
  
  
  
  
  

  
العالقة بین التكوین المكاني للصور الثابتة والمتحركة في برامج 

  الوسائل المتعددة والتحصیل الدراسي
  
  مقدم من حبث

  
  أمل السید أحمد الطاھر
  معيدة بقسم تكنولوجيا التعليم

  الزقازيق جامعة -كلية التربية النوعية
  درجة املاجستري يف التربيةللحصول على 

  تكنولوجيا التعليم
  

  إشراف

  محمد إبراھیم   الدسوقي/  د .أ
  أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم

  جامعة حلوان –كلية التربية 

  
  خالد محمود أحمد زغلول/ د 

  مدرس تكنولوجيا التعليم
  جامعة حلوان –كلية التربية 

  
  
 م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧

 
 كلیة التربیة

 قسم تكنولوجیا التعلیم



  قائمة احملتويات

  الصفحة  املوضـــــــــوع  الفصل
ــل  الفصـ

  األول
  ٢٠ -١  خطة البحث

  ١  ...............................................ةـــدمـمق  
  ١٤  .......................................  كلة البحثـــمش  
  ١٤  ...........................................  تساؤالت البحث  
  ١٥  .......................................  داف البحثـــأه  
  ١٥  ....................................  ية البحثـــــأمه  
  ١٦  .........................................اتــــاملصطلح  
  ١٦  ........................................   روض البحثــف  
  ١٧  ...................................  ود البحثدـــــح  
  ١٨  ..............................................متغريات البحث  
  ١٨  ......................................   ثـــأدوات البح  
  ١٩  ......................................... البحثخطوات إمتام   
  ٢٠  ..............................................  ة البحثـعين  
  ٢٠  ............................................  التصميم التجرييب  

ــل  الفصـ
  الثاين

  
  لشاشات برامج الوسائل املتعددةالتصميم البصري 

٧٠ -٢١  

  ٢٣  .......................................................مقدمة  
  ٢٥  :..........يف الوسائل املتعددة يف برامج الكمبيوتر التعليميةتصن-  
  ٢٥  ..:.الوسائل املستوحاة مقابل الوسائل املركبة أو املؤلفة-  
  ٢٥  :............الوسائل املنفصلة مقابل الوسائل املستمرة -  
  ٢٨  :.............................األسس التربوية للتصميم البصري  
  ٢٨  ...........................Simplicityبساطة ال -    



   ٣٠  ....................................unityالوحدة  -    
  ٣١  ...............................Clarityالوضوح   -    
  ٣٤  ...................................Varityالتنوع  -    
  ٣٥  ............................consistencyاالتساق-    
  ٣٥  .............................Integrationالتكامل -    
  ٣٨  .........................Interactivityالتفاعلية -    
  ٤٢  .........................Attentionإثارة االنتباه  -    
  ٤٣  ......................:.........Balanceالتوازن  -    
  ٤٤  .............................:ماثلتبالتوازن  -    
  ٤٥  .....................):بالكتل( توازن شكلي -    
  ٤٥  .............................:توازن تقرييب -  
  ٤٦  ......: ................Effectivenessالفاعلية -  
  ٤٧  .................................:التحكم -  
  ٤٧  .................................:الثبات -  
  ٤٧  .............................:سياق الكالم -  
  ٤٧  ...................................:التعزيز -  
  ٤٨   ..............................األسس الفنية للتصميم البصري -  
  ٤٨  ......................:أسس استخدام النص املكتوب -    
  ٤٨  ...............................:مقاس اخلط -  
  ٤٩  .......................:ترميز النص املكتوب -  
  ٥٠  .........:لون اخلط وخلفية النص املكتوب -  
  ٥٢  ...................:إنقرائية النص املكتوب -  
  ٥٤  .............................:كثافة الشاشة -  
  ٥٥  .........................:الصور الثابتة أسس استخدام-    
  ٥٨  .....................:أسس استخدام الصور املتحركة-  



الصور الثابتة و الصوروالنص املكتوب بني دمج الأسس -  
متعــددة  شاشــة الــربامج التعليميــةيف  املتحركــة
  .......................................:الوسائل

٦٠  

  ٦١  :....رة الثابتة مع الصورة املتحركةدمج الصو -  
الثابتـة  ( دمج النص املكتوب مع الصـور  -  

  ................................):واملتحركة
٦٢  

  ٦٥  .............:............األسس اإلدراكية للتصميم البصري -  
  ٦٦  .................................:نسيب إدراك املتعلم -  
  ٦٦  .............................:ك املتعلم انتقائيإدرا -  
  ٦٧  ................................:إدراك املتعلم كلي  -  
  ٦٧  ................................:إدراك املتعلم منتظم -  
  ٦٧  :................إدراك املتعلم يتأثر باالستعداد   -  
  ٦٧  .......................:ثبات املدرك البصري  -  
  ٦٨  ............  shape constancyثبات الشكل -  
  ٦٨  ..............Size constancyثبات احلجم  -  
  ٦٨  ........Lightness constancyثبات اإلضاءة   -  
  ٦٨  ............  color constancyثبات اللون -  

ــل  الفصـ
  الثالث

ثابتة واملتحركة مكانياً يف اإلدراك البصري لتكوين الصور ال
  برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل

١٢١ -٦٩  

  ٧١  ......................................................مقدمة  
  ٧٣  :.............................تشفري الوسائل املتعددة باملخ: أوالً  
  ٧٦  .....................:تشفري النص املكتوب -  
  ٧٧  .............:فري الصور الثابتة واملتحركةتش -  
تنظيم الوسائل املتعددة  البصرية مكانياً يف برامج الكمبيـوتر  : ثانياً  

  ...........................................:التعليمية
٧٨  



التنظيم املكاين للنص املكتـوب يف بـرامج    -  
  ..........:الكمبيوتر التعليمية متعددة الوسائل

٧٩  

التنظيم املكاين للصور الثابتة واملتحركـة يف   -  
  ....:برامج الكمبيوتر التعليمية متعددة الوسائل

٨٠  

ــميم  -   ــايري تص ــددة  مع ــة متع ــربامج التعليمي ــة ال شاش
  .........................................:..........الوسائل

٨٠  

  ٨١  ...............:.. "أو ختطيط الشاشة: " تصميم شكل الشاشة -  
  ٨٤  ................:تفاعل املتعلم مع الربنامج" طرق" حتديد أمناط -  
  ٨٤  .............................:النماذج ءمل -  
  ٨٥  ...........................:النقر بزر الفأرة -  
  ٨٥  .............:ضغط مفتاح من لوحة املفاتيح -  
  ٨٥  ........................:السحب واإلفالت -  
  ٩٠  ............................:األوامر التبادلية -  
  ٨٥  ......................:ملس جزء من الشاشة -  
  ٨٥  ..........................:بالون املساعدة -  
  ٨٦  ..........................:القوائم املنسدلة -  
  ٨٦  .............................:قوائم االختيار -  
  ٨٦  :..............................البقع املضيئة -  
  ٨٩  ............:العوامل املؤثرة يف اختيار شكل التفاعل -  
  ٨٩  ...................................:التنوع -  
  ٨٩  ........................:درجة املساعدة  -  
  ٩٠  .......................الحتياجات اخلاصةا  -  
  ٩١  .......................................:إعداد دليل املستخدم -  
  ٩٢  .......................................:حتديد زمن االستجابة -  
  ٩٥  ..........................:تقدمي التعليمات واملساعدات املرئية -  



  ٩٦  :يمات واملساعدات املرئيةأسس و معايري تقدمي التعل -  
  ٩٦  ..........:بوضوح تقدمي التعليمات املالئمة -  
  ٩٦  .......:عدم االعتماد على أسلوب اإلخبار -  
  ٩٧  :...... مصاحبة التعليمات للمهام اخلاصة ا  -  
استقالل التعليمات اخلاصة حبدوث خطأ   -  

  .................:يف استخدام الربنامج
٩٧  

أنواع املعلومات اليت تقدمها املساعدات املرئيـة يف   -  
  .................:الربامج التعليمية متعددة الوسائل

٩٧  

  ٩٧  ...................:معلومات حول الربنامج -  
  ٩٧  ..................:معلومات عن أداء املتعلم -  
  ٩٧  ..............:معلومات التفاعل مع الشاشة -  
  ٩٨  ....................:الشاشةمعلومات عن   -  
لشاشات الربامج التعليميـة  اإلرشادات العامة للتصميم الفعال  -  

  ..............................................:متعددة الوسائل
٩٨  

  ٩٩  ...................:الشاشةمكونات  ثبات -  
  ١٠١  ..........:توجيه املستخدملرسائل استخدام   -  
  ١٠٤  ................:مراعاة مستوى املستخدم  -  
  ١٠٥  .....:مراعاة التبسيط يف تصميم أزرار التفاعل -  
  ١٠٥  .........:توفري عنصر االنتقال بني الشاشات -  
  ١٠٥  .........:توفري عنصر االنتقال داخل الشاشة -  
  ١٠٧  ...............:استخدام التخصيص اللوين  -  
  ١٠٧  ..........:ضرورة وجود رسائل درء اخلطأ  -  
  ١٠٧  .....................:مراعاة حماذاة احلقول  -  
  ١٠٨  مراعاة التجميع املتفاعل للعناصر على الشاشة  -  
  ١٠٩  .............:مراعاة  مكان عرض التفاصيل  -  



  ١٠٩  : سائللشاشات الربامج التعليمية متعددة الو خطوات التصميم  -  
  ١٠٩  .............................:حتليل املهمة -  
  ١١٢  ......:..........تصميم النموذج الوظيفي  -  
  ١١٢  : ..................تصميم النموذج املبدئي  -  
  ١١٢  ....................أمناط النموذج -  
  ١١٢  :.......منوذج الرسم اليدوي -  
  ١١٢  :...........منوذج الكتروين -  
  ١١٢  .........:..منوذج الشاشات -  
  ١١٣  .............مراحل إنتاج النموذج -  
  ١١٣  :.............بناء النموذج  -  
  ١١٣  ...:.......تقومي النموذج   -  
  ١١٤  :..االنتهاء وإجازة النموذج  -  
  ١١٥  :...........................تصميم العرض -  
  ١١٦  :  ..........................التفاعل تصميم -  
  ١١٧  :.......................تصميم األحداث -  

ــل  الفصـ
  الرابع

  ١٣٦ -١١٨  جتريبهإنتاج الربنامج و

  ١٢٠  ..................................:خطوات إنتاج الربنامج: أوالً  
  ١٢٠  ...................................:حتديد األهداف -  
  ١٢٠  ...................................:...حتليل املهمة -  
  ١٢١  ....................................:احملتوي إعداد -  
  ١٢١  ..........................:تصميم النموذج الوظيفي -  
  ١٢٢  ...............):السيناريو( النموذج املبدئي تصميم -  
  ١٢٢  ...........................: النموذج بناء-  
  ١٢٢  .....................:.... النموذجتقومي  -  



  ١٢٣  ...............:...النموذج وإجازة االنتهاء-  
  ١٢٣  :...................................تصميم العرض  -  
  ١٢٣  ....................:.......شكل اإلطار  -  
  ١٢٣  :.................خدمطبيعة الصوت املست-  
  ١٢٣  :.......................الصور املستخدمة-  
األجهـــزة واألدوات املســـتخدمة يف إنتـــاج   -  

  :..........................الربنامج
١٢٤  

  ١٢٤  :  ...................................تصميم التفاعل-  
  ١٢٥  ........................:...........تصميم األحداث-  
  ١٢٥  ....................:...................تقومي الربامج-  
  ١٢٦  .........................................:بناء االختبار: ثانياً  
  ١٢٦  :......................................االختبار حتديد أهداف-  
  ١٢٦  .................:..........االختبار ديد إرشادات السري يف حت-  
  ١٢٧  :..................................تصميم املفردات االختبارية-  
  ١٢٧  :..............................................حتكيم االختبار-  
  ١٢٧  :...............................................ثبات االختبار-  
  ١٢٨  .................................:............صدق االختبار-  

  ١٢٨   ..........................................:جتربة البحث: ثالثاً   
  ١٢٨  ............................:إجراء التجربة االستطالعية: أوالً  
  ١٢٨  ............................. :خطوات التجربة االستطالعية -  
  ١٢٨  :........................ة التجربةاختيار عين -  
  ١٢٩  :......................إعداد مكان التجربة -  
  ١٢٩  :.....................توقيت إجراء التجربة  -  
  ١٢٩  :..................إجراءات عرض الربنامج  -  
  ١٣٠  :...............................نتائج التجربة االستطالعية  -  



 

  ١٣٠  :................................إجراء التجربة األساسية: ثانياً  
  ١٣٠  :.........................................اختيار عينة البحث -  
  ١٣١  :.......................................إعداد مكان التجربة -  
  ١٣١  ............:...........................توقيت إجراء التجربة -  
  ١٣١  :.......................................إجراءات عرض الربنامج  
  ١٣٣  :..........................................جتانس اموعات -  

الفصل 
  سمااخل

  ١٥٥ -١٣٦  نتائج البحث ومناقشتها

  ١٤١  ........................................:........نتائج التجربة  
  ١٥٠  :.......................................تفسري النتائج ومناقشتها  
  ١٥٥  .............................................:توصيات البحث   
  ١٥٦  ..................................:مقترحات ببحوث مستقبلية  
  ١٥٧  ................:...................ملخص البحث باللغة العربية  
  ١٦٦  ..............................:.ص البحث باللغة العربيةلخستم  
    ..................................:..............قائمة املراجع  
  ١٧٢  ...............................:.....املراجع العربية -  
  ١٨١  ..............:.....................املراجع األجنبية -  
  ١٨٥  .......:..............................................ملالحقا  
    :.................................ملخص البحث باللغة األجنبية  



  الفھرس  :اسم الملف
  C:\Documents and Settings\Hams\My Documents  :الدلیل
 C:\Documents and Settings\Hams\Application  :القالب

Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm  
    :العنوان

    :الموضوع
  Hams  :الكاتب

    :الكلمات األساسیة
    :تعلیقات

  ص ٠٥:٠٧:٠٠  ٢٠٠٥/ ١١/ ١٩   :تاریخ اإلنشاء
  ٣٣٤  :رقم التغییر

  م ٠٣:٢٣:٠٠  ٢٠٠١/ ٠١/ ٠١   :الحفظ األخیر بتاریخ
  Moh  :الحفظ األخیر بقلم

  دقائق ٧١٣  :زمن التحریر اإلجمالي
  م ٠٣:١٩:٠٠  ٢٠٠٨/ ٠٣/ ٠٣   :الطباعة األخیرة

  منذ آخر طباعة كاملة
  ٨  :عدد الصفحات  
    )تقریبًا(  ١,٥٥١   :عدد الكلمات  
    )تقریبًا(  ٨,٨٤٢   :عدد األحرف  

 



ط  -    -
 

  قائمة األشكال
  رقم الصفحة  وعـــــاملوض  رقم الشكل
ــات       -١ ــخ للمعلومــــ ــتقبال املــــ اســــ

  .……………………البصرية
٤  

ــدد     -٢ ــامج متع ــة برن ــاين لشاش ــاين واملك ــوين الزم التك
  ...........الوسائل

١١  

ــى     -٣ ــوي علـ ــار احملتـ ــي لإلطـ ــيم األفقـ التقسـ
   .....................عنصرين

١٢  

ــار ا    -٤ ــي لإلطـ ــيم الرأسـ ــى التقسـ ــوي علـ حملتـ
  ....................عنصرين

١٢  

ــة يف      -٥ ــورة املتحرك ــيمني، والص ــة يف ال ــورة الثابت الص
  ............اليسار

١٣  

ــة يف      -٦ ــورة الثابت ــيمني، والص ــة يف ال ــورة املتحرك الص
  ............اليسار

١٣  

ــة يف     -٧ ــورة املتحرك ــى، والص ــة يف األعل ــورة الثابت الص
  ..........األسفل

١٣  

ــور   -٨ ــة يف  الص ــورة الثابت ــى، والص ــة يف األعل ة املتحرك
  ..........األسفل

١٣  

تصــــــــــــنيف الوســــــــــــائل     -٩
  .……………………………املتعددة

٢٦  

ــائل   - ١٠ ــرامج الوســ ــات بــ ــوى شاشــ حمتــ
  …………………املتعددة

٢٦  

ــدة   - ١١ ــري ووحــــ ــيم البصــــ التنظــــ
  ..……………………الصورة

٣٠  



 ي   -    -

ــوازن ال - ١٢ تــــــــــــــــــــــ
  …………………………………تماثلامل

٤٤  

ــوازن ال - ١٣ تــــــــــــــــــــــ
  ...………………………………شكليال

٤٥  

ــوازن ال - ١٤ تــــــــــــــــــــــ
  …………………………………تقرييبال

٤٥  

ــى     - ١٥ ــرض علـ ــب للعـ ــط املناسـ ــوع اخلـ نـ
  ..………………الشاشة

٥٠  

ــكل   - ١٦ ــيم شـــــــــ تنظـــــــــ
  ..……………………………الشاشة

٨٣  

طريقـــــــــــة مـــــــــــلء   - ١٧
  ...……………………………النماذج

٨٥  
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  الجداول  :اسم الملف
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 C:\Documents and Settings\Hams\Application  :القالب
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 مقدمة

ــة  شهدت السنوات القليلة املاضية طفرة حقيقية هائلة يف املستحدثات التكنولوجي
 املرتبطة باستخدام عناصر الوسائل املتعددة يف برامج الكمبيوتر التعليمية بأنواعها املختلفـة
ــموع)، والصـورة (الثابتـة واملتحركـة)،  وهذا ما يعين تواجد النص (املكتوب واملس

 والرسومات (الثابتة واملتحركة)، ولقطات الفيديو احلية يف برنامج تعليمي واحد.

١٩٩٥) (٢) أن ـم: ١٩٩٥) (١) و(فتح الباب عبد احللي اهلادي: حممد  ويرى (حممد
ــة  استخدام هذه النوعية من برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل يساعد على إظهار التفاعلي
ـتخدام والربنامج، فامليزة اجلوهرية يف اسـ  Interactive والتكاملية Integrative بني املتعلم
ـهيئ  الكمبيوتر كمساعد للتعليم هي قدرته اهلائلة على جتهيز املعلومات بسرعة ودقة، مما ي
 له فرصة قبول ومعاجلة أنواع خمتلفة من االستجابات اليت تصدر عن املتعلــم وتزويـده
 باملعلومات يف صورها املختلفة (ألفاظ، رسومات، رموز، حركات....) (٣) وهذا ما توفره

 تقنية الوسائل املتعددة التفاعلية.

ـم  وإمياناً من وزارة التربية والتعليم بأمهية برامج الوسائل املتعددة يف حتقيق مبدأ التعل
 لإلتقان، فقد اهتمت بإنتاج هذه الربامج وتطويرها، وهذا ما نصت عليه املادة الثانية مــن

 مشروع مبارك القومي للتعليم فيما خيص تكنولوجيا التعليم (٤) .

اهلادي (حمرر)، حنو "تكنولوجيا املعلومات وحمو األمية الشاملة وتعليم الكبار"، يف، حممد حممد حممد اهلادي: حممد ( ١ 

 توظيف تكنولوجيا املعلومات لتطوير التعليم يف مصر، أحباث ودراسات املؤمتر العلمي الثاين لنظم املعلومات وتكنولوجيا
.٢٦٥ ١٩٩٥، ص  احلاسبات، القاهرة، املكتبة األكادميية،

"حنو فهم أفضل لتكنولوجيا التعليم: الوسائل املتعددة يف حجرة الدراسة"، جملة تكنولوجيا  ٢) فتح الباب عبد احلليم سيد:
.١٦٦ ١٩٩٥، ص ٣، صيف ٥، ع  التعليم، مج

،٢٠٠٠ األجنلو املصرية، وجمددة)، القاهرة، مكتبة (مزيدة ٦ "علم النفس التربوي"، ط  ٣) فؤاد أبو حطب، آمال صادق:
.٥٣٠  ص

.١٧ ١٩٩٤، ص "مشروع مبارك القومي لتطوير التعليم"، القاهرة، وزارة التربية والتعليم، ٤) وزارة التربية والتعليم:
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، ) C.A.I (. ومن هذا املنطلق زاد االهتمام باستخدام الكمبيوتر كمسـاعد للتعليـم 
ــدرة علـى  وخاصة باستخدام برامج الوسائل املتعددة التفاعلية اليت أعطت للكمبيوتر الق
 جتهيز املعلومات بأساليب ووسائل خمتلفة سواء كانت لغة لفظية (مكتوبة أو مسموعة)، أو
 لغة غري لفظية (املوسيقى، املؤثرات الصوتية، الرسومات اخلطية، والصور الثابتة واملتحركة)
ــام أو غري خطية (١) ووضعها يف تركيبة متوافقة ومتكاملة بوضوح ت تتابعية  وذلك يف أمناط
 على الشاشة مما خيلق بيئة تعليمية فعالة (٢) ، بني املتعلم والكمبيوتر، ولكن ما ينبغي اإلشـ ارة
ــع املعلومـات علـى شاشـة  إليه هنا هو أن درجة هذا التفاعل تتحدد وفقاً لنظام وض
 الكمبيوتر، فطريقة وضع املعلومات قد تيسر أو تعوق فعالية التعليم وذلك وفقاً ملدى حتقيق

 األهداف التعليمية اليت يسعى احملتوى لتحقيقها من خالل الربنامج (٣) .

استخدام نظم الوسائل املتعددة يف عملية التعليم يف خمتلـف  وقد أثبتت الدراسات فعالية
 املواد الدراسية واملراحل التعليمية، وأثبتت أن هذه النظم ميكــن أن تقـدم حلـوالً مبتكـرة
ــد التحصيـل وتنمـي املـهارات  ملشكالت التعليم، وتسهم يف رفع كفاءاته وفعاليته، وتزي
ــن إذا مل تصميمها وإنتاجها وتوظيفها (٤) ، ولك  واالجتاهات لدى املتعلمني؛ وذلك إذا أُحسن
ــري إىل عمليـة  تصمم بطريقة جيدة تراعي املتغريات والعوامل التربوية والفنية، فلن تقدم الكث
ــون التعليـم  التعلم، بل قد تقلل من جودته وتؤدي إىل آثار سلبية لدى املتعلمني، بل قد يك

"دور تكنولوجيا املعلومات يف تعزيز عملية التدريس"، يف، املؤمتر العلمي اخلامس يف مستحدثات اهلادي:  ١) حممد حممد

.٨٠ ١٩٩٧، ص ٢، أكتوبر  تكنولوجيا التعليم وحتديات املستقبل، القاهرة، تكنولوجيا التعليم، ك
Jeremy Gal breath :  “ Multimedia in Education, because it’s there ”  ؟  In Tech  Trends٬ 

Vol .  ۳۹  ٬ N .  ٦  ٬ NovemberDecember  ۱۹۹٤  ٬ P .  ۱۷. 
.٥٣٥ ٣٨٩، ص "علم النفس التربوي"، مرجع سابق، ص صادق:  ٣ ) فؤاد أبو حطب، آمال

"املستحدثات التكنولوجية يف جمال التعليم: خصائصها، مناذجها، البحوث املرتبطة ا"، حبث  ٤) علي حممد عبد املنعم:
٢٤-١٩٩٩/٤/٢٨، بعنوان: "التقنيات التربوية الالزمة  مقدم إىل ورشة العمل املنعقدة بالكويت، يف الفترة من

 لتطبيق املنهج الشامل املوحد يف اللغة العربية ملراحل التعليم العام يف دول اخلليج العربية"، الكويت، املركز العريب
.٧ للبحوث التربوية لدول اخلليج، مكتب التربية العريب لدول اخلليج، ص
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 التقليدي أسرع وأكثر فاعلية واقتصاداً من الوسائل التفاعلية رديئة التصميم (١) ، وقد أدى ذلـ ك
 إىل االهتمام بالتصميم اجليد لربامج الوسائل املتعددة، وتوازى مع هذا االهتمام اهتمام أكادميي
ـة يف  بدراسة أثر استخدام تلك الربامج بأساليبها املختلفة على عملية التعليم ملا هلا من أمهية بالغ
ــدمي  حتقيق التعلم اإلجيايب، بل وزاد االهتمام إىل حد دراسة أثر الطرق واألساليب املختلفة لتق
 وتنظيم احملتوى على اجلوانب املختلفة للتعليم، وهذا ما دفع كثري من الباحثني إىل دراسة بعـ ض
 املتغريات داخل برامج الكمبيوتر التعليمية متعددة الوسائل وليس جمرد دراسة أثر استخدام تلك
ــاولت ١٩٩٨) (٢) اليت تن  الربامج على التعليم، فنجد مثالً دراسة (إميان صالح الدين صاحل:
احملتوى يف برامــج الوسـائل إنقرائية  العالقة بني مساحة احلرف وكثافة الشاشة ولوا على
ـر أو  املتعددة، كانت نتائجها أن اللون املناسب للكتابة هو األسود على أرضية ذات لون أخض
يف الكتابة أفضل ١٤و١٨ على أرضية سوداء، واستخدام بنط األخضر  أصفر، أو الكتابة باللون
ــني السـطور ١٢، ومن حيث كثافة الشاشة أوضحت الدراسة ضرورة ترك مسافتني ب  من

 ومسافة واحدة بني الكلمات.

 أما من حيث مكان وضع املعلومات على الشاشة فقد دلــت أحبـاث علـم النفـس
يف جمال الرؤية تسقط على الشــبكية (وهـي النسـيج على أن األشياء اليت تقع  الفسيولوجي
 العصيب احلساس للضوء املوجود وراء مقلة العني)وتتصل هذه الشبكية بأعصاب تنقل املعلومات
ــن باسـتقبال  البصرية إىل املخ الذي ينقسم إىل نصفني كرويني، خيتص النصف الكروي األمي
ــن  املعلومات من جمال الرؤية األيسر، وخيتص النصف الكروي األيسر باستقبال املعلومات م

 جمال الرؤية األمين،ويوضح هذا من الشكل التايل (٣) :

"معايري تصميم نظم الوسائل املتعددة / الفائقة التفاعلية وإنتاجها"، املؤمتر العلمي السابع يف منظومة  ١) حممد عطية مخيس:
 تكنولوجيا التعليم يف املدارس واجلامعات: الواقع واملأمول، القاهرة، تكنولوجيا التعليم: سلسلة دراسات وحبوث، مج

.٣٧٤ ٢٠٠٠، ص ٣، صيف  ١٠، ك
يف إنتاج برامج الكمبيوتر التعليمية"، رسالة دكتوراه، كلية البنائية "فاعلية بعض املتغريات  ٢) إميان صالح الدين صاحل:

.١٩٩٨  التربية، جامعة حلوان،
ــر والتوزيـع، وآخرون، ط٢، القاهرة، الدار الدولية للنش الطواب  ٣) لندا ل.دافيدوف:" مدخل علم النفس "، ترمجة سيد

١٩٩٢، ص ص١٨١،١٧٩.
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(١  شكل رقم(
 استقبال املخ للمعلومات البصرية

اللغـة ـتخدام اس  وقد أثبتت األحباث أن النصف الكروي األيسر هو املســئول عـن
 واالستجابات اللفظية؛ حيث توجد فيه مراكز القراءة والتحدث وفهم اللغة والكتابة واألنشطة
 اللفظية األخرى املمكنة، أما النصف الكروي األمين فهو املسئول عن تنظيم ومترير املعلومــات
والصـور كاإلشـارات ــة غري اللفظي واالستجابات  ذات العالقة باألمناط املكانية والبصرية

إخل.  والرسومات (١) ...

ـبكة مـن  ومما هو جدير بالذكر أن املخ ال يعمل ذا الشكل املنفصل حيث يوجد شـ
ــه الربـط بـني اجلاسئ corpus collosum مهمت ٢٠٠مليون) تسمى باجلسم  احملاور(حوايل

.١٣٨ ١٩٨٦، ص وأبنائه، وايلي جون "املدخل إىل علم النفس"، ط٢، دار  ١)عبد الرمحن عدس، حمي الدين توق:

 النصف الكروي األمين

 للمخ
 النصف الكروي األيسر

 للمخ

 يسار ميني اال البصري
 نص

 مكتوب

 العني اليمىن
 نص

 مكتوب

 نص
 مكتوب

العني اليسرى
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ــا  النصفني الكرويني حبيث ميكن أدراك املعلومات اللفظية وغري اللفظية يف نفس الوقت (١) ، مم
ــتطيع العقـل أن  ميكن الفرد من االنتباه إىل أكثر من شيء واحد يف نفس الوقت، حيث يس
ـ ذا  حيدث عمليتني أو ثالث من عمليات التصور الذهين يف نفس الوقت simultaneously (٢) ه
 ما أتاح إمكانية استخدام أكثر من عنصرين من عناصر الوسائل املتعددة يف نفس اإلطــار دون
 أن يؤثر ذلك على انتباه املتعلم، بل أن ذلك قد يساعده على إدراك املوضوع بسهولة أكــثر
ــة فيمـا تؤديـه مـن أدوار، وهـذا مـا تؤكـده  خاصة إذا كانت هذه العناصر متكامل
ــاط مـن  دراسة(بيكرBaker:١٩٨٢) )٣( اليت هدفت إىل التعرف على أثر استخدام ثالثة أمن
 الوسائل التعليمية والتفاعل بينها على التحصيل املعريف لدى الطالب، وكانت هذه األمناط هي:

 • الصورة املتحركة الناطقة.
 • الصورة الثابتة الناطقة( املصاحبة للصوت).

 • النص املكتوب.

ــي للطـالب يرتفـع  حيث توصلت الدراسة إىل أن القدرة العقلية واإلدراك املوضوع
 مستوامها من خالل استخدام التفاعل بني األمناط الثالثة السابقة.

ــدرك البصرية تنقل من العني بطريقة عكسية لنصفي املخ؛ فلكي ي اإلشارات أن  ومبا
 املخ هذه اإلشارات البد أن تكون املعلومات املعروضة على الشاشة أمام العني موضوعة بطريقة
املخ هلا (٤) ؛ مبعىن أن توضع املعلومات اللفظية(النص املكتوب) على ميني اإلطار إلدراك  معاكسة
علــى (الصور بأنواعها) النصف األيسر من املخ) وتوضع املعلومات الغري لفظية  (حىت يدركها
(حىت يدركها النصف األمين من املخ)، ويتفق هذا مع نتائج دراسة(خالد حممـود  يسار اإلطار

.٥٨-٦٩ ص ١٩٩٩، ص املكتب اجلامعي احلديث، الفسيولوجي"، اإلسكندرية، "علم النفس  ١) رمضان حممد القذايف:
ــكندرية، دار املعرفـة األس الفسيولوجي:دراسة يف تفسري السلوك اإلنساين"، " علم النفس عيسوي:  ٢) عبد الرمحن حممد

.١٨٤ ١٩٩٩، ص  اجلامعية،
3)Lawrence Baker:” The Effects of Three Forms of Instructional Media as they are 

related to cognitive achievement in Social Studies”,Vol.45, No.2, August 1982. 
.٥٩ :٥٧ ص الفسيولوجي"، مرجع سابق، ص (رمضان حممد القذايف: "علم النفس ٤
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ــاور أو  أمحد زغلول:٢٠٠٠) (١) واليت تناولت أثر تقدمي أسلوب عرض املوضوع بطريقة التج
 بطريقة التراكب على التحصيل الدراسي، وأثر اختالف وضع النص الشارح للصــورة علـى
ـب  التحصيل الدراسي يف برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل، حيث توصلت نتائجها إىل أن أنس
ــى  مكان لوضع النص هو ميني الصورة  الثابتة، وأن أسلوب عرض املوضوع ليس له تأثري عل
 التحصيل الدراسي، لكن الدراسة مل تتناول التنظيم املكاين لإلطار يف حالــة وجـود صـورة

 متحركة جبانب النص والصورة الثابتة.

ــم  وتؤكد دراسة(هارمتان J.D.Hartman:١٩٨٦) )٢( ضرورة االهتمام بتصميم وتنظي
ـات  وحدات التعليم بواسطة الكمبيوتر واالهتمام بالتصميم الوظيفي للوحدة املعدة، واملوضوع
مث كتابة األهداف بصياغة سلوكية ويف تسلسل مناســب،  الفرعية اليت سوف تغطيها الوحدة،
 واستخدامها يف تصميم قائمة األوامر، وإعداد الشاشة، مث اختيار لغة الربجمة املناســبة ونظـام

 التأليف، مع مراعاة استخدام الصور والرسومات التوضيحية مع الصوت لتدعيم الوحدة.

 وأكدت البحوث أن أماكن وضع النصوص والصور على الشاشــة يؤثـر يف قراءـا
 وفهمها )٣( ، فالشكل النهائي لتصميم شاشات الكمبيوتر ميثل العنصــر الرئيسـي يف تكويـن
 الربنامج حيث يتحكم يف احلالة االنفعالية للمشاهد وختلق لديه االنطباع حنو هذا الربنامج ومن

(٥) (١٩٩١ :Lucas ــاس (ليك  مث حنو احملتوى(املادة العلمية) املقدم من خالله )٤( ، وهذا ما أكده

ــادة يف برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل على التحصيل الدراسي يف م البنائية "أثر العالقات زغلول:  ١) خالد حممود أمحد
.٥ ٢٠٠٠، ص  الكمبيوتر"، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة حلوان،

2 )J.D.Hartman : “The Design and Development of Educationally”, Sound Computer 
Assisted in Instruction, U.S.A, Illinois State Univ. 1986, p.136. 

3 ) Oliver, R:” ProofReading on Paper and on Screen: The Influence of Practice and 
Experience on Performance”, Journal of Computer Based Instruction, Vol.20, 
No.4, 1994, p.p.118:124. 

4 ) Bunzel M.J. & K. Morris S.:” Multimedia Applications Development: Using Indeo, 
Video and DVI Technology”, 2 nd Ed, McGrawHill, Inc., New York, 1994, p.3. 

5 )Lucas, Leslie: ” Visually Designing the Computer Learner Interface”, Educational 
Technology, July 1991.
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يؤثر على انطباع الدارس حنو الربنامج ومدى فهمه له ورغبته  من أن التصميم البصري للشاشة
 يف استخدامه.

 وتؤكد دراسة(حممد عطية مخيس:٢٠٠٠) (١) اليت هدفت إىل وضع معايري لتصميم نظـ م
بتصميم الشاشة وطرق وضع الفائقة وإنتاجها، ضمن نتائجها يف البند اخلاص  الوسائل املتعددة/
ـية يف  النصوص والصور عليها، ضرورة أن تستخدم الوسائل املتعددة املناسبة، كعناصر أساسـ
 نقل احملتوى، وبشكل وظيفي ومتكامل مع النصوص، وحسب احلاجة التعليمية إليها، كمــا

اإلطار وطرق وضع النصوص والصور عليه:  أوضحت نتائج الدراسة املعايري التالية لتصميم
 • أن توضع الصور والرسومات بشكل وظيفي ومتكامل مع النصوص، على اإلطار.

 • أن تكون مجيع الصور والرسومات مقروءة وواضحة املعامل.
 • أن يتوفر يف الصور والرسومات عناصر:البساطة، التباين، التوازن واالنسجام.

بأنواعها)، واللغة (النصوص  لقد اهتمت مجيع األحباث بدراسة أثر كل من اللغة اللفظية
ــات قـدرة والعالقة بينهم على عملية التعليم؛ وبالرغم من إثب الصور بأنواعها)  غري اللفظية(
ــني االتصـال والتفـاهم وخاصـة يف على حتس - وخاصة الصورة الكمبيوترية -  الصورة
ـة  املوضوعات الفنية وتقدمي املعلومات املتراكمة بفاعلية أكرب ألا جتذب االنتباه للجوانب اهلام
 يف املوضوع وخاصة إذا كانت غري مألوفة للمتعلم (٢) إال أنه ال ميكن االعتماد عليها وحدها يف
ــص  التعبري عن الفكرة حيث البد من وجود اللغة اللفظية لتكملها ومن مث فإن الصورة مع الن
ــة أكـثر  املكتوب تعد أحد الوسائل اهلامة اليت تقوم بدور أساسي يف توصيل األفكار بطريق
 وضوحاً من النص املكتوب مبفرده أو الصورة مبفردها؛ ألن وجودمها معا ًيساعد الذاكرة على

 استخدام ما يسمى بإستراتيجيات حيل التذكر إلدخال املعلومات إليها، ومن هذه احليل:
وهي خاصة بإدخال املعلومات اللفظية؛ حيث مييل األفراد إىل تنظيـ م  ١) القافية:
ــذه تعلمها بربطها بنوع من اللحن أو القافية وبتكرار ه  الكلمات املراد

 الكلمات املقفاة يتم حفظها سريعاً.

.٣٣٨-٣٩٢ ص ) حممد عطية مخيس: مرجع سابق، ص ١ 
.١١ ٢ ) خالد حممود أمحد زغلول: مرجع سابق، ص
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ــكال وهي اخلاصة بالربط بني املعلومات اللفظية واملواقع أو األش  ٢) التصور:
ــرة، البصرية داخل الذاك الفراغات  الدالة عليها وذلك من خالل ملء

.Iconic memory األيقونية  وتسمى هذه الذاكرة بالذاكرة

 وقد دلت األحباث إىل أن استقبال املعلومات بطريقة جتمع بني التصور والتكرار يعطــي
ــن  نتائج أفضل من استعمال إحدى الوسيلتني فقط حيث أما معاً جيعلنا نعتمد على نوعني م

 خمازن الذاكرة (١) .
برونر (٢) أيضاً إىل تلك احليل فيطلق عليها " أمناط التمثيل " اليت متكن الذاكرة من  ويشري
ــل  ختزين املعلومات واستعادا، حيث توصلت نتائج أحباثه إىل أن هناك ثالثة أمناط من التمثي

 وهي:
 ١) النمط العملي Enactive: ويتمثل يف التعلم من خالل العمل.

ــتخدام الصـور األيقوين Iconic: ويعتمد على التنظيم البصري واس  ٢) النمط
 التلخيصية لألشياء.

ــل وهو التمثيل من خالل احلروف واألرقام( مث :Symbolic ٣) النمط الرمزي 
 الرموز الرياضية).

ـة  ونظراً هلذه األمهية للصورة مع النص املكتوب يف الربامج التعليمية فقد تناولتها جمموع
Blicshak&  ومـاكدنيل ٬ بيلسشــاك  دراسات خمتلفة من حيث اهلدف، فنجد دراسة (
بدراسة تأثري حجم الصورة وطريقة وضعها(مبفردها أم مع  McDaniel:١٩٩٥) )٣( قد اهتمت

 النص املكتوب الشارح هلا) على تذكر الكلمات املكتوبة (عالقة احلجم باملوقع)، وأوضحـت
ــيت تثريـها  نتائجها فاعلية األداء بالنسبة للكلمة املكتوبة فقط والكلمة املكتوبة مع الصورة ال

 بغض النظر عن حجم الصورة كبرية أو صغرية.

.٣٤١-٣٦٥ ص  ١ ) لندا ل.دافيدوف: :" مدخل علم النفس "، مرجع سابق، ص
.٣٩٤-٣٩٥ مرجع سابق، ص ص "علم النفس التربوي"،  ٢ ) فؤاد أبو حطب، أمال صادق:

3) Blicshak, DoreenM. & McDaniel, Mark A.: “Effect of Picture Size Placement on 
Memory for Written Words”, Journal of Speech and Hearing Research, Vol.30, 
No.6, Dec. 1995, P.123.
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ـتخدام ــة اس  أما دراسة ( حممد عطية مخيس:١٩٩٢) (١) فقد أشارت نتائجها إىل أمهي
 الصور املكملة للعرض اللفظي وتأثري ذلك على سهولة اكتساب املعلومات املقدمة واسترجاعها
ــالنص  يف االختبار الفوري واملؤجل؛ حيث أكدت أن الصورة تعطي نتائج أفضل إذا اقترنت ب
ــدف مـن الصـور مثل العناوين أو التعليقات املساعدة للمتعلمني يف فهم اهل  املصاحب هلا،
ــني أن الصـور  ومعناها؛ فالكلمات رموز قد ال تشري إىل الشيء الذي متثله بوضوح، يف ح
ــى أيقوينIconic، ولذلك فإن التكامل بينهم له عظيم األثر عل عياين  والرسوم تقدمه يف شكل

 العملية التعليمية )٢( .

الرغم من أمهية الدور الذي تؤديه الصورة يف توصيل أهداف الربنامج إىل املتعلـ م،  وعلى
 ويف حتسني أسلوب تنظيم وضع املعلومات على شاشة الربنامج؛ وهذا ما يؤكده املثل الصيــين
ـارة  الذي يقول بأن: "صورة واحدة أفضل من ألف كلمة" )٣( ، إال أن الدراسات السابق اإلش
 إليها مل تتناول العالقات املكانية بني وجود أكثر من صورة مع  النص املكتوب داخل اإلطــار
ــى  الواحد على شاشة الربنامج الكمبيوتري التعليمي متعدد الوسائل، وتأثري هذه العالقات عل
ــن أن مصممـي ١٩٩٢) (٤) م :Cates التحصيل الدراسي، وهذا ما تؤكده دراسة (كاتس 
الوسائل ال يوظفون استخدام الصور والرسوم بشكل فــاعل  برامج الكمبيوتر التعليمية متعددة

 متكامل مع النصوص.

" أثر استخدام بعض متغريات الصور الثابتة ( الكلية واملقربة والتكامل بينهما) املكملة للعرض  ١ ) حممد عطية مخيس:
القاهرة، تكنولوجيا التعليم، سلسلة  الشفوي على استدعاء األطفال (الفوري واملؤجل) للمعلومات املقدمة"،

.١١٦-١١٧ ص ١٩٩٢، ص  دراسات وحبوث، ك٢، مج٢، ربيع
2)  Heinich,  Robert,  et  al:  “  Instructional  Media,  and  the  New    Technologies  of 

Instruction”, New. John Wiley & Sons 1982, p. 63. 
ة يف تعليـم الفيزيـاء"، ــبات اآللـي "استخدام تكنولوجيا الوسائط املتعددة وشبكات احلاس  ٣) مصطفى حمسن رضوان:

.١٩٩٢ ، http //:  www.cairo.eun.eg  / Arabic/contall.htm 
4  )  Cates,  Ward  M.:  “Fifteen principles for Designing More Effective Instructional 

Hypermedia  /  Multimedia  Products”,  Educational  Technology, Vol. 32, Dec. 
1992, P. 8.
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(١) (١٩٩٠ :Amberon  ٬ S.  & Hooper, K  . وهوبر  ويتفق هذا مع دراسة (أمربون
 اليت أشارت إىل أن مصممي برامج الكمبيوتر التعليمية متعددة الوسائل يقومون بتزويد براجمهم
ـل يف النظر ملدى مناسبتها للربنامج املنتج، يف حني أن األص  إجبارياً بلقطات فيديو جاهزة دون
ــة  استخدام الصور والرسومات هو احلاجة التعليمية إليها وإىل ما تقدمها من إسهامات حقيقي

 دون إسراف فيها.

ــام ١٩٩٧" (٢) إىل ضرورة االهتم غنيمي: "حممد أديب رياض  فعلى الرغم من إشارة
 بالتكوين الزماين والتكوين املكاين عند تصميم برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل إال إنه مل حيدد
للتعليم؛ حيث التحصيلي  تكوين زماين وتكوين مكاين يراه مناسباً من حيث التأثري على اجلانب
ــاين لظـهور  أنه وضح يف الشكل التايل املقصود بالتكوين الزماين ( أي حتديد التسلسل الزم
ــم  العناصر املتعددة على الشاشة؛ فيظهر النص املكتوب عند الزمن (ن١)، والصورة الثابتة رق
ــد  (١)  عند الزمن (ن٢)، والصورة املتحركة عند الزمن (ن٣)، والصورة الثابتة رقم (٢) عن
ــورة الثابتـة  الزمن (ن٤) ... وهكذا)، وكذلك التكوين املكاين ويقصد به مكان وضع الص
 والصورة املتحركة والنص املكتوب على إطار شاشة الربنامج، ولكن دون التطرق لتأثــريهم

 على التعليم:

1  )  Amberon,  S.  &  Hooper,  K.:  “Learning  with  Multimedia”,  Washington,  D.C., 
Microsoft Press, 1990, p. p. 511. 

ــتقبلية، القـاهرة، املكتبـة "شبكات املعلومات (احلاضر واملستقبل)"، سلسلة كراسات مس غنيمي: حممد أديب رياض ( ٢ 

.٤٩-٥٠ ص ١٩٩٧، ص األكادميية،
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 ومن مث فلتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه املكونات املتعددة جيب مراعاة حتقيق كل
ــر؛  منها للهدف املنشود منه وكذلك حتديد موقع كل مكون منها على إطار شاشة الكمبيوت
ــي الـربامج أمهية ترتيب عناصر الوسائل املتعددة على اإلطار بالنسبة ملصمم  وهذا ما يؤكد

 واملتخصصني يف تكنولوجيا التعليم (١) .

 ١ ) خالد حممود أمحد زغلول: مرجع سابق، ص١١.

 شكل رقم (٢)

 التكوين الزماين واملكاين لشاشة برنامج متعدد الوسائل

 ن٤ ن٣ ن٢ ن١

 التكوين املكاين التكوين الزماين

 صورة متحركة

١ نص مكتوب ٢ صورة  صورة

 صورة متحركة

 نص مكتوب

١  صورة

٢  صورة

١ نص مكتوب صورة متحركة ٢ صورة  صورة

شاشة الوسائل املتعددة
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 وحيث أن نتائج األحباث يف جمال علم النفس أثبتت أن شبكية العني تسجل اال املرئي
ــربامج  يف بعدين من اليسار لليمني ومن أعلى ألسفل (١) وفقاً للغة املستخدمة؛ فإن مصممي ال
ــاصر الوسـائل  متعددة الوسائل يلجئون إىل تقسيم اإلطار احملتوي على عنصرين فقط من عن

 املتعددة بطريقتني:
 • أفقياً، إىل ميني ويسار- كما يف شكل رقم(٣).

 • رأسياً، إىل أعلى وأسفل- كما يف شكل رقم(٤).

 شكل رقم (٣) شكل رقم (٤)
 التقسيم األفقي لإلطار احملتوي على عنصرين      التقسيم الرأسي لإلطار احملتوي على عنصرين

 ومبا أنه من املمكن استخدام أكثر من عنصرين من عناصر الوسائل املتعددة يف نفــس
 اإلطار (٢) ، فإن ترتيب هذه العناصر على اإلطار قد يكون له عدة تقســيمات وفقـاً لنوعيـة

 العناصر املستخدمة؛ فإذا حددنا أن العناصر املستخدمة هي:
 •نص مكتوب.
 •صورة ثابتة.

 •صورة متحركة.

 فإن اإلطار يف هذه احلالة سيقسم وفقاً ألحباث علم النفس السابق اإلشارة إليها إىل جزأين:

.٢٦٣  ١ ) لندا ل.دافيدوف: :" مدخل علم النفس "، مرجع سابق، ص

ة يف ــج الكمبيوتـر التعليمـي "حتديد املعايري التربوية واملتطلبات الفنية إلنتاج برام : ) مصطفى جودت مصطفى صاحل ٢ 
.٢٣٢ ١٩٩٩، ص  املدرسة الثانوية"، رسالة ماجستري، كلية التربية جامعة حلوان،

 العنصر
 األول

 العنصر
 الثاين

 العنصر
 األول

 العنصر
الثاين
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اجلزء األمين : لعرض املعلومات اللفظية املتمثلة يف النص املكتوب. (١ 
اجلزء األيسر : لعرض املعلومات الغري لفظية واملتمثلـة يف الصـورة الثابتـة (٢ 

 والصورة املتحركة.
 وبالتايل سيصبح لدينا أربعة أوضاع للتنظيم املكاين للجزء األيسر من اإلطار، أي لوضع

 الصورتني جبانب النص على اإلطار كما يلي:
شكل رقم(٥).  ١) الصورة الثابتة يف اليمني، والصورة املتحركة يف اليسار،  كما يف
 ٢) الصورة املتحركة يف اليمني، والصورة الثابتة يف اليسار، كما يف شكل رقم(٦).

 ٣) الصورة الثابتة يف األعلى، والصورة املتحركة يف األسفل، كما يف شكل رقم(٧).

 ٤) الصورة املتحركة يف األعلى، والصورة الثابتة يف األسفل، كما يف شكل رقم(٨).

 نص
 مكتوب

 صورة
 ثابتة

 صورة
 متحركة

 شكل رقم(٥)

 نص
 مكتوب

 صورة
 متحركة

 صورة
 ثابتة

 شكل رقم(٦)

 نص
 مكتوب

 صورة
 ثابتة

 صورة
 متحركة

 شكل رقم(٧)

 نص مكتوب

 صورة ثابتة

 صورة
 متحركة

شكل رقم(٨)
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ــى  ومن مث فعند تصميم اإلطارات اخلاصة بشاشات الربامج املتعددة الوسائل احملتوية عل
 العناصر الثالثة السابقة سيتم وضع هذه العناصر بالكيفية السابقة، أما عن حتديد املكان املناسب

 لكل عنصر منها فهو ما دف إليه الدراسة احلالية.

 مشكلة البحث:

ـادة االهتمام بتصميم برامج الوسائل املتعددة التعليمية زاد بزي  من العرض السابق جند أن
ــاولت العالقـات  أمهية هذه الربامج يف التعليم مما أدى إىل كثرة الدراسات والبحوث اليت تن
ـود يف هذه الربامج ولكن بالرغم من تركيز معظم الدراسات على أمهية وج والبنائية  التصميمية
 النص املكتوب مع الصورة الثابتة يف برامج الكمبيوتر املساعد يف التعليم وكذلك أمهية وجــود
ــة  النص يف ميني الصورة، إال أن البحوث اليت تناولت بالدراسة العالقة بني وضع الصورة الثابت
ــر التعليميـة  ووضع الصورة املتحركة مع النص املكتوب على إطار واحد يف برامج الكمبيوت

 متعددة الوسائل، تكاد تكون نادرة.

 ومن هنا نبعت مشكلة البحث لتجيب على التساؤل الرئيسي التايل:
 "ما أثر العالقة بني التكوين املكاين للصورة الثابتة والصورة املتحركة مــع النـص

ــل  املكتوب داخل إطار واحد يف برامج الكمبيوتر التعليمية متعددة الوسائل وبني التحصي

 الدراسي للطالب؟"

 تساؤالت البحث:

التساؤل الرئيسي السابق تتفرع التساؤالت التالية:  من
ــار- الصـورة ما أثر وضع ( النص ميني اإلطار- الصورة الثابتة وسط اإلط (١ 
ــة  املتحركة يسار اإلطار) يف مقابل وضع( النص ميني اإلطار- الصورة املتحرك

 وسط اإلطار- الصورة الثابتة يسار اإلطار)؟
ــار- الصـورة ما أثر وضع( النص ميني اإلطار- الصورة الثابتة وسط اإلط (٢ 
 املتحركة يسار اإلطار) يف مقابل وضع( النص ميني اإلطار- الصورة الثابتة أعلـ ى

يسار اإلطار- الصورة املتحركة أسفل يسار اإلطار)؟
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ــار- الصـورة ما أثر وضع( النص ميني اإلطار- الصورة الثابتة وسط اإلط (٣ 
ــة  املتحركة يسار اإلطار) يف مقابل وضع (النص ميني اإلطار- الصورة املتحرك

 أعلى يسار اإلطار- الصورة الثابتة أسفل يسار اإلطار)؟
ــورة ما أثر وضع( النص ميني اإلطار- الصورة املتحركة وسط اإلطار- الص (٤ 
 الثابتة يسار اإلطار) يف مقابل( النص ميني اإلطار- الصورة الثابتة أعلى يســار

 اإلطار- الصورة املتحركة أسفل يسار اإلطار)؟
ــورة ما أثر وضع( النص ميني اإلطار- الصورة املتحركة وسط اإلطار- الص (٥ 
 الثابتة يسار اإلطار) يف مقابل وضع (النص ميني اإلطار- الصورة املتحركة أعلـ ى

 يسار اإلطار- الصورة الثابتة أسفل يسار اإلطار)؟
ـورة اإلطار- الص ما أثر وضع( النص ميني اإلطار- الصورة الثابتة أعلى يسار (٦ 
 املتحركة أسفل يسار اإلطار، مقابل وضع (النص ميني اإلطار- الصورة املتحركة

 أعلى يسار اإلطار- الصورة الثابتة أسفل يسار اإلطار)؟

 أهداف البحث:

ــة  يهدف البحث احلايل إىل حتديد أنسب مكان لوضع الصورة الثابتة والصورة املتحرك
 مع النص املكتوب يف إطار واحد على التحصيل الدراسي للطالب .

 أهمية البحث:

 قد تفيد نتائج البحث احلايل:
 ١) مصممي برامج الكمبيوتر التعليمية متعددة الوسائل يف التعرف علــى
 التكوين املكاين املناسب لعناصر الشاشة، يف ضوء ما تسفر عنه الدراسة

 من نتائج، حىت يتم مراعاة ذلك أثناء تصميم هذه الربامج.
 ٢) تقدمي برنامج كمبيوتري تعليمي متعدد الوسائل يف مادة الطباعة اليدوية

بالشاشة احلريرية.
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 المصطلحات:

ــث التكوين املكاين Positional Composition: ويقصد ا يف هذا البح • 

ــل  أنسب مكان لوضع الصورة الثابتة والصورة املتحركة مع النص املكتوب داخ
 اإلطار الواحد الذي يظهر على شاشة برنامج الكمبيوتر التعليمي متعدد الوسائل.

لشكلني أو جتمع  • الوسائل املتعددة Multimedia: تعرفها الباحثة إجرائياً على إا

ـ ة  أكثر من أشكال الوسائل واليت تتضمن النص املكتوب واملسموع، والصور الثابت
 واملتحركة، والرسومات الثابتة واملتحركة، والصوت( موسيقى ومؤثرات صوتية)،

 على شاشة واحدة بطريقة تكاملية ومتفاعلة.

 فروض البحث:

 يف ضوء تساؤالت البحث وأهدافه، وضعت الفروض التالية:
ــالب ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات كالً من : ط  الفرض األول:
 اموعة التجريبية األوىل( واليت استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها النـص ميـني اإلطـار-
ــة التجريبيـة  الصورة الثابتة وسط اإلطار- الصورة املتحركة يسار اإلطار)، وطالب اموع
 الثانية( واليت استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطار- الصورة املتحركة وسـط

 اإلطار- الصورة الثابتة يسار اإلطار) على التحصيل الدراسي للطالب.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات كالً مـن : طـالب  الفرض الثاين:
 اموعة التجريبية األوىل( واليت استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها النـص ميـني اإلطـار-
ــة التجريبيـة  الصورة الثابتة وسط اإلطار- الصورة املتحركة يسار اإلطار)، وطالب اموع
 الثالثة( واليت استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطار- الصورة الثابتة أعلى يسار

 اإلطار- الصورة املتحركة أسفل يسار اإلطار)على التحصيل الدراسي للطالب.
ــالب ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات كالً من : ط  الفرض الثالث:
برجمية تعليمية وضع فيها النـص ميـني اإلطـار-  اموعة التجريبية األوىل( واليت استخدمت
ــة التجريبيـة الصورة الثابتة وسط اإلطار- الصورة املتحركة يسار اإلطار)، وطالب اموع



- - ١٧ 

ـى  الرابعة( واليت استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطار- الصورة املتحركة أعل
 يسار اإلطار- الصورة الثابتة أسفل يسار اإلطار)على التحصيل الدراسي للطالب.

ــالب ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات كالً من : ط  الفرض الرابع:
 اموعة التجريبية الثانية( واليت استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطار- الصورة
ـ يت  املتحركة وسط اإلطار- الصورة الثابتة يسار اإلطار)، وطالب اموعة التجريبية الثالثة( وال
ــار-  استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطار- الصورة الثابتة أعلى يسار اإلط

 الصورة املتحركة أسفل يسار اإلطار)على التحصيل الدراسي للطالب.
ـالب ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات كالً من : ط  الفرض اخلامس:
 اموعة التجريبية الثانية( واليت استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطار- الصورة
ـ يت  املتحركة وسط اإلطار- الصورة الثابتة يسار اإلطار)، وطالب اموعة التجريبية الرابعة(وال
 استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطار- الصورة املتحركة أعلى يسار اإلطـ ار-

 الصورة الثابتة أسفل يسار اإلطار)على التحصيل الدراسي للطالب.
ـالب ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات كالً من : ط  الفرض السادس:
 اموعة التجريبية الثالثة( واليت استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطار- الصورة
ــة  الثابتة أعلى يسار اإلطار- الصورة املتحركة أسفل يسار اإلطار)، وطالب اموعة التجريبي
ـى  الرابعة( واليت استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطار- الصورة املتحركة أعل

 يسار اإلطار- الصورة الثابتة أسفل يسار اإلطار)على التحصيل الدراسي للطالب.

 حدود البحث:

تقدمي النص املكتوب والتعليق الصويت املسموع.  ١) استخدام اللغة العربية يف
 ٢) مقرر الطباعة اليدوية بالشاشة احلريرية الفرقة األوىل شعبة تكنولوجيا التعليم

 بكلية التربية النوعية بالزقازيق.
ــة مـع  ٣) استخدام الصور الثابتة( الرسوم التوضيحية) ولقطات الفيديو احلي

النص املكتوب؛ ألن املوضوع يتطلب عرض توضيحي للعناصر املتعددة.
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 متغيرات البحث:
 •املتغريات املستقلة:وهى مكان وضع كل من الصورة الثابتة واملتحركة، ويوجــد

 يف أربعة مستويات هي:
 Øوسط اإلطار.
 Øيسار اإلطار.

 Øأعلى يسار اإلطار.
 Øأسفل يسار اإلطار.

 •املتغريات التابعة:
 Øمستوى حتصيل املادة العلمية املقدمة من خالل الربامج بعــد املشـاهدة

 مباشرةً.
ــابقة ستقوم الباحثة بتثبيت بعض العوامل، مثل، اخللفية الس  •املتغريات الضابطة:
ـيقى واملؤثـرات ــه، املوس  ملوضوع التعلم، نوع اخلط املستخدم ولونه وحجم
الصوتية، التعليق الصويت املسموع، الكتلة اليت سيشغلها كل عنصر على اإلطار.

 أدوات البحث:

ــى  ١) استبيان يعرض على املتخصصني يف جمال تكنولوجيا التعليم للتعرف غل
 أهم األهداف املطلوب أن حيققها الطالب بعد دراستهم للربامج.

ويطبق مرتان كما يلي:  ٢) اختبار حتصيلي( قبلي- بعدي)،
للطالب، وهدفه التــأكد مـن جتـانس املدخلي  • كاختبار للسلوك

 اموعات التجريبية.
 • كاختبار بعدي، التعرف على مدى حتصيـل الطـالب للجوانـب

املعرفية للربامج.
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 خطوات إتمام البحث:

مسح اإلنتاج الفكري لألدبيات والدراسات السابقة اليت تنـاولت أسـاليب (١ 
ــم تلـك  عرض برامج الكمبيوتر التعليمية متعددة الوسائل، وأساليب تنظي
ـ ح يف بني مكوناا، واالعتماد على نتائج هذا املس البنائية  الربامج، والعالقات

 بناء اإلطار النظري للدراسة.
حتديد األهداف التعليمية العامة املطلوب أن حيققها الطالب من خالل دراسته (٢ 

 للربنامج، وحتكيمها من قبل املتخصصني يف تكنولوجيا التعليم.
ــة" متضمنـة إعداد وحدة دراسية بعنوان " الطباعة اليدوية بالشاشة احلريري (٣ 
ــها  األهداف التعليمية يف صورة سلوكية وحمتوى الربنامج التعليمي، وحتكيم

 من قبل خرباء يف تكنولوجيا التعليم.
ــداف ترمجة حمتوى الوحدة إىل سيناريوهات برامج الكمبيوتر اليت حتقق األه (٤ 
ـ ن مبدئي، وعرضها على جمموعة م  التعليمية، وفقاً للمتغريات البحثية،كنوذج
ـدى  الطالب السابق دراستهم ملوضوع الربنامج( من الفرقة الثانية) لتحديد م

الحتياجام.  صالحية السيناريوهات
إجراء التعديالت املقترحة من قبل الطالب على النموذج املبدئي( السيناريو)، (٥ 
 وعرضها على جمموعة من اخلرباء يف تكنولوجيا التعليم للتأكد من صالحيتها.
وفقاً للتصميم التجرييب للبحث، وعرضها على تصميم أربعة برامج كمبيوترية (٦ 

 اخلرباء يف تكنولوجيا التعليم للتأكد من صالحيتها.
إجراء التعديالت املقترحة من قبل اخلرباء. (٧ 

إعداد الربامج يف صورا النهائية وفقاً ملتغريات البحث. (٨ 
ــة وصالحيـة إجراء جتربة استطالعية دف ضبط أدوات البحث من ناحي (٩ 
ــى الصعوبـات  الربامج لالستخدام من ناحية أخرى، وكذلك للوقوف عل

 واملعوقات اليت قد تواجه الباحثة أثناء إجراء التجربة.
 ١٠) االستفادة من نتائج التجربة االستطالعية و إجراء التعديالت الالزمة على

الربامج  وإعدادها يف صورا النهائية.
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ــات إجراء التجربة األساسية ومعاجلة النتائج إحصائياً للوصول إىل تعميم (١١ 
 ائية.

 عينة البحث:

طالب من طــالب الفرقـة ١٢٠  عينة البحث عبارة عن عينة عشوائية مكونة من
/٢٠٠٥ ــام اجلـامعي  األوىل شعبة تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية بالزقازيق للع
 ٢٠٠٦، يتم تقسيمهم إىل أربعة جمموعات جتريبية، وذلك وفقاً للتصميم التجرييب للبحث.

 التصميم التجريبي:
 يستند البحث إىل التصميم التجرييب التايل:

 جدول رقم(١)
 التصميم التجرييب للبحث

 مكان الصورة

 نوع الصورة

 وسط اإلطار
 (أ)

 يسار اإلطار
 (ب)

 أعلى يسار اإلطار
 (ج)

 أسفل يسار اإلطار
 (د)

 (١+د) (١+ج) (١+ب) (١+أ) صورة ثابتة(١)
ـــــورة  ص

 متحركة(٢)
 (٢+د) (٢+ج) (٢+ب) (٢+أ)

 ووفقاً هلذا التصميم أعدت الباحثة الربامج التالية:
ـار،  ** برنامج توضع فيه الصورة الثابتة يف وسط اإلطار، والصورة املتحركة يف يسار اإلط

 كما يف شكل رقم(٤) السابق.
ـار،  ** برنامج توضع فيه الصورة املتحركة يف وسط اإلطار، والصورة الثابتة يف يسار اإلط

كما يف شكل رقم(٥) السابق.
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ــفل  ** برنامج توضع فيه الصورة الثابتة يف أعلى يسار اإلطار ، والصورة املتحركة يف أس
 يسار اإلطار، كما يف شكل رقم(٦) السابق.

 ** برنامج توضع فيه الصورة املتحركة أعلى يسار اإلطار، والصورة الثابتة يف أسفل يسـ ار
كما يف شكل رقم(٧) السابق. اإلطار،
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  الفصل الثاين
  التصميم البصري لشاشات برامج الوسائل املتعددة

  
  :مقدمة

تعتمد برامج الوسائل املتعددة على تعدد صور معاجلة املعلومة الواحدة مما يؤدي إىل تنوع 
ومعىن هذا أن هذه الربامج تعد مبثابة قوالب متعـددة   )١(طرق تقدمي املوضوعات ذه الربامج

ـ موضوعة يف صيغة رقمية يتم تصميمها وختزينـها  ... وت،للمحتوى ـ نص، صورة، ص 
، حيث تعتمد هذه )٢(وعرضها عن طريق الكمبيوتر وقدراته املتطورة، وتستخدم بطريقة تفاعلية

املستخدمة فيها من خالل تطبيق واحد جيعـل  _ الربامج على التفاعل بني الوسائل ـ القوالب 
  .)٣(علوماتأدائها أكثر جاذبية ملستخدميها كنظام للم

  
ويتم تفاعل املتعلم واتصاله مع الربنامج من خالل شاشة متكنه من الـدخول لوظـائف   

؛ حيث تعرف حمتويات هذه الشاشة بأا كل )٤(الربنامج من خالل الفأرة والقوائم واأليقونات
، )٥(ما يعرض على املتعلم يف حلظة معينة وكل ما سوف يتعامل من خالله بتفاعلية مع الربنامج

وعندما تكون هذه الشاشة متعددة الوسائل فهذا يعين  أا تستخدم املزج بـني أكثـر مـن    

                                                
١) Dan R. Olsen, Jr.: "Developing user interfaces", Morgan Kaufmann Publishers, San 

Francisco, ١٩٩٨, P. ٢١. 
، رسالة "ارقة ألساليب التحكم يف فاعلية عناصر تصميم برامج الكمبيوتر التعليميةالتأثريات الف": نبيل جاد عزمي) ٢

 .٩٥، ص ٢٠٠٠دكتوراه، كلية التربية، جامعة حلوان، 
)٣ Alaa Eldin Mohamed El Ghazali: "Interactive multimedia development in the Arab 

world", in, Towards the development of Arabic electronic information resources to meet 
challenge of civilization, proceedings of the fourth scientific conference of information 
systems and computer technology, Cairo: ١٢-١٠ December ١٩٩٩, editor Mohamed m. el 
Hadi, Academic Bookshop, p. ١٨٢. 

٤ )  
  Roger Crawford: " Information System and Information Technology”, 

longman, England, ١٩٩٥, p.١١. 
  Bonnie O'Day: "Guidance from the Graphical User Interface (GUI) 

Experience: What GUI Teaches About Technology Access", Washington, 
National Council on Disability, March ١٩٩٦ ,٢٨, P. ٣. 

  Tony cawkell: op., cit., p.٤٤١. 
   

 .٣١، ص ٢٠٠١، المنیا، دار الھدى للنشر والتوزیع،  "التصميم التعليمي للوسائط املتعددة" : نبیل جاد عزمي)  ٥
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يف  )١(وسيلتني من الوسائل املختلفة واليت تشمل النص والصورة والصوت واحلركة والفيـديو 
عرض املعلومات على شاشة واحدة؛ ويتطلب ذلك مراعاة حسن تصميم هذه الشاشة حـىت  

  .تبدو فعالة للمتعلم 
  :تصنيف الوسائل املتعددة يف برامج الكمبيوتر التعليمية

  :)٢(ميكن تصنيف الوسائل املتعددة يف برامج الكمبيوتر التعليمية وفقاً للتصنيفني التاليني
  -: الوسائل املستوحاة مقابل الوسائل املركبة أو املؤلفة -١

ـ (وهذا التصنيف يفصل بني املعلومات املستوحاة من العامل احلقيقي ل الصـور الثابتـة   مث
مثل (وبني املعلومات اليت تؤلف أو تركب بواسطة الكومبيوتر) والصور املتحركة والصوت

ويقترح هذا التصنيف أن نظـام الوسـائل   ) النص املكتوب والرسوم الثابتة و املتحركة 
  ٠املتعددة أو التطبيق املتعدد الوسائل البد وأن حيتوي علي أكثر من وسيلة واحدة مؤلفة

 -: )٣(وسائل املنفصلة مقابل الوسائل املستمرةال -٢
أي الوسائل اليت تستخدم ( وهذا التصنيف يفرق بني الوسائل املعتمدة علي احليز أو املكان

_ وبني الوسائل اليت تعتمد علي الزمن _ مثل النص والصور والرسوم_ )البعد املكاين فقط
  ٠مثل الصوت والصور املتحركة والرسوم املتحركة

سائل املستمرة تستخدم عندما يتطلب العرض االستمرار فيعرض الصوت أو احلركـة  فالو
  ومن ناحية أخري يكون هناك اعتماد دقيق علي الوقت بني املعلومات حبيث

أي أن الزمن يعترب جزء مـن   -إذا اختلف الوقت أو تتابعت العناصر فان املعين سيتبدل
  .سائل املعتمدة علي الفرصداللة الوسائل املستمرة حيث يطلق عليها الو

وعلي العكس فان النص، والرسوم والصور الثابتة تسمي وسائل منفصـلة حيـث أن   
عناصر املعلومات اليت تقدم من خالهلم ال تعتمد علي الوقت بصفة أساسية، بل ميكن تصميمها 

                                                
)١  

  Vivi Lachs: "Making multimedia in the classroom: a teachers' guide", 
Routledge Falmer, London, ٢٠٠٠, p.p.٢,٣. 

  Roger Crawford: op., cit., p. ١٣٨.  
٢ ) Francois Fluckiger: "Understanding networked multimedia: applications and 

technology", person education limited, London,١٩٩٥ , p.٨. 
٣) Francois Fluckiger: Op.,Cit. , p.p. ٤٣:٤٤. 
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الوسـائل  وفقًا لتزامن أو تتابع األحداث بشرط بقاء املعين، أي أن الوقت ال يعترب جزًءا مـن  
  .املنفصلة

واالجتاه احلديث حياول الدمج بني الوسائل املستمرة والوسائل املنفصلة حـىت تسـتغل   
إمكانيات نظم الوسائل املتعددة أفضل استغالل وذلك عن طريق املزج بني كل مـن الـنص   
والصور يف عرض معتمد علي الوقت، ولتوضيح ذلك مبثال نعترب أن العرض متعدد الوسـائل  

  -:موجود علي شاشة وهو التايل
ثواين يلحق بنص أطول   ٣قليل من النص من املمكن أن يظهر أوال كعنوان رئيسي وبعد 

ويتبع هذا النص صورة ثابتة مع نص شارح هلا ومتزامن معها مصحوبا بالصوت ويتبع ذلـك  
اختالف  بتتابع فيديو وبالتايل يكون هناك تزامن بني النص والصور الثابتة واملتحركة حبيث أن

  .هذا التزامن يبدل املعين
ووفقاً هلذا التصنيف فإن الربنامج البد أن حيتوي على واحدة أو أكثر من الوسائل املعتمدة 

  .على الزمن وعلى األقل واحدة من الوسائل املعتمدة على املكان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

ة الوسائل ميكـن  وبالتايل فالوسائل املتعددة اليت ميكن أن حتتويها شاشات الربامج متعدد
  :إجيازها يف الشكل التايل

  

صور 
 متحركة

  منفصل
 )تعتمد على املساحة(

رسومات  صوت
 متحركة

رسومات 
 ثابتة

 نص

  مستمر
 )يعتمد على الوقت(

  مستوحاة من
 العامل احلقيقي

مؤلفة / مركبة 
 بالكمبیوتر

المصد
 ر

 صور ثابتة

  ) ٩(شكل رقم 
 تصنيف الوسائل املتعددة
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  )١٠(شكل رقم

  حمتوى شاشات برامج الوسائل املتعددة
  

  :ومن مث جند أن لتصميم الشاشة شقني ومها
وخيتص بوضع الصوت واملوسيقى واملؤثرات الصوتية وشروط  :تصميم مسعي  

 .ناسب الستخدامهموضع واختيار كل منهم يف الشاشة مبا يف ذلك التوقيت امل
وهو املختص بوضع الصور بأنواعهـا والـنص املكتـوب،    : تصميم بصري  

 .والعناصر املرئية، وهو ما يقوم البحث التايل بدراسته
  

عنـدما أكتشـف    ١٩٧٩وقد ظهر االهتمام بالتصميم البصري لشاشات الربامج عام 
امج اليت مت التعاقد عليها ـ  فقط من الرب% ٢مكتب احملاسبة العمومي يف الواليات املتحدة أن 

وفقاً حلاجة الواليات املتحدة ـ هي اليت استخدمتها احلكومة كمـا تسـلمتها بـدون أي     
فلم يتم استخدامها % ٩٥استخدمتها بعد تعديالت كبرية جداً، أما باقي % ٣تعديالت، وأن 

ـ  ، )١(تخدمنيعلى اإلطالق وكان ذلك نتيجة لعدم مناسبة شاشات هذه الربامج ملتطلبات املس
                                                

١) Meera Blattner: "interactive multimedia user interface”, in, hand book of internet and 
multimedia: systems and applications, editor-in-chief Borko Furth, florida, crc and ieee 
press, ١٩٩٩, p٧٢. 

 الصور النصوص الصوت

 مؤثرات صوتية موسيقى ثابتة متحركة مكتوبة مسموعة

 يةفوتوغراف

 رسومات

 فيديو

 رسوم متحركة

 ثنائية األبعاد ثالثية األبعاد

  احملتوى األساسي لشاشات برامج
 الوسائل املتعددة
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ومن ذلك احلني أصبح هناك اهتمام بالتصميم البصري للشاشات اخلاصة بالربامج التعليميـة  
متعددة الوسائل، اهتماماً تربوياً وفنياً وإدراكياً حىت حيقق األهداف اليت صمم من أجلها، كما 

ـ  ة مـن  أصبح هناك معايري ومبادئ توجب مصممي الربامج بااللتزام ا وذلك وفقاً موع
  .اخلطوات واإلرشادات اليت يتبعوا يف تصميمهم

  
  :للتصميم البصري األسس التربوية

  
للتصميم البصري أسس تعترب مبثابة أفكار أو مفاهيم متيز خصائص التصـميم البصـري   

حيث تسـاعد  ) ١(وتساعد على جعل الصور البصرية تسر ومثرية للنظر إليها، وحمققة ألهدافها
، ومن األسس الواجب مراعاا )٢(يم أو ترتيب العناصر اهليكلية للتصميمهذه األسس على تنظ

للتصـميم   هناك األسـس التربويـة   عند تعدد الوسائل يف شاشات برامج الكمبيوتر التعليمية
  :مثل البصري
  

  :Simplicityالبساطة  .١
أي  تعترب البساطة اليت ال ختل باملعىن أو بتحقيق األهداف واملهام من أهم شروط جنـاح 

وسيلة تعليمية، وعندما نتحدث عن استخدام الوسائل املتعددة لتكوين وسيلة واحدة، وهـي  
الربنامج التعليمي، فهذا سبب أدعى ألمهية توافر شرط البساطة يف تصميم كل عنصـر مـن   

؛ )٣(عناصر الوسائل املتعددة يف الربنامج وبصفة خاصة على واجهة تفاعل املستخدم مع الربنامج
ألنه كلما كانت الشاشة معقدة أو مزدمحة كلما كان من الصعب على املستخدم فهمها ونظراً 

                                                
١ ) principles of visual design: harmony: 

http://www.people.memphis.edu/~kjob/wbi/Lesson١_٢.html 
 
٢ ) Art, Design, and Visual Thinking: 

http://char.txa.cornell.edu/language/principl/rhythm/rhythm.htm 
 
 
حتديد املعايري التربوية واملتطلبات الفنية إلنتاج برامج الكمبيوتر التعليمية يف املدرسة ": مصطفى جودت مصطفى صاحل) ٣

 .٢١٥ص ، ١٩٩٩لية التربية، جامعة حلوان، ، رسالة ماجستري، ك"الثانوية

http://www.people.memphis.edu/~kjob/wbi/Lesson
http://char.txa.cornell.edu/language/principl/rhythm/rhythm.htm
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تقدمي األشكال البصرية البسيطة حىت جيعل الربنـامج سـهل   ، كان البد من )١(والتفاعل معها
؛ )٣(ومن مث جيب أن تكون الشاشة سهلة عند النظر إليها وعند قراءـا ؛ )٢(التعلم واالستعمال
كان العرض مبسط وسهل أدى ذلك إىل زيادة القدرة على استيعابه وحتصيل  ذلك ألنه كلما

، مع مراعاة أال تـؤثر هـذه   )٤(اهلدف منه بأعلى كفاءة ممكنه مع االحتفاظ به لفترات طويلة
واجهة التفاعل ،كذلك جيب أن يكون التصميم منظَّم وقوي مبـا فيـه    البساطة على تطوير

  .)٥(هة أمراً سهالً ويعرض كل املعلومات اليت جيب أَن تعرضالكفاية جلعل التعامل مع الواج
  

ولتحقيق عنصر البساطة يف شاشات الربنامج البد أن تكون كل شاشة فيه ممثلة لفكـرة  
واحدة واضحة للمستخدم، وأن يكون الرمز املستخدم اـ سواء كان لفظي أو غري لفظي ذو 

  .)٦(معىن موثوق به للمتعلم
  

، بينمـا  %٤٠ات أن معدل فهم الشاشات عالية الكثافة ال يتجاوز وقد أثبتت الدراس
، وهذا ما يوجب على املصمم أن ) ٧(%٦٢معدل فهم الشاشات ذات الكثافة احملدودة يتجاوز 

أن يراعي االقتصاد يف استخدام اخليارات وخصائص التحكم واالقتصار على ماهو ضـروري  

                                                
١) Scott W. Ambler: "User Interface Design: Tips and Techniques", Cambridge University 

Press, ٢nd edition, http://www.ambysoft.com/userinterfacedisgn.pdf, p. ٣ 
)٢  

  Ken Perlin, Jon Meyer:" Nested User Interface Components", NYU Media 
Research Lab, Department of Computer Science, Broadway, 
http://mrl.nyu.edu/publications/nesteduser/nesteduser.pdf 

  David P. Lanter, Rupert Essinger: " User-Centered Graphical User 
Interface Design for GIS", National Center for Geographic Information and 
Analysis, Report ٦-٩١, 

 http://www.ncgia.ucsb.edu/Publications/Tech_Reports/٦-٩١/٩١.pdf 
  

٣)  Vivi Lachs: Op: Cit., p.٧١ 
، ص ١٩٩٥، املنصـورة،  )٧سلسلة تكنولوجيا التعليم؛ (، ١، ج "التعليمية التخطيط وإنتاج املواد": أمحد حامد منصور) ٤

١٢. 
)٥  Brad chapman: " How to write a user interface for piper", ٢٠٠٠,   

http://www.bioinformatics.org/piper/documentation/uil٢dl.pdf 
ص ، ١٩٩١، دار إحياء التراث اإلسالمي، ١، ط "ولوجيامفهوم الوسائل التعليمية والتكن": مصطفى حسن عبد الرمحن) ٦

١٤٦. 
٧) Scott W. Ambler: Op: Cit., p. ٣ 

http://www.ambysoft.com/userinterfacedisgn.pdf
http://mrl.nyu.edu/publications/nesteduser/nesteduser.pdf
http://www.ncgia.ucsb.edu/Publications/Tech_Reports/
http://www.bioinformatics.org/piper/documentation/uil
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أيضاً أن يقـوم بتقسـيم الشاشـة إىل     ، ليس هذا فحسب، بل يوجب عليه)١(لتوجيه العرض
  .)٢(شاشتني أو أكثر إذا بدت الشاشة مزدمحة حبقائق هامة ال ميكن إجيازها أو إخفائها

  
  :unityالوحدة  .٢

وهي العالقة بني العناصر البصرية اليت تساعد كل العناصر علـى أن تعمـل سـوياً يف    
  .طرازات تكمل كل منها األخر

؛ فعندما )٣(تنظيم الصورة البصرية وتسهيل الشرح والفهموتساعد الشاشة املوحدة على 
تكون الصورة البصرية يف الربنامج التعليمي موحدة بشكل بصري فإن املتعلم يفهم بسـهولة  
أكثر ألنه يرى بيئة ثابتة ومتوقعة، على عكس الشاشة املشوشة اليت يصعب فيها رؤية العالقات 

  )١١(، شكل )٤(وق عملية التعلم باستخدامهااملوجودة بني أجزائها املختلفة؛ مما يع
  
  
  

  
  

  
  
  )١١(شكل

 التنظيم البصري ووحدة الصورة
 

                                                
، عدد خاص باملؤمتر العلمي السابع "الفائقة التفاعلية وإنتاجها/ معايري تصميم نظم الوسائل املتعددة ": حممد عطية مخيس) ١

، ٢الواقع واملـأمول، ج :نولوجيا التعليم يف املدارس واجلامعاتتك للجمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم بعنوان منظومة
 .٣٩٤، ص ٢٠٠٠، صيف ٣، ك١٠مج

٢) Robert S. Tannenbaum: " Theoretical Foundations of Multimedia”, computer science press, 
new york , ١٩٩٨, p. ٤٢٠. 

٣ ) Ken Perlin, Jon Meyer:" Nested User Interface Components", Nyu Media Research  Lab, 
Department of Computer Science, Broadway,  
http://mrl.nyu.edu/publications/nesteduser/nesteduser.pdf  

 
 

٤ ) principles of visual design: harmony: Op: Cit. 

  شاشة منتظمة شاشة مشوشة

http://mrl.nyu.edu/publications/nesteduser/nesteduser.pdf
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 :Clarity الوضوح  .٣
يتيح استخدام الوسائل املتعددة يف برامج الكمبيوتر الفرصة لتكامل األشكال املتعـددة  

ما يـنجح  فعنـد  ،)٢(وعرضها بوضوح على الشاشة مما خيلق بيئة تعليمية فعالة )١(للمعلومات
العرض يف تقدمي الرسالة وما ا من معاين على حنو سريع ودون غموض فإن املتعلم يصبح قادر 

، ويؤثر الوضوح يف فاعلية الربنامج وذلك ألنه كلما )     ٣( على رؤية التفاصيل واضحة وسهلة
 )٤(عليـة كان اهلدف واضحا عند املتعلم  ومرتبطاً بواقعه وحاجاته كلما جاء التعلم أكثـر فا 

  :)٥(ويتحقق الوضوح من خالل
 .عدم تكرار املعلومات دون حاجة لذلك  
توظيف الوسائل املستخدمة بطريقة صحيحة حبيث تضيف كل وسيلة معلومـة    

جديدة للمستخدم وال تكرر ما تقدمه الوسائل األخـرى املسـتخدمة علـى    
 .الشاشة

وظائفـه بصـورة    تقدمي التعليمات واإلرشادات اخلاصة باستخدام الربنامج أو  
 .مباشرة

عرض كل العناصر الضرورية يف أماكن واضحة حبيث يسـتطيع املسـتخدم أن     
 .)٦(يصل إليها بسهولة بدون اإلفراط يف البحث عنها

جتنب عرض املعلومات املبتورة أو الناقصة، مع التأكد من أن املعلومات املقدمـة    
 .)٧(معربة بالفعل عن الفكرة أو اهلدف األساسي

الغموض واللبس ومستوى الصعوبة يف كل املعلومات املعروضـة علـى   جتنب   
 .)١(الشاشة، مع مراعاة االتساق فيما بينها دون تعارض أو تناقض

                                                
١) Alaa Eldin Mohamed El Ghazali: Op: Cit., p.١٨٤ 

أثر اختالف مستويات الرجع يف برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل وأساليب تقدميـه علـى   ": فايد صاحل حممود حممد )٢
 .٧، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة حلوان، ص "التحصيل الدراسي وزمن التعلم

 .٣١٩،ص ١٩٩٢، القاهرة، دار التراث اإلسالمي،"اإلنتاج التلفزيوين وفنون اإلخراج": كرم شليب) ٣

، عمان، دار الفكر للطباعـة  ٢، ط١سلسلة املصادر التعليمية؛ ،"مدخل إىل تكنولوجيا التعليم" :عبد احلافظ حممد سالمة) ٤
 .٨٤. ، ص١٩٩٨والنشر والتوزيع، 

٥) Vivi Lachs: Op: Cit., p.٧٢. 
٦ ) Robert S. Tannenbaum: Op: Cit., p. ٤٠٠. 

 .٣١٩مرجع سابق، ص : كرم شليب) ٧
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استخدام الكلمات املعربة واملعروفة بكلمات الربجمة؛ مبعـىن أن تكـون هنـاك      
  :)٢(كلمات موحدة يعرفها كل من املصمم واملستخدم مثل

 
  )٢( رقم جدول

  .الكلمات املستخدمة يف الربجمة         
  

  املعىن الكلمة
 

وجودها 
 على زر

وجودها 
 يف قائمة

مفاتيح 
 اختصارها

ما ميثلها يف لوحة 
 املفاتيح

ok   قبول البيانـات أو
املعلومات املقدمـة  
ــن  ــال م واالنتق

 الشاشة

  
 توجد

  
 ال توجد

  
 ال توجد

 
(Return) or  

 
 (enter) 

cancel  عدم قبول البيانات
و املعلومـــات أ

املقدمة واالنتقـال  
 .من الشاشة

  
  توجد
 

  
 ال توجد

  
 ال توجد

  
  
Esc  
  
 

Close  إغالق املهمة احلالية
ــتمرار يف  واالسـ
العمل بالربنامج مع 
ــاء ظهــور   إ

 .البيانات

  
  
 توجد

  
  
 توجد

  
  
  

Alt + c  
 

  
 ال توجد

Exit  إغالق الربنامج أو
 .التطبيق

  توجد ال توجد
Alt + x 

 
Alt+f٤ 

                                                                                                                              
 .١٦٤، ص ٢٠٠٠، املنيا، دار اهلدى للنشر والتوزيع،  "إشكاليات حول تكنولوجيا التعليم"  :د أمنيزينب حمم)  ١

٢ ) James Hobart: " Principles of Good GUI Design", 
/Monitor/v٠١n٠٣/ar_ihc٢.htmwww.iie.org.mxhttp:// 

 

http://www.iie.org.mxhttp://
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  املعىن لكلمةا
 

وجودها 
 على زر

وجودها 
 يف قائمة

مفاتيح 
 اختصارها

ما ميثلها يف لوحة 
 املفاتيح

Help  طلــب مســاعدة
 .التطبيق للتسهيل

   توجد توجد
Alt + h 

 
F١ 

Save  ــات ــظ البيان حف
املدخلة والبقاء يف 

 .نفس الشاشة

  
 توجد

  
 توجد

  
  

Alt + s 

 
 
 

Shift+f٢ 

Save 
as  حفظ البيانات باسم

 .ديدج
 Alt + a F١٢ توجد ال توجد

Un do  تراجع عن أداء أخر
 .خطوة

 Alt + u Ctrl + z توجد ال توجد

Cut  ــرف ــع األح قط
 .املظللة

 Alt + t Ctrl + x توجد ال توجد

Copy  نســخ األحــرف
 .املظللة

 Alt + c Ctrl + c توجد ال توجد

Past  
 

لصق ما مت قطعه أو 
نسخه يف املكـان  

 .احملدد

  
 جدال تو

  
 توجد

 
Alt + p 

 
Ctrl + v  

  
  
 

  
وبالتايل نرى أن مفهوم الوضوح يف شاشة الربامج متعددة الوسائل يرتبط مبدى تـوافر  
البساطة والوحدة يف الشاشة، فكلما كانت الشاشة بسيطة وموحدة كلما كانـت واضـحة   

  .ومفهومة للمستخدم، والعكس صحيح
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 :Varityالتنوع  .٤
تخدام السهولة والصعوبة عند تنـاول األفكـار والطـرق    يقصد بالتنوع التدرج يف اس

  .)١(والوسائل املختلفة لعرض نفس القاعدة أو املفهوم املراد تعلمه
فالربامج التعليمية الكمبيوترية تقدم إىل فئات خمتلفة من املتعلمني لـديهم احتياجـات   

التفاعل مع الوسـائل   وفروق فردية يف طريقة استقبال املادة التعليمية وكذلك يف قدرم على
، ومن مث فإن من أهم شروط استخدام تعدد الوسائل يف برامج )٢(املستخدمة لشرح هذه املادة

الكمبيوتر أن جيعل هذا التعدد من الربنامج بيئة تعلم متنوعة جيد فيها كل متعلم مـا يناسـبه،   
القدرات العقليـة   وذلك عن طريق توفري جمموعة من البدائل واخليارات اليت تعمل على إثارة

واملعرفية للمتعلم، فاملتعلم ميكنه استيعاب املعلومات عن طريق التنوع يف أساليب تقدميها ما بني 
الصور املتحركة والصور الثابتة مع النصوص املكتوبة واملسموعة واملوسيقى واملؤثرات الصوتية 

ابة تشكيلة من املثريات الـيت  والرسومات والتكوينات اخلطية بأشكاهلا املختلفة، واليت تعد مبث
، مما يسهل عليه التعلم واإلجناز مع مراعاة أن يشمل التنوع تنـوع  )٣(ختاطب حواسه املختلفة
  :)٤(الوسائل يف كل ما يلي

 .Instruction Gamesتنوع الوسائل املستخدمة يف اإلثارة كاأللعاب التعليمية   
 .Different Tutorialsيباتتنوع الوسائل املستخدمة يف تقدمي األمثلة والتدر  

تنوع الوسائل املستخدمة يف إجراءات التشخيص والعالج واإلثـراء والتقـومي     
Diagnostic/ Proscriptive & Enrichment processor. 

 Summative Evaluationتنوع الوسائل املستخدمة يف تقدمي التمارين  
  

                                                
التحليل البعدي لنتائج البحوث اليت تناولت فاعلية أساليب استخدام الكمبيوتر يف تعلـيم  "  :علي إمساعيل سرور البص) ١

 . ٧، ص ٢٠٠١، ١، ك١١جملة تكنولوجيا التعليم، مج، "وتعلم الرياضيات

رسـالة   ،"توظيف الوسائل التعليمية يف الربامج التليفزيونية التعليمية يف مجهورية مصـر العربيـة   ":حممد جمد الشر بيين) ٢
 .٧٣، ص ٢٠٠٠ماجستري، كلية التربية، جامعة حلوان، 

) البترونات(فاعلية استخدام الكمبيوتر يف التعليم الفردي مقارناً بالكتيب املربمج يف تعلم النماذج ": جمدة مأمون سليم )٣
 .١٣٠، ١٢٩ص . ، ص١٩٩٨، رسالة دكتوراه، كلية االقتصاد املرتيل، جامعة حلوان، "املسطحة الورقية

استخدام احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات : سلسلة تربويات احلاسوب( ، "تربويات احلاسوب": إبراهيم عبد الوكيل الفار )٤
 .١٥٦، ص ١٩٩٨القاهرة، دار الفكر العريب،  ،) ١يف التربية؛
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سيلة ومدى قدرا علـى  ويعتمد تنوع الوسائل املستخدمة يف الشاشة على سعة كل و
  . حتقيق اهلدف املرجو من استخدامها

  
 : consistencyاالتساق .٥

يقصد باالتساق أن تكون الشاشة مألوفة لدى املتعلمني ومتسقة مع باقي التطبيقـات  
اليت يستخدموا، وال يعين ذلك عدم التجديد يف تصميم الشاشة ولكنه يعين عـدم  

  .)١(الواجهة شاذة أو غريبة ومن مث يهملها املتعلم املغاالة يف التجديد حىت ال تبدو
 : Integrationلتكاملا .٦

يعترب التصميم اجليد مبثابة جهد منظم يهدف إىل جتميع كل العناصر اليت ختدم اهلـدف  
،حيث ال تعتمد برامج الوسائل املتعددة على وسيلة واحـدة  )٢(النهائي يف وحدة كلية متكاملة

اد ال خيلو أي تعريف لربامج الوسائل املتعددة من شرط التكامل بـني  لنقل املعىن، وبالتايل يك
علـى أـا   )٣()فتح الباب عبد احلليم سيد(الوسائل املستخدمة يف هذه الربامج، فمثالً يعرفها 

مىن حممـود  (عبارة عن التكامل بني وسيلتني أو أكثر من وسائل االتصال والتعليم، وتعرفها 
امج للتعليم الذايت جتمع بني أكثر من وسيلتني من الوسائل التعليميـة  على أا بر )٤()حممد جاد

بأا أي دمج بني وسيلتني أو أكثر يعرض يف شـكل   )٥()Nigel Chapman(بتكامل، ويعرفها 
حبيث ختدم هذه الوسائل الفكرة أو اهلدف املراد توصـيله  رقمي متكامل على شاشة واحدة؛ 

  .هذا العنصر لنجاح برامج الوسائل املتعددة ، وهذا ما يربز أمهية )٦(للمتعلم
  

  :وختتلف برامج الوسائل املتعددة اختالفا كلياً عن كل من 
                                                

١ ) James Hobart: Op. , Cit. 
 .١٣، ص٢٠٠١القاهرة،  ،"الفن والتصميم" : إمساعيل شوقي إمساعيل ٢)

 ، القـاهرة، ١ ،"الوسائل املتعددة يف حجرات الدراسة: حنو فهم أفضل لتكنولوجيا التعليم": فتح الباب عبد احلليم سيد )٣
 .١٦٧، ص ١٩٩٥، ٥مج، ٣ك سلسلة دراسات وحبوث، جملة تكنولوجيا التعليم،

ى الرسوم والصـور املتحركـة يف تعلـيم    فاعلية برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل القائمة عل": مىن حممود حممد جاد )٤
 .٩، ص٢٠٠١، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة حلوان، "املهارات احلركية

٥) Nigel Chapman, Jenny Chapman: " Digital Multimedia", John wiley& sons, ٣rd ed, 
٢٠٠٠, p. ١٢. 

، املركز القومي للبحوث " دراسة تقوميية: قبل اجلامعيإدخال التكنولوجيا يف مرحلة التعليم " :فتحي مصطفى رزق ) ٦
   .٩٧، ص ٢٠٠١التربوية والتنمية ، شعبة حبوث التخطيط التربوي، القاهرة، 
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الكتاب الذي يكون النص فيه هو املفتاح الذي حيمل كل املعلومات والذي يوضح مـن    
 .خالله املفاهيم املختلفة

 .ورة أو عرض مرئيالعمل الفين الذي تتحول فيه الفكرة املدركة أو املتخيلة إىل ص  
 .العمل اإلذاعي الذي يكون تأثري الصوت واللغة فيه هو الشارح لإلحساس والناقل للقصة  

  
هو أن تكمل وظيفة التسجيل الصـويت أو   )١( )(Mathew Mitchellوالتكامل كما يعرفه 

  .النص باستخدام الصور
ـ وسائط لنقل لغة للتفاهم وتعترب الوسائل التعليمية يف الربامج التعليمية متعددة الوسائل  

ـ هذه اللغة إما أن تكون متتابعة مثل اللغة اللفظية واملوسيقى والصور املتحركة و لغة اإلشارة 
أو تكون غري متتابعة مثل الصور الثابتة والرسوم والنماذج، وتعتمد استراتيجية التعليم مبعاونـة  

معـاً اسـتخداماً   ) املنفصـلة ( ري املتتابعةوغ) املستمرة( الكمبيوتر على استخدام اللغة املتتابعة
ال يوجد يف برامج الوسائل املتعددة وسيط  ، ومن مث جند أنه)٢(متكامالً داخل الربنامج التعليمي

بعينه هو املفتاح؛ بل على العكس متاماً يعترب عرض الوسائل املتعددة األكثر جناحاً هو الـذي  
جزاء، لكل منها دوره الذي يكمـل غـريه مـن    يعترب الوسائل املستخدمة فيه جمموعة من األ

األجزاء للحصول على الكل، فالصورة خترب جبزء من املعلومة، والنص يعطي املزيد، والصوت 
يضيف شيء آخر وهكذا ال يكرر أحدهم اآلخر بل يضيف إليه جزء جديد من اخلربة الكلية 

، )٣(عرض الكلي للمعلومـة للمعىن، حبيث إذا مت حذف جزء من هذه األجزاء ال ميكن فهم ال
وهذا معناه استخدام كل وسيلة كجزء أساسي يف الربنامج وليس شيء كمالياً ميكن االستغناء 

وهذا ما خيلق ترابط بني كافة املكونات يف التصميم البصري، وهو ما يعرف بالتناسـق   )٤(عنه
Harmony )١(.  

                                                
١) Mathew Mitchell: " Constructing Multimedia: Benefits of Student-Generated 

Multimedia on Learning", Interactive multimedia electronic journal of computer-
enhanced learning, wake forest university, 
http://imej.wfu.edu/articles/٢٠٠٣/١/٠٣/index.asp 

 
مطابع روز الیوسف ،" رؤیة في تحدیث وسائل تعلیمنا بالتكنولوجیا الصغیرة:"مصطفى سید عثمان، أمینة سید عثمان)  ٢

 .٧٥، ص ١٩٩٤الجدیدة، 
٣) Vivi Lachs: Op: Cit.,p.p.٦٠:٦١ 

٤ (  
  .٥٥، ص ١٩٩٠، القاهرة، دار املعارف، "توظيف تكنولوجيا التعليم": فتح الباب عبد احلليم سيد  

http://imej.wfu.edu/articles/
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مىن حممـود  (، و)٣()مصطفى جودت(، و)٢()رجب السيد عبد احلميد(ويتفق كل من 
على تعريف التكامل بأنه عبارة عن املزج بني عدة وسائل خلدمة فكرة أو مبدأ  )٤()حممد جاد

عند العرض، بشرط أال يتم ذلك يف شاشات منفصلة بل يتم على شاشة واحدة مع مراعـاة  
الوسـائل  الدقة يف اختيار الوسائل املناسبة لنوعية املعلومة وللطالب املستفيد حبيث تظهر هذه 

وتعرفـه    ،)٥(على شكل خليط أو تركيبة متوافقة على شاشة الكمبيوتر جبودة ووضوح عايل
بأنه عبارة عن احتاد جلميع عناصر الربنامج ووحداته لتقدمي صورة مثلى  )٦()زينب حممد أمني(

له، حبيث ال تطغى وحدة على أخرى من حيث األمهية، وهذا ما يعين أنه كلما كان استخدام 
وسيلة يتم بشكل متكامل مع باقي الوسائل يف الربنامج كان ذلك أكثر فائدة  وأكثر فعالية يف ال

  .)٧(حتقيق األهداف
يف توصيل املعلومة املقدمـة وحتقيـق    -املكونة للربنامج -ويعترب تكامل الوسائل املتعددة

احتـواء   اهلدف من الربنامج من أهم املميزات املعربة عن جناح هذا الربنامج؛ حيـث أن 
برامج الوسائل املتعددة علي النصوص والعروض البصرية والصور والصوت واملوسـيقي  
والرسوم املتحركة والفيديو بصورة موحدة ومدجمة ومتفاعلة جيعلها مثرية الهتمام املتعلمني 
وجيعل خربام ا ذات اثر باق وتزودهم باخلربات التعليمية  الالزمة لتحقيـق أهـداف   

  .)٨(التعليم

                                                                                                                              
، تقدمي توفيق أمحد مرعي، عمان، دار املسرية للنشـر ،  "تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيق": حممد حممود احليلة  

 .١٥٥،ص ١٩٩٨
١ ) Principles of visual design: harmony: op., cit. 

فاعلية استخدام تكنولوجيا الوسائل املتعددة يف تنمية مهارات الرسم العلمي لدى الطـالب  ": رجب السيد عبد احلميد) ٢
 .١٥٩، ص ١٩٩٧، يناير١، ع٣، دراسات تربوية واجتماعية، مج"املعلمني

 .١٦٩مرجع سابق، ص : مصطفى جودت مصطفى صاحل) ٣

 .١٣مرجع سابق، ص  :حممد جادمىن حممود  )٤

٥ (  
 .٧٠مرجع سابق،ص : صاحل حممود حممد فايد  
 .٢٦٧،مرجع سابق، ص" التصميم التعليمي للوسائط املتعددة: " نبيل جاد عزمي  

 . ٢٠٨، مرجع سابق، ص " إشكاليات حول تكنولوجيا التعليم: " زينب حممد أمني) ٦

 .١٥٥مرجع سابق، ص : حممد حممود احليلة) ٧

 .٩، ٨. ص.،مرجع سابق، ص" التصميم التعليمي للوسائط املتعددة" : نبيل جاد عزمي ) ٨
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ومبا أن الوسائل التعليمية وسائط لنقل اللغة، ومبا أن الرمز هو كل ما حيل حمل اللغة الطبيعيـة؛  
الوسائل التعليمية رموز مساعدة لفهم اللغة سـواء كانـت    )١()حممد نبهان سويلم( فقد أعترب

 :لفظية أو غري لفظية، ومن مث جيب أن تتوافر فيها خصائص الترميز اجليد مثل
داخل الشاشة الواحدة  معرب عن متغري ) وسيلة( ب أن يكون كل رمزجي: التفرد  

 .أو فكرة بذاا دون سواها
يف التعبري ) الوسيلة الواحدة( مبعىن إمكانية استخدام الرمز الواحد: القابلية للتوسع  

عن أكثر من فكرة وذلك على مدى الربنامج كله، أما داخل الشاشة الواحدة 
 .من فكرةفال تستخدم لعرض أكثر 

تعبرياً جيداً عن الفكرة اليت ) الوسيلة( جيب أن يعرب الرمز املستخدم: التعبري اجليد  
  .حياول نقلها للمستخدم، ومبعىن أخر التوظيف اجليد للوسيلة وفقاً لسعتها

  
 :  Interactivityالتفاعلية .٧

علمني على إن أحد األهداف الرئيسية لتطوير طرق وأساليب التعليم هو تطوير قدرات املت
التعلم حبرية واستقاللية وتفاعلية لتنمية مفهوم التعلم الذايت والتعلم املستمر؛ والتفاعلية تعين قيام 
املتعلم مبشاركة نشطة يف عملية التعلم يف صورة استجابات حنو مصدر التعلم مما يـؤدي إىل  

  .)٢(استمرار التعلم
  

الركائز األساسية الـيت تـبين عليهـا    وانطالقاً من أن التعليم هو مفتاح التقدم وأحد 
اتمعات ضتها واملنوط بإعداد وتأهيل شباب قادر على احلياة يف القرن احلادي والعشـرين  
والذي لن يتوافق فيه إال من لديه القدرة على التحدث بلغة العصر واليت يأيت الكمبيوتر علـى  

، وخاصة برامج الوسائل املتعددة واليت رأسها؛ جاء  االهتمام بربامج التعلم مبساعدة الكمبيوتر
، )٣("تطبيق التعليم اإلجيايب وحتقيق اقتناع الطالب به"حددت القيادة السياسية اهلدف منها يف 

                                                
 .٢٦٧، ٢٦٦، ص  ص ١٩٩٦المكتبة األكادیمیة، القاھرة، ،"تحلیل وتصمیم نظم المعلومات" : محمد نبھان سویلم) ١
 .٢٨١، ص ١٩٩٨،، القاهرة، دار الفكر العريب١، ط"تكنولوجيا التعليم والتعلم": حممد رضا البغدادي) ٢

وزارة التربية والتعليم، مركز التطوير التكنولوجي ودعم اختاذ مشروع مبارك القومي للتطوير التكنولوجي للتعليم،  )٣
 .٢، ص ١٩٩٩القرار، 
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وذلك ملا تتيحه هذه التقنية من إمكانية دمج املعلومات ـ باختالف صـور تقـدميها ـ يف     
  .ملراحل الدراسيةالكمبيوتر وإخراجها يف برامج تعليمية لكافة املواد وا

على ضـرورة إحـداث    )١(١٩٩٦وقد أوصت حبوث املؤمتر القومي إلعداد املعلم عام 
تغريات جذرية يف طريق التدريس عن طريق تطوير الطالب  من جمرد متلقي  سـليب إيل  
مشارك فعلي يف العملية التعليمية وتعليمه كيفية الوصول إيل مصادر املعلومات واملعرفـة  

  .رات الفهم والتحليل وتكوين القدرة علي اخللق واإلبداع لديهوإكسابه مها
التفاعلية بأا جتاوب املتعلم مع الربنامج من خالل اإلحبار  )٢()زينب حممد أمني( وتعرف

داخل أجزاء الربنامج للوصول إىل املعلومة اليت يريدها وبالترتيب الذي يشبع حاجاته ومتطلباته 
تخدماً يف ذلك خرائط التفاعلية املتضمنة يف الربنامج واليت قد يعـرب  واختياراته واهتماماته، مس

  :عنها بعنصر من ثالثة عناصر هي
حتكم املتعلم يف حتديد واختيار املسار والسرعة والتوقف وتتابع تناول املعلومات   

وطرق البحث والتقصي عنها، وإمكانية تعديل ترتيب املعلومات بالطرق الـيت  
 .لباتهتناسب قدراته ومتط

حتكم الربنامج نفسه حيث يكون الربنامج يف هذه احلالة خطي غري متفـرع،    
 .يعمل يف تسلسل معني وفقاً ألوامر حتدد االنتقال

حتكم املتعلم املصحوب بإرشاد أو مساعدة تتيح له الفرصة يف عرض حمتويـات    
الربنامج وتكرار عرضها واختيار التدريبات ومستوى صعوبتها وغـري ذلـك ،   

كن مع تقدمي الربنامج للتوجيه واإلرشاد للمتعلم أثناء االستخدام يف صـورة  ول
 . (help)مساعدة

                                                
، مراجعة نادية ")٢٠٠١- ١٩٩٧(مخس سنوات على طريق تطوير التعليم الثانوي يف مصر :"وحدة التخطيط واملتابعة) ١

، إعداد وترمجة مسية األلفي وسعاد عبد الرسول، وزارة التربية والتعليم، البنك الدويل، وحـدة التخطـيط   مجال الدين
 .٦٠، ص ٢٠٠١واملتابعة، مشروع حتسني التعليم الثانوي، القاهرة، 

 .٢٠٨، ٢٠٥ص . ، مرجع سابق، ص"إشكاليات حول تكنولوجيا التعليم: " زينب حممد أمني)  ٢
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، فمـثالً عنـدما   )١(وكذلك تعرف التفاعلية يف الربنامج بأا جتاوب الربنامج مع املتعلم
يسأل املتعلم عن شيء يقوم الربنامج باإلجابة من خـالل اسـتخدام الكلمـات والصـور     

  .ا من وسائل اإليضاحوالرسومات وغريه
  

ومن مث ميكن تعريف التفاعلية يف برامج الوسائل املتعددة بأا جتاوب ثنائي االجتاه، مـن  
  .املتعلم للربنامج ومن الربنامج للمتعلم

  
ونظراً ألن املتعلم مل يعد متلقياً سلبياً، أصبح من الضروري أن جيـد يف الـربامج الـيت    

التفاعلية تساعده على حتقيق التعلم اإلجيايب؛ ومن مث جيب أن تساعده على التعلم قدر كبري من 
تسمح هذه الربامج للمتعلم بأن يسري وفق خطوه الذايت يف التعلم وأن خيتـار املسـار الـذي    

وحيث أن الطالب ) ٢(يناسب اهتماماته وحاجاته مما يوفر له قدر كبري من التجاوب مع الربنامج
؛ لذلك )٣(ن التحكم يف سرعة تقدمي املعلومة املعروضة عليهيتعلّم بشكل أفضل عندما يتمكن م

فإن توفر شرط التفاعلية يف الربنامج التعليمي سوف جيعل املتعلم  متجاوباً مع التعلم ذاته، بل 
وتساعده على استدعاء أكرب قدر ممكن من املعلومات املقدمة إليه مقارنـةً بـالربامج غـري    

  .)٤(التفاعلية
  

ة هي العمود الفقري الذي يقوم عليه برامج الوسائل املتعددة؛ حيث جتعل وتعترب التفاعلي
املتعلم يف تفاعل تام مع املعروض واملسموع واملقروء حبيث يصبح جزءاً مما يعرض أمامه يتفاعل 

                                                
١ ) Richard E. Mayer, Gayle T. Dow, Sarah Mayer:"Multimedia Learning in an Interactive 

Self- explaning environment: what works in the design of agent- based 
microworlds?" , Journal of educational psychology, No.٤, vol. ٩٥,american 
psychologyical association, desember ٢٠٠٣, p. ٨٠٦. 

٢(   
، مرجع "الوسائل املتعددة يف حجرات الدراسة: حنو فهم أفضل لتكنولوجيا التعليم": فتح الباب عبد احلليم سيد  

 .١٦٦سابق، ص 
 .٤. ، ص١٩٩٨، القاهرة، دار أخبار اليوم، "الوسائط املتعددة" : نادية حامد حجازي  

٣ ) Mathew Mitchell: Op: Cit. 
٤ ) Christine M. Ricci, Carole R. Bea :" The Effict of Interactive Media on Cheldrin's Story 

Memory", Journal of educational psychology, No.٣, vol. ٩٤,american psychologyical 
association, september ٢٠٠٢, p. ١٣٩. 



-     - ٤١

، ولتحقيق ذلك جيب مراعاة تسهيل عملية استخدام الربنامج عند )١(معه باالستجابات املختلفة
للمستخدم ما هو املطلوب منه بالتحديد وما هو النـاتج املتوقـع مـن     إعداده حبيث يتضح

االختيارات املختلفة املتاحة لديه واإلجراءات الواجب إتباعها يف حالـة حـدوث أي خطـأ    
  .)٢(وكذلك حتديد عدد االختيارات املتاحة لديه

  
لربنـامج  والتفاعلية ذا املعىن تصف أمناط االتصال يف موقف التعلم بـني املـتعلم وا  

املعروض عليه، ومبا أن برامج الوسائل املتعددة تتيح بيئة اتصال ثنائية االجتاه ـ على األقل ـ   
فإن املتعلم يتمتع فيها بدرجة من احلرية متكنه من التحكم يف معدل عـرض حمتـوى املـادة    

بـني   املعروضة ليختار املعدل الذي يناسبه، ليس هذا فحسب بل متكنه أيضاً من االختيار من
البدائل املتعددة يف املوقف التعليمي وكذلك أن يتفرع إىل النقاط املتشابكة أثناء العـرض وأن  

والتحكم يف زمن العـرض   )٣(يتحاور مع الكمبيوتر ويتجول داخل املادة املعروضة يف الربنامج
  .)٤(وتتابعه وتسلسله

  
وأن يتيح الربنامج للمـتعلم  ومعىن ذلك أنه لكي يتم التفاعل بني املتعلم والربنامج ال بد 

حرية احلركة داخل الربنامج مما ميكنه من تتبع املوضوع بالنمط الذي يناسبه ويناسب قدراتـه  
واهتماماته سواء كان ذلك باختيار التتبع للموضوع صفحة تلو األخـرى أو داخـل نفـس    

                                                
 .١٣، ص ٢٠٠٠، مكتبة ابن سينا، ، القاهرة "أوثر وير: تأليف الوسائط املتعددة" : عبد احلميد بسيوين) ١

أثر العالقات البنائية يف برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل على التحصيل يف مادة ": خالد حممود أمحد زغلول) ٢
 .٩٩،ص ٢٠٠٠، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة حلوان، "الكمبيوتر

٣)  
  William M. Newman, Michael G. Lamming: " Interactive System Design", 

Addison- Wesley puplishing company Inc., Cambridge, ١٩٩٥, p.٦. 
 .١٢٩مرجع سابق، ص  :جمدة مأمون سليم  

٤ (  
  .١٦٩مرجع سابق، ص : مصطفى جودت مصطفى صاحل  
 .١٣مرجع سابق، ص  :مىن حممود حممد جاد  
  .٧٠مرجع سابق،ص : صاحل حممود حممد فايد  
 .١٠٠جع سابق، ص مر: على حممد عبد املنعم  
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وهذا ما  )١(الصفحة من فكرة ألخرى ومن جزء ألخر دون قيود حتدد طريقة تعقبه للموضوع
، مع مراعاة أن يكون هذا اإلحبار  )٢(يعرف باالنتقال أو اإلحبار بني الشاشات وداخل الشاشة

هادف ومتنوع يف طرقه ما بني شريط التمرير، األزرار املخفية، أزرار الصوت، أزرار تشـغيل  
  .)٣(الفيديو وأزرار اخلروج من الربنامج

  
  :)٤(املتعددة على ويعتمد حتقيق التفاعلية يف برامج الوسائل

جودة تصميم العرض على الشاشة وما يتيحه الربنـامج للمسـتخدم مـن      
 .امكانات

 .كيفية جذب انتباه املستخدم للتفاعل بكفاءة مع الربنامج  
 .)٥(كيفية تصميم التفاعل حبيث يبدو بسيط وسهل وبعيداً عن التعقيد  

  
هذه الوسائل على سـهولة  ومن مث عند تصميم برنامج متعدد الوسائل البد أن تساعد 

  .جتاوب املتعلم وتفاعله مع الربنامج
  
 :Attentionإثارة االنتباه  .٧

لكي حيدث التعلم من خالل الربامج التعليمية متعددة الوسائل، فإن احلد األدىن الـذي  
البد أن يعمله املتعلم هو أن ينتبه إىل املثريات املناسبة لتعلم موضوع الربنـامج واملتمثلـة يف   

سائل اليت حيتويها هذا الربنامج، وذلك ألن الكائن احلي يتعلم أي شيء يثري انتباهه ولو حبد الو
  .)٦(أدىن من التعلم

                                                
١ (  

، "أثر استخدام اهليربميديا على التحصيل الدراسي واالجتاهات لدى طالب كلية التربية": زينب حممد أمني  
  . ٥٨، ص ١٩٩٥رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة املنيا،

 .٧مرجع سابق، ص : مىن حممود حممد جاد  
٢) Scott W. Ambler: Op: Cit., p.٢   
٣) Vivi Lachs: Op: Cit., p.p.٧٣:٧٤  
٤) Dan R. Olsen, Jr.: Op: Cit., pp.١٦:١٧   
٥) Tony Cawkell: " The Multimedia Handbook" , Routledge, londen and new york, ١٩٩٦, p. 

٣٦١. 
 . ٤٢٦، ص ١٩٩٩، ٩، دار النهضة العربية، القاهرة، ط "سيكولوجية التعلم ونظريات التعليم": جابر عبد احلميد) ٦
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ويعتمد انتباه املتعلم للوسائل املرئية يف الربامج التعليمية متعددة الوسائل على مدى فهمه 
 )٢(املـتعلم قة جتذب انتباه ، ومن مث جيب معاجلة احملتوى بطري)١(للمحتوى الذي حيتويه الربنامج

حبيث يتم البدء بعرض املعلومات األكثر جاذبية واألكثر تشويقا واألكثر حداثة بالنسبة للمتعلم 
  .)٣(يلي ذلك عرض املعلومات األقل جاذبية وحداثة تدرجييا

ويتحقق جذب انتباه املتعلم يف الربامج التعليمية متعددة الوسائل عن طريق تعدد قنوات 
) الوسـائل (، حيث تساعد زيـادة املـثريات   )٤(علومات وترابطها معاً بشكل متكاملنقل امل

املستخدمة يف الربنامج على زيادة معدالت إدراك احلواس للمعلومة، وعلى هذا فإن استخدام 
النص املكتوب مع الصورة الثابتة والصورة املتحركة لتوضيح املعلومة يف الـربامج التعليميـة   

سيجذب انتباه املتعلم ويساعده على فهم وإدراك املعلومات الـيت حيتويهـا   متعددة الوسائل 
من تقدمي املعلومـات  ) الصور الثابتة واملتحركة( ؛ حيث حتُسن املثريات غري اللفظية)٥(الربنامج
  .)٦(املصاحبة هلا) النص املكتوب( اللفظية
 : Balanceالتوازن  .٨

يصعب على املتعلم أن يفهم الشاشة بشـكل  وهو أهم مبادئ التصميم البصري والذي بدونه 
واضح، حيث أنه يعترب العالقة بني املكونات املختلفة و اليت تـؤدي إىل حتقيـق االسـتقرار    

، ويقصد بالتوازن االعتدال سواء يف االختيار من الوسائل أو يف أماكن وضع هـذه  )٧(البصري
                                                

أثر أساليب انتقال مشاهدة الفيديو على أداء مهارات اإلنتاج التليفزيوين، لدارسي تكنولوجيا : " أشرف عبد العزيز) ١
 . ٤٦، ص ١٩٩٩، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التربية، جامعة حلوان،" التعليم

 .١٤١:١٤٠ص . ، مرجع سابق، ص"نظريات االتصال": حممد حممد عمر الطنويب) ٢

، القاهرة، ١١، سلسلة دراسات وحبوث إعالمية؛"مهارات االتصال لإلعالميني والتربويني والدعاة" :حممد منري حجاب)  ٣
 .٢٤٧: ٢٤٦. ص. ، ص٢٠٠٠دار الفجر للنشر والتوزيع، 

علمـي السـنوي   ،يف، املؤمتر ال" دراسة نظرية: تصميم الوسائط املتعددة وفق نظريات ترميز املعلومات"  :خالد فرجون) ٤
، ٢٠٠٢العاشر بعنوان التربية وقضايا التحديث والتنمية يف الوطن العريب، جامعة حلـوان، كليـة التربيـة، مـارس     

 .٥٢٧ص

، جملة كلية التربية النوعيـة،  "االجتاهات البحثية احلديثة لدور وسائل االتصال يف التكوين املعريف للطفل": السيد نسي) ٥
 .١٣١، ص ١٩٩٨النوعية بالعباسية، القاهرة،  ، كلية التربية١، ع١مج

،  دار غريـب للطباعـة والنشـر    "التربية التكنولوجية وتكنولوجيا التربيـة " : عبد العظيم عبد السالم عبد اهللا الفرجاين)٦
 . ١٦٤، ص ١٩٩٧والتوزيع، القاهرة، 

٧ ) Art, Design, and Visual Thinking: op. , cit.  
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كل الشاشات بـل التنـوع يف   الوسائل على الشاشة، مبعىن عدم استخدام وسيلة واحدة يف 
الوسائل احملققة للهدف مث تنظيم هذه الوسيلة على الشاشة حبيث تأخذ مكاناً متساوياً إىل حد 
ما مع أماكن وضع باقي الوسائل املستخدمة على نفس الشاشة، سواء كان ذلك بطريقة أفقية 

لعناصر املعروضة على ، وميكن حتقيق التوازن أيضاً من خالل تصنيف ا)١(أو رأسية أو مركزية
الشاشة وجتميع العناصر املتماثلة منها حىت يتم التعامل معها بصرياً ككل ال يتجزأ، فمثالً جتمع 
أزرار التفاعل كلها يف جانب أو مكان ثابت وحمدد من الشاشة وال يتم تغريه يف كل شاشات 

؛ ولـذلك  )٣(دم االتزان؛ وذلك حىت ال تبدو الشاشة غري متزنة أو تعطي إحساس بع)٢(الربنامج
جيب االهتمام بتحقيق التوازن يف توزيع الرسومات والصـور والنصـوص علـى شاشـات     

  : )٥(، ومن مث ميكن القول بأن هناك نوعان من التوازن)٤(الكمبيوتر
وفيه يكون نصفي التصميم متماثالن متاماً على الشاشـة،   :توازن بالتماثل  

يتماثل نصفها األمين مع نصفها األيسر جند أن الشاشة ) ١٢( فمثالً يف شكل
 . حيث حتتوي على حمور ارتكاز تتساوى األشكال متاماً على جانبيه

 
  
  
  
  
    
  

                                                                                                                              
 
١ ) principles of visual design: harmony: op. , cit 
 

 . ١٦٥، مرجع سابق، ص" التصمیم التعلیمي للوسائط المتعددة: " نبیل جاد عزمي)  ٢
٣) Vivi Lachs: Op: Cit., p.٧٢  

 .٥٠مرجع سابق، ص : خالد حممود أمحد زغلول)  ٤

٥ )  
  Art, Design, and Visual Thinking: op., cit. 
  principles of visual design: harmony: op. , cit 
 
 

  )١٢( شكل 
  توازن متماثل
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وفيه تكون األشياء أو األجسام املختلفة هلا نفـس   ):بالكتل( توازن شكلي  
  .الوزن البصري أو نفس جاذبية العني، فيما يعرف بتوازن الرافعة

، والذي يوضح أنه بالرغم من أن اجلانبني غري متماثلني متاماً )١٣ (ومن أمثلة هذا النوع شكل
إال أن الصورة الناجتة متوازنة؛ نتيجة لتنظيم األشكال أو األجسام على الشاشة بطريقة تسمح 

  .بأن تبدو األوزان البصرية املختلفة متزنة مع بعضها حول نقطة االرتكاز
 
 
 

  
  
  
  
  
كال على الشاشة من حيث العدد فقـط،  ويعين تكافؤ األش :توازن تقرييب  

أن الشاشة حتتوي على حمور ارتكاز تتساوى األشكال ) ١٤( وجند يف شكل
 .على جانبيه من حيث العدد بغض النظر عن ماهيتها

 
 
  
  

  
  
  

و يفضل يف الربامج التعليمية متعددة الوسائل مراعاة التوازن الشكلي؛ حيث يبقي 
  لة البصريةانتباه املتعلم متركز على الرسا

  
  

  )١٤( شكل 
 توازن تقریبي

  )١٣( شكل 
  توازن شكلي
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 :  Effectivenessالفاعلية .٩

، وتعرف الفاعليـة  ) ١(يقصد بالفاعلية درجة الرضى واالهتمام بالتعلم عن طريقة معينة
أيضاً بأا قابلية الشاشة لالستعمال من قبل املستخدم بدرجة من الكفاءة والرضا متكنه مـن  

فلكي يبدي املتعلم االهتمام وبالتايل ،)٢(حتقيق أهداف حمددة يف بيئة حمددة بواسطة هذه الشاشة
والرضى بدرجة كافية عن الربنامج البد أن تكون الوسائل املسـتخدمة يف الربنـامج حمققـة    
لألهداف اليت وضع الربنامج من أجلها، وإال تعترب الواجهة سلبية بغض النظر عن دقة التشغيل 

قدار الزيادة يف التعلم الذي حيققه ، ويتم التأكد من ذلك بالتعرف على م)٣(الداخلي للكمبيوتر
املتعلم من خالل دراسته بالربنامج، ويتم ذلك بعدة طرق منها مقارنة مستوى املـتعلم قبـل   

من أهداف % ٩٠من املتعلمني % ٩٠فإذا حقق ) ٤(استخدام الربنامج مبستواه بعد االستخدام
نبيل جـاد  ( ، ويذكر)٥(الالدرس من خالل دراستهم عن طريق الربنامج يقال أن الربنامج  فع

، أو معـدل  Accuracyمعايري احلكم على فاعلية الربنامج التعليمي يف قياس الدقـة   )٦( )عزمي
 The أو بقـاء أثـر الـتعلم   ، Performance efficiency، أو كفاءة األداء Error-rateاخلطأ 

duration of knowledge retention ،كل مـن  ويضيف)Christine M. Ricci, Carole R. 

Beal()(و  )٧Robert S. Tannenbaum ()عليها أربعة معايري أخرى هي)٨:  

                                                
، جملة تكنولوجيا التعلـيم، عـدد   "استخدام تكنولوجيا املعلومات لتعزيز عملية التدريس والتعلم": حممد حممد اهلادي)  ١

خاص باملؤمتر العلمي اخلامس للجمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم بعنوان مستحدثات تكنولوجيا التعلـيم وحتـديات   
 .٩٢، ص ١٩٩٧أكتوبر٢٣-٢١ ،٢املستقبل، ك 

٢) foundations project usability testing: bridges search interface study, Bridges, Minisota, 
http://bridges.state.mn.us/userstudy.pdf 

٣ ) Sidney L. Smith, Jane N. Mosier: " Guidlines for Designing User Interface Softwaer",  
http://hcibib.org/sam/ 

، ترمجـة أمحـد   "تصميم واختيار وتقومي الوحدات التعليمية الصغرية: أساليب جديدة يف التعليم والتعلم": مجس راسل) ٤
 .١٦٦، ص ١٩٩١خريي كاظم، القاهرة، دار النهضة العربية، 

 .٢٠٥، ص ١٩٨٧ة العربية، ، ترمجة أمحد خريي كاظم، القاهرة، دار النهض"تصميم الربامج التعليمية": جريولد كمب)٥

التأثريات الفارقة ألساليب التحكم يف فاعلية عناصر تصـميم بـرامج الكمبيـوتر    ": نبيل جاد عزمي: نبيل جاد عزمي) ٦
 .٩٥،  مرجع سابق، ص "التعليمية

٧) Christine M. Ricci, Carole R. Bea: Op: Cit., p. ١٣٨. 
٨ ) Robert S. Tannenbaum: Op: Cit., p.p. ٣٩٤,٣٩٥. 

http://bridges.state.mn.us/userstudy.pdf
http://hcibib.org/sam/
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فاملتعلم البد أن يتاح له قدر من التحكم يف الربنامج املقـدم لـه   : التحكم )١
حبيث ميكنه معرفة أين وكيف يذهب وماذا سيفعل وما الذي سيعرض عليه يف 

لة البدء أو االنتهاء اخلطوات التالية وحتديد زمن كل منها، وكذلك مدى سهو
من أي جزء يف الربنامج، ومدى التحكم يف اإلحبار عرب شاشات الربنامج يف أي 

 .وقت
سواء يف العناصر املعروضة على الشاشة أو الصـوت أو املوسـيقى    :الثبات )٢

 .املستخدمة
 .أي النص املكتوب ومدي ارتباطه باملعلومات املمثل هلا: سياق الكالم )٣
ي برنامج تتوقف دائماً على وجود رجع أو تغذية مرتدة ففاعلية أ: التعزيز )٤

 .ملدى صحة األداء
  :أن هذا التعزيز جيب أن يكون  )١( James Hobart)( ويضيف

  .عن طريق صندوق حواري مع مؤشر لتقدم املتعلم: إما بصري  
  .يف صورة تعليقات مفيدة مثل تنبيه املتعلم خلطأ وشيك احلدوث: أو مسعي  

  :)٢(البد من توافرها لكي تكون واجهة التفاعل فعالة،منها وهناك شروط أخرى
 .سهولة التعلم من خالهلا .١
 .أن تتمتع بسرعة عالية يف تنفيذ مهام املتعلم .٢
 .أن توفر للمتعلم أقل معدل خطأ ممكن .٣
 .أن تستحوذ علي انتباه املتعلم طول الوقت .٤
 .أن توفر الرضي الذايت للمستخدم .٥
 .ى املتعلمأن تتميز بكفاءة التأثري عل  .٦

 
                                                

١ ) James Hobart: Op., Cit. 
٢) 

  Meera Blattner: Op: Cit., p.٧٢. 
  Martijn van Welie, Gerrit C. van der Veer, et all: "Tools for Working with 

Guidelines: Patterns as Tools for User Interface Design", Vrije Universiteit, 
Department of Computer Science, Holland, 
http://www.cs.vu.nl/~martijn/gta/docs/TWG٢٠٠٠.pdf 
   

http://www.cs.vu.nl/~martijn/gta/docs/TWG
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  :األسس الفنية للتصميم البصري
يعرف التصميم بأنه هو تلك العملية الكاملة لتخطيط شيء ما بطريقة مرضية ليست من 
الناحية الوظيفية أو النفعية فحسب ولكنها أيضاً من الناحية اجلمالية اليت جتلب السرور والراحة 

؛ كان البد من مراعـاة أن  )٢(من وسيلة ، ونتيجة إلمكانية عرض املعلومة بأكثر)١(إىل النفس
احلد األدىن لعدد الوسائل اليت جيب أن تظهر على الشاشة الواحدة جيب أال يقل عن وسيلتني، 
وعدد الوسائل املستخدمة يف الربنامج ككل ال يقل بأية حال من األحوال عن ثالثة وسائل من 

ائل املتعددة، ومن مث كثـرة األسـس   ، ونظراً لكثرة عناصر الوس)٣(مكونات الوسائل املتعددة
الفنية اخلاصة بكل منها ؛ فسوف تقتصر الباحثة على ذكر األسس الفنية اخلاصـة بالعناصـر   
املستخدمة يف الدراسة احلالية وهي النص املكتوب، والصورة الثابتة، والصـورة املتحركـة،   

  .وكذلك أسس الدمج بينهم 
  
 :أسس استخدام النص املكتوب .١

ص املكتوب كل ما حتتويه الشاشة من بيانات مكتوبة تعرض على املستخدم ويقصد بالن
، ولكتابة هذه البيانات على شاشة الربامج الكمبيوتريـة متعـددة   )٤(أثناء تفاعله مع الربنامج

  :الوسائل جمموعة من األسس منها
، )٥()من البوصـة  ١/٧٢( احلرف ويقاس بوحدة البنط ارتفاع ويقصد به: مقاس اخلط .أ.١

ويعتمد على مقدار املسافة اليت تفصل بني الرائي والشيء املكتوب فكلما صغرت املسافة 
  .)١(صغر ارتفاع احلرف والعكس صحيح

                                                
 .٤٣مرجع سابق، ص : إسماعیل شوقي إسماعیل) ١

٢) David F., Huynh Dennis Quan, , et all: " The Semantic User Interface Paradigm for 
Presenting Semi-structured Information", MIT Artificial Intelligence Laboratory, 
Cambridge, http://www.org.lcs.mit.edu/pubs/quan-paradigm.pdf 

 
 .٩٧مرجع سابق، ص: على حممد عبد املنعم) ٣

 .٢١٩مرجع سابق، ص: مصطفى جودت مصطفى صاحل) ٤

٥ (  
  .٨٥ابق، ص مرجع س :حممد جمد الشربيين  
، رسالة دكتـوراه،  "فاعلية بعض املتغريات البنائية يف إنتاج برامج الكمبيوتر التعليمية": إميان صالح الدين صاحل  

 .١٢، ص ١٩٩٨كلية التربية، جامعة حلوان، 

http://www.org.lcs.mit.edu/pubs/quan-paradigm.pdf
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وفيما يتعلق باختيار مقاس اخلط فقد أثبتت الدراسات أن أنسب بنط للكتابة على شاشة 
رية يسهل فهمها أفضل، ذلك ألن الكلمات الكب ١٨، وإن كان ١٨، ١٤الكمبيوتر هو بنط 

جيب  ١٨، ١٤، وجيب اإلشارة هنا إىل االختيار بني البنطني )٢(وقراءا عن الكلمات الصغرية
أن يدل على األمهية النسبية للكلمات املكتوبة حيث أنه كلما زاد بنط الكتابة دل ذلك علـى  

  .)٣(أمهية النص املكتوب
  .وع اخلط املستخدم يف الكتابةوترى الباحثة احتمالية اختالف هذه النتائج وفقاً لن

  
يقصد بترميز النص املكتوب تركيز انتباه املتعلم على جزء معني  :ترميز النص املكتوب. ب.١

، ويتم ذلك من )٤(من النص ليعطي له أمهية خاصة تسهل عليه سرعة استدعاءه فيما بعد
، )٥(شـة خالل نوع اخلط املستخدم؛ ويقصد به الشكل الذي يظهر به اخلط على الشا

وتتعدد أشكال اخلطوط فنجد منها امللساء واملزخرفة، والبسيطة واملعقدة، ويفضـل يف  
كتابة النص داخل برامج الكمبيوتر استخدام اخلطوط ذات احلواف امللسـاء وجتنـب   
اخلطوط غري املألوفة أو املزخرفة واليت قد تبدو يف شكل مجيل على الورق بينما ال تبدو 

شاشة وبالتايل جيب اختيار اخلط املناسب للعـرض علـى شاشـة    بنفس اجلودة على ال
، ويعترب استخدام نوع واحد أو نوعني على األكثر كايف لتميز الـنص يف  ) ٦(الكمبيوتر

الربنامج ككل؛ ألن استخدام أكثر من ذلك من شأنه أن يصرف االنتباه عن الرسـالة  
ة أن ترميز الـنص املكتـوب   األساسية مما قد يسبب اإلرباك أو التشويش، وجيب مراعا

يستخدم فقط لتصميم قطع صغرية من النص مثل العناوين و رؤوس املوضـوعات وال  
  ،)٧(يستخدم مطلقاً يف كتابة املنت أو احملتوى

                                                                                                                              
 .٦املرجع السابق، ص : إميان صالح الدين صاحل) ١

 .١٢١، ١١٤: ١١٣نفس املرجع السابق، ص ص) ٢
٣ ) Robert S. Tannenbaum: Op: Cit., p. ٤٢٥. 
٤ ) Patricia D. Mautone, Richard E.Mayer: " Signaling as Acognitive Guide in Multimedia 

Learning”, Journal of educational psychology, No.٢, vol. ٩٣,American psychologyical 
association, June ٢٠٠١, p. ٣٧٨. 

 .٨٦مرجع سابق، ص  :حممد جمد الشربيين )٥

 .٢٢١مرجع سابق، ص: مصطفى جودت مصطفى صاحل) ٦
٧ ) Nigel Chapman, Jenny Chapman: op., cit., p.٢٠٤. 
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ال )  اليـدوي ( كذلك جيب مراعاة أن نوع اخلط املستخدم يف كتابة سيناريو الربنامج
  .)١( ورة لذلكيصلح للعرض على الشاشة إال إذا كانت هناك ضر

  
  

  
  
  
  
  

  
لكي حيدث اإلدراك البصري ألي شكل البد من : لون اخلط وخلفية النص املكتوب. ج.١

وتربز أمهية  )٢(متايز هذا الشكل عن األرضية اليت يوجد عليها حىت يربز يف جمال اإلدراك
  :)٣(لون اخلط املستخدم يف الكتابة املعروضة على الشاشة يف الوظيفتني التاليتني

  .إبراز الكلمات اهلامة والتأكيد عليها مما يركز االهتمام، وحيقق اإلدراك :األوىل
  .حتقيق التباين بني الكتابة واخللفية مما يتنح للطالب إنقرائية واضحة ورؤية جيدة مرحية: الثانية

  
  :)٤(هناك جمموعة من األسس الواجب مراعاا وهي بالوظيفة األوىلوفيما يتعلق 

األلوان املتجاورة متباينة، حيث أنه ال ميكن متيز كلمة مكتوبـة بـاللون   يراعى جعل   
 .األزرق الداكن وسط جمموعة كلمات مكتوبة باللون األسود

يراعى جتنب جتاور األلوان املتعارضة مثل اللون األمحـر السـاطع واللـون األزرق      
و األصفر مـع  أو اللون األمحر مع اللون األخضر أو األزرق مع األخضر أ )١(الساطع

                                                
١ ) Robert S. Tannenbaum: Op: Cit., p.p. ٤٢٥,٤٢٦. 

٢(  
امعية، ، دار املعرفة اجل "دراسة يف تفسري السلوك اإلنساين: علم النفس الفسيولوجي" : عبد الرمحن عيسوي  

 .١٦٠، ص ١٩٩٩اإلسكندرية، 
 .٢٠٣: ٢٠١، ص ص ١٩٩٥،دار املعارف، القاهرة،" أصول علم النفس: " أمحد عزت راجح  

 .٨٧مرجع سابق، ص  :حممد جمد الشربيين )٣

 .٢٢٢، ٢١٨مرجع سابق، ص ص : مصطفى جودت مصطفى صاحل) ٤

  
  أسس تصمیم عناصر

برامج الوسائل  
 :المتعددة

المستخدم في الخط 
 العرض

الخط المستخدم في 
 السیناریو

 

  ) ١٥(شكل  
 نوع الخط المناسب للعرض على الشاشة 
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 chromaاألزرق جنباً إىل جنب ألن ذلك يسبب ما يعرف بظاهرة التـوتر اللـوين   

strain أو اإلجهاد البصري ،strain eye. 
يراعى أال يزيد عدد األلوان املستخدمة يف كتابة النص عن لونني أو ثالثة ألوان علـى    

األجزاء األكثر أمهية مـن  األكثر، مع مراعاة استخدام األلوان األكثر سطوعاً يف متييز 
 .)٢(النص

الناتج عن كتابة نصوص طويلة باستخدام  chromatic aberration جتنب الزيغ اللوين   
اللون األزرق الصريح أو األمحر الصريح ألن ذلك جيعل شبكية العني غري قادرة على 

 .fuzzyالتركيز يف تفاصيل تلك األلوان فتظهر غائمة 
يف نفـس  ( النص باستخدام أكثر من وسيلة متيز بشكل متجاورجتنب املبالغة يف متيز   

ألن ذلك يشتت انتباه املستخدم، فمثالً ال جيب اسـتخدام كلمـات ذات   ) السطر
أو  underliningوأخرى حتتها خط  Italicجبانب كلمات مائلة  Boldأحرف سوداء 

 .)٣(يف نفس السطر Drop shadowsذات إسقاط للظالل 
  

  :)٤(فهناك جمموعة من األسس وهي وظيفة الثانيةبالوفيما يتعلق 
يفضل استخدام اخللفيات البسيطة غري املزخرفة؛ حىت تربز وتؤكد ما عليها مـن    

 .كتابة
جيب استخدام اخللفيات أحادية اللون حىت ال جتذب انتباه املتعلم وتصـرفه عـن     

 .اهلدف األساسي وهو قراءة الكلمة املكتوبة
لشفافية حبيث تتراجع اخللفية لتصبح دائماً خفيـة حـىت   توفري درجة مناسبة من ا  

 .)٥(تسمح للمتعلم بالتركيز على احملتوى أكثر من تفاصيل اخللفية

                                                                                                                              
١) Robert S. Tannenbaum: Op: Cit., p. ٤٢٦. 
٢ ) Robert S. Tannenbaum: Op: Cit., p. P. ٤٢٥,٤٢٦. 
٣ ) Robert S. Tannenbaum: Op: Cit., p. ٤٢٥. 

٤ (  
  .٢٢١، ٢١٩مرجع سابق، ص ص : مصطفى جودت مصطفى صاحل  
  .٨٧مرجع سابق، ص  :حممد جمد الشربيين  
 .٢٤مرجع سابق، ص :مىن حممود حممد جاد  

٥) Robert S. Tannenbaum: Op: Cit., p. ٤٠١. 
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 ؛، بني الـنص واخللفيـة  contrast deficiencyاحملافظة على قدر من التباين اللوين   
ـ )١(حيث يساعد التباين بني الشيء واحمليط املوجود به على جذب االنتباه  ا أن، كم

استخدام اللون يف الشاشة كثرياً ما يؤثر على إنقرائيتها، ولكي يـتم جتنـب هـذه    
( املشكلة فإن أنسب طريقة لذلك هي إتباع قاعدة التباين، مبعىن استخدام نص معتم

حيث يساعد هذا التباين اللـوين علـى سـهولة    ) فاحتة(على خلفية مضيئة ) غامق
ة نص أزرق على خلفية محراء نتيجة لعدم وجود القراءة، فمثالً هناك صعوبة يف قراء

قدر كاف من التباين بينهم، يف حني أنه يسهل قراءة نص أزرق على خلفية بيضـاء  
إميـان صـالح   ( ، وقد أثبتت نتائج دراسـة )٢(لوجود قدر كاف من التباين بينهم

أن أنسب لون للنص هو اللون األبيض على خلفية سوداء أو األبيض على  )٣()الدين
 .خلفية خضراء

  
يقصد باإلنقرائية مستوى السهولة والصعوبة يف لغـة املـادة    :إنقرائية النص املكتوب .د.١

التعليمية واليت تؤدي إىل جناح عدد من القراء يف االتصال ا، ويقاس ذلك مبدى فهـم  
  .)٤(القراء هلذه املادة ومدى سرعتهم يف قراءا

  
مصطفى شـفيق  (، )٦()حممد منري حجاب(، )٥() حممد حممد عبد احلميد(ويرى كل من 

أن  )١( Sidney L. Smith and Jane N. Mosier)(،) ٨()خالد مصطفي مالك(،و) ٧()البشبيشي
  :أن أسس حتقيق اإلنقرائية هي

                                                
، عني للدراسات والبحـوث اإلنسـانية واالجتماعيـة، القـاهرة،      "أصول علم النفس احلديث" : القادر طه فرج عبد) ١

 .١٨٥. ، ص١٩٩٩، ) مراجعة ومنقحة(٣ط
 

٢) Scott W. Ambler: Op: Cit., p.٢. 
 .١٢٤، ١٢٣. ص. مرجع سابق، ص: إميان صالح الدين صاحل) ٣

 .٨٩. مرجع سابق، ص :حممد جمد الشربيين )٤

 . ٣٣٢. ، ص١٩٩٧القاهرة، عامل الكتب، ، " نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري": حممد حممد عبد احلميد) ٥

 .٢٤٥: ٢٤٠. ص. مرجع سابق، ص ،"مهارات االتصال لإلعالميني والتربويني والدعاة": حممد منري حجاب) ٦

قی ة، مراجع ة خال د أب و الفت وح فض الة،       ، دراس ة تطبی  "حتليل وتصميم نظم املعلومات" : مصطفى شفيق البشبيشي) ٧

 .٤٣. ، ص١٩٩٦القاھرة، 
 .١٧١: ١٧٠. ص. ، ص٢٠٠٠، القاھرة، عالم الكتب،  "تكنولوجيا التعليم املفتوح" : خالد مصطفى مالك) ٨
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مراعاة خصائص اجلمهور فيما يتعلق باستخدام النحو والصرف واألسـاليب    
 .البالغية

ومة، واليت ال ترتفع أو بط عن مسـتوي  اختيار الرموز اللغوية الواضحة واملفه    
 املتعلم  حىت يستطيع فهمها والتجاوب معها بسهولة

 .البعد عن األلفاظ والرموز املهجورة، أو غري الشائعة    
جتنب استعمال املصطلحات الفنية والكلمات اليت تعطي أكثر من معين واليت قد   

 .ال يدركها املتعلم 
فقرات حبيث تضيف كل كلمة  أو مجلـة أو  عدم تكرار الكلمات واجلمل وال  

 .فقرة جديداً ملا سبقها 
 .عدم تقيد استجابة الربنامج بنوع أو حجم أو شكل معني من اخلطوط  
يكون النص أكثر إنقرائية إذا كانت كل الكلمات على سطر واحد، حـىت وإن    

 .أثر ذلك على تساوي اهلوامش
قد تستخدم اهلوامش واخلطوط تترك مسافة ثابتة بني كلمات النص املكتوب، و  

 .لعمل ذلك
واليت عادةً تكون أكثر فاعليـة مـن    key phrasesاستخدام العبارات املفتاحية   

 .حيث حتيل املتعلم إىل مزيد من املصادر املرتبطة )٢(اجلمل الكاملة
  

وهذه األسس هامة يف حتقيق اإلنقرائية ألن النص الذي يصمم على الشاشة هو املصـدر  
للمعلومات وعند كتابته بكلمات ركيكة أو غري معربة فسوف تدرك واجهة التفاعل األساسي 

على حنو ضعيف، كذلك جيب مراعاة أن استخدام الكلمات واجلمـل الكاملـة يف مقابـل    
  .)٣(االختصارات والترميز جيعل النص أكثر سهولة للفهم من قبل املستخدمني

  

                                                                                                                              
١ )  

  Sidney L. Smith, Jane N. Mosier: op. cit.,  http://hcibib.org/sam/١html 
  Sidney L. Smith, Jane N. Mosier: op. cit.,  http://hcibib.org/sam/٣.html 
   
٢ ) Robert S. Tannenbaum: Op: Cit., p. ٤٢١ 
٣) Scott W. Ambler: Op: Cit., p. p.٢ :١. 

http://hcibib.org/sam/
http://hcibib.org/sam/
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الوسائل املتعددة وسيط غري جيد لنقل املـواد   تعترب الشاشة يف برامج :كثافة الشاشة. هـ.١
، ذلك ألن النصوص الطويلة تزيد من كثافة الشاشة مما يعيق فهمهـا  )١(النصية الطويلة

، ويقصد بكثافة الشاشة ما حتتويه الشاشة من كلمـات يف عـدد مـن    )٢(وإنقرائيتها
احلرف املستخدم  حتددها املسافة بني السطور واملسافة بني الكلمات ومساحة )٣(السطور
، واجلدير بالذكر أنه كلما زادت كثافة الشاشة كلما زاد معدل اخلطأ سواء )٤(يف الكتابة

  :، وفيما يتعلق باألسس احملددة لذلك فهي)٥(يف التصميم أو االستخدام
 .)٦(توضع العبارات املرتبطة ببعضها بشكل متقارب على الشاشة  
ة ـ بني السطور ومسافة واحدة بني  استخدام املسافة العادية ـ مسافة واحد   

، بغض النظر  عن اإلجهاد أو Readabilityالكلمات يساعد على سرعة القراءة 
 .عدم االرتياح

استخدام مسافة كبرية بني السطور ومسافة واحدة بني الكلمات يساعد على   
 .)٧(االرتياح أثناء القراءة ويقلل من اإلجهاد

 
بني السطور يف الشاشات ) مسافة واحدة( ملسافة العاديةوتري الباحثة إمكانية استخدام ا

احملتوية على نصوص صغرية؛ أما الشاشات ذات الكثافة الكبرية من النصوص فيفضل استخدام 
 ).مسافة مزدوجة( مسافة كبرية بني السطور

  
يكون النص املكتوب فعاالً البد من مراعاة القواعد العامة اليت وضـعها   وعموماً فلكي

  :واليت تتلخص يف اآليت )٨(منري حجابحممد 

                                                
١) Robert S. Tannenbaum: Op: Cit., p. ٤٢١. 
٢) Gary R. Morrison, Steven m. Ross, et. All: " Lerner Performances for Varying Screen 

Densities Using Realistic Stimulus Materials with Single and Multiple Designs", 
ETR&D, Vol. ٣٧, No. ٣, U.S.A, ١٩٩٠, p.٥٣. 

 .٧٣ص  مرجع سابق،: صاحل حممود حممد فايد )٣

 .١٢، ١٠مرجع سابق، ص ص : إميان صالح الدين صاحل) ٤
٥) Gary R. Morrison, Steven m. Ross, et. All: Op: Cit., p.٥٤. 

 .٢٢٠مرجع سابق، ص: مصطفى جودت مصطفى صاحل) ٦

 .١٢٣، ١٢٢مرجع سابق، ص ص : إميان صالح الدين صاحل) ٧

 .٢٨٠ :٢٥٨. ص. مرجع سابق، ص ،"لتربويني والدعاةمهارات االتصال لإلعالميني وا": حممد منري حجاب) ٨
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مبعين احتواء النص املكتوب  علي املعلومات واحلقائق اليت حيتاجها  : االكتمال -١
لتحقيق اهلدف املتوقع  قراءة املتعلمني له علي اخـتالف  خلفيتـهم وأراءهـم    

  .واجتاهام  واحتياجام 
 .خمل أو تطويل ممل وهو إبراز املعين املقصود وتوضيحه دون اختصار: اإلجياز -٢
ويقصد ا  حتديد الكلمات اليت تعرب عن املعـين  تعـبرياً صـحيحاً    : الدقة -٣

  -:واضحاً وميكن حتقيق ذلك من خالل 
توضيح معىن املصطلحات واملفاهيم املستخدمة ولو ملرة واحـدة    

  .علي األقل يف النص املكتوب
  .ملعين املقصودمراعاة الدقة التامة يف الترمجة حبيث يتم التعبري عن ا  

  -:للجمل والفقرات ويتم ذلك من خالل مراعاة البناء الفعال -٤
حبيث تنطلق اجلمل والفقرات معا يف إطار وحدة واحدة : الوحدة  

  .أو فكرة رئيسية واحدة تنبثق  منها أفكاراً فرعية 
ويعين أن متاسك اجلمل والفقرات يف وحدة بناء متسلسل : الترابط  

القات بصورة تساعد علي تـدفق املعـاين    ومنطقي ومترابط الع
  .وترابطها مما يشعر املتعلم بالتواصل

إلبراز معاين معينة أو للتأكيد علي معـان حمـددة ذات   : لتأكيدا  
  .داللة

 :أسس استخدام الصور الثابتة .٢
تعرف الصور الثابتة بأا متثيل بصري ذو بعدين ـ ملواد إيضاحية وأشـياء يف حياتنـا    

  .)١(يكون هذا التمثيل البصري آيل أو يدوي اليومية ـ وقد
  

  :)٢(ونظراً ألن صورة الشيء ليست الشيء ذاته وإمنا متثيل له فإن ذلك يستدعي
                                                

فاعلية برنامج فيديو تعليمي للتدريب على استخدام أجهزة العرض الضوئي للصـور الثابتـة   ": حممد حممود زين الدين) ١
 .١٦، ص ٢٠٠٠، رسالة ماجستري، كلية التربية، جامعة حلوان، "لدى طالب تكنولوجيا التعليم

، ص ١٩٨٥، القاهرة، عامل الكتـب،  "وسائل التعليم واإلعالم": يم سيد، إبراهيم ميخائيل حفظ اهللافتح الباب عبد احلل) ٢
٢٠٤.   
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 .حسن اختيار الصورة حبيث تعرب عن الشيء بوضوح  
قدرة الصورة على استدعاء املعاين من املشاهد وترتيبها، وذلك ألن املعـىن    

الشخص املشاهد وبقدر ثقافة هذا الفرد ليس موجود يف الصورة وإمنا يف 
 .تكون استفادته وعمق تفسريه للصورة

وتوضع الصور الثابتة يف الكومبيوتر إما لعرض الصور الفوتوغرافية الطبيعية،   
 .)١(أو عرض الصور املرسومة، واليت تتطلب تفصيالت معقدة

  :)٢(وتتعدد أنواع الصور الثابتة فنجد منها
 .لصور الفوتوغرافية والرسومات الثابتة بأنواعهاالصور املعتمة، مثل ا  
 .مم امللونة أو ذات اللون األبيض واألسود٣٥األفالم الثابتة مقاس   

الشرائح الشفافة القابـلة للعرض ضوئـياً من املقاسات املختلفـة مثـل     
 .سم ٥×٥بوصة أو  ٢.٥× ٢.٥

 .املختلفة القابلة للعرض ضوئياً مبقاساا) الشفافيات( األلواح الشفافة  
  

صور جمسمة، صور فوتوغرافية، صور واقعية غـري  : والصور املعتمة ميكن تقسيمها إىل
فوتوغرافية وهي عبارة عن رسوم مرسومة باليد ألشياء حقيقية وميكن اسـتخدام اللـون يف   

  .، وهي ما يطلق عليه الرسومات الثابتة) ٣(إنتاجها
  

                                                
القـاهرة، جامعـة حلـوان،    ، "الكمبيوتر بني النظرية والتطبيق:" رضا عبده إبراهيم القاضي، خالد حممود أمحد زغلول) ١

 .  ٢٨٩. ، ص ٢٠٠٢

٢(  
، ١٩٩٢، الكويـت، دار القلـم،   ٢، ط"والتكنولوجيـا يف التعلـيم   وسائل االتصال": حسني محدي الطوجبي  

 .١٣٥ص
 .٢٥٩مرجع سابق، ص : كرم شليب   
، الرياض، مكتبة العبيكان، ٢، ط"مقدمة يف االتصال وتكنولوجيا التعليم": زكريا حيي الل، علياء عبد اهللا اجلندي  

 .١٣٨، ص ١٩٩٥

ص . ، ص١٩٨٦، القاهرة، دار النهضة العربيـة،  "ئل التعليمية واملنهجالوسا" :أمحد خريي كاظم، جابر عبد احلميد جابر) ٣
٢٢٣: ٢١٤. 
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افية يف أن األوىل ال تتقيد بكل التفاصـيل  وختتلف الرسومات الثابتة عن الصور الفوتوغر
املوجودة يف األشياء اليت متثلها حيث تركز على اخلطوط األساسية فقط سواء بنسبها العادية أو 
بنسب مبالغ فيها، أما الصور الفوتوغرافية فتخضع فيها اخلطوط األساسية وغريها من مظاهر 

، ولذلك تفضل الرسومات )١(بديل مياثل الواقعالشكل لقوانني املنظور الفوتوغرايف دف إجياد 
الثابتة يف كثري من األحيان عن الصور الفوتوغرافية يف تدريس بعض املوضوعات، حيث تساعد 
املتعلم على استيعاب املعلومات اليت ال ميكنه فهمها من الصور الفوتوغرافية وحدها أو الـنص  

أسس استخدام هذا النوع من الصور ، ولذلك فسوف تركز الدراسة على )٢(املصاحب وحده
  :)٣(الثابتة يف برامج الوسائل املتعددة، وهذه األسس هي

الرسومات املبسطة أفضل يف التعلم مـن الرسـومات املعقـدة واملزدمحـة     . أ.٢
  .بالتفاصيل

إذا كان اهلدف من عملية التعليم االحتفاظ باملعلومات اليت تقـدمها هـذه   .ب .٢
ل  هذه املعلومات أبقي أثراً وأقل احتماالً للنسـيان  الرسوم و الصور حبيث تظ

وأسهل يف التعرف عليها خاصةً علي املدى الطويل؛ يفضل استخدام الرسـوم  
  .والصور امللونة

أن تكون مستقلة إدراكياً حبيث ال يشوا الغموض أو التداخل بني أجـزاء  . ج.٢
  .الشكل واخللفية أو األرضية

كون مزودة بالتعليمـات اللفظيـة أو العنـاوين أو    أن تكون لفظية حبيث ت. د.٢
 .الكلمات أو املعدالت اللفظية

                                                
 .١٣٥مرجع سابق، ص: فتح الباب عبد احلليم سيد، إبراهيم ميخائيل حفظ اهللا) ١

 .١٤٤، مرجع سابق، ص  "مدخل علم النفس" : لندال دافيدوف) ٢

٣(  
 .١٣٦مرجع سابق، ص :  حسني محدي الطوجبي  
 .٢٩٩.مرجع سابق، ص: يم القاضي، خالد حممود أمحد زغلولرضا عبده إبراه  
العالقة بني أمناط الصور والرسوم التوضـيحية ومنـط   :" كمال يوسف اسكندر وأبو العزامي عبد املنعم مصطفى  

، جملة تكنولوجيا التعليم الكويت، املركز العريب للتقنيـات  "التعليم املعريف وقدرته على التعرف بالكتب املدرسية
 .٢٣: ٢٢ص . ، ص١٩٨٦تربوية، ال

 .١٠٧: ١٠٢ص . ، مرجع سابق، ص "التصمیم التعلیمي للوسائط المتعددة"  :"نبيل جاد عزمي  
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  .أن تكون ذات معين حىت يسهل فهمها  وتفسريها وانقرائيتها. هـ.٢
تستخدم الصور أو الرسوم الثابتة املتسلسلة بدالً مـن الصـور أو الرسـوم    . و. ٢

يـز علـي املـتغريات    املتحركة يف حالة تعزر استخدامها  بشرط أن يتم الترك
  .األساسية اليت توضح اختالف جوهري يف كل رسم عن الرسم السابق له

  .تستخدم الرسوم الثابتة لتحليل حركات أو مهارات حركية بوجه خاص. ز. ٢
إذا عرب الرسم الثابت عن خريطة فالبد أن يصاحبها مفتاح للرسم ومقيـاس  . ح.٢

  .للرسم
يفضل عرض الرسم أو الشكل التوضيحي املكون من عدة أجزاء علي عـدة  . ط.٢

  .مراحل
  .الرسوم اخلطية التعليمية البد أن حتافظ علي النسب الطبيعية للشيء املرسوم . ى.٢
عند استخدام الرسم التعليمي الثابت جيب مراعاة أن يبدو الرسم من األعـم  . ك.٢

  .األصغر واألمشل إىل األخص ومن األكرب إىل
  .جيب أن حيافظ الرسم الثابت علي وحدة الشكل . ل.٢
إذا توفر لدي املصمم  رسم ثابت وصورة فوتوغرافية لنفس الشيء يفضـل  . م.٢

استخدام الصورة الفوتوغرافية ألا تكسب الربنامج املزيد من الواقعية  بشـرط  
فة والتركيز فقط علي االبتعاد قدر اإلمكان عن اللقطات الفنية والزوايا غري املألو

  .اهلدف املطلوب
 :أسس استخدام الصور املتحركة .٣

الصور املتحركة من الوسائل التعليمية الفعالة اليت ميكـن توظيفهـا يف الـربامج     تعترب
التعليمية، حيث أا وسيلة تتصف بالديناميكية واحلركة يف املقام األول، وتعد مـن أفضـل   

خالـد حممـود أمحـد    (، ويتفق كل من )١(عات واخلرباتالوسائل املستخدمة يف نقل االنطبا
على تعريفها بأا عبارة عن لقطات فيلمية متحركة  )٣()رجب السيد عبد احلميد( و )٢()زغلول

                                                
١) Joseph R. Dominick:" The Dynamics Of Mass Communication", ٣rd ed, McGraw-Hill 

publishing company, USA, ١٩٩٠, p. ٣٣٧. 
 .٨٠جع سابق، صمر: خالد حممود أمحد زغلول) ٢

 .١٥٨مرجع سابق، ص : رجب السيد عبد احلميد) ٣
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أو لقطات فيديو سجلت بطريقة رقمية وتعرض أيضاً بطريقة رقمية وتتعدد مصادرها لتشـمل  
يديو عن طريق مشغالا، وهذه اللقطات كامريا الفيديوـ عروض التليفزيون ـ أسطوانات الف 

  .ميكن إسراعها وإبطاؤها وإيقافها وإرجاعها
  

  :وتتعدد أنواع الصور املتحركة لتشمل
  .األفالم السينمائية، تسجيالت الفيديو، الرسوم املتحركة

وسوف تستخدم الباحثة يف هذه الدراسة تسجيالت الفيديو كنوع من أنواع الصـور  
يتم التركيز فقط على األسس اخلاصة باستخدام تسـجيالت الفيـديو يف   املتحركة، ومن مث س

  :)١(برامج الوسائل املتعددة وهي
جتنب استخدام اللقطات اليت مت تصويرها من منظور غري مألوف حىت ال يضيع . أ.٣

  .وقت املتعلم يف حماولة فهم حمتوى املشهد
يستبعد مـن الكـادر   يفضل استخدام اللقطات املقربة قدر اإلمكان حبيث . ب.٣

  .العناصر غري املفيدة وال يعرض سوى العناصر اليت تنقل للمتعلم معىن حمدد
جعل حركات الكامريا منطقية وطبيعية مع عدم استخدام الفالتر اللونية ألا . ج.٣

  .تغري من الدرجات الطبيعية للون
حتقـق لنـا   استخدام مساحة مناسبة من شاشة الكمبيوتر لعرض الفيديو حبيث . د.٣

صورة واضحة وحركة طبيعية مع ختزين أقل، وقد بينت التجـارب أن احلجـم   
ونظراً لصغر هذه املسـاحة نسـبياً   ) نقطة( بكسل ١٢٠×١٦٠املناسب يكون

  .يفضل جتنب استخدام اللقطات العامة

                                                
١ (  

  .٢٢٩مرجع سابق، ص: مصطفى جودت مصطفى صاحل  
، جملـة تكنولوجيـا   "املعاجلة اإلبداعية والتعبريية للصورة املتحركة لبناء األفالم التعليميـة : " خالد علي عويس  

صرية لتكنولوجيا التعليم بعنوان  منظومة تكنولوجيا التعليم التعليم، عدد خاص باملؤمتر العلمي السابع للجمعية امل
 .٣٦٣،ص ٢٠٠٠، صيف ٣، ك١٠، مج ٢الواقع واملأمول، ج: يف املدارس واجلامعات

 .  ١٥٠: ١٤٧ص . ، مرجع سابق، ص "التصمیم التعلیمي للوسائط المتعددة" : نبیل جاد عزمي  
 .٣١٠. مرجع سابق، ص ،"تكنولوجیا التعلیم المفتوح" : خالد مصطفى مالك  
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بكسل مـن املشـهد ألن    ٤استبعاد العناصر الصغرية اليت يقل حجمها عن . هـ.٣
  .بسهولةالدارس ال يدركها 

تستخدم السرعة الطبيعية يف عرض لقطات الفيديو مع عدم استخدام السـرعة  . و.٣
  .البطيئة أو اليت تفوق السرعة الطبيعية إال يف حالة وجود ضرورة تربوية لذلك

تناسب سرعة العرض مع كثافة التفاصيل املعروضة على الشاشـة واملطلـوب   . ز.٣
  .دراستها

  
ب والصور الثابتة والصور املتحركة يف شاشة الربامج أسس الدمج بني النص املكتو .٤

 :التعليمية متعددة الوسائل
مأخوذاً به فتـرة  ) صورة واحدة أفضل من ألف كلمة( ظل املثل الصيين القدمي الذي يقول بأن

طويلة من الزمن، إىل أن أثبتت دراسات علم النفس التعليمي أن الناس يتعلمون بفاعلية أكـرب  
تعلمونه بصورة أفضل عندما حتتوي عملية التعلم على أكثر من شكل ملعاجلـة  وحيتفظون مبا 

املعلومات؛ وذلك ألن احلواس املختلفة تقدم املعلومات للفرد بطرق خمتلفة مما يسـاعد علـى   
 ،)١(التعلم بأكثر من طريقة، فكلما ارتبط اإلدراك بأكثر من حاسة كلما كان أفضل واقـوي 

صورة مع ألف كلمة أفضل ( بل أصبحت) ة أفضل من ألف كلمةصورة واحد( ومن مث مل تعد
، حيث أثبتت أحباث علم النفس أن الفرد يستطيع أن يتـذكر  )٢()من عشرة أالف كلمة فقط

كلمـة   ١٠٠٠فقـط مـن   %  ٦٢صورة واضحة، يف حني ميكنه تذكر  ١٠٠٠من % ٩٠
امج التعليمية حبيث تقـدم  ، وهذا ما أدى إىل ضرورة االهتمام بتعدد الوسائل يف الرب)٣(مكتوبة

كل املعلومات بأكثر من شكل على الشاشة الواحدة، وحيث أن العقل يسطتيع أن  حيـدث  
فقـد أتـاح    )٤(simultaneously عمليتني أو ثالثة من عمليات التصور الذهين يف نفس الوقت

دون أن  ذلك إمكانية استخدام أكثر من عنصرين من عناصر الوسائل املتعددة يف نفس اإلطار
يؤثر ذلك على انتباه املتعلم، بل أن ذلك قد يساعده على إدراك املوضوع بسهولة أكثر خاصة 

                                                
  ١٩٠مرجع سابق،  ص، "وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليم": حسني محدي الطوجبي ) ١

٢)  Robert S. Tannenbaum: Op: Cit., p. ٤٠٧. 
 .٣٤٩ ، مرجع سابق، ص"مدخل علم النفس": لندال دافيدوف) ٣

، اإلسـكندرية، دار املعرفـة   "تفسري السلوك اإلنساين دراسة يف:علم النفس الفسيولوجي" : عبد الرمحن حممد عيسوي) ٤
 .١٨٤، ص ١٩٩٩اجلامعية، 



-     - ٦١

إذا كانت هذه العناصر متكاملة فيما تؤديه من أدوار، حيث أن  قوة ودوام ما يتعلمه الفرد من 
ارتباط مع تلك الكلمة املكتوبة يكون اكرب عندما يستعمل النماذج املرئية املبنية علي العقل  يف 

املطبوعة، مبعين  إن قوة ودوام ما يتعلمه الفرد من الكلمة املكتوبة يكون  اكرب عندما تـرتبط  
برامج ؛ ومن مث مت تعريف  )١(هذه الكلمات الصور املرئية املعربة عن ارتباطا فعليا  وعقليا مع

مكتـوب أو  ( عروض تعليمية مت إنتاجها باستخدام تسـجيل صـويت   بأاالوسائل املتعددة 
، وبالتايل فإن الشاشة من املمكن أن حتتوي )٢(وصور مناسبة معربة عن هذا الصوت) مسموع

  .)٣(على نص وصور ثابتة ومتحركة
وعند تصميم شاشة متعددة الوسائل حتتوي على نص مكتوب وصورة ثابتـة وأخـرى   

ا الـدور،  متحركة، جيب حتديد دور كل وسيلة منهم حىت ميكن اختيارهم مبا حيقق هـذ 
فمثالً إذا كانت الصور مستخدمة لتأكيد رسالة معينة مت تقدميها من خالل وسيلة أخرى 
مثل النص أو الصوت، جيب حتديد تسلسل هذا التأكيد مبعىن هل الصورة الثابتة تظهر أوالً 

ويرجع أمهيـة هـذا   ، لتأكيد جزء مث تظهر الصورة املتحركة لتأكد جزء آخر أم العكس
منع التنافس بني الرسالة املقدمة من خالل كل وسيلة منهم مما يصرف االنتباه  التحديد إىل

إىل الرسالة األساسية، وكذلك عدم احتواء أي وسيلة منهم على عناصر غـري ضـرورية   
  .للدور املنوط ا

  
  :دمج الصورة الثابتة مع الصورة املتحركة. أ.٤

؛ )٤(من مقارنات املفهـوم والكلمـة  تعد املقارنات البصرية أسهل كثرياً لبعض الطالب 
ولذلك يعترب استخدام الصور املتعددة على شاشة واحدة من األمور املساعدة علـى إجـراء   

  :،ويتحدد هذا الدمج بعدة أسس نوردها فيما يلي)١(عمليات املقارنة وتعلم املفاهيم

                                                
سلسلة الكتـب   "تشجيع التعليم الفعال يف مدارس الغد : تصميمات جديدة للتعليم والتعلم:" دنيس آدمز، ماري هام) ١

 .٤٨ص ،١٩٩٩، تلخيص وعرض املركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، القاهرة، )١١(املترمجة
٢ ) Mathew Mitchell: : Op: Cit. 
٣ ) Ben Bederson, Jon Meyer:" mplementing a Zooming User Interface:Experience Building 

Pad++", http://mrl.nyu.edu/publications/zooming/zooming.pdf 
٤) Karen Gross: " Visual Imagery and Law Teatching", institute for law school teaching, 

١٩٩٩, http://law.gonzaga.edu/ilst/Newsletters/Fall٩٩/gross.htm 
   

http://mrl.nyu.edu/publications/zooming/zooming.pdf
http://law.gonzaga.edu/ilst/Newsletters/Fall
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ء البد أن يكون هناك فاصل زمين بني ظهور الصورتني إما بتعاقب العرض أو ببـد   
حلني االنتهاء من مشاهدة الصورة  pauseعرض الصورة املتحركة يف وضع الثبات 

 .)٢(الثابتة مث تنشيط واستدعاء الصورة املتحركة 
يراعى عند عرض كل صورة اللحظة السيكولوجية املناسبة لعرضها، وهي اللحظـة    

 .)٣(اليت تكون فيها احلاجة إىل عرض الصورة على أشدها
عند دجمهـم   -د مساحة كل من الصورة الثابتة والصورة املتحركةجيب أال تقل أبعا  

 .)٤(سم١٠×٨عن  -معاً على نفس الشاشة
  

  ):الثابتة واملتحركة( دمج النص املكتوب مع الصور. ب.٤
مما ال شك فيه أن املزج بني وسيلة وأخرى أو وسيلة وجمموعة وسائل يف نفس الوقـت  

حيقق للربنامج فعاليـة   -كان بينهم تزامن متقارب حىت وإن -ليظهروا معاً على شاشة واحدة
من أن استخدام النصوص املكتوبة أو املسموعة  )٦()صاحل حممود( ، وهذا ما يؤكد عليه)٥(كبرية

املصحوبة بالرسومات والصور الثابتة ولقطات الفيديو حقق فعالية أكثر من استخدام النصوص 
مع ذلك يف أن مصاحبة الصورة  )٧()د حلميعزة حمم(فقط أو الصور والرسومات فقط، وتتفق

والـيت  ) عبد الرمحن بن إبراهيم( للنص أفضل من النصوص اردة، وتتفق معهم نتائج دراسة

                                                                                                                              
، رسالة دكتوراه، كلية البنات، جامعة "أثر استخدام بعض تلميحات الفيديو يف تعلم املفاهيم": حممد عطية مخيس حزين) ١

 . ١٥، ١٤، ص ص ١٩٨٨عني مشس، 

 .٨٤، صمرجع سابق: خالد حممود أمحد زغلول) ٢

 .٥٨مرجع سابق، ص: حممد رضا البغدادي) ٣

 .٣٩٢، مرجع سابق، ص"الفائقة التفاعلية وإنتاجها/ معايري تصميم نظم الوسائل املتعددة : "حممد عطية مخيس )٤

، أحبـاث ودراسـات   "حنو تطوير مصادر املعلومات اإللكترونية العربية ملواجهة التحدي احلضاري": حممد حممد اهلادي) ٥
 ١٢ -١٠ؤمتر العلمي الرابع لنظم املعلومات وتكنولوجيا احلاسبات،  حتريـر حممـد حممـد اهلـادي، القـاهرة،      امل

 .  ١٧٩، املكتبة األكادميية، ص  ١٩٩٦ديسمرب

 .١٣ص مرجع سابق،: صاحل حممود حممد فايد )٦

، رسـالة دكتـوراه،   "ايل وتدرجيهفاعلية استخدام الكمبيوتر الشخصي يف بناء منوذج اجلاكت الرج: "عزة حممد حلمي) ٧
 .٦، ص ١٩٩٧كلية االقتصاد املرتيل، جامعة حلوان، 



-     - ٦٣

أثبتت أن وجود الرسم التوضيحي إىل جوار النص املكتوب، حبيث يكون هناك صورة ممثلـة  
  .)١(ر والتطبيقلكل خطوة مكتوبة، يعطي نتائج أفضل يف مستويات املعرفة والتذك

  
وتكمن أمهية دمج الكلمات مع الصور والرسوم يف شاشة برامج الوسائل املتعـددة، يف  
إمكانية إنتاج شكل متكامل من الربامج اليت تكون مفضلة عن غريها بالنسبة للمسـتخدمني؛  

ويتضـح   )٢(حيث تتعدد فيها البدائل مما يساعد على مراعاة الفروق الفردية بني املسـتخدمني 
  :)٣(ذلك باالستعراض التايل لوظائف دمج الصور مع النص املكتوب

توفر الصور والرسومات عرضاً إضافياً للنص املصاحب وتعيد تقدمي معلوماته ممـا    
 .يعطي وفرة يف العرض

حتسن الصور والرسومات املصاحبة للنص من اجتاهات املتعلم الوجدانية حنو النص   
 .املكتوب

لرسومات على نقل األفكار بشكل أسرع من الكلمات يساعد استخدام الصور وا  
 .وأسهل للتذكر

تساعد الصور والرسوم الصاحبة للمحتوي اللفظي علي استرجاع  احملتوي البصري   
وما يرتبط به من حمتوي لفظي هلذه الصور والرسوم التوضيحية واالحتفاظ  ا يف 

عـن طريـق عمليـتني    ذاكرة املدى القصري أو املدى الطويل لدى املتعلم وذلك 
  . Recognitionوالتعرف  Recall تذكرتني ومها االستدعاء

  
ولكي حيقق هذا الدمج األهداف املنشودة هناك جمموعة من األسس الواجب إتباعهـا،  

  :منها

                                                
،  جملة كلية التربية، "أثر استخدام الرسوم التوضيحية على فهم نصوص اللغة اإلجنليزية": عبد الرمحن بن ابراهيم الشاعر) ١

 .٧٤،  ص ١٩٩٣، ١، ج١٧جامعة عني مشس،  ع 
٢) Vivi Lachs:op:cit., p. ٣. 

٣ (  
 .٤٩، ٤٢مرجع سابق، ص ص: خالد حممود أمحد زغلول  
  . ٥مرجع سابق، ص :كمال يوسف اسكندر وأبو العزامي عبد املنعم مصطفى  
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يفضل التقليل بقدر اإلمكان من وجود النصوص املكتوبة يف واجهة التفاعـل إال إذا    
أو بالشـروح    )١(عنه بالصـور املختلفـة  كانت هناك حاجة لذلك، واالستعاضة 

، ذلك ألن املتعلم عادةً ما يجذب انتباهه إىل الصور قبـل النظـر إىل    )٢(املسموعة
النص، بل وعادةً ال يقرأ النص بأكمله من على الشاشةـ يف حالة إذا كانت الصور 

عىن يف وبالتايل جيب مراعاة أن يكون النص خمتصراَ وموصالً للم )٣(معربة عن اهلدف
نفس الوقت وبقدر اإلمكان مراعاة التكامل بينه وبني الصور مما يساعد بدوره على 

 .)٤(إنقرائية النص وإنقرائية الصور أيضاً
 .)٥(الصورة ال تشرح نفسها دائماً؛ ولذلك جيب استخدام العناوين كشرح هلا  
وضيحية، إذا كان النص املستخدم شارح حملتوى الرسم مثل اخلرائط والرسومات الت  

فالصورة قد تساوي آالف الكلمات ولكن رمبا القليل من الكلمـات يف مكاـا   
الصحيح يضاعف من تأثري الصورة؛ ومن مث جيب أن يكون النص جماور للرسـم أو  

 .)٦(يف نفس كتلته
عندما يكون النص شارح للمحتوى جيب أن يرتبط هذا النص بتبسـيط وتوضـيح     

 . )٧(ميةاملعاين املعقدة للمادة التعلي
يفضل أن يعرب النص املكتوب عن األفكار واملعلومات الصعبة أو اخلطوات األساسية   

 .)٨(للموضوع، مث تستخدم الصور لتوضيح هذه األفكار
عند استخدام أكثر من صورة مع النص املكتوب يف شاشة واحدة، جيب مراعاة أن   

شرةً إىل حمتواها ويلفت يدعم النص الصورة اليت تظهر أوالً حبيث يكملها ويشري مبا

                                                
 .١٠٤ :٩٩مرجع سابق، ص ص : خالد حممود أمحد زغلول) ١

 .٢٢٠مرجع سابق، ص: مصطفى جودت مصطفى صاحل) ٢
٣ ) Vivi Lachs: op: cit., p.٧. 

 .٨٤مرجع سابق، ص: محد زغلولخالد حممود أ) ٤

 .٤٩املرجع السابق، ص) ٥

 .٢٢٠مرجع سابق، ص: مصطفى جودت مصطفى صاحل) ٦
٧) Mary Ainley, Suzanne Hidi, Dagmar Berndorff: " Interest, learning, and psychological 

processes that mediate their relationship”, Journal of educational psychology, No.٣, vol. 
٩٤, september ٢٠٠٢, p. ٥٥٥. 

٨) Joseph R. Dominick: Op: Cit, p.٣٣٧. 
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انتباه املتعلم إىل إحدى جزئياا ملزيد من الشرح والتفصيل مث ينقل املتعلم إىل الصورة 
 .)١(الثانية ويقوم بنفس الدور املدعم

يكون التعلّم أفضل عندما تستثىن من الربنامج الكلمـات واألصـوات والصـور      
  .)٢(الغريبة

  
  األسس اإلدراكية للتصميم البصري

راً ألن تصميم الشاشة يعد مهمة مشتركة بني الدراسات املرتبطة بالكمبيوتر وعلـم  نظ
اإلدراك وحتليل العوامل البشرية وعلم النفس، دف متكني املستخدم العادي مـن االتصـال   

كان البد  ؛)٣(بشكل حدسي بأنظمة املعلومات ومن مث  يدرك ويعاجل البيانات املعقدة بسهولة
يفية إدراك حمتوى شاشة الربنامج التعليمي، سواء كان احملتوى نص مكتوب من التعرف على ك

، واإلدراك هو أن يعي اإلنسان ما حوله )٤(أو صور ورسومات، ختضع لقوانني اإلدراك البصري
، وتعترب العني أداة من أدوات )٥(حوله يف هذا العامل باستخدام احلواس لفهم األشياء واألحداث

ت وسيلة التصال اإلنسان بيئته، واإلدراك سابق على االتصال حيث اإلدراك وهي يف نفس الوق
تقوم بتجميع املعلومات للجهاز العصيب الذي حيوهلـا إىل نبضـات   ) كأداة إدراك( جند العني

كهربية يتبعها سلسلة من العمليات الكهربية والكيميائية يف املخ ينتج عنها اإلدراك الـداخلي  
االتصال ذا الشيء أو احلدث وبالتايل يؤدي االتصـال إىل   بالشيء أو احلدث ومن مث حيدث

من اللحاء املخي لإلنسان يكـون مكرسـاً   % ٥٠، وقد أثبتت األحباث أن أكثر من )٦(التعلم
                                                

 .٩٨مرجع سابق، ص : أمحد حامد منصور) ١
٢ ) Mathew Mitchell: Op: Cit. 
٣ ) Frank Althoff, Thomas Volk, et all:" A generic User Interface Framework  

for Virtual Reality Application", Institute for Human-Machine-Communication, 
Technical University of Munich, 
http://www.mmk.ei.tum.de/~alt/download/althoffvolk_hci٠١_final.pdf 

 .٥٤مرجع سابق، ص: خالد حممود أمحد زغلول) ٤

٥(  
عمـان، دار الفكـر للطباعـة والنشـر     ، " وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليم: "عبد احلافظ حممد سالمة  

 .١٨٩. ، ص١٩٩٦، ١والتوزيع، ط
، ٢، عمان، دار الفكر للطباعة والنشـر والتوزيـع، ط   "مدخل إىل تكنولوجيا التعليم:" عبد احلافظ حممد سالمة  

  .٨١. ، ص١٩٩٨

 .   ١٣٦مرجع سابق، ص: حممد حممود احليلة) ٦

http://www.mmk.ei.tum.de/~alt/download/althoffvolk_hci
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، ولذا فإن التصميم البصري للربامج التعليمية، وخاصـة  )١(للنشاط املتصل بالوظائف البصرية
  :)٢(مثل يه جمموعة األسس اإلدراكية للتصميم البصريمتعددة الوسائل منها، البد وأن يراعى ف

اإلنسان نسيب وليس مطلق، وهـذا يعـين أنـه ال     يعترب إدراك: إدراك املتعلم نسيب )١
يستطيع أن يدرك كل ما يقدم له إذا كان معقد أو غري مألوف لديه، ومن مث جيـب أن  

لتقليل من األسـاليب  تتسم الرسالة البصرية املقدمة للمتعلم بالبساطة والوضوح، مع ا
 .اللفظية أو األشياء غري املعروفة للمتعلم

يتعرض اإلنسان ملثريات كثرية جداً يف نفس اللحظة ولكن املخ : إدراك املتعلم انتقائي )٢
يقوم بعملية انتقاء ملا جيذب اهتمام الفرد ويثري دافعيته من هذه املثريات،ومبعىن أخر يقوم 

ملتعلقة مبجال أو حمور اهتمام الفرد مع استبعاد املعلومات املخ بالتركيز على املعلومات ا
غري املتعلقة به، وألن هناك فروق فردية بني املتعلمني؛ جند أيضاً هناك فروق بينـهم يف  
عملية االنتقاء، مبعىن أن ما يكون مثرياً ألحدهم ليس بالضرورة أن يكون مثرياً لغـريه،  

صيل اليت قد جتذب انتباه املتعلم بعيداً عن الفكـرة  وجتنباً لنتائج ذلك جيب استبعاد التفا
األساسية،كما أن هناك  حدودا حلجم املعلومات  أو مقدار املعلومات اليت حنصل عليها 
عن طريق قنوات االتصال وطبقا لقدرة املتعلم علي استيعاب املعلومات مما يفرض علي 

ر من غريها، وهـو مـا يعـرف    املصمم  إبراز العناصر اهلامة يف الربنامج  بدرجة أكث
أي جعل عنصر واحد أو منطقة معينة يف الصورة البصرية أكثـر   Emphasisبالتأكيد 

                                                
مشاهدة الفيديو على أداء مهارات اإلنتاج التليفزيوين، لدارسي تكنولوجيا أثر أساليب انتقال : " " أشرف عبد العزيز) ١

 .٤١، مرجع سابق، ص " التعليم

٢(  
 . ٤٣:٤٢املرجع السابق، ص ص    
أثر استخدام اللقطات التليقزيونية املتنوعة على اكتساب مهارات إنتاج الرسومات " : حممد خمتار أمحد املرادين  

 .١١٥-١٠٦، ص ص٢٠٠٢، كلية التربية، جامعة حلوان، "جيا التعليمالتعليمية لدى طالب تكنولو
،  ١سلسلة علم النفس املعريف؛، "األسس املعرفية للتكوين العقلي وجتهيز املعلومات" : فتحي مصطفى الزيات  

 . ٣٠٤، ص ١٩٩٥املنصورة، 
 .١٣٨:١٤٠مرجع سابق، ص ص : حممد حممود احليلة  
 .١٩٣: ١٩١. ص. ، مرجع سابق، ص" تصال والتكنولوجيا يف التعليموسائل اال": سالمة حممد عبد احلافظ  

  Principles of visual design: harmony: op., cit. 
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أمهية من غريها مما جيعلها جتذب انتباه املتعلمني إليها كنقطة مركزية ملوضوع الصورة؛ 
ونظراً ومن مث يرى املتعلم مجيع أجزاء الصورة يف سلسلة تبني األمهية النسبية لكل منها، 

الختالف األفراد يف نظرم اخلاصة لألشياء، فإن تعدد الوسائل يف الشاشة يتيح الفرصة 
جلذب انتباه املتعلمني واإلبقاء عليه لفترة طويلة، ويعد ترتيب هذه الوسـائل املكونـة   

 .للشاشة من أهم أساليب جذب انتباه املتعلمني وتوجيههم
رسالة البصرية إدراكاً كليا مبا فيها من عالقات يدرك املتعلم ال : إدراك املتعلم كلي  )٣

وتناسق  وكل األصوات مبا فيها من تناسق أو نشاز ولذلك كان التنظيم املكاين أو 
 .الزماين للربنامج عامال هاما يؤثر يف سرعة  إدراك وفهم حمتواه

ذا مل يعترب إدراك اإلنسان ملا يعرض عليه إدراكاَ منتظمـاً، وإ  :إدراك املتعلم منتظم )٤
يكن هذا املعروض منظم يصعب على الفرد إدراكه، ومن العوامل املساعدة علـى  
تنظيم اإلدراك استخدام الترميز املألوف لدى املتعلم، ومن املتعارف عليه أن لكـل  
مادة تعليمية بنية خاصة ا تقوم على سلسلة من العالقات املنطقية بـني املبـادئ   

ني األجزاء بعضها ببعض، وهلذا فإن عمليـة تـذكر   األساسية واملفاهيم اليت تربط ب
 .)١(وفهم املادة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بكيفية تنظيم بنيتها

كلما زاد استعداد الفرد إلدراك شيء مـا كلمـا    :إدراك املتعلم يتأثر باالستعداد )٥
أدركه بسهولة وسرعة، ومبا أن الشاشة متعددة الوسائل حتتوي على أكثر من وسيلة 

تنمية استعداد الفرد لتعلم هذه الوسائل من خالل التنبيه اللفظي باعتبـاره  فيمكن 
وسيلة أساسية البد من وجودها يف كل الربامج التعليمية، وتنمية اسـتعداد الفـرد   

 .للتعلم ميكن أن يتم أيضاً من خالل يئة املتعلم الستقبال مادة التعلم
املرئية من زوايـا خمتلفـة وعلـى     والثبات يعين أن األشياء :ثبات املدرك البصري )٦

مسافات خمتلفة أو حتت ظروف إضاءة متباينة يبقى إدراك الفرد ا بنفس الشـكل  
 : )١(، ومعىن ذلك أن لثبات ملدرك  البصري عدة مظاهر منها)٢(واحلجم واللون

                                                
 . ٨٣مرجع سابق، ص : حممد حممود احليلة) ١

٢(  
، ٣، ترمجة سيد الطواب وآخرون، مراجعة وتقدمي فؤاد أبو حطب، ط "مدخل علم النفس :"دافيدوف. لندا ل  

 . ٢٥٨، ص ١٩٩٢ار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة، الد
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ويعين أن الشخص عندما ينظـر إىل    shape constancyثبات الشكل  
اوية ما فإن إدراك هذا الشـكل ينـاظر   شيء له معرفة مسبقة به من ز

 .شكله الطبيعي ال شكله على الشبكية
ويقصد به أن حجم األشياء يدرك على  Size constancy ثبات احلجم  

أنه ثابت حىت وإن أختلف بعده املكاين؛ حيث أن صورة األشكال املرئية 
املستقبلة على شبكية العني تتناقص يف احلجم كلما بعدت تلك األشكال 
عن العني، فمثالً يدرك املشاهد رجالً بعيداً حبجمه الطبيعي بالرغم مـن  

 .أنه يبدو صغرياً يف احلجم
تعين أن إحساس الفرد بالشـيء  Lightness constancy  ثبات اإلضاءة  

 .يظل ثابت برغم تغري شدة اإلضاءة املسلطة عليه
 وتعين أن إحساس الفرد بلون الشيء  color constancyثبات اللون  

املرئي ال يتأثر تأثراً ملموساً عند تغري مصادر اإلضاءة مـن اإلضـاءة   
 .إىل اإلضاءة الصناعية) ومصدرها الشمس( الطبيعية

  

                                                                                                                              
، ترمجة جنيب الفونس خزام، مراجعة فؤاد أبو حطب، موسوعة  "الوعي -اإلدراك: الذاكرة" : دافيدوف. لندا ل  

 . ٢٨، ص ٢٠٠٠، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، ١، ط ٤علم النفس؛ 
، ترمجة عادل عز الدين األشول، آخرون، مراجعة " فسمقدمة يف علم الن: نظريات ومسائل يف": أرنوف ويتينج  

 .٩٣عبد السالم عبد القادر عبد الغفار، دار ماكروهيل للنشر، القاهرة،  ص 
 .١٠٠: ٩٣مرجع سابق، ص ص : إسماعیل شوقي إسماعیل) ١



  الفصل الثاني جدید  :اسم الملف
  C:\Documents and Settings\Hams\My Documents  :الدلیل

 C:\Documents and Settings\Hams\Application  :القالب
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm  

  الفصل الثاني  :العنوان
    :الموضوع

  TA  :الكاتب
    :الكلمات األساسیة

    :تعلیقات
  ص ١٢:٣٢:٠٠  ٢٠٠١/ ٠١/ ٠١   :تاریخ اإلنشاء
  ١٦  :رقم التغییر

  م ٠٧:٥٩:٠٠  ٢٠٠٦/ ٠٦/ ٢٧   :الحفظ األخیر بتاریخ
  Hams  :الحفظ األخیر بقلم

  دقائق ٣٣  :زمن التحریر اإلجمالي
  م ٠٣:١٦:٠٠  ٢٠٠٨/ ٠٣/ ٠٣   :الطباعة األخیرة

  منذ آخر طباعة كاملة
  ٤٥  :عدد الصفحات  
    )تقریبًا(  ٧,١٩٥   :عدد الكلمات  
    )تقریبًا(  ٤١,٠١٥   :عدد األحرف  
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  الفصل الثالث
 اإلدراك البصري لتكوين الصور الثابتة واملتحركة مكانياً

يوتر متعددة الوسائليف برامج الكمب  
  :مقدمــة 
يعترب التحصيل الدراسي هو ما يصل اليه الفرد يف تعلمه وقدرته على التعبري عما تعلم من 

، وإذا كان هذا التعلم يقوم على أساس إدراك عناصر )١(معلومات ومهارات واجتاهات وميول
، فمن املمكن اعتبار اإلدراك شرط أساسي سابق على حدوث )٢(املوقف الذي يوجد فيه املتعلم

  .)٣(التعلم
  

ينة من حيث شكلها ومعناها أو داللتها واإلدراك عبارة عن استجابة ملثريات حسية مع
وتكون هذه االستجابة عبارة عن تنظيم وتفسري املعطيات احلسية اليت تصل  )٤(بالنسبة للفرد

للفرد من خالل حواسه املختلفة دف زيادة الوعي مبا حييط به؛ ومن مث تعترب حواس اإلنسان 
  .)٥(مبثابة منافذ على العامل تأيت منه باملعلومات املختلفة

  
                                                

، ١، ع دراسات نفسية ، يف،  "التنبؤ بالتحصيل الدراسي من بعض املتغريات غري املعرفية: "العدل حممد حممود عادل) ١
 .٨٢ص  ،١٩٩٦، القاهرة، يناير ٦ مج

٢(  
، دار املعرفة اجلامعية، "دراسة يف تفسري السلوك اإلنساين: علم النفس الفسيولوجي" : عبد الرمحن عيسوي •

 .١٦٠ص  ،١٩٩٩اإلسكندرية، 
 .١١٧ص  ،١٩٩٩، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، "سيكولوجية منو اإلنسان: " عبد الرمحن عيسوي •

 .٥٣، ص ١٩٨٨،دار القلم ،الكويت،"التكنولوجيا والتربية" : حسني محدي الطوجبي)٣

٤ (  
، عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، القاهرة،  "أصول علم النفس احلديث" : فرج عبد القادر طه •

 .١٨٨، ص ١٩٩٩، ) مراجعة ومنقحة( ٣ط
 .١٥٠ص، مرجع سابق،  "اإلنسايندراسة يف تفسري السلوك : علم النفس الفسيولوجي: " عبد الرمحن عيسوي •

٥ (  
  .١٣٦، مرجع سابق، ص " تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيق" :حممود احليلة •
 .٢٤٦مرجع سابق، ص  ،"مدخل علم النفس  : "دافيدوف. لندال •
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وإذا كان اجلهاز البصري لإلنسان يعطيه كمية كبرية وغري حمدودة من املعلومات عن 
ة عمل اجلهاز اإلدراكي، وذلك البيئة احمليطة به، فيمكن إستعمال لفظ البصر للتعبري عن كيفي

، وحيث تعترب العني أداة من أدوات ١ألن حاسة البصر هي احلاسة املهيمنة عند اإلنسان
اإلدراك، تعترب يف نفس الوقت وسيلة إلتصال اإلنسان ببيئته، ومن مث فاإلدراك البصري هو 

  .)٢(يتصل ا اإلنسان باملؤثرات املرئية يف بيئته الوسيلة اليت
البحث يف كلتا النظرية التربوية وعلم النفس اإلدراكي خيربنا بأنّ التعلّم البصري إن 

أفضل الطرق لتعليم الطالب يف كلّ األعمار كيف يفكرون، وكيف يتعلّمون، حيث تساعد 
التعلّم البصرية الطالب على توضيح األفكار وتوصيل املعلومات واملفاهيم اجلديدة  تقنيات

 .)٣(بسهولة جتعلها أكثر فهماً
، فلكي حتدث عملية اإلدراك البصري للربامج )٤(وإذا كان اإلنسان يتعلم ما يدرك

  :)٥(التعليمية وما ا من وسائل هناك عوامل أساسية جيب مراعاا
  
حبواسه املختلفة ) املتعلم( وتتعلق بوجود الشخص املدرك: عوامل ذاتية .١

واستعداده العام وخربته وإنتباهه، وهي عوامل ميكن حتقيق نسبة كبرية منها من 
خالل تنوع املثريات يف الربنامج التعليمي مما يساعد عل جذب األنتباه، وكذلك 

 .ة بأسلوب يشعر املتعلم بأمهية ما يتعلمهالعمل على تقدمي املعلوم
ويقصد ا العوامل اليت توجد يف الربنامج وتتعلق بطبيعة   :عوامل موضوعية .٢

 .املوضوع املدرك ذاته وتصميمه وتنظيم عناصره وترميزه
                                                

 .٢٥٣، مرجع سابق، ص" مدخل علم النفس: "دافيدوف.لندال) ١

 .٤٢مرجع سابق، ص : أشرف أمحد عبد العزيز)  ٢

٣) The power of visual learning: 

http://www.inspiration.com/vlearning/index.cfm 
 

 .١٣٧، مرجع سابق، ص  "بني النظرية والتطبيقتكنولوجيا التعليم : "حممود احليلة)  ٤

٥  (  
 .٤٢مرجع سابق، مرجع سابق،  ص : أشرف أمحد عبد العزيز •
 .١٢٢، ص١٩٩٣ة، ، دار املعارف، القاهر "السلوك اإلنساين: " انتصار يونس •

http://www.inspiration.com/vlearning/index.cfm


-      -  ٧٣  

 
ويتم اإلدراك البصري عن طريق تفاعل العوامل الذاتية مع العوامل املوضوعية من 

 .)١(خالل جهاز اإلبصار
( ويف الفصل السابق مت تناول التصميم البصري للربامج التعليمية متعددة الوسائل

عناصر الربنامج ، ويف هذا الفصل سيتم مناقشة )باعتبار الربنامج هو املوضوع املدرك
  . لكيفية ترميزها مث تنظيم هذه العناصر وفقاً وكيفية ترميزها وتشفريها باملخ

  
  :    تشفري الوسائل املتعددة باملخ: أوالً

حيدث  )٢(تعترب الوسائل التعليمية يف برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل ـ وسائط لنقل لغة
ا التفاهم واالتصال وانتقال املعلومات ومن مث التعلم وزيادة التحصيل، وهذه اللغة إما أن 

، أو غري )سواء املكتوب أو املنطوق( تكون لفظية تعتـمد يف نقلها على وسيـلة النـص 
لفظية تعتمد يف نقلها على الصور والرسوم واخلرائط و النماذج والعينات واإلشارات وتعبريات 

  .)٣(ه وكل الوسائل األخرى غري الكلمة املكتوبة أو املسموعةالوج
  

وإذا كان التعلم هو نقل املعلومات إىل الذاكرة مث استرجاعها مرة أخري، وإذا كان هذا 
، فإن )٤(تمد على جودة نقل املعلومات أو ما يسمى باستقبال وختزين املعلوماتاالسترجاع يع

  .العملية اهلامة واألساسية حلدوث التعلم هي عملية نقل املعلومات وختزينها
  

، وتعتمد جودة هذا )٥(تومن مث ميكن تعريف التعلم بأنه التخزين اجليد للمعلوما
التخزين على كيفية خماطبة مخ املتعلم باعتباره املسئول عن النشاطات الداخلية للتعلم وإدراك 

                                                
 .٥٣مرجع سابق، ص : إمساعيل شوقي إمساعيل)  ١

-٩٤ص . ، مرجع سابق، ص" وسائل التعليم واإلعالم: "فتح الباب عبد احلليم سيد أمحد، إبراهيم ميخائيل حفظ اهللا)  ٢
١٠١. 

 .٢٨:٢٧، ص ص ٢٠٠١، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية،  "نظريات االتصال: " حممد حممد عمر الطنويب)  ٣

 .٣٦٢:٣٦٠، مرجع سابق، ص  "مدخل علم النفس: "دافيدوف.لندال)  ٤

 .٣٣٨ية، ص ، القاهرة، مكتبة األجنلو املصر)مزيدة وجمددة( ٦ط  ،"علم النفس التربوي": فؤاد أبو حطب، أمال صادق)  ٥

٣٣٨. 
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، وإذا كان هذا التخزين ال يتم بصورة مباشرة جمردة، وإمنا )١(املعىن وختزينه حلني استرجاعه
ين، فلكي يتم حيتاج لوسائل معينة تفسر املعلومات وتساعد على سرعة وسهولة وجودة التخز

التخزين على أفضل ما ميكن كان البد من التعرف على أسس تشفري املعلومات داخل املخ 
البشري مما ييسر علينا التعرف على أنسب الوسائل اليت ميكن أن تنقلها لفظية كانت أم غري 

  .لفظية
  

ا  ومبا أن هذه الدراسة تركز علي اإلدراك البصري باعتباره هو الوسيلة اليت يتصل
، فسوف تقتصر الدراسة علي التعرف على أسس تشفري )٢(اإلنسان باملؤثرات املرئية يف بيئته

وسائل نقل املعلومات البصرية فقط، واملتمثلة يف النص املكتوب، والصور الثابتة، والصور 
  .املتحركة
  

ي علي أن املعلومات البصرية تنقل إىل الذاكرة من لقد دلت أحباث علم النفس التربو
باستقبال ) العني( ، حيث يقوم اجلهاز البصري)٣(خالل عامل التشفري أو التحول الشفري

، ) املكتوبالنص ( اإلشارات البصرية ووضع شفرة مميزة لكل من اإلشارات اللفظية
، وحيدث هذا التشفري )٤(املوجودة ا) الصور الثابتة والصور املتحركة( واإلشارات غري اللفظية 

وفقاً لنظرية التشفري الثنائي، واليت تفترض وجود استراتيجيتني  )٥()paivioبافيو ( كما يقترحه
، واألخرى للتشفري البصري )تشفري النص املكتوب( للتشفري، إحدامها للتشفري البصري اللفظي

  .)٦()الصور الثابتة واملتحركة( غري اللفظي

                                                
١) Melvin L. Defleur, Everette E. Dennis: " Under standing Mass Communication", ٤th ed, 

Houghton Mifflin Company, Boston, ١٩٩١, p.٦. 
 .٤٢مرجع سابق،  ص : أشرف أمحد عبد العزيز)  ٢

 .٥٨٥مرجع سابق، ص، "علم النفس التربوي": فؤاد أبو حطب، أمال صادق)  ٣

 .٣٣٢، مرجع سابق، ص "مدخل علم النفس: "دافيدوف. لندال)  ٤
 
 .٥٨٥، مرجع سابق، ص" علم النفس التربوي" : فؤاد أبو حطب، أمال صادق)  ٥

٦  (  
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من علماء علم النفس الفسيولوجي يف وجود نظامني  كثرياً) paivio بافيو ( ويتفق مع 

لتشفري املعلومات البصرية، حيث دلت األحباث على أن املخ يتكون من نصفني كرويني 
متشاني من الناحية البنيوية ومييل كل نصف منهم للسيطرة على جانب واحد من جانيب 

احية اليسرى من اجلسم والناحية اجلسم بطريقة عكسية فالناحية اليمىن من املخ تتحكم يف الن
اليسرى من املخ تتحكم يف الناحية اليمىن من اجلسم، وأحد هذين النصفني يهتم دائماً بتحليل 
األفكار وخاصة ذات العالقة باللغة واإلعراب واملنطق، والنصف اآلخر يهتم بشكل رئيسي 

  .)١(بالتعرف على الصور والوجوه
 :تشفري النص املكتوب .١

، عن )٢(يتم تشفري النص املكتوب يف صورة لغوية جمردة) paivioبافيو ( وفقاً لنظرية
ألوفة املراد تعلمها وبني الكلمات أو املفاهيم طريق الربط بني الكلمات أو املفاهيم غري امل

؛ ومن مث جيب عند تصميم )٣(املألوفة والسابق تعلمها مما يتيح الفرصة لفهمها وتعلمها بسهولة
النص املكتوب يف الربامج التعليمية متعددة الوسائل ربط الكلمات واملفاهيم غري املألوفة أو 
اجلديدة مبا مياثلها يف اخلربة السابقة للمتعلم، كما جيب مساعدة ذاكرة املتعلم على استخدام ما 
                                                                                                                              

،يف، املؤمتر العلمي " راسة نظريةد: تصميم الوسائط املتعددة وفق نظريات ترميز املعلومات"  :خالد فرجون  •
السنوي العاشر بعنوان التربية وقضايا التحديث والتنمية يف الوطن العريب، جامعة حلوان، كلية التربية، مارس 

 .٥٢٠، ص ٢٠٠٢
 .٥٨٧:٥٨٥، مرجع سابق، ص ص " علم النفس التربوي : "فؤاد أبو حطب، أمال صادق •

١  (  
، ص ص ١٩٩٩، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، "النفس الفسيولوجيعلم " : رمضان حممد القذايف •

٥٩:٥٨. 
 .٥٨١، مرجع سابق، ص "علم النفس التربوي" فؤاد أبو حطب، أمال صادق  •
، مكتبة النهضة املصرية، ١، ط" اإلدراك احلسي البصري والسمعي" : السيد علي سيد أمحد، فائقة حممد بدر •

 . ٣٥، ص ٢٠٠١
 .١٨٨:١٨٧، ص ص  "مدخل علم النفس": دافيدوف. لندال •

 .٥٨٧، مرجع سابق، ص "علم النفس التربوي" فؤاد أبو حطب، أمال صادق  ٢)

، سلسلة "املعرفة والذاكرة واالبتكار: األسس البيولوجية والنفسية للنشاط العقلي املعريف: " فتحي مصطفي الزيات)  ٣
 .٤٠٩، ص١٩٩٨ات، القاهرة، ، دار النشر للجامع٣علم  النفس املعريف؛ 
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واليت يقصد ا حتويل بعض الكلمات الغامضة إىل كلمات ) حيلة إعادة التشفري(يعرف بـ 
وذلك بأن يوحي النص املكتوب للمتعلم بكلمة ما تعطي معىن ) ١(ذات معىن مما يسهل حفظها

  . للكلمات الغامضة املوجودة بالنص
 :كةتشفري الصور الثابتة واملتحر .٢

يتم تشفري الصور بكل أنواعها وفقاً إلستراتيجية التصور احلسي على أا متثيالت لألشياء 
حيث يتم فهم املعلومات اردة من ، )٢(واألحداث واملوضوعات اليت ليس هلا وجود فيزيقي

  خالل الربط بينها وبني الصور املمثلة هلا
، وهذا ما يعين ضرورة )٣(مما يعطيها معىن يسهل من ختزينها وتعلمها) كخربة حسية( 

دمة يف التعبري عنه ومتثيله يف الربامج التعليمية التكامل بني النص املكتوب والصور املستخ
املتعددة الوسائل، حبيث يتم التعبري عن األلفاظ اردة أو الصعبة الفهم  بالصور املصاحبة هلذه 

واليت تقوم  )٤()حيلة التصور( األلفاظ، مما يساعد ذاكرة املتعلم على استخدام ما يسمى بـ 
فيها الذاكرة مبحاولة البحث عن صور وأشكال تعرب عن املعلومات اللفظية اليت جتد صعوبة يف 
فهمها، وعندما حيدث ذلك يف الربامج التعليمية متعددة الوسائل فإن ذلك يسهل من عملية 

اولة إجياد صور عقلية متثل التعلم ويزيد من التحصيل حيث ال يبذل الطالب جهداً يذكر يف حم
  .النص الذي يقرأه

  
  
  :تنظيم الوسائل املتعددة  البصرية مكانياً يف برامج الكمبيوتر التعليمية: ثانياً

  

                                                
 . ٣٦٤:٣٦٥، مرجع سابق، ص "مدخل علم النفس": دافيدوف. لندال)  ١

،مرجع "املعرفة والذاكرة واالبتكار: األسس البيولوجية والنفسية للنشاط العقلي املعريف" : فتحي مصطفي الزيات  ٢)
 .٤٢١سابق، ص

 .٥٨٥، مرجع سابق، ص "علم النفس التربوي" فؤاد أبو حطب، أمال صادق )  ٣

 .٣٦٥:٤٦٤سابق، ص ص، مرجع  "مدخل علم النفس: "دافيدوف. لندال)  ٤
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لقد أكدت أحباث علم النفس الفسيولوجي أن استثارة اخلاليا البصرية يؤدي إىل انتقال 
، مث تتوىل املراكز العليا باملخ جتهيزها متهيداً )١(املعلومات إىل املخ على شكل شفرات أو رموز

لفهمها وإدراكها، ويتم هذا التجهيز على أساس أن الذاكرة البشرية نظام متشابك ومعقد 
فهناك النظام يتضمن عدة أنظمة وليس جمرد تركيب بسيط يف جمال نقل املعلومات إىل املتعلم؛ 

، ومن مث فلكي حتفظ … اخلاص حبفظ الصور بأنواعها وهناك النظام اخلاص حبفظ النصوص
املعلومات يف هذا النظام املعقد البد وأن تدخل إليه منظمة وبشكل ييسر من االحتفاظ ا 

يستطيع أن يدرك جمموعات من أثنني أو ثالثة أو  ، وإذا كان مخ اإلنسان)٢(ألطول فترة ممكنة
، فالبد عند تصميم الربامج التعليمية احملتوية على أكثر من )٣(مخس أشياء يف نفس الوقت

لتحديد الدقيق ملوقع كل عنصر من عناصر هذه الوسائل على مراعاة ا) متعددة الوسائل( وسيلة
وإذا كانت جودة التعليم تشري إىل )٤(شاشة الربنامج مبا حيقق اإلدراك السليم ملوضوع الربنامج
، فلكي نصل إىل تعليم جيد )٥(ملتعلممدى جودة تنظيم مهمة التعلم ومدى جودة عرضها على ا

  :البد من مراعاة ما يلي
  
  

 : التنظيم املكاين للنص املكتوب يف برامج الكمبيوتر التعليمية متعددة الوسائل .١
كل ما تراه العني اليمىن يدركه  عكسية العالقة بني نصفي املخ وجانيب اجلسم؛ فإننظراً ل 

النصف الكروي األيسر وكل ما تراه العني اليسرى يدركه النصف الكروي األمين، وبالتايل 
فاملعلومات اليت تعرض على اجلانب األيسر من الشاشة يتم معاجلتها بالنصف األمين من املخ 

                                                
 .١٢٣مرجع سابق، ص ،"علم النفس الفسيولوجي" : مد القذايفرمضان حم)  ١

 .١٣١:١٣٠مرجع سابق، ص ص : سوزان القليين)  ٢

 .١٨٤، مرجع سابق، ص  "دراسة يف تفسري السلوك اإلنساين: علم النفس الفسيولوجي: " عبد الرمحن عيسوي)  ٣

 .٣٧١، مرجع سابق، ص "تربويات احلاسوب: "إبراهيم عبد الوكيل الفار)  ٤

، ص ١٩٩٩، دار النهضة العربية، القاهرة، ٩، ط  "سيكولوجية التعلم ونظريات التعليم" : جابر عبد احلميد جابر)  ٥
٤٦٢. 
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ن ، وحيث أن األحباث أثبتت أن النصف الكروي األيسر من املخ هو املسئول ع)١(والعكس
، فإن أنسب )٢()ألا تتحول عند قراءا إىل متثيل مسعي لغوي(اللغة، حىت وإن كانت مكتوبة 

مكان لوضع النص املكتوب على شاشة الربامج التعليمية متعددة الوسائل هو اجلانب األمين من 
  .)٣()٢٠٠٠خالد حممود أمحد زغلول(الشاشة، وهو ما يتفق مع دراسة

 :التنظيم املكاين للصور الثابتة واملتحركة يف برامج الكمبيوتر التعليمية متعددة الوسائل .٢
ن من على الرغم من أن أحباث علم النفس الفسيولوجي أثبتت أن النصف الكروي األمي

، مما يعين ضرورة )٤(املخ هو املسئول عن التعرف على الصور واألشكال بأنواعها املختلفة
حباث مل وضعها يف اجلانب األيسر من شاشة الربامج التعليمية متعددة الوسائل، إال أن هذه األ

تفرق بني أماكن التعرف على الصور واألشكال الثابتة وأماكن التعرف على الصور واألشكال 
املتحركة، مما دفع الباحثة للقيام ذه الدراسة للتعرف على أي األماكن على شاشة برامج 

صور الكمبيوتر التعليمية متعددة الوسائل تصلح لوضع الصور الثابتة عليها وأيها يصلح لوضع ال
  . املتحركة
   

  :معايري تصميم شاشة الربامج التعليمية متعددة الوسائل

                                                
١  (  

 .٥٩:٥٧، مرجع سابق، ص ص "علم النفس الفسيولوجي" : رمضان حممد القذايف •
 .٣١٢، مرجع سابق، ص  "دراسة يف تفسري السلوك اإلنساين: علم النفس الفسيولوجي: " عبد الرمحن عيسوي •

• John R. Anderson: "Cognitive psychology and its implications”, W.H.freeman 
and company, New York, ٤th edition, ١٩٩٥, p. ٢٧.  

مرجع ، "املعرفة والذاكرة واالبتكار: األسس البيولوجية والنفسية للنشاط العقلي املعريف" : فتحي مصطفي الزيات •
 .١٠٦:٩٩سابق، ص ص 

٢  (  
 .١٠، ص ١٧/٤/٢٠٠٣، بتاريخ ٢، يف، جريدة األخبار، ط "املخ ومعجزة اخلالق: "أسامة الغنام  •
 .١٤٥، ص ٢٠٠٤، مايو ٥٤٦، جملة العريب، ع " تصوير اإلدراك يف املخ"  :حممد الدنيا •
 .٥٨١، مرجع سابق، ص"علم النفس التربوي"بو حطب، أمال صادق فؤاد أ •

ية يف برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل على التحصيل الدراسي يف مادة أثر العالقات البنائ": خالد حممود أمحد زغلول٣) 
 . ١٥٠، مرجع سابق، ص "الكمبيوتر

٤) John R. Anderson: "Cognitive psychology and its implications”, op: cit., p. p. ٢٦:٢٧. 
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وتعترب عملية تصميم شاشات برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل عملية بشرية معقدة 
على خربة  ، ويعتمد جناحها)١(دف لتحديد الشكل النهائي  الذي سيكون عليه الربنامج

بالطريقة العلمية املالئمة للتصميم واليت تشتمل على الشروط واألحكام اليت  )٢(املصمم ومعرفته
جيب أن تراعى عند تصميم شاشة الربامج متعددة الوسائل، أو ما يعرف معايري تصميم شاشة 

  :واليت من أمهها ما يلي )٣(الربامج التعليمية متعددة الوسائل
  

  "screen layoutأو ختطيط الشاشة : " تصميم شكل الشاشة )١
ية من مما ال شك فيه أن التصميم البسيط واألقل عشوائية للشاشة يكون أكثر فعال

التصميمات املعقدة واليت قد تسبب اإلرباك أو التشويش بسبب ما يوجد ا من عناصر كثرية 
قد تكون متعارضة، كما أن  عملية تصميم الشاشات ال تنفصل عن تصميم الربامج، ألن 
معظم الربامج يكون إدخال البيانات فيها من خالل شاشة تيسر على املستخدم التعامل مع 

، وقد )٤(ويكون إخراج البيانات كذلك على شاشة متاثل الشكل املطلوب إنتاجهالكمبيوتر، 
شات تؤثر على سهولة فهم أدرك العاملون يف جمال املعلوماتية أن طريقة تصميم الشا

املستخدمني للمعلومات اليت تقدم هلم، وكذلك فإن تصميم شاشة إدخال البيانات يعترب عمالً 
حامساً يؤثر على دقة البيانات املدخلة وصحتها؛ ومن مث فقد تركز االهتمام على تصميم  

علومات الشاشة لضمان احلصول على أقصى كفاءة من الربنامج وذلك من خالل تقدمي امل
  .)٥(الضرورية اليت تفي باحتياجات املستخدم بطريقة منسقة بقدر اإلمكان

  :)٦(والتصميم اجليد للشاشة يقسمها إىل مناطق وظيفية يراعى فيها ما يلي
 .خدم أو أزرار التفاعل مع الربنامجحتديد مساحة لوضع أدوات التعامل للمست •

                                                
١) Robert S. Tannenbaum: Op: Cit., p. ٣٨٧.  
٢) Robert S. Tannenbaum: Op: Cit., p. ٣٩٢. 

 .٣٠، ص ١٩٩٦، القاهرة، مكتبة الدار العربية للكتاب،  "دراسات وحبوث: الرياضيات التربوية" : حمبات أبو عمرية) ٣

، اإلسكندرية، خوارزم للنشر ١، ترمجة يوسف علي يوسف، ط"حتليل وتصميم نظم املعلومات"  :جراهام كورتيس) ٤
 .٣٩٨، ص ١٩٩٨والتوزيع والكمبيوتر، 

 .١٨٧املرجع السابق، ص ) ٥

 .٢١٧-٢١٥مرجع سابق، ص ص : مصطفى جودت مصطفى صاحل) ٦
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ختصيص أماكن لظهور التعليق املكتوب، وأماكن أخرى لكل وسيلة من الوسائل  •
 .املستخدمة

يوضع عنوان رئيسي يف قمة كل عرض لوصف احملتويات أو الغرض من العرض،  •
 .  )١(ويترك على األقل خط فارغ واحد بينه وبني جسم العرض

تنسيق العناصر املستخدمة باتزان يف أشكال منطقية ومألوفة مع مراعاة اجتاه قراءة  •
لكي  Blank spaces اللغة، مع مراعاة ترك قدر كاف من املساحات الفارغة

وضوح العناصر املستخدمة يف الشاشة، ومراعاة أن التوزيع العشوائي  تساعد على
 .)٢(للعناصر على الشاشة يقلل من تذكرها

( كان وإذا كانت ضرورية تكتب يف أسفل يسار الشاشةجتنب اهلوامش قدر اإلم •
وهو املكان ) بالنسبة للغة العربية( ويف أسفل ميني الشاشة) بالنسبة للغة األجنبية

الذي أعتاد عليه املستخدم لقراءة اهلوامش يف املواد املطبوعة، وتكتب خبط صغري 
باقي مكونات  ولكن مقروء، ولون أقل سطوعاً مما جيعلها تبدو أقل أمهية عن

 .)٣(الشاشة
جيب أن تتميز الشاشة بالكلمات املفتاحية أو الرموز البصرية املعربة عن املهام اليت  •

سيحتاج إليها املتعلم، وأال تكون هناك مهمة يف واجهة التفاعل حيتاج إليها املتعلم 
وذلك آلن الشخص العادي ميكنه استدعاء ما بني  وال يوجد هلا دليل يف الشاشة؛

كلمة ومن مث فإن التعلم  ٥٠٠٠كلمة بينما ميكنه التعرف على  ٣٠٠٠إىل ٢٠٠٠
 .  )٤(يكون أسرع بالتعرف عنه باالستدعاء

تنظيم حمتويات الشاشة وفقاً حلركة العني، وخاصة املواد النصية جيب أن تنظم  •
ريقة منطقية، مثالً من اليمني لليسار أو العكس، أو من أعلى إىل أسفل أو بط

                                                
١) Sidney L. Smith, Jane N. Mosier: Op. Cit., http://hcibib.org/sam/٣html 
  

، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر "التربية التكنولوجية وتكنولوجيا التربية": عبد العظيم عبد السالم الفرجاين) ٢
 .٨٦، ص ١٩٩٧والتوزيع، 

٣) Robert S. Tannenbaum: Op: Cit., p. ٤٢٧. 
٤ ) James Hobart: Op. ,Cit. 

http://hcibib.org/sam/
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كما يراعي قدر  )١(العكس، أو أي تنظيم أخر بشرط أن تبدو منظمة وغري متطرفة
ة اإلمكان أن تكون املعلومات ملخصة يف نقاط تسهل على املتعلم معرفتها من ناحي

  :وتعطي الشاشة شكل منظم من ناحية أخرى كما هو مبني يف الشكل التايل
 
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  

يه أن التصميم اجليد للشاشة ووضوحها وإنقرائيتها والتنسيق اجليد لعناصرها ومما الشك ف
؛ وذلك ألن اهليئة اليت تكون عليها املواد املعروضة على )٢(يساعد على جذب انتباه املتعلم

صميم السيئ يؤدي إىل كثرة األخطاء الشاشة تؤثر على طريقة تفاعل املتعلم مع الربنامج، فالت
، أي أن التصميم اجليد للشاشة يؤثر على انطباع املتعلم )٣(وإرهاق املتعلم وعدم تقبله للربنامج

  .حنو الربنامج وعلى مدى فهمه له ورغبته يف استخدامه
   :تفاعل املتعلم مع الربنامج" طرق" حتديد أمناط )٢

                                                
١ ) Robert S. Tannenbaum: Op: Cit., p. ٤٢٢. 

 .٣٣٨مرجع سابق، ص : إبراهيم عبد الوكيل الفار) ٢

 .٣٩٩مرجع سابق، ص : جراهام كورتيس) ٣

:احملتوى  

 .البساطة •

 .الوحدة •

 .التوازن •

 .التفاعلية •

البساطة، : احملتوى
الوحدة، التوازن، 
.التفاعلية  

 شاشة غري منظمة شاشة منظمة

) ١٦( شكل   
 تنظيم شكل الشاشة
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يقصد بأمناط التفاعل تلك الوسائل اليت يتيحها الربنامج للمتعلم للتعبري عن استجاباته ؛ 
  .)١(ولذا يطلق عليها يف بعض األحيان أمناط االستجابة

  
كمبيوتر ومبا أن إثارة دافعية املتعلم واستغراق انتباهه تعترب من أهم إمكانات برامج ال

تنبع من  )٢()فتح الباب عبد احلليم سيد أمحد( متعددة الوسائل، فإن هذه األمهية كما يرى
شاشة الربنامج اليت ال تسمح للمتعلم أن يكون سلبياً أو جمرد مستقبل ملا تعرضه حيث ال 

  .عرض الربنامج إال إذا استجاب املتعلم استجابة مناسبة ملا قدمته لهتواصل 
  

وهناك عدة طرق لتفاعل املتعلم مع شاشة الربنامج يتوقف اإلختيار منها على نوع 
  :)٣(التدريب املطلوب من املتعلم أدائه، ومن هذه الطرق ما يلي

وذلك بأن تقفز املشرية من موضع إىل املوضع التايل ليستطيع  :ملء النماذج  •
  :املستخدم إدخال بياناته كما يف املثال التايل

  
  

  
  
  

  )١٧( كل ش
 .طريقة ملء النماذج

  
                                                

 .٢٥مرجع سابق، ص : مصطفى جودت مصطفى صاحل) ١

 .٣٦، مرجع سابق،  ص "الكمبيوتر يف التعليم" : فتح الباب عبد احلليم سيد أمحد) ٢

٣ (  
 .٣٩٩مرجع سابق، ص :جراهام كورتيس •
 .١٧٦- ١٧٠، ص ص ١٤٤مرجع سابق، ص : مصطفى جودت مصطفى صاحل •

• Tony Cawkell: op., cit., p.١٥١. 
•  

  بطاقة تعارف
 

  :االسم
  :تاريخ امليالد

 :الكود الشخصي
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إما نقرة واحدة أو نقر مزدوج على عنصر يف الشاشة، أو على  :النقر بزر الفأرة •
 .مساحة من الشاشة

ومفتاح اخلروج  )f١٢:f١(مثل مفاتيح الوظائف :ضغط مفتاح من لوحة املفاتيح •
Esc. 

، وذلك بنقل )١(فةويطلق عليها أيضاً استجابة املنطقة املستهد :السحب واإلفالت •
عنصر من مكان إىل مكان أخر على الشاشة من خالل الوقوف عليه مبؤشر الفأرة 

 .وسحبه إىل املوضع اجلديد مع استمرار الضغط
عن طريق لوحة املفاتيح، ويكون أو ما يطلق عليه التفاعل النصي : األوامر التبادلية •

 .إدخال البيانات هنا بناء على أمر أو سؤال من الكمبيوتر
 .ويكون ذلك فقط يف الشاشات احلساسة للمس: ملس جزء من الشاشة •
وهو عبارة عن نافذة مفسرة تفتح أوتوماتيكيا عند وضع مؤشر : بالون املساعدة   •

 .)٢(ضغط على زر الفأرةالفأرة فوق كلمة أو تصميم دون احلاجة لل
أو قوائم األوامر أو القوائم القافزة، ولكن مع مراعاة أال تكون هذه : القوائم املنسدلة •

القوائم هي املصدر الوحيد للوظائف يف واجهة التفاعل ألن ذلك يؤثر سلبياً على 
 .)٣(ستخدامه الربنامجاملستخدم املبتدئ عند ا

هي قوائم تساعد املتعلمني على االختيار من عدة بدائل والوصول : قوائم االختيار •
للمعلومات بسهولة؛ حيث يستمر الربنامج يف العمل وفقاً للمسا الذي سيختاره 

صميمها على األيقونات املستخدم، ولكي تكون هذه القوائم فاعلة البد أن يعتمد ت
والكلمات املكتوبة مع مراعاة أن تكون األيقونات املستخدمة بديهية ومألوفة للمستخدم 

 .حبيث ميكنه التعرف عليها بالفطرة
ويفضل عند استخدام هذه األمناط يف التفاعل أن يصاحبها : ، واألسهمالبقع املضيئة •

                                                
 . ١٥٧مرجع سابق، ص،  "التصميم التعليمي للوسائط املتعددة" : نبيل جاد عزمي)  ١

٢) Alaa Eldin Mohamed El Ghazali: Op: Cit., p. ١٩٥.  
٣) Scott W. Ambler: Op: Cit., p.٣ 
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 .)١(}أنقر هنا{رسائل توجيهية قصرية مكتوبة، مثل 
  

وكما أن لكل شيء مميزات وعيوب جند أن لكل منط من األمناط السابقة مميزاته وعيوبه 
االختيار من  اليت جتعله صاحلاً يف مواقف وغري صاحل يف مواقف أخرى، مما يستدعي الدقة يف

بينها، ومن هذه العيوب واملميزات لبعض أمناط التفاعل السابقة ما هو موضح باجلدول 
  :)٢(التايل

  )  ٣( جدول رقم        
  أمناط التفاعل

  
 العيوب املميزات النمط

  ملء النماذج
FORM FILL IN 

 .سهولة إدخال البيانات*
تتطلب تدريب بسيط لتوضيح *

 .مهاكيفية استخدا
تقدم مساعدات سريعة *

 .ومناسبة
يعرض السياق من خالهلا يف *

 .شكل حوار مع للمستخدم 

تشغل مساحة كبرية من *
 .فراغ من الشاشة

تتطلب أن ميتلك *
املستخدم  مهارات 

 .الكتابة
 

  لغة األوامر
command 
language 

 .املرونة* 
 .تساند املستخدم املبتديء* 
 .تدعم مبادرة املستخدم* 
تتطلب طاقة أو قوة عقلية من * 

 .املستخدمني

 .تتطلب تدريب ضخم* 
 .تتطلب تذكر عايل* 
 .صعوبة االحتفاظ ا* 
 .صعوبة معاجلة األخطاء* 

                                                
 .٣٩٣، مرجع سابق، ص "الفائقة التفاعلية وإنتاجها/ معايري تصميم نظم الوسائل املتعددة ": حممد عطية مخيس) ١

٢ ) 
• Ben shneiderman: " Designing the User Interface: strategies for effective huaman- 

computer interaction", ٣rd  ed., adison wesley longman, england, ١٩٩٨, p.p. ٧١:٧٤. 
• Robert S. Tannenbaum: Op: Cit., p. P. ٤١٥ ,٤١٣. 
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 العيوب املميزات النمط
 .إمكانية تسريع املهام املعقدة* 
 .تدعم املهام الدقيقة* 

 قوائم االختيار 

menu 
selection 

  .تتطلب تدريب أقل*
 .فاتيحتقلل استعمال امل*
 .تنظم صنع القرارات*
تتيح التعامل مع األدوات *

 ). صناديق احلوار(احلوارية 
 .تدعم سهولة معاجلة األخطاء*

تشغل مساحة من *
 .الشاشة

تتطلب معدل سريع يف *
 .العرض

 .خطورة تعدد القوائم*
تبطئ من إجناز املستخدم *

 .املتردد
  املعاجلة املباشرة

direct 
manipulation  

 
 

 .ثيل املهام بصرياًمت*
 .سهلة التعلم*
 .سهلة التذكر*
 .جتنب حدوث األخطاء*
 .تشجع االكتشاف*
حتقق إشباع عايل لذاتية *

 .املستخدم

من احملتمل أن تتطلب * 
أدوات عرض رسوم 

 .وأجهزة تأشري
تتطلب جهد أكرب من * 

املربمج لتحسني 
 .األدوات

صعوبة استخدامها يف * 
تسجيل التاريخ أو 

 .تابات الكبريةالك
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 العيوب املميزات النمط
  اللغة الطبيعية

natural 
language  

 

ختفف من عبء البناء اإلعرايب *
 .للجمل

تتطلب أن تكون احملاورة * 
 .واضحة

تتطلب استخدام لوحة * 
 .املفاتيح

ال ميكن التنبؤ بنتائج *
 .استخدامها

ة متعددة وجيب اإلشارة هنا إىل أن بعض األساليب اليت يفضلها مصممي الربامج التعليمي
الوسائل يف التفاعل تكون يف بعض األحيان غري كافية بالنسبة للمتعلم وغري مرضية الحتياجاته، 
وهذا بالطبع ناتج عن الفروق الفردية بني األشخاص، مما يوجب على املصممني أن يضمن 

تخدم الربنامج اختيارين أو أكثر للتفاعل، وعلى سبيل املثال، معظم الربامج اليت تسمح للمس
باستخدام الفأرة لإلشارة والضغط على أيقونة ما ـ إلختيار مدخل خاص ـ تسمح أيضاً 
باستخدام لوحة املفاتيح للقيام بنفس العمل مما يوفر نظام مزدوج للتفاعل يناسب حاجات 

  .)١(املستخدم
  

  :العوامل املؤثرة يف اختيار شكل التفاعل
  :)٢(هناك جمموعة من العوامل املؤثرة يف اختيار شكل التفاعل تلخص فيما يلي

نظراً الختالف املستخدمني ومن مث اختالف الوسائل املستخدمة لتوصيل : التنوع  •
 يناسب اآلخر، احملتوى، جيب أيضاً مراعاة تنوع أمناط التفاعل ألن ما يناسب فرد قد ال

 .ومن مث فإن استخدام قالب واحد للتفاعل ال ميكن أن يناسب كل املتعلمني
أي درجة املساعدة اليت يطلبها املتعلم من الربنامج لكي يستجيب  :درجة املساعدة •

بطريقة مناسبة ومتنوعة، وجيب هنا مراعاة أن تكون درجة املساعدة هذه مناسبة حبيث 
ملتعلم ومدى إملامه بأجزاء الربنامج وباملوضوع نفسه، فال تقل تالئم خربة ومستوى ا

                                                
١) Robert S. Tannenbaum: Op: Cit., p.٤١٧. 
٢) Robert S. Tannenbaum: Op: Cit., p.٤١٦. 
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جداً بشكل يرهقه وجيعله ال يعلم ماذا يفعل ألداء مهمة معينة، وال تزيد عن احلد 
 .املطلوب فتصرف انتباهه وتضيع كثرياً من الوقت

جيب مراعاة فئة املستخدمني ذوي االحتياجات اخلاصة قدر  :االحتياجات اخلاصة •
مكان مثل عدم استخدام اللون كتلميح أساسي للتفاعل يف واجهة التفاعل، ووجود اإل

 ..بدائل لالختيار منها بالنسبة لليد املفضل استخدامها وهكذا
على ذلك ضرورة أن تسمح أمناط التفاعل للمتعلم  )١()كوثر حسني كوجك(وتضيف •

  .باختيار نقطة البداية وحرية احلركة خالل الربنامج وفقاً لرغبته ومستواه
  :وترى الباحثة إمكانية دمج هذه العوامل لتصبح كما يلي

مثل حرية اختيار نقطة البدء ( حتياجات عامةسواء كانت هذه اال :احتياجات املتعلم •
واالنتهاء، اخلربة السابقة مبوضوع التعلم، مدى إملام املتعلم خبربات التعامل مع الكمبيوتر، 

أو كانت ...) الفئة العمرية للمتعلم، مستوى ذكاء املتعلم، الفروق الفردية بني املتعلمني، 
اليسرى، ضعاف البصر، ضعاف مثل استخدام املتعلم لليد ( احتياجات خاصة

  ...).  السمع،
مبعين تنوع طرق أداء املهام يف الربنامج فيتيح للمتعلم أكثر من  :تنوع االستجابة •

فمثالً إذا أراد املتعلم أداء مهمة نسخ جيب أن يتيح له الربنامج ( طريقة ألداء مهمة معينة
ام الزر األمين للفأرة، استخدام استخدام لوحة املفاتيح، استخد: أداء ذلك بعدة طرق منها

   file)أمر النسخ من قائمة ملف 
  
  
  :إعداد دليل املستخدم )٣

ليس مبقدور املستخدمني من غري ذوي اخلربة اجللوس أمام شاشات الكمبيوتر وإجناز 
الكثري من املهام بدون أن يقدم هلم الربنامج املساعدة واإلرشاد الالزمني، وحىت املستخدم 

                                                
مركز  ، وزارة التربية والتعليم،"مواصفات جيب توافرها يف الربامج التعليمية متعددة األوساط: "كوثر حسني كوجك) ١

 .٣تطوير املناهج واملواد التعليمية، القاهرة،ص 
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د تتملكه احلرية عند التعامل مع الربامج اجلديدة؛ ولذلك جيب أن يزود املستخدم احملترف ق
 ) ١(بدليل يعد مبثابة إرشادات عامة عن كيفية استخدام الربنامج وكيفية التقدم بني وحداته

وكذلك  )٢(للمستخدم  ومعاين الرموز املستخدمة يف عرض املعلومات والتعليمات املرئية
جمموعة من املعلومات املوجهة إىل املعلم واليت تشمل متطلبات التشغيل والفئة العمرية املستهدفة 

  .)٣(وأهداف الربنامج السلوكية
  

شخص الوحيد الذي ميكنه شرح ويصاغ دليل املستخدم من قبل املصمم ألنه هو ال
، ويشترط يف هذه الصياغة أن )٤(قوانني الربنامج للمستخدم وكذلك توضيح كيفية العمل فيه

تتم بطريقة واضحة وموجزة ولغة بسيطة سهلة القراءة والفهم؛ وذلك حىت ال جيد املتعلم نفسه 
ربنامج الذي رمبا يكون خمتلفاً يف طريقة تصميمه عن الربامج مطالباً بالتخمني عند تشغيل ال

  .)٥(األخرى اليت يستخدمها
ويشتمل دليل املستخدم على شرح للقواعد والقوانني اليت حيتاج املتعلم ملعرفتها ليتمكن 

أمحد حامد ( ، )  ٧()حممد عطية مخيس(، وقد حددها كل من )٦(من العمل يف الربنامج
  :   )٨()منصور

 .أهداف الربنامج ×
 .نامجملخص حملتوى الرب ×
 .أسلوب تنظيم الربنامج واستراتيجياته ×
 .بعض املصطلحات اليت وردت يف الربنامج ×
 .كيفية تشغيل الربنامج واستخدامه ×

                                                
 .٣٩٩مرجع سابق، ص : جراهام كورتيس)  ١

 .٢١٦مرجع سابق، ص : مصطفى جودت مصطفى صاحل)  ٢

 .٣٨٢املرجع السابق، ص )  ٣
٤) Scott W. Ambler: Op: Cit., p.١ 

 .٣٣٧مرجع سابق، ص : إبراهيم عبد الوكيل الفار)  ٥
٦) Scott W. Ambler: Op: Cit., p.١ 

 .٣٨٩، مرجع سابق، ص "الفائقة التفاعلية وإنتاجها/ معايري تصميم نظم الوسائل املتعددة ": حممد عطية مخيس) ٧

 .١٠١مرجع سابق، ص : أمحد حامد منصور) ٨



-      -  ٨٩  

 .مصادر املعلومات اليت يتضمنها العرض ×
 .ببليوجرافيا باملصادر اليت ميكن للمتعلم االعتماد عليها ×
 .ثناء وبعد العرضاألنشطة التعليمية اليت سيمارسها املتعلم أ ×

  
  :حتديد زمن االستجابة )٤

تتميز برامج الوسائل املتعددة بسرعة االستجابة سواء استجابة الربنامج ألداء املتعلم أو 
استجابة املتعلم ملا يعرضه الربنامج، ومن حيث استجابة الربنامج ألداء املتعلم جند أن هذه 

أداء املتعلم من عدمه، مما يشجع املتعلم على  الربامج تعطي استجابة سريعة تشري فيها إىل صحة
، وهنا جيب التأكيد على أمهية أن تبدو هذه )١(االستمرار يف أدائه والتعديل من خطأه إن وجد

االستجابة كرد فعل ثابت يستجيب بنفس النتائج لنفس املدخالت يف أي وقت، وكذلك 
وجيب مراعاة أن تكون سرعة استجابة  )٢(ليس به جم على املتعلم يكون بأسلوب مناسب

الربنامج متوسطة حبيث ال تزيد أكثر مما ينبغي ألن ذلك قد يؤدي بدوره إىل ارتكاب األخطاء 
االنتظار اليت تؤدي إىل  وصعوبة تعلم الربنامج أو التعامل معه، أو تقل جداً مما يزيد من فترة

، وقد دلت األحباث على أن سرعة استجابة الربنامج البد أن تكون )٣(امللل وإثارة األعصاب 
  : )٥(كما يلي )٤(ثابتة مبا يالئم األنواع املختلفة من املهام

 ١.٠-٠.٥ام التحكم احملتمل جيب أن تكون استجابة الربنامج خالل فيما يسمي مبه •
 ...).السابق -التايل –مثل الصفحة القادمة( ثانية

مثل فتح ( ثانية ٢.٠املهام البسيطة األخرى تكون استجابة الربنامج فيها خالل  •
 ...).حذف ملف -ملف

 .ثواين ٤- ٢رسائل اخلطأ جيب أن تعرض خالل  •

                                                
 .٤٨مرجع سابق، ص : عزة حممد حلمي) ١

٢ ) Robert S. Tannenbaum: Op., Cit., p. ٤٠٠. 

 .٤٠٠ مرجع سابق، ص:جراهام كورتيس) ٣
٤) Sidney L. Smith, Jane N. MosierOp.Cit., http://hcibib.org/sam/٤.html 
٥ ) David F., Huynh Dennis Quan, , et all: op., cit. 

http://hcibib.org/sam/
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نا إىل أن سرعة استجابة الربنامج ميكن أن تكون العامل األساسي وجيب اإلشارة ه
يف احلكم علي مقبولية التطبيق أو الربنامج لدي املستخدم، وميكن حتقيق هذه السرعة من 

  :)١(خالل الطرق التالية
 .جتنب ازدحام الشاشة ما مل يكن ذلك ضروري جداً  •
لق باحلقل اعتماداً على قاعدة الشاشة الكاملة بدالً من قاعدة ظهور كل ما يتع  •

 ).أي ظهور املعلومات كاملة ودفعة واحدة( حقل حبقل
تصميم مميزات لشاشة تسمح للمستخدم الفعال بإمكانية الدخول لكل حقل من   •

حقول البيانات بسرعة، مثل أساليب تقوية الذاكرة، تزويد شريط األدوات باأليقونات 
  . فيدةامل

أما عن استجابة املتعلم للربنامج فهناك نوعان من االستجابة املتضمنة يف برامج 
  :)٢(الكمبيوتر
وهي اليت خيتارها املتعلم كاستجابة صحيحة من بني عدة : االستجابة االختيارية ×

 .استجابات بديلة خاطئة
 .وهي اليت يقرر املتعلم ما إذا كان القرار صحيحاً أم خاطئاً: االستجابة القرارية ×
  

وأياً كانت نوع استجابة املتعلم فهي حمددة بوقت معني؛ حيث أن التوقيت اخلاص أو 
اللحظة املناسبة لالستجابة ال توجد مطلقة يف أي برنامج ،بل البد أن تكون حمددة بزمن يعلمه 

؛ ولذلك جيب احلرص على وضوح املعىن ألن املتعلم عن طريق الكمبيوتر ليس لديه )٣(املتعلم
الوقت الذي يفقده يف التفكري يف معاين الكلمات أو يف حماولة فهم معىن األسئلة أو معىن عبارة 
معينة، كما أن عدم وضوح املعىن يؤدي إىل استجابات خاطئة أو غري كاملة مما يعوق املتعلم 

  .)٤(استكمال التعلم بالربنامجمن 

                                                
١) James Hobart: Op., Cit. 

 .٢٧٠مرجع سابق، ص : حممد رضا البغدادي) ٢

 .٣١٩ مرجع سابق، ص: كرم شليب) ٣
٤)  Robert S. Tannenbaum: Op: Cit., p. ٤٣٣. 
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ولكي تتم استجابة املتعلم يف الوقت احملدد البد من اختيار نوع احلوار املناسب للمتعلم؛ 
فمثالً يف حوارات السؤال واجلواب، يعرض كل سؤال منفصالً ألن املتعلم قد يصبح مشوشاً 

  .)١(عدة أسئلة مرة واحدة يف حالة التعامل مع
  

  :تقدمي التعليمات واملساعدات املرئية )٥
لقد صممت معظم برامج الكمبيوتر أساساً للتعليم الذايت، وهذا ما يعين ضرورة أن 
حيتوي الربنامج على طريقة يتم ا إرشاد املتعلم عن كيفية التفاعل مع الربنامج، وتعترب 

الربنامج للمتعلم عن كيفية التفاعل بينهم،  التعليمات املرئية مبثابة اإلرشادات اليت يقدمها
وختتلف التعليمات املرئية عن املساعدات ؛ فالتعليمات تظهر دون أن يطلبها املتعلم وهي تعد 

  .)٢(ضرورة لتفاعله مع الربنامج، أما املساعدات فتظهر بناء على طلب املتعلم هلا
  

  :)٣(ع التعليمات املرئيةومن أنوا
 .استخدام عالمة االستفهام لطلب املساعدة ×
 .استخدام السهم املتجه لليمني ليعين اإلطار التايل ×
 .استخدام السهم املتجه لليسار للرجوع لإلطار السابق ×
 .استخدام شكل الورقة ليعين طباعة تقرير ×
ي من أكثر أنواع التعليمات املرئية أمهية وتكمن أمهيتها يف أا رسائل األخطاء وه ×

تساعد على تنبيه املتعلم للخطأ الذي وقع فيه ومن مث متكنه من معاجلة هذا اخلطأ 
أم ، ونظراً ألمهيتها يف حتديد ما إذا كان املتعلم سيستكمل الربنامج )٤(واستكمال الربنامج

 :)٥(ال فيجب أن يتوافر فيها الشروط التالية
 .جيب أن تصاغ رسائل اخلطأ يف لغة واضحة مفهومة وغري غامضة  -أ 

                                                
١) Sidney L. Smith, Jane N. Mosier: Op. Cit., http://hcibib.org/sam/٣html 

 .٣٨٢مرجع سابق، ص: مصطفى جودت مصطفى صاحل) ٢

 .٢١٦-٢١٤املرجع السابق،ص ص ) ٣

 .٤٠٠مرجع سابق، ص :جراهام كورتيس) ٤
٥) Robert S. Tannenbaum: Op: Cit., p.p. ٤٣٥ ,٤٣٤.  

http://hcibib.org/sam/
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جيب أن ختتصر رسائل اخلطأ يف عبارات واضحة وحمددة تشري إىل األداء أو العنصر   - ب 
 .أ حىت يسهل على املتعلم معاجلتهالذي تسبب يف حدوث اخلط

جيب أن تقدم رسائل اخلطأ مقترحات أو اختيارات تساعد املتعلم على حل املشكلة   -ج 
 .ومعاجلة اخلطأ

جيب أن تصاغ رسائل اخلطأ دائماً يف عبارات مهذبة واقتراحات اجيابية وال تلقي   -د 
أثار سلبية على نفسه جتعله  باللوم أو التهديد أو التوبيخ على املتعلم ملا يف ذلك من

  .يعرض عن استكمال الربنامج
  

  :التعليمات واملساعدات املرئية تقدمي أسس و معايري
  :)١(نوضحها فيما يلي ولتقدمي التعليمات واملساعدات املرئية جمموعة من األسس واملعايري

ينبغي أن يقدم الربنامج تعليمات مناسبة حىت  :ملالئمة بوضوحتقدمي التعليمات ا .١
 .ال حيتاج املتعلم إىل اللجوء إىل دليل مصاحب أثناء العمل

حيث يصعب على املتعلم قراءة اإلرشادات : عدم االعتماد على أسلوب اإلخبار .٢
مات الطويلة، كما يقل أثر التدريب بالنسبة للتعليمات املقروءة مقارنةً بالتعلي

 .املقدمة تفاعلياً أو عن طريق العرض التوضيحي
تقدم التعليمات اخلاصة مبهمة معينة كجزء : مصاحبة التعليمات للمهام اخلاصة ا .٣

مصاحب هلذه املهمة وليس كنص منفصل يف صفحة افتتاحية يف بداية الربنامج؛ 
 .اءاألن املتعلم ال يستطيع أن يتذكرها باإلضافة إىل أنه لن يهتم بقر

يف عبارات : استقالل التعليمات اخلاصة حبدوث خطأ يف استخدام الربنامج .٤
  .يف نافذة مستقلة بلون مميز حىت ينتبه إليها املتعلم خمتصرة

  
  

  : أنواع املعلومات اليت تقدمها املساعدات املرئية يف الربامج التعليمية متعددة الوسائل

                                                
 .٣٨٣-٣٨٢مرجع سابق، ص ص : مصطفى جودت مصطفى صاحل) ١



-      -  ٩٣  

ل املساعدات املرئية؛ ومن مث تتعدد األسس تتعدد أنواع املعلومات املقدمة من خال
  :)١(اخلاصة بتقدميها يف الربامج التعليمية كما يلي

وتشتمل على أسم الربنامج، اإلصدارة، اجلهة املنتجة، تاريخ :معلومات حول الربنامج .١
 .أي جزء من أجزاء الربنامجاإلنتاج، وهذه جيب أن يتاح للمتعلم طلبها يف 

وتشمل الوقت املستغرق من بداية الربنامج وما حصل عليه  :معلومات عن أداء املتعلم .٢
املتعلم من درجات أثناء تفاعله مع الربنامج، وجيب أن تتاح للمتعلم يف أي وقت أثناء 

 .العمل
ى، وتتمثل وختتلف تلك املعلومات من شاشة ألخر: معلومات التفاعل مع الشاشة .٣

، وليس معىن هذا أا "ماذا ينتظر أن يفعله اآلن" وظيفتها األساسية يف أا خترب املتعلم 
تقدم حلول؛ بل تقدم إرشادات للمتعلم، ويتم طلبها من نفس الشاشة وتكون يف الغالب 

 .على شكل أيقونة عليها إشارة استفهام
م عن أجزاء الشاشة احلالية ووظيفة واهلدف منها إخبار املتعل: معلومات عن الشاشة  .٤

كل جزء منها، مثل موقع املدخالن، ومفاتيح االختيار، وكيفية االنتقال إىل الشاشة احلالية 
والرجوع للشاشة السابقة، وهذه املعلومات جيب أن تتاح للمتعلم يف أي موقع من 

 الشاشات الربنامج عند الطلب خصوصاً إذا احتوت الشاشة على عناصر غري مألوفة يف
 .السابقة

  
وأياً كان نوع املساعدات املوجودة يف الربنامج جيب أن يشتمل الربنامج على طرق 
وأساليب متعددة ومتنوعة لتقدمي املساعدة للمتعلمني يف التشغيل واالستخدام عند احلاجة 

  .)٢(إليها
  

  :اإلرشادات العامة للتصميم الفعال لشاشات الربامج التعليمية متعددة الوسائل

                                                
 .٣٨٣مرجع سابق، ص : مصطفى جودت مصطفى صاحل) ١

 .٣٩٢، مرجع سابق، ص  "ة وإنتاجهاالفائقة التفاعلي/ معايري تصميم نظم الوسائل املتعددة ": حممد عطية مخيس) ٢
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متدنا اإلرشادات بالنصائح اليت تساعد يف حل مشكالت التصميم وختمني إستراتيجيات 
، ومن مث إذا أسترشد ا املصمم عند تصميمه للربنامج، سيتم احلصول على )١(احلل املمكنة

  :الربنامج يف أفضل صورة له، ومن هذه اإلرشادات
  
 :ثبات مكونات الشاشة .١

من أهم األشياء الواجب مراعاا عند تصميم الشاشة هي التأكد من أا تعمل بثبات، 
اشة وخصائصها واملفاتيح املرتبطة ا وأيقونات األزرار والفونتات مبعىن أن تظل خيارات الش

، مما جيعل الربنامج يعمل بشكل ثابت متوقع لدى )٢(واأللوان ثابتة ال تتغري بتغري الشاشات
  . )٣(املستخدم، ومن مث يؤدي ذلك إىل تعلم بسرعة ودقة وثقة أكثر
  :)٤(وال يقتصر الثبات على املكان فقط، بل أيضاً فيما يلي

كيفية تأدية هذه املفاتيح واخليارات لعملها، فمثالً إذا كانت نتيجة النقر املزدوج  )أ.١
بزر الفأرة على عنصر ما يف قائمة معينة هو حدوث تغيري يف هذا العنصر أو 

ستخدم فالبد من التأكد أن نفس حدوث استجابة معينة لتأدية مهمة للم
االستجابة ال حتدث إال بالنقر املزدوج على نفس العنصر يف كل شاشات 

  .الربنامج
  .استخدام لون ثابت لتخطيط الربنامج يف كل جوانبه) ب.١
لواضحة اجلذابة لكل جزء يف العرض ينبه املتعلم أن الربنامج استخدام العناوين ا) ج.١

سيعرض جزء جديد، ويراعى استخدام نفس التعبري يف صياغة العناوين والرسائل 
  : )١(يف الربنامج ككل مثال ذلك

                                                
١) William M. Newman, Michael G. Lamming: op. cit. p.٣٧٤. 
٢ ) 

§ Vivi Lachs:op: cit., p.٣٧. 
§ Nigel Chapman, Jenny Chapman: Op., Cit., p.٧٤. 

 .٣٩٤، مرجع سابق، ص "ة وإنتاجهاالفائقة التفاعلي/ معايري تصميم نظم الوسائل املتعددة ": حممد عطية مخيس §
٣ ) David F., Huynh Dennis Quan, et all: Op., Cit. 
٤ ) 

• James Hobart: Op., Cit. 
• Scott W. Ambler: Op., Cit.,  p. p. ١:٤. 

:تنظيم شاشات برامج الوسائل املتعددة  
 
 
:تنظيم إطارات برامج الوسائل املتعددة  
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  ال يتغري ليصبح

          
املتعارف عليها لدى املستخدمني دون تغيري أو تبديل،  استخدام كلمات الربجمة) د.١

ألن ذلك من شأنه تشتيت تركيز الطالب  cancelبدالً من   closeفمثالً ال يستخدم رمز 
  .وإعاقة سريهم يف الربنامج بسهولة

  
وتكمن أمهية الثبات يف تصميم شاشات الربامج التعليمية متعددة الوسائل يف أنه يسمح 

منوذج عقلي مضبوط عن الطريقة اليت تعمل ا هذه الشاشة مما يساعده على تتبع  للمتعلم ببناء
، وتعد الطريقة الوحيدة اليت تضمن الثبات داخل الربنامج هي أن )٢(تطور املوضوع بسهولة

 ا وعدم تغيريها، وهذه املعايري قد تكون من وضع املصمم ويتطلب توجد معايري يتم االلتزام
مثل املعايري ( ذلك  منه احلرص والدقة، وقد تكون معايري خاصة بإحدى املؤسسات املعروفة

أو املعايري اليت وضعتها شركة ميكروسوفت عام  ١٩٩٣عام  I.B.Mاليت وضعتها شركة 
من املعايري األساسية الالزمة % ٩٩% : ٩٥ واليت يوفر استخدامها للمصمم حوايل) ١٩٩٥

لثبات تصميم الشاشة أما اجلزء املتبقي يتم استكماله مبا يتناسب مع احتياجات الشاشة 
واملستخدم، كذلك يتيح استخدام املعايري اجلاهزة إنتاج برنامج متآلف إىل حد ما مع الربامج 

دام هذه املعايري هناك أمرين هامني البد األخرى اليت يبنيها أو يشتريها املستخدم، وعند استخ
  :من مراعام

                                                                                                                              
١ ) Robert S. Tannenbaum: Op., Cit., p. P.٤٢٣ ,٤٢١. 
٢) 

• Robert S. Tannenbaum: Op., Cit., p. ٤٢٣. 
• James Hobart: Op., Cit. 
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أن املعايري اليت ستتبع يف تصميم الشاشة البد أن توضح أثناء التعريف مبرحلة البنية  :األول
  ). واليت تعرف مبرحلة بناء النموذج املبدئي(التحتية للشاشة 

الناتج تقليد لغريه من الربامج  توخي احلذر عند اختيار املعايري حىت ال يصبح الربنامج :الثاين
اليت قد تكون فقرية يف التصميم، وبالتايل يكون الناتج برنامج غري مقبول بالنسبة 

  .للمستخدم
  
  

 :استخدام رسائل لتوجيه املستخدم .٢
يعترب اهلدف األساسي من توجيه املستخدم هو حتقيق إستعمال سريع ودقيق 

أَن يؤدي إىل أداء أسرع، أخطاء أقل، رضاء أكرب  للربنامج، حيث أنّ التوجيه اجليد ميكن
من قبل املستخدم ، وسيتيح للمستخدم إجناز مهام معاجلة املعلومات اليت تكون عادة  

  .مستحيلة للمستخدم احلديث
عناوين العرض، رسائل اخلطأ، أجراس اإلنذار، : وتتضمن رسائل توجيه املستخدم

ائل للمستخدم جيب أن تكتب الرسائل بصياغة إخل، وعند توجيه رس...رسائل استشارية
  :يراعى فيها ما يلي)١(ثابتة

  :مثال لذلك الرسالتني التاليتني :خماطبة املستخدم) أ.٢
  .ات اخلاطئةلقد وضعت املعلوم

  .٨عدد احلروف الصحيحة ال بد أن يكون 
  

جند أن صياغة الرسالة الثانية يفضل أن توجه للمستخدم لكي يشعر بالتفاعل 
  :مع الربنامج، ومن مث جيب أن تصبح

  
                                                
١ ) 

• Sidney L. Smith, Jane .Mosier:Op.,Cit., 
http://hcibib.org/sam/٤.html 

• Robert S. Tannenbaum: Op., Cit., p., ٤٢٣. 

http://hcibib.org/sam/
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  .ضع العدد الصحيح من احلروف
  

فمن املمكن أن تكون  -بدون تعديل  - وبفرض استخدام هذه الصياغة
احلالة ال ميكن حتقيق الثبات يف صياغة كل الرسائل  صحيحة ولكن يف هذه

يف الربنامج ككل، ففي مثال الرسالة األوىل ال ميكن أن تكون الصياغة كما 
  :يلي

  ...املعلومات الصحيحة هي
  .ذلك ألن مثل هذه الصياغة تفقد املتعلم فرصة التفكري وإعادة احملاولة

 مكان عرض هذه الرسائل والثبات هنا ليس يف الصياغة فقط بل أيضاً يف 
  .والعناوين على الشاشة

  :بدالً من التحدث عن املستخدمني عموماً، مثال :توجيه املستخدم احلايل )ب.٢
  . لالستمرار enterأضغط  •
  :بدالً من

  .لالستمرار enterاملستخدم جيب أَن يضغط  •
ابية بدالً عند توجيه املستخدم يراعى خماطبته بصيغ إجي: استخدام اإلجياب) ج.٢

من التعبري السليب ؛ ألن البيانات التوكيدية أسهل للفهم من البيانات املنفية، 
  :مثال.ومبعىن أخر، جيب إخبار املتعلم ماذا يفعل بدالً من إخباره مبا يتفادى

 . تنظف الشاشة قبل دخول البيانات •
  :بدالً من

  . ال تدخل البيانات قبل تنظيف الشاشة •
  :عند كتابة رسائل تشري إىل أخطاء املستخدم جيب أن: أرسائل اخلط) د.٢

  :مثال. تكتب بعناية حبيث تصبح صغرية وغنية باملعلومات املفيدة  -أ
 .صيغة عدد خاطئة، أدخل رقم •
 :  بدالً من
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هذه الصيغة خاطئة وغري معترف ا من قبل الكمبيوتر، اكتب  •
 .الصيغة الصحيحة

  .ستخدم العادي وليس للمربجمني أو املصممنيتكتب بصيغة سهلة الفهم للم - ب
  .ثواين من دخول البيانات اخلاطئة ٤: ٢تعرض الرسالة بعد حوايل  -ج
عندما تعرض البيانات يف : التوجيه إىل العروض متعددة الصفحات) هـ.٢

جداول أو قوائم ممتدة إىل ما بعد قدرة إطار عرض واحد، توضع رسالة يف اية 
استمر يف الصفحة : مثل[نبه املستخدم إىل استمرارية العرض؛ ت) الشاشة(اإلطار
  .]القادمة

أما عندما يكون العرض منتهياً يف إطار واحد ولكن ذلك غري واضح 
تكتب [ممتد إىل اية اإلطار، ) جدول/ قائمة( للمستخدم، كأن يكون العرض

  ] .اجلدول/اية القائمة: رسالة مثل
 :مراعاة مستوى املستخدم .٣

ند تصميم الشاشة جيب مراعاة مستوى هذا املستخدم، وألن شاشة الربنامج تستخدم ع
الذي ال يستعمل اخلوارزميات أو قواعد  -من قبل عدة مستخدمني يكون من بينهم املبتدئ

الذي يستخدم إمكانات  -واخلبري   -البيانات أو الشبكات أو وظائف الكمبيوتر األخرى
ذا اال؛ فالبد أن تصمم حبيث تراعي كل منهم، وميكن أن يتم الكمبيوتر كتقين حمترف يف ه

ذلك من خالل تصميم الشاشة للمستخدم املبتدئ مع ختصيص أدوات تفاعل تدعم احلاجات 
؛ وذلك ألن املستخدم عندما جيد الشاشة تتجاهل قدراته، فإنه )١(اخلاصة للمستخدم اخلبري

  .)٢(يشعر بإحباط وغضب جيعله عاجز عن استخدامها ومن مث ال ميكنه التعلم من خالهلا

                                                
١ ) 

• Sidney L. Smith, Jane .Mosier:Op.,Cit.,http://hcibib.org/sam/٣.html 
 

• Robert S. Tannenbaum: Op., Cit., p., ٤٢٣ 
 

• David P. Lanter, Rupert Essinger: op., cit. 
٢)   

• James Hobart: Op., Cit. 

http://hcibib.org/sam/


-      -  ٩٩  

 :مراعاة التبسيط يف تصميم أزرار التفاعل .٤
رة األزرار اليت تتيح املعىن الظاهري للوحدة الشاشات القدمية بكث تصميمات متيزت

ازدحام الشاشة بالعديد من العناصر اليت تعوق ـ يف كثري من  إىل بسهولة، وكان ذلك يؤدي
األحيان ـ عرض احملتوى بوضوح، ولذلك تم التصميمات احلديثة للشاشة بعرض القليل من 

ستخدم وتسهل له الوصول إليها عند األزرار واليت تعرب فقط عن املميزات اليت حيتاجها امل
) تفصيالا( أما املمـيزات نفسها...تشـغيل، تسريع لألمام، للخـلف، : احلاجة؛ مثـل

 .  )١(...فتكون يف قائمة منسدلة أو صندوق حواري
 :توفري عنصر االنتقال بني الشاشات .٥

-من شاشة ألخرى  -أو التدفق بني الشاشات  مما ال شك فيه أنه إذا كان االنتقال
صعب فإن ذلك يؤدي إىل إحباط املستخدم سريعاً، ومن مث يترتب على ذلك أن يترك 
الربنامج، وعلى العكس من ذلك عندما يكون االنتقال بني الشاشات مماثالً لالنتقال بني املهام 

يكون مقبول للمستخدم، وذلك ألن اليت حياول املستخدم إجنازها فإن الربنامج يف هذه احلالة 
املستخدم حيتاج إىل توفري قدر كاف من املرونة يف الربنامج يساعده على إجناز املهام اليت 

  .يريدها
  

 :توفري عنصر االنتقال داخل الشاشة .٦
( ويقصد بذلك أن يتم تصميم الشاشات وفقاً ملا اعتاد عليه املستخدم من طريقة القراءة 

على أن يتم تنظيم االنتقال بني األدوات ) ية من اليمني لليسار أم من أعلى ألسفليف اللغة العرب
  .املوجودة معاً على الشاشة بطريقة مألوفة للمستخدم

  

                                                                                                                              
• Joel Spolsky: " User Interface Design for Programmers, Chapter ١:controlling 

Your Environment Makes You Happy", 
http://www.joelonsoftware.com/uibook/chapters/fog٠٠٠٠٠٠٠٠٥٧.html 

•  
١ ) James Hobart: Op. , Cit. 

http://www.joelonsoftware.com/uibook/chapters/fog
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وعموماً تعتمد فعالية االنتقال سواء بني الشاشات أو داخل الشاشة الواحدة على وسائل 
  : )١(االختيار اليت ميكن من خالهلا االنتقال مثل

 . key strokeاملفاتيح الرقمية  •
 .mouseالفأرة  •
 .light penالقلم الضوئي  •
 .finger on touch screenملس الشاشة باإلصبع  •

  
  :)٢(ويتطلب االنتقال أن تكون املعلومات منظمة يف إحدى األشكال التالية

 .تلميحات لونية .١
 .تلميحات نصية .٢
 .رسوم .٣
 .توجيهات مكتوبة .٤

واجلدير بالذكر أنه عندما يقدم املصمم شاشة سهلة التتبع ـ حبيث يعرف كل متعلم 
ربنامج بداية واية كل خطوة قام ا وكيف ينهيهاـ فإن ذلك يزيد من قابلية املتعلم لل

وللتعلم، حيث أنه يف كثري من األوقات ال يدرك املتعلم كيف وصل إىل نافذة معينة وكيف 
  . )٣(خيرج منها مما جيعله يعزف عن استخدام الربنامج ائياً

 :استخدام التخصيص اللوين .٧
ان املستخدمة يف الشاشة عن مبعىن االقتصاد يف استخدام اللون، حبيث ال يزيد عدد األلو

، وكذلك يراعى عدم االقتصار على استخدام )٤(ثالثة ألوان مع جتنب استخدام اللون األمحر
معني على الشاشة وذلك ألنه من احملتمل أن اللون فقط لتركيز االنتباه أو للتأكيد على شيء 

                                                
 .٢٥٠مرجع سابق، ص: رضا البغدادي حممد) ١

 .١٩٥،  مرجع سابق، ص  "تكنولوجيا التعليمإشكاليات حول : " زينب حممد أمني)  ٢
٣ ) James Hobart: Op., Cit. 

 .٣٩٢، مرجع سابق، ص "الفائقة التفاعلية وإنتاجها/ معايري تصميم نظم الوسائل املتعددة ": حممد عطية مخيس) ٤
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يكون بعض املستخدمني لديهم عمى لوين مما يفقدهم التركيز على العنصر املميز باللون، 
  .كذلك يفضل توافر دليل ثانوي لأللوان املستخدمة وداللتها

 :ضرورة وجود رسائل درء اخلطأ .٨
شاشة، وهو الزر الذي يسمح من الشائع يف تصميم الشاشات تعريف زر اإلمهال يف كل 

بظهور رسالة تأكيد عندما يضغط املستخدم على مفتاح اإلدخال أو احلذف أو احلفظ أو 
غريها من املهام اليت قد يكون املستخدم ضغط عليها باملصادفة أو عن طريق اخلطأ، ومن مث 

  .هافوجود مثل هذا الزر يساعد املستخدم على التراجع عن املهمة إذا كان ال يعني
      

 :مراعاة حماذاة احلقول .٩
عند احتواء الشاشة على أكثر من جمال حترير جيب أن يتم تنظيم احلقول أو ااالت 

  :بطريقة جتعلها قابلة للرؤية والفاعلية يف نفس الوقت، مثال لذلك
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

          
 

 

 تنـظيــم جـــيـد
 

  :االسم
  :تاريخ امليالد

 :الكود الشخصي
 

 
 

  )١٩(شكل

 تنـظيــم غـري جـــيـد
 

  :     االسم
  : تاريخ امليالد

 :الكود الشخصي

 
 

 

  )  ١٨(شكل
 حقول غري منظمة
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  :مراعاة التجميع املتفاعل للعناصر على الشاشة.  ٨

عندما حتتوي شاشة الربامج متعددة الوسائل على جمموعة من العناصر الشارحة 
ع، فالبد من مراعاة املنطقية يف وضع وترتيب هذه العناصر، مبعىن أنه إذا كانت هناك للموضو

ضرورة لربط هذه العناصر معاً على الشاشة؛ يتم وضعهم معاً يف جمموعات منظمة تنظيماً 
منطقياً بطريقة حتقق اهلدف من ربطهم معاً، وميكن استخدام جمموعة من الصناديق والفراغات 

هذا التجمع املنطقي لربط هذه العناصر على الشاشة، أما إذا مل تكن هناك البيضاء لعمل 
  .ضرورة لربطهم على الشاشة فالبد من أن تترك جمزأة

  
  :مراعاة مكان عرض التفاصيل.  ٩

عند التصميم البصري لربامج الوسائل التعليمية متعددة الوسائل، جيب مراعاة أمر هام 
غط نقراً مزدوجاً على كائن معني لعرض تفاصيله على جداً، وهو أن املستخدم عندما يض

الشاشة فإنه ينتبه إىل املوقع الذي نقر عليه وليس ملوقع أخر، ولذلك جيب مراعاة أن تفتح 
  .النافذة الشارحة يف مركز العنصر الذي مت النقر عليه

 
  :برامج الوسائل التعليمية متعددة الوسائل خطوات التصميم البصري لشاشات

أن العملية التصميمية هي جمموعة من اخلطوات اإلجرائية اليت مت اختاذها حنو إجياد حل مبا 
خبطوات  ؛ فلكي حنصل على شاشة جيدة التصميم جيب االلتزام)١(ملشكلة تصميمية معينة

                                                
 .٤٨مرجع سابق، ص : إمساعيل شوقي إمساعيل)  ١
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السابق عرضها، وهذه  التصميم البصري للشاشات وفقاً لألسس واملعايري واإلرشادات
  :اخلطوات كالتايل

  :حتليل املهمة )١
يعترب حتليل املهمة أو حتليل املتطلبات هي أول وأهم خطوة يف تصميم أي نظام متفاعل؛ 
حيث يتم فيها حتليل املهام اليت يريد املستخدم إجنازها بالفعل والتعرف على حاجات املستخدم 

ألهداف وكذلك املعلومات والتقنيات اليت يتبعها يف حل واإلستراتيجيات اليت يتبعها لتحقيق ا
هذه اخلطوة من أهم األسس السيكولوجية للتصميم التعليمي،  )١()جليزر(املشكالت؛ ويعترب
لم البد أن يهتم ال مبعرفة املوضوع الذي يتعلمه فقط بل ومبعرفة األنواع حيث يرى أن املتع

املختلفة من النشاط اليت يقوم ا وبالظروف اليت سيتم يف ظلها التعلم، ويتوقف جناح الشاشة 
على هذه اخلطوة؛ وذلك ألن النظام إن مل يفي للمستخدم بطريقة شيقة تساعده على إجناز 

،أما عندما جيد املتعلم توقعاته يف الربنامج فإنه ال )٢(ومن مث يهمله املتعلممهامه يعد نظام فاشل 
حيتاج تعلم إضايف أو إىل أن يبذل جمهود عقلي كبري يف تعلم املفاهيم اجلديدة وطرق اجناز مهام 

فلكي  ؛)٤(وحيث أن برامج التعليم الفردي اجليدة تتميز مبراعاا حلاجات املتعلمني)٣ (الربنامج
بربنامج تعليمي معني ينبغي التعرف على اخلصائص والقدرات  نضمن جناح املتعلم يف دراسته

اخلاصة به كفرد، وأن يتم احترامها واألخذ ا عند ختطيط وتصميم الربنامج حىت ميكّن ذلك 
  .)٥(املتعلم من مواصلة تعلمه وفقاً ملعدل سرعته يف التعلم

  : ستخدم األمهية التاليةولتحديد متطلبات واحتياجات امل
 .)٦(جتنب وجود ذاتية للمربمج يف تصميم الشاشة •
دفع املصمم الستخدام عناصر معينة تدعم النظام وتناسب املستخدم  •

 .ومتطلباته 
                                                

 .٤٤١، ص ١٩٩٩، دار النهضة العربية، القاهرة، ٩، ط "سيكولوجية التعلم ونظريات التعليم": جابر عبد احلميد جابر) ١
٢ )Dan R. Olsen, JR.: op: cit., p.p. ١٧:١٨. 
٣ ) David P. Lanter, Rupert Essinger: op., cit. 

 .٢٩٨. ، ص١٩٩٩، دار الفكر العريب، القاهرة، ١، ط "استراتيجيات التدريس والتعلم ": جابر عبد احلميد جابر) ٤

 .٣٥مرجع سابق، ص : جريولد كمب) ٥
٦ ) Dan R. Olsen, Jr.: op: cit., pp ٥:٦ . 
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د اختيار حمتوى املادة التعليمية احملققة لألهداف وحتديد تفاصيلها، وحتدي •
 . )١(أهداف تعليمية فرعية هلدف رئيسي معني

استعداداته، حاجاته، خربته ( حماولة ربط العوامل الداخلية للمتعلم •
بالعوامل اخلارجية واليت تتمثل يف كيفية ترتيب املادة التعليمية وكيفية ...) السابقة

 .)٢(عرضها على املتعلم
 

وجيب اإلشارة هنا إىل أن لكل متعلم منوذج تصوري للربامج اليت يتفاعل معها، هذا 
النموذج ينتج عن ربط العوامل الداخلية للمتعلم بالعوامل اخلارجية، وإحدى مهام مصمم 

شة الربنامج مع النموذج اخلاص بكل مستخدم هلذا الشاشات هي التأكد من مناسبة شا
( ، وحيث أن اختالف املتعلمني يؤدي إىل اختالف يف مستوى خربة كل منهم)٣(الربنامج
فرد يستقبل املعلومة املقدمة إليه بشكل يتفق مع ،   ومن مث فإن كل ) ٤()خبري -مطلع -مبتدئ

بنيته املعرفية وخرباته السابقة؛ وقد يؤدي إىل اختالفه مع اآلخرين يف فهم هذه املعلومة، فلكي 
يضمن املصمم جناح برناجمه التعليمي البد من أن جيد أرضية مشتركة أو منوذج مشترك بني 

  .    )٥(ماملتعلمني تتيح هلم مستوي متقارب من الفه
  

وهناك عدة طرق ميكن من خالهلا التعرف على متطلبات املستخدم ومن مث على 
حتليل املهام اليت ميكن توزيعها يف النموذج اخلاص به، مثل املقابالت الشخصية وبطاقات 

  .) ٨(، االستفتاءات واالختبارات املبدئية )٧(، املالحظات، استطالع اآلراء)٦( الفصول الدراسية
  .) ٨(املبدئية

                                                
 .٨٦مرجع سابق، ص : جريولد كمب) ١

 . ٤٤٣، مرجع سابق، ص " سيكولوجية التعلم ونظريات التعليم: " يد جابرجابر عبد احلم) ٢
٣ ) David P. Lanter, Rupert Essinger: op., cit.  
٤) Ben Shneiderman: op., Cit., p. P. ٦٩ :٦٨. 
٥ ) Michael w gamble, Teri kwal Gamble: "Introducing Mass Communication", ٢nd ed, 

McGraw Hill Book company, Singapore, ١٩٨٩, p٥. 
٦ ) Scott W. Ambler: op., cit., p. ٤.   

 .١٩٩٦، املكتبة األكادميية ١، ج"تكنولوجيا التعليم كفلسفة ونظام" :زاهر أمحد)  ٧
٨) Sidney L. Smith, Jane N. Mosier: op., cit., http://hcibib.org/sam/٣.html  

http://hcibib.org/sam/
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  :تصميم النموذج الوظيفي )٢
بعد احلصول على األهداف اليت يريد املستخدم حتقيقها، البد أن جند منوذج تطبيقي 
يسهل إجناز هذه األهداف، ومن مث يتم إجناز املهام أو حل املشكالت للمستخدم بسهولة، 

وذج الوظيفي يوضح يف جوهره قدرات وإمكانيات الشاشة اليت ستساعد املستخدم وهذا النم
يف حل مشاكله؛ ولذلك جيب أن يتمتع هذا النموذج بالبساطة وعدم التعقيد، فال يوضع به 

  .)١(التفاصيل الدقيقة مثل مفاتيح األوامر واحلواشي السفلية والرسوم
  :تصميم النموذج املبدئي )٣

يعترب النموذج الوظيفي مبثابة احلل الذي سيسري املصمم على هديه يف تصميم الشاشة ، 
يتم وضعه يف  - الذي يعرب عن وجهة النظر الشخصية للمصمم  -وبعد احلصول على هذا احلل

  .ئيةتصميم مبدئي يعد مبثابة األساس الذي يتم تطويره للوصول إىل الشاشة النها
  

  :أمناط النموذج املبدئي
وللنموذج املبدئي ثالثة أمناط خمتلفة يتم االختيار فيما بينها وفقاً للهدف من الواجهة، 

  :)٢(وهذه األمناط هي
 drownـprototype     : Handمنوذج الرسم اليدوي •

  .بوظیفیة العريضة يف الشاشةويعرض فيه اخلطوط األساسية                

         Electronic prototypeمنوذج الكتروين •
  .ويعرض فيه الشاشات فقط بدون البيانات اليت ستعرض عليها     

       Screen prototypeمنوذج الشاشات •
  .ويعرض فيه الشاشات مع البيانات اليت توجد عليها                       

  

                                                
١) Dan R. Olsen, Jr.: Op: Cit., p.p. ١٨:١٩. 
٢) Scott W. Ambler: Op: Cit., p.٦. 
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نموذج املبدئي املستخدم يف النظام، جيب مراعاة مستويات إنتاجه اليت وأياً كان منط  ال
تبدأ من املستوى البسيط وتتدرج يف التعقيد إىل أن يصبح مطابق للوضع النهائي؛ وذلك وفقاً 

  :)١(للمراحل التالية
  :مراحل إنتاج النموذج املبدئي

يتم ـ يف ضوء متطلبات املستخدم ـ  استخدام أدوات أو لغات : بناء النموذج  -أ 
يعترب  عالية املستوى لبناء الشاشات والتقارير اليت حيتاجها املستخدم، ولذلك

املستخدم الفعلي للشاشة هو أفضل من يساعد يف بناء النموذج املبدئي؛ وذلك ألنه 
 .يعرف جيداً ما الذي حيتاج إليه

هلدف األساسي من تقومي النموذج املبدئي هو التأكد من أنه يقابل ا :تقومي النموذج  - ب 
حاجات املستخدمني، ويتم يف هذه اخلطوة التعرف على اجلوانب اجليدة واجلوانب 
السيئة وأوجه القصور املوجودة يف النموذج، ومن مث يتمكن املصمم من إجراء 

 .رورة لوجودهاالتعديالت املناسبة بنبذ أجزاء وإضافة أجزاء أخرى يرى ض
                 :   )٢(وميكن ترمجة اخلطوات السابقة يف الشكل التايل       

  
  
  
  
  
  
              

                                                
١) Scott W. Ambler: op: cit., p.p. ٤,٥.  
٢) Dan R. Olsen, Jr.: op: cit., p.p. ٥:٦. 

 حتديد متطلبات أو مشكالت املستخدم

التقومي بواسطة املستخدم  تصميم احلل
 احلقيقي

 وضع احلل يف منوذج مبدئي

) ٢٠(شكل   
تصميم النموذج خطوات 
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تكرر عملية التقومي السابقة عدة مرات إىل أال تسفر : االنتهاء وإجازة النموذج  -ج 
نتيجتها عن أي متطلبات جديدة أو ضرورية ، وهنا يتم االنتهاء من تعديل النموذج 

  . املبدئي وإجازته إلجراء باقي خطوات تصميم الشاشة عليه
  
  
 

  
  

  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  :تصميم العرض )٤

تطلباتحتديد م  

 بناء النموذج املبدئي

 تقومي النموذج املبدئي

 ال االنتهاء واإلجازة

 نعم
 نفذ

)٢١( شكل   
 املبدئي خطوات إجازة النموذج
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بعد احلصول على النسخة املعدلة من النموذج املبدئي، نكون قد حصلنا على كل 
ميكن أن يتفاعل ا املستخدم مع كل األشياء اليت ميكن للمستخدم أن يفعلها املعلومات اليت 

مع املعلومات، وبالتايل تكون هناك حاجة ماسة لتصميم عرض مرئي هلذا النموذج، ومبعىن أخر 
يتم ترمجة متطلبات املستخدم ـ املوضحة يف النموذج املبدئي ـ يف صورة العرض املرئي الذي 

العرض من حني ألخر من حيث تغيري منوذج  النهائية، مع مراعاة حتديثسيعرض على الشاشة 
البيانات الذي يتم تطبيقها؛ حىت ال تفقد البيانات املستخدمة يف العرض عنصر اجلدة 

  .)١(واحلداثة
مه وتقوميه يف ضوء بعد تصميم العرض املرئي يتم عرضه على املستخدم الذي يقوم بفه

األهداف املوجودة لديه، وبالتايل يضيف بعض التعديالت على األحداث واملدخالت املوجودة 
  :) ٢(يف العرض لكي تقابل أهدافه وحتققها، ويتضح ذلك يف الشكل التايل

                                                  
                                                
١) Dan R. Olsen, Jr.: op: cit., p.p. ٢٠:٢١. 
٢) Dan R. Olsen, Jr.: op: cit., p.p. ١١:١٢. 
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 :  تصميم التفاعل )٥

بعد تصميم العرض املرئي للمعلومات، يتم حتديد كيفية تنظيم هذه املعلومات لكي تبدو 
متفاعلة على الشاشة، وهلذا التنظيم عدة طرق تبعاً لنوعية املهمة املطلوبة فنجد مثالً قوائم     

& zoom out &zoom in popـup &pullـdown ، وألن كل املهام ال يتم إجنازها مرة
واحدة، باإلضافة إىل أن الشاشة ال تستطيع أن تقدم كل شيء مرة واحدة؛ فمن املمكن أن 
يتم تقسيم املهام إىل جمموعات مترابطة وينظم العرض حبيث يقدم املعلومات املطلوبة إلجناز 

  . )١(هذه املهام يف عرض جمزأ أيضاً
  

وبالطبع ال يعين جتزئة املهام التأثري على تفاعلية الشاشة ، ولكن هناك طرق متنوعة يتم 
ا جتزئة املهام دون التأثري على التفاعلية، فمثالً من املمكن أن جنعل بعض األشياء ـ اليت تنجز 

لكنها غري نشطة وال تنشط إال إذا أحتاج إليها مهام معينة ـ موجودة يف نفس العرض املرئي و
املستخدم، ويساعد ذلك املستخدم يف تكوين فكرة عقلية واضحة عن كل ما هو متاح لديهم 
من وظائف تساعدهم على إجناز مهامهم ، ومثال ذلك، عند الرغبة يف إلغاء عنصر معني من 

أو قائمة / دم كيفية اإللغاء وقائمة ما  يف هذه احلالة جيب على الشاشة أن تربز للمستخ
العنصر، وذلك من خالل جعل زر اإللغاء موجود يف القائمة ولكنه ال ينشط إال إذا قام 
املستخدم بتحديد العنصر الذي يريد إلغاؤه، وهذا بالطبع أفضل بكثري من كون هذا الزر خمتفي 

  .)٢(متاماً
  

  :اثتصميم األحد )٦
تعد هذه اخلطوة أخر خطوات التصميم البصري للشاشة ، حيث يتم فيها توزيع املهام 
على كل مكون من مكونات الكمبيوتر وفقاً للحدث املراد إمتامه، فمثالً حندد األحداث اليت 

  .) ٣(ستتم باستخدام الفأرة وتلك اليت ستتم باستخدام القلم الضوئي أو لوحة املفاتيح
                                                
١) Dan R. Olsen, Jr.: op: cit., p.p. ٢١:٢٢.  
٢) Scott W. Ambler: op: cit., p. ٣. 
٣) Dan R. Olsen, Jr.: op: cit., p.p. ٢٢:٢٣. 
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  جديد ٣الفصل   :اسم امللف
  C:\Documents and Settings\Hams\My Documents  :الدليل
 C:\Documents and Settings\Hams\Application  :القالب

Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm  
  اإلدراك البصري لتكوين الصور الثابتة واملتحركة مكانياً  :العنوان

    :املوضوع
  TA  :الكاتب

    :الكلمات األساسية
    :تعليقات

  م ١٠:٥٩:٠٠  ٢٠٠٥/ ١٢/ ٢٦   :تاريخ اإلنشاء
  ٢١٢  :رقم التغيري

  م ٠٨:٠٧:٠٠  ٢٠٠٦/ ٠٦/ ٢٧   :احلفظ األخري بتاريخ
  Hams  :احلفظ األخري بقلم

  دقائق ٣٧٥  :زمن التحرير اإلمجايل
  م ٠٣:١٥:٠٠  ٢٠٠٨/ ٠٣/ ٠٣   :الطباعة األخرية

  منذ آخر طباعة كاملة
  ٤٠  :د الصفحاتعد  
    )تقريباً(  ٦,١٠٧   :عدد الكلمات  
    )تقريباً(  ٣٤,٨١٠   :عدد األحرف  
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  الفصل الرابع
  إنتاج الربنامج وجتريبه

  :خطوات إنتاج الربنامج: أوالً
 :حتديد األهداف )١

أمناط السلوك اليت نتوقع أن ميارسها املتعلم ويصدرها بدرجة تعترب األهداف التربوية مبثابة 
، ومن مث كانت أوىل وأهم خطوات تصميم وإنتاج )١(مالئمة من اجلودة واإلتقان والتمكن

  .الربنامج هي حتديد األهداف املقصود حتقيقها يف املتعلم بعد تعلمه بالربنامج
وقد قامت الباحثة بتحديد جمموعة األهداف العامة ملوضوع التعلم وصياغتها، مث عرضها 

) ٢(على جمموعة من احملكمني املتخصصني يف جمال تكنولوجيا التعليم واملناهج وطرق التدريس

قد قامت الباحثة بإجراء التعديالت اليت أتفق ألخذ آرائهم يف مدى سالمة تلك األهداف، و
  :عليها السادة احملكمني حىت وصلت إيل شكلها النهائي املوضح يف اجلدول التايل

  )٤( جدول رقم
  .األهداف التعليمية يف صورا النهائية

  
 األهداف التعليمية م
 .حيدد مفهوم وفكرة عمل ومسميات الطباعة بالشاشة احلريرية ١
 .على األدوات الالزمة للطباعة اليدوية بالشاشة احلريريةيتعرف  ٢
 .يتعرف على اخلامات الالزمة للطباعة اليدوية بالشاشة احلريرية ٣
 .يذكر الطرق اليدوية لنقل التصميم على سطح الشاشة احلريرية ٤

  
 :حتليل املهمة )٢

بالفعل والتعرف على  يقصد بتحليل املهمة حتديد املتطلبات اليت يريد املتعلم إجنازها
حاجات املتعلم من الربنامج واإلستراتيجيات اليت يتبعها لتحقيق األهداف وذلك ألن الربنامج 

                                                
 . ٨٥مرجع سابق، ص : آمال صادق، فؤاد أبو حطب) ١

 .أمساء السادة احملكمني ألهداف التعلم)   ١(ملحق رقم )٢
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 إن مل يفي للمتعلم بطريقة جيدة تساعده على إجناز مهامه يعد نظام فاشل ومن مث يهمله املتعلم

وة يف تصميم الربنامج بطريقة جيدة تساعد املتعلم على إجناز املهام وتفيد هذه اخلط )٣(
واألهداف التعليمية للربنامج بسهولة ويسر، وكذلك اختيار حمتوى املادة التعليمية احملققة 

يئة ، مث )٤(لألهداف وحتديد تفاصيلها، وحتديد أهداف تعليمية فرعية هلدف رئيسي معني
الظروف والشروط واملواقف املالئمة لتحقيق هذه األهداف فيما يعرف بعملية التجهيز 

 . )٥(التربوي
وقد متت هذه اخلطوة يف ضوء مالحظة الطالب أثناء دراستهم هلذه الوحدة  يف األعوام  

حيث ء املقابالت الشخصية مع بعض الطالب، الدراسية السابقة ، وكذلك من خالل إجرا
تعرب عما هو متوقع ) معرفية( قامت الباحثــة بصياغـة هذه األهـداف صياغة سلوكية 

  .)٦(من املتعلم بعد تعلم الربنامج
 :إعداد احملتوي )٣

واألهداف السلوكية السابق حتديدها، قامت الباحثة بتجميع يف ضوء األهداف العامة 
حمتوى علمي مناسب من خالل مراجعة الكتب واألدبيات املرتبطة مبوضوع التعلم وهو 

  :، ومت تقسيمه إىل املديوالت التاليةالطباعة اليدوية بالشاشة احلريرية
 .مفهوم الطباعة اليدوية بالشاشة احلريرية •
 .للطباعة اليدوية بالشاشة احلريرية األدوات الالزمة •
 .اخلامات الالزمة للطباعة اليدوية بالشاشة احلريرية •
 .الطرق اليدوية للطباعة بالشاشة احلريرية •

ومت عرض هذا احملتوى على جمموعة من احملكمني املتخصصني يف جمال تكنولوجيا 
املوضوعة هلذه الوحدة، مث السلوكية مدى كفاية احملتوى وارتباطه باألهداف  لقياس )٧(التعليم

 .)٨(إجراء التعديالت الالزمة عليه
                                                

٣) Dan R. Olsen, JR.: op: cit., p.p. ١٧:١٨. 
 .٨٦مرجع سابق، ص : جريولد كمب ٤)

 .٨٥مرجع سابق، ص : آمال صادق، فؤاد أبو حطب٥)

 .األهداف السلوكية ملوضوع التعلم يف صورا النهائية)   ٢(ملحق رقم)٦

 .العلمي للربنامجأمساء السادة احملكمني للمحتوى )   ١(ملحق رقم) ٧
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 :تصميم النموذج الوظيفي )٤
تصور وظيفي يوضح يف جوهره قدرات  يف ضوء متطلبات املتعلم من الربنامج مت وضع

وإمكانيات الشاشة ويتمتع بالبساطة وعدم التعقيد، فلم توضع به التفاصيل الدقيقة مثل مفاتيح 
، ومبعىن أخر وضع تصور ألماكن وضع الصور الثابت )٩(األوامر واحلواشي السفلية والرسوم

مع النص يف شاشة واحدة، وكذلك أماكن وضع العناوين الرئيسية والفرعية وبنط واملتحركة 
  . الكتابة واأللوان املستخدمة يف الربنامج

 ):السيناريو( تصميم النموذج املبدئي )٥
مت حتويل النموذج الوظيفي للربنامج إىل السيناريو باستخدام منوذج الرسم اليدوي 

Hand-drown Prototype”    "عبارة عن عرض للخطوط األساسية العريضة يف  وهو
  :الشاشة مع حتديد وظائفها، وذلك وفقاً للخطوات التالية

ويقصد به السيناريو التعليمي والذي أحتوى على العناصر : بناء النموذج  . أ
  :التالية

 .البسملة بصوت املقرئ •
 : املقدمة مصحوبة مبوسيقى تتزامن مع ظهور كل من •

 .شعار القسم.               * امعةشعار اجل* 
 .إعداد الباحثة.             * عنوان الربنامج* 
  .اإلشراف* 

 :موسيقى خمتلفة تتزامن مع ظهور كل من •
 .أهداف الربنامج.                * إطار الترحيب باملتعلم * 
 .قائمة احملتويات.           * إرشادات السري يف الربنامج* 
  .   خلروج من الربنامجإطار ا* 

                                                                                                                              
 .احملتوى العلمي للربنامج يف صورته النهائية)   ٣(ملحق رقم) ٨

٩ ) Dan R. Olsen, Jr.: Op: Cit., p.p. ١٨:١٩. 
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يقصد ذه اخلطوة عرض النموذج السـابق بنــاؤه : تقـومي النمـوذج. ب
على جمموعة من املتعلمني لتقوميه والتأكد من أنه يقابل ) السيناريو( 

  .حاجام
وقد مت ذلك بعرض السيناريو على عينة من طالب الفرقة الثـانية 

والذين سبق هلم دراسة موضوع التعلم بالطرق  – )١٠(تكنولوجيـا التعليم 
  .مث إجراء التعديالت اليت مت اتفاقهم عليها - التقليدية

تكررت عملية التقومي السابقة عدة مرات إىل أن : االنتهاء وإجازة النموذج. ج
ديدة أو ضرورية ، وهنا مت أسفرت نتيجتها عن عدم وجود أي متطلبات ج

 الشاشةاالنتهاء من تعديل النموذج املبدئي وإجازته إلجراء باقي خطوات تصميم 
  .عليه

 :تصميم العرض )٦
بعد احلصول على النسخة املعدلة من النموذج املبدئي، نكون قد حصلنا على كل 

كن للمستخدم أن يفعلها املعلومات اليت ميكن أن يتفاعل ا املستخدم مع كل األشياء اليت مي
مع املعلومات، وبالتايل تكون هناك حاجة ماسة لتصميم عرض مرئي يترجم متطلبات 
املستخدم على شاشة الكمبيوتر، وقد ترمجت هذه املتطلبات يف صورة نص مكتـــوب 

  :كما يلي) لقطات فيديو( وصور متحركة) رسـم توضيحي( وصـور ثــابتة 
  : شكل اإلطار  - أ 

واستدعائها   Adobe Photo shopمت عمل خلفية جاهزة يف برنامج : فيةاخلل •
 .داخل الربنامج

أستخدم اللون األزرق الفاتح كخلفية، وكتب اخلط باللون األسود : األلوان •
 .والعناوين باللون األزرق الداكن

 .simplified Arabic: نوع اخلط •
 .٢٤، ١٨، ١٦: حجم احلروف •
 .أبيض وأسود: الصور الثابتة •

                                                
 . أسماء الطالب المقومین للنموذج المبدئي)   ٤(  ملحق) ١٠
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 .ملونة ومصحوبة بالصوت: الصور املتحركة •
  :طبيعة الصوت املستخدم  -ب 

استخدمت الباحثة الصوت البشري لقراءة التعليق الصويت  :الصوت البشري •
 . املصاحب للقطات الفيديو

استخدمت الباحثة قطعة موسيقى للمقدمة وأخري للشاشات  :املوسيقى •
رشادات السري يف الربنامج، كما استخدمت صوت الترحيب واألهداف وإ

  . alarmالتصفيق للتعزيز اإلجيايب وصوت آخر مناسب للتعزيز السليب 
  :الصور املستخدمة  - ج 

أُدخلت الصور الثابتة املستخدمة يف الربنامج عن طريق املاسح  :الصور الثابتة •
 .Adobe Photo shopالضوئي،وعدلت باستخدام برنامج 

وهي عبارة عن لقطات فيديو استخدمت الباحثة كامريا  :ور املتحركةالص •
لعمل  moviemakerتصوير رقمية اللتقاط الصور مث استخدمت برنامج 

مونتاج هلا حيث مت استبعاد العناصر غري الضرورية منها، مث استخدمت 
حىت   movإىلavi وذلك لتغري امتداد الصورة من  Xilli Softبرنامج 

ا يف الربنامج، وكذلك لتغري مقاس الصورة حىت يتساوى مع ميكن دجمه
مقاس الصورة الثابتة ومع مقاس املساحة املكتوب فيها النص وذلك حىت ال 

 .يكون مقاس الصور متغرياً يؤثر على نتيجة البحث
  :األجهزة واألدوات املستخدمة يف إنتاج الربنامج  -د 

  :استخدمت الباحثة الربامج التالية 
 .٧.٠اإلصدار AUTRERWARE PROFESIONAL نامج التأليفي الرب •
 .  Adobe Photo shopبرنامج الرسوم  •
 . Call Editبرنامج تقطيع الصوت  •
 . video converter XilliSoftبرنامج الفيديو  •
 .moviemakerبرنامج املونتاج  •
 .٦.٠اإلصدار  Quick Timeبرنامج تشغيل الفيديو  •
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  :باحثة األجهزة التاليةكما استخدمت ال
 .Windows xpيعمل على   I.B.M جهاز كمبيوتر متوافق مع  •
 .Scannerجهاز املاسح الضوئي  •
  .Benq Digitalكامريا رقمية  •

 :  تصميم التفاعل )٧
وقد حدد تفاعل ، أي حتديد كيفية تنظيم املعلومات املرئية لكي تبدو متفاعلة على الشاشة

  :الربنامج كما يلي
  و يسمح للمتعلم باالنتقال بني األجزاء املختلفة للربنامج  :زر االختيار •
   وهو يسمح للمتعلم باالنتقال من إطار لإلطار السابق له: زر السابق •
   وهو يسمح للمتعلم باالنتقال من إطار لإلطار الذي يليه: زر التـايل •
من أحد أجزاء الربنامج إىل قائمة  وهو يسمح للمتعلم باخلروج: زر اخلروج •

ويكون هذا الزر نشط فقط ،   احملتويات ومنها إىل خارج الربنامج ائياً
 :يف حالتني

  .االختيار من قائمة احملتويات* 
  . اجتياز أسئلة املراجعة التالية لكل جزء من أجزاء الربنامج* 

تكون لقطات الفيديو يف وضع اإليقاف املؤقت إىل  :زر التحكم يف الفيديو •
قوم بالضغط على زر التشغيل،كما أن أن يريد املتعلم رؤيتها في

شريط التحكم يف تشغيل الفيديو مزود بإمكانية التحكم يف شدة 
  الصوت وذلك بالضغط على شكل السماعة املوجود به

.  
  
 :تصميم األحداث )٨

على كل مكون من مكونات الكمبيوتر وفقاً للحدث ويقصد ذه اخلطوة توزيع املهام 
املراد إمتامه، فمثالً حندد األحداث اليت ستتم باستخدام الفأرة وتلك اليت ستتم باستخدام القلم 
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لفأرة يف ، وقد مت تصميم أحداث الربنامج اعتماداً على استخدام ا)١١(الضوئي أو لوحة املفاتيح
كل أجزاء الربنامج ما عدا شاشة إدخال أسم املتعلم حيث يتم كتابة االسم باستخدام لوحة 

  enter.املفاتيح مث إدخاله للجهاز باستخدام مفتاح اإلدخال 
  

 :تقومي الربامج )٩
بعد اإلنتهاء من مجيع اخلطوات السابقة مت عرض الربامج على جمموعة 

  :ألخذ آرائهم فيما يلي )١٢(يف تكنولوجيا التعليممن السادة األساتذة اخلرباء 
 :  من حيث شكل الربامج §

مناسبة حجم حروف الكتابة، ووضوحها على الشاشة  •
  .وسهولة قراءا

 .وضوح الصور املصاحبة للنص املكتوب •
تكامل املعلومات املقدمة يف كل من النص املكتوب والصور  •

 .املصاحبة
 .مناسبة التعليق الصويت ووضوحه •
 .   وضوح إرشادات السري يف الربامج •

 .ومتثيلها ملتغريات البحث مشول الربامجمدى  §
  .لقياس ما صممت ألجله صالحية الربامج مدى §

 
وقد أتفق السادة احملكمني على صالحية الربامج للعرض على الطالب بعد أن تتم 

كتغيري صوت موسيقى التعزيز السليب، تكبري بنط الكتابة، ( م التعديالت اليت أقترحها سياد
، وبعد )جعل انتقال املتعلم من مديول ألخر مشروطة بإجابته على األسئلة امللحقة بكل مديول

إجراء كل التعديالت املتفق عليها أصبحت الصورة النهائية للربامج هي املبينة يف املالحق رقـم 
  .)١٦() ٨(، ورقم)١٥() ٧(، ورقم)١٤()٦(، ورقم)١٣() ٥( 

                                                
١١) Dan R. Olsen, Jr.: op: cit., p.p. ٢٢:٢٣ 

 ().أنظر ملحق رقم) ١٢
 ).٥(مأنظر ملحق رق١٣)  
 ). ٦(أنظرملحق رقم)  ١٤
 ).٧( أنظرملحق رقم) ١٥
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  :بناء االختبار: ثانياً
  :حتديد أهداف االختبار )١

  :حددت الباحثة أهداف االختبار يف قياس قدرة الطالب على
  .حتديد مفهوم الطباعة بالشاشة احلريرية  •
  .حتديد فكرة عمل الطباعة بالشاشة احلريرية •
  .تذكر املسميات املختلفة للطباعة بالشاشة احلريرية •
  .التعرف على األدوات الالزمة للطباعة بالشاشة احلريرية •
  .التعرف على اخلامات الالزمة للطباعة بالشاشة احلريرية •
  .ة احلريريةتذكر الطرق اليدوية لنقل التصميم على سطح الشاش  •
  :حتديد إرشادات السري يف االختبار )٢
  .سؤال ٢٣يتكون االختبار من  •
أسئلة، ) ١٠( ينقسم هذا االختبار إىل نوعني من األسئلة، أسئلة الصواب واخلطأ •

  ).سؤال ١٣( وأسئلة االختيار من متعدد
  . أقرأ السؤال جيداً قبل اإلجابة عليه  •
بالنسبة ألسئلة الصواب و ( ل أضغط على زر صواب أو خطأعند اإلجابة على السؤا •

بالنسبة ألسئلة االختيار من (، أو احلرف اهلجائي املوجود أمام اإلجابة) اخلطأ
  ).متعدد

  :تصميم املفردات االختبارية) ٣
مفردة من  ٢٣وهو مكون من ) قبلي بعدي( قامت الباحثة بتصميم االختبار التحصيلي

  .واالختيار من متعددنوعي الصواب واخلطأ 
  :حتكيم االختبار) ٤

  :ملعرفة آرائهم يف مفردات االختبار من حيث )١٧(مت عرض االختبار على جمموعة من احملكمني
 .مدى حتقيق االختبار ألهداف الوحدة التعليمية اليت يتناوهلا الربنامج §

                                                                                                                              
 ). ٨(أنظرملحق رقم) ١٦
 ).١( أنظرملحق رقم) ١٧
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 .مدى مناسبة صياغة االختبار ملستوى الطالب §
 .مدي اتساق البدائل يف أسئلة االختيار من متعدد §
 .عدد املفردات اليت يتكون منها االختبار §
 .وضوح تعليمات االختبار وكفايتها §

  .)١٨(ويف ضوء ما اتفق عليه السادة احملكمني مت تعديل االختبار ليصبح يف صورته النهائية
  : ت االختبارثبا )٥

ولقياس درجة ثبات االختبار قامت  )١٩(يقصد بثبات االختبار دقة درجة املقياس
ية لدرجات طالب العينة الباحثة حبساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصف

االستطالعية، حيث مت تقسيم االختبار إىل نصفني من األسئلة، األسئلة الفردية واألسئلة 
:                                 وهي)٢٠(الزوجية مث استخدام معادلة سبريمان وبراون للتجزئة النصفية 

  ر ٢
  = رأأ                     

  ر+ ١                                       
على معامل ) ر( على معامل ثبات االختبار ، و يدل الرمز) رأأ ( حيث يدل الرمز 

  .ارتباط جزئي االختبار
اإلجابات الفردية واإلجابات ( وحبساب معامل ارتباط جزئي االختبار

  :وجد أنه يساوي) الزوجية
  ٠.٨٥= ر

  =ومن مث فإن معامل ثبات االختبار 
  

٠.٨٥*  ٢  
 ٠.٨٥+ ١  

                                                
 .االختبار في صورتھ النھائیة)  ٩(ملحق رقم) ١٨
، القاھرة، ١، دار النشر للجامعات، ط"  spssالتحلیل اإلحصائي للبیانات باستخدام برنامج : "رجاء محمود أبو عالم) ١٩

 .   ٣٢٣، ص ٢٠٠٣
: ٣٨٢ص  ، ص١٩٧٨، ٢، دار الفكر العربي، ط" علم النفس اإلحصائي وقیاس العقل البشري: " فؤاد البھي السید) ٢٠
٣٨٥. 
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 =٠.٩٢  
  .وهو معامل ثبات مرتفع مما يدل على صالحية االختبار

  :صدق االختبار )٦
  :)٢١(يقصد بصدق االختبار أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه، وهو نوعان

ويعتمد على دراسة االختبار قبل استخدامه يف التجريب لتحديد : الصدق الوصفي •
مدى صالحيته، وأفضل ما ميثله الصدق السطحي، وذلك بعرض االختبار على عدد 

  .من احملكمني لتحديد مدى صدقه
 .ئج االختبار بعد جتريبهويعتمد على حتليل نتا: الصدق اإلحصائي •

  
  جتربة البحث: ثالثاً

  : إجراء التجربة اإلستطالعية: أوالً
قامت الباحثة بتجريب الربامج األربع على عينة من الطالب قوامها عشرون 

حيث مت توزيعهم بالتساوي على  -طالب من نفس جمتمع عينة البحث األصلية
وكان  -ل برنامج هو مخسة طالبالربامج األربع وبالتايل كان عدد الطالب يف ك

  :اهلدف من إجراء التجربة االستطالعية هو
  .التأكد من صدق أدوات البحث وثباا §
  .التأكد من وضوح إرشادات السري يف الربنامج §
التعرف على املعوقات اليت توجد أمام الطالب أثناء سريهم يف الربنامج  §

  .حىت ميكن تالفيها يف التجربة األساسية
  :وات التجربة االستطالعيةخط

  :اختيار عينة التجربة :أوالً
مت اختيار العينة عشوائياً من الطالب املقيدين بالفرقة األوىل شعبة 

وهم مجيعاً مستجدين ( جامعة الزقازيق،  -تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية

                                                
 .٤٠٢:  ٤٠٠اد البھي السید، مرجع سابق، ص ص فؤ) ٢١
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كان عدد طالب العينة ، و)٢٢() ليس لديهم خربة سابقة مبوضوع التعلم
  .)٢٣(طالب وطالبة ٣٠االستطالعية 

  :إعداد مكان التجربة: ثانياً
أجريت التجربتني االستطالعية واألساسية مبركز التطوير التكنولوجي التابع 

  :نظراً لتوافر ما يلي )٢٤(ملديرية التربية والتعليم مبحافظة الشرقية
 WINDOWS   يعمل على I.P.Mجهاز كمبيوتر متوافق مع  ١٢دد ع •

XP. جاهز للعمل به. 
 . head phoneمساعة أذن  ١٢عدد  •
 .إضاءة جيدة مرحية للطالب •
 .وية مناسبة من خالل وجود جهاز تكييف باحلجرة •

  :توقيت إجراء التجربة: ثالثاً
وهو (   ٢٠٠٥/  ١٨/٩ بدأت التجربة االستطالعية يف يوم األحد املوافـق

من الساعة العاشرة صباحاً وانتهت يف نفس ) ثاين يوم من أيام بدء العام الدراسي
  . اليوم يف حوايل الساعة الرابعة عصراً

  :إجراءات عرض الربنامج: ًرابعا
  :قبل عرض الربنامج قامت الباحثة مبا يلي

 .عرض أهداف التجربة والربنامج على الطالب •
 .دات السري يف الربنامجتقدمي إرشا •
تقدمي اختبار السلوك املدخلي للتأكد من جتانس اموعة  •

 .التجريبية
اختيار الطالب عينة التجربة االستطالعية ممن تراوحت درجام  •

من ) كحد أقصى( درجة ١٢و) كحد أدىن( درجات ٥بني 
 .سؤال هي مجلة عدد أسئلة االختبار ٢٣جمموع 

                                                
 ).١٠( أنظر ملحق)٢٢
 ).١١(  أنظرملحق) ٢٣
 ). ١٢( أنظر ملحق)٢٤
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يمية اليت يظهر ا متغريات البحث وهي من عرض الربامج التعل •
 .تصميم الباحثة

تقدمي االختبار التحصيلي الذي يقيس مدي تقدم الطالب يف  •
حتصيلهم ملادة التعلم بعد تعرضهم للربامج التعليمية، وهو نفس 

 .االختبار القبلي
  
  
  
  

  :نتائج التجربة االستطالعية
  :ج ما يليأوضحت نتائج التجربة االستطالعية للربنام

توافق الطالب مع شكل الشاشات واأللوان املستخدمة يف  •
 .اخللفية وكتابة النص

 .وضوح أهداف الربنامج وإرشادات السري فيه •
 .سهولة السري يف الربنامج واالنتقال بني أجزاءه املختلفة  •
مراعاة الربنامج خلصائص املتعلم وحرية سريه فيه وفقاً خلطوه  •

 .الذايت
ح أسئلة املراجعة املصاحبة لكل جزء من أجزاء الربنامج، وضو •

 .ووضوح التعليمات املرئية اخلاصة ا
  : وقد الحظت الباحثة أثناء التجربة االستطالعية

ضرورة التأكد من قراءة الطالب إلرشادات السري يف الربنامج  •
 . البعدي -والتعليمات املصاحبة ألسئلة املراجعة واالختبار القبلي

تقدير املدة الزمنية اليت حيتاجها الطالب يف تعرضهم للربنامج  •
 .البعدي -وكذلك يف إجابتهم ألسئلة االختبار القبلي

  :إجراء التجربة األساسية: ثانياً
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بعد اإلنتهاء من التجريب االستطالعي للربامج األربع قامت الباحثة 
  :  للخطوات التاليةبإجراء التجربة األساسية وفقاً 

  :اختيار عينة البحث: الًأو
مت اختيار العينة عشوائياً من الطالب املقيدين بالفرقة األوىل شعبة  

وهم مجيعاً ( جامعة الزقازيق،  - تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية
، وكان العدد )٢٥() مستجدين ليس لديهم خربة سابقة مبوضوع التعلم

طالب وطالبة مت تقسيمهم يف أربع  ١٢٠الكلي لطالب العينة األساسية  
  .طالب وطالبة ٣٠جمموعات جتريبية بكل جمموعة منهم 

  :إعداد مكان التجربة: ثانياً
أجريت التجربتني االستطالعية واألساسية مبركز التطوير 

  .)٢٦(يم مبحافظة الشرقيةالتكنولوجي التابع ملديرية التربية والتعل
  :توقيت إجراء التجربة: ثالثاً

من  ٢٠٠٥/  ٢٥/٩بدأت التجربة األساسية يف يوم األحد املوافق 
  .٢٠٠٥/ ٩/ ٢٩الساعة العاشرة صباحاً وانتهت يوم اخلميس املوافق 

  :إجراءات عرض الربنامج: رابعاً
  :قبل عرض الربنامج قامت الباحثة مبا يلي

عرض أهداف التجربة وهي حتديد أنسب مكان لوضع الصورة  •
الثابتة والصورة املتحركة مع النص املكتوب داخل إطار واحد على 
التحصيل الدراسي للطالب، حيث توجد أربعة برامج بكل منهم وضع 

بة أفضل برنامج ومن خمتلف للصور الثابتة واملتحركة وحتدد نتائج التجر
  .مث أنسب مكان للصور الثابتة واملتحركة علي شاشة الكمبيوتر

 :عرض أهداف الربنامج على الطالب كما يلي  .١

                                                
 .الطالب موافقات الكلیة على تطبیق التجربة على)  ١٠( ملحق) ٢٥
 .موافقات استخدام المركز في إجراء التجربة)  ١٢( ملحق) ٢٦
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عزيزي الطالب؛ بعد االنتهاء من دراسة هذا الربنامج جيب أن تكون 
  :قادراً على أن

  .حتدد مفهوم وفكرة عمل ومسميات الطباعة بالشاشة احلريرية :أوًال
  :ويشتمل هذا اهلدف على األهداف الفرعية التالية

تكتب تعريف مناسب لطريقة الطباعة اليدوية بالشاشة  -١
  .احلريرية

حتدد الفكرة اليت تقوم عليها عملية الطباعة اليدوية بالشاشة  -٢
  .احلريرية

تذكر أربعة مسميات خمتلفة لطريقة الطباعة اليدوية بالشاشة  -٣
  .احلريرية

  
  .تتعرف على األدوات الالزمة للطباعة اليدوية بالشاشة احلريرية :ثانیًا

  :ويشتمل هذا اهلدف على األهداف الفرعية التالية
  .تعرف اإلطار -١
  .تعلل استخدام اخلامات املرنة يف صناعة اإلطار -٢
  .توضح أسباب تعدد أشكال اإلطارات -٣
  .تذكر املقاسات املختلفة اإلطار -٤
  .قة املستخدمة يف تثبيت أضالع اإلطار اخلشيبتسترجع الطري -٥
حتدد الشروط الواجب توافرها يف النسيج املستخدم لتكوين  -٦

  .الشاشة املسامية
  .تعدد األنواع املختلفة املمكن استخدامها كنسيج مسامي -٧
تصف الطريقة الصحيحة لشد النسيج املسامي على اإلطار  -٨

  .اخلشيب
  .الطباعة تتعرف على تركيب مسطرة -٩
  .تسترجع فكرة عمل مسطرة الطباعة -١٠
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  .ختتار املقاس املناسب ملسطرة الطباعة -١١
 .توظف األشكال املختلفة ملسطرة الطباعة - ١٢

 .تستنتج أمهية تثبيت املنضدة املستخدمة يف الطباعة - ١٣
  

  :تتعرف على اخلامات الالزمة للطباعة اليدوية بالشاشة احلريرية :ثالثًا
  :هذا اهلدف على األهداف الفرعية التالية ويشتمل

تعرف املادة احلساسة املستخدمة يف الطباعة اليدوية بالشاشة  -١
  .احلريرية

  .تعلل تصنيف أحبار الطباعة املسامية ضمن األحبار السائلة-٢
  
  .تتذكر الطرق اليدوية لنقل التصميم على سطح الشاشة احلريرية :رابعاً

  :هداف الفرعية اآلتيةويشمل هذا اهلدف على األ
  .تعدد الطرق اليدوية الرئيسة لنقل التصميم على الشاشة احلريرية §
تستنتج كيفية سد املسام يف الشاشة احلريرية بطريقة الرسم والكتابة املباشرة،  §

  :ويشتمل هذا اهلدف على األهداف الفرعية التالية
  .تعطي مثاالً لطرق الرسم والكتابة املباشرة -أ

تشرح اخلطوات األساسية لطريقة الرسم  - ب    
  .واإلزالة

تعدد الطرق املختلفة لكيفية سد املسام يف الشاشة احلريرية   §
ويشتمل هذا باستخدام طريقة الرسم والكتابة غري املباشرة، 

  :اهلدف على األهداف الفرعية التالية
  .تعطي مثاالً لطرق الرسم والكتابة غري املباشرة-أ
اخلطوات األساسية لطريقة قطع  تشرح-ب  

  .األستنسل
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تقدمي اختبار السلوك املدخلي للتأكد من جتانس اموعة  .٢
  :التجريبيةكما يلي

  :جتانس اموعات 
حددت الباحثة يف اختيارها لعينة البحث معياراً لدخول الطالب 

من درجات االختبار % ٥٥التجربة وهو أن يكون حاصالً على أقل من 
لي، ولذلك كانت أكرب درجة حيصل عليها الطالب يف هذا االختبار املدخ

درجة، وأقل درجة يف كل اموعات هي  ١٢للمجموعات األربع هي 
  :درجات، و يتضح ذلك يف اجلدول التايل ٥

  
  

  ) ٥(جدول رقم
  .درجات الطالب يف اختبار السلوك املدخلي للمجموعات األربع التجريبية

  
اإلحنراف  توسطامل العدد اموعات

 املعياري
أقل 
 قيمة

أعلى 
 قيمة

الصورة  -النص ميني اإلطار( 
الصورة  -الثابتة وسط اإلطار

  )املتحركة يسار اإلطار
 

  
٣٠ 

  
١١.٤٣٣ 

  
٢.٨٩٧ 

  
٦  

 

  
١٢ 

اإلحنراف  املتوسط العدد اموعات
 املعياري

أقل 
 قيمة

أعلى 
 قيمة

الصورة  - النص ميني اإلطار(
 -املتحركة وسط اإلطار
 )الصورة الثابتة يسار اإلطار

  
٣٠ 

  
١٠.٩٠٠ 

  
٣.٥٤٦ 

  
٦ 

  
١٢ 

          الصورة  - النص ميني اإلطار(
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 -الثابتة أعلى يسار اإلطار
الصورة املتحركة أسفل يسار 

 )اإلطار

١٢ ٦ ٣.٥٤٦ ١٠.٩٠٠ ٣٠ 

الصورة  - النص ميني اإلطار(
 -املتحركة أعلى يسار اإلطار

الصورة الثابتة أسفل يسار 
 )اإلطار

  
٣٠ 

  
١٥.٦٠٠ 

  
٢.١٥٩ 

  
٥ 

  
١٢ 

    
مث قامت الباحثة بتحليل هذه الدرجات باختبار تباينها للتأكد من جتانس اموعات يف 
خربام السابقة عن الوحدة الدراسية اليت تتناوهلا الربجمية التعليمية وهي الطباعة اليدوية 

  :بالشاشة احلريرية، وهذا ما يوضحه اجلدول التايل
  )  ٦(جدول رقم

  .يبني حتليل التباين للتحقق من جتانس اموعات األربع يف مستوى إختبار السلوك املدخلي
  

  
 مصدر التباين

  
 جمموع املربعات

  
درجات 
 احلرية

  
متوسط 
 املربعات

  
 قيمة ف

  
مستوى 
 الداللة

   ٠.٢٤٤ ٣ ٠.٧٣٣ بني اموعات
٠.٦٩  

 

  
 ٠.٣.٥٤١ ١١٦ ٤١٠.٧٣٣ داخل اموعات غري دالة

  ١١٩ ٤١١.٤٦٧ اموع الكلي
  

وهي غري دالة إحصائياً مما يبني  ٠.٦٩تساوي ) ت( يتضح من اجلدول السابق أن قيمة 
أن اموعات التجريبية األربع ذات مستوى واحد متجانس يف حتصيلهم حملتوى الربنامج 

اموعات  اخلاص بالدراسة احلالية، ومت التعرف على ذلك بتحليل تباين درجات طالب
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التجريبية األربع يف االختبار التحصيلي الذي طبق عليهم قبل البدء يف التعرض للربنامج التعليمي 
  .بالتجربة

 
كحد ( درجات ٥اختيار الطالب عينة التجربة األساسية ممن تراوحت درجام بني  .٣

 .ارسؤال هي مجلة عدد أسئلة االختب ٢٣من جمموع ) كحد أقصى( درجة ١٢و) أدىن
عرض الربنامج التعليمي الذي يظهر به متغريات البحث وهو مكون من مخس أجزاء  .٤

 .متتابعة يشترط لالنتقال بينهم اجتياز أسئلة املراجعة التالية لكل جزء
تقدمي االختبار التحصيلي الذي يقيس مدي تقدم الطالب يف حتصيلهم ملادة التعلم بعد  .٥

  .هو نفس االختبار القبليتعرضهم للربنامج التعليمي، و
 
  



  الخطوات  :اسم الملف
  C:\Documents and Settings\Hams\My Documents  :الدلیل
 C:\Documents and Settings\Hams\Application  :القالب

Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm  
  الفصل الرابع  :العنوان

    :الموضوع
  Mppu٥  :الكاتب

    :الكلمات األساسیة
    :تعلیقات

  م ١١:٠٠:٠٠  ٢٠٠٥/ ١٢/ ٢٦   :تاریخ اإلنشاء
  ٢١٠  :رقم التغییر

  ص ١٢:٢٨:٠٠  ٢٠٠١/ ٠١/ ٠١   :الحفظ األخیر بتاریخ
  Moh  :الحفظ األخیر بقلم

  دقائق ٢١٥  :زمن التحریر اإلجمالي
  م ٠٣:١٨:٠٠  ٢٠٠٨/ ٠٣/ ٠٣   :الطباعة األخیرة

  منذ آخر طباعة كاملة
  ١٨  :عدد الصفحات  
    )تقریبًا(  ٢,٧٣٢   :عدد الكلمات  
    )تقریبًا(  ١٥,٥٧٧   :عدد األحرف  
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  الفصل اخلامس
  البحث ومناقشتها نتائج

  
  :يهدف هذا البحث إىل

لنص املكتوب داخل إطار حتديد أنسب مكان لوضع الصورة الثابتة والصورة املتحركة مع ا
  .واحد على التحصيل الدراسي للطالب

  
  :ولتحقيق هذا اهلدف مت صياغة التساؤل الرئيسي التايل

ما أثر العالقة بني التكوين املكاين للصور الثابتة واملتحركة مع النص املكتوب داخل إطار 
  .دراسي للطالب؟واحد يف برامج الكمبيوتر التعليمية متعددة الوسائل وبني التحصيل ال

  
  :وتفرعت منه التساؤالت التالية

الصورة املتحركة يسار  -الصورة الثابتة وسط اإلطار -النص ميني اإلطار( ما أثر وضع  )١
 -الصورة املتحركة وسط اإلطار -النص ميني اإلطار( يف مقابل وضع) اإلطار

 ؟)الصورة الثابتة يسار اإلطار
الصورة املتحركة يسار  -الصورة الثابتة وسط اإلطار -النص ميني اإلطار( ما أثر وضع )٢

 -الصورة الثابتة أعلى يسار اإلطار -النص ميني اإلطار( يف مقابل وضع) اإلطار
 ؟)الصورة املتحركة أسفل يسار اإلطار

الصورة املتحركة يسار  -الصورة الثابتة وسط اإلطار -النص ميني اإلطار( ما أثر وضع )٣
 -الصورة املتحركة أعلى يسار اإلطار -النص ميني اإلطار(وضع يف مقابل ) اإلطار

 ؟  )الصورة الثابتة أسفل يسار اإلطار
الصورة الثابتة يسار  -الصورة املتحركة وسط اإلطار -النص ميني اإلطار( ما أثر وضع )٤

الصورة  -الصورة الثابتة أعلى يسار اإلطار -النص ميني اإلطار( يف مقابل) اإلطار
 ؟)كة أسفل يسار اإلطاراملتحر
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الصورة الثابتة يسار  -الصورة املتحركة وسط اإلطار -النص ميني اإلطار( ما أثر وضع )٥
 -الصورة املتحركة أعلى يسار اإلطار -النص ميني اإلطار(يف مقابل وضع ) اإلطار

 ؟ )الصورة الثابتة أسفل يسار اإلطار
الصورة املتحركة  -ابتة أعلى يسار اإلطارالصورة الث -النص ميني اإلطار( ما أثر وضع  )٦

الصورة املتحركة أعلى  -النص ميني اإلطار(يف مقابل وضع ) أسفل يسار اإلطار
 ؟)الصورة الثابتة أسفل يسار اإلطار - يسار اإلطار

  
  :ولإلجابة على هذه التساؤالت؛ صيغ الفرض الرئيسي التايل

ات الطالب يف اموعات التجريبية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درج
الصورة املتحركة  -الصورة الثابتة وسط اإلطار - النص ميني اإلطار[ ( األربع للربجمية التعليمية

الصورة الثابتة يسار  -الصورة املتحركة وسط اإلطار - النص ميني اإلطار(  ، ) يسار اإلطار
الصورة املتحركة أسفل يسار  -يسار اإلطارالصورة الثابتة أعلى  - النص ميني اإلطار(، ) اإلطار
الصورة الثابتة أسفل يسار  -الصورة املتحركة أعلى يسار اإلطار - النص ميني اإلطار(، ) اإلطار
  .)على التحصيل الدراسي)]  اإلطار

  
  :وتفرعت منه الفروض التالية

طالب  :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات كالً من  :الفرض األول
الصورة  -واليت استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطار( اموعة التجريبية األوىل

واليت ( ، وطالب اموعة التجريبية الثانية)الصورة املتحركة يسار اإلطار - الثابتة وسط اإلطار
الصورة  -اإلطارالصورة املتحركة وسط  -استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطار

  .على التحصيل الدراسي للطالب) الثابتة يسار اإلطار
طالب : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات كالً من  :الفرض الثاين

الصورة  -واليت استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطار( اموعة التجريبية األوىل
واليت ( ، وطالب اموعة التجريبية الثالثة)املتحركة يسار اإلطار الصورة -الثابتة وسط اإلطار

 -الصورة الثابتة أعلى يسار اإلطار -استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطار
  .على التحصيل الدراسي للطالب)الصورة املتحركة أسفل يسار اإلطار



-      -  ١٤٠

طالب : متوسط درجات كالً من  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني :الفرض الثالث
الصورة  -واليت استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطار( اموعة التجريبية األوىل

واليت ( ، وطالب اموعة التجريبية الرابعة)الصورة املتحركة يسار اإلطار -الثابتة وسط اإلطار
 -الصورة املتحركة أعلى يسار اإلطار -استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطار

  .على التحصيل الدراسي للطالب) الصورة الثابتة أسفل يسار اإلطار
طالب : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات كالً من  :الفرض الرابع 

الصورة  -واليت استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطار( اموعة التجريبية الثانية
واليت ( ، وطالب اموعة التجريبية الثالثة)الصورة الثابتة يسار اإلطار -املتحركة وسط اإلطار

 -الصورة الثابتة أعلى يسار اإلطار -استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطار
  .على التحصيل الدراسي للطالب) الصورة املتحركة أسفل يسار اإلطار

طالب : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات كالً من  :الفرض اخلامس
الصورة  -واليت استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطار( اموعة التجريبية الثانية

واليت ( ، وطالب اموعة التجريبية الرابعة)الصورة الثابتة يسار اإلطار - املتحركة وسط اإلطار
 -الصورة املتحركة أعلى يسار اإلطار -ية تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطاراستخدمت برجم

  .على التحصيل الدراسي للطالب) الصورة الثابتة أسفل يسار اإلطار
طالب : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات كالً من  :الفرض السادس 

الصورة الثابتة أعلى  -ة وضع فيها النص ميني اإلطارواليت استخدمت برجمية تعليمي( اموعة الثالثة
واليت ( ، وطالب اموعة التجريبية الرابعة)الصورة املتحركة أسفل يسار اإلطار - يسار اإلطار

 -الصورة املتحركة أعلى يسار اإلطار -استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطار
  .ى التحصيل الدراسي للطالبعل) الصورة الثابتة أسفل يسار اإلطار

  
وفيما يلي عرض للنتائج اليت أسفر عنها التحليل اإلحصائي للبيانات وفق تساؤالت البحث 

  .وفروضه
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  :للتحقق من صحة الفرض الرئيسي
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات الطالب يف : ( والذي ينص على أنه  

 -الصورة الثابتة وسط اإلطار -النص ميني اإلطار[ ( ربجمية التعليميةاموعات التجريبية األربع لل
الصورة  -الصورة املتحركة وسط اإلطار -النص ميني اإلطار(  ، ) الصورة املتحركة يسار اإلطار

الصورة املتحركة  -الصورة الثابتة أعلى يسار اإلطار -النص ميني اإلطار(، ) الثابتة يسار اإلطار
الصورة الثابتة  -الصورة املتحركة أعلى يسار اإلطار - النص ميني اإلطار(، ) طارأسفل يسار اإل

مت استخدام حتليل التباين أحادي االجتاه والذي ) على التحصيل الدراسي)]  أسفل يسار اإلطار
  :  يوضح نتائجه اجلدول التايل

  
  ) ٧(  جدول رقم

  نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه
  

  مصدر التباين
 

  
جمموع 
 املربعات

  
درجات 
 احلرية

  
متوسط 
 املربعات

  
 قيمة ف

  
 مستوى الداللة

  بني اموعات
 

٢٠٩.٧٨٦ ٣ ٦٢٩.٣٥٨   
  

٢٦.٣٧٦ 

  
  

  داخل اموعات ٠.٠١دالة عند 
 

٧.٩٥٤ ١١٦ ٩٢٢.٦٣٣ 

  اموع الكلي
 

١١٩ ١٥٥١.٩٩٢  

                                                 
دول السابق عدم حتقق الفرض الرئيسي حيث وجدت فروق ذات داللة يتضح من اجل

النص ميني [ ( بني اموعات التجريبية األربع للربجمية التعليمية ٠.٠١إحصائية عند مستوى 
 -النص ميني اإلطار(  ، ) الصورة املتحركة يسار اإلطار -الصورة الثابتة وسط اإلطار -اإلطار

الصورة  -النص ميني اإلطار(، ) الصورة الثابتة يسار اإلطار -رالصورة املتحركة وسط اإلطا
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الصورة  -النص ميني اإلطار(، ) الصورة املتحركة أسفل يسار اإلطار -الثابتة أعلى يسار اإلطار
  )] .الصورة الثابتة أسفل يسار اإلطار -املتحركة أعلى يسار اإلطار

)  ت( األربع استخدمت الباحثة اختبار  وملعرفة إجتاه تلك الفروق لصاحل أي من اموعات
  :للكشف عن إجتاه تلك الفروق بني كل جمموعتني على حدى كما يلي

طالب اموعة التجريبية األوىل واليت :  حلساب الفروق بني متوسط درجات كالً من: ًأوال
الصورة  -الصورة الثابتة وسط اإلطار -النص ميني اإلطار( استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها 

، وطالب اموعة التجريبية الثانية واليت استخدمت برجمية تعليمية وضع )املتحركة يسار اإلطار
استخدمت ) الصورة الثابتة يسار اإلطار -الصورة املتحركة وسط اإلطار -النص ميني اإلطار(فيها

  :والذي تتضح نتائجه يف اجلدول التايل) ت( الباحثة اختبار
  

  ) ٨(جدول رقم 
  للتحقق من صحة الفرض األول) ت(يمةق

  
  
  اموعة

 

  
 العدد

  
 املتوسط

  
االحنراف 
 املعياري

  
 قيمة ت

  
 مستوى الداللة

الصورة  -النص ميني اإلطار( 
الصورة  -الثابتة وسط اإلطار
 )املتحركة يسار اإلطار

  
٣٠ 

  
١١.٤٣٣ 

  
٢.٨٩٧ 

  
  

٠.٦٣٨  
 

  
  

 غري دال
الصورة  -النص ميني اإلطار(

الصورة  -ط اإلطاراملتحركة وس
 )الثابتة يسار اإلطار

  
٣٠ 

  
١٠.٩٠٠ 

  
٣.٥٤٦ 

    
وهي غري دالة إحصائياً، وبذلك نرى  ٠.٦٣٨هي  ) ت(يتضح من اجلدول السابق أن قيمة

  : الذي ينص على أنه حتقق الفرض األول
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طالب اموعة التجريبية : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات كالً من 
  ألوىلا

 -الصورة الثابتة وسط اإلطار -واليت استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطار( 
واليت استخدمت برجمية ( ، وطالب اموعة التجريبية الثانية)الصورة املتحركة يسار اإلطار

ار الصورة الثابتة يس -الصورة املتحركة وسط اإلطار -تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطار
  .على التحصيل الدراسي للطالب) اإلطار
طالب اموعة التجريبية األوىل واليت :  حلساب الفروق بني متوسط درجات كالً من :ثانياً

الصورة  -الصورة الثابتة وسط اإلطار -النص ميني اإلطار( استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها 
الثالثة واليت استخدمت برجمية تعليمية وضع  ، وطالب اموعة التجريبية)املتحركة يسار اإلطار

) الصورة املتحركة أسفل يسار اإلطار - الصورة الثابتة أعلى يسار اإلطار -النص ميني اإلطار(فيها
  :والذي تتضح نتائجه يف اجلدول التايل) ت( استخدمت الباحثة اختبار

  )٩( جدول رقم 
  للتحقق من صحة الفرض الثاين) ت(قيمة

  
  
  اموعة

 

  
 العدد

  
 املتوسط

  
االحنراف 
 املعياري

  
 قيمة ت

  
 مستوى الداللة

 -النص ميني اإلطار( 
الصورة الثابتة وسط 

الصورة املتحركة  -اإلطار
 )يسار اإلطار

  
٣٠ 

  
١١.٤٣٣ 

  
٢.٨٩٧ 

  
  

٢.٨٦٩  
 

  
  
 دالة

 -النص ميني اإلطار(
الصورة الثابتة أعلى يسار 

الصورة املتحركة  -اإلطار
 )أسفل يسار اإلطار

  
٣٠ 

  
٩.٤٣٣ 

  
٢.٤٨٧ 
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وهي دالة إحصائياً عند مستوى  ٢.٨٦٩هي  ) ت(يتضح من اجلدول السابق أن قيمة
  : و الذي ينص على أنه عدم حتقق الفرض الثاين، وبذلك نرى ٠.٠١

طالب اموعة التجريبية : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات كالً من 
الصورة الثابتة وسط  -برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطارواليت استخدمت ( األوىل
واليت استخدمت ( ، وطالب اموعة التجريبية الثالثة)الصورة املتحركة يسار اإلطار -اإلطار

الصورة املتحركة  -الصورة الثابتة أعلى يسار اإلطار -برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطار
  .على التحصيل الدراسي للطالب) أسفل يسار اإلطار

  .لصاحل اموعة التجريبية األوىل ٠.٠١حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
طالب اموعة التجريبية األوىل واليت :  حلساب الفروق بني متوسط درجات كالً من:ثالثاً

الصورة  -ة وسط اإلطارالصورة الثابت -النص ميني اإلطار( استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها 
، وطالب اموعة التجريبية الرابعة واليت استخدمت برجمية تعليمية وضع )املتحركة يسار اإلطار

) الصورة الثابتة أسفل يسار اإلطار -الصورة املتحركة أعلى يسار اإلطار -النص ميني اإلطار(فيها
  :لتايلوالذي تتضح نتائجه يف اجلدول ا) ت( استخدمت الباحثة اختبار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٠( جدول 
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  للتحقق من صحة الفرض الثالث) ت(قيمة
  
  اموعة

 

  
 العدد

  
 املتوسط

  
االحنراف 
 املعياري

  
 قيمة ت

  
 مستوى الداللة

 -النص ميني اإلطار( 
الصورة الثابتة وسط 

الصورة املتحركة  -اإلطار
 )يسار اإلطار

  
٣٠ 

  
١١.٤٣٣ 

  
٢.٨٩٧ 

  
  

-٦.٣١٧  
 

  
  
 دالة

 - اإلطارالنص ميني(
الصورة املتحركة أعلى 

الصورة  -يسار اإلطار
 )الثابتة أسفل يسار اإلطار

  
٣٠ 

  
١٥.٦٠٠ 

  
٢.١٥٩ 

  
، ٠.٠١وهي دالة إحصائياً عند مستوى  ٦.٣١٧-هي  ) ت(يتضح من اجلدول السابق أن قيمة

  : و الذي ينص على أنه عدم حتقق الفرض الثالثوبذلك نرى 
طالب اموعة التجريبيـة : صائية بني متوسط درجات كالً من ال توجد فروق ذات داللة إح

الصورة الثابتة وسط  -واليت استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطار( األوىل
واليت استخدمت ( ، وطالب اموعة التجريبية الرابعة)الصورة املتحركة يسار اإلطار -اإلطار

الصورة الثابتة  -الصورة املتحركة أعلى يسار اإلطار -ني اإلطاربرجمية تعليمية وضع فيها النص مي
  .على التحصيل الدراسي للطالب)أسفل يسار اإلطار

  .اموعة التجريبية الرابعةلصاحل  ٠.٠١حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
ة الثانية واليت طالب اموعة التجريبي:  حلساب الفروق بني متوسط درجات كالً من :رابعاً

 -الصورة املتحركة وسط اإلطار -النص ميني اإلطار( استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها 
، وطالب اموعة التجريبية الثالثة واليت استخدمت برجمية تعليمية )الصورة الثابتة يسار اإلطار
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تحركة أسفل يسار الصورة امل -الصورة الثابتة أعلى يسار اإلطار -النص ميني اإلطار(وضع فيها
  :والذي تتضح نتائجه يف اجلدول التايل) ت( استخدمت الباحثة اختبار)اإلطار

  )١١( جدول 
  للتحقق من صحة الفرض الرابع) ت(قيمة

  
  
  اموعة

 

  
 العدد

  
 املتوسط

  
االحنراف 
 املعياري

  
 قيمة ت

  
 مستوى الداللة

الصورة  -النص ميني اإلطار( 
 -املتحركة وسط اإلطار

 )رة الثابتة يسار اإلطارالصو

  
٣٠ 

  
١٠.٩٠٠ 

  
٣.٥٤٦ 

  
  

١.٨٥٥  
 

  
  
 دالة

الصورة  - النص ميني اإلطار(
 -الثابتة أعلى يسار اإلطار

الصورة املتحركة أسفل يسار 
 )اإلطار

  
٣٠ 

  
٩.٤٣٣ 

  
٢.٤٨٧ 

  
وهي دالة إحصائياً عند مستوى  ١.٨٥٥هي  ) ت(يتضح من اجلدول السابق أن قيمة

  : و الذي ينص على أنه م حتقق الفرض الرابععدوبذلك نرى  ٠.٠٥
طالب اموعة التجريبية : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات كالً من 

الصورة املتحركة وسط  - واليت استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطار( الثانيـة
واليت استخدمت برجمية ( وعة التجريبية الثالثة، وطالب ام)الصورة الثابتة يسار اإلطار -اإلطار

الصورة املتحركة أسفل  - الصورة الثابتة أعلى يسار اإلطار -تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطار
  .على التحصيل الدراسي للطالب) يسار اإلطار

  .اموعة التجريبية الثانيةلصاحل  ٠.٠٥حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
طالب اموعة التجريبية الثانية واليت :  حلساب الفروق بني متوسط درجات كالً من: ًامساخ

 -الصورة املتحركة وسط اإلطار -النص ميني اإلطار( استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها 
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، وطالب اموعة التجريبية الرابعة واليت استخدمت برجمية تعليمية )الصورة الثابتة يسار اإلطار
الصورة الثابتة أسفل يسار  -الصورة املتحركة أعلى يسار اإلطار -النص ميني اإلطار(ضع فيهاو

  :والذي تتضح نتائجه يف اجلدول التايل) ت( استخدمت الباحثة اختبار) اإلطار
  )١٢( جدول 

  للتحقق من صحة الفرض اخلامس) ت(قيمة
  

  
  اموعة

 

  
 العدد

  
 املتوسط

  
االحنراف 
 املعياري

  
 قيمة ت

  
 مستوى الداللة

الصورة  -النص ميني اإلطار( 
 -املتحركة وسط اإلطار

 )الصورة الثابتة يسار اإلطار

  
٣٠ 

  
١٠.٩٠٠ 

  
٣.٥٤٦ 

  
  

-٦.٢٠٠  
 

  
  
 ٠.١دالة عند 

الصورة  - النص ميني اإلطار(
 -املتحركة أعلى يسار اإلطار

الصورة الثابتة أسفل يسار 
 )اإلطار

  
٣٠ 

  
١٥.٦٠٠ 

  
٢.١٥٩ 

وهي دالة إحصائياً عند مستوى  ٦.٢٠٠هي  ) ت(دول السابق أن قيمةيتضح من اجل
  : و الذي ينص على أنه عدم حتقق الفرض اخلامسوبذلك نرى  ٠.٠١

طالب اموعة التجريبية : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات كالً من 
الصورة املتحركة وسط  -  اإلطارواليت استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني( الثانيـة

واليت استخدمت برجمية ( ، وطالب اموعة التجريبية الرابعة)الصورة الثابتة يسار اإلطار -اإلطار
الصورة املتحركة أسفل  - الصورة الثابتة أعلى يسار اإلطار -تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطار

  .على التحصيل الدراسي للطالب) يسار اإلطار
  .اموعة التجريبية الرابعةلصاحل  ٠.٠٥وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى حيث 
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( طالب اموعة التجريبية الثالثة:  حلساب الفروق بني متوسـط درجـات كالً من :سادساً
 -الصورة الثابتة أعلى يسار اإلطار -واليت استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها  النص ميني اإلطار

واليت استخدمت ( ، وطالب اموعة التجريبية الرابعة )املتحركة أسفل يسار اإلطارالصورة 
الصورة الثابتة  -الصورة املتحركة أعلى يسار اإلطار -برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطار

  :والذي تتضح نتائجه يف اجلدول التايل) ت( استخدمت الباحثة اختبار) أسفل يسار اإلطار
  ) ١٣(جدول 

  للتحقق من صحة الفرض السادس) ت(قيمة
  
  اموعة

 

  
 العدد

  
 املتوسط

  
االحنراف 
 املعياري

  
 قيمة ت

  
 مستوى الداللة

الصورة  -النص ميني اإلطار(
 -الثابتة أعلى يسار اإلطار

الصورة املتحركة أسفل يسار 
 )اإلطار

  
٣٠ 

  
١٠.٩٠٠ 

  
٣.٥٤٦ 

  
  

-٦.٢٠٠  
 

  
  
 دالة

ة الصور -النص ميني اإلطار(
 -املتحركة أعلى يسار اإلطار

الصورة الثابتة أسفل يسار 
 )اإلطار

  
٣٠ 

  
١٥.٦٠٠ 

  
٢.١٥٩ 

  
وهي دالة إحصائياً عند مستوى  ٦.٢٠٠-هي  ) ت(يتضح من اجلدول السابق أن قيمة

  : و الذي ينص على أنه عدم حتقق الفرض السادس، وبذلك نرى ٠.٠١
طالب اموعة التجريبية : درجات كالً من  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط

الصورة الثابتة أعلى يسار  -واليت استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطار( الثالثة
واليت ( ، وطالب اموعة التجريبية الرابعة)الصورة املتحركة أسفل يسار اإلطار -اإلطار
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 -الصورة املتحركة أعلى يسار اإلطار -اإلطاراستخدمت برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني 
  .على التحصيل الدراسي للطالب) الصورة الثابتة أسفل يسار اإلطار

  .اموعة التجريبية الرابعة لصاحل ٠.٠١حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تفسري النتائج ومناقشتها
  
  :؛ حيث أنهضح أنه قد حتققبالنسبة للفرض األول أت: أوالً
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طالب اموعة : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات كالً من  
الصورة الثابتة  -واليت استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطار( التجريبية األوىل

واليت ( انية، وطالب اموعة التجريبية الث)الصورة املتحركة يسار اإلطار -وسط اإلطار
الصورة  -الصورة املتحركة وسط اإلطار -استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطار

  .على التحصيل الدراسي للطالب) الثابتة يسار اإلطار
  

وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن الطالب قد أدركوا الصورتني ككتلة واحدة بالنسبة ملكان 
لتا الصورتني يف احلجم ويف املستوي البصري الذي وضعا فيه النص املكتوب، وذلك إلتفاق ك

  .على اإلطار مما أدى إىل عدم إختالف نتيجة التحصيل باختالف وضع كُالً من الصورتني
لى حيث أكدت ع:  )١()٢٠٠٠( وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة خالد حممود أمحد زغلول

  .ضرورة وضع النص الشارح ميني اإلطار والصورة املصاحبة يسار اإلطار
واليت أكدت أن أنسب  )٢()١٩٩٨(كما تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة عزة حممد حلمي

ة يعترب أنسب مكان مكان لوضع النص املكتوب خيتلف وفقاً للغة املستخدمة، ويف اللغة العربي
  ). ميني اإلطار وميني الصورة املصاحبة( للنص املكتوب هو جهة اليمني

 
  :؛ حيث أنهبالنسبة للفرض الثاين أتضح أنه مل يتحقق: ثانياً 

: بني متوسط درجات كالً من  ٠.٠١توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 -برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطار واليت استخدمت( طالب اموعة التجريبية األوىل

( ، وطالب اموعة التجريبية الثالثة)الصورة املتحركة يسار اإلطار -الصورة الثابتة وسط اإلطار
 -الصورة الثابتة أعلى يسار اإلطار -واليت استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطار

على التحصيل الدراسي للطالب لصاحل اموعة التجريبية  )الصورة املتحركة أسفل يسار اإلطار
  .األوىل

  
يف الربنامج الذي تعرضت له ( وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأنه بالرغم من وجود الصورتني

 - )أعلى يسار اإلطار و أسفل يسار اإلطار( يف مستوي بصري خمتلف) اموعة التجريبية الثالثة
                                                

 .١٥٠مرجع سابق، ص : خالد محمود أحمد زغلول)  ١
 .١١١: ١٠٦مرجع سابق، ص ص : عزة محمد حلمي)  ٢
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يف الربنامج الذي ) ( وسط اإلطار ويسار اإلطار( بصري واحد مقارنةً  بوجودهم يف مستوى
إال أن وجود الصورة املتحركة أسفل اإلطار جعل انتباه  - )تعرضت له اموعة التجريبية الثانية

املتعلم مشتت؛ حيث جذبت انتباهه يف عكس مداره اإلدراكي، حيث تقرأ الرسائل البصرية يف 
  :طار مث تتجه يساراً مث بط ألسفل متخذه الشكل التايلاللغة العربية من أعلى ميني اإل

                                                 ٢         ١  
                                                       ٣   

  )٢٣( شكل                 
  ربيةإجتاه قراءة النص املكتوب يف اللغة الع                   

   
مبا تتميز  -، أما وجود الصورة املتحركة)٣( )٢٠٠١( وهذا ما يؤكد عليه نبيل جاد عزمي

أسفل يسار  -)ألا ختاطب أكثر من حاسة يف نفس الوقت( به من قدرة على جذب االنتباه
 :لب دون وعي يغري من طريقة قراءة الرسالة البصرية لتصبح ذا الشكلاإلطار  جعل الطا

٢        ١  
             ٣  

واليت   ومن مث أثر ذلك سلبياً على حتصيله الدراسي مقارنةً باموعة التجريبية األوىل
  .عرضت فيها الصورتني يف يسار النص املكتوب

  
  
  :؛ حيث أنه يتحققبالنسبة للفرض الثالث أتضح أنه مل: ثانياً

: بني متوسط درجات كالً من  ٠.٠١توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 - النص ميني اإلطار( طالب اموعة التجريبية األوىل واليت استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها 

( ة الرابعة، وطالب اموعة التجريبي)الصورة املتحركة يسار اإلطار - الصورة الثابتة وسط اإلطار
الصورة املتحركة أعلى يسار  -واليت استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطار

                                                
 .١٦٥، مرجع سابق، ص "التصميم التعليمي للوسائط املتعددة: " نبيل جاد عزمي) ٣
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على التحصيل الدراسي للطالب لصاحل اموعة ) الصورة الثابتة أسفل يسار اإلطار -اإلطار
  .التجريبية الرابعة

  
اإلطار تناسب مع وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن وضع الصورة املتحركة أعلى يسار 

الترتيب املنطقي لقراءة الرسالة البصرية، حيث كانت الصورة املتحركة أول عنصر جيذب انتباه 
ويعترب أعلى يسار اإلطار هو املكان الثاين الذي يقرأه املتعلم _ املتعلم بعد قراءته للنص املكتوب

قراءا واستيعاب حمتواها  ، وبالتايل تصبح)ميني اإلطار( بصرياً بعد مكان وضع النص املكتوب
  .أمر سهل
  :؛ حيث أنهبالنسبة للفرض الرابع أتضح أنه مل يتحقق: ثالثاً

: بني متوسط درجات كالً من  ٠.٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 -واليت استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطار( طالب اموعة التجريبية الثانية

( ، وطالب اموعة التجريبية الثالثة)الصورة الثابتة يسار اإلطار -املتحركة وسط اإلطار الصورة
 -الصورة الثابتة أعلى يسار اإلطار -واليت استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطار

بية على التحصيل الدراسي للطالب، لصاحل اموعة التجري)الصورة املتحركة أسفل يسار اإلطار
  .الثانية

  
يف الربنامج الذي تعرضت له ( وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأنه بالرغم من وجود الصورتني

 - )أعلى يسار اإلطار و أسفل يسار اإلطار( يف مستوي بصري خمتلف) اموعة التجريبية الثالثة
مج الذي يف الربنا) ( وسط اإلطار ويسار اإلطار( مقارنةً  بوجودهم يف مستوى بصري واحد

إال أن وجود الصورة املتحركة أسفل اإلطار جعل انتباه  - )تعرضت له اموعة التجريبية الثانية
املتعلم مشتت؛ حيث جذبت انتباهه يف عكس مداره اإلدراكي، حيث تقرأ الرسائل البصرية يف 

  :تايلاللغة العربية من أعلى ميني اإلطار مث تتجه يساراً مث بط ألسفل متخذه الشكل ال
                              ٢            ١  

                                                       ٣  
  )٢٤( شكل       

  إجتاه قراءة النص املكتوب يف اللغة العربية  
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مبا تتميز  -،أما وجود الصورة املتحركة)٤( )٢٠٠١( وهذا ما يؤكد عليه نبيل جاد عزمي 
أسفل يسار  -)ألا ختاطب أكثر من حاسة يف نفس الوقت( به من قدرة على جذب االنتباه

  :اإلطار  جعل الطالب دون وعي يغري من طريقة قراءة الرسالة البصرية لتصبح ذا الشكل
٢           ١ 

          ٣  
ن مث أثر ذلك سلبياً على حتصيله الدراسي مقارنةً باموعة التجريبية األوىل واليت وم

  .عرضت فيها الصورتني يف يسار النص املكتوب
  :؛ حيث أنهبالنسبة للفرض اخلامس أتضح أنه مل يتحقق: رابعاً

: بني متوسط درجات كالً من   ٠.٠١توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
واليت استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطار( موعة التجريبية الثانيةطالب ا- 

( ، وطالب اموعة التجريبية الرابعة)الصورة املتحركة يسار اإلطار - الصورة الثابتة وسط اإلطار
الصورة املتحركة أعلى يسار  -واليت استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطار

على التحصيل الدراسي للطالب، لصاحل اموعة ) الصورة الثابتة أسفل يسار اإلطار -طاراإل
  .التجريبية الرابعة

مبا تتميز به من قدرة على جذب ( وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن وضع الصورة املتحركة 
، حيث كانت أعلى يسار اإلطار تناسب مع الترتيب املنطقي لقراءة الرسالة البصرية) االنتباه

  .الصورة املتحركة أول عنصر جيذب انتباه املتعلم بعد قراءته للنص املكتوب
  

  :؛ حيث أنهبالنسبة للفرض السادس أتضح أنه مل يتحقق: خامساً
: بني متوسط درجات كالً من   ٠.٠١توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 -برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطارواليت استخدمت ( طالب اموعة التجريبية الثالثة
، وطالب اموعة )الصورة املتحركة أسفل يسار اإلطار -الصورة الثابتة أعلى يسار اإلطار

الصورة املتحركة  -واليت استخدمت برجمية تعليمية وضع فيها النص ميني اإلطار( التجريبية الرابعة

                                                
 .١٦٥، مرجع سابق، ص "املتعددةالتصميم التعليمي للوسائط : " نبيل جاد عزمي) ٤
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على التحصيل الدراسي للطالب، لصاحل ) ار اإلطارالصورة الثابتة أسفل يس - أعلى يسار اإلطار
  .اموعة التجريبية الرابعة

وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن وضع الصورة املتحركة أعلى يسار اإلطار تناسب مع الترتيب 
املنطقي لقراءة الرسالة البصرية، حيث كانت الصورة املتحركة أول عنصر جيذب انتباه املتعلم بعد 

ويعترب أعلى يسار اإلطار هو املكان الثاين الذي يقرأه املتعلم بصرياً بعد _ نص املكتوبقراءته لل
  .، وبالتايل تصبح قراءا واستيعاب حمتواها أمر سهل)ميني اإلطار( مكان وضع النص املكتوب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   توصيات البحث
  

  :ات مثلمن خالل النتائج اليت مت التوصل إليها، ميكن إستخالص بعض التوصي
لربجمية تعليمية تستهدف التحصيل الدراسي ( عند تصميم واجهة تفاعل متعددة الوسائل §

حتتوي على نص مكتوب وصورة ثابتة وصورة متحركة، يوضع النص يف جهة ) للطالب
 .اليمني والصورة املتحركة أعلى اليسار والصورة الثابتة أسفل اليسار
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الوسائل جيب مراعاة أسس علم النفس الفسيولوجي،  عند تصميم برامج الكمبيوتر متعددة §
 .خاصةً ما يرتبط باإلدراك البصري

ضرورة االهتمام بتصميم وتطوير برامج التعليم الفردي وفقاً لألسس واملعايري اليت توصلت  §
 .إليها نتائج الدراسات والبحوث التربوية يف هذا اال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقترحات ببحوث مستقبلية
  

  :قترح الباحثة وجوب وجود دراسات تتناول النقاط التاليةت
ما أثر وضع النص املكتوب يف جهة اليمني والصورة املتحركة أعلى اليسار والصورة الثابتة  §

 .أسفل اليسار على تنمية مهارات التفكري اإلبتكاري للطالب
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كة مع النص املكتوب ما هو أنسب مكان لوضع الصورة املتحركة والرسوم التوضيحية املتحر §
 .يف إطار واحد على التحصيل الدراسي للطالب

ما هو أنسب مكان لوضع الصورة الثابتة الفوتوغرافية والرسم التوضيحي الثابت مع النص  §
 .املكتوب يف إطار واحد على التحصيل الدراسي للطالب

مع النص املكتوب  ما هو أنسب مكان لوضع الصورة املتحركة والرسوم التوضيحية املتحركة §
 .يف إطار واحد على مستوى األداء املهاري للطالب

ما هو أنسب مكان لوضع الصورة الثابتة الفوتوغرافية والرسم التوضيحي الثابت مع النص  §
 .املكتوب يف إطار واحد على مستوى األداء املهاري للطالب

  
  
 
  
  
  
  
  
 



  الفصل الخامس  :اسم الملف
  C:\Documents and Settings\Hams\My Documents  :الدلیل
 C:\Documents and Settings\Hams\Application  :القالب

Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm  
  الفصل السادس  :العنوان

    :الموضوع
  Tamer  :الكاتب

    :الكلمات األساسیة
    :تعلیقات

  م ١١:٠٢:٠٠  ٢٠٠٥/ ١٢/ ٢٦   :تاریخ اإلنشاء
  ١٠٩  :رقم التغییر

  م ١٢:٠٣:٠٠  ٢٠٠١/ ٠١/ ٠١   :الحفظ األخیر بتاریخ
  Mohamed  :الحفظ األخیر بقلم

  دقائق ١٥١  :زمن التحریر اإلجمالي
  م ٠٣:١٧:٠٠  ٢٠٠٨/ ٠٣/ ٠٣   :الطباعة األخیرة

  منذ آخر طباعة كاملة
  ١٩  :عدد الصفحات  
    )بًاتقری(  ٣,٢٩٣   :عدد الكلمات  
    )تقریبًا(  ١٨,٧٧١   :عدد األحرف  

 



-           - ١٧٢

 املراجع العربية
  

 :كتب عربية ومعربة: أوالً
 
سلسـلة  (، ١، ج "التخطيط وإنتاج املـواد التعليميـة  ": أمحد حامد منصور .١

  .١٩٩٥، املنصورة، )٧ تكنولوجيا التعليم؛
، "الوسائل التعليميـة واملنـهج  ": أمحد خريي كاظم، جابر عبد احلميد جابر .٢

 .١٩٨٦القاهرة، دار النهضة العربية، 
  .١٩٩٥، القاهرة، دار املعارف، "أصول علم النفس: " أمحد عزت راجح .٣
: حلاسوبسلسلة تربويات ا( ، "تربويات احلاسوب": إبراهيم عبد الوكيل الفار .٤

القاهرة، دار الفكـر   ،) ١استخدام احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات يف التربية؛
  .١٩٩٨العريب، 

، ترمجة عادل عز " مقدمة يف علم النفس: نظريات ومسائل يف": أرنوف ويتينج .٥
الدين األشول، آخرون، مراجعة عبد السالم عبد القـادر عبـد الغفـار، دار    

 .القاهرة ماكروهيل للنشر،
 .٢٠٠١القاهرة، ، "الفن والتصميم" : إمساعيل شوقي إمساعيل .٦
 ،"والسمعياإلدراك احلسي البصري " : السيد علي سيد أمحد، فائقة حممد بدر .٧

  .٢٠٠١، مكتبة النهضة املصرية، ١ط
، دار النهضـة  "سيكولوجية التعلم ونظريات التعليم": جابر جابر عبد احلميد .٨

  .١٩٩٩، ٩اهرة، ط العربية، الق
، دار الفكـر  ١، ط "استراتيجيات التدريس والتعلم ": ـــــــــ .٩

  .١٩٩٩العريب، القاهرة، 
، ترمجـة يوسـف علـي    "حتليل وتصميم نظم املعلومات"  :جراهام كورتيس .١٠

  .١٩٩٨، اإلسكندرية، خوارزم للنشر والتوزيع والكمبيوتر، ١يوسف، ط
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تصميم واختيـار وتقـومي   : يف التعليم والتعلمأساليب جديدة ": مجس راسل .١١
، ترمجة أمحد خريي كاظم، القاهرة، دار النهضـة  "الوحدات التعليمية الصغرية

  .١٩٩١العربية، 
، ترمجة أمحد خريي كاظم، القاهرة، "تصميم الربامج التعليمية": جريولد كمب .١٢

 .١٩٨٧دار النهضة العربية، 
، ٢، ط"االتصال والتكنولوجيـا يف التعلـيم  وسائل ": حسني محدي الطوجبي .١٣

  .١٩٩٢الكويت، دار القلم، 
  .١٩٨٨،دار القلم ،الكويت،"التكنولوجيا والتربية" : ـــــــــ .١٤
، القـاهرة، عـامل   "تكنولوجيـا التعلـيم املفتـوح   " : خالد مصطفى مالك .١٥

  .  ٢٠٠٠الكتب،
تشجيع التعلـيم  : تعلمتصميمات جديدة للتعليم وال:" دنيس آدمز، ماري هام .١٦

، تلخيص وعرض املركـز  )١١(سلسلة الكتب املترمجة "الفعال يف مدارس الغد 
  .١٩٩٩القومي للبحوث التربوية والتنمية، القاهرة، 

الكمبيوتر بني النظريـة  :" رضا عبده إبراهيم القاضي، خالد حممود أمحد زغلول .١٧
  .٢٠٠٢، القاهرة، جامعة حلوان، "والتطبيق

، املكتب اجلامعي احلـديث،  "علم النفس الفسيولوجي" : ان حممد القذايفرمض .١٨
 .٥٩:٥٨، ص ص ١٩٩٩اإلسكندرية، 

، املكتبـة األكادمييـة   ١، ج"تكنولوجيا التعليم كفلسفة ونظـام " :زاهر أمحد .١٩
١٩٩٦.  

مقدمـة يف االتصـال وتكنولوجيـا    ": زكريا حيي الل، علياء عبد اهللا اجلندي .٢٠
  .١٩٩٥الرياض، مكتبة العبيكان،  ،٢، ط"التعليم

، املنيـا، دار اهلـدى    "إشكاليات حول تكنولوجيا التعليم" : زينب حممد أمني .٢١
 .٢٠٠٠للنشر والتوزيع، 

سلسـلة املصـادر    ،"مدخل إىل تكنولوجيا التعليم": عبد احلافظ حممد سالمة .٢٢
  .١٩٩٨ ، عمان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،٢، ط١التعليمية؛
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، عمان، دار " وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليم: "ـــــــــ .٢٣
 .١٩٩٦، ١الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط

  .٢٠٠٣، القاهرة، "أساسيات ومباديء برجمة الكمبيوتر" : عبد احلميد بسيوين .٢٤
 ، القاهرة، مكتبة "أوثر وير: تأليف الوسائط املتعددة" : ـــــــــ .٢٥

  .٢٠٠٠ابن سينا، 
، دار جون ٢، ط"املدخل إىل علم النفس" :عبد الرمحن عدس، حمي الدين توق .٢٦

  .١٩٨٦وايلي وأبنائه، 
دراسـة يف تفسـري   : علم النفس الفسـيولوجي " : عيسوي حممد عبد الرمحن .٢٧

 .١٩٩٩، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،  "السلوك اإلنساين
، دار املعرفة اجلامعيـة،  "ولوجية منو اإلنسانسيك: " ـــــــــــ .٢٨

  .١٩٩٩اإلسكندرية، 
التربية التكنولوجية وتكنولوجيـا  " : عبد العظيم عبد السالم عبد اهللا الفرجاين .٢٩

  . ١٩٩٧،  دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، "التربية
وسـائل التعلـيم   ": فتح الباب عبد احلليم سيد، إبراهيم ميخائيل حفـظ اهللا  .٣٠

    .١٩٨٥، القاهرة، عامل الكتب، "واإلعالم
، القاهرة، دار املعارف، "توظيف تكنولوجيا التعليم": فتح الباب عبد احلليم سيد .٣١

١٩٩٠.  
،  "األسس املعرفية للتكوين العقلي وجتهيز املعلومات" : فتحي مصطفى الزيات .٣٢

  . ١٩٩٥ ، املنصورة، ١سلسلة علم النفس املعريف؛
: األسس البيولوجية والنفسية للنشاط العقلي املعريف: " ـــــــــ .٣٣

، دار النشـر  ٣، سلسلة علم  الـنفس املعـريف؛   "املعرفة والذاكرة واالبتكار
 .١٩٩٨للجامعات، القاهرة، 

، )مزيدة وجمـددة ( ٦ط  ،"علم النفس التربوي": فؤاد أبو حطب، أمال صادق .٣٤
 .٢٠٠٠، لو املصريةالقاهرة، مكتبة األجن
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، عني للدراسات والبحوث  "أصول علم النفس احلديث" : فرج عبد القادر طه .٣٥
  .١٩٩٩، ) مراجعة ومنقحة(٣اإلنسانية واالجتماعية، القاهرة، ط

، القـاهرة، دار التـراث   "اإلنتاج التلفزيوين وفنـون اإلخـراج  ": كرم شليب .٣٦
 .١٩٩٢اإلسالمي،

، ترمجة جنيب الفونس خزام،  "الوعي -اإلدراك: الذاكرة" : دافيدوف. لندا ل .٣٧
، الـدار الدوليـة   ١، ط ٤مراجعة فؤاد أبو حطب، موسوعة علـم الـنفس؛   

  . ٢٠٠٠لالستثمارات الثقافية، 
، ٢ترمجة سيد الطواب وآخرون، ط ،"مدخل علم النفس  : "ـــــــ .٣٨

 .١٩٩٢القاهرة، الدار الدولية للنشر والتوزيع، 
، القاهرة، مكتبـة   "دراسات وحبوث: الرياضيات التربوية" : ت أبو عمريةحمبا .٣٩

  .١٩٩٦الدار العربية للكتاب، 
، القاهرة، دار الفكـر  ١، ط"تكنولوجيا التعليم والتعلم": حممد رضا البغدادي .٤٠

 .١٩٩٨العريب،
 القـاهرة، عـامل  ، "نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري": أمحد حممد عبد احلميد .٤١

  . ١٩٩٧الكتب، 
، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية،  "نظريات االتصال: " حممد حممد عمر الطنويب .٤٢

  .٢٠٠١اإلسكندرية، 
، سلسلة "مهارات االتصال لإلعالميني والتربويني والدعاة": حممد منري حجاب .٤٣

  .٢٠٠٠، القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزيع، ١١دراسات وحبوث إعالمية؛
، تقدمي توفيق أمحد "تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيق": د حممود احليلةحمم .٤٤

  .١٩٩٨مرعي، عمان، دار املسرية للنشر ، 
املكتبـة األكادمييـة،   ،"حتليل وتصميم نظم املعلومـات " : حممد نبهان سويلم .٤٥

 .١٩٩٦القاهرة، 
، ١، ط "نولوجيامفهوم الوسائل التعليمية والتك": مصطفى حسن عبد الرمحن .٤٦

 .١٩٩١دار إحياء التراث اإلسالمي، 



-           - ١٧٦

رؤية يف حتـديث وسـائل تعليمنـا    :"مصطفى سيد عثمان، أمينة سيد عثمان .٤٧
  .١٩٩٤مطابع روز اليوسف اجلديدة، ، "بالتكنولوجيا الصغرية

، دراسة تطبيقية،  "حتليل وتصميم نظم املعلومات" : مصطفى شفيق البشبيشي .٤٨
 .١٩٩٦الفتوح فضالة، القاهرة،  مراجعة خالد أبو

  .١٩٩٨، القاهرة، دار أخبار اليوم، "الوسائط املتعددة" : نادية حامد حجازي .٤٩
، املنيـا، دار اهلـدى    "التصميم التعليمي للوسائط املتعددة" : نبيل جاد عزمي .٥٠

  .٢٠٠١للنشر والتوزيع، 
  

  :يف دوريات علمية منشورة حبوث: ثانياً
  
االجتاهات البحثية احلديثة لدور وسائل االتصال يف التكـوين  ": لسيد نسيا .٥١

، كليـة التربيـة النوعيـة    ١، ع١، جملة كلية التربية النوعية، مج"املعريف للطفل
  .بالعباسية، القاهرة

املعاجلة اإلبداعية والتعبريية للصورة املتحركة لبناء األفالم : " خالد علي عويس .٥٢
لة تكنولوجيا التعليم، عدد خاص باملؤمتر العلمي السابع للجمعيـة  ، جم"التعليمية

املصرية لتكنولوجيا التعليم بعنوان  منظومة تكنولوجيـا التعلـيم يف املـدارس    
  .٢٠٠٠، صيف ٣، ك١٠، مج ٢الواقع واملأمول، ج: واجلامعات

: تصميم الوسائط املتعددة وفق نظريات ترميـز املعلومـات  "  :خالد فرجون .٥٣
،يف، املؤمتر العلمي السنوي العاشر بعنوان التربية وقضايا التحديث " راسة نظريةد

  .٢٠٠٢والتنمية يف الوطن العريب، جامعة حلوان، كلية التربية، مارس 
فاعلية استخدام تكنولوجيا الوسـائل املتعـددة يف   ": رجب السيد عبد احلميد .٥٤

، دراسـات تربويـة   "تنمية مهارات الرسم العلمي لدى الطـالب املعلمـني  
 .١٩٩٧، يناير١، ع٣واجتماعية، مج

التنبؤ بالتحصيل الدراسي من بعض املتغريات غـري  : "عادل حممد حممود العدل .٥٥
 .١٩٩٦، القاهرة، يناير ٦، مج ١، يف،  دراسات نفسية، ع  "املعرفية
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 أثر استخدام الرسوم التوضيحية على فهـم ": عبد الرمحن بن ابراهيم الشاعر .٥٦
، ١، ج١٧،  جملة كلية التربية، جامعة عني مشس،  ع "نصوص اللغة اإلجنليزية

١٩٩٣. 
التحليل البعدي لنتائج البحوث الـيت تناولـت   "  :علي إمساعيل سرور البص .٥٧

جملـة  ، "فاعلية أساليب استخدام الكمبيوتر يف تعلـيم وتعلـم الرياضـيات   
 .٢٠٠١، ١، ك١١تكنولوجيا التعليم، مج

خصائصها، : املستحدثات التكنولوجية يف جمال التعليم" :مد عبد املنعمعلي حم .٥٨
، حبث مقدم إىل ورشة العمل النعقدة بالكويت، "مناذجها، البحوث املرتبطة ا

التقنيات التربوية االزمـة لتطبيـق   : " ، بعنوان٢٨/٤/١٩٩٩-٢٤يف الفترة من 
، "يم العام يف دول اخلليج العربيةاملنهج الشامل املوحد يف اللغة العربية ملراحل التعل

الكويت، املركز العريب للبحوث التربوية لدول اخلليج، مكتب التربية العريب لدول 
 .اخلليج

الوسـائل  : حنو فهم أفضل لتكنولوجيا التعلـيم ": فتح الباب عبد احلليم سيد .٥٩
ـ  جملة تكنولوجيا التعلـيم،  ، القاهرة،١ ،"املتعددة يف حجرات الدراسة لة سلس

  .١٩٩٥، ٥مج، ٣ك دراسات وحبوث،
العالقـة بـني أمنـاط    :" أبو العزامي عبد املنعم مصطفىكمال يوسف اسكندر،  .٦٠

الصور والرسوم التوضيحية ومنط التعليم املعريف وقدرته على التعرف بالكتب 
، جملة تكنولوجيا التعليم الكويت، املركز العريب للتقنيـات التربويـة،   "املدرسية
١٩٨٦.  

الفائقة التفاعليـة  / معايري تصميم نظم الوسائل املتعددة ": حممد عطية مخيس .٦١
، عدد خاص باملؤمتر العلمي السابع للجمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم "وإنتاجها

، ٢الواقع واملأمول، ج:تكنولوجيا التعليم يف املدارس واجلامعات بعنوان منظومة
  .٢٠٠٠، صيف ٣، ك١٠مج

استخدام تكنولوجيا املعلومات لتعزيز عمليـة التـدريس   ": مد اهلاديحممد حم .٦٢
، جملة تكنولوجيا التعليم، عدد خاص باملؤمتر العلمي اخلامس للجمعيـة  "والتعلم
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املصرية لتكنولوجيا التعليم بعنوان مستحدثات تكنولوجيـا التعلـيم وحتـديات    
  .١٩٩٧أكتوبر٢٣-٢١، ٢املستقبل، ك 

ير مصادر املعلومات اإللكترونية العربيـة ملواجهـة   حنو تطو": ــــــ .٦٣
، أحباث ودراسات املؤمتر العلمي الرابع لـنظم املعلومـات   "التحدي احلضاري

 ١٢ -١٠وتكنولوجيا احلاسبات،  حترير حممـد حممـد اهلـادي، القـاهرة،     
  .  ، املكتبة األكادميية ١٩٩٦ديسمرب

  
  :رسائل املاجستري والدكتوراة: ثالثاً

 
أثر أساليب انتقال مشاهدة الفيديو على أداء مهـارات  : " رف عبد العزيزأش .٦٤

، رسالة ماجستري غري منشورة، " اإلنتاج التليفزيوين، لدارسي تكنولوجيا التعليم
 . ١٩٩٩كلية التربية، جامعة حلوان،

فاعلية بعض املتغريات البنائيـة يف إنتـاج بـرامج    ": إميان صالح الدين صاحل .٦٥
  .، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة حلوان"التعليمية الكمبيوتر

أثر العالقات البنائية يف برامج الكمبيوتر متعـددة  ": خالد حممود أمحد زغلول .٦٦
، رسالة دكتوراه، كليـة التربيـة،   "الوسائل على التحصيل يف مادة الكمبيوتر

  .٢٠٠٠جامعة حلوان، 
ربميديا على التحصيل الدراسي واالجتاهات أثر استخدام اهلي": زينب حممد أمني .٦٧

  .١٩٩٥، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة املنيا، "لدى طالب كلية التربية
أثر اختالف مستويات الرجع يف برامج الكمبيـوتر  ": صاحل حممود حممد فايد .٦٨

، رسالة "متعددة الوسائل وأساليب تقدميه على التحصيل الدراسي وزمن التعلم
  .حلوانوراه، كلية التربية، جامعة دكت

فاعلية استخدام الكمبيوتر الشخصـي يف بنـاء منـوذج    : "عزة حممد حلمي .٦٩
، رسالة دكتوراه، كلية االقتصاد املـرتيل، جامعـة   "اجلاكت الرجايل وتدرجيه

 .١٩٩٧حلوان، 



-           - ١٧٩

، "أثر استخدام بعض تلميحات الفيديو يف تعلم املفـاهيم ": حممد عطية مخيس .٧٠
  . ١٩٨٨لة دكتوراه، كلية البنات، جامعة عني مشس، رسا

توظيف الوسائل التعليمية يف الربامج التليفزيونية التعليمية  ":حممد جمد الشربيين .٧١
، رسالة ماجستري، كلية التربيـة، جامعـة حلـوان،    "يف مجهورية مصر العربية

٢٠٠٠.  
للتدريب على استخدام فاعلية برنامج فيديو تعليمي ": حممد حممود زين الدين .٧٢

، رسالة "أجهزة العرض الضوئي للصور الثابتة لدى طالب تكنولوجيا التعليم
  .٢٠٠٠ماجستري، كلية التربية، جامعة حلوان، 

فاعلية استخدام الكمبيوتر يف التعليم الفـردي مقارنـاً   ": جمدة مأمون سليم .٧٣
، رسـالة  "لورقيـة املسطحة ا) البترونات(بالكتيب املربمج يف تعلم النماذج 

 .١٩٩٨دكتوراه، كلية االقتصاد املرتيل، جامعة حلوان، 
حتديد املعايري التربوية واملتطلبـات الفنيـة   ": مصطفى جودت مصطفى صاحل .٧٤

، رسالة ماجستري، كليـة  "إلنتاج برامج الكمبيوتر التعليمية يف املدرسة الثانوية
  .١٩٩٩التربية، جامعة حلوان، 

فاعلية برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل القائمة علـى  ": د جادمىن حممود حمم .٧٥
، رسالة دكتوراه، كليـة  "الرسوم والصور املتحركة يف تعليم املهارات احلركية

 .٢٠٠١التربية، جامعة حلوان، 
التأثريات الفارقة ألساليب التحكم يف فاعلية عناصر تصميم ": نبيل جاد عزمي .٧٦

، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعـة حلـوان،   "ةبرامج الكمبيوتر التعليمي
٢٠٠٠.  
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  :حبوث منشورة على شبكة األنترنت: رابعاً
 

استخدام تكنولوجيا الوسائط املتعـددة وشـبكات   " :مصطفى حمسن رضوان .٧٧
ــاء   ــيم الفيزيـــ ــة يف تعلـــ ــبات اآلليـــ  ، "احلاســـ

http://www.cairo.eun.eg/Arabic/contall.htm ،١٩٩٢. 
  

  :مصادر أخرى: خامساً
 

، بتـاريخ  ٢، يف، جريـدة األخبـار، ط   "املخ ومعجزة اخلالق: "أسامة الغنام .٧٨
١٧/٤/٢٠٠٣. 

: إدخال التكنولوجيا يف مرحلة التعليم قبـل اجلـامعي  :" فتحي مصطفى رزق  .٧٩
، املركز القومي للبحوث التربوية والتنمية ، شعبة حبوث التخطيط " دراسة تقوميية
  .  ٢٠٠١اهرة، التربوي، الق

مواصفات جيب توافرها يف الربامج التعليمية متعـددة  : "كوثر حسني كوجك .٨٠
، وزارة التربية والتعليم، مركز تطوير املناهج واملواد التعليمية، القاهرة "األوساط

 .]ت.د[
، سلسلة )" احلاضر واملستقبل(شبكات املعلومات " :حممد أديب رياض غنيمي .٨١

 .١٩٩٧، القاهرة، املكتبة األكادميية، كراسات مستقبلية
وزارة التربية والتعلـيم،  مشروع مبارك القومي للتطوير التكنولوجي للتعليم،  .٨٢

  .١٩٩٩مركز التطوير التكنولوجي ودعم اختاذ القرار، 
مخس سنوات على طريق تطوير التعليم الثـانوي يف   :"وحدة التخطيط واملتابعة .٨٣

عة نادية مجال الدين، إعداد وترمجة مسية األلفي ، مراج")٢٠٠١- ١٩٩٧(مصر
وسعاد عبد الرسول، وزارة التربية والتعليم، البنك الدويل، وحـدة التخطـيط   

 .٢٠٠١واملتابعة، مشروع حتسني التعليم الثانوي، القاهرة، 
، القاهرة، وزارة "مشروع مبارك القومي لتطوير التعليم" :وزارة التربية والتعليم .٨٤

  .١٩٩٤ة والتعليم، التربي
  

http://www.cairo.eun.eg/Arabic/contall.htm


  المراجع العربیة  :اسم الملف
  C:\Documents and Settings\Hams\My Documents  :الدلیل
 C:\Documents and Settings\Hams\Application  :القالب

Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm  
  ١  :العنوان

    :الموضوع
  Hams  :الكاتب

    :الكلمات األساسیة
    :تعلیقات

  م ١١:٠٥:٠٠  ٢٠٠٥/ ١٢/ ٢٦   :تاریخ اإلنشاء
  ٦١  :رقم التغییر

  ص ٠٩:٢٧:٠٠  ٢٠٠١/ ٠١/ ٠١   :الحفظ األخیر بتاریخ
  Moh  :الحفظ األخیر بقلم

  دقائق ٤٧  :زمن التحریر اإلجمالي
  م ٠٣:٢٠:٠٠  ٢٠٠٨/ ٠٣/ ٠٣   :الطباعة األخیرة

  منذ آخر طباعة كاملة
  ٩  :عدد الصفحات  
    )تقریبًا(  ١,٦٩٨   :عدد الكلمات  
    )تقریبًا(  ٩,٦٧٩   :عدد األحرف  
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  eمراجع  :اسم الملف
  C:\Documents and Settings\Hams\My Documents  :الدلیل
 C:\Documents and Settings\Hams\Application  :القالب

Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm  
    :العنوان

    :الموضوع
  Hams  :الكاتب

    :الكلمات األساسیة
    :تعلیقات

  م ٠٧:٢١:٠٠  ٢٠٠٥/ ١١/ ٠٨   :تاریخ اإلنشاء
  ١١٠  :رقم التغییر

  ص ١٠:٣٢:٠٠  ٢٠٠١/ ٠١/ ٠١   :الحفظ األخیر بتاریخ
  Moh  :الحفظ األخیر بقلم

  دقائق ١٢٨  :زمن التحریر اإلجمالي
  م ٠٣:٢٠:٠٠  ٢٠٠٨/ ٠٣/ ٠٣   :الطباعة األخیرة

  منذ آخر طباعة كاملة
  ٤  :عدد الصفحات  
    )تقریبًا(  ١,١٤٠   :عدد الكلمات  
    )تقریبًا(  ٦,٥٠٣   :عدد األحرف  

 



ل  -    -
 

  الحققائمة امل
  رقم الصفحة  وعـــــاملوض  لحقرقم امل

األهداف السلوكية، احملتوي العلمي : لكل من(أمساء السادة احملكمني   -١
  ..............................)للوحدة، الربامج التعليمية، االختبار

    
٧١٨  

املوضوعة للوحدة الدراسية اليت تتناوهلا بـرامج  -األهداف السلوكية   -٢
  ...................يف صورته النهائية -لكمبيوتر الواردة يف البحث ا

  
١٩٣  

احملتوي العلمي للوحدة التعليمية اليت تناولتها برامج الكمبيوتر الواردة    -٣
  ....................................يف صورته النهائية -يف البحث

  
٢٠١  

  ٢١٤  ............................أمساء الطالب املقومني للسيناريو املبدئي   -٤
الصورة الثابتـة وسـط    -النص ميني اإلطار( سيناريو الربنامج األول   -٥

  ..........يف صورته النهائية )الصورة املتحركة يسار اإلطار -اإلطار
  
٢١٧  

الصورة املتحركة وسـط   -النص ميني اإلطار( سيناريو الربنامج الثاين   -٦
  ............يف صورته النهائية )إلطارالصورة الثابتة يسار ا -اإلطار

  
٢٦٥  

الصورة الثابتة أعلى يسار  -النص ميني اإلطار( سيناريو الربنامج الثالث   -٧
  .....يف صورته النهائية )الصورة املتحركة أسفل يسار اإلطار -اإلطار

  
٣١٤  

الصورة املتحركة أعلى  -النص ميني اإلطار ( سيناريو الربنامج الرابع   -٨
  ..يف صورته النهائية )الصورة الثابتة أسفل يسار اإلطار -يسار اإلطار

  
٣٦١  

  ٤٠٨  ..………………يف صورته النهائيةالبعدي  -االختبار التحصيلي القبلي   -٩
 رقة األوىلموافقات الكلية على تطبيق التجربة على عينة من طالب الف- ١٠

  ...……………………………شعبة تكنولوجيا التعليم
  
٤١٩  

أمساء طالب العينة االستطالعية ودرجات كل منهم يف اختبار السلوك - ١١
  .……………………املدخلي واألختبار التحصيلي البعدي

  
٤٢٣  

موافقة مركز التطوير التكنولوجي على اسـتخدام املعمـل لتطبيـق    - ١٢
  ........................................................التجربة

  
٤٢٧  
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