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 الملخص

لوم بالمرحلة استخدام الكتاب االلكتروني التفاعلي في تدريس الع مدى علىالتعرف إلى  الدراسةهدفت 

تحديد معوقات استخدام الكتاب   الى ت، كما هدف لمي العلوممن وجهة نظر مع ةالمتوسطة بمدينة جد

، وتم االلكتروني التفاعلي في تدريس العلوم من وجهة نظر معلمي المادة بالمرحلة المتوسطة بمدينة جدة

، ادة االستبيان علىت الباحثة في منهجية الدراسة وقد اعتمد،  الدراسة علىبيق المنهج الوصفي المسحي تط

وقد خلصت الدراسة في مفردة من معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة بمدينة جدة،  50ر عينة من وتم اختيا

لي في العلوم جاء بدرجة ان واقع استخدام الكتاب االلكتروني التفاع :عدة نتائج أهمها المحصلة إلى 

ة للمدارس غير مهيئة البنية التحتيأن أهم معوقات استخدام الكتاب التفاعلي في تدريس العلوم هي ، متوسطة

تتالءم  ىدارة المدارس بالبنية التحتية حتبضرورة االهتمام من إوصت الدراسة أو الستخدام الكتاب التفاعلي.

 .مع استخدام الكتاب التفاعلي

 المرحلة المتوسطة العلوم،معلمي  التفاعلي،لعلوم كتاب ا، اللكترونيالكتاب ا: احيةتفلمكلمات اال
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Abstract 

 

The study aimed to identify the reality of using the interactive e-book in teaching 

science at the middle school in Jeddah from the point of view of science teachers 

and aimed at  identifying the obstacles to the use of the interactive e-book in 

teaching science from the point of view of the subject's teachers at the middle 

stage in Jeddah, The survey descriptive curriculum was applied to the study, and 

the researcher in the study methodology relied on the questionnaire tool, A sample 

of 50 middle-level science teachers was selected in Jeddah. In the summary, the 

study found several conclusions, the most important of which were: the reality of 

using the interactive e-book in science came with a moderate degree, that the most 

important impediment to using the interactive book in teaching science is the 

infrastructure of schools that is not equipped to use the interactive book. The study 

recommended that attention should be paid by orbital management to 

infrastructure to fit the use of the interactive book 
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 المقدمة 

التعليم بوجه  علىيشهد عصرنا الحالي طفرة غير مسبوقة في المستحدثات التكنولوجية ، وقد انعكس ذلك 

وتتجسد  ر، ييا في تطوير المناهج بشكل كبعام ، والمناهج الدراسية بوجه خاص ، فقد ساهمت التكنولوج

لقد زاد االهتمام  . ة في استخدامها الكتاب التفاعليأهم مالمح تطوير المناهج في المملكة العربية السعودي

في هذا العصر بالكتب اإللكترونية الخاصة بالمناهج الدراسية وهذا لما تمثله من تقنية مهمة تمكن المعلم من 

وني بمثابة كتاب محمل ، ويمكن القول أن الكتاب اإللكتر لفةيد من المعلومات بأساليب مختاالطالع على العد

ً على ورق يتم فتحه بطريقة مبسطة بلغة العصر  على، فهو مثله مثل أي كتاب يفتح ولكن ليس مطبوعا

 .(٢٠١٩الحاسب اآللي فتظهر على الشاشة محتويات كل جزء من الكتاب على جانب الشاشة )الغامدي ، 

إلشراك طالبهم في التعليم حاجة ملحة للمعلمين  صار دام التطبيقات التفاعليةفقد أصبحنا في عصر استخ

بالتقنية ، وأشارت العديد من الدراسات لألثر اإليجابي للكتب التفاعلي في تدريس المهارات بمختلف أنواعها 

حديثة في التعليم تفوق المتعلمين الذين يتعلمون باستخدام التقنيات ال الى، وتشير أيضاً  ( 2016)العبسي ، 

كما أن تدريس مادة العلوم يختلف عن   .( 2، ص  2014، ) العوجةلمون بالطرق التقليدية مقارنة بمن يتع

، كما أن له لغة خاصة ، و تتركز لغته زاماً استخدام الكتاب التفاعلي طبيعة خاصة تجعل ل اأي مادة ، فله

تها واالستفادة منها في فهم الظواهر، ذلك ألن العلوم تعاظم على فهم النظريات والقوانين العلمية وكيفية إثبا

دورها خالل القرن العشرين وامتد إلى القرن الحادي والعشرين. لذا فقد اهتمت العديد من الدول بتطوير 

تدريسه بما يسهم في إتاحة الفرصة للطالب الستيعاب المفاهيم العلمية وربط ما يتعلموه بالحياة اليومية. 

أن مادة العلوم تعتبر مجاال خصبا لتنمية مهارات التفكير خاصة التفكير  الى (٢٠٢٢)الشمري ويشير 

لمنهج  االبتكاري لدى الطالب وذلك لما تتضمنه من موضوعات متعددة، فتدريس العلوم لم يعد مجرد نقل

مستقل كما أنها  تربوي لكن صار عملية تفاعل وتوجيه وممارسة أنشطة تمكن الطالب من التفكير على نحو

إنها تهتم بتكوينهم ونموهم  الىتساعدهم على بناء معارفهم وتطوير فهمهم عن العالم الطبيعي باإلضافة 

، ويمكننا القول أن المهمة األساسية لتدريس العلوم أصبحت تعليم الطالب يالعقلي، والوجداني، والمهار

 فجاء الكتاب االلكتروني ليجعل من مية ناقدةوعلوعصرية  كيف يتعلمون وكيف يفكرون بطريقة ابتكارية

عناصر  الىاهداف تعليمية مصاغة بصورة سلوكية، باإلضافة  علىالمهمة أمر ممكن، وذلك الحتوائه هذه 

 .(2019مبنية في ضوء معايير تربوية وفنية )الغامدي،
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  دراسةمشكلة ال

 ال العملي والنشاط العملي، بالنشاط مادته ىمحتو ارتباط األخرى المواد عن العلوم مادة يميز ما أكثر إن

 الكتاب هو التعليم مجال في التقنيات هذه أبرز ومن ، الحديثة التقنيات استخدام دون ممارسته يمكن

 التفاعلي االلكتروني الكتاب أهمية الى( 2016العبسي،)و(  2019الدهام،) وأشارا ، التفاعلي االلكتروني

 استخدام واقع على التعرف في تتركز الدراسة هذه مشكلة فإن سبق ما على اءاوبن ، العلوم مادة تدريس في

 وجهة على التعرف خالل من وهذا المتوسطة المرحلة في العلوم تدريس في التفاعلي االلكتروني الكتاب

 .جدة بمدينة المتوسطة المرحلة معلمي نظر

 أسئلة الدراسة

 المحددات تتضمن التي التساؤالت من عدد بصياغة الباحثة متقا الدراسة اليها تسعي التي األهداف لتحقيق

  -:وهي التساؤالت من عدد الدارسة تطرح بالدراسة، الخاصة المختلفة

 معلمي نظر وجهة من العلوم تدريس في التفاعلي االلكتروني الكتاب استخدام واقعما هو : رئيس تساؤل

  ؟جده بمدينة المتوسطة المرحلة

 :وهي الفرعية االسئلة من عدد لسؤالا هذا من ويتفرع 

 من جده بمدينة المتوسطة بالمرحلة العلوم تدريس في التفاعلي االلكتروني الكتاب استخدام مدى ما  -1

 ؟ المادة معلمي نظر وجهة

 المرحلة معلمي نظر وجهة من العلوم تدريس في التفاعلي االلكتروني الكتاب استخدام معوقات ما  -2

 ؟ جدة نةبمدي المتوسطة

 أهداف الدراسة

 أهداف تحديد ويتمثل علمية، نتائج الى الوصول سبيل في األساسية الخطوات من الدراسة أهداف تحديد يعد

 الحالية الدراسة وتستهدف  فرعية تساؤالت عدة منه وتنبثق يطرح رئيس بحثي تساؤل أو عبارة في الدراسة

 نظر وجهة من العلوم تدريس في التفاعلي اللكترونيا الكتاب استخدام واقع على التعرف: رئيس كهدف

 .جده بمدينة المتوسطة المرحلة معلمي

 :وهما فرعيين هدفين لنا يبرز الرئيس الهدف هذا ومن

 المتوسطة بالمرحلة العلوم تدريس في التفاعلي االلكتروني الكتاب استخدام مدى على التعرف  -1

 . العلوم معلمي نظر وجهة من جده بمدينة

 المادة معلمي نظر وجهة من العلوم تدريس في التفاعلي االلكتروني الكتاب استخدام معوقات ديدتح -2

 .جدة بمدينة المتوسطة بالمرحلة
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 أهمية الدراسة 

 :هي، االعتبارات من عدد خالل من الدراسة هذه أهمية تتضح

 مدينة في المتوسطة ةالمرحل في التفاعلي الكتاب استخدام واقع معرفة تناولت التي الدراسات ندرة -1

 . الباحثة علم حد على ، جدة

 .المناهج تطوير في منها لالستفادة العلوم مادة في التفاعلي الكتاب حول واحصائيات معلومات توفير -2

 .عليها التعرف خالل من وذلك العلوم في التفاعلي الكتاب استخدام المعوقات تذليل في المساهمة -3

 حدود الدراسة 

 : التالية الحدود في البحث هذا يقتصر

 .العلوم تدريس في التفاعلي االلكتروني الكتاب استخدام واقع :الموضوعية الحدود

 .المتوسطة بالمرحلة العلوم ومعلمات معلمي من عينة :البشرية الحدود

 .جدة بمدينة المتوسطة المرحلة مدارس :المكانية الحدود

 .( ه1443-1442)الدراسي العام من الثاني لدراسيا الفصل خالل البحث تطبيق تم :الزمانية الحدود

 

  مصطلحات الدراسة

 : وهي لها اجرائية تعريفات بعمل الباحثة قامت المفاهيم من مجموعة على الدراسة هذه وتحتوي

 واقع  

ً  الباحثة تعرفه  .التفاعلي للكتاب المتوسطة بالمرحلة العلوم معلمي استخدام لمدي لدقيق وصف إنه اجرائيا

 التفاعلي تابالك 

 التقليدية الكتب عن ويختلف االلكترونية النصوص أشكال من شكل إنه (2 ص ،2016) العبسي يعرفه

 . التفاعلية من كبير قدر تتطلب التي الرقمية التحسينات على باحتوائه

 حتويوي المتوسطة للمرحلة العلوم لمادة الدراسي للمقرر المصاحب التفاعلي الكتاب إنه الباحثة وتعرفه

  .الدرس استيعاب على الطالب وتساعد تفاعلية أكثر عناصر على
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 اإلطار النظري 

 التفاعليااللكتروني الكتاب  

، ت ، ويمكن القول إنه من أخترعهإن أول من استخدم لفظ )الكتاب التفاعلي او االلكتروني ( هو مايكل هار

لتحويل كتب التراث الى كتب الكترونية م ، عندما أطلق هارت مشروع جونتبرج  1971وذلك في عام 

 ( .16،  2016)العبسي ، 

ومن وقتها سار الكتاب االلكتروني  ال غني عنه في أي مجال من المجاالت ، ففي مجال التعليم يعتبر  

الكتاب المدرسي المرجع األساسي الذي يرجع إليه الطالب في تحصيل دروسه ، ويقدم له المنهج المدرسي 

(  إال إنه ال يمكن االستغناء عن الكتاب التفاعلي فالطالب يجد 543،  2009، يعلب )السيد في شكل مكتو

فيه تسجيالت صوتية وصور مرئية ثابتة ، ومشاهد فيديو وجداول ورموز  فهو يضمن له تحقيق األهداف 

 .(35، 2013المرجوة من التعليم  بكفاءة وفاعلية )أبو زيده ، 

 التفاعليمفهوم الكتاب االلكتروني  -

نه محتوى رقمي يشبه الكتاب المطبوع من حيث الشكل ، فهو يتكون من صفحة أب( 2015) عرفه خميس

غالف خارجي وبداخلها صفحة غالف داخلي ، ويعقبه فهرس ثم مقدمة ، تليها أبواب وفصول ، ومقومه 

ابتة والمتحركة ، األساسي النصوص االلكترونية المدعومة بوسائط متعددة مثل الصوت ، والرسوم الث

باإلضافة الى المحاكاة االلكترونية بتنسيقات مختلفة وعلى روابط شعبية ، وفي بعض األحيان يشتمل على 

أدوات للتعليق والعالمات المرجعية ، وكتابة المذكرات ، باإلضافة الى مميزات تفاعلية أخرى ، وإمكانيات 

 البحث والتخصيص أيضاً.

( إنه " عرض لمحتوى كتاب في صورة رقمية عبر أحد 187،  2017لعليم )كما يعرفه الدرويش وعبدا 

وسائط التخزين ، وقد تكون أقراص مدمجة أو مواقع الكترونية على االنترنت ، وهو بمثابة أسلوب لعرض 

المعلومات ويتضمن نصوص ورسومات و الصور والحركات والمؤثرات الصوتية ولقطات الفيديو ويكون 

 ".متكاملهيئة كتاب  على

 مميزات الكتاب االلكتروني التفاعلي  -

  (cox, 2001( و )٤٠، ص ٢٠١٣ذكر العديد الباحثين مميزات الكتاب االلكتروني كدراسة ابوزيدة )

 هم هذه المميزات:أومن 

 ..قلة تكلفته عن الكتب المطبوعة١

 .يمتاز بسهولة البحث فيه عن معلومات محددة وفي وقت أقل.٢
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 .ث تمد القارئ بمعلومات اضافية.التفاعلية حي٣ 

 . يوفر الحيز المكاني ألنه يمكن جمع العديد من الكتب في قرص مدمج واحد.٤ 

 .. يمكن تعديل المادة الواردة فيه٥ 

 .ستخدام الحاسوب واالجهزة الرقمية. يسهل قراءته با٦ 

 . يسهل عرضه على الطالب في القاعات بوحدة عرض البيانات.٧ 

 لى وسائل متعددة منها الرسوم المتحركة ولقطات الفيديو باإلضافة الى المؤثرات الصوتية. احتوائه ع٨ 

(Cox. 2001). 

 أنواع الكتاب االلكتروني -

 :لىإ (٢٠، ص:٢٠١٩) الغامدي قسمها

رة وهو كتاب يقدم خدمات تفاعلية تتجاوز مجرد عرض نص الكتاب في صو كتاب الكتروني تفاعلي: .1

ويمتاز بعدة مميزات وهي: تحويل النص الى صوت، والربط بمقاطع ث فيه، الكترونية وإتاحة البح

فيديو أو تجارب أو مواقع على الشبكة، باإلضافة الى وجود التدريبات واالختبارات الذاتية، وإمكانية 

 تقليب الصفحات. 

 ,HTML, PDFوهو عبارة عن نص مكتوب في شكل ملفات ) كتاب الكتروني غير تفاعلي:.  .2

Microsoft Word)، تضاف لها بعض الصور، ويمتاز بإمكانية استعراضها بشكل  ويمكن أن

البحث في  في:إتاحته لمجموعة من األدوات تتمثل  الى باإلضافةمباشر أو عن طريق برامج خاصة، 

تكبير وتصغير الخط، إضافة التعليقات في الحواشي، وتظليل الكلمات  التراجع،النص، التقدم، 

طها، ووضع مؤشر عند مواقف معينة، وتحديد آخر موضع تم التوقف عنده في والسطور وتخطي

 القراءة.

  معوقات الكتاب التفاعلي -

 ن الكتاب التفاعلي يصاحبه بعض المعوقات والبد لنا نذكرها، تتمثل في:إ

 .الوجدانيو يالمهارالجانب المعرفي أكثر من االهتمام بالجانب  علىن التركيز االكبر للكتاب التفاعلي إ. ١

 .األخرىحاستي السمع والبصر فقط ويهمل الحواس  على. الكتاب التفاعلي يركز ٢ 

 .انشاء بنية تحتية من معامل الحاسوب وأجهزة الحاسب الى. يحتاج ٣ 

 .ن استخدام الكتاب التفاعلي ينبغي تدريب الطالب والمعلمين قبل البدء في استخدامهإ. ٤ 
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اسعار تصميم  رتفاعاه وذلك الرتفاع تكاليف االجهزة ودايات استخدام. ارتفاع تكلفته خاصة في ب٥ 

رسوم االتصال  الى باإلضافة، والصيانةالبرمجيات كذلك وتطويرها وتحديثها، وخطوط االتصال 

 باألنترنت.

 .الكتاب المدرسي علىن عدد ال بأس به من الطالب ال يفضلونه في التعلم، ويعتمدون أ. ٦ 

وسهم امام الحاسوب لفترات شاكل الصحية التي قد يتسبب فيها لبعض الطالب جراء جل. هناك بعض الم٧ 

 .(٢٠١٧)الحماد ، ال مسعد،  طويلة

 

 الدراسات السابقة 

قامت الباحثة بعمل مسح مكتبي للدراسات والبحوث السابقة التي أتيحت لها فرصة االطالع عليها في ميدان 

غير المباشرة بموضوع الدراسة بهدف تحديد موقف الدراسة في  التخصص، سواء ذات الصلة المباشرة أو

ضوء هذه الدراسات والبحوث السابقة عليها، وكذلك تحديد أهم أهدافها وفروضها تحديداُ موضوعياً دقيقاً، 

والتعر ف على أوجه الشبه واالختالف في المناهج المستخدمة والمتغيرات التي بنيت عليها فروض تلك 

بحوث، ثم مقارنة نتائج هذه الدراسات والبحوث السابقة، بما تنتهي إليه الدراسة الحالية من الدراسات وال

 نتائج.

 (  2022)الشمري دراسة 

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على واقع ممارسة معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة ألساليب تنمية مهارات 

ث المنهج الوصفي وتمثلت ادوات الدراسة في إعداد بطاقة التفكير االبتكاري بمنطقة حائل ، واستخدم الباح

معلم علوم بالمرحلة المتوسطة بمنطقة حائل، وتوصل البحث الى   29مالحظة، وتمثلت عينة الدراسة في 

أن ممارسة معلمي العلوم ألساليب تنمية مهارات التفكير االبتكاري جاء بدرجة متوسطة، وكانت أقل 

 بمهارات األصالة حيث جاءت ضعيف.الممارسات هي المتعلقة 

  (2020 )دراسة العريني  

هدفت الدراسة الى معرفة واقع استخدام معلمات اللغة االنجليزية في المرحلة المتوسطة للكتاب التفاعلي في 

التدريس، واستخدمت المنهج النوعي )دراسة حالة (، وتمثلت أدوات الدراسة في : المقابلة الفردية 

لمشاركة، خلصت الدراسة الى استخدام الكتاب التفاعلي اظهر فاعلية وتحقيق االهداف المرجوة والمالحظة با

 منه. 
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  (2019)الغامدي دراسة 

يهدف البحث الى إعداد قائمة بالمعايير والمواصفات الفنية الخاصة بتصميم الكتب االلكترونية الدراسية، 

ة االلكترونية للصف الثاني المتوسط ، ووضع تصور والكشف عن نواحي القوة والضعف في الكتب الدراسي

مقترح لما ينبغي عليه أن تكون الكتب الدراسية االلكترونية ، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، 

تمثلت عينة الدراسة في كتاب العلوم االلكتروني للصف الثاني المتوسط، استخدم استمارة االستطالع 

اسة وخلص البحث الى : انه يجب ان تحتوي الكتب االلكترونية الدراسية على اهداف واالستبانة كأدوات للدر

تعليمية مصاغة بصورة سلوكية ، وتنظيم لمحتويات الكتاب االلكتروني ، وان تكون هذه العناصر مبنية في 

 ضوء معايير تربوية وفنية.

 ( 2019دراسة الدهام )

ستخدام الكتاب االلكتروني في تنمية بعض مهارات العلوم هدفت هذه الدراسة الى التعرف على فاعلية ا

لدي طلبة الصف الرابع األساسي، واستخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي وتمثلت ادوات الدراسة في 

طالبة من طالبات الصف الرابع 50تطوير بطاقة مالحظة واختبار تحصيلي، وتمثلت عينة الدراسة في 

في تنمية  0.05ى وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوي الداللة أقل من االساسي، وخلصت الدراسة إل

 مهارات العلوم تعزي إلى الكتاب االلكتروني ولصالح المجموعة التجريبية.

  ( 2017دراسة الحماد، آل مسعد ) 

دراسية هدفت الدراسة الى معرفة واقع استخدام الكتاب التفاعلي في تعليم اللغة االنجليزية في المراحل ال

ومعوقات استخدامه وذلك من وجهة نظر معلمي اللغة االنجليزية ومشرفيها في مدينة الرياض ، استخدمت 

مشرف تربوي، وتمثلت اداة الدراسة  ١٨معلم و ١٣٥الدراسة المنهج الوصفي ، وتكونت عينة الدراسة من 

ي في تعليم اللغة االنجليزية في في االستبيان ، وتوصلت الدراسة الى أن  واقع استخدام الكتاب التفاعل

 .المراحل الدراسية بمدينة الرياض بشكل عام كان بدرجة متوسطة

هدفت هذه الدراسة الى استقصاء أثر توظيف كتاب تفاعلي في تنمية المفاهيم  (2016دراسة العبسي )

دم الباحث المنهج ومهارات التفكير فوق المعرفي بمادة العلوم لدي طالبات الصف السابع األساسي، واستخ

التجريبي وتمثلت ادوات الدراسة في تحليل مضمون واختبار مهارات واختبار المفاهيم، وتمثلت عينة 

طالبة من طالبات الصف السابع االساسي بمدرسة بنات رفح االعدادية بقطاع غزة. وخلصت  ٨٠الدراسة في 

بين متوسطي درجات طالبات  0.05ل من الدراسة الى وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوي الداللة أق

المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم واختبار مهارات التفكير فوق 

 .المعرفي لصالح طالبات المجموعة التجريبية
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 Fray (2014)دراسة فري 

 التفاعلية المزايا تأثير وكيفية الفهم في ةالتفاعلي االلكترونية الكتب انعكاسات على التعرف الى الدراسة هدفت

 الدراسة عينة ،وتكونت المختلط المنهج الباحث واتبع القراءة، أثناء والسلوكيات الفهم على االلكترونية للكتب

ً ( ٣٠) من  لمدة العينة أفراد مع فردية مقابالت في الدراسة ادوات وتمثلت ، الثاني الصف من وطالبة طالبا

 القصص في كبيرة بصيرة أظهروا الطالب أن الدراسة وتوصلت دقيقة،( ٣٠) مدتها تدورا في سنتين

 الحرجة واألحداث الشخصيات دوافع حول استنتاجات وقدموا التفاعليين، الكتابين ضمن المطروحة

  .للقصص

 Selthofer (2014)دراسة 

 ،واإللكترونية المطبوعة كتبال تصميم في المستخدمة األساسية العناصر مقارنة الى الدراسة هذه تهدف

 و 2010 عامي بين كرواتيا في واإللكتروني مطبوع شكل في نشرت كتب عشرة في الدراسة عينة وتمثلت

 أن البحث نتائج واظهرت والمقابالت البصري المحتوى تحليل فهي المستخدمة الدراسة اداة اما ، 2012

 الكتاب قراء وعلى اإللكترونية األشكال ميزات على كبير بشكل تعتمد اإللكتروني للكتاب الرسمية العناصر

 .للنقل قابلة و للبحث قابلة أنها هي اإللكتروني للكتاب الرئيسية المزايا وإن اإللكتروني

 Kissinger   (2013) دراسة 

 خالل من تستخدم التي اإللكترونية الكتب من الطلبة استفادة مدى على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 االجتماع علم مقرر يدرسون ممن طالبا( 12) في الدراسة عينة وتمثلت ، أنواعها بمختلف المتنقلة األجهزة

 هيئة عضو إلى باإلضافة ، األمريكية المتحدة بالواليات الحكومية فلوريدا والية كلية في الجامعية بالمرحلة

 كفاءة الى الدراسة وخلصت ، المقابالت اداة على الدراسة واعتمدت ، المقرر هذا بتدريس قام الذي التدريس

  .التعليمية العملية في المتنقلة األجهزة بواسطة المستخدمة التعليمية الكتب

 الدراسات السابقة علىالتعليق 

تنوع اهتمام القائمين بالدراسات األجنبية والعربية السابقة بالعديد من  من حيث الموضوع: -1

، يمعرفة واقع الكتاب االلكترونفهناك دراسات تناولت  بالكتاب االلكتروني الموضوعات الخاصة 

تصميم ، ودراسات تناولت دور الكتاب االلكتروني في تنمية المهاراتوهناك دراسات تناولت 

 .تأُثير استخدام الكتاب االلكتروني ودراسات تناولت ، الكتاب االلكتروني
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اعتمدت الدراسات العربية واألجنبية في هذا المجال وبالعديد من المتغيرات  من حيث العينة: -2

لعينة الميدانية فإنها تقتصر اعينات مختلفة, معظم الدراسات السابقة في هذا المجال في  علىالمختلفة 

، وتري الباحثة إن هناك قصور في هذا الجانب من الدراسات السابقة حيث الطالب والمعلمين على

 في المدارس والوزارات .ات المدراء والقياد علىبالتطبيق إنه يجب أن تتنوع 

سات السابقة العربية واألجنبية العديد من األدوات منها أداة ااستخدمت الدر :من حيث األدوات -3

كبيرة من  استفادةوقد استفادت الباحثة واختبار مهارات واختبار المفاهيم واالستبيان والمقابلة 

 أنسب األدوات إلجراء بحثها. الختياراالستمارات مما أتاح لها الفرصة  علىالتعرف 

العربية في هذا المجال اتضح ان معظمها الدراسات األجنبية و على االطالعبعد  من حيث المنهج: -4

وهذا شيء طبيعي حيث يعتبر هذا المنهج  بشقيه المسحي والتحليلي  قد استخدمت المنهج الوصفي

منهج الضا استخدمت أيكما  من أكثر المناهج التي تمكن الباحثين من تحقيق األهداف المرغوبة منها،

وهذا جيد ألنه اصبح  المختلط ، وهناك دراسات استخدمت المنهجالتجريبي وشبه التجريبي 

 .النوعياستخدامه نادر جداً.. وهناك دراسات استخدمت منهج 

 :أظهرت نتائج الدراسات السابقة أن - من حيث النتائج: -5

 منه. استخدام الكتاب التفاعلي اظهر فاعلية وتحقيق االهداف المرجوة*            

 .ممارسة معلمي العلوم ألساليب تنمية مهارات التفكير االبتكاري جاء بدرجة متوسطة*             

 واقع استخدام الكتاب التفاعلي بمدينة الرياض بشكل عام كان بدرجة متوسطة. *            

  .اهداف تعليمية مصاغة بصورة سلوكية علىتحتوي الكتب االلكترونية الدراسية  *            

 .ة في القصص المطروحة ضمن الكتابين التفاعليينبصيرة كبير الطالب أظهروا*             

 من الدراسات السابقة االستفادة 

 من خالل االطالع على الدراسات السابقة فقد أمكن االستفادة منها في النقاط التالية:

 المشكلة البحثية وأهم متغيراتها تحديداً دقيقا. علىالوقوف  -1

 الدراسة.تحديد بعض التعريفات اإلجرائية الخاصة ب -2

 المناهج واألدوات البحثية األكثر مالئمة للدراسة. علىالتعرف  -3

 وتفسيرها. الخاصة بها مع نتائج الدراسة مقارنة النتائج -4 
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 االجراءات المنهجية للدراسة الميدانية

 منهج الدراسة

ي، كما انه دراسة الواقع او الظاهرة كماه علىالذي يركز المسحي استخدمت الباحثة المنهج الوصفي 

ً  اإنه يعبر عنها تعبيراً كميً  الىيهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ، باإلضافة   .وكيفيا

  مجتمع وعينة الدراسة

 يتمثل مجتمع الدراسة في جميع معلمي العلوم في مدارس المرحلة المتوسطة بمدينة جدة 

 مفردة.50بلغ عددها لقد قامت الباحثة باختيار عينة عشوائية تمثل خصائص وصفات مجتمع البحث و

 اداة الدراسة 

عملية جمع البيانات الذى يتيح  فيإجراءاتها المنهجية على استخدام المسح بالعينة  فياعتمدت الدراسة 

كما  حيث تم إعداد استمارة استبيان  المعلومات الخاصة بطبيعة الدراسة ،الحصول على البيانات و

 يلي :

 * بناء االستبيان في صورته االولية

 إلعداد االستبيان قامت الباحثة بما يلي :

سس الكتب والدراسات العلمية التي تتعلق بتصميم او اعداد االستبيان ، وما هي اال على.االطالع ١

 .(2010)الجرحاوي،  ،(2010)السبيعي ، التي يجب مراعاتها عند اعداده

دراسة و (،٢٠١٩غامدي )دراسة ال وهي: المراجع ذات الصلة بموضوع البحث على. االطالع ٢

 (.٢٠١٧)الحماد، آل مسعد 

مجموعة من  علىثم  له،المشرف التابعة  على. قامت الباحثة بعرض االستبيان في صورته االولية ٣

 المحكمين إلبداء مالحظاتهم عليها.

  النهائية*االستبيان في صورته 

االستبيان في صورته النهائية من  تكون التعديالت،بعد مراعاة جميع المالحظات التي قيلت، واجراء 

 محورين وهم:

واقع استخدام الكتاب االلكتروني التفاعلي في تدريس العلوم من وجهة نظر معلمي  :االول المحور. ١

 ( اسئلة5ويضم هذا المحور ) جده،المتوسطة بمدينة  المرحلة

يس العلوم من وجهة نظر معوقات استخدام الكتاب االلكتروني التفاعلي في تدر المحور الثاني:. ٢

 ( أسئلة.٤، ويضم )متوسطة بمدينة جدهال المرحلةمعلمي 
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 القبليالمنهجية المتعارف عليها من حيث التصميم واالختبار  االستمارة للقواعدوبعد إخضاع 

ثم التحليل  والنسب،للبيانات وإحصاء التكرارات  الكمي، واستخدم أسلوب التحليل البعديواالختبار 

داللتها صورتها الرقمية والخروج بالنتائج وتفسيرها واستنباط  فيللقيام بتحليل البيانات  الكيفي

  تحقيق أغراض الدراسة. في يفيومؤشراتها وبما 

 االستبيانإجراءات الصدق والثبات الستمارة 

 اختبار الصدق

األسئلة  مطابقة مدىمجموعة من المحكمين بغرض تقييم  علىقامت الباحثة بعرض االستمارة 

 تم التوصل لصياغة االستمارة في صورتها النهائية. تعديالتهم علىة، وبناء ألهداف الدراس

 ر الثباتاختبا

 قامت الباحثة بحساب معامل الثبات الستمارة االستبيان من خالل:

لتي تم % من العينة األصلية ا10القبلي والبعدي لعينة تمثل نسبة  االختباراختبار ثبات األداة بأسلوب 

وهو معامل ثبات  0.95و 0.92تطبيق الدراسة عليها وبحساب معامل الثبات تبين إنه يتراوح بين 

 مقبول ودال إحصائياً.

  اإلحصائيةأساليب المعالجة 

الحاسب اآللي، ثم  الى -بعد ترميزها  -من جمع بيانات الدراسة ومراجعتها ثم إدخالها  االنتهاءبعد 

برنامج " الحزمة اإلحصائية للعلوم  باستخدامواستخراج النتائج اإلحصائية جرت معالجتها وتحليلها 

 الى، ونظرا الن متغيرات الدراسة اسمية فقد لجأت الباحثة SPSSاالجتماعية " والمعروف باسم 

 المعامالت واالختبارات والمعالجات اإلحصائية التالية:

 التكرارات البسيطة والنسب المئوية. -1

 لحسابي واالنحراف المعياري.المتوسط ا -2

 ئوي والذي يحسب المعادلة التالية:الوزن النسبي الم -3

 العبارة. علىالدرجة العظمي لإلجابة ÷  100×المتوسط الحسابي 

لدراسة شدة واتجاه العالقة  (Pearson Correlation Coefficient)معامل ارتباط بيرسون  -4

افة أو النسبة، وقد اعتبرت العالقة ضعيفة إذا كانت قيمة االرتباطية بين متغيرين من مستوي المس

وتم قبول نتائج  .0.70، وقوية إذا زادت عن 0.70 – 0.30، ومتوسطة ما بين 0.30المعامل أقل من 

 فأقل. 0.05% فأكثر، أي عند مستوي معنوية  95االختبارات اإلحصائية عند درجة ثقة 
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 بيانات الدراسة ومناقشة نتائجهاحليل ت

وذلك من خالل استعراض كل تساؤل من ستقوم الباحثة في هذا الفصل بعرض وتحليل بيانات الدراسة 

في جدول منفصل بعرض التكرارات والنسب المئوية التي تم الحصول عليها ويتم مناقشة  االستبانةتساؤالت 

 وتفسيرها.حليلها نتائج كل تساؤل من هذه التساؤل بعد الجدول الذي يعرض النتائج الخاصة به ثم ت

 العلومتدريس استخدام المعلم للكتاب التفاعلي في  مدى :(1جدول )

 

% من العينة 64ان  الى وتشير النتائجاستخدام المعلم للكتاب التفاعلي في العلوم  مدىيوضح الجدول السابق 

يستخدمونه  % ال6في حين أن  األحيان،يستخدموه في بعض % 30بينما يستخدمون الكتاب التفاعلي دوماً 

 استخدام التقنيات في التعليم. الىة تطلع المعلم في المرحلة المتوسط الىاطالقاً، وترجع الباحثة هذا 

 العلوم تدريس لكتاب التفاعلي فيارؤية المعلم ألهمية استخدام : (2جدول )

 % ق. م ك العلوم تدريس كتاب التفاعلي فيالرؤية المعلم ألهمية استخدام 

 58 23,0 29 له أهمية  نعم

 34 22,0 17 تكون له أهمية أحيانا

ً ل  8 5,0 4 يس له أهمية مطلقا

 100 50,0 50 اإلجمالي 

 

 الىالعلوم وتشير النتائج  تدريس  يوضح الجدول السابق رؤية المعلم ألهمية استخدام للكتاب التفاعلي في

 يروا أنه % 34بينما  في العلوم التفاعلي  االلكتروني الكتابلديهم رؤية بأهمية استخدام % من العينة 58ن أ

 يروا انه ال أهمية% 8، في حين أن ال يكون له أي أهمية ىمية وفي أحيان أخرتكون له أه في بعض األحيان

 ً أهمية وفائدة  مدى الىيشير  هذاأن الباحثة  ىر، وتالستخدام الكتاب االلكتروني التفاعلي في العلوم  مطلقا

 استخدام الكتاب االلكتروني التفاعلي في العلوم في المرحلة المتوسطة.

 % ق. م ك العلوم تدريس استخدام المعلم للكتاب التفاعلي في مدى

 64 25,0 32 استخدمه دوما

 30 20,0 15 استخدمه احيانا

 6 5,0 3 اطالقاً  ال استخدمه

 100 50,0 50 اإلجمالي 
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 العلوم تدريس لكتاب التفاعلي فيااستخدام  استفادة الطالب من مدى :(3جدول )

 

استفادة الطالب من استخدام الكتاب التفاعلي في تدريس العلوم، فجاءت  مدىوضح الجدول السابق ي

تالها في المركز الثاني )يستفيدون في بعض  %،50)يستفيدون بشكل كبير( في المركز األول بنسبة بلغت 

يستفيدون اطالقاً ( % ، بينما جاء في المركز األخير ) ال  40في المركز الثاني بنسبة  بلغت  الدروس(

للكتاب التفاعلي في تدريس العلوم وأن الطالب يعتمدون  ىالقصواألهمية  على% ، وهذا يدل 10بنسبة بلغت 

  عليه كمرجع أساسي في فهم واستيعاب المادة.

  لعلومللكتاب التفاعلي في تدريس ا المعلم استخدامموعد  :(4جدول )

 % ق. م ك  في تدريس العلومفاعلي موعد استخدام المعلم للكتاب الت

 40 19,0 20 في جميع الحصص

 40 19,0 20 افي حصص المادة

 6 12,0 10 في حصص االنتظار

 100 50,0 50 اإلجمالي 

 

 العلوم،دام المعلم للكتاب االلكتروني التفاعلي في تدريس يوضح الجدول السابق الحصص المناسبة الستخ

 %،40بلغت حصص المادة( بنسب متساوية  )فيو  الحصص(جميع  )فيالً من فقد جاء في المركز األول ك

 %. 6خير بنسبة بلغت حصص االنتظار( في المركز األ )فيوجاءت 

 

 

 

 

 % ق. م ك ومفي تدريس العل استفادة الطالب من استخدام الكتاب التفاعلي مدى

 50 25,0 25 يستفيدون بشكل كبير

 10 10,0 5 اطالقاال يستفيدون 

 40 15,0 20 يستفيدون في بعض الدروس

 100 50,0 50 اإلجمالي 
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 العلوم تدريس التفاعلي في الكتابتوافر االجهزة المناسبة الستخدام  مدى :(5جدول )

 % ق. م ك علومالتدريس في  الكتاب التفاعلي االجهزة المناسبة الستخدامتوافر  مدى

 46 20.4 23 نعم

 54 29.6 27  ال

 100 50,0 50 اإلجمالي 

 

% 54توافر األجهزة المناسبة الستخدام الكتاب التفاعلي في تدريس العلوم، يري  مدىيوضح الجدول اسابق 

ة الستخدام الكتاب من معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة بمدينة جدة أن هناك عدم توافر لألجهزة المناسب

% من عينة الدراسة أن األجهزة المتوافرة كافية 46 يرىااللكتروني التفاعلي في تدريس العلوم، بينما 

 الستخدام الكتاب االلكتروني في تدريس العلوم.

 كتاب التفاعلي في العلومال لوجود معوقات الستخدام المعلمرؤية :(6جدول )

 % ق. م ك العلومتدريس كتاب التفاعلي في الستخدام ال رؤية المعلم لوجود معوقات

 98 25,0 49 نعم

 2 20,0 1 ال

 100 50,0 50 اإلجمالي 

 

، يوضح الجدول السابق رؤية المعلم لوجود معوقات الستخدام الكتاب االلكتروني التفاعلي في تدريس العلوم

االلكتروني التفاعلي في تدريس العلوم،  % من عينة الدراسة أن هناك معوقات الستخدام الكتاب98 ىير

  الستخدام الكتاب االلكتروني التفاعلي في تدريس العلوم.% من العينة انه ليس هناك أي معوقات 2بينما يري 

 من وجهة نظر المعلم الستخدام الكتاب التفاعلي هم المعوقاتأ :(7جدول )

 % ق. م ك جهة نظر المعلماهم المعوقات الستخدام الكتاب التفاعلي من و

 40 21,7 20 عدم وجود دليل للمعلم

 10 4,0 5 لقلة الوقت استخدامهزيادة النصاب تؤدي لعدم 

 8 3,6 4 ال يلبي جميع احتياجات الطالب الكتاب

 16 7.0 8 في التحضير أكبربحاجة لجهد 

 6 2.9 3 عدم وجود نسخة للطالب منه

 20 10.8 10 التفاعلي يئة الستخدام الكتابالبنية التحتية للمدارس غير مه

 100 50,0 50 اإلجمالي 
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اهم المعوقات الستخدام الكتاب االلكتروني التفاعلي في تدريس العلوم من وجهة نظر  يوضح الجدول السابق

بة ي المركز األول بنسفقد جاءت "عدم وجود دليل للمعلم" فجدة، معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة بمدينة 

% ، وجاءت "البيئة التحتية للمدارس غير مهيئة الستخدام الكتاب التفاعلي " في المركز الثاني 40بلغت 

% ، بينما 16بنسبة بلغت  %، وجاءت في المركز الثالث "بحاجة لجهد أكبر في التحضير "20بنسبة بلغت 

% ، وجاء 10" بنسبة بلغت في المركز الرابع جاء " زيادة النصاب تؤدي لعدم استخدامه لقلة الوقت 

% ، بينما " عدم وجود نسخة منه 8"الكتاب ال يلبي احتياجات الطالب" في المركز الخامس بنسبة بلغت 

 %.6في المركز األخير بنسبة بلغت  للطلبة " جاءت

 المعلم علىاستخدام الكتاب التفاعلي عبء  مدى :(8جدول )

 % ق. م ك المعلم علىعبء استخدام الكتاب التفاعلي  مدى

 30 16,0 15 نعم

 ً  20 8.0 10 أحيانا

 50 26,0 25 ال

 100 50,0 50 اإلجمالي 

 

% يرون 50أن نسبة  المعلم، علىعبء استخدام الكتاب االلكتروني التفاعلي  مدىيوضح الجدول السابق 

في  المعلم، علىيمثل عبء % من العينة يرون أنه  30بينما  المعلم، علىأن الكتاب التفاعلي ال يمثل عبء 

  المعلم. على% من العينة يروا أنه أحياناً يكون عبء 20حين أن 

 التفاعلي في تدريس العلومللحد من معوقات استخدام الكتاب  اقتراحات المعلم:( 9جدول )

 % ق. م ك في تدريس العلوم اقتراحات المعلم للحد من معوقات استخدام الكتاب التفاعلي

 18 10,0 9 توافر اجهزة الحاسب في المدرسةان ت

 30 16,0 15 تاب التفاعليكعمل دورات تدريبية للمعلمين لتدريبهم ع استخدام ال

 40 21,0 20 استخدام الكتاب االلكتروني علىان يكون هناك مختص في كل مدرسة يشرف 

 12 3.0 6 م مع استخدام الكتاب التفاعلييتم تطوير المعامل والفصول لتتالءان 

 100 50,0 50 اإلجمالي 
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يوضح الجدول السابق اقتراحات المعلم للحد من معوقات استخدام الكتاب التفاعلي في تدريس العلوم، جاء 

" في المركز األول بنسبة  استخدام الكتاب االلكتروني علىان يكون هناك مختص في كل مدرسة يشرف  "

عمل دورات تدريبية للمعلمين لتدريبهم ع استخدام المتاب  " بينما جاء في المركز الثاني %،40بلغت 

ان تتوافر اجهزة الحاسب في المدرسة" في المركز الثالث بنسبة  وجاء " %،30"بنسبة بلغت  التفاعلي

تاله في المركز األخير " ان يتم تطوير المعامل والفصول لتتالءم مع استخدام الكتاب  %،18بلغت 

 %.12 " بنسبة بلغتالتفاعلي

 خالصة نتائج الدراسة

كن من اقتراح مجموعة من التساؤالت ، ستحاول الباحثة مناقشة هذه النتائج لتتم علىلقد اشتملت الدراسة 

 .التوصيات المختلفة

 :تائج المتعلقة بتساؤالت الدراسةمناقشة الن

 : علوم من وجهة واقع استخدام الكتاب االلكتروني التفاعلي في تدريس ال ما هوالسؤال الرئيس

 نظر معلمي المرحلة المتوسطة بمدينة جده؟

واقع استخدام الكتاب االلكتروني التفاعلي في تدريس العلوم جاء بدرجة أن  الىشارت نتائج الدراسة أ

تقر بأهمية % 58 نسبة يستخدمون الكتاب بشكل دائم ، و% من عينة الدراسة 64متوسطة ، حيث أن  

% من عينة الدراسة يروا أنه يساعد الطالب في استيعاب 50أن  الىباإلضافة  الكتاب في تدريس المنهج ،

أن استخدام الكتاب االلكتروني التفاعلي مازال في طوره األول في  الىوتعزو الباحثة هذه النتيجة المنهج ، 

جة دراسة وتتفق هذه النتيجة مع نتيالمملكة العربية السعودية ، فمنطقي أن تكون درجه واقعه متوسطة ، 

أظهرتا أن واقع استخدام الكتاب  التي  ( 2017دراسة الحماد، آل مسعد ) ( و 2022الشمري )كالً من 

( والتي أظهرت نتائجها 2020العريني ) االلكتروني التفاعلي جاء بدرجة متوسطة ، وتختلف مع دراسة 

 .ية وتحقيق االهداف المرجوة منهاستخدام الكتاب التفاعلي اظهر فاعل

  استخدام الكتاب االلكتروني التفاعلي في تدريس العلوم بالمرحلة المتوسطة بمدينة جده  مدىما

 من وجهة نظر معلمي المادة؟

% 30بينما  دوماً،% من عينة الدراسة يستخدمون الكتاب التفاعلي 64نسبة أن  الىشارت نتائج الدراسة أ

يتم استيعاب المنهج  حتىم المعلم باستخدام التقنية في التعليم اهتما الىوترجع الباحثة هذا  أحياناً،يستخدمونه 

 الطالب.من 
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  ما معوقات استخدام الكتاب االلكتروني التفاعلي في تدريس العلوم من وجهة نظر معلمي

 جدة؟المرحلة المتوسطة بمدينة 

  :ت فيعلوم تمثلمعوقات استخدام الكتاب االلكتروني التفاعلي في تدريس ال أنظهرت نتائج الدراسة أ

 *عدم وجود دليل للمعلم

 ة الستخدام الكتاب أ*البيئة التحتية للمدارس غير مهي

 * الكتاب التفاعلي بحاجة لجهد أكبر في التحضير 

 *زيادة النصاب تؤدي لعدم استخدامه لقلة الوقت 

 *الكتاب ال يلبي احتياجات الطالب 

 ب*عدم وجود نسخة من الكتاب التفاعلي للطال 

  التوصيات

 -: خرجت الباحث بعدة توصيات أهمها نتائج،ضوء ما تقدم من  يف

 ضرورة االهتمام من إدارة المدارس بالبنية التحتية حتي تتالءم مع استخدام الكتاب التفاعلي * 

 استخدام الكتاب االلكتروني التفاعلي علىعمل دورات تدريبية للمعلمين لتدريبهم  *

 تروني للعلوم كجزء أساسي من منهج العلوم للمرحلة المتوسطةإدراج الكتاب االلك *

 مقترحات لدراسات مستقبلية

 عليخدام الكتاب االلكتروني التفااستدراسة تحديات * 

واقع استخدام الكتاب االلكتروني التفاعلي في تدريس العلوم من وجهة نظر مشرفي المادة ومدراء * 

 المدارس

 رفع كفاءة المعلمين نحو استخدام الكتاب االلكتروني التفاعلي علىالبرامج التدريبية  أثر* 
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