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 املستخلص: 

احلايل   البحث  عناهدف  التعلــم    أثـــر لكشف  منصات  االستشهادات اخـــتالف  مهـــارات  إكسـاب  فــي  اإللكرتونية 

األزهر بجامعة  الرتبية  يف  العام  الدبلوم  بربنامج  للدارسني  اخـــتالف  و ،املرجعية  أثـــر  لتحديد  التجريبي  شبه  املنهج  استخدام  تم 

اإللكرتونية   التعلم  اختيارGoogle Classroom–  Easy Class)منصتي  وتم  بط (،  احلايل  البحث  عشوائية  عينة  اريقة  لدارسني  من 

األزهر بجامعة  الرتبية  يف  العام  الدبلوم  بسوهاج(بربنامج  الرتبوي  التأهيل  الدرايس    )مركز  اجلامعي    الثاينبالفصل    -2020للعام 

)م،  2021 األوىلدارسا (  60وعددهم  التجريبية  املجموعة  ملجموعتني:  العينة  تقسيم  وتم  باستخدام    : ،   Googleمنصة)درست 

Classroomوعددهم الثانيةو،  دارسا (  30)(  التجريبية  باستخدام    :املجموعة  )درست  وعددهمEasy Classمنصة  دارسا،  (  30)( 

إيل    الدراسة  ، وأشارت نتائجومتثلت أدوات الدراسة يف اختبار حتصييل وبطاقة مالحظة األداء العميل ملهارات االستشهادات املرجعية

العميل لصالح املجموعة التجريبية  املهارىواألداء  وجود فرق بني متوسطي املجموعتني التجريبيتني للقياس البعدي للتحصيل املعريف

منصة،  األوىل لفاعلية  البحث  يرجعه  ما  أوىص(،  (Google Classroomوهو  ذلك  ضوء  من بأمهية   البحث  ويف  االستفادة 

 . عملية التعليمية للمراحل املختلفة( يف ال Google Classroomمنصة)

(؛  5) زوتريو  (؛4) املنصات التفاعلية(؛  3) الدراسات العليا (؛  2) إيزي كالس (؛1) جوجل كالس روم :الكلامت املفتاحية

 .(6) االستشهادات املرجعية

 :قدمةامل
  ، يف جمال تكنولوجيا التعليم واملعلومات   نتيجة للثورة اهلائلة متعاقبة  ةهدت النظم التعليمية يف الوقت الراهن تطورات رسيعش

اإل وتعترب شبكة  العامل،  بني دول  والزمانية  اجلغرافية  احلواجز  للتغلب عىل  بخدماهتا أدت  الويب  القائمة عيل  التعلم  بيئات  أو  نرتنت 

املرتبطة   للمعلومات  ومتجدًدا  مهاًم  مصدًرا  التعليمية  للعملية  تقدمها  التي  أدى  وإمكاناهتا  ما  وهو  التعليم،  تكنولوجيا  بمستحدثات 

 والتي من مسمياهتا أيًضا منصات التعلم اإللكرتونية والتي تعد من أهم أساليب التعلم اإللكرتونية.  ،جتامعيةلظهور بيئات التعلم اال
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تيح لكل من املعلم والطالب  التي ت غري املتزامنةوحيث يمكن توظيف منصات التعلم اإللكرتونية بإمكانياهتا وأدواهتا املتزامنة  

للمعلمني إنشاء الصفوف، وتوفري حمتويات الدروس ووسائطها املتعددة عرب مكتبة    فتتيحاملحادثات واملناقشات،    :استخدام أدواهتا مثل

وف املتابعة تدوين الدرجات آليًا يف كشالطالب و وتقييم مستويات الصف، وإرسال الواجبات واستقباهلا، وبناء اختبارات إلكرتونية،

جدولة األنشطة والواجبات واالمتحانات واملواعيد املهمة يف صفحة التقويم، وإتاحة التواصل والتعاون للطالب فيام  و،  هلمونرشها  

للطالب الدرس ووسائط التعلم مرتبة بطريقة تسهل عليهم االستفادة   وتتيحأو مع املعلم يف بيئة خاصة وآمنة حتت إرشاف املعلم،    ،بينهم

واالختباراتم لألنشطة  فورية  راجعة  تغذية  عىل  احلصول  الطالب  ويستطيع  الذايت،  التعلم  مهارات  لدهيم  ينمي  مما  )خليفة، ،نها، 

2019). 

مُتكن مستخدميها من التجمع يف كيانات ؛ حيث  عرب منصات التعلم اإللكرتونية العديد من أدوات التواصل والتفاعل  وتتوافر

ا الكيانات  تشبه  دفع  اجتامعية  مما  الرتبوي،  املجال  يف  واملؤثرة  املهمة  الوسائل  من  مما جعلها  العمل،  بمجموعات  يسمى  فيام  لواقعية 

املؤسسات الرتبوية لالهتامم بوضع الربامج واألنشطة للطالب عرب منصات التعلم اإللكرتونية، واعتامد معظم مؤسسات التعليم العايل  

واملعلمني وتبادل اآلراء واإلجابة عىل االستفسارات كقناة اتصال مستمرة بني مجيع العنارص واجلامعات عليها يف التواصل مع الطالب 

   .(2015حممد، ؛  2017التعليمية هبا)عبدالفتاح ، 

وفًقا للتقنية املعتمدة عليها وتنقسم إىل: منصات   :منصات التعلم اإللكرتونية ويمكن تقسيمها وفًقا لعدة اعتبارات أمهها   وتتنوع 

وهي منصات تعليمية هتدف إىل ربط املتعلمني مع املجتمع    ،حسب احتياجات املتعلمني منصات تعليميةوعية شخصية حملية،  اجتام

إمكانياهتم لتعزيز  حيتاجوهنا  التي  التعلم  أمثلتها:   ،ومصادر  ومن  التعليم  جودة  لتحقيق  مهاراهتم   –(Edmodo - Easyclassوبناء 

Google Classroom –Acadox ) 

لكرتونية اتضح أهنا ختتلف يف أدواهتا وطرق عرض املحتوى من خالهلا، ومن هنا  منصات التعلم اإلالعديد من   الع عىل وباالط

  وتم اختيار كساب املهارات املختلفة،  إللتعرف عىل أثـــر اخـــتالف منصات التعلــم اإللكرتونية يف   بينها  ظهرت احلاجه للمقارنة

ينة من طالب لع( للتعرف عىل أثر اختالفهام يف إكساب مهارات االستشهادات املرجعية Google Classroom- EasyClass):منصتي

 ( )الدراسات العليا الدارسني بربنامج الدبلوم العام يف الرتبية بجامعة األزهر بمركز التأهيل الرتبوي بمحافظة سوهاج.

اإل التعلم  منصات  تناولت  التي  الدراسات  دراسة  لكرتونية  ومن  التعليمية:  العملية  عىل  وأثرها  فاعليتها  عىل  للوقوف 

املنصات  عىل فاعلية  ( والتي أكدت نتائجها  2016؛ الدورسي،Erdogan, 2016؛  :(Donath, L,et al,2020, Razzaque,2020منكل  

واملهارات للطالب املعلمني يف    كساب املعارفإليف التعليم اجلامعي وإجراء دراسات    ها أوصت برضورة استخدامو  يف تنمية املهارات،

 املجاالت املختلفة.

واملتخصص كام   اخلرباء  متُ ب ن  ويويص  وخربات  مهارات  لدهيم  متعلمني  إعداد  العرص  رضورة  معطيات  مع  التعامل  من  كنهم 

التعليم،  و  وحتدياته، جمال  يف  إمكاناهتا  واستثامر  التكنولوجية  املستحدثات  توظيف  تُ رضورة  التكنوحيث  هذه  من  عد  واحدة  لوجيا 

 

(( أحد مراكز التأهيل الرتبوي التابع لكلية الرتبية بنني جامعة األزهر بالقاهرة من بني )مركز للتأهيل الرتبوي بجمهورية مرص  17 )

 العربية.
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د قادرين عىل التعامل مع متغريات اعداد أفرإلالتطبيقات احلديثة والتي تتطلب التعرف عىل إمكانية استخدامها يف املؤسسات التعليمية  

 . (2002)احلرصي، ،هذا العرص

، حيث  عية اإللكرتونيةاملرج وكيفية استخدام االستشهادات لوعي باملراجع اإللكرتونيةينبغي عىل طالب الدراسات العليا او

سرتاتيجيات حديثة تتوافق والتقدم التكنولوجي إلكرتونية باستخدام طرق وبني مدى حاجتهم لتنمية الوعي املعلومايت باملراجع اإلتُ 

 . (2019)صياد، ،الذي يتميز بعه العرص احلايل

ل كبري فيام يرتبط باالستشهادات املرجعية  ومما ال شك فيه مدى حاجة طالب الدراسات العليا لتنمية معارفهم ومهاراهتم بشك

والتوثيق للمراجع والدراسات التي يتم استخدامها يف أبحاثهم، حيث ُيعد االسشهاد املرجعي أساس عملية البحث العلمي وكتابة  

الباحث وقراءاته وقدرته عىل اختيار املصادر، وهو ما ُيظهر التوثيق    البحوث والرسائل اجلامعية، فهو يعرب عن مدى جهد  أن قضية 

إلنجاز أبحاثهم ومشاريعهم    مختصصاهتلطالب الدراسات العليا باختالف    املهمةالعلمي واالستشهادات املرجعية من القضايا البحثية  

 البحثية.   

ات  ىف مجيع املجاالت أصبحت قواعد البيانات واملكتبات اإللكرتونية حتمل أوعية ضخمة للمعلوم التكنولوجيةونتيجة للثورة 

،  وتنظيمها   االستشهادات املرجعية للعديد من مصادر املعلومات الرقمية والتقليدية  إدارة  ظهور برامج آلية قادرة عىلل مما أدى ،والبيانات

الببليوجرافية جتميع وتنظيم البيانات  وتستطيع   ،تساعد الباحثني عىل صياغة االستشهادات املرجعية للبحث العلميا:  مميزاهت ومن أهم 

؛  2019إليه )عبد العزيز،  ةتتيح اختيار نمط االستشهاد املرجعي أو تغيريه حسب احلاج  كام،  ها ختزينو   اخلاصة باملراجع أو االستشهادات

 . (2013رزق، 

صياغة   برجميات  اإل  االستشهاداتوتتنوع  )املرجعية  أمهها:  ومن  وتتعدد  - Bibliographix - Mendeley- Qaqaلكرتونية 

EndNote-Zotero  )وتم اختيار  ( برنامجZoteroإل ) كساب مهاراته يف البحث احلايل لعينة البحث ملا يتميز به هذا الربنامج من مميزات

دخال واالسترياد للبيانات بطرق متعددة، تاحة الربجمية باملجان يف أكثر من شكل، وداعم للغة العربية، ويسمح باإلإوخصائص أمهها:  

( والتي هدفت  للمقارنة بني برامج  2013وهو ما أكدت عليه نتائج دراسة )رزق ،،  مع النص الكامل ملصادر املعلومات  ويتيح التعامل

برنامج   الدراسة أن  نتائج هذه  قائمة مراجعه، وأوضحت  للتعرف عيل أفضلها وفق  املرجعية: كدراسة حتليلية مقارنة  االستشهادات 

(Zoteroمن أهم برجميات االستشهادات ) املرجعية. 

لدارسني بربنامج الدبلوم العام يف الرتبية بمركز التأهيل  اتدريس ملادة الوسائل التعليمية لطالب الدراسات العليا  الومن خالل  

ا البحث يف  مما دفعه إلجراء هذ  هيماملرجعية لد  تاالستشهادايف مهارات صياغة    اشديد  ا الرتبوي بمحافظة سوهاج، تبني أن هناك ضعف

 . إلكساهبم هذه املهاراتحماولة 

حدود   مل  االويف  العثور طالع  اإللكرتونية  يتم  التعلم  منصات  اختالف  أثر  تناولت  دراسات    –   GoogleClassroom) عىل 

EasyClassاملرجعية االستشهادات  مهارات  إلكساب  يفمما  ،  (  عن سعى  ال  ساهم  التعلــم    للكشف  منصات  اخـــتالف  أثـــر 

 . احلايل البحثيف كسـاب مهـــارات االستشهادات املرجعية إلاإللكرتونية 

 : مشكلة الدراسة

 حساس باملشكلة من خالل ما ييل:اإلنبع 
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دبلوم العام  لتعرف عىل مدى متُكن الدارسني بربنامج الل  ةبطاقة مالحظة استكشافي  ت(: أعد1بطاقة املالحظة االستكشافية)  -1

، ويتضح ذلك يف دارسا (  20وتم تطبيقها عيل )  (Zoteroسوهاج من مهارات االسشهادات املرجعية لربنامج )ببمركز التأهيل الرتبوي  

 (: 1)اجلدول 

 ( Zoteroاالستشهادات المرجعية ببرنامج ) بطاقة المالحظة األولية لمهارات ( نتائج1) جدول

 النسبة املئوية  التكرار  مستوى األداء حجم العينة 

20 

 % 10 2 جيد 

 % 0 ____ متوسط

 % 90 18 ضعيف 

 % 100 20 اإلمجايل 

السابقة   البيانات  هناك ضعفاتوباستقراء  أن  الرتبوي   يف  ا ضح  التأهيل  بمركز  الرتبية  العام يف  الدبلوم  بربنامج  الدراسني  أداء 

( بينام كان  18%( وتكرارهم )90بنسبة )  ا كان مستوى األداء ضعيفحيث  (  Zoteroسوهاج ملهارات االستشهادات املرجعية بربنامج )ب

 م ورضورة إكساهبا هلم.( مما يدل عيل ضعف املهارات لدهي2%( وتكرارهم)10بنسبة ) امستوى األداء جيد

السابقة:أكدت    -2 والبحوث  الدراسات  وتوصيات  لكل:)نتائج  نتائج  السابقة  ريامية،  م   Nisos,et al(2021)الدراسات 

رضورة إكساب عىل أمهية االستشهادات املرجعية، وأوصت ب(  2018؛ طلبة،2019؛ حممود  2019،وآخرون؛ حسان،  2020خليدة،

أنظمة واالستشهادات    مهارات  باجلامعات  للطالب  العليا   ةخاص باملرجعية  الدراسات  أبحاثهم    طالب  توثيق  يف  أمهية  من  هلا  ملا 

 .  ورسائلهم 

لدراسني بربنامج الدبلوم العام لحتددت مشكلة البحث احلايل يف ضعف مهارات االستشهادات املرجعية " ومما سبق من عرض

 . "وهاجيف الرتبية بجامعة األزهر بمركز التأهيل الرتبوي بس

 :   الدراسة تساؤالت

 التايل: يمكن التعبريعن مشكلة البحث يف السؤال الرئييس

مهـــارات" إكسـاب  فــي  اإللكرتونية  التعلــم  منصات  اخـــتالف  أثـــر  املرجعية   ما  بربنامج  لاالستشهادات  لدراسني 

 "سوهاج؟بالدبلوم العام يف الرتبية بجامعة األزهر بمركز التأهيل الرتبوي 

 ويتفرع عنه األسئلة التالية: 

 االستشهادات املرجعية الالزمة للدراسني بمركز التأهيل الرتبوي بسوهاج من وجهة ن ر اخلرباء واملتخصصني؟ ما مهارات 1

االســـــــــــتشـــــــــــهـادات  ( ف تنميـة التحصـــــــــــيـل املعرف املرتبط بمهـاراتGoogle Classroomمـا فـاعليـة منصـــــــــــة التعلم اإللكرتونيـة) 2

 املرجعية للدراسني بمركز التأهيل الرتبوي بسوهاج ؟

 

 (Zotero( بطاقة املالحظة االستكشافية لقياس أداء الدراسني ملهارات االستشهادات املرجعية بربنامج )1) ( ملحق1)
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ــة التعلم اإللكرتونيـة) 3 ( ف تنميـة التحصـــــــــــيـل املعرف املرتبط بمهـارات   االســـــــــــتشـــــــــــهـادات املرجعيـة  EasyClassمـا فـاعليـة منصـــــــــ

 للدراسني بمركز التأهيل الرتبوي بسوهاج ؟

ة األداء العميل ملهارات االســـتشـــهادات املرجعية للدراســني  ( ف تنميGoogleClassroomما فاعلية منصـــة التعلم اإللكرتونية) 4

 الدبلوم العام بمركز التأهيل الرتبوي بسوهاج؟ب

االســــــــتشــــــــهادات املرجعية للدراســــــــني بمركز   ( ف تنمية األداء العميل ملهاراتEasyClassما فاعلية منصــــــــة التعلم اإللكرتونية) 5

 التأهيل الرتبوي بسوهاج؟

( ف تنمية اجلانب املعرف املرتبط بمهارات Easy Class-Google Classroomاإللكرتونية)  لتعلممنصـــــتي اما أثر اختالف  6

 ؟االستشهادات املرجعية للدارسني بمركز التأهيل الرتبوي بسوهاج

اخـتـالف   7 أثـر  الـتـعـلـممــــــا  ملـهــــــارات Easy Class-Google Classroomاإللـكـرتونـيــــــة) مـنصـــــــــــتـي  الـعـمـيل  األداء  تـنـمـيــــــة  ( ف 

 ؟ت املرجعية للدارسني بمركز التأهيل الرتبوي بسوهاجاالستشهادا

 :الدراسةفروض 

منصــــــة  التي درســــــت باســــــتخدام ( بني متوســــــط درجات املجموعة التجريبية األوى0,05إحصــــــائيًا عند مســــــتوى) دالفرق   يوجد 1

(GoogleClassroom  ف القياســني القبيل والبعدي )  ات املرجعية لصــالح القياس املرتبط بمهارات االســتشــهادلالختبار التحصــييل

 البعدي.

ــائيًا عند مســــــتوى) دالفرق   يوجد 2 ــة  ( بني متوســــــط درجات املجموعة التجريبية الثانية0,05إحصــــ التي درســــــت باســــــتخدام منصــــ

(EasyClass )البعدي.املرتبط بمهارات االستشهادات املرجعية لصالح القياس لالختبار التحصييل  القياسني القبيل والبعدي ف 

 التي درســــــت باســــــتخدام منصــــــة ( بني متوســــــط درجات املجموعة التجريبية األوى0,05إحصــــــائيًا عند مســــــتوى) دالفرق   يوجد 3

(GoogleClassroom.ف القياسني القبيل والبعدي ف األداء العميل ملهارات االستشهادات املرجعية لصالح القياس البعدي ) 

ــائيًا عند مســــــتوى) دالفرق   يوجد 4  التي درســــــت باســــــتخدام منصــــــة ( بني متوســــــط درجات املجموعة التجريبية الثانية0,05إحصــــ

(EasyClassف القياسني القبيل والبعدي ف األداء العميل ملهارات ) .االستشهادات املرجعية لصالح القياس البعدي 

ــائيا   5 ــتوى)عند  ال توجد فروق دالة إحصــــــ يتني ف القياس البعدي لالختبار ( بني متوســــــــطي درجات املجموعتني التجريب0,05مســــــ

 التحصييل.

ــائيـا   6 ( بني متوســـــــــــطي درجـات املجموعتني التجريبيتني ف القيـاس البعـدي لبطـاقـة 0,05مســـــــــــتوى)عنـد ال توجـد فروق دالـة إحصـــــــــ

 املالح ة.
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  : الدراسة أهداف 

إِلكساب مهارات االستشهادات املرجعية للدارسني بالدبلوم العام بمركز التأهيل الرتبوي بسوهاج، ويف    ةاحلالي  الدراسة تهدف

 فيام ييل:  تسهمُيتوقع أن  ةاحلالي الدراسةضوء ما تسفر عنه نتائج 

الرتبوي بســـــوهاج من وجهة ن ر حتديد قائمة بمهارات االســـــتشـــــهادات املرجعية الالزمة للدارســـــني بالدبلوم العام بمركز التأهيل  1

 اخلرباء واملتخصصني.

 االستشهادات املرجعية للدارسني بالدبلوم العام بمركز التأهيل الرتبوي بسوهاج.مهارات إكساب   2

اخــتــالف   3 أثــر  عــل  )  تــيصــــــــــــ مــنالــتــعــرف  مــهــــــارات GoogleClassroom-  EasyClassالــتــعــلــم اإللــكــرتونــيــــــة  إكســــــــــــــــاب  ( ف 

 البحث. االستشهادات املرجعية لدى عينة

 : الدراسةأهمية 

 فيام ييل: ةاحلالي الدراسة تسهميتوقع أن 

ــات التعلم اإللكرتونيـة لتنميـة املهـارات  -1 ــات العليـا بكليـة الرتبيـة، وتوظيف منصـــــــــ ــاليـب جـديـدة ف إعـداد طالب الـدراســـــــــ تبنى أســـــــــ

 الالزمة هلم ف دراستهم ف مرحلة الدراسات العليا. 

ــؤولني إى أكية إك -2 ــهادات املرجعية للدراســـــني بربنامج الدبلوم العام ف الرتبية  توجيه ن ر املســـ ــتشـــ ــاب مهارات االســـ مما  األزهربســـ

 يسهم ف حتسني أدائهم ف توثيق األبحاث اخلاصة بشكل صحيح.

عند  إمـداد املســـــــــــؤولني بقـائمـة املهـارات الالزم إكســـــــــــاةـا للـدارســـــــــــني بمركز التـأهيـل الرتبوي بســـــــــــوهـاج، والتي يمكن اإلفـادة منهـا  -3

 بام يسهم ف حتديد املهارات الالزمة للطالب وإكساةا هلم بشكل صحيح. ،اإلعداد لربامج تدريس برنامج الدبلوم العام ف الرتبية

اســـــــــــني بربنـامج الـدبلوم العـام ف الرتبيـة بجـامعـة الـدراســـــــــــتخـدام األدوات التي يســـــــــــفرعنهـا البحـث احلـايل ف التعرف عل مســـــــــــتوى  -4

ــوئها وبطرق  بملعرفية واألدائية املرتبطة  األزهر، ف النواحي ا ــهم ف تقويم الطالب ف ضــ ــهادات املرجعية بام يســ ــتشــ  خمتلفةمهارات االســ

 عن الطرق املستخدمة حاليًا.

 :الدراسةحدود 

 عىل احلدود التالية: ةاحلالي الدراسة  تاقترص

 (.Zoteroرنامج )استخدام بب احلدود املوضوعية: إكساب مهارات االستشهادات املرجعية -1

الدراسـني بربنامج الدبلوم  )طالب الدراسـات العليا(احلدود البرشـية واملكانية: تم تطبيق جتربة البحث والتجربة االسـتطالعية عل -2

 .العام ف الرتبية بجامعة األزهر بمركز التأهيل الرتبوي بسوهاج
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 .(م2021-2020احلدود الزمانية: الفصل الدرايس الثان من العام الدرايس )  -3

 :الدراسةأدوات 

 )إعداد الباحث(.بمهارات االستشهادات املرجعية ةاملرتبط ةانب املعرفيواختبار حتصييل لقياس اجل -1

 )إعداد الباحث(.بطاقة مالح ة األداء العميل ملهارات االستشهادات املرجعية -2

 :الدراسةمتغيرات 

 نمطني:  مستقل لهعيل متغري  ةاحلالي الدراسة تاملتغريات املستقلة: اشتمل  

 ( EasyClassمنصة )   الثاين:*       ( GoogleClassroomمنصة )  األول:*  -

 املتغريات التابعة:   

االستشهادات    *    هارات االستشهادات املرجعية ملالتحصيل املعريف *  - ملهارات  العميل  األداء 

 املرجعية. 

 التصميم التجريبي:

تصميم املجموعتني التجريبيتني، ذو االختبار القبيل والبعدي،  "  :التجريبي املعروف باسمالتصميم  ة  احلالي  ت الدراسةاستخدم

 .)1991كام يوضحه الشكل التايل)أبو حطب، صادق،

 ( التصميم التجريبي للبحث 2)جدول 

 القياس البعدي  املعاجلة التجريبية  القياس القبيل  املجموعات

 ( GoogleClassroomمنصة )بالتجريبية األويل التي درست 
O1 X1 O2 

 O1 X2 O2 (  Easy classمنصة )بالتجريبية الثانية  التي درست 

 : الدراسةمنهج 

 عىل:  ةاحلالي الدراسة تاعتمد

  ( التعلم اإللكرتونية  أثر اختالف منصات  التجريبي: لبحث  التحصيل  GoogleClassroom  –  EasyClassاملنهج شبه  ( عىل 

بمركز التأهيل الرتبوي  يف الرتبية  ( للدارسني بالدبلوم العام  Zoteroربنامج )باالستشهادات املرجعية   املعريف واألداء العميل ملهارات

 . بسوهاج
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 :  الدراسةمصطلحات 

 Social learning Platformمنصات التعلم اإللكرتونية : 

بيئات إلكرتونية تفاعلية جمانية جتمع بني مميزات كل من أنظمة   املحتوى اإللكرتوين وبني شبكات التواصل   إجرائيًا بأهنا:  تعرف

الب، وإجراء االختبارات وتقييمها، وعرض امللفات  مواعيد استالمها من الط   وحتدداألنشطة التعليمية  ُتعرض  من خالهلا  واالجتامعية،  

( بام حيقق أهداف العملية GoogleClassroom–  EasyClassاملختلفة مثل: الصور والصوت والفيديو والنص والروابط عرب منصتي)

 التعليمية. 

 Reference Citationsاالستشهادات املرجعية: 

البيا   تعرف واستخدام  وتنظيم  مجع  بأهنا:  برنامج إجرائيًا  باستخدام  االستشهادات  أو  باملراجع  اخلاصة  الببليوجرافية  نات 

(Zotero  ،والذي يتكون من قاعدة بيانات يتم فيها ختزين البيانات الببليوجرافية ) ن بمركز التأهيل الرتبوي  والدارس أن يكون  مما يسهم يف

 العلمية واملشاريع البحثية اخلاصة هبم.    هم قادررين عىل استخدامها من أجل إنشاء قوائم املراجع يف رسائل بسوهاج

 الدراسات السابقة: 

تكنولوجيا التعليم،  املكتبات واملعلومات و كثري من الدوريات العلمية املتخصصة يف  تم البحث يف   :الدراسات السابقةاهلدف من  

ومن خالل االطالع  ،  واآلداب  الصادرة بمعظم كليات الرتبيةسواء العربية منها أم األجنبية، وكذلك أدلة رسائل املاجستري والدكتوراه  

متت   ييل  وفيام  وعاملية،  حملية  بيانات  قواعد  من  املرصي  املعرفة  بنك  حيتويه  ما  علميةعىل  بمجال   مراجعة  املتعلقة  الدراسات  ألهم 

يقة تناوهلا والفرق بينها وبني الدراسة  االستشهادات املرجعية هبدف التعرف عىل الدراسات التي تناولت االستشهادات املرجعية وطر

 . احلالية

اليونان، عىل  ب  مدى قدرة طالب الدراسات العليا يف جامعة أرسطو للكشف عن    Nitsos, et al. (2021)حيث هدفت دراسة

األكثر استخداما  امج  هو الربن(  Mendeley، وكانت أهم النتائج أن )رافيةجبرامج إدارة املراجع لتنظيم قواعد بياناهتم الببليو  استخدام

 .  EndNote-Zoteroثم يليه 

إىل التعرف عىل مدى استخدام برجميات إدارة االستشهادات املرجعية من قبل أعضاء هيئة  (  2020وهدفت دراسة عبدالعزيز)

الربامج املستخدمة  أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر  ، واالستشهادات املرجعية استخداما  التدريس يف جامعة املنيا، ومعرفة أكثر برامج

برنامج   غري  املرجعية  االستشهادات  إدارة  يف  خاصية  (  Endnote)حاليا  برنامج    Referenceهي  يف  برامج    MSwordاملوجودة  ثم 

Zotero . 

حتديد  االستشهادات املرجعية، ومدى استخدام املؤلفني لربامج  لتحديد    Daniel& William, (2013)يف حني هدفت دراسة

؛   استخدامها  سهولة  وتقييم  استخداًما  األكثر  هي  الربامج  املستخدمة  الربجميات  أكثر  أن  النتائج  أهم  -EndNoteوكانت 

ReferenceManager ) 
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للتعرف عىل أفضل برجميات إدارة االستشهادات املرجعية، واملقارنة بني الربجميات    Ivey, &Crum. (2018)بينام هدفت دراسة  

البيانات وإدارة    يف االستخدام(  Zotero)متصفح    (وكانت أهم النتائج: سهولةEndnote-Mendeley-Refworks-Zoteroالتالية )

 .األخرى الربجمياتمن 

ومن أهم النتائج ها،  وعقد مقارنة بيناملجانية،   إدارة االستشهادات املرجعية  برجمياتتقييم  إىل  (  2017بينام سعت دراسة سيد )

 . رضورة تشجيع الباحثني عىل استخدام هذه الربجميات كل يف ختصصهبوصت ( وأJabRef)إليها الدراسة تفوق برنامجالتي توصلت 

( رزق  دراسة  عىل  2013وهدفت  للتعرف  املرجعية(  االستشهادات  بينها   برامج  فيام  برنامج   للمقارنة  النتائج:  أهم  وكانت 

(Zoteroهو) ية.أفضل برجميات ادارة االستشهادات املرجع 

يغلب    لكننتائج مهمة  ها لتوصل ومناهجها،  وضح تنوع جماالهتا وأهدافها وعيناهتا  ات  ،ومن خالل استعراض الدراسات السابقة

ا عن هذا البحث الذى يعتمد عىل املنهج بني من  تالتجريبى، وكذلك    شبه  عليها الطابع الوصفى، وبالتاىل فإهنا ختتلف اختالًفا جوهريًّ

االستشهادات املرجعية بكلية الرتبية جامعة األزهر لطالب الدراسات العليا بالدبلوم العام  مل يتم تناول موضوع    أنه  ها خالل استعراض

 .ىف حدود علم الباحثيف الرتبية 

 : اإلطار املفاهيمي للبحث
 المحور األول: االستشهادات المرجعية: 

 ت الببليوجرافية ألحد مصادر املعلومات، والتي تم صياغتها تعرف االستشهادات املرجعية بأهنا: جمموعة من البيانا   مفهومها:

   .( 2013)رزق ،،ليًا بواسطة أحد برامج إدارة االستشهادات املرجعية حسب أحد أنامط صياغة االستشهادات املرجعية آإما يدوًيا أو 

بحث، بام يسهم يف سهولة وصول  الو ةدراسالعملية اإلشارة إىل املراجع التي تم الرجوع إليها من قبل البحث يف  :وتعرف بأهنا 

 .(2001)اخلليفي،،القارئ للرجوع إليها 

 دارة االسشهادات املرجعية:  إ مفهوم برامج  

املرجعية والتي تقوم بمعاجلة البيانات الببليوجرافية وصياغتها يف شكل مقنن من   هي تلك الربامج اآللية لصياغة االستشهادات

 . (2006)النجار، ،رجعيةأنامط صياغة االستشهادات امل

 دارة االسشهادات املرجعية: إ سامت برامج  

برنامج آل من  قد ختتلف  السامت  من  بالعديد  املرجعية  االستشهادات  إدارة  برجميات  ييل تتميز  فيام  بينها  فيام  تتفق  أهنا  إال  خر 

 (:  2013؛ رزق، 2019، املحامدي ، 2020)عبدالعزيز، 

 قواعد البيانات( -الفهارس)  : سترياد املراجع من املصادر عرب اخلط املبارش مثلإدخال وختزين املراجع: عن طريق ا  -

K  املختلفة مثل أو الوصف  اليدوي حلقول  ملجموعة مصادر   (نارشال  –عنوان  ال  –ؤلف  امل)    :من خالل اإلدخال 

 .(الدوريات – األطروحات –معلومات خمتلفة مثل: )الكتب 

 عمل روابط ألماكن تواجد النص الكامل.  أوإضافة ملفات للمراجع ب املخزنة:إرفاق ملفات للمراجع  -
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تنظيم وإدارة املراجع املخزنة: وذلك من خالل تنظيمها يف جملدات قابلة للبحث، أو إضافة رؤوس موضوعات أو   -

 مصطلحات تكشيفية، أو تكشيف ملفات النص الكامل.

 . املنطقي يف حقول الوصف املختلفة اسرتجاع املراجع املخزنة: وذلك من خالل البحث -

من خالل - املسرتجعة:  املراجع  املراجع خمرجات  ب  ؛صياغة  الربامج  تقوم  وصياغة إحيث  ببليوجرافية،  قائمة  نتاج 

 .االستشهادات املرجعية وفق أنامط االستشهادات املرجعية املختلفة

 دارة االسشهادات املرجعية: إ أكية برامج  

برامج   أمهية  حتقيق  دارة  إترجع  يف  تساعد  وأهنا  العليا  الدراسات  لطالب  املراجع  لتوثيق  هلا  واحلاجة  املرجعية  االسشهادات 

 ( Dianel& William,2013؛ 2020األهداف التالية: )عبدالعزيز، 

التعرف عىل الدراسات السابقة املتعلقة بموضوع بحث معني من خالل البحث اإللكرتوين يف قواعد البيانات اخلاصة   -

 دارة االسشهادات املرجعية.إ بربامج

 . نوالتخزين والتنظيم مللفات الدراسات السابقة التي حيتاج هلا الباحث -

 التوثيق الدقيق لالستشهادات املرجعية داخل نص مستند البحث ويف قائمة املصادر واملراجع.  -

 بالشكل اليدوى.سامهت بشكل كبري ىف حل املشاكل املتعلقة بإدارة االستشهادات املرجعية  -

 عداد قائمة املراجع أمرا يتسم بالسهولة والرسعة. إجعل عملية توثيق االستشهادات املرجعية و -

 أنامط االستشهادات املرجعية:  

والبحوث يف   املختلفة، الكتب  راءةيف البحث العلمي يمكن مالحظتها عند ق  االستشهادات املرجعيةيوجد العديد من أنامط  

بدايته إىل هنايته، وعدم  بطريقة حمددة عند كتابة بحثه من  زامتفضيل طريقة عن أخرى، ولكن ال بد من االلت يمكناملجالت العلمية، وال  

 (: 2018؛ طلبة، 2020،خليدة، مرياميةونذكر فيام ييل أهم هذه الطرق )   التنقل من طريقة إىل أخرى يف التوثيق ضمن البحث الواحد،

 التخصصات من والعديد االجتامعية العلوم يف األبحاث  لكتابة(APA):  النفس لعلم األمريكية اجلمعيةط  نم -

 .األخرى األكاديمية

 . اإلنسانية العلوم جمال يف األبحاث لكتابة (MLAاحلديث) اللغة رابطةنمط  -

 يف جمال أبحاث التاريخ. لكتابة األبحاث: ( CMS)شيكاغو"نمط  -

( املستخدم يف البحث احلايل تبني أنه حيتوى عىل قوائم ألنامط االستشهادات املرجعية أمهها: Zoteroوباالطالع عىل برنامج )

(APA- MLA- CMS.وغريها من األنامط األخرى ) 

 دارة االستشهادات املرجعية: إ معايري اختيار ن م  

جي التي  العنارص  من  العديد  برنامج  هناك  اختيار  عند  مراعاهتا  ييل  إب  ما  أمهها  املرجعية  االستشهادات  دارة 

(Marion,2012&Tramullas et al,2015  :) 

 تاحة والتحرير للملفات املخزنة عيل الربنامج. ، واإلسهولة حتميل وتشغيل الربنامج -
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 داخل الربنامج.  ةسهولة إنشاء القوائم الببليوجرافية للمراجع املتوفر -

 نة عليه. زالبحث التي يتيحها الربنامج يف املراجع املخسهولة  -

 توفر أدلة االستخدام للربنامج مما يسهل استخدامه عيل املستفيدين من الربنامج. -

 تم ختزينها. التيسهولة تصدير واسترياد البيانات اخلاصة باملراجع  -

  للربنامج. نيتوافر الدعم واملساعدة تسهياًل وتيسرًيا عيل املستخدم  -

 احلايل. يف البحث منه ةلتوفر تلك العنارص به مما يمكن االستفاد (Zoteroبرنامج ) م اختياروت

 منصات التعلم اإللكترونية:  المحور الثاني:

منصات التعلم اإللكرتونية والتي يمكن توظيف إمكانياهتا وأدواهتا حيث    :تتنوع أساليب التعلم اإللكرتونية وتتعدد ومن أمهها 

 يف العملية التعليمية وفيام ييل تناول منصات التعلم اإللكرتونية:   تتيح املنصات لكل من املعلم واملتعلم استخدام أدواهتا 

 مفهوم منصات التعلم اإللكرتونية: 

ال دراسية عرب اإلنرتنت ويمكن من خالهلا تنظيم املعلمني للعديد من املناقشات ُتعرف بأهنا مواقع تستخدم إلدارة الصفوف 

بسهولة، كام تساعد يف إجراء االختبارات، وتقديم األنشطة، واستخدام التواصل الفعال الذي حيتاج إليه كاًل من املعلمني واملتعلمني  

 ( Baihong,&Yu,2014من أجل حتقيق أهداف العملية التعليمية. )

التواصل   منصات تفاعلية جتمع بني مميزات أنظمة إدارة املحتوى اإللكرتوين وشبكات  :منصات التعلم اإللكرتونية بأهنا   وتعرف

الدروس   املعلمني من نرش  ومُتكن  إجراء واالجتامعية  من  املعلمني  كن  مت  كام  املتعلمني  مع  والتواصل  التعليمية،  واألنشطة  الواجبات 

زيع األدوار وتقسيم الطالب إىل جمموعات عمل، وتساعد عىل تبادل األفكار واآلراء بني املعلمني والطالب  االختبارات اإللكرتونية وتو 

أبنائهم، مما يساعد يف حتقيق خمرجات  نتائج  املعلمني واالطالع عىل  التواصل مع  التعليمي، وتتيح ألولياء األمور  املحتوى  ومشاركة 

 ( 2015تعليمية جيدة. )السيد،

بخالف الشبكات االجتامعية    ، للتعليم  ةمنصات للتواصل االجتامعي خمصصهي  هوم منصات التعلم اإللكرتونية  مفأن    ضحوات

توفر العديد من األدوات اإللكرتونية التي تتيح التواصل بني املتعلمني  وأهنا  التي كان يتم تطويعها سابًقا لتتناسب مع العملية التعليمية،  

 نرش الدروس واألنشطة التعليمية، وتشجع زيادة تفاعل الطالب، وتنمية قدراهتم العلمية واملعرفية. واملعلمني، ومتكن املعلمني من 

 خصائص منصات التعلم اإللكرتونية: 

من:) حممد،   كل  أمهها  أوضح  اخلصائص  من  بالعديد  اإللكرتونية  التعلم  منصات  و2015تتميز  عزمي،  ؛   2014خرون،آ؛ 

(: مشاركة املتعلمني يف بناء حمتوى التعلم، والتواصل املستمر بني املعلمني واملتعلمني  ,Romina, 2008،2012؛ نومار،  2013سليامن،

امل االستخدامت وبني  وسهولة  التعليمي،  املحتوى  عرض  يف  الكامل  والتحكم  البعض،  بعضهم  التسجيل   ؛علمني  عملية  تتميز  حيث 

نصات بالتشارك بني املتعلمني  املحيث تسمح  ؛  ة من قبل املعلم، والتشاركباملنصات باملجانية والسهولة والبساطة واإلتاحة للجميع بدعو

 يف عملية التعلم واألنشطة املختلفة. 
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 أنواع منصات التعلم اإللكرتونية:   

( يمكن تقسيم  2012سليامن، خليفة ؛ ٢٠١٢؛ سويدان، عويس، 2015بعد االطالع عيل الدراسات السابقة لكل من:) حممد،

 التعلم اإللكرتونية إىل: منصات 

 التقسيم العام ملنصات التعلم:  -1

عيل   املنصات االجتامعية القائمة عيل امللف الشخيص: وهي منصات قائمة عيل امللف الشخيص ألعضائها وحيتوي -

 . myspaceمنصة   :مجيع البيانات التي قام بإدخاهلا مثل 

خرين سواء  األسايس هو نرش املحتوى اإللكرتوين ومشاركته اآلاملحتوى: ويكون حمورها   منصات التعلم القائمة عيل -

 للفيديو.  You tubكان يف شكل صور أو فيديو أو نصوص، ومن أمثلة هذه املنصات: أ

حيددها   ةاملنصات القائمة عيل بناء جمتمع صغري: وهي منصات مُتكن املستخدمني من بناء جمتمع صغري له وظائف حمدد  -

 .   Ningمنصة وفقا الحتياجاته، مثل 

خبار اخلاصة  املنصات القائمة عيل التدوينات الصغرية: وهي تسمح للمستخدمني بكتابة رسائل قصرية يصف فيها األ -

 .twitterبه والتواصل مع املستخدمني اآلخرين مثل 

 املنصات القائمة عيل التقنية: وتنقسم هذه املنصات إى: -2

ن  واملهتم  :نشأت لتجميع املختصني بموضوعات بعينها مثل  ةنمنصات تعليمية: وهي خاصة بفئات موضوعية معي -

 بالطب والرتبية، واآلداب، ومنصات خاصة بالكتب واملكتبات.

منصات تعليمية حسب احتياجات املتعلمني: وهي منصات تعليمية هتدف إىل ربط املتعلمني مع املجتمع ومصادر   -

حيتاجوهنا  التي  مها   ،التعلم  وبناء  إمكانياهتم  أمثلتها:لتعزيز  ومن  التعليم  جودة  لتحقيق   Edmodo - Easyراهتم 

Class)–Google Classroom –Acadox .) 

 (. Edmodo – Easy Class)– Google Classroom –Acadoxومن العرض السابق تبني أن أهم منصات التعلم اإللكرتونية

ويتوفر  اللغة العربية،    ندعامي  :يزات عديدة أمهها  من ممام( ملا هلEasy Class - Google Classroomالتعلم)تي  منص  وتم اختيار

التعامل معه  من خالهلام الطالب ومعلميهم، مما ييرس  التواصل بني  الطالب واالستفادة منهامالعديد من أدوات  قبل   يف حتقيق  ام من 

يف حماولة للتعرف عىل أثر اختالفهام يف إكساب مهارات االستشهادات املرجعية للدارسني بالدبلوم العام يف الرتبية    هداف التعليميةاأل

 بمركز التأهيل الرتبوي بسوهاج. 

 : إجراءات البحث 

احلايل   البحث  ألن  إلنظًرا  اإللكرتونية  التعلم  منصات  اختالف  أثر  عن  للكشف  مهارات  هدف  كساب 

حيث سارت اإلجراءات   ؛عية للدراسني بربنامج الدبلوم العام بمركز التأهيل الرتبوي بسوهاجاالستشهادات املرج

 عىل النحو التايل: 
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 : ( Zoteroمهارات االستشهادات املرجعية باستخدام برنامج ) أوال: إعداد قائمة  

 مر إعداد القائمة باخلطوات التالية: 

اهل  - القائمة:حتديد  من  إىل حرص    هتدف دف  لاملالقائمة  والفرعية  الرئيسية  للدراسني  هارات  املرجعية  الستشهادات 

 . بسوهاج بمركز التأهيل الرتبوي

القائمة: ✓ حمتوى  تم   حتديد  والفرعية  الرئيسية  املهارات  حمتوى  من  ولتحديد  العديد  إىل  الرجوع 

السابقة   والدراسات  التعلم  األدبيات  )منصات  يف  ومتثلت  وحماوره  البحث  بمجال  املرتبطة 

( مهارات  3تم حتديد )و طالب الدراسات العليا(–مهارات االستشهادات املرجعية    -اإللكرتونية 

 .(2) ( مهارة إجرائية66وعدد )  ( مهارة فرعية 11رئيسية، و) 

من املتخصصني يف   لقائمة املهارات عىل جمموعة من املحكمني  األوليةتم عرض الصورة  التحقق من صدق القائمة:   -

التعليم  املكتبات التدريس،(،و3)ملحق  وتكنولوجيا  العلمية ل   املناهج وطرق  والدقة  اللغوية،  الصياغة  ،  لتأكد من 

صياغة   ، وتم تعديلتعديل املهارات التي حتتاج لذلك  إضافة أو حذف أو، وحتديد درجة أمهية املهارات لعينة البحثو

 بعض املهارات وإعادة ترتيب بعضها.

(، وتم  1991،  صادق،  أبوحطبحساب ثبات القائمة: تم حساب ثبات القائمة باستخدام معادلة معامل االتفاق ) -

 ( 0.94حساب معامل االتفاق بني املحكمني وكان )

يف ص - القائمة  تكونت  املحكمني  تعديالت  وبإجراء  املهارات:  لقائمة  النهائية  )الصورة  عدد  من  النهائية  (  3ورهتا 

 يف صورهتا النهائيةهارات  امللقائمة    ( مهارة إجرائية وبالتوصل67( مهارة فرعية، وعدد)11مهارات رئيسية، وعدد)

 . األول من تساؤالته عن التساؤليكون البحث قد أجاب 

 بناء أدوات القياس اخلاصة بالبحث، وضبطها: ثانًيا: 

 :االستشهادات املرجعيةاملعرفية املرتبطة بمهارات  االختبار التحصييل للمعلومات  -1

تصميم وبناء اختبار حتصييل يتم تم  يف ضوء األهداف العامة واإلجرائية واملحتوى املعريف ملهارات االستشهادات املرجعية ،   

 إعداده باملراحل التالية: مر االختبار التحصييل يف ، ويف البحث احلايل تني التعلم املستخدم تياإلجابة عنه من خالل منص

االختبار   - هذا  هدف  التحصييل:  االختبار  من  اهلدف  مستوى حتصيل  ا حتديد  عىل  التأهيل التعرف  بمركز  لدراسني 

 هارات االستشهادات املرجعية.ملالرتبوي بسوهاج يف اجلانب املعريف  

يل جزأين:  إ تم تقسيم االختبار  و ،  قةالوضوح والدتعليامت االختبار: تم وضع تعليامت لالختبار، وروعي يف صياغتها   -

 أسئلة االختيار من متعدد.  والثاين:أسئلة الصواب واخلطأ،  :األول

 

 ( قائمة مهارات االستشهادات املرجعية.3ملحق رقم )(2) 
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)ملحق  وتم حتديد عدد بنود االختبار يف صورته األولية ،صياغة مفردات االختبار: تم بناء اختبار حتصييل موضوعي -

الصواب  42من)  (4 األسئلة:  نوعني من  إيل  تقسيمها  تم  بنًدا،  من 26واخلطأ وعددها)(  االختيار  وأسئلة  بنًدا،   )

منها 16متعدد وعددها) نوع  الالزمة لكل  بنًدا، وتم مراعاة الرشوط  للبحث احلايل   روعي، و(  يف إعداد االختبار 

 ات املعرفية. بناء االختبارقواعد 

 تم التأكد من صدق االختبار بطريقتني مها:   :رضبط االختبا  -

األوىل:   ✓ ال الطريقة  يف حساب  االختبار  عرض  تم  املحكمني(:  لالختبار)صدق  الظاهري  صدق 

واملكتبات   التدريس  وطرق  املناهج  يف  املتخصصني  املحكمني  بعض  عىل  األولية  صورته 

عينة  لهبدف االسرتشاد بآرائهم فيام ييل: مناسبة مفردات االختبار    وتكنولوجيا التعليم وعلم النفس

مهارات  ،  البحث بأهداف  االختبار  مفردات  املرجعية،  ارتباط  اللغوية  االستشهادات  السالمة 

االختبار مناسًبا ،  ملفردات  يرونه  ما  تعديل  أو  حذف  أو  آرا ،  إضافة  ضوء  إجراء  ئهم  ويف  تم 

، وأصبح االختبار يف صورته النهائية مكون من  ألخطاء اللغويةتصويب بعض ا  :التاليةالتعديالت  

 ( عبارة. 42)

إعداد جدول  حمتوى االختبار عن طريق  تم حتديد صدق    صدق حمتوى االختبار:الطريقة الثانية:   ✓

التحصييل  لالختبار  ل5)ملحقمواصفات  هدف؛  (  لكل  األسئلة  عدد  من  بني  ولتحقق  ربط 

 ألسئلة التي تشملها.األهداف املراد حتقيقها، وعدد ا

( 42تم وضع درجة واحدة فقط لكل بند من أسئلة االختبار، وبالتايل جمموع درجات االختبار)  تقدير الدرجات:  -

 ميع األسئلة. جلإذا كانت إجابته صحيحة  دارسدرجة حيصل عليها كل 

وفًقا جلدو  - االختبار  مفردات  صياغة  من  االنتهاء  بعد  إلكرتونيًا:  االختبار  املواصفاتبرجمة  االختبار إتم    ،ل  نتاج 

التعلم؛  لكرتونيًا بواسطة  إ رصد  و  ةإنشاء االختبارات اإللكرتونية وتصحيحها بسهول   تانحيث تتيح املنصمنصتي 

 .دارس بشكل آيلالدرجات لكل 

التأهيل الرتبوي بسوهاج لتج  التجربة االستطالعية لالختبار التحصييل: - ريب تم اختيار عينة من الدراسني بمركز 

 االختبار التحصييل استطالعيًا، وذلك حتى يتسنى التأكد مما ييل:

االختبار ✓ بنود  من  بند  لكل  والتمييز  والصعوبة  السهولة  معامل  معامالت  ،  حساب  حساب  تم 

ومعامل   السهولة  معامل  معادلتي  باستخدام  االختبار  بنود  من  بند  لكل  والصعوبة  السهولة 

،  ( وهي قيم مقبولة ملعامالت السهولة0.70  –0.50بني )   الصعوبة، وتراوحت معامالت السهولة

( الصعوبة بني  الصعوبة، وتراوحت معامالت  معامل  تم حساب  تعد  0.50  - 0.30كام  ( وهي 

وتم حساب معامالت التمييز لبنود االختبار باستخدام طريقة الفروق  ،  معامالت سهولة مقبولة
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)ملحق  عني أن أسئلة االختبار ذات قوة متييز مناسبة مما ي[  0.50  –  0.46  [الطرفية، وكانت ما بني  

6 ) . 

حساب متوسط زمن اإلجابة من خالل قسمة جمموع أزمنة    تم   حساب زمن اإلجابة عىل االختبار: ✓

، فبلغ متوسط  دارسني(  10وهو)  الدارسني( دقيقة عىل  250اإلجابة جلميع طالب العينة وهى )

 ( دقيقة.  25زمن اإلجابة عىل االختبار) 

استخدام معامالت الثبات  بتم استخدام طريقة التجزئة النصفية    حساب ثبات درجات االختبار: ✓

لكل من )سبريمان وجتامن( إلجياد معامل االتساق الداخيل لالختبار، ويوضح نتائجها اجلدول  

(3 :) 

 االستشهادات المرجعية ( معامالت ثبات درجات االختبار التحصيلي لمهارات 3جدول )

 بات عن طريق التجزئة النصفية معامل الث

 جتامن  سبريمان 

0,87 0,83 

 املعامالت الواردة باجلدول السابق عىل صالحية استخدام االختبار كأداة للقياس بالبحث احلايل.  نصت

بني كل  (  7)ملحق    االتساق الداخيل: ولتحديد االتساق الداخيل تم حساب معامالت االرتباط ✓

وبذلك أصبح  ا أظهرت األسئلة معامالت ارتباط دالة إحصائيً و سؤال والدرجة الكلية لالختبار،  

 االختبار يتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخيل. 

تم التأكد من صدق االختبار وثباته، وبذلك أمكن التوصل إىل الصيغة النهائية (3)الصورة النهائية لالختبار التحصييل: -

حيث توفر    تني تم رفعه عىل املنصو( بنًدا من نوع الصواب واخلطأ واالختيار من متعدد،  42لالختبار وتكونت من)

  وفًقا ملجموعته   داء املتدربني ويقوم كل متدرب من عينة البحث بالتسجيل عرب املنصةأقاعدة بيانات مرتبطة ب  تاناملنص

منهم) لكل  به يسUser Name -Passwordويتوفر  أداء  ( خاص  درجته يف  تسجيل  ويتم  البيانات،  قاعدة  جل يف 

 ( درجة. 42االختبار، وأصبحت النهاية العظمى لالختبار هي)

 بطاقة مالح ة األداء العميل ملهارات االستشهادات املرجعية:  -2

  الدراسني بمركز التأهيل الرتبوي بسوهاج ملهارات أداء  تتطلب طبيعة هذا البحث إعداد بطاقة مالحظة لقياس  

 تباع اخلطوات التالية: ا تم بناء وضبط بطاقة املالحظة ب، واالستشهادات املرجعية

 

 .( الصورة النهائية لالختبار التحصييل8( ملحق )3)
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حتديد اهلدف من بناء بطاقة املالحظة: هدفت بطاقة املالحظة إىل قياس أداء الدراسني بمركز التأهيل الرتبوي بسوهاج   -

 ( وفًقا Google Classroom-  Easy Classمنصتى التعلم)ملهارات االستشهادات املرجعية بعد دراسة املحتوى عرب  

 ملتغريات البحث احلايل. 

لقائمة مهارات   - النهائية  الصورة  البطاقة:تم حتديد األداءات من خالل االعتامد عيل  تتضمنها  التي  حتديد األداءات 

،  مركبة غري  ، وأن تكون حمددة بصورة إجرائية  االستشهادات املرجعية، وروعي يف صياغة املهارات الفرعية ما ييل:

 مرتبة ترتيبا منطقيا.و

تم وضع التعليامت بحيث تكون واضحة وشاملة، وُتعد وسيلة إرشادية ألى مالحظ يقوم  :  تعليامت بطاقة املالحظة -

 املالحظة. بكد عىل قراءة البطاقة جيًدا قبل القيام ؤَ املالحظة، وتُ ب

لتعرف عىل مستويات عينة البحث من لات،  التقدير الكمي ألداء املهارات:استخدم البحث التقدير الكمي بالدرج -

 يف كل مهارة وتم حتديد مستويات أداء املهارة كالتايل:   الدارسني 

 مل يؤد املهارة(. – اشتملت البطاقة عىل خيارين لألداء:) أدى املهارة  ✓

جيد،   ✓ جدا،  جيد  لألداء:)ممتاز،  مستويات  مخس  عىل  حيتوى  املهارة(  ضعيف( متوسط )أدى   ،  ،

وتم توزيع   (، 0ودرجته )  املهارة( ويشتمل عىل مستوى واحد وهو عدم أداء املهارة ؤد اخليار)مل يو

وفق   األداء  ملستويات  التقييم  درجات،5ممتاز) درجات  جدا  (  درجات،4) جيد  (  3)   متوسط  ( 

 )درجة( واحدة. ضعيف (درجتان، 2) جيد درجات، 

اهتا من خالل اآليت:  لتأكد من صدقها وثببا تم ضبط بطاقة املالحظة : ضبط بطاقة املالحظة -

املالحظة: ✓ بطاقة  الظاهري،    صدق  الصدق  طريق  عن  البطاقة  تقدير صدق  تم عرض  حيث  تم 

املحكمني من  جمموعة  عىل  وسالمة  ل  البطاقة  التعليامت،  دقة  من  ووضوحها،  امل لتأكد  فردات 

أي منها    تعديالت، ومل يتم حذف أو إضافة  ة وإمكانية مالحظة األداءات التي تتضمنها، وإبداء أي

أن بطاقة املالحظة تشتمل عىل مجيع  ب ألهنا بنيت عىل القائمة النهائية للمهارات، وأمجع املحكمون  

 اجلوانب املراد مالحظتها وقياسها.

تم حساب ثبات بطاقة املالحظة بأسلوب تعدد املالحظني عىل أداء الطالب    ثبات بطاقة املالحظة: ✓

بمالحظة املتعلم أثناء أدائه للمهارات، ثم حساب معامل االتفاق    الواحد؛ حيث يقوم كل مالحظ

الزمالء)  من  باثنني  االستعانة  ومتت  لألداء،  تقديرهم  باملركز ( 4بني  التدريس  هيئة  و أعضاء  تم  ، 

بعد   البطاقة  عليهمعرضتطبيق  معامل  ها  ثم حساب  الطالب،  ثالثة من  أداء  بمالحظة  وذلك   ،

 

 . الرتبوي بسوهاج بزميلني من القائمني بالتدريس بمركز التأهيلتم االستعانة  (4)
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( معامل االتفاق بني  4( ويوضح اجلدول ) Cooperادلة كوبر )االتفاق لكل طالب باستخدام مع

 املالحظني. 

 معامل االتفاق بين المالحظين (4جدول )

 معامل االتفاق يف حالة الطالب الثالث  معامل االتفاق يف حالة الطالب الثاين  معامل االتفاق يف حالة الطالب األول

94 % 93 %  93 % 

%( مما يعنى أن بطاقة املالحظة عىل درجة  93متوسط معامل اتفاق املالحظني عىل جمموع املهارات)اتضح من اجلدول السابق أن  

 كأداة للقياس. استخدامها عالية من الثبات ويمكن 

الصورة النهائية لبطاقة املالحظة:بعد االنتهاء من تقدير صدق وثبات بطاقة املالحظة، أصبحت   ✓

النهائية)  صورهتا  يف  صاحلة5البطاقة  بسوهاج   لقياس   (  الرتبوي  التأهيل  بمركز  الدارسني  أداء 

ة،  يرئيس  ات ( مهار3، واشتملت البطاقة يف صورهتا النهائية عىل) االستشهادات املرجعيةملهارات  

 ( أداء. 81( مهارة إجرائية، وبلغ عدد إمجايل األداءات هبا )67( مهارة فرعية، و) 11و)

 : ADDIEيبية وفًقا لنموذج التصميم التعليمي  ثالًثا: بناء وتصميم مادة املعاجلة التجر

كبري    بقدرمتقاربة  وأهنا  جد أهنا تشرتك مًعا يف معظم اخلطوات،  وُ   ها تم االطالع عىل العديد من نامذج التصميم التعليمي وبتحليل

عىل  ،ن يف اعتامد نموذج ما (واالختالف بينها يكوADDIEأساسية متمثلة يف نموذج التصميم التعليمي العام ) ةوتستند إىل مراحل مخس 

 (كنموذج له مرجعية كبرية يف عملية التصميم  ADDIEنموذج التصميم التعليمي العام )  استخدمالتوسع يف مرحلة دون أخرى، وعليه  

 لكرتونية، وقد جاءت عملية التصميم كالتايل: التعليمي للربامج واملواقع اإل

 

 ADDIE( نموذج التصميم التعليمي العام 1شكل رقم )

 

 االستشهادات املرجعية.( بطاقة مالحظة األداء العميل ملهارات 9( ملحق )5)
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 مراحل تصميم مادة املعاجلة التجريبية وفًقا للنموذج العام، كام ييل:   وفيام ييل توضيح

مرحلة التحليل العمليات التالية:   تضمنت  ( Analysisاملرحلة األوىل: مرحلة التحليل: ) 

 حدد البحث احلايل خصائص العينة عل النحو اآليت:  حتليل خصائص املتعلمني: 

  مركز التأهيل الرتبوي بسوهاج العام بربنامج  الدبلوم  العام  يف الرتبية بجامعة األزهر الدارسون   ✓

و م 2021/ 2020الدراسى الطالب) ،  عدد  وطالبة(  60بلغ  العينة    طالبا  طالب  بخالف 

وعددهم)  غري(10االستطالعية  مؤهالت  عىل  حاصلون  و ،  تربوية،  املعرفة    من  القليل  لدهيم 

بمهارات   املرجعية، املرتبطة  املطلوبة  وظهر ذلك من خالل    االسشهادات  األبحاث  تنفيذ بعض 

الباحث(، بتدريسها  التعليمية)القائم  الوسائل  مادة  يف  ورغبة  منهم  كبري  اهتامم  لدهيم  يوجد 

 . االستشهادات املرجعيةواستعداد لتعلم مهارات 

بالتقنيات التي   ةومدعم  ، ن املنصة غري مكلفةألالتغلب عىل كل القيود    تمرد والقيود يف البيئة التعليمية:  حتليل املوا -

وبالتايل   ، توافر األجهزة لدهيم  الدارسني منمن خالل مقابلة    وتم التأكد تعمل عىل زيادة دافعية الطالب أثناء التعلم،  

 .لبحث(تم رصد اإلمكانيات واملصادر املتاحة لدى)عينة ا

صياغة األهداف   وتم  (6:تم حتديد األهداف العامة للمحتوى التعليمي) للمحتوى وتنظيمهحتديد األهداف العامة   -

األول:  ني:وديل ها مل ( وتم تقسيمالتطبيق  –الفهم  – )التذكر  (Bloom)اإلجرائية وفقا ملستويات بلوم للمجال املعريف  

وللتحقق  ( Zoteroمهارات برنامج)    -برجميات االستشهادات املرجعية  :لثاينباالستشهادات املرجعية، واالتعريف  

عرض املوديالت عىل جمموعة من املحكمني من املتخصصني يف    تم من موضوعية اختيار عنارص املحتوى التعليمي  

جتمع وذلك ألخذ آرائهم يف مدى كفاية املحتوى ومناسبته مل  ، تكنولوجيا التعليماملكتبات و املناهج وطرق التدريس و

وكانت تعديالت املحكمني بإضافة عنارص وحذف أخرى يف املوديالت، كام تم ضبط بعض الصور امللحقة  ،  البحث

 .باملوديالت وتعديلها 

تي التعلم؛ حيث تم منصونشطته: تم اختيار األنشطة لتالئم طبيعة املحتوى التعليمي باملقرر  أحتديد مهام التعلم و -

مراجعة األنشطة ( وتم 11)ملحق ل حمتوى تعليمي مكون من ثالث موديالت تعليميةحتديد املهام التعليمية يف شك

 واملحتوى التعليمي باملقرر الدرايس.

 وتضم هذه املرحلة العديد من اإلجراءات أمهها ما ييل:  :  Designاملرحلة الثانية: مرحلة التصميم:  

 

 ..االستشهادات املرجعية( قائمة باألهداف العامة واإلجرائية ملهارات 10( ملحق )6)
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تصـــــــميم أســـــــاليب التحكم املناســـــــبة لتفاعل    تمتصـــــــميم التحكم والتفاعل مع املحتوى والتواصـــــــل ف املنصـــــــة:   

ــة ــتشــــــهادات املرجعيةملهارات   الطالب مع املحتوى من خالل املنصــــ   تفاعل املتعلم مع الزمالء والباحثعرب  ،  االســــ

ء  وكتابة منشـــورات عل حائط الصـــف واملناقشـــة فيام بينهم، ويقوم املتعلم باالنتقال ما بني املحتوى عل املنصـــة ســـوا

عرب للمنصـــــــــــة أو من خالل مكتبـة الصـــــــــــف أو االنتقـال ألداء االختبـارات واملهـام املطلوبـة منهم    عل حـائط الصـــــــــــف

 :منصتي التعلم

 
 ( Google Classroomمع المحتوى عبر منصة ) المجموعة األولى  طالب ( تفاعل2شكل)

 

 (Easy Class)  مع المحتوى عبر منصةالمجموعة الثانية ( تفاعل طالب 3) شكل

اخلاصة باملجموعة   -التايل  الرابط خالل    اخلاصة بالبحث احلايل من  االستشهادات املرجعيةطالع عىل حمتوى مهارات  ويمكن اال

الكود  (https://bit.ly/2WAFKwt)  -األوىل )sapk7gw)  باستخدام  بمنصة   )GoogleClassroom  الثانية واملجموعة   ،)

(https://bit.ly/3gR9BHz( باستخدام الكود )9S2D-13TS( بمنصة )EasyClass ) 

https://bit.ly/2WAFKwt
https://bit.ly/3gR9BHz
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السيناري - )إعداد  الورق  عىل  الربنامج  سيتم  (12)ملحق  و(  تصميم  التي  باملوديالت  اخلاص  السيناريو  تصميم  :تم 

تكنولوجيا  و عرض السيناريو عىل جمموعة من املحكمني يف املناهج وطرق التدريس    وتمإنتاجها يف البحث احلايل،  

 ة،التعليم للتعرف عىل آرائهم حول: مدى مناسبة عرض املحتوى التعليمي، ومدى كفاية عنارص الوسائط بكل شاش

 .تم تعديل بعض الصفحات، وفق آراء املحكمني حتى وصل السيناريو يف صورته النهائيةو

 ويف هذه املرحلة تم تنفيذ اخلطوات التالية:   : Developmentاملرحلة الثالثة: مرحلة التطوير: 

املتاحة: - الوسائط  من    جتميع  املقرر  داخل  وتوظيفها  الثابتة،  والصور  الفيديو  إنتاج  الثابتة   خالل:تم  الصور  جتهيز 

تي حجم مناسب وصاحلة للعرض عرب منصب وتم معاجلة الصور لتكون    ،ومعاجلتها باستخدام برنامج تصوير الشاشة

 االستشهادات املرجعية. مهارات  بتسجيل لقطات الفيديو اخلاصة  ، وتم مراعاة وضوح الصور ودقة ألواهنا التعلم، و

رفع املحتوى والوسائط من صور وفيديو  يف هذه اخلطوة تم    لبرصية عىل املنصة: رفع املحتوى والوسائط السمعية وا  -

( من خالله تم إنشاء Google Classroom- Easy classإنشاء حساب كمعلم عىل منصتي )  عىل املنصتني، فقد تم 

  ، الفيديو(   -الصور  - )النصوص  : بام يسمح بإضافة املحتوى التعليمي للمقرر بمكوناته  كل من املنصتنيعىل    صف  

املتعلمني إىل  وتم   ثم  تقسيم  املتعلمني لكل جمموعة  جمموعتني كل منهام تدرس من خالل إحدي املنصتني،  إضافة 

وذلك بجمع الربيد اإللكرتوين اخلاص بأفراد كل جمموعة وإضافتها داخل املنصة، ثم إرسال دعوة لكل متعلم منهم  

 موعته. جمعرب الربيد اإللكرتوين اخلاص به للتسجيل يف 

 

 (Google Classroom)  منصةطالب المجموعة األولى ب( إضافة 4شكل )
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 (Easy class) منصةطالب المجموعة الثانية ب( إضافة 5شكل )

بعة: التنفيذ )   (:  Implementاملرحلة الرا

وطريقة التعامل معه يف التجربة تي التعلم املستخدمتني يف البحث احلايل  عرب منص  الدراسةتم تدريب عينة البحث عىل طبيعة  

 االستطالعية وقد جاءت عىل النحو التايل:

مع   - العميل  بالتطبيق  تعريف  بسوهاج(عقد جلسات  الرتبوي  التأهيل  بمركز  موافقة    الدراسني  بعد  البحث(  )عينة 

 (.13األستاذ الدكتور عميد الكلية )ملحق 

منصة   - مقرر  تم رشح  يف  عليها  التسجيل  وكيفية  اإللكرتونية  بشكل التعلم  جمموعة  لكل  املرجعية  االستشهادات 

  واستخدام  كل منصة من منصتي التعلم، رشادات التسجيل داخلإعداد دليل للطالب يشتمل عىل إ، كام تم منفصل

لموديالت  لراسة من خالهلا  لتوضيح كيفية السري يف املنصة وعملية الد (14)ملحق  بالصور  ا ها ويتضمن رشحكل من

 ات وتنفيذ األنشطة.التعليمية وأداء االختبار

 (:  Evaluateاملرحلة اخلامسة: التقويم ) 

املرحلة   املتعلمنيإهتدف هذه  املقرر اإللكرتوين ومستوى  أداء  قياس  للمهام   ،ىل  املتعلمني  استيعاب وإنجاز  ومدى تأثريه عىل 

به املتضمنة  والتكليفات  وهو  ، واألنشطة  احلايل  البحث  هدف  وحتقيق  املعيارية  الرتبية إكساب    :لتحقيق  يف  العام  بالدبلوم  الدارسني 

 ومتت عملية التقويم كالتايل:االستشهادات املرجعية ملهارات 

عىل جمموعة من املحكمني من املتخصصني بغرض:  تي التعلم  عرض منص  : تماملحكمنيعىل جمموعة من    املنصتنيعرض    -أ

مناسب غري  يرونه  ما  حذف  أو  الصور،  ،  تعديل  بعض  وتغيري  العبارات،  بعض  صياغة  إعادة  املحكمني  بعض  اقرتح   وإجراءوقد 

 . التعديالت

( تم اختيارهم عشوائيًا، هبدف 10): تكونت من يةعينة استطالعاملستخدمتني يف البحث احلايل عىل  التعلمتي جتريب منص -ب

األنشطة  ومناسبة  داخله،  املتدرب  سري  ومناسبة  املتدربني،  ملستوى  التعليمي  املحتوى  ومناسبة  التعليمية،  املادة  وضوح  من  الـتأكد 
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ليصبح   املطلوبة،  التعديالت  إجراء  تم  ذلك  ويف ضوء  التع التعليمية،  منصتي  عرب  يتضمنه  وما  للتطبيقلم  املحتوى  وكانت صاحلًا   ،

 الكبرية يف خمتلف املراحل السابقة بعملية التغذية الراجعة سواء من السادة املحكمني أو من أفراد التجربة االستطالعية.  االستفادة

التجربة األساسية للبحث: - عن أثر املتغريات املستقلة عىل   هبدف الكشفتم اإلعداد للتجربة األساسية    إجراءات 

 ات التابعة، وفيام ييل عرض لتلك اخلطوات: املتغري

o :حتديد أثـــر اخـــتالف منصات التعلــم اإللكرتونية فــي    اهلدف من التجربة األساسية للبحث

مهـــارات الدبلوم  إكسـاب  بربنامج  للدارسني  املرجعية  الرتبية    االستشهادات  يف  )عينة  العام 

 البحث(.

o   تصميم املجموعتني       تم استخدام التصميم التجريبي املعروف  للبحث: حتديد التصميم التجريبي(

 .التجريبيتني، ذو االختبار القبيل والبعدي(

o :بمركز    العام يف الرتبية   لدارسني بربنامج الدبلوماعينة البحث من    تم اختيار  اختيار عينة البحث

و بسوهاج،  الرتبوي  )التأهيل  البحث،  دارسا  (  60عددهم  ني  جموعتملتقسيمهم عشوائيًا  وعينة 

 Google: املجموعة التجريبية األوىل: درست من خالل منصة )لكل جمموعة دارسا ( 30) واقع ب

Classroom( واملجموعة التجريبية الثانية: درست بمنصة ،)Easy Class .) 

o اخلطوات    ني لرشح لكل جمموعة من املجموعتتم عقد ورشة تدريبية    )إلكرتونية(:عقد ورشة عمل

املنصة وكيفية  اإلجرائية   واستخدامللتسجيل عرب  لكل جمموعة،  وفًقا  دليل  ها  توزيع  الطالب تم 

 املنصتني. ستخدام ال

o  للتأكد من جتانس أفراد عينة البحث قبل إجراء التجربة األساسية، من :  تطبيق أدوات القياس قبليًّا

 ( 5رقم ) ( ورصدت النتائج يف اجلدولت حلساب قيمة )  " T-Test"خالل استخدام اختبار 

 تجانس عينة البحث ( 5جدول )

 ( 0,05مستوى الداللة ) قيمة )ت( املحسوبة  درجة احلرية املتوسط ن عينة البحث 

 36.33 30 املجموعة التجريبية األوىل 
58 1.181 

 غري دالة 

 غري دالة  32.33 30 املجموعة التجريبية الثانية 

( وبذلك  0.05مجيعها أكرب من )و  ( للتطبيق القبيل ألدوات البحث جاءت غري دالة إحصائيًّا،ت أن قيم )(  5ضح من اجلدول )اتو

 عينة. اليتم قبول فرض العدم، والذي يؤكد عىل وجود جتانس بني أفراد 

للبحث:   - األساسية  التجربة  املعاجلتنفيذ  تطبيق  التجريبيتني تم  للمجموعتني  للبحث  التجريبية  ء وإجراللبحث،    ة 

عىل   األساسية  بسوهاج  التجربة  الرتبوي  التأهيل  بمركز  اجلامعي  الدارسني  العام    من   ابتداءً   م  2020/2021يف 

 .م 10/5/2021حتى  10/3/2021

ا: - - Google Classroom)منصتي  ملحتوى التعليمي عرب  اانتهاء عينة البحث من دراسة  ب  تطبيق أدوات القياس بعديًّ

EasyClass)  التالية: تم تطبيق أدوات البحث 



 159 د. ةاء فتحي خليفة

 

 

o البعدي التطبيق  مل  :إجراء  املعرفية  اجلوانب  لقياس  التحصييل  االستشهادات  لالختبار  هارات 

االستشهادات املرجعية ملهارات  التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة األداء  ، وعىل عينة البحث  املرجعية

 عينة البحث. ل

اإلحصائية: - حزمة    تم  املعاجلات  ) استخدام  اإلحصائية  اإلحصائية  SPSS V. 24الربامج  املعاجلات  إلجراء   ،)

 بعد تطبيق أدوات البحث. عينة البحث()الدارسني بالدبلوم العام يف الرتبية لدرجات 

 : نتائج البحث وتفسريها
 أوال: عرض النتائج: فيما يلي عرض للنتائج التي أسفر عنها التحليل اإلحصائي: 

 :األول النتائج املرتبطة بالفرض 

األول عىل - البحث  فرض  مستوى)  "  :ينص  عند  إحصائيًا  دال  فرق  املجموعة  0,05يوجد  درجات  متوسط  بني   )

( منصة  باستخدام  درست  التي  األوىل  والبعديGoogle Classroomالتجريبية  القبيل  القياسني  يف  لالختبار   ( 

وللتأكد من صحة الفرض تم  ،  "املرتبط بمهارات االستشهادات املرجعية لصالح القياس البعدي  املعريف  التحصييل

 :ملتوسطني مرتبطني وهو ما يوضح نتائجه اجلدول اآليت( ت)استخدام اختبار

األولى التي درست   للفرق بين متوسطي القياس القبلي والبعدي في التحصيل المعرفي لدى المجموعة التجريبية( ت)( نتائج اختبار5جدول)

 ( Google Classroomباستخدام منصة )

 مستوى الداللة ت درجات احلرية االنحراف معياري املتوسط ن املجموعة األوىل

 29 4.18 16.9 30 قبيل

 داله 24.8
 2.39 38.7 بعدي

السابق  ات اجلدول  من  درست  (  5)ضح  التي  التجريبية  للمجموعة  القبيل  القياس  متوسط  )أن  منصة   Googleباستخدام 

Classroom  )(16.9  )  وبينهام فرق واضح،    (2.39)بانحراف معياري(  38.7)ومتوسط القياس البعدي  (  4.18)بانحراف معياري

(  Google Classroom)منصةأن  ب( مما يشري  0,05وهي دالة عند مستوى )  ( 24.8)املحسوبة التي  (  ت)أكدت داللته إحصائيًّا قيمة  و

داللة إحصائية بني متوسط درجات   يوجد فرق ذوأنه  يتبني    وهبذه النتيجة،  عىل مستوى حتصيل العينة للجوانب املعرفية  الهلا تأثري فع

يعني قبول هذا الفرض،    املجموعة التجريبية األوىل يف القياسني القبيل والبعدي الختبار التحصيل املعريف لصالح القياس البعدي؛ مما 

 : ايلوهوما اتضح من الشكل الت
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 الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية األولى في االختبار التحصيلي  (6شكل )

 :الثاينملرتبطة بالفرض لنتائج اا

( بني متوسط درجات املجموعة التجريبية الثانية  0,05يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى)  "  :عىل الثاينينص فرض البحث  

( يف القياسني القبيل والبعدي لالختبار التحصييل املرتبط بمهارات االستشهادات املرجعية Easy Classباستخدام منصة)التي درست  

 :ملتوسطني مرتبطني وهو ما يوضح نتائجه اجلدول اآليت( ت)تم استخدام اختبار ، وللتأكد من صحة الفرض، "لصالح القياس البعدي

للفرق بين متوسطي القياس القبلي والبعدي في التحصيل المعرفي لدى المجموعة التجريبية الثانية التي درست ( ت)( نتائج اختبار6جدول)

 ( Easy classباستخدام منصة)

 مستوى الداللة ت درجات احلرية االنحراف معياري املتوسط ن املجموعة األوىل

 قبيل
30 

17.03 5.82 
29 

 داله 10.43

 5.202 29.03 بعدي

)ا منصة  باستخدام  درست  التي  التجريبية  للمجموعة  القبيل  القياس  متوسط  أن  السابق  اجلدول  من  بلغ EasyClassتضح   )

معياري  (  17.03) بلغ  (  5.82)بانحراف  البعدي  القياس  معياري  (  29.03)ومتوسط  واضح،   (5.202)بانحراف  فرق  وبينهام 

(  EasyClass)منصةأن  ب( مما يشري  0,05وهي قيمة دالة عند مستوى )  (10.43)املحسوبة التي بلغت  (  ت)أكدت داللته إحصائيًّا قيمة  و

داللة إحصائية بني متوسط درجات   يوجد فرق ذوأنه  يتبني    وهبذه النتيجة،  عىل مستوى حتصيل العينة للجوانب املعرفية  هلا تأثري فعال

لصالح القياس   االستشهادات املرجعيةيف القياسني القبيل والبعدي الختبار التحصيل املعريف املرتبط بمهارات    الثانيةية  املجموعة التجريب

 :يعني قبول هذا الفرض، وهوما اتضح من الشكل التايل البعدي؛ مما 
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 التحصيلي في االختبار  الثانيةبين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية  الفرق (7شكل )

 :الثالثالنتائج املرتبطة بالفرض 

( بني متوسط درجات املجموعة التجريبية األوىل 0,05يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى)  "  :عىل  الثالثينص فرض البحث  

باستخدام منصة ) العميل ملهارات  Google Classroomالتي درست  القبيل والبعدي يف األداء  القياسني  املرجعية  ( يف  االستشهادات 

 :ملتوسطني مرتبطني وهو ما يوضح نتائجه اجلدول اآليت( ت)وللتأكد من صحة الفرض تم استخدام اختبار ، "لصالح القياس البعدي

باستخدام   لدى المجموعة التجريبية األولى التي درست األداء العمليللفرق بين متوسطي القياس القبلي والبعدي في ( ت)( نتائج اختبار 7جدول)

 ( Google Classroomمنصة)

 مستوى الداللة ت درجات احلرية االنحراف  املعياري املتوسط ن املجموعة األوىل

 29 19.08 28.73 30 قبيل
 داله 39.2

 33.24 282.8 بعدي

( 28.73)(Google Classroomمنصة )بضح من اجلدول السابق أن متوسط القياس القبيل للمجموعة التجريبية التي درست  ات

معياري   البعدي  (،  19.08)بانحراف  القياس  معياري  (  282.8)ومتوسط  قيمة  ( و33.24)بانحراف  ( ت)أكدت داللته إحصائيًّا 

، لذا  لعينةلدى اعىل مستوى األداء العميل    هلا تأثري فعال(  Google Classroomن )أب( مما يشري  0,05وهي دالة عند مستوى )  (39.2)

ذوأنه  تبني   فرق  والبعدي    يوجد  القبيل  القياسني  األوىل يف  التجريبية  املجموعة  متوسط درجات  بني  املالحظة  داللة إحصائية  لبطاقة 

 : التايل ما اتضح من الشكل يعني قبول هذا الفرض، وهو لصالح القياس البعدي؛ مما 

 
 الحظة األداء العملي بطاقة م الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية األولى في  (8شكل )
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 :الرابع النتائج املرتبطة بالفرض 

( بني متوسط درجات املجموعة التجريبية الثانية 0,05يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى)  "  :عىل  الرابعينص فرض البحث  

( منصة  باستخدام  درست  ملهارات  Easy Classالتي  العميل  األداء  يف  والبعدي  القبيل  القياسني  يف  لصالح  (  املرجعية  االستشهادات 

 :ملتوسطني مرتبطني وهو ما يوضح نتائجه اجلدول اآليت( ت)وللتأكد من صحة الفرض تم استخدام اختبار ، "القياس البعدي.

ست التي در الثانيةلدى المجموعة التجريبية  األداء العمليللفرق بين متوسطي القياس القبلي والبعدي في ( ت)( نتائج اختبار 8جدول)

 ( Easy Classباستخدام منصة )

 مستوى الداللة ت درجات احلرية االنحراف  املعياري املتوسط ن املجموعة األوىل

 29 5.202 17.03 30 قبيل
 داله 10.43

 5.821 29.03 بعدي

)ا منصة  باستخدام  درست  التي  التجريبية  للمجموعة  القبيل  القياس  متوسط  أن  السابق  اجلدول  من  (  Easy Classتضح 

أكدت  ووبينهام فرق واضح،    (5.821)بانحراف معياري(  29.03)ومتوسط القياس البعدي(،  5.202)بانحراف معياري(  17.03)

عىل    هلا تأثري فعال(  Easy Class)منصةأن  ب( مما يشري  0,05وهي قيمة دالة عند مستوى )  (10.43)املحسوبة  (  ت)داللته إحصائيًّا قيمة  

داللة إحصائية بني متوسط    يوجد فرق ذوأنه  يتبني    وهبذه النتيجة،  لعينةلدى ا  ميل ملهارات االستشهادات املرجعيةمستوى األداء الع

يعني قبول هذا    لصالح القياس البعدي؛ مما   لبطاقة مالحظة األداء العميليف القياسني القبيل والبعدي    الثانية درجات املجموعة التجريبية  

 : كل التايلالفرض، وهوما اتضح من الش

 
 بطاقة مالحظة األداء العملي في  الثانيةالفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية  (9شكل )

 :اخلامسالنتائج املرتبطة بالفرض 

التجريبيتني  ( بني متوسطي درجات املجموعتني  0,05ال توجد فروق دالة إحصائيا مستوى)  "  :عىل  اخلامسينص فرض البحث  

التحصييل لالختبار  البعدي  القياس  وللتأكد  "يف  اختبار،  استخدام  تم  الفرض  اآليت  )ت(  من صحة  واجلدول  مستقلتني  ملجموعتني 

 يوضح هذه النتائج: 
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 للتحصيل المعرفي للفرق بين متوسطي المجموعتين التجريبيتين للقياس البعدي ( ت)( نتائج اختبار 9جدول )

 مستوى الداللة ت درجات احلرية االنحراف  املعياري املتوسط ن املجموعة

 2.39 38.73 30 األوىل

 داله 45.59 58
 4.26 18.46 30 الثانية 

درست  ا التي  األوىل  التجريبية  املجموعة  متوسط  أن  السابق  اجلدول  من  ( Google Classroomمنصة)باستخدام  تضح 

معياري  (38.73) التي درست    (،2.39)بانحراف  الثانية  التجريبية  املجموعة  )  باستخدامومتوسط  Easy Class)  (18.46 )منصة 

(  0.05)، وهي قيمة دالة إحصائيًّا عند مستوى (45.59)املحسوبة للفرق بني املتوسطني(ت)، وبلغت قيمة (4.26)انحراف معياريب

املجموعتني  بني  إحصائيًّا  دال  فرق  وجود  إىل  يشري  البعدي   مما  القياس  درست    يف  التي  التجريبية  املجموعة  باستخدام  لصالح 

عند  فروق دالة إحصائيا  توجد    "  والذي أثبت أنه  ،(وهبذا يرفض الفرض الصفري ويقبل الفرض البديلGoogle Classroomمنصة)

التحصي0,05مستوى) لالختبار  البعدي  القياس  يف  التجريبيتني  املجموعتني  درجات  متوسطي  بني  التجريبية    يل(  املجموعة  لصالح 

 األوىل، وهو ما يوضحه الشكل التايل:

 
 للتحصيل المعرفي لفرق بين متوسطي المجموعتين التجريبيتين للقياس البعدي ( يوضح ا10شكل )

 :السادسالنتائج املرتبطة بالفرض 

( بني متوسطي درجات املجموعتني التجريبيتني  0,05مستوى)ال توجد فروق دالة إحصائيا    "  :عىل  السادسينص فرض البحث  

ملجموعتني مستقلتني واجلدول اآليت يوضح  )ت( من صحة الفرض تم استخدام اختبار، وللتأكد "يف القياس البعدي لبطاقة املالحظة. 

 هذه النتائج:
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 لبطاقة المالحظة لبعدي للفرق بين متوسطي المجموعتين التجريبيتين للقياس ا( ت)( نتائج اختبار 10جدول )

 مستوى الداللة ت درجات احلرية االنحراف املعياري املتوسط ن املجموعة

 58 33.24 282.80 30 األوىل

 دالة  26.75
 16.36 101.76 30 الثانية 

درست  ا التي  األوىل  التجريبية  املجموعة  متوسط  أن  السابق  اجلدول  من  ( Google Classroomمنصة)باستخدام  تضح 

معياري  (282.80) درست    (،33.24)بانحراف  التي  الثانية  التجريبية  املجموعة  )  باستخدامومتوسط   ( Easy classمنصة 

، وهي قيمة دالة إحصائيًّا عند مستوى  (26.75)املحسوبة للفرق بني املتوسطني(ت)قيمة  و،  (16.36)انحراف معياري(ب101.76)

باستخدام لصالح املجموعة التجريبية التي درست  يف القياس البعدي  مما يشري إىل وجود فرق دال إحصائيًّا بني املجموعتني  (  0.05)

توجد فروق دالة إحصائيا عند   "والذي أثبت أنه    ،وهبذا يرفض الفرض الصفري ويقبل الفرض البديل،  (Google Classroomمنصة)

( بني متوسطي درجات املجموعتني التجريبيتني يف القياس البعدي لبطاقة املالحظة لصالح املجموعة التجريبية األوىل، 0,05مستوى)

 :وهو ما يوضحه الشكل التايل

 
 لبطاقة المالحظة بعدي لفرق بين متوسطي المجموعتين التجريبيتين للقياس ال( يوضح ا11شكل )

 :تفسير النتائج

بأثر  *   املرتبطة  النتائج  تفسري  اإللكرتونيةأواًل:  التعلم  األوىل  (Google Classroom)منصة  التجريبية  تنمية  للمجموعة  يف 

أكدت النتائج عىل وجود للدارسني بمركز التأهيل الرتبوي بسوهاج؛حيث    بمهارات االستشهادات املرجعية  ةاملرتبطاملعرفية  اجلوانب  

يف التطبيقني القبيل والبعدي الختبار التحصيل املعريف لصالح األوىل    فرق دال إحصائيًّا بني متوسطي درجات طالب املجموعة التجريبية

 (   24.8)التطبيق البعدي، حيث جاءت قيمة )ت( املحسوبة

 عوامل التالية:ويعزى ذلك إىل ال 

طريقة تقديم املحتوى، وتنوع املثريات السمعية والبرصية التى تعمل عىل جذب انتباه املتدربني؛ حيث إن زيادة عدد  -

 .احلواس يف التعلم يزيد من فرص بقاء املعلومات ىف الذاكرة
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اإللكرتونية   - التعلم  والتعليق،  Google Classroom)منصة  واإلضافة  والنرش  بالتحرير  يتفاعل  أن  للمتعلم  تتيح   )

 التحصيل املعريف املرتبط بمهارات االستشهادات املرجعية لدهيم.وهذا بدوره أسهم يف تنمية 

التدريب   - التعلم اإللكرتونية  ساهم  تدعيم  Google Classroom)من خالل منصة  الدارسني من  ( يف  التفاعل بني 

 رب املناقشات مما أدى إىل زيادة التحصيل املعريف لدهيم. خالل التواصل ع 

 .تسهل عىل املتدرب معرفتها والتمكن منها  فرعية متسلسلة تقسيم املهارة إىل خطوات -

النتيجة   هذه  السابقة  وتتفق  الدراسات  نتائج  اإلجيايب  مع  األثر  عىل  مجيعها  أكدت  اإللكرتونية  والتي  التعلم  ملنصة 

(GoogleClassroom)   تنمية  يف ل  اجلوانب  مناملعرفية  عيطة:  كل  )  أبو  )2021وآخرون  عبود  (؛  2021(؛ 

)؛  Syakur,(2020)؛Karim,(2021)Albashtawi, &Al Bataineh (2020)(؛2021اجلندي) والعساف  أمني و  (2020العيسوي  ؛ 

 (. 2018)أمحد؛Bayarmaa, & Lee, (2018)(؛2019(؛ الباوي )2019(؛ لطفي)2020(؛ العنزي وآخرون )2020أمحد )

املعرفية  يف تنمية اجلوانب    للمجموعة التجريبية الثانية  (EasyClass)  منصة التعلم اإللكرتونية : تفسري النتائج املرتبطة بأثر  * ثانيًا

إحصائيًّا   أكدت النتائج عىل وجود فرق دالللدارسني بمركز التأهيل الرتبوي بسوهاج؛ حيث    بمهارات االستشهادات املرجعية  ةاملرتبط

يف التطبيقني القبيل والبعدي الختبار التحصيل املعريف لصالح التطبيق البعدي،  املجموعة التجريبية الثانية    بني متوسطي درجات طالب

 (   10.43) حيث جاءت قيمة )ت( املحسوبة

 ويعزى ذلك إىل العوامل التالية:

خلاصة بكل مهارة بشكل فردي متضمنة داخل أداء العرض اجلزئي للمعلومات من خالل تقسيم اجلوانب املعرفية ا -

تتكامل مع  بخطوة وهي  املعلومة خطوة  لفهم  أمامهم  فرصة  أتاح  مما  للمتعلمني  املتاحة  الفيديو  لقطة  املهاراة عرب 

 بعضها البعض. 

تباههم  حتكم املتعلمني يف عرض املحتوى من خالل املنصة ساعد يف زيادة التحصيل املعريف لدهيم وساهم يف جذب ان -

 للمعلومات.

متابعة الطالب لدرجاهتم بشكل مستمر بعد إرسال اإلجابة وظهور الدرجة لكل دارس جيعله متحفزا للحصول عىل   -

 أعىل الدرجات.

 تلقي التغذية الراجعة عند احلاجة إليها من الباحث ساعد الدارسني يف زياده التحصيل املعريف.  -

(يف تنمية  Easy Class)ملنصة التعلم  والتي أكدت عىل األثر اإلجيايب  سابقة  مع نتائج الدراسات الوتتفق هذه النتيجة   -

(؛ 2020و مخيس) حسنني  ؛  Al-Adeel (2020)(2021)مريس؛  Hussein, et al, (2021)كل من:املعرفية ل   اجلوانب

  و الشعييل ( ؛ السعيدية  2019(؛ املالك والربيعان)2020)شطيبيو    العيساوي(؛2020(؛ غنيم )2020)  الناعبية

 . .Jawad, &Abboodi. (2018)(؛2018)

اجلانب يف تنمية  للمجموعة التجريبية األوىل  (  GoogleClassroom)  منصة التعلم اإللكرتونية: تفسري النتائج املرتبطة بأثر  * ثالثًا

أكدت النتائج عىل وجود فرق دال إحصائيًّا  ز التأهيل الرتبوي بسوهاج؛ حيث  للدارسني بمرك  هارات االستشهادات املرجعيةاألدئي مل

التجريبية   املجموعة  متوسطي درجات طالب  والبعدي  األوىل  بني  القبيل  التطبيقني  األداء  يف  التطبيق  لبطاقة مالحظة  لصالح  العميل 

 (.   39.2) البعدي، حيث جاءت قيمة )ت( املحسوبة
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 لتالية:ويعزى ذلك إىل العوامل ا

منصة   - وفيديوهاتGoogleClassroom)توفر  واحد من مستندات  التعلم يف مكان  وصور ورسوم    (مجيع مصادر 

ويتم    وصوت بشكل  ختزينها  واحد  مكان  يف  درايف  آيلتنظيمها  مستودعا    ، يف جملد جوجل  يوفر  لكرتونيا إحيث 

 . للتخزين بشكل جماين

، وهو ما يتفق وتوفري املناقشات بني الدارسني بعضهم البعض وبني املعلم  ،متسلسلة  ةعرض املادة التعليمية بطريق -

مع النظرية البنائية االجتامعية والتي ترى أن التعلم حدث نتيجة التفاعالت االجتامعية مع املتعلمني بعضهم البعض 

 أو مع املعلمني، مما ينمي مهاراهتم. 

-   ( منصة  ال  (GoogleClassroomتوفر  الراجعة  استجابات  التغذية  عىل  الردود  خالل  من  املتعلمني  ستجابات 

 الدارسني بشكل مستمر، مما حيفز الدارسني عىل أداء املهارات والتواصل مع الباحث عند احلاجه للمساعدة.

إتاحة املنصة ملتابعة أولياء األمور لدرجات أبنائهم عرب املنصة جيعلهم حيفزوهنم للجد واالجتهاد وتنفيذ املهارات  -

 جيد. بشكل

(يف تنمية اجلانب GoogleClassroom)ملنصة  والتي أكدت عىل األثر اإلجيايب  مع نتائج الدراسات السابقة  وتتفق هذه النتيجة  

من:لئي  ااألد عبد  (؛2021)العبيدي؛  .Jamaan,et al.,(2021)؛Harahap, et al (2021)كل 

اجلراح  Alim,et al. (2019)(؛2019)إسامعيل(؛  2019)إبراهيم(؛2019(؛حممد)2020(؛يونس)2020)املنعم و  ؛السمكري 

 (.2018والكيالين ) حلدرب(؛ ا2018)

هارات اجلانب األدائي مليف تنمية  للمجموعة التجريبية الثانية  (  EasyClass)  منصة التعلم: تفسري النتائج املرتبطة بأثر  * رابًعا

أكدت النتائج عىل وجود فرق دال إحصائيًّا بني متوسطي يث  للدارسني بمركز التأهيل الرتبوي بسوهاج؛ ح   االستشهادات املرجعية

التجريبية املجموعة  والبعدي  الثانية    درجات طالب  القبيل  التطبيقني  املالحظة  يف  املرجعية  لبطاقة  االستشهادات  للدارسني  ملهارات 

 (.   10.43)لصالح القياس البعدي، حيث جاءت قيمة )ت( املحسوبة  بالدبلوم العام بكلية الرتبية

 ويعزى ذلك إىل العوامل التالية:

 تنوع مصادر التعلم خالل عرضها عرب املنصة مما راعى الفروق الفردية بني الدارسني.  -

تنوع أساليب التقويم والتغذية الراجعة من خالل املنصة مما ساهم يف تعرف الدارسني عىل معدالت التقدم، ونتائج  -

(من سجل املتابعات ورصد لدرجات الدارسني وإمكانية Easy Classمنصه )تعلمهم باستمرار من خالل ما تتيحه 

 متابعتها واالطالع عليها بشكل مستمر.

االستفاده من املناقشات بني الدارسني بعضهم البعض وبينهم وبني الباحث مما أضاف هلم خربات سامهت يف تنفيذ   -

 املهارات العملية بشكل جيد. 

 ( Easy Class) ملنصة التعلم اإللكرتونيةوالتي أكدت مجيعها عىل األثر اإلجيايب مع نتائج الدراسات السابقة وتتفق هذه النتيجة 

العميل   األدئي  اجلانب  تنمية  من: ليف  )  كل  وآخرون  )2020الشيخ  ومتويل  احللو  عردان  2020(؛  (؛ 

الغامدي )2018؛ طه وآخرون )Santos, et al. (2019)(؛2019)كامل؛ Mutrofin,(2020)(؛2020) ؛   (  2017(؛زوين)2017( 

 (.2017)زنقور(؛ 2017؛الربيعان )
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بأثر  * خامًسا املرتبطة  النتائج  تفسري  التعلم:  التجريبيتني  (  EasyClass-GoogleClassroom)  منصتي  تنمية للمجموعتني  يف 

أكدت النتائج عىل وجود فرق دال إحصائيًّا عند  بسوهاج؛ حيث    للدارسني بمركز التأهيل الرتبوييف القياس البعدي  اجلانب املعريف  

البعدي  (  0.05)مستوى   التي   األوىللصالح املجموعة التجريبية  للتحصيل املعريف  بني متوسطي املجموعتني التجريبيتني يف القياس 

 (  45.59)( حيث جاءت قيمة )ت(املحسوبةGoogleClassroomدرست بمنصة)

 مل التالية:ويعزى ذلك إىل العوا

 (EasyClass)مقارنة بمنصة (GoogleClassroom)منصةواستخدام هولة تصميم س -

منصة - إىل  الوصول  يمكن     (GoogleClassroom)سهولة  )املحمولة(    حتميلحيث  الذكية  األجهزة  عىل  التطبيق 

 .والدخول إليه يف أي وقت

هنا موقع إلكرتوين حيتاج إىل اسم مستخدم ورمز  إوصعوبة الوصول إليها حيث   (EasyClass) صعوبة تصميم منصة -

ألن   (GoogleClassroom)، وذلك ما مل يتطلبه الدخول عىل  منصةإليها مما قد يعيق الدارسني من الدخول    ،رسي

 .لكثرة استخدامها Google))الدارس يكون مسجل الدخول عىل  

- ( منصة  االحGoogleClassroomقدرة  للدارس  (عىل  يمكن  حيث  دراستها  تم  التي  واملعارف  باملعلومات  تفاظ 

 . الرجوع إليها يف أي وقت واسرتجاع ما تم مشاهدته

( ويكون املعلم مرشدا  GoogleClassroomتوفري املناقشات بأنواعها املختلفة بني املتعلمني وبعضهم البعض بمنصة ) -

النظرية البنائية االجتامعية والتي ترى أنه جيب أن يكون املعلم  وميرًسا ومديًرا للمناقشات، وهو ما يتفق مع مبادئ  

التفاعالت  خالل  من  املتنوعة  واألنشطة  التفاعالت  خالل  من  ويعززها  معارفهم  ويتحدى  للمتعلمني،  ميرًسا 

 املختلفة. 

- ( منصة  وصوGoogleClassroomاحتواء  نصوص  من  واملعارف  املعلومات  من  املختلفة  املثريات  أنامط  ر  (عىل 

يف بقاء أثر التعلم واالحتفاظ باملعلومات اهم  وصوت وفيديو وهو ما يعتمد عىل حاسة السمع والبرص معا، مما س

 أطول فرته ممكنة. 

  ( GoogleClassroom)  ملنصة التعلم اإللكرتونية والتي أكدت عىل األثر اإلجيايب  مع نتائج الدراسات السابقة  وتتفق هذه النتيجة  

تنمية   امليف  لاجلانب  معها   باملقارنة  املستخدمه  اإللكرتونية  املنصات  من  غريها  عىل  وتفوقها  من:عريف   Al(2021)كل 

Saydawawy&Ahmed, . 

لكن تم التوصل لدراسات (  EasyClass-GoogleClassroomمنصتي التعلم )ورغم عدم احلصول عىل أية دراسة قارنت بني  

بني) كمنصات  GoogleClassroomقارنت  أخرى  ومنصات   )(Acadox–EdmodoMoodle  منصة تفوق  نتائجها  وأوضحت   )

(GoogleClassroom  : من  كل  كدراسة   )Setiawan, et al. (2021)(؛2020)هيت؛Khanchandani, et al. (2019)؛Adi. 

 . Anugrah, et al. (2009)( 2017)عبدالفتاح؛(2019)

التعلم* سادًسا بأثر منصتي  املرتبطة  النتائج  تفسري   :  (EasyClass-GoogleClassroom تنمية التجريبيتني يف  للمجموعتني   )

أكدت النتائج وجود فرق دال إحصائيًّا بمركز التأهيل الرتبوي بسوهاج؛ ويف القياس البعدي للدارسني  األدائي لبطاقة املالحظة  اجلانب  
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الحظة لصالح املجموعة التجريبية األوىل التي املقة  لبطا   األدائيبني متوسطي املجموعتني التجريبيتني يف اجلانب    ( 0.05)عند مستوى  

 (.   26.75( حيث جاءت قيمة )ت( املحسوبة )Google Classroomدرست بمنصة)

 ويعزى ذلك إىل العوامل التالية:

املختلفه  ( والذي يعني أن مجيع مصادر التعلم بأنواعها وأحجامها Google Classroomمبدأ الكل يف واحد بمنصة) -

وفيديوهاتيف  تصبح   مستندات  من  واحد  وصوت  مكان  ورسوم  بشكل  ختزينها  يتم    وصور  واحد  مكان  يف 

  املكتبة التي توفرها   لكرتونيا للتخزين بشكل جماين بعكسإحيث يوفر مستودعا    ،وتوماتيكي يف جملد جوجل درايف أ

 عرب املنصة للدارسني.( حيث إهنا حمدودة التخزين مما حيتاج أحيانا لوضع رابط للملفات Easy Classمنصة )

 (. Android(،)Appleعرب)عىل األجهزة املحمولة  تعمل ( Google Classroomمنصة) -

، مما يتيح يف هناية الفصل الدرايسبام حتتويه من مصادر    إمكانية أرشفة الدروس(  Google Classroomتتيح منصة ) -

 يذ املهارات خطوة بخطوة حتى اإلتقان.للدارسني إمكانية العودة إليها وقت احلاجة إليها ملراجعتها وتنف

، وهو ما يتفق مع  متسلسلة وتوفري املناقشات بني الدارسني بعضهم البعض وبني املعلم ةعرض املادة التعليمية بطريق -

مبادئ النظرية البنائية االجتامعية والتي ترى أن التعلم حيدث نتيجة التفاعالت االجتامعية، والتي بدورها تضيف إىل 

 املتعلمني وتنمي مهاراهتم.  معارف

النتيجة   هذه  السابقة  وتتفق  الدراسات  نتائج  اإلجيايب  مع  األثر  عىل  مجيعها  أكدت  اإللكرتونية والتي  التعلم    ملنصة 

(GoogleClassroom)    تنمية ل يف  معها   باملقارنة  املستخدمة  اإللكرتونية  املنصات  من  غريها  عىل  وتفوقها  العميل  كل  األداء 

بني   ,Al Saydawawy& Ahmed(2021)من: قارنت  دراسة  أية  عىل  احلصول  عدم  )؛ورغم  التعلم  -EasyClassمنصتي 

GoogleClassroom  )(بني قارنت  لدراسات  التوصل  تم  )GoogleClassroomلكن  كمنصات  أخرى  ومنصات   )Acadox –

EdmodoMoodle ( وأوضحت نتائجها تفوق منصة )GoogleClassroom :(؛2020)حجاب  ( كدراسة كل منNurhayati, et al, 

 Batita, (2019) Jakkaew, &Hemrungrote. (2017)؛(2019)

 : التوصيات
 يمكن توجيهها ملن يستطيع تنفيذها كام ييل:  يمكن تقديم عدد من التوصيات احلايلأسفر عنها البحث  التيضوء النتائج  يف

ف إكســـاب مهارات االســـتشـــهادات املرجعية  احلايل    البحثباالســـتفادة من  املســـؤولون بجامعة األزهر : نو    -1

ملا هلا من فاعلية   (Google Classroom)لطالب الدراســــــات العليا ف كليات جامعة األزهر باســــــتخدام منصــــــة  

 ظهرت من خالل نتائج الدراسة احلالية.

 املسؤولون بكلية الرتبية بجامعة األزهر: -2

من   - احلايل يفاالستفادة  األزهر عىل  تدريب    البحث  الرتبية جامعة  لكلية  التابعه  الرتبوي  التأهيل  بمراكز  الدارسني 

ملا هلا من فاعلية    (Google Classroom)منصة    مستوى اجلمهورية عىل مهارات االستشهادات املرجعية باستخدام

 ظهرت من خالل نتائج الدراسة احلالية.
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بطاقة مالحظة األداء العميل ملهارات االستشهادات  –االستفادة من أدوات البحث احلايل: )اختبار التحصيل املعريف -

 ملرجعية يف أبحاثهم ودراساهتم.املرجعية( عند تقويم أداء طالب الدراسات العليا يف استخدامهم لالستشهادات ا

 أعضاء هيئة التدريس والباحثون: -3

البحث تتناول مهارات عملية خمتلفة عرب منصات التعلم اإللكرتونية، فربام ختتلف نتائج   اإجراء دراسات مماثلة هلذ -

امله نحو  ودافعهم  وميوهلم  الدارسني  اهتامم  لدرجة  طبقا  احلالية،  الدراسة  نتائج  عن  الدراسات  املقررة  هذه  ارات 

 .عليهم

 : موضوعات وقضايا مقرتحة للبحث املستقبىل

 يف ضوء نتائج البحث احلايل ُيقرتح إجراء عدد من البحوث والدراسات األخرى منها ما ييل:

ء املزيد من الدراســـات والبحوث التي تتناول اســـتخدام منصـــات التعلم اإللكرتونية املختلفة عيل مقررات   -1 إجرا

  أفضل هذه املنصات لتنمية وإكساب األداء العميل للمهارات املختلفة.خمتلفة للوصول إيل

إجراء دراســـــــــــات تتناول معوقات اســـــــــــتخدام منصـــــــــــات التعلم اإللكرتونية ف التعليم اجلامعي للعمل عل إجياد  -2

 حلول هلا متهيًدا الستخدامها بشكل مستمر ف دعم العملية التعليمية.

املســـــــــــتقبليـة إى دراســـــــــــة إمكـانيـة تطبيق التعلم اإللكرتون بـعنشـــــــــــاء جـامعـات إلكرتونيـة عن بعـد توجيـه البحوث   -3

 باستخدام منصات التعلم اإللكرتونية ف التعليم اجلامعي.

  مهارات  لطالب الدراســــــــــات العليا لقطاع العلوم الرشــــــــــعية والعربية بجامعة األزهر  لتنميةبناء برنامج تدريبي   -4

 ية لدرتم باستخدام منصات التعلم اإللكرتونية.االستشهادات املرجع

التعلم املقلوبإجراء دراســــــــــــــة للتعرف عل   -5  Google)عرب منصــــــــــــــة التعلم اإللكرتونيــــة    أثر اختالف أنامط 

Classroom) .إلكساب مهارات االستشهادات املرجعية لدى طالب كلية الرتبية جامعة األزهر 

 املراجع: 
 المراجع العربية:   – أوال 

براهيم، وائل سماح محمد (. فاعلية تطبيقات ج وجل التعليمية على تنمية المهارات الرقمية وال کفاءة الذاتية لدي 2019) ،إ
بية النوعية,  ،الطلاب المعلمين بية للتر  .114-75(, 7)3المجلة العر

يش، إسماعيل، ملك محمد حسن، وعطيات، هبة المدمج باستخدام  فاعلية التعلم  ،(2021) ،أبو عيطة، جوهرة درو
ياضيات مجلة الدراسات   ،"فصول جوجل" في التحصيل الدراسي لتلاميذ الصف الرابع الأساسي واتجاهاتهم نحو الر

ية والنفسية: جامعة السلطان قابوس،  بو  .154 - 138، (1)15التر
ية  مناهج البحث وطرق التحليل الإحصائي في العلوم النف ،(1991)،أبوحطب، فؤاد ، صادق ، آمال بو سية والتر
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ية.   والاجتماعية. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصر

بية الوطنية والمدنية باستخدام ) ،( 2018أحمد، هناء محمد عطا. )  Googleتصميم وحدة دراسية في مادة التر
Classroom  بية الوطنية والمدنية لدى طلبة الصف السادس الأساسي ( وقياس أثرها في اكتساب مفاهيم التر

 الجامعة الأردنية كلية الدراسات العليا، الأردن.   ،اتهم نحو الوحدة )ماجستير(واتجاه

الخرائط -أثر التفاعل بين نمطي عرض المحتوى باستخدام )الخرائط الذهنية ،(2019) ،إسماعيل، عبد الرؤوف محمد محمد 
المفاهيمية( الرقمية في بيئة التعلم السحابية ومستوى القابلية للتعلم الذاتي في إكساب مهارات تصميم محفزات الألعاب  

ية   ،جيا التعليم الإل كترونية وتنمية مهارات التفكير الاستدلالي لدى الطلاب المعلمين بشعبة تكنولو  بو دراسات تر
 .308-197 (8)25وإجتماعية. 

"  Google Classroomدور نظام إدارة التعلم الإل كتروني " (، 2020أمين، روزا أحمد حمه و أحمد ، محمد إسماعيل، ) 
مجلة سرمن رأي   ،لحل المشاكل المتعلقة بالتعليم التقليدي دراسة تطبيقية في كلية الإدارة والاقتصاد جامعة السليمانية

 . 906 - 869(23)16للدراسات الإنسانية،
براهيم في تحصيل طلبة قسم الحاسبات  Classroom Googleأثر استخدام المنصة التعليمية  ،(2019) ،الباوي، ماجدة إ

ية.  ،واتجاهاتهم نحو التعليم الإل كتروني Image Processingلمادة  بو (  2)2المجلة الدولية للبحوث في العلوم التر
123-170 . 

( على مستوي التحصيل  google classroomأثر استخدام المنصة التعليمية ) ،(2021) مصطفى، محمد، الجندي
يب الميداني ير مهارات التعلم المنظم ذاتيا لطلاب مقرر التدر ياضة ،الدراسي وتطو بية البدنية وعلوم الر  ،المجلة العلمية للتر

 .541-521( 1)92جامعة حلوان, 
بيحجاب يز عر ثر اختلاف سقالات التعلم )الثابتة / والمرنة( بالمنصات التعليمية في تنمية بعض  ، أ(2020) ،، هاني عز

بية النوعية  -نواتج التعلم لدى طلاب الصف الثاني الإعدادي، رسالة ماجستير، جامعة بنها  تكنولوجيا  -كلية التر
 . التعليم

فاعلية توظيف المنصة التعليمية في تنمية التفكير   ،(2018) ،محي الدين لحدرب، كوثر فوزي عوض، و الكيلاني، أحمدا
ية في الجامعة الأردنية )رسالة دكتوراه غير منشورة( بو جامعة   ،العلمي والمهارات الحياتية لدى طلبة كلية العلوم التر

 العلوم الإسلامية العالمية، عمان. 

مصادر المعلومات الإل كترونية   ،(2019) ،ياب، حامد الشافعيحسان، نجلاء فهمي، عبدالرحيم، عبدالرحيم محمد، د
يز خدمات البحث العلمي دراسة فى الاستشهادات المرجعية بالرسائل الجامعية المجازة بكلية الآداب   ،ودورها في تعز

 .   494-483(2)50جامعة سوهاج، مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج،

براهيمحسنين، بوسي أحمد محمد جودة، و خميس، ر ستراتيجية الصف المقلوب على التحصيل  إفعالية  ،(2020) ،انيا إ
ياضية: جامعة أسيوط  ،المعرفي الإل كتروني وتطبيق الجزاءات لناشئي الهوكي الخماسي بية الر مجلة أسيوط لعلوم وفنون التر

ياضية،  - بية الر  .  67 - 39(1)532كلية التر
لواقع الافتراضي وخصائصه وآراء الطلاب المعلمين في بعض برامجه المتاحة على  ا أنماط ،(2002) ،الحصري، أحمد كامل

ية لتكنولوجيا التعليم،  ،نترنت"إلا  .46-3، الكتاب الأول، ، 12الجمعية المصر
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أثر توظيف منصة إل كترونية قائمة على استخدام   ،(2020) ،، و متولى، شيماء بهيج محمودةالحلو، نرمين مصطفى حمز
ندماج الأكاديمى لدى الطالبة المعلمة كلية الاقتصاد  التنمية مهارات إدارة المعرفة الشخصية وال Easy Classموقع 
بية: جامعة كفر الشيخ،  ،المنزلى  . 179 - 105 (1)20مجلة كلية التر

م الإل كترونية في  أثـــر التفاعل بين أسلوب النمذجــــة ونمط التواصـــل بمنصــــات التعل ،(2019) ،خليفة، بهاء فتحي
بية بنينهإكساب مهارات بناء المكتبات الرقمية لدى طلاب شعبة تكنولوجيا التعليم، رسالة دكتورا جامعة  -، كلية التر

 الأزهر بالقاهرة.

يات، مجلة مكتبة  ،(2001)،الخليفي، محمد صالح توثيق الاستشهادات المرجعية: دراسة تحليلية لمناهج النشر في بعض الدور
 . 135 -116، 2( 6ك فهد الوطنية، )المل

بيعان، وفاء محمد عبدالله يزي كلاس ) ،(2017) ،الر ( لتنمية مهارات Easy Classفاعلية الصف المقلوب بمنصة إ
ياض ية الدولية المتخصصة: دار  ،التفكير الناقد في مقرر العلوم لدى طالبات المرحلة المتوسطة في مدينة الر بو المجلة التر

 .  201 - 188 (2)6ات والأبحاث، سمات للدراس
برامج  الاستشهادات المرجعية: دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير، قسم   ،(2013رزق، أحمد عبدالله حسن)

 جامعة المنوفية.  -المكتبات والمعلومات، كلية الآداب

يات الاستدلال التناسبي  بيئة الصف المقلوب لتنمية مهارات التفكير الحذسي ،(2017) ،زنقور، ماهر محمد صالح ومستو
ياضيات لدى طلاب المرحلة المتوسطة مختلفي السيطرة الدماغية يس: جامعة   ،في الر دراسات في المناهج وطرق التدر

بية  -عين شمس  يس،  -كلية التر ية للمناهج وطرق التدر  .  93 - 16، 220الجمعية المصر
ین، سها حمدی محمد يزی كلاسفاعلية الصف المقلو ،(2017) ،زو يس الدراسات   "Easy Class" ب بمنصة إ في تدر

بية: جامعة الأزهر  .الاجتماعية على تنمية بعض مهارات البحث الجغرافي لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية كلية  -مجلة التر
بية،    .823 - 767(2)174التر

يشل بن علي ينب بنت سعيد بن سيف، و الشعيلي، علي بن هو  Easy أثر استخدام المنصة التعليمية .(2018) ،السعيدية، ز
class ماجستير غير  رسالة) في تنمية مهارات التعلم الذاتي وتحصيل مادة الأحياء لدى طالبات الصف الحادي عشر

 .جامعة السلطان قابوس ،منشورة(

م : دراسة شاملة للتواجد  الشبكات الاجتماعية وتأثيرها على التعلي،(2012)،سليمان ،أمينة عادل ، خليفة هبة محمد
ية للمكتبات والمعلومات ،والاستخدام لموقع فيس بوك المؤتمر الثالث عشر لأخصائي  ،بحث مقدم للجمعية المصر

 يوليو.  7-5المكتبات والمعلومات في مصر.  

المشروعات  تصور مقترح لتوظيف شبكات التواصل الاجتماعي في التعلم القائم على  ،(2013) ،سليمان، أمل نصر الدين
يب، المؤتمر الثالث للتعلم الإل كتروني والتعليم عن بعد:   يادة  دافعية الإنجاز والاتجاه نحو التعلم عبر الو وأثره في ز

ياض، السعودية. 7-4الممارسة والأداء المنشود، الفترة من   فبراير الر

 Googleثر أستخدام تطبيق أ ،(2018) ،السمكري، محمد محمد تيسير حبيب، و الجراح، عبدالمهدي علي سعد
Classroom يس مادة مقدمة في المناهج في تنمية مهارات التفكير العلمي ية: الجامعة  -دراسات  ،في تدر بو العلوم التر
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 .  330  - 313(3)45عمادة البحث العلمي،  -الأردنية 

اعلم: الاتحاد  .سة تقيمية مقارنةستشهادات المرجعية المجانية: دراابرمجيات إدارة ال ،(2017) ،سيد، أحمد فايز أحمد
بى للمكتبات والمعلومات،    .133 - 87 ، (18) العر

ية مستقبلية لبيئات التعلم الإل كتروني   Edmodoمنصات التعليمية الإل كترونية  ،(٢٠١٥السيد، عبدالعال عبدالله ) رؤ
 .7 -5(، 16جامعة المنصورة، ) -التعليم الإل كتروني ةمجل ،الاجتماعية

براهيمالشيخ، م يب   ،(2020) ،صطفى محمد، أحمد، نصار رمضان عمر، و الغنام، عبدالحميد علي إ أثر استخدام التدر
مجلة كلية   ،المدمج في تنمية مهارات استخدام المستودعات الرقمية لدى أخصائي المكتبات المدرسية بمدارس التعليم العام

بية: جامعة كفر الشيخ   .  246 - 221، 3( 20)التر

يبي قائم على التعلم المدمج في تنمية الوعي المعلوماتي بالمراجع إل كترونيا  ،(2017صياد، سامية محمد علي) فاعلية برنامج تدر
بية العملية ية للتر بية العملية، ) -لدى طلبة الدراسات العليا، المجلة المصر ية للتر  . 144 -101، 9( 20الجمعية  المصر

أساليب الاستشهادات صياغة المرجعية فى الرسائل الجامعية، المجلة العلمية لكلية  ،(2018طلبة، إسراء أسامه محمد ) 
 .115 -101( 65الآداب، جامعة أسيوط، كلية الآداب، )

يد. ) يز، الشيخ، مصطفى محمد، و غازى، حسام الدين عبدالحميد فر براهيم عبدالعز ض توظيف بع ،(2018طه، محمود إ
يب  بية: جامعة   2.0أدوات الو لتنمية مهارات إنتاج المشروعات الإل كترونية لدى طلاب كلية الهندسة. مجلة كلية التر

 .  1114  - 1091(2)18كفر الشيخ، 

فاعلية توظيف الصفوف الرقمية في تنمية مهارات استخدام بعض تطبيقات جوجل  ،(2020) ،عبد المنعم، رانيا عبد الله
المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح.    ،مساق حوسبة المناهج الدراسية لدى طلبة جامعة الأقصى بغزةالتعليمية في 

8(14)92-105  . 

يز، عماد محمد سراج مدى استخدام برمجيات إدارة الاستشهادات المرجعية من قبل أعضاء هيئة  ،(2020) ،عبدالعز
يس في جامعة المنيا  . 1070 - 1049(5)91نية:جامعة المنيا،مجلة الآداب والعلوم الإنسا ،التدر

أثر اختلاف المنصات التعليمية التفاعلية على تنمية بعض مهارات منظومة الحاسب ،(2017)،عبدالفتاح، أسماء عبدالخالق
بية النوعية، جامعة بنها. لالآلي   طلاب تكنولوجيا التعليم،رسالة ماجستير، كلية التر

يس،(2021)،عبود، أحمد حمزة ( التعليمية في تحصيل Google Classroomعلى منصة جوجل كلاسروم )  أثر التدر
حياء )الإنسان وصحته( واتجاهاتهم نحو التعليم الإل كتروني، المجلة العراقية أطلاب الصف الثالث المتوسط في مادة ال

 . 2842 -268 (2)1نسانية والاجتماعية والعلمية، إللبحوث ال

في تنمية مهارات القراءة والكتابة واكتساب  Googleأثر استخدام تطبيقات جوجل  ،(2021) ،العبيدي، ندى عبد الله
يد بية الأم في المرحلة المتوسطة في السو ية لدى دارسي اللغة العر ية والصحة    ،المفاهيم النحو بو المجلة العلمية للعلوم التر

 .  170-135(2)3النفسية. 

"  Easy Classالمنصة الإل كترونية القائمة على استخدام موقع "أثر توظيف  ،(2020) ،عردان، وافي بن متعب درزي
بية بالمنصورة: جامعة   بية بجامعة حائل. مجلة كلية التر لتنمية التفكير التأملي والانخراط في التعلم لدى طلبة كلية التر
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بية،  -المنصورة   . 170 - 124 (1)111كلية التر

ين)عزمي ،نبيل جاد، محمد حمدي، أبو عمار،  بي.  ،(2014نسر  بيئات التعلم التفاعلية،القاهرة: دار الفكرالعر

فعالية استخدام  ،(2020) ،العنزي، دلال فرحان نافع، المنصورى، مشعل بدر أحمد، و عقيل، ابتسام محمد رشيد
بية الأساسية بدولة ا يتمنصات التواصل الأكاديمي في التعليم وأثره على التحصيل العلمي لطلبة كلية التر مجلة  ،ل كو

ية  بية: جامعة الإسكندر ياض الأطفال،  -الطفولة والتر  .  432 - 381،  41(41)12كلية ر

يس النص الأدبي للّسنة إفاعلية ،(2020، شطيبي، فاطمة الزهراء )ةالعيساوي، جميل ستراتيجية الصف المقلوب في تدر
 Aleph ،Volume 8, Numéro 1،.76-63، لاسيزي كإ الثالثة ثانوي شعبة آداب وفلسفة عبر المنّصات التّعليمية 

براهيم بن محمد على ستراتيجية التعلم المقلوب في تنمية مهارات التفكير الإحصائي والحس  إفاعلية  ،(2017) ،الغامدى، إ
ياضيات، مجمجلة  ،الإحصائي لدى طلاب الدراسات العليا يات الر بو ية لتر ياضيات: الجمعية المصر يات الر بو   1, ع20تر

 ،97 - 148 . 

يمان جمال السيد نفوجرافيك التفاعلي" في إال -أثر اختلاف أداتي تقديم المحتوى "الفيديو التفاعلي  ،(2020) ،غنيم، إ
  ،ية لدى طلاب تكنولوجيا التعليمعلى تنمية مهارات إنتاج الألعاب التعليمية وال كفاءة الذات Easy Classمنصة 

بية،  بية لتكنولوجيا التر بحوث: الجمعية العر  .  223 - 157،  42دراسات و

يب. ،تحليل الاستشهادات المرجعية وتطور القياسات الورقية ،(2004) ،قاسم، حشمت  القاهرة: مكتبة غر
لى تنمية مهارات استخدام الإنترنت وخفض  المنصات التعليمية التفاعلية وأثرها ع ،(2019) ،كامل، هاني شفيق رمزى

ية والنوعية: جامعة بنها  ،العبء المعرفي لدى المعاقين سمعيا بالمرحلة الإعدادية بو  -المجلة العلمية للدراسات والبحوث التر
بية النوعية، ع  . م 163 - 105،  8كلية التر

يمان محمد عبدالعال يس مقرر إل كتروني مقترح   Google Classroomاستخدام منصة  ،(2019) ،لطفي، إ التعليمية لتدر
بية في   ،في التغذية الصحية للمعاقين وفاعليته في تنمية التحصيل المعرفي والاتجاه لدى الطلاب المعلمين دراسات عر

يين العرب، بو بية وعلم النفس: رابطة التر  .  202 -115،165التر

بيعان، وفاء محمد عبدالل في تنمية التحصيل الدراسي  Easy Classفاعلية منصة  ،(2019) ،هالمالك، منيرة عبدالله، و الر
ياض 48بمقرر العلوم لطالبات الصف الأول متوسط في المتوسطة  بية: جامعة أسيوط  ،بالر كلية   -مجلة كلية التر

بية، مج  . 705 - 697،  6, ع35التر

نظم إدارة المعلومات للبحث العلمي: دراسة تحليلية مقارنة لنظم إدارة وتوثيق  ،(2019المحمادي، فاطمة مسلم )
 . 33 - 5، 1( 25المراجع، مجلة الملك فهد الوطنية، مكتبة الملك فهد الوطنية، )

ير بيئات  ،(2015د محسن )محمد ،أحم يب الاجتماعية وأثرها في تنمية مهارات تطو بناء بيئة تعليمية قائمة على شبكات الو
بية النوعية، جامعة   ،رسالة ماجستير ،التعلم الإل كترونية ومهارات التعلم الذاتي لدى طلاب تكنولوجيا التعليم كلية التر

 .عين شمس

شة الإل كترونية )الموجهة والحرة( في فصول جوجل التعليمية وأثرها على تنمية  نمط المناق ،(2019) ،محمد، أمل جودة

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/226
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ير القصص الرقمية لدى طلاب تكنولوجيا التعليم ية  ،معارف ومهارات تصميم وتطو تكنولوجيا التعليم: الجمعية المصر
 .  113 - 55،   4, ع29لتكنولوجيا التعليم، مج

يبس نت،  إ ت البرمجيات الآلية في مجال تحليل الاستشهادات المرجعية، مجلة تطبيقا ،(2019) ،محمود، سالي محيي الدين
(20 )1 ،4- 12 . 

بية الفنية نحو استخدام منصة ،(2021) ،مرسي، نشوة عبدالرحمن أحمد لتوظيفها  Easy  Class اتجاهات طلاب التر
يق الف ،كوسيلة تعليمية مستحدثة بية عن طر يق الفن،  المجلة العلمية لجمعية إمسيا التر بية عن طر ن: جمعية إمسيا التر

 .262 - 241 ، 25ع

ية ) يشي، خليدة، مهر يامية، بر يقة شيكاغو، مجلة العلوم   CBE , MLA, APA :طرائق التوثيق العلمي  ،(2020مر وطر
 .71 -4،60(4المركز الجامعي، ) -نسانيةإال

ياضيات   Easy Classفاعلية استخدام منصة  ،(2020) ،الناعبية، فاطمة محمد فى رفع المستوى التحصيلى فى مادة الر
بية للعلوم  ،لدى تلاميذ الصف الثانى من التعليم الأساسى بسلطنة عمان يكية العر أماراباك: الأكاديمية الأمر

 . 174 - 165،  37, ع11والتكنولوجيا، مج
يمان ) يم نر قات الاجتماعية دراسة عينة من استخدام موقع الشبكات الاجتماعية وتأثيره في العلا ،(2013نومار ، مر

 نسانية، جامعة الحاج الخضر، الجزائر.إقسم العلوم ال ،بوك في الجزائر رسالة ماجستير مستخدمي موقع فيس

ملتقى التعليم الإل كتروني  ،من نظم  التعلم الإل كتروني إلى بيئة التعلم الشخصية: عرض وتحليل ،(2008هند الخليفة )
بية السعودية ياض، الممل كة العر  .الاول، الر

أثر اختلاف المنصات التعليمية القائمة على الأنشطة الإل كترونية فى تنمية   ،(2020هيت، شيماء عصام فهمى السيد)
بية  -رساله ماجستير، جامعة المنصورة  -ةلدى طلاب المرحلة الإعدادي مهارات البرمجة الشيئية تكنولوجيا  -كلية التر

 التعليم. 
 Googleأثر استخدام تطبيق  ،(2020) ،الواسطي، بكر عدنان عبد علي، و العساف، حمزة عبدالفتاح عوض

Classroom  ية في المدا ياء لدى طلبة المرحلة الثانو رس الخاصة لمحافظة مأدبا )رسالة ماجستير في التحصيل لمادة الفيز
 جامعة الشرق الأوسط، عمان.  ،غير منشورة(

تأثير استخدام الصف الافتراضي بتقنية التعلم المتنقل في تعليم بعض المهارات الأرضية  (، 2020يونس، أفراح ذنون، )
ياضية، )  .140 -127،  72( 23في الجمباز، مجلة الرافدين للعلوم الر
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 مالحق الدراسة 
 ( بطاقة مالحظة استكشافية 1ملحق )

 خطوات أداء املهارة م
 مستوى األداء

 ضعيف  متوسط جيد  

    ( ZOTEROيفتح موقع ) 1

    ( ZOTEROحساب جديد عرب موقع ) ينشئ 2

    يعيد  تسمية  املجموعة  3

    ( ZOTEROجمموعة جديدة عرب ) ينشئ 4

    ( zoteroجمموعة فرعية ملجموعة رئيسية عرب)  يضيف 5

    يضيف   عنرص جديد داخل جمموعة:  6

    (:zoteroلعنرص عرب)يضيف  البيانات الوصفية  7

    ( ونسخهzoteroاستشهاد  مرجعي لعنرص عرب) ينشئ 8

    ( zoteroيضيف  أنامط    لالستشهاد  املرجعية عري موجودة بالقائة عرب) 9

    ( zoteroعرب) بحث عن مصدر معلوماتي 10

 

 (        ZOTEROقائمة مهارات االستشهادات المرجعية  باستخدام )( 2ملحق)

 

 م
 مهارات ادارة االستشهادات املرجعية 

 درجة األمهية 

 مالحظات 
مهمة 

 جًدا
 غري مهمة مهمة

 : ( ZOTEROفتح وانشاء حساب عرب موقع)مهارات  : أواًل 

     ( ZOTEROفتح موقع ) 1

 ( ZOTEROانشاء حساب جديد عرب موقع ) مهارة  2

 ( ZOTEROثانيًا مهارات التعامل مع موقع )

     ( ZOTEROإنشاء جمموعة جديدة عرب ) مهارة  3

     اعادة  تسمية  املجموعة   مهارة  4

     (: zoteroملجموعة رئيسية عرب)  مهارة اضافة جمموعة فرعية 5

     إضافة عنرص جديد داخل جمموعة: مهارة 6

     (: zoteroاضافة البيانات الوصفية لعنرص عرب) مهارة 7

     (: zoteroاضافة مرفق  لعنرص عرب) مهارة 8

 (   zoteroثالثًا: مهارات انشاء واضافة استتشهاد  مرجعي لعنرص عرب)

     ( ونسخه:   zoteroانشاء  استتشهاد  مرجعي لعنرص عرب) مهارة 9

     (: zoteroاضافة  أنامط    لالستتشهاد  املرجعية عري موجودة بالقائة عرب)   مهارة 10

     ZOTERO  عرب  مهارة البحث عن مصدر معلومات  11
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 الصورة النهائية لالختبار التحصيلي ( 8ملحق )

 أواًل: أسئلة حتديد الصواب من اخلطأ: 

 السـؤال  م

 االسشهادات املرجعية هي إثبات حق اآلخرين يف شكل صياغة معرتف هبا يرتضيها الباحث أو املؤلف يف عمله    1

 تعكس االستشهادات املرجعية أخالقيات الباحث وأمانته العلمية، والتزامه بقواعد البحث العلمي 2

 تعد قواعد البيانات من مصادر املعلومات التقليدية. 3

 ( أحد أساليب االستشهادات املرجعية. MLAاجلمعية االمريكية لعلم النفس) اسلوب  4

 تسهم االستشهادات املرجعية يف التعريف بالوثائق األولية ألحد املوضوعـات.  5

 من مسميات برامج إدارة االستشهادات املرجعية :برجميــات صــياغة الببليوجرافيــات.  6

 االستـشهادات املرجعيـة تنظيم وإدارة املراجع املخزنة. من خصائص برامج ادارة  7

 من مميزات برامج االستشهادات املرجعية إنتاج البحوث العلمية والببليوجرافيـات بطريقة رسيعة ومبارشة.  8

 من خصائص برامج االستشهادات املرجعية رفع مستوى إدارة جمموعات املراجع. 9

 ادات املرجعية التجارية غالء أسعارها. من عيوب برامج إدارة االستشه 10

 ( Taemsمن تطبيقات االستشهادات املرجعية )  11

 من مصادر املعلومات التقليدية: الكتب، الدوريات، الوثائق الرسمية.  12

 من أساليب االستشهادات املرجعية أسلوب  اجلامعة العربية، احتاد  اجلامعات املرصية.  13

 ادارة االستشهادات املرجعية يف حفظ واسرتجاع  مصادرا املعلومات املخزنة عرب الربنامج. تساعد برامج  14

 ( Google Chrome(فتح متصفح )ZOTEROاخلطوة الثالثة لفتح موقع ) 15

 (   New Collection( هي اختيار)ZOTERO اخلطوة الثانية إلنشاء جمموعة عرب ) 16

 ( Renameتسمية جمموعة: حتديد ها، واختيار)اخلطوة األوىل العادة   17

 (  Confirm(  نختار )ZOTEROلتأكيد اضافة جمموعة فرعية عرب )  18

 ( New Itemاخلطوة الرابعة الضافة عنرص جديد داخل جمموعة اختيار ) 19

 ( Zoteroادخال عنوان الكتاب يعد من خطوات اضافة البيانات الوصفية لعنرص عرب) 20

 (       Add File( ثم نضغط عىل)Add File Attachmentمرفق نختار)الضافة  21

 (   Itemالنشاء استشهاد مرجعي نحدد العنرص املراد اضافة استتشهاد مرجعي له  ونختار ) 22

 اخلطوة األوىل النشاء استشهاد مرجعي هي اختيار أسلوب االقتباس املناسب .   23

 ( ✓اخلطوة الرابعه الضافة استشهاد مرجعي هي حتديد العنرص بوضع عالمة  ) 24

 اخلطوة األخرية الضافة استشهاد مرجعي غري موجود بالقائمة هي اختياره والضغط عيل )+(      25

 (الضغط يف صندوق البحث  ZOTEROللبحث عن مصدر معلومات عرب )اخلطوة األوىل  26

 ثانًيا: أسئلة االختيار من متعدد: 

 السؤال  م

 من مصادر املعلومات الرقمية عرب شبكة االنرتنت 1

 الكتب  املطبوعة -أ  الكتب  املطبوعة -أ 

 الدوريات املطبوعة.  -ج الدوريات املطبوعة.  -ج

 االستشهادات املرجعية  الدولية والعاملية : من أساليب  2

 اسلوب جامعة شيكاغو  اسلوب جامعة شيكاغو 

 أسلوب اجلامعة الربيطانية  - جـ     أسلوب اجلامعة الربيطانية  - جـ    
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 السؤال  م

 برامج تقوم بمعاجلـة البيانـات الببليوجرافية وصياغتها يف شكل مقنن .  3

 برجميــات إدارة املراجــع الببليوجرافية  الببليوجرافية برجميــات إدارة املراجــع 

 برجميــات صــياغة الببليوجرافيــات  - جـ     برجميــات صــياغة الببليوجرافيــات  - جـ    

 إمكانية مشاركة البيانات الببليوجرافيـة مع الزمالء تعد من : ....  4

 املرجعية  االستشهادات برامج  خصائص  –أ  املرجعية  االستشهادات برامج  خصائص  –أ 

 املرجعية  االستشهادات برامج مسميات  – جـ  املرجعية  االستشهادات برامج مسميات  – جـ 

 من برامج ادارة االستشهادات املرجعية برنامج......  5

 MARC  –أ  MARC  –أ 

 GREENSTONE – جـ  GREENSTONE – جـ 

 ( من مميزات برنامج  Tagsاستخدام الكلامت الداللية ) 6

 ZOTERO  –أ  ZOTERO  –أ 

 GREENSTONE – جـ  GREENSTONE – جـ 

 zoteroاخلطوة...لفتح   يف متصفح جوجل https://www.zotero.orgكتابة  7

 األوىل  –أ  األوىل  –أ 

 الثالثة  – جـ  الثالثة  – جـ 

 (هي الضغط عىل.... ZOTEROالثانية إلنشاء حساب جديد عىل ) اخلطوة  8

 Login   –أ  Login   –أ 

 Collection  – جـ  Collection  – جـ 

 الضغط عىل ......  ( هي ZOTERO اخلطوة األخرية إلنشاء جمموعة عرب )  9

 Login   –أ  Login   –أ 

 Confirm   – جـ  Confirm   – جـ 

10 

 

 ( هي اخلطوةZOTERO ( عند إنشاء جمموعة عرب)Confirmاختيار )يعد 

 األوىل  –أ  األوىل  –أ 

 الثالثة  – جـ  الثالثة  – جـ 

 (هي zoteroاخلطوة الثالثة  الضافة جمموعة فرعية ملجموعة رئيسية عرب) 11

 New Sub Collection  –أ  New Sub Collection  –أ 

 Confirm   – جـ  Confirm   – جـ 

 اخلطوة األوىل الضافة عنرص جديد داخل جمموعة فتح املجموعة واختيار   12

 Sub Collection  –أ  Sub Collection  –أ 

 Confirm   – جـ  Confirm   – جـ 

 (نختارZoteroلتأكيد اضافة البيانات الوصفية لعنرص عرب) 13

  Done    –أ   Done    –أ 

 Confirm   – جـ  Confirm   – جـ 

 (   نختار  العنرص املراد اضافة مرفق له ونضغط.. zoteroالضافة مرفق  لعنرص عرب) 14

 Confirm     –أ  Confirm     –أ 

 Edit – جـ  Edit – جـ 

 حتديد العنرص املراد اضافة استتشهاد مرجعي له النشاء استتشهاد مرجعي تعد اخلطوة    15

 األوىل  –أ  األوىل  –أ 

 الثالثة  – جـ  الثالثة  – جـ 

 تنظيم املراجع  وإدارهتا واسترياد املراجع، وإرفاق ملفات هلا، تعد من......  16

 مسميات برامج االستشهادات املرجعية   –أ  املرجعية  االستشهادات  برامج  مسميات   –أ 

 املرجعية  االستشهادات برامج  خصائص–جـ  املرجعية  االستشهادات برامج  خصائص–جـ 

https://www.zotero.org/
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 ( بطاقة المالحظة 9ملحق )

 املهـــــارة م

 مستوى األداء

 أدى بدرجة
 مل يؤد 

 ممتاز 
جيد   

 جدا
 ضعيف  متوسط جيد 

 (: ZOTEROعرب موقع)أواًل : مهارات فتح وانشاء حساب 

       ( ZOTEROيفتح موقع ) 1

 ( ZOTEROينشئ حساب جديد عرب موقع )  2

 ( ZOTEROثانيًا: مهارات التعامل مع موقع  )

 ( ZOTEROينشئ جمموعة جديدة عرب ) 3

       يعيد  تسمية  املجموعة  4

       ( zoteroيضيف جمموعة فرعية ملجموعة رئيسية عرب)  5

       عنرص جديد داخل جمموعة: يضيف    6

       (: zoteroيضيف  مرفق  لعنرص عرب)  8

 (   zoteroثالثًا: مهارات انشاء واضافة استتشهاد  مرجعي لعنرص عرب)

 ( ونسخه  zoteroينشئ استتشهاد  مرجعي لعنرص عرب) 9

       ( zoteroيضيف  أنامط    لالستتشهاد  املرجعية عري موجودة بالقائة عرب) 10

       ZOTERO  يبحث عن مصدر معلوماتعرب   11

 ( قائمة األهداف التعليمية 10ملحق )

 األهداف الوحدات
 مستوى القياس املطلوب 

 تطبيق  فهم  تذكر

ية 
جع
ملر
ت ا

دا
ها
ش
ست
ال
ت ا

جميا
بر
ة 
اني
الث
دة 
ح
لو
ا

 

 - - √ . برامج  ادارة االستـشهادات املرجعيـةتعرف 

 - - √ مسميات برامج ادارة االستـشهادات املرجعيـة. تعدد 

 - √ - مميــزات بــرامج إدارة االستــشهادات املرجعية.  تستنتج 

 - √ - عيوب برامج إدارة االستشهادات املرجعية. تستخلص 

 - - √ تطبيقات بـرامج إدارة االستشهادات املرجعية.  متيز بني 

 - √ - خصائص برامج ادارة االستـشهادات املرجعيـة .  تستخلص

 - √ - بــرامج إدارة االستــشهادات املرجعية.  تستنتجأمهية 

 - - √ (. (ZOTERO تتذكر مميزات برنامج ادارة االستشهادات املرجعية

 √ - - (. ZOTERO )فتح موقع  تفتح  

 √ - - (. ZOTERO )حساب جديد عرب موقع  تنشئ

 √ - - (. ZOTERO تنشئمجموعة جديدة عرب )

 - - √ (. ZOTERO تذكر خطوات إنشاء جمموعة جديدة عرب )

 √ - - (. ZOTEROتسمية  املجموعة عرب)  تعيد  

 √ - - (. ZOTEROجمموعة فرعية ملجموعة رئيسية عرب)  تضيف

 √ - - (. ZOTEROعنرص جديد داخل جمموعة عرب)  تضيف

 √ - - (.ZOTERO)البيانات الوصفية لعنرصعرب تضيف

 √ - - ( ZOTERO مرفق  لعنرص عرب) تضيف

 √ - - (  ZOTEROاستتشهاد مرجعي لعنرص عرب) تنشئ

 √ - - ( ZOTEROموجودة عرب) غريأنامط  لالستتشهاد املرجعية  تضيف

 √ - - ( ZOTERO)عن مصدر معلومات عرب  تبحث 
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 األهداف الوحدات
 مستوى القياس املطلوب 

 تطبيق  فهم  تذكر

ية 
جع
ملر
ت ا

دا
ها
ش
ست
ال
ت ا

جميا
بر
ة 
اني
الث
دة 
ح
لو
ا

 

 - - √ . برامج  ادارة االستـشهادات املرجعيـةتعرف 

 - - √ مسميات برامج ادارة االستـشهادات املرجعيـة. تعدد 

 - √ - مميــزات بــرامج إدارة االستــشهادات املرجعية.  تستنتج 

 - √ - عيوب برامج إدارة االستشهادات املرجعية. تستخلص 

 - - √ تطبيقات بـرامج إدارة االستشهادات املرجعية.  متيز بني 

 - √ - خصائص برامج ادارة االستـشهادات املرجعيـة .  تستخلص

 - √ - بــرامج إدارة االستــشهادات املرجعية.  تستنتجأمهية 

 - - √ (. (ZOTERO تتذكر مميزات برنامج ادارة االستشهادات املرجعية

 √ - - (. ZOTERO )فتح موقع  تفتح  

 √ - - (. ZOTERO )حساب جديد عرب موقع  تنشئ

 √ - - (. ZOTERO تنشئمجموعة جديدة عرب )

 - - √ (. ZOTERO تذكر خطوات انشاء جمموعة جديدة عرب )

 √ - - (. ZOTEROتسمية  املجموعة عرب)  تعيد  

 √ - - (. ZOTEROجمموعة فرعية ملجموعة رئيسية عرب)  تضيف

 √ - - (. ZOTEROعنرص جديد داخل جمموعة عرب)  تضيف

 √ - - (.ZOTERO)البيانات الوصفية لعنرصعرب تضيف

 √ - - ( ZOTERO مرفق  لعنرص عرب) تضيف

 √ - - (  ZOTEROاستتشهاد مرجعي لعنرص عرب) تنشئ

 √ - - ( ZOTEROموجودة عرب) غريأنامط  لالستتشهاد املرجعية  تضيف

 √ - - ( ZOTERO)عن مصدر معلومات عرب  تبحث 

●●●   
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The current research aimed to reveal the effect of the different e-learning platforms on acquiring the 

skills of reference citations to students in the General Diploma in Education program at Al-Azhar University. 
Random students in the General Diploma Program in Education at Al-Azhar University (Educational 
Rehabilitation Center in Sohag), in the second semester of the academic year 2020-2021 AD; Their number is 
(60) students.The sample was divided into two groups: the first experimental group studied using the (Google 
Classroom) platform and numbered (30) students, and the second experimental group studied using the (Easy 
Class) platform, numbering (30) students, and the study tools included an achievement test and an observation 
card for the practical performance of skills Reference citations, and the results of the study indicated that there 
is a difference between the averages of the two experimental groups for the post-measurement of cognitive 
achievement and practical skill performance in favor of the first experimental group. which the researcher 
attributes to the effectiveness of the Google Classroom platform), and in light of this, the researcher 
recommended theImportance use of the Google Classroom platform in the educational process for the different 
stages. 

 
Keywords: Google Classroom (1); Easy Class (2); Postgraduate Studies (3); Interactive platforms (4); 

Zotero (5); Reference Citations (6). 
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