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 : المستخلص
تهدف الدراسة الى تصمٌم منصة تعلٌمٌة إلكترونٌة قائمة على الحوسبة السحابٌة لتدرٌس مقرر الفهرسة الوصفٌة، 
وقٌاس فاعلٌتها فى تدرٌس المقرر لدى الطبلب عٌنة الدراسة وتقدٌمها نموذج مقترح لتطبٌق التعلم عن بعد، وتصلح 

( طالباً وطالبة، 05استخدمت الدراسة المنهج التجرٌبى وتكونت عٌنة الدراسة من )لمواجهة الكوارث واألزمات. 
( طالباً وطالبة درسوا 50قسمت إلى مجموعتٌن: المجموعة التجرٌبٌة، والضابطة. المجموعة التجرٌبٌة تكونت من )

ا بالطرٌقة التقلٌدٌة. ( طالباً وطالبة درسو50مقرر الفهرسة عن طرٌق المنصة، والمجموعة الضابطة تكونت من )
تكونت أدوات الدراسة من اإلختبار التحصٌلى لقٌاس الجانب المعرفى لدى الطبلب، ومنصة الحوسبة السحابٌة 

توصلت النتائج إلى فعالٌة المنصة التعلٌمٌة السحابٌة المقترحة فى تدرٌس المقرر الدراسى، واألثر  .المقترحة
دى طبلب المجموعة التجرٌبٌة مقارنة بطبلب المجموعة الضابطة، اإلٌجابى لها فى رفع مستوى التحصٌل ل

وأظهرت النتائج اإلتجاهات اإلٌجابٌة لطبلب المجموعة التجرٌبٌة نحو استخدام المنصة السحابٌة المقترحة فى 
صفٌة، تدرٌس المقرر. ومن توصٌات الدراسة إمكانٌة استخدام المنصة التعلٌمٌة المقترحة لتدرٌس مقرر الفهرسة الو

والمقررات الدراسٌة األخرى فى قسم المكتبات والمعلومات لدعم التعلٌم عن بعد عبر منصات الحوسبة السحابٌة، 
 واستخدامها أٌضاً فى ظل الكوارث واألزمات. 

 
 تاحٌة:اإلفتالكلمات 

 الحوسبة السحابٌة، التعلٌم اإللكترونى، المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة، الفهرسة الوصفٌة. 
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 المقدمة المنهجٌة 1/0
  تمهٌد 1/1
حدث تطور فى الخدمات المقدمة عبر  0.5والوٌب  5.5الوٌب  ظهورمع البنٌة التحتٌة لئلنترنت و تتطور لقد

فى توفٌر مساحات تخزٌنٌة كبٌرة، وسرعات هائلة فى اإلنترنت، باإلضافة إلى إتاحة  تمثلتشبكات اإلنترنت 
أدى  ومن ثم ،متعلم استخدامها دون الحاجة إلى وجود تطبٌقات على جهازهال ٌستطٌعبٌر من البرمجٌات عدد ك

ل الثانى فى عد أحد أدوات الجٌوالتى ت   (055، صفحة 5500)خلٌفة، ذلك التطور إلى ظهور الحوسبة السحابٌة 
حابٌة توفر للمعلمٌن منصة أسهل إلعداد عروض المحتوى التعلٌمى، فالحوسبة السالتعلٌم اإلكترونى. 

والدروس، والمؤتمرات، والمقاالت، وكل ما ٌخص المادة العلمٌة، وٌستفٌد بها الباحثون والطبلب فى إجراء 
 ,Alharthiالمهام والمشارٌع الخاصة بهم مع وجود الدفع مقابل اإلستخدام فهذه الخدمات عند الطلب فقط )

Yahya, & Walters , 2015, p. 3 ولقد أصبحت المنصات اإللكترونٌة األن ضرورة قصوى خلقتها .)
الطبٌعة الرقمٌة فى عصرنا هذا، وحققتها آلٌات التعلٌم اإللكترونً، وساهمت فً نشرها وتداولها عبر الشبكة 

ٌة التعلم اإللكترونً، العنكبوتٌة على نطاق واسع، لذا وجب تطوٌرها فً الوطن العربً ورفع الوعً بأهم
، 5502وضرورة تطبٌقه لما له من فاعلٌة وأثر إٌجابى فى خدمة العملٌة التعلٌمٌة. )السعدٌة و رحمانى، 

 (. 075صفحة 
 منصة تعلٌمٌة إلكترونٌة مقترحة قائمة على الحوسبة السحابٌة  قٌاس فعالٌة :لذلك تسعى هذه الدراسة إلى

الب الفرقة الثانٌة بقسم المكتبات والمعلومات، كلٌة اآلداب جامعة طنطا، لتدرٌس مقرر الفهرسة الوصفٌة لط
 .وتصلح لمواجهة الكوارث واألزمات خاصة فى ظل جائحة كورونا

 مشكلة الدراسة  1/2
واإلتصاالت فالحوسبة  تتمثل مشكلة الدراسة أنها محاولة لمواكبة التطور السرٌع فى تكنولوجٌا المعلومات

والتعلٌم.... وقد  ،والصحة ،طبق فى مجاالت متعددة فى المؤسسات الحكومٌةوحدٌثة ت   ،متطورةالسحابٌة تقنٌة 
وتطبٌقات تساعد فى النهوض  ،أصبح استخدامها فى مجال التعلٌم الجامعى ضرورة ملحة لما تقدمه من خدمات

سة  ألنه من المقررات وقد تم اختٌار مقرر الفهرسة الوصفٌة، وتطبٌقه فى هذه الدرابالعملٌة التعلٌمٌة. 
التخصصٌة الهامة فى أقسام المكتبات والمعلومات ذات الطابع التطبٌقى، والعملى، والذى ٌحتاج للمزٌد من 

ٌتم دراسة مقرر الفهرسة الوصفٌة )مستوى تمهٌدى( فى الفصل والتدرٌب، واإلتقان للمهارات الفنٌة البلزمة، 
ة اآلداب بجامعة طنطا وفقاً لبلئحة الداخلٌة لقسم المكتبات والوثائق الدراسى األول لطبلب الفرقة الثانٌة بكلٌ

والمعلومات، ورغم كونه من المقررات العملٌة لكن ٌتم تدرٌسه بالطرٌقة التقلٌدٌة التى معظمها قائم على 
ء دراسة عالالمحاضرات النظرٌة وعدم استخدام الوسائل التكنولوجٌا الحدٌثة فى التدرٌس. وبالرجوع إلى 

حٌث أوصت دراسته بتطبٌق استراتٌجٌات التعلم المختلفة فى تدرٌس المقررات المختلفة  عبدالستار مغاورى
ومما ٌؤكد فى أقسام المكتبات والمعلومات خاصة ذات الطابع العملى، والتطبٌقى مثل الفهرسة الوصفٌة. 

بإجراء دراسات علمٌة أوصت  ىوالت 2019دراسة نادٌة سعد مرسى الحاجة إلى ضرورة إجراء هذه الدراسة 
بإستخدام استراتٌجٌات تعلٌمٌة مختلفة للتخلص من الطرق التقلٌدٌة التى تعتمد على التلقٌن، والحفظ حتى ٌكون 

 الطالب هو محور العملٌة التعلٌمٌة. 
 أهمٌة الدراسة  1/3
الفهرسة الموضوعٌة(  –الفهرسة الوصفٌة  –)التصنٌف  : تعد الفهرسة الوصفٌة من أهم العملٌات الفنٌة .0

 ،تاحته للمستفٌدٌنإالتى تتم على أوعٌة المعلومات فى المكتبات، والتى تهتم بالوصف المادى للوعاء، و
 وتقدٌم المعلومات الببلٌوجرافٌة البلزمة لهم، والتى ٌنتج عنها الفهارس بأنواعها المختلفة. 

والحفظ واستخدام التقنٌات الحدٌثة فى  ،التلقٌن محاولة التخلص من طرق التدرٌس التقلٌدٌة التى تعتمد على .5
 لتعلٌم الذاتى.التدرٌس بحٌث ٌكون الطالب هومحور العملٌة التعلٌمٌة، والمسئول عن ا

وقادرة على مواجهة احتٌاجات سوق  ،ومدربة ،تخرٌج دفعات من أقسام المكتبات والمعلومات مؤهلة .0
 والنهوض به. ،العمل

أقسام المكتبات والمعلومات التى تربط بٌن اإلستراتٌجات الحدٌثة فى  ضعف الدراسات التجرٌبٌة فى .4
 و تدرٌس المقررات الدراسٌة. ،التعلٌم

 ،تحاول هذه الدراسة اإلفادة من منصات الحوسبة السحابٌة وتوظٌفها فى تدرٌس مقرر الفهرسة الوصفٌة .0
 لتطبٌق فى أقسام المكتبات والمعلومات. وتصمٌم منصة تعلٌمٌة إلكترونٌة قائمة على الحوسبة السحابٌة تصلح ل

 أهداف الدراسة  1/4
لى الحوسبة السحابٌة منصة تعلٌمٌة إلكترونٌة مقترحة قائمة ع قٌاس فعالٌة"تهدف الدراسة الحالٌة إلى : 

الفهرسة الوصفٌة لطالب الفرقة الثانٌة بقسم المكتبات والمعلومات، كلٌة اآلداب جامعة طنطا، لتدرٌس مقرر 
  ."لح لمواجهة الكوارث واألزمات خاصة فى ظل جائحة كوروناوتص

 :  هى وٌتفرع من هذا الهدف أهداف فرعٌة
 ) التعرٌف، الممٌزات، العٌوب، وأنواع المنصات (.من حٌث  إلقاء الضوء على المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة .0
 قترحة.تحدٌد المتطلبات البلزمة لتصمٌم المنصة التعلٌمٌة اإللكترونٌة الم .5
الجانب  فىالفهرسة الوصفٌة  مقررتدرٌس فى قٌاس مدى فاعلٌة المنصة التعلٌمٌة السحابٌة المقترحة  .0

 .الفرقة الثانٌة بقسم المكتبات والمعلومات، كلٌة اآلداب جامعة طنطا طبلبلدى  المعرفً
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 تساؤالت الدراسة  1/5
تدرٌس مقرر الفهرسة الوصفٌة لبة السحابٌة منصة تعلٌمٌة إلكترونٌة مقترحة قائمة على الحوسفاعلٌة ما 

وتصلح لمواجهة الكوارث جامعة طنطا،  ،الفرقة الثانٌة بقسم المكتبات والمعلومات، كلٌة اآلدابلدى طالب 
 واألزمات خاصة فى ظل جائحة كورونا؟ 

 وٌتفرع من هذا السؤال التساؤالت الفرعٌة التالٌة: 
 وأنواع المنصات (؟ ، العٌوب،ممٌزاتال، التعرٌف) من حٌث المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة هىما  .0
 ما المتطلبات البلزمة لتصمٌم المنصة التعلٌمٌة اإللكترونٌة المقترحة ؟ .5
لدى الجانب المعرفً  فىالفهرسة الوصفٌة  مقررتدرٌس فى ما فاعلٌة المنصة التعلٌمٌة السحابٌة المقترحة  .0

 معلومات، كلٌة اآلداب جامعة طنطا؟الفرقة الثانٌة بقسم المكتبات والطبلب 
 فروض الدراسة 1/6
( بٌن متوسطى درجات طبلب المجموعة التجرٌبٌة 5.50ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى ) .0

والمجموعة الضابطة  ،الفهرسة الوصفٌة عن طرٌق المنصة التعلٌمٌة السحابٌة المقترحةمقرر التى تدرس 
 ٌدٌة فى التطبٌق القبلى لئلختبار التحصٌلى.التى تدرس بالطرٌقة التقل

( بٌن متوسطى درجات طبلب المجموعة التجرٌبٌة التى 5.50توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى ) .5
والمجموعة الضابطة التى تدرس  ،الفهرسة الوصفٌة عن طرٌق المنصة التعلٌمٌة السحابٌة المقترحةمقرر تدرس 

 طبٌق البعدى لئلختبار التحصٌلى لصالح المجموعة التجرٌبٌة.بالطرٌقة التقلٌدٌة فى الت
( بٌن متوسطى درجات المجموعة التجرٌبٌة التى 5.50توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى ) .0

والبعدى لئلختبار  ،تدرس مقرر الفهرسة الوصفٌة باستخدام الحوسبة السحابٌة فى التطبٌقٌن القبلى
 لبعدى.التحصٌلى لصالح التطبٌق ا

 حدود الدراسة 1/7
قسم ب الفرقة الثانٌةالذى ٌتم تدرٌسه لطبلب الفهرسة الوصفٌة )مستوى تمهٌدى(  مقرر: الحدود الموضوعٌة

 مقترحة.ال الحوسبة السحابٌةمنصة  عبر تم تدرٌسه وقد ،المكتبات والمعلومات بكلٌة اآلداب جامعة طنطا
 5550-5555صل الدراسى األول  للعام الدراسى إجراء الدراسة خبلل الف تم: الحدود الزمنٌة. 
 طبلب الفرقة الثانٌة بقسم المكتبات والمعلومات بكلٌة اآلداب على : تم تطبٌق الدراسة الحدود المكانٌة

 جامعة طنطا.
 وطالبة، حٌث ٌدرس الطبلب بالفصل  اً طالب 05: تم تطبٌق الدراسة على عٌنة قوامها الحدود النوعٌة

 قرراً بعنوان الفهرسة الوصفٌة )مستوى تمهٌدى(.الدراسى األول م
  : هاوأدوات منهج الدراسة 1/8

الذى ٌدرس الظاهرة الحالٌة من خبلل المنهج التجرٌبى و ،المنهج الوصفً التحلٌلً اعتمدت الدراسة على
 المبلحظة المباشرة، والغٌر مباشرة، وقد تم قٌاس نتائج كل مجموعة قبل وبعد إجراء التجربة. 

  أدوات الدراسة 1/9
  اإلختبار التحصٌلًأوالً 

تكون اإلختبار و، لدى الطبلب عٌنة الدراسة الجانب المعرفً فى مقرر الفهرسة الوصفٌةقٌاس ٌهدف اإلختبار 
سؤالً صواب أو  50 –سؤاالً اختٌار من متعدد  50( سؤاالً من نوع األسئلة الموضوعٌة ) 05من عدد )
  خطأ(. 

 قائمة على الحوسبة السحابٌة لتدرٌس مقرر الفهرسة الوصفٌة. ٌة إلكترونٌة مقترحةمنصة تعلٌم ثانٌا
 :الممثلةعٌنة المجتمع الدراسة و 1/10

-5555فى العام الدراسى  ،تكون من طبلب قسم المكتبات والمعلومات الفرقة الثانٌة بكلٌة اآلداب جامعة طنطا
 .طالباً وطالبة 550والبالغ عددهم  5550
 الممثلة وقد تكونت من :العٌنة 
صدق اإلختبار ووذلك للتحقق من ثبات  الدراسةعلٌها  أ جرٌتغٌر العٌنة التى  عٌنة استطالعٌة .0

 التحصٌلى الذى تم تطبٌقه على عٌنة الدراسة األساسٌة، ومدى صبلحٌته للتطبٌق.
مكتبات والمعلومات، من طبلب الفرقة الثانٌة قسم ال عمدٌة: تم اختٌار عٌنة  عٌنة الدراسة األساسٌة .5

أبدوا الرغبة فى  ممنوطالبة، وقد جاء عدد الذكور متساو مع عدد اإلناث  اً ( طالب05) وعددهم
 .المشاركة فى التجربة

 وطالبة طبقت علٌها الدراسة التجرٌبٌة والتى درست  اً ( طالب50تكونت من ) المجموعة التجرٌبٌة
طرٌقة التقلٌدٌة بال، ولم تخضع للتعلم بٌة المقترحةمنصة الحوسبة السحا الفهرسة الوصفٌة عبرمقرر 

 فى قاعة المحاضرات. 
 مقرر لها بالطرٌقة التقلٌدٌة فى قاعة التم تدرٌس  وطالبة اً ( طالب50تكونت من ) المجموعة الضابطة

 المحاضرات مع أستاذ المادة. 
 وتم مقارنة نتائج المجموعتٌن.  ،ىوالبعدٌة لئلختبار التحصٌل ،قبلٌةوقد خضعت المجموعتٌن لئلختبارت ال   
 مصطلحات الدراسة 1/11
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ات اإللكترونٌة فى أى وقت والتطبٌق ،اإلستخدام اآلمن للبرامجب ٌسمحنموذج إلكترونى : الحوسبة السحابٌة
خوادم وتطبٌقات وخدمات، ووحدات ومكان ؛ لتمكٌن الوصول إلى الخدمات السحابٌة من شبكات، أى  وفى

 (Mell & Grance, 2011) تخزٌن.
 :المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة

منصة تعلٌمٌة تفاعلٌة تعرض مقررات إلكترونٌة متنوعة، وتستهدف عدداً كبٌراً من الطبلب، وٌشرف علٌها 
 ،راءةومواد للق ،أساتذة وخبراء تشتمل على المحتوى التعلٌمى وتقدمه من خبلل فٌدٌوهات لشرح المقرر

ومنتدٌات أخرى للتواصل بٌن  ،وإختبارات إلكترونٌة. تشتمل أٌضاً على منتدٌات للتواصل بٌن الطالب والمعلم
)المالكى و  الدراسة فٌها غٌر تزامنٌة تعتمد على التعلم الذاتى من قبل الطبلب.تكون الطبلب فٌما بٌنهم. و

   (0000فحة ، ص5555داغستانً، 
 : لدراسات السابقةا 1/12

 :ما ٌلً فىمن خالل البحث  إجراء بحث لإلنتاج الفكرى العربى واألجنبى حول موضوع الدراسةتم 
   فهرس اتحاد الجامعات المصرٌةEULC . 
 .دار المنظومة، والعبٌكان المتاحة من خبلل بنك المعرفة المصري 
 البحث فى قواعد البٌانات األجنبٌة ProQuest المتخصصة فً الرسائل العلمٌة. 
  العلمى البحث فى الباجث.Google Scholar Schol.> 

تبدرٌس. -مكتبات. الحوسببة السبحابٌة-الحوسبة السحابٌة. الحوسبة السحابٌة:  بمصطلحات مختلفةتم البحث و
تبات والمعلومبات مكتبات. المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة، وربطها بتخصص المك-تدرٌس-الحوسبة السحابٌة

تناولببت التعلببٌم اإللكترونببى  التببى وتببم التوصببل الببى العدٌببد مببن الدراسببات ،ببباللغتٌن العربٌببة واإلنجلٌزٌببة
 التبى لهبا عبلقبة بموضبوع الدراسبة الحالٌبة وفٌمبا ٌلبى عبرض ألهبم الدراسبات السبابقة ،والمنصات التعلٌمٌة

 .من األحدث لؤلقدم مرتبة
 :الدراسات العربٌة

الدراسممات التممً تناولممت اسممتراتٌجٌات مختلفممة فممى تعلممٌم مقممررات فممى تخصممص المكتبممات  :ولاأل القسممم
 والمعلومات غٌر تقنٌة الحوسبة السحابٌة : 

هدفت الدراسة إلى استخدام الخرائط الذهنٌة فى تحصٌل موضوعات مقرر تصنٌف  (2020)محمد، دراسة    
رقة الثانٌة بقسم المكتبات والمعلومات بكلٌة اآلداب جامعة األسكندرٌة. واستخدمت الكونجرس لطبلب الف

سمت عٌنة الدراسة إلى مجموعتٌن المجموعة التجرٌبٌة والتى درست مقرر الدراسة المنهج التجرٌبى، وق  
 تكونتٌة. تصنٌف الكونجرس باستخدام الخرائط الذهنٌة، والمجموعة الضابطة والتى درست بالطرٌقة التقلٌد

إختبار تحصٌلى وخضعت المجموعتٌن لئلختبار القبلى والبعدى. توصلت الدراسة إلى وجود  منأداة الدراسة 
( للفرق بٌن متوسطى درجات طبلب المجموعتٌن 5.50فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة )

جموعة التجرٌبٌة وذلك نتٌجة التدرٌس التجرٌبٌة والضابطة فى التطبٌق البعدى لئلختبار التحصٌلى لصالح الم
باستخدام الخرائط الذهنٌة. وأوصت الدراسة باستخدام الخرائط الذهنٌة فى تدرٌس المقرر الدراسى مما ٌساعد 

 الطبلب على الفهم وزٌادة التحصٌل فى المقرر الدراسى. 
( فى Web Quest)أثر توظٌف استراتٌجٌة الوٌب كوٌست تناولت الدراسة  (2019دراسة )خطاب،    

الدراسة المنهج التجرٌبى، تم اختٌار عٌنة  استخدمتتدرٌس وحدة دراسٌة عن صٌاغة اإلستشهادات المرجعٌة. 
بلغت عٌنة الدراسة و عمدٌة من طبلب الفرقة الثانٌة بقسم المكتبات والمعلومات بكلٌة اآلداب جامعة المنوفٌة

( طالباً وطالبة. المجموعة 00، تكونت كل مجموعة من )( طالباً وطالبة وتم تقسٌمهم إلى مجموعتٌن66)
استراتٌجٌة الوٌب كوٌست، والمجموعة الضابطة درست بالطرٌقة التقلٌدٌة.  التجرٌبٌة تم التدرٌس لها بطرٌقة

توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطى درجات طبلب المجموعتٌن فى التطبٌق 
تجاه لصالح طبلب المجموعة التجرٌبٌة. أوصت الدراسة بضرورة تطوٌر عملٌة التدرٌس فى البعدى لمقٌاس اإل

المراحل الدراسٌة المختلفة من خبلل اإلبتعاد عن طرٌقة التدرٌس التقلٌدٌة التى تعتمد على الحفظ والتلقٌن، 
 والتركٌز على اإلستراتٌجٌات الحدٌثة فى التدرٌس.

دراسة إلى تصمٌم برنامج مقترح قائم على التعلم المقلوب لزٌادة التحصٌل هدفت ال (2019دراسة )مرسى،    
فى مقرر تنمٌة المجموعات )مستوى تمهٌدى( والدافعٌة نحو التعلم لدى طالبات الفرقة الثانٌة بقسم المكتبات 

قرر تنمٌة والمعلومات بكلٌة اآلداب جامعة طنطا، ودراسة فاعلٌة البرنامج المقترح فى زٌادة التحصٌل فى م
( طالبة، وتم تطبٌق 45المجموعات. اعتمدت الدراسة على المنهج التجرٌبى، واشتملت عٌنة الدراسة على )

( 5.50أدوات القٌاس القبلٌة والبعدٌة. وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى )
تبار تنمٌة المجموعات، ووجود فروق ذات بٌن متوسطى درجات الطالبات فى التطبٌقٌن القبلى والبعدى إلخ

( بٌن متوسطى درجات الطالبات فى التطبٌقٌن القبلى والبعدى لمقٌاس 5.50داللة إحصائٌة عند مستوى )
أوصت الدراسة بضرورة استخدام أعضاء هٌئة . صالح الطالبات فى التطبٌق البعدىالدافعٌة نحو التعلم ل

إلستراتٌجٌة التعلم المقلوب واإلعتماد علٌها فى تدرٌس المقررات  التدرٌس بأقسام المكتبات والمعلومات
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وإجراء دراسات علمٌة بإستخدام استراتٌجٌات تعلٌمٌة أخرى للتخلص من الطرق التقلٌدٌة  ،الدراسٌة المختلفة
 التى تعتمد على التلقٌن والحفظ .

دراسة )مرسى، ى التعلم النشط، كما قامت نادٌة مرسى بإعداد دراسة أخرى تناولت استراتٌجٌة جدٌدة ف
تناولت أثر استخدام الخرائط الذهنٌة اإللكترونٌة فى زٌادة تحصٌل الطبلب كأحد استراتٌجٌة التعلم ( 2018

النشط، وذلك لدى طبلب الفرقة األولى بقسم المكتبات والمعلومات بكلٌة اآلداب جامعة طنطا، فى وحدتٌن من 
المنهج التجرٌبى وتم تقسٌم عٌنة الدراسة إلى مجموعتٌن  ات. استخدمإلى تكنولوجٌا المعلوممقرر مدخل 

التجرٌبٌة والضابطة. واشتملت أداة الدراسة على اإلختبار التحصٌلى. وقد تم إجراء اإلختبار القبلى للتأكد من 
تكافؤ المجموعتٌن فى التحصٌل الدراسى. وتوصلت الدراسة إلى أن متوسط درجات تحصٌل المجموعة 

جاء أعلى من متوسط درجات المجموعة الضابطة  ٌس لها باستخدام الخرائط الذهنٌةرٌبٌة التى تم التدرالتج
 أوصت الدراسة باستخدام الخرائط الذهنٌة فى المقررات الجامعٌة.والتى درست بالطرٌقة التقلٌدٌة. 

اونى فى التطبٌق العملى إستراتٌجٌة التعلم التعهدفت الدراسة إلى معرفة أثر  (2016دراسة )مغاورى،    
إلعداد بطاقات الفهرسة الوصفٌة. تكونت عٌنة الدراسة من طبلب الفرقة األولى بقسم المكتبات والمعلومات 

عٌنة الدراسة إلى مجموعتٌن التجرٌبٌة  وق سمتبكلٌة اآلداب جامعة دمٌاط وتم استخدام المنهج التجرٌبى، 
اختبار تحصٌلى. وتم التطبٌق القبلى ورر الفهرسة الوصفٌة، نحو مق اإلتجاهإعداد مقٌاس  تموالضابطة. 
على المجموعتٌن. وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائٌة لصالح  ألدوات الدراسةوالبعدى 

التطبٌق البعدى إلستراتٌجٌة التعلم التعاونى فى تنمٌة التحصٌل الدراسى واإلتجاه نحو المقرر. وأوصت 
أعضاء هٌئة التدرٌس بأقسام المكتبات فى الجامعات المصرٌة والعربٌة بتبنى إستراتٌجٌة التعلم الدراسة بدعوة 

التعاونى كطرٌقة تدرٌس دائمة فى تدرٌس المقررات المختلفة خاصة ذات الطابع العملى التطبٌقى. وإجراء 
التعلم النشط المختلفة فى تدرٌس  العدٌد من البحوث العلمٌة والرسائل األكادٌمٌة التى تهتم بتناول استراتٌجٌات

 المقررات الدراسٌة المختلفة فى تخصص المكتبات والمعلومات.
( فى تدرٌس Web Questإلى دراسة أثر استراتٌجٌة الوٌب كوٌست )هدفت (  2014دراسة )حجازى،    

اه نحو المقرر لدى وحدة أدوات الكتابة العربٌة بمقرر تارٌخ الكتب والمكتبات على التحصٌل الدراسى واإلتج
تصمٌم استراتٌجٌة الوٌب  تمعٌنة من طبلب الفرقة األولى بقسم المكتبات والمعلومات بكلٌة اآلداب جامعة بنها. 

تم ونحو مقرر تارٌخ الكتب والمكتبات.  اإلتجاه، ومقٌاس حدة الدراسة، واإلختبار التحصٌلىكوٌست فى و
الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائٌة لصالح  وتوصلتدراسة. تطبٌق اإلختبار القبلى والبعدى على عٌنة ال

 التطبٌق البعدى إلستراتٌجٌة الوٌب كوٌست فى تنمٌة التحصٌل الدراسى واإلتجاه نحو المقرر.
 دراسات فى المنصات التعلٌمٌة و التعلٌم اإللكترونى فى أقسام المكتبات والمعلومات : :الثانى القسم

تسعى الدراسة لتقٌٌم بوابة التعلم اإللكترونً لطبلب أقسام المكتبات والمعلومات فى جامعة  (2021)هندي، دراسة    
على  للتعرفو ،دمٌاط من خبلل استبٌان موجه لعٌنة من الطبلب الدراسٌن لمجال المكتبات والمعلومات واألرشٌف

مدي قدرة طبلب أقسام المكتبات والمعلومات على اإلنتقال  تعرف علىللباإلضافة  ،الضعف فً البوابةالقوى ونقاط 
اعتمدت الدراسة على منهج دراسة الحالة. توصلت و ،من أسلوب التعلم بالطرٌقة التقلٌدٌة إلى أسلوب التعلٌم عن بعد

أنها ال تتطلب  تطلب أي مهارات تكنولوجٌة كماٌأن الوصول لبوابة التعلم الجامعً و استخدامها ال ى لإالدراسة 
المحتوى المقدم من خبلل ، ومكانٌات محددة ألجهزة الوصول إلٌها سواء كانت حاسب آلى أو أجهزة محمول ذكٌةإ

أوصت الدراسة بتشجٌع أقسام . البوابة ٌتوافق مع المقررات الدراسٌة وٌدعمها وبه تنوع بالنص والصوت والصورة
ن العربً الطالب على استخدام بوابة التعلم الجامعً الذاتً، وتطالب المكتبات والمعلومات واألرشٌف فً مصر والوط

أعضاء هٌئة التدرٌس بأقسام المكتبات والمعلومات بتزوٌد البوابة بإنتاجهم العلمً لوضعها فً مكانها المناسب ضمن 
 محتو ي المقرر للطالب.

لى دراسة واقع التعلٌم تهدف إ( 2021دراسة )مرسى، كما قامت نادٌة مرسى بإعداد دراسة أخرى  
اإللكترونى فى جامعة طنطا فى قسم المكتبات والمعلومات بكلٌة اآلداب من خبلل التعرف على أراء الطبلب 
وأعضاء هٌئة التدٌس حول تلك التجربة. واستخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة والمنهج الوصفى التحلٌلى 

حتها جامعة طنطا ألعضاء هٌئة التدرٌس للتواصل مع الطبلب. لتحلٌل محتوٌات المنصات اإللكترونٌة التى أتا
ن جامعة أاعتمدت الدراسة على المقابلة الشخصٌة مع المسئولٌن واستبٌان لجمع البٌانات. توصلت الدراسة إلى 

: طنطا أتاحت ثبلثة منصات إلكترونٌة للتواصل بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس وطبلب الكلٌات بالجامعة وهم
بٌن الطبلب  للتواصل لكترونٌة لرفع المحاضرات، منصة التعلٌم عن بعد مٌكروسوفت تٌمزالمنصة اإل

أوصت الدراسة بضروة توظٌف ة تقٌٌم أبحاث الطبلب. والمنصة الثالثة منص وأعضاء هٌئة التدرٌس،
خدام حث أعضاء هٌئة التدرٌس على استوالتكنولوجٌا الرقمٌة فى المؤسسات التعلٌمٌة لمواجهة األزمات، 

تقنٌات التعلٌم اإللكترونى كوسٌلة مساندة للطرٌقة التقلٌدٌة وتدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس على استخدام 
 المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة.

الدراسة دور التعلٌم اإللكترونى وأهمٌة تطبٌقه فى أقسام المكتبات  تناولت ( 2020)غنٌم، دراسة    
لمعلومات، واستطبلع واقع تطبٌق أدوات التعلٌم اإللكترونى وتقنٌاته فى أقسام المكتبات والمعلومات، وتحدٌد وا

مدى استخدام أعضاء هٌئة التدرٌس بأقسام المكتبات والمعلومات ألدوات التعلٌم اإللكترونى وتقنٌاته، وقٌاس 
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وتنمٌة مهاراتهم بأقسام المكتبات والمعلومات،  مدى اإلفادة من التعلٌم اإللكترونى فى زٌادة معارف الطبلب
ووضع تصور لبٌئة تعلم مدمج داخل أقسام المكتبات والمعلومات بالجامعات المصرٌة. اقتصر الجانب التطبٌقً 

تدرٌس مقررات فٌها اإلسكندرٌة وبنى سوٌف والمنوفٌة، والتى ٌتم  : جامعةلهذه الدراسة على ثبلث جامعات
الدراسة على المنهج الوصفً التحلٌلً، وتم جمع البٌانات من خبلل االستبانة، وقائمة  اعتمدت .إلكترونٌة

% من أعضاء هٌئة التدرٌس قاموا بتطوٌر 2,6المراجعة، والمقابلة الشخصٌة. توصلت الدراسة إلى أن نسبة 
ت التعلٌم اإللكترونى كما أشارت إلى اإلستخدام المحدود ألدوا  Moodleمقرراتهم باستخدام نظام إدارة التعلم 

وارتفاع إفادة الطبلب بجامعتى  ،الطبلب من أثناء تدرٌس مقررات المكتبات والمعلومات من وجهة نظر عٌنة
عرضت  .المنوفٌة وبنى سوٌف من تدرٌس مقررات المكتبات والمعلومات من خبلل نظام إدارة التعلم )مودل(

ى إطار نظرى ٌتضمن نظرٌات التعلم، وأنماطه، ونماذج التعلم الدراسة إطاراً مقترحاً للتعلم المدمج ٌستند عل
 .المدمج، وتوافق إستراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة فً بٌئات التعلم المدمجة مع أنماط تعلم الطبلب

 Googleتهدف الدراسة إلى التعرف على على فاعلٌة فصول جوجل اإلفتراضٌة (2020 ،دنٌا )دراسة    
Classroom   بقسم الفرقة الثالثة بمقرر الفهارس اآللٌة لطالبات  50لتحصٌل الدراسى لوحدة مارك لتنمٌة ا

طالبة قسمت لمجموعتٌن  42بلغ عدد العٌنة  .المكتبات والوثائق والمعلومات بكلٌة اآلداب، جامعة طنطا
تم استخدام  التجرٌبٌة والضابطة للتعرف على مدى رضاهم عن استخدام فصول جوجل اإلفتراضٌة فى التعلٌم.

المنهج التجرٌبى واشتملت أدوات الدراسة على اختبار تحصٌلى، ومنصة فصول جوجل اإلفتراضٌة واستبٌان 
ظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند أ لقٌاس مدى رضا الطبلب عن التدرٌس بهذه الطرٌقة.

ة لئلختبار التحصٌلى البعدى لصالح بٌن متوسط درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة والضابط 5.50مستوى 
ٌضاً جاء حجم تأثٌر استخدام فصول جوجل اإلفتراضٌة كبٌراً على مستوى تحصٌل أ .المجموعة التجرٌبٌة
% وأظهرت إٌجابٌة الطبلب نحو التعلم باستخدام فصول جوجل اإلفتراضٌة. أوصت 54الطالبات بنسبة 

ة فى برامج التعلٌم العالى لدعم التعلٌم عن بعد وحل الكثٌر من الدراسة باإلهتمام باستخدام الفصول اإلفتراضٌ
تشجٌع أعضاء هٌئة التدرٌس على المشاركة فى برامج التعلٌم و ،مشكبلت التعلٌم التقلٌدى ومواجهة األزمات

 اإللكترونى وخاصة الفصول اإلفتراضٌة وتشجٌعهم مادٌاً ومعنوٌأ.
هذه الدراسة توظٌف تطبٌقات التعلٌم اإللكترونً فً تدرٌس مقرر نقد  تتناول (2020للبان، )ادراسة    

، وذلك بإجراء تجربة على ات والمعلومات بجامعة اإلسكندرٌةالوثائق العربٌة التارٌخٌة لطبلب أقسام المكتب
ٌنة من الطبلب وتدرٌبهم علٌها، استخدام هذه التطبٌقات فى تعلٌم مهارات تحلٌل الوثائق العربٌة التارٌخٌة لع

والتعرف على مدى رضا الطبلب عن توظٌف التعلٌم اإللكترونى فى دراسة قواعد نقد الوثائق العربٌة. 
استخدمت الدراسة المنهج التجرٌبى والمسحى. وأظهرت النتائج أنه ٌفضل الجمع بٌن التعلٌم اإللكترونى 

صت وئق العربٌة لتحقٌق أفضل النتائج التعلٌمٌة والتدرٌبٌة للطبلب. أوالتعلٌم التقلٌدى فى تدرٌس مقرر نقد الوثا
الدراسة بالتعاون بٌن المتخصصٌن فى إنشاء محتوى علمى إلكترونى تفاعلى ٌختص بقواعد نقد الوثائق العربٌة 

ائق والتارٌخٌة وتعمٌمه على أقسام المكتبات والمعلومات المصرٌة لتٌسٌر عملٌة تعلم مهارات تحلٌل الوث
 العربٌة التارٌخٌة ونقدها بٌن الطبلب.

لطبلب  الفهرسة الوصفٌة لمقررالتعلٌم اإللكترونى تهدف الدراسة الى تقٌٌم تجربة  (2020)هندى، دراسة    
التقلٌدى، وبلغ حجم المكتبات والمعلومات وتكنولوجٌا التعلٌم بكلٌة التربٌة جامعة األزهر ومقارنتة بنتائج التعلم 

( طالب من طبلب الفرقة األولى ، وتكونت أدوات الدراسة من إختبار تحصٌلى و استبٌانات موجه 005العٌنة )
أظهرت النتائج أن التعلٌم اإللكترونً حقق  .للطبلب للتعرف على مردودهم على عملٌة التعلم بهذه الطرٌقة

ملٌة التعلٌمٌة ،وتحقٌق نتائج التعلم المستهدفة فً المادة الدراسٌة، نتائج جٌدة جداً ومتمٌزة أدت الى استمرار الع
أهمٌة استمرار دعم التعلٌم اإللكترونً وزٌادة التوظٌف ألدواته ودعم المؤسسات الجامعٌة بوصت الدراسة أ

 .ناكورو فٌروس نتشار ثقافته حتى بعد مرور أزمةبالبنٌة التحتٌة البلزمة مع زٌادة التدرٌب والتعمٌم إل
واقع التدرٌس فً أقسام الوثائق والمكتبات  التعرف علىتهدف الدراسة إلى  (2020)عبدالسالم، دراسة    

التعرف على الطرق و، األزمةعتماد على التعلٌم عن بعد أثناء والمعلومات قبل أزمة كورونا، ومدى اإل
حدٌد ممٌزات ومعوقات التعلٌم عن بعد لكل من الطبلب وأعضاء هٌئة والوسائل المفضلة فً التعلٌم عن بعد، وت

نتائج أهمها: اعتماد كل من قسم الوثائق والمكتبات والمعلومات بجامعة األزهر  عدةالتدرٌس، وتم التوصل إلى 
بعد فً  عتماد على التعلٌم عنوجامعة بنها على التدرٌس بالطرٌقة التقلٌدٌة قبل أزمة كورونا، بٌنما أصبح اإل

الدراسة  أظهرت .فً التدرٌس الواتس آب أكثر الوسائل استخداماً تطبٌق ٌعد والتدرٌس أثناء أزمة كورونا 
تصال باإلنترنت بٌنما تعد صعوبة اإل ضعف دور الجامعتٌن فً تقدٌم الدعم الفنً ألعضاء هٌئة التدرٌس

تدشٌن منصات تعلٌمٌة مجانٌة ب صت الدراسةأوورسومه المرتفعة أكثر المعوقات التً تواجه التعلٌم عن بعد. 
بالنسبة للطبلب: توفٌر المقررات الدراسٌة بشكل إلكترونً، ودعم و  ،خاصة بالجامعة، وإقامة دورات تدرٌبٌة

 ستفسار.اشتراك اإلنترنت المنزلً، وعرض المحاضرات لٌبل مع إمكانٌة المناقشة واإل
 ثانٌاً الدراسات األجنبٌة

تهدف إلى دراسة تأثٌر التعلم عبر اإلنترنت فى التعلٌم العالً فً  (Qamar & Bawany, 2021دراسة )
 ،باكستان فى ظل جائحة كورونا، وتحدٌد العوائق الخاصة بالطبلب والمعلمٌن فً ظل هذا التحول المفاجئ
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. استخدمت وفحص مستوى رضا الطبلب الجامعٌٌن فٌما ٌتعلق بإجراء التعلٌم عبر اإلنترنت خبلل وباء كورونا
 مدى وقٌاس الصعوباتالدراسة المنهج المٌدانى حٌث تم تناول استبٌانٌن منفصلٌن: اإلستبٌان األول ٌتناول 

رضا الطبلب، بٌنما ٌتناول اإلستبٌان الثانً التحدٌات الرئٌسٌة التً واجهها المعلمون فً إجراء التعلم عبر 
صل االجتماعً وكذلك إرسالها بالبرٌد اإللكترونً إلى اإلنترنت. وتم تداول اإلستبٌانات عبر منصات التوا

أعضاء هٌئة التدرٌس. توصلت الدراسة إلى أن الكثٌر من الطبلب واجهوا صعوبة فً مواصلة التعلٌم عبر 
وصعوبة التعلم  ،وآخرون بسبب مشكلة اإلتصال باإلنترنت قطاع الكهرباء فً أماكن إقامتهم،اإلنترنت بسبب ان
 دى بعض الطبلب. بهذه الطرٌقة ل

تهدف الدراسة إلى ( Chua, Sibbaluca, Miranda, Palmario, & Moreno, 2020دراسة )
دراسة التعلم اإللكترونً فً مؤسسات التعلٌم العالً فى الفلبٌن، وتحدٌد المشاكل التً تواجهها وتقدٌم بعض 

مؤسسات التعلٌم العالً  وضع الحالً فًالحلول الممكنة. استخدمت الدراسة المنهج التحلٌلى الوصفً إلبراز ال
الغالب  عضو هٌئة تدرٌس، حٌث استخدم األساتذة فً 00، وتم إجراء استطبلع عبر اإلنترنت لـ المختارة

،  FB Messenger  ،We Chatو  Zoomو  Google Classroomمثل المنصات المجانٌة 
Schoology  Moodleٌهم تجارب جٌدة فً استخدام التعلم . وتشٌر النتائج إلى أن عٌنة الدراسة لد

وأنه ٌمكن لؤلساتذة والطبلب التعامل بسهولة مع منصات  ،اإللكترونً كإستجابة فورٌة لحالة انتشار الوباء
إال أن  التعلم عبر اإلنترنت، وعلى الرغم من أن جمٌع منصات التعلم اإللكترونً التً ٌستخدمونها مجانٌة

ونقص التدرٌب بٌن  وصعوبة اإلتصال بشبكة الواى فاى،ثل نقص الموارد الطبلب واجهوا بعض المشكبلت م
الطبلب وأعضاء هٌئة التدرٌس. أوصت الدراسة بعقد ورش عمل التطوٌر المهنً لكل من أعضاء هٌئة 

 التدرٌس والطبلب وإعداد دروس متقدمة وعروض تقدٌمٌة، وامتحانات لكل وحدة. 
لى معرفة تأثٌر استخدام الحوسبة السحابٌة فً تدرٌس تهدف الدراسة إ( Alwan, 2019دراسة )

الخوارزمٌات فً تحصٌل الطبلب واتجاهاتهم وحفظ المعلومات، وذلك على عٌنة من طبلب الصف األول فً 
( 66قسم أنظمة الحاسب بالمعهد الفنً / الناصرٌة. استخدمت الدراسة المنهج التجرٌبى، وتكونت العٌنة من )

تقسٌمهم لمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة. تكونت أدوات البحث من اإلختبار التحصٌلً.  طالباً وطالبة. وتم
توصلت الدراسة إلى تفوق المجموعة التجرٌبٌة على المجموعة الضابطة، وفاعلٌة الحوسبة السحابٌة فً 

لدراسة التحصٌل واالتجاه نحو استخدام الحوسبة السحابٌة فً التعلٌم واالحتفاظ بالمعلومات. أوصت ا
 .باستخدامها فً العملٌة التعلٌمٌة وحث المعلم على استخدام تقنٌات الحوسبة فى العملٌة التعلٌمٌة

تناولت الدراسة تأثٌر منصات التعلٌم المفتوح على التحصٌل ( Sousa & Rocha, 2018دراسة )
اسة المنهج التجرٌبً وقسمت فً تحفٌز الطالب لعملٌة التعلم الرقمً. استخدمت الدرتأثٌرها و الدراسً للطبلب

ضابطة. تم استخدام استبٌان مقٌاس لٌكرت فً التقٌٌم القبلً والبعدي وعٌنة الدراسة إلى مجموعة تجرٌبٌة 
، ومدى االهتمام بالتعلٌم الرقمً.. أظهرت النتائج للتعلم باستخدام األجهزة الرقمٌةللطبلب لقٌاس دافع الطبلب 

للتعلم والتحفٌز عند استخدام منصات التعلٌم المفتوح مقارنة بعملٌة التعلم تغًٌرا كبًٌرا فً تصور الطبلب 
أظهرت أًٌضا تغًٌٌرا كبًٌرا فً الدافع األكادٌمً للطبلب عند دمج منصات التعلٌم المفتوح فً عملٌة  ،التقلٌدٌة

ا متزاًٌدا ف ًٌ ً التعلم عند استخدام التعلم حٌث شعر الطبلب فً المجموعات التجرٌبٌة أن لدٌهم دافًعا أكادٌم
 منصات التعلٌم المفتوحة.

فى جامعة هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى إفادة أعضاء هٌئة التدرٌس   ALSHIHRl, 2017)) دراسة
من تطبٌقات جوجل فى العملٌة التعلٌمٌة من حٌث تحسٌن  ) بٌشه )إحدى الجامعات فى المملكة العربٌة السعودٌة

تناولت سلوك أعضاء هٌئة وهنٌة فً تخصصهم وكذلك تحسٌن خبراتهم التدرٌسٌة معارفهم األكادٌمٌة والم
من أجل تحسٌن طرق  جوجل التدرٌس والمشاكل المحتملة والقضاٌا التً ٌواجهونها فً استخدام تطبٌقات

 .بٌشه تم إعداد استبٌان موجه ألعضاء هٌئة التدرٌس فى جامعة .التدرٌس، والتعاون األكادٌمً، والتعلٌم الذاتً
، Docsتطبٌق المستندات  Google Driveمثل جوجل دراٌف  الخدمات السحابٌةواستخدمت الدراسة 
 Google، وصفوف جوجل التعلٌمٌة Sheetsوتطبٌق الصفحات ، Slidesوتطبٌق الشرائح 

Classroom . أظهرت الدراسة أن المستوٌات المتعددة والمتنوعة من المعرفة والمهارات المحدودة لدى
قد تؤثر بشكل كبٌر على قدرتهم على اإلفادة من تطبٌقات جوجل التعلٌمٌة فً العملٌة  أعضاء هٌئة التدرٌس

ضرورة نشر الوعً أوصت الدراسة  .التعلٌمة والذى قد ٌنتج بسبب قلة الخبرة والوعً بخدمات جوجل
 بأسالٌب ونظرٌات التدرٌس الحدٌثة بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس.

 دراسات السابقة ما ٌلً:ٌتبٌن من عرض ال
 المكتبات والمعلومات تدرٌس المقررات فى أقسامفى  مختلفة تناولت استراتٌجٌة تعلم السابقة دراساتن الأ -0

 –الفهرسة المقروءة آلٌاً  –تارٌخ الكتب والمكتبات  –مقرر تنمٌة المجموعات  –مثل ) الخرائط الذهنٌة 
  .( الفهرسة الوصفٌة

فى ظل  المتاحةالتعلٌم اإللكترونى والمنصات التعلٌمٌة دراسة واقع تناولت  لسابقةا دراساتكثٌر من الال -5
مما ٌدل على أهمٌة التعلٌم اإللكترونى والمنصات  ،فى أقسام المكتبات والمعلومات، وذلك جائحة كورونا

  .وبعدها أٌضاً  األزمات والكوارثالتعلٌمٌة فى ظل 
فى أنها تتناول شكل من أشكال التعلم عن بعد عبر المنصة  سابقةالدراسات ال الدراسة الحالٌة معاتفقت  -0

 .منهج التجرٌبى وأدوات الدراسة أٌضاً للوفى استخدام  ،التعلٌمٌة
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تصمٌم منصة تعلٌمٌة إلكترونٌة مقترحة لتدرٌس مقرر  تمفقد تختلف الدراسة الحالٌة عن الدراسات السابقة  -4
  .كلٌة اآلداب جامعة طنطابسم المكتبات والمعلومات الفهرسة الوصفٌة لطبلب الفرقة الثانٌة بق

ضاً لدعم التعلم عن بعد ،واألزمات نموذجاً مقترحاً لمواجهة الكوارثتعد  -0  فى أقسام المكتبات والمعلومات. وٌأ
 اإلطار النظرى للدراسة 5/5
 العٌوب ،الممٌزات ،، التعرٌفالمنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة 5/0
 ت التعلٌمٌة اإللكترونٌةتعرٌف المنصا 5/0/0

تعددت التعرٌفات المختلفة للمنصات التعلٌمٌة فى الكثٌر من الدراسات لكنها فى النهاٌة تدور فى فلك واحد 
 نذكر منها ما ٌلى :

هببى منصببة تعلٌمٌببة تفاعلٌببة تعببرض مقببررات إلكترونٌببة ضببخمة، ومتنوعببة، لخدمببة عببدداً كبٌببراً مببن الطبببلب، 
راء، وتقدم المحتوى التعلٌمى فى صورة فٌدٌوهات تعلٌمٌة لشرح المقبرر الدراسبى، وٌشرف علٌها أساتذة، وخب

وتشتمل على إختبارات إلكترونٌة، ومنتدٌات للتواصل بٌن الطالب، والمعلم، وأخرى للتواصل بٌن الطبلب فٌما 
، 5555داغسبتانً،  )المبالكى و بٌنهم. والدراسة فٌها غٌر تزامنٌة تعتمد على التعلم الذاتى مبن جانبب الطببلب.

 (0000صفحة 
بٌئة تعلٌمٌة تفاعلٌة تتم بإستخدام تقنٌات الوٌب،  بأنها: (168، صفحة 2018)السعدٌة و رحمانى، وتعرفها 

 وتجمع بٌن خصائص أنظمة إدارة المحتوى اإللكترونى، وبٌن شبكات التواصل اإلجتماعى. 
 ممٌزات المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة 5/0/5
 لمعلم تقٌٌم تكلٌفات الطبلب والمهام المطلوبة منهم، ومراجعتها من خبلل المنصات التعلٌمٌة.ٌستطٌع ا .0
 ، وسهولة إطبلع أولٌاء األمور على مستوى أبنائهم.رسهوله اتصال المعلم بأولٌاء األمو .5
 فكار. إمكانٌة اتصال المعلم بزمبلئه من نفس المؤسسة التعلٌمٌة، أو من خارجها لتبادل المناقشات واأل .0
 تواصل، وتفاعل الطبلب مع بعضهم البعض والنقاش فٌما بٌنهم فى المشارٌع والمهام المكلفٌن بها. .4
 تساعد الطبلب على إكمال التكلٌفات المطلوبة خاصة الطبلب المتغٌبٌن حٌث تكون تلك التكلٌفات عبر المنصة. .0
 لمنصة.إعطاء فرصة للطبلب الخجولٌن فى المشاركة بأرائهم، ونشرها عبر ا .6
 خفض اإلنفاق على القاعات الدراسٌة، والتقلٌل من اإلستخدام الورقى، والطباعة. .7
 (0055-0005، الصفحات 5506)أحمد، تسمح المنصات بزٌادة أفق الطبلب، وتفكٌرهم، وقدراتهم فى التعلم.  .2

ٌلى :ممٌزات المنصات التعلٌمٌة اإللكترإلى  (6-5، الصفحات 2018)الراشدى و السكران، وٌضٌف   ونٌة ما
 التغلب على مشكلة الزمان والمكان اللذٌن ٌعترضان المعلم والطالب .0
توسٌع دائرة إتصاالت الطبلب من خبلل شبكة اإلنترنت، وعدم اإلعتماد على المعلم بوصفه المصدر األول  .5

 للمعرفة.
ظ، واإلستماع من التحول نحو طرٌقة البحث اإلستكشاف بدال من العرض، والتلقٌن من جانب المعلم، والحف .0

 جانب الطالب.
 تطوٌر دور المعلم لٌتواكب مع التطورات العلمٌة، والتكنولوجٌة الحدٌثة.    .4
ساهمت المنصات فى نشر مفهوم التعلٌم الرقمى مما أدى لمساعدة المتعلمٌن فى تطوٌر مهاراتهم فى مجال  .0

ب متابعة دروسه فى أى وقت التكنولوجٌا، وساهمت فى زٌادة نسبة حضور الطبلب حٌث ٌستطٌع الطال
 ومن أى مكان. 

 التعلم عبر المنصات اإللكترونٌة ال ٌلغى نظام التعلٌم التقلٌدى، ولكن ٌمكن أن ٌكون داعماً ومساعداً له. .6
ٌلى :إلى  (065، صفحة 5502)السعدٌة و رحمانى، وتضٌف أٌضاً   ممٌزات المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة ما

صٌة الطالب، والمعلم ؛ فبل ٌمكن الدخول إلٌها إال عن طرٌق إعداد حساب خاص لكِل تحافظ المنصات على خصو .0
 منهما ) اسم المستخدم وكلمة المرور( وتمنح صبلحٌات خاصة بالمشرف على المنصة، والمعلم.    

 عٌوب المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة  5/0/0
 شخاص فى حالة قرصنة اإلنترنت.إمكانٌة إساءة استخدام معلومات الطالب من جانب بعض األ .0
 قد تكون المنصة عائقاً خاصة أما الطبلب الذٌن ال ٌملكون أجهزة حواسٌب خاصة بهم. .5
)أحمد، قد ٌكون اإلتصال باإلنترنت، وإمكانٌة انقطاعه عائقاً أمام التواصل، والتفاعل بٌن المعلم، والطبلب.  .0

 (0055، صفحة 5506
 إلى عٌوب المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة (237، صفحة 2021)الصعٌدي، وٌضٌف 

قد تؤثر سلباً على عبلقة الطالب بالمعلم ألن اللقاء المباشر بٌنهما قد تم استبداله باللقاء عبر اإلنترنت مما قد  .0
 ٌ ضعف هذه العبلقة. 

ات األدبٌة استخدام وسائل التكنولوجٌا الحدٌثة فى التعلٌم قد ٌنتج عنه بعض الظواهر السلبٌة مثل: السرق .5
 والتى قد تزداد مع تطور الهواتف الذكٌة فى المؤسسات التعلٌمٌة. 

 إلى عٌوب المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة ماٌلى : (283، صفحة 2020)سمحان و علً، وتضٌف أٌضاً 
والطالب  عدم تقٌٌم المناهج بالطرٌقة التى تساعد على توظٌف أدوات التكنولوجٌا بحٌث تسمح لعضو هٌئة التدرٌس، .0

 الوصول إلى مصادر المعرفة بسبب غٌاب مفهوم النشاط القائم على توظٌف أدوات التكنولوجٌا.
عدم توفٌر قاعدة بٌانات تحتوى على مصادر المعرفة المختلفة، والتى تتسم بالتفاعل، وسهولة الوصول،  .5

 والتوافق مع المناهج، والمقررات على اختبلفها.
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مٌم التدرٌس، وكٌفٌة استخدام أدوات التكنولوجٌا ضمن إطار مفهوم تكنولوجٌا عدم التدرٌب على مفاهٌم تص .0
 التعلٌم، واقتصار التدرٌب على المهارات األساسٌة فى استخدام الحاسب.

عدم وجود بنٌة تحتٌة مخطط لها ؛ لتستوعب التغٌرات التكنولوجٌة المستمرة بسبب عدم وضوح الرؤٌة  .4
 ات التكنولوجٌا وأثرها فى تطوٌر عملٌة التعلٌم والتعلم.المستقبلٌة لمفهوم استخدام أدو

 أنواع المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة 5/0/4
، ومنها ما هو مفتوح المصدرتعددت، وتنوعت المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة منها باللغات العربٌة، واألجنبٌة 

 على النحو التالى:وذلك  وما هو مغلق المصدر، وما هو خاص
 منصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة مغلقة المصدر )التجارٌة(ال.0
 المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة الخاصة.5
 المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة مفتوحة المصدر.0

 أوالً المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة مغلقة المصدر )التجارٌة(
ارٌة( من البرمجٌات المغلقة المصدر، وهو أحد أنظمة إدارة التعلم )التج Blackboardنظام ببلك بورد  مثل 

هى نظام تعلٌمى على الوٌب لخدمة العملٌة التعلٌمٌة، وٌتٌح  من انتاج مؤسسة ببلك بورد، ومقرها واشنطن.
فرص كبٌرة للطلبة للوصول للمقرر الدراسً خارج قاعة المحاضرات من أي مكان، وفً أي وقت، وٌعد 

 (  0555-0552، الصفحات 5550نٌة.  )العراقى، العصٌمً، و العتٌبً، أقوى أنظمة إدارة التعلم اإللكترو
 (Web CTمنصة وٌب سى تى )

نى إلى مرحلة إتاحته على هى منصة تعلٌمٌة إلكترونٌة تقدم بٌئة تعلٌمٌة بداٌة من إعداد المقرراإللكترو
 ( 505، صفحة 5550وقد طورت هذه المنصة فى جامعة كولومبٌا البرٌطانٌة. )الصعٌدي، المنصة، 

 ثانٌاً المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة الخاصة
م لمواجهة مشكبلت 5555نظام جسور : نظام وطنى سعودى أسسته وزراة التعلٌم العالى السعودى عام مثل 

 ( 505، صفحة 5550)الصعٌدي، ومشكبلت الدعم، والتطوٌر الفنى.  تنوع األنظمة فى إدارة التعلم،
 لٌمٌة اإللكترونٌة مفتوحة المصدر:ثالثاً المنصات التع

 : المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة مفتوحة المصدر باللغة العربٌة 
 ، منصة أكادٌمٌة حسوب، منصة طبشورة بلس، منصة رواق، منصة "نفهم، منصة ندرس،منصة إدراكمثل 

 .منصة زادي، منصة ادمودو
م عن بعد فً مصرأٌضاً   Classroomنون أكادٌمً التعلٌمٌة، المنصة التعلٌمٌة جوجل كبلس روم مثل  منصات التعٌل
 : المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة مفتوحة المصدر باللغات األجنبٌة 

خان ،  سكٌلشٌر، Kayaكاٌا واٌدكس، ومنصة فٌوتشر لٌرن ، ومنصة مثل منصة مودل، منصة كورسٌرا، 
 لٌنكدإن التعلٌمً.ونبلٌن، ومنصة ومنصة ستانفورد أمنصة ٌودٌمً ، وأكادٌمى ، 

 الدراسة التجرٌبٌة 0/5
 أوال : منهج الدراسة 

استخدمت الباحثة أحد تصمٌمات المنهج التجرٌبً و هو التصمٌم التجرٌبً ذو المجمبوعتٌن )ضبابطة تجرٌبٌبة( 
 بقٌاس قبل وبعد التجربة

 ثانٌا : اختٌار المحتوى العلمً : 
لوصفٌة دراسة تجرٌبٌة على طبلب الفرقة الثانٌة بقسبم المكتببات والمعلومبات، اختارت الباحثة مقرر الفهرسة ا

الحاجة إلى تقبدٌم هبذا المحتبوى بشبكل جٌبد بعٌبداً عبن الطرٌقبة لعدة إعتبارات منها : كلٌة اآلداب جامعة طنطا 
مبة علبى الحوسببة التقلٌدٌة للتدرٌس، إمكانٌة تقدٌم هذا المحتبوى فبً عببر منصبة تعلٌمٌبة إلكترونٌبة مقترحبة قائ

السببحابٌة، ٌعتبببر مقببرر الفهرسببة الوصببفٌة أحببد المقببررات التخصصببٌة الهامببة فببى أقسببام الوثببائق والمكتبببات 
 والمعلومات.

 ثالثا : تحلٌل المحتوى العلمً :
بغببرض وصببف المحتببوى وصببفاً موضببوعٌا،ً وكمٌبباً، ومنهجٌبباً، وتبوٌببب خصببائص  وذلببكتحلٌببل المحتببوى 
 لقواعد تحددها الباحثة.ئات وفقاً المضمون فً ف

 حساب ثبات التحلٌل 
شبهر تقرٌببا قامت الباحثة بحساب ثبات التحلٌل عن طرٌق حسبابه مبرتٌن أجرتبه الباحثبة بنفسبها ٌفصبل بٌنهمبا 

  .لحساب ثبات التحلٌل  Holstiواستخدمت معادلة هولستً 
 حساب صدق التحلٌل 

التحلٌببل علببً مجموعببة مببن المحكمببٌن  مببن أقسببام قامببت الباحثببة بحسبباب صببدق التحلٌببل وذلببك بعببرض قائمببة 
المكتبات والمعلومات، وخبراء تكنولوجٌا التعلٌم والمناهج وطرق التدرٌس حٌث اتفقوا علً صحة مبا توصبلت 

 إلٌه الباحثة.  
ٌاغة األهداف السلوكٌة لمحتوى مقرر الفهرسة الوصفٌة عبر الحوسبة السحابٌة:  رابعا :  ص

ٌة صٌاغة مبلئمة تساعدنا على معرفة نبوع األداء أو السبلوك البذي ٌجبب أن ٌظهبره أو صٌاغة األهداف التعلٌم
وقبد . (40، صبفحة  5550)خطباب، ٌقوم به الطالب بنجباح بعبد أن ٌنتهبً مبن دراسبة مقبرر أو وحبدة معٌنبة. 

               2M 
C.R = -------------- 

             N1 + N2 
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ضها علً قامت الباحثة وبعد اإلطبلع على مقرر الفهرسة الوصفٌة بصٌاغة األهداف السلوكٌة للمقرر. وتم عر
 مجموعة من المحكمٌن إلبداء الرأي فً سبلمة صٌاغة هذه األهداف. 

  اإلختبار التحصٌلى خامسا : إعداد 
الجانب المعرفً فى مقرر الفهرسة الوصفٌة لدى الطبلب عٌنة الدراسة والذى تم تدرٌسه عبر لقٌاس  وذلك

 طوات :وقد مرت عملٌة إعداده بعدة خمنصة الحوسبة السحابٌة المقترحة. 
 .تحدٌد هدف اإلختبار -أ

 تحدٌد نوع اإلختبار: -ب
استقرت الباحثة على أن ٌكون اإلختبار من نوع االسئلة الموضوعٌة ) اختٌار من متعدد صواب أو خطأ( لما  

 (72، صفحة 5557)الفار، له من عدة ممٌزات ٌذكرها : 
ٌقة، ٌمكن استخدامها فً قٌاس أهداف معرفٌة مٌٌز ومعرفة الحقائق معرفة دقتلفت نظر الطالب إلى ضرورة الت

مختلفببة كالتببذكر والفهببم والتطبٌببق، تفببرض علببى الطالببب أن ٌراجببع أكبببر كمٌببة مببن المقببرر الدراسببى، سببهولة 
 تصحٌح هذا النوع من اإلختبارات، وخصوصاً إذا استخدم الحاسب اآللً كمصحح. 

 بناء جدول المواصفات : -جـ
األول ٌمثببل المحتببوي، والبعببد الثببانً ٌمثببل األهببداف التعلٌمٌببة المرتبطببة بهببذا وهببو جببدول ذو بعببدٌن : البعببد 

 –الفهببم   -تنباول اإلختببار التحصبٌلى المسبتوٌات البثبلث األولبى مبن مسبتوٌات بلبوم: )التبذكر  وقبدالمحتبوي،. 
 التطبٌق(. كما هو موضح فً جدول المواصفات. 

 الفهرسة الوصفٌة( مواصفات اإلختبار التحصٌلً فى مقرر  1جدول ) 

 المجموع أرقام األسئلة التً تقٌس المستوٌات مستوٌات بلوم

 – 00 – 52 – 50 – 54 – 50 – 05 – 06 – 00 – 00 – 7 – 6 – 0 تذكر
05 – 04 – 07 – 02 – 45 – 45 – 47  

05 

 – 05 – 06 – 00 – 55 – 56 – 02 – 07 – 05 – 05 – 5 – 5 – 0 فهم
40  

00 

 – 40 – 00 – 05 – 57 – 50 – 55 – 55 – 00 – 04 – 2 – 4 – 0 تطبٌق
44 – 40 – 46 - 42 – 45 - 05 

02 

 المجموع
50 

 صٌاغة مفردات اإلختبار: -د
  .تحدٌد الطرٌقة المثلً لصٌاغة مفردات اإلختباربقامت الباحثة 

 وضع تعلٌمات اإلختبار التحصٌلً: –هـ 
 إلختبار وموضوعٌته وثباته. تعلٌمات اإلختبار على رفع معامل صدق اتساعد 

 على مجموعة من السادة المحكمٌن عرض الصورة األولٌة لإلختبار التحصٌلً –و 
 الصورة النهائٌة لإلختبار : –س 

من خبلل استعراض آراء السادة المحكمٌن قامت الباحثة بإجراء بعض التعدٌبلت حتى استقرت على الصورة 
 النهائٌة لئلختبار.
 عٌة لإلختبار:التجربة اإلستطال

( طبلب من طبلب الفرقة الثانٌة  05قامت الباحثة بتطبٌق اإلختبار على مجموعة استطبلعٌة مكونة من عدد ) 
 و ذلك بهدف الحصول على البٌانات الالزممة لحسماببقسم المكتبات والمعلومات بكلٌة اآلداب جامعة كفرالشٌخ 

 ماٌلى :
 أوال : حساب معامل ثبات اإلختبار

 .لقٌاس ثبات اإلختبار  αقامت الباحثة بحساب ثبات اإلختبار باستخدام معامل ألفا  وقد 
 ثانٌا : حساب صدق اإلختبار

ٌقصد بصدق اإلختبار أن ٌبدو اإلختبار مقٌاساً صادقاً لما ٌدعً أن ٌقٌسه، ومن ثم ٌشٌر هذا الصبدق إلبى مبدى 
  (065صفحة  ، 5550)خطاب، مناسبة اإلختبار للغرض الذي وضع من أجله 

 و قد تأكدت الباحثة من صدق اإلختبار باستخدام طرٌقتٌن : 
    -أوال : صدق المحكمٌن :

حٌببث عببرض اإلختبببار فببً صببورته األولٌببة علببى مجموعببة مببن المحكمببٌن، وأجرٌببت بعببض التعببدٌبلت بهببدف 
 الوصول إلى صدق اإلختبار

 -ثانٌا : الصدق الذاتً :
 خبلل حساب الجزر التربٌعً لمعامل ثبات اإلختبار.تم حساب صدق اإلختبار الذاتً من 
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 معامل الصدق =   معامل الثبات 
 مما ٌدل علً صدق اإلختبار. 5.27وقد بلغت قٌمة معامل الصدق لئلختبار التحصٌلً للدراسة الحالٌة 

 ثالثا : حساب معامل الصعوبة لمفردات اإلختبار
، وما ٌطلق علٌه معامل الصعوبة جابة صحٌحة على السؤالأجابوا إ معامل الصعوبة هو نسبة الطبلب الذٌن

هنا ٌطلق علٌه أحٌاناً معامل السهولة على اعتبار أن ارتفاع هذا المعامل دلٌل على سهولة المفردة، ولٌس دلٌبلً 
 (045، صفحة  5550)خطاب، على صعوبتها. 

 رابعا : حساب معامل التمٌٌز لمفردات اإلختبار:
ز قدرة المفردة على التمٌٌز بٌن مرتفعً األداء، ومنخفضً األداء فً اإلجابة على اإلختبار ٌقصد بمعامل التمٌٌ

 (002، صفحة 5550)كامل، ككل 
 خامسا : حساب زمن اإلختبار: 

بعد تطبٌق اإلختبار على أفراد عٌنة التجربة اإلستطبلعٌة تم حساب الزمن المناسب لئلختبار، وذلك بحساب 
لذي ٌستغرقه أول طالب ٌنتهً من أسئلة اإلختبار، وبٌن الزمن الذي ٌستغرقه أخر طالب المتوسط بٌن الزمن ا

دقٌقة وحساب  65ٌنتهً من أسئلة نفس اإلختبار. وقد تم حساب الزمن الذي استغرقه أول طالب وتم تحدٌده بـ 
 دقٌقة . 055الزمن الذي استغرقه آخر طالب وتم تحدٌده بـ 

  لمالئم لإلختبار وقد تم حساب متوسط الزمن ا
 2زمن اإلختبار = ) زمن الطالب األول + زمن الطالب االخٌر ( /

 دقٌقة  90و هو ٌساوى 
 سادسا : إعداد أدوات المعالجة التجرٌبٌة : 

ة تم  ة مقترحة قائمة على الحوسبة السحاٌب فى تدرٌس مقرر الفهرسة الوصفٌة. وقد تبنت الباحثة إعداد منصة تعلٌمٌة إلكتروٌن
ٌتوافق نم ن عناصره، و ر المتبادل ٌب ٌتمٌز به من المرونة، والتأٌث وذج ) محمد خمٌس ( لبناء المنصة التعلٌمٌة المقترحة لما 

وتر متعددة الوسائط.  هذا النموذج مع الخطوات المنطقٌة للتخطٌط، واإلعداد، والتصمٌم لعروض الكمٌب
 منصة الحوسبة السحابٌة المقترحه وإنتاجها.وسوف تعرض الباحثة كٌف تم توظٌف هذا النموذج فً بناء 

 المرحلة األولى  مرحلة التحلٌل :
ٌعتبر التحلٌل هو نقطة البداٌة فً عملٌة التصبمٌم التعلٌمبً، لهبذا فقبد قامبت بهبا الباحثبة قببل أن تببدأ فبً عملٌبة 

 التصمٌم بـما ٌلى :
 أوال : تحلٌل المشكلة وتقدٌر الحاجات :     

 وكذلك الدور الذي تؤدٌه برامج الحوسبة السحابٌة فً عببلج هبذه المشبكلة. الدراسة ٌل مشكلةقامت الباحثة بتحل
وانتهت هذه الخطوة بتحدٌد الهدف العبام مبن الدراسبة وهبو : " فاعلٌبة منصبة الحوسببة السبحابٌة المقترحبة فبى 

علومبات، كلٌبة اآلداب جامعبة تدرٌس مقرر الفهرسة الوصفٌة لطبلب الفرقة الثانٌة بقسم الوثائق والمكتبات والم
 طنطا " 

 ثانٌا : تحلٌل خصائص المتعلمٌن وسلوكهم :
طببلب الفرقبة الثانٌبة بقسبم المكتببات والمعلومبات، كلٌبة اآلداب جامعبة طنطبا. فهبم متجانسبون فبى العمبر، وهم 

 ة الوصفٌة.والتخصص، والخبرة ؛ فبل توجد لدٌهم خبرات سابقة فى الجانب النظرى أو العملى لمقرر الفهرس
 المرحلة الثانٌة : مرحلة التصمٌم :
 تشتمل مرحلة التصمٌم على اآلتً :

 أوال : تحدٌد األهداف السلوكٌة 
الهدف السلوكً: هو عبارة دقٌقة قابلة للمبلحظة، والقٌاس، وتصف شروط أداء المتعلم، ومعباٌٌره بعبد اإلنتهباء 

  .(045، صفحة 5550)كامل، من عملٌة التعلم  
 : تصمٌم أدوات القٌاس محكٌة المرجع :  ثانٌا

إختببار تحصبٌلً موضبوعً مكبون مبن أسبئلة مبن اشتملت عملٌة تصمٌم أدوات القٌاس محكٌة المرجبع علبى : 
 الصح والخطأ(. –نمط االسئلة الموضوعٌة )اإلختٌار من متعدد 

 ثالثا : تصمٌم استراتٌجٌة تنظٌم المحتوى و تتابع العرض : 
تم استخدام وى المناسب للعرض وكذلك تحدٌد متطلبات المحتوى من خبلل الحوسبة السحابٌة. تم اختٌار المحتو

 التنظٌم الشبكً لترتٌب المحتوي ٌحث ٌستطٌع المتعلم التحكم فى تتابع المحتوى
 رابعا : تحدٌد طرق واستراتٌجٌات التعلم : 

ق سٌر المتعلم طبقبا لسبرعته الخاصبة ومبدى استخدمت الباحثة استراتٌجٌة التعلم الفردي الذاتً و ذلك عن طرٌ
 قدرته على التحصٌل .  

 خامسا : تصمٌم سٌنارٌو استراتٌجٌات التفاعالت التعلٌمٌة : 
ٌقصد بها تحدٌد شكل البٌئة التعلٌمٌة : هل هً بٌئة عروض تقدٌمٌة أم بٌئة تفاعلٌة. ولمبا كبان البرنبامج المنبتج 

 .السحابٌة، لذا فالبٌئة التعلٌمٌة هنا هً بٌئة تفاعلٌة هو برنامج إلكترونً باستخدام الحوسبة
 المرحلة الثالثة : مرحلة التطوٌر 
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تمت فً هذه المرحلة ترجمة الخطوات السابقة إلى برنامج تعلٌمً جاهزاً لئلستخدام وهذه المرحلة تتضمن عدة 
 خطوات نذكر منها ٌلً : 

 أوال : إعداد السٌنارٌو:
ط للبرنامج التعلٌمً من خبلل عمل سٌنارٌو ٌوضح خطوات تصمٌم المنصة قامت الباحثة بإعداد مخط

ٌوضح تتابع العرض والشاشات والمقترحة باستخدام الحوسبة السحابٌة لتدرٌس مقرر الفهرسة الوصفٌة 
  .المختلفة و باقً عناصر البرنامج

 ثانٌا : التخطٌط لإلنتاج :
 امج و تشتمل على ما ٌلً : تم فً هذه المرحلة تحدٌد متطلبات إنتاج البرن

 .تصمٌم واجهة التفاعل 
 .تصمٌم تحكم المتعلم 
  تصمٌم التغذٌة المرتدةFeed Back . 

 ثالثا : اإلنتاج الفعلً :  
تم إنتاج برنامج الحوسبة السحابٌة فً صورة منصة تعلٌم إلكترونبً تفباعلً عببر شببكة اإلنترنبت ٌتعامبل معبه 

 المتعلم من خبلل شبكة االنترنت .
 وفى ضوء ذلك فقد قامت الباحثة بتحدٌد المتطلبات الالزمة إلنشاء المقرر اإللكترونً كما ٌلً:

 ، Adobe Photoshop CS5 , Corel Draw X5البرامج الخاصة بإنتاج الصور والرسوم مثل برنامج 
 Adobe،  برنامج تصبمٌم صبفحات الوٌبب Ulead Media Studio Proبرنامج خاصة بمونتاج الفٌدٌو 

Dreamweaver CS5 لغبة برمجبة المواقبع ،PHP 5.3.5 وقواعبد البٌانبات الخاصبة بمواقبع االنترنبت ،
MySQL5.8.5 . 

لرفببع  Hosttingلموقببع المقببرر اإللكترونببً، وحجببز مسبباحة علببى االنترنببت  Domainاختٌببار معببرف وتببم 
  PHPو قد استخدمت الباحثة لغة البرمجة الموقع علٌها. 

 ترونًتصمٌم المقرر اإللك
 وهذه المرحلة تضمنت عدة خطوات نذكر منها ما ٌلً :

 Databaseأوالً: تحلٌل وإنشاء قاعدة البٌانات 
، والتً MySQL5.8.5اعتماداً على قواعد البٌانات من نوع  textileقامت الباحثة بإنشاء قاعدة بٌانات باسم 

م استضافتها على خوادم تعمل بنظام التشغٌل ، والتً ٌتPHPتستخدم فً المواقع التً ٌتم إنشاء صفحاتها بلغة 
Lunix . 

قامت بإنشاء عدد من الجداول المتنوعة داخل قاعدة البٌانات. والغرض األساسً من إنشاء قاعدة البٌانات هو و
  .توفٌر إمكانٌة تعدٌل وحذف وإضافة أي محتوى تعلٌمً بداخل المقرر اإللكترونً

 : Senarioوالسٌنارٌو  Flow cahrtثانٌاً: إعداد خرٌطة التدفق 
 : GUIثالثاً: تصمٌم واجهة المستخدم الرسومٌة 

 وقد قامت الباحثة بتصمٌم ثالث واجهات للمستخدم داخل المقرر اإللكترونً هً كالتالً :
 Main Pageتصمٌم واجهة المستخدم الرئٌسٌة  .0
 Content Pageتصمٌم صفحة عرض المحتوى  .5
 Users Loginلكترونً صفحة دخول المستخدم للمقرر اإل .0

 Users Loginرابعاً: نظام دخول المستخدمٌن 
؛ هذا الجدول ٌتٌح لكل  Users_tblقامت الباحثة بإنشاء جدول فً قاعدة البٌانات خاص ببٌانات المستخدمٌن 

، Passwordوكلمة مرور  Usernameطالب الدخول إلى محتوى المقرر من خبلل إدخال اسم مستخدم 
اسم المستخدم وكلمة المرور لكل طالب ؛ فالمقرر اإللكترونً غٌر مفتوح المصدر أي ال حٌث تم توزٌع 

 ٌستطٌع أي شخص من غٌر المسجلٌن فً المقرر اإلطبلع على محتوى المقرر.
  Profile & Portfolioخامساً: صفحة الطالب وملف اإلنجاز 

  تالً :ٌظهر بهذه الصفحة عدد من المعلومات التً تخص الطالب وهً كال
 ٌانات الدخول لحساب الطالب )اإلسم، كلمة المرور مع إمكانٌة تغٌٌرها(. ب .0

، موضوعات المقرر التً لبم ٌقبم بدراسبتها، التعلٌقبات التبً قبام بإضبافتها موضوعات المقرر التً قام بدراستها
 التً قام بإضافتها.  Bookmarksعلى موضوعات المقرر، العبلمات المرجعٌة 

خاص بالطالب ٌتٌح هذا الملف للطالب إمكانٌة ادخال  Portfolioاحثة بإعداد ملف إنجاز كما قامت الب .5
ٌه أثناء دراسته لموضوعات نصوص، وصور، وروابط، خاصة بالمهام والتكلٌفات التً ٌتم إسنادها ال

 .المقرر
 Control Panelسادساً: لوحة التحكم 

فً جمٌع أجزاء المقرر؛ إضافة وحذف، وتعدٌل المحتوى  من خبلل لوحة التحكم ٌستطٌع أستاذ المادة التحكم
 ومتابعة إنجاز الطبلب. ،حذف الطبلب، التحكم فً شكل المقررلموضوعات للمقرر، وإضافة و

 مرحلة اإلنتاج
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مرت عملٌة إنتاج المقرر اإللكترونً بالعدٌد من المراحل المختلفة للوصول إلى المقرر اإللكترونً فً صورته 
ٌث تم إنتاج العناصر التصمٌمٌة التى تم تحدٌدها من قبل فى المرحلة السابقة، مروراً بإعداد النهائٌة. ح

 السٌنارٌو وخرٌطة التدفق، ثم التطوٌر.. إلى آخره. 
 رابعا : التقوٌم البنائً :

ن بعبد اإلنتهبباء مببن عملٌبة اإلنتبباج األولببى للبرمجٌبة،  قامببت الباحثببة بعبرض النسببخة المبدئٌببة علبى مجموعببة مبب
 الخبراء والمتخصصٌن فً مجال تكنولوجٌا التعلٌم والمناهج وطرق التدرٌس.

 خامسا : اإلخراج النهائً للبرنامج :
بعد إجراء عملٌة التقوٌم البنائً و كذلك إجراء التعدٌبلت البلزمة لتحسٌن البرنامج  قامت الباحثة بإضافة 

 برمجٌة فً شكلها النهائً.  المقدمة وبعض الموسٌقى والمؤثرات الصوتٌة حتى خرجت ال
 المرحلة الرابعة : مرحلة التقوٌم النهائً للبرمجٌة :

تتم فً هذه المرحلة تطبٌق البرمجٌة على جمهور كبٌر من المستفٌدٌن حتى ٌتم اتخاذ القرار بشان اإلستخدام أو 
ٌتم تطبٌق هذه المرحلة ضمن  المراجعة. و بما أن هذه البرمجٌة قد أنتجت خصٌصاً لهذه الدراسة الحالٌة لذا فلم

 هذه الدراسة.
 المرحلة الخامسة : مرحلة النشر واإلستخدام والمتابعة :

بعنبوان  Domainقامت الباحثة بنشر البرنبامج علبى شببكة اإلنترنبت مبن خببلل قٌامهبا بحجبز م عبرف للموقبع 
https://uccildc.com/  اسم مستخدم وقامت بإنشاء( حساباتUsername   وكلمة مرورPassword )

لكل طالب وطالبة، وقامت بتوزٌعها على طبلب المجموعة التجرٌبٌة عبر جروب خاص بمجتمع الدراسة علبى 
 تطبٌق الواتساب ؛ إلستخدام المنصة التعلٌمٌة المقترحة. 

 التجرٌبسابعا : مرحلة التطبٌق و
المنصبة السبحابٌة المقترحبة لتبدرٌس مقبرر الفهرسبة الوصبفٌة،  وكبذلك إعبداد  بعد أن انتهت الباحثبة مبن إعبداد

قامت بإجراء الدراسة التجرٌبٌة حٌث اشتملت على اإلجمراءات أدوات الدراسة المستخدمة  فً الدراسة الحالٌة 
 التالٌة :
 تى درست ( طالباً وطالبة طبقت علٌها الدراسة التجرٌبٌة وال50تكونت من ) المجموعة التجرٌبٌة

مقرر الفهرسة الوصفٌة عبر منصة الحوسبة السحابٌة المقترحة، ولم تخضع للتعلم بالطرٌقة التقلٌدٌة 
 فى قاعة المحاضرات. 

 ( طالباً وطالبة تم تدرٌس المقرر لها بالطرٌقة التقلٌدٌة فى قاعة 50تكونت من ) المجموعة الضابطة
 المحاضرات مع أستاذ المادة. 

   : والتى مرت بثبلث مراحل اسة التجرٌبٌةمراحل تطبٌق الدر
 األولى اإلجراءات التمهٌدٌة لتطبٌق الدراسة التجرٌبٌة

 الثانٌة خطوات تطبٌق التجربة على المجموعة التجرٌبٌة
 الثالثة إجراءات ما بعد تطبٌق الدراسة التجرٌبٌة

 اإلجراءات التمهٌدٌة لتطبٌق الدراسة التجرٌبٌة:
 لتالً :وقد صارت على النحو ا

بتبارٌخ  قامت الباحثة بتطبٌبق اإلختببار التحصبٌلى قبلٌباً علبى الطببلب عٌنبة الدراسبة: الضبابطة والتجرٌبٌبة -
57/05/5555. 

تم تهٌئة المجموعة التجرٌبٌة من خبلل اإلجتماع بهم وتعرٌفهم بطبٌعة الدراسة، وأهدافها، والجدول الزمنى  -
 مقرر الدراسى للطبلب وتوضٌح أهدافه.وتوصٌف ال المتبع فى دراسة موضوعات المقرر.

تم عرض المنصة السحابٌة المقترحة لتدرٌس مقبرر الفهرسبة الوصبفٌة علبً طببلب المجموعبة التجرٌبٌبة،  -
 حٌث قامت الباحثة بشرح مبسط للبرنامج و كٌفٌة التعامل معه.

 .لمنصةتم توزٌع اسم المستخدم وكلمة المرور على طبلب المجموعة التجرٌبٌة للدخول على ا -
 خطوات تطبٌق التجربة على المجموعة التجرٌبٌة 

 ٌبٌة.تم استخدام المنصة السحابٌة المقترحة لتدرٌس مقرر الفهرسة الوصفٌة لطبلب المجموعة التجر 
 أما طبلب المجموعة الضابطة فقد درست بالطرٌقة التقلٌدٌة مع أستاذ المادة.

 اٌل وبعضهم من األجهزة اللوحٌةتم دخول الطبلب من أجهزة الحاسب الشخصى والموب.  
 دور الباحثة أثناء التعلم عبر المنصة :

  وبما أن التعلٌم عبر الحوسبة السحابٌة غٌر متزامن فكان البد أٌضاً من التواصل مع الطبلب تزامنٌاً عبر
راسة منصات التواصل االجتماعً فتم التواصل عبر تطبٌق واتساب وتم إنشاء جروب خاص بالطبلب عٌنة الد

 للتواصل علٌه أٌضاً، ومن خبلل غرفة الدردشة المتاحة عبر المنصة التعلٌمٌة.
 من خبلل إتاحة المقرر بوسائط متعددة وشٌقة تجذب انتباه الطبلب لتناسب الدراسى  تم تدرٌس وشرح المقرر

فٌدٌوهات  اإلحتٌاجات المتنوعة للطبلب، وتراعى الفروق الفردٌة لهم  ) نصوص مكتوبة، عروض تقدٌمٌة،
  .تعلٌمٌة على الٌوتٌوب، روابط عن الفهرسة الوصفٌة(

   
 تم إتاحة التكلٌفات فى موضوعات المقرر عبر شرٌط األخبار الموجود على الصفحة الرئٌسٌة للمنصة. 

https://uccildc.com/
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  قامت الباحثة بإرشاد، وتدرٌب الطبلب على كٌفٌة البحث عن مصادر التعلم اإلضافٌة بجانب الكتاب
 وتشجٌع الطبلب على التعاون فٌما بٌنهم، وعلى التعلم الذاتى اإلنترنت. كاتالدراسى على شب

  تم تقٌٌم تكلٌفات الطبلب، واختٌار أفضل األبحاث التى قاموا بها، مما أدى إلى زٌادة  المنافسة العلمٌة
  "." لوحة الشرفبٌنهم، وعرض تلك األبحاث على الصفحة الرئٌسٌة للمنصة بعنوان

  أثناء التعلم واإلشراف على العملٌة التعلٌمٌة والتوجٌه وتقدٌم الدعم فى الوقت المناسبمتابعة الطبلب 
  وإٌجاد حلول للرد على أسئلتهم  مراسلة أستاذ المادة عبر المنصة ؛ خاصٌةتم مراسلة الباحثة عبر ،

  .للمشكبلت التى التى تواجههم فً عملٌة التعلم
 دة دراسٌة، إضافة إلى أن بعض الطبلب الطبلب طلبوا من تم إعداد إختبارت إلكترونٌة عقب كل وح

 .الباحثة إعادة فتح إختبار الوحدات أكثر من مرة ؛ للحصول على درجات أعلى اإلختبار
 ل قامت الباحثة بمتابعة حضور، وغٌاب الطبلب وذلك من خبلل : أسئلة الطبلب للباحثة، ومن خبل

طلب الطبلب فتح اإلختبار أكثر من مرة مما ٌدل على ، ومن خبلل التكلٌفات التى ٌقومون بإعداها
 .تواجدهم، وأٌضاً من خبلل دلٌل تعقب الطالب

 : مهام الطالب داخل المنصة التعلٌمٌة المقترحة 
 متابعة المحاضرات والدروس على المنصة التعلٌمٌة والدخول على الروابط المتاحة بالمقرر.  .0
 دعم المحتوى الدراسى، ومشاركتها فٌما بٌنهم.البحث عبر شبكة اإلنترنت عن موضوعات ت .5
 ة.إعداد التكلٌفات المطلوبة التى تم تكلٌفهم بها، ورفعها عبر المنص .0
 التعاون فٌما بٌنهم ومساعدة بعضهم فى التعامل مع المنصة والمشاركة فى إعداد التكلٌفات. .4

 إجراءات ما بعد تطبٌق الدراسة التجرٌبٌة
ر الفهرسة الوصفٌة عبر المنصة التعلٌمٌة المقترحبة لطببلب المجموعبة التجرٌبٌبة، بعد اإلنتهاء من تدرٌس مقر

وانتهببت أٌضبباً المجموعببة الضببابطة مببن دراسببة مقببرر الفهرسببة بالطرٌقببة التقلٌدٌببة فببى قاعببة المحاضببرات، فقببد 
ى على تم تطبٌق اإلختبار التحصٌلفت 50/05/5555إلى  5/00/5555استغرقت فترة تدرٌس المقرر من الفترة 

 .57/05/5555بتارٌخ  المجموعتٌن بعدٌاً 
 نتائج الدراسة التجرٌبٌة 4/5
نتمائج قامت الباحثة بتطبٌق أدوات الدراسة على طبلب العٌنة األساسٌة  وهى اإلختبار التحصبٌلً وكانبت  4/0

 كما ٌلً : التطبٌق القبلً لإلختبار التحصٌلً
معٌارٌة وقٌم "ت" للمتوسطات غٌر المرتبطة لدرجات ( المتوسطات الحسابٌة واإلنحرافات ال 2جدول ) 

 طالب المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً التطبٌق القبلى لإلختبار التحصٌلً
الجانب 

 التحصٌلً 
مجموعات 

 المقارنة
 المتوسط العدد

اإلنحراف 
 المعٌاري

درجات 
 الحرٌة

 قٌمة "ت"

 الدرجة الكلٌة
 التجرٌبٌة
 الضابطة

50 
50 

05.00 
00.55 

0.56 
4.56 

45 5.00 

ببٌن المجمبوعتٌن  5.50تضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عنبد مسبتوى داللبة   ٌ
التجرٌبٌبة والضبابطة فبً اإلختبببار التحصبٌلً فبً التطبٌببق القبلبً، ممبا ٌعنبى تجببانس المجمبوعتٌن فبً الجانببب 

فى اإلختبار التحصبٌلى قبلٌباً أنهمبا متسباوٌتان فبى  ٌنالمجموعت حٌث ٌرجع السبب فى تجانس التحصٌلً قبلٌاً.
 الخبرة فلم ٌسبق لهما دراسة مادة الفهرسة الوصفٌة من قبل.

مما فعالٌمة منصمة تعلٌمٌمة سمحابٌة مقترحمة فمى الجانمب التحصمٌلً لمدى : لإلجابة عن التسماؤل المذى ٌتنماول -
  ؟ب جامعممة طنطمما فممى مقممرر الفهرسممة الوصممفٌةطممالب الفرقممة الثانٌممة بقسممم المكتبممات والمعلومممات، كلٌممة اآلدا

 وللتحقق من صحة كل من: 
الذى نص على: "ٌوجد فرق دال إحصائٌاً بٌن متوسطى درجات طبلب المجموعة التجرٌبٌة فى التطبٌقٌن  الفرض األول

 . "تبط بتدرٌس مقرر الفهرسة الوصفٌةالقبلى والبعدى، لئلختبار التحصٌلً فى الجانب التحصٌلً المر
ن متوسببطى درجببات طبببلب المجموعببة الضببابطة فببى  الفممرض الثممانى الببذى نببص علببى: "ٌوجببد فببرق دال إحصببائٌاً ببٌب

 .  التطبٌقٌن القبلى والبعدى، لبلختبار التحصٌلً فى الجانب التحصٌلً المرتبط بتدرٌس مقرر الفهرسة الوصفٌة
المجمببوعتٌن التجرٌبٌببة والضببابطة، فببى قامببت الباحثببة بحسبباب المتوسببطات واإلنحرافببات المعٌارٌببة لببدرجات أفببراد 

 :هذه النتائج التالىجدول الالتطبٌقٌن القبلى والبعدى لئلختبار التحصٌلً فى مقرر الفهرسة الوصفٌة، وٌوضح 
( المتوسطات واإلنحرافات المعٌارٌة لدرجات طالب المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فى  3جدول ) 

 التحصٌلً التطبٌقٌن القبلى والبعدى لإلختبار
الجانب 

 التحصٌلً 
 المتوسط التطبٌق العدد المجموعة

االنحراف 
 المعٌاري

الدرجة 
 الكلٌة

 50 التجرٌبٌة
 0.56 05.00 القبلى
 05 47.0 البعدى
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 50 الضابطة
 4.56 00.55 القبلى
 07 05.4 البعدى

 اتضح من الجدول السابق ما ٌلى:
 بالنسبة للمجموعة التجرٌبٌة: .أ

رنة بٌن متوسطات درجات طبلب المجموعبة التجرٌبٌبة فبى التطبٌبق القبلبى لبوحظ أنبه قبد احبتفظ الطببلب بالمقا
بنفس الترتٌب فى التطبٌق البعدى إال أن متوسطاتهم البعدٌة كانت أعلى من القبلٌة وقد أرجعت الباحثة ذلك إلبى 

 ترحة.الفهرسة الوصفٌة من عبر المنصة التعلٌمٌة السحابٌة المق مقرردراسة 

 
 ( متوسطات درجات طالب المجموعة التجرٌبٌة فى التطبٌقٌن القبلى والبعدى لإلختبار التحصٌل1ًشكل )

 بالنسبة للمجموعة الضابطة:  .ب
بالمقارنة بٌن متوسطات درجات طبلب المجموعة الضابطة فبى التطبٌبق القبلبى، لبوحظ أنبه قبد احبتفظ الطببلب 

إال أن متوسطاتهم البعدٌة كانبت أعلبى مبن القبلٌبة؛ وقبد أرجعبت الباحثبة  بنفس هذا الترتٌب فى التطبٌق البعدى،
 ذلك إلى احتمال التحصٌل الدراسً لطبلب المجموعة الضابطة حٌث قاموا بدراسة المقرر بالطرٌقة التقلٌدٌة.

 

 
 لً( متوسطات درجات طالب المجموعة الضابطة فى التطبٌقٌن القبلى والبعدى لإلختبار التحصٌ 2 شكل )

بمقارنة متوسطى الدرجة الكلٌة لطبلب المجموعتٌن التجرٌبٌة والضبابطة علبى اإلختببار التحصبٌلً القبلبى  . ج
لوحظ أن متوسط المجموعة الضابطة أعلى من متوسط المجموعة التجرٌبٌة أما فى التطبٌق البعبدى، لبوحظ أن 

 .متوسط المجموعة التجرٌبٌة فاق متوسط المجموعة الضابطة
 ذلك من الشكل التالى: وٌتضح  
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( متوسطات درجات طالب المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فى التطبٌقٌن القبلى والبعدى لإلختبار  3 شكل )

 التحصٌلً
وإلختبار داللة الفروق بٌن متوسطات درجات طبلب المجموعة التجرٌبٌة فبى التطبٌقبٌن القبلبى والبعبدى لئلختببار 

لضابطة فى التطبٌقٌن القبلى والبعدى لئلختبار التحصٌلً، تم التحقبق مبن صبحة كبل التحصٌلً، وطبلب المجموعة ا
  :التالى جدول المن الفرضٌن األول والثانً باستخدام اختبار "ت" للعٌنتٌن مرتبطتٌن، وٌوضح 

(: المتوسطات واإلنحرافات المعٌارٌة وقٌم "ت" لدرجات المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة  4 جدول )
 ة فى التطبٌقٌن القبلى والبعدى لإلختبار التحصٌلً فى مقرر الفهرسة الوصفٌةالضابط

الجانب 
 التحصٌلً 

 المتوسط التطبٌق المجموعة
االنحراف 
 المعٌاري

درجات 
 الحرٌة

 ت

 الدرجة الكلٌة

 التجرٌبٌة
 0.56 05.00 القبلى

54 00.45* 
 05 47.0 البعدى

 الضابطة
 4.56 00.55 القبلى

54 4.20* 
 07 05.4 البعدى

 (0.05)*( دالة عند مستوى )>
 اتضح من نتائج الجدول السابق ما ٌلً:

أن قٌم )ت( دالة إحصائٌاً بٌن متوسطً درجات طبلب المجموعة التجرٌبٌة فى التطبٌقٌن القبلبى والبعبدى، كمبا 
لبعدى فً الجانب التحصبٌلً أنها دالة بٌن متوسطات درجات طبلب المجموعة الضابطة فى التطبٌقٌن القبلى وا

 المرتبط بتدرٌس مقرر الفهرسة الوصفٌة. وٌعنى هذا قبول الفرضٌن األول والثانً. 
"ٌوجببد فببرق دال إحصببائٌاً بببٌن متوسببطى درجببات طبببلب  الببذى نببص علببى: وللتحقممق مممن الفممرض الثالممث

ٌلً المبرتبط بتبدرٌس مقبرر المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فى اإلختبار التحصٌلً البعدى فى الجانب التحص
 ".الفهرسة الوصفٌة 

تم حساب المتوسطات الحسابٌة واإلنحرافات المعٌارٌة لدرجات طبلب المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فى 
 هذه النتائج: التالىجدول الاإلختبار التحصٌلً فى مقرر الفهرسة الوصفٌة البعدى، وٌوضح 

اإلنحرافات المعٌارٌة لدرجات طالب المجموعتٌن التجرٌبٌة (  المتوسطات الحسابٌة و 5 جدول رقم )
 والضابطة فى اإلختبار التحصٌلً فى مقرر الفهرسة الوصفٌة البعدى

 االنحراف المعٌارى متوسط الدرجات عدد األفراد مجموعات المقارنة الجانب التحصٌلً 

 الدرجة الكلٌة
 تجرٌبٌة
 ضابطة

50 
50 

47.0 
05.4 

05.55 
07 

الجببدول السببابق، أنببه بمقارنببة متوسببطات طبببلب المجمببوعتٌن التجرٌبٌببة والضببابطة، فببى اإلختبببار اتضببح مببن 
التحصٌلً فى مقرر الفهرسة الوصفٌة البعدى؛ اتضح وجبود فبروق فبى المتوسبطات الحسبابٌة لبدرجات طببلب 

بببر مببن المجمببوعتٌن التجرٌبٌببة والضببابطة، كمببا اتضببح أن متوسببطات درجببات طبببلب المجموعببة التجرٌبٌببة أك
 متوسطات طبلب المجموعة الضابطة وهذا ما ٌوضحه الشكل التالى: 
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ٌلً فى مقرر الفهرسة  4 شكل ) ( متوسطات درجات طالب المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فى اإلختبار التحص

 الوصفٌة البعدى
 الباحثة ما توصلت الٌه من نتائج إلى ما ٌلى : وُترجع
لوصبفٌة فبى شبكل إلكترونبى وعرضبه فبى وسبائل تعلٌمٌبة مختلفبة خاصبة أنه تم إتاحة مقبرر الفهرسبة ا .0

ومببن أى  والوصببول إلببى مقببرر الفهرسببة الوصببفٌة فببً أي وقببت، فٌببدٌوهات التعلٌمٌببة عبببر الٌوتٌببوبال
 المحتوى الدراسى كان شامبلً ووافٌاً ومتنوعاً وتم عرضه بطرٌقه شٌقة.ان و مكان.

ترحة فى الوقت المناسب له كان حافزاً إٌجابٌاً للتعامل معها دخول  الطالب إلى المنصة السحابٌة المق .5
 ومتابعة المقرر الدراسى.

أثر بشكل إٌجابى على أداء الطبلب فى  المقترحة ارتفاع درجات اإلختبارات اإللكترونٌة عبر المنصة .0
 الجانب التحصٌلى فى المقرر الدراسى مما أدى إلى ارتفاع درجاتهم فى اإلختبار البعدى. 

لتعلم عبر المنصة أدى إلى تشجٌع الطبلب على التعلم الذاتى، والبحث بأنفسهم عن المعلومات التى ا .4
 تدعم المقرر الدراسى، والتعاون والمنافسة إلعداد أفضل التكلٌفات، 

الببرد علببى التقٌببٌم المسببتمر للتكلٌفببات والمهببام مببن جانببب الباحثببة وتشببجٌع الطبببلب وتحفٌببزهم وسببرعة  .0
ذٌببة الراجعببة المسببتمرة بٌببنهم كببل ذلببك سبباهم فببً تطببوٌر وتعزٌببز الببتعلم ونمببو الجانببب التغأسببئلتهم، و

 المعرفى لدى الطبلب فى مقرر الفهرسة الوصفٌة .  
بٌئة التفاعلٌة لمنصة الحوسبة السحابٌة المقترحة شكلت عامل جذب شٌق للطبلب ؛ بإعتبارها وسٌلة ال .6

  األثر اإلٌجابى على أدائهم داخل المنصة السحابٌة. تعلٌمٌة غٌر تقلٌدٌة وجدٌدة علٌهم مما كان له
 والتوصٌات النتائج 4/5
 : ٌمكن إٌجاز نتائج الدراسة فٌما ٌلى 4/5/0
فعالٌة المنصة التعلٌمٌة السحابٌة المقترحة فى الجانب التحصٌلً لدى طبلب الفرقة الثانٌة بقسم المكتبات  -0

 الفهرسة الوصفٌة.والمعلومات، كلٌة اآلداب جامعة طنطا فى مقرر 
ٌمكن استخدام المنصة التعلٌمٌة السحابٌة المقترحة كنموذج مقترح لتدرٌس مقرر الفهرسة الوصفٌة،  -5

 والمقررات الدراسٌة األخرى فى قسم المكتبات والمعلومات. 
، ٌمكن استخدام المنصة التعلٌمٌة السحابٌة المقترحة لدعم التعلٌم عن بعد عبر منصات الحوسبة السحابٌة -0

 واستخدامها أٌضاً فى ظل أزمة كورونا، وفى مواجهة الكوارث واألزمات األخرى. 
ٌمكن استخدام المنصة التعلٌمٌة السحابٌة المقترحة جنباً إلى جنب مع الطرٌقة التقلٌدٌة فى قاعة  -4

 المحاضرات.
ٌدٌة التً تركز على ٌمكن للمنصة التعلٌمٌة السحابٌة المقترحة أن تمثل نموذجاً للتحول من األنشطة التقل -0

المعلم والقائمة على المحاضرات إلى المزٌد من األنشطة التً تركز على الطبلب بما فً ذلك األنشطة 
 الجماعٌة، والمناقشات، وأنشطة التعلم العملً. 

 توصٌات الدراسة 4/5/5
فٌة والمقررات الفهرسة الوص مقررإمكانٌة استخدام المنصة التعلٌمٌة المقترحة كنموذج مقترح لتدرٌس  .0

الدراسٌة األخرى فى قسم المكتبات والمعلومات. وذلك لدعم التعلٌم عن بعد عبر منصات الحوسبة 
 .السحابٌة. واستخدامها أٌضاً فى ظل الكوارث واألزمات. واستخدامها جنباً إلى جنب مع الطرٌقة التقلٌدٌة
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فى أقسام فً تدرٌس المقررات الدراسٌة اإلستفادة من تقنٌات الحوسبة السحابٌة ومنصاتها وتطبٌقاتها  .5
؛ لتطوٌر طرق التدرٌس التقلٌدٌة ودعمها ومساندتها ، ودعم وتشجٌع التعلم الذاتى  المكتبات والمعلومات

  .للطبلب
ضرورة أن تتوافر لدى المعلم المهارات التقنٌة البلزمة إلعداد المقررات اإللكترونٌة والتى تتناسب مع  .0

. وأن ٌقدم المحتوى الدراسى من خبلل وسائط إلكترونٌة متنوعة تناسب احتٌاجات أنظمة التعلم عن بعد
 الطبلب وتراعى الفروق الفردٌة بٌنهم. 

عقد دورات تدرٌبٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس على استخدام تطبٌقات الحوسبة السحابٌة ومنصاتها. وتوظٌف  .4
 تطبٌقات الحوسبة فى العملٌة التعلٌمٌة.

هم على تحمل مسئولٌة التعلم الذاتى والمشاركة فى المحتوى الدراسى. وضرورة تحمل حث الطبلب وتشجٌع .0
 المسئولٌة فى هذا النمط من التعلٌم.

 توجٌه مزٌد من الدراسات حول استخدام المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة فى العملٌة التعلٌمٌة.  .6
 

 قائمة المصادر والمراجع
 المراجع العربٌة  أوال
تصمٌم منصة حوسبة سحابٌة للصحة اإللكترونٌة بإستخدام وٌندوز (. 5506الطٌب محمد. )أحمد، عباس  .0

 السودان: جامعة النٌلٌن،كلٌة الحاسوب وتقانة المعلومات. أزو)ماجستٌر(.
( فى تدرٌس وحدة Web Quest(. استخدام استراتٌجٌة الوٌب كوٌست )5504حجازى، أمجد جمال. ) .5

لمكتبات وأثرها فى التحصٌل الدراسى واإلتجاه نحو المقرر: دراسة تجرٌبٌة. دراسٌة بمقرر تارٌخ الكتب وا
 .455-000(، 00)7مجلة جامعة طٌبة لآلداب والعلوم اإلنسانٌة، 

( فى تدرٌس Web Quest(. أثر توظٌف استراتٌجٌة الوٌب كوٌست )5505خطاب، شٌماء عادل عبدالسبلم. ) .0
 ٌبٌة )ماجستٌر(. المنوفٌة : كلٌة اآلداب. جامعة المنوفٌة.صٌاغة اإلستشهادات المرجعٌة : دراسة تجر

(. 5(. القٌاس والتقوٌم فى العلوم النفسٌة والتربوٌة واالجتماعٌة )المجلد  5550خطاب، على ماهر. ) .4
 القاهرة: مكتبة االنجلوالمصرٌة.

علٌمٌة . مجلة (. الحوسبة السحابٌة خدماتها ودورها فى العملٌة الت5500خلٌفة، زٌنب محمد حسن. ) .0
 .055-057(، 00دراسات فى التعلٌم الجامعى)

 (. القاهرة: دار الكلمة.0(. منتوجات تكنولوجٌا التعلٌم )المجلد 5550خمٌس، محمد عطٌه. ) .6
لتنمٌة  Google Classroom(. فاعلٌة استخدام فصول جوجل االفتراضٌة 5555دنٌا، هبه فتحى. )  .7

ر الفهارس اآللٌة لطالبات الفرقة الثالثة بقسم المكتبات والوثائق التحصٌل الدراسً لوحدة دراسٌة بمقر
(، 0)7والمعلومات بكلٌة اآلداب، جامعة طنطا: دراسة تجرٌبٌة. المجلة الدولٌة لعلوم المكتبات والمعلومات، 

45-27. 
طلبات التربوٌة (. المت5502الراشدى، عبداهللا بن احمد بن عبدهللا، والسكران، عبداهللا بن فالح بن راشد. ) .2

لتوظٌف المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة فً العملٌة التعلٌمٌة فً المرحلة الثانوٌة من وجهة نظر المشرفٌن 
 .02-0(، 05)0التربوٌٌن والمعلمٌن بتعلٌم الخرج. مجلة البحث العلمً فً التربٌة، ج

" للغات األجنبٌة عبر E-Learning(. التعلٌم اإللكترونى "5502السعدٌة، نعٌمة، ورحمانى، مباركة. ) .5
 .025 -060(، 4المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة. المجلة العربٌة مداد)

(. متطلبات استخدام المنصات التعلٌمٌة 5555سمحان، منال فتحى، وعلً، أسماء فتحً السٌد. ) .05
ة المنوفٌة. مجلة اإللكترونٌة فى ضوء التحول الذكى للجامعات : دراسة ألراء أعضاء هٌئة التدرٌس بجامع

 (.04)5جامعة الفٌوم للعلوم التربوٌة والنفسٌة، ج
(. متطلبات تفعٌل المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة لمقررات تعلٌم 5550الصعٌدي، منصور سمٌر السٌد. ) .00

(، 4)54وتعلم الرٌاضٌات عبر االنترنت وأهمٌتها واالتجاه نحوها فً الجامعة. مجلة تربوٌات الرٌاضٌات، 
552-505. 

(. استخدام التعلٌم عن بعد فً أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات 5555عبدالسبلم، زٌن العابدٌن سعد. ) .05
 .4750-4025(، 00فً ظل أزمة كورونا. مجلة كلٌة اللغة العربٌة بالمنوفٌة)

بطً. العراقى، رانٌا محفوظ حبٌب ، والعصٌمً، سامٌة بنت منصور بن ناصر، والعتٌبً، نوال سعد م .00
(. المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة فً الجامعات السعودٌة ودورها فً مواجهة جائحة كورونا بٌن 5550)

 .0505-527، 26الواقع والمأمول: رؤٌة مستقبلٌة. المجلة التربوٌة، ج
(. التعلٌم االلكترونى فى أقسام المكتبات والمعلومات  5555غنٌم، ٌمنى عبلء حسن عبدالمجٌد. ) .04

عات المصرٌة: دراسه تحلٌلٌة مع تصمٌم بٌئة تعلم مدمج )دكتوراه( . المنصورة: كلٌة اآلداب، جامعة بالجام
 المنصورة.

(. طنطا: دار مكتبة اإلسراء 0(. طرق تدرٌس الحاسوب )المجلد 5557الفار، إبراهٌم عبد الوكٌل. ) .00
 للطبع والنشر والتوزٌع.
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ج وسائط متعددة إلكساب الطبلب المعلمٌن بكلٌات التربٌة مهارات (. فاعلٌة برنام5550كامل، عماد بدٌع خٌري. ) .06
 استخدام الفصول االلكترونٌة )ماجستٌر(. القاهرة: كلٌة التربٌة النوعٌة، جامعة عٌن شمس.

(. استخدام تطبٌقات التعلٌم اإللكترونً فً تعلٌم طبلب أقسام المكتبات 5555اللبان، نرمٌن إبراهٌم على. ) .07
(، 50ارات تحلٌل الوثائق العربٌة التارٌخٌة . مجلة بحوث فً علم المكتبات والمعلومات )والمعلومات مه

007- 075. 
(. دور المنصات التعلٌمٌة 5555المالكى، هٌفاء جار هللا معٌض، وداغستانً، بلقٌس بنت إسماعٌل. ) .02

. المجلة 0006 -0052الئللكترونٌة فً النمو المهنً لمعلمات الطفولة المبكرة: دراسة تقوٌمٌة 
 .0006 -0052(، 70التربوٌة)

(. فاعلٌة استخدام الخرائط الذهنٌة فى تحصٌل موضوعات مقرر تصنٌف 5555محمد، أسماء حسٌن. ) .05
الكونجرس لطبلب الفرقة الثانٌة بقسم المكتبات والمعلومات بجامعة األسكندرٌة : دراسة تجرٌبٌة . مجلة 

 .524 – 500 (،50بحوث فى علم المكتبات والمعلومات)
(. أثر استخدام الخرائط الذهنٌة اإللكترونٌة فى زٌادة تحصٌل الطبلب 5502مرسى، نادٌة سعد. ) .55

لوحدتٌن من مقرر مدخل إلى تكنولوجٌا المعلومات: دراسة تجرٌبٌة على طالبات الفرقة األولى بقسم 
 .57-60(، 5)0لمكتبات، المكتبات والمعلومات بكلٌة اآلداب جامعة طنطا. المجلة الدولٌة لعلوم ا

(. برنامج مقترح قائم على التعلم المقلوب لزٌادة التحصٌل فى مقرر تنمٌة 5505مرسى، نادٌة سعد. ) .50
المجموعات )مستوى تمهٌدى( والدافعٌة نحو التعلم لدى طالبات الفرقة الثانٌة بقسم المكتبات والمعلومات 

 الدولٌة لعلوم المكتبات والمعلومات. بكلٌة اآلداب جامعة طنطا: دراسة تجرٌبٌة. المجلة
 05-(. التعلٌم اإللكترونً فً ظل جائحة فٌروس كورونا المستجد "كوفٌد5550مرسى، نادٌة سعد. ) .55

:"دراسة حالة على قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلٌة اآلداب جامعة طنطا . المجلة الدولٌة لعلوم 
 .500-050(، 5)2المكتبات والمعلومات، 

(. فاعلٌة إستراتٌجٌة التعلم اإللكترونى فى تدرٌس مقرر الفهرسة 5506مغاورى، عبلء عبدالستار. ) .50
الوصفٌة وأثرها على التحصٌل األكادٌمى وتكوٌن اإلتجاه نحو المقرر لدى طبلب المكتبات والمعلومات. 

 .057-77(، 0)0المجلة الدولٌة لعلوم المكتبات والمعلومات، 
(. تقٌٌم تجربة التعلٌم اإللكترونى لمادة الفهرسة الوصفٌة لطبلب المكتبات 5555) هندى، اسامة محسن. .54

 .555-020(، 52المستجد : دراسة حالة. مجلة أعلم) 05والمعلومات فى ظل جائحة كورونا 
(. بوابة التعلم اإللكترونى لطبلب أقسام المكتبات والمعلومات واألرشٌف: 5550هندي، عبد هللا هندي. ) .50

حالة طبلب قسم الوثائق والمكتبات والمعلومات جامعة دمٌاط . البوابة العربٌة للمكتبات  دراسة
 .00-0(، 60والمعلومات)
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Abstract: 
The study aims to design an electronic educational platform based on cloud 
computing to teach the descriptive Cataloging course, and to measure its 
effectiveness in teaching the course among students, the study sample, and 
to present a proposed model for the application of distance learning, suitable 
for facing disasters and crises. The study used the experimental method, and 
the study sample consisted of (50) male and female students, which were 
divided into two groups: the experimental group and the control group. The 
experimental group consisted of (25) male and female students who studied 
the indexing course through the platform, and the control group consisted of 
(25) male and female students who studied in the traditional way. The study 
tools consisted of an achievement test to measure the cognitive aspect of 
students, and the proposed cloud computing platform. The results showed 
the effectiveness of the proposed cloud educational platform in teaching the 
course, and its positive impact on raising the level of achievement of the 
students of the experimental group compared to the students of the control 
group, and the results showed the positive trends of the students of the 
experimental group towards using the proposed cloud platform in teaching 
the course. One of the recommendations of the study is the possibility of 
using the proposed educational platform to teach the descriptive cataloging 
course, and other courses in the Library and Information Department to 
support distance education through cloud computing platforms, and also use 
it in light of disasters and crises. 
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Cloud computing, E-learning, E-learning platforms, Descriptive Cataloging. 


