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 شكر وتقدير

كالصػػلة . ر علمػػو البيػػافعلػػم القػػرخفر خلػػق ا نسػػاف رخػػالق اوكػػوافر الػػرريم الػػر ن احلمػػد هلل
 الكلػػػػػػػػػػػػػػػم كنطػػػػػػػػػػػػػػػق ب فصػػػػػػػػػػػػػػػح بيػػػػػػػػػػػػػػػافركالسػػػػػػػػػػػػػػػلـ علػػػػػػػػػػػػػػػى رسػػػػػػػػػػػػػػػوؿ اهلل خػػػػػػػػػػػػػػػر اونػػػػػػػػػػػػػػػاـر أك  جوامػػػػػػػػػػػػػػػع 

 .الكراـ صحبوك  صلى اهلل عليو كعلى خلو
كأتشػػػػرؼ بػػػػ ف أقػػػػدـ شػػػػكرم ا زيػػػػل كعرفػػػػاين أ ػػػػده تعػػػػاىل علػػػػى أف كفقػػػػ،  متػػػػاـ ىػػػػذا العمػػػػلر 

صػػػػاحل بػػػػن زلمػػػػد العطيػػػػوم علػػػػى / عبػػػػدالعزيز بػػػػن زلمػػػػد العقيلػػػػير كالػػػػدكتور/ با ميػػػػل لذسػػػػتاذ الػػػػدكتور
 .تفضلهما با شراؼ على الرسالة كتقدمي العوف كالنصح شلا ذٌلل أمامي الكثر من الصعاب

ت احملكمػػا الػػذين اسػػتقطعوا مػػن كقػػتهم كعرفانػػان با ميػػل أتقػػدـ بالشػػكر ا زيػػل للسػػادة كالسػػيدا
 .الثما لتحكيم أدكات الدراسةر كأسهموا بآرائهم كاقرتاراهتم يف ظهورىا على الوجو ادلطلوب

كيف  كيطيػػػػب   أف أشػػػػكر أعضػػػػاي ىيكػػػػة التػػػػدريت بكليػػػػػة الدراسػػػػات التطبيقيػػػػة كخدمػػػػػة ا تمػػػػع
فضػل بعػد اهلل تعػاىل يف تسػهيل مهمػة البارثػة كالذين كاف ذلم ال ركككيلت الربامج مقدمتهم عميد الكلية

 .الدراسةتجربة اليت ىي زلور ىذه اللتطبيق 
الشػحات سػعد عتمػػاف / الػدكتور: مػن أف يقػـو نناقشػة ىػػذه الرسػالة كػله كإنػو دلػن دكاعػي ف ػرم 

 زلمػػػد بػػػن إبػػػراىيم بػػػن/ أسػػػتاذ تقنيػػػات التعلػػػيم ادلشػػػارؾ عامعػػػة ادللػػػك سػػػعود كجامعػػػة ادلنصػػػورةر كالػػػدكتور
عبػػداهلل الزكػػرم أسػػتاذ احلاسػػوب كالتصػػميم التعليمػػي كالتعلػػيم ا لكػػرتكين ادلشػػارؾ عامعػػة ا مػػاـ زلمػػد بػػن 

زلمػػد بػػن سػػليماف ادلشػػيقح أسػػتاذ تقنيػػات التعلػػيم كاالتصػػاؿ عامعػػة / اوسػػتاذ الػػدكتورك  سػػعود ا سػػلميةر
 .ادللك سعود

 احلبيػبكل من قدـ   يد العوف كادلساعدةر كأخػص كالػدم أنسى التعبر بصادؽ ادلشاعر لكلن 
.. بالتوفيق رفظهمػا اهلل كأاػاؿ يف عمرعلػار كإىل رفيػق دري  الدعاي دكمان ككالد  احلبيبة كلساف راذلما 

أدعػػو اهلل أف غلػػزؿ هوابػػو ك زكجػػي العزيػػز الػػذم كػػاف خػػر عػػوف خػػلؿ فػػرتة الدراسػػة كرػػ  إمتػػاـ ىػػذه الرسػػالة 
 .لك يف ميزاف رسناتوكأف غلعل ذ

تقصػػر  مػػن كجػػد كمػػاعلػػى إمتػػاـ العمػػل كإخراجػػو رػػذه الصػػورةر احلمػػد هلل الػػذم أعػػان، .. كأخػػران 
   .فحسيب أين اجتهدت كأس ؿ اهلل أف يكوف ذلك سببان يف تعليم اآلخرينر كما الكماؿ إال هلل كرده

  

 وتقديرشكر 

 الباحثــة
 سمية محمد لطفي صالح أبوداود
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 مستخلص الدراسة

 الوسائط المتعددة ة لتنمية مهارات إعدادمقترح فاعلية برمجية تعليمية
 .لطالبات الدبلوم العام في التربية التعليمية

 رسالة مقدمة الستكماؿ مطالب احلصوؿ على درجػػة ادلاجستر يف اآلداب ختصص تقنيات التعليػػم بكلية الرتبية يف جامعة ادللك سعود
  :إعداد

 .لطفي بن صاحل أبوداكدمسية بنت زلمد 
  :إشراؼ

 (.ان مساعد ان مشرف)صاحل بن زلمد العطيوم . ر د(ان رئيس ان مشرف)عبدالعزيز بن زلمد العقيلي . د.أ
ىػػدفت الدراسػػة إىل التحقػػق مػػن فاعليػػة بررليػػة تعليميػػة مقرترػػة لتنميػػة مهػػارات إعػػداد الوسػػائ  

الػيت ية؛ للتغلب علػى مشػكلة قصػور ادلقػررات الرتبويػة ادلتعددة التعليمية لدل االبات الدبلـو العاـ يف الرتب
ر كلتػػػدريبهن علػػػى توظيػػػ  مسػػػتجدات تعتمػػػد علػػػى تقػػػدمي ادلفػػػاىيم النظريػػػة دكف ربطهػػػا بػػػالواقع العملػػػي

 .تقنيات التعليم خلدمة العملية التعليمية
  :السؤاؿ التا ا جابة عن متثلت مشكلة الدراسة يف زلاكلة ك 

لتنميـة مهـارات  تتنـاول النمـو ا العـام للتمـميت التعليمـي تعليميـة مقترحـةبرمجيـة فاعلية ما 
 لطالبات الدبلوم العام في التربية ؟التعليمية الوسائط المتعددة إعداد 

 نتػػػػاج الربرليػػػػة كتكييػػػػ  إجراياتػػػػو  (ADDIE)النمػػػػوذج العػػػػاـ للتصػػػػميم التعليمػػػػي  اختيػػػػار مت
( ِٔ)علػى عينػة يريبيػة قوامهػػا  رليػةتطبيػق الرب بج شػبو التجػرييب اسػت داـ ادلػنه كمػا مت رالتعليميػة ادلقرترػة

كاوداي  رالتحصػػيل ادلعػػريف)علػػى ادلتغػػرين التػػابعا ( الربرليػػة التعليميػػة)تغػػر ادلسػػتقل لدراسػػة أهػػر ادل. االبػػة
 .فرضيات الدراسةالختبار ( ادلهارم

 تها الربرليػةادلعرفيػة الػيت تضػمناختبػار صصػيلي لقيػاس اكتسػاب ا وانػب : متثلت أداتا الدراسػة يف
لقيػػاس التعليميػػة كادلتعلقػػة نرارػػل التصػػميم التعليمػػير كبطاقػػة تقيػػيم بررليػػات الوسػػائ  ادلتعػػددة  التعليميػػة

 . اكتساب ا وانب ادلهارية من خلؿ تقييم بررليات أفراد عينة الدراسة اليت مت إنتاجها
إرصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتول داللػػػػة أقػػػػل مػػػػن أسػػػػفرت نتػػػػائج الدراسػػػػة عػػػػن كجػػػػود فػػػػركؽ ذات داللػػػػة 

رلية التعليمية ادلقرترػة يف على كل من التحصيل ادلعريف كاوداي ادلهارمر شلا يدؿ على فاعلية الرب ( َٓرَ)
كيف ضػػوي  ركبػػذلك مت رفػػض فرضػػيات الدراسػػة التعليميػػةر بررليػػات الوسػػائ  ادلتعػػددة تنميػػة مهػػارات إعػػداد

  .كادلقرتراتمن التوصيات  البارثة رلموعةقدمت نتائج الدراسة 
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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

 الدراسة مقدمة

احلديثػةر  بػالتطورات مباشػران  ران ر تػ هٌ التعليم رجر اوساس يف تكوين اومة كبناي أفرادىار كيتػ هٌ  عدٌ يي 
 ؛ملتعلػيم كالػتعلٌ عمليػيت االة داعمة لره من تطبيقات فعٌ وفٌ ور احلاسب اآل  كانتشار است دامو كما يي كمع تط

أف يبػدأ مػن تطػوير ك ذلذه التطوراتر فتطوير التعلػيم ال بػد  كاف البد كأف تستجيب برامج إعداد  ادلعلما
لتحقيػػق أىػػداؼ أداي أدكاره ادلنواػػة بػػو علػػى أكمػػل كجػػو نػػو مػػن كٌ ادلعلػػم كتزكيػػده بادلهػػارات اللزمػػة الػػيت متي 

 .ادلنظومة التعليمية
إف أرػػػد أىػػػم أدكار ادلعلػػػم يف احليػػػاة ادلعاصػػػرة يتمثػػػل يف قدرتػػػو علػػػى دمػػػج التقنيػػػة يف التعلػػػيم مػػػن 

التعلػػػػػيم يف تصػػػػػميم كإنتػػػػػاج ادلػػػػػواد التعليميػػػػػة ادل تلفػػػػػةر كييشػػػػػر الفػػػػػار  دلسػػػػػتجدات تقنيػػػػػةخػػػػػلؿ توظيفػػػػػو 
إىل أنو يف كجود احلاسب اآل  كظهور أظلاط سلتلفة من التعليم كالتعليم ا لكرتكينر فإف أرػد ( ـََِْ)

الربرليػػػػػات التعليميػػػػػةر كبػػػػػالر م مػػػػػن أعليػػػػػة ىػػػػػذا الػػػػػدكر إال أف الػػػػػدايل  إعػػػػػداديتمحػػػػػور رػػػػػوؿ  هأىػػػػػم أدكار 
ر كييعزل السبب إىل عدـ كفاية التدريب  نتػاج ىذا ا اؿإىل زلدكدية خربة ادلعلما يف  أشار (ـََِٓ)

 .  مثل ىذه الربرليات
بالتػدريب  ت ىيلػو مػن خػلؿو للقيػاـ بػ دكاره امػل صلارػمػن أىػم عو تقدمي الدعم اللـز للمعلم  إف

 & Kim, Aagard)يم كخجػارد كنػاب كػ  أكضػحو كػله مػنر كيتفػق ىػذا مػع مػا قبل كأهناي اخلدمػة ادللئم

Nabb, 2006)  كمولتػوف(Moulton, 2005)  ادلعتمػػدة  علػى دمػج التقنيػةمػن عػـز الطػػلب ادلعلمػا
كيفية دمج التقنية يف التعلػيم خػلؿ   بتدريب عنداخل الفصوؿ الدراسية بعد مركرىم  اآل  على احلاسب
 .فرتة دراستهم

كجػػػود احلاسػػػب اآل  يف ادلدرسػػػة أك الفصػػػل ال  فإىل أ (Hardy, 1998)كقػػػد أشػػػار ىػػػاردم 
بتوظيػ  احلاسػب كبررلياتػو كلديػو الفهػم الكامػل لكيفيػة  لمػان اؿ ما مل يكن ادلعلػم مي يضمن است دامو الفعٌ 

 تطػػػور أف تقنيػػػة احلاسػػػب اآل  يف (ـََِْ)الغػػػزك تذكػػػر  كمػػػار  بطريقػػػة فعالػػػة يف ادلوقػػػ  التعليمػػػي درلػػػو
ر فػػػإذا مل يكػػػن لديػػػو االسػػػتعداد مسػػػتمر كبالتػػػا  مػػػا يعرفػػػو ادلعلػػػم اليػػػـو ؽلكػػػن أف ال يكػػػوف لػػػو قيمػػػة  ػػػدان 

  .كالتدريب الكايف فإنو سيجد الكثر من ادلربرات لعدـ دمج التقنية يف التعليم
ىػا مػن ادلػواد مقارنػة بغر  -م باحلاسػب اآل  كالربرليػات التعليميػة يواد القائمػة علػى التعلػدلػا تميػزت

كػػػػن ؽلي  ر إذلتػػػػدريتادل تلفػػػػة ل سػػػػاليباوها للسػػػػت داـ مػػػػع مناسػػػػبت -ة كالسمعبصػػػػريةالسػػػػمعية كالبصػػػػري
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ثٌػل خيػاران جيػدان يف التعلػيم الفػردم  سػواي است دامها مع ا موعات الكبػرة كالصػغرة علػى رػدو   كمػا أهنػا متي
الفػػػركؽ الفرديػػػة بػػػا ادلتعلمػػػار كعػػػرض ادلػػػادة دلػػػا تيػػػوٌفره مػػػن إمكانيػػػات يف مراعػػػاة  ؛(ـََُِإلينجتػػػوفر )

 .ا ادلتعلم من استيعاب ادلعلوماتالعلمية بصيغ سلتلفة لتمك
كالنصػوصر كالصػوتر : كنظران دلا يتميز بػو احلاسػب اآل  مػن قػدرة علػى وػع الوسػائ  ادلتعػددة

ر كالصػػػػور الثابتػػػػة كادلتحركػػػػةر كالفيػػػػديو كعرضػػػػها باسػػػػت داـ أدكات كركابػػػػ   تسػػػػاعد ادلػػػػتعلم علػػػػى كالرسػػػػـو
ر فػػػإف الربرليػػػات التعليميػػػة القائمػػػة علػػػى الوسػػػائ  (ـََِٕمخػػػيتر ) التفاعػػػل معهػػػا  هػػػراي عمليػػػة الػػػتعلم

 .ها بشكل جٌيدىا كاست دامي ادلتعددة تيساىم يف إهراي عملية التعٌلم إذا ما مت بناؤي 
توظيػػػ  بررليػػػات احلاسػػػب اآل  كوسػػػيلة يسػػػاىم يف "أف ( ُِٖصر ـََِّ)ذكػػػر إمساعيػػػل ك 

دعػػم ادلواقػػػ  التعليميػػة ادل تلفػػػة مػػن خػػػلؿ قػػػدرة ىػػذه الربرليػػػات علػػى متثيػػػل اوىػػداؼ التعليميػػػة كمهػػػاـ 
كما يتحػوؿ دكر ادلعلػم يف ىػذه ادلواقػ  مػن ملقػن للمػادة   رادلتعلم تنفيذ أنشطة متنوعةكأدكار تتطلب من 
 ا كوسػيلة تعليميػةيتهػفاعل ت ىػذه الربرليػاتتػكقػد أهب ."ذلػار يٌسػيػة التعليميػة كمي يف العمل العلمية إىل مشارؾ

 .يف مرارل التعليم العاـ أك العا  يف سلتل  الت صصاتر كدل تل  ادلرارل الدراسية سواين 
كبػػػالر م مػػػن الزيػػػادة الكبػػػرة يف أعػػػداد الربرليػػػات التعليميػػػة إال أف بعػػػض الدراسػػػات كشػػػفت أف 

عزل السبب يف ذلك ؛ كيي (ىػُِْٗفودةر )منها رققت فوائدان تعليمية على ادلستول ادلطلوب نسبةن قليلةن 
إىل عدـ مراعاة ىذه الربرليات للمعاير العلمية كالرتبوية عند تصميمها كإنتاجهار كما أف التكلفػة ادلرتفعػة 

 .للربرليات ا يدة تيشٌكل صعوبة يف توفرىا لعددو كبرو من ادلتعلما
يف ضػػركرة  تتمثػػل متعػػددة الوسػائ   إعػػداد الربرليػػات التعليميػةيفانػػت العقبػة أمػػاـ ادلعلمػا لقػد ك

بررليػػػات ادلهمػػػةر إىل أف ظهػػػرت نظػػػم تػػػ لي  إدلػػػامهم نعرفػػػة كاسػػػعة عػػػن لغػػػات الربرلػػػة للقيػػػاـ نثػػػل ىػػػذه 
معرفػػػة ريػػػث أف ذلػػػك ال يتطلػػػب مػػػنهم ادلعلمػػػا  السػػػت داـ مت خصيصػػػان مٌ ر الػػػيت صيػػػادلتعػػػددة الوسػػػائ 

إدلػػػاـ ادلعلػػػم بكيفيػػػة اسػػػت داـ نظػػػم تػػػ لي  بررليػػػات الوسػػػائ    ػػػر أف .(ـََِْالفػػػارر )لغػػػات الربرلػػػة 
 .ادلتعددة ليت كافيان  نتاج الربرليات التعليمية

باسػػػت داـ اوسػػػلوب ادلػػػنظَّم  ان دقيقػػػان كمنظَّمػػػان تتطلػػػب إعػػػدادتعليميػػػة الربرليػػػات العمليػػػة إنتػػػاج إف 
إجػػراي مػػنظم لتطػػوير التصػػميم التعليمػػي فر سػػم بالكفػػاية كالفاعليػػةيتٌ  مػػان ق تعلٌ ٌقػػصي  رػػ  للتصػػميم التعليمػػي

سػػػػػيلز )مػػػػػواد أك بػػػػػرامج تعليميػػػػػةر يتضػػػػػمن خطػػػػػوات التحليػػػػػلر كالتصػػػػػميمر كالتطػػػػػويرر كالتنفيػػػػػذر كالتقػػػػػومي 
 بتحديػد ادلواصػفات عػ ى تي ر كيتم است داـ التصميم التعليمي من خػلؿ ظلػاذج إجرائيػة (ـُٖٗٗكريتشير 

 .عرؼ بنماذج التصميم التعليميتي ك التعليمية الكاملة للربرلية 
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 مشكلة الدراسةاإلحساس ب

يف دكر ادلعلم من كونو ناقلن  إف التحوؿ من ا تمع الصناعي إىل رلتمع معلوما  قد فرض تغيران 
إعػادة صػيا ة بػرامج إعػداد ادلعلمػا ذلػك يتطلب ك  ريةإىل ميصٌممو كميطٌورو للعملية التدريسللمادة الدراسية 
عػدـ كفايػة بػرامج إعػداد ادلعلمػا يف كليػات إىل ( ـََِْ)أبػا اخليػل أشارت  ريث رائهاهنقبل اخلدمة كأ

 .الرتبية لدمج التقنيات احلديثة يف التعليم
ضػػػركرة التحسػػػا النػػػوعي لكفػػػاية  مػػػناخلطػػػة العشػػػرية لػػػوزارة الرتبيػػػة كالتعلػػػيم إليػػػو هتػػػدؼ إف مػػػا 

توجيػػػو او ػػػاث ضلػػػو بنػػػاي بػػػرامج يػػػدؿ علػػػى أعليػػػة  (ىػػػػُِْْكزارة الرتبيػػػة كالتعلػػػيمر )ادلعلمػػػا كادلعلمػػػات 
ادلؤمتر العلمػػػي السػػػنوم العاشػػػر كػػػ  :توصػػػيات العديػػػد مػػػن ادلػػػؤمترات كينسػػػجم ذلػػػك مػػػع رإعػػػداد ادلعلمػػػا

اللقػاي السػنوم الثالػث عشػر للجمعيػة السػعودية للعلػـو ك ر (ـََِٓ)للجمعيػة ادلصػرية لتكنولوجيػا التعلػيم 
 االىتمػػاـعلػى  ر كالػيت أكصػت(ـََِِ)نػدكة مدرسػػة ادلسػتقبل ك ر (ـََِٔ) (جسػن)النفسػية كالرتبويػة 

مل ىػػذا ا عػػداد علػػى تنميػػة التعلػػيم كادلعلومػػاتر  يػػث يشػػت ا يف رلػػاؿ تقنيػػةمج إعػػداد ادلعلمػػتطػػوير بػػراب
 .صادر التعلم ا لكرتكنيةكاست داـ م مهارات إعداد

االبػػػات الػػػدبلـو العػػػاـ يف  عػػػدد مػػػن نقابلػػػة دراسػػػة اسػػػتطلعية ت البارثػػػةكيف ىػػػذا الصػػػدد أجػػػر 
مػػػن كليػػػة الدراسػػػات التطبيقيػػػة  ىػػػػُِْٖ -ىػػػػُِْٕادلت رجػػػات مػػػن الربنػػػامج يف العػػػاـ الدراسػػػي  الرتبيػػػة

ر كذلك للتعرؼ على بتدريسهٌن يف كقت سابقالل  قامت البارثة ك  ركخدمة ا تمع عامعة ادللك سعود
ر كقػػد لػػدمج التقنيػػة داخػػل الفصػػوؿ الدراسػػية ة ا وانػػب التطبيقيػػة يف مقػػررات الربنػػامجمرئيػػاهتن رػػوؿ كفايػػ

أكضػػحن مػػن أهنػػن ييػػتقٌن اسػػت داـ احلاسػػب اآل  كلكػػنهن يػػر ع يف تصػػميم مػػواد تعليميػػة راسػػوبية صقػػق 
 .أىداؼ الدركس التعليمية

قامػػػت البارثػػػة بتػػػدريت شػػػعبة مػػػن ىػػػػ َُّْ -ىػػػػُِْٗاوكؿ مػػػن العػػػاـ  دراسػػػيالل فصػػػالكيف 
يف كليػػػة الدراسػػػات التطبيقيػػػة كخدمػػػة " آل  كاسػػػت داماتو يف التػػػدريتاحلاسػػػب ا"مقػػػرر  الربنػػػامج االبػػػات
سػت داـ بػرامج احلاسػب التطبيقيػةر   ال الطالبػات مهػارات جانبو العملػي تنميػة الذم يتناكؿ يفا تمعر ك 

ر كنشػػاط اختيػػػارم  دلواضػػيع مػػن ادلنػػػاىج الدراسػػية متعػػددة الوسػػػائ  البػػت مػػنهن إنتػػاج بررليػػػات تعليميػػة
الرتبويػة كالفنيػة مػا يػدؿ علػى عػدـ تػوفر  تاظ أف مستول الربرليات ادلنتجة مل يكن مقبوالن من الناريورً كلي 

 .لدل الطالبات إعداد الوسائ  ادلتعددة التعليميةمهارات 
امج الػػدبلـو العػػاـ يف الرتبيػػة الػػذم تيقٌدمػػو كليػػة الدراسػػات التطبيقيػػة كخدمػػة ا تمػػع كباعتبػػار برنػػ
 رعػداد خرغلػات سلتلػ  الت صصػات للعمػل كمعلمػاتأرد الربامج الػيت هتػدؼ إىل إً عامعة ادللك سعود 

ٌيما كأف الربنػػامج ال هػػمر ال سػػمأمػػره  لزمػػة  عػػداد الوسػػائ  ادلتعػػددة التعليميػػةبادلهػػارات ال فػػإف تزكيػػدىنٌ 
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ػػا يقتصػػر علػػى مقػػرر الوسػػائ  ادلتعػػددةبإنتػػاج  ييقػػٌدـ مقػػرران خاصػػان  إنتػػاج كاسػػت داـ الوسػػائل التعليميػػة  كإظلِّ
فييقػػٌدـ  حلاسػػب اآل  كاسػػت دامو يف التػػدريترٌكػػز علػػى إنتػػاج ادلػػواد التعليميػػة التقليديػػةر أمػػا ميقػػرر ايي م ذالػػ

علػى   بالتدر  دكف  كعناصر الوسائ  ادلتعددة روؿ أنواع الربرليات كمفاىيم نظرية مهارات عملية منفصلة
 .كيفية تصميمها كإنتاجها كفق أسلوب التصميم التعليمي

 مشكلة الدراسة

ت احلاجػػػة إىل تنميػػػة مهػػػارات ظهػػػر  ا رسػػػاس نشػػػكلة الدراسػػػةيف ا سػػػبق تناكلػػػو يف ادلقدمػػػة ك شلػػػ
كفػق النمػوذج العػاـ للتصػميم التعليمػير  ادلتعددة التعليميةالوسائ  دبلـو العاـ يف الرتبية  عداد االبات ال

ؽلكػن أف يػتم ك ريث أف ىػذه ادلهػارات تيًفيػديىٌن يف مسػتقبلهٌن ادلهػ، بغػض النظػر عػن نوعيػة ختصصػاهتٌنر 
مػػػن إمكانيػػػات   ىػػػذه الربرليػػػات نظػػػران دلػػػا تيًتيحػػػو الربرليػػػات التعليميػػػةبطػػػرؽ متعػػػددة منهػػػا اسػػػت داـ ذلػػػك 

ر فالطالبػات ادللتحقػات بالربنػامج ينتمػا لت صصػات سلتلفػةر  اكمراعػاة فرديٌتهػ اكإغلابيتهػ ةمػكتفاعل ادلتعلٌ 
لػػػذا تتمحػػػور مشػػػكلة الدراسػػػة يف زلاكلػػػة ا جابػػػة عػػػن كمػػػا أهنػػػن يتفػػػاكتن يف مهػػػاراهتٌن كسػػػرعة تعلمهػػػٌنر 

 :السؤاؿ التا 
مـــي فـــي تنميـــة التعليتنـــاول النمـــو ا العـــام للتمـــميت ت برمجيـــة تعليميـــة مقترحـــةفاعليـــة مـــا 

 طالبات الدبلوم العام في التربية؟ل التعليمية الوسائط المتعددة مهارات إعداد

 أسئلة الدراسة

 : اوسكلة التاليةسعت الدراسة إىل ا جابة عن 
لطالبات  التعليمية الوسائ  ادلتعددة إعدادما ظلوذج التصميم التعليمي ادللئم لتنمية مهارات  .ُ

 الدبلـو العاـ يف الرتبية؟

 إعدادلمفاىيم اوساسية ادلتعلقة بل ادلعريف تحصيلالعلى  ةادلقرتر ما فاعلية الربرلية التعليمية .ِ
 لطالبات الدبلـو العاـ يف الرتبية؟ التعليمية الوسائ  ادلتعددة

 الوسائ  ادلتعددةعداد على تنمية ادلهارات العملية ادلتعلقة بإ ةادلقرتر ما فاعلية الربرلية التعليمية .ّ
 لطالبات الدبلـو العاـ يف الرتبية؟ التعليمية

 أىداف الدراسة

 :سعت الدراسة لتحقيق اوىداؼ التالية
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 الوسائ  ادلتعددة لتصميم التعليمي لتنمية مهارات إعدادتناكؿ النموذج العاـ لبررلية تعليمية تبناي  .ُ
 .االبات الدبلـو العاـ يف الرتبيةدل ل التعليمية

ة ادلتعلقة للمفاىيم اوساسي ادلعريف تحصيلال على ةادلقرتر الربرلية التعليمية التعرؼ على فاعلية .ِ
 .االبات الدبلـو العاـ يف الرتبيةلدل  التعليمية الوسائ  ادلتعددة بإعداد

الوسائ   العملية ادلتعلقة بإعداد اتهار ادليف تنمية  ةادلقرتر الربرلية التعليمية التعرؼ على فاعلية .ّ
 .لدل االبات الدبلـو العاـ التعليمية ادلتعددة

 أىمية الدراسة

 :أعلية ىذه الدراسة فيما يلي تتمثل
نا يتوافق مع مستجدات تتفق ىذه الدراسة مع االياىات احلديثة يف رلاؿ تطوير إعداد ادلعلمات  .ُ

ضركرة الرب   ادلؤمترات كالدراسات اليت تيؤكد على احلديثة؛ استجابةن لتوصيات العديد من تاالتقني
 .با ما تتعلمو اخلرغلة من نارية كبا ارتياجات العملية التعليمية من نارية أخرل

ٌثل ىذه الدراسة إضافةن  .ِ  الذا  اختربت التدريب يتث يف رلاؿ تقنيات التعليمر كالا إىل اوعلمية متي
 .تعليميةالربرليات المن خلؿ 

ٌثل ىذه الدراسة إضافةن عملية إىل رلاؿ تقنيات التعليمر من خلؿ  .ّ النظرية بالتطبيق  با رب المتي
ر ردؼ تنمية مهارات (ADDIE)لبناي بررلية تعليمية تيوٌظ  النموذج العاـ للتصميم التعليمي 

 .التعليميةالطالبات ادلعلمات  عداد الوسائ  ادلتعددة 

إىل تنمية أخرل هتدؼ  بررليات تعليميةفادة من نتائج ىذه الدراسة يف تصميم االستؽليكن  .ْ
 .كرتكنية سلتلفةمصادر تعلم إل مهارات ادلعلمات  عداد

 فرضيات الدراسة

 :الدراسة الختبار الفرضيات ا رصائية التالية سعت
متوس  درجات أفراد عينة الدراسة يف با ( َٓ,َ)ال توجد فركؽ دالة إرصائيان عند مستول  .ُ

 .لقبلي كالبعدم للختبار التحصيليالتطبيق ا
با التكرارات ادلشاىدة كادلتوقعة وداي ( َٓ,َ)ال توجد فركؽ دالة إرصائيان عند مستول  .ِ

 .نتها بطاقة تقييم ا نتاج العمليالطالبات يف احملاكر اليت تضم
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 حدود الدراسة

 :ما يليعلى ىذه الدراسة  اقتصرت
اقتصر تطبيق الدراسة على الطالبات ادللتحقات بربنامج الدبلـو العاـ يف الرتبية بكلية الدراسات  .ُ

 .الرياضب عامعة ادللك سعودالتطبيقية كخدمة ا تمع 
ا وانب العلمية تنمية  على تعليمية ادلقرترةالرلية الرب  فاعلية اقتصرت ىذه الدراسة على التحقق من .ِ

كفق النموذج العاـ للتصميم التعليمي  التعليمية بررليات الوسائ  ادلتعددة ادلتعلقة بإعداد ةكالعملي
(ADDIE) ر دكف التطرؽ إىل ما تتضمنو النماذج اوخرل من معارؼ أك الذم اقرترتو الدراسة

 .مهارات

 ممطلحات الدراسة

 :(Effectiveness) الفاعلية
دةر كالوصػوؿ إىل القدرة على بلوغ اوىداؼ ادلقصو "ب هنا  -الفعالية -ؼ الفاعلية أك كما تردتيعرَّ 

 (َُْـر ص ََِِصربمر ). "النتيجة ادلرجوة
ر كبلوغ ادل رجات على صقيق أىدافها ادلقرترة مدل قدرة الربرلية التعليمية)كتيعٌرؼ إجرائيان ب هنا 

إجػػراي مقارنػػات كعمليػػات إرصػػائية علػػى نتػػائج ادل رجػػات مػػن خػػلؿ  ر كتيقػػاسادلعرفيػػة كادلهاريػػة ادلرجػػوة
ودكات  البعػػػػػدمك القيػػػػػاس القبلػػػػػي  نتػػػػػائج قارنػػػػػةن أم رالتعليميػػػػػة قبػػػػػل كبعػػػػػد تفاعػػػػػل الطالبػػػػػة مػػػػػع الربرليػػػػػة

 .(الدراسة

 :(Educational Software) البرمجية التعليمية
ادلػػػػادة أك احملتػػػػول العلمػػػػي أك " ب هنػػػػا (Educational software) التعليميػػػػة الربرليػػػػة تيعػػػػرَّؼ

ر كبررليػػات التػػدريت اخلصوصػػي "التعليمػػي أك التػػدرييب الػػذم يػػتم الػػتعلم معػػو أك منػػو أك بػػو عػػرب احلاسػػب
(Tutorial)  أرػػد أنػػواع الربرليػػات التعليميػػة يػػتم مػػن خلذلػػا تقػػدمي ادلػػادة التعليميػػة للمػػتعلم بشػػكل "ىػػي

عػػػة ب سػػػكلة كتغذيػػػة راجعػػػةر كال يػػػتم الػػػتعلم إال مػػػن خػػػلؿ فقػػػرات أك صػػػفحات علػػػى شاشػػػة العػػػرض متبو 
 (  ُُٓ:َُٓصـر ََِِصربمر ). "تفاعل ادلتعلم مع احلاسب

 رليػػة راسػػوبية تفاعليػػة متعػػددة الوسػػائ بر )  هنابػػػ يف الدراسػػة ادلقرترػػة الربرليػػة التعليميػػةب ييقصػػدك 
 النمػػػػػػوذج العػػػػػػاـ للتصػػػػػػميم التعليمػػػػػػيتنػػػػػػاكؿ ت رالبارثػػػػػػة بػػػػػػنم  التػػػػػػدريت اخلصوصػػػػػػي اكاٌورهتػػػػػػ اصػػػػػػٌممته

(ADDIE)  ر بغػػػػرض تنميػػػػة  (التقػػػػومي -سػػػػت داـالا -التطػػػػوير -التصػػػػميم -التحليػػػػل)نرارلػػػػو اخلمػػػػت
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دلػػيلن  هػػامع التعليميػػة لػػدل الطالبػػاتر مرفقػػان  الوسػػائ  ادلتعػػددة ة اللزمػػة  عػػداديػػهار ة كادلعرفيػػادل وانػػبا 
مػن ( موديػوؿ)مررلػة  بعد كل التطبيقية اللزمة للتنفيذ اونشطةػلتوم على  ر(دليل ادلست دـ)كرقيان مسيٌي 

 (.مرارل التصميم التعليمي

 :(Developing) تنمية
صػربمر " )عملية تستهدؼ ظلو الشيي كصسينو كتطػويره كاالرتقػاي بػو مػن مرتبػة أدب دلرتبػة أعلػى"
 (.ِٔٔـر ص ََِِ

 اللزمػة ةلبػة يف ا وانػب ادلعرفيػة كادلهاريػالطاعمليػة هتػدؼ إىل رفػع مسػتول )ؼ إجرائيان ب هنػا عرٌ تي ك 
 (.من خلؿ اتباع عدد من ا جرايات  عداد الوسائ  ادلتعددة التعليمية

 :(Skill) المهارة
القػػدرة علػػى القيػػاـ بػػ م عمػػل مػػن اوعمػػاؿ بدرجػػة عاليػػة مػػن الدقػػة كالسػػرعة "تيعػػٌرؼ ادلهػػارة ب هنػػا 

 (.ّْٓـر صََِِصربمر )" مع االقتصاد يف الوقت كا هد ادلبذكؿ
اتبػػػػاع خطػػػوات كإجػػػػرايات مرارػػػل التصػػػػميم  قػػػدرة الطالبػػػػة علػػػى)كييقصػػػد رػػػػا يف ىػػػذه الدراسػػػػة 

 (.عداد الوسائ  ادلتعددة التعليميةالتعليمي  

 :(Achievement) التحميل المعرفي
ادلػػتعلم  مقػدار مػػا يػتم إصلػػازه مػن الػػتعلم لػدل الفػػردر أك مقػدار مػػا يكتسػبو"ييعػٌرؼ التحصػيل ب نػػو 

كالتحصػػػيل أيضػػػان ىػػػو . مػػػن خػػػربات كمعلومػػػات نتيجػػػة دراسػػػتو دلوضػػػوع أك مقػػػرر أك برنػػػامج تعليمػػػي زلػػػدد
كييقػػػػاس التحصػػػػيل ادلعػػػػريف بواسػػػػطة اختبػػػػارات تيعػػػػرؼ . مقػػػػدار مػػػػا يتحقػػػػق فعليػػػػان مػػػػن اوىػػػػداؼ التعليميػػػػة

 (ُُٕـر صََِِصربمر ".  )باالختبارات التحصيلية
نتيجػة  علومػاتممقػدار مػا اكتسػبتو الطالبػة مػن )ىػذه الدراسػة ب نػو  كييقصد بالتحصيل ادلعريف يف

ددةةر كيػيقىاس باختبار صصيلي أعٌدتو البارثة قرترتفاعلها مع الربرلية ادل  للمفاىيم كفق أىداؼ تعليمية زلي
 (.لوسائ  ادلتعددةلالتصميم التعليمي ب ادلتعلقةالعلمية 

 :(Instructional Multimedia Preparation) التعليمية الوسائط المتعددةإعداد 
است داـ هلث أك أكثر من ادلواد التعليميػة التاليػة بشػكل سلػتل ر "ؼ الوسائ  ادلتعددة ب هنا تيعرَّ 

الصػػػػور الثابتػػػػة ( ْ)الرسػػػػـو ادلتحركػػػػةر ( ّ)الرسػػػػـو اخلطيػػػػةر ( ِ. )الصػػػػوت( ُ: )مػػػػن خػػػػلؿ الكمبيػػػػوتر
( ِِّصـر ََِٔمخػػػيتر ." )النصػػػوص ادلكتوبػػػة( ٔ)لقطػػػات الفيػػػديور ( ٓ)الفوتو رافيػػػة كادلرسػػػومةر 

   (Collins, J., Hammond, M., & Wellington, J., 1997, p.4)عن   نقلن 
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 يػةبررل إنتػاج علػى الطالبػة قػدرة) ا هنبػػ الدراسة ىذه يف كييقصد بإعداد الوسائ  ادلتعددة التعليمية
 علػى اسػت داـ شػتملتر  يػث MS PowerPointبرنػامج مايكركسػوفت بوربوينػت  اسػت داـب ةتعليميػ
كالنصػػػوص الثابتػػػة كادلتحركػػػةر كالصػػػور الثابتػػػة كادلتحركػػػةر كلقطػػػات الفيػػػديور : الوسػػػائ  ادلتعػػػددة عناصػػػر
بطاقػة  بواسطةالربرلية ادلنتجة  كيتم تقييم. لتحقيق أىداؼ تعليمية زلددةالصوتية بشكل مدمج  كادلؤهرات

 .(عمليةأعدهتا البارثة لقياس اكتساب الطالبة للجوانب ال
 :ام في التربيةطالبة الدبلوم الع

الطالبػػة ادللتحقػػة بربنػػامج الػػدبلـو العػػاـ يف الرتبيػػة كالػػيت خترجػػت مػػن أرػػد الت صصػػات  ػػر ىػػي 
الرتبوية كتر ب نمارسة العمل الرتبوم كمعلمة يف مدارس التعليم العاـ؛ لذا يتم ت ىيلهػا تربويػان مػن خػلؿ 

 .است داـ احلاسب اآل  برنامج يستغرؽ عامان كاملنر كقد تكوف لديها معرفة يف رلاؿ
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 الفمل الثاني
 اإلطار النظري

 .التمميت التعليمي -

 .البرمجيات التعليمية -

.الوسائط المتعددة -
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 الفمل الثاني
 اإلطار النظري

 (Instructional design) يــت التعليمــالتممي

 :التمميت التعليميمفهوم 
ؼلتل  تعري  التصميم التعليمي باختلؼ رؤل ادلمارسا لو يف ا اؿر ريث ينظر إليو الػبعض 
كعلم ييقٌدـ اوسػت كالنظريػات الػيت تييسػر رػدكث الػتعلمر يف رػا ينظػر إليػو الػبعض اآلخػر كعمليػة تركػز 

خخركف رلػاالن دراسػيان يهػتم بالبحػث كتطبيػق  على تطوير نظم تعليمية كتقوؽلها كاحملافظة عليهار بينما يعتربه
 .اوست كالنظريات الرتبوية يف عملييت التعليم كالتعلم

العلػػم الػػذم ييعػػ  بابتكػػار " اعتبػػارهإىل التصػػميم التعليمػػي ب (Rita Ritchy)تشػػر ريتػػا ريتشػػي 
 هنا أف تيسر تعلم مواصفات تفصيلية لتطوير مواق  تعليمية كتقوؽلها كاحملافظة عليهار كىي مواق  من ش

 .(َُُصر ـََُِر كأبو جابر كقطامي قطامي" )الوردات الكبرة أك الصغرة يف ادلادة الدراسية
فبالنسػػػبة دلفهػػػـو . عمليػػػة كرلػػػاؿ دراسػػػي"أمػػػا سػػػيلز كجلسػػػجو فتعرفػػػاف التصػػػميم التعليمػػػي ب نػػػو 

التعلم كالتعلػيم بفػرض ضػماف العمليةر ىو التطوير ادلنظم للمواصفات التعليمية عن اريق است داـ نظرية 
ككمجاؿ دراسير ىو ذلك الفرع من ادلعرفة الذم يهتم بالبحػث كالنظريػة رػوؿ مواصػفات . جودة التعليم

  (Seels and Glasgow, 1990, p.4)". التعليم كعمليات تطوير ىذه ادلواصفات
التعليمػػػي  أف التصػػػميم( ُْٕص ـرََِٓ) الصػػػاحل كادلقبػػػل كالػػػركيت كالعطيػػػومكيػػػذكر الغػػػا  ك 

كإنتاجهػػػػػار كاسػػػػػت دامهار ( مطبوعػػػػػة أك  ػػػػػر مطبوعػػػػػة)عمليػػػػػة منظمػػػػػة يف تصػػػػػميم ادلػػػػػواد التعليميػػػػػة "ىػػػػػو 
 ف التصػميم التعليمػي كعمليػة يتميػز بعػدد مػن اخلصػائص مػن بػ( ىػػُِْٖ)يضي  زيتػوف فيما ". كتقوؽلها
كعقليػة كإبداعيػةر كتتػ هر  أهنا عملية موجهة باوىداؼر كتيرٌكز علػى رػل ادلشػكلت بصػورة منطقيػة: أعلها

بعػػدد مػػن العوامػػل كنوعيػػة ادلنظومػػة زلػػل التصػػميم سػػواين كانػػت كتابػػان أك مقػػررانر كخصػػائص مصػػمم التعلػػيم 
 .كا مكانات ادلادية كالبشرية

ؽلكػػػػن تعريػػػػ  التصػػػػميم التعليمػػػػي ب نػػػػو العمليػػػػة ادلنظمػػػػة لتصػػػػميم ادلػػػػواد التعليميػػػػةر كإنتاجهػػػػار ك 
 .سم بالفاعلية كالكفايةم يتٌ ؼ تطوير تعليم يؤدم إىل إرداث تعلٌ كاست دامهار كتقوؽلها رد
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 :لتمميت التعليمياألسس النظرية ل
لت مبادئػػو مػػن علػػم الػػنفت كنظريػػات الػػتعلم كتطػػو ر التصػػميم التعليمػػي رلػػاالن انتقائيػػان تشػػكٌ  ييعػػدٌ 

كالبنائيػػػة اوسػػػت النظريػػػة ثٌػػػل نظريػػػات الػػػتعلم الػػػثلث السػػػلوكية كادلعرفيػػػة كسػػػائل كتقنيػػػات االتصػػػاؿر ك متي 
أف االسػػػرتاتيجية اوسػػػاس ( ىػػػػُِْٓأصللػػػار يف )كيػػػذكر بػػػدنار ككننجهػػػاـ كديف كبػػػرم . الرئيسػػػة للمجػػػاؿ

لرب  النظرية بالتطبيق ىي وع مفاىيم كاسرتاتيجيات تقرترها ىذه النظريات كجعل تلػك ادلفػاىيم ميتارػة 
 . للمارسا يف ا اؿ

لتعليمػي تزكدنػػا ططػػوط إرشػػادية لتصػميم بررليػػات كسػػائ  متعػػددة إف اوسػت النظريػػة للتصػػميم ا
ق عددان من نواتج التعلمر مع الت كيد على أنو التوجد النظرية أك النموذج اومثل لتصميم التعليم كإظلػا قٌ صي 

كيػػػػذكر الصػػػػاحل . (Locatis, 2001)يعتمػػػػد اختيػػػػار اسػػػػرتاتيجية معينػػػػة علػػػػى ابيعػػػػة ادلوقػػػػ  التعليمػػػػي 
.   البية ميصمِّمي التعليم ييفٌضليوف دمج مبادئ متنوعػة مػن ويػع النظريػات يف ظلػوذج كارػد أف( ـََِٓ)

 :كؽليكن إغلاز نظريات التعلم يف هلث فكات رئيسة ىي

 :(Behaviorism)المدرسة السلوكية 
ٌثل النظرية السلوكية االياه الشائع يف النص  اوكؿ ادليلدم من القرف العشرينر كييعد ال عادلػاف متي

سػػلوؾ ادلػػتعلم بتيػػو  ىػػذه النظريػػة اىتمامهػػا . أرػػد أىػػم ركادىػػا (Skinner)كسػػكنر  (Watson)كاتسػػوف 
هنػػػاي عمليػػػة الظػػػاىر القابػػػل للملرظػػػة كالقيػػػاس دكف اعتبػػػار للعمليػػػات الذىنيػػػة الػػػيت صػػػدث داخػػػل عقلػػػو أ

كؽلكػػن نقلهػػا لػػو مػػن خػػلؿ ىػػذه النظريػػة أف ادلعرفػػة موجػػودة خػػارج العقػػل البشػػرم  الػػتعلمر كيعتقػػد مؤيػػدك
زت تطبيقػػػات ىػػػذه النظريػػػة يف التصػػػميم التعليمػػػي ؛ لػػػذا رٌكػػػ(ـََِٓالغػػػا  كخخػػػركفر )اخلػػػربات التعليميػػػة 

على صيا ة اوىداؼ بطريقة سلوكية قابلة للقيػاسر كتصػميم التقػومي كفػق زلكػات لػذداير كتػوفر التغذيػة 
سة دلهػاـ فرعيػةر كتنظػيم احملتػول التعليمػي يف تتػابع منطقػير الراجعة الفورية مع التدعيمر كصليل ادلهاـ الرئي

 (.  Zakari 2005ـ؛ََِٓالصاحل )كتصميم اونشطة ادلرتبطة باوىداؼ 
اعتمػػد تصػػميم بررليػػات الوسػػائ  ادلتعػػددة كفػػق ىػػذه النظريػػة علػػى تقسػػيم احملتػػول ادلعػػريف للربرليػػة 

ادلػتعلم يف النقطػة ادلناسػبة ليبػدأ منهػا الربرليػةر   ضػعالػيت تإىل كردات صغرةر كتصػميم االختبػارات القبليػة 
كمػػا قػييٌػػدت أظلػػاط صكػػم ادلػػتعلم يف الربرليػػة إلكرتكنيػػان بإتارػػة صكػػم زلػػدكد مبػػ، علػػى اوداي السػػابقر أك 
تعطيػػل بعػػض اخلصػػائص بواسػػطة الربنػػامجر أك إعطػػاي ادلعلػػم إمكانيػػة لضػػب  إعػػدادات الربرليػػة ميسػػبقان قبػػل 

 .(Locatis, 2001)دلتعلما است دامها مع ا
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 :(Cognitivism)المدرسة المعرفية 
ظهػػػرت النظريػػػة ادلعرفيػػػة يف اخلمسػػػينات ادليلديػػػة مػػػن القػػػرف العشػػػرين إال أف ت هرىػػػا يف تصػػػػميم 
اخلربات التعليمية مل يبدأ إال يف أكاخر السبعيناتر كتيرٌكز ادلعرفية أىدافها على اكتشاؼ العمليات الذىنية 

كأكزبػػػل  (Bruner)كبركنػػػر  (Piaget)للمػػػتعلم أهنػػػاي عمليػػػة الػػػتعلمر كييعتػػػرب كػػػلن مػػػن بياجيػػػو  الػػػيت صػػػدث
(Ausubel)  (.ـََِٓالغا  كخخركفر )من أىم ركاد ىذه النظرية 

 ر(ىػػػُِْٓأصللػػار يف )كمػػا ذكػػر ذلػػك بػػدنار كخخػػركف   تقػػـو النظريػػة ادلعرفيػػة علػػى علػػم ا دراؾ
تكتسػػب ىػػذه الرمػػوز أعليتهػػا عػػن اريػػق ريػػث كتيشػػٌبو العقػػل البشػػرم  اسػػب ييعػػاش الرمػػوز بشػػكل فػػورمر 

ادلعرفػػػة كفػػػق ىػػػذه ف. ن خػػػلؿ تفاعلػػػو مػػػع العػػػامل اخلػػػارجيربػػػ  ادلػػػتعلم ذلػػػا  قيقػػػة خارجيػػػة مسػػػتقلة عنػػػو مػػػ
ات معا ػة كصليػلر النظرية توجد مستقلة عن العقل البشرم كيتم نقلها إىل داخل العقػل مػن خػلؿ عمليػ

 .كبذلك تشرتؾ ادلعرفية مع السلوكية يف أف ادلعرفة توجد مستقلة خارج ادلتعلم
ركػػػػزت تطبيقػػػػات النظريػػػػة ادلعرفيػػػػة يف التصػػػػميم التعليمػػػػي علػػػػى السػػػػلوؾ  ػػػػر القابػػػػل للملرظػػػػة 

ادلتطلبػػات فظهػػرت عمليػػات صليػػل ادلهػػاـ العقليػػة ادلعقػػدةر كصليػػل خصػػائص ادلتعلمػػار كصديػػد . كالقيػػاس
السػػابقةر كانتشػػر اسػػت داـ ادلثػػرات السػػمعية كالبصػػريةر كتوظيػػ  مبػػادئ احلػػافز كا دراؾ كاالنتبػػاه ككيفيػػة 
متثيػػل ادلعلومػػات كمعا تهػػا يف الػػذاكرةر كمػػا ىػػدفت عمليػػات تصػػميم التعلػػيم إىل تنميػػة مهػػارات التفكػػر 

 (. Zakari 2005ـ؛ََِٓ الصاحل)العليار كادلساعدة على انتقاؿ أهر التعليم كالتدريب 
اعتمػػػػػػد تصػػػػػػميم بررليػػػػػػات الوسػػػػػػائ  ادلتعػػػػػػددة كفػػػػػػق ىػػػػػػذه النظريػػػػػػة علػػػػػػى اسػػػػػػت داـ عػػػػػػدد مػػػػػػن 
االسػػرتاتيجيات لتمثيػػل ادلعلومػػات كتوضػػيح العلقػػات فيمػػا بينهػػار بطريقػػة يىسػػهيل علػػى ادلػػتعلم تػػذك رىا مػػن 

كمػػػا . (Locatis, 2001) خػػلؿ اسػػت داـ فهػػرس احملتويػػاتر كخػػػرائ  ادلفػػاىيمر كادلصػػورات الرسػػومية
زٌكدت ىػػػذه النظريػػػة مطػػػورم الوسػػػائ  ادلتعػػػددة نبػػػادئ تصػػػميم الشاشػػػات ككاجهػػػات التفاعػػػل كتوظيػػػ  
اولوافر كظهرت نظم التػدريت اخلصوصػي الذكيػةر كالػنظم اخلبػرةر ككاجهػات ادلسػت دـ الرسػوميةر كنظػم 

مػػت ىػذه النظريػػة اسػػت داـ رفيػػةر كمػا دعٌ احملاكػاة لتنميػػة اسػرتاتيجيات رػػل ادلشػكلت كادلهػػارات فػوؽ ادلع
 .قواعد البيانات كمصادر ادلعلومات ادلباشرة على االنرتنت حلل ادلشكلت

 :(Constructivism)المدرسة البنائية 
تيعتػػرب النظريػػػة البنائيػػػة أكثػػر تنوعػػػان مػػػن النظػػريتا السػػػلوكية كادلعرفيػػػةر كيػػرل أتبػػػاع ىػػػذه النظريػػػة أف 

(. ـََِٓالغػا  كخخػركفر )يف ضوي خرباتػو اخلاصػة بواسػطة تعلػم نشػ  كميػنظَّم ذاتيػان ادلتعلم ييكٌوف ادلع  
الػتعلم ىػو عمليػة بنائيػة يقػـو ادلػتعلم خلذلػا ببنػاي إىل أف ( ىػػُِْٓأصللار يف )بدنار كخخركف  قد أشارك 

فما نعرفو عػن  رللتغير باستمرار رضةن عي يكوف متثيل داخلي للمعرفة كتفسر ش صي لل ربةر كىذا التمثيل 



 

- ُْ - 

ريػػث  رالعػػامل مػػا ىػػو إال تفسػػرات بشػػرية خلرباتنػػار كيػػتم النمػػو ادلفػػاىيمي مػػن خػػلؿ تعػػدد كجهػػات النظػػر
لوجهػػػات النظػػػر ىػػػذه كبػػػذلك تػػػرتاكم اخلػػػربات  ضػػػاؼ البػػػ  ادلعرفيػػػة ا ديػػػدة إىل البػػػ  السػػػابقة اسػػػتجابةن تي 

 .ا نسانية
أف البنائية ليست نظرية كصفية للتعليم بػل ىػي دليػل علػى كيفيػة تصػميم  الرتبوية اودبيات تعتقد
مظلَّػػة إىل أف البنائيػػة ىػػي  (Zakari, 2005) ر كيشػػر الزكػػرم(ـََِٓالغػػا  كخخػػركفر ) البيكػػة التعليميػػة

كرائػػدىا العػػامل  (Social Constructivism)يمػػع العديػػد مػػن كجهػػات النظػػرر كالبنائيػػة االجتماعيػػة 
الػػيت شػػٌددت علػػى تكػػوين ادلعرفػػة بواسػػطة التفػػاعلت االجتماعيػػة بػػا اوفػػراد  (Vygotsky) فيجوتسػػكي

الػػيت تيػػوً    (Individual Constructivism)ر أك البنائيػػة الفرديػػة مػػن خػػلؿ أسػػاليب الػػتعلم التعػػاكين
ا أف ىنػػػاؾ اىتمامهػػػا بتشػػػكيل ادلعرفػػػة فرديػػػان مػػػن خػػػلؿ النمػػػو ا دراكػػػي كتكييػػػ  اخلػػػربات التعليميػػػةر كمػػػ

بػدالن مػن نقلهػا  (Knowledge Construction)كجهات نظر روؿ زلورية بناي ادلعرفة بواسطة ادلتعلم 
 .بواسطة ادلعلم

ػػز تطبيقػػات البنائيػػة يف التصػػميم التعليمػػي علػػى بنػػاي ادلعرفػػة كلػػيت اسػػتقباذلا فقػػ ر كالػػتحكم  تيركِّ
ر كالػػػػػػػتعلم النشػػػػػػػ ر (التفكػػػػػػػر رػػػػػػػوؿ التفكػػػػػػػر)الػػػػػػػذا  للمػػػػػػػتعلمر كالػػػػػػػتعلم التعػػػػػػػاكينر كالتفكػػػػػػػر التػػػػػػػ ملي 
 (. ـََِٓالصاحلر )كاالستكشاؼ ادلوجور كاست داـ أساليب التقومي البديلة 

الوسػائ  ادلتعػددة ىػو اعتبػار عوامػل االخػتلؼ بررليػات ة يف تصػميم إف من أىم مضاما البنائي
بعملية التطويرر كمن الواضح كذلك نعرفة خصائص ا مهور ادلستهدؼ قبل البدي ها الثقايف عند تصميم

أف البنائيػػة تيقػػٌدـ ا جػػرايات اخلاصػػة بكيفيػػة اسػػت داـ ىػػذه الربرليػػات كلػػيت كيفيػػة تصػػميمهار فالسػػياؽ 
ىػػذه النظريػػة  سلرجػػات الػػتعلمر لػػذا يعتمػػد مؤيػػدك الػػذم سػػيتم فيػػو اسػػت داـ الوسػػائ  ادلتعػػددة سػػييؤهر علػػى

يف سػػياقات تعلػػم رقيقيػػة بتػػوفر مهػػاـ كاقعيػػة للمتعلمػػار  علػػى تقػػدمي بررليػػات الوسػػائ  ادلتعػػددة كالفائقػػة
كاست دامها فرديان أك يف رلموعات صغرةر كمتكا ادلتعلمػا مػن التواصػل خػارج قاعػات الدراسػة بواسػطة 
 كسػػػػػػائل االتصػػػػػػاؿ التزامنيػػػػػػة ك ػػػػػػر التزامنيػػػػػػة كالربيػػػػػػد ا لكػػػػػػرتكين كرلموعػػػػػػات النقػػػػػػاش كمػػػػػػؤمترات الفيػػػػػػديو

(Locatis, 2001).   
نقػل ادلعرفػة ب قصػى قػدر ضلػو تصػميم خػربات تعلٌػم ل اىتمامها توجو السلوكية شلا سبق نيلرظ أف
 -Generic ID Model)كؽلكن اعتبار النموذج العاـ للتصػميم التعليمػي  رشلكن من الفاعلية كالكفاية

ADDIE)  ةن يف معا ػػة وكثػػر كفػػايادلعرفيػػة علػػى تصػػميم االسػػرتاتيجيات ا تعتمػػدبينمػػا . ظلوذجػػان سػػلوكيان
كػػػن اعتبػػػار نشػػػااات الػػػتعلم التسػػػعة  انييػػػو  ادلعلومػػػات؛ جػػػان سػػػلوكيان معرفيػػػانر ككلتػػػا ذظلو  (Gange)لػػػذا ؽلي

 السػػػلوكية كادلعرفيػػػة تسػػػت دماف اوىػػػداؼ لتوجيػػػو عمليػػػات التصػػػميم التعليمػػػير ريػػػث تيصػػػمَّم ظػػػريتاالن
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ػػددة مسػػبقان تعكػػت اوىػػداؼ الربرليػػات كفػػق الػػنم  السػػلوكي أك ادلعػػريف  يػػث صتػػوم علػػى معل ومػػات زلي
 . ادلراد صقيقها سواين كانت سلوكان ظاىريان قابلن للملرظة أك سلوكان عقليان  ر ميلرىظ

ردكث التعلم يف سياقات رقيقية تعكت ابيعػة ادلهمػات ضلو  فتيو  اىتمامان  ة ائيالنظرية البنأما 
؛ لػػذا فػػإف احملتػػول كبػػذلك ينتقػػل الػػتعلم إىل مػػاكراي البيكػػة ادلدرسػػية راللزمػػة حلػػل مشػػكلت العػػامل الػػواقعي

عػػػدة كفػػػق الػػػنم  البنػػػائي اليكػػػوف مسػػػبق التحديػػػدر كيصػػػعب توقػػػع ادل رجػػػات فهػػػي 
ي
العلمػػػي للربرليػػػات ادل

كػػػن اعتبػػػار ظلػػػوذج مريػػػل  كيغلػػػب . بنائيػػػان / ظلوذجػػػان معرفيػػػان  (Merrill)ليسػػػت كارػػػدة لكػػػل ادلتعلمػػػار كؽلي
 يػػػػث صتػػػػوم علػػػػى كػػػػم كبػػػػر مػػػػن  (Hypermedia)الربرليػػػػات بػػػػنم  الوسػػػػائ  الفائقػػػػة تصػػػػميم ىػػػػذه 

لػبعض بطريقػة تشػعبية؛ لييحػدِّد فيهػا ادلػتعلم اادلعلومات يف شكل عقد كقواعد معلومات تػرتب  مػع بعضػها 
ؼ مسار تعل مو ذاتيان الستكشاؼ ادلعلوماتر كما يتم توظي  زلتول ىذه الربرليات بطريقة تيراعػي اخػتل

 .العوامل الثقافية كتعددية كجهات النظر

 :نما ا التمميت التعليمي

 :مفهومها
تصػػور عقلػػي رلػػرد لوصػػ  ا جػػرايات كالعمليػػات اخلاصػػة "ظلػػاذج التصػػميم التعليمػػي ب هنػػا تيعػػٌرؼ 

بتصميم التعليم كتطويرهر كالعلقات التفاعليػة ادلتبادلػة بينهػا كذلػك يف صػورة رسػم ختطيطػي مبسػ  يزكدنػا 
 .(َٔصر أ -ـََِّمخيتر)"اار عمل توجيهي ذلذه العملياتبإ

إىل شػػيوع اسػػت داـ مصػػطلح التطػػوير التعليمػػي ( ـََِّ)مػػن جاستفسػػوف كبػػران   كيشػػر كػػله 
(Instructional Development)  يف السػػػػبعينات ادليلديػػػػةر إال أف مصػػػػطلح التصػػػػميم التعليمػػػػي

(Instructional Design) ة أك تصػػػميم الػػنظم التعليميػػػ(Instructional System Design) 
 .يف الوقت احلا  كثر است دامان من قبل ادلمارسااوأصبح 

 : أنواعها
ظهرت العديد من التصنيفات لنماذج التصميم التعليمير كيستند كػل تصػني  إىل معيػارو معػار 

صػػن  إىل هلهػػة مػػن أف ظلػػاذج التصػػميم التعليمػػي تي ( ـََِٓ)كمػػن ىػػذه التصػػنيفات مػػا ذكػػره عبداحلميػػد 
 :أنواع رئيسة
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  :(Prescriptive Models)ظلاذج توجيهية  .ُ

هتػػػدؼ إىل صديػػػد مػػػا غلػػػب عملػػػو للتوصػػػل إىل منتجػػػات تعليميػػػة زلػػػددة يف ظػػػل شػػػركط تعليميػػػة 
 .معينة

 : (Descriptive Models)اذج كصفية ظل .ِ

 .التعلمتص  منتجات تعليمية رقيقية عند توافر شركط تعليمية معينة كنماذج نظريات 

  :(Procedural Models)ظلاذج إجرائية  .ّ

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

لنمػػػاذج ( ـُٕٗٗ)عػػػاـ  (Gustafson & Branch)كييعػػٌد تصػػػني  جاستفسػػػوف كبػػػران  
التصػػميم التعليمػػي مػػن التصػػنيفات الشػػهرةر ريػػث اسػػتند علػػى عمليػػات دراسػػة كفحػػص لنمػػاذج سلتػػارةر 

جاستفسػػػوف كبػػػران ر )كقػػػد صيػػػٌنفت النمػػػاذج إىل هػػػلث رلموعػػػات ؽلكػػػن اعتبارىػػػا مسػػػتويات كردت يف 
 :ر كىذه اونواع ىي(ـََِّ

 :ظلاذج تطوير التعليم الصفي .ُ
طػػ  ذلػػا سػػيكوف زلػػدكدانر  تقػػـو ىػػذه النمػػاذج علػػى أسػػاس أف رجػػم النشػػااات التعليميػػة الػػيت ؼلي
كأف العملية ستقـو على ا نتاج الفردمر ك البػان مػا يكػوف ادلعلػم ىػو ادلكلػ  بعمليػة ا نتػاج ميعتمػدان علػى 

ػرل ادلصادر ادلتوافرة كتكييفها بدالن من إنتػاج مػواد جديػدةر كمػا أف عم من ختياراال ليػات التحليػل الػيت يي
 .تكوف زلدكدة كت خذ كقتان قصران إضافةن إىل زلدكدية عمليات التجريب كالتقومي

ـ َُٖٗظلػػػوذج جػػػرالؾ كإيلػػػي : الػػػيت كردت ضػػػمن ىػػػذا التصػػػني  كمػػػن ظلػػػاذج التعلػػػيم الصػػػفي
(Gerlach & Ely, 1980) ـ ُْٗٗر كظلػوذج كمػب كموريسػوف كركس(Kemp, Morrison, & 

Ross, 1994) ـ ُٔٗٗر كظلػػػوذج ىاينػػػك كمولنػػػدا كرسػػػل كمسالػػػدينو(Heniich, Molenda, 

Russell, & Smaldino, 1996) ـ ُٔٗٗر كظلوذج ريزر كديك(Reiser & Dick, 1996). 
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 :ظلاذج تطوير ادلنتجات .ِ
تفػػػػرتض ظلػػػػاذج تطػػػػوير ادلنتجػػػػات علػػػػى أف ىنػػػػاؾ منتجػػػػان فنيػػػػان سػػػػييجرل تطػػػػويرهر كؼلتلػػػػ  رجػػػػم 
عمليات التحليل ادلصاربة ذلذه النماذج كلكنها صتوم على عمليات تقومي كيريب ميوسعةر كيتم ا نتػاج 

 . ياريان  البان بواسطة فريق عمل نهارات سلتلفةر كما أف ادلنتجات ادلطورة سيتم نشرىا كتسويقها 
ر كظلػوذج ليشػن (Van Patten, 1989)ـ ُٖٗٗظلوذج فاف بػاتن : كمن ظلاذج تطوير ادلنتجات

ر كظلػػوذج بروػػاف كمػػور (Leshin, Pollock, & Reigeluth, 1990)ـ َُٗٗكبػػوؾ كرغليلويػػث 
ر  نتػػاج كإدارة الفيػػديو التفػػاعلي كالوسػػائ  وٌ الػػذم ايػػ (Pergman & Moore, 1990)ـ َُٗٗ
 .ية ادلتعددةالتفاعل

 :ظلاذج تطوير النظم .ّ
ختػػػتص ىػػػذه النمػػػاذج بتطػػػوير كػػػم كبػػػر مػػػن التعلػػػيم كمػػػنهج دراسػػػي أك مقػػػرر كامػػػلر كمػػػا يػػػرل 
عمليػػػات التطػػػوير بواسػػػطة فريػػػق عمػػػل علػػػى مسػػػتول عػػػاؿو مػػػن اخلػػػربة كالتػػػدريبر مػػػع تػػػوفر مصػػػادر ماديػػػة 

ىػػذه النمػػاذج ريػػزان كبػػران إضػػافةن إىل كبشػػرية ضػػ مة لتطػػوير كإدارة ادلشػػاريعر كتشػػغل عمليػػات التحليػػل يف 
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
 National)ـ ُُٕٗد التطػػػػوير التعليمػػػػي ظلػػػػوذج معهػػػػ: كمػػػػن ظلػػػػاذج تطػػػػوير الػػػػنظم الشػػػػائعة

Special Media Institute, IDI, 1971) ـ ُٕٓٗر كظلػػوذج اخلػػدمات البينيػػة لتطػػوير التعلػػيم
(Interservice Procedural for Instructional Systems Development, IPISD, 

داـ يف ا ػػاؿ السػػت ا لغػػرض (Robert Branson)كالػػذم أسػػهم يف تطػػويره ركبػػرت برانسػػوف  (1975
 ,Diamond, 1989)ـ ُٕٗٗـ كنػيٌقػػػح عػػػاـ ُٖٗٗالعسػػػكرمر كظلػػػوذج داؽلونػػػد الػػػذم ايػػػٌور عػػػاـ 

ر كظلػػوذج (Patricia Smith &Tim Ragan, 1993)ـ ُّٗٗر كظلػػوذج مسيػػث كراجػػاف (1997
 & Walter Dick)ـ ُٔٗٗر كظلػوذج ديػك ككػارم (Castelle Gentry, 1994)ـ ُْٗٗجنػرتم 

Lou Carey, 1996). 
كلكثػػػرة ظلػػػاذج التصػػػميم التعليمػػػي؛ سػػػوؼ ختػػػتص الدراسػػػة احلاليػػػة بعػػػرض لػػػبعض النمػػػاذج الػػػيت 

دكف  رىا من النماذجر كما ستقتصر علػى عػرض النمػاذج  بررليات الوسائ  ادلتعددةاستي دمت لتطوير 
كالدراسػػات الػػيت مت االاػػلع علػػى كهػػائق متكاملػػة ذلػػار أك تلػػك الػػيت مت اسػػت دامها كتطبيقهػػا يف او ػػاث 

 .كالتحقق من فاعليتها كاليت استفادت منها الدراسة احلالية
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 :الوسائط المتعددةنما ا التمميت التعليمي إلنتاا برمجيات 

 (:م1111) نمو ا عبداللطيف الجزار
درس كارػػد أك كرػػدة   عػػداد ؽلكػػن تطبيقػػو (ـُٓٗٗ)عػػاـ يف ظلوذجػػو قػػٌدـ عبػػداللطي  ا ػػزار 

  اػػٌوره يف عػػاـ ر (ـََُِ)العديػػد مػػن الدراسػػات بتجريبػػو كدراسػػة الػػرباكم  ر كقػػد قامػػتدراسػػية كاملػػة
 تكنولوجيػػامتطلبػػات  كفػػقبصػػورة رقميػػة  الوسػػائ  ادلتعػػددة التعليميػػة بررليػػاتلييناسػػب إعػػداد ( ـََِِ)

 .التعليم ا لكرتكين

 :ىيك  (ُ)يوضحها شكل  مرارل أربعةمن  النموذج ىذا يتكوف

 (م1111)نمو ا الجزار : 1شكل 
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 : مررلة الدراسة كالتحليل .ُ

 .كتتضمن صديد اخلصائص كاحلاجات التعليمية للمتعلمار كدراسة الواقع كادلصادر التعليمية

  :مررلة التصميم .ِ

ر التعليمػػي كتتضػػمن صػػيا ة اوىػػداؼ بصػػورة سػػلوكيةر كترتيػػب تتابعاهتػػار كصديػػد عناصػػر احملتػػول
الوسائ  ادلتعددة كتصميم عناصر اختيار يليها اختيار خربات التعلمر   ر مرجعية احملككبناي االختبارات 
التعليميػػةر يليػػو تصػػميم أسػػاليب ا  ػػار كاجهػػات التفاعػػل للربرليػػةر اورػػداث تصػػميم الرسػػالة التعليميػػةر ك 

يػػػػة ككيفيػػػػة تفاعػػػػل ادلػػػػتعلم معهػػػػا كادلػػػػواد ة الػػػػتعلم بالربرلسػػػػرتاتيجي  تصػػػػميم ا  تصػػػػميم سػػػػيناريو الربرليػػػػةر 
 .كالوسائ  اخلارجية

  :مررلة التقومي .ّ

 .كتتضمن التجريب ادلصغر  جراي التقومي البنائي   التجريب ادلوسع  جراي التقومي النهائي

 : مررلة االست داـ .ْ

رل عمليات ادلتابعة كالتقومي ادلست ربرليةكفيها يينٌفذ االست داـ ادليداين لل  .مركيي
يلرىظ ارتواي النموذج على تغذية راجعة  جراي عمليات ادلراجعة كالتعػديل تتصػل عميػع 

كمن ادل
 .مرارلو من التحليل كر  االست داـ

 :(Walter Dick & Lou Carey, 1996)نمو ا ديك وكاري 
 ةظلوذجػان مت تنقيحػو عػد (Lou Carey) كلػو كػارم (Walter Dick)مػن كالػرت ديػك  اػٌور كػله 

ييصػػٌن  ضػػمن ظلػػاذج تطػػوير الػػنظم ريػػث ؽلكػػن  أف ىػػذا النمػػوذج كمػػعـر ُٔٗٗمػػرات كػػاف خخرىػػا عػػاـ 
تطبيقػػػو علػػػى مسػػػتول ادلػػػنهج الدراسػػػي كمنظومػػػة رئيسػػػةر إال أنػػػو اسػػػت دـ يف بعػػػض الدراسػػػات كدراسػػػة 

م كربرليات الوسائ  ادلتعددةر كذلك اعتمادان على رج  زلددة لتطوير منتجات تعليمية (ـََِٕ) رسن
 (.صديد اوىداؼ التعليمية)اخلطوة اوكىل 

 :ىي (ِ)يوضحها شكل يتكوف ىذا النموذج من تسع خطوات 

 : تقدير احلاجات التعليمية .ُ

كتشػػػمل صديػػػدىا كترتيبهػػػا رسػػػب اوكلويػػػة دلعرفػػػة أم احلاجػػػات غلػػػب البػػػدي رػػػا كذلػػػك رػػػدؼ 
 .صديد اوىداؼ
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  :كالسياؽإجراي التحليل التعليمي كصليل ادلتعلما  .ِ

كعلػػا خطوتػػاف صػػدهاف بشػػكل متػػزامنر ريػػث يػػتم تنفيػػذ التحليػػل التعليمػػي كفػػق اوسػػلوب اذلرمػػي 
ر كؽلكن إضافة إجرايات التحليل العنقودم للمعلومػات اللفظيػةر كاخلطػوة (Gagne)الذم اقرترة جانييو 

يمػػػي كىػػػو البيكػػػة الػػػيت اوخػػػرل ىػػػي صليػػػل ادلتعلمػػػا مػػػن ريػػػث مهػػػاراهتم كاياىػػػاهتم كصليػػػل السػػػياؽ التعل
 .سيتعلموف فيها

 

 (Dick &Carey, 1996)نمو ا ديك وكاري : 1شكل 

 : كتابة أىداؼ اوداي .ّ

 .بصورة قابلة للملرظة كالقياس لوص  نواتج التعلمريث يتم صديد اوىداؼ 

 :  تطوير أدكات التقومي .ْ

 .ىدؼ من اوىداؼكىي عبارة عن اختبارات زلكية ادلرجع لكل 

 : تطوير االسرتاتيجيات التعليمية .ٓ

 .يات اليت تساعد ادلتعلما على صقيق اوىداؼاكتع، تطوير الطرؽ كا جر 
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 : تطوير كاختيار ادلواد التعليمية .ٔ

كيف ىذه اخلطوة يشر مؤلفا النمػوذج إىل أنػو ؽلكػن اختيػار ادلػواد يف رػاؿ توفرىػار أك تطػوير مػواد 
 وذج ييشػػػػٌدد يف إجراياتػػػػو علػػػػى تطػػػػوير مػػػػواد أصػػػػيلةر كىػػػػذا يتفػػػػق مػػػػع ظلػػػػوذج ا ػػػػزارجديػػػػدة مػػػػع أف النمػػػػ

 .ادلشار إليو سابقان من إمكانية احلصوؿ على الوسائ  يف راؿ توفرىا أك القياـ بإنتاجها (ـََِِ)

 : تصميم كتنفيذ التقومي .ٕ

ة كوػع البيانػات كىي عملية تنفيػذ التقػومي التكػوي،ر كتشػمل إرشػادات متميػزة لتنفيػذ ىػذه اخلطػو 
 .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 

 . التكوي، بغرض التنقيحر شلا يع، عمليات تعديل كمراجعة مستمرةمت وعها يف خطوة التقومي

 :(م1999)نمو ا ممطفى جودت صالح 
صػػػػاحل ظلػػػػوذجا لعمليػػػػة إنتػػػػاج الػػػػربامج التعليميػػػػةر اوكؿ يتعلػػػػق با نتػػػػاج مصػػػػطفى جػػػػودت قىػػػٌدـ 

 .العمل الفردم أك عن اريق رلموعات صغرةر كالثاين يتعلق با نتاج على مستول ادلشاريع كفرؽ
اذج التصػػػػميم التعليمػػػػي اخلاصػػػػة بإعػػػػداد بررليػػػػات ضػػػػمن ظلػػػػالبارثػػػػة ىػػػػذين النمػػػػوذجا  أكردت

 مػن الفركقػات بػا النمػوذجار خاصػة فيمػا يتعلػق بالتوسػع يف مػررليت الوسائ  ادلتعددة بسبب استفادهتا
د على مستول فرؽ العمل ليشمل عمليات ضب  ا ودة كتقسيم ادلهػاـر الت طي  كا نتاج للنموذج الػميعى 

 .الذم يتوافق مع أىداؼ الدراسة احلالية بعرض ختطي  للنموذج ادلصغر مع االكتفاي
يف االعتبػػار قػػدرات ادلعلػػم الفرديػػةر كأف ا نتػػاج النهػػائي عبػػارة عػػن بررليػػة  النمػػوذج ادلصػػغر ي خػػذ
ع فػإف ادلسػتفيدين ىػم وسَّ مي ػموجهػة إىل اػلب معينػار أمػا النمػوذج الػموضػوع يف ادلقػرر  كخاصة بدرس أ

 .وهور عريض يتفاكتوف يف مستوياهتمر كما أف ادلنتج النهائي قد يكوف أكثر من درس تعليمي

 :النموذج ادلصغر .ُ
 :ىي( ِ)موضحة بالشكل يتضمن النموذج ادلصغر مخت مرارل أساسية 
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 .الت طي  .ُ
 .التصميم الرتبوم .ِ
 (.تصميم الربنامج)التصميم الف،  .ّ
 .ا نتاج .ْ
 .التقومي .ٓ

 

 النمو ا الممغر – (م1999)جودت صالح  ممطفىنمو ا : 3شكل 

 :النموذج ادلوسع .ِ
 :مرارل أساسية ىي يتكوف النموذج ادلوسع من مثافً 

 .دراسة ادلشكلة كتقدير ادلتطلبات .ُ
 .الت طي  .ِ
 .التصميم الرتبوم .ّ
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 (.تصميم الربنامج)الف،  التصميم .ْ
 .ا نتاج .ٓ
 .التقومي .ٔ
 .خراي ادلست دما للربنامج .ٕ
 .الدعم كالصيانة .ٖ

 (:م1111)نمو ا إبراىيت عبدالوكيل الفار 
دكرة إنتػػاج الربرليػػة "أمسػػاه ( ْ)موضػػحان بالشػػكل أعػػٌد الفػػار ظلوذجػػان لتطػػوير الربرليػػات التعليميػػة 

علػى تطػوير بررليػات تعليميػة علػى مسػتول الػدركس  ادلعلػم قػادران م مػن أف الفػار يػرل أف ر كبالر "التعليمية
وعػة سلتلفػة مػن اوفػراد أك كالوردات؛ إال أف النموذج ادلقػدـ ي خػذ بعػا االعتبػار أف العمليػة يقػـو رػا رلم

ميػػػة كنهػػػارات اسػػػت داـ ي الػػػذين تتػػػوافر فػػػيهم بعػػػض اخلصػػػائص كالصػػػفاتر كا دلػػػاـ بادلػػػادة التعلادلعلمػػػا
  .كالربامجاوجهزة 

 (م1111)نمو ا الفار : 4شكل 
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 :متر عملية إنتاج الربرلية التعليمية كفق ظلوذج الفار طمت مرارل ىي

 : مررلة التصميم .ُ

كفيهػػػا يػػػتم كضػػػع تصػػػور كامػػػل دلشػػػركع الربرليػػػة بتحديػػػد اخلطػػػوط العريضػػػة دلػػػا تتضػػػمنو مػػػن مػػػادة 
 .علمية كأىداؼ كأنشطة كتدريبات

 : مررلة ا عداد أك التجهيز .ِ

كىي ادلررلة اليت يػتم فيهػا يهيػز متطلبػات التصػميم كصػيا ة اوىػداؼر ككتابػة احملتػول العلمػير 
 .ر كلقطات الفيديو كاوصواتكإعداد مفردات االختبارر كاختيار كيهيز الوسائ  ادلتعددة من الصو 

 : مررلة كتابة السيناريو .ّ

تفصػػيلية عػػن الربرليػػة علػػى الػػورؽر كتصػػميم السػػيناريو ليشػػمل شػػكل كفيهػػا يػػتم كضػػع إجػػرايات 
 .الشاشات ككاجهات التفاعلر كمواضع النصوص كالوسائ  اوخرل

 : مررلة التنفيذ .ْ

يػػتم يف ىػػذه ادلررلػػة تنفيػػذ السػػيناريو الػػذم مت إعػػداده ميسػػبقان علػػى جهػػاز احلاسػػب  نتػػاج بررليػػة 
 .بلغات الربرلة ادلناسبة (Code)نطقية الوسائ  ادلتعددةر مع كتابة البنايات ادل

 : مررلة التجريب كالتطوير .ٓ

كىػػي ادلررلػػة الػػيت يػػتم فيهػػا عػػرض الربرليػػة علػػى احملكمػػا رػػدؼ كشػػ  العيػػوب كتعػػديلهار مػػع 
 .يربتها على عينات استطلعية من الطلب قبل است دامها يف البيكة الواقعية

ة يف أنػػػو غلػػػب أكالن صليػػػل احملتػػػول بوضػػػع اخلطػػػوط يتفػػػق ىػػػذا النمػػػوذج مػػػع ظلػػػوذج الدراسػػػة احلاليػػػ
العريضة   كتابة ادلادة العلمية نا صتويو من فقرات كعبارات فيما يعرؼ بتحديد احملتولر كؼلتل  عنػو يف 
أف ظلػػوذج الدراسػػة يعتػػرب صليػػل احملتػػول ضػػمن إجػػرايات مررلػػة التحليػػل بينمػػا صديػػد احملتػػول ككتابػػة ادلػػادة 

 .رايات مررلة التصميمالعلمية ضمن إج
يف ىػػذا النمػػوذج بعػػد إعػػداد الربرليػػة للت كػػد  (Development)تػػتم مررلػػة التجريػػب كالتطػػوير

مػػػػػػػن مناسػػػػػػػبتها بعرضػػػػػػػها علػػػػػػػى ادل تصػػػػػػػار بعكػػػػػػػت مػػػػػػػا كرد يف النمػػػػػػػوذج العػػػػػػػاـ للتصػػػػػػػميم التعليمػػػػػػػي 
(ADDIE)-  ريث ييشر مصطلح التطوير إىل عملية ا نتاج  -ظلوذج الدراسة احلا. 
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لػبعضر كىػو مػايع، أف التغيػر يف اكيظهر أف مكونػات كمرارػل ىػذا النمػوذج تتصػل مػع بعضػها 
مررلػػػة ال بػػػد كأف يػػػنعكت علػػػى مراجعػػػة ادلرارػػػل اوخػػػرل كتعػػػديل مػػػا يلػػػـز باعتبػػػار عمليػػػة إنتػػػاج الربرليػػػة 

 .التعليمية تتم كفق مدخل النظم

 (:م3111)نمو ا محمد عطية خميس 
 (ب -ـََِّمخػػػيتر ) مخػػػيت ظلوذجػػػان  نتػػػاج بررليػػػات الوسػػػائ  ادلتعػػػددةزلمػػػد عطيػػػة صػػػٌمم 

 :ىي (ٓ)موضحة بالشكل رئيسة  يتكوف من أربعة مرارل

 (م1113)نمو ا محمد عطية خميس : 5شكل 
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 : التحليل .ُ

كيشػػػمل التعػػػرؼ علػػػى ادلشػػػكلة كتقػػػدير احلاجػػػاتر كالتعػػػرؼ علػػػى ادلتعلمػػػار كصليػػػل ادلهمػػػات 
 .التعليمية كادلوارد كالقيود يف البيكة

 : التصميم .ِ

كيشػػمل تصػػميم اوىػػداؼ رسػػب رلاالهتػػا كمسػػتوياهتار كتصػػميم أدكات القيػػاس زلكيػػة ادلرجػػعر 
كتصػػميم االسػػػرتاتيجيات التعليميػػةر كتصػػػميم التفػػاعلت التعليميػػػة كاختيػػار ظلػػػ  التعلػػيم ادللئػػػمر كاختيػػػار 

 .خرائ  ادلسارات كالسيناريوىاتمواصفات الوسائ  ادلتعددةر كتصميم 

 : التطوير .ّ

كيشػػػمل التحضػػػرل نتاجر كاحلصػػػوؿ علػػػى الوسػػػائ  مػػػن ادلتػػػوفر كا نتػػػاج ا ديػػػد لغػػػر ادلتػػػوفرر   
القياـ بعملية ا نتاج الفعلي للربنامج كبررلتور كإجراي التقومي البنائي للنس ة اوكليةر يليو ا خػراج النهػائي 

 .كية كابع ادلواد ادلساندةللمنتج كتسجيل رقوؽ ادلل

 : 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

الػذم  (ADDIE)يتفق ىػذا النمػوذج يف مرارلػو الرئيسػة مػع النمػوذج العػاـ للتصػميم التعليمػي 
تسػت دمو الدراسػػة احلاليػةر كيتميػػز بػ ف عمليػػات التقػومي البنػػائي كالتغذيػة الراجعػػة تتصػل عميػػع ادلرارػل نػػا 

التصػػميم قػػػد ػلتػػػاج فيهػػا مررلػػػة التحليػػػلر كيف ىػػذا جػػػزي كبػػػر مػػن الواقعيػػػةر فعنػػػد البػػدي نررلػػػة جديػػػدة ك
 .ادلصمم التعليمي إىل مزيد من ادلعلومات روؿ ادلتعلما مثلن كىو إجراي يقع ضمن مررلة التحليل

كلكنػػو ؼلتلػػ  يف بعػػض إجراياتػػو عػػن ظلػػوذج الدراسػػة مػػن ريػػث أف صضػػر أدكات التقػػومي كقػػوائم 
يف مررلػػة التصػػميم  يضػػمن أف  ادللرظػػة كاالسػػتبانات تػػتم يف مررلػػة التقػػومير كتػػرل البارثػػة أف إعػػدادىا

 .تكوف متسقة مع اوىداؼ

 :(Kemp, Morrison, & Ross, 2004)نمو ا كمب وموريسون وروس  
ـر كقػػد ُْٗٗكمػػب كموريسػػوف كركس أكؿ ظلػػاذجهم للتصػػميم التعليمػػي يف عػػاـ : مػػن قػػٌدـ كػػله 

كمػػا  ـ ََِْـ ـر رػػ  ظهػػر النمػػوذج ادلعػػدؿ عػػاََُِر ـُٖٗٗ: أيجريػػت عليػػو تعػػديلت يف اوعػػواـ
ر كبالر م من أف النموذج موجو لتطوير ادلناىج إال أف مصطلحاتو فيما يتعلق بتحديد (ٔ)يوضحو شكل 
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 اوىػػػػداؼ كاحملتػػػػول الدراسػػػػي جعلػػػػو ميصػػػػنفان ضػػػػمن ظلػػػػاذج التعلػػػػيم الصػػػػفي ادللئمػػػػة السػػػػت داـ ادلعلمػػػػا
 .(ـََِّجاستفسوف كبران ر )

فيمػػا يتعلػػق  ةاحلاليػ ت منهػػا الدراسػػةات الػػيت اسػتفادـ ىػػذا النمػوذج بعػػض اخلطػػوات كا جػرايقػدٌ  
 الدراسػػات لتطػػوير الربرليػػات مػػن العديػػداسػػت دمتو  لمػػا كإجػػرايات تصػػميم الرسػػالةر كمػػاطصػػائص ادلتع

 .التعليمية
ر كيشػػػمل عمليػػػات تقػػػومي نسػػػتويات (ٔ)موضػػػحة بالشػػػكل  يتكػػػوف النمػػػوذج مػػػن تسػػػعة عناصػػػر

النمػػوذج أف التنقػػيح ىػػو  كاخلػػدمات ادلسػػاندةر كيؤكػػد مطػػورك دلشػػركعمتعػػددةر إضػػافةن إىل عمليػػات إدارة ا
 شػػكل النمػػوذجنشػػاط مسػػتمر كمػػرتب  عميػػع العناصػػر اوخػػرلر كمػػا أنػػو التوجػػد نقطػػة بدايػػة ريػػث أف 

و كردت مشػركرة مرارلػبػالر م مػن أف  يشر إىل إمكانية البدي ب م خطوة كمراجعتها الرقان خلؿ العمل
 .طيتتابع خيف الوهيقة ب

 
  (Kemp, Morrison, & Ross, 2004)نمو ا كمب وموريسون وروس  : 6شكل 

 :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 .ٗ

ر (التقػومي الت كيػدم -التقػومي التجميعػي -التقػومي التكػوي، -ادلراجعػة)إضافةن إىل عمليات التقومي 
ريػػػػػث أف مراعػػػػػاة ىػػػػػذه ( اخلػػػػػدمات ادلسػػػػػاندة -إدارة ادلشػػػػػركع -التنفيػػػػػذ -الت طػػػػػي )كعمليػػػػػات ا دارة 

 .العمليات يضمن صلاح ادلشركع

 (:م1115)نمو ا أيفرس وبارون 
  (Karen S. Iverse and Ann E. Barron)مػػن كػػارين أيفػػرس كخف بػػاركف اػور كػػله 

لتػػدريب الطػػلب يف ادلػػدارس علػػى إنتػػاج مشػػاريع كسػػائ  متعػػددة تعليميػػة  (ٕ)ادلوضػػح بالشػػكل  النمػػوذج
يف ادلواضػػيع الدراسػػة بواسػػطة الػػتعلم التعػػاكينر كتعػػرض كهػػائق النمػػوذج سلططػػات كإجػػرايات للتقيػػيم تيسػػٌهل 

تقييم أعماؿ الطلب كإعطػائهم التقػديرات ادلناسػبةر كمػا تسػاعد النمػاذج ا جرائيػة يف إرشػاد  على ادلعلم
 .الطلب بشكل مباشر إىل ما ينبغي عملو

 
 (م1115)أيفرس وبارون  (DDD-E)نمو ا : 7شكل 
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ح ادلوضػػػ (Decide, Design, Develop- Evaluate DDD-E)ييعػػػٌد النمػػػوذج 
وف معػػارفهم ذاتيػػان عنػػدما نػػلب ييكوِّ  ف الطػػبػػكيفػػرتض أرػػد ظلػػاذج التصػػميم التعليمػػي البنائيػػةر  (ٕ)بالشػػكل

كصػػفحات   يف سػػياؽ كاقعػػي  صلػػاز مشػػاريع كسػػائ  متعػػددة يف ادلػػواد الدراسػػية ادلهػػاـ التعليميػػةـ ذلػػم قػػدَّ تي 
أهنػػػم يقومػػػوف بتقػػػومي أنفسػػػهم باسػػػتمرار كالت مػػػل فيمػػػا تعلمػػػوهر كتقػػػع  الويػػػب كالعػػػركض التقدؽليػػػةر ريػػػث

 .مسكولية إصلاز العمل كالتعلم رسب ما تيشر افرتاضات النموذج على الطالب كا موعة
 : يتكوف النموذج من أربع مرارل رئيسة ىيك 

 : (Decide)مررلة اختاذ القرار  .ُ

طػػػػلبر كاختيػػػػار ادلواضػػػػيع الػػػػيت سػػػػتنفذ  كتشػػػػمل ختطػػػػي  الفعاليػػػػات كالنشػػػػااات للمعلمػػػػا كال
 .كمشاريع

 : (Design)مررلة التصميم  .ِ

يتم فيها بناي ىيكلية الربنػامج كتنفيػذهر كيشػمل ذلػك كضػع اخلطػوط العامػة للمحتػولر كإنشػاي ك 
 .ادل ططات ا نسيابيةر كصديد تصميم الشاشات كختطيطها

 : (Develop)مررلة التطوير  .ّ

 .الوسائ  ادلتعددة كت لي  الربنامج كفيها يتم وع كإنشاي عناصر

 : (Evaluate)مررلة التقييم  .ْ

 .كذلك من خلؿ الت مل يف ادلشركع كإصلاز الطالب
 .اختاذ القرارر كالتصميمر كالتطوير: كيتضح أف عملية التقييم تينٌفذ  ميع ادلرارل اوخرل

 :لدراسةامجية لبر  نمو ا التمميت التعليمي
يػػػة ادلهػػػارات العلميػػػة كالعمليػػػة دؼ إىل تنمالدراسػػػة كالػػػيت هتػػػب ةاخلاصػػػ ةاحلاسػػػوبيميم الربرليػػػة لتصػػػ
الوسائ  ادلتعددة التعليمية لدل االبات الدبلـو العػاـ يف الرتبيػةر قامػت البارثػة بػا الع  اللزمة  عداد

ة ارتياجػات على عدد من ظلاذج التصميم التعليمير كليورظ أف كل ظلوذج من ىذه النمػاذج ميصىػٌمم لتلبيػ
فػإف ظلػاذج التعلػيم  (Gustafson & Branch)معينػةر ك سػب مػا ذكػر كػلن مػن جاستفسػوف كبػران  

الصػػفي ختػػتص بإنتػػاج درس أك عػػدة دركس كلكنهػػا تسػػت دـ مػػوادان يػػتم اختيارىػػا بػػدالن مػػن إنتاجهػػار أمػػا 
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تجػػػات عاليػػػة التقنيػػػة لكػػػن ظلػػػاذج التصػػػميم التعليمػػػي اخلاصػػػة بتطػػػوير ادلنتجػػػات فػػػتيلئم ا نتػػػاج اوصػػػيل دلن
 .عملية التطوير تتم بواسطة فريق عمل

كبػػػػالر م كجػػػػود ظلػػػػاذج متعػػػػددة لتػػػػ لي  بررليػػػػات الوسػػػػائ  ادلتعػػػػددة ييفػػػػرتض مناسػػػػبتها لتطػػػػوير 
بواسطة  نتاج لادلنتجات نجهود فردمر إال أف كثرة خطوات كإجرايات بعضها ييوري ب هنا أكثر مليمة 

 .سلتص فريق عمل
منتجػان تقنيػان  اباعتبارىػ ا ىػدفت الدراسػة إىل تطويرىػة الػيتاحلاسػوبي التعليميػة طبيعػة الربرليػةكنظران ل

لئػم لكن عملية ا نتاج ىنا ستتم عهػود فرديػة دلػواد أصػيلةر كحلاجػة الدراسػة إىل ظلػوذج تصػميم تعليمػي يي 
رليػػات كسػػائ  بر  عػػدادسػػت داـ أفػػراد عينػػة الدراسػػة  تطػػوير ادلنتجػػات اوصػػيلة بشػػكل فػػردمر كييناسػػب ا

مػػع تكييػػ  إجراياتػػو  (ADDIE)ة اسػػت داـ النمػػوذج العػػاـ للتصػػميم التعليمػػي متعػػددة؛ ارتػػ ت البارثػػ
  .لتلئم أىداؼ الدراسة

ثل النموذج العاـ قالبان عامان تشرتؾ فيو أ لب النماذج ادلطورة للتصػميم التعليمػي بارتوائػو علػى  ؽلي
ر Development التطػػػػػػػػػػػػويرك ر Design التصػػػػػػػػػػػػميمك ر Analysis التحليػػػػػػػػػػػػل: )ادلرارػػػػػػػػػػػػل اوساسػػػػػػػػػػػػية

مػػع اخػػتلؼ رجػػم كعػػدد ا جػػرايات الػػيت ( Evaluation التقػػوميك ر Implementation االسػػت داـك 
تينفذ يف كل مررلةر ففي را أف ظلػاذج التعلػيم الصػفي تيػوً  عمليػة التصػميم كتحديػد اوىػداؼ كاختيػار 

عمليػػػات تجػػػات ييصػػػرؼ الوقػػػت اوكػػػرب لتنفيػػػذ يف ظلػػػاذج تطػػػوير ادلناالسػػػرتاتيجيات اىتمامػػػان كبػػػرانر فإنػػػو 
 .التطوير كالتقومي

قرتح على عدد من االفرتاضات ىي
ي
 :يقـو ظلوذج الدراسة ادل

يف  (ٖ)ادلوضػػػػح يف شػػػػكل  للتصػػػػميم التعليمػػػػي (ADDIE)أنػػػػو يتبػػػػع النمػػػػوذج العػػػػاـ  .ُ
 .مرارلو اوساسية مع تكيي  إجراياتو دلليمة  رض  الدراسة

 .اسبتو لتصميم بررليات كسائ  متعددة تعليمية نجهود فردممن .ِ
 .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  .ْ

مج احلاسػػوبية ريػػث أف التعػػديل يف أرػػد كىػػو مػػا تفرضػػو ابيعػػة تصػػميم الػػربا رمسػػتمرة
 .على تعديلت يف مرارل أخرل رنا ينعكت ادلرارل

تػػػدريب أفػػػراد العينػػػة باسػػػت داـ ىػػػذا النمػػػوذج لتنميػػػة مهػػػارات إنتػػػاج بررليػػػات الوسػػػائ   .ٓ
 .الدراسة يةربرلقرتح ىو احملتول العلمي لالنموذج ادل أفادلتعددةر ريث 
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 :ىي( ٖ)يوضحها شكل مرارل رئيسة  ةمخس منالنموذج  يتكوف

 
 (ADDIE) ةالمقترح التمميت التعليمي لبرمجية الدراسةنمو ا : 8شكل 

معلومػػاتر : ىػػي عمليػػة صديػػد مػػا ينبغػػي أف صتويػػو الربرليػػة مػػن: (Analysis)التحليػػل  .ُ
 .مهاراتر اياىات

أىداؼ الربرليػةر : الرتبوية كالفنية للربرليةصديد ويع ادلواصفات : (Design)التصميم  .ِ
ر االسػػػػػرتاتيجية التعليميػػػػػةر  اونشػػػػػطة كاومثلػػػػػةر مواصػػػػػفات النصػػػػػوص كالصػػػػػور كالرسػػػػػـو

 .(السيناريو)كإنتاج ادل ط  الورقي اخلاص بالربرلية  تصميم الشاشات

يػة إىل بررل (السػيناريو) صويل ادلواصفات التعليمية كالفنية :(Development)التطوير  .ّ
 .قبل إخراج النس ة النهائية ربرليةكإجراي عملية التقومي التكوي، لل كسائ  متعددةر

يف  للربرليػػػػػة ادلنتجػػػػػةعمليػػػػػة االسػػػػػت داـ الفعلػػػػػي  :(Implementation)االسػػػػػت داـ  .ْ
 .ر كوع بيانات التقوميابيكات التعلم احلقيقيةر كتدريب اوفراد على است دامه

تقريػػر مػػدل فاعليػػة الربرليػػة ككفايهتػػا بواسػػطة نتػػائج البيانػػات  :(Evaluation)التقػػومي  .ٓ
 .اليت مت وعهار ردؼ صسا النس ة ادلستقبلية منها
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 :مرحلة التحليل: أولً 
 :كتشمل ا جرايات التالية

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

 :حلة التمميتمر : ثانياً 
 :كتشمل ا جرايات التالية

 .صيا ة اوىداؼ .ُ
 .صديد احملتول كاختيار التسلسل ادلناسب .ِ
 .بناي االختبارات .ّ
 .اختيار االسرتاتيجية التعليمية .ْ
 .الوسائ  ادلتعددة عناصر اختيار .ٓ
 .إعداد السيناريو .ٔ

 .إجراي التقومي التكوي، دل ط  التصميم .ٕ

 :مرحلة التطوير: ثالثاً 
 :ا جرايات التاليةكتشمل 
 .احلصوؿ على عناصر الوسائ  ادلتعددة ادلتوفرة .ُ
 .إنتاج عناصر الوسائ  ادلتعددة  ر ادلتوفرة .ِ
 .تنفيذ السيناريو كإنتاج الربرلية .ّ
 .ةيالتقومي التكوي، للربرل .ْ

 (:التنفيذ)مرحلة الستخدام : رابعاً 
 :كتشمل ا جرايات التالية

 .لربرليةصديد النم  ادللئم الست داـ ا .ُ
 .است داـ الربرلية مع ادلتعلما .ِ
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 : مرحلة التقويت: خامساً 
 :كتشمل ا جراي التا 

 .إجراي التقومي ا وا  .ُ
احملتػػػول  ذاهتػػػا كانػػػت ر كىػػػيكفيمػػػا يلػػػي التفاصػػػيل كا جػػػرايات اخلاصػػػة بكػػػل مررلػػػة مػػػن ادلرارػػػل

 :العلمي للربرلية التعليمية اخلاصة بالدراسة

 :لــــة التحليــمرحل: أولً 

 :تحليل الحاجات التعليمية .1
 Morisson et)" الفرؽ با اوداي الراىن للمتعلمػا كبػا اوداي ادلر ػوب" تيعٌرؼ احلاجة ب هنا

al, 2004, 32) بػػا مسػػتول ادلتعلمػػا احلػػا  كبػػا  يػػل احلاجػػات ىػػي عمليػػة صديػػد الفػػرؽكعمليػػة صل
 . ىذه احلاجاتيٌب لادلستول ادلر وب بنهاية التعلم؛ لتقدمي تعليم يي 

كأف يكوف ىذا القرار مبنيان على كجود نقص  دٌ البي  متعددة كسائ اذ القرار بإنتاج بررلية كعند اخت
إىل أف جوانػػب ىػػذا الػػنقص قػػد ( ـََُِ)ر كيػػذكر الػػرباكم د احلاجػػة إىل ىػػذه الربرليػػةؤٌكػػيي لػػدل ادلتعلمػػا 

 : تكوف يف
 تعلما روؿ موضوع معاكتتمثل بالنقص ادلعريف لدل ادل: جوانب معرفية. 
 كتتمثل بعدـ إدلاـ ادلتعلما بكيفية أداي عمل مهارم معا : جوانب مهارية. 
 كتتمثػػل بػػالنقص لػػدل ادلتعلمػػا يف القػػيم كاالياىػػات رػػوؿ موضػػوع : جوانػػب كجدانيػػة

 .معا
 :(ـََِٕمخيتر ) كعليو فإف عملية صليل احلاجات تتم كالتا 

نتػػػػػػائج ك أكادللرظػػػػػػة أمعرفػػػػػػة مسػػػػػػتول اوداي احلػػػػػػا  للمتعلمػػػػػػا مػػػػػػن خػػػػػػلؿ ادلناقشػػػػػػة  .ُ
 .االختبارات

 .صديد مستول اوداي ادلر وب .ِ
 .(احلاجة التعليمية) صديد الفرؽ با ادلستول احلا  كادلستول ادلر وب .ّ
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 :تحليل خمائص المتعلمين .1
مسػػت دمو )ننػػتج لػػو الربرليػػة م ك صػػمٌ كيقصػػد رػػا معرفػػة خصػػائص ا مهػػور ادلسػػتهدؼ الػػذم سني 

ر مػن ريػث قػدراهتم كراجػاهتم كاىتمامػاهتم ك رىػا مػن اخلصػائص الػيت متيػزىم عػن  ػرىم كػ فراد (الربرلية
 .أك كمجموعات

كىنػػػاؾ عػػػدد كبػػػر مػػػن اخلصػػػائص الػػػيت ؽلكػػػن معرفتهػػػا عػػػن ادلتعلمػػػار كلكػػػن ينبغػػػي الرتكيػػػز علػػػى 
الػػػػيت  تػػػػؤهر يف قػػػرارات التصػػػػميم كالتطػػػػوير كاالسػػػػت داـ اخلصػػػائص الػػػػيت ذلػػػػا علقػػػػة نوضػػػوع الربرليػػػػة كالػػػػيت

رػػػػ  نػػػػتمكن مػػػػن إنتػػػػاج بررليػػػػة تعليميػػػػة تناسػػػػب راجػػػػات كخصػػػػائص  سػػػػنت ذىا يف ادلرارػػػػل اللرقػػػػة؛
 .وة منها بكفايةادلتعلما كصقق اوىداؼ ادلرجي 

م كبػػػػا الع علػػػػى عػػػػدد مػػػػن النمػػػػاذجر مت اختيػػػػار اخلصػػػػائص التاليػػػػة لعلقتهػػػػا بقػػػػرارات التصػػػػمي
 :كالتطوير

 :قائمة خصائص ادلتعلما
 .ماىي ادلررلة الدراسية اليت ينتمي ذلا ادلتعلموف ادلستهدفوف من الربرلية :ادلررلة الدراسية .أ 
ٌكننػػػا مػػػن  :العمػػػر .ب  مػػػا ىػػػو عمػػػر ادلتعلمػػػا الػػػذين تسػػػتهدفهم الربرليػػػةر إف معرفػػػة عمػػػر ادلتعلمػػػا ؽلي

توظي  خصائص النمو ادل تلفػة لتلػك ادلررلػة داخػل الربرليػةر فعلػى سػبيل ادلثػاؿ إذا كػاف العمػر 
سػػنواتر فػػإف ىػػذه ىػػي مررلػػة تطػػور ادلفػػاىيم ادلرتبطػػة  (ٗ-ٕ)ادلناسػػب للسػػتفادة مػػن الربرليػػة 

 .لذا غلب أف تكوف اومثلة يف الربرلية زلسوسة يستطيع أف يدركها ادلتعلم ؛اي ادلاديةباوشي
كىي ماؽلتلكو ادلتعلم من معارؼ كمهارات كلو علقػة  (:السلوؾ ادلدخلي)ادلعرفة السابقة احملددة  .ج 

غلػب  نوضوع الربرليةر كتفيد معرفة السلوؾ ادلدخلي للمتعلما يف صديد ادلتطلبات السابقة الػيت
اي ػػػػػػأف تتػػػػوفر لػػػػدل ادلػػػػتعلم رػػػػ  يسػػػػتفيد مػػػػن زلتػػػػول الربرليػػػػة كاجتيػػػػاز مقػػػػررات معينػػػػةر أك إعط

 ,Morisson et al)جلسات خاصة وكلكك الذين تنقصهم ىذه ادلهارات قبل البػدي بالربرليػة 

فمػثلن إذا كانػت الربرليػة سلصصػة . ر كما ؽلكن صديد مستول الصعوبة كالسهولة للربرلية(2004
 .تعليم الضرب البد كأف يكوف ادلتعلم على معرفة بعمليات ا مع كالطرحل

كتع، مستول الصحة العامة كاليت تؤهر يف قرارات تصميم كتطوير الربرليةر كعلى  :الصحة العامة .د 
إذا كػػػاف ادلػػػتعلم يعػػػاين مػػػن ضػػػع و يف النظػػػر البػػػد كأف ييؤخػػػذ يف احلسػػػباف رجػػػم : سػػػبيل ادلثػػػاؿ

رليةر أك إذا كاف ادلتعلم مصػابان بعمػى اولػواف البيػٌد كأف ييراعػى ذلػك عنػد اخلطوط على شاشة الرب 
 .اختيار اولواف كاخللفيات لشاشات الربرلية

كجػػػػود الػػػػدافع لػػػدل ادلػػػػتعلم لػػػػتعلم  احلػػػػافز يعػػػ، (:موضػػػػوع الربرليػػػة)احلػػػافز ضلػػػػو موضػػػوع الػػػػتعلم  .ق 
مػن الربرليػة يف ادلواقػ  باالسػتفادة موضوع الربرليةر كيرتب  كجود الر بة أك الدافع بشعور ادلتعلم 
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ا علػى تطبيػق ادلعرفػة ز ادلتعلمػٌفػأىػدافان تعليميػة كأنشػطة صي  أف تتضػمن الربرليػة لذا غلػب احلياتية؛
كمػػػا يػػػرتب  نػػػوع احلػػػافز نرارػػػل النموادل تلفػػةر فػػػادلتعلم صػػػغر السػػػن يتػػػ هر باحلػػػافز أك . يف الواقػػع

الربرليػػة أف تتضػػمن اسػػرتاتيجيات حلفػػز ادلػػتعلم كشػػٌد التشػػجيع اخلػػارجي؛ لػػذا ييراعػػى عنػػد تصػػميم 
انتباىو اواؿ العرض عن اريق است داـ الوسائ  ادلتعػددة يف الشػرح كا يضػاح إضػافةن إىل تنويػع 

 .ارؽ التعزيز
كتعػػػ، ميػػػوؿ ادلػػػتعلم نػػػوع موضػػػوع الػػػتعلم الػػػذم  (:موضػػػوع الربرليػػػة)االيػػػاه ضلػػػو موضػػػوع الػػػتعلم  .ك 

رارات تصػػميم الربرليػػة بوجػػود اياىػػات سػػالبة لػػدل ادلػػتعلم كعػػدـ كجػػود تطررػػو الربرليػػةر كتتػػ هر قػػ
لػػذا غلػػب االىتمػػاـ باختيػػار اسػػرتاتيجيات تعليميػػة  نفت لػػتعلم ادلوضػػوع لصػػعوبتو مػػثلن؛الثقػػة بػػال

داخػػل الربرليػػة لػػزرع الثقػػة يف ادلػػتعلم كالبػػدي يف عػػرض احملتػػول التعليمػػي مػػن اوسػػهل إىل اوكثػػر 
 .صعوبة

كتع، مستول معرفػة ادلػتعلم بكيفيػة اسػت داـ احلاسػب اآل ر  :ست داـ احلاسب اآل اخلربة يف ا .ز 
فػػل بػػد كأف يكػػوف ادلػػتعلم قػػادران علػػى تشػػغيل جهػػاز احلاسػػب كتنصػػيب الربرليػػة بشػػكل صػػحيح 
رػػ  ال يكػػوف ذلػػك عائقػػان ضلػػو االسػػتفادة منهػػار لػػذا ينبغػػي أف ييرفػػق الربرليػػة دلػػيلن يوضػػح كيفيػػة 

 .الستفادة منهااست دامها كا

 :تحليل الممادر واإلمكانات .3

ادلصػػػادر ادلتػػػوافرة  مػػػع ادلػػػادة العلميػػػة كإنتػػػاج : كيعػػػ، التعػػػرؼ علػػػى كاقػػػع بيكػػػة الػػػتعلم مػػػن ريػػػث
 .الربرليةر إضافةن إىل التجهيزات ادلتوافرة من أجهزة كبرامج  نتاج الربرلية كاست دامها مع ادلتعلما

 :التحليل كيشمل ىذا ا جراي على نوعا من
الفػػػػػارر )صديػػػػػد ادلصػػػػػادر اللزمػػػػػة  مػػػػػع ادلعلومػػػػػات اللزمػػػػػة للربرليػػػػػة  :صليػػػػػل ادلصػػػػػادر .أ 

مػػن كتػػب مثػػل كتػػاب ادلعلػػم كادلػػنهج ادلدرسػػير كموسػػوعات علميػػةر كأقػػراص ( ـََِِ
 .مدرلةر كأشراة فيديور كأدلة است داـ

صديد مواصفات ادلكػاف الػذم سػيتم فيػو إنتػاج الربرليػة كاسػت دامها  :صليل ا مكانات .ب 
 (.ـََِٕمخيتر )مع ادلتعلمار كما ػلتويو من يهيزات 

  جػػرايات اخلاصػػة بتحليػػل ادلصػػادر كا مكانػػاتفيمػػا يلػػي ختطيطػػان مقرترػػان مػػن إعػػداد البارثػػة لك 
 :(ٗ)ييوضحو شكل 
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 الممادر واإلمكانات للنمو ا المقترحتحليل : 9شكل 

 :تحليل المحتوى .4
احلقػػائقر ادلفػػاىيمر ادلهػػاراتر االياىػػات الػػيت غلػػب أف يتكػػوف منهػػا احملتػػول : ىػػي عمليػػة صديػػد 

ر أم ىػػي عمليػػة صديػػد اخلطػػوط العامػػة دلػػا ينبغػػي أف يتعلمػػو (ـََِٓالغػػا  كخخػػركفر )العلمػػي للربرليػػة 
بنػػػػاين علػػػػى احلاجػػػػات التعليميػػػػة الػػػػيت سػػػػبق صديػػػػدىا كخصػػػػائص ادلتعلمػػػػا  ادلػػػػتعلمر كيػػػػتم صليػػػػل احملتػػػػول

كقػػػدراهتمر كبػػػاالالع علػػػى ادلصػػػادر العلميػػػة الػػػيت مت صديػػػدىا كالكتػػػاب ادلدرسػػػي كدليػػػل ادلعلػػػم ك رىػػػار 
ىنػاؾ هلهػة أصػناؼ أف  (ـََُِزيتػوفر ) يػذكرردؼ صديد اخلطوط العامة للمواضيع داخل الربرليػةر ك 

 :كىي (Bloumn)رسب تصني  بلـو  من احملتول
كيشػػر إىل ادلعلومػػات كادلعػػارؼ الػػيت ينبغػػي أف يتػػزكد رػػا ادلػػتعلم كادلفػػاىيمر  :احملتػػول ادلعػػريف .أ 

 .كالتعريفاتر كادلبادئ أك القواعدر كالنظريات
كيشػػر إىل سلسػػلة مػػن االسػػتجابات الػػيت ينبغػػي أف يقػػـو رػػا ادلػػتعلم بصػػورة  :احملتػػول ادلهػػارم .ب 

 : ا تقافر كىذه ادلهارات على نوعا متناسقة ر  يصل إىل درجة

  اختصػػار الكسػػورر رػػل مسػػ لة رياضػػيةر :كمػػن أمثلتهػػا (معرفيػػة)مهػػارات عقليػػة
 . ارل ادلعادالت الكيميائيةر مهارة القراية باللغة االصلليزية ك رى
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  إجػػراي التجػػارب : تتطلػػب رلهػػودا عضػػليان كمػػن أمثلتهػػا (أدائيػػة)مهػػارات رركيػػة
 .ادلعمليةر تنفيذ احلركات الرياضيةر الوضوير التلكةر الرسم ك رىا

كيشػػػر إىل ا وانػػػب الوجدانيػػػة أك العاافيػػػة الػػػيت نسػػػعى إىل تنميتهػػػا  :احملتػػػول الوجػػػداين .ج 
تنميػة ادليػوؿ ضلػو تػلكة القػرخف الكػرمير : مثلتهػالدل ادلتعلم كػادليوؿر كاالياىػاتر كمػن أ

أك تربيػػػػػة الطيػػػػػورر أك إصػػػػػلح اوجهػػػػػزةر تنميػػػػػة االياىػػػػػات السػػػػػالبة ضلػػػػػو السػػػػػمنةر أك 
 .التدخا

 :كىيبنية احملتول إىل مكونات ( ـََِٓ)يشر الغا  كخخركف ك 

الريػاض عاصػمة ادلملكػة العربيػة السػعوديةر  ػار رػراي يقػع : ىي العلقة با شيكا مثل :احلقائق .أ 
 .من أمساي ا ناثر  زكة بدر ردهت يف السنة الثانية للهجرة ةيف مكة ادلكرمةر فاام

ىي فكات تست دـ لوضع اوشياي أك اوفكار أك اورداث يف رلموعػة كارػدة رسػب  :ادلفاىيم .ب 
 .اخللفاي الراشدينر الفواكور احليوانات الثديية: لمثأكجو الشبو بينها 

 : ىػػػػػػػػػػػػػػػػػي علقػػػػػػػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػػػػػػػرب  بػػػػػػػػػػػػػػػػػا مفهػػػػػػػػػػػػػػػػػوما أك أكثػػػػػػػػػػػػػػػػػر مثػػػػػػػػػػػػػػػػػل :ادلبػػػػػػػػػػػػػػػػػادئ أك القواعػػػػػػػػػػػػػػػػػد .ج 
 (.كلها مفاىيم  /العرض /الطوؿ/ ادلستطيل)العرض ×الطوؿ= ادلستطيلمسارة 

ةر ىي سلسلة مينظمػة مػن اخلطػوات ينبغػي علػى ادلػتعلم تنفيػذىا  كمػاؿ مهمػة معينػ :ا جرايات .د 
خطػػػوات إجػػػراي يربػػػة كيميائيػػػةر خطػػػوات رػػػل مسػػػ لة رياضػػػيةر خطػػػوات : كعلػػػى سػػػبيل ادلثػػػاؿ
 .تشغيل جهاز معا

كاالسػػػتعدادت أك القػػػيم كادلشػػػاعر الػػػيت تيوٌجػػػو الفػػػرد لسػػػلوؾ معػػػار كيػػػتم  ىػػػي ادليػػػوؿ :االياىػػػات .ق 
يتطلػػػب  تنميتهػػػا يف الربرليػػػة عػػػن اريػػػق اونشػػػطةر كػػػاحلرص علػػػى إجػػػرايات السػػػلمةر ك البػػػان مػػػا

 .تنميتها كجود معلومات يف الربرلية مثل كيفية است داـ ادلواد بشكل خمن
 :لتحليل احملتول ؽليكن است دامومن إعداد البارثة  مقرتران  ان ظلوذج( َُ)كيوضح شكل 

 .................عن  تعليمية بررلية
 صليل احملتول

 زلتول مهارم زلتول معريف
 (رركيةمهارات / مهارات عقلية)

 زلتول كجداين

 ..................... 

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

.............................. 
................................ 
................................ 

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

 :تــة التمميــمرحل: ثانياً 

 :صياغة األىداف .1

 :رائا علاكتشمل إج

 :صديد اذلدؼ العاـ من الربرلية .أ 
جانػػػب معػػػريف ر أك : أىػػػداؼ الربرليػػػة بشػػػكل عػػػاـر ىػػػل ىػػػو معا ػػػة قصػػػور يف/ مػػػا ىػػػو ىػػػدؼ

 .جانب مهارم ر أك تنمية جانب كجداين أك أكثر من جانب

 :صيا ة أىداؼ اوداي .ب 
كيف ىػذه اخلطػوة يػتم ر ادلػتعلم عنػد هنايػة عمليػة الػتعلممػن اذلدؼ ىو عبػارة تصػ  اوداي ادلتوقػع 

الػيت صقػق يف ( أىػداؼ اوداي)تقسيم كل ىدؼ من اوىداؼ العامة  إىل رلموعة من اوىػداؼ ادلفصػلة 
 (.ادلعارؼ كادلهارات كاالياىات قائمة)رلملها اذلدؼ العاـر كذلك استنادان إىل احملتول الذم مت صليلو 

بطريقػػػة قابلػػػة للملرظػػػة كالقيػػػاس يف  مت اسػػػت داـ الػػػنم  السػػػلوكي لصػػػيا ة أىػػػداؼ اودايكقػػػد 
 :كفق اخلطوات التالية( النفت رركي)ادلعريف كالوجداين كادلهارم : ا االت الثلث

 ...(الطالبر الطالبةر)                  .                صديد ادلستهدؼ من الربرلية (ُ
 (قارفر يعددر يعرؼر يذكري)                     . است داـ أفعاؿ قابلة للملرظة كالقياس (ِ
نسػػػػبة مكويػػػػةر عػػػػدد إجابػػػػات )   .  درجػػػػة أك مسػػػػتول اوداي ادلتوقػػػػع -صديػػػػد ادلعيػػػػار أك احملػػػػك (ّ

 (  صحيحةر زمن معا
          بعػػػد  ربعػػػد االسػػػتماع للمقطػػػع)      .صديػػػد الشػػػركط أك الظػػػركؼ الػػػيت تيسػػػر رػػػدكث السػػػلوؾ (ْ

 (.عرض صورةر بعد مشاىدتو دلقطع فيديو

 :وربع اختصاران للتا ر كىذه احلركؼ ا(ABCD)ة طلق عليو باللغة االصلليزيالنم  يي إف ىذا 
 :(Audience) A  (.ا مهور ادلستهدؼ من الربرلية)كتشر إىل ادلتعلما أك ادلستمعا 
 B (Behavior) : على أف يكوف قابلن للملرظة كالقياس( الفعل)كتشر إىل السلوؾ. 
 C (Condition): ىل الظركؼ أك الشركط اليت ػلدث عندىا السلوؾكتشر إ. 
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 D (Degree):  كتشر إىل الدرجة أك ادلعيار الذم ادلطلوب الوصوؿ إليػو للت كػد مػن صقػق
 .اذلدؼ

اشػػػػتملت العديػػػػد مػػػػن ظلػػػػاذج التصػػػػميم التعليمػػػػي علػػػػى إجػػػػراي صػػػػيا ة اوىػػػػداؼ بصػػػػورة قابلػػػػة 
ر كظلػػػوذج (ـُٗٗٗ)كظلػػػوذج مصػػػطفى جػػػودت ر (ـََِِ)لعػػػاـ  للملرظػػػة القيػػػاس منهػػػا ظلػػػوذج ا ػػػزار

 (.ـُٔٗٗ)لعاـ  (Dick & Carey)ديك ككارم 

 :تحديد المحتوى واختيار التسلسل المناسب .1

 :كتشمل إجرائا علا

 (:صيا ة ادلادة العلمية)صديد احملتول  .أ 
تتم يف ىذه ادلررلة كتابة فقرات ادلادة العلميػة اخلاصػة بكػل ىػدؼ مػن اوىػداؼ كذلػك كفػق مػا 

 ـرخصػػػائصتعريػػػ  ادلفهو : كيشػػػمل ذلػػػك .صديػػػده يف صليػػػل احملتػػػول مػػػن رقػػػائق كمفػػػاىيم كمهػػػاراتمت 
ر خطػػوات (خػػارج نطػػاؽ ادلفهػػـو)ر اومثلػػة السػػالبة (الػػيت تػػدخل ضػػمن ادلفهػػـو)ر اومثلػػة ادلوجبػػة ادلفهػػـو

ك رىػػػا  سػػػب ابيعػػػة ( أنشػػػطة)تنفيػػذ عمػػػل مهػػػارم معػػػار زلتػػػول خػػػاص بتنميػػػة جانػػب كجػػػداين معػػػا 
 .احملتول

باالسػػػتفادة مػػػن ادلصػػادر الػػػيت مت صديػػػدىا يف مررلػػػة ( صديػػد احملتػػػول)تػػتم صػػػيا ة ادلػػػادة العلميػػػة 
 .التحليل اخلاصة عمع ادلادة العلمية من كتب كموسوعات علمية ك رىا

 (:التتابع)اختيار تسلسل احملتول  .ب 
ر فبعػػد كتابػػة ادلػػادة صقيقهػػال سػػهٌ تنظػػيم عػػرض اوىػػداؼ كاحملتػػول كفػػق تسلسػػل منطقػػي يي كيعػػ، 

كفق كارد  لعرض احملتولالعلمية للربرلية كاخلاصة بكل ىدؼ من اوىداؼر يتم اختيار التسلسل ادللئم 
الغػػػا  ادلػػػذكورة يف ) (Posner & Strike)بػػػوزنر كسػػػرتيك أشػػػار إليهػػػا الػػػيت  أك أكثػػػر مػػػن اخلصػػػائص

 :احلا منها للنموذج  ان ر كقد مت اختيار بعض(ـََِٓ ركخخركف
 : 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 (ِ
يطة أكالن كاليت تعتمد عليها مهارات أخرل أكثر التسلسل اذلرمي يع، عرض ادلهارات البس
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وع اورقاـ الصحيحة : تعقيدانر يتم البدي بادلهارات ادلطلوبة  تقاف مهارات معتمدة عليها مثل
 (.مهارة عقلية)قبل الكسور 

 : التسلسل ا جرائي (ّ
مس لة  رل: كيع، عرض ادلهارات العقلية أك احلركية يف سلسلة من اخلطوات ادلتتابعةر مثل

ريث يتم ( مهارة رركية)ر تسجيل مقطع صو  باست داـ احلاسب اآل  (مهارة عقلية)رياضية 
 .البدي بتوصيل السماعات عهاز احلاسب قبل تسجيل الصوت

 : التسلسل من احملسوس إىل ا رد (ْ
قبل عرض اوشياي ا ردةر   بواسطة ادلتعلم البدي بعرض اوشياي احملسوسة اليت يسهل إدراكهايتم 

 .كعرض خصائص مفهـو معا بدينا باخلصائص احملسوسة
 : التسلسل القياسي من العاـ إىل اخلاص (ٓ

 .ادلثاؿ ريث يبدأ بعرض ادلفهـو العاـ أكالن قبل البدي طصائصو  -تيعرؼ بطريقة القاعدة
 : التسلسل االستقرائي من اخلاص إىل العاـ (ٔ

قاعدة ريث يتم عرض أمثلة أك خصائص دلفهـو معا   عرض ال -تيعرؼ بطريقة ادلثاؿ
 .ادلفهـو

 : التسلسل رسب اخلصائص ادلكانية (ٕ
يتم ترتيب عرض احملتول تبعان لل صائص ادلكانية يف العامل احلقيقي مثل كص  النبات بديان 

 .أك البدي بشرح ادلدف من الشماؿ إىل ا نوب ربا ذكر فالساؽ فاوكراؽ
 : خلصائص الزمنيةالتسلسل رسب ا (ٖ

ادلعارؾ كاورداث التارؼليةر أك : يتم ترتيب عرض احملتول تبعان للتسلسل الزم، لذرداث مثل
 .عرض احليوانات بديان باوسرع فاوبط 

 : التسلسل رسب اخلصائص ادلادية (ٗ
يف كالسائلة  يف رلموعةكعرض العناصر ا امدة   رأم تنظيم العرض كفق اخلصائص ادلتشارة

 .ف ا بلية يف أخرلادلدك  يف رلموعة ر أك عرض ادلدف اليت تقع على احملي عة أخرلرلمو 
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 :بناء الختبارات .3

سػػػت دـ لقيػػػاس صقػػػق ييصىػػػٌمم التعلػػػيم  رػػػداث الػػػتعلمر كاالختبػػػارات ىػػػي إرػػػدل الطػػػرؽ الػػػيت تي 
كانػت اوىػداؼ اوىداؼر كترتب  اوىداؼ باالختبارات ارتبااان كهيقػان فهمػا كجهػاف لعملػة كارػدةر كإذا  

 .تص  سلرجات التعلم فإف االختبارات تقيت ىذه ادل رجات
تػيعىرَّؼ االختبػارات زلٌكيػة ادلرجػع ب هنػا االختبػارات الػيت تقػيت صق ػق اوىػداؼ يف ضػوي درجػة أك 

ر كيتم بناي االختبارات بعػد احملك با أداي ادلتعلم كبا ىذامستول معا يسمى زلكر ريث تتم ادلقارنة 
 .ة اوىداؼصيا 

 :من االختبارات اليت ؽلكن أف تتضمنها الربرلية كىناؾ هلهة أنواع
كتكػػوف لتحديػػد مسػػتول ادلػػتعلم ليبػػدأ الربرليػػة مػػن النقطػػة ادلناسػػبة دلسػػتواهر  :االختبػػارات القبليػػة .أ 

كذلك وف ادلتعلما يتفاكتوف يف خرباهتم السابقة كإمكاناهتمر كما أف ىذا النوع من االختبارات 
 .ييقٌرر ما إذا كاف ادلتعلم يف راجة إىل دراسة الربرلية أـ ال

ي عبػػارة عػػن تطبيػػق انتقػػا  يهقػػٌدـ بعػػد عػػرض كػػل جػػزي مػػن كىػػ (:ادلررليػػة)االختبػػارات التقوؽليػػة  .ب 
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
أجػزاي الربرليػةر مػع  يف هناية الربرليػة للت كػد مػن إتقػاف ادلػتعلم  ميػع كتكوف :االختبارات النهائية .ج 

كتقريػر عػن مسػتول  لصػحيحة كاخلااكػةبعد هنايػة االختبػار بعػدد ا جابػات اإعطاي تغذية راجعة 
 .ادلتعلم من ريث الوقت ادلستغرؽ يف ا جابة ك ره

لتضػػػمينها يف الربرليػػػات  مناسػػػبةن  اوكثػػػر اوسػػػكلة ادلوضػػػوعية ىػػػي أف إىل (ـََِِ)كيشػػػر الفػػػار 
كاخلطػػ ر كذلػػك  مكانيػػة  وابادلزاكجػػة بػػا قػػائمتار كاالختيػػار مػػن متعػػددر كالصػػ: كمػػن أمثلتهػػا رالتعليميػػة

تصػػػحيحها مػػػن قبػػػل الربرليػػػة كتقػػػدمي التغذيػػػة الراجعػػػة للمػػػتعلمر أمػػػا اوسػػػكلة ادلقاليػػػة الػػػيت تتطلػػػب إجاباهتػػػا 
 .إدخاؿ الكثر من النصوص فينبغي ينب كضعها داخل الربرليات التعليمية

م يف ىػػػذه اخلطػػػوة تصػػػميم أدكات التقػػػومي اوخػػػرل كاالسػػػتبانات كقػػػوائم ادللرظػػػة الػػػيت كمػػػا يػػػت
 .ستيست دـ أهناي تطبيق الربرلية على ادلتعلما

 :اختيار الستراتيجية التعليمية .4

سرتاتيجية التعليمية ىي خطػة أك مسػار زلكػم البنػاي يػتم مػن خلذلػا صديػد اريقػة سػر ادلػتعلم اال
 .يق اوىداؼ ادلرجوةيف الربرلية لتحق
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كختتل  االسرتاتيجيات التعليمية باختلؼ اذلدؼ من الربنامجر ففي برامج التدريت اخلصوصػي 
(Tutorial)  مػن  بػديلليتم البدي نقدمػة عػن موضػوع الربرليػةر فاالختبػار القبلػي لتحديػد مسػتول ادلػتعلم

ات ادلررليػػة مػػع تقػػدمي التغذيػػة الراجعػػة ت للػػو اونشػػطة كاالختبػػار تمناسػػبةر   يبػػدأ عػػرض احملتػػول ك  نقطػػة
ر   تيقػػػػٌدـ كافػػػػة اوجػػػػزايكىكػػػػذا رػػػػ  إمتػػػػاـ   ينتقػػػػل ادلػػػػتعلم إىل ا ػػػػزي التػػػػا  يف رػػػػاؿ ا تقػػػػافك ادلناسػػػػبةر 

 .تقدمي تقرير عن أداي ادلتعلمعلم من كافة مواضيع الربرليةر كيتم االختبارات النهائية للت كد من متكن ادلت
لربرليػػػة كسػػػائ  متعػػػددة مػػػن إعػػػداد البارثػػػة  يميػػػة مقرترػػػةيوٌضػػػح اسػػػرتاتيجية تعل (ُُ)كالشػػػكل 

 :لمتعلمار مع ملرظة عدـ كجود اختبار قبليلتيقٌدـ زلتول تعليمي جديد 

 :اختيار عناصر الوسائط المتعددة .5

ىػػػدؼ مػػػن أىػػػداؼ  عػػػرض كػػػلادلتعػػػددة ادللئمػػػة ليف ىػػػذه اخلطػػػوة يػػػتم صديػػػد عناصػػػر الوسػػػائ  
 .ر كذلك متهيدان لتنفيذ ىذه العناصرالربرلية

يف أف عمليػػػة اختيػػػار ( ـََِّ) كمخػػػيت( ـََِِ) مػػػع ظلػػػوذجي ا ػػػزار احلػػػا  كيتفػػػق النمػػػوذج
عناصػػػر الوسػػػائ  ادلتعػػػددة اخلاصػػػة بكػػػل ىػػػدؼ مػػػن اوىػػػداؼ ال بػػػٌد كأف تػػػتم يف مررلػػػة التصػػػميمر ليػػػتم 

 .عليها يف إعداد سيناريو الربنامج االعتماد
 :كفيما يلي عناصر الوسائ  ادلتعددة

 .(Text) النصوص .أ 

  تًهيذ نًىضىع

 .انجزيجيخ

  عزض

 .األهذاف

عزض انًبدح 

انعهًيخ انخبصخ 

ثكم هذف 

ثبستخذاو انىسبئط 

انًتعذدح وفق 

 انتسهسم انًنبست

تقىيى إجبثخ 

في حبنخ انًتعهى 

انصىاة أو 

 انخطأ

تطجيق انتقبني 

ين ( يزحهي)

خالل األسئهخ 

ثعذ كم جزء ين 

 انًحتىي

ز يتىف

فزص 

 انتطجيق

عزض 

انًحتىي 

 انجذيذ

 انًقذيخ

نجذة 

انتجبه 

 انًتعهى

انتقىيى 

انتغذيخ و

 انزاجعخ

 ين

 خالل

 ين

 خالل

 ين

 خالل

 ين

 خالل

االختجبر نهبيخ 

انجزيجيخ ثعذ 

عزض كم 

 األجزاء

انتقىيى 

 اننهبئي

 ين

 خالل

 ة لبرمجية وسائط متعددةاستراتيجية تعليمية مقترح: 11 شكل
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 .(Sound) الصوت .ب 
 .(Video clip) الفيديو .ج 
 .(Still pictures) الصور الثابتة .د 
 .(Graphics and Illustrations) الرسـو اخلطية .ق 
 .(Animation) الرسـو ادلتحركة .ك 

كييراعػػى عنػػد اختيػػار عناصػػر الوسػػائ  ادلتعػػددة ابيعػػة كػػل كسػػي  كمػػدل ملئمتػػو لشػػرح احملتػػولر 
فربرليػػة الوسػػائ  ادلتعػػددة ليسػػت يميعػػان عشػػوائيان للوسػػائ ر كإظلػػا تكامػػل رلموعػػة مػػن الوسػػائ  يف شػػكل 

 . منظومة لتحقيق أىداؼ معينة
كفيمػا يلػي معػاير . وسػائ  ادلتعػددةكيعرض النموذج اخلصائص الفنية الختيار كتصميم عناصر ال

 :اختيار كل عنصر من عناصر الوسائ  ادلتعددة

 :(Text) النصوص .أ 
ييعٌد النص ادلكتوب يف بررلية الوسػائ  ادلتعػددة عنصػران ال ػ  عنػور فهػو ييسػت دـ يف العديػد مػن 

 :منها (Vaughan, 1993, p.23) ذكرىا فوجهاف ا االت داخل الربرلية
 ئيسةر العناكين ال. 
 القوائم للتجوؿ داخل الربرلية. 
  كوف من فقراتادلك احملتول العلمي للربرلية. 
 التعليمات كا رشادات. 

ؽليكن ( ـََِٕمخيتر ) كىناؾ عدد من ادلعاير الفنية اليت غلب مراعاهتا عند تصميم النصوص
 :تل يصها فيما يلي

 أف صتوم الشاشة على أقل عدد من النصوص ادلكتوبة. 
 َّالنصػػػوص إىل فقػػػرات قصػػػرة ال يزيػػػد اوذلػػػا عػػػن أربعػػػة أسػػػطر أك  تقسػػػيم  

 .كلمة
 ر كييفٌضػػػل اسػػػت داـ خػػػ  للكتابػػػة زخرفػػػةادلبسػػػيطة ك ػػػر ال اسػػػت داـ اخلطػػػوط

مثػل مزخػرؼ الييفٌضل خ  يف را  Arial, Times New Roman: مثل
 .الكويف

 ػامق أك  العناكين كادلعلومات اذلامة بوضع خ  صتهار أك تنسيقها بػنم  متييز 
 .مائلر أك كضعها داخل إاار
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  توريػػد أظلػػاط اخلطػػوط كعػػدـ اسػػت داـ أكثػػر مػػن هلهػػة أنػػواع مػػن اخلطػػوط يف
 .الشاشة الواردة

  اختيػػػار اخللفيػػػة ادلناسػػػبة للكلمػػػات ادللونػػػةر كييفٌضػػػل الكتابػػػة بلػػػوف أسػػػود علػػػى
 .خلفية بيضاي أك خضراي أك صفراي

   ركة على الشاشةاختيار سرعة مناسبة عند إدخاؿ النصوص. 

  أف تكػػػػوف رركػػػػة الػػػػدخوؿ للػػػػنص العػػػػري مػػػػن اليسػػػػار إىل اليمػػػػار كيف الػػػػنص
ا صلليػػػزم مػػػن اليمػػػا إىل اليسػػػارر كعػػػدـ صريػػػك الكلمػػػات مػػػن اليمػػػا كمػػػن 

 .اليسار يف نفت الوقت

 :(Sound) الصوت .ب 
كػن مساعػو مػن كػلـ  ييعد الصوت أرد أىم عناصر بررليات الوسائ  ادلتعددةر كيشمل كل مػا ؽلي

كػػػن توظيفػػػ .(Vaughan, 1993) ر كخلفيػػػات موسػػػيقيةمنطػػػوؽر كمػػػؤهرات صػػػوتية داخػػػل الربرليػػػة  وكؽلي
 :منهاب شكاؿ متعددة 

 ادلكتوبة لشٌد انتبػاه ادلػتعلم كإهػارة  تيست دـ لقراية النصوص: اوصوات ادلنطوقة
مثػل قػػراية الفقػرات كاآليػات القرخنيػػةر إعطػاي إرشػػادات  رمػن راسػػة لديػو أكثػر

 .للمتعلم
 عطػػػػاي ادلػػػػتعلم تغذيػػػػة راجعػػػػة السػػػػتجابتو مثػػػػل  تيسػػػػت دـ :ادلػػػػؤهرات الصػػػػوتية 

صوت تصػفيق ر كلػدعم الربرليػة ك صػوات الرعػد كالػربؽ أك أصػوات البحػار أك 
 .تغريد العصافر

 لوسػػػػػائ  اصػػػػػاربة نكىػػػػػي مقطوعػػػػػات موسػػػػػيقية تظهػػػػػر : اخللفيػػػػػات ادلوسػػػػػيقية
 .ك لفية صوتية  اوخرل

كػن  ( ـََِٕمخػيتر ) يت غلب مراعاهتا عند تصميم الصوتكىناؾ عدد من ادلعاير الفنية ال ؽلي
 :تل يصها فيما يلي

  ػػددة مثػػل التعليػػق علػػى رسػػم بػػدالن مػػن النصػػوص اسػػت داـ الصػػوت لوظػػائ  زلي
يطىول
 .كإعطاي التوجيهات كا رشاداتأةر أك قراية النصوص قراية صحيحةر ادل

 أف يكوف الصوت كاضحان كمينغمان بنغمات متغرة رسب ادلوق  التعليمي. 

  أف تكوف ادلؤهرات الصوتية ابيعية قدر ا مكػاف كحفيػ  اوشػجارر كأصػوات
 .اومطار
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 و  رػػ  ال تيشػػٌتت أف تقػل اخللفيػػة الصػػوتية تػدرغليان عنػػد ميصػػاربتها لتعليػق صػػ
 .انتباه ادلتعلم

  :منهاك ( أ -ىػُِْْ)ذكرىا سلمة ىناؾ عدة أنواع دللفات الصوت كما أف 

 (Wav) : كىذا النوع من اوصوات ؽلتاز بالوضوح كسهولة ا نشاير كتسػجيل
بواسطة ادليكرفوفر كلكن من عيوبو أف رجم ادلل  يكػوف   اوراديث ادلنطوقة

 .كبران لذا ؽليكن أف يشغل جزينا من مسارة مل  الربنامج

 (Mp3) : ر لػػذا يكثػػر مػػن اوصػػوات ؽلتػػاز ب نػػو كاضػػح كأقػػل رجمػػان ىػػذا النػػوع
  .أقل يف التحميل كجوده يف مواقع الويب ونو يستغرؽ كقتان 

 (MIDI) :وصػػوات يف بنػػاي النغمػػات ادلوسػػيقية كال ييسػػت دـ ىػػذا النػػوع مػػن ا
 .ل اوراديث ادلنطوقةيؽليكن بواسطة ىذا النوع تسج

 :(Video clip) الفيديو .ج 

كؽلكػػػن توظيفهػػػا داخػػػل  .لقطػػػات رقيقيػػػة تيعػػػرض متحركػػػة كمػػػا ىػػػي يف الواقػػػع نصػػػاربة الصػػػوت
 :ؽلكن إغلازىا فيما يلي (أ -ىػُِْْ)سلمة عدد من ا االت ذكرىا الربرلية يف 

  لشػػرح خطػػوات إجػػراي عمػػػل معػػا مثػػل اريقػػة إجػػػراي يربػػة صتػػاج الكثػػر مػػػن
 .النصوص ادلكتوبة

 كػػػػػن توضػػػػػيحو باسػػػػػت داـ الوسػػػػػائ  اوخػػػػػرل مثػػػػػل  عػػػػػرض: لتوضػػػػػيح مػػػػػا ال ؽلي
 .كالظواىر الكونية رداث تارؼلية كالوهائقيةاو

 ظلػػو النبػػات كمرارػػل  مرارػػل: الختصػػار الػػزمن الػػلـز لعػػرض مفهػػـو معػػا مثػػل
 .ظلو ا نا

ذكرىػػا مخػػػيت يت غلػػب مراعاهتػػا عنػػػد تصػػميم لقطػػات الفيػػػديو كىنػػاؾ عػػدد مػػػن ادلعػػاير الفنيػػة الػػػ
 :ؽلكن إغلازىا فيما يلي( ـََِٕ)

 أف تيست دـ رسب احلاجة التعليمية ذلا دكف تقصر أك إسراؼ. 

 أف تكوف كاضحة كخالية من العناصر اليت تيشٌتت االنتباه. 

 (.سمُُ×ٖ,ٓتقريبان )يكوف رجم نافذة الفيديو مناسبان  أف 

 (Bluejay, 2004) :كىناؾ عدة أنواع دللفات الفيديو منها
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 (Mpeg, Mpg) : ؽليكن 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 ؽليكن صويلو لصيغ أخرل مضغواة. 

 (Mov, Mp4):  كػػػن مشػػػاىدتو بواسػػػطة برنػػػامج  Quick Time)ؽلي

Player). 

 :(Still pictures) الصور الثابتة .د 
 مخػيت) عدد مػن ا ػاالتىي لقطات ساكنة وشياي رقيقيةر كؽلكن توظيفها داخل الربرلية يف 

 :كمنها( أ -ىػُِْْ؛ سلمة ـََِٕ
 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. 

 :(Graphics and Illustrations) الرسـو اخلطية .ق 

باخلطوط كاوشكاؿ تظهر يف صػورة رسػـو بيانيػة أك سلططػات أك رسػـو كاريكاتوريػة ىي تعبرات 
كؽلكػػن توظيفهػػا داخػػل الربرليػػة يف ا ػػاالت  .(أ -ىػػػُِْْسػػلمةر ) ة اوبعػػاديػػسػػواين كانػػت هنائيػػة أك هله

 :التالية
  الرسػػػـو البيانيػػػة مثػػػل اوعمػػػدة كالقطاعػػػات الدائريػػػة لتمثيػػػل ادلعلومػػػات الػػػواردة

 .يانيان بالنص ب
  ادل ططػػػػػػات اذليكليػػػػػػة كاذلرميػػػػػػة لتنظػػػػػػيم ادلعلومػػػػػػات كتوضػػػػػػيح العلقػػػػػػات بػػػػػػا

 .ادلكونات
  الرمػػػػوز لتوضػػػػيح اوشػػػػياي ا ػػػػردة مثػػػػل رمػػػػز عنصػػػػر كيميػػػػائير أك إشػػػػارة شلنػػػػوع

 .التدخا
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 (ـََِٕمخيتر ) :معاير تصميم الصور الثابتة كالرسومات اخلطية
  بادلعلومات ككثرة التفاصيلأف تكوف الصورة بسيطة ك ر مزد ة. 
  ّأف تكوف الصورة مستطيلة عموديان أك أفقيان بنسبة:ْ. 
  أف يبدأ عرض الصورة  سب رركة العػا مػن أعلػى ؽلػا الشاشػة رػ  يسػهل

 .تتبع الفكرة
  سػػواين بػػا عناصػػر ( الفػػاتح مػػع الػػداكن)أف ييراعىػػى احلفػػاظ علػػى التبػػاين اللػػوين

 .اخللفيةالصورة نفسها أك با الصورة ك 
  ينب است داـ اولواف الصارخة جدان كػالزىرمر أك الفاصػة جػدان لتعارضػها مػع

 .نظاـ الكمبيوتر
  است داـ خلفيػة مناسػبة كييفٌضػل أف تكػوف زلايػدة مػن درجػات اللػوف الرمػادم

 .عند ارتواي الصورة على ألواف كثرة

 :(Animation) الرسـو ادلتحركة .ك 
إاػػػاران يف  ِْ) الثابتػػػة تيعػػػرض متلرقػػة يف إاػػػارات بسػػرعة معينػػػةعبػػارة عػػػن سلسػػلة مػػػن الرسػػـو 

مخػػيتر )عػػدد مػػن ا ػػاالت يف كػػن أف تيسػػت دـ داخػػل الربرليػػة كؽلي  .لتبػػدك كك هنػػا تتحػػرؾ (الثانيػػة الوارػػدة
 :كمنها( ـََِٕ

 متثيل بعض الظواىر مثل رركة االلكرتكنات. 
  الضارك يف رالة ا جابػة ؽلكن است دامها كوسائل لتعزيز ادلتعلم مثل الوجو

 .الصحيحة

 :1إعداد السيناريو .6

السػػػيناريو ىػػػو كصػػػ  دقيػػػق لكػػػل شاشػػػة مػػػن شاشػػػات الربرليػػػة كمػػػا يظهػػػر عليهػػػا مػػػن عناصػػػر 
ص  اريقة االنتقاؿ مػن شاشػة لشاشػة يالوسائ  ادلتعددة كتوقيت ظهور كل عنصر كترتيب ظهورهر كما 

كػن أأخرل كاريقة تفاعل ادلتعلم مػع الشاشػة  ف يتضػمن معلومػات أخػرل كػ لواف اخلطػوط كاخللفيػاتر كؽلي
 .(أ -ََِّمخيتر )

                                                 
 .(Script)هي كلوت فشنسيت األصل، والوصطلح باللغت اإلندليزيت يسوى  (Scenario)السيناسيى     
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متهيػػدان لتنفيػػذىا علػػى جهػػاز  علػػى الػػورؽ كتػػ   ىػػذه اخلطػػوة لوضػػع سلططػػات لشاشػػات الربرليػػة
ر كينبغػػػػي مراعػػػػاة اخلصػػػػائص الفنيػػػػة يف تصػػػػميم الشاشػػػػات كعناصػػػػر الوسػػػػائ  احلاسػػػػب يف ادلررلػػػػة التاليػػػػة

 .ادلتعددة ادل تلفة

 :السيناريو مكونات
ينبغػػي أف يشػػتمل السػػيناريو ا يػػد علػػى عػػدد مػػن ادلكونػػات رػػ  ؽلكػػن صويػػل ىػػذا التصػػميم إىل 

 :كىي( ـََِِأ؛ الفار  -ىػُِْْسلمة )بررلية كسائ  متعددة جيدة دكف أخطاي 
 .الشاشة على ضع النصار مو النصوص ادلكتوبةر رجم اخل  كنوعور اولواف ادلست دمة (ُ
 .كمواصفاهتا ستست دـ للشاشةاخللفيات اليت  (ِ
 .الصور الثابتة كالرسـو اخلطية باختلؼ أنواعها كمواقعها على الشاشة (ّ
كتوقيػػت ( صػػوت قػػراية نػػصر مػػؤهرات صػػوتيةر خلفيػػات موسػػيقية)عهػػا اوصػػوات بػػاختلؼ أنوا (ْ

 .ظهورىا على الشاشة نصاربة العناصر اوخرل
 .الرسـو ادلتحركة كتوقيت ظهورىا (ٓ
 . كمصدرىا كمدهتالقطات الفيديو  (ٔ

التفاعػػػل مػػػع الربرليػػػة كمواقعهػػػا علػػػى الشاشػػػةر إضػػػافة إىل ا جػػػراي الػػػذم يػػػتم تنفيػػػذه عنػػػد  أزرار (ٕ
 (.ظهور صوتر االنتقاؿ إىل شاشة معينة)الضغ  عليها 

 :معاير دمج الوسائ  ادلتعددة
لتكامػل بينهػار لػذلك الوسػائ  ادلتعػددة يف الربرليػة التعليميػة دكران ىامػان مػن خػلؿ اعناصر تؤدم 

رػػػ  تػػػؤدم إىل إرػػػداث الػػػتعلمر كقػػػد أشػػػار مخػػػيت  امػػػن ادلعػػػاير عنػػػد ا مػػػع بينهػػػ غلػػػب أف تراعػػػي عػػػددان 
  :ادلعاير نوجزىا فيما يلي عدد من ىذهإىل ( ْٔ: ُٔـر ُٗٗٗ)كصاحل  (َُِ:ُُٖر ـََِٕ)

ن علػى الشاشػة أف يتم ا مع با الوسائ  بشكل متتابع علػى شاشػات متتابعػة أك بشػكل متػزام (ُ
 .نفسها رسب احلاجة

أف ال يتم ا مع بػا عنصػرين متحػركا علػى نفػت الشاشػة مثػل رسػم متحػرؾ كفيػديو وف ذلػك  (ِ
 .يشتت انتباه ادلتعلم

عنػػػد ا مػػػع بػػػا نػػػص كصػػػورة ييوضػػػع الػػػنص يف ا هػػػة اليمػػػ  كالصػػػورة يف ا هػػػة اليسػػػرل بطريقػػػة  (ّ
 .متجاكرة ر  يتم البدي بقراية النص
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يصػػارب للصػػور ادلتحركػػة صػػوتان مسػػموعان كلػػيت نصػػان مكتوبػػان وف ادلػػتعلم ال أف يكػػوف ا (ْ
لتعليػػق ادل

 .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

 :التمميتإجراء التقويت التكويني لمخطط  .7

للت كػػد مػػن ( السػػيناريو)بعػػد االنتهػػاي مػػن التصػػميم يػػتم إجػػراي عمليػػة مراجعػػة للم طػػ  الػػورقي 
 صحة اوىداؼ كاحملتولر كمناسبة الشاشات كخيلٌوىا من اوخطاي قبل بررلتها على جهاز احلاسػب اآل 

 .(ـََِٕمخيتر )
ن أجػل ادلراجعػة كالتحسػار مثػل تيعرؼ ىذه العملية بالتقومي التكػوي، الػذم يػتم خػلؿ العمػل مػ

إعػػػادة صػػػيا ة بعػػػض نقػػػاط احملتػػػولر أك تعػػػديل بعػػػض اوىػػػداؼر أك إضػػػافة بنػػػود االختبػػػارات اللزمػػػة أك 
 .تعديلهار كىو ما ييشر إليو السهم ادلتجو من كإىل مررلة التقومي يف ظلوذج التصميم التعليمي

 :رـــة التطويــمرحل: ثالثاً 

 :الوسائط المتعددة المتوفرةالحمول على عناصر  .1

يف ىػػذه اخلطػػوة يػػتم احلصػػوؿ علػػى الوسػػائ  ا ػػاىزة ادلناسػػبة الػػيت مت صديػػدىا يف سلطػػ  تصػػميم 
كيميعهػػار   إدخػػاؿ ىػػذه الوسػػائ  إىل احلاسػػب اآل   جػػراي التعػػديلت اللزمػػة ( السػػيناريو)الشاشػػات 

كػػن احلصػػوؿ منهػػا علػػى كسػػائ  متعػػددة ادلصػػادر الػػيت ؽلكتوجػػد العديػػد  .(ب -ـََِّمخػػيتر ) عليهػػا
 :كمنها جاىزة
كػػادلراجع كالكتػػاب ادلدرسػػي كا ػػلت ك رىػػار ريػػث يػػتم التقػػاط الوسػػائ    :ادلطبوعػػات ب نواعهػػا .أ 

كإدخاذلػػا للحاسػػب  (Scanner)ادل تلفػػة مثػػل الصػػور كالرسػػـو بواسػػطة جهػػاز ادلاسػػح الضػػوئي 
 .اآل  كإجراي التعديلت اللزمة عليها

ػػٌزف البيانػػات علػػى القػػراص ادلدرلػػة بصػػورة رقميػػةر كتكػػوف  :DVD) -(CDدلدرلػػة اوقػػراص ا .ب  ختي
 .عبارة عن مكتبات لصور أك لقطات فيديو أك أصوات أك موسوعات علمية

تزخػػر العديػػد مػػن مواقػػع االنرتنػػت بالوسػػائ  الرقميػػة ا ػػاىزة كالصػػور  ريػػث :الشػػبكة العنكبوتيػػة .ج 
 .لقطات الفيديور كادلؤهرات الصوتية ادل تلفةكالرسـو ادلتحركةر ك كالرسـو الثابتةر 
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ؽلكػػػن أف ػلتػػػوم جهػػػاز احلاسػػػب علػػػى ملفػػػات لصػػػور هابتػػػة أك متحركػػػة مثػػػل  :ملفػػػات احلاسػػػب .د 
 MS)ادلوجػػودة ضػػمن رلموعػػة بػػرامج مايكركسػػوفت أكفػػيت  (Clip Art)القصاصػػات الفنيػػة 

Office). 

 :إنتاا عناصر الوسائط المتعددة غير المتوفرة .1

 بعػض عناصػر الوسػائ  ادلتعػددة الػيت صتاجهػا الربرليػة؛ لػذا يػتم اختػاذ القػرار بإنتاجهػاقد ال تتوفر 
أصػػػػوات قػػػػراية النصػػػػوصر كعبػػػػارات التشػػػػجيع  :ر كمػػػػن العناصػػػػر الػػػػيت ؽلكػػػػن إنتاجهػػػػا(ـََِٕمخػػػػيتر )

 .كالرتريبر كبعض الرسـو كالنصوص ادلتحركةر إضافة إىل لقطػات الفيػديو الػيت ؽلكػن تصػويرىا كمعا تهػا
 :( أ -ىػُِْْسلمةر ) خطوات إنتاج عناصر الوسائ  ادلتعددةفيما يلي ك 

 .صديد العناصر اليت غلب إنتاجها (ُ
كػػػرت الصػػػوتر السػػػماعاتركامرا الفيػػػديور كػػػػامرا )احلصػػػوؿ علػػػى اوجهػػػزة ادلطلوبػػػة ل نتػػػػاج  (ِ

 (.فوتو رافية رقمية
 .احلصوؿ على الربامج ادلست دمة ل نتاج (ّ
 .القياـ بعملية ا نتاج (ْ

 :(ـََِِالفارر ) كفيما يلي أمثلة لبعض الربامج اللزمة  نتاج عناصر الوسائ  ادلتعددة
 .Microsoft Word برنامج :النصوص

 .Adobe Photoshop برنامج :الصور الثابتة كاخللفيات

 .Windows Movie Maker برنامج :لقطات الفيديو

 .Sound Recorderبرنامج مسجل الصوت : الصوت

 .Microsoft Excel برنامج :البيانيةالرسـو 
 .Adobe Image Ready, Flash برنارلي :الرسـو ادلتحركة

 :تنفيذ السيناريو وإنتاا البرمجية .3

ها معان كفق السيناريو الذم مت درلبعد ا نتهاي من إنتاج عناصر الوسائ  ادلتعددةر يتم يميعها ك 
اقرترتهػا  خطػوات فيمػا يلػيك  .يف مررلة التصميمر كبذلك يكوف لػدينا النسػ ة اوكليػة مػن الربرليػة إعداده
 :كإنتاج الربرلية كىي تنفيذ السيناريول البارثة
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 .يميع عناصر الوسائ  ادلتعددة اليت مت احلصوؿ عليها أك إنتاجها يف رللدات (ُ
 (أدكات ت لي  الوسائ  ادلتعددةة أك امج تطبيقيبر )اختيار برنامج الت لي  ادلناسب  نتاج الربرلية  (ِ

 :كمن أمثلتها

 .(MS PowerPoint)برنامج العركض التقدؽلية مايكركسوفت بوربوينت 
 .(Macromedia Authorwar)برنامج ادلؤل  احملرتؼ مايكركميديا أكهركير 

كفػق السػيناريو مػن خػلؿ تنفيػذ الشاشػات علػى جهػاز احلاسػب : تنفيذ السيناريو كإنتػاج الربرليػة (ّ
ادلعػػػد كإضػػػافة اخللفيػػػات ادلناسػػػبةر كإدراج الوسػػػائ  كترتيػػػب مواقعهػػػا علػػػى الشاشػػػةر كإدراج أزرار 
التفاعػػل مػػع ادلسػػت دـ لتػػوفر إمكانيػػة التحػػرؾ كاالنتقػػاؿ داخػػل الربرليػػةر   ضػػب  توقيػػت ظهػػور  

 .كل عنصر من العناصر على الشاشة

 :التقويت التكويني للبرمجية .4
وي، ىو ذلك النػوع مػن التقػومي الػذم يػتم بغػرض التنقػيح خػلؿ مررلػة إنتػاج الربرليػة التقومي التك

سػيلز كريتشػير ) قبل است دامها مع ادلتعلما يف البيكة الواقعية ةكيريبهار كذلك  جراي التعديلت اللزم
 .(ـُٖٗٗ

كالتصػميم كالتطػػوير  كيف ىػذه اخلطػوة يػػتم تػوفر التغذيػة الراجعػػة اللزمػة لكػػل مػن مرارػل التحليػػل 
للربرليػة  اصر اليت صتاج إىل صسا كمراجعػةكما يشر اياه اوسهم يف النموذج؛ كذلك ردؼ تنقيح العن
كمن التعديلت اليت ؽلكن إجراؤىا يف ىذه ر يف نس تها اوكلية اليت مت تطويرىا  جراي التعديلت اللزمة

 :كما اقرترتها البارثة  اخلطوة
 .ائ  أك رذفها أك تعديلهاإضافة بعض الوس (ُ
 .تعديل بعض الركاب  (ِ
 .تغير يف ترتيب الوسائ  كتوقيت ظهورىا (ّ
 .إضافة أك تعديل بعض النصوص الشاررة كالتعليقات (ْ

 :(ـََِِـ؛ الفار ََِٕمخيت ) تباع اخلطوات التاليةاكيتم إجراي التقومي التكوي، ب
أخطػاي أك تعػديلت ينبغػي القيػاـ رػار   ةذلػا الكتشػاؼ أيػ ةتشغيل الربرلية كيربتها من قبل ادلنفػذ (ُ

كمػػػا غلػػػب اختبػػػار مسػػػارات سلتلفػػػة للربرليػػػة مػػػن خػػػلؿ اختيػػػار اسػػػتجابات سلتلفػػػة عػػػن اوسػػػكلة 
 .  ااكة يف كل مرة للت كد من أف الربرلية تعمل بالطريقة الصحيحةاخلصحيحة أك ال
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العلميػػػةر احلاسػػػب اآل ر تكنولوجيػػػا  ادلػػػادة: عرضػػػها علػػػى رلموعػػػة مػػػن احملكمػػػا ادل تصػػػا يف (ِ
 .التعليم وخذ اقرتاراهتم كإجراي التعديلت اللزمة

روذلػار كإجػراي التعػديلت إذا لػـز  وخػذ خرائهػم( علماادل -دلتعلماا) عرضها على رلموعة من  (ّ
 .اومر

 .دليل ادلست دـ كادلواد ادلساعدة نسخ الربرلية على اوقراصر كإعداد (ْ

 (:ذــالتنفي)دام ــة الستخــمرحل: رابعاً 
ررلػػػة يػػػتم وػػػع بيانػػػات ىػػػذه ادلكيف ر ىػػػي مررلػػػة االسػػػت داـ الفعلػػػي للربرليػػػة يف البيكػػػة الواقعيػػػةك 
بعػػػد اسػػػت داـ الربرليػػػةر كت هرىػػػا علػػػى التحصػػػيلر   وػػػا  كػػػآراي كانطباعػػػات ادلعلمػػػا كالطػػػلبالتقػػػومي ا

يف ادلررلػػػة اوخػػػرة  كىػػػي مررلػػػة التقػػػومي ا وػػػا  كىػػػذه ادلعلومػػػات سػػػوؼ يػػػتم صليلهػػػا كاالسػػػتفادة منهػػػا 
  .(ـََِّ رالصاحل كادلناعي كركيم كالبدرم) للربرلية

 ر أم كيػػ  يقػػـو ادلعلػػمعلػػى كيفيػػة تقػػدمي الربرليػػة كإدارهتػػا مػػن قبػػل ادلعلػػم االسػػت داـ ز مررلػػةرٌكػػتي 
كفػق  الوسائ  ادلتعددة مػع ادلتعلمػابررلية كؽلكن أف تست دـ . بتهيكة بيكة تعليمية يتم فيها التعلم بكفاية

 :ىي( ـََِّ)اليت اقرترها الصاحل كخخركف  اوظلاط التالية

 :الستخدام الفردي .1

ريػث يسػػت دـ كػل مػػتعلم الربرليػػة نفػرده كفػػق سػػرعتو كإمكانياتػو اخلاصػػةر كيتميػػز ىػذا الػػنم  نراعػػاة 
 .الفركؽ الفردية با ادلتعلما

 :المجموعات المغيرة .1
 .ان واعي ست داـ الربرلية كت دية اونشطةأفراد ال( ٓ-ّ)تقسيم ادلتعلما  موعات من ريث يتم 

 :المجموعات الكبيرة .3
كيف ىػػػذا الػػػنم  يػػػتم اسػػػت داـ الربرليػػػة بصػػػورة واعيػػػة مػػػن خػػػلؿ عرضػػػها علػػػى رلموعػػػة كبػػػرة مػػػن 

 .(Data show) ادلتعلما باست داـ جهاز العرض

 :كما اقرترتها البارثة  إجرايات مررلة االست داـ
 .مراجعة صليل ا مكانات ادلتوافرة الست داـ الربرلية اليت مت إعدادىا مسبقان  (ُ
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/ فػػردم)صديػػد ظلػػ  اسػػت داـ الربرليػػة مػػع ادلتعلمػػا كفػػق ا مكانػػات ادلتػػوافرة يف البيكػػة التعليميػػة  (ِ
 (.رلموعات كبرة/ رلموعات صغرة

الربرليػػػةر ابػػػع اودلػػػة كادلػػػواد ادلسػػػاندةر  تنصػػػيب)الربرليػػػة يتم فيهػػػا اسػػػت داـ يهيػػػز البيكػػػة الػػػيت سػػػ (ّ
 (.تنظيم ادلقاعد

 .ستباناتااللرظةر ادلختباراتر بطاقات اال: يهيز أدكات التقومي ادلناسبة (ْ
 .است داـ الربرلية مع ادلتعلما (ٓ
 .تطبيق أدكات التقومي بعد است داـ الربرلية (ٔ
 (.التقومي ا وا ) رصد النتائج الست دامها يف ادلررلة اللرقة (ٕ

 : مرحلــة التقويــت: خامساً 
كىي ادلررلة اوخرة من مرارػل إنتػاج بررليػات الوسػائ  ادلتعػددةر كفيهػا يػتم احلكػم علػى فاعليػة 

سيييلز ) الربرليػػة كصقيقهػػا لذىػػداؼ مػػن خػػلؿ تقريػػر التقػػومير كا ػػدير بالػػذكر أف ىنػػاؾ نػػوعا مػػن التقػػومي

 :(م991 وسيخشي، 

  :التكوينيالتقويت  .1

ر كقد متت ا شارة إليػو كالذم يتم خلؿ مرارل إعداد الربرلية ردؼ التنقيح كادلراجعة كإجراي التعديلت
 .يف كل مررلة من مرارل التصميم التعليمي

  :التقويت اإلجمالي .1

 كىػػػي خخػػػر مررلػػػة يػػػتم تنفيػػػذىا بعػػػد أف تكتمػػػل عمليػػػة اسػػػت داـ الربرليػػػة مػػػع ادلتعلمػػػار كيهػػػدؼ التقػػػومي
ا وػا  إىل احلصػػوؿ علػى دليػػل رػوؿ التػػ هر ا وػا  للربرليػػة كاحلكػم علػػى فاعليتهػا يف صقيػػق اوىػػداؼ 

كيػتم اسػت داـ نتػائج ىػذا النػوع مػن التقػومي  .من خلؿ صليػل البيانػات الػيت مت وعهػا مػن ادلررلػة السػابقة
الختػػػػاذ القػػػػرارات اللزمػػػػة بتبػػػػ، الربرليػػػػة كإعػػػػادة اسػػػػت دامهار أك صسػػػػينها يف نسػػػػ تها ا ديػػػػدة للمػػػػرات 

 .القادمة
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 (Instructional Software) ةــات التعليميــالبرمجي

ب يف الرتبيػة كالتعلػيم ك رػد نظران لثورة ادلعلومات كظلو تقنيات احلاسػب كتقػٌدمهار بػرز دكر احلاسػ
ا االت اليت ت هرت رذا التطورر كمنذ هنايػة احلػرب العادليػة الثانيػة زاد اىتمػاـ ادلؤسسػات التعليميػة بكيفيػة 

 . است دامو كتوظيفو خلدمة العملية التعليمية
مػن ارثوف استي دـ احلاسب يف الرتبية كالتعليم وكؿ مرة يف اخلمسينيات ادليلدية رينما اػٌور البػ

اسػػػػػتي دمت يف ادلػػػػػدارس العامػػػػػة  موا برارلػػػػػان أكؿ لغػػػػػة للتعلػػػػػيم باسػػػػػت داـ احلاسػػػػػب كصػػػػػمٌ  (IBM)شػػػػػركة 
ا للتعلػػػػػيم نسػػػػػاعدة ر كيف السػػػػػتينيات كانػػػػػت أبػػػػػرز احملطػػػػػات تطػػػػػوير نظػػػػػام(َٔصر ـَََِجانييػػػػػور )

ر (ىػػػػُِْٖزيتػػػوفر ) (Miter Corporation)بواسػػػطة شػػػركة  ُ(TICCIT)اوكؿ نظػػػاـ . احلاسػػػب
ِأفلاوف كالثاين نظاـ 

(PLATO) ا بارثا من جامعة إلينوم كشركة لعمل تعاكين بنتيجة ك(Data 

Control) ظلوذجػػػاف أرػػػدعلا ر كىػػػو عبػػػارة عػػػن نظػػػاـ بررلػػػة منطقيػػػة لعمليػػػات التػػػدريت اآلليػػػة كقػػػد  ػػػل
 (.ـََُِألينجتوفر )للتعليم اخلصوصي كاآلخر للتدريب كادلراف 

ب تنمو خلؿ السبعينيات ر  ظهرت احلواسػيب الصػغرة نساعدة احلاسركة التعليم ت رظلٌ   
كوسػػػػيلة يف   كانتشػػػػر اسػػػػت دامها داخػػػػل ادلؤسسػػػػات التعليميػػػػة ريف الثمانينػػػػات ادليلديػػػػة( ادليكرككمبيػػػػوتر)

ؤديهػػار كيػػذكر تي كتعدديػػة ادلهػػاـ الػػيت  اكصػػغر رجمهػػ اقلػػة تكلفتهػػ الطفػػرة إىل أسػػباب تلػػك تعػػودر ك التعلػػيم
مػػػػػن مػػػػػدارس الواليػػػػػات ادلتحػػػػػدة % ٓٗ فػػػػػإفـ ُٖٗٗ عػػػػػاـ أنػػػػػو بنهايػػػػػة( "ِٖٗصر ـََِٔ)مخػػػػػيت 
 ".قد امتلكت جهاز راسب أك أكثر كانت  اومريكية

 تر كظهػكمنذ التسعينيات كر  الوقت احلا  ظهرت نظػم الوسػائ  ادلتعػددة كالفائقػة التفاعليػةر 
صػػميم بررليػػات تعليميػػة بإمكانيػػات نقػػل ادلعلومػػاتر شلػػا سػػاعد علػػى تأنظمػػة  تشػػبكة االنرتنػػتر كتطػػور 

ريث التوجو احلػا  لتطػوير أنظمػة تعليميػة يف تطور  عالية من التفاعليةر كما زالت أجهزة احلاسب كبرارلو
  .تعتمد على الذكاي الصناعي

 :مفهوم البرمجيات التعليمية
كييشػػػار ر ةيػػػالتعليمالعمليػػػة يف كمسػػػاعد تيعػػػد الربرليػػػات التعليميػػػة أرػػػد صػػػور اسػػػت داـ احلاسػػػب  

ر أك  (Computer- Assisted Learning CAL)الػػتعٌلم نسػػاعدة احلاسػػب: إليهػػا بادلصػػطلحات
ر أكالتعلػػيم القػػائم علػػى (Computer- Assited Instruction CAI)التعلػػيم نسػػاعدة احلاسػػب 

أهنػا كردت يف ( ىػػُِْٗ)كقػد ذكػر ادلوسػى. (Computer- Based Instruction- CBI)احلاسػب 
                                                 

   Time-shared Interactive Computer Controlled Information Tv. 
   Programmed Logic for Automatic Teaching Operation. 
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يف الواليػػػػات  (CAI)اودبيػػػػات الرتبويػػػػة كمرتادفػػػػات تعػػػػ، الشػػػػد ذاتػػػػور ريػػػػث شػػػػاع اسػػػػت داـ مصػػػػطلح 
 . ىو اوكثر است دامان يف أكركبا (CAL)ادلتحدة اومريكية يف را أف مصطلح 

صػممة"ب هنا  (Instructional software) الربرليات التعليمية تيعٌرؼ
ي
للمسػاعدة يف  الػربامج ادل

ادلػػػواد " ب هنػػػا( ُُِصر ب -ىػػػػُِْْ) كيعرفهػػػا سػػػلمة ر(ََّصر ىػػػػُِْٗر فػػػودة" )عمليػػػة الػػػتعلم
صػػػربم فيمػػا ييعٌرفهػػا ر "التعليميػػة الػػيت يػػتم تصػػميمها كبررلتهػػا نسػػاعدة احلاسػػوب لتكػػوف مقػػررات دراسػػية

 ادلػػادة أك احملتػػول العلمػػي أك التعليمػػي أك التػػدرييب الػػذم يػػتم الػػتعلم معػػو أك" ب هنػػا(  َُٓـر صََِِ)
كػن القػوؿ بػ ف الربرليػػات التعليميػة ىػي تلػك ادلػػ ر"منػو أك بػو عػرب احلاسػػب نتجػة بواسػطة احلاسػػب  وادكؽلي

ي
ادل

اآل  كالػػػػيت تسػػػػت دـ إمكانياتػػػػو العاليػػػػة يف عػػػػرض ادلػػػػادة العلميػػػػة باسػػػػت داـ الوسػػػػائ  ادلتعػػػػددة دلسػػػػاعدة 
 .الطلب على التفاعل معها لتحقيق تعلم أفضل يتسم بالكفاية كالفاعلية

 :أنماط البرمجيات التعليمية
كىػػػي  رتيصػػػٌن  الربرليػػػات التعليميػػػة كفقػػػان السػػػرتاتيجية التعلػػػيم ادلسػػػت دمة إىل عػػػدد مػػػن اوظلػػػاط

 :ىيىذه اوظلاط الشائعة يف اودبيات الرتبوية ك 

 :(Tutorial)برمجيات التدريس الخموصي 
أف  مػتعلممفػاىيم علميػة مل يسػبق للأرد أظلاط الربرليات التعليميػة الػيت تيسػت دـ لتقػدمي كعػرض 

تعػػٌرض ذلػػار كمسيػػت بػػادلعلم أك التػػدريت اخلصوصػػي وهنػػا ت خػػذ دكر ادلعلػػم يف عػػرض ادلػػادة العلميػػة خطػػوة 
يقػػػـو ىػػػذا الػػػنم  مػػػن الربرليػػػات علػػػى أسػػػاس تقسػػػيم ادلػػػادة العلميػػػة إىل أجػػػزاي صػػػغرةر   اػػػرح . ططػػػوة

عطائو تغذية راجعة فوريػةر كيف رػاؿ ا خفػاؽ يػتم إعػادة كإ اوسكلة بعد كل جزي للت كد من فهم الطالب
لربنػػامج علجػػير مػػع إمكانيػػة إعػػادة دراسػػة نفػػت ا ػػزي  ادلػػتعلمعػػرض ادلعلومػػات بطػػرؽ أخػػرل أك توجيػػو 

كمراجعػػة ادلعلومػػات الػػيت مت شػػررهار أمػػا يف رػػاؿ ا جابػػة الصػػحيحة فإنػػو ينتقػػل إىل ا ػػزي التػػا ر كىكػػذا 
ويػع اوجػزاي كالتفاعػل معهػار كيف النهايػة ينتقػل الطالػب للختبػار النهػائي الػذم ر  يتم الطالب دراسػة 

 .د استفادتو من الربرلية كيعطيو تقريران عن أدائو خلؿ الربرليةدٌ ػلي 

 : مكونات بررليات التدريت اخلصوصي

( ٔٔ: ُٔص رـََِٕ)تشػػػتمل بػػػرامج التػػػدريت اخلصوصػػػي علػػػى عػػػدد مػػػن ادلكونػػػات يػػػذكرىا مخػػػيت 
 :ىي
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 : ادلقدمة .أ 
كهتػػدؼ إىل جػػذب انتبػػاه ادلػػتعلم دلوضػػوع الربرليػػةر كالتعريػػ  رػػار كتوضػػيح أعليتهػػار كتيعػػرض يف 

ز اىتمػاـ ادلػتعلم علػى مػا ىػو متوقػع منػو ٌكػادلقدمة توجيهات است داـ الربرليػة كأىػدافها بطريقػة كاضػحة لرتي 
 .هابعد انتهائو من

أنػػو ؽلكػػن تصػػميم ادلقدمػػة باسػػت داـ عػػدد ( َُٗ: ُِٖص رـََِٓ)كيػػذكر الغػػا  كخخػػركف 
 : من االسرتاتيجيات منها

 بعػػػد إمتػػػاـ الربرليػػػةر كتيصػػػاغ يف صػػػورة  تعلمكىػػػو اوداي ادلتوقػػػع مػػػن ادلػػػ :عػػػرض اوىػػػداؼ
سلوكية قابلة للملرظة كالقياس يف راؿ الربرليػة ادلصػممة كفػق نظريػة الػتعلم السػلوكيةر 

 .ية ادلصممة كفق نظرية التعلم البنيويةأك بطريقة عامة يف راؿ الربرل
 كىي أسكلة ذات هنايات مفتورة حلث ادلتعلم على التفكػر بػاحملتول  :اوسكلة التمهيدية

 .ا ديدر كالتيقٌدـ ذلا إجابات إذ أف ا جابة ىي زلتول التعلم ادلطركح
 تصركىي نظرة عامة لذفكار احملورية يف الربرلية بشكل سل :ادلنظمات التمهيدية. 
 كىي رسـو كأشكاؿ ختطيطية لتمثيل العلقات با أجزاي احملتول :خرائ  ادلفهـو. 

  :اجعة التعلم السابقمر  .ب 
كيتضػػمن مراجعػػة ادلعلومػػات السػػابقة ادلطلوبػػة للبػػدي يف الربرليػػة كؽلكػػن أف يػػتم مػػن خػػلؿ اختبػػار 

 . قبلي لتحديد مستول ادلتعلمر ر  يبدأ من النقطة ادلناسبة لو
 : التتابعات .ج 

كىػػي ادلػػادة العلميػػة للربرليػػة ميقسػػمة يف خطػػوات متتابعػػة تت للهػػا اومثلػػة كالتوضػػيحاتر كتتبعهػػا 
أسػػػكلة تطبيقيػػػة بعػػػد كػػػل تتػػػابع لتقػػػومي فهػػػم ادلػػػتعلم مػػػع إعطائػػػو تغذيػػػة راجعػػػةر كال ينتقػػػل ادلػػػتعلم إىل ا ػػػزي 

 .اللرق ما مل يػيٌتم ا زي السابق( التتابع)
 :ادلل ص .د 

بعػد عػػرض كافػػة التتابعػػات يػػتم إعطػػاي مل ػػص عػن احملتػػول للرتكيػػز علػػى اوفكػػار الرئيسػػة كالػػرب  
 .الربرليةبا أجزاي 



 

- ٕٓ - 

 :االختبار النهائي .ق 
ر كيف النهايػة اتول للت كد من إتقاف ادلتعلم ذلاحمل أجزايكىو اختبار ػلتوم على أسكلة تيغٌطي كافة 

 جابػػات الصػػحيحة سػػتواهر كالػػزمن ادلسػػتغرؽ يف الػػتعلمر كعػػدد اتعػػرض الربرليػػة تقريػػران عػػن أداي ادلػػتعلم كم
 .أكاخلااكة

كيػػػدر ا شػػػػارة إىل أف برنػػػامج الدراسػػػػة احلػػػا  ىػػػػو برنػػػامج كسػػػػائ  متعػػػددة مػػػػن ظلػػػ  التػػػػدريت 
اخلصوصػػير ريػػث يهػػدؼ إىل عػػرض النمػػوذج العػػاـ للتصػػميم التعليمػػي كإجراياتػػو لتنميػػة مهػػارات إنتػػاج 

 .ددةبررليات الوسائ  ادلتع

 : (Drill &Practice)ة برمجيات التدريب والممارس
بغػرض  كأف درسػها ادلػتعلمهتدؼ بررليات التػدريب كادلمارسػة إىل إعطػاي تػدريبات دلهػارات سػبق 

لة إىل الوصػػوؿ دلسػػتول ا تقػػافر ريػػث تقػػـو الربرليػػة بإعطػػاي رلموعػػة مػػن التػػدريبات ميتدٌرجػػة مػػن السػػهو 
يػػب عنهػػا ادلػػتعلم   تيقػػدَّـ لػػو تغذيػػة راجعػػة فوريػػة بتعزيػػز ا جابػػة الصػػحيحة كتصػػحيح ا جابػػة ر الصػػعوبة غلي

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

: ٓٔص رـََِٕ)رليات التػدريب كادلمارسػة علػى عػدد مػن ادلكونػات يػذكرىا مخػيت تشمل بر 
 :كىي( ٗٔ
تيتًػػػيح للمػػػتعلم فرصػػػة ريػػػث كتتضػػػمن اذلػػػدؼ مػػػن الربرليػػػة كقائمػػػة نكوناهتػػػا كأقسػػػامها  :ادلقدمػػػة .أ 

اختيار القسػم الػذم ير ػب بالتػدرب عليػور كتظهػر شاشػة تعليمػات االسػت داـ ككيفيػة ا جابػةر 
 .وم بعض الربرليات على خيارات دلستول الصعوبةر كعدد اوسكلة ك رىاكؽلكن أف صت

مها الربرلية كهتدؼ إىل متكا ادلتعلم مػن شلارسػة مهػارات سػبق قدٌ كىي التدريبات اليت تي  :اوسكلة .ب 
دة مسػػبقانر عىػػاوكىل باسػػت داـ قائمػػة مي  :كأف درسػػهار كىنػػاؾ اريقتػػاف لعػػرض اوسػػكلة يف الربنػػامج

 تػيح بعػض الربرليػات إمكانيػة صكػمر كمػا تي يةيدىا عشوائيان بواسطة خلية معينة يف الربرلكالثانية تول
 . ادلتاح ل جابة زمنال اختيار يف ادلتعلم

كرػػػا يػػػتم احلكػػػم علػػػى إجابػػػة ادلػػػتعلم يف رػػػاؿ الصػػػواب أك اخلطػػػ ر مػػػع إمكانيػػػة  :التغذيػػػة الراجعػػػة .ج 
 .كثر من مرةتقدمي تلميحات روؿ ا جابة الصحيحة عند احملاكلة أ
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ر كإمػػا كتكػػوف إمػػا مؤقتػػة يػػتم االسػػتكناؼ بعػػدىا مػػن النقطػػة الػػيت مت التوقػػ  عنػػدىا :هنايػػة الربرليػػة .د 
 .ريث تعطي الربرلية تقريران عن أداي ادلتعلم كمستواه ةدائم

 :(Instructional Games)برمجيات األلعاب التعليمية 
تنظيمػان منطقيػان يف ضػوي  ان مينظَّمػ ان نشػااتلك الربرليات الػيت صػوم اولعاب التعليمية ىي بررليات 

يػتم التفاعػل بػا ادلػتعلم كالربرليػة أك بػا رلموعػة مػن ادلتعلمػار  يػث ػلػاكؿ ريػث رلموعة من القوانار 
كل منهم كسب النقاط من خلؿ تقدمي ا جابة الصحيحةر كيهػًدؼ ىػذا النػوع مػن الربرليػات إىل تعلػم 

 .معينة كالتدرب عليها يف جو من ا هارة كادلنافسة مهارات
ب هنػػػا تسػػػعى إىل صقيػػػق أىػػػداؼ تعليميػػػة يف مواقػػػ  شػػػبيهة بػػػالواقعر  ختتلػػػ  اولعػػػاب التعليميػػػة

الفهػػمر التحليػػل : "كتيصػػاغ موضػػوعاهتا يف شػػكل مباريػػات تتطلػػب شلارسػػة عمليػػات عقليػػة لكسػػب النقػػاط
 (.ُُّص رـََِِالفارر " )كالرتكيبر إصدار اوركاـر رل ادلشكلتر كادلركنة كادلبادرة

ة بعػرض قػوانا كأىػداؼ اللعبػةر كتقػدمي خيػارات دلسػتول السػهولة تبدأ بررليات اولعاب التعليمي
كالصعوبةر يلي ذلك اختيار عدد ادلتبارين يف رػاؿ كانػت اللعبػة ميصػمَّمة وكثػر مػن متنػافتر كبعػد ذلػك 

تطلػب مػن ادلػتعلم إرػداث اسػتجابات تتبدأ اللعبة كتتضمن است داـ الوسائ  ادلتعددة بشػكل جػٌذابر ك 
موقوتةر   يػتم تقػدمي تغذيػة راجعػة فوريػة يف رػاؿ ا جابػة الصػحيحة أك اخلااكػة كرصػد  معينة تكوف  البان 

 .النقاطر كبعد هناية اللعبة يتم الكش  عن الفائز رسب رلموع النقاط
تيناسب بررليػات اولعػاب التعليميػة سلتلػ  ادلرارػل العمريػةر فهػي تزيػد مػن دافعيػة ادلػتعلم كتعمػل 

كلػػيت الغػػرض الػػرئيت منهػػا ىػػو كسػػب النقػػاط بػػل الرتكيػػز علػػى الػػتعلم كصقيػػق علػػى زيػػادة سػػرعة الػػتعلمر 
 .بدقة اوىداؼر لذا غلب أف تيب  اللعبة التعليمية على أست تعكت ادلفهـو أك ادلهارة ادلطلوبة

 : مكونات بررليات اولعاب التعليمية

 :ىي( ُِِص رـََِْ)ذكرىا زيتوف  رئيسة تتكوف بررليات اولعاب التعليمية من هلث مكونات
 .كتعرض اذلدؼ من اللعبةر كالقواعدر كا رشادات :ادلقدمة .أ 

 .عبارة عن السيناريو الكامل دلسار اللعبة :جسم اللعبة .ب 

 . كفيها يتم إعطاي تغذية راجعة بالنتيجة النهائية كالتحقق من إصلاز اذلدؼ :النهاية .ج 
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 :(Simulation)برمجيات النمذجة والمحاكاة 
ػػػػاكي مواقفػػػػان كأرػػػػداهان كظػػػػواىران رقيقيػػػػة يصػػػػعب متثيلهػػػػا يف الواقػػػػعر إمػػػػا بسػػػػبب  ىػػػػي بررليػػػػات صي

كيف ىػذا النػوع . (ىػػُِْٗادلوسػىر ) خطورهتار أك تكلفتها ادلادية العاليػةر أك اػوؿ ادلػدة اللزمػة لتنفيػذىا
كاختػاذ عػددو مػن اخليػارات كرؤيػة  من الربرليات يصبح احلاسب سلتربان يريبيان ؽلٌكن ادلتعلم من إجراي التجربػة

 .نتائجها كما لو كانت يف الواقع
تعلػػػػػم قيػػػػػادة الطػػػػػائراتر إجػػػػػراي التجػػػػػارب : كمػػػػػن اومثلػػػػػة ادلعركفػػػػػة السػػػػػت داـ بررليػػػػػات احملاكػػػػػاة

الكيميائيػػة كالتجػػارب النوكيػػةر تػػدريب اوابػػاي علػػى إجػػراي العمليػػات ا راريػػةر متثيػػل التجػػارب الفيزيائيػػة 
 . كدراسة أظلاط احلركة

كهتػدؼ إىل إشػراؾ رػواس ر اكػاةأرػدث اػرؽ احمل (Virtual Reality)تيعػٌد احلقيقػة االفرتاضػية 
ادلتعلم ليمٌر طربةو تيشابو الواقع إىل ردو كبرر ريث يػتم توصػيل بعػض ادللحقػات عهػاز احلاسػب كاوقنعػة 

ـ؛ ََِْالغػػػزك ) كالقفػػػازاتر كمػػػن   يرتػػػديها ادلػػػتعلم ل رسػػػاس بتػػػ هر التجربػػػة كمػػػا لوكانػػػت يف الواقػػػع
 . (ىػُِْٗادلوسى 

 :ة كاحملاكاةأظلاط بررليات النمذج

الفػػار )احملاكػػاة إىل أربعػػة أظلػػاط رئيسػػة  (Lockard & Many, 1987)صػػٌن  لوكػػارد كمػػاين 
 :كىي( ىػُِْٗادلوسى ؛ ـََِِ
كختػػػػػػتص نعا ػػػػػػة أشػػػػػػياي فيزيائيػػػػػػة بغػػػػػػرض التعػػػػػػرؼ عليهػػػػػػا أك  :(Physical)احملاكػػػػػػاة الفيزيائيػػػػػػة  .أ 

 .است دامهار كتشغيل اوجهزة كقيادة الطائرات
كهتػػػػػػدؼ إىل تعلػػػػػػم سلسػػػػػػلة مػػػػػػن اخلطػػػػػػوات كا جػػػػػػرايات  :(Procedural)جرائيػػػػػػة احملاكػػػػػػاة ا  .ب 

 .الست دامها يف موق  معار مثل تعلم اريقة البيع نهارة  ، اورباح

كفيها يكوف للمتعلم دكر أساسػي يف السػيناريو الػذم ييطػرح مػن  :(Situation)زلاكاة اوكضاع  .ج 
 .خلؿ اكتشاؼ االستجابات ادللئمة للمواق  يف اونواع السابقة

كفيهػػػا ال يلعػػػب ادلػػػتعلم أم دكر بػػػل ييعتػػػرب رلربػػػان خارجيػػػان كمراقبػػػانر  :(Process)زلاكػػػاة ادلعا ػػػة  .د 
 .كعليو أف يت ٌيل كيرب  العلقات
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 : (Solving Problems)الت برمجيات حل المشك

تضػع الطالػب أمػاـ مشػكلة أك موقػ  تعليمػي رل ادلشكلت ىػي تلػك الربرليػات الػيت بررليات 
ريػث . لػدل الطالػبتفػرتض كجػود مقومػات احلػل  هػايتطلب رلن كمل يسبق للطالب أف تعرض لور كلكن

تعلمو سابقان مػن اسػرتاتيجيات احلل باست داـ ما  ىذا اختاذ اخلطوات اللزمة للوصوؿ إىل يكوف دكره ىو
 . كمفاىيم

 النػػػوع اوكؿ يقػػػـو فيػػػو ادلػػػتعلم بتحديػػػد ادلشػػػكلة. كىنػػػاؾ نوعػػػاف مػػػن بررليػػػات رػػػل ادلشػػػكلت
لغػػػات الربرلػػػة حلػػػل ىػػػذه ادلشػػػكلةر أمػػػا النػػػوع الثػػػاين فيقػػػـو فيػػػو  لرػػػدكصليلهػػػا   كتابػػػة برنػػػامج خػػػاص بإ

يربة ادلتغػراتر كأريانػان تسػاعد الربرليػة ادلػتعلم بتقػدمي  ادلربرلوف بكتابة بعض خطوات احلل كييرتؾ للمتعلم
  (.ـََِْزيتوفر )رلوؿ مبدئية ينطلق منها حملاكلة رل ادلشكلة 

 (Multimedia) الوسائط المتعددة

كيعػػػ، متعػػػددر  "Multi"اوكؿ : مػػػن شػػػقا "Multimedia"تتكػػػوف كلمػػػة كسػػػائ  متعػػػددة 
كقد مر مفهـو الوسائ  ادلتعددة بعدة مرارلر فظهر يف عاـ . كيع، كسائل أك كسائ  "media"كالثاين 

كالػػػػيت انتشػػػػر  "Sound Slides"لوصػػػػ  عػػػػركض الشػػػػرائح الضػػػػوئية ادلصػػػػحوبة بالصػػػػوت ( ـُّْٗ)
ر   اسػػتي ًدـ يف السػػبعينيات ادليلديػػة ليعػػ، اختيػػار (ـََِٕمخػػيتر )اسػػت دامها يف ادلتػػار  التعليميػػة 

الصػػػورر كالرسػػػـو الثابتػػػة ر كالنمػػػاذجر : السػػػت داـ اهنػػػا أك أكثػػػر مػػػن مصػػػادر الػػػتعلم ادل تلفػػػة مثػػػلادلعلػػػم 
كا سماتر كالتسجيلت الصوتية كتنظيمها بشكل متكامل كالتحكم يف ترتيب عرضها لتحقيق أىػداؼ 

 (ـََِٗسرايار . )تعليمية زلددة
العاليػػة لت ػػزين كميػػات ىائلػػة مػػن  كمػػع التطػػورات السػػريعة يف رلػػاؿ أجهػػزة احلاسػػب كالقػػدرات 

ادلعلومػػػات بكافػػػة صػػػورىا كالنصػػػوص كالصػػػور كمقػػػااع الفيػػػديور كتطػػػٌور الػػػربامج الػػػيت ؽلكنهػػػا عػػػرض ىػػػذه 
ادلعلومػػػػات بشػػػػكل متكامػػػػلر أصػػػػبح با مكػػػػاف تقػػػػدمي ىػػػػذه الوسػػػػائ  بشػػػػكل سلػػػػتل  بواسػػػػطة احلاسػػػػب 

 .ا يف السابقكمبدالن من تقدمي كل كسي  منفرد   كإرداث التفاعل فيما بينها

 :مفهوم الوسائط المتعددة
كاختلفت من رقبة زمنيػة إىل أخػرل تبعػان للتطػورات التقنيػة " الوسائ  ادلتعددة"تعددت تعريفات 

يف رلػػػػاؿ احلاسػػػػب كادلعلومػػػػاتر كسنقتصػػػػر علػػػػى ا شػػػػارة إىل التعريفػػػػات الػػػػيت ختػػػػتص بالوسػػػػائ  ادلتعػػػػددة 
 . ا لكرتكنية
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است داـ هلث أك أكثر من ادلػواد التعليميػة التاليػة "ادلتعددة ب هنا ييعٌرؼ كولينز كخخركف الوسائ  
( ْ)الرسػػػـو ادلتحركػػػةر ( ّ)الرسػػػـو اخلطيػػػةر ( ِ. )الصػػػوت( ُ: )بشػػػكل سلػػػتل ر مػػػن خػػػلؿ الكمبيػػػوتر
 ـرََِٔمخػيتر ." )النصػوص ادلكتوبػة( ٔ)لقطػات الفيػديور ( ٓ)الصور الثابتة الفوتو رافية كادلرسػومةر 

   (Collins, J., Hammond, M., & Wellington, J., 1997, p.4)عن   نقلن ( ِِّص
إىل أف بررليػػػات الوسػػػائ  ادلتعػػػددة عبػػػارة عػػػن  (Lcatis, 2001, p.355)كيشػػػر لوكػػػاتت 

ر كالصورر كالرسـو ادلتحركةر كالصوتر : توظي  اهنا أك أكثر من أشكاؿ ادلعلومات" النصوصر كالرسـو
 ".كالفيديو

مػػع مػػا سػػبق يف تعريػػ  الوسػػائ  ادلتعػػددة علػػى أهنػػا أم  (Vaughan, 1993)اف هػػكيتفػػق فوج
تكػػوين مػػن النصػػوصر كالرسػػـو الفنيػػةر كالصػػوتر كالرسػػـو ادلتحركػػةر كالفيػػديو الػػيت تيقػػدـ كتػػدار عػػن اريػػق 

 .احلاسب اآل 
 :الوسائ  ادلتعددة ا لكرتكنية ب هنا( ّٗص رـََِٕ)كيعٌرؼ مخيت 

تكػػػػوف مػػػػن عػػػػدة كسػػػػائ ر متكاملػػػػة كمتفاعلػػػػةر قػػػػد تشػػػػمل النصػػػػوص منظومػػػػة تعليميػػػػة كاملػػػػةر ت"
ادلكتوبػػػةر كالصػػػوت ادلسػػػموعر كالصػػػور كالرسػػػـو الثابتػػػة كادلتحركػػػةر تعمػػػل كورػػػدة كظيفيػػػة كارػػػدةر 
لتحقيػػق أىػػداؼ كارػػدة مشػػرتكةر كمػػا متٌكػػن ادلػػتعلم مػػن الػػتحكم فيهػػا كالتفاعػػل معهػػا مػػن خػػلؿ 

 ".خرجهاز الكمبيوتر أك أية كسي  إلكرتكين خ
ب هنػا   (D.Johnason, 1991)جونسػوف  نقػلن عػن( ُْص رب -ىػػُِْْ) هػا سػلمةعرفكيي 

ؼ كػلن مػن عػرٌ فيمػا يي ". تكامل الصورة كالصوت كالرسـو ادلتحركة كالنصوص بداخل جهاز كمبيوتر كارػد"
عبػػػارة عػػػن اسػػػت داـ عػػػدة "الوسػػػائ  ادلتعػػػددة كمصػػػطلح عػػػاـ ب هنػػػا ( ُُص رـََِٓ)أيفػػػرس كبػػػاركف 

كقػػػػد يتضػػػػمن ذلػػػػك درلػػػػان بػػػػا النصػػػػوصر كالرسػػػػومياتر كاحلركػػػػةر كالفيػػػػديور . ئ  لتقػػػػدمي ادلعلومػػػػاتكسػػػػا
 ".كالصوت

: عناصػرمػن ال هػلث أك أكثػراسػت داـ  أف الوسػائ  ادلتعػددة تعػ،مػن التعريفػات السػابقة يتضح 
يف تقػدمي  .اوصػواتالثابتػة كادلتحركػةر كلقطػات الفيػديور ك  كالرسػـو رالنصوص الثابتة كادلتحركػةر كالصػورك

زلػػػددة مػػػن خػػػلؿ تفاعػػػل  بشػػػكل مػػػدمج كمتكامػػػل لتحقيػػػق أىػػػداؼ ةتعليميػػػال يػػػةرلرب الادلعلومػػػات داخػػػل 
 .ادلتعلم معها

الوسػػػائ  ادلتعػػػددة إىل بررليػػػات احلاسػػػب اآل  التعليميػػػة الػػػيت تيوظِّػػػ  أكثػػػر مػػػن  كتيشػػػر بررليػػػات
الوسػػػائ  ادلتعػػػددة تفاعليػػػة كييطلػػػق عليهػػػا  بصػػػورة متزامنػػػةر كقػػػد تكػػػوف بررليػػػاتكسػػػي  لعػػػرض ادلعلومػػػات 
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الوسػػػائ  ادلتعػػػددة التفاعليػػػةر كىػػػي الشػػػائعة يف الربرليػػػات التعليميػػػة يف الوقػػػت احلاضػػػر ريػػػث ينػػػدر كجػػػود 
 .بررليات تعتمد على العرض دكف إتارة إمكانية التفاعل مع ادلست دـ

 :خمائص الوسائط المتعددة
مخػػػيت ـ؛ ََِٕـ؛ رسػػن ََِْالصػػػواؼ ؛ أ -ىػػػُِْْ سػػػلمة)يمػػع عػػدد مػػػن اودبيػػات 

علػػػى متيػػػز بررليػػػات الوسػػػائ  ادلتعػػػددة بعػػػدد مػػػن اخلصػػػائص ( ـَََِ؛ عزمػػػي ـََِْـ؛ زيتػػػوف ََِٕ
 :منها

 :(Integration)التكامل 
خلدمػػػة فكػػػرة أك ىػػػدؼ علػػػى الشاشػػػة الوارػػػدة يشػػػر مبػػػدأ التكامػػػل إىل ادلػػػزج بػػػا عػػػدة كسػػػائ  

ر فػػل يظهػػر الػػنص قبػػل التكامػػل يف عػػرض الوسػػائ  ادلتعػػددةمعػػار كينبغػػي علػػى ادلصػػمم ا يػػد أف يراعػػي 
التعليػػػق الصػػػو  أك العكػػػتر كمػػػا ييفٌضػػػل اسػػػت داـ الصػػػوت نصػػػاربة العػػػركض البصػػػرية كالصػػػور الثابتػػػة 

كذلك ييراعػى احلاجةر   عندالنص إال  كادلتحركة كالنصوصر مع عدـ است داـ التعليق الصو  لقراية كامل
عدـ ا مع با كسيطا متحركا على نفت الشاشة كا مع با الرسـو ادلتحركػة كالفيػديور كينبغػي عػدـ 

 .ت من انتباه ادلتعلمشتٌ ا كثار من است داـ الوسائ  بدكف مربر وف ذلك يي 

 :(Interaction)التفاعل 
عرضػػػو تىل الفعػػػل كرد الفعػػػل بػػػا ادلػػػتعلم كبػػػا مػػػا إعػػػددة ادلت بررليػػػات الوسػػػائ يشػػػر التفاعػػػل يف 

عػػرض عليػػو كضػػبطو عنػػد اختيػػار زمػػن العػػرض كيتضػػمن ذلػػك قػػدرة ادلػػتعلم علػػى الػػتحكم فيمػػا يي  الربرليػػةر
كتوفر كاجهػات ادلسػت دـ خيػارات للتجػوؿ داخػل الربرليػةر كالػتحكم يف تتػابع العػرضر كالتقػدـ  كتسلسلو

 .مع إمكانية اخلركج يف أم كقت بشكل دائم أك مؤقت لذماـر كالرجوع إىل اخلل ر
كتسػػاب ادلػػتعلم خلػػربات تعليميػػة أفضػػلر كزيػػادة تركيػػزه كدافعيتػػو للػػتعلمر تسػػاعد التفاعليػػة علػػى ا 

كيتػػػوفر ذلػػػك مػػػن خػػػلؿ تكي ػػػ  الربرليػػػة مػػػع سلتلػػػ  راجاتػػػو كاالسػػػتجابة ذلػػػا بتقػػػدمي خيػػػارات كمسػػػارات 
ٌكنو من ادلشػاركة متعددة تناسب قدراتو كأسلوبو ادلفض لر كتيعطيو درجة مناسبة من التحكم قي تعلمور كمتي

 .النشطة يف بناي ادلعلومات

 :)Diversity( التنوع
كيتحقػق ذلػك  رالوسائ  ادلتعػددة بيكػة تعلػم متنوعػة غلػد فيهػا كػل مػتعلم مػا يناسػبو بررلياتوفر تي 

كتتمثػػػل تلػػػك اخليػػػارات يف  ركػػػل مػػػتعلممػػػاـ  أعػػػن اريػػػق تػػػوفر رلموعػػػة مػػػن البػػػدائل كاخليػػػارات التعليميػػػة 
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ريث تيقدـ اخلربات التعليمية باست داـ سلتلػ  الوسػائ    رختباراتاونشطة التعليمية كادلواد التعليمية كاال
كالصور الثابتة كادلتحركةر كالرسـو اخلطيةر كادلؤهرات الصوتيةر كاللغة ادلنطوقػةر كلقطػات الفيػديور كويعهػا 

 َت العقلية للمتعلم كختااب رواسو ادل تلفةتعمل على إهارة القدرا

 :(Synchronization)التزامن 
الوسػػائ   رليػػةمناسػػبة توقيتػات تػػداخل العناصػر ادل تلفػػة ادلوجػودة يف بر يشػر التػػزامن إىل التوافػق ك 

ر ريث تبدأ يف الظهور على الشاشة يف نفت التوقيت أكيف أكقات متفرقة بطريقة سريعة كمنظمةر ادلتعددة
ر أف تتوافق سرعة العػرض كإمكانػات ادلػتعلم ىراعكيي  رمتوازم مع التعليق عليهاخ  صورة يف التظهر  ك ف
 .علصقيق خاصييت التكامل كالتفا ىمراعاة التزامن يساعد عل أف ريث

 :)Individuality(الفردية 
ادلتعلمػا  ة بػاالفػركؽ الفرديػب ناًسػتفريد ادلواقػ  التعليميػة لتي بالوسائ  ادلتعددة  بررلياتتسمح 

طػػو خلا ى يػػث تعتمػػد علػػ ربرليػػاتم تلػػك الصػػمَّ كتي  رقػػدراهتم ك اسػػتعداداهتم ك خػػرباهتم السػػابقةاخػػتلؼ ك 
 .خرخكىي بذلك تسمح باختلؼ الوقت ادل صص للتعلم اوالن كقصران با متعلم ك  رالذا  للمتعلم

 :ality(Glob(الكونية 
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 

 . علومات كاخلرباتالربرليات ضمن مؤمترات الفيديو كأنظمة التعلم ا لكرتكين ر  يتم تبادؿ ادل

 :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

 :(Text) النموص
 عػن اسػت داـ الػنص ادلكتػوب يف العنصر اوكثر شيوعان لتقدمي ادلعلومػاتر كال ػ  تيعد النصوص

 :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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  أف التكامػػػل بػػػا عػػػرض الػػػنص كالوسػػػائ  اوخػػػرل يف رػػػاؿ تقػػػدؽلها علػػػى نفػػػت الشاشػػػةر علػػػى
 .للغة العربيةيف ايكوف النص يف ا هة اليم  

  عػػدـ اسػػت داـ أشػػراة التمريػػر(Scrolling)  كييفضػػل تقسػػيم النصػػوص الطويلػػة علػػى عػػدد مػػن
 .الشاشات

  أف تصاغ ا مل النصية بطريقة كاضحة كسلتصرة لشػرح الفكػرةر فربرليػة الوسػائ  ادلتعػددة ليسػت
مقارنػة  %َّادلقركئيػة مػن شاشػات احلاسػب تقػل بنسػبة  أكضح البارثوف أفنقلن للكتبر كقد 

 .بادلواد ادلطبوعة
 مراعاة خلو النص من اوخطاي ا ملئية كالنحوية. 

 :(Still pictures) المور الثابتة
ىي لقطات سػاكنة وشػياي رقيقػةر كتيسػت دـ يف توضػيح اوفكػارر ككمػا ىػو معلػـو فػإف الصور 

تكػػػػوف الصػػػورة ملونػػػة أك مػػػن تػػػػدرجات اللػػػوف الرمػػػادم أك بػػػػاوبيض كقػػػد . الصػػػورة خػػػر مػػػن ألػػػػ  كلمػػػة
 :كاوسودر كينبغي مراعاة بعض اومور عند است دامها يف بررليات الوسائ  ادلتعددة منها

  يف رػػػاؿ  وف بعػػػض الصػػػور قػػػد تصػػػبح أقػػػل كضػػػوران ذلػػػك ك كضػػػوح الصػػػورة كجػػػودة تصػػػميمهار
 .تكبرىا

  ر اذلامة كاليت تشتت انتباه ادلتعلمر كمراعاة اذلدؼ من عدـ ارتوائها على الكثر من التفاصيل 
 .است دامها

 ر مػع احلفػاظ مراعاة رجم مل  الصورة  يث يشغل أقل مسارة شلكنة من رجم مل  الربرليػة
 .صتوم على الكثر من الصور كالوسائ  اوخرلمناسبةر فالربرلية قد  كضوحعلى درجة 

 :trations)(Graphics and Illus الرسوم الخطية
ىػػػي تعبػػػرات بػػػاخلطوط كاوشػػػكاؿ تظهػػػر يف صػػػورة رسػػػـو بيانيػػػة أك سلططػػػات أك الرسػػػـو اخلطيػػػة 

رسػػـو كاريكاتوريػػة سػػواين كانػػت هنائيػػة أك هلهػػة اوبعػػادر كينبغػػي مراعػػاة بعػػض اومػػور عنػػد توظيفهػػا داخػػل 
 :الربرلية
  ونات كالعلقات اليت ػلتػاج دلكمن است دامها  يث تست دـ لتوضيح اتعليمية  فان اىدأأف صقق

 .لةطوٌ نصوص مي شررها إىل 
 كعنواف الرسم كالبيانات  ةراعاة ظهور كافة التفاصيل اللزمأف متتاز بدرجة كضوح جيدة مع م. 
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 :(Animation) الرسوم المتحركة
عبػػارة عػػن سلسػػلة مػػن الرسػػـو الثابتػػة تيعػػرض متلرقػػة يف إاػػارات بسػػرعة معينػػة الرسػػـو ادلتحركػػة 

ر كغلب أف يكوف است دامها كظيفيان عندما يكوف استمرار احلركة أمران ضركريانر كأف ال كك هنا تتحرؾلتبدك 
  .ختتفي من الشاشة بشكل مفاجدر كؽلكن كضع زر للتحكم يف الرسم كإعادة احلركة

 :(Video clip) الفيديو
كغلػب أف متتػاز  ركما ىي يف الواقع نصاربة الصوت  لقطات رقيقية تيعرض متحركةالفيديو ىو 

لقطات الفيديو بدرجة عالية من الوضوح وف لقطات الفيديو الرديكة تشتت انتبػاه ادلػتعلمر كؽلكػن تقسػيم 
مػػػػع كضػػػػع زر للػػػػتحكم باللقطػػػػة ( هانيػػػػة َّ-َِ)الفيػػػػديو ادلطػػػػوؿ إىل لقطػػػػات قصػػػػرة رسػػػػب احلاجػػػػة 

 .لفيديو يف االعتباركإعادهتا أك إيقافها بشكل مؤقتر كما ينبغي كضع تكالي  إنتاج لقطات ا

 :(Sound) الموت
وسػيقية ادلصػوات اون عػعبػارة  وكىػأرػد أىػم عناصػر بررليػات الوسػائ  ادلتعػددةر ييعترب الصػوت 

 صػػوت الريػػاحركف تكػػوف مػػؤهرات خاصػػة  أكػػن كؽلي  رتظهػػر علػػى الشاشػػةك صػػارب ادلثػػرات البصػػرية تي الػػيت 
عػػدان عطػػي عػػركض الوسػػائ  ادلتعػػددة بي تي  كادلػػؤهرات الصػػوتية ىادلوسػػيقأصػػوات  إف .الطيػػوركتغريػػد رر مطػػااوك 

كتػدعم  د منػاخ الػتعلم يف بدايػة العػرضريٌػريػث هتي  ريػةرلأهنػاي عػرض الرب  ان ىامػان دكر كما أهنا تلعب  واليانر
 ,Vaughan. ادلقدمػةفهم الرسالة  كتؤدم إىل ريةرلالرب  ليف زلتو  معينةن  ان ح لو نقااوضٌ تي ك  مشاعر ادلتعلمر

 :داخل الربرلية مع مراعاة بعض اومور منها ر كؽلكن توظي  الصوت ب نواعو((1993
 أف يكوف است دامو كظيفيان لتحقيق ىدؼ معار مع مراعاة التكالي  العالية ل نتاج. 
 م ملػػػ  الصػػػوت صػػػغران قػػػدر ا مكػػػاف دكف أف ؼلػػػل ذلػػػك عػػػودة الصػػػوتر كمػػػع أف يكػػػوف رجػػػ

ؽلكػػػن صويػػػل ملفػػػات الصػػػوت مػػػن صػػػيغة إىل أخػػػرل لتقليػػػل تطػػػور بػػػرامج إنتػػػاج اوصػػػوات فإنػػػو 
 .رجمها

 رتفاع الصوت أك اطلفاضو بزر صكمادلتعلم درجة ا أف تتوفر يف الربرلية إمكانية صكم. 

 :نظت تأليف برمجيات الوسائط المتعددة
الوسػػػػائ  ادلتعػػػػددة  رليػػػػاتإف تطػػػػور بػػػػرامج احلاسػػػػب اآل  كتطبيقاتػػػػو قػػػػد جعػػػػل عمليػػػػة إنتػػػػاج بر 

 يػػػات  نتػػػاج الربرلاتإىل أف ىنػػػاؾ اػػػريق( ـََُِ)التعليميػػػة أمػػػران شلكنػػػان لغػػػر ادلربرلػػػار كيشػػػر إلينجتػػػوف 
 سػب خ را يػةفػاوكىل تػتم بتصػميم العمليػة التعليميػة   إنتػاج بررل. مية ادلعتمدة على احلاسب اآل يالتعل
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   (General Purpose Programming Languages)العامػة باسػت داـ أرػد لغػات الربرلػة تعليمية
ر كلغػػػة سػػػي (PASCAL)ر كلغػػػة باسػػػكاؿ (BASIC)ر كلغػػػة بيسػػػك (FORTRAN)كلغػػػة فػػػورتراف 

(C). إال أف ىذه الطريقة تستغرؽ كقتان اويلن كصتاج إىل توافر ش ص ذك مهػارة يف الربرلػة وداي ادلهمػةر  
 اأمػػ .لتصػػميم اوسػػاليب ادلتنوعػػة لتقػػدمي ادلػػادة التعليميػػة كمػػا أف ىػػذه اللغػػات تفتقػػر إىل الوسػػائل العمليػػة

 Multimedia Authoring) ل نتػػاج الوسػػائ  ادلتعػػددةتػػ لي   نظػػمالطريقػػة الثانيػػة فهػػي اسػػت داـ 

Systems)؛بررلة احلاسب اآل إتقاف لغات مت خصيصان دلن ال تتوافر لديهم مهارات صيمٌ  ر كىي نظم 
ٌكػػن لتمكيػػنهم مػػن إنتػػاج مػػواد تعلػػ م بواسػػطة مػػا صتويػػو مػػن أكامػػر كتراكيػػب قياسػػية يف شػػكل تعليمػػات متي

 .ادلست دـ من تصميم ادلادة التعليمية بسهولة
كأصػػػػػبحت سػػػػػهلة  تطػػػػػورت التػػػػػ لي  نظػػػػػمعلػػػػػى أف  (ـََِْ) كيف ىػػػػػذا الصػػػػػدد يؤٌكػػػػػد الفػػػػػار

حكم يف تيقػػػٌدـ يف شػػػكل بػػػرامج ذات كاجهػػػات رسػػػومية  صتػػػوم علػػػى أدكات خاصػػػة للػػػتإذ االسػػػت داـر 
الربرليػػػةر كتصػػػميم اوزرار مواضػػػع الوسػػػائ ر كتتػػػيح سػػػحب كإسػػػقاط الوسػػػائ  ادل تلفػػػة داخػػػل شاشػػػات 

م ككاجهػػات التفاعػػل مػػع ادلسػػت دـ دكف احلاجػػة إىل الربرلػػةر مػػع االرتفػػاظ بإمكانيػػة كتابػػة أكػػواد كالقػػوائ
اـ بلغػػػات ف ا دلػػػامها دك شلػػػا جعػػػل ادلعلػػػم قػػػادران علػػػى اسػػػت دخاصػػػة للحصػػػوؿ علػػػى تطبيقػػػات متقدمػػػة؛ 

 .الربرلة
؛ ـََِْ؛ الصػػػواؼ ـََِٕالقػػػبلف )تػػػ لي  الوسػػػائ  ادلتعػػػددة إىل عػػػدة أنػػػواع  تنقسػػػم نظػػػم

 (:Jelev & Minkova 2008؛ Vaughan 1993ـ؛ ََِٕـ؛ مخيت ََِْالفار 
  

Based  -(Card or Pageنظت مبنية على المفحات أو الكارت 

Systems): 
 

تنظػػػيم كرػػػدات الربرليػػػة التعليميػػػة علػػػى ىيكػػػة صػػػفحات أك بطاقػػػاتر تػػػوٌفر ىػػػذه الػػػنظم إمكانيػػػة 
كتيصىػػػمَّم كػػػل بطاقػػػة علػػػى رػػػدة متضػػػمنة عناصػػػر الوسػػػائ  ادلتعػػػددةر ليػػػتم ربػػػ  ىػػػذه البطاقػػػات معػػػان كفػػػق 

ٌدده مصمم الربرلية كما ىو موضح بالشكل   (:ُِ)التسلسل الذم ػلي
 

 :كمن أمثلة ىذه النظم
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 :(HyperCard)برنامج البطاقة الفائقة  .أ 
ر كبطاقػػػة الصػػػورر Homeالبطاقػػػة الرئيسػػػة : )يتكػػػوف الربنػػػامج مػػػن رلموعػػػة مػػػن البطاقػػػات مثػػػل

لبػػدي  (Buttons)اوزرار : ر كتتكػػوف كػػل بطاقػػة مػػن هلهػػة عناصػػر رئيسػػة ىػػي(كبطاقػػة النصػػوص ك رىػػا
يسػػػت دـ . (Background) دخػػػاؿ النصػػػوص كعرضػػػهار كاخللفيػػػة  (Field)كظيفػػػة البطاقػػػةر كاحلقػػػوؿ 

لعمػػل مػػع أجهػػزة أبػػل اخلاصػػة بػػو لربرلػػة كظػػائ  متقدمػػةر لكنػػو زلػػدكد با (Hyper Talk)الربنػػامج لغػػة 
 .(.Mac O.S)يف بيكة نظاـ  (Apple- Macintosh)ماكنتوش 

 :(ToolBook)برنامج كتاب اودكات  .ب 
 نشػػػاي كتػػػاب أك أكثػػػرر كصتػػػوم كػػػل  (Pages)يتكػػػوف الربنػػػامج مػػػن رلموعػػػة مػػػن الصػػػفحات 

ر كؽلكػػن : صػػفحة علػػى أنػػواع سلتلفػػة مػػن الكائنػػات مثػػل النصػػوصر كسػػجلت البيانػػات النصػػيةر كالرسػػـو
مشػػاىدة كػػل صػػفحة بشػػكل مسػػتقلر كمػػا يػػتم ربػػ  الصػػفحة نواضػػع أخػػرل داخػػل الكتػػاب أك بكتػػب 

كظػػائ  متقدمػػة كصديػػد سػػلوؾ  ضػػافة  (OpenScrip)يسػػت دـ الربنػػامج لغػػة . أخػػرل بواسػػطة اوزرار
 . (Windows)كادلتوافقة معها يف بيكة النوافذ  (IBM)اوشياي كلكنو زلدكد بالعمل على أجهزة 

مكونات نظت تأليف الوسائط المتعددة : 11 شكل
  (Nielsen, J., 1995) المبنية على المفحات
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 :Based Systems) -(Iconنظت مبنية على األيقونات 

ر  يػػث يػػةرلعلػػى خػػ  تػػدفق الرب ( اويقونػػات)ز تعتمػػد ىػػذه الػػنظم علػػى كضػػع رلموعػػة مػػن الرمػػو 
ران مػػػن عناصػػػر الوسػػػائ  ادلتعػػػددةر كيػػػتم ضػػػب  خصػػػائص كػػػل رمػػػز ككضػػػع الرمػػػوز يتضػػػمن كػػػل رمػػػز عنصػػػ
 . (ُّ)كما ىو موضح بشكل   تدفقالمتسلسلة على خريطة 

 :كمن أمثلة ىذه النظم

 :(Macromedia Authorware)برنامج ادلؤل  احملرتؼ  .أ 
يعتمد ىذا الربنامج على شري  أفقػي خليػارات التصػميمر كقائمػة رأسػية باويقونػات اللزمػة لبنػاي 

لتحديػػػد التتػػػابع  (Flow line)الربرليػػػةر كيػػػتم سػػػحب ىػػػذه اويقونػػػات ككضػػػعها علػػػى خريطػػػة التػػػدفق 
ادلنطقػػػػي لتنفيػػػػذ الربرليػػػػةر كنجػػػػرد سػػػػحب ىػػػػذه اويقونػػػػات علػػػػى خريطػػػػة التػػػػدفق ؽلكػػػػن للمصػػػػمم ضػػػػب  

صائصػػها كمػػلي زلتواىػػا بالعناصػػر ادلناسػػبة؛ ليػػتم الػػتحكم يف ظهػػور اورػػداث علػػى الشاشػػةر كمػػا ؽلكػػن خ
 -Authorware Scripting Language)بررلػة بعػض الوظػائ  ادلتقدمػة باسػت داـ لغػة خاصػة بػو 

AWS)  أك(Java Script) ر يعمػػػػػل ىػػػػػذا الربنػػػػػامج مػػػػػع أنظمػػػػػة مػػػػػاؾ(Mac O.S.)  ككينػػػػػدكز
(Windows). 

مكونات نظت : 13 شكل
 التأليف المبنية على األيقونات
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 :Based Systems) -(Timeنظت مبنية على الزمن 
تعتمػػد ىػػذه الػػنظم علػػى كجػػود شػػري  زمػػ، لرتتيػػب ظهػػور عناصػػر الربرليػػة التعليميػػة كالنصػػوص 

ا علػػى اخلػػ  الػػزم، ورػػداث كاوصػػوات كالفيػػديو ك رىػػار كيتػػوفر رػػا أدكات تطػػوير ؽلكػػن سػػحبها كإفلهتػػ
 . (ُْ)كما ىو موضح بالشكل   يةرلالرب 

 :كمن أمثلة ىذه النظم

 :(Macromedia Director)برنامج ادل رج مايكركميديا دايركتور  .أ 
كىػي  (Stage)يعتمد ىذا الربنامج على فكرة إنتاج فيلم سػينمائير كػلتػوم علػى خشػبة ادلسػرح 

الػػيت  (Cast)نافػػذة العػػرض أك مسػػارة العمػػل الػػيت يػػتم فيهػػا إدراج عناصػػر الوسػػائ  ادلتعػػددة مػػن ادلكتبػػة 
ة كىػػو عبػػارة عػػن لورػػة صكػػم  ضػػاف (Score)ب أرػػداث العػػرض يف السػػجل متثػػل كػػواليت ادلسػػرحر كتػيرىتَّػػ

ي من الربنامج باست داـ لغة كؽلكن كتابة قطع بررلية للتحكم يف كل جز  ادلؤهرات كترتيب تزامن الوسائ ر
(Lingo).  يعمل ىذا الربنامج مع أنظمة ماؾ(Mac O.S.)  ككيندكز(Windows). 

 :(Macromedia Flash)برنامج مايكركميديا فلش  .ب 
يف اعتمػػػػاده علػػػػى الشػػػػري  الػػػػزم،ر  (Director)برنػػػػامج شػػػػبيو إىل رػػػػد كبػػػػر بربنػػػػامج دايركتػػػػور 

أك مقػااع وفػػلـ متحركػةر يػتم اسػػتراد عناصػر الوسػػائ  ادلتعػددة مػػن كؽلكػن بواسػطتو إعػػداد بررليػة كاملػػة 
ٌكن ادلصمم من ترتيب أرػداث العػرض علػى  (Timeline)ر كما أف لورة التحكم (Library)ادلكتبة  متي

كمػػػا يف برنػػػامج دايركتػػػورر لكػػػن ىػػػذا الربنػػػامج يسػػػت دـ لغػػػة   (Stage)خشػػػبة ادلسػػػرح أك مسػػػارة العمػػػل 
(Action Script) عند احلاجةر يعمل ىذا الربنامج  يةابة أكواد بررلية تتحكم يف سلوؾ أجزاي الربرللكت

 .(Windows)ككيندكز  (.Mac O.S)مع أنظمة ماؾ 

 مكونات نظت التأليف المبنية على الزمن: 14 شكل
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 (Macromedia Authorware)اسػػػت دمت الدراسػػػة احلاليػػػة برنػػػامج ماكركميػػػديا أكهركيػػػر 
؛ دلػػا يتمتػػع بػػو مػػن إمكانيػػات عديػػدة لتصػػميم كتطػػوير التفاعليػػةر كمػػا أنػػو يػػة التعليميػػة ادلقرترػػةرل نتػػاج الرب 

زه عػن  ػره مػن اونظمػة يٌػكمػا ؽلي . (Windows)ككينػدكز  (.Mac O.S)يتوافق مع نظامي التشغيل مػاؾ 
 (Flow Chart)كالػػربامج ىػػو اسػػت داـ خريطػػة التػػدفق نسػػتويات سلتلفػػة الػػيت تعػػد ادل طػػ  االنسػػياي 

م أرػػػداث الربرليػػػة شلػػػا يضػػػمن تػػػراب  أجزائهػػػار مػػػع إمكانيػػػة كتابػػػة اوكػػػواد اخلاصػػػة بػػػبعض ادلنطقػػػي لتنظػػػي
الوظػػػائ  كػػػاخلركج الػػػدائم أك ادلؤقػػػت مػػػن الربرليػػػةر كارتسػػػاب نقػػػاط ا جابػػػة الصػػػحيحةر كاباعػػػة زلتػػػول 

 .الربرلية

 :استخدام برمجيات الوسائط المتعددة ميزات

 :جذب انتباه المتعلت وحفز دافعيتو
ررليػػات الوسػػائ  ادلتعػػددة ادلعلومػػات باسػػت داـ أكثػػر مػػن كسػػي  ليسػػتقبلها ادلػػتعلم بػػ كثر تقػػدـ ب

مػػن راسػػةر كمػػا تيقػػٌدـ تغذيػػة راجعػػة  مسػػتمرة للمػػتعلم تشػػجعو علػػى االسػػتمرار كتصػػحيح مسػػار تعلمػػور 
 .كمن خلؿ اونشطة ادلتنوعة يتم رفز دافعية ادلتعلم على مواصلة العمل

 :تتحقيق نواتج أفضل للتعل
هتػػدؼ بررليػػات الوسػػائ  ادلتعػػددة إىل مسػػاعدة ادلػػتعلم علػػى صقيػػق نػػواتج أفضػػل للػػتعلمر فتسػػعى 
لزيػػادة مسػػتول التحصػػيل كبقػػاي أهػػر الػػتعلم كانتقالػػو بػػإهراي عمليػػة الػػتعلم بعناصػػر عديػػدةر كمػػا تسػػاعد يف 

كؽلكػن للمػتعلم . ديػةخفض الزمن اللـز للتعلم فهي أكثر سرعة يف عػرض احملتػول مقارنػة بالوسػائ  التقلي
اختيػػػار مػػػا يناسػػػبو مػػػن موضػػػوعات دكف أف يضػػػطر السػػػتعراض كافػػػة احملتػػػولر كمػػػا أف اسػػػت داـ لقطػػػات 
الفيػػديو لعػػرض ا جػػرايات كاخلطػػوات تيسػػاعد ادلػػتعلم علػػى تنميػػة ا وانػػب ادلهاريػػة لديػػور ريػػث تيتػػاح لػػو 

كمن خػلؿ لقطػات الفيػديو احليػة أيضػان الفرصة  عادة اللقطة أكثر من مرة كالتوق  ادلؤقت عند اللقطةر 
 .ؽلكن أيضان تنمية ا وانب الوجدانية

 :إتاحة تحكت المتعلت
 تتيح بررليات الوسائ  ادلتعددة أظلااان سلتلفة من صكم ادلتعلمر كقد أهبتت العديد من الدراسػات

سلتلفػػػة   فاعليػػػة أظلػػػاط الػػػتحكم علػػػى نػػػواتج تعلػػػم (ـََِٔسػػػليماف ـ؛ ََِٓا مػػػل ـ؛ َََِعزمػػػي )
 .كالتحصيل كزيادة معدؿ التعلم كاطلفاض الزمن اللـز للتعلم

 :منها كوظلاط التحكم يف بررليات الوسائ  ادلتعددة عدة مستويات
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 إما باالنتقاؿ خطوة إىل اوماـ أك الرجوع خطوة إىل اخلل : صكم زلدكد. 
 كالعػػػػودة إىل القػػػػوائم بػػػػالتحرؾ يف الربرليػػػػة نسػػػػارات الخطيػػػػة كاختيػػػػار ادلوضػػػػوعات : صكػػػػم رػػػػر

 .الرئيسة كالفرعية يف أم كقت مع إمكانية اخلركج الدائم أك ادلؤقت من الربرلية
 سيرتتب على اختياراتو دلسار زلددكفيو يتم تنبيو ادلتعلم إىل ما : كإرشاد صكم رر مع توجيو.  

 :بناء تعلت نشط وفعال
غلابيػػان  ػػر سػػليبر كذلػػك بػػالتنظيم ا يػػد تتػػيح بررليػػات الوسػػائ  ادلتعػػددة أف يكػػوف دكر ادلػػتعلم إ

للمعرفػػػة كمسػػػاعدة ادلتعلمػػػا علػػػى بنػػػاي ظلػػػاذجهم اخلاصػػػة رػػػمر مػػػن خػػػلؿ قيػػػامهم باكتشػػػاؼ ادلعلومػػػات 
كالبحث كالتقصػير شلػا يسػاىم يف تنميػة مسػتويات التفكػر العليػا كمهػارات التفكػر الناقػد كادلهػارات فػوؽ 

ل فيمػا تعلػم ككيػػ  مت الػتعلمر كذلػك دكف االقتصػػار علػى مسػػتويات ادلعرفيػة الػيت تركػػز علػى عمليػات الت مػػ
 .التفكر الدنيا

 :مراعاة الفروق الفردية
ؼلتل  ادلتعلموف يف أساليبهم كتفضيلهتمر فبعضهم مسعيوف كبعضػهم بصػريوف كخخػركف رركيػوف 

 كافػػػػة أظلػػػػاط الػػػػتعلمئ  ادلتعػػػػددة تراعػػػػي  ال يتمكنػػػػوف مػػػػن الػػػػتعلم إال عنػػػػد تػػػػوفر التطبيػػػػقر كبررليػػػػات الوسػػػػا
باعتمادىا على تقدمي ادلعرفة باست داـ أكثر من كسي ر كمػا أهنػا تراعػي مػابا ادلتعلمػا مػن فػركؽ فرديػة 
فتػػوفر للمػػتعلم رريػػػة الػػتحكم يف سػػػرعة العػػرضر كالسػػػر يف الربرليػػة بطريقػػػة  ػػر خطيػػػة باختيػػار ادلوضػػػوع 

تمرار عن مستواه كتش يص نقاط ضعفو كتوجيهػو ادلناسب من قائمة احملتولر مع تقدمي تغذية راجعة باس
 .    ضلو برامج علجية أك إهرائية

 :تنمية مهارات التعلت التعاوني
تسهم بررليات الوسائ  ادلتعددة يف تنمية مهارات التعلم التعػاكين رػا يعمػل الطػلب جنبػان إىل 

دلوضػوع  كسػائ  متعػددة كعجنب  صلاز ىدؼ مشرتؾر كؽلكن است داـ ا موعات الصغرة  صلاز مشػر 
عة كذلػك كلية إمتاـ ادلشركع على ا مو ؤكلياتو ياه إصلاز عملور كتقع مسؤ يتحمل فيو كل االب مسمعا 

 .(ـََِٗأيفرس كباركفر ) دكف أف يعيق بعضهم بعضان 
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 :معوقات استخدام الوسائط المتعددة
علػػى  (Locatis 2001ـ؛ ََِْـ؛  زيتػػوف ََِْـ؛ الغػػزك ََِّالصػػاحل كخخػػركف )اتفػػق 

قػػػػد قامػػػػت البارثػػػػة سػػػػت داـ بررليػػػػات الوسػػػػائ  ادلتعػػػػددة داخػػػػل الفصػػػػوؿ الدراسػػػػيةر ك المعوقػػػػات  كجػػػػود
 :يف النقاط التالية بتل يصها

 : معوقات مالية

تتطلب إنتاج مشاريع الوسائ  ادلتعددة اخلاصة بادلنػاىج الدراسػية اعتمػادات ماليػة كبػرة لتحويػل 
فإف عدـ ختصيص ميزانيات كافية يؤدم إىل إنتاج بررليات ضعيفة ادلستول ال صقق الفكرة إىل منتجر لذا 

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

نتاج بررليات الوسػائ  ادلتعػددة كجػود فريػق عمػل قػادر كمػتمكن للقيػاـ بعمليػة ا نتػاجر تتطلب إ
خبػػػر احملتػػػول لصػػػيا ة ادلػػػادة العلميػػػةر كمصػػػمم التعلػػػيمر كمصػػػمم التفاعػػػلر ككاتػػػب السػػػيناريور : كيشػػػمل

ثػػل عػػدـ كؽل. كادلػػربمج للقيػػاـ بعمليػػات الربرلػػة كإنتػػاج سلتلػػ  عناصػػر الوسػػائ  ادلتعػػددةر كلكػػل مػػنهم دكره
كلية إصلػاز عػدد كبػر مػن عػاتق رلموعػة قليلػة مػن اوفػراد مسػؤ توفر ىؤالي اوشػ اص صػديان قػد ييلًقػي علػى 

 .ادلهاـ شلا يؤدم إىل تطوير منتجات من فضة ا ودة
كمػػا أف عػػدـ تػػوفر ادلهػػارات اللزمػػة لػػدل ادلعلمػػا  نتػػاج بررليػػات كسػػائ  متعػػددة خاصػػة رػػم 

عػػػود السػػػبب يف ذلػػػك إىل أف ا امعػػػات كالكليػػػات ادل تلفػػػة التقػػػـو بت ىيػػػل ادلعلػػػم ؽلثػػػل معوقػػػان رئيسػػػانر كي
 .(ـََِْالغزكر )بصورة كافية  نتاج مثل ىذه الربرليات 

 : التسهيالت اإلدارية

إف تعمػػيم نشػػر بررليػػات الوسػػائ  ادلتعػػددة ال بػػد كأف يػػتم بتػػوفر عػػدد مػػن التسػػهيلت مػػن أعلهػػا 
لؿ عمليػػػات تقػػػومي ادلنتجػػػات كرػػػ  عمليػػػات النشػػػر كاالسػػػت داـر كيشػػػر التسػػػهيلت ا داريػػػة سػػػواي خػػػ

إىل أف مركزيػػػػة اختػػػػاذ القػػػػرار داخػػػػل ادلؤسسػػػػات التعليميػػػػة قػػػػد يعيػػػػق انتشػػػػار ( ـََِّ) خخػػػػركفالصػػػػاحل ك 
 . است داـ ىذه الربرليات
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  :معوقات زمنية

الربرليات را إنتاجها فالتغر السريع يف رلاؿ تقنيات احلاسب كبرارلور قد غلعل عدـ است داـ 
زيتػوف )أمران عدمي ا دكلر كمن ادلعلـو أف قيمػة ادلنتجػات التقنيػة تقػل إذا مل تسػت دـ يف الوقػت ادلناسػب 

 (.Locatis 2001؛ ـََِْ

 :معايير تقويت برمجيات الوسائط المتعددة
ت كػد مػن أف إف تصميم كإنتاج بررليات الوسائ  ادلتعددة عملية غلب أف ختضع دلعػاير شػاملة لل

كهتػدؼ ادلعػاير إىل كضػع أسػت لتقػومي ادلنتجػات  .ادلنتج النهائي سيكوف على قػدر مػن الفاعليػة كالكفػاية
 .كاحلكم على فاعليتها

كبالر م من كجود الكثر من الدراسات اليت أجريت روؿ بررليات الوسائ  ادلتعددةر إال أهنا يف 
دكف الرتكيػػػػػز علػػػػػى معػػػػػاير تصػػػػػميمها كتطويرىػػػػػار كأف الغالػػػػػب اقتصػػػػػرت علػػػػػى قيػػػػػاس فاعليتهػػػػػا التعليميػػػػػة 

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

أ؛ -ىػػُِْْ ـ؛ سػلمةُٗٗٗـ؛ صػاحل ََِّكخخػركف  الصػاحل)بعض اودبيػات لقد رددت 
عػددان مػن ادلعػاير الػيت ( ـََِٕ؛ مخػيتDana & Handler 1995ـ؛ ََِِـ؛ الفػار ََِٔعػامر 

كػػػن االسرتشػػػاد رػػػا لتقػػػومي بررليػػػات الوسػػػائ  ادلتعػػػددةر كؽلكػػػن إغلػػػاز ىػػػذه ادلعػػػاير ك  فػػػق زلػػػاكر اقرترتهػػػا ؽلي
م بررليػػات أفػػراد عينػػة بطاقػػة تقيػػيإضػػافةن إىل ر الدراسػػة يػػةبررلتفادت منهػػا يف بنػػاي بطاقػػة تقيػػيم ة كاسػػالبارثػػ

 : الدراسةر كىذه ادلعاير ىي

 :المعلومات العامة عن البرمجية
ًكػػن معرفػػة ادلعلومػػات اخلاصػػة بالربرليػػة عػػن اريػػق التجريػػبر أك ( ـََِِ)يشػػر الفػػار  إىل أنػػو ؽلي

 كصػ  الربرليػة مػن: من خلؿ ا الع علػى دليػل التشػغيل ادلرفػق مػع الربرليػةر كتتضػمن ىػذه ادلعلومػات
إضػػافةن . ريػػث االسػػمر كالناشػػرر كسػػنة النشػػرر كظلػػ  الربرليػػةر كموضػػوعهار كادلسػػتول الدراسػػي ادلسػػتهدؼ

إىل متطلبات التشغيل من ريث نوع احلاسب ادلطلوبر كمواصفاتور كادللحقات اللزمػةر كسياسػة النسػخ 
 .االرتيااية
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 :المقدمة
فهػػػي تعطػػػي فكػػػرة عػػػن الربرليػػػةر كتسػػػتثر صتػػػل ادلقدمػػػة يف بررليػػػة الوسػػػائ  ادلتعػػػددة أعليػػػة كبػػػرةر 

دافعية ادلتعلم كتوجهو ضلو ما ىو متوقع منور كغلب أف تكوف ادلقدمة رلقة كصل با ما يعرفو ادلتعلم كما 
فػػػإف اسػػػت داـ الوسػػػائ  ادلتعػػػددة يف ادلقدمػػػة ( ـََِٕ)سػػػيتعلمو خػػػلؿ الربرليػػػةر ككمػػػا يوضػػػح مخػػػيت 

 . دافعية الطلب للتفاعل معها بطريقة مبتكرة يثرم الربرليةر كيزيد من

 :األىداف
زلػػػوران خاصػػػػان لتقيػػػػيم اوىػػػداؼ التعليميػػػػة يف بررليػػػة الوسػػػػائ  ادلتعػػػػددةر ( ـََِٕ)ييفػػػرًد مخػػػػيت 

كيشر إىل ضركرة أف تكوف أىداؼ الربرلية دقيقة ككاضحة الصيا ةر فييذكر اذلدؼ العػاـ يف بدايػة الربرليػة 
يػػػة بصػػػورة سػػػلوكية قابلػػػة للملرظػػػة القيػػػاس خاليػػػة مػػػن الغمػػػوض بوضػػػوحر كتػػػتم صػػػيا ة اوىػػػداؼ التعليم

كػػػن أف يػػػتم صقيقهػػػا  كالت كيػػػلر تيعػػػرض يف البدايػػػة بلغػػػة كديػػػة ختااػػػب ادلػػػتعلمر علػػػى أف تيراعػػػي مسػػػتواهر كؽلي
 .خلؿ ادلدة احملددة

 :المحتوى
: إىل أف ضػػػػػركرة أف يتػػػػػوفر يف زلتػػػػػول الربرليػػػػػة بعػػػػػض اخلصػػػػػائص منهػػػػػا( ـََِِ)يشػػػػػر الفػػػػػار 

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 كالػػرتاب  

 .يف است داـ ادلثرات
طلو احملتول من االضلياز العرقػي كالػدي، ك ػرهر معياران خخر يتعلق ( أ-ىػُِْْ) كيضي  سلمة

أخػػػػرل خاصػػػػة باختيػػػػار زلتػػػػول الربرليػػػػة إذ ينبغػػػػي أف ييراعػػػػى مناسػػػػبتو معػػػػاير ( ـََِٕ)كيػػػػذكر مخػػػػيت 
لذىداؼ كؽلتاز بالعمق كالشػموؿ بػدكف إاالػةر كأف يػتليـ مػع ابيعػة ادلهمػات التعليميػة ادلقصػودةر علػى 

بطريقة متوافقة مع اسرتاتيجية الػتعلم ادلسػت دمة يف الربرليػةر مشػتملن علػى أف يتم تنظيم احملتول كصيا تو 
 .اومثلة الكافية كا يضارات

 :التقويت والتغذية الراجعة
مػػن ادلعػػاير اخلاصػػة بتقيػػيم أدكات القيػػاس يف  إىل عػػددو ( ـُٗٗٗـ؛ صػػاحل ََِٕمخػػيت )ييشػػر 

س زلكيػة ادلرجػعر صػادقة تقػيت اة علػى أدكات قيػبررلية الوسائ  ادلتعػددةر ريػث غلػب أف تشػتمل الربرليػ
مدل صقيق ادلتعلم لذىداؼر كصحيحة يف صيا تها اللغويةر كمناسبة خلصائص ادلتعلمار  يث صتػوم 

كمػػا غلػػب أف صتػػوم . علػػى تعليمػػات كاضػػحة لكيفيػػة ا جابػػة عليهػػا كالضػػغ  علػػى زر أك إدخػػاؿ نػػص
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ة تعليميػة تتبعهػا تغذيػػة راجعػة متنوعػةر علػى أف يػتم عػػرض الربرليػة علػى تطبيقػات انتقاليػة عقػػب كػل مهمػ
غليػب عنػو  ا جابة الصحيحة بعد إعطاي ادلتعلم عددان من احملاكالتر كيقٌدـ يف هناية الربرلية اختبار هنائي

 .تقريران عن مستول أدائو ادلتعلم كييعطيو

 :تمميت الشاشات
إىل عػػػدد مػػػن ادلعػػػاير الػػػيت ينبغػػػي مراعاهتػػػا عنػػػد تصػػػميم كاجهػػػة ادلسػػػت دـ ( ـََِٔ)تشػػػر دراسػػػة عػػػامر 

دكف  (Icons)أف يػػػتم تصػػػميم الواجهػػػات بشػػػكل رسػػػومي باالعتمػػػاد علػػػى اسػػػت داـ اويقونػػػات : منهػػػا
ر كمػا ينبغػي أف تسػت دـ أكامػر يػةاللجوي إىل إجبار ادلسػت دـ علػى رفػظ ككتابػة اوكامػر السػت داـ الربرل

دلوجػػػػودة يف نظػػػػم التشػػػػغيل الػػػػيت اعتػػػػاد ادلسػػػػت دـ عليهػػػػا كػػػػ كامر القػػػػص كاللصػػػػق كالبحػػػػث شػػػبيهة بتلػػػػك ا
 . ك رىا

الواجػػب بعػػض اخلطػػوط ا رشػػادية  (Dana & Handler, 1995) مػػن دانػػا كىانػػدلر كػػله   ضػػي تي ك 
دلسػػػت دـ الربرليػػػةر توريػػػد الشاشػػػات كهباهتػػػار  سػػػبة التصػػػميمامن: عنػػػد تصػػػميم الشاشػػػات كمنهػػػا مراعاهتػػػا
ر تػػػػػوفاسػػػػػت  داـ االرتبااػػػػػات التشػػػػػعبيةر تػػػػػوفر أدكات للػػػػػتحكم ادلسػػػػػاعدةر اسػػػػػت  خاصػػػػػية رداـ الرسػػػػػـو

 .صائص العرض كالتكبر كالتصغرط

 :أنماط اإلبحار والتنقل
ر كمػن ادلعػاير الػيت تتميز بررلية الوسائ  ادلتعددة بإتارة مستويات سلتلفة من أظلاط صكػم ادلػتعلم

كالػػيت ينبغػػي أف تتضػػمنها الربرليػػة ىػػي تػػوفر مسػػتول مناسػػب مػػن الػػتحكم ( ـََِٕ) أشػػار إليهػػا مخػػيت
التعليمػػػي للمػػػتعلمر كػػػالتحكم يف زمػػػن العػػػرض كتتػػػابع احملتػػػول بػػػالرجوع إىل اخللػػػ  أك التقػػػدـ إىل اومػػػاـر 

 . كاالختيار من با مواضيع الربرلية
القػػػوائم كاويقونػػػات مػػػع خلصػػػائص ادلتعلمػػػار كاسػػػت داـ ة أظلػػػاط ا  ػػػار مناسػػػب كينبغػػػي مراعػػػاة

ادلتعلمػػػا الصػػػغار كذكم ادلعرفػػػة القليلػػػة باسػػػت داـ احلاسػػػبر كاسػػػت داـ االسػػػرتاتيجيات النشػػػطة ككتابػػػة 
 لكبػارر كتػوفر ادلسػاعدات  كعػرض اريقػة االسػت داـاوكامر كالكلمات البحثية كالفهػارس مػع ادلتعلمػا ا
 .أم كقت يف البداية كتوفرىا دكمان  يث ؽلكن استدعاؤىا يف

 :توظيف الوسائط المتعددة
ر كغلػػػب أف يكػػػوف اسػػػت دامها ل عناصػػػر الوسػػػائ  ادلتعػػػددة أىػػػم مكونػػػات الربرليػػػة التعليميػػػةثٌػػػمتي 
ش ذلػػػك علػػػى ادلػػػتعلم أك شػػػوٌ كالشػػػرح كا يضػػػاح كإهػػػارة الدافعيػػػة دكف أف يي   زلػػػددةن  ان ق أىػػػدافحٌقػػػكظيفيػػػان لتي 

 . يشتت انتباىو
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: عناصرالوسػػػائ  ادلتعػػػددة كمػػػن أعلهػػػا بتوظيػػػ ر اخلاصػػػة بعػػػض ادلعػػػاي( ـُٗٗٗ)كذكػػػر صػػػاحل 
الػػرب  بػػا العناصػػر البصػػرية يف إاػػار العػػرضر ك توظيػػ  الصػػوت للداللػػة علػػى خطػػ  كقػػع فيػػو ادلسػػت دـر 

اختيػػار أظلػػاط كأرجػػاـ مناسػػبة للػػنص كمتييػػز النصػػوص اذلامػػة بتنسػػيقات سلتلفػػةر كاحملافظػػة علػػى النسػػب ك 
  . الطبيعية يف الرسومات اخلطية

 :الستخدامسهولة 
ادلعػػاير اخلاصػػة : مكونػػات رئيسػػة ىػػي ةمعػػاير اسػػت داـ الربرليػػة إىل هلهػػ( ـََِِ)قٌسػػم الفػػار 

سػػهولة االسػػت داـ دكف الرجػػوع للػػدليلر كتػػوفر سػػجل عػػن اوداير كتقػػدمي : باسػػت داـ الطالػػب كتشػػمل
التغذية الراجعة كصليل اوخطاير كإتارػة الػتحكم يف كميػة ادلعلومػات كسػرعتها كاختيػار تسلسػلهار كتػوفر 

عرض اوىداؼ كتكاملهػا مػع احملتػولر : ست داـ ادلعلم كتشملكادلعاير اخلاصة با. ادلساعدة بشكل دائم
عػػػةر كعػػػرض كتػػػوفر إمكانيػػػة تغيػػػر الصػػػيا ات كادلسػػػائلر كاقػػػرتاح خطػػػ  للتػػػدريت كأنشػػػطة كمصػػػادر متنو 

ر كتنسػػػػيق هػػػػاكسػػػػهولة الػػػػدخوؿ كاخلػػػػركج من: أخػػػػرل خاصػػػػة بتشػػػػغيل الربرليػػػػة كمعػػػػاير. نتػػػػائج الطػػػػلب
.. دكف أخطػاي التشػغيل لكتابةر ككجود دليل االسػت داـر كموهوقيػةالشاشاتر كإمكانية تصحيح أخطاي ا

أخػػرل تتمثػػل يف خلػػو الربرليػػة مػػن اوخطػػاي الفنيػػة مثػػل  معػػاير( ـََِّ)ؼ الصػػاحل كخخػػركف اضػػكمػػا أ
 .التدكير اللهنائير كعدـ إمكانية الرجوع

بقة يف بنػػػػاي أداة اسػػػػتفادت الدراسػػػػة احلاليػػػػة مػػػػن ادلعػػػػاير الػػػػيت متػػػػت مناقشػػػػتها يف اودبيػػػػات السػػػػا
الدراسة الثانيػة كىػي بطاقػة لتقيػيم إنتػاج عينػة الدراسػة مػن بررليػات الوسػائ  ادلتعػددة كالػيت مت اسػت دامها 

 .لغرض الدراسة ية التعليمية اليت أعدترلأيضان لتقييم الرب 
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 الفمل الثالث
 السابقةالدراسات 

 التعليمية ياتالتمميت التعليمي للبرمجب تتعلقدراسات 

التعليميػػػة كفػػػق ظلػػػاذج التصػػػميم التعليمػػػي علػػػى  يػػػاتركػػػزت الدراسػػػات الػػػيت اىتمػػػت بإنتػػػاج الربرل
أك إنشػاي ظلػاذج  رأك إجػراي تعػديلت علػى ظلػاذج معينػة راختيار ظلوذج زلدد من با كم كبػر مػن النمػاذج

 (Bishop,1996)دراسػػػػة بيشػػػػوب : جديػػػػدة كفػػػػق مػػػػا تقتضػػػػيو ابيعػػػػة الدراسػػػػةر كمػػػػن ىػػػػذه الدراسػػػػات
لتصػميم ( ىػػُِْْ)فائقػةر كدراسػة السػويلم / لتطوير برنػامج كسػائ  متعػددة (R2D2)ظلوذج  كاست دـ
فقػػد ( ـََِٕ) ر أمػػا القػػبلف(Alessi & Trollip)خليسػػي كتركلػػب تعليميػػة باسػػت داـ ظلػػوذج  بررليػػة

 & Dick) ظلوذج ديك ككارم( ـََِٕ)ر بينما است دـ رسن (ادلشيقح)أجرل تعديلت على ظلوذج 

Carey). 
/ كسػػائ  متعػػددة نػػامجإىل تصػػميم كتطػػوير بر  (Bishop, 1996)ة بيشػػوب دراسػػىػػدفت فقػػد 

فائقة دلساعدة الطلب ادلعلما على فهم اودكار كادلمارسػات احلديثػة دلكتبػة الوسػائ  ادلتعػددة ادلدرسػيةر 
 ,Willis) ادلعػد بواسػطة كيليػز -أرػد ظلػاذج التصػميم التعليمػي البنائيػة  (R2D2) ْكمت است داـ ظلػوذج 

 د مػػػػػػنادلنػػػػػػتج علػػػػػػى عػػػػػػد الربنػػػػػػامج تملاشػػػػػػر ك جنػػػػػػامكإاػػػػػػار عمػػػػػػل دلرارػػػػػػل تصػػػػػػميم كتطػػػػػػوير الرب   (1995
عرض التعليم القائم على احلالةر كادلقاالت القصرةر كتقدمي التدريبات مػن  :تعليمية منهاالسرتاتيجيات اال

 .خلؿ احملاكاة
ادلعلمػػػػػار : مسػػػػػتمرة كمشػػػػػاركة ويػػػػػع ادلعنيػػػػػا علػػػػػى عمليػػػػػات تقػػػػػومي مت إنتػػػػػاج الربنػػػػػامج اعتمػػػػػادان 

الطلبر مصممي التعليم كاخلرباي يف عمليات التصػميم كالتطػويرر كأسػفرت أخصائي ادلكتبات ادلدرسيةر 
نتػػائج الدراسػػة عػػن تصػػميم الربنػػامج بشػػكل نػػاجح  يػػث يشػػجع ادلعلمػػا قبػػل كأهنػػاي اخلدمػػة كأخصػػائيي 
ادلكتبػػػػات علػػػػى فهػػػػم ادلمارسػػػػات ا ديػػػػدة ادلتبعػػػػة داخػػػػل مكتبػػػػة الوسػػػػائ  ادلتعػػػػددة ادلدرسػػػػية بػػػػدالن مػػػػن 

 .قليديةادلمارسات الت
تصػػػػميم برنػػػػامج راسػػػػوي يف مػػػػادة فقػػػػد أجػػػػرت دراسػػػػة ىػػػػدفت إىل  (ىػػػػػُِْْ)السػػػػويلم أمػػػػا 

تكونت ريث اختذت الدراسة ادلنهج التجرييب ك الرياضيات كتطبيقو على االبات الص  الرابع االبتدائير 
ت االبػػػة توزعػػػوا علػػػى هػػػلث رلموعػػػات رلموعػػػة ضػػػابطة كرلموعتػػػاف يريبيتػػػافر درسػػػ( َٔ) عينتهػػػا مػػػن

ا موعػػػػة الضػػػػابطة بالطريقػػػػة التقليديػػػػة بواسػػػػطة شػػػػرح ادلعلمػػػػةر بينمػػػػا اسػػػػت دمت ا موعتػػػػاف التجريبيتػػػػاف 
                                                 

   Recursive, Reflective Design and Development Model 
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عػن  (Alessi & Trollip, 1991)الربنػامج احلاسػوي الػذم أعدتػو البارثػة كفػق ظلػوذج أليسػي كتركلػب 
ت إرشػاد كتوجيػو ادلعلمػة الربنػامج صػ ا موعػة التجريبيػة اوكىل اسػت دمت ريػثمقارنة اوعداد العشريةر 

 .بدكف تدخل ادلعلمة ا موعة التجريبة الثانية واست دمتما في
عػدـ لقيػاس أهػر الربنػامج احلاسػوير كأسػفرت نتػائج الدراسػة عػن  اختبػاران صصػيليان  ت البارثػةأعدٌ 

شلػػػا يػػػدؿ علػػػى تكػػػافؤ  بػػػا ا موعػػػة الضػػػابطة كا مػػػوعتا التجػػػريبيتا كجػػػود فػػػركؽ ذات داللػػػة إرصػػػائية
 .الطريقة التقليدية مع التعلم بواسطة الربرلية التعليمية يف صقيق نواتج التعلم

ىػػدفت إىل التعػػرؼ علػػى فاعليػػة برنػػامج راسػػوي مقػػرتح يف فقػػد ( ـََِٕ)أمػػا دراسػػة القػػبلف 
عينتهػػا مػػن  تػػدريب أمنػػاي مصػػادر الػػتعلم علػػى تصػػميم التعلػػيمر اختػػذت الدراسػػة ادلػػنهج التجػػرييب كتكونػػت

معلمػػػػان يعملػػػػوف ك منػػػػاي دلراكػػػػز مصػػػػادر الػػػػتعلم ادلدرسػػػػية قيٌسػػػػموا بالتسػػػػاكم إىل رلمػػػػوعتا ضػػػػابطة ( َّ)
كيريبيػػػةر ديرٌبػػػت ا موعػػػة الضػػػابطة علػػػى احملتػػػول التعليمػػػي بطريقػػػة ادلناقشػػػة احلػػػرة بينمػػػا ديرٌبػػػت ا موعػػػة 

ارػث كاػػٌوره كفػق ظلػوذج ميعػػٌدؿ مػن ظلػوذج زلمػػد التجريبيػة ذاتيػان بواسػػطة الربنػامج احلاسػوي الػػذم أعػده الب
 Macromedia)لتصػميم التعلػيمر كأنتجػو باسػت داـ برنػامج مايكركميػديا أكهركيػر ( ـُٖٗٗ)ادلشػيقح 

Authorware) لت لي  الربرليات التعليمية. 
لقيػػػاس  الػػػذم أعػػػٌده البارػػػث( بعػػػدمال/ قبلػػػيال)تحصػػػيلي الختبػػػار ىػػػي اال أداة الدراسػػػةكانػػػت ك 
ا وانػػب ادلعرفيػػة الػػيت تضػػمنها الربنػػامجر كأسػػفرت نتػػائج الدراسػػة عػػن كجػػود تػػ هر داؿ إرصػػائيان  اكتسػػاب

لصػػػاحل ا موعػػػة التجريبيػػػة يف اكتسػػػاب أمنػػػاي مراكػػػز مصػػػادر الػػػتعلم للجوانػػػب ادلعرفيػػػة ادلتعلقػػػة بالتصػػػميم 
اسة ضركرة إجراي ادلزيػد مػن رر ككانت من أبرز توصيات الدر ؤهٌ ل كمي التعليمي شلا يدؿ على أف الربنامج فاعً 

 .او اث لقياس ا وانب اودائية لتصميم التعليم
لتعػػرؼ علػػى فاعليػػة برنػػامج تعليمػػي قػػائم علػػى تكنولوجيػػا ل( ـََِٕ)أجراىػػا رسػػن دراسػػة كيف 

يف مساعدة الب تكنولوجيا التعليم على التحصيل " ديك ككارم"ظلوذج  كفقالفائقة / الوسائ  ادلتعددة
( َٔ)كتعلم ادلهارات العملية اليت يتضمنها ادلقررر تكونػت عينػة الدراسػة مػن " التصوير الضوئي"يف مقرر 

االبػػػان مػػػن شػػػعبة تكنولوجيػػػا التعلػػػيم بكليػػػة الرتبيػػػة النوعيػػػة ببنهػػػا توزعػػػوا عشػػػوائيان علػػػى رلمػػػوعتا ضػػػابطة 
كيريبيػػةر درسػػت اوكىل ادلقػػرر باسػػت داـ الطريقػػة التقليديػػة بواسػػطة احملاضػػرات للجانػػب النظػػرم كالربنػػامج 
العملي يف ادلعمل للمهػارات العمليػةر بينمػا مت تػدريت ا موعػة التجريبيػة بواسػطة برنػامج كمبيػوتر تعليمػي 

ث كاػػػٌوره كفػػػق ظلػػػوذج ديػػػك ككػػػارم أعػػػٌده البارػػػم ذالػػػالفائقػػػة / قػػػائم علػػػى تكنولوجيػػػا الوسػػػائ  ادلتعػػػددة
(Dick &Carey) لتصميم التعليم. 

لؿ مررلػػػة يف شػػػقها اوكؿ ادلػػػنهج الوصػػػفي التحليلػػػي مػػػن خػػػ (ـََِٕ)رسػػػن  اختػػػذت دراسػػػة
تصػػميم الربنػػامج احلاسػػوير فيمػػا اعتمػػد شػػقها الثػػاين علػػى اسػػت داـ ادلػػنهج التجػػرييب الدراسػػة كالتحليػػل ل
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الدراسػػة عبػػارة عػػن اختبػػار صصػػيلي لقيػػاس  اس فاعليػػة الربنػػامجر ككانػػت أدا يػػادلتمثػػل يف مررلػػة التقػػومي لق
اكتسػػاب ا وانػػب ادلعرفيػػة إضػػافةن إىل بطاقػػة ملرظػػة لرصػػد أداي الطػػلب يف ا انػػب ادلهػػارمر كأسػػفرت 

 لجوانػب ادلعرفيػة كادلهاريػة بوجػود فػركؽالطػلب لنتائج الدراسة عن فاعلية الربنػامج التعليمػي يف اكتسػاب 
 .با ا موعتا الضابطة كالتجريبية لصاحل ا موعة التجريبية (َُ,َ)ذات داللة إرصائية عند مستول 

ميم التعليمػػػي الدراسػػػة ضػػػركرة االىتمػػػاـ باسػػػت داـ ظلػػػاذج التصػػػىػػػذه ككانػػػت مػػػن أبػػػرز توصػػػيات 
ة ادلنتجػاتر كمػا عند تصميم ادلقررات دلا تيوٌفره من خطوات إجرائية تضمن فاعليػة ككفػايكتطبيق مرارلها 

أشػػػارت الدراسػػػة إىل ضػػػركرة االسػػػتفادة مػػػن ا مكانيػػػات اذلائلػػػة الػػػيت توفرىػػػا تكنولوجيػػػا الوسػػػائ  ادلتعػػػددة 
 .ردية با ادلتعلماكالفائقة لعرض ادلفاىيم النظرية كالعملية على ردو سواي دلقابلة الفركؽ الف

ـ؛ رسػػن ََِٕلقػػبلف ىػػػر اُِْْ؛ السػػويلم Bishop 1996) اتفقػػت الدراسػػات السػػابقة
اتباعها لذسلوب ادلنظم لتصػميم التعلػيم باسػت دامها ظلػاذج التصػميم التعليمػي ادل تلفػة يف  يف (ـََِٕ
ر (Bishop, 1996)علػى التصػميم كا نتػاج كدراسػة بيشػوب  الربامج التعليميةر كقد اقتصر بعضها إنتاج

القػبلف  ىػػ؛ُِْْالسػويلم )مػن الفاعليػة كالتحقػق  بينما تعػدل الػبعض اآلخػر ذلػك إىل مررلػة التجريػب
 (.ـََِٕـ؛ رسن ََِٕ

اقتصػرت  اختلفت اودكات ادلست دمة يف الدراسات السابقة تبعان لطبيعة ىذه الدراساتر ريث
ويع ادلعنيا يف الربنػامج الػذم على االستبانات دلعرفة كجهات نظر  (Boshop, 1996)دراسة بيشوب 

االختبػػػارات التحصػػػيلية ( ـََِٕ)كالقػػػبلف ( ىػػػػُِْْ)السػػػويلم  دراسػػػتار بينمػػػا اسػػػت دمت مت إنتاجػػػو
( ـََِٕ)مػػػا أضػػػافت دراسػػػة رسػػػن فيلقيػػػاس فاعليػػػة الػػػربامج ادلنتجػػػة علػػػى اكتسػػػاب ا وانػػػب ادلعرفيػػػةر 

 .إىل جانب االختبار التحصيلي  ا انب ادلهارميفداي اولرظة لرصد ادلبطاقة 

 ئط المتعددة على نواتج تعلت مختلفة فاعلية برمجيات الوساب تتعلقدراسات 

تنوعػػػت الدراسػػػات الػػػيت ىػػػدفت إىل التحقػػػق مػػػن فاعليػػػة بررليػػػات الوسػػػائ  ادلتعػػػددة يف مرارػػػل 
 ر(Charles, 1997)تشػارلز ك  ر(Fisher, 1996)فيشػر  ات كػلن مػندراسػفقػد ىػدفت  التعلػيم العػا ر

إىل التحقػػق مػػن فاعليػػة بػػرامج كسػػائ  متعػػددة تفاعليػػة علػػى فهػػم كتطبيػػق  (Claflin, 2003)كلفلػػن ك 
إىل ( ـََِْ)ادلعلمػػػػا عمليػػػػان وسػػػػاليب كاسػػػػرتاتيجيات رديثػػػػة يف التعلػػػػيمر  فيمػػػػا ىػػػػدفت دراسػػػػة الؿ 

الوسػػائ  ادلتعػػددة يف التحصػػيل كتنميػػة مهػػارات إنتػػاج الشػػرائح ادلتزامنػػة صػػوتيانر   التحقػػق مػػن فاعليػػة بررليػػة
الوسائ  ادلتعددة يف التحصيل كتنميػة  إىل معرفة أهر بررلية( ـََِْ)فت دراسة ادلطيعي كالسيد كما ىد

 . مهارة است داـ اوجهزة كإنتاج الصور التعليمية
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إىل معرفػػة أهػػر اسػػت داـ برنػػامج كسػػائ  متعػػددة  (Fisher, 1996)فيشػػر  ىػػدفت دراسػػةفقػػد 
( ٖٔ)لتجديػد يف التعلػيمر كتكونػت عينػة الدراسػة مػن تفاعلي على فهػم كتنفيػذ ادلعلمػا ورػد أسػاليب ا

ت ا موعػػػػة الضػػػػابطة معلمػػػػان قبػػػػل كأهنػػػػاي اخلدمػػػػة توزعػػػػوا عشػػػػوائيان علػػػػى رلمػػػػوعتا ضػػػػابطة كيريبيػػػػةر تلٌقػػػػ
 يػػػةالتػػػدريب مػػػن خػػػلؿ كرشػػػة عمػػػل تقليديػػػة بػػػالعرض ادلباشػػػرر أمػػػا ا موعػػػة التجريبيػػػة فاسػػػت دمت بررل

ٌيػػدلػػدة أر  ةكسػػائ  متعػػددة تفاعليػػ باسػػت داـ  اكقػػد مت تطويرىػػ" كرشػػة العمػػل االفرتاضػػية" تبػػع سػػاعات مسي
ر بتكلفة إواليػة بلغػت أربعػة أضػعاؼ (Macromedia Authorware, Adobe Premier)برنارلي 

 .تكلفة كرشة العمل التقليدية
امتحػػػاف صصػػػيلي : ىػػػي لقيػػػاسلأدكات  عػػػدة (Fisher, 1996)فيشػػػر  اسػػػتي دمت يف دراسػػػة

لقيػػاس أهػػر الربنػػامج علػػى اكتسػػاب ادلعلمػػا للجوانػػب ادلعرفيػػة ادلتعلقػػة باالسػػلوب التعليمػػي بعػػدم / قبلػػي
م الدراسػيةر ذلادلقصودر كبطاقة ملرظػة لتقػومي أداي ادلعلمػا يف اسػت داـ اوسػلوب التعليمػي داخػل فصػو 

 قيقيػػػػة أككرشػػػػة العمػػػػل احل عينػػػػة الدراسػػػػة ضلػػػػو التػػػػدٌرب ب سػػػػلوبكاسػػػػتبانة للتعػػػػرؼ علػػػػى اياىػػػػات أفػػػػراد 
نقارنػػة نتػػائج االختبػػار التحصػػيلي للمجمػػوعتا اٌتضػػح اكتسػػاب كلتػػا ا مػػوعتا للمعػػارؼ ك . االفرتاضػػية

 .ا ا موعتا الضابطة كالتجريبيةادلطلوبة مع عدـ كجود فركؽ دالة إرصائيان ب
 كلتػػػػاضلػػػو  الضػػػابطة كالتجريبيػػػػة  ا مػػػػوعتا كجػػػػود اياىػػػات إغلابيػػػػة لػػػدل كشػػػفت الدراسػػػػة عػػػن

 واقػد رٌققػفعلػى ادلعلمػا أهنػاي اخلدمػة فقػ ر ايٌبقػت بطاقػة ادللرظػة  ريػث أفر ك الطريقتا بػنفت القػدر
 .علػػيم مقارنػػة بػػ دائهم قبػػل التػػدريبأفضػػل كبصػػورة ملحوظػػة يف تنفيػػذ أسػػاليب التجديػػد يف التعمليػػان أداين 

فهم كتنفيذ أسػلوب التجديػد يف التعلػيم كااليػاه ا غلػاي ضلػو : كبتحقيق الدراسة أهران إغلابيان على ادلتغرات
اقرترػت الدراسػة اسػت داـ الوسػائ  ادلتعػددة التفاعليػة  علػى رػد سػواير فرتاضػيةا ك كرشة العمػل احلقيقيػة 

ر الػذم يػؤهر بػو التعلػيم ادلباشػر يف اكتسػاب الة لتطػوير ادلعلمػا بػنفت القػدريث ؽلكن أف توٌفر كسيلة فعٌ 
 .ادلعارؼ كادلهارات

لتعػػػػرؼ علػػػػى تػػػػ هر اسػػػػت داـ لدراسػػػػة  (Charles, 1997)كيف ذات الصػػػػدد أجػػػػرل تشػػػػارلز 
علػػػى فهػػػم معػػػاير تػػػدريت الرياضػػػيات ( فهػػػم التػػػدريت)دعى ة تيػػػكسػػػائ  متعػػػددة تفاعليػػػ يػػػةادلعلمػػػا لربرل

جياهتم التدريسػػيةر اختػػذت الدراسػػة مػػنهج دراسػػة احلالػػةر كتكونػػت كتطبيقهػػا داخػػل الفصػػل بتغيػػر اسػػرتاتي
دلسػاعدة ادلعلمػا علػى  ت صػمميتالػ يػةرلاضيات أهنػاي اخلدمػة اسػت دمن الرب العينة من هلث معلمات ري

عػػٌدة بواسػػطة ا لػػت الػػوا، دلدرسػػي الرياضػػيات 
ي
لتطػػوير ادلمارسػػات  ٓ(NCTM)فهػػم كتطبيػػق ادلعػػاير ادل

تعتمػػػد علػػػى تػػػدريت ادلفػػػاىيم بػػػدالن مػػػن ادلمارسػػػات التقليديػػػة ادلعتمػػػدة علػػػى الرتكيػػػز علػػػى التدريسػػػية الػػػيت 
 .تدريت العمليات احلسابية فق 
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ر ككانػػت أدكات يػػةسػػاعة السػت داـ الربرل( ُْ -َُ)أمضػت عينػػة الدراسػة فػػرتة تػرتاكح مػػا بػا 
عرفيػػةر إضػػافةن إىل ادللرظػػة بعػػدم لتقػػومي اكتسػػاب ا وانػػب ادل/ الدراسػػة عبػػارة عػػن اختبػػار صصػػيلي قبلػػي

 .أهناي التدريت كادلقابلة مع أفراد العينة
كانت نتائج الدراسة إغلابية على ادلعلمػة اوكىل يف اكتسػاب ا وانػب ادلعرفيػة كادلهاريػة علػى رػد 

ريث أبدت فهمػان للمعػاير كتطبيقػان ذلػا مػن خػلؿ اسػت داـ اسػرتاتيجبات تدريسػية جديػدة داخػل  رسواي
بينما مل ييؤهٌر الربنامج على  رأما ادلعلمة الثانية فكانت النتائج إغلابية يف اكتساب ا وانب ادلعرفيةالفصلر 

اكتسػػػارا للجوانػػػب ادلهاريػػػةر أمػػػا ادلعلمػػػة الثالثػػػة فلػػػم تبػػػدم اكتسػػػابان وم مػػػن ا وانػػػب ادلعرفيػػػة أك ادلهاريػػػة 
 . ريث ظٌلت شلارساهتا التدريسية تقليدية

كسػائ   يػةىدفت إىل التعرؼ على فاعليػة اسػت داـ بررل (Claflin, 2003)كما أجرل كلفلن 
لتنميػػة مهػػارات ادلعلمػػا علػػى اسػػت داـ اسػػرتاتيجية التعلػػيم ادلعتمػػد علػػى او ػػاث داخػػل  ةمتعػػددة تفاعليػػ

 يػةمعلما متطوعا للمررلة ادلتوسطة اسػت دموا الربرل( ٖ)الفصوؿ الدراسيةر كتكونت عينة الدراسة من 
 .لتعلم ادلهارات كادلعارؼ اللزمة لتقدمي التعليم ادلعتمد على او اث داخل فصوذلم

علػى عػركض توضػيحية تفاعليػة كمػا  يػةالربرل تاختذت الدراسػة ادلػنهج التجػرييب ريػث ارتػو كقد 
ر كقػػػد اسػػػت دمت يف ىػػػذه الدراسػػػة هػػػلث ػلتػػػوم علػػػى أسػػػكلة للتقػػػومي الػػػذا  دلػػػيلن للمتػػػدرب اأرفػػػق معهػػػ

كالثانيػػػػة بطاقػػػػة لتقػػػػومي  يػػػػةها الربرلتاوكىل اختبػػػػار صصػػػػيلي للجوانػػػػب ادلعرفيػػػػة الػػػػيت تضػػػػمن: ت للقيػػػػاسأدكا
مستول اوداي ادلهارم يف است داـ االسػرتاتيجيةر كالثالثػة اسػتبانة لقيػاس اياىػات ادلعلمػا ضلػو اسػت داـ 

 .ك داة للتعلم  يةالربرل
 عدـ كجود ت هر داؿ إرصػائيان يف اكتسػاب إىل (Claflin, 2003)كلفلن أشارت نتائج دراسة  
بػػػالر م مػػػن كجػػػود فػػػركؽ يف ادلتوسػػػطات بػػػا االختبػػػارين القبلػػػي كالبعػػػدمر  يػػػةادلعلومػػػات مػػػن خػػػلؿ الربرل

إضافةن إىل ما أسفرت عنو نتائج االستبياف بعدـ رضا أفراد العينة عن الربنامج نتيجة دلعوقات تقنية خاصػة 
كػاف متارػان   يػةاز الورػداتر بػالر م مػن إشػادهتم بػ ف الػتعلم مػن خػلؿ الربرلككذلك صعوبة اجتي يةبالربرل

اسػتفادهتم مػن كتيػب ادلتػدرب ادلرفػق مػع  علىبشكل دائم مقارنة بالطريقة التقليديةر كقد أكد أفراد العينة 
ت ىامػة زكدتنػا نتػائج الدراسػة نعلومػار كقد كالذم يوضح كيفية تطبيق االسرتاتيجية داخل الفصل يةالربرل

رػػوؿ سلتلػػ  النػػواري الفنيػػة الػػيت غلػػب مراعاهتػػا قبػػل اسػػت داـ بػػرامج الوسػػائ  ادلتعػػددة التفاعليػػة كوسػػيلة 
 .لتطوير أداي ادلعلما

 علػػػػػىالوسػػػػػائ   ةمتعػػػػػدد راسػػػػػوبية يػػػػػةرلتحديػػػػػد فاعليػػػػػة بر ل( ـََِْ)كيف دراسػػػػػة أجراىػػػػػا الؿ 
ب كليػة الرتبيػة عامعػة وتيان لدل عينػة مػن اػلالتحصيل الدراسي كتنمية مهارات إنتاج الشرائح ادلتزامنة ص

درسػت ا موعػة ريػث قيٌسموا إىل رلموعتا ضابطة كيريبيةر  االبان  (َٓ)كتكونت عينتها من أـ القرلر 
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الضػػػابطة احملتػػػول التعليمػػػي باسػػػت داـ الطريقػػػة التقليديػػػة ادلعتمػػػدة علػػػى احملاضػػػرة كالعػػػرض العملػػػي بينمػػػا 
 ر(اػلب ٕ-ٓ)بػنم  ا موعػات الصػغرة  التجريبية برنامج كسائ  متعددة تعليمياست دمت ا موعة 

الوسػائ   يػةعن كجود فركؽ ذات داللة إرصائية شلا يدؿ علػى فاعليػة اسػت داـ بررل هاقد أسفرت نتائجك 
 .ادلتعددة

ى علػ كأنتجتهػا شػركة الػدلتا لتكنولوجيػا احلاسػبات (ـََِْ)الؿ ية اليت صٌممها الربرلت اعتمد
مػع تػوفر  رعرض احملتول بواسػطة النصػوص كالصػور كالرسػـو ادلتحركػة كلقطػات الفيػديو للمهػارات اودائيػة

سػػػجلن لنشػػػاط كػػػل االػػػب ػلتػػػوم علػػػى ا رشػػػادات  اإمكانيػػػة التنقػػػل إىل اومػػػاـ أك اخللػػػ ر كأيرفػػػق معهػػػ
دلناقشة احلرة مع ادلعلػم ا لرظاتر مع إتارة الفرصة للطلبكأماكن لتدكين ادل يةاللزمة الست داـ الربرل

لقيػاس اكتسػاب ا وانػب ادلعرفيػة يف مسػتويات  ان صصػيلي ان اختبار كقد است دـ البارث ر يةبعد عرض الربرل
التػػػذكر كالفهػػػم كالتطبيػػػقر إضػػػافةن إىل بطاقػػػة ملرظػػػة لقيػػػاس اوداي ادلهػػػارم للطػػػلب يف تصػػػميم كإنتػػػاج 

 .الشرائح ادلتزامنة صوتيان 

علػى فاعليػة للتعػرؼ ىػدفت دراسػة ( ـََِْ)جػرل كػله مػن ادلطيعػي كالسػيد كيف السياؽ ذاتػو أ
كسػػائ  متعػػددة ب سػػلوب العػػرض ا مػػاعي يف تػػدريت إنتػػاج الصػػور التعليميػػة علػػى عػػددو  يػػةاسػػت داـ بررل

تػػػوفر الوقػػػت الػػػلـز  -صقيػػػق درجػػػة ا تقػػػاف -اوداي ادلهػػػارم -التحصػػػيل ادلعػػػريف: مػػػن نػػػواتج الػػػتعلم كىػػػي
إنتػػػاج الصػػػور "تحقيػػػق أىػػػداؼ الدراسػػػة صػػػٌمم البارثػػػاف بررليػػػة كسػػػائ  متعػػػددة تعليميػػػة دلقػػػرر للػػػتعٌلمر كل
ر (MS PowerPoint)برنػػامج مايكركسػػوفت بوربوينػػت : باسػػت داـ عػػدد مػػن الػػربامج منهػػا" التعليميػػة

 .(Free Hand)كبرنامج فرم ىاند 

 كليػػة ادلعلمػػا ادلسػػجلاب االػػبو ( ََُ)مػػن  تهػػاتكونػػت عينك دراسػػة ادلػػنهج التجػػرييب الاختػػذت 
كالػػػيت يػػػدرس فيهػػػا إنتػػػاج الصػػػور الفوتو رافيػػػة التعليميػػػةر كمت تقسػػػيمهم إىل  نقػػػرر إنتػػػاج الوسػػػائل التعليميػػػة

درسػػت ا موعػػة الضػػابطة احملتػػول بالطريقػػة التقليديػػة ادلعتمػػدة علػػى احملاضػػرةر ر رلمػػوعتا ضػػابطة كيريبيػػة
ر ككانػػػت أداتػػػا ب سػػػلوب العػػػرض ا مػػػاعي الوسػػػائ  ادلتعػػػددة ةيػػػبينمػػػا اسػػػت دمت ا موعػػػة التجريبيػػػة بررل

اختبار صصيلي لقياس اكتساب الطلب للجوانب ادلعرفية ادلتعلقة بإنتاج الصػور الفوتو رافيػة : علاالدراسة 
إضػػػافةن إىل اختبػػػار عملػػػي لقيػػػاس مهػػػارات الطػػػلب عنػػػد اسػػػت داـ أجهػػػزة ادلعمػػػل الفوتػػػو رايف  رالتعليميػػػة

 .  نتاج الصور الفوتو رافية التعليمية

كجػػػود فػػػركؽ ذات داللػػػة إرصػػػائية بػػػا  عػػػن (ـََِْ)دراسػػػة ادلطيعػػػي كالسػػػيد  نتػػػائج كشػػػفت
 ينمػػا رققػػت ا موعتػػافبة التجريبيػػةر ا مػػوعتا الضػػابطة كالتجريبيػػة يف التحصػػيل ادلعػػريف لصػػاحل ا موعػػ

ر أمػا عػن %َّكلكن ا موعة التجريبية اختصػرت الػزمن الػلـز نقػدار  رنتائجان متقاربة يف اوداي ادلهارم
مػػػن درجػػة االختبػػػار التحصػػػيلي فقػػد رٌقػػػق اػػػلب ا موعػػػة % َٖمسػػتول ا تقػػػاف كىػػػو احلصػػوؿ علػػػى 
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كانػػػت أبػػػرز ت كسػػػبان يف الػػػتعلم لدرجػػػة ا تقػػػافر ك رققػػػ قػػػد يػػػةالتجريبيػػػة نتائجػػػان أفضػػػل شلػػػا يعػػػ، أف الربرل
توصػػيات الدراسػػة ضػػركرة االىتمػػاـ بػػربامج إعػػداد ادلعلمػػا يف الكليػػات كا امعػػات علػػى التقنيػػات احلديثػػة 

 .كطاصة تقنية الوسائ  ادلتعددة
ـ؛ ادلطيعػػػػي كالسػػػػيد ََِْ؛ الؿ Charles 1997؛ Fisher 1996)اتفقػػػػت الدراسػػػػات 

التحصػػػيل ادلعػػػريفر تنميػػػة : الوسػػػائ  ادلتعػػػددة علػػػى سلتلػػػ  نػػػواتج الػػػتعلميػػػات ى فاعليػػػة بررلعلػػػ (ـََِْ
ضلػػػو اسػػػت داـ  ا غلػػػاي مسػػػتول ا تقػػػافر االيػػػاهزيػػػادة ادلهػػػارات العمليػػػةر اختصػػػار الػػػزمن الػػػلـز للػػػتعلمر 
يػػة يف بسػػبب كجػػود معوقػػات تقن (Claflin 2003)الوسػػائ  ادلتعػػددةر كاختلفػػت عنهػػا دراسػػة كلفلػػن 

 .الربرلية

 نتاا مواد تعلت إلكترونيةإل تدريب المعلمينب تتعلقدراسات 

تنوعػػػػت الدراسػػػػات الػػػػيت ىػػػػدفت إىل تنميػػػػة مهػػػػارات الطػػػػلب ادلعلمػػػػا  نتػػػػاج ادلػػػػواد التعليميػػػػة  
 ,Idzal)ادل تلفػػةر كتػػدريب ادلعلمػػا علػػى اسػػت داـ أدكات تػػ لي  الوسػػائ  ادلتعػػددة يف دراسػػة خيػػدزاؿ 

علػػػى اسػػػتعداد كاياىػػػات ارسػػػاهتم التعليميػػػةر كالتعػػػرؼ تغيػػػر سػػػلوكهم كشلكمعرفػػػة أهػػػر ذلػػػك علػػػى  (1997
تػػدريب ر ك (Moulton, 2005) مولتػػوفادلعلمػػا ضلػػو دمػػج التقنيػػة داخػػل الفصػػوؿ الدراسػػية يف دراسػػة 

ج العػػركض التعلػػيم ادلػػربمج باسػػت داـ اخلػػرائ  االنسػػيابية يف برنػػام يػػاتتصػػميم كإنتػػاج بررلادلعلمػػا علػػى 
 (.ـََِّ)العملية لشرائح الكمبيوتر يف دراسة إمساعيل 

التعليميػة فقػد ىػدفت إىل  كيف رلاؿ إكساب الطلب ادلعلما مهارات تصميم كإنتػاج الربرليػات
؛ ـََِٕاحلجػيلف ؛ ـََِٔسعفاف ؛ ـََِٓعبداحلميد ؛ ـََُِالرباكم ) اتدراسالمن  ذلك كله 
مت ضػمن مقػررات خاصػة بتصػميم كإنتػاج دٌ قيػويعػان تلفة كلكنهػا نداخل كأساليب سل( ـََِْالصواؼ 

 .التعليمية ياتالربرل
دفت إىل معرفة أهر تدريب ادلعلما على اسػت داـ ىدراسةن  (Idzal, 1997)فقد أجرل خيدزاؿ 

أرػػد أدكات تػػ لي  الوسػػائ  ادلتعػػددة يف تغيػػر نظػػرهتم كشلارسػػاهتم التعليميػػةر كتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػن 
هػػػلث معلمػػػا للمػػػررلتا ادلتوسػػػطة كالثانويػػػة مػػػن ختصصػػػات سلتلفػػػة أهنػػػوا سػػػت جلسػػػات للتػػػدر ب علػػػى 

 .ت لي  الوسائ  ادلتعددةل (ToolBook 3.0)است داـ برنامج 
اختػػػذت الدراسػػػة ادلػػػنهج التجػػػرييب لدراسػػػة احلالػػػة ريػػػث مت وػػػع ادلعلومػػػات باسػػػت داـ عػػػدد مػػػن 

التوهيػػػػػػق لعمليػػػػػػات الػػػػػػتعلم خػػػػػػلؿ ا لسػػػػػػات التدريبيػػػػػػة بالتسػػػػػػجيلت الصػػػػػػوتية كتػػػػػػدكين : اودكات منهػػػػػػا
فػػػػراد العينػػػػة خػػػػلؿ ا لسػػػػات ادللرظػػػػاتر ادلقػػػػابلت كاالسػػػػتباناتر كتقيػػػػيم اوعمػػػػاؿ ادلنتجػػػػة بواسػػػػطة أ

 .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 
شػطة كمػواد تعلػم التصميم ادلتفرع للمواضيع التعليميةر تغػر شلارسػات ادلعلمػا التعليميػة لتشػمل تصػميم أن

 .ةلتنمية مهارات التفكر التعاكين كاست داـ أدكات سلتلفة للتقومي بشكل أكثر إبداعي

لتػػػ لي   (ToolBook 3.0)إىل أف اوداة  (Idzal, 1997)خيػػػدزاؿ أشػػػارت نتػػػائج دراسػػػة 
 MS)الوسػػػػػػائ  ادلتعػػػػػػػددة كانػػػػػػػت معقػػػػػػػدة علػػػػػػػى ادلعلمػػػػػػػا كأف برنػػػػػػػامج مايكركسػػػػػػػوفت بوربوينػػػػػػػت 

PowerPoint)  كلكنػػو اونسػػب بػػدالن مػػن تبػػ، أداة  رزلػػدكد الوظػػائ  كا مكانيػػات مػػع أنػػوأسػػهل منػػو
معقدة للمعلما ك كؿ تدريب ذلم على أدكات ت لي  الوسػائ   ادلتعػددةر إضػافةن إىل ذلػك فػإف التصػميم 

غػػرت بعػػض ادلتفػػرع للمواضػػيع التعليميػػة أصػػبح جػػزينا ال يتجػػزأ مػػن الثقافػػة التدريسػػية لػػدل ادلعلمػػار كمػػا ت
شلارساهتم التدريسية ف صبحوا يصمموف أنشػطة تعتمػد علػى اسػت داـ احلاسػب اآل  فيمػا كػاف التغػر ضلػو 

 اقرترت الدراسػة تبػ، التجربػة باعتبارىػا ظلوذجػان ناجحػان لتطػويرقػدك  راست داـ أدكات سلتلفة للتقومي افيفػان 
 .   ادلتعددةأداي ادلعلما يف است داـ اوجهزة كالربامج  نتاج الوسائ

إىل معرفػػػة أهػػػر برنػػػامج تػػػدرييب يف موضػػػوع  (Moulton, 2005)مولتػػػوف  ىػػػدفت دراسػػػةكمػػػا 
الوسػػػػائ  ادلتعػػػػددة علػػػػى اياىػػػػات ادلعلمػػػػا كاسػػػػتعداداهتم ضلػػػػو دمػػػػج التقنيػػػػة داخػػػػل الفصػػػػوؿ الدراسػػػػيةر 

ضػمن مشػركع مدتػو  معلمػان للمػررلتا ادلتوسػطة كاالبتدائيػة تلقػوا تػدريبان ( ِٔ)كتكونت عينػة الدراسػة مػن 
بعػدم لقيػاس التغػر يف االيػاه / مخت سنواتر كقد اختذت الدراسة ادلنهج التجرييب بتطبيػق امتحػاف قبلػي

بعػػد سػػنة مػػن التػػدريبر كأشػػارت النتػػائج إىل تغػػرات إغلابيػػة يف اياىػػات ادلعلمػػا ضلػػو اسػػت داـ الوسػػائ  
 . لربنامج على اياىات ادلعلما كاستعدادهتمادلتعددة داخل الفصوؿ الدراسية شلا يؤكد أهر است داـ ا

لتعػػػرؼ علػػػى أهػػػر اسػػػت داـ اخلػػػرائ  ا نسػػػيابية يف فهػػػدفت دراسػػػتو إىل ا( ـََِّ)مساعيػػػل أمػػا إ
الػػتعلم ادلػػربمجر  يػػةبرنػػامج العػػركض العمليػػة لشػػرائح الكمبيػػوتر علػػى اكتسػػاب مهػػارات تصػػميم كإنتػػاج بررل

البعػػدم ذك ا موعػػة الوارػػدة لتحديػػد فاعليػػة الربنػػامج ادلقػػرتحر  /اختػػذت الدراسػػة ادلػػنهج التجػػرييب القبلػػيك 
االبان كاالبة من كلية الرتبية عامعة الكويت كادلسجلا نقػرر احلاسػوب ( َِ)كتكونت عينة الدراسة من 

 . يف الرتبية

علػػػى ىيكػػػة كتيػػػب  (Flow Chart)مت إعػػػداد الربنػػػامج ادلقػػػرتح السػػػت داـ اخلػػػرائ  ا نسػػػيابية 
تعليمي مزكد باومثلة التوضيحية كادلراجع العلمية ادلساعدة لتنفيذ أنشطة الربنامجر كقد مت تطبيػق الربنػامج 

كاسػػػػتغرؽ ذلػػػػك أربعػػػػة أسػػػػابيع بواقػػػػع أربػػػػع سػػػػاعات  اسػػػػبادلقػػػػرتح ب سػػػػلوب التػػػػدريب العملػػػػي نعمػػػػل احل
 سػلوب الػتعلم ادلػربمجر كمتثلػت أداتػا الدراسػة يف ختصصػو بتعليميػة  رليػةأسبوعيانر بعدىا نٌفذ كل االػب بر 

بعػػػػدم لقيػػػػاس اكتسػػػػاب ا وانػػػػب ادلعرفيػػػػة للمفػػػػاىيم الػػػػيت تضػػػػمنها الربنػػػػامج / اختبػػػػار صصػػػػيلي قبلػػػػي: يف
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الػػػتعلم ادلػػػربمج الػػػيت  يػػػاترلر ادلقػػػرتحر إضػػػافةن إىل بطاقػػػة تقيػػػيم ادلهػػػارات اودائيػػػة مت تطبيقهػػػا بعػػػديان لتقيػػػيم ب
 .أنتجها الطلب

عن فاعلية الربنامج ادلقرتح بوجود فركؽ دالة إرصػائيان  (ـََِّ)مساعيل إ نتائج دراسة أسفرت 
با التطبيقا القبلي كالبعدم للختبار التحصيلي على اكتساب ادلعلومػات الػيت تضػمنها الربنػامج  نتػاج 

قػػة كػػاف الربنػػامج الػػتعلم ادلػػربمجر كعنػػد تقيػػيم اوعمػػاؿ ادلنتجػػة بواسػػطة الطػػلب باسػػت داـ البطا يػػاتبررل
مػػػػؤهران علػػػػى اكتسػػػػاب ادلهػػػػارات العمليػػػػة اللزمػػػػة ل نتػػػػاج ريػػػػث بلغػػػػت النسػػػػبة ادلكويػػػػة يف إوػػػػا  البطاقػػػػة 

ر ككانػػػت أبػػػرز توصػػػيات الدراسػػػة ضػػػركرة االىتمػػػاـ بتػػػدريب ادلعلمػػػا علػػػى اخػػػتلؼ ختصصػػػاهتم %(ٖٗ)
 . ادلقرراتتعلم مربمج الست دامها يف تدريت  ياتعلى مهارات تصميم كإنتاج بررل
ىػػػػدفت إىل تطػػػػوير منظومػػػػة تعليميػػػػة كتطبيقهػػػػا  كسػػػػاب فقػػػػد ( ـََُِ)أمػػػػا دراسػػػػة الػػػػرباكم 

الكمبيػػػػوتر متعػػػػػددة  يػػػػاتالطػػػػلب ادلعلمػػػػا ادلعلومػػػػات كادلهػػػػػارات اودائيػػػػة اللزمػػػػة لتصػػػػميم كإنتػػػػػاج بررل
ةر كقػػد تطلػػب الوسػػائلر اختػػذت الدراسػػة مػػنهج أسػػلوب الػػنظم بتطبيػػق ظلػػوذج تصػػميم ادلنظومػػات التعليميػػ

تنفيذه است داـ ادلنهج الوصفي التحليلي لتحديد النموذج ادلنظومي ادللئم كخصائصور كاست داـ ادلنهج 
كتطبيقػػو لقيػػاس أهػػره علػػى صصػػيل الطػػلب كتنميػػة  تجػػرييب يف توظيػػ  ظلػػوذج التصػػميم التعليمػػي ادلقػػرتحال

 .مهاراهتم اودائية يف إنتاج الربرليات التعليمية
 ةكمبيػػػػػوتر تعليميػػػػػ  يػػػػػةاوكؿ بررل: نظومػػػػػة التعليميػػػػػة ادلنتجػػػػػة مػػػػػن هلهػػػػػة أركػػػػػاف رئيسػػػػػةنػػػػػت ادلتكوٌ 

ر %َٖبنسػبة ال تقػل عػن  اعلػى الطالػب اجتيازىػك للمتطلبات ادلعرفية اللزمػة لدراسػة التصػميم التعليمػي 
لوسػائ  كىػو الكمبيػوتر التعليميػة متعػددة ا يػاتعػرض التصػميم التعليمػي لربرلت ةكمبيوتر تعليمي  يةرليليو بر 

احملتول ادلستهدؼر كالثالث كتيب للمتعلم ػلتوم على اونشطة التعليمية كظلاذج التصػميم الػورقي اللزمػة 
ة مػػػػن نػػػػوع التػػػػدريت تعليميػػػػال يػػػػاتويػػػػع الربرلكانػػػػت لتصػػػػميم كإنتػػػػاج بررليػػػػة كسػػػػائ  متعػػػػددة تعليميػػػػةر ك 

 .م التعليمي الذم اقرترو البارثايٌورت للست داـ الفردم كفق ظلوذج التصمي (Tutorial)اخلصوصي 
مػػػن اػػػلب تكنولوجيػػػا التعلػػػيم أهنػػػوا دراسػػػة بعػػػض ادلقػػػػررات ( ْٓ)تكونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػن 

كتطوعػػػػػوا للنضػػػػػماـ إىل يربػػػػػة  (Authorware)ادلتعلقػػػػػة باسػػػػػت داـ احلاسػػػػػب اآل  كبرنػػػػػامج التػػػػػ لي  
سػػت داـ اوجهػػزة للػػتعلم كا نتػػاجر البحػػث كالتواجػػد نعمػػل احلاسػػب اآل  يف فػػرتات زلػػددة تسػػمح ذلػػم با

اػلب للتجريػب علػى رلموعػة ( ٖ)اسػتطلعيان علػى رلموعػة صػغرة ك يػةالب لتجريب الربرل( ّ)منهم 
 .االبان لتجربة البحث( ّْ)أكرب ك

بعػػػدم لقيػػػاس أهػػػر / اختبػػػار صصػػػيلي قبلػػػي: عبػػػارة عػػػن( ـََُِ)الػػػرباكم كانػػػت أداتػػػا دراسػػػة 
التعليميػػةر كبطاقػػة  ادلعرفيػػة دلرارػػل التصػػميم التعليمػػي لربرليػػات الكمبيػػوتر ادلنظومػػة علػػى اكتسػػاب ا وانػػب

نسػػتول السػػلوؾ ادلػػدخلي   تطبيقهػػا  ةتعليميػػ يػػةتقيػػيم ادلنػػتج مت تطبيقهػػا قبليػػان ريػػث أنػػتج كػػل االػػب بررل
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نتػػائج  تعليميػػةر كقػػد أسػػفرتبعػػديان لقيػػاس اكتسػػاب ادلهػػارات اودائيػػة اخلاصػػة بتصػػميم كإنتػػاج الربرليػػات ال
عػػن كجػػود تػػ هر داؿ إرصػػائيان للمنظومػػة ادلقرترػػة شلػػا يػػدؿ علػػى رجػػم تػػ هر مرتفػػع للمنظومػػة يف الدراسػػة 

 .اكتساب ا وانب ادلعرفية كادلهارية اللزمة لتصميم كإنتاج بررليات الوسائ  ادلتعددة التعليمية

كػل مػن الػنم    لتعرؼ علػى أهػر اخػتلؼدراسة ل (ـََِٓ)كيف ذات الصدد أجرل عبداحلميد 
تعلػػػػم ذا  باسػػػػت داـ ادلوديػػػػوالت التعليميػػػػة مػػػػن خػػػػلؿ الكمبيػػػػوترر تعلػػػػم بالطريقػػػػة التقليديػػػػة )التعليمػػػػي 

علػػػػػى ( علمػػػػػير أدير صػػػػػناعير تكنولوجيػػػػػا التعلػػػػػيم)ر كالت صػػػػػص اوكػػػػػادؽلي (ادلعتمػػػػػدة علػػػػػى احملاضػػػػػرة
نمػوذج التصػميم التعليمػي ادلقػرتحر اكتساب كفايات التصػميم التعليمػي لربرليػات الػتعلم ا لكػرتكين كفقػان ل

االبػػػان مػػػن برنػػػامج الػػػدبلـو الرتبػػػوم كادلسػػػجلا نقػػػرر إنتػػػاج الربرليػػػات ( ٔٓ)تكونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػن 
 (. ْ×ِ)رلموعات كفق التصميم  (ٖ) التعليميةر قيٌسموا إىل

صػػػػػميم اختػػػػذت الدراسػػػػػة ادلػػػػنهج الوصػػػػػفي التحليلػػػػػي للتوص ػػػػل إىل قائمػػػػػة بالكفايػػػػات اللزمػػػػػة للت
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 

قائمة بكفايػات : دراسة على أربع أدكات ىيلااعتمدت ر كقد الكفايات ادلقرترة على أفراد عينة الدراسة
التصػػػػػميم التعليمػػػػػي لربرليػػػػػات الػػػػػتعلم ا لكػػػػػرتكينر كاختبػػػػػار صصػػػػػيلي لقيػػػػػاس اكتسػػػػػاب ا وانػػػػػب ادلعرفيػػػػػة 
لكفايػػػػات التصػػػػميم التعليمػػػػير كمقيػػػػاس االيػػػػاه ضلػػػػو التصػػػػميم التعليمػػػػير كبطاقػػػػة تقيػػػػيم إنتػػػػاج الطػػػػلب 

 .مية كويعها من إعداد البارثلعمليات تصميم كإنتاج الربرليات التعلي

مررلػػة التحليػػلر مررلػػة التصػػميمر مررلػػة : تىكػػوَّف النمػػوذج ادلقػػرتح مػػن مخػػت مرارػػل رئيسػػة ىػػي
إعػػداد السػػيناريور مررلػػة التنفيػػذر مررلػػة الضػػب  كاالسػػت داـر كأسػػفرت نتػػائج الدراسػػة عػػن كجػػود فػػركؽ 

ؽلي علػػى اكتسػػاب الطػػلب ادلعلمػػا ذات داللػػة إرصػػائية لكػػل مػػن الػػنم  التعليمػػي كالت صػػص اوكػػاد
 وانب ادلعرفية كاالياىات كا وانب ادلهاريػة ر ريػث رققػت رلموعػات يف الكفايات التصميم التعليمي 

أفضػػػل مػػػن ا موعػػػات الػػػيت درسػػػت باسػػػت داـ الطريقػػػة  ـ ادلوديػػػوالت الكمبيوتريػػػة نتػػػائجالػػػتعلم باسػػػت دا
وجيػػػػػا التعلػػػػػيم أفضػػػػػل ا موعػػػػػات يليهػػػػػا اػػػػػلب التقليديػػػػػةر كمػػػػػا كانػػػػػت رلموعػػػػػة اػػػػػلب ختصػػػػػص تكنول

 .الت صص العلمي

ضػػػركرة إشػػراؾ ادلعلمػػػا يف مرارػػل تصػػػميم  (ـََِٓ)عبداحلميػػد  كانػػت أبػػػرز توصػػيات دراسػػػة
كإنتػػاج الربرليػػات التعليميػػة أك ضػػمن فريػػق عمػػل كعػػدـ االعتمػػاد علػػى الربرليػػات ادلنتجػػة مػػن قبػػل شػػركات 

ادلعلمػػػػا نهػػػػارات التصػػػػميم التعليمػػػػي اللزمػػػػة  نتػػػػاج الربرليػػػػات  ياريػػػػةر كمػػػػا أشػػػػارت إىل ضػػػػركرة تزكيػػػػد
 .التعليمية بواسطة مقررات خاصة بالتصميم التعليمي أك عن اريق تقدمي دكرات تدريبية أهناي اخلدمة
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لتحق ق مػن فاعليػة تصػميم تعليمػي أكتومػا  لتعلػيم إنتػاج دراسة ل( ـََِٔ)كما أجرل سعفاف 
ددة على كل من التحصيل ادلعريف كاوداي ادلهارمر اختػذت الدراسػة ادلػنهج التجػرييب بررليات الوسائ  ادلتع
االبػػان مػػن قسػػم تكنولوجيػػا التعلػػيم أكملػػوا دراسػػة مقػػرر الربرلػػة بلغػػة فيجػػواؿ ( َٔ)كتكونػػت عينتهػػا مػػن 

رلموعػة ضػابطة :   انضموا لتجربة البحث ريػث قيٌسػموا إىل هػلث رلموعػات (Visual Basic)بيسك 
رلموعتػػاف يريبيتػػافر درسػػت ا موعػػة التجريبيػػة اوكىل بواسػػطة بررليػػة كسػػائ  متعػػددة مبنيػػة علػػى نظػػاـ ك 

لتصػػميم " دكرة إنتػػاج الربرليػػة التعليميػػة"تصػػميم تعليمػػي أكتومػػا  مػػن إعػػداد البارػػث تناكلػػت ظلػػوذج الفػػار 
علػػى  ةكسػػائ  متعػػددة  ػػر مبنيػػ ةيػػالتعلػػيم كمحتػػول تعليمػػير بينمػػا درسػػت ا موعػػة التجريبيػػة الثانيػػة بربرل

نظاـ التصميم التعليمي اوكتوما  من إعداد البارث أيضانر كدرست ا موعة الضابطة بالطريقة التقليدية 
 .ادلعتمدة على الشرح النظرم

اختبػػػار صصػػػيلي لقيػػػاس اكتسػػػاب ا وانػػػب : اعتمػػػدت الدراسػػػة علػػػى هػػػلث أدكات للقيػػػاس ىػػػي
 تج ككلعلػػػػػػا مػػػػػػن إعػػػػػػداد البارػػػػػػثر إضػػػػػػافةن إىل اختبػػػػػػار ادلكونػػػػػػات لفلصلػػػػػػافادلعرفيػػػػػػة كبطاقػػػػػػة تقيػػػػػػيم ادلنػػػػػػ

(Flanagan) علػػػى ا ػػػاؿ ( معتمػػػدين/ مسػػػتقلا)سػػػلوب ادلعػػػريف إىل رػػػدؼ تصػػػني  الدارسػػػا كفػػػق او
 .ا دراكي

اختٌصت الدراسة بتصػميم نظػاـ أكتومػا  يف تعلػيم خطػوات التصػميم التعليمػي دلسػاعدة كإرشػاد 
عمليػػة إنتػػاج بررليػػات الوسػػائ  ادلتعػػددةر كاقتصػػر إنتػػاج ىػػذا النظػػاـ علػػى بررليػػة منتجػػة ادلصػػمما خػػلؿ 

بواسػػػػطة البارػػػػث تتنػػػػاكؿ مررلػػػػة التصػػػػميم ك رػػػػد مرارػػػػل التصػػػػميم التعليمػػػػي بتطبيػػػػق أدكات التصػػػػميم 
خيػارات ر ريػث تيػوٌفر الربرليػة مسػارات ك (نظاـ دعم اوداي ا لكرتكين -النظم اخلبرة)التعليمي اوكتوما  

ناسػب فكػة ادلبتػػدئا تل يػةمتفرعػة بنػاين علػى زلػددات ؽلكػن اختيارىػا قبػل الػػدخوؿ للربرليػة مثػل عػرض الربرل
 (.ا تقاف= من فضةر مستول التعلم= من فضر اخلربة= التحفيز)باختيار احملددات 

 عػن فاعليػة التصػميم التعليمػي اوكتومػا  علػى كػل مػن (ـََِٔ)سػعفاف  أسفرت نتائج دراسػة
ركؽ ذات داللػة التحصيل ادلعريف كاوداي ادلهارم لتعليم إنتاج بررليات الوسائ  ادلتعددةر ريػث كجػدت فػ

بػػػػا العينػػػػات الضػػػػابطة كالتجريبيػػػػة لصػػػػاحل العينػػػػة التجريبيػػػػة اوكىل الػػػػيت  (َٓ,َ)إرصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتول 
ائيان يف اوسػلوب ادلعػريف درست باست داـ نظػاـ التصػميم التعليمػي اوكتومػا ر كمػا كجػد تػ هر داؿ إرصػ

 .على كل من التحصيل كاوداي ادلهارم لصاحل ادلستقلا عن ا اؿ ا دراكي( ادلستقل/ ادلعتمد)

أهػػػر اسػػػت داـ اسػػػرتاغلية مقرترػػػة علػػػى صصػػػيل  دلعرفػػػة تودراسػػػ (ـََِٕ)كقػػػد أجػػػرل احلجػػػيلف 
يهػاىم ضلػو اسػت داـ احلاسػب اآل ر الب كليػة ادلعلمػا بالريػاض يف مقػرر إنتػاج الربرليػات التعليميػة كا

االبػان توزعػوا علػى رلمػوعتا ضػابطة كيريبيػةر ( ْٓ)اختذت الدراسة ادلنهج التجرييب كتكونت عينتهػا مػن 
درست اوكىل ادلقرر بالطريقة التقليدية ادلعتمدة على احملاضػرة كالكتػاب ادلقػررر أمػا ا موعػة التجريبيػة فقػد 



 

- ٖٗ - 

اوكؿ عػػرض : ممت بواسػػطة أسػػلوب الػػنظم كتكونػػت مػػن هلهػػة أركػػافصيػػدرسػػت باسػػت داـ اسػػرتاتيجية 
تضػػمن شػػرران لنمػػوذج تصػػميم تك ( ـََِْ)كفػػق ظلػػوذج سػػلمة  االبارػػث كأنتجهػػ اصػػممه ةتعليميػػ يػػةبررل

الطالػػػبر كالػػػركن الثالػػػث تضػػػمن الت طػػػي  كالتنفيػػػذ  اؼلتارىػػػ ةتعليميػػػ يػػػةرلتعليمػػػير كالثػػػاين صليػػػل كنقػػػد لرب 
 .(MS PowerPoint)صص الطالب بواسطة برنامج مايكركسوفت بوربوينت تفق مع ختت يةلربرل

ها تيف اختبػػار صصػػيلي للجوانػػب ادلعرفيػػة الػػيت تضػػمن (ـََِٕ)احلجػػيلف  متثلػػت أدكات دراسػػة 
إضػػافةن إىل مقيػػاس اياىػػات دلعرفػػة التغػػر يف ايػػاه الطلبػػة ضلػػو اسػػت داـ احلاسػػب اآل ر  ةالتعليميػػ يػػةالربرل

اسػػػة إىل كجػػػود فػػػركؽ دالػػػة إرصػػػائيان بػػػا ا مػػػوعتا الضػػػابطة كالتجريبيػػػة لصػػػاحل ا موعػػػة كتوصػػػلت الدر 
التجريبيػػػة الػػػيت درسػػػت باسػػػت داـ االسػػػرتاتيجية ادلقرترػػػة علػػػى كػػػل مػػػن التحصػػػيل كااليػػػاه ضلػػػو اسػػػت داـ 

كػن ادلعلػم احلاسب اآل  يف التعليمر كأشارت الدراسة إىل عددو من التوصيات أبرزىا ضػركرة الت كػد مػن مت
مػػػن مهػػػارات احلاسػػػب اآل  كفهمػػػو لنظريػػػات الػػػتعلم كاػػػرؽ تطبيقهػػػا قبػػػل تدريبػػػو علػػػى إنتػػػاج الربرليػػػات 

 .التعليمية
الصػػػػواؼ  أجػػػػرل كيف صػػػػدد تنميػػػػة ادلهػػػػارات العمليػػػػة اللزمػػػػة  عػػػػداد الربرليػػػػات التعليميػػػػة فقػػػػد

الكمبيػػػػوتر علػػػػى تنميػػػػة  يػػػػةلتعػػػػرؼ علػػػػى أهػػػػر اخػػػػتلؼ ظلػػػػ  الوسػػػػائل ادلتعػػػػددة يف بررلل دراسػػػػة( ـََِْ)
مهػػارات إنتػػاج الربرليػػات كتصػػميم ادلواقػػع التعليميػػة علػػى شػػبكة االنرتنػػت يف ضػػوي ظلػػ  الػػتعلمر كاختػػذت 

االبػػػػان مػػػػن قسػػػػم تكنولوجيػػػػا التعلػػػػيم تطوعػػػػوا ( َٗ)مػػػػن  تهػػػػاالدراسػػػػة ادلػػػػنهج شػػػػبو التجػػػػرييب كتكونػػػػت عين
ر لدراسػػػػة أهػػػػر (ّ×ِ)ريبيػػػػة كفػػػػق التصػػػػميم رلموعػػػػات ي( ٔ)للنضػػػػماـ إىل يربػػػػة البحػػػػثر كقيٌسػػػػموا إىل 

كسػػػائل / كسػػػائل متعػػػددة)بيػػػوتر التعليمػػػي مظلػػػ  الوسػػػائل ادلتعػػػددة يف برنػػػامج الك: التفاعػػػل بػػػا ادلتغػػػرات
 (.رلموعات كبرة/ رلموعات صغرة/ فردم)ر كأظلاط  التعلم (فائقة

لوجيػػا الوسػػائل ادلتعػػددة كفػػق تكنو  اوكىل تاينتجػػ ةكمبيػػوتر تعليميػػ  يػػةمت تصػػميم صػػورتا مػػن بررل
كفق تكنولوجيا الوسائل الفائقة ادلعتمدة على أظلاط ا  ار كاالرتبااات  ةالثاني تبتتابع خطير فيما اينتج

إكسػاب الطػلب مهػارات إنتػاج الربرليػات  يتػاالتشعبية بتتابع  ر خطير ككاف اذلدؼ الرئيت مػن الربرل
شبكة االنرتنػت عػن اريػق إتقػاف مهػارات اسػت داـ نظػاـ التػ لي  التعليمية كتصميم ادلواقع التعليمية على 

ب سػػػػلوب  تكايػػػػٌور  يػػػػةكىػػػػو احملتػػػػول العلمػػػػي ادلسػػػػتهدؼر كقػػػػد صيػػػػٌمم الربرل (Authorware5)أكهركيػػػػر 
 .ٔموديوالن تعليميان ( َِ)كردات دراسية ارتوت ( ٕ)التصميم التعليمي يف صورة 

ر صصػػػػيلي لقيػػػػاس اكتسػػػػاب ا وانػػػػب ادلعرفيػػػػة اوكىل اختبػػػػا: هػػػػلث أدكات للقيػػػػاس مت اسػػػػت داـ
ر كالثانيػػة بطاقػػة ملرظػػة اوداي العملػػي ادلػػرتب  نهػػارات ا نتػػاجر أمػػا الثالثػػة فهػػي يػػةادلتعلقػػة نحتػػول الربرل

بطاقػػة تقيػػيم إنتػػاج أفػػراد العينػػة مػػن الربرليػػات كمواقػػع االنرتنػػت التعليميػػة اشػػتملت علػػى أربعػػة زلػػاكر لتقيػػيم 
                                                 

 .لىحذاث الخعليويت الوصغشةيطلق عليها أيضاً ا (Modules)الوىديىالث الخعليويت    



 

- َٗ - 

أسػفرت نتػائج ر ك ة إىل زلػور خػامت خػاص بتصػميم ادلواقػع التعليميػة علػى شػبكة االنرتنػتالربرليات إضاف
الوسػػائل ) ةالكمبيػػوتر التعليميػػ يػػةالدراسػػة عػػن كجػػود فػػركؽ دالػػة إرصػػائيان ترجػػع إىل ظلػػ  الوسػػائل يف بررل

الػػػيت علػػػى كػػػل مػػػن التحصػػػيل كمسػػػتول إنتػػػاج الربرليػػػات لصػػػاحل ا موعػػػات ( الوسػػػائل الفائقػػػة -ادلتعػػػددة
 . درست باست داـ الوسائل الفائقةر بينما مل توجد فركؽ على مستول اوداي ادلهارم

إىل أهػػػر ظلػػػ  الػػػتعلم يف رفػػػع مسػػػتول التحصػػػيل  (ـََِْ)الصػػػواؼ  أشػػػارت نتػػػائج دراسػػػةكقػػػد 
كاوداي ادلهػػارمر ريػػث تفوقػػت رلموعػػة الطػػلب الػػذين درسػػوا بػػنم  الػػتعلم الفػػردم علػػى أكلكػػك الػػذين 

  ا موعػات الصػغرة أك ا موعػات الكبػرةر كقػد أكصػت الدراسػة بػالرتكيز علػى إنتػاج كسػائ  درسوا بنم
 يػػػاتر خطيػػػةر كاعتمػػػاد اريقػػػة الػػػتعلم الفػػػردم يف بررلره مػػػن رريػػػة تنقػػػل ادلػػػتعلم بطريقػػػة  ػػػفائقػػػة دلػػػا تػػػوف

ر تقليديػة خاصػة مػع الكمببيوتر التعليميةر كما أشارت التوصيات إىل ضركرة إعداد ادلعلم للقياـ ب دكار  
 .تطور تقنيات احلاسب كالتوسع يف است دامها داخل ادلؤسسات التعليمية

إىل االيػػػاه ا غلػػػاي للمعلمػػػا ضلػػػو دمػػػج  (Moulton, 2005)أشػػػارت نتػػػائج دراسػػػة مولتػػػوف 
علػػى اسػػت داـ أدكات تػػ لي   (Idzal, 1997)التقنيػػة يف التعلػػيمر كقػػد أدل تػػدريبهم يف دراسػػة خيػػدزاؿ 

اليت تناكلت تنمية مهارات ادلعلما قت الدراسات إىل تغر شلارساهتم التعليميةر كما رقٌ الوسائ  ادلتعددة 
احلجػػػػػػػيلف ـ؛ ََِٔسػػػػػػػعفاف ـ؛ ََِٓعبداحلميػػػػػػػد ـ؛ ََُِالػػػػػػػرباكم )الربرليػػػػػػػات التعليميػػػػػػػة  نتػػػػػػػاج 
  .نتائجان إغلابية (ـََِْالصواؼ ـ؛ ََِٕ

 الوسائط المتعددة ياتبرمجبعناصر  لقتتعدراسات 

من ا وانب ادلتعلقة بتصميم بررليات الوسائ  ادلتعػددةر كػالتعرؼ علػى  تناكلت الدراسات عددان 
يف  عػرض كتنظػيم ادلػادة العلميػةر كأسػاليب (ـَََِ) أنسب أساليب التحكم التعليمػي يف دراسػة عزمػي

بعػػض الدراسػػات علػػى أهػػر التفاعػػل بػػا متغػػرين  ر فيمػػا ركػػزت(ـََُِ) خليػػلالربرليػػات كمػػا يف دراسػػة 
عػرض كتنظػيم احملتػول  كأسػاليبط التحكم التعليمي اظلأللتفاعل با ( ـََِٓ)ا مل  للتصميم كدراسة
 .التعلمط اظلأط التحكم التعليمي ك اظلألتفاعل با دراسة أهر ال( ـََِٔ)سليماف التعليمير كدراسة 

خدمػز كما ىػدفت دراسػات أخػرل للتعػرؼ علػى أنسػب أسػاليب تقػدمي التغذيػة الراجعػة كدراسػة 
(Adams, 2006)سػولوموف  ر فيمػا تناكلػت دراسػيت(Solomon, 2004) الصػوت  ( ـََِّ) كنعػيم

سلتلفػػة لتصػػميم سػػيناريو  أسػػاليبان  (Liu, 2000)دراسػػة ليػػو ك رػػد عناصػػر الوسػػائ  ادلتعػػددةر كقػػدمت 
ادلعػػاير الفنيػػة كالرتبويػػة لتصػػميم بررليػػات ( ـََِٔعػػامر ـ؛ ُٗٗٗصػػاحل )تناكلػػت دراسػػيت ك . يػػاتالربرل

 .الوسائ  ادلتعددة
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 :تمميت أساليب التحكت التعليمي وعرض وتنظيت المادة العلمية
صكم )ىدفت إىل صديد أنسب أساليب التحكم التعليمي دراستو اليت ( ـَََِ)أجرل عزمي 
الوسػػائ  ادلتعػػددة  يػػاتالػػيت غلػػب أف تيصػػمم رػػا بررل( ر صكػػم ادلػػتعلم مػػع ا رشػػاديػػةادلػػتعلمر صكػػم الربرل

التحصػػيل الدراسػػػير كزمػػن الػػػتعلمر كمعػػدؿ الػػػتعلمر كزمػػػن : التعليميػػة كذلػػػك بداللػػة ت هرىػػػا علػػى كػػػل مػػػن
 يػاتاالختبارر إضافةي إىل صديد أسلوب التحكم التعليمي اوفضػل لكػل عنصػر مػن عناصػر تصػميم الربرل

زمػػن عػػرض ا اػػارر كتتػػابع احملتػػولر كعػػدد زلػػاكالت التػػدريبر كتقػػدمي التغذيػػة الراجعػػة بدراسػػة : تعليميػػةال
 .التحصيل الدراسير كزمن التعلمر كمعدؿ التعلمر كزمن االختبار: أهر كل منها على

كليػة الرتبيػة عامعػة رلػواف   االبان من( َُٖ)من  تهااتبعت الدراسة ادلنهج التجرييب كتكونت عين
ر ريػػػػث قيػػػػٌدمت ذلػػػػم كرػػػػدة تعليميػػػػة (ْ×ّ)رلموعػػػػة يريبيػػػػة كفػػػػق التصػػػػميم ( ُِ)قيٌسػػػػموا عشػػػػوائيان إىل 

تػوم صب ساليب صكم كتصميم سلتلفة  ةتعليمي يةرلرب صور لمن خلؿ تسع  "الوسائل ادلتعددة" موضوعها
ر  (Authorware)اسػػت داـ برنػػامج التػػ لي  مػػن إعػػداد البارػػث كتطػػويره ب راحملتػػول العلمػػيذات علػػى 

التسػع علػى  يػاتت الربرلارتػو لقياس اكتساب ا وانب ادلعرفيةر كقػد  ان صصيلي ان اختبار م البارث كما صمٌ 
علػػػػى عػػػػٌداد زمػػػػ، حلسػػػػاب زمػػػػن  ارتػػػػولاختبػػػػارم  برنػػػػامجعػػػٌداد زمػػػػ، حلسػػػػاب زمػػػػن الػػػػتعٌلمر إضػػػػافةن إىل 

 .سمة درجة االختبار التحصيلي على زمن التعلماالختبارر أما معدؿ التعلم فكاف راصل ق
هػػػر اسػػػت داـ أسػػػاليب سلتلفػػػة لعػػػرض كتنظػػػيم ادلػػػادة فقػػػد تناكلػػػت أ( ـََُِ)أمػػػا دراسػػػة خليػػػل 

 يػػػػاتيف بررل( الت طػػػػي  صػػػػت اوفكػػػػار الرئيسػػػػية -ادلنظمػػػػات التمهيديػػػػة -اوىػػػػداؼ السػػػػلوكية)العلميػػػػة 
كتكونػػت عينتهػػا مػػن  رت الدراسػػة ادلػػنهج التجػػرييباختػػذريػػث الوسػػائ  ادلتعػػددة علػػى التحصػػيل ادلعػػريفر 

 :التعليمػػي قيٌسػػموا عشػػوائيان إىل أربػػع رلموعػػات اسػػباالبػػان مػػن اػػلب برنػػامج الػػدبلـو العػػاـ يف احل (ْْ)
 .كرلموعة ضابطة رهلث رلموعات يريبية

مشػكلت "موضػوعها  دراسػيةدرست ا موعة الضػابطة احملتػول التعليمػي كىػو عبػارة عػن كرػدة 
 ةنفػػت احملتػػول باسػػت داـ هلهػػ الػػثلثبينمػػا درسػػت ا موعػػات التجريبيػػة  ربالطريقػػة التقليديػػة" التشػػغيل

اسػػػت داـ هػػػلث اػػػرؽ سلتلفػػػة لعػػػرض كتنظػػػيم ادلػػػادة ب اكاٌورىػػػالبارػػػث  اصػػػٌممه ةتعليميػػػ يػػػةصػػػور مػػػن بررل
ر كقػػد أسػػػفرت (الت طػػي  صػػت اوفكػػػار الرئيسػػية -ادلنظمػػػات التمهيديػػة -اوىػػداؼ السػػلوكية) :العلميػػة

 الػثلث نتائج الدراسة عن كجػود فػركؽ ذات داللػة إرصػائية بػا ا موعػة الضػابطة كا موعػات التجريبيػة
لتجريبيػػة ترجػػع علػػى التحصػػيل ادلعػػريف لصػػاحل ا موعػػات التجريبيػػةر بينمػػا مل توجػػد فػػركؽ بػػا ا موعػػات ا

 . إىل اختلؼ أسلوب عرض كتنظيم ادلادة العلمية
 يػاتربرلالأهر التفاعل با مستول التحكم كأسلوب عرض كتنظيم احملتول التعليمػي يف كللتعرؼ 

مػػػن  تهػػػانػػػت عينكتكوٌ  راعتمػػػدت ادلػػػنهج التجػػػرييب الػػػيت( ـََِٓ)فقػػػد أجػػػرل ا مػػػل دراسػػػتو  التعليميػػػةر
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 رلموعػػة يريبيػػة كفقػػػان ( ُِ)ر مت تقسػػيمهم إىل امج الػػدبلـو العػػاـ يف الرتبيػػةبرنػػاػػلب االبػػان مػػن ( َُِ)
أسلوب : على التحصيل ادلعريف كىي عدد من ادلتغراتلدراسة أهر التفاعل با  ر كذلك(ْ×ّ)للتصميم 

كمسػػػتول  ر(اولعػػاب التعليميػػة/ رػػل ادلشػػكلت/ التػػدريت اخلصوصػػػي)عػػرض كتنظػػيم احملتػػول التعليمػػي 
/ كامل للمتعلم يف تتابع كزمػن العػرضالتحكم ال/ زئي للمتعلم يف تتابع العرض فق ا تحكم ال)التحكم 

 .(يف تتابع كزمن العرض يةكامل للربرلالتحكم ال/ يف تتابع العرض فق  يةزئي للربرلا تحكم ال
لقيػػػػاس اكتسػػػػاب ا وانػػػػب ادلعرفيػػػػة  ان صصػػػػيلي ان اختبػػػػار كلتحقيػػػػق ىػػػػدؼ الدراسػػػػة صػػػػٌمم البارػػػػث  

 اكاٌورىػ اأعػٌدى ةتعليميػ يػةرلصػور لرب ( ّ)سػت دـ كار (اوجػزاي ادلاديػة للكمبيػوتر) يػةادلرتبطة نوضػوع الربرل
 .بثلث اسرتاييات سلتلفة لتنظيم احملتول (Director 10)باست داـ برنامج " مدخل النظم"كفق 

عدـ كجود فػركؽ دالػة إرصػائيان يف التحصػيل ادلعػريف عن ( ـََِٓ)ا مل أسفرت نتائج دراسة 
ترجع إىل االختلؼ يف أسلوب عرض كتنظيم احملتول التعليمير بينما كيجػدت فػركؽ دالػة إرصػائيان ترجػع 
إىل االخػػػتلؼ يف مسػػػتول الػػػتحكم لصػػػاحل ا موعػػػة التجريبيػػػة الػػػيت درسػػػت صػػػت مسػػػتول صكػػػم جزئػػػي 

دت فركؽ ترجػع إىل التفاعػل بػا مسػتول الػتحكم كأسػلوب عػرض جً يف زمن العرض فق ر كما كي  يةللربرل
كتنظػػيم احملتػػول التعليمػػي لصػػاحل ا موعػػات التجريبيػػة الػػيت درسػػت ب سػػلوب التػػدريت اخلصوصػػي نسػػتول 

ككػػػذلك ا موعػػػة الػػػيت درسػػػت ب سػػػلوب رػػػل ادلشػػػكلت  رصكػػػم جزئػػػي للمػػػتعلم يف تتػػػابع العػػػرض فقػػػ 
 . زمن العرض فق يف  يةنستول صكم جزئي للربرل

لتعػػرؼ علػػى أهػػر التفاعػػل بػػا أسػػاليب الػػتحكم يف ل فقػػد أجراىػػا( ـََِٔ)أمػػا دراسػػة سػػليماف 
يػػػات ربرلالكبػػػا أظلػػػاط الػػػتعلم علػػػى تنميػػػة بعػػػض نػػػواتج الػػػتعلم ادلرتبطػػػة نهػػػارات إنتػػػاج  ةتعليميػػػال يػػػاتربرلال

االبػان كاالبػة ( ُِٕ)ينة الدراسػة مػن نت عتكوٌ ك متعددة الوسائ  كعلقة ذلك بدافعية ا صلازر  التعليمية
ر ريػث مت تقسػيمهم إىل تسػع رلموعػات (الوسػائ  ادلتعػددة)من قسم تكنولوجيا التعلػيم ادلسػجلا نقػرر 

 ر(رػر/ متوسػ / زلػدكد)أظلػاط الػتحكم : لدراسة أهر التفاعل با ادلتغػرات( ّ×ّ)يريبية كفقا للتصميم 
 (.رلموعات كبرة /رلموعات صغرة/ فردم)كأظلاط  التعلم 

اوكؿ ادلػػػنهج الوصػػػفي التحليلػػػي لوصػػػ  : علػػػى منهجيػػػا( ـََِٔ)سػػػليماف اعتمػػػدت دراسػػػة 
ر كالثػاين ادلػنهج التجػرييب للتعػرؼ علػى أهػر يػةكصليل البحوث ذات العلقة نوضوع الدراسػة كتصػميم الربرل

طػػور  يػػةالربرل
ي
ادلهػػارمر كزمػػن الػػتعلمر كالدافعيػػة  التحصػػيل ادلعػػريفر كاوداي:علػػى بعػػض نػػواتج الػػتعلم كىػػي ةادل
 .ل صلاز

 "مػدخل الػنظم"كفػق البارػث  ااٌورىػ ةتعليمي يةرلاست دمت يف ىذه الدراسة هلث صور من بر 
صكػم زلػدكد باالنتقػاؿ خطػوة إىل اومػاـر : ب سػاليب سلتلفػة للػتحكم بنموذج تصميم تعليمي مػن إعػداده

أكصكػػم متوسػػ  باالنتقػػاؿ خطػػوة إىل اومػػاـ أك الرجػػوع خطػػوة إىل اخللػػ ر أك صكػػم رػػر بإعطػػاي ادلػػتعلم 



 

- ّٗ - 

اختبػار صصػيلي لقيػاس اكتسػاب : كاسػت دمت يف الدراسػةر  يػةررية االنتقاؿ إىل أم جزي يريػده يف الربرل
من إعداد البارثر كبطاقة تقييم ادلتعددة الوسائ   ياتعرفية ادلرتبطة ببعض مهارات إنتاج بررلا وانب ادل
 صلػاز ابعػديانر كاختبػار قيػاس الدافعيػة  يقهػاطبمت ت أيضػان  مػن إعػداد البارػث ادلتعػددة الوسػائ  يةإنتاج بررل

 (.ـُُٗٗ)عند اوافاؿ كالراشدين من إعداد فاركؽ عبدالفتاح موسى 

 ةالتعليميػ يػةربرلالنتائج الدراسة عن كجود تفاعل با أسػاليب الػتحكم كأظلػاط الػتعلم يف  أسفرت
يف  ريث تفوقت رلموعة التعلم الفردم بنم  التحكم احلر تليها ا موعات الصػغرة بػنم  الػتحكم احلػر

 قت ا موعات ذاهتا دافعية أكرب ضلو ا صلاز كفػق ادلقيػمعظم متغرات الدراسةر كما رقٌ 
ي
عػد؛ كيرجػع اس ادل

كلية علػى ادلػتعلم يف إصلػاز ادلهػاـ شلػا ا موعات الصغرة قد ألقػى بادلسػؤ ذلك إىل أف ظل  التعلم الفردم أك 
ر ده با رسػػاس بالنجػػاح عنػػد إصلػػاز ادلهػػاـ التعليميػػةر إضػػافةن إىل أف قلػػة الوقػػت ادلسػػتغرؽ يف الػػتعلم أهٌػػزكٌ 

 .إغلابيان على الدافعية ضلو ا صلاز

كتنظػػيم ادلػػادة  ت الدراسػػات السػػابقة علػػى ضػػركرة مراعػػاة اختيػػار اوسػػاليب ادلناسػػبة للػػتحكماتفقػػ
إىل عػػػػدد مػػػػن  (ـَََِ)عزمػػػػي  أشػػػػارت نتػػػػائج دراسػػػػة ريػػػػث يف بررليػػػػات الوسػػػػائ  ادلتعػػػػددةر العلميػػػػة

ار كضع زمن عرض ا اػ: الوسائ  ادلتعددة من أبرزىا ياتالتوصيات اليت ينبغي مراعاهتا عند تصميم بررل
كالتغذيػػػة الراجعػػػة صػػػت صكػػػم ادلػػػتعلم مػػػع ا رشػػػادر ككضػػػع تتػػػابع احملتػػػول صػػػت صكػػػم ادلػػػتعلمر أمػػػا عػػػدد 

 .لضماف إتقاف ادلتعلم للمحتول يةزلاكالت التدريب فينبغي كضعها صت صكم الربرل

يف بررليػات الوسػائ   كتنظػيم ادلػادة العلميػةبضػركرة عػرض ( ـََُِ)كما أكصت دراسة خليل 
. الت طػػي  صػػت اوفكػػار الرئيسػػية -ادلنظمػػات التمهيديػػة -اوىػػداؼ السػػلوكية :التعػػددة ب سػػاليب سلتلفػػة

عػػػػرض كتنظػػػػيم احملتػػػػول أخػػػػرل لب اليأسػػػػإىل فاعليػػػػة اسػػػػت داـ ( ـََِٓ)فيمػػػػا أشػػػػارت دراسػػػػة ا مػػػػل 
 اولعػاب التعليميػة -ادلشػكلترػل  -التػدريت اخلصوصػي :يف بررليات الوسائ  ادلتعػددة كىػي التعليمي

 .يف صقيق نواتج أفضل يف التحصيل ادلعريف

ضػػركرة الػػدمج بػػا ظلطػػي الػػتعلم الفػػػردم  (ـََِٔ)سػػػليماف  كانػػت مػػن أبػػرز توصػػيات دراسػػةك 
الكمبيػػوتر التعليميػػة سػػواين كػػاف احملتػػول  يػػاتكا موعػػات الصػػغرة كأسػػلوب الػػتحكم احلػػر للمػػتعلم يف بررل

ييػػدرس للمػػرة اوكىل أك ذا ابيعػػة مهاريػػة دلػػا لػػذلك مػػن عائػػد تعليمػػي إغلػػاي علػػى سلتلػػ  التعليمػػي نظريػػان 
 . نواتج التعلم
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 :تمميت أساليب التغذية الراجعة
لػػى معرفػػة أهػػر اسػػت داـ هػػلث اسػػرتاتيجيات سلتلفػػة ع (Adams, 2006)رٌكػػزت دراسػػة خدمػػز 

تناكؿ كرػدة مكونػات احلاسػب اآل  كأجزائػو ت ةكسائ  متعدد يةللتغذية الراجعة يف ا زي التدرييب من بررل
 .كاالياه ضلو الوسائ  ادلتعددة لدل الطلب ادلعلما رالتحصيل: على متغرين علا

 مػػن الطػػلب ادلعلمػػااالبػػان ( ْٖ)نػػت عينتهػػا مػػن تكوٌ ريػػث اختػػذت الدراسػػة ادلػػنهج التجػػرييب ك 
بػاحلكم علػى االسػتجابة  يػةتغذيػة الراجعػة يف الربرلاوكىل يريبية قيٌدمت ذلا ال: عوا على هلث رلموعاتزٌ كي 

إمػػا بالصػػواب أك اخلطػػػ ر كالثانيػػة يريبيػػة قيػػػٌدمت ذلػػا التغذيػػػة الراجعػػة بإعطػػاي ا جابػػػة الصػػحيحةر كالثالثػػػة 
 .يةضابطة مل تيقٌدـ ذلا أم تغذية راجعة يف الربرل

بعػػػدم  / اوكىل عبػػػارة عػػػن اختبػػػار صصػػػيلي قبلػػػي رمت يف ىػػػذه الدراسػػػة أداتػػػاف للقيػػػاساسػػػتي دً 
عبػػػارة ( ِْ)لقيػػػاس التحصػػػيل يف ا انػػػب ادلعػػػريفر كالثانيػػػة اسػػػتبانة مكونػػػة مػػػن مفػػػردة ( َْ)مكونػػػان مػػػن 

الوسػػائ  ادلتعػػددةر كأشػػارت النتػػائج إىل عػػدـ  يػػاتلقيػػاس اياىػػات أفػػراد العينػػة ضلػػو الػػتعلم باسػػت داـ بررل
 موعػػات الػػثلثر كمػػا أف اياىػػات كافػػة أفػػراد العينػػة كانػػت إغلابيػػة ضلػػو كجػػود فػػركؽ يف التحصػػيل بػػا ا

مت الدراسػػة إرشػػادات تتعلػػق بتصػػميم أسػػاليب قػػدٌ  الوسػػائ  ادلتعػػددة يف الػػتعلمر كقػػد يػػاتاسػػت داـ بررل
 .التعليمية ياتالتغذية الراجعة يف الربرل

 :أساليب تمميت السيناريو
لى الفركؽ با است داـ هلث اػرؽ سلتلفػة يف عمػل تعرؼ عللدراسة  (Liu, 2000)أجرل ليو 
علػػى كفػػاية التصػػميمر اختػػذت الدراسػػة كأهػػر ذلػػك لتصػػميم بررليػػات الوسػػائ  ادلتعػػددة  ٕاللورػػة القصصػػية

اػػػلب قبػػػل ( ٔ)أفػػػراد مػػػن الطػػػلب ادلعلمػػػا مػػػنهم ( َُ)ادلػػػنهج التجػػػرييب كتكونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػن 
ب مػنهم تصػميم بررليػات متعػددة الوسػائ  باسػت داـ هػلث اػرؽ الت رج يف ختصص تقنيات التعليم ايلً 
است داـ بطاقػات الفهرسػةر أكالتصػميم الػورقير أك باسػت داـ برنػامج : سلتلفة لعمل اللورة القصصية ىي

( ْ)كعػددىم  ف يف مررلػة الت ػرجو الطػلب ادلعلمػ أمػار (MS PowerPoint)مايكركسػوفت بوربوينػت 
بطاقػػػات الفهرسػػػة أك برنػػػامج : التصػػػميم باسػػػت داـ اػػػريقتا فقػػػ  علػػػا ب مػػػنهم إنتػػػاجلًػػػاي  اػػػلبر فقػػػد

 .(MS PowerPoint)مايكركسوفت بوربوينت 
قٌدـ من قبل أفػراد العينػة 

ي
متثلت أداة الدراسة يف قائمة صتوم على معاير لتقومي جودة التصميم ادل

سػارات كاالياىػاتر تصػميم جودة تصميم الشاشةر تصميم التفاعػلر تصػميم ادل: على أربعة ضواب  بناين 
ؽ ا موعػػة الػػيت التشػػعبات كاالرتبااػػاتر كبإعػػادة تقيػػيم اوعمػػاؿ مػػرتا أسػػفرت نتػػائج الدراسػػة عػػن تفػػو  

                                                 
 .Storyboard) (الوصطلح باللغت اإلندليزيت   



 

- ٗٓ - 

كػػ داة لعمػػل اللورػػة القصصػػية يف   (MS PowerPoint)اسػػت دمت برنػػامج مايكركسػػوفت بوربوينػػت 
اسػػػػة أك يف مررلػػػػة الت ػػػػرجر ريػػػػث ا إذا كػػػػاف الطالػػػػب يف مررلػػػػة الدر ٌمػػػػجػػػػودة التصػػػػميم بصػػػػرؼ النظػػػػر ع

ظهػور التػوازف كاالنسػجاـ يف تصػميم اواػر كالشاشػاتر : مػن اخلصػائص منهػا اٌتسػمت تصػميماهتم بعػددو 
كاسػػػت داـ خصػػػائص اولػػػواف كاخلطػػػوطر كإضػػػافة التػػػ هرات احلركيػػػةر كظهػػػور إمكانيػػػات التفاعػػػل بشػػػكل 
ملئمر كظهور إمكانية صكم ادلست دـ يف اجتياز التتابعات كاختيػار ادلسػار ادللئػم مػن خػلؿ الشاشػات 

 .كظهور االرتبااات اليت تتيح للمست دـ االنتقاؿ إىل ا زي ادلطلوبادلعنونةر 

 MS)إىل أف اسػت داـ برنػامج مايكركسػوفت بوربوينػت  (Liu, 2000)ليػو  أشػارت دراسػةقد ك 

PowerPoint)   كػػػ داة لعمػػػل اللورػػػة القصػػػية سػػػٌهل علػػػى الطػػػلب إعػػػداد تصػػػميمات مرنػػػة ككاقعيػػػة مػػػن
كىوما ييسػهل ادلررلػة  ركإدراج الصور كأزار االرتبااات رر على الشاشةخلؿ إمكانية إعادة ترتيب العناص

 . مررلة إنتاج الربرلية -اللرقة 

 :توظيف الموت

أهر است داـ الصوت يف بررلية  التعرؼ علىإىل  (Solomon, 2004)سولوموف  ىدفت دراسة
لربرليػػةر ككانػػت ىػػذه كسػػائ  متعػػددة مػػن نػػوع التػػدريت اخلصوصػػي علػػى سػػلوؾ ادلتعلمػػا عنػػد مراجعػػة ا

الربرليػة ىػو  الدراسة عبارة عن هػلث يػارب متتاليػة أيجريػت علػى اػلب قسػم تقنيػات التعلػيمر كموضػوع 
 .كيفية تسجيل ادلقااع الصوتية بواسطة احلاسب اآل 

شرح ادلهػاـ بواسػطة كت اوكىل: ةالثله ياتاالبان أهنوا أرد الربرل( ِٗ)تكونت التجربة اوكىل من 
با النصوص كاوصواتر كقد لػورظ  ـ اختياران قدٌ تي  ةبواسطة الصوت فق ر كالثالث ةص فق ر كالثانيالنصو 

شلا ردا بادلتعلما إىل إعػادة  يةوٌفره الربرلتي كن تأف ادلتعلما توقعوا كجود زر للعودة إىل اخلل  كىو ما مل 
قػػدـ بواسػػطة فػتح الربرليػػة يف كػػل مػػرة دلراجعػػة الػػدرسر كمػػا أف عػدد ادلتعلمػػا الػػذ

ي
ين أعػػادكا فػػتح الػػدرس ادل

قػػػدـ بواسػػػطة اوصػػػوات بسػػػبب أف 
ي
النصػػوص كػػػاف أكػػػرب مػػػن عػػدد ادلتعلمػػػا الػػػذين أعػػػادكا فػػػتح الػػدرس ادل

 .النصوص أسرع يف ادلراجعة من الصوت

االبان شلن يػيفىٌضػلوف الػتعلم بواسػطة القػراية بعػد تعػديل ( ِّ)أجريت على قد أما التجربة الثانية ف
لسابقة من الربرلية  يػث ؽلكػن بواسػطتها تتبػع سػلوؾ ادلتعلمػا أهنػاي مراجعػة الربرليػةر كقػد شيػرًح النس ة ا

ٌكػن ادلػتعلم مػن مراجعػة ىػذه  ر  قيٌدمت قائمة مستقلة دلراجعة ا جػرايات يةالدرس بواسطة الربرل  يػث متي
يػة ادلتعلمػا فٌضػلوا مراجعػة ر كليػوًرظ أف  البوت فقػ إما بالنصوص أك بالص: ا جرايات بواسطة خيارين

 . ا جرايات بواسطة الصوت على اختلؼ مستوياهتم
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لػب مػنهم االبػان لت كيػد النتػائج السػابقة ريػث اي ( ِٓ)علػى يػةكيف التجربة الثالثػة مت تطبيػق الربرل
أم يػػة االنتقػػاؿ لقائمػػة ادلراجعػػة يف   البػػدي بػػالتطبيق العملػػي علػػى احلاسػػب اآل  مػػع إمكان يػػةدراسػػة الربرل

ادلراجعػػة  وااالبػان فٌضػل( ُْ)االبػان قػاموا بعمليػػة ادلراجعػة أهنػاي تنفيػذ ادلهػػاـ مػنهم ( ُٕ)كقػتر كليػوًرظ أف 
بواسػػػطة الصػػػوتر كبالنسػػػبة لعمليػػػات ادلراجعػػػة ادلتكػػػررة أشػػػارت الدراسػػػة إىل أف اخليػػػار اوكؿ عنػػػد تكػػػرار 

وت كذلك حلاجػة ادلتعلمػا إىل تػذكرىم بكيفيػة تنفيػذ ا جػرايات يف كقػت ادلراجعة ىو بواسطة مساع الص
 .التطبيق كليت قرايهتا

ىامػػة عػػن سػػلوؾ ادلتعلمػػا ادلتوقػػع أهنػػاي  نتػػائجى  (Solomon, 2004)سػػولوموف  مت دراسػػةقػػدٌ 
شػػرح  ضػػلفيي و اسػػت داـ بررليػػات الوسػػائ  ادلتعػػددة يف تنفيػػذ ادلهػػاـ احلاسػػوبيةر إذ أشػػارت الدراسػػة إىل أنػػ

ل أف تيقٌدـ إمكانية دلراجعة ادلهاـ بواسطة الصػوت رػ  ؽلكػن فضٌ ادلهاـ وكؿ مرة بواسطة النصوص فيما يي 
 .تذكر ادلتعلم باخلطوات ادلطلوب تنفيذىا

لتعػرؼ علػى أهػر اخػتلؼ توقيػت مسػاع التعليػق دراسػة ل( ـََِّ)كيف ذات الصدد أجرل نعػيم 
ليمية على التحصيل ادلعريف لدل الب شعبة احلاسب اآل ر اختػذت التع ياتربرلالالصو  ادلست دـ يف 

االبػػػان قيٌسػػػميوا إىل أربػػػع رلموعػػػات كارػػػدة ضػػػابطة ( َْ)مػػػن  تهػػػاالدراسػػػة ادلػػػنهج التجػػػرييب كتكونػػػت عين
مكونػػػػات احلاسػػػػب اآل  عػػػػن  كهػػػػلث رلموعػػػػات يريبيػػػػةر درسػػػػت ا موعػػػػة الضػػػػابطة احملتػػػػول التعليمػػػػي

 يػػاتبينمػػا درسػػت ا موعػػات التجريبيػػة الػػثلث احملتػػول نفسػػو مػػن خػػلؿ هػػلث بررلبالطريقػػة التقليديػػةر 
 -قبػػل ظهػػور الػػنص علػػى الشاشػػة)متعػػددة الوسػػائ  ختتلػػ  فيمػػا بينهػػا يف توقيػػت مسػػاع التعليػػق الصػػو  

 (.بعد ظهور النص على الشاشة -لظهور النص على الشاشة ان مصارب

داللػػة إرصػػائية بػػا ا موعػػة الضػػابطة كا موعػػات أشػػارت نتػػائج الدراسػػة إىل كجػػود فػػركؽ ذات 
الوسائ  ادلتعددةر بينما مل توجد فركؽ  ياتالتجريبية الثلث يف التحصيل ادلعريف شلا يدؿ على فاعلية بررل

اػػلب ا موعػػة  لكػػنبػػا ا موعػػات التجريبيػػة يف التحصػػيل ترجػػع إىل اخػػتلؼ مسػػاع التعليػػق الصػػو ر 
 .لتعلمل ان أقلكقت استغرقتق الصو  ادلصارب لظهور النص التجريبية ذات التعلي

 :تحديد األسس التربوية والفنية لتقويت البرمجيات التعليمية
 ياتربرلالادلعاير الرتبوية كادلتطلبات الفنية اللزمة  نتاج  لتحديددراسة ( ـُٗٗٗ)أجرل صاحل 

لوصفي التحليلي من خلؿ استبانات مقننة كيٌجهػت التعليمية يف ادلدرسة الثانويةر اختذت الدراسة ادلنهج ا
إىل عينة عشوائية مػن ادلعلمػا كادلػوجها كأخصػائيي احلاسػب يف ادلػدارس ا هػزة نعامػل للحاسػب اآل ر 
أعقػػب ذلػػك إعػػداد قائمػػة مبدئيػػة بادلعػػاير عيًرضػػت علػػى ادل تصػػا يف رلػػاؿ تكنولوجيػػا التعلػػيم لتحكيمهػػا 

هنائيػػػة بادلعػػػايرر كقػػػد اقتصػػػرت الدراسػػػة علػػػى صديػػػد ادلعػػػاير اخلاصػػػة باوظلػػػاط كمنهػػػا التوصػػػل إىل قائمػػػة 
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نظػػػػم ك نظػػػػم احملاكػػػػاةر ك التػػػػدريب كادلمارسػػػػةر ك التػػػػدريت اخلصوصػػػػير : التعليميػػػػة كىػػػػي يػػػػاتللربرل ةاخلمسػػػػ
 .تلك ادلقدمة ب سلوب الوسائ  ادلتعددة أك الفائقة ر سواين ةنظم التدريت الفائقك التدريت الذكيةر 

عدة على
ي
اختػاذ القػرار : ىػي سلتلفػة على سبعة رلػاالت توزعتمعياران ( ِّْ) اشتملت القائمة ادل

ر التفاعليػػػةر يػػػةر ادلتطلبػػػات الفنيػػػة ل نتػػػاجر التصػػػميم الرتبػػػوم للربرلةالتعليميػػػ يػػػةر نػػػوع الربرليػػػةبإنتػػػاج الربرل
راسػة إىل ظلػوذجا مقرترػا كما توصػلت الد .يةتصميم كاجهة التفاعل مع ادلست دـر ضب  جودة الربرل

التعليمية اوكؿ يناسب ا نتاج الفردم كعلى مستول رلموعات العمػل الصػغرةر كالثػاين  ياتربرلاللتطوير 
 .يناسب ا نتاج ادلوسع الذم يشرتؾ فيو فريق عمل نجموعات كبرة

إىل صديػػػػد اوسػػػػت الرتبويػػػػة كالفنيػػػػة ىػػػػدفت اسػػػػة در ( ـََِٔ)كيف ذات الصػػػػدد أجػػػػرل عػػػػامر 
دلررلػػػػة ا يػػػػاتالتعليميػػػػة مػػػػن خػػػػلؿ تقػػػػومي بررل يػػػػاتربرلاللتصػػػػميم كاجهػػػػة تفاعػػػػل ادلسػػػػت دـ الرسػػػػومية يف 

نتجة بواسطة مركز التطػوير التكنولػوجي بػوزارة الرت 
ي
 ةاختػذت الدراسػة هلهػك يػة كالتعلػيم ادلصػريةر با عدادية ادل

التعليميػػػػة يف ادلػػػػدارسر كادلػػػػنهج  يػػػػاتربرلال دلعرفػػػػة مػػػػدل اسػػػػت داـ ادلسػػػػح ادليػػػػداين: منػػػػاىج للبحػػػػث ىػػػػي
ر كادلػػػػنهج يػػػػاتالربرلىػػػػذه التحليلػػػػي لتقػػػػومي مكونػػػػات كاجهػػػػة تفاعػػػػل ادلسػػػػت دـ الرسػػػػومية الػػػػيت تتضػػػػمنها 
 .االستقرائي لتحديد قائمة باوست الرتبوية كالفنية كتقوؽلها من قبل ادل تصا

قننػػػػة مػػػػع عينػػػػة ادلقػػػػابلت ادلسػػػػتبانات ك اال: ىػػػػي الدراسػػػػةمػػػػن اودكات يف ىػػػػذه  عػػػػدده  إعػػػػدادمت 
 يػاتربرللعشوائية من الطلب كادلدرسا كأخصػائيي تكنولوجيػا التعلػيم للتعػرؼ علػى مػدل اسػت دامهم ل

يلػي ذلػػك كالتعػرؼ علػػى نقػاط القػػوة كالضػع  فيهػػار  هػػاالتعليميػةر كأداة اختبػار إمكانيػػة االسػت داـ لتقوؽل
اوكىل على ادلعاير الرتبوية كالثانية علػى ادلعػاير الفنيػة اللزمػة لتصػميم كاجهػة  اشتملتقائمتا مت إعداعلا 

(GUI)تفاعل ادلست دـ الرسومية 
ٖ. 

يف قػػػائمتا للمعػػػاير الرتبويػػػة كالفنيػػػة لتصػػػميم كاجهػػػات  (ـََِٔ)عػػػامر راسػػػة دمتثلػػػت نتيجػػػة 
تعػدد ادلهػاـر تفاعػل ادلسػت دـر صػػناديق  الكائنػات الرسػوميةر إمكانيػة:  لػتتفاعػل ادلسػت دـ الرسػومية 

ككانػػػػت مػػػػن أبػػػػرز توصػػػػيات الدراسػػػػة ضػػػػركرة توجيػػػػو اىتمػػػػاـ كليػػػػات الرتبيػػػػة  .ونػػػػاتاحلػػػػوارر القػػػػوائمر اويق
التعليميػة  يػاترلالرب ادلهػارات اللزمػة لتصػميم كإنتػاج ك بإكساب الطلب ادلعلما يف سلتل  الت صصػات 

 .ست الرتبوية كالفنية اليت توصلت إليها الدراسةذات الواجهات الرسومية  يث تراعي او

                                                 
1  Graphical User Interface 
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 التعليق على الدراسات السابقة

ظلػػوذج زلػػدد مػػن  اختيػػارب علػػى إنتاجهػػا التعليميػػة يػػاتركػػزت الدراسػػات الػػيت اىتمػػت بإنتػػاج الربرل
 (Bishop,1996)دراسة بيشوب التصميم التعليمي ادلعركفةر من ىذه الدراسات ظلاذج با كم كبر من 

خليسػػػي كتركلػػػب كاسػػػت دمت ظلػػػوذج  (ىػػػػُِْْ)السػػػويلم ر كدراسػػػة (R2D2)ظلػػػوذج اسػػػت دمت الػػػيت 
Alessi & Trollip)) ظلػوذج ديػك ككػارم( ـََِٕ)ر بينمػا اسػت دـ رسػن (Dick & Carey)  ر

 (ـََِٕ)القػػبلف ظلػػوذج سػػلمة للتصػػميم التعليمػػير فيمػػا أجػػرل  (ـََِٕ)احلجػػيلف كمػػا اسػػت دـ 
 .زلمد ادلشيقحظلوذج  تعديلت على

للتصميم التعليمي لتيلئم  رض الدراسة كاسػتي ًدمت النمػاذج  كقد اٌورت دراسات أخرل ظلاذجى 
 كدراسػػػػػة ر(ـََُِ)الػػػػػرباكم  كدراسػػػػػة ر(ـََِٔ)سػػػػػليماف  التعليميػػػػػة كدراسػػػػػة يػػػػػاتذاهتػػػػػا  نتػػػػػاج الربرل

ٌورت دراسػػػة ر فيمػػػا اػػػ(ـََِٓ)عبداحلميػػػد  كدراسػػػة ر(ـََِٔ)سػػػعفاف  كدراسػػػة ر(ـََِْ)الصػػػواؼ 
 .يةالتعليمظلوذجا  نتاج الربرليات  (ـُٗٗٗ)صاحل 

اسػػػػتفادت الدراسػػػػة احلاليػػػػة مػػػػن ا اػػػػلع علػػػػى ظلػػػػاذج التصػػػػميم التعليمػػػػي ادلسػػػػت دمة يف ىػػػػذه 
نػػا يػػتليـ  (ADDIE)الدراسػػات لصػػيا ة بعػػض ا جػػرايات اخلاصػػة بػػالنموذج العػػاـ للتصػػميم التعليمػػي 

 .ةاحلالي الدراسة  رضمع 

عػػػػض الدراسػػػػات موضػػػػوع تنميػػػػة مهػػػػارات تصػػػػميم كإنتػػػػاج الربرليػػػػات التعليميػػػػة لػػػػدل بت اررػػػػ
 (ـََُِ)الػػرباكم كدراسػػة  (ـََِٕ)احلجػػيلف الطػػلب ادلعلمػػا إمػػا كهػػدؼ رئػػيت للدراسػػة كدراسػػة 

ر أك كعمليػة ضػػمنية لدراسػة متغػػرات أخػػرل كأهرىػا علػػى تعلػيم تصػػميم كإنتػػاج (ـََِٔ)سػػعفاف كدراسػة 
للتفاعػػػل بػػػا أسػػػاليب الػػػتحكم كأظلػػػاط الػػػتعلمر كدراسػػػة  (ـََِٔ)سػػػليماف ليميػػػة كدراسػػػة الربرليػػػات التع

يف برنػػػامج الكمبيػػػوترر كدراسػػػة ( فائقػػػة/ متعػػػددة)دلعرفػػػة أهػػػر اخػػػتلؼ ظلػػػ  الوسػػػائل  (ـََِْ) الصػػػواؼ
 .دلعرفة أهر التفاعل با الت صص كظل  التعلم (ـََِٓ) عبداحلميد

اوكؿ اقتصػر علػى تنميػة مهػارات اسػت داـ أدكات تػ لي  : كاختذت الدراسػات منحيػا رئيسػيا
ريػػػػث تػػػػدرب الطػػػػلب علػػػػى اسػػػػت داـ برنػػػػامج  (Idzal, 1997)الوسػػػػائ  ادلتعػػػػددة كدراسػػػػة خيػػػػدزاؿ 

(ToolBook)  للتػػػدرب  (ـََِْ) الصػػػواؼك  (ـََِٔ) سػػػليمافلتػػػ لي  الوسػػػائ  ادلتعػػػددة كدراسػػػيت
لتػػػ لي  الوسػػػائ  ادلتعػػػددةر أمػػػا ادلنحػػػى الثػػػاين فػػػاىتم  (Authorware)نػػػامج أكهركيػػػر علػػػى اسػػػت داـ بر 

كدراسػة  (ـََُِ) الػرباكمبتنمية ىذه ادلهارات من خلؿ تدريت عمليػة تصػميم تعليمػي كاملػة كدراسػة 
ر فيمػػا اختصػػت دراسػػة (ـََِٓ) عبداحلميػػدكدراسػػة  (ـََِٔ) سػػعفافكدراسػػة  (ـََِٕ) احلجػػيلف

نسػػػيابية اٌورىػػػػا التعلػػػيم ادلػػػربمج باسػػػت داـ خريطػػػة إ يػػػاتبتنميػػػة مهػػػارات إنتػػػاج بررل (ـََِّ) مساعيػػػلإ
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التعلػػيم ادلػػربمج مػػن النػػاريتا الرتبويػػة  يػػاتالبارػػث لغػػرض الدراسػػة ارتػػوت علػػى إجػػرايات لتصػػميم بررل
 .تعليميكالفنيةر كترل البارثة أنو ال ؽليكن اعتبار اخلريطة ا نسابية ظلوذجان كاملن للتصميم ال

تتفػػػق الدراسػػػة احلاليػػػة مػػػع الدراسػػػات الػػػيت هتػػػدؼ إىل تنميػػػة مهػػػارات إنتػػػاج الربرليػػػات التعليميػػػة 
اسػت داـ  كيفية  ب علىيالتدر  االقتصار يف ب على عملية تصميم تعليمي كاملةر باعتبار أفبواسطة التدرٌ 

فان تربويػػة بفاعليػػة ا ػػر كػػاؼو  نتػػاج بررليػػات تعليميػػة صقػػق أىػػد اتػػ لي  الوسػػائ  ادلتعػػددة كرػػدى أدكات
 .ككفاية

اختلفت ظلاذج التصميم التعليمػي الػيت مت تػدريب اوفػراد عليهػا  نتػاج الربرليػات التعليميػة ريػث 
علػى  (ـََِٔ) سػعفافاوفراد على است داـ ظلوذج سلمةر كدراسة  (ـََِٕ) احلجيلفبت دراسة درٌ 

الطػلب علػى  (ـََِٓ) عبداحلميػد كدراسػة (ـََُِ) الػرباكمر فيما دربت كلن من دراسة ظلوذج الفار
 .ذات النموذج الذم مت إعداده كاست دامو يف الدراسة

 ة التعليميػةاحلاسػوبي يػةة نفت ظلػوذج التصػميم التعليمػي الػذم اىػوٌرت بػو الربرلبارثكاست دمت ال
 .لغرض الدراسة ريث اعتيربت إجراياتو ملئمة الست داـ ادلعلمة الفردم ت أيًعدٌ ليتا

قيػػٌدمت كافػػة الدراسػػات ادلهتمػػة بتنميػػة مهػػارات إنتػػاج الربرليػػات لػػدل الطػػلب ادلت صصػػا يف 
التعليم أك احلاسب التعليمي ضمن مقررات خاصة بإنتاج الربرليات التعليمية كاسرتاتيجيات  تاقنيرلاؿ ت

ادلقرراتر كمل يكن من با تلك الدراسات أم دراسة هتدؼ إىل تقدمي ىذه ادلهػارات خػارج  لتدريت ىذه
الػػيت ىػػدفت لتػػدريب أمنػػاي مركػػز مصػػادر  (ـََِٕ) القػػبلفادلقػػررات كربنػػامج تػػدرييب فيمػػا عػػدا دراسػػة 

 .التعلم على التصميم التعليمي كمحتول معريف عاـ دكف تدريبهم على مهاراتو

ادلعرفيػػة كادلهاريػػة   هنػػا تركػػز علػػى تقػػدمي مهػػارات إنتػػاج الربرليػػات التعليميػػةباليػػة الدراسػػة احل تنفػػرد
التعلػػيم أك  تاقنيػػالدراسػػيةر كلغػػر ادلت صصػػا يف ت خػػارج نطػػاؽ ادلقػػرراتباسػػت داـ التصػػميم التعليمػػي 

تلفػةر سل احلاسب اآل  التعليمير ريث ايًبقت على االبػات الػدبلـو العػاـ يف الرتبيػة كىػن مػن ختصصػات
 .كىذا ما تضيفو الدراسة احلالية للدراسات السابقة

اختػػػارت العديػػػد مػػػن الدراسػػػات السػػػابقة تطبيػػػق الربرليػػػات التعليميػػػة علػػػى عينتػػػا أك أكثػػػر إمػػػا 
ر أك بػػا عػػػدة يػػػةيريبيػػة تسػػت دـ الربرلدرس بالطريقػػػة التقليديػػة كرلموعػػػة بادلقارنػػة بػػا رلموعػػػة ضػػابطة تػػ

كلكن بتصميمات سلتلفة منػو لدراسػة أهػر بعػض ادلتغػرات اخلاصػة  ذاهتا يةالربرلرلموعات يريبية تست دـ 
 . بالتصميم

اختلفػػػت الدراسػػػات الػػػيت تناكلػػػت فاعليػػػة بررليػػػات الوسػػػائ  ادلتعػػػددة علػػػى قيػػػاس نػػػواتج  سلتلفػػػة 
كالتحصػػػػيل ادلعػػػريف كمت قياسػػػػو باالختبػػػػارات : للػػػتعلم باسػػػػت داـ عػػػدد مػػػػن اودكات لقيػػػػاس ىػػػذه النػػػػواتج
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لتحصػػيليةر كالػػتمكن مػػن ادلهػػارات العمليػػة كقيسػػت بواسػػطة بطاقػػات ملرظػػة اوداي العملػػي كبطاقػػات ا
تقييم ا نتاج النهائي كالتوهيق من خلؿ التسجيلت كادلقابلتر إضافةن إىل االياه الذم مت التعرؼ عليو 

نواتج تعلم أخػرل كزيػادة  من خلؿ استبانات لقياس التغر يف االياهر كما تناكلت بعض ىذه الدراسات
 .معدؿ التعلم كخفض زمن التعلم كخفض زمن االختبار

علػػى نػػايا مػػن نػػواتج الػػتعلم  بدراسػػة أهػػره ةيػػتعليمال يػػةة التحقػػق مػػن فاعليػػة الربرلبارثػػاختػػارت ال
ذلػذا الغػرضر كاكتسػاب ادلهػارات العمليػة  أيعػد اختبػار صصػيلي ة كمت بواسػطةاكتساب النواري ادلعرفي: علا

 .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 

تعلػػػػيم؛ إال أف بعضػػػػان منهػػػػا مل يػػػػد فركقػػػػان دالػػػػة بػػػػا إشػػػػارة معظػػػػم الدراسػػػػات إىل فاعليػػػػة اسػػػػت دامها يف ال
 (Fisher, 1996)  فيشػر كدراسػة (ىػػُِْْ) السػويلماست دامها أك است داـ الطرؽ التقليدية كدراسة 

كأيػان كانػت النتػائج فػإف القضػية اوساسػية تكمػن يف مراعػاة شػركط ر (Claflin, 2003)  كلفلػن  كدراسػة
تتٌسػم بالكفػاية كالفاعليػة مػع اوخػذ بعػا  نتػاج بررليػاتلضماف إ ىا؛تطوير ك  ياترلالرب التعلم عند تصميم 

ت مت أخػػػذىا يف احلسػػػباف خػػػلؿ عمليػػػات اكىػػػذه االعتبػػػار  االعتبػػػار ادلػػػوارد كا مكانيػػػات ادلاديػػػة كالبشػػػرية
 .الدراسة احلا  يةتطوير كتنفيذ بررلتصميم ك 

إىل أف تػػػدريب ادلعلمػػػا كتنميػػػة هقػػػافتهم رػػػوؿ  (Moulton, 2005)أشػػػارت دراسػػػة مولتػػػوف 
ٌسػن مػن اياىػاهتم كاسػتعداداهتم ضلػو اسػت دامها يف الفصػوؿ الدراسػية لػدمج  موضوع الوسائ  ادلتعددة ػلي

 .التقنية يف التعليم
كػػاف  (ToolBook)برنػػامج اسػػت داـ إىل أف  (Idzal, 1997)أشػػارت دراسػػة خيػػدزاؿ مػػا ك

برنػػامج  الدراسػػة اسػػت داـ كاقرترػػت رعلػػى ادلعلمػػا كػػ كؿ تػػدريب ذلػػم علػػى إنتػػاج الوسػػائ  ادلتعػػددة ان صػعب
ما أخػذت بػو الدراسػة احلاليػة  كىو رلسهولة التعامل معو (MS PowerPoint) بوربوينتمايكركسوفت 

أف بػػػاقي أدكات التػػػ لي  صتػػػاج إىل  مػػػن توجيػػػو أفػػػراد العينػػػة إىل ا نتػػػاج باسػػػت داـ برنػػػامج بوربوينػػػتر إذ
 .تدريب مسبق على است دامها

اسػػػػتفادت الدراسػػػػة احلاليػػػػة مػػػػن نتػػػػائج الدراسػػػػات الػػػػيت تناكلػػػػت عناصػػػػر بنػػػػاي بررليػػػػات الوسػػػػائ  
صديػػػد : يف العديػػػد مػػػن النػػػواري كمنهػػػا دراسػػػةال يػػػةكإرشػػػادات يف تصػػػمم بررلادلتعػػػددة بتوظيػػػ  نتائجهػػػا  

اسػت داـ ك الوسائ  ادلتعددة التعليميةر  ياترلر أنسب أساليب التحكم التعليمي اليت غلب أف تيصمم را ب
اختيػػار إنتػػاج ك ر (ادلنظمػػات التمهيديػػة -اوىػػداؼ السػػلوكية)أسػػاليب سلتلفػػة لعػػرض كتنظػػيم ادلػػادة العلميػػة 

اسػػت داـ اسػػرتاتيجيات لتقػػدمي التغذيػػة ك اختيػػار ظلػػ  الػػتعلم الفػػردمر ك بػػنم  التػػدريت اخلصوصػػير  يػػةالربرل
 MS)اسػػت داـ برنػػامج مايكركسػػوفت بوربوينػػت ك الراجعػػة يف رػػاالت ا جابػػات الصػػحيحة كاخلااكػػةر 
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PowerPoint)  شػرح ادلهػاـ بواسػطة ك ادلعد لغػرض الدراسػةر  ية التعليميةك داة لعمل اللورة القصصية للربرل
سػببو مػن تشػوي  كبػ ي أهنػاي التقػدـ دلا تي  يةلقراية كافة نصوص الربرل كعدـ است داـ اوصوات النصوص

مع ظهورىػا  ريث اقتصر است داـ اوصوات ادلقركية لتقدمي ا رشاداتإىل اوماـ أك الرجوع إىل اخلل ر 
 .مصاربة للنصوص

 التعليميػػػػة يػػػػاترلتقػػػػومي الرب ك  تصػػػػميم تناكلػػػػت معػػػػايرمتػػػػت االسػػػػتفادة مػػػػن الدراسػػػػات الػػػػيت كمػػػػا 
 بطاقة كبناير دراسةال يةكاجهة بررليف تصميم  كذلك (ـََِٔ) عامردراسة ك (ـُٗٗٗ) صاحلكدراسة 

الدراسػة يػة بررلتقيػيم أيضػان اليت مت را كىي  إنتاج أفراد عينة الدراسة من بررليات الوسائ  ادلتعددةر تقييمل
 .اممن قبل احملك

لتنميػػػػة  صػػػػممتها البارثػػػػة كاورهتػػػػا ة تعليميػػػػةيػػػػالدراسػػػػة احلاليػػػػة بػػػػالتحقق مػػػػن فاعليػػػػة بررل ختػػػػتص
ارتوت  ر ريثىذه الربرلية االست داـ الفردم ريث تناسبر مهارات إعداد الوسائ  ادلتعددة التعليمية

عػػػرض  ن خػػػلؿادلعرفيػػػة اخلاصػػػة بتصػػػميم بررليػػػات الوسػػػائ  ادلتعػػػددة التعليميػػػة مػػػ ى ا وانػػػبالربرليػػػة علػػػ
التحليػػػػػػػلر التصػػػػػػػميمر التطػػػػػػػويرر : نرارلػػػػػػػو اخلمػػػػػػػت (ADDIE)لنمػػػػػػػوذج العػػػػػػػاـ للتصػػػػػػػميم التعليمػػػػػػػي ا

اللزمػػة مػػن خػػلؿ العػػركض التوضػػيحية  علػػى ادلهػػارات العمليػػة الربرليػػة كمػػا ارتػػوت. االسػػت داـر التقػػومي
(Demonstration) لكيفية است داـ الربامج ادل تلفة  عداد عناصر الوسائ  ادلتعددة . 
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 الفمل الرابع
 إجراءات الدراسة

 منهج الدراسة

رجم صغر ل؛ نظران ذك ا موعة الواردة مت است داـ ادلنهج شبو التجرييبيف ضوي ابيعة الدراسة 
ر إضػػافةن إىل مناسػػبة ىػػذا ادلػػنهج ذلػػدؼ (الت صػػصر اخلػػربة)عينػػة الدراسػػة كصػػعوبة ضػػب  بعػػض ادلتغػػرات 

  .الدراسة كىو قياس فاعلية الربرلية ادلقرترة على تنمية ادلهارات اللزمة  عداد الوسائ  ادلتعددة التعليمية
علػػػى ادلتغػػػرين التػػػابعا ( ة ادلقرترػػػةالربرليػػػة التعليميػػػ)تطلبػػػت الدراسػػػة قيػػػاس أهػػػر ادلتغػػػر ادلسػػػتقل 

كقػػد قامػػت البارثػػة بتطبيػػق أداة . لػػرفض أك إهبػػات فرضػػيات الدراسػػة( التحصػػيل ادلعػػريفر كاوداي ادلهػػارم)
قبليػػػػانر   أجريػػػػت التجربػػػػة بتػػػػدريب أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة بواسػػػػطة ( االختبػػػػار التحصػػػػيلي)الدراسػػػػة اوكىل 

بعػػػديانر إضػػػافةن إىل تطبيػػػق أداة ( االختبػػػار التحصػػػيلي)دراسػػػة اوكىل الربرليػػػةر بعػػػد ذلػػػك مت تطبيػػػق أداة ال
لتقيػيم اوداي ادلهػارم مػن خػلؿ تقيػيم الربرليػات ( بطاقة تقييم بررليػات الوسػائ  ادلتعػددة)الدراسة الثانية 

  .ادلنتجة بواسطة أفراد العينة
كانيػة الػيت جػرت فيهػا كيف ضوي ذلك راكلت البارثة ضػب  بعػض ادلتغػرات ادلاديػة كػالظركؼ ادل

تطبيػػق التجربػػةر ريػػث مت اسػػت داـ معمػػل احلاسػػب اآل  بالكليػػة كقػػد تػػوفر فيػػو العػػدد الكػػايف مػػن أجهػػزة 
احلاسػػػب ادلتصػػػلة باالنرتنػػػت السػػػت داـ الطالبػػػات كويعهػػػا صتػػػوم علػػػى ذات ادلواصػػػفاتر كمػػػا مت تػػػوفر 

 .  للستعانة را خلؿ عملية ا نتاج (أقراص مدرلة صتوم على بعض الوسائ )بعض ادلصادر اللزمة 

 مجتمع الدراسة وعينتها

الطالبػات ادللتحقػات بربنػامج الػدبلـو العػاـ يف االبػة كىػن ويػع ( ِٔ)مػن تكوف رلتمع الدراسة 
خػػػػلؿ الفصػػػػل الثػػػػاين مػػػػن العػػػػاـ الدراسػػػػي بالريػػػػاض الرتبيػػػػة بكليػػػػة الدراسػػػػات التطبيقيػػػػة كخدمػػػػة ا تمػػػػع 

ككػػػػاف اختيػػػػار العينػػػػة قصػػػػديان .  أخػػػػذ ويػػػػع أفػػػػراد ا تمػػػػع كعينػػػػة للدراسػػػػةقػػػػد متىػػػػػر ك َُّْ -ىػػػػػُِْٗ
 :لذسباب التالية
 ػػػ ادلتطلبػػػات  دتدً تػػػوفر مسػػػتول السػػػلوؾ ادلػػػدخلي ادللئػػػم لػػػدل أفػػػراد العينػػػةر ريػػػث ري

ا دلػػػػاـ بنظريػػػػات الػػػػتعلم كصػػػػيا ة اوىػػػػداؼ : كالػػػػيت متثلػػػػت يف يػػػػةرلالسػػػػابقة لدراسػػػػة الرب 
تػػوفر مسػػتول ملئػػم مػػن مهػػارات اسػػت داـ بعػػض بػػرامج احلاسػػب التطبيقيػػة ك السػػلوكيةر 
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(MS Word, MS PowerPoint, MS Excel)  إضػافة إىل مهػارات البحػث يف
 .االنرتنت كصميل ادللفات

  خلؿ  الدبلـو ث أف ويعهن منتظمات بربنامجمقابلة أفراد العينة باستمرار ريإمكانية
 .فرتة تطبيق الدراسة

  مػػػن إعػػػادة اسػػػتعراض  الطالبػػػات يف ادلنػػػزؿر شلػػػا ؽلكػػػنهن راسػػػب خ  لػػػدلتػػػوفر أجهػػػزة
 .القياـ بعملية ا نتاجك  ية الدراسةبررل

 أدوات الدراسةبناء 

اليت ساعلت يف تطبيق يربة  أعٌدت البارثة إضافةن إىل الربرلية التعليميةر رلموعة من اودكات
 :أداتا الدراسة الرئيستافالدراسة كاحلصوؿ على النتائجر كمتثلت 

لتنميػة مهػارات  ةادلقرترػ ية التعليميةبعدم للجوانب ادلعرفية ادلتضمنة يف الربرل/ اختبار صصيلي قبلي .ُ
 .بررليات الوسائ  ادلتعددة إعداد

 قامػػتبطاقػػة تقيػػيم الربرليػػات التعليميػػة لتقيػػيم ا نتػػاج الفعلػػي مػػن بررليػػات الوسػػائ  ادلتعػػددة الػػيت  .ِ
: نتاجهػػار كتقتصػػر ىػػذه البطاقػػة علػػى تقػػومي الربرليػػات ادلنتجػػة مػػن ريػػث العناصػػر التاليػػةالطالبػػات بإ
اوىػػداؼر احملتػػولر التقػػومي كالتغذيػػة الراجعػػةر تصػػميم الشاشػػاتر أظلػػاط ا  ػػار كالتنقػػلر  ادلقدمػػةر

 .توظي  الوسائ  ادلتعددةر االست داـ

االختبػار التحصػيلير إعػداد يليػو  ريػة الدراسػةكفيما يلي عرضػان ل جػرايات اخلاصػة بتصػميم كصكػيم بررل
 .  إعداد بطاقة تقييم بررليات الوسائ  ادلتعددة

 :اوتحكيمه ميةيتعلال يةتمميت البرمج
 عػػػدادلتنميػػػة مهػػػارات إ ةمقرترػػػ  التحقػػػق مػػػن فاعليػػػة بررليػػػة تعليميػػػةىػػػدفت الدراسػػػة احلاليػػػة إىل

 ةاحلاسػػػوبي يػػػةقامػػػت البارثػػػة بتصػػػميم كإنتػػػاج الربرلر كلتحقيػػػق ىػػػدؼ الدراسػػػة التعليميػػػة الوسػػػائ  ادلتعػػػددة
كفق النموذج العاـ للتصػميم  (Macromedia Authorware 6.0)ماكركميديا أكهركير برنامج بواسطة 
 .كالذم مت تكيي  إجراياتو لييلئم  رض الدراسة احلالية (ADDIE)التعليمي 
مػػركران التحليػػل  مررلػػة تعػػددة بػػدينا مػػنبررليػػات الوسػػائ  ادلعػػداد مرارػػل إ يػػة ادلقرترػػةعػػرض الربرلت
ادلرارػل  ىػذه ريػث أف ادلهػارات الػيت تتضػمنهاكانتهػاين نررلػة التقػومير  رفاالست داـ رالتطويرف ربالتصميم
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مػن الفػردم  النمػوذج ميلئمػان للسػت داـ رب ر كاعتيػىي ادلهارات ادلطلوبة  عػداد بررليػات الوسػائ  ادلتعػددة
 .ةقبل أفراد عينة الدراس

 :اكصكيمه الدراسة يةبررل ان خلطوات كمرارل إعدادكفيما يلي عرض

 :مرحلة التحليل
 :ك لت تنفيذ ا جرايات التالية

 :تحليل الحاجات التعليمية .1

مت صديد احلاجات التعليمية من خلؿ تدريت البارثة لطالبات الدبلـو العاـ يف الرتبية لعددو من 
 .تعلم راسوبية صقق أىداؼ الدركس مواد الطالبات يف إنتاجالفصوؿ الدراسيةر كملرظة ر بة 

ة دلواضػػيع مػػن إنتػػاج بررليػػات تعليميػػ ت البارثػػة مػػنهن يف إرػػدل الفصػػوؿ الدراسػػيةكعنػػدما البػػ
 دلنتجػػة مل يكػػن مقبػػوالن مػػن النػػاريتاأف مسػػتول الربرليػػات ا ادلنػػاىج الدراسػػية كنشػػاط اختيػػارمر الرظػػت

 .الربرليات التعليمية لدل الطالبات عداداللزمة  هارات ادلفر اما يدؿ على عدـ تو  رالرتبوية أك الفنية
 :كالتا   يةرلاحلاجات التعليمية دلوضوع الرب  لذا أمكن صديد

 الػيت تعددة ادلوسائ  البررليات  الطالبات ليست لديهن ادلهارات اللزمة  عداد: نادلستول الراى
 .ةتراعي الشركط الرتبوية كالفني

 تراعػػػػي  يػػػػث تعػػػػددة ادلوسػػػػائ  البررليػػػػات  االبػػػػات ؽلػػػػتلكن مهػػػػارات إعػػػػداد: ر ػػػػوبادلسػػػػتول ادل
 .الشركط الرتبوية كالفنية

 متثلت يف ا وانب التالية: احلاجات التعليمية : 
رليػػػػات رب بالتصػػػػميم التعليمػػػػي ل كمتثػػػػل بػػػػالنقص يف ادلعلومػػػػات اخلاصػػػػة: ا انػػػػب ادلعػػػػريف .أ 

 .الوسائ  ادلتعددة
اـ ظلوذج التصميم التعليمػي يف ادلهارات اخلاصة باست دكمتثل بالنقص : ا انب ادلهارم .ب 

تعلقػػػػػة يف بعػػػػػض ادلهػػػػػارات ادل بررليػػػػػات الوسػػػػػائ  ادلتعػػػػػددةر إضػػػػػافةن إىل الػػػػػنقص  عػػػػػداد
ور الفيػػػديالصػػػورر الصػػػوتر )كإنتػػػاج عناصػػػر الوسػػػائ  ادلتعػػػددة باسػػػت داـ بػػػرامج صريػػػر 

 (.الصور ادلتحركة
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 :ئص المتعلماتتحليل خما .1

يتميػػػػزف بػػػػبعض ك ىػػػػن االبػػػػات الػػػػدبلـو العػػػػاـ يف الرتبيػػػػةر  يػػػػةسػػػػتهدفهن الربرلتادلتعلمػػػػات الػػػػل  
 :اخلصائص ىي

 : ادلررلة الدراسية .أ 

ويػػػػع الطالبػػػػات منتظمػػػػات بربنػػػػامج الػػػػدبلـو العػػػػاـ يف الرتبيػػػػةر كالػػػػذم تيقٌدمػػػػو كليػػػػة الدراسػػػػات 
كيهػػػػدؼ إىل ًإعػػػػداد اخلرغلػػػػات احلاصػػػػلت علػػػػى درجػػػػة التطبيقيػػػػة كخدمػػػػة ا تمػػػػع عامعػػػػة ادللػػػػك سػػػػعودر 

البكػػالوريوس مػػن سلتلػػ  الت صصػػات  ػػر الرتبويػػة للعمػػل كمعلمػػات يف مػػدارس التعلػػيم العػػاـر بتػػ ىيلهن 
يسػػػػػتغرؽ عامػػػػػان كػػػػػاملنر لػػػػػذا فجمػػػػػيعهن راصػػػػػلت علػػػػػى درجػػػػػة  أكػػػػػادؽلي تربويػػػػػان ن مػػػػػن خػػػػػلؿ برنػػػػػامج

 .البكالوريوس يف أرد الت صصات شلا يع، كجود عامل اخلربة نحتول ادلادة العلمية للت صص
 (: السلوؾ ادلدخلي)ادلعرفة السابقة احملددة  .ب 

علػػػم نفػػػت : ويػػػع الطالبػػػات قػػػد أهنػػػا الفصػػػل اوكؿ مػػػن الربنػػػامج كالػػػذم  ػػػل بعػػػض ادلقػػػررات
الوسػػػػػػائل التعليميػػػػػةر تقنيػػػػػػات التعلػػػػػػيم كاالتصػػػػػػاؿر احلاسػػػػػػب اآل   كاسػػػػػػت داـالطفولػػػػػة كادلراىقػػػػػػةر إنتػػػػػػاج 

يػػػة الدراسػػػة احلاسػػػوبية؛ ريػػػث أف كاسػػػت داماتو يف التػػػدريتر كىػػػي متطلبػػػات سػػػابقة للسػػػتفادة مػػػن بررل
بعػػض ادلهػػارات  بررليػػات الوسػػائ  ادلتعػػددة يتطلػػب معرفػػة بنظريػػات علػػم الػػنفت التعليمػػي مػػع تػػوفر إعػػداد

 .اللزمة الست داـ برامج احلاسب اآل  التطبيقية
 : الصحة العامة .ج 

بػا الطالبػات فيمػا ؼلػص صػحتهن العامػة كالػيت قػد يكػوف ذلػا تػ هر علػى قػرارات  تفػاكتاليوجد 
 .ية الدراسةتصميم كتطوير بررل

 (: يةموضوع الربرل)احلافز ضلو موضوع التعلم  .د 

ضلػػػو تعلػػػم موضػػػوع اسػػػت داـ  ان البػػػات الرظػػػت أف لػػػديهن رػػػافز تػػػدريت البارثػػػة للط خػػػلؿمػػػن 
اسػػػة احلاسػػػب يف التػػػدريتر كمػػػع ذلػػػك فػػػإف البارثػػػة مل تكػػػن مت كػػػدة مػػػن اسػػػتمرار كجػػػود ىػػػذا احلػػػافز لدر 

بإمكانيػػة  يػةخػػارج نطػاؽ ادلقػرراتر كرنػا يكػوف توضػػيح مػربرات دراسػة الربرل ادلوضػوع ذاتيػان بربرليػة تعليميػة
الػػيت سػػيتم إنتاجهػػا يف ادلػػدارس خػػلؿ تػػدريبهن ادليػػداين أهػػره يف رفػػز سػػائ  ادلتعػػددة الو  اسػػت داـ بررليػػات

 . الطالبات ضلو ادلوضوع
 (: يةموضوع الربرل)االياه ضلو موضوع التعلم  .ق 

اوكؿر ليوًرظ كجود اياه إغلػاي لػديهن  الدراسي البارثة للطالبات يف الفصل تدريتمن خلؿ 
باسػػتعراض عػػدد مػػن الربرليػػات رػػوؿ اسػػت داـ احلاسػػب اآل  يف التػػدريتر ال سػػيما كأف البارثػػة قامػػت 
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لعينػػة الدراسػػةر إضػػافةن إىل مػػا ( احلاسػػب اآل  كاسػػت داماتو يف التػػدريت)ة خػػلؿ تدريسػػها دلقػػرر التعليميػػ
 .شاريع كعركض باست داـ احلاسب اآل تتطلبو ادلقررات اوخرل من تنفيذ م

 : اخلربة يف است داـ احلاسب اآل  .ك 

 مػػػن خػػػلؿ نتػػػائج الطالبػػػات يف مقػػػرر احلاسػػػب اآل  كاسػػػت داماتو يف التػػػدريت خػػػلؿ الفصػػػل
يف مهارات است داـ احلاسب اآل  كبرارلو التطبيقيةر كىػو أمػر أيًخػذ  يتفاكتنظ أهنن ورً اوكؿر لي  الدراسي

م صػمَّ تي ذاتيػان كأف  يػة؛ لػذا كػاف االختيػار بػ ف يػتم اسػت داـ الربرليػة الدراسػةار عنػد تصػميم بررلبعا االعتبػ
رديػة بػا الطالبػاتر كمػا لفػركؽ الفل بنم  التدريت اخلصوصي لعرض ادلعلومات كادلهػارات اللزمػة مراعػاةن 

لتطبيقيػػػة يف إنتػػػاج علػػػى بعػػػض العػػػركض التوضػػػيحية لكيفيػػػة اسػػػت داـ بعػػػض الػػػربامج ا يػػػة ارتػػػوترلأف الرب 
 .الوسائ  ادلتعددة كصريرىا

 :تحليل الممادر واإلمكانات .3

عينػة  المػع أفػراد  االدراسػة كاسػت دامه يةرلكانات ادلتوافرة  نتاج بر مت صديد ادلصادر اللزمة كا م
 :كالتا 
 : ادلصادر العلمية .أ 

ككيفيػػػة  التعليميػػػة اودبيػػػات الػػػيت تناكلػػػت موضػػػوع الوسػػػائ  ادلتعػػػددة عػػػدد مػػػن مت ا اػػػلع علػػػى
إنتاجهػػا كتقوؽلهػػار كاودبيػػات اخلاصػػة بالتصػػميم التعليمػػي كظلاذجػػور كالدراسػػات السػػابقة الػػيت اسػػت دمت 
ظلػػػاذج التصػػػميم التعليمػػػي  نتػػػاج الربرليػػػات التعليميػػػةر إضػػػافةن إىل ادلراجػػػع اللزمػػػة بػػػربامج احلاسػػػب اآل  

 .ية الدراسةذلك يف صيا ة احملتول العلمي لربرلكاالستفادة من كل . زمة ل نتاجالل
كمل تكتػػػػ  البارثػػػػة بػػػػذلك بػػػػل  ثػػػػت عػػػػن مصػػػػادر أخػػػػرلر كقامػػػػت بػػػػا الع علػػػػى عػػػػدد مػػػػن 
الربرليػػات التعليميػػة ادلعػػدة مسػػبقان بواسػػطة الشػػركات ادل تصػػة للسػػتفادة منهػػا خػػلؿ عمليػػات التصػػميم 

 .كالتطوير
 : ت ا داريةالتسهيل .ب 

كػػػاف ذلػػػا أكػػػرب اوهػػػر يف تػػػذليل بعػػػض الصػػػعوبات عنػػػد تطبيػػػق   تػػػوفرت التسػػػهيلت ا داريػػػة الػػػيت
وكيلت يف السماح للبارثػة بتطبيػق الدراسػةر الالدراسةر كمنها التسهيلت ا دارية من قبل عميد الكلية ك 
 .كرجز معمل احلاسب اآل  الست دامو خلؿ فرتة التطبيق
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 : ادلعوقات .ج 

أرػد  النواري ادلالية اخلاصة بتكالي  احلصوؿ على بعض الػربامج السػت دامها يف ا نتػاجثٌلت م
ر شلػػػا جعػػػل البارثػػػة تلجػػػ  السػػػت داـ بعػػػض التطبيقػػػات ا انيػػػة أك االكتفػػػاي باسػػػت داـ النسػػػخ ادلعوقػػػات

كطاصػة أف  يػةالربرلر إضافةن إىل اوؿ الوقت اللـز  نتاج (Trial Version)التجريبية من بعض الربامج 
عمليػػة ا نتػػاج متػػت بصػػورة فرديػػة بواسػػطة البارثػػةر كمػػا أف الوقػػت ادلتػػاح للتطبيػػق علػػى عينػػة الدراسػػة مثٌػػل 

قررات ادلستول الثاين من الدراسة على العينة مع دراستهن دل يةأرد ادلعوقات الرئيسة؛ إذ تزامن تطبيق بررل
 .كمع فرتة التدريب ادليداين برنامج الدبلـو

 : ا مكانات ادلتوافرة ل نتاج .د 

جهػػػاز راسػػػب مكتػػػيب : كالتػػػا   تعليميػػػةال يػػػةتػػػوافر لػػػدل البارثػػػة اوجهػػػزة اللزمػػػة  نتػػػاج الربرل
 2: ر الذاكرةWindows XPر نظاـ التشغيل P4 3.5GHz  DELLنوع ا هاز: ةبادلواصفات التالي

GBر الربنػػػػامج ادلسػػػػت دـ ل نتػػػػاج  :Macromedia Authorwareافة إىل الػػػػربامج اوخػػػػرل ر إضػػػػ
ر مساعػاتر  HP LaserJet P1505اابعة مػن نػوع : اللزمة لتحرير كإنتاج الوسائ  ادلتعددةر ملحقات

ر Sonyر ككػػامرا فيػػديو مػػن نػػوع Mega Pixel 7بدرجػػة كضػػوح  Canonكػػامرا فوتو رافيػػة مػػن نػػوع 
 .للبحث كصميل ما يلـز من ادللفات كالربامج (GB 4)بسرعة DSLإضافة إىل كجود اتصاؿ باالنرتنت 

 : ا مكانات ادلتوافرة للست داـ .ق 

ب ْٗتػػػػوافرت يف الكليػػػػة عػػػػددان مػػػػن معامػػػػل احلاسػػػػب اآل ر كمت اختيػػػػار معمػػػػل احلاسػػػػب رقػػػػم 
ر نظػػػاـ HPجهػػػاز راسػػػب خ  مػػػن نػػػوع  ْٓ: لتطبيػػػق الدراسػػػةر كادلعمػػػل تػػػوافرت بػػػو التجهيػػػزات التاليػػػة

ر تػػوفر فػػ رة كلورػػة مفػػاتيح خاصػػة بكػػل جهػػازر كتػػوفر MB 2: ر الػػذاكرةWindows XP: التشػػغيل
التجهيزات ادلطلوبة منعان لتداخل اوصػوات الصػادرة مػن  لردعة رأس مع ميكرفوف لكل جهاز كىو إمسا
كجػػػود جهػػػاز للمعلمػػػة موصػػػوؿ عهػػػاز صكػػػم إضػػػافةن إىل علػػػى كػػػل جهػػػازر  االدراسػػػة أهنػػػاي تشػػػغيله يػػػةبررل

 .متوفر لكافة أجهزة ادلعمل DSLجود اتصاؿ باالنرتنت ك بورة ذكية مع ملحقاهتار ك  دارة الفصلر كس
 : يةرلظل  است داـ الرب  .ك 

مػػػػع أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة بنػػػػاين علػػػػى خصائصػػػػهن  يػػػػةمت صديػػػػد الػػػػنم  ادللئػػػػم السػػػػت داـ الربرل
 يػػػةكا مكانػػػات ادلتارػػػة للتطبيػػػقر ككػػػاف ظلػػػ  االسػػػت داـ فرديػػػان ريػػػث قامػػػت كػػػل االبػػػة باسػػػتعراض الربرل

ػػػو ىػػػذا الػػػنم  مػػػن إمكانيػػػات  نفردىػػػار  اكالتفاعػػػل معهػػػ ار كمراعػػػاة فرديٌتهػػػ كإغلابيػػػة الطالبػػػةنظػػػران دلػػػا ييتيحي
ينتمػػا لت صصػػات سلتلفػػةر كمػػا أهنػػن يتفػػاكتن يف  الػػدبلـو العػػاـ يف الرتبيػػة فالطالبػػات ادللتحقػػات بربنػػامج
 .ب سلوب الوسائ  ادلتعددة مت تصميم الربرلية بنم  التدريت اخلصوصيقد مهاراهتٌن كسرعة تعلمهٌنر ك 
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 :تحليل المحتوى .4

 مػػن خػػلؿ ا اػػلع علػػى اودبيػػات اخلاصػػة نوضػػوع الدراسػػة مت كضػػع النقػػاط الرئيسػػة دلوضػػوع
 :ككانت كالتا  يةالربرل
 :مررلة التحليل: أكالن 

 .صليل احلاجات التعليمية .ُ
 .صليل خصائص ادلتعلما .ِ
 .صليل ادلصادر كا مكانات .ّ
 .صليل احملتول .ْ
 :مررلة التصميم: هانيان 

 :صيا ة اوىداؼ .ُ

 .صديد اذلدؼ العاـ .أ 

 .صيا ة أىداؼ اوداي .ب 
 :احملتول كاختيار التسلسل ادلناسبصديد  .ِ

 (.صيا ة ادلادة العلمية)صديد احملتول  .أ 

 .اختيار تسلسل احملتول .ب 
 .بناي االختبارات .ّ
 .اختيار االسرتاتيجية التعليمية .ْ
 .الوسائ  ادلتعددة عناصر اختيار .ٓ
 .إعداد السيناريو .ٔ

 .إجراي التقومي التكوي، دل ط  التصميم .ٕ
 :مررلة التطوير: هالثان 

 .فرةاحلصوؿ على عناصر الوسائ  ادلتعددة ادلتو  .ُ
 .إنتاج عناصر الوسائ  ادلتعددة  ر ادلتوفرة .ِ
 .تنفيذ السيناريو كإنتاج الربرلية .ّ
 .ةيالتقومي التكوي، للربرل .ْ
 (:التنفيذ)مررلة االست داـ : رابعان 

 .صديد النم  ادللئم الست داـ الربرلية .ُ
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 .است داـ الربرلية مع ادلتعلما .ِ
 : مررلة التقومي: خامسان 
 .ا وا إجراي التقومي  .ُ

يوضح سلرجات كػل مررلػة مػن مرارػل التصػميم التعليمػي الػيت مت اتباعهػا  (ُ) كفيما يلي جدكؿ
 :الدراسة احلا  ية نتاج بررل

 ةالدراسة المقترح يةمخرجات مراحل التمميت التعليمي لبرمج: 1جدول 

 المخرجات المرحلة

 .يةدلوضوعات الربرلالعناكين الرئيسة  التحليل

 .يةرلسيناريو الرب  التصميم

 .CDعلى قرص مضغوط  ةمعد تعليميةال يةالربرل التطوير

 .كأدكات الدراسة على العينةر كوع البيانات لتعليميةا يةتطبيق الربرل االست داـ

 .من خلؿ صليل نتائج بيانات التطبيق كاحلصوؿ على النتائج يةتقرير فاعلية الربرل التقومي

 :مرحلة التمميت
 :ك لت تنفيذ ا جرايات التالية

 :صياغة األىداف .1

 : يةصديد اذلدؼ العاـ للربرل .أ 
العلمية كالعمليػة بررليات الوسائ  ادلتعددة  ية يف تنمية مهارات إعدادمتثل اذلدؼ العاـ من الربرل

 .النموذج العاـ للتصميم التعليمي من خلؿ است داـ
 :صيا ة أىداؼ اوداي .ب 

ليػػػتم التحقػػػق منهػػػا  متػػػت صػػػيا ة أىػػػداؼ اوداي بصػػػورة إجرائيػػػة لتحقػػػق يف رلملهػػػا اذلػػػدؼ العػػػاـ
انظػػر . )(أداة الدراسػػة الثانيػػة)بواسػػطة بطاقػػة لتقيػػيم منتجػػات أفػػراد عينػػة الدراسػػة مػػن الربرليػػات التعليميػػة 

  اشتقاؽ اوىػداؼ ادلعرفيػة كصػيا تها بصػورة سػلوكية قابلػة للملرظػة   ر(يةأىداؼ الربرل -(ب)ملحق 
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ر  يػػث ؽلكػػن التحقػػق (قائمػػة أىػػداؼ االختبػػار التحصػػيلي -أداة الدراسػػة اوكىل -(د)ملحػػق )كالقيػػاس 
 .أدكات الدراسة بنايكما سرد الرقان عند ( أداة الدراسة اوكىل)منها بواسطة االختبار التحصيلي 

 :المحتوى واختيار التسلسل المناسب تحديد .1

يف  تول كصيا ة ادلادة العلميػةبعد صديد اخلطوط العامة للربرلية كصيا ة اوىداؼر مت صديد احمل
للربرليػػة احملتػػول العلمػػي قػػد كرد ر ك ارات الكافيػػةفقػػرات كوػػل قصػػرة كمرتابطػػةر كتزكيػػدىا باومثلػػة كا يضػػ

 (.راسةدلا يةبرمجتمميت التعليمي لنمو ا ال)صت عنواف  من فصوؿ الدراسة يف الفصل الثاين
كمػػػا مت اختيػػػار التسلسػػػل ادللئػػػم لعػػػرض احملتػػػولر ككػػػاف الرتتيػػػب كفػػػق مرارػػػل ظلػػػوذج التصػػػميم 

 فػق التسلسػل ا جرائػي خلطػوات إعػدادالتحليػلر فالتصػميمر فػالتطويرر فاالسػت داـر فػالتقومي ك : التعليمي
كنيٌظمت كل مررلة من ادلرارػل اخلمػت يف صػورة موديػوؿ تعليمػير كارتػول كػل . بررلية الوسائ  ادلتعددة

مقدمةر أىداؼ ادلررلةر خطوات ادلررلة متسلسػلة كمػا كردت يف النمػوذجر تطبيػق انتقػا  : موديوؿ على
 .يةبعد كل خطوةر نشاط يتم تنفيذه بالرجوع لدليل ادلست دـ ادلرفق مع الربرل

 :بناء الختبارات .3

 :كىي يةلربرللمت بناي هلهة أنواع من االختبارات 
 : التطبيق االنتقا  .أ 

تليهػا تغذيػة راجعػة  يػةرقػدـ داخػل الربرلتي  كىي اختبارات ذاتية داخل كل موديوؿ مػن ادلوديػوالت
ردؼ تقومي فهم ادلتعلمة لكل خطوة من خطوات النموذجر كمػا تضػمن دليػل ادلسػت دـ ادلرفػق مػع  فورية
 .للتنفيذ ة اللزمةتطبيقيالنشطة او يةالربرل
 : االختبار التحصيلي .ب 

كىػػو أداة الدراسػػة اوكىل كمت بنػػاؤه يف ضػػوي اوىػػداؼ ادلعرفيػػة الػػيت مت صديػػدىا يف اخلطػػوة اوكىل 
مت تقػػدمي  كقػػد. ت االختبػػار ىػػدفان مػػن اوىػػداؼ ادلعرفيػػةعبػػارة مػػن عبػػارار كتقػػيت كػػل مػػن مررلػػة التصػػميم
ة مػن نػوع االختيػار مػن عبػار ( َْ)ة مػن نػوع الصػواب كاخلطػ ر ك عبار ( ِٓ) ل ك  االختبار بشكل كرقي

 .كسرد تفصيل ذلك عند تناكؿ بناي أدكات الدراسة. ةعبار ( ٓٔ)ت عبارامتعددر ليصبح العدد الكلي لل
 : بطاقة تقييم بررلية الوسائ  ادلتعددة .ج 

 اللزمػة هػاراتمنهػار كىػي ادل اعبػارة تقػيت كػل منهػا مهػارة أك جػزين ( َٓ)اشتملت البطاقة علػى 
 .كسرد تفصيل ذلك عند تناكؿ بناي أدكات الدراسة. نتاج بررليات الوسائ  ادلتعددة 
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طة التطبيقيػػػة اللزمػػػة للتنفيػػػذ اونشػػػ كتضػػػمن يػػػةدليػػػل ادلسػػػت دـ ادلرفػػػق مػػػع الربرلكمػػػا مت تصػػػميم 
 ػل الػدليل علػى أنشػطة . نثابة التصميم الورقي للربرليات ادلنتجة بواسطة أفػراد عينػة الدراسػة كاليت كانت

علػى مػا مت  للنموذج بواقع نشاط لكػل خطػوة مػن اخلطػوات يػتم فهمػو كتنفيػذه بنػاين  ةختص ادلرارل اخلمس
 . ات كمهاراتمن معلوم ية الدراسةعرضو يف بررل

 :اختيار الستراتيجية التعليمية .4

مت اختيار ظل  التدريت اخلصوصي ك رػد أظلػاط الربرليػات التعليميػة مػن ناريػة اسػرتاتيجية الػتعلم 
تنػاكؿ كػل موديػوؿ ب سلوب الوسائ  ادلتعددة  يػث يكموديوالت تعليمية   يةادلست دمةر مع تصميم الربرل

 :صيممت االسرتاتيجية التعليمية على النحو التا  ار لذمررلة من مرارل التصميم التعليمي
 .باست داـ الوسائ  ادلتعددة هار مع متهيد مناسب دلوضوعيةح عنواف الربرلوضٌ تي  :يةمقدمة الربرل .أ 
 .ست داـالرلموعة ا رشادات اليت توضح كيفية ا :التعليمات .ب 
التصػػميمر التطػػويرر االسػػت داـر التحليػػلر : مرارػػل التصػػميم التعليمػػيتعػػرض  :القائمػػة الرئيسػػة .ج 

 .التقومي
 :ػلتوم كل موديوؿ على :(ادلرارل اخلمت للتصميم التعليمي)ادلوديوالت التعليمية  .د 

 كىي نظرة عامة عن ادلررلة :مقدمة ادلررلة. 
 عرض اوىداؼ العامة للمررلة كاليت ينبغي صقيقها عند إمتاـ ادلررلة :أىداؼ ادلررلة. 

 قائمة صتػوم علػى خطػوات ادلررلػة كؽلكػن اختيػار أم خطػوة للبػدي كىي  :قائمة ادلررلة
 .منها

 ة متسلسػػلة كمرتابطػػ احملتػػول العلمػػي لكػػل خطػػوة معركضػػة يف شاشػػات :خطػػوات ادلررلػػة
 .اوىداؼ ادلنشودة لتحقيق

  ؿ مػن نػوع تم تقػدمي سػؤايػت ادلررلػة خطػوة مػن خطػوابعد عرض كل  :التطبيق االنتقا
 .للت كد من استيعاب اخلطوةاالختيار من متعدد 

 تغذيػػة راجعػػة فوريػػة مػػع التعزيػػز يف رػػاؿ يتبػػع ا جابػػة عػػن كػػل سػػؤاؿ  :التغذيػػة الراجعػػة
 .ا جابة الصحيحة أك اخلااكة

 ر يػػةكىػػو نشػػاط إجرائػػي يػػتم توجيػػو ادلتعلمػػة لتنفيػػذه يف الػػدليل ادلرفػػق مػػع الربرل :النشػػاط
يػػان عبػػارة عػػن بررليػػة كسػػائ  متعػػددة كبعػػد تنفيػػذ كػػل اونشػػطة سػػيكوف ىنػػاؾ منتجػػان هنائ

تعليمية ورد ادلواضيع يف ادلقررات الدراسيةر كتستمر ىذه احللقة ر  يتم االنتهاي مػن  
 .كافة خطوات ادلررلة
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تقػػػػدـ تقريػػػػران عػػػػن أداي ر ك إىل أنػػػػو مت االنتهػػػػاي مػػػػن ادلررلػػػػة رسػػػػالة تتضػػػػمن ا شػػػػارة :هنايػػػػة ادلررلػػػػة .ق 
ةر كعنػد االنتهػاي مػن كافػة ادلرارػل التاليػ ا للنتقاؿ إىل ادلررلػةدىترش ررلةر كماادلتعلمة خلؿ ادل

 .يةالربرل تكوف بذلك قد انتهت
 ادلتعلمػػػة عػػػن مسػػػتول أداي مػػػع عػػػرض تقريػػػر يػػػةانتهػػػاي الربرل عنػػػدرسػػػالة  عػػػرضتك  :يػػػةهنايػػػة الربرل .ك 

 .اوداي الكلي عن إمكانية اباعة تقرير كتوفرر اخلذل

 :بالدراسة ةاخلاص ية التعليميةالتعليمية للربرلاالسرتاتيجية ( ُٓ)كيوضح شكل 

 

 الدراسة يةمخطط الستراتيجية التعليمية لبرمج: 15شكل 

 :اختيار عناصر الوسائط المتعددة .5

ر اعتمػػادان  علػػى الػػدمج يػػةمت اختيػػار الوسػػائ  التعليميػػة ادللئمػػة لعػػرض كػػل جػػزي مػػن أجػػزاي الربرل
با عناصر الوسػائ  ادلتعػددة كالتكامػل فيمػا بينهػا لتحقيػق اوىػداؼ ادلنشػودةر مػع مراعػاة خصػائص كػل 
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النصػػوصر : اسػػت داـ الوسػػائ  التاليػػة يػػةالربرل تكسػػي  مػػن الوسػػائ  كمناسػػبتو لعػػرض احملتػػولر كقػػد  لػػ
 .ادلؤهرات الصوتيةر لقطات الفيديوادلنطوقةر  الصور الثابتةر الرسـو اخلطيةر الصور ادلتحركةر اوصوات

 :يةادل تارة لكل جزي من أجزاي الربرلادلتعددة وسائ  عناصر ال (ُٔ) كيوضح الشكل

 عناصرالوسائط المتعددة الجزء
 .يةنصوصر مؤهرات صوتيةر خية قرخنيةر فيلم فلشي للتمهيد دلوضوع الربرل مقدمة الربنامج

 .صوت منطوؽنصوصر صورر  التعليمات
 .نصوصر رسـو خطيةر صوت منطوؽر صور القائمة الرئيسة

 .نصوصر صورر صوت منطوؽ مة ادلررلةدمق
 .نصوصر صوت منطوؽ أىداؼ ادلررلة
 .نصوصر صورر صوت منطوؽ قائمة ادلررلة

 .نصوصر صور هابتةر صور متحركةر رسـو خطيةر مؤهرات صوتيةر لقطات فيديو زلتول اخلطوات
 .نصوص التطبيق االنتقا 
 .نصوصر صور متحركةر أصوات منطوقة أك مؤهرات صوتية التغذية الراجعة

 .نصوصر صوت منطوؽر صور النشاط
 .نصوصر صوت منطوؽ هناية ادلررلة
 .نصوصر صوت منطوؽر مؤهرات صوتية هناية الربنامج

 المتعددة لبرمجية الدراسةاختيار عناصر الوسائط : 16شكل 

 :إعداد السيناريو .6

سػػم سلطػػ  أك  عػػاـ ابتػػدأت بر ريػػث علػػى مرارػػل كخطػػواتر  يػػةسػػيناريو الربرل أعػػٌدت البارثػػة
ػلتػوم علػى للسػيناريو ر يليو تفصػيل لكػل شاشػة مػن الشاشػات الرئيسػة باسػت داـ ظلػوذج مقػرتح وجزائها

 :اوجزاي التالية
 نفػػت ؾ شاشػػتاف يفيػػث ال تشػػرت  شاشػػة بشػػكل تسلسػػلير  كػػلمت صديػػد رقػػم ل :رقػػم الشاشػػة .أ 

رقػم الشاشػة  سػةر فػإف الشاشػة الفرعيػة ت خػذالشاشػات الرئي لرػدالرقمر كعند كجػود تفػرع مػن إ
 .أ-ُ: الرئيسة كييضاؼ إليها ترقيم خخر لتصبح بالنم 
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تغذيػة ر فهناؾ شاشة زلتولر كشاشة أسػكلةر كشاشػة يةأنواع شاشات الربرل ختتل  :نوع الشاشة .ب 
كقػػد اقرترػػت البارثػػة كضػػع خانػػة لنػػوع الشاشػػة . نػػواعراجعػػةر كشاشػػة لل ػػركجر ك رىػػا مػػن او
 .لتسهيل ترتيب الشاشات كمراجعتها الرقان 

كيػػػتم فيػػػو عػػػرض شػػػكل الشاشػػػة كمػػػا سػػػتظهر بكافػػػة مواقػػػع الوسػػػائ  عليهػػػا مػػػن  :ا ػػػزي ادلرئػػػي .ج 
 .التفاعل كالتحكم رارأز  لوضع ةنصوص كصور  ك رىار كما يتم صديد اوماكن ادلناسب

فر اخللفيػاتر اخلطػوطر ترتيػب ظهػور الوسػائ ر ااولػو : كىو كص  الشاشة من ريػث :الوص  .د 
 . ك رىا أزار ا جرايات كنقاط التفاعل

مػن  يتم است دامها لوضع أمسػاي ملفػات الوسػائ  الػيت صتويهػا الشاشػةر كالغػرض :أمساي ادللفات .ق 
 .  تسهيل عملية ا نتاج يف ادلرارل اللرقة ذلك

 :  يةاخلاص بالربرل لسيناريولظلوذجان  (ُٕ) الشكليوضح ك 

 3 :رقت الشاشة
 شاشة مقدمة :النوع

 الوصف المرئي

 َٖٞ 

تىْ 

 تى  ٗ  -  يَٞث  -ت    ث  تىْٖثبٜ -تى     تى بٞ ٞ  -تى ثىٜ -تى ث    ْث   تى  نٌ تى بٞ ٞ  

 

 :اخللفية
 .....اللوف/ النم / رجم اخل : العنواف الرئيت

 ....اللوف/ النم / رجم اخل : النص
 : أزار التحكم

 : .....التا 
 :ترتيب ظهور العناصر

 :تالملفا
 الدراسة يةنمو ا سيناريو برمج: 17شكل 

علػى الػورؽر فيمػا  يػةرلاخلػاص بالشاشػات الرئيسػة للرب  مت تصميم السيناريوكيدر ا شارة إىل أنو 
السػػيناريو التفصػػيلي  عمػػليف  (Microsoft PowerPoint)اسػػتي ًدـ برنػػامج مايكركسػػوفت بوربوينػػت 

 :لكل شاشات الربرلية لذسباب التالية
  فاعليػػة ىػػذه الطريقػػة كمػػا أكضػػحتها دراسػػة ليػػو(Liu, 2000)  يف تصػػميم الشاشػػات

 .مقارنة بالنماذج الورقية ادلعركفة
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  كاولػػػػػواف كمػػػػػا سػػػػػتظهر علػػػػػى شاشػػػػػة إمكانيػػػػػة معاينػػػػػة الوسػػػػػائ  مػػػػػن ريػػػػػث اورجػػػػػاـ
 .احلاسب

 شلػػػا يغػػػ، عػػػن  يػػػةتػػػوفر خاصػػػية ترتيػػػب توقيػػػت ظهػػػور الكائنػػػات علػػػى الشاشػػػة يف الربرل
اسػػػت داـ النصػػػػوص الشػػػاررة ادلطولػػػػة لوصػػػ  الشاشػػػػات كمػػػا ىػػػػو احلػػػاؿ يف النمػػػػاذج 

 .الورقية

 إمكانية التعديل بسهولة على أم جزي من أجزاي الشاشة. 
 بعػػػػػض الوسػػػػػائ  كتسػػػػػجيل النصػػػػػوص ادلنطوقػػػػػة خػػػػػلؿ مررلػػػػػة  إمكانيػػػػػة البػػػػػدي بتطػػػػػوير

فػإف الطريقػة ادلتبعػة راليػان يف  (Locatis, 2001)ر ككفقان دلا أشار إليو لوكاتت التصميم
فيمػػا  يػػةمػػن الربرل أك ظلػػوذج  إنتػػاج بررليػػات الوسػػائ  ادلتعػػددة تقػػـو علػػى البػػدي بتطػػوير

. للحصوؿ على تصور دلا سيكوف عليو ادلنتج النهائي (Rapid Prototype)ػ ييعرؼ ب
كالتعػػديل عليػػو  خراجػػو يف صػػورة منػػتج جػػاىز  باسػػتمرار تػػتم مراجعتػػو إف ىػػذا النمػػوذج

 .للست داـ

 :إجراء التقويت التكويني لمخطط التمميت .7

ت كػد متت مراجعتو مػن قبػل البارثػة لل يةبعد ا نتهاي من إعداد السيناريو اخلاص بشاشات الربرل
 .ضوح ترتيب العناصر على الشاشةك ك  هارتتابع ترقيمك ر سواين بصورة رقمية أك كرقية لشاشاتامن توفر 

 :مرحلة التطوير
 :ك لت تنفيذ ا جرايات التالية

 :الحمول على عناصر الوسائط المتعددة المتوافرة .1

خػػلؿ السػػيناريو يف ضػػوي مػػامت صديػػده مػػن عناصػػر الوسػػائ  ادلتعػػددة يف مررلػػة التصػػميمر كمػػن 
الػػػذم مت إعػػػداده كمراجعتػػػور مت البػػػدي يف يميػػػع عناصػػػر الوسػػػائ  ادلتعػػػددة مػػػن ادلصػػػادر ادل تلفػػػة الػػػيت مت 
صديدىا يف مررلة التحليل إضافةن إىل بعض ادلصادر اوخرل اليت رصلت عليها البارثػة باتبػاع اخلطػوات 

 :التالية
كضع ما يتم ك لتنظيم العمل " الوسائ  ا اىزة"سميتو كت يةداخل رللد الربرل ان فرعي ان مت إنشاي رللد .أ 

: عػػػدد مػػػن ا لػػػدات كىػػػيا لػػػد ادلػػػذكور علػػػى  ارتػػػولوعػػػو مػػػن عناصػػػر الوسػػػائ  ادلتعػػػددةر ك 
صػػني  العناصػػر كفػػق أنواعهػػا لت" رسػػـو خطيػػة"ر "فيػػديو"ر "أصػػوات"ر "صػػور متحركػػة"ر "صػػور"

 .الرجوع إليها الرقان بسهولة ر  ؽلكن
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ادلوجػػودة ضػػمن رزمػػة  (Clip Art)ملفػػات احلاسػػب اآل  للقصاصػػات الفنيػػة بػػدأ البحػػث يف  .ب 
 .يةكاليت ؽليكن است دامها يف الربرل (Microsoft Office)برامج مايكركسوفت أكفيت 

 :اي بعض اوقراص ادلضغواة اليت صتوم على مكتبات للوسائ  ادلتعددة منهامت اقتن .ج 

  أركع الرسـو من إنتاج شركة(Media Soft)  ََُِيف عاـ. 

  مكتبة الصور الشاملة من إنتاج شػركة اخلطيػب ل نتػاج كالتسػويق ر ا صػدار اوكؿ
 .َََِعاـ 

  موسػػػوعة ادلػػػؤهرات الصػػػوتية الكػػػربل للمحرتفػػػا مػػػن إنتػػػاج شػػػركة اخلطيػػػب ل نتػػػاج
 .ََِٔكالتسويقر 

  ََِٕموسوعة الصور ادلوصوفة من إنتاج شركة اخلطيب ل نتاج كالتسويقر. 

يف االنرتنػػت كصميػػل عػػدد كبػػر مػػن الوسػػائ ر ريػػث تزخػػر شػػبكة االنرتنػػت بالعديػػد مػػن  البحػػث .د 
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  موقػػػػػػػع أفكػػػػػػػار علميػػػػػػػة ػلتػػػػػػػوم علػػػػػػػى
 .العديد من لقطات الفيديو للتجارب ادلعملية

 http://www.kidcrosswords.com  موقػػع ػلتػػوم علػػى العديػػد مػػن الصػػور
 .ادلتحركة

 //www.wallcoo.nethttp: دليل ػلتوم على مواقع لصور هابتة أك متحركة. 

 http://valkyrieslife.blogspot.com  مدكنػػػػػػػة صتػػػػػػػوم علػػػػػػػى العديػػػػػػػد مػػػػػػػن
 .الصور ادلتحركة

 http://www.imageenvision.com  مكتبػػػػػػػػػػػػػػة لتحميػػػػػػػػػػػػػػل العديػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػن
 .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 
داـ ادلباشرر كقد تطلب ذلك إجراي عمليات صرير رػ  تكػوف ملئمػة السػت دامها تكن ملئمة للست 
 :ر كقد متت عمليات التحرير كالتعديل التاليةيةكدرلها داخل الربرل

ر (Paint)باسػػػت داـ برنػػػارلي الرسػػػاـ  تعػػػديل أرجػػػاـ الصػػػورر كألواهنػػػار كزيػػػادة درجػػػة كضػػػورها .ق 
 .(Adobe Photoshop CS2.0)أدكي فوتوشوب 

http://www.afkaaar.com/video
http://www.kidcrosswords.com/
http://www.wallcoo.net/
http://valkyrieslife.blogspot.com/
http://www.imageenvision.com/
http://www.gifanimations.com/
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هػػا كاسػػت دامها يف برنػػامج صويػػل امتػػدادات ملفػػات بعػػض الوسػػائ  إىل صػػيغ قياسػػية ؽلكػػن درل .ك 
 :أكهركير كمنها

  صويػػػل امتػػػدادات الصػػػور إىل االمتػػػداد(jpg)  باسػػػت داـ برنػػػامج أدكي فوتوشػػػوب
(Adobe Photoshop CS2.0). 

  صويػل امتػػدادات ادللفػػات الصػػوتية إىل االمتػداد(Wav)  باسػػت داـ النسػػ ة ا انيػػة
 .(AVS4You- Video Converter 6)من برنامج 

 Free YouTube)صميػػل لقطػػات الفيػػديو مػػن شػػبكة االنرتنػػت باسػػت داـ الربنػػامج ا ػػاين  .ز 

Downloader). 

 Windows Movie)باسػػػت داـ برنػػامج  صريػػر لقطػػػات الفيػػػديو كإضػػافة ادلػػػؤهرات اخلاصػػػة .ح 

Maker). 

 :ط المتعددة غير المتوفرةإنتاا عناصر الوسائ .1

بعػػػد وػػػع عػػػدد مػػػن الوسػػػائ  ا ػػػاىزةر مت اختػػػاذ القػػػرار بإنتػػػاج بعػػػض الوسػػػائ   ػػػر ادلتػػػوفرة الػػػيت 
 :يةربرلالتاجها ص

 :كمن العناصر اليت مت إنتاجها
 : اوصوات ادلنطوقة .أ 

كالػذم يػ    (Sound Recorder)مت تسػجيل اوصػوات ادلنطوقػة باسػت داـ مسػجل الصػوت 
 :كػلتوم على بعض الوظائ  منها (Windows XP)ملحقان بنظاـ التشغيل كيندكز 

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

 : اخللفيات .ب 
اسػػػػت داـ برنػػػػامج أدكي مت إنتػػػػاج اخللفيػػػػات كتركيػػػػب بعػػػػض الصػػػػور كصػػػػور قائمػػػػة كػػػػل مررلػػػػة ب

 .(Adobe Photoshop CS2.0)فوتوشوب 
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 : الرسـو اخلطية .ج 
ر دلػػا يتيحػػو مػػن (MS PowerPoint 2007)مت اسػػت داـ برنػػامج مايكركسػػوفت بوربوينػػت 

 .(png, gif, jpg, tif, bmp, wmf)إمكانية رفظ الرسم كصورة ن تل  االمتدادات 
 :يةمقدمة الربرل .د 

يػدكر عػن أعليػة تقنيػة الوسػائ  ادلتعػددة مػن خػلؿ رػوار بػا  ةمتحركػكىي عبارة عن فيلم رسـو 
ش صػػية أـ تطلػػب مػػن ابنتهػػا مػػذاكرة الػػدركس مػػن الكتػػابر كتشػػعر االبنػػو بادللػػل الشػػديد كتتسػػايؿ عػػن 

كقػػػػد مت إنتػػػػاج ىػػػػذا الفػػػػيلم . اريقػػػػة أخػػػػرل للػػػػتعلمر فتظهػػػػر ادلعلمػػػػة كمعهػػػػا قػػػػرص بررليػػػػة كسػػػػائ  متعػػػػددة
 . (Falsh 5.0, Adobe ImageReady CS2.0)  :باست داـ برنارلي

 :العركض التوضيحية .ق 
كىي لقطات فيديو توضيحية لكيفية است داـ الربامج التطبيقيػة اخلاصػة بإنتػاج كصريػر الوسػائ ر 

-Rapid E)أرػد أدكات رلموعػة  (Demo Creator)كقػد مت إنتػاج ىػذه العػركض باسػت داـ برنػامج 

Learning Suite) ت الكمبيػوتر يف صػورة فيػديور مػع إمكانيػة صريرىػا كإضػافة لتسػجيل أرػداث شاشػا
اسػػػت داـ النسػػػ ة التجريبيػػػة مػػػن الربنػػػامج ب. ملفػػػات صػػػوتية كملرظػػػات نصػػػية علػػػى اللقطػػػات ادلسػػػجلة

(Trial Version) نتاج العركض التوضيحية التالية : 
  كيفية است داـ برنامج(Sound Recorder) لتسجيل اوصوات. 
 رنػػػػػػامج كيفيػػػػػة اسػػػػػػت داـ ب(Adobe Photoshop)  لرتكيػػػػػػب الصػػػػػػور علػػػػػػى

 .اخللفيات
  كيفيػة اسػت داـ برنػامج(Free YouTube Downloader)  لتحميػل لقطػات

 .الفيديو من االنرتنت
  كيفيػة اسػت داـ برنػامج(Windows Movie Maker)  نشػاي كصريػر لقطػات 

 .الفيديو
  كيفيػػة اسػػت داـ برنػػامج(PowerPoint)  لػػدمج الوسػػائ  كإضػػافة الفيػػديو كأزرار

 .التفاعل

ادللئػم منهػا السػت دامو يف كقد مت يميع عناصر الوسائ  ادلتعددة كترتيبها يف ا لػدات كاختيػار 
 .يةالربرل
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 :تنفيذ السيناريو وإنتاا البرمجية .3

يػػػة تػػػاج بررلمت تنفيػػػذ السػػػيناريو كإن عناصػػػر الوسػػػائ  ادلتعػػػددة ادلطلوبػػػةربعػػػد وػػػع كصريػػػر كإنتػػػاج 
 (Macromedia Authorware7)ا صػػدار السػػابع  -باسػػت داـ برنػػامج ماكركميػػديا أكهركيػػر الدراسػػة

 :كفق اخلطوات التالية
 :(Flowchart)إعداد ادل ط  االنسياي  .أ 

 يػةكالػذم يوضػح اريقػة سػر الربرل ( ُٖ)بالشػكل  البدي بعمػل ادل طػ  ا نسػياي 
 يػػػةبػػػإدراج اويقونػػػات اللزمػػػة مػػػن برنػػػامج أكهركيػػػر ككضػػػعها علػػػى خػػػ  تػػػدفق الربرل

 (. مررلة التحليل)الرئيت كالذم يشمل ادلقدمة كا اار اوساسي للموديوؿ اوكؿ 

 

 الدراسة يةلبرمج (Flowchart)المخطط النسيابي : 18شكل 
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 :إعدادات الشاشات .ب 
  نقطػةر كىػو  (ََٔ× ََٖ)بتحديد شاشة العرض  جم  يةالربرلضب  إعدادات

بوضػػوح علػػى أجهػػزة  هااحلجػػم القياسػػي يف معظػػم أجهػػزة احلاسػػب لضػػماف تشػػغيل
 .ادلعمل أهناي تطبيق يربة الدراسة

 رمػػادمر كمربػػع عنػػواف إدراج اخللفيػػة الرئيسػػةر كمربػػع الػػنص بلػػوف أبػػيض مائػػل إىل ال
 . يةليكوف هابتان اواؿ الربرل الشاشة

 :تنفيذ السيناريو كدمج الوسائ  .ج 
 كفػػػق السػػػيناريو ادلعػػػدر كقػػػد كاجهػػػت البارثػػػة  يػػػةالبػػػدي بإدخػػػاؿ النصػػػوص إىل الربرل

بوربوينػػت؛ بسػػبب  بواسػػطة برنػػامجصػػعوبة اسػػت داـ النصػػوص مػػن السػػيناريو ادلعػػد 
تشػػغل ريػػزان كبػػران مػػن  علػػى أهنػػا صػػور شلػػا غلعلهػػاا تعامػػل برنػػامج أكهركيػػر مػػع أجزائهػػ

لػػػذا مت إدخػػػاؿ النصػػػوص باسػػػت داـ النسػػػخ كاللصػػػق مػػػن برنػػػامج . يػػػةمسػػػارة الربرل
 .ككردر أك بتحريره مباشرة يف برنامج أكهركير

 عنواف فرعي -عنواف رئيت)لتنسيق النصوص  يف برنامج  إنشاي عدد من اوظلاط- 
مها كتطبيقهػػا اتم اسػػت دليػػ....( -راجعػػة ل جابػػة الصػػحيحة تغذيػػة -نػػص عػػادم

 . على كافة النصوص ادلشارة
  الصػػػػػػور  -الرسػػػػػػـو اخلطيػػػػػػة -الصػػػػػػور)اسػػػػػػتراد الوسػػػػػػائ  اوخػػػػػػرل إىل الشاشػػػػػػات

 .كترتيب أماكنها كمزامنتها يف الظهور مع اوصوات( الفيديو -ادلتحركة

 :تطويرأظلاط التفاعل كالتحكم .د 

بنم  التحكم احلر الذم يتيح إمكانية التنقل بػا الشاشػات إىل اومػاـ  يةالربرل صٌممت البارثة
الرئيسػة  يػةيف أم كقػتر مػع تػوفر رريػة الػذىاب إىل قائمػة الربرل يػةأك اخلل ر كما ؽلكن اخلركج من الربرل

مػػػػػن خػػػػػلؿ أزرار علػػػػػى كػػػػػل شاشػػػػػة مػػػػػن  أك االنتقػػػػػاؿ إىل قائمػػػػػة ادلررلػػػػػة ر(مرارػػػػػل التصػػػػػميم التعليمػػػػػي)
 .الشاشات

متت بررلة بعض أزرار الشاشات ععلها  ر نشطة ر  يتم ظهور ويػع العناصػر علػى الشاشػةر 
 .كبذلك تينٌبو ادلست دـ إىل إمكانية االنتقاؿ إىل شاشة أخرل

  بدايػػػػػػة )إدراج أزرار التفاعػػػػػػل كالػػػػػػتحكم يف ا اػػػػػػار الػػػػػػرئيتر ك ػػػػػػل اوزرار التاليػػػػػػة
 .  (ُٗ)كما بالشكل   (ر التعليماتر خركجيةالربرل

  إدراج أزرار التفاعل كالتحكم اخلاصة بشاشات كػل مررلػة مػن ادلرارػل بوضػعها يف
شاشة ا اار الرئيت للمررلة كضب  خصائصهار كارتوت كل شاشة على اوزرار 
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كمػػا ىػػو موضػػح   (الرئيسػػيةر قائمػػة ادلررلػػةر التػػا ر السػػابقر اباعػػةر خػػركج)التاليػػة 
 .(ُِ)كالشكل  (َِ)بالشكل 

  عمػػػػػل شاشػػػػػات االختبػػػػػار االنتقػػػػػا  كضػػػػػب  اػػػػػرؽ التعزيػػػػػزر كبررلػػػػػة خليػػػػػة التقػػػػػومي
درجػات لكػل إجابػة صػحيحةر كصػفر يف ( َُ)كارتساب النقػاط  يػث صتسػب 

 .(ِِ)كما بالشكل   رالة ا جابة اخلااكة

  بررلػػة شاشػػات هنايػػة كػػل مررلػػة  يػػث تعطػػي تقريػػران عػػن أداي ادلسػػت دـر كمػػا يػػتم
 كالسػػػابق  جبػػػار ادلسػػػت دـ للنتقػػػاؿ إىل القائمػػػة الرئيسػػػة أك تعطيػػػل أزرارم التػػػا 
 .(ِّ)كما بالشكل   قائمة ادلررلة من أكذلا

 يث تكوف متوافرة اواؿ الوقػتر كعنػد الضػغ   يةبررلة شاشات اخلركج من الربرل 
على زر اخلركج يتوجو ادلست دـ لشاشة للت كد مػن ر بتػو بػاخلركجر أك إلغػاي اومػر 

 .(ِْ)كما يوضح ذلك شكل   ية مرة أخرلكالعودة إىل الربرل

 

 

 الدراسة يةشاشة القائمة الرئيسة لبرمج: 19شكل 
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 الدراسة يةشاشة قائمة فرعية لموديول التحليل في برمج: 11شكل 

 

 

 الدراسة يةشاشة محتوى في برمج: 11شكل 
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 راجعة وتغذية انتقالي تطبيق شاشة: 11شكل 
 

 

 

 يةمجالبر  في (المرحلة)الموديول  نهاية شاشة: 13شكل 
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 يةمجالبر  من الخروا شاشة: 14شكل 

 :إنتاج دليل ادلست دـ .ق 

الػػدليل  ارتػػول يػػث ػلتػػوم علػػى اونشػػطة اللزمػػة للتنفيػػذر ك  يػػةمت إنتػػاج الػػدليل ادلرفػػق مػػع الربرل
 :على

 .للشاشاتيب الربرليةر كضب  ا عدادات اللزمة عن كيفية تشغيل كتنصمعلومات  .أ 
 : ادلرارل اخلمت كتتضمن كل مررلة .ب 

 مقدمة تعريفية. 
 أىداؼ ادلررلة. 
  تم إرشػػػػادث يػػػػيػػػػر ر(رقػػػػم النشػػػػاطر رقػػػػم الصػػػػفحة)اونشػػػػطة مرتبػػػػة بػػػػالرتقيم 

 سػػػػؤاؿ التطبيػػػػق االنتقػػػػا  مػػػػن ا جابػػػػة عػػػػن ابعػػػػد انتهائهػػػػ يػػػػةرلالرب  ةمسػػػػت دم
 .التوجو إىل الدليل لتنفيذ النشاط ادلطلوبب

 .لشاشات السيناريو يتم االستعانة را عند عمل  سيناريو الربرليةظلاذج متنوعة  .ج 
جػػػدكؿ لػػػبعض اوفعػػػاؿ القابلػػػة للملرظػػػة كالقيػػػاس نجاالهتػػػا كمسػػػتوياهتا ادل تلفػػػة يػػػتم  .د 

 .االسرتشاد را لصيا ة أىداؼ الربرلية اليت سيتم إنتاجها

انظر ملحػق ).صفحات فار ة ؽلكن للمست دـ االستعانة را لتدكين بعض ادللرظات .ق 
 .(دليل االست داـ -( ح)
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 :وتجدر اإلشارة إلى أنو

  ( مررلػػػػة التحليػػػػل) متػػػػت االسػػػػتفادة مػػػػن تصػػػػميم كيريػػػػب الشاشػػػػات اخلاصػػػػة بػػػػادلوديوؿ اوكؿ
 .الست دامها كإاار عمل لباقي ادلرارل مع إجراي التعديلت اللزمة

  للت كػد مػن  يػةمسػتمرة بتشػغيل الربرلاستغرقت عملية ا نتاج كقتان اويلن ختللتها عمليػات يريػب
ر كمػػػػػا متػػػػػت االسػػػػػتفادة مػػػػػن ملرظػػػػػات احملكمػػػػػا صػػػػػحيحالشػػػػػكل الب اويػػػػػع مكوناهتػػػػػ عمػػػػػل

 .كاقرتاراهتم
 يةمت تطوير دليل ادلست دـ كالتعديل عليو باستمرار ليتوافق يف أنشطتو كزلتواه مع زلتول الربرل. 

 :يةالتقويت التكويني للبرمج .4
انػػت البارثػػة يػػرل عمليػػات يريػػب كتنقػػيح باسػػتمرار للت كػػد مػػن سػػلمة ك  يػػةخػػلؿ تطػػوير الربرل

ر بػدأت يػةكبعػد االنتهػاي مػن تطػوير الربرل. ر كعمػل الوسػائ  ادل تلفػة بشػكل صػحيحاالركاب  بػا أجزائهػ
 .للتحكيم االبارثة بتجهيزى

ولوجيػػا مػػع دليػػل ادلسػػت دـ علػػى رلموعػػة مػػن احملكمػػا ادل تصػػا يف رلػػاؿ تكن يػػةمت عػػرض الربرل
باست داـ بطاقة أعدهتا البارثة ذلذا الغرضر كىي ذات البطاقة اليت استي دمت لتقيػيم  االتعليم لتحكيمه

خطػػاب السػػادة  -(أ)انظػػر ملحػػق ). اسػػة مػػن بررليػػات الوسػػائ  ادلتعػػددةا نتػػاج الفعلػػي وفػػراد عينػػة الدر 
 (.قائمة ب مساي السادة احملكما -(ز)ملحق ( )الدراسة يةاقة تقييم بررلبط -(ج)ملحق ( )احملكما

بنػػود  بػػة عػػنكلتسػػهيل تفسػػر النتػػائج اسػػت دمت البارثػػة اوسػػلوب التػػا  لتحديػػد مسػػتول ا جا
ر  ػر ِ=ر  ػر موافػقّ=ر إىل رػد مػاْ=ر موافػقٓ=موافػق بشػدة: )ريث مت إعطاي كزف للبػدائل. اوداة

ويات متسػاكية ادلػدل مػن خػلؿ ادلعادلػة ر   مت تصني  تلك ا جابات إىل مخسػة مسػت(ُ=موافق إالقان 
 :التالية

 

 1881=  5÷ ( 1-5= )عدد بدائل األداة ÷ ( أقل قيمة -أكبر قيمة= )طول الفئة 
 

 :كالتا ( ِ)ادلوضح عدكؿ على التصني   نحصلل
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 توزيع الفئات وفق التدرا المستخدم في أداة الدراسة: 1جدول 

 ادلتوسطاتمدل  الوص 
 ََ,ٓ – ُِ,ْ موافق بشدة
 َِ,ْ – ُْ,ّ موافق

 َْ,ّ – ُٔ,ِ إىل رد ما
 َٔ,ِ – ُٖ,ُ  ر موافق

 َٖ,ُ – ََ,ُ  ر موافق إالقان 

الدراسػػة مت احلصػػوؿ علػػى النتػػائج  يػػةكمػػن خػػلؿ تقيػػيم السػػادة احملكمػػا كاحملكمػػات لربرل

 :(ّ)ادلوضحة يف جدكؿ  التالية

 المتوسطات الحسابية لعناصر التقييت الرئيسة: 3جدول 

 

 درجات ٓادلتوس  من * 

للتطبيػػقر  ةادلعػػد يػػة التعليميػػةإىل اتفػػاؽ احملكمػػا علػػى مليمػػة الربرل( ّ)تشػػر النتػػائج يف جػػدكؿ 
 شلا يعػ،  أف الربرليػة( ٓ) من أصل( ٓٓ,ْ)من قبل احملكما  هاريث بلغ متوس  الدرجة الكلية لتقييم

 .للتطبيق على أفراد عينة الدراسة ةمناسب

 *ادلتوس  احلساي عناصر التقييم

 ٖٖ,ْ الراجعة كالتغذية التقومي
 ٖٕ,ْ كالتنقل ا  ار أظلاط

 ٕٓ,ْ اوىداؼ
 ٓٔ,ْ االست داـ

 ٖٓ,ْ احملتول
 ّٓ,ْ الشاشات تصميم
 ِّ,ْ ادلتعددة الوسائ  توظي 
 ٔٔ,ّ ادلقدمة

 ٓٓ,ْ الدرجة الكلية للتقييم
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ر تليهػػا أظلػػاط (ٖٖ,ْ)كقػػد تصػػٌدرت أسػػاليب التقػػومي كالتغذيػػة الراجعػػة بنػػود التقيػػيم نتوسػػ  بلػػغ 
فسػػػػػػػهولة االسػػػػػػػت داـ نتوسػػػػػػػ  ر (ٕٓ,ْ)اوىػػػػػػػداؼ نتوسػػػػػػػ  ر   (ٖٕ,ْ)ا  ػػػػػػػار كالتنقػػػػػػػل نتوسػػػػػػػ  

ر فتوظيػ  الوسػائ  (ّٓ,ْ) توسػ ن ر فتصػميم الشاشػات(ٖٓ,ْ)فاحملتول العلمي نتوسػ  ر (ٓٔ,ْ)
 (.ٔٔ,ّ)نتوس  بلغ  يةر كأخران مقدمة الربرل(ِّ,ْ) نتوس  ادلتعددة

 ةجػػاىز  يػػةكػػوف الربرلت كمت إجػػراي التعػػديلت اللزمػػة لتكقػػد أشػػار احملكمػػوف إىل بعػػض ادللرظػػا
 :للست داـر كمن ىذه التعديلت

 تعديل بعض اوصوات ادلنطوقة كادلؤهرات الصوتية. 

 ر كعلمات الرتقيمكالنحويةبعض اوخطاي ا ملئية  تصويب. 
 إدراج زر لت طي ادلقدمة أك االستمرار. 

  إعادة بررلة بعض أزرار الشاشات ليتم تعطيلها كشاشة هناية ادلررلة ريث يتم تعطيل زر التا. 

  بشاشػػة لفصػػلها عػػن ادلررلػػة السػػابقة كعػػدـ االكتفػػاي  (موديػػوؿ)إضػػافة شاشػػة بدايػػة لكػػل مررلػػة
 .قائمة ادلررلة كفاصل با ادلرارل ادل تلفة

 مع كجود زر الستدعائها يف أم كقت يةعرض التعليمات يف بداية الربرل. 
 ليعمل بواسطة التشغيل التلقائي  يةإعداد قرص الربرل(autorun) 1)مت است داـ برنامج قدر كst 

Autorun Express) للعمػػػل  يػػػةأرػػػد الػػػربامج ا انيػػػة مفتورػػػة ادلصػػػدر  عػػػداد قػػػرص الربرل
 .بواسطة التشغيل التلقائي

  تنصػػيبها  مػػنسػػت دـ دلا رػػ  يػػتمكن يػػةالقػػرص اخلػػاص بالربرلإرفػػاؽ بػػرامج التشػػغيل اللزمػػة مػػع
 .بصورة صحيحة يةتشغيل الربرليتم ل
 يرة دلػا ىػي عليػو يف شاشػاتا مغػاهػريػث ظهػرت أرقام قيم اونشطة ادلوجودة يف الدليلرتر  إعادة 

 .يةالربرل
معلمتػػا كمشػػرفة )أفػػراد ( ّ)اسػػتطلعيان علػػى رلموعػػة صػػغرة مكونػػة مػػن  يػػةكمػػا مت يريػػب الربرل

كقػػد . مػػع أفػػراد عينػػة الدراسػػة هاقبػػل البػػدي باسػػت دام بغػػرض الكشػػ  عػػن صػػعوبات االسػػت داـ( تربويػػة
مػن ريػث االرتفػاع كاالطلفػاض شلػا جعػل البارثػة تعيػد  بعض أجزائهػاأشرف إىل عدـ هبات الصوت خلؿ 

تسجيل بعػض ادلقػااع الصػوتية كالتعليقػاتر كمػا أف اوصػوات ادلصػاربة للنقػر علػى أزرار الػتحكم كانػت 
 . ر ملئمة كقد متت إعادة اختيارىا

 (:التنفيذ) مرحلة الستخدام
 .كسن   على ذكرىا عند استعراض تطبيق يربة الدراسة
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 : مرحلة التقويت
علػػػى اكتسػػػاب  تهػػػامت صديػػػد فاعلي. علػػػى الطالبػػػاتر كصليػػػل نتػػػائج الدراسػػػة يػػػةبعػػػد تطبيػػػق الربرل

رقػان بررليػات الوسػائ  ادلتعػددةر كسػن   علػى ذكرىػا ال ادلعرفية كادلهارية اخلاصة بإعدادالطالبات للنواري 
 .عند تفسر النتائج

 :الختبار التحميليإعداد 

 :إعداد الختبار
لقياس صصػيل الطالبػات للجوانػب ادلعرفيػة الػيت ( البعدم/ القبلي)تحصيلي الختبار مت تصميم اال

بررليػػػػات الوسػػػػائ   عػػػػداد  اللزمػػػػةلتصػػػػميم التعليمػػػػي ر كادلتمثلػػػػة يف مرارػػػػل اتعليميػػػػةال يػػػػةالربرلها تتضػػػػمن
 .كما اقرترها ظلوذج الدراسة  ادلتعددة

كقػػد مت إعػػداد فقػػرات االختبػػار التحصػػيلي بنػػاين علػػى قائمػػة باوىػػداؼ السػػلوكية ادلصػػا ة بصػػورة 
 -أداة الدراسػة اوكىل -(د)انظػر ملحػق ). يػةقابلة للملرظة كالقياس كاليت مثٌلت اوىداؼ ادلعرفيػة للربرل

 (.قائمة أىداؼ االختبار التحصيلي
اوكؿ من نػوع الصػواب كاخلطػ  ميكونػان : ر بالنم  ادلوضوعير كارتول على سؤالاصيمم االختبا

كالسػػػؤاؿ الثػػػاين مػػػن نػػػوع االختيػػػار مػػػن . ف إمػػػا الصػػػواب أك اخلطػػػ ة ارتمػػػاالعبػػػار ةر لكػػػل عبػػػار ( ِٓ)مػػػن 
كبػذلك  . د -ج -ب -أ: إجابػات زلتملػة ت خػذ الرمػوز ةة أربععبار ةر لكل عبار ( َْ)متعدد كتكوف من 

 .ةعبار ( ٓٔ)ات االختبار عدد الكلي لعبار كاف ال
ةر كصػفر ل جابػة اخلااكػةر كعليػو عبػار مت ختصيص درجة كاردة ل جابة الصحيحة عن كػل قد ك 

يف   جابة عػن أسػكلة االختبػاراكما مت كضع تعليمات . درجة( ٓٔ)فإف الدرجة الكلية للختبار تساكم 
 .مع أسكلة االختبار قرفً أي اص يتم تدكين ا جابات يف ظلوذج خعلى أف  البداية

 :صدق الختبار التحميلي

 :المدق الظاىري .1
 نولوجيػػا التعلػػيمعلػػى رلموعػػة مػػن احملكمػػا ادل تصػػا يف رلػػاؿ تك ختبػػار التحصػػيليمت عػػرض اال

 :مرفقان بقائمة اوىداؼ وخذ خرائهم روؿ بنود االختبار من ريث
 (. ر مناسب/ مناسب)مناسبة بنود االختبار التحصيلي وىدافو  .ُ
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 (. ر دقيقة/ دقيقة)دقة صيا ة بنود االختبار التحصيلي  .ِ
كقػػد اسػػتفادت البارثػػة مػػن خراي كمرئيػػات احملكمػػار ريػػث متػػت صػػيا ة بعػػض الفقػػراتر كخػػرج 

مصػفوفة  -قائمػة أىػداؼ االختبػار التحصػيلي -(د)انظر ملحق ). صورتو النهائيةيف االختبار التحصيلي 
 (االختبار التحصيلي: اوكىلأداة الدراسة  -اوىداؼ

 :النتائج التاليةاليت مت احلصوؿ عليها من احملكما اتضحت كبتحليل البيانات 

معادلت نسب اتفاق المحكمين على مدى مناسبة بنود الختبار التحميلي ألىدافو : 4جدول 
 (8=ن)

 معدالت االتفاؽ البياف

 %ََ,ٗٗ اوكؿ لذىداؼمدل مناسبة بنود السؤاؿ 

 %ّّ,ٖٗ مدل مناسبة بنود السؤاؿ الثاين لذىداؼ

 %ٕٓ,ٖٗ مدل مناسبة بنود االختبار لذىداؼ

 
 معادلت نسب اتفاق المحكمين على مدى دقة صياغة بنود الختبار التحميلي: 5جدول 

 (8=ن) 

 معدالت االتفاؽ البياف

 %ََ,ْٗ بنود السؤاؿ اوكؿمدل دقة صيا ة 

 %ٕٔ,ٔٗ مدل دقة صيا ة بنود السؤاؿ الثاين

 %ُٕ,ٓٗ مدل دقة صيا ة بنود االختبار

 

إوػػاع احملكمػػا علػػى مناسػػبة  (ٓ)ك( ْ)عليهػػا يف ا ػػدكلا  النتػػائج الػػيت مت احلصػػوؿيتضػػح مػػن 
االختبػػار التحصػػيلي لغػػرض الدراسػػةر إذ بلغػػت نسػػبة اتفػػاؽ احملكمػػا علػػى مػػدل مناسػػبة بنػػود االختبػػار 

إىل نسػػػبة ( ٓ)يشػػػر جػػػدكؿ ر كمػػػا (ْ)كمػػػا ىػػػو موضػػػح يف جػػػدكؿ   %(ٕٓ,ٖٗ)التحصػػػيلي وىدافػػػو 
شلػػا يعػػ، أف االختبػػار %(. ُٕ,ٓٗ)كالػػيت بلغػػت علػػى مػػدل دقػػة صػػيا ة بنػػود االختبػػار  اتفػػاؽ احملكمػػا

 .مناسب للتطبيق على أفراد عينة الدراسة
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 :التساق الداخليصدق  .1

قيمػة معامػل الثبػات بطريقػة  أف( ٔ)يوضػح جػدكؿ ريػث . مت رساب صدؽ االتسػاؽ الػداخلي
شلػػا يػػدؿ علػػى (. ٖٖ,َ)ر فيمػػا بلغػػت قيمتػػو بطريقػػة التجزئػػة النصػػفية (ٖٗ,َ) بلغػػت ريتشارسػػوف-كػػودر

 .للختبار التحصيلي مرتفعةت نسبة هبا
 معامالت ثبات الختبار: 6جدول 

 هبات التجزئة النصفية ريتشارسوف-هبات كودر عدد البنود

ٔٓ َ,ٖٗ َ,ٖٖ 

 :ثبات الختبار التحميلي
 ػػر مػػن الت كػػد مػػن هبػػات االختبػػار التحصػػيلي بطريقػػة إعػػادة االختبػػار علػػى عينػػة اسػػتطلعية مت 

مت تطبيػػػق  (معلمػػػات قبػػػل اخلدمػػػة)االبػػػة  (ِّ)ر كتكونػػػت العينػػػة االسػػػتطلعية مػػػن عينػػػة الدراسػػػةأفػػػراد 
بػػػػػا  أسػػػػػابيع ةبفػػػػػارؽ زمػػػػػ، مدتػػػػػو هلهػػػػػاالختبػػػػػار التحصػػػػػيلي علػػػػػيهنر   إعػػػػػادة تطبيػػػػػق نفػػػػػت االختبػػػػػار 

 -برسػػػػوف"باسػػػػت داـ معادلػػػػة معػػػػاملت ارتبػػػػاط التطبيػػػػق اوكؿ بػػػػالتطبيق الثػػػػاين كرسػػػػاب  .االختبػػػػارين
Person". 
معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين التطبيق األول والتطبيق الثاني لالختبار : 7جدول 

 (13=ن: العينة الستطالعية)التحميلي 

 مستول الداللة معامل االرتباط

َ,َّٕٓ َ,َُ 

كمػػا يوضػػح ذلػػك ( َّٕٓ,َ)كجػػد أف معامػػل االرتبػػاط بػػا االختبػػارين بلػػغ  بتحليػػل البيانػػاتك 
شلػػا يعػػ، هبػػات االختبػػار التحصػػيلي عنػػد تطبيقػػو ( َُ,َ)قيمتػػو دالػػة عنػػد مسػػتول  ككانػػت ر(ٕ)جػػدكؿ 

  .أكثر من مرة

 :بطاقة تقييت برمجيات الوسائط المتعددةإعداد 

 :بطاقة التقييت إعداد 
ها تة الػيت تضػمنلجوانػب ادلهاريػالطالبػات ل أدايبطاقة تقييم الربرليات التعليميػة لقيػاس مت تصميم 

كاقتصػرت ىػذه البطاقػة علػى . ا نتػاج الفعلػي مػن بررليػات الوسػائ  ادلتعػددةر كادلتمثلػة يف ميةيلتعلا يةالربرل
اوىػداؼر احملتػولر التقػومي كالتغذيػة الراجعػةر  ادلقدمػةر: يم الربرليات ادلنتجة مػن ريػث العناصػر التاليػةتقي
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كقػػد مت إعػػداد بنػػػود ظيػػ  الوسػػائ  ادلتعػػػددةر االسػػت داـر تصػػميم الشاشػػاتر أظلػػاط ا  ػػػار كالتنقػػلر تو 
أىػداؼ  -(ب)اتظر ملحػق ) يةالبطاقة بناين على قائمة أىداؼ اوداي كاليت مثٌلت اوىداؼ ادلهارية للربرل

  .(أىداؼ اوداي -يةالربرل
ر (ْ) اوىػػػػداؼر(ّ)ادلقدمػػػػة  :زلػػػػاكر كالتػػػػا ( ٖ)توزعػػػػت علػػػػى  عبػػػػارة( ْٓ) لػػػػت البطاقػػػػة 

ر توظيػ  (ٗ) ر أظلػاط ا  ػار كالتنقػل(ْ) ر تصػميم الشاشػات(ٖ) ر التقومي كالتغذية الراجعػة(ٖ) احملتول
عطػػػاي كزف إبمت صديػػػد مسػػػتول ا جابػػػة علػػػى بنػػػود البطاقػػػة ر ك (ٔ) ر االسػػػت داـ(ُُ) الوسػػػائ  ادلتعػػػددة

ر  ػػػػػر موافػػػػػق ِ=ر  ػػػػػر موافػػػػػقّ=ر إىل رػػػػػد مػػػػػاْ=ر موافػػػػػقٓ=موافػػػػػق بشػػػػػدة: )للبػػػػػدائل لكػػػػػل عبػػػػػارة
 (.ُ=إالقان 

 :من المحكمين بطاقة التقييتصدق 
عػػػن اريػػػق عرضػػػها علػػػى رلموعػػػة مػػػن  لصػػػدؽ الظػػػاىرم ذلػػػاالت كػػػد مػػػن ابعػػػد تصػػػميم البطاقػػػة مت 

مت احملكمػػػػا ادل تصػػػػا يف رلػػػػاؿ تكنولوجيػػػػا التعلػػػػيم لتقيػػػػيم بنػػػػود البطاقػػػػة مػػػػن ريػػػػث مناسػػػػبة العبػػػػاراتر ك 
مػن  (أفػراد عينػة الدراسػة) لطالبػات ميػع ا بصدؽ احملكما نظران لعدـ إمكانيػة تػوفر إنتػاج سػابق االكتفاي

 كيػػػدر ا شػػػارة إىل أف البطاقػػػة الػػػيت مت صكيمهػػػا ىػػػي .بطاقػػػةهبػػػات البررليػػػات الوسػػػائ  ادلتعػػػددة حلسػػػاب 
الػػيت مت احلصػػوؿ كبتحليػػل البيانػػات للدراسػػةر  ةادلعػػد ميػػةيلتعلا يػػةالربرل ذات البطاقػة الػػيت اسػػتي دمت لتقيػػيم

 :النتائج التاليةعليها من احملكما اتضحت 
 8=ن ى مدى مناسبة بنود بطاقة تقييت البرمجياتمعامالت نسب اتفاق المحكمين عل: 8جدول 

 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



 

- ُّّ - 

إوػاع احملكمػا علػى مناسػبة بنػود بطاقػة إىل ( ٖ)يف جػدكؿ النتائج اليت مت احلصػوؿ عليهػا  تشر
الػػيت ارتوهتػػا  البنػػودتقيػػيم الربرليػػات لغػػرض الدراسػػةر إذ بلغػػت نسػػبة اتفػػاؽ احملكمػػا علػػى مػػدل مناسػػبة 

. صػػيا ة بعػػض العبػػارات تعػػديلر كمل يػػر البارثػػة سػػول تعػػديلت افيفػػة متثلػػت يف %(ْٔ,ٖٗ)البطاقػػة 
بطاقػة تقيػيم بررليػات : أداة الدراسػة الثانيػة -(ىػػ)انظر ملحق )كبذلك خرجت البطاقة يف صورهتا النهائية 

 (.الوسائ  ادلتعددة

 الدراسة تطبيق تجربة

 :لى النحو التا سار تطبيق الدراسة ع

مت أخذ ادلوافقة اللزمة لتطبيػق يربػة الدراسػة يف كليػة الدراسػات التطبيقيػة كخدمػة ا تمػع عامعػة  .ُ
خطػاب ادلوافقػة  -(ك)انظر ملحػق . )من عميد الكلية( مقر عمل البارثة)ادللك سعود بالرياض 

 .(على تطبيق يربة الدراسة

ذاتيػػان  اسػػت دامهامػػع الطالبػػاتر ريػػث  مت التعليميػػة  يػػةمت صديػػد الػػنم  الفػػردم السػػت داـ الربرل . 
نفردىػػا خػػلؿ ا لسػػات التدريبيػػة الػػيت عيقػػدت يف معمػػل  يػػةبواسػػطة تفاعػػل كػػل االبػػة مػػع الربرل

احلاسب اآل ر كاقتصر دكر البارثػة علػى إعطػاي مقدمػة تعريفيػة بدايػة كػل جلسػة كرػل ادلشػاكل 
 .اىاف التدخل لشرح زلتو دك  يةالفنية اليت قد تصارب تشغيل الربرل

مت التنسيق با البارثة كبػا أسػتاذات ادلقػررات ادل تلفػة كالػل  يقمػن بتػدريت الطالبػات  غلػاد  .ّ
الدراسػػػةر كمت االتفػػػاؽ علػػػى أف يكػػػوف اللقػػػاي نعػػػدؿ سػػػاعة تطبيػػػق كقػػػت ييلئػػػم ويػػػع الطالبػػػات ل
 .أسبوعيان كدلدة أربعة أسابيع

  بالبديعػة بكلية الدراسات التطبيقية كخدمة ا تمع( ب-ْٗ)مت يهيز معمل احلاسب اآل  رقم  .ْ
 :كاآل 

 الت كد من عمل كافة اوجهزة اليت سيتم است دامها. 
  (.السماعة -لورة ادلفاتيح -الف رة)الت كد من توفر ادللحقات اخلاصة بكل جهاز 
 التعمػػل بسػػبب عػػدـ كجػػود  امت اكتشػػاؼ أف بعػػض أجزائهػػك الدراسػػة  يػػةتشػػغيل بررل

 Flash)تنصػػػيب الػػػػربامج اللزمػػػػة مت   لػػػػذا. التشػػػػغيل اللزمػػػػة يف ا هػػػػاز بػػػرامج

Player). 
 يةنسخ أقراص الربرل (CD)  على عدد الطالبات كإعداده ليعمل تلقائيان. 
 ليل االست داـ على عدد الطالبات كعمل كش  للحضور يف كل جلسةابع د. 
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 اكإجراياهتػػ يػػةالطالبػػات يف ادلعمػػل كالرتريػػب رػػن كشػػرح أىػػداؼ الربرلاسػػتقباؿ بػػدأ اللقػػاي اوكؿ ب .ٓ
االختبػػار التحصػػيلي قبليػػان علػػى  كمػػا مت تطبيػػق رسػػت داـالكإعطػػاي كػػل االبػػة نسػػ ة مػػن دليػػل ا

 .يف كقت كارد االبة ويعهن أجرين االختبار( ِٔ)عددىن عينة الدراسة ك االبات ويع 

 :يربة الدراسة كالتا مت تنظيم ا دكؿ الزم،  لسات   .ٔ
 التعريػػػػػػػػ  بالدراسػػػػػػػػة كأىػػػػػػػػدافها كإجراياهتػػػػػػػػار كتطبيػػػػػػػػق االختبػػػػػػػػار  :سػػػػػػػػبوع اوكؿاو

 .التحصيلي قبليان 
 مررلة التحليل -ا لسة اوكىل :سبوع الثايناو. 
 مررلة ا -ا لسة الثانية :سبوع الثالثاو 

ي
ذة نفَّػلتصميمر كا الع علػى اونشػطة ادل

 .دلررلة التحليل
 االاػػلع ك  رالتطػػوير كاالسػػت داـ كالتقػػومي: ادلرارػػل -ا لسػػة الثالثػػة :ع الرابػػعسػػبو او

 
ي
 .عد من قبل الطالباتعلى سيناريو الربرليات ادل

للمررلػػػة الػػػيت ختػػػص ا لسػػػة  يػػػةعقػػػب كػػػل جلسػػػة مت إعطػػػاي الطالبػػػات النسػػػ ة ادلعػػػدة مػػػن الربرل .ٕ
 .يف تنفيذ التطبيقات ادلوجودة بالدليل التشغيلها يف ادلنزؿ كاالستفادة منه

االبػػػة يف ( ِٔ)علػػػى ويػػػع االبػػػات عينػػػة الدراسػػػة كعػػػددىن  االختبػػػار التحصػػػيلي بعػػػديان  قبٌػػػاي  .ٖ
مت اسػػتلـ الربرليػػات كالػػدليل مػػن الطالبػػات قػػد بيػػل فػػرتة االختبػػارات النهائيػػةر ك قي  ا لسػػة اوخػػرة

ص بكػل بررليػة مػع الربرليػات الػيت مت إنتاجهػا السػيناريو اخلػاك  ارتول على اونشػطة ادلنفػذةالذم 
( ِْ) ر ككػػػاف عػػػدد اودلػػػة كالربرليػػػات ادلسػػػتلمة(Flash)أك فػػػلش  (CD)علػػػى قػػػرص مػػػدمج 

 .عن تسليم الربرليات كالدليلعتذرت االبتاف ر فيما اتعليميةن متعددةى الوسائ  بررليةن ك  دليلن 

يػػات ادلنفػػذة مػػن قبػػل الطالبػػات مت االاػػلع بعػػد تطبيػػق االختبػػار التحصػػيلي بعػػديان كاسػػتلـ الربرل .ٗ
 .بتقييمها باست داـ البطاقة اليت أعدهتا ذلذا الغرض بدأت البارثةمن ادلراتر    ان عليها عدد

مت تفريػغ نتػائج الدراسػة كمعا تهػا إرصػائيان بواسػطة بعد تطبيق أدكات الدراسة علػى الطالبػاتر  .َُ
علػػى اكتسػػاب الطالبػػات للنػػواري  يػػةفاعليػػة الربرلتحديػػد ل ؛(SPSS)رزمػػة الػػربامج ا رصػػائية 
بررليػػػات الوسػػػائ  ادلتعػػػددةر كسػػػن   علػػػى ذكرىػػػا الرقػػػان عنػػػد  عػػػدادادلعرفيػػػة كادلهاريػػػة اخلاصػػػة بإ

لستفادة منهػا عنػد تفسػر النتػائجر كاختػاذ لادللرظات دكنت البارثة بعض تفسر النتائجر كما 
 .الدراسة يةية من بررلالقرارات اللزمة لتحسا النسخ ادلستقبل

النتائج اليت مت احلصوؿ عليها متت مناقشتها كتقدمي التوصيات كاقرتاح ادلواضػيع البحثيػة  يف ضوي .ُُ
 .ادلستقبلية
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 المعالجة اإلحمائية

 :مت است داـ اوساليب ا رصائية التالية

 يةمة الربرلمدل اتفاؽ احملكما على ملي حلساب التكرارات كالنسب ادلكويةادلتوسطات احلسابية ك  .ُ
 .لغرض الدراسة ةادلعد ميةبيتعلال

الختبار صحة الفرض  لداللة الفركؽ با رلموعتا مرتابطتا( Wilcoxon)اختبار كلكوكسوف  .ِ
 .اوكؿ

لتعرؼ على مدل كجود اختلؼ الختبار الفرض الثاين كا(  ودة التوزيع( )ِكا)اختبار مربع كام  .ّ
 .يملالتكرارات ادلشاىدة كادلتوقعة وداي الطالبة يف بنود التقييم اليت تضمنتها بطاقة ا نتاج العبا 
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 الفمل الخامس
 والمقترحات والتوصيات ومناقشتها النتائج

 :عرض النتائج -

 إجابة السؤال األول. 

  الثانيإجابة السؤال. 

 إجابة السؤال الثالث. 

 .مناقشة النتائج -

 .توصيات الدراسة -

 .الدراسات المقترحة -
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 الفمل الخامس
 والمقترحات والتوصيات ومناقشتها النتائج

 عرض النتائج

بعػػػد تطبيػػػق أدكات الدراسػػػة مت احلصػػػوؿ علػػػى البيانػػػات كصليلهػػػا السػػػت لص النتػػػائج كعرضػػػهار 
 :ل جابة عن سؤاؿ الدراسة الرئيت الذم نٌص علىكذلك 

مـــي فـــي تنميـــة تنـــاول النمـــو ا العـــام للتمـــميت التعليت برمجيـــة تعليميـــة مقترحـــةفاعليـــة مـــا 
 طالبات الدبلوم العام في التربية؟ل التعليمية الوسائط المتعددة مهارات إعداد

 :التاليةالدراسة الفرعية  استلـز ذلك ا جابة عن أسكلةك 
لطالبات  التعليمية الوسائ  ادلتعددة إعدادما ظلوذج التصميم التعليمي ادللئم لتنمية مهارات  .ُ

 الدبلـو العاـ يف الرتبية؟

 إعدادلمفاىيم اوساسية ادلتعلقة بل ادلعريف تحصيلالعلى  ةادلقرتر ما فاعلية الربرلية التعليمية .ِ
 يف الرتبية؟ لطالبات الدبلـو العاـ التعليمية الوسائ  ادلتعددة

 الوسائ  ادلتعددةعداد على تنمية ادلهارات العملية ادلتعلقة بإ ةادلقرتر ما فاعلية الربرلية التعليمية .ّ
 لطالبات الدبلـو العاـ يف الرتبية؟ التعليمية

و  فيػللنتائج اليت مت التوصػل إليهػا  جابػة أسػكلة الدراسػة بالتسلسػل الػذم كردت  ان كفيما يلي عرض
 :كما يلي

 :السؤال األولإجابة 
 التعليميةالوسائط المتعددة  ئت لتنمية مهارات إعدادما نمو ا التمميت التعليمي المال .1

 طالبات الدبلوم العام في التربية ؟ل

مراجعػػػػة اودبيػػػػات الػػػػيت تتعلػػػػق بنمػػػػاذج التصػػػػميم مػػػػن خػػػػلؿ  جابػػػػة عػػػػن السػػػػؤاؿ اوكؿ متػػػػت ا
 رب مػػع تكييػ  إجراياتػػو لغػػرض الدراسػػة احلاليػػةر كاعتيػػ (ADDIE)التعليمػير كمت اسػػت داـ النمػػوذج العػػاـ 

 .التعليمية الوسائ  ادلتعددة يف إعدادالفردم للست داـ  لئمان النموذج مي 
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 :ظلوذج الدراسة ادلقرتح (ِٓ)كيوضح الشكل 

 

 (ADDIE)نمو ا الدراسة المقترح : 15شكل 
 :مرارل رئيسة ىي ةيتكوف النموذج من مخس   

معلومػػاتر : ىػػي عمليػػة صديػػد مػػا ينبغػػي أف صتويػػو الربرليػػة مػػن :(Analysis)التحليػػل  .ُ
 .مهاراتر اياىات

أىػداؼ الربرليػةر : صديد ويع ادلواصفات الرتبوية كالفنية للربرلية :(Design)التصميم  .ِ
ر االسػػػػػرتاتيجية  التعليميػػػػػةر اونشػػػػػطة كاومثلػػػػػةر مواصػػػػػفات النصػػػػػوص كالصػػػػػور كالرسػػػػػـو

 .(السيناريو)كإنتاج ادل ط  الورقي اخلاص بالربرلية  تصميم الشاشات
إىل بررليػة  (السػيناريو) صويل ادلواصفات التعليمية كالفنية :(Development)التطوير  .ّ

 قبػػػل إخػػػراج النسػػػ ة النهائيػػػة ربرليػػػةكإجػػػراي عمليػػػة التقػػػومي التكػػػوي، لل كسػػػائ  متعػػػددةر
 .منها

يف  للربرليػػػػػة ادلنتجػػػػػةعمليػػػػػة االسػػػػػت داـ الفعلػػػػػي  :mentation)(Impleاالسػػػػػت داـ  .ْ
 ر كوػػػػػع بيانػػػػػات التقػػػػػوميابيكػػػػػات الػػػػػتعلم احلقيقيػػػػػةر كتػػػػػدريب اوفػػػػػراد علػػػػػى اسػػػػػت دامه

 .ا وا 
تقريػػر مػػدل فاعليػػة الربرليػػة ككفايهتػػا بواسػػطة نتػػائج البيانػػات  :(Evaluation)التقػػومي  .ٓ

 .ادلستقبلية منهااليت مت وعهار ردؼ صسا النس ة 
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ر كقػػػد مت اسػػػتعراض زلتػػػول النمػػػوذج علػػػى عػػػدد مػػػن ا جػػػرايات مػػػن ادلرارػػػل كػػػل مررلػػػة   لػػػت
كمػا مت . (ربنػامج الدراسػةظلػوذج التصػميم التعليمػي ل)من الدراسة صػت عنػواف  يف الفصل الثاين بالتفصيل

رضػػػػت ا جػػػػرايات ادلتبعػػػػة بالدراسػػػػةر كقػػػػد ع ةاخلاصػػػػ ميػػػػةيلتعلا يػػػػةربرلالنتػػػػاج  اسػػػػت داـ ذات النمػػػػوذج 
 .من فصوؿ الدراسة الفصل الرابعيف   عدادىا

 :السؤال الثانيإجابة 
لمفاىيت األساسية المتعلقة ل المعرفي تحميلالعلى  ةالمقترح ميةيتعلال يةما فاعلية البرمج .1

 لطالبات الدبلوم العام في التربية ؟ التعليمية الوسائط المتعددة إعدادب

اختبػػار الفػػرض اوكؿ مػػن فرضػػيات الدراسػػة ب السػػؤاؿ الثػػاين مػػن أسػػكلة الدراسػػة جابػػة عػػن متػػت ا
 :على كالذم نصٌ 

بـــين متوســـط درجـــات أفـــراد عينـــة ( α≤1815)ل توجـــد فـــروق دالـــة إحمـــائياً عنـــد مســـتوى "

 ".الدراسة في التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحميلي

لداللػة ( Wilcoxon)اختبػار كلكوكسػوف للتحقق من صحة الفرض قامػت البارثػة باسػت داـ ك 
الفػػركؽ بػػا رلمػػػوعتا مرتابطتػػا للتعػػػرؼ علػػى داللػػػة الفػػركؽ بػػػا درجػػات ا موعػػػة التجريبيػػة يف اختبػػػار 

 .اليت مت احلصوؿ عليها يوضح النتائج (ٗ)كا دكؿ . (ـََِْر رسن) القراية القبلي كالبعدم
 
ولكوكسون لدللة الفروق بين درجات عينة الدراسة في التطبيق القبلي والبعدي اختبار : 9جدول 

 (16=ن) لالختبار التحميلي

 العدد ا موعات
متوس  
 الرتب

رلموع 
 الرتب

 Zقيمة 
مستول 
 الداللة

 التعليق

 ََ,َ ََ,َ َ البعدم أقل من القبلي

ْ,ْٔ َ,َََ 
دالة عند مستول 

َ,َُ 
 ََ,ُّٓ َٓ,ُّ ِٔ البعدم أكرب من القبلي

   َ البعدم يساكم القبلي
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عنػػػػد  إرصػػػػائيان  دالػػػػةكىػػػػي قيمػػػػة ر (ْٔ,ْ)بلغػػػػت ( ز)أف قيمػػػػة  (ٗ)يتضػػػػح مػػػػن ا ػػػػدكؿ رقػػػػم 
شلػػػػا يشػػػػر إىل كجػػػػود فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إرصػػػػائية بػػػػا درجػػػػات االختبػػػػار ر (َٓ,َ)مسػػػػتول أقػػػػل مػػػػن 

 .التحصيلي القبلي كالبعدمر كذلك لصاحل التطبيق البعدم
كمػػا كانػػت درجػػات ويػػع االبػػات عينػػة الدراسػػة يف االمتحػػاف البعػػدم أعلػػى منهػػا يف االمتحػػاف 

اوساسػػية ادلتعلقػػة  لمفػػاىيمل ادلعػػريف تحصػػيلالعلػػى  ةادلقرترػػ ميػػةيلتعلا يػػةالقبلػػي شلػػا يػػدؿ علػػى فاعليػػة الربرل
 .   الوسائ  ادلتعددة لدل االبات الدبلـو العاـ يف الرتبية بإعداد

 ال توجػػػػػػد فػػػػػػركؽ دالػػػػػػة إرصػػػػػػائيان عنػػػػػػد مسػػػػػػتول: "الفػػػػػػرض الػػػػػػذم يػػػػػػنص علػػػػػػى كبػػػػػػذلك نػػػػػػرفض
(α≤َ,َٓ )با متوس  درجات أفراد عينة الدراسة يف التطبيق القبلي كالبعدم للختبار التحصيلي." 

 :السؤال الثالثإجابة 
الوسائط  عدادعلى تنمية المهارات العملية المتعلقة بإ ةالمقترح مجية التعليميةما فاعلية البر  .3

 لطالبات الدبلوم العام في التربية ؟ التعليمية المتعددة

اختبػار الفػرض الثػاين مػن فرضػيات الدراسػة ب مػن أسػكلة الدراسػة متت ا جابة عن السؤاؿ الثالث
 :على صٌ نكالذم 

بـين التكـرارات المشـاىدة والمتوقعـة ( α≤1815) ل توجد فروق دالة إحمائيًا عند مسـتوى"

 ".الطالبات في المحاور التي تضمنتها بطاقة تقييت اإلنتاا العمليألداء 

(  ػودة التوزيػع( )ِكػا)للتحقق من صحة الفػرض قامػت البارثػة باسػت داـ اختبػار مربػع كػام ك 
للتعػػرؼ علػػى مػػدل كجػػود اخػػتلؼ بػػا التكػػرارات ادلشػػاىدة كادلتوقعػػة وداي الطالبػػة يف بنػػود التقيػػيم الػػيت 

 .يوضح النتائج اليت مت التوصل ذلا (َُ)كا دكؿ . (ـََِْر رسن) يملتاج العتضمنتها بطاقة ا ن
( ْٗ,ّ)أف متوس  الدرجة الكلية لتقييم الطالبات بالبطاقة بلغ ( َُ)يتضح من ا دكؿ رقم ك 

شلا يشر إىل كجود اختلؼ با التكرارات ادلشاىدة كادلتوقعة وداي الطالبػة يف بنػود التقيػيم ( ٓ)أصل من 
 .يت تضمنتها بطاقة ا نتاج العلميال
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 المتوسطات الحسابية لعناصر التقييت الرئيسة: 11جدول 

 *ادلتوس  احلساي عناصر التقييم

 ْٖ,ّ ادلقدمة
 ِٔ,ّ اوىداؼ
 ّٔ,ْ احملتول
 ّٗ,ّ الراجعة كالتغذية التقومي
 َٓ,ْ الشاشات تصميم
 ْٓ,ّ كالتنقل ا  ار أظلاط

 ُٗ,ّ ادلتعددة الوسائ  توظي 
 َِ,ْ االست داـ

 ْٗ,ّ تقييملالدرجة الكلية ل
 درجات ٓادلتوس  من * 

ر يليػػو (ّٔ,ْ)كقػػد تصػػٌدر بنػػد احملتػػول قائمػػة اوداي ادلهػػارم وفػػراد عينػػة الدراسػػة نتوسػػ  قػػدره 
فػػالتقومي كالتغذيػػة الراجعػػة ر (َِ,ْ)ر   سػػهولة االسػػت داـ نتوسػػ  (َٓ,ْ)تصػػميم الشاشػػات نتوسػػ  

ر ف ظلػػػػػاط (ْٖ,ّ)ر فادلقدمػػػػػة نتوسػػػػػ  (ُٗ,ّ)ر فتوظيػػػػػ  الوسػػػػػائ  ادلتعػػػػػددة نتوسػػػػػ  (ّٗ,ّ)نتوسػػػػػ  
 (.ِٔ,ّ)ر كأخران اوىداؼ نتوس  بلغ (ْٓ,ّ)ا  ار كالتنقل نتوس  

 كمػػػا اطلفضػػػت متوسػػػطات بعػػػض بنػػػود تقيػػػيم بررليػػػات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػةر إذ كػػػاف أدناىػػػا بنػػػد
ينتىجػػة بواسػػطة الطالبػػات مل ( ٓ)مػػن أصػػل ( ِٔ,ّ)اوىػػداؼ نتوسػػ  بلػػغ 

ريػػث أف بعػػض الربرليػػات ادل
تػػتم صػػيا ة أىػػدافها بطريقػػة سػػلوكية صػػحيحة خاليػػة مػػن اوخطػػاير فيمػػا مل تيػػورد معظػػم الربرليػػات اذلػػدؼ 

مػػن ( ْٓ,ّ)متوسػػطو  يليػػو بنػػد أظلػػاط ا  ػػار كالتنقػػل إذ بلػػغ. العػػاـ منهػػا بشػػكل صػػريح يف بدايػػة الربرليػػة
 .بسبب كجود بعض اوخطاي التقنية با ركاب  الربرلية( ٓ)أصل 

كللتعػػػرؼ علػػػى نتػػػائج اوداي ادلهػػػارم وفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة علػػػى كػػػل بنػػػد مػػػن بنػػػود البطاقػػػةر مت 
لبنػػد الػػذم رسػػاب التكػػرارات كالنسػػب ادلكويػػة كادلتوسػػطات احلسػػابية لكػػل بنػػدر كترتيبهػػا تنازليػػان  يػػث أف ا

ٌقق مربػع كػام كما مت رساب قيمػة . يع، توفر ادلهارة بدرجة كبرة لدل الطالباتيف الرتتيب ( ُ)رقم  ػلي
بوجػػػػود تػػػػ هر داؿ إرصػػػػائيان علػػػػى اوداي ادلهػػػػارم عنػػػػد مسػػػػتويات داللػػػػة  جػػػػودة التوزيػػػػعالختبػػػػار ( ِكػػػػا)
 .يوضح النتائج بالتفصيل( ُُ)كا دكؿ (. َُ,َ)أك ( َٓ,َ)
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 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية: 11جدول 
 (14=ن) وترتيبها تنازلياً لمستوى تقييت برمجيات عينة الدراسة

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

موافق  بنود التقييم ـ
 بشدة

 موافق
إىل رد 
 ما

  ر
 موافق

 ر 
موافق 
 إالقان 

ادلتوس  
 احلساي

يب قيمة مربع كام
الرتت

 

 ةــــدمــالمق

ُ 
صتوم الربرلية على متهيد مناسب للفكة 

 .ادلستهدفة

 ّ ُ ِ ِ ُٔ ت
ْ,ُِ ّّ,َٖ** ِ 

% ٔٔ,ٕ ٖ,ّ ٖ,ّ ْ,ِ ُِ,ٓ 

ِ 
يرتب  التمهيد ارتبااان كهيقان نوضوع 

 .الربرلية

 ّ ُ   ِ ُٖ ت
ْ,ِٗ ِّ,ّّ** ُ 

% ٕٓ,َ ٖ,ّ   ْ,ِ ُِ,ٓ 

ّ 
يرب  التمهيد با اخلربات السابقة للمتعلم 

 .كبا موضوع الربرلية

 ّ ْ ّ ّ ُُ ت
ّ,ِٔ َُ,ُٕ* ّ 

% ْٓ,ٖ ُِ,ٓ ُِ,ٓ ُٔ,ٕ ُِ,ٓ 

 .التمهيد شيق كمثر كغلذب االنتباه ْ
 ّ ٖ ُ ِ َُ ت

ّ,ّّ ُّ,َٖ** ْ 
% ُْ,ٕ ٖ,ّ ْ,ِ ّّ,ّ ُِ,ٓ 

 دافــــاألى

ٓ 
توضح الربرلية اذلدؼ العاـ الذم اورت 

 .من أجلو

 ُٕ ْ ُ ِ   ت
ُ,َٓ ِٕ,ٕٔ** ْ 

%   ٖ,ّ ْ,ِ ُٔ,ٕ َٕ,ٖ 

ٔ 
صدد الربرلية اوىداؼ الفرعية بصيغة 

 .صحيحة قابلة للملرظة كالقياس

 ّ ِ ْ ٖ ٕ ت
ّ,ٖٓ ٓ,ٖٓ ّ 

% ِٗ,ِ ّّ,ّ ُٔ,ٕ ٖ,ّ ُِ,ٓ 

ٕ 
الربرلية اوىداؼ بلغة سهلة يفهمها تعرض 
 .ادلتعلم

 ّ ٓ ُ ّ ُِ ت
ّ,ٕٔ ُٓ,ُٕ** ِ 

% َٓ,َ ُِ,ٓ ْ,ِ َِ,ٖ ُِ,ٓ 

ٖ 
صقق الربرلية اوىداؼ اليت اورت من 

 .أجلها
 ُ ِ ِ ّ ُٔ ت

ْ,ِٗ ّّ,َٖ** ُ 
% ٔٔ,ٕ ُِ,ٓ ٖ,ّ ٖ,ّ ْ,ِ 

 وىــــالمحت

ٗ 
يتناسب احملتول ادلعركض مع القيم 

 .اوخلقية

         ِْ ت
ٓ,ََ ---- ُ 

% ََُ,َ         

َُ 
ؼللو احملتول من اوخطاي ا ملئية 

 .كالنحوية

   ٕ ِ َُ ٓ ت
ّ,ْٓ ٓ,ٕٔ ٖ 

% َِ,ٖ ُْ,ٕ ٖ,ّ ِٗ,ِ   

ُُ 
زلتول الربرلية صحيح كدقيق من النارية 

 .العلمية

       ُ ِّ ت
ْ,ٗٔ َِ,ُٕ** ِ 

% ٗٓ,ٖ ْ,ِ       

 .يتناسب زلتول الربرلية مع الفكة ادلستهدفة ُِ
       ُ ِّ ت

ْ,ٗٔ َِ,ُٕ** ِ 
% ٗٓ,ٖ ْ,ِ       

ُّ 
كاضحة كمناسبة للفكة ادلوجهة  الربرليةلغة 
 .ذلا

       ّ ُِ ت
ْ,ٖٖ ُّ,َٓ** ْ 

% ٖٕ,ٓ ُِ,ٓ       
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ُْ 
احملتول بتسلسل كتتابع  يةيعرض الربرل

 منطقي ييسٌهل صقيق اوىداؼ

   ّ ُ ُ ُٗ ت
ْ,َٓ ّٖ,ََ** ٔ 

% ٕٗ,ِ ْ,ِ ْ,ِ ُِ,ٓ   

ُٓ 
التعريفات كاومثلة الكافية  يةتوفر يف الربرلت

 .كا يضارات روؿ ادلوضوع

   ُ ِ ٔ ُٓ ت
ْ,ْٔ َِ,ّّ** ٕ 

% ِٔ,ٓ ِٓ,َ ٖ,ّ ْ,ِ   

ُٔ 
ذك قيمة علمية كتربوية احملتول ادلعركض 
 جيدة تيربٌر بررلتو

   ُ ُ ُ ُِ ت
ْ,ٕٓ َٓ,ََ** ٓ 

% ٖٕ,ٓ ْ,ِ ْ,ِ ْ,ِ   

 ةــالراجع ةــوالتغذي تــالتقوي

ُٕ 
متارين كأنشطة متنوعة تتعلق  يةقٌدـ الربرلتي 

 .باحملتول

 ِ ْ ٓ ْ ٗ ت
ّ,ٖٓ ٓ,ٖٓ ٓ 

% ّٕ,ٓ ُٔ,ٕ َِ,ٖ ُٔ,ٕ ٖ,ّ 

ُٖ 
اختبارات مررلية توضح تقٌدـ  يةالربرلوٌفر تي 

 .ادلتعلم

 ْ ِ   ْ ُْ ت
ّ,ِٗ ُْ,ٕٔ** ّ 

% ٖٓ,ّ ُٔ,ٕ   ٖ,ّ ُٔ,ٕ 

ُٗ 
اختبارات هنائية ردؼ قياس  يةٌوفر الربرلتػي 

 .التحصيل

 ٔ ُ ُ ْ ُِ ت
ّ,ّٔ ُٕ,ِٓ** ْ 

% َٓ,َ ُٔ,ٕ ْ,ِ ْ,ِ ِٓ,َ 

َِ 
 يةترتب  أسكلة التقومي ب ىداؼ الربرل

 .اكزلتواى

 ُ   ِ ْ ُٕ ت
ْ,َٓ ِٕ,ٕٔ** ِ 

% َٕ,ٖ ُٔ,ٕ ٖ,ّ   ْ,ِ 

ُِ 
تغذية راجعة يف راالت  يةقٌدـ الربرلتي 

 .ا جابة الصحيحة كاخلااكة

 ِ     ّ ُٗ ت
ْ,ْٓ ِِ,ٕٓ** ُ 

% ٕٗ,ِ ُِ,ٓ     ٖ,ّ 

ِِ 
تتنوع أساليب التعزيز كالتغذية الراجعة 

 .(صوتر صور متحركة)
 ّ ّ ٓ ٕ ٔ ت

ّ,ِْ ِ,ٕٔ ٔ 
% ِٓ,َ ِٗ,ِ َِ,ٖ ُِ,ٓ ُِ,ٓ 

 اتــالشاش تــتممي

ِّ 
بتصميمات هابتة  يةتتميز شاشات الربرل
 .كمتناسقة ر  النهاية

   ّ ْ َُ ٕ ت
ّ,ٖٖ ٓ,ََ ْ 

% ِٗ,ِ ُْ,ٕ ُٔ,ٕ ُِ,ٓ   

ِْ 
ترتيب العناصر على الشاشة الواردة كاضح 

 .كمريح للعا

   ْ ّ ٓ ُِ ت
ْ,َْ ٖ,ّّ* ِ 

% َٓ,َ َِ,ٖ ُِ,ٓ ُٔ,ٕ   

ِٓ 
كمية النصوص ادلعركضة على الشاشة 

 .مناسبة كسهلة القراية

   ِ ِ ٖ ُِ ت
ْ,ِٓ ُِ** ُ 

% َٓ,َ ّّ,ّ ٖ,ّ ٖ,ّ   

ِٔ 
نراعاة التباين اللوين يف  يةتميز الربرلت

 النصوص كالصور كاخللفيات

   ْ ِ ٕ ُُ ت
ْ,َْ ٕ,ٕٔ* ِ 

% ْٓ,ٖ ِٗ,ِ ٖ,ّ ُٔ,ٕ   

 لــوالتنق ارــاإلبح اطــأنم

ِٕ 
نستول صكم مناسب  يةسمح الربرلت

 .للمتعلم

 ُ ّ ّ ٔ ُُ ت
ّ,ٗٔ ُِ,ٕٔ** ِ 

% ْٓ,ٖ ِٓ,َ ُِ,ٓ ُِ,ٓ ْ,ِ 

ِٖ 
إمكانية التنقل با  يةتوفر يف الربرلت

 .(أزرار اوماـر اخلل )الشاشات 

 ُ ُ   ُ ُِ ت
ْ,ٕٔ َٓ,ََ** ُ 

% ٖٕ,ٓ ْ,ِ   ْ,ِ ْ,ِ 
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ِٗ 
للمتعلم بالتحكم يف اختيار  يةسمح الربرلت

 .ادلوضوعات من القائمة الرئيسية

 ٔ ّ     ُٓ ت
ّ,ّٔ ٗ,ٕٓ** ّ 

% ِٔ,ٓ     ُِ,ٓ ِٓ,َ 

َّ 
سرعة عرض ملئمة  يةتتوفر يف الربرل
 .دلستول ادلست دـ

 ّ ٖ   ُ ُِ ت
ّ,ْٔ ُِ,ّّ** ْ 

% َٓ,َ ْ,ِ   ّّ,ّ ُِ,ٓ 

ُّ 
صحيحة كخالية  يةالركاب  با أجزاي الربرل

 .من اوخطاي التقنية

 ِ ٗ ْ ٓ ْ ت
ّ,ََ ٓ,ٖٓ ٔ 

% ُٔ,ٕ َِ,ٖ ُٔ,ٕ ّٕ,ٓ ٖ,ّ 

ِّ 
إمكانية اخلركج يف أم  يةيتوفر يف الربرل

 .كقت

 ُُ ِ ُ   َُ ت
ِ,ّٖ ُّ,ٕٔ** ٕ 

% ُْ,ٕ   ْ,ِ ٖ,ّ ْٓ,ٖ 

ّّ 

على شاشة تعليمات تبٌا  يةتوم الربرلص
اريقة العمل ؽلكن الوصوؿ ذلا يف أم 

 .كقت

 َُ     ُ ُِ ت

ّ,ِِ ٖ,ٗٔ** ٓ 
% ِٓ,ِ ْ,ّ     ّْ,ٓ 

 ددةــالمتع طــالوسائ فــتوظي

ّْ 

تتناسب أظلاط اخلطوط ادلست دمة يف 
العناكين الرئيسيةر )كأرجامها  يةالربرل

 (.العناكين الفرعية

   ِ   ٖ ُْ ت

ْ,ِْ ٗ,ََ** ِ 
% ٖٓ,ّ ّّ,ّ   ٖ,ّ   

ّٓ 
على خلفيات تيناسب ابيعة  يةتوم الربرلص

 .احملتول ادلعركض

 ُ ٓ ٓ ْ ٗ ت
ّ,ّٔ ٔ,ّٖ ٖ 

% ّٕ,ٓ ُٔ,ٕ َِ,ٖ َِ,ٖ ْ,ِ 

ّٔ 
الصور كالرسـو بطريقة ختدـ  يةوظ  الربرلتي 

 .احملتول كبدكف مبالغة

     ٕ ْ ُّ ت
ْ,ِٓ ٓ,ِٓ ّ 

% ْٓ,ِ ُٔ,ٕ ِٗ,ِ     

ّٕ 
 يةتتميز الصور كالرسـو ادلست دمة يف الربرل

 .بدرجة كضوح مناسبة

   ْ ِ ٔ ُِ ت
ْ,َٖ ٗ,ّّ* ْ 

% َٓ,َ ِٓ,َ ٖ,ّ ُٔ,ٕ   

ّٖ 
تتناسب الصور كالرسـو ادلست دمة مع 

 .الفكة ادلستهدفة

   ُ   ّ َِ ت
ْ,ٕٓ ِٕ,ِٓ** ُ 

% ّٖ,ّ ُِ,ٓ   ْ,ِ   

ّٗ 
تعليقات كعناكين مناسبة  يةقٌدـ الربرلتي 

 .مصاربة للرسـو كاوشكاؿ

   ٓ ِ ٖ ٗ ت
ّ,ٖٕ ٓ,ََ ٔ 

% ّٕ,ٓ ّّ,ّ ٖ,ّ َِ,ٖ   

َْ 
الصوت بشكل ملئم ؼلدـ  يةوظ  الربرلتي 

 .احملتول

 ْ ٖ ُ ُ َُ ت
ّ,ُِ ُّ,ِٗ** ُُ 

% ُْ,ٕ ْ,ِ ْ,ِ ّّ,ّ ُٔ,ٕ 

ُْ 
الرسـو ادلتحركة كالفيديو  يةوظ  الربرلتي 

 .بشكل فٌعاؿ ؼلدـ اوىداؼ

 ٓ ِ ْ ٓ ٖ ت
ّ,ّٖ ّ,ِٗ َُ 

% ّّ,ّ َِ,ٖ ُٔ,ٕ ٖ,ّ َِ,ٖ 

ِْ 

يتزامن دخوؿ عناصر الوسائ  ادلتعددة 
بشكل  -يف التوقيت كاحلركة–على الشاشة 

 .مناسب

 ّ ٕ   ُ ُّ ت

ّ,ٖٓ ُْ** ٗ 
% ْٓ,ِ ْ,ِ   ِٗ,ِ ُِ,ٓ 

ّْ 
عناصر الوسائ  ادلتعددة  يةالربرلوٌظ  تي 

 .ادل تلفة بشكل متكامل لشرح احملتول

 ُ ّ ّ ٗ ٖ ت
ّ,ّٖ َُ,ُٕ* ٕ 

% ّّ,ّ ّٕ,ٓ ُِ,ٓ ُِ,ٓ ْ,ِ 
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ْْ 
بشكل  يةتعمل الوسائ  ادلتعددة يف الربرل

 .صحيح كخا  من اوخطاي
 ُ ِ ْ ٔ ُُ ت

ْ,ََ ُّ,َٖ** ٓ 
% ْٓ,ٖ ِٓ,َ ُٔ,ٕ ٖ,ّ ْ,ِ 

 دامــــالستخ

 .متوافق مع نظم التشغيل احلالية يةالربرل ْٓ
   ُ   ُ ِِ ت

ْ,ّٖ ّٔ,ٕٓ** ِ 
% ُٗ,ٕ ْ,ِ   ْ,ِ   

ْٔ 
معرفة متعمقة  يةال يتطلب است داـ الربرل

 .باحلاسب اآل 

   ْ ُ ٔ ُّ ت
ْ,ُٕ ُّ,ََ** ْ 

% ْٓ,ِ ِٓ,َ ْ,ِ ُٔ,ٕ   

ْٕ 
يتم بسهولة دكف احلاجة إىل  يةتشغيل الربرل

 .تنصيب برامج متعددة

   ّ ُ ٓ ُٓ ت
ْ,ّّ ُٗ,ّّ** ّ 

% ِٔ,ٓ َِ,ٖ ْ,ِ ُِ,ٓ   

 .من ا هاز يتم بسهولة يةرذؼ الربرل ْٖ
       ُ ِّ ت

ْ,ٗٔ َِ,ُٕ** ُ 
% ٗٓ,ٖ ْ,ِ       

ْٗ 

دليل )مواد مساندة  يةأرفقت مع الربرل
...( االست داـر أكراؽ عملر أنشطةر

 .تساعد على صقيق اوىداؼ

 ُٓ ِ ّ ُ ّ ت

ُ,ٗٔ ِٕ,ٕٔ** ٔ 
% ُِ,ٓ ْ,ِ ُِ,ٓ ٖ,ّ ِٔ,ٓ 

َٓ 

 يةمت صديد النم  ادللئم الست داـ الربرل
مت تدكين ادلعلومات )ادلنتج مع ادلتعلما 

 (.يف البطاقة ادل صصة لذلك

 ِ ْ ِ ّ ُّ ت

ّ,ٖٕ ُٖ,َٖ** ٓ 
% ْٓ,ِ ُِ,ٓ ٖ,ّ ُٔ,ٕ ٖ,ّ 

 َٓ,َدالة عند مستول * 
 َُ,َدالة عند مستول ** 

 ل زلور ادلقدمة أربعة بنػود لتقيػيم التمهيػد يف الربرليػاتر كقػد تصػدرىا ارتبػاط التمهيػد نوضػوع 
ر (َُ,َ) مسػتول كىػي دالػة عنػد( ّّ,ِّ)ر كبلغت قيمة مربع كام (ِٗ,ْ)الربرلية نتوس  رساي 

ر كبلغػت قيمػة مربػع  (ُِ,ْ)يليو ارتػواي الربرليػات علػى متهيػد مناسػب للفكػة ادلسػتهدفة نتوسػ  رسػاي 
ر يليػػو ربػػ  التمهيػػد بػػا خػػربات ادلػػتعلم كبػػا موضػػوع (َُ,َ) كىػػي دالػػة عنػػد مسػػتول( َٖ,ّّ)كػػام 

ر (َٓ,َ) ة عنػد مسػتولكىػي دالػ( ُٕ,َُ)ر كبلغت قيمة مربع كام (ِٔ,ّ)الربرلية نتوس  رساي 
كقػػػد الرظػػػت البارثػػػة أف الربرليػػػات ادلنتجػػػة مل تسػػػت دـ اسػػػرتاتيجيات ىامػػػة يف تنظػػػيم احملتػػػول ك ػػػرائ  

ر كأخران جاذبية التمهيد كشٌده النتباه ادلتعلم ريث كاف أقػل بنػود زلػور ادلقدمػة صققػان يف بررليػات ادلفاىيم
 كىػػػػػي دالػػػػػة عنػػػػػد مسػػػػػتول( َٖ,ُّ)بػػػػػع كػػػػػام ر كبلغػػػػػت قيمػػػػػة مر (ّّ,ّ)الطالبػػػػػات نتوسػػػػػ  رسػػػػػاي 

 .ر كيعود ذلك إىل قلة توظي  الوسائ  ادلتعددة يف بعض الربرليات لشد انتباه ادلتعلم (َُ,َ)
 ػػػل زلػػػػور اوىػػػداؼ أربعػػػػة بنػػػػود لتقيػػػيم أىػػػػداؼ الربرليػػػاتر كقػػػػد تصػػػػدرىا بنػػػد صقيػػػػق الربرليػػػػة 

كىػػي ( َٖ,ّّ)قيمػػة مربػػع كػػام  ر كبلغػػت(ِٗ,ْ)لذىػػداؼ الػػيت اػػورت مػػن أجلهػػا نتوسػػ  رسػػاي 
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ر (ٕٔ,ّ)ر يليػو عػرض اوىػداؼ بلغػة سػهلة يفهمهػا ادلػتعلم نتوسػ  رسػاي (َُ,َ)دالة عند مستول 
ر يليػػػػو عػػػػرض اوىػػػػداؼ بصػػػػورة (َُ,َ) كىػػػػي دالػػػػة عنػػػػد مسػػػػتول( ُٕ,ُٓ)كبلغػػػػت قيمػػػػة مربػػػػع كػػػػام 

قيمػػػة  ػػػر دالػػػػة كىػػػي ( ٖٓ,ٓ)ر كبلغػػػت قيمػػػة مربػػػع كػػػػام (ٖٓ,ّ)سػػػلوكية صػػػحيحة نتوسػػػ  رسػػػػاي 
ر كبلغػت قيمػة مربػع كػام (َٓ,ُ)إرصائيانر كأخران ىو عرض اذلػدؼ العػاـ مػن الربرليػة نتوسػ  رسػاي 

اذلػدؼ  مل تػذكر كمن ادللرظ أف معظم الربرليػات ادلنتجػة.  (َُ,َ) كىي دالة عند مستول( ٕٔ,ِٕ)
 .العاـ منها بوضوح يف بداية الربرلية

لتقييم زلتػول الربرليػات ادلنتجػة بواسػطة أفػراد عينػة الدراسػة تصػدرىا   ل زلور احملتول مثانية بنود
كيعػػود ذلػػك إىل أف  (َ)كبلغػػت قيمػػة مربػػع كػػام ( ٓ)مناسػػبة احملتػػول للقػػيم اوخلقيػػة نتوسػػ  رسػػاي 

؛ لػػػذا كانػػػت مػػػن مقػػػررات ادلنػػػاىج الدراسػػػيةالربرليػػػات الػػػيت مت إنتاجهػػػا كانػػػت عبػػػارة عػػػن درس أك دركس 
كمػػا اقتصػػرت كظيفػػة ادلعلمػػة علػػى االختيػػار ادلناسػػب مػػن زلتػػول مت إعػػداده  رمػػو كأخلقياتػػومتوافقػػة مػػع قي

بػػنفت ادلقػػدار علػػا الصػػحة كالدقػػة مػػن الناريػػة العلميػػة كمناسػػبة لغػػة احملتػػول  مسػػبقان؛ لػػذا صلػػد صقػػق بنػػدين
 مسػػتولكىػػي دالػػة عنػػد ( ُٕ,َِ)كبلغػػت قيمػػة مربػػع كػػام ( ٔٗ,ْ)للفكػػة ادلسػػتهدفة نتوسػػ  رسػػاي 

كبلغػت ( ٖٖ,ْ)يلي ذلك القيمة الرتبوية للمحتول كاليت تيربٌر بررلتو نتوس  رساي  رلكليهما (َُ,َ)
يليػػو تتػػابع احملتػػول كفػػق تسلسػػل منطقػػي  ر(َُ,َ) كىػػي دالػػة عنػػد مسػػتول( َٓ,ُّ)قيمػػة مربػػع كػػام 
  تػوفر  ر(َُ,َ) كىػي دالػة عنػد مسػتول( ََ,َٓ)كبلغػت قيمػة مربػع كػام ( ٕٓ,ْ)نتوس  رساي 

كىػػي دالػػػة ( ََ,ّٖ)كبلغػػت قيمػػػة مربػػع كػػػام ( َٓ,ْ)ا يضػػارات كاومثلػػة الكافيػػػة نتوسػػ  رسػػػاي 
( ْٓ,ّ)احملتػػول مػػن اوخطػػاي ا ملئيػػة كالنحويػػة نتوسػػ  رسػػاي  وٌ ان خليػػكأخػػر  ر(َُ,َ) عنػػد مسػػتول

خطػػاي ا ملئيػػة ر ريػػث لػػورظ كثػػرة اوإرصػػائيان دالػػة  قيمػػة  ػػر كىػػي( ٕٔ,ٓ)كبلغػػت قيمػػة مربػػع كػػام 
 .كالنحوية شلا يتوجب توظي  أكرب لعمليات التقومي التكوي، كادلراجعة

 ػػل زلػػور التقػػومي كالتغذيػػة الراجعػػة علػػى سػػتة بنػػود لتقيػػيم الربرليػػات ادلنتجػػة بواسػػطة أفػػراد عينػػة 
البنػػود ارتػػواي الدراسػػة كفقػػان وسػػاليب التقػػومي كالتغذيػػة الراجعػػة ادلسػػت دمة يف الربرليػػاتر كقػػد تصػػدر ىػػذه 

كبلغػػت قيمػػة مربػػع  ( ْٓ,ْ)نتوسػػ  رسػػاي الربرليػػات علػػى تغذيػػة راجعػػة يف رػػاالت اخلطػػ  كالصػػواب 
نتوسػ  يليو ارتبػاط أسػكلة التقػومي ب ىػداؼ الربرليػات  ر(َُ,َ) كىي دالة عند مستول( ٕٓ,ِِ)كام 

  تػػػػػوفر  ر(َُ,َ) كىػػػػػي دالػػػػػة عنػػػػػد مسػػػػػتول( ٕٔ,ِٕ)كبلغػػػػػت قيمػػػػػة مربػػػػػع كػػػػػام ( َٓ,ْ)رسػػػػػاي 
كبلغػػت قيمػػة مربػػع  ( ِٗ,ّ)نتوسػػ  رسػػاي االختبػػارات ادلررليػػة يف الربرليػػات الػػيت توضػػح تقػػدـ ادلػػتعلم 

يلػػي ذلػػك ارتػػواي الربرليػػات علػػى اختبػػارات هنائيػػة  ر(َُ,َ) كىػػي دالػػة عنػػد مسػػتول( ٕٔ,ُْ)كػػام 
الػػػة عنػػػد كىػػػي د( ِٓ,ُٕ)كبلغػػػت قيمػػػة مربػػػع كػػػام ( ّٔ,ّ)نتوسػػػ  رسػػػاي رػػػدؼ قيػػػاس التحصػػػيل 

كبلغػػت قيمػػة مربػػع كػػام ( ٖٓ,ّ)نتوسػػ  رسػػاي ر   تنػػوع أنشػػطة الربرليػػة كأسػػكلتها (َُ,َ) مسػػتول
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ىػػو تنػػوع أسػػاليب التعزيػػز كالتغذيػػة  صقيقػػان  ككػػاف أدب ىػػذه البنػػود رإرصػػائيان دالػػة قيمػػة  ػػر كىػػي ( ٖٓ,ٓ)
مل تكػن ك ( ٕٔ,ِ)بػع كػام كبلغت قيمة مر ( ِْ,ّ)نتوس  رساي الراجعة كاوصوات كالصور ادلتحركة 

 .إرصائيان دالة 
اقتصػػػػرت يف معظمهػػػػا علػػػػى تقػػػػومي  كمػػػػن ادللرػػػػظ أف اونشػػػػطة كالتمػػػػارين يف الربرليػػػػات ادلنتجػػػػة

بوربوينػػػػت زلػػػػدكد يف بعػػػػض  مايكركسػػػػوفت نػػػػبر كمػػػػا أف برنػػػػامجانػػػػب ادلعرفيػػػػة دكف  رىػػػػا مػػػػن ا و او ا 
ادلتعلمػار كيػدر ا شػارة إىل اطلفػاض عػدد  إمكانياتو كآليات ارتسػاب الػدرجات كتقػدمي تقريػر عػن أداي

 .الربرليات اليت تضمنت االختبارات النهائيةر كاكتفاي العديد منها بربرلة االختبارات ادلررلية
بعػة بنػود لتقيػيم تصػميم شاشػات الربرليػات ادلنتجػة بواسػطة  ل زلػور تصػميم الشاشػات علػى أر 

نتوسػػػ  ئيتهػػػا ىػػػذه البنػػػود ك ة النصػػػوص ادلعركضػػػة كمقر أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػةر كقػػػد تصػػػدر بنػػػد مناسػػػبة كميػػػ
ر يليػػو كضػػوح ترتيػػب (َُ,َ)كىػػي دالػػة عنػػد مسػػتول ( ُِ)كبلغػػت قيمػػة مربػػع كػػام ( ِٓ,ْ)رسػػاي 

كىي دالة عنػد مسػتول ( ّّ,ٖ)كبلغت قيمة مربع كام ( َْ,ْ)نتوس  رساي العناصر على الشاشة 
نتوسػ  رسػاي ر كبنفت ادلقدار صقق بند مراعاة التباين اللوين يف النصوص كالصػور كاخللفيػات (َٓ,َ)
ر ككػػػاف أدب البنػػػود صق قػػػان (َٓ,َ)كىػػػي دالػػػة عنػػػد مسػػػتول ( ٕٔ,ٕ)كبلغػػػت قيمػػػة مربػػػع كػػػام ( َْ,ْ)

( ٓ)كبلغػت قيمػة مربػع كػام ( ٖٖ,ّ)نتوسػ  رسػاي هبات تصميمات شاشات الربرليات ر  النهاية 
 .دالة إرصائيان  تومل تكن قيمك 

 MS)إف جػػػػػودة تصػػػػػميم الشاشػػػػػات تعػػػػػود إىل مػػػػػا يػػػػػوفره برنػػػػػامج مايكركسػػػػػوفت بوربوينػػػػػت 

PowerPoint)  من قوالب جػاىزة تيسػٌهل علػى ادلعلمػة تصػميم شاشػات الربرليػةر إضػافةن إىل تػوفر أظلػاط
عالية لػدمج الوسػائ  ادلتعػددة بشػكل كما يوفر الربنامج إمكانيات . اخلطوط كاوشكاؿ التلقائية ادل تلفة

علػػى ا رشػػادات اللزمػػة  تقػػد اشػػتمل دراسػػةال يػػةمتكامػػل لتقػػدمي التغذيػػة الراجعػػة ادللئمػػةر كمػػا أف بررل
 .ر كارتول دليل االست داـ على ظلاذج عديدة لتصميم سلتل  شاشات الربرليةلتصميم الشاشات

ل خػػلتقيػيم تصػػميم أسػاليب ا  ػػار كالتنقػل دا ػل زلػػور أظلػاط ا  ػػار كالتنقػل علػػى سػبعة بنػػود  
الربرليػػات ادلنتجػػة بواسػػطة أفػػراد عينػػة الدراسػػةر كقػػد تصػػدر تػػوفر إمكانيػػة التنقػػل إىل اومػػاـ كاخللػػ  ىػػذه 

ر (َُ,َ)كىػػي دالػػة عنػػد مسػػتول ( ََ,َٓ)كبلغػػت قيمػػة مربػػع كػػام ( ٕٔ,ْ)نتوسػػ  رسػػاي البنػػود 
كىي دالػة ( ٕٔ,ُِ)كبلغت قيمة مربع كام ( ٔٗ,ّ)رساي  نتوس يليو مناسبة مستول صكم ادلتعلم 

نتوسػػػػ   اختيػػػػار ادلوضػػػػوعات ر   تػػػػوفر قائمػػػػة رئيسػػػػة تتػػػػيح للمػػػػتعلم الػػػػتحكم يف(َُ,َ)عنػػػػد مسػػػػتول 
مػة سػرعة ليػو ملير ي(َُ,َ)كىي دالػة عنػد مسػتول ( ٕٓ,ٗ)كبلغت قيمة مربع كام ( ّٔ,ّ)رساي 

كىػي دالػة عنػد مسػتول ( ّّ,ُِ)كبلغػت قيمػة مربػع كػام ( ْٔ,ّ)نتوسػ  رسػاي العرض يف الربرلية 
ر يليػػو ارتػػواي الربرليػػات علػػى شاشػػة توضػػح تعليمػػات االسػػت داـ كإمكانيػػة الوصػػوؿ ذلػػا مػػن أم (َُ,َ)
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كىػػي دالػػػة عنػػػد مسػػػتول ( ٔٗ,ٖ)كبلغػػت قيمػػػة مربػػػع كػػػام ( ِِ,ّ)نتوسػػػ  رسػػػاي مكػػاف يف الربرليػػػة 
( ََ,ّ)نتوسػػ  رسػػاي ر يليػػو صػػحة الػػركاب  بػػا أجػػزاي الربرليػػة كخليوىػػا مػػن اوخطػػاي التقنيػػة (َُ,َ)

تػوفر إمكانيػة  كػاف أدب البنػود صق قػان ىػور ك إرصػائيان دالػة قيمة  ػر كىي ( ٖٓ,ٓ)كبلغت قيمة مربع كام 
كىػي دالػة ( ٕٔ,ُّ)كبلغػت قيمػة مربػع كػام ( ّٖ,ِ)نتوسػ  رسػاي اخلركج من الربرلية يف أم كقػت 

 .(َُ,َ)عند مستول 
ب عشػػػر بنػػػدان تصػػػدرىا تناسيػػػ ادلتعػػػددة داخػػػل الربرليػػػات علػػػى أرػػػدى  ػػػل زلػػػور توظيػػػ  الوسػػػائ  
كىػػي ( ِٓ,ِٕ)كبلغػػت قيمػػة مربػػع كػػام ( ٕٓ,ْ)نتوسػػ  رسػػاي الصػػور كالرسػػـو مػػع الفكػػة ادلسػػتهدفة 

كبلغػػت ( ِْ,ْ)  رسػػاي نتوسػػر يليػػو تناسػػب أظلػػاط اخلطػػوط كأرجامهػػا (َُ,َ)دالػػة عنػػد مسػػتول 
نتوسػػ  ر   توظيػػ  الصػػور نػػا ؼلػػدـ احملتػػول (َُ,َ)كىػػي دالػػة عنػػد مسػػتول ( ََ,ٗ)قيمػة مربػػع كػػام 

ر يليػو تػوفر درجػة كضػوح إرصػائيان  دالة قيمة  ر كىي( ِٓ,ٓ)كبلغت قيمة مربع كام ( ِٓ,ْ)رساي 
كىػػي دالػػة عنػػد ( ّّ,ٗ)ام كبلغػػت قيمػػة مربػػع كػػ( َٖ,ْ)نتوسػػ  رسػػاي مناسػػبة للصػػور ادلسػػت دمة 

( ََ,ْ)نتوسػػػ  رسػػػاي مػػػن اوخطػػػاي  يليػػػو عمػػػل الوسػػػائ  بشػػػكل صػػػحيح خػػػاؿو  ر(َٓ,َ)مسػػػتول 
ر يلي ذلك توفر التعليقػات كالعنػاكين (َُ,َ)كىي دالة عند مستول ( َٖ,ُّ)كبلغت قيمة مربع كام 

 قيمػة  ػر كىػي( ََ,ٓ)كبلغػت قيمػة مربػع كػام ( ٕٖ,ّ)نتوسػ  رسػاي ادلصاربة للرسػـو كاوشػكاؿ 
كبلغت قيمة مربع كػام ( ّٖ,ّ)نتوس  رساي ر يليو التكامل با الوسائ  لشرح احملتول إرصائيان دالة 
تناسػػب ابيعػػة احملتػػول ر يليػػو مناسػػبة اخللفيػػات ادلسػػت دمة (َٓ,َ)كىػػي دالػػة عنػػد مسػػتول ( ُٕ,َُ)

ر يليػػػو تػػػوفر إرصػػػائيان  دالػػػةقيمػػػة  ػػػر كىػػػي ( ّٖ,ٔ)كبلغػػػت قيمػػػة مربػػػع كػػػام ( ّٔ,ّ)نتوسػػػ  رسػػػاي 
كبلغػت قيمػة ( ٖٓ,ّ)نتوسػ  رسػاي التزامن ادلناسب يف دخوؿ عناصر الوسائ  على الشاشة الواردة 

اؿ ر توظيػػ  الرسػػـو ادلتحركػػة كالفيػػديو بشػػكل فٌعػػ(َُ,َ)كىػػي دالػػة عنػػد مسػػتول ( ََ,ُْ)مربػػع كػػام 
ر إرصػائيان دالػة  قيمػة  ػر كىػي( ِٗ,ّ)كبلغت قيمة مربػع كػام ( ّٖ,ّ)نتوس  رساي داخل الربرلية 

كبلغػػت قيمػػة مربػػع كػػام ( ُِ,ّ)نتوسػػ  رسػػاي كأخػػران توظيػػ  الصػػوت بشػػكل ملئػػم ؼلػػدـ احملتػػول 
 .(َُ,َ)كىي دالة عند مستول ( ِٗ,ُّ)

على عركض توضيحية يف صػورة لقطػات فيػديو  لدراسةا يةذلك إىل ارتواي بررل كيعود السبب يف
(Demo) عليػػػو مػػػن  تريػػػر كإنتػػػاج عناصػػػر الوسػػػائ  ادلتعػػػددةر إضػػػافةن إىل مػػػا اشػػػتملالسػػػت داـ بػػػرامج ص

كمػػػا لػػػورظ أف أكثػػػر الوسػػػائ  اسػػػت دامان ىػػػي . إرشػػػادات لتوظيػػػ  الوسػػػائ  ادلتعػػػددة ن تلػػػ  أنواعهػػػا
فػػػت يف رسػػػائل التعزيػػػز كالتغذيػػػة الراجعػػػةر   ظٌ النصػػػوصر يليهػػػا الصػػػور الثابتػػػةر   الرسػػػـو ادلتحركػػػة الػػػيت كي 

كيرجع السبب يف ذلك إىل قلة ادلصادر اليت تيوٌفر لقطات فيديو تعليمية . كأخران لقطات الفيديوالصوتر 
 .لكثر من الوقتاباللغة العربية إضافةن إىل الكلفة العالية  نتاج لقطات الفيديو كاستغراقها 
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لػػػيت مت كقػػػد الرظػػػت البارثػػػة مػػػن خػػػلؿ قيامهػػػا بعمليػػػة ا نتػػػاج كتقييمهػػػا لربرليػػػات الطالبػػػات ا
مػن اوريػافر ريػث تقػل جػودة الكثػر  إنتاجها مدل صعوبة احلصوؿ على كسائ  متعددة جيدة يف كثرو 

مػػػن الوسػػػائ  كالصػػػور بعػػػد إجػػػراي عمليػػػات التكبػػػر شلػػػا يشػػػكل عائقػػػان يف بعػػػض اوريػػػاف أمػػػاـ توظيػػػ  
 . نتاجها كالفيديو تتطلب كقتان كتكالي ى  الوسائ  ادلتعددة يف الربرليةر كما أف بعض الوسائ  كالصوت

 ل زلور االست داـ على ستة بنود لتقييم سهولة است داـ الربرليات ادلنتجة بواسطة أفػراد عينػة 
كبلغػت ( ٔٗ,ْ)نتوسػ  رسػاي الدراسةر ككاف أعلىػا ىػو إمكانيػة رػذؼ الربرليػة مػن ا هػاز بسػهولة 

ر يليػػو توافػػق الربرليػػات ادلنتجػػة مػػع أنظمػػة (َُ,َ)ول كىػػي دالػػة عنػػد مسػػت( ُٕ,َِ)قيمػػة مربػػع كػػام 
كىػػي دالػػة عنػػد مسػػتول ( ٕٓ,ّٔ)كبلغػػت قيمػػة مربػػع كػػام ( ّٖ,ْ)نتوسػػ  رسػػاي التشػػغيل احلاليػػة 

كبلغػػت ( ّّ,ْ)نتوسػػ  رسػػاي ر يليػػو تشػػغيل الربرليػػة دكف احلاجػػة إىل تنصػػيب بػػرامج أخػػرل (َُ,َ)
اجػة إمكانيػة اسػت داـ الربرليػة دكف احل ر يليػو(َُ,َ)ول كىي دالة عند مست( ّّ,ُٗ)قيمة مربع كام 

كىي دالة ( ََ,ُّ)كبلغت قيمة مربع كام ( ُٕ,ْ)نتوس  رساي إىل معرفة متعمقة باحلاسب اآل  
نتوسػػ  ر يلػػي ذلػػك تػػوفر معلومػػات  رػػوؿ ظلػػ  االسػػت داـ ادللئػػم مػػع ادلتعلمػػات (َُ,َ)عنػػد مسػػتول 

ر كأخػران تػوفر مػواد (َُ,َ)كىي دالة عنػد مسػتول ( َٖ,ُٖ)ام كبلغت قيمة مربع ك( ٕٖ,ّ)رساي 
كبلغػػت قيمػػة مربػػع  ( ٔٗ,ُ)نتوسػػ  رسػػاي مسػػاندة مػػع الربرليػػة كػػدليل االسػػت داـ أك أكراؽ اونشػػطة 

 .(َُ,َ)كىي دالة عند مستول ( ٕٔ,ِٕ)كام 
بنػػود دالػػػة دلعظػػم ال( كػػػام)اتضػػػح أف قيمػػة مربػػع ( ُِ)بعػػد دراسػػة كافػػة البنػػػود يف ا ػػدكؿ رقػػم 

لتعليميػػة ا يػػةر شلػػا يػػدؿ علػػى تػػ هر الربرل(َُ,َ)أك مسػػتول داللػػة ( َٓ,َ)إرصػػائيان سػػواين عنػػد ادلسػػتول 
بررليػات الوسػائ   ادلهارات العملية اللزمة  عػداد على الطالبات يف اكتساب اليت ايعٌدت لغرض الدراسة

 .ادلتعددة
 الػػػػػػة إرصػػػػػػائيان عنػػػػػػد مسػػػػػػتولال توجػػػػػػد فػػػػػػركؽ د: "كبػػػػػػذلك نػػػػػػرفض الفػػػػػػرض الػػػػػػذم يػػػػػػنص علػػػػػػى

(α≤َ,َٓ ) بػػػػا التكػػػػرارات ادلشػػػػاىدة كادلتوقعػػػػة وداي الطالبػػػػات يف احملػػػػاكر الػػػػيت تضػػػػمنتها بطاقػػػػة تقيػػػػيم
 ".ا نتاج العملي

 مناقشة النتائج 

مػػة ظلػػوذج التصػػميم التعليمػػي الػػذم اقرترتػػو ملي يتضػػح مػػن النتػػائج الػػيت مت التوصػػل إليهػػا مػػدل
 ا نتػػاج بررليػػات الوسػػائ  ادلتعػػددةر كيرجػػع ذلػػك إىل الفرضػػيات الػػيت يقػػـو عليهػػ فػػت إجراياتػػوة ككيٌ بارثػػال

جحػػػة مػػػع عتػػػرب قالبػػػان عامػػػان لتطػػػوير مػػػواد تعلػػػم ناريػػػث يي  (ADDIE)النمػػػوذج العػػػاـ للتصػػػميم التعليمػػػي 
سػليماف دراسػة كر كيتفػق ىػذا مػع عػدد مػن الدراسػات   تلفػةض ادلا ػر اولئم إمكانية تكيي  إجراياتػو لػيي 
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 ر(ـََِٔ)سػػػػػعفاف  كدراسػػػػػة ر(ـََِْ)الصػػػػػواؼ  كدراسػػػػػة ر(ـََُِ)الػػػػػرباكم  كدراسػػػػػة ر(ـََِٔ)
إنتػػػػاج يف رت ظلاذجػػػػان للتصػػػػميم التعليمػػػػي اسػػػػت دمتها اػػػػوَّ  كويعهػػػػا قػػػػدر (ـََِٓ)عبداحلميػػػػد  كدراسػػػػة

 .يات التعليميةرلالرب 
 السػبب يف ذلػك إىل مػايعػود ك لغػرض الدراسػةر  ت أيًعػدٌ لتعليمية الػيتا يةكما يتضح مناسبة الربرل

ا جػػرايات  تر إذ كفٌػػر بواسػػطة ادلعلمػػة الفػػردم ل نتػػاج اكمليمتهػػ اواهتػػسػػااة خطمػػن ب يػػةربرلبػػو ال تامتػػاز 
لضػػػماف . التعليميػػػة كاالختبػػػارات يػػػار احملتػػػولر كتصػػػميم االسػػػرتاتيجياتاللزمػػػة لصػػػيا ة اوىػػػداؼر كاخت

 .بكفاية وة منهاق اوىداؼ ادلرجي قِّ كصي  تراعي ادلعاير الرتبوية كسائ  متعددة إنتاج بررلية
 توضػيحية ان ا رشػادات اللزمػة الختيػار الوسػائ  ادلتعػددة كدرلهػار كعركضػ يةربرلال تنكما تضمَّ 

رػػ  تتػػوفر يف الربرليػػة . لكيفيػػة اسػػت داـ بػػرامج صريػػر كإنتػػاج الوسػػائ  ادل تلفػػة بواسػػطة لقطػػات الفيػػديو
 
ي
  .نتجة سلتل  النواري الفنيةادل

مع االستفادة مػن  بررلية الدراسةكقد مت توظي  عناصر الوسائ  ادلتعددة بشكل مناسب داخل 
ر كتوظيػ  الصػوت يف (ـََُِ)نتائج الدراسات السابقة يف عرض كتنظيم ادلادة العلمية كدراسػة خليػل 
ميم ر كالتصػػ(Solomon, 2004)قػراية التعليقػات كالتعليمػػات كمػا أشػػارت إليػو نتػائج دراسػػة سػولوموف 

الػػيت أشػػارت  ر كمراعػػاة معػػاير تصػػميم الشاشػػات(ـََِٕ)كمػػا كرد يف دراسػػة رسػػن   يػػةاللخطػػي للربرل
الػػيت كردت يف  يػػات التعليميػػةر كااللتػػزاـ بادلعػػاير الرتبويػػة كالفنيػػة  نتػػاج الربرل(ـََِٔ) عػػامردراسػػة  إليهػػا

 ,Liu)أشػػػارت إليػػػو دراسػػػة ليػػػو إنتػػػاج السػػػيناريو إلكرتكنيػػػان كمػػػا ر إضػػػافةن إىل (ـُٗٗٗ) صػػػاحلدراسػػػة 

2000) . 
متوسػ  الدرجػة  ر ريػث بلػغلدراسةا يةمناسبة بررل ك من خلؿ اتفاؽ احملكما علىكيتضح ذل

 (.ٓ)من أصل ( ٓٓ,ْ)من قبل احملكما  الكلية لتقييمها
 على التحصيل ادلعريف توصلت الدراسة إىل كجود فػركؽ دالػة إرصػائيان  يةفيما يتعلق بفاعلية الربرل

درجػػػات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة يف التطبيػػػق القبلػػػي كالبعػػػدم للختبػػػار بػػػا متوسػػػ  ( َُ,َ)عنػػػد مسػػػتول 
بررليػػات الوسػػائ   ا وانػػب ادلعرفيػػة ادلتعلقػػة بإعػػداديف اكتسػػاب  يػػةشلػػا يػػدؿ علػػى فاعليػػة الربرل رالتحصػػيلي

 .ادلتعددة التعليمية
ادلعلومػػات بصػػورة دائمػػة كرسػػب كقػػت ادلتعلمػػةر   تر كفَّػػ يػػةأف الربرل إىلالسػػبب يف ذلػػك كيرجػػع 

ر كإتارػػة صكػػم رػػر ال بػػا أجزائهػػبتنػػوع أسػػاليب التعزيػػز كالتغذيػػة الراجعػػةر كسػػهولة التنق ػػ تمتيٌػػز  اكمػػا أهنػػ
ر كيتفػق ا يف أم كقػتمللمتعلمة يف اختيار ادلوضوعات من القائمة الرئيسة أك قائمة ادلررلة  كالرجوع إليه

التعليميػػة كدراسػػة  يػػاتكػػم ادلػػتعلم يف الربرلصة إتارػػة فاعليػػمػػن الدراسػػات مػػن  عػػدده دتػػو ذلػػك مػػع مػػا أكٌ 
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مراعػاة الفػركؽ الفرديػة بػا ادلتعلمػات ر كقػد سػاىم ذلػك يف (ـََِٓ)ر كدراسة ا مل (ـَََِ)عزمي 
 . ريةر فرص التطبيق كالتغذية الراجعة الفو من ريث سرعة التعلمر كإمكانية عرض كتكرار ادلعلوماتر كتوف  

كػاف ة  تعليميػال يػاتت إليػو معظػم الدراسػات مػن أف اسػت داـ الربرلمػع مػا أشػار  ذلػكيتفق كما 
دراسػػة ك  ر(ـََِْ)دراسػػة الؿ ك ر   (Fisher, 1996)فيشػػر  كدراسػػةذلػػا أهرىػػا علػػى التحصػػيل ادلعػػريف  

 القػػػبلف دراسػػػةر ك (ـََُِ)الػػػرباكم  دراسػػػةر ك (ـََِٔ)سػػػعفاف  دراسػػػةر ك (ـََِْ)ادلطيعػػػي كالسػػػيد 
 ر(ىػػُِْْ) السػويلم ةفيما اختلفت ىذه النتائج عػن دراسػ. (ـََِٓ)عبداحلميد دراسة ر ك (ـََِٕ)
 .(Charles, 1997) دراسة تشارلز ك 

علػػػى  تهػػػاتوصػػػلت الدراسػػػة إىل فاعليعلػػػى اوداي ادلهػػػارم  ميػػػةيتعلال يػػػةفيمػػػا يتعلػػػق بفاعليػػػة الربرل
لػػت يف إنتػػاج الطالبػػات لربرليػػات الوسػػائ  ادلتعػػددةر  كيرجػػع ذلػػك إىل اكتسػػاب ا وانػػب ادلهاريػػة كالػػيت متثٌ 

لتحقيػق نػواتج الػتعلم  ركإهػارة دافعيتهػا ركإتارػة تفاعػل ادلتعلمػة رعلى عػرض سلتلػ  الوسػائ  يةربرلالقدرة 
علػػى أىػػداؼ إجرائيػػة مت  يػػةالربرل تر ريػػث ارتػػو ادل تلفػػةر كمػػن ىػػذه النػػواتج اكتسػػاب ا وانػػب ادلهاريػػة

 .يف بداية كل مررلة لتنبيو ادلتعلمة إىل نواتج التعلم ادلراد صقيقها يف ا انب ادلهارم عرضها
الصػػػػواؼ  ر كدراسػػػػة(ََُِ) الػػػػرباكمدراسػػػػة أشػػػػارت إليػػػػو  مػػػػا ىػػػػذه الدراسػػػػة مػػػػعنتػػػػائج تتفػػػػق 

ر (ـََِٕ)ر كدراسػة احلجػيلف (ـََِٔ)ر كدراسػة سػعفاف (ـََِٓ)عبداحلميد ر كدراسة (ـََِْ)
يف صقيقهم أداين مرتفعان فيمػا ؼلػص احلوانػب  (ـََِْ)ر كدراسة الؿ (ـََِْ)عي كالسيد كدراسة ادلطي

 ,Charles)تشػارلز كختتلػ  مػع دراسػيت  .ة متعػددة الوسػائ تعليميال ياتادلهارية بواسطة است داـ الربرل

 .(Claflin, 2003)كلفلن ك  (1997

 توصيات الدراسة

يف تنميػػة  ةادلقرترػػ ميػػةيلتعلا يػػةنتػػائج تؤكػػد فاعليػػة الربرلمػػن خػػلؿ مػػا توصػػلت إليػػو الدراسػػة مػػن 
 :الوسائ  ادلتعددة لدل االبات الدبلـو العاـ يف الرتبية؛ توصي البارثة باآل  عدادمهارات إ

 .است داـ الربرليات التعليمية يف التعلم الذا  بغرض اكتساب ادلهارات كادلعارؼ .ُ

 ؛على عينات أكرب كيف ظركؼ سلتلفة ابإعادة تطبيقه انتاجه مت إيتالدراسة ال يةاالستفادة من بررل .ِ
 .للحصوؿ على بيانات روؿ إمكانية تعميم نتائج الدراسة على نطاؽ أكسع

يف كليات الرتبية كإعداد ادلعلمات بضركرة تدريب الطالبات  كلا كأعضاي ىيكة التدريتادلسؤ توجيو  .ّ
 .ادلعلمات على توظي  مستجدات تكنولوجيا التعليم يف إنتاج الربرليات التعليمية

توجيو القائما على مشاريع التعلم ا لكرتكين إىل ضركرة توفر مصادر مفتورة لعناصر الوسائ   .ْ
 .منها كإعادة است دامها عند إنتاج الربرليات التعليمية ادلتعددة لتمكا ادلعلمات من االستفادة
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 ياتتطبيق ظلوذج التصميم التعليمي ادلقرتح  نتاج أظلاط أخرل من مواد التعلم احلاسوبية كربرل .ٓ
 .الوسائ  الفائقة كادلواقع التعليمية ياتالتدريب كادلمارسة كبررل

ة كشلثلة للمعلمات قبل اخلدمة كأهنائها على نطاؽ أكسع كلعينات كبر  ميةيلتعلا يةتطبيق الربرل .ٔ
 .ردؼ التوصل إىل إمكانية أكرب لتعميم النتائج

قياس مهارات التصميم التعليمي بكافة مرارلها من التحليل كر  التقومي من خلؿ ادللرظة  . 
كعدـ االكتفاي بالنواتج النهائية لذداي كاليت  رميةيلتعلا ياتادلباشرة لذفراد عند إعادة تطبيق الربرل

 .متثلت با نتاج النهائي من بررليات الوسائ  ادلتعددة

 الدراسات المقترحة

 :من خلؿ ما توصلت إليو الدراسة من نتائج تقرتح البارثة إجراي الدراسات التالية
طلب كاياىاهتم ضلو ادلادة أهر تدريب ادلعلما  نتاج بررليات الوسائ  ادلتعددة على صصيل ال .ُ

 .العلمية
/ بررليات الوسائ  ادلتعددة يف تنمية مهارات ادلعلما  عداد الوسائ  الفائقة ياتفاعلية بررل .ِ

 .الفائقة
 .بررليات الوسائ  ادلتعددة التعليمي على تنمية مهارات إعداد أهر اختلؼ ظلاذج التصميم .ّ
 .بررليات الوسائ  ادلتعددة ئية على تنمية مهارات إعدادالبنا فاعلية است داـ اسرتاتيجيات التعلم .ْ

 .بررليات الوسائ  ادلتعددة علم عن بعد يف تنمية مهارات إعدادأهر است داـ الت . 
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 عــــراجــالم

 .المراجع العربية: أولً  -

.المراجع األجنبية: ثانياً  -
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 العربية المراجع: أولً 

تطػػػوير برنػػامج تػػػدرييب قػػػائم علػػى تكنولوجيػػػا الوسػػائ  الفائقػػػة كفاعليتػػػو يف (. ـََِْ. )أبػػا اخليػػػلر فوزيػػة

 ادلملكػة يفدلعلمات التعليم العػاـ ( االنرتنت)تنمية كفايات است داـ الشبكة العادلية للمعلومات 

 .ّٖٖ-ُّْ رِّ. مستقبل الرتبية العربية. العربية السعودية

اكتسػػاب مهػػارات تصػػميم كإنتػػاج بػػرامج التعلػػيم ادلػػربمج باسػػت داـ (. ـََِّ. )زاىػػر ر الغريػػبإمساعيػػل

-ُِٔ رٕٔ. ا لػػة الرتبويػػة. اخلػػرائ  االنسػػيابية يف برنػػامج العػػركض العمليػػة لشػػرائح الكمبيػػوتر

ِٕٓ. 

 .تقريػػػر: الشػػػاملةكػػػرتكين كمتطلبػػػات ا ػػػودة لوجيػػػا التعلػػػيم ا لأعمػػػاؿ ادلػػػؤمتر العلمػػػي السػػػنوم العاشػػػر تكنو 

 .جامعة عا  ت: القاىرة (.ـََِٓ. )ا معية ادلصرية لتكنولوجيا التعليم

تروػػػػػة عبػػػػػد العزيػػػػػز ) .إنتػػػػػاج ادلػػػػػواد التعليميػػػػػة دليػػػػػل للمعلمػػػػػا كادلػػػػػدربا(. ـََُِ. )إلينجتػػػػػوفر ىنػػػػػرم

 .جامعة ادللك سعود: الرياض(. ِط(. )العقيلي

تروػػة صػػاحل مبػػارؾ ) .تكنولوجيػػا التعلػػيم ادلاضػػي كاحلاضػػر كادلسػػتقبل(. ىػػػُِْٓ) .(زلػػرر)جػػارم أصللػػار 

 .جامعة ادللك سعود: الرياض(. الدباسي كبدر عبداهلل الصاحل

 را نتػػػاج رالتصػػػميم رالتعلػػػيم :اسػػػت داـ الوسػػػائ  ادلتعػػػددة يف(. ـََِٗ. )أيفػػػرسر كػػػارين؛ بػػػاركفر خف

 . شعاع للنشر كالعلـو: لبر(. ُط(. )مساعيل قصرتروة عبدالوىاب إ) .التقومي
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سػػػلوب الػػػنظم يف تعلػػػيم إنتػػػاج بػػػرامج الكمبيػػػوتر أتوظيػػػ  (. ـََُِ. )أ ػػػد زلمػػػد عبدالسػػػلـ, الػػػرباكم

ليػػة الرتبيػػةر قسػػم تكنولوجيػػا التعلػػيمر ك. رسػػالة دكتػػوراة  ػػر منشػػورة .التعليميػػة متعػػددة الوسػػائل

 .القاىرة: فاجامعة رلو 

فعالية اسػت داـ التعلػيم نسػاعدة الكمبيػوتر متعػدد الوسػائ  (. ـََِِ. )ا زارر عبداللطي  بن الصفي

كليػة  رللػة .لتقومي ادلفػاىيم" فراير"يف اكتساب بعض مستويات تعلم ادلفاىيم العلمية كفق ظلوذج 

 .ّٖ-ّٕ رَُٓ. جامعة اوزىر الرتبيةر

تروػة بػدر عبػداهلل ) .استعراض ظلاذج التطوير التعليمػي(. ـََِّ. )جاستفسوفر كنت؛ كبران ر ركبرت

 (.ـُٕٗٗالكتاب اوصلي منشور سنة . )مكتبة العبيكاف: الرياض(. ُط(. )الصاحل

تروػػة زلمػػد سػػليماف ادلشػػيقح كبػػدر عبػػداهلل ) .أصػػوؿ تكنولوجيػػا التعلػػيم(. ـَََِ. )جانييػػور ركبػػرت ـ

 .جامعة ادللك سعود: الرياض(. الصاحل كعبدالر ن إبراىيم الشاعر كفهد ناصر الفهد

تصػػػور دلقػػػرر مقػػػػرتح يف الكمبيػػػوتر التعليمػػػي لطػػػلب الػػػدبلـو العػػػػاـ يف (. ـَََِ. )وػػػاؿ الػػػدينر ىنػػػاي

 .ُٔٓ-ُُٕر ّ. العلـو الرتبوية. الرتبية

أهػػػر التفاعػػػل بػػػا مسػػػتول الػػػتحكم كأسػػػلوب عػػػرض (. ـََِٓ. )إبػػػراىيم أ ػػػد رسػػػن شػػػري , ا مػػػل

رسػالة دكتػوراة  ػر  .كتنظيم احملتول التعليمي على التحصيل ادلعريف يف بػرامج الكمبيػوتر التعليميػة

 .جامعة القاىرة: قسم تكنولوجيا التعليمر معهد الدراسات الرتبوية. منشورة
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أهػػػر اسػػػت داـ اسػػػرتاتيجية مقرترػػػة علػػػى صصػػػيل اػػػلب كليػػػة ادلعلمػػػا (. ىػػػػُِْٕ. )احلجػػػيلفر زلمػػػد

قسػػػػػم كسػػػػػائل . رسػػػػػالة ماجسػػػػػتر  ػػػػػر منشػػػػػورة .بالريػػػػػاض يف مقػػػػػرر إنتػػػػػاج الربرليػػػػػات التعليميػػػػػة

 .الرياض: كتكنولوجيا التعليمر كلية الرتبيةر جامعة ادللك سعود

ى تكنولوجيػػا الوسػػائ  ادلتعػػددة فاعليػػة تصػػميم تعليمػػي قػػائم علػػ(. ـََِٕ. )نبيػػل السػػيد زلمػػد, رسػػن

كأهػػره علػػى التحصػػيل لػػدل اػػلب شػػعبة تكنولوجيػػا التعلػػػيم " ديػػك ككػػرم"الفائقػػة كفػػق ظلػػوذج 

قسم تكنولوجيا التعليمر معهػد الدراسػات . رسالة دكتوراة  ر منشورة .بكلية الرتبية النوعية ببنها

 .جامعة القاىرة: الرتبوية

 .SPSSالػػػدليل ا رصػػػائي يف صليػػػل البيانػػػات باسػػػت داـ  (.ـََِْ. )رسػػػنر السػػػيد زلمػػػد أبوىاشػػػم

 .مكتبة الرشد: الرياض

أهػػػػر اخػػػػتلؼ أسػػػػلوب عػػػػرض كتنظػػػػيم ادلػػػػادة العلميػػػػة يف بػػػػرامج (. ـََُِ. )زيػػػػاد علػػػػي إبػػػػراىيم, خليػػػػل

الوسػػائ  ادلتعػػددة علػػى التحصػػيل ادلعػػريف لورػػدة اللورػػة الرئيسػػية لػػدل اػػلب الػػدبلـو العػػاـ يف 

قسػػم تكنولوجيػػا التعلػػيمر معهػػد الدراسػػات . رسػػالة ماجسػػتر  ػػر منشػػورة .التعليمػػيالكمبيػػوتر 

 .جامعة القاىرة: الرتبوية

 .دار الكلمة: القاىرة(. ُط) .عمليات تكنولوجيا التعليم(. أ -ـََِّ. )مخيتر زلمد عطية

 .دار الكلمة: القاىرة(. ُط) .منتوجات تكنولوجيا التعليم(. ب -ـََِّ. )مخيتر زلمد عطية

 .دار قباي للطباعة كالنشر كالتوزيع: القاىرة .تطور تكنولوجيا التعليم(. ـََِٔ. )مخيتر زلمد عطية
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: القػػػاىرة(. ُط) .الكمبيػػػوتر التعليمػػػي كتكنولوجيػػػا الوسػػػائ  ادلتعػػػددة(. ـََِٕ. )مخػػػيتر زلمػػػد عطيػػػة

 .دار السحاب للنشر كالتوزيع

تقػػػومي يربػػػػة إدخػػػػاؿ احلاسػػػب اآل  يف التػػػػدريت الصػػػػفي يف مػػػػدارس (. ر يوليػػػػوـََِٓ. )الػػػدايلر سػػػػعد

م  ػػث مقػػدـ يف ادلػػؤمتر العلمػػي السػػنو   .التعلػػيم العػػاـ ندينػػة الريػػاض بادلملكػػة العربيػػة السػػعودية

 .جامعة عا  ت: القاىرة. كرتكين كمتطلبات ا ودة الشاملةالعاشر تكنولوجيا التعليم ا ل

أساسػػػػػيات الوسػػػػػائل التعليميػػػػػة كتكنولوجيػػػػػا التعلػػػػػيم ادلفهومػػػػػات (. ىػػػػػػُِْٖ. )زيتػػػػػوفر رسػػػػػن رسػػػػػا

 .الدار الصولتية للرتبية: الرياض .كادلمارسات

 .عامل الكتب: القاىرة(. ِط) .تصميم التدريت رؤية منظومية(. ـََُِ. )زيتوفر رسن رسا

(. ِط) .ادلعلومػػػػات كاالتصػػػػاالتتكنولوجيػػػػا التعلػػػػيم يف عصػػػػر (. ـََِْ. )زيتػػػػوفر كمػػػػاؿ عبداحلميػػػػد

 .عامل الكتب: القاىرة

تكنولوجيػػػا التعلػػػيم كمصػػػادر الػػػتعلم ا لكػػػرتكين مفػػػاىيم نظريػػػة (. ـََِٗ. )سػػػرايار عػػػادؿ السػػػيد زلمػػػد

 . مكتبة الرشد: الرياض(. ِج(. )ِط) .كتطبيقات عملية

مػػػا  علػػػى التحصػػػيل فاعليػػػة التصػػػميم التعليمػػػي اوكتو (. ـََِٔ. )سػػػامي عبػػػدالوىاب زلمػػػود, سػػػعفاف

رسػػالة  .عػػريف كادلهػػارم دلقػػرر إنتػػاج بررليػػات الوسػػائ  ادلتعػػددة لطػػلب شػػعبة تكنولوجيػػا التعلػػيمادل

 .جامعة القاىرة: قسم تكنولوجيا التعليمر معهد الدراسات الرتبوية. دكتوراة  ر منشورة

يف سلسػػػػلة تقنيػػػػات  .تصػػػػميم الوسػػػػائ  ادلتعػػػػددة كإنتاجهػػػػا(. أ-ىػػػػػُِْْ. )سػػػػلمةر عبػػػػداحلافظ زلمػػػػد

 .دار اخلرغلي للنشر كالتوزيع: الرياض. الكتاب السابع. التعليم
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. يف سلسػلة تقنيػات التعلػيم .تطبيقػات احلاسػوب يف التعلػيم(. ب-ىػػُِْْ. )سلمةر عبداحلافظ زلمػد

 .دار اخلرغلي للنشر كالتوزيع: الرياض. الكتاب السادس

تفاعل با أساليب التحكم يف برنامج كمبيوترم لتنمية أهر ال(. ـََِٔ. )سليماف وعة عوض, سليماف

مهػػػارات إنتػػػاج برنػػػامج متعػػػدد الوسػػػائ  كأظلػػػاط الػػػتعلم علػػػى بعػػػض نػػػواتج الػػػتعلم كعلقػػػة ذلػػػك 

: قسػم تكنولوجيػا التعلػيمر معهػد الدراسػات الرتبويػة. رسػالة دكتػوراة  ػر منشػورة .بدافعية ا صلاز

 .جامعة القاىرة

تصػػميم برنػػامج راسػػوي تعليمػي مقػػرتح يف مػػادة الرياضػػيات كتطبيقػػو علػػى (. ىػػػُِْْ) .السػويلمر ىػػدل

قسػم كسػائل كتكنولوجيػا التعلػيمر  . رسالة ماجستر  ر منشورة .االبات الص  الرابع االبتدائي

 .الرياض: كلية الرتبيةر جامعة ادللك سعود

تروػػػػة بػػػػدر ) .كمكونػػػػات ا ػػػػاؿتكنولوجيػػػػا التعلػػػػيم التعريػػػػ  (. ـُٖٗٗ. )ريتشػػػػير ريتػػػػاك سػػػػيلزر بػػػػاربرا؛ 

 .مكتبة الشقرم: الرياض(. الصاحل

صديػػػد ادلعػػػاير الرتبويػػػة كادلتطلبػػػات الفنيػػػة  نتػػػاج بػػػرامج (. ـُٗٗٗ. )مصػػػطفى جػػػودت مصػػػطفى, صػػػاحل

قسػػم تكنولوجيػػا التعلػػيمر  . رسػػالة ماجسػػتر  ػػر منشػػورة .الكمبيػػوتر التعليميػػة يف ادلدرسػػة الثانويػػة

 .القاىرة: فارلو كلية الرتبيةر جامعة 

 .مذكرة  ر منشورة .مقدمة يف التصميم التعليمي(. ىػُِْٕ. )الصاحلر بدر
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 ػػث   .التعلػيم ا لكػػرتكين كالتصػميم التعليمػي شػػراكة مػن أجػػل ا ػودة(. ـر يوليػػوََِٓ. )ردصػاحلر بػال

. ا ػودة الشػاملةكػرتكين كمتطلبػات م العاشر تكنولوجيا التعلػيم ا لمقدـ يف ادلؤمتر العلمي السنو 

 .جامعة عا  ت: القاىرة

ا اػػػار ادلرجعػػػي الشػػػامل (. ـََِّ. )الصػػػاحلر بػػػدر؛ ادلنػػػاعير عبػػػداهلل؛ ركػػػيمر أ ػػػد؛ كالبػػػدرمر أ ػػػد

 .مكتب الرتبية العري لدكؿ اخلليج: الرياض .دلراكز مصادر التعلم

نػامج الكمبيػوتر علػى تنميػة أهػر اخػتلؼ ظلػ  الوسػائل ادلتعػددة يف بر (. ـََِْ. )أ ػد فتحػي, الصواؼ

رسػػػالة دكتػػػوراة  ػػػر  .مهػػػارات إنتػػػاج الربرليػػػات كتصػػػميم ادلواقػػػع التعليميػػػة علػػػى شػػػبكة ا نرتنػػػت

 .جامعة القاىرة: قسم تكنولوجيا التعليمر معهد الدراسات الرتبوية. منشورة

كاجهة تفاعل ادلسػت دـ اوست الرتبوية كالفنية لتصميم (. ـََِٔ. )زلمد السيد عرفة عبدالرازؽ, عامر

قسػػم تكنولوجيػػا التعلػػيمر  . رسػػالة ماجسػػتر  ػػر منشػػورة .الرسػػومية يف بػػرامج الكمبيػػوتر التعليميػػة

 .القاىرة: فاكلية الرتبيةر جامعة رلو 

أهػػػر اخػػػتلؼ كػػػل مػػػن الػػػنم  التعليمػػػي كالت صػػػص (. ـر يوليػػػوََِٓ. )البػػػة عبػػػد احلميػػػدر عبػػػد العزيػػػز

فايػػػات التصػػػميم التعليمػػػي لربرليػػػات الػػػتعلم ا لكػػػرتكين لػػػدل اوكػػػادؽلي علػػػى اكتسػػػاب بعػػػض ك

عاشػر تكنولوجيػا التعلػيم  ث مقدـ يف ادلػؤمتر العلمػي السػنوم ال  .الطلب ادلعلما بكلية الرتبية

 .جامعة عا  ت: القاىرة. كرتكين كمتطلبات ا ودة الشاملةا ل

مكتبة : دمياط .تكنولوجيا التعليم ا لكرتكين(. ـََِٖ. )عتمافر الشحات سعد؛ كعوضر أماين زلمد

 .نانسي
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التػػػ هرات الفارقػػػة وسػػػاليب الػػػتحكم يف فاعليػػػة عناصػػػر تصػػػميم بػػػرامج (. ـَََِ. )نبيػػػل جػػػاد, عزمػػػي

كليػػة الرتبيػػةر جامعػػة قسػػم تكنولوجيػػا التعلػػيمر  . رسػػالة دكتػػوراة  ػػر منشػػورة .الكمبيػػوتر التعليميػػة

 .القاىرة: فارلو 

الػدليل (. ـََِٓ. )العطيػومر صػاحلك لصاحلر بدر؛ ادلقبلر عبداهلل؛ الركيتر عبػد العزيػز؛ الغا ر سعد؛ ا

 .كزارة الرتبية كالتعليم: الرياض(. ُط) .ا جرائي لت لي  الكتب الدراسية

دار : دي(. ُط). إعػػداد ادلعلػػم تقنيػػان لذلفيػػة الثالثػػة -دمػػج التفنيػػة يف التعلػػيم(. ـََِْ. )الغػػزكر إؽلػػاف

 .القلم

 .دار الفكر: عٌماف(. ُط) .است داـ احلاسوب يف التعليم(. ـََِِ. )الفارر إبراىيم عبدالوكيل

 .تربويػػػػات احلاسػػػػوب كصػػػػديات مطلػػػػع القػػػػرف احلػػػػادم كالعشػػػػرين(. ـََِْ. )عبػػػػدالوكيل الفػػػػارر إبػػػػراىيم

 .دار الفكر العري: القاىرة

 .مطابع ىل: الرياض(. ّط) .التعليماحلاسب اآل  كاست داماتو يف (. ىػُِْٗ. )فودةر ألفت

فاعليػة برنػامج راسػوي مقػرتح يف تػدريب أمنػاي مصػادر الػتعلم علػى تصػميم (. ـََِٕ. )القبلفر ناصر

قسػػم كسػػائل كتكنولوجيػػا التعلػػيمر كليػػة الرتبيػػةر جامعػػة . رسػػالة ماجسػػتر  ػػر منشػػورة  .التعلػػيم

 .الرياض: ادللك سعود

: عٌمػاف .أساسيات يف تصميم التدريت(. ـََُِ. )؛ كقطامير نايفوقطامير يوس ؛ أبو جابرر ماجد

 .دار الفكر
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فعاليػػة الوسػػائ  ادلتعػػددة يف التحصػػػيل الدراسػػي كتنميػػة مهػػارات إنتػػاج الشػػػرائح (. ـََِْ. )الؿر زكريػػا

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

 .ُٓٔ-ُّٓ رّٗ. العري

إعػداد ادلعلػم كتطػويره يف : اللقاي السنوم الثالػث عشػر للجمعيػة السػعودية للعلػـو النفسػية كالرتبويػة جسػن

 .جامعة ادللك سعود: الرياض(. ـََِٔ) .تقرير: ضوي ادلتغرات ادلعاصرة

يف فعاليػػة تػػدريت  أهػػر اسػػت داـ بػػرامج الوسػػائ  ادلتعػػددة(. ـََِْ. )السػػيدر زلمػػدك ادلطيعػػير عػػاا ؛ 

 .ّٕ-ُ رِ. رللة كليات ادلعلما. إنتاج الصور التعليمية

مكتبػػػة : الريػػػاض(. ْط). اسػػػت داـ احلاسػػػب اآل  يف التعلػػػيم(. ىػػػػُِْٗ. )ادلوسػػػىر عبػػػداهلل عبػػػدالعزيز

 .تربية الغد

ى ىػػ علػَُّْ/ٓ/ ٗمت اسػرتجاعو يف . جامعػة ادللػك سػعود: الريػاض(. ـََِِ)ندكة مدرسػة ادلسػتقبل 

 www.ksu.edu.sa/seminars/future-schools :الراب 

أهػػػر اخػػػتلؼ توقيػػػت مسػػػاع التعليػػػق الصػػػو  ادلسػػػت دـ يف بػػػرامج (. ـََِّ. )زلمػػػد زلمػػػد السػػػيد, نعػػػيم

رسػػالة ماجسػػتر . اآل  الكمبيػػوتر التعليميػػة علػػى التحصػػيل ادلعػػريف لػػدل اػػلب شػػعبة احلاسػػب

 .جامعة القاىرة: قسم تكنولوجيا التعليمر معهد الدراسات الرتبوية.  ر منشورة

مت . اخلطػػة العشػػرية لػػوزارة الرتبيػػة كالتعلػػيم يف ادلملكػػة العربيػػة السػػعودية(. ىػػػُِْْ. )كزارة الرتبيػػة كالتعلػػيم

  :ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب َُّْ/ٓ/ٓاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتجاعو يف 

http://www.moe.gov.sa/openshare/moe/vision/index.htm. 

http://www.ksu.edu.sa/seminars/future-schools
http://www.moe.gov.sa/openshare/moe/vision/index.htm
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 الدراسة مالحق

 .خطاب السادة المحكمين (:أ)ملحق  -

 .ية الدراسةأىداف برمج (:ب)ملحق  -

 .الدراسة يةبطاقة تقييت برمج (:ا)ملحق  -

 .الختبار التحميلي: أداة الدراسة األولى (:د)ملحق  -

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

 .تطبيق تجربة الدراسةخطاب الموافقة على  (:و)ملحق  -

 .قائمة بأسماء السادة المحكمين (:ز)ملحق  -

 .دليل الستخدام (:ح)ملحق  -

.تعليميةال يةالبرمج (:ط)ملحق  -
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.خطاب السادة المحكمين: (أ)ملحق 
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 تى ثضي                                         ح ظٔ هللا/ تى ثضه        تىٍحمٍ  / س ثدة تىٍحمً

 ..تىسالً  يٝمً ٗ حٍ  هللا ٗ  مث ٔ

ّٝ   - قّٝث  تى  يًٝطثى   تىد تسث  تى يٝث  قسً  -سٍٝ   ّ  ٍحٍد ىط ٜ أ ٗدتٗد/ مً أّثس ثد  أفٝد مي

 : إ دتد  سثى  تىٍثجس ٝ    ّٗتُ ٗأقًٗ حثىٝث  تىّ   ٝ   جثٍ   تىٍيك س ٗد، 

التعلٌمٌة لطالبات الدبلوم العام فً  الوسائط المتعددة عدادإ تنمٌة مهاراتل ةمقترح تعلٌمٌة ٌةمجفاعلٌة بر"

 "التربٌة

 :وٌشرف على الدراسة كالً من

 تىدم ٗ 

 ٛ ُ ٍحٍد تى طٝٗ ثىح 

  تىٍش ف تىٍسث د 

 تىدم ٗ تألس ثذ 

 ٜ  دتى زٝز  ُ ٍحٍد تى قٝي

  تىٍش ف تى بٝس 

 :وتهدف الدراسة إلى

 ٍجٝمث    مدتد ّثٗه تىٍّٗذ  تى ثً ىي  مًٍٝ تى  يٍٝمٜ ماسمثس ى ٍّٝم  ٍٖمث ت      حثسٗ ٝ ٝ  ّثء   ٍج  

 .طثى ث  تىد يًٗ تى ثً فٜ تى   ٝ دٙ تىٗسثبط تىٍ  ددة ى

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

 .  ٍجٝث  تىٗسثبط تىٍ  ددة  دتدتألسثسٝ  تىٍ  يق   إ

  ٚتى مثً فمٜ تىجٗتّمج فمٜ  ٍّٝم  ٍٖمث ة طثى مث  تىمد يًٗ   تىٍق  ح  تىحثسٗ ٝ ٝ تى  ٍج فث يٝ تى   ف  ي

 .  ٍجٝث  تىٗسثبط تىٍ  ددة  دتدتى ٍيٝ  تىٍ  يق   إ

 :ولتحقٌق أهداف الدراسة فقد تم

     ّممثٗه تىٍّممٗذ  تى ممثً ىي  ممًٍٝ تى  يٍٝممٜ  ٍ تحيممٔ تى ٍممس   حثسممٗ ٝ ٝمم    يٍٝٝمم جٍ  ممًٍٝ ٗ ّ ممث  :

ىٍ ممثًٕٝ ٗترجمم تءت  ،  حٝممت   ضممٍُ مممه ٍ حيمم  ت تى حيٝممه، تى  ممًٍٝ، تى طممٗٝ ، ت سمم  دتً، تى قممًٗٝ 

 .تىالزٍ  ى  ًٍٝ   ٍجٝ  تىٗسثبط تىٍ  ددة

 ٍجٝمث    مدتدتم سمثج تىجٗتّمج تىٍ  فٝم  تىٍ  يقم   إ فمٜ ٝ تى  ٍج قٝثس فث يٝ  ّثء ت   ث   ح ٝيٜ ى  

 .تىٗسثبط تىٍ  ددة ى ّٝ  تىد تس 

 ممدتدتم سممثج تىجٗتّممج تىٍٖث ٝمم  تىٍ  يقمم   إ فممٜ ٝمم تى  ٍج قٝممثس فث يٝمم   ممدتد  طثقمم   قٝممًٝ   ٍجٝمم  ى  

 .  ٍجٝث  تىٗسثبط تىٍ  ددة ى ّٝ  تىد تس   ُ ط ٝق  قًٝٝ  ّ ثجُٖ تىّٖثبٜ
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 :ولمزٌٍد من اإلٌضاح أضع بٌن أٌدٌكم تعرٌفاً لمصطلحات الدراسة

 مٜ    جم  ٍمُ تىطثى   تىٍي حق     ّمثٍ  تىمد يًٗ تى مثً فمٜ تى   ٝم  ٗتى: طالبة الدبلوم العام فً التربٌة

أحد تى    ث  غٝ  تى   ٗٝ  ٗ  غج  ٍٍث س  تى ٍه تى   ٗٛ مٍ يٍ  فٜ ٍدت س تى  يًٝ تى ثً؛ ىذت ٝ ً  إٝيٖمث 

 .   ٗٝث  ٍُ  اله   ّثٍ  ٝس غ ق  ثٍث  مثٍال  

ّٗ  ٖث تى ثحث   ٍّط تى د ٝس : التعلٌمٌة ٌةالبرمج ٍ ٖث ٗط ٍّ   ٍجٝ  حثسٗ ٝ    ث يٝ  ٍ  ددة تىٗسثبط  

 -تى طمٗٝ  -تى  مًٍٝ -تى حيٝمه  ٍ تحيمٔ تى ٍمس  (ADDIE) ٗ ٜ،   ّثٗه تىٍّٗذ  تى ثً ىي  ًٍٝ تى  يٍٝمٜ تى 

،  غ ض  ٍّٝ  تىجٗتّج تىٍ  فٝ  ٗتىٍٖث ٝ  تىالزٍ  ر دتد تىٗسمثبط تىٍ  مددة تى  يٍٝٝم  ىمدٙ   تى قًٗٝ -ت س  دتً

 ٍّٜ ، ٝح ٗٛ  يٚ تألّشط  تى ط ٝقٝ  تىالزٍ  ىي ّ ٝمذ   مد ممه  دىٝه تىٍس  دً تىطثى ث ، ٍ فقث  ٍ ٖث دىٝال  ٗ قٝث  ُس

 .ٍُ ٍ تحه تى  ًٍٝ تى  يٍٜٝ  ٍٗدٝٗه ٍ حي  

 Microsoft)تى  ٍجٝمم  تى  يٍٝٝمم  تى ممٜ  ّ جٖممث تىطثى مم   ٗتسممط    ّممثٍ  : برمجٌةةة الوسةةائط المتعةةددة

PowerPoint) تىّ ٗص تىثث  م  ٗتىٍ ح مم ، : أٗ أمث  ٍُ تىٗسثبط تىٍ  ددة تى ثىٝ  ٗ ش ٍه  يٚ تس  دتً ثالت

تى ٗ  تىثث    ٗتىٍ ح م ، تى سًٗ تى طٝ ، ىقطمث  تى ٝمدٝٗ، ٗتىٍماث ت  تى مٗ ٝ ،  شممه ٍمدٍ  دت مه تى  ٍجٝم  

 .ى حقٝق إٔدتف   يٍٝٝ  ٍحددة

سةة وفةق أوتةاتهن المتاحةة بشكل فردي مع أفراد عٌنة الدرا ةالحاسوبٌ ٌةهذا وسٌتم استخدام البرمج

 .ثم تطبٌق االمتحان التحصٌلً تبلٌاً وبعدٌاً، وتطبٌق بطاتة تقٌٌم البرمجٌة بعدٌاً على الطالبات

 :وتد ُصممت أدوات الدراسة كالتالً

  04 ٍ مم دة ٍممُ ّممٗا تى ممٗتج  ٗتى طمما، ٗ   56 ٍ مم دة، ٍّٖممث   56 ٗٝشممٍه  :االختبةةار التحصةةٌلً .1

 .ٍ  ددٍ  دة ٍُ ّٗا ت   ٝث  ٍُ 

 طثقم  ى قٝمًٝ  ّ مث  أفم تد  ّٝم  تىد تسم  ٍمُ تى  ٍجٝمث  تى  يٍٝٝم  ٗ شمٍه  :بطاتة تقٌٌم إنتاج الطالبةات .5

تىٍقدٍ ، ٗتألٕدتف، ٗتىٍح ٗٙ، ٗأسثىٝج تى قمًٗٝ، ٗتىٍٗت م ث  تى ّٝم ،  ضمثف   ىمٚ :  ٍس  ٍحثٗ  ٕٜ

د جث  ى قًٝٝ مه  ّمد ٍمُ ٍ يٍٗث   ثٍ   ُ تى  ٍجٝ ، ٗقد تس  دً ٍقٝثس ىٝمث   تىٍمُٗ ٍُ  ٍس 

  .ٍٗتفق  شدة، ٍٗتفق،  ىٚ حِد ٍث، غٝ  ٍٗتفق، غٝ  ٍٗتفق  طالقث    ّٗد تى

لذا أرجو من سعادتكم التكرم بتحكٌم أدوات الدراسة، وتدوٌن ماترونه مناسباً فً النماذج المخصصة 

 .لذلك، شاكرة ومقدرة تعاونكم الكرٌم سلفاً 

 ...ٗتى قدٝ ٗ  ضيٗت  ق ٗه فثبق تى حٝ  

 /تى ثحث                                                                                     

 سٍٝ   ّ  ٍحٍد ىط ٜ  ُ  ثىح أ ٗدتٗد 
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.يةمجأىداف البر : (ب)ملحق 
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ت ــام للتمميــو ا العــدام النمــبرمجيات الوسائط المتعددة من خالل استخ تنمية مهارات إعداد

 .يــالتعليم
 
 
 
 

 الهدف التسلسل

 .التعليمية دلوضوع الربرلية احلاجاتصددم   .ُ

 .خصائص ادلتعلمات ادلستهدفات من الربرلية صددم  .ِ

 .كا مكانات ادلتارة  نتاج الربرلية كاست دامها مع ادلتعلمات ادلصادرترصدم   .ّ

 .العناكين الرئيسة دلواضيع الربرلية بوضعصللي احملتول   .ْ

 .صددم اذلدؼ العاـ من الربرلية  .ٓ

تصػػػو ي أىػػػػداؼ الربرليػػػػة نسػػػػتوياهتا كرلاالهتػػػػا ادل تلفػػػػة بصػػػػورة سػػػػلوكية صػػػػحيحة قابلػػػػة   .ٔ
 .للملرظة كالقياس

 .للربرلية يف فقرات العلميتكتيب احملتول   .ٕ

 .العلمي للربرلية كفق التسلسل ادللئم احملتولترتيب   .ٖ

 .االختبارات كاونشطة ادللئمة للربرلية فقراتتصو ي   .ٗ

 .تصممي االسرتاتيجية التعليمية ادللئمة للربرلية  .َُ

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

 يةالبرمـــــجالهدف العــــــــام من 

 أىــــداف األداء
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 الهدف التسلسل

 .الربرلية على الورؽ شاشاتلكافة  سيناريوالتعدم   .ُِ

 .يرم تقوؽلان تكوينيان لسيناريو الربرلية مع إردل الزميلت  .ُّ

 .يمعي الوسائ  ادلتعددة ادلناسبة للربرلية من مصادرىا ادل تلفة  .ُْ

 .ادلناسبة  نتاج الوسائ   ر ادلتوفرةتست دمي الربامج   .ُٓ

 Microsoft)تنتجػػػػػػػي الربرليػػػػػػػػة باسػػػػػػػػت داـ برنػػػػػػػػامج مايكركسػػػػػػػػوفت بوربوينػػػػػػػػت   .ُٔ

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

 .الص 
 .إنتاجها مستقبلن تضعي االقرتارات اللزمة لتطوير الربرلية اليت مت   .ُٖ



 

- ُِٕ - 

.دراسةال يةبرمجبطاقة تقييت : (ا)ملحق 
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 دراسةال يةبطاقة تقييت برمج

 يةمعلومات عن البرمج

 :................................................................................يةاسم الربرل
 :...........................................................................يةمعدة الربرلاسم 

 :..........................................................العمر أك السنة الدراسية ادلوجهة إليها

 .........................:.............................................يةاذلدؼ العاـ من الربرل
 :...............................................................................تاريخ ا عداد

 :نظاـ التشغيل ادلناسب
Mac □.                            □ Windows                   .□  االهناف معان. 

 :نوع القرص
□ CD.                                □DVD                            .□ ره . 

 :يةمتطلبات است داـ الربرل
 :....................................................................أجهزة كيهيزات

 ..........:.............................................................تنصيب برامج

 دلعلمة ؟ يةتاج الربرلصىل 
 .ال □.                            نعم □

 :يةمرفق مع الربرل
 ).............(. ر ذلك  □.               أكراؽ نشاط □.                دليل است داـ □

 :مع ادلتعلمات يةظل  االست داـ ادلناسب للربرل
 .رلموعات كبرة □.                 رلموعات صغرة □.                است داـ فردم □
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 (1غير موافق بشدة/ 1غير موافق / 3إلى حد ما/  4موافق/ 5موافق بشدة) بنود التقييت 

 ُ ِ ّ ْ ٓ 1بنــــود التقييــــت
      المقــدمــــــــــة

      .على متهيد مناسب للفكة ادلستهدفة يةالربرلتوم ص .ُ
      .يةالربرل نوضوع يرتي  التمهيد ارتبااان كهيقان  .ِ
      .يرب  التمهيد با اخلربات السابقة للمتعلم كبا موضوع الربرلية .ّ
      .التمهيد شيق كمثر كغلذب االنتباه .ْ

      األىـــــــــــداف
      .من أجلو تاذلدؼ العاـ الذم ايٌور  يةح الربرلوضٌ ت .ٓ
اوىداؼ الفرعية بصيغة صحيحة قابلة للملرظة  يةٌدد الربرلصي  .ٔ

 .كالقياس
     

      .فهمها ادلتعلمياوىداؼ بلغة سهلة  يةعرض الربرلت .ٕ
      .من أجلها تاوىداؼ اليت ايٌور  يةٌقق الربرلصي  .ٖ

      المحتــــــــــــوى
      .احملتول ادلعركض مع القيم اوخلقيةيتناسب  .ٗ
      .ؼللو احملتول من اوخطاي ا ملئية كالنحوية .َُ
      .صحيح كدقيق من النارية العلمية يةزلتول الربرل .ُُ
      .مع الفكة ادلستهدفة يةيتناسب زلتول الربرل .ُِ
      .كاضحة كمناسبة للفكة ادلوجهة ذلا يةلغة الربرل .ُّ
      .احملتول بتسلسل كتتابع منطقي ييسٌهل صقيق اوىداؼ يةعرض الربرلت .ُْ
التعريفات كاومثلة الكافية كا يضارات روؿ  يةتوفر يف الربرلت .ُٓ

 .ادلوضوع
     

      .احملتول ادلعركض ذك قيمة علمية كتربوية جيدة تيربٌر بررلتو .ُٔ
      التقويـــت والتغذية الراجعــة

                                                 
 
حقين بها البشهديت الخعليويت الوعذة هن قبل الباحثت لغشض الذساست وال حقين بها (  6- 6-  -2 )البنىد  

 .بشناهح بىسبىينج الوسخخذم في اإلنخاجالبشهدياث الونخدت هن قبل أفشاد عينت الذساست نظشا إلهكانياث 

به بعط الخغييشاث بين حقيين البشهديت الخعليويت الوعذة هن قبل الباحثت وبين البشهدياث الونخدت هن قبل   6البنذ 

 .أفشاد العينت
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 ُ ِ ّ ْ ٓ 1بنــــود التقييــــت
      .كأنشطة متنوعة تتعلق باحملتول ان متارين يةقٌدـ الربرلتي  .ُٕ
      .اختبارات مررلية توضح تقٌدـ ادلتعلم يةوٌفر الربرلتي  .ُٖ
      .اختبارات هنائية ردؼ قياس التحصيل يةٌوفر الربرلتػي  .ُٗ
      .يف النهاية سجلن عن أداي ادلتعلم كمستواه يةوٌفر الربرلتي  .َِ
الضغ  على زرر الضغ  )تلميحات روؿ كيفية ا جابة  يةوٌفر الربرلتي  .ُِ

 (.على منطقة يف الشاشة
     

      .اكزلتواى يةترتب  أسكلة التقومي ب ىداؼ الربرل .ِِ
      .تغذية راجعة يف راالت ا جابة الصحيحة كاخلااكة يةقٌدـ الربرلتي  .ِّ
      (.صوتر صور متحركة)تتنوع أساليب التعزيز كالتغذية الراجعة  .ِْ

      تمميــــت الشاشــــات
      .بتصميمات هابتة كمتناسقة ر  النهاية يةتتميز شاشات الربرل .ِٓ
      .ترتيب العناصر على الشاشة الواردة كاضح كمريح للعا .ِٔ
      .القراية مناسبة كسهلة الشاشة على ادلعركضة كمية النصوص .ِٕ
      .نراعاة التباين اللوين يف النصوص كالصور كاخللفيات يةتميز الربرلت .ِٖ

      أنمــاط اإلبحــار والتنقــل
      .نستول صكم مناسب للمتعلم يةسمح الربرلت .ِٗ
      (أزرار اوماـر اخلل )إمكانية التنقل با الشاشات  يةتوفر يف الربرلت .َّ
ادلوضوعات من القائمة  اختيار يف بالتحكم للمتعلم يةالربرل سمحت .ُّ

 .الرئيسة
     

      .سرعة عرض ملئمة دلستول ادلست دـ يةتتوفر يف الربرل .ِّ
      .صحيحة كخالية من اوخطاي التقنية يةالركاب  با أجزاي الربرل .ّّ
      .إمكانية اخلركج يف أم كقت يةتوفر يف الربرلت .ّْ
ؽلكن الوصوؿ  العملتعليمات تبٌا اريقة  شاشة على يةالربرل تومص .ّٓ

 .ذلا يف أم كقت
     

      .إمكانية اباعة أم جزي من احملتول يةوٌفر الربرلتي  .ّٔ
      .إمكانية اباعة نتائج ادلتعلم يةوٌفر الربرلتي  .ّٕ

      توظيـف الوسائــط المتعــددة
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 ُ ِ ّ ْ ٓ 1بنــــود التقييــــت
العناكين ) كأرجامها يةاخلطوط ادلست دمة  يف الربرل أظلاط تتناسب .ّٖ

 (.العناكين الفرعيةالرئيسيةر 
     

      .ادلعركض احملتول ابيعة تيناسب خلفيات على يةالربرل ػلتوم .ّٗ
      .الصور كالرسـو بطريقة ختدـ احملتول كبدكف مبالغة ية  الربرلوظٌ تي  .َْ
      .بدرجة كضوح مناسبة يةتتميز الصور كالرسـو ادلست دمة يف الربرل .ُْ

      .مع الفكة ادلستهدفةتتناسب الصور كالرسـو ادلست دمة  .ِْ
      .كاوشكاؿ للرسـو مناسبة مصاربة كعناكين تعليقات يةالربرل قٌدـتي  .ّْ
      .احملتول ؼلدـ ملئم بشكل الصوت يةالربرل تيوظ  .ْْ
      .اوىداؼ ؼلدـ فٌعاؿ بشكل كالفيديو ادلتحركة الرسـو يةالربرل وظ تي  .ْٓ
يف التوقيت  –يتزامن دخوؿ عناصر الوسائ  ادلتعددة على الشاشة  .ْٔ

 .بشكل مناسب -كاحلركة
     

عناصر الوسائ  ادلتعددة ادل تلفة بشكل متكامل لشرح  يةوٌظ  الربرلتي  .ْٕ
 .احملتول

     

      .من اوخطاي ية بشكل صحيح كخاؿو تعمل الوسائ  ادلتعددة يف الربرل .ْٖ
      الستخــــــــدام

      .مع نظم التشغيل احلالية ةمتوافق يةالربرل .ْٗ
      .معرفة متعمقة باحلاسب اآل  يةال يتطلب است داـ الربرل .َٓ
      .يتم بسهولة دكف احلاجة إىل تنصيب برامج متعددة يةتشغيل الربرل .ُٓ
      .من ا هاز يتم بسهولة يةرذؼ الربرل .ِٓ
دليل االست داـر أكراؽ عملر )مساندة  ان مواد يةأرفقت مع الربرل .ّٓ

 .تساعد على صقيق اوىداؼ...( أنشطةر
     

مت ) مع ادلتعلما  ةادلنتج يةمت صديد النم  ادللئم الست داـ الربرل .ْٓ
 (.تدكين ادلعلومات يف البطاقة ادل صصة لذلك
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.الختبار التحميليأداة الدراسة األولى : (د)ملحق 
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 المرحلة الخطوة األىداف

 .تذكرم إجرايات مررلة التحليل .ُ

 .تعريف مفهـو احلاجات التعليمية .ِ

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

 صليل احلاجات التعليمية
 

كىل
 او
رلة
ادلر

 :
ليل
لتح
ا

 

 .اتمفهـو خصائص ادلتعلم وضحيت .ٓ

توضحي أعلية التعرؼ على مستول الصحة العامة  .ٔ
 .للمتعلمات

 .تعريف مفهـو السلوؾ ادلدخلي .ٕ

ادلدخلي توضحي أعلية التعرؼ على السلوؾ  .ٖ
 .للمتعلمات

 .تفرقي با مفهومي االياه كاحلافز ضلو موضوع الربرلية .ٗ

تعددم خصائص ادلتعلمات ذات العلقة بتصميم  .َُ
 .كتطوير الربرلية

 صليل خصائص ادلتعلما
 

 .تعريف إجراي صليل ادلصادر كا مكانات .ُُ

صليل ادلصادر 
 كا مكانات
 

 ـار التحميلــيقائمــة أىـــــداف الختبـ
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 المرحلة الخطوة األىداف

 .تعريف مفهـو صليل احملتول .ُِ

 .ادلكونات ادل تلفة لبنية احملتولتسمي  .ُّ

 .احلقائقر ادلفاىيمر القواعدر ا جرايات: متيزم با .ُْ

 صليل احملتول
 

 .تذكرم إجرايات مررلة التصميم .ُٓ

 .صددم ادل رج الرئيت من مررلة التصميم .ُٔ
 .تفرقي با اذلدؼ العاـ كاوىداؼ الفرعية .ُٕ
 .تعريف مفهـو أىداؼ اوداي .ُٖ

 .السلوكية للمجاؿ ادلعريفتعريف مفهـو اوىداؼ  .ُٗ

 .تعريف مفهـو اوىداؼ السلوكية للمجاؿ الوجداين .َِ

 .تعريف مفهـو اوىداؼ السلوكية للمجاؿ النفت رركي .ُِ

تسمي مستويات كل رلاؿ من رلاالت اوىداؼ  .ِِ
 .السلوكية

ىدفاى مصا اى بطريقة سلوكية صحيحة يف   رجيتست .ِّ
 .ا اؿ ادلعريف

سلوكية صحيحة يف ىدفاى مصا اى بطريقة   رجيتست .ِْ
 .وجداينا اؿ ال

ىدفاى مصا اى بطريقة سلوكية صحيحة يف   رجيتست .ِٓ
 .نفت رركيا اؿ ال

 صيا ة اوىداؼ
 

انية
ة الث

ررل
ادل

 :
ميم

تص
ال

 

 .صديد احملتول ددم ىدؼ إجرايص .ِٔ

 (.التتابع)مفهـو التسلسل  تعريف .ِٕ
 .متيزم با اوظلاط ادل تلفة لتسلسل احملتول .ِٖ

كاختيار صديد احملتول 
 التسلسل ادللئم

 

  .تعريف االختبارات زلكية ادلرجع .ِٗ
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 المرحلة الخطوة األىداف

تتضمنها ؽلكن أف تسمي أنواع االختبارات اليت  .َّ
 .وسائ  ادلتعددةبررليات ال

ن أف تتضمنها كاليت ؽل سكلةاو اطصددم أنسب أظل .ُّ
 .ات الوسائ  ادلتعددةبررلي

 بناي االختبارات
 

 .تعريف مفهـو  االسرتاتيجية التعليمية .ِّ

 .مكونات االسرتاتيجية التعليمية ادلقرترة صددم .ّّ

اختيار االسرتاتيجية 
 التعليمية

 .تعريف مفهـو الوسائ  ادلتعددة .ّْ

 .ادلتعددة تعددم أنواع الوسائ  .ّٓ

الوسائ  عناصر  يفة الفيديو ك ردكظوضحي ت .ّٔ
 .ادلتعددة

توضحي كظيفة الصوت ك رد عناصر الوسائ   .ّٕ
 .ادلتعددة

لتصميم النصوص ادلكتوبة يف  الفنية رصددم ادلعاي .ّٖ
 .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

ررلية صددم اولواف ادلناسبة لكتابة النصوص يف ب .ُْ
 .الوسائ  ادلتعددة

صددم النوع ادللئم حلركة دخوؿ النصوص على شاشة  .ِْ
 .بررلية الوسائ  ادلتعددة

 .تعريف مفهـو التباين .ّْ

صددم ادلعاير الفنية الست داـ اللوف يف بررليات  .ْْ
 .الوسائ  ادلتعددة

صددم الوسي  ادلناسب للست داـ نصاربة الرسـو  .ْٓ
 .ادلتحركة

اختيار عناصر الوسائ  
 ادلتعددة
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 المرحلة الخطوة األىداف

الفنية لدمج الوسائ  ادلتحركة على صددم ادلعاير  .ْٔ
 .الشاشة الواردة

صددم احلجم ادلناسب لنافذة الفيديو يف بررلية  .ْٕ
 .الوسائ  ادلتعددة

 .تعريف مفهـو التزامن يف بررليات الوسائ  ادلتعددة .ْٖ

 .تفرقي با أنواع االمتدادات ادل تلفة دللفات الصوت .ْٗ

 .تتقارين با اورجاـ ادل تلفة دلسارة ملفات الصو  .َٓ

 .تفرقي با اونواع ادل تلفة المتدادات ملفات الفيديو .ُٓ

 .السيناريو مفهـو تعريف .ِٓ

 .ا يد تصفي مكونات السيناريو .ّٓ
 

تصميم الشاشات 
 ككتابة السيناريو

 .تذكرم إجرايات مررلة التطوير .ْٓ

 .صددم ادل رج الرئيت من مررلة التطوير .ٓٓ

 .التطويرتعريف مفهـو  .ٔٓ
تسمي أربعة من مصادر احلصوؿ على الوسائ   .ٕٓ

 .ادلتعددة

احلصوؿ على الوسائ  
 ادلتوفرة كصريرىا

الثة
ة الث

ررل
ادل

 :
وير 

لتط
ا

 

تسمي برنارلا مناسبا  نشاي الرسـو البيانية لربرليات  .ٖٓ
 . الوسائ  ادلتعددة

 نشاي كتعديل الصور ادلتحركة  ناسبان مي  تسمي برنارلان  .ٗٓ
 .لربرليات الوسائ  ادلتعددة

إنتاج الوسائ   ر 
 ادلتوفرة
 

 .تسمي بعض الربامج ادلناسبة لدمج الوسائ  ادلتعددة .َٔ

تنفيذ السيناريو ككتابة 
 الشاشات
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 المرحلة الخطوة األىداف

 .تعريف مفهـو االست داـ .ُٔ
تعددم اوظلاط ادلمكنة الست داـ بررلية الوسائ   .ِٔ

 .ادلتعلماتادلتعددة مع 

أظلاط / مفهـو االست داـ
إجرايات / االست داـ

 :االست داـ

بعة
 الرا
رلة
ادلر

 :
داـ
ست 

اال
 

 .تعددم أنواع التقومي لربرليات الوسائ  ادلتعددة .ّٔ

 .صددم الغرض من إجراي التقومي التكوي، .ْٔ

مفهـو / أنواع التقومي
سة التقومي ا وا 

خلام
لة ا
دلرر
ا

 :
قومي

الت
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 ممفوفة أىداف الختبار التحميلي

 السؤال الثانً -ٌتبع السؤال الثانً السؤال األول

 رتم الهدف رتم العبارة رتم الهدف رتم العبارة رتم الهدف رتم العبارة

1.  3 1.  
66 

55.  
35 

5.  4 5.  
1 

52.  
33 

3.  14 3.  
5 

53.  
03 

0.  13 0.  
0 

54.  
00 

6.  12 6.  
6 

34.  
06 

5.  13 5.  
5 

31.  
04 

2.  55 2.  
2 

35.  
61 

3.  16 3.  
3 

33.  
02 

4.  1 4.  
11 

30.  
65 

14.  31 14.  
15 

36.  
65 

11.  63 11.  
10 

35.  
60 

15.  62 15.  
14 

32.  
63 

13.  51 13.  
51 

33.  
64 

10.  55 10.  
54 

34.  
50 

16.  53 16.  
53 

04.  
15 

15.  54 15.  
50   

12.  16 12.  
56   

13.  05 13.  
52   

14.  01 14.  
53   

54.  32 54.  
54   
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34   
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35   
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33   

50.  03 50.  
30   

56.  05 56.  
36   
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 الرحٌمبسم هللا الرحمن 

 ..أختً الطالبة

 عدادلتنمٌة مهارات إ ةمقترح تعلٌمٌة ٌةفاعلٌة برمج)  ج ٛ تى ثحث  د تس    ّٗتُ

ٗ ث   ث ك أحد أف تد  ّٝ  ، (التعلٌمٌة لطالبات الدبلوم العام فً التربٌة الوسائط المتعددة

 :تى ثىٝ أ جٗ ٍّك تى م ً  ثرجث    ُ أسبي  ت    ث  ٗفق تى  يٍٝث   ،تىد تس 

   تى دء  م ث   تسٍك ٗ    ك فٜ تىٍمثُ تىٍ  ص ىذىك فٜ ٍّٗذ  ترجث. 

 ُٝتألٗه ٍممُ ّممٗا تى ممٗتج ٗتى طمما، ٗتىثممثّٜ ٍممُ ّممٗا . ٝ مممُٗ ت    ممث  ٍممُ سمماتى

 .ت   ٝث  ٍُ ٍ  دد

  ى مٗتج أٗ تى طما، ُ  ٍمث ت  مث ة، ىممه   مث ة تح ٍمث   56 ٍمُ ٝ مُٗ تىساته تألٗه

 .فٜ ٍّٗذ  ترجث    X أٗ   √ تى  ث ة  ٗضع  الٍ   ٗٝ ً ترجث    ُ

 :مثال

 اإلجابة عبارةرتم ال
1.  √ 

 

  ُممدتبه ٍح ٍيمم  أحممدٕث ٕممٗ     ممث ة، ىمممه   ممث ة أ   مم  04 ٝ مممُٗ تىسمماته تىثممثّٜ ٍمم 

  √ ٝ ً ترجث    ُ تى  ث ة  ٗضمع  شمث ة . أ، ج،  ، د: تألمث   ٗت ث  ٗ ا ذ تى ٍٗز

 .فٜ ٍّٗذ  ترجث   ح  تى ٍز تىذٛ    ث ّٝٔ 

 :مثال

رتم 
 عبارةال

 رمز اإلجابة الصحٌحة

 د ج ب أ
1.    √  

ُٝ ممّد  سمٖثٍث  ٍّمك فمٜ  طممٗٝ  : أ  مٜ تىطثى م   ُ   ثّٗمك فمٜ ترجث مم   مُ أسمبي  ت    مث  

تىٍس ٗٙ تى يٍٜ ٗتى ٍيٜ ىيٍ يٍث ، ٗ دٍ   ألغ تض تى حت تى يٍمٜ؛ ىمذت لٍمه ٍّمك ترجث م   مُ 

 . يٍث   اُ  جث  ك ىُ ُ س  دً    ألغ تض تى حت أسبي  ٕذت ت    ث 

 ..                              شاكرة وُمقدرًة حسن تعاونك وهللا ٌحفظك وٌرعاك

  
 انجبحثخ

 سًيخ يحًذ نطفي أثىداود
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 االختبار التحصٌلً

 :السؤال األول

ٍّٗذ  ترجث   تىٍ  ص ىمه فٜ   X أٗ  الٍ    √ أجٝ ٜ  ٗضع  الٍ  

 :  ث ة ٍُ تى  ث ت  تى ثىٝ 

رتم 

 عبارةال
 عبــــــــــــارةال

 . تألٕدتف تىٍ  فٝ     ش ٍه  يٚ تىحثجث  تى  يٍٝٝ   ثىقد  تىمثفٜ  .1

   .تىحثفز ٝ ّٜ ٗجٗد ٍٝٗه ىدٙ تىٍ  يً ّحٗ ٍٗضٗا تى  ٍجٝ   .5

3.  
تىٍ حي  تىد تسٝ  تى ٜ ّٝ ٍٜ ىٖث تىٍ  يً   د ٍُ   ثب ٔ تىٗتجج ٍ  ف ٖث ق ه   ًٍٝ 

 . تى  ٍجٝ 

 .   مُٗ  ّٝ  تىٍح ٗٙ ٍُ تىحقثبق تى يٍٝ  ٗتىٍٖث ت  تى ٍيٝ  ٗ   شٍه ت  جثٕث  ٗتىقًٝ  .0

 . إٔدتف تألدتء  مُٗ  يٚ ٍس ٗٙ ٍُ تى ٍٍٗٝ  ٗ  ف تىغثٝ  تى ٜ  حققٖث تى  ٍجٝ   .6

 . تىٖدف ٕٗ   ث ة  ده  يٚ ّٗت   تى  يً تىٍ ٗق   ٍُ تىٍ  يٍُٝ  .5

2.  
ت س جث   ٗتى ًٖ :   ّف تألٕدتف تىسيٗمٝ  فٜ تىجثّج تىٍ  فٜ ٗفق   ّٝف  يًٗ  ىٚ

 . ٗتى ط ٝق

 .  ٖدف  ٍيٝ   حيٝه تىٍح ٗٙ  ىٚ  ٝثغ  تىٍثدة تى يٍٝ  ىي  ٍجٝ  فٜ فق ت   .3

 .   د  ٍيٝ   حيٝه تىٍح ٗٙ ضٍُ  ج تءت   ٍ حي  تى  ًٍٝ  .4

 .   د ت    ث ت  تىٍقثىٝ  تألمث  ٍّثس   ى ضٍّٖٝث فٜ   ٍجٝ  تىٗسثبط تىٍ  ددة  .14

 . تىسّٝث ٝٗ ٝشٍه ٍٗتقع  ّث   تىٗسثبط تىٍ  ددة  يٚ تىشثشث  دُٗ   ث ٝه  ُ ٕذٓ تى ّث    .11

15.  
 .       ش م  ت ّ  ّ  ٍُ ٍ ثد  تىح ٗه  يٚ  ّث   تىٗسثبط تىٍ  ددة
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رتم 

 عبارةال
 عبــــــــــــارةال

 . ٍ حي  ت س  دتً   ّٜ  ّ ٝذ تى  ٍجٝ   يٚ جٖثز تىحثسج تٟىٜ دُٗ غٝ ٓ  .13

 .   ٍجٝ  تىٗسثبط تىٍ  ددة   ٍٝمُ تس  دتٍٖث ٍع تىٍ  يٍث      شمه ف دٛ  .10

 .  قًٗٝ  مّٜٗٝ، ٗ قًٗٝ  جٍثىٜ: ّٝقسً تى قًٗٝ ى  ٍجٝث  تىٗسثبط تىٍ  ددة  ىٚ ّٗ ُٝ  .16

 . ى جٍٝع تىٗسثبط تىٍ  ددة ٗ ّ ث  تى  ٍجٝ  Adobe Photoshopٝس  دً   ّثٍ    .15

 .   د  ٍيٝ  ت  ٝث  ت س  ت ٝجٝ  تى  يٍٝٝ  ىي  ٍجٝ  ٍُ  ج تءت  ٍ حي  تى  ًٍٝ  .12

13.  
 ّد  د ثه تىّ ٗص  ح م  دح ج   يٚ تىشثش  ٝ ضه أُ ٝمُٗ تىد ٗه ٍُ تىٍُٝٝ ىيٝسث  

 . ىيّص تى   ٜ ٗتى مس ىيّص ترّجيٝزٛ

  . ّد م ث   تىّ ٗص ٝ ضه تس  دتً تىيُٗ تألسٗد  يٚ  ي ٝ     تء أٗ  ض تء  .14

54.  
ٗ ٗفٝ  جٖد ٝجج تس  دتً تأل ٗت  تىٍّطٗق  فٜ تى  ٍجٝ  ىق تءة مثٍه تىّ ٗص تىٍم ٗ   

  .تىق تءة  يٚ تىٍ  يً

51.  
فإّٔ ٝشغه ٍسثح  أم   ٍُ ٍيف   Mp3 ّدٍث ٝمُٗ تىٍيف تى ٗ ٜ فٜ تى  ٍجٝ  ٍُ ّٗا 

Wav . 

55.  
 ّد ت  ٝث  أّٗتا تى طٗط فٜ تى  ٍجٝ  ٝ ضه  دً تس  دتً أمث  أ     أّٗتا ٍُ تى طٗط  يٚ 

 . تىشثش  تىٗتحدة

53.  
 ّد تىجٍع  ُٝ ّص ٗ ٗ ة  يٚ تىشثش  ّ سٖث ٝ ضه أُ  مُٗ تى ٗ ة فٜ تىجٖ  تىٍّٝٚ 

 . ٗتىّص فٜ تىجٖ  تىٝس ٙ ٍُ تىشثش 

50.  
ٍُ تىٍ ثٝٝ  تى ٜ ٝجج ٍ ت ث ٖث  ّد دٍ  تىٗسثبط تىٍ  ددة تى زتٍُ  ُٝ تأل ٗت  ٗتى  ٗض 

 . تى   ٝ 

56.  
تىجٍع  ُٝ تى سًٗ تىٍ ح م  ٗتى ٝدٝٗ  ّد   ض تىٗسثبط تىٍ  ددة  يٚ تىشثش  تىٗتحدة ٝ ضه 

 . ىشد تّ  ثٓ تىٍ  يً
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 :السؤال الثانً

 ح  تى ٍز تىذٛ  ً ت  ٝث ٓ   √ ت  ث ٛ ترجث   تى حٝح   ٗضع  الٍ  

 :فٜ ٍّٗذ  ترجث   تىٍ فق

رتم 

 لعبارةا
 عبــــــــــــارةال

1.  

 : تىٍ حي  تى ٜ ٝ ً فٖٝث  ّ ث  تى  ٍجٝ   ثس  دتً   ّثٍ   ٗ  ّٗٝ  ٕٜ ٍ حي 

 .تى  ًٍٝ .أ 

 .تى حيٝه .ج 

 .تى طٗٝ  .  

 .ت س  دتً .د 

5.  

 :  شٍه  ج تءت  ٍ حي  تى حيٝه

 . حيٝه تىحثجث  تى  يٍٝٝ  ٗتىٍح ٗٙ .أ 

 . حيٝه تألٕدتف ٗت س  ت ٝجٝث  .ج 

 .تى   ف  يٚ   ثبص تىٍس  دٍُٝ ٗترٍمثّث  .  

  .  ٗ   أ ترجث  ثُ  .د 

3.  

 ٍالحظ  أدتء تىطثى ث   اله تى ط ٝق تى ٍيٜ فٜ تىٍ ٍه ىً  س طع أٛ طثى    ج تء  ج     حيٝه  

 :  ٍثه تى  ث ة ... تىٍثء  ىٚ  ّث  ٓ تألٗىٝ 

 .حثج    يٍٝٝ  .أ 

 .ٕدفث سيٗمٝث   .ج 

 .تس  ت ٝجٝ  ٍق  ح  .  

 .ٍٍث س ق ٜء  ش .د 

0.  

 : ى حيٝه تىحثجث  تى  يٍٝٝ  ّقث ُ  ُٝ تىٍس ٗٙ تىحثىٜ ىيٍ  يً ٗ ُٝ

 .ٍس ٗتٓ تىسث ق .أ 

 .تىٍس ٗٙ تىٍ غٗج  حقٝقٔ .ج 

 .أفضه ٍ  يً فٜ تىٍجٍٗ   .  

 .ٍٍث س ق   شٜء .د 
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رتم 

 لعبارةا
 عبــــــــــــارةال

6.  

 :ٕٜ"   ثبص تىٍ  يً"تى  ث ة تى ٜ  ٗضح ٍ ًٖٗ 

 . دد تس جث ث  تىٍس  دً  يٚ تألسبي  تىٍٗجٖ   ىٝٔ .أ 

 .  سيسه ٍّ ظً ى سٖٝه  حقٝق تألٕدتف ط    ض تى  ّثٍ   .ج 

 .ٍجٍٗ   تى  ث  تى ٜ  ٍٝز تىٍس  دً  ُ غٝ ٓ ٍُ تألف تد .  

 .ٍٍث س ق ٜء  ش .د 

5.  

 :    ٍُ   ثبص تى ح  تى ثٍ  ىيٍ  يٍُٝ تى ٜ  اث  فٜ ق ت ت    ًٍٝ ٗ طٗٝ  تى  ٍجٝ 

 .ض ف   ض تىّٗتحٜ تى قيٝ  ٍٍث ٝادٛ  ىٚ  دً تس ٝ ثج تىٍ ثًٕٝ .أ 

 .تىٍ  يٍُٝ    ٗ   ٍٗضٗا تى  ٍجٝ ش ٗ    ض  .ج 

 .ض ف   ض تىّٗتحٜ تىجسٍٝ  مثىّظ  ٍٍث ٝ ٝق ت س  ثدة ٍُ تى  ٍجٝ  .  

  .  ٗ   أ ترجث  ثُ  .د 

2.  

 : تىٍق ٗد  ثىسيٗك تىٍد يٜ

 .ٍجٍٗ   تى   ت  ٗتىٍٖث ت  تىٍ ٗتف ة ىدٙ تىٍ  يً .أ 

 .ٍجٍٗ   تى   ت  ٗتىٍٖث ت  تىٍ ٗتف ة ىدٙ تىٍ يً .ج 

 .ٗتىٍٖث ت  تىٍ ٗتف ة فٜ تى  ٍجٝ ٍجٍٗ   تى   ت   .  

 .ٍٍث س ق ٜء  ش .د 

3.  

 :  مٍُ إٍٔٝ  تى   ف  يٚ تىسيٗك تىٍد يٜ ىيٍ  يٍُٝ فٜ

 . حدٝد تىٍ طي ث  تىسث ق   ىالس  ثدة ٍُ ٍح ٗٙ تى  ٍجٝ  .أ 

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

 . ٍ  ف  تىّقط  تىٍّثس   تى ٜ ٝ دأ ٍّٖث تىٍ  يً فٜ تى  ٍجٝ  .  

 .جٍٝع ٍث س ق .د 

4.  

 :  ٍيٝ   حيٝه تىٍ ثد  ٗترٍمثّث    ّٜ

 .ٗ ف تى ٝب  تى  يٍٝٝ  تى ٜ سٝ ً فٖٝث تس  دتً تى  ٍجٝ  ٍع تىٍ  يٍُٝ  .أ 

 .  د ترٍمثّث  تىٍ ثح  رّ ث  تى  ٍجٝ  ٍُ أجٖزة ٗ  تٍ  .ج 

 .ٗمٝ ٝ  تىح ٗه  يٖٝث  حدٝد ٍ ثد  تىٍ يٍٗث  .  

 .جٍٝع ٍث س ق .د 
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رتم 

 لعبارةا
 عبــــــــــــارةال

14.  

 : فٜ  ٍيٝ   حيٝه تىٍح ٗٙ ٝ ً

 .ت  ٝث   ّث   تىٗسثبط تىٍ  ددة تى ٜ  حقق تألٕدتف .أ 

 . حدٝد تى طٗط تى ثٍ  ىٍث ّٝ غٜ أُ ٝ  ئٍ تىٍ  يً .ج 

 . ّظًٝ تىٍح ٗٙ ٗفق  سيسه ٍّثسج .  

 .جٍٝع ٍث س ق .د 

11.  

 :  طٗت  تىقٝثً   ج    فٜ تىٍ ٍه ُ  د ٍُ

 .تىحقثبق .أ 

 .تىٍ ثًٕٝ .ج 

 .ترج تءت  .  

 .تىٍ ثدئ .د 

15.  

 :   س ٚ تألٕدتف تى  يٍٝٝ  فٜ تىٍجثه تىٍ  فٜ  ىٚ  ٍّٝ 

 .ت  جثٓ ّحٗ تى  يً تىٍ  فٜ .أ 

 .تىٍ ث ف ٗتىٍ يٍٗث  تىّظ ٝ  .ج 

 .تىٍ ثًٕٝ ٗتىّظ ٝث  تى يٍٝ  .  

  .  ٗ   ج ترجث  ثُ  .د 

13.  

 : س ٚ تألٕدتف فٜ تىٍجثه تىّ سح مٜ  ىٚ  ٍّٝ 

 .ت س  دتدت  تىّ سٝ  ىيطثى ث  .أ 

 .تىٍ ث ف ٗتىٍ يٍٗث  تىّظ ٝ  .ج 

 .ٍس ٗٙ ٍٖث ة تس  دتً تألجٖزة .  

 .مه ٍث س ق .د 

10.  

 : س ٚ تألٕدتف تى  يٍٝٝ  فٜ تىٍجثه تىٗجدتّٜ  ىٚ  حقٝق

 .طثى ث ت  جثٕث  ترٝجث ٝ  ىدٙ تى .أ 

 .تىٍ ثًٕٝ ٗتىّظ ٝث  تى يٍٝ  .ج 

 .ٍس ٗٙ تألدتء تىح مٜ .  

 .ٍٍث س ق   شٜء .د 
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رتم 

 لعبارةا
 عبــــــــــــارةال

16.  

 : تىٖدف تىٍ ثغ  ط ٝق   حٝح  فٜ تىٍجثه تىٍ  فٜ ٕٗ

 .  ًٖ طثى   تى ف تىثثّٜ تىٍ ٗسط س ج حدٗت تى سٗف .أ 

 . ذم  طثى   تى ف تىثثّٜ تىٍ ٗسط س  ُٝ ىحدٗت تى سٗف .ج 

 . د ك طثى   تى ف تىثثّٜ تىٍ ٗسط جٍٝع إٔدتف تىد س .  

 .مه ٍث س ق  ٝثغث   حٝح  .د 

15.  

 :تىٗجدتّٜتىٖدف تىٍ ثغ  ج تبٝث فٜ تىٍجثه 

 .ٝ ّثٗه تىد س   ض ٍٗضٗا تىحٝٗتّث   ط ٝق  شٝق  .أ 

 .ٝد ك تىطثىج إٍٔٝ     ٝ  تىحٝٗتّث  .ج 

 .ٝ دد تىطثىج ثالثث  ٍُ   ثبص تىحٝٗتّث  تىثدٝٝ  .  

 .ٍٍث س ق   شٜء .د 

12.  

 : تىٖدف تىٍ ثغ  ط ٝق   حٝح  فٜ تىٍجثه تىّ س ح مٜ

 .تىدتجّ أُ   دٛ تىطثى    غ  ٖث فٜ    ٝ  ّٗا ٍُ تىحٝٗتّث   .أ 

 .أُ   س  تىطثى   تىحدٝت تىش ٝف فٜ ثالث  أسط  .ج 

 .دقثبق ٍس  ّٝ   دىٝه تى شغٝه   جٖثز تىس ٗ ة تىذمٝ   اله ثالتأُ  شغه تىطثى  .  

 .ٍٍث س ق   شٜء .د 

13.  

 :  ّظًٝ تىٍح ٗٙ تى يٍٜ ٗفق  سيسه ٝسٖه  حقٝق تألٕدتف

 .تى قًٗٝ .أ 

 . تى جٍٝع .ج 

 .تى  ث ع .  

 .مه ٍث س ق .د 

14.  

ٍَّٚ   ض تىٍح ٗٙ  ط ٝق  تىقث دة  : تىٍثثه  ـ -ُٝس

 .تى سيسه تىٖ ٍٜ .أ 

 .تى سيسه ترج تبٜ .ج 

 .تى سيسه ٍُ تى ثً  ىٚ تى ثص .  

 .تى سيسه ٍُ تى ثص  ىٚ تى ثً .د 

54.  

ف ت    ث ت    :  اّٖث ت    ث ت  تى ٜ  قٝس ٍس ٗٙ تىٍ  يً  ـ" ٍ ج ٝ  تىٍحك"ُ   َّ

 .أفضه طثىج فٜ تىٍجٍٗ   .أ 

 .سي ث  ٍ ٝث  ٍحدد  .ج 

 .ٍس ٗتٓ تىسث ق .  

 .ٍٍث ذم    شٜء .د 
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رتم 

 لعبارةا
 عبــــــــــــارةال

51.  

 : ُٝقثس  ح ٝه تىٍ  يً فٜ تى  ٍجٝ   ث   ث ت 

 .ّٖثبٝ  .أ 

 .ٍ حيٝ  .ج 

 .ق يٝ  .  

 .ذمثء .د 

55.  

 : ،  شٝ  تتى  ث ة  ىـٚ  ط  ٝ ً فٖٝث  ٗضٝح ط ٝق  سٝ  تىٍ  يً فٜ تى  ٍجٝ  

 .ط ٝق   سيسه تىٍح ٗٙ .أ 

 .ت س  ت ٝجٝ  تى  يٍٝٝ  .ج 

 . ّث   تىٗسثبط تىٍ  ددة .  

 .تىحثجث  تى  يٍٝٝ  .د 

53.  

 : ٝ ً  قدًٝ تى ط ٝق ت ّ قثىٜ فٜ تى  ٍجٝ 

 .ى ث ٝ  تىٍ يٍٗث  .أ 

 .ق ه   ض تألٕدتف .ج 

 .  د تى ٍٖٝد ٍ ثش ة .  

 .فٜ ّٖثٝ  تى  ٍجٝ  .د 

50.  

 :  م سج تى   ت  تى  يٍٝٝ  فٜ   ٍجٝ  تىٗسثبط تىٍ  ددة  ـ

 .ٍ تحه  ّ ث  تى  ّثٍ  .أ 

 .تىٍٖث ت  تىسث ق  .ج 

 .تىٍ  ددة ّث   تىٗسثبط  .  

 .جٍٝع ٍث س ق .د 

56.  

 : ٍُ أّٗتا  ّث   تىٗسثبط تىٍ  ددة

 .تى سجٝال  تى ٗ ٝ  .أ 

 .تىٍقدٍ  ٗتألٕدتف .ج 

 .ٍشثٕد تى ٝدٝٗ .  

  .  ٗ   أ ترجث  ثُ  .د 

55.  

ُٝ ّضه تس  دتً  : ىش ح ط ٝق  أدتء ٍٖث ة ٍ ّٝ  فٜ تى  ٍجٝ  

 .ىقط  فٝدٝٗ .أ 

 .تىّ ٗص .ج 

 .تى ٗ  تىٍ ح م  .  

 .تى ٗ  .د 
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رتم 

 لعبارةا
 عبــــــــــــارةال

52.  

 :تىٍ ضي  ىيم ث    ثىيغ  تى   ٝ  فٜ   ٍجٝ  تىٗسثبط تىٍ  ددةٍُ أّٗتا تى طٗط 

 .تىمٗفٜ .أ 

 .تىثيت .ج 

  . Times New Roman. 

 .تألّدىس .د 

53.  

 :ٝشٝ  ٍ ًٖٗ تى  ثُٝ  ىٚ

 .تس  دتً تألز ق ٍع تألسٗد .أ 

 .تس  دتً تى ث ح ٍع تىدتمُ .ج 

 .ت   الف فٜ حجً تى ٗ ة .  

 .ترجث   تى حٝح  غٝ  ٗت دة .د 

54.  

 :فإُ تى ي ٝ  تىٍّثس   ٕٜ ّدٍث  مُٗ تى ٗ ة ٍيّٗ  

 . ٝضثء .أ 

 .زٕ ٛ فث ح .ج 

 . ٍثدٝ  .  

 .ٍٍث ذم  ٜء  ش .د 

34.  

 : ّد تس  دتً تى سًٗ تىٍ ح م  فٜ   ٍجٝ  تىٗسثبط تىٍ  ددة ٝ ضه أُ ٝ ثح ٖث

 .ّص شث ح .أ 

 .  يٝق  ٗ ٜ .ج 

 .ٍقطع فٝدٝٗ .  

 . شٜء ٍٍث س ق .د 

31.  

 :ٝ     MIDIٍيف ٍُ ّٗا 

 .ٍيف  ٗ ٜ .أ 

 .ٍيف فٝدٝٗ .ج 

 .ٍيف ٗسثبط ٍ  ددة .  

 .ٍيف ّص .د 

35.  

 :ٍُ أّٗتا ٍي ث  تى ٝدٝٗ

 .PPT, Mp4ٍي ث   .أ 

 .Mov, Wavٍي ث   .ج 

 .Avi, Swfٍي ث   .  

 .ترجث   تى حٝح  غٝ  ٗت دة .د 
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رتم 

 لعبارةا
 عبــــــــــــارةال

33.  

 :حجً ّثفذة تى ٝدٝٗ تىٍّثس   فٜ   ٍجٝ  تىٗسثبط تىٍ  ددة   يغ

 .سً 0*3 .أ 

 .سً 4*6 .ج 

 .س11ً* 3.6 .  

 .  ٍٝمُ تى قٝد  حجً ٍ ُٝ ىشثش  تى ٝدٝٗ .د 

30.  

 : فٜ  طٗة   ًٍٝ تىشثشث  ٝ ً

 .  دتد سّٝث ٝٗ تى  ٍجٝ   يٚ تىٗ ق .أ 

 .  ٍج  تىشثشث   يٚ جٖثز تىحثسج تٟىٜ .ج 

 . سجٝه ٍقثطع تأل ٗت   ثس  دتً   تٍ  ٍ ثىج  تى ٗ  .  

 . ٍٍث س ق   شٜء .د 

36.  

 :  ىٚ" تى طٗٝ " شٝ  ٍ حي  

 . حسُٝ تى  ٍجٝ  فٜ تىّسخ تىٍس ق يٝ  ٍّٖث .أ 

 . ٗتسط  تىحثسج تٟىٜ ّ ث  تى  ٍجٝ   .ج 

 .تس  دتً تى  ٍجٝ  ٍع تىٍ  يٍُٝ .  

 . طٗٝ   ج تءت  ٍ حي  تى حيٝه .د 

35.  

 :تى طٗة تى ٜ   دأ  ٖث ٍ حي  تى طٗٝ  ٕٜ

 . حدٝد تىٍح ٗٙ .أ 

 .تىح ٗه  يٚ تىٗسثبط تىٍ  ددة .ج 

 . ٝثغ  تألٕدتف .  

 .  ًٍٝ شثشث  تى  ٍجٝ   يٚ تىٗ ق .د 

32.  

 : ىٚ تىٍثء  يٚ سطح تىم ة تأل ضٝ  ّس  دً   ّثٍ رّشثء  سً قطثا دتب ٛ ٝٗضح ّس   تىٝث س 

 .Adobe Photoshop .أ 

 .Microsoft Excel .ج 

  . Windows Movie Maker. 

 .Macromedia Flash .د 

33.  

 :تى  ّثٍ  تىذٛ ٝقسً تى ٗ ة تىٍ ح م   ىٚ ٍجٍٗ   ٍُ ترطث ت  ٕٗ

 .Adobe Photoshop .أ 

 .Macromedia Authorware .ج 

  . Macromedia Flash. 

 .Microsoft PowerPoint .د 
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رتم 

 لعبارةا
 عبــــــــــــارةال

34.  

 : تىغ ض ٍُ تى قًٗٝ تى مّٜٗٝ ى  ٍجٝ  تىٗسثبط تىٍ  ددة

 . ج ٝج تى  ٍجٝ  ق ه تس  دتٍٖث ٍع تىٍ  يٍُٝ .أ 

 .تىحمً  يٚ فث يٝ  تى  ٍجٝ  ٗ حقٝقٖث ىألٕدتف .ج 

 . قًٗٝ أدتء تىٍ  يٍُٝ .  

 .أ ذ تىق ت     ًٍٝ تس  دتً تى  ٍجٝ  فٜ تىٍاسس  تى  يٍٝٝ  .د 

04.  

 :  ث ة  ٍُ  جث  ٍ حي  تى  ًٍٝ 

 .قثبٍ  تىحقثبق ٗتىٍ ثًٕٝ ٗتىٍٖث ت  .أ 

 .  ٍجٝ  ٗسثبط ٍ  ددة جثٕزة ىالس  دتً .ج 

 .ٍ طط ٗ قٜ ٝ ضٍُ سّٝث ٝٗ تى  ٍجٝ  .  

 . شٜء ٍٍث س ق .د 
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 ٍّٗذ  ترجث  

 :السؤال األول

 اإلجابة عبارةرتم ال

1.  √ 

5.  X 

3.  √ 

0.  X 

6.  X 

5.  √ 

2.  X 

3.  X 

4.  X 

14.  X 

11.  X 

15.  √ 

13.  X 

10.  X 

16.  √ 

15.  X 
12.  √ 
13.  X 
14.  √ 
54.  X 
51.  X 
55.  X 
53.  √ 
50.  √ 
56.  X 

   ث ة 56  تىٍجٍٗا

 

  

 :االسن

 :الخخصص
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 :السؤال الثانً

 عبارةرتم ال
 رمز اإلجابة الصحٌحة

 د ج ب أ

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.     √ 

55.  √    
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 عبارةرتم ال
 رمز اإلجابة الصحٌحة

 د ج ب أ

52.    √  

53.   √   

54.    √  

34.   √   

31.  √    

35.  
  √  

33.  
  √  

30.  √    

36.  
 √   

35.  
 √   

32.  
 √   

33.  
  √  

34.  √    

04.  
  √  

 عبارة04 المجموع
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 .بطاقة تقييت برمجيات الوسائط المتعددةأداة الدراسة الثانية : (ىـ)ملحق 
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 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 □.                            □ Windows                   .□ معان  االهناف. 

 :نوع القرص

□ CD.                                □DVD                  .          □ ره . 

 :است داـ الربرليةمتطلبات 

 ...................................................................:.أجهزة كيهيزات

 .........................................................:..............تنصيب برامج

 .ال □   .                         نعم □             ؟ ةىل صتاج الربرلية دلعلم

 :مرفق مع الربرلية

 ).............(. ر ذلك  □.               أكراؽ نشاط □.                دليل است داـ □

 : داـ ادلناسب للربرلية مع الطالباتظل  االست

 .رلموعات كبرة □.                 رلموعات صغرة □.                است داـ فردم □
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 (1غير موافق بشدة/ 1غير موافق/ 3إلى حد ما/ 4موافق/ 5موافق بشدة) التقييت بنود 
 

 ُ ِ ّ ْ ٓ تــــود التقييــــبن
  المقــدمــــــــــة

      .لفكة ادلستهدفةصتوم الربرلية على متهيد مناسب ل .ُ
      .ارتبااان كهيقان نوضوع الربرلية يرتب  التمهيد .ِ
      .اخلربات السابقة للمتعلم كبا موضوع الربرليةيرب  التمهيد با  .ّ
      .ذب االنتباهمثر كغلك  التمهيد شيق .ْ

  األىـــــــــــداف
      .توضح الربرلية اذلدؼ العاـ الذم اورت من أجلو .ٓ
      .صدد الربرلية اوىداؼ الفرعية بصيغة صحيحة قابلة للملرظة كالقياس .ٔ
      .بلغة سهلة يفهمها ادلتعلم تعرض الربرلية اوىداؼ .ٕ
      .صقق الربرلية اوىداؼ اليت اورت من أجلها .ٖ

  المحتــــــــــــوى
      .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 .ُّ
      .منطقي ييسٌهل صقيق اوىداؼكتتابع بتسلسل احملتول  يةتعرض الربرل .ُْ
وؿ ر كا يضارات الربرلية التعريفات كاومثلة الكافية يف رتتوف .ُٓ

 .ادلوضوع
     

      .ادلعركض ذك قيمة علمية كتربوية جيدة تيربٌر بررلتواحملتول  .ُٔ
  التقويـــت والتغذية الراجعــة

      .تيقٌدـ الربرلية متارين كأنشطة متنوعة تتعلق باحملتول .ُٕ
      .تيوٌفر الربرلية اختبارات مررلية توضح تقٌدـ ادلتعلم .ُٖ
      .تػيٌوفر الربرلية اختبارات هنائية ردؼ قياس التحصيل .ُٗ
      .ترتب  أسكلة التقومي ب ىداؼ الربرلية كزلتواىا .َِ
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 ُ ِ ّ ْ ٓ تــــود التقييــــبن
      .اخلااكةك  الصحيحة ت ا جابةتغذية راجعة يف راال يةتيقٌدـ الربرل .ُِ
      (.صوتر صور متحركة)تتنوع أساليب التعزيز كالتغذية الراجعة  .ِِ

  تمميــــت الشاشــــات
      .كمتناسقة ر  النهايةتتميز شاشات الربرلية بتصميمات هابتة  .ِّ
      .للعا مريحك  ترتيب العناصر على الشاشة الواردة كاضح .ِْ
      .القراية ةسهلمناسبة ك  الشاشة على ةادلعركض وصالنصكمية  .ِٓ
      .تتميز الربرلية نراعاة التباين اللوين يف النصوص كالصور كاخللفيات .ِٔ

  أنمــاط اإلبحــار والتنقــل
      .الربرلية نستول صكم مناسب للمتعلمتسمح  .ِٕ
      (.أزرار اوماـر اخلل ) الشاشاتتنقل با ية إمكانية الرليف الرب  وفرتت .ِٖ
ادلوضوعات من القائمة  اختيار يف بالتحكم للمست دـ يةرلالرب  سمحت .ِٗ

 .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 .ِّ
      .تبٌا اريقة العمل تعليمات شاشة على الربرلية صتوم .ّّ

  ددةــط المتعــالوسائتوظيـف 
 العناكين) كأرجامها ادلست دمة  يف الربرلية اخلطوط أظلاط تتناسب .ّْ

 (.الفرعيةالعناكين  الرئيسيةر
     

      .ادلعركض احملتول ابيعة تيناسب خلفيات ية علىالربرل صتوم .ّٓ
      .رلية الصور كالرسـو بطريقة ختدـ احملتول كبدكف مبالغةتيوظ  الرب  .ّٔ
      .تتميز الصور كالرسـو ادلست دمة يف الربرلية بدرجة كضوح مناسبة .ّٕ

      .كالرسـو ادلست دمة مع الفكة ادلستهدفةتتناسب الصور  .ّٖ
      .كاوشكاؿ للرسـو مصاربةمناسبة  كعناكين تعليقات الربرلية تيقٌدـ .ّٗ
      .احملتول ؼلدـ لئمم بشكل الصوت يةرلالرب  وظ تي  .َْ
      .اوىداؼ ؼلدـ فٌعاؿ بشكل كالفيديو ادلتحركة الرسـو رليةالرب  وظ تي  .ُْ
     يف التوقيت  –يتزامن دخوؿ عناصر الوسائ  ادلتعددة على الشاشة  .ِْ



 

- َِِ - 

 ُ ِ ّ ْ ٓ تــــود التقييــــبن
 .بشكل مناسب -كاحلركة

ادلتعددة ادل تلفة بشكل متكامل لشرح  عناصر الوسائ  توٌظ  الربرلية .ّْ
 .احملتول

     

      .من اوخطاي عددة يف الربرلية بشكل صحيح كخاؿو تعمل الوسائ  ادلت .ْْ
  الستخــــــــدام

      .مع نظم التشغيل احلالية ةمتوافق الربرلية .ْٓ
      .ال يتطلب است داـ الربرلية معرفة متعمقة باحلاسب اآل  .ْٔ
      .دكف احلاجة إىل تنصيب برامج متعددة يتم بسهولة تشغيل الربرلية .ْٕ
      .من ا هاز يتم بسهولة رذؼ الربرلية .ْٖ
أكراؽ عملر معلومات االست داـر )مواد مساندة  أرفقت مع الربرلية .ْٗ

 .صقيق اوىداؼ على تساعد...( أنشطةر
     

مت ) مت صديد النم  ادللئم الست داـ الربرلية ادلنتجة مع ادلتعلمات  .َٓ
 (.تدكين ادلعلومات يف البطاقة ادل صصة لذلك

     



 

- َِّ - 

 

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



 

- َِْ - 

 



 

- َِٓ - 

 .قائمة بأسماء السادة المحكمين (:ز)ملحق 



 

- َِٔ - 

 قائمة بأسماء السادة المحكمين

 الست ت
الرتبة 
 التخمص المقر العلمية

كلية   -جامعة أـ القرل أستاذ ػلي الؿبن زكريا   .ُ
 الرتبية

االتصاؿ كتكنولوجيا 
 التعليم

ِ.  
 بن صاحل عبدالر ن

 العامر

أستاذ 
 مساعد

كلية   -جامعة ادللك سعود
 تقنيات التعليم قسم تقنيات التعليم -الرتبية

البة بن عبدالعزيز   .ّ
 عبداحلميد

أستاذ 
 مساعد

 تكنولوجيا التعليم كلية الرتبية  -جامعة ادلنصورة

 الرتكي بن تركي عثماف  .ْ
أستاذ 
 مساعد

كلية   -جامعة ادللك سعود
 ادلعلما

احلاسب التعليمي 
 كالتعليم االلكرتكين

 غريادل ئزة بنت زلمدفا   .ٓ
أستاذ 
 مساعد

كلية   -جامعة أـ القرل
 مناىج كتقنيات التعليم الرتبية

 عبدالعزيزبنت  ةمايس  .ٔ
 زلمد علي

أستاذ 
 مساعد

كلية   -جامعة ادللك سعود
الدراسات التطبيقية كخدمة 

 ا تمع
 تقنيات التعليم

 أستاذ عطية مخيتبن زلمد   .ٕ
كلية البنات جامعة عا 

 تقنيات التعليم  ت

 بن عبداهلل يوس   .ٖ
 العريفي

أستاذ 
 مساعد

كلية   -جامعة ادللك فيصل
قسم ادلناىج كارؽ  -الرتبية

 التدريت

مناىج راسب خ  
 تعليمي

                                                 
   ًاألسواء ُهشحبت أبدذيا. 



 

- َِٕ - 

.دراسةال يةدليل استخدام برمج (:ح)ملحق 



 

 خاهعت الولك سعىد

 

 

 

  

سعىد الولك جاهعت  

 :اصن الطالبة 
 9009 

 

فاعليت برهجيت تعليويت هقترحت 
لتنويت ههاراث إعذاد الىسائط 
الوتعذدة التعليويت لطالباث الذبلىم 
 العام في التربيت

      

  دىٝه تىٍس  دً

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

 صوُة هحوذ لطفٍ أبىداود: إعذاد



 

   

 

 بضن هللا الشحوي الشحُن

 :عزَزتٍ هضتخذهة البشهجُة

أضػػػع بػػػا يػػػديك ىػػػذا الػػػدليل للسػػػتفادة مػػػن ادلعلومػػػات الػػػواردة يف الربرليػػػة احلاسػػػوبية كتطبيػػػق 
لػذا . الربرليػة مػن إنتػاج بررليػة كسػائ  متعػددة تعليميػةاونشطة بشكل عملير رػ  تتمكنػا بعػد اجتيػاز 

 :أرجو منك إتباع ا رشادات التالية

  أرجو إرضار الدليل معك يف كل جلسة من ا لسات.. فضلن. 
 ابدئي باست داـ الربرلية أكالن   است دمي الدليل. 
 اريقة تنصيب الربرلية: 

o  (.بكسلٖٕٔ*َُِْ) ضب  إعدادت دقة شاشة العرض 

o  كضع القرص ادلضغوط(CD)  داخل جهاز احلاسب كسيتم تشغيلو تلقائيان. 

o إذا مل تتم عملية التشغيل التلقائي يرجى إتباع اخلطوات التالية: 

  فتح القرص ادلضغوط(CD) من جهاز الكمبيوتر. 

   فتح ا لد كتشغيل ادلل(Package.exe). 

 اصة فيما يتعلق بتطبيق اونشطة لكل اتبعي التعليمات اليت ستوجو إليك من خلؿ الربرلية خ
 .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. 
  ادلرفقة يف هناية الدليل لتسهيل عملية صيا ة اوىداؼ بطريقة ؽلكنك االستعانة با داكؿ

 .سلوكية صحيحة
 يف راؿ خركجك من الربرلية يرجى منك البدي بادلررلة اليت توقفت عندىا من بدايتها. 
 ىذا الدليل ييعٌد تصميمان كرقيان لعملية ا نتاج فحافظي عليو كقٌدميو مع الربرلية اليت ستنتجينها 

 ...شاكرة كمقدرة لك تعاكنك كخالص أمنيا  لك بالتوفيق
 البارثة  
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 التحلُل: الوشحلة األولً

 :هقذهة

متػػر عمليػػة إنتػػاج بررليػػات الوسػػائ  ادلتعػػددة بعػػدة مرارػػلر كتعتػػرب مررلػػة التحليػػل أكىل ىػػذه ادلرارػػلر كهتػػدؼ 
 .اكتسابو من معارؼ كمهارات كاياىاتىذه ادلررلة إىل التعرؼ على الواقع كصديد ما ينبغي 

تبػػدأ مررلػػة التحليػػل بتحليػػل احلاجػػات التعليميػػة دلوضػػوع الربرليػػة سػػواين كانػػت معرفيػػة أك مهاريػػة أك كجدانيػػةر 
يليهػػا التعػػرؼ علػػى خصػػائص الفكػػة ادلسػػتهدفة مػػن الربرليػػة مػػن ريػػث العمػػر كادلسػػتول الدراسػػي كادلعرفػػة السػػابقة كمػػا إذا  

شػػػاكل صػػػحية قػػػد تعػػػوؽ االسػػػتفادة مػػػن الربرليػػػةر إضػػػافةن إىل احلػػػافز كااليػػػاه ضلػػػو موضػػػوع الربرليػػػةر كانػػػت ىنػػػاؾ أيػػػة م
كمستول اخلربة يف است داـ احلاسب اآل ر تليها خطوة رصد ادلصادر كا مكانػات ادلتارػة مػن أجهػزة كبػرامج كيهيػزات 

احملتػػول العلمػػي كصديػػد اخلطػػوط العامػػة دلػػا ينبغػػي أف  ل نتػػاج ك اسػػت داـ الربرليػػة مػػع ادلتعلمػػاتر كتنتهػػي ادلررلػػة بتحليػػل
 .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 . 

  كا مكانات ادلتارة الست داـ الربرلية مع ادلتعلماترصد ادلصادر. 
 صليل احملتول ككضع اخلطوط العامة للربرلية. 

 :األهذاف التفصُلُة

 .تعريف مفهـو مررلة التحليل .ُ

 .تذكرم إجرايات مررلة التحليل .ِ

 .مفهـو احلاجات التعليميةتعريف  .ّ

 .تعددم أنواع احلاجات التعليمية .ْ

 .تتعريف على خطوات صليل احلاجات التعليمية .ٓ

 .صددم احلاجات التعليمية دلوضوع الربرلية .ٔ

 .امفهـو خصائص ادلتعلم يتوضح .ٕ

توضحي أعلية التعرؼ على مستول الصحة  .ٖ
 .العامة للمتعلما

 .توضحي مفهـو السلوؾ ادلدخلي .ٗ



 

   

 

أعلية التعرؼ على السلوؾ ادلدخلي توضحي  .َُ
 .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 مفهـو صليل ادلصادر كا مكانات .ُْ

 .صادر العلمية اللزمة  نتاج الربرليةترصدم ادل .ُٓ

 .ترصدم ا مكانات ادلتارة  نتاج الربرلية .ُٔ

ترصدم ا مكانات ادلتارة الست داـ  .ُٕ
 .الربرلية مع ادلتعلمات

 .تعريف مفهـو صليل احملتول .ُٖ

 .تسمي ادلكونات ادل تلفة لبنية احملتول .ُٗ

ادلفاىيمر احلقائقر القواعدر : متيزم با .َِ
 .ا جرايات

 .احملتول العلمي للربرلية صللي .ُِ

 

  

 



 

   

 

 :األًشطة

 :الٌشاط األول

 .التعليمية لموضوع البرمجية التي سيتت إنتاجها في عبارات( الحاجات/ الحاجة)قومي بتحديد 

تيقٌدـ الربرلية ادلعلومات كادلعارؼ ادلرتبطة 
.......................................................................................................... 

تينمي الربرلية ادلهارات احلركية ادلرتبطة 
.......................................................................................................... 

نمي الربرلية االياىات كادليوؿ ضلو تي 
.......................................................................................................... 

 :الٌشاط الثاًٍ

 .قومي بتحديد خمائص المتعلمات المستهدفات من البرمجية في عبارات

 :افر فيهن اخلصائص التاليةتيناسب الربرلية ادلتعلمات الل  تتو 

 ادلررلة الدراسية.................................................................................: 
 متوس  اوعمار.................................................................................: 
 ر اجتياز مقررات ........................ادلعرفة بػ: اخلربات السابقة............................... 
  ضلو ( السليب/ ا غلاي)االياه...................................................................... 
 (عدـ كجود/ كجود ) احلافز لتعلم................................................................. 
  يف است داـ احلاسب اآل ( مرتفعة/ متوسطة/ قليلة)خربة. 

 :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: 

ر  ...... ر سعة الذاكرة..........ر سرعة ادلعاش...........نوعو: احلاسب اآل  مواصفات جهاز .ُ
 ........تصاؿ باالنرتنت بسرعة ر ا..........ر كرت الصوت........كرت الشاشة

ر كامرا فوتو رافية ..........ر  ماسحة ضوئية من نوع............اابعة من نوع: أجهزة ملحقة .ِ
 ............ر مساعات من نوع...........را فيديو من نوعر كام.........من نوع

 ...................ر....................ر:............الربرليات ادلتوفرة ل نتاج .ّ

 ا مكانات ادلتارة يف البيكة التعليمية الست داـ الربرلية مع الطالبات: 

معمل / الفصل/ مصادر التعلم بادلدرسةمركز / ادلنزؿ)سيتم است داـ الربرلية مع الطالبات يف  .ُ
 (.احلاسب اآل  بادلدرسة

مقعد كعدد ........ ر ػلتوم على عدد ..............ادلسارة: مواصفات مكاف االست داـ .ِ
معتم / معتم كليا)ر ادلكاف ............ااكلةر يوجد جهاز عرض واعي من نوع ........... 

 (. ر ملونة/ ملونة........ )وع ر توجد اابعة من ن( ر معتم/ جزئيا

ر ......ر سرعة ادلعاش ...........ر من النوع...........عددىا: مواصفات أجهزة احلاسب اآل  .ّ
ر اتصاؿ باالنرتنت ..........ر كرت الصوت..........ر كرت الشاشة..........سعة الذاكرة

 ...........بسرعة 

 ...................ر....................ر:............الربرليات ادلتوفرة .ْ

/ االبات ٓ-ّرلموعات صغرة من/ فردم: )ظل  االست داـ ادلقرتح كفق ا مكانات ادلتارة .ٓ
 (.رلموعات كبرة

 :الٌشاط الشابع

 :وفق النمو ا التاليقومي بتحليل المحتوى للبرمجية التي سيتت إنتاجها  

 .............بررلية عن 
 صليل احملتول

 ا انب الوجداين ا انب ادلهارم ا انب ادلعريف 
...................... 
...................... 
...................... 

...................... 
...................... 
...................... 

...................... 

...................... 

...................... 
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 التصوُن: الوشحلة الثاًُة

 :هقذهة

تيعٌد مررلة التصميم هاين مرارل إنتاج بررليات الوسائ  ادلتعددةر كهتػدؼ ىػذه ادلررلػة إىل كضػع سلطػ  كرقػي 
بو كافة ادلواصفات الرتبوية كالفنية متهيدان  نتاج الربرلية بواسطة  (Blue Print)للربرلية اليت سيتم إنتاجها ييدعى 

 .احلاسب اآل 

تبدأ مررلة التصميم بتحديد اذلدؼ العاـ مػن الربرليػة كصػيا ة أىػداؼ اوداي بصػورة سػلوكية قابلػة للقيػاس يف 
تػػول العلمػػي ككتابتػػو يف فقػػرات كتنظػػيم ادلعرفيػػةر كالػػنفت رركيػػةر كالوجدانيػػةر    تػػ   خطػػوة صديػػد احمل: ا ػػاالت الػػثلث

القبليػػة : تسلسػػلو بطريقػػة منطقيػػة تيسػػٌهل صقيػػق اوىػػداؼر يلػػي ذلػػك بنػػاي أدكات التقػػومي ادلناسػػبة كاالختبػػارات ب نواعهػػا
الػػيت كادلررليػػة كالبعديػػة إضػػافة إىل مػػا قػػد صتاجػػو ادلتعلمػػة مػػن أنشػػطة يف الربرليػػةر   خطػػوة اختيػػار ا سػػرتاتيجية التعليميػػة 

ستسر را الربرلية كمػا تسػتلـز 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 

مػات كػلقػق اوىػداؼر مػػع مراعػاة ادلعػاير الرتبويػة كالفنيػػة الختيػار كػل عنصػر مػػن العناصػر بشػكل ييلئػم خصػػائص ادلتعل
كىػػو تصػػور ( تصػػميم الشاشػػات)أك سلطػػ  ( السػػيناريو)العناصػػرر كتنتهػػي مررلػػة التصػػميم بوضػػع سلطػػ  ا نتػػاج كييػػدعى 

مػػػا يعػػػرؼ بػػػالتقومي  دقيػػػق دلػػػا سػػػتظهر عليػػػو شاشػػػات الربرليػػػةر كإجػػػراي مراجعػػػة ذلػػػذا ادل طػػػ  مػػػع إرػػػدل الػػػزميلت كىػػػو
 .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. 

  كفق ا سرتاتيجية التعليمية ادللئمةتنظيم الربرلية. 

 صديد عناصر الوسائ  ادلتعددة ادللئمة لعرض كل ىدؼ من أىداؼ الربرلية. 

  (.إعداد السيناريو)تصميم شاشات الربرلية على الورؽ 

 إجراي تقوؽلان تكوينيان لسيناريو الربرلية. 
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 :األهذاف التفصُلُة

 .ررلة التصميمتوضحي مفهـو م .ُ

 .تذكرم إجرايات مررلة التصميم .ِ

تذكرم الفرؽ  با اذلدؼ العاـ كأىداؼ  .ّ
 .اوداي

 .تعريف مفهـو أىداؼ اوداي .ْ

 .م رلاالت اوىداؼ السلوكيةعددت .ٓ

تعريف مفهـو اوىداؼ السلوكية يف ا اؿ  .ٔ
 .ادلعريف

تعريف مفهـو اوىداؼ السلوكية يف ا اؿ  .ٕ
 .الوجداين

اوىداؼ السلوكية يف ا اؿ تعريف مفهـو  .ٖ
 .النفت رركي

تسمي مستويات كل رلاؿ من رلاالت  .ٗ
 .اوىداؼ السلوكية

بطريقة صحيحة يف  صو ي أىدافان سلوكيةت .َُ
 .ا اؿ ادلعريف

صحيحة يف  بطريقة صو ي أىدافان سلوكيةت .ُُ
 .ا اؿ النفت رركي

بطريقة صحيحة يف  صو ي أىدافان سلوكيةى ت .ُِ
 .ا اؿ الوجداين

 .توضحي معاير كتابة اذلدؼ السلوكي .ُّ

 .صديد احملتول ىدؼ إجرايم ددص .ُْ

 (.التتابع)تعريف مفهـو التسلسل  .ُٓ

( تتابع)تسلسل ادل تلفة لظلاط او يزم بامتي  .ُٔ
 .احملتول

 .تصو ي احملتول العلمي للربرلية يف فقرات .ُٕ

تنظمي احملتول العلمي للربرلية باختيار  .ُٖ
 .التسلسل ادللئم

 .االختبارات زلكية ادلرجعتعريف مفهـو   .ُٗ

تسمي أنواع االختبارات اليت تتضمنها  .َِ
 . الربرليات التعليمية

ن أف كاليت ؽل سكلةاو اطصددم أنسب أظل .ُِ
 .ات التعليميةتتضمنها الربرلي

تصممي االختبارات ادللئمة للربرلية اليت  .ِِ
/ القبلية)ستقوما بإنتاجها ب نواعها ادل تلفة 

 (.لبعديةا/ ادلررلية أك الضمنية

 .التعليمية ا سرتاتيجيةتعريف مفهـو   .ِّ

لئمة التعليمية ادل ا سرتاتيجية تصممي .ِْ
 .اليت ستقوما بإنتاجها لربرليةل

 .تعريف مفهـو الوسائ  ادلتعددة .ِٓ

 .ادلتعددة تعددم أنواع الوسائ  .ِٔ

كظيفة كل كسي  من  وضحي نثاؿت .ِٕ
 .الوسائ  ادلتعددة
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تراعي قواعد اختيار عناصر الوسائ   .ِٖ
 .ادلتعددة يف الربرلية التعليمية

 .السيناريو مفهـو تعريف .ِٗ

 .ا يد تصفي مكونات السيناريو .َّ

 

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

 

 :األًشطة

 :الٌشاط األول

 .التي سيتت إنتاجهااألىداف العامة لموضوع البرمجية / قومي بتحديد الهدف

..........................................................................................................

..........................................................................................................
.......................................................................................................... 

  



 

    

 

 :الٌشاط األول -تابع

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

رقت 
 الهدف

 وصف السلوك الفعل المجال
المستوى 

 (المعيار)
 الشروط

 بعد مشاىدهتا للصور أربعة على اوقل .الطالبة خصائص الوسائل السمعية تعدد معريف مثاؿ

ُ.       

ِ.       

ّ.       

ْ.       

ٓ.       

ٔ.       

ٕ.       

 

  



 

    

 

 :الٌشاط الثاًٍ

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

نوع 
 التسلسل

 المادة العلمية رقت الهدف
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 :الٌشاط الثالث

  أحدىما للتطبيق (سؤالين لكل ىدف من األىداف)قومي بمياغة اختبارات محكية المرجع للبرمجية ،
 .المرحلي واآلخر سيوضع في الختبار النهائي للبرمجية

 يمكن أن تستخدم األنشطة لتنمية الجوانب الحركية )حسب الحاجة  قومي بتمميت أنشطة للبرمجية
 (.والوجدانية

رقت 
 الهدف

 (الختبار النهائي)السؤال الثاني  (التطبيق النتقالي)السؤال األول 

ُ.    

ِ.    

ّ.    

ْ.    

ٓ.    

ٔ.    

ٕ.    

 األنشطــــــــــة

ُ.   

 

 

ِ.   

 

 



 

    

 

 :الٌشاط الشابع

 11:اإلستراتيجية التعليمية المالئمة باستخدام الجدول التاليقومي بتنظيت البرمجية التعليمية وفق 

 ادلقدمة

 التمهيد

 (النص)

 

 

قائمة 
 اوىداؼ

 (النص)

 

 

 

ؼ 
اذلد

(ُ) 

اؼ
ىد
 او
عدد

ب 
رس

ٌرر 
كى تي

 

 احملتول

 (النص)

 

 

 

التطبيق 
 االنتقا 

 : السؤاؿ

 

 : ا جابة الصحيحة التقومي 

التغذية 
 الراجعة

 :الصحيحةعند ا جابة 
 :عند ا جابة اخلااكة

 النشاط 
 (إف كجد)

 

 التطبيق النهائي
 (ُ)اذلدؼ 

 :السؤاؿ

 

 :ا جابة الصحيحة

 ------- (ِ)اذلدؼ 

  

                                                 
 .يخىفش هن هزا النوىرج عذد هن النسخ في نهايت الذليل 2 



 

    

 

 :الٌشاط الخاهش

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

 المتعددة المستخدمةعناصر الوسائط  رقت الهدف
 نص+ صور متحركة+ صوت منطوؽ مثاؿ
ُ.   
ِ.   
ّ.   
ْ.   
ٓ.   
ٔ.   
ٕ.   

   :الٌشاط الضادس

 :قومي بعمل سيناريو للبرمجية التي سيتت إنتاجها متضمناً الشاشات التالية

 .عنواف الربرلية كاسم معدة الربرلية :شاشة العنواف (ُ

 . تتضمن رسالة ترريبية نست دـ الربرلية :شاشة ترريبية (ِ

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

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

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

بعػد انتهائػك مػن الربرليػة سػوؼ )كتعرض اوىػداؼ السػلوكية مبتدئػة بعبػارة مناسػبة  :وىداؼ السلوكيةقائمة ا (ٔ
 : ....(.تكونا قادرة على

عػػدد مػػن الشاشػػات لعػػرض احملتػػول العلمػػي للربرليػػة كفػػق تسلسػػل معػػا باسػػت داـ عناصػػر  :شاشػػات احملتػػول (ٕ
 .الوسائ  ادلتعددة ادلناسبة اليت مت صديدىا

كىو تطبيق بعد عرض كل جزي من احملتول العلمي اخلاص بكل ىدؼ للت كد من  :طبيق االنتقا شاشات الت (ٖ
 .إتقانو كمن   االنتقاؿ للجزي اآلخر

رلموعػػة اوسػػكلة الػػيت تعػػرض بعػػد أف ينهػػي ادلسػػت دـ الربرليػػة بالكامػػل للت كػػد مػػن  :شاشػػات التطبيػػق النهػػائي (ٗ
 .صقق ويع اوىداؼ كتكوف يف هناية الربرلية

لكػػل سػػؤاؿ يوجػػد تقػػومي للمسػػت دـ عنػػد ا جابػػة الصػػحيحة بالتشػػجيع أك اخلااكػػة  :شاشػػات التغذيػػة الراجعػػة (َُ
 .بالتصويبر مع مراعاة تنوع أساليب التعزيز

ٌكن ادلست دـ من إهناي الربرلية كالرجوع إليو يف كقت الرق :شاشة اخلركج (ُُ  .متي

                                                 
 .يوكنك االسخعانت بالنوارج الوىخىدة في نهايت الذليل للشاشاث الوخخلفت    



 

    

 

 التطىَش: الوشحلة الثالثة

 :هقذهة

مررلة ا نتاج الفعلي للربرلية باسػت داـ احلاسػب اآل ر كالتطػوير ىنػا نعػ  ا نشػاي كلػيت  مررلة التطوير ىي
إىل منتج جػاىز للسػت داـر كإجػراي عمليػات ( السيناريو)التعديلر كيف ىذه ادلررلة يتم صويل سلط  تصميم الشاشات 

 .التنقيح كادلراجعة

ادلتعػددة ا ػػاىزة مػن مصػادر سلتلفػػة كإدخاذلػا إىل احلاسػػب اآل ر تبػدأ مررلػة التطػػوير باحلصػوؿ علػى الوسػػائ  
كإجراي التعديلت اللزمة عليهار يلي ذلك القياـ بإنتاج العناصر  ر ادلتوفرة باست داـ الربامج ادل تلفػةر بعػد ذلػك تػ   

كركسػػوفت بوربوينػػتر كأخػػران ماي: خطػػوة يميػػع العناصػػر كدرلهػػا  نتػػاج الربرليػػة باسػػت داـ أرػػد الػػربامج التطبيقيػػة مثػػل
كبعػػد إنتػػاج الربرليػػة يلػػـز 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

 ر ادلتوافرةوع عناصر الوسائ  ادلتعددة من ادلصاد. 

 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 مفهـو التطوير .ُ

 .ت مررلة التطويرتذكرم إجرايا .ِ

 .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 مفهـو التقومي التكوي، .ٔ

تذكرم خطوات إجراي التقومي التكوي،  .ٕ
 .للربرلية

 



 

    

 

تقوؽلا تكوينيان للربرلية مع إردل يرم  .ٖ
 .زميلتك

 .تيعٌدم دليلن مبٌسطا للربرلية اليت مت إنتاجها .ٗ

 :األًشطة

 :الٌشاط األول

استخدمي الممادر المتوفرة للحمول على عناصر الوسائط المتعددة للبرمجية التي تنتجينها واحفظيها في 
 ..........(.مجلد للمور، مجلد للفيديو،)إليها مجلدات لتسهيل الرجوع 

 :ؽلكنك است داـ ا دكؿ التا  

رقت 
 العنمر

 الممدر است المجلد نوعو است الملف

 www.wallpaper.net.au الصور Jpgصورة  Whiteflower مثاؿ

     
     
     
     
     
     

http://www.wallpaper.net.au/
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رقت 
 العنمر

 الممدر است المجلد نوعو است الملف

     
     

 :الٌشاط الثاًٍ

 :قومي بإنتاا العناصر غير المتوفرة، وتحرير العناصر المتوفرة يمكنك استخدام البرامج التالية لإلنتاا والتحرير

 برنامج الرساـ : إنتاج كصرير الصور الثابتة كاخللفياتPaint ر برنامج أدكي فوتوشوبAdobe 

Photoshop. 

 برنامج ماكركميديا فلش : إنتاج الرسـو ادلتحركةMacromedia Flash. 

 برنامج مسجل الصوت : تسجيل كصرير اوصوتSound Recorder . 

 برنامج مايكركسوفت ككرد : إنتاج النصوصMicrosoft Word. 

 برنامج مايكركسوفت إكسل : إنتاج الرسـو البيانيةMicrosoft Excel. 

 برنامج : إنتاج كصرير الفيديوWindows Movie Maker. 

 :الٌشاط الثالث

 :قومي بإنتاا البرمجية باستخدام برنامج مايكروسوفت بوربوينت

 :لتسهيل العمل اتبعي ا رشادات التالية

  است دمي النسخ كاللصق للنصوص اليت مت إنشاؤىا يف ملفات )ابدئي بكتابة النصوص يف الشرائح كتنسيقها
 (.ككرد

 اختارم اخللفيات ادلناسبة للشرائح. 
 أدرجي عناصر الوسائ  ادلتعددة داخل الشرائح كرتيب مواقعها على كل شرػلة. 
  ر (توقيت البدي كالظهورر ادلدةر التزامن مع العناصر اوخرل)ابدئي بضب  عناصر احلركة حملتويات كل شرػلة

 .قومي بتجربة الشرػلة باستمرار
 (.تلقائيان / بالنقر )قاؿ من شرػلة وخرل كأسلوب االنتقاؿ رددم اريقة االنت 
  إدراج أزرار التفاعلر الرجوع بعد التغذية الراجعة للشرػلةر االنتقاؿ من )قومي بعمل الركاب  با الشرائح

 (.القائمة الرئيسية للموضوعات
 قومي بتجربة الربرلية بعد االنتهاي منو. 
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 :الٌشاط الشابع

 .ينياً للبرمجية مع إحدى الزميالت، وتناقشي معها بخموص التعديالت المقترحةأجري تقويماً تكو 

 :دٌكين بعضان من التعديلت اليت مت إجراؤىا

        
      

     

    
 :الٌشاط الخاهش

 :قومي بعمل دليل مُبّسط للبرمجية يُوضح
 ..........................................................................................: عنواف الربرلية 

 : .................................................................................معدة الربرلية / اسم معد
 ...................................................: ....................العمر أك السنة الدراسية ادلوجهة ذلا 

 : .................................................................................اذلدؼ العاـ من الربرلية 
 ..........:..................................................................................نظاـ التشغيل 

 : .................................................................................متطلبات تشغيل الربرلية 
 نعم                                 ال                            :ىل صتاج دلعلم 
 .رلموعات كبرة.                  رلموعات صغرة .              فردم:                 ظل  االست داـ

 : ....................................................................................اريقة تنصيب الربرلية
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 االصتخذام: الوشحلة الشابعة

 :هقذهة

بيكػػػة الػػػتعلمر تبػػػدأ ىػػػذه ادلررلػػػة  مررلػػػة االسػػػت داـ ىػػػي مررلػػػة تنفيػػػذ الربرليػػػة بشػػػكل فعلػػػي مػػػع ادلتعلمػػػات يف
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 مفهـو االست داـ .ُ

 .ية مع ادلتعلماتتيعددم اوظلاط ادلمكنة الست داـ الربرل .ِ

 .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. 

  على ادلتعلماتكيفية توزيع الربرلية. 

  كيفية تدريب ادلتعلمات على است داـ
 .الربرلية

  كسائل التقومي ادلقرترة الست دامها مع
 .ادلتعلمات بعد الربرلية

  كيفية احلصوؿ على تغذية راجعة من
.ادلتعلمات روؿ الربرلية



 

    

 

 التقىَن: الوشحلة الخاهضة

 :هقذهة

مررلػػة التقػػومي ىػػي خخػػر مررلػػة مػػن مرارػػل إنتػػاج بررليػػات الوسػػائ  ادلتعػػددةر كهتػػدؼ ىػػذه ادلررلػػة إىل احلكػػم 
علػػى فاعليػػة الربرليػػػة كصقيقهػػا لذىػػػداؼ بعػػد تنفيػػػذىا مػػع ادلتعلمػػػات باسػػت داـ ادلعلومػػػات الػػيت مت احلصػػػوؿ عليهػػا مػػػن 

ادلتعػددة أرػدعلا يػتم خػلؿ مرارػل العمػل رػدؼ التحسػا ادلررلة السابقةر كيوجػد نوعػاف مػن لتقػومي بررليػات الوسػائ  
ر أمػا النػوع اآلخػر فيػتم بعػد انتهػاي العمػل رػدؼ احلكػم علػى الربرليػة كمتابعػة (تقوؽلػان تكوينيػان )كالتعديل ادلسػتمر كيسػمى 

يف ىػػذه ادلررلػػة ىػػو ر لػػذا فػػإف التقػػومي الػػذم يػػتم (التقػػومي ا وػػا )التطػػوير يف النسػػخ ادلسػػتقبلية منهػػا كىػػو مػػا يسػػمى بػػػ 
 . تقوؽلان إواليان 

 :أهذاف األداء

 .كضع االقرتارات ادلناسبة لتطوير الربرلية اليت مت إنتاجها مستقبلن  .ُ

 :األهاف التفصُلُة

 .تعددم أنواع التقومي .ُ

 .تعريف على مفهـو التقومي ا وا  .ِ

 .تذكرم إجرايات مررلة التقومي .ّ

 .الربرلية اليت مت إنتاجها مستقبلن تضعي االقرتارات ادلناسبة لتطوير  .ْ

 :األًشطة

 :الٌشاط األول

 :بعد استخدامك للبرمجية مع المتعلمات، ما ىي اقتراحاتك لتحسين البرمجية مستقبالً 
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 ًوىرج لتٌظُن هحتىي البشهجُة
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 (النص)

 

 

 

التطبيق 
 االنتقا 

 : السؤاؿ

 

 : ا جابة الصحيحة التقومي 

التغذية 
 الراجعة

 :عند ا جابة الصحيحة
 :عند ا جابة اخلااكة

 النشاط 
 (إف كجد)

 

 (ِ)اذلدؼ  التطبيق النهائي

 :السؤاؿ

 

 :ا جابة الصحيحة
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 االنتقا 

 : السؤاؿ

 

 : ا جابة الصحيحة التقومي 

التغذية 
 الراجعة

 :عند ا جابة الصحيحة

 :عند ا جابة اخلااكة
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 النشاط 

 (إف كجد)
 

 (ْ)اذلدؼ  التطبيق النهائي

 :السؤاؿ

 

 :ا جابة الصحيحة
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التطبيق 
 االنتقا 

 : السؤاؿ

 

 : ا جابة الصحيحة التقومي 

التغذية 
 الراجعة

 :عند ا جابة الصحيحة

 :عند ا جابة اخلااكة

 النشاط 

 (إف كجد)
 

 (ْ)اذلدؼ  التطبيق النهائي

 :السؤاؿ

 

 :ا جابة الصحيحة
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III  

 

التطبيق 
 االنتقا 

 : السؤاؿ

 

 : ا جابة الصحيحة التقومي 

التغذية 
 الراجعة

 :عند ا جابة الصحيحة

 :عند ا جابة اخلااكة

 النشاط 

 (إف كجد)
 

 (ٓ)اذلدؼ  التطبيق النهائي

 :السؤاؿ

 

 :ا جابة الصحيحة
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 احملتول

 (النص)

 

 

 

التطبيق 
 االنتقا 

 : السؤاؿ

 

 : ا جابة الصحيحة التقومي 

التغذية 
 الراجعة

 :عند ا جابة الصحيحة

 :عند ا جابة اخلااكة

 النشاط 

 (إف كجد)
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 (ٔ)اذلدؼ  التطبيق النهائي

 :السؤاؿ

 

 :ا جابة الصحيحة
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 او
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رس

ٌرر 
كى تي

 

 احملتول

 (النص)

 

 

 

التطبيق 
 االنتقا 

 : السؤاؿ

 

 : ا جابة الصحيحة التقومي 

التغذية 
 الراجعة

 :عند ا جابة الصحيحة

 :عند ا جابة اخلااكة

 النشاط 

 (إف كجد)
 

 (ٕ)اذلدؼ  التطبيق النهائي

 :السؤاؿ

 

 :ا جابة الصحيحة



 

V  

 

 ًوارج لضٌُاسَى البشهجُة

 : رقت الشاشة
 شاشة عٌىاى: النوع

 الوصف المرئي

 ْ٘تُ تى  ٍ ٞ 

تسٌ ٍ   تى  ٍ ٞ 

  تى  ٗ  -تى  يَٞث  -تى  ٘ه  ْث   تى  نٌ 

 :اخللفيات -اولواف -مواصفات النصوص
 

 :ا زي ادلسموع

 
 

 :عناصر التفاعل كالتحكم

 
 :ترتيب ظهور الكائنات

 :الملفات
 

 

 : رقت الشاشة
 شاشة تعلُوات: النوع

 الوصف المرئي

  يَٞث 

. ثى غ   يٚ تى                َٝنْل تى  ٘ه  ىٚ تى  ٍ ٞ •

. ثى غ   يٚ تى                س٘ف  ْ قو ىي ثىٜ•

.   ثى غ   يٚ تى                س٘ف  ْ قو ىي ث  •

.   ثى غ   يٚ تى                س٘ف  ْ قو ىيقثبَ  تى بٞ ٞ •

.   ثى غ   يٚ تى                س٘ف      ٍِ تى  ٍ ٞ •

.   ثى غ   يٚ تى                س٘ف  ْ قو ىي ثىٜ•

 ثى غ   يٚ تى                س٘ف  ْ قو ى جث    يٚ ت ٍ  ثُ •
.تىْٖثبٜ

.   ثى غ   يٚ تى               سٞ ٌ تى ج٘ا تى ثش  تى ٜ تّ قي  ٍْٖث•

 

 :اخللفيات -اولواف -الصور -مواصفات النصوص
 

 :ا زي ادلسموع

 
 

 :عناصر التفاعل كالتحكم

 
 :ترتيب ظهور الكائنات

 :الملفات
 

 

 

 



 

VI  

 

 : رقت الشاشة
 شاشة توهُذ: النوع

 الوصف المرئي

ٍق ٍ  - َٖٞ 

تىْ 

  تى  ٗ  -  يَٞث  -ت    ث  تىْٖثبٜ -تى     تى بٞ ٞ  -تى ثىٜ -تى ث    ْث   تى  نٌ تى بٞ ٞ  

 :اخللفيات -اولواف -الصور -مواصفات النصوص
 

 :ا زي ادلسموع

 
 

 :عناصر التفاعل كالتحكم

 
 :ظهور الكائناتترتيب 

 :الملفات
 

 

 : رقت الشاشة
 القائوة الشئُضُة : النوع

 الوصف المرئي

تىقثبَ  تى بٞ ٞ 

:س٘ف ّ    ض فٜ ٕ ٓ تى  ٍ ٞ 

  تى  ٗ  -  يَٞث  -ت    ث  تىْٖثبٜ -تى     تى بٞ ٞ  -تى ثىٜ -تى ث    ْث   تى  نٌ تى بٞ ٞ  

 :اخللفيات -اولواف -الصور -مواصفات النصوص
 

 :ا زي ادلسموع

 
 

 :عناصر التفاعل كالتحكم

 
 :ترتيب ظهور الكائنات

 :الملفات
 

 

 

 



 

VII  

 

 : رقت الشاشة
 شاشة األهذاف: النوع

 الوصف المرئي

تألٕ تف

:  ٝ  ٜ تى ثى  

:ٝ ٘قع     تّ ٖثبل ٍِ ٕ ٓ تى  ٍ ٞ  أُ  نّٜ٘ قثد ة  يٚ

قثبَ  تألٕ تف•

  تى  ٗ  -  يَٞث  -ت    ث  تىْٖثبٜ -تى     تى بٞ ٞ  -تى ثىٜ -تى ث    ْث   تى  نٌ تى بٞ ٞ  

 :اخللفيات -اولواف -الصور -مواصفات النصوص
 

 :ا زي ادلسموع

 
 

 :عناصر التفاعل كالتحكم

 
 :ترتيب ظهور الكائنات

 :الملفات
 

 

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

 الوصف المرئي

تى ْ٘تُ تى بٞ ٜ

تىْ 

 ْ٘تُ ف  ٜ

 ْ٘تُ تى ٘ ة يتبع

  تى  ٗ  -  يَٞث  -ت    ث  تىْٖثبٜ -تى     تى بٞ ٞ  -تى ثىٜ -تى ث    ْث   تى  نٌ تى بٞ ٞ  

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

 
 

 :عناصر التفاعل كالتحكم

 
 :ترتيب ظهور الكائنات

 :الملفات
 

 

 

 



 

VIII  

 

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

 الوصف المرئي

تى ْ٘تُ تى بٞ ٜ

5 ٘ ة• 1 ٘ ة•

0 ٘ ة• 3 ٘ ة•

 تى  ٗ  -  يَٞث  -ت    ث  تىْٖثبٜ -تى     تى بٞ ٞ  -تى ثىٜ -تى ث    ْث   تى  نٌ تى بٞ ٞ  

5 ْ٘تُ 1 ْ٘تُ

0 ْ٘تُ 3 ْ٘تُ

 

 :اخللفيات -اولواف -الصور -النصوصمواصفات 
 

 :ا زي ادلسموع

 
 

 :عناصر التفاعل كالتحكم

 
 :ترتيب ظهور الكائنات

 :الملفات
 

 

 

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

 الوصف المرئي

تى ْ٘تُ تى بٞ ٜ

1تىَ حي 

5تىَ حي 

3تىَ حي 

  تى  ٗ  -  يَٞث  -ت    ث  تىْٖثبٜ -تى     تى بٞ ٞ  -تى ثىٜ -تى ث    ْث   تى  نٌ تى بٞ ٞ  

 :اخللفيات -اولواف -الصور -مواصفات النصوص
 

 :ادلسموعا زي 

 
 

 :عناصر التفاعل كالتحكم

 
 :ترتيب ظهور الكائنات

 :الملفات
 

 

 

 



 

IX  

 

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

 الوصف المرئي

ت  ٞث  ٍِ ٍ   د -س ته

:ت  ث ٛ تى ٘ ة تى  ٞ  

:ٍِ أٍ ي  تى ٞ٘تّث  تى  ٝٞ 

  تى  ٗ  -تى  يَٞث  -تىقثبَ  تى بٞ ٞ -تى ثىٜ-تى ث    ْث   تى  نٌ 

 :اخللفيات -اولواف -الصور -مواصفات النصوص
 

 :ا زي ادلسموع

 
 

 :عناصر التفاعل كالتحكم

 
 :ترتيب ظهور الكائنات

 :الملفات
 

 

 

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

 الوصف المرئي

 ح أٗ   ا -س ته

:ّ  تى  ته

.  ٞح•

. ث ا•

  تى  ٗ  -تى  يَٞث  -تىقثبَ  تى بٞ ٞ -تى ثىٜ-تى ث    ْث   تى  نٌ 

 :اخللفيات -اولواف -الصور -مواصفات النصوص
 

 :ا زي ادلسموع

 
 

 :عناصر التفاعل كالتحكم

 
 :ترتيب ظهور الكائنات

 :الملفات
 

 

 



 

X  

 

 

 : رقت الشاشة
 ...تغزَة ساجعة للشاشة سقن: النوع

 الوصف المرئي

 غ ٝ   تج    ثرجث   تى  ٞ  

.تىْ  ٍع تس   تً تى٘سثب  تىَْثس  •

   ج٘ا ىي  ته  ْث   تى  نٌ 

 :اخللفيات -اولواف -الصور -مواصفات النصوص
 

 :ا زي ادلسموع

 
 

 :عناصر التفاعل كالتحكم

 
 :ترتيب ظهور الكائنات

 :الملفات
 

 

 : رقت الشاشة
 ...تغزَة ساجعة للشاشة سقن :النوع

 الوصف المرئي

 غ ٝ   تج    ثرجث   تى ث ة 

.تىْ  ٍع تس   تً تى٘سثب  تىَْثس  •

   ج٘ا ىي  ته  ْث   تى  نٌ 

 :اخللفيات -اولواف -الصور -مواصفات النصوص
 

 :ا زي ادلسموع

 
 

 :عناصر التفاعل كالتحكم

 
 :ترتيب ظهور الكائنات

 :الملفات
 

  



 

XI  

 

 جذاول لبعض األفعال الوقتشحة فٍ صُاغة األهذاف الضلىكُة

 

 .بعض األفعال الوقتشحة لصُاغة أهذاف الوجال الوعشفٍ: 1  جذول

 بعض األفعال المقترحة المستوى التسلسل
 .ييسٌمي -يكتب -ييعٌدد -يذكر التذكر  .ُ
 .ييعيد صيا ة -ييرتجم -ييفٌسر -يشرح الفهم  .ِ
ارس -ييطٌبق -يست دـ التطبيق  .ّ  .يٌتبع -ؽلي
ٌلل التحليل  .ْ  .ييفٌرؽ -يستنب  -يست رج -ػلي
ٌط  -ييصٌمم -يينتج -يينشد الرتكيب  .ٓ  .ؼلي
 .يعيد صيا ة-ينقد -يربر التقومي  .ٔ

 

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

 بعض األفعال المقترحة المستوى التسلسل
 .ييشاىد -ييتابع -ييراقب ادللرظة  .ُ
 .ييكٌرر -ييقٌلد -ينسخ -ينقل التقليد  .ِ
رب التجريب  .ّ  .يتبع التعليمات -ييؤٌدم-ينقد -غلي
 .ييؤدذم بقليل من اوخطاي -يينتج ادلمارسة  .ْ
يد ا تقاف  .ٓ  .يعمل بثقة -يينتج بكثرة -يتحكم يف -غلي
 .ييكٌوف -ييؤٌل  -يبتكر -يستحدث -ييصٌمم ا بداع  .ٔ

 

 .بعض األفعال الوقتشحة لصُاغة أهذاف الوجال الىجذاًٍ: 1  جذول

 بعض األفعال المقترحة المستوى التسلسل
 .يبدم الر بة -ينظر إىل -يسمع -إىل -ييصغي االستقباؿ  .ُ
 .يتحمل مسكولية -يشرتؾ االستجابة  .ِ
 .يستعرض -ييساعد -ييفٌضل التقييم  .ّ
 .ييقٌرر -ؼلتار التنظيم  .ْ
 .يطلب -ػلكم -يهقاـك -يتجٌنب التمييز  .ٓ



 

I  

 

 : رقت الشاشة
 :النوع

 الوصف المرئي
  

 :الملفات

 


