
 أ 

 

 التعلیمیة الكتب تطویر في المتعددة والوسائط الجرافیكي التصمیم دور

  الریاضیات بمادة األساسي الخامس للصف اإللكترونیة

The Role of Graphic Design & Multimedia in Developing the 

Grade Mathematics Course thFor The 5Book. -Educational E  

  

داد الطالبـإع  

شعبان عطیة ظاهرإیهاب   

رافــإش  

رعبد الصبو الدكتور وائل   

كيفي التصمیم الجرافی قدمت هذه الرسالة استكماًال للحصول على درجة الماجستیر  

 قسم التصمیم الجرافیكي

 كلیة العمارة والتصمیم

 جامعة الشرق األوسط

 2018 –كانون الثاني                                   



 ب 

   

 

 

 

 

 

 



 ج 

 

     

   



 د 

 شكر وتقدیر
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  الرسالة.كبیر األثر في إثراء هذه  علمه،لرحابة صدره وسعة 

كما أتقدم بالشكر الجزیل والثناء العظیم لكل من ساعدني بالنصح والتوجیه واإلرشاد وعلى 

دكتور باسم الدكتور متولي عصب الدكتور محمد ظاهر والدكتور إسالم أبو جعفر وال رأسهم، األستاذ

لى جمیع أعضاء هیئة المناقشة والهیئة  العبیدي والدكتور غازي خلیفة والدكتور عبد الجبار البیاتي وإ

  حییت.ولن أنسى أفضالهم ما  واعتزازي،فلهم جمیعًا محبتي  األوسط،التدریسیة في جامعة الشرق 
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 افعینر  بدعائهم، أحاطوني الذین أسرتي وأفراد ووالدتي والدي إلى
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 على يأعانن ما ودعمها وقتها من منحتني التي الغالیة زوجتي إلى

.دراستي في نجاحي  

حیاتي أیام أجمل معهم عشُت  الذین أصدقائي جمیع إلى  

.الرسالة هذه أهدي  
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 التعلیمیة الكتب تطویر في المتعددة والوسائط الجرافیكي التصمیم دور

  الریاضیات بمادة األساسي الخامس للصف اإللكترونیة

 إعـداد الطالب
 إیهاب شعبان عطیة ظاهر

 إشــراف
عبد الصبورالدكتور وائل   

 الملخص 
 

ف دور التصــمیم الجرافیكــي والوســائط المتعــددة فــي  تطــویر الكتــب هــدفت هــذه الدراســة إلــى تعــرّ

التعلیمیــة اإللكترونیــة للصــف الخــامس األساســي بمــادة الریاضــیات، اعتمــدت الدراســة المــنهج الوصــفي 

َن مجتمــع الدراســة مــن جمیــع المــدارس الخاصــة العاملــة والمكتملــة المراحــل فــي محافظــة  وَّ التحلیلــي، وتكــ

مدرســة كعینــة وتــم ) 15) مدرســة خاصــة فــي العاصــمة عمــان، وتــم أخــذ (43العاصــمة وتكونــت مــن (

تطویر أدوات الدراسة (االستبانة) من قبل الباحث للحصول على البیانات األولیـة و تكونـت مـن قسـمین 

األول للحصول على بیانـات تعریفیـة للمتغیـرات الدیمغرافیـة (الجـنس، والمؤهـل العلمـي، وسـنوات الخبـرة) 

متغیر المستقل للدراسة، وتم استخراج صـدق والقسم الثاني اشتمل على البیانات المتعلقة بقیاس عالقة ال

  وثبات األداة.

)، وبعد 2017- 2016تم تطبیق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ( 

 إجراء التحلیالت اإلحصائیة توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة: 

والوسائط المتعددة في تطویر الكتاب اإللكتروني، وبأن  أن هناك درجة عالیة لدور التصمیم الجرافیكي

هناك درجة عالیة لدور تصمیم الكتاب اإللكتروني في تحسین إدراك الطلبة للمادة التعلیمیة, أظهرت 



 ع 

في دور التصمیم  (α ≤ 0.05)نتائج الدراسة أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

ة في تطویر الكتب التعلیمیة اإللكترونیة للصف الخامس األساسي حسب الجرافیكي والوسائط المتعدد

متغیر الجنس وسنوات الخبرة كما وأظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

(α ≤ 0.05)  لدور التصمیم الجرافیكي والوسائط المتعددة في تطویر الكتب التعلیمیة اإللكترونیة

سي تعزى لمتغیر المؤهل العلمي، أن غالبیة أفراد عینة الدراسة حسب متغیر للصف الخامس األسا

), أن غالبیة أفراد عینة الدراسة حسب متغیر سنوات الخبرة %85الجنس هم من اإلناث وبنسبة مئویة (

)، وأن غالبیة أفراد عینة %45سنوات فأقل " وبنسبة مئویة ( 5هم من الذین لدیهم سنوات خبرة " 

) وقد أثبتت هذه %90حسب متغیر المؤهل العلمي هم من حملة البكالوریوس وبنسبة مئویة (الدراسة 

الدراسة دور التصمیم الجرافیكي والوسائط المتعددة في إعطاء الطلبة خیارات متعددة لفهم المادة 

وع التعلیمیة بكل سهولة ویُسر، وقد أوصت الدراسة بإجراء المزید من الدراسات ذات العالقة بموض

عداد المتعددة  الوسائط الحاسوب من خالل تكنولوجیا باستخدام مبرمجة تعلیمیة نماذج الدراسة وإ

 تدریبیة دورات بعمل كافة المناهج، واالهتمام تعلیم لتخدم والتصمیم الجرافیكي بالكتاب اإللكتروني

  والعاملین، وتفعیل دور الكتاب اإللكتروني في المدارس كافة. لألساتذة

  الكتاب التعلیمي اإللكتروني) الوسائط المتعددة،جرافیكي، ال التصمیم(المفتاحیة  الكلمات
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Abstract 

This study aimed to define the role of graphic design and multimedia in the development of 

electronic educational books for 5th Grade Mathematics course, the descriptive approach 

adopted analytical study, and the study of population, all private schools operating fully 

stages in Amman the capital governorate, That consisted of (43) private school, and the 

entire sample consisted of (15) private school, the community study tools have been 

developed (questionnaire) by the researcher to obtain preliminary data and consisted of two 

parts, the first to get tariff data demographic variables (Gender, qualified scientific research, 

and years of experience) and the second section included data on the measurement of the 

relationship of the independent variable of the study, and the extraction of the sincerity and 

consistency of instruments. 

The study has been applied in the second semester of the Academic Year (2016 - 2017), 

after conducting statistical analyzes the study reached the following conclusions: 

that there is a high degree of the role of graphic design and multimedia in the development 

of the e-Book, and that there is a high degree of the role of the e-Book in improving 

understanding of the students and the teaching, the results of the study showed that there 



 ص 

were no statistically significant differences at the level of significance (α ≤ 0.05) in the role 

of graphic design and multimedia in the development of electronic educational books for the 

fifth grade statute according to the gender variable years of experience as the study showed 

no statistically significant differences at the level of (α ≤ 0.05) the role of graphic design and 

multimedia in the development of electronic educational books for the fifth grade statute due 

to a variable qualification, that the majority of the members of the sample The study, 

according to the gender variable are female percentage rate (85%), the majority of the 

members of the study sample, according to the variable years of experience are those who 

have years of experience " 5 years and younger "percentage rate (45%), the majority of the 

members of the study sample as a variable qualification are bachelors percentage rate (90%) 

study recommended to conduct several studies related to the subject of the study and the 

preparation of educational models are programmed using computer technology using 

multimedia and Graphic Design Electronic Book to serve all education curricula, interest in 

the work of training courses for teachers and employees, and activating the role of the e-

Book in all schools. 

Keywords: (Graphic Design - Multimedia - "E- learning Book)
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  الفصل األول

  وأهمیتهاخلفیة الدراسة 
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  :المقدمة

هتمـام كبیـر وعنایـة انال الكتاب منزلة رفیعة في جمیع حضارات العالم وكان علـى الـدوام محـط 

فكانت الحضارة الصـینیة مـن أقـدم الحضـارات التـي سـاهمت بصـناعة الـورق  ،لدى جمیع األمم وتقدیر

المختلفـة  مدى حقبهـاوعلى أوروبا عن طریق الحضارة اإلسالمیة وفي هذه الحضارة  إلى نتقلتا والتي

ت خـزائن المكتبـات بشـتى أنـواع متألاوُأجـزل العطـاء لمـن یقـوم علـى تألیفـه فـ، ین الكتاب بماء الـذهبزُ 

  بحــق غــذاء الــروح كــان الكتــاب وال زالف اهــئوالنهــل مــن نبــع عطاالكتــب  ةالعلــوم ممــا شــجع علــى قــراء

مهـــارات والخبـــرات المتنوعـــة والتـــي تثـــري فهـــو یكســـب القـــارئ العدیـــد مـــن ال ومصـــدر الثقافـــة والمعرفـــة.

شـاهدًا علـى تطـور العلـوم  أیضـاً  الكتـاب مخزونه الثقافي والعلمي وتعمل على صقل مهاراته. كما كـان

قتصــادیة والصــناعیة فــي جمیــع العصــور فكــان مصــدرًا للتــدوین ومرجعــًا ال جتماعیــة واالاألحــداث االو 

  .یستغنى عنه لتطویر مجاالت حیاتنا المختلفة

 هث التـي یمـر بهـا وتسـجیل معرفتـابتكار طرق مختلفة لتدوین األحـداحاول اإلنسان  ففي بدایاته

الكتابة ألواح من الطـین وبـدأت باألجیال القادمة والتي بدأت  إلىالمكتسبة في حیاته لنقل هذه المعرفة 

  .وقتنا الحاضر حتىیستخدم لم یزل الورق والذي  إلىأن وصلت  إلى تطورت

 نـتاإلنتر  اسـتخدامو  تاالتصـاالو  ومع التطـور الهائـل فـي تكنولوجیـا المعلومـاتألیام وفي هذه ا

الكتـاب كغیـره مـن مصـادر أسـلوب عـرض تطـور  ،الذي مـس قطاعـات مختلفـة وبخاصـة قطـاع التعلـیم

الـذي كـان نقلـة نوعیـة  )e-book(سم الكتـاب اإللكترونـياوأصبحنا نستخدم ما یعرف ب األخرى التعلیم

سـر  انتشـارمـن مـا سـهل مكبیـرة فـي مجـال التعلـیم  شاشـات أجهـزة  إلـىالكتـب ووصـولها بكـل سـهولة ویُ
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القــارئ بغــض  إلــىلتصــل  الحواســیب والهواتــف الذكیــة والقارئــات المخصصــة لقــراءة الكتــب اإللكترونیــة

  .النظر عن الحدود الزمانیة والمكانیة

 اإللكترونیـــة،ونقــل المعلومــات وعــرض الكتــب  االتصــالومــع مواكبــة هــذا التطــور فــي أســـالیب 

عـن طریـق  المحتـوىو التصـمیم  مـن حیـثسـتمرار، اب الكتـاب اإللكترونـي تطـویر إلـىن و سعى المختصـ

بعیــد بتكـار أســالیب حدیثـة متعــددة فنیـة أو تقنیــة لتعزیــز طـرق عــرض محتـوى الكتــاب بأسـلوب جــاذب ا

  .وتوسیع الخیارات المتاحة للقارئ لفهم المحتوى والتفاعل معه، بة والمللعن الرتا

مـن جمـود بالكتـاب التعلیمـي لخـروج ا إلـىمن خالل هذه الدراسـة الباحث  سعى السیاقوفي هذا 

حــدیث مطــور  كتــاب إلــى، )pdf( صــیغهب حفــظیُ التقلیــدي والــذي الــورقي، والكتــاب اإللكترونــي الكتــاب 

نظـــام اإلســـتجابة ســـم بامـــا یعـــرف فاعـــل القـــارئ مـــع المـــادة العلمیـــة عـــن طریـــق توظیـــف ت علـــى یعتمـــد

یكـون  قـدمما ، الوسائط المتعددةو  التصمیم الجرافیكى الدمج بین و) QR Code System(-السریعة

   المادة التعلیمیة. له بالغ األثر في زیادة تحصیل الطلبة وتفاعلهم مع

التصمیم الجرافیكي والوسائط المتعـددة لتطـویر الكتـب التعلیمیـة ومن هنا جاءت فكرة البحث في دور 

أســـالیب تفاعلیـــة تعتمـــد علـــى توظیـــف  اســـتخداماإللكترونیـــة للصـــف الخـــامس األساســـي بمـــادة الریاضـــیات، ب

  التصمیم الجرافیكي، وتطورات الثورة التكنولوجیة في مجال الوسائط المتعددة.

   مشكلة الدراسة

فــي عــالم الیــوم الزاخــر بنتــاج الوســائط المرئیــة والمســموعة والتفاعلیــة مــن رســوم متحركــة، وألعــاب     

ومـؤثرات بصـریة، یتعـرض لهـا األطفـال یومیـًا بشـكل مكثـف  صـوتیة،تفاعلیة، وتـأثیرات  إلكترونیة وبرامج

ـــواح العـــرض  ـــة، وأل ـــة،مـــن خـــالل أجهـــزة الحاســـوب، وتطبیقـــات الهواتـــف النقال  Tablet اإللكترونی



 
4 

Electronicل اهتمــام الطفــل بالكتــاب المطبــوع بشــكل عــام، وبالكتــاب ء، وشاشــات التلفــاز، یتضــا

التعلیمي بشكل خاص، وینتج عن ذلك ضعف إلمام الطالب بالمادة التعلیمیة، وتراجـع المسـتوى الدراسـي 

  بشكل عام.

م الجرافیكـــي والوســـائط أدوات التصـــمی اســـتخدامومـــن هنـــا تبـــرز أهمیـــة تطـــویر الكتـــاب التعلیمـــي ب    

ما یُطرح من مـادة تعلیمیـة جامـدة، وبـین مـا تتطرحـه وسـائل الترفیـه مـن طـرق  المتعددة لیعالج الفجوة بین

.   عرض جاذبة ومحتوى أكثر تشویقًا

    :ف الدراسةاهدأ

  ة:تیاآلاألهداف تحقیق  إلىتهدف الدراسة 

  .التصمیم الجرافیكي والوسائط المتعددة في تطویر الكتاب اإللكتروني إسهامبدرجة  التعریف-1

   .الكتاب اإللكتروني استخدامبعد  بة في مادة الریاضیاتعلى مستوى التحصیل الدراسي للطل التعرف-2

.جدیدة الوسائل ال الضوء على إلقاء-3   لتدعیم الكتاب اإللكتروني وجعله أكثر تشویقًا

 من خالل دور الوسائط المتعددة في التعلیم.تفاعل الطلبة مع الكتاب اإللكتروني  دراسة-4

المجـــال لدراســـات مســـتقبلیة معتمـــدة علـــى هـــذا البحـــث فـــي تطـــویر األدوات المســـتخدمة فـــي شـــرح  فــتح-5

  المادة التعلیمیة في الكتاب اإللكتروني.

 همیة الدراسةأ

مـــن خـــالل  "مـــادة الریاضـــیات" تمثـــل الدراســـة حلقـــة فـــي التوجیـــه البحثـــي إلثـــراء الكتـــاب التعلیمـــي    

تطبیقات التصمیم الجرافیكي والوسائط المتعددة، وذلك لتحسین قـدرة الطـالب علـى فهـم المحتـوى الدراسـي 
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مـق للمـادة التعلیمیـة وتمكین الطالب من فهم أع ،كما تقدم الدراسة حلوًال عملیة لتبسیط المحتوى التعلیمي

 .ن خالل تطبیقات الوسائط المتعددةم

بتكــار طـرق حدیثـة بمسـاعدة التكنولوجیــا اتبـرز أهمیـة الدراسـة فـي زیــادة التحصـیل الدراسـي للطـالب ب    

ـــة تفاعلیـــة، وذلـــك ب إلـــىلتطـــویر الكتـــب التعلیمیـــة  التصـــمیم الجرافیكـــي والوســـائط  اســـتخدامكتـــب إلكترونی

  الطالب.وفهم  ستیعابا زیادة، مما قد یكون له كبیر األثر في لتعلمالمتعددة في مجال ا

 سئلة الدراسة أ

  اآلتیة:سوف یقوم الباحث بإالجابة عن األسئلة 

  اإللكتروني؟والوسائط المتعددة في تطویر الكتاب  درجة توظیف التصمیم الجرافیكيهي ما  )1

  ؟   للمادة التعلیمیةإدراك الطلبة  دور الكتاب اإللكتروني في تحسین هو ما )2

هل توجد فروق ذات داللـة إحصـائیة لـدور التصـمیم الجرافیكـي والوسـائط المتعـددة فـي تطـویر الكتـب  )3

(الجـنس التعلیمیة اإللكترونیة في مادة الریاضیات للصف الخامس األساسي تعـزى لمتغیـرات الدراسـة 

 الخبرة)؟العلمي، سنوات  المؤهل

   فرضیات الدراسة

  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة(α ≤ 0.05)  والوسـائط المتعـددة فـي لـدور التصـمیم الجرافیكـي

 .تطویر الكتاب اإللكتروني

  ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائیة(α ≤ 0.05) إدراك  لــدور الكتــاب اإللكترونــي فــي تحســین

  الطلبة للمادة التعلیمیة
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 فـروق ذات داللـة إحصـائیة ال توجد (α ≤ 0.05)  لـدور التصـمیم الجرافیكـي والوسـائط المتعـددة فـي

تطویر الكتـب التعلیمیـة اإللكترونیـة فـي مـادة الریاضـیات للصـف الخـامس األساسـي تعـزى لمتغیـرات 

 ، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة ).( الجنس الدراسة

  حدود الدراسة 

  سوف یتم تحدید حدود الدراسة كما یلي:

 - الحد الموضوعي:

دراســـة دور التصـــمیم الجرافیكـــي والوســـائط المتعـــددة فـــي تطـــویر الكتـــب التعلیمیـــة اإللكترونیـــة للصـــف 

  الخامس األساسي.    

  - الحدود المكانیة:

، محافظـة العاصـمة عمـان، التـي تسـتخدم الكتـاب اإللكترونـي مكتملـة المراحـل جمیع المدارس الخاصـة

   المملكة األردنیة الهاشمیة.

  - ة:الحدود الزمانی

  .)2017- 2016(الفصل الثاني من العام الدراسي 

  )The Study Variablesمتغیرات الدراسة (

  _ الوسائط المتعددة2_ التصمیم الجرافیكي 1 المتغیرات المستقلة:

   تطویر الكتب التعلیمیة اإللكترونیة للصف الخامس األساسي بمادة الرساضیات. المتغیر التابع:
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  محددات الدراسة 

  تتحدد محددات الدراسة في ما یأتي: 

فـي وسـائل التعلـیم  انتشـارهالكتاب اإللكتروني في بعض المدارس الخاصة بـالرغم مـن  استخدامقلة  )1

  الحدیثة.

  عدم إلمام غالبیة الطالب بمفهوم التعلیم من خالل الكتاب اإللكتروني. )2

اإللكترونـي التعلیمـي فـي عملیـة عدم إدراك قطاع كبیر من المعلمین بالمیزات التـي یوفرهـا الكتـاب  )3

  التعلیم.

 ضعف اإلمكانات المادیة لقطاع التعلیم. )4

 مصطلحات الدراسة 

  ):نظریاً (التصمیم الجرافیكي 

 والنصـوص والصـور الرمـوز بـین الجمـع علـى یقـوم تخصص وهو المرئي، االتصالو  بداعلال منهج هو   

 تقنیــات الجرافیكــي التصــمیم ویتضــمن الجمهــور، إلــى لتوصــیلها والرســائل لألفكــار المرئــي التمثیــل لتشــكیل

   )1520القرعان، ( البصریة. والفنون الطباعة

 والرســوم والرمــوز واأللــوان والصــور الخطــوط مثــل وترتیبهــا البصــریة العناصــر إنتقــاء ومهنــة فــن هــوو       

 الجرافیكي للتصمیم الشائعة ستخداماتاال ومن المتلقین، على وانعكاسه المرئي التصمیم لتكوین التوضیحیة

 والتصـمیم والصـحف) والمجـالت (الكتـب التحریـري والتصـمیم تجاریـة) وعالمـات (شعارات الشركات تصمیم

ــ( التغلیــف وتصــمیم االتصــال وتصــمیم اإللكترونیــة المواقــع وتصــمیم والالفتــات) (اإلعالنــات البیئــي  راوي،ال

1120 (. 
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المبنـي  االتصـالفـن التصـمیم الجرافیكـي بأنـه  Juliette Cezzarكما عرف الكاتـب جـولیتي سـیزار   

 مادیـاً  سـواءًا أكـان هـذا المحتـوىالمحتـوى المرئـي والنصـوص  علـىإسقاط األفكار والخبرات بالتخطیط  على

في لحظة أو على یحدث هذا التصمیم  صور أو كلمات أو رسومات. یمكن أن وما یتضمنه من أو ظاهریاً 

 واحـد يمـن تصـمیم طـابع بریـد ویمكـن أن یحـدث العمـل علـى أي نطـاق، بـدءاً  ،من الـزمنمدى فترة طویلة 

دد قلیـل مـن النـاس، مثـل كتـاب أو معـرض أو طبعـة لعـ یصـممطنیة. ویمكن أن و الفتات  عرض إلى بسیط

، كمـا هـو الحـال مـع المحتـوى الرقمـي والمـادي من الناس محدودة، أو یمكن أن ینظر إلیه من قبل المالیین

تعلیمـي، وثقـافي، و تجـاري، كـان أن یكـون ألي غـرض، سـواء  مترابط لمنظمة إخباریة دولیة. ویمكن أیضاً ال

 .)Cezzar, 2017( .أو سیاسي

 ):إجرائیاً (التصمیم الجرافیكي 

مجموعة  استخدام، بأو مجموعة من المصممینم مصمالیقوم به الذي البصري  االتصالفن هو       

أو إعادة للتصمیم قدیم وصیاغته بشكل حدیث  إلبتكار ما هو جدید وجذاب من األسس والعناصر

  ناسب جمیع األذواق. لی

  ):نظریاً ( الكتاب اإللكتروني

ــــورقي للكتــــاب مشــــابه نــــص لوصــــف یســــتخدم مصــــطلح هــــو    عــــرض ال  اآللــــي الحاســــب شاشــــة علــــى یُ

 عــن التعلــیم نظــام فــي بإیجابیــة هاســتخدام ویــتم التفــاعلي، بالفیــدیو تكنولوجیــاً  ارتباطــاً  مرتبطــاً  (الحاســوب)

  .)0520 ،العلي ( بعد.
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  ):إجرائیاً ( الكتاب اإللكتروني

هو وسیلة تنشر عددًا من الصور والنصوص والرسوم التوضیحیة والوسائط المتعددة، حیث تتم قراءة   

 Smart) الذكیةعلى الهواتف  أو )Computer Screen(الكمبیوتر الكتاب اإللكتروني على شاشة 

Phones)   أو قارئات الكتب اإللكترونیة)e-book reader(.عد بمثابة تطور للكتاب المطبوع    ، ویُ

  ):نظریاً (الوسائط المتعددة 

هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن التطبیقــات الحاســوبیة التــي تعمــل علــى تخــزین المعلومــات بعــدة أشــكال،   

والمتحركــة والرســوم، وعــرض هــذه الموضــوعات بطریقــة تحتــوي علــى النصــوص واألصــوات والصــور الثابتــة 

  .)Yamauchi, 2008(المستخدم. لمسارات یتحكم فیها  تفاعلیة وفقاً 

هي مزیج متكامل بین عناصر الوسائط السمعیة والبصریة فـي شـكل لغـة منطوقـة ونصـوص مكتوبـة و    

ورسوم خطیة ورسوم متحركة وصور ثابتة ومتحركة یتم عرضها بصورة متكاملة بهـدف توضـیح فكـرة أو رأي 

  .)2011(ابراهیم،  أو مبدأ بحیث تتیح للمتعلم التجوال والتنقل والتفاعل مع المحتوى المعرفي. 

  ):إجرائیاً (الوسائط المتعددة 

ت، حیـث تقـوم بعـرض االتصـاالهي عبارة عن وسائل تفاعلیة في مجال تكنولوجیا المعلومـات و     

لمحتوى التعلیمي على شاشة الحاسوب بطریقة جذابة بهدف زیادة التحصیل العلمي للطالب، ومن هذه ا

    الرسومات، الفیدیو).  الصوت، الصور المتحركة، الوسائط (النص،



 
10 

  

  

  

  

  الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة
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یحتــوي هــذا الفصــل عرضــًا لــألدب النظــري المتعلــق بموضــوع الدراســة ومتغیراتهــا فضــالً عــن الدراســات  

  السابقة المتعلقة بالدراسة الحالیة وعلى النحو التالي:

:   األدب النظري: أوًال

  اإللكترونيالكتاب 

  مفهوم الكتاب اإللكتروني 

بســیوني الكتــاب اإللكترونــي  عبــد الحمیــدعــرف وقــد  هنــاك تعریفــات كثیــرة للكتــاب اإللكترونــي،

)e-book (" ویـتم نشـره اسوب اآللي أو أي هاتف ذكي بالیدبأنه الكتاب الذي یمكن عرضه على الح ،

   ) 2007 ،. (بسیوني"كملف واحد 

ملـــف یحتــوي علــى كتـــاب منشــور أو بحـــث أو رســالة معـــدة  "ویعــرف الكتــاب اإللكترونـــي بأنــه      

أكثر من صیغة وهي خاصة قابلة للتشغیل في أجهزة الحاسوب أو األجهزة قارئات الكتب اإللكترونیـة أو ب

خدمات التصفح والبحث والطباعة مع  استخدامبهیئة إلكترونیة متقدمة تمكن المستخدم من  الهاتف الذكي

 ،(النوایســـة ."إمكانیــة إضـــافة خـــدمات تفاعلیــة مثـــل تشـــكیل الصــوت وعـــرض الصـــورة والرســوم المتحركـــة 

2011(  

ن خالل ربط المحتـوى النصـي ه مإنتاجوسیط معلوماتي رقمي یتم  "رامي داود بأنه  كما یعرفه   

الكتــاب فــي شـــكله  نتـــاج، وذلــك إلجهـــة أخــرى، وتطبیقـــات البیئــة الرقمیــة علـــى الحاســوب مــن مــن جهــة

اإللكترونـــي الـــذي یمتـــاز بالمزیـــد مـــن اإلمكانـــات والخیـــارات التـــي تتفـــوق بهـــا االنســـخة اإللكترونیـــة علـــى 

مكانیــــة إضـــافة الوســــائط المتعــــددة النصـــي،  ســــترجاعكإمكانیــــة اال للكتـــاب،النســـخة الورقیــــة   ،اود. (د"وإ

2008(  
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، تعریفــًا للكتـاب اإللكترونــي وهـو تحویــل البنیـة التحتیــة للكتـاب الــورقي الباحـث اســتخلص وممـا سـبق    

، تعمـل علـى جـذب القـارئ وتشـویقه للمحتـوى الرقمـي مـن میـة مـزودة بوسـائط متعـددة تفاعلیـةبنیة رق إلى

  .جهزة القارئة للكتب اإللكترونیةخالل شاشة الحاسوب أو األ

  مصطلح (الكتاب اإللكتروني) في المصادر المرجعیة 

 Encyclopedia of)قد وصفت الموسوعة العالمیة لعلم المكتبات والمعلومات ل

information an library Science)  ص مصطلح یستخدم للتعبیر عن ن"الكتاب اإللكتروني بأنه

  ، غیر أنه في قالب رقميأشبه ما یكون بالكتاب التقلیدي

، وعملیة نشر الكتاب في القالب الرقمي ال تخضع شاشات الحاسوب استخدامته باءه وقر یتم عرض 

  ، حیث أن األقراص المدمجة تستطیع أنالكتاب المطبوع نتاجالتقلیدیة إلللخطوات 

  ."، والصوتعن الصور، والرسوم المتحركة النصیة، فضالً حمل كمًا هائالً من الكتب ت 

 (John, Paul, 1997)  

  نشأة وتطور الكتاب 

عتبــر" الكتــاب " بمفهومــه العــام واســع وشــامل لكــل مــا هــو مكتــوب أو مــدون مهمــا كــان الشــكل        یُ

عدید مـن الذي یظهر علیه، إال أن الكتاب اإللكتروني ُسبق بمراحل تمتد لعشرات القرون والتي أحدثت ال

حینمـا  ،یرتبط بالتطور الحضـاري لإلنسـان، حیث أن تاریخ تسجیل المعلومات نقاط التحول عبر التاریخ

بـدأ اإلنســان األول بالبحــث عــن وســیلة یســجل علیهــا كـل مــا عاشــه مــن تجــارب یومیــة وخبــرات ومعــارف 

 امتــداداً مــواد طبیعیــة وحیوانیــة لتكــون أدوات و  إلــىفتوصــل ، كثیــرة ال یســتطیع العقــل البشــري أن یحملهــا

  )2004، . (عبودوجه الزمن ح بذلك أكثر صمودًا فيخارجیًا لذاكرته لتصب
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ســطوانیة فــي الحضــارة لقــد شــهد الكتــاب مراحــل عــدة مــن التطــور بدایــة مــن مرحلــة األختــام اال   

، ثـم مرحلــة الـنقش علـى األلـواح الطینیـة والتــي سـنة قبـل المـیالد 3500نحــو  إلـىود السـوماریة والتـي تعـ

الــذي كــان  يثــم مرحلــة الكتابــة علــى ورق البــرد الحضــارة،نفــس یالد فــي ســنة قبــل المــ 2500 إلــىتعــود 

 ، ومـن ثـم قـام الصـینیون بصـناعة األوراقفـي الحضـارة المصـریة القدیمـة يبـردیصنع مـن قصـب نبتـة ال

حركة الكتابة والنشـر عـن طریـق الطباعـة علـى  انتشار، وساهم ذلك في من األلیاف النباتیة لقشة األرز

  )2008، داود( .لمیالدشبي في القرن الثاني قبل االقالب الخ

وخــالل القــرنین الســابع والثــامن انتقلــت حرفــة صــناعة الــورق والطباعــة مــن القالــب الخشــبي مــن   

الــورق . وفــي الیابــان ازدهــرت حرفــة صــناعة آســیا علــى یــد رجــال الــدین البــوذیینبــالد شــرق  إلــىالصــین 

تمع الیاباني حركة التألیف والنشر وازداد طلب المج انتشار إلى، وأدى ذلك والطباعة من القالب الخشبي

  .مجاالت التصمیم والطباعة والنشر ، وظهرت طوائف من العاملین فيعلى الكتاب المطبوع

 Johannes Gutenberg  وهـــانس جــوتنبرغی"األلمـــاني  اختــرع وفــي أوائـــل القــرن الخـــامس عشـــر

حیث كان یرتب قوالب الحروف  ،Letterpress –طریقة طباعة الحروف المتحركة  (1400-1468)

، ثـم یـتم تحبیـر وطباعـة صـفحة الـنص مـن السـطح البـارز، ها الـبعضالمحفورة تبعًا للنص بجانب بعضـ

  )2004، (عبود الطباعة والنشر. انتشارأكبر األثر في  االختراعوكان لهذا 

ة اللیثوجرافیـة ) تقنیـة الطباعـSenefelder Aloisاأللماني  ألیوس سـینیفلدر( اخترع ،م1798وفي عام 

، والتـي تتمیـز بسـهولة التنفیـذ بالمقارنـة بتقنیـات الطباعـة البـارزة مـن القالـب الخشـبي من القالـب الحجـري

طفرة كبرى في حركة الطباعة والنشر على مدى قـرن  إلىوالطباعة الغائرة من القالب المعدني مما أدى 

  )2004، (عبود من الزمان.
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والتي  ) process Offset printing( "أوفست"تم اختراع ماكینة الطباعة  ،م1875وفي عام    

-Robert Barclay)1648  "روبـرت بـاركلي"علـى یـد اإلنجلیـزي فـي عـالم الطباعـة  كبیـرة تعتبر ثـورة

علــى الكتــب المطبوعــة بنحــو غیــر مســبوق  انتشــار فــيبشــكل كبیــر  االختــراع، وقــد أســهم هــذا )1690

  )2008، داود( .وحتى یومنا هذامستوى العالم 

، هـو أول مـن قـدم فكـرة الكتـاب Michael S. Hart  )1947 –(2011 "مایكل هارت"ویعد األمریكي 

فــي )  GutenbergمProjectجــوتنبرغ  ( مشــروع االفتراضــیةبتأســیس المكتبــة  اإللكترونــى، حیــث قــام

عتبـر أول مشـروع یسـعى إلتاحـة 1971عام  ، حیـث قـام بنقـل اإللكترونیـة مجانـًا ونشـرهاالكتـب ، والذي یُ

، ونشر هذه الكتب بنفسه فـي أول األمـر قبـل أن ینضـم لـه الكتب المطبوعة على أقراص مدمجة محتوى

هـو نسـخة مـن إعـالن ًا لكترونیـإبنشـره  "هـارت". وكـان أول مـا قـام لتوسـیع المشـروع عدد من المسـاعدین

فـي جامعتـه لفتـرة بسـیطة مـن  الحاسـوب المركـزي اسـتخداملـه فرصـة  تعنـدما ُأتیحـاإلستقالل األمریكـي 

از ، ولم یكن أمامه إال وثائق تاریخیة فعمل على طباعة هـذه الوثیقـة وتحویلهـا إلكترونیـًا علـى جهـالوقت

  )2004، (عبود .الحاسوب

 ویـرى بعــض المختصــین بــأن الكتــاب اإللكترونــي قــد مـر بمراحــل تطــور عدیــدة فــي أواخــر القــرن    

  ها بثالث مراحل:اختصار ، ویمكن نما هو علیه اآل إلىأن وصل  إلى العشرین

وهـي طباعــة ونشـر الكتـب التقلیدیـة علـى جهــاز الحاسـوب الشخصـي وذلـك عــن  المرحلـة األولـى       

وفي هذه ) (CDأو على شكل األقراص المدمجة " Hard Disc "ة بیق التخزین على األقراص الصلطر 

، إذا مــا تمــت طباعتــه ورقیـًا وتعتبــر هــذه المرحلــة أولــى الكتــاب اإللكترونــي الكتـاب الــورقيالمرحلـة یشــبه 

. إلىخطوات التحول من الكتاب المطبوع ورقیُا    مرحلة الكتاب المطبوع إلكترونیًا
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وهذه المرحلة تزامنت بشكل كبیر مع ظهور شبكة اإلنترنت حیـث أصـبح األمـر المرحلة الثانیة         

مواقع تقوم بنشر كتب إلكترونیة تكـون جـاهزة للقـراءة والتحمیـل علـى  إلىأكثر سهولة من خالل الدخول 

  جهاز الحاسوب الشخصي والتخزین والرجوع إلیها في أي وقت.

جهـاز یـة ووسـائط متعـددة ذات كفـاءة وفاعلیـة أعلـى مـن وهي دمـج تقنیـات رقمالمرحلة الثالثة          

فائقـة ، وقد صنعت خصیصًا للكتاب اإللكتروني لما لها مـن ممیـزات الحاسوب الشخصي وأصغر حجماً 

المواقـــع  إلـــىوتصـــمیم الكتـــب اإللكترونیـــة ثـــم نقلهـــا  إنتـــاجوجـــودة عالیـــة مـــع تطـــور برمجیـــات خاصـــة ب

 )2010(علیان و السامرائي : . نیة لتكون متاحة للمستفیدیناإللكترو 

الكتاب اإللكترونـي مرحلـة جدیـدة  إنتاج، دخل الثالثة لتطور الكتاب اإللكترونيوكنتاج للمراحل 

وكمــا هــو موضــح فــي عــن طریــق إجــراء مســح ضــوئي للكتــب المطبوعــة أو أي نســخة مكتوبــة بخــط الیــد 

علـى برمجیـة التعـرف الضـوئي  اسـتخدامنصوص إلكترونیة ب إلىوالتي یتم تحویلها فیما بعد  )1الشكل (

) Plain Text( والتـي تتعامـل مـع نصـوص بسـیطة (Optical Character Recognition)الحروف 

وكمـا هـو موضـح فـي  ،شكالً من أشـكال إدخـال البیانـات اعتبارهوتستخدم على نطاق واسع ، كما یمكن 

) والــذي یبــین طریقــة التعــرف الضــوئي علــى الحــروف، وبعــد ذلــك أصــبح تطــورًا علــى الــنص 1الشــكل (

بطریقـة البنـاء المنطقـي للكتـاب المطبـوع بـدمج العناصـر  االحتفـاظاإللكتروني لتسهیل القراءة عن طریق 

 ) 2002 ،. (عیسىلمرئیة ومنها الصورة ذات األلوانا
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  OCR) توضیح عملیة التعرف الضوئي على الحروف 1الشكل (

 

أن الكتــاب اإللكترونــي فــي البدایــة كــان عبــارة عــن صــفحة تكــون علــى شــكل نــص خــالص ویــتم     

، أمــا فــي الوقــت الحاضــر فــإن الكتــب اإللكترونیــة ال ریــق تــدویر الصــفحة لألعلــى واألســفلقراءتــه عــن ط

التي تجعل شكل  (HTML)ى شكل نصوص أو صیغة ، إما علبعضها ینتشر بالطریقة الكالسیكیةیزال 

 .النص أكثر قبوًال من جانب القارئین للكتاب اإللكتروني

المحتــوى صــفحة بصــفحة وبشــكل یســمح  اســتعراضأمــا الكتــاب اإللكترونــي الحــدیث یقــوم علــى    

عنــده القــارئ ، كمــا یتــیح تــذكر المكــان الــذي یتوقــف الحتیاجاتــهبــتحكم القــارئ بــالحجم الــذي یناســبه وفقــًا 

مكانیة إضا لیـل ملـون علـى الـنص والبحـث مـن ظ، ویمكـن وضـع تفة أي مالحظات على جانب الـنصوإ

ق إلى االستماعخالل كلمة داخل صفحات الكتاب، و    .مرتفعو رأ بشكل آلي بصوت واضح النص الذي یُ

  ).2004 ،(عبود 
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  مسمیات الكتاب اإللكتروني:

والتــي تــم  (e-Book)یوجــد العدیــد مــن المســمیات والمصــطلحات المرادفــة للكتــاب اإللكترونــي 

تـــداولها مـــن ِقبـــل بعـــض البـــاحثین والمختصـــین فـــي هـــذا المجـــال للداللـــة علـــى نفـــس المفهـــوم الخــــاص 

   بمصطلح الكتاب اإللكتروني كما هو موضح في الجدول التالي:

  :فة للكتاب اإللكترونيالتسمیات والمصطلحات المراد) 1الجدول (

  المصطلح اإلنجلیزي            المصطلح العربي           الرقم

 Electronic Book    الكتاب اإللكتروني    1

  Digital Book    الكتاب الرقمي    2

  Virtual Book    االفتراضيالكتاب     3

  Computerized Book    الكتاب المحوسب    4

  Book on Disk    الكتاب على القرص    5

  On-line Book    الكتاب الشبكي     6

  Paperless Book    الكتاب الالورقي     7

  Dynamic Book    الكتاب الدینامیكي    8

  Non- Traditional Book    الكتاب غیر التقلیدي    9

 Downloaded Book  القابل للتحمیلالكتاب اال 10

 Web Book  العنكبوتيالكتاب     11
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  الكتاب اإللكتروني: انتشارأسباب 

 .الزیادة الهائلة في حجم المطبوعات الورقیة 

 التكلفة المادیة للمطبوعات الورقیة من حیث األیدي العاملة والورق والحبر. ارتفاع 

 األقراص المستخدمة بشكل واسع.  استخدام انتشار 

  المركــزي مــن خـــالل الحاســـوب المعلومــات فــي  اســـترجاعدمــج الخــط المباشـــر فــي المكتبــات و

  ع.الموز 

 في المكتبات ومراكز التعلم والقطاع الخاص. كتاب المحوسبزیادة الطلب على ال 

 .تطویر نظم المكتبات اإللكترونیة 

  للوصول للمعلومات. االتصالالتكنولوجیا وتقنیات  استخدامزیادة 

 2001 ،. ( الشرهانربرمجیات وقارئات الكتب اإللكترونیة بشكل كبی انتشار ( 

  خصائص الكتاب اإللكتروني :

وقراءتـه عـن الموضـوع  اطالعـهالباحث بعـض الخصـائص للكتـاب اإللكترونـي مـن خـالل  استخلص

  والتي تعتبر دافعًا ألي قارئ أن یتجه نحو الكتاب اإللكتروني:

  صفحات إلكترونیة. إلىتحویل الصفحات الورقیة المطبوعة 

نســـخ إلكترونیـــة بكـــل ســـهولة مـــع تطـــور األدوات  إلـــىیمكـــن تحویـــل كافـــة المطبوعـــات الورقیـــة 

جهــاز  إلــىالمســتخدمة فــي المســح الضــوئي ، والتــي ســهلت الكثیــر مــن عملیــات نقــل المحتــوى 

 الحاسوب.

  كانت كلمة أو جملة معینة.أإمكانیة البحث في محتوى الكتاب اإللكتروني سواءًا 
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وع  محـــدد أو كلمــة مفتاحیـــة داخــل الكتـــاب كانــت عملیـــة مرهقــة جـــدًا عملیــة البحــث عـــن موضــ

وقـــت وجهـــد كبیـــرین، إال أن هـــذه الخاصـــیة فـــي الكتـــاب اإللكترونـــي وفـــرت الوقـــت  إلـــىتحتـــاج 

ن قبـــل بالكتـــاب اإللكترونـــي مـــ االهتمـــامالمعلومـــة ، ممـــا زاد  إلـــىوالجهـــد فـــي الوصـــول الســـریع 

 )2012عزت، ( .القارئین لبساطته في البحث

 .إمكانیة إضافة التصمیم الجرافیكي على صفحات الكتاب 

ســـس یضـــیف اللمســـة الجمالیــة للكتـــاب اإللكترونـــي ممـــا أإن التصــمیم الجرافیكـــي مـــن عناصــر و 

جعــل التصــمیم الجرافیكــي عامــل جــذٍب للمــادة العلمیــة  األمــر الــذي ،یجعلــه أكثــر تشــویقًا للقــارئ

 وبعده عن التعقید. تهببساط

 ومـع التطـورات التكنولوجیــة ، رات التفاعلیـة علـى صـفحات الكتـابفة الصـور والمـؤثإمكانیـة إضـا

الوسائط المتعددة والمؤثرات الصوتیة عامالً ال یمكن تجاهله  استخدامللكتاب اإللكتروني أصبح 

 في تطور الكتاب اإللكتروني.

 تـــدعم خاصـــیة حمایـــة النســـخ للصـــور وصـــفحات  ، حیـــثحمایـــة محتـــوى الصـــفحات مـــن النســـخ

، حیــث یمكــن تشــفیر محتــوى ر بــذلك لتصــبح آمنــةالویــب والوســائط المتعــددة مــن خــالل التشــفی

 الصفحات كلها أو جزءًا منها عن طریق كلمة مرور أو اسم مستخدم.

 فهو ،مول أو قارئات الكتب اإللكترونیةجهاز الحاسوب أو الهاتف المح استخدامسهولة قراءته ب 

وبــنفس الوقــت هنــاك العدیــد مــن الوســائط اإللكترونیــة التــي تــدعم قــراءة الكتــاب  االســتعمالســهل 

 )2009( شلبي، . اإللكتروني ، بما یتناسب مع القارئ
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 ه واإلنتقـال ربط المحتوى المقتـبس بـالمرجع األصـلي مـن خـالل وضـع رابـط تحتـه وثـم النقـر علیـ

، حیث أنه یحـتفظ بـالمراجع األصـلیة التـي توخـذ علمیةاألصالة ال ، وتسمىالمرجع األساسي إلى

 متها المعلومات وینسبها لمؤلفیها من خالل الروابط.

  مكانیـة التعلیـق النصـي أثنـاء عـرض الكتـاب  اسـتخدامإمكانیة ، اإللكترونـياألقـالم اإللكترونیـة وإ

التـي تحـاكي أجهـزة الحواسـیب أو  Screen Touch وهـذه األقـالم تسـمى أقـالم شاشـات اللمـس

الهواتـف الذكیـة وقارئـات الكتـب اإللكترونیـة وهــي تسـتخدم لتوقـف عـرض الكتـاب اإللكترونــي أو 

 إلضافة المالحظات وتدوین المذكرات على نفس الشاشة.

 ال ، حیـث إمكانیة عرض الكتاب اإللكتروني على شاشة كبیرة  لعدد من المتابعین من الجمهور

لكتاب اإللكتروني على أجهزة صغیرة بل یمكن توصـیله بشاشـة عـرض عمالقـة یقتصر عرض ا

 لعرض محتوى علمي أو فیدیو تعلیمي ألكبر قدر ممكن.

 تُعـد قارئـات الكتـاب اإللكترونـي حاسـبًا شخصـیًا مـن ، و إمكانیة حمله ونقله على أكثر من جهـاز

مكانیة حمله والتنقل به في أي مكان  بكل  سهولة. حیث خفة وزنه وإ

  ال بــل علــى  ،علــى التشــویق وســائط متعــددة تفاعلیــة تعمــلعــدة علــى  لكتــاب اإللكترونــيا اءاحتــو

بعیـــدًا عـــن یتفاعـــل معهـــا القـــارئ ویســـتمتع بقراءتـــه للكتـــاب  حیـــث، متابعـــة القـــراءة بلهفـــة ومتعـــة

  )2012عزت، (.األسلوب التقلیدي
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  مزایا الكتاب اإللكتروني 

  بعدة ممیزات یمكن استخالص بعض منها فیما یلي:یمتاز الكتاب اإللكتروني 

 إمكانیة نقل وتحمیل عدد كبیر من الكتب اإللكترونیة في جهاز واحد 

تتـــیح األجهـــزة القارئـــة للكتـــاب اإللكترونـــي مســـاحة كبیـــرة جـــدًا للتحمیـــل وتخـــزین الكتـــب بأعـــداد هائلـــة 

   .د في عملیة نقل الكتب، وهذا یوفر على القارئ الوقت والجهوتصفحها في أي وقت وأي مكان

  
  ) إمكانیة نقل وتحمیل عدد كبیر من الكتب اإللكترونیة في جهاز واحد2الشكل (

  المالءمة  

فـــي اإلصـــدارات المختلفـــة  تقـــدم قارئـــات الكتـــب اإللكترونیـــة فـــي الوقـــت الحاضـــر الكثیـــر مـــن المزایـــا

 بالخدمة الالسلكیة التـي تتـیح تنزیـل الجریـدة المحلیـة أو المجـالت أو الكتـب علـى ، و تتمتعوالحدیثة
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ي كتاب فـي أي مكـان یوجـد فیـه اإلنترنـت أ، ومن ثم یمكن قراءة سبیل المثال بدون أي رسوم تنزیل

  .ویمكنها أن تحتوي على مئات الكتبتتسم بخفة الوزن و 

  االختیاراتتعدد 

الكتــب المتاحــة لتنزیــل  االختیــاراتتقــدم الشــركات المســؤولة عــن نشــر الكتــب اإللكترونیــة العدیــد مــن 

موقـــع العـــالمي ال، فعلـــى ســـبیل المثـــال الوقـــت فـــي البحـــث عنهـــا فـــي المكتبـــة عبـــر اإلنترنـــت وتـــوفیر

طـالع علــى محتویـات الكتــب وخالصـة عــن ومـا یــوفره مـن خاصــیة اال Amazon المشـهور أمــازون

والمؤلــف وأهــم إصــداراته  ،مــع إمكانیــة عــرض اســم الكتــاب وتــاریخ النشــر ودار النشــر ،فیــه أهــم مــا

 وحجم الكتاب األصلي وثمنه والعدید من المعلومات عن الكتاب.

  تعدد الوظائف 

سهل الكتاب اإللكتروني عملیة قراءة الكتاب لشرائح عدیدة من المجتمع لم تكـن مـن قبـل قـادرة علـى 

كالم منطوق كما هـو الحـال بالنسـبة  إلىوذلك بتحویل النص ، زود بالمعرفة منهامطالعة الكتب والت

حتیاجـات الخاصـة وبخاصـة المكفـوفین مـع إمكانیـة إعـادة القـراءة أكثـر مـن مـرة وبـأكثر مـن لذوي اال

  لغة.

   المحافظة على البیئة 

ورق الـ إلـىأن الكتب اإللكترونیة تساعد في الحفاظ على آالف من األشجار وعـدم قطعهـا وتحویلهـا 

قتصـادیًا علـى میزانیـة الـدول بمـا تسـتنزفه خـالل العبئها البیئي عبئـًا  باإلضافةحیث تعتبر ، المطبوع

  عملیة الطباعة من كهرباء وبترول وغیرها.
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  اإللكترونيسهولة الوصول للمعلومات ونشر الكتاب 

 یاتـهطالع على محتو نترنت إمكانیة الوصول إلیة واالعلى شبكة اإل يكترونلالكتاب اإل انتشارسهل 

  في أي مكان في العالم بعیدًا عن الحدود الزمانیة والمكانیة.

 إمكانیة التعدیل والحذف واإلضافة  

زایـا علـى عكـس الكتـب تمكن المؤلف من التعدیل على محتوى الكتاب اإللكترونـي وهـي مـن أهـم الم

  التقلیدیة إذ ال یمكن التعدیل علیها بعد الطباعة.

  أهم الصیغ التي تدعم الكتاب اإللكتروني وهي كما یلي: استعراضتم وسی

  اإللكترونيالصیغ التي تدعم الكتاب 

CHM:  

ســتخدمته شــركة مایكروســوفت اوهــذا التنســیق  Compiled HTML Helpلـــ  اختصــاروهــي 

حیـث أنهـا تتغلـب علـى قیـود )  Hypertext  (لعمـل الملفـات المسـاعدة التـي تصـنع بلغـة الـنص الفـائق

الــنص المكتــوب؛ إذ أنهــا ال تبقــى ثابتــة كالنصــوص التقلیدیــة، بــل تمكــن مــن تنظــیم المعلومــات بواســطة 

   ت.روابط ووصال

PDF:  

 Adobe وهـو ملـف یفـتح بواسـطة برنـامج  Portable Document Format اختصـارهـو 

Acrobatلنصــوص أو بــرامج الماســحات الضــوئیة، مــع إمكانیــة تشــفیر ، أو مــن خــالل بــرامج معالجــة ا

مكانیـة طباعـة النص مكانیة وضع إضافة توقیع أو شهادة رقمیة مـن المؤلـف نفسـه وإ كامـل صـفحات ، وإ

، كمـا یوجـد بـه میـزة إنشـاء مسـتندات تحـافظ اتعطیل هذه المیزة عنـد صـنع الملفـ، وهناك خیار لتالكتاب
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وهــو یعمــل علــى جمیــع ، صــور وألــوان بشــكل كامــل بــدون تغییــرعلــى محتواهــا مــن نصــوص وخطــوط و 

رة مـن الـذاكرة فیسـبب بطـئ ، ومن سلبیاته أن هذا النوع من التنسیقات یحجـز مسـاحة كبیـأنظمة التشغیل

  .بالجهاز

TXT:  

هـا عـن طریـق أي إنتاجوهـي الملفـات التـي یمكـن  ،بالملفـات النصـیةوهذا النوع من التنسیق خـاص 

للقـراءة  وهـي تتمیـز بصـغر حجمهـا وصـالحیتهاوكذلك الحـال لقراءتهـا،  ،برنامج لتحریر ومعالجة النصوص

  .على كافة أنواع األجهزة

:HTML  

وهـي لغـة ترمیـز وتسـتخدم فـي إنشـاء   LanguageHyper Text Markupلــ  اختصـاروهـي 

 Web االستعراضوهذه الصیغة یمكن قراءتها عن طریق جمیع برامج ، وتصمیم صفحات مواقع الویب

Browsers  الكتـاب اإللكترونـي لإلسـتفادة مـن إمكانیـة قراءتهـا علـى أي جهـاز  نتـاجوتسـتخدم أحیانـًا إل

  حاسوب أو هاتف ذكي أو قارئ للكتب اإللكترونیة.

EPUB: 

وهـي صـیغة مفتوحـة المصـدر مـن صـیغ الكتـب  Electronic Publicationلــ  اختصـاروهـي 

 XHTML)و (XMIL) وتعني النشـر اإللكترونـي وهـي عبـارة عـن ملـف مضـغوط بصـیغة ( ،اإللكترونیة

  .ارتباطاتوما یلحق بها من صور و 
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DjVu : 

ســتخدم عوضــًا اوهــو تنســیق مخصــص لجمــع صــور كتــب مــأخوذة بواســطة الماســح الضــوئي، و 

وقد طور فـي مركـز  Djvلتقلیل حجم الملفات، وله صیغة أخرى للتخزین على الحاسوب  pdfعن ملف 

 Research AT&T Labs. (Chandler,2010) - األبحاث العالمي المشهور

  الوسائط المستخدمةة من حیث أنواع الكتب اإللكترونی

  ثالثة أقسام: إلى المستخدمةالوسائط تنقسم الكتب اإللكترونیة من حیث 

 :الكتب اإللكترونیة النصیة 

التـي تحتـوي علـى النصـوص المطبوعـة ، وعـدد كبیـر مـن المفـردات والكلمـات التـي  الكتب وهي

النص أي نوع مـن أنـواع الوسـائط  إلى، وال یضاف ا البعض لتشكل فقرات لهذا الكتابتتصل مع بعضه

، وبــالرغم مــن أن هــذا أو حتــى األصــوات أو الفیــدیو تحركــةالمتعــددة التفاعلیــة أو الصــورة الثابتــة أو الم

، إال أنه یحتوي على فهـارس تُسـهل الوصـول مجردة (pdf)الكتاب یحتوي على نصوص فقط أي نسخة 

البحــث عــن الموضــوعات مــن خــالل كلمــات للموضــوعات كمــا أنــه یحتــوي علــى محــرك للبحــث یــتم فیــه 

  مفتاحیة.

 :الكتب اإللكترونیة النصیة المصورة 

هذه المكونات غیـر رسوم تخطیطیة و كتب یحتوي على نصوص وصور ثابتة و وهذا النوع من ال

، إال أنــه یحتــوي علــى فهــارس وخدمــة البحــث مــن خــالل رؤوس الموضــوعات أو بعــض متفاعلــة وجامــدة

  العناوین للفصول.
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 كتب اإللكترونیة ذات الوسائط المتعددة:ال 

حــد كبیــر  إلــىتتكــون هــذه الكتــب مــن صــفحات مجســمة تمكــن القــارئ مــن مطالعتهــا وهــي تشــبه 

الكتــاب الــورقي، وتحتــوي معظــم صــفحات هــذه الكتــب علــى الوســائط المتعــددة التفاعلیــة التــي أصــبحت 

  ).لتوضیحیةرسوم امنتشرة بشكل كبیر وهي (الصوت، الصورة المتحركة، الفیدیو، ال

وهــذه الوســائط تجعــل الطالــب یتفاعــل معهــا بشــكل كبیــر فــي كــل صــفحة مــن خــالل مشــاهدة بعــض 

الرسوم المتحركة وسماع بعض األصوات المرتبطة بالمادة التعلیمیة، ویمكن للطالب إضافة المالحظات 

علــى نفــس الشاشــة التــي یتابعهــا مــن خــالل الهــوامش الجانبیــة للصــفحة، ویســتطیع الطالــب التفاعــل مــع 

 لمعلم بوجود اإلنترنت كأن یبعث على اإلیمیل الواجبات المدرسیة و یتابعها المعلم وهو في بیته. ا

  
 الكتاب اإللكتروني یدعم الوسائط المتعددة ومنها الفیدیو )3الشكل (
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  اإللكتروني: التعلیمي الكتاب إنتاجمعاییر 

  قسمین: إلىوتنقسم   

 اإللكتروني: التعلیمي الكتاب نتاجمعاییر تربویة إل  -

 میة على شكل وحدات صغیرة مترابطةترتیب محتوى المادة التعلی. 

 ف الكتاب اإللكتروني بصورة واضحةتحدید أهدا. 

  رشااوضع  .دات واضحة للطلبة لتحقیق األهدافستراتیجیات وإ

 ي مكمالً للمعرفة السابقة للطلبةأن یكون الكتاب اإللكترون. 

  لوب وهو زیادة التحصیل الدراسي للطلبة.المستوى المط إلىالوصول 

 نوع في طریقة عرض المادة العلمیةالت. 

 .إعطاء الحریة لقدرات الطالب في التقدم 

  في تعلمه. التباعهاوضع خطوات منطقیة للطالب 

 مئل حدیثة تساعد في عملیة التعلتوفیر وسا. 

 .مساعدة الطالب الذي أخفق في دراسة جزء من أجزاء الكتاب 

  اف ووحدات المادة العلمیة بجدارةطالب الذي حقق أهدللمنح خطة إثرائیة للمعلومات. 

 وبین الطالب أنفسهمالعمل على تواصل مستمر بین الطالب والمعلم ،. 

  الكتاب اإللكتروني استخدامآلیة  لتعلیم استرشادیةعمل خطة. 

  إلـــىكـــد مـــن وصـــول الطالـــب نتهـــاء مـــن دراســـتها ، للتأختبـــار فـــي المـــادة العلمیـــة بعـــد االاعمـــل 

 ) 1999 ،.  (صالحاف المرجوة من الكتاب اإللكترونياألهد
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 الكتاب اإللكتروني  نتاجمعاییر فنیة إل 

  الكتاب اإللكتروني من خالل:  إنتاجوتتشكل هذه المعاییر في كیفیة 

 معاییر فنیة للصوت: -أ

 :معاییر فنیة للتعلیق الصوتي 

  جداً  اً الصوتي واضحأن یكون التعلیق. 

 .أن تكون النغمات الصوتیة والمؤثرات متنوعة 

 .یجب أن یكون المعلق الصوتي سلیم النطق ومخارج الحروف 

 2003 ،(نعیم.عدم التأخر أو السرعة في نطق الكلمات عند التعلیق الصوتي( 

 :معاییر فنیة للمؤثرات الصوتیة 

  تصدى الصوت مع المؤثرا استخدامال یُحبذ. 

  الصوتي تعلیق یجب أن یكون أخف من شدة الصوت.إذا صاحب المؤثر 

 لسهولة اإلقناع بالبیئة البدیلة مؤثر صوتي قریب من البیئة استخدام. 

 2002 ،. (عبدالقاضي، زغلولظهر المؤثر الصوتي بعد ظهور النصی. ( 

       :معاییر فنیة للموسیقى 

 .الموسیقى تستخدم في تعزیز النص 

 الموضوع.الموسیقى تعمل على ربط النص ب 

 .یتم تخصیص لحن موسیقي ألي موضوع من الموضوعات 

  2002،(عبدالقاضي، زغلول أي لحن موسیقي مشهور لعدم التشتیت. استخدامعدم ( 



 
29 

 معاییر فنیة للصورة في الكتاب اإللكتروني: -ب 

 :معاییر فنیة للصورة الثابتة 

 الصور البسیطة التي ال تحتوي على تفاصیل كثیرة. استخدام 

 رسومات خطیة ملونة استخدام. 

  .الصورة تعبر بواقعیة أكثر مع النص 

 .2000 ،( الشربیني عدم اإلكثار من الصور لشرح الموضوع( 

 :معاییر فنیة للصورة المتحركة والرسوم المتحركة 

 .تستخدم الصورة المتحركة للتعبیر عن المضمون المتغیر 

 مرةرسوم المتحركة أكثر من إمكانیة إعادة عرض ال. 

  تعبر عن الواقعیجب أن الصورة المتحركة. 

 .2000 ،( الشربیني عدم زیادة مدة عرض المقطع عن ثالثة دقائق( 

 لمقاطع الفیدیو معاییر فنیة: 

 .أن تكون مدة عرض الفیدیو طبیعیة 

 .عدم تصویر الفیدیو من جانب غیر مألوف 

  اللقطات المقربة أثناء التصویر. استخدامعدم 

 2000 ،إمكانیة عرض الفیدیو أكثر من مرة لملف معین.  ( الشربیني( 
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 :معاییر فنیة للون 

 .الربط بین العناصر المتشابهة بلون واحد  

 والقویة تجنب األلوان الصاخبة.  

 بها االهتمامز على عناصر معینة و تخصیص لون معین للتركی.  

  2000 ،. (الشربینياألاوان المتضاربة استخدامتجنب( 

                         )التعلیمي (التعلیم اإللكترونيالكتاب اإللكتروني 

، وكــان لهــذا التطــور األثــر الواضــح خیــرة ثــورة تكنولوجیــة علمیــة كبیــرةیعــیش العــالم فــي الفتــرة األ

على جمیع جوانب الحیاة، حیث كان التعلیم من أهم هذه الجوانب وأصبح مطلبًا أساسیًا بإیجـاد أسـالیب 

التعلـیم مـع نقـص  انتشـارومنهـا  ،ونماذج تعلیمیة جدیدة لمواجهة العدید من العقبات علـى مسـتوى العـالم

عدد المؤسسات التعلیمیة وزیادة المعلومـات فـي جمیـع أنـواع المعرفـة، فظهـر التعلـیم اإللكترونـي لیسـاعد 

التعلــیم اإللكترونــي یكــون ، وفــي ان الــذي یفضــله والوقــت المناســب لــهالمــتعلم فــي عملیــة التعلــیم فــي المكــ

بطریقــة  الوســائط اســتخداملتصــمیم و محتــوى علمــي مختلــف عمــا یقــدم فــي الكتــب المدرســیة مــن حیــث ا

یـة مـن ، ویـتم تقـدیمها مـن خـالل وسـائط إلكترونمقـاطع الفیـدیو والرسـوم التوضـیحیةالعرض واألصـوات و 

واإلذاعــة والتلفــاز، واألقــراص  ،ناعیةمــار الصــالتابلــت، واإلنترنــت، واألق ، وأجهــزةخــالل جهــاز الكمبیــوتر

  )2004،(سالم .الممغنطة، والبرید اإللكتروني

ظهور مفاهیم جدیـدة فـي مجـال التعلـیم مـن مثـل: التعلـیم اإللكترونـي، والتعلـیم  إلىوقد أدى هذا 

وبتـوافر  ،ةاإللكترونیـ ل، المكتبة اإللكترونیـة، وغیرهـا مـن الوسـائاالفتراضیةبواسطة اإلنترنت، الجامعة 

ـــائم علـــى  ـــیم متكامـــل ق ـــة تصـــمیم تعل ـــدأت عملی ـــة، ب ـــة فـــي المؤسســـات التعلیمی ـــا الحدیث ـــك التكنولوجی تل
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اسم ًا انتشار و  اً كثرها شیوعسمیتها بأسماء مختلفة كان أصطلح على تاالتكنولوجیا في التعلیم، و  استخدام

  .)2005(المجالي والجراح والشناق والیونس والعیاصرة والنسور،  " التعلیم اإللكتروني "

تكنولوجیــا هــي مــن میــزات هــذا أصــبحت التطــورات الســریعة والمتزایــدة فــي مختلــف مجــاالت التعلــیم وال

بالتعلیم هو من أهم األولویات لتطویر التعلیم، ولقد مهدت التكنولوجیا منهجًا جدیدًا  االهتمام، و العصر

  تعلم.للتعلیم وال

، ممـا یجعلـه متاحـًا فـي شك بـأن التعلیم اإللكتروني یعتمـد علـى اإلنترنـت لعـرض المحتـوى التعلیمـي ال

ومـن أسـالیب التعلـیم الحدیثـة:  ،، وهنا فإن الطلبة هـم العنصـر األساسـي فـي العملیـة التعلیمیـةأي وقت

 .م التشاركيیم التعاوني أو التعلی، التعل، المحاكاة في التعلیماالفتراضیةالقاعة 

، كمـا یعتمـد أیضـًا تفاعل الطلبة مـع المعلمـینعملیة التفاعل وهي أساسه  إن التعلیم اإللكتروني

المـادة التعلیمیـة  إلـى، ویتسم بالمرونـة وسـهولة الوصـول تعلیمیة تفاعلیة مثل حل المسائل على أنشطة

هــذا التطــور ألدوات وأجهــزة ، إن اعد علــى الدراســة فــي أوقــات الفــراغممــا یســ ،فــي أي وقــت وأي مكــان

  زداد التوجـه إلیـه بشـكل كبیـر فـي اآلونـة األخیـرة.او  ،التعلیم اإللكتروني أصبح قـوة كبیـرة لقطـاع التعلـیم

  )2006، (الكیالني

كسـابهم إالطلبـة المعرفـة فقـط بـل علـى ضـرورة  إكسابال یعتمد على  كما أن التعلیم اإللكتروني

بناء مستقبل على التفاعل مع تطورات العصر و قادرین  والیكون ،على ذاتهم االعتمادالمهارات والقدرات و 

  .)2005 ،(الموسى والمبارك ولیس التلقین و التبعیة. الفهم والمشاركة جدید قائم على
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 مفهوم التعلیم اإللكتروني:

العویـد وحامـد  هناك تعریفات كثیرة للتعلـیم اإللكترونـي لكنهـا ال تحتـوي علـى تعریـف شـامل، حیـث یعرفـه

ة علــى تقنیــات ) بأنــه التعلــیم الــذي یســعى إلیجــاد بیئــة ذات تفاعــل كبیــر مــع التطبیقــات المعتمــد2002(

مّكن، الحاسوب واإلنترنت   .في أي وقت ومكان الطلبة من الدراسة والذي یُ

بأنــه مصــطلح یشــمل نطاقــًا واســعًا مــن المــواد التعلیمیــة التــي أیضــًا التعلــیم اإللكترونــي  یعــرفو 

) أو اإلنترنـــت. وهـــو یتضـــمن LAN(یمكـــن تقـــدیمها فـــي أقـــراص مدمجـــة أو مـــن خـــالل الشـــبكة المحلیـــة 

)، ونظــم دعــم األداء اإللكترونــي، webالتــدریب المبنــي علــى الحاســوب، والتــدریب المبنــي علــى الشــبكة (

  .,Kurtus) ( 2004 روس الخصوصیة اإللكترونیةالدو التعلم الشبكي المباشر، و 

مـــن ًا التعلـــیم اإللكترونـــي بأنـــه التعلـــیم الـــذي یقـــدم إلكترونیـــ )Bosman )2002 ویعــرف بوســـمان

خــالل اإلنترنــت أو الشــبكة الداخلیــة أو عــن طریــق الوســائط المتعــددة مثــل األقــراص المدمجــة أو أقــراص 

ستفادة من مستویات أعلى من العرض الموجي األفراد على اال. ومع ازدیاد قدرة (DVD)الفیدیو الرقمیة 

  أصبح التعلیم اإللكتروني مرتبطًا وعلى نحو متزاید باإلنترنت.

) بأنــه تقــدیم البــرامج التعلیمیــة والتدریبیــة عبــر وســائط إلكترونیــة متنوعــة 2003وعرفــه الحــربش (

ــیم امتــزامن وبالر تشــمل األقــراص المدمجــة و شــبكة اإلنترنــت بأســلوب متــزامن أو غیــ عتمــاد مبــدأ التعل

  .علمالذاتي أو بمساعدة الم

عــرف بأنـــه طریقـــة تعلــیم تعتمـــد علـــى آلیــات  الحدیثـــة مــن الحاســـوب واألجهـــزة القارئـــة  االتصـــالویُ

ـــي ـــاب اإللكترون ـــات بحـــث، ، ووســـائطه المتعـــددة مـــن الصـــوشـــبكاته للكت وت والصـــورة والرســـومات وآلی
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التعامل مع التقنیة بجمیع أنواعها لتوصیل المعلومة للطلبة بأقصـر  ، فالمقصود هوومكتبات إلكترونیة

  )2001،وقت وأقل جهد ممكن. (الموسى

ف علــى أنــه مجموعــة مــن العملیــات المتعلقــة بــالتعلیم مــن خــالل اإلنترنــت مثــل الحصــول رّ ُعــو          

بأنـه نظـام تقـدیم عـرف ، ویُ )Tsasheil )2002تساشـیل  على المعلومات ذات صـلة بـالمحتوى التعلیمـي

للمقـــررات الدراســــیة عـــن طریــــق اإلنترنـــت أو شــــبكة محلیــــة أو عـــن طریــــق األقمـــار الصــــناعیة أو عبــــر 

  )2002 ،(الشهري المتعلمین. الطلبة إلىاإلسطوانات المدمجة أو التلفاز التفاعلي للوصول 

ــیم اإللكترونــي هــو مــنهج مــن منــاهج التعلــیم یقــوم علــى  اســتخلصوممــا ســبق  الباحــث أن التعل

یصـــال المفـــاهیم للمـــتعلم مـــن خـــالل تق وســـائط ت التكنولوجیـــا والمعلومـــات والنیـــاعـــرض المـــادة العلمیـــة وإ

، بشـكل یـنعكس علـى الطلبـة مـن خـالل عملیـة التفاعـل النشـیط مـع المعلــم المتعـددة عـن طریـق اإلنترنـت

  ة بصورة متزامنة أو غیر متزامنة في الوقت والمكان وبما یتناسب مع أوقات المتعلم. والمادة العلمی

  أهداف التعلیم اإللكتروني

إن الحدیث عن التقنیات الحدیثة في التعلیم یجب أن ترتكز على أهـداف تحقـق الغایـة مـن مواكبـة 

  :روني ومنهااإللكتمجموعة من األهداف التي یحققها التعلیم وفیما یأتي هذه التقنیات 

  كما ویمكن زیادة أعداد الطلبة أیضاً ة والمعلمین في القاعات الدراسیةزیادة تفاعل الطلب ،.  

  إدخال تقنیة المعلومات والوسائل الحدیثة لتعزیز قدرات الطلبة على التعلم. 

  عمــل علــى وی، دًا ووجــداناً تطــویر شخصــیة الطلبــة روحــًا وعقــالً وجســ إلــىالتعلــیم اإللكترونــي یهــدف

 .زیادة مهاراتهم
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   التقنیـات الحدیثـة  اسـتخدامیوفر بیئة تعلیمیة مرنـة ویعمـل علـى تهیئـة المعلمـین وتطـویر دورهـم فـي

  .ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي المستمر

   صـــورة، أشـــكال وخـــرائط، رســـوم صـــوت الـــنص،مـــن (تـــوفیر الوســـائل الحدیثـــة والوســـائط المتعـــددة ،

 أشكال بیانیة)، مما یزید في فهم الطلبة واستجابتهم بسرعة. متحركة، مجسمات،

  .توطید العالقة بین المدرسة وأولیاء األمور لمتابعة الطلبة أوًال بأول 

  أنواع التعلیم اإللكتروني  

 :Direct Electronic Educationالتعلیم اإللكتروني المباشر -

حیث یقوم ، والتواصل دورًا هامًا في تواصل الطلبة مع المعلم االتصالفي هذا النوع تمثل وسائل 

بشكل كلي على شبكة اإلنترنت ووسائل التكنولوجیا  معتمادهاالطلبة بالبحث عن المادة التعلیمیة ویكون 

مــع الطلبــة ممــا یــؤثر ســلبًا علــى  ومناقشــتها فــي غــرف الدراســة، ولكــن ال یســتطیع المعلــم التفاعــل مباشــرةً 

  لیم.عملیة التع

 :E-learning Mixed التعلیم اإللكتروني الممزوج -

إذ یمتـــزج فیـــه التعلـــیم  ،وهـــذا النـــوع مـــن التعلـــیم یعتبـــر أكثـــر البیئـــات التعلیمیـــة اإللكترونیـــة كفـــاءة

بحیــث یتفاعــل كــل مــن الطلبــة والمعلــم بطریقــة  متطــور،اإللكترونــي مــع التعلــیم التقلیــدي بشــكل متكامــل و 

 ،بــل یكونــون جــزءًا رئیســًا فــي القاعــة الدراســیة ،لكــون الطلبــة لیســوا مســتمعین فحســب ،ممتعــة ومشــوقة

القاعــة الدراســیة  إلــىقــراءة الطلبــة للــدرس واإلطــالع علیــه قبــل الحضــور  ،لــةمثاأل مــن وتطبیقــًا علــى ذلــك

 اســتخداممتنوعــة ك فــي أشــكال وتحتــوي علــى المــادة ،بتحضــیرها ریــق أقــراص مدمجــة قــام المعلــمعــن ط

  الصوت والصور.



 
35 

لعلمیة یقوم وبهذا یأخذ الطالب تصورًا شامالً سریعًا عن الدرس، وعند قیام المعلم بإعطاء المادة ا

، ویتم مناقشتها كونها ال تكون المرة األولى التي تمر على ذهن الطلبة، فقد أصبح الطلبة بطرح أفكارهم

رین علـــى تطـــویر أفكـــارهم والتعمـــق أكثـــر حتـــى أصـــبحوا قـــاد ،لـــدیهم مرحلـــة أولیـــة مـــن التصـــور والتفكیـــر

، وتقـوم هـذه البیئـة علـى م مسـتعدین لمواجـه متطلبـات الحیـاةوتجعلهـ ،بالمادة العلمیة من خالل مناقشـتها

عتبــار التعلــیم الممــزوج أنســب ا، ویمكــن لتفكیــر وتحمــل المســؤلیة للمتعلمــینإیجــاد ملكــة اإلبــداع وتحفیــز ا

، كمـا أن تنـوع الوسـائل التكنولوجیـة  Long Life Learningعلـى الـتعلم المسـتمر الطرق لتعوید الطلبـة

الطریقـــة  ختیــاراســـتفادة منهــا وكیفیـــة شــرحها مـــن قبــل المعلــم تتـــیح للطلبــة حریـــة ها واالاســتخداموكیفیــة 

، إذ أن التعلــیم مــن خــالل مشــاهدة الصــور ومشــاهدة الفیــدیو تســاعد علــى الفهــم التعلیمیــة التــي تناســبهم

   .)2015 ،. (األشهباالستماعلذي یعتمد على القراءة و صورة أسرع مقارنة باإلسلوب التقلیدي اب

 :Simultaneous E-learning التعلیم اإللكتروني المتزامن -

إن التعلیم اإللكتروني المتزامن یتطلـب مشـاركة آنیـة بـین جمیـع الطلبـة والمعلـم فـي الوقـت نفسـه 

أو المحادثـة الفوریـة أو الدردشـة  االفتراضـیةأدوات التعلـیم كالفصـول  اسـتخدامب ،على الموقـع اإللكترونـي

، ومــن أهــم اإلیجابیـات لهــذا النــوع لتوصـیل المعلومــات والمــواد بیـنهم وهــو یعتمـد علــى اإلنترنــت ،النصـیة

ــم فــي  علمراجعــة الدراســة مــفوریــة مــن التعلــیم أن الطلبــة یســتطیعون الحصــول علــى تغذیــة راجعــة  المعل

  الوقت نفسه.

 التعلیم اإللكتروني غیر المتزامن: -

وال  ،متــزامن ال یتطلــب المشــاركة اآلنیــة مــن قبــل الطلبــة والمعلمــینالإن التعلــیم اإللكترونــي غیــر     

یحتاج تجمع الطلبة فـي مكـان واحـد فـي الوقـت نفسـه، وبـدًال مـن ذلـك یقـوم الطلبـة بتحدیـد موعـد تعلمهـم 
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حتـاجوا اإلكترونیـًا كلمـا لیمیة حسب برامجهم، ویسـتطیعون إعـادة المـادة والرجـوع إلیهـا وتجمیع المواد التع

والبریــــــد  )E-mail( ومــــــن أشــــــكاله البریــــــد اإللكترونــــــي... ، ویمتــــــاز هــــــذا التعلــــــیم بالمرونــــــةذلــــــك إلــــــى

  وهنا یكون التعلیم ذاتي.)، Video tpes(دیووأشرطة الفی )Voice mail(الصوتي

م اإللكترونـي مــن أهــم أسـالیب الــتعلم الحدیثــة، فهـو یســاعد فــي حـل مشــكلة االنفجــار یویعـد التعلــ    

زدحــام قاعــات ا). كمــا یســاعد فــي حــل مشــكلة 2002المعرفــي والطلــب المتزایــد علــى التعلــیم (العبــادي، 

، وتوسـیع فـرص )Distanc Learning Method( ستخدم بطریقة التعلیم عـن بعـداالمحاضرات إذا ما 

وتعلـیم ربـات البیـوت  ،التعلیم، والتمكن من تدریب وتعلیم العاملین وتأهیلهم دون ترك أعمالهمالقبول في 

م اإللكترونـي یزیـد ی)، فـالتعل2002مما یسـهم فـي رفـع نسـبة المتعلمـین والقضـاء علـى األمیـة (المبیریـك، 

ن تكلفــة التــدریب ویقلــل مــن الوقــت الــالزم للتــدریب وكــذلك یقلــل مــ، درجــة كبیــرة إلــىم یمــن فعالیــة التعلــ

)&Guckel, 2002 Ziemer ویوفر بیئة تعلـم تفاعلیـة ویسـمح للطالـب بالدراسـة فـي الوقـت والمكـان .(

ویتیح عمـل مقـابالت ومناقشـات حیـة علـى الشـبكة، ویـوفر معلومـات  ).2004 الذي یفضله (عضابي، 

كــة وفعالیــات وتمــارین حتیاجــات المتعلمــین، ویــوفر بــرامج المحاكــاة والصــور المتحر احدیثــة تنســجم مــع 

  ). Al-Karam & Al-Ail, 2001تفاعلیة وتطبیقات عملیة (

  ):2002م اإللكتروني مزایا وفوائد عدیدة منها (الموسى، یوللتعل     

تجاوز قیـود المكـان والزمـان فـي العملیـة التعلیمیـة، فالطالـب لدیـه إمكانیـة الوصـول الفـوري للمعلومـة  .1

  وزمان معین.دون الحاجة للتواجد في مكان 

إتاحة الفرصة للمتعلمین للتفاعل الفوري إلكترونیًا فیما بینهم من جهـة وبیـنهم وبـین المعلـم مـن جهـة  .2

 أخرى من خالل وسائل البرید اإللكتروني ومجالس النقاش وغرف المحادثة وغیرها.
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حسـاس الطـالب بالمسـاواة فـي توزیـع الفـرص فـي العملیـة التعلیمیـة؛ فالطالـب  .3 یسـتطیع  رفع شعور وإ

اإلدالء برأیــــه فــــي أي وقــــت ودون حــــرج مــــن خــــالل الوســــائل اإللكترونیــــة، خالفــــًا لقاعــــات الــــدرس 

التقلیدیــة التــي تحرمــه مــن هــذه المیــزة، إمــا لســبب ســوء تنظــیم المقاعــد، أو لضــعف صــوت الطالــب 

  نفسه، أو الخجل أو غیرها من األسباب.

  رسمیة.المعلم حتى خارج أوقات العمل ال إلىسهولة الوصول  .4

  تقلیل األعباء اإلداریة بالنسبة للمعلم. .5

  أسالیب متنوعة ومختلفة أكثر دقة وعدالة في تقییم أداء المتعلمین. استخدام .6

مراعـــاة الفـــروق الفردیـــة بـــین المتعلمـــین وتمكیـــنهم مـــن الـــتعلم باألســـلوب الـــذي یتناســـب مـــع قـــدراتهم  .7

  وحسب سرعتهم الذاتیة.

ضـًا القـدرة علـى تلبیـة احتیاجـات المتعلمـین الفردیـة بحیـث یـتعلم ومن فوائـد التعلـیم اإللكترونـي أی

بالمعلومــات  االحتفــاظحســب ســرعتهم الذاتیــة، وتــوفیر تكلفــة التــدریب (اإلقامــة، الســفر، الكتــب) وتحســین 

وتوحید المحتوى والمعلومات  ،وسرعة تحدیث المعلومات في الشبكة ،في الوقت المناسب یهاوالوصول إل

یقلل من شعور الطالـب بـاإلحراج أمـام كما ، بةوتحسین التعاون والتفاعلیة بین الطل ،لجمیع المستخدمین

  ).Codone, 2001رتكابه خطأ ما (ازمالئه عند 

  الوسائط المتعددة والتكنولوجیا

فـي جمیـع منـاحي الحیـاة تلعـب دورًا ملموسـًا وهامـًا  تاالتصـاالأصـبحت تكنولوجیـا المعلومـات و 

وفــي التعلــیم بشــكل خــاص، فقــد ظهــرت كثیــر مــن المؤسســات التعلیمیــة التــي تبنــت  ،الیومیــة بشــكل عــام
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التعلیمــي كونهــا تســاعد علــى إیجــاد عملیــة  االتصــالتلــك التكنولوجیــا كوســائط ناقلــة فــي عملیــة  اســتخدام

  تعلیمیة فاعلة بالوسائط المتعددة، وتزید من دور المتعلم في ذلك. 

أضـــحت التطبیقـــات والبـــرامج المعتمـــدة فـــي عرضـــها للمعرفـــة والخبـــرات المتنوعـــة فـــي بیئـــة ولقـــد 

حقیـق نتـائج تعلمیـة الرئیسـة والحدیثـة فـي ت مسـارات، وهي تعتبر مـن أهـم السوبتعلیمیة تعتمد على الحا

جیــدة بــل ومتعــددة، وغالبــًا مــا تشــتمل هــذه التطبیقــات والبــرامج علــى الوســائط والتــي تحتــوي علــى نــص 

أو رســـــــــــــوم  ،)(videoأو فیـــــــــــــدیو  )(images أو صـــــــــــــور (Audio)أو صـــــــــــــوت  Text)(مكتـــــــــــــوب 

ة تشـعبی ارتباطـاتأو حتى  )d(Mapsخرائط أو Animations)(dأو حركیة )Illustrations(توضیحیة

   )2001(قندیل، . الً یمكنها أن تحتوي ما سبق كام

الوسائط المتعددة فـي التعلـیم، حیـث یـتم مـن  استخداموأكد الكثیر من المتخصصین على أهمیة 

تمكن متلقـي المعلومـة مـن التفاعـل والتجـول  ،خاللها تسهیل عملیة التعلیم وبناء قاعدة بیانات معلوماتیة

المعرفـة فـي أشـكال وصـیغ متعـددة، ویرجـع الـبعض سـبب  إلـىبحریة داخل البرنامج التعلیمـي والوصـول 

الخاصــة بالمعلومــات  Nodesقــد عُ وال Linksوالتوظیــف الصــحیح للــروابط  ســتخدامعملیــة اال إلــىذلــك 

عـدد مـن  معرفـة. األمر الـذي یسـاعد المـتعلم علـى )P-3)، 1995 Hofstetterالمتداخلة عند المتعلم 

  ) 2000العملیة عند دمج هذه المعارف في مواقف تعلمیة جدیدة (بسیوني،  الذهنیة المهارات

لمواجهــة قضــایا وظــواهر  طلبــةالوســائط المتعــددة، یتــیح الفرصــة لل اســتخدامب علــیمال شــك أن الت

بتكـار مـا اتفسیرًا من المتعلم في ضوء خبراته السابقة و طلب یتومواقف تعلیمیة غیر مألوفة، األمر الذي 

المعلومـات التـي تقـدم  اكتسـابوالذي بدوره یمكن المتعلم من  Active Learningیسمى بالتعلیم النشط 

شـــكل نصـــوص، وأصـــوات، ورســـوم، وصـــور بأنواعهـــا، ولقطـــات فیـــدیو،  علـــىعبـــر شاشـــات الحاســـوب 
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المهـارات  اكتسـابالمتعـددة فـي التحصـیل والفهـم لـدى المـتعلم، بـل و وبالتالي قـد یـؤثر التـدریس بالوسـائط 

  .مستمراریة في عملیة التعلالعملیة التي تمكنه من اال

 الوسائط المتعددة اإللكترونیة محاور 

هــي عبــارة عــن بــرامج تجمــع بــین مجموعــة مــن الوســائط كالصــوت والصــورة والحركــة والــنص   

). 2002جمیعهـا تحـت تحكـم الحاسـوب فـي وقـت واحـد (الموسـى، والرسم والفیدیو بجودة عالیة تعمـل 

فهــا ترینــر ( الصــوت والصــورة والــنص واألفــالم  تقــدیم) بــاألدوات المســتخدمة فــي تقنیــات traynorویعرّ

  ).2001(طهبوب والعواوده والشریف وحنیحن،  عملیة التعلیموغیرها من األسالیب المستخدمة في 

  المتعددة یمكن دراستها من خالل ثالثة محاور رئیسة وهي:وتكنولوجیا الوسائط    

ویـتم التركیـز فـي هـذا المحـور علـى األدوات المسـتخدمة P.5 2001,, (Mayer( الوسـائط الناقلـة -1

 اســتخداملغایــات عــرض وتقــدیم المســاحة التعلیمیــة بوالــذي یــتم توجیــه فــي نقــل البیانــات والمعلومــات، 

وكامیرا الفیـدیو، واألشـرطة وهـذا مـا  ازالمعرفة، مثل الحاسوب، والتلف وسیلتین أو أكثر من وسائل نقل

 , (P.340المــتعلم  إلــىأكثــر مــن أداة أو وســیلة لنقــل المعلومــات  اســتخدامأكــده لــویس مــن ضــرورة 

1993  , (Lewis   

القول بأن "تكنولوجیا الوسائط المتعددة هـي طریقـة لعـرض المـادة التعلیمیـة  ویمكن نماذج العرض : -2

تحـاد وتكامـل ألحـد الوسـائط المتعـددة مـع أخـرى أو أكثـر إلیجـاد نـوع مـن المرونـة االتي تتطلـب دمـج و 

  .ستدعاء المعلومات ویتم التحكم فیها هنا من خالل  الحاسوب وتطبیقاتهافي جلب و 

 ) P.80, 1998 (Tessmer,.  

بأن الوسائط المتعـددة  ( Galbreath, 1992 , P.15)  حیث أكد جال بریث  الوسائط الحسیة: -3
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طبیعة تعدد الحواس للشـخص المـتعلم وتتجلـى قـدرات الوسـائط  إلىعبارة عن تكنولوجیا متطورة تستند 

نهـا، وهـذا سـتفادة مسـتعمالها واالاالمتعددة في عرض ونقل المعلومات بعدة أشـكال وبعـدة صـیغ یمكـن 

األمر یقوم بعملیـة تسـهیل وتیسـیر كـل مـن عملیتـي التعلـیم والـتعلم، وبهـذا السـیاق أشـار "عبـد المـنعم " 

ـــد المـــتعلم مـــن خـــالل ترمیـــز  ىبـــأن الوســـائط المتعـــددة مـــا هـــي إال تكنولوجیـــا لتســـهیل عملیـــة الـــتعلم ل

، 1998 (عبــــد المــــنعم،ًا عــــالمحتــــوى التعلیمــــي ترمیــــزًا عقلیــــا بواســــطة البصــــر أو اللفــــظ أو كالهمــــا م

  ).175ص

رتكـــاز علـــى یرتكـــز حـــول المتلقـــي المـــتعلم بشـــكل أكبـــر مـــن اال محـــور الوســـائط الحســـیةأن  حیـــث  

ا تكنولوجیــــا تصـــــنع اإلثــــارة بــــالنظر والســــمع واإلحســــاس لـــــدى اعتبارهــــالوســــائط المتعــــددة أو األجهــــزة ب

(أصــوات، صــور، رســوم، نصــوص، المتعلمــین، وتقــوم علــى تقــدیم محتــوى تعلیمــي فــي أشــكال مختلفــة 

تلك الذاكرة طویلة األمد بعدة وسائل  إلىستقبال الحسیة لدى المتلقي المتعلم فیدیو) وتنتقل من أجهزة اال

ســتعدادات القــدرات واال اً ات للمــتعلم وأیضــاالهتمامــ، ولــذلك یــتم مراعـاة المیــول و اً وكیفــ اً وطـرق مختلفــة كمــ

محــددة عنــد تصــمیم بــرامج تكنولوجیــا الوســائط المتعــددة، وبــذلك یــتم الفعلیــة والواقعیــة لتحقیــق األهــداف ال

  ستثمار الوسائط التعلیمیة بطریقة منظمة وفاعلة في الموقف التعلیمي.االخبرات و  اكتساب

بالوســائط المتعــددة والتــي تحقــق النتــائج التعلیمیــة المحــددة والتركیــز علیهــا مــن الناحیــة  االهتمــامیجــب و 

 اســتخدام)، وذلــك عنــد القیــام بتصــمیم البــرامج واألنشــطة التعلیمیــة مــن خــالل نوعیــةالكمیــة ومــن ناحیــة الجــودة (ال

   .الوسائط المتعددة
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  عناصر الوسائط المتعددة:

  الوسیط الصوتي: -1

  طبیعیة كأصوات  المقصودة في برامج تكنولوجیا الوسائط المتعددة، قد تأتي بشكل أصواٍت األصوات 

(اإلنســـان والحیـــوان والظـــواهر الطبیعیـــة) أو تركیبیـــة صـــناعیة كالموســـیقى، أو التـــي تتضـــمن أصـــواتًا عدیـــدة 

نتـــري، لشـــرح مفهـــوم أو هـــدف تعلیمـــي معـــین كمـــا فـــي األصـــوات التعلیمیـــة، إن الصـــوت كمـــا جـــاء عنـــد  (رو 

  ) 181، ص1984

وأنـه  ت،أن العناصر الحسیة في برامج تكنولوجیا الوسائط المتعددة تعدد إلىوقد أوضح "عزمي"   

یمكــن الجــزم بــأن الصــوت یعتبــر مــن أهــم تلــك العناصــر، وأنــه یوجــد بعــدة صــیغ وأشــكال صــوتیة مثــل 

المؤثرات الصوتیة المصاحبة، والكلمات المنطوقة، والموسیقى، والمؤثرات بجمیع أشكالها وأنواعها والتي 

البصــــري مــــن خــــالل تهـــدف جمیعهــــا للقیــــام بمســــاعدة المــــتعلم والتیســــیر علیــــه لفهــــم المحتــــوى التعلیمــــي 

ه ألســـس اكتســـابنتباهـــه للتـــدعیم والتعزیـــز و اســـتثارة او المحیطـــة بالمـــادة الصـــوت، وزیـــادة إدراكـــه بالواقعیـــة 

  ).2001نظریة مرتبطة بمهارات عملیة متنوعة (عزمي، 

  وسائط الرسوم والصور الثابتة:  -2

بعــدا  ذات البعــدین وهمــاوتعتبــر وســائط الرســوم والصــور الثابتــة مــن الوســائط المتعــددة المرتبــة 

الطول والعرض ) وتستخدم وسائط الرسوم والصور الثابتة لتمثیل الواقع دون حركـة وتـأتي بعـدة أشـكال (

، مثـل الصـور الزیتیـة، p.131) ,2001 ,(Brevetionتستخدم فـي بـرامج تكنولوجیـا الوسـائط المتعـددة 

یر الشخصیة، وتلك الرسـوم الثابتـة مثـل: والصور المطبوعة، والصور الفوتوغرافیة سواء الشخصیة أو غ

والخـــرائط  )Caricature(، والتخطیطیــة)Cartoons(والكاریكــاتیر )Storyboard(الرســوم المسلســلة 
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)Maps ( والبیانیة)Charts ( ّيبالخطوط لفكرة أو للتعبیر عـن المعنـى، وتـأت اً وجمیعها تعتبر تمثیالً حر 

تلك األهمیة لهذه الوسائط المتعددة في تلك البرامج من قدرة تلك الوسـائط والرسـوم والصـور الثابتـة علـى 

تاحة الفرصة المادة التسجیل والتعبیر الدقیق لل   .مهارات عملیة ومعارف جدیدة  كتسابوإ

  الوسیط النصي: -3

التواصـل اللفظـي المكتـوب بـالرغم مـن أهمیـة الصـوت  إلـىوبشـكل مهـم  اً إن المتعلم یحتـاج دائمـ

إال أن ذلك ال یغني عن التواصل اللفظي المكتوب، ومن هنـا تـأتي ، نحو التعلم الصحیحلتوجیه المتعلم 

وذلـك مـن خـالل وجودهـا ، بـرامج تكنولوجیـا الوسـائط المتعـددة إثـراء النصـوص فـي اسـتخدامأهمیة دمج و 

  م أو كخطوط رئیسة لتوضیح وشرح محتوى تعلیمي معین كعناوین أو كتعلیمات أو كقوائ

عـدد مـن األشـكال التـي یمكـن أن یعـرض  إلى، )Vaughan ,1994, P.23(" فوغان " وأشار

ـــارات أو الفقـــرات  ـــل: الكلمـــات أو الجمـــل أو العب ـــا الوســـائط المتعـــددة مث ـــرامج تكنولوجی ـــنص فـــي ب بهـــا ال

وكــذلك  للتعریــف بالبرنــامج وشــرح أهدافــه وعــرض أهــم الموضــوعات وســرد للتوصــیات المختلفــة للمــتعلم.

أزرار التفاعل كاألزرار النصیة مثـل و الحاسوب  شرح وتوضیح لمجموعة األوامر التي تظهر على شاشة

  المساعدة أو الغلق أو الخروج.

) بعرض وتوضیح أهم القواعـد الرئیسـة  والتـي یجـب P.35, 1995, Twayوقد قام ت. واي (

  النص في برامج تكنولوجیا الوسائط المتعددة والتي نذكر منها: استخدامتباعها عند امراعاتها و 

  الفقرات الطویلة. استخدام إلىعدم اللجوء  

 الخطوط المعتدلة. استخدام  

 التباین اللوني. استخدام  
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 .الجمع بین الرسوم أو الصور والنصوص الشارحة لها في نفس الشاشة  

 .ترك مساحات فارغة بین الخطوط مع إدخال تأثیرات حركیة على النص 

  وسائط الرسوم المتحركة: -4

والصور الثابتة والتي تم إعدادها مسـبقًا مـن أجـل عرضـها علـى وتعتبر بمثابة سلسلة من الرسوم   

ومنهـا  ،والتـي ینـتج عنهـا إیحـاء بالحركـة ،شاشة الحاسوب بشكل متتاٍل ومتتابع وبسرعة معینة ومنتظمـة

تلــك التــأثیرات البصــریة لبــرامج تكنولوجیــا الوســائط المتعــددة مثــل: المســح والظهــور واإلختفــاء التــدریجي 

Fade in-out) (بتعــاد والتقریــب واال(zoom in-out)  واإلذابــةDissolve  ،أبــو الحســن)1998 ،

  ) .25ص

وتقــوم الرســوم المتحركــة بالعمــل علــى توضــیح وتركیــز تلــك الحركــات غیــر المرئیــة، وعلــى تلــك    

وعلــى تــوفیر الخبــرات البدیلــة للخبــرات الواقعیــة، كمــا  ،العالقــات والعملیــات المجــردة فــي المفــاهیم العلمیــة

عادتهــا عــدة مــرات فــي تقــوم بعــرض الحركــة بشــكل كامــل وفّعــ ال لیتســنى للمــتعلم المتلقــي فهمهــا بعمــق وإ

وهذا األمر هو  ...في الفهم، وهذا ما یحدث في الواقع بشكل فعلي االستزادةحالة عدم الفهم أو التعمق و 

المعرفة وتوظیفها وتنمیة المهارات العملیة وتعلمهـا  اكتسابفي  اً الذي یجعل الرسوم المتحركة تسهم فعلی

  ).35، ص1999لدى الطالب (النجدي، وراشد، وعبد الهادي، 

  الفرق بین مصطلحات الوسائط المتعددة، والوسائط الفائقة، والوسائط المتعددة التفاعلیة. -

  مجـــــــال التصــــــمیم الجرافیكــــــي وتكنولوجیــــــا التعلــــــیم ووســـــــائل د یجــــــد غیــــــر المتخصــــــص فــــــىقــــــ       

التعلــیم ومجــال الوســائط المتعــددة بأنــه لــیس هنــاك فــرق یــذكر بــین الوســائط المتعــددة، والوســائط الفائقــة، 

والوســائط المتعــددة التفاعلیــة و یرجــع ذلــك بســبب التــداخل الكبیــر فیمــا بــین تلــك المصــطلحات مــن حیــث 
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 :ية فیما بینهم إال أنه یمكن توضیح ما بینها من فروق كما یلالصفات والخصائص المشترك

  مفهوم الوسائط المتعددة

هـــــي عبـــــارة عـــــن نســـــیج متنـــــوع مـــــن النصـــــوص  أن الوســـــائط المتعـــــددة إلـــــىأشـــــارت حجـــــازي     

عـــرض الوســـائط  إلـــىوعنـــد إضـــافة التفاعلیـــة  ...، والصـــوت، والفیـــدیو، والرســـوم المتحركـــةیـــاتوالجرافیك

عنــد إضــافة خاصــیة التجــوال بــداخل العــرض  اً المتعــددة فتصــبح بــذلك الوســائط المتعــددة تفاعلیــة وأیضــ

  ).2002بغدادى، ال( .یصبح بذلك عرضًا للوسائط المتعددة الفائقة

 وتتكـون كلمـة ،عرفت الوسائط المتعددة فى مجال تكنولوجیا التعلیم منـذ أواسـط القـرن الماضـي

Multimedia  من قسـمین، القسـم األول یحمـل الكلمـة Multiتسـتخدم فـى اللغـة اإلنجلیزیـة بمعنـى  يوهـ

الحاملـة للمعلومـات كـالورق واألشـرطة واألقـراص السـمعیة  لالوسـائ إلـىMedia التعددیـة، وتشـیر كلمـة 

  ).211،ص1997والبصریة الممغنطة (عبد العظیم عبد السالم الفرجانى، 

المختلفة مثل الصوت و  االتصالمجموعة من وسائط  يلمتعددة هویذكر" كوجل" أن الوسائط ا

یصــال المعلومــة بفاعلیــة. إلــىالصــورة و الفیــدیو، تهــدف     تحقیــق الفاعلیــة فــى عملیــة التعلــیم والتــدریس وإ

)John Koegel  1994 , P.P.40-50(  

أن الوسائط المتعددة تعتبـر تكامـل بـین أكثـر  إلى) للتربیة والثقافة والعلوم(المنظمة العربیة  وأشارت

ــیممــن وســیلة واحــدة تكمــل كــل منهــا األخــرى عنــد العــرض أو الت ومــن أمثلــة ذلــك المطبوعــات، الفیــدیو،  عل

الوسـائط  إلـىولقـد تغیـرت النظـرة  ...الشرائح، التسجیالت الصوتیة، الحاسـوب، الشـفافیات، األفـالم بأنواعهـا

حیــث أوجــز  ،یهــا علــى أنهــا تكنولوجیــا قائمــة بــذاتها تعتمــد علــى الحاســوبحیــث أصــبح ینظــر إل ،المتعــددة

تفـاٌق عـام فـي الوقـت الحـالي علـى أن الوسـائط إفـي تعریـف الوسـائط بأنـه "هنـاك  )Awjaz Jirmy(جیرمـي
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  )2003(رضوان،  الحاسوب". استخدامب االتصالتجمیع إلثنین أو أكثر من وسائط  يالمتعددة ه

مـع الحاسـوب  االتصـالنـوع مـن أنـواع  يأن الوسائط المتعـددة هـ  )Lee Kee( لي كي و یرى

حیــث یمكــن أن تشــمل الــنص المكتــوب مــع الصــورة  ،بشــكل یجمــع المــادة العلمیــة التعلیمیــة بعــدة أشــكال

  .اً الثابتة أو المتحركة أو مع الصوت المسموع أو أن تجمع تلك األشكال جمیعها مع

ـــــه یمكـــــن للوســـــائط المتعـــــددة أن تكـــــون  ـــــةوأن ـــــة )Interactive( تفاعلی ـــــر تفاعلی -Non(أو غی

Interactive( أو فائقة)Ultra( منها.لخصائص كل  اً وذلك وفق )Lee, K. 2012(.  

الوسائط المتعددة غیر التفاعلیة بأنهـا عـروض الوسـائط  كل من إیفانوفا و إیفانوف حیث یعرف

ختیار أجزاء معینة إ إلىالنهایة دون أن یتحكم فى القفز  إلىالخطیة التى یشاهدها المستخدم من البدایة 

  (Ivanova, M, & Ivanov, G. 2011)  من المحتوى.

  عناصر الوسائط المتعددة بشكل عام

الحاسوب بأشكال  إلى ، ویتم نقلهالتي تفرض على المتعلم بشكل مطبوع: وهوالمادة التعلیمیة االنص )1

  .اً أكثر تشویق

ویجــب أن یراعــي فیهــا الوضــوح  متكــامالً  علــى شــكل سلســلة متتابعــة لتكــون عمــالً : تســتخدم الصــورة) 2

  .والنقاء وأن تكون معبرة ومتصلة بالموضوع األساسي للمادة التعلیمیة

على نفس المتعلم ألنها تزیـد مـن الجاذبیـة والتشـویق  اً : وذلك أن الصور المتحركة أفضل وقعالحركة) 3

  في البرنامج التعلیمي .

، التعلیمیة شریطة توظیفه بشكل جیدالنص في العملیة  ستخدامكبدیل ال اً : وقد یستخدم أحیانوتالص) 4

  .صوتیة بما یخدم المحتوى التعلیميسواء كان قراءة نصوص أو مؤثرات 
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، عملیة التعلیمیة في العصر الحدیثستخدمتها الا: یعتبر الفیدیو أقوى الوسائل التعلیمیة التي الفیدیو) 5

وأعطت التكنولوجیا صالحیة لمطوِّر المـادة التعلیمیـة ومسـتخدم الحاسـوب إلدخـال تسـجیالت الفیـدیو 

  الحاسوب وبذلك تكاملت عناصر الوسائط المتعددة كلها. إلى

  

  
  عناصر الوسائط المتعددة) 4شكل (

  البرامج المساعدة إلعداد الوسائط المتعددة

برنامج  وهو BLENDER مثل: )Graphic Preparation Programs(برامج إعداد الرسوم     -أ

  "3Dفي عالم " خاص

   )Image Preparation Programs(برامج إعداد الصور  -ب

  )Text Preparation Programs(برامج إعداد النصوص   -ت
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  )Audio Preparation Programs(برامج إعداد الصوت   -ث

  )Video & Animation Editing Programs(برامج إعداد الفیدیو والرسوم المتحركة   -ج

  )(Intearctive Media  لوسائط المتعددة التفاعلیةا

الوسـائط المتعـددة  ت المتاحـة والمسـتخدمة فـىاالتصـاال لجمیـع وسـائ اسـتخدامعروض تقـوم ب يوه

 اً من نص مكتوب، وصور ثابتة أو صور متحركة، وصـوت مسـموع وفیـدیو ورسـوم، وجـداول وهـى أیضـ

فقـط علـى جهـاز الحاسـوب وتمكـن المـتعلم  االعتمـادالتـى تقـوم ب تعتبر عروض وسائط غیر خطیـة وهـي

ختیـــار وعـــرض اتـــواتر المعلومـــات، حیـــث تســـمح للمـــتعلم بـــالتحكم فـــى تـــدفق و مـــن الـــتحكم المباشـــر فـــى 

  نتهاء أو اإلیقاف المؤقت من البرنامج في أي لحظة یرید.المحتوى والخروج واال

 يممیزات وخصائص الوسائط المتعددة التفاعلیة وما یمیزها عن غیرها هو التفاعلیة والت إن من   

 یحدث بین المتعلم والمادة التعلیمیة ". تجاهینإتصال بین إبأنها " )Najjar –)2001نجار  -عرفها

  خصائص الوسائط المتعددة التفاعلیة 

  :أوجزها حمدان بالنقاط التالیة 

فـي  ختـزان مجموعـات ضـخمة مـن المعلومـاتابالقدرة على  تفاعلیةالالمتعددة . السعة: تتمیز الوسائط 1

وهذا یعنى أن المستفیدین سیكون لدیهم إمكانیات الوصول السریع والسهل لمسـتودع  ،أشكال مختلفة

  ضخم من المواد التعلیمیة المختلفة.

لعــرض المعلومــات للمــتعلم، وتقــدیم  . المرونــة فــي تقــدیم المعلومــات: نتیجــة إتاحــة عــدد مــن الوســائط 2

أنهـا  إلـى باإلضـافة، لمـتعلم لـذلكریة جدیدة عند حاجـة االمزید من المعلومات من خالل مثیرات بص

  ستعدادات المعرفیة المختلفة.تتوافق مع التركیبات والتنظیمات المعرفیة المتباینة للمتعلمین ذوى اال



 
48 

كنظــام شــبكي یضــم مجموعــة مــن المحطــات المترابطــة  تفاعلیــةالالمتعــددة الوســائط : طبیعــة . الســرعة3

حیـث أن هـذه الـنظم تقـوم علـى  ،ج بشكل سریعموقع بالبرنام أيأي محطة من  إلىتسهل الوصول 

  أساس سهولة تناول كمیات أو أجزاء كبیرة من المعلومات یمكن أن یكتسبها المتعلم.

بیئـة تعلـم نشـطة متمركـزة حـول المـتعلم تقـوم علـى أسـاس  تفاعلیـةالالمتعددة الوسائط : توفر . التفاعلیة4

المــتعلم علــى المشــاركة والتفاعــل اإلیجــابي مــع وتشــجع ، والبرنــامج المتبــادل بــین الطالــب  االتصــال

  .المتعددة طلمقدمة من خالل الوسائالمعلومات ا

: تــوفر بیئــة تعلــم متنوعــة، فهــي تقــدم مزیجــًا وخلیطــًا مــن المثیــرات التــي تعمــل علــى التنشــیط . التنــوع5

شــــكال بــــین أ رتباطـــات، وذلــــك مـــن خــــالل االلمســـتخدم المختلفــــة بـــدرجات متباینــــةواإلثـــارة لحــــواس ا

  . لمخزنة على وسائط متنوعة ومتعددةالمعلومات ا

: یتم تنظیم المحتوى في فئات شاملة من المعلومات ، ویندرج تحتهـا عـدد رتباط البیني للمعلوماتالا .6

المحتـــوى بكـــم هائـــل مـــن المعلومـــات التـــي تقـــدم مـــن خـــالل  يمـــن الفئـــات األخـــرى الفرعیـــة التـــي تثـــر 

  )2002ویتم ذلك أثناء عملیة التصمیم. (حمدان،  الوسائط المتعددة 

البنائیــة: تمكــن المــتعلم مــن تكــوین مصــادر معرفتــه وبیئــة تعلمــه الخاصــة بــه، وتقــوم علــى نظریــات  .7

  التعلم البنائي.

ت والخبـــرات بالســـیر حســـب اســـتعدادمختلفـــي القـــدرات واالإمكانیـــة الـــتعلم الفـــردي: تســـمح للمتعلمـــین  .8

حتیاجــات المــتعلم وفــق تنظــیم فــائق المرونــة حیــث تعــرض البــرامج التعلیمیــة وفقــًا ال ،هم الــذاتياخطــو 

عادة تشكیل المعلومات والتنقل بالطریقة التي تناسب كل فرد. ،غیر ملزم   فتیسر للمتعلم تغیر وإ
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مجموعـات صـغیرة یتفـاعلون ویتشـاورون ویتشـاركون فـي  تعلمون معًا فـيإمكانیة التعلم التعاوني: الم .9

فیزیــد التحصــیل  ،جتماعیــة ولــیس المنافســةابنــاء نمــاذجهم المعرفیــة مــن خــالل الممارســة فــي مواقــف 

  ویبقى أثر التعلم لفترات أطول.  ،بتكاريوینمي التفكیر اإل

لتعلیمیة الجماعیة التي تقـدم فـي الفصـول . إمكانیة التعلم في مجموعات كبیرة: من خالل العروض ا10

فـى  تفاعلیـةالالمتعـددة الوسـائط حیـث تسـاعد  ،الدراسیة وقاعات المحاضرات لعدد كبیر من الطـالب

  . عرض العناصر السمعیة والبصریة والحركة

والتشـجیع علـى التفكیـر الترابطـي فـي عقـل  االتصـالتنمیة مهـارات التفكیـر: بالتأكیـد علـى مصـادر  .11

كمــا تــدعم التفكیــر المنطقــي مــن خــالل عناصــر المعلومــات التــي تــرتبط معــًا والتــي تجعــل ، الطالــب

  .بعد فهمهاذات المعنى  رتباطاتالطالب یبنى معرفته بواسطة صنع اال

فـي   حكم المطلـق للمـتعلمالـت تفاعلیـةالالمتعـددة الوسـائط . تنوع مسارات وطرق اإلبحار: تتـیح بـرامج 12

حیث ال یوجد أیة قیود على تحرك المتعلم وسیره في البرنامج، وتتحقـق حریـة ، التنقل بین معلوماتها

  .تفاعلیةالالمتعددة الوسائط المتعلم من خالل التنوع في أسالیب وطرق اإلبحار في برامج 

علــى عــدد مــن نقــاط التفاعــل مثــل  تفاعلیــةالالمتعــددة الوســائط بــرامج  ي. تعــدد أشــكال التفاعــل: تحتــو 13

ـــارات متعـــددة تمكـــن المـــتعلم مـــن  ـــى خی ـــوائم الرأســـیة التـــي تحتـــوى عل ـــاط النشـــطة، والق األزرار، والنق

وروابط عن طریق مجموعة من  اإلبحار والتجول بین الكلمات المتصلة بصور أو موسیقى أو فیدیو

مكانیة الوصول الحر لكل وحدات الجستراتیاإل   )2002مقرر. (حمدان، یات، وإ

   )Ultra Media( الوسـائط الفائـقة

وتتضــمن تلــك  ،علــى تقــدیم المعلومــات بواســطة الحاســوب االعتمــادوتعتبــر أداة تكنولوجیــة تقــوم ب
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حیث  داخلیة غیر خطیة ارتباطاتوذلك من خالل عدة  ،االتصالمتعددةً من وسائط  المعلومات أشكاالً 

  وتصفح المعلومات بشكل سریع. استعراضتسمح للمتعلم ب

مــــن  يالتــــرابط بــــین أ اســــتخدامأن الوســــائط الفائقــــة تقــــوم ب إلــــى فــــورغعبــــد النضــــال وضــــح أ و

النصــوص المكتوبــة، ولقطــات الفیــدیو، والرســومات والصــور وفــق مــا تســمح بــه حلقــات الــربط بــین تلــك 

   )2012فور، غعبد ال( الوسائط لتقوم بالتعبیر وتقدیم األفكار والمعلومات.

  :بما یلي أهم الخصائص الممیزة للوسائط الفائقةأوجز البغدادي و 

ه استخداموالذي یمكن المستخدم عند  )Active or Ultra Text(النص النشط أو الفائق استخدام - 1

البحــــث فــــى كافــــة  اســــتخدام إلــــىمــــن الوصــــول بشــــكل مباشــــر للمعلومــــة المطلوبــــة بــــدون الحاجــــة 

  نقاط سابقة. إلىنقاط الحقة أو الرجوع  إلىنتقال الصفحات وكذلك اإل

ویســمى ذلــك الوصــول  ،)Paths(والمســارات )Links( رتباطــاتاالللمعلومــة مــن خــالل الوصــول  - 2

  ).Non-Linear Access to Information( غیر الخطى للمعلومات

وهــي تأخــذ أحــد األشــكال مثــل الــنص أو الصــوت أو الفیــدیو أو  ،والوصــالت رتباطــاتاال اســتخدام - 3

بوصـل المعلومـات مـع بعضـها الـبعض لتشـكل بـذلك شـبكة مـن  رتباطـاتوتقـوم بعـد ذلـك اال ،الرسـم

 المعلومات.

یمكن ألنظمـة الوسـائط الفائقـة تخـزین كمیـات ضـخمة مـن المعلومـات فـي بیئـة معلومـات الوسـائط  - 4

 مثل النص المكتوب والصورة الثابتة أو المتحركة والصوت والفیدیو. :المتعددة وبأشكال متعددة

وسـائط المتعـددة هــي تجمیـع لعناصـر الــنص المكتـوب، والصـوت المســموع، والصـورة الثابتــة، الن إ  

والصــورة المتحركــة فــي العــرض الواحــد، وتكــون هــذه الوســائط تفاعلیــة عنــدما یعطــي المســتخدم الــتحكم 
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نتقـاء المعلومـات التـى یرغـب بعرضـها وتصـبح هـذه الوسـائط فائقـة عنـدما او  والحریة فـي أسـلوب العـرض

  ن المستخدم من تصفح العرض.یتزود محتوى العرض بوصالت لربط العناصر خاللها لتمك

الوســائط المتعــددة ســیقوم بإیجــاد التفاعــل اإلیجــابي النشــط والمتبــادل  اســتخدامإن التــدریس الــذي یــتم ب

وذلــــك مــــن خــــالل قیــــام المتعلمــــین بالممارســــة والتــــدریب والمحاكــــاة وحــــل  ،بــــین المــــتعلم والبرنــــامج التعلیمــــي

وهـــذا لـــن یـــتم أو یكـــون إال مـــن خـــالل تلـــك الفســـحة والمجـــال فـــي حریـــة التعامـــل مـــع المحتـــوى  ...المشـــكالت

بیئــة التعلــیم ومجــال ومــن جهــة أخــرى تــدعم بیئــة الوســائط المتعــددة P.297, ,1998  (Stresbel(التعلیمــي 

حیـث أنـه عنـدما  ,P.25) (Honnum,2001 تكنولوجیا الوسائط المتعددة، مفهوم البنائیة استخدامالتدریس ب

یكــون المــتعلم أكثــر نشـــاطًا وقــدرة علــى بنــاء هیكلـــه المعرفــي بنفســه، یحــدث الـــتعلم الفعــال وبالتــالي یــتم بنـــاء 

لدیـــه مـــن خـــالل المشـــاهدة الهادفـــة والتفاعـــل مـــع العـــروض واللقطـــات والنصـــوص  الكامـــل والمتـــرابط المعنـــي

 ج.واألصوات والتصفح والبحث عن المعرفة بحریة داخل البرنام

  تاریخ البرامج التعلیمیة متعددة الوسائط

  هناك أربع مراحل متسلسلة لتطور طرق وأسالیب برمجة المقررات التعلیمیة هي:

ـــــل  اســـــتخدام) 1 ـــــي تتطلـــــب خبـــــرة ومعرفـــــة واســـــعة بمجـــــال البرمجـــــة مث لغـــــات البرمجـــــة العامـــــة: والت

  ) PASCAL languageباسكاللغة و  ،BASIC language بیسك (لغة

  )Visual Basicمجة مثل (لغات تألیف خاصة: وتتطلب خبرة واسعة بالبر  استخدام) 2

  . (Formation Systems) نظم تألیف المقررات استخدام) 3
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نظــم تــألیف برمجیــات الوســائط المتعــددة: وهــي المرحلــة األخیــرة التــي تتــیح لمســتخدمیها  اســتخدام) 4

عــروض تعلیمیــة  إنتــاجفتتــیح  ،دون الحاجــة لخبــرة فــي البرمجــة ســتخداماالثنــاء أفــي مرونــة كبیــرة 

  )2012فور، غعبد ال(. قل وقت ممكن بطریقة مماثلة (للعروض التقدیمیة)أمتعددة الوسائط في 

  نظم تألیف برمجیات الوسائط المتعددة 

  للتحكم بمواضیع الوسائط المتعددة ومنها: ة رسومیةتقدم واجهو  ،برمجةال لمبتدئيبتكارها اتم قد و 

   Multimedia Tool Book ملتمیدیا تول بوك  -1

   Multimedia Director میكرومیدیا دایریكتور  -2

    Multimedia Builder              ملتمیدیا بلدر  -3

   Media Forge میدیا فورج   -5

     Flash Media                  فالش میدیا  -6

  الشروط الواجب توافرها في برامج الوسائط المتعددة هي:

  كثرمن طریقة.أح تقدیم المحتوى بیتصمیم تفاعلي: بحیث تتلتوفر كل البدائل الممكنة ل -1

  تتیح إمكانیة تكوین روابط ومسارات بین مكونات البرنامج التعلیمي. -2

  تسهم في تقدیم التفرع المناسب داخل البرنامج. -3

  بتوفیر قدر ممكن من لغات البرمجة. تتمیز -4

  تتمیز بتوفیر حریة التنقل بین فروع البرنامج التعلیمي. -5

  كبر قدر من الوسائط المتعددة لتقدیم وعرض الرسالة التعلیمیة.أتوظف  -6

  البرمجیات. إنتاجمن  علمینغلب المأتتمیز بالبساطة والسهولة بحیث تمكن  -7
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  )(Najjar.L, 2001 ختبارات.اال لةأسئتدعم أنواع متعددة من  -8

  برمجیات الوسائط المتعددة في التعلیم استخدامفوائد 

تكنولوجیـا التعلـیم لتسـهیل وتیسـیر الـتعلم  اتجاهـات حـدأبرمجیـات الوسـائط المتعـددة  ضحتلقد أ

  للفوائد التي تحققها تلك البرمجیات ومنها :

  .للتخزین في الذاكرة قابلالمعلومة بشكل  صورة ةصیاغ: أي تساعد على ترمیز المعرفة -1

  .خالل التنوع في المثیرات الحسیة : منهنتباتساعد على اإلدراك وجذب اإل -2

المعرفــة وتشــجع الطالــب علــى  اكتســابفــي التقیــیم الــذاتي  تمكــن مــنتنمــي المهــارات فــوق المعرفیــة:  -3

  التأمل والتفكیر فیما یفعل.

نتبــاههم وفضــولهم اثــارة إ لــتعلم: فهــي تعمــل علــى تحــدي تفكیــر الطلبــة و تســتثیر دافعیــة الطلبــة نحــو ا -4

  والثقة بالنفس. ىوتشعرهم بالرض

إتاحـــة برمجیـــات الوســـائط المتعـــددة للمعرفـــة حســـب قـــدرات وحاجـــات  :تحقـــق مبـــدأ الفـــروق الفردیـــة  -5

  الطلبة وتوفیر البدائل المتعددة.

ــــ -6 م یبنــــاء نمــــاذجهم العقلیــــة وتنمیــــة مهــــارات التعلــــمســــاعدة المتعلمــــین علــــى : م النــــوعيیتحقــــق التعل

  على بناء تعلمه الخاص.الطالب وتحقیق التعلم النشط والفعال ومساعدة  ،كتشافباال

المعلومــات ألطــول مــدة زمنیــة  اســترجاعنتقالــه : القــدرة علــى تــذكر و ام و یثــر التعلــأتســاعد علــى بقــاء  -7

  وتطبیقها في مواقف جدیدة.

القیـام باألنشـطة والتجـارب  إمكانیـةتوفر بیئة آمنة خالیة من المخاطر تتعدى حدود الزمـان والمكـان: -8

)العملیة قبل تنفیذها (ا   .Fabry, D (1998( .فتراضیًا
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  تطبیقات الوسائط المتعددة في العملیة التعلیمیة

  في ست مجموعات:  التي تستخدم فیها الوسائط المتعددة تنحصر أكثر المجاالت التعلیمیة  •

  .Tests ختبارات. اإل1

  .Educational Entertainment. البرامج الترفیهیة التعلیمیة 2

  .Ancyclopedias & Dictionaries. الموسوعات والمعاجم 3

  .Global Education Systems. نظم التعلیم العالمیة 4

  . Specailazed Education Systems. نظم التعلیم المتخصص5

: ومـن أمثلـة   Universities & Colleges of the Internet جامعـات وكلیـات اإلنترنـت. 6

ــــــددة التعلیمیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم : ـــــــــــــــــة للوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــائط المتعـــــــــــــــــــــــــــــــ   التطبیقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الحیــــــــــــــــــــ

والمـؤتمرات عبـر الفیـدیو  لكتروني وعقـد المـؤتمرات بواسـطة الكمبیـوتر والمـؤتمرات الصـوتیةالبرید اإل

  .)2003رضوان، (

  ة الوسائطددعالبرمجیات التعلیمیة مت إنتاجمراحل 

  التصمیم إال أن هناك خطوات رئیسة مشتركة بینها هي:، هناك نماذج مختلفة لخطوات

  : وتمر بالخطوات اآلتیة:Stage of Analysis مرحلة التحلیل -1

والمســتوى (النمــو العقلــي والدراســي والمعرفــة المســتهدفة المتعلمــین الطلبــة أو فئــة أ ) تحدیــد خصــائص 

   .وغیرها )جتماعياال

  .ب ) تحدید األهداف التعلیمیة

  .وفروع متسلسلةModules مودیوالت  إلىج) تحدید المحتوى العلمي وتنظیمه وتقسیمه 
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ـــد طـــرق و  ـــاد) تحدی ـــیســـتراتیجیات التعل األهـــداف  طبیعـــة عـــدد أولطبیعـــة المحتـــوى والمتعلمـــین و  اً م وفق

  .المنشودة

بطـرق جمـیعهم و فاعل ومشـاركة الطـالب ـالتـي تثیـر تـالمختلفة و ه) تحدید الوسائل التعلیمیة واألنشطة 

  .متعددة

جــراءات المنشــودة لمســتوى المتعلمــین واألهــداف  اً وفقــوتنوعهــا و) تحدیــد أســالیب التقــویم  والمحتــوى وإ

  .العالج

  : وتمر بالخطوات اآلتیة:Design Stageمرحلة التصمیم  -2

كالتدریب أو التـدریس الخصوصـي أو المحاكـاة  ...ختیار نموذج التصمیماالتصمیم التعلیمي: فیتم   -

  أو األلعاب التعلیمیة.

  تصمیم مخطط السیر في البرنامج.  -

زمـــة كالصـــوت والصـــور اللا ) وتصـــمیم الوســـائطScreens-تفاعـــل (الشاشـــاتتصـــمیم واجهـــات ال -

  والرسوم وغیرها.

وهــو الوصــف النهــائي التفصــیلي لشاشــات  :Script Writing Stage كتابــة الســیناریو مرحلــة -3

برنــامج محوســب وموضــع كــل  إلــىالبرنــامج بمــا یتضــمنه مــن نصــوص وأصــوات علــى الــورق لتحویلــه 

  عنصر في الشاشة بحیث تحتوي على كثیر من عوامل الجذب والتشویق.

ـــة التنفیـــذ -4 ـــImplementationEstage مرحل ـــىل الســـیناریو : بتحوی ـــامج تعلیمـــي والتجمیـــع  إل برن

  لكل عنصر من عناصر الوسائط المتعددة في ضوء األهداف المنشودة. نتاجواإل
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: بعرضــه  Development  &Stage of Experimentation مرحلــة التجریــب والتطــویر -5

الجیـد  نتـاجعلى مجموعة مـن المحكمـین لمعرفـة صـالحیة البرنـامج ومطابقتـه لمواصـفات التصـمیم واإل

  ).Lee K. 2012( ومدى صحة وسالمة الجوانب العلمیة والتربویة والتقنیة.

  التعلیمیة بشكل عام ةخصائص برامج الوسائط المتعدد

  )5الشكل رقم ( نظرأ 

مــن  تفاعــللإثارتــه لدرجــة  ســائط بمــدىقیــاس البرنــامج التعلیمــي متعــدد الو ی: Interactiveالتفاعلیــة  -1

  .المتعلم قبل الطالب أو

والـدمج بینهـا لتشـكل مزیجـًا متكـامالً  ،ختیار المناسـب للوسـائط المناسـبةاال :Integration التكاملیة -2

  لعدد من العناصر المحققة لألهداف المنشودة. اً ومترابط

ومراعــاة  ،للمتعلمــین المهــارات الفردیــةعتمــاد بــرامج الوســائط المتعــددة علــى ا: Individual الفردیــة -3

  مستوى اإلتقان. إلىحتى الوصول جمیعًا  التحصیلیة فیما بینهمالفروق 

: قــــدرة البرنـــامج التعلیمــــي متعـــدد الوســــائط علـــى عــــرض المحتـــوى بعــــدة أشــــكال Diversity التنـــوع -4

  مخاطبة حواس اإلنسان المختلفة.

اســــطة بــــرامج الوســــائط التعلیمیــــة التــــي تــــم إنشــــاؤها بو : عــــرض ونشــــر البــــرامج Globalityالكونیــــة  -5

  الشبكات العالمیة. من خاللالمتعددة 

مــن حیــث التعــدیل أو : الــتحكم بعناصــر البرمجیــات التعلیمیــة متعــددة الوســائط Flexibilityالمرونــة  -6

  .التطویر أو الحذف
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عل یحقق التفا : ترتیب توقیتات تداخل العناصر المختلفة المكونة للبرنامج بماDigitizationالتزامن -7

 )2008والتكامل بینها. (السعود، 

  

  ) خصائص الوسائط المتعددة 5الشكل رقم ( 
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  فریق عمل برامج الوسائط المتعددة

   Project Manager مدیر المشروع   )1

 Media Designer مصمم الوسائط   )2

  Project Author كاتب المشروع    )3

  Video Specialist متخصص الفیدیو   )4

  Audio Specialist متخصص الصوتیات   )5

  )2008(السعود،  Project Programmer مبرمج المشروع  )6
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  السابقة اتـــــدراسال

  -أ) الدراسات العربیة:

  )2003( أبو هوال، والشناق، والبواب دراسة -1

طلبة كلیة العلـوم فـي الجامعـة  اتجاهاتالوسائط التعلیمیة المتعددة على  استخدامأثر "  :بعنوان   

  ." األردنیة

طلبــة كلیــة  اتجاهــاتالوســائط التعلیمیــة المتعــددة علــى  اســتخدامأثــر  استقصــاء إلــىهــدفت هــذه الدراســة  

) طالبــًا وطالبــة ممــن یدرســون الكیمیــاء 118وتكونــت عینــة الدراســة مــن ( ،العلــوم فــي الجامعــة األردنیــة

أن الطلبــة الــذین درســوا  إلــى، وقــد أظهــرت نتــائج الدراســة  2000/2001العامــة العملیــة للعــام الجــامعي 

یـــتم دراســـتها وتعلمهـــا لرفـــع المهـــارات الذهنیـــة  ،علمیـــة اتجاهـــاتبطریقـــة الوســـائط المتعـــددة قـــد اكتســـبوا 

  من الطلبة الذین درسوا بالطریقة التقلیدیة. لأفضوالعلمیة 

  )2003القرارعة (التي أجراها دراسة لا -2

الوسـائط التعلیمیـة المتعـددة ومسـتوى التحصـیل السـابق  اسـتخدامأثـر طریقـة التـدریس ب"  :بعنوان   

. "والجـنس فـي التحصـیل العلمــي فـي مـادة الكیمیــاء لطلبـة الصـف التاسـع األساســي ودافعیـة الـتعلم لــدیهم

 الوســــائط التعلیمیــــة المتعــــددة ومســــتوى اســــتخدامأثــــر طریقــــة التــــدریس ب استقصــــاء إلــــى الدراســــة وهــــدفت

التحصـــیل الســـابق والجـــنس فـــي التحصـــیل العلمـــي فـــي مـــادة الكیمیـــاء لطلبـــة الصـــف التاســـع األساســـي 

) طالبًا وطالبة موزعین في أربع شعب مـن الصـف 80وتكونت عینة الدراسة من (، ودافعیة التعلم لدیهم

  التاسع األساسي في مدارس الطفیلة الحكومیة. وقد أظهرت الدراسة النتائج التالیة:
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الوسـائط التعلیمیـة المتعـددة فـي التحصـیل العلمـي فـي مـادة  اسـتخدامأثـر طریقـة التـدریس ب تفوق

الكیمیـاء ودافعیـة الـتعلم للطلبـة، وتفـوق اإلنـاث علــى الـذكور فـي التحصـیل العلمـي، لكـن دافعیـتهم للــتعلم 

لعلمـي كانت متكافئة، وتفوق الطلبة مرتفعي التحصـیل علـى الطلبـة منخفضـي التحصـیل فـي التحصـیل ا

ودافعیــة الــتعلم، مــع أن الوســائط التعلیمیــة المتعــددة قــد أفــادت الطلبــة منخفضــي التحصــیل فــي النتاجــات 

 التعلمیة.

طریقة الوسائط التعلیمیة المتعددة في تدریس المواد العلمیة وبخاصـة  استخداموأوصت الدراسة ب

جراء المزید مـن الدراسـات  مادة الكیمیاء، وتصمیم برمجیات تعلیمیة تراعي الفروق الفردیة بین الطلبة، وإ

  حول أثر الوسائط المتعددة في نتاجات تعلیمیة مختلفة.

 (2014) دراسة الیامي هدى3- 

اعلیــة الكتـاب اإللكترونـي التفــاعلي لتنمیـة مهـارات تصــمیم وتوظیـف الــرحالت قیـاس ف"  :بعنـوان

  ."المعرفیة عبر الویب

قیـــاس فاعلیـــة الكتـــاب اإللكترونـــي التفـــاعلي لتنمیـــة مهـــارات تصـــمیم  إلـــىهـــدفت هـــذه الدراســـة 

إلجـراء هـذه الدراسـة المـنهج الوصـفي التحلیلـي  اسـتخدامتـم وقد  ،الویب وتوظیف الرحالت المعرفیة عبر

) طالبــة، بقســم التربیــة الخاصــة فــي مســاري 30والمــنهج شــبه التجریبــي كمــا تألفــت عینــة الدراســة مــن (

الموهبـة وصـعوبات الـتعلم،  ببرنـامج الدراســات العلیـا التربویـة فـي جامعــة الملـك عبـدالعزیز بمدینـة جــدة، 

) طالبـة للمجموعـة التجریبیـة 15والتي تمثلت في ( 2014م الجامعي في الفصل الدراسي األول من العا

ســتخدمت اتفــوق المجموعــة التجریبیــة (التــي  إلــى) طالبــة للمجموعــة الضــابطة، وتوصــلت الدراســة 15و(

  الكتاب اإللكتروني.
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  ) 2014دراسة عبدالغفور ( -4

الكتــــاب اإللكترونــــي فــــي العملیــــة التعلیمیــــة دراســــة مســــحیة ألعضــــاء هیئــــة  اســــتخدام"  :بعنـــوان

   ." / الرصافة " التدریس في معهد اإلدارة

التعریف بالكتاب اإللكتروني كأحد أهم مصـادر المعلومـات اإللكترونیـة  إلىهدفت هذه الدراسة و 

لممیــزات التــي یتمتــع بهــا المســتخدمة فــي الجامعــات ومراكــز المعلومــات، وتــم تســلیط الضــوء علــى أبــرز ا

  الكتاب اإللكتروني، وكشف أهمیته في التعلیم الجامعي وأشكال تصمیمه و األجهزة القارئة له .

یئة التدریسیة الكتاب اإللكتروني من ِقبل أعضاء اله استخدامالتعرف على واقع  إلىكما وتهدف الدراسة 

 باإلضــافةه ســتخدامالــدوافع الباب و ســاألالرصــافة فــي دعــم عملیــة التعلــیم والكشــف عــن أهــم  فــي معهــد

  ه .استخداملتحدید المشاكل والصعوبات التي تحول دون 

كثــر المنــاهج مالئمــة أ اعتبــارهعتمــدت هــذه الدراســة بالجانــب العملــي علــى المــنهج المســحي باو    

وتوزیعهــا علــى عینــة  االســتبانةســتخدمت الباحثــة فــي عملیــة جمــع البیانــات علــى الموضــوع البحــث وقــد 

  عضو تدریس. 65البحث المكونة من 

الكتاب اإللكتروني أنه یحتوي  استخدامعدد من النتائج وأهمها إن أسباب  إلىوتوصلت الباحثة 

الیـومي عنـد تصـفح  العناصـر التشـویقیة والجـذب والبعـد عـن الـروتین إلـى باإلضـافةعلى وسائط متعـددة 

الوقــت والجهــد فــي البحــث عــن  اختصــارالكتــاب اإللكترونــي هــو  اماســتخدوأهــم دوافــع ، الكتــاب الــورقي

وفـــي ضـــوء الدراســـات الســـابقة یمكـــن القـــول بـــأن الكتـــاب اإللكترونـــي التفـــاعلي یعتبـــر بیئـــة  ،المعلومـــات

  ستراتیجیة تدریسیة ممتعة ومشوقة وهو غیر موجود في الكتاب الورقي.اتعلیمیة تفاعلیة و 
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 )2014دراسة الحسني ( -5

بتـدائي فـي ضـوء معـاییر قویم الكتاب اإللكتروني في اللغـة العربیـة للصـف الثالـث اإلتبعنوان: " 

  ".الجودة

تقویم الكتاب اإللكتروني في اللغة العربیـة للصـف الثالـث االبتـدائي  إلىهدفت الدراسة الحالیة و  

فــي ضــوء معــاییر الجــودة. وقـــد حاولــت هــذه الدراســة اإلجابــة عـــن الســؤالین التــالیین: مــا معــاییر جـــودة 

لىالكتاب اإللكتروني؟ و  بتـدائي؟ االأي مدى تتوافر تلك المعاییر في كتاب اللغة العربیة للصف الثالـث  إ

قامت الباحثة بإعداد قائمـة بمعـاییر جـودة الكتـاب اإللكترونـي وتحلیـل الكتـاب  سئلةة عن هذه األولإلجاب

 .في ضوئها

 ةعشرة معاییر رئیس بلغمعاییر جودة الكتاب اإللكتروني  وكانت أهم نتائج هذه الدراسة أن عدد

) مائـة وأربعـة وعشـرین 124هـذه المعـاییر علـى ( شـتملتا(سبعة معاییر تربویة وثالثة معاییر فنیة). و 

، تــوافر واحــد وثالثــون مؤشــرًا منهــا بدرجــة كبیــرة بنســبة  ، كمــا تــوافر ثمانیــة وعشــرون مؤشــرًا %25مؤشــرًا

؛ مما یعني أن %52.42بنسبة  ، بینما لم یتوافر خمسة وستون مؤشراً %22.58بدرجة متوسطة بنسبة 

 اعل الطلبة مع الكتاب اإللكتروني تف إلى، تشیر أكثر من نصف المؤشرات

  ) 2015( الخوالدة دراسة -6

ســتراتیجیة الوســائط المتعــددة فــي التحصــیل وتنمیــة مهــارات ا اســتخدامأثــر التــدریس ب بعنــوان: "

التفكیـر الناقــد لـدى طلبــة الصـف العاشــر األساســي فـي مبحــث التربیـة اإلســالمیة بعمـان الثانیــة بالمملكــة 

  ".األردنیة الهاشمیة
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ســـتراتیجیة الوســـائط المتعـــددة، كمـــا تـــم ا اســـتخدامبنـــاء برنـــامج تدریســـي ب إلـــى  الدراســـةهـــدفت  

ختبــار تــورانس للتفكیــر اإلبــداعي، وتكونــت عینـــة اختبــار تحصــیلي بمــادة التربیــة اإلســالمیة و ا اســتخدام

عشــوائیًا  ختیــارهم بطریقــة قصــدیة توزعــوا علــى شــعبتین دراســیتین، وقــد تــما) طالبــًا تــم 62الدراســة مــن (

عتیادیــة، واألخــرى ) طالبــًا تــم تدریســها بالطریقــة اال34تحدیــد إحــداهما كمجموعــة ضــابطة بلــغ عــددها (

ستراتیجیة الوسـائط المتعـددة. وأظهـرت نتـائج الدراسـة تفـوق ا استخدام) طالبًا درست ب28تجریبیة بلغت (

صیل والتفكیـر الناقـد علـى المجموعـة ستراتیجیة الوسائط المتعددة بالتحإالمجموعة التجریبیة التي درست 

ســتراتیجیة ا اســتخدامالضــابطة. وفــي ضــوء تلــك النتــائج أوصــت الدراســة بضــرورة تــدریب المعلمــین علــى 

  سالمیة.الوسائط المتعددة في تدریس التربیة اإل

  )2015هالة ( دراسة -7

  ."تصمیم كتاب إلكتروني في مقرر تصنیف النبات بجامعة الخرطوم"بعنوان    

تصــمیم وتجریــب كتــاب إلكترونــي فــي مقــرر تصــنیف النبــات بقســم األحیــاء كلیــة  إلــى دراســةهــدفت الو  

الطــالب نحــو الكتــاب اإللكترونــى، وذلــك مــن خــالل اإلجابــة  اتجاهــاتالتربیــة جامعــة الخرطــوم، ومعرفــة 

 عــن الســؤال الــرئیس وهــو: مــا مــدى فاعلیــة الكتــاب اإللكترونــي فــي تــدریس مقــرر تصــنیف النبــات علــى

  الطالب بكلیة التربیة جامعة الخرطوم؟ اتجاهاتالتحصیل الدراسي و 

ـــي ا، أهـــداف البحـــث واإلجابـــة عـــن أســـئلته وصـــوًال لتحقیـــق  ســـتخدمت الباحثـــة المـــنهج الوصـــفي التحلیل

 المنهج التجریبي. إلى باإلضافة

ن مجتمع البحث من طالب المستوى الرابع بقسم النبات كلیة العلـوم، المسـتو     الثالـث بقسـم  ىتكوَّ

ختیـــار علـــى طـــالب األحیـــاء كلیـــة التربیـــة، المســـتوى الثالـــث كلیـــة الزراعـــة بجامعـــة الخرطـــوم، ووقـــع اال
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م مـن 2012 -2011طالبـًا للعـام الدراسـي 72المستوى الثالث بقسم األحیـاء كلیـة التربیـة البـالغ عـددهم 

التحصــــیلیة كــــأدوات للدراســــة  ختبــــاراتواال االســــتبانةســــتُخِدمت امجتمــــع البحــــث الكلــــي كعینــــة قصــــدیة. 

  .الدلیل اإللكتروني الذي قُدم للطالب إلى باإلضافة

 إلــىیــؤدي الكتـاب اإللكترونــي فـي مقــرر تصـنیف النبــات  -الدراســة مـا یلــي: وكانـت أهــم نتـائج 

  زیادة التحصیل الدراسي للطالب. 

  الكتاب اإللكتروني في تدریس مقرر تصنیف النبات.  استخدامإیجابیة نحو  اتجاهاتأظهر الطالب  -

 ىالكتــاب اإللكترونــي فــي التــدریس یعــز  اســتخدامالطــالب نحــو  اتجاهــاتیوجــد فــرق دال إحصــائیًا فــي  -

  ب.لتدریبیة فى مجال تطبیقات الحاسو لتحاق الطالب بالدورات اا إلى

  ) 2015دراسة محمد ( -8

المقتــرح لمقــرر األحیــاء بالصــف األول الثــانوي علــى التحصــیل أثــر الكتــاب اإللكترونــي "بعنــوان 

لمقـرر   تصـمیم كتـاب إلكترونـي مقتـرح إلـى هدفت هذه الدراسـةو ، "الدراسي للطالب بوالیة جنوب دارفور

ـــــــــــاء للصــــــــــــــــــــــف األول الثــــــــــــــــــــــانوي علــــــــــــــــــــــى   ي تفــــــــــــــــــــــاعلي نــــــــــــــــــــــكتــــــــــــــــــــــاب الكترو  صــــــــــــــــــــــیغة األحیـــــــــــ

 )CD  ذاتــي التشــغیل والتحقــق مــن أثــره علــى التحصــیل الدراســي لطــالب الصــف األول الثــانوي بوالیــة (

لوصـــف وتحلیـــل  المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي ســـتخدم الباحـــثاجنـــوب دارفـــور، ولتحقیـــق أهـــداف الدراســـة 

لدراسـي لمعرفـة أثـر الكتـاب اإللكترونـي علـى التحصـیل ا والمـنهج التجریبـي البیانـات المتعلقـة بالدراسـة ،

بقة ذات الصــلة بالدراســة وقــد اســتفاد الباحــث مــن الدراســات الســا ،للطــالب مقارنــة مــع الكتــاب التقلیــدي

ـــة ســـتخدم الباحـــث األدوات اآلتیـــة الكتـــاب اإللكترونـــي المقتـــرح ذاتـــي ا، ولتحقیـــق أهـــداف الدراســـة الحالی

) 64) محــاور و(5والمكونــة مــن ( االســتبانةســتخدم أداة اختبــارات القبلیــة والبعدیــة، وكــذلك التشــغیل، واال
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لكترونــي المســتخدم فــي تــدریس مــادة اإلحیــاء للصــف األول النتــائج التالیــة الكتــاب اإل إلــىفقــرة، وتوصــل 

الكتـــاب اإللكترونـــي لمقـــرر األحیـــاء ، و بالمرحلـــة الثانویـــة یـــؤثر إیجابـــًا علـــى التحصـــیل الدراســـي للطـــالب

رفع تحصیل الطالب لدرجة التمیز والكفاءة ویساهم في حـل المشـكالت  إلىالصف األول الثانوي یؤدي 

   .التعلیمیة

-) الدراسات األجنبیة:ب  
   Fraynierz & Lockwood (1982)فرنیرتس ولوكووددراسة  -1

 برنـــامج كمبیـــوتر متعـــدد الوســـائط فـــي تنمیـــة المهـــارات العلمیـــة المتكاملـــة, اســـتخدامتـــأثیر  بعنـــوان: "

) 58(وتكونـت مـن  ،ومهارات حل المشـكلة لـدى طـالب الجامعـة" وأظهـرت النتـائج تفـوق المجموعـة  ،طالبـًا

) التـي درسـت بالبرنـامج علــى المجموعـة الضـابطة34التجریبیـة ( ، التـي درسـت بالطریقــة )طالبـاً  24( طالبـًا

  المعتادة في مهارات الرسوم البیانیة، وتصمیم التجارب ، وتفسیر البیانات) .

  Watkin (1996) تكن او دراسة  -2

فـــي  CDالوســـائط المتعـــددة المخزنـــة علـــى قـــرص مـــدمج  اســـتخدامفعالیـــة التـــدریس ب بعنـــوان: " 

) و 59("، وتكونــت مــن تحصــیل عینــة مــن طــالب جامعــة أریزونــا ــًا نحــو العلــوم وأظهــرت  هماتجاهــاتطالب

 ،النتائج تفوق المجموعة التجریبیة على المجموعة الضابطة التي درست بالطریقة المتبعـة فـي التحصـیل

  .االتجاهاتبین المجموعتین في  اً وعدم وجود فروق دالة إحصائی

  McDonald )1996(دراسة میكدونالد  -3

نحــو  االتجــاهتكنولوجیــا الوســائط المتعــددة علــى التحصــیل و  اســتخدامتــأثیر التــدریس ببعنــوان: "    

,  298عددهم وكان  "،Lincon بمدینة لینكن  Nebraskaلدى طالب جامعة نبراسكا  حاسوبال طالبـًا
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بــــین المجمــــوعتین: التجریبیــــة التــــي درســــت  اً وكشــــفت نتــــائج الدراســــة عــــدم وجــــود فــــروق دالــــة إحصــــائی

ابطة التــي درســت نفــس المحتــوى التعلیمــي بالطریقــة العادیــة فــي كــل بتكنولوجیــا الوســائط المتعــددة, والضــ

  .حاسوبال استخدامنحو  االتجاهمن التحصیل أو 

  Fabry (1998)   فابري  دراسة أجراها -4

في التحصیل الدراسي  فعالیة برنامج تفاعلي متعدد الوسائط وقائم على تمثیل الظواهربعنوان: "   

مـن الوسـائط  اً وتضـمن البرنـامج عـدد تلمیذاً  25 وكان عددهم "، بتدائیةاإللدى عینة من تالمیذ المرحلة 

صـوت، وصـور، وكشـفت نتـائج الدراسـة عـن فعالیـة و ونصـوص،  ،مثل الرسوم المتحركة, ولقطات فیـدیو

  البرنامج في زیادة التحصیل الدراسي ألفراد العینة.

   Allen (1998) دراسة ألن  -5

عینـــة مـــن ل  الدراســـي تحصـــیلالفعالیـــة برنـــامج فـــي تكنولوجیـــا الوســـائط المتعـــددة فـــي  بعنـــوان: "

) 76( وكــان عــددهم طــالب الجامعــة الكمبیــوتر متعــدد الوســائط  اســتخدامنحــو  هماتجاهــاتوكــذلك  "،طالبــًا

 16 استغرقتوكشفت نتائج الدراسة التي  (Texas)في محتوى علمي (میكروبیولوجي, بجامعة تكساس 

لصــالح المجموعــة التجریبیــة التــي درســت بتكنولوجیــا الوســائط  اً عــن وجــود فــروق دالــة إحصــائی أســبوعاً 

  .نحو الكمبیوتر االتجاهالمتعددة على المجموعة الضابطة التي درست الطریقة المعتادة في التحصیل و 

   Korfiatis, et.al (1999)دراسة كورفتس وآخرون  -6

مســـبقًا مـــن قبـــل أعضـــاء هیئـــة ًا الوســـائط المتعـــددة معـــد فـــي تكنولوجیـــاًا ســـتخدمت برنامجـــافقـــد 

مـن الوسـائط مثـل: الرسـوم  عدیـداً بالیونـان والـذي یتضـمن  (Theralonki)التدریس بجامة سیر الوینكي 

والصــور والنصــوص والصــوت لتمثیــل الظــواهر فــي علــم البیئــة والســكان ویســمح البرنــامج ببنــاء نمــاذج 
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ختبارهــا , وتنمیــة مهــارات عملیــة اأخــرى، وصــیاغة فــروض علمیــة و ودراســة أثــر متغیــرات علــى متغیــرات 

وأظهـرت نتـائج الدراسـة تفـوق المجموعـة التجریبیـة التــي درسـت البرنـامج علـى المجموعـة الضـابطة التــي 

  ستیعاب المفاهیم المتضمنة في المحتوى التعلیمي.استخدمت معها طریقة المحاضرة في التحصیل و ا

  Buckly (2000) كلي و دراسة ب -7

تـــأثیر برنـــامج تكنولوجیـــا الوســـائط المتعـــددة المعـــد مـــن قبـــل أعضـــاء هیئـــة التـــدریس  اســـتهدفتو 

فــي مجــال العلــوم علــى التحصــیل والفهــم لــدى عینــة مــن  1992عــام  (Stanford)بجامعــة "ســتانفورد" 

) بمدینة "مدوسترن" وأظهرت النتائج فعالیة البرنامج متعد 28طالب المدرسة العلیا ( د الوسائط في طالبًا

  التحصیل والفهم لدى الطالب.

  Dimitrov, McGee & Howard (2002دراسة ( -8

بیئة التعلم القائمة على الوسـائط  استخدامكتشاف التغیر في قدرات الطلبة العلمیة با إلىهدفت  

) طالبًا وطالبة من طلبة المرحلة اإلعدادیـة ممـن 837التعلیمیة اإللكترونیة. وتكونت عینة الدراسة من (

 االفتراضــيوعلــوم األرض والفضــاء مــن خــالل مشــروع قریــة الفضــاء  یــةدرســوا مفــاهیم بیولوجیــة وفیزیائ

ة. وقـــد أظهـــرت نتـــائج الدراســـة أن جمیـــع مجموعـــات الدراســـة القـــائم علـــى الوســـائط التعلیمیـــة اإللكترونیـــ

 إلــىأظهــرت تحســن فــي قــدرات الطلبــة العلمیــة، بمــا فیهــا المجموعــة التقلیدیــة، وقــد عــزى البــاحثین ذلــك 

قصـــر فتـــرة الدراســـة والتـــي طبقـــت خـــالل ثالثـــة أســـابیع. ولكـــن الدراســـة أظهـــرت قـــدرة المـــادة التعلیمیـــة 

  مهارات حل المشكلة.  اإللكترونیة في إكساب الطلبة
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  Frye )2014(  دراسة فري -9

نعكاســـات الكتـــب اإللكترونیـــة التفاعلیـــة فـــي الفهـــم والتحصـــیل امعرفـــة  إلـــىهـــدفت هـــذه الدراســـة 

، علــى الفهـم والسـلوك أثنـاء القــراءةوبحثـت فـي كیفیـة تــأثیر المزایـا التفاعلیـة للكتـب اإللكترونیـة  ،الدراسـي

لصـــغار الســـن التـــي یمكـــن  هینمـــوجین تفـــاعلی ینبا، وركـــزت علـــى كتـــالمخـــتلطووظفـــت الدراســـة المـــنهج 

ختیار المشاركین في الدراسة من الصف الثاني بإحدى ا، وتم وضاع متعددة وفي أي وقتأا في مءتهقرا

) طالبـًا 30ت العینـة مـن (، وتألفـي فـي الوالیـات المتحـدة األمریكیـةبتدائیة فـي مدینـة نیوجرسـالمدارس اال

أن هناك تحسن في مستوى فهم الطلبة مع مرور الوقت وكشفت البیانـات  إلىوتوصلت النتائج  ،وطالبة

 رتفع أكثر من السابق.االنوعیة والكمیة أن تحصیل الطلبة قد 

   Rostislav Fojtika (2014( یكاتدراسة فوج -10

، حیـث كـان هـدفها وسـترفاأة التشیك على طلبة جامعـة وهذه الدراسة أجراها الباحث في جمهوری

الموبایــــل والكتــــاب اإللكترونــــي فــــي عملیــــة الــــتعلم، وتمثلــــت أداة الدراســــة  اســــتخدامالكشــــف عــــن فعالیــــة 

 اســــتخدام، وقــــد كشــــفت نتــــائج الدراســــة عــــن عــــدم (ScienceDirect)المنشــــورة فــــي مجلــــة  االســــتبانةب

الدراسـة وهـم طلبـة  وذلك من وجهة نظر العینة المستهدفة فـي األسالیب الجرافیكیة في عملیة التصمیم ،

  .وسترفاأجامعة 
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  الفصل الثالث

  الطریقة واإلجراءات
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  مقدمة

هـــدف الدراســـة  إلـــىالوســـائل والطـــرق المســـتخدمة للوصـــول  إلـــىفـــي هـــذا الفصـــل ســـیتم التطـــرق 

المتمثلـــة فـــي التعـــرف علـــى  دور التصـــمیم الجرافیكـــي والوســـائط المتعـــددة فـــي تطـــویر الكتـــب التعلیمیـــة 

جـــراءات الدراســـة المیدانیـــة التـــي تتضـــمن  ، بمـــادة الریاضـــیات للصـــف الخـــامس األساســـي اإللكترونیـــة وإ

جتمع الدراسة وعینته، والمنهج التحلیل اإلحصائي والنتائج لهذه الدراسة ، ویتضمن هذا الفصل وصفًا لم

منهجیــة الدراســة كمــا تتضــمن عرضــًا ة الدراســة وصــدقها ومــدى ثباتهــا، و الدراســة، وأدا أســئلةالمســتخدم، و 

لتنفیـذ الدراسـة، والحصـول علـى البیانـات الالزمـة وطـرق الحصـول  باتباعهـالإلجراءات التـي قـام الباحـث 

لنتـائج التــي توصــلت ي المســتخدم فــي تحلیـل البیانــات واوالتحلیــل اإلحصـائ حصـائیةعلیهـا، والمعالجــة اإل

  ، وفیما یلي عرضًا مفصالً ألهم الطرق واإلجراءات المتخذة في هذه الدراسة.الیها الدراسة

  منهجیة الدراسة 

، حیـث تـم  مـنهج المالئـم لطبیعـة هـذه الدراسـةاعتمدت الدراسة المنهج الوصـفي التحلیلـي كونـه ال

، وذلـك من أفـراد العینـة وتحلیلهـاالدراسة ثم  تم جمعها للحصول على البیانات المطلوبة  ستباناتإتوزیع 

 اإللكترونیـةبغرض التعرف على دور التصمیم الجرافیكي والوسائط المتعددة في تطـویر الكتـب التعلیمیـة 

  للصف الخامس األساسي.
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 تجربة الباحث العملیة 

 هذا البحث:لمحة عامة عن البرنامج المستخدم في 

 بیئـة تطـویر البرمجیـات العالمیـة  اسـتخدامألغراض هذا البحث تـم تطـویر برنـامج متخصـص ب

(Uinty Technology)    أو مـا یعـرفIntegrated Development Environmental)( IDE  

 استخدام. وقد تم تطویر العدید من البرامج العالمیة المعروفة ب #Cوالتي تستخدم لغة البرمجة المعروفة 

المثبـت علـى الكتـاب   QR Codeهذا البرنامج . وتتلخص فكرة هذا البرنامج في هذا المشـروع  بقـراءة 

ومـن خـالل كـامیرا   Smart Devicesاإللكترونـي مـن خـالل أي مـن األجهـزة الذكیـة والمعـروف بإسـم 

  ) 6م (الهاتف الذكي أو التابلت المثبتة علیها یتم قراءتها كما هو موضح في الشكل رق

  
  )6الشكل (

  عن طریق الكامیرا ومقارنته بقاعدة البیانات QR Codeالمثال األول تجربة الباحث العملیة / قراءة الرمز  
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  ) 7الشكل (

  عن طریق الكامیرا  QR Codeامتداد المثال األول تجربة الباحث العملیة/  قراءة الرمز 

عرض المحتوى على الشاشة   ثم یُ

یوهات والرســومات الجرافیكیــة التــي صــممت عــن طریــق المصــمم الجرافیكــي وتكــون جمیــع الفیــد

مخزنة بشكل متسلسل حسب المادة العلمیة المراد شرحها بحیث تعطى رمز خـاص وتتخـزن علـى قاعـدة 

مـع الـرقم الخـاص وربطهمـا  QR Code)، وفي قاعدة البیانـات هـذه نقـوم بمقارنـة Databaseبیانات (
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مـع الرمـز الخـاص یـتم  QR Codeفإذا نجحت هذه المقارنة عن طریـق تسـاوي  مع بعضهما البعض ،

درس معـین كمـا هـو موضـح  إلـىعرض الرسمة الجرافیكیة أو الفیدیو للطالب بحیـث أن كـل رمـز یشـیر 

  في الرسوم التوضیحیة في األسفل.

 
  ) 8الشكل (

على الكتاب اإللكتروني ومقارنته بقاعدة البیانات QR Codeتجربة الباحث العملیة المثال الثاني / توضیح قراءة الرمز 

  المخزن علیها الوسائط المتعددة (الفیدیو)
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  ) 9الشكل (

على الكتاب اإللكتروني ومقارنته بقاعدة البیانات QR Codeتجربة الباحث العملیة المثال الثالث / توضیح قراءة الرمز 

  المخزن علیها التصامیم الجرافیكیة
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  ) 10الشكل (

على الكتاب اإللكتروني ومقارنته بقاعدة البیانات QR Codeتجربة الباحث العملیة المثال الرابع / توضیح قراءة الرمز 

  المخزن علیها التصامیم الجرافیكیة
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كما قام الباحث بإقتراح تصـمیم لغـالف كتـاب الریاضـیات بالنسـخة اإللكترونیـة لمـا یـراه یتناسـب 

لكتاب الـورقي ومـا تـم علیـه مـن تطـویر مـن حیـث التصـمیم الجرافیكـي تصمیم ا استعراضمع الطلبة مع 

  واإلخراج الفني الذي یقوم بجذب الطلبة وتشویقهم للمادة العلمیة.

  
  ) 11الشكل (

  غالف كتاب الریاضیات للصف الخامس األساسي " الكتاب الورقي "
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  ) 12الشكل (

  الریاضیات الصف الخامس الكتاب اإللكتروني) غالف مقترح من قبل الباحث لكتاب 1تصمیم (
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  )13الشكل (

  ) غالف مقترح من قبل الباحث لكتاب الریاضیات الصف الخامس الكتاب اإللكتروني الشكل2تصمیم (
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 ) 14الشكل (

  ) غالف مقترح من قبل الباحث لكتاب الریاضیات الصف الخامس الكتاب اإللكتروني3تصمیم (
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 ) 15الشكل (

  ) غالف مقترح من قبل الباحث لكتاب الریاضیات الصف الخامس الكتاب اإللكتروني4تصمیم (
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 )16الشكل (

 المنهاج الورقي لكتاب الریاضیات للصف الخامس األساسي " المنهج القدیم " 
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  )17الشكل (

 للصف الخامس األساسي " المنهج الجدید "المنهاج اإللكتروني لكتاب الریاضیات  

 

1 

3  

2 
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 )18الشكل (

 QR) : المنهاج الورقي لكتاب الریاضیات للصف الخامس األساسي وما طرأ علیه من تطویر بإدخال 1المثال ( 

code التصمیم الجرافیكي والوسائط المتعددة عند مقارنته بالكامیرا. استخدامنفس المحتوى ب استعراضلیقوم ب  
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 )19الشكل (

 QR) : المنهاج الورقي لكتاب الریاضیات للصف الخامس األساسي وما طرأ علیه من تطویر بإدخال 2المثال ( 

code التصمیم الجرافیكي والوسائط المتعددة عند مقارنته بالكامیرا استخدامنفس المحتوى ب استعراضلیقوم ب.  
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 )20الشكل (

  مثال مقترح یوضح عملیة القسمة بطریقة سهلة  
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 )21الشكل (

  لدرس القسمة الطویلة بطریقة جاذبة  مثال مقترح 
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   مجتمع الدراسة

والمكتملــة المراحــل فــي محافظــة العاصــمة  الخاصــة العاملــةفــي المــدارس  مجتمــع الدراســة یتمثــل

  ) مدرسة.43عمان والبالغ عددها (

  عینة الدراسة

علــى عینــة  ) اســتبانة90) مدرســة، حیــث قــام الباحــث بتوزیــع (15مــن (تكونــت عینــة الدراســة 

اسـتبانة تـم توزیعهـا واسـترد الباحـث  )45مجموعتین، األولى الضابطة ومكونة مـن ( إلىمقسمة الدراسة 

ـــم اســـتبعاد (40( ـــد ت وكمـــا هـــو ) اســـتبانة، 38) اســـتبانة، وأصـــبحت المجموعـــة األولـــى (2) اســـتبانة وق

  ) التالي:  2وضح في الجدول رقم (م

  

  )2الجدول (

  للعینة الضابطةتوزیع أفراد عینة الدراسة حسب االستجابة 

  

  االستبانات الصالحة  العدد   االستجابة
عدد االستبانات 

  المرسلة
45   -  

  38  40  مستجیبین
  0  2  غیر مستجیبین

  38  38  المجموع
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بتوزیعهـا،  الباحـث) استبانة أیًضا فقد فقد قام 45أما المجموعة الثانیة التجریبیة والمكونة من ( 

) اسـتبانات مـن التحلیـل 4) استبانة من مجمـوع االسـتبانات الموزعـة، وقـد تـم اسـتبعاد (44(حیث استرد 

ـــذلك تـــم إخضـــاع ( فـــي إلحصـــائي ) اســـتبانة للتحلیـــل ا40اإلحصـــائي لعـــدم اكتمـــال المعلومـــات فیهـــا ول

 ) التالي:  3، وكما هو موضح في الجدول رقم (المجموعة الثانیة
  

  )3الجدول (

  للعینة التجریبیةتوزیع أفراد عینة الدراسة حسب االستجابة 
 

  االستبانات الصالحة  العدد  العینة التجریبیة

عدد االستبانات 
  -   45  المرسلة

  40  44  مستجیبین

  0  4  غیر مستجیبین

  40  40  المجموع
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  أداة الدراسة

الحصــول علــى بیانــات  األوللیهــا مــن قســمین، وقــد تضــمن القســم إالمشــار  االســتبانةتكونــت  

سنوات ، المؤهل العلمي، یة : الجنستعریفیة بأفراد عینة الدراسة، حیث شملت المتغیرات الدیمغرافیة التال

 .الخبرة

ذات عالقـة بـدور التصـمیم الجرافیكـي  حـورین، فقـد اشـتمل علـى ماالستبانةأما القسم الثاني من 

، بمـادة الریاضـیات  اإللكترونیة للصف الخامس األساسـيوالوسائط المتعددة في تطویر الكتب التعلیمیة 

 حورأما الم، اإللكتروني: التصمیم الجرافیكي والوسائط المتعددة مع الكتاب  األول حورحیث تضمن الم

  الطلبة للمادة العلمیة. إدراكمع  اإللكترونيالكتاب  الثاني فقد تضمن

، حیـث أعطیـت  Likert Scaleوقد اعتمدت الدراسة في تصمیمها على مقیـاس لیكـرت الخماسـي      

) 2، والقیمـــة () لدرجـــة محایـــد3لقیمـــة () لدرجـــة موافـــق، وا4) لدرجـــة موافـــق بشـــدة ، والقیمـــة (5القیمـــة (

  بشدة.)  لدرجة غیر موافق 1لدرجة غیر موافق، والقیمة (

 أسالیب التحلیل اإلحصائي المستخدم

: أسالیب التحلیل اإلحصائي المستخدم   أوًال

دور التصــمیم الجرافیكــي والوســائط المتعــددة فــي  امــت هــذه الدراســة علــى أســاس التعــرف علــىق

ولكــون هــذه الدراســة ، بمــادة الریاضــیات  اإللكترونیــة للصــف الخــامس األساســيتطــویر الكتــب التعلیمیــة 

، ة بمتغیـرات الدراسـة واإلجابـة عـن أسـئلتها، ولغرض تحلیل البیانات الخاصشبه تجریبیة تحلیلیةوصفیة 

المناسـبة لطبیعــة البیانــات المتــوفرة  والمالئمــة لهــا،  حصــائیةفقـد وظفــت الدراســة المؤشــرات واألســالیب اإل

                             والتي تراوحت بین اإلحصاء الوصفي، واإلحصاء االستداللي، وهي كاألتي:
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) لوصـف  ات المعیاریـةاإلنحرافـاإلحصاء الوصفي ( التكرارات، النسب المئویة، المتوسطات الحسابیة، و  - 

ـــة عـــن  ـــة الدراســـة، واإلجاب ـــدور التصـــمیم الجرافیكـــي ص تالدراســـة فیمـــا یخـــ أســـئلةخصـــائص أفـــراد عین ب

، بمـادة الریاضـیات الخـامس األساسـي للصـف اإللكترونیـةوالوسائط المتعددة في تطویر الكتـب التعلیمیـة 

ور التصـمیم دبـین   (α ≤ 0.05)عنـد مسـتوى  داللـة  إحصـائیةذا كـان هنـاك فـروق ذات داللـة إوفیمـا 

تعــزى للصــف الخــامس األساســي  اإللكترونیــةالجرافیكــي والوســائط المتعــددة فــي تطــویر الكتــب التعلیمیــة 

 الخبرة.سنوات ، لمتغیرات الجنس، المؤهل العلمي

، ومــدى یــة علــى أداة جمــع البیانــاتاالعتماد لقیــاس مــدى  Chronbach-Alphaكرونبــاخ ألفــا معامــل  -

  ثبات أداة القیاس.

  )  Validityصدق األداة  (

) وتعنــي قــدرة اسـتبانة الدراســة علــى قیـاس المتغیــرات التــي صــممت Validityإن صـدق األداة (

 )10بصـورتها األولیــة علــى ( االســتبانةمـن أجــل قیاسـها، وقــد اعتمــد الصـدق الظــاهري حیــث تـم عــرض 

، وقد طلب مـنهم تحدیـد واإلدارة واإلحصاءمن ذوي االختصاص في مجال التصمیم الجرافیكي ین محكم

والتعــرف علــى دور الفقــرات للمجــاالت، ومــدى وضــوح الفقــرات، وســالمتها اللغویــة، لتحدیــد  نتمــاءإمــدى 

 اإللكترونیة للصـف الخـامس األساسـيالتصمیم الجرافیكي والوسائط المتعددة في تطویر الكتب التعلیمیة 

 إلضـافةباسـواء وكذلك ذكر أي تعدیالت مقترحة، واقتراح أي فقرات یرونهـا ضـروریة ، بمادة الریاضیات

  أو التعدیل. حذفالأو 

جـراء التعـدیالت المقترحـة التـي أوردهـا المحكمـون فـي توصـیاتهم علـى إتم  االستبانةعادة إوبعد 

عــادة الصــیاغة إفــي فقراتهــا، وتمثلــت التعــدیالت فــي  االســتبانةنحــو دقیــق یحقــق التــوازن بــین مضــامین 
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ضــافة فقــرات أخــرى، ، لفقــرات، وحــذف بعــض الفقــرات األخــرىاللغویــة لــبعض ا وفــي ضــوء التعــدیالت وإ

  ) فقرة. 30من ( ةبشكلها النهائي مكون االستبانةأصبحت 

  )Reliabilityثبات األداة (

الختبــار الثبــات للمقیــاس، والختبــار مــدى تــوافر الثبــات واالتســاق الــداخلي بــین اإلجابــات علــى 

) وتعتبــــر القیمــــة المقبولــــة Alpha-cronbachتــــم احتســــاب معامــــل المصــــداقیة ألفــــا كرنبــــاخ ( ســــئلةاأل

علــى إجابــات المبحــوثین لجمیــع  الثبــات), وقــد تــمّ إجــراء اختبــار %60ا لمعامــل ألفــا كرونبــاخ (إحصــائیً 

  ) التالي: 4وجاءت نتائج التقدیر كما هو موضح في الجدول ( االستبانةمحاور 

  

  )4الجدول (

  قیمة معامل ألفا كرونباخ لمجاالت الدراسة

 قیمة المعامل عدد الفقرات  مجاالت الدراسة الرقم

1 
دور التصــــــــــــــــمیم الجرافیكــــــــــــــــي والوســــــــــــــــائط 

 اإللكترونيالمتعددة في تطویر الكتاب 
15 98.7 

2  
فـــــــــــي تحســـــــــــین  اإللكترونـــــــــــيدور الكتـــــــــــاب 

  الطلبة للمادة العلمیة إدراك
15 98.8 

  98.75 30  المقیاس ككل  - 

  2017المصدر: بیانات الباحث من أداة الدراسة 
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)  لمجـــاالت الدراســـة Alpha-Cronbachتـــدل نتـــائج اختبـــار الثبـــات أن قـــیم ألفـــا كرونبـــاخ ( 

، وتعني هذه القیم توفر درجة ممتازة من الثبات الـداخلي لمجـال الدراسـة، حیـث بلغـت قیمـة جاءت عالیة

( مجـــال دور التصـــمیم الجرافیكـــي والوســـائط المتعـــددة فـــي تطـــویر الكتـــاب  األولالمجـــال  المعامـــل فـــي

ــــــــــة المعامــــــــــــــــل فــــــــــــــــي المجــــــــــــــــال الثــــــــــــــــاني  98.7) ( اإللكترونــــــــــــــــي   )، فــــــــــــــــي حــــــــــــــــین كانــــــــــــــــت  قیمــــــ

،  وقـد بلغــت قیمــة )98.8) (الطلبـة للمــادة العلمیــة  إدراكفــي تحســین  اإللكترونـي( مجـال  دور الكتــاب 

، و یمكـــن القـــول بـــأن عــالي) وهـــو ثبـــات 98.75یـــاس للكــل () للمقAlpha-corncachألفــا كرونبـــاخ (

علـى هـذه  االعتمـادالمقاییس التي اعتمدت علیها الدراسة تتمتع بالثبات الـداخلي لعباراتـه ممـا یمكـن مـن 

  اإلجابات في تحقیق أهداف الدراسة وتحلیل نتائجها.

  )The Study Variables( متغیرات الدراسة

  _ الوسائط المتعددة2التصمیم الجرافیكي _ 1 :ةالمستقل اتالمتغیر 

   تطویر الكتب التعلیمیة اإللكترونیة للصف الخامس األساسي بمادة الرساضیات. المتغیر التابع:

 تطبیق المقیاس 

تم تحدید المقیاس المعتمد وفقًا للصیغة التالیة ووفقـًا للمقیـاس الخماسـي لبـدائل اإلجابـة عـن كـل 

 فقرة .

  الحد األدنى للبدیل  –=   الحد األعلى للبدیل المقیاس المعتمد  

  عدد المستویات                                

 =1.33 = 3 / 1 – 5   

 حیث أن عدد المستویات : مرتفع ، متوسط ، منخفض.
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  وبذلك یكون : 

المسـتوى المـنخفض هـو ذلـك الوسـط الحسـابي الـذي یقـع قیم المتوسـطات الحسـابیة والتـي تعتبـر مـن  - 

  .2.33 -1بین 

المستوى المتوسط هو ذلك الوسط الحسابي الذي یقع بین  قیم المتوسطات الحسابیة والتي تعتبر من - 

2.34 - 3.67. 

المستوى المرتفع هو ذلـك الوسـط الحسـابي الـذي یقـع بـین  قیم المتوسطات الحسابیة والتي تعتبر من - 

3.68 – 5 . 

  المتغیرات الدیمغرافیة 

شــملت البیانــات التعریفیــة بــأفراد عینــة الدراســة المتغیــرات الدیمغرافیــة التالیــة : الجــنس، المؤهــل 

فـي البیانـات الدیمغرافیـة للعـاملین الخبـرة،  والهـدف مـن هـذه البیانـات فهـو التعـرف علـى سـنوات العلمـي، 

ـــة ـــة المراحـــل المـــدارس الخاصـــة العامل ـــم فـــي مدینـــة عمـــان المكتمل اإلحصـــاء الوصـــفي  اســـتخدام، وقـــد ت

وتحدیًدا التوزیع التكراري والنسب المئویة لهذه البیانات، وفیما یلي التوزیع التكراري إلجابـات المبحـوثین، 

  والذي یعكس الخصائص الشخصیة لعینة الدراسة:

  الجنس

  :) یوضح ذلك5حسب متغیر الجنس، والجدول (تم التعرف على أفراد عینة الدراسة  ذلك     

 )5لجدول (ا

  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر الجنس
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  نوع المتغیر

  الجنس
 %النسبة التراكمیة %النسبة الصحیحة % النسبة المئویة  التكرارات

 15 15 15 6  ذكر

 100.0 85  85 34 أنثى

 - 100 100 40  المجموع

نــاث إذ بلــغ غالبیــة أفــراد عینــة الدراســة حســب متغیــر الجــنس هــم مــن اإل)، أن 5یوضــح الجــدول (      

) ذكـــور وبنســـبة مئویـــة 6) ، فـــي حـــین كـــان عـــدد الـــذكور ( %85 وبنســـبة مئویـــة ( أنثـــى) 34( معـــدده

العاملــة فــي و )، وهــذه النتیجــة تفســر أن غالبیــة العــاملین فــي المــدارس الخاصــة المكتملــة المراحــل 15%(

  .من جنس اإلناث عمان هم العاصمة

  المؤهل العلمي:

  ) یوضح ذلك:6تم التعرف على أفراد عینة الدراسة حسب متغیر المؤهل العلمي، والجدول (  

 )6الجدول (

  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر المؤهل العلمي

  نوع المتغیر

  المؤهل العلمي
  %النسبة التراكمیة  النسبة الصحیحة%  النسبة المئویة%  التكرارات

 5 5 5 2  دبلوم

 95 90 90 36  بكالوریوس
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 100 5 5 2  دراسات علیا

  - 100 100 40  المجموع

)، أن غالبیـــة أفـــراد عینـــة الدراســـة حســـب متغیـــر المؤهـــل العلمـــي هـــم مـــن  6 یوضـــح الجـــدول ( 

ــة البكــالوریوس إذ بلــغ عــددهم ( ــیهم الفئتــین %90) فــرًدا وبنســبة مئویــة (36حمل ــة الــدبلوم) ، ثــم یل  حمل

، وهذه النتیجة تفسر أن غالبیة العاملین فـي المـدارس الخاصـة العاملـة فـي مدینـة عمـان والدراسات العلیا

  المكتملة المراحل  هم من حملة البكالوریوس .

  سنوات الخبرة: 

  ) یوضح ذلك:7، والجدول (سنوات الخبرةم التعرف على أفراد عینة الدراسة حسب متغیر ت    

 )7الجدول (

  الخبرةسنوات توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر 

  نوع المتغیر

  الخبرةسنوات 
  النسبة التراكمیة %  النسبة الصحیحة %  النسبة المئویة%  التكرارات

 45 45 45 18  سنوات فأقل 5

 85 40 40 16  سنوات 10 – 6

 100 15 15 6  سنة فاكثر 11

  - 100 100 40  المجموع
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الخبـرة هـم مـن الـذین سـنوات ، أن غالبیـة أفـراد عینـة الدراسـة حسـب متغیـر )7یوضح الجدول ( 

)، یلیهم الفئة التـي %45وبنسبة مئویة ( ا) فردً 18" إذ بلغ عددهم ( أقلسنوات ف 5"  خبرة لدیهم سنوات

) ، %40بنسـبة مئویـة (و  ا) فـردً 16سـنوات "  إذ بلـغ عـددهم ( 10 – 6"  لدیها سنوات خبرة تتراوح بـین

فـراد أ) 6ذ بلـغ عـددهم (إكثر " أسـنة فـ 11" لـدیها سـنوات الخبـرة لیها فـي المرتبـة األخیـرة الفئـة التـي ثم ی

  ).%15وبنسبة مئویة (
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
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  مقدمة

الدراسـة وللتعـرف علـى  أسـئلةعرض نتائج الدراسة من خالل اإلجابـة عـن  سیتمفي هذا الفصل 

أفـــراد الدراســـة عـــن دور التصـــمیم الجرافیكـــي والوســائط المتعـــددة فـــي تطـــویر الكتـــب التعلیمیـــة  إســتجابات

  للصف الخامس األساسي . اإللكترونیة

  ؟اإللكترونيوالوسائط المتعددة في تطویر الكتاب  دور التصمیم الجرافیكي: ما  األولالسؤال 

ات المعیاریـة والرتـب درجـات اإلنحرافـلإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسـطات الحسـابیة و 

مـن وجهـة نظـر   اإللكترونـيوالوسـائط المتعـددة فـي تطـویر الكتـاب  لـدور التصـمیم الجرافیكـيالممارسـة 

  ) التالي:8، وكما هو موضح في الجدول  (عینة الدراسة

  )8الجدول (

 التصمیم الجرافیكيلدور الممارسة  درجاتو ات المعیاریة والرتب اإلنحرافالمتوسطات الحسابیة و 

  اإللكترونيوالوسائط المتعددة في تطویر الكتاب 

 اإلداري االتصالمجال  الرقم
المتوســـــــط 

  الحسابي

 اإلنحـــــــــــراف

  المعیاري

درجـــــــــــــــــة 

 الممارسة
 الرتبة

1 
یســــاهم التصــــمیم الجرافیكــــي فــــي تطــــویر الكتــــاب 

  التعلیمي اإللكتروني
 13 متوسطة 1.24833 3.6750

2 
تســـــاهم الوســـــائط المتعـــــددة فـــــي تطـــــویر الكتـــــاب 

  التعلیمي اإللكتروني
 9  مرتفعة 1.00989 4.1750
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3 
 إلـــىكعنصـــر جـــاذب یســـاهم التصـــمیم الجرافیكـــي 

  التعلیمي اإللكترونيمحتوى الكتاب 
 6 مرتفعة 0.92126 4.3500

4 
 إلـــــىتســــاهم الوســــائط المتعـــــددة كعنصــــر جــــاذب 

  التعلیمي اإللكترونيمحتوى الكتاب 
 7 مرتفعة 0.95407 4.2500

5 
ــــــف التصــــــمیم الجرافیكــــــي والوســــــائط  ــــــدعم توظی ی

  اإللكترونيالمتعددة الجانب الوظیفي للكتاب 
 1 مرتفعة 0.87376 4.5750

6 
التصـــــمیم الجرافیكـــــي والوســـــائط  اســـــتخدامیســـــاهم 

   اإللكترونیةالمتعددة في تصمیم البرامج التعلیمیة 
 10 مرتفعة 1.05125 4.1500

7  
یســـــاهم التصـــــمیم الجرافیكـــــي والوســـــائط المتعـــــددة  

  بتحقیق األهداف الخاصة بالمادة التعلیمیة
 4  مرتفعة 0.87119 4.4000

8  
یساهم التصمیم الجرافیكـي والوسـائط المتعـددة فـي 

تبسیط المحتوى العلمي عن طریق ترجمته بصریًا  
 3  مرتفعة 0.87560 4.4500

9  

یساهم التصمیم الجرافیكـي والوسـائط المتعـددة فـي 

ــــاهج  ــــي تطــــور المن ــــرات الســــریعة ف ــــة المتغی مواكب

   اإللكترونيوتوظیفها في الكتاب 

 12  مرتفعة 1.11373 3.8750

10  
یســـــــاهم تطـــــــور التصـــــــمیم الجرافیكـــــــي والوســـــــائط 

  اإللكترونيالمتعددة في تطویر تصمیم الكتاب 
 5  مرتفعة 0.86787 4.3750

ــــــــوى التعلیمــــــــي ب  11  8  مرتفعة 0.99228 4.2000 اســــــــتخدامیمكــــــــن تبســــــــیط المحت
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  التصمیم الجرافیكي والوسائط المتعددة

12  

التصــــــمیم الجرافیكـــــي والوســــــائط  اســـــتخدامیمكـــــن 

المتعددة كـأدوات تسـاعد المعلـم فـي إیصـال الفكـرة 

والهـــدف بشـــكل ســـریع وســـهل مـــن خـــالل الكتـــاب 

  اإللكتروني

 14  متوسطة 1.37165 3.3750

13  
یســــــهم توظیــــــف التصــــــمیم الجرافیكــــــي والوســــــائط 

  المتعددة في العرض الفعال للمادة العلمیة
 12  مرتفعة 0.93883 3.8750

14  
یمكـــــــــن توظیـــــــــف عناصـــــــــر ومبـــــــــادئ التصـــــــــمیم 

  اإللكترونیةالجرافیكي في تصمیم الكتب التعلیمیة 
 11  مرتفعة 1.02250 3.9250

15  
یمثــــــل التصــــــمیم الجرافیكــــــي والوســــــائط المتعــــــددة 

  عنصران أساسیان في التعلیم التفاعلي 
 2  مرتفعة 0.87669 4.4750

 ---   مرتفعة 0.995 4.065  المتوسط العام  

        

دور )، أن جمیع إجابات عینة الدراسة على العبارات التي توضح مجال 8تشیر نتائج الجدول (

 تراوحــت األوســاط الحســابیة وقــد ،اإللكترونــيوالوســائط المتعــددة فــي تطــویر الكتــاب  التصــمیم الجرافیكــي

تراوحـت لعبـارات المجـال ) وبانحرافات معیاریـة 4.575 - 3.375بین ( المحسوبة فیها لعبارات المجال

) وهــي بالتــالي وحســب المقیــاس المعتمــد فــي هــذه الدراســة فــإن درجــة موافقــة 1.371  – 0.873بــین (

دراســة علــى عبــارات المجــال جــاءت متراوحــة بــین المتوســطة والمرتفعــة ، حیــث حــازت الفقــرة رقــم عینــة ال
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یــدعم توظیــف التصــمیم الجرافیكــي   والتــي تــنص علــى " األولــىعلــى المرتبــة مــن عبــارات المجــال ) 5(

 ) 4.575 مقـداره ( محسـوب بوسـط حسـابيو  "، اإللكترونـيوالوسائط المتعددة الجانب الـوظیفي للكتـاب 

مـــن ) 12أمـــا المرتبـــة األخیـــرة فقـــد حـــازت علیهـــا العبـــارة رقـــم ( )  0.837 وبـــانحراف معیـــاري مقـــداره (

التصـــمیم الجرافیكـــي والوســـائط المتعـــددة كـــأدوات  اســـتخدامیمكـــن   والتـــي تـــنص علـــى "عبـــارات المجـــال 

بوســـط "  اإللكترونـــيتســـاعد المعلـــم فـــي إیصـــال الفكـــرة والهـــدف بشـــكل ســـریع وســـهل مـــن خـــالل الكتـــاب 

)، وقـــد بلـــغ مقـــدار 1.371مقـــداره (محســـوب و ) وبـــانحراف معیـــاري 3.375( مقـــدارهو  محســـوب حســـابي

لمجـال لعبـارات امعیـاري النحـراف بحسـاب اإل) و  4.065 لمجـال ككـل (حساب المتوسط العام لعبـارات ا

نسـتنتج ا على مـا سـبق فإننـا ، واعتمادً ) وهو مستوى مرتفع حسب المقیاس 0.995( فكان مقداره  ككل

 والوســائط المتعــددة فــي تطــویر الكتــاب اإللكترونــي لــدور التصــمیم الجرافیكــيأن هنــاك درجــة عالیــة 

  حسب عینة الدراسة.
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  الطلبة للمادة التعلیمیة؟ إدراكدور في تحسین  اإللكترونيهل للكتاب السؤال الثاني : 

 المعیاریة والرتب ودرجات اتاإلنحرافلإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة و 

وجهـــة نظـــر عینـــة  مـــن  الطلبـــة للمـــادة التعلیمیـــة إدراكفـــي تحســـین  اإللكترونـــيالكتـــاب الممارســـة لـــدور 

  ) التالي:9الدراسة ، وكما موضح في الجدول رقم (

  )9الجدول (

 اإللكترونيالممارسة  لدور الكتاب  ات المعیاریة والرتب ودرجاتاإلنحرافالمتوسطات الحسابیة و نتائج 

  الطلبة للمادة التعلیمیة إدراكفي تحسین 

 اإلداري االتصالمجال  الرقم
المتوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعیاري

درجة 

 الممارسة
 الرتبة

1 
فــــي جــــذب الطلبــــة  اإللكترونــــيیســــاعد الكتــــاب 

  وتشویقهم للمادة العلمیة
 8 مرتفعة 1.24422 3.8750

2 
تعـزز ملكـات  اإللكترونـيطریقـة عـرض الكتـاب 

  اإلبداع عند الطلبة 
 2  مرتفعة 1.00639 4.2500

3 
 إدراكعلـــى تحســـین  اإللكترونـــيیســـاعد الكتـــاب 

  الطلبة للمادة التعلیمیة
 7 مرتفعة 1.18511 3.9250

4 
فـي متعـة التعلـیم مـن  اإللكترونـيیساعد الكتاب 

   عنصري الصوت والصورةخالل 
 1 مرتفعة 0.87119 4.4000

ـــيالكتـــاب  اســـتخدامیســـهم  5  6 مرتفعة 1.13114 4.0500فـــي ســـرعة  اإللكترون
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  اإلطالع على المحتوى  

6 
التعلیمـي فـي تحسـین  اإللكترونـيیساعد الكتاب 

  مستوى فهم الطلبة للمادة التعلیمیة
 3 مرتفعة 1.05125 4.1500

7  
التعلیمـي فـي تحسـین  اإللكترونـيیساعد الكتاب 

  عند الطلبة دراكمستوى اإل
 2  مرتفعة 1.00639 4.2500

8  
التعلیمــي فــي تحلیــل  اإللكترونــيیســاعد الكتــاب 

  المحتوى التعلیمي بطریقة سهلة
 10  مرتفعة 1.32021 3.7250

9  
فـي زیـادة فهـم الطلبـة  اإللكترونيیساعد الكتاب 

  لتكنولوجیا المعلومات
 5  مرتفعة 0.90014 4.1000

10  
ـــاب  ـــة تطـــویر  اإللكترونـــيیســـاعد الكت فـــي عملی

  مستمر للمادة العلمیة 
 4  مرتفعة 1.01748 4.1250

11  
ـــــاب  ـــــاس تطـــــور الكت ـــــيیق ـــــي عملـــــه  اإللكترون ف

  التطور المستمر للمادة التعلیمیة  
 12  مرتفعة 1.23931 3.4500

12  
رغبة الطلبة في الـتعلم  اإللكترونيیعزز الكتاب 

  ویساعدهم على اإلبتكار
 13  مرتفعة 1.42122 3.3250

13  

المــنهج التعلیمــي مــع  اإللكترونــيیســهم الكتــاب 

مواضــــیع ذات صــــلة بــــالمحتوى التعلیمــــي عــــن 

  ) Linksطریق الروابط (

 11  مرتفعة 1.33589 3.6000
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14  

المحتـــــوى التعلیمـــــي  اإللكترونـــــيیعـــــزز الكتـــــاب 

ـــروابط  بالموضـــوعات ذات الصـــلة مـــن خـــالل ال

)hyperlink(  

 7  مرتفعة 0.91672 3.9250

15  
الطلبــة علــى الدراســة  اإللكترونــيیســاعد الكتــاب 

  بشكل مستقل 
 9  مرتفعة 1.27877 3.8250

 ---   مرتفعة 1.124 3.933  المتوسط العام  

  

)، أن جمیــع إجابــات عینــة الدراســة علــى العبــارات التــي توضــح  مجــال 9تشــیر نتــائج الجــدول (

ـــاب دور  ، تراوحـــت األوســـاط الحســـابیة بـــین الطلبـــة للمـــادة التعلیمیـــة إدراكفـــي تحســـین  اإللكترونـــيالكت

) وهــي بالتــالي وحســب 1.421  – 0.871) وبانحرافــات معیاریــة تراوحــت بــین (4.400  - 3.325(

المقیــاس المعتمــد فــي هــذه الدراســة فــإن درجــة موافقــة عینــة الدراســة علــى عبــارات المجــال تراوحــت بــین 

والتـي تـنص  األولـىعلـى المرتبـة من عبارات المجال ) 4فقرة رقم (المتوسطة و المرتفعة، حیث حازت ال

بوســط و "،   عنصــري الصــوت والصــورةفــي متعــة التعلــیم مــن خــالل  اإللكترونــيیســاعد الكتــاب علــى "  

)،  أمــا المرتبــة األخیــرة فقــد  0.871 ) وبــانحراف معیــاري مقــداره ( 4.400 مقــداره ( محســوب حســابي

رغبـة  اإللكترونـيیعـزز الكتـاب  والتـي نصـت علـى " من عبارات المجال ) 12حازت علیها العبارة رقم (

) وبـــانحراف معیـــاري  3.325 بوســـط حســـابي مقـــداره (و " الطلبـــة فـــي الـــتعلم ویســـاعدهم علـــى اإلبتكـــار 

بحســاب ) و 3.933( لمجــال ككــل لعبــارات االمتوســط العــام مقــدار حســاب )، وقــد بلــغ  1.421 مقــداره (

) وهـو مسـتوى مرتفـع حسـب المقیـاس،  1.124 ( فكـان مقـداره لمجال ككـللعبارات امعیاري النحراف اإل
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الكتـاب اإللكترونـي فـي تحسـین إدراك دور لـدرجة عالیـة هناك  نستنتج أنواعتماًدا على ما سبق فإننا 

  حسب عینة الدراسة. الطلبة للمادة التعلیمیة

  مستوى تحسن ادراك الطلبة للمادة التعلیمیة .

للصــف الخــامس االساســي مســتوى تحســن ادراك الطلبــة للمــادة التعلیمــة أظهــرت نتــائج التحلیــل 

  وكما هو موضح في الجدول التالي 

)10الجدول (  

وعتین قیمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وقیمة " ت " والداللة االحصائیة للمجم

 الضابطة والتجریبیة 

المتوسط   العدد  العینة  المتغیر
  الحسابي

االنحراف 
  مستوى الداللة  قیمة " ت "  المعیاري

تحسن 
  اإلدراك

المجموعة 
 1.117 3.915 38  الضابطة

25.28 0.000 
المجموعة 
 3.933  40  التجریبیة 

1.124 

  
ن المتوســـط الحســـابي فـــي التطبیـــق للعینـــة أ ) 10فـــي الجـــدول رقـــم ( أوضـــحت  نتـــائج التحلیـــل

)،  3.933)، والمتوســـط فـــي التطبیـــق للعینـــة التجریبیـــة یســـاوي ( 3.915( الضـــابطة یســـاوي

) وهــذا یعنــي  0.000 ) عنـد مســتوى داللـة ( 25.28ت ) المحسـوبة تســاوي (  وكانـت قیمــة (

فـي متوسـطي درجـات  (0.05)قـل مـن أ ن هناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللـةأ

  والتجریبیة.تحسن اإلدراك في المجموعتین الضابطة 
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  فرضیات الدراسة 

لدور التصمیم  )α≤ 0.05(عند مستوى داللة  إحصائیة: ال توجد عالقة ذات داللة  األولىالفرضیة 

   . اإللكترونيالجرافیكي والوسائط المتعددة في تطویر الكتاب 

وعــرض  الفرضــیة المالئمــة لطبیعــة هــذا  حصــائیةاألســالیب اإل اســتخدام اختبــار هــذه الفرضــیةیتضــمن 

   : ) التالي11وفي الجدول ( اإلجابة 

  )11الجدول (

  اختبار الفرضیة األولى نتائج 

Sig 

  مستوى الداللة

Calculate T 

  قیمة ت المحسوبة
 الفرضیة

  األولى 25.361  0000.

       

 )α ≤ 0.05  (عنـد مسـتوى داللـة  إحصـائیةعالقـة ذات داللـة  وجـود إلـىنتـائج التحلیـل تشـیر 

، وكما هو واضح فـي الجـدول اإللكترونيلدور التصمیم الجرافیكي والوسائط المتعددة في تطویر الكتاب 

) وبمسـتوى داللـة معنویــة (25.361التـي تســاوي  ) المحسـوبةت) أظهـرت نتـائج التحلیـل أن قیمــة (11(

  . (0.05)من  أقل) وهي 0000.یساوي (
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الكتـاب ) لـدور α≤ 0.05عنـد مسـتوى داللـة ( إحصـائیةال توجد عالقة ذات داللة الفرضیة الثانیة : 

  اإللكتروني في تحسین إدراك الطلبة للمادة التعلیمیة .

 الفرضـــیة المالئمـــة لطبیعـــة هـــذا  حصـــائیةاألســـالیب اإل اســـتخدام اختبـــار هـــذه الفرضـــیةیتضـــمن 

   : ) التالي12وفي الجدول ( وعرض اإلجابة 

  )12الجدول (

  اختبار الفرضیة الثانیة نتائج 

Sig 

  مستوى الداللة

Calculate T 

  قیمة ت المحسوبة
 الفرضیة

  الثانیة 25.361  0000.

       

  )α ≤ 0.05عنــد مسـتوى داللــة ( إحصــائیةعالقــة ذات داللـة  وجــود إلـىنتــائج التحلیــل تشـیر    

) 21، وكمـا هـو واضـح فـي الجـدول (الكتـاب اإللكترونـي فـي تحسـین إدراك الطلبـة للمـادة التعلیمیـةلدور 

) وبمسـتوى داللـة معنویـة یسـاوي (19.375التـي تسـاوي  ) المحسـوبةتأظهرت نتائج التحلیل أن قیمة (

  . (0.05)من  أقل) وهي 0000.(
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لدور التصمیم الجرافیكي والوسـائط المتعـددة فـي  إحصائیةتوجد فروق ذات داللة  ال:  ةالثالثالفرضیة 

تعزى لمتغیرات الدراسة ( الجنس، المؤهل  للصف الخامس األساسي اإللكترونیةتطویر الكتب التعلیمیة 

  ؟، سنوات الخبرة) العلمي

هــــذه المالئمــــة لطبیعــــة  حصــــائیةاألســــالیب اإل اســــتخدام هــــذه الفرضــــیةیتضــــمن اإلجابــــة علــــى 

  :) التالي 13ابة في الجدول (وعرض اإلج الفرضیة 

  )13الجدول (

  ( متغیر الجنس ) ةالثالث فرضیةنتائج اإلجابة عن ال

للصف الخامس  اإللكترونیةدور التصمیم الجرافیكي والوسائط المتعددة في تطویر الكتب التعلیمیة 

  حسب متغیر الجنس األساسي

Sig 

  مستوى الداللة

Calculate T 

  قیمة ت المحسوبة
 المتغیر

  الجنس 14.552 000.

         

فـي  (α ≤ 0.05)عنـد مسـتوى  إحصـائیةوجـود فـروق ذات داللـة  إلـىنتـائج التحلیـل تشـیر    

للصـــف الخـــامس  اإللكترونیـــةدور التصـــمیم الجرافیكـــي والوســـائط المتعـــددة فـــي تطـــویر الكتـــب التعلیمیـــة 

 أظهـرت نتـائج التحلیـل أن قیمـة وقـد ) 13األساسي حسب متغیر الجنس، وكما هو واضـح فـي الجـدول (

مــــن  أقــــل) وهــــي 0.000) وبمســــتوى داللــــة معنویــــة یســــاوي ((14.552التــــي تســــاوي  ت) المحســــوبة(

(0.05) .  
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  )14الجدول (

  متغیر المؤهل العلمي ) ( ةالثالث نتائج اإلجابة عن الفرضیة

للصف الخامس  اإللكترونیةدور التصمیم الجرافیكي والوسائط المتعددة في تطویر الكتب التعلیمیة 

  "المؤهل العلمي "حسب متغیر األساسي

Sig 

  مستوى الداللة

Calculate F 

  قیمة ف المحسوبة
 المتغیر

  المؤهل العلمي 2.399 0.105

  

 لــــدور التصــــمیم الجرافیكــــي إحصــــائیةأظهــــرت نتــــائج التحلیــــل أنــــه ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة 

تعـــزى لمتغیـــر  للصـــف الخـــامس األساســـي اإللكترونیـــةوالوســـائط المتعـــددة فـــي تطـــویر الكتـــب التعلیمیـــة 

أظهــرت نتــائج فقــد )، وفیمــا یخــص المؤهــل العلمــي 14، وكمــا هــو واضــح فــي الجــدول (المؤهــل العلمــي

) وهـي 0.105) وبمستوى داللة معنویـة یسـاوي ((2.399التي تساوي  ) المحسوبةفالتحلیل أن قیمة (

  .(0.05)من  أكبر
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  )15الجدول (

  متغیر سنوات الخبرة)( ةالثالث نتائج اإلجابة عن الفرضیة

للصف الخامس  اإللكترونیةدور التصمیم الجرافیكي والوسائط المتعددة في تطویر الكتب التعلیمیة 

  " حسب متغیر سنوات الخبرة األساسي

Sig 

  مستوى الداللة

Calculate F 

  المحسوبةقیمة ف 
 المتغیر

  سنوات الخبرة 69.141 0000.

  

والوسـائط  لـدور التصـمیم الجرافیكـي إحصـائیةأظهرت نتائج التحلیـل أن هنـاك فـروق ذات داللـة 

، تعـزى لمتغیـر سـنوات الخبـرة للصف الخـامس األساسـي اإللكترونیةالمتعددة في تطویر الكتب التعلیمیة 

 التـي تسـاوي  أظهـرت نتـائج التحلیـل أن قیمـة (ف) المحسـوبةفقـد )  15وكما هو واضـح فـي الجـدول (

  .(0.05)من  أقل) وهي 0000.) وبمستوى داللة معنویة یساوي ((69.141
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  الفصل الخامس

  مناقشة نتائج الدراسة والتوصیات



 
112 

  مقدمة 

لیهـا مـن خـالل التحلیـل اإلحصـائي ألسـئلة إیتناول هذا الفصل مناقشة النتائج التـي تـم التوصـل 

  التوصیات في ضوء نتائج هذه الدراسة. إلىالدراسة وفرضیاتها إضافة 

: مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول   أوًال

   ؟ اإللكترونيوالوسائط المتعددة في تطویر الكتاب  دور التصمیم الجرافیكيما 

والوسـائط  األول أن هناك درجة عالیة لدور التصمیم الجرافیكيأظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال 

الدراســة  وهـي بمســتوى مرتفـع وتتفـق نتیجـةالمتعـددة فـي تطـویر الكتـاب اإللكترونــي حسـب عینـة الدراسـة 

أبـو  ودراسـة كـل مـن )2003 القرارعـة (ودراسـة  ) 2015(   الخوالـدة كل مـن مع نتائج دراساتالحالیة 

 ,Dimitrov ("دیمیتـــروف ومـــاكجي وهـــوارد" مـــن ودراســـة كـــل  ) 2003 والبـــواب (هـــوال، والشـــناق، 

McGee & Howard (  ) و  2002فــي ( بیكلــي"دراســة" ( Buckly )  ) دراســة ") و  2000فــي 

فــي   ( Fabry )) ودراســة " فـابري "  1999فـي (  ( Korfiatis, et.al )  "  كـورفتس وآخـرون

دراســـة و  ) 1996فـــي ( )(Watkin " ویـــتكنودراســـة " )  1998فـــي ( (Allen)دراســـة ألـــن ) و  1998(

 & Fraynierz )فراینیــرز ولوكــوود ودراســة كــل مــن )  1996 فــي ( )(McDonald "كدونالــدام"

Lockwood )  ) توظیـف التصـمیم  حیـث جـاءت نتـائج الدراسـات جمیعهـا بمـا یفیـد ویـدعم 1982 )فـي

جلیـًا ومطابقـًا فـي العبـارة الخامسـة والتـي وهذا ما نجده ، اإللكترونيالجرافیكي والوسائط المتعددة للكتاب 

 "،اإللكترونـيیدعم توظیف التصمیم الجرافیكي والوسـائط المتعـددة الجانـب الـوظیفي للكتـاب "تنص على 

 التصــمیم الجرافیكـــيدور مجــال  والتــي قــد حـــازت علــى المرتبــة األولـــى مــن عبــارات المجـــال األول (

  ).اإللكترونيوالوسائط المتعددة في تطویر الكتاب 
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ات التربویـــة فـــي التكنولوجیـــا فـــي جمیـــع المجـــاالت وجمیـــع القطاعـــ انتشـــار إلـــىوقـــد یعـــزى ذلـــك 

ســـواء كــــان ذلـــك فــــي  ودعـــم المســــؤلینالمؤسســـات التربویــــة المملكـــة ووجـــود البرمجیــــات فـــي المــــدارس و 

المدارس أو الوزارة ال بل یتعدى ذلك بوجود دعم من العائلة المالكـة متمثلـة بجاللـة الملـك عبـداهللا الثـاني 

ت فــي االتصــاالوجاللــة الملكــة رانیــا فــي دعمهمــا للتطــور التكنولــوجي ودعمهمــا لتطــویر وســائل التعلــیم و 

وجـود نظـام إلكترونـي  نجد ونالحظ االتجاهك بهذا جمیع أنحاء ومدارس المملكة األردنیة الهاشمیة، وكذل

) اإلنترنـت) وهو یعمل ضمن الشبكة العالمیة (Eduwaveموحد من قبل وزارة التربیة والتعلیم األردنیة (

والتعلیمیــة والــذي یحتــوي األمــور اإلداریــة  إلنجــاز معظــمه بشــكل إجبــاري اســتخدامویطلــب مــن المــدارس 

وهــو لوســائط المتعــددة المدعومــة وبشــكل مبســط بالتصــمیم الجرافیكــي علــى الكتــب اإللكترونیــة وبعــض ا

ه فــي حــال اســتخداموتســتطیع أي مدرســة مســجلة حكومیــة كانــت أو خاصــة مجــاني ألي مدرســة نظــام 

رغبة المدرسـة فـي ذلـك، وال یجـب تجاهـل السـباق والتنـافس الشـدید بـین المـدارس الخاصـة فـي اسـتقطاب 

ا أساســیً  أن  إلــىالتكنولوجیــا فــي المــدارس وتطــویر المنــاهج  اســتخداما فــي عملیــة الطلبــة والــذي یلعــب دورً

الكمبیوتر اللـوحي بـدًال مـن حمـل الكتـب والـذي یحتـوي علـى  استخداموجدت بعض المدارس ضالتها في 

الكتب اإللكترونیة مدعومة بالوسائط المتعددة بجمیـع أنواعهـا، وذلـك لتفعیـل المنهـاج اإللكترونـي ودعمـه 

ـا للتطـور والتكنولوجیـا وهروبـا في تلك ال مدارس، وبالنتیجة استقطاب للطلبـة لإللتحـاق بهـذه المـدارس طلبً

  من الحقائب المدرسیة والتي أصبحت تؤرق األهل خوفًا على صحة األبناء.
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: مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني ًا   ثانیً

  ؟الطلبة للمادة التعلیمیة  إدراكدور في تحسین  اإللكترونيهل للكتاب 

أظهـــرت النتـــائج المتعلقـــة بالســـؤال الثـــاني أن هنـــاك درجـــة عالیـــة لـــدور الكتـــاب اإللكترونـــي فـــي 

وكـذلك تحسین إدراك الطلبة للمادة التعلیمیـة حسـب عینـة الدراسـة وبمسـتوى عـاٍل وبشـكل مرتفـع 

وســـط فـــي ، والمتطةن المتوســـط الحســـابي فـــي التطبیـــق للعینـــة الضـــابأ أوضـــحت نتـــائج التحلیـــل

یشیر كل )  0.000 ) المحسوبة عند مستوى داللة (ت، وكانت قیمة (التطبیق للعینة التجریبیة

ــــك  ــــىذل ــــة إحصــــائیة أ إل ــــروق ذات دالل ــــاك ف ــــي ن هن ــــي متوســــطي درجــــات تحســــن اإلدراك ف ف

  المجموعتین الضابطة والتجریبیة.

  " Frye "فـري ، ودراسـة  (2014)وتتفـق نتیجـة هـذه الدراسـة مـع نتـائج دراسـة الیـامي هـدى

دراسـة و  )2014( دراسـة عبـدالغفور)، و 2014" (Rostislav Fojtika " دراسـة فوجیكـا)، و (2014

الكتاب اإللكتروني  استخدامفي أن ، )2015محمد (، ودراسة )2015هالة (ودراسة )، 2014( الحسني

ـــا علـــى  عالقـــة وفاعلیـــة ودقـــة  إلـــى، وقـــد یعـــزى ذلـــك ن إدراك الطلبـــة للمـــادة التعلیمیـــةتحســـییـــؤثر إیجابیً

مـــن قبـــل الطلبـــة ووجـــود مـــا یســـتقطب الطلبـــة واهتمـــامهم فـــي الوســـط التعلیمـــي  التكنولوجیـــا فـــي اســـتخدام

الحاســب اآللــي أكثــر مــن  اســتخدامولوجیــا وكــون الطلبــة یحبــون یســتخدم التكنالكتــاب اإللكترونــي كونــه 

الكتاب التقلیدي وتفاعلهم مع التكنولوجیا یكون بشكلى أكبر وهنالك أیًضا طریقة العرض التي یتمتع بها 

مـن تصـمیم جرافیكـي یقـوم بتوضـیح النقـاط والمفـاهیم بشـكل أسـهل وأكثـر  هالكتاب اإللكتروني وما یحتوی

  متعة وبنفس الوقت بشكل معمق.
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ا: مناقشة ال   نتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث.ثالًث

هل توجد فروق ذات داللة احصـائیة لـدور التصـمیم الجرافیكـي والوسـائط المتعـددة فـي تطـویر الكتـب 

التعلیمیة اإللكترونیة للصف الخامس األساسي تعزى لمتغیرات الدراسـة ( الجـنس ، المؤهـل العلمـي ، 

         ؟ سنوات الخبرة )

أنه توجد فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى داللـة  ثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال ال أظهرت

(α ≤ 0.05)  اإللكترونیـةفـي دور التصـمیم الجرافیكـي والوسـائط المتعـددة فـي تطـویر الكتـب التعلیمیـة 

ال توجـد نجـد أنـه بینمـا  وسنوات الخبـرة حسب متغیر الجنسبمادة الریاضیات للصف الخامس األساسي 

والوســـائط المتعـــددة فـــي تطـــویر الكتـــب التعلیمیـــة  لـــدور التصـــمیم الجرافیكـــي إحصـــائیةفـــروق ذات داللـــة 

وقـد تعـزى النتیجـة  ،تعزى لمتغیر المؤهل العلميبمادة الریاضیات  للصف الخامس األساسي اإللكترونیة

نس المعلم فنجد أن تفاعل من حیث ج الجنسیتأثر بأن مستوى التطبیق  إلىالتي توصلت إلیها الدراسة 

حیـث تلعـب سـنوات الخبـرة ب وكـذلك یتـأثر المعلم الذكر مع الوسائط المتعددة یشـكل جـزء كبیـر مـن عملـه

الخبــرة دورهــا فــي كیفیــة التعامــل مــع برمجیــات الوســائط المتعــددة ومــع طریقــة التفاعــل مــع وتفعیلهــا أمــا 

ا علـى  إلىفقد تعزى النتیجة لمؤهل العلمي بالنسبة ل أن التكنولوجیا اآلن وفي عصرنا الحالي لیست حكـرً

ـا یتقنـون   اسـتخدامأصحاب الشهادات العلیا أو أصحاب المؤهالت العلمیة حیث أن جمیع المعلمین تقریبً

ا بعقــــد دورات تدریبیـــة فــــي بدایـــة كــــل عــــام التكنولوجیـــا  التربیـــة والتعلــــیم تقـــوم ســــنویً وخصوًصــــا أن وزارة 

لإللتحـــاق بالـــدورات التدریبیـــة للتعامـــل مـــع الـــنظم  معلمیهـــامـــن ترشـــحه المدرســـة مـــن أو للمعلمـــین الجـــدد 

ت واألدوات االتصـــاالتكنولوجیـــا المعلومـــات و  ســـتخدامالخاصـــة والبرمجیـــات وكـــذلك تطـــویر المهـــارات ال

  المساندة لها.
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  التوصیات  

التعلیمیـة  بتطـویر الكتـفـي ة، المتعـدد الوسـائط بأسـلوب الحاسـوب تكنولوجیا استخدامضرورة تفعیل  .1

 العملیـة ترسـیخ المـادة فـى فائـدة مـن لها لما بمادة الریاضیات للصف الخامس األساسي اإللكترونیة

 .للطالب

لكترونیة تتضمن برامج تدریب من أسئلة نظریة أجل توفیر الكتب المدرسیة بنسخ إ تبني مشروع من .2

 . وصور وفیدیو وشرائح عرض

المتعـددة والتصـمیم الجرافیكـي  الوسـائطو الحاسـوب  تكنولوجیا استخدامب مبرمجة تعلیمیة نماذج إعداد .3

 المطلوبة. كافة المناهج والمهارات تعلیم لتخدم بالكتاب اإللكتروني

بـرامج الوسـائط الكتـاب اإللكترونـي و  مـع التعامـل كیفیـة فـى الجامعـة لطـالب تدریبیـة دورات عمـل .4

  اإللكترونیة.تطویر الكتب التعلیمیة  وذلك للعمل على تكنولوجیا الحاسوب استخدامب المتعددة

 العمـل النـدوات وورش إقامـة خـالل مـن والطـالب التـدریس هیئة أعضاء بین الحاسوبیة الثقافة نشر .5

یجاد الحدیثة التقنیات هذه بأهمیة لتعریفهم تدریبیةال دوراتوال  فـى مجـال المتخصصین مع تعاون وإ

 . منها استفادة أقصى لتحقیق التعلیم تكنولوجیا

 المقـررات الدراسـیة إلدخـال اإللكترونـي التعلـیم مركـزو  التـدریس هیئـة أعضـاء بـین شـراكة یجـادإ .6

وخصوًصا تلـك المـواد التـي تحتـاج لقـوة بشكل كتب إلكترونیة تفاعلیة المدارس  شبكة على المبرمجة

 . الحدیثة التقنیات تلك من طالبهم یستفید حتىإدراك من الطلبة ومن ضمنها مادة الریاضیات 
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د اعـدوأبـأدوات  التـدریس قاعـات بتزویـد التكنولـوجي التعلیم نماذج لتطبیق حدیثة تعلیمیة بیئة تجهیز .7

ومعامـل مجهـزة  من أجهزة الكمبیوتر المتطورة والتـى تشـتمل علـى تكنولوجیـا الوسـائط المتعـددة یةكاف

 .لهذا الغرض بالمدارس
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  المراجع

  :أوًال المراجع العربیة

 ــة  ):1998( لأبــو الحســن، منــا الرســوم المتحركــة فــي التلفزیــون وعالقتهــا بالجوانــب المعرفی

 .القاهرة: دار النشر للجامعاتللطفل, 

 ) الوســائط المتعــددة بالمكتبــات المدرســیة ومراكــز مصــادر الــتعلم"  ) ،2011ابــراهیم ، الســعید"

  األسكندریة.دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ، ،  الطبعة األولى

  ،تصـــمیم كتـــاب إلكترونـــي فـــي مقـــرر تصـــنیف النبـــات  ") ،2015( هالـــة إبـــراهیم حســـناحمــد

 اطروحة دكتوراة ، الخرطوم.  بجامعة الخرطوم"

 ) م): تكنولوجیا المعلومات وتحدیث التعلیم, القاھرة: عالم الكتب.2001إسماعیل, الغریب زاھر 
 ) مجـد أ دار" حدیثة في منظومة التعلـیم اتجاهات" التعلیم اإللكتروني  ،)2015األشهب، نـوال

  للنشر والتوزیع ، عمان.

 ) القــاهرة: ایركتــور وبنــاء الوســائط المتعــددة د ): 2000بســیوني، عبــد الحمیــد, غــانم، حســن ,

  .مكتبة ابن سینا

 ــــي) ، "2007، عبدالحمیــــد (بســــیوني ــــاب اإللكترون ــــة للنشــــرالكت والتوزیــــع،  " دار الكتــــب العلمی

  القاهرة . -عابدین 

 ،القاھرة: دار الفكر العربي تكنولوجیا التعلیم والتعلم): 1998محمد رضا (  البغدادي ,. 
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  فاعلیة توظیف ادوات)  "2015لجمل، بیسان حسین محمد (ا web 2.0  في تنمیـة مهـارات

نتــاجتصــمیم و   الوســائط المتعــددة فــي التكنولوجیــا لــدى طلبــة الصــف الثــامن االساســي بغــزة" إ

 .المكتبة المركزیة -خـانیونس: غزة / مجموعات خاصة -مكتبة الجنوب المركزیة -خانیونس

 ،األكادیمیة التخصصات في المعلمین إلعداد جدیدة مقترحة برامج (2002) زیاد محمد حمدان 

 ، التربیة كلیة ، والعلوم والثقافة التربیة مجلة " المعاصرة المتعددة الوسائط تكنولوجیا باعتبار

 )140( العدد مارس، ، عجمان جامعة

 الخصــائص واإلمكانــات  -الكتــب اإللكترونیــة  النشــأة والتطــور  " ).2008، رامـي  (داوود- 

  ، الدار المصریة اللبنانیة للنشر ، القاهرة . واإلفادة " ستخداماال

 دار أوثـر الطبعـة األولـى، " مبادئ التصمیم الجرافیكـي "  )2011، نزار عبدا لكریم ، (الراوي ،

  هاوس للنشر والتوزیع ، الوالیات المتحدة األمریكیة

 ) المنظمــة ت فــي الــدول العربیــة، االتصــاالتطبیقــات تقانــة المعلومــات و  )2003رضـوان، رأفــت

یونیــو  1، العــدد  لــة العربیــة للعلــوم والمعلومــات) المجالكســو(العربیــة للتربیــة والثقافــة و العلــوم 

/2003. 

 ). ترجمـة فـتح البـاب عبـد الحلـیم : تكنولوجیا التربیـة فـي تطـویر المـنهج , )1984رونتـري,  د

 .تونس: المركز العربي للتقنیات التربویة,  المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم, سید

 دار الرشــد للنشــر والتوزیــع  التعلــیم والتعلــیم اإللكترونــي "" تكنولوجیــا )، 2004، أحمــد (الســالم

 الریاض.
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 ) مكتبـــة المجتمـــع العربـــي  " تكنولوجیـــا ووســـائل التعلـــیم وفاعلیتهـــا). 2008الســـعود، خالـــد ،"

 عمان. –للنشر والتوزیع، األردن 

 توظیف الوسائل التعلیمیة في البرامج التلفزیونیـة التعلیمیـة فـي  ،)2000لشربیني، محمـد (ا "

  ، جامعة حلوان.، رسالة ماجستیر، كلیة التربیةجمهوریة مصر العربیة "

 ) الكتــاب اإللكترونــي : المدرســة اإللكترونیــة والمعلــم ، )2001الشــرهان، جمــال عبــد العزیــز "

  " ، الریاض . االفتراضي

 دار الكتــب العلمیــة  ،  “الكتــاب اإللكترونــي بــین المزایــا والعیــوب"  ،) 2009( شــلبي، مجــدي

  القاهرة . -للنشر والتوزیع، عابدین 

 ) الوسائط المتعددة على  استخدام). أثر 2003الشناق، قسیم، وابوهوال، مفضي، والبواب، عبیر

والتكنولوجیــــا، تعلــــم طلبــــة كلیــــة العلــــوم بالجامعــــة األردنیــــة. منشــــورات المجلــــس األعلــــى للعلــــوم 

 األردن.-عمان

 مجلـة المعرفـة العـدد ، " التعلـیم اإللكترونـي فـي المـدارس السـعودیة " ) 2002، فایز (الشهري

 . 42–  36صفحة  91

 ) برامج  نتاج" تحدید المعاییر التربویة والمتطلبات الفنیة الالزمة إل )، 1999صالح، مصطفى

، كلیــة التربیــة جامعــة منشــورة) ( دراســة ماجســتیر الكمبیــوتر التعلیمیــة فــي المدرســة الثانویــة "

 حلوان، مصر.

 ـــد ال ـــة لتصـــمیم الـــتعلم اإللكترونـــي . ).2012فـــور، نضـــال .(غعب مجلـــة جامعـــة األطـــر التربوی

 .86-63، ص ص  1، ع16، مجاألقصى ( سلسلة العلوم اإلنسانیة )
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 ) اإلسكندریة ،دار البشري تكنولوجیا التعلیم، إلىالمدخل  :)1998عبد المنعم، علي. 

 ) ــــة ، واقعهــــا ومســــتقبلها "، )2004عبــــود، رامــــي دار الكتــــب والوثــــائق  " الورقــــة اإللكترونی

  .، القاهرةالیومیة

 ) مجلـة  ”.نشأة الكتـاب اإللكترونـي وتطـوره، وممیزاتـه، وسـلبیاته). “2012عزت، محمد فرید

 .314-271، ص ص 2012التربیة 

 ،للنشـر الهـدي دار القـاهرة، المتعـددة، للوسـائط التعلیمـي التصـمیم ،(2001) جـاد نبیـل عـزم 

  والتوزیع

 ) دار صـــــفاء للنشـــــر الطبعـــــة األولـــــى، ،  " النشـــــر اإللكترونـــــي "، )2010علیـــــان والســـــامرائي

 .والتوزیع، عمان

 ) .جامعـة الحدیـدة: شـبكة " ممیزات نظـام الـتعلم اإللكترونـي" ). 2004عضابي، حمد إبراهیم .

  متوفر على الموقع: التعلم اإللكتروني.

 http://www.odhabi.net/hodct/mod/forum/discuss.php=51 

 

 ) الكتاب اإللكتروني ، )2002عیسى، عماد "Book-E االتجاهـات، : المفهـوم والخصـائص 

  .دار المصریة اللبنانیة، القاهرة، الالحدیثة في المكتبات والمعلومات "

 ــــروز وبــــول هــــاریس أساســــیات  ) ، "2015( ، ترجمــــة (حســــام درویــــش القرعــــان )،غــــافن أمب

  الطبعة األولى ، جبل عمان ناشرون ، عمان.التصمیم الجرافیكي" ، 

 القاهرة، دار المعارفتكنولوجیا تطویر التعلیم): 1997عبد العظیم عبد السالم ( ،الفرجانى ،.  
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 ) تــــأثیر التــــدریس بالوســــائط المتعــــددة فــــي تحصــــیل العلــــوم والقــــدرات ، )2001قنــــدیل،  أحمــــد "

االبتكاریــة والــوعي بتكنولوجیــا المعلومــات لــدى تالمیــذ الصــف الثالــث اإلعــدادي ", دراســات فــي 

  .59-15, ص ص 72س, الجمعیة المصریة للمناهج, عالمناهج وطرق التدری

 ) ــر " ). 2003القرارعــة، أحمــد ــة المتعــددة فــي تحصــیل العلمــي  اســتخدامأث الوســائط التعلیمی

والدافعیة للتعلم في مادة الكیمیاء لدى طلبـة مرتفعـي التحصـیل ومنخفضـي التحصـیل للصـف 

-. رسالة دكتوراة غیر منشـورة. جامعـة عمـان العربیـة للدراسـات العلیـا. عمـان"التاسع األساسي

 األردن.

 الشـبكة العربیـة للتعلـیم المفتـوح  اقتصـادیات التعلـیم اإللكترونـي "" ) ، 2006، تیسیر (الكیالني

 والتعلیم عن بعد للطبع والنشر، عمان.

 ) التعلیم اإللكتروني في كلیة " هـ) 1424العوید ، محمد صالح والحامد، أحمد بن عبد اهللا
المفتوح في : دراسة حالة ، ورقة عمل مقدمة لندوة التعلیم  " ت والمعلومات بالریاضاالتصاال

  .مدارس الملك فیصل ، الریاض
 دار ،  " التعلیم عن بعد ومستقبل التربیة في الوطن العربي"  ،)2005( ،العلي، احمد عبداهللا

 .القاهرة، الكتاب الحدیث

 ) .التعلیم اإللكتروني والتعلیم التقلیدي ما هو االختالف "،)2002العبادي، محسن "، 

  .23- 18)، ص91(36المعرفة، 

  المجالي، محمد والجراح، عبد المهدي والشناق، قسیم والیونس، یونس والعیاصرة، احمد

 ،" المساعد العربي في تدریس انتل التعلیم للجمیع، دلیل المدرب ").2005والنسور، زیاد، (

   .األردن- وزارة التربیة والتعلیم، عمان
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 ) األردن : دار الشروق 1، ط نظریات التعلم) ، 2003الزغلول ، عماد ،. 

  ) مصادر المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات مع " )، 2003النوایسة، غالب عوض

ان ، " الكتب المرجعیة إلىإشارة خاصة    .دار صفاء للنشر والتوزیع ، عمّ

 ـــویین "  ) ،2002، تساشـــیل (مـــارتین ـــیم اإللكترونـــي تحـــد جدیـــد للترب مجلـــة المعرفـــة ، " التعل

  .91العدد

 ).ــیم الجــامعي 2002المبیریــك، هیفــاء ــتعلم اإللكترونــي: تطــویر طریقــة المحاضــرة فــي التعل ). ال

ندوة مدرسـة المسـتقبل فـي  إلىالتعلیم اإللكتروني مع نموذج مقترح. ورقة عمل مقدمة  استخدامب

  جامعة الملك سعود. متوفر على الموقع: ه،17/8/1423-16الفترة 

http://www.ksu.edu.sa/seminars/futureschool/Abstracts/AlmosaAbstract.htm 

 ) دار عـــالم  " ناشـــرو الكتـــب العربیـــة علـــى األقـــراص الملیـــزرة ")، 2002محجـــوب، حســـناء

  للنشر ، القاهرة .المعلومات والمكتبات 

 الطبعة " المدرسة اإللكترونیة ودور اإلنترنت في التعلیم " )، 2012، محمد عبدالكریم (المالح

  الثانیة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان .

 التعلـــیم اإللكترونـــي األســـس والتطبیقـــات " ) ، 2005، عبـــداهللا و أحمـــد (الموســى و المبـــارك "

  ریاض.شبكة البیانات للنشر، ال

 ).الـــتعلم اإللكترونــــي: مفهومـــه خصائصـــه فوائــــده 2002الموســـى، عبـــداهللا  بـــن عبــــد العزیـــز .(

 ه، متـــوفر17/8/1423-16نـــدوة مدرســة المســتقبل فـــي الفتــرة  إلــىعوائقه.ورقــة عمــل مقدمـــة 

 الموقع: على
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http://www.ksu.edu.sa/seminars/futureschool/Abstracts/AlmosaAbstract.htm  

 ) تــــدریس العلــــوم فــــي العــــالم  ):1999النجــــدي, أحمــــد، و راشــــد, علــــي، و عبــــد الهــــادي، منــــى

  . القاهرة: دار الفكر العربي, المعاصر, المدخل في تدریس العلوم

 ) ــي بــرامج " ، )2003نعــیم، محمــد ــت ســماع التعلیــق الصــوتي المســتخدم ف أثــر اخــتالف توقی

رسـالة ماجسـتیر) ، معهـد ( الكمبیوتر على التحصیل المعرفي لدى طالب شعبة الحاسـب اآللـي "

  الدراسات والبحوث التربویة، جامعة القاهرة.

 المعلوماتیـة، العـدد الرابـع مجلة " الكتاب اإللكتروني المفهوم والمزایا " ،  ) ،2011، محمد (نعیم

 .والثالثون

 ) فاعلیــة الكتــاب اإللكترونــي لتنمیــة مهــارات تصــمیم توظیــف الــرحالت ، )2014الیــامي، هــدى

 ، جدة.المعرفیة عبر الویب لدى الطالبات المعلمات
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)1الملحق رقم (  

 كتاب تسهیل المهمة
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 )2الملحق رقم (

  األولیة بصورتھا االستبانة

  الرحیم الرحمن هللا بسم

  الفاضل/ة ...................................         المحترم/ة 

  تحیة طیبة وبعد 

دور التصـمیم الجرافیكـي والوســائط بـإجراء دراسـة بعنــوان "  ظــاهر إیهــاب شـعبان عطیـةیقـوم الباحـث 
  ".المتعددة في تطویر الكتب التعلیمیة اإللكترونیة للصف الخامس

ــل درجــة  ــك لنی ــي التصــمیم الجرافیكــي الماجســتیروذل ي قســم التصــمیم الجرافیكــي/  ف ــة العمــارة  ف كلی
  .رعبدالصبو وائل ر بإشراف الدكتو  جامعة الشرق األوسطمن  والتصمیم

ولمــا عهــدناه عــنكم مــن علــم ودرایــة أرجــو التفضــل بتخصــیص جــزء مــن وقــتكم لتحكــیم أداة الدراســة 
  المرفقة من حیث الصیغة اللغویة وانتمائها للمجال . 

  والباحث على استعداد لتزویدكم بنتائج الدراسة حال صدورها إن رغبتم بذلك 

ا حسن تعاونكم          شاكرً

  الباحث                                                                                  

  إیهاب شعبان ظاهر                                                         

  

    المحكم اسم

    العلمیة الرتبة

    التخصص

    العمل مكان
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  :البیانات التعریفیة :أوًال 
  ) بمحاذاة اإلجابة المناسبة للمفردات التالیة: √یرجى التكرم بوضع اشارة ( 

  
  البیانات الشخصیة:

    ذكر     الجنس:

    أنثى  

  

  دبلوم   المؤھل العلمي:

              بكالوریوس  

              ماجستیر    

           دكتوراة        

 

  

  قلفأسنوات  5    :الخبرة

               فأقل سنوات 10 – سنوات  5أكثر من  

           سنوات 10من  كثرأ      
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ویر الكتــــــــب التعلیمیــــــــة دور التصــــــــمیم الجرافیكــــــــي والوســــــــائط المتعــــــــددة فــــــــي تطــــــــالقســــــــم الثــــــــاني : 
  .اإللكترونیة

  وهي كما یلي: ینمحور  إلىیتم تقسیم القسم الثاني 

  دور التصمیم الجرافیكي والوسائط المتعددة في تطویر الكتاب االلكتروني: )1(
  اتفاقك مع مضمون العبارة  ة) في المكان الذي یتناسب مع درج أرجو وضع اشارة ( /

  االستبانةفقرات   الرقم

  االنتماء للمجال  اللغویة غةاالصی
التعدیل 
  سلیمة  المقترح

غیر 
  سلیمة

  منتمیة
غیر 
  منتمیة

     تساهم األلوان في تطویر الكتاب اإللكتروني  1

2  

یساهم التصمیم الجرافیكي والوسائط المتعددة 

المرئي تناسب   االتصالفي توفیر وسائل 

  الكتاب اإللكتروني

   

3  
یوفر التصمیم الجرافیكي والوسائط المتعددة 

  اسالیب تطبیقیة تناسب في الكتاب اإللكتروني

   

4  

یساهم التصمیم الجرافیكي والوسائط المتعددة 

متحركة تناسب الكتاب بإدخال اصوات  

  اإللكتروني

   

   یساهم التصمیم الجرافیكي والوسائط المتعددة   5
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في وضع برامج تعلیمیة  تناسب الكتاب 

  اإللكتروني

6  
یساهم التصمیم الجرافیكي بتوفیر مواد علمیة  

  تواكب  الكتاب اإللكتروني

   

7  

یساهم التصمیم الجرافیكي والوسائط المتعددة 

بتصامیم مختلفة االبعاد تناسب الكتاب 

  اإللكتروني

   

8  

یساهم التصمیم الجرافیكي والوسائط المتعددة 

في مواكبة المتغیرات السریعة في تطور 

  المناهج وتوظیفها في الكتاب اإللكتروني 

   

9  

یساهم التصمیم الجرافیكي والوسائط المتعددة 

بتوفیر صور متحركة في تطویر الكتاب 

  االلكتروني

   

10  
یساهم التصمیم الجرافیكي والوسائط المتعددة 

  بتوفیر اشكال في تطویر الكتاب االلكتروني

   

11  

یوفر التصمیم الجرافیكي والوسائط المتعددة 

عملیات تعلیمیة  تواكب تطور الكتاب 

  اإللكتروني
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12  
یساهم التصمیم الجرافیكي والوسائط المتعددة 

  بتوفیر معارف تناسب  الكتاب اإللكتروني

   

13  
یوفر التصمیم الجرافیكي والوسائط المتعددة 

  رموز  تناسب  الكتاب اإللكتروني

   

14  
یوفر التصمیم الجرافیكي والوسائط المتعددة 

  اشارات  تناسب  الكتاب اإللكتروني
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أرجو وضع اشارة ( / ) في دور الكتب االلكتروني في تحسین ادراك الطلبة للمادة العلمیة :  -2
 اتفاقك مع مضمون العبارة  ةالمكان الذي یتناسب مع درج

  الرقم
  

  االستبانةفقرات 

  االنتماء للمجال  غة اللغویةاالصی
التعدیل 
  سلیمة  المقترح

غیر 
  سلیمة

  منتمیة
غیر 
  منتمیة

1  
یســــــاعد الكتــــــاب اإللكترونــــــي فــــــي تحســــــین 

  إدراك الطلبة 
          

2  
ــــى االبتكــــار  ــــي عل یســــاعد الكتــــاب اإللكترون

  واالبداع عند الطلبة 
          

3  
یحفـــــــز الكتـــــــاب اإللكترونـــــــي علـــــــى مواكبـــــــة 

  التكنولوجیا وتوظیفها لتعلیم الطلبة 
          

4  
ــــــــة  یســــــــاعد الكتــــــــاب اإللكترونــــــــي فــــــــي تنمی

المعلومـــــات قــــدرات الطلبــــة للحصـــــول علــــى 
  المطلوبة

          

5  
ــــــــي فــــــــي زیــــــــادة  یســــــــاعد الكتــــــــاب اإللكترون

  التحصیل والدافعیة نحوالتعلم 
          

6  
یســــــاعد الكتــــــاب اإللكترونــــــي فــــــي تحســــــین 

  مستوى التحصیل الدراسي للطلبة
          

          یســــــــــاعد الكتــــــــــاب اإللكترونــــــــــي فــــــــــي فهــــــــــم   7
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  الموضوعات بطریقة سهلة وأكثر مرونة

8  
اإللكترونــــــــي فــــــــي جــــــــذب یســــــــاعد الكتــــــــاب 

  واستمتاع الطالب إلدراك المادة العلمیة
          

9  
یســــــــاعد الكتــــــــاب اإللكترونــــــــي فــــــــي تعزیــــــــز 

  الكفاءة الذاتیة للطالب في إدراكه للمادة
          

10  
ــــــــي فــــــــي زیــــــــادة  یســــــــاعد الكتــــــــاب اإللكترون

  متعة التعلم عند الطلبة
          

11  
یســــــــاعد الكتــــــــاب اإللكترونــــــــي فــــــــي جــــــــذب 

  للمادة العلمیةانتباه الطالب 
          

12  
 االتجــــــــــــــاهیعــــــــــــــزز الكتــــــــــــــاب اإللكترونــــــــــــــي 

اإلیجـــــــــــابي نحـــــــــــو التعلـــــــــــیم واالدراك عنـــــــــــد 
  الطلبة
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 )3الملحق رقم (

  قائمة بأسماء األساتذة المحّكمین 

 

 األستاذ التخصص الجامعة

 د. باسم العبیدي التصمیم الجرافیكي جامعة الشرق األوسط

 د. محمود مراد التصمیم الجرافیكي جامعة الشرق األوسط

 د. دعد المفلح التصمیم الجرافیكي جامعة الشرق األوسط

 د. یزن العمرات التصمیم الجرافیكي جامعة الشرق األوسط

 أ.د عادل عمر التصمیم الجرافیكي جامعة الزیتونة

 د. باسل أبو فودة القیاس والتقویم جامعة الشرق األوسط

 د. وائل األزهري هندسة العمارة جامعة الشرق األوسط

 د. عبدالحافظ سالمة تكنولوجیا التعلیم جامعة الشرق األوسط

 إسالم أبوجعفر. د نظم معلومات إداریة جامعة اإلسراء
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 )4الملحق رقم (

  النھائیة بعد التحكیم بصورتھا االستبانة

  
  الرحیم الرحمن هللا بسم

  
  الفاضل/ة ...................................         المحترم/ة 

  تحیة طیبة وبعد 
بـإجراء دراسـة بعنــوان " دور التصـمیم الجرافیكـي والوســائط  یقـوم الباحـث إیهــاب شـعبان عطیـة ظــاهر

  ".األساسي المتعددة في تطویر الكتب التعلیمیة اإللكترونیة للصف الخامس 
ــل درجــة الماج ــك لنی ــي التصــمیم الجرافیكــي ســتیروذل ي قســم التصــمیم الجرافیكــي/  ف ــة العمــارة  ف كلی

  .روائل عبدالصبو ر جامعة الشرق األوسط بإشراف الدكتو من  والتصمیم
ولمــا عهــدناه عــنكم مــن علــم ودرایــة أرجــو التفضــل بتخصــیص جــزء مــن وقــتكم لتحكــیم أداة الدراســة 

  للمجال . المرفقة من حیث الصیغة اللغویة وانتمائها 
  والباحث على استعداد لتزویدكم بنتائج الدراسة حال صدورها إن رغبتم بذلك 

ا حسن تعاونكم     شاكرً
  الباحث                                                                               

  إیهاب شعبان ظاهر                                                     
  

    المحكم اسم

    العلمیة الرتبة

    التخصص

    العمل مكان
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  :البیانات التعریفیة :أوًال 
  ) بمحاذاة اإلجابة المناسبة للمفردات التالیة: √یرجى التكرم بوضع اشارة ( 

  
  البیانات الشخصیة:

    ذكر      الجنس:

     أنثى  

  

  دبلوم   المؤھل العلمي:

              بكالوریوس  

           دراسات علیا        

 

  

  قلفأسنوات   5    :الخبرة

               فأقل سنوات 10 – سنوات  5أكثر من  

           سنوات 10من  كثرأ      
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   االستبانة:  ثانیاً 

  دور التصمیم الجرافیكي والوسائط المتعددة في تطویر الكتب التعلیمیة اإللكترونیة.

  وهي كما یلي: ینمحور  إلىیتم تقسیم القسم الثاني 

  دور التصمیم الجرافیكي والوسائط المتعددة في تطویر الكتاب االلكتروني: (المحور األول)

  اتفاقك مع مضمون العبارة  ةأرجو وضع اشارة ( / ) في المكان الذي یتناسب مع درج

  الرقم
  االستبانةفقرات 

    وضوح الفكرة  االنتماء للمجال  غة اللغویةاالصی

  التعدیل

  المقترح
  سلیمة

غیر 
  سلیمة

  منتمیة
غیر 
  منتمیة

  واضحة
  غیر

  واضحة

1  
التصمیم الجرافیكي في  سهمیُ 

  التعلیمي تطویر الكتاب اإللكتروني
              

2  
الوسائط المتعددة في  اعدتس

  التعلیميتطویر الكتاب اإللكتروني 
              

3  

كعنصر التصمیم الجرافیكي عمل ی

محتوى الكتاب  إلىجاذب 

  التعلیمي اإللكتروني

              

4  
الوسائط المتعددة كعنصر  اعدتس

محتوى الكتاب  إلىجاذب 
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  التعلیمي اإللكتروني

5  

توظیف التصمیم الجرافیكي  سهمیُ 

والوسائط المتعددة الجانب 

  الوظیفي للكتاب اإللكتروني

              

6  

التصمیم الجرافیكي  استخدام دعمی

والوسائط المتعددة في تصمیم 

  البرامج التعلیمیة اإللكترونیة

              

7  

 یساهم التصمیم الجرافیكي

تحقیق ب والوسائط المتعددة 

  میةیعلالت ةمادبال األهداف الخاصة

              

8  

التصمیم الجرافیكي والوسائط  ساندیُ 

في تبسیط المحتوى  المتعددة

  العلمي عن طریق ترجمته بصریًا 

              

9  

التصمیم الجرافیكي  عدیسا

والوسائط المتعددة في مواكبة 

المتغیرات السریعة في تطور 

المناهج وتوظیفها في الكتاب 

  اإللكتروني 
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10  

التصمیم الجرافیكي تطور  عملی

 والوسائط المتعددة في تطویر

  الكتاب االلكتروني تصمیم

              

11  

یمكن تبسیط المحتوى التعلیمي 

التصمیم الجرافیكي  استخدامب

  والوسائط المتعددة

              

12  

  

التصمیم الجرافیكي  استخدامیمكن 

كأدوات تساعد والوسائط المتعددة 

المعلم في إیصال الفكرة والهدف 

بشكل سریع وسهل من خالل 

  الكتاب اإللكتروني.

              

13  

یسهم توظیف التصمیم الجرافیكي 

والوسائط المتعددة في العرض 

  الفعال للمادة العلمیة

              

14  

  

یمكن توظیف عناصر ومبادئ 

التصمیم الجرافیكي في تصمیم 

  الكتب التعلیمیة االلكترونیة

              

              یمثل التصمیم الجرافیكي والوسائط   15
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المتعددة عنصران أساسیان في 

  التفاعليالتعلیم 
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  دراك الطلبة للمادة العلمیة: إب االلكتروني في تحسین ادور الكت:   )لثاني(المحور ا

 اتفاقك مع مضمون العبارة  ة) في المكان الذي یتناسب مع درج  شارة (إأرجو وضع 

  الرقم
  االستبانةفقرات 

    وضوح الفكرة  االنتماء للمجال  غة اللغویةاالصی

  التعدیل

  المقترح
  سلیمة

غیر 
  سلیمة

  منتمیة
غیر 
  منتمیة

  واضحة
  غیر

  واضحة

1  

 یســاعد الكتــاب اإللكترونــي فــي

جـــذب الطلبـــة وتشـــویقهم للمـــادة 

  العلمیة

            

2  

طریقـــــــــــــــة عـــــــــــــــرض الكتـــــــــــــــاب 

 اإللكترونــــــــــي تعـــــــــــزز ملكـــــــــــات

  بداع عند الطلبة اإل

            

3  

الكتــاب اإللكترونــي علــى  دعمیــ

للمـــــــادة تحســـــــین إدراك الطلبـــــــة 

  التعلیمیة

            

4  

فــــي الكتــــاب اإللكترونــــي  ســـهمیُ 

متعــــــــــة التعلــــــــــیم مــــــــــن خــــــــــالل 

   عنصري الصوت والصورة
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5  

الكتــــــــــــــاب  اســــــــــــــتخدام عمــــــــــــــلی

سـرعة اإلطـالع اإللكتروني في 

    على المحتوى

            

6  

الكتـــــــــــاب اإللكترونـــــــــــي  دعمیـــــــــــ

مســــتوى فــــي تحســــین  التعلیمــــي

  فهم الطلبة للمادة التعلیمیة

            

7  

یســــــــاعد الكتـــــــــاب اإللكترونـــــــــي 

التعلیمــــي فــــي تحســــین مســــتوى 

  اإلدراك عند الطلبة

            

8  

ــــــــــي  ســــــــــهمیُ  ــــــــــاب اإللكترون الكت

التعلیمـــي فــــي تحلیــــل المحتــــوى 

  التعلیمي بطریقة سهلة

            

9  

الكتــــاب اإللكترونــــي فــــي  دعمیــــ

زیـــــادة فهـــــم الطلبـــــة لتكنولوجیـــــا 

  المعلومات

            

10  

فـــــي الكتـــــاب اإللكترونـــــي  قـــــومی

عملیــــة تطــــویر مســــتمر للمــــادة 

  العلمیة 
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11  

قاس تطور الكتاب اإللكتروني ی

فــــــي عملــــــه التطــــــور المســــــتمر 

   للمادة التعلیمیة 

            

12  

  

رغبــة یعـزز الكتــاب اإللكترونــي 

ویســــاعدهم الــــتعلم فــــي  الطلبــــة

  على اإلبتكار

            

13  

ــــــــــي  ســــــــــهمیُ  ــــــــــاب اإللكترون الكت

مواضـــیع مـــع المـــنهج التعلیمـــي 

ذات صـــلة بـــالمحتوى التعلیمـــي 

   )Linksعن طریق الروابط (

            

14  

  

فــــي الكتــــاب اإللكترونـــي  عـــززی

تعزیــــــــــز المحتــــــــــوى التعلیمـــــــــــي 

بالموضــوعات ذات الصــلة مــن 

  )hyperlinkخالل الروابط (

            

15  

الكتــــــــــاب اإللكترونــــــــــي  ســــــــــاندیُ 

الطلبــــــة علــــــى الدراســــــة بشــــــكل 

   مستقل  

            

  


