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ادلشرؼ ادلساعد
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صفحة اإلجازة

فبعهيخ ثزيجيخ تعهيًيخ يقتزحخ نتنًيخ يهبراد إعذاد
انىسبئط انًتعذدح انتعهيًيخ نطبنجبد انذثهىو انعبو في انتزثيخ
إعداد الطالبة
سمية محمد لطفي صالح أبوداود
نوقشت ىذه الرسالة بتاريخُُّْ/ٔ/ُُ :ىػ ادلوافقََُِ /ٓ/ِٓ :ـ
كمتت إجازهتا

أعضاء لجنة المناقشة
أ.د .عبدالعزيز بن زلمػ ػ ػ ػ ػد العقيلي

مقرران كمشرفػ ػ ػ ػان رئيسػ ػ ػ ػ ػ ػان

التوقيػ ػع:

د .صاحل بن زلم ػ ػ ػ ػػد العطيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوم

عضوان كمشرفان مساعدان
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شكر وتقدير
شكر وتقدير
احلمػػد هلل خػػالق اوك ػوافر الػػرريم الػػر نر علػػم القػػرخفر خلػػق ا نسػػافر علمػػو البيػػاف .كالصػػلة
كالسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلـ علػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى رسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ اهلل خػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر اونػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـر أك جوامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الكلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم كنطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػق ب فصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػح بيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػافر
صلى اهلل عليو كعلى خلو كصحبو الكراـ.
أ ػػده تع ػػاىل عل ػػى أف كفق ػػ ،مت ػػاـ ى ػػذا العم ػػلر كأتش ػػرؼ بػ ػ ف أق ػػدـ ش ػػكرم ا زي ػػل كعرف ػػاين
با مي ػػل لذس ػػتاذ ال ػػدكتور /عب ػػدالعزيز ب ػػن زلم ػػد العقيل ػػير كال ػػدكتور /ص ػػاحل ب ػػن زلم ػػد العطي ػػوم عل ػػى
تفضلهما با شراؼ على الرسالة كتقدمي العوف كالنصح شلا ذلٌل أمامي الكثر من الصعاب.
كعرفانػان با ميػػل أتقػػدـ بالشػػكر ا زيػػل للسػػادة كالسػػيدات احملكمػػا الػػذين اسػػتقطعوا مػػن كقػػتهم
الثما لتحكيم أدكات الدراسةر كأسهموا بآرائهم كاقرتاراهتم يف ظهورىا على الوجو ادلطلوب.
كيطي ػػب أف أش ػػكر أعض ػػاي ىيك ػػة الت ػػدريت بكليػ ػػة الدراس ػػات التطبيقي ػػة كخدمػ ػػة ا تم ػػع كيف
مقدمتهم عميد الكلية كككيلت الربامجر كالذين كاف ذلم الفضػل بعػد اهلل تعػاىل يف تسػهيل مهمػة البارثػة
لتطبيق التجربة اليت ىي زلور ىذه الدراسة.
كإنػو دلػن دكاعػي ف ػرم أف يقػوـ نناقشػة ىػػذه الرسػالة ك هػل مػن :الػدكتور /الشػحات سػعد عتمػػاف
أسػػتاذ تقنيػػات التعلػػيم ادلشػػارؾ عامعػػة ادللػػك سػػعود كجامعػػة ادلنصػػورةر كالػػدكتور /زلمػػد بػػن إب ػراىيم بػػن
عبػػداهلل الزكػػرم أسػػتاذ احلاسػػوب كالتصػػميم التعليمػػي كالتعلػػيم ا لكػػرتكين ادلشػػارؾ عامعػػة ا مػػاـ زلمػػد بػػن
سػػعود ا سػػلميةر كاوسػػتاذ الػػدكتور /زلمػػد بػػن سػػليماف ادلشػػيقح أسػػتاذ تقنيػػات التعلػػيم كاالتصػػاؿ عامعػػة
ادللك سعود.
كلن أنسى التعبر بصادؽ ادلشاعر لكل من قدـ يد العوف كادلساعدةر كأخػص كالػدم احلبيػب
ككالد احلبيبة كلساف راذلما دكمان الدعاي بالتوفيق رفظهمػا اهلل كأاػاؿ يف عمرعلػار كإىل رفيػق دري..
زكجػػي العزيػػز الػػذم كػػاف خػػر عػػوف خػػلؿ فػػرتة الدراسػػة كرػ إمتػػاـ ىػػذه الرسػػالة كأدعػػو اهلل أف غلػػزؿ هوابػػو
كأف غلعل ذلك يف ميزاف رسناتو.
كأخػران ..احلمػػد هلل الػػذم أعػػان ،علػػى إمتػػاـ العمػػل كإخراجػػو رػػذه الصػػورةر كمػػا كجػػد مػػن تقصػػر
فحسيب أين اجتهدت كأس ؿ اهلل أف يكوف ذلك سببان يف تعليم اآلخرينر كما الكماؿ إال هلل كرده.

الباحثــة
سمية محمد لطفي صالح أبوداود
د

مستخلص الدراسة

فاعلية برمجية تعليمية مقترحة لتنمية مهارات إعداد الوسائط المتعددة
التعليمية لطالبات الدبلوم العام في التربية.
رسالة مقدمة الستكماؿ مطالب احلصوؿ على درجػػة ادلاجستر يف اآلداب ختصص تقنيات التعليػػم بكلية الرتبية يف جامعة ادللك سعود

إعداد:
مسية بنت زلمد لطفي بن صاحل أبوداكد.
إشراؼ:
أ.د .عبدالعزيز بن زلمد العقيلي (مشرفان رئيسان)ر د .صاحل بن زلمد العطيوم (مشرفان مساعدان).

ىػػدفت الدراسػػة إىل التحقػػق مػػن فاعليػػة بررليػػة تعليميػػة مقرترػػة لتنميػػة مهػػارات إعػػداد الوسػػائ
ادلتعددة التعليمية لدل االبات الدبلوـ العاـ يف الرتبية؛ للتغلب علػى مشػكلة قصػور ادلقػررات الرتبويػة الػيت
تعتم ػػد عل ػػى تق ػػدمي ادلف ػػاىيم النظري ػػة دكف ربطه ػػا ب ػػالواقع العمل ػػير كلت ػػدريبهن عل ػػى توظيػ ػ مس ػػتجدات
تقنيات التعليم خلدمة العملية التعليمية.
كمتثلت مشكلة الدراسة يف زلاكلة ا جابة عن السؤاؿ التا :
ما فاعلية برمجيـة تعليميـة مقترحـة تتنـاول النمـو ا العـام للتمـميت التعليمـي لتنميـة مهـارات

إعداد الوسائط المتعددة التعليمية لطالبات الدبلوم العام في التربية ؟

مت اختي ػػار النم ػػوذج الع ػػاـ للتص ػػميم التعليم ػػي ) (ADDIEكتكييػ ػ إجرايات ػػو نت ػػاج الربرلي ػػة
التعليميػة ادلقرترػةر كمػا مت اسػت داـ ادلػنهج شػبو التجػرييب بتطبيػق الربرليػة علػى عينػة يريبيػة قوامهػػا (ِٔ)
االبػػة .لدراسػػة أهػػر ادلتغػػر ادلسػػتقل (الربرليػػة التعليميػػة) علػػى ادلتغ ػرين التػػابعا (التحصػػيل ادلعػػريفر كاوداي
ادلهارم) الختبار فرضيات الدراسة.
متثلت أداتا الدراسػة يف :اختبػار صصػيلي لقيػاس اكتسػاب ا وانػب ادلعرفيػة الػيت تضػمنتها الربرليػة
التعليميػػة كادلتعلقػػة نرارػػل التصػػميم التعليمػػير كبطاقػػة تقيػػيم بررليػػات الوسػػائ ادلتعػػددة التعليميػػة لقيػػاس
اكتساب ا وانب ادلهارية من خلؿ تقييم بررليات أفراد عينة الدراسة اليت مت إنتاجها.
أس ػػفرت نت ػػائج الدراس ػػة ع ػػن كج ػػود ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إرص ػػائية عن ػػد مس ػػتول دالل ػػة أق ػػل م ػػن
(َٓرَ) على كل من التحصيل ادلعريف كاوداي ادلهارمر شلا يدؿ على فاعلية الربرلية التعليمية ادلقرترػة يف
تنميػػة مهػػارات إعػػداد بررليػػات الوسػػائ ادلتعػػددة التعليميػػةر كبػػذلك مت رفػػض فرضػػيات الدراسػػةر كيف ضػػوي
نتائج الدراسة قدمت البارثة رلموعة من التوصيات كادلقرترات.
ق

Study Abstract
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This study aimed to verify the effectiveness of proposed educational
software to develop the skills in multimedia preparation for the Educational
General Diploma students, to overcome the problem of inadequate courses
that provide the theoretical concepts without linking them to practical
reality. It also sought to train students on integration of educational
technologies to serve the educational process.
The problem of the study was an attempt to answer the following
question: What is the effectiveness of proposed educational software dealing
with general model of instructional design to develop the skills of
multimedia preparation for Educational General Diploma students?
General Instructional Design Model (ADDIE) has been selected, and
its procedures have been adapted to produce the proposed educational
software. Semi-empirical method was also used on a sample of (26) students
to study the impact of the independent variable (educational software) on
the dependent variables (cognitive achievement, and performance skills) to
test hypotheses of the study.
Two tools are used in this study: Achievement test to measure the
acquisition of knowledge contained in the software about Instructional
Design stages, and software evaluation form to measure the acquisition of
performance skills through the assessment of multimedia software produced
by students.
The results of the study found the existence of statistically significant
differences less than (0.05) on each of the cognitive achievement and
performance skills. These results demonstrating the effectiveness of the
proposed software to develop multimedia software preparation skills,
therefore hypotheses were rejected. According to the results of the study,
the researcher presented a series of recommendations and further proposed
studies.
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الفمل األول
مدخل الدراسة
مقدمة الدراسة
ييع ٌد التعليم رجر اوساس يف تكوين اومة كبناي أفرادىار كيتػ هٌر تػ هٌران مباشػران بػالتطورات احلديثػةر
فعالة داعمة لعمليػيت التعلػيم كالػتعلٌم؛
كمع تطور احلاسب اآل كانتشار است دامو كما ييوفٌره من تطبيقات ٌ
كاف البد كأف تستجيب برامج إعداد ادلعلما ذلذه التطوراتر فتطوير التعلػيم ال بػد كأف يبػدأ مػن تطػوير
ادلعلػػم كتزكيػػده بادلهػػارات اللزمػػة الػػيت يمت ٌكنػػو مػػن أداي أدكاره ادلنواػػة بػػو علػػى أكمػػل كجػػو لتحقيػػق أىػػداؼ
ادلنظومة التعليمية.
إف أرػػد أىػػم أدكار ادلعلػػم يف احليػػاة ادلعاصػػرة يتمثػػل يف قدرتػػو علػػى دمػػج التقنيػػة يف التعلػػيم مػػن
خػ ػػلؿ توظيفػ ػػو دلسػ ػػتجدات تقنيػ ػػة التعلػ ػػيم يف تصػ ػػميم كإنتػ ػػاج ادل ػ ػواد التعليميػ ػػة ادل تلفػ ػػةر كييشػ ػػر الفػ ػػار
(ََِْـ) إىل أنو يف كجود احلاسب اآل كظهور أظلاط سلتلفة من التعليم كالتعليم ا لكرتكينر فإف أرػد
أىػ ػػم أدكاره يتمحػ ػػور رػ ػػوؿ إعػ ػػداد الربرليػ ػػات التعليميػ ػػةر كبػ ػػالر م مػ ػػن أعليػ ػػة ىػ ػػذا الػ ػػدكر إال أف الػ ػػدايل
(ََِٓـ) أشار إىل زلدكدية خربة ادلعلما يف ىذا ا اؿر كييعزل السبب إىل عدـ كفاية التدريب نتػاج
مثل ىذه الربرليات.
إف تقدمي الدعم اللزـ للمعلم مػن أىػم عوامػل صلارػو للقيػاـ بػ دكاره مػن خػلؿ ت ىيلػو بالتػدريب
ػل مػن كػيم كخجػارد كنػاب & (Kim, Aagard
ادللئم قبل كأهناي اخلدمػةر كيتفػق ىػذا مػع مػا أكضػحو ك ه
) Nabb, 2006كمولتػوف ) (Moulton, 2005مػن عػزـ الطػػلب ادلعلمػا علػى دمػج التقنيػة ادلعتمػػدة
على احلاسب اآل داخل الفصوؿ الدراسية بعد مركرىم بتدريب عن كيفية دمج التقنية يف التعلػيم خػلؿ
فرتة دراستهم.
كقػػد أشػػار ىػػاردم ) (Hardy, 1998إىل أف كجػػود احلاسػػب اآل يف ادلدرسػػة أك الفصػػل ال
الفعاؿ ما مل يكن ادلعلػم يملمػان بتوظيػ احلاسػب كبررلياتػو كلديػو الفهػم الكامػل لكيفيػة
يضمن است دامو ٌ
درلػػو بطريقػػة فعالػػة يف ادلوق ػ التعليمػػير كمػػا ذكػػرت الغػػزك(ََِْـ) أف تقنيػػة احلاسػػب اآل يف تطػػور
مس ػػتمر كبالت ػػا م ػػا يعرف ػػو ادلعل ػػم الي ػػوـ ؽلك ػػن أف ال يك ػػوف ل ػػو قيم ػػة ػػدانر ف ػػإذا مل يك ػػن لدي ػػو االس ػػتعداد
كالتدريب الكايف فإنو سيجد الكثر من ادلربرات لعدـ دمج التقنية يف التعليم.
تتميػز ادلػواد القائمػة علػى التعلػيم باحلاسػب اآل كالربرليػات التعليميػة  -مقارنػة بغرىػا مػن ادلػواد
الس ػػمعية كالبص ػ ػرية كالسمعبص ػ ػرية -مناسػ ػػبتها للسػ ػػت داـ مػ ػػع اوسػ ػػاليب ادل تلفػ ػػة للتػ ػػدريتر إذ يؽلكػ ػػن
-ِ-

است دامها مع ا موعات الكبػرة كالصػغرة علػى ر وػد سػواي كمػا أهنػا يمتثٌػل خيػاران جيػدان يف التعلػيم الفػردم
(إلينجتػػوفر ََُِـ)؛ دلػػا تيػػوفٌره مػػن إمكانيػػات يف مراعػػاة الفػػركؽ الفرديػػة بػػا ادلتعلمػػار كعػػرض ادلػػادة
العلمية بصيغ سلتلفة لتمكا ادلتعلم من استيعاب ادلعلومات.
كنظران دلا يتميز بػو احلاسػب اآل مػن قػدرة علػى وػع الوسػائ ادلتعػددة :كالنصػوصر كالصػوتر
كالرس ػػوـر كالص ػػور الثابت ػػة كادلتحرك ػػةر كالفي ػػديو كعرض ػػها باس ػػت داـ أدكات كركابػ ػ تس ػػاعد ادل ػػتعلم عل ػػى
التفاعػػل معهػػا ه ػراي عمليػػة الػػتعلم (مخػػيتر ََِٕـ)ر فػػإف الربرليػػات التعليميػػة القائمػػة علػػى الوسػػائ
دامها بشكل جيٌد.
ادلتعددة تيساىم يف إهراي عملية التعلٌم إذا ما مت ي
بناؤىا كاست ي
كذك ػػر إمساعي ػػل (ََِّـر صُِٖ) أف "توظي ػ بررلي ػػات احلاس ػػب اآل كوس ػػيلة يس ػػاىم يف
دعػػم ادلواق ػ التعليميػػة ادل تلفػػة مػػن خػػلؿ قػػدرة ىػػذه الربرليػػات علػػى متثيػػل اوىػػداؼ التعليميػػة كمهػػاـ
كأدكار تتطلب من ادلتعلم تنفيذ أنشطة متنوعةر كما يتحػوؿ دكر ادلعلػم يف ىػذه ادلواقػ مػن ملقػن للمػادة
يسػر ذلػا" .كقػد أهبتػت ىػذه الربرليػات فاعليتهػا كوسػيلة تعليميػة
العلمية إىل مشارؾ يف العمليػة التعليميػة ي
كم ٌ
يف سلتل الت صصاتر كدل تل ادلرارل الدراسية سواين يف مرارل التعليم العاـ أك العا .

كبػػالر م م ػػن الزيػػادة الكب ػػرة يف أعػػداد الربرلي ػػات التعليميػػة إال أف بع ػػض الدراسػػات كش ػػفت أف
نسبةن قليلةن منها رققت فوائدان تعليمية على ادلستول ادلطلوب (فودةر ُِْٗىػ)؛ كييعزل السبب يف ذلك
إىل عدـ مراعاة ىذه الربرليات للمعاير العلمية كالرتبوية عند تصميمها كإنتاجهار كما أف التكلفػة ادلرتفعػة
للربرليات ا يدة تيش ٌكل صعوبة يف توفرىا و
لعدد كب ور من ادلتعلما.
لقػد كانػػت العقبػة أمػػاـ ادلعلمػا يف إعػػداد الربرليػػات التعليميػة متعػػددة الوسػائ تتمثػػل يف ضػػركرة
إدلػػامهم نعرفػػة كاسػػعة عػػن لغػػات الربرلػػة للقيػػاـ نثػػل ىػػذه ادلهم ػػةر إىل أف ظهػػرت نظ ػػم ت ػ لي بررليػػات
ص ػ ٌممت خصيص ػان السػػت داـ ادلعلمػػا ريػػث أف ذلػػك ال يتطلػػب مػػنهم معرفػػة
الوسػػائ ادلتعػػددةر الػػيت ي
لغ ػػات الربرل ػػة (الف ػػارر ََِْـ) .ػػر أف إدل ػػاـ ادلعل ػػم بكيفي ػػة اس ػػت داـ نظ ػػم ت ػ لي بررلي ػػات الوس ػػائ
ادلتعددة ليت كافيان نتاج الربرليات التعليمية.
إف عمليػػة إنتػػاج الربرليػػات التعليميػػة تتطلػػب إعػػدادان دقيق ػان كمنظَّم ػان باسػػت داـ اوسػػلوب ادلػػنظَّم
للتصػػميم التعليمػػي رػ يص ٌقػق تعلٌمػان يتٌسػػم بالكفػػاية كالفاعليػػةر فالتصػػميم التعليمػػي إج ػراي مػػنظم لتطػػوير
م ػ ػواد أك ب ػ ػرامج تعليميػ ػػةر يتضػ ػػمن خط ػ ػوات التحليػ ػػلر كالتصػ ػػميمر كالتطػ ػػويرر كالتنفيػ ػػذر كالتقػ ػػومي (سػ ػػيلز
كريتشير ُٖٗٗـ)ر كيتم است داـ التصميم التعليمي من خػلؿ ظلػاذج إجرائيػة تيعػ ى بتحديػد ادلواصػفات
التعليمية الكاملة للربرلية كتيعرؼ بنماذج التصميم التعليمي.
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اإلحساس بمشكلة الدراسة
إف التحوؿ من ا تمع الصناعي إىل رلتمع معلوما قد فرض تغيران يف دكر ادلعلم من كونو ناقلن
طوور للعملية التدريسيةر كيتطلب ذلػك إعػادة صػيا ة بػرامج إعػداد ادلعلمػا
صم وم ي
للمادة الدراسية إىل يم ٌ
كم ٌ
قبل اخلدمة كأهنائهار ريث أشارت أبػا اخليػل (ََِْـ) إىل عػدـ كفايػة بػرامج إعػداد ادلعلمػا يف كليػات
الرتبية لدمج التقنيات احلديثة يف التعليم.
إف م ػػا هت ػػدؼ إلي ػػو اخلط ػػة العش ػرية ل ػػوزارة الرتبي ػػة كالتعل ػػيم م ػػن ض ػػركرة التحس ػػا الن ػػوعي لكف ػػاية
ادلعلمػػا كادلعلمػػات (كزارة الرتبيػػة كالتعلػػيمر ُِْْىػ ػ) يػػدؿ علػػى أعليػػة توجيػػو او ػػاث ضلػػو بنػػاي ب ػرامج
إع ػػداد ادلعلم ػػار كينس ػػجم ذل ػػك م ػػع توص ػػيات العدي ػػد م ػػن ادلػ ػؤمترات :كػ ػادلؤمتر العلم ػػي الس ػػنوم العاش ػػر
للجمعيػة ادلصػرية لتكنولوجيػا التعلػيم (ََِٓـ)ر كاللقػاي السػنوم الثالػث عشػر للجمعيػة السػعودية للعلػوـ
النفسػية كالرتبويػة (جسػن) (ََِٔـ)ر كنػدكة مدرسػػة ادلسػتقبل (ََِِـ)ر كالػيت أكصػت علػى االىتمػػاـ
بتطػػوير بػرامج إعػػداد ادلعلمػا يف رلػػاؿ تقنيػػة التعلػػيم كادلعلومػػاتر يػػث يشػػتمل ىػػذا ا عػػداد علػػى تنميػػة
مهارات إعداد كاست داـ مصادر التعلم ا لكرتكنية.
كيف ىػػذا الصػػدد أجػػرت البارثػػة دراسػػة اسػػتطلعية نقابلػػة عػػدد مػػن االبػػات الػػدبلوـ العػػاـ يف
الرتبيػػة ادلت رجػػات مػػن الربنػػامج يف العػػاـ الدراسػػي ُِْٕىػ ػُِْٖ -ىػ ػ مػػن كليػػة الدراسػػات التطبيقيػػة
يسهن يف كقت سابقر كذلك للتعرؼ على
كخدمة ا تمع عامعة ادللك سعودر كالل قامت البارثة بتدر ٌ
مرئيػػاهتن رػػوؿ كفايػة ا وانػػب التطبيقيػػة يف مقػػررات الربنػػامج لػػدمج التقنيػػة داخػػل الفصػػوؿ الدراسػػيةر كقػػد
ػتقن اسػػت داـ احلاسػػب اآل كلكػػنهن يػػر ع يف تصػػميم مػواد تعليميػػة راسػػوبية صقػػق
أكضػػحن مػػن أهنػػن يػي ٌ
أىداؼ الدركس التعليمية.
كيف الفص ػل الدراسػػي اوكؿ مػػن العػػاـ ُِْٗىػ ػَُّْ -ىػ ػ قامػػت البارثػػة بتػػدريت شػػعبة مػػن
االبػػات الربنػػامج مقػػرر "احلاسػػب اآل كاسػػت داماتو يف التػػدريت" يف كليػػة الدراسػػات التطبيقيػػة كخدمػػة
ا تمعر كالذم يتناكؿ يف جانبو العملػي تنميػة مهػارات الطالبػات السػت داـ بػرامج احلاسػب التطبيقيػةر
البػػت مػػنهن إنتػػاج بررليػػات تعليميػػة متعػػددة الوسػػائ دلواضػػيع مػػن ادلنػػاىج الدراسػػية كنشػػاط اختيػػارمر
كلي ً
ورظ أف مستول الربرليات ادلنتجة مل يكن مقبوالن من الناريتا الرتبويػة كالفنيػة مػا يػدؿ علػى عػدـ تػوفر
مهارات إعداد الوسائ ادلتعددة التعليمية لدل الطالبات.
كباعتبػػار برن ػامج الػػدبلوـ العػػاـ يف الرتبيػػة الػػذم تيق ٌدمػػو كليػػة الدراسػػات التطبيقيػػة كخدمػػة ا تمػػع
عامعة ادللك سعود أرد الربامج الػيت هتػدؼ إىل إًعػداد خرغلػات سلتلػ الت صصػات للعمػل كمعلمػاتر
ػدىن بادلهػػارات اللزمػػة عػػداد الوسػػائ ادلتعػػددة التعليميػػة أمػ هػر مهػػمر ال س ػيٌما كأف الربنػػامج ال
فػػإف تزكيػ ٌ
-ْ-

ييق ػ ٌدـ مقػػرران خاص ػان بإنتػػاج الوسػػائ ادلتعػػددة ِّ
كإظلػػا يقتصػػر علػػى مقػػرر إنتػػاج كاسػػت داـ الوسػػائل التعليميػػة
الػذم ييرٌكػػز علػػى إنتػػاج ادلػواد التعليميػػة التقليديػػةر أمػػا يمقػػرر احلاسػػب اآل كاسػػت دامو يف التػػدريت فييقػ ٌدـ
مهارات عملية منفصلة كمفاىيم نظرية روؿ أنواع الربرليات كعناصر الوسائ ادلتعددة دكف التدرب علػى
كيفية تصميمها كإنتاجها كفق أسلوب التصميم التعليمي.

مشكلة الدراسة
شل ػا سػػبق تناكلػػو يف ادلقدمػػة كيف ا رسػػاس نشػػكلة الدراسػػة ظهػػرت احلاجػػة إىل تنميػػة مهػػارات
االبات الدبلوـ العاـ يف الرتبية عداد الوسائ ادلتعددة التعليمية كفػق النمػوذج العػاـ للتصػميم التعليمػير
ً
ػاهتنر كؽلكػن أف يػتم
ػتقبلهن ادلهػ ،بغػض النظػر عػن نوعيػة ختصص ٌ
ىن يف مس ٌ
ريث أف ىػذه ادلهػارات تيفي يػد ٌ
ذلػػك بطػػرؽ متعػػددة منهػػا اسػػت داـ الربرليػػات التعليميػػة نظ ػران دلػػا تيتًيحػػو ى ػػذه الربرليػػات م ػػن إمكانيػػات
كتفاعل ادلتعلٌمػة كإغلابيتهػا كمراعػاة فرديٌتهػار فالطالبػات ادللتحقػات بالربنػامج ينتمػا لت صصػات سلتلفػةر
اهتن كسػػرعة تعلمهػ ٌػنر لػػذا تتمحػػور مشػػكلة الدراسػػة يف زلاكلػػة ا جابػػة عػػن
كمػػا أهنػػن يتفػػاكتن يف مهػػار ٌ
السؤاؿ التا :
م ــا فاعلي ــة برمجي ــة تعليمي ــة مقترح ــة تتن ــاول النم ــو ا الع ــام للتم ــميت التعليم ــي ف ــي تنمي ــة

مهارات إعداد الوسائط المتعددة التعليمية لطالبات الدبلوم العام في التربية؟

أسئلة الدراسة
سعت الدراسة إىل ا جابة عن اوسكلة التالية:
ُ .ما ظلوذج التصميم التعليمي ادللئم لتنمية مهارات إعداد الوسائ ادلتعددة التعليمية لطالبات
الدبلوـ العاـ يف الرتبية؟
ِ .ما فاعلية الربرلية التعليمية ادلقرترة على التحصيل ادلعريف للمفاىيم اوساسية ادلتعلقة بإعداد
الوسائ ادلتعددة التعليمية لطالبات الدبلوـ العاـ يف الرتبية؟
ّ .ما فاعلية الربرلية التعليمية ادلقرترة على تنمية ادلهارات العملية ادلتعلقة بإعداد الوسائ ادلتعددة
التعليمية لطالبات الدبلوـ العاـ يف الرتبية؟

أىداف الدراسة
سعت الدراسة لتحقيق اوىداؼ التالية:
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ُ .بناي بررلية تعليمية تتناكؿ النموذج العاـ للتصميم التعليمي لتنمية مهارات إعداد الوسائ ادلتعددة
التعليمية لدل االبات الدبلوـ العاـ يف الرتبية.
ِ .التعرؼ على فاعلية الربرلية التعليمية ادلقرترة على التحصيل ادلعريف للمفاىيم اوساسية ادلتعلقة
بإعداد الوسائ ادلتعددة التعليمية لدل االبات الدبلوـ العاـ يف الرتبية.
ّ .التعرؼ على فاعلية الربرلية التعليمية ادلقرترة يف تنمية ادلهارات العملية ادلتعلقة بإعداد الوسائ
ادلتعددة التعليمية لدل االبات الدبلوـ العاـ.

أىمية الدراسة
تتمثل أعلية ىذه الدراسة فيما يلي:
ُ .تتفق ىذه الدراسة مع االياىات احلديثة يف رلاؿ تطوير إعداد ادلعلمات نا يتوافق مع مستجدات
التقنيات احلديثة؛ استجابةن لتوصيات العديد من ادلؤمترات كالدراسات اليت تيؤكد على ضركرة الرب
با ما تتعلمو اخلرغلة من نارية كبا ارتياجات العملية التعليمية من نارية أخرل.
ِ .يمتثٌل ىذه الدراسة إضافةن علمية إىل او اث يف رلاؿ تقنيات التعليمر كاليت اختربت التدريب الذا
من خلؿ الربرليات التعليمية.
ّ .يمتثٌل ىذه الدراسة إضافةن عملية إىل رلاؿ تقنيات التعليمر من خلؿ الرب با النظرية بالتطبيق
لبناي بررلية تعليمية تيوظٌ النموذج العاـ للتصميم التعليمي )(ADDIEر ردؼ تنمية مهارات
الطالبات ادلعلمات عداد الوسائ ادلتعددة التعليمية.
ْ .يؽلكن االستفادة من نتائج ىذه الدراسة يف تصميم بررليات تعليمية أخرل هتدؼ إىل تنمية
مهارات ادلعلمات عداد مصادر تعلم إلكرتكنية سلتلفة.

فرضيات الدراسة
سعت الدراسة الختبار الفرضيات ا رصائية التالية:
ُ .ال توجد فركؽ دالة إرصائيان عند مستول (َٓ )َ,با متوس درجات أفراد عينة الدراسة يف
التطبيق القبلي كالبعدم للختبار التحصيلي.
ِ .ال توجد فركؽ دالة إرصائيان عند مستول (َٓ )َ,با التكرارات ادلشاىدة كادلتوقعة وداي
الطالبات يف احملاكر اليت تضمنتها بطاقة تقييم ا نتاج العملي.
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حدود الدراسة
اقتصرت ىذه الدراسة على ما يلي:
ُ .اقتصر تطبيق الدراسة على الطالبات ادللتحقات بربنامج الدبلوـ العاـ يف الرتبية بكلية الدراسات
التطبيقية كخدمة ا تمع عامعة ادللك سعود بالرياض.
ِ .اقتصرت ىذه الدراسة على التحقق من فاعلية الربرلية التعليمية ادلقرترة على تنمية ا وانب العلمية
كالعملية ادلتعلقة بإعداد بررليات الوسائ ادلتعددة التعليمية كفق النموذج العاـ للتصميم التعليمي
) (ADDIEالذم اقرترتو الدراسةر دكف التطرؽ إىل ما تتضمنو النماذج اوخرل من معارؼ أك
مهارات.

ممطلحات الدراسة
الفاعلية ):(Effectiveness
عرؼ الفاعلية أك كما ترد -الفعالية -ب هنا "القدرة على بلوغ اوىداؼ ادلقصودةر كالوصػوؿ إىل
تي َّ
النتيجة ادلرجوة"( .صربمر ََِِـر ص َُْ)
عرؼ إجرائيان ب هنا (مدل قدرة الربرلية التعليمية ادلقرترة على صقيق أىدافهار كبلوغ ادل رجات
كتي ٌ
ادلعرفيػػة كادلهاريػػة ادلرجػػوةر كتيقػػاس مػػن خػػلؿ إج ػراي مقارنػػات كعمليػػات إرصػػائية علػػى نتػػائج ادل رجػػات
التعليميػ ػػة قبػ ػػل كبعػ ػػد تفاعػ ػػل الطالبػ ػػة مػ ػػع الربرليػ ػػةر أم نقارنػ ػػة نتػ ػػائج القيػ ػػاس القبلػ ػػي كالبعػ ػػدم ودكات
الدراسة).

البرمجية التعليمية ):(Educational Software
تيع ػ َّػرؼ الربرلي ػػة التعليمي ػػة ) (Educational softwareب هن ػػا "ادل ػػادة أك احملت ػػول العلم ػػي أك
التعليمػػي أك التػػدرييب الػػذم يػػتم الػػتعلم معػػو أك منػػو أك بػػو عػػرب احلاسػػب"ر كبررليػػات التػػدريت اخلصوصػػي
) (Tutorialىػػي "أرػػد أنػواع الربرليػػات التعليميػػة يػػتم مػػن خلذلػػا تقػػدمي ادلػػادة التعليميػػة للمػػتعلم بشػػكل
فق ػرات أك صػػفحات علػػى شاشػػة العػػرض متبوعػػة ب سػػكلة كتغذيػػة راجعػػةر كال يػػتم الػػتعلم إال مػػن خػػلؿ
تفاعل ادلتعلم مع احلاسب"( .صربمر ََِِـر صُُٓ)َُٓ:
كييقصػػد بالربرليػػة التعليميػػة ادلقرترػػة يف الدراسػػة ب ػ هنا (بررليػػة راسػػوبية تفاعليػػة متعػػددة الوسػػائ
كاورهتػ ػ ػا البارث ػ ػػة ب ػ ػػنم الت ػ ػػدريت اخلصوص ػ ػػير تتن ػ ػػاكؿ النم ػ ػػوذج الع ػ ػػاـ للتص ػ ػػميم التعليم ػ ػػي
ص ػ ػ ٌػممتها ٌ
) (ADDIEنرارل ػػو اخلم ػػت (التحلي ػػل -التص ػػميم -التط ػػوير -االس ػػت داـ -التق ػػومي) ر بغ ػػرض تنمي ػػة
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ا وانػػب ادلعرفي ػة كادلهاري ػة اللزمػػة عػػداد الوسػػائ ادلتعػػددة التعليميػػة لػػدل الطالبػػاتر مرفق ػان معهػػا دلػػيلن
كرقيان يمسٌي (دليل ادلست دـ)ر ػلتوم على اونشطة التطبيقية اللزمة للتنفيذ بعد كل مررلػة (موديػوؿ) مػن
مرارل التصميم التعليمي).

تنمية ):(Developing
"عملية تستهدؼ ظلو الشيي كصسينو كتطػويره كاالرتقػاي بػو مػن مرتبػة أدب دلرتبػة أعلػى" (صػربمر
ََِِـر ص ِٔٔ).
عرؼ إجرائيان ب هنػا (عمليػة هتػدؼ إىل رفػع مسػتول الطالبػة يف ا وانػب ادلعرفيػة كادلهاريػة اللزمػة
كتي ٌ
عداد الوسائ ادلتعددة التعليمية من خلؿ اتباع عدد من ا جرايات).

المهارة ):(Skill
تيعػٌػرؼ ادلهػػارة ب هنػػا "القػػدرة علػػى القيػػاـ بػ م عمػػل مػػن اوعمػػاؿ بدرجػػة عاليػػة مػػن الدقػػة كالسػػرعة
مع االقتصاد يف الوقت كا هد ادلبذكؿ" (صربمر ََِِـر صّْٓ).
كييقص ػػد ر ػػا يف ى ػػذه الدراس ػػة (ق ػػدرة الطالب ػػة عل ػػى اتب ػػاع خطػ ػوات كإجػ ػرايات مرار ػػل التص ػػميم
التعليمي عداد الوسائ ادلتعددة التعليمية).

التحميل المعرفي ):(Achievement
ييع ٌػرؼ التحصػيل ب نػػو "مقػدار مػػا يػتم إصلػػازه مػن الػػتعلم لػدل الفػػردر أك مقػدار مػػا يكتسػبو ادلػػتعلم
مػػن خ ػربات كمعلومػػات نتيجػػة دراسػػتو دلوضػػوع أك مقػػرر أك برنػػامج تعليمػػي زلػػدد .كالتحصػػيل أيض ػان ىػػو
مق ػػدار م ػػا يتحق ػػق فعليػ ػان م ػػن اوى ػػداؼ التعليمي ػػة .كييق ػػاس التحص ػػيل ادلع ػػريف بواس ػػطة اختب ػػارات تيع ػػرؼ
باالختبارات التحصيلية"( .صربمر ََِِـر صُُٕ)
كييقصد بالتحصيل ادلعريف يف ىػذه الدراسػة ب نػو (مقػدار مػا اكتسػبتو الطالبػة مػن معلومػات نتيجػة
تفاعلها مع الربرلية ادلقرترةر كيػي ىقاس باختبار صصيلي أع ٌدتو البارثة كفق أىداؼ تعليمية يزلددة للمفاىيم
العلمية ادلتعلقة بالتصميم التعليمي للوسائ ادلتعددة).

إعداد الوسائط المتعددة التعليمية ):(Instructional Multimedia Preparation
عرؼ الوسائ ادلتعددة ب هنا "است داـ هلث أك أكثر من ادلواد التعليميػة التاليػة بشػكل سلػتل ر
تي َّ
م ػػن خ ػػلؿ الكمبي ػػوتر )ُ( :الص ػػوت )ِ( .الرس ػػوـ اخلطي ػػةر (ّ) الرس ػػوـ ادلتحرك ػػةر (ْ) الص ػػور الثابت ػػة
الفوتو رافي ػػة كادلرس ػػومةر (ٓ) لقط ػػات الفي ػػديور (ٔ) النص ػػوص ادلكتوب ػػة( ".مخ ػػيتر ََِٔـر صِِّ)
نقلن عن )(Collins, J., Hammond, M., & Wellington, J., 1997, p.4
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كييقصد بإعداد الوسائ ادلتعددة التعليمية يف ىذه الدراسة ب ػ هنا (قػدرة الطالبػة علػى إنتػاج بررليػة
تعليميػة باسػت داـ برنػامج مايكركسػوفت بوربوينػت MS PowerPointر يػث تشػتمل علػى اسػت داـ
عناص ػػر الوس ػػائ ادلتع ػػددة :كالنص ػػوص الثابت ػػة كادلتحرك ػػةر كالص ػػور الثابت ػػة كادلتحرك ػػةر كلقط ػػات الفي ػػديور
كادلؤهرات الصوتية بشكل مدمج لتحقيق أىداؼ تعليمية زلددة .كيتم تقييم الربرلية ادلنتجة بواسطة بطاقػة
أعدهتا البارثة لقياس اكتساب الطالبة للجوانب العملية).
طالبة الدبلوم العام في التربية:
ىػػي الطالبػػة ادللتحقػػة بربنػػامج الػػدبلوـ العػػاـ يف الرتبيػػة كالػػيت خترجػػت مػػن أرػػد الت صصػػات ػػر
الرتبوية كتر ب نمارسة العمل الرتبوم كمعلمة يف مدارس التعليم العاـ؛ لذا يتم ت ىيلهػا تربويػان مػن خػلؿ
برنامج يستغرؽ عامان كاملنر كقد تكوف لديها معرفة يف رلاؿ است داـ احلاسب اآل .
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الفمل الثاني
اإلطار النظري
التمميت التعليمي.البرمجيات التعليمية.-الوسائط المتعددة.
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الفمل الثاني
اإلطار النظري
التممي ـت التعليم ـي

)(Instructional design

مفهوم التمميت التعليمي:
ؼلتل تعري التصميم التعليمي باختلؼ رؤل ادلمارسا لو يف ا اؿر ريث ينظر إليو الػبعض
كعلم ييق ٌدـ اوسػت كالنظريػات الػيت تييسػر رػدكث الػتعلمر يف رػا ينظػر إليػو الػبعض اآلخػر كعمليػة تركػز
على تطوير نظم تعليمية كتقوؽلها كاحملافظة عليهار بينما يعتربه خخركف رلػاالن دراسػيان يهػتم بالبحػث كتطبيػق
اوست كالنظريات الرتبوية يف عملييت التعليم كالتعلم.
تشػػر ريتػػا ريتشػػي ) (Rita Ritchyإىل التصػػميم التعليمػػي باعتبػػاره "العلػػم الػػذم ييعػ بابتكػػار
مواصفات تفصيلية لتطوير مواق تعليمية كتقوؽلها كاحملافظة عليهار كىي مواق من ش هنا أف تيسر تعلم
الوردات الكبرة أك الصغرة يف ادلادة الدراسية" (قطامي كأبو جابر كقطامير ََُِـر صَُُ).
أمػػا سػػيلز كجلسػػجو فتعرفػػاف التصػػميم التعليمػػي ب نػػو "عمليػػة كرلػػاؿ دراسػػي .فبالنسػػبة دلفهػػوـ
العمليةر ىو التطوير ادلنظم للمواصفات التعليمية عن اريق است داـ نظرية التعلم كالتعلػيم بفػرض ضػماف
جودة التعليم .ككمجاؿ دراسير ىو ذلك الفرع من ادلعرفة الذم يهتم بالبحػث كالنظريػة رػوؿ مواصػفات
التعليم كعمليات تطوير ىذه ادلواصفات"(Seels and Glasgow, 1990, p.4) .
كيػػذكر الغػػا كالصػػاحل كادلقبػػل كالػػركيت كالعطيػػوم (ََِٓـر صُْٕ) أف التصػػميم التعليمػػي
ىػ ػػو "عمليػ ػػة منظمػ ػػة يف تصػ ػػميم ادل ػ ػواد التعليميػ ػػة (مطبوعػ ػػة أك ػ ػػر مطبوعػ ػػة) كإنتاجهػ ػػار كاسػ ػػت دامهار
كتقوؽلها" .فيما يضي زيتػوف (ُِْٖى ػ) بػ ف التصػميم التعليمػي كعمليػة يتميػز بعػدد مػن اخلصػائص مػن
أعلها :أهنا عملية موجهة باوىداؼر كتيرٌكز علػى رػل ادلشػكلت بصػورة منطقيػة كعقليػة كإبداعيػةر كتتػ هر
بعػػدد مػػن العوامػػل كنوعيػػة ادلنظومػػة زلػػل التصػػميم سػواين كانػػت كتابػان أك مقػػررانر كخصػػائص مصػػمم التعلػػيم
كا مكانات ادلادية كالبشرية.
كؽلك ػػن تعري ػ ػ التص ػػميم التعليم ػػي ب ن ػػو العملي ػػة ادلنظم ػػة لتص ػػميم ادل ػ ػواد التعليمي ػػةر كإنتاجه ػػار
كاست دامهار كتقوؽلها ردؼ تطوير تعليم يؤدم إىل إرداث تعلٌم يتٌسم بالفاعلية كالكفاية.
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األسس النظرية للتمميت التعليمي:
ييع ػ ٌد التصػػميم التعليمػػي رلػػاالن انتقائي ػان تش ػ ٌكلت مبادئػػو مػػن علػػم الػػنفت كنظريػػات الػػتعلم كتطػػور
كس ػػائل كتقني ػػات االتص ػػاؿر ك يمتثٌػػل نظري ػػات ال ػػتعلم ال ػػثلث الس ػػلوكية كادلعرفي ػػة كالبنائي ػػة اوس ػػت النظري ػػة
الرئيسػػة للمجػػاؿ .كيػػذكر بػػدنار ككننجهػػاـ كديف كبػػرم (يف أصللػػار ُِْٓىػ ػ) أف االس ػرتاتيجية اوسػػاس
لرب النظرية بالتطبيق ىي وع مفاىيم كاسرتاتيجيات تقرترها ىذه النظريات كجعل تلػك ادلفػاىيم يمتارػة
للمارسا يف ا اؿ.
إف اوسػت النظريػػة للتصػػميم التعليمػي تزكدنػػا ططػػوط إرشػػادية لتصػميم بررليػػات كسػػائ متعػػددة
يص ٌقق عددان من نواتج التعلمر مع الت كيد على أنو التوجد النظرية أك النموذج اومثل لتصميم التعليم كإظلػا
يعتم ػػد اختي ػػار اسػ ػرتاتيجية معين ػػة عل ػػى ابيع ػػة ادلوقػ ػ التعليم ػػي ) .(Locatis, 2001كي ػػذكر الص ػػاحل
فضليوف دمج مبادئ متنوعػة مػن ويػع النظريػات يف ظلػوذج كارػد.
(ََِٓـ) أف البية يم ِّ
صممي التعليم يي ٌ
كيؽلكن إغلاز نظريات التعلم يف هلث فكات رئيسة ىي:

المدرسة السلوكية ):(Behaviorism
يمتثٌل النظرية السلوكية االياه الشائع يف النص اوكؿ ادليلدم من القرف العشرينر كييعد العادلػاف
كاتسػػوف ) (Watsonكسػػكنر ) (Skinnerأرػػد أىػػم ركادىػػا .تيػػو ىػػذه النظريػػة اىتمامهػػا بسػػلوؾ ادلػػتعلم
الظػػاىر القابػػل للملرظػػة كالقيػػاس دكف اعتبػػار للعمليػػات الذىنيػػة الػػيت صػػدث داخػػل عقلػػو أهنػػاي عمليػػة
الػػتعلمر كيعتقػػد مؤيػػدك ىػػذه النظريػػة أف ادلعرفػػة موجػػودة خػػارج العقػػل البشػػرم كؽلكػػن نقلهػػا لػػو مػػن خػػلؿ
اخل ػربات التعليميػػة (الغػػا كخخػػركفر ََِٓـ)؛ لػػذا رٌك ػزت تطبيقػػات ىػػذه النظريػػة يف التصػػميم التعليمػػي
على صيا ة اوىداؼ بطريقة سلوكية قابلة للقيػاسر كتصػميم التقػومي كفػق زلكػات لػذداير كتػوفر التغذيػة
الراجعة الفورية مع التدعيمر كصليل ادلهاـ الرئيسة دلهػاـ فرعيػةر كتنظػيم احملتػول التعليمػي يف تتػابع منطقػير
كتصميم اونشطة ادلرتبطة باوىداؼ (الصاحل ََِٓـ؛ .)Zakari 2005
اعتمػػد تصػػميم بررليػػات الوسػػائ ادلتعػػددة كفػػق ىػػذه النظريػػة علػػى تقسػػيم احملتػػول ادلعػػريف للربرليػػة
إىل كردات صغرةر كتصػميم االختبػارات القبليػة الػيت تضػع ادلػتعلم يف النقطػة ادلناسػبة ليبػدأ منهػا الربرليػةر
كمػػا قيػيٌػػدت أظلػػاط صكػػم ادلػػتعلم يف الربرليػػة إلكرتكني ػان بإتارػػة صكػػم زلػػدكد مبػػ ،علػػى اوداي السػػابقر أك
تعطيػػل بعػػض اخلصػػائص بواسػػطة الربنػػامجر أك إعطػػاي ادلعلػػم إمكانيػػة لضػػب إعػػدادات الربرليػػة يمسػػبقان قبػػل
است دامها مع ادلتعلما ).(Locatis, 2001
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المدرسة المعرفية ):(Cognitivism
ظه ػػرت النظري ػػة ادلعرفي ػػة يف اخلمس ػػينات ادليلدي ػػة م ػػن الق ػػرف العشػ ػرين إال أف ت هرى ػػا يف تص ػػميم
اخلربات التعليمية مل يبدأ إال يف أكاخر السبعيناتر كتيرٌكز ادلعرفية أىدافها على اكتشاؼ العمليات الذىنية
الػػيت صػػدث للمػػتعلم أهنػػاي عمليػػة الػػتعلمر كييعتػػرب ك ػلن مػػن بياجيػػو ) (Piagetكبركنػػر ) (Brunerكأكزبػػل
) (Ausubelمن أىم ركاد ىذه النظرية (الغا كخخركفر ََِٓـ).
تقػػوـ النظريػػة ادلعرفيػػة علػػى علػػم ا دراؾ كمػػا ذكػػر ذلػػك بػػدنار كخخػػركف (يف أصللػػار ُِْٓى ػ)ر
كتيشػػبٌو العقػػل البشػػرم اسػػب ييعػػاش الرمػػوز بشػػكل فػػورمر ريػػث تكتسػػب ىػػذه الرمػػوز أعليتهػػا عػػن اريػػق
رب ػ ادلػػتعلم ذلػػا قيقػػة خارجيػػة مسػػتقلة عنػػو م ػن خػػلؿ تفاعلػػو مػػع العػػامل اخلػػارجي .فادلعرفػػة كفػػق ىػػذه
النظرية توجد مستقلة عن العقل البشرم كيتم نقلها إىل داخل العقػل مػن خػلؿ عمليػات معا ػة كصليػلر
كبذلك تشرتؾ ادلعرفية مع السلوكية يف أف ادلعرفة توجد مستقلة خارج ادلتعلم.
رك ػػزت تطبيق ػػات النظري ػػة ادلعرفي ػػة يف التص ػػميم التعليم ػػي عل ػػى الس ػػلوؾ ػػر القاب ػػل للملرظ ػػة
كالقيػػاس .فظهػػرت عمليػػات صليػػل ادلهػػاـ العقليػػة ادلعقػػدةر كصليػػل خصػػائص ادلتعلمػػار كصديػػد ادلتطلبػػات
السػػابقةر كانتشػػر اسػػت داـ ادلث ػرات السػػمعية كالبص ػريةر كتوظي ػ مبػػادئ احلػػافز كا دراؾ كاالنتبػػاه ككيفيػػة
متثيػػل ادلعلومػػات كمعا تهػػا يف الػػذاكرةر كمػػا ىػػدفت عمليػػات تصػػميم التعلػػيم إىل تنميػػة مهػػارات التفكػػر
العليار كادلساعدة على انتقاؿ أهر التعليم كالتدريب (الصاحل ََِٓـ؛ .)Zakari 2005
اعتم ػ ػػد تص ػ ػػميم بررلي ػ ػػات الوس ػ ػػائ ادلتع ػ ػػددة كف ػ ػػق ى ػ ػػذه النظري ػ ػػة عل ػ ػػى اس ػ ػػت داـ ع ػ ػػدد م ػ ػػن
االسػرتاتيجيات لتمثيػػل ادلعلومػػات كتوضػػيح العلقػػات فيمػػا بينهػػار بطريقػػة يىسػ يػهل علػػى ادلػػتعلم تػػذكرىا مػػن
خػػلؿ اسػػت داـ فهػػرس احملتويػػاتر كخ ػرائ ادلفػػاىيمر كادلصػػورات الرسػػومية ) .(Locatis, 2001كمػػا
ٌزكدت ىػػذه النظريػػة مطػػورم الوسػػائ ادلتعػػددة نبػػادئ تصػػميم الشاشػػات ككاجهػػات التفاعػػل كتوظي ػ
اولوافر كظهرت نظم التػدريت اخلصوصػي الذكيػةر كالػنظم اخلبػرةر ككاجهػات ادلسػت دـ الرسػوميةر كنظػم
دعمػػت ىػذه النظريػػة اسػػت داـ
احملاكػاة لتنميػػة اسػرتاتيجيات رػػل ادلشػكلت كادلهػػارات فػوؽ ادلعرفيػػةر كمػا ٌ
قواعد البيانات كمصادر ادلعلومات ادلباشرة على االنرتنت حلل ادلشكلت.

المدرسة البنائية ):(Constructivism
تيعتػػرب النظريػػة البنائيػػة أكثػػر تنوع ػان مػػن النظ ػريتا السػػلوكية كادلعرفيػػةر كيػػرل أتبػػاع ىػػذه النظريػػة أف
كمػنظَّم ذاتيػان (الغػا كخخػركفر ََِٓـ).
كوف ادلع يف ضوي خرباتػو اخلاصػة بواسػطة تعلػم نشػ ي
ادلتعلم يي ٌ
كقد أشار بدنار كخخركف (يف أصللار ُِْٓى ػ) إىل أف الػتعلم ىػو عمليػة بنائيػة يقػوـ ادلػتعلم خلذلػا ببنػاي
متثيل داخلي للمعرفة كتفسر ش صي لل ربةر كىذا التمثيل يكوف عيرضةن للتغير باستمرارر فما نعرفو عػن
- ُّ -

العػػامل مػػا ىػػو إال تفسػرات بشػرية خلرباتنػػار كيػػتم النمػػو ادلفػػاىيمي مػػن خػػلؿ تعػػدد كجهػػات النظػػرر ريػػث
تيضػػاؼ الب ػ ادلعرفيػػة ا ديػػدة إىل الب ػ السػػابقة اسػػتجابةن لوجهػػات النظػػر ىػػذه كبػػذلك ت ػرتاكم اخل ػربات
ا نسانية.
تعتقد اودبيات الرتبوية أف البنائية ليست نظرية كصفية للتعليم بػل ىػي دليػل علػى كيفيػة تصػميم
البيكػػة التعليميػػة (الغػػا كخخػػركفر ََِٓـ)ر كيشػػر الزكػػرم ) (Zakari, 2005إىل أف البنائيػػة ىػػي مظلَّػػة
يمػػع العديػػد مػػن كجهػػات النظػػرر كالبنائيػػة االجتماعيػػة ) (Social Constructivismكرائػػدىا العػػامل
فيجوتسػػكي ) (Vygotskyالػػيت شػ ٌددت علػػى تكػػوين ادلعرفػػة بواسػػطة التفػػاعلت االجتماعيػػة بػػا اوفػراد
مػػن خػػلؿ أسػػاليب الػػتعلم التعػػاكينر أك البنائيػػة الفرديػػة ) (Individual Constructivismالػػيت تيػػوً
اىتمامهػػا بتشػػكيل ادلعرفػػة فردي ػان مػػن خػػلؿ النمػػو ا دراكػػي كتكيي ػ اخل ػربات التعليميػػةر كم ػا أف ىنػػاؾ
كجهات نظر روؿ زلورية بناي ادلعرفة بواسطة ادلتعلم ) (Knowledge Constructionبػدالن مػن نقلهػا
بواسطة ادلعلم.
تيرِّكػػز تطبيقػػات البنائيػػة يف التصػػميم التعليمػػي علػػى بنػػاي ادلعرفػػة كلػػيت اسػػتقباذلا فق ػ ر كالػػتحكم
الػ ػ ػػذا للمػ ػ ػػتعلمر كالػ ػ ػػتعلم التعػ ػ ػػاكينر كالتفكػ ػ ػػر الت ػ ػ ػ ملي (التفكػ ػ ػػر رػ ػ ػػوؿ التفكػ ػ ػػر)ر كالػ ػ ػػتعلم النش ػ ػ ػ ر
كاالستكشاؼ ادلوجور كاست داـ أساليب التقومي البديلة (الصاحلر ََِٓـ).
إف من أىم مضاما البنائية يف تصػميم بررليػات الوسػائ ادلتعػددة ىػو اعتبػار عوامػل االخػتلؼ
الثقايف عند تصميمها كذلك نعرفة خصائص ا مهور ادلستهدؼ قبل البدي بعملية التطويرر كمن الواضح
أف البنائيػػة تيق ػ ٌدـ ا ج ػرايات اخلاصػػة بكيفيػػة اسػػت داـ ىػػذه الربرليػػات كلػػيت كيفيػػة تصػػميمهار فالسػػياؽ
الػػذم سػػيتم فيػػو اسػػت داـ الوسػػائ ادلتعػػددة سػػييؤهر علػػى سلرجػػات الػػتعلمر لػػذا يعتمػػد مؤيػػدك ىػػذه النظريػػة
علػػى تقػػدمي بررليػػات الوسػػائ ادلتعػػددة كالفائقػػة يف سػػياقات تعلػػم رقيقيػػة بتػػوفر مهػػاـ كاقعيػػة للمتعلمػػار
كاست دامها فرديان أك يف رلموعات صغرةر كمتكا ادلتعلمػا مػن التواصػل خػارج قاعػات الدراسػة بواسػطة
كس ػ ػػائل االتص ػ ػػاؿ التزامني ػ ػػة ك ػ ػػر التزامني ػ ػػة كالربي ػ ػػد ا لك ػ ػػرتكين كرلموع ػ ػػات النق ػ ػػاش كمػ ػ ػؤمترات الفي ػ ػػديو
).(Locatis, 2001
شلا سبق نيلرظ أف السلوكية توجو اىتمامها ضلػو تصػميم خػربات تعلٌػم لنقػل ادلعرفػة ب قصػى قػدر
شلكن من الفاعلية كالكفايةر كؽلكن اعتبار النموذج العاـ للتصػميم التعليمػي (Generic ID Model-
) ADDIEظلوذجػان سػػلوكيان .بينمػػا تعتمػػد ادلعرفيػػة علػػى تصػػميم االسػرتاتيجيات اوكثػػر كفػػاي نة يف معا ػػة
ادلعلومػػات؛ لػػذا يؽلكػػن اعتبػػار نشػػااات الػػتعلم التسػػعة انييػػو ) (Gangeظلوذج ػان سػػلوكيان معرفي ػانر ككلتػػا
النظ ػريتا الس ػػلوكية كادلعرفي ػػة تس ػػت دماف اوى ػػداؼ لتوجي ػػو عملي ػػات التص ػػميم التعليم ػػير ري ػػث تيص ػ َّػمم
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الربرليػػات كفػػق الػػنم السػػلوكي أك ادلعػػريف يػػث صتػػوم علػػى معلومػػات يزلػػددة مسػػبقان تعكػػت اوىػػداؼ
لرظ.
ادلراد صقيقها سواين كانت سلوكان ظاىريان قابلن للملرظة أك سلوكان عقليان ر يم ى

أما النظرية البنائية فتيو اىتمامان ضلو ردكث التعلم يف سياقات رقيقية تعكت ابيعػة ادلهمػات
اللزمػػة حلػػل مشػػكلت العػػامل ال ػواقعير كبػػذلك ينتقػػل الػػتعلم إىل مػػاكراي البيكػػة ادلدرسػػية؛ لػػذا فػػإف احملتػػول
العلمػػي للربرليػػات ادلعػػدة كفػػق الػػنم البنػػائي اليكػػوف مسػػبق التحديػػدر كيصػػعب توقػػع ادل رجػػات فهػػي
ي
ليس ػػت كار ػػدة لك ػػل ادلتعلم ػػار كيؽلك ػػن اعتب ػػار ظل ػػوذج مري ػػل ) (Merrillظلوذج ػان معرفي ػان /بنائي ػان .كيغل ػػب
تص ػػميم ى ػػذه الربرلي ػػات ب ػػنم الوس ػػائ الفائق ػػة ) (Hypermediaي ػػث صت ػػوم عل ػػى ك ػػم كب ػػر م ػػن
ادلعلومات يف شكل عقد كقواعد معلومات تػرتب مػع بعضػها الػبعض بطريقػة تشػعبية؛ لييحػدِّد فيهػا ادلػتعلم
مسار تعلمو ذاتيان الستكشاؼ ادلعلوماتر كما يتم توظي زلتول ىذه الربرليات بطريقة تيراعػي اخػتلؼ
العوامل الثقافية كتعددية كجهات النظر.

نما ا التمميت التعليمي:
مفهومها:
تيعػٌػرؼ ظلػػاذج التصػػميم التعليمػػي ب هنػػا "تصػػور عقلػػي رلػػرد لوصػ ا جػرايات كالعمليػػات اخلاصػػة
بتصميم التعليم كتطويرهر كالعلقات التفاعليػة ادلتبادلػة بينهػا كذلػك يف صػورة رسػم ختطيطػي مبسػ يزكدنػا
بإاار عمل توجيهي ذلذه العمليات"(مخيترََِّـ -أر صَٔ).
كيشػػر كػ هػل مػػن جاستفسػػوف كبػران (ََِّـ) إىل شػػيوع اسػػت داـ مصػػطلح التطػػوير التعليمػػي
) (Instructional Developmentيف الس ػػبعينات ادليلدي ػػةر إال أف مص ػػطلح التص ػػميم التعليم ػػي
) (Instructional Designأك تصػػميم الػػنظم التعليمي ػة )(Instructional System Design
أصبح اوكثر است دامان من قبل ادلمارسا يف الوقت احلا .

أنواعها:
ظهرت العديد من التصنيفات لنماذج التصميم التعليمير كيستند كػل تصػني إىل معيػا ور معػار
كمػػن ىػػذه التصػػنيفات مػػا ذكػػره عبداحلميػػد (ََِٓـ) مػػن أف ظلػػاذج التصػػميم التعليمػػي تيصػػن إىل هلهػػة
أنواع رئيسة:
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ُ .ظلاذج توجيهية ):(Prescriptive Models
معينة.

هتػػدؼ إىل صديػػد مػػا غلػػب عملػػو للتوصػػل إىل منتجػػات تعليميػػة زلػػددة يف ظػػل شػػركط تعليميػػة

ِ .ظلاذج كصفية ):(Descriptive Models
تص منتجات تعليمية رقيقية عند توافر شركط تعليمية معينة كنماذج نظريات التعلم.
ّ .ظلاذج إجرائية ):(Procedural Models
تشرح خطوات أداي مهمة عملية معينة لتطوير منتجات تعليميػةر كتشػتمل علػى سلسػلة متفاعلػة
من العمليات كا جراياتر كتقع أ لب ظلاذج التصميم التعليمي ضمن ىذا النوع.
كييع ػ ٌد تصػػني جاستفسػػوف كب ػران ) (Gustafson & Branchعػػاـ (ُٕٗٗـ) لنمػػاذج
التصػػميم التعليمػػي مػػن التصػػنيفات الشػػهرةر ريػػث اسػػتند علػػى عمليػػات دراسػػة كفحػػص لنمػػاذج سلتػػارةر
ص ػػنٌفت النم ػػاذج إىل ه ػػلث رلموع ػػات ؽلك ػػن اعتبارى ػػا مس ػػتويات كردت يف (جاستفس ػػوف كب ػران ر
كق ػػد ي
ََِّـ)ر كىذه اونواع ىي:
ُ .ظلاذج تطوير التعليم الصفي:
تقػػوـ ىػػذه النمػػاذج علػػى أسػػاس أف رجػػم النشػػااات التعليميػػة الػػيت يؼلطػ ذلػػا سػػيكوف زلػػدكدانر
كأف العملية ستقوـ على ا نتاج الفردمر ك البػان مػا يكػوف ادلعلػم ىػو ادلكلػ بعمليػة ا نتػاج يمعتمػدان علػى
االختيار من ادلصادر ادلتوافرة كتكييفها بدالن من إنتػاج مػواد جديػدةر كمػا أف عمليػات التحليػل الػيت ييػرل
تكوف زلدكدة كت خذ كقتان قصران إضافةن إىل زلدكدية عمليات التجريب كالتقومي.
كمػػن ظلػػاذج التعلػػيم الصػػفي الػػيت كردت ض ػػمن ىػػذا التصػػني  :ظلػػوذج جػػرالؾ كإيل ػػي َُٖٗـ
)(Gerlach & Ely, 1980ر كظلػوذج كمػب كموريسػوف كركس ُْٗٗـ & (Kemp, Morrison,
)Ross, 1994ر كظل ػػوذج ىاين ػػك كمولن ػػدا كرس ػػل كمسال ػػدينو ُٔٗٗـ (Heniich, Molenda,
)Russell, & Smaldino, 1996ر كظلوذج ريزر كديك ُٔٗٗـ ).(Reiser & Dick, 1996
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ِ .ظلاذج تطوير ادلنتجات:
تف ػػرتض ظل ػػاذج تط ػػوير ادلنتج ػػات عل ػػى أف ىن ػػاؾ منتجػ ػان فنيػ ػان س ػػييجرل تط ػػويرهر كؼلتلػ ػ رج ػػم
عمليات التحليل ادلصاربة ذلذه النماذج كلكنها صتوم على عمليات تقومي كيريب يموسعةر كيتم ا نتػاج
البان بواسطة فريق عمل نهارات سلتلفةر كما أف ادلنتجات ادلطورة سيتم نشرىا كتسويقها ياريان.
كمن ظلاذج تطوير ادلنتجات :ظلوذج فاف بػاتن ُٖٗٗـ )(Van Patten, 1989ر كظلػوذج ليشػن
كبػػوؾ كرغليلويػػث َُٗٗـ )(Leshin, Pollock, & Reigeluth, 1990ر كظلػػوذج بروػػاف كمػػور
َُٗٗـ ) (Pergman & Moore, 1990الػػذم ايػ ٌور نتػػاج كإدارة الفيػػديو التفػػاعلي كالوسػػائ
التفاعلية ادلتعددة.
ّ .ظلاذج تطوير النظم:
ختػػتص ىػػذه النمػػاذج بتطػػوير كػػم كبػػر مػػن التعلػػيم كمػػنهج دراسػػي أك مقػػرر كامػػلر كمػػا يػػرل
عمليػػات التطػػوير بواسػػطة فريػػق عمػػل علػػى مسػػتول عػ و
ػاؿ مػػن اخلػػربة كالتػػدريبر مػػع تػػوفر مصػػادر ماديػػة
كبشػرية ضػ مة لتطػػوير كإدارة ادلشػػاريعر كتشػػغل عمليػػات التحليػػل يف ىػػذه النمػػاذج ريػزان كبػران إضػػافةن إىل
عمليات التجريب كالتنقيح ادلستمرة الػيت البػان مػا تػتم بواسػطة جهػات مػن ػر أفػراد فريػق العمػلر كؽلكػن
أف تشتمل عمليات التطوير على إنتاج مواد أصيلة مع توفر بنية تقنية لنقل نظاـ التعليم.
كم ػػن ظل ػػاذج تط ػػوير ال ػػنظم الش ػػائعة :ظل ػػوذج معهػ ػد التط ػػوير التعليم ػػي ُُٕٗـ
)Special Media Institute, IDI, 1971ر كظلػػوذج اخلػػدمات البينيػػة لتطػػوير التعلػػيم ُٕٓٗـ
(National

(Interservice Procedural for Instructional Systems Development, IPISD,
) 1975كالػػذم أسػػهم يف تطػػويره ركبػػرت برانسػػوف ) (Robert Bransonلغػػرض االسػػت داـ يف ا ػػاؿ

العسػػكرمر كظلػػوذج داؽلونػػد الػػذم ايػ ٌػور عػػاـ ُٖٗٗـ كنػي ٌقػػح عػػاـ ُٕٗٗـ
)1997ر كظلػػوذج مسيػػث كراجػػاف ُّٗٗـ )(Patricia Smith &Tim Ragan, 1993ر كظلػػوذج
جنػرتم ُْٗٗـ )(Castelle Gentry, 1994ر كظلػوذج ديػك ككػارم ُٔٗٗـ & (Walter Dick
).Lou Carey, 1996
(Diamond, 1989,

كلكث ػػرة ظل ػػاذج التص ػػميم التعليم ػػي؛ س ػػوؼ خت ػػتص الدراس ػػة احلالي ػػة بع ػػرض ل ػػبعض النم ػػاذج ال ػػيت
استي دمت لتطوير بررليات الوسائ ادلتعددة دكف رىا من النماذجر كما ستقتصر علػى عػرض النمػاذج
الػػيت مت االاػػلع علػػى كهػػائق متكاملػػة ذلػػار أك تلػػك الػػيت مت اسػػت دامها كتطبيقهػػا يف او ػػاث كالدراسػػات
كالتحقق من فاعليتها كاليت استفادت منها الدراسة احلالية.

- ُٕ -

نما ا التمميت التعليمي إلنتاا برمجيات الوسائط المتعددة:
نمو ا عبداللطيف الجزار (1111م):
قػ ٌدـ عبػػداللطي ا ػزار ظلوذجػػو يف عػػاـ (ُٓٗٗـ) ؽلكػػن تطبيقػػو عػػداد درس كارػػد أك كرػػدة
دراسػػية كاملػػةر كقػػد قامػػت العديػػد مػػن الدراسػػات بتجريبػػو كدراسػػة ال ػرباكم (ََُِـ)ر اػ ٌػوره يف عػػاـ
(ََِِـ) لييناسػػب إعػػداد بررليػػات الوسػػائ ادلتعػػددة التعليميػػة بصػػورة رقميػػة كفػػق متطلبػػات تكنولوجيػػا
التعليم ا لكرتكين.
يتكوف ىذا النموذج من أربعة مرارل يوضحها شكل (ُ) كىي:

شكل  :1نمو ا الجزار (1111م)
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ُ .مررلة الدراسة كالتحليل:
كتتضمن صديد اخلصائص كاحلاجات التعليمية للمتعلمار كدراسة الواقع كادلصادر التعليمية.
ِ .مررلة التصميم:
كتتضػػمن صػػيا ة اوىػػداؼ بصػػورة سػػلوكيةر كترتيػػب تتابعاهتػػار كصديػػد عناصػػر احملتػػول التعليمػػير
كبناي االختبارات مرجعية احملكر يليها اختيار خربات التعلمر اختيار عناصر الوسائ ادلتعددة كتصميم
الرسػػالة التعليميػػةر كتصػػميم اورػػداث التعليميػػةر يليػػو تصػػميم أسػػاليب ا ػػار كاجهػػات التفاعػػل للربرليػػةر
تص ػػميم س ػػيناريو الربرلي ػػةر تص ػػميم اسػ ػرتاتيجية ال ػػتعلم بالربرلي ػػة ككيفي ػػة تفاع ػػل ادل ػػتعلم معه ػػا كادلػ ػواد
كالوسائ اخلارجية.
ّ .مررلة التقومي:
كتتضمن التجريب ادلصغر جراي التقومي البنائي التجريب ادلوسع جراي التقومي النهائي.
ْ .مررلة االست داـ:
كيرل عمليات ادلتابعة كالتقومي ادلستمر.
كفيها يين ٌفذ االست داـ ادليداين للربرلية ي
لرظ ارتواي النموذج على تغذية راجعة جراي عمليات ادلراجعة كالتعػديل تتصػل عميػع
كمن ادلي ى
مرارلو من التحليل كر االست داـ.

نمو ا ديك وكاري ):(Walter Dick & Lou Carey, 1996
ا ٌػور ك هػل مػن كالػرت ديػك ) (Walter Dickكلػو كػارم ) (Lou Careyظلوذجػان مت تنقيحػو عػدة
مػرات كػػاف خخرىػػا عػػاـ ُٔٗٗـر كمػػع أف ىػػذا النمػػوذج ييصػػنٌ ضػػمن ظلػػاذج تطػػوير الػػنظم ريػػث ؽلكػػن
تطبيق ػػو عل ػػى مس ػػتول ادل ػػنهج الدراس ػػي كمنظوم ػػة رئيس ػػةر إال أن ػػو اس ػػت دـ يف بع ػػض الدراس ػػات كدراس ػػة
رسن (ََِٕـ) لتطوير منتجات تعليمية زلددة كربرليات الوسائ ادلتعددةر كذلك اعتمادان على رجم
اخلطوة اوكىل (صديد اوىداؼ التعليمية).
يتكوف ىذا النموذج من تسع خطوات يوضحها شكل (ِ) ىي:
ُ .تقدير احلاجات التعليمية:
كتشػػمل صديػػدىا كترتيبهػػا رسػػب اوكلويػػة دلعرفػػة أم احلاجػػات غلػػب البػػدي رػػا كذلػػك رػػدؼ
صديد اوىداؼ.
- ُٗ -

ِ .إجراي التحليل التعليمي كصليل ادلتعلما كالسياؽ:
كعلػػا خطوتػػاف صػػدهاف بشػػكل متػزامنر ريػػث يػػتم تنفيػػذ التحليػػل التعليمػػي كفػػق اوسػػلوب اذلرمػػي
الذم اقرترة جانييو )(Gagneر كؽلكن إضافة إجرايات التحليل العنقودم للمعلومػات اللفظيػةر كاخلطػوة
اوخػػرل ىػػي صليػػل ادلتعلمػػا مػػن ريػػث مهػػاراهتم كاياىػػاهتم كصليػػل السػػياؽ التعليمػػي كىػػو البيكػػة الػػيت
سيتعلموف فيها.

شكل  :1نمو ا ديك وكاري )(Dick &Carey, 1996
ّ .كتابة أىداؼ اوداي:
ريث يتم صديد اوىداؼ بصورة قابلة للملرظة كالقياس لوص نواتج التعلم.
ْ .تطوير أدكات التقومي:
كىي عبارة عن اختبارات زلكية ادلرجع لكل ىدؼ من اوىداؼ.
ٓ .تطوير االسرتاتيجيات التعليمية:
كتع ،تطوير الطرؽ كا جرايات اليت تساعد ادلتعلما على صقيق اوىداؼ.

- َِ -

ٔ .تطوير كاختيار ادلواد التعليمية:
كيف ىذه اخلطوة يشر مؤلفا النمػوذج إىل أنػو ؽلكػن اختيػار ادلػواد يف رػاؿ توفرىػار أك تطػوير مػواد
جدي ػػدة م ػػع أف النم ػ ػوذج ييش ػ ػ ٌدد يف إجرايات ػػو عل ػػى تط ػػوير م ػ ػواد أص ػػيلةر كى ػػذا يتف ػػق م ػػع ظل ػػوذج ا ػ ػزار
(ََِِـ) ادلشار إليو سابقان من إمكانية احلصوؿ على الوسائ يف راؿ توفرىا أك القياـ بإنتاجها.
ٕ .تصميم كتنفيذ التقومي:
كىي عملية تنفيػذ التقػومي التكػوي،ر كتشػمل إرشػادات متميػزة لتنفيػذ ىػذه اخلطػوة كوػع البيانػات
خلؿ عملية التطوير بغرض است دامها يف تنقيح التعليم.
ٖ .تصميم كتنفيذ التقومي ا وا :
دلعرفة الدرجة اليت مت را صقيق اوىداؼ ادلنشودة.
كمن ادللرػظ أف خطػوة تنقػيح التعلػيم تتصػل بكافػة خطػوات النمػوذجر كتيسػت دـ البيانػات الػيت
مت وعها يف خطوة التقومي التكوي ،بغرض التنقيحر شلا يع ،عمليات تعديل كمراجعة مستمرة.

نمو ا ممطفى جودت صالح (1999م):
قىػ ػ ٌدـ مص ػػطفى ج ػػودت ص ػػاحل ظل ػػوذجا لعملي ػػة إنت ػػاج الػ ػربامج التعليمي ػػةر اوكؿ يتعل ػػق با نت ػػاج
الفردم أك عن اريق رلموعات صغرةر كالثاين يتعلق با نتاج على مستول ادلشاريع كفرؽ العمل.
أكردت البارث ػػة ى ػػذين النم ػػوذجا ض ػػمن ظل ػ ػاذج التص ػػميم التعليم ػػي اخلاص ػػة بإع ػػداد بررلي ػػات
الوسائ ادلتعددة بسبب استفادهتا مػن الفركقػات بػا النمػوذجار خاصػة فيمػا يتعلػق بالتوسػع يف مػررليت
الت طي كا نتاج للنموذج ال يػم ىعد على مستول فرؽ العمل ليشمل عمليات ضب ا ودة كتقسيم ادلهػاـر
مع االكتفاي بعرض ختطي للنموذج ادلصغر الذم يتوافق مع أىداؼ الدراسة احلالية.
ي خػػذ النمػػوذج ادلصػػغر يف االعتبػػار قػػدرات ادلعلػػم الفرديػػةر كأف ا نتػػاج النهػػائي عبػػارة عػػن بررليػػة
وسع فػإف ادلسػتفيدين ىػم
خاصة بدرس أك موضػوع يف ادلقػرر موجهػة إىل اػلب معينػار أمػا النمػوذج ال ػ يم َّ
وهور عريض يتفاكتوف يف مستوياهتمر كما أف ادلنتج النهائي قد يكوف أكثر من درس تعليمي.
ُ .النموذج ادلصغر:
يتضمن النموذج ادلصغر مخت مرارل أساسية موضحة بالشكل (ِ) ىي:

- ُِ -

ُ.
ِ.
ّ.
ْ.
ٓ.

الت طي .
التصميم الرتبوم.
التصميم الف( ،تصميم الربنامج).
ا نتاج.
التقومي.

شكل  :3نمو ا ممطفى جودت صالح (1999م) – النمو ا الممغر
ِ .النموذج ادلوسع:
يتكوف النموذج ادلوسع من ً
مثاف مرارل أساسية ىي:
ُ .دراسة ادلشكلة كتقدير ادلتطلبات.
ِ .الت طي .
ّ .التصميم الرتبوم.
- ِِ -

ْ.
ٓ.
ٔ.
ٕ.
ٖ.

التصميم الف( ،تصميم الربنامج).
ا نتاج.
التقومي.
خراي ادلست دما للربنامج.
الدعم كالصيانة.

نمو ا إبراىيت عبدالوكيل الفار (1111م):
أع ػ ٌد الفػػار ظلوذج ػان لتطػػوير الربرليػػات التعليميػػة موضػػحان بالشػػكل (ْ) أمسػػاه "دكرة إنتػػاج الربرليػػة
التعليمية"ر كبالر م مػن أف الفػار يػرل أف ادلعلػم قػادران علػى تطػوير بررليػات تعليميػة علػى مسػتول الػدركس
كالوردات؛ إال أف النموذج ادلقػدـ ي خػذ بعػا االعتبػار أف العمليػة يقػوـ رػا رلموعػة سلتلفػة مػن اوفػراد أك
ادلعلمػػا ال ػػذين تت ػوافر ف ػػيهم بع ػػض اخلص ػػائص كالصػػفاتر كا دل ػػاـ بادل ػػادة التعليمي ػػة كنه ػػارات اس ػػت داـ
اوجهزة كالربامج.

شكل  :4نمو ا الفار (1111م)

- ِّ -

متر عملية إنتاج الربرلية التعليمية كفق ظلوذج الفار طمت مرارل ىي:
ُ .مررلة التصميم:
كفيهػػا يػػتم كضػػع تصػػور كامػػل دلشػػركع الربرليػػة بتحديػػد اخلطػػوط العريضػػة دلػػا تتضػػمنو مػػن مػػادة
علمية كأىداؼ كأنشطة كتدريبات.
ِ .مررلة ا عداد أك التجهيز:
كىي ادلررلة اليت يػتم فيهػا يهيػز متطلبػات التصػميم كصػيا ة اوىػداؼر ككتابػة احملتػول العلمػير
كإعداد مفردات االختبارر كاختيار كيهيز الوسائ ادلتعددة من الصور كلقطات الفيديو كاوصوات.
ّ .مررلة كتابة السيناريو:
كفيهػػا يػػتم كضػػع إج ػرايات تفصػػيلية عػػن الربرليػػة علػػى الػػورؽر كتصػػميم السػػيناريو ليشػػمل شػػكل
الشاشات ككاجهات التفاعلر كمواضع النصوص كالوسائ اوخرل.
ْ .مررلة التنفيذ:
يػػتم يف ىػػذه ادلررلػػة تنفيػػذ السػػيناريو الػػذم مت إعػػداده يمسػػبقان علػػى جهػػاز احلاسػػب نتػػاج بررليػػة
الوسائ ادلتعددةر مع كتابة البنايات ادلنطقية ) (Codeبلغات الربرلة ادلناسبة.
ٓ .مررلة التجريب كالتطوير:
كىػػي ادلررلػػة الػػيت يػػتم فيهػػا عػػرض الربرليػػة علػػى احملكمػػا رػػدؼ كش ػ العيػػوب كتعػػديلهار مػػع
يربتها على عينات استطلعية من الطلب قبل است دامها يف البيكة الواقعية.
يتفػػق ىػػذا النمػػوذج مػػع ظلػػوذج الدراسػػة احلالي ػة يف أنػػو غلػػب أكالن صليػػل احملتػػول بوضػػع اخلطػػوط
العريضة كتابة ادلادة العلمية نا صتويو من فقرات كعبارات فيما يعرؼ بتحديد احملتولر كؼلتل عنػو يف
أف ظلػػوذج الدراسػػة يعتػػرب صليػػل احملتػػول ضػػمن إجػرايات مررلػػة التحليػػل بينمػػا صديػػد احملتػػول ككتابػػة ادلػػادة
العلمية ضمن إجرايات مررلة التصميم.
تػػتم مررلػػة التجريػػب كالتطػػوير) (Developmentيف ىػػذا النمػػوذج بعػػد إعػػداد الربرليػػة للت كػػد
م ػ ػ ػػن مناس ػ ػ ػػبتها بعرض ػ ػ ػػها عل ػ ػ ػػى ادل تص ػ ػ ػػار بعك ػ ػ ػػت م ػ ػ ػػا كرد يف النم ػ ػ ػػوذج الع ػ ػ ػػاـ للتص ػ ػ ػػميم التعليم ػ ػ ػػي
) -(ADDIEظلوذج الدراسة احلا  -ريث ييشر مصطلح التطوير إىل عملية ا نتاج.
- ِْ -

كيظهر أف مكونػات كمرارػل ىػذا النمػوذج تتصػل مػع بعضػها الػبعضر كىػو مػايع ،أف التغيػر يف
مررلػػة ال بػػد كأف يػػنعكت علػػى مراجعػػة ادلرارػػل اوخػػرل كتعػػديل مػػا يلػػزـ باعتبػػار عمليػػة إنتػػاج الربرليػػة
التعليمية تتم كفق مدخل النظم.

نمو ا محمد عطية خميس (1113م):
صػ ٌػمم زلمػػد عطيػػة مخػػيت ظلوذج ػان نتػػاج بررليػػات الوسػػائ ادلتعػػددة (مخػػيتر ََِّـ -ب)
يتكوف من أربعة مرارل رئيسة موضحة بالشكل (ٓ) ىي:

شكل  :5نمو ا محمد عطية خميس (1113م)

- ِٓ -

ُ .التحليل:
كيش ػػمل التع ػػرؼ عل ػػى ادلش ػػكلة كتق ػػدير احلاج ػػاتر كالتع ػػرؼ عل ػػى ادلتعلم ػػار كصلي ػػل ادلهم ػػات
التعليمية كادلوارد كالقيود يف البيكة.
ِ .التصميم:
كيشػػمل تصػػميم اوىػػداؼ رسػػب رلاالهتػػا كمسػػتوياهتار كتصػػميم أدكات القيػػاس زلكيػػة ادلرجػػعر
كتصػػميم االس ػرتاتيجيات التعليميػػةر كتصػػميم التفػػاعلت التعليميػػة كاختيػػار ظل ػ التعلػػيم ادللئػػمر كاختيػػار
مواصفات الوسائ ادلتعددةر كتصميم خرائ ادلسارات كالسيناريوىات.
ّ .التطوير:
كيشػػمل التحض ػرل نتاجر كاحلصػػوؿ علػػى الوسػػائ مػػن ادلتػػوفر كا نتػػاج ا ديػػد لغػػر ادلتػػوفرر
القياـ بعملية ا نتاج الفعلي للربنامج كبررلتور كإجراي التقومي البنائي للنس ة اوكليةر يليو ا خػراج النهػائي
للمنتج كتسجيل رقوؽ ادللكية كابع ادلواد ادلساندة.
ْ .التقومي النهائي:
كىػػي مررلػػة التقػػومي النهػػائي كتػػتم بإعػػداد أدكات التقػػومي كاالختبػػارات كاالسػػتباناتر كاسػػت داـ
ادلنتج ميدانيان يف ادلوق التعليمي كتطبيق أدكات القياس للحصوؿ على النتائج كصليلها كتفسرىا.
يتفق ىػذا النمػوذج يف مرارلػو الرئيسػة مػع النمػوذج العػاـ للتصػميم التعليمػي ) (ADDIEالػذم
تسػت دمو الدراسػػة احلاليػةر كيتميػػز بػ ف عمليػػات التقػومي البنػػائي كالتغذيػة الراجعػػة تتصػل عميػػع ادلرارػل نػػا
فيهػػا مررلػػة التحليػػلر كيف ىػػذا جػػزي كبػػر مػػن الواقعيػػةر فعنػػد البػػدي نررلػػة جديػػدة كالتصػػميم قػػد ػلتػػاج
ادلصمم التعليمي إىل مزيد من ادلعلومات روؿ ادلتعلما مثلن كىو إجراي يقع ضمن مررلة التحليل.
كلكنػػو ؼلتلػ يف بعػػض إجراياتػػو عػػن ظلػػوذج الدراسػػة مػػن ريػػث أف صضػػر أدكات التقػػومي كقػوائم
ادللرظػػة كاالسػػتبانات تػػتم يف مررلػػة التقػػومير كتػػرل البارثػػة أف إعػػدادىا يف مررلػػة التصػػميم يضػػمن أف
تكوف متسقة مع اوىداؼ.

نمو ا كمب وموريسون وروس ):(Kemp, Morrison, & Ross, 2004
قػ ٌدـ كػ هػل مػػن :كمػػب كموريسػػوف كركس أكؿ ظلػػاذجهم للتصػػميم التعليمػػي يف عػػاـ ُْٗٗـر كقػػد
أيجريػػت عليػػو تعػػديلت يف اوع ػواـُٖٗٗ :ـر ََُِـر ر ػ ظهػػر النمػػوذج ادلعػػدؿ عػػاـ ََِْـ كمػػا
يوضحو شكل (ٔ)ر كبالر م من أف النموذج موجو لتطوير ادلناىج إال أف مصطلحاتو فيما يتعلق بتحديد
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اوى ػػداؼ كاحملت ػػول الدراس ػػي جعل ػػو يمص ػػنفان ض ػػمن ظل ػػاذج التعل ػػيم الص ػػفي ادللئم ػػة الس ػػت داـ ادلعلم ػػا
(جاستفسوف كبران ر ََِّـ).
قػ ٌدـ ىػػذا النمػوذج بعػػض اخلطػوات كا جػرايات الػػيت اسػتفادت منهػػا الدراسػػة احلاليػة فيمػػا يتعلػػق
طصػػائص ادلتعلمػػا كإجػرايات تصػػميم الرسػػالةر كمػػا اسػػت دمتو العديػػد مػػن الدراسػػات لتطػػوير الربرليػػات
التعليمية.
يتكػػوف النمػػوذج مػػن تسػػعة عناصػػر موضػػحة بالشػػكل (ٔ)ر كيشػػمل عمليػػات تقػػومي نسػػتويات
متعػػددةر إضػػافةن إىل عمليػػات إدارة ادلشػػركع كاخلػػدمات ادلسػػاندةر كيؤكػػد مطػػورك النمػػوذج أف التنقػػيح ىػػو
نشػػاط مسػػتمر كم ػرتب عميػػع العناصػػر اوخػػرلر كمػػا أنػػو التوجػػد نقطػػة بدايػػة ريػػث أف شػػكل النمػػوذج
يشر إىل إمكانية البدي ب م خطوة كمراجعتها الرقان خلؿ العمل بػالر م مػن أف مرارلػو كردت مشػركرة
يف الوهيقة بتتابع خطي.

شكل  :6نمو ا كمب وموريسون وروس )(Kemp, Morrison, & Ross, 2004
عناصر النموذج ىي:
ُ .ادلشكلت التعليمية.
ِ .خصائص ادلتعلما.
ّ .ادلهمات التعليمية.
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ْ.
ٓ.
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.

اوىداؼ التعليمية.
تسلسل احملتول.
االسرتاتيجات التعليمية.
تصميم الرسالة.
تطوير التعليم.
أدكات التقومي.

إضافةن إىل عمليات التقومي (ادلراجعػة -التقػومي التكػوي -،التقػومي التجميعػي -التقػومي الت كيػدم)ر
كعمليػ ػػات ا دارة (الت ط ػ ػػي  -التنفي ػ ػػذ -إدارة ادلشػ ػػركع -اخل ػ ػػدمات ادلس ػ ػػاندة) ريػ ػػث أف مراع ػ ػػاة ى ػ ػػذه
العمليات يضمن صلاح ادلشركع.

نمو ا أيفرس وبارون (1115م):
ػل مػػن كػػارين أيفػػرس كخف بػػاركف )(Karen S. Iverse and Ann E. Barron
اػور كػ ه

النمػػوذج ادلوضػػح بالشػػكل (ٕ) لتػػدريب الطػػلب يف ادلػػدارس علػػى إنتػػاج مشػػاريع كسػػائ متعػػددة تعليميػػة
يف ادلواضػػيع الدراسػػة بواسػػطة الػػتعلم التعػػاكينر كتعػػرض كهػػائق النمػػوذج سلططػػات كإجػرايات للتقيػػيم تيسػ ٌػهل
على ادلعلم تقييم أعماؿ الطلب كإعطػائهم التقػديرات ادلناسػبةر كمػا تسػاعد النمػاذج ا جرائيػة يف إرشػاد
الطلب بشكل مباشر إىل ما ينبغي عملو.

شكل  :7نمو ا ) (DDD-Eأيفرس وبارون (1115م)
- ِٖ -

ييع ػ ٌد النم ػػوذج ) (Decide, Design, Develop- Evaluate DDD-Eادلوض ػح
كونػوف معػػارفهم ذاتيػان عنػػدما
بالشػػكل(ٕ) أرػػد ظلػػاذج التصػػميم التعليمػػي البنائيػػةر كيفػػرتض بػ ف الطػلب يي ِّ
تيقػ َّػدـ ذلػػم ادلهػػاـ التعليميػػة يف سػػياؽ كاقعػػي صلػػاز مشػػاريع كسػػائ متعػػددة يف ادلػواد الدراسػػية كصػػفحات
الوي ػػب كالع ػػركض التقدؽلي ػػةر ري ػػث أهن ػػم يقوم ػػوف بتق ػػومي أنفس ػػهم باس ػػتمرار كالت م ػػل فيم ػػا تعلم ػػوهر كتق ػػع
مسكولية إصلاز العمل كالتعلم رسب ما تيشر افرتاضات النموذج على الطالب كا موعة.
كيتكوف النموذج من أربع مرارل رئيسة ىي:
ُ .مررلة اختاذ القرار ):(Decide
كتش ػػمل ختط ػػي الفعالي ػػات كالنش ػػااات للمعلم ػػا كالط ػػلبر كاختي ػػار ادلواض ػػيع ال ػػيت سػ ػػتنفذ
كمشاريع.
ِ .مررلة التصميم ):(Design
كيتم فيها بناي ىيكلية الربنػامج كتنفيػذهر كيشػمل ذلػك كضػع اخلطػوط العامػة للمحتػولر كإنشػاي
ادل ططات ا نسيابيةر كصديد تصميم الشاشات كختطيطها.
ّ .مررلة التطوير ):(Develop
كفيها يتم وع كإنشاي عناصر الوسائ ادلتعددة كت لي الربنامج.
ْ .مررلة التقييم ):(Evaluate
كذلك من خلؿ الت مل يف ادلشركع كإصلاز الطالب.
كيتضح أف عملية التقييم تين ٌفذ ميع ادلرارل اوخرل :اختاذ القرارر كالتصميمر كالتطوير.

نمو ا التمميت التعليمي لبرمجية الدراسة:
لتص ػميم الربرليػػة احلاسػػوبية اخلاص ػة بالدراسػػة كالػػيت هت ػدؼ إىل تنميػػة ادلهػػارات العلميػػة كالعمليػػة
اللزمة عداد الوسائ ادلتعددة التعليمية لدل االبات الدبلوـ العػاـ يف الرتبيػةر قامػت البارثػة بػا الع
ص ٌػمم لتلبيػة ارتياجػات
على عدد من ظلاذج التصميم التعليمير كليورظ أف كل ظلوذج من ىذه النمػاذج يم ى
معينػةر ك سػب مػا ذكػر كػلن مػن جاستفسػوف كبػران ) (Gustafson & Branchفػإف ظلػاذج التعلػيم
الصػػفي ختػػتص بإنتػػاج درس أك عػػدة دركس كلكنهػػا تسػػت دـ م ػوادان يػػتم اختيارىػػا بػػدالن مػػن إنتاجهػػار أمػػا
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ظلػػاذج التصػػميم التعليمػػي اخلاصػػة بتطػػوير ادلنتجػػات فػػتيلئم ا نتػػاج اوصػػيل دلنتجػػات عاليػػة التقنيػػة لكػػن
عملية التطوير تتم بواسطة فريق عمل.
كبػ ػػالر م كجػ ػػود ظلػ ػػاذج متعػ ػػددة لت ػ ػ لي بررليػ ػػات الوسػ ػػائ ادلتعػ ػػددة ييفػ ػػرتض مناسػ ػػبتها لتطػ ػػوير
ادلنتجات نجهود فردمر إال أف كثرة خطوات كإجرايات بعضها ييوري ب هنا أكثر مليمة ل نتاج بواسطة
فريق عمل سلتص.
كنظران لطبيعػة الربرليػة التعليميػة احلاسػوبية الػيت ىػدفت الدراسػة إىل تطويرىػا باعتبارىػا منتجػان تقنيػان
لكن عملية ا نتاج ىنا ستتم عهػود فرديػة دلػواد أصػيلةر كحلاجػة الدراسػة إىل ظلػوذج تصػميم تعليمػي ييلئػم
تطػػوير ادلنتجػػات اوصػػيلة بشػػكل فػػردمر كييناسػػب اسػػت داـ أفػراد عينػػة الدراسػػة عػػداد بررليػػات كسػػائ
متعػػددة؛ ارت ػ ت البارث ػة اسػػت داـ النمػػوذج العػػاـ للتصػػميم التعليمػػي ) (ADDIEمػػع تكيي ػ إجراياتػػو
لتلئم أىداؼ الدراسة.
يؽلثل النموذج العاـ قالبان عامان تشرتؾ فيو أ لب النماذج ادلطورة للتصػميم التعليمػي بارتوائػو علػى
ادلرار ػ ػ ػ ػ ػػل اوساس ػ ػ ػ ػ ػػية( :التحلي ػ ػ ػ ػ ػػل Analysisر كالتص ػ ػ ػ ػ ػػميم Designر كالتط ػ ػ ػ ػ ػػوير Developmentر
كاالسػػت داـ Implementationر كالتقػػومي  )Evaluationمػػع اخػػتلؼ رجػػم كعػػدد ا جػرايات الػػيت
تينفذ يف كل مررلةر ففي را أف ظلػاذج التعلػيم الصػفي تيػوً عمليػة التصػميم كتحديػد اوىػداؼ كاختيػار
االسػ ػرتاتيجيات اىتمامػ ػان كبػ ػرانر فإن ػػو يف ظل ػػاذج تط ػػوير ادلنتج ػػات ييص ػػرؼ الوق ػػت اوك ػػرب لتنفي ػػذ عملي ػػات
التطوير كالتقومي.
يقوـ ظلوذج الدراسة ادلقرتح على عدد من االفرتاضات ىي:
ي
ُ .أن ػػو يتب ػػع النم ػػوذج الع ػػاـ ) (ADDIEللتص ػػميم التعليم ػػي ادلوض ػػح يف ش ػػكل (ٖ) يف
مرارلو اوساسية مع تكيي إجراياتو دلليمة رض الدراسة.
ِ .مناسبتو لتصميم بررليات كسائ متعددة تعليمية نجهود فردم.
ّ .البدي ب م مررلة كالرجوع إليها الرقان كعدـ االلتزاـ بالسر اخلطي يف مرارل النموذج.
ْ .اتصػاؿ مررلػة التقػومي بكافػة ادلرارػل نػا فيهػا التحليػل شلػا يعػ ،عمليػات مراجعػة كتنقػػيح
مسػػتمرةر كىػػو مػػا تفرضػػو ابيعػػة تصػػميم ال ػربامج احلاسػػوبية ريػػث أف التعػػديل يف أرػػد
ادلرارل رنا ينعكت على تعديلت يف مرارل أخرل.
ٓ .تػػدريب أف ػراد العينػػة باسػػت داـ ىػػذا النمػػوذج لتنميػػة مهػػارات إنتػػاج بررليػػات الوسػػائ
ادلتعددةر ريث أف النموذج ادلقرتح ىو احملتول العلمي لربرلية الدراسة.
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يتكوف النموذج من مخسة مرارل رئيسة يوضحها شكل (ٖ) ىي:

شكل  :8نمو ا التمميت التعليمي لبرمجية الدراسة المقترحة )(ADDIE
ُ .التحليػػل ) :(Analysisىػػي عمليػػة صديػػد مػػا ينبغػػي أف صتويػػو الربرليػػة مػػن :معلومػػاتر
مهاراتر اياىات.
ِ .التصميم ) :(Designصديد ويع ادلواصفات الرتبوية كالفنية للربرلية :أىداؼ الربرليػةر
اونشػ ػػطة كاومثلػ ػػةر مواصػ ػػفات النصػ ػػوص كالصػ ػػور كالرسػ ػػوـر االس ػ ػرتاتيجية التعليميػ ػػةر
تصميم الشاشات كإنتاج ادل ط الورقي اخلاص بالربرلية (السيناريو).
ّ .التطوير ) :(Developmentصويل ادلواصفات التعليمية كالفنية (السػيناريو) إىل بررليػة
كسائ متعددةر كإجراي عملية التقومي التكوي ،للربرلية قبل إخراج النس ة النهائية.
ْ .االسػ ػػت داـ ) :(Implementationعملي ػ ػػة االس ػ ػػت داـ الفعلػ ػػي للربرلي ػ ػػة ادلنتج ػ ػػة يف
بيكات التعلم احلقيقيةر كتدريب اوفراد على است دامهار كوع بيانات التقومي.
ٓ .التقػػومي ) :(Evaluationتقريػػر مػػدل فاعليػػة الربرليػػة ككفايهتػػا بواسػػطة نتػػائج البيانػػات
اليت مت وعهار ردؼ صسا النس ة ادلستقبلية منها.
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أولً :مرحلة التحليل:
كتشمل ا جرايات التالية:
ُ.
ِ.
ّ.
ْ.

صليل احلاجات التعليمية.
صليل خصائص ادلتعلما.
صليل ادلصادر كا مكانات.
صليل احملتول.

ثانياً :مرحلة التمميت:
كتشمل ا جرايات التالية:
ُ.
ِ.
ّ.
ْ.
ٓ.
ٔ.
ٕ.

صيا ة اوىداؼ.
صديد احملتول كاختيار التسلسل ادلناسب.
بناي االختبارات.
اختيار االسرتاتيجية التعليمية.
اختيار عناصر الوسائ ادلتعددة.
إعداد السيناريو.
إجراي التقومي التكوي ،دل ط التصميم.

ثالثاً :مرحلة التطوير:
كتشمل ا جرايات التالية:
ُ.
ِ.
ّ.
ْ.

احلصوؿ على عناصر الوسائ ادلتعددة ادلتوفرة.
إنتاج عناصر الوسائ ادلتعددة ر ادلتوفرة.
تنفيذ السيناريو كإنتاج الربرلية.
التقومي التكوي ،للربرلية.

رابعاً :مرحلة الستخدام (التنفيذ):
كتشمل ا جرايات التالية:
ُ .صديد النم ادللئم الست داـ الربرلية.
ِ .است داـ الربرلية مع ادلتعلما.
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خامساً :مرحلة التقويت:
كتشمل ا جراي التا :
ُ .إجراي التقومي ا وا .
كفيمػػا يلػػي التفاصػػيل كا ج ػرايات اخلاصػػة بكػػل مررلػػة مػػن ادلرارػػلر كىػػي ذاهتػػا كانػػت احملتػػول
العلمي للربرلية التعليمية اخلاصة بالدراسة:

أولً :مرحل ـة التحلي ـ ـل:
 .1تحليل الحاجات التعليمية:
عرؼ احلاجة ب هنا "الفرؽ با اوداي الراىن للمتعلمػا كبػا اوداي ادلر ػوب" (Morisson et
تي ٌ

) al, 2004, 32كعمليػػة صليػػل احلاجػػات ىػػي عمليػػة صديػػد الفػػرؽ بػػا مسػػتول ادلتعلمػػا احلػػا كبػػا
ادلستول ادلر وب بنهاية التعلم؛ لتقدمي تعليم ييل ٌيب ىذه احلاجات.

كعند اختاذ القرار بإنتاج بررلية كسائ متعددة البي ٌد كأف يكوف ىذا القرار مبنيان على كجود نقص
لػػدل ادلتعلمػػا ييؤٌكػد احلاجػػة إىل ىػػذه الربرليػػةر كيػػذكر الػرباكم (ََُِـ) إىل أف جوانػػب ىػػذا الػػنقص قػػد
تكوف يف:
 جوانب معرفية :كتتمثل بالنقص ادلعريف لدل ادلتعلما روؿ موضوع معا.
 جوانب مهارية :كتتمثل بعدـ إدلاـ ادلتعلما بكيفية أداي عمل مهارم معا .
 جوانػػب كجدانيػػة :كتتمثػػل بػػالنقص لػػدل ادلتعلمػػا يف القػػيم كاالياىػػات رػػوؿ موضػػوع
معا.
كعليو فإف عملية صليل احلاجات تتم كالتا (مخيتر ََِٕـ):
ُ .معرف ػ ػػة مس ػ ػػتول اوداي احل ػ ػػا للمتعلم ػ ػػا م ػ ػػن خ ػ ػػلؿ ادلناقش ػ ػػة أكادللرظ ػ ػػة أكنت ػ ػػائج
االختبارات.
ِ .صديد مستول اوداي ادلر وب.
ّ .صديد الفرؽ با ادلستول احلا كادلستول ادلر وب (احلاجة التعليمية).
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 .1تحليل خمائص المتعلمين:
كيقصػػد رػػا معرفػػة خصػػائص ا مهػػور ادلسػػتهدؼ الػػذم سنيصػ ٌػمم كننػػتج لػػو الربرليػػة (مسػػت دمو
الربرلية)ر مػن ريػث قػدراهتم كراجػاهتم كاىتمامػاهتم ك رىػا مػن اخلصػائص الػيت متيػزىم عػن ػرىم كػ فراد
أك كمجموعات.
كىنػػاؾ عػػدد كبػػر مػػن اخلصػػائص الػػيت ؽلكػػن معرفتهػػا عػػن ادلتعلمػػار كلكػػن ينبغػػي الرتكيػػز علػػى
اخلص ػػائص ال ػػيت ذل ػػا علق ػػة نوض ػػوع الربرلي ػػة كال ػػيت ت ػػؤهر يف قػ ػرارات التص ػػميم كالتط ػػوير كاالس ػػت داـ ال ػػيت
س ػػنت ذىا يف ادلرار ػػل اللرق ػػة؛ رػ ػ ن ػػتمكن م ػػن إنت ػػاج بررلي ػػة تعليمي ػػة تناس ػػب راج ػػات كخص ػػائص
ادلرجوة منها بكفاية.
ادلتعلما كصقق اوىداؼ ي

كب ػػا الع عل ػػى ع ػػدد م ػػن النم ػػاذجر مت اختي ػػار اخلص ػػائص التالي ػػة لعلقته ػػا بقػ ػرارات التص ػػميم
كالتطوير:

قائمة خصائص ادلتعلما:
أ .ادلررلة الدراسية :ماىي ادلررلة الدراسية اليت ينتمي ذلا ادلتعلموف ادلستهدفوف من الربرلية.
ب .العمػػر :مػػا ىػػو عمػػر ادلتعلمػػا الػػذين تسػػتهدفهم الربرليػػةر إف معرفػػة عمػػر ادلتعلمػػا يؽل ٌكننػػا مػػن
توظي خصائص النمو ادل تلفػة لتلػك ادلررلػة داخػل الربرليػةر فعلػى سػبيل ادلثػاؿ إذا كػاف العمػر
ادلناسػػب للسػػتفادة مػػن الربرليػػة (ٕ )ٗ-سػػنواتر فػػإف ىػػذه ىػػي مررلػػة تطػػور ادلفػػاىيم ادلرتبطػػة
باوشياي ادلادية؛ لذا غلب أف تكوف اومثلة يف الربرلية زلسوسة يستطيع أف يدركها ادلتعلم.
ج .ادلعرفة السابقة احملددة (السلوؾ ادلدخلي) :كىي ماؽلتلكو ادلتعلم من معارؼ كمهارات كلو علقػة
نوضوع الربرليةر كتفيد معرفة السلوؾ ادلدخلي للمتعلما يف صديد ادلتطلبات السابقة الػيت غلػب
أف تت ػػوفر ل ػػدل ادل ػػتعلم رػ ػ يس ػػتفيد م ػػن زلت ػػول الربرلي ػػة كاجتي ػػاز مق ػػررات معين ػػةر أك إعطػ ػ ػاي
جلسات خاصة وكلكك الذين تنقصهم ىذه ادلهارات قبل البػدي بالربرليػة (Morisson et al,
)2004ر كما ؽلكن صديد مستول الصعوبة كالسهولة للربرلية .فمػثلن إذا كانػت الربرليػة سلصصػة
لتعليم الضرب البد كأف يكوف ادلتعلم على معرفة بعمليات ا مع كالطرح.
د .الصحة العامة :كتع ،مستول الصحة العامة كاليت تؤهر يف قرارات تصميم كتطوير الربرليةر كعلى
س ػػبيل ادلث ػػاؿ :إذا ك ػػاف ادل ػػتعلم يع ػػاين م ػػن ض ػػع و يف النظ ػػر الب ػػد كأف ييؤخ ػػذ يف احلس ػػباف رج ػػم
اخلطوط على شاشة الربرليةر أك إذا كاف ادلتعلم مصػابان بعمػى اولػواف البػي ٌد كأف ييراعػى ذلػك عنػد
اختيار اولواف كاخللفيات لشاشات الربرلية.
ق .احل ػػافز ضل ػػو موض ػػوع ال ػػتعلم (موض ػػوع الربرلي ػػة) :احل ػػافز يع ػػ ،كج ػػود ال ػػدافع ل ػػدل ادل ػػتعلم ل ػػتعلم
موضوع الربرليةر كيرتب كجود الر بة أك الدافع بشعور ادلتعلم باالسػتفادة مػن الربرليػة يف ادلواقػ
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احلياتية؛ لذا غلػب أف تتضػمن الربرليػة أىػدافان تعليميػة كأنشػطة يص ٌفػز ادلتعلمػا علػى تطبيػق ادلعرفػة
يف الواقػػع .كمػػا ي ػرتب نػػوع احلػػافز نرارػػل النموادل تلفػػةر فػػادلتعلم صػػغر السػػن يت ػ هر باحلػػافز أك
التشػػجيع اخلػػارجي؛ لػػذا ييراعػػى عنػػد تصػػميم الربرليػػة أف تتضػػمن اسػرتاتيجيات حلفػػز ادلػػتعلم كشػ ٌد
انتباىو اواؿ العرض عن اريق است داـ الوسائ ادلتعػددة يف الشػرح كا يضػاح إضػافةن إىل تنويػع
ارؽ التعزيز.
ك .االيػػاه ضلػػو موضػػوع الػػتعلم (موضػػوع الربرليػػة) :كتعػػ ،ميػػوؿ ادلػػتعلم نػػوع موضػػوع الػػتعلم الػػذم
تطررػػو الربرليػػةر كتتػ هر قػرارات تصػػميم الربرليػػة بوجػػود اياىػػات سػػالبة لػػدل ادلػػتعلم كعػػدـ كجػػود
الثقػػة بػػالنفت لػػتعلم ادلوضػػوع لصػػعوبتو مػػثلن؛ لػػذا غلػػب االىتمػػاـ باختيػػار اس ػرتاتيجيات تعليميػػة
داخػػل الربرليػػة لػػزرع الثقػػة يف ادلػػتعلم كالبػػدي يف عػػرض احملتػػول التعليمػػي مػػن اوسػػهل إىل اوكثػػر
صعوبة.
ز .اخلربة يف است داـ احلاسب اآل  :كتع ،مستول معرفػة ادلػتعلم بكيفيػة اسػت داـ احلاسػب اآل ر
فػػل بػػد كأف يكػػوف ادلػػتعلم قػػادران علػػى تشػػغيل جهػػاز احلاسػػب كتنصػػيب الربرليػػة بشػػكل صػػحيح
رػ ال يكػػوف ذلػػك عائقػان ضلػػو االسػػتفادة منهػػار لػػذا ينبغػػي أف ييرفػػق الربرليػػة دلػػيلن يوضػػح كيفيػػة
است دامها كاالستفادة منها.
 .3تحليل الممادر واإلمكانات:
كيعػػ ،التعػػرؼ علػػى كاقػػع بيكػػة الػػتعلم مػػن ريػػث :ادلصػػادر ادلت ػوافرة مػػع ادلػػادة العلميػػة كإنتػػاج
الربرليةر إضافةن إىل التجهيزات ادلتوافرة من أجهزة كبرامج نتاج الربرلية كاست دامها مع ادلتعلما.
كيشمل ىذا ا جراي على نوعا من التحليل:
أ .صليػ ػػل ادلصػ ػػادر :صديػ ػػد ادلصػ ػػادر اللزمػ ػػة مػ ػػع ادلعلومػ ػػات اللزمػ ػػة للربرليػ ػػة (الفػ ػػارر
ََِِـ) مػػن كتػػب مثػػل كتػػاب ادلعلػػم كادلػػنهج ادلدرسػػير كموسػػوعات علميػػةر كأقػراص
مدرلةر كأشراة فيديور كأدلة است داـ.
ب .صليل ا مكانات :صديد مواصفات ادلكػاف الػذم سػيتم فيػو إنتػاج الربرليػة كاسػت دامها
مع ادلتعلمار كما ػلتويو من يهيزات (مخيتر ََِٕـ).
كفيمػػا يلػػي ختطيطػان مقرترػان مػػن إعػػداد البارثػػة ل جػرايات اخلاصػػة بتحليػػل ادلصػػادر كا مكانػػات
ييوضحو شكل (ٗ):
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شكل  :9تحليل الممادر واإلمكانات للنمو ا المقترح
 .4تحليل المحتوى:
ىػػي عمليػػة صديػػد :احلقػػائقر ادلفػػاىيمر ادلهػػاراتر االياىػػات الػػيت غلػػب أف يتكػػوف منهػػا احملتػػول
العلمػػي للربرليػػة (الغػػا كخخػػركفر ََِٓـ)ر أم ىػػي عمليػػة صديػػد اخلطػػوط العامػػة دلػػا ينبغػػي أف يتعلمػػو
ادل ػػتعلمر كي ػػتم صلي ػػل احملت ػػول بن ػػاين عل ػػى احلاج ػػات التعليمي ػػة ال ػػيت س ػػبق صدي ػػدىا كخص ػػائص ادلتعلم ػػا
كقػػدراهتمر كبػػاالالع علػػى ادلصػػادر العلميػػة الػػيت مت صديػػدىا كالكتػػاب ادلدرسػػي كدليػػل ادلعلػػم ك رىػػار
ردؼ صديد اخلطوط العامة للمواضيع داخل الربرليػةر كيػذكر (زيتػوفر ََُِـ) أف ىنػاؾ هلهػة أصػناؼ
من احملتول رسب تصني بلوـ ) (Bloumnكىي:
أ .احملتػػول ادلعػػريف :كيشػػر إىل ادلعلومػػات كادلعػػارؼ الػػيت ينبغػػي أف يتػػزكد رػػا ادلػػتعلم كادلفػػاىيمر
كالتعريفاتر كادلبادئ أك القواعدر كالنظريات.
ب .احملتػػول ادلهػػارم :كيشػػر إىل سلسػػلة مػػن االسػػتجابات الػػيت ينبغػػي أف يقػػوـ رػػا ادلػػتعلم بصػػورة
متناسقة ر يصل إىل درجة ا تقافر كىذه ادلهارات على نوعا:
 مهػػارات عقليػػة (معرفيػػة) كمػػن أمثلتهػػا:اختصػػار الكسػػورر رػػل مسػ لة رياضػػيةر
رل ادلعادالت الكيميائيةر مهارة القراية باللغة االصلليزية ك رىا.
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 مهػػارات رركيػػة (أدائيػػة) تتطلػػب رلهػػودا عضػػليان كمػػن أمثلتهػػا :إجػراي التجػػارب
ادلعمليةر تنفيذ احلركات الرياضيةر الوضوير التلكةر الرسم ك رىا.
ج .احملتػػول الوج ػػداين :كيش ػػر إىل ا وان ػػب الوجداني ػػة أك العاافي ػػة ال ػػيت نس ػػعى إىل تنميته ػػا
لدل ادلتعلم كػادليوؿر كاالياىػاتر كمػن أمثلتهػا :تنميػة ادليػوؿ ضلػو تػلكة القػرخف الكػرمير
أك تربي ػ ػػة الطي ػ ػػورر أك إص ػ ػػلح اوجه ػ ػػزةر تنمي ػ ػػة االياى ػ ػػات الس ػ ػػالبة ضل ػ ػػو الس ػ ػػمنةر أك
التدخا.

كيشر الغا كخخركف (ََِٓـ) إىل مكونات بنية احملتول كىي:
أ .احلقائق :ىي العلقة با شيكا مثل :الريػاض عاصػمة ادلملكػة العربيػة السػعوديةر ػار رػراي يقػع
يف مكة ادلكرمةر فاامة من أمساي ا ناثر زكة بدر ردهت يف السنة الثانية للهجرة.
ب .ادلفاىيم :ىي فكات تست دـ لوضع اوشياي أك اوفكار أك اورداث يف رلموعػة كارػدة رسػب
أكجو الشبو بينها مثل :اخللفاي الراشدينر الفواكور احليوانات الثديية.
ج .ادلبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادئ أك القواع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد :ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي علق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرب ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا مفهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوما أك أكث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر مث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل:
مسارة ادلستطيل= الطوؿ×العرض (ادلستطيل /الطوؿ /العرض /كلها مفاىيم).
د .ا جرايات :ىي سلسلة يمنظمػة مػن اخلطػوات ينبغػي علػى ادلػتعلم تنفيػذىا كمػاؿ مهمػة معينػةر
كعل ػػى س ػػبيل ادلث ػػاؿ :خطػ ػوات إجػ ػراي يرب ػػة كيميائي ػػةر خطػ ػوات ر ػػل مسػ ػ لة رياض ػػيةر خطػ ػوات
تشغيل جهاز معا.
وجػػو الفػػرد لسػػلوؾ معػػار كيػػتم
ق .االياىػػات :ىػػي ادليػػوؿ كاالسػػتعدادت أك القػػيم كادلشػػاعر الػػيت تي ٌ
تنميتهػػا يف الربرليػػة عػػن اريػػق اونشػػطةر كػػاحلرص علػػى إج ػرايات السػػلمةر ك الب ػان مػػا يتطلػػب
تنميتها كجود معلومات يف الربرلية مثل كيفية است داـ ادلواد بشكل خمن.
كيوضح شكل (َُ) ظلوذجان مقرتران من إعداد البارثة يؽلكن است دامو لتحليل احملتول:
بررلية تعليمية عن .................
صليل احملتول
زلتول معريف
..................... 
..................... 

زلتول مهارم
(مهارات عقلية /مهارات رركية)

مهارة .........................
..............................

زلتول كجداين
................................
................................

شكل  :11نمو ا مقترح لتحليل المحتوى في برمجية الوسائط المتعددة
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كيدر ا شارة إىل أف الربرلية قد تشتمل على نوع أك أكثر من أنواع احملتولر كال يشرتط أف تشتمل علػى
اونواع الثلهة رلتمعةر كذلك رسب ابيعة احملتول كاحلاجة التعليمية دلوضوع الربرلية.

ثانياً :مرحل ـة التممي ـت:
 .1صياغة األىداف:
كتشمل إجرائا علا:
أ .صديد اذلدؼ العاـ من الربرلية:
م ػػا ى ػػو ى ػػدؼ /أى ػػداؼ الربرلي ػػة بش ػػكل ع ػػاـر ى ػػل ى ػػو معا ػػة قص ػػور يف :جان ػػب مع ػػريف ر أك
جانب مهارم ر أك تنمية جانب كجداين أك أكثر من جانب.
ب .صيا ة أىداؼ اوداي:
اذلدؼ ىو عبػارة تصػ اوداي ادلتوقػع مػن ادلػتعلم عنػد هنايػة عمليػة الػتعلمر كيف ىػذه اخلطػوة يػتم
تقسيم كل ىدؼ من اوىداؼ العامة إىل رلموعة من اوىػداؼ ادلفصػلة (أىػداؼ اوداي) الػيت صقػق يف
رلملها اذلدؼ العاـر كذلك استنادان إىل احملتول الذم مت صليلو (قائمة ادلعارؼ كادلهارات كاالياىات).
كقػػد مت اسػػت داـ الػػنم السػػلوكي لصػػيا ة أىػػداؼ اوداي بطريقػػة قابلػػة للملرظػػة كالقيػػاس يف
ا االت الثلث :ادلعريف كالوجداين كادلهارم (النفت رركي) كفق اخلطوات التالية:
ُ) صديد ادلستهدؼ من الربرلية.

(الطالبر الطالبةر)...

ِ) است داـ أفعاؿ قابلة للملرظة كالقياس.

(يقارفر يعددر يعرؼر يذكر)

ّ) صدي ػػد ادلعي ػػار أك احمل ػػك -درج ػػة أك مس ػػتول اوداي ادلتوق ػػع.
صحيحةر زمن معا)

(نس ػػبة مكوي ػػةر ع ػػدد إجاب ػػات

ْ) صدي ػػد الش ػػركط أك الظ ػػركؼ ال ػػيت تيس ػػر ر ػػدكث الس ػػلوؾ.
عرض صورةر بعد مشاىدتو دلقطع فيديو).

(بع ػػد االس ػػتماع للمقط ػػعر بع ػػد

إف ىذا النم ييطلق عليو باللغة االصلليزية )(ABCDر كىذه احلركؼ اوربع اختصاران للتا :

 :(Audience) A كتشر إىل ادلتعلما أك ادلستمعا (ا مهور ادلستهدؼ من الربرلية).
 :(Behavior) B كتشر إىل السلوؾ (الفعل) على أف يكوف قابلن للملرظة كالقياس.
 :(Condition) C كتشر إىل الظركؼ أك الشركط اليت ػلدث عندىا السلوؾ.
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 :(Degree) D كتشر إىل الدرجة أك ادلعيار الذم ادلطلوب الوصوؿ إليػو للت كػد مػن صقػق
اذلدؼ.
اش ػػتملت العدي ػػد م ػػن ظل ػػاذج التص ػػميم التعليم ػػي عل ػػى إج ػ ػراي ص ػػيا ة اوى ػػداؼ بص ػػورة قابل ػػة
للملرظػػة القي ػػاس منه ػػا ظل ػػوذج ا ػزار لعػػاـ (ََِِـ)ر كظل ػػوذج مص ػػطفى ج ػػودت (ُٗٗٗـ)ر كظل ػػوذج
ديك ككارم ) (Dick & Careyلعاـ (ُٔٗٗـ).
 .1تحديد المحتوى واختيار التسلسل المناسب:
كتشمل إجرائا علا:
أ .صديد احملتول (صيا ة ادلادة العلمية):
تتم يف ىذه ادلررلة كتابة فقرات ادلادة العلميػة اخلاصػة بكػل ىػدؼ مػن اوىػداؼ كذلػك كفػق مػا
مت صدي ػػده يف صلي ػػل احملت ػػول م ػػن رق ػػائق كمف ػػاىيم كمه ػػارات .كيش ػػمل ذل ػػك :تعري ػ ادلفهوـرخص ػػائص
ادلفهػػوـر اومثلػػة ادلوجبػػة (الػػيت تػػدخل ضػػمن ادلفهػػوـ)ر اومثلػػة السػػالبة (خػػارج نطػػاؽ ادلفهػػوـ)ر خط ػوات
تنفيػػذ عمػػل مهػػارم معػػار زلتػػول خػػاص بتنميػػة جانػػب كجػػداين معػػا (أنشػػطة) ك رىػػا سػػب ابيعػػة
احملتول.
تػػتم صػػيا ة ادلػػادة العلميػػة (صديػػد احملتػػول) باالسػػتفادة مػػن ادلصػػادر الػػيت مت صديػػدىا يف مررلػػة
التحليل اخلاصة عمع ادلادة العلمية من كتب كموسوعات علمية ك رىا.
ب .اختيار تسلسل احملتول (التتابع):
كيعػػ ،تنظػػيم عػػرض اوىػػداؼ كاحملتػػول كفػػق تسلسػػل منطقػػي ييسػ ٌػهل صقيقهػػار فبعػػد كتابػػة ادلػػادة
العلمية للربرلية كاخلاصة بكل ىدؼ من اوىداؼر يتم اختيار التسلسل ادللئم لعرض احملتول كفق كارد
أك أكثػػر مػػن اخلصػػائص الػػيت أشػػار إليهػػا بػػوزنر كس ػرتيك )( (Posner & Strikeادلػػذكورة يف الغػػا
كخخركفر ََِٓـ)ر كقد مت اختيار بعضان منها للنموذج احلا :
ُ) التسلسل رسب مستول الصعوبة من اوسهل إىل اوصعب:
كيع ،تقدمي ادلعلومات اوسهل بالنسبة للمتعلم تليها ادلوضوعات اوكثر صعوبة مثل البدي
باحلركؼ قبل الكلمات كالكلمات قبل ا مل.
ِ) التسلسل اذلرمي من البسي إىل ادلعقد:
التسلسل اذلرمي يع ،عرض ادلهارات البسيطة أكالن كاليت تعتمد عليها مهارات أخرل أكثر
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تعقيدانر يتم البدي بادلهارات ادلطلوبة تقاف مهارات معتمدة عليها مثل :وع اورقاـ الصحيحة
قبل الكسور (مهارة عقلية).
ّ) التسلسل ا جرائي:
كيع ،عرض ادلهارات العقلية أك احلركية يف سلسلة من اخلطوات ادلتتابعةر مثل :رل مس لة
رياضية (مهارة عقلية)ر تسجيل مقطع صو باست داـ احلاسب اآل (مهارة رركية) ريث يتم
البدي بتوصيل السماعات عهاز احلاسب قبل تسجيل الصوت.
ْ) التسلسل من احملسوس إىل ا رد:
يتم البدي بعرض اوشياي احملسوسة اليت يسهل إدراكها بواسطة ادلتعلم قبل عرض اوشياي ا ردةر
كعرض خصائص مفهوـ معا بدينا باخلصائص احملسوسة.
ٓ) التسلسل القياسي من العاـ إىل اخلاص:
تيعرؼ بطريقة القاعدة -ادلثاؿ ريث يبدأ بعرض ادلفهوـ العاـ أكالن قبل البدي طصائصو .
ٔ) التسلسل االستقرائي من اخلاص إىل العاـ:
تيعرؼ بطريقة ادلثاؿ -القاعدة ريث يتم عرض أمثلة أك خصائص دلفهوـ معا عرض
ادلفهوـ.
ٕ) التسلسل رسب اخلصائص ادلكانية:
يتم ترتيب عرض احملتول تبعان لل صائص ادلكانية يف العامل احلقيقي مثل كص النبات بديان
با ذكر فالساؽ فاوكراؽر أك البدي بشرح ادلدف من الشماؿ إىل ا نوب.
ٖ) التسلسل رسب اخلصائص الزمنية:
يتم ترتيب عرض احملتول تبعان للتسلسل الزم ،لذرداث مثل :ادلعارؾ كاورداث التارؼليةر أك
عرض احليوانات بديان باوسرع فاوبط .
ٗ) التسلسل رسب اخلصائص ادلادية:
أم تنظيم العرض كفق اخلصائص ادلتشارةر كعرض العناصر ا امدة يف رلموعة كالسائلة يف
رلموعة أخرلر أك عرض ادلدف اليت تقع على احملي يف رلموعة كادلدف ا بلية يف أخرل.
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 .3بناء الختبارات:
صػ ٌػمم التعلػػيم رػػداث الػػتعلمر كاالختبػػارات ىػػي إرػػدل الطػػرؽ الػػيت تيسػػت دـ لقيػػاس صقػػق
يي ى
اوىداؼر كترتب اوىداؼ باالختبارات ارتبااان كهيقػان فهمػا كجهػاف لعملػة كارػدةر كإذا كانػت اوىػداؼ
تص سلرجات التعلم فإف االختبارات تقيت ىذه ادل رجات.
تيػ ىعَّرؼ االختبػارات زل ٌكيػة ادلرجػع ب هنػا االختبػارات الػيت تقػيت صقػق اوىػداؼ يف ضػوي درجػة أك
مستول معا يسمى زلكر ريث تتم ادلقارنة با أداي ادلتعلم كبا ىذا احملكر كيتم بناي االختبارات بعػد
صيا ة اوىداؼ.
كىناؾ هلهة أنواع من االختبارات اليت ؽلكن أف تتضمنها الربرلية:
أ .االختبػػارات القبليػػة :كتكػػوف لتحديػػد مسػػتول ادلػػتعلم ليبػػدأ الربرليػػة مػػن النقطػػة ادلناسػػبة دلسػػتواهر
كذلك وف ادلتعلما يتفاكتوف يف خرباهتم السابقة كإمكاناهتمر كما أف ىذا النوع من االختبارات
قرر ما إذا كاف ادلتعلم يف راجة إىل دراسة الربرلية أـ ال.
يي ٌ

ب .االختبػػارات التقوؽليػػة (ادلررليػػة) :كى ػي عبػػارة عػػن تطبيػػق انتقػػا يهق ػ ٌدـ بعػػد عػػرض كػػل جػػزي مػػن
احملتػػول للت ٌكػػد مػػن إتقػػاف ادلػػتعلم ذلػػذا ا ػػزي كاالنتقػػاؿ إىل دراسػػة ا ػػزي التػػا ر مػػع إعطػػاي تغذيػػة
راجعة بعد ا جابات الصحيحة أك اخلااكة.
ج .االختبارات النهائية :كتكوف يف هناية الربرليػة للت كػد مػن إتقػاف ادلػتعلم ميػع أجػزاي الربرليػةر مػع
إعطاي تغذية راجعة بعد هنايػة االختبػار بعػدد ا جابػات الصػحيحة كاخلااكػة كتقريػر عػن مسػتول
ادلتعلم من ريث الوقت ادلستغرؽ يف ا جابة ك ره.
كيشػػر الفػػار (ََِِـ) إىل أف اوسػػكلة ادلوضػػوعية ىػػي اوكثػػر مناسػػبةن لتضػػمينها يف الربرليػػات
التعليميػػةر كمػػن أمثلتهػػا :ادلزاكجػػة بػػا قػػائمتار كاالختيػػار مػػن متعػػددر كالصػواب كاخلطػ ر كذلػػك مكانيػػة
تصػػحيحها مػػن قبػػل الربرليػػة كتقػػدمي التغذيػػة الراجعػػة للمػػتعلمر أمػػا اوسػػكلة ادلقاليػػة الػػيت تتطلػػب إجاباهتػػا
إدخاؿ الكثر من النصوص فينبغي ينب كضعها داخل الربرليات التعليمية.
كم ػػا ي ػػتم يف ى ػػذه اخلط ػػوة تص ػػميم أدكات التق ػػومي اوخ ػػرل كاالس ػػتبانات كق ػوائم ادللرظ ػػة ال ػػيت
ستيست دـ أهناي تطبيق الربرلية على ادلتعلما.
 .4اختيار الستراتيجية التعليمية:
االسرتاتيجية التعليمية ىي خطػة أك مسػار زلكػم البنػاي يػتم مػن خلذلػا صديػد اريقػة سػر ادلػتعلم
يف الربرلية لتحقيق اوىداؼ ادلرجوة.
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كختتل االسرتاتيجيات التعليمية باختلؼ اذلدؼ من الربنامجر ففي برامج التدريت اخلصوصػي
) (Tutorialيتم البدي نقدمػة عػن موضػوع الربرليػةر فاالختبػار القبلػي لتحديػد مسػتول ادلػتعلم للبػدي مػن
نقطػػة مناسػػبةر يبػػدأ عػػرض احملتػػول كتت للػػو اونشػػطة كاالختبػػارات ادلررليػػة مػػع تقػػدمي التغذيػػة الراجعػػة
ادلناس ػػبةر كيف ر ػػاؿ ا تق ػػاف ينتق ػػل ادل ػػتعلم إىل ا ػػزي الت ػػا كىك ػػذا ر ػ ػ إمت ػػاـ كاف ػػة اوج ػ ػزاير تيق ػ ػ ٌدـ
االختبارات النهائية للت كد من متكن ادلتعلم من كافة مواضيع الربرليةر كيتم تقدمي تقرير عن أداي ادلتعلم.
يوضػػح اس ػرتاتيجية تعليميػػة مقرترػػة مػػن إعػػداد البارثػػة لربرليػػة كسػػائ متعػػددة
كالشػػكل (ُُ) ٌ
تيق ٌدـ زلتول تعليمي جديد للمتعلمار مع ملرظة عدـ كجود اختبار قبلي:

انًقذيخ
نجذة
انتجبه
انًتعهى

عزض
انًحتىي
انجذيذ

تىفيز
فزص
انتطجيق

انتقىيى
وانتغذيخ
انزاجعخ

انتقىيى
اننهبئي

ين
خالل

ين
خالل

ين
خالل

ين
خالل

ين
خالل

تطجيق انتقبني
(يزحهي) ين
خالل األسئهخ
ثعذ كم جزء ين
انًحتىي

تقىيى إجبثخ
انًتعهى في حبنخ
انصىاة أو
انخطأ

االختجبر نهبيخ
انجزيجيخ ثعذ
عزض كم
األجزاء

 تًهيذ نًىضىع
انجزيجيخ.
 عزض
األهذاف.

عزض انًبدح
انعهًيخ انخبصخ
ثكم هذف
ثبستخذاو انىسبئط
انًتعذدح وفق
انتسهسم انًنبست

شكل  :11استراتيجية تعليمية مقترحة لبرمجية وسائط متعددة
 .5اختيار عناصر الوسائط المتعددة:
يف ىػػذه اخلطػػوة يػػتم صديػػد عناصػػر الوسػػائ ادلتعػػددة ادللئمػػة لعػػرض كػػل ىػػدؼ مػػن أىػػداؼ
الربرليةر كذلك متهيدان لتنفيذ ىذه العناصر.
كيتفػػق النمػػوذج احلػػا مػػع ظلػػوذجي ا ػزار (ََِِـ) كمخػػيت (ََِّـ) يف أف عمليػػة اختيػػار
عناصػػر الوسػػائ ادلتعػػددة اخلاصػػة بكػػل ىػػدؼ مػػن اوىػػداؼ ال ب ػ ٌد كأف تػػتم يف مررلػػة التصػػميمر ليػػتم
االعتماد عليها يف إعداد سيناريو الربنامج.
كفيما يلي عناصر الوسائ ادلتعددة:
أ .النصوص ).(Text
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ب .الصوت ).(Sound
ج .الفيديو ).(Video clip
د .الصور الثابتة ).(Still pictures
ق .الرسوـ اخلطية ).(Graphics and Illustrations
ك .الرسوـ ادلتحركة ).(Animation
كييراعػػى عنػػد اختيػػار عناصػػر الوسػػائ ادلتعػػددة ابيعػػة كػػل كسػػي كمػػدل ملئمتػػو لشػػرح احملتػػولر
فربرليػػة الوسػػائ ادلتعػػددة ليسػػت يميعػان عشػوائيان للوسػػائ ر كإظلػػا تكامػػل رلموعػػة مػػن الوسػػائ يف شػػكل
منظومة لتحقيق أىداؼ معينة.
كيعرض النموذج اخلصائص الفنية الختيار كتصميم عناصر الوسػائ ادلتعػددة .كفيمػا يلػي معػاير
اختيار كل عنصر من عناصر الوسائ ادلتعددة:
أ .النصوص ):(Text
ييع ٌد النص ادلكتوب يف بررلية الوسػائ ادلتعػددة عنصػران ال ػ عنػور فهػو ييسػت دـ يف العديػد مػن
ا االت داخل الربرلية ذكرىا فوجهاف ) (Vaughan, 1993, p.23منها:





العناكين الرئيسة.
القوائم للتجوؿ داخل الربرلية.
احملتول العلمي للربرلية كادلكوف من فقرات.
التعليمات كا رشادات.

كىناؾ عدد من ادلعاير الفنية اليت غلب مراعاهتا عند تصميم النصوص (مخيتر ََِٕـ) يؽلكن
تل يصها فيما يلي:






أف صتوم الشاشة على أقل عدد من النصوص ادلكتوبة.
تقس ػػيم النص ػػوص إىل فق ػرات قص ػػرة ال يزي ػػد اوذل ػػا ع ػػن أربع ػػة أس ػػطر أك َّ
كلمة.
فض ػػل اس ػػت داـ خػ ػ
اس ػػت داـ اخلط ػػوط البس ػػيطة ك ػػر ادلزخرف ػػة للكتاب ػػةر كيي ٌ
فضل خ مزخػرؼ مثػل
مثل Arial, Times New Roman :يف را اليي ٌ
الكويف.
متييز العناكين كادلعلومات اذلامة بوضع خ صتهار أك تنسيقها بػنم ػامق أك
مائلر أك كضعها داخل إاار.
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توريػػد أظلػػاط اخلطػػوط كعػػدـ اسػػت داـ أكثػػر مػػن هلهػػة أن ػواع مػػن اخلطػػوط يف
الشاشة الواردة.
فضػػل الكتابػػة بلػػوف أسػػود عل ػػى
اختيػػار اخللفيػػة ادلناسػػبة للكلمػػات ادللون ػػةر كيي ٌ
خلفية بيضاي أك خضراي أك صفراي.
اختيار سرعة مناسبة عند إدخاؿ النصوص ركة على الشاشة.
أف تك ػػوف ررك ػػة ال ػػدخوؿ لل ػػنص الع ػػري م ػػن اليس ػػار إىل اليم ػػار كيف ال ػػنص
ا صللي ػػزم م ػػن اليم ػػا إىل اليس ػػارر كع ػػدـ صري ػػك الكلم ػػات م ػػن اليم ػػا كم ػػن
اليسار يف نفت الوقت.

ب .الصوت ):(Sound
ييعد الصوت أرد أىم عناصر بررليات الوسائ ادلتعددةر كيشمل كل مػا يؽلكػن مساعػو مػن كػلـ
منطػػوؽر كمػػؤهرات صػػوتيةر كخلفيػػات موسػػيقية ) .(Vaughan, 1993كيؽلكػػن توظيف ػو داخػػل الربرليػػة
ب شكاؿ متعددة منها:
 اوصوات ادلنطوقة :تيست دـ لقراية النصوص ادلكتوبة لش ٌد انتبػاه ادلػتعلم كإهػارة
أكثػر مػن راسػػة لديػور مثػل قػراية الفقػرات كاآليػات القرخنيػػةر إعطػاي إرشػػادات
للمتعلم.
 ادل ػػؤهرات الص ػػوتية :تيس ػػت دـ عط ػػاي ادل ػػتعلم تغذي ػػة راجع ػػة الس ػػتجابتو مث ػػل
صوت تصػفيق ر كلػدعم الربرليػة ك صػوات الرعػد كالػربؽ أك أصػوات البحػار أك
تغريد العصافر.
 اخللفيػ ػػات ادلوسػ ػػيقية :كىػ ػػي مقطوعػ ػػات موسػ ػػيقية تظهػ ػػر نصػ ػػاربة الوسػ ػػائ
اوخرل ك لفية صوتية.
كىناؾ عدد من ادلعاير الفنية اليت غلب مراعاهتا عند تصميم الصوت (مخػيتر ََِٕـ) يؽلكػن
تل يصها فيما يلي:
 اسػػت داـ الصػػوت لوظػػائ يزلػػددة مثػػل التعليػػق علػػى رسػػم بػػدالن مػػن النصػػوص
ادلطىولةر أك قراية النصوص قراية صحيحةر أكإعطاي التوجيهات كا رشادات.
ي
كمنغمان بنغمات متغرة رسب ادلوق التعليمي.
ا
اضح
ك
الصوت
يكوف
أف

ن ي
 أف تكوف ادلؤهرات الصوتية ابيعية قدر ا مكػاف كحفيػ اوشػجارر كأصػوات
اومطار.
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 أف تقػل اخللفيػػة الصػػوتية تػدرغليان عنػػد يمصػػاربتها لتعليػق صػو رػ ال تيشػػتٌت
انتباه ادلتعلم.
كما أف ىناؾ عدة أنواع دللفات الصوت ذكرىا سلمة (ُِْْىػ -أ) كمنها:
 :(Wav) كىذا النوع من اوصوات ؽلتاز بالوضوح كسهولة ا نشاير كتسػجيل
اوراديث ادلنطوقة بواسطة ادليكرفوفر كلكن من عيوبو أف رجم ادلل يكػوف
كبران لذا يؽلكن أف يشغل جزينا من مسارة مل الربنامج.
 :(Mp3) ىػػذا النػػوع مػػن اوصػوات ؽلتػػاز ب نػػو كاضػػح كأقػػل رجمػانر لػػذا يكثػػر
كجوده يف مواقع الويب ونو يستغرؽ كقتان أقل يف التحميل.
 :(MIDI) ييسػػت دـ ىػػذا النػػوع مػػن اوصػوات يف بنػػاي النغمػػات ادلوسػػيقية كال
يؽلكن بواسطة ىذا النوع تسجيل اوراديث ادلنطوقة.
ج .الفيديو ):(Video clip
لقطػػات رقيقيػػة تيعػػرض متحركػػة كمػػا ىػػي يف الواقػػع نصػػاربة الصػػوت .كؽلكػػن توظيفهػػا داخػػل
الربرلية يف عدد من ا االت ذكرىا سلمة (ُِْْىػ -أ) ؽلكن إغلازىا فيما يلي:
 لشػػرح خط ػوات إج ػراي عمػػل معػػا مثػػل اريقػػة إج ػراي يربػػة صتػػاج الكثػػر مػػن
النصوص ادلكتوبة.
 لتوضػ ػػيح مػ ػػا ال يؽلكػ ػػن توضػ ػػيحو باسػ ػػت داـ الوسػ ػػائ اوخػ ػػرل مثػ ػػل :عػ ػػرض
اورداث تارؼلية كالوهائقية كالظواىر الكونية.
 الختصػػار الػػزمن الػػلزـ لعػػرض مفهػػوـ معػػا مثػػل :مرارػػل ظلػػو النبػػات كمرارػػل
ظلو ا نا.
كىنػػاؾ عػػدد مػػن ادلعػػاير الفنيػػة ال ػيت غلػػب مراعاهتػػا عنػػد تصػػميم لقطػػات الفيػػديو ذكرىػػا مخػػيت
(ََِٕـ) ؽلكن إغلازىا فيما يلي:
 أف تيست دـ رسب احلاجة التعليمية ذلا دكف تقصر أك إسراؼ.
 أف تكوف كاضحة كخالية من العناصر اليت تيشتٌت االنتباه.
 أف يكوف رجم نافذة الفيديو مناسبان (تقريبان ُُٖ×ٓ,سم).
كىناؾ عدة أنواع دللفات الفيديو منها(Bluejay, 2004) :
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 :(Mpeg, Mpg) يؽلكن مشاىدهتما بواسطة برنارلي (Windows Media

).Player, Quick Time Player
 :(Fla, Swf) ملفػػات فيػػديو مػػن نػػوع فػػلش كىػػي اوكثػػر شػػيوعان يف مواقػػع
الويب.
 :(Avi) نوع من ملفات الفيديو يؽلكن صويلو لصيغ أخرل مضغواة.
 :(Mov, Mp4) يؽلك ػػن مش ػػاىدتو بواس ػػطة برن ػػامج (Quick Time
).Player
د .الصور الثابتة ):(Still pictures
ىي لقطات ساكنة وشياي رقيقيةر كؽلكن توظيفها داخل الربرلية يف عدد مػن ا ػاالت (مخػيت
ََِٕـ؛ سلمة ُِْْىػ -أ) كمنها:






كص اوشياي احلقيقية اليت ال تتطلب رركة.
استثارة ادلتعلم كتركيز انتباىو.
عرض ادلفاىيم ادللموسة.
إضفاي الواقعية.
تثبيت احلركة كبياف أاوارىا عن اريق عرض رلموعة من الصور ادلتتابعة.

ق .الرسوـ اخلطية ):(Graphics and Illustrations
ىي تعبرات باخلطوط كاوشكاؿ تظهر يف صػورة رسػوـ بيانيػة أك سلططػات أك رسػوـ كاريكاتوريػة
سػواين كانػػت هنائيػػة أك هلهيػة اوبعػػاد (سػػلمةر ُِْْى ػ -أ) .كؽلكػػن توظيفهػػا داخػػل الربرليػػة يف ا ػػاالت
التالية:
 الرس ػػوـ البياني ػػة مث ػػل اوعم ػػدة كالقطاع ػػات الدائري ػػة لتمثي ػػل ادلعلوم ػػات الػ ػواردة
بالنص بيانيان.
 ادل طط ػ ػػات اذليكلي ػ ػػة كاذلرمي ػ ػػة لتنظ ػ ػػيم ادلعلوم ػ ػػات كتوض ػ ػػيح العلق ػ ػػات ب ػ ػػا
ادلكونات.
 الرم ػػوز لتوض ػػيح اوش ػػياي ا ػػردة مث ػػل رم ػػز عنص ػػر كيمي ػػائير أك إش ػػارة شلن ػػوع
التدخا.
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معاير تصميم الصور الثابتة كالرسومات اخلطية( :مخيتر ََِٕـ)







أف تكوف الصورة بسيطة ك ر مزد ة بادلعلومات ككثرة التفاصيل.
أف تكوف الصورة مستطيلة عموديان أك أفقيان بنسبة ْ.ّ:
أف يبدأ عرض الصورة سب رركة العػا مػن أعلػى ؽلػا الشاشػة رػ يسػهل
تتبع الفكرة.
اعػػى احلفػػاظ علػػى التبػػاين اللػػوين (الفػػاتح مػػع الػػداكن) س ػواين بػػا عناصػػر
أف يير ى
الصورة نفسها أك با الصورة كاخللفية.
ينب است داـ اولواف الصارخة جدان كػالزىرمر أك الفاصػة جػدان لتعارضػها مػع
نظاـ الكمبيوتر.
فضػل أف تكػوف زلايػدة مػن درجػات اللػوف الرمػادم
است داـ خلفيػة مناسػبة كيي ٌ
عند ارتواي الصورة على ألواف كثرة.

ك .الرسوـ ادلتحركة ):(Animation
عبػػارة عػػن سلسػػلة مػػن الرسػػوـ الثابتػػة تيعػػرض متلرقػػة يف إاػػارات بسػػرعة معينػػة (ِْ إاػػاران يف
الثانيػػة الوارػػدة) لتبػػدك كك هنػػا تتحػػرؾ .كيؽلكػػن أف تيسػػت دـ داخػػل الربرليػػة يف عػػدد مػػن ا ػػاالت (مخػػيتر
ََِٕـ) كمنها:
 متثيل بعض الظواىر مثل رركة االلكرتكنات.
 ؽلكن است دامها كوسائل لتعزيز ادلتعلم مثل الوجو الضارك يف رالة ا جابػة
الصحيحة.
 .6إعداد السيناريو:1
الس ػػيناريو ى ػػو كصػ ػ دقي ػػق لك ػػل شاش ػػة م ػػن شاش ػػات الربرلي ػػة كم ػػا يظه ػػر عليه ػػا م ػػن عناص ػػر
الوسائ ادلتعددة كتوقيت ظهور كل عنصر كترتيب ظهورهر كما يص اريقة االنتقاؿ مػن شاشػة لشاشػة
أخرل كاريقة تفاعل ادلتعلم مػع الشاشػةر كيؽلكػن أف يتضػمن معلومػات أخػرل كػ لواف اخلطػوط كاخللفيػات
(مخيتر ََِّ -أ).

السيناسيى ) (Scenarioهي كلوت فشنسيت األصل ،والوصطلح باللغت اإلندليزيت يسوى ).(Script
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كت ػ ىػػذه اخلطػػوة لوضػػع سلططػػات لشاشػػات الربرليػػة علػػى الػػورؽ متهيػػدان لتنفيػػذىا علػػى جهػػاز
احلاس ػػب يف ادلررل ػػة التالي ػػةر كينبغ ػػي مراع ػػاة اخلص ػػائص الفني ػػة يف تص ػػميم الشاش ػػات كعناص ػػر الوس ػػائ
ادلتعددة ادل تلفة.
مكونات السيناريو:
ينبغػػي أف يشػػتمل السػػيناريو ا يػػد علػػى عػػدد مػػن ادلكونػػات رػ ؽلكػػن صويػػل ىػػذا التصػػميم إىل
بررلية كسائ متعددة جيدة دكف أخطاي (سلمة ُِْْىػ -أ؛ الفار ََِِـ) كىي:
ُ) النصوص ادلكتوبةر رجم اخل كنوعور اولواف ادلست دمةر مواضع النص على الشاشة.
ِ) اخللفيات اليت ستست دـ للشاشة كمواصفاهتا.
ّ) الصور الثابتة كالرسوـ اخلطية باختلؼ أنواعها كمواقعها على الشاشة.
ْ) اوص ػوات بػػاختلؼ أنواعهػػا (صػػوت ق ػراية نػػصر مػػؤهرات صػػوتيةر خلفيػػات موسػػيقية) كتوقيػػت
ظهورىا على الشاشة نصاربة العناصر اوخرل.
ٓ) الرسوـ ادلتحركة كتوقيت ظهورىا.
ٔ) لقطات الفيديو كمدهتا كمصدرىا.
ٕ) أزرار التفاع ػػل م ػػع الربرلي ػػة كمواقعه ػػا عل ػػى الشاش ػػةر إض ػػافة إىل ا ج ػراي ال ػػذم ي ػػتم تنفي ػػذه عن ػػد
الضغ عليها (ظهور صوتر االنتقاؿ إىل شاشة معينة).
معاير دمج الوسائ ادلتعددة:
تؤدم عناصر الوسػائ ادلتعػددة يف الربرليػة التعليميػة دكران ىامػان مػن خػلؿ التكامػل بينهػار لػذلك
غلػػب أف تراعػػي عػػددان مػػن ادلعػػاير عنػػد ا مػػع بينه ػا ر ػ تػػؤدم إىل إرػػداث الػػتعلمر كقػػد أشػػار مخػػيت
(ََِٕـر َُِ )ُُٖ:كصاحل (ُٗٗٗـر ُٔ )ْٔ :إىل عدد من ىذه ادلعاير نوجزىا فيما يلي:
ُ) أف يتم ا مع با الوسائ بشكل متتابع علػى شاشػات متتابعػة أك بشػكل متػزامن علػى الشاشػة
نفسها رسب احلاجة.
ِ) أف ال يتم ا مع بػا عنصػرين متحػركا علػى نفػت الشاشػة مثػل رسػم متحػرؾ كفيػديو وف ذلػك
يشتت انتباه ادلتعلم.
ّ) عنػػد ا مػػع بػػا نػػص كصػػورة ييوضػػع الػػنص يف ا هػػة اليم ػ كالصػػورة يف ا هػػة اليسػػرل بطريقػػة
متجاكرة ر يتم البدي بقراية النص.
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ْ) أف يكػػوف التعليػػق ادلصػػارب للصػػور ادلتحركػػة صػػوتان مسػػموعان كلػػيت نص ػان مكتوب ػان وف ادلػػتعلم ال
ي
ؽلكنو القراية كمتابعة احلركة يف كقت كارد.
ٓ) أف ييراعػى التكامػل كالتػزامن بػا الصػػوت كالعػركض البصػرية فػل يظهػػر عػرض بصػرم كيتػ خر عنػػو
التعليق الصو أك العكت.
 .7إجراء التقويت التكويني لمخطط التمميت:
بعػػد االنتهػػاي مػػن التصػػميم يػػتم إج ػراي عمليػػة مراجعػػة للم ط ػ الػػورقي (السػػيناريو) للت كػػد مػػن
كخ ٌلوىا من اوخطاي قبل بررلتها على جهاز احلاسػب اآل
صحة اوىداؼ كاحملتولر كمناسبة الشاشات ي
(مخيتر ََِٕـ).
تيعرؼ ىذه العملية بالتقومي التكػوي ،الػذم يػتم خػلؿ العمػل مػن أجػل ادلراجعػة كالتحسػار مثػل
إعػػادة صػػيا ة بعػػض نقػػاط احملتػػولر أك تعػػديل بعػػض اوىػػداؼر أك إضػػافة بنػػود االختبػػارات اللزمػػة أك
تعديلهار كىو ما ييشر إليو السهم ادلتجو من كإىل مررلة التقومي يف ظلوذج التصميم التعليمي.

ثالثاً :مرحل ـة التطويـ ـر:
 .1الحمول على عناصر الوسائط المتعددة المتوفرة:
يف ىػػذه اخلطػػوة يػػتم احلصػػوؿ علػػى الوسػػائ ا ػػاىزة ادلناسػػبة الػػيت مت صديػػدىا يف سلطػ تصػػميم
الشاشػػات (السػػيناريو) كيميعهػػار إدخػػاؿ ىػػذه الوسػػائ إىل احلاسػػب اآل جػراي التعػػديلت اللزمػػة
عليهػػا (مخػػيتر ََِّـ -ب) .كتوجػػد العديػػد ادلصػػادر الػػيت ؽلكػػن احلصػػوؿ منهػػا علػػى كسػػائ متعػػددة
جاىزة كمنها:
أ .ادلطبوعػػات ب نواعهػػا :كػػادلراجع كالكتػػاب ادلدرسػػي كا ػػلت ك رىػػار ريػػث يػػتم التقػػاط الوسػػائ
ادل تلفػػة مثػػل الصػػور كالرسػػوـ بواسػػطة جهػػاز ادلاسػػح الضػػوئي ) (Scannerكإدخاذلػػا للحاسػػب
اآل كإجراي التعديلت اللزمة عليها.
ب .اوق ػراص ادلدرلػػة ) :(CD- DVDيختػ ٌػزف البيانػػات علػػى الق ػراص ادلدرلػػة بصػػورة رقميػػةر كتكػػوف
عبارة عن مكتبات لصور أك لقطات فيديو أك أصوات أك موسوعات علمية.
ج .الشػػبكة العنكبوتيػػة :ريػػث تزخػػر العديػػد مػػن مواقػػع االنرتنػػت بالوسػػائ الرقميػػة ا ػػاىزة كالصػػور
كالرسوـ الثابتةر كالرسوـ ادلتحركةر كلقطات الفيديور كادلؤهرات الصوتية ادل تلفة.
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د .ملفػػات احلاسػػب :ؽلكػػن أف ػلتػػوم جهػػاز احلاسػػب علػػى ملفػػات لصػػور هابتػػة أك متحركػػة مثػػل
القصاصػػات الفنيػػة ) (Clip Artادلوجػػودة ضػػمن رلموعػػة بػرامج مايكركسػػوفت أكفػػيت (MS
).Office
 .1إنتاا عناصر الوسائط المتعددة غير المتوفرة:
قد ال تتوفر بعػض عناصػر الوسػائ ادلتعػددة الػيت صتاجهػا الربرليػة؛ لػذا يػتم اختػاذ القػرار بإنتاجهػا
(مخ ػػيتر ََِٕـ)ر كم ػػن العناص ػػر ال ػػيت ؽلك ػػن إنتاجه ػػا :أصػ ػوات قػ ػراية النص ػػوصر كعب ػػارات التش ػػجيع
كالرتريبر كبعض الرسوـ كالنصوص ادلتحركةر إضافة إىل لقطػات الفيػديو الػيت ؽلكػن تصػويرىا كمعا تهػا.
كفيما يلي خطوات إنتاج عناصر الوسائ ادلتعددة (سلمةر ُِْْىػ -أ ):
ُ) صديد العناصر اليت غلب إنتاجها.
ِ) احلص ػػوؿ عل ػػى اوجه ػػزة ادلطلوب ػػة ل نت ػػاج (ك ػػرت الص ػػوتر الس ػػماعاتركامرا الفي ػػديور ك ػػامرا
فوتو رافية رقمية).
ّ) احلصوؿ على الربامج ادلست دمة ل نتاج.
ْ) القياـ بعملية ا نتاج.
كفيما يلي أمثلة لبعض الربامج اللزمة نتاج عناصر الوسائ ادلتعددة (الفارر ََِِـ):
النصوص :برنامج .Microsoft Word
الصور الثابتة كاخللفيات :برنامج .Adobe Photoshop
لقطات الفيديو :برنامج .Windows Movie Maker
الصوت :برنامج مسجل الصوت .Sound Recorder
الرسوـ البيانية :برنامج .Microsoft Excel
الرسوـ ادلتحركة :برنارلي .Adobe Image Ready, Flash
 .3تنفيذ السيناريو وإنتاا البرمجية:
بعد ا نتهاي من إنتاج عناصر الوسائ ادلتعددةر يتم يميعها كدرلها معان كفق السيناريو الذم مت
إعداده يف مررلة التصميمر كبذلك يكوف لػدينا النسػ ة اوكليػة مػن الربرليػة .كفيمػا يلػي خطػوات اقرترتهػا
البارثة لتنفيذ السيناريو كإنتاج الربرلية كىي:
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ُ) يميع عناصر الوسائ ادلتعددة اليت مت احلصوؿ عليها أك إنتاجها يف رللدات.
ِ) اختيار برنامج الت لي ادلناسب نتاج الربرلية (برامج تطبيقية أكأدكات ت لي الوسائ ادلتعددة)
كمن أمثلتها:
برنامج العركض التقدؽلية مايكركسوفت بوربوينت ).(MS PowerPoint
برنامج ادلؤل احملرتؼ مايكركميديا أكهركير ).(Macromedia Authorwar
ّ) تنفيذ السيناريو كإنتػاج الربرليػة :مػن خػلؿ تنفيػذ الشاشػات علػى جهػاز احلاسػب كفػق السػيناريو
ادلعػػد كإضػػافة اخللفيػػات ادلناسػػبةر كإدراج الوسػػائ كترتيػػب مواقعهػػا علػػى الشاشػػةر كإدراج أزرار
التفاعػػل مػػع ادلسػػت دـ لتػػوفر إمكانيػػة التحػػرؾ كاالنتقػػاؿ داخػػل الربرليػػةر ضػػب توقيػػت ظهػػور
كل عنصر من العناصر على الشاشة.
 .4التقويت التكويني للبرمجية:
التقومي التكوي ،ىو ذلك النػوع مػن التقػومي الػذم يػتم بغػرض التنقػيح خػلؿ مررلػة إنتػاج الربرليػة
كيريبهار كذلك جراي التعديلت اللزمة قبل است دامها مع ادلتعلما يف البيكة الواقعية (سػيلز كريتشػير
ُٖٗٗـ).
كيف ىػذه اخلطػوة يػػتم تػوفر التغذيػة الراجعػػة اللزمػة لكػػل مػن مرارػل التحليػػل كالتصػميم كالتطػػوير
كما يشر اياه اوسهم يف النموذج؛ كذلك ردؼ تنقيح العناصر اليت صتاج إىل صسا كمراجعػة للربرليػة
يف نس تها اوكلية اليت مت تطويرىا جراي التعديلت اللزمةر كمن التعديلت اليت ؽلكن إجراؤىا يف ىذه
اخلطوة كما اقرترتها البارثة:
ُ) إضافة بعض الوسائ أك رذفها أك تعديلها.
ِ) تعديل بعض الركاب .
ّ) تغير يف ترتيب الوسائ كتوقيت ظهورىا.
ْ) إضافة أك تعديل بعض النصوص الشاررة كالتعليقات.

كيتم إجراي التقومي التكوي ،باتباع اخلطوات التالية (مخيت ََِٕـ؛ الفار ََِِـ):
ُ) تشغيل الربرلية كيربتها من قبل ادلنفػذة ذلػا الكتشػاؼ أيػة أخطػاي أك تعػديلت ينبغػي القيػاـ رػار
كمػػا غلػػب اختبػػار مسػػارات سلتلفػػة للربرليػػة مػػن خػػلؿ اختيػػار اسػػتجابات سلتلفػػة عػػن اوسػػكلة
الصحيحة أك اخلااكة يف كل مرة للت كد من أف الربرلية تعمل بالطريقة الصحيحة .
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ِ) عرض ػػها عل ػػى رلموع ػػة م ػػن احملكم ػػا ادل تص ػػا يف :ادل ػػادة العلمي ػػةر احلاس ػػب اآل ر تكنولوجي ػػا
التعليم وخذ اقرتاراهتم كإجراي التعديلت اللزمة.
ّ) عرضها على رلموعة من ( ادلتعلما -ادلعلما) وخػذ خرائهػم روذلػار كإجػراي التعػديلت إذا لػزـ
اومر.
ْ) نسخ الربرلية على اوقراصر كإعداد دليل ادلست دـ كادلواد ادلساعدة.

رابعاً :مرحل ـة الستخ ـدام (التنفي ـذ):
كى ػػي مررل ػػة االس ػػت داـ الفعل ػػي للربرلي ػػة يف البيك ػػة الواقعي ػػةر كيف ى ػػذه ادلررل ػػة ي ػػتم و ػػع بيان ػػات
التقػػومي ا وػػا كػػآراي كانطباعػػات ادلعلمػػا كالطػػلب بعػػد اسػػت داـ الربرليػػةر كت هرىػػا علػػى التحصػػيلر
كىػػذه ادلعلومػػات سػػوؼ يػػتم صليلهػػا كاالسػػتفادة منهػػا يف ادلررلػػة اوخػػرة كىػػي مررلػػة التقػػومي ا وػػا
للربرلية (الصاحل كادلناعي كركيم كالبدرمر ََِّـ).
تيرٌكػز مررلػػة االسػػت داـ علػػى كيفيػػة تقػػدمي الربرليػػة كإدارهتػػا مػػن قبػػل ادلعلػػمر أم كيػ يقػػوـ ادلعلػػم
بتهيكة بيكة تعليمية يتم فيها التعلم بكفاية .كؽلكن أف تست دـ بررلية الوسائ ادلتعددة مػع ادلتعلمػا كفػق
اوظلاط التالية اليت اقرترها الصاحل كخخركف (ََِّـ) ىي:
 .1الستخدام الفردي:
ريػث يسػػت دـ كػل مػػتعلم الربرليػػة نفػرده كفػػق سػػرعتو كإمكانياتػو اخلاصػػةر كيتميػػز ىػذا الػػنم نراعػػاة
الفركؽ الفردية با ادلتعلما.
 .1المجموعات المغيرة:
ريث يتم تقسيم ادلتعلما موعات من (ّ )ٓ-أفراد الست داـ الربرلية كت دية اونشطة واعيان.
 .3المجموعات الكبيرة:
كيف ى ػػذا ال ػػنم ي ػػتم اس ػػت داـ الربرلي ػػة بص ػػورة واعي ػػة م ػػن خ ػػلؿ عرض ػػها عل ػػى رلموع ػػة كب ػػرة م ػػن
ادلتعلما باست داـ جهاز العرض ).(Data show

إجرايات مررلة االست داـ كما اقرترتها البارثة:
ُ) مراجعة صليل ا مكانات ادلتوافرة الست داـ الربرلية اليت مت إعدادىا مسبقان.

- ِٓ -

ِ) صديػػد ظل ػ اسػػت داـ الربرليػػة مػػع ادلتعلمػػا كفػػق ا مكانػػات ادلت ػوافرة يف البيكػػة التعليميػػة (فػػردم/
رلموعات صغرة /رلموعات كبرة).
ّ) يهيػػز البيكػػة الػػيت س ػيتم فيهػػا اسػػت داـ الربرليػػة (تنصػػيب الربرليػػةر ابػػع اودلػػة كادل ػواد ادلسػػاندةر
تنظيم ادلقاعد).
ْ) يهيز أدكات التقومي ادلناسبة :االختباراتر بطاقات ادللرظةر االستبانات.
ٓ) است داـ الربرلية مع ادلتعلما.
ٔ) تطبيق أدكات التقومي بعد است داـ الربرلية.
ٕ) رصد النتائج الست دامها يف ادلررلة اللرقة (التقومي ا وا ).

خامساً :مرحلــة التقويــت:
كىي ادلررلة اوخرة من مرارػل إنتػاج بررليػات الوسػائ ادلتعػددةر كفيهػا يػتم احلكػم علػى فاعليػة
الربرليػػة كصقيقهػػا لذىػػداؼ مػػن خػػلؿ تقريػػر التقػػومير كا ػػدير بالػػذكر أف ىنػػاؾ نػػوعا مػػن التقػػومي (سيييلز
وسيخشي 991 ،م):
 .1التقويت التكويني:
كالذم يتم خلؿ مرارل إعداد الربرلية ردؼ التنقيح كادلراجعة كإجراي التعديلتر كقد متت ا شارة إليػو
يف كل مررلة من مرارل التصميم التعليمي.
 .1التقويت اإلجمالي:
كىػػي خخػػر مررلػػة يػػتم تنفيػػذىا بعػػد أف تكتمػػل عمليػػة اسػػت داـ الربرليػػة مػػع ادلتعلمػػار كيهػػدؼ التقػػومي
ا وػا إىل احلصػػوؿ علػى دليػػل رػوؿ التػ هر ا وػا للربرليػػة كاحلكػم علػػى فاعليتهػا يف صقيػػق اوىػػداؼ
من خلؿ صليػل البيانػات الػيت مت وعهػا مػن ادلررلػة السػابقة .كيػتم اسػت داـ نتػائج ىػذا النػوع مػن التقػومي
الخت ػػاذ القػ ػرارات اللزم ػػة بتب ػػ ،الربرلي ػػة كإع ػػادة اس ػػت دامهار أك صس ػػينها يف نس ػ ػ تها ا دي ػػدة للم ػ ػرات
القادمة.
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البرمجي ـات التعليمي ـة

)(Instructional Software

نظران لثورة ادلعلومات كظلو تقنيات احلاسػب كتقػ ٌدمهار بػرز دكر احلاسػب يف الرتبيػة كالتعلػيم ك رػد
ا االت اليت ت هرت رذا التطورر كمنذ هنايػة احلػرب العادليػة الثانيػة زاد اىتمػاـ ادلؤسسػات التعليميػة بكيفيػة
است دامو كتوظيفو خلدمة العملية التعليمية.
استي دـ احلاسب يف الرتبية كالتعليم وكؿ مرة يف اخلمسينيات ادليلدية رينما ا ٌػور البػارثوف مػن
شػ ػػركة ) (IBMأكؿ لغػ ػػة للتعلػ ػػيم باسػ ػػت داـ احلاسػ ػػب كصػ ػ ٌػمموا برارل ػ ػان اسػ ػػتي دمت يف ادلػ ػػدارس العامػ ػػة
(جانييػ ػػور َََِـر صَٔ)ر كيف السػ ػػتينيات كانػ ػػت أبػ ػػرز احملطػ ػػات تط ػ ػػوير نظ ػ ػػاما للتعلػ ػػيم نس ػ ػػاعدة
احلاسػػب .اوكؿ نظػػاـ ُ) (TICCITبواسػػطة شػػركة )( (Miter Corporationزيتػػوفر ُِْٖىػ ػ)ر
ِ
كالثاين نظاـ أفلاوف ) (PLATOكنتيجة لعمل تعاكين با بارثا من جامعة إلينوم كشركة (Data
)Controlر كىػػو عبػػارة عػػن نظػػاـ بررلػػة منطقيػػة لعمليػػات التػػدريت اآلليػػة كقػػد ػػل ظلوذجػػاف أرػػدعلا
للتعليم اخلصوصي كاآلخر للتدريب كادلراف (ألينجتوفر ََُِـ).
ظلٌت رركة التعليم نساعدة احلاسب تنمو خلؿ السبعينيات ر ظهرت احلواسػيب الصػغرة
(ادليكرككمبي ػػوتر) يف الثمانين ػػات ادليلدي ػػةر كانتش ػػر اس ػػت دامها داخ ػػل ادلؤسس ػػات التعليمي ػػة كوس ػػيلة يف
التعلػػيمر كتعػػود أسػػباب تلػػك الطفػػرة إىل قلػػة تكلفتهػا كصػػغر رجمهػا كتعدديػػة ادلهػػاـ الػػيت تيؤديهػػار كيػػذكر
مخ ػ ػػيت (ََِٔـر صِٖٗ) "أن ػ ػػو بنهاي ػ ػػة ع ػ ػػاـ ُٖٗٗـ ف ػ ػػإف ٓٗ %م ػ ػػن م ػ ػػدارس الوالي ػ ػػات ادلتح ػ ػػدة
اومريكية كانت قد امتلكت جهاز راسب أك أكثر".
كمنذ التسعينيات كر الوقت احلا ظهرت نظػم الوسػائ ادلتعػددة كالفائقػة التفاعليػةر كظهػرت
شػػبكة االنرتنػػتر كتطػػورت أنظمػػة نقػػل ادلعلومػػاتر شلػػا سػػاعد علػػى تصػػميم بررليػػات تعليميػػة بإمكانيػػات
عالية من التفاعليةر كما زالت أجهزة احلاسب كبرارلو يف تطور ريث التوجو احلػا لتطػوير أنظمػة تعليميػة
تعتمد على الذكاي الصناعي.

مفهوم البرمجيات التعليمية:
تيعػػد الربرليػػات التعليميػػة أرػػد صػػور اسػػت داـ احلاسػػب كمسػػاعد يف العمليػػة التعليمي ػةر كييشػػار
إليهػػا بادلصػػطلحات :الػػتعلٌم نسػػاعدة احلاسػػب )(Computer- Assisted Learning CALر أك
التعلػػيم نسػػاعدة احلاسػػب )(Computer- Assited Instruction CAIر أكالتعلػػيم القػػائم علػػى
احلاسػب ) .(Computer- Based Instruction- CBIكقػد ذكػر ادلوسػى(ُِْٗى ػ) أهنػا كردت يف
Time-shared Interactive Computer Controlled Information Tv.
Programmed Logic for Automatic Teaching Operation.
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اودبي ػػات الرتبوي ػػة كمرتادف ػػات تع ػػ ،الش ػػد ذات ػػور ري ػػث ش ػػاع اس ػػت داـ مص ػػطلح ) (CAIيف الوالي ػػات
ادلتحدة اومريكية يف را أف مصطلح ) (CALىو اوكثر است دامان يف أكركبا.
عرؼ الربرليات التعليمية ) (Instructional softwareب هنا "الػربامج ادلصػممة للمسػاعدة يف
تي ٌ
ي
عمليػػة الػػتعلم" (فػػودةر ُِْٗىػ ػر صََّ)ر كيعرفهػػا سػػلمة (ُِْْىػ ػ -بر صُُِ) ب هنػػا "ادل ػواد
عرفهػػا صػػربم
التعليميػػة الػػيت يػػتم تصػػميمها كبررلتهػػا نسػػاعدة احلاسػػوب لتكػػوف مقػػررات دراسػػية"ر فيمػػا يي ٌ
(ََِِـر صَُٓ) ب هنػػا "ادلػػادة أك احملتػػول العلمػػي أك التعليمػػي أك التػػدرييب الػػذم يػػتم الػػتعلم معػػو أك
منػو أك بػو عػرب احلاسػػب"ر كيؽلكػن القػوؿ بػ ف الربرليػػات التعليميػة ىػي تلػك ادلػواد ادلنتجػة بواسػطة احلاسػػب
ي
اآل كال ػػيت تس ػػت دـ إمكانيات ػػو العالي ػػة يف ع ػػرض ادل ػػادة العلمي ػػة باس ػػت داـ الوس ػػائ ادلتع ػػددة دلس ػػاعدة
الطلب على التفاعل معها لتحقيق تعلم أفضل يتسم بالكفاية كالفاعلية.

أنماط البرمجيات التعليمية:
تيصػػنٌ الربرليػػات التعليميػػة كفق ػان الس ػرتاتيجية التعل ػػيم ادلسػػت دمة إىل عػػدد مػػن اوظلػػاطر كى ػػي
الشائعة يف اودبيات الرتبوية كىذه اوظلاط ىي:

برمجيات التدريس الخموصي ):(Tutorial
أرد أظلاط الربرليات التعليميػة الػيت تيسػت دـ لتقػدمي كعػرض مفػاىيم علميػة مل يسػبق للمػتعلم أف
تعػ ٌػرض ذلػػار كمسيػػت بػػادلعلم أك التػػدريت اخلصوصػػي وهنػػا ت خػػذ دكر ادلعلػػم يف عػػرض ادلػػادة العلميػػة خطػػوة
طط ػػوة .يق ػػوـ ى ػػذا ال ػػنم م ػػن الربرلي ػػات عل ػػى أس ػػاس تقس ػػيم ادل ػػادة العلمي ػػة إىل أج ػزاي ص ػػغرةر ا ػػرح
اوسكلة بعد كل جزي للت كد من فهم الطالب كإعطائو تغذية راجعة فوريػةر كيف رػاؿ ا خفػاؽ يػتم إعػادة
عػػرض ادلعلومػػات بطػػرؽ أخػػرل أك توجيػػو ادلػػتعلم لربنػػامج علجػػير مػػع إمكانيػػة إعػػادة دراسػػة نفػػت ا ػػزي
كمراجعػػة ادلعلومػػات الػػيت مت شػػررهار أمػػا يف رػػاؿ ا جابػػة الصػػحيحة فإنػػو ينتقػػل إىل ا ػػزي التػػا ر كىكػػذا
ر يتم الطالب دراسػة ويػع اوجػزاي كالتفاعػل معهػار كيف النهايػة ينتقػل الطالػب للختبػار النهػائي الػذم
يػل ٌدد استفادتو من الربرلية كيعطيو تقريران عن أدائو خلؿ الربرلية.
مكونات بررليات التدريت اخلصوصي:
تشػػتمل ب ػرامج التػػدريت اخلصوصػػي علػػى عػػدد مػػن ادلكونػػات يػػذكرىا مخػػيت (ََِٕـر صُٔ)ٔٔ :
ىي:

- ٓٓ -

أ .ادلقدمة:
كهتػػدؼ إىل جػػذب انتبػػاه ادلػػتعلم دلوضػػوع الربرليػػةر كالتعري ػ رػػار كتوضػػيح أعليتهػػار كتيعػػرض يف
ادلقدمة توجيهات است داـ الربرليػة كأىػدافها بطريقػة كاضػحة يلرتٌكػز اىتمػاـ ادلػتعلم علػى مػا ىػو متوقػع منػو
بعد انتهائو منها.
كيػػذكر الغػػا كخخػػركف (ََِٓـر صُِٖ )َُٗ :أنػػو ؽلكػػن تصػػميم ادلقدمػػة باسػػت داـ عػػدد
من االسرتاتيجيات منها:
 عػػرض اوىػػداؼ :كىػػو اوداي ادلتوقػػع مػػن ادل ػتعلم بعػػد إمتػػاـ الربرليػػةر كتيصػػاغ يف صػػورة
سلوكية قابلة للملرظة كالقياس يف راؿ الربرليػة ادلصػممة كفػق نظريػة الػتعلم السػلوكيةر
أك بطريقة عامة يف راؿ الربرلية ادلصممة كفق نظرية التعلم البنيوية.
 اوسكلة التمهيدية :كىي أسكلة ذات هنايات مفتورة حلث ادلتعلم على التفكػر بػاحملتول
ا ديدر كالتيق ٌدـ ذلا إجابات إذ أف ا جابة ىي زلتول التعلم ادلطركح.
 ادلنظمات التمهيدية :كىي نظرة عامة لذفكار احملورية يف الربرلية بشكل سلتصر.
 خرائ ادلفهوـ :كىي رسوـ كأشكاؿ ختطيطية لتمثيل العلقات با أجزاي احملتول.
ب .مراجعة التعلم السابق:
كيتضػػمن مراجعػػة ادلعلومػػات السػػابقة ادلطلوبػػة للبػػدي يف الربرليػػة كؽلكػػن أف يػػتم مػػن خػػلؿ اختبػػار
قبلي لتحديد مستول ادلتعلمر ر يبدأ من النقطة ادلناسبة لو.
ج .التتابعات:
كىػػي ادلػػادة العلميػػة للربرليػػة يمقسػػمة يف خطػوات متتابعػػة تت للهػػا اومثلػػة كالتوضػػيحاتر كتتبعهػػا
أسػػكلة تطبيقيػػة بعػػد كػػل تتػػابع لتقػػومي فهػػم ادلػػتعلم مػػع إعطائػػو تغذيػػة راجعػػةر كال ينتقػػل ادلػػتعلم إىل ا ػػزي
(التتابع) اللرق ما مل يػيتٌم ا زي السابق.
د .ادلل ص:

بعػد عػػرض كافػػة التتابعػػات يػػتم إعطػػاي مل ػػص عػن احملتػػول للرتكيػػز علػػى اوفكػػار الرئيسػػة كالػرب
با أجزاي الربرلية.
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ق .االختبار النهائي:
كىو اختبار ػلتوم على أسكلة تيغطٌي كافة أجزاي احملتول للت كد من إتقاف ادلتعلم ذلار كيف النهايػة
تعػػرض الربرليػػة تقريػران عػػن أداي ادلػػتعلم كمسػػتواهر كالػػزمن ادلسػػتغرؽ يف الػػتعلمر كعػػدد ا جابػػات الصػػحيحة
أكاخلااكة.
كي ػػدر ا ش ػػارة إىل أف برن ػػامج الدراس ػػة احل ػػا ى ػػو برن ػػامج كس ػػائ متع ػػددة م ػػن ظلػ ػ الت ػػدريت
اخلصوصػػير ريػػث يهػػدؼ إىل عػػرض النمػػوذج العػػاـ للتصػػميم التعليمػػي كإجراياتػػو لتنميػػة مهػػارات إنتػػاج
بررليات الوسائ ادلتعددة.

برمجيات التدريب والممارسة ): (Drill &Practice
هتدؼ بررليات التػدريب كادلمارسػة إىل إعطػاي تػدريبات دلهػارات سػبق كأف درسػها ادلػتعلم بغػرض
تدرجػػة مػػن السػػهولة إىل
الوصػػوؿ دلسػػتول ا تقػػافر ريػػث تقػػوـ الربرليػػة بإعطػػاي رلموعػػة مػػن التػػدريبات يم ٌ
الصػػعوبة يغليػػب عنهػػا ادلػػتعلمر تيقػػدَّـ لػػو تغذيػػة راجعػػة فوريػػة بتعزيػػز ا جابػػة الصػػحيحة كتصػػحيح ا جابػػة
اخلااكةر مع تقدمي اوفكار كالتلميحاتر كمتتاز ىذه الربرليات بالقدرة على تتبػع ادلػتعلم كتشػ يص نقػاط
ضعفور كيكثر است دامها يف مواد الرياضيات كاللغات.
مكونات بررليات التدريب كادلمارسة:
تشمل بررليات التػدريب كادلمارسػة علػى عػدد مػن ادلكونػات يػذكرىا مخػيت (ََِٕـر صٓٔ:
ٗٔ) كىي:
أ .ادلقدمػػة :كتتض ػػمن اذل ػػدؼ م ػػن الربرلي ػػة كقائم ػػة نكوناهت ػػا كأقس ػػامها ري ػػث تيتًػػيح للم ػػتعلم فرص ػػة
اختيار القسػم الػذم ير ػب بالتػدرب عليػور كتظهػر شاشػة تعليمػات االسػت داـ ككيفيػة ا جابػةر
كؽلكن أف صتوم بعض الربرليات على خيارات دلستول الصعوبةر كعدد اوسكلة ك رىا.
ب .اوسكلة :كىي التدريبات اليت تيق ٌدمها الربرلية كهتدؼ إىل متكا ادلتعلم مػن شلارسػة مهػارات سػبق
كأف درسػػهار كىنػػاؾ اريقتػػاف لعػػرض اوسػػكلة يف الربنػػامج :اوكىل باسػػت داـ قائمػػة يم ىعػدة مسػػبقانر
كالثانية توليدىا عشوائيان بواسطة خلية معينة يف الربرليةر كمػا تيتػيح بعػض الربرليػات إمكانيػة صكػم
ادلتعلم يف اختيار الزمن ادلتاح ل جابة.
ج .التغذيػػة الراجعػػة :كرػػا يػػتم احلكػػم علػػى إجابػػة ادلػػتعلم يف رػػاؿ الص ػواب أك اخلط ػ ر مػػع إمكانيػػة
تقدمي تلميحات روؿ ا جابة الصحيحة عند احملاكلة أكثر من مرة.
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د .هنايػػة الربرليػػة :كتكػػوف إمػػا مؤقتػػة يػػتم االسػػتكناؼ بعػػدىا مػػن النقطػػة الػػيت مت التوقػ عنػػدىار كإمػػا
دائمة ريث تعطي الربرلية تقريران عن أداي ادلتعلم كمستواه.

برمجيات األلعاب التعليمية ):(Instructional Games
بررليات اولعاب التعليمية ىي تلك الربرليات الػيت صػوم نشػااان يمنظَّمػان تنظيمػان منطقيػان يف ضػوي
رلموعة من القوانار ريػث يػتم التفاعػل بػا ادلػتعلم كالربرليػة أك بػا رلموعػة مػن ادلتعلمػار يػث ػلػاكؿ
كل منهم كسب النقاط من خلؿ تقدمي ا جابة الصحيحةر كيه ًػدؼ ىػذا النػوع مػن الربرليػات إىل تعلػم
مهارات معينة كالتدرب عليها يف جو من ا هارة كادلنافسة.
ختتل ػ اولع ػػاب التعليمي ػػة ب هن ػػا تس ػػعى إىل صقي ػػق أى ػػداؼ تعليمي ػػة يف مواق ػ ش ػػبيهة ب ػػالواقعر
كتيصػػاغ موضػػوعاهتا يف شػػكل مباريػػات تتطلػػب شلارسػػة عمليػػات عقليػػة لكسػػب النقػػاط" :الفهػػمر التحليػػل
كالرتكيبر إصدار اوركاـر رل ادلشكلتر كادلركنة كادلبادرة" (الفارر ََِِـر صُُّ).
تبدأ بررليات اولعاب التعليمية بعػرض قػوانا كأىػداؼ اللعبػةر كتقػدمي خيػارات دلسػتول السػهولة
كالصعوبةر يلي ذلك اختيار عدد ادلتبارين يف رػاؿ كانػت اللعبػة يمص َّػممة وكثػر مػن متنػافتر كبعػد ذلػك
تبدأ اللعبة كتتضمن است داـ الوسائ ادلتعددة بشػكل جػ ٌذابر كتتطلػب مػن ادلػتعلم إرػداث اسػتجابات
معينة تكوف البان موقوتةر يػتم تقػدمي تغذيػة راجعػة فوريػة يف رػاؿ ا جابػة الصػحيحة أك اخلااكػة كرصػد
النقاطر كبعد هناية اللعبة يتم الكش عن الفائز رسب رلموع النقاط.
تيناسب بررليػات اولعػاب التعليميػة سلتلػ ادلرارػل العمريػةر فهػي تزيػد مػن دافعيػة ادلػتعلم كتعمػل
علػػى زيػػادة سػػرعة الػػتعلمر كلػػيت الغػػرض ال ػرئيت منهػػا ىػػو كسػػب النقػػاط بػػل الرتكيػػز علػػى الػػتعلم كصقيػػق
اوىداؼر لذا غلب أف تيب اللعبة التعليمية على أست تعكت ادلفهوـ أك ادلهارة ادلطلوبة بدقة.
مكونات بررليات اولعاب التعليمية:
تتكوف بررليات اولعاب التعليمية من هلث مكونات رئيسة ذكرىا زيتوف (ََِْـر صُِِ) ىي:
أ .ادلقدمة :كتعرض اذلدؼ من اللعبةر كالقواعدر كا رشادات.
ب .جسم اللعبة :عبارة عن السيناريو الكامل دلسار اللعبة.
ج .النهاية :كفيها يتم إعطاي تغذية راجعة بالنتيجة النهائية كالتحقق من إصلاز اذلدؼ.
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برمجيات النمذجة والمحاكاة ):(Simulation
ى ػػي بررلي ػػات يص ػػاكي مواقفػ ػان كأر ػػداهان كظػ ػواىران رقيقي ػػة يص ػػعب متثيله ػػا يف الواق ػػعر إم ػػا بس ػػبب
خطورهتار أك تكلفتها ادلادية العاليػةر أك اػوؿ ادلػدة اللزمػة لتنفيػذىا (ادلوسػىر ُِْٗى ػ) .كيف ىػذا النػوع
من الربرليات يصبح احلاسب سلتربان يريبيان ؽل ٌكن ادلتعلم من إجراي التجربػة كاختػاذ ع و
ػدد مػن اخليػارات كرؤيػة
نتائجها كما لو كانت يف الواقع.
كمػ ػػن اومثلػ ػػة ادلعركفػ ػػة السػ ػػت داـ بررليػ ػػات احملاكػ ػػاة :تعلػ ػػم قيػ ػػادة الطػ ػػائراتر إج ػ ػراي التجػ ػػارب
الكيميائيػػة كالتجػػارب النوكيػػةر تػػدريب اوابػػاي علػػى إج ػراي العمليػػات ا راريػػةر متثيػػل التجػػارب الفيزيائيػػة
كدراسة أظلاط احلركة.
تيعػ ٌد احلقيقػة االفرتاضػية ) (Virtual Realityأرػدث اػرؽ احملاكػاةر كهتػدؼ إىل إشػراؾ رػواس
طربة تيشابو الواقع إىل و
ادلتعلم ليمر و
رد كبرر ريث يػتم توصػيل بعػض ادللحقػات عهػاز احلاسػب كاوقنعػة
ٌ
كالقف ػػازاتر كم ػػن يرت ػػديها ادل ػػتعلم ل رس ػػاس بت ػ هر التجرب ػػة كم ػػا لوكان ػػت يف الواق ػػع (الغ ػػزك ََِْـ؛
ادلوسى ُِْٗىػ).
أظلاط بررليات النمذجة كاحملاكاة:
صػػنٌ لوكػػارد كمػػاين ) (Lockard & Many, 1987احملاكػػاة إىل أربعػػة أظلػػاط رئيسػػة (الفػػار
ََِِـ؛ ادلوسى ُِْٗىػ) كىي:
أ .احملاك ػ ػػاة الفيزيائي ػ ػػة ) :(Physicalكخت ػ ػػتص نعا ػ ػػة أش ػ ػػياي فيزيائي ػ ػػة بغ ػ ػػرض التع ػ ػػرؼ عليه ػ ػػا أك
است دامهار كتشغيل اوجهزة كقيادة الطائرات.
ب .احملاك ػ ػػاة ا جرائي ػ ػػة ) :(Proceduralكهت ػ ػػدؼ إىل تعل ػ ػػم سلس ػ ػػلة م ػ ػػن اخلطػ ػ ػوات كا جػ ػ ػرايات
الست دامها يف موق معار مثل تعلم اريقة البيع نهارة  ،اورباح.
ج .زلاكاة اوكضاع ) :(Situationكفيها يكوف للمتعلم دكر أساسػي يف السػيناريو الػذم ييطػرح مػن
خلؿ اكتشاؼ االستجابات ادللئمة للمواق يف اونواع السابقة.
د .زلاكػػاة ادلعا ػػة ) :(Processكفيه ػػا ال يلعػػب ادل ػػتعلم أم دكر ب ػػل ييعتػػرب رلرب ػان خارجي ػان كمراقب ػانر
كعليو أف يت يٌل كيرب العلقات.
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برمجيات حل المشكالت ):(Solving Problems
بررليات رل ادلشكلت ىػي تلػك الربرليػات الػيت تضػع الطالػب أمػاـ مشػكلة أك موقػ تعليمػي
يتطلب رلن كمل يسبق للطالب أف تعرض لور كلكنهػا تفػرتض كجػود مقومػات احلػل لػدل الطالػب .ريػث
يكوف دكره ىو اختاذ اخلطوات اللزمة للوصوؿ إىل ىذا احلل باست داـ ما تعلمو سابقان مػن اسػرتاتيجيات
كمفاىيم.
كىن ػػاؾ نوع ػػاف م ػػن بررلي ػػات ر ػػل ادلش ػػكلت .الن ػػوع اوكؿ يق ػػوـ في ػػو ادل ػػتعلم بتحدي ػػد ادلش ػػكلة
كصليلهػػا كتابػػة برنػػامج خػػاص بإرػػدل لغػػات الربرلػػة حلػػل ىػػذه ادلشػػكلةر أمػػا النػػوع الثػػاين فيقػػوـ فيػػو
ادلربرلوف بكتابة بعض خطوات احلل كييرتؾ للمتعلم يربة ادلتغػراتر كأريانػان تسػاعد الربرليػة ادلػتعلم بتقػدمي
رلوؿ مبدئية ينطلق منها حملاكلة رل ادلشكلة (زيتوفر ََِْـ).

الوسائط المتعددة

)(Multimedia

تتك ػػوف كلم ػػة كس ػػائ متع ػػددة " "Multimediaم ػػن ش ػػقا :اوكؿ " "Multiكيع ػػ ،متع ػػددر
كالثاين " "mediaكيع ،كسائل أك كسائ  .كقد مر مفهوـ الوسائ ادلتعددة بعدة مرارلر فظهر يف عاـ
(ُّْٗـ) لوصػ ػ ع ػػركض الشػ ػرائح الض ػػوئية ادلص ػػحوبة بالص ػػوت " "Sound Slidesكال ػػيت انتش ػػر
اسػػت دامها يف ادلتػػار التعليميػػة (مخػػيتر ََِٕـ)ر اسػػتي ًدـ يف السػػبعينيات ادليلديػػة ليعػػ ،اختيػػار
ادلعلػػم السػػت داـ اهنػػا أك أكثػػر مػػن مصػػادر الػػتعلم ادل تلفػػة مثػػل :الصػػورر كالرسػػوـ الثابتػػة ر كالنمػػاذجر
كا سماتر كالتسجيلت الصوتية كتنظيمها بشكل متكامل كالتحكم يف ترتيب عرضها لتحقيق أىػداؼ
تعليمية زلددة( .سرايار ََِٗـ)
كمػػع التطػػورات الس ػريعة يف رلػػاؿ أجهػػزة احلاسػػب كالقػػدرات العاليػػة لت ػزين كميػػات ىائلػػة مػػن
ادلعلومػػات بكافػػة صػػورىا كالنصػػوص كالصػػور كمقػػااع الفيػػديور كتطػ ٌػور ال ػربامج الػػيت ؽلكنهػػا عػػرض ىػػذه
ادلعلوم ػػات بش ػػكل متكام ػػلر أص ػػبح با مك ػػاف تق ػػدمي ى ػػذه الوس ػػائ بش ػػكل سل ػػتل بواس ػػطة احلاس ػػب
كإرداث التفاعل فيما بينها بدالن من تقدمي كل كسي منفرد كما يف السابق.

مفهوم الوسائط المتعددة:
تعددت تعريفات "الوسائ ادلتعددة" كاختلفت من رقبة زمنيػة إىل أخػرل تبعػان للتطػورات التقنيػة
يف رل ػػاؿ احلاس ػػب كادلعلوم ػػاتر كسنقتص ػػر عل ػػى ا ش ػػارة إىل التعريف ػػات ال ػػيت خت ػػتص بالوس ػػائ ادلتع ػػددة
ا لكرتكنية.
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عرؼ كولينز كخخركف الوسائ ادلتعددة ب هنا "است داـ هلث أك أكثر من ادلػواد التعليميػة التاليػة
يي ٌ
بشػػكل سل ػػتل ر م ػػن خػػلؿ الكمبي ػػوتر )ُ( :الص ػػوت )ِ( .الرسػػوـ اخلطي ػػةر (ّ) الرس ػػوـ ادلتحرك ػػةر (ْ)
الصور الثابتة الفوتو رافية كادلرسػومةر (ٓ) لقطػات الفيػديور (ٔ) النصػوص ادلكتوبػة( ".مخػيتر ََِٔـر
صِِّ) نقلن عن )(Collins, J., Hammond, M., & Wellington, J., 1997, p.4
كيش ػػر لوك ػػاتت ) (Lcatis, 2001, p.355إىل أف بررلي ػػات الوس ػػائ ادلتع ػػددة عب ػػارة ع ػػن
"توظي اهنا أك أكثر من أشكاؿ ادلعلومات :النصوصر كالرسوـر كالصورر كالرسوـ ادلتحركةر كالصوتر
كالفيديو".
كيتفػػق فوجهػاف ) (Vaughan, 1993مػػع مػػا سػػبق يف تعريػ الوسػػائ ادلتعػػددة علػػى أهنػػا أم
تكػػوين مػػن النصػػوصر كالرسػػوـ الفنيػػةر كالصػػوتر كالرسػػوـ ادلتحركػػةر كالفيػػديو الػػيت تيقػػدـ كتػػدار عػػن اريػػق
احلاسب اآل .
كيعرؼ مخيت (ََِٕـر صّٗ) الوسائ ادلتعددة ا لكرتكنية ب هنا:
ٌ

"منظوم ػػة تعليمي ػػة كامل ػػةر تتك ػػوف م ػػن ع ػػدة كس ػػائ ر متكامل ػػة كمتفاعل ػػةر ق ػػد تش ػػمل النص ػػوص
ادلكتوبػػةر كالصػػوت ادلسػػموعر كالصػػور كالرسػػوـ الثابتػػة كادلتحرك ػػةر تعم ػػل كورػػدة كظيفيػػة كار ػػدةر
لتحقيػػق أىػػداؼ كارػػدة مشػػرتكةر كمػػا مت ٌكػػن ادلػػتعلم مػػن الػػتحكم فيهػػا كالتفاعػػل معهػػا مػػن خػػلؿ
جهاز الكمبيوتر أك أية كسي إلكرتكين خخر".
كييعرفهػا سػلمة (ُِْْى ػ -بر صُْ) نقػلن عػن جونسػوف ) (D.Johnason, 1991ب هنػا
"تكامل الصورة كالصوت كالرسوـ ادلتحركة كالنصوص بداخل جهاز كمبيوتر كارػد" .فيمػا ييع ٌػرؼ كػلن مػن
أيفػػرس كب ػػاركف (ََِٓـر صُُ) الوس ػػائ ادلتعػػددة كمصػػطلح ع ػػاـ ب هنػػا "عب ػػارة ع ػػن اس ػػت داـ ع ػػدة
كس ػػائ لتق ػػدمي ادلعلوم ػػات .كق ػػد يتض ػػمن ذل ػػك درلػ ػان ب ػػا النص ػػوصر كالرس ػػومياتر كاحلرك ػػةر كالفي ػػديور
كالصوت".
يتضح مػن التعريفػات السػابقة أف الوسػائ ادلتعػددة تعػ ،اسػت داـ هػلث أك أكثػر مػن العناصػر:
كالنصوص الثابتة كادلتحركػةر كالصػورر كالرسػوـ الثابتػة كادلتحركػةر كلقطػات الفيػديور كاوصػوات .يف تقػدمي
ادلعلومػػات داخػػل الربرليػػة التعليمي ػة بشػػكل مػػدمج كمتكامػػل لتحقيػػق أىػػداؼ زلػػددة مػػن خػػلؿ تفاعػػل
ادلتعلم معها.
كتيشػػر بررليػػات الوسػػائ ادلتعػػددة إىل بررليػػات احلاسػػب اآل التعليميػػة الػػيت تيوظِّػ أكثػػر مػػن
كسػػي لعػػرض ادلعلومػػات بصػػورة متزامنػػةر كقػػد تكػػوف بررليػػات الوسػػائ ادلتعػػددة تفاعليػػة كييطلػػق عليهػػا
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الوسػػائ ادلتعػػددة التفاعليػػةر كىػػي الشػػائعة يف الربرليػػات التعليميػػة يف الوقػػت احلاضػػر ريػػث ينػػدر كجػػود
بررليات تعتمد على العرض دكف إتارة إمكانية التفاعل مع ادلست دـ.

خمائص الوسائط المتعددة:
يمػػع عػػدد مػػن اودبيػػات (سػػلمة ُِْْىػ ػ -أ؛ الص ػواؼ ََِْـ؛ رسػػن ََِٕـ؛ مخػػيت
ََِٕـ؛ زيتػػوف ََِْـ؛ عزمػػي َََِـ) علػػى متيػػز بررليػػات الوسػػائ ادلتعػػددة بعػػدد مػػن اخلصػػائص
منها:

التكامل ):(Integration
يشػػر مبػػدأ التكامػػل إىل ادلػػزج بػػا عػػدة كسػػائ علػػى الشاشػػة الوارػػدة خلدمػػة فكػػرة أك ىػػدؼ
معػػار كينبغػػي علػػى ادلصػػمم ا يػػد أف يراعػػي التكامػػل يف عػػرض الوسػػائ ادلتعػػددةر فػػل يظهػػر الػػنص قبػػل
فضػػل اسػػت داـ الصػػوت نصػػاربة العػػركض البص ػرية كالصػػور الثابتػػة
التعليػػق الصػػو أك العكػػتر كمػػا يي ٌ
كادلتحركة كالنصوصر مع عدـ است داـ التعليق الصو لقراية كامل النص إال عند احلاجةر كذلك ييراعػى
عدـ ا مع با كسيطا متحركا على نفت الشاشة كا مع با الرسوـ ادلتحركػة كالفيػديور كينبغػي عػدـ
ا كثار من است داـ الوسائ بدكف مربر وف ذلك ييشتٌت من انتباه ادلتعلم.

التفاعل ):(Interaction
يشػػر التفاعػػل يف بررليػػات الوسػػائ ادلتعػػددة إىل الفعػػل كرد الفعػػل بػػا ادلػػتعلم كبػػا مػػا تعرضػػو
الربرليػػةر كيتضػػمن ذلػػك قػػدرة ادلػػتعلم علػػى الػػتحكم فيمػػا ييعػػرض عليػػو كضػػبطو عنػػد اختيػػار زمػػن العػػرض
كتسلسلو كتوفر كاجهػات ادلسػت دـ خيػارات للتجػوؿ داخػل الربرليػةر كالػتحكم يف تتػابع العػرضر كالتقػدـ
لذماـر كالرجوع إىل اخلل ر مع إمكانية اخلركج يف أم كقت بشكل دائم أك مؤقت.
تسػػاعد التفاعليػػة علػػى اكتسػػاب ادلػػتعلم خل ػربات تعليميػػة أفضػػلر كزيػػادة تركيػػزه كدافعيتػػو للػػتعلمر
كيتػػوفر ذلػػك مػػن خػػلؿ تكي ػ الربرليػػة مػػع سلتل ػ راجاتػػو كاالسػػتجابة ذلػػا بتقػػدمي خيػػارات كمسػػارات
متعددة تناسب قدراتو كأسلوبو ادلفضلر كتيعطيو درجة مناسبة من التحكم قي تعلمور كيمت ٌكنو من ادلشػاركة
النشطة يف بناي ادلعلومات.

التنوع ):(Diversity
تيوفر بررليات الوسائ ادلتعػددة بيكػة تعلػم متنوعػة غلػد فيهػا كػل مػتعلم مػا يناسػبور كيتحقػق ذلػك
ع ػػن اري ػػق ت ػػوفر رلموع ػػة م ػػن الب ػػدائل كاخلي ػػارات التعليمي ػػة أم ػػاـ ك ػػل م ػػتعلمر كتتمث ػػل تل ػػك اخلي ػػارات يف
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اونشطة التعليمية كادلواد التعليمية كاالختباراتر ريث تيقدـ اخلربات التعليمية باست داـ سلتلػ الوسػائ
كالصور الثابتة كادلتحركةر كالرسوـ اخلطيةر كادلؤهرات الصوتيةر كاللغة ادلنطوقػةر كلقطػات الفيػديور كويعهػا
تعمل على إهارة القدرات العقلية للمتعلم كختااب رواسو ادل تلفةَ

التزامن ):(Synchronization
يشػر التػزامن إىل التوافػق كمناسػػبة توقيتػات تػػداخل العناصػر ادل تلفػػة ادلوجػودة يف بررليػػة الوسػػائ
ادلتعددةر ريث تبدأ يف الظهور على الشاشة يف نفت التوقيت أكيف أكقات متفرقة بطريقة سريعة كمنظمةر
ك ف تظهر الصورة يف خ متوازم مع التعليق عليهار كييراعى أف تتوافق سرعة العػرض كإمكانػات ادلػتعلمر
ريث أف مراعاة التزامن يساعد على صقيق خاصييت التكامل كالتفاعل.

الفردية ):(Individuality
تسمح بررليات الوسائ ادلتعددة بتفريد ادلواقػ التعليميػة لتي ً
ناسػب الفػركؽ الفرديػة بػا ادلتعلمػا
كاخػػتلؼ قػػدراهتم ك اسػػتعداداهتم ك خػرباهتم السػػابقةر كتيصػ َّػمم تلػػك الربرليػػات يػػث تعتمػػد علػى اخلطػػو
الذا للمتعلمر كىي بذلك تسمح باختلؼ الوقت ادل صص للتعلم اوالن كقصران با متعلم كخخر.

الكونية ):(Globality
تع ،الكونية يف بررليات الوسائ ادلتعػددة إلغػاي القيػود اخلاصػة بادلكػافر كاالنفتػاح علػى مصػادر
ادلعلومات ادل تلفة كاالتصاؿ رار كنشر الربرليػات علػى مسػتول العػامل عػرب شػبكة ا نرتنػتر كتقػدمي ىػذه
الربرليات ضمن مؤمترات الفيديو كأنظمة التعلم ا لكرتكين ر يتم تبادؿ ادلعلومات كاخلربات.

عناصر الوسائط المتعددة:
صتػػوم بررليػػات الوسػػائ ادلتعػػددة علػػى عػػدد مػػن العناصػػر مت تناكذلػػا عنػػد عػػرض ظلػػوذج التصػػميم
التعليمي اخلاص بالدراسة احلاليةر كؽلكن إغلاز ذلك فيما يلي:

النموص ):(Text
تيعد النصوص العنصر اوكثر شيوعان لتقدمي ادلعلومػاتر كال ػ عػن اسػت داـ الػنص ادلكتػوب يف
بررليات الوسائ ادلتعددة كلكن ينبغي مراعاة بعض اومور عند است دامو:
 أف يبدأ النص من أعلى إىل أسفلر كمن اليما إىل اليسار يف اللغة العربية سب رركة العا.
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التكامػػل بػػا عػػرض الػػنص كالوسػػائ اوخػػرل يف رػػاؿ تقػػدؽلها علػػى نفػػت الشاشػػةر علػػى أف
يكوف النص يف ا هة اليم يف اللغة العربية.
عػػدـ اسػػت داـ أشػػراة التمريػػر ) (Scrollingكييفضػػل تقسػػيم النصػػوص الطويلػػة علػػى عػػدد مػػن
الشاشات.
أف تصاغ ا مل النصية بطريقة كاضحة كسلتصرة لشػرح الفكػرةر فربرليػة الوسػائ ادلتعػددة ليسػت
نقلن للكتبر كقد أكضح البارثوف أف ادلقركئيػة مػن شاشػات احلاسػب تقػل بنسػبة َّ %مقارنػة
بادلواد ادلطبوعة.
مراعاة خلو النص من اوخطاي ا ملئية كالنحوية.

المور الثابتة ):(Still pictures
الصور ىي لقطات سػاكنة وشػياي رقيقػةر كتيسػت دـ يف توضػيح اوفكػارر ككمػا ىػو معلػوـ فػإف
الص ػػورة خ ػػر م ػػن ألػ ػ كلم ػػة .كق ػػد تك ػػوف الص ػػورة ملون ػػة أك م ػػن ت ػػدرجات الل ػػوف الرم ػػادم أك ب ػػاوبيض
كاوسودر كينبغي مراعاة بعض اومور عند است دامها يف بررليات الوسائ ادلتعددة منها:
 كضػػوح الص ػػورة كج ػػودة تص ػػميمهار كذلػػك وف بع ػػض الص ػػور ق ػػد تصػػبح أق ػػل كض ػػوران يف ر ػػاؿ
تكبرىا.
 عدـ ارتوائها على الكثر من التفاصيل ر اذلامة كاليت تشتت انتباه ادلتعلمر كمراعاة اذلدؼ من
است دامها.
 مراعاة رجم مل الصورة يث يشغل أقل مسارة شلكنة من رجم مل الربرليػةر مػع احلفػاظ
على درجة كضوح مناسبةر فالربرلية قد صتوم على الكثر من الصور كالوسائ اوخرل.

الرسوم الخطية ):(Graphics and Illustrations
الرسػػوـ اخلطيػػة ىػػي تعب ػرات بػػاخلطوط كاوشػػكاؿ تظهػػر يف صػػورة رسػػوـ بيانيػػة أك سلططػػات أك
رسػػوـ كاريكاتوريػػة سػواين كانػػت هنائيػػة أك هلهػػة اوبعػػادر كينبغػػي مراعػػاة بعػػض اومػػور عنػػد توظيفهػػا داخػػل
الربرلية:
 أف صقق أىدافان تعليمية من است دامها يث تست دـ لتوضيح ادلكونات كالعلقات اليت ػلتػاج
طولة.
شررها إىل نصوص يم ٌ
 أف متتاز بدرجة كضوح جيدة مع مراعاة ظهور كافة التفاصيل اللزمة كعنواف الرسم كالبيانات.
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الرسوم المتحركة ):(Animation
الرسػػوـ ادلتحركػػة عبػػارة عػػن سلسػػلة مػػن الرسػػوـ الثابتػػة تيعػػرض متلرقػػة يف إاػػارات بسػػرعة معينػػة
لتبدك كك هنا تتحرؾر كغلب أف يكوف است دامها كظيفيان عندما يكوف استمرار احلركة أمران ضركريانر كأف ال
ختتفي من الشاشة بشكل مفاجدر كؽلكن كضع زر للتحكم يف الرسم كإعادة احلركة.

الفيديو ):(Video clip
الفيديو ىو لقطات رقيقية تيعرض متحركة كما ىي يف الواقع نصاربة الصوتر كغلػب أف متتػاز
لقطات الفيديو بدرجة عالية من الوضوح وف لقطات الفيديو الرديكة تشتت انتبػاه ادلػتعلمر كؽلكػن تقسػيم
الفي ػػديو ادلط ػػوؿ إىل لقط ػػات قص ػػرة رس ػػب احلاج ػػة (َِ َّ-هاني ػػة) م ػػع كض ػػع زر لل ػػتحكم باللقط ػػة
كإعادهتا أك إيقافها بشكل مؤقتر كما ينبغي كضع تكالي إنتاج لقطات الفيديو يف االعتبار.

الموت ):(Sound
ييعترب الصػوت أرػد أىػم عناصػر بررليػات الوسػائ ادلتعػددةر كىػو عبػارة عػن اوصػوات ادلوسػيقية
الػػيت تيصػػارب ادلث ػرات البص ػرية كتظهػػر علػػى الشاشػػةر كيؽلكػػن أف تكػػوف مػػؤهرات خاصػػة كصػػوت الريػػاحر
كاومطػػارر كتغريػػد الطيػػور .إف أصػوات ادلوسػػيقى كادلػػؤهرات الصػػوتية تيعطػػي عػػركض الوسػػائ ادلتعػػددة بيعػػدان
واليانر كما أهنا تلعب دكران ىامػان أهنػاي عػرض الربرليػةر ريػث يهتيٌػد منػاخ الػتعلم يف بدايػة العػرضر كتػدعم
وضح لو نقااان معينةن يف زلتول الربرليةر كتؤدم إىل فهم الرسالة ادلقدمػةVaughan, .
مشاعر ادلتعلمر كتي ٌ
))1993ر كؽلكن توظي الصوت ب نواعو داخل الربرلية مع مراعاة بعض اومور منها:
 أف يكوف است دامو كظيفيان لتحقيق ىدؼ معار مع مراعاة التكالي العالية ل نتاج.
 أف يكػػوف رج ػم مل ػ الصػػوت صػػغران قػػدر ا مكػػاف دكف أف ؼلػػل ذلػػك عػػودة الصػػوتر كمػػع
تط ػػور ب ػرامج إنت ػػاج اوص ػوات فإن ػػو ؽلك ػػن صوي ػػل ملف ػػات الص ػػوت م ػػن ص ػػيغة إىل أخ ػػرل لتقلي ػػل
رجمها.
 أف تتوفر يف الربرلية إمكانية صكم ادلتعلم درجة ارتفاع الصوت أك اطلفاضو بزر صكم.

نظت تأليف برمجيات الوسائط المتعددة:
إف تط ػػور بػ ػرامج احلاس ػػب اآل كتطبيقات ػػو ق ػػد جع ػػل عملي ػػة إنت ػػاج بررلي ػػات الوس ػػائ ادلتع ػػددة
التعليميػػة أم ػران شلكن ػان لغػػر ادلربرلػػار كيشػػر إلينجتػػوف (ََُِـ) إىل أف ىنػػاؾ ا ػريقتا نتػػاج الربرليػػات
التعليمية ادلعتمدة على احلاسب اآل  .فػاوكىل تػتم بتصػميم العمليػة التعليميػة إنتػاج بررليػة راسػب خ
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تعليمية باسػت داـ أرػد لغػات الربرلػة العامػة )(General Purpose Programming Languages

كلغػػة فػػورتراف )(FORTRANر كلغػػة بيسػػك )(BASICر كلغػػة باسػػكاؿ )(PASCALر كلغػػة سػػي
) .(Cإال أف ىذه الطريقة تستغرؽ كقتان اويلن كصتاج إىل توافر ش ص ذك مهػارة يف الربرلػة وداي ادلهمػةر
كمػػا أف ىػػذه اللغػػات تفتقػػر إىل الوسػػائل العمليػػة لتصػػميم اوسػػاليب ادلتنوعػػة لتقػػدمي ادلػػادة التعليميػػة .أم ػا
الطريقػػة الثانيػػة فهػػي اسػػت داـ نظػػم تػ لي الوسػػائ ادلتعػػددة ل نتػػاج (Multimedia Authoring
ص ٌممت خصيصان دلن ال تتوافر لديهم مهارات إتقاف لغات بررلة احلاسب اآل ؛
)Systemsر كىي نظم ي
لتمكيػػنهم مػػن إنتػػاج م ػواد تعل ػم بواسػػطة مػػا صتويػػو مػػن أكامػػر كتراكيػػب قياسػػية يف شػػكل تعليمػػات يمت ٌكػػن
ادلست دـ من تصميم ادلادة التعليمية بسهولة.
كيف ى ػ ػػذا الص ػ ػػدد يؤٌك ػ ػػد الف ػ ػػار (ََِْـ) عل ػ ػػى أف نظ ػ ػػم الت ػ ػ لي تط ػ ػػورت كأص ػ ػػبحت س ػ ػػهلة
االسػػت داـر إذ تيق ػ ٌدـ يف شػػكل ب ػرامج ذات كاجهػػات رسػػومية صتػػوم علػػى أدكات خاصػػة للػػتحكم يف
مواضػػع الوسػػائ ر كتتػػيح سػػحب كإسػػقاط الوسػػائ ادل تلفػػة داخػػل شاشػػات الربرليػػةر كتصػػميم اوزرار
كالق ػوائم ككاجهػػات التفاعػػل مػػع ادلسػػت دـ دكف احلاجػػة إىل الربرلػػةر مػػع االرتفػػاظ بإمكانيػػة كتابػػة أك ػواد
خاص ػػة للحص ػػوؿ عل ػػى تطبيق ػػات متقدم ػػة؛ شل ػػا جع ػػل ادلعل ػػم ق ػػادران عل ػػى اس ػػت دامها دكف ا دل ػاـ بلغ ػػات
الربرلة.
تنقس ػػم نظ ػػم ت ػ لي الوس ػػائ ادلتع ػػددة إىل ع ػػدة أن ػواع (الق ػػبلف ََِٕـ؛ الص ػواؼ ََِْـ؛
الفار ََِْـ؛ مخيت ََِٕـ؛ Vaughan 1993؛ :)Jelev & Minkova 2008

نظت مبنية على المفحات أو الكارت

(Card or Page- Based

):Systems

تػػوفٌر ىػػذه الػػنظم إمكانيػػة تنظػػيم كرػػدات الربرليػػة التعليميػػة علػػى ىيكػػة صػػفحات أك بطاقػػاتر
صػ َّػمم كػػل بطاقػػة علػػى رػػدة متضػػمنة عناصػػر الوسػػائ ادلتعػػددةر ليػػتم رب ػ ىػػذه البطاقػػات مع ػان كفػػق
كتي ى
التسلسل الذم يػل ٌدده مصمم الربرلية كما ىو موضح بالشكل (ُِ):
كمن أمثلة ىذه النظم:
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شكل  :11مكونات نظت تأليف الوسائط المتعددة

المبنية على المفحات )(Nielsen, J., 1995
أ .برنامج البطاقة الفائقة ):(HyperCard
يتكػػوف الربنػػامج مػػن رلموعػػة مػػن البطاقػػات مثػػل( :البطاقػػة الرئيسػػة Homeر كبطاق ػػة الص ػػورر
كبطاقػػة النصػػوص ك رىػػا)ر كتتكػػوف كػػل بطاقػػة مػػن هلهػػة عناصػػر رئيسػػة ىػػي :اوزرار ) (Buttonsلبػػدي
كظيفػػة البطاقػػةر كاحلقػػوؿ ) (Fieldدخػػاؿ النصػػوص كعرضػػهار كاخللفيػػة ) .(Backgroundيسػػت دـ
الربنػػامج لغػػة ) (Hyper Talkاخلاصػػة بػػو لربرلػػة كظػػائ متقدمػػةر لكنػػو زلػػدكد بالعمػػل مػػع أجهػػزة أبػػل
ماكنتوش ) (Apple- Macintoshيف بيكة نظاـ ).(Mac O.S.
ب .برنامج كتاب اودكات ):(ToolBook
يتك ػػوف الربن ػػامج م ػػن رلموع ػػة م ػػن الص ػػفحات ) (Pagesنش ػػاي كت ػػاب أك أكث ػػرر كصت ػػوم ك ػػل
صػػفحة علػػى أن ػواع سلتلفػػة مػػن الكائنػػات مثػػل :النصػػوصر كسػػجلت البيانػػات النصػػيةر كالرسػػوـر كؽلكػػن
مشػػاىدة كػػل صػػفحة بشػػكل مسػػتقلر كمػػا يػػتم رب ػ الصػػفحة نواضػػع أخػػرل داخػػل الكتػػاب أك بكتػػب
أخػػرل بواسػػطة اوزرار .يسػػت دـ الربنػػامج لغػػة ) (OpenScripضػػافة كظػػائ متقدمػػة كصديػػد سػػلوؾ
اوشياي كلكنو زلدكد بالعمل على أجهزة ) (IBMكادلتوافقة معها يف بيكة النوافذ ).(Windows
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نظت مبنية على األيقونات ):(Icon- Based Systems
تعتمػػد ىػػذه الػػنظم علػػى كضػػع رلموعػػة مػػن الرمػػوز (اويقونػػات) علػػى خػ تػػدفق الربرليػػةر يػػث
يتضػػمن كػػل رمػػز عنص ػران مػػن عناصػػر الوسػػائ ادلتعػػددةر كيػػتم ضػػب خصػػائص كػػل رمػػز ككضػػع الرمػػوز
متسلسلة على خريطة التدفق كما ىو موضح بشكل (ُّ).

شكل  :13مكونات نظت

التأليف المبنية على األيقونات
كمن أمثلة ىذه النظم:
أ .برنامج ادلؤل احملرتؼ ):(Macromedia Authorware
يعتمد ىذا الربنامج على شري أفقػي خليػارات التصػميمر كقائمػة رأسػية باويقونػات اللزمػة لبنػاي
الربرليػػةر كيػػتم سػػحب ىػػذه اويقونػػات ككضػػعها علػػى خريطػػة التػػدفق ) (Flow lineلتحدي ػػد التت ػػابع
ادلنطق ػػي لتنفي ػػذ الربرلي ػػةر كنج ػػرد س ػػحب ى ػػذه اويقون ػػات عل ػػى خريط ػػة الت ػػدفق ؽلك ػػن للمص ػػمم ض ػػب
خصائصػػها كمػػلي زلتواىػػا بالعناصػػر ادلناسػػبة؛ ليػػتم الػػتحكم يف ظهػػور اورػػداث علػػى الشاشػػةر كمػػا ؽلكػػن
بررلػة بعػض الوظػائ ادلتقدمػة باسػت داـ لغػة خاصػة بػو (Authorware Scripting Language-
) AWSأك )(Java Scriptر يعم ػ ػػل ى ػ ػػذا الربن ػ ػػامج م ػ ػػع أنظم ػ ػػة م ػ ػػاؾ ) (Mac O.S.ككين ػ ػػدكز
).(Windows
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نظت مبنية على الزمن ):(Time- Based Systems
تعتمػػد ىػػذه الػػنظم علػػى كجػػود ش ػري زمػػ ،لرتتيػػب ظهػػور عناصػػر الربرليػػة التعليميػػة كالنصػػوص
كاوصػوات كالفيػػديو ك رىػػار كيتػػوفر رػػا أدكات تطػػوير ؽلكػػن سػػحبها كإفلهتػا علػػى اخلػ الػػزم ،ورػػداث
الربرلية كما ىو موضح بالشكل (ُْ).

شكل  :14مكونات نظت التأليف المبنية على الزمن
كمن أمثلة ىذه النظم:
أ .برنامج ادل رج مايكركميديا دايركتور ):(Macromedia Director
يعتمد ىذا الربنامج على فكرة إنتاج فيلم سػينمائير كػلتػوم علػى خشػبة ادلسػرح ) (Stageكىػي
نافػػذة العػػرض أك مسػػارة العمػػل الػػيت يػػتم فيهػػا إدراج عناصػػر الوسػػائ ادلتعػػددة مػػن ادلكتبػػة ) (Castالػػيت
متثػػل كػواليت ادلسػػرحر كتػيىرتَّػب أرػػداث العػػرض يف السػػجل ) (Scoreكىػػو عبػػارة عػػن لورػػة صكػػم ضػػافة
ادلؤهرات كترتيب تزامن الوسائ ر كؽلكن كتابة قطع بررلية للتحكم يف كل جزي من الربنامج باست داـ لغة
) .(Lingoيعمل ىذا الربنامج مع أنظمة ماؾ ) (Mac O.S.ككيندكز ).(Windows
ب .برنامج مايكركميديا فلش ):(Macromedia Flash
برن ػػامج ش ػػبيو إىل ر ػػد كب ػػر بربن ػػامج دايركت ػػور ) (Directorيف اعتم ػػاده عل ػػى الشػ ػري ال ػػزم،ر
كؽلكػن بواسػطتو إعػػداد بررليػة كاملػػة أك مقػااع وفػػلـ متحركػةر يػتم اسػػتراد عناصػر الوسػػائ ادلتعػددة مػػن
ادلكتبة )(Libraryر كما أف لورة التحكم ) (Timelineيمت ٌكن ادلصمم من ترتيب أرػداث العػرض علػى
خشػػبة ادلسػػرح أك مسػػارة العمػػل ) (Stageكمػػا يف برنػػامج دايركتػػورر لكػػن ىػػذا الربنػػامج يسػػت دـ لغػػة
) (Action Scriptلكتابة أكواد بررلية تتحكم يف سلوؾ أجزاي الربرلية عند احلاجةر يعمل ىذا الربنامج
مع أنظمة ماؾ ) (Mac O.S.ككيندكز ).(Windows
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اس ػػت دمت الدراس ػػة احلالي ػػة برن ػػامج ماكركمي ػػديا أكهركي ػػر )(Macromedia Authorware

نتػػاج الربرليػػة التعليميػػة ادلقرترػػة؛ دلػػا يتمتػػع بػػو مػػن إمكانيػػات عديػػدة لتصػػميم كتطػػوير التفاعليػػةر كمػػا أنػػو
يتوافق مع نظامي التشغيل مػاؾ ) (Mac O.S.ككينػدكز ) .(Windowsكمػا يؽليٌػزه عػن ػره مػن اونظمػة
كال ػربامج ىػػو اسػػت داـ خريطػػة التػػدفق نسػػتويات سلتلفػػة الػػيت تعػػد ادل ط ػ االنسػػياي )(Flow Chart
ادلنطقػػي لتنظػػيم أرػػداث الربرليػػة شلػػا يضػػمن ت ػراب أجزائهػػار مػػع إمكانيػػة كتابػػة اوك ػواد اخلاصػػة بػػبعض
الوظػػائ كػػاخلركج الػػدائم أك ادلؤقػػت مػػن الربرليػػةر كارتسػػاب نقػػاط ا جابػػة الصػػحيحةر كاباعػػة زلتػػول
الربرلية.

ميزات استخدام برمجيات الوسائط المتعددة:
جذب انتباه المتعلت وحفز دافعيتو:
تقػػدـ بررليػػات الوسػػائ ادلتعػػددة ادلعلومػػات باسػػت داـ أكثػػر مػػن كسػػي ليسػػتقبلها ادلػػتعلم بػ كثر
مػػن راسػػةر كمػػا تيقػ ٌدـ تغذيػػة راجعػػة مسػػتمرة للمػػتعلم تشػػجعو علػػى االسػػتمرار كتصػػحيح مسػػار تعلمػػور
كمن خلؿ اونشطة ادلتنوعة يتم رفز دافعية ادلتعلم على مواصلة العمل.

تحقيق نواتج أفضل للتعلت:
هتػػدؼ بررليػػات الوسػػائ ادلتعػػددة إىل مسػػاعدة ادلػػتعلم علػػى صقيػػق نػواتج أفضػػل للػػتعلمر فتسػػعى
لزيػػادة مسػػتول التحصػػيل كبقػػاي أهػػر الػػتعلم كانتقالػػو بػػإهراي عمليػػة الػػتعلم بعناصػػر عديػػدةر كمػػا تسػػاعد يف
خفض الزمن اللزـ للتعلم فهي أكثر سرعة يف عػرض احملتػول مقارنػة بالوسػائ التقليديػة .كؽلكػن للمػتعلم
اختيػػار مػػا يناسػػبو مػػن موضػػوعات دكف أف يضػػطر السػػتعراض كافػػة احملتػػولر كمػػا أف اسػػت داـ لقطػػات
الفيػػديو لعػػرض ا ج ػرايات كاخلط ػوات تيسػػاعد ادلػػتعلم علػػى تنميػػة ا وانػػب ادلهاريػػة لديػػور ريػػث تيتػػاح لػػو
الفرصة عادة اللقطة أكثر من مرة كالتوق ادلؤقت عند اللقطةر كمن خػلؿ لقطػات الفيػديو احليػة أيضػان
ؽلكن أيضان تنمية ا وانب الوجدانية.

إتاحة تحكت المتعلت:
تتيح بررليات الوسائ ادلتعددة أظلااان سلتلفة من صكم ادلتعلمر كقد أهبتت العديد من الدراسػات
(عزم ػػي َََِـ؛ ا م ػػل ََِٓـ؛ س ػػليماف ََِٔـ) فاعلي ػػة أظل ػػاط ال ػػتحكم عل ػػى ن ػواتج تعل ػػم سلتلف ػػة
كالتحصيل كزيادة معدؿ التعلم كاطلفاض الزمن اللزـ للتعلم.
كوظلاط التحكم يف بررليات الوسائ ادلتعددة عدة مستويات منها:
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 صكم زلدكد :إما باالنتقاؿ خطوة إىل اوماـ أك الرجوع خطوة إىل اخلل .
 صك ػػم ر ػػر :ب ػػالتحرؾ يف الربرلي ػػة نس ػػارات الخطي ػػة كاختي ػػار ادلوض ػػوعات كالع ػػودة إىل القػ ػوائم
الرئيسة كالفرعية يف أم كقت مع إمكانية اخلركج الدائم أك ادلؤقت من الربرلية.
 صكم رر مع توجيو كإرشاد :كفيو يتم تنبيو ادلتعلم إىل ما سيرتتب على اختياراتو دلسار زلدد.

بناء تعلت نشط وفعال:
تتػػيح بررليػػات الوسػػائ ادلتعػػددة أف يكػػوف دكر ادلػػتعلم إغلابي ػان ػػر سػػليبر كذلػػك بػػالتنظيم ا يػػد
للمعرفػػة كمسػػاعدة ادلتعلمػػا علػػى بنػػاي ظلػػاذجهم اخلاصػػة رػػمر مػػن خػػلؿ قيػػامهم باكتشػػاؼ ادلعلومػػات
كالبحث كالتقصػير شلػا يسػاىم يف تنميػة مسػتويات التفكػر العليػا كمهػارات التفكػر الناقػد كادلهػارات فػوؽ
ادلعرفيػة الػيت تركػػز علػى عمليػات الت مػل فيمػا تعلػم ككيػ مت الػتعلمر كذلػك دكف االقتصػػار علػى مسػػتويات
التفكر الدنيا.

مراعاة الفروق الفردية:
ؼلتل ادلتعلموف يف أساليبهم كتفضيلهتمر فبعضهم مسعيوف كبعضػهم بصػريوف كخخػركف رركيػوف
ال يتمكن ػػوف م ػػن ال ػػتعلم إال عن ػػد ت ػػوفر التطبي ػػقر كبررلي ػػات الوس ػػائ ادلتع ػػددة تراع ػػي كاف ػػة أظل ػػاط ال ػػتعلم
باعتمادىا على تقدمي ادلعرفة باست داـ أكثر من كسي ر كمػا أهنػا تراعػي مػابا ادلتعلمػا مػن فػركؽ فرديػة
فتػػوفر للمػػتعلم رريػػة الػػتحكم يف سػػرعة العػػرضر كالسػػر يف الربرليػػة بطريقػػة ػػر خطيػػة باختيػػار ادلوضػػوع
ادلناسب من قائمة احملتولر مع تقدمي تغذية راجعة باستمرار عن مستواه كتش يص نقاط ضعفو كتوجيهػو
ضلو برامج علجية أك إهرائية.

تنمية مهارات التعلت التعاوني:
تسهم بررليات الوسائ ادلتعددة يف تنمية مهارات التعلم التعػاكين رػا يعمػل الطػلب جنبػان إىل
جنب صلاز ىدؼ مشرتؾر كؽلكن است داـ ا موعات الصغرة صلاز مشػركع كسػائ متعػددة دلوضػوع
معا يتحمل فيو كل االب مسؤكلياتو ياه إصلاز عملور كتقع مسؤكلية إمتاـ ادلشركع على ا موعة كذلػك
دكف أف يعيق بعضهم بعضان (أيفرس كباركفر ََِٗـ).
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معوقات استخدام الوسائط المتعددة:
اتفػػق (الصػػاحل كخخػػركف ََِّـ؛ الغػػزك ََِْـ؛ زيتػػوف ََِْـ؛  )Locatis 2001علػػى
كج ػػود معوق ػػات الس ػػت داـ بررلي ػػات الوس ػػائ ادلتع ػػددة داخ ػػل الفص ػػوؿ الدراس ػػيةر كق ػػد قام ػػت البارث ػػة
بتل يصها يف النقاط التالية:

معوقات مالية:
تتطلب إنتاج مشاريع الوسائ ادلتعددة اخلاصة بادلنػاىج الدراسػية اعتمػادات ماليػة كبػرة لتحويػل
الفكرة إىل منتجر لذا فإف عدـ ختصيص ميزانيات كافية يؤدم إىل إنتاج بررليات ضعيفة ادلستول ال صقق
اوىػػداؼ ادلرجػػوة منهػػار إضػػافةن إىل مػػا تتطلبػػو عمليػػة اسػػت داـ ىػػذه الربرليػػات مػػن تػػوفر أجهػػزة احلاسػػب
اآل كملحقاهتا كصيانتها بشكل دائم كالت كد من جاىزيتها للست داـ.

معوقات بشرية:
تتطلب إنتاج بررليات الوسػائ ادلتعػددة كجػود فريػق عمػل قػادر كمػتمكن للقيػاـ بعمليػة ا نتػاجر
كيشػػمل :خبػػر احملتػػول لصػػيا ة ادلػػادة العلميػػةر كمصػػمم التعلػػيمر كمصػػمم التفاعػػلر ككاتػػب السػػيناريور
كادلػػربمج للقيػػاـ بعمليػػات الربرلػػة كإنتػػاج سلتلػ عناصػػر الوسػػائ ادلتعػػددةر كلكػػل مػػنهم دكره .كؽلثػػل عػػدـ
توفر ىؤالي اوشػ اص صػديان قػد يي ًلقػي علػى عػاتق رلموعػة قليلػة مػن اوفػراد مسػؤكلية إصلػاز عػدد كبػر مػن
ادلهاـ شلا يؤدم إىل تطوير منتجات من فضة ا ودة.
كمػػا أف عػػدـ تػػوفر ادلهػػارات اللزمػػة لػػدل ادلعلمػػا نتػػاج بررليػػات كسػػائ متعػػددة خاصػػة رػػم
ؽلث ػػل معوق ػان رئيس ػانر كيع ػػود الس ػػبب يف ذل ػػك إىل أف ا امع ػػات كالكلي ػػات ادل تلف ػػة التق ػػوـ بت ىي ػػل ادلعل ػػم
بصورة كافية نتاج مثل ىذه الربرليات (الغزكر ََِْـ).

التسهيالت اإلدارية:
إف تعمػػيم نشػػر بررليػػات الوسػػائ ادلتعػػددة ال بػػد كأف يػػتم بتػػوفر عػػدد مػػن التسػػهيلت مػػن أعلهػػا
التسػػهيلت ا داريػػة س ػواي خ ػلؿ عمليػػات تقػػومي ادلنتجػػات كر ػ عمليػػات النشػػر كاالسػػت داـر كيشػػر
الص ػػاحل كخخ ػػركف (ََِّـ) إىل أف مركزي ػػة اخت ػػاذ الق ػ ػرار داخ ػػل ادلؤسس ػػات التعليمي ػػة ق ػػد يعي ػػق انتش ػػار
است داـ ىذه الربرليات.
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معوقات زمنية:
فالتغر السريع يف رلاؿ تقنيات احلاسب كبرارلور قد غلعل عدـ است داـ الربرليات را إنتاجها
أمران عدمي ا دكلر كمن ادلعلوـ أف قيمػة ادلنتجػات التقنيػة تقػل إذا مل تسػت دـ يف الوقػت ادلناسػب (زيتػوف
ََِْـ؛ .)Locatis 2001

معايير تقويت برمجيات الوسائط المتعددة:
إف تصميم كإنتاج بررليات الوسائ ادلتعددة عملية غلب أف ختضع دلعػاير شػاملة للت كػد مػن أف
ادلنتج النهائي سيكوف على قػدر مػن الفاعليػة كالكفػاية .كهتػدؼ ادلعػاير إىل كضػع أسػت لتقػومي ادلنتجػات
كاحلكم على فاعليتها.
كبالر م من كجود الكثر من الدراسات اليت أجريت روؿ بررليات الوسائ ادلتعددةر إال أهنا يف
الغالػ ػػب اقتصػ ػػرت علػ ػػى قيػ ػػاس فاعليتهػ ػػا التعليميػ ػػة دكف الرتكيػ ػػز علػ ػػى معػ ػػاير تصػ ػػميمها كتطويرىػ ػػار كأف
الدراسػػات الػػيت اختصػػت بتحديػػد معػػاير لتقػػومي ىػػذه الربرليػػات قػػد ركػػزت علػػى جانػػب كارػػد مػػن ادلعػػاير
كا وانب الرتبوية أك الفنية دكف رىا من ا وانب.
لقد رددت بعض اودبيػات (الصػاحل كخخػركف ََِّـ؛ صػاحل ُٗٗٗـ؛ سػلمة ُِْْى ػ-أ؛
عػامر ََِٔـ؛ الفػار ََِِـ؛ Dana & Handler 1995؛ مخػيتََِٕـ) عػددان مػن ادلعػاير الػيت
يؽلكػػن االسرتشػػاد رػػا لتقػػومي بررليػػات الوسػػائ ادلتعػػددةر كؽلكػػن إغلػػاز ىػػذه ادلعػػاير كفػػق زلػػاكر اقرترتهػػا
البارثػة كاسػتفادت منهػػا يف بنػػاي بطاقػػة تقيػػيم بررليػػة الدراسػػةر إضػػافةن إىل بطاقػػة تقيػػيم بررليػػات أفػراد عينػػة
الدراسةر كىذه ادلعاير ىي:

المعلومات العامة عن البرمجية:
يشػػر الفػػار (ََِِـ) إىل أنػػو يؽل ًكػػن معرفػػة ادلعلومػػات اخلاصػػة بالربرليػػة عػػن اريػػق التجريػػبر أك
من خلؿ ا الع علػى دليػل التشػغيل ادلرفػق مػع الربرليػةر كتتضػمن ىػذه ادلعلومػات :كصػ الربرليػة مػن
ريػػث االسػػمر كالناشػػرر كسػػنة النشػػرر كظلػ الربرليػػةر كموضػػوعهار كادلسػػتول الدراسػػي ادلسػػتهدؼ .إضػػافةن
إىل متطلبات التشغيل من ريث نوع احلاسب ادلطلوبر كمواصفاتور كادللحقات اللزمػةر كسياسػة النسػخ
االرتيااية.
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المقدمة:
صتػػل ادلقدمػػة يف بررليػػة الوسػػائ ادلتعػػددة أعليػػة كبػػرةر فهػػي تعطػػي فكػػرة عػػن الربرليػػةر كتسػػتثر
دافعية ادلتعلم كتوجهو ضلو ما ىو متوقع منور كغلب أف تكوف ادلقدمة رلقة كصل با ما يعرفو ادلتعلم كما
س ػػيتعلمو خ ػػلؿ الربرلي ػػةر ككم ػػا يوض ػػح مخ ػػيت (ََِٕـ) ف ػػإف اس ػػت داـ الوس ػػائ ادلتع ػػددة يف ادلقدم ػػة
بطريقة مبتكرة يثرم الربرليةر كيزيد من دافعية الطلب للتفاعل معها.

األىداف:
ييفػ ػ ًرد مخ ػػيت (ََِٕـ) زل ػػوران خاصػ ػان لتقي ػػيم اوى ػػداؼ التعليمي ػػة يف بررلي ػػة الوس ػػائ ادلتع ػػددةر
كيشر إىل ضركرة أف تكوف أىداؼ الربرلية دقيقة ككاضحة الصيا ةر فييذكر اذلدؼ العػاـ يف بدايػة الربرليػة
بوضػػوحر كتػػتم صػػيا ة اوىػػداؼ التعليميػػة بصػػورة سػػلوكية قابلػػة للملرظػػة القيػػاس خاليػػة مػػن الغمػػوض
كالت كيػػلر تيعػػرض يف البدايػػة بلغػػة كديػػة ختااػػب ادلػػتعلمر علػػى أف تيراعػػي مسػػتواهر كيؽلكػػن أف يػػتم صقيقهػػا
خلؿ ادلدة احملددة.

المحتوى:
يش ػ ػػر الف ػ ػػار (ََِِـ) إىل أف ض ػ ػػركرة أف يت ػ ػػوفر يف زلت ػ ػػول الربرلي ػ ػػة بع ػ ػػض اخلص ػ ػػائص منه ػ ػػا:
االعتماد على نظرية تربويػة ملئمػةر كالدقػة كالسػلمة اللغويػةر كمناسػبة مقػدار الػتعلم مػع الوقػتر ككضػوح
التتػابع ادلنطقػي للمحتػػولر كمراعػاة صقػق اوىػػداؼر كتػوفر إمكانيػػة اباعػة أم جػزي مػػن احملتػولر كالػرتاب
يف است داـ ادلثرات.
كيضي سلمة (ُِْْىػ-أ) معياران خخر يتعلق طلو احملتول من االضلياز العرقػي كالػدي ،ك ػرهر
كي ػػذكر مخ ػػيت (ََِٕـ) مع ػػاير أخ ػػرل خاص ػػة باختي ػػار زلت ػػول الربرلي ػػة إذ ينبغ ػػي أف ييراع ػػى مناس ػػبتو
لذىداؼ كؽلتاز بالعمق كالشػموؿ بػدكف إاالػةر كأف يػتليـ مػع ابيعػة ادلهمػات التعليميػة ادلقصػودةر علػى
أف يتم تنظيم احملتول كصيا تو بطريقة متوافقة مع اسرتاتيجية الػتعلم ادلسػت دمة يف الربرليػةر مشػتملن علػى
اومثلة الكافية كا يضارات.

التقويت والتغذية الراجعة:

يشػػر (مخػػيت ََِٕـ؛ صػػاحل ُٗٗٗـ) إىل عػ و
ػدد مػػن ادلعػػاير اخلاصػػة بتقيػػيم أدكات القيػػاس يف
ي
بررلية الوسائ ادلتعػددةر ريػث غلػب أف تشػتمل الربرليػة علػى أدكات قيػاس زلكيػة ادلرجػعر صػادقة تقػيت
مدل صقيق ادلتعلم لذىداؼر كصحيحة يف صيا تها اللغويةر كمناسبة خلصائص ادلتعلمار يث صتػوم
علػػى تعليمػػات كاضػػحة لكيفيػػة ا جابػػة عليهػػا كالضػػغ علػػى زر أك إدخػػاؿ نػػص .كمػػا غلػػب أف صتػػوم
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الربرليػة علػى تطبيقػات انتقاليػة عقػػب كػل مهمػة تعليميػة تتبعهػا تغذيػػة راجعػة متنوعػةر علػى أف يػتم عػػرض
ا جابة الصحيحة بعد إعطاي ادلتعلم عددان من احملاكالتر كيق ٌدـ يف هناية الربرلية اختبار هنائي غليػب عنػو
ادلتعلم كييعطيو تقريران عن مستول أدائو.

تمميت الشاشات:
تشػػر دراسػػة عػػامر (ََِٔـ) إىل عػػدد مػػن ادلعػػاير الػػيت ينبغػػي مراعاهتػػا عنػػد تصػػميم كاجهػػة ادلسػػت دـ
منه ػػا :أف ي ػػتم تص ػػميم الواجه ػػات بش ػػكل رس ػػومي باالعتم ػػاد عل ػػى اس ػػت داـ اويقون ػػات ) (Iconsدكف
اللجوي إىل إجبار ادلسػت دـ علػى رفػظ ككتابػة اوكامػر السػت داـ الربرليػةر كمػا ينبغػي أف تسػت دـ أكامػر
ش ػػبيهة بتل ػػك ادلوج ػػودة يف نظ ػػم التش ػػغيل ال ػػيت اعت ػػاد ادلس ػػت دـ عليه ػػا كػ ػ كامر الق ػػص كاللص ػػق كالبح ػػث
ك رىا.
كتيضػػي كػ هػل مػػن دانػػا كىانػػدلر ) (Dana & Handler, 1995بعػػض اخلطػػوط ا رشػػادية الواجػػب
مراعاهتػػا عنػػد تصػػميم الشاشػػات كمنهػػا :مناسػػبة التصػػميم دلسػػت دـ الربرليػػةر توريػػد الشاشػػات كهباهتػػار
اسػ ػػت داـ الرسػ ػػوـر ت ػ ػػوفر خاصػ ػػية ادلس ػ ػػاعدةر اسػ ػػت داـ االرتبااػ ػػات التش ػ ػػعبيةر ت ػ ػػوفر أدكات لل ػ ػػتحكم
طصائص العرض كالتكبر كالتصغر.

أنماط اإلبحار والتنقل:
تتميز بررلية الوسائ ادلتعددة بإتارة مستويات سلتلفة من أظلاط صكػم ادلػتعلمر كمػن ادلعػاير الػيت
أشػػار إليهػػا مخػػيت (ََِٕـ) كالػػيت ينبغػػي أف تتضػػمنها الربرليػػة ىػػي تػػوفر مسػػتول مناسػػب مػػن الػػتحكم
التعليمػػي للمػػتعلمر كػػالتحكم يف زمػػن العػػرض كتتػػابع احملتػػول بػػالرجوع إىل اخلل ػ أك التقػػدـ إىل اومػػاـر
كاالختيار من با مواضيع الربرلية.
كينبغ ػػي مراع ػػاة مناس ػػبة أظل ػػاط ا ػػار خلص ػػائص ادلتعلم ػػار كاس ػػت داـ الق ػوائم كاويقون ػػات م ػػع
ادلتعلمػػا الصػػغار كذكم ادلعرفػػة القليلػػة باسػػت داـ احلاسػػبر كاسػػت داـ االس ػرتاتيجيات النشػػطة ككتابػػة
اوكامر كالكلمات البحثية كالفهػارس مػع ادلتعلمػا الكبػارر كتػوفر ادلسػاعدات كعػرض اريقػة االسػت داـ
يف البداية كتوفرىا دكمان يث ؽلكن استدعاؤىا يف أم كقت.

توظيف الوسائط المتعددة:
يمتثٌ ػل عناصػػر الوسػػائ ادلتعػػددة أىػػم مكونػػات الربرليػػة التعليميػػةر كغلػػب أف يكػػوف اس ػػت دامها
كظيفي ػان لتيح ٌق ػق أى ػػدافان زل ػػددةن كالش ػػرح كا يض ػػاح كإه ػػارة الدافعي ػػة دكف أف ييش ػ ٌػوش ذل ػػك عل ػػى ادل ػػتعلم أك
يشتت انتباىو.
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كذك ػػر ص ػػاحل (ُٗٗٗـ) بع ػػض ادلع ػػاير اخلاص ػػة بتوظيػ ػ عناصرالوس ػػائ ادلتع ػػددة كم ػػن أعله ػػا:
توظي ػ الصػػوت للداللػػة علػػى خط ػ كقػػع فيػػو ادلسػػت دـر كال ػرب بػػا العناصػػر البص ػرية يف إاػػار العػػرضر
كاختيػػار أظلػػاط كأرجػػاـ مناسػػبة للػػنص كمتييػػز النصػػوص اذلامػػة بتنسػػيقات سلتلفػػةر كاحملافظػػة علػػى النسػػب
الطبيعية يف الرسومات اخلطية.

سهولة الستخدام:
قسػػم الفػػار (ََِِـ) معػػاير اسػػت داـ الربرليػػة إىل هلهػة مكونػػات رئيسػػة ىػػي :ادلعػػاير اخلاصػػة
ٌ
باسػػت داـ الطالػػب كتشػػمل :سػػهولة االسػػت داـ دكف الرجػػوع للػػدليلر كتػػوفر سػػجل عػػن اوداير كتقػػدمي
التغذية الراجعة كصليل اوخطاير كإتارػة الػتحكم يف كميػة ادلعلومػات كسػرعتها كاختيػار تسلسػلهار كتػوفر
ادلساعدة بشكل دائم .كادلعاير اخلاصة باست داـ ادلعلم كتشمل :عرض اوىداؼ كتكاملهػا مػع احملتػولر
كتػػوفر إمكانيػػة تغيػػر الصػػيا ات كادلسػػائلر كاق ػرتاح خط ػ للتػػدريت كأنشػػطة كمصػػادر متنوعػػةر كعػػرض
نت ػػائج الط ػػلب .كمعػ ػػاير أخ ػػرل خاصػ ػػة بتش ػػغيل الربرلي ػػة :كسػ ػػهولة ال ػػدخوؿ كاخلػ ػػركج منه ػػار كتنسػ ػػيق
الشاشاتر كإمكانية تصحيح أخطاي الكتابةر ككجود دليل االسػت داـر كموهوقيػة التشػغيل دكف أخطػاي..
كمػػا أض ػاؼ الصػػاحل كخخػػركف (ََِّـ) معػػاير أخػػرل تتمثػػل يف خلػػو الربرليػػة مػػن اوخطػػاي الفنيػػة مثػػل
التدكير اللهنائير كعدـ إمكانية الرجوع.
اس ػػتفادت الدراس ػػة احلالي ػػة م ػػن ادلع ػػاير ال ػػيت مت ػػت مناقش ػػتها يف اودبي ػػات الس ػػابقة يف بن ػػاي أداة
الدراسة الثانيػة كىػي بطاقػة لتقيػيم إنتػاج عينػة الدراسػة مػن بررليػات الوسػائ ادلتعػددة كالػيت مت اسػت دامها
أيضان لتقييم الربرلية التعليمية اليت أعدت لغرض الدراسة.
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الفمل الثالث
الدراسات السابقة
دراسات تتعلق بالتمميت التعليمي للبرمجيات التعليمية.دراسات تتعلق بفاعلية البرمجيات التعليمية.دراسات تتعلق بتدريب المعلمين إلنتاا مواد تعلت إلكترونية.دراسات تتعلق بعناصر برمجيات الوسائط المتعددة.-التعليق على الدراسات السابقة.
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الفمل الثالث
الدراسات السابقة
دراسات تتعلق بالتمميت التعليمي للبرمجيات التعليمية
ركػػزت الدراسػػات الػػيت اىتمػػت بإنتػػاج الربرليػػات التعليميػػة كفػػق ظلػػاذج التصػػميم التعليمػػي علػػى
اختيار ظلوذج زلدد من با كم كبػر مػن النمػاذجر أك إجػراي تعػديلت علػى ظلػاذج معينػةر أك إنشػاي ظلػاذج
جدي ػػدة كف ػػق م ػػا تقتض ػػيو ابيع ػػة الدراس ػػةر كم ػػن ى ػػذه الدراس ػػات :دراس ػػة بيش ػػوب )(Bishop,1996
كاست دـ ظلوذج ) (R2D2لتطوير برنػامج كسػائ متعػددة /فائقػةر كدراسػة السػويلم (ُِْْى ػ) لتصػميم
بررليػػة تعليميػػة باسػػت داـ ظلػػوذج خليسػػي كتركلػػب ()Alessi & Trollipر أمػػا القػػبلف (ََِٕـ) فقػػد
أجرل تعديلت على ظلوذج (ادلشيقح)ر بينما است دـ رسن (ََِٕـ) ظلوذج ديك ككارم & (Dick
).Carey
فقػػد ىػػدفت دراسػة بيشػػوب ) (Bishop, 1996إىل تصػػميم كتطػػوير برنػػامج كسػػائ متعػػددة/
فائقة دلساعدة الطلب ادلعلما على فهم اودكار كادلمارسػات احلديثػة دلكتبػة الوسػائ ادلتعػددة ادلدرسػيةر
كمت است داـ ظلػوذج ) ْ (R2D2أرػد ظلػاذج التصػميم التعليمػي البنائيػة  -ادلعػد بواسػطة كيليػز (Willis,
) 1995كإا ػ ػػار عم ػ ػػل دلرار ػ ػػل تص ػ ػػميم كتط ػ ػػوير الربن ػ ػػامجر كاشػ ػ ػتمل الربن ػ ػػامج ادلن ػ ػػتج عل ػ ػػى ع ػ ػػدد م ػ ػػن
االسرتاتيجيات التعليمية منها :عرض التعليم القائم على احلالةر كادلقاالت القصرةر كتقدمي التدريبات مػن
خلؿ احملاكاة.
مت إنتػ ػػاج الربنػ ػػامج اعتمػ ػػادان علػ ػػى عمليػ ػػات تقػ ػػومي مسػ ػػتمرة كمشػ ػػاركة ويػ ػػع ادلعنيػ ػػا :ادلعلمػ ػػار
أخصائي ادلكتبات ادلدرسيةر الطلبر مصممي التعليم كاخلرباي يف عمليات التصػميم كالتطػويرر كأسػفرت
نتػػائج الدراسػػة عػػن تصػػميم الربنػػامج بشػػكل نػػاجح يػػث يشػػجع ادلعلمػػا قبػػل كأهنػػاي اخلدمػػة كأخصػػائيي
ادلكتبػ ػػات علػ ػػى فهػ ػػم ادلمارسػ ػػات ا ديػ ػػدة ادلتبعػ ػػة داخػ ػػل مكتبػ ػػة الوسػ ػػائ ادلتعػ ػػددة ادلدرسػ ػػية بػ ػػدالن مػ ػػن
ادلمارسات التقليدية.
أم ػػا الس ػػويلم (ُِْْى ػ ػ) فق ػػد أج ػػرت دراس ػػة ى ػػدفت إىل تص ػػميم برن ػػامج راس ػػوي يف مػ ػػادة
الرياضيات كتطبيقو على االبات الص الرابع االبتدائير كاختذت الدراسة ادلنهج التجرييب ريث تكونت
عينته ػػا م ػػن (َٔ) االب ػػة توزع ػوا عل ػػى ه ػػلث رلموع ػػات رلموع ػػة ض ػػابطة كرلموعت ػػاف يريبيت ػػافر درس ػت
ا موع ػػة الض ػػابطة بالطريق ػػة التقليدي ػػة بواس ػػطة ش ػػرح ادلعلم ػػةر بينم ػػا اس ػػت دمت ا موعت ػػاف التجريبيت ػػاف
Recursive, Reflective Design and Development Model
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الربنػامج احلاسػوي الػذم أعدتػو البارثػة كفػق ظلػوذج أليسػي كتركلػب ) (Alessi & Trollip, 1991عػن
مقارنة اوعداد العشريةر ريػث اسػت دمت ا موعػة التجريبيػة اوكىل الربنػامج صػت إرشػاد كتوجيػو ادلعلمػة
فيما است دمتو ا موعة التجريبة الثانية بدكف تدخل ادلعلمة.
أع ٌدت البارثػة اختبػاران صصػيليان لقيػاس أهػر الربنػامج احلاسػوير كأسػفرت نتػائج الدراسػة عػن عػدـ
كجػػود فػػركؽ ذات داللػػة إرصػػائية بػػا ا موعػػة الضػػابطة كا مػػوعتا التج ػريبيتا شلػػا يػػدؿ علػػى تكػػافؤ
الطريقة التقليدية مع التعلم بواسطة الربرلية التعليمية يف صقيق نواتج التعلم.
أمػػا دراسػػة القػػبلف (ََِٕـ) فقػػد ىػػدفت إىل التعػػرؼ علػػى فاعليػػة برنػػامج راسػػوي مقػػرتح يف
تػػدريب أمنػػاي مصػػادر الػػتعلم علػػى تصػػميم التعلػػيمر اختػػذت الدراسػػة ادلػػنهج التجػرييب كتكونػػت عينتهػػا مػػن
(َّ) معلمػ ػان يعمل ػػوف ك من ػػاي دلراك ػػز مص ػػادر ال ػػتعلم ادلدرس ػػية قي ٌس ػػموا بالتس ػػاكم إىل رلم ػػوعتا ض ػػابطة
كيريبي ػػةر يد ٌرب ػػت ا موع ػػة الض ػػابطة عل ػػى احملت ػػول التعليم ػػي بطريق ػػة ادلناقش ػػة احل ػػرة بينم ػػا يد ٌرب ػػت ا موع ػػة
التجريبيػة ذاتيػان بواسػػطة الربنػامج احلاسػوي الػػذم أعػده البارػث كاػ ٌػوره كفػق ظلػوذج يمعػ ٌدؿ مػن ظلػوذج زلمػػد
ادلشػيقح (ُٖٗٗـ) لتصػميم التعلػيمر كأنتجػو باسػت داـ برنػامج مايكركميػديا أكهركيػر (Macromedia
) Authorwareلت لي الربرليات التعليمية.
ككانػػت أداة الدراسػػة ىػػي االختبػػار التحصػػيلي (القبلػػي /البعػػدم) الػػذم أع ػ ٌده البارػػث لقيػػاس
اكتسػػاب ا وانػػب ادلعرفيػػة الػػيت تضػػمنها الربنػػامجر كأسػػفرت نتػػائج الدراسػػة عػػن كجػػود تػ هر داؿ إرصػػائيان
لصػػاحل ا موعػػة التجريبيػػة يف اكتسػػاب أمنػػاي مراكػػز مصػػادر الػػتعلم للجوانػػب ادلعرفيػػة ادلتعلقػػة بالتصػػميم
ً
كمؤهٌرر ككانت من أبرز توصيات الدراسة ضركرة إجراي ادلزيػد مػن
التعليمي شلا يدؿ على أف الربنامج فاعل ي
او اث لقياس ا وانب اودائية لتصميم التعليم.
كيف دراسػػة أجراىػػا رسػػن (ََِٕـ) للتعػػرؼ علػػى فاعليػػة برنػػامج تعليمػػي قػػائم علػػى تكنولوجيػػا
الوسائ ادلتعددة /الفائقة كفق ظلوذج "ديك ككارم" يف مساعدة الب تكنولوجيا التعليم على التحصيل
يف مقرر "التصوير الضوئي" كتعلم ادلهارات العملية اليت يتضمنها ادلقررر تكونػت عينػة الدراسػة مػن (َٔ)
االب ػان م ػػن ش ػػعبة تكنولوجي ػػا التعل ػػيم بكلي ػػة الرتبي ػػة النوعي ػػة ببنه ػػا توزع ػوا عش ػوائيان عل ػػى رلم ػػوعتا ض ػػابطة
كيريبيػػةر درسػػت اوكىل ادلقػػرر باسػػت داـ الطريقػػة التقليديػػة بواسػػطة احملاضػرات للجانػػب النظػػرم كالربنػػامج
العملي يف ادلعمل للمهػارات العمليػةر بينمػا مت تػدريت ا موعػة التجريبيػة بواسػطة برنػامج كمبيػوتر تعليمػي
قػػائم علػػى تكنولوجيػػا الوسػػائ ادلتعػػددة /الفائقػػة ال ػذم أع ػ ٌده البار ػث كاػ ٌػوره كفػػق ظلػػوذج ديػػك ككػػارم
) (Dick &Careyلتصميم التعليم.
اختػػذت دراسػػة رسػػن (ََِٕـ) يف شػػقها اوكؿ ادلػػنهج الوصػػفي التحليلػػي مػػن خ ػلؿ مررلػػة
الدراسػػة كالتحليػػل لتصػػميم الربنػػامج احلاسػػوير فيمػػا اعتمػػد شػػقها الثػػاين علػػى اسػػت داـ ادلػػنهج التج ػرييب
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ادلتمثػػل يف مررلػػة التقػػومي لقيػاس فاعليػػة الربنػػامجر ككانػػت أدا الدراسػػة عبػػارة عػػن اختبػػار صصػػيلي لقيػػاس
اكتسػػاب ا وانػػب ادلعرفيػػة إضػػافةن إىل بطاقػػة ملرظػػة لرصػػد أداي الطػػلب يف ا انػػب ادلهػػارمر كأسػػفرت
نتائج الدراسة عن فاعلية الربنػامج التعليمػي يف اكتسػاب الطػلب للجوانػب ادلعرفيػة كادلهاريػة بوجػود فػركؽ
ذات داللة إرصائية عند مستول (َُ )َ,با ا موعتا الضابطة كالتجريبية لصاحل ا موعة التجريبية.
ككانػػت مػػن أبػػرز توصػػيات ىػػذه الدراسػػة ضػػركرة االىتمػػاـ باسػػت داـ ظلػػاذج التص ػميم التعليمػػي
كتطبيق مرارلها عند تصميم ادلقررات دلا تيوفٌره من خطوات إجرائية تضمن فاعليػة ككفػاية ادلنتجػاتر كمػا
أشػػارت الدراسػػة إىل ضػػركرة االسػػتفادة مػػن ا مكانيػػات اذلائلػػة الػػيت توفرىػػا تكنولوجيػػا الوسػػائ ادلتعػػددة
كالفائقة لعرض ادلفاىيم النظرية كالعملية على و
رد سواي دلقابلة الفركؽ الفردية با ادلتعلما.
اتفقػػت الدراسػػات السػػابقة (Bishop 1996؛ السػػويلم ُِْْى ػػر القػػبلف ََِٕـ؛ رسػػن
ََِٕـ) يف اتباعها لذسلوب ادلنظم لتصػميم التعلػيم باسػت دامها ظلػاذج التصػميم التعليمػي ادل تلفػة يف
إنتاج الربامج التعليميةر كقد اقتصر بعضها علػى التصػميم كا نتػاج كدراسػة بيشػوب )(Bishop, 1996ر
بينما تعػدل الػبعض اآلخػر ذلػك إىل مررلػة التجريػب كالتحقػق مػن الفاعليػة (السػويلم ُِْْىػػ؛ القػبلف
ََِٕـ؛ رسن ََِٕـ).
اختلفت اودكات ادلست دمة يف الدراسات السابقة تبعان لطبيعة ىذه الدراساتر ريث اقتصػرت
دراسة بيشوب ) (Boshop, 1996على االستبانات دلعرفة كجهات نظر ويع ادلعنيا يف الربنػامج الػذم
مت إنتاج ػػور بينم ػػا اس ػػت دمت دراس ػػتا الس ػػويلم (ُِْْى ػ ػ) كالق ػػبلف (ََِٕـ) االختب ػػارات التحص ػػيلية
لقيػػاس فاعليػػة ال ػربامج ادلنتجػػة علػػى اكتسػػاب ا وانػػب ادلعرفيػػةر فيمػػا أضػػافت دراسػػة رسػػن (ََِٕـ)
بطاقة ادللرظة لرصد اوداي يف ا انب ادلهارم إىل جانب االختبار التحصيلي.

دراسات تتعلق بفاعلية برمجيات الوسائط المتعددة على نواتج تعلت مختلفة
تنوعػػت الدراسػػات ال ػػيت ىػػدفت إىل التحق ػػق مػػن فاعلي ػػة بررليػػات الوس ػػائ ادلتعػػددة يف مرار ػػل
التعلػيم العػا ر فقػد ىػدفت دراسػات كػلن مػن فيشػر ()Fisher, 1996ر كتشػارلز ()Charles, 1997ر
ككلفلػػن ( )Claflin, 2003إىل التحقػػق مػػن فاعليػػة ب ػرامج كسػػائ متعػػددة تفاعليػػة علػػى فهػػم كتطبيػػق
ادلعلم ػػا عمليػ ػان وس ػػاليب كاسػ ػرتاتيجيات رديث ػػة يف التعل ػػيمر فيم ػػا ى ػػدفت دراس ػػة الؿ (ََِْـ) إىل
التحقػػق مػػن فاعليػػة بررليػػة الوسػػائ ادلتعػػددة يف التحصػػيل كتنميػػة مهػػارات إنتػػاج الشػرائح ادلتزامنػػة صػػوتيانر
كما ىدفت دراسة ادلطيعي كالسيد (ََِْـ) إىل معرفة أهر بررلية الوسائ ادلتعددة يف التحصيل كتنميػة
مهارة است داـ اوجهزة كإنتاج الصور التعليمية.
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فقػػد ىػػدفت دراسػػة فيشػػر ) (Fisher, 1996إىل معرفػػة أهػػر اسػػت داـ برنػػامج كسػػائ متعػػددة
تفاعلي على فهػم كتنفيػذ ادلعلمػا ورػد أسػاليب التجديػد يف التعلػيمر كتكونػت عينػة الدراسػة مػن (ٖٔ)
معلمػ ػان قب ػػل كأهن ػػاي اخلدم ػػة توزعػ ػوا عشػ ػوائيان عل ػػى رلم ػػوعتا ض ػػابطة كيريبي ػػةر تل ٌقػ ػت ا موع ػػة الض ػػابطة
الت ػػدريب م ػػن خ ػػلؿ كرش ػػة عم ػػل تقليدي ػػة ب ػػالعرض ادلباش ػػرر أم ػػا ا موع ػػة التجريبي ػػة فاس ػػت دمت بررلي ػػة
كسػػائ متعػػددة تفاعلي ػة دلػػدة أربػػع سػػاعات يمسٌي ػت "كرشػػة العمػػل االفرتاضػػية" كقػػد مت تطويرى ػا باسػػت داـ
برنارلي )(Macromedia Authorware, Adobe Premierر بتكلفة إواليػة بلغػت أربعػة أضػعاؼ
تكلفة كرشة العمل التقليدية.
اسػػتي دمت يف دراسػػة فيشػػر ) (Fisher, 1996عػػدة أدكات للقيػػاس ىػػي :امتحػػاف صصػػيلي
قبلػػي /بعػػدم لقيػػاس أهػػر الربنػػامج علػػى اكتسػػاب ادلعلمػػا للجوانػػب ادلعرفيػػة ادلتعلقػػة باالسػػلوب التعليمػػي
ادلقصودر كبطاقة ملرظػة لتقػومي أداي ادلعلمػا يف اسػت داـ اوسػلوب التعليمػي داخػل فصػوذلم الدراسػيةر
ػدرب ب س ػػلوب كرش ػػة العم ػػل احلقيقي ػػة أك
كاس ػػتبانة للتع ػػرؼ عل ػػى اياى ػػات أفػ ػراد عين ػػة الدراس ػػة ضل ػػو الت ػ ٌ
االفرتاضػػية .كنقارنػػة نتػػائج االختبػػار التحصػػيلي للمجمػػوعتا اتٌضػػح اكتسػػاب كلتػػا ا مػػوعتا للمعػػارؼ
ادلطلوبة مع عدـ كجود فركؽ دالة إرصائيان با ا موعتا الضابطة كالتجريبية.
كش ػػفت الدراس ػػة ع ػػن كج ػػود اياى ػػات إغلابي ػػة ل ػػدل ا م ػػوعتا الض ػػابطة كالتجريبي ػػة ضل ػػو كلت ػػا
الطريقتا بػنفت القػدرر كريػث أف بطاقػة ادللرظػة ايبٌقػت علػى ادلعلمػا أهنػاي اخلدمػة فقػ ر فقػد ر ٌققػوا
أداين عمليػان أفضػػل كبصػػورة ملحوظػػة يف تنفيػػذ أسػػاليب التجديػػد يف التعلػػيم مقارنػػة بػ دائهم قبػػل التػػدريب.
كبتحقيق الدراسة أهران إغلابيان على ادلتغرات :فهم كتنفيذ أسػلوب التجديػد يف التعلػيم كااليػاه ا غلػاي ضلػو
كرشة العمػل احلقيقيػة كا فرتاضػية علػى رػد سػواير اقرترػت الدراسػة اسػت داـ الوسػائ ادلتعػددة التفاعليػة
فعالة لتطػوير ادلعلمػا بػنفت القػدر الػذم يػؤهر بػو التعلػيم ادلباشػر يف اكتسػاب
ريث ؽلكن أف توفٌر كسيلة ٌ
ادلعارؼ كادلهارات.
كيف ذات الص ػػدد أج ػػرل تش ػػارلز ) (Charles, 1997دراس ػػة للتع ػػرؼ عل ػػى تػ ػ هر اس ػػت داـ
ادلعلم ػػا لربرلي ػػة كس ػػائ متع ػػددة تفاعلي ػة تي ػدعى (فه ػػم الت ػػدريت) عل ػػى فه ػػم مع ػػاير ت ػػدريت الرياض ػػيات
كتطبيقهػػا داخػػل الفصػػل بتغيػػر اس ػرتاتيجياهتم التدريسػػيةر اختػػذت الدراسػػة مػػنهج دراسػػة احلالػػةر كتكونػػت
العينة من هلث معلمات رياضيات أهنػاي اخلدمػة اسػت دمن الربرليػة الػيت صػممت دلسػاعدة ادلعلمػا علػى
فهػػم كتطبيػػق ادلعػػاير ادلعػ ٌدة بواسػػطة ا لػػت الػػوا ،دلدرسػػي الرياضػػيات ) ٓ(NCTMلتطػػوير ادلمارسػػات
ي
التدريسػػية الػػيت تعتمػػد علػػى تػػدريت ادلفػػاىيم بػػدالن مػػن ادلمارسػػات التقليديػػة ادلعتمػػدة علػػى الرتكيػػز علػػى
تدريت العمليات احلسابية فق .
National Council of Teachers of Mathematics
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أمضػت عينػػة الدراسػة فػػرتة تػرتاكح مػػا بػا (َُ )ُْ -سػػاعة السػت داـ الربرليػػةر ككانػػت أدكات
الدراسػػة عبػػارة عػػن اختبػػار صصػػيلي قبلػػي /بعػػدم لتقػػومي اكتسػػاب ا وانػػب ادلعرفيػػةر إضػػافةن إىل ادللرظػػة
أهناي التدريت كادلقابلة مع أفراد العينة.
كانت نتائج الدراسة إغلابية على ادلعلمػة اوكىل يف اكتسػاب ا وانػب ادلعرفيػة كادلهاريػة علػى رػد
سواير ريث أبدت فهمػان للمعػاير كتطبيقػان ذلػا مػن خػلؿ اسػت داـ اسػرتاتيجبات تدريسػية جديػدة داخػل
الفصلر أما ادلعلمة الثانية فكانت النتائج إغلابية يف اكتساب ا وانب ادلعرفيةر بينما مل ييؤهٌر الربنامج على
اكتسػػارا للجوانػػب ادلهاريػػةر أمػػا ادلعلمػػة الثالثػػة فلػػم تبػػدم اكتسػػابان وم مػػن ا وانػػب ادلعرفيػػة أك ادلهاريػػة
ريث ظلٌت شلارساهتا التدريسية تقليدية.
كما أجرل كلفلن ) (Claflin, 2003ىدفت إىل التعرؼ على فاعليػة اسػت داـ بررليػة كسػائ
متعػػددة تفاعليػة لتنميػػة مهػػارات ادلعلمػػا علػػى اسػػت داـ اسػرتاتيجية التعلػػيم ادلعتمػػد علػػى او ػػاث داخػػل
الفصوؿ الدراسيةر كتكونت عينة الدراسة من (ٖ) معلما متطوعا للمررلة ادلتوسطة اسػت دموا الربرليػة
لتعلم ادلهارات كادلعارؼ اللزمة لتقدمي التعليم ادلعتمد على او اث داخل فصوذلم.
كقد اختذت الدراسػة ادلػنهج التجػرييب ريػث ارتػوت الربرليػة علػى عػركض توضػيحية تفاعليػة كمػا
أرفػػق معه ػا دلػػيلن للمتػػدرب ػلتػػوم علػػى أسػػكلة للتقػػومي الػػذا ر كقػػد اسػػت دمت يف ىػػذه الدراسػػة هػػلث
أدكات للقي ػػاس :اوكىل اختب ػػار صص ػػيلي للجوان ػػب ادلعرفي ػػة ال ػػيت تض ػػمنتها الربرلي ػػة كالثاني ػػة بطاق ػػة لتق ػػومي
مستول اوداي ادلهارم يف است داـ االسػرتاتيجيةر كالثالثػة اسػتبانة لقيػاس اياىػات ادلعلمػا ضلػو اسػت داـ
الربرلية ك داة للتعلم.
أشارت نتائج دراسة كلفلن ) (Claflin, 2003إىل عدـ كجود ت هر داؿ إرصػائيان يف اكتسػاب
ادلعلومػػات مػػن خػػلؿ الربرليػػة بػػالر م مػػن كجػػود فػػركؽ يف ادلتوسػػطات بػػا االختبػػارين القبلػػي كالبعػػدمر
إضافةن إىل ما أسفرت عنو نتائج االستبياف بعدـ رضا أفراد العينة عن الربنامج نتيجة دلعوقات تقنية خاصػة
بالربرلية ككذلك صعوبة اجتياز الورػداتر بػالر م مػن إشػادهتم بػ ف الػتعلم مػن خػلؿ الربرليػة كػاف متارػان
بشكل دائم مقارنة بالطريقة التقليديةر كقد أكد أفراد العينة على اسػتفادهتم مػن كتيػب ادلتػدرب ادلرفػق مػع
الربرلية كالذم يوضح كيفية تطبيق االسرتاتيجية داخل الفصلر كقد زكدتنػا نتػائج الدراسػة نعلومػات ىامػة
رػػوؿ سلتلػ النػواري الفنيػػة الػػيت غلػػب مراعاهتػػا قبػػل اسػػت داـ بػرامج الوسػػائ ادلتعػػددة التفاعليػػة كوسػػيلة
لتطوير أداي ادلعلما.
كيف دراسػ ػػة أجراىػ ػػا الؿ (ََِْـ) لتحديػ ػػد فاعليػ ػػة بررليػ ػػة راسػ ػػوبية متعػ ػػددة الوسػ ػػائ علػ ػػى
التحصيل الدراسي كتنمية مهارات إنتاج الشرائح ادلتزامنة صوتيان لدل عينػة مػن اػلب كليػة الرتبيػة عامعػة
أـ القرلر كتكونت عينتها من (َٓ) االبان قي ٌسموا إىل رلموعتا ضابطة كيريبيةر ريػث درسػت ا موعػة
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الض ػػابطة احملت ػػول التعليم ػػي باس ػػت داـ الطريق ػػة التقليدي ػػة ادلعتم ػػدة عل ػػى احملاض ػػرة كالع ػػرض العمل ػػي بينم ػػا
است دمت ا موعة التجريبية برنامج كسائ متعددة تعليمي بػنم ا موعػات الصػغرة (ٓ ٕ-اػلب)ر
كقد أسفرت نتائجها عن كجود فركؽ ذات داللة إرصائية شلا يدؿ علػى فاعليػة اسػت داـ بررليػة الوسػائ
ادلتعددة.
صممها الؿ (ََِْـ) كأنتجتهػا شػركة الػدلتا لتكنولوجيػا احلاسػبات علػى
اعتمدت الربرلية اليت ٌ
عرض احملتول بواسػطة النصػوص كالصػور كالرسػوـ ادلتحركػة كلقطػات الفيػديو للمهػارات اودائيػةر مػع تػوفر
إمكاني ػػة التنق ػػل إىل اوم ػػاـ أك اخلل ػ ر كأيرف ػػق معه ػا س ػػجلن لنش ػػاط ك ػػل اال ػػب ػلت ػػوم عل ػػى ا رش ػػادات
اللزمة الست داـ الربرلية كأماكن لتدكين ادللرظاتر مع إتارة الفرصة للطلب ادلناقشة احلرة مع ادلعلػم
بعد عرض الربرليةر كقد است دـ البارث اختباران صصػيليان لقيػاس اكتسػاب ا وانػب ادلعرفيػة يف مسػتويات
التػػذكر كالفهػػم كالتطبي ػػقر إضػػافةن إىل بطاق ػػة ملرظػػة لقي ػػاس اوداي ادلهػػارم للط ػػلب يف تصػػميم كإنت ػػاج
الشرائح ادلتزامنة صوتيان.
كيف السياؽ ذاتػو أجػرل ك هػل مػن ادلطيعػي كالسػيد (ََِْـ) دراسػة ىػدفت للتعػرؼ علػى فاعليػة
اسػػت داـ بررليػػة كسػػائ متعػػددة ب سػػلوب العػػرض ا مػػاعي يف تػػدريت إنتػػاج الصػػور التعليميػػة علػػى عػ و
ػدد
مػػن ن ػواتج الػػتعلم كىػػي :التحصػػيل ادلعػػريف -اوداي ادلهػػارم -صقيػػق درجػػة ا تقػػاف -تػػوفر الوقػػت الػػلزـ
للػػتعلٌمر كلتحقيػػق أىػػداؼ الدراسػػة صػ ٌػمم البارثػػاف بررليػػة كسػػائ متعػػددة تعليميػػة دلقػػرر "إنتػػاج الصػػور
التعليميػػة" باسػػت داـ عػػدد مػػن الػربامج منهػػا :برنػػامج مايكركسػػوفت بوربوينػػت )(MS PowerPointر
كبرنامج فرم ىاند ).(Free Hand
اختػػذت الدراسػػة ادلػػنهج التج ػرييب كتكونػػت عينتهػػا مػػن (ََُ) االػ و
ػب بكليػػة ادلعلمػػا ادلسػػجلا
نقػػرر إنتػػاج الوسػػائل التعليميػػة كالػػيت يػػدرس فيهػػا إنتػػاج الصػػور الفوتو رافيػػة التعليميػػةر كمت تقسػػيمهم إىل
رلمػػوعتا ضػػابطة كيريبيػػةر درسػػت ا موعػػة الضػػابطة احملتػػول بالطريقػػة التقليديػػة ادلعتمػػدة علػػى احملاضػػرةر
بينمػػا اسػػت دمت ا موعػػة التجريبيػػة بررلي ػة الوسػػائ ادلتعػػددة ب سػػلوب العػػرض ا مػػاعير ككانػػت أداتػػا
الدراسة علا :اختبار صصيلي لقياس اكتساب الطلب للجوانب ادلعرفية ادلتعلقة بإنتاج الصػور الفوتو رافيػة
التعليميػػةر إضػػافةن إىل اختبػػار عملػػي لقيػػاس مهػػارات الطػػلب عنػػد اسػػت داـ أجهػػزة ادلعمػػل الفوتػػو رايف
نتاج الصور الفوتو رافية التعليمية .
كشػػفت نتػػائج دراسػػة ادلطيعػػي كالسػػيد (ََِْـ) عػػن كجػػود فػػركؽ ذات داللػػة إرصػػائية بػػا
ا مػػوعتا الضػػابطة كالتجريبيػػة يف التحصػػيل ادلعػػريف لصػػاحل ا موع ػة التجريبيػػةر بينمػػا رققػػت ا موعتػػاف
نتائجان متقاربة يف اوداي ادلهارمر كلكن ا موعة التجريبية اختصػرت الػزمن الػلزـ نقػدار َّ%ر أمػا عػن
مسػػتول ا تقػػاف كىػػو احلصػػوؿ علػػى َٖ %مػػن درجػػة االختبػػار التحصػػيلي فقػػد ر ٌقػػق اػػلب ا موعػػة
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التجريبيػػة نتائج ػان أفض ػػل شل ػػا يع ػػ ،أف الربرلي ػػة ق ػػد رقق ػت كس ػػبان يف ال ػػتعلم لدرج ػػة ا تق ػػافر ككان ػػت أب ػػرز
توصػػيات الدراسػػة ضػػركرة االىتمػػاـ بػربامج إعػػداد ادلعلمػػا يف الكليػػات كا امعػػات علػػى التقنيػػات احلديثػػة
كطاصة تقنية الوسائ ادلتعددة.
اتفق ػػت الدراس ػػات (Fisher 1996؛ Charles 1997؛ الؿ ََِْـ؛ ادلطيع ػػي كالس ػػيد
ََِْـ) عل ػى فاعليػػة بررليػػات الوسػػائ ادلتعػػددة علػػى سلتل ػ ن ػواتج الػػتعلم :التحصػػيل ادلعػػريفر تنميػػة
ادلهػػارات العمليػػةر اختصػػار الػػزمن الػػلزـ للػػتعلمر زيػػادة مسػػتول ا تقػػافر االيػػاه ا غلػػاي ضلػػو اسػػت داـ
الوسػػائ ادلتعػػددةر كاختلفػػت عنهػػا دراسػػة كلفلػػن ) (Claflin 2003بسػػبب كجػػود معوقػػات تقنيػػة يف
الربرلية.

دراسات تتعلق بتدريب المعلمين إلنتاا مواد تعلت إلكترونية
تنوع ػػت الدراس ػػات ال ػػيت ى ػػدفت إىل تنمي ػػة مه ػػارات الط ػػلب ادلعلم ػػا نت ػػاج ادلػ ػواد التعليمي ػػة
ادل تلفػػةر كتػػدريب ادلعلمػػا علػػى اسػػت داـ أدكات تػ لي الوسػػائ ادلتعػػددة يف دراسػػة خيػػدزاؿ ( Idzal,
 )1997كمعرفػػة أهػػر ذلػػك علػػى تغيػػر سػػلوكهم كشلارسػػاهتم التعليميػػةر كالتعػػرؼ علػػى اسػػتعداد كاياىػػات
ادلعلمػػا ضلػػو دمػػج التقنيػػة داخػػل الفصػػوؿ الدراسػػية يف دراسػػة مولتػػوف ()Moulton, 2005ر كتػػدريب
ادلعلمػػا علػػى تصػػميم كإنتػػاج بررليػػات التعلػػيم ادلػػربمج باسػػت داـ اخل ػرائ االنسػػيابية يف برنػػامج العػػركض
العملية لشرائح الكمبيوتر يف دراسة إمساعيل (ََِّـ).
كيف رلاؿ إكساب الطلب ادلعلما مهارات تصميم كإنتػاج الربرليػات التعليميػة فقػد ىػدفت إىل
كل من الدراسات (الرباكم ََُِـ؛ عبداحلميد ََِٓـ؛ سعفاف ََِٔـ؛ احلجػيلف ََِٕـ؛
ذلك ه
الصواؼ ََِْـ) نداخل كأساليب سلتلفة كلكنهػا ويعػان قيػ ٌدمت ضػمن مقػررات خاصػة بتصػميم كإنتػاج
الربرليات التعليمية.
فقد أجرل خيدزاؿ ) (Idzal, 1997دراسةن ىدفت إىل معرفة أهر تدريب ادلعلما على اسػت داـ
أرػػد أدكات ت ػ لي الوسػػائ ادلتعػػددة يف تغيػػر نظ ػرهتم كشلارسػػاهتم التعليميػػةر كتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػن
هػػلث معلمػػا للمػػررلتا ادلتوسػػطة كالثانويػػة مػػن ختصصػػات سلتلفػػة أهن ػوا سػػت جلسػػات للتػػدرب علػػى
است داـ برنامج ) (ToolBook 3.0لت لي الوسائ ادلتعددة.
اختػػذت الدراسػػة ادلػػنهج التج ػرييب لدراسػػة احلالػػة ريػػث مت و ػػع ادلعلومػػات باسػػت داـ عػػدد م ػػن
اودكات منه ػ ػػا :التوهي ػ ػػق لعملي ػ ػػات ال ػ ػػتعلم خ ػ ػػلؿ ا لس ػ ػػات التدريبي ػ ػػة بالتس ػ ػػجيلت الص ػ ػػوتية كت ػ ػػدكين
ادللرظ ػػاتر ادلق ػػابلت كاالس ػػتباناتر كتقي ػػيم اوعم ػػاؿ ادلنتج ػػة بواس ػػطة أفػ ػراد العين ػػة خ ػػلؿ ا لس ػػات
التدريبيةر كادللرظة ادلباشرة لسلوؾ ادلعلما التعليمي بعد التدريب.
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ركػػزت الدراسػػة علػػى معرفػػة أهػػر التػػدريب علػػى تغػػر عمليػػات التصػػميم التعليمػػي لػػدل ادلعلمػػار
التصميم ادلتفرع للمواضيع التعليميةر تغػر شلارسػات ادلعلمػا التعليميػة لتشػمل تصػميم أنشػطة كمػواد تعلػم
لتنمية مهارات التفكر التعاكين كاست داـ أدكات سلتلفة للتقومي بشكل أكثر إبداعية.
أشػػارت نتػػائج دراسػػة خيػػدزاؿ ) (Idzal, 1997إىل أف اوداة ) (ToolBook 3.0لت ػ لي
(MS
الوسػ ػ ػػائ ادلتعػ ػ ػػددة كانػ ػ ػػت معقػ ػ ػػدة علػ ػ ػػى ادلعلمػ ػ ػػا كأف برنػ ػ ػػامج مايكركسػ ػ ػػوفت بوربوينػ ػ ػػت
) PowerPointأسػػهل منػػو مػػع أنػػو زلػػدكد الوظػػائ كا مكانيػػاتر كلكنػػو اونسػػب بػػدالن مػػن تبػػ ،أداة
معقدة للمعلما ك كؿ تدريب ذلم على أدكات ت لي الوسػائ ادلتعػددةر إضػافةن إىل ذلػك فػإف التصػميم
ادلتفػػرع للمواضػػيع التعليميػػة أصػػبح جػػزينا ال يتجػزأ مػػن الثقافػػة التدريسػػية لػػدل ادلعلمػػار كمػػا تغػػرت بعػػض
شلارساهتم التدريسية ف صبحوا يصمموف أنشػطة تعتمػد علػى اسػت داـ احلاسػب اآل فيمػا كػاف التغػر ضلػو
است داـ أدكات سلتلفة للتقومي افيفػانر كقػداقرترت الدراسػة تبػ ،التجربػة باعتبارىػا ظلوذجػان ناجحػان لتطػوير
أداي ادلعلما يف است داـ اوجهزة كالربامج نتاج الوسائ ادلتعددة.
كمػػا ىػػدفت دراسػػة مولتػػوف ) (Moulton, 2005إىل معرفػػة أهػػر برنػػامج تػػدرييب يف موضػػوع
الوس ػػائ ادلتع ػػددة عل ػػى اياى ػػات ادلعلم ػػا كاس ػػتعداداهتم ضل ػػو دم ػػج التقني ػػة داخ ػػل الفص ػػوؿ الدراس ػػيةر
كتكونت عينػة الدراسػة مػن (ِٔ) معلمػان للمػررلتا ادلتوسػطة كاالبتدائيػة تلقػوا تػدريبان ضػمن مشػركع مدتػو
مخت سنواتر كقد اختذت الدراسة ادلنهج التجرييب بتطبيػق امتحػاف قبلػي /بعػدم لقيػاس التغػر يف االيػاه
بعػػد سػػنة مػػن التػػدريبر كأشػػارت النتػػائج إىل تغػرات إغلابيػػة يف اياىػػات ادلعلمػػا ضلػػو اسػػت داـ الوسػػائ
ادلتعددة داخل الفصوؿ الدراسية شلا يؤكد أهر است داـ الربنامج على اياىات ادلعلما كاستعدادهتم.
أمػػا إمساعيػػل (ََِّـ) فهػػدفت دراسػػتو إىل التعػػرؼ علػػى أهػػر اسػػت داـ اخل ػرائ ا نسػػيابية يف
برنػػامج العػػركض العمليػػة لشػرائح الكمبيػػوتر علػػى اكتسػػاب مهػػارات تصػػميم كإنتػػاج بررليػػة الػػتعلم ادلػػربمجر
كاختػػذت الدراسػػة ادلػػنهج التجػرييب القبلػػي /البعػػدم ذك ا موعػػة الوارػػدة لتحديػػد فاعليػػة الربنػػامج ادلقػػرتحر
كتكونت عينة الدراسة من (َِ) االبان كاالبة من كلية الرتبية عامعة الكويت كادلسجلا نقػرر احلاسػوب
يف الرتبية.
مت إعػػداد الربنػػامج ادلقػػرتح السػػت داـ اخل ػرائ ا نسػػيابية ) (Flow Chartعلػػى ىيكػػة كتيػػب
تعليمي مزكد باومثلة التوضيحية كادلراجع العلمية ادلساعدة لتنفيذ أنشطة الربنامجر كقد مت تطبيػق الربنػامج
ادلق ػػرتح ب س ػػلوب الت ػػدريب العمل ػػي نعم ػػل احلاس ػػب كاس ػػتغرؽ ذل ػػك أربع ػػة أس ػػابيع بواق ػػع أرب ػػع س ػػاعات
أسبوعيانر بعدىا ن ٌفذ كل االػب بررليػة تعليميػة يف ختصصػو ب سػلوب الػتعلم ادلػربمجر كمتثلػت أداتػا الدراسػة
يف :اختب ػػار صص ػػيلي قبل ػػي /بع ػػدم لقي ػػاس اكتس ػػاب ا وان ػػب ادلعرفي ػػة للمف ػػاىيم ال ػػيت تض ػػمنها الربن ػػامج
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ادلقػػرتحر إضػػافةن إىل بطاقػػة تقيػػيم ادلهػػارات اودائيػػة مت تطبيقهػػا بعػػديان لتقيػػيم بررليػػات الػػتعلم ادلػػربمج الػػيت
أنتجها الطلب.
أسفرت نتائج دراسة إمساعيل (ََِّـ) عن فاعلية الربنامج ادلقرتح بوجود فركؽ دالة إرصػائيان
با التطبيقا القبلي كالبعدم للختبار التحصيلي على اكتساب ادلعلومػات الػيت تضػمنها الربنػامج نتػاج
بررليػػات الػػتعلم ادلػػربمجر كعنػػد تقيػػيم اوعمػػاؿ ادلنتجػػة بواسػػطة الطػػلب باسػػت داـ البطاقػػة كػػاف الربنػػامج
م ػػؤهران عل ػػى اكتس ػػاب ادله ػػارات العملي ػػة اللزم ػػة ل نت ػػاج ري ػػث بلغ ػػت النس ػػبة ادلكوي ػػة يف إو ػػا البطاق ػػة
(ٖٗ)%ر ككانػػت أبػػرز توصػػيات الدراسػػة ضػػركرة االىتمػػاـ بتػػدريب ادلعلمػػا علػػى اخػػتلؼ ختصصػػاهتم
على مهارات تصميم كإنتاج بررليات تعلم مربمج الست دامها يف تدريت ادلقررات.
أم ػػا دراس ػػة ال ػ ػرباكم (ََُِـ) فق ػػد ى ػػدفت إىل تط ػػوير منظوم ػػة تعليمي ػػة كتطبيقه ػػا كس ػػاب
الطػ ػػلب ادلعلمػ ػػا ادلعلومػ ػػات كادلهػ ػػارات اودائيػ ػػة اللزمػ ػػة لتصػ ػػميم كإنتػ ػػاج بررليػ ػػات الكمبيػ ػػوتر متعػ ػػددة
الوسػػائلر اختػػذت الدراسػػة مػػنهج أسػػلوب الػػنظم بتطبيػػق ظلػػوذج تصػػميم ادلنظومػػات التعليميػةر كقػػد تطلػػب
تنفيذه است داـ ادلنهج الوصفي التحليلي لتحديد النموذج ادلنظومي ادللئم كخصائصور كاست داـ ادلنهج
التج ػرييب يف توظي ػ ظلػػوذج التصػػميم التعليمػػي ادلقػػرتح كتطبيقػػو لقيػػاس أهػػره علػػى صصػػيل الطػػلب كتنميػػة
مهاراهتم اودائية يف إنتاج الربرليات التعليمية.
تكونػ ػػت ادلنظوم ػ ػػة التعليميػ ػػة ادلنتج ػ ػػة م ػ ػػن هلهػ ػػة أرك ػ ػػاف رئيس ػ ػػة :اوكؿ بررليػ ػػة كمبي ػ ػػوتر تعليمي ػ ػة
ٌ
للمتطلبات ادلعرفية اللزمػة لدراسػة التصػميم التعليمػي كعلػى الطالػب اجتيازىػا بنسػبة ال تقػل عػن َٖ%ر
يليو بررلية كمبيوتر تعليمية تعػرض التصػميم التعليمػي لربرليػات الكمبيػوتر التعليميػة متعػددة الوسػائ كىػو
احملتول ادلستهدؼر كالثالث كتيب للمتعلم ػلتوم على اونشطة التعليمية كظلاذج التصػميم الػورقي اللزمػة
لتص ػػميم كإنت ػػاج بررلي ػػة كس ػػائ متع ػػددة تعليمي ػػةر ككان ػػت وي ػػع الربرلي ػػات التعليميػ ػة م ػػن ن ػػوع الت ػػدريت
اخلصوصي ) (Tutorialايٌورت للست داـ الفردم كفق ظلوذج التصميم التعليمي الذم اقرترو البارث.
تكون ػػت عين ػػة الدراس ػػة م ػػن (ْٓ) م ػػن ا ػػلب تكنولوجي ػػا التعل ػػيم أهنػ ػوا دراس ػػة بع ػػض ادلق ػػررات
ادلتعلقػ ػػة باس ػ ػػت داـ احلاسػ ػػب اآل كبرن ػ ػػامج الت ػ ػ لي ) (Authorwareكتطوع ػ ػوا للنض ػ ػػماـ إىل يرب ػ ػػة
البحػػث كالتواجػػد نعمػػل احلاسػػب اآل يف فػرتات زلػػددة تسػػمح ذلػػم باسػػت داـ اوجهػػزة للػػتعلم كا نتػػاجر
منهم (ّ) الب لتجريب الربرليػة اسػتطلعيان علػى رلموعػة صػغرة ك(ٖ) اػلب للتجريػب علػى رلموعػة
أكرب ك(ّْ) االبان لتجربة البحث.

كان ػػت أدات ػػا دراس ػػة ال ػرباكم (ََُِـ) عب ػػارة ع ػػن :اختب ػػار صص ػػيلي قبل ػػي /بع ػػدم لقي ػػاس أه ػػر
ادلنظومػػة علػػى اكتسػػاب ا وانػػب ادلعرفيػػة دلرارػػل التصػػميم التعليمػػي لربرليػػات الكمبيػػوتر التعليميػػةر كبطاقػػة
تقيػػيم ادلنػػتج مت تطبيقهػػا قبليػان ريػػث أنػػتج كػػل االػػب بررليػػة تعليميػة نسػػتول السػػلوؾ ادلػػدخلي تطبيقهػػا
- ٖٔ -

بعػػديان لقيػػاس اكتسػػاب ادلهػػارات اودائيػػة اخلاصػػة بتصػػميم كإنتػػاج الربرليػػات التعليميػػةر كقػػد أسػػفرت نتػػائج
الدراسػػة عػػن كجػػود تػ هر داؿ إرصػػائيان للمنظومػػة ادلقرترػػة شلػػا يػػدؿ علػػى رجػػم تػ هر مرتفػػع للمنظومػػة يف
اكتساب ا وانب ادلعرفية كادلهارية اللزمة لتصميم كإنتاج بررليات الوسائ ادلتعددة التعليمية.
كيف ذات الصدد أجرل عبداحلميد (ََِٓـ) دراسة للتعرؼ علػى أهػر اخػتلؼ كػل مػن الػنم
التعليم ػػي (تعل ػػم ذا باس ػػت داـ ادلودي ػػوالت التعليمي ػػة م ػػن خ ػػلؿ الكمبي ػػوترر تعل ػػم بالطريق ػػة التقليدي ػػة
ادلعتمػ ػػدة علػ ػػى احملاضػ ػػرة)ر كالت صػ ػػص اوكػ ػػادؽلي (علمػ ػػير أدير صػ ػػناعير تكنولوجيػ ػػا التعلػ ػػيم) علػ ػػى
اكتساب كفايات التصػميم التعليمػي لربرليػات الػتعلم ا لكػرتكين كفقػان لنمػوذج التصػميم التعليمػي ادلقػرتحر
تكون ػػت عين ػػة الدراس ػػة م ػػن (ٔٓ) االب ػان م ػػن برن ػػامج ال ػػدبلوـ الرتب ػػوم كادلس ػػجلا نق ػػرر إنت ػػاج الربرلي ػػات
التعليميةر قي ٌسموا إىل (ٖ) رلموعات كفق التصميم (ِ×ْ).
اختػ ػػذت الدراسػ ػػة ادلػ ػػنهج الوصػ ػػفي التحليلػ ػػي للتوصػ ػػل إىل قائمػ ػػة بالكفايػ ػػات اللزمػ ػػة للتصػ ػػميم
التعليمػػي لربرليػػات الػػتعلم ا لكػػرتكين كالػػيت مت يف ضػػوئها إعػػداد التصػػور ادلقػػرتح لنمػػوذج التصػػميم التعليمػػي
كادلوديوالت التعليميةر بينما استي ًدـ ادلنهج شبو التجرييب لدراسة أهر اخػتلؼ ظلػ الػتعلم علػى اكتسػاب
الكفايات ادلقرترة على أفراد عينة الدراسةر كقد اعتمدت الدراسة على أربع أدكات ىي :قائمة بكفايػات
التصػ ػػميم التعليمػ ػػي لربرليػ ػػات الػ ػػتعلم ا لكػ ػػرتكينر كاختبػ ػػار صصػ ػػيلي لقيػ ػػاس اكتسػ ػػاب ا وانػ ػػب ادلعرفيػ ػػة
لكفاي ػػات التص ػػميم التعليم ػػير كمقي ػػاس االي ػػاه ضل ػػو التص ػػميم التعليم ػػير كبطاق ػػة تقي ػػيم إنت ػػاج الط ػػلب
لعمليات تصميم كإنتاج الربرليات التعليمية كويعها من إعداد البارث.
تىكػ َّػوف النمػػوذج ادلقػػرتح مػػن مخػػت مرارػػل رئيسػػة ىػػي :مررلػػة التحليػػلر مررلػػة التصػػميمر مررلػػة
إعػػداد السػػيناريور مررلػػة التنفيػػذر مررلػػة الضػػب كاالسػػت داـر كأسػػفرت نتػػائج الدراسػػة عػػن كجػػود فػػركؽ
ذات داللػػة إرصػػائية لكػػل مػػن الػػنم التعليمػػي كالت صػػص اوكػػادؽلي علػػى اكتسػػاب الطػػلب ادلعلمػػا
لكفايات التصميم التعليمي يف ا وانب ادلعرفية كاالياىات كا وانب ادلهاريػة ر ريػث رققػت رلموعػات
الػػتعلم باسػػت داـ ادلوديػػوالت الكمبيوتريػػة نتػػائج أفضػػل مػػن ا موع ػػات الػػيت درسػػت باسػػت داـ الطريقػػة
التقليديػ ػػةر كمػ ػػا كانػ ػػت رلموعػ ػػة اػ ػػلب ختصػ ػػص تكنولوجيػ ػػا التعلػ ػػيم أفضػ ػػل ا موعػ ػػات يليهػ ػػا اػ ػػلب
الت صص العلمي.
كانػػت أبػػرز توصػػيات دراسػػة عبداحلميػػد (ََِٓـ) ضػػركرة إش ػراؾ ادلعلمػػا يف مرارػػل تصػػميم
كإنتػػاج الربرليػػات التعليميػػة أك ضػػمن فريػػق عمػػل كعػػدـ االعتمػػاد علػػى الربرليػػات ادلنتجػػة مػػن قبػػل شػػركات
ياري ػػةر كم ػػا أش ػػارت إىل ض ػػركرة تزكي ػػد ادلعلم ػػا نه ػػارات التص ػػميم التعليم ػػي اللزم ػػة نت ػػاج الربرلي ػػات
التعليمية بواسطة مقررات خاصة بالتصميم التعليمي أك عن اريق تقدمي دكرات تدريبية أهناي اخلدمة.
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كما أجرل سعفاف (ََِٔـ) دراسة للتحقق مػن فاعليػة تصػميم تعليمػي أكتومػا لتعلػيم إنتػاج
بررليات الوسائ ادلتعددة على كل من التحصيل ادلعريف كاوداي ادلهارمر اختػذت الدراسػة ادلػنهج التجػرييب
كتكونػػت عينتهػػا مػػن (َٔ) االب ػان مػػن قسػػم تكنولوجيػػا التعلػػيم أكمل ػوا دراسػػة مقػػرر الربرلػػة بلغػػة فيج ػواؿ
بيسك ) (Visual Basicانضموا لتجربة البحث ريػث قي ٌسػموا إىل هػلث رلموعػات :رلموعػة ضػابطة
كرلموعتػػاف يريبيتػػافر درسػػت ا موعػػة التجريبيػػة اوكىل بواسػػطة بررليػػة كسػػائ متعػػددة مبنيػػة علػػى نظػػاـ
تصػػميم تعليمػػي أكتومػػا مػػن إعػػداد البارػػث تناكلػػت ظلػػوذج الفػػار "دكرة إنتػػاج الربرليػػة التعليميػػة" لتصػػميم
التعلػػيم كمحتػػول تعليمػػير بينمػػا درسػػت ا موعػػة التجريبيػػة الثانيػػة بربرليػة كسػػائ متعػػددة ػػر مبنيػة علػػى
نظاـ التصميم التعليمي اوكتوما من إعداد البارث أيضانر كدرست ا موعة الضابطة بالطريقة التقليدية
ادلعتمدة على الشرح النظرم.
اعتمػػدت الدراسػػة علػػى هػػلث أدكات للقيػػاس ىػػي :اختبػػار صصػػيلي لقيػػاس اكتسػػاب ا وانػػب
ادلعرفي ػ ػػة كبطاق ػ ػػة تقي ػ ػػيم ادلنػ ػ ػتج ككلعل ػ ػػا م ػ ػػن إع ػ ػػداد البار ػ ػػثر إض ػ ػػافةن إىل اختب ػ ػػار ادلكون ػ ػػات لفلصل ػ ػػاف
) (Flanaganر ػػدؼ تص ػػني الدارس ػػا كف ػػق اوس ػػلوب ادلع ػػريف إىل (مس ػػتقلا /معتم ػػدين) عل ػػى ا ػػاؿ
ا دراكي.
اختصت الدراسة بتصػميم نظػاـ أكتومػا يف تعلػيم خطػوات التصػميم التعليمػي دلسػاعدة كإرشػاد
ٌ
ادلصػػمما خػػلؿ عمليػػة إنتػػاج بررليػػات الوسػػائ ادلتعػػددةر كاقتصػػر إنتػػاج ىػػذا النظػػاـ علػػى بررليػػة منتجػػة
بواس ػػطة البارػ ػػث تتنػ ػػاكؿ مررلػ ػػة التصػ ػػميم ك ر ػػد مرارػ ػػل التصػ ػػميم التعليمػ ػػي بتطبيػ ػػق أدكات التصػ ػػميم
التعليمي اوكتوما (النظم اخلبرة -نظاـ دعم اوداي ا لكرتكين)ر ريػث تيػوفٌر الربرليػة مسػارات كخيػارات
متفرعػة بنػاين علػى زلػددات ؽلكػن اختيارىػا قبػل الػػدخوؿ للربرليػة مثػل عػرض الربرليػة لتناسػب فكػة ادلبتػػدئا
باختيار احملددات (التحفيز= من فضر اخلربة= من فضةر مستول التعلم= ا تقاف).
أسفرت نتائج دراسػة سػعفاف (ََِٔـ) عػن فاعليػة التصػميم التعليمػي اوكتومػا علػى كػل مػن
التحصيل ادلعريف كاوداي ادلهارم لتعليم إنتاج بررليات الوسائ ادلتعددةر ريػث كجػدت فػركؽ ذات داللػة
إرص ػػائية عن ػػد مس ػػتول (َٓ )َ,ب ػػا العين ػػات الض ػػابطة كالتجريبي ػػة لص ػػاحل العين ػػة التجريبي ػػة اوكىل ال ػػيت
درست باست داـ نظػاـ التصػميم التعليمػي اوكتومػا ر كمػا كجػد تػ هر داؿ إرصػائيان يف اوسػلوب ادلعػريف
(ادلعتمد /ادلستقل) على كل من التحصيل كاوداي ادلهارم لصاحل ادلستقلا عن ا اؿ ا دراكي.
كقػػد أج ػػرل احلج ػػيلف (ََِٕـ) دراس ػتو دلعرف ػػة أه ػػر اس ػػت داـ اس ػرتاغلية مقرتر ػػة عل ػػى صص ػػيل
الب كليػة ادلعلمػا بالريػاض يف مقػرر إنتػاج الربرليػات التعليميػة كايهػاىم ضلػو اسػت داـ احلاسػب اآل ر
اختذت الدراسة ادلنهج التجرييب كتكونت عينتهػا مػن (ْٓ) االبػان توزعػوا علػى رلمػوعتا ضػابطة كيريبيػةر
درست اوكىل ادلقرر بالطريقة التقليدية ادلعتمدة على احملاضػرة كالكتػاب ادلقػررر أمػا ا موعػة التجريبيػة فقػد
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ص ػممت بواسػػطة أسػػلوب الػػنظم كتكونػػت مػػن هلهػػة أركػػاف :اوكؿ عػػرض
درسػػت باسػػت داـ اس ػرتاتيجية ي
بررليػػة تعليميػة صػػممها البارػػث كأنتجهػا كفػػق ظلػػوذج سػػلمة (ََِْـ) كتتضػػمن شػػرران لنمػػوذج تصػػميم
تعليمػػير كالثػػاين صليػػل كنقػػد لربرليػػة تعليمي ػة ؼلتارى ػا الطالػػبر كالػػركن الثالػػث تضػػمن الت طػػي كالتنفيػػذ
لربرلية تتفق مع ختصص الطالب بواسطة برنامج مايكركسوفت بوربوينت ).(MS PowerPoint
متثلػػت أدكات دراسػػة احلجػػيلف (ََِٕـ) يف اختبػػار صصػػيلي للجوانػػب ادلعرفيػػة الػػيت تضػػمنتها
الربرليػػة التعليمي ػة إضػػافةن إىل مقيػػاس اياىػػات دلعرفػػة التغػػر يف ايػػاه الطلبػػة ضلػػو اسػػت داـ احلاسػػب اآل ر
كتوص ػػلت الدراس ػػة إىل كج ػػود ف ػػركؽ دال ػػة إرص ػػائيان ب ػػا ا م ػػوعتا الض ػػابطة كالتجريبي ػػة لص ػػاحل ا موع ػػة
التجريبيػػة الػػيت درسػػت باسػػت داـ االس ػرتاتيجية ادلقرترػػة علػػى كػػل مػػن التحصػػيل كااليػػاه ضلػػو اسػػت داـ
احلاسب اآل يف التعليمر كأشارت الدراسة إىل و
عدد من التوصيات أبرزىا ضػركرة الت كػد مػن متكػن ادلعلػم
م ػػن مه ػػارات احلاس ػػب اآل كفهم ػػو لنظري ػػات ال ػػتعلم كا ػػرؽ تطبيقه ػػا قب ػػل تدريب ػػو عل ػػى إنت ػػاج الربرلي ػػات
التعليمية.
كيف ص ػػدد تنمي ػػة ادله ػػارات العملي ػػة اللزم ػػة ع ػػداد الربرلي ػػات التعليمي ػػة فق ػػد أج ػػرل الص ػ ػواؼ
(ََِْـ) دراس ػػة للتع ػػرؼ عل ػػى أه ػػر اخ ػػتلؼ ظلػ ػ الوس ػػائل ادلتع ػػددة يف بررلي ػػة الكمبي ػػوتر عل ػػى تنمي ػػة
مهػػارات إنتػػاج الربرليػػات كتصػػميم ادلواقػػع التعليميػػة علػػى شػػبكة االنرتنػػت يف ضػػوي ظل ػ الػػتعلمر كاختػػذت
الدراس ػػة ادل ػػنهج ش ػػبو التجػ ػرييب كتكون ػػت عينته ػػا م ػػن (َٗ) االبػ ػان م ػػن قس ػػم تكنولوجي ػػا التعل ػػيم تطوعػ ػوا
للنض ػػماـ إىل يرب ػػة البح ػػثر كقي ٌس ػػموا إىل (ٔ) رلموع ػػات يريبي ػػة كف ػػق التص ػػميم (ِ×ّ)ر لدراس ػػة أه ػػر
التفاعػػل بػػا ادلتغ ػرات :ظل ػ الوسػػائل ادلتعػػددة يف برنػػامج الكمبيػػوتر التعليمػػي (كسػػائل متعػػددة /كسػػائل
فائقة)ر كأظلاط التعلم (فردم /رلموعات صغرة /رلموعات كبرة).
مت تصػػميم صػػورتا مػػن بررليػػة كمبيػػوتر تعليميػة اينتجػت اوكىل كفػػق تكنولوجيػػا الوسػػائل ادلتعػػددة
بتتابع خطير فيما اينتجت الثانية كفق تكنولوجيا الوسائل الفائقة ادلعتمدة على أظلاط ا ار كاالرتبااات
التشعبية بتتابع ر خطير ككاف اذلدؼ الرئيت مػن الربرليتػا إكسػاب الطػلب مهػارات إنتػاج الربرليػات
التعليمية كتصميم ادلواقع التعليمية على شبكة االنرتنػت عػن اريػق إتقػاف مهػارات اسػت داـ نظػاـ التػ لي
ص ػ ٌػمم الربرلي ػػة كاي ػ ٌػورت ب س ػػلوب
أكهركي ػػر ) (Authorware5كى ػػو احملت ػػول العلم ػػي ادلس ػػتهدؼر كق ػػد ي
التصميم التعليمي يف صورة (ٕ) كردات دراسية ارتوت (َِ) موديوالن تعليميانٔ.
مت اس ػػت داـ ه ػػلث أدكات للقي ػػاس :اوكىل اختب ػػار صص ػػيلي لقي ػػاس اكتس ػػاب ا وان ػػب ادلعرفي ػػة
ادلتعلقػػة نحتػػول الربرليػػةر كالثانيػػة بطاقػػة ملرظػػة اوداي العملػػي ادلػرتب نهػػارات ا نتػػاجر أمػػا الثالثػػة فهػػي
بطاقػػة تقيػػيم إنتػػاج أفػراد العينػػة مػػن الربرليػػات كمواقػػع االنرتنػػت التعليميػػة اشػػتملت علػػى أربعػػة زلػػاكر لتقيػػيم
الوىديىالث الخعليويت ) (Modulesيطلق عليها أيضا ً الىحذاث الخعليويت الوصغشة.
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الربرليات إضافة إىل زلػور خػامت خػاص بتصػميم ادلواقػع التعليميػة علػى شػبكة االنرتنػتر كأسػفرت نتػائج
الدراسػػة عػػن كجػػود فػػركؽ دالػػة إرصػػائيان ترجػػع إىل ظل ػ الوسػػائل يف بررليػػة الكمبيػػوتر التعليمي ػة (الوسػػائل
ادلتعػػددة -الوسػػائل الفائقػػة) علػػى كػػل مػػن التحصػػيل كمسػػتول إنتػػاج الربرلي ػػات لصػػاحل ا موعػػات الػػيت
درست باست داـ الوسائل الفائقةر بينما مل توجد فركؽ على مستول اوداي ادلهارم.
كقػػد أشػػارت نتػػائج دراسػػة الص ػواؼ (ََِْـ) إىل أهػػر ظل ػ الػػتعلم يف رفػػع مسػػتول التحصػػيل
كاوداي ادلهػػارمر ريػػث تفوقػػت رلموعػػة الطػػلب الػػذين درس ػوا بػػنم الػػتعلم الفػػردم علػػى أكلكػػك الػػذين
درسوا بنم ا موعػات الصػغرة أك ا موعػات الكبػرةر كقػد أكصػت الدراسػة بػالرتكيز علػى إنتػاج كسػائ
فائق ػػة دل ػػا ت ػػوفره م ػػن رري ػػة تنق ػػل ادل ػػتعلم بطريق ػػة ػر خطي ػػةر كاعتم ػػاد اريق ػػة ال ػػتعلم الف ػػردم يف بررلي ػػات
الكمببيوتر التعليميةر كما أشارت التوصيات إىل ضركرة إعداد ادلعلم للقياـ ب دكار ر تقليديػة خاصػة مػع
تطور تقنيات احلاسب كالتوسع يف است دامها داخل ادلؤسسات التعليمية.
أشػػارت نتػػائج دراسػػة مولتػػوف ( )Moulton, 2005إىل االيػػاه ا غلػػاي للمعلمػػا ضلػػو دمػػج
التقنيػػة يف التعلػػيمر كقػػد أدل تػػدريبهم يف دراسػػة خيػػدزاؿ ) (Idzal, 1997علػػى اسػػت داـ أدكات تػ لي
الوسائ ادلتعددة إىل تغر شلارساهتم التعليميةر كما ر ٌققت الدراسات اليت تناكلت تنمية مهارات ادلعلما
نتػ ػ ػػاج الربرليػ ػ ػػات التعليميػ ػ ػػة (ال ػ ػ ػرباكم ََُِـ؛ عبداحلميػ ػ ػػد ََِٓـ؛ سػ ػ ػػعفاف ََِٔـ؛ احلجػ ػ ػػيلف
ََِٕـ؛ الصواؼ ََِْـ) نتائجان إغلابية.

دراسات تتعلق بعناصر برمجيات الوسائط المتعددة
تناكلت الدراسات عددان من ا وانب ادلتعلقة بتصميم بررليات الوسائ ادلتعػددةر كػالتعرؼ علػى
أنسب أساليب التحكم التعليمػي يف دراسػة عزمػي (َََِـ)ر كأسػاليب عػرض كتنظػيم ادلػادة العلميػة يف
الربرليػػات كمػػا يف دراسػػة خليػػل (ََُِـ)ر فيمػػا ركػػزت بعػػض الدراسػػات علػػى أهػػر التفاعػػل بػػا متغػرين
للتصميم كدراسة ا مل (ََِٓـ) للتفاعل با أظلاط التحكم التعليمي كأسػاليب عػرض كتنظػيم احملتػول
التعليمير كدراسة سليماف (ََِٔـ) لدراسة أهر التفاعل با أظلاط التحكم التعليمي كأظلاط التعلم.
كما ىػدفت دراسػات أخػرل للتعػرؼ علػى أنسػب أسػاليب تقػدمي التغذيػة الراجعػة كدراسػة خدمػز
()Adams, 2006ر فيمػا تناكلػت دراسػيت سػولوموف ( )Solomon, 2004كنعػيم (ََِّـ) الصػوت
ك رػػد عناصػػر الوسػػائ ادلتعػػددةر كقػػدمت دراسػػة ليػػو ( )Liu, 2000أسػػاليبان سلتلفػػة لتصػػميم سػػيناريو
الربرليػػات .كتناكلػػت دراسػػيت (صػػاحل ُٗٗٗـ؛ عػػامر ََِٔـ) ادلعػػاير الفنيػػة كالرتبويػػة لتصػػميم بررليػػات
الوسائ ادلتعددة.
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تمميت أساليب التحكت التعليمي وعرض وتنظيت المادة العلمية:
أجرل عزمي (َََِـ) دراستو اليت ىدفت إىل صديد أنسب أساليب التحكم التعليمي (صكم
ادلػػتعلمر صكػػم الربرليػػةر صكػػم ادلػػتعلم مػػع ا رشػػاد) الػػيت غلػػب أف تيصػػمم رػػا بررليػػات الوسػػائ ادلتعػػددة
التعليميػػة كذلػػك بداللػػة ت هرىػػا علػػى كػػل مػػن :التحصػػيل الدراسػػير كزمػػن الػػتعلمر كمعػػدؿ الػػتعلمر كزمػػن
االختبارر إضافةي إىل صديد أسلوب التحكم التعليمي اوفضػل لكػل عنصػر مػن عناصػر تصػميم الربرليػات
التعليميػػة :زمػػن عػػرض ا اػػارر كتتػػابع احملتػػولر كعػػدد زلػػاكالت التػػدريبر كتقػػدمي التغذيػػة الراجعػػة بدراسػػة
أهر كل منها على :التحصيل الدراسير كزمن التعلمر كمعدؿ التعلمر كزمن االختبار.
اتبعت الدراسة ادلنهج التجرييب كتكونت عينتها من (َُٖ) االبان من كليػة الرتبيػة عامعػة رلػواف
قي ٌس ػػموا عشػ ػوائيان إىل (ُِ) رلموع ػػة يريبي ػػة كف ػػق التص ػػميم (ّ×ْ)ر ري ػػث قيػ ػ ٌدمت ذل ػػم كر ػػدة تعليمي ػػة
موضوعها "الوسائل ادلتعددة" من خلؿ تسع صور لربرلية تعليمية ب ساليب صكم كتصميم سلتلفة صتػوم
علػػى ذات احملتػػول العلمػػير مػػن إعػػداد البارػػث كتطػػويره باسػػت داـ برنػػامج الت ػ لي )(Authorwareر
صمم البارث اختباران صصيليان لقياس اكتساب ا وانب ادلعرفيةر كقػد ارتػوت الربرليػات التسػع علػى
كما ٌ
عػ ػ ٌداد زم ػػ ،حلس ػػاب زم ػػن ال ػػتعلٌمر إض ػػافةن إىل برن ػػامج اختب ػػارم ارت ػػول عل ػػى عػ ػ ٌداد زم ػػ ،حلس ػػاب زم ػػن
االختبارر أما معدؿ التعلم فكاف راصل قسمة درجة االختبار التحصيلي على زمن التعلم.
أمػػا دراسػػة خليػػل (ََُِـ) فقػػد تناكلػػت أهػػر اسػػت داـ أسػػاليب سلتلفػػة لعػػرض كتنظػػيم ادلػػادة
العلمي ػػة (اوى ػػداؼ الس ػػلوكية -ادلنظم ػػات التمهيدي ػػة -الت ط ػػي ص ػػت اوفك ػػار الرئيس ػػية) يف بررلي ػػات
الوسػػائ ادلتعػػددة علػػى التحصػػيل ادلعػػريفر ريػػث اختػػذت الدراسػػة ادلػػنهج التج ػرييبر كتكونػػت عينتهػػا مػػن
(ْْ) االبػان مػػن اػػلب برنػػامج الػػدبلوـ العػػاـ يف احلاسػػب التعليمػػي قي ٌسػػموا عشػوائيان إىل أربػػع رلموعػػات:
هلث رلموعات يريبيةر كرلموعة ضابطة.
درست ا موعة الضػابطة احملتػول التعليمػي كىػو عبػارة عػن كرػدة دراسػية موضػوعها "مشػكلت
التشػػغيل" بالطريقػػة التقليديػػةر بينمػػا درسػػت ا موعػػات التجريبيػػة الػػثلث نفػػت احملتػػول باسػػت داـ هله ػة
كاورى ػا باسػػت داـ هػػلث اػػرؽ سلتلفػػة لعػػرض كتنظػػيم ادلػػادة
صػػور مػػن بررليػػة تعليمي ػة صػ ٌػممها البارػػث ٌ
العلميػػة( :اوىػػداؼ السػػلوكية -ادلنظمػػات التمهيديػػة -الت طػػي صػػت اوفكػػار الرئيسػػية)ر كقػػد أسػػفرت
نتائج الدراسة عن كجػود فػركؽ ذات داللػة إرصػائية بػا ا موعػة الضػابطة كا موعػات التجريبيػة الػثلث
علػػى التحصػػيل ادلعػػريف لصػػاحل ا موعػػات التجريبيػػةر بينمػػا مل توجػػد فػػركؽ بػػا ا موعػػات التجريبيػػة ترجػػع
إىل اختلؼ أسلوب عرض كتنظيم ادلادة العلمية.
كللتعرؼ أهر التفاعل با مستول التحكم كأسلوب عرض كتنظيم احملتول التعليمػي يف الربرليػات
كتكونػػت عينتهػػا م ػػن
التعليميػػةر فقػػد أج ػػرل ا مػػل دراسػػتو (ََِٓـ) ال ػػيت اعتمػػدت ادلػػنهج التج ػرييبر ٌ
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(َُِ) االب ػان مػػن اػػلب برن ػامج الػػدبلوـ العػػاـ يف الرتبيػػةر مت تقسػػيمهم إىل (ُِ) رلموعػػة يريبيػػة كفق ػان
للتصميم (ّ×ْ)ر كذلك لدراسة أهر التفاعل با عدد من ادلتغرات على التحصيل ادلعريف كىي :أسلوب
عػػرض كتنظػػيم احملتػػول التعليمػػي (التػػدريت اخلصوصػػي /رػػل ادلشػػكلت /اولعػػاب التعليميػػة)ر كمسػػتول
التحكم (التحكم ا زئي للمتعلم يف تتابع العرض فق  /التحكم الكامل للمتعلم يف تتابع كزمػن العػرض/
التحكم ا زئي للربرلية يف تتابع العرض فق  /التحكم الكامل للربرلية يف تتابع كزمن العرض).
كلتحقي ػػق ى ػػدؼ الدراس ػػة ص ػ ٌػمم البار ػػث اختب ػػاران صص ػػيليان لقي ػػاس اكتس ػػاب ا وان ػػب ادلعرفي ػػة
كاورىػا
ادلرتبطة نوضػوع الربرليػة (اوجػزاي ادلاديػة للكمبيػوتر)ر كاسػت دـ (ّ) صػور لربرليػة تعليميػة أعػ ٌدىا ٌ
كفق "مدخل النظم" باست داـ برنامج ) (Director 10بثلث اسرتاييات سلتلفة لتنظيم احملتول.
أسفرت نتائج دراسة ا مل (ََِٓـ) عن عدـ كجود فػركؽ دالػة إرصػائيان يف التحصػيل ادلعػريف
ترجع إىل االختلؼ يف أسلوب عرض كتنظيم احملتول التعليمير بينما يكجػدت فػركؽ دالػة إرصػائيان ترجػع
إىل االخػػتلؼ يف مسػػتول الػػتحكم لصػػاحل ا موعػػة التجريبيػػة الػػيت درسػػت صػػت مسػػتول صكػػم جزئػػي
للربرلية يف زمن العرض فق ر كما يكًجدت فركؽ ترجػع إىل التفاعػل بػا مسػتول الػتحكم كأسػلوب عػرض
كتنظػػيم احملتػػول التعليمػػي لصػػاحل ا موعػػات التجريبيػػة الػػيت درسػػت ب سػػلوب التػػدريت اخلصوصػػي نسػػتول
صكػػم جزئػػي للمػػتعلم يف تتػػابع العػػرض فق ػ ر ككػػذلك ا موعػػة الػػيت درسػػت ب سػػلوب رػػل ادلشػػكلت
نستول صكم جزئي للربرلية يف زمن العرض فق .
أمػػا دراسػػة سػػليماف (ََِٔـ) فقػػد أجراىػػا للتعػػرؼ علػػى أهػػر التفاعػػل بػػا أسػػاليب الػػتحكم يف
الربرليػػات التعليمي ػة كبػػا أظلػػاط الػػتعلم علػػى تنميػػة بعػػض ن ػواتج الػػتعلم ادلرتبطػػة نهػػارات إنتػػاج الربرليػػات
تكونت عينة الدراسػة مػن (ُِٕ) االبػان كاالبػة
التعليمية متعددة الوسائ كعلقة ذلك بدافعية ا صلازر ك ٌ
من قسم تكنولوجيا التعلػيم ادلسػجلا نقػرر (الوسػائ ادلتعػددة)ر ريػث مت تقسػيمهم إىل تسػع رلموعػات
يريبية كفقا للتصميم (ّ×ّ) لدراسة أهر التفاعل با ادلتغػرات :أظلػاط الػتحكم (زلػدكد /متوسػ  /رػر)ر
كأظلاط التعلم (فردم /رلموعات صغرة /رلموعات كبرة).
اعتمػػدت دراسػػة سػػليماف (ََِٔـ) علػػى منهجيػػا :اوكؿ ادلػػنهج الوصػػفي التحليلػػي لوص ػ
كصليل البحوث ذات العلقة نوضوع الدراسػة كتصػميم الربرليػةر كالثػاين ادلػنهج التجػرييب للتعػرؼ علػى أهػر
الربرليػػة ادلطػػورة علػػى بعػػض نػواتج الػػتعلم كىػػي:التحصػػيل ادلعػػريفر كاوداي ادلهػػارمر كزمػػن الػػتعلمر كالدافعيػػة
ي
ل صلاز.
اورىػا البارػث كفػق "مػدخل الػنظم"
است دمت يف ىذه الدراسة هلث صور من بررلية تعليمية ٌ
بنموذج تصميم تعليمي مػن إعػداده ب سػاليب سلتلفػة للػتحكم :صكػم زلػدكد باالنتقػاؿ خطػوة إىل اومػاـر
أكصكػػم متوسػ باالنتقػػاؿ خطػػوة إىل اومػػاـ أك الرجػػوع خطػػوة إىل اخللػ ر أك صكػػم رػػر بإعطػػاي ادلػػتعلم
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ررية االنتقاؿ إىل أم جزي يريػده يف الربرليػة ر كاسػت دمت يف الدراسػة :اختبػار صصػيلي لقيػاس اكتسػاب
ا وانب ادلعرفية ادلرتبطة ببعض مهارات إنتاج بررليات الوسائ ادلتعددة من إعداد البارثر كبطاقة تقييم
إنتاج بررلية الوسػائ ادلتعػددة مػن إعػداد البارػث أيضػان مت تطبيقهػا بعػديانر كاختبػار قيػاس الدافعيػة ا صلػاز
عند اوافاؿ كالراشدين من إعداد فاركؽ عبدالفتاح موسى (ُُٗٗـ).
أسفرت نتائج الدراسة عن كجود تفاعل با أسػاليب الػتحكم كأظلػاط الػتعلم يف الربرليػة التعليميػة
ريث تفوقت رلموعة التعلم الفردم بنم التحكم احلر تليها ا موعات الصػغرة بػنم الػتحكم احلػر يف
معظم متغرات الدراسةر كما ر ٌققت ا موعات ذاهتا دافعية أكرب ضلو ا صلاز كفػق ادلقيػاس ادلعػد؛ كيرجػع
ي
ذلك إىل أف ظل التعلم الفردم أك ا موعات الصغرة قد ألقػى بادلسػؤكلية علػى ادلػتعلم يف إصلػاز ادلهػاـ شلػا
ٌزكده با رسػػاس بالنجػػاح عنػػد إصلػػاز ادلهػػاـ التعليميػػةر إضػػافةن إىل أف قلػػة الوقػػت ادلسػػتغرؽ يف الػػتعلم أهٌػر
إغلابيان على الدافعية ضلو ا صلاز.
اتفقػت الدراسػػات السػػابقة علػػى ضػػركرة مراعػػاة اختيػػار اوسػػاليب ادلناسػػبة للػػتحكم كتنظػػيم ادلػػادة
العلمي ػػة يف بررلي ػػات الوس ػػائ ادلتع ػػددةر ري ػػث أش ػػارت نت ػػائج دراس ػػة عزم ػػي (َََِـ) إىل ع ػػدد م ػػن
التوصيات اليت ينبغي مراعاهتا عند تصميم بررليات الوسائ ادلتعددة من أبرزىا :كضع زمن عرض ا اػار
كالتغذيػػة الراجعػػة صػػت صكػػم ادلػػتعلم مػػع ا رشػػادر ككضػػع تتػػابع احملتػػول صػػت صكػػم ادلػػتعلمر أمػػا عػػدد
زلاكالت التدريب فينبغي كضعها صت صكم الربرلية لضماف إتقاف ادلتعلم للمحتول.
كما أكصت دراسة خليل (ََُِـ) بضػركرة عػرض كتنظػيم ادلػادة العلميػة يف بررليػات الوسػائ
التعػػددة ب سػػاليب سلتلفػػة :اوىػػداؼ السػػلوكية -ادلنظمػػات التمهيديػػة -الت طػػي صػػت اوفكػػار الرئيسػػية.
فيم ػػا أش ػػارت دراس ػػة ا م ػػل (ََِٓـ) إىل فاعلي ػػة اس ػػت داـ أس ػ ػاليب أخ ػػرل لع ػػرض كتنظ ػػيم احملت ػػول
التعليمي يف بررليات الوسائ ادلتعػددة كىػي :التػدريت اخلصوصػي -رػل ادلشػكلت -اولعػاب التعليميػة
يف صقيق نواتج أفضل يف التحصيل ادلعريف.
ككانػػت مػػن أبػػرز توصػػيات دراسػػة سػػليماف (ََِٔـ) ضػػركرة الػػدمج بػػا ظلطػػي الػػتعلم الفػػردم
كا موعػػات الصػػغرة كأسػػلوب الػػتحكم احلػػر للمػػتعلم يف بررليػػات الكمبيػػوتر التعليميػػة س ػواين كػػاف احملتػػول
التعليمػػي نظري ػان يػيػدرس للمػػرة اوكىل أك ذا ابيعػػة مهاريػػة دلػػا لػػذلك مػػن عائػػد تعليمػػي إغلػػاي علػػى سلتل ػ
نواتج التعلم.
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تمميت أساليب التغذية الراجعة:
رٌكػػزت دراسػػة خدمػػز ) (Adams, 2006علػػى معرفػػة أهػػر اسػػت داـ هػػلث اس ػرتاتيجيات سلتلفػػة
للتغذية الراجعة يف ا زي التدرييب من بررلية كسائ متعددة تتناكؿ كرػدة مكونػات احلاسػب اآل كأجزائػو
على متغرين علا :التحصيلر كاالياه ضلو الوسائ ادلتعددة لدل الطلب ادلعلما.
تكونػػت عينتهػػا مػػن (ْٖ) االبػان مػػن الطػػلب ادلعلمػػا
كاختػػذت الدراسػػة ادلػػنهج التجػرييب ريػػث ٌ
يكٌزعوا على هلث رلموعات :اوكىل يريبية قي ٌدمت ذلا التغذيػة الراجعػة يف الربرليػة بػاحلكم علػى االسػتجابة
إمػػا بالص ػواب أك اخلط ػ ر كالثانيػػة يريبيػػة قيػ ٌدمت ذلػػا التغذيػػة الراجعػػة بإعطػػاي ا جابػػة الصػػحيحةر كالثالثػػة
ضابطة مل تيق ٌدـ ذلا أم تغذية راجعة يف الربرلية.
اس ػػتي ًدمت يف ى ػػذه الدراس ػػة أدات ػػاف للقي ػػاسر اوكىل عب ػػارة ع ػػن اختب ػػار صص ػػيلي قبل ػػي /بع ػػدم
مكون ػان مػػن (َْ) مفػػردة لقيػػاس التحصػػيل يف ا انػػب ادلعػػريفر كالثانيػػة اسػػتبانة مكونػػة مػػن (ِْ) عب ػػارة
لقيػػاس اياىػػات أفػراد العينػػة ضلػػو الػػتعلم باسػػت داـ بررليػػات الوسػػائ ادلتعػػددةر كأشػػارت النتػػائج إىل عػػدـ
كجػػود فػػركؽ يف التحصػػيل بػػا ا موعػػات الػػثلثر كمػػا أف اياىػػات كافػػة أفػراد العينػػة كانػػت إغلابيػػة ضلػػو
اسػػت داـ بررليػػات الوسػػائ ادلتعػػددة يف الػػتعلمر كقػػد ق ػ ٌدمت الدراسػػة إرشػػادات تتعلػػق بتصػػميم أسػػاليب
التغذية الراجعة يف الربرليات التعليمية.

أساليب تمميت السيناريو:
أجرل ليو ) (Liu, 2000دراسة للتعرؼ على الفركؽ با است داـ هلث اػرؽ سلتلفػة يف عمػل
اللورػػة القصصػػيةٕ لتصػػميم بررليػػات الوسػػائ ادلتعػػددة كأهػػر ذلػػك علػػى كفػػاية التصػػميمر اختػػذت الدراسػػة
ادلػػنهج التج ػرييب كتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػن (َُ) أف ػراد مػػن الطػػلب ادلعلمػػا مػػنهم (ٔ) اػػلب قبػػل
الت رج يف ختصص تقنيات التعليم ايلًب مػنهم تصػميم بررليػات متعػددة الوسػائ باسػت داـ هػلث اػرؽ
سلتلفة لعمل اللورة القصصية ىي :است داـ بطاقػات الفهرسػةر أكالتصػميم الػورقير أك باسػت داـ برنػامج
مايكركسػوفت بوربوينػت )(MS PowerPointر أمػا الطػلب ادلعلمػوف يف مررلػة الت ػرج كعػددىم (ْ)
ا ػػلبر فق ػػد ايلً ػب م ػػنهم إنت ػػاج التص ػػميم باس ػػت داـ ا ػريقتا فق ػ عل ػػا :بطاق ػػات الفهرس ػػة أك برن ػػامج
مايكركسوفت بوربوينت ).(MS PowerPoint
متثلت أداة الدراسة يف قائمة صتوم على معاير لتقومي جودة التصميم ادلق ٌدـ من قبل أفػراد العينػة
ي
بناين على أربعة ضواب  :جودة تصميم الشاشةر تصميم التفاعػلر تصػميم ادلسػارات كاالياىػاتر تصػميم
التشػػعبات كاالرتبااػػاتر كبإعػػادة تقيػػيم اوعمػػاؿ م ػرتا أسػػفرت نتػػائج الدراسػػة عػػن تفػػوؽ ا موعػػة الػػيت
الوصطلح باللغت اإلندليزيت ) .(Storyboard
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اسػػت دمت برنػػامج مايكركسػػوفت بوربوينػػت ) (MS PowerPointك ػ داة لعمػػل اللورػػة القصصػػية يف
ج ػػودة التص ػػميم بص ػػرؼ النظ ػػر ع ٌمػ ػا إذا ك ػػاف الطال ػػب يف مررل ػػة الدراس ػػة أك يف مررل ػػة الت ػػرجر ري ػػث
اتٌسػمت تصػميماهتم بع و
ػدد مػن اخلصػائص منهػا :ظهػور التػوازف كاالنسػجاـ يف تصػميم اواػر كالشاشػاتر
كاس ػػت داـ خص ػػائص اول ػواف كاخلط ػػوطر كإض ػػافة الت ػ هرات احلركي ػػةر كظه ػػور إمكاني ػػات التفاع ػػل بش ػػكل
ملئمر كظهور إمكانية صكم ادلست دـ يف اجتياز التتابعات كاختيػار ادلسػار ادللئػم مػن خػلؿ الشاشػات
ادلعنونةر كظهور االرتبااات اليت تتيح للمست دـ االنتقاؿ إىل ا زي ادلطلوب.
كقد أشػارت دراسػة ليػو ) (Liu, 2000إىل أف اسػت داـ برنػامج مايكركسػوفت بوربوينػت (MS

) PowerPointك ػ داة لعمػػل اللورػػة القصػػية سػ ٌػهل علػػى الطػػلب إعػػداد تصػػميمات مرنػػة ككاقعيػػة مػػن
خلؿ إمكانية إعادة ترتيب العناصر على الشاشةر كإدراج الصور كأزار االرتباااتر كىوما ييسػهل ادلررلػة
اللرقة  -مررلة إنتاج الربرلية.

توظيف الموت:
ىدفت دراسة سولوموف ) (Solomon, 2004إىل التعرؼ على أهر است داـ الصوت يف بررلية
كسػػائ متعػػددة مػػن نػػوع التػػدريت اخلصوصػػي علػػى سػػلوؾ ادلتعلمػػا عنػػد مراجعػػة الربرليػػةر ككانػػت ىػػذه
الدراسة عبارة عن هػلث يػارب متتاليػة أيجريػت علػى اػلب قسػم تقنيػات التعلػيمر كموضػوع الربرليػة ىػو
كيفية تسجيل ادلقااع الصوتية بواسطة احلاسب اآل .
تكونت التجربة اوكىل من (ِٗ) االبان أهنوا أرد الربرليات الثلهة :اوكىل كتشرح ادلهػاـ بواسػطة
النصوص فق ر كالثانية بواسطة الصوت فق ر كالثالثة تيق ٌدـ اختياران با النصوص كاوصواتر كقد لػورظ
أف ادلتعلما توقعوا كجود زر للعودة إىل اخلل كىو ما مل تكن تيوفٌره الربرلية شلا ردا بادلتعلما إىل إعػادة
فػتح الربرليػػة يف كػػل مػػرة دلراجعػػة الػػدرسر كمػػا أف عػدد ادلتعلمػػا الػػذين أعػػادكا فػػتح الػػدرس ادلقػػدـ بواسػػطة
ي
النصػػوص كػػاف أكػػرب مػػن عػػدد ادلتعلمػػا الػػذين أعػػادكا فػػتح الػػدرس ادلقػػدـ بواسػػطة اوص ػوات بسػػبب أف
ي
النصوص أسرع يف ادلراجعة من الصوت.
ضػلوف الػتعلم بواسػطة القػراية بعػد تعػديل
أما التجربة الثانية فقد أجريت على (ِّ) االبان شلن يػي ىف ٌ
النس ة السابقة من الربرلية يػث ؽلكػن بواسػطتها تتبػع سػلوؾ ادلتعلمػا أهنػاي مراجعػة الربرليػةر كقػد يشػرًح
الدرس بواسطة الربرلية قي ٌدمت قائمة مستقلة دلراجعة ا جػراياتر يػث يمت ٌكػن ادلػتعلم مػن مراجعػة ىػذه
ا جرايات بواسطة خيارين :إما بالنصوص أك بالصوت فقػ ر كلي ً
فضػلوا مراجعػة
ػورظ أف البيػة ادلتعلمػا ٌ
ا جرايات بواسطة الصوت على اختلؼ مستوياهتم.
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كيف التجربة الثالثػة مت تطبيػق الربرليػة علػى(ِٓ) االبػان لت كيػد النتػائج السػابقة ريػث ايلػب مػنهم
دراسػػة الربرليػػة البػػدي بػػالتطبيق العملػػي علػػى احلاسػػب اآل مػػع إمكانيػػة االنتقػػاؿ لقائمػػة ادلراجعػػة يف أم
كقػتر كلي ً
فضػلوا ادلراجعػػة
ػورظ أف (ُٕ) االبػان قػاموا بعمليػػة ادلراجعػة أهنػاي تنفيػذ ادلهػػاـ مػنهم (ُْ) االبػان ٌ
بواسػػطة الصػػوتر كبالنسػػبة لعمليػػات ادلراجعػػة ادلتكػػررة أشػػارت الدراسػػة إىل أف اخليػػار اوكؿ عنػػد تك ػرار
ادلراجعة ىو بواسطة مساع الصوت كذلك حلاجػة ادلتعلمػا إىل تػذكرىم بكيفيػة تنفيػذ ا جػرايات يف كقػت
التطبيق كليت قرايهتا.
ػائج ىامػػة عػػن سػػلوؾ ادلتعلمػػا ادلتوقػػع أهنػػاي
قػ ٌدمت دراسػػة س ػولوموف ) (Solomon, 2004نتػ ى
اسػػت داـ بررليػػات الوسػػائ ادلتعػػددة يف تنفيػػذ ادلهػػاـ احلاسػػوبيةر إذ أشػػارت الدراسػػة إىل أن ػو ييفضػػل شػػرح
فضل أف تيق ٌدـ إمكانية دلراجعة ادلهاـ بواسطة الصػوت رػ ؽلكػن
ادلهاـ وكؿ مرة بواسطة النصوص فيما يي ٌ
تذكر ادلتعلم باخلطوات ادلطلوب تنفيذىا.
كيف ذات الصدد أجرل نعػيم (ََِّـ) دراسػة للتعػرؼ علػى أهػر اخػتلؼ توقيػت مسػاع التعليػق
الصو ادلست دـ يف الربرليات التعليمية على التحصيل ادلعريف لدل الب شعبة احلاسب اآل ر اختػذت
الدراس ػػة ادل ػػنهج التج ػرييب كتكون ػػت عينته ػػا م ػػن (َْ) االب ػان قي ٌس ػ يػموا إىل أرب ػػع رلموع ػػات كار ػػدة ض ػػابطة
كه ػػلث رلموع ػػات يريبي ػػةر درس ػػت ا موع ػػة الض ػػابطة احملت ػػول التعليم ػػي ع ػػن مكون ػػات احلاس ػػب اآل
بالطريقػػة التقليديػػةر بينمػػا درسػػت ا موعػػات التجريبيػػة الػػثلث احملتػػول نفسػػو مػػن خػػلؿ هػػلث بررليػػات
متعػػددة الوسػػائ ختتل ػ فيمػػا بينهػػا يف توقيػػت مسػػاع التعليػػق الصػػو (قبػػل ظهػػور الػػنص علػػى الشاشػػة-
مصاربان لظهور النص على الشاشة -بعد ظهور النص على الشاشة).
أشػػارت نتػػائج الدراسػػة إىل كجػػود فػػركؽ ذات داللػػة إرصػػائية بػػا ا موعػػة الضػػابطة كا موعػػات
التجريبية الثلث يف التحصيل ادلعريف شلا يدؿ على فاعلية بررليات الوسائ ادلتعددةر بينما مل توجد فركؽ
بػػا ا موعػػات التجريبيػػة يف التحصػػيل ترجػػع إىل اخػػتلؼ مسػػاع التعليػػق الصػػو ر لكػػن اػػلب ا موعػػة
التجريبية ذات التعليق الصو ادلصارب لظهور النص استغرقت كقتان أقل للتعلم.

تحديد األسس التربوية والفنية لتقويت البرمجيات التعليمية:
أجرل صاحل (ُٗٗٗـ) دراسة لتحديد ادلعاير الرتبوية كادلتطلبات الفنية اللزمة نتاج الربرليات
التعليمية يف ادلدرسة الثانويةر اختذت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي من خلؿ استبانات مقننة يك ٌجهػت
إىل عينة عشوائية مػن ادلعلمػا كادلػوجها كأخصػائيي احلاسػب يف ادلػدارس ا هػزة نعامػل للحاسػب اآل ر
أعقػػب ذلػػك إعػػداد قائمػػة مبدئيػػة بادلعػػاير عي ًرضػػت علػػى ادل تصػػا يف رلػػاؿ تكنولوجيػػا التعلػػيم لتحكيمهػػا
كمنه ػػا التوص ػػل إىل قائم ػػة هنائي ػػة بادلع ػػايرر كق ػػد اقتص ػػرت الدراس ػػة عل ػػى صدي ػػد ادلع ػػاير اخلاص ػػة باوظل ػػاط
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اخلمسػ ػة للربرلي ػػات التعليمي ػػة كى ػػي :الت ػػدريت اخلصوص ػػير كالت ػػدريب كادلمارس ػػةر كنظ ػػم احملاك ػػاةر كنظ ػػم
التدريت الذكيةر كنظم التدريت الفائقةر سواين تلك ادلقدمة ب سلوب الوسائ ادلتعددة أك الفائقة.

اشتملت القائمة ادلعدة على (ِّْ) معياران توزعت على سبعة رلػاالت سلتلفػة ىػي :اختػاذ القػرار
ي
بإنتػػاج الربرليػػةر نػػوع الربرليػػة التعليمي ػةر ادلتطلبػػات الفنيػػة ل نتػػاجر التصػػميم الرتبػػوم للربرليػػةر التفاعلي ػػةر
تصميم كاجهة التفاعل مع ادلست دـر ضب جودة الربرلية .كما توصػلت الدراسػة إىل ظلػوذجا مقرترػا
لتطوير الربرليات التعليمية اوكؿ يناسب ا نتاج الفردم كعلى مستول رلموعات العمػل الصػغرةر كالثػاين
يناسب ا نتاج ادلوسع الذم يشرتؾ فيو فريق عمل نجموعات كبرة.
كيف ذات الص ػػدد أج ػػرل ع ػػامر (ََِٔـ) دراس ػػة ى ػػدفت إىل صدي ػػد اوس ػػت الرتبوي ػػة كالفني ػػة
لتص ػػميم كاجه ػػة تفاع ػػل ادلس ػػت دـ الرس ػػومية يف الربرلي ػػات التعليمي ػػة م ػػن خ ػػلؿ تق ػػومي بررلي ػػات ادلررل ػػة
ا عدادية ادلنتجة بواسطة مركز التطػوير التكنولػوجي بػوزارة الرتبيػة كالتعلػيم ادلصػريةر كاختػذت الدراسػة هلهػة
ي
من ػػاىج للبح ػػث ى ػػي :ادلس ػػح ادلي ػػداين دلعرف ػػة م ػػدل اس ػػت داـ الربرلي ػػات التعليمي ػػة يف ادل ػػدارسر كادل ػػنهج
التحليل ػػي لتق ػػومي مكون ػػات كاجه ػػة تفاع ػػل ادلس ػػت دـ الرس ػػومية ال ػػيت تتض ػػمنها ى ػػذه الربرلي ػػاتر كادل ػػنهج
االستقرائي لتحديد قائمة باوست الرتبوية كالفنية كتقوؽلها من قبل ادل تصا.
ػدد م ػػن اودكات يف ى ػػذه الدراس ػػة ى ػػي :االس ػػتبانات كادلق ػػابلت ادلقنن ػػة م ػػع عين ػػة
مت إع ػػداد ع ػ ه
عشوائية من الطلب كادلدرسا كأخصػائيي تكنولوجيػا التعلػيم للتعػرؼ علػى مػدل اسػت دامهم للربرليػات
التعليميػةر كأداة اختبػار إمكانيػػة االسػت داـ لتقوؽلهػػا كالتعػرؼ علػػى نقػاط القػػوة كالضػع فيهػػار يلػي ذلػػك
قائمتا مت إعداعلا اشتملت اوكىل على ادلعاير الرتبوية كالثانية علػى ادلعػاير الفنيػة اللزمػة لتصػميم كاجهػة
تفاعل ادلست دـ الرسومية ).ٖ(GUI
متثل ػػت نتيج ػػة دراس ػػة ع ػػامر (ََِٔـ) يف ق ػػائمتا للمع ػػاير الرتبوي ػػة كالفني ػػة لتص ػػميم كاجه ػػات
تفاعػل ادلسػت دـ الرسػومية لػت :الكائنػات الرسػوميةر إمكانيػة تعػدد ادلهػاـر تفاعػل ادلسػت دـر صػػناديق
احلػ ػوارر القػ ػوائمر اويقون ػػات .ككان ػػت م ػػن أب ػػرز توص ػػيات الدراس ػػة ض ػػركرة توجي ػػو اىتم ػػاـ كلي ػػات الرتبي ػػة
بإكساب الطلب ادلعلما يف سلتل الت صصػات كادلهػارات اللزمػة لتصػميم كإنتػاج الربرليػات التعليميػة
ذات الواجهات الرسومية يث تراعي اوست الرتبوية كالفنية اليت توصلت إليها الدراسة.

Graphical User Interface 1
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التعليق على الدراسات السابقة
ركػػزت الدراسػػات الػػيت اىتمػػت بإنتػػاج الربرليػػات التعليميػػة علػػى إنتاجهػػا باختيػػار ظلػػوذج زلػػدد مػػن
با كم كبر من ظلاذج التصميم التعليمي ادلعركفةر من ىذه الدراسات دراسة بيشوب )(Bishop,1996
ال ػػيت اس ػػت دمت ظل ػػوذج )(R2D2ر كدراس ػػة الس ػػويلم (ُِْْى ػ ػ) كاس ػػت دمت ظل ػػوذج خليس ػػي كتركل ػػب
))Alessi & Trollipر بينمػا اسػت دـ رسػن (ََِٕـ) ظلػوذج ديػك ككػارم )(Dick & Careyر
كمػػا اسػػت دـ احلجػػيلف (ََِٕـ) ظلػػوذج سػػلمة للتصػػميم التعليمػػير فيمػػا أجػػرل القػػبلف (ََِٕـ)
تعديلت على ظلوذج زلمد ادلشيقح.
ظلاذج للتصميم التعليمي لتيلئم رض الدراسة كاسػتي ًدمت النمػاذج
اورت دراسات أخرل ى
كقد ٌ
ذاهتػ ػػا نتػ ػػاج الربرليػ ػػات التعليميػ ػػة كدراسػ ػػة سػ ػػليماف (ََِٔـ)ر كدراسػ ػػة ال ػ ػرباكم (ََُِـ)ر كدراسػ ػػة
الص ػواؼ (ََِْـ)ر كدراسػػة سػػعفاف (ََِٔـ)ر كدراسػػة عبداحلميػػد (ََِٓـ)ر فيمػػا ا ػ ٌورت دراسػػة
صاحل (ُٗٗٗـ) ظلوذجا نتاج الربرليات التعليمية.

اس ػػتفادت الدراس ػػة احلالي ػػة م ػػن ا ا ػػلع عل ػػى ظل ػػاذج التص ػػميم التعليم ػػي ادلس ػػت دمة يف ى ػػذه
الدراسػػات لصػػيا ة بعػػض ا جػرايات اخلاصػػة بػػالنموذج العػػاـ للتصػػميم التعليمػػي ) (ADDIEنػػا يػػتليـ
مع رض الدراسة احلالية.
ارر ػ ػت بع ػػض الدراس ػػات موض ػػوع تنمي ػػة مه ػػارات تص ػػميم كإنت ػػاج الربرلي ػػات التعليمي ػػة ل ػػدل
الطػػلب ادلعلمػػا إمػػا كهػػدؼ رئػػيت للدراسػػة كدراسػػة احلجػػيلف (ََِٕـ) كدراسػػة ال ػرباكم (ََُِـ)
كدراسػة سػػعفاف (ََِٔـ)ر أك كعمليػة ضػػمنية لدراسػة متغػرات أخػػرل كأهرىػا علػػى تعلػيم تصػػميم كإنتػػاج
الربرليػػات التعليميػػة كدراسػػة سػػليماف (ََِٔـ) للتفاعػػل بػػا أسػػاليب الػػتحكم كأظلػػاط الػػتعلمر كدراسػػة
الص ػواؼ (ََِْـ) دلعرفػػة أهػػر اخػػتلؼ ظل ػ الوسػػائل (متعػػددة /فائقػػة) يف برنػػامج الكمبيػػوترر كدراسػػة
عبداحلميد (ََِٓـ) دلعرفة أهر التفاعل با الت صص كظل التعلم.
كاختذت الدراسػات منحيػا رئيسػيا :اوكؿ اقتصػر علػى تنميػة مهػارات اسػت داـ أدكات تػ لي
الوس ػػائ ادلتع ػػددة كدراس ػػة خي ػػدزاؿ ) (Idzal, 1997ري ػػث ت ػػدرب الط ػػلب عل ػػى اس ػػت داـ برن ػػامج
) (ToolBookلت ػ لي الوسػػائ ادلتعػػددة كدراسػػيت سػػليماف (ََِٔـ) كالص ػواؼ (ََِْـ) للتػػدرب
عل ػػى اس ػػت داـ برن ػػامج أكهركي ػػر ) (Authorwareلت ػ لي الوس ػػائ ادلتع ػػددةر أم ػػا ادلنح ػػى الث ػػاين ف ػػاىتم
بتنمية ىذه ادلهارات من خلؿ تدريت عمليػة تصػميم تعليمػي كاملػة كدراسػة الػرباكم (ََُِـ) كدراسػة
احلجػػيلف (ََِٕـ) كدراسػػة سػػعفاف (ََِٔـ) كدراسػػة عبداحلميػػد (ََِٓـ)ر فيمػػا اختصػػت دراسػػة
اورى ػػا
إمساعي ػػل (ََِّـ) بتنمي ػػة مه ػػارات إنت ػػاج بررلي ػػات التعل ػػيم ادل ػػربمج باس ػػت داـ خريط ػػة إنس ػػيابية ٌ
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البارػػث لغػػرض الدراسػػة ارتػػوت علػػى إج ػرايات لتصػػميم بررليػػات التعلػػيم ادلػػربمج مػػن النػػاريتا الرتبويػػة
كالفنيةر كترل البارثة أنو ال يؽلكن اعتبار اخلريطة ا نسابية ظلوذجان كاملن للتصميم التعليمي.

تتفػػق الدراسػػة احلالي ػػة مػػع الدراسػػات ال ػػيت هتػػدؼ إىل تنميػػة مه ػػارات إنتػػاج الربرليػػات التعليميػػة
بواسطة التدرٌب على عملية تصميم تعليمي كاملةر باعتبار أف االقتصار يف التدريب على كيفية اسػت داـ
أدكات ت ػ لي الوسػػائ ادلتعػػددة كرػػدىا ػػر كػ و
ػاؼ نتػػاج بررليػػات تعليميػػة صقػػق أىػػدافان تربويػػة بفاعليػػة
ككفاية.
اختلفت ظلاذج التصميم التعليمػي الػيت مت تػدريب اوفػراد عليهػا نتػاج الربرليػات التعليميػة ريػث
دربت دراسة احلجيلف (ََِٕـ) اوفراد على است داـ ظلوذج سلمةر كدراسة سػعفاف (ََِٔـ) علػى
ٌ
ظلوذج الفارر فيما دربت كلن من دراسة الػرباكم (ََُِـ) كدراسػة عبداحلميػد (ََِٓـ) الطػلب علػى
ذات النموذج الذم مت إعداده كاست دامو يف الدراسة.

كاست دمت البارثة نفت ظلػوذج التصػميم التعليمػي الػذم اىػوٌرت بػو الربرليػة احلاسػوبية التعليميػة
اليت أ ًيعدٌت لغرض الدراسة ريث اعتيًربت إجراياتو ملئمة الست داـ ادلعلمة الفردم.
قيػ ٌدمت كافػػة الدراسػػات ادلهتمػػة بتنميػػة مهػػارات إنتػػاج الربرليػػات لػػدل الطػػلب ادلت صصػػا يف
رلاؿ تقنيات التعليم أك احلاسب التعليمي ضمن مقررات خاصة بإنتاج الربرليات التعليمية كاسرتاتيجيات
لتدريت ىذه ادلقرراتر كمل يكن من با تلك الدراسات أم دراسة هتدؼ إىل تقدمي ىذه ادلهػارات خػارج
ادلقػػررات كربنػػامج تػػدرييب فيمػػا عػػدا دراسػػة القػػبلف (ََِٕـ) الػػيت ىػػدفت لتػػدريب أمنػػاي مركػػز مصػػادر
التعلم على التصميم التعليمي كمحتول معريف عاـ دكف تدريبهم على مهاراتو.

تنفػػرد الدراسػػة احلاليػػة ب هنػػا تركػػز علػػى تقػػدمي مهػػارات إنتػػاج الربرليػػات التعليميػػة ادلعرفيػػة كادلهاريػػة
باسػػت داـ التصػػميم التعليمػػي خػػارج نطػػاؽ ادلقػػررات الدراسػػيةر كلغػػر ادلت صصػػا يف تقني ػات التعلػػيم أك
احلاسب اآل التعليمير ريث ايًبقت على االبػات الػدبلوـ العػاـ يف الرتبيػة كىػن مػن ختصصػات سلتلفػةر
كىذا ما تضيفو الدراسة احلالية للدراسات السابقة.
اخت ػػارت العدي ػػد م ػػن الدراس ػػات الس ػػابقة تطبي ػػق الربرلي ػػات التعليمي ػػة عل ػػى عينت ػػا أك أكث ػػر إم ػػا
بادلقارنػػة بػػا رلموعػػة ضػػابطة ت ػدرس بالطريقػػة التقليديػػة كرلموعػػة يريبيػػة تسػػت دـ الربرليػػةر أك بػػا عػػدة
رلموعات يريبية تست دـ الربرلية ذاهتا كلكن بتصميمات سلتلفة منػو لدراسػة أهػر بعػض ادلتغػرات اخلاصػة
بالتصميم.
اختلفػػت الدراسػػات الػػيت تناكلػػت فاعليػػة بررليػػات الوسػػائ ادلتعػػددة علػػى قيػػاس ن ػواتج سلتلفػػة
لل ػػتعلم باس ػػت داـ ع ػػدد م ػػن اودكات لقي ػػاس ى ػػذه النػ ػواتج :كالتحص ػػيل ادلع ػػريف كمت قياس ػػو باالختب ػػارات
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التحصػػيليةر كالػػتمكن مػػن ادلهػػارات العمليػػة كقيسػػت بواسػػطة بطاقػػات ملرظػػة اوداي العملػػي كبطاقػػات
تقييم ا نتاج النهائي كالتوهيق من خلؿ التسجيلت كادلقابلتر إضافةن إىل االياه الذم مت التعرؼ عليو
من خلؿ استبانات لقياس التغر يف االياهر كما تناكلت بعض ىذه الدراسات نواتج تعلم أخػرل كزيػادة
معدؿ التعلم كخفض زمن التعلم كخفض زمن االختبار.

اختػػارت البارثػة التحقػػق مػػن فاعليػػة الربرليػػة التعليميػة بدراسػػة أهػػره علػػى نػػايا مػػن نػواتج الػػتعلم
علا :اكتساب النواري ادلعرفية كمت بواسػطة اختبػار صصػيلي أيعػد ذلػذا الغػرضر كاكتسػاب ادلهػارات العمليػة
كمت قياسها بواسطة بطاقة لتقييم إنتاج أفراد عينة الدراسة من بررليات الوسائ ادلتعددة.
كما تباينت نتائج ىذه الدراسات رػوؿ اوهػر ا غلػاي لربرليػات الوسػائ ادلتعػددةر كبػالر م مػن
إش ػػارة معظ ػػم الدراس ػػات إىل فاعلي ػػة اس ػػت دامها يف التعل ػػيم؛ إال أف بعضػ ػان منه ػػا مل ي ػػد فركقػ ػان دال ػػة ب ػػا
است دامها أك است داـ الطرؽ التقليدية كدراسة السػويلم (ُِْْى ػ) كدراسػة فيشػر )(Fisher, 1996
كدراسػة كلفلػن ) (Claflin, 2003ر كأيػانكانػت النتػائج فػإف القضػية اوساسػية تكمػن يف مراعػاة شػركط

التعلم عند تصميم الربرليات كتطويرىا؛ لضماف إنتػاج بررليػات تتٌسػم بالكفػاية كالفاعليػة مػع اوخػذ بعػا
االعتبػػار ادل ػوارد كا مكاني ػػات ادلاديػػة كالبش ػرية كى ػػذه االعتبػػارات مت أخػػذىا يف احلس ػػباف خػػلؿ عمليػػات
تصميم كتطوير كتنفيذ بررلية الدراسة احلا .
أشػػارت دراسػػة مولتػػوف ) (Moulton, 2005إىل أف تػػدريب ادلعلمػػا كتنميػػة هقػػافتهم رػػوؿ
موضوع الوسائ ادلتعددة يػل ٌسػن مػن اياىػاهتم كاسػتعداداهتم ضلػو اسػت دامها يف الفصػوؿ الدراسػية لػدمج
التقنية يف التعليم.
كمػػا أشػػارت دراسػػة خيػػدزاؿ ) (Idzal, 1997إىل أف اسػػت داـ برنػػامج ) (ToolBookكػػاف
صػعبان علػػى ادلعلمػػا كػ كؿ تػػدريب ذلػػم علػػى إنتػػاج الوسػػائ ادلتعػػددةر كاقرترػػت الدراسػػة اسػػت داـ برنػػامج
مايكركسوفت بوربوينت ) (MS PowerPointلسهولة التعامل معور كىو ما أخػذت بػو الدراسػة احلاليػة
م ػػن توجي ػػو أف ػراد العين ػػة إىل ا نت ػػاج باس ػػت داـ برن ػػامج بوربوين ػػتر إذ أف ب ػػاقي أدكات الت ػ لي صت ػػاج إىل
تدريب مسبق على است دامها.

اس ػػتفادت الدراس ػػة احلالي ػػة م ػػن نت ػػائج الدراس ػػات ال ػػيت تناكل ػػت عناص ػػر بن ػػاي بررلي ػػات الوس ػػائ
ادلتعػػددة بتوظي ػ نتائجهػػا كإرشػػادات يف تصػػمم بررليػػة الدراسػػة يف العديػػد مػػن الن ػواري كمنهػػا :صديػػد
أنسب أساليب التحكم التعليمي اليت غلب أف تيصمم را بررليات الوسائ ادلتعددة التعليميةر كاسػت داـ
أسػػاليب سلتلفػػة لعػػرض كتنظػػيم ادلػػادة العلميػػة (اوىػػداؼ السػػلوكية -ادلنظمػػات التمهيديػػة)ر كاختيػػار إنتػػاج
الربرليػػة بػػنم التػػدريت اخلصوصػػير كاختيػػار ظلػ الػػتعلم الفػػردمر كاسػػت داـ اسػرتاتيجيات لتقػػدمي التغذيػػة
الراجعػػة يف رػػاالت ا جابػػات الصػػحيحة كاخلااكػػةر كاسػػت داـ برنػػامج مايكركسػػوفت بوربوينػػت (MS
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) PowerPointك داة لعمل اللورة القصصية للربرلية التعليمية ادلعد لغػرض الدراسػةر كشػرح ادلهػاـ بواسػطة
النصوص كعدـ است داـ اوصوات لقراية كافة نصوص الربرلية دلا تيسػببو مػن تشػوي كبػ ي أهنػاي التقػدـ
إىل اوماـ أك الرجوع إىل اخلل ر ريث اقتصر است داـ اوصوات ادلقركية لتقدمي ا رشادات مع ظهورىػا
مصاربة للنصوص.
كم ػػا مت ػػت االس ػػتفادة م ػػن الدراس ػػات ال ػػيت تناكل ػػت مع ػػاير تص ػػميم كتق ػػومي الربرلي ػػات التعليمي ػػة
كدراسة صاحل (ُٗٗٗـ) كدراسة عامر (ََِٔـ) كذلك يف تصميم كاجهة بررلية الدراسةر كبناي بطاقة
لتقييم إنتاج أفراد عينة الدراسة من بررليات الوسائ ادلتعددةر كىي اليت مت را أيضػان تقيػيم بررليػة الدراسػة
من قبل احملكما.
خت ػػتص الدراس ػػة احلالي ػػة ب ػػالتحقق م ػػن فاعلي ػػة بررليػ ػة تعليمي ػػة ص ػػممتها البارث ػػة كاورهت ػػا لتنمي ػػة
مهارات إعداد الوسائ ادلتعددة التعليميةر ريث تناسب ىذه الربرلية االست داـ الفردمر ريث ارتوت
الربرليػػة عل ػى ا وانػػب ادلعرفيػػة اخلاص ػػة بتصػػميم بررلي ػػات الوسػػائ ادلتع ػػددة التعليمي ػػة م ػن خ ػػلؿ ع ػػرض
النم ػ ػػوذج الع ػ ػػاـ للتص ػ ػػميم التعليم ػ ػػي ) (ADDIEنرارل ػ ػػو اخلم ػ ػػت :التحلي ػ ػػلر التص ػ ػػميمر التط ػ ػػويرر
االسػػت داـر التقػػومي .كمػػا ارتػػوت الربرليػػة علػػى ادلهػػارات العمليػػة اللزمػػة مػػن خػػلؿ العػػركض التوضػػيحية
) (Demonstrationلكيفية است داـ الربامج ادل تلفة عداد عناصر الوسائ ادلتعددة.
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الفمل الرابع
إجراءات الدراسة
منهج الدراسة.مجتمع الدراسة وعينتها.بناء أدوات الدراسة:

تمميت البرمجية التعليمية وتحكيمها.



إعداد الختبار التحميلي.



إعداد بطاقة تقييت برمجيات الوسائط المتعددة.

تطبيق تجرية الدراسة.-المعالجة اإلحمائية.
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الفمل الرابع
إجراءات الدراسة
منهج الدراسة
يف ضوي ابيعة الدراسة مت است داـ ادلنهج شبو التجرييب ذك ا موعة الواردة؛ نظران لصغر رجم
عينػػة الدراسػػة كصػػعوبة ضػػب بعػػض ادلتغػرات (الت صػػصر اخلػػربة)ر إضػػافةن إىل مناسػػبة ىػػذا ادلػػنهج ذلػػدؼ
الدراسة كىو قياس فاعلية الربرلية ادلقرترة على تنمية ادلهارات اللزمة عداد الوسائ ادلتعددة التعليمية.
تطلبػػت الدراسػػة قي ػػاس أهػػر ادلتغػػر ادلسػػتقل (الربرليػػة التعليمي ػة ادلقرترػػة) عل ػػى ادلتغ ػرين الت ػػابعا
(التحصػػيل ادلعػػريفر كاوداي ادلهػػارم) لػػرفض أك إهبػػات فرضػػيات الدراسػػة .كقػػد قامػػت البارثػػة بتطبيػػق أداة
الدراس ػػة اوكىل (االختب ػػار التحص ػػيلي) قبلي ػ ػانر أجري ػػت التجرب ػػة بت ػػدريب أف ػ ػراد عين ػػة الدراس ػػة بواس ػػطة
الربرلي ػػةر بع ػػد ذل ػػك مت تطبي ػػق أداة الدراس ػػة اوكىل (االختب ػػار التحص ػػيلي) بع ػػديانر إض ػػافةن إىل تطبي ػػق أداة
الدراسة الثانية (بطاقة تقييم بررليػات الوسػائ ادلتعػددة) لتقيػيم اوداي ادلهػارم مػن خػلؿ تقيػيم الربرليػات
ادلنتجة بواسطة أفراد العينة.
كيف ضوي ذلك راكلت البارثة ضػب بعػض ادلتغػرات ادلاديػة كػالظركؼ ادلكانيػة الػيت جػرت فيهػا
تطبيػػق التجربػػةر ريػػث مت اسػػت داـ معمػػل احلاسػػب اآل بالكليػػة كقػػد تػػوفر فيػػو العػػدد الكػػايف مػػن أجهػػزة
احلاسػػب ادلتص ػػلة باالنرتن ػػت الس ػػت داـ الطالب ػػات كويعه ػػا صت ػػوم عل ػػى ذات ادلواص ػػفاتر كم ػػا مت ت ػػوفر
بعض ادلصادر اللزمة (أقراص مدرلة صتوم على بعض الوسائ ) للستعانة را خلؿ عملية ا نتاج.

مجتمع الدراسة وعينتها
تكوف رلتمع الدراسة مػن (ِٔ) االبػة كىػن ويػع الطالبػات ادللتحقػات بربنػامج الػدبلوـ العػاـ يف
الرتبي ػػة بكلي ػػة الدراس ػػات التطبيقي ػػة كخدم ػػة ا تم ػػع بالري ػػاض خ ػػلؿ الفص ػػل الث ػػاين م ػػن الع ػػاـ الدراس ػػي
ُِْٗى ػ ػَُّْ -ىػ ػػر كق ػػد مت أخ ػػذ وي ػػع أفػ ػراد ا تم ػػع كعين ػػة للدراس ػػة .كك ػػاف اختي ػػار العين ػػة قص ػػديان
لذسباب التالية:
 ت ػػوفر مس ػػتول الس ػػلوؾ ادل ػػدخلي ادللئ ػػم ل ػػدل أفػ ػراد العين ػػةر ري ػػث ير ػ ًددت ادلتطلب ػػات
الس ػػابقة لدراس ػػة الربرلي ػػة كال ػػيت متثل ػػت يف :ا دل ػػاـ بنظري ػػات ال ػػتعلم كص ػػيا ة اوى ػػداؼ
السػػلوكيةر كتػػوفر مسػػتول ملئػػم مػػن مهػػارات اسػػت داـ بعػػض بػرامج احلاسػػب التطبيقيػػة
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) (MS Word, MS PowerPoint, MS Excelإضػافة إىل مهػارات البحػث يف
االنرتنت كصميل ادللفات.
 إمكانية مقابلة أفراد العينة باستمرار ريث أف ويعهن منتظمات بربنامج الدبلوـ خلؿ
فرتة تطبيق الدراسة.
 تػػوفر أجهػػزة راسػػب خ لػػدل الطالبػػات يف ادلنػػزؿر شلػػا ؽلكػػنهن مػػن إعػػادة اسػػتعراض
بررلية الدراسة كالقياـ بعملية ا نتاج.

بناء أدوات الدراسة
أع ٌدت البارثة إضافةن إىل الربرلية التعليميةر رلموعة من اودكات اليت ساعلت يف تطبيق يربة
الدراسة كاحلصوؿ على النتائجر كمتثلت أداتا الدراسة الرئيستاف:
ُ .اختبار صصيلي قبلي /بعدم للجوانب ادلعرفية ادلتضمنة يف الربرلية التعليمية ادلقرترػة لتنميػة مهػارات
إعداد بررليات الوسائ ادلتعددة.
ِ .بطاقػػة تقيػػيم الربرليػػات التعليميػػة لتقيػػيم ا نتػػاج الفعلػػي مػػن بررليػػات الوسػػائ ادلتعػػددة الػػيت قامػػت
الطالبػػات بإنتاجهػػار كتقتصػػر ىػػذه البطاقػػة علػػى تقػػومي الربرليػػات ادلنتجػػة مػػن ريػػث العناصػػر التاليػػة:
ادلقدمػػةر اوىػػداؼر احملتػػولر التقػػومي كالتغذيػػة الراجعػػةر تصػػميم الشاشػػاتر أظلػػاط ا ػػار كالتنقػػلر
توظي الوسائ ادلتعددةر االست داـ.
كفيما يلي عرضػان ل جػرايات اخلاصػة بتصػميم كصكػيم بررليػة الدراسػةر يليػو إعػداد االختبػار التحصػيلير
إعداد بطاقة تقييم بررليات الوسائ ادلتعددة.

تمميت البرمجية التعليمية وتحكيمها:
ى ػػدفت الدراس ػػة احلالي ػػة إىل التحق ػػق م ػػن فاعلي ػػة بررلي ػػة تعليمي ػػة مقرتر ػة لتنمي ػػة مه ػػارات إع ػػداد
الوسػػائ ادلتعػػددة التعليميػػةر كلتحقيػػق ىػػدؼ الدراسػػة قامػػت البارثػػة بتصػػميم كإنتػػاج الربرليػػة احلاسػػوبية
بواسطة برنامج ماكركميديا أكهركير ) (Macromedia Authorware 6.0كفق النموذج العاـ للتصػميم
التعليمي ) (ADDIEكالذم مت تكيي إجراياتو لييلئم رض الدراسة احلالية.

تعػػرض الربرليػػة ادلقرترػػة مرارػػل إعػػداد بررليػػات الوسػػائ ادلتعػػددة بػػدينا مػػن مررلػػة التحليػػل مػػركران
بالتصميمر فالتطويرر فاالست داـر كانتهػاين نررلػة التقػومير ريػث أف ادلهػارات الػيت تتضػمنها ىػذه ادلرارػل
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ىي ادلهارات ادلطلوبة عػداد بررليػات الوسػائ ادلتعػددةر كاعتيػًرب النمػوذج يملئمػان للسػت داـ الفػردم مػن
قبل أفراد عينة الدراسة.
كفيما يلي عرضان خلطوات كمرارل إعداد بررلية الدراسة كصكيمها:

مرحلة التحليل:
ك لت تنفيذ ا جرايات التالية:
 .1تحليل الحاجات التعليمية:

مت صديد احلاجات التعليمية من خلؿ تدريت البارثة لطالبات الدبلوـ العاـ يف الرتبية و
لعدد من
الفصوؿ الدراسيةر كملرظة ر بة الطالبات يف إنتاج مواد تعلم راسوبية صقق أىداؼ الدركس.
كعنػػدما الب ػت البارثػػة مػػنهن يف إرػػدل الفصػػوؿ الدراسػػية إنتػػاج بررليػػات تعليمي ػة دلواضػػيع مػػن
ادلنػػاىج الدراسػػية كنشػػاط اختيػػارمر الرظػػت أف مسػػتول الربرليػػات ادلنتجػػة مل يكػػن مقبػػوالن مػػن النػػاريتا
الرتبوية أك الفنيةر ما يدؿ على عدـ توافر ادلهارات اللزمة عداد الربرليات التعليمية لدل الطالبات.
لذا أمكن صديد احلاجات التعليمية دلوضوع الربرلية كالتا :
 ادلستول الراىن :الطالبات ليست لديهن ادلهارات اللزمة عداد بررليات الوسائ ادلتعددة الػيت
تراعي الشركط الرتبوية كالفنية.
 ادلس ػػتول ادلر ػػوب :االب ػػات ؽل ػػتلكن مه ػػارات إع ػػداد بررلي ػػات الوس ػػائ ادلتع ػػددة ي ػػث تراع ػػي
الشركط الرتبوية كالفنية.
 احلاجات التعليمية :متثلت يف ا وانب التالية:
أ .ا ان ػػب ادلع ػػريف :كمتث ػػل ب ػػالنقص يف ادلعلوم ػػات اخلاص ػػة بالتص ػػميم التعليم ػػي لربرلي ػػات
الوسائ ادلتعددة.
ب .ا انب ادلهارم :كمتثل بالنقص يف ادلهارات اخلاصة باست داـ ظلوذج التصميم التعليمػي
عػ ػػداد بررليػ ػػات الوسػ ػػائ ادلتعػ ػػددةر إضػ ػػافةن إىل الػ ػػنقص يف بعػ ػػض ادلهػ ػػارات ادلتعلقػ ػػة
باسػػت داـ ب ػرامج صريػػر كإنتػػاج عناصػػر الوسػػائ ادلتعػػددة (الصػػورر الصػػوتر الفيػػديور
الصور ادلتحركة).
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 .1تحليل خمائص المتعلمات:
ادلتعلم ػػات ال ػػل تس ػػتهدفهن الربرلي ػػة ى ػػن االب ػػات ال ػػدبلوـ الع ػػاـ يف الرتبي ػػةر كيتمي ػػزف ب ػػبعض
اخلصائص ىي:
أ .ادلررلة الدراسية:
وي ػػع الطالبػ ػػات منتظمػ ػػات بربنػ ػػامج الػ ػػدبلوـ الع ػػاـ يف الرتبيػ ػػةر كالػ ػػذم تيق ٌدمػ ػػو كليػ ػػة الدراسػ ػػات
التطبيقي ػػة كخدم ػػة ا تم ػػع عامع ػػة ادلل ػػك س ػػعودر كيه ػػدؼ إىل إًع ػػداد اخلرغل ػػات احلاص ػػلت عل ػػى درج ػػة
البكػػالوريوس مػػن سلتلػ الت صصػػات ػػر الرتبويػػة للعمػػل كمعلمػػات يف مػػدارس التعلػػيم العػػاـر بتػ ىيلهن
تربوي ػ ػان ن مػ ػػن خػ ػػلؿ برنػ ػػامج أكػ ػػادؽلي يسػ ػػتغرؽ عام ػ ػان كػ ػػاملنر لػ ػػذا فجمػ ػػيعهن راصػ ػػلت علػ ػػى درجػ ػػة
البكالوريوس يف أرد الت صصات شلا يع ،كجود عامل اخلربة نحتول ادلادة العلمية للت صص.
ب .ادلعرفة السابقة احملددة (السلوؾ ادلدخلي):
ويػػع الطالبػػات قػػد أهنػػا الفصػػل اوكؿ مػػن الربنػػامج كالػػذم ػػل بعػػض ادلقػػررات :علػػم نفػػت
الطفول ػ ػػة كادلراىق ػ ػػةر إنت ػ ػػاج كاس ػ ػػت داـ الوس ػ ػػائل التعليمي ػ ػػةر تقني ػ ػػات التعل ػ ػػيم كاالتص ػ ػػاؿر احلاس ػ ػػب اآل
كاس ػػت داماتو يف الت ػػدريتر كى ػػي متطلب ػػات س ػػابقة للس ػػتفادة م ػػن بررلي ػػة الدراس ػػة احلاس ػػوبية؛ ري ػػث أف
إعػػداد بررليػػات الوسػػائ ادلتعػػددة يتطلػػب معرفػػة بنظريػػات علػػم الػػنفت التعليمػػي مػػع تػػوفر بعػػض ادلهػػارات
اللزمة الست داـ برامج احلاسب اآل التطبيقية.
ج .الصحة العامة:
اليوجد تفػاكت بػا الطالبػات فيمػا ؼلػص صػحتهن العامػة كالػيت قػد يكػوف ذلػا تػ هر علػى قػرارات
تصميم كتطوير بررلية الدراسة.
د .احلافز ضلو موضوع التعلم (موضوع الربرلية):
مػػن خػػلؿ تػػدريت البارثػػة للطالبػػات الرظػػت أف لػػديهن رػػافزان ضلػػو تعلػػم موضػػوع اس ػػت داـ
احلاسػػب يف التػػدريتر كمػػع ذلػػك فػػإف البارثػػة مل تكػػن مت كػػدة مػػن اسػػتمرار كجػػود ىػػذا احلػػافز لدراسػػة
ادلوضػوع ذاتيػان بربرليػة تعليميػة خػػارج نطػاؽ ادلقػرراتر كرنػا يكػوف توضػػيح مػربرات دراسػة الربرليػة بإمكانيػػة
اسػػت داـ بررليػػات الوسػػائ ادلتعػػددة الػػيت سػػيتم إنتاجهػػا يف ادلػػدارس خػػلؿ تػػدريبهن ادليػػداين أهػػره يف رفػػز
الطالبات ضلو ادلوضوع.
ق .االياه ضلو موضوع التعلم (موضوع الربرلية):
من خلؿ تدريت البارثة للطالبات يف الفصل الدراسي اوكؿر لي ً
ورظ كجود اياه إغلػاي لػديهن
رػػوؿ اسػػت داـ احلاسػػب اآل يف التػػدريتر ال سػػيما كأف البارثػػة قامػػت باسػػتعراض عػػدد مػػن الربرليػػات
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التعليميػة خػػلؿ تدريسػػها دلقػػرر (احلاسػػب اآل كاسػػت داماتو يف التػػدريت) لعينػػة الدراسػػةر إضػػافةن إىل مػػا
تتطلبو ادلقررات اوخرل من تنفيذ مشاريع كعركض باست داـ احلاسب اآل .
ك .اخلربة يف است داـ احلاسب اآل :
م ػػن خ ػػلؿ نت ػػائج الطالب ػػات يف مق ػػرر احلاس ػػب اآل كاس ػػت داماتو يف الت ػػدريت خ ػػلؿ الفص ػػل
الدراسي اوكؿر لي ً
ورظ أهنن يتفاكتن يف مهارات است داـ احلاسب اآل كبرارلو التطبيقيةر كىػو أمػر أ ًيخػذ
بعا االعتبػار عنػد تصػميم بررليػة الدراسػة؛ لػذا كػاف االختيػار بػ ف يػتم اسػت داـ الربرليػة ذاتيػان كأف تيص َّػمم
بنم التدريت اخلصوصي لعرض ادلعلومات كادلهػارات اللزمػة مراعػاةن للفػركؽ الفرديػة بػا الطالبػاتر كمػا
أف الربرليػػة ارتػػوت علػػى بعػػض العػػركض التوضػػيحية لكيفيػػة اسػػت داـ بعػػض ال ػربامج التطبيقيػػة يف إنتػػاج
الوسائ ادلتعددة كصريرىا.
 .3تحليل الممادر واإلمكانات:
كالتا :

مت صديد ادلصادر اللزمة كا مكانات ادلتوافرة نتاج بررلية الدراسػة كاسػت دامها مػع أفػراد العينػة

أ .ادلصادر العلمية:
مت ا اػػلع علػػى عػػدد مػػن اودبيػػات الػػيت تناكلػػت موضػػوع الوسػػائ ادلتعػػددة التعليميػػة ككيفيػػة
إنتاجهػػا كتقوؽلهػػار كاودبيػػات اخلاصػػة بالتصػػميم التعليمػػي كظلاذجػػور كالدراسػػات السػػابقة الػػيت اسػػت دمت
ظل ػػاذج التص ػػميم التعليم ػػي نت ػػاج الربرلي ػػات التعليمي ػػةر إض ػػافةن إىل ادلراج ػػع اللزم ػػة ب ػربامج احلاس ػػب اآل
اللزمة ل نتاج .كاالستفادة من كل ذلك يف صيا ة احملتول العلمي لربرلية الدراسة.
كمل تكتػ ػ البارث ػػة ب ػػذلك ب ػػل ث ػػت ع ػػن مص ػػادر أخ ػػرلر كقام ػػت ب ػػا الع عل ػػى ع ػػدد م ػػن
الربرليػػات التعليميػػة ادلعػػدة مسػػبقان بواسػػطة الشػػركات ادل تصػػة للسػػتفادة منهػػا خػػلؿ عمليػػات التصػػميم
كالتطوير.
ب .التسهيلت ا دارية:
تػػوفرت التس ػػهيلت ا داري ػػة الػػيت ك ػػاف ذل ػػا أكػػرب اوه ػػر يف ت ػػذليل بع ػػض الص ػػعوبات عن ػػد تطبي ػػق
الدراسةر كمنها التسهيلت ا دارية من قبل عميد الكلية كالوكيلت يف السماح للبارثػة بتطبيػق الدراسػةر
كرجز معمل احلاسب اآل الست دامو خلؿ فرتة التطبيق.
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ج .ادلعوقات:
مثٌلت النواري ادلالية اخلاصة بتكالي احلصوؿ على بعض الػربامج السػت دامها يف ا نتػاج أرػد
ادلعوق ػػاتر شل ػػا جع ػػل البارث ػػة تلجػ ػ الس ػػت داـ بع ػػض التطبيق ػػات ا اني ػػة أك االكتف ػػاي باس ػػت داـ النس ػػخ
التجريبية من بعض الربامج )(Trial Versionر إضافةن إىل اوؿ الوقت اللزـ نتاج الربرليػة كطاصػة أف
عمليػػة ا نتػػاج متػػت بصػػورة فرديػػة بواسػػطة البارثػػةر كمػػا أف الوقػػت ادلتػػاح للتطبيػػق علػػى عينػػة الدراسػػة مثٌػػل
أرد ادلعوقات الرئيسة؛ إذ تزامن تطبيق بررلية الدراسة على العينة مع دراستهن دلقررات ادلستول الثاين من
برنامج الدبلوـ كمع فرتة التدريب ادليداين.
د .ا مكانات ادلتوافرة ل نتاج:
ت ػوافر ل ػػدل البارث ػػة اوجه ػػزة اللزم ػػة نت ػػاج الربرلي ػػة التعليمي ػػة كالت ػػا  :جه ػػاز راس ػػب مكت ػػيب
بادلواصفات التالية :نوع ا هاز DELL P4 3.5GHzر نظاـ التشغيل Windows XPر الذاكرة2 :
GBر الربن ػػامج ادلس ػػت دـ ل نت ػػاجMacromedia Authorware :ر إضػ ػافة إىل الػ ػربامج اوخ ػػرل
اللزمة لتحرير كإنتاج الوسائ ادلتعددةر ملحقات :اابعة مػن نػوع HP LaserJet P1505ر مساعػاتر
كػػامرا فوتو رافيػػة مػػن نػػوع  Canonبدرجػػة كضػػوح 7 Mega Pixelر ككػػامرا فيػػديو مػػن نػػوع Sonyر
إضافة إىل كجود اتصاؿ باالنرتنت  DSLبسرعة) (4 GBللبحث كصميل ما يلزـ من ادللفات كالربامج.
ق .ا مكانات ادلتوافرة للست داـ:
تػ ػوافرت يف الكلي ػػة ع ػػددان م ػػن معام ػػل احلاس ػػب اآل ر كمت اختي ػػار معم ػػل احلاس ػػب رق ػػم ْٗب
لتطبيػػق الدراسػػةر كادلعمػػل ت ػوافرت بػػو التجهي ػزات التاليػػة ْٓ :جهػػاز راس ػػب خ مػػن نػػوع HPر نظػػاـ
التشػػغيلWindows XP :ر الػػذاكرة2 MB :ر تػػوفر فػ رة كلورػػة مفػػاتيح خاصػػة بكػػل جهػػازر كتػػوفر
مساعة رأس مع ميكرفوف لكل جهاز كىو إردل التجهيزات ادلطلوبة منعان لتداخل اوصػوات الصػادرة مػن
بررليػػة الدراسػػة أهنػػاي تشػػغيلها علػػى كػػل جهػػازر إضػػافةن إىل كجػػود جهػػاز للمعلمػػة موصػػوؿ عهػػاز صكػػم
دارة الفصلر كسبورة ذكية مع ملحقاهتار ككجود اتصاؿ باالنرتنت  DSLمتوفر لكافة أجهزة ادلعمل.
ك .ظل است داـ الربرلية:
مت صديػ ػػد الػ ػػنم ادللئػ ػػم السػ ػػت داـ الربرليػ ػػة مػ ػػع أف ػ ػراد عينػ ػػة الدراسػ ػػة بنػ ػػاين علػ ػػى خصائصػ ػػهن
كا مكانػػات ادلتارػػة للتطبيػػقر ككػػاف ظل ػ االسػػت داـ فردي ػان ريػػث قامػػت كػػل االبػػة باسػػتعراض الربرليػػة
تيح ػػو ى ػػذا ال ػػنم م ػػن إمكاني ػػات كإغلابي ػػة الطالب ػػة كمراع ػػاة فرديٌتهػ ػار
كالتفاع ػػل معهػ ػا نفردى ػػار نظػ ػران دل ػػا يي ي
فالطالبػػات ادللتحقػػات بربنػػامج الػػدبلوـ العػػاـ يف الرتبيػػة ينتمػػا لت صصػػات سلتلفػػةر كمػػا أهنػػن يتفػػاكتن يف
تعلمهنر كقد مت تصميم الربرلية بنم التدريت اخلصوصي ب سلوب الوسائ ادلتعددة.
اهتن كسرعة
ٌ
مهار ٌ
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 .4تحليل المحتوى:
مػػن خػػلؿ ا اػػلع علػػى اودبيػػات اخلاصػػة نوضػػوع الدراسػػة مت كضػػع النقػػاط الرئيسػػة دلوضػػوع
الربرلية ككانت كالتا :
أكالن :مررلة التحليل:
ُ.
ِ.
ّ.
ْ.

صليل احلاجات التعليمية.
صليل خصائص ادلتعلما.
صليل ادلصادر كا مكانات.
صليل احملتول.

هانيان :مررلة التصميم:
ُ.

ِ.

ّ.
ْ.
ٓ.
ٔ.
ٕ.

صيا ة اوىداؼ:
أ .صديد اذلدؼ العاـ.
ب .صيا ة أىداؼ اوداي.
صديد احملتول كاختيار التسلسل ادلناسب:
أ .صديد احملتول (صيا ة ادلادة العلمية).
ب .اختيار تسلسل احملتول.
بناي االختبارات.
اختيار االسرتاتيجية التعليمية.
اختيار عناصر الوسائ ادلتعددة.
إعداد السيناريو.
إجراي التقومي التكوي ،دل ط التصميم.

هالثان :مررلة التطوير:
ُ.
ِ.
ّ.
ْ.

احلصوؿ على عناصر الوسائ ادلتعددة ادلتوفرة.
إنتاج عناصر الوسائ ادلتعددة ر ادلتوفرة.
تنفيذ السيناريو كإنتاج الربرلية.
التقومي التكوي ،للربرلية.

رابعان :مررلة االست داـ (التنفيذ):
ُ .صديد النم ادللئم الست داـ الربرلية.
- َُٗ -

ِ .است داـ الربرلية مع ادلتعلما.
خامسان :مررلة التقومي:
ُ .إجراي التقومي ا وا .
كفيما يلي جدكؿ (ُ) يوضح سلرجات كػل مررلػة مػن مرارػل التصػميم التعليمػي الػيت مت اتباعهػا
نتاج بررلية الدراسة احلا :
جدول  :1مخرجات مراحل التمميت التعليمي لبرمجية الدراسة المقترحة
المرحلة

المخرجات

التحليل

العناكين الرئيسة دلوضوعات الربرلية.

التصميم

سيناريو الربرلية.

التطوير

الربرلية التعليمية معدة على قرص مضغوط .CD

االست داـ

تطبيق الربرلية التعليمية كأدكات الدراسة على العينةر كوع البيانات.

التقومي

تقرير فاعلية الربرلية من خلؿ صليل نتائج بيانات التطبيق كاحلصوؿ على النتائج.

مرحلة التمميت:
ك لت تنفيذ ا جرايات التالية:
 .1صياغة األىداف:
أ .صديد اذلدؼ العاـ للربرلية:
متثل اذلدؼ العاـ من الربرلية يف تنمية مهارات إعداد بررليات الوسائ ادلتعددة العلمية كالعمليػة
من خلؿ است داـ النموذج العاـ للتصميم التعليمي.
ب .صيا ة أىداؼ اوداي:
متػػت صػػيا ة أىػػداؼ اوداي بصػػورة إجرائيػػة لتحقػػق يف رلملهػػا اذلػػدؼ العػػاـ ليػػتم التحقػػق منهػػا
بواسػػطة بطاقػػة لتقيػػيم منتجػػات أف ػراد عينػػة الدراسػػة مػػن الربرليػػات التعليميػػة (أداة الدراسػػة الثانيػػة)( .انظػػر
ملحق (ب) -أىداؼ الربرلية)ر اشتقاؽ اوىػداؼ ادلعرفيػة كصػيا تها بصػورة سػلوكية قابلػة للملرظػة
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كالقيػػاس (ملحػػق (د) -أداة الدراسػػة اوكىل -قائمػػة أىػػداؼ االختبػػار التحصػػيلي)ر يػػث ؽلكػػن التحقػػق
منها بواسطة االختبار التحصيلي (أداة الدراسة اوكىل) كما سرد الرقان عند بناي أدكات الدراسة.
 .1تحديد المحتوى واختيار التسلسل المناسب:
بعد صديد اخلطوط العامة للربرلية كصيا ة اوىداؼر مت صديد احملتول كصيا ة ادلادة العلميػة يف
فقػرات كوػػل قصػػرة كمرتابطػػةر كتزكيػػدىا باومثلػػة كا يضػارات الكافيػػةر كقػػد كرد احملتػػول العلمػػي للربرليػػة

يف الفصل الثاين من فصوؿ الدراسة صت عنواف (نمو ا التمميت التعليمي لبرمجية الدراسة).
كم ػػا مت اختي ػػار التسلس ػػل ادللئ ػػم لع ػػرض احملت ػػولر كك ػػاف الرتتي ػػب كف ػػق مرار ػػل ظل ػػوذج التص ػػميم
التعليمي :التحليػلر فالتصػميمر فػالتطويرر فاالسػت داـر فػالتقومي كفػق التسلسػل ا جرائػي خلطػوات إعػداد
بررلية الوسائ ادلتعددة .كنيظٌمت كل مررلة من ادلرارػل اخلمػت يف صػورة موديػوؿ تعليمػير كارتػول كػل
موديوؿ على :مقدمةر أىداؼ ادلررلةر خطوات ادلررلة متسلسػلة كمػا كردت يف النمػوذجر تطبيػق انتقػا
بعد كل خطوةر نشاط يتم تنفيذه بالرجوع لدليل ادلست دـ ادلرفق مع الربرلية.
 .3بناء الختبارات:
مت بناي هلهة أنواع من االختبارات للربرلية كىي:
أ .التطبيق االنتقا :
كىي اختبارات ذاتية داخل كل موديوؿ مػن ادلوديػوالت تيقػدـ داخػل الربرليػةر تليهػا تغذيػة راجعػة
فورية ردؼ تقومي فهم ادلتعلمة لكل خطوة من خطوات النموذجر كمػا تضػمن دليػل ادلسػت دـ ادلرفػق مػع
الربرلية اونشطة التطبيقية اللزمة للتنفيذ.
ب .االختبار التحصيلي:
كىػػو أداة الدراسػػة اوكىل كمت بنػػاؤه يف ضػػوي اوىػػداؼ ادلعرفيػػة الػػيت مت صديػػدىا يف اخلطػػوة اوكىل
مػػن مررلػػة التصػػميمر كتقػػيت كػػل عبػػارة مػػن عبػػارات االختبػػار ىػػدفان مػػن اوىػػداؼ ادلعرفيػػة .كقػػد مت تقػػدمي
االختبار بشكل كرقي ك ل (ِٓ) عبارة مػن نػوع الصػواب كاخلطػ ر ك (َْ) عبػارة مػن نػوع االختيػار مػن
متعددر ليصبح العدد الكلي للعبارات (ٓٔ) عبارة .كسرد تفصيل ذلك عند تناكؿ بناي أدكات الدراسة.
ج .بطاقة تقييم بررلية الوسائ ادلتعددة:
اشتملت البطاقة علػى (َٓ) عبػارة تقػيت كػل منهػا مهػارة أك جػزينا منهػار كىػي ادلهػارات اللزمػة
نتاج بررليات الوسائ ادلتعددة .كسرد تفصيل ذلك عند تناكؿ بناي أدكات الدراسة.
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كمػػا مت تصػػميم دليػػل ادلسػػت دـ ادلرفػػق مػػع الربرليػػة كتضػػمن اونش ػطة التطبيقيػػة اللزمػػة للتنفيػػذ
كاليت كانت نثابة التصميم الورقي للربرليات ادلنتجة بواسطة أفػراد عينػة الدراسػة .ػل الػدليل علػى أنشػطة
ختص ادلرارل اخلمسة للنموذج بواقع نشاط لكػل خطػوة مػن اخلطػوات يػتم فهمػو كتنفيػذه بنػاين علػى مػا مت
عرضو يف بررلية الدراسة من معلومات كمهارات.
 .4اختيار الستراتيجية التعليمية:
مت اختيار ظل التدريت اخلصوصي ك رػد أظلػاط الربرليػات التعليميػة مػن ناريػة اسػرتاتيجية الػتعلم
ادلست دمةر مع تصميم الربرلية كموديوالت تعليمية ب سلوب الوسائ ادلتعددة يػث يتنػاكؿ كػل موديػوؿ
صممت االسرتاتيجية التعليمية على النحو التا :
مررلة من مرارل التصميم التعليمير لذا ي

وضح عنواف الربرليةر مع متهيد مناسب دلوضوعها باست داـ الوسائ ادلتعددة.
أ .مقدمة الربرلية :تي ٌ
ب .التعليمات :رلموعة ا رشادات اليت توضح كيفية االست داـ.
ج .القائمػػة الرئيسػػة :تعػػرض مرارػػل التصػػميم التعليمػػي :التحليػػلر التصػػميمر التطػػويرر االسػػت داـر
التقومي.
د .ادلوديوالت التعليمية (ادلرارل اخلمت للتصميم التعليمي) :ػلتوم كل موديوؿ على:
 مقدمة ادلررلة :كىي نظرة عامة عن ادلررلة.
 أىداؼ ادلررلة :عرض اوىداؼ العامة للمررلة كاليت ينبغي صقيقها عند إمتاـ ادلررلة.
 قائمة ادلررلة :كىي قائمة صتػوم علػى خطػوات ادلررلػة كؽلكػن اختيػار أم خطػوة للبػدي
منها.
 خطػوات ادلررلػػة :احملتػػول العلمػػي لكػػل خطػػوة معركضػػة يف شاشػػات متسلسػػلة كمرتابطػة
لتحقيق اوىداؼ ادلنشودة.
 التطبيق االنتقا  :بعد عرض كل خطػوة مػن خطػوات ادلررلػة يػتم تقػدمي سػؤاؿ مػن نػوع
االختيار من متعدد للت كد من استيعاب اخلطوة.
 التغذيػػة الراجعػػة :يتبػػع ا جابػػة عػػن كػػل س ػؤاؿ تغذيػػة راجعػػة فوريػػة مػػع التعزيػػز يف رػػاؿ
ا جابة الصحيحة أك اخلااكة.
 النشػػاط :كىػػو نشػػاط إجرائػػي يػػتم توجيػػو ادلتعلمػػة لتنفيػػذه يف الػػدليل ادلرفػػق مػػع الربرليػػةر
كبعػػد تنفيػػذ كػػل اونشػػطة سػػيكوف ىنػػاؾ منتجػان هنائيػان عبػػارة عػػن بررليػػة كسػػائ متعػػددة
تعليمية ورد ادلواضيع يف ادلقررات الدراسيةر كتستمر ىذه احللقة ر يتم االنتهاي مػن
كافة خطوات ادلررلة.
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ق .هناي ػػة ادلررل ػػة :رس ػػالة تتض ػػمن ا ش ػػارة إىل أن ػػو مت االنته ػػاي م ػػن ادلررل ػػةر كتق ػػدـ تقريػ ػران ع ػػن أداي
ادلتعلمة خلؿ ادلررلةر كما ترشدىا للنتقاؿ إىل ادلررلػة التاليػةر كعنػد االنتهػاي مػن كافػة ادلرارػل
تكوف بذلك قد انتهت الربرلية.
ك .هناي ػػة الربرلي ػػة :كتع ػػرض رس ػػالة عن ػػد انته ػػاي الربرلي ػػة م ػػع ع ػػرض تقري ػػر ع ػػن مس ػػتول أداي ادلتعلم ػػة
خلذلار كتوفر إمكانية اباعة تقرير عن اوداي الكلي.
كيوضح شكل (ُٓ) االسرتاتيجية التعليمية للربرلية التعليمية اخلاصة بالدراسة:

شكل  :15مخطط الستراتيجية التعليمية لبرمجية الدراسة
 .5اختيار عناصر الوسائط المتعددة:
مت اختيػػار الوسػػائ التعليميػػة ادللئمػػة لعػػرض كػػل جػػزي مػػن أجػزاي الربرليػػةر اعتمػػادان علػػى الػػدمج
با عناصر الوسػائ ادلتعػددة كالتكامػل فيمػا بينهػا لتحقيػق اوىػداؼ ادلنشػودةر مػع مراعػاة خصػائص كػل
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كسػػي مػػن الوسػػائ كمناسػػبتو لعػػرض احملتػػولر كقػػد لػت الربرليػػة اسػػت داـ الوسػػائ التاليػػة :النصػػوصر
الصور الثابتةر الرسوـ اخلطيةر الصور ادلتحركةر اوصوات ادلنطوقةر ادلؤهرات الصوتيةر لقطات الفيديو.
كيوضح الشكل (ُٔ) عناصر الوسائ ادلتعددة ادل تارة لكل جزي من أجزاي الربرلية:
الجزء

عناصرالوسائط المتعددة

مقدمة الربنامج

نصوصر مؤهرات صوتيةر خية قرخنيةر فيلم فلشي للتمهيد دلوضوع الربرلية.

التعليمات

نصوصر صورر صوت منطوؽ.

القائمة الرئيسة

نصوصر رسوـ خطيةر صوت منطوؽر صور.

مقدمة ادلررلة

نصوصر صورر صوت منطوؽ.

أىداؼ ادلررلة

نصوصر صوت منطوؽ.

قائمة ادلررلة

نصوصر صورر صوت منطوؽ.

زلتول اخلطوات

نصوصر صور هابتةر صور متحركةر رسوـ خطيةر مؤهرات صوتيةر لقطات فيديو.

التطبيق االنتقا

نصوص.

التغذية الراجعة

نصوصر صور متحركةر أصوات منطوقة أك مؤهرات صوتية.

النشاط

نصوصر صوت منطوؽر صور.

هناية ادلررلة

نصوصر صوت منطوؽ.

هناية الربنامج

نصوصر صوت منطوؽر مؤهرات صوتية.
شكل  :16اختيار عناصر الوسائط المتعددة لبرمجية الدراسة
 .6إعداد السيناريو:

أع ػ ٌدت البارثػػة سػػيناريو الربرليػػة علػػى مرارػػل كخط ػواتر ريػػث ابتػػدأت برسػػم سلط ػ أك عػػاـ
وجزائهار يليو تفصػيل لكػل شاشػة مػن الشاشػات الرئيسػة باسػت داـ ظلػوذج مقػرتح للسػيناريو ػلتػوم علػى
اوجزاي التالية:
أ .رقػػم الشاشػػة :مت صديػػد رقػػم لكػػل شاشػػة بشػػكل تسلسػػلير يػػث ال تشػػرتؾ شاشػػتاف يف نفػػت
الرقمر كعند كجػود تفػرع مػن إرػدل الشاشػات الرئيسػةر فػإف الشاشػة الفرعيػة ت خػذ رقػم الشاشػة
الرئيسة كييضاؼ إليها ترقيم خخر لتصبح بالنم -ُ :أ.
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ب .نوع الشاشة :ختتل أنواع شاشات الربرليةر فهناؾ شاشة زلتولر كشاشة أسػكلةر كشاشػة تغذيػة
راجعػػةر كشاشػػة لل ػػركجر ك رىػػا مػػن اون ػواع .كقػػد اقرترػػت البارثػػة كضػػع خانػػة لنػػوع الشاشػػة
لتسهيل ترتيب الشاشات كمراجعتها الرقان.
ج .ا ػػزي ادلرئ ػػي :كي ػػتم في ػػو ع ػػرض ش ػػكل الشاش ػػة كم ػػا س ػػتظهر بكاف ػػة مواق ػػع الوس ػػائ عليه ػػا م ػػن
نصوص كصور ك رىار كما يتم صديد اوماكن ادلناسبة لوضع أزرار التفاعل كالتحكم.
د .الوص  :كىو كص الشاشة من ريػث :اولػوافر اخللفيػاتر اخلطػوطر ترتيػب ظهػور الوسػائ ر
أزار ا جرايات كنقاط التفاعل ك رىا.
ق .أمساي ادللفات :يتم است دامها لوضع أمسػاي ملفػات الوسػائ الػيت صتويهػا الشاشػةر كالغػرض مػن
ذلك تسهيل عملية ا نتاج يف ادلرارل اللرقة.
كيوضح الشكل (ُٕ) ظلوذجان للسيناريو اخلاص بالربرلية:
رقت الشاشة3 :
النوع :شاشة مقدمة
الوصف

المرئي

اخللفية:
العنواف الرئيت :رجم اخل  /النم  /اللوف.....
النص :رجم اخل  /النم  /اللوف....
أزار التحكم:
التا ..... :
ترتيب ظهور العناصر:

َٖٞ
تىْ

ْث

تى نٌ تى ب ٞ ٞتى ث  -تى ثى -ٜتى

تى ب - ٞ ٞت

ث تىْٖثب -ٜيَٞث  -تى ٗ

الملفات:

شكل  :17نمو ا سيناريو برمجية الدراسة
كيدر ا شارة إىل أنو مت تصميم السيناريو اخلػاص بالشاشػات الرئيسػة للربرليػة علػى الػورؽر فيمػا
اسػػتي ًدـ برنػػامج مايكركسػػوفت بوربوينػػت ) (Microsoft PowerPointيف عمػػل السػػيناريو التفصػػيلي
لكل شاشات الربرلية لذسباب التالية:
 فاعليػػة ىػػذه الطريقػػة كمػػا أكضػػحتها دراسػػة ليػػو ) (Liu, 2000يف تصػػميم الشاشػػات
مقارنة بالنماذج الورقية ادلعركفة.
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إمكانيػ ػػة معاينػ ػػة الوسػ ػػائ مػ ػػن ريػ ػػث اورجػ ػػاـ كاول ػ ػواف كمػ ػػا سػ ػػتظهر علػ ػػى شاشػ ػػة
احلاسب.
ت ػػوفر خاص ػػية ترتي ػػب توقي ػػت ظه ػػور الكائن ػػات عل ػػى الشاش ػػة يف الربرلي ػػة شل ػػا يغ ػػ ،ع ػػن
اس ػػت داـ النص ػػوص الش ػػاررة ادلطول ػػة لوصػ ػ الشاش ػػات كم ػػا ى ػػو احل ػػاؿ يف النم ػػاذج
الورقية.
إمكانية التعديل بسهولة على أم جزي من أجزاي الشاشة.
إمكانيػ ػػة البػ ػػدي بتطػ ػػوير بعػ ػػض الوسػ ػػائ كتسػ ػػجيل النصػ ػػوص ادلنطوقػ ػػة خػ ػػلؿ مررلػ ػػة
التصميمر ككفقان دلا أشار إليو لوكاتت ) (Locatis, 2001فػإف الطريقػة ادلتبعػة راليػان يف
إنتػػاج بررليػػات الوسػػائ ادلتعػػددة تقػػوـ علػػى البػػدي بتطػػوير ظلػػوذج أك مػػن الربرليػػة فيمػػا
ييعرؼ بػ ) (Rapid Prototypeللحصوؿ على تصور دلا سيكوف عليو ادلنتج النهائي.
إف ىػػذا النمػػوذج تػػتم مراجعتػػو باسػػتمرار كالتعػػديل عليػػو خراجػػو يف صػػورة منػػتج جػػاىز
للست داـ.

 .7إجراء التقويت التكويني لمخطط التمميت:
بعد ا نتهاي من إعداد السيناريو اخلاص بشاشات الربرلية متت مراجعتو مػن قبػل البارثػة للت كػد
من توفر الشاشات سواين بصورة رقمية أك كرقيةر كتتابع ترقيمهار ككضوح ترتيب العناصر على الشاشة.

مرحلة التطوير:
ك لت تنفيذ ا جرايات التالية:
 .1الحمول على عناصر الوسائط المتعددة المتوافرة:
يف ضػػوي مػػامت صديػػده مػػن عناصػػر الوسػػائ ادلتعػػددة يف مررلػػة التصػػميمر كمػػن خػػلؿ السػػيناريو
الػػذم مت إع ػػداده كمراجعت ػػور مت البػػدي يف يمي ػػع عناص ػػر الوسػػائ ادلتع ػػددة م ػػن ادلص ػػادر ادل تلف ػػة ال ػػيت مت
صديدىا يف مررلة التحليل إضافةن إىل بعض ادلصادر اوخرل اليت رصلت عليها البارثػة باتبػاع اخلطػوات
التالية:
أ .مت إنشاي رللدان فرعيان داخل رللد الربرلية كتسميتو "الوسائ ا اىزة" لتنظيم العمل ككضع ما يتم
وع ػػو م ػػن عناص ػػر الوس ػػائ ادلتع ػػددةر كارت ػػول ا ل ػػد ادل ػػذكور عل ػػى ع ػػدد م ػػن ا ل ػػدات كى ػػي:
"صػػور"ر "صػػور متحركػػة"ر "أص ػوات"ر "فيػػديو"ر "رسػػوـ خطيػػة" لتصػػني العناصػػر كفػػق أنواعهػػا
ر ؽلكن الرجوع إليها الرقان بسهولة.
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ب .بػػدأ البحػػث يف ملفػػات احلاسػػب اآل للقصاصػػات الفنيػػة ) (Clip Artادلوجػػودة ضػػمن رزمػػة
برامج مايكركسوفت أكفيت ) (Microsoft Officeكاليت يؽلكن است دامها يف الربرلية.
ج .مت اقتناي بعض اوقراص ادلضغواة اليت صتوم على مكتبات للوسائ ادلتعددة منها:
 أركع الرسوـ من إنتاج شركة ) (Media Softيف عاـ ََُِ.
 مكتبة الصور الشاملة من إنتاج شػركة اخلطيػب ل نتػاج كالتسػويق ر ا صػدار اوكؿ
عاـ َََِ.
 موسػػوعة ادل ػػؤهرات الص ػػوتية الك ػػربل للمحرتف ػػا م ػػن إنت ػػاج ش ػػركة اخلطي ػػب ل نت ػػاج
كالتسويقر ََِٔ.
 موسوعة الصور ادلوصوفة من إنتاج شركة اخلطيب ل نتاج كالتسويقر ََِٕ.
د .البحػػث يف االنرتنػػت كصميػػل عػػدد كبػػر مػػن الوسػػائ ر ريػػث تزخػػر شػػبكة االنرتنػػت بالعديػػد مػػن
ادلواقعر كصتوم على مكتبات من الوسائ ادلتعددة ا انية لغرض است دامهار مع إمكانية صرير
عدد منهار كمن ىذه ادلواقع على سبيل الذكر ال احلصر:
 http://www.afkaaar.com/video موق ػ ػ ػػع أفك ػ ػ ػػار علمي ػ ػ ػػة ػلت ػ ػ ػػوم عل ػ ػ ػػى
العديد من لقطات الفيديو للتجارب ادلعملية.
 http://www.kidcrosswords.com موقػػع ػلتػػوم علػػى العديػػد مػػن الصػػور
ادلتحركة.
 http://www.wallcoo.net دليل ػلتوم على مواقع لصور هابتة أك متحركة.
 http://valkyrieslife.blogspot.com مدكنػ ػ ػػة صتػ ػ ػػوم علػ ػ ػػى العديػ ػ ػػد مػ ػ ػػن
الصور ادلتحركة.
 http://www.imageenvision.com مكتب ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لتحمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػل العدي ػ ػ ػ ػ ػ ػػد م ػ ػ ػ ػ ػ ػػن
القصاصات الفنية.
 http://www.gifanimations.com موقع رلاين لتحميل الصور ادلتحركة.
كيدر ا شارة إىل أف العديد من الوسائ ا اىزة اليت مت احلصوؿ عليها من ادلصادر ادل تلفػة مل
تكن ملئمة للست داـ ادلباشرر كقد تطلب ذلك إجراي عمليات صرير رػ تكػوف ملئمػة السػت دامها
كدرلها داخل الربرليةر كقد متت عمليات التحرير كالتعديل التالية:
ق .تع ػػديل أرج ػػاـ الص ػػورر كألواهن ػػار كزي ػػادة درج ػػة كض ػػورها باس ػػت داـ برن ػػارلي الرس ػػاـ )(Paintر
أدكي فوتوشوب ).(Adobe Photoshop CS2.0
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ك .صويػػل امتػػدادات ملفػػات بعػػض الوسػػائ إىل صػػيغ قياسػػية ؽلكػػن درلهػػا كاسػػت دامها يف برنػػامج
أكهركير كمنها:
 صوي ػػل امت ػػدادات الص ػػور إىل االمت ػػداد ) (jpgباس ػػت داـ برن ػػامج أدكي فوتوش ػػوب
).(Adobe Photoshop CS2.0
 صويػل امتػػدادات ادللفػػات الصػػوتية إىل االمتػداد ) (Wavباسػػت داـ النسػ ة ا انيػػة
من برنامج ).(AVS4You- Video Converter 6
ز .صميػػل لقطػػات الفيػػديو مػػن شػػبكة االنرتنػػت باسػػت داـ الربنػػامج ا ػػاين (Free YouTube
).Downloader
ح .صريػػر لقطػػات الفيػػديو كإضػػافة ادلػػؤهرات اخلاصػػة باسػػت داـ برنػػامج (Windows Movie
).Maker
 .1إنتاا عناصر الوسائط المتعددة غير المتوفرة:
بعػػد وػػع عػػدد مػػن الوسػػائ ا ػػاىزةر مت اختػػاذ الق ػرار بإنتػػاج بع ػػض الوسػػائ
صتاجها الربرلية:

ػػر ادلتػػوفرة الػػيت

كمن العناصر اليت مت إنتاجها:
أ .اوصوات ادلنطوقة:
مت تسػجيل اوصػوات ادلنطوقػة باسػت داـ مسػجل الصػوت ) (Sound Recorderكالػذم يػ
ملحقان بنظاـ التشغيل كيندكز ) (Windows XPكػلتوم على بعض الوظائ منها:





ب .اخللفيات:

إضافة /رذؼ أجزاي من مل صو .
ادلزج با عدة ملفات صوتية.
زيادة /تقليل سرعة الصوت.
إضافة صدل إىل مل الصوت.

مت إنت ػػاج اخللفي ػػات كتركي ػػب بع ػػض الص ػػور كص ػػور قائم ػػة ك ػػل مررل ػػة باس ػػت داـ برن ػػامج أدكي
فوتوشوب ).(Adobe Photoshop CS2.0
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ج .الرسوـ اخلطية:
مت اسػػت داـ برنػػامج مايكركسػػوفت بوربوينػػت )(MS PowerPoint 2007ر دلػػا يتيحػػو مػػن
إمكانية رفظ الرسم كصورة ن تل االمتدادات ).(png, gif, jpg, tif, bmp, wmf
د .مقدمة الربرلية:
كىي عبارة عن فيلم رسوـ متحركػة يػدكر عػن أعليػة تقنيػة الوسػائ ادلتعػددة مػن خػلؿ رػوار بػا
ش صػػية أـ تطلػػب مػػن ابنتهػػا مػػذاكرة الػػدركس مػػن الكتػػابر كتشػػعر االبنػػو بادللػػل الشػػديد كتتسػػايؿ عػػن
اريق ػػة أخ ػػرل لل ػػتعلمر فتظه ػػر ادلعلم ػػة كمعه ػػا ق ػػرص بررلي ػػة كس ػػائ متع ػػددة .كق ػػد مت إنت ػػاج ى ػػذا الف ػػيلم
باست داـ برنارلي.(Falsh 5.0, Adobe ImageReady CS2.0) :
ق .العركض التوضيحية:
كىي لقطات فيديو توضيحية لكيفية است داـ الربامج التطبيقيػة اخلاصػة بإنتػاج كصريػر الوسػائ ر
كقػد مت إنتػاج ىػذه العػركض باسػت داـ برنػامج ) (Demo Creatorأرػد أدكات رلموعػة (Rapid E-
) Learning Suiteلتسػجيل أرػداث شاشػات الكمبيػوتر يف صػورة فيػديور مػع إمكانيػة صريرىػا كإضػافة
ملفػػات صػػوتية كملرظػػات نصػػية علػػى اللقطػػات ادلسػػجلة .باسػػت داـ النس ػ ة التجريبيػػة م ػػن الربنػػامج
) (Trial Versionنتاج العركض التوضيحية التالية:






كيفية است داـ برنامج ) (Sound Recorderلتسجيل اوصوات.
كيفي ػ ػػة اس ػ ػػت داـ برن ػ ػػامج ) (Adobe Photoshopلرتكي ػ ػػب الص ػ ػػور عل ػ ػػى
اخللفيات.
كيفيػة اسػت داـ برنػامج ) (Free YouTube Downloaderلتحميػل لقطػات
الفيديو من االنرتنت.
كيفيػة اسػت داـ برنػامج ) (Windows Movie Makerنشػاي كصريػر لقطػات
الفيديو.
كيفيػػة اسػػت داـ برنػػامج ) (PowerPointلػػدمج الوسػػائ كإضػػافة الفيػػديو كأزرار
التفاعل.

كقد مت يميع عناصر الوسائ ادلتعددة كترتيبها يف ا لػدات كاختيػار ادللئػم منهػا السػت دامو يف
الربرلية.
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 .3تنفيذ السيناريو وإنتاا البرمجية:
بع ػػد و ػػع كصري ػػر كإنت ػػاج عناص ػػر الوس ػػائ ادلتع ػػددة ادلطلوب ػػةر مت تنفي ػػذ الس ػػيناريو كإنت ػػاج بررلي ػػة
الدراسػػة باسػػت داـ برنػػامج ماكركميػػديا أكهركيػػر -ا صػػدار السػػابع )(Macromedia Authorware7
كفق اخلطوات التالية:
أ .إعداد ادل ط االنسياي ):(Flowchart
 البدي بعمػل ادل طػ ا نسػياي بالشػكل (ُٖ) كالػذم يوضػح اريقػة سػر الربرليػة
بػػإدراج اويقونػػات اللزمػػة مػػن برنػػامج أكهركيػػر ككضػػعها علػػى خ ػ تػػدفق الربرليػػة
الرئيت كالذم يشمل ادلقدمة كا اار اوساسي للموديوؿ اوكؿ (مررلة التحليل).

شكل  :18المخطط النسيابي ) (Flowchartلبرمجية الدراسة
- َُِ -

ب .إعدادات الشاشات:
 ضب إعدادات الربرلية بتحديد شاشة العرض جم (ََٖ ×ََٔ) نقطػةر كىػو
احلجػػم القياسػػي يف معظػػم أجهػػزة احلاسػػب لضػػماف تشػػغيلها بوضػػوح علػػى أجهػػزة
ادلعمل أهناي تطبيق يربة الدراسة.
 إدراج اخللفيػػة الرئيسػػةر كمربػػع الػػنص بلػػوف أبػػيض مائػػل إىل الرمػػادمر كمربػػع عن ػواف
الشاشة ليكوف هابتان اواؿ الربرلية.
ج .تنفيذ السيناريو كدمج الوسائ :
 البػػدي بإدخػػاؿ النصػػوص إىل الربرليػػة كف ػػق السػػيناريو ادلع ػػدر كقػػد كاجه ػػت البارث ػػة
صػػعوبة اسػػت داـ النصػػوص مػػن السػػيناريو ادلعػػد بواسػػطة برنػػامج بوربوينػػت؛ بسػػبب
تعامػػل برنػػامج أكهركيػػر مػػع أجزائهػا علػػى أهنػػا صػػور شلػػا غلعلهػػا تشػػغل ريػزان كبػران مػػن
مسػػارة الربرليػػة .لػػذا مت إدخػػاؿ النصػػوص باسػػت داـ النسػػخ كاللصػػق مػػن برنػػامج
ككردر أك بتحريره مباشرة يف برنامج أكهركير.
 إنشاي عدد من اوظلاط يف برنامج لتنسيق النصوص (عنواف رئيت -عنواف فرعي-
نػػص عػػادم -تغذيػػة راجعػػة ل جابػػة الصػػحيحة )....-لي ػتم اسػػت دامها كتطبيقهػػا
على كافة النصوص ادلشارة.
 اس ػ ػػتراد الوس ػ ػػائ اوخ ػ ػػرل إىل الشاش ػ ػػات (الص ػ ػػور -الرس ػ ػػوـ اخلطي ػ ػػة -الص ػ ػػور
ادلتحركة -الفيديو) كترتيب أماكنها كمزامنتها يف الظهور مع اوصوات.
د .تطويرأظلاط التفاعل كالتحكم:
صممت البارثة الربرلية بنم التحكم احلر الذم يتيح إمكانية التنقل بػا الشاشػات إىل اومػاـ
ٌ
أك اخلل ر كما ؽلكن اخلركج من الربرليػة يف أم كقػتر مػع تػوفر رريػة الػذىاب إىل قائمػة الربرليػة الرئيسػة
(مرارػ ػػل التصػ ػػميم التعليمػ ػػي)ر أك االنتقػ ػػاؿ إىل قائمػ ػػة ادلررلػ ػػة مػ ػػن خػ ػػلؿ أزرار علػ ػػى كػ ػػل شاشػ ػػة مػ ػػن
الشاشات.
متت بررلة بعض أزرار الشاشات ععلها ر نشطة ر يتم ظهور ويػع العناصػر علػى الشاشػةر
كبذلك تينبٌو ادلست دـ إىل إمكانية االنتقاؿ إىل شاشة أخرل.
 إدراج أزرار التفاع ػ ػػل كال ػ ػػتحكم يف ا ا ػ ػػار الػ ػ ػرئيتر ك ػ ػػل اوزرار التالي ػ ػػة (بداي ػ ػػة
الربرليةر التعليماتر خركج) كما بالشكل (ُٗ).
 إدراج أزرار التفاعل كالتحكم اخلاصة بشاشات كػل مررلػة مػن ادلرارػل بوضػعها يف
شاشة ا اار الرئيت للمررلة كضب خصائصهار كارتوت كل شاشة على اوزرار
- ُُِ -

التاليػػة (الرئيسػػيةر قائمػػة ادلررلػػةر التػػا ر السػػابقر اباعػػةر خػػركج) كمػػا ىػػو موضػػح
بالشكل (َِ) كالشكل (ُِ).
 عم ػ ػػل شاش ػ ػػات االختب ػ ػػار االنتق ػ ػػا كض ػ ػػب ا ػ ػػرؽ التعزي ػ ػػزر كبررل ػ ػػة خلي ػ ػػة التق ػ ػػومي
كارتساب النقػاط يػث صتسػب (َُ) درجػات لكػل إجابػة صػحيحةر كصػفر يف
رالة ا جابة اخلااكة كما بالشكل (ِِ).
 بررلػػة شاشػػات هنايػػة كػػل مررلػػة يػػث تعطػػي تقري ػران عػػن أداي ادلسػػت دـر كمػػا يػػتم
تعطيػػل أزرارم التػػا كالسػػابق جب ػػار ادلس ػػت دـ للنتقػػاؿ إىل القائمػػة الرئيس ػػة أك
قائمة ادلررلة من أكذلا كما بالشكل (ِّ).
 بررلة شاشات اخلركج من الربرلية يث تكوف متوافرة اواؿ الوقػتر كعنػد الضػغ
على زر اخلركج يتوجو ادلست دـ لشاشة للت كد مػن ر بتػو بػاخلركجر أك إلغػاي اومػر
كالعودة إىل الربرلية مرة أخرل كما يوضح ذلك شكل (ِْ).

شكل  :19شاشة القائمة الرئيسة لبرمجية الدراسة

- ُِِ -

شكل  :11شاشة قائمة فرعية لموديول التحليل في برمجية الدراسة

شكل  :11شاشة محتوى في برمجية الدراسة

- ُِّ -

شكل  :11شاشة تطبيق انتقالي وتغذية راجعة

شكل  :13شاشة نهاية الموديول (المرحلة) في البرمجية

- ُِْ -

شكل  :14شاشة الخروا من البرمجية
ق .إنتاج دليل ادلست دـ:
مت إنتػػاج الػػدليل ادلرفػػق مػػع الربرليػػة يػػث ػلتػػوم علػػى اونشػػطة اللزمػػة للتنفيػػذر كارتػػول الػػدليل
على:
أ .معلومات عن كيفية تشغيل كتنصيب الربرليةر كضب ا عدادات اللزمة للشاشات.
ب .ادلرارل اخلمت كتتضمن كل مررلة:
 مقدمة تعريفية.
 أىداؼ ادلررلة.
 اونشػ ػػطة مرتب ػػة بػ ػػالرتقيم (رق ػػم النشػ ػػاطر رقػ ػػم الص ػػفحة)ر ري ػ ػث ي ػ ػتم إرشػ ػػاد
مس ػػت دمة الربرلي ػػة بع ػػد انتهائهػ ػا م ػػن ا جاب ػػة ع ػػن سػ ػؤاؿ التطبي ػػق االنتق ػػا
بالتوجو إىل الدليل لتنفيذ النشاط ادلطلوب.
ج .ظلاذج متنوعة لشاشات السيناريو يتم االستعانة را عند عمل سيناريو الربرلية.
د .جػػدكؿ لػػبعض اوفعػػاؿ القابلػػة للملرظػػة كالقيػػاس نجاالهتػػا كمسػػتوياهتا ادل تلفػػة يػػتم
االسرتشاد را لصيا ة أىداؼ الربرلية اليت سيتم إنتاجها.
ق .صفحات فار ة ؽلكن للمست دـ االستعانة را لتدكين بعض ادللرظات(.انظر ملحػق
(ح)  -دليل االست داـ).
- ُِٓ -

وتجدر اإلشارة إلى أنو:
 مت ػػت االس ػػتفادة م ػػن تص ػػميم كيري ػػب الشاش ػػات اخلاص ػػة ب ػػادلوديوؿ اوكؿ ( مررل ػػة التحلي ػػل)
الست دامها كإاار عمل لباقي ادلرارل مع إجراي التعديلت اللزمة.
 استغرقت عملية ا نتاج كقتان اويلن ختللتها عمليػات يريػب مسػتمرة بتشػغيل الربرليػة للت كػد مػن
عم ػ ػػل وي ػ ػػع مكوناهت ػ ػا بالش ػ ػػكل الص ػ ػػحيحر كم ػ ػػا مت ػ ػػت االس ػ ػػتفادة م ػ ػػن ملرظ ػ ػػات احملكم ػ ػػا
كاقرتاراهتم.
 مت تطوير دليل ادلست دـ كالتعديل عليو باستمرار ليتوافق يف أنشطتو كزلتواه مع زلتول الربرلية.
 .4التقويت التكويني للبرمجية:
خػػلؿ تطػػوير الربرليػػة كانػػت البارثػػة يػػرل عمليػػات يريػػب كتنقػػيح باسػػتمرار للت كػػد مػػن سػػلمة
الركاب بػا أجزائهػار كعمػل الوسػائ ادل تلفػة بشػكل صػحيح .كبعػد االنتهػاي مػن تطػوير الربرليػةر بػدأت
البارثة بتجهيزىا للتحكيم.
مت عػػرض الربرليػػة مػػع دليػػل ادلسػػت دـ علػػى رلموعػػة مػػن احملكمػػا ادل تصػػا يف رلػػاؿ تكنولوجيػػا
التعليم لتحكيمها باست داـ بطاقة أعدهتا البارثة ذلذا الغرضر كىي ذات البطاقة اليت استي دمت لتقيػيم
ا نتػػاج الفعلػػي وف ػراد عينػػة الدراسػػة مػػن بررليػػات الوسػػائ ادلتعػػددة( .انظػػر ملحػػق (أ) -خطػػاب السػػادة
احملكما) (ملحق (ج) -بطاقة تقييم بررلية الدراسة) (ملحق (ز) -قائمة ب مساي السادة احملكما).
كلتسػػهيل تفسػػر النتػػائج اسػػت دمت البارثػػة اوسػػلوب التػػا لتحديػػد مسػػتول ا جابػػة عػػن بنػػود
اوداة .ريث مت إعطاي كزف للبػدائل( :موافػق بشػدة=ٓر موافػق=ْر إىل رػد مػا=ّر ػر موافػق=ِر ػر
موافق إالقان=ُ)ر مت تصني تلك ا جابات إىل مخسػة مسػتويات متسػاكية ادلػدل مػن خػلؿ ادلعادلػة
التالية:
طول الفئة = (أكبر قيمة -أقل قيمة) ÷ عدد بدائل األداة = (1881 = 5 ÷ )1-5

لنحصل على التصني ادلوضح عدكؿ (ِ) كالتا :

- ُِٔ -

جدول  :1توزيع الفئات وفق التدرا المستخدم في أداة الدراسة
مدل ادلتوسطات

الوص
موافق بشدة

ُِٓ,ََ – ْ,

موافق

ُْْ,َِ – ّ,

إىل رد ما

ُّٔ,َْ – ِ,

ر موافق

ُِٖ,َٔ – ُ,

ر موافق إالقان

ََُ,َٖ – ُ,

كمػػن خػػلؿ تقيػػيم السػػادة احملكمػػا كاحملكمػػات لربرليػػة الدراسػػة مت احلصػػوؿ علػػى النتػػائج
التالية ادلوضحة يف جدكؿ (ّ):
جدول  :3المتوسطات الحسابية لعناصر التقييت الرئيسة
ادلتوس احلساي*

عناصر التقييم
التقومي كالتغذية الراجعة

ْٖٖ,

أظلاط ا ار كالتنقل

ْٖٕ,

اوىداؼ

ْٕٓ,

االست داـ

ْٓٔ,

احملتول

ْٖٓ,

تصميم الشاشات

ّْٓ,

توظي الوسائ ادلتعددة

ِّْ,

ادلقدمة

ّٔٔ,
ْٓٓ,

الدرجة الكلية للتقييم
* ادلتوس من ٓ درجات

تشػػر النتػػائج يف جػػدكؿ (ّ) إىل اتفػػاؽ احملكمػػا علػػى مليمػػة الربرليػػة التعليميػػة ادلعػػدة للتطبيػػقر
ريث بلغ متوس الدرجة الكلية لتقييمها من قبل احملكما (ٓٓ )ْ,من أصل (ٓ) شلا يعػ ،أف الربرليػة
مناسبة للتطبيق على أفراد عينة الدراسة.

- ُِٕ -

كقػػد تصػ ٌدرت أسػػاليب التقػػومي كالتغذيػػة الراجعػػة بنػػود التقيػػيم نتوسػ بلػػغ (ٖٖ)ْ,ر تليهػػا أظلػػاط
ا ػ ػ ػػار كالتنقػ ػ ػػل نتوس ػ ػ ػ (ٖٕ)ْ,ر اوىػ ػ ػػداؼ نتوس ػ ػ ػ (ٕٓ)ْ,ر فسػ ػ ػػهولة االسػ ػ ػػت داـ نتوس ػ ػ ػ
(ٓٔ)ْ,ر فاحملتول العلمي نتوسػ (ٖٓ)ْ,ر فتصػميم الشاشػات نتوسػ (ّٓ)ْ,ر فتوظيػ الوسػائ
ادلتعددة نتوس (ِّ)ْ,ر كأخران مقدمة الربرلية نتوس بلغ (ٔٔ.)ّ,
كقػػد أشػػار احملكمػػوف إىل بعػػض ادللرظػػات كمت إج ػراي التعػػديلت اللزمػػة لتكػػوف الربرليػػة جػػاىزة
للست داـر كمن ىذه التعديلت:











تعديل بعض اوصوات ادلنطوقة كادلؤهرات الصوتية.
تصويب بعض اوخطاي ا ملئية كالنحويةر كعلمات الرتقيم.
إدراج زر لت طي ادلقدمة أك االستمرار.
إعادة بررلة بعض أزرار الشاشات ليتم تعطيلها كشاشة هناية ادلررلة ريث يتم تعطيل زر التا .
إضػػافة شاشػػة بدايػػة لكػػل مررلػػة (موديػػوؿ) لفصػػلها عػػن ادلررلػػة السػػابقة كعػػدـ االكتفػػاي بشاشػػة
قائمة ادلررلة كفاصل با ادلرارل ادل تلفة.
عرض التعليمات يف بداية الربرلية مع كجود زر الستدعائها يف أم كقت.
إعداد قرص الربرلية ليعمل بواسطة التشغيل التلقائي )(autorunر كقدمت است داـ برنامج (1st
) Autorun Expressأرػػد ال ػربامج ا انيػػة مفتورػػة ادلصػػدر عػػداد قػػرص الربرليػػة للعم ػػل
بواسطة التشغيل التلقائي.
إرفػػاؽ ب ػرامج التشػػغيل اللزمػػة مػػع القػػرص اخلػػاص بالربرليػػة ر ػ يػػتمكن ادلسػػت دـ مػػن تنصػػيبها
ليتم تشغيل الربرلية بصورة صحيحة.
إعادة ترقيم اونشطة ادلوجودة يف الدليلر ريػث ظهػرت أرقامهػا مغػايرة دلػا ىػي عليػو يف شاشػات
الربرلية.

كمػػا مت يريػػب الربرليػػة اسػػتطلعيان علػػى رلموعػػة صػػغرة مكونػػة مػػن (ّ) أفػراد (معلمتػػا كمشػرفة
تربويػػة) بغػػرض الكش ػ عػػن صػػعوبات االسػػت داـ قبػػل البػػدي باسػػت دامها مػػع أف ػراد عينػػة الدراسػػة .كقػػد
أشرف إىل عدـ هبات الصوت خلؿ بعض أجزائهػا مػن ريػث االرتفػاع كاالطلفػاض شلػا جعػل البارثػة تعيػد
تسجيل بعػض ادلقػااع الصػوتية كالتعليقػاتر كمػا أف اوصػوات ادلصػاربة للنقػر علػى أزرار الػتحكم كانػت
ر ملئمة كقد متت إعادة اختيارىا.

مرحلة الستخدام (التنفيذ):
كسن على ذكرىا عند استعراض تطبيق يربة الدراسة.
- ُِٖ -

مرحلة التقويت:
بعػػد تطبيػػق الربرليػػة علػػى الطالبػػاتر كصليػػل نتػػائج الدراسػػة .مت صديػػد فاعليتهػػا علػػى اكتسػػاب
الطالبات للنواري ادلعرفية كادلهارية اخلاصة بإعداد بررليػات الوسػائ ادلتعػددةر كسػن علػى ذكرىػا الرقػان
عند تفسر النتائج.

إعداد الختبار التحميلي:
إعداد الختبار:
مت تصميم االختبار التحصيلي (القبلي /البعدم) لقياس صصػيل الطالبػات للجوانػب ادلعرفيػة الػيت
تض ػػمنتها الربرلي ػػة التعليمي ػػةر كادلتمثل ػػة يف مرار ػػل التص ػػميم التعليم ػػي اللزم ػػة ع ػػداد بررلي ػػات الوس ػػائ
ادلتعددة كما اقرترها ظلوذج الدراسة.
كقػػد مت إعػػداد فقػرات االختبػػار التحصػػيلي بنػػاين علػػى قائمػػة باوىػػداؼ السػػلوكية ادلصػػا ة بصػػورة
قابلة للملرظة كالقياس كاليت مثٌلت اوىداؼ ادلعرفيػة للربرليػة( .انظػر ملحػق (د) -أداة الدراسػة اوكىل-
قائمة أىداؼ االختبار التحصيلي).
صمم االختبار بالنم ادلوضوعير كارتول على سؤالا :اوكؿ من نػوع الصػواب كاخلطػ يمكونػان
ي
مػػن (ِٓ) عبػػارةر لكػػل عبػػارة ارتمػػاالف إمػػا الص ػواب أك اخلط ػ  .كالس ػؤاؿ الثػػاين مػػن نػػوع االختيػػار مػػن
متعدد كتكوف من (َْ) عبارةر لكل عبارة أربعة إجابػات زلتملػة ت خػذ الرمػوز :أ -ب -ج -د .كبػذلك
كاف العدد الكلي لعبارات االختبار (ٓٔ) عبارة.
كقد مت ختصيص درجة كاردة ل جابة الصحيحة عن كػل عبػارةر كصػفر ل جابػة اخلااكػةر كعليػو
فإف الدرجة الكلية للختبار تساكم (ٓٔ) درجة .كما مت كضع تعليمات ا جابة عػن أسػكلة االختبػار يف
البداية على أف يتم تدكين ا جابات يف ظلوذج خاص أيرفًق مع أسكلة االختبار.

صدق الختبار التحميلي:
 .1المدق الظاىري:
مت عػػرض االختبػػار التحصػػيلي علػػى رلموعػػة مػػن احملكمػػا ادل تصػػا يف رلػػاؿ تكنولوجيػػا التعلػػيم
مرفقان بقائمة اوىداؼ وخذ خرائهم روؿ بنود االختبار من ريث:
ُ .مناسبة بنود االختبار التحصيلي وىدافو (مناسب /ر مناسب).
- ُِٗ -

ِ .دقة صيا ة بنود االختبار التحصيلي (دقيقة /ر دقيقة).
كقػػد اسػػتفادت البارثػػة مػػن خراي كمرئيػػات احملكمػػار ريػػث متػػت صػػيا ة بعػػض الفق ػراتر كخػػرج
االختبار التحصيلي يف صورتو النهائية( .انظر ملحق (د) -قائمػة أىػداؼ االختبػار التحصػيلي -مصػفوفة
اوىداؼ -أداة الدراسة اوكىل :االختبار التحصيلي)
كبتحليل البيانات اليت مت احلصوؿ عليها من احملكما اتضحت النتائج التالية:
جدول  :4معادلت نسب اتفاق المحكمين على مدى مناسبة بنود الختبار التحميلي ألىدافو
(ن=)8

معدالت االتفاؽ

البياف
مدل مناسبة بنود السؤاؿ اوكؿ لذىداؼ

ََ%ٗٗ,

مدل مناسبة بنود السؤاؿ الثاين لذىداؼ

ّّ%ٖٗ,

مدل مناسبة بنود االختبار لذىداؼ

ٕٓ%ٖٗ,

جدول  :5معادلت نسب اتفاق المحكمين على مدى دقة صياغة بنود الختبار التحميلي
(ن=)8

معدالت االتفاؽ

البياف
مدل دقة صيا ة بنود السؤاؿ اوكؿ

ََ%ْٗ,

مدل دقة صيا ة بنود السؤاؿ الثاين

ٕٔ%ٗٔ,

مدل دقة صيا ة بنود االختبار

ُٕ%ٗٓ,

يتضػػح مػػن النتػػائج الػػيت مت احلصػػوؿ عليهػػا يف ا ػػدكلا (ْ) ك(ٓ) إوػػاع احملكمػػا علػػى مناسػػبة
االختبػػار التحصػػيلي لغػػرض الدراسػػةر إذ بلغػػت نسػػبة اتفػػاؽ احملكمػػا علػػى مػػدل مناسػػبة بنػػود االختبػػار
التحص ػػيلي وىداف ػػو (ٕٓ )%ٖٗ,كم ػػا ى ػػو موض ػػح يف ج ػػدكؿ (ْ)ر كم ػػا يش ػػر ج ػػدكؿ (ٓ) إىل نس ػػبة
اتفػػاؽ احملكمػػا علػػى مػػدل دقػػة صػػيا ة بنػػود االختبػػار كالػػيت بلغػػت (ُٕ .)%ٗٓ,شلػػا يعػػ ،أف االختبػػار
مناسب للتطبيق على أفراد عينة الدراسة.

- َُّ -

 .1صدق التساق الداخلي:
مت رساب صدؽ االتسػاؽ الػداخلي .ريػث يوضػح جػدكؿ (ٔ) أف قيمػة معامػل الثبػات بطريقػة
كػػودر-ريتشارسػػوف بلغػػت (ٖٗ)َ,ر فيمػػا بلغػػت قيمتػػو بطريقػػة التجزئػػة النصػػفية (ٖٖ .)َ,شلػػا يػػدؿ علػػى
نسبة هبات مرتفعة للختبار التحصيلي.
جدول  :6معامالت ثبات الختبار
عدد البنود

هبات كودر-ريتشارسوف

هبات التجزئة النصفية

ٓٔ

َٖٗ,

َٖٖ,

ثبات الختبار التحميلي:
مت الت كػػد مػػن هبػػات االختبػػار التحصػػيلي بطريقػػة إعػػادة االختبػػار علػػى عينػػة اسػػتطلعية مػػن ػػر
أف ػراد عين ػػة الدراس ػػةر كتكون ػػت العين ػػة االس ػػتطلعية م ػػن (ِّ) االب ػػة (معلم ػػات قب ػػل اخلدم ػػة) مت تطبي ػػق
االختبػ ػػار التحصػ ػػيلي علػ ػػيهنر إعػ ػػادة تطبيػ ػػق نفػ ػػت االختبػ ػػار بفػ ػػارؽ زمػ ػػ ،مدتػ ػػو هله ػ ػة أسػ ػػابيع بػ ػػا
االختب ػػارين .كرس ػػاب مع ػػاملت ارتبػ ػػاط التطبي ػػق اوكؿ ب ػػالتطبيق الث ػػاين باسػ ػػت داـ معادل ػػة "برسػ ػػوف-
."Person
جدول  :7معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين التطبيق األول والتطبيق الثاني لالختبار
التحميلي (العينة الستطالعية :ن=)13

معامل االرتباط

مستول الداللة

ََّٕٓ,

ََُ,

كبتحليػػل البيانػػات كجػػد أف معامػػل االرتبػػاط بػػا االختبػػارين بلػػغ (َّٕٓ )َ,كمػػا يوضػػح ذلػػك
جػػدكؿ (ٕ)ر ككانػػت قيمتػػو دالػػة عنػػد مسػػتول (َُ )َ,شلػػا يعػػ ،هبػػات االختبػػار التحصػػيلي عنػػد تطبيقػػو
أكثر من مرة.

إعداد بطاقة تقييت برمجيات الوسائط المتعددة:
إعداد بطاقة التقييت:
مت تصميم بطاقة تقييم الربرليات التعليميػة لقيػاس أداي الطالبػات للجوانػب ادلهاريػة الػيت تضػمنتها
الربرلية التعليميةر كادلتمثلػة يف ا نتػاج الفعلػي مػن بررليػات الوسػائ ادلتعػددة .كاقتصػرت ىػذه البطاقػة علػى
تقييم الربرليات ادلنتجة مػن ريػث العناصػر التاليػة :ادلقدمػةر اوىػداؼر احملتػولر التقػومي كالتغذيػة الراجعػةر
- ُُّ -

تصػػميم الشاشػػاتر أظلػػاط ا ػػار كالتنقػػلر توظي ػ الوسػػائ ادلتعػػددةر االسػػت داـر كقػػد مت إعػػداد بنػػود
البطاقة بناين على قائمة أىداؼ اوداي كاليت مثٌلت اوىداؼ ادلهارية للربرلية (اتظر ملحػق (ب) -أىػداؼ
الربرلية -أىداؼ اوداي).
ل ػػت البطاق ػػة (ْٓ) عب ػػارة توزع ػػت عل ػػى (ٖ) زل ػػاكر كالت ػػا  :ادلقدم ػػة (ّ)راوى ػػداؼ (ْ)ر
احملتول (ٖ)ر التقومي كالتغذية الراجعػة (ٖ)ر تصػميم الشاشػات (ْ)ر أظلػاط ا ػار كالتنقػل (ٗ)ر توظيػ
الوسػػائ ادلتعػػددة (ُُ)ر االسػػت داـ (ٔ)ر كمت صديػػد مسػػتول ا جابػػة علػػى بنػػود البطاقػػة بإعطػػاي كزف
للب ػ ػػدائل لك ػ ػػل عب ػ ػػارة( :مواف ػ ػػق بش ػ ػػدة=ٓر مواف ػ ػػق=ْر إىل ر ػ ػػد م ػ ػػا=ّر ػ ػػر مواف ػ ػػق=ِر ػ ػػر مواف ػ ػػق
إالقان=ُ).

صدق بطاقة التقييت من المحكمين:
بعػػد تصػػميم البطاقػػة مت الت كػػد مػػن الصػػدؽ الظػػاىرم ذلػػا عػػن اريػػق عرضػػها علػػى رلموعػػة مػػن
احملكم ػػا ادل تص ػػا يف رل ػػاؿ تكنولوجي ػػا التعل ػػيم لتقي ػػيم بن ػػود البطاق ػػة م ػػن ري ػػث مناس ػػبة العب ػػاراتر كمت
االكتفاي بصدؽ احملكما نظران لعدـ إمكانيػة تػوفر إنتػاج سػابق ميػع الطالبػات (أفػراد عينػة الدراسػة) مػن
بررليػػات الوسػػائ ادلتعػػددة حلسػػاب هبػػات البطاقػػة .كيػػدر ا شػػارة إىل أف البطاقػػة الػػيت مت صكيمهػػا ىػػي
ذات البطاقػة الػػيت اسػػتي دمت لتقيػػيم الربرليػػة التعليميػػة ادلعػػدة للدراسػػةر كبتحليػػل البيانػػات الػػيت مت احلصػػوؿ
عليها من احملكما اتضحت النتائج التالية:
جدول  :8معامالت نسب اتفاق المحكمين على مدى مناسبة بنود بطاقة تقييت البرمجيات ن=8
معدالت االتفاؽ

البياف
بنود ادلعلومات العامة

ٗٓ%ٗٔ,

بنود ادلقدمة

ََ%ََُ,

بنود اوىداؼ

ٕٓ%ّٗ,

بنود احملتول

ْْ%ٖٗ,

بنود التقومي كالتغذية الراجعة

ْْ%ٖٗ,

بنود تصميم الشاشات

ََ%ََُ,

بنود أظلاط ا ار كالتنقل

ُٔ%ٖٗ,

بنود توظي الوسائ ادلتعددة

ََ%ََُ,

بنود االست داـ

ََ%ََُ,
ْٔ%ٖٗ,

بنود البطاقة

- ُِّ -

تشر النتائج اليت مت احلصػوؿ عليهػا يف جػدكؿ (ٖ) إىل إوػاع احملكمػا علػى مناسػبة بنػود بطاقػة
تقيػػيم الربرليػػات لغػػرض الدراسػػةر إذ بلغػػت نسػػبة اتفػػاؽ احملكمػػا علػػى مػػدل مناسػػبة البنػػود الػػيت ارتوهتػػا
البطاقػػة (ْٔ)%ٖٗ,ر كمل يػػر البارثػػة سػػول تعػػديلت افيفػػة متثلػػت يف تعػػديل صػػيا ة بعػػض العبػػارات.
كبذلك خرجت البطاقة يف صورهتا النهائية (انظر ملحق (ى ػ) -أداة الدراسػة الثانيػة :بطاقػة تقيػيم بررليػات
الوسائ ادلتعددة).

تطبيق تجربة الدراسة
سار تطبيق الدراسة على النحو التا :
ُ .مت أخذ ادلوافقة اللزمة لتطبيػق يربػة الدراسػة يف كليػة الدراسػات التطبيقيػة كخدمػة ا تمػع عامعػة
ادللك سعود بالرياض (مقر عمل البارثة) من عميد الكلية( .انظر ملحػق (ك) -خطػاب ادلوافقػة
على تطبيق يربة الدراسة).
 .مت صديػػد الػػنم الفػػردم السػػت داـ الربرليػػة التعليميػػة مػػع الطالبػػاتر ريػػث مت اسػػت دامها ذاتيػان
بواسػػطة تفاعػػل كػػل االبػػة مػػع الربرليػػة نفردىػػا خػػلؿ ا لسػػات التدريبيػػة الػػيت عيقػػدت يف معمػػل
احلاسب اآل ر كاقتصر دكر البارثػة علػى إعطػاي مقدمػة تعريفيػة بدايػة كػل جلسػة كرػل ادلشػاكل
الفنية اليت قد تصارب تشغيل الربرلية دكف التدخل لشرح زلتواىا.
ّ .مت التنسيق با البارثة كبػا أسػتاذات ادلقػررات ادل تلفػة كالػل يقمػن بتػدريت الطالبػات غلػاد
كقػػت ييلئػػم ويػػع الطالبػػات لتطبيػػق الدراسػػةر كمت االتفػػاؽ علػػى أف يكػػوف اللقػػاي نعػػدؿ سػػاعة
أسبوعيان كدلدة أربعة أسابيع.
ْ .مت يهيز معمل احلاسب اآل رقم (ْٗ-ب) بكلية الدراسات التطبيقية كخدمة ا تمع بالبديعػة
كاآل :
 الت كد من عمل كافة اوجهزة اليت سيتم است دامها.
 الت كد من توفر ادللحقات اخلاصة بكل جهاز (الف رة -لورة ادلفاتيح -السماعة).
 تشػػغيل بررليػػة الدراسػػة كمت اكتشػػاؼ أف بعػػض أجزائهػا التعمػػل بسػػبب عػػدـ كجػػود
بػ ػرامج التش ػػغيل اللزم ػػة يف ا ه ػػاز .ل ػػذا مت تنص ػػيب الػ ػربامج اللزم ػػة (Flash
).Player
 نسخ أقراص الربرلية ) (CDعلى عدد الطالبات كإعداده ليعمل تلقائيان.
 ابع دليل االست داـ على عدد الطالبات كعمل كش للحضور يف كل جلسة.
- ُّّ -

ٓ .بػػدأ اللقػػاي اوكؿ باسػػتقباؿ الطالبػػات يف ادلعمػػل كالرتريػػب رػػن كشػػرح أىػػداؼ الربرليػػة كإجراياهتػا
كإعطػػاي كػػل االبػػة نسػ ة مػػن دليػػل االسػػت داـر كمػػا مت تطبيػػق االختبػػار التحصػػيلي قبليػان علػػى
ويع االبات عينة الدراسة كعددىن (ِٔ) االبة ويعهن أجرين االختبار يف كقت كارد.
ٔ .مت تنظيم ا دكؿ الزم ،لسات يربة الدراسة كالتا :
 اوس ػ ػ ػػبوع اوكؿ :التعريػ ػ ػ ػ بالدراس ػ ػ ػػة كأى ػ ػ ػػدافها كإجراياهت ػ ػ ػػار كتطبي ػ ػ ػػق االختب ػ ػ ػػار
التحصيلي قبليان.
 اوسبوع الثاين :ا لسة اوكىل -مررلة التحليل.
 اوسبوع الثالث :ا لسة الثانية -مررلة التصميمر كا الع علػى اونشػطة ادل َّنفػذة
ي
دلررلة التحليل.
 اوسػػبوع الرابػػع :ا لسػػة الثالثػػة -ادلرارػػل :التطػػوير كاالسػػت داـ كالتقػػومير كاالاػػلع
على سيناريو الربرليات ادلعد من قبل الطالبات.
ي
ٕ .عقػػب كػػل جلسػػة مت إعطػػاي الطالبػػات النس ػ ة ادلعػػدة مػػن الربرليػػة للمررلػػة الػػيت ختػػص ا لسػػة
لتشغيلها يف ادلنزؿ كاالستفادة منها يف تنفيذ التطبيقات ادلوجودة بالدليل.
ٖ .ايبٌ ػق االختب ػػار التحص ػػيلي بع ػػديان عل ػػى وي ػػع االب ػػات عين ػػة الدراس ػػة كع ػػددىن (ِٔ) االب ػػة يف
ا لسػػة اوخػػرة قيبيػػل فػػرتة االختبػػارات النهائيػػةر كقػػد مت اسػػتلـ الربرليػػات كالػػدليل مػػن الطالبػػات
الذم ارتول على اونشػطة ادلنفػذة كالسػيناريو اخلػاص بكػل بررليػة مػع الربرليػات الػيت مت إنتاجهػا
علػػى قػػرص مػػدمج ) (CDأك فػػلش )(Flashر ككػػاف ع ػػدد اودلػػة كالربرليػػات ادلسػػتلمة (ِْ)
دليلن كبررليةن تعليميةن متعدد ىة الوسائ ر فيما اعتذرت االبتاف عن تسليم الربرليات كالدليل.
ٗ .بعػػد تطبيػػق االختبػػار التحصػػيلي بعػػديان كاسػػتلـ الربرليػػات ادلنفػػذة مػػن قبػػل الطالبػػات مت االاػػلع
عليها عددان من ادلراتر بدأت البارثة بتقييمها باست داـ البطاقة اليت أعدهتا ذلذا الغرض.
َُ .بعد تطبيق أدكات الدراسة علػى الطالبػاتر مت تفريػغ نتػائج الدراسػة كمعا تهػا إرصػائيان بواسػطة
رزمػػة ال ػربامج ا رصػػائية )(SPSS؛ لتحديػػد فاعليػػة الربرليػػة علػػى اكتسػػاب الطالبػػات للن ػواري
ادلعرفيػػة كادلهاريػػة اخلاصػػة بإعػػداد بررليػػات الوسػػائ ادلتعػػددةر كسػػن علػػى ذكرىػػا الرق ػان عنػػد
تفسر النتائجر كما دكنت البارثة بعض ادللرظات للستفادة منهػا عنػد تفسػر النتػائجر كاختػاذ
القرارات اللزمة لتحسا النسخ ادلستقبلية من بررلية الدراسة.
ُُ .يف ضوي النتائج اليت مت احلصوؿ عليها متت مناقشتها كتقدمي التوصيات كاقرتاح ادلواضػيع البحثيػة
ادلستقبلية.

- ُّْ -

المعالجة اإلحمائية
مت است داـ اوساليب ا رصائية التالية:
ُ .ادلتوسطات احلسابية كالتكرارات كالنسب ادلكوية حلساب مدل اتفاؽ احملكما على مليمة الربرلية
التعلبيمية ادلعدة لغرض الدراسة.
ِ .اختبار كلكوكسوف ( )Wilcoxonلداللة الفركؽ با رلموعتا مرتابطتا الختبار صحة الفرض
اوكؿ.
ّ .اختبار مربع كام (كاِ) ( ودة التوزيع) الختبار الفرض الثاين كالتعرؼ على مدل كجود اختلؼ
با التكرارات ادلشاىدة كادلتوقعة وداي الطالبة يف بنود التقييم اليت تضمنتها بطاقة ا نتاج العملي.

- ُّٓ -

الفمل الخامس
النتائج ومناقشتها والتوصيات والمقترحات
عرض النتائج:

إجابة السؤال األول.



إجابة السؤال الثاني.



إجابة السؤال الثالث.

مناقشة النتائج.توصيات الدراسة.-الدراسات المقترحة.

- ُّٔ -

الفمل الخامس
النتائج ومناقشتها والتوصيات والمقترحات
عرض النتائج
بعػػد تطبيػػق أدكات الدراسػػة مت احلصػػوؿ علػػى البيانػػات كصليلهػػا السػػت لص النتػػائج كعرضػػهار
نص على:
كذلك ل جابة عن سؤاؿ الدراسة الرئيت الذم ٌ
م ــا فاعلي ــة برمجي ــة تعليمي ــة مقترح ــة تتن ــاول النم ــو ا الع ــام للتم ــميت التعليم ــي ف ــي تنمي ــة

مهارات إعداد الوسائط المتعددة التعليمية لطالبات الدبلوم العام في التربية؟
كاستلزـ ذلك ا جابة عن أسكلة الدراسة الفرعية التالية:

ُ .ما ظلوذج التصميم التعليمي ادللئم لتنمية مهارات إعداد الوسائ ادلتعددة التعليمية لطالبات
الدبلوـ العاـ يف الرتبية؟
ِ .ما فاعلية الربرلية التعليمية ادلقرترة على التحصيل ادلعريف للمفاىيم اوساسية ادلتعلقة بإعداد
الوسائ ادلتعددة التعليمية لطالبات الدبلوـ العاـ يف الرتبية؟
ّ .ما فاعلية الربرلية التعليمية ادلقرترة على تنمية ادلهارات العملية ادلتعلقة بإعداد الوسائ ادلتعددة
التعليمية لطالبات الدبلوـ العاـ يف الرتبية؟
كفيما يلي عرضان للنتائج اليت مت التوصػل إليهػا جابػة أسػكلة الدراسػة بالتسلسػل الػذم كردت فيػو
كما يلي:

إجابة السؤال األول:
 .1ما نمو ا التمميت التعليمي المالئت لتنمية مهارات إعداد الوسائط المتعددة التعليمية
لطالبات الدبلوم العام في التربية ؟
مت ػػت ا جاب ػػة ع ػػن السػ ػؤاؿ اوكؿ م ػػن خ ػػلؿ مراجع ػػة اودبي ػػات ال ػػيت تتعل ػػق بنم ػػاذج التص ػػميم
التعليمػير كمت اسػػت داـ النمػػوذج العػػاـ ) (ADDIEمػػع تكييػ إجراياتػػو لغػػرض الدراسػػة احلاليػػةر كاعتيػًرب
النموذج يملئمان للست داـ الفردم يف إعداد الوسائ ادلتعددة التعليمية.

- ُّٕ -

كيوضح الشكل (ِٓ) ظلوذج الدراسة ادلقرتح:

شكل  :15نمو ا الدراسة المقترح )(ADDIE
يتكوف النموذج من مخسة مرارل رئيسة ىي:
ُ.
ِ.

ّ.

ْ.

ٓ.

التحليػػل ) :(Analysisىػػي عمليػػة صديػػد مػػا ينبغػػي أف صتويػػو الربرليػػة مػػن :معلومػػاتر
مهاراتر اياىات.
التصميم ) :(Designصديد ويع ادلواصفات الرتبوية كالفنية للربرلية :أىػداؼ الربرليػةر
اونشػ ػػطة كاومثلػ ػػةر مواصػ ػػفات النصػ ػػوص كالصػ ػػور كالرسػ ػػوـر االس ػ ػرتاتيجية التعليميػ ػػةر
تصميم الشاشات كإنتاج ادل ط الورقي اخلاص بالربرلية (السيناريو).
التطوير ) :(Developmentصويل ادلواصفات التعليمية كالفنية (السػيناريو) إىل بررليػة
كسػػائ متعػػددةر كإج ػراي عمليػػة التقػػومي التكػػوي ،للربرليػػة قبػػل إخ ػراج النس ػ ة النهائيػػة
منها.
االسػ ػػت داـ ) :(Implementationعملي ػ ػػة االس ػ ػػت داـ الفعلػ ػػي للربرلي ػ ػػة ادلنتج ػ ػػة يف
بيك ػ ػػات ال ػ ػػتعلم احلقيقي ػ ػػةر كت ػ ػػدريب اوف ػ ػراد عل ػ ػػى اس ػ ػػت دامهار كو ػ ػػع بيان ػ ػػات التق ػ ػػومي
ا وا .
التقػػومي ) :(Evaluationتقريػػر مػػدل فاعليػػة الربرليػػة ككفايهتػػا بواسػػطة نتػػائج البيانػػات
اليت مت وعهار ردؼ صسا النس ة ادلستقبلية منها.

- ُّٖ -

لػػت ك ػػل مررل ػػة م ػػن ادلرارػػل عل ػػى ع ػػدد م ػػن ا ج ػراياتر كق ػػد مت اس ػػتعراض زلت ػػول النم ػػوذج
بالتفصيل يف الفصل الثاين من الدراسة صػت عنػواف (ظلػوذج التصػميم التعليمػي لربنػامج الدراسػة) .كمػا مت
اس ػػت داـ ذات النم ػػوذج نت ػػاج الربرلي ػػة التعليمي ػػة اخلاص ػ ػة بالدراس ػػةر كق ػػد عرض ػػت ا ج ػ ػرايات ادلتبع ػػة
عدادىا يف الفصل الرابع من فصوؿ الدراسة.

إجابة السؤال الثاني:
 .1ما فاعلية البرمجية التعليمية المقترحة على التحميل المعرفي للمفاىيت األساسية المتعلقة
بإعداد الوسائط المتعددة التعليمية لطالبات الدبلوم العام في التربية ؟
متػػت ا جابػػة عػػن السػؤاؿ الثػػاين مػػن أسػػكلة الدراسػػة باختبػػار الفػػرض اوكؿ مػػن فرضػػيات الدراسػػة
نص على:
كالذم ٌ

"ل توجــد فــروق دالــة إحمــائياً عنــد مســتوى ( )1815≤αبــين متوســط درجــات أف ـراد عينــة
الدراسة في التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحميلي".

كللتحقق من صحة الفرض قامػت البارثػة باسػت داـ اختبػار كلكوكسػوف ( )Wilcoxonلداللػة
الفػػركؽ بػػا رلمػػوعتا مرتابطتػػا للتعػػرؼ علػػى داللػػة الفػػركؽ بػػا درجػػات ا موعػػة التجريبيػػة يف اختبػػار
القراية القبلي كالبعدم (رسنر ََِْـ) .كا دكؿ (ٗ) يوضح النتائج اليت مت احلصوؿ عليها.
جدول  :9اختبار ولكوكسون لدللة الفروق بين درجات عينة الدراسة في التطبيق القبلي والبعدي
لالختبار التحميلي (ن=)16

العدد

متوس
الرتب

رلموع
الرتب

البعدم أقل من القبلي

َ

َََ,

َََ,

البعدم أكرب من القبلي

ِٔ

َُّٓ,

ََُّٓ,

البعدم يساكم القبلي

َ

ا موعات

- ُّٗ -

قيمة Z
ْْٔ,

مستول
الداللة
ََََ,

التعليق
دالة عند مستول
ََُ,

يتض ػػح م ػػن ا ػػدكؿ رق ػػم (ٗ) أف قيم ػػة (ز) بلغ ػػت (ْٔ)ْ,ر كى ػػي قيم ػػة دال ػػة إرص ػػائيان عن ػػد
مس ػػتول أقػ ػػل مػ ػػن (َٓ)َ,ر شلػ ػػا يش ػػر إىل كجػ ػػود فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة إرصػ ػػائية بػ ػػا درجػ ػػات االختبػ ػػار
التحصيلي القبلي كالبعدمر كذلك لصاحل التطبيق البعدم.
كمػػا كانػػت درجػػات ويػػع االبػػات عينػػة الدراسػػة يف االمتحػػاف البعػػدم أعلػػى منهػػا يف االمتحػػاف
القبلػػي شلػػا يػػدؿ علػػى فاعليػػة الربرليػػة التعليميػػة ادلقرترػة علػػى التحصػػيل ادلعػػريف للمفػػاىيم اوساسػػية ادلتعلقػػة
بإعداد الوسائ ادلتعددة لدل االبات الدبلوـ العاـ يف الرتبية.
كب ػ ػػذلك ن ػ ػػرفض الف ػ ػػرض ال ػ ػػذم ي ػ ػػنص عل ػ ػػى" :ال توج ػ ػػد ف ػ ػػركؽ دال ػ ػػة إرص ػ ػػائيان عن ػ ػػد مس ػ ػػتول
( )َ,َٓ≤αبا متوس درجات أفراد عينة الدراسة يف التطبيق القبلي كالبعدم للختبار التحصيلي".

إجابة السؤال الثالث:
 .3ما فاعلية البرمجية التعليمية المقترحة على تنمية المهارات العملية المتعلقة بإعداد الوسائط
المتعددة التعليمية لطالبات الدبلوم العام في التربية ؟
متت ا جابة عن السؤاؿ الثالث مػن أسػكلة الدراسػة باختبػار الفػرض الثػاين مػن فرضػيات الدراسػة
ص على:
كالذم ن ٌ

"ل توجد فروق دالة إحمائياً عند مسـتوى ( )1815≤αبـين التكـرارات المشـاىدة والمتوقعـة
ألداء الطالبات في المحاور التي تضمنتها بطاقة تقييت اإلنتاا العملي".

كللتحقق من صحة الفػرض قامػت البارثػة باسػت داـ اختبػار مربػع كػام (كػاِ) ( ػودة التوزيػع)
للتعػػرؼ علػػى مػػدل كجػػود اخػػتلؼ بػػا التك ػرارات ادلشػػاىدة كادلتوقعػػة وداي الطالبػػة يف بنػػود التقيػػيم الػػيت
تضمنتها بطاقة ا نتاج العملي (رسنر ََِْـ) .كا دكؿ (َُ) يوضح النتائج اليت مت التوصل ذلا.
كيتضح من ا دكؿ رقم (َُ) أف متوس الدرجة الكلية لتقييم الطالبات بالبطاقة بلغ (ْٗ)ّ,
من أصل (ٓ) شلا يشر إىل كجود اختلؼ با التكرارات ادلشاىدة كادلتوقعة وداي الطالبػة يف بنػود التقيػيم
اليت تضمنتها بطاقة ا نتاج العلمي.

- َُْ -

جدول  :11المتوسطات الحسابية لعناصر التقييت الرئيسة
ادلتوس احلساي*

عناصر التقييم
ادلقدمة

ّْٖ,

اوىداؼ

ِّٔ,

احملتول

ّْٔ,

التقومي كالتغذية الراجعة

ّّٗ,

تصميم الشاشات

َْٓ,

أظلاط ا ار كالتنقل

ّْٓ,

توظي الوسائ ادلتعددة

ُّٗ,

االست داـ

َِْ,
ّْٗ,

الدرجة الكلية للتقييم
* ادلتوس من ٓ درجات

كقػػد تص ػ ٌدر بنػػد احملتػػول قائمػػة اوداي ادلهػػارم وف ػراد عينػػة الدراسػػة نتوس ػ قػػدره (ّٔ)ْ,ر يليػػو
تصػػميم الشاشػػات نتوس ػ (َٓ)ْ,ر سػػهولة االسػػت داـ نتوس ػ (َِ)ْ,ر فػػالتقومي كالتغذيػػة الراجعػػة
نتوس ػ ػ (ّٗ)ّ,ر فتوظي ػ ػ الوسػ ػػائ ادلتعػ ػػددة نتوس ػ ػ (ُٗ)ّ,ر فادلقدمػ ػػة نتوس ػ ػ (ْٖ)ّ,ر ف ظلػ ػػاط
ا ار كالتنقل نتوس (ْٓ)ّ,ر كأخران اوىداؼ نتوس بلغ (ِٔ.)ّ,
كمػػا اطلفضػػت متوسػػطات بعػػض بنػػود تقيػػيم بررليػػات أف ػراد عينػػة الدراسػػةر إذ كػػاف أدناىػػا بنػػد
اوىػػداؼ نتوس ػ بلػػغ (ِٔ )ّ,مػػن أصػػل (ٓ) ريػػث أف بعػػض الربرليػػات ادلنتىجػػة بواسػػطة الطالبػػات مل
ي
تػػتم صػػيا ة أىػػدافها بطريقػػة سػػلوكية صػػحيحة خاليػػة مػػن اوخطػػاير فيمػػا مل تػيػورد معظػػم الربرليػػات اذلػػدؼ
العػػاـ منهػػا بشػػكل صػريح يف بدايػػة الربرليػػة .يليػػو بنػػد أظلػػاط ا ػػار كالتنقػػل إذ بلػػغ متوسػػطو (ْٓ )ّ,مػػن
أصل (ٓ) بسبب كجود بعض اوخطاي التقنية با ركاب الربرلية.
كللتع ػػرؼ عل ػػى نت ػػائج اوداي ادله ػػارم وفػ ػراد عين ػػة الدراس ػػة عل ػػى ك ػػل بن ػػد م ػػن بن ػػود البطاق ػػةر مت
رسػػاب التكػرارات كالنسػػب ادلكويػػة كادلتوسػػطات احلسػػابية لكػػل بنػػدر كترتيبهػػا تنازليػان يػػث أف البنػػد الػػذم
يػل ٌقق رقم (ُ) يف الرتتيب يع ،توفر ادلهارة بدرجة كبرة لدل الطالبات .كما مت رساب قيمػة مربػع كػام
(ك ػػاِ) الختب ػػار ج ػػودة التوزي ػػع بوج ػػود تػ ػ هر داؿ إرص ػػائيان عل ػػى اوداي ادله ػػارم عن ػػد مس ػػتويات دالل ػػة
(َٓ )َ,أك (َُ .)َ,كا دكؿ (ُُ) يوضح النتائج بالتفصيل.

- ُُْ -

جدول  :11التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية
وترتيبها تنازلياً لمستوى تقييت برمجيات عينة الدراسة (ن=)14

اختبار مربع كاي للتعرف على الختالف بين التكرارات المشاىدة والمتوقعة (جودة التوزيع)

ُٔ

ِ

ِ

ُ

ّ

ٕٔٔ,

ّٖ,

ّٖ,

ِْ,

ُِٓ,

ُٖ

ِ

ُ

ّ

َٕٓ,

ّٖ,

ِْ,

ُِٓ,

ُُ

ّ

ّ

ْ

ّ

ْٖٓ,

ُِٓ,

ُِٓ,

ُٕٔ,

ُِٓ,

ت

َُ

ِ

ُ

ٖ

ّ

%

ُْٕ,

ّٖ,

ِْ,

ّّّ,

ُِٓ,

موافق
بشدة

ـ

بنود التقييم

ُ

صتوم الربرلية على متهيد مناسب للفكة ت
ادلستهدفة.
%

ِ

يرتب التمهيد ارتبااان كهيقان نوضوع ت
الربرلية.
%

ّ

يرب التمهيد با اخلربات السابقة للمتعلم ت
كبا موضوع الربرلية.
%

موافق

إىل رد
ما

المق ـدم ـ ـة

ْ

التمهيد شيق كمثر كغلذب االنتباه.

ٓ

توضح الربرلية اذلدؼ العاـ الذم اورت ت
من أجلو.
%

ٔ

صدد الربرلية اوىداؼ الفرعية بصيغة ت
صحيحة قابلة للملرظة كالقياس.
%

ٕ

تعرض الربرلية اوىداؼ بلغة سهلة يفهمها ت
ادلتعلم.
%

ٖ

صقق الربرلية اوىداؼ اليت اورت من ت
أجلها.
%

ٗ

يتناسب احملتول ادلعركض مع القيم ت
اوخلقية.
ََُ,َ %

قيمة مربع كام

الرتتيب

ر
موافق

ر
موافق
إالقان

ادلتوس
احلساي

ُِْ,

َٖ**ّّ,

ِ
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ُ
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ّ

ّّّ,

َٖ**ُّ,

ْ

األى ـ ـداف
ِ

ُ

ْ

ُٕ

ّٖ,

ِْ,

ُٕٔ,

َٖٕ,

ٕ

ٖ

ْ

ِ

ّ

ِِٗ,

ّّّ,

ُٕٔ,

ّٖ,

ُِٓ,

ُِ

ّ

ُ

ٓ

ّ

ََٓ,

ُِٓ,

ِْ,

َِٖ,

ُِٓ,

ُٔ

ّ

ِ

ِ

ُ

ٕٔٔ,

ُِٓ,

ّٖ,

ّٖ,

ِْ,

َُٓ,

ٕٔ**ِٕ,

ْ

ّٖٓ,

ٖٓٓ,

ّ

ّٕٔ,

ُٕ**ُٓ,

ِ

ِْٗ,

َٖ**ّّ,

ُ

المحت ـ ـوى
ِْ
ٓ

َُ

ِ

ٕ

َُ

ؼللو احملتول من اوخطاي ا ملئية ت
كالنحوية.
%

َِٖ,

ُْٕ,

ّٖ,

ِِٗ,

ِّ

ُ

ُُ

زلتول الربرلية صحيح كدقيق من النارية ت
العلمية.
%

ٖٗٓ,

ِْ,

ت

ِّ

ُ

%

ٖٗٓ,

ِْ,

ُِ

ّ

ٖٕٓ,

ُِٓ,

ُِ

يتناسب زلتول الربرلية مع الفكة ادلستهدفة.

ُّ

لغة الربرلية كاضحة كمناسبة للفكة ادلوجهة ت
ذلا.
%

- ُِْ -

ََٓ,

----

ُ

ّْٓ,

ٕٔٓ,

ٖ

ْٔٗ,

ُٕ**َِ,

ِ

ْٔٗ,

ُٕ**َِ,

ِ

ْٖٖ,

َٓ**ُّ,

ْ

ُْ

يعرض الربرلية احملتول بتسلسل كتتابع ت
سهل صقيق اوىداؼ
%
منطقي يي ٌ

ُٓ

تتوفر يف الربرلية التعريفات كاومثلة الكافية ت
كا يضارات روؿ ادلوضوع.
%

ُٔ

احملتول ادلعركض ذك قيمة علمية كتربوية ت
جيدة تي ٌربر بررلتو
%

ُٕ

تيق ٌدـ الربرلية متارين كأنشطة متنوعة تتعلق ت
باحملتول.
%

ُٖ

تيوفٌر الربرلية اختبارات مررلية توضح تق ٌدـ ت
ادلتعلم.
%

ُٗ

تيػ ٌوفر الربرلية اختبارات هنائية ردؼ قياس ت
التحصيل.
%

َِ

ترتب أسكلة التقومي ب ىداؼ الربرلية ت
كزلتواىا.
%

ُِ

تيق ٌدـ الربرلية تغذية راجعة يف راالت ت
ا جابة الصحيحة كاخلااكة.
%

ِِ

تتنوع أساليب التعزيز كالتغذية الراجعة ت
(صوتر صور متحركة).
%

ِّ

تتميز شاشات الربرلية بتصميمات هابتة ت
كمتناسقة ر النهاية.
%

ِْ

ترتيب العناصر على الشاشة الواردة كاضح ت
كمريح للعا.
%

ِٓ

كمية النصوص ادلعركضة على الشاشة ت
مناسبة كسهلة القراية.
%

ِٔ

تتميز الربرلية نراعاة التباين اللوين يف ت
النصوص كالصور كاخللفيات
%

ِٕ

تسمح الربرلية نستول صكم مناسب ت
للمتعلم.
%

ِٖ

تتوفر يف الربرلية إمكانية التنقل با ت
الشاشات (أزرار اوماـر اخلل ).
%

ُٗ

ُ

ُ

ّ

ِٕٗ,

ِْ,

ِْ,

ُِٓ,

ُٓ

ٔ

ِ

ُ

ِٓٔ,

َِٓ,

ّٖ,

ِْ,

ُِ

ُ

ُ

ُ

ٖٕٓ,

ِْ,

ِْ,

ِْ,

قيمة مربع كام

الرتتيب

ـ

بنود التقييم

موافق
بشدة

موافق

إىل رد
ما

ر
موافق

ر
موافق
إالقان

ادلتوس
احلساي
َْٓ,

ََ**ّٖ,

ٔ

ْْٔ,

ّّ**َِ,

ٕ

ْٕٓ,

ََ**َٓ,

ٓ

التقوي ـت والتغذي ـة الراجع ـة
ٗ

ْ

ٓ

ْ

ِ

ّٕٓ,

ُٕٔ,

َِٖ,

ُٕٔ,

ّٖ,

ُْ

ْ

ِ

ْ

ّٖٓ,

ُٕٔ,

ّٖ,

ُٕٔ,

ُِ

ْ

ُ

ُ

ٔ

ََٓ,

ُٕٔ,

ِْ,

ِْ,

َِٓ,

ُٕ

ْ

ِ

ُ

َٖٕ,

ُٕٔ,

ّٖ,

ِْ,

ُٗ

ّ

ِ

ِٕٗ,

ُِٓ,

ّٖ,

ٔ

ٕ

ٓ

ّ

ّ

َِٓ,

ِِٗ,

َِٖ,

ُِٓ,

ُِٓ,

ّٖٓ,

ٖٓٓ,

ٓ

ِّٗ,

ٕٔ**ُْ,

ّ

ّّٔ,

ِٓ**ُٕ,

ْ

َْٓ,

ٕٔ**ِٕ,

ِ

ْْٓ,

ٕٓ**ِِ,

ُ

ِّْ,

ِٕٔ,

ٔ

تممي ـت الشاش ـات
ٕ

َُ

ْ

ّ

ِِٗ,

ُْٕ,

ُٕٔ,

ُِٓ,

ُِ

ٓ

ّ

ْ

ََٓ,

َِٖ,

ُِٓ,

ُٕٔ,

ُِ

ٖ

ِ

ِ

ََٓ,

ّّّ,

ّٖ,

ّٖ,

ُُ

ٕ

ِ

ْ

ْٖٓ,

ِِٗ,

ّٖ,

ُٕٔ,

ّٖٖ,

ََٓ,

ْ

َْْ,

ّّ*ٖ,

ِ

ِْٓ,

ُِ**

ُ

َْْ,

ٕٔ*ٕ,

ِ

أنم ـاط اإلبح ـار والتنق ـل
ُُ

ٔ

ّ

ّ

ُ

ْٖٓ,

َِٓ,

ُِٓ,

ُِٓ,

ِْ,

ُِ

ُ

ُ

ُ

ٖٕٓ,

ِْ,

ِْ,

ِْ,

- ُّْ -

ّٔٗ,

ٕٔ**ُِ,

ِ

ْٕٔ,

ََ**َٓ,

ُ

ُٓ

ّ

ٔ

ِٓٔ,

ُِٓ,

َِٓ,

ُِ

ُ

ٖ

ّ

ََٓ,

ِْ,

ّّّ,

ُِٓ,

ْ

ٓ

ْ

ٗ

ِ

ُٕٔ,

َِٖ,

ُٕٔ,

ّٕٓ,

ّٖ,

َُ

ُ

ِ

ُُ

ُْٕ,

ِْ,

ّٖ,

ْٖٓ,

موافق
بشدة

ـ

بنود التقييم

ِٗ

تسمح الربرلية للمتعلم بالتحكم يف اختيار ت
ادلوضوعات من القائمة الرئيسية.
%

َّ

تتوفر يف الربرلية سرعة عرض ملئمة ت
دلستول ادلست دـ.
%

ُّ

الركاب با أجزاي الربرلية صحيحة كخالية ت
من اوخطاي التقنية.
%

ِّ

يتوفر يف الربرلية إمكانية اخلركج يف أم ت
كقت.
%

ّّ

تبا ت
صتوم الربرلية على شاشة تعليمات ٌ
اريقة العمل ؽلكن الوصوؿ ذلا يف أم
%
كقت.

ّْ

تتناسب أظلاط اخلطوط ادلست دمة يف ت
الربرلية كأرجامها (العناكين الرئيسيةر
%
العناكين الفرعية).

ّٓ

صتوم الربرلية على خلفيات تيناسب ابيعة ت
احملتول ادلعركض.
%

ّٔ

تيوظ الربرلية الصور كالرسوـ بطريقة ختدـ ت
احملتول كبدكف مبالغة.
%

ّٕ

تتميز الصور كالرسوـ ادلست دمة يف الربرلية ت
بدرجة كضوح مناسبة.
%

ّٖ

تتناسب الصور كالرسوـ ادلست دمة مع ت
الفكة ادلستهدفة.
%

ّٗ

تيق ٌدـ الربرلية تعليقات كعناكين مناسبة ت
مصاربة للرسوـ كاوشكاؿ.
%

موافق

إىل رد
ما

ُِ

ُ

َُ

ِِٓ,

ّْ,

ّْٓ,

قيمة مربع كام

الرتتيب

ر
موافق

ر
موافق
إالقان

ادلتوس
احلساي
ّّٔ,

ٕٓ**ٗ,

ّ

ّْٔ,

ّّ**ُِ,

ْ

ََّ,

ٖٓٓ,

ٔ

ِّٖ,

ٕٔ**ُّ,

ٕ

ِِّ,

ٔٗ**ٖ,

ٓ

توظي ـف الوسائ ـط المتع ـددة

الربرلية الصوت بشكل ملئم ؼلدـ ت

َْ

تيوظ
احملتول.

ُْ

تيوظ الربرلية الرسوـ ادلتحركة كالفيديو ت
فعاؿ ؼلدـ اوىداؼ.
%
بشكل ٌ

%

ِْ

يتزامن دخوؿ عناصر الوسائ ادلتعددة ت
على الشاشة –يف التوقيت كاحلركة -بشكل
%
مناسب.

ّْ

تيوظٌ الربرلية عناصر الوسائ ادلتعددة ت
ادل تلفة بشكل متكامل لشرح احملتول.
%

ُْ

ٖ

ِ

ّٖٓ,

ّّّ,

ّٖ,

ٗ

ْ

ٓ

ٓ

ُ

ّٕٓ,

ُٕٔ,

َِٖ,

َِٖ,

ِْ,

ُّ

ْ

ٕ

ِْٓ,

ُٕٔ,

ِِٗ,

ُِ

ٔ

ِ

ْ

ََٓ,

َِٓ,

ّٖ,

ُٕٔ,

َِ

ّ

ُ

ّّٖ,

ُِٓ,

ِْ,

ٗ

ٖ

ِ

ٓ

ّٕٓ,

ّّّ,

ّٖ,

َِٖ,

َُ

ُ

ُ

ٖ

ْ

ُْٕ,

ِْ,

ِْ,

ّّّ,

ُٕٔ,

ٖ

ٓ

ْ

ِ

ٓ

ّّّ,

َِٖ,

ُٕٔ,

ّٖ,

َِٖ,

ُّ

ُ

ٕ

ّ

ِْٓ,

ِْ,

ِِٗ,

ُِٓ,

ٖ

ٗ

ّ

ّ

ُ

ّّّ,

ّٕٓ,

ُِٓ,

ُِٓ,

ِْ,

- ُْْ -

ِْْ,

ََ**ٗ,

ِ

ّّٔ,

ّٖٔ,

ٖ

ِْٓ,

ِٓٓ,

ّ

َْٖ,

ّّ*ٗ,

ْ

ْٕٓ,

ِٓ**ِٕ,

ُ

ّٕٖ,

ََٓ,

ٔ

ُِّ,

ِٗ**ُّ,

ُُ

ّّٖ,

ِّٗ,

َُ

ّٖٓ,

ُْ**

ٗ

ّّٖ,

ُٕ*َُ,

ٕ

ْْ

تعمل الوسائ ادلتعددة يف الربرلية بشكل ت
صحيح كخا من اوخطاي.
%

ُُ

ٔ

ْ

ِ

ُ

ْٖٓ,

َِٓ,

ُٕٔ,

ّٖ,

ِْ,

قيمة مربع كام

الرتتيب

ـ

بنود التقييم

موافق
بشدة

موافق

إىل رد
ما

ر
موافق

ر
موافق
إالقان

ادلتوس
احلساي
ََْ,

َٖ**ُّ,

ٓ

الستخ ـ ـدام
ت

ِِ

ُ

ُ

%

ُٕٗ,

ِْ,

ِْ,

ْٓ

الربرلية متوافق مع نظم التشغيل احلالية.

ْٔ

ال يتطلب است داـ الربرلية معرفة متعمقة ت
باحلاسب اآل .
%

ْٕ

تشغيل الربرلية يتم بسهولة دكف احلاجة إىل ت
تنصيب برامج متعددة.
%

ُّ

ٔ

ُ

ْ

ِْٓ,

َِٓ,

ِْ,

ُٕٔ,

ُٓ

ٓ

ُ

ّ

ِٓٔ,

َِٖ,

ِْ,

ُِٓ,

ت

ِّ

ُ

%

ٖٗٓ,

ِْ,

ْٖ

رذؼ الربرلية من ا هاز يتم بسهولة.

ْٗ

أرفقت مع الربرلية مواد مساندة (دليل ت
االست داـر أكراؽ عملر أنشطةر)...
%
تساعد على صقيق اوىداؼ.

َٓ

مت صديد النم ادللئم الست داـ الربرلية ت
ادلنتج مع ادلتعلما (مت تدكين ادلعلومات
%
يف البطاقة ادل صصة لذلك).

ّ

ُ

ّ

ِ

ُٓ

ُِٓ,

ِْ,

ُِٓ,

ّٖ,

ِٓٔ,

ُّ

ّ

ِ

ْ

ِ

ِْٓ,

ُِٓ,

ّٖ,

ُٕٔ,

ّٖ,

ّْٖ,

ٕٓ**ّٔ,

ِ

ُْٕ,

ََ**ُّ,

ْ

ّّْ,

ّّ**ُٗ,

ّ

ْٔٗ,

ُٕ**َِ,

ُ

ُٔٗ,

ّٕٖ,

ٕٔ**ِٕ,

َٖ**ُٖ,

* دالة عند مستول ََٓ,
** دالة عند مستول ََُ,

ل زلور ادلقدمة أربعة بنػود لتقيػيم التمهيػد يف الربرليػاتر كقػد تصػدرىا ارتبػاط التمهيػد نوضػوع
الربرلية نتوس رساي (ِٗ)ْ,ر كبلغت قيمة مربع كام (ّّ )ِّ,كىػي دالػة عنػد مسػتول (َُ)َ,ر
يليو ارتػواي الربرليػات علػى متهيػد مناسػب للفكػة ادلسػتهدفة نتوسػ رسػاي (ُِ)ْ,ر كبلغػت قيمػة مربػع
كػػام (َٖ )ّّ,كىػػي دالػػة عنػػد مسػػتول (َُ)َ,ر يليػػو ربػ التمهيػػد بػػا خػربات ادلػػتعلم كبػػا موضػػوع
الربرلية نتوس رساي (ِٔ)ّ,ر كبلغت قيمة مربع كام (ُٕ )َُ,كىػي دالػة عنػد مسػتول (َٓ)َ,ر
كقػػد الرظػػت البارثػػة أف الربرليػػات ادلنتجػػة مل تسػػت دـ اس ػرتاتيجيات ىامػػة يف تنظػػيم احملتػػول ك ػرائ
ادلفاىيمر كأخران جاذبية التمهيد كش ٌده النتباه ادلتعلم ريث كاف أقػل بنػود زلػور ادلقدمػة صققػان يف بررليػات
الطالبػ ػػات نتوس ػ ػ رسػ ػػاي (ّّ)ّ,ر كبلغػ ػػت قيمػ ػػة مربػ ػػع كػ ػػام (َٖ )ُّ,كىػ ػػي دالػ ػػة عنػ ػػد مسػ ػػتول
(َُ )َ,ر كيعود ذلك إىل قلة توظي الوسائ ادلتعددة يف بعض الربرليات لشد انتباه ادلتعلم.
ػػل زل ػػور اوى ػػداؼ أربع ػػة بن ػػود لتقي ػػيم أى ػػداؼ الربرلي ػػاتر كق ػػد تص ػػدرىا بن ػػد صقي ػػق الربرلي ػػة
لذىػػداؼ الػػيت اػػورت مػػن أجلهػػا نتوس ػ رسػػاي (ِٗ)ْ,ر كبلغػػت قيمػػة مربػػع كػػام (َٖ )ّّ,كىػػي
- ُْٓ -

ٔ

ٓ

دالة عند مستول (َُ)َ,ر يليػو عػرض اوىػداؼ بلغػة سػهلة يفهمهػا ادلػتعلم نتوسػ رسػاي (ٕٔ)ّ,ر
كبلغ ػػت قيم ػػة مرب ػػع ك ػػام (ُٕ )ُٓ,كى ػػي دال ػػة عن ػػد مس ػػتول (َُ)َ,ر يلي ػػو ع ػػرض اوى ػػداؼ بص ػػورة
س ػػلوكية ص ػػحيحة نتوسػ ػ رس ػػاي (ٖٓ)ّ,ر كبلغ ػػت قيم ػػة مرب ػػع ك ػػام (ٖٓ )ٓ,كى ػػي قيم ػػة ػػر دال ػػة
إرصائيانر كأخران ىو عرض اذلػدؼ العػاـ مػن الربرليػة نتوسػ رسػاي (َٓ)ُ,ر كبلغػت قيمػة مربػع كػام
(ٕٔ )ِٕ,كىي دالة عند مستول (َُ . )َ,كمن ادللرظ أف معظم الربرليػات ادلنتجػة مل تػذكر اذلػدؼ
العاـ منها بوضوح يف بداية الربرلية.
ل زلور احملتول مثانية بنود لتقييم زلتػول الربرليػات ادلنتجػة بواسػطة أفػراد عينػة الدراسػة تصػدرىا
مناسػػبة احملتػػول للقػػيم اوخلقيػػة نتوس ػ رسػػاي (ٓ) كبلغػػت قيمػػة مربػػع كػػام (َ) كيعػػود ذلػػك إىل أف
الربرلي ػػات ال ػػيت مت إنتاجه ػػا كان ػػت عب ػػارة ع ػػن درس أك دركس م ػػن مق ػػررات ادلن ػػاىج الدراس ػػية؛ ل ػػذا كان ػػت
متوافقػػة مػػع قيمػػو كأخلقياتػػور كمػػا اقتصػػرت كظيفػػة ادلعلمػػة علػػى االختيػػار ادلناسػػب مػػن زلتػػول مت إعػػداده
مسػػبقان؛ لػػذا صلػػد صقػػق بنػػدين بػػنفت ادلقػػدار علػػا الصػػحة كالدقػػة مػػن الناريػػة العلميػػة كمناسػػبة لغػػة احملتػػول
للفكػػة ادلسػػتهدفة نتوس ػ رسػػاي (ٔٗ )ْ,كبلغػػت قيمػػة مربػػع كػػام (ُٕ )َِ,كىػػي دالػػة عنػػد مسػػتول
(َُ )َ,لكليهمار يلي ذلك القيمة الرتبوية للمحتول كاليت تي ٌربر بررلتو نتوس رساي (ٖٖ )ْ,كبلغػت
قيمػػة مربػػع كػػام (َٓ )ُّ,كىػػي دالػػة عنػػد مسػػتول (َُ)َ,ر يليػػو تتػػابع احملتػػول كفػػق تسلسػػل منطقػػي
نتوس رساي (ٕٓ )ْ,كبلغػت قيمػة مربػع كػام (ََ )َٓ,كىػي دالػة عنػد مسػتول (َُ)َ,ر تػوفر
ا يضػػارات كاومثلػػة الكافيػػة نتوس ػ رسػػاي (َٓ )ْ,كبلغػػت قيمػػة مربػػع كػػام (ََ )ّٖ,كىػػي دالػػة
عنػػد مسػػتول (َُ)َ,ر كأخػػران خليػ ٌو احملتػػول مػػن اوخطػػاي ا ملئيػػة كالنحويػػة نتوس ػ رسػػاي (ْٓ)ّ,
كبلغػػت قيمػػة مربػػع كػػام (ٕٔ )ٓ,كىػػي قيمػػة ػػر دالػػة إرصػػائيانر ريػػث لػػورظ كثػػرة اوخطػػاي ا ملئيػػة
كالنحوية شلا يتوجب توظي أكرب لعمليات التقومي التكوي ،كادلراجعة.
ػػل زلػػور التقػػومي كالتغذيػػة الراجعػػة علػػى سػػتة بنػػود لتقيػػيم الربرليػػات ادلنتجػػة بواسػػطة أف ػراد عينػػة
الدراسػػة كفقػان وسػػاليب التقػػومي كالتغذيػػة الراجعػػة ادلسػػت دمة يف الربرليػػاتر كقػػد تصػػدر ىػػذه البنػػود ارتػواي
الربرليػػات علػػى تغذيػػة راجعػػة يف رػػاالت اخلط ػ كالص ػواب نتوس ػ رسػػاي (ْٓ )ْ,كبلغػػت قيمػػة مربػػع
كام (ٕٓ )ِِ,كىي دالة عند مستول (َُ)َ,ر يليو ارتبػاط أسػكلة التقػومي ب ىػداؼ الربرليػات نتوسػ
رس ػ ػػاي (َٓ )ْ,كبلغ ػ ػػت قيم ػ ػػة مرب ػ ػػع ك ػ ػػام (ٕٔ )ِٕ,كى ػ ػػي دال ػ ػػة عن ػ ػػد مس ػ ػػتول (َُ)َ,ر ت ػ ػػوفر
االختبػػارات ادلررليػػة يف الربرليػػات الػػيت توضػػح تقػػدـ ادلػػتعلم نتوسػ رسػػاي (ِٗ )ّ,كبلغػػت قيمػػة مربػػع
كػػام (ٕٔ )ُْ,كىػػي دالػػة عنػػد مسػػتول (َُ)َ,ر يلػػي ذلػػك ارت ػواي الربرليػػات علػػى اختبػػارات هنائيػػة
رػػدؼ قيػػاس التحصػػيل نتوس ػ رسػػاي (ّٔ )ّ,كبلغػػت قيمػػة مربػػع كػػام (ِٓ )ُٕ,كىػػي دالػػة عنػػد
مسػػتول (َُ)َ,ر تنػػوع أنشػػطة الربرليػػة كأسػػكلتها نتوس ػ رسػػاي (ٖٓ )ّ,كبلغػػت قيمػػة مربػػع كػػام
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(ٖٓ )ٓ,كىػػي قيمػػة ػػر دالػػة إرصػػائيانر ككػػاف أدب ىػػذه البنػػود صقيقػان ىػػو تنػػوع أسػػاليب التعزيػػز كالتغذيػػة
الراجعة كاوصوات كالصور ادلتحركة نتوس رساي (ِْ )ّ,كبلغت قيمة مربػع كػام (ٕٔ )ِ,كمل تكػن
دالة إرصائيان.
كم ػػن ادللر ػػظ أف اونش ػػطة كالتم ػػارين يف الربرلي ػػات ادلنتج ػػة اقتص ػػرت يف معظمه ػػا عل ػػى تق ػػومي
ا وان ػػب ادلعرفي ػػة دكف رى ػػا م ػػن ا وان ػػبر كم ػػا أف برن ػػامج مايكركس ػػوفت بوربوين ػػت زل ػػدكد يف بع ػػض
إمكانياتو كآليات ارتسػاب الػدرجات كتقػدمي تقريػر عػن أداي ادلتعلمػار كيػدر ا شػارة إىل اطلفػاض عػدد
الربرليات اليت تضمنت االختبارات النهائيةر كاكتفاي العديد منها بربرلة االختبارات ادلررلية.
ل زلػور تصػميم الشاشػات علػى أربعػة بنػود لتقيػيم تصػميم شاشػات الربرليػات ادلنتجػة بواسػطة
أف ػراد عينػػة الدراسػػةر كقػػد تصػػدر بنػػد مناسػػبة كمي ػة النصػػوص ادلعركضػػة كمقركئيتهػػا ىػػذه البنػػود نتوس ػ
رسػػاي (ِٓ )ْ,كبلغػػت قيمػػة مربػػع كػػام (ُِ) كىػػي دالػػة عنػػد مسػػتول (َُ)َ,ر يليػػو كضػػوح ترتيػػب
العناصر على الشاشة نتوس رساي (َْ )ْ,كبلغت قيمة مربع كام (ّّ )ٖ,كىي دالة عنػد مسػتول
(َٓ)َ,ر كبنفت ادلقدار صقق بند مراعاة التباين اللوين يف النصوص كالصػور كاخللفيػات نتوسػ رسػاي
(َْ )ْ,كبلغػػت قيمػػة مربػػع كػػام (ٕٔ )ٕ,كىػػي دالػػة عنػػد مسػػتول (َٓ)َ,ر ككػػاف أدب البنػػود صقق ػان
هبات تصميمات شاشات الربرليات ر النهاية نتوسػ رسػاي (ٖٖ )ّ,كبلغػت قيمػة مربػع كػام (ٓ)
كمل تكن قيمتو دالة إرصائيان.
إف جػ ػػودة تصػ ػػميم الشاشػ ػػات تعػ ػػود إىل مػ ػػا يػ ػػوفره برنػ ػػامج مايكركسػ ػػوفت بوربوينػ ػػت
) PowerPointمن قوالب جػاىزة تيس ٌػهل علػى ادلعلمػة تصػميم شاشػات الربرليػةر إضػافةن إىل تػوفر أظلػاط
اخلطوط كاوشكاؿ التلقائية ادل تلفة .كما يوفر الربنامج إمكانيات عالية لػدمج الوسػائ ادلتعػددة بشػكل
متكامػػل لتقػػدمي التغذيػػة الراجعػػة ادللئمػػةر كمػػا أف بررليػػة الدراسػػة قػػد اشػػتملت علػػى ا رشػػادات اللزمػػة
لتصميم الشاشاتر كارتول دليل االست داـ على ظلاذج عديدة لتصميم سلتل شاشات الربرلية.
(MS

ػل زلػػور أظلػاط ا ػػار كالتنقػل علػػى سػبعة بنػػود لتقيػيم تصػػميم أسػاليب ا ػػار كالتنقػل داخػل
الربرليػػات ادلنتجػػة بواسػػطة أف ػراد عينػػة الدراسػػةر كقػػد تصػػدر تػػوفر إمكانيػػة التنقػػل إىل اومػػاـ كاخلل ػ ىػػذه
البنػػود نتوسػ رسػػاي (ٕٔ )ْ,كبلغػػت قيمػػة مربػػع كػػام (ََ )َٓ,كىػػي دالػػة عنػػد مسػػتول (َُ)َ,ر
يليو مناسبة مستول صكم ادلتعلم نتوس رساي (ٔٗ )ّ,كبلغت قيمة مربع كام (ٕٔ )ُِ,كىي دالػة
عن ػػد مس ػػتول (َُ)َ,ر ت ػػوفر قائم ػػة رئيس ػػة تت ػػيح للم ػػتعلم ال ػػتحكم يف اختي ػػار ادلوض ػػوعات نتوسػ ػ
رساي (ّٔ )ّ,كبلغت قيمة مربع كام (ٕٓ )ٗ,كىي دالػة عنػد مسػتول (َُ)َ,ر يليػو مليمػة سػرعة
العرض يف الربرلية نتوسػ رسػاي (ْٔ )ّ,كبلغػت قيمػة مربػع كػام (ّّ )ُِ,كىػي دالػة عنػد مسػتول
(َُ)َ,ر يليػػو ارتػواي الربرليػػات علػػى شاشػػة توضػػح تعليمػػات االسػػت داـ كإمكانيػػة الوصػػوؿ ذلػػا مػػن أم
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مكػػاف يف الربرليػػة نتوس ػ رسػػاي (ِِ )ّ,كبلغػػت قيمػػة مربػػع كػػام (ٔٗ )ٖ,كىػػي دالػػة عنػػد مسػػتول
(َُ)َ,ر يليػػو صػػحة الػػركاب بػػا أجػزاي الربرليػػة كخليوىػػا مػػن اوخطػػاي التقنيػػة نتوسػ رسػػاي (ََ)ّ,
كبلغت قيمة مربع كام (ٖٓ )ٓ,كىي قيمة ػر دالػة إرصػائيانر ككػاف أدب البنػود صققػان ىػو تػوفر إمكانيػة
اخلركج من الربرلية يف أم كقػت نتوسػ رسػاي (ّٖ )ِ,كبلغػت قيمػة مربػع كػام (ٕٔ )ُّ,كىػي دالػة
عند مستول (َُ.)َ,
تناس ػب
ػػل زلػػور توظي ػ الوسػػائ ادلتعػػددة داخػػل الربرليػػات علػػى أرػ ىػد عشػػر بنػػدان تصػػدرىا ي
الصػػور كالرسػػوـ مػػع الفكػػة ادلسػػتهدفة نتوسػ رسػػاي (ٕٓ )ْ,كبلغػػت قيمػػة مربػػع كػػام (ِٓ )ِٕ,كىػػي
دالػػة عنػػد مسػػتول (َُ)َ,ر يليػػو تناسػػب أظلػػاط اخلطػػوط كأرجامهػػا نتوس ػ رسػػاي (ِْ )ْ,كبلغػػت
قيمػة مربػػع كػػام (ََ )ٗ,كىػػي دالػػة عنػػد مسػػتول (َُ)َ,ر توظيػ الصػػور نػػا ؼلػػدـ احملتػػول نتوسػ
رساي (ِٓ )ْ,كبلغت قيمة مربع كام (ِٓ )ٓ,كىي قيمة ر دالة إرصػائيانر يليػو تػوفر درجػة كضػوح
مناسػػبة للصػػور ادلسػػت دمة نتوس ػ رسػػاي (َٖ )ْ,كبلغػػت قيمػػة مربػػع ك ػام (ّّ )ٗ,كىػػي دالػػة عنػػد
مسػػتول (َٓ)َ,ر يليػػو عمػػل الوسػػائ بشػػكل صػػحيح خػ و
ػاؿ مػػن اوخطػػاي نتوس ػ رسػػاي (ََ)ْ,
كبلغت قيمة مربع كام (َٖ )ُّ,كىي دالة عند مستول (َُ)َ,ر يلي ذلك توفر التعليقػات كالعنػاكين
ادلصاربة للرسػوـ كاوشػكاؿ نتوسػ رسػاي (ٕٖ )ّ,كبلغػت قيمػة مربػع كػام (ََ )ٓ,كىػي قيمػة ػر
دالة إرصائيانر يليو التكامل با الوسائ لشرح احملتول نتوس رساي (ّٖ )ّ,كبلغت قيمة مربع كػام
(ُٕ )َُ,كىػػي دالػػة عنػػد مسػػتول (َٓ)َ,ر يليػػو مناسػػبة اخللفيػػات ادلسػػت دمة تناسػػب ابيعػػة احملتػػول
نتوس ػ رسػػاي (ّٔ )ّ,كبلغػػت قيمػػة مربػػع كػػام (ّٖ )ٔ,كىػػي قيمػػة ػػر دالػػة إرصػػائيانر يليػػو تػػوفر
التزامن ادلناسب يف دخوؿ عناصر الوسائ على الشاشة الواردة نتوسػ رسػاي (ٖٓ )ّ,كبلغػت قيمػة
فعػاؿ
مربػػع كػػام (ََ )ُْ,كىػػي دالػػة عنػػد مسػػتول (َُ)َ,ر توظيػ الرسػػوـ ادلتحركػػة كالفيػػديو بشػػكل ٌ
داخل الربرلية نتوس رساي (ّٖ )ّ,كبلغت قيمة مربػع كػام (ِٗ )ّ,كىػي قيمػة ػر دالػة إرصػائيانر
كأخ ػران توظي ػ الصػػوت بشػػكل ملئػػم ؼلػػدـ احملتػػول نتوس ػ رسػػاي (ُِ )ّ,كبلغػػت قيمػػة مربػػع كػػام
(ِٗ )ُّ,كىي دالة عند مستول (َُ.)َ,
كيعود السبب يف ذلك إىل ارتواي بررلية الدراسة على عركض توضيحية يف صػورة لقطػات فيػديو
) (Demoالسػػت داـ ب ػرامج صريػػر كإنتػػاج عناصػػر الوسػػائ ادلتعػػددةر إضػػافةن إىل مػػا اشػػتملت عليػػو مػػن
إرشػػادات لتوظي ػ الوسػػائ ادلتعػػددة ن تل ػ أنواعهػػا .كمػػا لػػورظ أف أكثػػر الوسػػائ اسػػت دامان ىػػي
النصػػوصر يليهػػا الصػػور الثابتػػةر الرسػػوـ ادلتحركػػة الػػيت يكظٌفػػت يف رسػػائل التعزيػػز كالتغذيػػة الراجعػػةر
الصوتر كأخران لقطات الفيديو .كيرجع السبب يف ذلك إىل قلة ادلصادر اليت تيوفٌر لقطات فيديو تعليمية
باللغة العربية إضافةن إىل الكلفة العالية نتاج لقطات الفيديو كاستغراقها الكثر من الوقت.
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كق ػػد الرظ ػػت البارث ػػة م ػػن خ ػػلؿ قيامه ػػا بعملي ػػة ا نت ػػاج كتقييمه ػػا لربرلي ػػات الطالب ػػات ال ػػيت مت
إنتاجها مدل صعوبة احلصوؿ على كسائ متعددة جيدة يف كث ور مػن اوريػافر ريػث تقػل جػودة الكثػر
م ػػن الوس ػػائ كالص ػػور بع ػػد إج ػراي عملي ػػات التكب ػػر شل ػػا يش ػػكل عائق ػان يف بع ػػض اوري ػػاف أم ػػاـ توظي ػ
الوسائ ادلتعددة يف الربرليةر كما أف بعض الوسائ كالصوت كالفيديو تتطلب كقتان كتكالي ى نتاجها.
ل زلور االست داـ على ستة بنود لتقييم سهولة است داـ الربرليات ادلنتجة بواسطة أفػراد عينػة
الدراسةر ككاف أعلىػا ىػو إمكانيػة رػذؼ الربرليػة مػن ا هػاز بسػهولة نتوسػ رسػاي (ٔٗ )ْ,كبلغػت
قيمػػة مربػػع كػػام (ُٕ )َِ,كىػػي دالػػة عنػػد مسػػتول (َُ)َ,ر يليػػو توافػػق الربرليػػات ادلنتجػػة مػػع أنظمػػة
التشػػغيل احلاليػػة نتوس ػ رسػػاي (ّٖ )ْ,كبلغػػت قيمػػة مربػػع كػػام (ٕٓ )ّٔ,كىػػي دالػػة عنػػد مسػػتول
(َُ)َ,ر يليػػو تشػػغيل الربرليػػة دكف احلاجػػة إىل تنصػػيب بػرامج أخػػرل نتوسػ رسػػاي (ّّ )ْ,كبلغػػت
قيمة مربع كام (ّّ )ُٗ,كىي دالة عند مستول (َُ)َ,ر يليػو إمكانيػة اسػت داـ الربرليػة دكف احلاجػة
إىل معرفة متعمقة باحلاسب اآل نتوس رساي (ُٕ )ْ,كبلغت قيمة مربع كام (ََ )ُّ,كىي دالة
عنػػد مسػػتول (َُ)َ,ر يلػػي ذلػػك تػػوفر معلومػػات رػػوؿ ظلػ االسػػت داـ ادللئػػم مػػع ادلتعلمػػات نتوسػ
رساي (ٕٖ )ّ,كبلغت قيمة مربع كام (َٖ )ُٖ,كىي دالة عنػد مسػتول (َُ)َ,ر كأخػران تػوفر مػواد
مسػػاندة مػػع الربرليػػة كػػدليل االسػػت داـ أك أكراؽ اونشػػطة نتوس ػ رسػػاي (ٔٗ )ُ,كبلغػػت قيمػػة مربػػع
كام (ٕٔ )ِٕ,كىي دالة عند مستول (َُ.)َ,
بعػػد دراسػػة كافػػة البنػػود يف ا ػػدكؿ رقػػم (ُِ) اتضػػح أف قيمػػة مربػػع (كػػام) دلعظػػم البنػػود دالػػة
إرصػػائيان سػواين عنػػد ادلسػػتول (َٓ )َ,أك مسػػتول داللػػة (َُ)َ,ر شلػػا يػػدؿ علػػى تػ هر الربرليػػة التعليميػػة
اليت ايع ٌدت لغرض الدراسة على الطالبات يف اكتساب ادلهارات العملية اللزمة عػداد بررليػات الوسػائ
ادلتعددة.
كب ػ ػػذلك ن ػ ػػرفض الف ػ ػػرض ال ػ ػػذم ي ػ ػػنص عل ػ ػػى" :ال توج ػ ػػد ف ػ ػػركؽ دال ػ ػػة إرص ػ ػػائيان عن ػ ػػد مس ػ ػػتول
( )َ,َٓ≤αب ػػا التكػ ػرارات ادلش ػػاىدة كادلتوقع ػػة وداي الطالب ػػات يف احمل ػػاكر ال ػػيت تض ػػمنتها بطاق ػػة تقي ػػيم
ا نتاج العملي".

مناقشة النتائج
يتضػػح مػػن النتػػائج الػػيت مت التوصػػل إليهػػا مػػدل مليمػػة ظلػػوذج التصػػميم التعليمػػي الػػذم اقرترتػػو
البارثػة ككيٌفػػت إجراياتػػو نتػػاج بررليػػات الوسػػائ ادلتعػػددةر كيرجػػع ذلػػك إىل الفرضػػيات الػػيت يقػػوـ عليهػا
النمػػوذج العػػاـ للتصػػميم التعليمػػي ) (ADDIEريػػث ييعتػػرب قالب ػان عام ػان لتطػػوير م ػواد تعلػػم ناجحػػة مػػع
إمكانية تكيي إجراياتػو لػييلئم او ػراض ادل تلفػةر كيتفػق ىػذا مػع عػدد مػن الدراسػات كدراسػة سػليماف
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(ََِٔـ)ر كدراسػ ػػة ال ػ ػرباكم (ََُِـ)ر كدراسػ ػػة الص ػ ػواؼ (ََِْـ)ر كدراسػ ػػة سػ ػػعفاف (ََِٔـ)ر
كدراس ػػة عبداحلمي ػػد (ََِٓـ)ر كويعه ػػا ق ػػد ا ػ َّػورت ظلاذجػ ػان للتص ػػميم التعليم ػػي اس ػػت دمتها يف إنت ػػاج
الربرليات التعليمية.
كما يتضح مناسبة الربرلية التعليمية الػيت أ ًيعػ ٌدت لغػرض الدراسػةر كيعػود السػبب يف ذلػك إىل مػا
امتػػازت بػػو الربرليػػة مػػن بسػػااة خطواهتػا كمليمتهػا ل نتػػاج الفػػردم بواسػػطة ادلعلمػػةر إذ كفٌػػرت ا جػرايات
اللزم ػػة لص ػػيا ة اوى ػػداؼر كاختي ػػار احملت ػػولر كتص ػػميم االس ػرتاتيجيات التعليمي ػػة كاالختب ػػارات .لض ػػماف
ادلرجوة منها بكفاية.
إنتاج بررلية كسائ متعددة تراعي ادلعاير الرتبوية ي
كص ِّقق اوىداؼ ي
تضمنت الربرلية ا رشػادات اللزمػة الختيػار الوسػائ ادلتعػددة كدرلهػار كعركضػان توضػيحية
كما َّ
بواسػػطة لقطػػات الفيػػديو لكيفيػػة اسػػت داـ ب ػرامج صريػػر كإنتػػاج الوسػػائ ادل تلفػػة .ر ػ تتػػوفر يف الربرليػػة
ادلنتجة سلتل النواري الفنية.
ي
كقد مت توظي عناصر الوسائ ادلتعددة بشكل مناسب داخل بررلية الدراسة مع االستفادة مػن
نتائج الدراسات السابقة يف عرض كتنظيم ادلادة العلمية كدراسػة خليػل (ََُِـ)ر كتوظيػ الصػوت يف
قػراية التعليقػات كالتعليمػػات كمػا أشػػارت إليػو نتػائج دراسػػة سػولوموف )(Solomon, 2004ر كالتصػميم
اللخطػػي للربرليػػة كمػػا كرد يف دراسػػة رسػػن (ََِٕـ)ر كمراعػػاة معػػاير تصػػميم الشاشػػات الػػيت أشػػارت
إليهػػا دراسػػة عػػامر (ََِٔـ)ر كااللتػزاـ بادلعػػاير الرتبويػػة كالفنيػػة نتػػاج الربرليػػات التعليميػػة الػػيت كردت يف
دراس ػػة ص ػػاحل (ُٗٗٗـ)ر إض ػػافةن إىل إنت ػػاج الس ػػيناريو إلكرتكني ػان كم ػػا أش ػػارت إلي ػػو دراس ػػة لي ػػو (Liu,
).2000

كيتضح ذلك من خلؿ اتفاؽ احملكما على مناسبة بررلية الدراسةر ريػث بلػغ متوسػ الدرجػة
الكلية لتقييمها من قبل احملكما (ٓٓ )ْ,من أصل (ٓ).
فيما يتعلق بفاعلية الربرلية على التحصيل ادلعريف توصلت الدراسة إىل كجود فػركؽ دالػة إرصػائيان
عن ػػد مس ػػتول (َُ )َ,ب ػػا متوس ػ درج ػػات أف ػراد عين ػػة الدراس ػػة يف التطبي ػػق القبل ػػي كالبع ػػدم للختب ػػار
التحصػػيلير شلػػا يػػدؿ علػػى فاعليػػة الربرليػػة يف اكتسػػاب ا وانػػب ادلعرفيػػة ادلتعلقػػة بإعػػداد بررليػػات الوسػػائ
ادلتعددة التعليمية.
كيرجػػع السػػبب يف ذلػػك إىل أف الربرليػػة كفَّػرت ادلعلومػػات بصػػورة دائمػػة كرسػػب كقػػت ادلتعلمػػةر
كمػػا أهنػا متيٌػػزت بتنػػوع أسػػاليب التعزيػػز كالتغذيػػة الراجعػػةر كسػػهولة التنقػل بػػا أجزائهػار كإتارػػة صكػػم رػػر
للمتعلمة يف اختيار ادلوضوعات من القائمة الرئيسة أك قائمة ادلررلة كالرجوع إليهما يف أم كقػتر كيتفػق
ػدد مػػن الدراسػػات مػػن فاعلي ػة إتارػػة صكػػم ادلػػتعلم يف الربرليػػات التعليميػػة كدراسػػة
ذلػػك مػػع مػػا أ ٌكدتػػو عػ ه
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عزمي (َََِـ)ر كدراسة ا مل (ََِٓـ)ر كقػد سػاىم ذلػك يف مراعػاة الفػركؽ الفرديػة بػا ادلتعلمػات
من ريث سرعة التعلمر كإمكانية عرض كتكرار ادلعلوماتر كتوفر فرص التطبيق كالتغذية الراجعة الفورية.
كما يتفق ذلػك مػع مػا أشػارت إليػو معظػم الدراسػات مػن أف اسػت داـ الربرليػات التعليميػة كػاف
ذلػػا أهرىػػا علػػى التحصػػيل ادلعػػريف كدراسػػة فيشػػر ( )Fisher, 1996ر كدراسػػة الؿ (ََِْـ)ر كدراسػػة
ادلطيعػػي كالسػػيد (ََِْـ)ر كدراسػػة سػػعفاف (ََِٔـ)ر كدراسػػة ال ػرباكم (ََُِـ)ر كدراسػػة القػػبلف
(ََِٕـ)ر كدراسة عبداحلميد (ََِٓـ) .فيما اختلفت ىذه النتائج عػن دراسػة السػويلم (ُِْْى ػ)ر
كدراسة تشارلز ). (Charles, 1997
فيمػػا يتعلػػق بفاعلي ػػة الربرليػػة التعليميػػة عل ػػى اوداي ادله ػػارم توص ػػلت الدراس ػػة إىل فاعليتهػػا عل ػػى
اكتسػػاب ا وانػػب ادلهاريػػة كالػػيت متثٌلػػت يف إنتػػاج الطالبػػات لربرليػػات الوسػػائ ادلتعػػددةر كيرجػػع ذلػػك إىل
قدرة الربرلية على عػرض سلتلػ الوسػائ ر كإتارػة تفاعػل ادلتعلمػةر كإهػارة دافعيتهػار لتحقيػق نػواتج الػتعلم
ادل تلفػػةر كمػػن ىػػذه الن ػواتج اكتسػػاب ا وانػػب ادلهاريػػةر ريػػث ارتػػوت الربرليػػة علػػى أىػػداؼ إجرائيػػة مت
عرضها يف بداية كل مررلة لتنبيو ادلتعلمة إىل نواتج التعلم ادلراد صقيقها يف ا انب ادلهارم.
تتف ػػق نت ػػائج ى ػػذه الدراس ػػة م ػػع م ػػا أش ػػارت إلي ػػو دراس ػػة ال ػ ػرباكم (ََُِ)ر كدراس ػػة الص ػ ػواؼ
(ََِْـ)ر كدراسة عبداحلميد (ََِٓـ)ر كدراسػة سػعفاف (ََِٔـ)ر كدراسػة احلجػيلف (ََِٕـ)ر
كدراسة ادلطيعي كالسيد (ََِْـ)ر كدراسة الؿ (ََِْـ) يف صقيقهم أداين مرتفعان فيمػا ؼلػص احلوانػب
ادلهارية بواسطة است داـ الربرليات التعليمية متعػددة الوسػائ  .كختتلػ مػع دراسػيت تشػارلز ( Charles,
 )1997ككلفلن (.)Claflin, 2003

توصيات الدراسة
مػػن خػػلؿ مػػا توصػػلت إليػػو الدراسػػة مػػن نتػػائج تؤكػػد فاعليػػة الربرليػػة التعليميػػة ادلقرتر ػة يف تنميػػة
مهارات إعداد الوسائ ادلتعددة لدل االبات الدبلوـ العاـ يف الرتبية؛ توصي البارثة باآل :
ُ .است داـ الربرليات التعليمية يف التعلم الذا بغرض اكتساب ادلهارات كادلعارؼ.
ِ .االستفادة من بررلية الدراسة اليت مت إنتاجها بإعادة تطبيقها على عينات أكرب كيف ظركؼ سلتلفة؛
للحصوؿ على بيانات روؿ إمكانية تعميم نتائج الدراسة على نطاؽ أكسع.
ّ .توجيو ادلسؤكلا كأعضاي ىيكة التدريت يف كليات الرتبية كإعداد ادلعلمات بضركرة تدريب الطالبات
ادلعلمات على توظي مستجدات تكنولوجيا التعليم يف إنتاج الربرليات التعليمية.
ْ .توجيو القائما على مشاريع التعلم ا لكرتكين إىل ضركرة توفر مصادر مفتورة لعناصر الوسائ
ادلتعددة لتمكا ادلعلمات من االستفادة منها كإعادة است دامها عند إنتاج الربرليات التعليمية.
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ٓ .تطبيق ظلوذج التصميم التعليمي ادلقرتح نتاج أظلاط أخرل من مواد التعلم احلاسوبية كربرليات
التدريب كادلمارسة كبررليات الوسائ الفائقة كادلواقع التعليمية.
ٔ .تطبيق الربرلية التعليمية على نطاؽ أكسع كلعينات كبرة كشلثلة للمعلمات قبل اخلدمة كأهنائها
ردؼ التوصل إىل إمكانية أكرب لتعميم النتائج.
 .قياس مهارات التصميم التعليمي بكافة مرارلها من التحليل كر التقومي من خلؿ ادللرظة
ادلباشرة لذفراد عند إعادة تطبيق الربرليات التعليميةر كعدـ االكتفاي بالنواتج النهائية لذداي كاليت
متثلت با نتاج النهائي من بررليات الوسائ ادلتعددة.

الدراسات المقترحة
من خلؿ ما توصلت إليو الدراسة من نتائج تقرتح البارثة إجراي الدراسات التالية:
ُ .أهر تدريب ادلعلما نتاج بررليات الوسائ ادلتعددة على صصيل الطلب كاياىاهتم ضلو ادلادة
العلمية.
ِ .فاعلية بررليات الوسائ الفائقة يف تنمية مهارات ادلعلما عداد بررليات الوسائ ادلتعددة/
الفائقة.
ّ .أهر اختلؼ ظلاذج التصميم التعليمي على تنمية مهارات إعداد بررليات الوسائ ادلتعددة.
ْ .فاعلية است داـ اسرتاتيجيات التعلم البنائية على تنمية مهارات إعداد بررليات الوسائ ادلتعددة.
 .أهر است داـ التعلم عن بعد يف تنمية مهارات إعداد بررليات الوسائ ادلتعددة.

- ُِٓ -

الم ـراج ـ ـع
أولً :المراجع العربية.-ثانياً :المراجع األجنبية.
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أولً :المراجع العربية
أبػػا اخليػػلر فوزيػػةََِْ( .ـ) .تطػػوير برنػػامج تػػدرييب قػػائم علػػى تكنولوجيػػا الوسػػائ الفائقػػة كفاعليتػػو يف
تنمية كفايات است داـ الشبكة العادلية للمعلومات (االنرتنت) دلعلمات التعليم العػاـ يف ادلملكػة
العربية السعودية .مستقبل الرتبية العربيةِّ .ر ُّْ.ّٖٖ-
إمساعيػػلر الغريػػب زاىػػرََِّ( .ـ) .اكتسػػاب مهػػارات تصػػميم كإنتػػاج ب ػرامج التعلػػيم ادلػػربمج باسػػت داـ
اخل ػرائ االنسػػيابية يف برنػػامج العػػركض العمليػػة لش ػرائح الكمبيػػوتر .ا لػػة الرتبويػػةٕٔ .ر ُِٔ-
ِٕٓ.

أعمػػاؿ ادل ػؤمتر العلمػػي السػػنوم العاشػػر تكنولوجيػػا التعلػػيم ا لكػػرتكين كمتطلبػػات ا ػػودة الشػػاملة :تقريػػر.
ا معية ادلصرية لتكنولوجيا التعليمََِٓ( .ـ) .القاىرة :جامعة عا ت.
إلينجتػ ػػوفر ىنػ ػػرمََُِ( .ـ) .إنتػ ػػاج ادل ػ ػواد التعليميػ ػػة دليػ ػػل للمعلمػ ػػا كادلػ ػػدربا( .تروػ ػػة عبػ ػػد العزيػ ػػز
العقيلي)( .طِ) .الرياض :جامعة ادللك سعود.
أصللػػار جػػارم (زلػػرر)ُِْٓ( .ى ػ) .تكنولوجيػػا التعلػػيم ادلاضػػي كاحلاضػػر كادلسػػتقبل( .تروػػة صػػاحل مبػػارؾ
الدباسي كبدر عبداهلل الصاحل) .الرياض :جامعة ادللك سعود.

أيف ػػرسر ك ػػارين؛ ب ػػاركفر خفََِٗ( .ـ) .اس ػػت داـ الوس ػػائ ادلتع ػػددة يف :التعل ػػيمر التص ػػميمر ا نت ػػاجر
التقومي( .تروة عبدالوىاب إمساعيل قصر)( .طُ) .رلب :شعاع للنشر كالعلوـ.

- ُْٓ -

ال ػرباكم ,أ ػػد زلمػػد عبدالسػػلـََُِ( .ـ) .توظي ػ أسػػلوب الػػنظم يف تعلػػيم إنتػػاج ب ػرامج الكمبيػػوتر
التعليميػػة متعػػددة الوسػػائل .رسػػالة دكتػػوراة ػػر منشػػورة .قسػػم تكنولوجيػػا التعلػػيمر كليػػة الرتبيػػةر
جامعة رلواف :القاىرة.
ا زارر عبداللطي بن الصفيََِِ( .ـ) .فعالية اسػت داـ التعلػيم نسػاعدة الكمبيػوتر متعػدد الوسػائ

يف اكتساب بعض مستويات تعلم ادلفاىيم العلمية كفق ظلوذج "فراير" لتقومي ادلفػاىيم .رللػة كليػة
الرتبيةر جامعة اوزىرَُٓ .ر ّٕ.ّٖ-
جاستفسوفر كنت؛ كبران ر ركبرتََِّ( .ـ) .استعراض ظلاذج التطوير التعليمػي( .تروػة بػدر عبػداهلل
الصاحل)( .طُ) .الرياض :مكتبة العبيكاف( .الكتاب اوصلي منشور سنة ُٕٗٗـ).
جانييػػور ركبػػرت ـَََِ( .ـ) .أصػػوؿ تكنولوجيػػا التعلػػيم( .تروػػة زلمػػد سػػليماف ادلشػػيقح كبػػدر عبػػداهلل
الصاحل كعبدالر ن إبراىيم الشاعر كفهد ناصر الفهد) .الرياض :جامعة ادللك سعود.
و ػػاؿ ال ػػدينر ىن ػػايَََِ( .ـ) .تص ػػور دلق ػػرر مق ػػرتح يف الكمبي ػػوتر التعليم ػػي لط ػػلب ال ػػدبلوـ الع ػػاـ يف
الرتبية .العلوـ الرتبويةّ .ر ُُٕ.ُٓٔ-

ا م ػػل ,ش ػري إب ػراىيم أ ػػد رس ػػنََِٓ( .ـ) .أه ػػر التفاع ػػل ب ػػا مس ػػتول ال ػػتحكم كأس ػػلوب ع ػػرض
كتنظيم احملتول التعليمي على التحصيل ادلعريف يف بػرامج الكمبيػوتر التعليميػة .رسػالة دكتػوراة ػر
منشورة .قسم تكنولوجيا التعليمر معهد الدراسات الرتبوية :جامعة القاىرة.

- ُٓٓ -

احلج ػػيلفر زلم ػػدُِْٕ( .ى ػ ػ) .أه ػػر اس ػػت داـ اس ػرتاتيجية مقرتر ػػة عل ػػى صص ػػيل ا ػػلب كلي ػػة ادلعلم ػػا
بالريػ ػػاض يف مقػ ػػرر إنتػ ػػاج الربرليػ ػػات التعليميػ ػػة .رسػ ػػالة ماجسػ ػػتر ػ ػػر منشػ ػػورة .قسػ ػػم كس ػ ػػائل
كتكنولوجيا التعليمر كلية الرتبيةر جامعة ادللك سعود :الرياض.

رسػػن ,نبيػػل السػػيد زلمػػدََِٕ( .ـ) .فاعليػػة تصػػميم تعليمػػي قػػائم عل ػى تكنولوجيػػا الوسػػائ ادلتعػػددة
الفائقػػة كفػػق ظلػػوذج "ديػػك ككػػرم" كأهػػره علػػى التحصػػيل لػػدل اػػلب شػػعبة تكنولوجيػػا التعلػػيم
بكلية الرتبية النوعية ببنها .رسالة دكتوراة ر منشورة .قسم تكنولوجيا التعليمر معهػد الدراسػات
الرتبوية :جامعة القاىرة.

رس ػػنر الس ػػيد زلم ػػد أبوىاش ػػمََِْ( .ـ) .ال ػػدليل ا رص ػػائي يف صلي ػػل البيان ػػات باس ػػت داـ .SPSS
الرياض :مكتبة الرشد.

خلي ػػل ,زي ػػاد عل ػػي إبػ ػراىيمََُِ( .ـ) .أه ػػر اخ ػػتلؼ أس ػػلوب ع ػػرض كتنظ ػػيم ادل ػػادة العلمي ػػة يف بػ ػرامج
الوسػػائ ادلتعػػددة علػػى التحصػػيل ادلعػػريف لورػػدة اللورػػة الرئيسػػية لػػدل اػػلب الػػدبلوـ العػػاـ يف
الكمبيػػوتر التعليمػػي .رسػػالة ماجسػػتر ػػر منشػػورة .قسػػم تكنولوجيػػا التعلػػيمر معهػػد الدراسػػات
الرتبوية :جامعة القاىرة.
مخيتر زلمد عطيةََِّ( .ـ -أ) .عمليات تكنولوجيا التعليم( .طُ) .القاىرة :دار الكلمة.
مخيتر زلمد عطيةََِّ( .ـ -ب) .منتوجات تكنولوجيا التعليم( .طُ) .القاىرة :دار الكلمة.
مخيتر زلمد عطيةََِٔ( .ـ) .تطور تكنولوجيا التعليم .القاىرة :دار قباي للطباعة كالنشر كالتوزيع.

- ُٓٔ -

مخػػيتر زلمػػد عطيػػةََِٕ( .ـ) .الكمبيػػوتر التعليمػػي كتكنولوجيػػا الوسػػائ ادلتعػػددة( .طُ) .القػػاىرة:
دار السحاب للنشر كالتوزيع.

ال ػػدايلر س ػػعدََِٓ( .ـر يولي ػػو) .تق ػػومي يرب ػػة إدخ ػػاؿ احلاس ػػب اآل يف الت ػػدريت الص ػػفي يف م ػػدارس
التعلػػيم العػػاـ ندينػػة الريػػاض بادلملكػػة العربيػػة السػػعودية .ػػث مقػػدـ يف ادل ػؤمتر العلمػػي السػػنوم
العاشر تكنولوجيا التعليم ا لكرتكين كمتطلبات ا ودة الشاملة .القاىرة :جامعة عا ت.

زيت ػ ػػوفر رس ػ ػػن رس ػ ػػاُِْٖ( .ى ػ ػ ػ) .أساسػ ػػيات الوسػ ػػائل التعليميػ ػػة كتكنولوجيػ ػػا التعلػ ػػيم ادلفهومػ ػػات
كادلمارسات .الرياض :الدار الصولتية للرتبية.
زيتوفر رسن رساََُِ( .ـ) .تصميم التدريت رؤية منظومية( .طِ) .القاىرة :عامل الكتب.
زيت ػػوفر كم ػػاؿ عبداحلمي ػػدََِْ( .ـ) .تكنولوجي ػػا التعل ػػيم يف عص ػػر ادلعلوم ػػات كاالتص ػػاالت( .طِ).
القاىرة :عامل الكتب.

سػ ػرايار ع ػػادؿ الس ػػيد زلم ػػدََِٗ( .ـ) .تكنولوجي ػػا التعل ػػيم كمص ػػادر ال ػػتعلم ا لك ػػرتكين مف ػػاىيم نظري ػػة
كتطبيقات عملية( .طِ)( .جِ) .الرياض :مكتبة الرشد.

سػػعفاف ,سػػامي عب ػػدالوىاب زلمػػودََِٔ( .ـ) .فاعليػػة التصػػميم التعليمػػي اوكتوم ػػا علػػى التحص ػػيل
ادلعػػريف كادلهػػارم دلقػػرر إنتػػاج بررليػػات الوسػػائ ادلتعػػددة لطػػلب شػػعبة تكنولوجيػػا التعلػػيم .رسػػالة
دكتوراة ر منشورة .قسم تكنولوجيا التعليمر معهد الدراسات الرتبوية :جامعة القاىرة.
س ػػلمةر عب ػػداحلافظ زلم ػػدُِْْ( .ى ػ ػ-أ) .تص ػػميم الوس ػػائ ادلتع ػػددة كإنتاجه ػػا .يف سلس ػػلة تقني ػػات
التعليم .الكتاب السابع .الرياض :دار اخلرغلي للنشر كالتوزيع.
- ُٕٓ -

سلمةر عبداحلافظ زلمػدُِْْ( .ى ػ-ب) .تطبيقػات احلاسػوب يف التعلػيم .يف سلسػلة تقنيػات التعلػيم.
الكتاب السادس .الرياض :دار اخلرغلي للنشر كالتوزيع.

سليماف ,سليماف وعة عوضََِٔ( .ـ) .أهر التفاعل با أساليب التحكم يف برنامج كمبيوترم لتنمية
مه ػػارات إنت ػػاج برن ػػامج متع ػػدد الوس ػػائ كأظل ػػاط ال ػػتعلم عل ػػى بع ػػض ن ػواتج ال ػػتعلم كعلق ػػة ذل ػػك
بدافعية ا صلاز .رسػالة دكتػوراة ػر منشػورة .قسػم تكنولوجيػا التعلػيمر معهػد الدراسػات الرتبويػة:
جامعة القاىرة.

السػويلمر ىػػدلُِْْ( .ى ػ) .تصػػميم برنػػامج راسػػوي تعليمػي مقػػرتح يف مػػادة الرياضػػيات كتطبيقػػو علػػى
االبات الص الرابع االبتدائي .رسالة ماجستر ر منشورة .قسػم كسػائل كتكنولوجيػا التعلػيمر
كلية الرتبيةر جامعة ادللك سعود :الرياض.
س ػػيلزر ب ػػاربرا؛ كريتش ػػير ريت ػػاُٖٗٗ( .ـ) .تكنولوجي ػػا التعل ػػيم التعريػ ػ كمكون ػػات ا ػػاؿ( .ترو ػػة ب ػػدر
الصاحل) .الرياض :مكتبة الشقرم.

صػػاحل ,مصػػطفى جػػودت مصػػطفىُٗٗٗ( .ـ) .صديػػد ادلعػػاير الرتبويػػة كادلتطلبػػات الفنيػػة نتػػاج ب ػرامج
الكمبيػػوتر التعليميػػة يف ادلدرسػػة الثانويػػة .رسػػالة ماجسػػتر ػػر منشػػورة .قسػػم تكنولوجيػػا التعلػػيمر
كلية الرتبيةر جامعة رلواف :القاىرة.
الصاحلر بدرُِْٕ( .ىػ) .مقدمة يف التصميم التعليمي .مذكرة ر منشورة.

- ُٖٓ -

الصػاحلر بػدرََِٓ( .ـر يوليػػو) .التعلػيم ا لكػػرتكين كالتصػميم التعليمػي شػراكة مػن أجػػل ا ػودة .ػػث
مقدـ يف ادلؤمتر العلمي السنوم العاشر تكنولوجيا التعلػيم ا لكػرتكين كمتطلبػات ا ػودة الشػاملة.
القاىرة :جامعة عا ت.

الصػػاحلر بػػدر؛ ادلنػػاعير عبػػداهلل؛ ركػػيمر أ ػػد؛ كالبػػدرمر أ ػػدََِّ( .ـ) .ا اػػار ادلرجعػػي الشػػامل
دلراكز مصادر التعلم .الرياض :مكتب الرتبية العري لدكؿ اخلليج.

الصواؼ ,أ ػد فتحػيََِْ( .ـ) .أهػر اخػتلؼ ظلػ الوسػائل ادلتعػددة يف برنػامج الكمبيػوتر علػى تنميػة
مهػػارات إنتػػاج الربرليػػات كتصػػميم ادلواقػػع التعليميػػة علػػى شػػبكة ا نرتنػػت .رسػػالة دكتػػوراة ػػر
منشورة .قسم تكنولوجيا التعليمر معهد الدراسات الرتبوية :جامعة القاىرة.

عامر ,زلمد السيد عرفة عبدالرازؽََِٔ( .ـ) .اوست الرتبوية كالفنية لتصميم كاجهة تفاعل ادلسػت دـ
الرسػػومية يف بػرامج الكمبيػػوتر التعليميػػة .رسػػالة ماجسػػتر ػػر منشػػورة .قسػػم تكنولوجيػػا التعلػػيمر
كلية الرتبيةر جامعة رلواف :القاىرة.

عبػػد احلميػػدر عبػػد العزيػػز البػػةََِٓ( .ـر يوليػػو) .أهػػر اخػػتلؼ كػػل مػػن الػػنم التعليمػػي كالت صػػص
اوكػػادؽلي علػػى اكتسػػاب بعػػض كفايػػات التصػػميم التعليمػػي لربرليػػات الػػتعلم ا لكػػرتكين لػػدل
الطلب ادلعلما بكلية الرتبية .ث مقدـ يف ادلػؤمتر العلمػي السػنوم العاشػر تكنولوجيػا التعلػيم
ا لكرتكين كمتطلبات ا ودة الشاملة .القاىرة :جامعة عا ت.
عتمافر الشحات سعد؛ كعوضر أماين زلمدََِٖ( .ـ) .تكنولوجيا التعليم ا لكرتكين .دمياط :مكتبة
نانسي.

- ُٓٗ -

عزم ػػي ,نبي ػػل ج ػػادَََِ( .ـ) .الت ػ هرات الفارق ػػة وس ػػاليب ال ػػتحكم يف فاعلي ػػة عناص ػػر تص ػػميم بػ ػرامج
الكمبيػػوتر التعليميػػة .رسػػالة دكتػػوراة ػػر منشػػورة .قسػػم تكنولوجيػػا التعلػػيمر كليػػة الرتبيػػةر جامعػػة
رلواف :القاىرة.

الغا ر سعد؛ الصاحلر بدر؛ ادلقبلر عبداهلل؛ الركيتر عبػد العزيػز؛ كالعطيػومر صػاحلََِٓ( .ـ) .الػدليل
ا جرائي لت لي الكتب الدراسية( .طُ) .الرياض :كزارة الرتبية كالتعليم.
الغػػزكر إؽلػػافََِْ( .ـ) .دمػػج التفنيػػة يف التعلػػيم -إعػػداد ادلعلػػم تقني ػان لذلفيػػة الثالثػػة( .طُ) .دي :دار
القلم.
عماف :دار الفكر.
الفارر إبراىيم عبدالوكيلََِِ( .ـ) .است داـ احلاسوب يف التعليم( .طُ)ٌ .

الف ػػارر إبػ ػراىيم عب ػػدالوكيلََِْ( .ـ) .تربوي ػػات احلاس ػػوب كص ػػديات مطل ػػع الق ػػرف احل ػػادم كالعشػ ػرين.
القاىرة :دار الفكر العري.
فودةر ألفتُِْٗ( .ىػ) .احلاسب اآل كاست داماتو يف التعليم( .طّ) .الرياض :مطابع ىل.

القبلفر ناصرََِٕ( .ـ) .فاعليػة برنػامج راسػوي مقػرتح يف تػدريب أمنػاي مصػادر الػتعلم علػى تصػميم
التعلػػيم .رسػػالة ماجسػػتر ػػر منشػػورة .قسػػم كسػػائل كتكنولوجيػػا التعلػػيمر كليػػة الرتبيػػةر جامعػػة
ادللك سعود :الرياض.
عمػاف:
قطامير يوس ؛ أبو جابرر ماجد؛ كقطامير نايفوََُِ( .ـ) .أساسيات يف تصميم التدريتٌ .
دار الفكر.

- َُٔ -

الؿر زكريػػاََِْ( .ـ) .فعاليػػة الوسػػائ ادلتعػػددة يف التحصػػيل الدراسػػي كتنميػػة مهػػارات إنتػػاج الش ػرائح

ادلتزامنة صوتيان لدل الب كلية الرتبية جامعة أـ القرل بادلملكة العربية السػعودية .رسػالة اخللػيج
العريّٗ .ر ُّٓ.ُٔٓ-

اللقاي السنوم الثالػث عشػر للجمعيػة السػعودية للعلػوـ النفسػية كالرتبويػة جسػن :إعػداد ادلعلػم كتطػويره يف
ضوي ادلتغرات ادلعاصرة :تقريرََِٔ( .ـ) .الرياض :جامعة ادللك سعود.
ادلطيعػػير عػػاا ؛ كالسػػيدر زلمػػدََِْ( .ـ) .أهػػر اسػػت داـ ب ػرامج الوسػػائ ادلتعػػددة يف فعاليػػة تػػدريت
إنتاج الصور التعليمية .رللة كليات ادلعلماِ .ر ُ.ّٕ-
ادلوسػػىر عبػػداهلل عبػػدالعزيزُِْٗ( .ىػ ػ) .اسػػت داـ احلاسػػب اآل يف التعلػػيم( .طْ) .الريػػاض :مكتبػػة
تربية الغد.
ندكة مدرسػة ادلسػتقبل (ََِِـ) .الريػاض :جامعػة ادللػك سػعود .مت اسػرتجاعو يف َُّْٗ/ٓ /ى ػ علػى
الراب www.ksu.edu.sa/seminars/future-schools :

نعػػيم ,زلمػػد زلمػػد السػػيدََِّ( .ـ) .أهػػر اخػػتلؼ توقيػػت مسػػاع التعليػػق الصػػو ادلسػػت دـ يف ب ػرامج
الكمبيػػوتر التعليميػػة علػػى التحصػػيل ادلعػػريف لػػدل اػػلب شػػعبة احلاسػػب اآل  .رسػػالة ماجسػػتر
ر منشورة .قسم تكنولوجيا التعليمر معهد الدراسات الرتبوية :جامعة القاىرة.
كزارة الرتبيػػة كالتعلػػيمُِْْ( .ى ػ) .اخلطػػة العش ػرية لػػوزارة الرتبيػػة كالتعلػػيم يف ادلملكػػة العربيػػة السػػعودية .مت
اس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرتجاعو يف َُّْٓ/ٓ/ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ عل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراب :
.http://www.moe.gov.sa/openshare/moe/vision/index.htm
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بسم هللا الرحمن الرحٌم
س ثدة تىٍحمً /تىٍحمٍ

ح ظٔ هللا

تى ثضه /تى ثضي

تىسالً يٝمً ٗ حٍ هللا ٗ مث ٔ..
أفٝد س ثد مً أّث /سٍٍ ّ ٝحٍد ىط  ٜأ ٗدتٗد -طثى تىد تسث تى يٝث قسً قّٝث تى ي -ًٝمي ّٝ
تى ّ  ٝجثٍ

تىٍيك س ٗدٗ ،أقًٗ حثىٝث إ دتد سثى تىٍثجس ٝ

ّٗتُ:

"فاعلٌة برمجٌة تعلٌمٌة مقترحة لتنمٌة مهارات إعداد الوسائط المتعددة التعلٌمٌة لطالبات الدبلوم العام فً
التربٌة"
وٌشرف على الدراسة كالً من:
تىدم ٗ

تألس ثذ تىدم ٗ

ثىح ُ ٍحٍد تى طٛٗٝ

دتى زٝز ُ ٍحٍد تى قٝيٜ

تىٍش ف تىٍسث د

تىٍش ف تى بٝس
وتهدف الدراسة إلى:


ّثء

ّثٗه تىٍّٗذ تى ثً ىي

ٍج ٝحثسٗ ٝ

مٍ ًٝتى يٍٝم ٜماسمثس ى ٍّٝم ٍٖمث ت

مدتد

ٍجٝمث

تىٗسثبط تىٍ ددة ىد ٙطثى ث تىد يًٗ تى ثً ف ٜتى . ٝ


تى

ف ي ٚفث ي ٝتى ٍج ٝتىحثسٗ  ٝتىٍق ح ف ٜح ٝه طثى ث تىد يًٗ تى ثً ف ٜتى  ٝىيٍ مثًٕٝ

تألسثس ٝتىٍ يق إ دتد


تى

ٍجٝث تىٗسثبط تىٍ ددة.

ف ي ٚفث ي ٝتى ٍج ٝتىحثسٗ  ٝتىٍق ح فمٍّٝ ٜم ٍٖمث ة طثى مث تىمد يًٗ تى مثً فم ٜتىجٗتّمج
ٍجٝث تىٗسثبط تىٍ ددة.

تى ٍي ٝتىٍ يق إ دتد
ولتحقٌق أهداف الدراسة فقد تم:


ممٍ ّ ٗ ًٝممث
تى حيٝممه ،تى
تىالزٍ ى



ّثء ت

ث

ٍج ٝم

ي ٍٝٝم حثسممٗ ٝ

ّممثٗه تىٍّممٗذ تى ممثً ىي

ممٍ ًٝتى يٍٝمم ٍ ٜتحيممٔ تى ٍممس:

ممٍ ،ًٝتى طممٗ ، ٝت س م دتً ،تى قممٗ ، ًٝحٝممت ضممٍُ مممه ٍ حي م تىٍ ممثٕٗ ًٝترج م تءت
ًٍٝ

ٍج ٝتىٗسثبط تىٍ ددة.

ح ٝي ٜىقٝثس فث ي ٝتى ٍج ٝفم ٜتم سمثج تىجٗتّمج تىٍ فٝم تىٍ يقم إ مدتد

ٍجٝمث

تىٗسثبط تىٍ ددة ى  ّٝتىد تس .


ممدتد طثق م قٝممًٝ

ٍج ٝم ىقٝممثس فث ي ٝم تى ٍج ٝم فمم ٜتم سممثج تىجٗتّممج تىٍٖث  ٝم تىٍ يق م إ ممدتد

ٍجٝث تىٗسثبط تىٍ ددة ى  ّٝتىد تس

ُ ط ٝق ق ّ ًٝٝثجُٖ تىّٖثب.ٜ

- ُٕٔ -

ولمزٌ ٍد من اإلٌضاح أضع بٌن أٌدٌكم تعرٌفا ً لمصطلحات الدراسة:
طالبة الدبلوم العام فً التربٌة :تىطثى تىٍي حق
ث

أحد تى

غ ٝتى ٗ ٗ ٝغج ٍٍث س تى ٍه تى ٗ ٛمٍ يٍ فٍ ٜدت س تى ي ًٝتى ثً؛ ىذت  ً ٝإٝيٖمث

ٗٝث ٍُ اله

ّثٍ ٝس غ ق ثٍث مثٍال.

البرمجٌة التعلٌمٌة:
تى

ّمثٍ تىمد يًٗ تى مثً فم ٜتى ٝم ٗتى مٜ

جم ٍمُ

ٍج ٝحثسٗ ٝ

ٗ ّ ،ٜثٗه تىٍّٗذ تى ثً ىي

ث ي ٍ ٝددة تىٗسثبط

ٍٍّ ٖث ٗطّٗ ٖث تى ثحث ٍّط تى د ٝس

ٍ ًٝتى يٍٝم ٍ (ADDIE) ٜتحيمٔ تى ٍمس تى حيٝمه -تى

مٍ -ًٝتى طمٗ- ٝ

ت س دتً -تى قٗ ، ًٝغ ض ٍّ ٝتىجٗتّج تىٍ فٗ ٝتىٍٖث  ٝتىالزٍ ر دتد تىٗسمثبط تىٍ مددة تى يٍٝٝم ىمدٙ
تىطثى ث  ٍ ،فقث ٍ ٖث دىٝال ٗ قٝث ُسٍّ ٜدىٝه تىٍس دً ٝ ،ح ٗ ٛي ٚتألّشط تى ط ٝق ٝتىالزٍ ىي ّ ٝمذ مد ممه
ٍ حي ٍٗدٗٝه ٍُ ٍ تحه تى

ٍ ًٝتى ي.ٍٜٝ

برمجٌةةة الوسةةائط المتعةةددة :تى ٍجٝم تى يٍٝٝم تى مم ّ ٜجٖممث تىطثى م ٗتسممط

ّممثٍ

(Microsoft

) ٗ PowerPointش ٍه ي ٚتس دتً ثالت أٗ أمث ٍُ تىٗسثبط تىٍ ددة تى ثى : ٝتىّ ٗص تىثث م ٗتىٍ ح مم ،
تى ٗ تىثث

ٗتىٍ ح م  ،تى سًٗ تى ط ، ٝىقطمث تى ٝمدٗ ،ٗٝتىٍماث ت تى مٗ  ، ٝشممه ٍمدٍ دت مه تى ٍجٝم

ى حقٝق إٔدتف يٍ ٍٝٝحددة.
هذا وسٌتم استخدام البرمجٌة الحاسوبٌة بشكل فردي مع أفراد عٌنة الدراسةة وفةق أوتةاتهن المتاحةة
ثم تطبٌق االمتحان التحصٌلً تبلٌا ً وبعدٌاً ،وتطبٌق بطاتة تقٌٌم البرمجٌة بعدٌا ً على الطالبات.
صممت أدوات الدراسة كالتالً:
وتد ُ
 .1االختبةةار التحصةةٌلًٝٗ :شممٍه  ٍ 56م دةٍّٖ ،ممث  ٍ 56م دة ٍممُ ّممٗا تى ممٗتج ٗتى طمما04 ٗ ،
ٍ دة ٍُ ّٗا ت

ٝث ٍُ ٍ دد.

 .5بطاتة تقٌٌم إنتاج الطالبةات :طثقم ى قٝم ّ ًٝمث أفم تد ّٝم تىد تسم ٍمُ تى ٍجٝمث تى يٍٝٝم ٗ شمٍه
ٍس ٍحثٗ ٕ :ٜتىٍقدٍ ٗ ،تألٕدتفٗ ،تىٍح ٗٗ ،ٙأسثىٝج تى قمٗٗ ،ًٝتىٍٗت م ث تى ّٝم  ،ضمثف ىمٚ
ٍ يٍٗث

ثٍ

ُ تى ٍجٗ ، ٝقد تس دً ٍقٝثس ىٝمث

تىٍمُٗ ٍُ ٍس د جث ى ق ًٝٝمه ّمد ٍمُ

تى ّٗد ٍٗتفق شدةٍٗ ،تفق ،ى ٚح ِد ٍث ،غٍٗ ٝتفق ،غٍٗ ٝتفق طالقث .
لذا أرجو من سعادتكم التكرم بتحكٌم أدوات الدراسة ،وتدوٌن ماترونه مناسبا ً فً النماذج المخصصة
لذلك ،شاكرة ومقدرة تعاونكم الكرٌم سلفا ً.
ٗ ضيٗت ق ٗه فثبق تى حٗ ٝتى قد... ٝ
تى ثحث /
سٍٍ ّ ٝحٍد ىط ُ ٜ

- ُٖٔ -

ثىح أ ٗدتٗد

ملحق (ب) :أىداف البرمجية.

- ُٔٗ -

الهدف العـ ـ ـ ــام من البرم ـ ــجية
تنمية مهارات إعداد برمجيات الوسائط المتعددة من خالل استخ ـدام النم ـو ا الع ـام للتممي ـت
التعليم ـي.

أىـ ــداف األداء
الهدف

التسلسل
ُ.

صددم احلاجات التعليمية دلوضوع الربرلية.

ِ.

صددم خصائص ادلتعلمات ادلستهدفات من الربرلية.

ّ.

ترصدم ادلصادر كا مكانات ادلتارة نتاج الربرلية كاست دامها مع ادلتعلمات.

ْ.

صللي احملتول بوضع العناكين الرئيسة دلواضيع الربرلية.

ٓ.

صددم اذلدؼ العاـ من الربرلية.

ٔ.

تص ػػو ي أى ػػداؼ الربرلي ػػة نس ػػتوياهتا كرلاالهت ػػا ادل تلف ػػة بص ػػورة س ػػلوكية ص ػػحيحة قابل ػػة
للملرظة كالقياس.

ٕ.

تكتيب احملتول العلمي للربرلية يف فقرات.

ٖ.

ترتيب احملتول العلمي للربرلية كفق التسلسل ادللئم.

ٗ.

تصو ي فقرات االختبارات كاونشطة ادللئمة للربرلية.

َُ.

تصممي االسرتاتيجية التعليمية ادللئمة للربرلية.

ُُ.

صددم عناصر الوسائ ادلتعددة ادلناسبة لعرض كل ىدؼ من أىداؼ الربرلية.
- َُٕ -

التسلسل

الهدف

ُِ.

تعدم السيناريو لكافة شاشات الربرلية على الورؽ.

ُّ.

يرم تقوؽلان تكوينيان لسيناريو الربرلية مع إردل الزميلت.

ُْ.

يمعي الوسائ ادلتعددة ادلناسبة للربرلية من مصادرىا ادل تلفة.

ُٓ.

تست دمي الربامج ادلناسبة نتاج الوسائ

ُٔ.

تنتج ػ ػ ػػي الربرلي ػ ػ ػػة باس ػ ػ ػػت داـ برن ػ ػ ػػامج مايكركس ػ ػ ػػوفت بوربوين ػ ػ ػػت
).PowerPoint

ُٕ.

صددم بعضان من ا جرايات اللزمة الست داـ الربرلية اليت مت إنتاجها مع ادلتعلمػات يف
الص .

ُٖ.

تضعي االقرتارات اللزمة لتطوير الربرلية اليت مت إنتاجها مستقبلن.

- ُُٕ -

ر ادلتوفرة.
(Microsoft

ملحق (ا) :بطاقة تقييت برمجية الدراسة.
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بطاقة تقييت برمجية الدراسة
معلومات عن البرمجية
اسم الربرلية................................................................................:
اسم معدة الربرلية...........................................................................:
العمر أك السنة الدراسية ادلوجهة إليها..........................................................:
اذلدؼ العاـ من الربرلية......................................................................:
تاريخ ا عداد...............................................................................:
نظاـ التشغيل ادلناسب:
□ .Mac

□ .Windows

□ االهناف معان.

نوع القرص:
□ .CD

□ .DVD

□ ره.

متطلبات است داـ الربرلية:
أجهزة كيهيزات....................................................................:
تنصيب برامج.......................................................................:
ىل صتاج الربرلية دلعلمة ؟
□ نعم.

□ ال.

مرفق مع الربرلية:
□ دليل است داـ.

□ أكراؽ نشاط.

□ ر ذلك (.).............

ظل االست داـ ادلناسب للربرلية مع ادلتعلمات:
□ است داـ فردم.

□ رلموعات صغرة.

- ُّٕ -

□ رلموعات كبرة.

بنود التقييت ( موافق بشدة /5موافق /4إلى حد ما /3غير موافق /1غير موافق بشدة)1

بنـ ــود التقييـ ــت

1

ٓ ْ ّ ِ ُ

المقــدمـ ـ ـ ـ ــة
ُ .صتوم الربرلية على متهيد مناسب للفكة ادلستهدفة.
ِ .يرتي التمهيد ارتبااان كهيقان نوضوع الربرلية.

ّ .يرب التمهيد با اخلربات السابقة للمتعلم كبا موضوع الربرلية.
ْ .التمهيد شيق كمثر كغلذب االنتباه.
األى ـ ـ ـ ـ ــداف
وضح الربرلية اذلدؼ العاـ الذم ايٌورت من أجلو.
ٓ .ت ٌ

ٔ .يص ٌدد الربرلية اوىداؼ الفرعية بصيغة صحيحة قابلة للملرظة
كالقياس.
ٕ .تعرض الربرلية اوىداؼ بلغة سهلة يفهمها ادلتعلم.
ٖ .يص ٌقق الربرلية اوىداؼ اليت ايٌورت من أجلها.
المحتـ ـ ـ ـ ـ ــوى

ٗ .يتناسب احملتول ادلعركض مع القيم اوخلقية.
َُ .ؼللو احملتول من اوخطاي ا ملئية كالنحوية.
ُُ .زلتول الربرلية صحيح كدقيق من النارية العلمية.
ُِ .يتناسب زلتول الربرلية مع الفكة ادلستهدفة.
ُّ .لغة الربرلية كاضحة كمناسبة للفكة ادلوجهة ذلا.
سهل صقيق اوىداؼ.
ُْ .تعرض الربرلية احملتول بتسلسل كتتابع منطقي يي ٌ
ُٓ .تتوفر يف الربرلية التعريفات كاومثلة الكافية كا يضارات روؿ
ادلوضوع.
ُٔ .احملتول ادلعركض ذك قيمة علمية كتربوية جيدة تي ٌربر بررلتو.
التقوي ــت والتغذية الراجعــة

البنىد ( )6 -6 - - 2حقين بها البشهديت الخعليويت الوعذة هن قبل الباحثت لغشض الذساست وال حقين بها
البشهدياث الونخدت هن قبل أفشاد عينت الذساست نظشا إلهكانياث بشناهح بىسبىينج الوسخخذم في اإلنخاج.
البنذ  6به بعط الخغييشاث بين حقيين البشهديت الخعليويت الوعذة هن قبل الباحثت وبين البشهدياث الونخدت هن قبل
أفشاد العينت.
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بنـ ــود التقييـ ــت

1

ُٕ .تيق ٌدـ الربرلية متارينان كأنشطة متنوعة تتعلق باحملتول.
ُٖ .تيوفٌر الربرلية اختبارات مررلية توضح تق ٌدـ ادلتعلم.

ُٗ .تيػ ٌوفر الربرلية اختبارات هنائية ردؼ قياس التحصيل.

َِ .تيوفٌر الربرلية يف النهاية سجلن عن أداي ادلتعلم كمستواه.

ُِ .تيوفٌر الربرلية تلميحات روؿ كيفية ا جابة (الضغ على زرر الضغ
على منطقة يف الشاشة).
ِِ .ترتب أسكلة التقومي ب ىداؼ الربرلية كزلتواىا.
ِّ .تيق ٌدـ الربرلية تغذية راجعة يف راالت ا جابة الصحيحة كاخلااكة.
ِْ .تتنوع أساليب التعزيز كالتغذية الراجعة (صوتر صور متحركة).
تمميـ ــت الشاشـ ــات
ِٓ .تتميز شاشات الربرلية بتصميمات هابتة كمتناسقة ر النهاية.
ِٔ .ترتيب العناصر على الشاشة الواردة كاضح كمريح للعا.
ِٕ .كمية النصوص ادلعركضة على الشاشة مناسبة كسهلة القراية.
ِٖ .تتميز الربرلية نراعاة التباين اللوين يف النصوص كالصور كاخللفيات.
أنمــاط اإلبحــار والتنقــل
ِٗ .تسمح الربرلية نستول صكم مناسب للمتعلم.
َّ .تتوفر يف الربرلية إمكانية التنقل با الشاشات (أزرار اوماـر اخلل )
ُّ .تسمح الربرلية للمتعلم بالتحكم يف اختيار ادلوضوعات من القائمة
الرئيسة.
ِّ .تتوفر يف الربرلية سرعة عرض ملئمة دلستول ادلست دـ.
ّّ .الركاب با أجزاي الربرلية صحيحة كخالية من اوخطاي التقنية.
ّْ .تتوفر يف الربرلية إمكانية اخلركج يف أم كقت.
تبا اريقة العمل ؽلكن الوصوؿ
ّٓ .صتوم الربرلية على شاشة تعليمات ٌ
ذلا يف أم كقت.
ّٔ .تيوفٌر الربرلية إمكانية اباعة أم جزي من احملتول.
ّٕ .تيوفٌر الربرلية إمكانية اباعة نتائج ادلتعلم.

توظيـف الوسائــط المتعــددة
- ُٕٓ -

ٓ ْ ّ ِ ُ

بنـ ــود التقييـ ــت
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ّٖ .تتناسب أظلاط اخلطوط ادلست دمة يف الربرلية كأرجامها (العناكين
الرئيسيةر العناكين الفرعية).
ّٗ .ػلتوم الربرلية على خلفيات تيناسب ابيعة احملتول ادلعركض.

َْ .تيوظٌ الربرلية الصور كالرسوـ بطريقة ختدـ احملتول كبدكف مبالغة.
ُْ .تتميز الصور كالرسوـ ادلست دمة يف الربرلية بدرجة كضوح مناسبة.
ِْ .تتناسب الصور كالرسوـ ادلست دمة مع الفكة ادلستهدفة.
ّْ .تيق ٌدـ الربرلية تعليقات كعناكين مناسبة مصاربة للرسوـ كاوشكاؿ.

ْْ .تيوظ الربرلية الصوت بشكل ملئم ؼلدـ احملتول.
فعاؿ ؼلدـ اوىداؼ.
ْٓ .تيوظ الربرلية الرسوـ ادلتحركة كالفيديو بشكل ٌ
ْٔ .يتزامن دخوؿ عناصر الوسائ ادلتعددة على الشاشة – يف التوقيت
كاحلركة -بشكل مناسب.

ْٕ .تيوظٌ الربرلية عناصر الوسائ ادلتعددة ادل تلفة بشكل متكامل لشرح
احملتول.
ْٖ .تعمل الوسائ ادلتعددة يف الربرلية بشكل صحيح و
كخاؿ من اوخطاي.
الستخـ ـ ـ ــدام
ْٗ .الربرلية متوافقة مع نظم التشغيل احلالية.
َٓ .ال يتطلب است داـ الربرلية معرفة متعمقة باحلاسب اآل .
ُٓ .تشغيل الربرلية يتم بسهولة دكف احلاجة إىل تنصيب برامج متعددة.
ِٓ .رذؼ الربرلية من ا هاز يتم بسهولة.
ّٓ .أرفقت مع الربرلية موادان مساندة (دليل االست داـر أكراؽ عملر
أنشطةر )...تساعد على صقيق اوىداؼ.
ْٓ .مت صديد النم ادللئم الست داـ الربرلية ادلنتجة مع ادلتعلما ( مت
تدكين ادلعلومات يف البطاقة ادل صصة لذلك).
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ٓ ْ ّ ِ ُ

ملحق (د) :أداة الدراسة األولى الختبار التحميلي.
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قائمــة أى ـ ــداف الختبــار التحميلــي
المرحلة

األىداف

الخطوة
ُ.
صليل احلاجات التعليمية ِ.
ّ.
ْ.

تذكرم إجرايات مررلة التحليل.
تعريف مفهوـ احلاجات التعليمية.
تعددم أنواع احلاجات التعليمية.
تتعريف على خطوات صليل احلاجات التعليمية.

ادلررلة اوكىل :التحليل

ٓ .توضحي مفهوـ خصائص ادلتعلمات.
ٔ .توضحي أعلية التعرؼ على مستول الصحة العامة
للمتعلمات.
ٕ .تعريف مفهوـ السلوؾ ادلدخلي.
صليل خصائص ادلتعلما
ٖ .توضحي أعلية التعرؼ على السلوؾ ادلدخلي
للمتعلمات.
ٗ .تفرقي با مفهومي االياه كاحلافز ضلو موضوع الربرلية.
َُ .تعددم خصائص ادلتعلمات ذات العلقة بتصميم
كتطوير الربرلية.
صليل ادلصادر
كا مكانات

ُُ .تعريف إجراي صليل ادلصادر كا مكانات.
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المرحلة

الخطوة

صليل احملتول

صيا ة اوىداؼ
ادلررلة الثانية :التصميم
صديد احملتول كاختيار
التسلسل ادللئم

األىداف

ُِ .تعريف مفهوـ صليل احملتول.
ُّ .تسمي ادلكونات ادل تلفة لبنية احملتول.
ُْ .متيزم با :احلقائقر ادلفاىيمر القواعدر ا جرايات.

ُٓ .تذكرم إجرايات مررلة التصميم.
ُٔ .صددم ادل رج الرئيت من مررلة التصميم.
ُٕ .تفرقي با اذلدؼ العاـ كاوىداؼ الفرعية.
ُٖ .تعريف مفهوـ أىداؼ اوداي.
ُٗ .تعريف مفهوـ اوىداؼ السلوكية للمجاؿ ادلعريف.
َِ .تعريف مفهوـ اوىداؼ السلوكية للمجاؿ الوجداين.
ُِ .تعريف مفهوـ اوىداؼ السلوكية للمجاؿ النفت رركي.
ِِ .تسمي مستويات كل رلاؿ من رلاالت اوىداؼ
السلوكية.
ِّ .تست رجي ىدفاى مصا اى بطريقة سلوكية صحيحة يف
ا اؿ ادلعريف.
ِْ .تست رجي ىدفاى مصا اى بطريقة سلوكية صحيحة يف
ا اؿ الوجداين.
ِٓ .تست رجي ىدفاى مصا اى بطريقة سلوكية صحيحة يف
ا اؿ النفت رركي.
ِٔ .صددم ىدؼ إجراي صديد احملتول.
ِٕ .تعريف مفهوـ التسلسل (التتابع).
ِٖ .متيزم با اوظلاط ادل تلفة لتسلسل احملتول.
ِٗ .تعريف االختبارات زلكية ادلرجع.
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المرحلة

الخطوة
بناي االختبارات

اختيار االسرتاتيجية
التعليمية

اختيار عناصر الوسائ
ادلتعددة

األىداف
َّ .تسمي أنواع االختبارات اليت ؽلكن أف تتضمنها
بررليات الوسائ ادلتعددة.
ُّ .صددم أنسب أظلاط اوسكلة اليت ؽلكن أف تتضمنها
بررليات الوسائ ادلتعددة.
ِّ .تعريف مفهوـ االسرتاتيجية التعليمية.
ّّ .صددم مكونات االسرتاتيجية التعليمية ادلقرترة.
ّْ .تعريف مفهوـ الوسائ ادلتعددة.
ّٓ .تعددم أنواع الوسائ ادلتعددة.
ّٔ .توضحي كظيفة الفيديو ك رد عناصر الوسائ
ادلتعددة.
ّٕ .توضحي كظيفة الصوت ك رد عناصر الوسائ
ادلتعددة.
ّٖ .صددم ادلعاير الفنية لتصميم النصوص ادلكتوبة يف
بررليات الوسائ ادلتعددة.
ّٗ .صددم العدد ادلناسب من أظلاط اخلطوط اليت ؽلكن
است دامها على الشاشة يف الربرلية.
َْ .صددم ادلعاير الفنية لرتتيب مواضع النصوص كالصور
على شاشة بررلية الوسائ ادلتعددة.
ُْ .صددم اولواف ادلناسبة لكتابة النصوص يف بررلية
الوسائ ادلتعددة.
ِْ .صددم النوع ادللئم حلركة دخوؿ النصوص على شاشة
بررلية الوسائ ادلتعددة.
ّْ .تعريف مفهوـ التباين.
ْْ .صددم ادلعاير الفنية الست داـ اللوف يف بررليات
الوسائ ادلتعددة.
ْٓ .صددم الوسي ادلناسب للست داـ نصاربة الرسوـ
ادلتحركة.
- َُٖ -

المرحلة

األىداف

الخطوة

ْٔ .صددم ادلعاير الفنية لدمج الوسائ ادلتحركة على
الشاشة الواردة.
ْٕ .صددم احلجم ادلناسب لنافذة الفيديو يف بررلية
الوسائ ادلتعددة.
ْٖ .تعريف مفهوـ التزامن يف بررليات الوسائ ادلتعددة.
ْٗ .تفرقي با أنواع االمتدادات ادل تلفة دللفات الصوت.
َٓ .تقارين با اورجاـ ادل تلفة دلسارة ملفات الصوت.
ُٓ .تفرقي با اونواع ادل تلفة المتدادات ملفات الفيديو.
تصميم الشاشات
ككتابة السيناريو

احلصوؿ على الوسائ
ادلتوفرة كصريرىا
ادلررلة الثالثة :التطوير

إنتاج الوسائ
ادلتوفرة

ر

تنفيذ السيناريو ككتابة
الشاشات

ِٓ .تعريف مفهوـ السيناريو.
ّٓ .تصفي مكونات السيناريو ا يد.
ْٓ .تذكرم إجرايات مررلة التطوير.
ٓٓ .صددم ادل رج الرئيت من مررلة التطوير.
ٔٓ .تعريف مفهوـ التطوير.
ٕٓ .تسمي أربعة من مصادر احلصوؿ على الوسائ
ادلتعددة.
ٖٓ .تسمي برنارلا مناسبا نشاي الرسوـ البيانية لربرليات
الوسائ ادلتعددة.
ٗٓ .تسمي برنارلان يمناسبان نشاي كتعديل الصور ادلتحركة
لربرليات الوسائ ادلتعددة.
َٔ .تسمي بعض الربامج ادلناسبة لدمج الوسائ ادلتعددة.

- ُُٖ -

المرحلة

األىداف

الخطوة

ادلررلة الرابعة :االست داـ

مفهوـ االست داـ /أظلاط ُٔ .تعريف مفهوـ االست داـ.
االست داـ /إجرايات ِٔ .تعددم اوظلاط ادلمكنة الست داـ بررلية الوسائ
ادلتعددة مع ادلتعلمات.
االست داـ:

ادلررلة اخلامسة :التقومي

ّٔ .تعددم أنواع التقومي لربرليات الوسائ ادلتعددة.
ْٔ .صددم الغرض من إجراي التقومي التكوي.،

أنواع التقومي /مفهوـ
التقومي ا وا
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ممفوفة أىداف الختبار التحميلي
السؤال الثانً

السؤال األول

ٌتبع -السؤال الثانً

رتم العبارة رتم الهدف رتم العبارة رتم الهدف رتم العبارة رتم الهدف
.1

3

.1

.5

4

.5

.3

14

.3

.0

13

.0

.6

12

.6

.5

13

.5

.2

55

.2

.3

16

.3

.4

1

.4

.14

31

.14

.11

63

.11

.15

62

.15

.13

51

.13

.10

55

.10

.16

53

.16

.15

54

.15

.12

16

.12

.13

05

.13

.14

01

.14

.54

32

.54

.51

64

.51

.55

34

.55

.53

04

.53

.50

03

.50

.56

05

.56

66
1
5
0
6
5
2
3
11
15
10
14
51
54
53
50
56
52
53
54
34
35
33
30
36

- ُّٖ -

.55
.52
.53
.54
.34
.31
.35
.33
.30
.36
.35
.32
.33
.34
.04

35
33
03
00
06
04
61
02
65
65
60
63
64
50
15

بسم هللا الرحمن الرحٌم
أختً الطالبة..
ج  ٛتى ثحث د تس

ّٗتُ (فاعلٌة برمجٌة تعلٌمٌة مقترحة لتنمٌة مهارات إعداد

الوسائط المتعددة التعلٌمٌة لطالبات الدبلوم العام فً التربٌة) ٗ ،ث
ُ أسبي ت

تىد تس  ،أ جٗ ٍّك تى م ً ثرجث
 تى دء م ث تسٍك ٗ
 ٝ مممُٗ ت
ت

ث ك أحد أف تد ّٝ

ث ٗفق تى يٍٝث تى ثى: ٝ
ص ىذىك فٍّٗ ٜذ ترجث .

ك ف ٜتىٍمثُ تىٍ

ممث ٍممُ سمماتى .ُٝتألٗه ٍممُ ّممٗا تى ممٗتج ٗتى طمماٗ ،تىثممثٍّ ٜممُ ّممٗا

ٝث ٍُ ٍ دد.

 ٝ مُٗ تىساته تألٗه ٍمُ 56
ٗ ً ٝترجث

مث ة تح ٍمث ُ ٍمث تى مٗتج أٗ تى طما،

مث ة ،ىممه

ُ تى ث ة ٗضع الٍ √ أٗ  Xفٍّٗ ٜذ ترجث .

مثال:

اإلجابة

رتم العبارة

√

.1
 ٝ مممُٗ تىسمماته تىثممثٍّ ٜممُ 04
تألمث

ممث ة ،ىمممه

ممث ة أ

ٗت ث ٗ ا ذ تى ٍٗز :أ ،ج ، ،د ً ٝ .ترجث

ح تى ٍز تىذٛ

م ممدتبه ٍح ٍيم أحممدٕث ٕممٗ
ُ تى ث ة ٗضمع شمث ة √

ث  ّٔٝفٍّٗ ٜذ ترجث .

مثال:

رتم
العبارة

أ

رمز اإلجابة الصحٌحة
ج
ب

د

√

.1
أ م ٜتىطثى م  ُ :ثّٗمك فم ٜترجث م

مُ أسمبي ت

مث ُ ٝم ّد سمٖثٍث ٍّمك فم ٜطممٗٝ

تىٍس ٗ ٙتى يٍٗ ٜتى ٍي ٜىيٍ يٍث  ٗ ،دٍ ألغ تض تى حت تى يٍمٜ؛ ىمذت لٍمه ٍّمك ترجث م
أسبي ٕذت ت

ث

يٍث اُ جث ك ىُ ُس دً

مُ

ألغ تض تى حت.

شاكرة و ُمقدر ًة حسن تعاونك وهللا ٌحفظك وٌرعاك..
انجبحثخ
سًيخ يحًذ نطفي أثىداود
- ُْٖ -

االختبار التحصٌلً
السؤال األول:
أجٗ ٜ ٝضع الٍ √ أٗ الٍ  Xفٍّٗ ٜذ ترجث تىٍ

ص ىمه

ث ة ٍُ تى ث ت تى ثى: ٝ
رتم
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.1

تألٕدتف تىٍ فٝ

.5

تىحثفز ٗ ّٜ ٝجٗد ٍٗٝه ىد ٙتىٍ يً ّحٗ ٍٗضٗا تى ٍج. ٝ

.3

.0
.6
.5

.2

.3
.4
.14
.11
.15

ش ٍه ي ٚتىحثجث تى ي ٍٝٝثىقد تىمثف.ٜ

ثب ٔ تىٗتجج ٍ ف ٖث ق ه

تىٍ حي تىد تس ٝتى  ٍٜ ّٝ ٜىٖث تىٍ يً د ٍُ

ًٍٝ

تى ٍج. ٝ
مُٗ ّ ٝتىٍح ٗ ٍُ ٙتىحقثبق تى يٍٗ ٝتىٍٖث ت تى ٍيٗ ٝ
إٔدتف تألدتء مُٗ يٍ ٚس ٗ ٍُ ٙتى ٍٍٗٗ ٝ
تىٖدف ٕٗ

تى يً تىٍ ٗق

ث ة ده يّٗ ٚت

شٍه ت جثٕث ٗتىق.ًٝ

ف تىغث ٝتى  ٜحققٖث تى ٍج. ٝ
ٍُ تىٍ يٍ.ُٝ

ّف تألٕدتف تىسيٗم ٝف ٜتىجثّج تىٍ فٗ ٜفق

ّٝف يًٗ ى :ٚت س جث ٗتى ًٖ

ٗتى ط ٝق.
ٖدف ٍي ٝحيٝه تىٍح ٗ ٙىٚ

ٝثغ تىٍثدة تى يٍ ٝىي ٍج ٝف ٜفق ت .

د ٍي ٝحيٝه تىٍح ٗ ٙضٍُ ج تءت
دت

ٍ حي تى

ث ت تىٍقثى ٝتألمث ٍّثس ى ضٍّٖٝث فٜ

تىسّٝث ٝ ٗٝشٍه ٍٗتقع ّث

ٍ.ًٝ
ٍج ٝتىٗسثبط تىٍ ددة.

تىٗسثبط تىٍ ددة ي ٚتىشثشث دُٗ ث ٝه ُ ٕذٓ تى ّث

ش م ت ّ ّ ٍُ ٍ ثد تىح ٗه يّ ٚث

- ُٖٓ -

تىٗسثبط تىٍ ددة.

.
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.13

ٍ حي ت س دتً ّٝ ّ ٜذ تى ٍجٝ
ٍج ٝتىٗسثبط تىٍ ددة

.10
.16
.15

ٝس دً

.51

.55

.53

.50

.56

ّثٍ  Adobe Photoshopى جٍٝع تىٗسثبط تىٍ ددة ٗ ّ ث تى ٍج. ٝ

د ٍي ٝت ٝث ت س ت ٝج ٝتى ي ٍٝٝىي ٍج ٍُ ٝج تءت ٍ حي تى
ّد د ثه تىّ ٗص ح م دح ج
ىيّص تى

ٍ.ًٝ

ي ٚتىشثش  ٝضه أُ ٝمُٗ تىد ٗه ٍُ تى ٍُٝٝىيٝسث

ٗ ٜتى مس ىيّص ترّجيٝز.ٛ

ّد م ث تىّ ٗص  ٝضه تس دتً تىيُٗ تألسٗد ي ٚي ٝ

.14

.54

ٍٝمُ تس دتٍٖث ٍع تىٍ يٍث

شمه ف د.ٛ

ّٝقسً تى قٗ ًٝى ٍجٝث تىٗسثبط تىٍ ددة ى :ُٝ ّٗ ٚقٗ ًٝمٗ ٗ ،ّٜٝقٗ ًٝجٍثى.ٜ

.12

.13

ي ٚجٖثز تىحثسج تٟى ٜدُٗ غ.ٓ ٝ

تء أٗ ض تء.

ٝجج تس دتً تأل ٗت تىٍّطٗق ف ٜتى ٍج ٝىق تءة مثٍه تىّ ٗص تىٍم ٗ ٗ ٗف ٝجٖد
تىق تءة ي ٚتىٍ يً.
ّدٍث ٝمُٗ تىٍيف تى ٗ  ٜف ٜتى ٍجّٗ ٍُ ٝا  Mp3فإّٔ ٝشغه ٍسثح أم

ٍُ ٍيف

.Wav
ّد ت ٝث أّٗتا تى طٗط ف ٜتى ٍج ٝ ٝضه دً تس دتً أمث أ

أّٗتا ٍُ تى طٗط يٚ

تىشثش تىٗتحدة.
ّد تىجٍع ّ ُٝص ٗ ٗ ة ي ٚتىشثش ّ سٖث  ٝضه أُ مُٗ تى ٗ ة ف ٜتىجٖ تىٍّٚٝ
ٗتىّص ف ٜتىجٖ تىٝس  ٍُ ٙتىشثش .
ٍُ تىٍ ث ٝٝتى ٝ ٜجج ٍ ت ث ٖث ّد دٍ تىٗسثبط تىٍ ددة تى زتٍُ  ُٝتأل ٗت ٗتى ٗض
.ٝ

تى
ّد

ض تىٗسثبط تىٍ ددة ي ٚتىشثش تىٗتحدة  ٝضه تىجٍع  ُٝتى سًٗ تىٍ ح م ٗتى ٝدٗٝ

ىشد تّ ثٓ تىٍ يً.

- ُٖٔ -
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فٍّٗ ٜذ ترجث تىٍ فق:
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تىٍ حي تى  ً ٝ ٜفٖٝث ّ ث تى ٍج ٝثس دتً
أ.
.1

تى

ّثٍ

ٗ ٗ ٍ ٜٕ ّٝحي :

ٍ.ًٝ

ج .تى حيٝه.
 .تى طٗ. ٝ
د.

ت س دتً.

شٍه ج تءت ٍ حي تى حيٝه:
أ.
.5

حيٝه تىحثجث تى يٗ ٍٝٝتىٍح ٗ.ٙ

ج .حيٝه تألٕدتف ٗت س ت ٝجٝث .
 .تى
د.

ف يٚ

ترجث ثُ أ ٗ

ٍالحظ أدتء تىطثى ث
تىٍثء ىّ ٚث
.3

أ.

ثبص تىٍس دٍٗ ُٝترٍمثّث .
.

اله تى ط ٝق تى ٍي ٜف ٜتىٍ ٍه ىً س طع أ ٛطثى

ٓ تألٗىٍ ... ٝثه تى ث ة:
حثج

ي. ٍٝٝ

جٕ .دفث سيٗمٝث.
 .تس ت ٝجٍ ٝق ح .
د.

شٜء ٍٍث س ق.

ى حيٝه تىحثجث تى يّ ٍٝٝقث ُ  ُٝتىٍس ٗ ٙتىحثى ٜىيٍ يً ٗ :ُٝ
أ.
.0

ٍس ٗتٓ تىسث ق.

ج .تىٍس ٗ ٙتىٍ غٗج حقٝقٔ.
 .أفضه ٍ يً ف ٜتىٍجٍٗ .
د.

شٜء ٍٍث س ق.

- ُٖٕ -

ج تء ج

حيٝه

رتم
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تى ث ة تى ٗ ٜضح ٍ ًٖٗ "
أ.
.6

دد تس جث ث تىٍس دً ي ٚتألسبي تىٍٗجٖ ى.ٔٝ

ج.

ض تى ّثٍ

ط

ٍ .جٍٗ
د.
ٍُ

تى

ث

سيسه ٍّ ظً ى سٖٝه حقٝق تألٕدتف.

تى ٍٝ ٜز تىٍس دً ُ غ ٍُ ٓ ٝتألف تد.

شٜء ٍٍث س ق.

ثبص تى ح تى ثٍ ىيٍ يٍ ُٝتى  ٜاث ف ٜق ت ت
أ.

.5

ثبص تىٍ يً" ٕ:ٜ

ٍ ٗ ًٝطٗ ٝتى ٍج: ٝ

ض ف ض تىّٗتح ٜتى قيٍٍ ٝث ٝاد ٛى ٚدً تس  ٝثج تىٍ ثٕ.ًٝ

ج .ش ٗ

ض تىٍ يٍُٝ

ٗ ٍٗضٗا تى ٍج. ٝ

 .ض ف ض تىّٗتح ٜتىجسٍ ٝمثىّظ ٍٍث ٝ ٝق ت س ثدة ٍُ تى ٍج. ٝ
د.

.

ترجث ثُ أ ٗ

تىٍق ٗد ثىسيٗك تىٍد ي:ٜ
أ.
.2

ٍجٍٗ

تى

ت ٗتىٍٖث ت تىٍ ٗتف ة ىد ٙتىٍ يً.

جٍ .جٍٗ

تى

ت ٗتىٍٖث ت تىٍ ٗتف ة ىد ٙتىٍ يً.

ٍ .جٍٗ

تى

د.
مٍُ إٍٔ ٝتى
أ.
.3

ت

ٗتىٍٖث ت تىٍ ٗتف ة ف ٜتى ٍج. ٝ

شٜء ٍٍث س ق.
ف ي ٚتىسيٗك تىٍد ي ٜىيٍ يٍ ُٝف:ٜ
حدٝد تىٍ طي ث تىسث ق ىالس ثدة ٍُ ٍح ٗ ٙتى ٍج. ٝ

ج.

طثء د ٝج ىٍُ ّق ٔ تىٍ طي ث تىسث ق ق ه تى دء ثى ٍج. ٝ

 ٍ .ف تىّقط تىٍّثس تى  ٝ ٜدأ ٍّٖث تىٍ يً ف ٜتى ٍج. ٝ
د.

جٍٝع ٍث س ق.

ٍي ٝحيٝه تىٍ ثد ٗترٍمثّث
أ.
.4

ّ:ٜ

ٗ ف تى ٝب تى ي ٍٝٝتى  ٜس ً ٝفٖٝث تس دتً تى ٍجٍ ٝع تىٍ يٍ.ُٝ

ج.
.
د.

د ترٍمثّث تىٍ ثح رّ ث تى ٍج ٍُ ٝأجٖزة ٗ تٍ .
حدٝد ٍ ثد تىٍ يٍٗث ٗم ٝ ٝتىح ٗه يٖٝث.
جٍٝع ٍث س ق.

- ُٖٖ -
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فٍ ٜي ٝحيٝه تىٍح ٗ:ً ٝ ٙ
أ.
.14

ت ٝث

ج .حدٝد تى طٗط تى ثٍ ىٍث  ّٝغ ٜأُ  ٝئٍ تىٍ يً.
.
د.

ّظ ًٝتىٍح ٗٗ ٙفق سيسه ٍّثسج.
جٍٝع ٍث س ق.

طٗت تىقٝثً ج
أ.
.11

ّث

تىٗسثبط تىٍ ددة تى  ٜحقق تألٕدتف.

ف ٜتىٍ ٍه ُ د ٍُ:

تىحقثبق.

ج .تىٍ ثٕ.ًٝ
 .ترج تءت .
د.

تىٍ ثدئ.

س  ٚتألٕدتف تى ي ٍٝٝف ٜتىٍجثه تىٍ ف ٜى: ٍّٝ ٚ
أ.
.15

ت جثٓ ّحٗ تى يً تىٍ ف.ٜ

ج .تىٍ ث ف ٗتىٍ يٍٗث تىّظ . ٝ
 .تىٍ ثٕٗ ًٝتىّظ ٝث تى يٍ. ٝ
د.

ترجث ثُ ج ٗ

.

س  ٚتألٕدتف ف ٜتىٍجثه تىّ سح م ٜى: ٍّٝ ٚ
أ.
.13

ت س دتدت تىّ س ٝىيطثى ث .

ج .تىٍ ث ف ٗتىٍ يٍٗث تىّظ . ٝ
ٍ .س ٍٖٗ ٙث ة تس دتً تألجٖزة.
د.

مه ٍث س ق.

س  ٚتألٕدتف تى ي ٍٝٝف ٜتىٍجثه تىٗجدتّ ٜى ٚحقٝق:
أ.
.10

ت جثٕث ترٝجث  ٝىد ٙتىطثى ث .

ج .تىٍ ثٕٗ ًٝتىّظ ٝث تى يٍ. ٝ
ٍ .س ٗ ٙتألدتء تىح م.ٜ
د.

شٜء ٍٍث س ق.

- ُٖٗ -
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تىٖدف تىٍ ثغ ط ٝق
أ.
.16

حٝح ف ٜتىٍجثه تىٍ ف:ٕٗ ٜ

ًٖ طثى تى ف تىثثّ ٜتىٍ ٗسط س ج حدٗت تى سٗف.

ج .ذم طثى تى ف تىثثّ ٜتىٍ ٗسط س  ُٝىحدٗت تى سٗف.
.
د.

د ك طثى تى ف تىثثّ ٜتىٍ ٗسط جٍٝع إٔدتف تىد س.
مه ٍث س ق

ٝثغث

حٝح .

تىٖدف تىٍ ثغ ج تبٝث ف ٜتىٍجثه تىٗجدتّ:ٜ
أ.
.15

ّ ٝثٗه تىد س

ض ٍٗضٗا تىحٗٝتّث

جٝ .د ك تىطثىج إٍٔٝ
 ٝ .دد تىطثىج ثالثث ٍُ
د.

.12

 ٝتىحٗٝتّث .
ثبص تىحٗٝتّث تىثد. ٝٝ

شٜء ٍٍث س ق.

تىٖدف تىٍ ثغ ط ٝق
أ.

ط ٝق شٝق .

حٝح ف ٜتىٍجثه تىّ س ح م:ٜ
غ ٖث فٜ

أُ د ٛتىطثى

ّٗ ٝا ٍُ تىحٗٝتّث تىدتجّ .

ج .أُ س تىطثى تىحدٝت تىش ٝف ف ٜثالث أسط .
 .أُ شغه تىطثى جٖثز تىس ٗ ة تىذمٝ
د.

اله ثالت دقثبق ٍس  ّٝدىٝه تى شغٝه.

شٜء ٍٍث س ق.

ّظ ًٝتىٍح ٗ ٙتى يٍٗ ٜفق سيسه ٝسٖه حقٝق تألٕدتف:
أ.
.13

تى قٗ.ًٝ

ج .تى جٍٝع.
 .تى ث ع.
د.
ُٝسٍَّٚ

ض تىٍح ٗ ٙط ٝق تىقث دة -تىٍثثه ـ:
أ.

.14

مه ٍث س ق.

تى سيسه تىٖ ٍ.ٜ

ج .تى سيسه ترج تب.ٜ
 .تى سيسه ٍُ تى ثً ى ٚتى ثص.
د.
ُ َّ ف ت

ث ت "ٍ ج  ٝتىٍحك" اّٖث ت
أ.

.54

تى سيسه ٍُ تى ثص ى ٚتى ثً.

أفضه طثىج ف ٜتىٍجٍٗ .

جٝ ٍ .ث ٍحدد سي ث.
ٍ .س ٗتٓ تىسث ق.
د.

شٜء ٍٍث ذم .

- َُٗ -
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ُٝقثس ح ٝه تىٍ يً ف ٜتى ٍج ٝث
أ.
.51

ث ت :

ّٖثب. ٝ

ج ٍ .حي. ٝ
 .ق ي. ٝ
ذمثء.

د.

ط  ً ٝفٖٝث ٗضٝح ط ٝق س ٝتىٍ يً ف ٜتى ٍج ، ٝش ٝتتى ث ة ىـ:ٚ
أ.
.55

ط ٝق سيسه تىٍح ٗ.ٙ

ج .ت س ت ٝج ٝتى ي. ٍٝٝ
.
د.

ّث

تىٗسثبط تىٍ ددة.

تىحثجث تى ي. ٍٝٝ

 ً ٝقد ًٝتى ط ٝق ت ّ قثى ٜف ٜتى ٍج: ٝ
أ.
.53

ى ث  ٝتىٍ يٍٗث .

ج .ق ه
.

د تى ٍٖٝد ٍ ثش ة.

د.

فّٖ ٜث ٝتى ٍج. ٝ

م سج تى

ت تى ي ٍٝٝفٜ
أ.

.50

ٍج ٝتىٗسثبط تىٍ ددة ـ:

ٍ تحه ّ ث تى ّثٍ .

ج .تىٍٖث ت تىسث ق .
.
د.
ٍُ أّٗتا ّث
أ.

.56

ض تألٕدتف.

ّث

تىٗسثبط تىٍ ددة.

جٍٝع ٍث س ق.
تىٗسثبط تىٍ ددة:
تى سجٝال تى ٗ . ٝ

ج .تىٍقدٍ ٗتألٕدتف.
ٍ .شثٕد تى ٝد.ٗٝ
د.

.

ترجث ثُ أ ٗ

ىش ح ط ٝق أدتء ٍٖث ة ٍ  ّٝف ٜتى ٍج ُٝ ٝضّه تس دتً:
أ.
.55

ىقط فٝد.ٗٝ

ج .تىّ ٗص.
 .تى ٗ تىٍ ح م .
د.

تى ٗ .

- ُُٗ -

رتم

العبــــــــــــارة

العبارة
ٍُ أّٗتا تى طٗط تىٍ ضي ىيم ث
أ.
.52

ثىيغ تى

 ٝفٜ

ٍج ٝتىٗسثبط تىٍ ددة:

تىمٗف.ٜ

ج .تىثيت.
.Times New Roman .
د.

تألّدىس.

ٝش ًٖٗ ٍ ٝتى ث ُٝى:ٚ
أ.
.53

تس دتً تألز ق ٍع تألسٗد.

ج .تس دتً تى ث ح ٍع تىدتمُ.
 .ت
د.

الف ف ٜحجً تى ٗ ة.

ترجث تى حٝح غٗ ٝت دة.

ّدٍث مُٗ تى ٗ ة ٍيّٗ فإُ تى ي  ٝتىٍّثس ٕ:ٜ
أ.
.54

ٝضثء.

ج .زٕ  ٛفث ح.
ٍثد. ٝ

.

شٜء ٍٍث ذم .

د.

ّد تس دتً تى سًٗ تىٍ ح م فٜ
أ.
.34

ٍج ٝتىٗسثبط تىٍ ددة  ٝضه أُ  ٝثح ٖث:

ّص شث ح.

ج.

ٗ .ٜ

يٝق

ٍ .قطع فٝد.ٗٝ
شٜء ٍٍث س ق.

د.
ٍيف ٍُ ّٗا ٝ MIDI
أ.
.31

ٍيف

:
ٗ .ٜ

جٍ .يف فٝد.ٗٝ
ٍ .يف ٗسثبط ٍ ددة.
د.

ٍيف ّص.

ٍُ أّٗتا ٍي ث تى ٝد:ٗٝ
أ.
.35

ٍي ث .PPT, Mp4

جٍ .ي ث
ٍ .ي ث
د.

.Mov, Wav
.Avi, Swf

ترجث تى حٝح غٗ ٝت دة.

- ُِٗ -

رتم

العبــــــــــــارة

العبارة
حجً ّثفذة تى ٝد ٗٝتىٍّثس فٜ
أ.
.33

ٍج ٝتىٗسثبط تىٍ ددة يغ:

 0*3سً.

ج 4*6 .سً.
11 *3.6 .سً.
د.
ف ٜطٗة

ٍ ًٝتىشثشث :ً ٝ
أ.

.30

ٍٝمُ تى قٝد حجً ٍ  ُٝىشثش تى ٝد.ٗٝ

دتد سّٝث  ٗٝتى ٍجٝ

ج.
.
د.

ٍج تىشثشث

ي ٚتىٗ ق.

ي ٚجٖثز تىحثسج تٟى.ٜ

سجٝه ٍقثطع تأل ٗت

ثس دتً

تٍ ٍ ثىج تى ٗ .

شٜء ٍٍث س ق.

ش ٍ ٝحي "تى طٗ " ٝى:ٚ
أ.
.36

حس ُٝتى ٍج ٝف ٜتىّسخ تىٍس ق يٍّٖ ٝث.

ج ّ .ث تى ٍجٗ ٝتسط تىحثسج تٟى.ٜ
 .تس دتً تى ٍجٍ ٝع تىٍ يٍ.ُٝ

د.

طٗ ٝج تءت ٍ حي تى حيٝه.

تى طٗة تى  ٜدأ ٖث ٍ حي تى طٗ:ٜٕ ٝ
أ.
.35

حدٝد تىٍح ٗ.ٙ

ج .تىح ٗه ي ٚتىٗسثبط تىٍ ددة.
.
د.

ٝثغ تألٕدتف.
ٍ ًٝشثشث تى ٍجٝ

ي ٚتىٗ ق.

رّشثء سً قطثا دتب ٗٝ ٛضح ّس تىٝث س ى ٚتىٍثء ي ٚسطح تىم ة تأل ضّ ٝس دً
أ.
.32

.Adobe Photoshop

ج.Microsoft Excel .
.Windows Movie Maker .
د.

.Macromedia Flash

تى ّثٍ تىذٝ ٛقسً تى ٗ ة تىٍ ح م ىٍ ٚجٍٗ
أ.
.33

ٍُ ترطث ت ٕٗ:

.Adobe Photoshop

ج.Macromedia Authorware .
.Macromedia Flash .
د.

.Microsoft PowerPoint

- ُّٗ -

ّثٍ :

رتم

العبــــــــــــارة

العبارة

تىغ ض ٍُ تى قٗ ًٝتى مٗ ّٜٝى ٍج ٝتىٗسثبط تىٍ ددة:
أ.
.34

ج ٝج تى ٍج ٝق ه تس دتٍٖث ٍع تىٍ يٍ.ُٝ

ج .تىحمً ي ٚفث ي ٝتى ٍج ٗ ٝحقٝقٖث ىألٕدتف.
.
د.
ٍ

جث ٍ حي تى
أ.

.04

قٗ ًٝأدتء تىٍ يٍ.ُٝ
أ ذ تىق ت
ًٍٝ

ٍ ًٝتس دتً تى ٍج ٝف ٜتىٍاسس تى ي. ٍٝٝ

ث ة ُ:

قثبٍ تىحقثبق ٗتىٍ ثٕٗ ًٝتىٍٖث ت .

ج.

ٍجٗ ٝسثبط ٍ ددة جثٕزة ىالس دتً.

 ٍ .طط ٗ ق ٝ ٜضٍُ سّٝث  ٗٝتى ٍج. ٝ
د.

شٜء ٍٍث س ق.

- ُْٗ -

االسن:
الخخصص:

ٍّٗذ ترجث
السؤال األول:
اإلجابة

رتم العبارة

√
X
√
X
X
√
X
X
X
X
X
√
X
X
√
X
√
X
√
X
X
X
√
√
X

.1
.5
.3
.0
.6
.5
.2
.3
.4
.14
.11
.15
.13
.10
.16
.15
.12
.13
.14
.54
.51
.55
.53
.50
.56
تىٍجٍٗا

56

- ُٗٓ -

ث ة

السؤال الثانً:

رتم العبارة

رمز اإلجابة الصحٌحة
أ

ب

.1

ج
√

.5
.3

√
√

.0

√

.6

√

.5
.2

د

√
√

.3

√

.4

√

.14

√

.11

√

.15

√

.13
.10

√
√

.16

√

.15

√

.12

√

.13

√

.14

√

.54
.51

√
√

.55
.53

√
√

.50

√

.56
.55

√
√

- ُٗٔ -

رتم العبارة

رمز اإلجابة الصحٌحة
أ

ج

ب

.52

√

.53

√

.54

√

.34
.31

√
√

.35

√

.33

√

.30

√

.36

√

.35

√

.32

√

.33
.34

√
√

.04

المجموع

√

04عبارة

- ُٕٗ -

د

ملحق (ىـ) :أداة الدراسة الثانية بطاقة تقييت برمجيات الوسائط المتعددة.

- ُٖٗ -

بطاقة تقييت برمجية وسائط متعددة
معلومات عن البرمجية

اسم الربرلية................................................................................:
اسم معدة الربرلية...........................................................................:
العمر أك السنة الدراسية ادلوجهة إليها..........................................................:
اذلدؼ العاـ من الربرلية......................................................................:
تاريخ ا عداد...............................................................................:
نظاـ التشغيل ادلناسب:
□ .Mac

□ االهناف معان.

□ .Windows

نوع القرص:
□ .CD

□ ره.

□ .DVD

متطلبات است داـ الربرلية:
أجهزة كيهيزات....................................................................:
تنصيب برامج.......................................................................:
ىل صتاج الربرلية دلعلمة ؟

□ ال.

□ نعم.

مرفق مع الربرلية:
□ دليل است داـ.

□ أكراؽ نشاط.

□ ر ذلك (.).............

ظل االست داـ ادلناسب للربرلية مع الطالبات:
□ است داـ فردم.

□ رلموعات صغرة.
- ُٗٗ -

□ رلموعات كبرة.

بنود التقييت ( موافق بشدة /5موافق /4إلى حد ما /3غير موافق /1غير موافق بشدة)1

بن ـ ـود التقيي ـ ـت
المقــدمـ ـ ـ ـ ــة
ُ .صتوم الربرلية على متهيد مناسب للفكة ادلستهدفة.
ِ .يرتب التمهيد ارتبااان كهيقان نوضوع الربرلية.

ّ .يرب التمهيد با اخلربات السابقة للمتعلم كبا موضوع الربرلية.
ْ .التمهيد شيق كمثر كغلذب االنتباه.
األى ـ ـ ـ ـ ــداف
ٓ .توضح الربرلية اذلدؼ العاـ الذم اورت من أجلو.
ٔ .صدد الربرلية اوىداؼ الفرعية بصيغة صحيحة قابلة للملرظة كالقياس.
ٕ .تعرض الربرلية اوىداؼ بلغة سهلة يفهمها ادلتعلم.
ٖ .صقق الربرلية اوىداؼ اليت اورت من أجلها.
المحتـ ـ ـ ـ ـ ــوى
ٗ .يتناسب احملتول ادلعركض مع القيم اوخلقية.
َُ .ؼللو احملتول من اوخطاي ا ملئية كالنحوية.
ُُ .زلتول الربرلية صحيح كدقيق من النارية العلمية.
ُِ .يتناسب زلتول الربرلية مع الفكة ادلستهدفة.
ُّ .لغة الربرلية كاضحة كمناسبة للفكة ادلوجهة ذلا.
سهل صقيق اوىداؼ.
ُْ .تعرض الربرلية احملتول بتسلسل كتتابع منطقي يي ٌ
ُٓ .تتوفر يف الربرلية التعريفات كاومثلة الكافية كا يضارات روؿ
ادلوضوع.
ُٔ .احملتول ادلعركض ذك قيمة علمية كتربوية جيدة تي ٌربر بررلتو.
التقوي ــت والتغذية الراجعــة

ُٕ .تيق ٌدـ الربرلية متارين كأنشطة متنوعة تتعلق باحملتول.
ُٖ .تيوفٌر الربرلية اختبارات مررلية توضح تق ٌدـ ادلتعلم.

ُٗ .تيػ ٌوفر الربرلية اختبارات هنائية ردؼ قياس التحصيل.
َِ .ترتب أسكلة التقومي ب ىداؼ الربرلية كزلتواىا.

- ََِ -

ٓ ْ ّ ِ ُ

بن ـ ـود التقيي ـ ـت
ُِ .تيق ٌدـ الربرلية تغذية راجعة يف راالت ا جابة الصحيحة كاخلااكة.
ِِ .تتنوع أساليب التعزيز كالتغذية الراجعة (صوتر صور متحركة).
تمميـ ــت الشاشـ ــات
ِّ .تتميز شاشات الربرلية بتصميمات هابتة كمتناسقة ر النهاية.
ِْ .ترتيب العناصر على الشاشة الواردة كاضح كمريح للعا.
ِٓ .كمية النصوص ادلعركضة على الشاشة مناسبة كسهلة القراية.
ِٔ .تتميز الربرلية نراعاة التباين اللوين يف النصوص كالصور كاخللفيات.
أنمــاط اإلبحــار والتنقــل
ِٕ .تسمح الربرلية نستول صكم مناسب للمتعلم.
ِٖ .تتوفر يف الربرلية إمكانية التنقل با الشاشات (أزرار اوماـر اخلل ).
ِٗ .تسمح الربرلية للمست دـ بالتحكم يف اختيار ادلوضوعات من القائمة
الرئيسية.
َّ .تتوفر يف الربنامج سرعة عرض ملئمة دلستول ادلست دـ.
ُّ .الركاب با أجزاي الربرلية صحيحة كخالية من اوخطاي التقنية.
ِّ .تتوفر يف الربرلية إمكانية اخلركج يف أم كقت.
تبا اريقة العمل.
ّّ .صتوم الربرلية على شاشة تعليمات ٌ
توظيـف الوسائ ـط المتع ـددة

ّْ .تتناسب أظلاط اخلطوط ادلست دمة يف الربرلية كأرجامها (العناكين
الرئيسيةر العناكين الفرعية).
ّٓ .صتوم الربرلية على خلفيات تيناسب ابيعة احملتول ادلعركض.

ّٔ .تيوظ الربرلية الصور كالرسوـ بطريقة ختدـ احملتول كبدكف مبالغة.
ّٕ .تتميز الصور كالرسوـ ادلست دمة يف الربرلية بدرجة كضوح مناسبة.
ّٖ .تتناسب الصور كالرسوـ ادلست دمة مع الفكة ادلستهدفة.
ّٗ .تيق ٌدـ الربرلية تعليقات كعناكين مناسبة مصاربة للرسوـ كاوشكاؿ.

َْ .تيوظ الربرلية الصوت بشكل ملئم ؼلدـ احملتول.
فعاؿ ؼلدـ اوىداؼ.
ُْ .تيوظ الربرلية الرسوـ ادلتحركة كالفيديو بشكل ٌ
ِْ .يتزامن دخوؿ عناصر الوسائ ادلتعددة على الشاشة – يف التوقيت
- َُِ -

ٓ ْ ّ ِ ُ

بن ـ ـود التقيي ـ ـت
كاحلركة -بشكل مناسب.
ّْ .توظٌ الربرلية عناصر الوسائ ادلتعددة ادل تلفة بشكل متكامل لشرح
احملتول.
ْْ .تعمل الوسائ ادلتعددة يف الربرلية بشكل صحيح و
كخاؿ من اوخطاي.
الستخـ ـ ـ ــدام
ْٓ .الربرلية متوافقة مع نظم التشغيل احلالية.
ْٔ .ال يتطلب است داـ الربرلية معرفة متعمقة باحلاسب اآل .
ْٕ .تشغيل الربرلية يتم بسهولة دكف احلاجة إىل تنصيب برامج متعددة.
ْٖ .رذؼ الربرلية من ا هاز يتم بسهولة.
ْٗ .أرفقت مع الربرلية مواد مساندة (معلومات االست داـر أكراؽ عملر
أنشطةر )...تساعد على صقيق اوىداؼ.
َٓ .مت صديد النم ادللئم الست داـ الربرلية ادلنتجة مع ادلتعلمات ( مت
تدكين ادلعلومات يف البطاقة ادل صصة لذلك).

- َِِ -

ٓ ْ ّ ِ ُ

ملحق (و) :خطاب الموافقة على تطبيق تجربة الدراسة.

- َِّ -

- َِْ -

ملحق (ز) :قائمة بأسماء السادة المحكمين.

- َِٓ -



قائمة بأسماء السادة المحكمين
ت

الست

الرتبة

المقر

العلمية

التخمص

ُ.

زكريا بن ػلي الؿ

أستاذ

جامعة أـ القرل -كلية
الرتبية

االتصاؿ كتكنولوجيا
التعليم

ِ.

عبدالر ن بن صاحل
العامر

أستاذ
مساعد

جامعة ادللك سعود -كلية
الرتبية -قسم تقنيات التعليم

تقنيات التعليم

ّ.

عبدالعزيز بن البة
عبداحلميد

أستاذ
مساعد

جامعة ادلنصورة -كلية الرتبية تكنولوجيا التعليم

ْ.

عثماف بن تركي الرتكي

أستاذ
مساعد

جامعة ادللك سعود -كلية
ادلعلما

احلاسب التعليمي
كالتعليم االلكرتكين

ٓ.

فائزة بنت زلمد ادلغري

أستاذ
مساعد

جامعة أـ القرل -كلية
الرتبية

مناىج كتقنيات التعليم

ٔ.

مايسة بنت عبدالعزيز
زلمد علي

أستاذ
مساعد

جامعة ادللك سعود -كلية
الدراسات التطبيقية كخدمة
ا تمع

تقنيات التعليم

ٕ.

زلمد بن عطية مخيت

أستاذ

كلية البنات جامعة عا
ت

تقنيات التعليم

ٖ.

يوس بن عبداهلل
العريفي

أستاذ
مساعد

جامعة ادللك فيصل -كلية
مناىج راسب خ
الرتبية -قسم ادلناىج كارؽ
تعليمي
التدريت

 األسواء ُهشحبت أبدذيا ً.

- َِٔ -

ملحق (ح) :دليل استخدام برمجية الدراسة.

- َِٕ -

جاهعت الولك سعىد

فاعليت برهجيت تعليويت هقترحت
لتنويت ههاراث إعذاد الىسائط
الوتعذدة التعليويت لطالباث الذبلىم
العام في التربيت
دىٝه تىٍس دً
إعذاد :صوُة هحوذ لطفٍ أبىداود

9009

اصن الطالبة:

خاهعت الولك سعىد

د ل ي ل ا س ت خ ذ ا م ا ل ب ر ه ج ي ت ا ل ت ع ل ي و ي ت ا ل وُ ع ذ ة ل غ ر ض ا ل ذ ر ا س ت

بضن هللا الشحوي الشحُن
عزَزتٍ هضتخذهة البشهجُة:

أض ػػع ب ػػا ي ػػديك ى ػػذا ال ػػدليل للس ػػتفادة م ػػن ادلعلوم ػػات الػ ػواردة يف الربرلي ػػة احلاس ػػوبية كتطبي ػػق
اونشطة بشكل عملير رػ تتمكنػا بعػد اجتيػاز الربرليػة مػن إنتػاج بررليػة كسػائ متعػددة تعليميػة .لػذا
أرجو منك إتباع ا رشادات التالية:
 فضلن ..أرجو إرضار الدليل معك يف كل جلسة من ا لسات.
 ابدئي باست داـ الربرلية أكالن است دمي الدليل.
 اريقة تنصيب الربرلية:
 oضب إعدادت دقة شاشة العرض ( َُِْ*ٖٕٔبكسل).
 oكضع القرص ادلضغوط ) (CDداخل جهاز احلاسب كسيتم تشغيلو تلقائيان.
 oإذا مل تتم عملية التشغيل التلقائي يرجى إتباع اخلطوات التالية:
 فتح القرص ادلضغوط ) (CDمن جهاز الكمبيوتر.
 فتح ا لد كتشغيل ادلل ).(Package.exe
 اتبعي التعليمات اليت ستوجو إليك من خلؿ الربرلية خاصة فيما يتعلق بتطبيق اونشطة لكل
خطوة من اخلطوات قبل االنتقاؿ لل طوة التالية.
 يتوفر بالدليل مسارات خاصة لتطبيق كل نشاط من اونشطة أرجو منك است دامها.
 ػلتوم الدليل على صفحات فار ة يف النهاية ؽلكنك است دامها كمسودة لتدكين ملرظاتك.
 ؽلكنك االستعانة با داكؿ ادلرفقة يف هناية الدليل لتسهيل عملية صيا ة اوىداؼ بطريقة
سلوكية صحيحة.
 يف راؿ خركجك من الربرلية يرجى منك البدي بادلررلة اليت توقفت عندىا من بدايتها.
 ىذا الدليل ييع ٌد تصميمان كرقيان لعملية ا نتاج فحافظي عليو كق ٌدميو مع الربرلية اليت ستنتجينها
شاكرة كمقدرة لك تعاكنك كخالص أمنيا لك بالتوفيق...

البارثة

فهشس الوىضىعات

فهرس الوىظىعاث 9 ..................................................................................................
الورحلت األولً :التحليل4 ...........................................................................................
هقذهت4 ............................................................................................................. :
أهذاف األداء4 ...................................................................................................... :
األهذاف التفصيليت4 .............................................................................................. :
األنشطت6 ........................................................................................................... :
النشاط األول6 .................................................................................................. :
النشاط الثاني6 ................................................................................................ :
النشاط الثالث6 ................................................................................................ :
النشاط الرابع7 ................................................................................................. :
الورحلت الثانيت :التصوين 8 ..........................................................................................
هقذهت8 ............................................................................................................. :
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الوشحلة األولً :التحلُل

هقذهة:

متػػر عمليػػة إنتػػاج بررليػػات الوسػػائ ادلتعػػددة بعػػدة مرارػػلر كتعتػػرب مررلػػة التحليػػل أكىل ىػػذه ادلرارػػلر كهتػػدؼ
ىذه ادلررلة إىل التعرؼ على الواقع كصديد ما ينبغي اكتسابو من معارؼ كمهارات كاياىات.
تبػػدأ مررلػػة التحليػػل بتحليػػل احلاجػػات التعليميػػة دلوضػػوع الربرليػػة س ػواين كانػػت معرفيػػة أك مهاريػػة أك كجدانيػػةر

يليهػػا التعػػرؼ علػػى خصػػائص الفكػػة ادلسػػتهدفة مػػن الربرليػػة مػػن ريػػث العمػػر كادلسػػتول الدراسػػي كادلعرفػػة السػػابقة كمػػا إذا
كانػػت ىنػػاؾ أيػػة مشػػاكل صػػحية قػػد تعػػوؽ االسػػتفادة مػػن الربرليػػةر إضػػافةن إىل احلػػافز كااليػػاه ضلػػو موضػػوع الربرليػػةر
كمستول اخلربة يف است داـ احلاسب اآل ر تليها خطوة رصد ادلصادر كا مكانػات ادلتارػة مػن أجهػزة كبػرامج كيهيػزات
ل نتػػاج ك اسػػت داـ الربرليػػة مػػع ادلتعلمػػاتر كتنتهػػي ادلررلػػة بتحليػػل احملتػػول العلمػػي كصديػػد اخلطػػوط العامػػة دلػػا ينبغػػي أف
تتضمنو الربرلية من معارؼ كمهارات كاياىات.
أهذاف األداء:

 صديد احلاجات التعليمية دلوضوع الربرلية.
 صديد خصائص ادلتعلمات ادلستهدفات من الربرلية.
 رصد ادلصادر كا مكانات ادلتارة نتاج الربرلية.
 رصد ادلصادر كا مكانات ادلتارة الست داـ الربرلية مع ادلتعلمات.
 صليل احملتول ككضع اخلطوط العامة للربرلية.
األهذاف التفصُلُة:

ُ .تعريف مفهوـ مررلة التحليل.

ٔ .صددم احلاجات التعليمية دلوضوع الربرلية.

ِ .تذكرم إجرايات مررلة التحليل.

ٕ .توضحي مفهوـ خصائص ادلتعلما.

ّ .تعريف مفهوـ احلاجات التعليمية.

ٖ .توضحي أعلية التعرؼ على مستول الصحة

ْ .تعددم أنواع احلاجات التعليمية.
ٓ .تتعريف على خطوات صليل احلاجات التعليمية.

العامة للمتعلما.
ٗ .توضحي مفهوـ السلوؾ ادلدخلي.

َُ .توضحي أعلية التعرؼ على السلوؾ ادلدخلي
للمتعلمات.
ُُ .صددم السلوؾ ادلدخلي للمتعلمات ادلستهدفات
من الربرلية.
ُِ .تفرقي با مفهومي االياه كاحلافز ضلو موضوع
الربرلية.
ُّ .صددم خصائص ادلتعلمات ذات العلقة
بتصميم كتطوير الربرلية.
ُْ .تعريف مفهوـ صليل ادلصادر كا مكانات.

ُٓ .ترصدم ادلصادر العلمية اللزمة نتاج الربرلية.
ُٔ .ترصدم ا مكانات ادلتارة نتاج الربرلية.
ُٕ .ترصدم ا مكانات ادلتارة الست داـ
الربرلية مع ادلتعلمات.
ُٖ .تعريف مفهوـ صليل احملتول.
ُٗ .تسمي ادلكونات ادل تلفة لبنية احملتول.
َِ .متيزم با :ادلفاىيمر احلقائقر القواعدر
ا جرايات.
ُِ .صللي احملتول العلمي للربرلية.

األًشطة:
الٌشاط األول:

قومي بتحديد (الحاجة /الحاجات) التعليمية لموضوع البرمجية التي سيتت إنتاجها في عبارات.
تيق ٌدـ الربرلية ادلعلومات كادلعارؼ ادلرتبطة
..........................................................................................................
تينمي الربرلية ادلهارات احلركية ادلرتبطة
..........................................................................................................
تينمي الربرلية االياىات كادليوؿ ضلو
..........................................................................................................
الٌشاط الثاًٍ:

قومي بتحديد خمائص المتعلمات المستهدفات من البرمجية في عبارات.
تيناسب الربرلية ادلتعلمات الل تتوافر فيهن اخلصائص التالية:
 ادلررلة الدراسية.................................................................................:
 متوس اوعمار.................................................................................:
 اخلربات السابقة :ادلعرفة بػ........................ر اجتياز مقررات ...............................
 االياه (ا غلاي /السليب) ضلو ......................................................................
( كجود /عدـ كجود) احلافز لتعلم .................................................................
 خربة (قليلة /متوسطة /مرتفعة) يف است داـ احلاسب اآل .
الٌشاط الثالث:

قومي برصد الممادر واإلمكانات المتاحة للبرمجية التي سيتت إنتاجها من حيث:
 ادلصادر العلمية ادلتوفرة ل نتاج....................................................................:
.................................................................................................
.................................................................................................

 ا مكانات ادلتارة للقياـ بعملية إنتاج الربرلية:
ُ .مواصفات جهاز احلاسب اآل  :نوعو...........ر سرعة ادلعاش..........ر سعة الذاكرة ......ر
كرت الشاشة........ر كرت الصوت..........ر اتصاؿ باالنرتنت بسرعة ........
ِ .أجهزة ملحقة :اابعة من نوع............ر ماسحة ضوئية من نوع..........ر كامرا فوتو رافية
من نوع.........ر كامرا فيديو من نوع...........ر مساعات من نوع............
ّ .الربرليات ادلتوفرة ل نتاج............:ر....................ر...................
 ا مكانات ادلتارة يف البيكة التعليمية الست داـ الربرلية مع الطالبات:
ُ .سيتم است داـ الربرلية مع الطالبات يف (ادلنزؿ /مركز مصادر التعلم بادلدرسة /الفصل /معمل
احلاسب اآل بادلدرسة).
ِ .مواصفات مكاف االست داـ :ادلسارة..............ر ػلتوم على عدد  ........مقعد كعدد
 ...........ااكلةر يوجد جهاز عرض واعي من نوع ............ر ادلكاف (معتم كليا /معتم
جزئيا /ر معتم)ر توجد اابعة من نوع ( ........ملونة /ر ملونة).
ّ .مواصفات أجهزة احلاسب اآل  :عددىا...........ر من النوع...........ر سرعة ادلعاش ......ر
سعة الذاكرة..........ر كرت الشاشة..........ر كرت الصوت..........ر اتصاؿ باالنرتنت
بسرعة ...........
ْ .الربرليات ادلتوفرة............:ر....................ر...................
ٓ .ظل االست داـ ادلقرتح كفق ا مكانات ادلتارة( :فردم /رلموعات صغرة منّ ٓ-االبات/
رلموعات كبرة).
الٌشاط الشابع:

قومي بتحليل المحتوى للبرمجية التي سيتت إنتاجها وفق النمو ا التالي:
بررلية عن .............
صليل احملتول
ا انب ادلعريف
......................
......................
......................

ا انب ادلهارم
......................
......................
......................

ا انب الوجداين
......................
......................
......................

الوشحلة الثاًُة :التصوُن

هقذهة:

تيع ٌد مررلة التصميم هاين مرارل إنتاج بررليات الوسائ ادلتعددةر كهتػدؼ ىػذه ادلررلػة إىل كضػع سلطػ كرقػي
للربرلية اليت سيتم إنتاجها ييدعى ) (Blue Printبو كافة ادلواصفات الرتبوية كالفنية متهيدان نتاج الربرلية بواسطة
احلاسب اآل .

تبدأ مررلة التصميم بتحديد اذلدؼ العاـ مػن الربرليػة كصػيا ة أىػداؼ اوداي بصػورة سػلوكية قابلػة للقيػاس يف
ا ػػاالت الػػثلث :ادلعرفيػػةر كالػػنفت رركيػػةر كالوجدانيػػةر

تػ خطػػوة صديػػد احملتػػول العلمػػي ككتابتػػو يف فقػرات كتنظػػيم

تسلسػػلو بطريقػػة منطقيػػة تيسػ ٌػهل صقيػػق اوىػػداؼر يلػػي ذلػػك بنػػاي أدكات التقػػومي ادلناسػػبة كاالختبػػارات ب نواعهػػا :القبليػػة
كادلررليػػة كالبعديػػة إضػػافة إىل مػػا قػػد صتاجػػو ادلتعلمػػة مػػن أنشػػطة يف الربرليػػةر خطػػوة اختيػػار ا سػرتاتيجية التعليميػػة الػػيت
ستسر را الربرلية كمػا تسػتلزـ مػن صػيا ة ادلقدمػة ادلناسػبة كترتيػب التطبيقػات كاونشػطة كأنػواع التغذيػة الراجعػة كالتعزيػزر
ي

بعد ذلك دكر اختيار عناصر الوسائ ادلتعددة لكل جزي مػن أجػزاي الربرليػة كفػق كظيفػة كإمكانيػات كػل عنصػر مػن

العناصػر بشػكل ييلئػم خصػػائص ادلتعلمػات كػلقػق اوىػداؼر مػػع مراعػاة ادلعػاير الرتبويػة كالفنيػػة الختيػار كػل عنصػر مػػن
العناصػػرر كتنتهػػي مررلػػة التصػػميم بوضػػع سلطػ ا نتػػاج كيػيػدعى (السػػيناريو) أك سلطػ (تصػػميم الشاشػػات) كىػػو تصػػور
دقيػػق دلػػا سػػتظهر عليػػو شاشػػات الربرليػػةر كإج ػراي مراجعػػة ذلػػذا ادل ط ػ مػػع إرػػدل الػػزميلت كىػػو مػػا يعػػرؼ بػػالتقومي

التكوي ،دل ط التصميم.
أهذاف األداء:

 صيا ة أىداؼ الربرلية نستوياهتا كرلاالهتا ادل تلفة.
 كتابة احملتول العلمي للربرلية يف فقرات.
 اختيار التسلسل ادللئم لعرض اوىداؼ كاحملتول.
 صيا ة االختبارات كاونشطة ادللئمة للربرلية.
 تنظيم الربرلية كفق ا سرتاتيجية التعليمية ادللئمة.
 صديد عناصر الوسائ ادلتعددة ادللئمة لعرض كل ىدؼ من أىداؼ الربرلية.
 تصميم شاشات الربرلية على الورؽ (إعداد السيناريو).
 إجراي تقوؽلان تكوينيان لسيناريو الربرلية.
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األهذاف التفصُلُة:

ُ .توضحي مفهوـ مررلة التصميم.

ُٓ .تعريف مفهوـ التسلسل (التتابع).

ِ .تذكرم إجرايات مررلة التصميم.

ُٔ .يمتيزم با اوظلاط ادل تلفة لتسلسل (تتابع)

ّ .تذكرم الفرؽ با اذلدؼ العاـ كأىداؼ
اوداي.
ْ .تعريف مفهوـ أىداؼ اوداي.
ٓ .تعددم رلاالت اوىداؼ السلوكية.
ٔ .تعريف مفهوـ اوىداؼ السلوكية يف ا اؿ
ادلعريف.
ٕ .تعريف مفهوـ اوىداؼ السلوكية يف ا اؿ
الوجداين.
ٖ .تعريف مفهوـ اوىداؼ السلوكية يف ا اؿ
النفت رركي.
ٗ .تسمي مستويات كل رلاؿ من رلاالت
اوىداؼ السلوكية.
َُ .تصو ي أىدافان سلوكية بطريقة صحيحة يف
ا اؿ ادلعريف.
ُُ .تصو ي أىدافان سلوكية بطريقة صحيحة يف
ا اؿ النفت رركي.
ُِ .تصو ي أىدافان سلوكيةى بطريقة صحيحة يف
ا اؿ الوجداين.
ُّ .توضحي معاير كتابة اذلدؼ السلوكي.

احملتول.
ُٕ .تصو ي احملتول العلمي للربرلية يف فقرات.
ُٖ .تنظمي احملتول العلمي للربرلية باختيار
التسلسل ادللئم.
ُٗ .تعريف مفهوـ االختبارات زلكية ادلرجع.
َِ .تسمي أنواع االختبارات اليت تتضمنها
الربرليات التعليمية.
ُِ .صددم أنسب أظلاط اوسكلة اليت ؽلكن أف
تتضمنها الربرليات التعليمية.
ِِ .تصممي االختبارات ادللئمة للربرلية اليت
ستقوما بإنتاجها ب نواعها ادل تلفة (القبلية/
ادلررلية أك الضمنية /البعدية).
ِّ .تعريف مفهوـ ا سرتاتيجية التعليمية.
ِْ .تصممي ا سرتاتيجية التعليمية ادللئمة
للربرلية اليت ستقوما بإنتاجها.
ِٓ .تعريف مفهوـ الوسائ ادلتعددة.
ِٔ .تعددم أنواع الوسائ ادلتعددة.
ِٕ .توضحي نثاؿ كظيفة كل كسي من
الوسائ ادلتعددة.

ُْ .صددم ىدؼ إجراي صديد احملتول.
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ِٖ .تراعي قواعد اختيار عناصر الوسائ
ادلتعددة يف الربرلية التعليمية.
ِٗ .تعريف مفهوـ السيناريو.

ُّ .تصممي شاشات الربرلية(السيناريو) اليت
ستقوما بإنتاجها على الورؽ.

َّ .تصفي مكونات السيناريو ا يد.

األًشطة:
الٌشاط األول:

قومي بتحديد الهدف /األىداف العامة لموضوع البرمجية التي سيتت إنتاجها.
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

2

تابع -الٌشاط األول:

قومي بمياغة أىداف األداء للبرمجية التي سيتت إنتاجها بطريقة سلوكية فيما ل يزيد عن سبعة أىداف.
رقت
الهدف
مثاؿ
ُ.

ِ.

ّ.

ْ.

ٓ.

ٔ.

ٕ.

المجال

الفعل

وصف السلوك

معريف

تعدد

الطالبة خصائص الوسائل السمعية.

المستوى
(المعيار)
أربعة على اوقل

الشروط

بعد مشاىدهتا للصور

الٌشاط الثاًٍ:

قومي بمياغة المادة العلمية للبرمجية لكل ىدف من األىداف ،واختيار التسلسل المناسب لألىداف
والمحتوى.
نوع
التسلسل

رقت الهدف

المادة العلمية

الٌشاط الثالث:

 قومي بمياغة اختبارات محكية المرجع للبرمجية (سؤالين لكل ىدف من األىداف) ،أحدىما للتطبيق
المرحلي واآلخر سيوضع في الختبار النهائي للبرمجية.
 قومي بتمميت أنشطة للبرمجية حسب الحاجة (يمكن أن تستخدم األنشطة لتنمية الجوانب الحركية
والوجدانية).
رقت
الهدف

السؤال الثاني (الختبار النهائي)

السؤال األول (التطبيق النتقالي)

ُ.
ِ.
ّ.
ْ.
ٓ.
ٔ.

ٕ.

األنشطـ ـ ـ ـ ــة
ُ.

ِ.
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الٌشاط الشابع:

قومي بتنظيت البرمجية التعليمية وفق اإلستراتيجية التعليمية المالئمة باستخدام الجدول التالي:
(النص)
التمهيد

ادلقدمة

(النص)
قائمة
اوىداؼ

(النص)

احملتول

تي ىكٌرر رسب عدد اوىداؼ

اذلدؼ (ُ)

التطبيق

السؤاؿ:

االنتقا
التقومي

ا جابة الصحيحة:

التغذية

عند ا جابة الصحيحة:

الراجعة

عند ا جابة اخلااكة:

النشاط
(إف كجد)
السؤاؿ:
التطبيق النهائي

اذلدؼ (ُ)
ا جابة الصحيحة:
اذلدؼ (ِ)

2

-------

يخىفش هن هزا النوىرج عذد هن النسخ في نهايت الذليل.
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الٌشاط الخاهش:

حددي عناصر الوسائط المتعددة المناسبة لعرض كل ىدف من أىداف البرمجية التي سيتت إنتاجها.
رقت الهدف
مثاؿ

عناصر الوسائط المتعددة المستخدمة
صوت منطوؽ +صور متحركة +نص

ُ.
ِ.
ّ.
ْ.
ٓ.
ٔ.
ٕ.
الٌشاط الضادس:

قومي بعمل سيناريو للبرمجية التي سيتت إنتاجها متضمناً الشاشات التالية:
ُ) شاشة العنواف :عنواف الربرلية كاسم معدة الربرلية.

ِ) شاشة ترريبية :تتضمن رسالة ترريبية نست دـ الربرلية.

ّ) شاشة التعليمات :تعليمات للمست دـ روؿ كيفية است داـ الربرلية.

ْ) شاشة ادلقدمة :ذب انتباه ادلست دـ كتتضمن متهيدان مناسبان دلوضوع الربرلية.

ٓ) القائمة الرئيسية :شاشة تعرض عناكين ويع ادلوضوعات اليت تطررها الربرلية.

ٔ) قائمة اوىداؼ السلوكية :كتعرض اوىػداؼ السػلوكية مبتدئػة بعبػارة مناسػبة (بعػد انتهائػك مػن الربرليػة سػوؼ
تكونا قادرة على.).... :
ٕ) شاشػػات احملتػػول :عػػدد مػػن الشاشػػات لعػػرض احملتػػول العلمػػي للربرليػػة كفػػق تسلسػػل معػػا باسػػت داـ عناصػػر
الوسائ ادلتعددة ادلناسبة اليت مت صديدىا.
ٖ) شاشات التطبيق االنتقا  :كىو تطبيق بعد عرض كل جزي من احملتول العلمي اخلاص بكل ىدؼ للت كد من
إتقانو كمن االنتقاؿ للجزي اآلخر.
ٗ) شاشػػات التطبيػػق النهػػائي :رلموعػػة اوسػػكلة الػػيت تعػػرض بعػػد أف ينهػػي ادلسػػت دـ الربرليػػة بالكامػػل للت كػػد مػػن
صقق ويع اوىداؼ كتكوف يف هناية الربرلية.
َُ) شاشػػات التغذيػػة الراجعػػة :لكػػل سػؤاؿ يوجػػد تقػػومي للمسػػت دـ عنػػد ا جابػػة الصػػحيحة بالتشػػجيع أك اخلااكػػة
بالتصويبر مع مراعاة تنوع أساليب التعزيز.
ُُ) شاشة اخلركج :يمت ٌكن ادلست دـ من إهناي الربرلية كالرجوع إليو يف كقت الرق.

يوكنك االسخعانت بالنوارج الوىخىدة في نهايت الذليل للشاشاث الوخخلفت.

الوشحلة الثالثة :التطىَش

هقذهة:

مررلة التطوير ىي مررلة ا نتاج الفعلي للربرلية باسػت داـ احلاسػب اآل ر كالتطػوير ىنػا نعػ ا نشػاي كلػيت
التعديلر كيف ىذه ادلررلة يتم صويل سلط تصميم الشاشات (السيناريو) إىل منتج جػاىز للسػت داـر كإجػراي عمليػات
التنقيح كادلراجعة.
تبػدأ مررلػة التطػػوير باحلصػوؿ علػى الوسػػائ ادلتعػددة ا ػػاىزة مػن مصػادر سلتلفػػة كإدخاذلػا إىل احلاسػػب اآل ر
كإجراي التعديلت اللزمة عليهار يلي ذلك القياـ بإنتاج العناصر ر ادلتوفرة باست داـ الربامج ادل تلفػةر بعػد ذلػك تػ
خطػػوة يميػػع العناصػػر كدرلهػػا نتػػاج الربرليػػة باسػػت داـ أرػػد ال ػربامج التطبيقيػػة مثػػل :مايكركسػػوفت بوربوينػػتر كأخ ػران
كبعػػد إنتػػاج الربرليػػة يلػػزـ القيػػاـ بػػالتقومي التكػػوي ،الكتشػػاؼ العيػػوب كتنقيحهػػا قبػػل تطبيقهػػا يف البيكػػة الواقعيػػةر كيف ىػػذه
ادلررلة يتم أيضان إنتاج ادلواد ادلساندة للربرلية كدليل االست داـ.
أهذاف األداء:

 وع عناصر الوسائ ادلتعددة من ادلصادر ادلتوافرة.
 إنتاج عناصر الوسائ ادلتعددة ر ادلتوافرة.
 إنتاج الربرلية كفق السيناريو ادلعد باست داـ برنامج مايكركسوفت بوربوينت ).(MS PowerPoint
 إجراي التقومي التكوي ،للربرلية.
األهذاف التفصُلُة:

ُ .تعريف مفهوـ التطوير.
ِ .تذكرم إجرايات مررلة التطوير.
ّ .تسمي أربعة من مصادر الوسائ ادلتعددة.
ْ .تست دمي الربامج ادلناسبة نشاي كتعديل
الوسائ ادلتعددة.

ٓ .تنتجي الربرلية باست داـ أرد برامج دمج
الوسائ ادلتعددة.
ٔ .تتعريف على مفهوـ التقومي التكوي.،
ٕ .تذكرم خطوات إجراي التقومي التكوي،
للربرلية.

مبسطا للربرلية اليت مت إنتاجها.
ٗ .تيع ٌدم دليلن ٌ

ٖ .يرم تقوؽلا تكوينيان للربرلية مع إردل
زميلتك.

األًشطة:
الٌشاط األول:

استخدمي الممادر المتوفرة للحمول على عناصر الوسائط المتعددة للبرمجية التي تنتجينها واحفظيها في
مجلدات لتسهيل الرجوع إليها (مجلد للمور ،مجلد للفيديو.)..........،
ؽلكنك است داـ ا دكؿ التا :
رقت
العنمر
مثاؿ

است الملف
Whiteflower

نوعو

است المجلد

الممدر

صورة Jpg

الصور

www.wallpaper.net.au

رقت

است الملف

العنمر

نوعو

است المجلد

الممدر

الٌشاط الثاًٍ:

قومي بإنتاا العناصر غير المتوفرة ،وتحرير العناصر المتوفرة يمكنك استخدام البرامج التالية لإلنتاا والتحرير:
 إنتاج كصرير الصور الثابتة كاخللفيات :برنامج الرساـ Paintر برنامج أدكي فوتوشوب Adobe
.Photoshop
 إنتاج الرسوـ ادلتحركة :برنامج ماكركميديا فلش .Macromedia Flash
 تسجيل كصرير اوصوت :برنامج مسجل الصوت .Sound Recorder
 إنتاج النصوص :برنامج مايكركسوفت ككرد .Microsoft Word
 إنتاج الرسوـ البيانية :برنامج مايكركسوفت إكسل .Microsoft Excel
 إنتاج كصرير الفيديو :برنامج .Windows Movie Maker
الٌشاط الثالث:

قومي بإنتاا البرمجية باستخدام برنامج مايكروسوفت بوربوينت:
لتسهيل العمل اتبعي ا رشادات التالية:
 ابدئي بكتابة النصوص يف الشرائح كتنسيقها (است دمي النسخ كاللصق للنصوص اليت مت إنشاؤىا يف ملفات
ككرد).
 اختارم اخللفيات ادلناسبة للشرائح.
 أدرجي عناصر الوسائ ادلتعددة داخل الشرائح كرتيب مواقعها على كل شرػلة.
 ابدئي بضب عناصر احلركة حملتويات كل شرػلة (توقيت البدي كالظهورر ادلدةر التزامن مع العناصر اوخرل)ر
قومي بتجربة الشرػلة باستمرار.
 رددم اريقة االنتقاؿ من شرػلة وخرل كأسلوب االنتقاؿ (بالنقر  /تلقائيان).
 قومي بعمل الركاب با الشرائح (إدراج أزرار التفاعلر الرجوع بعد التغذية الراجعة للشرػلةر االنتقاؿ من
القائمة الرئيسية للموضوعات).
 قومي بتجربة الربرلية بعد االنتهاي منو.
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الٌشاط الشابع:

أجري تقويماً تكوينياً للبرمجية مع إحدى الزميالت ،وتناقشي معها بخموص التعديالت المقترحة.
دكين بعضان من التعديلت اليت مت إجراؤىا:
ٌ




الٌشاط الخاهش:

قومي بعمل دليل مُبسّط للبرمجية يُوضح:

عنواف الربرلية .......................................................................................... :

اسم معد /معدة الربرلية ................................................................................. :
العمر أك السنة الدراسية ادلوجهة ذلا ....................................................................... :
اذلدؼ العاـ من الربرلية ................................................................................. :
نظاـ التشغيل ............................................................................................:
متطلبات تشغيل الربرلية ................................................................................. :
ىل صتاج دلعلم :
ظل االست داـ:

نعم
فردم.

ال
رلموعات كبرة.

رلموعات صغرة.

اريقة تنصيب الربرلية.................................................................................... :

9

الوشحلة الشابعة :االصتخذام

هقذهة:

مررلػػة االسػػت داـ ىػػي مررلػػة تنفيػػذ الربرليػػة بشػػكل فعلػػي مػػع ادلتعلمػػات يف بيكػػة الػػتعلمر تبػػدأ ىػػذه ادلررلػػة
بتحديد ظل است داـ الربرلية مع ادلتعلمات كفق ما مت التوصل إليو يف مررلػة التحليػل مػن إمكانيػات البيكػة التعليميػةر
يتم إجرايات الرتتيبات اللزمة الست داـ الربرليػة كتطبيػق أدكات القيػاس ادل تلفػةن علػى ادلتعلمػاتر كتنتهػي ادلررلػة عمػع
بيانات التقومي ا وا لتحليلها كاالستفادة منها يف ادلررلة التالية.
أهذاف األداء:

ُ .اختيار النم الست داـ الربرلية مع ادلتعلمات.
ِ .كضع خطة مناسبة الست داـ الربرلية مع ادلتعلمات.
األهذاف التفصُلُة:

ُ .تعريف مفهوـ االست داـ.
ِ .تيعددم اوظلاط ادلمكنة الست داـ الربرلية مع ادلتعلمات.
ّ .تضعي خطة مناسبة الست داـ الربرلية مع ادلتعلمات.
األًشطة:
الٌشاط األول:

ضعي خطة مناسبة لستخدام البرمجية مع المتعلمات ،تتضمن البنود التالية:
 ظل االست داـ ادلقرتح.
 كيفية يهيز مكاف االست داـ.
 كيفية توزيع الربرلية على ادلتعلمات.
 كيفية تدريب ادلتعلمات على است داـ

 كسائل التقومي ادلقرترة الست دامها مع
ادلتعلمات بعد الربرلية.
 كيفية احلصوؿ على تغذية راجعة من
ادلتعلمات روؿ الربرلية.

الربرلية.
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الوشحلة الخاهضة :التقىَن

هقذهة:

مررلػػة التقػػومي ىػػي خخػػر مررلػػة مػػن مرارػػل إنتػػاج بررليػػات الوسػػائ ادلتعػػددةر كهتػػدؼ ىػػذه ادلررلػػة إىل احلكػػم
علػػى فاعليػػة الربرليػػة كصقيقهػػا لذىػػداؼ بعػػد تنفيػػذىا مػػع ادلتعلمػػات باسػػت داـ ادلعلومػػات الػػيت مت احلصػػوؿ عليهػػا مػػن
ادلررلة السابقةر كيوجػد نوعػاف مػن لتقػومي بررليػات الوسػائ ادلتعػددة أرػدعلا يػتم خػلؿ مرارػل العمػل رػدؼ التحسػا
كالتعديل ادلسػتمر كيسػمى (تقوؽلػان تكوينيػان)ر أمػا النػوع اآلخػر فيػتم بعػد انتهػاي العمػل رػدؼ احلكػم علػى الربرليػة كمتابعػة
التطػػوير يف النسػػخ ادلسػػتقبلية منهػػا كىػػو مػػا يسػػمى ب ػ (التقػػومي ا وػػا )ر لػػذا فػػإف التقػػومي الػػذم يػػتم يف ىػػذه ادلررلػػة ىػػو
تقوؽلان إواليان.
أهذاف األداء:

ُ .كضع االقرتارات ادلناسبة لتطوير الربرلية اليت مت إنتاجها مستقبلن.
األهاف التفصُلُة:

ُ .تعددم أنواع التقومي.
ِ .تعريف على مفهوـ التقومي ا وا .
ّ .تذكرم إجرايات مررلة التقومي.
ْ .تضعي االقرتارات ادلناسبة لتطوير الربرلية اليت مت إنتاجها مستقبلن.
األًشطة:
الٌشاط األول:

بعد استخدامك للبرمجية مع المتعلمات ،ما ىي اقتراحاتك لتحسين البرمجية مستقبالً:




ًوىرج لتٌظُن هحتىي البشهجُة
(النص)

احملتول

تي ىكٌرر رسب عدد اوىداؼ

اذلدؼ ()2

التطبيق

السؤاؿ:

االنتقا
التقومي

ا جابة الصحيحة:

التغذية
الراجعة

عند ا جابة الصحيحة:
عند ا جابة اخلااكة:

النشاط
(إف كجد)
السؤاؿ:
التطبيق النهائي

اذلدؼ (ِ)
ا جابة الصحيحة:
(النص)
احملتول

تي ىكٌرر رسب عدد اوىداؼ

اذلدؼ ()3

التطبيق

السؤاؿ:

االنتقا

التقومي

ا جابة الصحيحة:

التغذية

عند ا جابة الصحيحة:

الراجعة

عند ا جابة اخلااكة:

I

النشاط
(إف كجد)
السؤاؿ:
التطبيق النهائي

اذلدؼ (ْ)
ا جابة الصحيحة:
(النص)
احملتول

االنتقا
اذلدؼ (ْ)

تي ىكٌرر رسب عدد اوىداؼ

التطبيق

السؤاؿ:

التقومي

ا جابة الصحيحة:

التغذية

عند ا جابة الصحيحة:

الراجعة

عند ا جابة اخلااكة:

النشاط
(إف كجد)
السؤاؿ:
التطبيق النهائي

اذلدؼ (ْ)
ا جابة الصحيحة:
(النص)

تي ىكٌرر رسب عدد اوىداؼ

اذلدؼ (ٓ)

احملتول

II

التطبيق

السؤاؿ:

االنتقا

التقومي

ا جابة الصحيحة:

التغذية

عند ا جابة الصحيحة:

الراجعة

عند ا جابة اخلااكة:

النشاط
(إف كجد)
السؤاؿ:
التطبيق النهائي

اذلدؼ (ٓ)
ا جابة الصحيحة:
(النص)
احملتول

االنتقا
اذلدؼ (ٔ)

تي ىكٌرر رسب عدد اوىداؼ

التطبيق

السؤاؿ:

التقومي

ا جابة الصحيحة:

التغذية

عند ا جابة الصحيحة:

الراجعة

عند ا جابة اخلااكة:

النشاط
(إف كجد)

III

السؤاؿ:
التطبيق النهائي

اذلدؼ (ٔ)
ا جابة الصحيحة:
(النص)
احملتول

االنتقا
اذلدؼ (ٕ)

تي ىكٌرر رسب عدد اوىداؼ

التطبيق

السؤاؿ:

التقومي

ا جابة الصحيحة:

التغذية

عند ا جابة الصحيحة:

الراجعة

عند ا جابة اخلااكة:

النشاط
(إف كجد)
السؤاؿ:
التطبيق النهائي

اذلدؼ (ٕ)
ا جابة الصحيحة:

IV

ًوارج لضٌُاسَى البشهجُة
رقت الشاشة:

النوع :شاشة عٌىاى
الوصف

المرئي

مواصفات النصوص -اولواف -اخللفيات:
ا زي ادلسموع:

ْ٘تُ تى ٍ ٞ
تسٌ ٍ

ْث

تى ٍ ٞ

تى نٌ تى ٘ه -تى يَٞث  -تى

عناصر التفاعل كالتحكم:

ٗ

ترتيب ظهور الكائنات:

الملفات:

رقت الشاشة:
النوع :شاشة تعلُوات
المرئي
يَٞث
•
•
•
•
•
•
•
•

ي ٚتى
ي ٚتى
ي ٚتى
ي ٚتى
ي ٚتى
ي ٚتى
ي ٚتى

ثى غ
ثى غ
ثى غ
ثى غ
ثى غ
ثى غ
ثى غ
تىْٖثب.ٜ
ثى غ ي ٚتى

َٝنْل تى ٘ه ى ٚتى ٍ . ٞ
س٘ف ْ قو ىي ثى.ٜ
س٘ف ْ قو ىي ث .
س٘ف ْ قو ىيقثبَ تى ب. ٞ ٞ
ٍِ تى ٍ . ٞ
س٘ف
س٘ف ْ قو ىي ثى.ٜ
س٘ف ْ قو ى جث ي ٚت ٍ ثُ
س ٌ ٞتى ج٘ا تى ثش تى  ٜتّ قي ٍْٖث.

الوصف
مواصفات النصوص -الصور -اولواف -اخللفيات:
ا زي ادلسموع:

عناصر التفاعل كالتحكم:
ترتيب ظهور الكائنات:

الملفات:

V

رقت الشاشة:
النوع :شاشة توهُذ
الوصف

المرئي

مواصفات النصوص -الصور -اولواف -اخللفيات:

ٍَٖ - ٞق ٍ

ا زي ادلسموع:

تىْ

عناصر التفاعل كالتحكم:
ترتيب ظهور الكائنات:
ْث

تى نٌ تى ب ٞ ٞتى ث  -تى ثى -ٜتى

تى ب - ٞ ٞت

ث تىْٖثب -ٜيَٞث  -تى

ٗ

الملفات:

رقت الشاشة:
النوع :القائوة الشئُضُة
الوصف

المرئي

مواصفات النصوص -الصور -اولواف -اخللفيات:

تىقثبَ تى بٞ ٞ
س٘ف ّ

ا زي ادلسموع:

ض ف ٓ ٕ ٜتى ٍ : ٞ

عناصر التفاعل كالتحكم:
ترتيب ظهور الكائنات:
ْث

تى نٌ تى ب ٞ ٞتى ث  -تى ثى -ٜتى

تى ب - ٞ ٞت

ث تىْٖثب -ٜيَٞث  -تى

ٗ

الملفات:

VI

رقت الشاشة:
النوع :شاشة األهذاف
الوصف

المرئي

مواصفات النصوص -الصور -اولواف -اخللفيات:

تألٕ تف

ا زي ادلسموع:

 ٜ ٝتى ثى :
تّ ٖثبل ٍِ ٕ ٓ تى ٍ  ٞأُ نّ٘ ٜقثد ة ي:ٚ
٘ ٝقع
• قثبَ تألٕ تف

عناصر التفاعل كالتحكم:

ْث

تى نٌ تى ب ٞ ٞتى ث  -تى ثى -ٜتى

تى ب - ٞ ٞت

ث تىْٖثب -ٜيَٞث  -تى

ترتيب ظهور الكائنات:

ٗ

الملفات:

رقت الشاشة:
النوع :شاشة هحتىي للهذف سقن ....
الوصف

المرئي

مواصفات النصوص -الصور -اولواف -اخللفيات:
ا زي ادلسموع:

تى ْ٘تُ تى بٜ ٞ
ْ٘تُ ف

ٜ

تىْ

عناصر التفاعل كالتحكم:
ترتيب ظهور الكائنات:

يتبع

ْث

تى نٌ تى ب ٞ ٞتى ث  -تى ثى -ٜتى

ْ٘تُ تى ٘ ة

تى ب - ٞ ٞت

ث تىْٖثب -ٜيَٞث  -تى

ٗ

الملفات:

VII

رقت الشاشة:
النوع :شاشة هحتىي للهذف سقن ....
الوصف

المرئي

مواصفات النصوص -الصور -اولواف -اخللفيات:

تى ْ٘تُ تى بٜ ٞ
•

٘ ة1

•

٘ ة3

•

٘ ة5

•

٘ ة0

ْ٘تُ1

ْ٘تُ5

ْ٘تُ3
ْث

ا زي ادلسموع:

عناصر التفاعل كالتحكم:
ْ٘تُ0

تى نٌ تى ب ٞ ٞتى ث  -تى ثى -ٜتى

تى ب - ٞ ٞت

ث تىْٖثب -ٜيَٞث  -تى

ٗ

ترتيب ظهور الكائنات:

الملفات:

رقت الشاشة:

النوع :شاشة هحتىي للهذف سقن ....
الوصف

المرئي

مواصفات النصوص -الصور -اولواف -اخللفيات:

تى ْ٘تُ تى بٜ ٞ

ا زي ادلسموع:
تىَ حي 1

تىَ حي 3

عناصر التفاعل كالتحكم:
تىَ حي 5

ْث

تى نٌ تى ب ٞ ٞتى ث  -تى ثى -ٜتى

تى ب - ٞ ٞت

ث تىْٖثب -ٜيَٞث  -تى

ٗ

ترتيب ظهور الكائنات:

الملفات:

VIII

رقت الشاشة:
النوع :صؤال (اًتقالًٍ /هائٍ) للهذف سقن....
الوصف

المرئي

مواصفات النصوص -الصور -اولواف -اخللفيات:

س ته -ت ٞث ٍِ ٍ د
ت ث  ٛتى ٘ ة تى

ا زي ادلسموع:

: ٞ

ٍِ أٍ ي تى ٘ٞتّث تى : ٞٝ

عناصر التفاعل كالتحكم:
ترتيب ظهور الكائنات:
ْث

تى نٌ تى ث -تى ثى-ٜتىقثبَ تى ب - ٞ ٞتى يَٞث  -تى

ٗ

الملفات:

رقت الشاشة:

النوع :صؤال (اًتقالًٍ /هائٍ) للهذف سقن....
المرئي
س ته-
ّ

ح أٗ

الوصف
مواصفات النصوص -الصور -اولواف -اخللفيات:

ا

ا زي ادلسموع:

تى ته:
•

ٞح.

• ث ا.

عناصر التفاعل كالتحكم:
ترتيب ظهور الكائنات:

ْث

تى نٌ تى ث -تى ثى-ٜتىقثبَ تى ب - ٞ ٞتى يَٞث  -تى

ٗ

الملفات:

IX

رقت الشاشة:
النوع :تغزَة ساجعة للشاشة سقن...
المرئي
غٝ
• تىْ

ٍع تس

ثرجث تى

تج

الوصف
مواصفات النصوص -الصور -اولواف -اخللفيات:

ٞ

ا زي ادلسموع:

تً تى٘سثب تىَْثس .

عناصر التفاعل كالتحكم:

ْث

تى نٌ

ترتيب ظهور الكائنات:

ج٘ا ىي ته

الملفات:

رقت الشاشة:

النوع :تغزَة ساجعة للشاشة سقن...
المرئي
غٝ
• تىْ

ٍع تس

تج

ثرجث تى ث ة

تً تى٘سثب تىَْثس .

الوصف
مواصفات النصوص -الصور -اولواف -اخللفيات:
ا زي ادلسموع:

عناصر التفاعل كالتحكم:

ْث

تى نٌ

ج٘ا ىي ته

ترتيب ظهور الكائنات:

الملفات:

X

جذاول لبعض األفعال الوقتشحة فٍ صُاغة األهذاف الضلىكُة

جذول  : 1بعض األفعال الوقتشحة لصُاغة أهذاف الوجال الوعشفٍ.

التسلسل

بعض األفعال المقترحة

المستوى

ُ.

التذكر

ِ.

الفهم

سمي.
يذكر -ييع ٌدد -يكتب -يي ٌ

ّ.

التطبيق

ْ.

التحليل

يست دـ -ييطبٌق -يؽلارس -يتٌبع.

ٓ.

الرتكيب

ٔ.

التقومي

فسر -ييرتجم -ييعيد صيا ة.
يشرح -يي ٌ
فرؽ.
يػللٌل -يست رج -يستنب  -يي ٌ

صمم -يؼلطٌ .
يينشد -يينتج -يي ٌ
يربر -ينقد-يعيد صيا ة.

جذول  : 1بعض األفعال الوقتشحة لصُاغةأهذاف الوجال الوهاسٌ (الٌفش حشكٍ).

التسلسل

بعض األفعال المقترحة

المستوى

ُ.

ادللرظة

ِ.

التقليد

ييراقب -ييتابع -ييشاىد.

ّ.

التجريب

ْ.

ادلمارسة

ؤدم -يتبع التعليمات.
يغلرب -ينقد-يي ٌ

ٓ.

ا تقاف

يينتج -ييؤدذم بقليل من اوخطاي.

ٔ.

ا بداع

يغليد -يتحكم يف -يينتج بكثرة -يعمل بثقة.

كوف.
يي ٌ
صمم -يستحدث -يبتكر -ييؤلٌ  -يي ٌ

كرر.
ينقل -ينسخ -ييقلٌد -يي ٌ

جذول  : 1بعض األفعال الوقتشحة لصُاغة أهذاف الوجال الىجذاًٍ.

التسلسل

بعض األفعال المقترحة

المستوى

ييصغي -إىل -يسمع -ينظر إىل -يبدم الر بة.

ُ.

االستقباؿ

ِ.

االستجابة

يشرتؾ -يتحمل مسكولية.

ّ.

التقييم

ْ.

التنظيم

فضل -ييساعد -يستعرض.
يي ٌ

ٓ.

التمييز

قرر.
ؼلتار -يي ٌ

يتجنٌب -يهقاكـ -ػلكم -يطلب.

XI

رقت الشاشة:
النوع:
المرئي

الوصف

الملفات:

I

