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 الممخص
في  اإلنجميزيةىدفت الدراسة لمعرفة واقع استخداـ الكتاب التفاعمي في تعميـ المغة 

ات والمشرفيف التربوييف المرحؿ الدراسية ومعوقات استخدامو، مف وجية نظر المعمميف والمعمم
والمشرفات التربويات في مدينة الرياض، والفروؽ في االستخداـ بحسب المرحمة الدراسية وجنس 

( معمما 531المعمـ. استخدمت الدراسة المنيج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة مف عدد )
مدينة الرياض. في  اإلنجميزية( مشرفا تربويا ومشرفة تربوية لمادة المغة 51ومعممة وعدد )

استخدمت الدراسة االستبانة أداة لمبحث، تكونت مف  ثالثة أقساـ، القسـ األوؿ بيانات عامة، 
في المراحؿ الدراسية  اإلنجميزيةوالقسـ الثاني عف واقع استخداـ الكتاب التفاعمي في تعميـ المغة 

الثالث، فكاف عف معوقات ( عبارات، أما القسـ 51)والمتوسطة والثانوية، وتكوف مف  االبتدائية
( عبارة 33في المراحؿ الدراسية، وتكوف مف ) اإلنجميزيةاستخداـ الكتاب التفاعمي في تعميـ المغة 

 ( محاور.1موزعة عمى  )

 Smartاستيدفت الدراسة الكتب التفاعمية المطبقة في المراحؿ الدراسية وىي: كتاب 

Class  التفاعمي لممرحمة االبتدائية، وكتابFull Blast  التفاعمي لممرحمة المتوسطة، وكتاب
Traveller  التفاعمي لممرحمة الثانوية. ولإلجابة عف أسئمة الدراسة إستخدمت األساليب

لقياس ثبات األداة واإلحصاءات الوصفية  Cronbach's Alphaاإلحصائية معامؿ ألفاكرونباخ 
تبايف األحادي، واختبار شيفيو  )المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية(، وتحميؿ ال

Scheffe  لتحميؿ الفروؽ البعدية،  اختبار تT test .لمدى االختالؼ في رأي العينة 

توصمت الدراسة إلى أف واقع استخداـ المعمميف والمعممات لمكتب التفاعمية في المراحؿ 
حسابي الكمي الدراسية بمدينة الرياض بشكؿ عاـ كاف بدرجة )متوسطة( حيث بمغ المتوسط ال

بحسب المرحمة  ة( لجميع العبارات، أما بالنسبة لمفروؽ في استخداـ الكتب التفاعمي2...)
الدراسية فكانت المرحمة االبتدائية اكثر استخدامًا تمييا المرحمة الثانوية فالمتوسطة، بمتوسط 

د كاف ( عمى التوالي،  وبالنسبة لمفروؽ بحسب الجنس فق5.1.َو  5,1.َو  512.حسابي )
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( أما المعمموف فبدرجة متوسطة حيث بمغ 32..استخداـ المعممات بدرجة عالية، حيث بمغ )
(، وأف المعمميف ,,..(. وأف الكتب التفاعمية تتوفر بدرجة عالية بمتوسط حسابي ),1..)

والمعممات يدركوف أىمية استخداـ الكتب التفاعمية بدرجة عالية أيضًا حيث بمغ المتوسط 
(، كما أنيـ يروف بأف طالبيـ وطالباتيـ يستفيدوف مف استخدامو في تعمـ المغة 23..الحسابي )
(. أما معوقات استخداـ الكتب التفاعمية فيرى ,1..بدرجة عالية كذلؾ بمتوسط بمغ ) اإلنجميزية

)غير           المعمموف والمعممات وكذلؾ المشرفوف التربويوف والمشرفات التربويات بأنيـ 
( لممعمميف، 13..المعوقات بمغ )( مف ناحي درجة االعاقة بمتوسط كمي لجميع محاور متأكديف

( لممشرفيف، وأف أكثر المعوقات عمى الترتيب ىي المعوقات التقنية ثـ اإلدارية 3.11)و
والمدرسية، ثـ المعوقات المتعمقة بالكتاب التفاعمي، ثـ المعوقات المتعمقة بالمعمـ، ثـ المعوقات 

َو  523.وَ  3511وَ  ,.35َو  3531لممحاور  بالطالب، بمتوسطات حسابية إجمالية المتعمقة
 عمى التوالي. 533.

وقد أوصت الدراسة بتييئة البيئة المدرسية تقنيًا الستخداـ الكتب التفاعمية، وتوفيرىا 
لممعمميف والمعممات  بطرؽ سيمة لتكوف في متناوليـ حيث ثبت تأثيرىا في تحسف تعمـ الطالب 

 .اإلنجميزيةلمغة 
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Abstract 

The aim of this study was to find out  about: the use degree of the 

Interactive Books (IBs) in English language teaching in all stages 

(primary, intermediate and secondary) from the teachers' and  English 

language supervisors' point of view in Riyadh city, the obstacles of using 

them and the  differences according to school stage and gender. The 

researcher used the descriptive approach. The study sample consisted of 

(135) teachers and (18) English language supervisors (males and females) 

in Riyadh city. A three-sections-questionnaire was the tool for the study, 

the first section for general data about the recipient, the second one was 

about the use of the IBs in teaching English in primary, intermediate and 

secondary stages. It consisted of (10) items, while the third section which 

was about obstacles of using the IBs in teaching English consisted of (36) 

items distributed over (5) sub-sections.The IBs were: Smart Class IB for 

Elementary, Full Blast IB for Intermediate, and Traveller IBs for 

Secondary. Cronbach's Alpha, descriptive statistics (mean and standard 

deviations), One-way ANOVA, Scheffe, T test were applied. 

The study found that the teachers' use of IBs in all grades was 

medium. The grand mean was (2.27) for all items. The IBs are available 

at schools with an average of (2.44). Teachers understand the importance 

of using IBs with mean of (2.76). They also see that their male/female 

students are benefiting from using IBs in learning English with a high 

mean of (2.54). As for the differences in using  IBs according to school 
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stages; the primary stage had the highest mean, the secondary then 

intermediate respectively. For gender differences, the female teachers' 

mean was (high), at (2.37) and male teachers, mean was (intermediate) at 

(2.04). As for the obstacles to using IBs, teachers as well as English 

supervisors (males/ females) are (unsure) of the degree of obstacles with 

an average of (2.86)  for all sub-sections for teachers and (3.08) for 

supervisors. 

The study recommended supporting school environment with 

technologies for using IBs, and providing schools and teachers with IBs 

as they have proven enhancing students'  learning of English. 
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 المقدمة:
برز الحاسب اآللي كتقنية حديثة في التعميـ، وساعدت التقنيات التعميمية المرتبطة 
بالحاسب اآللي المعمميف عمى اختصار الوقت والجيد، وبقاء أثر التعمـ، إضافة إلى إمكانية 
تنمية وتحسيف المستوى التحصيمي الدراسي، ومساعدة المعمـ والطالب في توفير بيئة تعميمية 

 (.,15.ذبة وفعالة )اليامي، جا
تميز استخداـ الحاسب اآللي بالعديد مف الميزات مف أىميا، كما ذكر الموسى والمبارؾ، 
مكانية حؿ المشكالت التي تواجو المعمـ في  تنمية ميارات المتعمميف لتحقيؽ اليداؼ التربوية، وا 

تجاىات ايجابية نحو الصؼ كزيادة عدد الطالب أو قمة الوقت المخصص لمدراسة، وتنمية ا
بعض المواد المعقدة مثؿ الرياضيات. وتشير العديد مف الدراسات والبحوث إلى تفوؽ المتعمميف 
الذيف تمقوا تعميما باستخداـ تكنولوجيا الحاسوب مقارنة بالطرؽ التقميدية المتبعة في التعميـ 

 (..، ص ,15.)العوجة، 
ت ال توجد في غيره مف الوسائؿ التعميمية، ونظرًا لما يتمتع بو الحاسب اآللي مف مميزا

فقد اتسع استخدامو في العممية التعميمية، حيث أثبتت الدراسات واألبحاث والتجارب، كما يشير 
( إلى امتالؾ الحاسب اآللي خصائص ومميزات تجعؿ استخدامو 3,.، ص 153.العبدالكريـ )

ذا ما تـ تدريب  في التعميـ وسيطًا تعميميًا جيدًا، شرط أف تتوافر فيو البرمجيات المناسبة وا 
 المعمميف عمى استخدامو بطريقة جيدة. 

في الوقت الحالي، أصبح استخداـ التطبيقات التفاعمية حاجة ممحة لممعمميف إلشراؾ 
طالبيـ في التعمـ بالتقنية، يمكف أف تكيؼ لمتعامؿ مع الموضوعات واألعماؿ المختمفة مف خالؿ 

(. وقد أشارت دراسات عديدة .، ص,15.ضير والتدريب )الغامدي، التخطيط الصحيح والتح
لألثر االيجابي الستخداـ الكتاب التفاعمي وااللكتروني في تدريس المفاىيـ والميارات فوؽ 

 & Estrada( ، ويرى استرادا وكوناوي )153.المعرفية، والميارات بمختمؼ انواعيا )العبسي، 

Conaway, 2012رونية تمثؿ الخطوة التالية في مجاؿ االبتكارات التعميمية، ( بأف الكتب اإللكت
وال سيما أف الطالب يفضموف الكتب االلكترونية عمى الكتب المطبوعة، ويجدونيا أكثر مواءمة 
لمعصر الرقمي الجديد الذي يتعمموف فيو، وىذا يتجمى في ظيور الكتب التفاعمية التي تتيح 

 (..، ص,15.اعمية )اليامي، لمستخدميا الكثير مف األدوات التف
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في ىذا االتجاه، سعت وزارة التعميـ لالستفادة مف تقنية الكتب التفاعمية في مشروع 
لجميع المراحؿ  اإلنجميزية، وأصدرت كتبًا تفاعمية مرفقة بكتب المغة اإلنجميزيةتطوير المغة 

بة لمكتاب المدرسي، التي الدراسية، تشكؿ ىذه الكتب التفاعمية إحدى المكونات التعميمية المصاح
تتاح لممعمميف الستخداميا في الفصوؿ الدراسية أثناء تدريس مادة المغة االنجميزية. )موقع وزارة 

 (.152.التعميـ، 

 المشكمة:

مع التقدـ المستمر واالستخداـ المتزايد لتقنية الحاسب اآللي والمعمومات ، فقد تغيرت 
والتعمـ في جميع المراحؿ الدراسية، إذ تطور تصميـ وبناء  التوقعات فيما يتعمؽ بعمميات التدريس

مصادر التعمـ، وباتت تعتمد عمى أوعية جديدة لممعمومات يغمب عمييا الطابع الرقمي. يشكؿ 
الكتاب التفاعمي أحد أبرز مجاالتيا، ويساىـ في تشكيؿ بيئة أكثر تطورًا مف الكتاب الورقي، 

خطى حدود الكتاب المطبوع، حيث يجمع الكتاب التفاعمي بيف ويحتوي العديد مف الميزات التي تت
، 153.)العبسي،   قوة النص، إضافة إلى اإلمكانات التي تتيحيا البيئة الرقمية االفتراضية 

 (.5ص

وبحسب ما قاـ بو الباحث مف جيد لمبحث في دراسات سابقة، لـ يجد دراسة مشابية 
المممكة ورصد معوقات استخدامو في  اإلنجميزيةلمغة بحثت استخداـ الكتاب التفاعمي في تعميـ ا

 .العربية السعودية

بوزارة التعميـ، واتصالو  اإلنجميزيةومف خالؿ عمؿ الباحث  في مشروع تطوير المغة 
،  وما ظير مف المممكة العربية السعوديةفي مناطؽ  اإلنجميزيةبالمشرفيف التربوييف لمادة المغة 

ي ومعممات المغة االنجميزية عمى حساب المشروع في تويتر لمعرفة استطالع لمرأي وجو لمعمم
معممًا  5.2مدى استخداـ الكتاب التفاعمي في التدريس، فقد تباينت آراء المستجيبيف وعددىـ 

ومعممًة، بيف استخدامو وعدـ عمميـ بو وعدـ توفره في المدرسة. وألىمية االستفادة مف أحد أىـ 
، فقد رأى الباحث إجراء ىذه الدراسة نجميزيةالافقة بمقرر مادة المغة المكونات التعميمية المر 

لمكتاب التفاعمي، وما المعوقات التي  اإلنجميزيةلمعرفة الواقع الفعمي الستخداـ الكتاب التفاعمي 
تعترض استخداميـ لو مف وجية نظر كؿ مف المعمميف والمعممات  والمشرفيف التربوييف 

 بمدينة الرياض. اإلنجميزيةمادة المغة والمشرفات التربويات ل
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 أىداف الدراسة:

 تيدف الدراسة إلى ما يمي:

بجميع المراحؿ الدراسية مف  اإلنجميزيةمعرفة واقع استخداـ الكتاب التفاعمي في تعميـ المغة  .5

 وجية نظر المعمميف والمعممات في مدينة الرياض.

 مرحمة الدراسية والجنس.معرفة الفروؽ في استخداـ الكتاب التفاعمي بحسب ال ..

مف وجية نظر المعمميف  اإلنجميزيةمعرفة معوقات استخداـ الكتاب التفاعمي في تعميـ المغة  .3

 والمعممات  والمشرفيف التربوييف والمشرفات التربويات في مدينة الرياض.

 أسئمة الدراسة:

 تجيب ىذه الدراسة عن األسئمة التالية:

في المراحؿ  اإلنجميزيةعممات لمكتاب التفاعمي في تعميـ المغة ما واقع استخداـ المعمميف والم .5

 الدراسية في مدينة الرياض ؟

 اإلنجميزيةىؿ ىناؾ فروؽ في استخداـ المعمميف والمعممات لمكتاب التفاعمي في تعميـ المغة  ..

 بحسب المراحؿ الدراسية والجنس؟

 مف وجية نظر المعمميف يزيةاإلنجمما معوقات استخداـ الكتاب التفاعمي في تعميـ المغة  .3

 مدينة       في المراحؿ الدراسية والمشرفيف التربوييف والمشرفات التربويات في والمعممات 

 الرياض ؟
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 أىمية الدراسة:

 تكمن أىمية الدراسة فيما يمي:

ىذه الدراسة ىي األولى مف نوعيا في معرفة واقع استخداـ الكتاب التفاعمي في المراحؿ  .5
 مدينة الرياض. الدراسية في

تسيـ الدراسة في توفير معمومات حوؿ واقع استخداـ الكتاب التفاعمي في المراحؿ الدراسية  ..
تفيد المختصيف في وزارة التعميـ في أخذ تدابير لتعزيز استخدامو بفاعمية في تعميـ المغة 

 وتحسيف الممارسات التربوية في مدارس التعميـ العاـ. اإلنجميزية

     وقات استخداـ الكتب التفاعمية في المراحؿ الدراسية وبالتالي المساىمة التعرؼ عمى مع .3
 في تذليميا.

 حدود  الدراسة:

 اقتصرت الدراسة عمى الحدود التالية:

بالمراحؿ الدراسية في  اإلنجميزية: معممو ومعممات ومشرفو ومشرفات مادة المغة الحدود البشرية
 التعميـ العاـ.

 ارس مدينة الرياض: مدالحدود المكانية

              ىػ 5,31/ 5,32: الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي الحدود الزمانية
 ـ(152.-153.)

 Smart: استخداـ الكتب التفاعمية المطبقة في المراحؿ الدراسية وىي الحدود الموضوعية

Class  في المرحمة االبتدائية وFull Blast  في المرحمة المتوسطة وTraveller  في
 المرحمة الثانوية.



 أ/ توفيق بن عبدالعزيز الحماد                         واقع استخدام الكتاب التفاعمي اسة در 
 د/ أحمد بن زيد آل مسعد                                                         
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 الدراسة:مصطمحات 

 الواقع:
            اإلنجميزيةيعرؼ الباحث الواقع بأنو وصؼ لدرجة استخداـ معممي المغة 

في المراحؿ الدراسية في التعميـ العاـ )االبتدائية  اإلنجميزيةلمكتب التفاعمية في تدريس مادة المغة 
 والمتوسطة والثانوية(.

 : تالمعوقا
ورد في لساف العرب قولو: "عاقو عف الشيء يعوقو عوقًا أي صرفو وحبسو ومنو التعويؽ 

 (22.ص 5، ج5,51واالعتياؽ" )ابف منظور، 

ويعرؼ الباحث المعوقات إجرائيًا بالعقبات والمشكالت التي تواجو معممي ومعممات المغة 
في  اإلنجميزيةفي تدريس مادة المغة  وتمنعيـ أو تعيقيـ عف استخداـ الكتاب التفاعمي اإلنجميزية

 المراحؿ الدراسية.

 : الكتاب التفاعمي
( بأنو شكؿ مف أشكاؿ النصوص االلكترونية التي تحوي Frye, 2014يعرفو فري )

خصائص الكتب التقميدية المطبوعة ذاتيا كالنصوص والرسـو التوضيحية، باإلضافة الحتوائيا 
عممية القراءة وتتطمب مف القارئ قدرًا مف التفاعمية. )العبسي، عمى التحسينات الرقمية التي تثري 

 (52، ص153.

ويعرؼ الباحث الكتاب التفاعمي إجرائيًا بأنو الكتاب التفاعمي المرفؽ مع المقررات 
التي اعتمدتيا وزارة التعميـ بحسب المرحمة الدراسية وىي كتاب  اإلنجميزيةالدراسية لمادة المغة 

Smart Class اعمي في المرحمة االبتدائية وكتاب التفFull Blast  التفاعمي في المرحمة
التفاعمي في المرحمة الثانوية، وىو أحد المكونات التعميمية  Travellerالمتوسطة وكتاب 

المصاحب لمكتاب الورقي، التي توفره الوزارة لممعمميف والمعممات الستخدامو كوسيمة مساعدة ليـ 
وقد أسمتو الشركة الناشرة لمكتب بالسبورة التفاعمية  إلنجميزيةافي تدريس مادة المغة 

Interactive White Board (IWB). 
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 اإلطار النظري:

( وتتمثؿ  111.لمحاسب اآللي إمكانات ضخمة كوسيمة لخدمة التعميـ كما يرى الفار ) 
اض التدريب خدمات ىذه التقنية المرنة السخية في مجاالت منيا : خدمة المتعمـ ، وخدمة أغر 

الميني ، وخدمة مطوري المناىج ، وخدمة المعمـ وخدمة اإلدارة المدرسية ، وخدمة اإلدارة 
     ( والمعمـ عؿ كامؿ بيف المتعمـ )اإلنسافالتعميمية وواضعي السياسات ، ويتـ كؿ ذلؾ في تفا

 (. 153.( والسير في الدرس خطوة خطوة نحو تحقيؽ أىداؼ الدرس. )العبد الكريـ ، )اآللي

تطرؽ التربويوف إلى عدد مف مميزات الحاسب اآللي عند استخدامو في التعميـ ومف 
أىميا أنو يتميز عف بقية الوسائؿ التعميمية بقدرتو عمى التفاعؿ مع المتعمـ، فبدال مف أف يكوف 

ذا  مستقبال لممعمومات كما ىو الحاؿ مع جميع الوسائؿ التعميمية األخرى ، فإننا نشاىد تفاعال
اتجاىيف عندما يتحاور المتعمـ مع الحاسب اآللي، وال شؾ أف ىذا االتصاؿ الثنائي مع الحاسب 
اآللي يؤدي إلى إيجابية المتعمـ وتحممو مسئولية تعممو ، وزيادة معدؿ االحتفاظ بما تعممو مما 

في  (. كما أنو يسيـ1,، ص  5,52يؤدي بدوره إلى تحسيف نوعي لمتعمـ  ) العبد الكريـ ، 
تغير دور المعمـ مف أف يكوف مصدرًا لممعمومات إلى موجو ومرشد ومحفظ في بيئة تعميمية 
تتركز حوؿ الطالب الذي ىو أساس عممية التعميـ ، فالمعمـ سيفرغ ألعماؿ يعجز الحاسب اآللي 
 عف القياـ بيا ، مثؿ توجيو عمميات التعمـ ، ومالحظة نمو التمميذ ومتابعة الدارسيف والتعرؼ

بداء الحموؿ المناسبة ليا )العبد الكريـ ،   ( . 153.عمى مشكالتيـ وا 

يسمح الحاسب اآللي بالتكيؼ مع المستوى العممي لمطالب ، حيث أنو يسير بمعدؿ 
سرعة الطالب في التعميـ ، ووفؽ معدؿ التحرؾ الذي يناسب قدراتو ، ويمكف لمحاسب اآللي 

ة ، أي أنو بعد أداء معيف فإف الحاسب اآللي يعطي يعمؿ عمى تقديـ التغذية الراجعة الفوري
استجابة سريعة مشيرا إلى صحة األداء مف عدمو، فالتعزيز مف شأنو أف يولد السرور في نفس 

، كما كما أشار سكنر في نظرية لمتعمـالمتعمـ ، ويشعره بالنجاح ، فيؤدي إلى مزيد مف النجاح 
عمـ دوف تردد أو رىبة أو خوؼ أو خجؿ، حيث أف الحاسب اآللي يساعد في إتاحة حرية الت

مما يكسبو ثقة عالية بالنفس تتيح لو ادة الدرس حتى يتمكف مف إجادتو ،يستطيع المتعمـ إع
 (. 153.االعتماد عمى نفسو في عممية التعمـ وتقويمو الذاتي ألدائو )العبدالكريـ، 
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ة اإللكترونية وتطبيقات وقد أظيرت نتائج بعض الدراسات أثر استخداـ الكتب التفاعمي
 (.,15.اآليباد في التدريس في ميارات الحس العددي واالتصاؿ الرياضي )العوجة، 

 الكتاب التفاعمي:
يعتبر الكتاب المدرسي المرجع األساسي الذي يستخدمو الطالب في تحصيؿ المعرفة ، 

يتضمنيا المنيج  واكتساب الميارات ، واالتجاىات والقيـ ، إذ يشمؿ مجموعة الميارات التي
المدرسي وتقدـ لمطالب في شكؿ مكتوب ، أو مرسـو ، أو مصور ، وتسيـ في جعمو قادرا عمى 

 (.  1,3، ص  112.بموغ أىداؼ المنيج المحددة سمفا ) السيد عمي ، 

في ىذا العصر الذي تسيطر فيو المستحدثات التكنولوجية وقنوات االتصاؿ اإللكترونية 
البشر ، ىؿ يمكف لمكتاب التقميدي المطبوع عمى الورؽ البقاء عمى  عمى جميع مناحي حياة

ىيئتو الحالية في المدارس والمكتبات الجامعية . وىؿ يمكف أف تتغير طريقة الدراسة والقراءة إلى 
 Lareau, 2001, p)طريقة أكثر فاعمية وأكثر تفاعمية في ظؿ ىذه المستحدثات  التكنولوجية 

13)  . 

ب يتضمف معمومات متاحة لمطالب يتـ عرضيا بطريقة منظمة يمكف الكتاب المحوس
استثمارىا في المواقؼ التعميمية ، بحيث يجد الطالب تسجيالت صوتية وصورا مرئية ثابتة 
ومتحركة ومشاىد فيديو وجداوؿ ورموز ورسـو ذات أبعاد متعددة كؿ ذلؾ في إطار نص يشتمؿ 

لخبرات ، وىنا تتكامؿ ىذه الوسائط جميعيا أو عمى معمومات يساعد الطالب عمى اكتساب ا
معظميا مع بعضيا البعض بواسطة الحاسب اآللي ) الحاسوب ( بنظاـ يكفؿ لمطالب تحقيؽ 

 (.31، ص153.األىداؼ المرجوة مف نظاـ التعميـ بكفاءة وفاعمية )أبو زايدة، 

صاحبو تطور في  يعتبر الكتاب اإللكتروني مف نتائج التطور العممي والتكنولوجي والذي
أجيزة الحاسوب المكتبية والمحمولة باإلضافة لظيور الحاسوب الموحي واليواتؼ النقالة المتطورة 
مكانية  والتي يمكف مف خالليا عرض جميع أنواع الوسائط المتعددة الرقمية بوضوح عاؿ ، وا 

لى الكتاب اإللكتروني ربط ىذه األجيزة بشبكة االنترنت العالمية ، واالنتقاؿ مف الكتاب الورقي إ
ثـ الكتاب التفاعمي كتطور طبيعي لمكتاب الورقي في ظؿ التكنولوجيا التي تجتاح العالـ اليـو 

 (. 51، ص 153.)العبسي، 
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وذلؾ في العاـ  (Michael Hart)يرجع اختراع الكتاب اإللكتروني إلى مايكؿ ىارت 
لتحويؿ كتب التراث إلى  (Gutenberg Project)ـ حيث أطمؽ ىارت مشروع جوتنبرج 5225

 (. 53، ص 153.الشكؿ اإللكتروني )العبسي، 

 مفيوم الكتاب اإللكتروني : 
( الكتاب اإللكتروني بأنو : برنامج يعتمد عمى النصوص 532:  155.عرؼ الؿ ) 

المكتوبة ، باإلضافة إلى مجموعة مف العناصر والمثيرات المصورة والمرسومة والمتحركة ، ويقدـ 
لكتاب اإللكتروني عف طريؽ الشبكات ، واألقراص المدمجة مف خالؿ جياز الحاسوب أو ىذا ا

 الياتؼ المحموؿ. 

( الكتاب اإللكتروني بأنو : " رؤية جديدة لمكتاب الورقي في  ,3:  155.عرؼ نعيـ ) 
صورة إلكترونية مع إضافة عناصر الوسائط المتعددة والنصوص الفائقة والبحث ، وىو بيذا 

بيف سمات الكتاب الورقي المطبوع وسمات الوسائط المتعددة مع دمج سمات النص الفائؽ  يجمع
 باإلضافة إلى إمكانيات أخرى لمبحث والتعامؿ مع المعمومات .

فقد عرؼ الكتاب اإللكتروني بأنو شكؿ مف أشكاؿ النصوص  (Frye, 2014)أما فري 
بوعة ذاتيا كالنصوص والرسـو التوضيحية اإللكترونية التي تحوي خصائص الكتب التقميدية المط

، إضافة الحتوائيا عمى التحسينات الرقمية التي تثري عممية القراءة وتتطمب مع القارئ قدرًا مف 
 التفاعمية .

( التفاعمية في الوسائؿ المتعددة بكونيا : " اتصاؿ 52.، ص  112.ويعرؼ خميس ) 
االلكترونية حديثة لدييا القدرة عمى التكيؼ مع وحوار نشط وتأثير متبادؿ بيف المتعمـ ووسائؿ 

حاجات المتعمميف واالستجابة لمدخالتيـ ، بإعطائيـ درجة مناسبة مف الحرية لمتحكـ في اختيار 
عادة تنظيمو ، وفي سرعة الخطوات  عناصر بنية المحتوى واستكشافو ، وتتابع عرضو ، وا 

 وتسجيؿ المالحظات وحؿ التدريبات" .
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 ل في الكتاب التفاعمي : خصائص التفاع
مما ال شؾ فيو أف لمكتاب التفاعمي قدرة عمى جذب انتباه المتعمميف وتشجيعيـ عمى 
المشاركة مف خالؿ التفاعؿ مع محتوياتو ، وىناؾ عدد مف الخصائص التي يجب توافرىا في 

 برمجيات التعمـ اإللكتروني التفاعمية : 

لى التسييالت التي تقدـ مف خالؿ برامج التعمـ القائمة التفاعمية تشير إ / الحوار والتواصل :2
 عمى الحاسوب ، لتزويد المتعمـ بالتحكـ في العممية التعممية واالتصاؿ بالمحتوى.

حيث يعطي البرنامج المتعمـ قدرا مف الحرية المناسبة لمتحكـ في  / التحكم في التعميم :1
عادة تنظيميا استكشاؼ عناصر بنية المحتوى القائمة واالختيار  منيا ، وفي تتابع عرضيا وا 

بما يناسبو ، وفي سرعة الخطوات ، والتحكـ في إنياء البرنامج والخروج منو في أي وقت 
 مف دراستو .        بشكؿ مؤقت والعودة إليو مرة ثانية ، أو إنيائو بشكؿ كامؿ قبؿ االنتياء 

لقدرة عمى التكيؼ والمواءمة مع مختمؼ وىذا يعني أف يكوف لمبرنامج ا / التكيف والمواءمة :3
حاجات المتعمميف ، وتمبية رغباتيـ ، فيستجيب ألفعاؿ كؿ متعمـ عمى حدة بطريقة مناسبة . 
وىذا يتطمب أف يشتمؿ البرنامج عمى خيارات ومسارات تعميـ متعددة تناسب ىؤالء المتعمميف 

 المختمفيف في القدرات واألنماط واألساليب. 

يعطي البرنامج لممتعمـ الفرصة في البحث والتقصي  اإليجابية في التعمم :/ المشاركة 4
عادة تنظيميا ، وصياغتيا في بنية جديدة وكتابتيا ،  واستكشاؼ المعمومات ، وبنائيا وا 
وتسجيؿ المالحظات ، وكتابة الممخصات وعمؿ الرسـو ،وحؿ التدريبات ويجب أال نخمط 

 (.51، ص153.صية التحكـ التعميمي )العبسي، بيف خاصية المشاركة اإليجابية وخا

 مميزات الكتاب التفاعمي : 
       ذكرت العديد مف الدراسات مميزات لمكتاب اإللكتروني التفاعمي كدراسة أبو زايدة 

 ( منيا: 532، ص 111.( ، ودراسة العمي )1,، ص153.) 

 يشو المتعمـ حيث يتـ يقدـ المعمومات بطريقة تشابو الواقع المحسوس المشاىد الذي يع
 تحويؿ المعمومات مف الشكؿ المجرد النظري إلى الشكؿ الحي الواقعي.
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  ، سيولة الوصوؿ إلى محتوياتو باستخداـ الحاسوب المكتبي أو المحموؿ أو الموحي       
كما ويمكف قراءة محتويات الكتاب التفاعمي المحسوب بواسطة بعض أنواع اليواتؼ النقالة 

 الحديثة.

 ولة نقمو وتحميمو بيف األجيزة المتنوعة .سي 

  يمكف أف يحتوي عمى وسائط متعددة(Multimedia)  مثؿ الصور ومقاطع الفيديو الرسـو
 المتحركة والمؤثرات الصوتية المتنوعة وغيرىا.

  إمكانية ربطو بالمراجع العممية التي تؤخذ منيا االقتباسات حيث يمكف فتح المرجع األصمي
 باس كما كتبو المؤلؼ. ومشاىدة االقت

  إمكانية عرضو عمى الطالب في قاعات الدراسة باستخداـ جياز عرض البياناتData 

show . 

 .الحفاظ عمى البيئة مف خالؿ الحد مف التموث الناتج عف نفايات تصنيع الورؽ 

 .توفير الحيز المكاني : حيث يمكف تخزيف آالؼ الكتب عمى جياز حاسوب واحد 

  المعمومات السمعية لفاقدي البصر.إمكانية إتاحة 

  ضماف عدـ نفاذ نسخ الكتاب مف سوؽ النشر ، فيي متاحة دائما عمى االنترنت ويستطيع
 الفرد لمحصوؿ عمييا في أي وقت.

  إتاحة الفرصة أماـ المؤلؼ لنشر كتابو بنفسو إما بإرسالو إلى الموقع الخاص بالناشر أو
 عمى موقع الخاص.

 واجز والموانع والحدود والتعقيدات التي يصادفيا الكتاب الورقي القدرة عمى تخطي الح
 . لكتروني مقارنة بالكتاب المطبوعوتمنع انتشاره ، باإلضافة إلى سرعة توزيع الكتاب اإل

 .إتاحة التفاعؿ المباشر بيف الكاتب والقارئ 

 . عالـ القارئ بيا فورا  سرعة تحديث معمومات الكتاب التفاعمي وا 

 في حقوؽ الطبع والتوزيع       بكؿ المي لمكتاب التفاعمي دوف الحاجة لمبحث التوزيع الع
 . دولة

 كما أن ىناك ميزات إضافية لمكتاب التفاعمي وىي : 



 أ/ توفيق بن عبدالعزيز الحماد                         واقع استخدام الكتاب التفاعمي اسة در 
 د/ أحمد بن زيد آل مسعد                                                         
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  زيادة تركيز المتعمـ وجذب انتباىو وتشويقو لمتعمـ مف خالؿ توفير المواد السمعية والبصرية
 .والتفاعؿ المباشر معيا مما يخفؼ الشعور بالممؿ

 .إثراء المحتوى التعميمي بالرسـو التوضيحية والصور ومقاطع الفيديو واالختبارات االلكترونية 

  يوفر محاكاة لمتجارب العممية التي يصعب القياـ بيا عف طريؽ ، ويساعد في تجنب تعرض
 المتعمميف لمخطر أثناء إجراءىـ لمتجارب العممية .

 سخة موجودة مسبقا عمى حاسوب محموؿ أو يمكف تصفحو مباشرة عبر االنترنت أو عبر ن
 غيره مف األجيزة المتنقمة. 

  يمكف تصديره ونشره بامتدادات تناسب جميع أنظمة التشغيؿ في الحواسيب أو األجيزة
 (..,، ص 153.المحمولة واليواتؼ النقالة )أبو زايدة، 

 معوقات الكتاب التفاعمي : 

ت ، فإن لو بعض المعوقات المصاحبة كما أن لمكتاب التفاعمي العديد من المميزا
 الستخدامو نذكر منيا: 

  قد يكوف التركيز األكبر لمكتاب التفاعمي عمى الجانب المعرفي أكثر مف االىتماـ بالجانب
 المياري والجانب الوجداني. 

 .ال يركز التعمـ اإللكتروني عمى كؿ الحواس بؿ عمى حاستي السمع والبصر فقط 

 لتفاعمي إلى إنشاء بنية تحتية مف أجيزة ومعامؿ لمحاسوب.يحتاج تطبيؽ الكتاب ا 

 .يتطمب استخداـ الكتاب التفاعمي تدريب لممعمميف والطالب قبؿ بداية استخدامو 

  ترتفع تكمفة التعمـ االلكتروني وخاصة في المراحؿ األولية لتطبيقو مثؿ تكاليؼ أجيزة
ا ، تكاليؼ خطوط االتصاؿ الحاسوب ، تكاليؼ تصميـ البرمجيات وتطويرىا وتحديثي

 والصيانة المستمرة ورسـو االتصاؿ باالنترنت.
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  ما زاؿ عدد مف الطالب يفضموف الطريقة االعتيادية في متابعة الدروس مف الكتاب المدرسي
 بدال مف االعتماد الكمي عمى الكتاب التفاعمي.

 الجموس أماـ  قد يسبب استخداـ الكتاب التفاعمي لمطالب بعض المشاكؿ الصحية ؛ ألف
 الحاسوب لفترات طويمة يقد يكوف مرىقا لمبعض.

ومف خالؿ ما تـ استعراضو مف مميزات وسمبيات لمكتاب التفاعمي ، فإف استخداـ الكتاب 
التفاعمي أو  غيرىا مف التقنيات أو المنتجات التكنولوجية سواء كانت تعميمية أو غيرىا ال تخمو 

ستخداميا ، ونظرا لممميزات العديدة التي يمتاز بيا الكتاب مف وجود تأثيرات سمبية مصاحبة ال
التفاعمي، وبما يخص التأثرات السمبية المصاحبة لو فإنو يمكف معالجتيا والحد منيا مف خالؿ 

 (...، ص153.إتباع وسائؿ وقائية لتحقيؽ ىذا اليدؼ )العبسي، 

 : اإلنجميزيةالكتاب التفاعمي المصاحب لمقررات المغة 
لجميع  اإلنجميزيةالكتاب التفاعمي ىو أحد المكونات المصاحبة لمقررات المغة  برنامج

 Full Blastالتفاعمي لممرحمة االبتدائية، وكتاب  Smart Classالمراحؿ الدراسية. وىي كتاب 
التفاعمي لممرحمة الثانوية. ىذه الكتب التفاعمية  Travellerالتفاعمي لممرحمة المتوسطة، وكتاب 

 MMالناشرة ) ستخداـ المعمـ كوسيمة مساعدة لتعميـ الطالب، وقد أسمتو الشركة مخصصة ال

Publications بالسبورة التفاعمية  اإلنجميزية( لكتب مقررات مادة المغةInteractive White 

Board (IWB). 

 والصوت والنص لمصورة التفاعمي لمعرض تسمح رقمية أداة ىو الكتاب التفاعمي
 العرض، جياز استخداـ مع حاسب، جياز عمى البرنامج تحميؿ يتـ. يةالتعميم لألغراض

 كامؿ. صؼ إلى عرض المحتوى وبالتالي يمكف

 الكتب مف إلكترونية نسخة  MM Publicationsالتفاعمي لشركة  البرنامج يتضمف
 عددةالمت لموسائط متنوعة مصادر باستخداـ الدروس تقديـ يتـ(. والتماريف الطالب كتاب) الدراسية

 التفاعمي يحتوي البرنامج فإف ذلؾ، عمى وعالوة. فورية الجاباتيـ بردود المتعمميف تزويد ويتـ
. والفيديو المتحركة والقصص التفاعمية، واأللعاب الرقمية، المفردات قائمة إثرائية مثؿ مواد عمى



 أ/ توفيق بن عبدالعزيز الحماد                         واقع استخدام الكتاب التفاعمي اسة در 
 د/ أحمد بن زيد آل مسعد                                                         
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سيمة التعميمية الو  المقررة وىي بمثابة لمكتاب المغة مستوى المواد اإلثرائية تتوافؽ مع ىذه
 .اليامة المساعدات

 :اإلنجميزيةمميزات الكتاب التفاعمي المصاحب لمقررات المغة 
 يتميز الكتاب التفاعمي بالميزات التالية:

 وبسيولة الدروس مكونات جميع إلى الوصوؿ الفوري •

 سي دي. اسطوانة تشغيؿ دوف فورا االستماع أنشطة تنفيذ •

 يديو.الف أشرطة أو/  و تشغيؿ األصوات •

 قائمة المفردات. في معروفة غير كممات ونطؽ معنى مف التحقؽ •

نقاط  إلى الطالب انتباه ولفت المحتوى عمى الضوء المساعدة لتسميط األدوات استخداـ •
 النصوص. مف القواعد، ومقتطفات مثؿ محددة

 التي دونيا الطالب. المالحظات مع التفاعمية السبورة الصور وطباعة حفظ •

 كاممة بيانية تقديـ رسـو •

 أفكار العصؼ الذىني •

 الطالب ميارات لتعزيز الصمة االلكترونية ذات المواقع مف قائمة حفظ •

 متعددة أشكاؿ المعمومات في إلى لموصوؿ الفرصة إعطاء خالؿ الطالب مف تعمـ تحسيف •
 (الصوت أو النص أو الصورة مثؿ)

ثارة الحماس الطالب تحفيز •  وا 

 (MM Publicationsيـ )موقع شركة وتعاون الطمبة مشاركة تشجيع •
 الدراسات السابقة:

استفادت الدراسة من األدب التربوي ذو العالقة بموضوع الدراسة الكتاب االلكتروني 
 التفاعمي، وىي:

 ( : 1026/ دراسة العبسي )2
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ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر توظيؼ كتاب تفاعمي في تنمية المفاىيـ وميارات 
المعرفي بمادة العمـو لدى طالبات الصؼ السابع األساسي ، تكونت عينة الدراسة التفكير فوؽ 

 –( طالبة مف طالبات الصؼ السابع االساسي بمدرسة بنات رفح اإلعدادية قطاع غزة 11مف )
موزعات عمى شعبتيف دراسيتيف تـ اختيارىما بصورة عشوائية ،  153./151.لمعاـ الدراسي 

(. استخدـ الباحث المنيج التجريبي وتمثمت 5,والمجموعة التجريبية )( 32المجموعة الضابطة )
أدوات الدراسة : أداة تحميؿ محتوى ، واختبار المفاىيـ ، واختبار ميارات التفكير فوؽ المعرفي ، 
وتـ التأكد مف صدؽ وثبات االختباريف ، مف خالؿ توزيعيما عمى المحكميف وتطبيقيما عمى 

 عينة استطالعية .  
 ( ≤ 0.05)صمت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة تو 

بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في 
 اختبار المفاىيـ واختبار ميارات التفكير فوؽ المعرفي لصالح طالبات المجموعة التجريبية. 

 ( : 1024/ دراسة العوجة )1

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر تدريس الكسور العشرية باستخداـ الكتاب اإللكتروني 
التفاعمي وتطبيؽ برنامج إدارة الغرفة الصفية في اكتساب ميارات الحس العددي وتنمية ميارات 
التواصؿ الرياضي لدى طمبة الصؼ الخامس األساسي في األردف. اختيرت عينة قصدية مكونة 

( 51طالبا مف الصؼ الخامس األساسي موزعة في شعبتيف ، تجريبية عدد أفرادىا ) 11مف 
( طالبا درسوا بالطريقة االعتيادية تـ استخداـ أداتيف : اختبار 51طالبا، وضابطة عدد أفرادىا )

( .( لفقرة، واختبار االتصاؿ الرياضي المكوف مف )55ميارات الحس العددي المكوف مف )
 المقالي . أسئمة مف النوع 

أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في ميارات الحس العددي واالتصاؿ 
 الرياضي لصالح المجموعة التجريبية.

 ( : 1024)  / دراسة اليامي 3

ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس فاعمية كتاب إلكتروني تفاعمي لتنمية ميارات تصميـ 
ى الطالبات المعممات وأتبعت الباحثة المنيج الوصفي وتوظيؼ الرحالت المعرفية عبر الويب لد

( طالبة معممة في مرحمة التربية 31التحميؿ والمنيج شبو التجريبي ، وتكونت عينة الدراسة مف )
العممية بقسـ التربية الخاصة في مساري الموىبة وصعوبات التعميـ ببرنامج الدراسات العميا 



 أ/ توفيق بن عبدالعزيز الحماد                         واقع استخدام الكتاب التفاعمي اسة در 
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بمدينة جدة ، قسمت إلى مجموعة تجريبية بمغ عددىا  التربوية في جامعة الممؾ عبد العزيز
( ، وتمثمت أدوات الدراسة في قائمة بميارات تصميـ 51( ومجموعة ضابطة بمغ عددىا )51)

الرحالت المعرفية عبر الويب ، وقائمة بميارات توظيؼ الرحالت المعرفية عبر الويب ، واختبار 
ة مالحظة ، وكتاب إلكتروني تفاعمي ، ولإلجابة التحصيؿ المعرفي وبطاقة تقييـ منتج ، وبطاق

عمى أسئمة الدراسة وفرضياتيا تـ استخداـ اختبار )ت( لعينتيف مستقمتيف ومعادلة بالؾ ومربع 
إيتا. وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طالبات 

تبار التحصيؿ المعرفي لميارات تصميـ المجموعة الضابطة وطالبات المجموعة التجريبية في اخ
وتوظيؼ الرحالت المعرفية وفي بطاقة تقييـ المنتج وبطاقة المالحظة لصالح المجموعة 

 التجريبية.

 :  (Frye, 2014)/ دراسة فري 4

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى انعكاسات الكتب اإللكترونية التفاعمية في الفيـ 
اعمية لمكتب اإللكترونية عمى الفيـ والسموكيات أثناء القراءة ، واتبع وكيفية تأثير المزايا التف

( طالبا وطالبة مف الصؼ الثاني، 31الباحث المنيج المختمط ، وتكونت عينة الدراسة مف )
( 31وتمثمت أدوات الدراسة في مقابالت فردية مع أفراد العينة لمدة سنتيف في دورات مدتيا )

أف الطالب أظيروا بصيرة كبيرة في القصص المطروحة ضمف دقيقة. وتوصمت  الدراسة 
الكتابيف التفاعمييف ، وقدموا استنتاجات حوؿ دوافع الشخصيات واألحداث الحرجة لمقصص ، 
كما أكدت الدراسة عمى أف الخصائص التفاعمية لمكتابيف اإللكترونييف عبرت عف المعنى بصورة 

 المشاركيف . متعددة مما أدى إلى نتائج فيـ أقوى لدى 

 ( : 1023/ دراسة أبو زايدة )5

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية استخداـ كتاب تفاعمي محوسب في تنمية 
ميارات التفكير البصري في التكنولوجيا لدى طالب الصؼ الخامس األساسي بغزة ، واتبع 

ف طالب الصؼ الخامس ( طالبا م5.1الباحث المنيج التجريبي ، وتكونت عينة الدراسة مف )
األساسي بمدرسة " بيت الىيا األساسية لمبنيف " موزعيف عمى أربع شعب ، تـ اختيار شعبتيف 
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( طالبا درسوا باستخداـ 31بطريقة عشوائية لتمثال معا المجموعة التجريبية بمغ عدد طالبيا ) 
ب الشعبتيف الكتاب التفاعمي ، فيما درس طالب المجموعة الضابطة والتي تكونت مف طال

( طالبا بالطريقة التقميدية ، وتمثمت أدوات الدراسة في قائمة 31الباقيتيف والبالغ عدد طالبيما ) 
ميارات التفكير البصري. وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات 

يف متوسطي درجات الطالب بيف المجموعة الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية ، وب
مرتفعي التحصيؿ ومنخفضي التحصيؿ في المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار ميارات 

 البصري ، لصالح المجموعة التجريبية.

 (:1023/دراسة بني دومي ودرادكة )6
 معممي قبؿ مف إلكترونية لوحة استخداـ حالة عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت

 ضوء في البحريف في نظرىـ وجية مف حمد الممؾ مشروع مدارس في االبتدائية المدارس
 عينة وتكونت. استبياف تصميـ تـ الدراسة، مف الغرض ولتحقيؽ. الخبرة والتدريس الجنس،
 قبؿ مف اإللكتروني الموح استخداـ درجة أف الدراسة نتائج وأظيرت. معمما( ,2) مف الدراسة
. إيجابية اإللكتروني الموح استخداـ تجاه مواقفيـ وكانت ةعالي كانت االبتدائية المرحمة معممي
 المعمـ مف المطموب الكبير العبء: ىي اإللكتروني الموح الستخداـ الشائعة العوائؽ وكانت

 وبطء الدراسية، لممناىج الصمة ذات التعميمية البرامج وجود وعدـ اإللكتروني، المجمس الستخداـ
 الموح استخداـ درجة في إحصائية داللة ذات فروؽ وجود ـعد النتائج بينت كما. اإلنترنت

 النوع لتأثير نتيجة استخداميا يجب التي والقيود االبتدائية المدارس معممي قبؿ مف اإللكتروني
 اتجاىات في إحصائية داللة ذات فروؽ ىناؾ كانت حيف في التدريسية، والتجربة االجتماعي
 .الذكور الحلص الجنس نوع أثر إلى يعزى المعمميف

 ( : 1023/ دراسة معزب )7

ىدفت ىذه الدراسة إلى تصميـ كتاب إلكتروني تفاعمي لمقرر الحاسب اآللي لطمبة 
المرحمة الثانوية باليمف وأثره في تنمية نواتج التعمـ ، واتبع الباحث المنيج شبو التجريبي ، 

انوي، تـ تقسيميـ إلى ( طالبة مف طالبات الصؼ األوؿ الث1,وتكونت عينة الدراسة مف )
( طالبة ، وتمثمت 1.مجموعتيف متساويتيف أحداىما تجريبية وأخرى ضابطة عدد كؿ منيما )

أدوات الدراسة قائمة معايير تصميـ الكتب اإللكترونية، وكتاب إلكتروني تفاعمي لمقرر الحاسب 
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اسة إلى فاعمية اآللي ، واختبار تحصيمي ، وبطاقة لمالحظة األداء المياري ، وتوصمت الدر 
الكتاب اإللكتروني التفاعمي في تنمية التحصيؿ المعرفي واألداء المياري لمقرر الحاسب اآللي 

 لطمبة الصؼ األوؿ الثانوي.
 ( : 1023/ دراسة العبد الكريم )8

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة واقع استخداـ الحاسب اآللي في تعميـ العمـو في المرحمة 
الرياض والمعوقات التي تحوؿ دوف استخدامو مف وجية نظر المعمميف.  المتوسطة بمدينة 

استخدمت الدراسة المنيج الوصفي بتوظيؼ أداة االستبانة التي شممت الدراسة استطالع آراء 
( معمما لمعمـو في المدارس الحكومية في المرحمة المتوسطة بمدينة الرياض، خالؿ الفصؿ 21)

ـ .  ومف أبرز نتائج الدراسة  .15./155.ىػ الموافؽ  5,33/.5,3الدراسي الثاني لمعاـ 
% مف أفراد عينة 23حوؿ مدى استخداـ معممي العمـو لمحاسب اآللي في التدريس أف نسبة 
% أنيـ أطمعوا عمى 23الدراسة يرى أىمية استخداـ الحاسب اآللي في تعميـ العمـو ، وكما يرى 

% درسوا مقرر الحاسب اآللي في المرحمة 11و برامج الحاسب اآللي في تعميـ العمـو ، 
% مف أفراد عينة الدراسة يستخدموف الحاسب اآللي في انشطة أخرى ذات 11الجامعية ، وأف 

% يستخدموف الحاسب اآللي أكثر مف مرة يوميًا.  أما 11عالقة بتدريس مقرراتيـ ، كما أف 
في تعميـ العمـو فقد كاف المعوقات  المعوقات التي تحوؿ دوف استخداـ المعمميف لمحاسب اآللي

الخمسة األكثر في نظر المعمميف تتمثؿ في : ضعؼ مالئمة البرمجيات الجاىزة لمحتويات مقرر 
العمـو ، وعدـ وجود دليؿ يوضح الموجود مف التقنيات التعميمية وكيفية استخداميا ، وضعؼ 

لي في العمميات التدريسية عمى خطة إعداد المقررات الدراسة التي تخدـ استخداـ الحاسب اآل
مستوى الوزارة ، وضعؼ إلماـ معظـ المعمميف بالحاسب اآللي وتطبيقاتو في تعميـ العمـو ، واتفؽ 
الجميع عمى عدـ الموافقة عمى كوف ضعؼ الرغبة باستخداـ الحاسب اآللي عائقا حيث يرى 

 الجميع توفر الرغبة . 

 :  (Huang, et al. 2012)/ دراسة ىوانج وآخرون 9

ىدفت ىذه الدراسة إلى تطوير كتاب إلكتروني تفاعمي وتجريبو عمى طالب مف المرحمة 
االبتدائية ، واعتمدت التفاعمية في الكتاب اإللكتروني عمى الوسائط المتعددة ، وذلؾ مف أجؿ 

فسو تـ زيادة الخبرات التعميمية لمطالب باستخداـ ىذا الكتاب اإللكتروني التفاعمي ، وفي الوقت ن
استشارة مجموعة مف المعمميف الذيف عمى رأس عمميـ لالستفادة مف خبرتيـ في ىذا المجاؿ مف 
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أجؿ تمبية حاجات الطالب التعميمية.  تـ إجراء دراستيف في ىذا الموضوع األولى أجريت عمى 
االلكتروني ( مف طمبة المرحمة االبتدائية وذلؾ لتقييـ مدة قابمية االستخداـ واألداء لمكتاب 533)

التفاعمي ، ولقد وجد أف قابمية االستخداـ واألداء مناسبة تماما  لمعظـ الطالب ، أما الدراسة 
الثانية فتـ فييا تقييـ مدى تأثير الكتاب اإللكتروني التفاعمي عمى عممية التعمـ. أظيرت النتائج 

مطبوع في دقة القراءة لدى أنو ال يوجد فروؽ دالة بيف استخداـ الكتاب اإللكتروني أو الكتاب ال
الطالب، ولكف التعميـ باستخداـ الكتاب اإللكتروني التفاعمي يمكف أف يوفر سجالت تفصيمية 
عف عممية التعميـ الفعمي، والتي يمكف استخداميا في مساعدة المتعمميف عمى التعميـ الفردي، 

أف يحقؽ نتائج تحصيمية ولقد خمصت ىذه الدراسة إلى أف الكتاب اإللكتروني التفاعمي يمكف 
 أفضؿ عند استخدامو مع طمبة المرحمة االبتدائية.

 :  (Fellah et al., 2012)/ دراسة فيال وآخرون 20

اليدؼ مف ىذه الدراسة ىو التحقؽ مف فاعمية استخداـ الكتاب اإللكتروني في عالج 
ميـ المفردات وأصوات صعوبات التعمـ لدى األطفاؿ ، حيث تـ استخداـ الكتاب اإللكتروني في تع

( سنوات 2-1( مف الطمبة الذيف تقع أعمارىـ ما بيف )551الحروؼ. تكونت عينة الدراسة مف )
والذيف يعانوف مف صعوبات في التعمـ ، حيث تـ اختيار العينة بطريقة عشوائية ، وقسمت العينة 

ممت مف خالؿ إلى ثالث مجموعات ، أحد المجموعات الثالث ضابطة ، ومجموعة تجريبية تع
الكتاب اإللكتروني ، ومجموعة تجريبية أخرى تعممت مف خالؿ قراءة أحد األشخاص اليافعيف 
الكتاب الورقي التقميدي عمى الطالب. ولقد أثبتت نتائج الدراسة وجود تحسف ممحوظ عمى قدرات 

 روؼ . الطمبة الذيف درسوا مف خالؿ الكتاب اإللكتروني في قراءة المفردات وفي أصوات الح

 ( : 1009/ دراسة العمري ) 22

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية استخداـ إلكتروني عمى التحصيؿ الدراسي 
( طالبا مف طالب الصؼ .,في مادة المطالعة لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي ، تـ اختيار )

ـ ( ، بالطريقة  112. -ىػ  5,31األوؿ الثانوية خالؿ الفصؿ الثاني لمعاـ الدراسي ) 
العشوائية ليكونوا عينة الدراسة ، وجرى تقسيميـ إلى مجموعتيف ، المجموعة األولى تجريبية 

( طالبًا ، واتبع الباحث في دراستو 5.( طالبًا ، واألخرى ضابطة تكونت مف )5.تكونت مف )
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في اختبارا المنيج شبو التجريبي ، وقد استخدـ الباحث لتحقيؽ أىداؼ الدراسة أدوات تمثمت 
تحصيميا ، باإلضافة لكتاب إلكتروني، وكاف مف أىـ نتائج الدراسة ، وجود فروؽ ذات داللة 
إحصائية في مستوى التحصيؿ الدراسي بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار 

 لتحصيؿ البعدي لصالح المجموعة التجريبية. 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة
لدراسات السابقة التي تضمنت الكتاب التفاعمي ، وبناء عمى ذلؾ استعرض الباحث ا

 مناقشة المعمومات التي تناولتيا في النقاط اآلتية : 

ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى واقع استخداـ المعمميف والمعممات لمكتاب 
لتي تواجو استخدامو مف في مراحؿ التعميـ العاـ  والمعوقات ا اإلنجميزيةالتفاعمي  في تعميـ المغة 

وجية نظرىـ ومف وجية نظر المشرفيف التربوييف والمشرفات التربويات، وقد اشتركت مع 
الدراسات السابقة في موضوع الدراسة وىو الكتاب االكتروني التفاعمي، وتباينت عنيا في مجتمع 

 .اإلنجميزيةالدراسة ومجاؿ تعميـ المغة 

بني ( و 153.ات كدراسة العبدالكريـ ) ت بعض الدراسإستفادت الدراسة الحالية مف أدوا
( 153.)         ( وأثرت دراسات اخرى االطار النظري كدراسة العبسي 153.دومي ودرادكة )
 (.153.( ودراسة أبو زايدة ),15.(، ودراسة العوجة ) ,15.ودراسة اليامي )

ذ بحثت دراسة فري  وىذ اختمفت أىداؼ الدراسات السابقة عف ىدؼ الدراسة الحالية إ
(Frye, 2014)   في الميزات التفاعمية لمكتب اإللكترونية وتأثيرىا عمى الفيـ والسموكيات اثناء

( فحاولت قياس فاعمية استخداـ الكتاب اإللكتروني التفاعمي ,15.القراءة ، أما دراسة اليامي )
لمقابؿ سعت دراسة أبو لتنمية ميارات تصميـ وتوظيؼ الرحالت المعرفية عبر الويب ، وفي ا

( لمتعرؼ عمى فاعمية استخدـ كتاب تفاعمي محوسب في تنمية ميارات التفكير 153.زايدة )
 البصري في التكنولوجيا
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 منيج الدراسة:

استخدمت الدراسة المنيج الوصفي، لمالءمتو لموضوعيا، حيث ىدفت الدراسة إلى  
بالمراحؿ الدراسية التعميـ العاـ،  اإلنجميزيةغة معرفة واقع استخداـ الكتاب التفاعمي في تعميـ الم

ومعوقات استخدامو مف وجية نظر معممي ومعممات والمشرفيف التربوييف والمشرفات التربويات 
( بأنو " ذلؾ النوع 525، ص 113.)لمادة المغة االنجميزية. وقد عرؼ العساؼ المنيج الوصفي 

مف البحوث الذي يتـ بواسطتو استجواب جميع أفراد المجتمع أو عينة كبيرة منيـ، وذلؾ بيدؼ 
وصؼ الظاىرة المدروسة مف حيث طبيعتيا ودرجة وجودىا فقط، دوف أف يتجاوز ذلؾ إلى 

 دراسة العالقة أو استنتاج األسباب مثاًل". 

 مجتمع الدراسة وعينتيا:
 مجتمع الدراسة:

بالمراحؿ الدراسية  اإلنجميزيةتكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي ومعممات المغة 
بمدينة الرياض وعددىـ  اإلنجميزيةلمتعميـ العاـ )االبتدائية والمتوسطة والثانوية( لمادة المغة 

 اإلنجميزية( معمما ومعممة  والمشرفيف التربوييف  والمشرفات التربويات لمادة المغة .11,)
( مشرفا تربويا ومشرفة تربوية بحسب إحصائية االدارة العامة لممعمومات بوزارة .1وعددىـ )
 ىػ.5,31التعميـ 

 عينة الدراسة:
( يمثموف جميع المستجيبيف لالستبانة االلكترونية 513اشتممت عينة الدراسة عمى عدد )

بمراحؿ التعميـ العاـ، ومشرفي  يةاإلنجميز التي وزعت عمى جميع معممي ومعممات مادة المغة 
( معمما ومعممة 531بمدينة الرياض. وكاف عدد المعمميف والمعممات ) اإلنجميزيةومشرفات المغة 

( مشرفا ومشرفة، أرسمت ليـ االستبانة 51و عدد المشرفيف التربوييف والمشرفات التربويات )
 ا دوف استبعاد أي منيا.االلكترونية، وبعد فحص االستبانات ومراجعتيا قبمت جميعي

 أداة الدراسة:



 أ/ توفيق بن عبدالعزيز الحماد                         واقع استخدام الكتاب التفاعمي اسة در 
 د/ أحمد بن زيد آل مسعد                                                         

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 

 7102ديسورب    –عاشر  العذد ال  -  33 جمللذ ا      317

 
 

 

لإلجابة عمى تساؤالت الدراسة فقد تـ تصميـ استبانة في ضوء الدراسات السابقة واألدب 
التربوي في ىذا المجاؿ، خصصت نسخة منيا لممعمميف والمعممات وأخرى لممشرفيف التربوييف 

. وتضمنت ىذه االستبانة في والمشرفات التربويات لغرض مناسبة الصياغة المغوية لكؿ منيما
صورتيا النيائية بعد عرضيا عمى المحكميف، ثالثة أجزاء، األوؿ ىو بيانات أولية لممستجيب، 
شممت االسـ والجنس والوظيفة والمرحمة الدراسية، والجزء الثاني ىو استطالع واقع استخداـ 

( 51اسية، واشتمؿ عمى )بحسب المرحمة الدر  اإلنجميزيةالكتاب االلكتروني في تعميـ المغة 
في  اإلنجميزيةعبارات، أما الجزء الثالث فعف معوقات استخداـ الكتاب االلكتروني في تعميـ المغة 

( 1( عبارة، موزعة عمى )33مدينة الرياض مف وجية نظر المعمميف والمعممات ، مكونة مف  )
قات  تتعمؽ بالكتاب التفاعمي محاور ىي المعوقات التقنية والمعوقات اإلدراية والمدرسية والمعو 

 ومعوقات تتعمؽ بالمعمـ ومعوقات تتعمؽ بالطالب.

 صدق األداة:
( محكميف مف أعضاء ىيئة التدريس بقسـ المناىج وطرؽ 3عرضت االستبانة عمى )

 اإلنجميزية( مف المختصيف بقسـ مناىج المغة ,التدريس في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود و )
التربوي بوزارة  لإلشراؼباإلدارة العامة  ة( بقسـ المغة االنجميزي5مة لممناىج و )باإلدارة العا

التعميـ، وطمب منيـ إبداء مرئياتيـ في عبارات االستبانة ومحاورىا ومالءمتيا ألىداؼ وأسئمة 
الدراسة وانتماء كؿ عبارة لمحورىا، وقد أبدوا بعض المالحظات التي قاـ الباحث بتعديميا حتى 

 ؿ في صورتيا النيائية. تكتم
 ثبات األداة:

( Cronbach's Alphaلمتحقؽ مف ثبات األداة فقد تـ استخداـ معامؿ ألفا كرومباخ )
 (  يوضح ثبات اداة الدراسة ومحاورىا:5والجدوؿ )

 ( معامل الثبات لألداة باستخدام ألفا كرونباخ1جدول )

 الفاكرونباخ عدد الفقرات الجزء/المحور

 1.131 51 ني القسـ الثا
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 الفاكرونباخ عدد الفقرات الجزء/المحور

 1.125 1 القسـ الثالث/ المحور األوؿ 
 ,1.11 55 القسـ الثالث/ المحور الثاني
 1.2.1 3 القسـ الثالث/ المحور الثالث
 1.212 2 القسـ الثالث/ المحور الرابع

 1.233 3 القسـ الثالث/ المحور الخامس
 1.251 33 (1-5القسـ الثالث لكامؿ المحاور )

 08881 46 لألداة ككل

( أف قيمة ألفا كرونباخ لمعامؿ ثبات األداة عالية ومطمئنة لجميع .ويتضح مف الجدوؿ )
(، 08881(، وبمغ معامؿ ثبات األداة ككؿ )1.125( إلى )1.2.1المحاور، إذ تراوحت بيف )

 مما يشير إلى ثبات النتائج التي ستسفر عنيا أداة الدراسة عند التطبيؽ.
 المعالجة االحصائية:

 األساليب اإلحصائية التالية:الباحث استخدم لالجابة عمى أسئمة الدراسة ، 
 تحكيـ المحكميف لضبط صدؽ األداة. .5

 لقياس ثبات األداة. Cronbach's Alphaمعامؿ ألفاكرونباخ  ..
 االحصاءات الوصفية )المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية( .3

 تحميؿ التبايف األحادي  .,

 لتحميؿ الفروؽ. Scheffeاختبار شيفيو  .1

 لمدى االختالؼ في رأي العينة. T testاختبار ت  .3

 نتائج الدراسة ومناقشتيا:
كتاب التفاعمي في تعميم مما مدى استخدام المعممين والمعممات لإجابة السؤال األول: 

 المغة اإلنجميزية في مدينة الرياض؟ 

دـ الباحث مقياس ليكرت لوصؼ استخداـ المعمميف والمعممات لمكتاب التفاعمي استخ
 ثالثي األبعاد لوصؼ استجابات العينة كما يمي:
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 وتعني وصؼ االستخداـ الذي يحدث في كؿ الحصص أو غالبيا، دائماً 

 وتعني االستخداـ الذي يحدث في بعض الحصص، أحياناً 

 وتعني االستخداـ الذي ال يحدث إطالقًا. أبداً 

 كما يظير في الجدوؿ التالي:

 جدول ليكرت ثالثي األبعاد لوصف واقع استخدام الكتاب التفاعمي(  3جدول ) 

 العبارة ـ
 االستجابة

 أبداً  أحياناً  دائماً 

    الكتاب التفاعمييتوفر لدي  5

 وتم تحديد ذلك إحصائيًا كما يمي:

 (5.32( إلى )5لمعبارة التي تحصؿ  عمى متوسط درجات مف ) ضعيفمستوى استخداـ  -أ 

( إلى 5.32لمعبارة التي تحصؿ  عمى متوسط درجات مف ) توسطم مستوى استخداـ -ب 
(..3,) 

 (3( إلى ),3..لمعبارة التي تحصؿ  عمى متوسط درجات مف ) عالي مستوى استخداـ -ج 

تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة المعمميف والمعممات 
في مدينة الرياض،  وكانت  المغة اإلنجميزية لكتاب التفاعمي في تعميـا استخداـعمى محور واقع 

 ( التالي: ,النتائج مرتبة تنازليًا كما يبيف الجدوؿ )
 (  4جدول )

 مدى استخدام المعممين والمعممات لمكتاب التفاعمي في تعميم المغة
 االنجميزية في مدينة الرياض 

 العبارة ـ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الترتيب
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 العبارة ـ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الترتيب

, 
استخداـ الكتاب التفاعمي في تعميـ المغة ىمية أدرؾ أ

 .اإلنجميزية
2.76 .592 1 

2 
في تعمـ  مكتاب التفاعمييستفيد طالبي مف استخدامي ل

 المغة اإلنجميزية.
2.54 .731 2 

 3 760. 2.44 الكتاب التفاعمييتوفر لدي  5

 4 748. 2.42 الصؼالكتاب التفاعمي في أستخدـُ  .

1 
في كؿ الفصوؿ/ الصفوؼ التفاعمي الكتاب  أستخدـُ 

 .التي أدرسيا
2.39 .792 5 

51 
أضطر الستخداـ حاسبي الخاص )البتوب( لتشغيؿ 

 في الصؼ. الكتاب التفاعمي
2.39 .801 6 

1 
الكتاب لتشغيؿ برنامج  الالزمةالتقنية  التجييزاتتتوفر 
جياز العرض )بروجكتور(/ ) داخؿ الصؼ التفاعمي

 .الحاسب/ شاشة العرض(
2.13 .818 7 

3 
الكتاب لتشغيؿ برنامج  الالزمةالتقنية  التجييزاتتعمؿ 

جياز العرض داخؿ الصؼ بشكؿ سميـ ) التفاعمي
 .)بروجكتور(/ الحاسب/ شاشة العرض(

2.05 .795 8 

2 
الكتاب تتوفر قاعة مناسبة في المدرسة لتشغيؿ برنامج 

 .التفاعمي
2.04 .836 9 

 10 667. 1.53 .في حصص أخرى كاالنتظار الكتاب التفاعمي أستخدـُ  3
  483. 2.27 متوسط المحور

تظير النتائج أف واقع استخداـ أفراد العينة لمكتاب التفاعمي في تعميـ المغة اإلنجميزية 
 (.  2...كاف بدرجة متوسطة حيث بمغ المتوسط الكمي ليذا المحور )

( عمى 51، 1، .، 5، 2، ,ية )كما يظير مف الجدوؿ المستوى العالي لمعبارات التال
 (،2.76" بدرجة )استخداـ الكتاب التفاعمي في تعميـ المغة اإلنجميزيةالتوالي "أدرؾ أىمية 

في تعمـ المغة اإلنجميزية." بدرجة  مكتاب التفاعميوعبارة " يستفيد طالبي مف استخدامي ل
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الكتاب ارة " أستخدـُ (، وعب2.44" بدرجة ) الكتاب التفاعمي( وعبارة " يتوفر لدي 2.54)
في كؿ الفصوؿ/ الكتاب التفاعمي  (، وعبارة " أستخدـُ 2.42الصؼ " بدرجة )التفاعمي في 

(، وعبارة " أضطر الستخداـ حاسبي الخاص )البتوب( 2.39" بدرجة ).الصفوؼ التي أدرسيا
إدراؾ (. وبيذا يتبيف مف النتائج 2.39في الصؼ." بدرجة نفسيا ) الكتاب التفاعميلتشغيؿ 

عينة الدراسة ألىمية استخداـ الكتاب التفاعمي في تعميـ المغة اإلنجميزية وكذلؾ استفادة طالبيـ 
تعمـ طالبيـ                  مف استخدامو، وىذا مؤشر جيد عمى وعي بأىميتو وتأثيره في 

 جة عالية.لمغة اإلنجميزية. كما أف توفر الكتاب التفاعمي لدى المعمميف واستخدامو يظير بدر 

( وىي عمى التوالي 2، 3، 1وتظير النتائج كذلؾ المستوى المتوسط لمعبارات التالية )
جياز ) داخؿ الصؼ الكتاب التفاعميلتشغيؿ برنامج  الالزمةالتقنية  التجييزاتعبارة " تتوفر 

 التجييزات(،عبارة " تعمؿ 2.13." بدرجة )العرض )بروجكتور(/ الحاسب/ شاشة العرض(
جياز )          داخؿ الصؼ بشكؿ سميـ  الكتاب التفاعميلتشغيؿ برنامج  الالزمةة التقني

(،عبارة " تتوفر قاعة مناسبة 2.05." بدرجة )العرض )بروجكتور(/ الحاسب/ شاشة العرض(
 (.2.04." بدرجة )الكتاب التفاعميفي المدرسة لتشغيؿ برنامج 

." فجاءت بمستوى خرى كاالنتظارالكتاب التفاعمي في حصص أ أما عبارة " أستخدـُ 
 (.1.53استخداـ ضعيؼ بدرجة )

تتفؽ نتائج الدراسة الحالية حوؿ استفادة الطالب مف استخداـ الكتاب التفاعمي في التعمـ 
( 153.( و معزب ).15.( وفيال وآخروف ).15.مع نتائج دراسة كؿ مف ىوانج آخروف )

 (.112.والعمري )

المرحمة كتاب التفاعمي بحسب الد فروق في استخدام ىل توجإجابة السؤال الفرعي: 
 ؟ة وجنس المعمم الدراسي

لإلجابة عف القسـ األوؿ مف ىذا السؤاؿ وىو )بحسب المرحمة الدراسية( فقد استخدمت 
 الدراسة تحميؿ التبايف األحادي لكشؼ الفروؽ، ويوضح الجدوؿ التالي نتيجة التحميؿ.
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ممين والمعممات لمكتاب التفاعمي في تعميم المغة الفروق في استخدام المع( 5جدول )
 بحسب المرحمة الدراسية في مدينة الرياضاإلنجميزية 

 العبارة ـ

 تحميؿ التبايف المرحمة
 الثانوية المتوسطة االبتدائية

سط
متو

ال
راؼ 

النح
ا

سط 
متو

ال
راؼ 

النح
ا

سط 
متو

ال
راؼ 

النح
ا

 

 قيمة الداللة قيمة ؼ

الكتاب يتوفر لدي  5
 تفاعميال

..33 1.15 ..,5 1.21 ..13 1.23 1.35, 1.1,3 

ـُ  . الكتاب التفاعمي أستخد
 الصؼفي 

..12 1.2. ...1 1.23 ..,1 1.21 5.21 1.512 

الكتاب التفاعمي  أستخدـُ  3
في حصص أخرى 

 .كاالنتظار
5.11 1.15 5.1, 1.31 5.3. 1.11 1.51 1.11** 

استخداـ أدرؾ أىمية  ,
ي الكتاب التفاعمي ف

 .تعميـ المغة اإلنجميزية
..15 1.22 ..21 1.31 ..1. 1.1. 1.11 1.112** 

التقنية  التجييزاتتتوفر  1
لتشغيؿ برنامج  الالزمة

داخؿ  الكتاب التفاعمي
جياز العرض ) الصؼ

)بروجكتور(/ الحاسب/ 
 .شاشة العرض(

..,5 1.22 5.22 1.1, ..11 1.22 3.32 1.131* 

 التقنية التجييزاتتعمؿ  3
لتشغيؿ برنامج  الالزمة

داخؿ  الكتاب التفاعمي
الصؼ بشكؿ سميـ 

جياز العرض )
)بروجكتور(/ الحاسب/ 

 .شاشة العرض(

..11 1.11 ..11 1.13 ..12 1.23 1.532 1.12 

تتوفر قاعة مناسبة في  2
المدرسة لتشغيؿ برنامج 

 .الكتاب التفاعمي
5.11 1.15 ..13 1.12 ..52 1.15 ..1, 1.531 

الكتاب التفاعمي  دـُ أستخ 1
في كؿ الفصوؿ/ 
 .الصفوؼ التي أدرسيا

..13 1.2. ..33 1.15 ...1 1.1. 5.13 1...5 

 1.13 5.33 1.23 2,.. 1.22 3,.. 1.35 .2..يستفيد طالبي مف  2
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 العبارة ـ

 تحميؿ التبايف المرحمة
 الثانوية المتوسطة االبتدائية

سط
متو

ال
راؼ 

النح
ا

سط 
متو

ال
راؼ 

النح
ا

سط 
متو

ال
راؼ 

النح
ا

 
 قيمة الداللة قيمة ؼ

مكتاب استخدامي ل
في تعمـ المغة  التفاعمي

 اإلنجميزية.
أضطر الستخداـ  51

حاسبي الخاص 
)البتوب( لتشغيؿ 

في  ب التفاعميالكتا
 الصؼ.

..13 1.21 ..33 1.15 ...1 1.1. 5.,2 1...2 

 ≥ α 0.01 ، ** دال عند ≥ α 0.05 * دال عند 

ىي العبارة  عبارات فقطفي ثالث دالة إحصائيا وجود فروؽ  ( 1) يتضح مف الجدوؿ
أدرؾ ( وىي " ,"  والعبارة )الكتاب التفاعمي في حصص أخرى كاالنتظار (  وىي " أستخدـُ 3)

وىي " تتوفر        ( 1." ، والعبارة )استخداـ الكتاب التفاعمي في تعميـ المغة اإلنجميزيةأىمية 
جياز )            داخؿ الصؼ الكتاب التفاعميلتشغيؿ برنامج  الالزمةالتقنية  التجييزات

 ".العرض )بروجكتور(/ الحاسب/ شاشة العرض(

ة، وقد ظير النتائج في شيفيو لممقارنات البعديولمعرفة اتجاه الفروؽ استخدـ اختبار  
 ( إتجاه الفروؽ كما يمي:3الجدوؿ )

"  ظير إتجاه الكتاب التفاعمي في حصص أخرى كاالنتظار ( وىي " أستخدـُ 3العبارة )
 الفروؽ بيف المرحمتيف االبتدائية والثانوية لصالح المرحمة االبتدائية.

." فقد ـ الكتاب التفاعمي في تعميـ المغة اإلنجميزيةاستخدا( وىي " أدرؾ أىمية ,العبارة )
ظير إتجاه الفروؽ بيف المرحمتيف االبتدائية والمتوسطة لصالح المرحمة المتوسطة، كما ظير 

 إتجاه الفروؽ بيف المرحمتيف االبتدائية والثانوية لصالح المرحمة الثانوية. 
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 الكتاب التفاعميلتشغيؿ برنامج  زمةالالالتقنية  التجييزات( وىي " تتوفر 1وفي العبارة )
" فقد ظير إتجاه الفروؽ بيف جياز العرض )بروجكتور(/ الحاسب/ شاشة العرض() داخؿ الصؼ

 المرحمتيف االبتدائية والمتوسطة لصالح المرحمة االبتدائية.

 أما بقية العبارات فتظير نتائج المتوسطات الحسابية ما يمي:
تاب التفاعمي " تشير قيمة المتوسط إلى أف معممي ومعممات ( " يتوفر لدي الك5العبارة )

( " .المرحمة الثانوية يتوفر لدييـ الكتاب التفاعمي أكثر ثـ المتوسطة فاالبتدائية، وفي العبارة )
أستخدـُ الكتاب التفاعمي في الصؼ "  يظير أف المعمميف والمعممات في المرحمة االبتدائية أكثر 

( " تعمؿ التجييزات 3اعمي ثـ يمييـ المرحمة الثانوية فالمتوسطة. أـ العبارة )استخداما لمكتاب التف
التقنية الالزمة لتشغيؿ برنامج الكتاب التفاعمي داخؿ الصؼ بشكؿ سميـ )جياز العرض 
)بروجكتور(/ الحاسب/ شاشة العرض(. " فيرى المعمموف والمعممات في المرحمة الثانوية أف 

( " 2ثـ يمييـ معممو ومعممات المرحمة االبتدائية فالمتوسطة، العبارة ) المعامؿ تعمؿ بشكؿ سميـ
تتوفر قاعة مناسبة في المدرسة لتشغيؿ برنامج الكتاب التفاعمي. " كانت تتوفر في المرحمة 

( " أستخدـُ الكتاب التفاعمي في 1الثانوية أكثر مف المرحمة المتوسطة فاالبتدائية. أما العبارة )
لصفوؼ التي أدرسيا. " فيي أكثر استخداما في المرحمة االبتدائية فالمتوسطة كؿ الفصوؿ/ ا

( " يستفيد طالبي مف استخدامي لمكتاب التفاعمي في تعمـ المغة اإلنجميزية. " 2فالثانوية، العبارة )
فيرى معممو المرحمة االبتدائية أف طالبيـ يستفيدوف أكثر مما يراه معممو المرحمة الثانوية ثـ 

( " أضطر الستخداـ حاسبي الخاص )البتوب( لتشغيؿ الكتاب التفاعمي 51متوسطة، العبارة )ال
في الصؼ. " فالمعمموف في المرحمة االبتدائية أكثر استخدامًا ألجيزتيـ مف المرحمة المتوسطة 

( مما يضطر 2ثـ الثانوية، ويرى الباحث أف ىذا نتيجة لعدـ توفر قاعة مناسبة كما في العبارة )
 معممي المرحمة االبتدائية الستخداـ أجيزتيـ.

 ( 6جدول )
 شيفيو لممقارنات البعديةنتائج اختبار  

رقـ 
 المرحمة (J) المرحمة (I) العبارة

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 66. -05.- 105. 144. 308. متوسط ابتدائي 3
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 86. 20. 000. 132. *530. ثانوي
 05. -66.- 105. 144. -308.- ابتدائي متوسط

 55. -10.- 244. 132. 223. ثانوي
 -20.- -86.- 000. 132. *-530.- ابتدائي ثانوي

 10. -55.- 244. 132. -223.- متوسط
 -06.- -71.- 015. 130. *-385.- متوسط ابتدائي 4

 -02.- -61.- 036. 119. *-312.- ثانوي
 71. 06. 015. 130. *385. ابتدائي متوسط

 37. -22.- 830. 119. 073. ثانوي
 61. 02. 036. 119. *312. ابتدائي ثانوي

 22. -37.- 830. 119. -073.- متوسط
 89. -01.- 060. 182. 436. متوسط ابتدائي 5

 77. -06.- 105. 167. 358. ثانوي
 01. -89.- 060. 182. -436.- ابتدائي متوسط

 34. -49.- 896. 167. -078.- ثانوي
 06. -77.- 105. 167. -358.- ابتدائي ثانوي

 49. -34.- 896. 167. 078. متوسط

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

المعممين د فروق في استخدام ىل توجإجابة القسم الثاني من السؤال الفرعي: 
 ؟جنس المعمم كتاب التفاعمي بحسب والمعممات لم

لإلجابة عف القسـ الثاني مف ىذا السؤاؿ )بحسب الجنس( فقد استخدمت الدراسة إختبار 
 .( التالي نتيجة االختبار2)ت( لممجموعتيف المستقمتيف، ويوضح الجدوؿ )

 
( 7)جدول   

في استخدام المعممين  بناء عمى الجنسفي رأي العينة  لمدى االختالف نتائج اختبار)ت(
 في مدينة الرياضوالمعممات لمكتاب التفاعمي في تعميم المغة اإلنجميزية 

المتوسط  العدد الجنس العبارة ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 اختبار ت

درجة  قيمة ت
 الحرية

قيمة 
 الداللة
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المتوسط  العدد الجنس العبارة ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 اختبار ت

درجة  قيمة ت
 الحرية

قيمة 
 الداللة

5 
يتوفر لدي 

 الكتاب التفاعمي

 924. 2.02 42 معمـ
4.643 133 .000 

 586. 2.63 94 معممة

. 
الكتاب أستخدـُ 

التفاعمي في 
 الصؼ

 926. 2.14 42 معمـ
3.003 133 .003 

 617. 2.55 94 معممة

3 

الكتاب  أستخدـُ 
التفاعمي في 
حصص أخرى 

 .كاالنتظار

 668. 1.43 42 معمـ
1.229 133 .221 

 665. 1.58 94 معممة

, 

أدرؾ أىمية 
استخداـ الكتاب 
التفاعمي في 
تعميـ المغة 
 .اإلنجميزية

 737. 2.57 42 معمـ

2.475 133 .015 
 495. 2.84 94 معممة

1 

 التجييزاتتتوفر 
 الالزمةالتقنية 

لتشغيؿ برنامج 
 الكتاب التفاعمي
 داخؿ الصؼ

جياز العرض )
)بروجكتور(/ 
الحاسب/ شاشة 

 .العرض(

 899. 2.14 42 معمـ

.091 133 .928 

 783. 2.13 94 معممة

3 

 التجييزاتتعمؿ 
 الالزمةالتقنية 

لتشغيؿ برنامج 
 الكتاب التفاعمي
داخؿ الصؼ 
بشكؿ سميـ 

جياز العرض )
)بروجكتور(/ 
الحاسب/ شاشة 

 .العرض(

 843. 1.86 42 معمـ

1.932 133 .055 

 760. 2.14 94 معممة

2 
تتوفر قاعة 
مناسبة في 

درسة لتشغيؿ الم

 976. 133 030. 795. 2.05 42 معمـ
 859. 2.04 94 معممة



 أ/ توفيق بن عبدالعزيز الحماد                         واقع استخدام الكتاب التفاعمي اسة در 
 د/ أحمد بن زيد آل مسعد                                                         
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المتوسط  العدد الجنس العبارة ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 اختبار ت

درجة  قيمة ت
 الحرية

قيمة 
 الداللة

الكتاب برنامج 
 التفاعمي

1 

الكتاب  أستخدـُ 
في كؿ التفاعمي 

الفصوؿ/ 
الصفوؼ التي 

 .أدرسيا

 937. 2.00 42 معمـ

4.007 133 .000 
 650. 2.56 94 معممة

2 

يستفيد طالبي 
مف استخدامي 

 مكتاب التفاعميل
ي تعمـ المغة ف

 اإلنجميزية.

 885. 2.26 42 معمـ
3.072 133 .003 

 614. 2.67 94 معممة

51 

أضطر الستخداـ 
حاسبي الخاص 
)البتوب( لتشغيؿ 
 الكتاب التفاعمي
 في الصؼ.

 897. 1.98 42 معمـ

4.231 133 .000 
 682. 2.57 94 معممة

 لألداة ككؿ 
 54424. 2.0452 42 معمـ

3.804 133 .000 
 41796. 2.3710 94 معممة

( أف المعمميف والمعممات تفاوتوف في درجة استخداـ الكتاب 2يظير مف الجدوؿ )
رجة عالية بمتوسط حسابي  التفاعمي، حيث كانت المعممات يستخدوف الكتاب التفاعمي بد

 (.,51.بي )بمتوسط حسا مف الكتاب التفاعمي بدرجة متوسطةأما المعمموف فيستخدو  (،532.)

( 1( تفوؽ المعممات عمى المعمميف بحسب المتوسط الحسابي في )2كما يبيف الجدوؿ )
 (، وىي:51عبارات مف )

أستخدـُ  ( ".(، أما العبارة )33..بمتوسط ) "يتوفر لدي الكتاب التفاعمي" (5العبارة )

كتاب التفاعمي في أستخدـُ ال ( "3(، أما العبارة )11.." بمتوسط )الكتاب التفاعمي في الصؼ
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أدرؾ أىمية استخداـ الكتاب  ( ",(، أما العبارة )5.11" بمتوسط )حصص أخرى كاالنتظار.

تتوفر التجييزات التقنية  ( "1(، أما العبارة ),1.." بمتوسط )التفاعمي في تعميـ المغة اإلنجميزية.

كتور(/ الحاسب/ الالزمة لتشغيؿ برنامج الكتاب التفاعمي داخؿ الصؼ )جياز العرض )بروج

تعمؿ التجييزات التقنية الالزمة لتشغيؿ برنامج  ( "3" بمتوسط )(، أما العبارة )شاشة العرض(.

الكتاب التفاعمي داخؿ الصؼ بشكؿ سميـ )جياز العرض )بروجكتور(/ الحاسب/ شاشة 

لفصوؿ/ في كؿ ا       أستخدـُ الكتاب التفاعمي  ( "1(، أما العبارة ),5.." بمتوسط )العرض(.

يستفيد طالبي مف استخدامي  ( "2(، أما العبارة )13.." بمتوسط )الصفوؼ التي أدرسيا.

أضطر  ( "51(، أما العبارة )32.." بمتوسط )لمكتاب التفاعمي في تعمـ المغة اإلنجميزية.

بمتوسط          " الستخداـ حاسبي الخاص )البتوب( لتشغيؿ الكتاب التفاعمي في الصؼ.

(..12 .) 

أما المعمموف فقد كاف المتوسط الحسابي أكثر مف المعممات بفارؽ بسيط جدًا في 

تتوفر التجييزات التقنية الالزمة لتشغيؿ برنامج الكتاب التفاعمي  ( "1عبارتيف فقط، ىما العبارة )

(،و ,5.." بمتوسط )داخؿ الصؼ )جياز العرض )بروجكتور(/ الحاسب/ شاشة العرض(.

" بمتوسط ر قاعة مناسبة في المدرسة لتشغيؿ برنامج الكتاب التفاعمي.تتوف ( "2العبارة )

(..11.) 

 إجابة السؤال الثاني: 

 نظر وجية من اإلنجميزية المغة تعميم في التفاعمي الكتاب استخدام معوقات ما

 الرياض؟ مدينة في التربويات والمشرفات التربويين المعممين والمعممات والمشرفين

 مف اإلنجميزية المغة تعميـ في التفاعمي الكتاب معوقات استخداـ لوصؼ درجة وجود
الرياض  مدينة في التربويات والمشرفات التربوييف المعمميف والمعممات والمشرفيف نظر وجية



 أ/ توفيق بن عبدالعزيز الحماد                         واقع استخدام الكتاب التفاعمي اسة در 
 د/ أحمد بن زيد آل مسعد                                                         
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استخدمت الدراسة مقياس ليكرت خماسي األبعاد لوصؼ استجابات العينة لدرجة وجود 
 المعوقات، كما يمي:

لمعوقات التي يعاني منيا المعمموف والمعممات وتحدث دائما وبصفة وتعني ا موافق بشدة
 (.1مستمرة، وأعطيت درجة )

وتعني المعوقات التي يعاني منيا المعمموف والمعممات وتحدث دائما،بشكؿ متقطع،  موافق
 (.,وأعطيت درجة )

ة قميمة، وتعني المعوقات التي يعاني منيا المعمموف والمعممات ولكف تحدث بصف غير متأكد
 (.3وأعطيت درجة )

وتعني المعوقات التي يعاني منيا معمموف والمعممات وتحدث بصورة نادرة جدًا،  غير موافق
 (..وأعطيت درجة )

وتعني أف المعوقات التي يعاني منيا المعمموف والمعممات ال تعتبر معيقة أبدًا،  غير موافق بشدة
 (.5وأعطيت درجة )

 ي:كما يظير في الجدوؿ التال
 (  8جدول ) 

 جدول ليكرت خماسي األبعاد لوصف درجة وجود معوقات
 استخدام الكتاب التفاعمي 

 معوقات استخداـ الكتاب التفاعمي ـ
 درجة وجود المعوقات

موافؽ 
غير  موافؽ بشدة

 متاكد
غير 
 موافؽ

غير موافؽ 
 بشدة

      في المدرسة.الكتاب التفاعمي عدـ توافر برنامج  5

 يد ذلك إحصائيًا كما يمي:وتم تحد



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 

 7102ديسورب    –عاشر  العذد ال  -  33 جمللذ ا      131

 

( وىذا 5.11( إلى )5لمعبارات التي حصمت عمى متوسط درجات مف )  غير معيق بشدة -أ 

 يعني أف رأي عينة الدراسة كاف غير موافؽ بشدة.

(، وىذا 31..( إلى )5.11لمعبارات التي حصمت عمى متوسط درجات مف ) غير معيق -ب 

 يعني أف رأي عينة الدراسة كاف غير موافؽ.

(، وىذا 1,.3( إلى )31..لمعبارات التي حصمت عمى متوسط درجات مف ) ر متأكدغي -ج 

 يعني أف رأي عينة الدراسة كاف غير متأكد مف درجة المعوقات.

(، وىذا يعني أف 1..,( إلى )1,.3لمعبارات التي حصمت عمى متوسط درجات مف ) معيق -د 

 رأي عينة الدراسة كاف موافؽ.

(، وىذا يعني 1( إلى )1..,مت عمى متوسط درجات مف )لمعبارات التي حص معيق بشدة -ه 

 أف رأي عينة الدراسة كاف موافؽ بشدة.

 أواًل: 

المعممين  نظر وجية من اإلنجميزية المغة تعميم في التفاعمي الكتاب معوقات استخدام  

 الرياض مدينة والمعممات في

المعمميف والمعممات تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة 

في مدينة الرياض، كما  لكتاب التفاعمي في تعميـ المغة اإلنجميزيةا استخداـعمى محور معوقات 

رتبت العبارات تنازليًا بناء عمى قيمة المتوسط الحسابي، واستخرج المتوسط الحسابي لكؿ محاور 

 ( التالي: 2المعوقات،  فكانت النتائج كما يبيف الجدوؿ )

 

 ( 9جدول )



 أ/ توفيق بن عبدالعزيز الحماد                         واقع استخدام الكتاب التفاعمي اسة در 
 د/ أحمد بن زيد آل مسعد                                                         
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معوقات استخدام الكتاب التفاعمي في تعميم المغة اإلنجميزية من وجية نظر المعممين 
 والمعممات في مدينة الرياض

المتوسط  (531)ف= معوقات استخداـ الكتاب التفاعمي ـ المحور
 الحسابي

االنحراؼ 
 ترتيب  المعياري

5 .
نية
ت تق

وقا
مع

 

 5 1.296 4.24 صعوبة نقؿ األجيزة مف فصؿ آلخر 1
 . 1.382 4.10 قمة أجيزة الحاسب في المدرسة. 3
 3 1.315 3.96 تعطؿ أجيزة الحاسب في المدرسة ,
الصيانة لممعمؿ/ قاعة المصادر  أعماؿقصور  2

 , 1.381 3.87 واألجيزة.
الموجودة في المدرسة  الكتاب التفاعمينسخ برنامج  .

 1 1.620 3.51 ال تكفي الستخداـ جميع معممي المادة.
 3 1.616 3.50 برنامج الكتاب التفاعمي في المدرسة. توفرعدـ  5
 2 1.326 3.06 عند تشغيمو. لكتاب التفاعميلبرنامج ااألعطاؿ الفنية  1
 1 1.627 2.98 وجد قاعة مصادر التعميـ والتعمـ في المدرسة.تال  3

  3.65 المتوسط الحسابي ليذا المحور

. .
رس
ومد

رية 
 إدا

ات
عوق
م

 ية

غير مييأ لالستخداـ الجيد لمكتاب التفاعمي  الصؼ 51
المساحة، اإلضاءة، التوصيالت،  مف حيث
 الكيرباء....

3.96 1.343 5 

 فيلممعمميف  التربوية قمة الدورات التدريبية والمقاءات 53
 . 1.288 3.86 استخداـ الكتاب التفاعمي.

ضعؼ المعمومات المقدمة في الورش والدورات  52
 3 1.263 3.77 لتدريبية المتعمقة باستخداـ الكتاب التفاعمي.ا

 , 1.325 3.72 عدـ توفر الدعـ الفني الستخداـ الكتاب التفاعمي 2
في تدريب المعمميف ال تخدـ  تفعيؿ خطة الوزارة  51

 1 1.317 3.60 في التدريس. الكتاب التفاعمي
ة شراؼ عمى قاعة المصادر مف قبؿ إدار ضعؼ اإل 55

 3 1.469 3.22 المدرسة.
سواء معمـ أو أميف مصادر )عدـ توافر مختص  53

قادر عمى تقديـ المساعدة في استخداـ الكتاب ( تعمـ
 .التفاعمي

3.18 1.545 2 

إدارة المدرسة بأىمية استخداـ الكتاب  قناعةضعؼ  51
 1 1.489 3.07 التفاعمي في تعميـ المغة اإلنجميزية

 2 1.452 3.07 ر كاؼ الستخداـ الكتاب التفاعميغي الحصةوقت  ,5
قاعة المعمميف لاستخداـ  ينظـعدـ وجود جدوؿ  .5

 51 1.539 2.89 المصادر في المدرسة.
ضعؼ تشجيع المشرؼ/ ػة التربوي/ ػة لممعمـ/ ػة  1.

 55 1.306 2.60 .الكتاب التفاعميالستخداـ 

المعمـ/  زيادة عبء عمى استخداـ الكتاب التفاعمي 52
 .5 1.186 1.90 ػػة.

  3.24 .المتوسط الحسابي الكمي لعبارات المحور 
معوقات . 3

تتعمؽ 
 5 1.209 3.99 .الكتاب التفاعميال تتوفر نسخ خاصة بالطالب مف  1.
 . 1.343 3.50عدـ وجود دليؿ لممعمـ يوضح استخداـ الكتاب  3.
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المتوسط  (531)ف= معوقات استخداـ الكتاب التفاعمي ـ المحور
 الحسابي

االنحراؼ 
 ترتيب  المعياري

بالكتاب 
 التفاعمي

 التفاعمي وميزاتو.
 3 1.516 3.39 .الكتاب التفاعمية  الحصوؿ عمى نسخة مف صعوب 5.
الفرصة لممعمـ لمكتابة ال يتيح الكتاب التفاعمي  ,.

 , 1.344 2.74 ى الدرس.والتعميؽ عم

عمى تدريبات كافية عمى  الكتاب التفاعميال يشتمؿ  3.
 1 1.326 2.62 ميارات المغة االساسية األربع.

الكتاب تفاعمي لمحتوى ضعؼ مالئمة الكتاب ال ..
 3 1.259 2.24 الورقي.

  3.08 3المتوسط الحسابي الكمي لعبارات المحور 

, .
/ ػة

عمـ
بالم

ؽ 
تعم
ت ت

وقا
مع

 

زيادة العبء )النصاب( التدريسي ال يسمح باستخداـ  2.
 5 1.491 3.51 الكتاب التفاعمي

الكتاب التفاعمي  بطريقة تشغيؿقمة معرفة المعمـ/ ػػة  35
 . 1.385 3.13 جيزة المرتبطة بو )سبورة ذكية مثاًل(.واأل

بالحاسب اآللي وتطبيقاتو في المعمـ/ ػػة  إلماـضعؼ  1.
 3 1.335 2.76 تعميـ المغة اإلنجميزية.

 , 1.178 2.74 .بالفروؽ الفردية بيف الطالب المعمـ/ ػػةقمة معرفة  31
تحضير جيدًا أكبر لاستخداـ الكتاب التفاعمي يتطمب  2.

 1 1.358 2.64 المعمـ/ ػػة لمدرس.

ضعؼ قناعة المعمـ/ ػػة بجدوى استخداـ الكتاب  33
 3 1.288 2.40 التفاعمي في التدريس.

الكتاب استخداـ التدريس ب المعمـ/ ػػة استبداؿصعوبة  .3
 2 1.204 2.14 الكتاب التفاعمي.بالورقي 

  2.76 ,المتوسط الحسابي الكمي لعبارات المحور 

معوقات . 1
تتعمؽ 
 /ػةبالطالب

عدـ امتالؾ الطالب ميارات استخداـ الكتاب  ,3
 5 1.305 3.30 التفاعمي.

 . 1.143 2.44 الحتياجات الطالب. الكتاب التفاعميضعؼ تمبية  33
 3 1.198 2.24 الكتاب التفاعمي غير جاذب لمطالب. 31

  2.66 1المتوسط الحسابي الكمي لعبارات المحور 
  3.078 المتوسط الحسابي لجميع المحاور

 

استخداـ الكتاب التفاعمي في تعميـ المغة اإلنجميزية مف ( معوقات 2تظير نتائج الجدوؿ )

أف المتوسط الحسابي لجميع محاور وجية نظر المعمميف والمعممات في مدينة الرياض، 



 أ/ توفيق بن عبدالعزيز الحماد                         واقع استخدام الكتاب التفاعمي اسة در 
 د/ أحمد بن زيد آل مسعد                                                         

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 

 7102ديسورب    –عاشر  العذد ال  -  33 جمللذ ا      131

 
 

 

توسطات المعوقات بيف وتراوحت درجات م (، وىي درجة )غير متأكد(.3.11المعوقات بمغ )

أكثر ( وىي درجة غير معيؽ، كما يظير أف 5.21( وىي درجة معيؽ بشدة، و),..,)

" حيث كاف المتوسط  صعوبة نقؿ األجيزة مف فصؿ آلخر ( وىي "1المعوقات ىي العبارة )

( 52( وىو معيؽ بشدة، بينما كاف أقؿ المعوقات ىي العبارة ),..,الحسابي لعينة الدراسة )

زيادة عبء عمى المعمـ/ ػػة." وكاف المتوسط الحسابي لعينة  استخداـ الكتاب التفاعمي "وىي 

 ( وىو غير معيؽ مف وجية نظرىـ.5.21الدراسة )

( تفاوت عينة الدراسة في تقدير درجة تأثير 9ومن حيث المحاور، فيبين الجدول )

 المعوقات عمى استخدام الكتاب التفاعمي، كما يمي:

( ,..,تراوحت درجات اعتبار العبارات الواردة فيو معيقات بيف )  ت التقنية:محور المعوقا -أ

( وىي درجة غير متأكد، وكاف المتوسط الكمي لعبارات 21..وىي درجة معيؽ بشدة و)

( وىو يمثؿ درجة معيؽ الستخداـ الكتاب التفاعمي مف وجية نظر المعمميف 3.31المحور )

 والمعممات.

تراوحت درجات اعتبار العبارات الواردة فيو معيقات   ة والمدرسية:محور المعوقات اإلداري -ب

( وىي درجة غير معيؽ، وكاف المتوسط الكمي 5.21( وىي درجة معيؽ و)3.23بيف )

( وىو يمثؿ درجة غير متأكد مف كونو معيقًا الستخداـ الكتاب ,..3لعبارات المحور )

 التفاعمي مف وجية نظر المعمميف والمعممات.

تراوحت درجات اعتبار العبارات الواردة فيو   لمعوقات المتعمقة بالكتاب التفاعمي:محور  -ج

( وىي درجة غير معيؽ، وكاف المتوسط ,...( وىي درجة معيؽ  و)3.22معيقات بيف )
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( وىو يمثؿ درجة غير متأكد مف كونو معيقًا الستخداـ الكتاب 3.11الكمي لعبارات المحور )

 معمميف والمعممات.التفاعمي مف وجية نظر ال

تراوحت درجات اعتبار العبارات الواردة فيو   محور المعوقات المتعمقة بالمعمم/ المعممة: -د

( وىي درجة غير معيؽ، وكاف المتوسط ,5..( وىي درجة معيؽ و)3.15معيقات بيف )

( وىو يمثؿ درجة غير متأكد مف كونو معيقًا الستخداـ الكتاب 23..الكمي لعبارات المحور )

 التفاعمي مف وجية نظر المعمميف والمعممات.

محور المعوقات المتعمقة بالطالب:  تراوحت درجات اعتبار العبارات الواردة فيو معيقات بيف  -ه

( وىي درجة غير معيؽ، وكاف المتوسط الكمي ,...( وىي درجة غير متأكد و)3.31)

ًا الستخداـ الكتاب ( وىو يمثؿ درجة غير متأكد مف كونو معيق33..لعبارات المحور )

 التفاعمي مف وجية نظر المعمميف والمعممات.

 وجية من اإلنجميزية المغة تعميم في التفاعمي الكتاب ثانيًا: معوقات استخدام
 الرياض: مدينة المشرفين التربويين والمشرفات التربويات في نظر

فيف والمشرفات تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة المشر 

في مدينة الرياض،  لكتاب التفاعمي في تعميـ المغة اإلنجميزيةا استخداـعمى محور معوقات 

ورتبت العبارات تنازليًا بناء عمى قيمة المتوسط الحسابي، واستخرج المتوسط الحسابي لكؿ 

 ( التالي: 51محاور المعوقات،  فكانت النتائج كما يبيف الجدوؿ )

 

 

 (20جدول )



 أ/ توفيق بن عبدالعزيز الحماد                         واقع استخدام الكتاب التفاعمي اسة در 
 د/ أحمد بن زيد آل مسعد                                                         
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قات استخدام المعممين والمعممات لمكتاب التفاعمي في تعميم المغة اإلنجميزية من وجية معو 
 نظر المشرفين التربويين  والمشرفات التربويات في مدينة الرياض

المتوسط  (51)ف= معوقات استخداـ الكتاب التفاعمي ـ المحور
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الترتي
 ب

5 .
نية
ت تق

وقا
مع

 

 1 1.328 3.67 برنامج الكتاب التفاعمي في المدرسة. رتوفعدـ  5
 2 1.414 3.67 صعوبة نقؿ األجيزة مف فصؿ آلخر 1
الصيانة لممعمؿ/ قاعة المصادر  أعماؿقصور  2

 3 1.294 3.56 واألجيزة.

عند  لكتاب التفاعميلبرنامج ااألعطاؿ الفنية  1
 4 1.150 3.50 تشغيمو.

 5 1.338 3.44 المدرسة.قمة أجيزة الحاسب في  3
 6 1.199 3.44 تعطؿ أجيزة الحاسب في المدرسة ,
 7 1.195 3.39 وجد قاعة مصادر التعميـ والتعمـ في المدرسة.تال  3
الموجودة في المدرسة  الكتاب التفاعمينسخ برنامج  .

 8 1.323 2.89 ال تكفي الستخداـ جميع معممي المادة.

  3.45 5لعبارات المحور المتوسط الحسابي الكمي  

. .
سية
مدر

ة و
داري

ت إ
وقا
مع

 

في تدريب المعمميف ال تخدـ  تفعيؿ خطة الوزارة  51
 1 1.263 3.78 في التدريس. الكتاب التفاعمي

 2 1.274 3.72 عدـ توفر الدعـ الفني الستخداـ الكتاب التفاعمي 2
غير مييأ لالستخداـ الجيد لمكتاب التفاعمي  الصؼ 51

المساحة، اإلضاءة، التوصيالت،  يثمف ح
 الكيرباء....

3.67 1.283 3 

 فيلممعمميف  التربوية قمة الدورات التدريبية والمقاءات 53
 4 1.247 3.56 استخداـ الكتاب التفاعمي.

قاعة المعمميف لاستخداـ  ينظـعدـ وجود جدوؿ  .5
 5 958. 3.28 المصادر في المدرسة.

اء معمـ أو أميف مصادر سو )عدـ توافر مختص  53
قادر عمى تقديـ المساعدة في استخداـ الكتاب ( تعمـ

 .التفاعمي
3.22 1.003 6 

ضعؼ المعمومات المقدمة في الورش والدورات  52
 7 1.339 3.17 التدريبية المتعمقة باستخداـ الكتاب التفاعمي.

شراؼ عمى قاعة المصادر مف قبؿ إدارة ضعؼ اإل 55
 8 1.211 2.94 المدرسة.

إدارة المدرسة بأىمية استخداـ الكتاب  قناعةضعؼ  51
 التفاعمي في تعميـ المغة اإلنجميزية

2.50 1.339 1 

 2 1.127 2.28 غير كاؼ الستخداـ الكتاب التفاعمي الحصةوقت  ,5

ضعؼ تشجيع المشرؼ/ ػة التربوي/ ػة لممعمـ/ ػة  1.
 3 1.110 1.94 .الكتاب التفاعميالستخداـ 

 4 618. 1.50زيادة عبء عمى المعمـ/  استخداـ الكتاب التفاعمي 52
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المتوسط  (51)ف= معوقات استخداـ الكتاب التفاعمي ـ المحور
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الترتي
 ب

 ػة.

  2.96 .المتوسط الحسابي الكمي لعبارات المحور  

معوقات . 3
تتعمؽ 

لكتاب با
 التفاعمي

 1 1.079 3.89 .الكتاب التفاعميال تتوفر نسخ خاصة بالطالب مف  1.

 عدـ وجود دليؿ لممعمـ يوضح استخداـ الكتاب 3.
 2 1.353 3.22 التفاعمي وميزاتو.

 3 1.491 2.89 .الكتاب التفاعميصعوبة  الحصوؿ عمى نسخة مف  5.

عمى تدريبات كافية عمى  الكتاب التفاعميال يشتمؿ  3.
 4 1.018 2.72 ميارات المغة االساسية األربع.

الفرصة لممعمـ لمكتابة ال يتيح الكتاب التفاعمي  ,.
 5 1.029 2.33 س.ى الدر والتعميؽ عم

الكتاب ضعؼ مالئمة الكتاب التفاعمي لمحتوى  ..
 6 618. 1.50 الورقي.

  2.76 3المتوسط الحسابي الكمي لعبارات المحور  

معوقات . ,
تتعمؽ 
 بالمعمـ/ ػة

 
 
 

الكتاب التفاعمي  بطريقة تشغيؿقمة معرفة المعمـ/ ػػة  35
 1 1.199 3.56 واألجيزة المرتبطة بو )سبورة ذكية مثاًل(.

بالحاسب اآللي وتطبيقاتو المعمـ/ ػػة  إلماـضعؼ  1.
 2 1.179 3.28 في تعميـ المغة اإلنجميزية.

ضعؼ قناعة المعمـ/ ػػة بجدوى استخداـ الكتاب  33
 3 1.110 3.06 التفاعمي في التدريس.

 4 1.079 2.89 .بالفروؽ الفردية بيف الطالب المعمـ/ ػػةقمة معرفة  31
استخداـ التدريس ب المعمـ/ ػػة استبداؿصعوبة  .3

 5 1.188 2.67 الكتاب التفاعمي.بالكتاب الورقي 

زيادة العبء )النصاب( التدريسي ال يسمح باستخداـ  2.
 6 1.097 2.56 الكتاب التفاعمي

جيدًا أكبر استخداـ الكتاب التفاعمي يتطمب  2.
 7 857. 2.17 لتحضير المعمـ/ ػػة لمدرس.

  2.88 ,المتوسط الحسابي الكمي لعبارات المحور  

1 .
ت 
وقا
مع

لب
لطا
ؽ با

تعم
ت

 /ػة

عدـ امتالؾ الطالب ميارات استخداـ الكتاب  ,3
 1 1.150 2.83 التفاعمي.

 2 840. 2.00 الكتاب التفاعمي غير جاذب لمطالب. 31
 3 725. 1.94 الحتياجات الطالب. الكتاب التفاعميضعؼ تمبية  33

  2.26 1متوسط الحسابي الكمي لعبارات المحور ال 
  13.. المتوسط الحسابي لجميع المحاور 

( معوقات استخداـ المعمميف والمعممات لمكتاب التفاعمي في 51تظير نتائج الجدوؿ )
تعميـ المغة اإلنجميزية مف وجية نظر المشرفيف التربوييف  والمشرفات التربويات في مدينة 

)غير         (، وىي درجة 13..وسط الحسابي لجميع محاور المعوقات بمغ )الرياض أف المت



 أ/ توفيق بن عبدالعزيز الحماد                         واقع استخدام الكتاب التفاعمي اسة در 
 د/ أحمد بن زيد آل مسعد                                                         
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( وىي 5.11( وىي درجة معيؽ و)3.12متأكد(. وتراوحت درجات متوسطات المعوقات بيف )
ال تتوفر نسخ  ( وىي "1.درجة غير معيؽ بشدة، كما يظير أف أكثر المعوقات ىي العبارة )

( وىو 3.12" حيث كاف المتوسط الحسابي لعينة الدراسة ).الكتاب التفاعميخاصة بالطالب مف 
ضعؼ مالئمة الكتاب التفاعمي  ( وىي "..بدرجة معيؽ ، بينما كاف أقؿ المعوقات ىي العبارة )

وىو غير معيؽ مف  (5.11الكتاب الورقي." وكاف المتوسط الحسابي لعينة الدراسة )لمحتوى 
 وجية نظرىـ.

( تفاوت عينة الدراسة في تقدير درجة تأثير 20ول )ومن حيث المحاور، فيبين الجد
 المعوقات عمى استخدام الكتاب التفاعمي، كما يمي:

تراوحت درجات اعتبار العبارات الواردة فيو معيقات بيف   محور المعوقات التقنية: -أ 
( وىي درجة غير متأكد، وكاف المتوسط الكمي لعبارات 12..( وىي درجة معيؽ و)3.32)

( وىو يمثؿ درجة معيؽ الستخداـ الكتاب التفاعمي مف وجية نظر 1,.3المحور )
المشرفيف والمشرفات. ويعزو الباحث كوف ىذا المحور )معيؽ( لكوف التجييزات التقنية في 

 غاية األىمية ليتمكف المعمموف مف استخداـ الكتاب التفاعمي داخؿ الصؼ.

اعتبار العبارات الواردة فيو معيقات تراوحت درجات   محور المعوقات اإلدارية والمدرسية: -ب 
( وىي درجة غير معيؽ بشدة، وكاف المتوسط 5.11( وىي درجة معيؽ و)3.21بيف )

( وىو يمثؿ درجة غير متأكد مف كونو معيقًا الستخداـ 23..الكمي لعبارات المحور )
 الكتاب التفاعمي مف وجية نظر المشرفيف والمشرفات.

تراوحت درجات اعتبار العبارات الواردة فيو   اب التفاعمي:محور لمعوقات المتعمقة بالكت -ج 
( وىي درجة غير معيؽ بشدة، وكاف 5.11( وىي درجة معيؽ  و)3.12معيقات بيف )

( وىو يمثؿ درجة غير متأكد مف كونو معيقًا 23..المتوسط الكمي لعبارات المحور )
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ويرى الباحث بأف  الستخداـ الكتاب التفاعمي مف وجية نظر المشرفيف والمشرفات.
انخفاض مستوى المعوقات مف وجية نظر المشرفيف لكونيـ عمى اطالع بالكتاب التفاعمي 

 ومعرفتيـ بو.

تراوحت درجات اعتبار العبارات الواردة فيو   محور المعوقات المتعمقة بالمعمم/ المعممة: -د 
متوسط ( وىي درجة غير معيؽ، وكاف ال52..( وىي درجة معيؽ و)3.13معيقات بيف )

( وىو يمثؿ درجة غير متأكد مف كونو معيقًا الستخداـ 11..الكمي لعبارات المحور )
 الكتاب التفاعمي مف وجية نظر المشرفيف والمشرفات.

تراوحت درجات اعتبار العبارات الوارده فيو معيقات   محور المعوقات المتعمقة بالطالب: -ه 
ة غير معيؽ، وكاف المتوسط ( وىي درج,5.2( وىي درجة غير متأكد و)13..بيف )

( وىو يمثؿ درجة غير متأكد مف كونو معيقًا الستخداـ 33..الكمي لعبارات المحور )
 الكتاب التفاعمي مف وجية نظر المشرفيف والمشرفات.

 



 أ/ توفيق بن عبدالعزيز الحماد                         واقع استخدام الكتاب التفاعمي اسة در 
 د/ أحمد بن زيد آل مسعد                                                         

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 

 7102ديسورب    –عاشر  العذد ال  -  33 جمللذ ا      131

 
 

 

 التوصيات  والمقترحات:
في ضوء نتائج الدراسة فإف الدراسة توصي بتييئة البيئة المدرسية تقنيًا الستخداـ الكتب 
التفاعمية، وتوفير الكتب التفاعمية لممعمميف والمعممات  بطرؽ سيمة لتكوف في متناوليـ حيث 

، وتشجيع المعمميف والمعممات عمومًا عمى اإلنجميزيةثبت تأثيرىا في تحسف تعمـ الطالب لمغة 
استخداميا، وبشكؿ أخص المعمموف في المرحمة المتوسطة.  إقامة دورات تدريبية لممعمميف 

 مشرفيف  لمتعريؼ بمزايا وطريقة التعامؿ مع الكتاب التفاعمي.وال

كما تقترح الدراسة إجراء مزيد مف الدراسات لمكشؼ عف تأثير استخداـ الكتب التفاعمية  في 
 التحصيؿ الدراسي في مراحؿ التعميـ العاـ.
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 المراجع:
 البصري التفكير اراتمي تنمية في محوسب تفاعمي كتاب فاعمية (.153.).أحمد عميبو زايدة،أ

سالة ر زة، بغ      االساسي الخامس الصؼ طالب لدى التكنولوجيا في
 ، فمسطيف.غزة . الجامعة اإلسالمية )غزة(، ماجستير غير منشورة

(. واقع استخداـ معممي المرحمة 153.. )حمزة محمود و درادكة،حسف عمي  بني دومي،
ية في مدارس مشروع جاللة األساسية ) نظاـ الفصؿ ( لمسبورة اإللكترون

 مجمة .الممؾ حمد بمممكة البحريف مف وجية نظرىـ واتجاىاتيـ نحوىا
-21.ص ص  ، 3 ع ،,5 مج البحريف،- والنفسية التربوية العموم
311. 

 (. تكنولوجيا التعميـ والتعمـ، الطبعة الثانية، القاىرة، دار السحاب.112.خميس، محمد عطية، )

(. تنظيـ محتوى الكتب المدرسية مف منظور التعميـ االلكتروني، 112.السيد عمي، محمد. )
 المؤتمر العممي الثالث عشر، الجمعية المصرية لمتربية والعممية8

(. واقع استخداـ معممي العمـو في المرحمة المتوسطة بمدينة 153.. )صالح عبداهللالعبدالكريـ، 
- والمعرفة قراءةال مجمة .الرياض لمحاسب اآللي و معوقات إستخدامو

 .12.-32.ص ص ، 532 ع مصر،

 التفكير وميارات المفاىيـ تنمية في تفاعمي كتاب توظيؼ اثر (.153.) فؤاد. زكريا ،العبسي
رسالة ي، اإلساس السابع الصؼ طالبات لدى العمـو بمادة المعرفي فوؽ

 ، فمسطيف.. الجامعة اإلسالمية )غزة(، غزةماجستير غير منشورة

. الرياض: ,ىػ(. المدخؿ إلى البحث في العمـو السموكية. ط2.,5لح بف حمد. )العساؼ، صا
 مكتبة العبيكاف.

 اإللكتروني الكتاب باستخداـ العشرية الكسور تدريس اثر (.,15.، أسماء محمد. )العوجة 
 العددي الحس ميارات اكتساب في الصفية الغرفة ادارة وتطبيؽ التفاعمي



 أ/ توفيق بن عبدالعزيز الحماد                         واقع استخدام الكتاب التفاعمي اسة در 
 د/ أحمد بن زيد آل مسعد                                                         

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الخامس     الصؼ طمبة لدى رياضيال التواصؿ ميارات وتنمية
. الجامعة االردنية، سالة ماجستير غير منشورةر ، األردف في االساسي
 عماف.

(. أثر استخداـ السبورة التفاعمية والعروض التقديمية التفاعمية في ,15.الغامدي، سارة محمد. )
تحصيؿ مادة المغة اإلنجميزية لدى طالبات المرحمة المتوسطة بالباحة، 

 ، جامعة الباحة، الباحة.الة ماجستير غير منشورةرس

مكة         (. الجودة الشاممة في التعميـ االلكتروني، 155.كسنارة، إحساف وعطار ، عبداهلل )
 المكرمة

(. االتجاه نحو التعميـ االكتروني لدى معممي ومعممات 151.الؿ، زكريا والجندي، عميا، )
ممكة العربية السعودية العربية السعودية، المدارس الثانوية بمدينة جدة، الم

 (..). مجمة جامعة أم القرى لمعموم التربوية والنفسية،

 .,3(. الكتاب االلكتروني المفيـو والمزايا. مجمة المعموماتية، عدد 155.نعيـ، محمد.)

 ، 152.وزارة التعميـ، 

http://departments.moe.gov.sa/planninginformation.aspx 

 ebook) (Interactive تفاعمي إلكتروني كتاب عميةفا .(,15.).، ىدى بنت يحيىاليامي

 Web) الويب عبر المعرفية الرحالت وتوظيؼ تصميـ ميارات لتنمية

 Quests) ةرسالة دكتوراه غير منشور ، المعممات الطالبات لدى ،
 جامعة أـ القرى، مكة المكرمة.
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