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 المقدمة:
تشيد المجتمعات اآلن طفرة ىائمة في المستحدثات التكنولوجية بصفة عامة   

مخرجاتيا  والمستحدثات التكنولوجية التي يتم توظيفيا لخدمة أىداف العممية التعميمية وتحست
         بصفة خاصة، ويتطمب ذلك ضرورة التحول السريع نحو إيجاد بيئة تعميمية قادرة عمى

توظيف تمك المستحدثات واالستفادة منيا في تطوير العممية التعميمية بالشكل المناسب، حيث 
 القيود والمشكالت المرتبطةباإلمكان توظيف تمك المستحدثات في التغمب عمى العديد من 

 .بالمؤسسات التعميمية
عمى أن من اىم المستحدثات التكنولوجية التي   Kenny (2005, p.246)وقد أكد

نتاج المقررات  يجب مواكبتيا وتفعمييا داخل المؤسسات التعميمية ىي ميارات تصميم وا 
اإللكترونية، وذلك يتم بضرورة تدريب الكوادر المؤىمة عمى تمك الميارات نظرا  ألىميتيا في 

إلى أنو أصبح من الضروري تدريب المعممين عمى  Kool (2006)العممية التعميمية، ويضيف 
تصميم المقررات والبرامج اإللكترونية ونشرىا، وذلك من أجل مواكبة التطورات والمستحدثات 

 التكنولوجية وحتى يكونوا قادرين ومساىمين في نجاح وتطوير العممية التعميمية.
(انو ال بد من تبني صيغ وأساليب 8، ص4102بد المقصود )وأوضح كل من حسن وع

قائمة عمى توظيف المستحدثات التكنولوجية؛ لمواكبة تطورات مينة التعميم، حيث  ان  نظم 
التدريب الحالية عمى الميارات العممية والتطبيقية ال تسيم بالقدر الكافي في تحقيق التنمية 

 المينية المطموبة، 
لكتروني من أبرز االبتكارات التي ظيرت في مجال النشر وتقنياتو، ويعتبر الكتاب اإل

حيث يتم نشر الكتاب بصورة إلكترونية، وتكون صفحاتو مطابقة لمواصفة صفحات الويب، 
 (.002، ص4102ويمكن تحميمو مباشرة من اإلنترنت، أو اقتنائو عمى األقراص )الكميشي، 

الميمة المستخدمة داخل الكتاب اإللكتروني،  وتعتبر الصور الثابتة من العناصر المرئية
        حيث تقوم بدور بارز كدعامات بنائية في مساعدة المتعمم عمى االحتفاظ بالمحتوى البصري
        في الذاكرة، ثم استدعائو أو التعرف عميو نظرا  لما تقدمو من معمومات تساعد عمى خمق

       كما أنيا تختصر مضمون الرسالة في صورة اإلطار التصويري لمنص، وتظير كخمفية لو، 
دراكيا لدى كل الفئات المقدمة ليا باختالف أعمارىم وثقافتيم           ثابتة ليسيل فيميا وا 

 (.494، ص4102)عزمي، 
عمى الجانب اآلخر الصور المتحركة من العناصر المرئية المستخدمة في بيئة التعمم 

لما ليا من دور في مساعدة المتعمم عمى بناء  -اإللكترونية ومن بينيا الكتب  -اإللكتروني 
روابط عقمية بين الكممات والصور في الذاكرة العاممة بحيث تستخدم في توجيو االنتباه لدى 
القارئ أو المستفيد نحو الجوانب الميمة وعرض حركة األجسام، باإلضافة إلى كونيا تمثل 

وم بمساعدة المتعمم عمى أداء العمميات المعرفية التي ال وسيمة تعميمية قوية ليا أثر إضافي يق
 (.Schnotz, 2005 p.47يستطيع أداءىا بدون ىذه المساعدة )
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وفي ضوء ما سبق تتضح أىمية نمطي تصميم الصور المتحركة والصور الثابتة كأحد 
الدراسات العناصر الميمة في الكتاب اإللكتروني التي تسيم في تحقيق أىدافو، إال أن نتائج 

 والبحوث السابقة لم تحسم أفضمية نمط معين عمى اآلخر، مما ي حتم إجراء الدراسة الحالية.
 مشكمة الدراسة:

 نبع االحساس بمشكمة الدراسة الحالية من خالل عدة مصادر منيا:
نتائج وتوصيات العديد من الدراسات والبحوث السابقة التي أكدت عمى أىمية تنمية  -0

نتاج المقررات اإللكترونية، وضرورة تدريب أمناء مصادر التعمم عمييا ميارات تصميم و  ا 
باعتبارىا واحدة من أىم الكفايات المينية ليم، ومن تمك الدراسات دراسة سميمان 

 .Wackerly, et al. (2009)(؛ 4104) وىنداويب(؛ أبو عظمة 4102)
مصادر التعمم  ( من أمناء مراكز41إجراء مقابالت شخصية غير مقننو مع عدد ) -4

بمحافظة صبيا، حول مدى توفر المفاىيم المرتبطة بميارات تصميم المقررات اإللكترونية 
امتالكيم لتمك الميارات، وأسفرت النتائج عن وجود ضعف وتدني في  لدييم، ومدى

%(، وأبدى أمناء مراكز 81امتالك ميارات تصميم المقررات اإللكترونية لدييم بنسبة )
رغبتيم في معرفة تمك المفاىيم والميارات المرتبطة بتصميم المقررات   مصادر التعمم

اإللكترونية، وىو ما لم يوفره برنامج إعداد أمناء مراكز مصادر التعمم بشكل كبير أثناء 
دراستيم في الكمية، رغم االىتمام العالمي بيا لممساىمة في إعداد األمناء بصورة تتالءم 

ؤوليات الممقاة عمى عاتقيم في عصر المعمومات، األمر مع سياسات إعدادىم، والمس
الذي يتطمب توجيو مجيود البحث العممي نحو دراسات مبدئية تحاول تقديم برنامج ييدف 
إلى إكساب أمناء مراكز مصادر التعمم ميارات تصميم المقررات اإللكترونية عمى  أسس 

 البحث. عممية، األمر الذي عزز لدى الباحث أىمية القيام بيذا
تم تطبيق دراسة استطالعية آلراء أمناء مصادر التعمم حول خبراتيم في تصميم  -3

المقررات اإللكترونية تتضمن بعض المعمومات المرتبطة بميارات تصميم المقررات 
اإللكترونية، عمى نفس عينة أمناء مراكز مصادر التعمم الذين أجرى الباحث معيم 

ار مجموعة من المفاىيم والمعمومات، وط مب منيم المقابمة الشخصية، وتضمن االختب
اإلجابة عمييا، وكشفت نتائجو عن وجود قصور واضح لدى أفراد العينة عمى االختبار 

 كما في الجدول التالي:
( المتوسط واالنحراف المعياري لدرجات أفراد العينة عمى اختبار المعمومات المعرفية 2جدول )

 كترونيةلميارات تصميم المقررات اإلل
 النسبة الدرجة الكمية االنحراف المعياري المتوسط العدد

41 2.2 4.14421 41 41% 
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وباستقراء بيانات الجدول السابق يتضح مدى الحاجة لتنمية ميارات تصميم المقررات       
 اإللكترونية، حيث جاءت نتائج تطبيق االختبار منخفضة لحد كبير.

 أسئمة الدراسة:
 حث الحالي في السؤال الرئيس التالي:تتضح مشكمة الب

  ما أثر اختالف نمط الصورة في الكتاب اإللكتروني عمى تنمية ميارات تصميم المقررات
 اإللكترونية لدى أمناء مصادر التعمم؟

 ويتفرع من السؤال الرئيس السابق األسئمة الفرعية التالية:
مصادر التعمم في مدارس التعميم  ما ميارات تصميم المقررات اإللكترونية الالزمة ألمناء .0

 العام بمحافظة صبيا من وجية نظر الخبراء والمتخصصين؟
متحركة( في الكتاب اإللكتروني عمى تنمية التحصيل  -ما أثر اختالف نمط الصورة )ثابتة  .4

 المعرفي المرتبط بميارات تصميم المقررات اإللكترونية لدى أمناء مصادر التعمم؟
متحركة( في الكتاب اإللكتروني عمى تنمية األداء  -الصورة )ثابتة ما أثر اختالف نمط  .3

 العممي المرتبط بميارات تصميم المقررات اإللكترونية لدى أمناء مصادر التعمم؟
 فروض الدراسة:

( بين متوسطات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .0
لى التي تدرس وفق نمط الكتاب اإللكتروني )صورة ثابتة( درجات المجموعة التجريبية األو 

 المقررات تصميم ميارات في المعرفي في التطبيق القبمي والبعدي عمى اختبار الجانب
 اإللكترونية. 

( بين متوسطات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .4
ي تدرس وفق نمط الكتاب اإللكتروني )صورة متحركة( درجات المجموعة التجريبية الثانية الت

 المقررات تصميم ميارات في المعرفي في التطبيق القبمي والبعدي عمى اختبار الجانب
 اإللكترونية. 

( بين متوسطات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .3
وفق نمط الكتاب اإللكتروني )صورة ثابتة(  درجات المجموعة التجريبية األولى التي تدرس

والمجموعة التجريبية الثانية التي تدرس وفق نمط الكتاب اإللكتروني )صورة متحركة( في 
 اإللكترونية.  المقررات تصميم ميارات في المعرفي التطبيق البعدي الختبار الجانب

( بين متوسطات ال يوجد فروقا  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2
درجات المجموعة التجريبية األولى التي تدرس وفق نمط الكتاب اإللكتروني )صورة ثابتة( 

 المقررات تصميم لميارات األدائي في التطبيق القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة الجانب
 اإللكترونية. 
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( بين متوسطات ) داللة إحصائية عند مستوى الداللةال توجد فروقا  ذات  .2
)صورة متحركة(  تدرس وفق نمط الكتاب اإللكتروني درجات المجموعة التجريبية الثانية التي

 المقررات تصميم لميارات األدائي في التطبيق القبمي والبعدي عمى بطاقة مالحظة الجانب
 اإللكترونية. 

( بين متوسطات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2
درجات المجموعة التجريبية األولى التي تدرس وفق نمط الكتاب اإللكتروني )صورة ثابتة( 
والمجموعة التجريبية الثانية التي تدرس وفق نمط الكتاب اإللكتروني )صورة متحركة( في 

  اإللكترونية. المقررات تصميم لميارات األدائي التطبيق البعدي بطاقة مالحظة الجانب
 أىداف الدراسة: 

 تيدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن:
ميارات تصميم المقررات اإللكترونية الالزمة ألمناء مصادر التعمم في مدارس التعميم العام  .0

 بمحافظة صبيا من وجية نظر الخبراء والمتخصصين.
حصيل متحركة( في الكتاب اإللكتروني عمى تنمية الت -أثر اختالف نمط الصورة )ثابتة  .4

 المعرفي المرتبط بميارات تصميم المقررات اإللكترونية لدى أمناء مصادر التعمم.
متحركة( في الكتاب اإللكتروني عمى تنمية األداء العممي  -أثر اختالف نمط الصورة )ثابتة  .3

 المرتبط بميارات تصميم المقررات اإللكترونية لدى أمناء مصادر التعمم.
 أىمية الدراسة:

 الدراسة الحالية فيما يمي: تبرز أىمية
اإلسيام في تنمية ميارات تصميم المقررات اإللكترونية لدى أمناء مصادر التعمم بمحافظة  -0

 صبيا وىو اتجاه ومطمب ميم لمتربية الحديثة.
استجابة موضوعية لدعوات التربويون نحو تفعيل وتوظيف طرق التدريس الفعالة في تنمية  -4

 لتعمم المرتبطة بميارات تصميم المقررات اإللكترونية.كفايات أمناء مصادر ا
تقديم أدوات قياس بحثية من إعداد الباحث، وتتمثل في )اختبار تحصيمي لممعمومات  -3

بطاقة مالحظة األداء العممي لميارات  -المعرفية المرتبطة بتصميم المقررات اإللكترونية 
 تصميم المقررات اإللكترونية(.

ة لمبحوث المستقبمية التي تتناول الكتاب اإللكتروني، وأثرىا عمى تنمية فتح مجاالت عديد -2
 ميارات تصميم المقررات اإللكترونية لدى أمناء مصادر التعمم في محافظة صبيا.

تناول جممة من المتغيرات ذات األىمية في العممية التعميمية، وىي الكتاب اإللكتروني،  -2
ير أن ىناك ضعفا  عند أمناء مصادر التعمم في تصميم المقررات اإللكترونية، حيث يظ

 محافظة صبيا يمكن إرجاعو إلى طرائق التدريس التقميدية عند تدريسيم تمك الميارات.
 لذا تم اإلشارة إلى الدراسة الحالية من جانبين: أىمية نظرية وأىمية تطبيقية.
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 األىمية النظرية:
تربويين والطمبة عمى مفيوم الكتب تتأتى األىمية النظرية من خالل تسميط الضوء لم

اإللكترونية، وتطبيقاتيا العممية واألطر النظرية التي تضميا والمتوقع أن يكون ليا تأثير في 
تنمية المفاىيم التكنولوجية من خالل توفير أدوات ومصادر تتيح المجال لتدريسيا، وىذا من 

دريب المنوطة التي أضحت تقدم لو شأنو أن يحقق توجيا  إيجابيا  نحو مؤسسات التعميم والت
وسائل تعميمية حديثة واستراتيجيات تخرج بالتعميم من صورتو التقميدية المبنية عمى التمقين إلى 

 طرق تدريسية فعالة وجذابة خارجة عن المألوف.

وتتميز الدراسة الحالية بأنيا ستقوم بتحديد أثر أنماط تصميم الكتاب اإللكتروني كمتغير ميم لو   
 تأثيره عمى تنمية ميارات تصميم المقررات اإللكترونية لدى أمناء مصادر التعمم بمحافظة صبيا.

 :األىمية التطبيقية
استندت الدراسة الحالية إلى مسوغات تتجمى في استخدام نتائجيا ونتائج الدراسات 
األخرى المشابية في تخطيط المناىج بشكل عام وطرائق التدريس بشكل خاص، بوصفيا 
موضوعات ذات عالقة بالمقررات اإللكترونية، واستخدام النتائج فيما بعد في تصميم التدريب، 
وفي بناء نماذج لمتعمم تناسب الفئة المستيدفة، بحيث تصمم برامج تدريبية تناسب قدرات 
وتفضيالت ىذه الفئة مما يوفر الوقت والجيد ويقمل من اإلىدار التربوي في تعمم يمكن أن يكون 

 ة لمنسيان فيما بعد وال يحقق العوائد المرجوة منو.عرض

 حدود الدراسة:
 اقتصر الدراسة الحالية عمى:

 تطبيق منيج مقترح لتصميم المقررات االلكترونية تم جمعو من عدة مراجع. .0
 تصميم كتاب الكتروني بنمطي الصور الثابتة والمتحركة. .4

ظة صبيا بالمممكة العربية السعودية، تم تطبيق الدراسة عمى أمناء مصادر المعمومات بمحاف .3
 وذلك العتبارات تتعمق بإمكانية التطبيق.

ىـ في الفترة 0239ىـ/0238تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  .2
 ىـ .3/8/0239ىـ إلى 02/2/0239من 
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 مصطمحات الدراسة:
 المقررات اإللكترونية:

بأنيا المقررات المعتمدة عمى التكامل بين المادة ( 82ب، ص4119يعرفيا إسماعيل ) 
نشائيا وتطبيقيا  التعميمية من جية وتكنولوجيا التعميم اإللكتروني من جية أخرى في تصميميا وا 

 .وتقويميا، ويدرس الطالب محتوياتيا تفاعميا مع المعمم في أي وقت وأي مكان يريد

ت التعميمية التي تعتمد عمى عناصر مجموعة من الصفحا ويعرفيا الباحث إجرائيا بأنيا
الوسائط المتعددة من حيث تقديم المحتوى التعميمي لممتعمم بطريقة تحقق اليدف الذي تم تصميم 

 .الموقع من أجمو

 الميارات:
( عمى أنيا ىي المقدرة عمى اداء عممية 209، ص4112يعرفيا أبو حطب وصادق )      

مع الفيم مما ينتج عنو االتوفير في الجيد والوقت المبذول معينة بقدر كبير من السرعة واإلتقان 
 .مع دقة األداء وتالفي األضرار واألخطار

ويعرف الباحث ميارات تصميم المقررات اإللكترونية إجرائيا  بأنيا تمك الخطوات العممية      
ورة التي تمكن أمناء مصادر التعمم من تصميم األىداف واألنشطة والمحتوى والتقويم بص

 .إلكترونية وبشكل سيل ودقيق في أقل وقت وبأقل جيد

 أمين مصادر التعمم:
ىو الشخص المسؤول عن إدارة مركز مصادر التعمم ومساعدة المعمم في العممية 
             التعميمية من حيث تصميم المواقف التعميمية، وتحديد مصادر المعمومات المناسبة ليا

نتاجيا و              ممةاختيارىا، وتشغيل أجيزتيا، واإلشراف عمى المكتبات الشاوقياس فاعميتيا وا 
 (، وىو التعريف الذي يتبناه الباحث.21، ص4113)الصالح والمناعي وحكيم والبدري، 

 الكتاب اإللكتروني:
( بأنو:"عبارة عن محتوى رقمي يعتمد في تصميمو 02، ص4100يعرفو السيد )

نتاجو عمى الوسائط المتعددة من نصوص مكتوبة ومنطوقة وصور ورسوم ثابتة ومتحركة  وا 
ولقطات فيديو بحيث يعرض محتوى المادة التعميمية بشكل رقمي لتعرض عمى شاشة الكمبيوتر، 

 ويمكن المتعمم والمعمم من استخدامو وتصفحو بحرية مع إمكانية تخزينو عمى اسطوانة مدمجة".
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الكتاب اإللكتروني ىو عبارة عن  ( إلى أن420، ص4101ويشير عزمي والمرادني )
محتوى رقمي متاح عبر الشبكة يتكون من سمسمة من الصفحات المتتابعة التفاعمية فائقة 
التشعب، تحتوي عمى عناصر الوسائط المتعددة المثيرة لالنتباه، وعمى األدوات الخاصة بالتفاعل 

 ممية التعمم.مع محتواىا وبنيتيا، وعمى الدعامات البنائية الخاصة بتيسير ع
ويمكن تعريف الكتاب اإللكتروني إجرائيا  بأنو النص المناظر أو المشابو لمكتاب 
المطبوع، ولكن في شكل رقمي؛ ليعرض عل شاشة الحاسوب، ويعتمد عمى الوسائط المتعددة 
المختمفة باإلضافة إلى التدريبات واألنشطة واالختبارات، وذلك بيدف تنمية ميارات تصميم 

 ت اإللكترونية لدى أمناء مصادر المعمومات بمحافظة صبيا.المقررا
 الصور الثابتة والمتحركة: 

يعرف الباحث الصور المتحركة بأنيا تتمثل في كافة عناصر الصورة والحركة والصوت،       
 التي يمكن الحصول عمييا من كاميرات الفيديو أو عرض تميفزيوني أو أسطوانات الفيديو.

الثابتة فيي تعني مجموعة الرسوم باألسيم واأللوان والخطوط أو التمثيل لألشياء  أما الصور     
 الحقيقية التي يمكن الحصول عمييا بالكاميرات الرقمية أو الضوئية التي تعرض بشكل ثابت.

 خصائص الكتاب اإللكتروني:
            لكي يحقق الكتاب اإللكتروني األىداف المرجوة منو يجب أن تتوفر فيو

(؛ إسماعيل 91، ص4101(؛ المالح )033، ص4102الخصائص اآلتية: فايد وآخرون )
 .)002، ص4119(؛ الشناق وبني دومي )222ب، ص4119)
  سالمة المحتوى ودقتو العممية والمغوية واستخدامو ألنشطة تعميمية مناسبة والتسمسل والتتابع

 .المنطقي لمدروس
 مكانية طبع مراعاة تحقيق األىداف التعميمية واال          ستخدام المناسب لأللوان واألصوات وا 

 .أي جزء
 مكانية عودة الطالب لمراجعة أي جزء منو  .توفير تغذية راجعة لمطالب وا 

 مقارنة بين الكتاب التقميدي والكتاب اإللكتروني:
استخدمت المستندات اإللكترونية في أول عيدىا لتدعم التوثيق الفني في المساعدة 

والوصول  Retrievalواالسترجاع  Search، وأدت تسييالت البحث On-Line Helpشرة المبا
 إلى المعمومة بسرعة ىائمة لمتطور السريع في الكتاب اإللكتروني.

أن الكتاب اإللكتروني يختمف عن الكتاب التقميدي في عدد من  Rao (2004)ويشير 
 ( التالي:4دول )العناصر الفنية والشكمية والتفاعمية، نعرضيا في الج
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 (1جدول )
 مقارنة بين الكتاب التقميدي واإللكتروني

 الكتاب اإللكتروني الكتاب الورقي العناصر الجانب

 الفني

 افتراضي لو وزن، متنقل، ممموس الجودة الممموسة
 لوحة المفاتيح، الفأرة اليد، األصابع، القمم وسيط التفاعل
 مكان وجود حاسب متنقل مكان القراءة
 يحتاج إلى مكونات تكنولوجية معينة ال يحتاج مكونات لقراءتو االحتياجات

 العرض

 متغيرة الصفحة وحدة العرض
 متغير من النادر وجود ىوامش ثابت بيوامش الشكل العام

 يعتمد عمى التطبيق ال يوجد التشكيل الشخصي
 يعتمد عمى التطبيق تتابعي الييكل

 عديدة عديدة عدد وحدات مرات العرض

نصوص، رسوم، أشكال، فيديو، سمعي  نصوص، رسوم، أشكال الوسائط المستخدمة
 ومرئي

 التفاعل

لالنتقال من  scroll barيستخدم مسطرة  يقمب المستخدم الصفحات التنقل داخل الكتاب
 صفحة ألخرى

إضافة ممحوظات في أي  التعديل والمراجعة
 مكان

يح في أماكن استخدام الفأرة ولوحة المفات
 التعديل فقط

يتم من خالل الموزع  البحث والتوزيع التسويق
 التوزيع يحتاج إلى استراتيجيات لمتسويق والخصم المتاح

 مميزات الكتاب اإللكتروني:
 ؛ عويسDongnyok, Jin and Jorn (2016)(؛ 4102تشير كل من الكميشي )

(4100:) 
 نواع األجيزة وامكانية الوصول إلى محتوياتو إمكانية حممو بسيولة وتنزيمو عمى مختمف ا

 عشوائيا  باستخدام الكمبيوتر.
  اشتمالو عمى الكثير من الوسائط متعددةMultimedia  مثل مقاطع الفيديو والصور

والرسوم واالرتباطات التشعبية وصفحات الويب والممفات الصوتية المختمفة خمفيات 
 الصفحات الجاذبو وغيرىا.

  واسترجاعو باستخدام الحاسب األلي ومختمف انواع األجيزة المتخصصة سيولة قراءتو
)قارئ الكتب اإللكترونية(، وربطو بالمصادر العممية التي يستمد منو االقتباس حيث يمكن 

 الرجوع الي المصدر االرئيسي ومشاىدة االقتباس كما دونو الكاتب.
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  يضاح استخدام األقالم الممونة وكتابة التعميقات أثناء العر ض لتمييز بعض النصوص وا 
بعض المعمومات وسيولة عرضيا عمى المتعممين في أماكن الدراسة باستخدام جياز 

 عرض المتصل بالكمبيوتر.
  من الممكن االستعانة بكافة أنواع الخطوط داخل الكتاب اإللكتروني بمختمف خصائصيا

 الحجم، المون، النوع(. من حيث )الشكل،
 تعددة من تغيير واجية استخدامو.يتيح لمقارئ خيارات م 
 .يتيح لممتعمم كتابة التعميقات والتذييالت وااليضاحات التي يحتاج إلييا 

 سمبيات الكتاب اإللكتروني:
              عمى الرغم من مميزات الكتاب اإللكتروني السابق عرضيا، إال أن ىناك

(؛ 4104لعيوب ما يمي )عزت، العديد من السمبيات والعيوب أيضا ، ومن تمك السمبيات وا
(Young, 2009): 

  الحاجة إلى وجود بنية تحتيةInfrastructure  في مجال االتصاالت واألجيزة والحاجة إلى
البرمجيات لتوفير الكتب المنشورة إلكترونيا ، وذلك ييدف إلى توفير بيئة تقنية متطورة في 

ال انعدمت الفائدة المرجوة.المجتمعات المستخدمة مما قد ال يكون متوفرا  أو مكم  فا وا 
 .ارتفاع تكمفة شراء األجيزة والمعدات المتخصصة لقراءة الكتب اإللكترونية وضعف صيانتيا 
  عدم وجود معايير عالميو موحدةstandards  لمكتب اإللكترونية بشكل عام وألجيزة قارئ

 بشكل خاص. E-Book Readerالكتب االلكترونية 
 مناسب لمكتاب اإللكتروني يتطمب تدريبا  خاصا  من قبل القارئ، فضال  االستخدام األمثل وال

 .عن أن ىذا االستخدام يقضي بضرورة تواجد الفرد في المكان الذي يوجد بو الجياز
  سيولة انتياك حقوق الممكية الفردية وحقوق النشر لمكتب اإللكترونية وصعوبة السيطرة        

 عمى ذلك.
 يات الرقميةتعدد القوالب أو البن format  لدرجة أن بعضيم أطمق عمييا تسمية غابات

 encrypted وذلك نظرا  لتعدد وكثرة تركيبات األكواد formats jungle البنيات الرقمية
formats  أو القوالب التي يتم وضع النصوص الرقمية فييا، مما يؤدي إلى عدم توافق

          نما تكون غير قابمة لمقراءة معبعض الكتب وقابمية قراءتيا مع بعض األجيزة بي
 .بعضيا اآلخر

 :تصميم الكتاب اإللكتروني 
 أصبح اإلنترنت المصدر األساسي لممعمومات في السنوات األخيرة، تم إعادة تعريف  أن منذ

لقاء نظرة مختمفة عميو نظرا  النتشاره عمى النطاق  مفيوم الكتاب اإللكتروني بشكل كبير، وا 
ترة األخيرة، حيث يعد الكتاب اإللكتروني من أىم الطرق الفعالة في دعم التعميم الواسع في الف

 (.Gorghiua & et al., 2011اإللكتروني والتعمم عن بعد )
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( أن ىناك نوع من أنواع الكتب اإللكترونية وىو الكتاب Card et al., 2004يذكر )      
مو لكتب كبيرة لدعم عمميات االستيعاب عند اإللكتروني التفاعمي ثالثي األبعاد حيث يكون تصمي

المتعمم؛ ويتضمن وسائل تفاعمية تمكن المتعمم من سيولة البحث عن المعمومات وقراءتيا 
        وترتيبيا وتحميميا وكتابتيا واسترجاعيا، ويمثل الشكل التالي الكتاب اإللكتروني التفاعمي 

 ثالثي األبعاد.
 عناصر الكتاب اإللكتروني:

( مجموعة من 234-233، ص ص4118د كل من عبد الكريم والشرنوبي )أور 
 عناصر الكتاب اإللكتروني يمكن عرضيا فيما يمي:

 :تعتمد الكتب اإللكترونية في معظميا عمى  النصوص وعناصر الوسائط المتعددة
النصوص، ألنيا المكون األساسي والغرض المقصود من إعداد وتصميم الكتب اإللكترونية، 

ل الكتب اإللكترونية عمى الصور والرسومات الثابتة والمتحركة، والفيديو، والموسيقى وتشم
 والمؤثرات الصوتية، والصوت )الكالم المنطوق(.

 :وىي مساحات وقوالب ومربعات تتميز مساحات التفاعل وتدوين مالحظات الطالب            
تو، أو إعداد ممخصات أثناء بيا بعض الكتب اإللكترونية لتتيح لممتعمم تدوين مالحظا

 المذاكرة والتعمم.
 :)وتكون غالبا  مصممة عمى شكل صفحة كتاب عادي،  صفحات الكتاب )مساحة العرض

 ويعد ذلك تنيبيا  أو تييئة لممتعمم بأنو في موقف دراسي.
 :وتشتمل عمى األدوات والطرق والمسارات المتاحة لممتعمم لمتفاعل  واجية التفاعل

 مكتاب االلكتروني.واالستخدام ل
 المعايير التربوية إلنتاج الكتاب اإللكترونية:

 .صياغة األىداف االجرائية لمكتاب اإللكتروني بطريقة واضحة ومحددة 
 .االلتزام بالترابط والتتابع عند تنظيم المادة التعميمية في صورة دروس أو وحدات صغيرة 
  مساره التعميمي.التتابع والتسمسل المنطقي لخطوات سير المتعمم في 
 .اتاحة العدد الكافي من األنشطة والبدائل التعميمية 

 المعايير الفنية لتصميم صفحات الكتاب اإللكتروني:
 .السيولة واليسر في التعامل مع الكتاب بفتحو وغمقو 
 .استخدام أساليب التمييز والتحديد لوضع العنصر المراد في بؤرة اىتمام المتعمم 
 م الشاشة عند تعمم المفاىيم.استخدام أسموب تقسي 
 .استخدام الصور والرسومات واألشكال المألوفة 
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 المعايير الفنية لمنصوص داخل الكتاب اإللكتروني:
 .استخدام األساليب المختمفة لتمييز النص 
 .توظيف الحركة من النص لجذب االنتباه 
 .االستعانة بالمغة العربية في الشاشات الرئيسية والفرعية 
  استخدام( الرموز واألشكالIcons, Symbols.المصورة لتشير إلى المعنى ) 

 اعتبارات استخدام نمط الصورة )صورة ثابتة مقابل صورة متحركة(
ىناك مجموعة من االعتبارات الخاصة باستخدام نمط الصورة )ثابتة مقابل متحركة( 

 كما يمي:( وىي 942-942، ص ص4102داخل الكتاب اإللكتروني التي أوردىا )عزمي، 
  إن نمط الصورة داخل الكتاب اإللكتروني سواء أكانت صورة ثابتة أو متحركة تعد دعامة

إدراكية لمتعمم، لما توفره من خطوطا  إرشادية متوافقة مع ميمة التعمم وتفيد المتعمم في 
عمم توضيح المفاىيم عالية التجرد؛ كما أنيا تحفز السموكيات الوظيفية لألنظمة اإلدراكية لممت

ذلك ألنيا تستحث النظام البصري لممتعمم ، مما يقمل من الحمل اإلدراكي والمعرفي ذلك 
ألنيا مثيرات بصرية لدييا تأثير إيجابي عمى التعمم، وبالتالي تقدم رسالة تعميمية مرئية 
واضحة من خالل عمل وصالت عقمية بين التمثيالت البصرية والمفظية والتي تنعكس بدورىا 

 صيل المعرفي.عمى التح
  )نمط عرض الصورة داخل الكتاب اإللكتروني بغض النظر عن نوعيا )ثابت أو متحرك

تساعد في التعرف عمى المعمومات بحيث يمكن تمييزىا داخل المحتوى مما يسيل إدراكيا، 
ويجعل المتعمم يحافظ عمى التتابع البصري داخل ذاكرتو مما يقمل من العبء الواقع عمييا، 

مى إدراك العالقة بين المعمومات ووضوح عمميات التمييز مما ينعكس إيجابيا  عمى ويساعد ع
 الفيم واالستيعاب لممحتوى المقدم.

 مفيوم التعميم اإللكتروني:
( التعميم اإللكتروني بأنو نظام تعميمي قائم عمى 24أ، ص4119ي عرف إسماعيل )

 لمعارف لمطالب.استخدام اإلنترنت وأجيزة الكمبيوتر لنقل الميارات وا
 :التعميمية العممية في اإللكتروني التعميم أىمية
( أدت إلى 080-081، ص ص4119وىناك عدة عوامل ذكرىا العمران والصالل )      

 ضرورة االىتمام بالتعميم اإللكتروني في العممية التعميمية منيا:
 مميز في التعمم.  تقديم التقنيات الحديثة بطريقة تجذب انتباه المتعممين نحو أسموب 
 .توفير بيئة تعميمية تفاعمية بين المتعممين والمعممين، وبين المتعممين وزمالئيم 
  تحقيق الذاتية في االستخدام واعتبار كل متعمم حالو خاصو لتأكيد مبدأ مراعاة         

 الفروق الفردية.
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  ة.الدقة والسرعة في تطوير المناىج الدراسية وفق ا لالتجاىات المعاصر 
 .المتعة والتشويق في التعامل مع برامج التعمم التي تزيد من الرغبة في تعمم المزيد 
 . التقويم الفوري والتغذية الراجعة السريعة والتعرف عمى النتائج وتصحيح األخطاء مباشرة 

ويرى الباحث أن نظام التعمم اإللكتروني، تتناسب مع احتياجات كافة المتعممين من حيث:      
د عمي تطبيق مبدأ تفريد التعميم والتعامل مع المتعمم كفرد لو خصائصو تميزه عن غيره تساع

وتعمم كل طالب حسب قدرتو وسرعتو الذاتية، وتوفر طرق التفاعل االيجابي والنشط مع المعممين 
 من خالل الصورة والصوت

 في العممية التعميمية: اإللكتروني التعميم أىداف
(؛ 93-94، ص ص4118(؛ محمود )42-42، ص ص4112ر )يشير كل  من عام      
( إلى أن التعميم 482-422، ص ص4112(؛ استيتو وسرحان )493، ص4112سالم )

 اإللكتروني يسعى إلى تحقيق عدة أىداف في عممية التعمم منيا:
  اتاحة بيئة تعمم تفاعمية عن طريق االعتماد عمى التقنيات اإللكترونية الجديدة والتنويع في

 لبحث عن مصادر التعمم والخبرة.ا
  .توطيد العالقة بين المدرسة والمنزل وأولياء أمور والمتعممين 
 .البحث عن مصادر المعمومات المرتبطة بالمنيج بطريقو ذاتيو وفرديو 
  تنظيم التفاعل ما بين كل من القائمين عمى العممية التعميمية والمتعممين وأولياء االمور عن

ات التربوية والمناقشات والحوارات البنائة لتبادل اآلراء باالعتماد عمي طريق تبادل الخبر 
 .Chatting، التحدث E-mailقنوات االتصال المختمفة مثل البريد اإللكتروني 

 مميزات التعميم اإللكتروني:
فريق الدار أكدت حقيبة تدريب المعمم في بيئات التعمم اإللكتروني التي أعدىا 

( أن مميزات 02-02، ص ص4112( وكذلك الموسى والمبارك )4112) ماإللكترونية لممعم
 التعميم اإللكتروني تضمنت النقاط اآلتية: 

تنوع استراتيجيات التدريس والتقويم المستمر في البيئات التعميمة اإللكترونية  التنوع:
 بطريقة تراعي الفروق الفردية بين الطالب.

ني المرونة الالزمة بواسطة توفير مناىج متاحو توفر بيئات التعمم اإللكترو  المرونة:
طوال أيام األسبوع بما يحقق مبدأ تعميم يتصف بالمرنة والتوزيع، فتجد التعميم يتجاوز حجرة 
الفصل الدراسي والزمن المحدد في اليوم المدرسي وتجاوز المحتوى سعة الكتب والمصادر في 

دا  رة مدربة لمتعامل مع البيئات التعميمية الحديثة.المدرسة إلى فضاء واسع يحكمو توفر معممين وا 
ي سيم التعمم اإللكتروني في توفير بيئات تعميمية قائمة عمي التعمم التعاوني  التعاونية:

وبذلك تحول بيئة المدرسة إلى بيئة أكثر مصداقة تنمي الميارات المغوية واالجتماعية لدى 
تعزل الطالب في قاعات ومواد تعميمية محددة تعمق  المتعممين وتجنبيا من البيئة التعميمية التي

 من معني الفصل في الواقع القائم والممارس في التعميم التقميدي.
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ي سيم التعمم اإللكتروني في تقميل التكمفة لمعممية التعميمية عن طريق إعادة  التكمفة:
 استخدام المحتوى التعميمي.

مستويات الجودة في عممية التعمم بإتباع  ي سيم التعمم اإللكتروني في تحسين الجودة:
 النماذج المخصصة لمتصميمات التدريسية وأصول التدريس.

 سمبيات التعميم اإللكتروني:
بالرغم من أن التعميم اإللكتروني لو الكثير من المميزات واإليجابيات إال أنو تعتريو 

 جال.بعض السمبيات والنواقص كما يراىا بعض الخبراء والميتمين بالم
( بعضا  من سمبيات التعميم اإللكتروني 499-498، ص ص4112فقد ذكر سالم ) 

 نذكر منيا ما يمي:
 قد يكون االىتمام األكبر لمتعميم اإللكتروني عمى الجانب المعرفي في ادني مستوياتو          

مميات وىو التذكر وتيمل الجانب الميارى والوجداني العميا واكساب القيم واالتجاىات والع
 العقمية العميا. 

  يزيد التعميم اإللكتروني من عزلة الطالب وقد ينمي االنطوائية وعدم القدرة عمى الحوار
وعرض االفكار لدييم لعدم تجمعيم في المواقف التعميمية الحقيقية، تتم فييا المواجية 

         يالحقيقة، بل تكون عن طريق عدة اماكن حيث يكون الطالب بمفرده في منزلو أو ف
 محل عممو.

 .يركز التعميم اإللكتروني حاسة السمع وحاسة البصر فقط واىمالو لبقية الحواس 
  ،التنوع في األنشطة االجتماعية والثقافية والرياضية التي يمارسيا الطالب في التعميم التقميدي

 وصعوبة اتمام تمك األنشطة في التعميم اإللكتروني.
 تروني إلى توافر البنية التحتية التي تضم أجيزة ومعدات وخطوط يحتاج تطبيق التعميم اإللك

 اتصال فائقة السرعة.
 .يحتاج أيضا إلى سرعة وكفاءة عمل األجيزة وشبكات االتصاالت والصيانة المستمرة ليا 
 .ال يمكن تطبيق كافة أساليب التقويم 
 نولوجية قبل بداية يتطمب تأىيل لكل من المدرسين والطالب عمى استخدام المستحدثات التك

 تنفيذ التعميم اإللكتروني.
  يحتاج تنفيذ وتطبيق برامج التعميم اإللكتروني إلى المعممين المؤىمين والقادرين عمى التعامل

يحتاج  مع التقنيات الحديثة المستخدمة فيو، كما يتطمب ىيئة إدارية مدربو لمقيام بتنفيذه، كما
 نتاج البرمجيات التعميمية.أيضا إلى متخصصين وفنيين في تصميم وا
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 أنواع التعميم اإللكتروني:
  التعميم االلكتروني المتزامنSynchronous E-learning: 
  الموح األبيض(Whit board). 
  الفصول االفتراضية(Videoconferencing). 
  المؤتمرات عبر الفيديو(Audio conferencing). 
  غرف المحادثة(Chatting Rooms). 
  لكتروني غير المتزامن التعميم اإلAsynchronous E-learning 
  البريد اإللكتروني(E-mail). 
  الشبكة العنكبوتية(World Wid Web). 
  المنتديات(Forums). 
 .الفيديو التفاعمي 
  قوائم النقاش(Listserv). 
  لوحات اإلعالنات(bulletin boards). 

 ثانيا : التعميم اإللكتروني الكمي والجزئي:
  اإللكتروني الكمي التعميمFully online: 

ويتم فيو التعميم آليا  عبر اإلنترنت أو أي وسيط إلكتروني بحيث ال يجتمع الطالب 
 والمدرس وجيا  لوجو.

  التعميم اإللكتروني الجزئيPartly online: 
أو التعميم المزيج، وفيو ال يتم  (Blended learning)والذي يطمق عميو التعميم المدمج      

القتصار عمى التعميم اإللكتروني بل دمج مختمف األحداث في التعميم التقميدي في الفصول ا
الدراسية بحيث يمتقي الطالب مع المعمم وجيا  لوجو، وعند عودة الطالب لممنزل يقوم بحل 
         الواجبات، وقد يؤدي بعض االختبارات ويناقش بعض المسائل مع زمالئو أو مع المعمم 

 بكة.عبر الش
 :اإللكتروني التعميم نظم عناصر
 E-learnerالمستخدم  - Mediaالوسيط  - Contentالمحتوى 

 مكونات المقرر اإللكتروني:
يتكون المقرر اإللكتروني العديد من األدوات التي تتيح لممتعمم التواصل مع المعمم ومع 
أقرانو الطالب ومن المشاركة واالطالع عمي المعمومات الخاصة بالمقرر أىميا ما يمي: الصبيح 

 (:4110(؛ الجرف )4101مدكور )؛ Zengin (2012(؛ )4103(؛ الخيري )4108)
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وتشبو الصفحة األولي من الكتاب : Course Homepageالصفحة الرئيسة لممقرر  -
وىي نقطة البدء إلى األجزاء األخري من المقرر، وبيا مجموعة من الخيارات التي تؤدي 

 إلى بقية محتويات المقرر بحيث يمكن االختيار فيما بينيا وتصفح أجزاء المقرر.
مم والمتعممين أو ويستعان بيا  لمتواصل بين المع: Course Toolsأدوات المقرر  -

 المتعممين مع بعضيم بعضا .
وىو عبارة عن تقويم سنوي عمى شكل مربعات يوضح فييا : Calendarالتقويم الدراسي  -

اليوم والشير والسنو ويبين فيو تقويم اليوم بمون مميز، ويمكن توظيفو في تحديد توقيتات 
 االختبارات واالجتماعات والتسجيل ومدة تسميم الواجبات.

حيث يتم وضع المعمم لممواعيد الخاصة مومات عن المعممين المستخدمين لممقرر: مع -
بالساعات ونبذة مختصرة عن كل مدرس أو إداري أو أستاذ زائر أو معيد أو محاضر عن 
كل معمم أو إداري أو معيد أو محاضر ذي عالقة بالمقرر ذي عالقة بالمقرر وعناوين 

 البريد اإللكتروني.
وفييا رسائل مكتوبة لممتعممين تتعمق بالمقرر،  :Announcementsت لوحة اإلعالنا -

وتعمم الطالب بمواعيد المحاضرات والندوات واالنشطة واالختبارات واإلجازات مواعيد بدء 
 وانتياء الدراسة  ومواعيد الحذف واإلضافة.

ما ىنا يقوم المعمم أو المتعممين بكتابة موضوع  :Discussion Boardلوحة النقاش  -
ويمكن إرفاق أي مرفقات اخرى، حيث يكون اسم كاتب الموضوع وعنوانو بريده اإللكتروني 
وكافة مرفقات الموضوع وتوقيت الكتابة ظاىرا، ويمكن لممعمم ولممتعممين مشاىدة ما دونو 
االخرون واالضافة اليو ويمكن مشاىدة عديد من المتعممين الذين اضافوا تعميقاتيم عمى 

 كل موضوع.
وفييا يتمكن المتعممين المسجمين عبر  المقرر الدراسي ان   :Chat Roomفة الحوار غر  -

يتواصموا  مع بعضيم في توقيتات معينو، كما يتوفر امكانية  معاينة واسترجاع  ارشيف 
 المحادثات السابقة.

يقوم  المتعمم بتحديد كافة الموضوعات التي سيقوم  المتعممون   معمومات خاصة بالمقرر: -
دراستيا وتمقييا وما يتطمبو المقرر واساليب التقويم التي سيتبناىا المعمم والمحتوي التعميمي ب

 الخاص بالمقرر.
 عناصر وسائط تقديم المحتوى اإللكتروني:

( أن المحتوى اإللكتروني لممقرر يتم تصميمو بواسطة 28، ص4102يذكر عبد الخالق ) -
باإلنترنت، وأنشطة تعميمية إثراءيو تتخمل ىذا  مواد تعميميو تعتمد عمى الكمبيوتر المتصل

المحتوى من خالل الوسائط المتعددة مثل النصوص المكتوبة والمنطوقة والصور الثابتة 
والمتحركة التي تتيح لمطالب التفاعل من خالليا مع المعمم ومع زمالئو من خالل 

 المشاركات والتعميقات.
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 إللكتروني يتكون من:وفي ضوء ما سبق يتضح أن محتوى المقرر ا -
 التعميقات المفظية المصاحبة لممعمومات النظرية المصورة. .0 -
 محاكاة الميارات العممية مدعومة بمقاطع فيديو. .4 -
تفاعل المتعممين مع الشاشات، حيث يتم من خالليا تنفيذ مجموعة من االستجابات  .3 -

 اإللكتروني عمى تقييميا. التي تطمب منيم أثناء البرنامج اإللكتروني ويعمل البرنامج
 المراحل العامة لمتصميم التعميمي

نتاج المقررات اإللكترونية تتبع عدة معايير ومن أىما معيار       وىو ما  ADDIEإن تصميم وا 
يعرف بالنموذج العام لمتصميم ، ويتكون من خمس مراحل أساسية وقد لقي اىتماما واسعا في 

                   مراحل التصميم واالنتاج من الخطوات التالية عممية تصميم المقررات حيث تتكون 
 (: 4103( )وحدات التعميم اإللكتروني، 338-332، ص ص4112)زين الدين، 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 أدوار اختصاصي مركز مصادر التعمم في عصر المعرفة 

تحدثت برامج وقد أولت وزارة التعميم ىذا الشق المزيد من االىتمام منذ البداية فقد أس
خاصة بإعداد وتأىيل أمناء مراكز مصادر التعمم لمقيام بيذه الميام المناطة بيم، وقامت بتحديد 
الشروط الخاصة بترشيح وتكميف أمين مصادر التعمم، وكان من أىم ىذه الشروط أن يكون قادرا  

عداد وتنفيذ المواد التعميمية )ضوابط تكميف شاغمي الوظائف ال تعميمية، عمى تصميم وا 
 (.41، ص0248/0249
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 الدراسات السابقة:
 المحور األول:

 دراسات اىتمت بالكتاب اإللكتروني
نظرا  لمعديد من المزايا التي يحققيا الكتاب اإللكتروني في تحقيق العديد من المنتوجات         

توظيفو في العممية التعميمية المرغوبة، فقد تناولت العديد من الدراسات الكتاب اإللكتروني وكيفية 
( والتي ىدفت إلى تصميم كتاب إلكتروني 4102التعميمية، ومنيا دراسة أحمد وخميفة وىارون )

مقترح لمقرر األحياء لمصف األول الثانوي ، والتحقق من أثره عمى التحصيل الدراسي لطالب 
باحثون المنيج الصف األول الثانوي  بوالية جنوب دارفور، ولتحقيق أىداف الدراسة استخدم ال

الوصفي التحميمي لوصف وتحميل البيانات المتعمقة بالدراسة والمنيج التجريبي لمعرفة أثر الكتاب 
اإللكتروني عمى التحصيل الدراسي لمطالب، مقارنة مع الكتاب التقميدي، وتم التطبيق عمى عينة 

ى رفع مستوى طالب وطالبة، وأشارت النتائج أن الكتاب اإللكتروني يؤدي إل 011بمغت 
التحصيل الدراسي، والكفاءة  ويسيم في حل المشكالت التعميمية، كما بينت النتائج وجود فروق 

 دالة إحصائيا  عمى درجات االختبار التحصيمي لصالح المجموعة التجريبية.
عمى فاعمية استخدام الكتاب اإللكتروني  Tabakov, S. (2005كما أكدت دراسة )

اء عمى أجيزة اإلشاعة الطبية التي يصعب عمييم التدريب عمييا وذلك كوسيمة لتدريب األطب
نظرا  الرتفاع ثمنيا وعدم وجود الوقت الكافي لدييم لمتدريب عمييا، حيث قدم الكتاب اإللكتروني 
منيجا  تدريبيا  ومواد تدريب إلكتروني تسيل عممية التدريب المكثف لألطباء؛ مما ساعدىم عمى 

الكفايات من خالل األداء العممي لميام معينة وبحيث يتضمن الكتاب بعض تطوير الميارات و 
          الميام التي تساعد عمى دراسة الطرق والمعدات المختمفة التي ترتبط بالصور المصاحبة

 لكل موضوع.
 التعميق عمى الدراسات التي اىتمت بالكتب اإللكترونية:

د اىتم بعضيا بالتعرف عمى أثر الكتب تباينت دراسات ىذا المحور في أىدافيا؛ فق
اإللكترونية في تدريس بعض المقررات المختمفة، واىتم بعضيا بتنمية التحصيل المعرفي واألداء 
الميارى وقياس االتجاه نحو الكتب االلكترونية واىتم بعضيا اآلخر بتطوير الكتب اإللكترونية، 

 لكترونية في تنمية قدرات التفكير العميا واىتمت بعض ىذه الدراسات بقياس فاعمية الكتب اإل
           واعتمدت ىذه الدراسات في إجرائيا عمى أدوات مختمفة، مثل: االختبارات 
)تحصيمية، تخيل بصري، ميارات التفكير ما وراء المعرفة( وبطاقات لمالحظة األداء الميارى، 

 عمم(.ومقاييس )اتجاه، أساليب تعمم، االستراتيجيات الدافعة لمت
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برغم تنوع اىتمامات ىذه الدراسات، فيي تدور جميعا حول محور واحد ىو الكتاب  -
 اإللكتروني.

أوضحت معظم الدراسات التي تناولت الكتاب اإللكتروني إلى فاعميتو في التحصيل  -
 المعرفي، وتنمية األداء الميارى.

ب والمعممين والمينيين، أوضحت نتائج ىذه الدراسات أىمية الكتب اإللكترونية لكل من الطال -
 واختمفت طرائق استخدامو.

بينت نتائج بعض ىذه الدراسات عن فاعمية توظيف الكتاب االلكتروني في برامج اإلعداد  -
 والتدريب المختمفة.

كشفت ىذه الدراسات عن ماىية الكتب اإللكترونية، وأىميتو، ومدى الحاجة إلى استخدامو  -
 في التدريب والعممية التعميمية.

اتضح من خالل عرض الدراسات السابقة عدم وجود دراسات استخدمت الكتب اإللكترونية  -
نتاج المقررات اإللكترونية.  لتنمية الميارات الخاصة بتصميم وا 

بينما ىدفت الدراسة الحالية معرفة أثر اختالف نمط الصورة في الكتاب اإللكتروني عمى      
 نية لدى أمناء مصادر التعمم.تنمية ميارات تصميم المقررات اإللكترو 

 أوجو اإلفادة من دراسات ىذا المحور فيما يمي: 
 أفاد البحث الحالي من دراسات ىذا المحور في عدة أوجو منيا ما يمي:

 تحديد مفيوم الكتاب االلكتروني وماىيتو. -
ميتو تدعيم اإلطار النظري لمدراسة الحالية المتعمق بالكتب اإللكترونية من حيث مفيومو وأى -

 وخصائصو وتقنيات تصميمو.
التعرف عمى إيجابيات وسمبيات الكتب اإللكترونية، لالستفادة من اإليجابيات والتغمب عمى  -

 السمبيات.
 اختيار منيج الدراسة المناسب لطبيعة البحث. -

 المحور الثاني: 
 الدراسات التي تناولت ميارات تصميم المقررات اإللكترونية.

             ( التي حاولت معرفة فاعمية برنامج تدريبي4102شي )دراسة القحطاني والبي
            مقترح قائم عمى التعمم المدمج في تنمية الميارات الخاصة بتصميم المقرر اإللكتروني 
            لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك خالد في ضوء قائمة معايير الكوالتي ماترز 

(The Quality Matters™ Rubric Standards وتحقيق ا ليدف الدراسة استعان الباحث ،)
(، والمنيج QMبالمنيج الوصفي التحميمي لتحميل محتوى قائمة معايير جودة الكوالتي مترز)

الوصفي المسحي لتحديد قائمة ميارات تصميم المقررات اإللكترونية الالزمة ألعضاء ىيئة 
، وت ك و ن  مجتمع الدراسة من جميع المعممين QM)تي مترز)التدريس في ضوء معايير جودة الكوال
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( عضو ا، وتوصمت الدراسة إلى وجود 204الجامعيين بفرع جامعة الممك خالد في بيشة وعددىم )
( بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة في 1012فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )

لميارات تصميم المقررات اإللكترونية في التطبيق  االختبار التحصيمي لبعض الجوانب المعرفية
القبمي والبعدي لالختبار لصالح التطبيق البعدي، وبين متوسطي درجات أفراد عينة الدراسة في 
إجمالي بطاقة مالحظة الجوانب األدائية لميارات تصميم المقررات اإللكترونية في التطبيق القبمي 

 عدي.والتطبيق البعدي لصالح التطبيق الب
دراسة ىدفت إلى البحث عن تصورات الطمبة وواقع  Zengin (2012كما أجرى )     

( في تعمم المغة اإلنجميزية Moodleاستخداميم لممقرر من خالل نظام إدارة المقررات اإللكترونية )
في جامعة خاصة في تركيا، باإلضافة إلى األدوات التي يتضمنيا المقرر اإللكتروني، وتكونت 

( طالبا ممن يستخدمون المقرر اإللكتروني من خالل نظام إدارة المقررات 08الدراسة من ) عينة
(، ولمتحقق من ىدف الدراسة عمل الباحث عمى جمع البيانات من خالل Moodleاإللكترونية )

 لنظام إعداد االستبانات والمقابالت لمعرفة المثيرات والمحفزات التي تؤثر عمى استخدام الطالب
(، وكانت النتيجة بأن معظم الطمبة أكدوا أن استخدام نظام Moodleة المقررات اإللكترونية )إدار 

( ساعدىم عمى تعمم المغة اإلنجميزية التي كانت مصممة Moodleإدارة المقررات اإللكترونية )
%( من الطمبة أفادوا بأن نظام إدارة المقررات اإللكترونية 92داخل مقرر إلكتروني، وأن )

(Moodle مفيد جدا لتعمم المغة اإلنجميزية، أما بالنسبة لممقابالت التي أجراىا الباحث مع بعض )
( ىو نظام رائع Moodleالطمبة فقد عبر العديد منيم عمى أن نظام إدارة المقررات اإللكترونية )

          جدا وساعدىم عمى تعمم المغة اإلنجميزية من خالل المقرر الذي صمم داخل النظام وشجعيم 
 عمى الدراسة.

 التعميق عمى الدراسات التي اىتمت بميارات تصميم المقررات اإللكترونية: 
اتجيت الدراسات في ىذا المحور الي االىتمام بتنمية الجانب المعرفي والجانب االدائي      

نتاج المقررات االلكترونية، كما اىتمت بعض ىذه الدراسات بمعرفة در  جة لميارات تصميم وا 
الوعي وتصورات الطالب نحو المقررات اإللكترونية كما سعت دراسات اخري الي تقويم 

 المقررات اإللكترونية في ضوء معايير الجودة.
نتاج المقررات اإللكترونية -  سعت معظم الدراسة السابقة الي تنمية ميارات تصميم وا 
ستخداميا في العممية أوضحت نتائج ىذه الدراسات الي أىمية المقررات اإللكترونية وا -

 التعميمية 
ساىمت نتائج ىذه الدراسات في تسميط الضوء عمى اتجاىات وتصورات الطالب اإليجابية  -

 نحو تصميم المقررات اإللكترونية. 
تباينت الدراسات السابقة في المنيج المتبع فمنيا اتبع المنيج الوصفي المسحي ومنيا من  -

 اعتمد عمى المنيج شبو التجريبي. 
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عتمدت ىذه الدراسات عمى استخدام االختبارات المتنوعة كاالختبار التحصيمي وبطاقة ا -
 المالحظة ومقياس االتجاه.

تبين من خالل مراجعة االدبيات والدراسات السابقة لعدم وجود دراسات اىتمت بتنمية ميارات  -
 تصميم المقررات اإللكترونية لدى أمناء مركز مصادر التعمم.

 ن دراسات ىذا المحور: أوجو اإلفادة م
 أفاد الباحث من دراسات ىذا المحور فيما يمي:

تدعيم اإلطار النظري لمدراسة؛ حيث وجيت ىذه الدراسات الباحث لمتعرف عمى طبيعة  -
نتاجيا مما يجعل الباحث عمى دراية  المقررات اإللكترونية، وطبيعة ميارات تصميميا وا 

          ادر التعمم، كي يتمكنوا من القيام بوظائفيم بأىم الميارات الالزمة ألمناء مراكز مص
 بشكل صحيح.

أكدت نتائج العديد من ىذه الدراسات افتقاد الطالب وأمناء مصادر التعمم والمعممين  -
لميارات تصميم المقررات اإللكترونية، ومن ثم فقد أكدت الحاجة إلى إجراء البحث الحالي، 

نتاج المقر   رات اإللكترونية.لتنمية ميارات تصميم وا 
بناء أدوات البحث االختبار التحصيمي، وبطاقة المالحظة؛ حيث تعرف الباحث عمى كيفية  -

           إعداد أدوات القياس باالطالع عمى أدوات القياس الخاصة بالدراسات السابقة في 
 ىذا المحور.

 تعقيب عام عمى فصل الدراسات السابقة:
الدراسات السابقة والتي تم ذكرىا في استخدام الكتاب  اتفقت الدراسة الحالية مع بعض -

االلكتروني واختمفت في أن ىذه الدراسة قامت بتوظيف أنماط العرض في الكتاب 
 االلكتروني لتنمية ميارات تصميم المقررات اإللكترونية لدي عينة الدراسة.

الوصفي التحميمي  اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في استخدام المنيج -
 والمنيج شبو التجريبي.

تنوعت أدوات الدراسة في الدراسات السابقة اال ان معظميا قد اتفق في استخدام االختبار  -
 كأداة رئيسيو وىو ما استخدمو الباحث في ىذه الدراسة.

شممت الدراسات السابقة عينات مختمفة ما بين طالب المراحل الثانوية وطالب وأعضاء  -
 ريس الجامعة بينما عينة الدراسة الحالية من أمناء مركز مصادر التعمم.  ىيئة تد

ومن خالل العرض السابق لإلطار النظري لمدراسة الحالية، تم التوصل لنموذج التصميم    
التعميمي، الذي يمكن اتباعو لتنفيذ مادة المعالجة التجريبية، وبناء أدوات البحث في ضوء 

  ىذا ما سيتم تناولو في الفصل الثالثمجموعة من اإلجراءات، و 
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 منيج الدراسة:
 نظر ا لطبيعة الدراسة فقد استخدم الباحث المنيجين اآلتيين:

المنيج الوصفي التحميمي: ويستخدم لجمع وتحميل األدبيات المتعمقة باآلتي: الكتب  -0
عداد مواد ا  لدراسة وأداتييا.اإللكترونية، التعميم اإللكتروني، تصميم المقررات اإللكتروني، وا 

المنيج شبو التجريبي: ويستخدم في الدراسة لمتعرف عمى أثر اختالف نمط الصورة في  -4
الكتاب اإللكتروني عمى تنمية ميارات تصميم المقررات اإللكترونية لدى أمناء مصادر 
التعمم، ويقوم فيو الباحث بدراسة أثر عامل تجريبي عمى عامل متغير تابع أو أكثر، ولذا 

خدم الباحث أحد تصميمات المنيج التجريبي ويسمى تصميم القياس القبمي والبعدي است
لمجموعتين تجريبيتين إحداىما درست وفق نمط الكتاب اإللكتروني )صورة ثابتة(، واألخرى 

 درست وفق نمط الكتاب اإللكتروني )صورة متحركة(.
 متغيرات الدراسة:

 عمى المتغيرات اآلتية: يعتمد منيج الدراسة وتصميمو شبة التجريبي
(: وىو "العامل أو السبب الذي يطبق Independent Variable) المتغير المستقل

(، والمتغير المستقل في ىذه الدراسة 312، ص4112بغرض معرفة أثره عمى النتيجة")العساف،
 ىو " نمط الصورة في الكتاب اإللكتروني )ثابتة / متحركة( ".

(: وىو "النتيجة التي يقاس أثر تطبيق Dependent Variable) المتغير التابع
(، ويتمثل المتغير التابع في ىذه الدراسة 312، ص4112المتغير المستقل عمييا" )العساف،

 .اآلتي )ميارات تصميم المقررات االلكترونية لدى أمناء مصادر التعمم بمحافظة صبيا(
 مجتمع الدراسة:

                    التعمم بمحافظة صبيا شمل مجتمع الدراسة جميع أمناء مصادر 
 ( أمين مركز مصادر تعمم.082ىـ(، وعددىم )0239 -ىـ0238)

 عينة الدراسة:
( أمينا  من أمناء مصادر التعمم بمحافظة صبيا، 21تكونت عينة الدراسة الحالية من )

( فردا  درست 31( وعددىا )0وقسمت العينة بطريقة عشوائية إلى مجموعتين، إحداىما تجريبية )
( 4تصميم المقررات االلكترونية وفق نمط الكتاب اإللكتروني )صورة ثابتة(، واألخرى تجريبية )

            ( فردا  درست تصميم المقررات اإللكترونية وفق نمط الكتاب اإللكتروني31وعددىا )
 ين التجريبيتين.( يبين توزيع أفراد عينة الدراسة في المجموعت2)صورة متحركة(. والجدول )
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 (: توزيع أفراد عينة الدراسة في المجموعتين التجريبيتين4الجدول )

 عدد المشاركين استراتيجية التدريس المجموعة
 االختبار القبمي

 عدد المشاركين
 االختبار البعدي

تصميم المقررات اإللكترونية وفق نمط  التجريبية األولى
 31 31 الكتاب اإللكتروني )صورة ثابتة(.

تصميم المقررات اإللكترونية وفق نمط  التجريبية الثانية
 31 31 الكتاب اإللكتروني )صورة متحركة(.

 أدوات الدراسة:
 استخدمت الدراسة الحالية األداتين اآلتيتين: 

اختبار لقياس الجانب المعرفي في ميارات تصميم المقررات اإللكترونية لدى أمناء 
 .مصادر التعمم بمحافظة صبيا

 نتائج الدراسة   
ىدفت الدراسة الحالية إلى معرفة أثر اختالف نمط الصورة في الكتاب اإللكتروني عمى 
تنمية ميارات تصميم المقررات اإللكترونية لدى أمناء مصادر التعمم، ولتحقيق ىذا اليدف تم 

لمقررات تطبيق اختبار في الجانب المعرفي وبطاقة مالحظة قبميا  وبعديا  لميارات تصميم ا
اإللكترونية عمى مجموعة الدراسة، وبعد إدخال نتائج أفراد العينة ومعالجتيا إحصائي ا باستخدام 

 ، تم التوصل إلى نتائج الدراسة(SPSS)برنامج الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية 
( بين متوسط درجات 1.12أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -0

تجريبية األولى التي درست وفق نمط الكتاب اإللكتروني )صورة ثابتة( في المجموعة ال
االختبار البعدي والقبمي لصالح االختبار البعدي، وأيضا حجم التأثير "كبير" فقد بمغت 

قيمة مربع ايتا
2η (1.90عمى اختبار الجانب ) المقررات تصميم ميارات في المعرفي 

 اإللكترونية.
( بين متوسطات درجات 1.12أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -4

المجموعة التجريبية الثانية التي درست وفق نمط الكتاب اإللكتروني )صورة متحركة( في 
االختبار البعدي والقبمي لصالح االختبار البعدي، وكذلك حجم التأثير "كبير" فقد بمغت 

 المقررات تصميم ميارات في المعرفي ( عمى اختبار الجانب1.92) 2ηقيمة مربع ايتا
 اإللكترونية.

( بين متوسط درجات 1.12عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -3
المجموعتين عمى االختبار البعدي، حيث بمغ متوسط المجموعة األولى التي درست وفق 

(، وبمغ المتوسط الحسابي لممجموعة 09.033ورة ثابتة( )نمط الكتاب اإللكتروني )ص
(. 41.022التجريبية الثانية التي درست وفق نمط الكتاب اإللكتروني )صورة متحركة( )

 وىي قيم متقاربة مع أفضمية بسيطة لنمط نمط الكتاب اإللكتروني )صورة متحركة(.
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بين متوسط درجات  (1.12أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -2
المجموعة التجريبية األولى التي درست وفق نمط الكتاب اإللكتروني )صورة ثابتة(، في 

 لميارات األدائي القياس البعدي والقبمي لصالح القياس البعدي لبطاقة مالحظة الجانب
 2ηاإللكترونية، وكذلك حجم التأثير "كبير" فقد بمغت قيمة مربع ايتا المقررات تصميم

 اإللكترونية. المقررات تصميم لميارات األدائي ( عمى بطاقة مالحظة الجانب1.92)
( بين متوسط درجات 1.12أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -2

المجموعة التجريبية الثانية التي درست وفق نمط الكتاب اإللكتروني )صورة متحركة( في 
 لميارات األدائي والقبمي لصالح االختبار البعدي لبطاقة مالحظة الجانب القياس البعدي

 2ηاإللكترونية، وكذلك حجم التأثير "كبير" فقد بمغت قيمة مربع ايتا المقررات تصميم
 اإللكترونية. المقررات تصميم لميارات األدائي ( عمى بطاقة مالحظة الجانب1.92)

( بين متوسط درجات 1.12ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) عدم وجود فروقا   -2
 تصميم لميارات األدائي المجموعتين عمى القياس البعدي لبطاقة مالحظة الجانب

اإللكترونية، حيث بمغ متوسط المجموعة األولى التي درست وفق نمط الكتاب  المقررات
الحسابي لممجموعة التجريبية (، وبمغ المتوسط 048.133اإللكتروني )صورة ثابتة( )

(. وىي قيم 031.23الثانية التي درست وفق نمط الكتاب اإللكتروني )صورة متحركة( )
 متقاربة مع أفضمية بسيطة لنمط نمط الكتاب اإللكتروني )صورة متحركة(.

 : التوصيات
في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية فإنو يمكن تقديم التوصيات 

 مقترحات التالية:وال
  إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية عمى موضوع تعمم مختمف ومع فئة غير أمناء مصادر

التعمم لموصول إلى نتائج يمكن تحميميا ومقارنتيا بنتائج الدراسة الحالية، لتعميم الفائدة، 
 ولموصول إلى معايير إرشادية تفيد القائمين عمى تصميم الكتب اإللكترونية.

 نتاج الكتب االلكترونية عمى اعتبار أنيا ال تقل اال ىتمام بدراسة العناصر المرتبطة بتصميم وا 
 أىمية عن الجوانب العممية المرتبطة بالمحتوى فيما يتعمق بتأثيرىا في التعمم.

  االىتمام بتصميم الكتب اإللكترونية التعميمية المتاحة عبر شبكة المعمومات، يتم فييا توظيف
نتاج الكتب اإللكترونية، لتحقيق نواتج تعمم متنوعة مثل: العناصر ا لمرتبطة بتصميم وا 

 التحصيل، واالتجاىات، وبقاء أثر التعمم.
  اإللكترونية.  المقررات تصميم بمياراتعقد ورش وبرامج تدريبية لممعممين لتزويدىم 
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 المراجع:
 المراجع العربية: 

. مبادئ تصميم المقررات اإللكترونية المشتقة من (4101أبو خطوة، السيد عبدالمولى السيد. )
دراسة مقدمة إلى مؤتمر" دور التعمم نظريات التعمم وتطبيقاتيا التعميمية. 

اإللكتروني في تعزيز مجتمعات المعرفة" والمنعقد بمركز زين لمتعمم 
 .8/2/4101-2، جامعة البحرين، في الفترة من اإللكتروني
أثر (. 4104حسن، وىنداوي، أسامة سعيد عمي محمود. ) أبو عظمة، نجيب بن حمزة بن

برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارات تصميم وا نتاج المقررات اإللكترونية 
 وعمم التربية في عربية دراسات لدى أعضاء ىيئة التدريس جامعة طيبة.

 . 22 - 32: 0، ج42ع السعودية - النفس
حسن أحمد، وىارون، محمد جبريل فضل. أحمد، محمد عمي أحمد محمد، وخميفة، ياسر 

الكتاب اإللكتروني المقترح لمقرر األحياء الفصل األول (. 4102)
. السودان: الثانوي عمى التحصيل الدراسي لمطالب بوالية جنوب دارفور

: 4، ع33مصر مج- مجمة كمية التربية بأسيوطدراسة تحميمية تطبيقية. 
322 - 392. 

. تكنولوجيا التعميم والتعمم اإللكتروني(. 4112، عمر موسى. )استيتة، دالل محسن وسرحان
 عمان: دار وائل لمنشر والتوزيع.

 –نشرىا  –إنتاجيا  –المقررات اإللكترونية، تصميميا ب(. 4119إسماعيل، الغريب زاىر. )
 عالم الكتب، القاىرة.، 0ط. تقويميا –تطبيقيا 

المؤتمر العممي الثالث عشر بعنوان: مناىج . (. المقرر االلكتروني4110الجرف، ريما سعد. )
القاىرة: الجمعية المصرية  التعميم والثورة المعرفية والتكنولوجية الكبرى

 يوليو. 42-42لممناىج وطرق التدريس، 
أثر التفاعل بين (. 4102حسن، حسن فاروق محمود، وعبدالمقصود، أمين دياب صادق. )

التدريب من بعد في تنمية  أسموب التدريب ونمط التعمم في برامج
التحصيل واألداء الميارى والتفكير اإلبداعي جودة الطباعة عمى 

دراسات   المنسوجات لدى طالب شعبة التربية الفنية بكميات التربية.
  .28 - 02(: 4102) 22ع السعودية -عربية في التربية وعمم النفس 

واجيات التفاعل النصية والرسومية في  أثر اختالف نمط(. 4103الخيري، ابراىيم يحيى عمي. )
المقررات االلكترونية عمى التحصيل الدراسي لمدراسات االجتماعية لدى 

. رسالة ماجستير. جامعة الباحة، الباحة: طالب المرحمة المتوسطة
4103. 
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تطوير كفايات المعمم لمتعميم عبر الشبكات في منظومة (. 4112زين الدين، محمد محمود. )
 . القاىرة: عالم الكتب.عبر الشبكاتالتعميم 

 . الرياض: مكتبة الرشد.وسائل وتكنولوجيا التعميم(. 4112سالم، أحمد محمد. )
تطوير استراتيجية تعمم تشاركي قائمة عمى تطبيقات ب(. 4102سميمان، محمد وحيد محمد. )

جوجل التربوية وأثرىا في تنمية ميارات تصميم المقررات اإللكترونية 
 عربية دراسات اه نحوىا لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة بيشة.واالتج

 .22 - 02: 20ع السعودية - النفس وعمم التربية في
. اساسيات التعمم االلكتروني في العموم(. 4119الشناق، قسيم محمد، وحسن عمي بني دومي. )

 .عمان: دار وائل
، 8. طعمم النفس التربوي(. 4112صادق، أمال مختار وأبو حطب، فؤاد عبد المطيف. )

 .القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية
الصالح، بدر عبداهلل؛ والمناعي، عبداهلل بن سالم؛ وحكيم، أحمد بن عبدالمحسن؛ والبدري، أحمد 

: إلطار المرجعي لمراكز مصادر التعمم.ا (.4113بن عبدالرحمن. )
لدول الخميج الرياض: مكتب التربية العربي  -المممكة العربية السعودية

 لمنشر.
تقويم جودة المقررات اإللكترونية عبر نظام إدارة التعمم (. 4108الصبيح، لمى بنت إبراىيم. )

 مجمة القراءة والمعرفة. "تدريس" بمدارس الرياض )بنات( بمدينة الرياض
 .484 - 439(: 4108) 092مصر ع-

ىـ(. وزارة التعميم بالمممكة 0248/0249ضوابط تكميف شاغمي الوظائف التعميمية وآلياتو. )
 العربية السعودية.

، القاىرة: دار السحاب 0. طالتعميم والمدرسة اإللكترونة(. 4112عامر، طارق عبد الرءوف. )
 .لمنشر والتوزيع

فاعمية اختالف نمط عرض المحتوى في المدونات (. 4102عبدالخالق، أحمد إبراىيم. )
اعد البيانات واستخداميا لدى طالب اإللكترونية في تنمية ميارات بناء قو 

. رسالة ماجستير، كمية التربية بالقاىرة، جامعة المرحمة الثانوية األزىرية
 االزىر.

أثر التفاعل بين مصادر المعمومات (. 4118عبدالكريم، محمود، والشرنوبي، ىاشم. )
اإللكترونية والسعة العقمية في التحصيل وميارات التعمم الذاتي لدى 

 -تكنولوجيا التعميم بكمية التربية جامعو االزىر. مجمو كميو التربية طالب 
 .233-234، 4، ج032جامعو االزىر، ع
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 مجمة .نشأة الكتاب اإللكتروني وتطوره، ومميزاتو، وسمبياتو(. 4104عزت، محمد فريد محمود. )
 . 302 - 420(: 4104) 028، ع 20س  قطر- التربية

 ، القاىرة: مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع.4. طئات التعمم التفاعميةبي(. 4102عزمي، نبيل جاد. )
 ، القاىرة: مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع.4. طبيئات التعمم التفاعمية(. 4102عزمي، نبيل جاد. )

أثر التفاعل بين أنماط مختمفة من (. 4101عزمي، نبيل جاد، والمرادني، محمد مختار. )
داخل الكتاب اإللكتروني في التحصيل وكفاءة دعامات التعميم البنائي 

التعمم لدى طالب الدراسات العميا بكمية التربية. مجمة الدراسات التربوية 
 ، كمية التربية، جامعة حموان.واالجتماعية

(. مراكز مصادر التعمم، القاىرة: 4119العمران، حمد بن ابراىيم، والصالل، منيرة بنت سيف. )
 .انيةالدار المصرية المبن

فعالية تصميم كتاب إلكتروني في ضوء معايير الجودة (. 4100عويس، عبير كمال إبراىيم. )
لتنمية بعض ميارات تصميم وتحرير الصور ببرنامج الفوتوشوب لطالب 

. رسالة ماجستير غير منشورة، معيد الدراسات والبحوث تكنولوجيا التعميم
 التربوية.

(. 4102، جمال مصطفي عبدالرحمن، وبدوي، منال شوقي. )فايد، إيياب سيد احمد، والشرقاوي
أثر تصميم كتاب إلكتروني عمى تنمية ميارات التعمم التشاركي لدى 

 مجاالت في عربية بحوث مجمةطالب الدبموم الميني لتكنولوجيا التعميم. 
 .022 - 040: 8ع مصر - العرب التربويين رابطة - النوعية التربية

(. الحقيبة التدريب لممعمم في بيئات التعمم اإللكتروني. 4112ونية لممعمم. )فريق الدار اإللكتر 
 .مكتب التربية العربي لدول الخميج

فاعمية برنامج (: 4102القحطاني، محمد بن عايض محمد، والبيشي، عامر بن مترك سياف. )
تدريبي مقترح قائم عمى التعمم المدمج في تنمية ميارات تصميم المقررات 

ترونية لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك خالد في ضوء اإللك
(. Quality Matters™ Rubric Standardمعايير الكوالتي ماترز )

 .214 - 222 4، ج08مصر ع - مجمة البحث العممي في التربية
 ليبيا: والمعمومات المكتبات مجمة. الكتاب في البيئة الرقمية(. 4102الكميشي، لطيفة عمي. )

 . 008 - 012: 02ع - لمنشر النخمة دار
تقنيات وتكنولوجيا التعميم. معايير توظيف المستحدثات (. 4118محمود، شوقي حساني. )

، القاىرة: المجموعة العربية لمتدريب 0طالتكنولوجية وتطوير المناىج. 
 .والنشر
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نية عمى أثر نموذج مقترح لتصميم المقررات االلكترو (. 4101مدكور، أيمن فوزي خطاب. )
. اكتساب التالميذ الصم المفاىيم واتجاىاتيم نحو المقررات االلكترونية

 )رسالة دكتوراه( جامعة عين شمس، كمية التربية.
، 0. طاألسس التربوية لتقنيات التعميم االلكتروني(. 4101المالح، محمد عبد الكريم. )

 .عمان: دار الثقافة
التعمم اإللكتروني، (. 4112رك، أحمد بن عبد العزيز. )الموسى، عبد اهلل بن عبد العزيز والمبا

 . الرياض: مؤسسة شبكة البيانات.األسس والمتطمبات
، مراحل بناء المقررات اإللكترونية، مجمة التعميم اإللكتروني(. 4103وحدة التعميم اإللكتروني )
 ، متاح عمى الرابط التالي:01ع
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