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يف إكساب مهارات  Microsoft Publisherفاعلية برنامج 
تصميم مواقع الويب لدى طالبات الرتبية 

 العملية يف جامعة طيبة واجتاههن حنوه
 

 *جواهر بنت ظاهر محمد العنزي 

 

  

في إكساب مهارات تصميم مواقع الويب لدى طالبات التربية  Microsoft Publisherهدفت الدراسة الحالية إلى معرفة فاعلية برنامج  _امللخص

العملية في جامعة طيبة واتجاهاتهن نحوه، وتم استخدام املنهج شبه التجريبي وتمثلت أدوات الدراسة في بطاقة مالحظة، ومقياس االتجاه 

بقت الدراسة على عينة قوامها ثالث وثالثون طالبة من طالبات التربية العملية قسم التربية الفنية في نحو برنامج ميك
ُ

روسوفت بوبليشر، وط

، توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى spssجامعة طيبة، وبعد جمع البيانات ومعالجتها باستخدام برنامج 

وسطي درجات الطالبات في التطبيق القبلي والبعدي لبطاقة املالحظة، وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ( بين مت٠.٠٥≥ αالداللة )

( بين متوسطي درجات الطالبات في التطبيق القبلي والبعدي ملقياس االتجاه نحو برنامج ميكروسوفت بوبليشر، وفي ٠.٠٥≥ αمستوى الداللة )

توصيات منها: اإلفادة من برنامج ميكروسوفت بوبليشر في إنشاء مواقع الويب الخاصة والرسمية، تشجيع ضوء النتائج أوصت الدراسة بعدة 

منسوبي ومنسوبات املؤسسات التعليمية على إنشاء ونشر مواقع الويب الخاصة بهم، عقد املزيد من الدورات تدريبية ملنسوبي املؤسسات 

 ن برامج إعداد املعلمين واملعلمات في كليات التربية املهارات الرقمية الخاصة بإنشاء املواقع.التعليمية متعلقة بمهارات تصميم الويب، تضمي

 ميكروسوفت أوفيس، برنامج ميكروسوفت بوبليشر، تصميم الويب، مهارات تصميم الويب، االتجاه. :الكلمات املفتاحية
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في إكساب مهارات تصميم مواقع  Microsoft Publisherفاعلية برنامج 

 لية في جامعة طيبة واتجاههن نحوهالويب لدى طالبات التربية العم

 املقدمة. 1

أحدثت الثورة املعلوماتية التي يعيشها العصر الحالي تغيرات ملموسة       

على كافة األصعدة، وشملت تلك الثورة مجاالت عدة من ضمنها البرامج 

الحاسوبية التي أسهمت في تسيير األعباء اليومية واملتطلبات الحياتية، وال 

والتطوير تتوقف تلك البرامج عند إصدار معين بل إنها مستمرة بالتحديث 

املتوائم مع املستجدات التكنولوجية، وتأتي حزمة برامج ميكروسوفت 

في صدارة تلك البرامج؛ كونها ركيزة أساسية في  Microsoft Officeأوفيس 

إتمام األعمال املكتبية واألنشطة املتنوعة، وال يكاد يخلو منها أي جهاز 

 حاسوبي.

هي حزمة مكتبية  Microsoft Officeإن حزمة مايكروسوفت أوفيس       

من إنتاج شركة مايكروسوفت للبرمجيات وتضم مجموعة من البرامج 

، وبرنامج العروض  Microsoft Wordاملكتبية كبرنامج تحرير النصوص 

، وبرنامج ميكروسوفت أكسـل Microsoft PowerPointالتقديمية 

Microsoft Excel لبرنامج وغيرها، وتقوم الشركة بإضافة نسخ مطورة من ا

[، ويعد برنامج ميكروسوفت بوبليشر 1] 2019 أوفيسنسخة أخرها 

Microsoft Publisher  أحد منتجات تلك الحزمة وأكثرها استيعاًبا لكثير من

األنشطة واالحتياجات العملية، ويتميز بتعدد الخدمات التي يقدمها من 

إال إنه إنتاج املطويات والكتيبات وملصقات اإلعالنات وكروت الدعوة؛ 

مازال أقل استخداما من برامج حزمة ميكروسوفت أوفيس األخرى؛ 

كبرنامج ميكروسوفت وورد، أو ميكروسوفت بور بوينت، أو ميكرسوفت 

 [.2] أكسل

إن برنامج ميكروسوفت أوفيس مصمم الستيعاب معظم املتطلبات        

من تحرير التي يحتاجها كل من يمارس عمال مكتبًيا أو حتى منزلًيا بدًءا 

النصوص إلى إنشاء مواقع الويب؛ حيث يعد بديال مجانًيا مناسًبا لتصميم 

املواقع؛ مما أكسبه ميزة يتفرد بها عن باقي برامج ميكروسوفت أوفيس 

األخرى؛ وهذا ما دفع الباحثة للقيام بالدراسة الحالية التي تستقص ي دور 

 هذا البرنامج في إكساب مهارات تصميم املواقع. 

 مشكلة الدراسة. ٢

تعد مواقع الويب اإللكترونية حلقة وصل الغنى عنها بين القائمين       

عليها وبين املستفيدين منها، وأصبح إنشاء تلك املواقع من الضروريات 

لحة للجهات الرسمية وغير الرسمية
ُ
؛ ويوجد العديد من البرامج [2] امل

الفرصة الكاملة إلنشاء املهيأة لتصميم املواقع التي أتاحت لكل مستخدم 

موقعه االلكتروني دون عناء؛ ودون اللجوء إلى جهة متخصصة، وما يتبع 

ذلك من تكاليف مادية ال مبرر لها؛ ومع تعدد تلك البرامج يحتاج 

املستخدم إلى توجيهه إلى البرامج املناسبة واملتوفرة التي تمكنه من تصميم 

مؤسسات التعليمية ضمن قائمة موقعة بكل احترافية، ويـأتي املنتسبين لل

أولئك املستخدمين؛ نظًرا لحاجتهم إلى التواصل مع طالبهم خارج أسوار 

املدارس، حيث أصبح اإلنترنت جزًءا اليتجزأ من حياة الطالب اليوم، وفي 

[ إلى أن املعلمين يواجهون تحديا كبيًرا؛ حيث 3هذا الصدد أشار هوسكينز ]

ة يطلق عليهم جيل األلفية أو الجيل يقفون أمام جيل جديد من الطلب

الرقمي، الذين يعتمدون بشكل أساس ي في تنمية معارفهم على اإلنترنت، 

ويستقون معارفهم منه، ويتواصلون بشكل جيد مع معلميهم من خالل 

الشبكة العنكبوتية؛ مما يدل على أهمية إملام املعلمين بكل ما يتعلق 

ضرورة إكساب الطالب املعلم  بمهارات الشبكة العنكبوتية، ويستدعي

 [4,5].مهارات تطوير وبناء مواقع الويب التعليمية 

وهذا ما تضمنته توصيات املؤتمر الدولي األول للتعليم الرقمي في        

الوطن العربي حيث أكدت على ضرورة إعداد الكوادر البشرية املتخصصة 

لرقمية التي وأعضاء هيئه التدريس وتدريبهم على استخدام األدوات ا

تواكب املرحلة الحالية، وقد أثبتت العديد من الدارسات فاعلية إنشاء 

مواقع الويب في تنمية العديد من الجوانب، واكتساب العديد من املهارات؛ 

[، إال أن الواقع يشير إلى أن 7[، ودراسة عبد الوهاب ]6كدراسة الزهراني ]

واالتصاالت لم يواكبه تقدم التقدم الكمي في مجال تكنولوجيا املعلومات 

نوعي في تنمية مهارات املعلمين فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا وأدواتها 

[، وترى الباحثة أنه في هذا العصر الذي تهيمن عليه الرقمية 8الحديثة ]

واملعلوماتية، ويتعاظم فيه دور املكون التكنولوجي في كافة مناشط الحياة، 

صيغ جديدة، وحلول سريعة قادرة على تلبية كثير زادت الحاجة إلى إيجاد 

من املتطلبات التكنولوجية في بيئة التعليم، ويمكن ذلك من خالل تضمين 

العديد من املهارات التكنولوجية أثناء اإلعداد في كليات التربية؛ إلكساب 

الطلبة مهارات رقمية عديدة يأتي من ضمنها مهارات تصميم الويب؛ 

ة الرقمية التي تعيشها البالد وترتكز عليها رؤية اململكة استعداًدا للمرحل

٢٠٣٠. 

وعليه ينبغي االهتمام بإكساب املعلمين مهارات تصميم مواقع الويب        

نظرا ألهميتها في مجال التعليم؛ حيث تعد منصة إلكترونية مرجعية 

للطالب، ووسيلة تواصل مستمرة بين املعلم وطالبه، وحيث أن برنامج 

روسوفت بوبليشر متوفر ضمنًيا في حزمة برامج ميكروسوفت أوفيس، ميك

ومتواجد لدى كل مستخدم، ويتضمن أدوات لتصميم املواقع، لكنه غير 

شائع االستخدام رغم االمكانات التي يتيحها، والخدمات التي يقدمها؛ فقد 

ج رأت الباحثة القيام بالدراسة الحالية التي تسعى إلى معرفة فاعلية برنام

ميكروسوفت بوبليشر في إكساب طالبات التربية العملية مهارات تصميم 

 مواقع الويب واالتجاه نحو برنامج ميكروسوفت بوبليشر.

 أ. أسئلة الدراسة

 تسعى الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس ي التالي: 

في إكساب  Microsoft Publisherما فاعلية برنامج ميكروسوفت بوبليشر

مهارات تصميم مواقع الويب لدى طالبات التربية العملية في جامعة طيبة 

 واتجاههن نحوه؟

 ويتفرع منه األسئلة التالية:

 السؤال األول: ما هو برنامج ميكروسوفت بوبليشر؟

 السؤال الثاني: ما مهارات تصميم الويب؟ 

توى الداللة السؤال الثالث: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس

(α ≤بين متوسطي درجات الطالبات ف٠.٠٥ )ي والبعدي ــق القبلـــي التطبيــ 
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 لبطاقة املالحظة؟

السؤال الرابع: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

(α ≤بين متوسطي درجات الطالبات في التطبيق القبلي والبعدي ٠.٠٥ )

 ليشر؟ملقياس االتجاه نحو برنامج ميكروسوفت بوب

السؤال الخامس: ما فاعلية برنامج بوبليشر في إكساب طالبات التربية 

 العملية ملهارات تصميم الويب واالتجاه نحوه؟ 

 ب. أهداف الدراسة

 هدفت الدراسة إلى ما يلي: 

 التعرف على برنامج ميكروسوفت بوبليشر. -

 معرفة مهارات تصميم الويب. -

 αإحصائية عند مستوى الداللة )معرفة مدى وجود فروق ذات داللة  -

( بين متوسطي درجات الطالبات في التطبيق القبلي والبعدي لبطاقة ٠.٠٥≥

 املالحظة.

( ٠.٠٥≥ αمعرفة مدى فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

بين متوسطي درجات الطالبات في التطبيق القبلي والبعدي ملقياس االتجاه 

 نحو برنامج ميكروسوفت بوبليشر.

معرفة فاعلية برنامج بوبليشر في إكساب طالبات التربية العملية ملهارات  -

 تصميم الويب واالتجاه نحوه.

 ج. أهمية الدراسة

الرقمي الذي تهدف إليه رؤية  جاءت الدراسة متوائمة مع التحول        

، والذي يعتمد بشكل كبير على التعامل اإللكتروني، كما أنها ٢٠٣٠اململكة 

تعدد االستخدامات ومن 
ُ
تلفت األنظار إلى أحد برامج ميكروسوفت امل

 على أنها الدراسة العربية األولى على حد 
ً
ضمنها إنشاء مواقع الويب، عالوة

نامج ميكروسوفت بوبليشر ودوره في تصميم علم الباحثة التي تناولت بر 

الويب، وهي بذلك تثري املكتبة العربية فيما يتعلق ببرامج ميكروسوفت 

 بشكل عام وبرنامج ميكروسوفت بوبليشر بشكل خاص.

 د. حدود الدراسة

 اقتصرت الدراسة على الحدود التالية: 

 .1437/1438حدود زمانية: الفصل الدراس ي الثاني للعام الدراس ي 

حدود موضوعية: اقتصرت الدراسة على استخدام برنامج ميكروسوفت 

 بوبليشر ودوره في إكساب مهارات تصميم الويب.

 كلية التربية. -حدود مكانية: طبقت الدراسة في جامعة طيبة 

 ه. فروض الدراسة

 انطالقا من مشكلة الدراسة صيغت الفروض التالية: 

( ٠.٠٥≥ αعند مستوى الداللة ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية -١

بين متوسطي درجات الطالبات في التطبيق القبلي والبعدي لبطاقة 

 املالحظة.

( ٠.٠٥≥ αال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -٢

بين متوسطي درجات الطالبات في التطبيق القبلي والبعدي ملقياس االتجاه 

 نحو برنامج ميكروسوفت بوبليشر.

 و. مصطلحات الدراسة

 تضمنت الدراسة املصطلحات التالية: 

خالل : ّعرفت إجرائيا بأنها حجم األثر املحسوب من Effectivenessالفاعلية 

 ،مالحظةــالي والبعدي لبطاقة ــتحديد الفروق بين درجات القياسين القبل

 

والقياسين القبلي والبعدي ملقياس االتجاه نحو برنامج ميكروسوفت 

 بوبليشر. 

ُعرف إجرائيا بأنه برنامج  Microsoft Publisherميكروسوفت بوبليشر 

متخصص في النشر املكتبي وتصميم  Microsoft Officeضمن برامج حزمة 

 املواقع.

فت إجرائيا بأنها املهارات : ُعر Web Design Skillsمهارات تصميم الويب 

 األدائية الالزمة للتمكن من تصميم موقع ويب ونشره.

: ُعرف إجرائيا بأنه درجة استجابات القبول أو الرفض Attitudeاالتجاه 

 لدى العينة على مقياس االتجاه نحو برنامج ميكروسوفت بوبليشر.

 . االطار النظري 3

يتناول اإلطار النظري ثالثة محاور رئيسية تتناول موضوع الدراسة      

 بشكل مباشر على النحو التالي:

 .Microsoft Officeحزمة برامج ميكروسوفت أوفيس -

 .Microsoft Publisherبرنامج ميكروسوفت بوبليشر  -

 مواقع الويب ومهارات تصميمها. -

 :Microsoft Officeحزمة برامج ميكروسوفت أوفيس 

هي حزمة برامج مكتبية من  Microsoft Officeمايكروسوفت أوفيس        

إنتاج شركة مايكروسوفت وتضم مجموعة من البرامج املكتبية التي ال 

يخلو منها أي جهاز حاسوبي سواًءا على املستوى الشخص ي أم املكتبي، وقد 

ملة من [ أن ميكروسوفت أوفيس تضم حزمة كا9ذكر كاربنتر وأخرون ]

برامج مايكروسوفت اإلنتاجية أو التوليدية التي تشمل على معظم البرامج 

الهامة للمستخدم العادي، وتحّدث مايكروسوفت برامجها باستمرار 

لتتوافق مع العديد من أنظمة التشغيل مثل: ماك، واألجهزة املحمولة، 

 ,Wordوتشمل ميكروسوفت أوفيس مجموعة متنوعة من البرامج، مثل:

PowerPoint, OneNote, Publisher, Excel, PowerPoint, Access, 

Outlook :وكذلك تشمل تطبيقات مثل ،Skype for Business Microsoft 

Project, Microsoft Visio, SharePoint, Designer وتضم الحزمة كذلك ،

،، وقد Microsoft Search, Server Lync Serverمجموعة من الخوادم مثل 

[ أن هذه املجموعة الضخمة املتنوعة من البرامج 10لدزبور ]أكد جو 

والخدمات تتيح للمستخدمين إجراء العديد من املهام املختلفة، وهي 

مفيدة بشكل خاص لألعمال، والطلبة، واألغراض األكاديمية، حيث يمكن 

إنشاء الوثائق النصية، الجداول البيانية،  Microsoft Officeباستخدام 

ض، إدارة البريد اإللكتروني وتدوين املالحظات، وتصميم املواقع شرائح العر 

 اإللكترونية. 

[ أن كل التطبيقات والخوادم والخدمات 11كما أضاف هاكما ]        

متوافقة مع نظام تشغيل  Microsoft Officeاملوجودة في حزمة 

، Word Excel, PowerPointمايكروسوفت ويندوز، وبعض البرامج مثل 

، وهناك إصدار خاص كذلك Mac OS Xا إصدار ألنظمة تشغيل لديه

الذي يحتوي على  Microsoft Office Mobileللهواتف املحمولة يسمى 

،، ومما ينبغي اإلشارة Word Excel, PowerPointإصدارات خاصة لبرامج 

يتم تحديثها  Microsoft Officeإليه أن كل العناصر املوجودة في حزمة 

ائًما ما تكون اإلصدارات الجديدة من هذه البرامج بشكل منتظم، ود

متوافقة مع اإلصدارات األقدم؛ بمعنى أنه يمكن تشغيل امللفات باإلصدار 
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القديم من خالل اإلصدار الحديث، وفيما يلي نضرة سريعة على أهم 

البرامج املوجودة في حزمة ميكروسوفت أوفيس كما وردت في املوقع 

 [. 12الرسمي للشركة ]

 : Microsoft Wordايكروسوفت وورد م

مخصص ملعالجة الكلمات وإخراجها بالشكل املطلوب، ويتيح أنواًعا من  

الخطوط والتحكم في أحجامها، وتنسيق الفقرات والصفحات، وإدراج 

 الجداول والرسوم البيانية، وغيرها من الخدمات واملميزات األخرى. 

 : Microsoft Excelميكروسوفت أكسل 

مخصص للعمليات الحسابية، وجداول البيانات والعمليات الرياضية  

 والرسوم البيانية، وكذلك يمكن استخدامه كقاعدة بيانات بسيطة.

 :Microsoft PowerPointميكروسوفت بوربوينت 

مخصص للعروض التقديمية من خالل شرائح تدون عليها املواضيع  

العروض والتحكم في طريقة والرسومات والصور واألصوات، ويمكن تعديل 

 عرضها. 

  Microsoft Accessميكروسوفت أكسس :

هو برنامج إلدارة قواعد البيانات وتصميمها بالطريقة املناسبة التي تنظم  

 املعلومات وتسهل الحصول عليها. 

 :Microsoft SharePointميكرسوفت شير بوينت 

املؤسسات الكبيرة، يعمل على تنظيم الوثائق والسجالت داخل املنظمات و  

كما يقوم بربط فروع املؤسسة ببعضها البعض؛ لتسهيل عمليات التفاعل 

 حول الوثائق والسجالت واملعلومات بين افراد املؤسسة.

 :Microsoft Outlookميكرسوفت آوت لوك 

برنامج مخصص للتحكم الكامل بالبريد، وجلب الرسائل إلى املستفيد دون  

 فر لخدمة البريد. الحاجة للذهاب ملوقع مو 

 Microsoft OneNote:ميكروسوفت ون نوت 

مدونة مالحظات تساعد في تدوين املالحظات، وترتيب وحفظ البيانات  

 الكتابية وامللخصات وغيرها.

 : Microsoft Publisherبرنامج مايكروسوفت بوبليشر 

املكتبية وهو برنامج نشر مكتبي يتيح  Officeهو أحد تطبيقات حزمة        

تصميم املطويات، والنشرات واإلعالنات والكتالوجات باإلضافة إلى تصميم 

[ أن برنامج ميكروسوفت بوبليشر جزء من 13املواقع، وقد ذكر ربيكا ]

اإلنتاجية، وهو أداة مايكروسوفت الفعالة  Microsoft Officeمجموعة 

تغطي ما يحتاجه الفرد لبيئة عمل  للمنشورات، حيث يصمم منشورات

مكتبية منتجة؛ من خالل إنتاج املطويات، وبطاقات العمل، وكروت 

التهنئة، والطوابع البريدية، وامللصقات، والنشرات، والكتيبات، وشهادات 

التقدير، ويعد برنامجا مثالًيا إلنشاء منشورات احترافية الشكل، وغنية 

إلى استنزاف الكثير من الوقت واملال من الناحية البصرية دون الحاجة 

والجهد، كما أنه يتواءم مع املهام البسيطة وكذلك املهام املعقدة؛ فيمكن 

من خالله إنشاء منشورات بسيطة كبطاقات الترحيب، إلى مهام أكثر 

 تعقيدا كالكتب السنوية والكتالوجات االحترافية. 

 Microsoftضمنة في [ أن أدوات النصوص والصور امل14وأضاف جن ]      

Publisher  تجعل تخطيط املستند أسهل وأكثر إبداًعا، باإلضافة إلى

إمكانية تغيير خطوط النص وتطبيق ألوان جديدة، وعند االنتهاء من تحرير 

مجموعة من الخيارات لحفظه أو  Microsoft Publisherاملستند يتيح 

 .JPGأو صيغة  PDFتصديره إما بصيغة 

فأنه يتيح  Microsoft Publisherواضح من اسم البرنامج  وكما هو       

للمستخدم إنشاء جميع أنواع العناصر القابلة للطباعة والنشر، إال أن 

امليزة األكبر لبرنامج مايكروسوفت بوبليشر من وجهة نظر الباحثة هو قدرته 

على إنشاء مواقع الويب بكل يسر وسهولة؛ حيث يعد خيارا جيًدا إلنشاء 

ويب خاص أو رسمي ذو جودة عالية بطريقة سلسة وبسيطة بغض  موقع

[ حيث ذكر أن 15النظر عن خبرة املستخدم السابقة، وهذا ما أكده جان ]

وليس برنامج إدارة  htmlليس محرًرا متخصصا في لغة  Publisherبرنامج 

؛ إال أنه من Microsoft FrontPageموقع ويب، كما هو الحال في برنامج 

برامج في إنشاء مواقع صغيرة ال تتطلب برمجة متقدمة واستخدام أفضل ال

 قواعد بيانات. 

اتضح إنها ضمنت برنامج  Microsoft Officeوبمتابعة إصدارت        

Publisher  في إصدارتها الحديثة؛ مما يعكس حرصMicrosoft  على

م فإن 2013استمرار البرنامج كأداة سهلة وأقل تكلفة، كما أنه ومنذ فبراير 

ويمكن تشغيلها من  Publisherيدعم ملفات  liber Officeنظام التشغيل 

[؛ مما يدل على اعتماد أنظمة التشغيل األخرى لبرنامج 16خالله ]

 ميكروسوفت بوبليشر.

 :Microsoft Publishتاريخ برنامج 

[ فأن 12كما ورد في املوقع الرسمي لشركة ميكروسوفت أوفيس ]        

أول نسخة من برنامج ميكروسوفت بوبليشر قد تم إصدارها في عام 

م، واستمرت الشركة في تحديث النسخ وتطويرها وصوال إلى النسخة ١٩٩١

( نسخة ١٣؛ وقد تم إصدار )Microsoft Publisher 2019األخيرة الحالية 

ت ( يوضح أسماء اإلصدارا١منه حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة، والجدول )

 وتاريخها.

 صدارات برنامج ميكروسوفت بوبليشرالتسلسل التاريخي ل  1جدول 

 تاريخ الصدار رقم الصدار اسم االصدار

Microsoft Publisher ١٩٩١ ١ 

Microsoft Publisher ١٩٩٣ ٢ 

Publisher for Windows 95 ١٩٩٥ ٣ 

Microsoft Publisher 97 ١٩٩٦ ٨ 

Microsoft Publisher 98 ١٩٩٨ ٨.٥ 

Microsoft Publisher 2000 ١٩٩٩ ٩ 

Microsoft Publisher 2002 ٢٠٠١ ١٠ 

Microsoft Office Publisher 2003 ٢٠٠٣ ١١ 



882019 

40 

Microsoft Office Publisher 2007 ٢٠٠٧ ١٢ 

Microsoft Publisher 2010 ٢٠١٠ ١٤ 

Microsoft Publisher 2013 ٢٠١٣ ١٥ 

Microsoft Publisher 2016 ٢٠١٥ ١٦ 

Microsoft Publisher 2019 ٢٠١٨ ١٦ 

 مازالت بوبليشر ميكروسوفت إصدارات أن( ١) الجدول  من ُيالحظ     

 أن إذ البرنامج؛ نجاح على يدل مما م؛٢٠١٩ عام حتى مستمرة

 الجدوى، محدودة تكون  عندما البرامج إنتاج في تستمر ال ميكروسوفت

 إليها أشار التي السلبية األمور  بعض هناك أن إال للبرنامج النجاح هذا ومع

 مع يعمل ال بوبليشر ميكروسوفت برنامج أن ذكر حيثJon [17 ] جون 

 تتوفر ال كذلك أنه الباحثة وتضيف ،QuarkXpress أو InDesign ملفات

 من لتحميله املستخدم ويضطر ويندوز  نسخ بعض في إصدارات منه

 Microsoft من وبدًءا أنه الجدول  من الجدول  من يالحظ كما املوقع،

Publisher 97 إصدارات مع متوائما ليكون  الثامن اإلصدار إلى االنتقال تم 

 املتعلقة للخرافة نظرا ١٣ الرقم تجاوز  تم وأيضا أوفيس، ميكروسوفت

 [. 18] الرقم هذا من التشاؤم الغربية األوساط في ينتشر حيث الرقم؛ بهذا

 :تصميمها ومهارات الويب مواقع

 مخزنة الفائق النص وثائق من مجموعة بأنها[ 19] الشرقاوي  عرفها      

 املحتويات: من وتتكون  Hypertext documents الويب خادمات في

Content، الروابط Link، اإلبحار أدواتNavigatio tools، ألبرت ويضيف 

 وصور  نصوص على تحتوي  الديناميكية الصفحات من مجموعة بأنها[ 20]

 وصالت طريق عن ببعضها وترتبط متعددة، ووسائط ورسومات

Hyperlinks للمستخدم متنوعة أنشطة عرض خالل من التفاعل وتحقق . 

 : الويب مواقع تصميم

 على متاًحا وجعله معين محتوى  وتنفيذ وتنسيق تخطيط عملية هي      

 بعرض يسمح مما إنترنت؛ خادم على إنترنت موقع إنشاء أي اإلنترنت،

 على تحتوي  والتي إنترنت، صفحة شكل على التفاعلية والواجهات املحتوى 

 ذلك وكل النقطية، والصور  البريدية والنماذج النصوص مثل عناصر عدة

 ,HTML, XHTML, XMLمثل املستخدمة اللغات إحدى بواسطة ترتيبه يتم

JAVASCRIPT [21]،  عناصر ثالثة من الويب على موقع أي ويتكون 

 املوقع، ملفات عليه توضع الذى الخادم وعنوانه، املوقع اسم: أساسية

 [.22] للمستخدم تعرض التي نفسه املوقع ملفات

 :الجيد التصميم شروط

 من والتي الجيد التصميم شروط من بعًضا[ 23] وماهر شلبايه، ذكر 

 :يلي ما أهمها

-  
ّ

 األلوان تكون  وأن املحتوى، تصميم مع الخلفية تصميم يتداخل أال

 . مزعجة وغير البصرية للرؤية مناسبة

 .قرأته وسهولة املحتوى  وضوح -

 إلى للوصول  جهد إلى يحتاج ال بحيث للمستخدم؛ التصفح سهولة -

 .إليها الوصول  املراد الصفحة

 .جيد بشكل وتعمل فعالة واإليقونات الروابط تكون  أن -

ن الذي والتنقل اإلبحار سهولة -
ّ
 أي وفي مكانه، معرفة من املستخدم يمك

 . املوقع صفحات من هو صفحة

  حتى الشكل؛ في ومتقاربة متجانسة املوقع صفحات جميع تكون  أن يجب -

 .للمستخدم االنزعاج تسبب ال

 تصميم يكون  أن الضروري  من أصبح م٢٠١٥ سنة أبريل شهر ومنذ      

 وذلك اللوحية، واألجهزة الهواتف على تصفحه يسهل أي متجاوًبا؛ املوقع

 ،[24] به الخاصة البحث آليات بتحديث google جوجل موقع قام أن بعد

 أن حيث التحميل؛ بسهولة املوقع يمتاز أن يجب بأنه الباحثة وتضيف

 برسالة األمر لينتهي الثقيل التحميل أثناء طويال ينتظر ال اإلنترنت متصفح

 .باإلنترنت االتصال بقطع أو املوقع وجود بعدم تفيد

 :الويب تصميم مهارات

 يوجد يكاد ال فإنه املواقع تصميم أدبيات في املكثفة القراءات خالل من 

 نظًرا الويب؛ لتصميم بعينها مهارات على املتخصصين بين معين اتفاق

 على املستمر والتحديث التشغيل، وأنظمة الويب، تصميم برامج الختالف

 تلك عنه تخرج ال عام   إطار   إلى التوصل تم أنه إال واألنظمة، البرامج جميع

 :مايلي يشمل اإلطار وهذا التشغيل أنظمة أو البرامج اختلفت مهما املهارات

 تحميل: وتشمل الويب تصميم في املستخدم للبرنامج التمهيدية املهارات -

 .وغيرها البرنامج وغلق امللف، وحفظ وفتحه، البرنامج

 صفحات عدد تحديد: وتشمل الويب موقع وتصميم إنشاء مهارات -

 تعريفية ومعلومات شعار ووضع الرئيسية، املوقع صفحة وتصميم املوقع،

 .املوقع ينجزها التي للمهام أيقونات وتحديد للموقع،

 الروابط وإدارة وتعديل إنشاء: وتشمل التشعبية االرتباطات مهارات -

 . التشعبية

 موقع ونشر البيانات، رفع: وتشمل ونشره املوقع وتحديث تعديل مهارات -

 .االستضافة خوادم على الويب

 السابقة الدراسات. 4

 وسائل تناولت التي السابقة الدراسات من بالعديد التربوي  األدب يزخر 

 من مجموعة الباحثة تستعرض يلي وفيما الويب؛ لتصميم متنوعة وطرق 

 :التالي النحو على تاريخها لحداثة وفًقا الدراسات هذه

 استكشاف إلى هدفت نوعية دراسة[ 25] وأخرون كاكيرولو طبق       

 وكذلك اإللكترونية املدونات عبر تنفيذها تم التي التعاونية األنشطة

 Microsoft برنامج استخدام عبر املواقع تصميم مهارات استكشاف

Publisher التعليمية العملية أثناء" التصميم حسب التعلم" ملنهج وفًقا 

( ٣٣) على الدراسة وطبقت األنفوجرافيك، تصميم أنشطة من لسلسلة

 خالل من البيانات وجمعت الفنون، تعليم ببرنامج التحقوا جامعًيا طالًبا

 التصميم، عملية ملناقشة املشاركون  استخدمها التي اإللكترونية املدونات

 لنموذج وفًقا البيانات تحليل وتم قدموها، التي التقارير إلى باإلضافة

 مع التصميم عملية في املشاركين تجارب ربط تضمن والذي مورفي، تعاون 

 من أنه إلى النتائج أشارت النموذج، في املحددة للتعاون  الفرعية املراحل

 تصميم على قادرين املشاركون  كان اإللكترونية املدونات استخدام خالل

 استطاع كما ،"التصميم حسب التعلم" نهج خالل من البيانية الرسوم

  Microsoft خالل نــم همــــب ةــــالخاص بـــــالوي عــــمواق مــــتصمي مشاركون ــال
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Publisher أفضل أعمال تطوير وبالتالي معارفهم، ومشاركة. 

 الويب مواقع تصميم إلى هدفت دراسة[ 26] والنحال عقل وأجرى        

 جامعة طالبات لدى اإللكترونية املشاريع استراتيجية توظيف خالل من

 اختبار: وهما الدراسة أداتي بتصميم الباحثان وقام بغزة، األقص ى

 الويب، ملواقع تقييم وبطاقة الويب، مواقع تصميم ملهارات تحصيلي

 وتم عشوائي، بشكل اختيارهن تم طالبة( ٢١) من الدراسة عينة وتكونت

لت إحداهما مجموعتين، إلى تقسيمهن
ّ
( ١١) قوامها التجريبية املجموعة مث

لت واألخرى  طالبة،
ّ
 واتبع طالبات،( ١٠) وقوامها الضابطة املجموعة مث

 هي الدراسة نتائج أهم كانت الوصفي، واملنهج التجريبي، املنهج الباحثان

 داللة ذات فروق وجود وكذلك الويب، مواقع تصميم بمهارات قائمة بناء

 الويب مواقع تصميم ملهارات املعرفي لالختبار البعدي التطبيق في إحصائية

 في إحصائية داللة ذات فروق ووجود التجريبية، املجموعة لصالح وذلك

 لصالح وذلك الويب مواقع تصميم مهارات تقييم لبطاقة البعدي التطبيق

 . التجريبية املجموعة

 التشارك أنماط تأثير مدى معرفة إلى هدفت دراسة[ 27] عالم وطبق       

 تصميم مهارات وبعض التحصيل علي التشاركية الويب محررات عبر

 تم طالبا ( ٧٥) من الدراسة عينة وتكونت املعلمين، الطالب لدى الويب

 االختبار في القياس أدوات وتمثلت تجريبية، مجموعات ثالث إلى تقسيمهم

 إلى التوصل الدراسة نتائج أهم من وكان املالحظة، وبطاقة التحصيلي

 علي التشاركية الويب محررات عبر( متعلمين/ معلم) التشارك نمط فاعلية

 الطالب لدى التعليمية املواقع تصميم ملهارات املهاري  واألداء التحصيل

 .املعلمين

 محتوى  كتب تحليل إلى التحليلية[ 28] وأوبليد بورتين دراسة وهدفت      

 شائعة كتب( ٤) بتحليل وقامت الويب، تصميم وكتب التعليمي، التصميم

 الكتب اختيار وتم التعليمي، التصميم ضوء في الويب مواقع تصميم حول 

 كتب تضمين أن النتائج وأظهرت املجال، هذا في خبراء قبل من القياسية

 التي والتقنيات والبرامج الويب تصميم عن أقساًما التعليمي التصميم

 التعليمي التصميم إلى الوصول  في فاعال عامال تعد ذلك على تساعد

 . املناسب

 الشبكات توظيف أثر بيان إلى[ 29] الرحمن عبد دراسة وسعت       

 ونشر تصميم مهارات تنمية على اإللكتروني التعلم إلدارة االجتماعية

 التجريبى، واملنهج الوصفى املنهج الدراسة واستخدمت للمعلمين، املواقع

 ( ٣٠) من الدراسة عينة وتكونت
ً
 ناصر منشأة إدارة معلمي من معلما

 وبطاقة تحصيلي، اختبار في الدراسة أدوات وتمثلت بالقاهرة، التعليمية

 فرق  وجود إلى الدراسة وتوصلت النهائي، املنتج تقييم وبطاقة مالحظة،

 ككل املالحظة بطاقة في والبعدي القبلي القياس من كل في إحصائًيا دال

 القياس من كل في إحصائًيا دال فرق  ووجود البعدي، القياس لصالح

 القياس لصالح مالحظة بطاقة مهارات من مهارة كل في والبعدي القبلي

 في والبعدي القبلي القياس من كل   في إحصائًيا دال فرق  ووجود البعدي،

 .البعدي القياس لصالح ككل التحصيلي االختبار

 فاعلية على التعرف إلى[ 30] وأخرون محمود دراسة وهدفت        

 طالب لدى التعليمية املواقع تصميم مهارات تنمية في الرقمية املستودعات

 املواقع إنتاج مهارات تحديد إلى الدراسة وسعت التعليم، تكنولوجيا

 تكنولوجيا بقسم الرابعة الفرقة طالب لدى توافرها الواجب التعليمية

 عناصر على القائمة الرقمية املستودعات تصميم معايير وبناء التعليم،

 عناصر على قائم رقمي ملستودع املقترح التصور  ووضع الويب، عبر التعلم

 الدراسة واستخدمت التعليمية، املواقع إنتاج مهارات لتنمية التعلم

 طالب من طالًبا( ٦٠) من العينة وتكونت التجريبي، وشبه الوصفي املنهجين

 في األدوات وتمثلت املنوفية، جامعة النوعية التربية بكلية الرابعة الفرقة

 املواقع إنتاج بمهارات املرتبط املعرفي الجانب يقيس تحصيلي اختبار

 املواقع إنتاج ملهارات األدائي الجانب لقياس مالحظة وبطاقة التعليمية،

 بين احصائًيا دال فرق  وجود ومنها نتائج لعدة الدراسة وتوصلت التعليمية،

 مستودع) تستخدم التي األولى التجريبية املجموعة أفراد درجات متوسط

 املجموعة أفراد درجات ومتوسط ،(الهرمي اإلبحار على قائم رقمي

( الخطي اإلبحار على قائم رقمي مستودع) تستخدم التي الثانية التجريبية

 اإلنترنت مواقع تصميم بمهارات الخاص املعرفي لالختبار البعدي القياس في

 . األولى التجريبية املجموعة أفراد لصالح

 :السابقة الدراسات على التعليق

 بتصميم اهتمت التي السابقة الدراسات من طرحه سبق ما على بناًءا       

 تلتقي وهي الويب، تصميم في وأساليبها طريقتها دراسة لكل أن اتضح الويب

 أنها إال الويب؛ تصميم مهارات إكساب على تركيزها في الحالية الدراسة مع

 Çakiroglu & at دراسة عدا للتصميم املستخدمة األداة في عنها اختلفت

all [25]وتنوع األدوات تعدد تقتض ي الويب تصميم طبيعة أن حيث ؛ 

 .التصميم في املستخدمة البرامج

 لبرنامج باستخدامها العربية الدراسات بين من الحالية الدراسة تفردت 

 .أوفيس ميكروسوفت حزمة في تلقائيا املوجود بوبليشر ميكروسوفت

 التعليمي املستوى  في السابقة الدراسات جميع مع الحالية الدراسة اتفقت 

 وأوبليد بورتين دراسة عدا الجامعات طالب على تطبيقها تم حيث للعينة؛

 طلبة اختيار في[ 27] عالم دراسة مع تحديًدا واتفقت ،[28] التحليلة

 التي[ 29] الرحمن عبد دراسة مع ضمنًيا اتفقت وكذلك العملية، التربية

 .املعلمين على تطبيقها تم

 كاكيرولو دراسة عدا التجريبي املنهج السابقة الدراسات جميع استخدمت 

 وقد ،[28] التحليلية وأوبليد بورتين ودراسة ،[25] النوعية وأخرون

 عقل كدراسة والتجريبي الوصفي املنهجين بين الدراسات بعض جمعت

 [.30] وأخرون محمود ودراسة ،[29] الرحمن عبد ودراسة ،[26] والنحال

 الدراسة مع اتفق قد بعضها أن إال السابقة الدراسات في األدوات تنوعت 

 عبد ودراسة ،[27] عالم كدراسة املالحظة بطاقة إلى استناده في الحالية

 [.30] وأخرون محمود ودراسة ،[29] الرحمن

 النظري، اإلطار دعم في السابقة الدراسات من الحالية الدراسة استفادت 

 .التطبيق وإجراءات الدراسة منهجية وتصميم

 والجراءات الطريقة. 4

  الدراسة منهج. أ

 والتصميم ،Quasi Experimental Design التجريبي شبه املنهج       

 القياس خالل من الواحدة املجموعة تصميم هو الدراسة لهذه املالئم

 بوبليشر ميكروسوفت برنامج املستقل املتغير أثر ملعرفة البعدي؛/القبلي

  برنامج نحو واالتجاه الويب، تصميم مهارات: التابعين املتغيرين على

 .بوبليشر ميكروسوفت

  الدراسة مجتمع .ب
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 أثناء طالبة( 245) عددهن والبالغ طيبة جامعة في العملية التربية طالبات 

 .هـ1438/ 1437 الثاني الدراس ي الفصل

 الدراسة عينة. ج

 .طالبة( ٣٣) وعددهن( الفنية التربية قسم) العملية التربية طالبات 

 الدراسة أدوات. د

 :التالية األدوات الدراسة تضمنت

 
ً

 املالحظة بطاقة: أوال

 بوبليشر ميكروسوفت برنامج ضوء في الويب تصميم مهارات حصر بعد 

 :التالية للخطوات وفقا املالحظة بطاقة إعداد تم

 املالحظة بطاقة من الهدف تحديد. ١

 مواقع بتصميم املتعلق املهاري  األداء قياس إلى املالحظة بطاقة تهدف 

 الدراس ي للعام الفنية التربية قسم في العملية التربية طالبات لدى الويب

 اكساب في فاعليته لتحديد البرنامج وبعد قبل وذلك ،1438/ 1437

 .الويب مواقع تصميم مهارات

 الويب صفحات لتصميم االدائية املهارات تحديد. ٢

 على اإلطالع خالل ومن العالقة، ذات األدبيات مراجعة خالل من      

 حاصلة الباحثة) املواقع تصميم في الباحثة خبرة ضوء وفي الجيدة، املواقع

 إلى التوصل تم ،(بريطانيا في شو أكاديمية من الويب تصميم دبلوم على

 برنامج إلى مدخل: وهي محاور  أربعة تحت تندرج للمهارات، أولية قائمة

 برنامج باستخدام الويب مواقع وتصميم إنشاء بوبليشر، ميكروسوفت

 عرضها وتم املوقع، ونشر وتحديث تعديل التشعبية، االرتباطات بوبليشر،

 هي كما أقروها الذين التعليم تقنيات في املتخصصين من مجموعة على

 .بها األخذ تم طفيفة تعديالت عدا

 املالحظة بطاقة فقرات صياغة. ٣

( ٤٢) صياغة تم الويب، صفحات لتصميم األدائية املهارات تحديد بعد 

 الفقرات ووزعت مباشرة، مالحظتها يمكن سلوكية خطوات صورة في فقرة

 :وهي الهامة النقاط بعض مراعية محاور  أربعة على

•  
ّ

 .ومبهمة غامضة مصطلحات على الفقرات تحتوي  أال

 .مالحظتها لسهولة املستطاع قدر قصيرة فقرات صياغة •

•  
ّ

 .نفي أدوات على الفقرات تحتوي  أال

 .والتكرار التداخل عدم •

 .واحد أداء على مهارة كل اقتصار •

 املالحظة بطاقة صدق. ٤

 وصدق املحكمين صدق خالل من املالحظة بطاقة صدق من التأكد تم

 .الداخلي االتساق

 املحكمين صدق. أ

 في املتخصصين من أفراد سبعة على املالحظة بطاقة عرض تم       

 مناسبتها ومدى وضوحها، ومدى البطاقة، عبارات لفحص التعليم؛ تقنيات

 وضوح على املحكمين غالبية أتفق وقد إليه، تنتمي الذي املحور  مع

 في املتمثلة املقترحة التعديالت إجراء وبعد للمحاور، وانتمائها العبارات

 صياغة وإعادة أخرى، عبارة مضمون  مع متداخلة واحدة عبارة حذف

 من واملكونة املالحظة لبطاقة النهائية الصورة إلى التوصل تم عبارات، ثالث

 (.١) امللحق في كما عبارة( ٤٢)

  املالحظة لبطاقة الداخلي االتساق صدق .ب

 االرتباط معامل حساب خالل من الداخلي االتساق صدق من التأكد تم 

 من محور  كل درجة وبين البعض، بعضها املحاور  درجات بين لبيرسون 

 (.2) جدول  في كما للمقياس الكلية الدرجة مع األربعة املحاور 

 2 جدول 

 املالحظة لبطاقة الكلية الدرجة مع محور  كل درجة وبين البعض بعضها املحاور  درجات بين االرتباط معامل قيم

 املحور 
مدخل إلى 

 برنامج بوبليشر

انشاء وتصميم موقع الويب 

 باستخدام برنامج بويليشر

االرتباطات 

 التشعبية.

تحديث املوقع 

 ونشره

االرتباط 

 بالدرجة الكلية

 **٠.٩٠٦ **٠.٨٩٤ **٠.٦٩٤ **٠.٧٨٥ ١ مدخل إلى برنامج بوبليشر

 **٠.٨٤٥ **٠.٩٩٥ **٠.٨٨٨ ١ **٠.٧٨٥ انشاء وتصميم موقع الويب باستخدام برنامج بويليشر

 **٠.٨٨٧ **٠.٩٢٨ ١ **٠.٨٨٨ **٠.٦٩٤ االرتباطات التشعبية

 **٠.٨٩٩ ١ **٠.٩٢٨ **٠.٩٥٥ **٠.٨٩٤ تحديث املوقع ونشره

 ١ **٠.٨٩٩ **٠.٨٨٧ **٠.٨٤٥ **٠.٩٠٦ االرتباط بالدرجة الكلية

 (٠.٠١) مستوى  عند دالة**

 موجبة االرتباط معامالت قيم جميع أن( ٢) الجدول  خالل من اتضح 

 البعض، بعضها املحاور  درجات بين الداخلي االتساق إلى وتشير ومرتفعة

 .للبطاقة الكلية الدرجة مع محور  كل درجة بين أو

 املالحظة بطاقة ثبات. ٥

 محور  لكل كرونباخ ألفا معامل خالل من املالحظة بطاقة ثبات حساب تم 

  وللبطاقة البطاقة، محاور  من
ً
 (.٣) جدول  في كما عامة

 عام بشكل وللبطاقة املالحظة بطاقة ملحاور  كرونباخ ألفا معامل قيم. 3 جدول 

 معامل ألفا كرونباخ املحاور 

 ٠.٩٣٦ مدخل إلى برنامج بوبليشر

 ٠.٩١٨ إنشاء وتصميم موقع الويب باستخدام برنامج بويليشر

 ٠.٩٤ االرتباطات التشعبية

 ٠.٩١٢ تحديث املوقع ونشره

 ٠.٩٥٤ املقياس ككل
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 محاور  من محور  لكل كرونباخ ألفا معامل ارتفاع( ٣) الجدول  من اتضح

 نتائج في الثقة يدعم مما عام؛ بوجه   للبطاقة وكذلك املالحظة، بطاقة

 . الدراسة

 املالحظة لبطاقة الكمي التقدير. ٦

( ١ ،٢ ،٣) للتدرج وفقا املالحظة بطاقة فئات من فئة كل قيمة لتحديد

 متوسط، إتقان عالي، إتقان) التوالي على املختارة االستجابة تقابل التي

 :التالية املعادلة اسُتخدمت( ضعيف إتقان

 من قيمة أقل \ املقياس قيم من قيمة أعلى=   املقياس من فئة كل قيمة 

  املقياس قيم

  املقياس فئات عدد 

 ٠.٨=  ١ \ ٣  

 ٠.٨=  املقياس فئات من فئة كل قيمة تصبح ذلك على وبناءً  

 إلى( 1.٦٦ إلى ١) بين يتراوح الذي الحسابي املتوسط يشير: ذلك ضوء وفي 

 .الضعيف اإلتقان

 اإلتقان إلى فيشير( ٢.٣٣ إلى ١.٦٧) بين يتراوح الذي الحسابي املتوسط أما

 .املتوسط

 اإلتقان على فيدل( ٣ إلى ٢.٣٤) بين يتراوح الذي الحسابي املتوسط بينما

 . العالي

 بوبليشر ميكروسوفت برنامج نحو االتجاه مقياس: ثانيا

 : املقياس إعداد في التالية الخطوات اتبعت 

 املقياس من الهدف تحديد. ١

 طيبة بجامعة العلمية التربية طالبات اتجاه قياس إلى املقياس هذا هدف 

 .بوبليشر ميكروسوفت برنامج نحو

  بوبليشر ميكروسوفت برنامج نحو االتجاه قياس طريقة تحديد. ٢

 بشدة، موافقة) الخماس ي ليكرت مقياس وفق االتجاه مقياس بناء تم 

 عبارات وتشتمل ،(بشدة موافقة غير موافقة، غير محايدة، موافقة،

 الطالبات استجابة تحويل وتم سالبة، وعبارات موجبة، عبارات املقياس

 العبارة، نوع حسب تقديرية أوزان إلى املقياس عبارات من عبارة كل نحو

 (. 4) جدول  في يتضح كما اإلحصائية، املعالجة أجل من وذلك

 4 جدول 

 املقياس عبارات من عبارة لكل االستجابة لبدائل التقديرية األوزان

 نوع العبارة
 بدائل االستجابة

 غير موافقة بشدة غير موافقة محايدة موافقة موافقة بشدة

 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ موجبــة

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ سالبــة

  املقياس عبارات صياغة. ٣

 اإليجابية، االتجاهات تقيس عبارات تشمل العبارات من مجموعة ُوِضعت 

 عبارات عن اإلجابة ُدِرجت وقد السلبية، االتجاهات تقيس وعبارات

 لكل املوافقة درجة لتحديد ليكرت طريقة وفق خماسًيا؛ تدريًجا املقياس

 .العبارات من عبارة

  املقياس صدق. ٤

مين صدق خالل من املقياس صدق من التأكد تم 
ّ
 على تطبيقه قبل) املحك

 (.االستطالعية العينة

 املحكمين صدق. ٥

 التعليم تقنيات في املتخصصين من أفراد تسعة على املقياس عرض تم 

 املقياس عبارات وضوح على املحكمين غالبية أتفق وقد النفس، وعلم

 بعض إجراء على االقتراحات اقتصرت وقد تقيسها، التي للمحاور  وانتمائها

 األخذ تم وقد منها، أي حذف دون  املفردات بعض على اللغوية التعديالت

 (.٢) امللحق في كما عبارة( ٣٥) من مكوًنا املقياس أصبح وبذلك بها،

  للمقياس االستطالعي التجريب. ٦

 غير من طالبة ١٧ من مكونة استطالعية عينة على املقياس تطبيق تم 

 املناسب الزمن معرفة التطبيق هذا من الهدف وكان العينة، أفراد

 .اإلجابة عند الطالبات تواجه التي والصعوبات

  املقياس ثبات. ٧

 وذلك االستطالعية العينة على تطبيقه خالل من املقياس ثبات حساب تم 

 (. 5) جدول  في كما كرونباخ ألفا معامل بحساب

 5 جدول 

  وللمقياس املقياس ملحاور  كرونباخ ألفا معامل قيم
 
 عامة

 معامل ألفا كرونباخ املقياس

 ٠.٩٣١ مقياس االتجاه نحو برنامج ميكروسوفت

 معامل وهو ؛٠.٩٣١ بلغ كرونباخ ألفا معامل أن( ٥) الجدول  من اتضح

 .االطمئنان على يبعث مرتفع ثبات

 ومناقشتها النتائج .5

 :التالي النحو على الدراسة أسئلة على اإلجابة تمت 

 :االول  السؤال إجابة

  اإلجابة وتمت" بوبليشر؟ ميكروسوفت برنامج هو ما" على ينص الذي 

 .النظري  اإلطار خالل من عليه

 : الثاني السؤال إجابة

 " الويب؟ تصميم مهارات ما" على ينص الذي 

 .النظري  اإلطار خالل من عليه اإلجابة وتمت

 : الثالث السؤال إجابة

  مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل" على ينص الذي 

 القبلي التطبيق في الطالبات درجات متوسطي بين( ٠.٠٥≥ α) الداللة

 "املالحظة؟ لبطاقة والبعدي

 جدول  في كما املترابطة للعينات( ت) اختبار استخدام تم عنه ولإلجابة 

(٦.) 
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 6 جدول 

 املالحظة لبطاقة والبعدي القبلي التطبيق في الطالبات درجات متوسطي بين الفروق ليجاد املترابطة للعينات( ت) اختبار نتيجة

 حجم التأثير

داللة 

 الفروق

مستوى 

 الداللة

قيمة 

 ت

االنحراف 

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي
 املهارات القياس

)الداللة 

 العملية(

 قيمة
مربع 

 إيتا 

 d (²η ) 

 ١٠.١١- ٠ دالة ٠.٨١ ٢.٩٧
 قبلي ١.٤٤ ٠.٦٦

 مدخل إلى برنامج بوبليشر
 بعدي ٢.٣٥ ٠.٥٦

 ١١.١٢- ٠ دالة ٨٢ ٢.٨١
وتصميم موقع الويب باستخدام برنامج انشاء  قبلي ١.٥٦ ٠.٧٧

 بعدي ٢.٧٨ ٠.٥ بويليشر

 ١٠.١٢- ٠ دالة ٠.٧٩ ٢.٨
 قبلي ١.٧٧ ٠.٥٧

 االرتباطات التشعبية
 بعدي ٢.٨٥ ٠.٤١

 ١١.٢٧- ٠ دالة ٠.٨٤ ٢.٨٢
 قبلي ١.٧ ٠.٨

 تحديث املوقع ونشره
 بعدي ٢.٦ ٠.٤٣

 ١٠.١٢- ٠ دالة ٠.٨٦ ٢.٨٧
 قبلي ١.٦٥ ٠.٧٧

 املقياس عامة
 بعدي ٢.٦٣ ٠.٣٩

 متوسطي بين إحصائيا دالة فروق وجود( ٦) الجدول  خالل من اتضح     

 عام بشكل املالحظة لبطاقة والبعدي القبلي التطبيق في الطالبات درجات

 من أقل وهو ،(٠.٠٠) داللة بمستوى ( ١٠.١٢-) ت قيمة بلغت حيث

 التطبيق لصالح معنوي  فرق  هناك أن على يدل مما ،(٠.٠٥) داللة مستوى 

( ٦) الجدول  من اتضح كما ،(٢.٦٣) األعلى الحسابي املتوسط ذا البعدي

 القبلي التطبيق في الدرجات متوسط ين احصائية داللة ذات فروق وجود

 . املالحظة بطاقة محاور  من محور  كل في والبعدي

  توجد" على تنص والتي البديلة الفرضية قبول  تم سبق ما على وبناءً      

 متوسطي بين( ٠.٠٥≥ α) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق

 .املالحظة لبطاقة والبعدي القبلي التطبيق في الطالبات درجات

 الرابع السؤال إجابة

 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل" على ينص الذي 

 القبلي التطبيق في الطالبات درجات متوسطي بين( α ≤0.05) الداللة

 "بوبليشر؟ ميكروسوفت برنامج نحو االتجاه ملقياس والبعدي

ستخِدم عنه ولإلجابه 
ُ
 (.7) جدول  في كما املترابطة للعينات( ت) اختبار ا

 7 جدول 

 االتجاه ملقياس والبعدي القبلي التطبيق في الطالبات درجات متوسطي بين الفروق ليجاد املترابطة للعينات( ت) اختبار نتيجة

 حجم التأثير

 املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  قيمة ت مستوى الداللة داللة الفروق

  

 القياس
 )الداللة العملية(

 
 العدد مربع إيتا قيمة

d (²η)   

 ١٢.٩- ٠ دالة ٠.٨٨ ٣.٨
 قبلي ٣٣ ٢.١١ ٠.٤

 بعدي ٣٣ ٤.٣٢ ٠.١

 متوسطي بين إحصائيا دالة فروق وجود( ٧) الجدول  خالل من اتضح     

 برنامج نحو لالتجاه والبعدي القبلي القياس في الطالبات درجات

  للمقياس ت قيمة بلغت حيث بوبليشر؛ ميكروسوفت
ً
( ١٢.٩٠-) عامة

 على يدل مما ،(٠.٠٥) داللة مستوى  من أقل وهو( ٠.٠٠) داللة بمستوى 

  هناك أن
ً
  فرقا

ً
 الحسابي املتوسط ذي البعدي التطبيق لصالح معنويا

 (.٤.٣٢) األعلى

 توجد" على تنص والتي البديلة الفرضية قبول  تم سبق ما على وبناًءا     

 متوسطي بين( ٠.٠٥5≥ α) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق

 برنامج نحو االتجاه ملقياس والبعدي القبلي التطبيق في الطالبات درجات

 ".بوبليشر ميكروسوفت

  الخامس السؤال إجابة

 التربية طالبات اكساب في بوبليشر برنامج فاعلية ما" على ينص والذي 

 "نحوه؟ واتجاههن الويب تصميم مهارات العملية

 إيتا مربع قيمة حساب خالل من التأثير حجم حساب تم عليه ولإلجابة     

 على تدل قيمة وهي ،(٠.٨٦) قيمته أن وجد حيث ،(٦) الجدول  في كما

  املستقل للمتغير كبير تأثير
ً
 ؛Coheen كوهين وضعها التي للمعايير وفقا

 أربعة يفسر الذي التأثير أن[ ٣١] الشمراني ذكر كما كوهين أكد حيث

 املستقل املتغير أن يعني وهذا كبير، تأثير على يدل فأكثر باملئة عشر

 التباين ،من%٨٦ تفسير في ساهم قد( بوبليشر ميكروسوفت برنامج)

 ويؤكد ،(الويب تصميم مهارات اكساب) التابع املتغير في املوجود الكلي
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 بلغت إذ التجربة؛ في املستقل املتغير حجم عن تعبر التي d قيمة ذلك

 التأثير حجم عن يعبر الذي الحد وهو( ٠.٨) تجاوزت وقد ،(٢.٨٧) قيمتها

 كل مستوى  على كبيرة( d) وقيمة إيتا مربع قيمة أن يالحظ كما الكبير،

 . املحاور  من محور 

 حساب خالل من( ٧) الجدول  في التأثير حجم حساب تم وكذلك      

 املستقل املتغير أن يعني وهذا ،(٠.٨٨) قيمته بلغت حيث إيتا مربع قيمة

 الكلي التباين من% ٨٨ تفسير في ساهم قد( بوبليشر ميكروسوفت برنامج)

 ميكروسوفت برنامج استخدام نحو االتجاه) التابع املتغير في املوجود

 إذ ككل للمقياس( ٠.٨) تجاوزت التي d قيمة ذلك على ويدل ،(بوبليشر

 (.٣.٨) بلغت

 نتائجال مناقشة. 6

 مستوى  رفع في بوبليشر ميكروسوفت برنامج فاعلية النتائج أظهرت    

 تلك عزو  ويمكن الويب، بتصميم املتعلق العينة ألفراد املهاري  الجانب

 التصميم؛ في بوبليشر ميكروسوفت برنامج ومميزات أدوات إلى النتائج

 صفحات لتصميم املخصصة االحترافية األدوات من مجموعة يشمل حيث

 وإدراج األلوان، وإختيار النصوص، تحرير على تساعد والتي الويب،

 عمله وطريقة مهامه بوضوح البرنامج يتميز كما املتعددة، الوسائط

 مهام شكل على تجزئتها تم ومرتبة ومتسلسلة واضحة خطوات املتضمنة

 وخلفيات صور  إضافة من املواقع إنشاء متطلبات جميع تستوعب مترابطة

 وإضافة وحذفها، للموقع صفحات وإضافة فيديو، ومقاطع وجداول،

 تعتبر والتي التشعبية، االرتباطات وإدارة وإنشاء اشكالها، بكافة املؤثرات

 بمجرد ألخر موقع من االنتقال تسهل كونها املواقع؛ تصميم في هامة ركيزة

 مهارات اكتساب على كذلك يساعد ومما املناسبة، األيقونة على الضغط

 من العديد يتضمن قياس ي أدوات شريط على البرنامج احتواء هو التصميم

 والتي املوقع، مصمم يحتاجها التي املتعددة والبدائل املتنوعة الخيارات

 يتم ذكر ما وجميع املوقع، صفحات لعناصر الجيد التنظيم على تساعد

 املستخدم خلفية عن النظر وبغض البرمجة، لغات استخدام دون 

 .الويب تصميم ملهارات العينة اكتساب معه يسهل الذي األمر السابقة؛

 البرنامج ذلك وورد، ميكروسوفت لصفحة مشابهه صفحته أن كما     

ن مما املستخدمين، عامة لدى املألوف
ّ
 االنسجام من العينة أفراد مك

 إال معه، التعامل في ومرونة بأريحية والشعور  أدواته، وفهم معه، السريع

 على ال الصفحة تصميم على أكثر يركز أنه في وورد برنامج عن يختلف إنه

 .النصوص تنسيق

 وأخرون كاكيرولو دراسة مع تحديدا الحالية الدراسة اتفقت وقد      

 مواقع تصميم في بوبليشر ميكروسوفت برنامج فعالية أثبتت التي[ ٢٥]

 في نجحت التي السابقة الدراسات بقية مع ضمنيا اتفقت كما الويب،

 واألساليب الوسائل من عدد عبر الويب مواقع تصميم مهارات إكساب

 ودراسة ،[٢٧] عالم ودراسة ،[٢٦] والنحال عقل دراسة ومنها والطرق 

 تلك عن اختلفت أنها إال ،[٣٠] وأخرون محمود ودراسة ،[٢٩] عبدالرحمن

 الدراسة استخدمت حين ففي التصميم؛ في املستخدمة االداة في الدراسات

 األخرى  الدراسات استخدمت الويب تصميم في ميكرسوفت برنامج الحالية

 .التصميم في متنوعة وطرق  وسائل

 ميكروسوفت برنامج نحو إيجابي اتجاه وجود النتائج أظهرت كما      

 مميزات من أعاله ذكر ما إلى النتيجة هذه الباحثة وتفسر بوبليشر،

 للمنتج تصل عندما الطالبة أن إلى باإلضافة البرنامج، يقدمها وخدمات

 نحو بتوجهها كفيل ذلك فإن وسهولة يسر بكل( الخاص موقعها) النهائي

 املواقع بتصميم الخاصة العبارة أن ذلك على ويدل له، وحماسها البرنامج

 برنامج خالل من بسهولة موقعي بناء يمكنني أنه أعتقد" ونصها

 تصميم أن كما األول، الترتيب على حصلت قد" بوبليشر ميكروسوفت

 لكل مرجعية أداة ويوفر مهنية، استقاللية يعطي ذاته بحد املوقع

 مدار على املستفيدين مع التواصل ويتيح املوقع، صاحب مع املتعاملين

 تحتاجه ما وهذا التعامل، في مصداقية ويعطي ساعة، وعشرين األربع

  ينخرطن قد الالتي( العملية التربية طالبات) الدراسة عينة
ً

 في مستقبال

 من مكنهن الذي البرنامج نحو اإليجابي توجههن في أسهم مما التعليم؛ مهنة

 التحكم في الكاملة الحرية أن كما عناء، دون  الخاصة مواقعهن إنشاء

 بأيقونات املدعمة املناسبة والخلفيات األلوان واستخدام الويب، بصفحة

 تحفز البرنامج يتيحها التي األساسية األدوات من وغيرها األوامر تنفيذ

 أوفيس ميكروسوفت لحزمة البرنامج انتماء أن إلى باإلضافة نحوه، التوجه

 في الواضح األثر له مما البرنامج؛ في الثقة إلى ويدعو االطمئنان على يبعث

  البرنامج، نحو التوجه
ً
 يتميز بوبليشر ميكرسوفت برنامج أن على عالوة

 تصميم في املطلوبة الصيغة تلك html صيغة على الصفحات بتصميم

 كانت سواء الخوادم على املواقع نشر سهولة ميزة ولها الويب، صفحات

 الذي األمر مدفوعة، خوادم أم مجانية استضافة خوادم الخوادم تلك

 .البرنامج نحو اإليجابي بالتوجه ساهم

 نحو االتجاه بقياس السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة وتتفرد      

 تناولت قد السابقة الدراسات أن حيث التصميم؛ في املستخدم البرنامج

 الطريقة أو األداة نحو االتجاه ملتغير تتطرق  لم لكنها املتغيرات من عدًدا

 .التصميم في املستخدمة

 التوصيات. 7

 :التالية التوصيات تبني تم النتائج ضوء في

 الخاصة الويب مواقع إنشاء في بوبليشر ميكروسوفت برنامج من اإلفادة -

 . والرسمية

 مواقع ونشر إنشاء على التعليمية املؤسسات ومنسوبات منسوبي تشجيع -

 .بهم الخاصة الويب

 بمهارات متعلقة التعليمية املؤسسات ملنسوبي تدريبية دورات عقد -

 .الويب مواقع تصميم

 بإنشاء الخاصة الرقمية املهارات واملعلمات املعلمين إعداد برامج تضمين -

 .املواقع

 :املقترحات

 :حول  الدراسات من املزيد إجراء

 . الويب تصميم في األخرى  املتاحة البرامج فاعلية -

 .بهن الخاصة الويب مواقع إنشاء نحو العملية التربية طالبات اتجاهات -

 للمهارات املعلمات اعداد برامج تضمين مدى حول  تحليلية دراسة -

 .الالزمة الرقمية

 .املستخدمة الويب تصميم برامج بين مقارنة دراسة إجراء -

 

 

 



882019 

46 

 املراجع

 العربية املراجعأ. 

 التعليم(. ٢٠١٨)العربي الوطن في الرقمي للتعليم األول  الدولي املؤتمر[ 2]

 املؤسسة املستقبل، ورؤى  الحاضر تحديات العربي الوطن في الرقمي

 ديسمبر ٢٥ -٢٣ القاهرة، جامعة واآلداب والعلوم للتربية العربية

٢٠١٨. 

 توظيف متغيرات بعض اختالف فاعلية(. ٢٠١٢) هاشم الشرنوبي،[ 4]

 وتنمية التحصيل في التعليمية ٢ الويب مواقع تصميم في الفيديو

 بكليات التعليم تكنلوجيا قسم لطالب الرقمي الفيديو وإنتاج مهارات

 .٧٥١-٦٣٩ ص ص ،٤٧ ع ،٢مجلد التربية، كلية مجلة التربية،

 تفاعلي إلكتروني ملوقع مقترح تعليمي تصميم(. ٢٠١١) أحمد يوسف،[ 5]

 وبعض الناقد التفكير تنمية في وأثره االجتماعية الدراسات في

 التعليم من السابع الصف تالميذ لدى االلكتروني التواصل مهارات

 ع مصر، االجتماعية، للدراسات التربوية الجمعية مجلة األساس ي

 .١٠٥-١٤ ص ص ،٣١

 لتنمية تعليمي موقع تصميم فاعلية(. ٢٠١٨) هللا عبد أحمد الزهراني،[ 6]

 املتوسطة املرحلة طالب لدى الكمبيوتر تطبيقات مهارات بعض

 التربية، كلية أسيوط، جامعة التربية، كلية مجلة الباحة، بمنطقة

 .١١٠-٩١ ص ص ،٩ ع ،٣٤ مج

 السن لكبار الرقمية األمية محو(. ٢٠١٨) مجدي غدير الوهاب، عبد[ 7]

 لعلوم الدولية املجلة تعليمي، الكتروني موقع وإنشاء لتصميم دراسة

 .٣٧٠-٣٦٦ ص ص ،٢ع ،٥مج واملعلومات، املكتبات

 التدريس مهارات تنمية في تدريبي برنامج فاعلية( ٢٠١٥) حسن النجار،[ 8]

 بغزة، الثانوية املرحلة معلمي لدى نحوها واالتجاهات اإللكتروني

 .٣٤٤-٣٠٧ ص ص ،٢ ع ،٢١ مجلد، والدراسات للبحوث املنارة

 إلكتروني تعليمي موقع تصميم(. ٢٠١٤) مصطفى جمال الشرقاوي،[ 19]

 املشاركة مهارات لتنمية التفاعلية الويب تقنيات على قائم

 دراسات التربية، بكلية العليا الدراسات طالب لدى اإللكترونية

 .١١٣-٧١ ص ص النفس، وعلم التربية في عربية

: عمان. اإلنترنت إلى مقدمة(. ٢٠١٠) جابر وماهر، مرداد شلبايه،[ 23] 

 .١ط والطباعة، والتوزيع للنشر املسيرة

 توظيف أثر(. ٢٠١٧) ناظر عادل والنحال، سعيد مجدي عقل،[ 26] 

 مواقع تصميم مهارات تنمية في اإللكترونية املشاريع استراتيجية

 الجامعة مجلة بغزة، األقص ى جامعة طالبات لدى التعليمية الويب

 ص ص ،١ ع، ٢٥ مجلد والنفسية، التربوية للدراسات اإلسالمية

٥١-٣٣. 

 الويب محررات عبر التشارك أنماط(. ٢٠١٥) جابر إسالم عالم،[ 27]

 املواقع تصميم مهارات وبعض التحصيل على وأثرها التشاركية

 لتكنلوجيا املصرية الجمعية املعلمين، الطالب لدى التعليمية

 .١٧٢ -١٠٥ ص ص ،١ ع ٢٥ مج التعليم،

 توظيف أثر(. ٢٠١٤) محمد القادر عبد حنان الرحمن، عبد[ 29]

 مهارات تنمية على اإللكتروني التعلم إلدارة االجتماعية الشبكات

 تطوير مركز - شمس عين جامعة للمعلمين، املواقع ونشر تصميم

 .٢٦٤ -٢٤٧ ص ص ،٢٦ ع العربية، الدول  وجامعة الجامعي التعليم

 سهام الحافظ وعبد حسين، هبة الحميد، وعبد سيد صفاء محمود،[ 30]

 تصميم مهارات تنمية في الرقمية املستودعات فاعلية(. ٢٠١٤)

 التربية، تكنلوجيا التعليم، تكنولوجيا طالب لدى التعليمية املواقع

 .٦٣٥ -٦١٥ ص ص

 العملية الداللة مقاييس استخدام(. ٢٠١٢) موس ى محمد الشمراني،[ 31]

. العلمية البحوث نتائج أهمية قياس على الحكم في التأثير لحجم

 .٣٠ - ١ ص ص، ٣ جزء، ٧٨ع مصر، باملنصورة، التربية كلية مجلة
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ABSTRACT_ The present study aimed to identify the effectiveness of Microsoft Publisher in acquiring web 

design skills among female students of field education in Taibah university and their trend towards it. The 

quasi- experimental method was used. The study tools included: observation card, and trend scale of MS 

Publisher. The study was applied on a sample of thirty-three female students of field education, Art Education 

Dept in Taibah University. After collecting and processing the data using SPSS, the study concluded that there 

is statistically significant difference at (α ≤0.05) between the means of students’ scores in pre-test and post test 

of the observation card. In addition, there are statistically significant difference at (α ≤0.05) between the 

means of students’ scores in pre-test and post test of the MS Publisher Trend Scale. In view of these findings, 

the study recommended the following: benefitting from MS Publisher in setting up private and formal web 

sites, encouraging educational employees to publish and share their websites, holding more courses for 

educational employees to provide web design skills, and inclusion digital skills of creating websites in 

programs of preparing teachers at colleges of education. 

KEYWORDS: Microsoft Office, Microsoft Publisher, web design, web design skills, trend. 

 

 

 

 

 

 

 


