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فاعلية برنامج تعليمي مقترح لتنمية مهارات تصميم الكتب
اإللكترونية التفاعلية وإنتاجها لدى طالبات دبلوم التعلم
اإللكتروني بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

د .منى الزهراني *
الملخص
هدف البحث الحالي إلى الكشف عن فاعلية برنامج تعليمي مقترر لتنميرة ماراتا تصرمي الكتر
اإللكترونية التفاعلية وإنتاجاا لدى طالبا دبلوم الرتعل اإللكترونري بجامعرة امميررن نروتن بنرد عبرد
الرحمن ،واتبعد الباحثرة المرناج هربل التجر بري للتحقرف مرن فررو ،البحرث ،وتكونرد عينرة البحرث
مررن مجموعررة واحرردن مررن اللالبررا بل ر عررددهن  )22طالبررة ،وتكونررد أدوا القيررام مررن ارتبررات
تحصرريلي لقيررام الجانر المعرفرري لمارراتا تصررمي الكتر اإللكترونيررة التفاعليررة وإنتاجاررا ،وبلاقررة
مالحظة امدا لقيام الجان امدائي لتلك المااتا  ،وأهات نتائج الدتاسرة إلرى فاعليرة البرنرامج
التعليمي المقترر فري تنميرة ماراتا تصرمي الكتر اإللكترونيرة التفاعليرة وإنتاجارا لردى اللالبرا ،
وأوص ررد الباحث ررة بض ررروتن إف ررادن ب رررامج التعل رري الع ررالي م ررن ممير رزا الكتر ر اإللكتروني ررة التفاعلي ررة
وتوظيفاا في التعلي رلون نحو تفعيل التعلي اإللكتروني.
الكلما

المفتاحية :برنامج تعليمي ،الكت

اإللكترونية التفاعلية ،مااتا

اإللكترونية التفاعلية وإنتاجاا

* أستاذ تقنيات التعليم املشارك جبامعة االمرية نورة بنت عبد الرمحن
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Effectiveness of a Proposed Educational Program in
Developing the Skills of designing and developing
Interactive E-Books among E-Learning Diploma Students
at Princess NourahBint Abdulrahman University
Dr. Muna bint Mohammed Alzahrany
Associate professor of Educational Technology
Princess Nourah Bint Abdulrahman University

Abstract
The present study aimed to investigate the effectiveness of a proposed
educational program on developing the skill of designing and developing
interactive e-books among the female students of E-learning diploma. It
utilized the experimental approach to verify the study hypotheses. The
sample consisted of (22) students. It also applied an achievement test to
measure the cognitive aspect and an observation card to measure the
performative aspect of designing and developing interactive e-books skills.
The results showed that the effectiveness of the proposed educational
program in developing the skills of designing and developing interactive EBooks among students at Princess Nourah Bint Abdulrahman University.
The study recommended the need to benefit from interactive e-books that
should be utilized in university education for developing e-learning.
Keywords: Educational Program; Interactive E-Books, Designing and
developing Interactive E-Books Skills.
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مقدمة:
مستمرا يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أحدث تغريات
وتطورا
يشهد هذا العصر
انفجارا معرفيًا ً
هائًل ً
ً
ً
ٍ
ستحدثات تقنية وعلميةة ،اةاحبها
وتطورات متسارعة يف شىت ميادين احلياة وخمتلف العلوم ،كما ظهرت ُم
تطور يف أجهةةة احلاسةا املكتبيةة والمولةة باة ةافة لاهةور احلاسةا اللةوحف وانواتةف النقالةة املتطةورة الة
ةوس وسةةرعة عاليةةة ،ورمكانيةةة رب ة هةةذ
ميكةةن مةةن ًلنةةا عةةرو عيةةو أن ةوات الوسةةائ املتعةةددة الرقميةةة بو ة ٍ
األجهةة بشبكة اةنرتنت العاملية.
ولقد طال ذلك التطور جمال التعليم والتعلم ،فاهرت برامج وتطبيقات وبيئات رلكرتونية تةيد من التفاعل
يف عملية التعلم ،من ذلك ظهةور الكتةاا اةلكةرتول الةذع يُعةد كمةا أشةار أبةو الةذها ويةونس()3102
ةدرا مةن مصةادر املعلومةات اةلكرتونيةة وتقنيةة حدي ةة
أحد أشكال التعليم والتعلم اةلكةرتول ،كمةا يُعةد مص ً
يف حفةةا املعلومةةات وتةةداونا ونشةةرها  ،ومتيةةة الكتةةاا اةلكةةرتول مةن الكتةةاا املطبةةوت بتةةوفر عنااةةر الةةتعلم
اةلكرتوني ةةة و تنوعه ةةا كالنص ةةوك املكتوب ةةة والص ةةور والرس ةةوم ال ابت ةةة واملتحرك ةةة ومق ةةاطو الفي ةةديو واملق ةةاطو
الصةةوتية ،باة ةةافة رو سةةهولة تصةةف الكتةةاا اةلكةةرتول وقراشتةةا عةةن طريةةل شةةبكة اةنرتنةةت مةةن ةةًلل
األجهةة اةلكرتونية املختلفة .
وأاةةب اسةةتخدام الكتةةا اةلكرتونيةةة يف التعلةةيم ةةرورة ملحةةة ومًلئمةةة ملتطلبةةات التعلةةيم يف القةةر احلةةادع
ةهًل ميكةةن مةةن ًللةةا رتاحةةة
والعش ةرين ،فللكتةةا اةلكرتونيةةة جي ةةات جعلتهةةا ية ًةارا تعليميًةةا اقتصةةاديًا وسة ً
التةةوا التعليمةةف اةلكةةرتول للجميةةو ،كمةةا يةةرا ةةيس ( )3102أ الكتةةا اةلكرتونيةةة التفاعليةةة تسةةاعد
خبصائصةها وجيةااةا علةس سةت الةتعلم و يةادة ااةتات والتفاعليةة والدافعيةة ،كمةا تسةاعد علةس التحةول مةن
منوذج التدريس التقليدع رو منوذج التعلم القائم علس ااتات التفاعليةة ،وييةيف أ رمكانيةة ربة الكتةا
اةلكرتونيةةة التفاعليةةة بةةرواب ارجيةةة يةةوفر بيئةةة تعلةةم تنيةةة بةةودوات الةةتعلم اةلكةةرتول والتعلةةيم ااصواةةف،
ويطل ةةل عل ةةس ه ةةذ البيئ ةةة نا ةةام Electronic Learning and Tutoring( Eltis
.)Environment system
هام ةةا لل ةرب ب ةةت يت ةةوا الكت ةةا اةلكرتوني ةةة
ومت ةةل ال ةةرواب ااارجي ةةة املت ةةوافرة بالكت ةةا اةلكرتوني ةةة ُعنص ة ًةرا ً
وجمموعة رثرائية من عناار التعلم التفاعلية ال تتمية بسهولة الواول رليهةا ،ورمكانيةة تفاعةل املةتعلم معهةا
من ًلل السحا واةفًلت أو و و رطار حول الصورة أو كتابةة تعليةل عليهةا ،فةاملتعلم نشة ومتفاعةل،
وبذلك تسهم يف ست عملية التعلم وجذا انتبةا الطةًلا و يةادة دافعيةتهم وتسةاعد علةس تنميةة التفكةري
والتخيل والتحليل واالستنتاج من ًلل التوا الذع يعرو عليهم.
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وقةةد بةةدأت اجلامعةةات حةةول العةةا ب ةالتحول رو اسةةتخدام الكتةةا اةلكرتونيةةة ،فمنةةذ عةةام  3112ولةةت
جامعة فونيكس  Phoenixاألمريكية بالكامل رو الكتا اةلكرتونية ،كما بدأت العديد من املكتبات
يف ماليةيا منذ  3113بالتحول رو استخدام الكتا اةلكرتونية ( يس.)3102،
ورتةةم جي ةةات الكتةةا اةلكرتونيةةة رال صأمةةا مصةةدر تعليمةةف حةةدي يواجةةا مشةةكًلت اةفةةادة منةةا ترجةةو رو
حداثةةة هةةذ التقنيةةة وعةةدم ألفةةة املتعلمةةت نةا ،فقةةد أشةةار ةةيس( )3102رو البحةةوث والدراسةةات العلميةةة
الة أ صكةةدت وجةةود مشةةكًلت لةةدا املتعلمةةت يف تصةةف الكتةةا اةلكرتونيةةة وقراشاةةا ،مةةا ياهةةر احلاجةةة رو
تقدمي التامج التعليمية لتنمية معارف املتعلمت ومهاراام للتعامل مو الكتا اةلكرتونية واةفادة منها ،كما
طالةةا البةةاح و باالهتمةةام متغ ةريات تصةةميم الكتةةا اةلكرتونيةةة م ةةل العةةرو واملاهةةر واة ةةار وتصةةميم
التوا ،باعتبار دور تلك املتغريات يف ر ا املستخدم وبالتايل رقبالا عليها.
ويهدف برنامج دبلوم التعلم اةلكرتول يف جامعة االمرية نورة بنت عبدالرمحن رو رعداد القوا البشرية من
منسةةوبات التعلةةيم العةةام احلكةةومف واألهلةةف والتعلةةيم اجلةةامعف احلكةةومف واألهلةةف ،ر ةةافة رو الراتبةةات مةةن
قطاعةةات أ ةةرا مةةن ا تمةةو يف جمةةال الةةتعلم اةلكةةرتول ،و ديةةدا يف جمةةال مهةةارات تصةةميم وتطةةوير يتةةوا
التعلم اةلكرتول وردارة براجما.
وبن ةةاش عل ةةس م ةةا س ةةبل وم ةةن منطل ةةل ةةرورة تط ةةوير ق ةةدرات املتعلم ةةت وتنمي ةةة مه ةةاراام الرقمي ةةة لتتواف ةةل م ةةو
متطلبات التعليم والتعلم يف القر احلادع والعشرين من ًلل التامج التعليميةة األساسةية واةجرائيةة ،رأت
الباح ة أمهية بناش برنامج تعليمف مقرتس وفل األسس العلمية املطلوبة يتي تات معرفية وأدائية تتوافةل مةو
أهةةداف برنةةامج دبلةةوم الةةتعلم اةلكةةرتول ويسةةهم يف قيقهةةا ،ويهةةدف رو تنميةةة مهةةارات تصةةميم الكتةةا
اةلكرتونية التفاعلية ورنتاجها لدا طالبات برنامج دبلوم التعلم اةلكرتول.
 -1مشكلة البحث:

تتحدد مشكلة البح احلايل يف السؤال الرئيس التايل:
ما فاعلية برنامج تعليمف مقرتس ل تنمية مهارات تصميم الكتا اةلكرتونية التفاعلية ورنتاجها لدا طالبات
دبلوم التعلم اةلكرتول يف جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن؟
وتاهر مشكلة البح واحلاجة لتناونا بالدراسة من ًلل املنطلقات التالية:
 التط ةةور والتغ ةةري املس ةةتمر يف من ةةاحف احلي ةةاة كاف ةةة ومنه ةةا التعل ةةيم وال ةةتعلم يوج ةةا عل ةةس املؤسس ةةاتالتعليمية السعف ملسايرة ذلك التغري واالستجابة لا بصورة رجيابية.
 مة ةةا أ صكدتة ةةا نتة ةةائج الدراسة ةةات مة ةةن أثة ةةر الكتة ةةا اةلكرتونية ةةة يف التعلة ةةيم وأمهيتهة ةةا ،رذ تة ةةوفر الكتة ةةااةلكرتونيةةة ةتات تفاعليةةة ثريةةة ومتنوعةةة طعةةل املةةتعلم ينخةةر يف الةةتعلم ويسةةهم رجيابًةةا يف قيةةل
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اجلوانا املختلفة لتعلما ،م ل دراسة الشايو وشينا ( )3112ودراسة اليةامف ( ،)3102ودراسةة
أمحد (.)3102
 علة ةةس الة ةةرتم مة ةةن أمهية ةةة الكتة ةةا اةلكرتونية ةةة التفاعلية ةةة يف التعلة ةةيم بواة ةةفها رحة ةةدا أدوات الة ةةتعلماةلكةةرتول ما الةةت تةةاج رو رج ةراش املةيةةد مةةن الدراسةةات يليًةةا السةةيما أمةةا تعةةد توجه ةاً حةةدي اً يف
التعلةةيم يف اململكةةة العربي ةةة السةةعودية ،مةةا يع ة أمهيةةة تنةةاول مو ةةوت الكتةةا اةلكرتونيةةة التفاعلي ةةة
بالدراسة والبح .
 مبةةادرة التحةةول تةةو التعلةةيم الرقمةةف ال ة أطلقتهةةا و ارة التعلةةيم يف اململكةةة العربيةةة السةةعودية ،فقةةداهتم ةةت و ارة التعل ةةيم اهتمام ة ةاً كب ة ةرياً ب ةةالتحوالت املواكب ةةة لر ي ةةة اململك ةةة  ،3121وس ةةعت ال ةةو ارة
مسةةتفيدة مةةن رقبةةال الطلبةةة علةةس التقنيةةات احلدي ةةة رو رطةةًل مشةةروت بوابةةة املسةةتقبل بالتعةةاو مةةو
شةةركات متخصصةةة الةةذع يسةةتهدف التحةةول مةةن التعلةةيم احلةةايل رو التعلةةيم الرقمةةف الةةذكف ،و ويةةل
بيئةةات التعلةةيم رو بيئةةات رقميةةة ،ويشةةمل املشةةروت االسةةتغناش تةةدرجييًا عةةن الكتةةا الورقيةةة واسةةتبدال
الكتا الدراسية اةلكرتونية هبا يف عيو مدارس اململكة العربية السعودية(. )1
 ر مهارات تصميم الكتا اةلكرتونية التفاعلية ورنتاجها أك ر تواف ًقا مو طبيعة جمال برنةامج دبلةومالةتعلم اةلكةةرتول الةذع يهةةدف رو تقةدمي ةتات معرفيةة ومهاريةةة للتعامةل مةةو املسةتحدثات التقنيةةة
والتصةةميم التعليمةةف ورنتةةاج التةةوا اةلكةةرتول التفةةاعلف وتطةةوير  ،ورو تقةةدمي املعةةارف واملهةةارات
االساس ةةية اااا ةةة بتجمي ةةات الت ةةوليف والنش ةةر اةلك ةةرتول الة ة تس ةةتخدم يف ت ةةوليف مة ةواد تعليمي ةةة
رلكرتونيةةة ونشةةرها لتمكةةت الدارسةةات مةةن اةفةةادة مةةن بيئةةات وأدوات الةةتعلم اةلكةةرتول ،ومتكيةةنهن
الحقا من العمل واملسامهة يف مبادرة التحول تو التعليم الرقمف.

-2أهمية البحث:

ترجو أمهية البح رو:
 ت ةةامن البح ة مةةو اهتمةةام اجلهةةات املعنيةةة بةةالتعليم يف اململكةةة العربيةةة السةةعودية بةةالتعلم اةلكةةرتولوأدواتا ومهاراتا.
 توجيا اهتمام أعياش هيئة التدريس واملتخصصةت يف املنةاهج ويف تقنيةات التعلةيم ومصةممف التعلةيمتو جمال الكتا اةلكرتونية التفاعلية.

https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/future-gate-launch.aspx- 1
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 تعةية دور برنامج دبلوم التعلم اةلكرتول جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن يف رفو مستوا املعارفواملهارات التقنية الًل مة لتوليف التوا التعليمف اةلكرتول وتطوير عامة ،ومعارف ومهارات
تصميم الكتا اةلكرتونية التفاعلية ورنتاجها ااة.
 تقدمي أدوات ية وأدوات قياس ااة معارف ومهارات تصميم الكتا اةلكرتونية التفاعليةورنتاجها ميكن اةفادة منها مستقبًل من قبل اجلهات التعليمية وأعياش هيئة التدريس ،وتشمل هذ
األدوات:
 قائمة مهارات تصميم الكتا اةلكرتونية التفاعلية ورنتاجها
 برنامج تعليمف يكم يف تنمية مهارات تصميم الكتا اةلكرتونية التفاعلية ورنتاجها



 ا تبار صيل معريف مقنن لقياس اجلانا املعريف ملهارات تصميم الكتا اةلكرتونية
التفاعلية ورنتاجها
بطاقةةة مًلحاةةة أداش مقننةةة لقيةةاس اجلانةةا االدائةةف ملهةةارات تصةةميم الكتةةا اةلكرتونيةةة التفاعليةةة
ورنتاجها

-3أهداف البحث:

يهدف البح احلايل رو:
ديةةد مهةةارات تصةةميم الكتةةا اةلكرتونيةةة التفاعليةةة ورنتاجهةةا املةراد تنميتهةةا لةةدا طالبةةات دبلةةوم
التعلم اةلكرتول.
 بنةةاش برنةةامج تعليمةةف مقةةرتس لتنميةةة مهةةارات تصةةميم الكتةةا اةلكرتونيةةة التفاعليةةة ورنتاجهةةا لةةداطالبات دبلوم التعلم اةلكرتول.
 الكشةةف عةةن فاعليةةة التنةةامج التعليمةةف املقةةرتس يف تنميةةة اجلانةةا املعةةريف ملهةةارات تصةةميم الكتةةااةلكرتونية التفاعلية ورنتاجها لدا طالبات دبلوم التعلم اةلكرتول.
 الكشةةف عةةن فاعليةةة التنةةامج التعليمةةف املقةةرتس يف تنميةةة اجلانةةا األدائةةف ملهةةارات تصةةميم الكتةةااةلكرتونية التفاعلية ورنتاجها لدا طالبات دبلوم التعلم اةلكرتول.

-4أسئلة البحث:

يسعس البح احلايل رو اةجابة عن السؤال الرئيس التايل:

ما فاعلية برنامج تعليمي مقتر في تنمية مااتا تصمي الكت اإللكترونية التفاعلية وإنتاجاا لدى

طالبا دبلوم التعل اإللكتروني في جامعة امميرن نوتن بند عبد الرحمن؟
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ويتفرت من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 -0ما مهارات تصميم الكتا اةلكرتونية التفاعلية ورنتاجها املةراد تنميتهةا لةدا طالبةات دبلةوم
التعلم اةلكرتول؟
 -3مةةا التنةةامج التعليمةةف املقةةرتس لتنميةةة مهةةارات تصةةميم الكتةةا اةلكرتونيةةة التفاعليةةة ورنتاجهةةا
لدا طالبات دبلوم التعلم اةلكرتول؟
 -2مة ةةا فاعلية ةةة التنة ةةامج التعليمة ةةف املقة ةةرتس يف تنمية ةةة اجلانة ةةا املعة ةةريف ملهة ةةارات تصة ةةميم الكتة ةةا
اةلكرتونية التفاعلية ورنتاجها لدا طالبات دبلوم التعلم اةلكرتول؟
 -2م ةةا فاعلي ةةة التن ةةامج التعليمة ةف املق ةةرتس يف تنمي ةةة اجلان ةةا األدائ ةةف مله ةةارات تص ةةميم الكت ةةا
اةلكرتونية التفاعلية ورنتاجها لدا طالبات دبلوم التعلم اةلكرتول؟
-5فرو ،البحث:

يسعس البح احلايل رو التحقل من احة الفروو التالية:
 يوج ةةد ف ةةر دال رحص ةةائيًا عن ةةد مس ةةتوا ( )1.12ب ةةت متوس ةةطف درج ةةات عين ةةة البحة ة يفالتطبيقت القبلف والبعدع ال تبار التحصيل املعريف لصاحل التطبيل البعدع.
 يوجةةد فةةر دال رحصةةائيًا عن ةةد مسةةتوا ( )1.12بةةت متوس ةةطف درجةةات جمموعةةة البح ة يفالتطبيقت القبلف والبعدع لبطاقة مًلحاة اجلوانا األدائية لصاحل التطبيل البعدع.

-6أهداف البحث:
يهدف البح احلايل رو:
ديةةد مهةةارات تصةةميم الكتةةا اةلكرتونيةةة التفاعليةةة ورنتاجهةةا املةراد تنميتهةةا لةةدا طالبةةات دبلةةوم
التعلم اةلكرتول.
 بنةةاش برنةةامج تعليمةةف مقةةرتس لتنميةةة مهةةارات تصةةميم الكتةةا اةلكرتونيةةة التفاعليةةة ورنتاجهةةا لةةداطالبات دبلوم التعلم اةلكرتول.
 الكشةةف عةةن فاعليةةة التنةةامج التعليمةةف املقةةرتس يف تنميةةة اجلانةةا املعةةريف ملهةةارات تصةةميم الكتةةااةلكرتونية التفاعلية ورنتاجها لدا طالبات دبلوم التعلم اةلكرتول.
 الكشةةف عةةن فاعليةةة التنةةامج التعليمةةف املقةةرتس يف تنميةةة اجلانةةا األدائةةف ملهةةارات تصةةميم الكتةةااةلكرتونية التفاعلية ورنتاجها لدا طالبات دبلوم التعلم اةلكرتول.
-7حدود البحث:

يقتصر البح احلايل علس احلدود اآلتية:
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 احلةةدود املكانيةةة والبشةرية :طالبةةات برنةةامج دبلةةوم الةةتعلم اةلكةةرتول يف كليةةة الرتبيةةة جبامعةةة األمةةريةنورة بنت عبدالرمحن.
 احلدود الةمانية :العام اجلامعف 0220-0221ه. احلةدود املو ةوعية :اجلوانةا املعرفيةة واألدائيةة ملهةارات التصةميم واةنتةاج الفةو والتفةاعلف للكتةااةلكرتونية التفاعلية من ًلل التنامج التعليمف املقرتس ووفل مراحل ورجراشات تصميم الكتا
اةلكرتونية التفاعلية ورنتاجها باستخدام برنامج كتيب املؤلف kotobee Author

-8مصللحا البحث:

تعرف الباح ة مصطلحات البح رجرائيا كالتايل:
 التنامج التعليمف :جمموعة ااتات واألنشطة التعليمية املنامة واملخططة واملصممة من قبل الباح ةوف ًقا للنموذج العام للتصميم التعليمف  ،ADDIEال تسةتهدف تنميةة مهةارات تصةميم الكتةا
اةلكرتونية التفاعلية ورنتاجها لدا طالبات دبلوم التعلم اةلكرتول.
 الكتاا اةلكرتول التفاعلف :يتةوا الكةرتول تفةاعلف علةس هيئةة كتةاا يتكةو مةن عةدة اةفحاتجمسةةمة ميكةةن للمسةةتخدم تقليبهةةا واستعرا ةةها بشةةكل يشةةبا الكتةةاا الةةورقف ،و تةةوع كةةل اةةفحة
علةةس جمموعةةة مةةن الةةرواب التشةةعبية الدا ليةةة وااارجيةةة والوسةةائ املتعةةددة (نةةا ،أا ةوات ،اةةور
ورسةةومات ،ومقةةاطو فيةةديو) واألنشةةطة واال تبةةارات ،وميكةةن للمسةةتخدم التفاعةةل مةةو تلةةك الةةرواب
والوسائ املتعددة واألنشطة واال تبارات.
 مهةةارات تصةةميم الكتةةا اةلكرتونيةةة التفاعليةةة ورنتاجهةةا :اجلوانةةا املعرفيةةة واألدائيةةة للتص ةميم الفةةووالتفاعلف للكتا اةلكرتونية التفاعلية ورنتاجها ،بكفاشة ورتقا وبوقل جهد ووقت جكنت ،واملةراد
تنميتها لدا طالبات دبلوم التعلم اةلكرتول باستخدام التنامج التعليمةف املقةرتس ،وتقةاس بالدرجةة
ال صل عليها الطالبة يف ا تبار التحصيل املعريف ويف بطاقة مًلحاة األداش.

-9اإلطات النظري والدتاسا السابقة:

الور االول :الكتا اةلكرتونية التفاعلية:
واف يس( )3102الكتاا اةلكرتول بونصا يتوا رقمف يشبا الكتاا املطبوت مةن حية الشةكل ،رذ
يتكةةو مةةن اةةفحة تةةًلف ارجيةةة ،واةةفحة تةةًلف دا ليةةة ،وفهةةرس ومقدمةةة ،وأب ةواا وفصةةول ،ويقةةوم
أساسا علس النصوك اةلكرتونية املدعومة بوسائ متعددة قد تشمل :الصوت ،والرسةوم ال ابتةة واملتحركةة،
ً
والصةةور ال ابتةةة واملتحركةةة ،والاكةةاة اةلكرتونيةةة ،بتنسةةيقات خمتلفةةة ،كمةةا تتةةوا علةةس رواب ة متشةةعبة ،وقةةد
يشمل الكتاا اةلكرتول أدوات للتعليةل والعًلمةات املرجعيةة وكتابةة املةذكرات ،ومكونةات تفاعليةة أ ةرا،
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ورمكانيات البح والتخصيا ،وتفا الكتاا اةلكرتول علس األقراك الصةلبة أو أسةطوانات مدجمةة أو
علةةس مواقةةو ويةةا ،ويق ةرأ علةةس شاشةةة كمبيةةوتر مكتةةيب أو يمةةول أو أجهةةةة رلكرتونيةةة ااةةة ،كمةةا يةةذكر
السيد( )3102أنصا يتم نشر الكتاا اةلكرتول بصورة رلكرتونية وأ افحاتا تتمتو مواافات افحات
الويا ،ويع صد أمحد ( )3102الكتاا اةلكرتول ملفاً رقمياً يتيمن بعض الرسوم والصور ال ابتةة واملتحركةة
املدعومةةة بةةاملؤثرات الصةةوتية ،وعةةرف يمةةد ( )3102الكتةةاا اةلكةةرتول بونةصةا نةةا مكتةةوا يعةةرو رقميةاً
وخي ة ةةة يف أس ة ةةطوانات مدجم ة ةةة أو يق ة ةةدم م ة ةةن ة ةةًلل ش ة ةةبكة اةنرتن ة ةةت ،ويعتم ة ةةد عل ة ةةس الوس ة ةةائ املتع ة ةةددة
واالرتباطات تري ااطية بت عناار ومكوناتا ،ويرتب بوهداف تعليمية.
وتةةرا اليةةامف( )3102أ ص الكتةةاا اةلكةةرتول التفةةاعلف مي ةةل بيئةةة تعليميةةة متكاملةةة تةةوا علةةس الوسةةائ
املتعددة واألنشطة واال تبارات وأدوات الةتحكم ،وتعةد الكتةا اةلكرتونيةة التفاعليةة ملفةات رلكرتونيةة يةتم
ختةينه ةةا عل ةةس جه ةةا احلاس ةةا أو أع وس ةةيلة خت ةةين أ ةةرا ،و ت ةةوع عل ةةس ا ةةور ونص ةةوك ومق ةةاطو في ةةديو
وملفات اوتية ورواب تشعبية ،وقد مسيت بالتفاعلية ألما تستجيا ألوامر مستخدميها م ل االنتقال من
افحة رو أ را وتريها من األوامةر ،ويةرا أبةو ايةد ( )3102أ الكتةاا اةلكةرتول التفةاعلف يتكةو
من عدة افحات جمسمة ميكن للمستخدم تقليبها واستعرا ها بشكل يشبا الكتاا الورقف ،و توع كل
اةةفحة علةةس جمموعةةة مةةن الوسةةائ املتعةةددة (نةةا ،أا ةوات ،اةةور و رسةةومات ،مقةةاطو فيةةديو) ،وميكةةن
للمستخ دم التفاعل مو الوسائ املتعددة يف كل افحة من ًلل مشاهدة عدد كبري مةن الصةور ومقةاطو
الفي ةةديو واالس ةةتمات رو األا ة ةوات املخةن ةةة املرتبط ةةة باملو ةةوت ،كم ةةا ميك ةةن للمس ةةتخدم ر ةةافة التعليق ةةات
واملًلحا ةةات عل ةةس هة ةواما الكت ةةاا التف ةةاعلف الوس ةةا ،وعن ةةد اتص ةةال جه ةةا القة ةراشة بش ةةبكة اةنرتنة ةت،
يس ةةتطيو املس ةةتخدم ح ةةل الواجب ةةات املدرس ةةية ال ة يف الكت ةةاا رذا ك ةةا ه ةةذا الكت ةةاا يس ةةتخدم يف التعل ةةيم
وتسليمها للمةدرس عةت التيةد اةلكةرتول ،ويسةتطيو مسةتخدم الكتةاا التنقةل بةت الصةفحات بشةكل تةري
ط ةةف (تفرع ةةف) م ةةن ةةًلل النق ةةر عل ةةس كلم ةةة معين ةةة أو عل ةةة أو ا ةةورة أو أع عنص ةةر موج ةةود يف ا ةةفحة
الكتاا رذا كا عليا رمة االرتبا مو افحات أ را فينتقل رو الصفحة الددة.
ورع ةةاال يتك ةةو الكت ةةاا اةلك ةةرتول م ةةن ع ةةدد م ةةن العناا ةةر األساس ةةية يف تكوين ةةا أش ةةار رليه ةةا العجرم ةةف
( )3102وأبو الدها ويونس ( )3102كما يلف (:)2
النصةةوك :تعتمةةد معاةةم الكتةةا اةلكرتونيةةة علةةس النصةةوك ،وهةةف اجلةةةش األساسةةف وانةةدف املقصةةود مةةن
رعداد الكتا اةلكرتونية وتصميمها.
/http://e-learning-2030.blogspot.com - 2
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مساحات التفاعل وتدوين مًلحاات املتعلم :هةف مسةاحات وقوالةا تتةي للمةتعلم تةدوين مًلحااتةا ،أو
رعداد ملخصات أثناش التعلم.
افحات الكتاا :تكو يف الغالا مصممة علس شكل افحة كتاا عادع.
واجه ة ةة التفاعة ةةل :تشة ةةمل األدوات والطرائ ة ةل واملسة ةةارات املتاحة ةةة للمة ةةتعلم للتفاعة ةةل واالسة ةةتخدام للكتة ةةاا
اةلكرتول.
ال ةةرواب والوا ةةًلت :تتمي ةةة الكت ةةا اةلكرتوني ةةة املتاح ةةة ع ةةت ش ةةبكة اةنرتن ةةت بوج ةةود العدي ةةد م ةةن ال ةةرواب
اةلكرتونيةةة والواةةًلت ال ة تنقةةل املةةتعلم رو مواقةةو أو مراجةةو أ ةةرا ذات اةةلة بالكتةةاا الةةذع يتصةةفحا
املتعلم.
ااطو والتلميحات :تع صد أدوات ا تيارية للمتعلم تساعد علس املةيد من التفاعل مو يتوا الكتاا.
عنااةةر الوسةةائ املتعةةددة :تةةوع الكتةةا اةلكرتونيةةة علةةس الصةةور والرسةةومات ال ابتةةة واملتحركةةة ،والفيةةديو
واملؤثرات الصوتية والصوت وتريها من الوسائ املتعددة.
وقد انف الصبحس ( )3102و ( يس )3102،وسعفا ( )3102والشبول وعليا ( )3102الكتا
اةلكرتونية رو عدة تصنيفات ،منها كتا رلكرتونية تري تفاعلية وكتا رلكرتونية تفاعلية ،وتع صد الكتا تري
التفاعليةة نةا الكتةاا يف شةكل ملةف  HTMLاو  Wordاو  PDFمةو بعةض الصةور ،ويةتم
استعرا ها مباشرة أو من ًلل برامج ااة ،بينما تقدم الكتا التفاعليةة ةدمات تفاعليةة تتجةاو جمةرد
عةةرو نةةا الكتةةاا يف اةةورة رلكرتونيةةة ورتاحةةة البح ة فيةةا ،ويةةتم استعرا ةةها مةةن ةةًلل ب ةرامج ااةةة
وتشةةتمل علةةس وسةةائ متعةةددة مةةن النصةةوك والرسةةوم ال ابتةةة واملتحركةةة والصةةور واملقةةاطو الصةةوتية ومقةةاطو
الفيديو واألشكال والرسةوم ثًلثيةة األبعةاد واأللعةاا ،ر ةافة رو الةرواب التشةعبية والتةدريبات واال تبةارات
الذاتية ،وتعد هذ الكتا أدوات لعرو بيئة تعلم تفاعلية.
وو كل من ابيول( )3102و الفيفف( )3102الفرو بت الكتا التفاعلية وتري التفاعليةة ،وأ صكةدا
ااية التفاعلية ال متتا هبا الكتا اةلكرتونية التفاعلية وتفتقر اليها الكتا اةلكرتونية تري التفاعلية ،رذ
تةةوع الكتةةا اةلكرتونيةةة علةةس اةةور و رسةةوم ،ونصةةوك فق ة  ،يف حةةت أ ص الكتةةا اةلكرتونيةةة التفاعليةةة
تت ةةي أدوات التفاع ةةل للمس ةةتخدم ،ك ةةالرواب ا لتش ةةعبية الدا لي ةةة ال ة تت ةةي ل ةةا ال ةرب والتنق ةةل ب ةةت األج ةةاش
الدا لية للكتاا التفاعلف ،ر افة رو الرواب ااارجية ال تتي للمستخدم الواول من ًلنا رو يتوا
رثرائةةف ةةارج نطةةا الكتةةاا كمقةةاطو الفيةةديو وتريهةةا ،عةةًلوة علةةس األنشةةطة التفاعليةةة ال ة يتفاعةةل معهةةا
املسةةتخدم ي ة تعةةة عمليةةة الةةتعلم ،كمةةا ميكةةن أ تسةةتخدم يف التقةةومي عنةةد تقةةدمي بعةةض األسةةئلة ال ة
يستطيو املستخدم اةجابة عنها ،وتصل علس تغذية راجعة الستجاباتا ،وقد أشارت اليامف ( )3102رو
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أ هن ةةاك ا ةةفات مش ةةرتكة ب ةةت الكت ةةاا اةلك ةةرتول التف ةةاعلف وت ةةري التف ةةاعلف م ةةن حي ة وج ةةود النص ةةوك
والصور ،ولكن جنةد أ الكتةا التفاعليةة تُقةدم حل ًةوال تعليميةة متكاملةة ،و تتبةو أمناطةاً خمتلفةة يف التصةميم،
وتتميةةة الكتةةا التفاعلي ةةة بوجةةود الرس ةةوم املتحركةةة ومق ةةاطو الصةةوت والفي ةةديو والةةرواب التش ةةعبية ،صأمةةا ت ةةري
التفاعليةةة فنجةةدها تعتمةةد الةةنم ااطةةف فق ة علةةس هيئةةة اةةفحات منفصةةلة مشةةاهبا للكتةةاا الةةورقف ،صأمةةا
الكتاا اةلكرتول التفاعلف فيصمم بشكل متشعا وشبكف حي ميكن الواول رو أع افحة بطرائل
متعددة.
وقةةد أشةةار كةةل مةةن اةةبيال ( ،)3102والفيفةةف ( ،)3102والفيفةةف ( ،)3102و أبةةو ايةةد (،)3102
وا ة ة ة ة ةةاحل ( ،)3102وأب ة ة ة ة ةةو الة ة ة ة ة ةةذها ،وي ة ة ة ة ةةونس ( ،)3102وش ة ة ة ة ةةحاتا( ،)3112واة ة ة ة ة ةةاحل(،)3112
وشليب( ،)3112ورمساعيل( ،)3112وبسيول( )3112رو مةايا الكتا اةلكرتونية التالية:
 سهولة التحدي ف ًل تتاج رو رعادة طباعتها مرة أ را م ل الكتا املطبوعة وهذا يوفر الوقتواملال.
 سهولة عملية البح عن معلومات معينة بدا ل الكتاا اةلكرتول من ًلل البح بالكلمةاملفتاحي ةةة ،الي ةةغ عل ةةس كلم ةةة ة ة فتاه ةةر معا ةةم اجلم ةةل والص ةةفحات الة ة ت ةةوع ه ةةذ
الكلمة.
 رمكاني ةةة ر ةةافة بع ةةض ااص ةةائا الة ة تناس ةةا ذوع االحتياج ةةات اااا ةةة م ةةل تغي ةةري األلة ةواواالفيات ،ورتاحة املعلومات السمعية لفاقدع البصر
 اةديقة للبيئةةة فمةن ًلنةةا يةتم تةةوفري الةور والافاةةة علةس البيئةةة ،وتسةعس دول العةةا السةةتخدامهة ةةذا الن ة ةةوت م ة ةةن الكت ة ةةا يف مدارس ة ةةها وه ة ةةو م ة ةةن أه ة ةةداف التعل ة ةةيم األ ي ة ةةر ( Green
 ،)learningكما سيتم التخلا من ظاهرة رتًلف الكتا املستعملة.
دائمةا علةس اةنرتنةت ويسةتطيو الفةرد احلصةول عليهةا
 اةتاحة الدائمة فالكتا اةلكرتونية متاحةة ًيف أع وقت.
 س ةةهولة الوا ةةول واس ةةتخدام الكت ةةا اةلكرتوني ةةة والتعام ةةل معه ةةا باس ةةتخدام احلاس ةةا املكت ةةيب أوالمول أو اللوحف وقراشاا.
 سرعة التخةين والتو يو والنشر والتشارك وسهولتها. تري مكلفة اقتصاديا لسهولة دي ها واخنفاو كلفة رنتاجها ونشرها. تستخدم الكتا اةلكرتونية يف التعليم التقليدع والتعليم عن بعد لعدد تري يدود من املتعلمت. توفري احلية املكال حي ميكن ختةين آالف الكتا رلكرتونيا.531
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 التو يو العاملف للكتاا اةلكرتول دو احلاجة للبح يف حقو الطبو والتو يو بكل دولة. ثةراش وتنةوت يتةةوا الكتةا اةلكرتونيةةة التفاعليةة لتةةوفر وسةائ متعةةددة فائقةة م ةةل الصةور ومقةةاطوالفيديو والرسوم املتحركة واملةؤثرات الصةوتية املتنوعةة والةرواب التشةعبية الة تقةرا املعة وتسةهل
فهم املصطلحات
 تتمية الكتا اةلكرتونية بالتفاعلية من ًلل األ رار واالرتباطات التشعبية ،وهذا التفاعل يتوافلمو استخدام االفراد لألجهةة الذكية والتقنيات احلدي ة.
وقد أ صكدت نتائج العديد من الدراسات م ل دراسة هنداوع ( ،)3102أمحةد ( ،)3102مصةا ية وتةول
( ،)3102سياف ( ،)3102الشايو وشينا ( ،)3112رمةع ( ،)3102الصبحس ( ،)3102الشايو
والعبيد (( ،)3102اليامف)3102،
)Ebied (2015), (2013) Kissinger (2015) Hsieh, et al., (2013
Fenwich, et al. (2007,2008) Korat, O. & Shamir, A (2014) Frye,
(2012) Doering, et al.
متيةةة الكتةةاا اةلكةةرتول التفةةاعلف بةةالتوا ال ةةرع بالوسةةائ املتعةةددة ،فيةةًل عةةن متيةةة باجلاذبيةةة والتشةةويل،
وأنةا يةةوفر البةةدائل ويلةةيب احتياجةات املتعلمةةت املختلفةةة ،ولةةا أثةةر اةجيةا يف دمةةة أهةةداف التعلةيم ،و يةةادة
الدافعيةة تةو الةتعلم ،وتنميةة االطاهةات واملهةارات ،وتسةن مسةتوا التحصةيل العلمةف ،ويةت امهيةة توظيةةف
الت ةةوا اةلك ةةرتول التف ةةاعلف يف التعل ةةيم ،وك ةةو الكت ةةا اةلكرتوني ةةة التفاعلي ةةة ش ةةكل م ةةن أش ةةكال الت ةةوا
اةلكرتول التفاعلف يؤكد احلاجة رو برامج تعليمية وتدريبية لتنمية مهارات التعامةل مةو الكتةا اةلكرتونيةة
التفاعلية ،ومهارات تصميمها ورنتاجها.
الور ال ال :مهارات تصميم الكتا اةلكرتونية التفاعلية:
يتطلةا تصةةميم الكتةةا اةلكرتونيةةة ورنتاجهةا ،أ يسةري ذلةةك وفةةل طةوات ورجةراشات وا ةةحة ومتسلسةةلة
وفةةل معةةايري تربويةةة تركةةة علةةس التةةوا العلمةةف وطبيعةةة املسةةتفيدين و صائصةةهم  ،ومعةةايري فنيةةة تركةةة علةةس
املعاجلةةة الفنيةةة للمحتةةوا ،ومعةةايري ااةةة بعمليةةات التفاعةةل ،ر ةةافة رو ا تيةةار واسةةتخدام برنةةامج ل نتةةاج
مناسا لذلك.
مثة العديد م ن برجميات تصميم الكتةا اةلكرتونيةة التفاعليةة الة ختتلةف يف بعةض املةايةا وااصةائا ،لكةن
قب ة ة ةةل عملي ة ة ةةة التص ة ة ةةميم والبن ة ة ةةاش جي ة ة ةةا أ يك ة ة ةةو ل ة ة ةةدا الش ة ة ةةخا معرف ة ة ةةة باملع ة ة ةةايري وطريق ة ة ةةة التخط ة ة ةةي
(اةةبيول ،)3102،رذ يعتمةةد املنةةتج النهةةائف( الكتةةاا اةلكةةرتول التفةةاعلف) علةةس املصةةمم وطريقةةة توظيفةةا
تل ةةك ااص ةةائا بالش ةةكل املناس ةةا ،كم ةةا تعتق ةةد الباح ةةة بومهي ةةة أ يك ةةو تص ةةميم الكت ةةا اةلكرتوني ةةة
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ورنتاجهةةا وفةةل طةوات رجرائيةةة متسلسةةلة ووا ةةحة ليةةما اكتمةةال عنااةةرها وتةراب يتواهةةا .ويةةرا أمحةةد
( )3102أ ااط ةوات األساس ةةية العام ةةة ةنش ةةاش الكت ةةاا اةلك ةةرتول تتمح ةةور فق ة يف االهتم ةةام بكتاب ةةة
النصوك ،والتحريةر ،ورنشةاش الصةور ،وتنايمهةا ،وترتيةا املةواد ،ونسةخها علةس وحةدة ختةةين ،بينمةا سةردت
دراسةات اليةامف ( ،)3102و العةامرع ( ،)3102واجلمةةل ( ) 3102التفااةيل املهمةة لتصةميم الكتةةاا
اةلكرتول ورنتاجا  ،ومت تيمينها يف عدة مراحل متتالية ،تبدأ مرحلة التحليل وتالبًا تتم هذ املرحلة علةس
ال ةةور  ،حي ة ي ةةتم فيه ةةا دي ةةد امل ةةادة العلمي ةةة والوس ةةائل التعليمي ةةة وأدوات التق ةةومي وا تي ةةار امل ةةادة ،و لي ةةل
صةةائا املتعلمةةت ،ومتطلبةةات بيئةةة التةةدريس ،مرحلةةة اةنشةةاش ويف هةةذ املرحلةةة يةةتم االهتمةةام بالتةةوليف
ورنتةةاج الكتةةاا اةلكةةرتول ،يلةةف ذلةةك مرحلةةة التنفيةةذ ويف هةةذ املرحلةةة يطبةةل املنةةتج يف البيئةةة املسةةتهدفة،
وتكو مرحلة التقومي األ رية شاملة جلميو مراحل التصميم.
وقد أ صكد كورهونت وآ رو  (2013) Korhonen, et al .أنا البد أ يتاس للمدرا املسؤول عةن
الت ةةدريا يف ال ةةدورات التدريبي ةةة التع ةةديل دا ةةل الكت ةةا اةلكرتوني ةةة التفاعلي ةةة عل ةةس األنش ةةطة والت ةةدريبات
ور افة أنشطة أ را باة افة رو رعادة ترتيا الوحدات ،كما جيا عند تصميم الكتا التفاعلية مراعاة
توافةل العةةرو مةو األجهةةةة املختلفةةة سةواشً أجهةةةة احلاسةةا أو األجهةةة اللوحيةةة أو انواتةةف النقالةة لكةةف يةةتم
الواةول رليهةةا يف كةةل الاةروف ،كمةةا أ صكةةدت الدراسةة أمهيةةة تعةةاو املتعلمةت واملةةدربت واملختصةةت يف تطةةوير
يتةوا الكتةا اةلكرتونيةةة التفاعليةة ،و تعةةاو البةاح ت الرتبةويت واملختصةةت يف تطةوير بةرامج البنيةة التحتيةةة
ااااة بالكتا اةلكرتونية التفاعلية.
وتواةةلت دراسةةة رمةةةع ( )3102ال ة هةةدفت الدراس ةة رو تصةةميم بيئةةة تعلةةم شخصةةية لتنميةةة اجلانةةا
املعةةريف واألدائةةف امل ةرتب مهةةارات تصةةميم الكتةةاا اةلكةةرتول لةةدا طةةًلا تكنولوجيةةا التعلةةيم باسةةتخدام
أدوات التوااةةل االجتمةةاعف (الفةةيس بةةوك واملدونةةة) واألدوات املعتمةةدة علةةس الوسةةائ (الفليكةةر والتةةدوين
الصويت)،مو وت تصميم بيئات تعلم وبرامج تعليمية مرتبطة بتنمية مهارات تصميم الكتا اةلكرتونية ،رو
قائمةةة باملهةةارات الرئيسةةة والفرعيةةة ااااةةة بانتةةاج الكتةةاا اةلكةةرتول ،تكونةةت مةةن ( )2مهةةارات رئيسةةية،
و( )33مهارة فرعية ،ووجد توثرياً أساسياً ال تًلف أدوات بيئة التعلم الشخصةية يف التحصةيل الدراسةف و
تةةوثرياً أساسةةياً ال ةةتًلف أدوات بيئةةة الةةتعلم الشخصةةية يف األداش املهةةارا ،وتةةوثرياً أساسةةياً ال ةةتًلف أدوات
بيئة التعلم الشخصية يف مستوا جودة رنتاج الكتاا اةلكرتول.
وقد حددت الصبحس ( )3102قائمة مهارات تصميم الكتا اةلكرتونية التفاعلية التالية:
 مه ةةارات التص ةةميم الرتبوي ةةة املتص ةةلة بتص ةةميم البيان ةةات التعريفي ةةة للكت ةةاا اةلك ةةرتول ،وأه ةةداف ال ةةتعلم،والتوا العلمف ،واألنشطة التعليمية والتقومي.
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 مهارات التصميم الفنية ال ختتا با تيار النصوك والصور والصوت والفيديو ور افتها و ريرها. مهارات التصميم التفاعلية وتع بتصميم واجهة املستخدم.منهجية البح ورجراشاتا:

-10مناج البحث:
يف ةةوش طبيعةةة البح ة وأسةةئلتا ،يتبةةو البح ة املةةنهج التج ةرييب ( )Experimental Designذو
التصميم التجرييب موعةة واحةدة ) (One Group Pretest Posttest Designلقيةاس فاعليةة
املتغةةري املسةةتقل (التنةةامج التعليمةةف) يف تنميةةة املتغةةري التةةابو (مهةةارات تصةةميم الكتةةا اةلكرتونيةةة التفاعليةةة
ورنتاجها) ،ويف هةذا التصةميم يطبةل اال تبةار التحصةيلف املعةريف وبطاقةة املًلحاةة قبليًةا علةس عينةة البحة ،
يعرو املعاجلة التجريبية ،يطبل اال تبار التحصيلف املعريف وبطاقة املًلحاة بعدياً.
جمتمو البح وعينتا:
عيةةو طالبةةات برنةةامج دبلةةوم الةةتعلم اةلكةةرتول وعةةددهن ( )33طالبةةة يف برنةةامج دبلةةوم الةةتعلم اةلكةةرتول
جبامعة االمرية نورة بنت عبد الرمحن.
-11أدوا البحث:

اعتمد البح احلايل أدوات التجربة البح ية وأدوات القياس التالية:
 أدوات التجربة البح ية وتتم ل فيما يلف: قائمة مهارات تصميم الكتا اةلكرتونية التفاعلية ورنتاجها (من رعداد الباح ة)

 برنةةامج تعليمةةف مقةةرتس لتنميةةة مهةةارات تصةةميم الكتةةا اةلكرتونيةةة التفاعليةةة ورنتاجهةةا (مةةن
رعداد الباح ة)

 برنامج كتيب املؤلف Kotobee Author
 -أدوات القياس وتتم ل فيما يلف:

 ا تبار صيلف لقياس اجلانا املعريف ملهارات تصميم الكتا اةلكرتونية التفاعلية ورنتاجها
(من اعداد الباح ة)
 بطاقة ةةة مًلحاة ةةة لقية ةةاس اجلانة ةةا األدائة ةةف ملهة ةةارات تصة ةةميم الكتة ةةا اةلكرتونية ةةة التفاعلية ةةة
ورنتاجها (من اعداد الباح ة)

-12متغيرا البحث:

 املتغري املستقل :برنامج تعليمف مقرتس
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 املتغري التابو :مهارات تصميم الكتا اةلكرتونية التفاعلية ورنتاجها

-13إجرا ا البحث:

اتبع البحث اإلجراءات التالية:

 :0مراجعةةة الدراسةةات السةةابقة ذات الصةةلة باعةةداد الةتامج التعليميةةة ومهةةارات تصةةميم الكتةةا اةلكرتونيةةة
التفاعلية ورنتاجها  ،وذلك ل فادة منها يف اةطار النارع للبح وىف بناش أدواتا.
 :3رعداد أدوات التجربة البح ية التالية:
امدان االولى :قائمة مهارات تصميم الكتا اةلكرتونية التفاعلية ورنتاجها:
مت رعداد قائمة مهارات تصميم الكتا اةلكرتونية التفاعلية ورنتاجها وفل للخطوات التالية:
 ديد اندف العام من القائمة:استهدفت القائمة ديد تصميم الكتا اةلكرتونية التفاعلية ورنتاجها.
 ديد مصادر اشتقا القائمة:مت اشتقا قائمةة املهةارات مةن ةًلل االطةًلت علةس الدراسةات والبحةوث السةابقة ذات العًلقةة ،باة ةافة
رو ةتة الباح ةة وعملهةا عيةو هيئةةة تةدريس ملقةررات تقنيةات التعلةةيم ،والةتعلم اةلكةرتول ،وتطةوير التةةوا
اةلكرتول ،ويف وش ااطوات اةجرائية املتسلسلة ملراحل التنامج املستخدم يف هذا البح كتيب املؤلف
Kotobee Author
 اعتبارات رعداد قائمة املهارات :راعت الباح ة االعتبارات التالية عند رعداد قائمة املهارات: تصاغ املهارات يف اورة قدرة علس رجنا عمل يدد.
 تاهر املهارات يف اورة رجرائية ميكن قياسها.

متسلسًل.
 ترتا املهارات ترتيبا منطقيا
ً
 رعداد الصورة األولية لقائمة املهارات. ةةب القائمةةة املبدئيةةة بعر ةةها علةةس جمموعةةة مةةن الكمةةت املتخصصةةت يف تقنيةةات التعلةةيم ويف منةةاهجوطرائةل ال تةةدريس للتحقةل مةةن اةد القائمةةة ،مةةن حية و ةةوس املهةارة وقابليتهةةا للقيةاس والصةةياتة اللغويةةة
والدقة العلمية.
 تنقي القائمة بناش علس آراش الكمت حي مت رجراش تعديل يف الصياتة اللغوية لبعض املهارات. رعداد الصورة النهائية للقائمة وال مشلت ( )2مهارات رئيسية يتفرت منها ( )22مهارة فرعية.امدان الثانية :التنامج التعليمف املقرتس لتنمية مهارات تصميم الكتا اةلكرتونية التفاعلية ورنتاجها لدا

طالبات دبلوم التعلم اةلكرتول:
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 أسس بناش التنامج:قامت الباح ة مراجعة األدبيات واأل اث العلمية املنشورة ال تناولت أسس بناش التامج التعليمية ،وقامت
باعداد التنامج التعليمف املقرتس وفل األسس التالية:
 يتوافل التنامج التعليمف املقرتس مةو األهةداف العامةة لتنةامج دبلةوم الةتعلم اةلكةرتول ،ويعمةل علةسقيل األهداف ااااة مقرر تطوير التوا اةلكرتول.
 التن ةةامج ق ةةائم عل ةةس حاج ةةة ظ ةةاهرة الحاته ةةا الباح ةةة ل ةةدا ت ةةدريس طالب ةةات برن ةةامج دبل ةةوم ال ةةتعلماةلكرتول ،رذ يهدف التنامج املقرتس رو تلبية حاجتهن رو تة تعليمية شاملة بالدراسة والتطبيل
يف التصةةميم والتطةةوير التعليمةةف ،كمةةا يلةةيب حةةاجتهن رو تنميةةة مهةةاراان يف رنتةةاج يتةةوا تعليمةةف
رلكرتول تفاعلف.
 يتبةةو التنةةامج التعليمةةف املقةةرتس أسةةلوا التصةةميم ااطةةف ،حية تسةةري الطالبةةات يف نفةةس ااطةواتالتعليمية للتنامج ويف نفس الرتتيا ،وذلك للتحكم التام جبميو رجراشات عملية التعلم ،ويعد ذلك
أسلوباً فعاالً عندما تكو مستويات املتعلمت متجانسة.
 يوت التنامج التعليمف املقرتس للتحكيم. التخطي والبناش للتنامج التعليمف املقرتس يف وش مبادئ التصةميم التعليمةف ،رذ مت رعةداد التنةامجالتعليمف املقرتس لتنمية مهارات تصةميم الكتةا اةلكرتونيةة التفاعليةة ورنتاجهةا لةدا طالبةات دبلةوم
التعلم اةلكرتول وفقا للمراحل اامس للنموذج العام للتصميم التعليمف . ADDIE
 مراحل بناش التنامج:مت بناش التنامج وفل مراحل التصميم التعليمف التالية:
مرحلة التحليل Analysisوتيمنت- :
ليةةل احلاجةةة  :مت بنةةاش التنةةامج حسةةا حاجةةة الفئةةة املسةةتهدفة ،وذلةةك بعةةد رج ةراش سلسةةلة مةةن
عملية ةةات التحلية ةةل املرتبطة ةةة بدراسة ةةة الو ة ةةو الة ةةراهن للفئة ةةة املسة ةةتهدفة ،و دية ةةد املشة ةةكلة ،و دية ةةد
ص ةةائا تل ةةك الفئ ةةة واحتياجاا ةةا ،وه ةةن طالب ةةات دبل ةةوم ال ةةتعلم اةلك ةةرتول ال ةةًليت قام ةةت الباح ةةة
بتدريسهن مقرر تطوير التوا اةلكرتول ،ووجد من ًلل مًلحاة الباح ة أداش طالبات املقرر أنا
يت ة ةوافر لة ةةديهن املهة ةةارات األساسة ةةية السة ةةتخدام احلاسة ةةا اآليل ،ولة ةةديهن معرفة ةةة سة ةةابقة بالتصة ةةميم
التعليمةةف ،ولكةةن لةةديهن ةةعف يف مهةةارات تصةةميم الكتةةا اةلكرتونيةةة التفاعليةةة ورنتاجهةةا  ،كمةةا
الحات الباح ة اطاهات الطالبات اةجيابية وتوافر الدافعية لديهن لتعلم تلك املهارات.
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 ليةةل األهةةداف املفةةرتو أ تققهةةا التنةةامج التعليمةةف رو أهةةداف عامةةة وجمموعةةة مةةن األهةةدافالسلوكية اةجرائية الة مت عر ةها علةس جمموعةة مةن الكمةت املختصةت للتحقةل مةن دقتهةا العلميةة
وسًلمة اياتتها واحة ديد مستويااا.
 ليةةل التةةوا :مت ديةةد جمموعةةة مةةن البيانةةات واملعلومةةات واحلقةةائل واملهةةارات امل ةراد مةةن الطالبةةاتمعرفتهةةا بدرجةةة مةةن املهةةارة واةتقةةا أثنةةاش الةةتعلم ،بةةالرجوت رو أدبيةةات ودراسةةات تناولةةت التصةةميم
التعليم ةةف ورنت ةةاج الكت ةةاا اةلك ةةرتول التف ةةاعلف باة ةةافة رو لي ةةل يت ةةوا بع ةةض املق ةةررات وور
العمةةل ،حية مت دراسةةة هةةذ املصةةادر و ليةةل يتواهةةا ،ومت تناةةيم التةةوا ليشةةمل ()2مو ةةوعات،
و ديةةد مفةةردات مهةةارات تصةةميم الكتةةا اةلكرتونيةةة التفاعليةةة ورنتاجهةةا وتو يعهةةا وفةةل تسلسةةلها
يتوافل وعةدد دروس التنةامج التعليمةف ووف ًقةا ملراحةل تصةميم الكتةا اةلكرتونيةة التفاعليةة ورنتاجهةا
باستخدام برنامج كتيب املؤلف . Kotobee Author
مرحلة التصميم  :Designمت يف هةذ املرحلةة و ةو خمطة للتنةامج التعليمةف يتيةمن أهةدافاً ،ومفةاهيم،
وأنشطة ،وتدريبات ملو وعات التنامج التعليمف.
مرحلة التطوير  :Developmentمت يف هذ املرحلة ترعةة خمرجةات عمليةة التصةميم مةن خمططةات رو
منتجات حقيقية ااحلة لًلستخدام وفل ااطوات التالية:
 رنشةةاش خمطة التنةةامج التعليمةةف :ويشةةمل يتةةوا تعليميةاً ،وفيةةديوهات تعليميةةة ،وا تبةةارات بنائيةةة،وا تب ةةاراً تامي ة ةاً اس ةةتخدم قبلي ة ةاً وبع ةةدياً ،وأنش ةةطة تعليمي ةةة ،وااط ة ةوات اةجرائي ةةة لتنفي ةةذ التن ةةامج
التعليمف ًلل املدة الددة لا وهف ساعتا أسبوعيًا مدة ثًلثة أسابيو.
 رعداد التنامج يف اورتا األولية.ب التنامج :مت عرو التنامج التعليمف علس عدد من ااتاش من ذوع اال تصاك يف التصميم
التعليمف وتقنيات التعليم ،وذلك لًلسرتشاد بةررائهم ومًلحاةاام حةىت يةتم تطبيةل التنةامج بصةورة
احيحة ودقيقة ،ومت األ ذ بررائهم ومقرتحاام.
 التجريةةا األويل للتن ةةامج التعليم ةةف :بعةةد االنته ةةاش م ةةن عملي ةةات اةعةةداد مت طري ةةا التن ةةامج عل ةةسجمموعة من الطالبات لكشف األ طاش وتنقيحها ،متهيداً لتطبيقا.
 رعداد التنامج التعليمف يف اورتا النهائية ليصب ااحلا للتطبيل.مرحلة التنفيذ  :Implementationمت من ًلنا تطبيل التنامج التعليمف علس الفئة املستهدفة.
مرحلة التقومي  :Evaluationمشلت أنوات التقومي التالية:
 التقومي القبلف مت من ًلل تطبيل أدوات البح قبلياً.515
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 تقومي تكويو مت من ًلل سؤال الطالبات ومتابعة مسار تعلمهن وتوجيههن أثناش التعلم. تقومي بعدع مت من ًلل تطبيل أدوات البح بعدياً ،مت فيها قياس مدا فاعلية التنامج التعليمفوتعرف توثري يف مستوا تقدم الطالبات ،من ًلل مقارنة نتةائج كةل مةن ا تبةار التحصةيل املعةريف
وبطاقة املًلحاة قبلياً وبعدياً.
 :2رعداد أدوات القياس التالية:
األداة ال ال ة :ا تبار صيلف لقياس اجلانا املعريف ملهارات تصميم الكتا اةلكرتونية التفاعلية ورنتاجها
لدا طالبات دبلوم التعلم اةلكرتول
مت رعداد ا تبار التحصيل املعريف وفل ما يلف:
 ديد اندف العام لًل تبار:اسةتهدف ا تبةار التحصةيل املعةةريف قيةاس درجةة صةةيل الطالبةات للجانةا املعةةريف ملهةارات تصةميم الكتةةا
اةلكرتونية التفاعلية ورنتاجها قبليا وبعديا.
 ديد األهداف اةجرائية لًل تبار:مت رعداد األهةداف السةلوكية اةجرائيةة ال تبةار التحصةيل املعةريف لتكةو بدايةة ةعةداد اال تبةار ،ومت عةرو
القائم ةةة بص ةةوراا األولي ةةة عل ةةس جمموع ةةة م ةةن الكم ةةت وذل ةةك للتو صك ةةد م ةةن ا ةةحة ا ةةياتتها وا ةةحة دي ةةد
مستويااا ،وبناش علس آراش الكمت مت تعديل القائمة ورعدادها بصوراا النهائية.
 ديد املو وعات ال تيمنها اال تبار:تي ةةمن اال تب ةةار عي ةةو مو ةةوعات الت ةةوا العلم ةةف للتن ةةامج التعليم ةةف ،وه ةةف أساس ةةيات تص ةةميم الكت ةةا
اةلكرتونية التفاعلية ورنتاجها ،وكيفية ا تيار عناار التعلم اةلكرتونية متعةددة الوسةائ والةرواب التشةعبية
الدا ليةةة وااارجيةةة ،وردراجهةةا يف الكتةةاا اةلكةةرتول التفةةاعلف ،كمةةا تيةةمن اال تبةةار املعةةارف واملهةةارات
الًل مة لتصميم الكتا اةلكرتونية التفاعلية ورنتاجها.
 اياتة مفردات اال تبار وتعليماتا:اةةيغت فقةرات اال تبةةار يف شةةكل مو ةةوعف يف ةةوش األهةةداف السةةلوكية اةجرائيةةة ،وتكةةو اال تبةةار مةةن
( )31فقرة ا تيار من متعدد.
 قياس اد اال تبار: اةةد الكمةةت :عةةرو اال تبةةار يف اةةورتا األوليةةة علةةس جمموعةةة مةةن الكمةةت املتخصصةةت يفتقنيات التعليم واملناهج وطرائل التدريس وعلةم الةنفس للتو صكةد مةن اةد التةوا واةياتة الفقةرات
512

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .….................المجلد الثامن عشر  -العدد الرابع 2020 -

ومةةدا مناسةةبة وارتبةةا كةةل عبةةارة مجةةال البحة وارتبةةا كةةل عبةةارة مجةةاالت املقيةةاس ،ومت األ ةةذ
بررائهم ومقرتحاام من تعديل لصياتة بعض فقرات اال تبار وبعض البدائل.
 اةةد التجةةانس الةةدا لف :مت حسةةاا اةةد مفةةردات اال تبةةار مةةن ةةًلل التجةةانس الةةدا لفملفردات اال تبار ،باجياد معامل االرتبا بت كل درجة مفردة من مفردات اال تبار والدرجة الكلية
لًل تبةةار بالنسةةبة لةةدرجات طالبةةات العينةةة االسةةتطًلعية ،ووجةةد أ معةةامًلت االرتبةةا وقعةةت يف
الفرتة املغلقة [ ،]1.20 -1.22بالتايل فةا عيةو معةامًلت االرتبةا دالةة رحصةائيا عنةد مسةتوا
 1.10وتشري رو اد مفردات اال تبار التحصيلف.
 قياس ثبات اال تبار:مت حساا ثبات اال تبار باستخدام معادلة الفا كرو نباخ وكو معامل ال بةات ( )1822مةا يشةري رو أ
اال تبار ذو ثبات عال.
 ديد من اال تبار:مت حساا الةمن املناسا ل جابة عن مفردات اال تبار من ًلل حسةاا متوسة الةةمن الةًل م لتطبيةل
اال تبةةار ،وذلةةك مةةن ةةًلل تطبيقةةا علةةس العينةةة االسةةتطًلعية وتسةةجيل الةةةمن الةةذع اسةةتغرقتا أول طالبةةة
لًلنته ةةاش م ةةن اال تب ةةار واةجاب ةةة ع ةةن فقرات ةةا ،وتس ةةجيل ال ةةةمن ال ةةذع اس ةةتغرقتا آ ةةر طالب ةةة لًلنته ةةاش م ةةن
تبعا للمعادلة التالية:
اال تبار ،ويلف ذلك حساا من اال تبار ً
من اال تبار= ( من أول طالبة  +من أ ر طالبة) ÷3
= ( 32 =3÷ )21 + 32دقيقة
 و و ناام تقدير الدرجات:مت استخدام التقدير الكمف لًل تبار ،ي صل الطالبة علس درجة واحدة عةن كةل مفةردة طيةا عنهةا
رجابة احيحة ،وافر عن كل مفردة طيا عنهةا رجابةة اطئةة ،وبةذلك تكةو الدرجةة الكليةة لًل تبةار
( )31درجة ،ومن ًلنا يتم احلكم علس صيل الطالبات يف اجلوانا املعرفية للتنامج التعليمف.
 رعداد الصورة النهائية ال تبار التحصيل املعريف:مت رع ةةداد الص ةةورة النهائي ةةة ال تب ةةار التحص ةةيل املع ةةريف يف ةةوش آراش الكم ةةت ،وبع ةةد التو صك ةةد م ةةن ا ةةد
اال تبةار وثباتةةا و ليةةل مفرداتةةا رحصةائيا ،أاةةب اال تبةار يف اةةورتا النهائيةةة اةةاحلا للتطبيةةل ويتكةةو مةةن
( )31سؤال ا تيار من متعدد.
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األداة الرابعة :بطاقة مًلحاة األداش لقيةاس اجلانةا األدائةف ملهةارات تصةميم الكتةا اةلكرتونيةة التفاعليةة
ورنتاجها لدا طالبات دبلوم التعلم اةلكرتول
مت رعداد بطاقة املًلحاة وفل ااطوات التالية:
ديد اندف من بطاقة املًلحاة:
اسةةتهدفت بطاقةةة املًلحاةةة قيةةاس مسةةتوا أداش الطالبةةات ملهةةارات تصةةميم الكتةةا اةلكرتونيةةة التفاعليةةة
ورنتاجها ،فاستخدمت البطاقة مقياساً قبلياً لقياس ما لدا الطالبات من مهارات سابقة يف تصميم الكتا
اةلكرتونيةةة التفاعليةةة ورنتاجهةةا ،كمةةا اسةةتخدمت البطاقةةة مقياسةاً بعةةدياً لقيةةاس فاعليةةة التنةةامج التعليمةةف يف
تنمية تلك املهارات.
 ديد السلوك األدائف الذع تتيمنا بطاقة املًلحاة:مت اياتة فقرات تصف األداش يف عبارة قصرية وا حة ودقيقة وموجةة ،ي تقيس كل عبارة سلوًكا أدائيا
يددا ووا ًحا ،ملهارات التحرير والتخصيا والتصدير واةدارة.
ً
 ديد أسلوا املًلحاة:اتبعت الباح ة الطريقة التحليلية ال تقوم علس طةئةة العمةل رو املهةام املكونةة لةا الة يةتم توديتهةا بتسلسةل
متتةةابو لتحقيةةل انةةدف النهةةائف ،و ميكةةن مًلحاةةة أداش عينةةة البح ة ملهةةارات تصةةميم الكتةةا اةلكرتونيةةة
التفاعلية ورنتاجها قبل تطبيل التنامج التعليمف وبعد .
 رعداد الصورة املبدئية لبطاقة املًلحاة:مت رعةةداد الصةةورة املبدئيةةة لبطاقةةة املًلحاةةة وذلةةك بتحديةةد املهةةارات الرئيسةةية ومةةا يتفةةرت عنهةةا مةةن مهةةارات
فرعيةةة ،وقةةد حةةددت الباح ةةة ثًلثةةة مسةةتويات مةةن أجةةل تقةةدير أداش الطالبةةات عينةةة البح ة  ،ومت اسةةتخدام
التقدير الكمف لكل مستوا من مستويات األداش كالتايل:
 2 oدرجات رذا أدت الطالبة املهارة بدرجة كبرية
 oدرجتا رذا أدت الطالبة املهارة بدرجة متوسطة
 oدرجة رذا أدت الطالبة املهارة بدرجة عيفة
ومت تس ةةجيل أداش الطالب ةةات للمه ةةارات بو ةةو عًلم ةةة (×) أم ةةام مس ةةتوا أداش امله ةةارة يف بطاق ةةة املًلحا ةةة،
وجبمو هذ الدرجات مت احلصول علس الدرجة الكلية للطالبات ال من ًلنا مت احلكم علس أدائهن.
 -اد بطاقة املًلحاة:

511

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .….................المجلد الثامن عشر  -العدد الرابع 2020 -

 اد الكمت :مت التحقل مةن اةد البطاقةة بعر ةها يف اةوراا األوليةة علةس عةدد مةن الكمةتيف جمةال تقنيةات التعلةيم واملنةاهج وطرائةل التةةدريس للتو صكةد مةن الصةياتة اةجرائيةة لعبةارات البطاقةةة،
وو وحها ،ورمكانية مًلحاة املهارات ،وربداش آرائهم فيها ومت اةعات علس اد البطاقة.
 اد التجانس الدا لف :مت حساا اد مفردات بطاقة املًلحاة من ًلل التجانس الدا لفملفردات البطاقة ،باجياد معامل االرتبا بت كل درجة مفردة من مفردات البطاقة والدرجة الكلية للبطاقة
بالنسبة لدرجات طالبات العينة االستطًلعية ،ووجد أ معامًلت االرتبا وقعت يف الفرتة املغلقة
[ ،]1.22 -1.22أع عيو معامًلت االرتبا دالة رحصائيًا عند مستوا  1.12وتشري رو اد
مفردات بطاقة املًلحاة.
 ثبات بطاقة املًلحاة:مت طريا بطاقة املًلحاة علس نفس العينة املستخدمة يف التجريا االستطًلعف ال تبار التحصيل املعريف
الةةذع يقةةيس اجلا نةةا املعةةريف للمهةةارات ،وذلةةك للتحقةةل مةةن ثبةةات بطاقةةة املًلحاةةة ،وحلسةةاا ذلةةك مت
اس ةةتخدام أس ةةلوا تع ةةدد املًلحا ةةت ألداش الطالب ةةة الواح ةةدة يف ذات الوق ةةت ،ومت مًلحا ةةة أف ة ةراد العينة ةةة
االسةةتطًلعية مةةو رحةةدا املًلحاةةات وحسةةاا نسةةبة االتفةةا نةةذ املًلحاةةة املةدوجةةة باسةةتخدام معادلةةة
كةةوبر ،Cooperوبلةةم متوس ة االتفةةا بةةت املًلحاةةت ( )2282وهةةف نسةةبة مقبولةةة رحصةةائيًا للداللةةة
علس ثبات البطاقة.
 رعداد الصورة النهائية لبطاقة املًلحاة:مت رعةةداد الصةةورة النهائيةةة للبطاقةةة يف ةةوش آراش الكمةةت وبعةةد التحقةةل مةةن اةةدقها وثبااةةا ،رذ اشةةتملت
الصورة النهائية للبطاقة علس ( )2مهارات أساسية (التحرير ،التخصيا ،التصدير ،اةدارة) ،ويتفرت منها
( )22مهارة فرعية ،وهبذا يكو احلد األقصس للدرجات علس البطاقة يف اوراا النهائيةة (=)2 × 22
 022درجة ،ويكو احلد األدىن ( 22 =)0 × 22درجة.
 :2ديد الطالبات عينة البح  ،وعقد لقاش تعريفف مت ًللا تو ي مو ةوت التنةامج التعليمةف وعًلقتةا
مجةةال دراسةةتهن ،وتو ةةي أمهيةةة تنميةةة مهةةارات تصةةميم الكتةةا اةلكرتونيةةة التفاعليةةة ورنتاجهةةا ودورهةةا يف
تطوير التوا اةلكرتول التفاعلف.
 :2التطبيل القبلف ال تبار التحصيل املعريف وبطاقة املًلحاة علس عينة البح .
 :2ا لبدش يف تقدمي التنامج التعليمف من دراسة مقرر تطوير التوا اةلكرتول.
 :2التطبيل البعدع ال تبار التحصيل املعريف وبطاقة املًلحاة علس عينة البح .
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 :2رجراش املعاجلة اةحصائية املناسبة ال تبار احة الفروو واةجابة عن أسئلة البح .
 :2عرو النتائج و ليلها وتفسريها.
 :01تقدمي التوايات والبحوث املقرتحة يف وش ما تسفر عنا نتائج البح .

-14نتائج البحث وتفسيرها:
بنةةاش علةةس املعاجلةةة اةحصةةائية ال ة أجريةةت علةةس مةةا مت التواةةل رليةةا و ليلةةا مةةن بيانةةات مةةن ةةًلل أدوات
التجرب ةةة البح ي ةةة وأدوات القي ةةاس الة ة أع ةةداا الباح ةةة ،وه ةةف قائم ةةة مه ةةارات تص ةةميم الكت ةةا اةلكرتوني ةةة
التفاعلية ورنتاجها  ،وبرنامج تعليمةف مقةرتس ،وا تبةار صةيل معةريف ،وبطاقةة مًلحاةة أداش ،تواةل البحة
رو النتائج التالية:
اإلجابة عن السؤال امول:

ل جابة عن السؤال األول من أسئلة البح الذع ينا علةس" :مرا ماراتا تصرمي الكتر اإللكترونيرة

التفاعلية وإنتاجاا المراد تنميتاا لدى طالبا دبلوم التعل اإللكتروني؟"
قامةةت الباح ةةة بالبح ة والدراسةةة يف مو ةةوت تصةةميم الكتةةا اةلكرتونيةةة التفاعليةةة ورنتاجهةةا و املهةةارات
الًل مة والتامج املستخدمة يف ذلك  ،كما قامت الباح ة  -أثناش تدريس الطالبات يف برنامج دبلوم الةتعلم
اةلكرتول -مًلحاة و ليةل مسةتوا أداش الطالبةات وحاجةاان املتعلقةة بتصةميم ورنتةاج التةوا اةلكةرتول
التفةةاعلف ،ا تيةةار برنةةامج تقةةو اسةةتخدم أداة مةةن األدوات البح يةةة يف البحة احلةةايل يف تصةةميم الكتةةا
اةلكرتونيةةة التفاعليةةة ورنتاجهةةا ،وهةةو برنةةامج جمةةال سةةهل االس ةتخدام وال تتةةاج رو أع ةةتة برجميةةة لكةةف
يتعامل معا املستخدم ،ويف وش رجراشات ذلك التنامج وبناش علس ما سبل ،مت رعداد قائمة أولية مهارات
التصميم واةنتاج الفةو والتفةاعلف للكتةا اةلكرتونيةة التفاعليةة ،قامةت الباح ةة بتحكةيم قائمةة املهةارات
بعر ها علس جمموعة من الكمت املتخصصت يف تقنيات التعليم ومناهج وطرائل التدريس ،ومت بعد ذلةك
التوال رو قائمة مهارات مائية تكونت من ( )2مهارات رئيسية وتفرت عنها ( )22مهارة فرعية كالتايل:
اوال :مهارات التحرير :وتشمل مهارات رعداد الكتاا اةلكرتول التفاعلف التالية:
 معاجلة النصوك: -0استرياد يتوا من ملفات pdfاوword .
 -3ر دراج تفاايل الكتاا (العنوا  ،اسم املؤلف ،كلمة افتتاحية ،اللغة).
 -2تقسيم الكتاا رو فصول رئيسية وفصول فرعية.
 -2رنشاش فصل جديد يف الكتاا.
 -2ر افة فصل فرعف يف الكتاا.
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 -2ا تيار طريقة تصميم الصفحات.
 -2استعراو فصول الكتاا كما ستاهر بعد التصدير.
 العناار التفاعلية:











ر افة  /رير اور (ثابتة/متحركة /ثًلثية األبعاد :IMAGES (3D
 -2ا تيار اور مناسبة للمحتوا.
 -2رير الصور.
 -01ردراج الصور يف الكتاا.
ر افة  /رير معارو الصور: GALLERY
 -00ا تيار جمموعة اور مناسبة للمحتوا.
 -03رنشاش معرو للصور.
-02ردراج معرو الصور يف الكتاا.
ر افة  /رير اوت :AUDIO
 -02ا تيار تسجيل اويت مناسا للمحتوا.
 -02رير تسجيل اويت.
 -02ردراج تسجيل اويت يف الكتاا.
ر افة /رير فيديو :VIDEO
 -02ا تيار مقطو فيديو مناسا للمحتوا.
 -02رير مقطو فيديو.
 -02ردراج مقطو فيديو يف الكتاا.
ر افة /رير راب :LINK
 -31رنشاش راب ملوقو رلكرتول.
 -30رنشاش راب لعًلمة يف الكتاا.
 -33رنشاش راب لرسالة منب قة.
 -32رنشاش راب مللف اويت.
ر افة /رير املكونات(اة افات) :WIDGETS
 -32ردراج رسم بيال تفاعلف.
 -32ردراج لعبة تفاعلية.
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 -32ردراج آلة حاسبة تفاعلية.
 ر افة /رير األسئلة واال تبارات :QUESTIONS AND EXAMS
 -32رنشاش ا تبار.
 -32و و عنوا لًل تبار.
 -32ردراج أنوات خمتلفة من األسئلة يف اال تبار.
 -21ا تيار طريقة رظهار النتيجة.
 -20ردراج راب بريد رلكرتول ةرسال اةجابات.
 -23التحكم يف األسئلة الااهرة.
ثانيا :مهارات التخصيا وتشمل مهارات تصميم واجهة الكتاا اةلكرتول التفاعلف التالية:
 -22تصميم شعار للكتاا.
 -22تصميم اورة البداية للكتاا.
 -22تغيري ألوا شري اةعدادات.
 -22تغيري ألوا النا يف شري اةعدادات.
 -22تعطيل /متكت أدوات التفاعل املختلفة.
 -22ا تيار أدوات القراشة املناسبة للكتاا.
 -22استعراو الكتاا محاكاتا علس أجهةة خمتلفة.
ثال ا :مهارات التصدير :وتشمل مهارات تصدير الكتاا اةلكرتول التفاعلف التالية:
 -21رادار الكتاا بصيغة .epub
 -20رادار الكتاا كتطبيل ويا.
 -23رادار الكتاا كتطبيل لسط املكتا.
 -22رادار الكتاا كتطبيل هواتف يمولة.
 -22رادار الكتاا بصيغة مناسبة للدمج مو أنامة ردارة التعلم اةلكرتول.
 -22رادار الكتاا كراب علس اةنرتنت.
رابعا :مهارات اةدارة وتشمل مهارات ردارة الكتاا اةلكرتول التفاعلف التالية:
 -22ويل الكتاا اةلكرتول التفاعلف رو كتاا سحا
 -22ا تيار أ يكو الكتاا متاحا للقراشة للجميو
 -22ا تيار أ يكو الكتاا ااا تتاج رو تسجيل د ول
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اإلجابة عن السؤال الثاني:

ل جابةةة ع ةن الس ةؤال ال ةةال مةةن أسةةئلة البح ة ونصةةا" :مررا البرنررامج التعليمرري المقتررر لتنميررة مارراتا
تصمي الكت اإللكترونية التفاعلية وإنتاجاا لدى طالبا دبلوم التعل اإللكتروني؟"

قامةةت الباح ةةة باعةةداد برنةةامج تعليمةةف مقةةرتس قةةائم علةةس النمةةوذج العةةام للتصةةميم التعليمةةف )،)ADDIE
كالتايل:

 واف التنامج:
برنامج تعليمف يتناول اجلةش النارع منةا أساسةيات تصةميم الكتةا اةلكرتونيةة التفاعليةة ورنتاجهةا ،وكيفيةة
ا تيةةار عنااةةر الةةتعلم اةلكرتونيةةة متعةةددة الوسةةائ املناسةةبة للمحتةةوا التعليمةةف وللفئةةة املسةةتهدفة ،وكيفيةةة
ريرها وردراجها يف الكتاا اةلكرتول التفاعلف ،بينما يتناول اجلةش العملف التطبيقف من التنامج استخدام
برنامج كتيب املؤلف  kotobee Authorوتوظيف أدواتا يف تصميم ورنتاج كتا رلكرتونية تفاعلية.
 أهداف التنامج:
يهدف التنامج رو تنمية مهارات تصميم الكتا اةلكرتونية التفاعلية ورنتاجها لدا طالبات دبلوم التعلم
اةلكرتول جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن ،وبنهاية التنامج يتوقو من الطالبة أ :
 تش ة ةةرس أساس ة ةةيات تص ة ةةميم الكت ة ةةا اةلكرتوني ة ةةة التفاعلي ة ةةة ورنتاجه ة ةةا وم ة ةةا يتعل ة ةةل ب ة ةةذلك م ة ةةن مف ة ةةاهيمومصطلحات.
 تسةةتخدم عنااةةر الةةتعلم اةلكرتونيةةة متعةةددة الوسةةائ املناسةةبة يف تصةةميم الكتةةا اةلكرتونيةةة التفاعليةةةورنتاجها.
 تناقا برنامج تصميم الكتا اةلكرتونية التفاعلية ورنتاجهةا كتةيب املؤلةف  kotobee Authorومةايتعلل بذلك من مهارات و طوات رجرائية.
 تستخدم برنامج كتيب املؤلف  kotobee Authorيف تصميم كتاا رلكرتول تفاعلف ورنتاجا. يتوا التنامج:
 أساسيات تصميم الكتا اةلكرتونية التفاعلية ورنتاجها واملفاهيم واملصطلحات الرئيسية ذات العًلقة. عناار التعلم اةلكرتونية متعددة الوسائ املستخدمة يف تصميم الكتا اةلكرتونية التفاعلية ورنتاجها. التعريةةف بتنةةامج كتةةيب املؤلةةف  kotobee Authorومراحلةةا ،والتطبيةةل العملةةف بةةااطوات لكيفيةةةاستخداما يف تصميم الكتا اةلكرتونية التفاعلية ورنتاجها.
 اس ةةتخدام برن ةةامج كت ةةيب املؤل ةةف  kotobee Authorيف تص ةةميم ورنت ةةاج كت ةةا رلكرتوني ةةة تفاعلي ةةةورنتاجها.
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 طرائل التعليم والتعلم ورسرتاتيجياتا:
 الا رة املناقشة العصف الذهو األنشطة الفردية والتعاونية التطبيل العملف تقومي تعلم الطالبات:
 تقومي بنائف مستمر ا تبار صيل معريف قبليًا وبعديًا بطاقة مًلحاة األداش قبليًا وبعديًا التجهيةات واملرافل:
 معمل احلاسا اآليل برنامج كتيب kotobee Author -العروو التقدميية

 املصادر واملراجو:
 موقو برنامج كتيب www. kotobee.com حقيبةةة تعليميةةة مةةن رعةةداد الباح ةةة عةةن تصةةميم الكتةةا اةلكرتونيةةة التفاعليةةة ورنتاجهةةا تتيةةمن يتةةواتعليمف وأورا عمل وأنشطة وررشادات.

 ااطوات اةجرائية لتنفيذ التنامج:
األسبوت األول:
 ايئة الطالبات و فيةهن من ًلل أنشطة العصف الذهو واملناقشة حول أمهية الكتا اةلكرتونيةالتفاعلية وكيفية تصميمها ورنتاجها.
 تطبيل بطاقة املًلحاة قبلياً. رجراش ا تبار التحصيل املعريف قبلياً. البدش يف تقدمي التنامج التعليمف. تقسيم الطالبات رو جمموعات عمل من ( )2-2طالبات لتنفيذ بعض أنشطة التنامج تعاونيًا.511
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 تقدمي التوا التعليمف ملو وت الكتا اةلكرتونيةة التفاعليةة مةن ةًلل الشةرس واملناقشةة باالسةتعانةبالعروو التقدميية ومقاطو الفيديو التعليمية.
 تقة ةةدمي تعرية ةةف بتن ة ةةامج كتة ةةيب املؤل ة ةةف  ،kotobee Authorوشة ةةرس تفص ة ةةيلف تنة ةةاول مراح ة ةةلو طوات تصميم الكتا اةلكرتونية التفاعلية ورنتاجها.
 مناقشة الطالبات واةجابة عن االستفسارات. تطبيل أنشطة التعلم الفردية والتعاونية. رجراش التقومي البنائف للكشف عن مدا قل األهداف واكتساا الطالبات املعارف واملهارات.األسبوت ال ال:
 متابعةةة تقةةدمي التةةوا التعليمةةف ملو ةةوت الكتةةا اةلكرتونيةةة التفاعليةةة مةةن ةةًلل الشةةرس واملناقشةةةباالستعانة بالعروو التقدميية ومقاطو الفيديو التعليمية.
 البدش بالتطبيل العملةف باسةتخدام برنةامج كتةيب املؤلةف  ،kotobee Authorحية طلةا مةنكل طالبة أ ختتار يتوا تعليمف جاهة لديها بصيغة  pdfأو بصيغة  wordوتبدأ بتحويلةا رو
كتاا رلكرتول تفاعلف وفل ما سبل تعلما يف اللقاشات السابقة واحلالية للتنامج التعليمف.
 تناول املرحلتت األوو (مرحل التحرير والتخصيا) من مراحل برنةامج kotobee Authorبالشرس والتطبيل.
 مناقشة الطالبات واةجابة عن االستفسارات. تطبيل أنشطة التعلم الفردية والتعاونية. رجراش التقومي البنائف للكشف عن مدا قل األهداف واكتساا الطالبات للمعارف واملهارات.األسبوت ال ال :
 متابعةةة تقةةدمي التةةوا التعليمةةف ملو ةةوت الكتةةا اةلكرتونيةةة التفاعليةةة مةةن ةةًلل الشةةرس واملناقشةةةوباالستعانة بالعروو التقدميية ومقاطو الفيديو التعليمية ومتابعة التطبيل العملةف باسةتخدام برنةامج
.kotobee Author
 تناول املرحلتت األ ريتت (مرحل التصدير واةدارة) من مراحل برنةامج kotobee Authorبالشرس والتطبيل.
 متابعة أداش الطالبات وتطبيل بطاقة املًلحاة بعديًا. رجراش ا تبار التحصيل املعريف بعديًا. رماش التنامج التعليمف.515
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اإلجابة عن السؤال الثالث:

ونصا" :مرا فاعليرة البرنرامج التعليمري المقترر فري تنميرة
ل جابة عن السؤال ال ال من أسئلة البح
ص

الجان المعرفي لمااتا تصمي الكت اإللكترونيرة التفاعليرة وإنتاجارا لردى طالبرا دبلروم الرتعل

اإللكتروني؟" وللتحقةل مةن اةحة الفةرو األول مةن فةروو البحة الةذع يةنا علةس أنةا يوجةد فةر دال
رحص ةةائيًا عن ةةد مس ةةتوا ( )1.12ب ةةت متوس ةةطف درج ةةات جمموع ةةة البحة ة يف التطبيق ةةت القبل ةةف والبع ةةدع
ال تبار التحصيل املعريف لصاحل التطبيل البعدع ،وقد مت التحقل من احة الفرو.
مت استخدام ا تبار "ت" ( )t Testحلساا داللة الفر بت متوسطف درجات طالبات جمموعة البح
علمةا بةو درجةة النهايةة العامةس لًل تبةار ()31
يف التطبيقت القبلف والبعدع يف ا تبةار التحصةيل املعةريف ً
درجةةة ،ويو ة جةةدول رقةةم ( )0التةةايل داللةةة الفةةر بةةت متوسةةطف درجةةات جمموعةةة البح ة واالترافةةات
املعيارية يف التطبيقت القبلف والبعدع يف ا تبار التحصيل املعريف:
جدول  )1داللة الفرق بين متوسلي دتجا مجموعة البحث في التلبيقين القبلي والبعدي الرتبات
التحصيل المعرفي
المحاور

عدد
العينة

اختبار
التحصيل
المعرفي

22

التطبيق المتوسط

االنحراف
المعياري

قبلي

6.23

2.84

بعدي

17.2

1.77

قيمة "ت"

**25.99

مستوى

مربع

حجم

الداللة

آيتا

التأثير

0.01

0.98

كبير

ويتي من اجلدول ( )0أ قيمة "ت" يف اال تبار التحصيلف بلغت ( )32.22وهس قيمة دالة
رحصائيا عند مستوا داللة ( )1.12وهذا يع وجود فرو ذات داللة رحصائية بت متوسطات درجات
ا موعة يف القياست ( القبلف والبعدع) يف اال تبار التحصيلف لصاحل القياس البعدع ،وهبذا يتحقل
الفرو األول من فروو البح  ،وهذا يعو ارتفات مستوا صيل طًلا جمموعة البح بعد دراستهم
نار رو أ مفهوم الداللة اةحصائية يعت عن مدا ال قة ال نوليها
باستخدام التنامج التعليمف املقرتس ،و ًا
لنتائج الفرو بصرف النار عن حجم أثر تلك الفرو ؛ مت حساا حجم التوثري "مربو آيتا" ،ومقارنة النتائج
الواردة يف جدول ( )0باجلدول املرجعف اااك بتحديد مستويات حجم التوثري وجد أ حجم التوثري كبري رذ
512
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بلغت قيمة مربو آيتا ( ،)1.22ما يدل علس أ حجم توثري املتغري املستقل يف املتغري التابو توثري قوا؛ وهذا يؤكد
فاعلية املعاجلات التجريبية ال مت رجرا ها علس ا موعة التجريبية ااااة بالبح  ،ويو شكل ( )3الفر بت
متوسطف درجات طًلا جمموعة البح يف التطبيقت القبلف والبعدع ال تبار التحصيل املعريف.

شكل ( )3الفر بت متوسطف درجات طالبات جمموعة البح يف التطبيقت القبلف والبعدع ال تبار
التحصيل املعريف.
يتبت من شكل ( )3أ متوس درجات طالبات جمموعة البح يف التطبيل القبلف لًل تبار التحصيلف
يساوا  ،2.32وىف التطبيل البعدع يساوا  ،02.3وهذا يدل علس ارتفات مستوا طالبات جمموعة
البح يف التطبيل البعدع لًل تبار التحصيلف عنا يف التطبيل القبلف ،وترجو الباح ة تلك النتيجة رو:
 اهتمام طالبات جمموعة البح بتعلم مهارات تصميم الكتا اةلكرتونية ورنتاجها جذا انتباههنودفعهن للرتكية الستيعاا التوا التعليمف املتيمن دا ل التنامج التعليمف املقرتس.
 ت ةراب اجل ةانبت النا ةةرع والعمل ةةف للتن ةةامج التعليمةةف املق ةةرتس أدا رو التكام ةةل ب ةةت ارتف ةةات مس ةةتواالتحصيل املعريف لدا الطالبات وارتفات مستوا األداش املهارا لديهن.
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 تصةةميم التنةةامج التعليمةةف املقةةرتس وفةةل منةةوذج تصةةميم تعليمةةف مناةةومف جعل ةا ملبي ةاً الحتياجةةاتالطالبات ومناسباً لقةدراان ،وقةد سةاعد ذلةك علةس تفاعةل الطالبةات مةو التةوع ومةو الباح ةة ومةو
الةميًلت أييا ،وساعد علس يادة التحصيل املعريف املرتب باملهارات.
 أداش الطالبات لألنشطة التعليمية املتيمنة بالتنامج التعليمف ساعدهن علس التمكن من استيعاااجلوانا املعرفية املرتبطة مهارات تصميم الكتا اةلكرتونية التفاعلية ورنتاجها.
وتتفل هذ النتيجة مو ما توالت نتائج دراسات كل من (مصا ية وتول ،)3102،و(رمةع ،)3102،
و(هنةداوع  ،)3102،و) ،) Ebied,2015و (أمحةد ،)3102،و( سةياف ،)3102،و (Chen
) et al,2007من أ استخدام التامج التعليمية يف التدريس يةؤدع رو ارتفةات مسةتوا التحصةيل املعةريف
للمهارات.
اإلجابة عن السؤال الرابع:

ل جابة عن السؤال الرابو من أسئلة البح الذع ينا علس ":ما فاعلية البرنامج التعليمي المقتر في
تنميررة الجانر امدائرري لمارراتا تصررمي الكتر اإللكترونيررة التفاعليررة وإنتاجاررا لرردى طالبررا دبلرروم

نصةةا " :وجررد فرررق دال
الررتعل اإللكترونرري؟" وللتحقةةل مةةن اةةحة الفةةرو ال ةةال مةةن فةةروو البح ة و ص
إحصائيًا عند مستوى  )0.05بين متوسلي دتجا مجموعة البحث في التلبيقين القبلي والبعدي
لبلاقة مالحظة الجوان امدائية لصالح التلبيف البعدي".

ويو ة ة ج ةةدول ( )3يو ة ة دالل ةةة الف ةةر ب ةةت متوس ةةطف درج ةةات جمموع ةةة البحة ة يف التطبيق ةةت القبل ةةف
والبعدع لبطاقة املًلحاة.
جدول  )2داللة الفرق بين متوسلي دتجا مجموعة البحث في التلبيقين القبلي والبعدي لبلاقة
المالحظة

المحاوت
بلاقة

المالحظة

عدد

العينة
33

التلبيف المتوسط

االنحراف
المعياتي

قبلف

52.87

4.49

بعدا

135.5

2.24
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قيمة " "

**92.23

مستوى
الداللة

0.05

مربع
آ تا

0.99

حج

التأثير
كبري
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ويو شكل ( )2الفر بت متوسطف درجات طًلا جمموعة البح يف التطبيقت القبلف والبعدع
لبطاقة املًلحاة.

شكل ( )2الفر بت متوسطف درجات طالبات جمموعة البح يف التطبيقت القبلف والبعدع لبطاقة
املًلحاة.
ويتبةةت مةةن شةةكل ( )2أ متوس ة درجةةات طالبةةات جمموعةةة البح ة يف التطبيةةل القبلةةف لبطاقةةة املًلحاةةة
يساوا  ،23.22وىف التطبيل البعدع يساوا  ،022.2وهذا يدل علس ارتفةات مسةتوا طالبةات جمموعةة
البح يف التطبيل البعدع لبطاقة املًلحاة عنةا يف التطبيةل القبلةف ،ويو ة جةدول ( )2داللةة الفةر بةت
متوس ةةطف درج ةةات طالب ةةات جمموع ةةة البحة ة يف التطبيق ةةت القبل ةةف والبع ةةدع يف بطاق ةةة املًلحا ةةة بالنس ةةبة
للمهارات ككل.
جدول  )3داللة الفرق بين التلبيقين القبلي والبعدي للمااتا ككل

المحاوت
المااتا

ككل

عدد

العينة
33

االنحراف

التلبيف

المتوسط

قبلف

102.27

8.52

بعدا

265.23

4.34

المعياتي

511

قيمة " "

**94.43

مستوى
الداللة

0.05

مربع
آ تا

0.997

حج

التأثير
كبري
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ويو جدول ( )2داللة الفر بت متوسطف درجات طالبات جمموعة البح يف التطبيقت القبلف
والبعدع يف بطاقة املًلحاة بالنسبة للمهارات الفرعية التحرير.
جدول  )4داللة الفروق بين التلبيقين القبلي والبعدي لمااتا التحر ر
عدد

المااتا

العينة

التلبيف المتوسط

االنحراف

قيمة

مستوى

مربع

حج

المعياتي

" "

الداللة

آ تا

التأثير

قبلف

8.17

0.95

النصوص

بعدا

20.27

0.94

إضافة /تحر ر

قبلف

3.7

0.99

صوت

بعدا

8.93

0.25

إضافة /تحر ر

قبلف

3.33

0.57

الصوت

بعدا

8.93

0.46

قبلف

3.47

0.78

بعدا

8.77

0.50

قبلف

3.5

0.82

فيد و

بعدا

8.87

0.43

إضافة/تحر ر

قبلف

4.27

0.52

تابط

بعدا

11.4

0.77

إضافة /تحر ر

قبلف

3.07

0.25

بعدا

8.43

0.82

معالجة

معات،

مااتا التحر ر

إضافة /تحر ر
صو
إضافة/تحر ر

مكونا

33

511

46.58

0.05

0.986

كبري

27.56

0.05

0.959

كبري

43.84

28.4

33.03

53.5

31.68

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.984

0.961

0.971

0.989

0.969

كبري

كبري

كبري

كبري

كبري
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قبلف

إضافة /تحر ر
اسئلة

بعدا

االرتباتا

0.84

6.7

0.57

17.5

57.4

0.05

0.991

كبري

ويو ة ج ةةدول ( )2دالل ةةة الف ةةر ب ةةت متوس ةةطف درجةةات طالب ةةات جمموع ةةة البح ة يف التطبيق ةةت القبل ةةف
والبعدع يف بطاقة املًلحاة ملهارات التخصيا.
جدول  )5داللة الفروق بين التلبيقين القبلي والبعدي لمااتا التخصيص:
المهارة

الرئيسية
مهارات
التخصيص

المهارة

عدد

تصميم
واجهة
الكتاب

22

الفرعية العينة

التطبيق

المتوسط

قبلي

6.6

االنحراف
المعياري

0.86

بعدى 1.09 19.83

قيمة "ت"

مستوى
الداللة

مربع آيتا

حجم

التأثير

** 0.987 0.05 49.83كبير

ويو ة جةةدول ( )2داللةةة الفةةر بةةت متوسةةطف درجةةات طالبةةات جمموعةةة البحة يف التطبيقةةت القبلةةف
والبعدع يف بطاقة املًلحاة ملهارات التصدير.
جدول  )6داللة الفروق بين التلبيقين القبلي والبعدي لمااتا التصد ر
المااتن

المااتن

الرئيسية

الفرعية

مااتا

تصد ر

التصد ر

الكتاب

عدد

العينة
33

التلبيف المتوسط

االنحراف
المعياتي

قبلف

6.5

0.86

بعدا

16.9

1.03

قيمة " "

**42.06

مستوى

مربع

حج

0.05

0.982

كبري

الداللة

آ تا

التأثير

ويو ة ج ةةدول ( )2دالل ةةة الف ةةر ب ةةت متوس ةةطف درجةةات طالب ةةات جمموع ةةة البح ة يف التطبيق ةةت القبل ةةف
والبعدع يف بطاقة املًلحاة ملهارات االدارة.
511

فاعلية برنامج تعليمي مقترح لتنمية مهارات تصميم الكتب اإللكترونية .......................................د .الزهراني

جدول  )7داللة الفروق بين التلبيقين القبلي والبعدي لمااتا اإلداتن
المااتن

المااتن

الرئيسية

الفرعية

مااتا

إداتن

اإلداتن

الكتاب

عدد

العينة
33

التلبيف المتوسط

االنحراف
المعياتي

قبلف

3.57

0.82

بعدا

8.7

0.1

قيمة " "

**31.26

مستوى
الداللة

0.05

مربع
آ تا

0.968

حج

التأثير
كبري

ويتي من اجلدول( )2السابل وجود فر بت متوسطف درجات جمموعة البح يف التطبيقت القبلف
والبعدع لبطاقة املًلحاة لصاحل التطبيل البعدع يف كل من ا موت الكلف ملتوس الدرجات يف التطبيل
البعدع جلميو املهارات ،كما يتي من اجلداول( )2(،)2(،)2( ،)2وجود فرو بت متوسطف درجات
جمموعة البح يف التطبيقت القبلف والبعدع لبطاقة املًلحاة لصاحل التطبيل البعدع يف املهارات الفرعية،
وهبذا يتحقل الفرو ال ال من فروو البح  ،وهذا يعو ارتفات مستوا مهارات تصميم الكتا
اةلكرتونية التفاعلية ورنتاجها لدع طالبات جمموعة البح بعد دراستهن باستخدام التنامج التعليمف
املقرتس بالنسبة للمهارات الفرعية وارتفات مستوا املهارات ككل ،كما تشري قيم مربو آيتا لكل املهارات
ااااة ببطاقة املًلحاة رو وجود توثري كبري للتنامج املقرتس وفاعليتا يف رفو مستوا مهارات تصميم
الكتا اةلكرتونية التفاعلية ورنتاجها ،وترجو الباح ة ذلك رو:
 رتاحة التنامج التعليمف التعرف علس مهارات تصميم الكتا اةلكرتونية التفاعلية ورنتاجهةا ناريةا،وتنميتهةةا عمليةاً مةةن ةةًلل األنشةةطة التعليميةةة والتطبيقةةات العمليةةة ،وتفاعةةل الطالبةةات سةةاعد علةةس
ست خمرجات التعلم.
دافعا حلراهن علس االستفادة منا.
 ارتبا أهداف التنامج التعليمف مستقبل الطالبات املهو كا ًوتتفة ة ة ةةل هة ة ة ةةذ النتيجة ة ة ةةة مة ة ة ةةو مة ة ة ةةا تواة ة ة ةةلت رلية ة ة ةةا دراس ة ة ة ةات (رمة ة ة ةةةع ،)3102،و (سة ة ة ةةياف،)3102،
و)) ،Kissinger, 2013و ) ،(Fenwick, et al., 2013ال ة أ صكةةدت فاعليةةة ال ةتامج
التعليمية يف تنمية اجلوانا األدائية.
-15توصيا البحث:

يف وش نتائج البح احلايل ميكن التواية ما يلف:
 ةرورة اةفةادة مةن جيةةات الكتةا اةلكرتونيةةة التفاعليةة ،وتوظيفهةا يف عيةو مراحةل التعلةيم العةةامويف التعليم اجلامعف والعايل ااة طوة تو تفعيل التعلم اةلكرتول.
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 تقةةدمي الةتامج التعليميةةة والتدريبيةةة لتنميةةة معةةارف ومهةةارات تصةةميم الكتةةا اةلكرتونيةةة التفاعليةةةورنتاجها ةجادة التعامل معها واةفادة منها أداة من أدوات التعلم اةلكرتول.

-16مقترحا البحث:

يف وش نتائج البح احلايل ميكن اقرتاس رجراش البحوث املستقبلية التالية:
 رجةراش مةيةد مةن البحةةوث والدراسةات النوعيةة والكميةة عةةن الكتةا اةلكرتونيةة التفاعليةة ،ودراسةةةعًلقتها ببعض املتغريات األ را كالدافعية واالطاهات والتحصيل.
 رجةراش دراسةةة لتقةةومي الكتةةا اةلكرتونيةةة التفاعليةةة املت ةوافرة حالي ةاً يف املكتبةةات اةلكرتونيةةة ومواقةةواةنرتنت.
 رج ة ةراش دراسة ةةات ملعرفة ةةة معوقة ةةات اسة ةةتخدام الكت ةةا اةلكرتونية ةةة التفاعلية ةةة يف املراحة ةةل الدراسة ةةيةاملختلفة.
 رجةراش دراسةةة مسةةحية لًلحتياجةةات التدريبيةةة ألعيةةاش هيئةةة التةةدريس ومةةن يف حكمهةةم ،و ديةةداملهارات الًل مة لتوظيف الكتا اةلكرتونية التفاعلية يف التعليم.
 رجراش دراسةة مسةحية ملةدا توظيةف أعيةاش هيئةة التةدريس ومةن يف حكمهةم للكتةا اةلكرتونيةةالتفاعلية يف التعليم.
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أوال :المراجع العربية:

المراجع

ربراهيم ،جمدع عةية .)3112( .معجم مصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم ،0 ،القاهرة :عا الكتا
للنشر والتو يو.
أبو الدها ،يمود يمد أمحد؛ يونس ،سيد شعبا عبد العليم .)3102( .فاعليةة ا ةتًلف بعةض أمنةا
تصميم الكتاا اةلكرتول التفاعلف يف تنمية مهارات تصميم ورنتاج املقررات اةلكرتونية لدا معلمف
احلاسا اآليل .دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس ،السعودية ،ت  820ج .311 – 022 ،0
أبو ايد  ،أمحةد علةس يمةد .)3102( .الكتةاا اةلكرتول(الوسةا) تعريفةا وأنواعةا وجيةاتةا .جملةة تعلةيم
جديد ،اسرتجو يف  3102-2-31منhttp://cutt.us/OtACt :
أمحةةد ،يمةةد علةةف يمةةد .)3102( .أثةةر الكتةةاا اةلكةةرتول املقةةرتس ملقةةرر األحيةةاش بالصةةف ال ةةانوع علةةس
التحصيل الدراسف للطًلا بوالية جنوا دارفور :دراسةة ليليةة تطبيقيةة .جملةة جيةل العلةوم اةنسةانية
واالجتماعية ،مركة جيل البح العلمف ،اجلةائر ،ت.22- 32 ،02
رمساعيةل ،الغريةا اهةةر .)3112( .التعلةيم اةلكةةرتول مةن التطبيةل رو االحةرتاف واجلةودة ،0 .القةةاهرة:
عا الكتا.
بس ةةيول ،عب ةةد احلمي ةةد“ .)3112( .الكت ةةاا اةلك ةةرتول” ،0 .الق ةةاهرة :دار الكت ةةا العلمي ةةة للنش ةةر
والتو يو.
اجلم ةةل ،ا .س .م.؛ عق ةةل ،م .س .س .)3102( .فاعلي ةةة توظي ةةف أدوات  WEB 2.0يف تنمي ةةة
مهةةارات تص ةةميم ورنت ةةاج الوسةةائ املتع ةةددة يف التكنولوجي ةةا لةةدا طلب ةةة الص ةةف ال ةةامن األساس ةةف بغ ةةةة
(رسالة ماجستري تري منشورة) .اجلامعة اةسًلمية (تةة) ،تةة.
يس ،يمد عطية .)3102( .مصادر التعلم اةلكرتول ،اجلةش األول :األفراد والوسةائ  ،0 .القةاهرة:
دار السحاا للطباعة والنشر والتو يو ،ك ك .222-223
رم ةةةع ،ه ةةال ش ةةفيل .) 3102( .أث ةةر ا ةةتًلف أدوات بيئ ةةات ال ةةتعلم الشخص ةةية يف تنمي ةةة مه ةةارات رنت ةةاج
الكتاا اةلكرتول لدا طًلا تكنولوجيا التعليم بكلية الرتبية النوعية .دراسات عربية يف الرتبية وعلةم
النفس ،ت  ،22ك ك .22 -22
س ةةعفا  ،س ةةامف عب ةةد الوه ةةاا .)3102( .أث ةةر التفاع ةةل ب ةةت الكمبي ةةوتر واآليب ةةاد ومنط ةةف ع ةةرو الت ةةوا
(الوسةائ الفائقةة /الكتةةاا التفةاعلف) يف تنميةةة مهةارات تصةميم واجهةةة التفاعةل .املةؤمتر الةدويل الرابةةو،
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eli.elc.edu.sa/ 2015/ node/

الري ةةاو ،اس ةةرتجو يف 3102 /2 /31م م ةةن:
http://numb=3&298?abstid=214
سةةياف ،عةةامر مةةرتك .)3102( .فاعليةةة كتةةاا رلكةةرتول تفةةاعلف يف تنميةةة مهةةارات اسةةتخدام مسةةتحدثات
تكنولوجيةةا التعلةةيم لةةدا أمنةةاش مراكةةة مصةةادر الةةتعلم باململكةةة العربيةةة السةةعودية .ورقةةة عمةةل مقدمةةة يف
م ةؤمتر "آفةةا يف تكنولوجيةةا الرتبيةةة ،املنعقةةد يف الفةةرتة مةةن  2-2أتسةةطس ،اجلمعيةةة العربيةةة لتكنولوجيةةا
الرتبية.
السيد ،حا م يمد؛ السيد ،رميا حافا .)3102( .فاعلية استخدام الكتاا اةلكرتول املةدعوم بالرسةوم
املتحركة ثًلثية األبعةاد علةس كتابةة التمرينةات والنةداش عليهةا لةدا الطالةا املعلةم بكليةة الرتبيةة الريا ةية.
ا لة العلمية للرتبية البدنية والريا ة ،مصر ،ت.022-022 ، 22
الشايو ،حصة ،والعييد ،أفنا  .)3102(.تصميم ونشر كتةاا رلكةرتول تفةاعلف علةس  App Storeو
 Google Playوقياس الكفاشة الذاتيةة يف اسةتخداما وتصةورات طالبةات جامعةة األمةرية نةورة تةو .
جمل ة ة ةةة اجلامع ة ة ةةة االس ة ة ةةًلمية للدراس ة ة ةةات الرتبوي ة ة ةةة والنفس ة ة ةةية ،ت ة ة ةةةة ،ت  2جمل ة ة ةةد  ،32اس ة ة ةةرتجو م ة ة ةةن
https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJEPS/article/view/4708

الش ةةايو ،فه ةةد س ةةليما ؛ ش ةةينا  ،عل ةةس س ةةعود .)3112( .أث ةةر اس ةةتخدام الكت ةةا اةلكرتوني ةةة عل ةةس تنمي ةةة
التفكةري اةبةةداعف واالطةا تةةو اسةتخدام احلاسةةوا يف تعلةم األحيةةاش لةدا طةةًلا الصةف ال ةةال ثةةانوع
مدينةةة الريةةاو .جملةةة جامعةةة اةةنعاش للعلةةوم الرتبويةةة والنفسةةية ،ا لةةد ( ،)2العةةدد ( ،)0ينةةاير – يونيةةو
.3112
الشبول ،مهند أنور؛ عليا  ،ر ف مصطفس .)3102( .التعليم اةلكرتول ،0 .عما  :دار افاش للنشر
والتو يو.
شحاتة ،حسن .)3112( .التعليم اةلكرتول و رير العقل ،0 .القاهرة :دار العا العر .
شليب ،جمدع“ .)3112( .الكتةاا اةلكةرتول بةت املةايةا والعيةوا” .اسةرتجو يف  3102-2-31مةن:
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/03/23/160209.html
ااحل ،رميا اًلس الدين .)3102( .أثر التفاعل بت التلميحةات البصةرية واألسةلوا املعةريف يف الكتةاا
اةلكةةرتول علةةس التحصةةيل املعةةريف واألداش املهةةارة وسةةهولة االسةةتخدام لةةدا تًلميةةذ املرحلةةة ال انيةةة مةةن
التعليم األساسف .تكنولوجيا التعليم -مصر ،مج ،32ت.22-2 ،0
اةاحل ،عمةاد عيسةس .)3112( .الكتةاا اةلكةرتول  :e Bookاملفهةوم وااصةائا .مكتبةات نةت -
مصر ،مج  ،2ت .22- 30 ،2
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الص ةةبحس ،ا ةةباس عي ةةد .)3102( .فاعلية ةة اس ةةتخدام كائن ةةات ال ةةتعلم الرقمي ةةة يف تنمي ةةة مه ةةارات تص ةةميم
وتوظيةف الكتةا اةلكرتونيةةة التفاعليةة لةةدا طالبةات الدراسةات العليةةا جبامعةة ام القةةرا (رسةالة دكتةةورا
ت ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةري منشة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةورة) .جامعة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة ام الق ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرا ،مكة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة املكرمة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة .اسة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرتجو يف -2-30
0202منdorar.uqu.edu.sa:
اةةبيال ،شةةادع يمةةد عبةةد انةةادع .)3102( .اسةةتخدام الكتةةاا اةلكةةرتول يف تعلةةيم وتعلةةم احلاسةةا.
اسرتجو يف  ،3102-2-31متاس يف جملة تعليم جديد منhttp://cutt.us/GcDPI :
العةامرع .)3102( .تصةميم تعليمةف تعلمةف علةس وفةةل اسةرتاتيجيات العةاش املعةريف وأثةر يف صةيل مةةادة
الكيميةاش والتفكةري البصةرع لطةًلا الصةةف الرابةو العلمةف .املةؤمتر العلمةةف ال ةامن عشةر :منةاهج العلةةوم
بت املصرية والعاملية ،اجلمعية املصرية للرتبية العلمية ،مركة الشيخ ااحل كامل – جامعة األ هر ،مصر،
.322 – 302
عبد املقصود ،أمت دياا ااد  .)3103( .فاعلية برنامج تدرييب تفاعلف عت اةنرتنت يف تنمية مهارات
رنتاج برامج الفيديو التعليمية لدا طًلا شعبة تكنولوجيا التعليم بكلية الرتبية جامعةة األ هةر (رسةالة
دكتورا ) .كلية الرتبية ،جامعة األ هر.
العجرمف .)3102( .مدونة مهارات تصميم الكتاا اةلكرتول .نشر يف ،3102-2-01 :اسرتجو يف
 3102-2-30منhttp://e-learning-2030.blogspot.com/:
الفيفف ،عيسس أمحد .)3102( .ما هةو التعلةيم األ يةر ومةاهف أدواتةا .اسةرتجو يف  3102-2-31مت
نشر علس موقو تعليم جديدhttps://goo.gl/kYHQXj :
الفيفف ،يوسف تف .)3102( .توظيف الكتاا اةلكرتول يف تعليم وتعلةم احلاسةا .اسةرتجو يف -02
 3102-2مة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةن:
http://www.alukah.net/social/0/117586/#ixzz5FwV7QVZb
يمد ،هويدا يمد احلسيو .)3102( .تقومي الكتاا اةلكرتول يف اللغة العربية للصف ال ال االبتدائف
يف وش معايري اجلودة .دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس ،السعودية ،ت  ،22ج .23-00 ،3
مصا ية ،فريو ؛ تول ،جنود .)3102( .توثري الكتةا اةلكرتونيةة يف اكتسةاا املطالعةة والتحصةيل املعةريف
لدا طلبة جامعة تبسة .مذكرة مكملةة لنيةل شةهادة املاجسةتري .جامعةة العةر التبسةف ،تبسةة ،اجلةائةر.
اسرتجعت يف 3102-2-21منhttp://cutt.us/PaidI :
موق ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةو و ارة التعل ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةيم .)3102( .اس ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرتجو يف  3102-2-21م ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةن:
https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/future-gate-launch.aspx
512

2020 -  العدد الرابع-  المجلد الثامن عشر.….................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

 فاعليةةة بعةةض متغ ةريات تصةةميم وعةةرو الكتةةا اةلكرتونيةةة يف.)3102( . أسةةامة سةةعيد علةةف،هنةةداوع
 ةةوث عربيةةة يف جمةةاالت.التحصةةيل وتنميةةة الدافعيةةة تةةو الةةتعلم لةةدا طةةًلا شةةعبة تكنولوجيةةا التعلةةيم
.222 -322  ك ك،2  ت،الرتبية النوعية
) لتنميةةةInteractive eBook(  فاعليةةة كتةةاا رلكةةرتول تفةةاعلف.)3102( . هةةدا نااةةر،اليةةامف
) لدا الطالبةات املعلمةاتWeb Quests( مهارات تصميم وتوظيف الرحًلت املعرفية عت الويا
: متة ة ة ة ة ة ةةاس علة ة ة ة ة ة ةةس، مكة ة ة ة ة ة ةةة املكرمة ة ة ة ة ة ةةة، جامعة ة ة ة ة ة ةةة أم القة ة ة ة ة ة ةةرا.)(رسة ة ة ة ة ة ةةالة دكتة ة ة ة ة ة ةةورا تة ة ة ة ة ة ةةري منشة ة ة ة ة ة ةةورة
http://cutt.us/Z38Mg
: المراجع امجنبية:ثانيا
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