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 لمقرر دراسي بجامعة الملك سعود على تحصيل الطلبة المطور المحتوى الرقمي التدريس باستخدام فاعلية 
  اتجاهاتهم نحوهو 

 
 حمد حسن محمد البدورأ

 جامعة امللك سعود -كلية الرتبية -قسم املناهج وطرق التدريس

 هـ 3311/ 3/ 31 وقبل - هـ31/7/3317 قدم للنشر

 
 

طلبة جبامعة العلى حتصيل  مقدمة يف التعلم والتعليمملقرر املطور احملتوى الرقمي التدريس باستخدام فاعلية  التعرف على بحثال هدف :المستخلص
أدايت ، وبناء مقررللولتحقيق أهداف البحث مت تطوير احملتوى الرقمي  ،لمقررلاملطور احملتوى الرقمي التعلم باستخدام  واجتاهاهتم حنو ،امللك سعود

على  واوزعت ( طالبا  64من )البحث عينة تكونت و .  من صدقهما وثباهتما التحققوتطبيقها بعد  البحث )اختبار حتصيلي، واستبانة اجتاهات(
 ضابطةاجملموعة الدرست  يف حني، احملتوى الرقمي للمقرراجملموعة التجريبية باالعتماد على مت تدريس  إذمها ضابطة واألخرى جتريبية، احدإجمموعتني 
اجملموعتني يف  طالبدرجات  متوسطي ( بنيα  =.0.0عند مستوى الداللة )فروقا  ذات داللة إحصائية  بحثأظهرت نتائج ال  .االعتياديةبالطريقة 

اجملموعة التجريبية كانت إجيابية حنو توظيف  البطجتاهات أن االنتائج كما أظهرت . اجملموعة التجريبية؛ ولصاحل التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي
 .مقرر مقدمة يف التعلم والتعليميف تدريس احملتوى الرقمي املطور 

 
 .رقمي مقرر ،تفاعليمقرر إلكرتوين، مقرر تصميم،  الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة:

تم خبطوات تو ، تتصف عملية تطوير املنهج بأهنا مستمرة
املنهج و بقصد زيادة فاعلية املنهج، مدروسة وخمطط هلا، 

مسايرة التقدم  ؛بشكل مستمر لدوافع عدة منهايطور  يداجل
ن عملية فإ ،التعليمية العملية يف التقنية ودمجالرقمي، التقين 
إضفاء صبغة رقمية على حمتوى ركز على ت تأصبح تطويرال

 توى فددف تطويراحملالرقمي يف  والتحوُّل إىل النمطاملناهج، 
يناسب ل الدراسية للمقررات التفاعلي الرقمي احملتوى

 تدريس.استخدامه يف ال
فنموذج التدريس التقليدي أخذ بالتحول إىل العامل 
الرقمي الذي يتم يف إطار فلسفته تعليم غري حمدود بالزمان 

للراغبني فيها  باملعرفة وتوفريهاعامليا  واملكان، واملشاركة 
فالوسائط الرقمية تستطيع   (.0 :5.00)بادي، وفدلول، 
من التعليم وجتعله أكثر فاعلية؛ نظرا   حتقيق جودة عالية

ألهنا تقدم كائنات التعلم لقدرهتا على إدارة عملية التدريس، و 
بأساليب متنوعة، وبأشكال غري تقليدية، وتوفر بيئة تفاعلية 
تؤثر يف حواس املتعلم املختلفة، األمر الذي يسهل عملية 

 .(6.4 :5.05)النجار، والنحال، اإلدراك لدى املتعلمني 
 تطوير البىن التحتية الرقمية، ودعمدول كثرية بت تاهتمو 
حملتوى الرقمي وصناعته ومقومات إنتاجه، من أجل املشاركة ا

وازداد صادي العاملي القائم على املعرفة، الفعالة بالنظام االقت
( نتيجة E- Contentاالهتمام عامليا  باحملتوى الرقمي )

انعكاساته اإلجيابية املباشرة على حياة األفراد وعمل 
هذه ولعل   (.5.02املؤسسات على حد سواء، )عبود، 

التطورات، أوجدت واقعا  جديدا  لغالبية املؤسسات التعليمية 
وتوظيفه يف احملتوى الرقمي ويف مقدمتها اجلامعات يف تبين 

لدعم  ومتنوعة بأشكال عديدة التعليميةالتعلمية العملية 
  .التطوير املعريف والتكنولوجي

ثل عملية تطوير احملتوى الرقمي مبا تشمله من تطوير و  ُتم
وتنفيذ وتقومي إحدى أهم املشروعات الرئيسة اليت تتبناها 

جامعة امللك سعود لدعم التطوير املعريف والتكنولوجي، 
املناسبة  بتوفري البيئةاجلامعة ، لذا تقوم لدعم االقتصاد املعريفو 

دعم فين( ملساعدة أعضاء هيئة ، و تدريب، و )أدوات تطوير
 احملتوى الرقمي للمقررات اليت يدرسوهناالتدريس على تطوير 

املشروع باجلامعة وضمن هذا  .(5.05 جامعة امللك سعود،)
ر احملتوى الرقمي ملقرر مقدمة يف التعلم يقد قام الباحث بتطو ف

اليت تقدمها  و  البكالوريوسمرحلة والتعليم، وهو أحد مقررات 
وبعد االنتهاء من  لطلبتها.كلية الرتبية جبامعة امللك سعود 

تطوير احملتوى الرقمي للمقرر مت اعتماد املقرر املطور أكادمييا  
 .شروعاملمن قبل القسم املختص، وفنيا  من قبل جلنة 

األدب الرتبوي يرى أمهية وفاعلية احملتوى الرقمي ن إ إذو 
قررات يف العملية التعلمية التعليمية، وأنه يستطيع التغلب للم

 هذه العملية على الكثري من الصعوبات اليت تواجهها
(Morton, Foreman, Goede, Bezzant, & Albertine, 2007 ؛

فإن احلاجة قائمة للتحقق  ،(.5.0؛ اجلزاز، 2..5صاحل، 
 النظرياجلانب صحة أو يمفند  دعماجلانب العملي ي من كون

من هنا جاءت و ، العلمستند إىل مم ـال من خالل التجريب
  ية:مشكلة البحث اآلت

 :بحثمشكلة ال

يف العملية التعليمية غاية إن التعليم اإللكرتوين وتوظيفه 
تسعى له مجيع املؤسسات التعليمية املتقدمة مبا فيها  وهدف  

، والكوادر حيث إعداد البنية التحتيةمن اجلامعات السعودية 
تبنت (. وقد 004 :5.05الصقر، )لتلبية ذلك البشرية 

جامعة امللك سعود مشروع تطوير احملتوى الرقمي للمقررات 
تطوير بيئة التعليم اإللكرتونية يف اجلامعة وإتاحة فددف 

عناصر تعليمية إلكرتونية منوذجية لطالب وطالبات اجلامعة، 
التدريس على وذلك من خالل تأهيل وتدريب عضو هيئة 

لمقررات اليت ل الرقمياحملتوى  تطويراألدوات املناسبة ل
قد رشح الباحث و (. 5.05جامعة امللك سعود،)يدرسوهنا 
م ضمن مشروع يتوى ملقرر مقدمة يف التعلم والتعلاحمللتطوير 
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فاعلية تطوير  البحث احلايل للتعرف علىجاء لذا اجلامعة، 
 حتصيل الطلبة، واجتاهاهتم حنوعلى  قررملذا ااحملتوى الرقمي هل

 توظيف احملتوى الرقمي للمقرر يف التدريس.

 :بحثأهداف ال

التدريس باستخدام احملتوى الرقمي فاعلية على التعرف . 0 
على التحصيل الدراسي  ميملقرر مقدمة يف التعلم والتعل املطور

 الرتبية جبامعة امللك سعود.لطالب كلية 
طالب كلية الرتبية جبامعة امللك اجتاهات التعرف على . 5

ملقرر  التعلم باستخدام احملتوى الرقمي املطورسعود حنو 
 .هممقدمة يف التعلم والتعليم يف تدريس

 أهمية البحث:

ع الذي يتناوله بوصفه من أمهية املوضو أمهية البحث  تنبع
يف العملية التعلمية التعليمية يسعى البحث  تقنية حديثة
للكشف عن فاعلية هذه التقنية يف التدريس، وحتديدا  احلايل 

الكشف للقائمني على مشروع تطوير احملتوى الرقمي 
التدريس باستخدام للمقررات جبامعة امللك سعود عن فاعلية 

 ملقرر دراسي تطرحه كلية الرتبية باجلامعةمطور حمتوى رقمي 
 .على حتصيل الطلبة

لى املشروع يف كما قد يساعد هذا البحث القائمني ع
الوقوف على اجتاهات طلبة كلية الرتبية جبامعة امللك سعود 

احملتوى الرقمي للمقررات يف التدريس.  مالتعلم باستخداحنو 
مما يتيح هلم إثراء االجتاهات اإلجيابية، ومعاجلة االجتاهات 
السلبية أو التخفيف منها، األمر الذي قد ينعكس على 

 هذا التوظيف. تطوير اجتاهات الطلبة حنو

 :بحثأسئلة ال

 :ينيالسؤالني اآلت إلجابة عنل بحثال اهذ ىسع

داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى ات ق ذو وجــــد فــــر تهــــل  :أولا 
درجات طالب اجملموعـة  يبني متوسط( α = ...0الداللة )
الختبــــار لالضــــابطة يف التطبيــــق البعــــدي اجملموعــــة التجريبيــــة و 

احملتـــــوى الرقمـــــي  باســـــتخدامالتـــــدريس التحصـــــيلي يعـــــزى إىل 
 ؟ميملقرر مقدمة يف التعلم والتعلاملطور 
طالب كلية الرتبية جبامعة امللك سعود حنو اجتاهات  ما ثانياا:

رر مقدمة يف التعلم ملقاملطور احملتوى الرقمي  التعلم باستخدام
  ؟همتدريسوالتعليم يف 

 فرض البحث:

الداللة وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى تال 
(α  =.0.0 بني متوسطي درجات طالب اجملموعة )

التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار 
احملتوى الرقمي  التدريس باستخدامالتحصيلي يعزى إىل 

 .ميملقرر مقدمة يف التعلم والتعلاملطور 

 الطار النظري:

هذه  تكمن يف أن تكون الرقمية املقررات إن أمهية تطوير
التعلمية التعليمية.  العملية يف كفاءة وذات املقررات فعالة

 بكفايات التعليمية األهداف وتربز أمهيتها كذلك يف حتقيق
 مشوق بأسلوب التعلم واجلهد، وحتقيق الوقت يف واقتصاد

 يف إليها الوصول ميكن للمعلومات ثرية مصادر وممتع، وتوفري
 واالعتماد الذايت التعلم مهارات يف املتعلم قصري، وحتفز وقت
، الزهراين)واملعارف  اخلربات اكتساب يف نفسه على

 (.56: هـ0620
أكادمييا  ُتهيدا   تطويره املراد حمتوى املقرر جتهيز ويتم

 رقمي ملقرر للوصول دوات املناسبةلتصميمه باستخدام األ
على شبكة  وتقييمه فنيا  ليتم عرضه كامل بشكل جمهز

نظام إدارة التعلم اإللكرتوين احملور املركزي  دُّ ع، وياإلنرتنت
يتم تسليم  إذ ،للعملية التعليمية على شبكة اإلنرتنت

املقررات الدراسية بشكلها اإللكرتوين جلميع مستخدمي 
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النظام، وميكن للطالب والطالبات الدخول إىل النظام 
وإجراء نشاطات  ،والوصول إىل حمتويات املقررات الدراسية

وجلسات  ،املشاركة يف املنتديات :ية عديدة مثلأكادمي
تعّدى  ختبارات، فقدوأداء اال ،وتسليم الواجبات ،النقاش

إىل الّتوظيف الفاعل،   مياألمر تسهيل عملييت الّتعلم والّتعل
يف إطار الّسعي إىل بناء تعلُّم قائم على االستيعاب 
املفاهيمي، وتطوير قدرات املتعّلمني يف االستكشاف 

لّتفكري وحّل املشكالت، واملشاركة يف حتّمل مسؤولية وا
جامعة ) من تلقنها تعّلمهم، واإلسهام يف بناء املعرفة بدال  

 (.5.05 امللك سعود،
من  لإلفادة التعليمي بنظامها املتقدمة الدول اهتمت قدو 

العديد من اجلامعات على إنشاء  قامت إذالتقنيات احلديثة، 
 عناصرنها من مساعدة  وتقنياته ميكللتعلم اإللكرتوين مراكز
التعليمية، وتوفري العديد من االسرتاتيجيات التعلمية العملية 

خيدم العملية و التعليمية، مما يساعد على حتسني األداء، 
التعلم  دُّ ويع .(Boxer & Johnson, 2002) التعليميةالتعلمية 

اإللكرتوين عملية تدريسية تتعلق بتقدمي حمتوى املنهج 
إلكرتونيا ، حبيث يسمح للمتعلم بالتفاعل اهلادف النشط مع 
احملتوى يف أي مكان، ويف أي زمان خيتاره، وبالسرعة اليت 

 (.0..5تناسبه )زيتون، 
جتارب جامعات حول استخدام املقررات الرقمية  هناكو 

( قدمت وزارة Wisconsin-Oshkoshيف التعليم ففي جامعة )
التعليم األمريكية منحة ملساعدة أعضاء هيئة التدريس 
باجلامعة على تصميم كتب إلكرتونية للمقررات اليت 
يدرسوهنا، وذلك فددف حتويلها من الشكل الورقي إىل 

فاعلي، لزيادة فاعلية طرق التدريس الشكل الرقمي الت
 ,Pophalاملستخدمة يف اجلامعة وحتسني تعلم الطالب )

جتربة جامعة امللك سعود حول تطوير  يوجد(. وحمليا  2010
 احملتوى الرقمي للمقررات باجلامعة.

 
 

 مشروع تطوير المحتوى الرقمي للمقررات:
ثل عملية تطوير احملتوى الرقمي للمقررات مبا  تشمله من ُتم

تطوير وتنفيذ وتقومي إحدى أهم املشروعات الرئيسة اليت 
 تتبناها جامعة امللك سعود، لذا تقوم بتوفري أدوات لتطوير

هذه  استخدامخدمات تدريب على ، و احملتوى الرقمي
، يتضمن مبادئ وأساسيات التصميم التعليمي األدوات

وير ودعم فين، وذلك ملساعدة أعضاء هيئة التدريس على تط
يهدف املشروع إىل تطوير بيئة التعليم اإللكرتونية مقرراهتم. و 

يف اجلامعة وإتاحة عناصر تعليمية إلكرتونية منوذجية لطالب 
ودعم وطالبات اجلامعة، وذلك من خالل تأهيل وتدريب 

)جامعة اليت يدرسها  تطوير املقرراتلعضو هيئة التدريس 
 .(5.05 امللك سعود،

 ية:املراحل اآلتويتكون املشروع من 
. مرحلة اإلعداد: وتشمل عقد الدورات التدريبية، وتسليم 0

تراخيص استخدام أدوات التطوير، وتوفري مراكز دعم فين 
 ألعضاء هيئة التدريس.

. مرحلة التطوير: وتشمل تطوير املقررات باستخدام أدوات 5
التطوير، ورفع حمتويات املقرر على نظام إدارة التعلم 

(Learning Management System (LMS).) 
. مرحلة االعتماد األكادميي والفين: وتشمل تسلم امللفات 2

األصلية للمقرر، واعتماد املقرر أكادمييا  من قبل القسم 
األكادميي املختص، واعتماد املقرر فنيا  من قبل اللجنة 

 للمشروع.
. مرحلة التطبيق: وهنا يتم إتاحة املقرر الرقمي املطور إىل 6

مجيع شعب املقرر الدراسي من خالل نظام إدارة التعلم 
(LMS.) 

تعددت يف األدب الرتبوي املصطلحات اليت استخدمت 
للداللة عن احملتوى الرقمي للمقرر، ومن هذه املصطلحات: 

 Digital(، منهج رقمي )Digital Courseمقرر رقمي )

Curriculum( حمتوى رقمي ،)Digital Content مقرر ،)
 Electronic(، كتاب إلكرتوين )Electronic Courseإلكرتوين )
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Book( كتاب إلكرتوين تفاعلي ،)Interactive Electronic 

Book( حمتوى إلكرتوين ،)Electronic Content كتاب رقمي ،)
(Digital Book كما تعددت أيضا  هذه التعريفات، فقد .)

مي حاسويب ( على أنه: مقرر تعلي25: 2..5عّرفه التودري )
صل بني املعلم تفاعلي حيتوي على أدوات تسهل التوا

وتكون معتمدة أو غري معتمدة على  ابعض  واملتعلمني بعضهم 
شبكة اإلنرتنت، وتقدم للمتعلمني يف صورة متزامنة أو غري 
متزامنة باستخدام أحد أنظمة إدارة املقررات اإللكرتونية. 

على أنه كتاب ( 02: 2..5عبد اجلواد )تعرف دراسة و 
لكرتوين تفاعلي إ"مصدر تعلم : كما يأيت (e-Bookإلكرتوين )

يقوم أساسا  على النصوص، إضافة إىل الصور والرسوم، 
ويعرض حمتواه بطريقة متشعبة أو خطية، تقوم على أساس 
العقد والوصالت، ويتمكن املستخدم من تصفحه حبرية 

 كة".( أو عرضه يف الشبCD-ROMتامة، وختزينه على )
( على أنه كتاب رقمي Vassiliou, & Rowley, 2008يعرفه )و 
(Digital Book)  حمتوى رقمي يتضمن نصوصا   كما يأيت":

وصورا  وغريها، وميكن للقارئ البحث يف متنه، وإنشاء 
عالمات تساعده يف الرجوع إليها، وقد حيتوي على أدوات 

أو  ،نتوارتباطات تشعبية ملواقع على شبكة اإلنرت  ،تفاعلية
ألماكن داخل الكتاب كاملراجع، وتتم قراءته على شاشة 
 احلاسب اآليل أو على أجهزة املساعد الرقمي الشخصي".

ا ملف يتضمن كتاب   "( بأنه:62 :5.00وعرفه املدادحة )
ا أو رسالة معدة بصيغ خاصة، قابلة للتشغيل منشورا  أو حبث  

متقدمة، ُتكن يف أجهزة احلاسب اآليل فديئة إلكرتونية 
لتصفح والبحث والطباعة املستخدم من استخدام خدمات ا

إضافة خدمات تفاعلية مثل تشغيل الصوت  مع إمكان
( فيعرف احملتوى 5.02. أما عبود )"وعرض الصور وخالفه

( بأنه: "عبارة عن كل ما أمكن حتويله إىل e-Contentالرقمي )
واء كان ذلك شكل رقمي، أو إنتاجه للمرة األوىل رقميا ، س

 –على شكل حمتوى نصي، أو بصري، أو مسعي، أو مسعي
بصري، أو على شكل برجميات مشفرة؛ وسواء كان ذلك 

احملتوى متاحا  عرب شبكة اإلنرتنت أو غريها من شبكات 
االتصال، أو على اخلط غري املباشر". وهذا التباين قد يعزى 

ملقرر، أو إىل الفئة املستهدفة من املستخدمني، أو تصميم ا
خصائص التصميم، أو األدوات املتوفرة، أو شكل احملتوى 
وطريقة عرضه، أو حداثة موضوع احملتوى الرقمي وتطوره عرب 

 الزمن.
ففي البدايات كان يتم اإلنتاج بتحويل احملتوى املطبوع 
إىل حمتوى رقمي مبسحها ضوئيا  باستخدام نظام التعرف 

 Optical Recognition Characterالضوئي على احلروف )

(ORC) مث ظهر نشر النص اإللكرتوين وعرضه باستخدام ،)
 Portable Document Formatصيغة املستندات احملمولة )

(pdf) )أن هذا احملتوى الرقمي غري تفاعلي ) غريHerther, 

(. واستمر تطور اإلنتاج الرقمي يف ظل تطور 2005
اإلنتاج يتميز  التكنولوجيا والتقنية واالتصاالت حىت أصبح

بتوفري بيئات إلكرتونيه يتم فيها تفاعل املتعلم مع مصادر 
دمي تعلم أخرى مثل معامل الواقع االفرتاضي، ويتميز بتق

ة، أو أي تفاعل كيميائي، أو حماكاة ألية ظاهرة يف الطبيع
 حجرة الدراسة، عمليات احرتاق داخلي يستحيل تنفيذها يف

؛ 2..5فة تنفيذها )صاحل، رتفاع تكلال سواء خلطورهتا أم
 (..5.0اجلزاز، 
هناك العديد من العوامل اليت ستدفع القائمني على و 

املقررات العملية التعليمية إىل االعتماد سريعا  على حمتوى 
 ؛2..5نه يتميز مبا يلي )صاحل، إ الرقمية يف التدريس، إذ
 (:5.02أبو الدهب، ويونس، ؛ 5.05 جامعة امللك سعود،

 يســتطيع إذوســرعة التحــديث املســـتمر،  بــالتغيري َتميــزي -

 حديثة  مبصادر وتزويده اإلضافة للمحتوى املدرس

 أفضـــلا  عرضـــ قـــق، وحيحمتـــواه داخـــل التجـــول ســـهولة -
 للمحتوى التعليمي.

 توفر خاصية التفاعل املتبادل بني املتعلم واحملتوى الرقمي. -

يزيــــد مــــن عمليــــة التفاعــــل و  ،للطالــــب دور إجيــــايب وفاعــــل -
 .والتواصل بني األستاذ والطالب
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تضـــــــخم احملتـــــــوى  وســـــــيلة جيـــــــدة ملواجهـــــــة ظـــــــاهرة دُّ يعـــــــ -
 التعليمي.

القدرة علـى ختـزين كميـة كبـرية مـن املعلومـات واسـرتجاعها  -
 .يف شكل أيسر وأدق من الكتاب املطبوع

 ظاهرة يف الطبيعة.  ةيستطيع أن يقدم حماكاة ألي -

الوصـول إليـه، ومتـا  توفري الوقت واجلهد يف البحث، ويف  -
 دائما  وحتت الطلب.

 سهولة وسرعة التحديث املستمر للمحتوى العلمي. -

والفصــول  ،احملاكــاة :اســتخدام طــرق تــدريس متعــددة مثــل -
 ، والفصول االفرتاضية.املعكوسة

ختفـــــف الضـــــغط علـــــى املعلـــــم فيســـــتطيع اســـــتغالل وقـــــت     
جعتهـــا احملاضـــرات للنقـــاش وتعزيـــز املـــادة العلميـــة وللطالـــب مرا

مـــىت أراد، ويف حـــال اضـــطرار املعلـــم للتغيـــب وعـــدم احلضـــور، 
بتعـــوي   فـــاملقرر الرقمـــي ووســـائل االتصـــال اإللكرتونيـــة تقـــوم

 .ذلك دون احلاجة للبحث عن معلم بديل

 الدراسات السابقة:

انة وأمهية كبرية احتل تطوير احملتوى الرقمي للمقررات مك
التقنية يف العملية ما  وأساسيا  لدمج بوصفه عنصرا  مه
وألجل ذلك أجريت العديد من   التعليمية التعلمية،

 دراسة قام فداالدراسات يف امليدان الرتبوي. ففي 
 العلوم يف دراسية لوحدة مقرت  منوذج فاعلية (2..5إمساعيل)

 الصف تالميذ يف حتصيل الرقمي للمنهج مصممة وفقا  

نتائج الدراسة  لإلجناز. كشفت ودافعيتهم االبتدائي السادس
عن فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات جمموعة 
البحث يف االختبار التحصيلي ومقياس الدافع لإلجناز قبل 

الرقمي وبعد  للمنهج دراسة الوحدة الدراسية املصممة وفقا  
دراستها، ولصاحل التطبيق البعدي ألدايت القياس، مما يمشري 

التحصيل وزيادة الدافع لإلجناز إىل فاعلية الوحدة يف زيادة 
االبتدائي. كما أشارت النتائج  السادس الصف لدى تالميذ

أن مقدار حجم األثر للوحدة املقرتحة وطرق تدريسها على 
 زيادة التحصيل املعريف والدافع لإلجناز كان كبريا .

إىل فاعلية  (Korat & Shamir, 2008)وخلصت دراسة 
الكتاب اإللكرتوين يف تعلم األطفال يف مرحلة الروضة، 
ويدعم تعلمهم ومنوهم اللغوي، ويمسهم يف جعل األطفال 
قادرين على تذكر الكثري من تفاصيل القصة املقدمة هلم نظرا  
خلواصه اجلذابة وما حيتويه من مؤثرات مسعية وبصرية لعرض 

 القصة.
 ,Abdullah & Gibb) اجلزء األول من دراسة وهدف

2008a إىل معرفة اجتاهات الطالب حنو الكتب اإللكرتونية )
يف معهد التعليم العايل االسكتلندي. أظهرت نتائج الدراسة 

( من الطالب كانوا على علم مبصطلح املقرر ٪25أن )
( من الطالب مل ٪02الرقمي قبل اإلجابة عن االستبانة، و)

( منهم ٪.4) يف حنيملكتبة، يكونوا على علم بتوافرها يف ا
ه، وأبدى الكثري من الطالب الذين مل يستخدموه نيستخدمو 

كما أظهرت نتائج اجلزء الثاين من  الرغبة يف معرفة املزيد عنه.
( أن الطالب جيدون Abdullah & Gibb, 2008bدراسة )

 سهولة يف التفاعل مع الكتب اإللكرتونية.
دفت إىل التعرف ( اليت ه2..5ويف دراسة اجلنزوري )

على أثر منطي تصميم الكتاب الرقمي )والشار ، والتفاعلي( 
يف تنمية مهارات تشغيل واستخدام أجهزة العرض الضوئي 
لدى طالب كلية الرتبية النوعية. كشفت نتائج الدراسة 
فاعلية الكتاب الرقمي بنمطيه الشار  والتفاعلي يف التحصيل 

قارنة بالطريقة االعتيادية،  م ألداء املهاريالدراسي ومستوى ا
كما كشفت فعالية املقرر الرقمي بنمطه التفاعلي مقارنة 

 باملقرر الرقمي بنمطه الشار .
 ,Jamali, Nicholas, & Rowlandsوهدفت دراسة كل من )

( إىل معرفة وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب 2009
طبوعة، حنو مزايا الكتب اإللكرتونية مقارنة مع الكتب امل

( فردا  ميثلون أعضاء .....5وتكونت عينة الدراسة من )
( جامعة يف بريطانيا توزعوا 052هيئة التدريس والطالب يف )
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 الكتبمزايا أنَّ على ختصصات خمتلفة. توصلت النتائج إىل 
يف أي وقت وأي  إليها وصولهولة التتمثل يف س اإللكرتونية

مكان، وسهولة البحث عن النص يف ثناياها، وذات كلفة 
أن هذه الكتب اإللكرتونية غري  غريقليلة، وسهلة احلمل، 

 تفاعلية.
التعرف على إىل ( Porter, 2010هدفت دراسة )كما 

فاعلية الكتب اإللكرتونية احملتوية على األنشطة على تعلم 
تيار جمموعة ضابطة طلبة كلية العلوم الصحية. ومت اخ

تستخدم كتبا  تقليدية، وجمموعة جتريبية تستخدم كتبا  
إلكرتونية تفاعلية. أظهرت النتائج فروقا  ذات داللة إحصائية 
يف متوسطات درجات طلبة اجملموعتني يف التحصيل الدراسي 
لصاحل طلبة اجملموعة التجريبية، كما أظهرت النتائج أن 

ستغرق وقتا  أطول لقراءة الكتاب طالب اجملموعة التجريبية ي
التقليدي يقدر بضعفي الوقت املستغرق لقراءة الكتاب 

 الرقمي.
التعرف إىل ( التجريبية 5.00وهدفت دراسة إبراهيم )

فاعلية الكتاب اإللكرتوين مفتو  املصدر يف حتقيق  على 
( طالبا  من 26، وتكونت عينتها من )كفاءة التعلم وبقاء أثره

يا التعليم جبامعة حلوان. فأظهرت نتائج شعبة تكنولوج
الدراسة وجود فرق دال إحصائيا  بني متوسطي درجات 
طالب اجملموعة التجريبية واليت استخدمت الكتب 
اإللكرتونية مفتوحة املصدر، ومغلقة املصدر، يف التطبيقني 
القبلي والبعدي يف اختبار التحصيل املعريف ملقرر نظم 

 احل التطبيق البعدي. املعلومات اخلاصة، ولص
( التجريبية على طلبة Hessman, 2011وطبقت دراسة )

درس طلبة اجملموعة التجريبية  إذالصف السادس االبتدائي، 
باالعتماد على الكتاب اإللكرتوين مستخدمني القارئ 

(Kindle .ودرست اجملموعة الضابطة بالطريقة التقليدية ،)
فأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

 لصاحل اجملموعة التجريبية. (α =.0.0)مستوى الداللة 

( إىل Bush, & Cameron, 2011وتوصلت نتائج دراسة )
أن معظم الطالب يفضلون استخدام املقرر الرقمي أكثر من 

، ويرون أن األجهزة اللوحية مفيدة يف التعليم املقرر املطبوع
اجلامعي، وكثريا  ما يستخدم لتعزيز التعلم الذايت، وأنه سهل 
احلمل أكثر من الكتب املطبوعة، ويستعمل أكادمييا  خلفة 
وزنه، وطالبوا بضرورة توفري الدعم الفين هلذه األجهزة يف 

 اجلامعة.
طالب جامعة  ( علىKissinger, 2011ويف دراسة طبقها )
كفاءة ، أظهرت نتائج املقابلة الشخصية  فلوريدا الشمالية

الكتب اإللكرتونية، وأهنا ذات فاعلية عالية يف التعليم، ويرى 
الطالب أمهية استخدام األجهزة القارئة للكتب اإللكرتونية 

صبحوا أكثر أمع ضرورة اقتنائها يف املنزل، و  يف التعليم
 .استخدامهااعتمادا  على أنفسهم عند 

 رضادراسة هدفت إىل معرفة ( DeFosse, 2012) أجرى
التقنية املستخدمة يف إنتاج  وآراؤهم يفطلبة املرحلة الثانوية 

الطلبة  وأظهرت نتائجها أن الكتاب اإللكرتوين ومزاياه،
لة و يفضلون استخدام الكتاب اإللكرتوين، نظرا  حلجمه وسه

اب دون وزن إضايف، حتميل أكثر من كت ، وإمكانالتنقل به
 الذهاب إىل املكتبة. دون وسهولة احلصول على الكتب

( إىل تطوير Lim, Song, & Lee, 2012) وسعت دراسة
واجهة املستخدم للكتب اإللكرتونية املدرسية، وجعلها سهلة 
االستخدام، وذلك من خالل تقومي مشروع توفري احملتوى 

اجلنوبية، وأظهرت  الرقمي يف وزارة الرتبية والتعليم بكوريا
النتائج أمهية تزويد املدارس باحلاسبات القارئة للكتب 
اإللكرتونية، وتوفري طابعات يف الفصول، ودعم احملتوى 
الرقمي بالصوت والصورة والفيديو، وأن تشجع على البحث 
والتعلم الذايت، واستخدام الروابط التشعبية للدخول إىل مواقع 

ىل توفري خدمة اإلنرتنت يف شبكة اإلنرتنت، باإلضافة إ
 املدارس املطبقة للمشروع.

( إىل قياس فاعلية كتاب 5.06اليامي ) دراسة هدفتو 
( لتنمية مهارات Interactive e Bookإلكرتوين تفاعلي )
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( .2تصميم وتوظيف الرحالت. تكونت عينة الدراسة من )
( طالبة معلمة 00طالبة معلمة مبرحلة الرتبية العملية، منها )

( طالبة معلمة يف اجملموعة 00يف اجملموعة التجريبية، و )
الضابطة. خلصت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة 
إحصائية بني متوسطي درجات طالبات اجملموعة التجريبية 
والضابطة يف القياس البعدي ) لالختبار التحصيلي املعريف، 

احل اجملموعة ولبطاقة تقييم املنتج، ولبطاقة املالحظة(، ولص
 التجريبية.
( Ebied, & Abdul Rahman, 2015)دراسة  تهدفكما 
أثر الكتاب اإللكرتوين التفاعلي على حتصيل طلبة  إىل معرفة

( .4)من عينة الدراسة جامعة جنران يف مقرر الرتبية. تكونت 
 تدرس؛ جمموعة جتريبية لى جمموعتنيتوزعوا عوطالبة  طالبا  

جمموعة ضابطة وأخرى ، اإللكرتوين باالعتماد على الكتاب
 كشفت نتائج  .املطبوع الكتابباالعتماد على  تدرس
متوسطات وجود فروق ذات داللة إحصائية بني عن  الدراسة
، ولصاحل طلبة التحصيلييف االختبار الدراسة  جمموعيت

وا باالعتماد على الكتاب اجملموعة التجريبية الذين درس
 .اإللكرتوين

 :بحثحدود ال

اململكة العربية بالرياض يف احلد املكاين: جامعة امللك سعود 
 .السعودية
، م5.00/5.04الفصل األول للعام الدراسي : زمايناحلد ال
 البحث على عينته.قياس  زمن الذي طبقت فيه أداتاوهو ال

اقتصر البحث على تطوير وتوظيف مقرر  احلد املوضوعي:
هنج( مقدمة يف التعلم  226واحد يف التدريس وهو )

. وستتحدد نتائج البحث حسب استجابة عينة والتعليم
 البحث على أدايت القياس املستخدمة يف البحث احلايل.

 

 

 :بحثمصطلحات ال

الـــــيت كـــــان هلـــــا التعريفـــــات املصـــــطلحات  بحـــــثورد يف ال
 :اآلتيةاإلجرائية 
 مـدىبأهنـا: " (52: 5.22)والنجـار  ةشـحات فهـارّ ع الفاعليـة:

عامـــل أو بعـــ  العوامـــل املســـتقلة علـــى عامـــل أو بعـــ   أثـــر
مقــدار األثــر  :ويعرفهــا الباحــث إجرائيــا  بأهنــا ."العوامــل التابعــة

للمقـرر املطـور احملتوى الرقمـي الذي حيدثه التدريس باستخدام 
حتصـــيل طـــالب كليـــة الرتبيـــة علـــى ة يـــدياعتمقارنـــة بالطريقـــة اال

أعـده  التحصـيلي الـذي باالختباروتقاس  ،لك سعودجبامعة امل
 .الباحث هلذا الغرض
 (054: 4..5) عبــــد القــــادر هفــــعرّ  :للمقــــرر احملتــــوى الرقمــــي

"منظومة تعليميـة متكاملـة لتقـدمي مقـرر مـن خـالل وعـاء بأنه: 
إلكــرتوين قــائم علــى اإلفــادة مــن التطبيقــات التقنيــة احلديثــة يف 
ميـــة يمعاجلـــة املعلومـــات واالتصـــاالت، لتـــوفري بيئـــة تعلميـــة تعل

تفاعليــــة متعــــددة املصــــادر بطريقــــة متزامنــــة وغــــري متزامنــــة دون 
ه الباحـــث إجرائيــا  بأنـــه: يعرفــ و االلتــزام مبكــان وزمـــان معــني".
والـذي ملقرر مقدمة يف التعلم والتعليم، مادة تعليمية إلكرتونية 

الرقمـــــــي تـــــــوى احملصـــــــممه الباحـــــــث ضـــــــمن مشـــــــروع تطـــــــوير 
يضــمن تفاعــل املــتعلم بشــكل  للمقــررات جبامعــة امللــك ســعود

( 06التفاعل مع الوحدات الدراسـية وعـددها ) كإمكان ،معه
، والتقــومي الوحــدات أنشــطة(، والقيــام بMoodleوحــدة بنظــام )

االختبارات الشهرية والنهائيـة ذات إجراء لكل وحدة، و  الذايت
ظهــــر مــــواطن اخلطــــأ والصــــواب يف بشــــكل يم  الفقــــرات املتنوعــــة
، إضــــافة إىل كتغذيــــة راجعــــة يف هنايــــة االختبــــار  إجابــــة املــــتعلم
 Virtual) الفصــــول االفرتاضــــية: تتضــــمن تفاعليــــة وســــائط

Classroom( والدردشــــــــــات ،)Chatting)، لوحــــــــــة املناقشــــــــــة- 
قـــــــــــــاطع املســـــــــــــجلة، امل، و ةصـــــــــــــور املســـــــــــــائل و ال ،املنتـــــــــــــديات
 وتنبيهــــــات املـــــــدرس، ،قائمــــــة املصــــــطلحاتو  ،هاتوالفيــــــديو 

 .أخرى مواقع مع ربطال ووصالتوالتقومي، والواجبات، 
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جمموعــــــة مــــــن بأنــــــه: " (04 :4..5زيتــــــون ) هفــــــعرّ االجتــــــاه: 
املكونــات املعرفيــة واالنفعاليــة والســلوكية الــيت تتصــل باســتجابة 
الفــرد حنــو موضــوع أو موقــف مــا مــن حيــث القبــول أو الــرف  

يعــــرف إجرائيــــا  بأنــــه: آراء طلبــــة اجملموعــــة و  "وضــــوع االجتــــاهمل
ملقـــرر املطـــور احملتـــوى الرقمـــي  الـــتعلم باســـتخدامحنـــو التجريبيـــة 

هــــــم آراؤ  اسقــــــيســــــهم، وتر مقدمــــــة يف الــــــتعلم والتعلــــــيم يف تد
مبتوســط الــدرجات الــيت حصــلوا عليهــا مــن خــالل اســتجابتهم 

 استبانة االجتاهات للبحث احلايل.فقرات ل
إثبـات : بأنـه (Alderman, 2007, 81) ه ألـدرمانفـعرّ التحصيل: 
مـــــا اكتـــــسب مـــــن اخلبـــــرات التعلميــــة الــــيت  جنـــــازإالقــــدرة علــــى 

 عينـةأفـراد  كتسـبها  مـا ويعرف إجرائيا  بأنـه: .وضعت من أجله
 قــرردراســتهم مل خــالل ومهــارات وخــربات معــارف مــنبحــث ال

وا حصــــل الــــيت بالــــدرجاتس ، ويقــــامقدمــــة يف الــــتعلم والتعلــــيم
 .للبحث احلايل التحصيلي االختبار يف عليها
الطريقة االعتيادية: هي طريقة التدريس اليت يقوم املدرس مـن  

)الشـناق، والـدومي،  وسـيلة خالهلا بعرض املادة التعليميـة بأيـة
مــــــا عــــــدا اســــــتخدام احملتــــــوى الرقمــــــي ملقــــــرر  (،560 :.5.0

 مقدمة يف التعلم والتعليم.

 :بحثمنهجية ال

واملـــنهج  ،شـــبه التجـــريياملـــنهج  بحـــثال اهـــذيف  اســـتخدم
 .وأهدافه بحثالوصفي وذلك ملناسبته لطبيعة ال

 :بحثمجتمع ال
ن جمتمع البحث من مجيع طالب كلية الرتبية جبامعة تكوّ 

هنج( مقدمة يف  226)، والذين يدرسون مقرر امللك سعود
ي دراس، للفصل الدراسي األول، للعام الالتعلم والتعليم

( 02( توزعوا على )626والبالغ عددهم ) ه0624/0622
، وذلك حسب إحصائية البوابة اإللكرتونية للنظام شعبة

 .( باجلامعةedugateاألكادميي )
 
 

   :عينة البحث
مت اختيـــار  طالبـــا  ( 64)نـــت عينـــة البحـــث مـــن تكوّ 

ـــــار ، شـــــعبتيهما عشـــــوائيا  مـــــن جمتمـــــع البحـــــث وقـــــد مت االختي
فكـــان  تمثـــل اجملموعـــة التجريبيـــةالعشـــوائي إلحـــدى الشـــعبتني ل

ــــــا   (50حجمهــــــا ) فكــــــان  ، وأخــــــرى اجملموعــــــة الضــــــابطةطالب
 .طالبا   (50حجمها )

 :بحثال تاأدا
 داتنياألبناء قام الباحث ب بحثلإلجابة عن أسئلة ال

 يتني:اآلت
من نوع ( فقرة .6)من  نكوّ وت: تحصيليالختبار االأوال : 

إجابات، واحدة منها أربع االختيار من متعدد، يلي كل فقرة 
ى عل وبعديا   مت تطبيقه قبليا  قد و  ،الصحيحةفقط هي اإلجابة 

من  التحقق، وذلك بعد اجملموعتني الضابطة والتجريبيةطلبة 
وقد مشلت فقرات االختبار كامل موضوعات  صدقه وثباته.

 يفتربوية  مصطلحات :هيعا  و موض( 06)وعددها املقرر 
، الناجح املعلم، صفات ومزايا التدريس هنةم ،والتعليم الرتبية
 املعلم واجباتية. التدريس كفايات. الالناجح املعلم أدوار
، نظريات التعلم السلوكية، نظريات التعلم املعرفية، عدادهإو 

 املنهج، تصنيف طرائق التدريس، التدريس طرائقجذور 
، للدروس تخطيط، الالتعليمية والتقنيات الوسائل، املدرسي
  .التعليمية البيئة
، وثالثة فقرة( .5) اجتاهات: وتكونت من: استبانة ا  ثاني

 ي )غري موافقاخلماستدريج مت اختيار ال وقد أسئلة مفتوحة.
ا لفقراهتموافق بشدة(  -موافق -حمايد -غري موافق -بشدة
على  (0، 6، 2، 5، 0)وأعطيت درجات احلكم ، العشرين
يف هناية  امت تطبيقهمن صدقها وثباهتا  التحققوبعد التوايل. 

بعد أن درست  التجريبية ةاجملموعطلبة على الفصل الدراسي 
احملتوى الرقمي باالعتماد على عليم تمقرر مقدمة يف التعلم وال

 .للمقرر
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 :  بحثال تيصدق أدا
 (.0)على بصورته األولية االختبار عرض  االختبار:صدق 

جامعة امللك سعود يف  تدريسالأعضاء هيئة أعضاء من 
وبعد األخذ بآراء  .االختبار الرأي يف فقراتبداء إل

غالبية عليها أمجع اليت وحذف الفقرات  احملكمني، مت تعديل
( فقرة .6)من بصورته النهائية ن االختبار تكوَّ ف احملكمني،

، قد عدت موافقة احملكمنيو  .من نوع االختيار من متعدد
االختبار  دليال  على صدق يف ضوء آرائهمالتعديالت  وإجراء

صدق االتساق خالل من  مت التحقق ماك .التحصيلي
احنصرت ف،  (Person) بريسونباستخدام  معادلة  الداخلي

الدرجة الكلية لالختبار ب الفقراتمجيع قيم معامالت ارتباط 
 ةرتفعمبدرجة  الفقراتوهذا يؤكد ُتتع مجيع  (042. -040.)

 .من االتساق
 (.0)على بصورهتا األولية  االستبانة تعرض استبانة: صدق

 من جامعة امللك سعود يف تدريسالأعضاء هيئة  أعضاء من
 االستبانةبداء الرأي يف فقرات ذوي اخلربة واالختصاص إل

سالمة ، و هاالفقرات، ووضوح صدقمن حيث ، وأسئلتها
وبعد األخذ  .، والتدريج لألداة واخليارات لهالصياغة اللغوية

أمجع غالبية اليت وحذف الفقرات ، بآراء احملكمني، مت تعديل 
داة فأصبحت األ ،أو التعديل احملكمني على ضرورة احلذف

ثالثة ، باإلضافة إىل ( فقرة.5) من بصورهتا النهائية مكونة
قد عدت موافقة احملكمني وبنسبة اتفاق و  .أسئلة مفتوحة

 وإجراء، فقرات األداة%( على 44بينهم بلغت قيمتها )
 التعديالت عليها دليال  على صدقها.

 :بحثال تيثبات أدا
 بحثال أداةبتطبيق ثبات المن  حققلتمت ااالختبار: ثبات 
 تكونت تهعينخارج من جمتمع البحث و  لى عينة استطالعيةع

حمسب سبوعني. مث أعيد تطبيقها بعد أ، و طالبا   (20من )
(، Person) معادلة ارتباط بريسونباستخدام معامل الثبات 

 .(42..) بحثفبلغت قيمة معامل االرتباط الكلي ألداة ال
 Cronbach’s) كرونباخ ألفا ثبات معامل مت حساب كما

Alpha) تنيمقبولتا عترب قد او  (.40..فبلغ ) بحثألداة ال 
 .بحثألغراض هذه ال

لى ع االستبانةبتطبيق ثبات المن  حققلتمت ا استبانة:ثبات 
 مت حساب طالباَ. وقد (20) مناملكونة ستطالعية االعينة ال

فبلغ  (Cronbach’s Alpha) كرونباخ ألفا ثبات معامل
 البحث. األغراض هذ مقبوال   عتربقد او  (.2.2..)

 :بحثإجراءات ال
 :يةوفق اخلطوات اآلتُتت إجراءات البحث 

هنج مقدمة يف التعلم والتعليم،  226ر ر اختيار املق -
 حث لتطوير املقرر.االب ترشيحو 

من باالعتماد على توصيفه املعتمد  ملقرراحمتوى  جتهيز -
 .دكلية الرتبية جبامعة امللك سعو   قبل

وثيقة التحليل التدريب على التصميم التعليمي لكتابة  -
وثيقة املعايري اخلاصة بالتصميم التعليمي  كتابةلو للمقرر، 
التصميم التعليمي ( Scenario)يناريو كتابة سلو  للمقرر،

 .لمقررل

تطوير احملتوى الرقمي التدريب على أدوات التصميم ل -
حيتوى على  ( والذيArticulateللمقرر باستخدام برنامج )

إلنتاج    Articulate Engage '13 : يةتالربامج الفرعية اآل
إلنتاج  Articulate Quiz maker '13، الدروس التفاعلية

إلنتاج  Articulate Presenter '13، االختبارات التفاعلية
إلنتاج  Articulate Replay، العروض التقدميية التفاعلية

أنشطة كما مت تصميم   التسجيالت املصورة وعمل املونتاج.
آخر هو: باستخدام برنامج  احملتوى الرقمي للمقرر

(Raptivity). 

مقدمة يف التعلم  هنج 226للمقرر  تطوير احملتوى الرقمي -
 .(LMSنظام إدارة التعلم ) ورفع عناصره إىل والتعليم

لمقرر املطور أكادمييا  من قبل القسم االعتماد األكادميي ل -
 املختص، مث فنيا  من قبل جلنة املشروع.
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بناء أدايت البحث: االختبار التحصيلي، واستبانة  -
 االجتاهات، مث التحقق من صدقهما وثباهتا.

اجملموعة التجريبية اختيار عينة الدراسة، واختيار  -
( LMSخماطبة املعنيني يف نظام إدارة التعلم )والضابطة، و 

فقط للسما  لعضو هيئة التدريس وطلبة اجملموعة التجريبية 
 .للمقرر املطوراحملتوى الرقمي  إىلبالدخول 

تدريس طلبة اجملموعة التجريبية باالعتماد على احملتوى  -
طلبة اجملموعة الضابطة  درس يف حنيالرقمي للمقرر املطور، 
 الدراسي. طيلة الفصلبالطريقة االعتيادية 

على طلبة جمموعيت البحث االختبار التحصيلي ق يطبت -
قبل تدريس جمموعيت البحث وبعد تدريسهما، وتطبيق وذلك 

فقط، وذلك  استبانة االجتاهات على طلبة اجملموعة التجريبية
 بعد االنتهاء من عملية التدريس.

( استبانة صاحلة 56االستبانات، مت اعتماد )بعد فرز  -
( 6%(. واستبعدت )40.7للمعاجلة اإلحصائية وبنسبة )

 الدراسي. رانسحاب الطلبة من املقر سبب ب اتاستبان

( SPSS) اإلحصائيربنامج الإدخال البيانات باستخدام  -
للكشف عن ( ANCOVA)التباين املصاحب  حتليلوإجراء 

لدرجات  بني املتوسطات احلسابية لفروقلالداللة اإلحصائية 
طلبة اجملموعتني التجريبية والضابطة على االختبار التحصيلي 

واستخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات  القبلي والبعدي.

املعيارية الستجابات طلبة اجملموعة التجريبية على استبانة 
االجتاهات للكشف عن اجتاهاهتم حنو توظيف احملتوى 

( ملعرفة الفروق بني ANCOVAختبار )ا مقرر املطور.الرقمي لل
ختبار نتائج اال فددف عزل أثراجملموعتني الضابطة والتجريبية 

)يتم استخدامه يف حالة وجود فروق بني جمموعتني  القبلي
 .التجريبية والضابطة يف القياس القبلي(

، واستخالص بحثعن كل سؤال من أسئلة ال ةاإلجاب -
 صيات.النتائج ووضع التو 

 :ومناقشتها بحثال نتائج

 :اآليت يفض نتائج البحث اعر ستا ميكن
   :بحثال فرضلإلجابة عن 

 α)توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة  ال
ـــة  (0.0.=  بـــني متوســـطي درجـــات طـــالب اجملموعـــة التجريبي

واجملموعـــة الضـــابطة يف التطبيـــق البعـــدي لالختبـــار التحصـــيلي 
ملقــــرر املطــــور احملتــــوى الرقمــــي  التــــدريس باســــتخداميعــــزى إىل 

املتوســطات احلســابية  مت حســاب .؟ميمقدمــة يف الــتعلم والتعلــ
يف  جممــــوعيت البحــــثدرجات طــــالب لــــواالحنرافــــات املعياريــــة 

ـــار التحصـــيلي  ( 0واجلـــدول )التطبيـــق القبلـــي والبعـــدي لالختب
 يبني ذلك.

 .1جدول 
 التحصيليالختبار والبعدي لالقبلي في التطبيق مجموعتي البحث درجات طالب لالمتوسطات الحسابية والنحرافات  

 النحراف المعياري الحسابي المتوسط الختبار المجموعة

 اجملموعة التجريبية
 20406 02002 القبلي
 60224 2.006 البعدي

 اجملموعة الضابطة
 20205 04005 القبلي
 60505 ..540 البعدي

بني ( أن املتوسطات احلسابية تظهر فروقا  0يمبني اجلدول )
يف التطبيق القبلي والبعدي  يت البحثجمموعدرجات طالب 
اإلحصائية هلذه  ، وللكشف عن الداللةلالختبار التحصيلي

مت استخدام الفروق بني املتوسطات احلسابية للمجموعات 

وذلك لضبط تأثري ( ANCOVA) املصاحبحتليل التباين 
وتعديل الفروق الظاهرية بني جمموعيت البحث قبل  املتغريات
نتائج حتليل التباين ( يبني 5اجلدول )، و التجربة التطبيق

 املصاحب.
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 2جدول 
  :التحصيليلختبار في امجموعتي البحث درجات طالب ل (ANCOVA)تحليل التباين المصاحب  

 المصدر
 مجموع
 المربعات

درجات 
 الحرية

 مربع
 قيمة ف المتوسطات

 مستوى
 الدللة

 ايتا مربع
η2 

 00.4. 0.52. 00.22 .44042 0 .44042 لالختبار القبلي التطبيق
 0.20. .0.6. 60622 240205 0 240205 البحث تامجموع

    020.42 62 2220445 أالخط
     60 0.040602 المجموع

( يف ANCOVA) املصاحبنتائج حتليل التباين تمشري     
( أن هناك فروقا  ذات داللة إحصائية عند مستوى 5اجلدول )
متوسطي درجات طالب اجملموعة بني  (α =.0.0)الداللة 

لالختبار التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي 
توجد نه ، أي إبحثرض الفري إىل رف  ، مما يمشالتحصيلي

 (α =.0.0)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
درجات و  درجات طالب اجملموعة التجريبية يبني متوسط
اليت درست بالطريقة االعتيادية، اجملموعة الضابطة طالب 
ولصاحل يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي وذلك 

اليت درست باالعتماد على احملتوى الرقمي  اجملموعة التجريبية
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج  .ميملقرر مقدمة يف التعلم والتعل

 ,Porter  ؛2..5اجلنزوري،  ؛2..5إمساعيل، الدراسات )

 Ebied, & Abdul  ؛5.06اليامي،  ؛5.00إبراهيم،  ؛2010

Rahman, 2015 ) إىل فاعلية تطوير هذه النتيجة عزى تقد و
هنج مقدمة يف التعلم والتعليم(  226احملتوى الرقمي للمقرر )

 .يف التدريس

أن إىل ( 5يف اجلدول )( η2تمشري قيمة مربع إيتا )كما    
فاعلية تطوير احملتوى الرقمي للمقرر على حجم تأثري 
، وهذا جييب عن سؤال البحث  (،20...التحصيل بلغ )

ال تتفق مع دراسة املتدنية هذه النتيجة أن  غرياألول، 
 ( واليت أظهرت أن حجم التأثري لوحدة2..5)إمساعيل، 

 يف حتصيل الرقمي للمنهج مصممة وفقا   العلوم يف دراسية

حجم اختالف و  االبتدائي كان كبريا . السادس الصف طالب
التدريس املدرسي واجلامعي،   بيئتاالتأثري يف الدراستني سببه 

البيئة يف البحث احلايل إىل تدين حجم التأثري كما قد يعزى 
مجيع  إذ التدريسية يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود

القاعات التدريسية جمهزة بأدوات تقنية يوظفها أعضاء هيئة 
، (Smart Board) التدريس يف تدريسهم كالسبورة الذكية

(، وجهاز Internet(، وانرتنت )e- podium) واملنصات الذكية
مما جيعل  (Blackboard، والبالك بورد )(Data Showعرض )

وداعمة للتعلم والتعليم الطريقة االعتيادية يف التدريس غنية 
مما وهذا يقلل الفرق بني بيئة التدريس االعتيادية والتجريبية 

احملتوى  التدريس باستخدامقد يؤثر يف حجم تأثري فاعلية 
  الرقمي للمقرر على التحصيل للطلبة.

 ولإلجابة عن سؤال البحث الثاني:

طــالب كليــة الرتبيــة جبامعــة امللــك ســعود حنــو اجتاهــات  مــا
ملقـرر مقدمـة يف الـتعلم  املطور احملتوى الرقمي التعلم باستخدام

   ؟والتعليم يف تدريسهم

مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 
 طالب اجملموعة التجريبية من عينة البحثالستجابات 
لتسهيل تفسري نتائج و  ،( فقرة.5املقياس وعددها )لفقرات 
، ترتكز إىل معايري حددت مسبقا   أحكام   وإصدارالبحث 

د ، فق( يف املقياس2ونظرا  ألن استجابة حمايد تقابل الدرجة )
( ذات اجتاه 2عدَّ الباحث أن كل فقرة درجتها أقل من )

( ذات اجتاه إجيايب 2سلي، وكل فقرة درجتها أعلى من )
( يمبني 2. واجلدول )(.5.0دومي، بين و  ،الشناق)
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 .للمتوسطات احلسابيةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية مرتبة تنازليا  وفقا  
 3جدول 

على فقرات الستبانة مرتبة تنازلياا وفقاا عينة البحث  منطالب المجموعة التجريبية المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لستجابات  
 :للمتوسطات الحسابية

ترتيب 
 الفقرة

رقم 
 الفقرات الفقرة

 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 التجاه المعياري

 إجيايب 1.733 3.11 يمسهم احملتوى الرقمي للمقرر يف رفع درجيت يف املقرر. 31 3
 إجيايب 1.525 3.11 تعلمي. حتسني يمسهم احملتوى الرقمي ملقرر مقدمة يف التعلم والتعليم يف 3 1
 إجيايب 1.213 3.11 نشاط املتعلم. على املتمركز التعلم فاعلية زيادة يمسهم احملتوى الرقمي يف 1 1
 إجيايب 1.713 3.15 أشعر بالسعادة عندما أنفذ االختبارات التجريبية يف احملتوى الرقمي للمقرر. 37 3
 إجيايب 1.723 3.37 يمسهم احملتوى الرقمي للمقرر يف فاعلية التقومي الذايت. 11 5
2 

31 
من األساليب وأدوات أشعر مبوضوعية التقومي من خالل ما يموفره احملتوى الرقمي للمقرر 

 التقومي املتنوعة.
 إجيايب 1.121 3.37

 إجيايب 1.733 3.31 هنح( على التعلم الذايت.113يساعدين احملتوى الرقمي ملقدمة يف التعلم والتعليم ) 3 7
 إجيايب 1.111 3.31 يمعزز احملتوى الرقمي للمقرر فهم الذات. 1 1
 إجيايب 1.113 3.31 يمعزز احملتوى الرقمي للمقرر الدافعية للتعلم.  1 1
31 

2 
أتفاعل بشكل إجيايب مع مكونات احملتوى الرقمي للمقرر كاحملاضرات، األنشطة التعليمية، 

 واالختبارات، وغريها.
 إجيايب 3.172 3.31

 إجيايب 3.311 3.11 يسهل علي تذكر احملتوى الذي يتم عرضه من خالل احملتوى الرقمي للمقرر.  5 33
 إجيايب 3.311 3.11 للحوار واملناقشة. يمقدم احملتوى الرقمي للمقرر فرصا   7 31
 إجيايب 3.131 1.11 ال أعتقد أن احملتوى الرقمي للمقرر يعيق تعلمي. 35 31
 إجيايب 1.111 1.11 )مقدمة يف التعلم والتعليم( بشكل أفضل مع وجود احملتوى الرقمي له.أستطيع فهم مقرر  31 33
 إجيايب 3.172 1.11 أشعر بالسعادة عندما أنفذ أنشطة احملتوى الرقمي للمقرر. 1 35
 إجيايب 3.131 1.11 أشعر باالستفادة من الوقت باستخدام احملتوى الرقمي للمقرر. 32 32
 إجيايب 3.115 1.75 حباجيت للمساعدة عندما أتعامل مع احملتوى الرقمي للمقرر. ال أشعر 31 37
 إجيايب 3.135 1.21 أفضل استخدام طريقة احملتوى الرقمي للمقرر يف تعلم املقررات الدراسية األخرى. 33 31
 إجيايب 3.132 1.51 أعتقد أن احملتوى الرقمي للمقرر يؤدي دورا  بديال  عن املعلم. 33 31
11 

31 
ال أتضايق عندما أكلف بعمل يتطلب مين استخدام احملتوى الرقمي على البالك بورد 

(LMS.) 
 إجيايب 3.111 1.11

 إيجابي 4.2.0 0.44 الكليالحسابي المتوسط 
املتوســـــــــطات احلســــــــــابية ( أن 2اجلـــــــــدول )مـــــــــن  يتضـــــــــح

الســـــتجابات طـــــالب اجملموعـــــة التجريبيـــــة مـــــن عينـــــة البحـــــث 
تراوحــــــــت  إذ لفقــــــــرات املقيــــــــاس جــــــــاءت مجيعهــــــــا إجيابيــــــــة، 

-2052)املتوســـــطات احلســـــابية هلـــــذه االســـــتجابات مـــــا بـــــني 
، (0200.-00522) ، واالحنرافــــــات املعياريــــــة مــــــا بــــــني(6024

ــــــي ) ــــــغ املتوســــــط احلســــــايب الكل حنــــــراف وبلــــــغ اال(، ..60وبل
طــــــالب كليــــــة اجتاهــــــات ن إأي  (.0502.املعيــــــاري الكلــــــي )

الرتبيــة جبامعــة امللــك ســعود حنــو توظيــف احملتــوى الرقمــي ملقــرر 
تقابــــــــل إجيابيـــــــة و  مقدمـــــــة يف الــــــــتعلم والتعلـــــــيم يف تدريســــــــهم

حســب تــدريج مقيــاس االجتاهــات يف البحــث  (موافــق)تقــديرال
وقــــد تعــــزى هــــذه النتيجــــة إىل أن الطــــالب يفضــــلون  .احلــــايل

وهــذا يتفــق  ،اســتخدام املقــرر الرقمــي أكثــر مــن املقــرر املطبــوع
، (DeFosse, 2012؛ Bush, & Cameron, 2011)مــع دراســة 

يعـزز الـتعلم الـذايت  املقـرر الرقمـي أنكـذلك قد تعزى النتيجـة  و 
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 ,Lim؛ Bush, & Cameron, 2011)وهــذا يتفــق مــع دراســة 

Song, & Lee, 2012).  

ــــى  أعلــــى الفقــــرات( أن 2كمــــا يتضــــح مــــن اجلــــدول ) عل
يمســهم احملتــوى الرقمــي للمقــرر يف رفــع درجــيت يف  هــي:التــوايل 
يمســهم احملتــوى الرقمــي ملقــرر مقدمــة يف الــتعلم والتعلــيم  ،املقــرر
 الـتعلم فاعلية زيادة يمسهم احملتوى الرقمي يف ،تعلمي حتسني يف

أشــعر بالســعادة عنــدما أنفــذ و  ،املــتعلمنشــاط  علــى املتمركــز
، مبتوســـطات االختبـــارات التجريبيـــة يف احملتـــوى الرقمـــي للمقـــرر

على الرتتيب.   (6050، 6052، 6022، 6024)حسابية بلغت 
ال أتضـــايق عنـــدما أدىن الفقـــرات هـــي: كمـــا يتضـــح أيضـــا  أن 

أكلــــف بعمــــل يتطلــــب مــــين اســــتخدام احملتــــوى الرقمــــي علــــى 
  (.2052)، مبتوسط حسايب بلغ (LMSالبالك بورد )

طالب اجملموعة التجريبية من عينة مت حتليل استجابات و 
 املوجهة واملعدة مسبقا   ةاملفتوح سئلةاملتعلقة باألو  البحث
 :على النحو اآليتفجاءت 

وجد صعوبات واجهتنا يف استخدام احملتوى الرقمي ال ت -
، (%05.42) بلغتبنسبة ، و ملقرر مقدمة يف التعلم والتعليم

 ن تدربواهم بأن السبب يعزى إىل أنه سبق وأذكر بعض فقد
 وتتفق هذه النتيجة مع دراسة .عليه يف السنة التحضريية

(Abdullah & Gibb, 2008a ،)ع  ذكروا صعوبات بأن ال غري
عدم اإلنرتنت، ضعف سرعة تتعلق خبدمة اإلنرتنت مثل: 
 أو املوقع اإلنرتنتا يعلق أحيان  ، توفر اإلنرتنت بشكل دائم

 .(%00.44) بلغتبنسبة و 
)إجيابيات( احملتوى الرقمي ملقرر  مميزاتيرى الطالب أن  -

وجود االختبارات  يف تتمثل مقدمة يف التعلم والتعليم
عدم و  ،اليت تساعد الطالب على التقييم الذايت التجريبية

وجود تعقيدات تؤدي إىل صعوبة يف االستخدام، توفري 
 يتوتتفق هذه النتيجة مع دراس، واجلهد على الطالبالوقت 
(Porter, 2010 ؛Bush, & Cameron, 2011) . يسهل عملية و

وتتفق هذه ، مما جيعل احلصول على املعلومة سهال   البحث
، Jamali, Nicholas, & Rowlands, 2009) يتالنتيجة مع دراس

DeFosse, 2012) لم ويساعد على التع فهم املقرريسهل . كما
وتتفق هذه ، يساعد على مراجعة الدروسالذايت، كما 
 ,Lim, Song ؛ Bush, & Cameron, 2011) يتالنتيجة مع دراس

& Lee, 2012). 
 226استخدام احملتوى الرقمي )ملقرر  الطالب أنويرى  -

 مفيد جدا   هنج مقدمة يف التعلم والتعليم( يف تدريس املقرر
يساعد يف  نهكما إ،  وقد استفاد منه الكثري من الطالب

وتتفق هذه النتيجة  م، يسهل شر  حمتوى املقرر.يعملية التعل
؛ Kissinger, 2011؛ Bush, & Cameron, 2011مع دراسيت )

DeFosse, 2012) 

 :بحثتوصيات ال

 :ليت مت التوصل إليها يموصى باآليتا بحثيف ضوء نتائج ال

يف كلية الرتبية جبامعة هيئة التدريس  أعضاءمجيع  تدريب -
 ،قرراتاحملتوى الرقمي للمتطوير مهارات امللك سعود على 

 .تطوير املقررات اليت يدرسوهناترشيحهم لو 

توظيف احملتوى الرقمي للمقررات يف التدريس لفاعليته  -
 على حتصيل الطالب.

 :بحثمقترحات ال

 :احلايل يمقرت  باآليت بحثاستكماال  للجهد املبذول يف ال

دراسة للتعرف على معيقات تطوير احملتوى الرقمي  إجراء -
 .   للمقررات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس باجلامعة

إجراء دراسة للتعرف على معيقات توظيف احملتوى  -
الرقمي للمقررات يف التدريس من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 .التدريس وطالفدم باجلامعة

 المراجع:

فاعلية الكتـاب اإللكـرتوين مفتـو  املصـدر يف  (.5.00) إبراهيم، ماجدة أنور
جامعــة  ،. رســالة ماجســتري غــري منشــورةحتقيــق كفــاءة الــتعلم وبقــاء أثــره

 حلوان، حلوان، مصر.



 ...أمحد بن حسن البدور: فاعلية التدريس باستخدام احملتوى الرقمي املطور ملقرر دراسي جبامعة امللك سعود على حتصيل

 

37 

(. فاعليــــة 5.02، ســــيد شــــعبان. )عبــــدالعيمأبــــو الــــدهب، حممــــود حممــــد و 
التفـــاعلي يف تنميـــة  اخـــتالف بعـــ  أمنـــاط تصـــميم الكتـــاب اإللكـــرتوين

ـــة لـــدى معلمـــي احلاســـب  مهـــارات تصـــميم وإنتـــاج املقـــررات اإللكرتوني
دراســات عربيــة يف الرتبيــة وعلــم الــنفس، رابطــة الرتبــويني العــرب، اآليل. 

 . ..5-062(، 60)اجلزء األول 
 العلوم يف دراسية لوحدة مقرت  منوذج فاعلية (2..5إمساعيل، جمدي رجب )

ـ  االبتـدائي السـادس الصـف تالميـذ يف حتصـيل الرقمـي للمـنهج اوفق 

 .64-0(، 2).0. جملة الرتبية العلمية املصرية، لإلجناز ودافعيتهم
ــــة 5.00مــــارس،  2-5فدلــــول، آمنــــة. ) بــــادي، ســــوهام و (. املــــوارد التعليمي
املؤُتر الـدويل الرابـع ( فرص وحتديات. ورقة مقدمة إىل OERاملفتوحة )

ــــاض .تعلم عــــن بعــــدللــــتعلم اإللكــــرتوين والــــ ــــوطين للــــتعلم ا ،الري ملركــــز ال
 .اإللكرتوين والتعليم عن بعد

. املدرسة اإللكرتونية وأدوار حديثة للمعلم(. 6..5التودري، عوض حسني )
 الرياض: دار الرشد للطباعة والنشر.(، 5)ط

. مت مشروع تطوير احملتوى الرقمي للمقررات(. 5.05. )جامعة امللك سعود
من  5.04يناير،  52اسرتجاعها بتاريخ 

http://elearning.ksu.edu.sa/ar/node/495. 
(. اجتاهات حبثية يف .5.0إبريل،  06-05اجلزاز، عبداللطيف الصفي )

يف ( ICTمعايري تصميم بيئة توظيف تقنية املعلومات واالتصاالت )
الندوة األوىل يف تكنولوجيا التعليم والتدريب. ورقة مقدمة إىل 

 ،، الرياضتطبيقات تقنية املعلومات واالتصال يف التعليم والتدريب
 جامعة امللك سعود.

أثر بع  أمناط تصميم الكتاب . (2..5) ، عباس عبدالعزيزاجلنزوري
الضوئي الرقمي يف تنمية مهارات تشغيل واستخدام أجهزة العرض 

. رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة لدى طالب كلية الرتبية النوعية
 املنوفية، املنوفية، مصر.

تصميم مقرر إلكرتوين وفق معايري جودة  هـ(.0620الزهراين، كاملة خليل )
. طالبات كلية الرتبية ىرتوين لتنمية التحصيل املعريف لدالتعليم اإللك

، اململكة العربية الباحة، الباحة رسالة ماجستري منشورة، جامعة
 السعودية.
الدار  :الرياض .رؤية جديدة يف التعليم اإللكرتوين(. 0..5زيتون، حسن )
 .للرتبية تيةلالصو 

الدار  :الرياض .(. أصول التقومي والقياس الرتبوي4..5زيتون، حسن )
 .للرتبية تيةلالصو 
اجتاهات املعلمني (. .5.0، حسن علي )دوميبين  و ، قسيم حممد الشناق

والطلبة حنو استخدام التعلم اإللكرتوين يف املدراس الثانوية األردنية. 
-520(، 5+0)54جملة العلوم الرتبوية والنفسية جبامعة دمشق، 

520. 
معجم املصطلحات الرتبوية (.  2..5زينب )  ،النجار ، حسن وةشحات

 الدار املصرية اللبنانية. :، القاهرة0ط. والنفسية

(. الكتاب اإللكرتوين وسيلة تعليمية تنافس 2..5) صاحل، نيفني عبدالعزيز
-522(، 5)50 ،جبامعة حلوان جملة علوم وفنون .الكتاب املطبوع

560. 
(. رؤية مقرتحة لتطبيق التعلم اإللكرتوين يف 5.05الصقر، عبداهلل حممد )
(، 0)54اجمللة العلمية لكلية الرتبية جبامعة أسيوط. جامعة اخلرج. 

005-042. 
فاعلية بع  متغريات تصميم الكتاب  (.2..5) عبد اجلواد، سوسن حممود

 ىرات التعلم الذايت واالنطباعي لداإللكرتوين يف التحصيل ومها
رسالة دكتوراه، كلية  .الطالبات املعلمات يف مقرر تكنولوجيا التعليم

 مصر. ،البنات، جامعة عني مشس

لكرتوين مقرت  إ. فعالية برنامج (4..5خمتار )عبد القادر، عبد الرازق 
يف التعليم  ةقثيف تنمية ال (Moodle)ل دمو نظام باستخدام 

 طرق تدريس اإللكرتوين واالتصال التفاعلي وحتصيل الطالب يف مقرر
، اجلزء امعة عني مشسجب ةعرفجملة القراء واملالعلوم الشرعية. 

 ..04-005(، 40)األول
. حنو اسرتاتيجية عربية لصناعة احملتوى الرقمي(. 5.02.) عبود، رامي

 بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية.
، 0ط. النشر اإللكرتوين ومحاية املعلومات .(5.00) املدادحة، أمحد نافع

 دار صفاء للنشر والتوزيع. :عَمان
فاعلية برنامج قائم (. 5.05النجار، حسن عبداهلل و النحال، عادل ناظر )

تنمية  ى الوسائط املتعددة الرقمية يف تدريس التكنولوجيا يفعل
جملة العلوم الرتبوية . املهارات اإللكرتونية لدى طالب الصف السابع

 .624-6.0(، 6)02والنفسية جبامعة البحرين، 
 Interactiveفاعلية كتاب إلكرتوين تفاعلي )(. 5.06اليامي، هدى حيىي )

eBook توظيف الرحالت املعرفية عرب ( لتنمية مهارات تصميم و
. أطروحة دكتوراه ( لدى الطالبات املعلماتWeb Questsالويب )

 غري منشورة، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية.
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Abstract: This research aimed to identify the effectiveness of teaching using developing digital content of a course 

"Introduction on Learning and Teaching" at King Saud University on the students’ achievement, and their attitudes toward 

learning. In order to achieve the aims of this research, the digital content was developed, and Two tools were built: 

(achievement test, and attitude questionnaire), the two tools were applied after checking their validity and reliability. The 

sample consisted of 46 students and was divided into two groups: control and experimental. Experimental group was taught 

depending on digital content, while the control group was taught in the normal way.  The results showed statistically 

significant differences at the level of (α= 0.05) between the means of grades of posttest for experimental group. The results 

also showed that the attitudes of experimental group were positive towards implementing developed digital content for the 

course. 
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