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 شكــر وتقديـــر

ي املتواضع يسعدني أن أتقدم لمىل هذا العمل العإبعد محد ا وشكره الذي هداني 

ىل من كان له الفضل األكرب يف إ متناناالبوافر الشكر والتقدير وعظيم 

 أستاذي الفاضل الدكتور فواز العبد ا  ىل مستوى املسؤوليةإتوجيهي ورفعي 

باألشراف على هذه الرسالة ، وعلى الدعم واإلرشاد  اًالذي تفضل مشكور

 إياه ..... جزاه ا كل اخلري.  منحين  الذي  والوقت يل   الذي قدمه
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 الذين تفضلوا بتحكيم أدوات البحثالكرام  األساتذة  وال يفوتين أن أشكر 

ومثابرهتم وحسن عملهم  لتزامهمالكر موصول اىل أفراد عينة البحث والش

 متنياتي هلم بالتوفيق والنجاح....وإنتاجهم 

وكل من   البحث  جتاه  رأيه  أو ساهم، أو أبدى ه، ختاماً أشكر كل من وج

 .صادقاً  دعاء  أو  طيبة قدم كلمة 
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 و انتمائي ... سوريا احلبيبة.  وعزي  إىل مصدر فخري

 والنصر ... شهدائنا األبرار    والكرامة بدمائهم آيات العزة   رواإىل من سطّ

 أطال ا يف أعمارهم ... أبي و أمي .  ..الفضل األول  إىل أصحاب

 . إخوتي  وأخواتياألمل ...   ننيوآ ىل من شاركوني ضحكة الفرح إ

  .األوفياء  تلدهم أمي ... أصدقائي الذين مل   إىل األخوة
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 الفصل األول                                                            التعریف بالبحث وخطواتھ

 مقدمة:

فتحرص على تنمیتها من خالل بذل الطاقات  ،الثروة البشریة محل اهتمام األمم والشعوب تعد   

الركیزة األساسیة في أي نهضة أو حضارة  كونه تربیة اإلنسان وتنمیة قدراته وٕاعداده للمستقبللوالجهود 

 ولّما كان .المحرك األساسي والباني الفاعل للحضارة اإلنسانیة بجمیع جوانبها فهو ،ألي أمة من األمم

تأثر بهذا  الذي فیها المجال التربوي،بما  كافةتطورًا سریعًا وهائًال في مجاالت الحیاة  یشهد المجتمع

االنفتاح الواسع على الشابكة االلكترونیة واستخدام الحاسوب في مجاالت التطور والتقدم وخاصًة بعد 

التطورات العلمیة والتقنیة من خالل  هذه على العملیة التعلیمیة لمواكبة یأتي سعي القائمینعدیدة، 

التأكید على تفعیل دور التقانة وتوظیفها في العملیة التعلیمیة السیما في ظل التزاید المعرفي وتراكم 

وزارة التربیة في الجمهوریة العربیة السوریة من خالل اطالق مشروعها في  هوهذا ما جسدتالمعلومات 

یعد اعتماد تكنولوجیا التعلیم ضرورة تدریب المعلمین على دمج التكنولوجیا ومستحدثاتها في التعلیم، إذ 

 منظومتها. جزء ال یتجزأ من بنیةالعملیة التعلیمیة كونها من الضرورات لضمان نجاح 

ومع ثورة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت التي یشهدها هذا العصر، برزت العدید من    

المستحدثات التكنولوجیة والمعلوماتیة التي ألقت بظاللها على النظم التعلیمیة العالمیة، مما دفع بهذه 

علیمیة جدیدة لمواكبة هذا المد النظم في ضوء التقدم المستمر في تكنولوجیا التعلیم إلى ابتكار نماذج ت

التكنولوجي، فظهرت أوعیة حدیثة لتقدیم المعلومات یغلب علیها الطابع الرقمي، ُیشكل الكتاب 

اإللكتروني أحد أبرز روافدها، مساهمًا في خلق بیئة بدیلة تجمع بین قوة النص واإلمكانات التي تتیحها 

 &  Estradaة نوعیة في مجال االبتكارات التعلیمیة" (البیئة الرقمیة، لیمثل بذلك "خطوة فّعالة ونقل

conaway, 2012, 130 إضافًة إلى الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة التي وصفها بوزیتو وأالدا (

)Buzzetto & Alada, 2008, 50 "بأنها "أحد أكبر االبتكارات الحدیثة في التكنولوجیا التربویة (

فمع الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة یستطیع المتعلم أن یتعلم عن طریق لقطات الفیدیو والصور والملفات 

الصوتیة ووصالت اإلنترنت، فهي بذلك تقدم نظرة أكثر تنوعًا وشمولیة لطرائق تقدیم المعلومات 

فاعلیة الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة  دراسةكتروني، كل هذا دفع بالعدید من الباحثین إلى بشكلها اإلل

الدراسات فاعلیتهما في زیادة التحصیل ورفع مستوى األداء،  تلكوالكتاب اإللكتروني، وقد أثبتت 

)، 2009 )، (جعفر،2006، العجلوني وأبو زینة)، (Guun & Bitt, 2003كدراسة كل من (

 .)Samrejrongroj & et al, 2014)، (2014، )، (الیامي2011، وي(الحم
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في تكنولوجیا التعلیم بهدف تطویر الواقع  االهتمام المتزاید الذي تشهده األوساط التربویة كما أن    

إلى ضرورة تطویر برامج إعداد الطلبة في كلیات التربیة بكافة  دفع ،ورفع مستوى المخرجات

وهذا ما أكد علیه المؤتمر  ،اختصاصاتها وفتح أقسام خاصة بإعداد متخصصین في تكنولوجیا التعلیم

تحت عنوان "تكنولوجیا التعلیم في  )2000(العلمي للجمعیة المصریة لتكنولوجیا التعلیم الذي عقد عام 

لواقع والمأمول" حیث أكد على إنشاء أقسام لتكنولوجیا التعلیم في جمیع كلیات التربیة الجامعات بین ا

واالهتمام بتنمیة مهاراتها لدى طالب الجامعات من خالل إعداد مقررات دراسیة قائمة على التعلم 

تعلیم "إذ لم یعد الهدف من ال ،)52، 2003الذاتي وتدعیمها بالمستحدثات التكنولوجیة (سرایا وسالم،

في هذه األلفیة إكساب الطالب المعرفة فقط، بل تعداه إلى ضرورة إكسابه المهارات والقدرات واالعتماد 

  .)7، 2012، صیام و آخرون( على الذات لیكون قادرًا على التفاعل مع متغیرات العصر"
في مجال تكنولوجیا التعلیم  بالمعارف وتدریبهم على المهارات الطلبة تزوید فإن من هذا المنطلق    

، وهذا ما یدعو إلى التغیرات السریعة والمتالحقة لمواكبةأمرًا ذو أهمیة  ، أصبحوتطبیقاتها التربویة

والتكنولوجیة الحدیثة التي تدعو إلى تهیئة طلبة كلیة التربیة للتمكن من  األخذ بالتوجهات التربویة

 مازالت نواحي القصورإذ إن ها وتقنیاتها وتحدیاتها، تخصصاتهم العلمیة بكافة مستجداتها ومهارات

وفقًا ِلما تشیر إلیه بعض الدراسات، كدراسة  التربیة، یر من برامج إعداد الطلبة في كلیاتتعتري الكث

السیما فیما یتعلق بتعاطیهم مع المستحدثات التكنولوجیة  )،2008)، ودراسة (سالم،2008(الزهراني،

إكسابهم  ال تعمل علىأن مقررات تكنولوجیا التعلیم  إضافًة إلىتوظیفها،  وكیفیة تصمیمها وألیات

  .م اإللكتروني بعد تخرجهمیالمهارات الالزمة لالندماج في منظومة التعل

مهارتي تصمیم الحقیبة التعلیمیة  وبخاصةً  التكنولوجیة بالمهاراتالبحث الحالي  اهتمبناًء على ذلك     

 مجال في الحدیثة المتغیرات ضوء في امألهمیتهنظرًا  ،االلكترونیة والكتاب االلكتروني وٕانتاجهما

 .العملیة الجوانب على تركز أن یجبو  نظریة منها أكثر ممارسة التكنولوجیاوانطالقًا من أن  التعلیم

كساب طلبة كلیة التربیة مهارتي تصمیم الحقیبة إل بناء برنامج حاسوبي سعى الباحث إلى من هنا     

 البحث عینة على أثره لمعرفة تهُ فاعلی قیاس ثم ومنالتعلیمیة اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني وٕانتاجهما 

 من العصر لمتغیرات ذلك في مستجیباً  ،التطبیق ذلك نتائج إلى والوصول البرنامج، هذا اجتازت التي

تصمیم وٕانتاج الحقائب  مجال في والمعلومات الخبرات ببعض التربوي األدب رفد ومحاوالً  جهة،

 ة من جهة أخرى.االلكترونی التعلیمیة االلكترونیة والكتب
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 مشكلة البحث: -1

 -وتقنیات التعلیمتخصص المناهج –إكساب طلبة كلیة التربیة  من ضرورةمشكلة البحث  تنطلق   

مهارتي تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني وٕانتاجهما، تماشیًا مع التطورات 

في مجال تكنولوجیا التعلیم التي تعد من بین أهم المالمح العامة التي تشكل التطورات  الحاصلة

ات التي أكدت على دید من المؤتمر الحادثة في مجال االتصاالت والمعلومات، واستجابًة لتوصیات الع

مثل: المؤتمر التربوي الثالث لوزراء  ،ضرورة االهتمام بالتكنولوجیا الحدیثة في تطویر النظام التربوي

والذي جاء فیه دعوة كلیات التربیة إلى فتح أقسام إلعداد  2002التعلیم العرب المنعقد في الجزائر عام 

)، 41، 2006 هاراتها لدى الطلبة (ناصر،متخصصین في تكنولوجیا التعلیم والعمل على تنمیة م

والذي  2001والمؤتمر العلمي الثامن للجمعیة المصریة لتكنولوجیا التعلیم المنعقد في القاهرة عام 

ها في العملیة أوصى بضرورة التدریب المستمر على مستحدثات تكنولوجیا التعلیم والمعلومات وتوظیف

)، Shaqoar, 2005العدید من الدراسات كدراسة ()، كما أوصت 4، 2012، التعلیمیة (حسامو

) بضرورة تصمیم برامج تدریبیة تسهم في تنمیة المهارات التكنولوجیة 2008 (البسیوني والشرقاوي،

  لدى الطلبة لمواكبة التطورات المتسارعة.

كلیة  الثة فيالسنة الث المقرر تدریسها لطلبةت ذات الصلة بتكنولوجیا التعلیم وبالرجوع إلى المقررا   

 على المعارف النظریة هذه المقررات تركیزالحظ الباحث  -وتقنیات التعلیمتخصص المناهج  –التربیة

المتعلقة  للخطوات العملیة وافتقارهاالخاصة بتصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني، 

مهارات تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة األمر الذي یقود إلى ضعف الطلبة في  المهارتین،بتلك 

جانب العملي الخاص بهذه وهذا ما المسه الباحث خالل دراسته في كلیة التربیة لل، والكتاب اإللكتروني

، ب) والتي جاءت للكشف عن 2015، أ)، و(مبارك، 2015نتائج دراسة (مبارك، ، وأثبتته المقررات

 ارات تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني.درجة امتالك طلبة كلیة التربیة لمه

بناء برنامج حاسوبي یسهم في إكساب طلبة كلیة التربیة مهارتي ب انطالقًا مما سبق رغب الباحث   

 تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني وٕانتاجهما.

 ن السؤال اآلتي:وعلیه تتلخص مشكلة البحث في اإلجابة ع   

إكساب طلبة كلیة التربیة مهارتي تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة في ما فاعلیة برنامج حاسوبي 

 والكتاب اإللكتروني وٕانتاجهما؟
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 أهمیة البحث: -2

 :باآلتيتتجلى أهمیة البحث    

واستجابته لتوصیات العدید من الدراسات والمؤتمرات  ،محاولته مسایرة االتجاهات المعاصرة -2-1

 التي أوصت بضرورة التدریب المستمر على مستحدثات التكنولوجیا وتطبیقاتها التربویة.

اتساقه مع توجهات وزارة التربیة في الجمهورّیة العربّیة السوریة، بتبني خطة دمج التكنولوجیا  -2-2

 .تكنولوجیة المتسارعةفي التعلیم، تماشیًا مع التطورات ال

كونه من األبحاث األولى (في حدود علم الباحث) التي تناولت إكساب طلبة كلیة التربیة  -2-3

 مهارتي تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني وٕانتاجهما.

إلكتروني بشكل مساعدته طلبة كلیة التربیة في تصمیم وٕانتاج حقیبة تعلیمیة إلكترونیة وكتاب  -2-4

فًعال یخدم العملیة التربویة، لمواكبة األسالیب الحدیثة في التدریس، من خالل برنامج حاسوبي مصمم 

 میة.یعكس الدور الذي تؤدیه التكنولوجیا الحدیثة في زیادة كفاءة العملیة التعلیمیة التعلّ 

قرار في كلیة التربیة على ما قد یترتب على البحث من نتائج یمكن أن تلفت أنظار أصحاب ال -2-5

ضرورة تطویر المقررات ذات الصلة بتكنولوجیا التعلیم من الناحیة العملیة واألدائیة المتصلة بتطبیقات 

 التكنولوجیا في التعلیم.

قد یشكل مشروعًا لتبني البرنامج الحاسوبي وتطویره واعتماده كمادة تدریبیة ضمن البرامج  -2-6

 ة التربیة.العملیة إلعداد طلبة كلی

 أهداف البحث: -3

 یهدف البحث إلى:   

تعّرف فاعلیة البرنامج الحاسوبي في إكساب طلبة كلیة التربیة مهارتي تصمیم الحقیبة التعلیمیة  -3-1

 اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني وٕانتاجهما.

 م.بالتعلّ تحدید مدى قدرة البرنامج الحاسوبي في تحقیق احتفاظ أفراد عینة البحث  -3-2

 نحو البرنامج الحاسوبي. أفراد عینة البحثطلبة التعّرف اتجاهات  -3-3

تقدیم مجموعة من المقترحات (في ضوء نتائج البحث) لتطویر مهارات الطلبة في تصمیم  -3-4

 الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني وٕانتاجهما.
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 أسئلة البحث: -4

 یحاول البحث اإلجابة عن األسئلة اآلتیة:  

ما فاعلیة البرنامج الحاسوبي في إكساب طلبة كلیة التربیة مهارتي تصمیم الحقیبة التعلیمیة  -4-1

 اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني وٕانتاجهما؟

 م؟ما فاعلیة البرنامج الحاسوبي في احتفاظ أفراد عینة البحث بالتعلّ  -4-2

 نحو البرنامج الحاسوبي؟ أفراد عینة البحثطلبة الما اتجاهات  -4-3

ما المقترحات المستخلصة (في ضوء نتائج البحث) لتطویر مهارات الطلبة في تصمیم الحقیبة  -4-4

 التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني وٕانتاجهما؟

 متغیرات البحث: -5

 المتغیرات المستقلة:  -5-1

المتضمن مهارتي تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب و  المصمم الحاسوبيالبرنامج  -

 اإللكتروني وٕانتاجهما.

 المتغیرات التابعة: -5-2

واالختبارین التجمیعي التحصیلي المعرفي القبلي/البعدي/المؤجل  االختبارتحصیل الطلبة في  -

 .نِلكال المهارتیالخاصة  التحصیلیین القبلیین/البعدیین

 .ِلكال المهارتین الطلبة في االختبارین األدائیین القبلیین/البعدیینأداء  -

نحو البرنامج الحاسوبي (تقاس بدرجات أفراد المجموعة التجریبیة على استبانة اتجاهات الطلبة  -

 .االتجاهات المعّدة لهذا الغرض من قبل الباحث)

 فرضیات البحث: -6

 %0.05مستوى داللة  سیتم اختبار الفرضیات عند  

التجریبیة في االختبار  روق ذات داللة احصائیة بین متوسط درجات أفراد المجموعةال توجد ف -6-1

القبلي، ومتوسط درجاتهم في االختبار التجمیعي التحصیلي التجمیعي التحصیلي المعرفي/

 لكتروني وٕانتاجهما.لمهارتي تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب اإل المعرفي/البعدي
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التجریبیة في االختبار  روق ذات داللة احصائیة بین متوسط درجات أفراد المجموعةال توجد ف -6-2

الخاص بمهارة  في االختبار التحصیلي المعرفي/البعدي ومتوسط درجاتهم القبلي،التحصیلي المعرفي/

 تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة وٕانتاجها.

في االختبار متوسط درجات أفراد المجموعة التجریبیة ال توجد فروق ذات داللة احصائیة بین  -6-3

الخاص بمهارة تصمیم الحقیبة التعلیمیة  القبلي، ومتوسط درجاتهم في االختبار األدائي/البعدياألدائي/

 اإللكترونیة وٕانتاجها.

راد المجموعة التجریبیة في االختبار متوسط درجات أفال توجد فروق ذات داللة احصائیة بین  -6-4

الخاص بمهارة في االختبار التحصیلي المعرفي/البعدي  ومتوسط درجاتهم التحصیلي المعرفي/القبلي،

 تصمیم الكتاب اإللكتروني وٕانتاجه.

متوسط درجات أفراد المجموعة التجریبیة في االختبار ال توجد فروق ذات داللة احصائیة بین  -6-5

الخاص بمهارة تصمیم الكتاب قبلي، ومتوسط درجاتهم في االختبار األدائي/البعدي األدائي/ال

 اإللكتروني وٕانتاجه.

 منهج البحث: -7

 ذي المجموعة الواحدة كونه یناسب طبیعة البحث الحالي، وذلك استخدم الباحث المنهج التجریبي  

العملي لمهارتي تصمیم الحقیبة لقیاس فاعلیة البرنامج الحاسوبي في التحصیل المعرفي واألداء 

 یة والكتاب اإللكتروني وٕانتاجهما.التعلیمیة اإللكترون

 المجتمع األصلي وعینة البحث: -8

 بكلیة /وتقنیات التعلیمتخصص المناهج  / الثالثة السنة طلبة جمیع للبحث األصلي المجتمع شمل   

طالبًا وطالبة، وفقًا  )250( والبالغ عددهم 2015/2016في جامعة دمشق للعام الدراسي  التربیة

 مقرر یدرسون ألنهم علیهم االختیار وقع وقد، دمشق بجامعة التربیة كلیة فيلبیانات شؤون الطالب 

 وطالبة. طالباً  )26عددها ( بلغ قصدیة عینة منهم اختیر ،تصمیم وٕانتاج الوسائل التعلیمیة

تّم استبعاد طالبان من أفراد عّینة البحث بسبب عدم التزامهم بالحضور في بعض جلسات تطبیق   

 .) طالبًا وطالبة لیشّكل هؤالء عّینة التجربة األساسّیة24البرنامج الحاسوبي مع أدواته، فبقي (
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 حدود البحث: -9

 التزم البحث بالحدود اآلتیة:  

مهارتي تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب حدود علمیة: اقتصر البحث على  -9-1

 اإللكتروني وٕانتاجهما.

 حدود مكانیة: كلیة التربیة في جامعة دمشق. -9-2

 .2015/2016حدود زمانیة: الفصل األول من العام الدراسي  -9-3

كلیة التربیة / في وتقنیات التعلیم: عینة من طلبة السنة الثالثة /تخصص المناهج حدود بشریة -9-4

 جامعة دمشق.

 أدوات البحث: -10

 لتحقیق أهداف البحث قام الباحث ببناء األدوات اآلتیة:  

) باستخدام برنامج 2002 ،البرنامج الحاسوبي المصمم وفق نموذج (عبد اللطیف الجزار -10-1

لمهارتي تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني  Power Pointالعروض التقدیمیة 

 وٕانتاجهما.

 أدوات التقویم الخاصة بالبرنامج الحاسوبي وهي: -10-2

 القبلي/البعدي/المؤجل.ختبار التجمیعي التحصیلي المعرفي اال -

 القبلي/البعدي الخاص بكل مهارة.االختبار التحصیلي المعرفي  -

 القبلي/البعدي الخاص بكل مهارة.االختبار األدائي  -

 بطاقة مالحظة أداء الطالب في االختبار األدائي لكل مهارة. -

 استبانة اتجاهات الطلبة نحو البرنامج الحاسوبي. -

 إجراءات البحث: -11

 تم البحث وفق الخطوات اآلتیة:  

 األدب التربوي والدراسات ذات الصلة بموضوع البحث الحالي. مراجعة -11-1

ة /تخصص المقرر تدریسها لطلبة السنة الثالثات المتعلقة بتكنولوجیا التعلیم مراجعة المقرر  -11-2

 / في كلیة التربیة بجامعة دمشق. وتقنیات التعلیمالمناهج 
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ت التدریبیة الختیار النموذج المالئم دراسة وتحلیل بعض نماذج التصمیم التعلیمي للمنظوما -11-3

) 2002 ،لتصمیم منظومة التدریب الالزمة للبحث الحالي، وقد تم اختیار نموذج (عبد اللطیف الجزار

 لتطبیق خطواته في بناء البرنامج.

 بناء البرنامج الحاسوبي مع أدوات التقویم الخاصة به. -11-4

 تحكیم البرنامج الحاسوبي وأدواته. -11-5

وتقنیات إجراء التجربة االستطالعیة على عینة من طلبة السنة الثالثة /تخصص المناهج  -11-6

 أدوات البحث. لضبط/ التعلیم

وفق الخطوات  ستاذ المشرف على التطبیقبة األساسیة للبحث بعد موافقة األإجراء التجر  -11-7

 األتیة:

 االستعداد لتطبیق تجربة البحث. -

على  صیلي المعرفي القبلي، واالختبارین األدائیین القبلیینتطبیق االختبار التجمیعي التح  -

 أفراد عینة البحث.

 مهارة قبل البدء بتدریسها.بال تطبیق االختبار التحصیلي المعرفي القبلّي الخاص -

كتروني تدریس أفراد عینة البحث مهارتي تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب اإلل -

 وٕانتاجهما باستخدام البرنامج الحاسوبي المصمم لهذا الغرض.

مهارة بعد االنتهاء من لل تطبیق االختبار التحصیلي المعرفي البعدّي، واالختبار األدائي البعديّ  -

 تدریسها.

المهارتین  البعدي، بعد االنتهاء من تدریسختبار التجمیعي التحصیلي المعرفي تطبیق اال -

 ي البرنامج الحاسوبي.ف المتضمنتین

 تطبیق استبانة االتجاهات على أفراد عینة البحث لتعّرف اتجاهاتهم نحو البرنامج الحاسوبي. -

تطبیق االختبار التجمیعي التحصیلي المعرفي المؤّجل، بعد مرور أسبوع من تطبیق االختبار  -

حتفاظ التحقیق ا البعدي لتعّرف فاعلیة البرنامج الحاسوبي في التجمیعي التحصیلي المعرفي

 لدى الطلبة أفراد عینة البحث. بالتعّلم

القیام بالمعالجات االحصائیة المناسبة الستخالص النتائج ومناقشتها وتفسیرها وتقدیم  -

 المقترحات في ضوئها.
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 مصطلحات البحث وتعریفاته اإلجرائیة: -12

 الفاعلیة: -12-1

(أبو  باعتبارها متغیرًا مستقًال في أحد المتغیرات التابعة""مدى األثر الذي تحدثه المعالجات التجریبیة   

 ).7، 2012مطلق،

: مدى التغییر الذي یمكن أن یحدثه البرنامج الحاسوبي المصمم بعد یعرفها الباحث إجرائیًا بأنها

تطبیقه على عینة البحث، وقدرته على تحقیق األهداف التي ُصمم من أجلها، وتقاس فاعلیة البرنامج 

 ).1.2الذي حدد عتبة الفاعلیة بـ (دام معادلة الكسب المعدل لبالك، ئیًا باستخاحصا

 البرنامج الحاسوبي: -12-2

"وحدة تعلیمیة مصممة بطریقة مترابطة، متضمنة مجموعة من الخبرات واألنشطة والوسائل وأسالیب    

 ).75، 2000 التقویم المتنوعة" (عفانة،

: مجموعة من المعارف والخبرات واألنشطة المصممة بطریقة منظمة یعرفه الباحث إجرائیًا بأنه

) بهدف إكساب طلبة كلیة التربیة/تخصص المناهج 2002ومترابطة وفق نموذج (عبد اللطیف الجزار 

 وٕانتاجهما. والكتاب اإللكتروني / مهارتي تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیةوتقنیات التعلیم

 المهارة: -12-3

"نمط من األداء المتقن الموّجه نحو إنجاز عمل من األعمال أو مهّمة معّینة بسیطة أو معّقدة،    

وتتكّون من سلسلة من األعمال أو السلوكات والحركات یقوم بها المتعّلم بسرعة وٕاتقان وبأقل جهد 

 .)23-22، 2008ووقت وتكالیف" (زیتون والعبد اهللا، 

مجموعة األداءات العلمیة والتطبیقیة التي یجب أن یمتلكها الطالب : یعرفها الباحث إجرائیًا بأنها

حقیبة تعلیمیة  وٕانتاج ویطبقها بكفاءة وٕاتقان، بأقل وقت وجهد ممكنین بشكل یمكنه من تصمیم

 إلكترونیة وكتاب إلكتروني.

 التصمیم: -12-4

تخطیط وتصور نظامیة، أو مكثفة تسبق تطویر أي شيء، أو تنفیذ أي خطة، تهدف لحل  "عملیة  

 ).242، 2005، مشكلة معینة" (الیونسكو
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: مجموعة الخطوات واإلجراءات المنهجیة المنظمة، والتي ُتعنى بتحدید یعرفه الباحث إجرائیًا بأنه

لوسائل التعلیمیة الالزمة إلنتاج مادة تعلیمیة الشروط والمواصفات التعلیمیة، واختیار المادة العلمیة وا

 فّعالة.

 اإلنتاج: -12-5

: مجموعة اإلجراءات التي یتم من خاللها ترجمة المواصفات والخصائص یعرفه الباحث إجرائیًا بأنه

 إلى واقع عملي تطبیقي. التصمیمفي مرحلة  تحدیدهاالتعلیمیة التي تم 

 التعلیمیة اإللكترونیة: الحقیبة -12-6

"برنامج تعلیمي محكم التنظیم، هدفه األساسي المساعدة على تفرید التعلیم عن طریق مجموعة من   

الوسائل واألسالیب المتعددة، والمحتوى متعدد المستوى، واألنشطة المتعددة التي تتیح للمتعلم فرصًا من 

(سالم  حقیق األهداف التعلیمیة المرجوه"ده في تاالختیارات المتعددة بحیث تناسب نمط تعلمه وتساع

 ).220، 2003وسرایا،

وعاء معرفي یحتوي على عدة مصادر للتعّلم، ُصممت على شكل برنامج : یعرفها الباحث إجرائیًا بأنها

تراعي الفروق الفردیة بین المتعلمین  ،متعدد الوسائط، یقترح مجموعة من األنشطة والبدائل التعلیمیة

 وتساعدهم على تحقیق األهداف التعلیمیة المرجوة.

 الكتاب اإللكتروني: -12-7

) ُیعرض حاسوبیًا من خالل برمجیات PDF"كتاب في صیغة رقمیة (مثل صیغة المستند المحمول  

اإللكتروني بتمكین القارئ من البحث وتجهیزات خاصة، لیتمكن المتعلمون من قراءته، ویمتاز الكتاب 

 ).39، 2014، والتقدم في النص بسهولة ویسر" (عّمار والموسوي

مزود بعناصر الوسائط : ملف نصي یشبه في ترتیبه الكتاب المطبوع، یعرفه الباحث إجرائیًا بأنه

یر النصوص أو المتعددة والنصوص الفائقة واالرتباطات التشعبیة، یتم إعداده بواسطة أحد برامج تحر 

 .HTMLأو بصیغة  PDFبواسطة برامج الملفات النصیة المنتشرة على اإلنترنت مثل أدوب أكروبات

 دراسات سابقة: -13

العدید من الدراسات السابقة العربیة واألجنبیة التي تناولت مهارات تصمیم وٕانتاج تكنولوجیا هناك    

إضافًة إلى بعض الدراسات التي تناولت فاعلیة الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب  التعلیم
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والتي حاول الباحث جاهدًا الوصول إلیها، واإلفادة منها في تصمیم أدوات البحث واتباع  اإللكتروني،

األحدث المنهجیة المالئمة، وسوف یتم عرض هذه الدراسات وفقًا لتسلسلها الزمني من األقدم إلى 

 بصرف النظر عن مكان الدراسة، ثم بیان موقع الدراسة الحالیة منها.

 ):Ham, 2001دراسة هام ( -13-1

 .أدوات البرامج المتعددة" تطبیقاتعنوان الدراسة: "مشروع تعّلم 
Project teach Implements versatile software"" 

 الوالیات المتحدة األمریكیة.مكان الدراسة: 

ولوجیا داخل المقررات الدراسیة، على دمج التكن معّلمینهدفت الدراسة إلى تدریب هدف الدراسة: 

تصمیم وٕانتاج  ،یكروسوفت)اتناول األول: أنظمة التدریب على برامج (الم ،تضمن التدریب جزأین

تدریبهم على كیفیة دمج التكنولوجیا  الثانيتناول تصمیم صفحات الویب، و  ،الوسائط المتعددة

 والمستحدثات داخل المقررات الدراسیة باستخدام الحاسوب.

وتمّثلت األدوات  ،معّلمًا في من معلمي المدارس) 33( شملت عینة الدراسة عینة الدراسة وأدواتها:

 المستخدمة بالدراسة في االختبارات التحصیلیة وبطاقة المالحظة.

 :كاآلتيجاءت نتائج الدراسة  نتائج الدراسة:

لبرامج تدریبیة متنّوعة تقابل احتیاجاتهم من أجل التمّكن من دمج التكنولوجیا  عّلمیناحتیاج الم -

 داخل المقررات الدراسیة.

 حول دمج التكنولوجیا في المقررات الدراسیة قبل التدریب وبعده. المعّلمینوجود فروق لدى  -

 ):2002( دراسة عبد الحمید -13-2

 Power برنامج مقترح لتدریب الطالب المعلمین على استخدام العروض التقدیمیة"عنوان الدراسة: 

Point تصمیم وٕانتاج برمجیات تعلیمیة متعددة الوسائط وتنمیة اتجاهاتهم نحو استخدام  في

 ".التعلیم فيالكمبیوتر 

 .السعودیة -جامعة الملك فیصلمكان الدراسة: 

 استخدام على المعلمین الطالب لتدریب مقترح برنامج إعداد إلى الدراسة هدفتهدف الدراسة: 

 وتنمیة الوسائط متعددة تعلیمیة برمجیات وٕانتاج تصمیم في Point  Powerالعروض التقدیمیة

 .التعلیم في الكمبیوتر استخدام نحو اتجاهاتهم
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 جامعة الملك التربیة بكلیة الثالث المستوى طالب على الدراسة تطبیق اقتصر عینة الدراسة وأدواتها:

 تقویم بطاقة  الباحث استخدم الدراسة وألغراض ،التربیة في الحاسب استخدام لمقرر والمسجلین فیصل

 المعرفیة الجوانب في تحصیلي اختبار، الوسائط متعددة التعلیمیة للبرمجیات الطالب إنتاج مستوى

 التعلیمیة البرامج إنتاج في الكمبیوتر استخدام نحو اتجاهات قیاس، مالمقترح البرنامج یتضمنها التي

 .الوسائط متعددة

 وٕانتاج البرمجیات تصمیم مهارات درست التي التجریبیة المجموعة تفوق النتائج بینت نتائج الدراسة:

 استخدام بدون درست التي المجموعة الضابطة مع التقدیمیة بالمقارنة العروض باستخدام التعلیمیة

 المعلمین بتدریب االهتمام بضرورة الدراسة وأوصت، المقترح البرنامج فاعلیة إلى یشیر مما العروض

 .الدراسیة المقررات مختلف في الوسائط تعلیمیة متعددة برمجیات إنتاج في الكمبیوتر استخدام على

 ):2002دراسة الل ( -13-3

برنامج في تكنولوجیا الوسائط المتعددة في التحصیل وتنمیة مهارات إنتاج  فاعلیة"عنوان الدراسة: 

 ."الشرائح المتزامنة صوتیًا لدى طالب كلیة التربیة

 .مكة المكّرمةمكان الدراسة: 

تحدید إطار عام للمهارات العملیة الالزمة إلنتاج الشرائح المتزامنة  هدفت الدراسة إلىهدف الدراسة: 

نتاج إالتحصیل وتنمیة مهارات  في قیاس فاعلیتهو  تكنولوجي متعدد الوسائط برنامجٕاعداد و  صوتیًا،

 .التربیة ةلدى طالب كلی صوتیاً  لشرائح المتزامنةا

) طالبأ وطالبة، ُقسمت إلى مجموعتین تجریبیة 50تكونت عینة الدراسة من ( عینة الدراسة وأدواتها:

لتقییم أداء الطالب في  وضابطة، استخدم الباحث اختبار تحصیلي للمحتوى التعلیمي وبطاقة مالحظة

 .مهارات انتاج الشرائح المتزامنة صوتیاً 

 نتائج الدراسة اآلتي: ظهرتأ نتائج الدراسة:

احصائیًا بین متوسطي درجات أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق وجود فروق دالة  -

 البعدي لالختبار التحصیلي، لصالح المجموعة التجریبیة.

وجود فروق دالة احصائیًا بین متوسطي درجات أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق   -

ارات إنتاج الشرائح المتزامنة صوتیًا، لصالح المجموعة البعدي لبطاقة مالحظة األداء المرتبطة بمه

 التجریبیة.
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 ):Wilson, Landoni & Gibb, 2002( وجیب لندوني دراسة ویلسون و -13-4

 ".المبادئ التوجیهیة في تصمیم الكتب اإللكترونیة"عنوان الدراسة: 
Guidelines for designing electronic books"" 

 .المملكة المتحدة  -كالیدستراثجامعة  مكان الدراسة:

هدفت الدراسة إلى وضع مجموعة من المبادئ التوجیهیة في تصمیم الكتب  هدف الدراسة:

 .اإللكترونیة

) محاضر وباحث من مختلف التخصصات 100تكونت عینة الدراسة من (عینة الدراسة وأدواتها: 

في تشكیل المبادئ التوجیهیة على في جامعة ستراثكالید في المملكة المتحدة، اعتمدت الدراسة 

التقییمات التي قدمها أفراد عینة البحث حول مجموعة من الكتب اإللكترونیة المقترحة من قبل الباحثین 

باستخدام بطاقة تقییم، والمقارنة بین عدة موسوعات إلكترونیة، إضافًة إلى نتائج العدید من الدراسات 

 ذات الصلة.

) مبدأ خاص بتصمیم الكتب اإللكترونیة اهتم أول 20راسة إلى تحدید (توصلت الد نتائج الدراسة:

) منها بتصمیم مظهر الكتاب وما یتضمنه من نصوص فائقة وارتباطات تشعبیة وعناصر 15(

الوسائط المتعددة المساندة للمحتوى إضافًة إلى احجام الخطوط واأللوان ضمن الكتاب اإللكتروني، 

 ة األخیرة باألجهزة الخاصة بقراءة الكتب اإللكترونیة.بینما اهتمت المبادئ الخمس

 :) ,2003Gunn &Pitt( تیوب جندراسة  -13-5

الطلبة في مادة في دعم تعلیم  رالكمبیوت إلىالحقیبة التعلیمیة المستندة فاعلیة " :الدراسة عنوان

 ."الطفیلیات
"The effectiveness of computer based teaching packages in supporting 
student learning of parsitology" 

  .بریطانیا -جامعة لیفربولمكان الدراسة: 

 ،تقییم تصورات الطلبة للحقائب التعلیمیة الحاسوبیة بعلم األحیاء هدفت الدراسة إلى هدف الدراسة:

 .قیاس تأثیر الحقیبة التعلیمیة الحاسوبیة في تحسین أداء الطلبةو 

كانت أدوات الدراسة عبارة عن ، ) طالبًا وطالبة32شملت عینة الدراسة (عینة الدراسة وأدواتها: 

 واختبار تحصیلي قبلي / بعدي. ،حقیبة تعلیمیة حاسوبیة
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الطلبة الذین درسوا بالحقیبة التعلیمیة الحاسوبیة، حصلوا على  أظهرت النتائج أن نتائج الدراسة:

 وا بالطریقة التقلیدیة.معلومات أفضل من الذین درس

 ):2006دراسة مدني ( -13-6

تصمیم حقیبة تعلیمیة وٕانتاجها حول بعض المفاهیم في الجغرافیة الطبیعیة في "عنوان الدراسة: 

 ."ضوء آیات القران الكریم

 .اإلمارات -جامعة الشارقةمكان الدراسة: 

التعلیمیة متعددة الوسائط في إكساب الطلبة هدفت الدراسة إلى بیان فاعلیة الحقیبة هدف الدراسة: 

 بعض المفاهیم في الجغرافیة، ومقارنتها بالحقیبة التعلیمیة التقلیدیة.

) طالبًا وطالبة في الصف األول الثانوي، كانت 40تكونت عینة الدراسة من ( عینة الدراسة وأدواتها:

تعلیمیة تقلیدیة، واختبار قیاس تحصیل أدوات الدراسة عبارة عن حقیبة تعلیمیة حاسوبیة، حقیبة 

 المفاهیم.

 توصلت الدراسة إلى:نتائج الدراسة: 

وجود فروق دالة إحصائیًا لصالح استخدام الحقیبة التعلیمیة الحاسوبیة، وذلك من ناحیة الشكل   -

 .والمحتوى والمنهجیة العلمیة

لتجریبیة (الذین درسوا بالحقیبة دالة إحصائیًا بین متوسط درجات أفراد المجموعة اوجود فروق  -

التعلیمیة الحاسوبیة)، ودرجات أفراد المجموعة الضابطة (الذین درسوا بالحقیبة التعلیمیة التقلیدیة)، 

 لصالح المجموعة التجریبیة.

 ):2009دراسة جعفر ( -13-7

في تعلم وتعلیم فاعلیة الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة في التعلم الذاتي والجمعي "عنوان الدراسة: 

 ."التاریخ في المرحلة الثانویة مادة

 .سوریة -جامعة دمشق مكان الدراسة:

تصمیم حقیبة تعلیمیة الكترونیة في التعلم الذاتي والتعلیم الجمعي  إلى هدفت الدراسةهدف الدراسة: 

من خالل استخدام  قیاس مستوى تحصیل الطلبة و في مادة التاریخ للصف الثاني الثانوي األدبي

 .مادة التاریخ دراسةفي ها نحو استخدام همتعرف اتجاهات إضافة إلى، اإللكترونیةالحقیبة التعلیمیة 
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، تكونت ) طالبًا وطالبة من مدارس مدینة القنیطرة96بلغ حجم عینة البحث (عینة الدراسة وأدواتها: 

اختبار تحصیلي و  تعلیمیتین في مادة التاریخحقیبة تعلیمیة الكترونیة لوحدتین أدوات الدراسة من 

في  اإللكترونیةاتجاهات الطلبة نحو استخدام الحقیبة التعلیمیة  استبانة إضافًة إلى سیتیناللوحدتین الدر 

 .دراسة مادة التاریخ

 توصلت الدراسة إلى:نتائج الدراسة: 

مع وجود فرق ذو  فاعلیة استخدام الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة في التعلم الذاتي والتعلیم الجمعي -

 داللة إحصائیة لصالح طریقة التعلم الذاتي.

التي درست بطریقة التعلم الذاتي) والضابطة لصالح ین المجموعتین التجریبیة األولى (وجود فرق ب -

 المجموعة التجریبیة األولى.

التي درست بطریقة التعلم الجمعي) والضابطة لصالح ن المجموعتین التجریبیة الثانیة (جود فرق بیو  -

 المجموعة التجریبیة الثانیة.

 ):2009دراسة الجنزوري ( -13-8

أثر بعض أنماط تصمیم الكتاب اإللكتروني على تنمیة مهارات تشغیل واستخدام "عنوان الدراسة: 

 ."طالب كلیة التربیة النوعیةأجهزة العرض الضوئي لدى 

 .مصر -جامعة المنوفیة مكان الدراسة:

وتعّرف أثر استخدامه على تنمیة تصمیم وٕانتاج كتاب إلكتروني  هدفت الدراسة إلىهدف الدراسة: 

 التحصیل المعرفي واألداء المهاري لدى طلبة كلیة التربیة النوعیة.

) طالبًا وطالبة من طلبة الفرقة الثانیة قسم 45تكونت عینة الدراسة من ( عینة الدراسة وأدواتها:

تكنولوجیا التعلیم في كلیة التربیة بجامعة المنوفیة، تمثلت أدوات الدراسة باختبار تحصیلي معرفي 

 وبطاقة مالحظة.

 :جاءت نتائج الدراسة كاآلتي نتائج الدراسة:

تنمیة التحصیل المعرفي واألداء المهاري لدى طلبة كلیة فاعلیة استخدام الكتاب اإللكتروني في  -

 .التربیة
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وجود فرق دال احصائیًا بین متوسط درجات أفراد المجموعة التجریبیة األولى وأفراد المجموعة  -

الضابطة في التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي وبطاقة المالحظة، لصالح المجموعة التجریبیة 

 األولى.

دال احصائیًا بین متوسط درجات أفراد المجموعة التجریبیة الثانیة وأفراد المجموعة وجود فرق  -

الضابطة في التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي وبطاقة المالحظة، لصالح المجموعة التجریبیة 

 الثانیة.

 ):2009دراسة حسامو ( -13-9

صف مهارات تصمیم وٕانتاج التقنیات دور تسجیالت الفیدیو في إكساب طلبة معلم ال"عنوان الدراسة: 

 ."التعلیمیة

 سوریة. -جامعة دمشق مكان الدراسة:

هدفت الدراسة إلى إكساب طلبة معلم الصف مهارات تصمیم وٕانتاج التقنیات التعلیمیة  هدف الدراسة:

 من خالل برنامج الفیدیو الُمعد من قبل الباحثة وبیان دوره في إكساب الطلبة هذه المهارات.

) طالبًا وطالبة من طلبة السنة الثالثة معلم 70عینة عشوائیة عنقودیة قوامها (عینة الدراسة وأدواتها: 

الصف في كلیة التربیة بجامعة تشرین، تمثلت أدوات الدراسة في اختبار تحصیلي معرفي وبطاقات 

 المالحظة.

 توصلت الدراسة إلى: نتائج الدراسة:

متوسط درجات المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات المجموعة وجود فرق دال احصائیًا بین  -

 الضابطة في التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي.

وجود فرق دال احصائیًا بین متوسط درجات أفراد المجموعة التجریبیة في التطبیقین القبلي والبعدي  -

 لالختبار التحصیلي لصالح التطبیق البعدي.

ین متوسط درجات المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات المجموعة وجود فرق دال احصائیًا ب -

الضابطة فیما یتعلق بمستوى األداء المهاري لتصمیم وٕانتاج بعض التقنیات التعلیمیة لصالح المجموعة 

 التجریبیة.
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عدم وجود فرق دال احصائیًا بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات المجموعة  -

الشفافیات  -ا یتعلق بمستوى األداء المهاري لتصمیم وٕانتاج التقنیات األتیة (المجسماتالضابطة فیم

 الصغیرة ذات اإلطار البالستیكي). الشرائح الشفافة -المفردة

 ):2010دراسة الحولي ( -13-10

 معلمي لدى التعلیمیة البرامج تصمیم مهارة لتنمیة الكفایات على قائم برنامج"عنوان الدراسة: 

 ."التكنولوجیا

 .غزة -اإلسالمیةجامعة المكان الدراسة: 

 البرامج تصمیم مهارة لتنمیة الكفایات على قائم برنامج إعداد إلى الدراسة هدفتهدف الدراسة: 

 .التكنولوجیا معلمي لدى التعلیمیة

 معلمي من ومعلمة معلم) 20ُطبقت الدراسة على عینة قصدیة قوامها ( عینة الدراسة وأدواتها:

یونس،  بخان والتعلیم التربیة بمدیریة الحكومة لمدارس التابعین العلیا األساسیة للمرحلة التكنولوجیا

 المهارة مستوى لقیاس المالحظة بطاقة إلى باإلضافة تحصیلي ختباركانت أدوات الدراسة عبارة عن ا

 .التعلیمیة البرامج لتصمیم العملیة

  اآلتي: النتائج أظهرت االحصائیة المعالجات إجراء بعد نتائج الدراسة:

 معلمي لدى التعلیمیة البرامج العلمیة لتصمیم المعرفة مستوى إحصائیة في داللة ذات فروق وجود -

 .للبرنامج ىیعز  البعدي لصالح التطبیق والبعدي القبلي التطبیق بین التكنولوجیا

 معلمي لدى التعلیمیة البرامج لتصمیم العملیة المهارة مستوى في إحصائیة داللة ذات فروق وجود -

  .للبرنامج یعزى البعدي لصالح التطبیق والبعدي القبلي التطبیق بین التكنولوجیا

 البرامج لتصمیم والمهارات العملیة العلمیة المعرفة تحسین في كبیر أثر للبرنامج أن النتائج أظهرت -

 .التكنولوجیا معلمي لدى التعلیمیة

 ):2011( أبو خطوةدراسة  -13-11

 ."معاییر ضمان الجودة في تصمیم المقررات اإللكترونیة وٕانتاجها"عنوان الدراسة: 

 .مصر مكان الدراسة:

هدفت الدراسة إلى تحدید معاییر ضمان الجودة في تصمیم المقررات اإللكترونیة  هدف الدراسة:

 وٕانتاجها.
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بتصمیم مصادر  المرتبطة السابقة والدراسات األدبیات بتحلیل قام الباحث :وأدواتها الدراسة عینة

التعلم اإللكترونیة وٕانتاجها، وفحصها للتعرف على المراحل التي تناولتها في بناء هذه المصادر لتحدید 

) من المتخصصین في 7قائمة معاییر ضمان الجودة، ثم قام بتبویبها في استبانة وعرضها على (

 .ب نسبة اإلتفاق بینهم على هذه المعاییرمجال تكنولوجیا التعلیم وحسا

: الهیكل هيوهذه المعاییر ) معیارُا، 11ت (تحدید قائمة تضمنتوصلت الدراسة إلى  نتائج الدراسة:

المقرر واألنشطة  ىمحتو تروني، وتقدیم الدعم واإلرشاد، واألهداف التعلیمیة للمقرر، و العام للمقرر اإللك

عاون وتفاعل التعلیمیة، والوسائط المتعددة المتضمنة بالمقرر، واستراتیجیات التعلیم، والمشاركة والت

، ٕادارة المقرر اإللكترونيمقرر اإللكتروني، و التغذیة الراجعة، وتصمیم صفحات الالطلبة، والتقویم، و 

 .توانتهت الدراسة بتقدیم مجموعة من التوصیات والمقترحا

 ):2011( العباسيدراسة  -13-12

قائم على الویب لتنمیة مهارات تصمیم وٕانتاج بعض أدوات إلكتروني  برنامج فاعلیة"عنوان الدراسة: 

 ."التقویم اإللكتروني لدى طالب كلیة التربیة

 .مصر -المنصورةجامعة  مكان الدراسة:

تحدید مهارات تصمیم وٕانتاج بعض أدوات التقویم اإللكتروني  هدفت الدراسة إلى هدف الدراسة:

لتنمیة مهارات تصمیم وٕانتاج بعض  إلكترونيتصمیم برنامج و  وبخاصًة ملف اإلنجاز اإللكتروني،

وتعًرف فاعلیته في تنمیة الجوانب المعرفیة واألدائیة  أدوات التقویم اإللكتروني لدى طالب كلیة التربیة

 .لدى الطلبة

) طالبًا وطالبة من طلبة الفرقة الثالثة بكلیة التربیة 30عینة عشوائیة قوامها ( الدراسة وأدواتها: عینة

لقیاس الجوانب المعرفیة المرتبطة بتصمیم اختبار تحصیلي في جامعة المنصورة، استخدم الباحث 

صمیم وٕانتاج ملف األدائي لمهارات تانب مالحظة لقیاس الج ةبطاقوٕانتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني، و 

 اإلنجاز اإللكتروني.

 صلت الدراسة إلى:تو نتائج الدراسة: 

القبلي  ینوجود فرق دال احصائیًا بین متوسطي درجات طالب المجموعة التجریبیة في التطبیق -

 والبعدي لالختبار التحصیلي لصالح التطبیق البعدي.
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القبلي  ینة التجریبیة في التطبیقوجود فرق دال احصائیًا بین متوسطي درجات طالب المجموع -

 لصالح التطبیق البعدي. لبطاقة مالحظة األداءوالبعدي 

فاعلیة البرنامج اإللكتروني القائم على الویب في تنمیة الجوانب المعرفیة واألدائیة الخاصة بتصمیم  -

 وٕانتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني.

 ):2012دراسة دیوب ( -13-13

 ."استخدام خطة كیلر في اكتساب الطلبة لمراحل تصمیم مقرر عبر اإلنترنتأثر "عنوان الدراسة: 

 سوریة. -دمشقجامعة  مكان الدراسة:

إعداد برنامج تدریبي یسهم في إكساب الطلبة مراحل تصمیم مقرر هدفت الدراسة إلى  هدف الدراسة:

المراحل، والكشف عن عبر اإلنترنت، وتعّرف أثر استخدام خطة كیلر في اكتساب الطلبة لهذه 

 .اتجاهات الطلبة نحو البرنامج التدریبي وطریقة التدریب

) طالبًا وطالبة من طلبة السنة الثانیة تخصص 33تكونت عینة الدراسة من ( عینة الدراسة وأدواتها:

تربیة حدیثة في كلیة التربیة بجامعة دمشق، وكانت أدوات الدراسة عبارة عن برنامج تدریبي لمراحل 

میم مقرر عبر اإلنترنت واختبار تحصیلي معرفي شامل باإلضافة إلى مجموعة من االختبارات تص

 التحصیلیة واألدائیة الخاصة بالمراحل واستبانة لتعّرف اتجاهات الطلبة.

 اآلتي: أظهرت نتائج الدراسةنتائج الدراسة: 

 .اإلنترنت فاعلیة البرنامج التدریبي في إكساب الطلبة مراحل تصمیم مقرر عبر -

فاعلیة استخدام خطة كیلر في التدریب على مراحل تصمیم مقرر عبر اإلنترنت باستخدام برنامج  -

FrontPage 2003. 

 أشارت النتائج إلى أن الطلبة كّونوا اتجاهات ایجابیة نحو البرنامج التدریبي وطریقة التدریب. -

 ): 2012دراسة فروانة ( -13-14

 الصور َتصمیم اكتساب مهارات يف اإللكترونیة یدیوالف مواقع استخدام ةعالیف" عنوان الدراسة:

 ."َغزةب سالمیةاإل الجامعة في اَلتربیة البات كلِیةط ىلد اَلرَقمیة

 .غزة -اإلسالمیة الجامعةمكان الدراسة: 

 مهاراتاكتساب  في اإللكترونیة الفیدیو مواقع استخدامهدفت الدراسة إلى تعّرف فعالیة هدف الدراسة: 

 .بَغزة اإلسالمیة الجامعة في اَلتربیة طالبات كلِیة لدى اَلرَقمیة الصور َتصمیم
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) طالبة، ُقسمت إلى مجموعتین إحداهما تجریبیة 50عینة قصدیة مكونة من ( عینة الدراسة وأدواتها:

و األخرى ضابطة، قام الباحث ببناء أدوات الدراسة والتي تمثلت في اختبار تحصیلي معرفي وبطاقة 

مالحظة أداء الطلبة لمهارات تصمیم الصور الرقمیة، باإلضافة إلى بطاقة تقییم منتج للملصق 

 تعلیمي.

 توصلت الدراسة إلى النتائج األتیة:الدراسة: نتائج 

 .الفوتوشوب برنامج باستخدام التعلیمیة الرقمیة الصور تصمیم بمهارات قائمة وضع -

عدم وجود فروق دالة احصائیًا بین متوسطي درجات طالبات المجموعة التجریبیة والضابطة في  -

 ر الرقمیة.االختبار التحصیلي المعرفي البعدي لمهارات تصمیم الصو 

عدم وجود فروق دالة احصائیًا بین متوسطي درجات طالبات المجموعة التجریبیة والضابطة في  -

 التطبیق البعدي لمهارات تصمیم الصور الرقمیة لصالح طالبات المجموعة التجریبیة.

 عدم وجود فروق دالة احصائیًا بین متوسطي درجات طالبات المجموعة التجریبیة والضابطة في -

 التطبیق البعدي لمهارات تصمیم الملصقات التعلیمیة لصالح طالبات المجموعة التجریبیة.

وصل مستوى اتقان طالبات المجموعة التجریبیة لمهارات تصمیم الصور الرقمیة والملصقات  -

 % بعد إجراء التجربة.80التعلیمیة إلى 

 ):2012دراسة موسى ( -13-15

إكساب طالب  على برنامج قائم على التعلم المدمج فيأثر اختالف مستویات الدمج "عنوان الدراسة: 

 ."تكنولوجیا التعلیم مهارات تصمیم المقررات اإللكترونیة واتجاهاتهم نحوها

 .مصر -جامعة عین شمسمكان الدراسة: 

لتصمیم المقررات زمة لمهارات الالاطالب تكنولوجیا التعلیم هدفت الدراسة إلى إكساب هدف الدراسة: 

 .اإللكترونیة

) طالب وطالبة من طالب الفرقة الثالثة بقسم 60(تكونت عینة الدراسة من  عینة الدراسة وأدواتها:

) طالب لكل 20تكنولوجیا التعلیم بكلیة التربیة جامعة عین شمس، مقسمة إلى ثالث مجموعات بواقع (

یلي وبطاقة مالحظة ومقیاس اتجاه الطالب نحو ، تمثلت أدوات الدراسة باختبار تحصمجموعة تجریبیة

 برامج التعلم المدمج.

 توصلت الدراسة إلى النتائج األتیة:نتائج الدراسة: 
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 .وضع قائمة بمهارات تصمیم المقررات اإللكترونیة الواجب توافرها لدى طالب تكنولوجیا التعلیم -

المستویات الثالثة من الدمج  في بین متوسطات درجات الطالبوجود فروق ذات داللة إحصائیة  -

 .التحصیليلالختبار  البعديالتطبیق  في

المستویات الثالثة من الدمج  فيوجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الطالب  -

 لبطاقة المالحظة. البعديالتطبیق  في

المستویات الثالثة من  فيعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الطالب  -

 .لمقیاس االتجاه البعديالتطبیق  فيالدمج 

 ):2013دراسة أبو الدهب ویونس ( -13-16

فاعلیة اختالف بعض أنماط تصمیم الكتاب اإللكتروني التفاعلي في تنمیة مهارات "عنوان الدراسة: 

 ."تصمیم وٕانتاج المقررات اإللكترونیة لدى معلمي الحاسب األلي

 .مصرمكان الدراسة: 

أنماط تصمیم الكتاب اإللكتروني  هدفت الدراسة إلى تعّرف فاعلیة اختالف بعضهدف الدراسة: 

 .لياإللكترونیة لدى معلمي الحاسب اآلالتفاعلي في تنمیة مهارات تصمیم وٕانتاج المقررات 

) معلمًا من معلمي الحاسب األلي في أربعة 30من ( الدراسة عینة تكونت عینة الدراسة وأدواتها:

 بطاقةو  في،ر مع تحصیلي اختبار في القیاس أدوات تمثلت وقدمدارس بمدینة حلوان في مصر، 

 مالحظة. بطاقةو  ،مالحظة

توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة احصائیًا بین متوسطي درجات أفراد عینة البحث نتائج الدراسة: 

 ِكال الجانبین المعرفي واألدائي.في التطبیق القبلي والبعدي لصالح التطبیق البعدي في 

 ):2013دراسة العّطار ( -13-17

باإلنترنت على تنمیة أثر استخدام برنامج قائم على الوسائط الفائقة المتصلة "عنوان الدراسة: 

 ."مهارات تصمیم مواقع الویب التفاعلیة

 .مصر -جامعة بنهامكان الدراسة: 

ارات تصمیم مواقع الویب التفاعلیة لدى طلبة شعبة نظم تنمیة مههدفت الدراسة إلى هدف الدراسة: 

 .باإلنترنتاستخدام برنامج قائم على الوسائط الفائقة المتصلة ب المعلومات بمعهد األلسن العالي
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 نظم شعبة الرابعة بالفرقة وطالبة اً طالب) 90من ( الدراسة عینة تكونت عینة الدراسة وأدواتها:

 القیاس أدوات تمثلت وقد، متساویة مجموعات ثالث إلى تقسیمهم تم العالي األلسن بمعهد المعلومات

 .منتج تقییم بطاقةو  ،مالحظة بطاقةو  ،مصور/ لفظي إلكتروني تحصیلي اختبار في

 توصلت الدراسة إلى النتائج األتیة:نتائج الدراسة: 

 القبلي التطبیقین الثالث في المجموعات طالب درجات متوسطي بین إحصائیاً  دالة فروق یوجد -

 البعدي. التطبیق لصالح التفاعلیة الویب مواقع تصمیم لمهارات المعرفي التحصیل اختبار في والبعدي،

 طالب لصالح والمجموعة الضابطة التجریبیتین المجموعتین بین فیما إحصائیة داللة ذو فرق یوجد -

 التجریبیة المجموعة بین دال احصائیاً  فرق وجد كذلك ، حده علي منهما كل التجریبیتین المجموعتین

 الثانیة. المجموعة لصالح وذلك األولىة التجریبیة والمجموع الثانیة

 المجموعتین( مجموعات الدراسة طالب درجات متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق توجد -

 .الویب التفاعلیة مواقع تصمیم مهارات أداء فية) الضابط والمجموعة التجریبیتین

 المجموعتین الدراسة مجموعات طالب درجات متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق توجد -

 عرض عند "تفاعلي ویب موقع " النهائي المنتج تقییم بطاقة في الضابطة والمجموعة التجریبیتین

 االتصال مستوى الختالف األساسي للتأثیر ترجع الفائقة الوسائط على قائم برنامج خالل من المحتوي

 .باإلنترنت

 ):2014دراسة ُدغمش ( -13-18

اإللكتروني فاعلیة برنامج تدریبي في تنمیة مهارات تصمیم وٕانتاج ملف اإلنجاز "عنوان الدراسة: 

 ."واالتجاه نحوه لدى طالبات كلیة التربیة في الجامعة اإلسالمیة بغزة

 .غزة -الجامعة اإلسالمیةمكان الدراسة: 

 تصمیم تامهار  تنمیة في فاعلیته ومعرفة تدریبي، برنامج بناء إلى الدارسة هدفتهدف الدراسة: 

 .بغزة اإلسالمیة بالجامعة التربیة كلیة طالبات لدى نحوه واالتجاه اإللكتروني اإلنجاز ملف وانتاج

) طالبة من طالبات كلیة التربیة في الجامعة 17عینة قصدیة بلغ عددها ( عینة الدراسة وأدواتها:

ومقیاس اتجاه  مالحظة بطاقةو  معرفي تحصیلي اختبار في القیاس أدوات تمثلت وقداإلسالمیة بغزة ، 

 الطالبات نحو ملف اإلنجاز اإللكتروني.

 تیة:توصلت الدراسة إلى النتائج اآلنتائج الدراسة: 
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 تالمهار  المعرفي الجانب في الطالبات درجات متوسطي بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود -

 .البعدي التطبیق لصالح وبعده التدریبي البرنامج تطبیق قبل اإللكتروني اإلنجاز ملف وانتاج تصمیم

 تصمیم تالمهار  األداء العملي في الطالبات درجات متوسطي بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود -

 .البعدي التطبیق لصالح وبعده التدریبي البرنامج تطبیق قبل اإللكتروني اإلنجاز ملف وانتاج

 اإلنجاز ملف االتجاه نحو في الطالبات درجات متوسطي بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود -

 .البعدي التطبیق لصالح وبعده التدریبي البرنامج تطبیق قبل اإللكتروني

 اإلنجاز ملف وانتاج تصمیم تامهار  تنمیة في أثرًا كبیراً  التدریبي للبرنامج أن النتائج أظهرت -

 .كان ایجابیاً  نحوه واالتجاه اإللكتروني

 ):2014( شعباندراسة  -13-19

اإللكترونیة في إكساب طلبة فاعلیة استخدام الوحدات النسقیة وملفات اإلنجاز "عنوان الدراسة: 

 ."معلم الصف المهارات التقنیة في مقرر تقنیات التعلیم واتجاهاتهم نحوها

 سوریة. -جامعة دمشقمكان الدراسة: 

ع ملفات تعّرف فاعلیة التعلم باستخدام الوحدات النسقیة، بالتزامن م إلى الدارسة هدفتهدف الدراسة: 

معارف وأداءات واتجاهات الطلبة فیما یخص مهارات تقنیات التعلیم اإلنجاز اإللكترونیة، في تطویر 

(التصمیم، اإلنتاج، التقویم)، مقارنًة بالتعلم باستخدام الوحدات النسقیة فقط، وتعّرف العالقة االرتباطیة 

بین معارف المتعلمین وأدائهم فیما یخص مهارات تقنیات التعلیم، وأدائهم في ملف اإلنجاز 

 اإللكتروني.

 كلیة التربیة طلبةطالبة من طالبًا و ) 60بلغ عددها ( عشوائیة منتظمةعینة  عینة الدراسة وأدواتها:

بثالث وحدات نسقیة خاصة بمهارات تصمیم  القیاس أدوات تمثلت وقد، محافظة طرطوسفي  الثانیة

رات تقنیات وٕانتاج وتقویم تقنیات التعلیم، ملف إنجاز إلكتروني، اختبار تحصیلي معرفي حول مها

التعلیم، اختبار أدائي خاص بمهارات إنتاج تقنیات التعلیم مع قوائم المراجعة، استبانة اتجاهات نحو 

 مهارات تقنیات التعلیم.

 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة:نتائج الدراسة: 

، مستوى اإللكترونیةالمعلمون الذین درسوا باستخدام الوحدات النسقیة وملفات اإلنجاز  حقق الطلبة/ -

 أفضل في معرفة وأداء مهارات تقنیات التعلیم، من أولئك الذین درسوا باستخدام الوحدات النسقیة فقط.

  24 
 



 الفصل األول                                                            التعریف بالبحث وخطواتھ

كّون الطلبة/المعلمون الذین درسوا باستخدام الوحدات النسقیة وملفات اإلنجاز اإللكترونیة، اتجاهات  -

من أولئك الذین درسوا باستخدام الوحدات النسقیة  أكثر ایجابیة نحو استخدام مهارات تقنیات التعلیم،

 فقط.

یوجد ترابط عاٍل بین أداء الطلبة/المعلمین في ملف اإلنجاز اإللكتروني ومستوى تحصیلهم المعرفي  -

 واألدائي، وهذا یؤكد فاعلیة ملفات اإلنجاز في مجال مهارات تقنیات التعلیم.

 موقع البحث الحالي من الدراسات السابقة:

 :ما استخلصه الباحث من الدراسات السابقة  •

 من خالل عرض الدراسات السابقة تبین للباحث اآلتي:  

 اهتمت بتدریب طلبة كلیة التربیة على مهارات تصمیم وٕانتاج تطبیقات تكنولوجیا التعلیم. -1

التحصیل فاعلیة الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني في تناولت بعض الدراسات  -2

 العلمي ورفع مستوى األداء.

بینت معظم الدراسات السابقة أهمیة تصمیم البرامج التدریبیة ودورها الفّعال في إكساب أو تنمیة  -3

 مهارات تصمیم وٕانتاج تطبیقات التكنولوجیا في التعلیم.

 .ا التعلیمتطبیقات تكنولوجیهدفت إلى رفع مستوى أداء طلبة كلیة التربیة في تصمیم وٕانتاج  -4

أكدت غالبیة الدراسات على وجود ضعف في الجانب المعرفي واألدائي لدى طلبة كلیة التربیة  -5

 المختلفة. تطبیقات تكنولوجیا التعلیمحول تصمیم وٕانتاج 

حددت بعض الدراسات المعاییر والمبادئ التوجیهیة لتصمیم وٕانتاج الكتب اإللكترونیة كدراسة  -6

)Wilson & Landoni,2002(،أبو خطوة) 2011، ودراسة.( 

 الدراسات السابقة:و البحث الحالي  نقاط االختالف بین  •

في كلیة التربیة  وتقنیات التعلیممكان إجراء البحث وعینته (طلبة السنة الثالثة تخصص المناهج  -1

 بجامعة دمشق).

تصمیم الحقیبة لم یعثر الباحث على أي بحث هدف إلى إكساب طلبة كلیة التربیة مهارتي  -2

التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني وٕانتاجهما، في حین عثر الباحث على بعض الدراسات التي 

كدراسة عبر اإلنترنت  اإللكترونیة هدفت إلى تدریب طلبة كلیة التربیة على تصمیم المقررات
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ة التعلیمیة والبعض األخر هدف إلى قیاس فاعلیة الحقیب )،2012، (موسى )،2012(دیوب،

 اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني في زیادة التحصیل العلمي ورفع مستوى األداء.

اتفق البحث الحالي مع بعض الدراسات السابقة من حیث االهتمام بمهارات التصمیم واإلنتاج معًا،  -3

بعض ، واهتم ال)2006، )، (علي2002، دراسة (اللفي حین اهتم بعضها األخر باإلنتاج فقط ك

)، (موسى، 2012، )، (فروانة2012، )، (دیوب2010، األخر بالتصمیم فقط كدراسة (الحولي

 ).2013)، (العطار، 2012

أدوات التقویم المستخدمة (االختبار  من حیثالدراسات السابقة معظم اتفق البحث الحالي مع  -4

التي استخدمت  )2014، (شعبان التحصیلي وبطاقات المالحظة)، في حین اختلف مع دراسة

) الذي 2011(أبو خطوة، باإلضافة إلى ذلك الوحدات النسقیة وملف اإلنجاز اإللكتروني، ودراسة

 التي استخدمت بطاقة تقییم. )Wilson & Landoni, 2002(ودراسة  ،استخدم االستبانة

 :من الدراسات السابقة البحث ةاستفادأوجه   •

 النقاط األتیة:استفاد الباحث من الدراسات السابقة في   

 االطالع على بعض نماذج تصمیم المنظومات التدریبیة المستخدمة في الدراسات السابقة. -1

 صیاغة أهداف البحث وفرضیاته. -2

االختبارات التحصیلیة المعرفیة، االختبارات األدائیة مع البرنامج الحاسوبي، بناء أدوات البحث ( -3

 االتجاهات).بطاقات المالحظة، استبانة 

 بناء اإلطار النظري. -4

 )2006اإلفادة من الدراسات التي استخدمت أسلوب المجموعة الواحدة في التجریب كدراسة (علي، -5

 ).2014، )، (ُدغمش2012، )، (دیوب2011، ، ( العباسي)2010، (الحولي

 فسیرها.االطالع على األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل النتائج، وكیفیة ت -6
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 اإلطار النظري للبحث –الفصل الثاني 
 تطبیقات تكنولوجیا التعلیم اإللكتروني في العملیة التربویة

 

 مقدمة

 المحور األول: تكنولوجیا التعلیم اإللكتروني:

 مفهوم تكنولوجیا التعلیم -1

 التعلیم اإللكتروني مفهوم -2

 تقنیات التعلیم اإللكتروني -3

 مبادئ تصمیم برمجیات التعلیم اإللكتروني -4

 خطوات تصمیم وٕانتاج برمجیات التعلیم اإللكتروني -5

 اعتبارات یجب مراعاتها عند تصمیم وٕانتاج البرمجیات التعلیمیة اإللكترونیة -6

 المحور الثاني: الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة:

 الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة مفهوم -1

 خصائص الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة -2

 مكونات الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة -3

 مراحل تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة -4

 مهارات تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة -5

 األهمیة التربویة للحقائب التعلیمیة اإللكترونیة -6

 ب اإللكتروني:المحور الثالث: الكتا

 الكتاب اإللكتروني: التعریف والمسمیات -1

 ممیزات الكتاب اإللكتروني -2

 األنساق المستخدمة في تصمیم الكتب اإللكترونیة -3

 المكونات الرئیسیة للكتاب اإللكتروني -4

 بنیة الكتاب اإللكتروني -5

 معاییر تصمیم وٕانتاج الكتاب اإللكتروني -6

 أنماط تصمیم الكتاب اإللكتروني -7

 مقارنة بین الكتاب الورقي المطبوع والكتاب اإللكتروني  -8
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 مقدمة:

 تكنولوجیةو  علمیة تطورات وبدایة القرن الحادي والعشرین العشرین القرن من األخیر الربع شهد   

 هذه شّكلت وقد ،بشكل خاص میةالتعلّ  التعلیمیة العملیة وفي ،بشكل عام التربویة العملیة في رتأثّ 

 معظم في التعلیم سیاسات تطویر إلى وحافزاً  التعّلم، أسالیبو  سالتدری قائوطر  للمناهج تحدیاً  التطورات

 ظواهر خلق في ساعد واإلنترنت كالحاسوب الحدیثة االتصال لوسائل السریع فاالنتشار، الدول

منها ما یرتبط بالناحیة المعرفیة، ومنها ما یرتبط بتوظیف  جدیدة فرضت أدوارًا ومهارات تكنولوجیة

 المستحدثات التكنولوجیة في التعلیم وما یرتبط بها من مهارات في التصمیم واإلنتاج.

ازدیاد حجم المادة التعلیمیة و  ،في مجال التعلیم الحاسوبالمستمر في استخدام وتوظیف  التقدمومع    

 تقدیمیدیة عاجزًا عن من وسائل تقل هیصاحب ومامعها الكتاب المطبوع ة أصبح وتعقد محتویاتها بصور 

حل اوانتشرت فكرة إنتاج برمجیات تعلیمیة إلكترونیة لمختلف المر  ازدادت، البشكل فعّ  المحتوى

مفاهیم جدیدة في میدان التعلیم  طرحإلى  ظهور مستحدثات التكنولوجیا أدىكما ، والمقررات الدراسیة

كترونیة والكتب ارتبطت بالمستوى التنفیذي للممارسات التعلیمیة، كان منها الحقائب التعلیمیة اإلل

من أن تبنى على أساس متین قائم على لها لتتحقق الفائدة من هذه البرمجیات كان البد اإللكترونیة، و 

التعلیمي هو المرحلة األكثر أهمیة لكل عملیة تطویر التصمیم " إذ یعد مبادئ التصمیم التعلیمي،

 التعلیم اإللكتروني، وأنه فقط عندما تكتمل عملیة التصمیم التعلیمي یمكن أن یبدأ التصمیم التقني"

)Schlusmans, et al, 2004, 132(. 

یمیة ولّما كان هذا البحث یسعى إلى إكساب طلبة كلیة التربیة مهارتي تصمیم الحقیبة التعل   

إلقاء الضوء على تكنولوجیا التعلیم  في هذا الفصل اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني وٕانتاجهما، سیتم

اإللكتروني (المفهوم، مبادئ وخطوات تصمیم وٕانتاج البرمجیات التعلیمیة اإللكترونیة)، والحقیبة 

كتروني في العملیة التربویة، التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني كإحدى تطبیقات التعلیم اإلل

 ة، هي:تقسیم الفصل إلى ثالث محاور رئیسوبذلك تم 

 تكنولوجیا التعلیم اإللكتروني. المحور األول:

 الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة. الثاني:المحور 

 الكتاب اإللكتروني. المحور الثالث:
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 المحور األول: تكنولوجیا التعلیم اإللكتروني

 تكنولوجیا التعلیم: مفهوم -1

 الحاصلة اتالتطور  هاتفرض ضرورة ،آخر میدان أي في التكنولوجیا مثل مثلها التعلیم تكنولوجیا تعد   

 التربوي والتقدم للتطویر التربویین سبیل وهي والتكالیف، والجهد الوقت لتوفیر المستمر السعي في

 المفاهیم أبرز من الیوم التعلیم تكنولوجیا مفهوم ویعد، األخرى الحیاة مجاالت في التطورات لیواكب

المختلفة، ونظرًا لتطور مجال تكنولوجیا التعلیم تعددت  التربویة المجاالت في استخداماً  وأكثرها

 التعریفات التي تناولت مفهوم تكنولوجیا التعلیم، وفیما یأتي عرض لبعض هذه التعریفات:

"مجموعة العملیات والجهود المنظمة للتعامل مع مصادر ) بأنها: 2003،یعرفها (عبد الحمید   

 .)136( المعرفة لتحسین عملیة التعلیم والتعلم وٕاثرائها، وصوًال إلى تشكیل العقل التطبیقي للمستفیدین"

 والممارسات والنظریات البحوث من المنظم المعرفي البناء ذلك " بأنها) 2003،(خمیس ویعرفها   

 لعناصر كفء وتوظیف اإلنساني، التعلیم مجال في وتطبیقها التعلم ومصادر التعلیم بعملیات الخاصة

 والمصادر العملیات وتصمیم مشكالتها، ودراسة التعلیمیة والعملیة النظام لتحلیل بشریة غیر أو بشریة

 ءةكفا لتحسین وتقویمها، إدارتها، أو واستخدامها وتطویرها المشكالت لهذه عملیة كحلول المناسبة

 .)13( التعلم" وتحقیق وفعالیته التعلیم

 عملیة" یعني التعلیم تكنولوجیا مفهوم نأ المتحدة الوالیات في التربویة االتصاالت جمعیةوترى    

 المشكالت تحلیل بغرض والتنظیمات واألدوات واألفكار واألسالیب األفراد فیها یشترك متكاملة مركبة

 جمیع وٕادارة وتقویمها تنفیذها ثم لها المناسبة الحلول وٕایجاد اإلنساني التعلم جوانب بجمیع تتصل التي

 ).209، 2003،"(علیان والدبسالعملیات هذه

كما تم تعریف تكنولوجیا التعلیم من ِقبل لجنة تكنولوجیا التعلیم بأنها: "طریقة نظامیة لتصمیم وتنفیذ    

داف معینة قائمة على البحث في مجال التعلم وتقییم العملیة الكلیة للتعلم والتدریس من خالل أه

اإلنساني واالتصاالت، باإلضافة إلى توظیف مصادر بشریة وغیر بشریة بهدف الحصول على تعلیم 

 ).7، 2004أكثر فاعلیة"(أغلین، 

سبق نستطیع أن نقول بأن تكنولوجیا التعلیم هي ذلك العلم الذي یبحث في النظریات مما    

قیة المتعلقة بمصادر التعلم وعملیاته، ویعمل على الربط بین المصادر اإلنسانیة والممارسات التطبی

 .وفاعلیة وغیر اإلنسانیة وتوظیفها في التدریس بغرض تعزیزه وجعله أكثر كفاءة

 

  29 
 



 اإلطار النظري للبحث                                                                 الفصل الثاني
 

 مفهوم التعلیم اإللكتروني: -2

 على تركز والتي والتعلم، التعلیم لبیئة الالفعّ  التصمیم على اإللكتروني للتعلیم األساسیة الفكرة تقوم   

 مصادر باستخدام ومكان زمان أي في فرد ألي التعلم عملیة یسهل بشكل وقدراته واحتیاجاته المتعلم

، 2007 (مصیلحي ومحمد، التعلیمیة التعلمیة العملیة نطاق وتوسیع لدعم ،المختلفة الرقمیة التعلم

نذكر  ما بینها،مع وجود بعض التفاوت فی ). تعددت التعریفات التي تناولت التعلیم اإللكتروني133

 منها:

 الكمبیوتر على المتعددة الوسائط عبر إلكتروني محتوى تقدیم") بأنه: 2005،تعریف (زیتون   

 أقرانه ومع المعلم ومع المحتوى هذا مع النشط التفاعل إمكانیة له یتیح بشكل المتعلم إلى وشبكاته

 إدارة عن فضالً  وقدراته ظروفه تناسب التي وبالسرعة والمكان الوقت وفي متزامنة وغیر متزامنة بصورة

 .)24( "الوسائل تلك خالل من أیضاً  التعلم هذا

 بالتطبیقات غنیة تفاعلیة بیئة إیجاد إلى یهدف الذي التعلیم هووُیعّرف التعلیم اإللكتروني بأنه "   

 أي في التعلم مصادر إلى الوصول من الطالب وتمكن اإلنترنت،و  اآللي الحاسب تقنیات على المعتمدة

 ).123، 2012، " (كرارمكان أي ومن وقت

 على یعتمد الذي التفاعلي التعلیم من النوع ذلك) أن التعلیم اإللكتروني "هو 2011،ویرى (الحلفاوي   

 إلى اإللكتروني التعلیمي المحتوى وتوصیل التعلیمیة، األهداف تحقیق في اإللكترونیة الوسائط استخدام

 تضم اإللكترونیة الوسائط أن موضحاً  ،)17( "والزمنیة المكانیة للحواجز االعتبار دون الطالب

 . المختلفة الربط شبكات خالل من أو كالحواسیب، األجهزة

تقنیات ) "الثورة الحدیثة في أسالیب و Young, 2004یعد التعلیم اإللكتروني على حد تعبیر یونغ (   

 لیم والتعلموالتعلم، التي تسّخر أحدث ما توصلت إلیه التقنیة من أجهزة وبرامج في عملیة التعالتعلیم 

بدءًا من استخدام العروض اإللكترونیة إللقاء الدروس في الصفوف التقلیدیة، واستخدام الوسائط 

الذكیة والفصول المتعددة في عملیة التعلیم والتعلم الصفي، والتعلم الذاتي، وانتهاًء ببناء المدارس 

االفتراضیة التي تتیح للطلبة الحضور والتفاعل مع محاضرات وندوات تقام في دول أخرى من خالل 

 .)135( تقنیات اإلنترنت والتلفاز التفاعلي"

 قائم والتعلم، للتعلیم حدیث نمط"ویصفه المركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعلیم عن بعد بأنه    

 ووسائطه وشبكاته، آلي، حاسب من الحدیثة االتصال آلیات فیه وتوظف وقدراته المتعلم حاجات على
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 اإلنترنت بوابات وكذلك إلكترونیة، ومكتبات بحث، وآلیات ورسومات وصورة، صوت من المتعددة

 ).10، 2009،(السیف"محددة تعلیمیة أهداف لتحقیق الدراسة قاعة في أم بعد عن أكان سواء

 بین الدمج على تقوم اإللكتروني میالتعل فلسفة إن الباحث یرىمن خالل مجمل التعریفات السابقة    

 )تدریس وأسالیب قائوطر  ونظریات، أفكار،( من مــالتعلی یاــتكنولوج دثاتــمستح ورــظه أفرزتــه اـم

، صور( والفائقة المتعددة بالوسائط وتدعیمها والمناهج الدراسیة االتصاالت تكنولوجیا ومستحدثات

 .تكلفة وأقل جهد وأقل وقت أسرع في للمعلومات الوصول من والمتعلم المعلم نیمكّ  بما فیدیو) صوت،

 تقنیات التعلیم اإللكتروني: -3

ستخدامها في العملیة هذا العصر تطورات مستمرة في الوسائل التكنولوجیة التي یمكن ا یشهد   

 وهي: ،ثالث تقنیات رئیسیة التي تندرج تحتالتعلیمیة و 

: والتي تنقسم إلى نوعین، األول تفاعلي مثل المؤتمرات التكنولوجیا المعتمدة على الصوت :أوالً 

أدوات صوتیة ساكنة مثل األشرطة  لرادیو قصیر الموجات، أما الثاني فهو عبارة عنالسمعیة وا

 السمعیة والفیدیو.

یتنوع استخدام الفیدیو في التعلیم ویعد من أهم الوسائل للتفاعل : )الفیدیو(تكنولوجیا المرئیات  :ثانیاً 

المباشر وغیر المباشر، ویتضمن األشكال الثابتة مثل الشرائح، واألشكال المتحركة كاألفالم وشرائط 

الفیدیو، باإلضافة إلى اإلشكال المنتجة في الوقت الحقیقي التي تجمع مع المؤتمرات السمعیة عن 

 ).96، 2005،(الهاديلمستخدم في اتجاه واحد أو اتجاهین مع مصاحبة الصوتطریق الفیدیو ا

: وهو أهم العناصر األساسیة في عملیة التعلیم اإللكتروني، فهو یستخدم في الحاسوب و شبكاته :ثالثاً 

 وهي: ،عملیة التعلم بثالثة أشكال

 والمتعلم فقط.لتفاعل بین الحاسوب التعلم المبني على الحاسوب والتي تتمثل با -

التعلم بمساعدة الحاسوب یكون فیه الحاسوب مصدرًا للمعرفة ووسیلة للتعلم مثل استرجاع  -

 .المعلومات أو مراجعة األسئلة واألجوبة

 ).94، 2006،(قندیلالتعلم بإدارة الحاسوب حیث یعمل الحاسوب على توجیه وٕارشاد المتعلم -

االستعانة " وُیقصد به رها نشأ مصطلح الوسائط المتعددةنتیجة الستخدام التقنیات السابق ذكو    

 الحاسوببوسیطین أو أكثر في عرض و تقدیم الخبرات التعلیمیة للتالمیذ عبر برامج یتحكم بتشغیلها 
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مؤثرات بتة والمتحركة والصوت والموسیقى بو تشمل هذه الوسائط النص المكتوب والرسوم والصور الثا

 ).174، 2006،" (قندیللونیة مثیرة

تتنوع و  نحو التعامل مع المواد التعلیمیة، یتهودافع المتعلمتزید الوسائط المتعددة من خبرات إذ    

نذكر منها الكتب اإللكترونیة بحیث في العملیة التعلیمیة التعلمیة،  أسالیب استخدام الوسائط المتعددة

صوات تعبر بتة وٕاصدار أعرض نص الكتاب على شاشة الكمبیوتر في نفس وقت عرض صور ثایُ 

عن العبارات المكتوبة، والحقائب التعلیمیة اإللكترونیة التي تقدم للمتعلم مجموعة من البدائل التعلیمیة 

 المعتمدة على عناصر الوسائط المتعددة بسبب طبیعتها اإللكترونیة.

 م اإللكتروني:یمبادئ تصمیم برمجیات التعل -4

 ، هي:تصمیم برمجیات التعلم االلكترونيهناك عدة مبادئ ل) أن 173، 2005،یرى (طلبة   

المتعلم نحو العرض وتمكینه من ممارسة كافة األنشطة  انتباهالمحتوى بما یؤدى إلى جذب  تنظیم -1

 .التعلیمیة أثناء تفاعله مع العرض

الفرصة لتجریب واختیار المحتوى والتنقل خالل البرمجیة بطرق متنوعة تعتمد على الروابط  إتاحة -2

)Linksتحدید المحتوى وتعریفة بمعنى تحدید األفكار األساسیة  -) بین األفكار الرئیسیة والمعلومات

 .المحتوى فيوالمهمة 

 .ات التفاعل مع البرمجیةوصف كل شاشة تظهر أمام المتعلم "لوحات اإلخراج" وتحدید أیقون -3

 .تصمیم لوحة مسار التعلم من خالل البرمجیة لالسترشاد في عملیة التعلم -4

وح وسهولة الوض ،علم االلكتروني اإلیجاز في العرضفي التصمیم التعلیمي لبرمجیات الت ىكما یراع   

ات كل الجمالي للشاش، ومراعاة الشولة التجول واإلبحار في البرمجیةوسه ،القراءة من على الشاشة

، تنظیم عناصر اتالتوظیف الجید للرسوم والصور واأللوان والمؤثر  ،واإلقالل من استخدام اإلطارات

 .محتویات الشاشة

) أن هناك مجموعة من المبادئ الخاصة بتصمیم 134 -131، 2012،ویرى (سلیمان وسلوم   

 التعلیم وٕانتاجه إلكترونیًا، یمكن تلخیصها كاآلتي:

 تصمیم التعلیم وٕانتاجه بناًء على تحلیل الحاجات وخصائص المتعلمین. -1

 تحدید بنیة المحتوى باستخدام األسلوب المناسب. -2

 تصمیم المواصفات التعلیمیة باستخدام األدوات المناسبة. -3

 وجود مفردات شاملة للمقرر تصف بوضوح أهدافه ومتطلباته. -4
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 الفریدة لتطبیقات التعلم اإللكتروني.أن یستثمر المحتوى اإلمكانات  -5

 یتضمن المقرر أسالیب مختلفة لجذب انتباه الطالب لمادة التعلم ونشاطاتها. -6

 یتضمن المقرر أسالیب مختلفة لربط التعلم بحاجات المتعلم واهتماماته. -7

 توافر أسالیب تعزز ثقة الطالب بقدرته على النجاح. -8

 استراتیجیات تعلم مناسبة ألهداف المقرر وخصائص الطلبة.یوظف المحتوى اإللكتروني  -9

 :برمجیات التعلیم اإللكترونيخطوات تصمیم وٕانتاج  -5

 الخطوات من مجموعة إتباع ،التربویة لألهداف ومحققة جیدة تعلیمیة برمجیة ٕانتاجو  تصمیم یتطلب   

 ) كاآلتي:202، 2001ذكرها (یونس،

 .الموضوع أو المادة الدراسیة المناسبة اختیار -

 .تحدید خصائص المتعلمین واحتیاجاتهم والفروق الفردیة بینهم -

 .البرنامج یحققها التي والسلوكیة العامة األهداف تحدید -

 الثابتة والصورة والمسموعة المقروءة الكلمة دور یحدد سیناریو صورة في العلمي المحتوى صیاغة -

 .البرنامج في والمتحركة

 .للبرنامج النهائي الشكل إلى للوصول الكمبیوتر على البرمجة -

على أن هناك )، 454 - 453، 2005،)، و(الحیلة374-373، 2001،ویتفق كل من (عبید   

 ، وهي:إلكترونيمجموعة من الخطوات العامة التي یجب إتباعها لتصمیم وٕانتاج أي برنامج تعلیمي 

 .للبرنامج التعلیمیة األهداف تحدید -

 البرنامج. خالل من سیتعلمون الذین) المستهدفة الفئة( المتعلمین مستوى تحدید -

 البرنامج. محتوى اختیار -

 التعلیمیة. النشاطات اختیار -

 التعلیمیة. والوسائل األدوات اختبار -

 البرنامج. إطارات كتابة -

 التقویم. إجراءات اختیار -

 التعلیمیة.حوسبة المادة  -

 تجریب البرنامج وتعدیله. -
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اتفاق في آراء  الحظ وجود ،من خالل إطالع الباحث على هذه الخطوات وعرض البعض منها   

التعلیمیة اإللكترونیة والتي تتمثل في (تحدید  جالباحثین فیما یخص خطوات تصمیم وٕانتاج البرام

األهداف التعلیمیة للبرنامج، تحدید خصائص المتعلمین، اختیار محتوى المادة التعلیمیة، تحدید 

 األنشطة والوسائل التعلیمیة المناسبة للمحتوى، تحدید أسالیب التقویم، حوسبة المادة التعلیمیة).
 

 :اإللكترونیةالتعلیمیة  البرمجیاتصمیم وٕانتاج اعتبارات یجب مراعاتها عند ت -6

تصمیم وٕانتاج البرامج ) أن هناك مجموعة اعتبارات یجب مراعاتها عند 98، 2005،(عفانة یرى   

 تتمثل فیما یأتي: اإللكترونیةالتعلیمیة 

 من المهم على التركیز خالل من وذلك التعلیمیة، الوسائط استخدام في الشكلیة عن االبتعاد -

 .للمتعلمین المعاني توضیح في ودورها استخدامها من الغرض وتوضیح ،األساسیة والنقاط المعلومات

 وٕاال بالموضوع، متصلة فائقة وعنایة بدقة الوسائط اختیار یجبإذ  بالوسائط، البرنامج ازدحام عدم -

 إلى بالضرورة ستؤدى ألنها وعشوائیة، حكیمة غیر بطریقة استخدمت ما إذا سلبیاً  دوراً  الوسائط ستلعب

 .المفاهیم وضوح وعدم الفهم في التشویش

 اتسمت إذا فاعلیتها تفقد الوسائط ألن العقلیة، المتعلمین لمستویات المعنیة التعلیمیة الوسائط مالئمة -

 .فكرهم تتحدى وأن المتعلمین لمستویات مناسبة تكون أن یجب لذا بالسهولة، أو والتعقید بالصعوبة

 سیجعل الوسیط من المراد الهدف تحدید نإذ أ المناسبة، الوسائط واختیار التعلیمیة األغراض تحدید- 

 .سهالً  أمراً  مبسطة المعلومة یقدم الذي المناسب الوسیط إلى التوصل

 .المنهج مع التعلیمیة الوسائط استخدام تكامل- 

) إلى مجموعة من األمور یجب مراعاتها عند تصمیم وٕانتاج أي 457، 2005،(الحیلةكما أشار   

 هي: إلكترونيبرنامج تعلیمي 

 .البرنامج استخدام وضوح تعلیمات -1

 .المحددة األهداف مع البرامج محتوى توافق2- 

 .ونفسیاً  منطقیاً  المحتوى تسلسل3- 

 .مناسب بشكل فقرات إلى وتقسیمه) المحتوى( النص كتابة وضوح4- 

 .البرنامج خالل من المتعلمة المهارات مع تقدم التي المعلومات ترافق5- 

 .البرنامج ضمن بسهولة أخرى إلى نقطة من االنتقال للمتعلم یسمح بحیث مرناً  البرنامج یكون أن7-
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 المحور الثاني: الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة

 :ةاإللكترونیمفهوم الحقیبة التعلیمیة  -1

 بالمثیرات غنائهإ و  التربوي، الموقف إثراء في فائدة التعلیمیة قائالطر  أكثر من التعلیمة الحقیبة تعد   

 التعلیم، تفرید أو الفردي التعلم أنماط من نمطاً  وتمثل متنوعة، راتبخ تكوین إلى تؤدي التي المتعددة،

 والتعامل والتدقیق، للمالحظة أمام المتعلم المجال تفسح ألنها األخیرة، اآلونة في بها االهتمام زاد وقد

 التعلیمیة فالحقیبة المطلوبة، األهداف تحقیق من المتعلم نتمكّ  التي الدرجة إلى مباشر بشكل المواد مع

 الفروق مراعاة في یساعد بأسلوب ستخدمتُ  لكي مصممة وهي والتعلیم، التعلم في جیدة أداة اإللكترونیة

 وموجهات تعلیمات ضوء في وسرعته قدرته بحسب بالبرنامج السیر من المتعلم نوتمكّ  الفردیة،

وعلى الرغم من تعدد تعریفات الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة، إال أنها تشترك جمیعًا في إبراز  ،موضوعة

 مكوناتها األساسیة.

منظمة ة منهجیة نظام تعلیمي متكامل مصمم بطریقعلى أنها " )1997،الخطیب( یعرفهاإذ    

، بتزویدهم بإرشادات مفصلة، تقودهم في عد المتعلمین على التعلم الفعال، تساباستخدام الحاسوب

صریة وباستخدام الوسائط عملیة التعلم وتهیئ لهم موادًا تعلیمیة مناسبة في شكل مواد سمعیة ب

 ن اإلتقان"، لیصل إلى مستوى مقبول مكل وفق سرعته وأسلوبه في التعلم ، بحیث یتعلمالمتعددة

)131.( 

 األهداف تحقیق على المتعلمین یساعد محتوى، ذو تعلیمي نظام) بأنها "2000،جامل( ووصفها   

 واإلرشادات التوجیهات من مجموعة وتحتوي على واهتماماتهم، وحاجاتهم قدراتهم وفق ذاتًیا، التربویة

 من یناسبه ما یختار لكي للطالب الفرصة إتاحة أجل من بخطوة خطوة بها السیر ینبغي التي

 .)34( ًا"دقیق تحدیًدا محددة تربویة أهداف تحقیق إلى تؤدي التي العدیدة النشاطات

م، والتعل التعلیم عملیة في تساعد التي التعلیمیة المواد من مجموعة" بأنها )2001،سالم( هاعرفتكما    

 .)158( "ددحم تعلیمي موضوع حول وتتركز التعلیمیة الوسائط من نوع من أكثر من تتكون

"أنها نظام تعلیمي یشمل مجموعة من المواد المترابطة ذات أهداف  )2002،مرعي والحیلة( ویرى   

 ًا على نفسه، وحسب سرعته الخاصةمتعددة ومحددة ، ویستطیع المتعلم أن یتفاعل معها معتمد

 ).212( أخرى من أجل إتقان التعلم"یانًا وبتوجیه من المعلم حینًا، أو من الدلیل الملحق بها أح
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 أن یمكن التي السلوكیة األهداف من مجموعة على یحتوي نظام "أنها )2005،محامدة( وترى   

 من استخدامها یمكن والتي الشرائح، أو المقاالت أو الفیدیو مثل تعلیمیة وسائط عدة خالل تتحقق من

 .)232( الخاصة" وقدراته واتجاهاته الذاتیة لسرعته وفقاً  األهداف تحقیق إلى توجه لكي المتعلم قبل

 تعلیمیة أحداث خلق على القدرة له تعلیميبرنامج أو نظام ) بأنها "2012،سهیل( بینما یرى   

 متتابعة، خطوات في متدرجة متسلسلة بصورة یتم بوساطتها التعلم یجعل مما ،المتعلم مع باالشتراك

 من تحویه لما نظراً  هائلة، تعلم بقوة وتتمتع وتسهیالت، وشروط مكونات من حجم ألكبر حشد وهي

 الالزمة، التعلیمیة الخبرات على للحصول المتعلم فاعلیة لتحفیز مجزیة، وخیارات ومعینات وبدائل مواد

 یرضي وبما الخاصة، وبسرعتهم قدراتهم، به تمكنهم ما أقصى إلى التعلم على الطالب الحقیبة وتساعد

 .)405(" حاجاتهم

ط إلكترونیة (مواد ظام قائم على التعلم الذاتي تحتوي على وسائ) بأنها "ن2007،شاهین( ووصفتها   

كون یلى شكل عروض تقدیمیة) وعادة ما ، محاضرات عدروس ،صوتیة، مقاطع فیدیو، مصورات

  .)327( "اإللكترونیة الروابط بط بین محتویات الحقیبة باستخدامالر 

 الحظ الباحثكترونیة، واآلراء السابقة حول مفهوم الحقیبة التعلیمیة االل التعریفات من خالل مجمل    

أدوات ثورة االتصاالت نظامًا منهجیًا تعلیمیًا من خالل الدمج ما بین بعض  ها تشكلتفاق على أناإل

ل الوصول ج، وطرائق التدریس التفاعلیة في محاولة لالرتقاء بعملیتي التعلیم والتعلم من أوالمعلومات

 .إلى أعلى فاعلیة وكفاءة

وعاء معرفي یحتوي على عدة ویمكن تعریف الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة في البحث الحالي بأنها:     

مصادر للتعّلم، ُصممت على شكل برنامج متعدد الوسائط، یقترح مجموعة من األنشطة والبدائل 

 المتعلمین وتساعدهم على تحقیق األهداف التعلیمیة المرجوة.التعلیمیة، تراعي الفروق الفردیة بین 

 خصائص الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة: -2

تتعدد خصائص الحقائب التعلیمیة اإللكترونیة تبعًا لتصمیمها، وحسب الجهة التي قامت بذلك،     

أهم خصائص الحقیبة تطبیقها ومكوناتها والفئة التي صممت من أجلها، ونورد هنا  طرائق كما تتعدد

 التعلیمیة اإللكترونیة:
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إن  التفاعل المتبادل بین المتعلم والبرنامج الحاسوبي التعلیمي في الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة: -2-1

استخدام المتعلم للحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة یزوده بتفاعل حقیقي في أثناء عملیة التعلم، ومن فوائد 

 التعلیم التفاعلي:

 "یحقق أهداف التعلیم الفردي. -      

 یقدم المادة التعلیمیة في شكل موضوعات متسلسلة. -      

 یعطي الطالب الفرصة الكافیة لتعلم أي موضوع، والتمكن منه قبل االنتقال إلى موضوع آخر. -      

 نفسه.یتعلم الطالب بالسرعة التي تتناسب مع قدراته، وهو بذلك یتنافس مع  -      

 .)31، 2002،(الفار ض المادة بشكل منظم ومقنن ودقیق"یتم عر  -      

تعد اإلثارة والتشویق نحو التعلم من أهم عوامل نجاح العملیة التعلیمیة،  اإلثارة والتشویق: -2-2

تعلم وتعدد التقنیات وبدائل التعلم وتنوعها من شأنه أن یزید من اهتمام المتعلمین وٕاثارتهم لمواصلة 

  الخبرة الجدیدة.

أي أن تحدید األهداف وصیاغتها بصورة سلوكیة ووجود تعلیمات خاصة  اإلیجابیة في التعلم: -2-3

لتحقیق كل هدف من هذه األهداف، یوضح طریقة التعامل مع البرنامج التعلیمي في الحقیبة التعلیمیة 

لتجاوب ازدادت التعلم، وكلما زاد هذا ااإللكترونیة "وسوف یكون للمتعلم دور إیجابي واضح في عملیة 

على المتعلم، وتنوعت الخبرة التي یحصل علیها مما یؤدي إلى تكامل الخبرة  الفائدة التي تعود

 .)2007،3ووحدتها"(العمرة ، 

تقدیم التغذیة الراجعة: وهي المعلومات التي تعطى بعد أداء العمل، وتقوم بضبط سلوك المتعلم  -2-4

األهداف، "تهدف التغذیة الراجعة إلى مراجعة المخرجات في ضوء المدخالت، ومدى للوصول إلى 

قدرة النظام على تحقیق أهدافه، بمعنى أن التغذیة الراجعة تسعى إلى التأكد من أن تفرید التعلیم الذي 

، 2002، (مرعي والحیلة ، أي أن المتعلم قد بلغ األهداف"استخدم في نظام معین، قد حقق أهدافه

 ).69ص

 أن الحقیبة التعلیمیة تتمتع بعدة خصائص وسمات منها: )223-221، 2003،سالم وسرایا(ویرى     

مراعاة الفروق الفردیة: وتمثل هذه السمة الهدف األساسي إلعداد الحقیبة التعلیمیة واستخدامها،  -

 ومن أهم المالمح التي تدل على مراعاة الفروق الفردیة في الحقیبة:

 .اختبار قبلي لتحدید السلوك المدخلي لكل متعلمإعداد  -
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ترك عنصر الزمن خاضعًا لظروف كل متعلم وخطوه یُ  إذمراعاة السرعة الذاتیة للمتعلمین،  -

 .self-pacingالذاتي 

 یختار المتعلم ما یناسب استعداداته وقدراته ومیوله. إذتعدد األنشطة والبدائل التعلیمیة:  -

 .تنوع أسلوب ونمط التعلیم -

التركیز على موضوع واحد ومحدد: یتوقف مستوى الحقیبة وفقًا لطبیعة المرحلة والموضوع ومدى  -

 .بساطة الموضوع أو تعقیده

 .نها تخضع لعناصر النظام بمدخالته وعملیاته ومخرجاتهإمنظومة متكاملة للتعلیم: إذ  -

یتحدد في الحقیبة محكات واضحة لتقویم المتعلمین، ویمكن تحدید هذا  إذالتعلم حتى التمكن:  -

 .المحك في صورة نسبة مئویة أو في صورة عدد اإلجابات الصحیحة من العدد الكلي

  .توفیر الوسائط والخبرات التعلیمیة المتنوعة -

 سهولة التداول واالستخدام في أكثر من مكان. -

 .رنة تخضع لعملیة التقویم المستمرباعتبارها مقابلیتها للتطویر والتعدیل  -

 مكونات الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة: -3

تتكون الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة من مجموعة من العناصر التي تكّون في مجملها برنامجًا تعلیمیًا، 

)، هذه 265-263، 2012،یقدم المحتوى العلمي للمتعلم بطرق ووسائل متعددة، ذكر (صیام وآخرون

 العناصر كاآلتي:

دلیل الحقیبة: یتضمن دلیل الحقیبة معلومات واضحة عن موضع الحقیبة ومحتویاتها وفئة  -3-1

المتعلمین المستهدفة ومستواهم التعلیمي، ویشتمل على معلومات عامة عن عنوان الحقیبة وتعلیمات 

المتوقع تحقیقها في أداء المتعلم، إضافًة ومسوغات االستخدام واألهداف السلوكیة التي تصف النتائج 

 إلى ما تتضمنه الحقیبة من مكونات یتم تخزینها بصورة إلكترونیة.

األنشطة التدریسیة: تشتمل كل حقیبة تعلیمیة إلكترونیة على مجموعة من األنشطة واالختیارات  -3-2

كما توفر هذه األنشطة التفاعل  التي توفر للمتعلم فرص االنتقاء بما یناسب اهتمامه ورصیده الثقافي،

 اإلیجابي بین المتعلم والمواد المقدمة له، ومن هذه االختیارات:

 وسائل تعلیمیة متنوعة  -

 أسالیب وطرق متنوعة -
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 مستویات متعددة للمحتوى -

التقویم وأدواته: یعد التقویم من العناصر األساسیة في العملیة التربویة عمومًا وفي الحقائب  -3-3

ویتكون برنامج التقویم  ة بشكل خاص، فهو یبین مدى نجاح الحقیبة في ما صممت من أجله،التعلیمی

 في الحقائب التعلیمیة اإللكترونیة من االختبارات اآلتیة:

االختبار القبلي(المبدئي): یهدف إلى تحدید مدى استعداد المتعلم لتعلم مادة الحقیبة وما إذا كان  -

 یحتاج لدراسة المادة أم ال.

ختبار البنائي: مجموعة من االختبارات المرحلیة القصیرة تصاحب عملیة التعلم باستمرار اال -

 لتزوید المتعلم بتغذیة راجعة وفوریة تعزز تعلمه.

االختبار البعدي(النهائي): یتم بعد إكمال المتعلم لتنفیذ نشاطات الحقیبة، والغرض منه تحدید  -

 اده للبدء بحقیبة أخرى.مقدار إنجاز المتعلم لألهداف، ومدى استعد

) مكونات الحقیبة التعلیمیة وفقًا للخطوات التي یسیر بها 221-220، 2009،ویذكر (صالح   

 المتعلم أثناء التعلم باستخدام الحقیبة، كاآلتي:

 عنوان الحقیبة الذي یوضح الفكرة األساسیة التي تعالجها الحقیبة. -

 لدراسة الموضوع.أهمیة دراسة الحقیبة والغرض من استخدامها  -

 األهداف اإلجرائیة للحقیبة والتي تصف النتائج المتوقع حدوثها بعد تعلم محتوى الحقیبة. -

 االختبار القبلي (المبدئي). -

 مجموعة من األنشطة والبدائل لدراسة معلومات الحقیبة. -

 االختبار البعدي (النهائي). -
 

 :التعلیمیة الحقیبة تصمیم مراحل -4

 تصمیم الحقائب التعلیمیة وفق مجموعة من الخطوات، هي: یتم   

 وینجز في هذه المرحلة اإلجراءات اآلتیة: :التحلیل مرحلة -4-1

 ضروریة وهي التعلیمیة، الحقیبة خالل من تحقیقها المراد األهداف هي :العامة األهدافتحدید  -

 .السلوكیة األهداف وصیاغة للحقیبة العلمي المحتوى تنظیمو  على اختیار تساعد ألنها ؛جداً 

 إال أعمارهم، في الطلبة تساوي من الرغم على والتربویة النفسیة البحوث أكدت :الدافعیةتحقیق  -

 إثارة في المعلم دور ویتلخص الذكاء، ودرجة الدافعیة ومستوى خصائصهم في أنهم یختلفون
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 التي األهداف نفسها هي المعلم وضعها التي األهداف هذه بأن یشعر جعله في دافعیة الطالب

 ).244، 2003یسعى الطالب لتحقیقها(الحیلة، 

 التي والفرعیة، األصلیة مكوناته إلى عمل كل لتحلیل تهدف التي العملیة هو :المحتوى تحلیل -

 .والمهارات واالتجاهات المعارف معرفة إلى تهدف والتي الدقیقة، عناصره الوصول إلى یمكن

 والجانب المهاري والجانب الوجداني الجانب على تشتمل أن یجب :السلوكیة األهداف تحدید -

 .المعرفي

 وتتضمن: التركیب مرحلة -4-2

، میوله حسب كل الفردیة، الفروق لتناسب األنشطة تتنوع أن یجب :والوسائل األنشطة تحدید -

فقد یفضل الطالب مشاهدة فیلم أو قراءة كتاب، أو االستماع إلى تسجیل صوتي أو مشاهدة 

 .صورة وغیرها

 المستخدمة، الطریقة نوعیة على بناء التعلم نواتج تتحدد :االستراتیجیات التعلیمیة تحدید -

 فوتعرّ  التعلم، في تحدث أن یمكن التي والتغیرات استراتیجیات التدریس بین وثیقة فالعالقة

 في المطلوبة التغیرات إلحداث المعلم بها یقوم التي من األعمال سلسلة" بأنها االستراتیجیة

في  تتم قد إنما زمالئه، عن معزوالً  بالدراسة المتعلم یقوم أن یعني ال التعلم وأسلوب ."التالمیذ

 ).27، 2003(السید،  صغیرة أو كبیرة مجموعات

 : التقویممرحلة  -4-3

 طریق عن تقویم لعملیة إعدادها عند حقیبة كل تخضعویجري في هذه المرحلة تقویم الحقیبة إذ 

 :حیث من رأیهم إلبراز و العلمیة سالمتها من للتأكد المحكمین على عرضها

 .التالمیذ لمستوى بالنسبة حقیبة لكل العلمیة المادة مالئمة مدى  .أ       

 .للحقیبة والسلوكیة العامة األهداف مالئمة مدى ب .      

 .الحقیبة من قسم كل تعقب التي االختبارات مالئمة مدى  .ج      

 یهدفو ، المرجع محكي اختبارا األولى بالدرجة یعدوهو الذي ، القبلي االختبار إعدادتطلب إذ ت    

 للحقائب الموضوعة األهداف یحقق أن المرحلة هذه في المتعلم یستطیع كان إذا ما تحدید إلى

 ومن ومعارف، مهارات من لدیه ما لمعرفة القبلي االختبار الطالب یتم إعطاء وعلیه ال، أم التعلیمیة

 .)286، 1999(الحیلة، لهم بالنسبة البدء نقطة وتحدید السابقة خلفیاتهم معرفة أجل
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 قسم كل بعد التمارین من مجموعة على الحقائب تشتمل، إذ االختبار التكویني إعدادتطلب كما ت   

 .له وصل الذي اإلتقان لیحدد مستوى لنفسه؛ الطالب تقویم بغرض

 باستخدام التعلم أسلوب استخدام أثر من لتأكدا والهدف منه هو، البعدي االختبارویتطلب تطبیق    

 .)32، 2003(السید،  تحقیق األهداف مدى قیاسو  التعلیمیة الحقیبة

 مهارات تصمیم الحقائب التعلیمیة: -5

 :اآلتیةللخطوات بناء على مكونات الحقیبة التعلیمیة، یتم تصمیم الحقیبة التعلیمیة وفقًا     

   اختیار موضوع الوحدة التعلیمیة التي سوف تعالجها الحقیبة: وتحلیل محتوى هذا الموضوع إلى  -

  .أجزاء ومفاهیم تعلیمیة

األهداف السلوكیة من الهدف العام للحقیبة،  إذ ُتشتقتحدید األهداف التعلیمیة وصیاغتها بدقة:  -

 .ویفضل أن تكون متنوعة وشاملة ومختلفة المستوى

تعیین الوسائط التعلیمیة والنشاطات: التي یجب أن یتعرض لها المتعلم ویتفاعل معها من أجل  -

 تحقیق أهداف الحقیبة.

 ن هناك ثالثة أنواع من االختبارات، قبلیة وبنائیة وبعدیة.إإعداد أدوات التقویم المناسبة: إذ  -

والتعدیل والتنقیح: بعد االنتهاء من تصمیم الحقیبة یقوم المصمم بتجریبها على عینة  التجریب -

صغیرة من الفئة المستهدفة، ثم على عینات أكبر في مواقع فعلیة في المیدان وفي ضوء التغذیة 

 .الراجعة في كل مرة یقوم المصمم بالتعدیل

األساسیة للحقیبة وٕاعدادها یقوم المصمم التعلیمات والمبررات والدلیل: بعد تصمیم المكونات  -

بتوضیح خصائص الحقیبة والفئة المستهدفة التي صممت الحقیبة لها وأسلوب أو طریقة دراستها 

 ).118-119، 2002،یام(ص والشروط الالزمة للتعلیم وطریقة التعامل مع مكونات الحقیبة
 

 األهمیة التربویة للحقائب التعلیمیة اإللكترونیة: -6

تزوید الطالب   التي تساعد في مصادر التعلم اإللكترونیةمن اإللكترونیة الحقائب التعلیمیة  تعد   

، فهي تسمح بتقدیم المعلومات للمتعلمین من خالل الصور والنصوص بالمعلومات إلكترونیاً 

لیمیة والمخططات والصوت والرسوم المتحركة ولقطات الفیدیو، فضال عن إمكانیة ربط الحقائب التع

في العملیة  اإللكترونیةویمكن تلخیص أهمیة استخدام الحقائب التعلیمیة  ،بشبكة اإلنترنت اإللكترونیة
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)، (صبح 2002،سة (الروابدةدرا :مثل ،الدراسات بعض التعلیمیة من خالل النتائج التي توصلت إلیها

 )، كاآلتي:Gunn & pitt, 2003)، (2003والعجلوني،

 ا یساعد في عرض المادة التعلیمیةفي إنتاج المواد التعلیمیة بنماذج مختلفة ممیمكن استخدامها  -

 المطلوبة بأسلوب بسیط ومثیر للدافعیة.

 تعمل على حفز المتعلم على التفاعل بشكل أكبر مع المادة التعلیمیة. -

الصور والرسوم المتحركة والمخططات واألفالم األمر الذي یزید من استیعاب الطلبة  یمكن عرض -

 للمواضیع المطروحة.

یمكن من خاللها االتصال مع مصادر المعلومات عبر شبكة اإلنترنت أو الشبكة الداخلیة، فضال  -

 عن تزوید برید الطالب اإللكتروني بالمعلومات التي یحتاجها.

 ر زمن التعلم مقارنة مع طرق التدریس االعتیادیة.تعمل على اختصا -

 تساعد في اكتساب مهارات التعلم المستمر التي تساعد المتعلم على التعلم بنفسه. -

 مساعدة المتعلم في تحمل مسؤولیة تعلمه بنفسه. -

 التعلیمیة الحقیبة أهمیة)، أن 136، 2008،)، (جواد وآخرون43، 2002،ویرى كل من (سعید

بطرق ووسائل  واكتسابها المعلومات على الحصول من المتعلم نتمكّ  أنها في تكمن كترونیةاإلل

 نتمكّ  التي الدرجة إلى مباشر بشكل المواد مع والتعامل والتدقیق للمالحظة المجال له فسحتو  ،متعددة

 :یأتي بما أهمیتها إجمال ویمكن المطلوبة، األهداف تحقیق من

 . بحریة بها القیام ینبغي التي المختلفة النشاطات یختاروا لكي المتعلمین أمام المجال فسح -

 . والمتعلم المعلم بین النشط التفاعل من نوع إلیجاد الفرصة تتیح -

 . المتعلمین لدى القرار واتخاذ ةالمسؤولی تحمل صفتي تنمیة على تشجع -

 . المدرسي المنهج میادین مختلف في توظیفها یمكن -

 .النافعة التربویة والخبرة للتسلیة مجاالً  والمتعلم المعلم فیها یجد -

ال تعتمد على مقارنة مستوى المتعلم التحصیلي بمستوى متعلم أخر، وبذلك تجنب المتعلمین  -

 الضعاف عقدة الشعور بالنقص في مقارنتهم بزمالئهم المتفوقین.

 تساعد في تحقیق أهداف تعلیمیة محددة ومخططة بعنایة، وتتماشى مع ظروف وحاجات المتعلم. -
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 المحور الثالث: الكتاب اإللكتروني

 :التعریف والمسمیات ،الكتاب اإللكتروني -1

منذ عرف اإلنسان الطباعة على ید المبتكر األلماني جوتنبرغ احتلت الكلمة المطبوعة موقعها    

الراسخ باعتبارها الوسیلة المثلى للمعرفة، ولم یطرأ أي تغییر على هذا الوضع حتى نهایة العقدین 

تصارًا بالرمز الذي ُیرمز له اخ Electronic Book)الماضیین بظهور ما ُیعرف بالكتاب اإللكتروني (

E-book وقد ورد خالل األدبیات مترادفات عدة للداللة على ذات المفهوم 29، 2010،(سید ،(

 ):52-51 ،2008كتروني، منها كما ورد في (داوود،للكتاب اإلل

 ).Computerized Bookالكتاب المحوسب ( -

 ).Hyper Bookالكتاب ذو النص الفائق ( -

 .Multimedia Book)المتعددة (الكتاب ذو الوسائط  -

 .Extended Book)الكتاب الممتد ( -

 .Web Book)الكتاب العنكبوتي ( -

 ).Online Bookالكتاب المتاح عبر الشبكة ( -

 .)Virtual Bookالكتاب االفتراضي ( -

إال أن مصطلح الكتاب اإللكتروني هو أكثر المصطلحات منطقیة وداللة، كما أنه المصطلح     

 كثر تداوًال على المستوى النظري والتطبیقي. األ

 بأنهالكتاب اإللكتروني  (Shiratuddin & Landoni, 2003)ف شیراتودین ولندوني عرّ ت    

مجموعة من الصفحات التفاعلیة التي تشتمل على معلومات في صورة الكترونیة معروضة في شكل "

 .)P,2( "یشبه صورة الكتاب التقلیدي

یحتوى على شبكة "إلى أن الكتاب االلكتروني Korat & Shamir,2004) (كورات وشامرویشیر     

صوت)، هذه  ،مصورات، فیدیو، رسوم متحركة تتضمن (نص، یمكن أن والتيمن وحدات المعلومات 

 .)P, 258" (الوحدات تمد المستخدم بروابط اختیاریة لوحدات أخرى وتوفر تصفح قائم على النص

یتم تحویله إلى  الذيالمحتوى “أنه Anuradha & Usha, 2006) ( أوشا أنورادا و ویعرفه    

أو جهاز محمول بالید تم تصمیمه لهذا  الشخصيبحیث تتم قراءته من خالل الكمبیوتر  الرقميالشكل 

عبر الشبكة وما تقدمه من خدمات، وبحیث یتمیز هذا الكتاب  وٕاتاحتهالغرض، وعادة ما یتم تداوله 
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أو وظائف  ”Hypertext“ سائط المطبوعة بوجود ممیزات عدیدة مثل روابط النص الفائقعن الو 

 .)P, 52المتعددة" ( البحث المرجعي، مع عناصر الوسائط

) على تعریف الكتاب اإللكتروني بأنه 68، 2010،(سید )،36، 2008،ویتفق كل من (داوود    

إنتاجه عن طریق دمج المحتوى النصي للكتاب من جانب، "وسیط معلوماتي یأخذ الطابع الرقمي، ویتم 

وتطبیقات البیئة الرقمیة الحاسوبیة من جانب أخر، إلخراج الكتاب في شكل إلكتروني یكسبه المزید 

 من اإلمكانات والخیارات التي تتفوق بها البیئة اإللكترونیة االفتراضیة على البیئة الورقیة للكتاب".

فَ  كما     برنامج یعتمد على النصوص المكتوبة، باإلضافة إلى مجموعة من " :) بأنه2011،الل( هَعرَّ

العناصر والمثیرات المصورة والمرسومة والمتحركة، ویقدم هذا الكتاب اإللكتروني عن طریق الشبكات، 

 .)139( "واألقراص المدمجة من خالل جهاز الحاسوب أو الهاتف المحمول

لكتاب اإللكتروني بأنه " شكل من أشكال النصوص اإللكترونیة ) اFrye, 2014ووصف فراي (    

التي تحوي خصائص الكتب التقلیدیة المطبوعة ذاتها كالنصوص والرسوم التوضیحیة، إضافًة 

 .)P,2( قدرًا من التفاعلیة"تي تثري عملیة القراءة وتتطلب الحتوائها على التحسینات الرقمیة ال

تفاق على تشابه كل من الكتب الورقیة الحظ الباحث اإلمن خالل مجمل التعریفات واآلراء السابقة     

ة من حیث المحتوى النصي بشكل أساسي وقد تضاف له بعض الصور اإللكترونی بالكتالمطبوعة و 

ني ضمن والرسومات، بید أنها أشارت إلى مجموعة من اإلمكانات التي یتفوق بها الكتاب اإللكترو 

البیئة الرقمیة على نظیره الكتاب المطبوع ضمن البیئة التقلیدیة، وبذلك یتسع مفهوم الكتاب اإللكتروني 

لیشمل ثالث ركائز أساسیة تتمثل في: المحتوى اإللكتروني من (نصوص وصور ورسومات إیضاحیة 

محتوى اإللكتروني وتسجیالت صوتیة وفیدیو وفالش)، والبرنامج الذي تتمثل وظیفته في قراءة ال

واستعراضه، إضافًة إلى الجهاز اإللكتروني الذي یقوم بتشغیل البرنامج المستعرض للمحتوى 

 اإللكتروني.

 :اإللكتروني ممیزات الكتاب -2
 ،العلي(، و)310، 2001،عیسى(للكتاب اإللكتروني العدید من المزایا كما أشار لها كل من    

وبییر و  )،222-220 ،2008،استیتة وسرحان()، و12-10 ،2007،بسیوني()، و137 ،2005

 :كاآلتيیمكن تلخیصها  )Beer & Wagner, 2011, 220( واجنر
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المعلومات بطریقة تشابه الواقع المحسوس المشاهد الذي یعیشه المتعلم  اإللكترونيیقدم الكتاب  -2-1

 .حیث یتم تحویل المعلومات من الشكل المجرد النظري إلى الشكل الحي الواقعي

سهولة الوصول إلى محتویاته باستخدام الحاسوب المكتبي أو المحمول أو اللوحي، كما ویمكن  -2-2

 .بواسطة بعض أنواع الهواتف النقالة الحدیثة اإللكترونيقراءة محتویات الكتاب 

 .سهولة نقله وتحمیله بین األجهزة المتنوعة -2-3

مثل الصور ومقاطع الفیدیو والرسوم  (Multimedia) یمكن أن یحتوي على وسائط متعددة -2-4

 .المتحركة و المؤثرات الصوتیة المتنوعة وغیرها

تؤخذ منها االقتباسات حیث یمكن فتح المرجع األصلي إمكانیة ربطه بالمراجع العلمیة التي  -2-5

 .ومشاهدة االقتباس كما كتبه المؤلف

اقتصادیة الكتاب اإللكتروني إذ تنخفض تكلفة إنشاء ونشر الكتاب اإللكتروني مقارنًة بالكتاب  -2-6

 الورقي المطبوع.

نترنت ویستطیع الفرد ضمان عدم نفاذ نسخ الكتاب من سوق النشر، فهي متاحة دائما على اإل -2-7

 .الحصول علیها في أي وقت

تحوي الكتب اإللكترونیة طاقة اختزان عالیة للمعلومات دون أن تشغل حیزًا مادیًا كبیرًا بفضل  -2-8

 طبیعتها الرقمیة.

 .الكتاب اإللكتروني یتیح التفاعل المباشر بین الكاتب والقارئ -2-9

 .باستخدام الحاسوب عشوائیاً سهولة الوصول إلى محتویاته  -2-10

 .استخدام أقالم التلوین والتعلیق أثناء عرض الكتاب -2-11

 .سهولة فهرسته بالمكتبات ووضعه بحیز صغیر -2-12

 وبیناس، (Fenwick, et al., 2013,137)ویضیف إلى هذه المزایا كل من فینویك وآخرون 

 )، ما یلي:Binas‚ et al., 2012, 41( وآخرون

الخدمات التعلیمیة: إذ تقدم الكتب اإللكترونیة خدماتها ألغراض التعلیم عن بعد، وٕاضفاء  -2-13

 ,.Binas‚ et alالمزید من المرونة على العملیة التعلیمیة التعلمیة، حیث یشیر بیناس وآخرون (

ل أكثر فاعلیة ) إلى ما توفره الكتب اإللكترونیة من مزایا إضافیة للبیئة التعلیمیة تتمثل في انتقا2012
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) على أن الكتب Fenwick, et al.,2013للمعلومات إلى المتعلم، كما یؤكد فینویك وآخرون (

 اإللكترونیة تتحلى بالعدید من اإلمكانات الهائلة لزیادة تعلم الطالب ضمن بیئة تفاعلیة.

أن مزایا الكتاب اإللكتروني تنبثق من اإلمكانات التي  تبین للباحثوبدراسة جمیع هذه المزایا وتحلیلها 

واتساعًا وتنوعًا وتفاعًال، مما یؤدي ى، وقدرته على جعلها أكثر عمقًا تضفیها البیئة الرقمیة على المحتو 

إلى فهم أقوى لدى الطالب وزیادة التحصیل العلمي والمهارات العملیة المختلفة لدیهم وفقًا لما بینته 

)، 2013،السویل(الدراسات التي تناولت فاعلیة الكتاب اإللكتروني، مثل دراسة العدید من 

 ). 2014،محمد()، وKissinger,2013وكیسنجر(

 األنساق المستخدمة في تصمیم الكتب اإللكترونیة: -3

تتعدد األنساق المستخدمة في تصمیم الكتب اإللكترونیة فمنها ما یتم إعداده بواسطة أحد برامج    

، أو بواسطة برامج الملفات النصیة المنتشرة على الشابكة Microsoft Wordتحریر النصوص مثل 

وغیرها. إذ تستخدم  HTML، أو بصیغة PDFاإللكترونیة (اإلنترنت) مثل ملفات أدوب أكروبات 

 الكتب اإللكترونیة عدة صیغ لتمثیلها، یمكن توضیحها كما یلي:

 كتاب مصور: -

 وغالبا ما یكون ویعني استخدام الصور الرقمیة لصفحات كتاب ممسوحة بواسطة الماسح الضوئي   

من حجم الكلمات في  كبرأ األوقاتغلب أن حجم الصورة یكون في كذا نوع من الحجم الكبیر نظرا أل

 إذاالمخزنة إال  ولهذه الطریقة عیب واحد وهو عدم تمكن المستخدم من نسخ الكلمات ،صفحة واحدة

 كلمات. إلىاسُتخدم برنامج لتحویل الصور 

 :CHMنسق  -

وعادة ما یستخدم  Compressed HTML Helpهو اختصار لكلمات  chmنوع الملفات   

مصنوعة  في األصل ملف واحد مكون من عدة صفحات لصناعة ملفات المساعدة في البرامج. وهو

وفي هذه الحالة  ، لكن یمكن أیضا استخدامه لصناعة كتاب الكتروني،HTMLبلغة برمجة المواقع 

 صور رقمیة. إلىفإن الملف قد یحتوي على نصوص باإلضافة 
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 :PDFنسق  -

وهذا النوع  المصّنع من شركة أدوبي. Adobe Acrobatوهو نوع من الملفات یفتح بواسطة برنامج   

 األخرى األنواعصفات غیر موجودة في یتمیز ببساطة وسهولة التعامل معه باإلضافة إلى أنه یتمیز ب

 :من ملفات الكتب االلكترونیة ومنها

 تشفیر النص بحیث ال یستطیع احد نسخه كما هو مكتوب. * إمكانیة    

 توقیع أو شهادة رقمیة من مؤلف الكتاب. إضافة * إمكانیة    

 إمكانیة طباعة كامل صفحات الكتاب، وهناك خیار لتعطیل هذه اإلمكانیة عند صنع الملف.*     

 :RTF ونسق TXTنسق  -

بواسطة  هماویمكن عمل ،إنشائهملسهولة  نظراً  البسیطة ةااللكترونیع الكتب اهذین النسقین من أنو     

  في نظام مایكروسوفت ویندوز.  WordPadو Notepadبرنامجي 

 :HTMLنسق  -

تلك  خاصةً  وهو النسق المستعمل في برمجة صفحات الویب ویستعمل أحیانا لصنع كتب الكترونیة

ون وهذا النوع من الكتب االلكترونیة عادة ما یتك ،تصفح والطباعة على شبكة االنترنتالمعروضة لل

واحدة لكل  HTMLو الكاتبین یجعلون صفحة أبعض المؤلفین  ،من أكثر من صفحة من المعلومات

وبعضهم یجعلون صفحة واحدة لكل فصل من الكتاب وهذه  صفحة یمكن كتابتها في كتاب مطبوع.

 لكن القلیل منهم من یحاول وضع كتاب كامل في صفحة واحدة غالبا ما تكون طویلة بعض الشيء،

 .)277-275، 2012(صیام وآخرون،

لتعدد األنساق المستخدمة في تصمیم الكتب اإللكترونیة وتنوعها، فإن الباحث اختار نسق  ونظراً    

PDF اً مستخداااألكثر و شهر معیار العالمي األلتدریب الطلبة علیه في برنامجه الحاسوبي، باعتباره ال 

لبیانیة وقبول الربط الیوم، فهو یسمح بتضمین الصور واألشكال ا نشر إلكترونیاً التصمیم وال في

، أو نظام یحافظ على الشكل العام للملف األصلي، ویمكن استخدامه في أیة منصة كماالتشعبي، 

 Repanovici, et)وآخرون  كإضافًة إلى اهتمام المصممین بهذا النسق وفقًا لما ذكرته ریبانوفی

al.,2006,1)  
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 :المكونات الرئیسیة للكتاب اإللكتروني -4
، أن الكتب اإللكترونیة تتكون من مجموعة من العناصر الرئیسیة  )65-64، 2011(نعیم،یرى     

 یمكن إجمالها في اآلتي:

 : Text النص -4-1

یتضمن الكتاب اإللكتروني مجموعة من النصوص التي تمثل المعلومات و المعارف المراد     

 النقطي النص أو Standard text القیاسي النص بطریقة النص عرض ویمكنإیصالها إلى المتعلم، 

 . والموضوعات للفصول العناوین في التدرج مراعاة مع Animated text المتحرك النص أو

 : Graphics الرسوم -4-2

 األشكال و الصور الرسوم من كبیر عدد على االلكتروني الكتاب یحتوي أن الممكن من    

 لتمأل تكبیرها یمكن بحیث حجمها في التحكم ویمكن حجمه أو وزنه في زیادة دون ، التوضیحیة

 .أوضح رؤیة لتتیح الشاشة

 : Navigation System اإلبحار نظام -4-3 

 مثل االلكتروني الكتاب داخل والتجول اإلبحار من مختلفة أنماط استخدام االلكتروني الكتاب یتیح    

 جملة أو كلمة عن البحث خاصیة وكذلك بها الخاصة الروابط مع المحتویات جداول أو اإلبحار خرائط

 من كذلك اإلبحار یكون أن ویمكن الكتاب أجزاء بین للربط قویة إبحار أنظمة یستخدم أن وینبغي

 . الفائقة الوصالت أو الرسومات أو القوائم خالل

 : Hyperlinks الفائقة الوصالت -4-4

 الفائق النص جعل مثل البعض، وبعضها الكتاب أجزاء بین للربط إتاحتها الوصالت في یراعى    

 .النص باقي عن لتمیزه مختلف بلون

 : Search Feature البحث خاصیة -4-5

 واالنتقال الكتاب داخل بعینها معلومات أو معینة فقرات عن للبحث بأداة االلكتروني الكتاب یزود    

 .المطبوعة الكتب في عنه كثیرا أسهل وهذا البحث طریق عن لها

 : Sound الصوت -4-6

 التعلیق أو الموسیقى أصوات مثل معینة أصوات على االلكتروني الكتاب یحتوي من الممكن أن    

 .طبیعیة أصوات أو الصوتي
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 : Animation and Movies والفیدیو المتحركة الرسوم -4-7

 خاصة فیدیو لقطات على تحتوى أن یمكن كما على رسوم ملونة االلكترونیة الكتب تحتوى قد    

 .المعروض بالمحتوى

 : Interactive Simulations التفاعلیة المحاكاة -4-8

 للطالب یمكن صور طریق عن المحاكاة من أنماط على االلكترونیة الكتب بعض تحتوى قد    

 ذلك یصاحب وما الكیمیائیة والتفاعالت الكیمیاء تجارب تنفیذ مثل آخر إلى مكان من ونقلها استعمالها

 .حقیقیاً  كان لو كما الشاشة على ثدیح هذا كل ،التسخین أو اللون في تغییر من

 بنیة الكتاب اإللكتروني: -5

) أن بنیة الكتاب اإللكتروني تتألف من ثالثة أجزاء رئیسیة تتمثل في 131، 2008،الزق(یرى   

 اآلتي: 

بیانات الكتاب اإللكتروني والتي تتكون من مجموعة من الصفحات التي تمثل بمجملها  قاعدة -

 ي للكتاب اإللكتروني.المحتوى األساس

 اشرة تربط بین الصفحات.الروابط الفائقة التي تمثل وصالت مب -

واجهات تفاعل الكتاب اإللكتروني التي تحوي العدید من األدوات وتتعامل مع عدة أنواع من  -

 الملفات.

) العناصر التي تكّون في مجملها بنیة الكتاب 542، 2008،عبد الكریم والشرنوبي(كما حدد     

 اإللكتروني كاآلتي:

 جوهر الكتاب اإللكتروني.تعددة كالنصوص والوسائط المتعددة، وهي المحتوى اإللكتروني بصوره الم -

 مساحات للتفاعل وتدوین المالحظات. -

 والوصالت إلى مواقع ومراجع داخل الكتاب وخارجه.الروابط  -

 واجهة للتفاعل تحوي العدید من األدوات التي تتیح القدرة على التحكم في عرض الكتاب. -

وهذه البنیة للكتاب اإللكتروني على اختالف عناصرها تتطلب عملیات تصمیم عدة حددها     

)Koong,2006, 140 :باآلتي ( 

 المتعددة في الكتاب اإللكتروني. یتم باستخدام أدوات التألیف لتطویر الوسائط :التصمیم البرمجي -

 .یتم عادًة باستخدام سیناریو جید لمحتوى الكتاب :التصمیم النصي -
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 الصور والفیدیو واألصوات. من یعمل على تلبیة احتیاجات السیناریو :التصمیم الفني -

 تصمیم وٕانتاج الكتاب اإللكتروني: معاییر -6

تتجه القطاعات التعلیمیة نحو توسیع نطاق استخدام الكتب اإللكترونیة ونشرها، لتحل محل الكتاب    

التقلیدي في كافة المراحل التعلیمیة، ومن هنا تبرز أهمیة وجود معاییر لتصمیم وٕانتاج الكتب 

 المختلفة بقدر عاٍل من الجودة. اإللكترونیة، الستخدامها في األغراض التعلیمیة

تتعدد معاییر تصمیم وٕانتاج الكتب اإللكترونیة باختالف أنواعها نظرًا لتعدد الرؤى للمهتمین في هذا 

)، امادیو وآخرون 2011،)، (حجازي2011المجال، وبمراجعة األدبیات ذات الصلة، مثل: (نصار،

)Amadieu, et al.,2009) وشن وآخرون ،(Chen, et al.,2007 ولندوني وآخرون ،(

)Landoni, et al.,2000 ومقارنتها ُوجد أنها تحتوي على مجموعة من المعاییر تتوزع على ثالث ،(

 نواحي أساسیة هي: المعاییر التربویة، والمعاییر الفنیة، والمعاییر التفاعلیة.

نظر تربویة، وغالبًا ما تمثل المعاییر التربویة مجموعة من المعاییر یسترشد بها من وجهات    

تتضمن معاییر خاصة باآلتي: (وضوح األهداف التعلیمیة، مناسبة المحتوى التعلیمي وأسلوب عرضه، 

مناسبة األنشطة التعلیمیة للمحتوى، تنوع أسالیب التقویم)، بینما تتضمن المعاییر الفنیة التي ُتعنى 

خاصة باآلتي: (وضوح التعلیقات والمؤثرات  بالنواحي المرئیة في تصمیم الكتاب اإللكتروني معاییر

الصوتیة، مناسبة الصور والرسومات التوضیحیة، مناسبة مقاطع الفیدیو، تصمیم الشاشات)، أما 

المعاییر التفاعلیة والتي تهتم بآلیة العرض والتحكم في الكتاب اإللكتروني تتضمن معاییر خاصة 

 األدوات للمهام، مناسبة الوصالت والروابط التشعبیة). باآلتي:(مرونة الوصول إلى المعلومات، مالئمة

وتعد المعاییر بكافة نواحیها التربویة والفنیة والتفاعلیة بمثابة خارطة طریق ُیسترشد بها في مجال    

بین الكتاب والمعاییر شراكة من أجل جودة الكتاب  تصمیم وٕانتاج الكتب اإللكترونیة، حیث تربط ما

 اإللكتروني.

 أنماط تصمیم الكتب اإللكترونیة: -7

 ،هناك عدة أنماط تستخدم في تصمیم الكتب اإللكترونیة، في ضوء مفهوم اإلبحار وأدواته ووسائله   

، والتصمیم ومن هذه األنماط، نمط التصمیم الخطي، ونمط التصمیم التفریعي، ونمط التصمیم الهرمي

 وفیما یلي توضیح لهذه األنماط:بنمط القوائم 

 :Linear Design  نمط التصمیم الخطي -7-1
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تصمیم الكتب اإللكترونیة، إذ یتعلم الطالب من خالل المرور بكافة  أنماطهذا النمط هو من أبسط    

)، أن Nicolaset,2005اإلجراءات والمعلومات واألمثلة والتدریبات بشكل خطي، یرى نیكوالست (

  ألخرى.المتعلم في التصمیم الخطي یبحر بطریقة تتابعیة من شاشة 

) أن هذا النمط من أشهر األنماط والتي یجب أن یتم Macdonnell,1996( ماكدونال وذكر   

استخدامها عند تصمیم الكتب والمحتویات اإللكترونیة، إذ توضع فیه توصیالت وروابط في داخله أو 

 ویتمیز هذا النمط بما یأتي:خارجه وتكون العالقة خطیة بین الصفحات. 

 .القدرة على التحكم التام في جمیع إجراءات عملیة التعلم -

 التخطیط لتصمیم هذا النوع من الكتب اإللكترونیة أقل تعقیدًا من التصمیمات األخرى. -

 یمكن في هذا النمط استخدام كل إمكانیات الوسائط المتعددة لتقدیم المحتوى في صورة خطیة. -

 تحتوي كل صفحة أو شاشة على كل ما یحتاج إلیه المحتوى من عناصر الوسائط المتعددة، وال یتم -

 تثبیت هذه العناصر داخل كل الصفحات.

 :Branching Designنمط التصمیم التفریعي  -7-2

في هذا التصمیم یبحر المتعلم داخل الكتاب بأي طریقة دون قید، فقد یسیر بطریقة خطیة أو یقفز    

موضوع  من مكان إلى أخر، وتستخدم إجراءات التفرع داخل الكتاب اإللكتروني عندما یراد مثًال دراسة

معین دون المرور بالموضوعات األخرى، إذ یمكن أن یحدث بعدة أشكال مثل التفرع األمامي، والتفرع 

إذ الخلفي، والتفرع العشوائي، ویعد هذا النمط من أكثر أنماط تصمیم الكتب اإللكترونیة تعقیدًا، 

 یستغرق الكثیر من الوقت والجهد في تصمیمه.

 :Hierarchical Designنمط التصمیم الهرمي  -7-3

في هذا التصمیم تتاح للمتعلم العدید من البدائل والخیارات التي تمكنه من اإلبحار داخل المحتوى    

اإللكتروني فقد یبحر في اتجاه األمام أو باتجاه الخلف، غذ تتوافر في هذا النمط عدد النهائي من 

یتناسب مع تنظیم محتوى بعض المواد  العقد والوصالت والروابط، یعاب على هذا النمط أنه قد ال

 الدراسیة، كما أنه یحتاج إلى جهد ووقت طویل في تصمیمه وٕانتاجه.

 :Menu Type Designالتصمیم بنمط القوائم  -7-4

وفیه تتاح الفرصة لكل متعلم الختیار الموضوع أو الفصل الذي یرید دراسته، ویتم ذلك من خالل    

وعة من القوائم الفرعیة وهكذا، یتمیز بأنه یتیح للمتعلم فرصة اختیار قائمة رئیسیة یتفرع عنها مجم
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الموضوع الذي یرید دراسته، ولكنه ال یتناسب مع طریقة تنظیم المحتوى، كما ال یتیح الفرصة للمتعلم 

 ).73-71، 2007للمرور بجمیع الخبرات المتضمنة في الكتاب اإللكتروني(عبد الجواد،

میم الكتب اإللكترونیة واختالف أنواعها، فإن الباحث اختار النمط الخطي، كونه ونظرًا لتعدد أنماط تص

الذي تم اختیاره للتدریب علیه، إضافًة إلى أن نمط التصمیم الخطي  PDFأكثر األنماط مناسبة لنسق 

اإلمكانات التي  بأغلبهو من أیسر أنماط تصمیم الكتب اإللكترونیة وأقلها تعقیدًا، كما أنه یتمتع 

 توفرها األنماط األخرى.

 بین الكتاب الورقي المطبوع والكتاب اإللكتروني: مقارنة -8

 ) مقارنة بین الكتاب الورقي المطبوع والكتاب اإللكتروني 1جدول (

 الكتاب اإللكتروني الكتاب المطبوع 
 

 كمرحلة النص إعداد في اآللي الحاسب تخدمیس

 .الطبع عملیة خالل یستخدم ال وقد انتقالیة،

 هي فالرقمنة الرقمیة، البیئة على كلیا النص إعداد یعتمد

 للكتاب النهائي شكله في النص لتجهیز الوحیدة الوسیلة

 .اإللكتروني

 

 قدرا الكتاب من واحدة نسخة إنتاج عملیة تستغرق

 .والوقت الجهد من كبیرا

 من اً محدد اً قدر  الواحد اإللكتروني الكتاب نسخ عملیة تستغرق

 الواحدة النسخة استخدام إمكانیة عن فضالً  والجهد، الوقت

 طریق عن تفیدینلمسا من محدد غیر عدد جانب من

 .الشبكات

 إعادة األمر یتطلب حیث النص؛ تحدیث صعوبة

 .الطباعة

 

 .النص تحدیث في والسرعة المرونة

 .تسلسلیة غیر أو تتابعیة غیر القراءة عملیة .نسقي تتابعي بشكل القراءة عملیة تحدث

 عناصر إلى باإلضافة النص على المحتویات تشتمل .وٕایضاحیات. نص عن عبارة المحتویات

 .الفائقة والروابط المتعددة الوسائط
 

 .التفاعلیة بعدم یتسم
 المحتوىفیما بین  Interactivity  التفاعلیة على یعتمد

 .ستفیدالمو 

 في الورق أكثر وتكالیف نفقات الورقي الكتاب یتطلب

 .وخالفه والتسلیم والجمع والطباعة واألحبار

 بدون أو اإلنتاج عملیة في بسیطة مادیة نفقات تتطلب

 .نفقات
 على اآلالف بل المئات حمل یمكن حیث أقل مساحة یستغل 
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 كبیرا اً تخزینی وحیزا للحفظ واسعة مساحات یتطلب

 .اإللكتروني الكتاب بخالف

 من یقرب ما تخزین أو حفظ ویمكن  فقط، واحد جهاز

 واحد ضوئي قرص على إلكتروني كتاب خمسمائة

 

 معرض للتلف والفقدان.

 نسخ عمل یتم إنه حیث، به ضرر أي حدوث النادر من

 إلیها الرجوع یمكن حتى آخر مكان في مضغوطة احتیاطیة

 .منها كثیرة نسخ وعمل بسهولة

 .إلكتروني رقمي النهائي المنتج .ومجلد مطبوع النهائي المنتج

 ).96-94، 2010(سید،
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 تصمیم أدوات البحث وتطبیقها -الفصل الثالث
 

 مقدمة

 مع أدواته  الحاسوبيخطوات بناء البرنامج  -1

 مرحلة الدراسة والتحلیل -1-1 

 تحدید خصائص المتعلمین -1-1-1

 تحدید الحاجات التعلیمیة -1-1-2

 الموارد والمصادر التعلیمیة دراسة واقع -1-1-3

 مرحلة التصمیم -1-2

 صیاغة األهداف العاّمة واألهداف التعلیمّیة التعّلمّیة. -1-2-1

 تحدید عناصر المحتوى -1-2-2

 بناء أدوات القیاس -1-2-3

التــدریس  وأســالیب اختیــار الخبــرات التعلیمیــة وطریقــة تجمیــع المتعلمــین -1-2-4

 وطرائقه 

 اختیار الوسائط والمواد التعلیمّیة -1-2-5

 تصمیم أسالیب اإلبحار واالنسیاب المناسبة لتفاعل المتعلم مع البرنامج -1-2-6

 تحدید أدوات االتصال داخل وخارج البیئة -1-2-7

 تصمیم الرسالة التعلیمّیة -1-2-8

 تصمیم األحداث التعلیمّیة وعناصر عملّیة التعّلم -1-2-9

 التنفیذ میم استراتیجّیة تص -1-2-10

 مرحلة االنتاج -1-3

 مرحلة التقویم  -1-4

 مرحلة التطبیق (التجربة النهائّیة للبحث) -1-5

 األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في معالجة النتائج. -2     

 

 

  54 
 



 تصمیم أدوات البحث وتطبیقھا                                       الفصل الثالث                                
 

 مقدمة:
اللطیف نموذج (عبد االطالع على بعض نماذج تصمیم المنظومات التعلیمیة، تم اختیار  بعد   

المتضمن و خطواته في تصمیم البرنامج الحاسوبي الخاص بالبحث الحالي  ) العتماد2002، الجزار

 لألسباب األتیة:وذلك  ،مهارتي تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني وٕانتاجهما

 خطوات التفكیر العلمي. وفقسیر النموذج  -

 وح في خطواته ومنطقیة تتابعها.بالشمولیة والوض النموذج یتسم -

من النماذج الفّعالة في تطویر المنظومات التعلیمیة، إذ تم استخدامه في العدید من الدراسات، مثل:  -

 ).2010، )، (محمد وزمالؤه2008، )، (عوض2008، دراسة كل من (رضوان

 :)2002 نموذج (عبد اللطیف الجزار، العمل وفق یوضح خطوات اآلتيالشكل و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2002، ) نموذج عبد اللطیف الجزار1الشكل (

 .صیاغة األھداف التعلیمیة سلوكیاً -
 تحدید عناصر المحتوى التعلیمي.-
 محكي المرجع. –بناء اختبار -
، المتعلمینوطریقة تجمیع  اختیار خبرات التعلم-

 وأسالیب التدریس  
 والتسھیالتاختیار الوسائط والمواد التعلیمیة -
تصمیم الرسالة التعلیمیة على الوسائط المطلوب -

 إنتاجھا.  
 التعلم. تصمیم األحداث التعلیمیة وعناصر عملیة-
 .وضع استراتیجیة تنفیذ التعلم-

  

 

 

 

 

 

 

 

التغذیة 
 الراجعة

 

 

 

 

 

عملیات 
المراجعة 
 والُتَعدیل

 خصائص المتعلمین. تحدید-
 تحدید الحاجات التعلیمیة أو الغرض من التعلم-
 دراسة واقع الموارد والمصادر التعلیمیة-

 لحصول على الوسائط وإعداد التسھیالت:ا     -      
 اقتناء من المتوفر.            
 إنتاج جدید.            

 

 .البنائيتجریب مصغر لعمل التقویم -
 .التقویم النھائي تجریب موسع لعمل-

مرحلة 
الدراسة 
 والتحلیل

 
 

 

مرحلة 
 التصمیم

مرحلة 
اإلنتاج 

 واإلنشاء 

مرحلة 
 التقویم

 االستخدام المیداني.-
 .المتابعة  والتقویم المستمر-

مرحلة 
 االستخدام
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التعدیالت على النموذج قام الباحث بإدخال بعض ) المطّور، 2013، نموذج (الجزار مراجعةوبعد 

 طبیعة البحث الحالي، وتجلت هذه التعدیالت في اآلتي:مع یتناسب المختار حتى 

إضافة خطوتین في مرحلة التصمیم وهما (تصمیم أسالیب اإلبحار واالنسیاب المناسبة لتفاعل  -

 یئة).المتعلم مع البرنامج، تحدید أدوات االتصال داخل وخارج الب

تعدیل مرحلة التقویم لتصبح متضمنة خطوتي صدق المحتوى (التحكیم)، والتجریب االستطالعي  -

 للبرنامج.

 .للبحث) ةالنهائی(التجربة تعدیل مرحلة االستخدام والمتابعة لتصبح مرحلة التطبیق  -

قًا لنموذج فیما یأتي عرض تفصیلي لمراحل تصمیم المنظومة التعلیمیة في البحث الحالي، وفو    

 الجّزار المعّدل:

 البرنامج الحاسوبي مع أدواته: بناءخطوات  -1

 مرحلة الدراسة والتحلیل: -1-1

(تحدید خصائص المتعلمین، تحدید الحاجات، دراسة  هيتتضمن هذه المرحلة مجموعة من الخطوات 

 الموارد والمصادر التعلیمیة)، تمت وفق اآلتي:واقع 

 خصائص المتعلمین: تحدید -1-1-1

 تم في هذه الخطوة تحدید خصائص المتعلمین وتوصیفهم، وذلك في النقاط اآلتیة:

/ الكتساب مهارتي تصمیم الحقیبة وتقنیات التعلیمحاجة طلبة السنة الثالثة /تخصص المناهج  -

التكنولوجیا  تؤدیهالتعلیمیة اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني وٕانتاجهما، انطالقًا من الدور الكبیر الذي 

 الحدیثة في تعزیز وٕاثراء العملیة التعلیمیة التعلمیة. 

  .لثانیةوصول طلبة السنة الثالثة إلى مرحلة من النضج یفوق طلبة السنتین األولى وا -

/، بحیث تراوحت وتقنیات التعلیمالعمر الزمني المتقارب لطلبة السنة الثالثة /تخصص المناهج  -

 ) سنة.23-21أعمارهم بین (

 تحدید الحاجات التعلیمیة: -1-1-2

ذات الصلة بتكنولوجیا التعلیم، إذ وجد المقررات  بعد الرجوع إلىتم تحدید الحاجات التعلیمیة للطلبة 

لتطبیقات العملیة الخاصة بتصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب لهذه المقررات  افتقارالباحث 

) ضعف طلبة ، ب2015، ، أ)، و(مبارك2015، دراسة (مبارك تأكد كمااإللكتروني وٕانتاجهما، 
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والكتاب / في تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة وتقنیات التعلیم كلیة التربیة /تخصص المناهج 

 اإللكتروني.

 دراسة واقع الموارد والمصادر التعلیمیة: -1-1-3

مكان إجراء صادر المتاحة في الواقع التعلیمي تمت هذه الخطوة من خالل رصد اإلمكانات والم

امج الحاسوبي من أجهزة وبرمجیات التدریب /كلیة التربیة في جامعة دمشق/ وما یتطلبه تطبیق البرن

 ي اآلتي:والتي تم حصرها ف

 .لالستخدام) جهاز حاسوب صالح 15( -

 ).Data showجهاز عارض البیانات ( -

 شاشة عرض البیانات. -

) الخاص بالتدریب على إنتاج الكتاب Adobe Acrobat xi proقام الباحث بتنزیل برنامج ( -

الخاص بالتدریب على إنتاج الحقیبة التعلیمیة  )Autoplay media studio، وبرنامج (اإللكتروني

 اإللكترونیة، على كامل األجهزة الصالحة لالستخدام في مخبر الحاسوب.

 مرحلة التصمیم: -1-2

فیما یأتي عرض مفصل للخطوات واإلجراءات التي قام بها الباحث في أثناء تصمیم البرنامج 

 الحاسوبي، وهي كاآلتي:

 :التعلیمیة التعلمّیةصیاغة األهداف العامة واألهداف  -1-2-1

إلعداد برنامج تدریبي معّین یتطّلب تحدید قائمة باألهداف العاّمة التي یسعى البرنامج التدریبي إلى 

تحقیقها من خالل دراسة وحداته أو موضوعاته المختلفة، كما أّن وضوح تلك األهداف وأسلوب تحقیقها 

ل منها إلى عدد من األهداف اإلجرائّیة التي تمّیز نوع السلوك الذي ُیراد تنمیته لدى یتطّلب ترجمة ك

 ).128، 2005المتعّلم (دیب، 

 تم تحدید األهداف العامة للبرنامج الحاسوبي والمتمثلة في:

 إكساب طلبة كلیة التربیة مهارة تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة وٕانتاجها. -

 التربیة مهارة تصمیم الكتاب اإللكتروني وٕانتاجه.إكساب طلبة كلیة  -
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ثم قام الباحث باشتقاق مجموعة من األهداف الفرعیة الخاصة بكل مهارة، بحیث تكون قابلة للمالحظة 

أهداف  علىوتوزیعها والقیاس، واقعیة وممكنة التحقیق، شاملة لجمیع الخبرات التعلیمیة المطلوبة، 

 معرفیة وأهداف مهاریة، كما هي موضحة في الجدول اآلتي:

 ) توّزع األهداف التعلیمّیة التعّلمّیة للبرنامج الحاسوبي2جدول (

 

 تحدید عناصر المحتوى: -1-2-2

قام الباحث بتحدید المعارف والخبرات المرتبطة بمهارتي تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب 

أن یستند المحتوى على في ذلك اإللكتروني وٕانتاجهما، باالعتماد على مصادر علمیة متعددة، مراعیًا 

المتدربین، وبذلك تم بناء  مستوى الطلبة/ل ومناسبتهاألهداف التعلیمیة التعلمیة التي تم تحدیدها، 

وحدتین هما (تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة وٕانتاجها، وتصمیم الكتاب اإللكتروني وٕانتاجه) 

 اشتملت كل منهما على اآلتي:

 األهداف التعلیمیة التعلمیة. -

 االختبار التحصیلي المعرفي القبلي/ البعدي. -

 االختبار األدائي القبلي/ البعدي. -

 .حظة األداءبطاقة مال -

 .المحتوى: ویضم التصمیم واإلنتاج -

 

 المهارة
 األهداف المهارّیة األهداف المعرفّیة

 % مج
 % عدد % مج % تحلیل % فهم % تذكر

الحقیبة التعلیمیة 
 اإللكترونیة 

5 13.88 6 16.66 7 19.44 18 50 23 47.91 41 48.80 

 51.19 43 52.08 25 50 18 22.22 8 11.11 4 16.66 6 الكتاب اإللكتروني 

 100 84 100 48 100 36 41.66 15 27.77 10 30.54 11 مج

النسبة المئوّیة 
بالنسبة لجمیع 

 األهداف

 

13.09 
 

11.90 
 

17.85 
 

42.85 
 

57.14 
 

 ـــــــــــــ

المئوّیة النسبة 
نسبة إلى مجموع 
 األهداف المعرفّیة

 

30.54 
 

27.77 
 

41.66 
 

 ـــــــــــــ
 

 ــــــــــــ
 

 ـــــــــــــ
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بهدف االستزادة المراجع المستفاد منها: تضمنت مجموعة من المراجع وعناوین مواقع الویب  -

 والتعمق.

 بناء أدوات القیاس: -1-2-3

 قام الباحث ببناء أدوات القیاس المناسبة ألهداف التصمیم التعلیمي، وتكونت من:

 التحصیلي المعرفي القبلي/ البعدي/ المؤجل.االختبار التجمیعي  -

 االختبار التحصیلي المعرفي القبلي/ البعدي الخاص بكل مهارة. -

 االختبار األدائي القبلي/ البعدي الخاص بكل مهارة. -

 بطاقة مالحظة أداء الطالب لكل اختبار أدائي. -

 استبانة اتجاهات الطلبة نحو البرنامج الحاسوبي. -

 االختبارات التحصیلیة المعرفیة:إعداد  -1-2-3-1

مدى التقدم الذي أحرزه الطالب في موضوع ما، في نهایة مدة  الكتشافیستخدم االختبار التحصیلي 

 ).209، 2008، زمنیة معینة، وذلك في ضوء األهداف التعلیمیة المحددة لهذه الغایة (معروف

محددة یرمي إلى قیاس ما اكتسبه المتعلمون "إجراء منظم وفق معاییر وُیعّرف االختبار التحصیلي بأنه 

من الحقائق، المفاهیم، التعمیمات، والمهارات، بعد دراسة موضوع دراسي أو وحدة أو مقرر تعلیمي من 

 ).300، 2008(عطیة، "حیث التذكر والفهم والتطبیق والتحلیل والتركیب والتقویم

 بارات التحصیلیة المعرفیة وهما:ولتحقیق أهداف البحث أعتمد الباحث على نوعین من االخت

 االختبار التجمیعي التحصیلي المعرفي القبلي/ البعدي/ المؤجل. -

 االختبار التحصیلي المعرفي القبلي/ البعدي الخاص بكل مهارة. -

 اتّبع الباحث في بناء االختبارات التحصیلّیة المعرفّیة الخطوات اآلتیة:

 تحدید الهدف من االختبار: -1-2-3-1-1

 االختبار التجمیعي التحصیلي المعرفي القبلي/ البعدي/ المؤجل: -

المعرفي لدى الطلبة أفراد  الجانبیهدف هذا االختبار إلى تغطیة األهداف العامة للبرنامج وقیاس   

 عینة البحث، وذلك من خالل تطبیق االختبار وفقًا لآلتي:

الحاسوبي، لقیاس مدى التغیر لدى التطبیق القبلي: یتم قبل البدء بتدریس محتوى البرنامج  •

 الطلبة من خالل مقارنة نتائج االختبارین القبلي والبعدي.
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التطبیق البعدي: یتم بعد االنتهاء مباشرًة من تدریس محتوى البرنامج الحاسوبي، لقیاس فاعلیة  •

اإللكترونیة البرنامج في إكساب الطلبة المكّون المعرفي لمهارتي تصمیم الحقیبة التعلیمیة 

  والكتاب اإللكتروني وٕانتاجهما.

، وذلك لقیاس البعديالتطبیق المؤجل: یتم بعد مرور فترة زمنیة معینة على تطبیق االختبار  •

 مدى قدرة البرنامج الحاسوبي على تحقیق االحتفاظ بالتعلم لدى الطلبة.

 االختبار التحصیلي المعرفي القبلي/ البعدي الخاص بكل مهارة: -    

یهدف إلى تغطیة األهداف الخاصة بكل مهارة في البرنامج الحاسوبي، وبناًء على ذلك أعّد الباحث    

 ،تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة وٕانتاجها مهارتيل ین/ بعدیینقبلی ینمعرفی ینتحصیلی یناختبار 

 .تصمیم الكتاب اإللكتروني وٕانتاجهو 

 تحدید نوع االختبار: -1-2-3-1-2

تم بناء االختبارات التحصیلیة المعرفیة من نوع االختبارات الموضوعیة، باالعتماد على بنود    

االختیار من متعدد بشكل خاص ِلما یتمیز به هذا النمط عن األنماط األخرى من ممیزات تتمثل في 

البنود  دقة موقف االختبار وتقلیل أثر عامل التخمین ألقصى حد ممكن، فضًال عن إن "هذا النوع من

هو األكثر مرونة وفاعلیة بین البنود الموضوعیة، إذ یصلح لقیاس الكثیر من نواتج التعلم البسیطة 

خطأ والمطابقة والتكمیل، كما یصلح لقیاس الكثیر من نواتج التعلم المعقدة في -التي تقیسها بنود صح

 ).325، 2012،خائیلیمجاالت الفهم والتطبیق والتحلیل والتركیب"(م

  :وقد راَع الباحث عند صیاغة مفردات االختبار   

  .ال تقل بدائل كل سؤال عن أربعةأ -

 أكثر من إجابة واحدة صحیحة فقط.أال یحتمل  -

 إعداد جدول المواصفات: -1-2-3-1-3

تم إعداد جدول مواصفات االختبار للتأكد من أن االختبار یقیس األهداف الموضوعة من جهة    

والمحتوى المعرفي من جهة أخرى، إذ تم من خالله تحدید عدد األسئلة الخاصة بكل مهارة وفي كل 

 مستوى لیتم التوصل إلى تحدید عدد ومستوى أسئلة االختبار ككل ونسبة كل مستوى منها إلى مجموع

 :كما هو موضح في الجدولین اآلتییناألسئلة، 
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 ) مواصفات االختبار التجمیعي التحصیلي المعرفي القبلي/ البعدي/ المؤّجل3جدول (

أرقام مفردات 
االختبار 

التحصیلي 
 ومستویاتها

 المجموع التحلیل الفهم التذكر
1-2-3-4-6-
11-13-15-26-
28-29-32-33-

35-41-47 

5-7-10-12-14-
19-20-27-30-
31-34-36-37-

50 

8-9-16-17-18-
21-22-23-24-
25-38-39-40-
42-43-44-45-

46-48-49 

 
 ـــــــــــــــ
 
 ـــــــــــــــ

 50 20 14 16 المجموع
 100 40 28 32 النسبة المئوّیة

 

 ِلكال المهارتین ین/ البعدیینالقبلی ینالمعرفی ینالتحصیلی ینر ) مواصفات االختبا4جدول (

االختبار 
التحصیلي 

 مهارةالخاص ب

 ومستویاتها ِلكال المهارتین ینالتحصیلی ینأرقام مفردات االختبار 

 % مج % مج التحلیل % مج فهم % مج تذكر

الحقیبة تصمیم 
التعلیمیة 
 اإللكترونیة
 وٕانتاجها

1-2-3-
4-8-11-

14-16-
24 

9 10.25 

5-6-7-
9-10-
12-13-

25 

8 6.41 

15-17-18-
19-20-21-
22-23-26-
27-28-29-
30-31-32 

15 17.94 32 48.48 

الكتاب تصمیم 
 اإللكتروني
 وٕانتاجه

1-2-5-
7-8-13-

16-19-
31 

9 7.69 

6-9-
10-12-
20-25-
32-33-

34 

9 3.84 

3-4-11-14-
15-17-18-
21-22-23-
24-26-27-
28-29-30 

16 3.84 34 51.51 

 100 66 46.96 31 25.75 17 27.27 18 المجموع

 

 بناء االختبارات: -1-2-3-1-4

قام الباحث ببناء االختبارات التحصیلیة المعرفیة في ضوء األهداف المتعلقة بالجانب المعرفي للبرنامج 

 الحاسوبي، وقد روعي في بناؤها عدة نقاط تمثلت في اآلتي:

 أن تركز األسئلة على قیاس المعارف التي ال یمكن قیاسها أدائیًا. -

 بدائل اإلجابات بشكل عشوائي غیر منتظم حتى ال تتیح للمتعلم فرص التخمین.توزیع  -
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 الصیاغة الدقیقة لألسئلة بحیث ال تحتمل أكثر من إجابة. -

 أن تحتوي كل مفردة على فكرة واحدة واضحة ومحددة. -

 ینلي/ البعدي/ المؤجل من االختبار اختیار أسئلة االختبار التجمیعي التحصیلي المعرفي القب -

 .ِلكال المهارتین ینالمعرفی ینلتحصیلیا

نفس االختبار  أن تكون مفردات االختبار في التطبیق البعدي مختلفة في ترتیبها عن مفردات -

 في التطبیق القبلي.

 وضع تعلیمات االختبار: -1-2-3-1-5

، وطریقة اإلجابة عن مفرداته، والزمن هزود الباحث االختبار بصفحة تشرح للطالب بوضوح الهدف من

 مستوى الطلبة.لبلغة سلیمة ومناسبة  بنوده صیاغةته، مع مراعاة وعدد مفردا لهالمحدد 

 إعداد صفحة اإلجابة: -1-2-3-1-6

قام الباحث بإعداد نموذج لورقة اإلجابة التي یستخدمها الطلبة لكتابة الرمز الممثل لإلجابة الصحیحة 

یتألف من حقلین، األول ُكتب فیه رقم السؤال، والثاني ُخصص لكتابة رمز اإلجابة  إذ تضمنت جدوالً 

 سم الطالب.أطالب، باإلضافة إلى مكان لكتابة التي یختارها ال

 وضع مفتاح تصحیح االختبار: -1-2-3-1-7

تم إعداد سلم لتصحیح االختبار، وذلك لضمان موضوعیة التصحیح سواء من قبل الباحث أو من 

لإلجابة  والشيءیوكل إلیهم التصحیح، وقد ُقّدرت اإلجابات على أساس درجة واحدة لإلجابة الصحیحة 

 .الخاطئة

 المالحظة: تيوبطاق ین/ البعدیینالقبلی یناألدائی ینإعداد االختبار  -1-2-3-2

االختبــارات األدائّیــة هــي "االختبــارات التــي تتطّلــب مــن المــتعّلم أداء بعــض العملیــات المعّقــدة التــي یمكــن 

 ).105، 2005حظتها في ظروف مقننة" (أبو عالم،مال

 قام الباحث ببناء اختبار أدائي قبلي/ بعدي لكل مهارة، وفق الخطوات اآلتیة:

 ائیة:تحدید الهدف من االختبارات األد -1-2-3-2-1

 تغطي االختبارات األدائیة األهداف المهاریة المتضمنة في البرنامج الحاسوبي، وتهدف إلى تعّرف
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مدى اكتساب الطلبة أفراد عینة البحث للمهارات الخاصة بتصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب 

 اإللكتروني وٕانتاجهما.

 بناء االختبارات األدائیة: -1-2-3-2-2

ل األهداف المهاریة للبرنامج الحاسوبي، قام الباحث ببناء االختبارات األدائیة في صورة أفعا في ضوء

سلوكیة بسیطة تُبین ما ینبغي أن یقوم به الطلبة، ویتم مالحظته وقیاسه باستخدام بطاقة المالحظة 

 الُمعّدة لهذا الغرض.

 وضع تعلیمات االختبارات األدائیة: -1-2-3-2-3

ردات االختبار األدائي وضع الباحث تعلیمات االختبار بوضوح وبلغة سلیمة ومناسبة مفبعد صیاغة 

لمستوى الطلبة، إذ تم توضیح الهدف من االختبار والزمن المحدد له، مع التأكید على أن یقرأ الطالب 

ر أو ینتقل فیذ االختباكل سؤال بعنایة ودقة قبل القیام باألداء العملي له على الحاسوب، وأّال یبدأ بتن

 خر حتى ُیسمح له بذلك.من سؤال آل

 بناء بطاقة المالحظة: -1-2-3-2-4

ُتعد بطاقات المالحظة أداة للقیاس الموضوعي لنتاج تعّلم الطلبة أفراد عینة البحث للجانب المهاري    

 المتعلق بتصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني وٕانتاجهما.

الباحث ببناء بطاقة المالحظة من نوع قائمة المراجعة لكل اختبار أدائي، وتتطّلب قوائم قام    

المراجعة إعداد مجموعة من المحّكات المتعّلقة باألداء أو النتاج، إذ تتیح تعّرف جوانب القّوة والضعف 

قد أّدى  لدى المفحوص من خالل بدیلین فقط لكل محك أثناء استخدامها، أي ما إذا كان المفحوص

 ).151-150، 2007العملّیة، أم ال (عالم،

تتضمن بطاقة المالحظة في البحث الحالي مستویان للتحقق فقط (محقق/ غیر محقق) لكل بند    

) أمام البند في الحقل المناسب لمستوى أداء الطالب، وقد روعي في ویقوم المالحظ بوضع عالمة (

ه بدقة، بحیث ال تحتمل العبارة أكثر من أداء أو تفسیر صیاغتها أن تصف األداء المطلوب مالحظت

وأن تكون أداءات مباشرة ألسئلة االختبار األدائي، والجدول اآلتي یبین مواصفات بطاقة المالحظة 

 لكل مهارة.
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 المالحظة  تي) مواصفات بطاق5جدول (

عدد  المالحظة  بطاقتي
 البنود

النسبة 
 المئوّیة

االختبار األدائي الخاص بمهارة  بطاقة مالحظة األداء في
 تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة وٕانتاجها

 

23 
 

47.91 

بطاقة مالحظة األداء في االختبار األدائي الخاص بمهارة 
 تصمیم الكتاب اإللكتروني وٕانتاجه

 

25 
 

52.08 

 100 48 المجموع

 

 الحاسوبي:إعداد استبانة االتجاهات نحو البرنامج  -1-2-3-3

بعد االطالع على األدبیات التربویة والدراسات السابقة، قام الباحث ببناء استبانة اتجاهات الطلبة    

نحو البرنامج الحاسوبي، إذ تم اتباع طریقة لیكرت للتقدیرات المجتمعة في إعداد مقیاس االتجاهات 

یحه ومعالجة نتائجه لمزایاه العدیدة من حیث قدرته على التمییز وسهولة تطبیقه وتصح

)، حیث ُحدد لكل بند في االستبانة خمسة بدائل تتدرج من الموافقة الشدیدة إلى 350، 2006(أبوعالم،

 المعارضة الشدیدة، والجدول اآلتي یبین بدائل اإلجابة على االستبانة ودرجات تصحیحها.

 بدائل اإلجابة على استبانة االتجاهات ودرجات تصحیحها) 6جدول (

 غیر موافق بشدة ر موافقغی محاید موافق موافق بشدة البدائل

 1 2 3 4 5 درجة التصحیح
 

) بندًا، موزعة على ثالثة محاور (إخراج 20تضمنت استبانة االتجاهات نحو البرنامج الحاسوبي (   

 على محاورها.البرنامج، المحتوى العلمي، وأدوات التقویم)، والجدول اآلتي یبین توزع بنود االستبانة 

 ) توزع بنود استبانة االتجاهات وفق محاورها7جدول (

 النسبة المئوّیة المجموع أرقام بنود المحور اسم المحور المحور
 35 7 7-6-5-4-3-2-1 إخراج البرنامج األول

 

 الثاني
 

 المحتوى العلمي
8-9-10-11-12-13-

14-15 
8 

 

40 

 25 5 20-19-18-17-16 أدوات التقویم الثالث
 100 20 المجموع
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 اختیار الخبرات التعلیمیة وطریقة تجمیع المتعلمین وأسالیب التدریس وطرائقه: -1-2-4

بعد تحدید األهداف التعلیمیة وعناصر المحتوى العلمي للبرنامج الحاسوبي، قام الباحث باختیار    

في ضوء األهداف والمحتوى الخبرات التعلیمیة وطریقة تجمیع المتعلمین وأسالیب التدریس وطرائقه 

 علمین ونشاطهم في أثناء التدریب.العلمي مراعیًا في ذلك تحقیق ایجابیة المت

تم توزیع الطلبة فردیًا وزوجیًا على أجهزة الحاسوب في المخبر، وتقسیمهم إلى أربع مجموعات    

على أسالیب  اعتمد الباحث في تنفیذ تجربة البحثكما  ،ستة طالبتعاونیة تضمنت كل مجموعة 

م م التعاوني، التعلّ ة، التعلّ (المحاضرة، المناقشة، العروض العملیّ  :وطرائق تدریبیة متنوعة تمثلت في

إضافًة إلى تفعیل مجموعة خاصة بتجربة البحث على شبكة التواصل االجتماعي الــ  ،)الذاتي

"Facebookتنزیل المنشورات والتعلیق ت تكنولوجیا التعلیم اإللكتروني"، حیث تم " بعنوان "تطبیقا

 الطلبةو  الباحث االستفسارات من ِقبلاألسئلة و واإلجابة عن  وتنفیذ الطلبة للمهام المطلوبة منهم، علیها

 أعضاء المجموعة.

 اختیار الوسائط والمواد التعلیمیة: -1-2-5

سوبي، إذ شملت هذه تم تحدید الوسائط والمواد التعلیمیة لتحقیق أهداف كل مهارة في البرنامج الحا   

 الوسائط على:

ووضعه  "Power Point"باستخدام برنامج العروض التقدیمیة  المصممالبرنامج الحاسوبي  -

 ).DVDعلى أقراص (

المطبوعات الورقیة: حیث تم طباعة محتوى البرنامج الحاسوبي وتوزیعه على أفراد عینة  -

 البحث.

) جهاز صالح 15بكلیة التربیة وعددها (أجهزة الحاسوب المتوافرة في مخبر الحاسوب  -

 .لالستخدام

)، وشاشة العرض: حیث تم التأكد من صالحیتهما Data Showجهاز عارض البیانات ( -

 لالستخدام.

تزوید الطلبة بقائمة تتضمن مجموعة من المراجع والمواقع التعلیمیة على الشابكة اإللكترونیة  -

 ادة والتعمق.ذات صلة بمحتوى البرنامج الحاسوبي لالستز 

 ."Facebookمجموعة على شبكة التواصل االجتماعي الــــ " -
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 واالنسیاب المناسبة لتفاعل المتعلم مع البرنامج:تصمیم أسالیب اإلبحار  -1-2-6

، مثل تسمیة البرنامج والبرنامج الحاسوبيالمطلوب هنا وضع تصور للعالقة البینیة بین المتعلم    

التواصلیة كالنصوص واأللوان والرسوم، إضافًة إلى أشكال االنتقاالت بین الفقرات وواجهاته والمؤثرات 

 ).74، 2007من حیث االنتقال والعودة والتقدم والتراجع (خنیفس وأبو یونس،

اسبة لتفاعل المتعلم مع البرنامج، واختیار نسیاب المنحث بمراعاة أسالیب اإلبحار واإلقام البا   

 والتي تمثلت في اآلتي: ،أشكال التفاعل مع البرنامجو ذلك، الواجهات المناسبة ل

النقر على رمز أو مساحة أو عنصر على الشاشة، تمثلت في االنتقال والعودة بین الصفحات  -

 إضافًة إلى التقدم والتراجع في شرائح البرنامج.

تمثلت في الفهارس التي  ،االختیار من قائمة تتضمن خیارات ممكنة للتفریع واالختیار -

 یتضمنها البرنامج.

تنفیذ المهارة باستخدام البقع الحاّرة عن طریق وضع الصور واألزرار كنقاط ساخنة تتطلب  -

 النقر علیها لیتم التنفیذ.

التفاعل البصري، وهو ما اتبعه الباحث في توضیح خطوات المهارة التي یشرحها البرنامج  -

 باستخدام الصور.

 د أدوات االتصال داخل وخارج البیئة:تحدی -1-2-7

اعتمد الباحث على االتصال اللفظي بین المدرس والطلبة داخل القاعة الدراسیة من خالل حلقات    

كل جلسة تدریبیة، باإلضافة إلى إنشاء مجموعة خاصة بتجربة البحث على شبكة  في أثناءالنقاش 

"تطبیقات تكنولوجیا التعلیم اإللكتروني" بهدف تحقیق ، بعنوان "Facebook"التواصل االجتماعي الــ 

 التواصل بین المدرس والطلبة وبین الطلبة أنفسهم خارج القاعة الدراسیة.

 تصمیم الرسالة التعلیمیة: -1-2-8

 قام الباحث بتصمیم الرسالة التعلیمّیة وفق اآلتي:   

المــواد المطبوعــة: قــام الباحــث بتصــمیم محتــوى المهــارتین (تصــمیم الحقیبــة التعلیمیــة اإللكترونیــة  -

، مراعیـًا بـذلك اسـتخدام األشـكال والرسـوم طباعتـهو وٕانتاجها، تصمیم الكتـاب اإللكترونـي وٕانتاجـه) 

یم واســـتخدام الخطـــوط الواضـــحة، مـــع مراعـــاة البســـاطة واالتـــزان فـــي تنظـــ، واأللـــوان التوضـــیحّیة

 .الصفحة
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 الحاســوبي: قــام الباحــث بتحضــیر المهــارات المتضــمنة فــي البرنــامج Power Pointشــرائح الـــ  -

" مــع Power Pointالعــروض التقدیمیــة " علــى شــكل شــرائح جّذابــة وواضــحة باســتخدام برنــامج

 Data Showـ م جهـاز الـ، واسـتخداالحاسـوبيالبرنـامج و الطلبة  بین تفاعلمراعاة تحقیق أنماط ال

 ي عرضها.ف

ذات صـــــلة بمحتـــــوى البرنـــــامج  تزویـــــد الطلبـــــة بعـــــّدة مواقـــــع تعلیمیـــــة علـــــى الشـــــابكة اإللكترونیـــــة -

 .الحاسوبي

وضــع تصــّور آللّیــة التواصــل بــین المــدرس والطلّبــة، وبــین الطلبــة أنفســهم خــارج القاعــة الدراســّیة  -

تطبیقــات بعنــوان " ،"Facebookتــم إنشــاؤها علــى الــــــــ "التــي وتمثّــل ذلــك مــن خــالل المجموعــة 

 ".تكنولوجیا التعلیم اإللكتروني

وضـــع البـــرامج الخاصـــة بإنتـــاج الحقیبـــة التعلیمیـــة اإللكترونیـــة والكتـــاب اإللكترونـــي والمتمثلـــة فـــي  -

)، علـى أقـراص مدمجـة Adobe Acrobat xi pro / Autoplay media studioبرنـامجي (

 لیصار إلى توزیعها على الطلبة أفراد عینة البحث.

 تصمیم األحداث التعلیمیة وعناصر عملیة التعلم: -1-2-9

فقـد ُیقصد بهذه الخطوة إجراءات التـدریب التـي تسـهم فـي إحـداث الـتعلم وتحقیـق األهـداف المنشـودة،    

مجموعــة مــن األحــداث التــي تحكــم عملیــة  )& et al Gagne,2005, 194حــدد جانییــه وزمالئــه (

 اآلتي:ك وهي مراعاة هذه األحداث في أثناء التدریب، تمالتعلیم، 

اســتحواذ انتبــاه المــتعلم: تــم فــي هــذه الخطــوة اســتثارة الدافعیــة واالســتعداد للــتعّلم بجــذب انتبــاه  -

 وٕاعطــاءالطلبــة مــن خــالل التقــدیم العلمــي المبســط ِلمــا ســیتم تعّلمــه فــي البرنــامج الحاســوبي، 

 فترة التدریب على المهارات المتضمنة في البرنامج.بعض األمثلة ِلما یمكن إنجازه خالل 

تعریـــف الطلبـــة باألهـــداف التعلیمیـــة: قـــام الباحـــث بعـــرض األهـــداف التعلیمیـــة الخاصـــة بكـــل  -

مهـــارة قبـــل البـــدء بدراســـتها لیتعـــّرف الطلبـــة علـــى مـــا ســـیتم تعلمـــه ومـــا هـــو متوقـــع مـــنهم بعـــد 

 التدریب على المهارة. 

: تــــم عــــرض المحتــــوى العلمــــي علــــى الطلبــــة باســــتخدام عــــرض المثیــــرات والمحتــــوى العلمــــي -

والمتضـمن  Power Pointالبرنامج الحاسـوبي المصـمم بواسـطة برنـامج العـروض التقدیمیـة 

، إذ تـــم توزیـــع مهـــارتي تصـــمیم الحقیبـــة التعلیمیـــة اإللكترونیـــة والكتـــاب اإللكترونـــي وٕانتاجهمـــا
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ـــ ى الطلبـــة فـــي بدایـــة كـــل جلســـة نســـخة ورقیـــة وأخـــرى إلكترونیـــة مـــن البرنـــامج الحاســـوبي عل

وشاشـة العـرض فـي  Data Showتدریبیـة، باإلضـافة إلـى اسـتخدام جهـاز عـارض البیانـات 

ـــى بعـــض  ـــة إل ـــه الطلب ـــامج الحاســـوبي، وتوجی ـــة الخاصـــة بالبرن ـــدیم بعـــض العـــروض العملی تق

المواقع التعلیمیة علـى الشـابكة اإللكترونیـة إلغنـاء معلومـاتهم فیمـا یخـص المهـارات التـي یـتم 

التدریب علیها، مع الحرص على التنوع في طرائق وأسـالیب التـدریس، وتحقیـق التواصـل بـین 

المدرس والطلبة وبین الطلبة أنفسـهم خـارج القاعـة الدراسـیة باسـتخدام إحـدى وسـائل التواصـل 

الـــــ  التواصـــل االجتمـــاعي االجتمـــاعي المتمثلـــة بمجموعـــة خاصـــة بتجربـــة البحـــث علـــى شـــبكة

Facebook. 

توجیـــه الطلبـــة: قـــام الباحـــث باإلشـــراف والمتابعـــة فـــي أثنـــاء تعّلـــم البرنـــامج الحاســـوبي، وذلـــك  -

دیم التوجیهــات الضـــروریة لكــي یــتم الـــتعّلم علــى أفضــل وجـــه، واإلجابــة علــى استفســـارات بتقــ

 الطلبة في حال وجودها.

تنشــیط اســتجابة الطلبــة: اعتمــد الباحــث علــى تفعیــل دور الطلبــة وتحقیــق إیجــابیتهم فــي أثنــاء  -

م المرحلــي تعّلمهــم، مــن خــالل تنفیــذ المهــارات مباشــرًة بعــد دراســتها واإلجابــة عــن أســئلة التقــوی

التي یتضمنها البرنامج الحاسوبي، إضافًة إلى تفاعل الطلبة على المجموعة الخاصة بتجربـة 

 ، خارج القاعة الدراسیة."Facebook"البحث على شبكة التواصل االجتماعي 

تقــدیم التغذیــة الراجعــة: قـــام الباحــث فــي أثنـــاء تعلّــم البرنــامج بتقـــدیم التغذیــة الراجعــة الفوریـــة  -

عقــب تنفیــذ المهــارات التعلیمیــة، وذلــك مــن خــالل تعزیــز اإلجابــة الصــحیحة وتوضــیح للطلبــة 

 الخاطئة منها مباشرة، أو بالطلب منهم إعادة التعّلم مرة أخرى من خالل البرنامج.

قیاس األداء والتشخیص: بهدف معرفـة مـدى تحقیـق الطلبـة لألهـداف التعلیمیـة التعّلمیـة، قـام  -

ث بعدیًا والمتمثلـة بـــ (االختبـارات التحصـیلّیة، االختبـارات األدائّیـة الباحث بتطبیق أدوات البح

 مع بطاقات المالحظة، واستبانة االتجاهات).

 ویسـتمر یبقـى حاسـة مـن أكثـر على القائم التعلیم إنمساعدة المتعّلم على االحتفاظ بالتعّلم:  -

 الـنص والصـور خـالل مـن وذلـك الحاسـوبیة، البرامج توفره ما وهذا التقلیدي التعلیم من أكثر

الطلبـة  یسـاعد ذلـك كـل، تعلمـه یـتم الـذي البرنـامج علـى فـوري بشـكل للمهـارة والتنفیـذ العملـي

 .ممكن وقت ألطول تعلمه یتم بما على االحتفاظ
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 تصمیم استراتیجیة تنفیذ البرنامج الحاسوبي: -1-2-10

ن األنشـطة واإلجـراءات تتكـون مـن مجموعـة مـإن استراتیجیة التعّلم العامة هي خطة عامة ومنظمة،    

المرتبة في تسلسل مناسب لتحقیق أهداف معینة، وتبعًا لطبیعة محتوى البرنامج الحاسوبي فقد التعلیمیة 

اعتمــــد الباحــــث علــــى عــــّدة طرائــــق وأســــالیب تدریبیــــة مراعیــــًا التنــــوع والتكامــــل بــــین األســــالیب التدریبیــــة 

 سالیب في اآلتي:مي وعدد المتدربین، تمثلت هذه األوى العلومالئمتها ألهداف البرنامج والمحت

 محاضرات نظریة. -

 عروض عملیة وتوضیحیة لبعض المهارات الفرعیة. -

تنظیم حـوارات وحلقـات نقـاش داخـل القاعـة الدراسـیة، وخارجهـا باسـتخدام المجموعـة الخاصـة  -

 ."Facebook"بتجربة البحث على شبكة التواصل االجتماعي الــ 

 مرحلة اإلنتاج: -1-3

 فـي مرحلـة التصـمیم، وقـد تـم الحصـول علـى المحـددةهذه المرحلة تـوفیر الوسـائط التعلیمیـة  تضمنت   

 الوسائط بأسلوبین هما: تلك

وشاشــة العــرض، باإلضــافة إلــى  Data Showإحضــار المتــوفر: جهــاز عــارض البیانــات  -

) وبرنــامج إنتــاج Autoplay media studioبرنــامج إنتــاج الحقیبــة التعلیمیــة اإللكترونیــة (

)، والتأكـد مـن صـالحیة أجهـزة الحاسـوب Adobe Acrobat xi pro(الكتـاب اإللكترونـي 

 الموجودة في المخبر وتنزیل البرامج علیها.

 إنتاج الوسائط التي تم تحدیدها ضمن خطوات التصمیم والمتمثلة في اآلتي: -

الخاصة بالبرنامج الحاسوبي، مراعیًا فـي إنتاجهـا الوضـوح والدقـة  Power Point* شرائح  

 والجاذبیة، وتحقیق تفاعل الطلبة مع البرنامج الحاسوبي.

مراعیــــًا حجــــم الــــنص وتــــوافر األشــــكال * محتــــوى البرنــــامج مطبــــوع ورقیــــًا بشــــكل واضــــح  

 التوضیحیة والصور واأللوان.

شــابكة اإللكترونیــة ذات صــلة بمحتــوى البرنــامج * تزویــد الطلبــة بعــّدة مواقــع تعلیمیــة علــى ال 

 الحاسوبي.

 "Facebook"ي* تفعیل المجموعة الخاصة بتجربة البحث على شـبكة التواصـل االجتمـاع 

 بعنوان "تطبیقات تكنولوجیا التعلیم اإللكتروني"
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  مرحلة التقویم: -1-4

تّم في هذه المرحلة تقویم البرنامج التدریبي مع أدواته وتطـویره، لیصـبح صـالحًا للتطبیـق النهـائي مـن    

 خالل الخطوتین اآلتیتین:

 صدق المحتوى. -

 التجریب االستطالعي. -

 صدق المحتوى: -1-4-1

قــــام الباحــــث بعــــرض البرنــــامج الحاســــوبي مــــع أدواتــــه علــــى مجموعــــة مــــن الســــادة المحّكمــــین، ذوي    

االختصـــاص فـــي كلیـــة التربیـــة بجامعـــة دمشـــق، ووزارة التربیـــة فـــي الجمهوریـــة العربیـــة الســـوریة، انظـــر 

)، لالســـتنارة بـــآرائهم حـــول البرنـــامج الحاســـوبي وأدواتـــه مـــن الناحیـــة العلمیـــة واللغویـــة 1الملحـــق رقـــم (

 وجاءت آراء السادة المحكمین كاآلتي:

 إعادة صیاغة بعض األهداف التعلیمّیة التعّلمّیة وحذف بعضها اآلخر.  -

 إعادة تحدید المستوى المعرفي لبعض األهداف.  -

 توحید المصطلحات المستخدمة في المحتوى.  -

وجود خطأ تقني متمثـل فـي سـرعة ظهـور واختفـاء بعـض العبـارات التـي تبـین سـیر العمـل فـي   -

 یبه.المهارة، وبالتالي العمل على تصو 

 تعدیل الترقیم في بعض الشرائح الخاصة بالبرنامج الحاسوبي.  -

 نقل الكلمات المشتركة المتكررة في البدائل إلى بند االختبار.  -

 حذف البدیل "كل ما سبق صحیح" واستبداله ببدیل آخر مالئم.  -

تغییــــــــر الصــــــــیاغة اللغوّیــــــــة لــــــــبعض مفــــــــردات االختبــــــــار التجمیعــــــــي التحصــــــــیلي المعرفــــــــي   -

 البعدي/ المؤّجل.القبلي/

 إعادة صیاغة بعض بنود استبانة االتجاهات.  -

بمعرفــة وموافقــة األســتاذ  األخــذ بمالحظــات الســادة المحكمــین، وٕاجــراء التعــدیالت الالزمــة جــرىوقــد    

 ، وبذلك أصبح البرنامج جاهزًا للتجریب االستطالعي.المشرف
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 وأدواته:التجریب االستطالعي للبرنامج الحاسوبي  -1-4-2

قام الباحث بتجریب البرنامج الحاسـوبي وأدواتـه اسـتطالعیًا، بهـدف ضـبط أدوات التقـویم الخاصـة بـه    

وحســاب الــزمن والمــّدة الالزمــة لتطبیقــه مــع أدواتــه، والتأكــد مــن ســالمته ووضــوحه ومالئمتــه لمســتویات 

 الطلبة.

/ في كلیـة التربیـة  وتقنیات التعلیماهج تم اختیار عینة قصدیة من طلبة السنة الثالثة /تخصص المن    

، لیــتم 2015/2016) طالبــًا وطالبــة فــي الفصــل األول مــن العــام الدراســي 15بجامعــة دمشــق، قوامهــا (

 تطبیق التجربة االستطالعیة علیهم، وفیما یأتي نتائج التجربة االستطالعیة:

 وأدواته:تحدید الزمن الالزم لتطبیق البرنامج الحاسوبي  -1-4-2-1

تـــّم تحدیـــد الـــزمن الـــالزم لتطبیـــق البرنـــامج الحاســـوبي مـــع أدواتـــه، مـــن خـــالل حصـــر عـــدد الجلســـات    

 التدریبّیة التي یحتاجها التطبیق، كما یوّضحه الجدول اآلتي:

 ) عدد الجلسات التدریبّیة للتجربة االستطالعّیة8جدول (

 التاریخ الموضوع
عدد الجلسات 

 التدریبّیة

 

 المكان

المعرفي القبلي + االختبار التجمیعي التحصیلي 
 ینالمعرفی ینالتحصیلی یناالختبار 

 الثالثاء
20 /10 /2015 

1 
 

 1قاعة 

 االختبار األدائي القبلي الخاص بالمهارة األولى +
 المهارة األولى (الكتاب اإللكتروني)

 الخمیس
22 /10 /2015  

1 
 مخبر الحاسوب

 المهارة األولى
 الثالثاء

27/ 10 /2015 
1 

 مخبر الحاسوب

ن التحصیلي المعرفي واألدائي یالمهارة األولى + االختبار 
 ن بالمهارة األولىیالخاص ینالبعدی

 الخمیس
29 /10 /2015 

1 
 مخبر الحاسوب

 االختبار األدائي القبلي الخاص بالمهارة الثانیة +
 المهارة الثانیة (الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة)

 األحد
1 /11 /2015 

1 
 مخبر الحاسوب

 المهارة الثانیة 
 الثالثاء

3 /11 /2014 
1 

 مخبر الحاسوب

ن التحصیلي المعرفي واألدائي یالمهارة الثانیة + االختبار 
 ن بالمهارة الثانیةیالخاص ینالبعدی

 الخمیس
5 /11 /2014 

1 
 مخبر الحاسوب

االختبار التجمیعي التحصیلي المعرفي البعدي + استبانة 
 االتجاهات

 األحد
8 /11 /2014 

1 
 

 2قاعة 

  8 مجموع الجلسات التدریبّیة
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 تطبیق االختبار التجمیعي التحصیلي المعرفي المؤّجل.لباإلضافة إلى تحدید جلسة إضافّیة    

 تحدید المّدة الزمنیة الالزمة لتطبیق أدوات التقویم الخاصة بالبرنامج الحاسوبي: -1-4-2-2

الزمنیة الالزمة لتطبیـق أدوات التقـویم الخاصـة بالبرنـامج الحاسـوبي مـن خـالل التطبیـق ُحسبت المدة    

البعــدي لــألدوات، عــن طریــق جمــع وقــت انتهــاء أول طالــب مــن تقــدیم االختبــار مــع وقــت انتهــاء أخــر 

طالــب ومــن ثــم تقســیمه علــى اثنــین، وفــي ضــوء ذلــك تبــین أن تطبیــق أدوات التقــویم الخاصــة بالبرنــامج 

 لى الزمن الموضح في الجدول اآلتي:بي تحتاج إالحاسو 

 الحاسوبي) المدة الالزمة لتطبیق أدوات التقویم الخاّصة بالبرنامج 9جدول (

 
 األداة

وقت انتهاء 
أول طالب 
 بالدقائق

وقت انتهاء 
آخر طالب 

 بالدقائق

 
 جم

متوسط المدة 
الزمنیة الالزمة 

 بالدقائق
 47 94 56 38 القبلي/البعدي/المؤجل االختبار التجمیعي التحصیلي المعرفي

تصمیم الحقیبة 
التعلیمیة اإللكترونیة 

 وٕانتاجها

 28 56 32 24 االختبار التحصیلي المعرفي القبلي/البعدي

 33 66 36 30 االختبار األدائي القبلي/البعدي

تصمیم الكتاب 
 اإللكتروني وٕانتاجه

 29 58 33 25 االختبار التحصیلي المعرفي القبلي/البعدي

 34 68 39 29 االختبار األدائي القبلي/البعدي

 18 36 22 14 استبانة االتجاهات
 193 المجموع

 

 تّم ذلك من خالل:: الحاسوبيضبط أدوات التقویم الخاصة بالبرنامج  -1-4-2-3

التأّكـــد مـــن صـــالحیة االختبـــار التحصـــیلي التجمیعـــي المعرفـــي القبلـــي/ البعـــدي/  -1-4-2-3-1

 المؤّجل:

أول معاني الصـدق أن یقـیس االختبـار مـا وضـع لقیاسـه، بمعنـى أن االختبـار الصـادق هـو االختبـار    

 ).93، 2008، الذي یقیس ما ُأعّد لقیاسه، أو الذي یحقق ما ُأعّد ألجله (العزاوي

 :تّم التأّكد من صالحیة االختبار التحصیلي التجمیعي المعرفي القبلي/ البعدي / المؤّجل وفق اآلتي

قــــام الباحــــث بدراســــة صــــدق االختبــــار التحصــــیلي التجمیعــــي دراســــة الصــــدق:  -1-4-2-3-1-1

 المعرفي القبلي/ البعدي/ المؤّجل من خالل:
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 صدق المحتوى: •

عرض الباحث االختبار التحصـیلي التجمیعـي المعرفـي القبلـي/ البعـدي/ المؤّجـل علـى مجموعـة مـن    

ـــة  ـــة فـــي الجمهورّی ـــة بجامعـــة دمشـــق، ووزارة التربی ـــة التربی الســـادة المحّكمـــین ذوي االختصـــاص فـــي كلی

وقــد تــّم یاســه، )، بقصــد التأّكــد مــن قدرتــه علــى قیــاس مــا أعــّد لق1العربّیــة الســورّیة، انظــر الملحــق رقــم (

 تعدیله بما یتناسب ومالحظاتهم.
 

 الصدق التمییزي بداللة محك المجموعات الطرفیة:  •

) الصدق التمییزي بأنه "مفهوم كمي وٕاحصائي یعبر بلغة العدد عن 2006،ُیعّرف (میخائیل    

الجانب أو المظهر درجة تلك الحساسیة ومدى قدرة البند على التمییز أو التفریق بین األفراد في ذلك 

من السمة التي یتصدى لقیاسها، وال شك في أن القدرة التمییزیة للبنود تتصل مباشرًة بصدق تلك 

البنود ونجاحها في قیاس ما وضعت لقیاسه، وذلك من خالل مقارنة الفئات المتطرفة في المقیاس 

 .)152نفسه" (

لتحصـــیلي التجمیعـــي المعرفـــي القبلـــي/ لالختبـــار احســـاب الصـــدق وفـــق هـــذه الطریقـــة ب قـــام الباحـــث   

، من خالل تقسیم عینة الصدق إلى فئتـین، الفئـة األولـى تمثّـل الربیـع األعلـى أي أعلـى البعدي/ المؤّجل

% مـن الـدرجات وجـاءت النتـائج 25% من الـدرجات، فـي حـین تمثّـل الفئـة الـدنیا الربیـع األدنـى أي 25

 كما هي موّضحة في الجدول اآلتي:

 الختبار التحصیلي التجمیعي المعرفي ل) الصدق التمییزي بداللة محك المجموعات الطرفیة 10جدول (

 العینة 

 

 العدد

 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

)T( 

 المحسوبة 

درجات 

 الحریة
القیمة 

 االحتمالیة

مستوى  %)95مجال الثقة (

 أعلى أدنى الداللة

 1.00 37.00 5  الفئة الدنیا 
11.00- 7 .0000 8.80- 5.69- 

دال 

 0.95 44.25 4  الفئة العلیا  إحصائیاً 

 

المحسوبة دالة إحصائیًا إذ كانت القیم االحتمالیة لها أصغر  T قیمة ) أن10یتضح من الجدول (   

) وهذا یعني أن هناك فروق دالة بین المجموعتین العلیا والدنیا مما یدل على صدق 0.05من (

 .المجموعات الطرفیةمحك االختبار بداللة 
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 دراسة الثبات: -1-4-2-3-1-2

فـي األداء مـن بنـد إلـى أخـر،  االتسـاق"الثبات هو خاصیة من خـواص المقیـاس الجیـد، إذ ُیعّبـر عـن    

 ).14، 2000أي أن االختبار یعطي تقدیرات ثابتة" (األنصاري،

القیــاس نفســها، مهمــا الثبــات بأنــه "قــدرة األداة علــى التوصــل إلــى نتیجــة  )2007(الجــوهري، ُیعــّرفو    

 ).126ة الظاهرة نفسها" (تكرر استخدامها في دراس

وفـــق قـــام الباحـــث بدراســـة ثبـــات االختبـــار التحصـــیلي التجمیعـــي المعرفـــي القبلـــي/ البعـــدي/ المؤّجـــل    

 :اآلتي

 ألفا كرونباخ:  •

تـــّم حســـاب معامـــل ثبـــات "ألفـــا كرونبـــاخ" لالختبـــار التحصـــیلي التجمیعـــي المعرفـــي القبلـــي/ البعـــدي/    

 المؤّجل، كما یوضحه الجدول اآلتي: 

 ) معامل ثبات لالختبار التحصیلي التجمیعي المعرفي بطریقة ألفا كرونباخ11الجدول(

 
االختبار التحصیلي التجمیعي 

 المعرفي 

 معامل ألفا كرونباخ

0.91 
 

 

 

 

) وهــو معامــل ثبــات مرتفــع، ممــا یشــیر إلــى 0.91) أن معامــل الثبــات بلــغ (11ُیالحــظ مــن الجــدول (   

 أّن االختبار یتمتع بدرجة عالیة من الثبات.
 

 التجزئة النصفیة: •

، مـن ةوفـق هـذه الطریقـ االختبار التحصیلي التجمیعي المعرفي القبلي/ البعـدي/ المؤّجـلب ثبات ُحس   

خــالل تقســـیم االختبــار إلـــى قســمین، احتســـبت درجـــة البنــود الزوجیـــة منــه وكـــذلك درجــة البنـــود الفردیـــة، 

ــــة ســــبیرمان بــــراون  وُحســــب معامــــل االرتبــــاط بــــین النصــــفین ثــــم جــــرى تعــــدیل الطــــول باســــتخدام معادل

(Spearman-Brown) :كما یوّضحه الجدول اآلتي 

 التجمیعي المعرفي بطریقة التجزئة النصفیة معامل ثبات االختبار التحصیلي) 12جدول (

 
االختبار التحصیلي التجمیعي 

 المعرفي 

 معامل سبیرمان براون

 0.90 
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) وهـو معامـل ثبـات مرتفـع، ممـا یشـیر إلـى أّن 0.90) أن معامل الثبات بلـغ (12ُیالحظ من الجدول ( 

 االختبار یتمتع بدرجة عالیة من الثبات.
 

 :  ین/ البعدیینالقبلی ینالمعرفی ینالتحصیلی ینالتأكد من صالحیة االختبار  -1-4-2-3-2

/ ینالقبلیـــ ینالتحصـــیلی ینقـــام الباحـــث بدراســـة صـــدق االختبـــار دراســـة الصـــدق:  -1-4-2-3-2-1

 من خالل: ینالبعدی
 

 صدق المحتوى:   •

علـى مجموعـة مـن السـادة المحّكمـین  ین/ البعـدیینالقبلیـ ینالمعرفی یینالتحصیل ینتّم عرض االختبار    

السـورّیة، انظـر ذوي االختصاص في كلیة التربیة بجامعة دمشـق، ووزارة التربیـة فـي الجمهورّیـة العربّیـة 

وقـد قـام الباحـث بتعـدیلها بمـا )، بقصـد التأّكـد مـن قـدرتها علـى قیـاس مـا أعـّدت لقیاسـه، 1الملحق رقم (

 یتناسب ومالحظاتهم.

 الصدق التمییزي بداللة محك المجموعات الطرفیة:  •

، مـن خـالل تقسـیم لالختبار التحصیلي القبلي/البعدي لكل مهارةتم حساب الصدق وفق هذه الطریقة    

% من الدرجات، في حین تمّثل 25عینة الصدق إلى فئتین، الفئة األولى تمّثل الربیع األعلى أي أعلى 

 ):13% من الدرجات وجاءت النتائج كما هي موّضحة في الجدول (25أي الفئة الدنیا الربیع األدنى 

 ین/ البعدیینالقبلی ینالتحصیلی ینلالختبار ) الصدق التمییزي بداللة محك المجموعات الطرفیة 13جدول (

 االختبار التحصیلي
القبلي/ البعدي 

 مهارةبالخاص 
 العدد العینة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

)T( 
 المحسوبة 

درجات 
 الحریة

القیمة 
 االحتمالیة

مجال الثقة 
)95(% 

مستوى 
 الداللة

 أعلى أدنى

الحقیبة التعلیمیة 
 اإللكترونیة

 0.83 18.20 5 الفئة الدنیا
-11.80 7 0.000 -8.46 5.63- 

دال 
 0.95 25.25 4 الفئة العلیا إحصائیاً 

 الكتاب اإللكتروني
 1.03 20.33 6 الفئة الدنیا

13.69- 9 0.000 -8.23 5.90- 
دال 

 0.54 27.40 5 الفئة العلیا إحصائیاً 
 

المحسوبة دالة إحصائیًا إذ كانت القیم االحتمالیة لها أصغر  T) أن قیمة 13یتضح من الجدول (  

صدق  لدنیا مما یدل على) وهذا یدل إلى أن هناك فروق دالة بین المجموعة العلیا وا0.05من (

 .المجموعات الطرفیةمحك بداللة  ینالتحصیلی یناالختبار 
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 ینالمعـــرفی ینصـــیلیالتح ینام الباحـــث بدراســـة ثبـــات االختبـــار قـــدراســـة الثبـــات:  -1-4-2-3-2-2

 :اآلتي من خالل ین/ البعدیینالقبلی
 

 ألفا كرونباخ: •

 ، كما یوّضحه الجدول اآلتي: تحصیلي ثبات "ألفا كرونباخ" لكل اختبار تّم حساب معامل   

 بطریقة ألفا كرونباخ ین/ البعدیینالقبلی ینالمعرفی ینالتحصیلی یناالختبار  ) معامل ثبات14جدول (

المعرفي القبلي/ البعدي الخاص االختبار التحصیلي 
 مهارةب

 ئ

 

 معامل الثبات

 0.89 تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة وٕانتاجها

 0.91 تصمیم الكتاب اإللكتروني وٕانتاجه
    

 

/ ینالقبلیــــ ینالمعــــرفی ینالتحصــــیلی ینبــــأّن قــــیم معامــــل الثبــــات لالختبــــار ) 14ُیالحــــظ مــــن الجــــدول (   

لالختبــــار الخــــاص بمهــــارة تصــــمیم الحقیبــــة التعلیمیــــة اإللكترونیــــة وٕانتاجهــــا،  )0.89بلغــــت (، ینالبعــــدی

ممــا یشــیر إلــى أّن االختبــارین  ،تصــمیم الكتــاب اإللكترونــي وٕانتاجــه) لالختبــار الخــاص بمهــارة 0.91و(

 بدرجة عالیة من الثبات. التحصیلیین یتمتعان
 

 التجزئة النصفیة: •

وفــق هــذه الطریقــة مــن خــالل تقســیم كــل اختبــار إلــى قســمین، احتســبت  ینتــّم حســاب ثبــات االختبــار    

درجة البنود الزوجیة وكذلك درجة البنود الفردیة، وتم حساب معامل االرتباط بین النصـفین لكـل اختبـار 

، وقـد جـاءت النتـائج (Spearman-Brown)ثم جرى تعـدیل الطـول باسـتخدام معادلـة سـبیرمان بـراون 

 دول اآلتي:كما هو موّضح في الج

 بطریقة التجزئة النصفّیة ین/ البعدیینالقبلی ینالتحصیلی ین) معامل ثبات االختبار 15جدول (

االختبار التحصیلي المعرفي القبلي/ البعدي الخاص 
 بمهارة

 

 معامل سبیرمان براون

 0.88 تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة وٕانتاجها

 0.92 تصمیم الكتاب اإللكتروني وٕانتاجه
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) لالختبار 0.88بلغت ( بطریقة التجزئة النصفیة، ) أّن معامالت الثبات15نالحظ من الجدول (   

) لالختبار الخاص بمهارة 0.92الخاص بمهارة تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة وٕانتاجها، و(

مما یشیر إلى أّن االختبارین التحصیلیین یتمتعان بدرجة عالیة من  ،تصمیم الكتاب اإللكتروني وٕانتاجه

 الثبات.

 حساب معامالت الصعوبة لالختبارات التحصیلیة المعرفّیة: -1-4-2-3-3

تــّم حســاب معــامالت الصــعوبة لكــل بنــد مــن بنــود االختبــار التحصــیلي التجمیعــي المعرفــي، وكــذلك    

، ثــّم القیــام بحســاب متوســط معامــل الصــعوبة فــي كــل المهــارتینلكــل مــن  یلّي المعرفــيالتحصــ الختبــارل

 معامل السهولة  -1اختبار، وفقًا للمعادلة اآلتیة: معامل الصعوبة = 

ولتحدیــد مالءمــة البنــد مــن حیــث صــعوبته اتّبــع الباحــث الحــدود اآلتیــة: أي معامــل صــعوبة یتــراوح بــین 

 ).165، 2002لصراف، %) یعدُّ مقبوًال (ا50%) وبمتوسط مقداره (80 – 20(

، مـن خـالل االجابـات التــي المعرفّیــة التحصـیلّیة ت الصـعوبة لالختبـاراتقـام الباحـث بحسـاب معــامال   

حصــل علیهــا الباحــث فــي أول مــرة تقــّدم فیهــا الطلبــة لالختبــار بعــد التجربــة، هــذا ویشــار إلــى أّن العــدد 

وطالبـة، وذلـك علـى النحـو الـذي یوّضـحه  ) طالبـاً 15الكلي للمفحوصین في التجربة االسـتطالعّیة هـو (

 الجدول اآلتي:

 ) معامالت الصعوبة لالختبارات المعرفّیة16جدول (

متوسط معامل  مدى الصعوبة عدد البنود االختبارات المعرفیة 
 الصعوبة

 0.57 0.75-0.39 50 التحصیلي المعرفي االختبار التجمیعي

ختبار التحصیلي اال
المعرفي الخاص 

 مهارةب

الحقیبة التعلیمیة 
 اإللكترونیة

32 0.18-0.72 0.46 

 0.54 0.77-0.33 34 الكتاب اإللكتروني

 

ــــة 16یتبــــّین مــــن الجــــدول (    الخاصــــة بكــــل مهــــارة مــــن ) أّن مــــدى صــــعوبة بنــــود االختبــــارات المعرفّی

) ومتوســــط معامــــل الصــــعوبة فــــي 0.77 – 0.18تتــــراوح بــــین ( ،المهــــارات، وفــــي االختبــــار التجمیعــــي

  ) وهي كلها تقع في المستوى الذي حدده (الصّراف)، وٕان0.57 – 0.46االختبارات یتراوح أیضًا بین (
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یزیــد معامــل  انبنــود، وبنــد ثالثــة) وعــددها 20وجــدت بعــض البنــود التــي یقــل معامــل صــعوبتها عــن (

 فع مستوى الدافعّیة لدى الطلبة.)، أبقى الباحث على هذه البنود من أجل ر 80عن ( ماصعوبته
 

 حساب معامالت التمییز: -1-4-2-3-4

یشـــیر معامـــل التمییـــز إلـــى قـــدرة البنـــد علـــى التمییـــز بـــین الطلبـــة ذوي المســـتوى الجیـــد والطلبـــة ذوي    

 المستوى الضعیف عند اإلجابة عن االختبار، وتم إیجاد معامل التمییز باستخدام المعادلة اآلتیة:

عــدد  –التمییــز = عــدد الطلبــة الــذین أجــابوا عــن المفــردة إجابــة صــحیحة مــن المجموعــة العلیــا معامــل 

الطلبــة الــذین أجــابوا عــن المفــردة إجابــة صــحیحة مــن المجموعــة الــدنیا/ عــدد أفــراد إحــدى المجمــوعتین 

 )، وذلك على النحو الذي یوّضحه الجدول اآلتي:571، 2005(زیتون،  100×

 لتمییز لالختبارات المعرفّیة) معامالت ا17جدول (

 

 االختبارات المعرفیة 
عدد 
 البنود

 معامالت
 التمییز 

 0.73-0.36 50 التحصیلي المعرفي االختبار التجمیعي

ختبار التحصیلي اال
المعرفي الخاص 

 مهارةب

الحقیبة التعلیمیة 
 اإللكترونیة

32 0.22-0.68 

 0.77-0.47 34 الكتاب اإللكتروني

 

ـــة 17مـــن الجـــدول ( یتبـــّین    الخاصـــة بكـــل مهـــارة مـــن ) أّن معـــامالت تمییـــز بنـــود االختبـــارات المعرفّی

)، ویمكن اإلشارة هنا إلى أّنه ینبغـي أن 0.77 – 0.22المهارات، وفي االختبار التجمیعي تتراوح بین (

 ).9، 2009%) حتى یعد البند مقبوًال (میخائیل، 20یزید معامل التمییز عن (
 

 :  ین/ البعدیینالقبلی یناألدائی ینالتأكد من صالحیة االختبار  -1-4-2-3-5
 

مـــن  ین/ البعـــدیینالقبلیـــ یناألدائیـــ یندراســـة صـــدق االختبـــار تـــم دراســـة الصـــدق:  -1-4-2-3-5-1

 خالل:
 

 صدق المحتوى:  •
ــ یناالختبــار تــّم عــرض     ــ یناألدائی ــ ین/ البعــدیینالقبلی المالحظــة الخاصــة بكــل منهــا، علــى  ةمــع بطاق

مجموعــة مــن الســادة المحّكمــین ذوي االختصــاص فــي كلیــة التربیــة بجامعــة دمشــق، ووزارة التربیــة فــي 
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ــة العربّیــة الســورّیة، انظــر الملحــق رقــم ( ــد مــن قــدرتها علــى قیــاس مــا أعــّدت 1الجمهورّی )، بقصــد التأّك

 .یناألدائی یندق محتوى االختبار اختصاصه على صلقیاسه، وقد أّكد المحكمون كل حسب 
 

 

 الصدق التمییزي بداللة محك المجموعات الطرفیة: •

تقســیم عینــة الصــدق إلــى فئتــین،  ، مــن خــاللیناألدائیــ ینالختبــار لب الصــدق وفــق هــذه الطریقــة ســحُ    

األدنـى % من الدرجات، في حین تمّثل الفئة الدنیا الربیع 25الفئة األولى تمّثل الربیع األعلى أي أعلى 

 % من الدرجات وجاءت النتائج كما هي موّضحة في الجدول اآلتي:25أي 

 ین/ البعدیینالقبلی یناألدائی ینمحك المجموعات الطرفیة لالختبار ) الصدق التمییزي بداللة 18جدول (

االختبار 
القبلي/  األدائي

البعدي الخاص 
 مهارةب

 العدد العینة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

)T( 
 المحسوبة 

درجات 
 الحریة

القیمة 
 االحتمالیة

 مجال الثقة
 مستوى %)95( 

 الداللة 
 أعلى أدنى

الحقیبة التعلیمیة 
 اإللكترونیة

 1.00 12.00 5 الفئة الدنیا
10.59- 8 0.000 6.57- 4.22- 

دال 
 0.54 17.40 5 الفئة العلیا إحصائیاً 

الكتاب 
 اإللكتروني

 0.57 14.50 4 الدنیاالفئة 
14.69- 6 0.000 6.99- 5.00- 

دال 
    0.57 20.50 4 الفئة العلیا إحصائیاً 

) 0.05دالة إحصائیًا إذ كانت القیم االحتمالیة لها أصغر من ( T) أن 18یتضح من الجدول (   

 ینصدق االختبار لدنیا مما یدل على وهذا یدل إلى أن هناك فروق دالة بین المجموعة العلیا وا

 .المجموعات الطرفیة محك بداللة یناألدائی

 من خالل: ین/ البعدیینالقبلی یناألدائی یندراسة ثبات االختبار تم دراسة الثبات:  -1-4-2-3-5-2

 ألفا كرونباخ:  •

 ، كما یوضحه الجدول اآلتي:أدائيتّم حساب معامل ثبات "ألفا كرونباخ" لكل اختبار    

 بطریقة ألفا كرونباخ  ین/ البعدیینالقبلی یناألدائی ینثبات االختبار ) معامل 19جدول (

 معامل الثبات مهارةب االختبار األدائي القبلي/ البعدي الخاص

 0.92 تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة وٕانتاجها

 0.89 تصمیم الكتاب اإللكتروني وٕانتاجه
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بلغـــت  ،ین/ البعـــدیینالقبلیـــ یناألدائیـــ ینار الثبـــات لالختبـــ) بـــأّن قـــیم معامـــل 19ُیالحـــظ مـــن الجـــدول (   

) 0.89) لالختبـــار األدائـــي الخـــاص بمهـــارة تصـــمیم الحقیبـــة التعلیمیـــة اإللكترونیـــة وٕانتاجهـــا، و(0.92(

ممـــا یشـــیر إلـــى أّن االختبـــارین  ،لالختبـــار األدائـــي الخـــاص بمهـــارة تصـــمیم الكتـــاب اإللكترونـــي وٕانتاجـــه

 یتمتعان بدرجة عالیة من الثبات. األدائیین
 

 طریقة التجزئة النصفیة: •

وفــق هــذه الطریقــة مــن خــالل تقســیم كــل اختبــار إلــى قســمین،  یناألدائیــ ینتــّم حســاب ثبــات االختبــار    

احتســبت درجــة البنــود الزوجیــة وكــذلك درجــة البنــود الفردیــة، وتــم حســاب معامــل االرتبــاط بــین النصــفین 

، وقـــد (Spearman-Brown)یل الطــول باســـتخدام معادلـــة ســبیرمان بـــراون لكــل اختبـــار ثــم جـــرى تعـــد

 جاءت النتائج كما هو موّضح في الجدول اآلتي:

 ) معامل ثبات االختبارات األدائیة القبلیة/ البعدیة بطریقة التجزئة النصفّیة20جدول (

 معامل سبیرمان براون مهارةالبعدي الخاص ب /االختبار األدائي القبلي
 0.88 تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة وٕانتاجها

 0.91 تصمیم الكتاب اإللكتروني وٕانتاجه

) لالختبار األدائي 0.88( بلغت بهذه الطریقة، ) أّن معامالت الثبات20ُیالحظ من الجدول (   
) لالختبار األدائي الخاص 0.91الخاص بمهارة تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة وٕانتاجها، و(

یتمتعان بدرجة عالیة  األدائیینمما یشیر إلى أّن االختبارین  ،بمهارة تصمیم الكتاب اإللكتروني وٕانتاجه
 من الثبات.

 :ین/ البعدیینالقبلی یناألدائی ینمالحظة االختبار  تيثبات بطاق -1-4-2-3-5-3
 

المالحظــة مــن خــالل اتبــاع أســلوب تعــدد المالحظــین، إذ قــام الباحــث  تيتــّم التحقــق مــن ثبــات بطــاق   

) مــن طلبــة التجربــة االســتطالعّیة، وذلــك بعــد تــدریب 3علــى ( المالحظــة تيالحــظ ثــاٍن بتطبیــق بطــاقوم

حیث قام كل مـن الباحـث والمالحـظ الثـاني بمالحظـة أداء  ،ةبطاقالالثاني على كیفیة استخدام المالحظ 

مــن أجــل ضــمان  تقــویم ألداء المهــارات كــل علــى حــدا أنفســهم فــي الوقــت نفســه ووضــع ةالطلبــة الثالثــ

ة موضــوعیة التقــویم، ثــّم ُحســب معامــل ثبــات (اتفــاق) المالحظــین علــى أداء كــل طالــب بنــاًء علــى معادلــ
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، 2005، إذ یــتم مــن خاللهــا حســاب معامــل االتفــاق أو ثبــات المالحظــین (أبــو عــالم،Cooperكــوبر 

478.( 

 100× معامل كوبر = عدد مرات االتفاق/ عدد مرات االتفاق+ عدد مرات االختالف 

 ) ثبات بطاقة المالحظة وفق طریقة اتفاق المالحظین (ثبات المالحظین)21جدول (

 رقم الطالب
 االتفاق معامل

 الكتاب اإللكتروني الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة 
1 83.71 94.25 
2 85.36 92.47 
3 81.91 87.83 

 274.55 250.98 المجموع
    91.51 83.66 متوسط معامل االتفاق

المالحظـة  تياق بین المالحظـین فـي تطبیـق بطـاق) أّن متوسط معامل االتف21ُیالحظ من الجدول (    

) لبطاقـــة المالحظـــة الخاصـــة بمهـــارة تصـــمیم الحقیبـــة التعلیمیـــة اإللكترونیـــة وٕانتاجهـــا، 83.66بلغـــت (

ممــا یشــیر إلــى أّن ) لبطاقــة المالحظــة الخاصــة بمهــارة تصــمیم الكتــاب اإللكترونــي وٕانتاجــه، 91.51و(

ا حســـب مـــهشـــرط الموضـــوعّیة، ممـــا یؤّكـــد ثبات انفـــي هـــذا البحـــث تحققـــ ي المالحظـــة المعتمـــدتینبطاقـــات

 ا للتطبیق على عینة البحث.م)  وبالتالي صالحیتهFiala,2000,3المعاییر التي وضعها (

قـام  االتجاهـات سـتبانةة التأّكد من صالحیل التأّكد من صالحیة استبانة االتجاهات: -1-4-2-3-6

 اآلتي:الباحث ب

 وذلك من خالل: دراسة الصدق:  -1-4-2-3-6-1

 صدق المحتوى: •

تّم عرض االستبانة علـى مجموعـة مـن السـادة المحّكمـین ذوي االختصـاص فـي كلیـة التربیـة بجامعـة    

)، وذلــك للحكــم علــى مــدى 1دمشـق، ووزارة التربیــة فــي الجمهورّیــة العربّیــة الســورّیة، انظــر الملحــق رقــم (

ء المالحظــات وضــوح الصــیاغة اللغویــة للبنــود، ومــدى ارتبــاط كــل بنــد بالبعــد الــذي وضــع لــه، وفــي ضــو 

 التي أبداها المحكمون عّدل الباحث االستبانة وطّورها قبل توزیعها على أفراد العینة االستطالعّیة. 

 
 

  81 
 



 تصمیم أدوات البحث وتطبیقھا                                       الفصل الثالث                                
 

 الصدق التمییزي بداللة محك المجموعات الطرفیة: •
مـن  بالنسـبة لكـل محـور مـن محاورهـا والمجمـوع العـام، تم حساب صدق االسـتبانة وفـق هـذه الطریقـة   

% مـن الـدرجات، 25خالل تقسیم عینة الصدق إلى فئتـین، الفئـة األولـى تمثّـل الربیـع األعلـى أي أعلـى 

% مـن الـدرجات وجـاءت النتـائج كمـا هـي موّضـحة فـي 25في حین تمّثل الفئة الدنیا الربیـع األدنـى أي 

 الجدول اآلتي:

 انة االتجاهات) الصدق التمییزي بداللة محك المجموعات الطرفیة الستب22جدول (

 محاور
 االستبانة 

 العدد العینة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

)T( 
 المحسوبة 

درجات 
 الحریة

القیمة 
 االحتمالیة

 مجال الثقة
 )95(% 

مستوى 
 الداللة

 أعلى أدنى

 إخراج
 البرنامج 

 0.54 28.40 5 الفئة الدنیا
15.01- 8 0.000 5.99- 4.40- 

دال 
 0.54 33.60 5 الفئة العلیا إحصائیاً 

المحتوى العلمي 
 للبرنامج

 0.50 32.75 4 الفئة الدنیا
16.52- 7 0.000 6.68- 5.01- 

دال 
 0.54 38.60 5 الفئة العلیا إحصائیاً 

 التقویم
 0.50 18.75 4 الفئة الدنیا

13.87- 8 0.000 5.53- 3.96- 
دال 

 0.54 23.50 6 العلیاالفئة  إحصائیاً 

 المجموع
 1.51 83.60 5 الفئة الدنیا

11.07- 7 0.000 11.40- 7.39- 
دال 

    0.81 93.00 4 الفئة العلیا إحصائیاً 

المحسوبة دالة إحصائیًا إذ كانت القیم االحتمالیة لها أصغر  T) أن قیمة 22یتضح من الجدول (    

)، وهذا یدل إلى أن هناك فروق دالة بین المجموعة العلیا والدنیا مما یدل على صدق 0.05من (

 .المجموعات الطرفیة محك االستبانة بداللة

 :اآلتيوفق قام الباحث بدراسة ثبات استبانة االتجاهات دراسة الثبات:  -1-4-2-3-6-2
 

 ألفا كرونباخ: •

 تّم حساب معامل ثبات "ألفا كرونباخ" الستبانة االّتجاهات، كما یوضحه الجدول اآلتي:   

 ) معامل ثبات استبانة االّتجاهات بطریقة ألفا كرونباخ23الجدول(

 
 استبانة االتجاهات

 

 معامل ألفا كرونباخ

0.91 
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) وهــو معامــل ثبــات مرتفــع، ممــا یشــیر إلــى 0.91) أن معامــل الثبــات بلــغ (23ُیالحــظ مــن الجــدول (   

 أّن االستبانة تتمتع بدرجة عالیة من الثبات.
 

 التجزئة النصفیة: •

تّم حساب ثبات االستبانة وفـق هـذه الطریقـة مـن خـالل تقسـیم االسـتبانة إلـى قسـمین، احتسـبت درجـة    

البنود الزوجیة من االسـتبانة وكـذلك درجـة البنـود الفردیـة، وتـم حسـاب معامـل االرتبـاط بـین النصـفین ثـم 

النتـائج كمـا  ، وقـد جـاءت(Spearman-Brown)جرى تعدیل الطول باستخدام معادلة سـبیرمان بـراون 

 یوّضحه الجدول اآلتي:

 معامل ثبات استبانة االّتجاهات بطریقة التجزئة النصفیة )24جدول (

 
 استبانة االتجاهات

 

 بعد التعدیل

0.90 
 

) وهــو معامــل ثبــات مرتفــع، ممــا یشــیر إلــى 0.90) أن معامــل الثبــات بلــغ (24ُیالحــظ مــن الجــدول (   

 من الثبات. أّن االستبانة تتمتع بدرجة عالیة

مــــع أدواتــــه اســــتطالعیًا وضــــبطها، أصــــبح البرنــــامج  الحاســــوبيبعــــد االنتهــــاء مــــن تجربــــة البرنــــامج    

 جاهزًا للتطبیق النهائي.  الحاسوبي
 

 :الحاسوبيالتوصیف النهائي للبرنامج  -1-4-2-4

وفــق نمــوذج  ّمم) شــریحة، ُصــ493مــع أدوات التقــویم الخاصــة بـه مــن ( الحاســوبيتـأّلف البرنــامج  -

تصــمیم الحقیبــة  يمهــارت كلیــة التربیــة)، ویهــدف إلــى إكســاب طلبــة 2002(عبــد اللطیــف الجــّزار،

 التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني وٕانتاجهما.

موزعـة علـى ، هـدفاً ) 84( فـي المهـارتین الحاسـوبيبلغ عدد األهـداف التعلیمّیـة التعّلمّیـة للبرنـامج  -

 ) هدفًا مهاریًا.49تحلیل)، و( -فهم -(تذكر) هدفًا معرفیًا 35(

متمثلـــة فـــي اختبـــار تجمیعـــي تحصـــیلي معرفـــي  ) أدوات8بلـــغ عـــدد أدوات التقـــویم فـــي البرنـــامج ( -

مـــن  مكـــّونین ین/ بعـــدییناختبـــارین تحصـــیلیین قبلیـــ) بنـــدًا، 50قبلـــي/ بعـــدي/ مؤّجـــل مكـــّون مـــن (

بندًا،  )48( تتضمنانمالحظة  يمع  بطاقات) بندًا 48من ( مكّونین اختبارین أدائیین) بندًا، 66(

 ) بندًا، وجمیع هذه األدوات تم التحقق من صدقها وثباتها.20ة من (نواستبانة االتجاهات مكوّ 
 

  83 
 



 تصمیم أدوات البحث وتطبیقھا                                       الفصل الثالث                                
 

 مرحلة التطبیق (التجربة النهائّیة للبحث): -2-4

التعلیمیـة المتضـمن مهـارتي تصـمیم الحقیبـة  الحاسـوبيبعد أن قام الباحـث بإعـداد وتصـمیم البرنـامج    

مــــع أدوات التقــــویم الخاصــــة بــــه، وعرضــــه علــــى األســــتاذ  اإللكترونیــــة والكتــــاب اإللكترونــــي وٕانتاجهمــــا،

المشــرف والســادة المحكمــین، وبعــد التأّكــد مــن إجــراءات الصــدق والثبــات، قــام الباحــث بتطبیــق التجربــة 

ــة بتطبیــق ا (كلیــة التربیــة بجامعــة  لبحــثمیــدانیًا بعــد الحصــول علــى الموافقــة الرســمّیة مــن الجهــة المعنّی

  2016-2015من العام الدراسي  األولدمشق) وموافقة األستاذ المشرف على التطبیق، في الفصل 

 وقد تضّمنت إجراءات تطبیق التجربة النهائّیة للبحث ما یأتي:   
 

 اختیار عّینة البحث:  -2-4-1

) طالبــًا وطالبــة مــن طلبــة الســنة الثالثــة /تخصــص المنــاهج 26عینــة قصــدیة قوامهــا (اختــار الباحــث    

مــن أحــد زمــر الجانــب العملــي لمقــرر تصــمیم وٕانتــاج فــي كلیــة التربیــة بجامعــة دمشــق  / وتقنیــات التعلــیم

محاضــرة مــع الموعــد الــذي تــّم المناســبة موعــد ول الوســائل التعلیمیــة، وذلــك ألنهــم یدرســون هــذا المقــرر،

طلبـــة علـــى الاالتفـــاق علیـــه بـــین الباحـــث والمســـؤول عـــن إدارة مخبـــر الحاســـوب، باإلضـــافة إلـــى موافقـــة 

 تطبیق البرنامج الحاسوبي.تخصیص محاضرة إضافّیة ثانیة من كل أسبوع تماشیًا مع الوقت الالزم ل

تزامهم بالحضور في بعض جلسات تطبیـق تّم استبعاد طالبان من تجربة البحث، وذلك بسبب عدم ال   

 ) طالبًا وطالبة لیشّكل هؤالء عّینة التجربة األساسّیة.24البرنامج الحاسوبي مع أدواته، فبقي (

فــي المصــغر الثــاني فــي  10/11/2015اجتمــع الباحــث مــع الطلبــة الــذین تــم اختیــارهم یــوم الثالثــاء    

لهــدف منهــا، ومــّدتها، واألدوات والوســائل المســتخدمة فــي مبنــى كلیــة التربیــة وذلــك لتعــریفهم بالتجربــة وا

ــــ  "تطبیقـــات  ســـمبا Facebookأثنـــاء تنفیـــذها، كمـــا تـــّم إعالمهـــم بالمجموعـــة التـــي تـــّم إنشـــاؤها علـــى الـــ

تكنولوجیا التعلیم اإللكتروني" وُطلب من كل طالب إرسال طلب االنضمام للمجموعة لیـتم الموافقـة علیـه 

 من قبل الباحث ویصبح عضوًا فیها.

 االستعداد لتطبیق تجربة البحث: -2-4-2

 قام الباحث قبل البدء بتطبیق التجربة باإلجراءات اآلتیة:   

بالتأّكـد مـن سـالمة أجهـزة  وذلـك ،یتم فیهـا تطبیـق التجربـةالقاعـة (مخبـر الحاسـوب) التـي سـ تهیئة -

 العرض.وجهاز عارض البیانات، وشاشة  ،الحاسوب

 .الحاسوبيالتنسیق مع المسؤول عن إدارة المخبر على تحدید أوقات جلسات تطبیق البرنامج  -
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، وبرنـامج إنتـاج الحقیبـة )Adobe Acrobat xi pro( إنتاج الكتاب اإللكترونـيتنصیب برنامج  -

ة الحاســـوب الصـــالحة علـــى كـــل أجهـــز  )،Autoplay media studioالتعلیمیـــة اإللكترونیـــة (

 ) جهاز حاسوب.15لالستخدام في المخبر وعددها (

 لیتم استخدامها في الجلسات التدریبیة.) (DVDعلى أقراص  الحاسوبينسخ البرنامج  -

تـــاج الحقیبـــة التعلیمیـــة اإللكترونیـــة والكتـــاب اإللكترونـــي والمتمثلـــة فـــي وضـــع البـــرامج الخاصـــة بإن -

) (DVD)، على أقـراص Adobe Acrobat xi pro / Autoplay media studioبرنامجي (

رح الباحـث للطلبـة كیفیـة تنصـیب هـذه ، كمـا شـلیصار إلى توزیعها على الطلبة أفراد عینة البحـث

إنتـــاج علـــى  مــاب مـــن خاللهالحاســـوب فـــي المنــزل والتـــدر  لـــه علــىامج حتـــى یتمكنــوا مـــن تنزیالبــر 

 الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني.

 .أدوات التقویم الخاصة بهو  الحاسوبيطباعة البرنامج  -

الخاصــة بتجربــة البحــث علــى المجموعــة  فــي التأكــد مــن انضــمام كــل الطلبــة أفــراد عینــة البحــث -

 ."Facebook"الــــ شبكة التواصل االجتماعي 
 

 تطبیق تجربة البحث: -2-4-3

 مّرت تجربة البحث بالخطوات اآلتیة:   

تطبیــق االختبــار التجمیعــي التحصــیلي المعرفــي قبلیــًا، لحســاب الــدرجات القبلیــة فــي تحصــیل   -

 الجانب المعرفي للمعلومات المتضمنة في البرنامج، تمهیدًا للمعالجة اإلحصائیة

المالحظـــة وذلـــك لحســـاب  تيمـــن خـــالل بطـــاق ماقبلیـــًا، ورصـــده یناالدائیـــ ینتطبیـــق االختبـــار   -

 الدرجات القبلیة في األداء للمهارات المتضمنة في البرنامج، تمهیدًا للمعالجة اإلحصائیة.

 تطبیق االختبار التحصیلي المعرفي القبلي الخاص بكل مهارة قبل البدء بتدریسها. -

خدام البرنـامج الحاسـوبي، مـع مراعـاة التنـوع والتكامـل فـي تدریس الطلبة أفراد عینة البحث باسـت -

 الطرائق واألسالیب التدریبیة.

تطبیق االختبار التحصیلي المعرفي البعدي واالختبار األدائـي البعـدي الخـاص بكـل مهـارة بعـد  -

 االنتهاء من تدریسها.

مـــن تـــدریس  تطبیـــق االختبـــار التجمیعـــي التحصـــیلي المعرفـــي بعـــدیًا، وتـــم ذلـــك بعـــد االنتهـــاء -

 البرنامج الحاسوبي مباشرًة.
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تطبیــق اســتبانة اتجاهــات الطلبــة نحــو البرنــامج الحاســوبي، بعــد التأكیــد علــى الطلبــة بضــرورة  -

 اإلجابة عن جمیع بنود االستبانة بصدق وأمانة، وبما یعبر عن آرائهم الشخصیة.

البحـــث بعـــد مـــرور تطبیـــق االختبـــار التجمیعـــي التحصـــیلي المعرفـــي المؤجـــل علـــى أفـــراد عینـــة  -

أسبوع علـى تطبیـق االختبـار التجمیعـي التحصـیلي المعرفـي البعـدي، لتعـّرف فاعلیـة البرنـامج 

 الحاسوبي في تحقیق احتفاظ الطلبة بالتعّلم.

 بّیة في التجربة النهائّیة للبحثوالجدول اآلتي یبّین كیفّیة سیر الجلسات التدری

 ربة النهائّیة للبحث) سیر الجلسات التدریبّیة في التج25جدول (

 التاریخ الموضوع
 

 المكان عدد الجلسات

 االختبار التجمیعي التحصیلي المعرفي القبلي +
 ن لكل مهارةین القبلییاألدائی یناالختبار 

 األثنین 
16/11/2015 

 
1 

 2قاعة 
+ 

 مخبر الحاسوب

االختبار التحصیلي القبلي الخاص بالمهارة األولى + المهارة 
 (الكتاب اإللكتروني).األولى 

 األربعاء
18/11/2015 

 

 مخبر الحاسوب 1

 المهارة األولى
 األثنین 

23/11/2015 

 

 مخبر الحاسوب 1

 المهارة األولى +
ن یالخاص ینن التحصیلي المعرفي واألدائي البعدییاالختبار 

  

 األربعاء
25/11/2015 

 

 مخبر الحاسوب 1

 

القبلي الخاص بالمهارة الثانیة + المهارة االختبار التحصیلي 
 (الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة). الثانیة

 األثنین 
30/11/2015 

 
 مخبر الحاسوب 1

 

 المهارة الثانیة 
 

 األربعاء
2/12/2015 

 

 مخبر الحاسوب 1

 المهارة الثانیة +
ن یالخاص ینن التحصیلي المعرفي واألدائي البعدییاالختبار 

  

 األثنین 
7/12/2015 

 

 مخبر الحاسوب 1

 االختبار التجمیعي التحصیلي البعدي + استبانة االتجاهات
 األربعاء

9/12/2015 

 

 2قاعة  1

  8 مجموع الجلسات التدریبیة
 

األربعـاء  یـوم المؤّجـل المعرفـي التحصـیلي التجمیعـي االختبـار لتطبیـق إضـافّیة جلسـة تخصـیص تـمّ  وقـد

 الحاسوبي في تحقیق احتفاظ الطلبة بالتعّلم. البرنامج فاعلّیة تعّرف بقصد 16/12/2015
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 : معالجة النتائجاألسالیب اإلحصائیة المستخدمة في  -2

أجـــــل اســـــتخراج النتـــــائج، تـــــّم اســـــتخدام مجموعــــة مـــــن األســـــالیب اإلحصـــــائّیة ببرنـــــامج الحزمـــــة  مــــن   

 ):SPSSاإلحصائّیة للعلوم االجتماعّیة (

 .المترابطة) للعینات T-Testاختبار "ت" ( -

 ) للكسب المعّدل.Blackمعادلة بالك ( -

 باستخدام مرّبع إیتا. ES (Effect Sizeحساب حجم التّأثیر ( -
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 تحلیل النتائج وتفسیرها -الفصل الرابع

 

 مقدمة

 أوًال: اإلجابة عن أسئلة البحث. 

 ثانیًا: اختبار فرضیات البحث.

 ثالثًا: مناقشة النتائج وتفسیرها. 

 رابعًا: مقترحات البحث.
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 مقدمة:

بعــد أن تــّم تطبیــق أدوات جمــع البیانــات (االختبــار التجمیعــي التحصــیلي القبلــي/ البعــدي/ المؤّجــل،    

االختبــارین التحصــیلیین المعــرفیین القبلیــین البعــدیین، االختبــارین األدائیــین القبلیــین/ البعــدیین، اســتبانة 

ذلــك لإلجابــة عــن أســئلة البحــث االّتجاهــات نحــو البرنــامج الحاســوبي) تــّم العمــل علــى تحلیــل نتائجهــا، و 

 )، كما یأتي:0.05والتحقق من فرضیاته عند مستوى داللة (

 أوًال: اإلجابة عن أسئلة البحث:
 

مهـارتي تصـمیم  (أفراد عینة البحـث) كلیة التربیةفي إكساب طلبة  الحاسوبيبرنامج الفاعلیة ما  -1

 ؟الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني وٕانتاجهما

كلیــة التربیــة مهــارتي تصــمیم الحقیبــة التعلیمیــة إكســاب طلبــة  فــي الحاســوبيلتحدیــد فاعلیــة البرنــامج    

 مــن للكســب المعــدل Blackمعادلــة بــالك ، اســتخدم الباحــث اإللكترونیــة والكتــاب اإللكترونــي وٕانتاجهمــا

ات االختبـــار كـــل مـــن لمجموعـــة التجریبّیـــة فـــي ا أفـــراد خـــالل حســـاب المتوســـط الحســـابي لـــدرجات الطلبـــة

 ، ومن ثّم تطبیق قانون بالك لقیاس الفاعلّیة على الشكل اآلتي: ة/البعدّیةالقبلیّ واألدائّیة  التحصیلیة

 س ص +       س -ص      
        +                       = نسبة الكسب المعدل لبالك

 د   س -د          
 

 حیث أن: 

         في االختبار البعدي. اتالدرجمتوسط ص= 

  في االختبار القبلي. اتالدرجمتوسط س= 

 النهایة العظمى لالختبار. د=

كل من أفراد المجموعة التجریبّیة في  الطلبة وبتطبیق القانون السابق على متوسطي درجات   
 ، تّم التوصل إلى النتائج المبّینة في الجدول اآلتي: ة/البعدّیةالقبلیّ واألدائّیة  التحصیلیةات االختبار 
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 المتوسطات الحسابیة ونسبة الكسب المعدل للمجموعة التجریبیة  )26جدول (

 

 المجموعة

الدرجة 

العظمى 

 لالختبار

 االختبار

 المتوسط الحسابي
الكسب 

 المعدل

داللة 

 البعدي القبلي النسبة

 

 

 

 

 التجریبّیة

 دال 1.93 41.83 18 المعرفي التجمیعي التحصیلي 50

32 
بمهارة تصمیم الحقیبة الخاص  التحصیلي

 التعلیمیة اإللكترونیة وٕانتاجها
 دال 1.94 26.75 12.20

34 
بمهارة تصمیم الكتاب الخاص  التحصیلي

 اإللكتروني وٕانتاجه
11.91 27.87 1.88 

 دال

23 
بمهارة تصمیم الحقیبة الخاص  األدائي

 التعلیمیة اإللكترونیة وٕانتاجها
 دال 1.73 18.58 3.79

25 
بمهارة تصمیم الكتاب الخاص األدائي 

 اإللكتروني وٕانتاجه
 دال 1.68 19.83 3.50

ـــة  لأّن قیمـــة نســـبة الكســـب المعـــد) 26یتبـــّین مـــن الجـــدول ( فـــي جمیـــع االختبـــارات التحصـــیلّیة واألدائّی

ممـا یـدل  ،"بـالكلــ "ثبـات الفاعلیـة عتبـة إ بحسـب) 1.2أكبر من (وهي ) 1.94 – 1.68( تراوحت بین

الجانـب المعرفـي والجانـب  كلیـة التربیـةإكسـاب طلبـة حقق فاعلّیة عالیة في  الحاسوبيعلى أّن البرنامج 

 .علیمیة اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني وٕانتاجهمالمهارتي تصمیم الحقیبة الت األدائي

  ؟بالتعّلم أفراد عینة البحثفي احتفاظ البرنامج الحاسوبي  فاعلیةما  -2

   :وفق اآلتيحساب اللإلجابة عن هذا السؤال تّم 

متوسط درجات الطلبة في  -متوسط فاقد الكسب = متوسط درجات الطلبة في االختبار البعدي 

 المؤّجل. االختبار البعدي

  100×متوسط درجات الطلبة في االختبار البعدي  النسبة المئویة لفاقد الكسب = متوسط فاقد الكسب/

متوسط درجات  النسبة المئویة لبقاء أثر التعلم = متوسط درجات الطلبة في االختبار البعدي المؤجل/

 . 100×الطلبة في االختبار البعدي 
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متوسط فاقد الكسب بین االختبارین البعدي المباشر والبعدي المؤجل والنسبة المئویة  )27جدول (   
 للمجموعة التجریبیة 

 

 المجموعة
متوسط فاقد  المتوسط الحسابي لالختبار

 الكسب

النسبة المئویة 

 لفاقد الكسب

النسبة المئویة 

 المؤجل البعدي لبقاء أثر التعّلم

     91.91 %8.08 3.38 38.45 41.83 التجریبیة

)، كما أّن 3.38) أّن متوسط فاقد الكسب لدى أفراد المجموعة التجریبّیة بلغ (27یتبّین من الجدول (

%)، وهذا یدل على فاعلّیة البرنامج 91.91نسبة بقاء أثر التعّلم لدى المجموعة التجریبّیة بلغت (

 بالتعّلم.الحاسوبي في احتفاظ أفراد المجموعة التجریبّیة 

 ؟الحاسوبينحو البرنامج  أفراد عینة البحثطلبة الما اتجاهات  -3

تم إعطاء إجابات أفراد عینة البحث على  ،درجة اتجاهات الطلبة نحو البرنامج الحاسوبيلتحدید    

 وتم حساب طول الفئة على النحو اآلتي: ،استبانة االتجاهات قیمًا متدرجة وفقًا لمقیاس لیكرت خماسي

 ).4=1-5المدى وذلك بطرح أكبر قیمة في المقیاس من أصغر قیمة ( حساب -

 )3) على عدد الفئات (4حساب طول الفئة وذلك بتقسیم المدى وهو ( -

 (طول الفئة). 1.33=  3÷  4                     

)، وذلك للحصول على الفئة 1أصغر قیمة في المقیاس وهي ( ) إلى1.33إضافة طول الفئة وهو (   

)، ثم إضافة طول الفئة إلى الحد األعلى من الفئة 2.33إلى 1األولى، لذا كانت الفئة األولى (من 

 األولى، وذلك للحصول على الفئة الثانیة وهكذا للوصول إلى الفئة األخیرة.

تعامل مع قیم المتوسطات الحسابیة إلجابات أفراد عینة واستنادًا إلى قاعدة التقریب الریاضي یمكن ال

 البحث كما هو مبین في الجدول اآلتي:

االتجاه                                                (الرتبي) ودرجة  فئات قیم المتوسط الحسابي )28( الجدول

 الموافقة لها

  درجة االتجاه فئات قیم المتوسط الحسابي

 ضعیفة 2.33إلى  1من 

 متوسطة 3.67إلى  2.34من 

 عالیة 5إلى  3.68من 
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والوزن النسبي المعیاریة،  تتم� حساب المتوسطات الحسابیة، واالنحرافاللتحقق من سؤال البحث    

 .)29هو موضح في الجدول (كما  اوأبعادهتجاهات االعلى استبانة أفراد عینة البحث إلجابات 
 

أفراد إلجابات  ودرجة االتجاه المعیاریة والوزن النسبي تالحسابیة واالنحرافاالمتوسطات ) 29(الجدول 

 وفق أبعادها تجاهات اال على استبانة  عینة البحث
 

 دـعــــــــــــــالب
 عدد

 البنود 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 الوزن 
 النسبي

 درجة
 االتجاه 

 عالیة 93.2 0.66 4.74 7 إخراج البرنامج
 عالیة 93.2 0.67 4.66 8 للبرنامج المحتوى العلمي

 عالیة 93.6 0.66 4.68 5 التقویمأدوات 
 عالیة 93.3 0.66 4.69 20 المجموع

   

نحو البرنامج  أفراد عینة البحثاتجاهات  متوسطأّن  ) بشكل عام29ّیالحظ من الجدول (    

كما أّن المتوسط الحسابي الكلي التجاهاتهم  ،عالیاً  بة إلى جمیع أبعاد االستبانة كانبالنس الحاسوبي

 :   ذلك، والشكل اآلتي یوّضح ) وهو یقع ضمن الدرجة العالیة4.69جاء بواقع (

 
 

 نحو أبعاد االستبانة أفراد المجموعة التجریبّیة) الفرق بین متوسط اتجاهات 2الشكل (

د من بنود أبعاد االستبانة وفق بنكل اتجاهات أفراد المجموعة التجریبّیة على كما تّم حساب درجة    

 آلتي:ا

 

4.62

4.64

4.66

4.68

4.7

4.72

4.74

 المجموع أدوات التقویم المحتوى العلمي البرنامج

4.74 

4.66 
4.68 

4.69 
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 دراسة االّتجاهات نحو البعد األّول "إخراج البرنامج ": -3-1

قــام الباحــث بحســاب  ،للوصــول إلــى معرفــة أدق فــي درجــة اتجاهــات الطلبــة نحــو البرنــامج الحاســوبي   

المعیاري والوزن النسبي التجاهات أفراد المجموعة التجریبّیة علـى كـل بنـد المتوسط الحسابي واالنحراف 

 لنتائج كما یوّضحها الجدول اآلتي:البنود مجتمعة، وجاءت ا على من بنود البعد األّول، ومن ثمّ 

أفراد إلجابات  ودرجة االتجاه والوزن النسبي) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 30الجدول (

 نحو بعد إخراج البرنامج تجاهاتاال ستبانة اعلى  المجموعة التجریبّیة

     

في البنود المتعّلقة  أفراد المجموعة التجریبّیةأّن متوسط اتجاهات  )30(یالحظ من خالل الجدول 

) وهو یقع ضمن الدرجة العالیة، األمر الذي یؤّكد بأّن الطلبة قد كّونوا 4.74بالبعد األّول جاء بواقع (

 ".حو البعد األّول "إخراج البرنامجاتجاهًا إیجابّیًا ن

 االّتجاهات نحو البعد الثاني "المحتوى العلمي للبرنامج ": دراسة -3-2

قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي التجاهات أفراد المجموعـة    

لنتـــائج كمـــا البنـــود مجتمعـــة، وجـــاءت ا علـــى التجریبّیـــة علـــى كـــل بنـــد مـــن بنـــود البعـــد الثـــاني، ومـــن ثـــمّ 

 اآلتي:یوّضحها الجدول 

 رقم 
 البند 

 البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 االتجاه

 عالیة 93.2 0.56 4.66 من األخطاء اللغویة. الحاسوبي یخلو البرنامج 1

2 
فــي الّســیر توضــح كیفیــة تعلیمــات  علــىیحتــوي البرنــامج 

 البرنامج.تعلم 
 عالیة 95 0.44 4.75

 عالیة 94 0.46 4.70 محتوى بشكل مثیر ومشّوق.العرض تم  3

4 
فهـم واسـتیعاب  زیادة البرنامج أنشطة تساعد على یتضمن

 المحتوى.
 عالیة 97.6 0.38 4.88

 عالیة 94 0.46 4.70 فّعالة. الي یتضمنها البرنامج تشّعبیةالرتباطات اال 5

 عالیة 94 0.46 4.70 .واضحةفي البرنامج  المستخدمة األشكال التوضیحیة 6

 عالیة 95.8 0.41 4.79 یمكن التنّقل بین الشرائح بسهولة. 7
 عالیة 94.8 0.66 4.74 المجموع 
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أفراد إلجابات  ودرجة االتجاه والوزن النسبي) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 31الجدول (

  نحو بعد المحتوى العلمي للبرنامج تجاهاتاال ستبانة اعلى  المجموعة التجریبّیة

     

أّن متوسط اتجاهات أفراد المجموعة التجریبّیة في البنود المتعّلقة  )31(یالحظ من خالل الجدول 

) وهو یقع ضمن الدرجة العالیة، األمر الذي یؤّكد بأّن الطلبة قد كّونوا 4.66بالبعد الثاني جاء بواقع (

 الثاني "المحتوى العلمي للبرنامج ".اتجاهًا إیجابّیًا نحو البعد 

 دراسة االّتجاهات نحو البعد الثالث "أدوات التقویم": -3-4

قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي التجاهات أفراد المجموعـة    

لنتـــائج كمـــا البنـــود مجتمعـــة، وجـــاءت ا علـــى التجریبّیـــة علـــى كـــل بنـــد مـــن بنـــود البعـــد الثالـــث، ومـــن ثـــمّ 

   یوّضحها الجدول اآلتي:

 

 

 رقم 
 البند 

 البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 االتجاه

 عالیة 91.6 0.44 4.58 یتسم محتوى البرنامج بالدّقة والوضوح. 8

9 
یشـــــكل المحتـــــوى تكـــــامًال بـــــین الجانـــــب النظـــــري والجانـــــب 

 العملي.
 عالیة 95 0.48 4.75

 عالیة 93.2 0.46 4.66 حقق المحتوى األهداف المحددة في البرنامج بشكل جید. 10

11 
طـــّور المحتـــوى معـــارفي مـــن الناحیـــة النظریـــة فیمـــا یخـــص 

 خطوات تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة.
 عالیة 94 0.46 4.70

12 
طـــّور المحتـــوى معـــارفي مـــن الناحیـــة النظریـــة فیمـــا یخـــص 

 خطوات تصمیم الكتاب اإللكتروني.
 عالیة 94 0.46 4.70

13 
مـــن الناحیـــة التطبیقیـــة فیمـــا یخـــص  طـــّور المحتـــوى أدائـــي

 إنتاج الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة.
 عالیة 93.2 0.48 4.66

14 
طـــّور المحتـــوى أدائـــي مـــن الناحیـــة التطبیقیـــة فیمـــا یخـــص 

 إنتاج الكتاب اإللكتروني.
 عالیة 92.4 0.49 4.62

 عالیة 93.2 0.48 4.66 قّدم البرنامج المحتوى بشكل ُیسهل الفهم. 15
 عالیة 93.2 0.67 4.66 المجموع 
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أفراد إلجابات  ودرجة االتجاه والوزن النسبي) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 32الجدول (

 نحو بعد أدوات التقویم تجاهاتاال ستبانة اعلى  المجموعة التجریبّیة

   

أّن متوسط اتجاهات أفراد المجموعة التجریبّیة في البنود المتعّلقة  )32(یالحظ من خالل الجدول 

) وهو یقع ضمن الدرجة العالیة، األمر الذي یؤّكد بأّن الطلبة قد كّونوا 4.68جاء بواقع ( الثالثبالبعد 

 "أدوات التقویم". البعد الثالثاتجاهًا إیجابّیًا نحو 

 ثانیًا: اختبار فرضیات البحث:

 الفرضّیة األولى:

ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة احصــــائیة بــــین متوســــط درجــــات أفــــراد المجموعــــة التجریبیــــة فــــي االختبــــار 

التجمیعـــــــي التحصـــــــیلي المعرفي/القبلـــــــي، ومتوســـــــط درجـــــــاتهم فـــــــي االختبـــــــار التجمیعـــــــي التحصـــــــیلي 

 .الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني وٕانتاجهماالمعرفي/البعدي لمهارتي تصمیم 

 

 

 رقم 
 البند 

 البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 االتجاه

 عالیة 92.4 0.57 4.62 قّدم البرنامج الحاسوبي اختبارات تتفق مع المحتوى. 16

17 
قــــّدم البرنــــامج الحاســــوبي اختبــــارات تغطــــي جمیــــع جوانــــب 

 المهارات المتضمنة فیه.
 عالیة 90.8 0.58 4.54

18 
ــــــوب بشــــــكل  ــــــة الســــــلوك المطل ــــــارات األدائی تصــــــف االختب

 واضح.
 عالیة 95.8 0.41 4.79

19 
مفــــردات االختبــــارات التحصـــــیلیة مصــــاغة بشــــكل واضـــــح 

 ودقیق.
 عالیة 96.6 0.38 4.83

20 
اإلجابـــــــة عـــــــن مفـــــــردات االختبـــــــار تتناســـــــب مـــــــع الـــــــزمن 

 المخصص له.
 عالیة 93.2 0.56 4.66

 عالیة 93.6 0.66 4.68 المجموع 
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درجات أفراد المجموعة التجریبیة في  متوسطي بین الفروق لداللة ( t-test ) قیم یبین) 33جدول (

 التطبیقین القبلي والبعدي لالختبار التجمیعي التحصیلي المعرفي

 

 التطبیق
 

 العینة
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 قیمة
(T) 

درجات 
 الحریة

مربع 
 إیتا

 

d 
 حجم 
 األثر

القیمة 
 االحتمالیة

 

 القرار

- 4.48 18 24 القبلي
15.83 

 دال 0.000 كبیر 6.6 0.91 23
 4.28 41.83 24 البعدي

) وهـــي أصـــغر مـــن مســـتوى الداللـــة 0.000( ) أّن القیمـــة االحتمالّیـــة بلغـــت33جـــدول (یتبـــّین مـــن ال   

) مما یؤّكد وجود فرق حقیقي ودال إحصائّیًا بین متوسطي درجات أفراد المجموعة التجریبیة فـي 0.05(

ـــار التجمیعـــي التحصـــیلي المعرفـــي لصـــالح التطبیـــق البعـــدي، ـــي والبعـــدي لالختب ـــین القبل ـــذلك  التطبیق وب

فــروق ذات داللـــة احصــائیة بــین متوســـط درجــات أفـــراد توجـــد تــرفض هــذه الفرضـــّیة وتقبــل بــدیلتها، أي 

المجموعة التجریبیة في االختبـار التجمیعـي التحصـیلي المعرفي/القبلـي، ومتوسـط درجـاتهم فـي االختبـار 

التجمیعي التحصیلي المعرفي/البعدي لمهارتي تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیـة والكتـاب اإللكترونـي 

) وهــي العتبــة لحجــم أثــر كبیــر حســب 0.5) أكبــر مــن (0.91مــة مربــع إیتــا (ولمــا كانــت قیوٕانتاجهمــا، 

فــي  الحاســوبي، فــإّن ذلــك یعــدُّ مؤشــرًا علــى حجــم األثــر الكبیــر الــذي أحدثــه البرنــامج "تصــنیف "كــوهین

لمهـــارتي تصـــمیم الحقیبـــة التعلیمیـــة اإللكترونیـــة والكتـــاب اإللكترونـــي  تحصـــیل الطلبـــة للجانـــب المعرفـــي

 .وٕانتاجهما

 

درجات أفراد المجموعة التجریبیة في التطبیقین القبلي والبعدي  متوسطيالفرق بین ) یوّضح 3الشكل (

 لالختبار التجمیعي التحصیلي المعرفي

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45

االختبار التجمیعي التحصیلي 
 القبلي/المعرفي

االختبار التجمیعي التحصیلي 
 البعدي/المعرفي

18 

41.83 
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 الفرضّیة الثانیة:

ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـط درجـــات أفـــراد المجموعـــة التجریبیـــة فـــي االختبـــار    

ومتوســط درجــاتهم فــي االختبــار التحصــیلي المعرفي/البعــدي الخــاص بمهــارة  التحصــیلي المعرفي/القبلــي

 تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة وٕانتاجها.

درجات أفراد المجموعة التجریبیة في  متوسطي بین الفروق لداللة (t-test) قیم یبین )34جدول (

بمهارة تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة التحصیلي المعرفي الخاص التطبیقین القبلي والبعدي لالختبار 

 وٕانتاجها.

 

 التطبیق
 

 العینة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 قیمة
(T) 

درجات 
 الحریة

مربع 
 إیتا

 

d 
حجم 
 األثر

القیمة 
 االحتمالیة

 

 القرار

- 2.37 12.20 24 القبلي
20.71 

 2.80 26.75 24 البعدي دال 0.000 كبیر 8.6 0.94 23
 

) وهـــي أصـــغر مـــن مســـتوى الداللـــة 0.000) أّن القیمـــة االحتمالّیـــة بلغـــت (34جـــدول (یتبـــّین مـــن ال   

أفراد المجموعة التجریبیة فـي  درجات ) مما یؤّكد وجود فرق حقیقي ودال إحصائّیًا بین متوسطي0.05(

الحقیبــــة التعلیمیــــة التطبیقــــین القبلــــي والبعــــدي لالختبــــار التحصــــیلي المعرفــــي الخــــاص بمهــــارة تصــــمیم 

توجــد وبــذلك تــرفض هــذه الفرضــّیة وتقبــل بــدیلتها، أي  ،لصــالح التطبیــق البعــدي ،اإللكترونیــة وٕانتاجهــا

فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـط درجـــات أفـــراد المجموعـــة التجریبیـــة فـــي االختبـــار التحصـــیلي 

ـــار التحصـــیلي المعرفي/الب ـــي ومتوســـط درجـــاتهم فـــي االختب عـــدي الخـــاص بمهـــارة تصـــمیم المعرفي/القبل

) وهـي العتبـة 0.5) أكبـر مـن (0.94ولما كانت قیمة مربع إیتا (، الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة وٕانتاجها

لحجــم أثــر كبیــر حســب تصــنیف "كــوهین"، فــإّن ذلــك یعــدُّ مؤشــرًا علــى حجــم األثــر الكبیــر الــذي أحدثــه 

تصــمیم الحقیبــة التعلیمیــة اإللكترونیــة مهــارة ل تحصــیل الطلبــة للجانــب المعرفــيفــي  الحاســوبيالبرنــامج 

 وٕانتاجها.
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درجات أفراد المجموعة التجریبیة في التطبیقین القبلي والبعدي  متوسطي بینالفرق ) یوّضح 4الشكل (

 الخاص بمهارة تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة وٕانتاجها لالختبار التحصیلي المعرفي
 

  :الثالثةالفرضّیة 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد المجموعة التجریبیة في االختبار ال 

األدائي/القبلي ومتوسط درجاتهم في االختبار األدائي/البعدي الخاص بمهارة تصمیم الحقیبة التعلیمیة 

 اإللكترونیة وٕانتاجها.

درجات أفراد المجموعة التجریبیة في  متوسطي بین الفروق لداللة (t-test) قیم یبین )35جدول (

 األدائي الخاص بمهارة تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة وٕانتاجها.التطبیقین القبلي والبعدي لالختبار 

 

 التطبیق
 

 العینة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 قیمة
(T) 

درجات 
 الحریة

مربع 
 إیتا

 

d 
حجم 
 األثر

القیمة 
 االحتمالیة

 

 القرار

 0.83 3.79 24 القبلي
 2.43 18.58 24 البعدي دال 0.000 كبیر 11.6 0.97 23 28-

 

) وهـــي أصـــغر مـــن مســـتوى الداللـــة 0.000) أّن القیمـــة االحتمالّیـــة بلغـــت (35جـــدول (یتبـــّین مـــن ال   

التجریبیة فـي درجات أفراد المجموعة  متوسطي) مما یؤّكد وجود فرق حقیقي ودال إحصائّیًا بین 0.05(

التطبیقــــین القبلــــي والبعــــدي لالختبــــار األدائــــي الخــــاص بمهــــارة تصــــمیم الحقیبــــة التعلیمیــــة اإللكترونیــــة 

توجــد فـــروق ذات وبــذلك تــرفض هــذه الفرضـــّیة وتقبــل بــدیلتها، أي لصــالح التطبیــق البعـــدي،  ،وٕانتاجهــا

0
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 البعدي/االختبار التحصیلي المعرفي القبلي/االختبار التحصیلي المعرفي

12.20 

26.75 
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ار األدائي/القبلـــي ومتوســـط داللــة إحصـــائیة بـــین متوســـط درجـــات أفـــراد المجموعـــة التجریبیـــة فـــي االختبـــ

 درجــاتهم فــي االختبــار األدائي/البعــدي الخــاص بمهــارة تصــمیم الحقیبــة التعلیمیــة اإللكترونیــة وٕانتاجهــا،

) وهـــي العتبـــة لحجـــم أثـــر كبیـــر حســـب تصـــنیف 0.5) أكبـــر مـــن (0.97ولمـــا كانـــت قیمـــة مربـــع إیتـــا (

فــي إكســاب  الحاســوبيأحدثــه البرنــامج  "كــوهین"، فــإّن ذلــك یعــدُّ مؤشــرًا علــى حجــم األثــر الكبیــر الــذي

 تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة وٕانتاجها.مهارة ل الطلبة للجانب األدائي

 

درجات أفراد المجموعة التجریبیة في التطبیقین القبلي والبعدي  متوسطي بینالفرق یوّضح ) 5الشكل (

 اإللكترونیة وٕانتاجها األدائي الخاص بمهارة تصمیم الحقیبة التعلیمیةلالختبار 

 الفرضّیة الرابعة:

ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـط درجـــات أفـــراد المجموعـــة التجریبیـــة فـــي االختبـــار    

التحصــیلي المعرفي/القبلــي ومتوســط درجــاتهم فــي االختبــار التحصــیلي المعرفي/البعــدي الخــاص بمهــارة 

 تصمیم الكتاب اإللكتروني وٕانتاجه.

درجات أفراد المجموعة التجریبیة في  متوسطي بین الفروق لداللة (t-test) قیم یبین )36جدول (

 التحصیلي المعرفي الخاص بمهارة تصمیم الكتاب اإللكتروني وٕانتاجه.التطبیقین القبلي والبعدي لالختبار 

 

 التطبیق
 

 العینة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 قیمة
(T) 

درجات 
 الحریة

مربع 
 إیتا

 

d 
حجم 
 األثر

القیمة 
 االحتمالیة

 

 القرار

- 2.90 11.91 24 القبلي
24.15 

 2.83 27.87 24 البعدي دال 0.000 كبیر 10 0.96 23
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) وهــي أصـــغر مــن مســتوى الداللـــة 0.000( ) أّن القیمـــة االحتمالّیــة بلغــت36یتبــّین مــن الجــدول (    

درجات أفراد المجموعة التجریبیة فـي ي متوسط) مما یؤّكد وجود فرق حقیقي ودال إحصائّیًا بین 0.05(

التطبیقـــین القبلـــي والبعـــدي لالختبـــار التحصـــیلي المعرفـــي الخـــاص بمهـــارة تصـــمیم الكتـــاب اإللكترونـــي 

توجـد فـروق ذات داللـة وبذلك ترفض هذه الفرضّیة وتقبل بدیلتها، أي  لصالح التطبیق البعدي، ،وٕانتاجه

إحصــــائیة بــــین متوســــط درجــــات أفــــراد المجموعــــة التجریبیــــة فــــي االختبــــار التحصــــیلي المعرفي/القبلــــي 

ومتوســط درجــاتهم فــي االختبــار التحصــیلي المعرفي/البعــدي الخــاص بمهــارة تصــمیم الكتــاب اإللكترونــي 

) وهـــي العتبـــة لحجـــم أثـــر كبیـــر حســـب 0.5) أكبـــر مـــن (0.96یمـــة مربـــع إیتـــا (ولمـــا كانـــت ق وٕانتاجـــه،

فــي  الحاســوبيتصــنیف "كــوهین"، فــإّن ذلــك یعــدُّ مؤشــرًا علــى حجــم األثــر الكبیــر الــذي أحدثــه البرنــامج 

 تصمیم الكتاب اإللكتروني وٕانتاجه.لمهارة  تحصیل الطلبة للجانب المعرفي

 

 

درجات أفراد المجموعة التجریبیة في التطبیقین القبلي والبعدي  متوسطي بینالفرق یوّضح ) 6الشكل (

 الخاص بمهارة تصمیم الكتاب اإللكتروني وٕانتاجه لالختبار التحصیلي المعرفي

 الفرضّیة الخامسة:

ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـط درجـــات أفـــراد المجموعـــة التجریبیـــة فـــي االختبـــار    

ومتوسط درجاتهم في االختبار األدائي/البعدي الخاص بمهارة تصمیم الكتاب اإللكترونـي  األدائي/القبلي

 وٕانتاجه.
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درجات أفراد المجموعة التجریبیة في  متوسطي بین الفروق لداللة (t-test) قیم یبین) 37جدول (

 وٕانتاجه.الكتاب اإللكتروني التطبیقین القبلي والبعدي لالختبار األدائي الخاص بمهارة تصمیم 

 

 التطبیق
 

 العینة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 قیمة
(T) 

درجات 
 الحریة

مربع 
 إیتا

 

d 
حجم 
 األثر

القیمة 
 االحتمالیة

 

 القرار

- 0.93 3.50 24 القبلي
28.03 

 2.37 19.83 24 البعدي دال 0.000 كبیر 11 0.97 23
 

) وهـــي أصـــغر مـــن مســـتوى الداللـــة 0.000) أّن القیمـــة االحتمالّیـــة بلغـــت (37یتبـــّین مـــن الجـــدول (   

درجات أفراد المجموعة التجریبیة فـي  متوسطي) مما یؤّكد وجود فرق حقیقي ودال إحصائّیًا بین 0.05(

لصـالح  ،الكتـاب اإللكترونـي وٕانتاجـهالتطبیقین القبلي والبعدي لالختبـار األدائـي الخـاص بمهـارة تصـمیم 

توجــد فـروق ذات داللــة إحصــائیة بــین وبــذلك تـرفض هــذه الفرضــّیة وتقبـل بــدیلتها، أي  التطبیـق البعــدي،

متوســط درجــات أفــراد المجموعــة التجریبیــة فــي االختبــار األدائي/القبلــي ومتوســط درجــاتهم فــي االختبــار 

) 0.97نـت قیمـة مربـع إیتـا (ولمـا كا، األدائي/البعدي الخاص بمهارة تصمیم الكتاب اإللكتروني وٕانتاجـه

) وهي العتبة لحجم أثر كبیـر حسـب تصـنیف "كـوهین"، فـإّن ذلـك یعـدُّ مؤشـرًا علـى حجـم 0.5أكبر من (

تصـمیم الكتـاب مهـارة ل فـي إكسـاب الطلبـة للجانـب األدائـي الحاسـوبياألثر الكبیر الذي أحدثـه البرنـامج 

 اإللكتروني وٕانتاجه.

 

 
درجات أفراد المجموعة التجریبیة في التطبیقین القبلي والبعدي  متوسطي بینالفرق یوّضح ) 7الشكل (

 األدائي الخاص بمهارة تصمیم الكتاب اإللكتروني وٕانتاجه.لالختبار 
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 :هاتفسیر و النتائج مناقشة  -ثالثاً 

اتضح من خالل عرض النتائج السابقة ومعالجتها إحصائّیا فاعلیة البرنامج الحاسوبي في  -

كلیة التربیة الجانبین المعرفي واألدائي لمهارتي تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة إكساب طلبة 

) T-test، حیث أشارت نسبة الكسب المعّدل إلى ذلك، كما أشارت قیم (والكتاب اإللكتروني وٕانتاجهما

تطبیقین إلى وجود فرق حقیقي ودال إحصائّیًا بین متوسطي درجات أفراد المجموعة التجریبّیة في ال

القبلي والبعدي لالختبارات التحصیلیة المعرفیة واألدائیة، لصالح التطبیق البعدي، وأّكدت قیم إیتا مربع 

على حجم األثر الكبیر والفعلي الذي أحدثه البرنامج الحاسوبي في إكساب طلبة كلیة التربیة الجانبین 

رونیة والكتاب اإللكتروني وٕانتاجهما، ویرجع المعرفي واألدائي لمهارتي تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكت

 الباحث ذلك إلى ما یأتي:

تحدید األهداف التعلیمیة التعلمیة المطلوب تحقیقها لدى الطلبة بشكل واضح ومتسلسل، وتعریفهم  -1

 بها في بدایة كل مهارة.

المستویات األقل من األداء إلى األداء  منالسیر بالتدریب على خطوات أداء ِكال المهارتین بدءًا  -2

 الكامل للمهارة.

 Dataأداء المهارات (من قبل المدرس) أمام الطلبة المتدربین باستخدام جهاز عارض البیانات  -3

show  باإلضافة إلى توضیح خطوات أداء المهارات باستخدام الصور والبقع الحارة والتعلیق الوافي

 سوبي.لكل منها في البرنامج الحا

طرائق واألسالیب المستخدمة في إكساب الطلبة ِكال المهارتین داخل القاعة الدراسیة التنوع في ال -4

 وخارجها.

قیام كل متدرب بأداء المهارة بعد االنتهاء من دراستها، مما ساعد في زیادة درجات الكسب  -5

 واالستیعاب السریع لها.

تعدد األمثلة واألنشطة التعلیمیة داخل البرنامج الحاسوبي، مما ساهم في رفع مستوى تحصیلهم  -6

 .وأدائهم للمهارات

مستوى تحصیلهم  ارتفاعإثرائیة ومواقع على الشابكة اإللكترونیة للطلبة، أدى إلى تقدیم أنشطة  -7

 المعرفي.
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اضحة ومتسلسلة، أدى إلى سهولة التدریب تقسیم محتوى كل مهارة إلى نقاط وأفكار تعلیمیة و  -8

 علیها.

دریس داخل القاعة أو من خالل تتقدیم التغذیة الراجعة للطلبة أفراد عینة البحث سواء في أثناء ال -9

 .Facebookالمجموعة الخاصة بتجربة البحث على شبكة التواصل االجتماعي الــ 

تفاعل الطلبة مع المحتوى العلمي، واحتوائه تصمیم البرنامج الحاسوبي بإسلوب تفاعلي یضمن  -10

على مثیرات متنوعة من نصوص وصور وحركة ...، مما زاد من تشویق الطلبة، وشد انتباههم، وأثار 

 دافعیتهم للتعلم من خالله.

)، 2010)، (الحولي،2002)، (الل،2002تتفق هذه النتائج مع دراسة كل من (عبد الحمید،   

)، التي 2014)، (ُدغمش،2013)، (العطار،2012)، (دیوب،2012)، (موسى،2011(العباسي،

أثبتت فاعلیة البرامج التدریبیة في زیادة تحصیل الطلبة ورفع مستوى أدائهم في مجال تصمیم وٕانتاج 

یا التعلیم، وبینت وجود فرق حقیقي ودال إحصائیًا بین متوسطي درجات أفراد المجموعتین تكنولوج

التجریبیة والضابطة في االختبارات التحصیلیة واألدائیة، لصالح المجموعة التجریبیة، وبین متوسطي 

ائیة، لصالح درجات أفراد المجموعة التجریبیة في التطبیق القبلي والبعدي لالختبارات التحصیلیة واألد

 التطبیق البعدي.

كما اّتضح من خالل عرض النتائج السابقة للبحث ومعالجتها إحصائّیًا إسهام البرنامج في  -

إذ تبّین أّن متوّسط فاقد الكسب بلغ لدى أفراد المجموعة التجریبّیة احتفاظ أفراد عینة البحث بالتعّلم، 

%)، وهذا یدل على 91.91جموعة التجریبّیة بلغت ()، كما أّن نسبة بقاء أثر التعّلم لدى الم3.38(

فاعلّیة البرنامج الحاسوبي في احتفاظ أفراد المجموعة التجریبّیة بالتعّلم، ویرجع الباحث ذلك إلى طبیعة 

واحتوائه البرنامج الحاسوبي التي تعتمد في تقدیم المحتوى على توظیف التقنّیة الحدیثة في التعلیم، 

علیمیة متنوعة ساهمت في زیادة تركیز الطلبة للمعلومات وتنظیم الخبرات بشكل على أمثلة وأنشطة ت

ساعدهم على االحتفاظ بالمعلومات، باإلضافة إلى توظیف إحدى أدوات التعلیم اإللكتروني في 

  Facebookالتدریب والمتمثلة بالمجموعة الخاصة بتجربة البحث على شبكة التواصل االجتماعي الــ

 رفع دافعیة الطلبة واحتفاظهم بالتعلم. مما ساعد في

 )، التي2011)، (العباسي،2009)، (حسامو،2012تتفق هذه النتیجة مع دراسة كل من (دیوب،   
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أشارت إلى فاعلیة البرامج التدریبیة المقترحة في تحقیق احتفاظ أفراد عینة البحث بالمعلومات، وبقاء 

 أثر التعّلم.

كما اّتضح من خالل عرض النتائج السابقة للبحث ومعالجتها إحصائّیًا تمّتع أفراد المجموعة  -

التجریبّیة باّتجاهات عالیة نحو البرنامج الحاسوبي في إكساب طلبة كلیة التربیة مهارتي تصمیم 

ّتجاهات عالیة فقد سّجل الطلبة درجة االحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني وٕانتاجهما، 

حیث جاء المتوسط الحسابي الكلي  على جمیع أبعاد االستبانة وكذلك البنود الخاصة بكل بعد،

بشكل تفاعلي  الحاسوبيویرجع الباحث ذلك إلى تصمیم البرنامج ، التجاهاتهم ضمن الدرجة العالیة

 إلى احتوائه إضافةً  ،یضمن تحقیق استجابة الطلبة ونشاطهم وتفاعلهم مع المحتوى العلمي للبرنامج

 متنوعة في عرضه طرائق وأسالیبواتباع على مثیرات متنّوعة (صور، نصوص، حركات،.....)، 

وفق سرعته  التعلمتقضي على الروتین الذي اعتاد علیه الطلبة، باإلضافة إلى تمّكن كل طالب من 

 .لمستویات الطلبة مخصص لهاوالوقت ال الحاسوبيومناسبة أدوات التقویم الخاصة بالبرنامج  ،الذاتّیة

)، التي 2012)، (موسى،2012)، (دیوب،2002(عبد الحمید، تتفق هذه النتائج مع دراسة كل من   

بینت أن الطلبة كّونوا اتجاهات إیجابیة نحو البرامج التدریبیة المقترحة في إكساب الطلبة مهارات 

 تصمیم وٕانتاج تكنولوجیا التعلیم.

 البحث:  مقترحات -رابعاً 

 توّصل الباحث في ضوء نتائج البحث إلى مجموعة من المقترحات أهمها:   

 االستمرار في تقدیم البرامج التدریبیة، إلكساب طلبة كلیة التربیة تطبیقات التكنولوجیا في التعلیم. -1

التطبیقیة تطویر المقررات التعلیمیة الخاصة بتكنولوجیا التعلیم، بحیث تركز أكثر على المهارات  -2

 لتكنولوجیا التعلیم.

تبني البرنامج الحاسوبي المصمم، واعتماده كمادة تدریبیة في الجانب العملي لمقرر تصمیم وٕانتاج  -3

 الوسائل التعلیمیة.

المستحدثات مجال  من أجل تدریبهم على كل جدید فيتدریبیة لطلبة كلیة التربیة القیام بدورات  -4

 التربویة. التكنولوجیة وتطبیقاتها

 .زیادة الوقت المخصص للجانب العملي الخاص بالمقررات ذات الصلة بتكنولوجیا التعلیم -5

إجراء المزید من الدراسات حول فاعلیة البرامج الحاسوبیة في إكساب طلبة كلیة التربیة مهارات  -6

 أخرى في مجال تصمیم وٕانتاج المستحدثات التكنولوجیة التعلیمیة.
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 ملخص البحث                                                        ملخص البحث باللغة العربیة

 ملخص البحث باللغة العربیة

 

 مقدمة:

فتحرص على تنمیتها من خالل بذل الطاقات  ،الثروة البشریة محل اهتمام األمم والشعوب عدتُ     

المحرك األساسي والباني الفاعل للحضارة  فهو ،تربیة اإلنسان وتنمیة قدراته وٕاعداده للمستقبللوالجهود 

فیها بما  كافةتطورًا سریعًا وهائًال في مجاالت الحیاة  یشهد المجتمع لّما كانو  ،اإلنسانیة بجمیع جوانبها

تأثر بهذا التطور والتقدم وخاصًة بعد االنفتاح الواسع على الشابكة االلكترونیة  الذي المجال التربوي،

 هذه على العملیة التعلیمیة لمواكبة یأتي سعي القائمینواستخدام الحاسوب في مجاالت عدیدة، 

. ومع یة التعلیمیةمن خالل التأكید على تفعیل دور التقانة وتوظیفها في العملالتطورات العلمیة والتقنیة 

ثورة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت التي یشهدها هذا العصر، برزت العدید من المستحدثات 

التكنولوجیة والمعلوماتیة التي ألقت بظاللها على النظم التعلیمیة العالمیة، مما دفع بهذه النظم إلى 

ظهرت أوعیة حدیثة لتقدیم المعلومات یغلب ابتكار نماذج تعلیمیة جدیدة لمواكبة هذا المد التكنولوجي، ف

فقد أثبتت علیها الطابع الرقمي، ُیشكل الكتاب اإللكتروني والحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة أبرز روافدها، 

  العدید من الدراسات فاعلیتهما في زیادة التحصیل ورفع مستوى األداء.

في تكنولوجیا التعلیم بهدف تطویر الواقع بویة كما أن االهتمام المتزاید الذي تشهده األوساط التر    

إلى ضرورة تطویر برامج إعداد الطلبة في كلیات التربیة بكافة  دفع ،ورفع مستوى المخرجات

وهذا ما أكد علیه المؤتمر  ،اختصاصاتها وفتح أقسام خاصة بإعداد متخصصین في تكنولوجیا التعلیم

تحت عنوان "تكنولوجیا التعلیم في  2000م الذي عقد عام العلمي للجمعیة المصریة لتكنولوجیا التعلی

  الجامعات بین الواقع والمأمول"

في مجال تكنولوجیا التعلیم  بالمعارف وتدریبهم على المهارات الطلبة تزوید فإن من هذا المنطلق

ما یدعو إلى ، وهذا التغیرات السریعة والمتالحقة لمواكبةأمرًا ذو أهمیة  ، أصبحوتطبیقاتها التربویة

األخذ بالتوجهات التربویة  والتكنولوجیة الحدیثة التي تدعو إلى تهیئة طلبة كلیة التربیة للتمكن من 

 تخصصاتهم العلمیة بكافة مستجداتها ومهاراتها وتقنیاتها وتحدیاتها.

ة كساب طلبة كلیة التربیة مهارتي تصمیم الحقیبإل بناء برنامج حاسوبي سعى الباحث إلى من هنا

 البحث عینة على أثره لمعرفة فاعلیتهُ  قیاس ثم ومنالتعلیمیة اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني وٕانتاجهما 

 من العصر لمتغیرات ذلك في مستجیباً ، التطبیق ذلك نتائج إلى والوصول البرنامج، هذا اجتازت التي
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تصمیم وٕانتاج الحقائب  مجال في والمعلومات الخبرات ببعض التربوي األدب رفد ومحاوالً  جهة،

 ة من جهة أخرى.االلكترونی التعلیمیة االلكترونیة والكتب

 مشكلة البحث: -1

 -وتقنیات التعلیمتخصص المناهج –إكساب طلبة كلیة التربیة  من ضرورةمشكلة البحث  تنطلق   

مهارتي تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني وٕانتاجهما، تماشیًا مع التطورات 

في مجال تكنولوجیا التعلیم التي تعد من بین أهم المالمح العامة التي تشكل التطورات  الحاصلة

ات التي أكدت على الحادثة في مجال االتصاالت والمعلومات، واستجابًة لتوصیات العدید من المؤتمر 

مثل: المؤتمر التربوي الثالث لوزراء  ،ضرورة االهتمام بالتكنولوجیا الحدیثة في تطویر النظام التربوي

والذي جاء فیه دعوة كلیات التربیة إلى فتح أقسام إلعداد  2002التعلیم العرب المنعقد في الجزائر عام 

كما  )،41، 2006،هاراتها لدى الطلبة (ناصرمتخصصین في تكنولوجیا التعلیم والعمل على تنمیة م

) بضرورة 2008 ،و(البسیوني والشرقاوي)، Shaqoar,2005أوصت العدید من الدراسات كدراسة (

  تصمیم برامج تدریبیة تسهم في تنمیة المهارات التكنولوجیة لدى الطلبة لمواكبة التطورات المتسارعة.

كلیة  السنة الثالثة في وبالرجوع إلى المقررات ذات الصلة بتكنولوجیا التعلیم المقرر تدریسها لطلبة  

على المعارف النظریة  الحظ الباحث تركیز هذه المقررات -وتقنیات التعلیمتخصص المناهج  –التربیة 

المتعلقة  خطوات العملیةلل وافتقارها، الخاصة بتصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني

األمر الذي یقود إلى ضعف الطلبة في مهارات تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة  المهارتین،بتلك 

وهذا ما المسه الباحث خالل دراسته في كلیة التربیة للجانب العملي الخاص بهذه  ،والكتاب اإللكتروني

، ب) والتي جاءت للكشف عن 2015، أ)، و(مبارك،2015بینته نتائج دراسة (مبارك، ماكالمقررات 

 درجة امتالك طلبة كلیة التربیة لمهارات تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني.

بناء برنامج حاسوبي یسهم في إكساب طلبة كلیة التربیة مهارتي ب انطالقًا مما سبق رغب الباحث  

 ترونیة والكتاب اإللكتروني وٕانتاجهما.تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللك

 وعلیه تتلخص مشكلة البحث في اإلجابة عن السؤال اآلتي:  

إكساب طلبة كلیة التربیة مهارتي تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة في ما فاعلیة برنامج حاسوبي 

 والكتاب اإللكتروني وٕانتاجهما؟
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 أهمیة البحث: -2

 :اآلتيبتتجلى أهمیة البحث    

واستجابته لتوصیات العدید من الدراسات والمؤتمرات  ،محاولته مسایرة االتجاهات المعاصرة -2-1

 التي أوصت بضرورة التدریب المستمر على مستحدثات التكنولوجیا وتطبیقاتها التربویة.

ولوجیا اتساقه مع توجهات وزارة التربیة في الجمهوریة العربیة السوریة، بتبني خطة دمج التكن -2-2

 .في التعلیم، تماشیًا مع التطورات التكنولوجیة المتسارعة

كونه من األبحاث األولى (في حدود علم الباحث) التي تناولت إكساب طلبة كلیة التربیة  -2-3

 مهارتي تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني وٕانتاجهما.

یم وٕانتاج حقیبة تعلیمیة إلكترونیة وكتاب إلكتروني بشكل مساعدته طلبة كلیة التربیة في تصم -2-4

فًعال یخدم العملیة التربویة، لمواكبة األسالیب الحدیثة في التدریس، من خالل برنامج حاسوبي مصمم 

 میة.یعكس الدور الذي تؤدیه التكنولوجیا الحدیثة في زیادة كفاءة العملیة التعلیمیة التعلّ 

حث من نتائج یمكن أن تلفت أنظار أصحاب القرار في كلیة التربیة على ما قد یترتب على الب -2-5

ضرورة تطویر المقررات ذات الصلة بتكنولوجیا التعلیم من الناحیة العملیة واألدائیة المتصلة بتطبیقات 

 التكنولوجیا في التعلیم.

بیة ضمن البرامج قد یشكل مشروعًا لتبني البرنامج الحاسوبي وتطویره واعتماده كمادة تدری -2-6

 العملیة إلعداد طلبة كلیة التربیة.

 أهداف البحث: -3

 یهدف البحث الحالي إلى:  

تعّرف فاعلیة البرنامج الحاسوبي في إكساب طلبة كلیة التربیة مهارتي تصمیم الحقیبة التعلیمیة  -3-1

 اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني وٕانتاجهما.

 م.الحاسوبي في تحقیق احتفاظ أفراد عینة البحث بالتعلّ تحدید مدى قدرة البرنامج  -3-2

 نحو البرنامج الحاسوبي. فراد عینة البحثأطلبة التعّرف اتجاهات  -3-3

تقدیم مجموعة من المقترحات (في ضوء نتائج البحث) لتطویر مهارات الطلبة في تصمیم  -3-4

 الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني وٕانتاجهما.
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 أسئلة البحث: -4

 یحاول البحث اإلجابة عن األسئلة اآلتیة:  

ما فاعلیة البرنامج الحاسوبي في إكساب طلبة كلیة التربیة مهارتي تصمیم الحقیبة التعلیمیة  -4-1

 اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني وٕانتاجهما؟

 م؟ما فاعلیة البرنامج الحاسوبي في احتفاظ أفراد عینة البحث بالتعلّ  -4-2

 نحو البرنامج الحاسوبي؟ فراد عینة البحثأطلبة الما اتجاهات  -4-3

ما المقترحات المستخلصة (في ضوء نتائج البحث) لتطویر مهارات الطلبة في تصمیم الحقیبة  -4-4

 التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني وٕانتاجهما؟

 متغیرات البحث: -5

 المتغیرات المستقلة:  -5-1

الحاسوبي المصمم والمتضمن مهارتي تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب البرنامج  -

 اإللكتروني وٕانتاجهما.

 المتغیرات التابعة: -5-2

ین القبلي/البعدي/المؤجل واالختبار تحصیل الطلبة في االختبار التجمیعي التحصیلي المعرفي  -

 .كال المهارتینلِ  ینین/البعدیین القبلیالتحصیلی

 .كال المهارتینلِ الخاصة  ینین/البعدیین القبلیین األدائیلطلبة في االختبار أداء ا -

اتجاهات الطلبة نحو البرنامج الحاسوبي (تقاس بدرجات أفراد المجموعة التجریبیة على استبانة  -

 االتجاهات المعّدة لهذا الغرض من قبل الباحث).

 فرضیات البحث: -6

 %0.05سیتم اختبار الفرضیات عند مستوى داللة   

ال توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسط درجات أفراد المجموعة التجریبیة في االختبار  -6-1

التجمیعي التحصیلي المعرفي/القبلي، ومتوسط درجاتهم في االختبار التجمیعي التحصیلي 

 .المعرفي/البعدي لمهارتي تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني وٕانتاجهما
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ال توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسط درجات أفراد المجموعة التجریبیة في االختبار  -6-2

في االختبار التحصیلي المعرفي/البعدي الخاص بمهارة  ومتوسط درجاتهم التحصیلي المعرفي/القبلي،

 تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة وٕانتاجها.

احصائیة بین متوسط درجات أفراد المجموعة التجریبیة في االختبار ال توجد فروق ذات داللة  -6-3

األدائي/القبلي، ومتوسط درجاتهم في االختبار األدائي/البعدي الخاص بمهارة تصمیم الحقیبة التعلیمیة 

 اإللكترونیة وٕانتاجها.

ي االختبار ال توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسط درجات أفراد المجموعة التجریبیة ف -6-4

في االختبار التحصیلي المعرفي/البعدي الخاص بمهارة  ومتوسط درجاتهم التحصیلي المعرفي/القبلي،

 تصمیم الكتاب اإللكتروني وٕانتاجه.

ال توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسط درجات أفراد المجموعة التجریبیة في االختبار  -6-5

االختبار األدائي/البعدي الخاص بمهارة تصمیم الكتاب األدائي/القبلي، ومتوسط درجاتهم في 

 اإللكتروني وٕانتاجه.

 منهج البحث: -7

 ذي المجموعة الواحدة كونه یناسب طبیعة البحث الحالي، وذلك استخدم الباحث المنهج التجریبي

ة لقیاس فاعلیة البرنامج الحاسوبي في التحصیل المعرفي واألداء العملي لمهارتي تصمیم الحقیب

 التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني وٕانتاجهما.

 المجتمع األصلي وعینة البحث: -8

 بكلیة / تخصص المناهج وتقنیات التعلیم/ الثالثة السنة طلبة جمیع للبحث األصلي المجتمع شمل

) طالبًا وطالبة، وفقًا 250والبالغ عددهم( 2015/2016في جامعة دمشق للعام الدراسي  التربیة

 مقرر یدرسون ألنهم علیهم االختیار وقع وقد، دمشق بجامعة التربیة كلیة فيلبیانات شؤون الطالب 

 وطالبة. طالباً  )26عددها ( بلغ قصدیة عینة منهم اختیر ،تصمیم وٕانتاج الوسائل التعلیمیة

استبعاد طالبان من أفراد عّینة البحث بسبب عدم التزامهم بالحضور في بعض جلسات تطبیق  تمّ 

 .) طالبًا وطالبة لیشّكل هؤالء عّینة التجربة األساسّیة24البرنامج الحاسوبي مع أدواته، فبقي (
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 حدود البحث: -9

 التزم البحث بالحدود اآلتیة:

تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب  حدود علمیة: اقتصر البحث على مهارتي -9-1

 اإللكتروني وٕانتاجهما.

 حدود مكانیة: كلیة التربیة في جامعة دمشق. -9-2

 .2015/2016حدود زمانیة: الفصل األول من العام الدراسي  -9-3

بشریة: عینة من طلبة السنة الثالثة /تخصص المناهج وتقنیات التعلیم/ في كلیة التربیة  حدود -9-4

 جامعة دمشق.

 أدوات البحث: -10

 لتحقیق أهداف البحث قام الباحث ببناء األدوات اآلتیة:

) باستخدام برنامج 2002البرنامج الحاسوبي المصمم وفق نموذج (عبد اللطیف الجزار  -10-1

لمهارتي تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني  Power Pointدیمیة العروض التق

 وٕانتاجهما.

 أدوات التقویم الخاصة بالبرنامج الحاسوبي وهي: -10-2

 االختبار التجمیعي التحصیلي المعرفي القبلي/البعدي/المؤجل. -

 االختبار التحصیلي المعرفي القبلي/البعدي الخاص بكل مهارة. -

 االختبار األدائي القبلي/البعدي الخاص بكل مهارة. -

 بطاقة مالحظة أداء الطالب في االختبار األدائي لكل مهارة. -

 استبانة اتجاهات الطلبة نحو البرنامج الحاسوبي. -

 إجراءات البحث: -11

 تم البحث وفق الخطوات اآلتیة:

 األدب التربوي والدراسات ذات الصلة بموضوع البحث الحالي. مراجعة -11-1

المقرر تدریسها لطلبة السنة الثالثة /تخصص ات المتعلقة بتكنولوجیا التعلیم مراجعة المقرر  -11-2

 / في كلیة التربیة بجامعة دمشق. وتقنیات التعلیمالمناهج 
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ات التدریبیة الختیار النموذج المالئم دراسة وتحلیل بعض نماذج التصمیم التعلیمي للمنظوم -11-3

) 2002لتصمیم منظومة التدریب الالزمة للبحث الحالي، وقد تم اختیار نموذج (عبد اللطیف الجزار 

 لتطبیق خطواته في بناء البرنامج.

 بناء البرنامج الحاسوبي مع أدوات التقویم الخاصة به. -11-4

 تحكیم البرنامج الحاسوبي وأدواته. -11-5

وتقنیات إجراء التجربة االستطالعیة على عینة من طلبة السنة الثالثة /تخصص المناهج  -11-6

 / لضبط أدوات البحث.التعلیم

ستاذ المشرف على التطبیق وفق الخطوات بة األساسیة للبحث بعد موافقة األإجراء التجر  -11-7

 األتیة:

 االستعداد لتطبیق تجربة البحث. -

على  ینین القبلیین األدائیصیلي المعرفي القبلي، واالختبار تطبیق االختبار التجمیعي التح  -

 أفراد عینة البحث.

 قبل البدء بتدریسها.مهارة بال االختبار التحصیلي المعرفي القبلّي الخاصتطبیق  -

والكتاب اإللكتروني تدریس أفراد عینة البحث مهارتي تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة  -

 وٕانتاجهما باستخدام البرنامج الحاسوبي المصمم لهذا الغرض.

بعد االنتهاء من مهارة لل االختبار التحصیلي المعرفي البعدّي، واالختبار األدائي البعديّ تطبیق  -

 تدریسها.

تدریس المهارتین البعدي، بعد االنتهاء من ختبار التجمیعي التحصیلي المعرفي تطبیق اال -

 في البرنامج الحاسوبي. تینالمتضمن

 تطبیق استبانة االتجاهات على أفراد عینة البحث لتعّرف اتجاهاتهم نحو البرنامج الحاسوبي. -

تطبیق االختبار التجمیعي التحصیلي المعرفي المؤّجل، بعد مرور أسبوع من تطبیق االختبار  -

حتفاظ الاعلیة البرنامج الحاسوبي في تحقیق االبعدي لتعّرف ف التجمیعي التحصیلي المعرفي

 لدى الطلبة أفراد عینة البحث. بالتعّلم

القیام بالمعالجات االحصائیة المناسبة الستخالص النتائج ومناقشتها وتفسیرها وتقدیم  -

 المقترحات في ضوئها.
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 نتائج البحث: -12

 توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها:

مج الحاسوبي في إكساب طلبة كلیة التربیة الجانبین المعرفي واألدائي لمهارتي فاعلیة البرنا -12-1

 تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني وٕانتاجهما.

 فاعلیة البرنامج الحاسوبي في تحقیق االحتفاظ بالتعّلم لدى أفراد عینة البحث. -12-2

جاهات إیجابیة نحو البرنامج الحاسوبي، فقد سجل الطلبة كّون الطلبة أفراد عینة البحث ات -12-3

 أفراد عینة البحث اتجاهات عالیة نحو بنود المقیاس مجتمعًة، وكذلك في مختلف المحاور الفرعیة.

وجود فرق ذو داللة احصائیة بین متوسطي درجات أفراد المجموعة التجریبیة في التطبیقین  -12-4

میعي التحصیلي المعرفي لمهارتي تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة القبلي والبعدي لالختبار التج

 والكتاب اإللكتروني وٕانتاجهما، لصالح التطبیق البعدي.

وجود فرق ذو داللة احصائیة بین متوسطي درجات أفراد المجموعة التجریبیة في التطبیقین  -12-5

رتي تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب القبلي والبعدي لالختبارین التحصیلیین المعرفیین لمها

 اإللكتروني وٕانتاجهما، لصالح التطبیق البعدي.

وجود فرق ذو داللة احصائیة بین متوسطي درجات أفراد المجموعة التجریبیة في التطبیقین  -12-6

یة والكتاب اإللكتروني القبلي والبعدي لالختبارین األدائیین لمهارتي تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترون

 وٕانتاجهما، لصالح التطبیق البعدي.

 مقترحات البحث: -13

 توّصل الباحث في ضوء نتائج البحث إلى مجموعة من المقترحات أهمها:   

االستمرار في تقدیم البرامج التدریبیة، إلكساب طلبة كلیة التربیة تطبیقات التكنولوجیا في  -13-1

 التعلیم.

المقررات التعلیمیة الخاصة بتكنولوجیا التعلیم، بحیث تركز أكثر على المهارات تطویر  -13-2

 التطبیقیة لتكنولوجیا التعلیم.

تبني البرنامج الحاسوبي المصمم، واعتماده كمادة تدریبیة في الجانب العملي لمقرر تصمیم  -13-3

 وٕانتاج الوسائل التعلیمیة.
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ة التربیة من أجل تدریبهم على كل جدید في مجال القیام بدورات تدریبیة لطلبة كلی -13-4

 المستحدثات التكنولوجیة وتطبیقاتها التربویة.

 زیادة الوقت المخصص للجانب العملي الخاص بالمقررات ذات الصلة بتكنولوجیا التعلیم. -13-5

التربیة إجراء المزید من الدراسات حول فاعلیة البرامج الحاسوبیة في إكساب طلبة كلیة  -13-6

  مهارات أخرى في مجال تصمیم وٕانتاج المستحدثات التكنولوجیة التعلیمیة.
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اكتساب بعض كفایات التصمیم التعلیمي لبرمجیات التعلم اإللكتروني لدى الطالب المعلمین بكلیة 

المؤتمر العلمي العاشر للجمعیة المصریة لتكنولوجیا التعلیم بعنوان "تكنولوجیا التعلیم  .التربیة

 .7/7/2005-5إللكتروني ومتطلبات الجودة الشاملة" المنعقد في الفترة ا

فاعلیة برنامج إلكتروني قائم على الویب لتنمیة مهارات تصمیم وٕانتاج ). 2011.(العباسي، محمد -

. مجلة كلیة التربیة بجامعة المنصورة، بعض أدوات التقویم اإللكتروني لدى طالب كلیة التربیة

 .463-436)، 75العدد(

برنامج مقترح لتدریب الطالب المعلمین على استخدام ). 2002.(عبد الحمید، عبد العزیز طلبه -

في تصمیم وٕانتاج برمجیات تعلیمیة متعددة الوسائط وتنمیة  PowerPointالعروض التقدیمیة 

المؤتمر العلمي الرابع عشر "مناهج التعلیم في  .اتجاهاتهم نحو استخدام الكمبیوتر في التعلیم

 م.2002یولیو  25-24، ، جامعة عین شمسضوء مفهوم األداء"
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الجودة الشاملة في إعداد أخصائي تكنولوجیا التعلیم واإلعالم في ). 2003.(عبد الحمید، محمد -

لوان المنعقد في المؤتمر العلمي الحادي عشر لكلیة التربیة في جامعة ح .المؤسسات التعلیمیة

 .13/3/2003-12 الفترة من

فاعلیة بعض متغیرات تصمیم الكتاب االلكتروني في ). 2007عبد الجواد، سوسن محمود أحمد.( -

 التحصیل ومهارات التعلم الذاتي واالنطباعات لدى الطالبات المعلمات في مقرر تكنولوجیا التعلیم

 كلیة البنات، جامعة عین شمس: مصر. .رسالة دكتوراه غیر منشورة

أثر التفاعل بین مصادر المعلومات اإللكترونیة ). 2008.(الكریم، محمود؛ والشرنوبي، هاشم عبد -

والسعة العقلیة في التحصیل ومهارات التعلم الذاتي لدى طالب تكنولوجیا التعلیم بكلیة التربیة في 

 .590-523)، 2(137زهر، . مجلة كلیة التربیة بجامعة األجامعة األزهر

 عمان: دار صفاء للنشر والتوزیع.ة. التعلیمی الوسائل وٕانتاج تصمیم). 2001د.(السی ماجدة عبید، -

تصمیم حقیبة تعلیمیة محوسبة ودراسة أثرها في  ).2006.(العجلوني، خالد؛ أبو زینة، مجدي -

 ).3(7العلوم التربویة والنفسیة، المجلد . مجلةتحصیل طلبة المرحلة الثانویة في الفیزیاء

 . عمان: دار دجلة للنشر.القیاس والتقویم في العملیة التدریسیة). 2008.(العزاوي، رحیم یونس -

أثر استخدام برنامج قائم على الوسائط الفائقة المتصلة باإلنترنت على ). 2013.(العّطار، أحمد -

لیة التربیة النوعیة، ك .رسالة ماجستیر غیر منشورة یةتنمیة مهارات تصمیم مواقع الویب التفاعل

 مصر. :جامعة بنها

 صفاء. دار  :عمان .الفعال التدریس في الحدیثة االستراتیجیات). 2008.(علة محسن عطیة، -

برنامج مقترح قائم على المنحى التكاملي لتنمیة مهارات  فاعلیة). 2000عفانة، عزو اسماعیل.( -

. المؤتمر العلمي الرابع بعنوان حل المسائل العلمیة لدى طلبة الصف السابع األساسي بغزة

 "التربیة العملیة للجمیع" بجامعة عین شمس: القاهرة.

 .نشروال للطباعة أفاق مكتبة :غزة. الحاسوب تدریس أسالیب). 2005و.(عز  عفانة، -

). عمان: دار 2(ط .القیاس والتقویم التربوي في العملیة التدریسیة). 2007عالم، صالح الدین.( -

 المسیرة للنشر والطباعة والتوزیع.

دار   :. القاهرةالتعلیم عن بعد ومستقبل التربیة في الوطن العربي). 2005.(اهللالعلي، أحمد عبد  –
 .الكتاب الحدیث
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. عمان: دار وتكنولوجیا التعلیم االتصالوسائل  ).2003الدبس، محمد.(علیان، ربحي مصطفى؛  -

 صفاء.

مصطلحات المناهج والتدریس وتقنیات ). 2014عّمار، سام عبد الكریم؛ الموسوي، علي بن شرف.( -

 مجلس النشر العلمي بجامعة السلطان قابوس. :مسقط. التعلیم

 عنوان الموقع .الحقیبة التعلیمیةمعاییر ومواصفات ). 2007.(العمرة، فالح -

http://www.alajman.ws/vb/showthread.php?t=2177  ، شوهد بتاریخ)

11/8/2015(. 

أثر التفاعل بین موضع المنظمات الرسوماتیة ومصدرها في برنامج ). 2008.(عوض، أماني -

. مجلة تكنولوجیا الكتروني على تنمیة تحصیل طالب كلیة التربیة وأدائهم واتجاههمتعلیمي 

 ).4(8التعلیم، الجمعیة المصریة لتكنولوجیا التعلیم، 

 . دمشق: دار الفكر.المعلومات وصناعة النشر). 2001عیسى، عیسى.( -
 ن.. دار الفكر: عمااستخدام الحاسوب في التعلیم). 2002.(الفار، إبراهیم -

 َتصمیم اكتساب مهارات في اإللكترونیة الفیدیو مواقع استخدام فعالیة). 2012.(فروانة، أكرم -

 .رسالة ماجستیر غیر منشورة بَغزة اإلسالمیة الجامعة في اَلتربیة طالبات كلِیة لدى اَلرَقمیة الصور

 غزة. :كلیة التربیة، الجامعة االسالمیة

 . القاهرة: عالم الكتب.بالتكنولوجیا الحدیثةالتدریس ). 2006قندیل، أحمد.( -

. المعاییر القیاسیة لبناء نظم التعلیم اإللكتروني). 2012كرار، عبد الرحمن الشریف محمد.( -

 .157-120)، 9(5المجلة العربیة لضمان جودة التعلیم الجامعي، 

برنامج في تكنولوجیا الوسائط المتعددة في التحصیل وتنمیة مهارات  فعالیة). 2002.(الل، زكریا -

 ).12(4. مجلة رسالة الخلیج العربي، إنتاج الشرائح المتزامنة صوتیًا لدى طالب كلیة التربیة

 .القاهرة: عالم الكتاب .التكنولوجیا الحدیثة في تعلیم الفائقین عقلیاً ). 2011الل، زكریا.( –

درجة امتالك طلبة كلیة التربیة لمهارات تصمیم الحقیبة التعلیمیة ، أ). 2015مبارك، محمد.( -
 . بحث مقبول للنشر في مجلة اتحاد الجامعات العربیة.اإللكترونیة

. درجة امتالك طلبة كلیة التربیة لمهارات تصمیم الكتاب اإللكتروني، ب). 2015مبارك، محمد.( -
 علوم التربویة والنفسیة.بحث مقبول للنشر في مجلة جامعة دمشق لل

 دار صفاء. :عمان .الذاتي والتثقیف المستمر التعلیم ).2005الرحیم.( عبد محامده، ندى -
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تقویم الكتاب اإللكتروني في اللغة العربیة للصف الثالث االبتدائي في ). 2014.(محمد، هویدا -
 .72-11)، 45(2النفس،  . دراسات عربیة في التربیة وعلمضوء معاییر الجودة

فعالیة برنامج ). 2010.(وحسن، حسنیة؛ وعارف، أحالممحمد، السید شحاته؛ ومرسي، حمدي؛  -

. نحوه االتجاهمقترح في إكساب تالمیذ المرحلة اإلعدادیة بعض مهارات التعلم اإللكتروني وتنمیة 

 ).1(26المجلة العلمیة لكلیة التربیة بجامعة أسیوط، 

تصمیم حقیبة تعلیمیة وٕانتاجها حول بعض المفاهیم في الجغرافیة ). 2006.(عطا مدني، محمد -

إصدارات  .رسالة دكتوراه منشورة للصف األول الثانوي في ضوء آیات في القران الكریم الطبیعیة

 .الشارقة :وزارة الثقافة واإلعالم

دار الفكر للطباعة والنشر  :عمان ).2(. طتفرید التعلیم). 2002.(مرعي، توفیق؛ الحیلة، محمد -

 والتوزیع.

تحدیات التعلیم الجامعي اإللكتروني ). 2007مصیلحي، زینب محمود؛ ومحمد، أماني عبد القادر.( -

 .228-11)، 46(13. مجلة مستقبل التربیة العربیة، في مصر والفرص المتاحة لالستفادة منه

 ). بیروت: دار النفائس.2(ط .العربّیة وطرائق تدریسها خصائص). 2008معروف، نایف محمود.( -

برنامج قائم على التعلم  أثر اختالف مستویات الدمج في). 2012.(موسى، مصطفى -

إكساب طالب تكنولوجیا التعلیم مهارات تصمیم المقررات اإللكترونیة واتجاهاتهم  على المدمج

 مصر. :امعة عین شمسكلیة التربیة، ج رسالة دكتوراه غیر منشورةنحوها 

ندوة حول مؤسسات إعداد المعلم في ظل المتغیرات الجدیدة وبرامج  ). 2006.( ناصر، یونس -
 . طرابلس: المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم.تدریب المعلمین في أثناء العمل

الحاسب اآللي  فاعلیة الكتاب اإللكتروني في تنمیة كل من مهارة صیانة). 2011نصار، دینا .( -

رسالة ماجستیر غیر  والذكاء البصري/المكاني لدى طالب الفرقة الرابعة شعبة معلم حاسب آلي

 منشورة. كلیة التربیة النوعیة، جامعة طنطا: مصر. 

-62 ،)34، العدد(. مجلة المعلوماتیةالكتاب اإللكتروني المفهوم والمزایا). 2011.(نعیم، محمد  –
66 

 . القاهرة: الدار المصریة اللبنانیة.التعلیم اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت). 2005، محمد.(الهادي -
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) لتنمیة مهارات Interactive eBookفاعلیة كتاب إلكتروني تفاعلي(). 2014الیامي، هدى .( -

رسالة  ) لدى الطالبات المعلماتWeb Questsتصمیم وتوظیف الرحالت المعرفیة عبر الویب (

 السعودیة. :القرىكلیة التربیة، جامعة أم  .راه غیر منشورةدكتو 

 قباء دار :القاهرة .والواقع الفكر بین التعلیم تكنولوجیا). 2001.(الفتاح عبد إبراهیم یونس، -

 . والنشر للطباعة

مكتب  :القاهرة .توظیف تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تأهیل المعلمین ).2005الیونسكو.( -

 .والعلوم منظمة األمم المتحدة للتربیة والثقافة
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  التقویم الخاصة بهوأدوات  الحاسوبيأسماء السادة المحكمین للبرنامج 

 الصفة العلمّیة المحّكم الرقم
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 أ.د سام عّمار 1
األستاذ في قسم المناھج وطرائق 
التدریس بكلیة التربیة في جامعة 

 دمشق

 
x     

أ.د محمد وحید  2
 صیام
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التدریس بكلیة التربیة في جامعة 
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x 

 
x x 

 
x x 
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األستاذ في قسم المناھج وطرائق 
التدریس بكلیة التربیة في جامعة 
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x 
 

 
x x 

 
 x 

 أ.د أحمد الدبسي 4
األستاذ في قسم المناھج وطرائق 
التدریس بكلیة التربیة في جامعة 

 دمشق

 
x 

 
x x  × 

 أ.د جمعة ابراھیم 5
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 دمشق

 
x 

 
x x  × 

 أ.د. أوصاف دیب 6
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x 

 
x × ×  

 د. رنا قوشحة 7
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x 
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 دمشق
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x x × × 

د. الیاس أبو  9
 یونس

قسم المناھج وطرائق  المدرس في
التدریس بكلیة التربیة في جامعة 

 دمشق

 
x 

 
x x x x 

عضو ھیئة فنّیة في قسم المناھج  م. ماھر عالوي 10
  وطرائق التدریس بجامعة دمشق

 

x × ×  

الموجھة األولى للمعلوماتّیة في وزارة  أ. ریمة شعیب 11
 x التربیة بالجمھوریة العربیة السوریة

 

x x x  

الموجھ األول للغة العربیة في وزارة  أ.جمال أبو سمرة 12
 x التربیة بالجمھوریة العربیة السوریة

 

x x x  
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 )2الملحق (

 ومستوى كل منها  الحاسوبياألهداف التعلیمّیة التعّلمّیة للبرنامج  

 مهارة تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة وٕانتاجها. -1

 
 

 الرقم
تصمیم الحقیبة من الطالب بعد االنتهاء من دراسة مهارة  یتوقع

 :أن أن یكون قادرًا علىالتعلیمیة اإللكترونیة وٕانتاجها 
األهداف  األهداف المعرفّیة

 تحلیل فهم تذكر المهارّیة
     .الحقائب التعلیمیة اإللكترونیةعّرف یُ  1
     مكونات الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة. ُیعدد 2
     المقصود بالنقاط التعلیمیة وكیفیة بنائها. یوضح 3
     .یحلل الهدف السلوكي إلى مكوناته األساس 4
     الهدف من تعدد البدائل ضمن الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة. یوضح 5
     بین المثیرات التعلیمیة التي یمكن أن تتضمنها الحقیبة. یمیز 6
     اختبارات التقویم التي تتضمنها الحقیبة.أنواع  یذكر 7
     كیفیة إعداد سؤال من صیغة االختیار من متعدد. یوضح 8
     كیفیة إعداد سؤال من صیغة التكمیل. یوضح 9

10 
العناصـــر الرئیســـیة التـــي یتضـــمنها دلیـــل الحقیبـــة التعلیمیـــة  یمّیـــز بـــین

 اإللكترونیة.
   

 
 

11 
ـــة  ـــة فـــي العملیـــة یســـتنتج أهمی ـــة اإللكترونی اســـتخدام الحقائـــب التعلیمی

 التعلیمیة التعلمیة.
  

 
  

    Autoplay media studio. برنامج  ُیعرِّف 12
 Autoplay media studio.    برنامج  یفتح 13

14 
إلــى عناصــرها Autoplay media studio واجهــة برنــامج  یحلـل

 الرئیسیة.
   

 
 

     أیقونات شریط األدوات. بین وظائف یمیز 15
     .بین وظائف أوامر العمل السریع في خصائص األیقونات یمیز 16
     ُیغّیر خلفیة واجهة العمل. 17

     ُیغّیر تأثیر االنتقال بین الصفحات. 18

     یدرج نصًا منسقًا في واجهة الصفحة. 19

     بین وظائف أزرار شریط تنسیق الخط. یمیز 20
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     یدرج زرًا منسقًا في واجهة الصفحة. 21

     .ُیعّدل تسمیة الزر المنسق 22

     .یربط الزر المنسق بالصفحة المقبلة في المشروع 23

     یفتح صفحة جدیدة في المشروع. 24

     یدرج عالمة عنوان في واجهة الصفحة. 25

     زرًا تفاعلیًا في واجهة الصفحة. یدرج 26

     .في خصائص الزر التفاعلي ُیعّدل 27

     یصّمم سؤاًال من صیغة االختیار من متعدد 28

     حجم مربع الحوار المناسب إلنشاء تعزیز لإلجابات. یذكر 29
     یصّمم سؤاًال من صیغة اإلكمال. 30

     یصّمم مفتاح إجابات لألسئلة. 31

 PDF.    یدرج ملفًا نصیًا من صیغة  32

     یدرج مقطع فیدیو في واجهة الصفحة. 33

     ُیغّیر أمر تشغیل الفیدیو إلى (عند النقر علیه). 34

     یدرج ملف فالش في واجهة الصفحة. 35

     یدرج صفحة أنترنت بكامل محتویاتها في واجهة الصفحة. 36

     إثرائیین في المشروع.یصّمم نشاطین  37

     یؤّشر بالماوس على زر معاینة المشروع. 38

     یحفظ المشروع في صیغة تعدیلیة. 39

     یحفظ المشروع في صیغة تنفیذیة. 40

     .التنفیذي Autoplayیستنتج خصائص ملف  41
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 .الكتاب اإللكتروني وٕانتاجهمهارة تصمیم  -2

 
 

 الرقم
تصمیم الحقیبة یتوقع من الطالب بعد االنتهاء من دراسة مهارة 

 :أن أن یكون قادرًا علىالتعلیمیة اإللكترونیة وٕانتاجها 
األهداف  األهداف المعرفّیة

 تحلیل فهم تذكر المهارّیة
     .الكتاب اإللكترونيعّرف یُ  1
     اإللكترونیة.یمیز بین األنساق المستخدمة في إنشاء الكتب  2
     أنواع األهداف التعلیمیة في الكتاب االلكتروني یعدد 3
     شروط صیاغة المحتوى في الكتاب اإللكتروني یعدد 4
     أشكال المحتوى في الكتاب اإللكتروني. یشرح 5

6 
یعدد عناصر الوسائط المتعددة التي یمكن إدراجها ضمن الكتاب 

 اإللكتروني.

 

 
   

7 
المعاییر الفنیة في اختیار عناصر الوسائط المتعددة المناسبة  یشرح

 للكتاب.
  

 
  

     یمیز بین أسالیب الربط والتفاعل في الكتاب اإللكتروني. 8

9 
یمیز بین البرامج المستخدمة في إنشاء الكتاب اإللكتروني تبعًا 

 للنسق المحدد. 
   

 
 

    Adobe acrobat xi pro   ُیعّرف برنامج 10
 Adobe acrobat xi pro      برنامج فتحی 11

  Adobe acrobat xi pro      بین عناصر واجهة برنامج یمیز 12
     وظائف أزرار شریط العنوان یوضح 13

 Adobeالتي یوفرها برنامج  Fileوظائف أوامر قائمة  یوضح 14
acrobat xi pro  

  

 
  

     بین وظائف أیقونات شریط األدوات. ُیمیز 15
 PDF    ملف بصیغة إلى  DOCبصیغة  اً ملفیحّول  16

     جزء التنقل لألدوات في واجهة البرنامج. رظهِ یُ  17

     .جزء التنقل لألدوات بین قوائم میزیُ  18
     لألدوات.جزء التنقل  في Formatوظیفة مربع  یذكر 19
     .الذي قام بتحویلهمن النص في الملف  اً جزء یحذف 20

     الصورة الموجودة في الملف. یحذف 21

     الملف. فيیدرج نصًا جدیدًا  22

     الملف. فيیدرج صورة جدیدة  23
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     یمیز بین أوامر الربط التي یوفرها البرنامج. 24
     ل الرابط الموجود في الملف.عدّ یُ  25

     جزء من النص. في اً جدید اً رابطیدرج  26

     .صفحة كاملة من الملف المنشأ یحذف 27

     صفحة كاملة في الملف بصفحة من ملف أخر. یستبدل 28

     .الحاسوب یدرج صفحة كاملة من ملف أخر على جهاز 29

     .الذي یقوم بإنشائه انترنت بكامل محتویاتها في الملفصفحة  یدرج 30

     .الذي یقوم بإنشائه صفحة فارغة في بدایة الملف یدرج 31

     ر لون خلفیة الملف إلى لون من اختیاره.غیّ یُ  32

     .الذي یقوم بإنشائه یدرج ملف فالش في الملف 33

     جزء التنقل للتعلیقات في واجهة البرنامج. رظهِ یُ  34

     .للتعلیقاتجزء التنقل  بین أیقونات میزیُ  35
     .الذي یعمل علیه في الملف اً كتابی اً تعلیق یدرج 36

     .الذي یعمل علیه في الملف اً صوتی اً یدرج تعلیق 37

     .الذي یعمل علیهضمن الملف  اً إلكترونی اً رفق ملفیُ  38

     فتح الملف بكلمة سر من اختیاره. یؤمن 39

40 
النسخ والطباعة والتعدیل بكلمة سر من الملف من عملیات  یؤمن

 اختیاره.
    

 

     على سطح المكتب. PDFالملف بصیغة  یحفظ 41

     من خالل دمج الملفات. اً واحدPDF نشئ ملفیُ  42

     نترنت بكافة محتویاته.من موقع أPDF نشئ ملفیُ  43
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 )3الملحق (

 القبلي/ البعدي/ المؤّجلاالختبار التجمیعي التحصیلي المعرفي 

 ) دقیقة47الزمن (                      االسم (اختیاري): .................                              

 
 

 عزیزي الطالب/ الطالبة:

 تحّیة طّیبة:

) سـؤاًال، والهـدف منـه التعـّرف علـى مسـتوى معلوماتـك حـول 50أضع بین یـدیك اختبـار یتـألف مـن (   

مهــــارتي تصــــمیم الحقیبــــة التعلیمیــــة اإللكترونیــــة والكتــــاب اإللكترونــــي وٕانتاجهمــــا وقــــد ُبنیــــت أســــئلة هــــذا 

علــى احتمــال االختبــار مــن نــوع االختیــار مــن متعــدد، حیــث یوجــد أمــام كــل بنــد أربعــة احتمــاالت تحتــوي 

 واحد صحیح فقط.

 والمطلوب منك اآلتي: 

 تدوین االسم على صفحة اإلجابة الخاصة بأسئلة االختبار. -

 قراءة مفردات االختبار بدقة وانتباه. -

االجابة عن جمیع أسـئلة االختبـار، وذلـك بكتابـة حـرف اإلجابـة الصـحیحة إلـى یسـار رقـم السـؤال  -

 في صفحة االجابة الخاصة باالختبار.
 

 ف الكتب اإللكترونیة بأنها:عرّ تُ  -1

    A- صیغة رقمیة تحتوي على نصوص             B- ملف إلكتروني یخزن الوثائق النصیة 

    C-  صیغة رقمیة تحتوي على نصوص و صور    D-  ملفات نصیة حاسوبیة تختلف في ترتیبها عن

 الكتب المطبوعة

 اإللكتروني:من شروط صیاغة المحتوى في الكتاب  -2

    A-       اتباع نمط واحد في عرض المعلومات    B- مالءمة المحتوى للمتعلمین الكبار والصغار 

    C-         مراعاة التكامل بین معارف الكتاب    D- االكتفاء بالمعلومات الواضحة وتجنب التفاصیل 
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 الوسائط المتعددة التي یمكن أن یتضمنها الكتاب اإللكتروني: من -3

    A-                          اشكال ثالثیة األبعاد    B- نصوص مسموعة 

    C-                                 ملفات فالش     D- B+C 

 :في إنشاء الكتب اإللكترونیة PDFیعاب على نسق  -4

    A-                          إمكانیة تشفیر النص    B- یستهلك ذاكرة كبیرة قبل فتحه 

    C- إمكانیة تعطیل خیار طباعة صفحات الكتاب      D-  ضرورة الحصول على شهادة رقمیة 

 یتم التركیز في صیاغة المحتوى على شرح المعلومات إذا كان الهدف: -5

    A-                         استنتاج معلومات         B- عرض معلومات معینة 

    C-                         تكوین مهارة عملیة        D- تكوین مشاعر معینة نحو الموضوع 

 تشیر األهداف المعرفیة إلى اكتساب الطالب: -6

    A-                            المهارات العملیة        B- المهارات العقلیة 

    C-                        المهارات العضلیة          D- المیول والقیم االیجابیة 

 من المعاییر الفنیة للتعلیق الصوتي في الكتاب اإللكتروني: -7

    A-                         تنوع نغمات الصوت       B- إتباع مستوى واحد من درجات الصوت 

    C-       االستماع إلى التعلیق كامًال دون توقف       D-  ًأال یكون التعلیق طویال 

 من أسالیب التفاعل التي یتضمنها الكتاب اإللكتروني القدرة على: -8

    A- اإلبحار من داخل الكتاب إلى الشابكة اإللكترونیة   B- االنتقال إلى صفحات في ملفات أخرى 

    C-  حذف صفحات معینة من الكتاب القدرة على       D-  التعدیل على النص في الكتاب 

 من األنساق المستخدمة في إنشاء الكتب اإللكترونیة: -9

    A- WAVE                                            B- CHM 

    C- MP4                                            D - GIF 

 من المعاییر الفنیة الختیار الصورة الثابتة في الكتاب االلكتروني: -10

    A-                  أن یكون حجم الصورة كبیر      B- ) عناصر )6عناصرها قلیلة ال تزید عن 

    C-    تحتوي على تفاصیل كثیرة شاملة للموضوع      D- تحقق القیمة االتصالیة المراد منها 
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 في إنشاء كتب إلكترونیة من نسق: Adobe Acrobat XI proیستخدم برنامج  -11

    A- RTF                                          B- PDF 

    C- TXT                                          D- DJVU 

 إلى: Adobe Acrobat XI proفي شریط عنوان برنامج  یقود النقر على األیقونة  -12

    A- مهام البرنامج                  إظهار نافذة    B- وضع الشاشة في شریط المهام 

    C- ستند مع ترك البرنامج مفتوحًا  إغالق الم      D-  ًإغالق البرنامج كامال 

من  Adobe Acrobat XI pro  في جزء التنقل لألدوات ضمن برنامج Formatیستخدم مربع  -13

 أجل :

    A-                         التحكم بلون النص فقطB- التحكم بحجم النصوص والصور فقط 

    C-           تغییر شكل الصورة داخل الكتاب     D- التحكم بحجم وشكل النصوص والصور 

 من أجل: Fileفي قائمة  Revertیستخدم األمر  -14

    A- التراجع عن أخر عمل تم القیام به             B-    استعادة الوضع األصلي للمستند 

    C-    إعادة أخر عمل تم حذفه                   D- إرسال المستند إلى الطابعة 

 من أجل اختیار : Formatفي مربع  یستخدم الزر  -15

    A- حجم الخط                                    B-                                      نوع الخط 

    C-                                   حجم الصورةD- درجة دوران الصورة 

 من أنواع الملفات التي یمكن إرفاقها بالكتاب اإللكتروني: -16

    A-  مستند نصي بصیغةDOC                   B-  عرض تقدیميPPT 

    C-  بصیغةصورة GIF                             D- A+B 

 إلظهار جزء التعلیقات في نافذة البرنامج ننقر على األمر: -17

    A- Customize                                 B- Sign 

    C- Create                                      D- Comment 

 في مربع إدراج الربط إلى ربط النص بـ: Go to page viewیؤدي اختیار أمر الربط  -18

    A-    صفحة من مستند محدد على جهاز الكمبیوترB-                     صفحة على شبكة اإلنترنت 

    C-                    صفحة ضمن المستند الحاليD- صفحة اإلشارة المرجعیة 
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 أجل: من Fileفي قائمة  Save یستخدم األمر -19

    A- المستند بأي صیغة یقبلها البرنامج حفظ       B-  ًحفظ أي عمل یتم القیام به في المستند مباشرة                                  

    C-              إرسال المستند إلى سطح المكتبD- حفظ المستند دون أي تعدیل 

 لتأمین فتح المستند وحمایته من النسخ والتعدیل من: -20

    A-  قائمةFile      Properties                B-  قائمةEdit      Preferences                  

    C-  شریط األدوات األیقونة                 D-      القائمة المنسدلة شریط األدواتCreate 

 في جزء األدوات إلى: Add Bookmarkیؤدي النقر على األمر  -21

    A-                    إضافة إشارة مرجعیة      B- إضافة ملف فالش 

    C-                ربط النص بمقطع فیدیو      D- إضافة صفحة جدیدة 

ثم أجب عن  Adobe Acrobat XI proدقق النظر في شریط األدوات التالي الخاص ببرنامج  -

 .)25-22األسئلة من (

 

 ) من أجل:1یستخدم الزر الذي یشیر إلیه الرقم ( -22

A     -               فتح ملف موجود              B- حفظ ملف جدید 

    C-             فتح الملفات األخیرة              D- فتح ملف جدید 

 ) من أجل:2یستخدم الزر الذي یشیر إلیه الرقم ( -23

A     -  طلب موافقة صاحب الملف                B- إدراج تعلیق كتابي 

    C-                    إظهار جزء التوقیع       D- إرسال الملف كمرفق في برید إلكتروني 

 ) من أجل:3یستخدم الزر الذي یشیر إلیه الرقم ( -24

A     -       تكبیر/ تصغیر صفحات المستند      B- تكبیر/ تصغیر حجم النص 

    C-                  التنقل بین صفحات المستندD- التحكم في إعدادات طباعة المستند 
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 ) من أجل عرض:4یستخدم الزر الذي یشیر إلیه الرقم ( -25

A    - صفحة موقع البرنامج على اإلنترنت              B- الصفحة في كامل نافذة البرنامج 

    C- ة كاملة في نافذة البرنامج    الصفح             D- ملئ شاشة الكمبیوتر 

 :وحدة تعلیمیة إلكترونیة ف الحقائب التعلیمیة اإللكترونیة بأنهاعرَّ تُ  -26

    A- تحتوي على نصوص فقط                        B- تحتوي على صور فقط       

    C- تحتوي على نصوص وصور                     D- في ترتیبها الوحدة المطبوعة تشبه 

 تتجلى أهمیة استخدام الحقائب التعلیمیة اإللكترونیة في العملیة التعلیمیة التعلمیة من كونها: -27

    A- تستخدم مع المتعلمین الكبار فقط                  B-  تعلمهتحمل المتعلم مسؤولیة       

    C- علم على المعلم          تلقي مسؤولیة الت         D- تلغي دور الكتاب المدرسي 

 تتكون الحقائب التعلیمیة اإللكترونیة من...........مكونات رئیسیة: -28

    A- ستة                                               B- ثالثة       

    C-            أربعة                                   D- خمسة 

 یتكون برنامج التقویم في الحقائب التعلیمیة اإللكترونیة من االختبار: -29

    A- البنائي                                             B- األدائي      

    C-                    البعدي                          D- A  +C 

 یقصد ببناء النقاط التعلیمیة إحصاء: -30

    A- المعارف والمهارات األساسیة                        B- األنشطة التعلیمیة       

    C-                         األهداف التعلیمیة           D- A+C 

 تصاغ النقطة التعلیمیة على شكل: -31

    A-    مفهوم أو عالقة بین المفاهیم                     B-       هدف سلوكي 

    C-        سؤال                                        D- نشاط تعلیمي 

 من المكونات الرئیسیة للحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة: -32

    A- روابط على الشابكة اإللكترونیة                     B- تعلیمات االستخدام      

    C-                              األنشطة التدریسیة    D- الملفات اإلثرائیة  
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 یتكون دلیل الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة من عدة عناصر رئیسیة منها: -33

    A-   عنوان الحقیبة والفئة المستهدفة منها           B- المثیرات التعلیمیة       

    C-                    االختبار البنائي             D-األنشطة التدریسیة 

 یهدف تعدد البدائل ضمن الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة إلى : -34

    A- توفیر عدد كبیر من المثیرات التعلیمیة          B- مراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمین       

    C-                      توفیر وقت المعلم         D- A+B 

 یتم بیان مدى نجاح الحقیبة فیما صممت من أجله من خالل: -35

    A- مسوغات االستخدام B                           - تعلیمات استخدام الحقیبة       

    C- النهائي                          االختبار     D- االختبار البنائي 

 إلعداد سؤال من صیغة االختیار من متعدد عدة شروط منها: -36

    A-   عدم مساواة البدائل في الطول               B- "استخدام البدیل "كل ما سبق صحیح       

    C-               أن ال تكون البدائل قصیرة      D- ارة السؤالنقل الكلمة المكررة في البدائل إلى عب 

 من شروط إعداد سؤال من صیغة التكمیل: -37

    A-   أن یتضمن البند الواحد أكثر من فراغ       B- یحتمل الفراغ عدة إجابات صحیحة       

    C-  بشكل مختلف عن الكتاب السؤالكتابة        D- یتناول أي حقیقة أو معلومة من المحتوى 

 هي: أنهار في الوطن العربي" أربعة"یستطیع أن یعدد  التي تحتها خط في الهدف الكلمة -38

    A-                           معیار             B- ظرف       

    C-                                      فعل    D- سلوك 

 أنواع المواد التعلیمیة التي یمكن أن تتضمنها الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة: من -39

    A-                             مرئیة           B- مسموعة       

    C-                      أنشطة تجریبیة         D- A+B 

 یهدف االختبار القبلي ضمن الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة إلى: -40

    A-  تزوید المتعلم بتغذیة راجعة تدفعه للتعلم     B- تحدید مدى استعداد المتعلم لتعلم موضوع الحقیبة       

    C-      تحدید نقطة البدء في عملیة التعلم      D- B+C 
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 إنشاء: Autoplay media studioمن استخدامات برنامج  -41

    A-             الصور المتحركة              B- ملفات اإلنجاز اإللكترونیة       

    C-   مواقع اإلنترنت التعلیمیة                 D- B  +C 

 : Autoplay media studio من العناصر الرئیسیة التي تتكون منها واجه برنامج -42

    A-                        مربع كائنات البرنامجB- مستكشف المشروع       

    C-                      شریط تنسیق الخط    D- مربع اإلنشاء 

ثم أجب عن  Autoplay media studioدقق النظر في شریط األدوات التالي الخاص ببرنامج  -

 ):46-43األسئلة من (

 

 ) لفتح:1یستخدم الزر الذي یشیر إلیه الرقم ( -43

A     -                 مربع حوار جدید           B- مشروع جدید 

     C-                      عالمة جدیدة         D- فقرة جدیدة 

 ) من أجل:2یستخدم الزر الذي یشیر إلیه الرقم ( -44

A     - معاینة المشروع                            B- إنشاء المشروع 

     C-                   إدراج صورة             D- حفظ المشروع 

 ) إلى إدراج:3یقود النقر على الزر رقم ( -45

A     -              نقطة ساخنة                  B- صورة 

     C-                   زر تفاعلي              D-  جدیدةفقرة 

 ) هي:4صیغة المستند النصي التي یتم إدراجها عند النقر على الزر رقم ( -46

A     -                                     DOC B- HTML 

     C- D                                      PPT– PDF                          
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 Autoplay media برنامجالحجم المناسب لمربع الحوار المستخدم إلنشاء تعزیز لإلجابات ضمن  -47

studio :هو 

A     - Tiny                                      B- Medium 

     C- Small                                     D- Custum 

 في تبویب العمل السریع من أجل: Show pageیستخدم األمر  -48

A     -        الربط بین صفحات المشروع          B- الربط بین الصفحة ومربع الحوار 

     C-                 تشغیل مقطع فیدیو          D- عرض الصور في الصفحات 

 لتشغیل ملف صوتي نستخدم األمر السریع: -49

A    - Play multimedia                         B- Play/Pause background music       

    C- Run program                             D- Show dialog 

 الذي حفظ كملف تنفیذي بـ :Autoplay media studio یتمیز ملف  -50

A    -  برنامجالتشغیل الملف دون وجوده ضمن بیئة   B-  برنامج التشغیل الملف ضمن بیئة 

    C- إمكانیة تحریك الصور عند العرض             D-                           إمكانیة تحریك النصوص عند العرض 

 جدول تمثیل مفردات االختبار التحصیلي التجمیعي المعرفي لمستویات األهداف
 

 رقم السؤال
 

 المستوى
 

 رقم السؤال
 

 المستوى

 

 رقم السؤال
 

 المستوى
 تذكر 35 تحلیل 18 تذكر 1
 فھم 36 فھم 19 تذكر 2
 فھم 37 فھم 20 تذكر 3
 تحلیل 38 تحلیل 21 تذكر 4
 تحلیل 39 تحلیل 22 فھم 5
 تحلیل 40 تحلیل 23 تذكر 6
 تذكر 41 تحلیل 24 فھم 7
 تحلیل 42 تحلیل 25 تحلیل 8
 تحلیل 43 تذكر 26 تحلیل 9

 تحلیل 44 فھم 27 فھم 10
 تحلیل 45 تذكر 28 تذكر 11
 تحلیل 46 تذكر 29 فھم 12
 تذكر 47 فھم 30 تذكر 13
 تحلیل 48 فھم 31 فھم 14
 تحلیل 49 تذكر 32 تذكر 15
 فھم 50 تذكر 33 تحلیل 16
 - - فھم 34 تحلیل 17
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 ) 4الملحق (

 المهارتینِلكال  االختبارین التحصیلیین المعرفیین القبلیین/ البعدیین

 االختبار التحصیلي المعرفي الخاص بمهارة تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة وٕانتاجها
 

 ) دقیقة28الزمن (                                                   االسم (اختیاري): ................. 
 

 االجابة الخاصة باالختبار:أكتب حرف اإلجابة الصحیحة إلى یسار رقم السؤال في صفحة  •

 تحتوي الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة على: -1

    A- مادة معرفیة فقط                             B- مواد تعلیمیة إلكترونیة فقط       

    C-  مواد تعلیمیة إلكترونیة مادة معرفیة و        D- الوحدة تشبه في ترتیبها  وحدة تعلیمیة إلكترونیة

 المطبوعة

 یتكون برنامج التقویم في الحقائب التعلیمیة اإللكترونیة من االختبار: -2

    A- البنائي                                      B- األدائي      

    C-                   البعدي                    D- A  +C 

 ...........مكونات رئیسیة:تتكون الحقائب التعلیمیة اإللكترونیة من -3

    A- ستة                                         B- ثالثة       

    C-                     أربعة                    D- خمسة 

 من المكونات الرئیسیة للحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة: -4

    A- روابط على الشابكة اإللكترونیة               B- تعلیمات االستخدام      

    C- لتدریسیة          األنشطة ا                 D- الملفات اإلثرائیة  

 تتجلى أهمیة استخدام الحقائب التعلیمیة اإللكترونیة في العملیة التعلیمیة التعلمیة من كونها: -5

    A- تستخدم مع المتعلمین الكبار فقط               B- تحمل المتعلم مسؤولیة تعلمه       

    C- ة التعلم على المعلم  تلقي مسؤولی              D- تلغي دور الكتاب المدرسي 
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 یقصد ببناء النقاط التعلیمیة إحصاء: -6

    A- المعارف والمهارات األساسیة                    B- األنشطة التعلیمیة       

    C- تعلیمیة                األهداف ال               D- A+C 

 تصاغ النقطة التعلیمیة على شكل: -7

    A-    مفهوم أو عالقة بین المفاهیم                 B-       هدف سلوكي 

    C-                 قاعدة نظریة                    D- A+C 

 بیان مدى نجاح الحقیبة فیما صممت من أجله من خالل: یتم -8

    A- مسوغات االستخدام B                            - تعلیمات استخدام الحقیبة       

    C- النهائي                  االختبار                D- االختبار البنائي 

 من شروط إعداد سؤال من صیغة التكمیل: -9

    A-   أن یتضمن البند الواحد أكثر من فراغ          B- یحتمل الفراغ عدة إجابات صحیحة       

    C-       عدم كتابته بشكل حرفي كما في الكتاب    D- یتناول أي حقیقة أو معلومة من المحتوى 

 إلعداد سؤال من صیغة االختیار من متعدد عدة شروط منها: -10

    A- دائل في الطول  عدم مساواة الب                 B- "استخدام البدیل "كل ما سبق صحیح       

    C- البدائل قصیرة            أن ال تكون           D- نقل الكلمة المكررة في البدائل إلى عبارة السؤال 

 یتكون دلیل الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة من عدة عناصر رئیسیة منها: -11

    A-   عنوان الحقیبة والفئة المستهدفة منها            B- المثیرات التعلیمیة       

    C-                     االختبار البنائي             D- A+C 

 :حقیبة التعلیمیة اإللكترونیة إلىیهدف تعدد البدائل ضمن ال -12

    A- توفیر عدد كبیر من المثیرات التعلیمیة             B- مراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمین       

    C-     توفیر وقت المعلم                             D- A+B 

 من أنواع المواد التعلیمیة التي یمكن أن تتضمنها الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة: -13

    A-                              مرئیة                B- مسموعة       

    C-                           أنشطة تجریبیة          D- A+B 
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 یهدف االختبار القبلي ضمن الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة إلى: -14

    A-   تزوید المتعلم بتغذیة راجعة تدفعه للتعلم      B- تحدید مدى استعداد المتعلم لتعلم موضوع الحقیبة       

    C- في عملیة التعلم         تحدید نقطة البدء     D- B+C 

 هي: أنهار في الوطن العربي" أربعةالكلمة التي تحتها خط في الهدف "یستطیع أن یعدد  -15

    A-                               معیار          B- ظرف       

    C- ل                              فع            D- سلوك 

 إنشاء: Autoplay media studioمن استخدامات برنامج  -16

    A-             الصور المتحركة                  B- ملفات اإلنجاز اإللكترونیة       

    C-          البرامج التعلیمیة المختلفة             D- A  +C 

 : Autoplay media studio برنامجمن العناصر الرئیسیة التي تتكون منها واجه  -17

    A-                    مربع كائنات البرنامج              B- مستكشف المشروع       

    C-                                  شریط تنسیق الخط   D- مربع اإلنشاء 

 في شریط العنوان إلى:  یقود النقر على األیقونة  -18

    A-                         تصغیر واجهة البرنامج        B- إغالق البرنامج 

    C- إرسال البرنامج كاختصار إلى سطح المكتب           D-                         تكبیر واجهة البرنامج 

ج دقق النظر في شریط تنسیق الخط التالي الموجود في مربع خصائص النص المنسق ضمن برنام -

Autoplay media studio ) 21-19ثم أجب عن األسئلة من:( 

 

 ) من أجل:1یستخدم الزر الذي یشیر إلیه الرقم ( -19

A     -              جعل النص مائل                       B-                       جعل النص غامق 

    C-                  تسطیر النص                       D- تلوین النص 

 ) من أجل اختیار:2یستخدم الزر الذي یشیر إلیه الرقم ( -20

A     -                           لون الخط                 B- حجم الخط 

    C-                       نمط الخط                     D- محاذاة النص 
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 ) من أجل اختیار:3یستخدم الزر الذي یشیر إلیه الرقم ( -21

A     -                        محاذاة النص            B-                                حجم النص 

    C-                           لون الخط             D-                                نوع الخط 

 في تبویب العمل السریع من أجل: Show pageاألمر  یستخدم -22

A     -              الربط بین صفحات المشروع       B- الربط بین الصفحة ومربع الحوار 

    C- قطع فیدیو                      تشغیل م        D- عرض الصور في الصفحات 

 لتشغیل ملف صوتي نستخدم األمر السریع: -23

A    - Play multimedia                           B- Play/Pause background music       

    C- Run program                              D- Show dialog 

 Autoplay media برنامجالحجم المناسب لمربع الحوار المستخدم إلنشاء تعزیز لإلجابات ضمن  -24

studio :هو   

A     - Medium                                   B- Tiny 

    C- Small                                       D- Custum 

 الذي حفظ كملف تنفیذي بـ :Autoplay media studio یتمیز ملف  -25

A     - بیئة برنامج  فيدون وجوده  هتشغیلAutoplay  B-  تشغیل الملف ضمن بیئة برنامجAutoplay       

    C- عند العرض             إمكانیة تحریك الصور  D-                              إمكانیة تحریك النصوص عند العرض 

 الزر الذي یشیر إلى إدراج زر تحدید هو:  -26

    A-                                           B-  

    C-                                          D-  

 إلدراج مساهمة جدیدة ( زر إدخال ) ننقر على الزر:  -27

    A-                                          B-  

    C-                                          D- 
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 في شریط األدوات من أجل: تستخدم األیقونة  -28

    A-               التراجع عن أخر عمل تم القیام به   B- إعادة أخر عمل تم التراجع عنه       

    C-    محو كافة األیقونات الموجودة في الصفحة      D-               التراجع عن كافة األعمال التي تم القیام به     

 لحفظ المشروع بصیغة تعدیلیة من: -29

A     -  قائمةFile      Save                           B-  قائمةFile      Save as                                    

    C-  شریط األدوات األیقونة                    D- شریط األدوات األیقونة                                     

 األیقونة بمستند نصي من صیغة: Open documentیربط األمر السریع  -30

A     -PPT                                            B- GIF 

    C- MP3                                           D- WAVE 

 إلدراج عالمة عنوان في الصفحة ننقر على األیقونة: -31

A     -                                          B-  

    C-                                          D-  

 إلنشاء المشروع وحفظه كملف تنفیذي من: -32

A     - قائمة Project      Setting                      B-  قائمةFile      Save                                                      

    C-  شریط األدوات األیقونة                    D-   شریط األدوات األیقونة                              

الخاص بمهارة تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة جدول تمثیل مفردات االختبار التحصیلي 

 لمستویات األهداف وٕانتاجها
 

 رقم السؤال
 

 المستوى
 

 رقم السؤال
 

 المستوى

 

 رقم السؤال
 

 المستوى
 تحلیل 23 فھم 12 تذكر 1
 تذكر 24 فھم 13 تذكر 2
 فھم 25 تذكر 14 تذكر 3
 تحلیل 26 تحلیل 15 تذكر 4
 تحلیل 27 تذكر 16 فھم 5
 تحلیل 28 تحلیل 17 فھم 6
 تحلیل 29 تحلیل 18 فھم 7
 تحلیل 30 تحلیل 19 تذكر 8
 تحلیل 31 تحلیل 20 فھم 9

 تحلیل 32 تحلیل 21 فھم 10
 - - تحلیل 22 تذكر 11
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 یم الكتاب اإللكتروني وٕانتاجهاالختبار التحصیلي المعرفي الخاص بمهارة تصم
 

 ) دقیقة29الزمن (                                                   االسم (اختیاري): ................. 

 

 السؤال في صفحة االجابة الخاصة باالختبار:أكتب حرف اإلجابة الصحیحة إلى یسار رقم  •

 ُتعرف الكتب اإللكترونیة بأنها: -1

    A-            صیغة رقمیة تحتوي على نصوص فقطB- صیغة رقمیة تحتوي على صور فقط 

    C-       صیغة رقمیة تحتوي على نصوص و صورD-  ملفات نصیة حاسوبیة تختلف في ترتیبها عن

 الكتب المطبوعة

 من مزایا استخدام الكتب اإللكترونیة في العملیة التعلیمیة التعّلمیة: -2

    A-                التخلص من قیود الزمان والمكانB- غیر قابل للتعدیل 

    C-           یتیح عرض صیغ محددة من الوسائطD- إتباع شكل واحد في عرض المعلومات 

 لكتب اإللكترونیة:من األنساق المستخدمة في إنشاء ا -3

    A- WAVE                                       B- CHM 

    C- MP4                                         D- GIF 

 :النسق المستخدم في برمجة كتب إلكترونیة على شكل صفحات ویب هو -4

    A-DJVU                                        B- TXT 

    C- RTF                                         D- HTML 

 :في إنشاء الكتب اإللكترونیة PDFیعاب على نسق  -5

    A-                              إمكانیة تشفیر النصB- یستهلك ذاكرة كبیرة قبل فتحه 

    C-      إمكانیة تعطیل خیار طباعة صفحات الكتابD-  ضرورة الحصول على شهادة رقمیة 

 من الوسائط المتعددة التي یمكن أن یتضمنها الكتاب اإللكتروني: -6

    A-                               أشكال ثالثیة األبعادB- نصوص مسموعة 

    C-                                      ملفات فالشD- B+C 
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 الكتاب اإللكتروني: من شروط صیاغة المحتوى في -7

    A-            إتباع نمط واحد في عرض المعلوماتB- مالئمة المحتوى للمتعلمین الكبار والصغار 

    C-               مراعاة التكامل بین معارف الكتابD- A+B 

 تشیر األهداف المعرفیة إلى اكتساب الطالب: -8

    A-                   المهارات العملیة               B- المهارات العقلیة 

    C-                                المهارات العضلیةD- المیول والقیم االیجابیة 

 یتم التركیز في صیاغة المحتوى على شرح المعلومات إذا كان الهدف: -9

    A-                                  استنتاج معلوماتB- عرض معلومات معینة 

    C-                                 تكوین مهارة عملیةD- تكوین مشاعر معینة نحو الموضوع 

 من المعاییر الفنیة للتعلیق الصوتي في الكتاب اإللكتروني: -10

    A-                                تنوع نغمات الصوتB- إتباع مستوى واحد من درجات الصوت 

    C- لى التعلیق كامًال دون توقف             االستماع إD- A+ C 

 من أسالیب التفاعل التي یتضمنها الكتاب اإللكتروني القدرة على: -11

    A-     اإلبحار من داخل الكتاب إلى الشابكة اإللكترونیةB- االنتقال إلى صفحات في ملفات أخرى 

    C-          حذف صفحات معینة من الكتاب اإللكترونيD-  التعدیل على النص في الكتاب 

 من المعاییر الفنیة الختیار الصورة الثابتة في الكتاب االلكتروني: -12

    A-                        أن یكون حجم الصورة كبیرB- ) عناصر )6عناصرها قلیلة ال تزید عن 

    C- اصیل كثیرة شاملة للموضوع        تحتوي على تفD- تحقق القیمة االتصالیة المراد منها 

 من أنواع الملفات التي یمكن إرفاقها بالكتاب اإللكتروني: -13

    A-  مستند نصي بصیغةDOC                         B-  عرض تقدیميPPT 

    C-  صورة بصیغةGIF                                  D- A+B 

 في إنشاء كتب إلكترونیة من نسق: Adobe Acrobat XI proیستخدم برنامج  -14

    A- RTF                                           B- PDF 

    C- TXT                                           D- Djvu 
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 إلى: Adobe Acrobat XI proفي شریط عنوان برنامج  یقود النقر على األیقونة  -15

    A-                         إظهار نافذة مهام البرنامجB- وضع الشاشة في شریط المهام 

    C-            إغالق المستند مع ترك البرنامج مفتوحًاD-  ًإغالق البرنامج كامال 

من  Adobe Acrobat XI pro في جزء التنقل لألدوات ضمن برنامج Format یستخدم مربع -16

 أجل :

    A-                        التحكم بلون النص فقط     B- التحكم بحجم النصوص والصور فقط 

    C-           تغییر شكل الصورة داخل الكتاب        D- التحكم بحجم وشكل النصوص والصور 

 إلظهار جزء التعلیقات في نافذة البرنامج ننقر على األمر: -17

    A- Customize                                     B- Sign 

    C- Create                                          D- Comment 

 في مربع إدراج الربط إلى ربط النص بـ: Go to page viewیؤدي اختیار أمر الربط  -18

    A-        صفحة من مستند محدد على جهاز الكمبیوترB-                     صفحة على شبكة اإلنترنت 

    C-                        صفحة ضمن المستند الحاليD- صفحة اإلشارة المرجعیة 

 من أجل اختیار : Formatفي مربع  یستخدم الزر  -19

    A-                                           نوع الخطB- حجم الخط 

    C-                                        حجم الصورةD- درجة دوران الصورة 

 من أجل: Fileفي قائمة  Revertیستخدم األمر  -20

    A- التراجع عن أخر عمل تم القیام به                   B-    استعادة الوضع األصلي للمستند 

    C-    إعادة أخر عمل تم حذفه                         D- إرسال المستند إلى الطابعة 

ثم أجب عن  Adobe Acrobat XI proدقق النظر في شریط األدوات التالي الخاص ببرنامج   -

 .)24-21األسئلة من (
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 ) من أجل:1یستخدم الزر الذي یشیر إلیه الرقم ( -21

A     -                                فتح ملف موجودB- حفظ ملف جدید 

    C-                              فتح الملفات األخیرةD- فتح ملف جدید 

 ) من أجل:2یستخدم الزر الذي یشیر إلیه الرقم ( -22

A     -                       إرسال الملف لطلب التوقیعB- إدراج تعلیق كتابي 

    C-                                إظهار جزء التوقیعD- إرسال الملف كمرفق في برید إلكتروني 

 ) من أجل:3یستخدم الزر الذي یشیر إلیه الرقم ( -23

A     -                  تكبیر/ تصغیر صفحات المستندB- تكبیر/ تصغیر حجم النص 

    C-                       التنقل بین صفحات المستندD- التحكم في إعدادات طباعة المستند 

 ) من أجل عرض:4یستخدم الزر الذي یشیر إلیه الرقم ( -24

A     -                الصفحة كاملة في نافذة البرنامجB- الصفحة في كامل نافذة البرنامج 

    C-          ملئ شاشة الكمبیوتر                  D- صفحة موقع البرنامج على اإلنترنت 

 من أجل: Fileفي قائمة  Save یستخدم األمر -25

    A- المستند بأي صیغة یقبلها البرنامج حفظ      B-  ًحفظ أي عمل یتم القیام به في المستند مباشرة                                  

    C-              إرسال المستند إلى سطح المكتبD- حفظ المستند دون أي تعدیل 

 لربط جزء من النص بموقع على شبكة اإلنترنت نفّعل األمر........في مربع إدراج الربط: -26

    A-Custom link                            B- Open a file 

    C-Open a web page                    D- Go to page view 

 Adobeالتالیة الموجودة في شریط األدوات ضمن برنامج  Createدقق النظر في القائمة المنسدلة   -

Acrobat XI pro ) 30-27ثم أجب عن األسئلة من:( 
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 ) من أجل:3یستخدم األمر رقم ( -27

    A-  إنشاء ملفPDF                     من موقع إنترنتB-  استحضار ملفPDF           من الحافظة 

    C-  سحب صور من الماسح الضوئي وتحویلها إلىPDF    D-  تنزیل قالبPDF  جاهز من معرض

 قوالب البرنامج          

 من ملفات مختلفة الصیغ ننقر على األمر رقم(...) : PDF إلنشاء كتاب إلكتروني بصیغة -28

    A- )5                                              (B- )6( 

    C- )4                                              (D- )1( 

 ) إلى :2یقود النقر على األمر رقم ( -29

    A-    استحضار الملفات النصیة من حافظة الكمبیوترB-  استدعاء العملیات من حافظةOffice         

    C-                 سحب الصور من الماسح الضوئيD-  إنشاء ملفPDF من قوالب جاهزة 

 ) من أجل:5یستخدم األمر رقم ( -30

    A- دمج عدة ملفات من صیغ مختلفة                B-  إنشاء ملفPDF من صفحة على اإلنترنت 

    C-  دمج عدة ملفات من صیغةPDF       حصرًا    D-  استدعاء عملیات برامج حزمةOffice      

 إلرفاق ملف ضمن المستند نستخدم األیقونة: -31

    A-                                         B-  

    C- D                                          -  

32- Content Editing القائمة المسؤولة عن أوامر: هي 

    A-    التعدیل على المحتوى وٕاضافة االرتباطات      B-                  استبدال وٕاضافة الصفحات 

    C-           التحكم في مظهر صفحات الكتاب      D-  المتعددةإدراج الوسائط 

 من أجل : Edit Text & Imagesیستخدم األمر  -33

    A-                       تعدیل وٕاضافة الروابط     B-                     إدراج ملفات الفالش 

    C-                       إضافة إشارة مرجعیة      D- تعدیل الصور والنصوص 

 لتأمین فتح المستند وحمایته من النسخ والتعدیل من: -34

    A-  قائمةFile      Properties                  B-  قائمةEdit      Preferences                  

    C-  شریط األدوات األیقونة                   D-  شریط األدوات      القائمة المنسدلةCreate 
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 الخاص بمهارة تصمیم الكتاب اإللكتروني وٕانتاجهجدول تمثیل مفردات االختبار التحصیلي 

 لمستویات األهداف
 

 رقم السؤال
 

 المستوى
 

 رقم السؤال
 

 المستوى
 تحلیل 18 تذكر 1
 تذكر 19 تذكر 2
 فھم 20 تحلیل 3
 تحلیل 21 تحلیل 4
 تحلیل 22 تذكر 5
 تحلیل 23 فھم 6
 تحلیل 24 تذكر 7
 فھم 25 تذكر 8
 تحلیل 26 فھم 9

 تحلیل 27 فھم 10
 تحلیل 28 تحلیل 11
 تحلیل 29 فھم 12
 تحلیل 30 تذكر 13
 تذكر 31 تحلیل 14
 فھم 32 تحلیل 15
 فھم 33 تذكر 16
 فھم 34 تحلیل 17
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 )5الملحق (
 ِلكال المهارتین االختبارین األدائیین القبلیین/ البعدیین

 

 بمهارة تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة وٕانتاجهاالخاص  البعديالقبلي/ اختبار األداء 

 ) دقیقة33الزمن (

 اقرأ نص االختبار اآلتي، ثم نّفذ عملیًا المطلوب منك:

 بقالب فارغ Autoplay media studioأفتح برنامج  -1

 غّیر خلفیة واجهة العمل -2

 بین الصفحة األولى والصفحة الثانیةغّیر تأثیر اإلنتقال  -3

 في واجهة الصفحة األولى اآلتيأدرج النص  -4

 وحدة خصائص المادة وحاالتها     

 حقیبة تعلیمیة الكترونیة لطلبة الصف الرابع / تعلیم أساسي    

 أدرج زرًا منسقًا في واجهة الصفحة -5

 )الصفحة التالیةعّدل تسمیة الزر المنسق إلى ( -6

 أربط الزر المنسق بالصفحة التالیة -7

 أفتح صفحة جدیدة -8

 أدرج عالمة عنوان في الصفحة -9

 أدرج زر تفاعلي في الصفحة -10

 عّدل في خصائص الزر التفاعلي -11

 صّمم السؤال التالي بصیغة االختیار من متعدد في صفحة جدیدة -12

 ما یشغله الجسم من حیز من المكان الذي یوجد فیه: مقدار     

 الحجم -الشكل       -التدرج       -الكمیة       -

 ِعلمًا أن اإلجابة الصحیحة هي الحجم

 صّمم السؤال التالي بصیغة اإلكمال -13

 أمأل الفراغات التالیة:      

 للمادة حجم ثابت وشكل ثابت في الحالة ...................... -      

 یقاس حجم السوائل بوحدة......................... -      
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 صّمم مفتاح إجابات لألسئلة -14

 الحجم -1اإلجابات هي ج     

 * الصلبة -2ج                    

 * الكیلو متر مربع                          

 ) الموجود على سطح المكتب في الصفحةخصائص الحجمالمعنون بـ(PDF أدرج ملف  -15

 )الموجود على سطح المكتب في الصفحةخواص حاالت المادةالمعنون بـ( أدرج مقطع الفیدیو -16

 )عند النقر علیهأجعل أمر تشغیل الفیدیو ( -17

 )الموجود على سطح المكتب في الصفحةتغیر حاالت المادةالمعنون بـ( ملف الفالش أدرج -18

 في واجهة الصفحة http://www.kenanaonline.comأدرج صفحة اإلنترنت التالیة  -19

 صّمم صفحة النشاط اإلثرائي في المشروع بحیث تكون مكونة من: -20

 موقع على الشابكة اإللكترونیة -       

 تعلیمي فالش -       

 أشر بالماوس على زر معاینة المشروع -21

 أحفظ المشروع بصیغة تعدیلیة -22

 أحفظ المشروع بصیغة تنفیذیة -23

 

 الكتاب اإللكتروني وٕانتاجهبمهارة تصمیم الخاص  البعديالقبلي/ اختبار األداء 

 ) دقیقة34الزمن (

 اقرأ نص االختبار اآلتي، ثم نّفذ عملیًا المطلوب منك: •

 Adobe acrobat xi proأفتح برنامج  -1

 PDF) الموجود على سطح المكتب إلى ملف بصیغة 1تجربة ( Wordحول ملف  -2

 ) من النصیمكن إیجاد المادة في ثالث حاالت تراكمیةأحذف عبارة ( -3

 26) إلى الحجم الحاالتاإلنتقال بین غیر حجم عبارة ( -4

 أحذف الصورة الموجودة في الصفحة -5

 ) كعنوان للنصحاالت المادة الثالثأدرج عبارة ( -6

 ) الموجودة على سطح المكتب في الصفحة أسفل فقرة الحاالتالحاالتأدرج الصورة المعنونة بـ( -7

 http://www.yahoo.comعّدل الرابط الموجود في الصفحة إلى العنوان  -8
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 ) بالصفحة األولى من الملفاإلنتقال إلى الفهرسأربط عبارة ( -9

 http://www.google.com) بالموقع اآلتي: Googleاإلنتقال إلى أربط عبارة ( -10

)الموجود على مواقع على الشابكة اإللكترونیةالمعنون بـ() بالملف ملف النشاط اإلثرائيأربط عبارة ( -11

 سطح المكتب

 أحذف الصفحة الثالثة من الملف -12

 ) الموجود على سطح المكتب قبل الصفحة الثالثة2تجربة أدرج الصفحة الثالثة من ملف ( -13

 في الملف tp://www.kenanaonline.comhtأدرج صفحة اإلنترنت األتیة  -14

 غیر لون خلفیة الملف إلى لون من اختیارك -15

) الموجود على سطح المكتب أسفل فقرة الحالة الغازیة حاالت المادةأدرج ملف الفالش المعنون بـ( -16

 في الصفحة الثالثة

 أظهر جزء التعلیقات في واجهة البرنامج -17

 )انقر على كلمة اضغط في ملف الفالش للتشغیلنهایة فقرة الحالة الغازیة ( أدرج التعلیق التالي في -18

 أدرج تعلیق صوتي في الملف -19

 )انقر على مقطع الفیدیو المرفق لرؤیة محتواه) أمام عبارة (حاالت المادة الثالثأرفق مقطع الفیدیو( -20

 أّمن فتح الملف بكلمة سر من اختیارك -21

 الملف من الطباعة والنسخ والتعدیل بكلمة سر من اختیارك أّمن -22

 على سطح المكتب PDFأحفظ الملف بصیغة  -23

) الموجود على سطح المكتب في ملف بوربوینت -صورة -ملف بوربوینتأدمج الملفات التالیة ( -24

 واحد بحیث تكون الصورة في مقدمة الملف PDFملف 

 PDFإلى ملف  http://www.google.comحول الموقع التالي  -25
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 ي مالحظة االختبارین األدائیین) بطاقات6الملحق (

بمهارة تصمیم بطاقة مالحظة أداء الطالب في االختبار األدائي الخاص 
 الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة وٕانتاجها

   

 ) دقیقة33الزمن (                                                                   االسم: .............

 :أن یتوقع من الطالب أثناء تطبیق االختبار األدائي أن یكون قادرًا على

 

 الرقم
 

 دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبن
 مستوى األداء

 محققغیر  محقق

   بقالب فارغ Autoplay media studioیفتح برنامج  1

   یغیر خلفیة واجهة العمل 2

   یغیر تأثیر اإلنتقال بین الصفحات 3

   یدرج نص منسق في واجهة الصفحة 4

   یدرج زر منسق في واجهة الصفحة 5

   یعدل تسمیة الزر المنسق 6

   یربط الزر المنسق بالصفحة المقبلة 7

   یفتح صفحة جدیدة 8

   یدرج عالمة عنوان في الصفحة 9

   في الصفحة تفاعليیدرج زر  10

   یعدل في خصائص الزر التفاعلي 11

   یصمم سؤال من صیغة االختیار من متعدد 12

   یصمم سؤال من صیغة اإلكمال 13

   یصمم مفتاح إجابات لألسئلة  14

   PDFیدرج ملف نصي بصیغة  15

   یدرج مقطع فیدیو في واجهة الصفحة 16

   یغیر أمر تشغیل الفیدیو إلى أمر (عند النقر علیه) 17

   یدرج ملف فالش في واجهة الصفحة 18
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   یدرج صفحة انترنت بكامل محتویاتها في واجهة الصفحة 19
   یصمم نشاطین إثرائیین في المشروع 20
   یؤشر بالماوس على زر معاینة المشروع 21
   یحفظ المشروع بصیغة تعدیلیة  22
   یحفظ المشروع بصیغة تنفیذیة  23

 

 

بمهارة تصمیم بطاقة مالحظة أداء الطالب في االختبار األدائي الخاص 
 الكتاب اإللكتروني وٕانتاجه

   

 ) دقیقة34الزمن (                                                                   االسم: .............

 :أن یتوقع من الطالب أثناء تطبیق االختبار األدائي أن یكون قادرًا على

 

 الرقم
 

 دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبن
 مستوى األداء

 غیر محقق محقق

   Adobe acrobat xi proیفتح برنامج  1

   PDFإلى ملف بصیغة  Wordیحول ملف  2

   یحذف عبارة من النص 3

   26یغیر حجم عبارة في النص إلى الحجم  4

   یحذف صورة موجودة في الملف 5

   یدرج عبارة (حاالت المادة الثالث) كعنوان للنص 6

   یدرج صورة جدیدة في الملف 7

یعـــــــــــــــدل الـــــــــــــــرابط الموجـــــــــــــــود فـــــــــــــــي الصـــــــــــــــفحة إلـــــــــــــــى العنـــــــــــــــوان  8
http://www.yahoo.com 

  

   یربط عبارة (اإلنتقال إلى الفهرس) بالصفحة األولى من الملف 9

) بـــــــــــــالموقع التـــــــــــــالي Googleیـــــــــــــربط عبـــــــــــــارة (اإلنتقـــــــــــــال إلـــــــــــــى  10
http://www.google.com 

  

   النشاط اإلثرائي) بملف خارجيیربط عبارة (ملف  11

   یحذف صفحة من الملف 12
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   خلفیة الملف إلى لون من اختیاره یغیر لون 15

   یدرج ملف فالش في الملف 16

   یظهر جزء التعلیقات في واجهة البرنامج 17

   یدرج تعلیق كتابي في الملف 18

   یدرج تعلیق صوتي في الملف 19
   یرفق مقطع فیدیو بعبارة ضمن الملف 20
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 )7الملحق (

 الطلبة نحو البرنامج الحاسوبي تجاهات استبانة ا

 ) دقیقة18الزمن (

 عزیزي الطالب/ الطالبة: تحّیة طیبة

) بنـد تـم تصـمیمها مـن قبـل الباحـث، وذلـك بقصـد تعـّرف اّتجاهـاتكم 20أضع بین یـدیك اسـتبانة تتـألف مـن (   

 التعلیمیة اإللكترونیة والكتاب اإللكتروني وٕانتاجهما.الخاص بمهارتي تصمیم الحقیبة  الحاسوبينحو البرنامج 

أرجو منك قراءتها بدّقة واإلجابة علیها بصدق، علمًا أّن هـذه االسـتبانة سـوف تسـتخدم ألغـراض البحـث العلمـي 

 فقط.

 ) في الحقل الذي یعّبر عن رأیك.ضع إشارة (
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      من األخطاء اللغویة. الحاسوبي یخلو البرنامج 1

2 
فـــــي تعلـــــم الّســـــیر توضـــــح كیفیـــــة تعلیمـــــات  علـــــىیحتـــــوي البرنـــــامج 

 البرنامج.

     

      محتوى بشكل مثیر ومشّوق.العرض تم  3

      فهم واستیعاب المحتوى. زیادة البرنامج أنشطة تساعد على یتضمن 4

      فّعالة. الي یتضمنها البرنامج تشّعبیةالرتباطات اال 5

      .واضحةفي البرنامج  المستخدمة األشكال التوضیحیة 6

      یمكن التنّقل بین الشرائح بسهولة. 7
      یتسم محتوى البرنامج بالدّقة والوضوح. 8
      یشكل المحتوى تكامًال بین الجانب النظري والجانب العملي. 9
      حقق المحتوى األهداف المحددة في البرنامج بشكل جید. 10

11 
طـــّور المحتـــوى معـــارفي مـــن الناحیـــة النظریـــة فیمـــا یخـــص خطـــوات 

 تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة.
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12 
معـــارفي مـــن الناحیـــة النظریـــة فیمـــا یخـــص خطـــوات  طـــّور المحتـــوى

 تصمیم الكتاب اإللكتروني.
     

13 
طّور المحتوى أدائي من الناحیة التطبیقیة فیما یخص إنتاج الحقیبـة 

 التعلیمیة اإللكترونیة.

     

14 
طّور المحتوى أدائي من الناحیة التطبیقیة فیما یخص إنتـاج الكتـاب 

 اإللكتروني.
     

      قّدم البرنامج المحتوى بشكل ُیسهل الفهم. 15

      قّدم البرنامج الحاسوبي اختبارات تتفق مع المحتوى. 16

17 
قـــّدم البرنـــامج الحاســـوبي اختبـــارات تغطـــي جمیـــع جوانـــب المهـــارات 

 المتضمنة فیه.

     

      تصف االختبارات األدائیة السلوك المطلوب بشكل واضح. 18

      االختبارات التحصیلیة مصاغة بشكل واضح ودقیق.مفردات  19

      اإلجابة عن مفردات االختبار تتناسب مع الزمن المخصص له. 20
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 التحصیلّیة المعرفّیة تصحیح االختبارات مفاتیح) 8الملحق (

 االختبار التجمیعي التحصیلي المعرفي القبلي/ البعدي/ المؤّجل

 

 حرف اإلجابة الصحیحة رقم السؤال حرف اإلجابة الصحیحة رقم السؤال
1 C 26 D 
2 C 27 B 
3 D 28 B 
4 B 29 D 
5 B 30 A 
6 B 31 A 
7 A 32 C 
8 A 33 A 
9 B 34 B 
10 D 35 C 
11 B 36 D 
12 B 37 C 
13 D 38 A 
14 B 39 D 
15 A 40 D 
16 D 41 B 
17 D 42 B 
18 C 43 B 
19 B 44 A 
20 A 45 C 
21 A 46 D 
22 D 47 A 
23 A 48 A 
24 A 49 A 
25 C 50 A 

 

 

 

  160 
 



 مالحق البحث
 

 بمهارة تصمیم الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة وٕانتاجهااالختبار التحصیلي القبلي/ البعدي الخاص 

 

 حرف اإلجابة الصحیحة رقم السؤال حرف اإلجابة الصحیحة رقم السؤال
1 C 17 B 
2 D 18 B 
3 B 19 B 
4 C 20 C 
5 B 21 A 
6 A 22 A 
7 A 23 A 
8 C 24 B 
9 C 25 A 
10 D 26 A 
11 A 27 C 
12 B 28 B 
13 D 29 B 
14 D 30 A 
15 A 31 B 
16 D 32 C 

 

 بمهارة تصمیم الكتاب اإللكتروني وٕانتاجهاالختبار التحصیلي القبلي/ البعدي الخاص 

 

 اإلجابة الصحیحة حرف رقم السؤال حرف اإلجابة الصحیحة رقم السؤال
1 C 18 C 
2 A 19 B 
3 B 20 B 
4 D 21 D 
5 B 22 A 
6 D 23 A 
7 C 24 A 
8 B 25 B 
9 B 26 C 
10 A 27 A 
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11 A 28 D 
12 D 29 C 
13 D 30 A 
14 B 31 C 
15 B 32 A 
16 D 33 D 
17 D 34 A 
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 الحاسوبينماذج من شاشات البرنامج 

 
 مقدمة البرنامج الحاسوبي) 1(

 

 ) ارشادات التعامل مع البرنامج الحاسوبي2(
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 ) واجهة البرنامج الحاسوبي3(

 

 ) األهداف العامة للبرنامج الحاسوبي4(
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 ) مكونات المهارة األولى (الكتاب اإللكتروني)5(

 

 ) المحتوى في المهارة األولى ویضم التصمیم واإلنتاج6(
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 الكتاب اإللكتروني في محتوى تصمیمال) فهرس 7(

 

 الكتاب اإللكتروني في محتوى نتاج) فهرس اإل 8(
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 ) إحدى شرائح محتوى إنتاج الكتاب تبین أولى خطوات إنتاج فهرس الكتاب اإللكتروني9(

 

 إنتاج الكتاب توضح كیفیة إدراج مقطع فیدیو ضمن الكتاب اإللكتروني ) إحدى شرائح محتوى10(
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) إحدى شرائح محتوى إنتاج الكتاب توضح كیفیة إضافة التعلیقات الصوتیة والكتابیة ضمن 11(

 الكتاب اإللكتروني

 

 ) إحدى شرائح محتوى إنتاج الكتاب توضح كیفیة إرفاق ملف ضمن الكتاب اإللكتروني12(
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 إحدى شرائح محتوى إنتاج الكتاب تبین أولى خطوات تأمین المستند بكلمة سر) 13(

 

 إنشاء كتاب إلكتروني من خالل دمج الملفات) إحدى شرائح محتوى إنتاج الكتاب توضح كیفیة 14(
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 ) مكونات المهارة الثانیة (الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة)15(

 

 م التصمیم واإلنتاج) المحتوى في المهارة الثانیة ویض16(
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 الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة في محتوى تصمیمال) فهرس 17(

 

 الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة في محتوى نتاج) فهرس اإل 18(
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 ) إحدى شرائح محتوى إنتاج الحقیبة تبین كیفیة فتح البرنامج19(

 

 إنتاج الحقیبة توضح أیقونات شریط األدوات ) إحدى شرائح محتوى20(
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 ) إحدى شرائح محتوى إنتاج الحقیبة توضح كیفیة إدراج بدائل سؤال االختیار من متعدد21(

 

 ) إحدى شرائح محتوى إنتاج الحقیبة توضح إحدى خطوات إنتاج األنشطة اإلثرائیة في الحقیبة22(
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 إنتاج الحقیبة توضح إحدى األنشطة التعلیمیة ) إحدى شرائح محتوى23(

 

 ) إحدى شرائح محتوى إنتاج الحقیبة توضح كیفیة حفظ المشروع بصیغة تنفیذیة24(
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 التنفیذي Autoplay) إحدى شرائح محتوى إنتاج الحقیبة توضح خصائص ملف 25(
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 ""Facebook المجموعة الخاصة بتطبیق تجربة البحث على الـ في نماذج من المنشورات

 

 ) منشور خاص بالتصمیم واإلنتاج1نموذج (
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 ) منشور خاص بتوضیح مفهومي التصمیم واإلنتاج2نموذج (

 

 ) منشور خاص بالمهارة األولى (الكتاب اإللكتروني)3نموذج (
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 ) منشور خاص بالمهارة األولى4نموذج (

 

 منشور خاص بالمهارة األولى) 5نموذج (
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 ) منشور خاص بالمهارة الثانیة (الحقیبة التعلیمیة اإللكترونیة)6نموذج (

 

 ) منشور خاص بالمهارة الثانیة 7نموذج (
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 ) منشور خاص بالمهارة الثانیة 8نموذج (

 

 ) منشور خاص بالمهارة الثانیة 9نموذج (
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 الحاسوبيصور من تطبیق البرنامج 
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 وبي في كلیة التربیة بجامعة دمشقالموافقة على تطبیق البرنامج الحاس
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AbstrAct of the reseArch in english 

Introduction: 

   The human capital replaces the attention of nations and peoples Be sure to 
development through exert energies and efforts to breeding human, 
development his abilities and prepare for the future is the primary engine and 

the Buildings actor of human civilization in all its aspects, testifying society 
evolved rapidly and dramatically in all walks of life, including the educational 
field, which is affected by this development and progress, especially after the 
wide opening to the electronic network and computer use in many areas, 
comes the pursuit of those in charge of the educational process to keep up 
with current scientific and technological developments by emphasizing comes 
activating the role of technology and employ it in the educational process. 
With the information and communication technology revolution taking place 
in this age, emerged many of the technological and information innovations 
which cast a shadow over the global educational systems, prompting these 
systems to create new educational models to keep up with this technological 
tide, showed the modern receptacles to provide information which 
predominantly digital character, formed the electronic educational bag and the 
electronic book, highlighted their tributaries, many studies have proven their 
effectiveness in increasing achievement and raise the level of performance. 
   The growing interest witnessed in educational circles in educational 
technology in order to develop reality and raise the output level, pay to the 
need to develop the preparation of students in colleges of education in all its 
terms of reference programs and open special sections to prepare specialists in 
educational technology, and this was confirmed by the scientific conference 
of the Egyptian Society for Technology in Education, which held in 2000 
under the title "Education technology in universities between reality and 
expectations." 
From this standpoint, providing students with the knowledge and training 
them on skills in the field of educational technology and its applications, 
become important to keep up with the rapid and successive changes, and this 
is what calls for taking of educational and technological trends of modern, 
which calls for the creation of students of the Faculty of Education to enable 
from their scientific specialties in all development, skills, techniques and 
challenges 
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1- Problem of the research: 

   Kicks off the research problem from the necessary of providing the students 
of Faculty of Education - specialization of Curricula and teaching techniques- 
the two skills of designing the electronic educational bag and the electronic 
book and their production, in line with developments in the field of education 
technology, which are among the most important general features that make 
up the developments in the field of communications and information, and in 
response to the recommendations of Many of the conferences that emphasized 
the need for interests to modern technology in the development of the 
educational system, such as: Third educational Conference of Ministers of 
Education Arabs which held in Algeria in 2002, which came to invite colleges 
of education to open sections to prepare specialists in educational technology 
and work on skills development among students (Nasser,2006,41), as 
recommended by many as a study Studies (Shaqoar, 2005), and (Bassiouni 
and Cherkaoui, 2008) the need to design training programs that contribute in 
development the technological  skills among students to keep up with the 
rapid developments. 
   And by reference to the relevant rapporteur of educational technology to be 
taught to students of the Faculty of Education - specialization of Curricula and 
teaching techniques - researcher noted the concentration of these rapporteurs 
on the theoretical knowledge of the designing the electronic educational bag 
and the electronic book and their production, and its lack of practical steps 
relating to those two skills, and this is what touched researcher during his 
studies at the College Education in practical side of these rapporteur, which 
leads to weakness students in the designing of the electronic educational bag 
and the electronic book  and this is what shown by study results (Mubarak 
,2015, a), and (Mubarak ,2015, b), which comes to reveal the possession 
degree of students of the Faculty of Education to skills of the designing of the 
electronic educational bag and the electronic book. 
   Based on the foregoing, the researcher wanted build a computerized 
program that contributes to providing the students of the Faculty of Education 
the two skills of the designing the electronic educational bag and the 
electronic book and their production 
   Thus, the problem of the research lies in the answer to the following 
question: 
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   What the effectiveness of a computer program in providing students of 
faculty of education the two skills of designing the electronic educational 
bag and the electronic book and their production? 

2- The importance of the research: 

The importance of research, including the following: 

2-1- attempting keep up with contemporary trends and its response to the 
recommendations of many studies and conferences that recommended the 
need for continuous training on educational technology innovations and 
applications. 

2-2- is consistent with the orientations of the Ministry of Education in the 
Syrian Arab Republic, in adoption the plan of the integration of technology in 
education, in line with the rapid technological developments. 

2-3- being one of the first research (within the limits of the knowledge of 
researcher) which addressed providing the students of faculty of education the 
two skills of designing the electronic educational bag and the electronic book 
and their production. 

2-4- assist students of the Faculty of Education in the design and production 
of the electronic educational bag and the electronic book effectively serve the 
educational process, to keep up with modern methods of teaching, through a 
computerized program designed reflects the role of modern technology in the 
educational process to increase the efficiency of learning. 

2-5- what may have on the results of the research can draw the attention of 
decision-makers in the College of Education on the need to develop relevant 
rapporteurs of educational technology from the side of practice and 
performance related of applications technology in education. 

2-6- may constitute a project to adopt the computerized program and its 
development and adoption as part of the process of training programs to 
prepare students of the Faculty of Education. 
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3- The aims of the research: 

The current research aims to: 

3-1- know the effectiveness of the computer program in providing the 
students of Faculty of Education the two skills of designing the electronic 
educational bag and the electronic book and their production. 

3-2- Determine the extent of the ability of the computer program in retain 
students the research sample at learning. 

3-3- know trends of the students the research sample about the computer 
program. 

3-4- submit a set of proposals (in the light of the results) to develop the skills 
of students of the designing the electronic educational bag and the electronic 
book and their production. 

4- Questions of the research: 

The research trying to answer the following questions: 

4-1-What the effectiveness of the computer program in providing the students 
of Faculty of Education the two skills of designing the electronic educational 
bag and the electronic book and their production? 

4-2-What the effectiveness of the computer program in retain students the 
research sample at learning? 

4-3- What the trends of the students the research sample about the computer 
program? 

4-4- What the necessary proposals (in the light of the results), to develop the 
skills students of the designing the electronic educational bag and the 
electronic book and their production? 

5- Variables of the research: 

5-1- Independent variables: 

- Computer program containing the two skills of designing the electronic 
educational bag and the electronic book and their production. 

5-2- dependent variables: 

  IV 
 



Abstract                                     Abstract of The Research in English 
 

- Achievement of students in the Comprehensive cognitive achievement test 
tribal /posttest /deferred and the two achievement cognitive tests tribal / 
posttest For each skill. 

- Performance of students in the two performing tests tribal / posttest. 

- Students attitudes toward the computer program (Degrees measured in the 
experimental group on questionnaire of Trends prepared by the researcher). 

6- Hypotheses of the research: 

The following hypotheses were tested at a level of significance (0.05): 

6-1- No statistically significant differences between the average scores of the 
experimental group in the tribal Comprehensive cognitive achievement test , 
and average grades in the posttest Comprehensive cognitive achievement test  
to the two skills of designing the electronic educational bag and the electronic 
book and their production. 

6-2- No statistically significant differences between the average scores of the 
experimental group in the tribal cognitive achievement test, and average 
grades in the posttest cognitive achievement test to skill of the designing of 
the electronic educational bag and producing. 

6-3- No statistically significant differences between the average scores of the 
experimental group in the tribal performance test, and average grades in the 
posttest performance test to skill of the designing of the electronic educational 
bag and producing. 

6-4- No statistically significant differences between the average scores of the 
experimental group in the tribal cognitive achievement test, and average 
grades in the posttest cognitive achievement test to skill of the designing of 
the electronic book and producing. 

6-5- No statistically significant differences between the average scores of the 
experimental group in the tribal performance test, and average grades in the 
posttest performance test to skill of the designing of the electronic book and 
producing. 
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7-The method of the research: 

   The researcher used the experimental method is the one group being 
suitable for the nature of the current research, so as to measure the 
effectiveness of the computer program in the collection of knowledge and 
practical performance of the two skills of designing the electronic educational 
bag and the electronic book and their production. 

8- The community and sample of the research: 
   The original community included to search all students of the third year - 
the jurisdiction of the classroom teacher - Faculty of Education at the 
University of Damascus for the academic year 2014/2015 m, totaling (250) 
students, according to data of Student affairs in the College of Education at 
the University of Damascus, They were selected because they are studying the 
rapporteur of the design and production of teaching aids, Were selected 
sample deliberate reached (26) students. 
   Were excluded two students from the research sample because of Lack of 
commitment in attendance in some application sessions of the computer 
program with his tools. 

9- The limits of the research: 

The research committed to the following limits: 
9-1- Scientific limits: search limited on the two skills of designing the 
electronic educational bag and the electronic book and their production. 

9-2- spatial limits: Faculty of Education at the University of Damascus. 

9-3- temporal limits: the first term of the academic year 2015/2016. 

9-4- human limits: a sample of students in the third year - specialization of 
Curricula and teaching techniques - in the faculty of Education at the 
University of Damascus. 

10-The instruments of the research: 

To achieve the objectives of the research, the researcher designed the 
following tools: 

10-1- The computer program that Designed in accordance with the model of 
(Abd Alatif Algazar, 2002), using a program of presentations (Power Point) to 
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the two skills of designing the electronic educational bag and the electronic 
book and their production. 

10-2- Calendar tools for the program of training: 

10-2-1- Comprehensive cognitive achievement test tribal / posttest / deferred. 

10-2-2- Achievement tests cognitive tribal / posttest for each skill. 

10-2-3- Performing tests tribal / posttest for each skill. 

10-2-4- The note card of the student performance in the performance test for 
each skill. 

10-2-5- Questionnaire to trends towards the computer program. 

11- The procedures of the research: 

The research has been done according to the following steps: 

11-1- Review of educational literature and previous studies and research 
related to the topic of current research. 

11-2- review the rapporteur related to the technology of education that taught 
to students in the third year - specialization of Curricula and teaching 
techniques - in the faculty of Education at the University of Damascus. 

11-3- study some instructional design models for training systems to choose 
the appropriate model for the design of the current training system needed for 
research, has been selected model (Abd Alatif Algazar, 2002), to apply the 
steps in building a program. 

11-4- building the computer program with Calendar tools. 

11-5- arbitration the computer program with Calendar tools. 

11-6- conducting the reconnaissance experiment on a sample of students in 
the third year - specialization of Curricula and teaching techniques – to adjust 
Search Tools. 

11-7- conducting the main experiment for the search after approval the 
supervising professor on application, According to the following steps: 

- prepare for the application of the search experience. 
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- application tribal Comprehensive cognitive achievement test and the tribal 
Performance tests on a sample of the research. 

- application tribal cognitive tests for each skill before starting to teach it. 

- teach a sample of the research the two skills of designing the electronic 
educational bag and the electronic book and their production using a 
computer program that designed to this purpose. 

- application the posteriori cognitive tests, and the posteriori performance 
tests for each skill taught upon completion of teach it. 

- application the posteriori Comprehensive cognitive achievement test after 
the completion of the teaching of the two skills in the program. 

- application the questionnaire of trends to a sample of the research to find out 
their attitudes towards the computer program. 

- application the Comprehensive cognitive achievement test-deferred after 
week from application the posttest Comprehensive cognitive achievement test 
to know the effectiveness of a computer program in retain students the 
research sample at learning. 

- do appropriate statistical treatments, to draw conclusions and discuss, 
interpret and make proposals in the light of it. 

12- The results of the research: 

The research found a range of results, including: 

12-1- the effectiveness of the computer program in both of sides cognitive and 
performance in providing students the two skills of designing the electronic 
educational bag and the electronic book and their production. 

12-2- the effectiveness of the computer program in retain students the 
research sample at learning. 

12-3- The presence of positive trends among members of the research sample 
about the computer program, the students scored high positive attitudes 
towards the Items of the scale as a whole, as well as in various Sub-themes. 

12-4- The presence of a statistically significant difference between the 
averages of the experimental group grades in the two pre and post 
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applications to the Comprehensive cognitive achievement test in the two skills 
of designing the electronic educational bag and the electronic book and their 
production, for the benefit of the dimensional application. 

12-5- The presence of a statistically significant difference between the 
averages of the experimental group grades in the two pre and post 
applications to the two cognitive achievement test in the two skills of 
designing the electronic educational bag and the electronic book and their 
production, for the benefit of the dimensional application. 

12-6- The presence of a statistically significant difference between the 
averages of the experimental group grades in the two pre and post 
applications to the two performance tests in the two skills of designing the 
electronic educational bag and the electronic book and their production, for 
the benefit of the dimensional application. 

13- The suggestions of the research: 

The research found a set of proposals, including: 

13-1- continue to provide training programs, to providing students of the 
Faculty of Education applications of technology in education. 

13-2- development relevant rapporteurs of educational technology, so that 
more focus on practical skills for technology education. 

13-3- Adopting a computer program that designed by the researcher as 
training material in the practical side of the rapporteur of the design and 
production of teaching aids. 

13-4- Do training courses for students of the Faculty of Education in order to 
train them to each new technological innovations in the field of education and 
its applications. 

13-5- increase in the provision time for private practice side at relevant 
rapporteur of educational technology. 

13-6- further studies on the effectiveness of computer programs in providing 
students of faculty of Education, skills of design and production of other 
technological educational innovations.   
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