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طالبات المعلمات تخصص تكنولوجيا التعليم ال لدى   
مية بغزةفي الجامعة اإلسال  

 
 

 
 منى حسن الجعفري العمراني
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ِبسم اهللا الرحمن الرحيم ِِ َِّ َِّ ِْ ْ  
  

ُالله نور ُ َُّ
ٌماوات واألرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباحَّالس  ْ َ َ ََ ْ َ َِ ٍ ِ ِ ِ ِِ

َ ْ َ ُ ُ َ
ِ َ ْ

 

ِالمصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من ٍ ُِ ُ َ ُ ُ ُ َْ َ َ َّ َ َ ُْ ٌّ ِّ ٌ ْ َ َ ُّ َ َ ٍشجرة  َِ َ َ
َ

ُمباركة زيتونة ال شرقية وال غربية يكاد َ َُّ َ َ ُ ََ َّ ْ َ َّ ْ ْ َ ٍَ ِ ٍ ٍ ٍَ َِّ زيتها يضيء ولو لم ت ِ
َ َ َ ُْ ُ َ َْ َ ُ ٌمسسه نار ِْ َ ُ ْ َ ْ

ِنور على نور يهدي ٍْ ََ ٌُ َ ُّ
الله لنوره من يشاء ويضرب الله األمثال  

َ َ َّ ْ َ ُ َّْ ُ َ َُ ْ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ
ُللناس والله َّ ََّ ِ ٌبكل شيء عليم ِ َِ ٍ ِْ َ ِّ ُ

.   }35{ 
  
  

َصدق اهللا العظيم َ َْ ُ َ
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  لخص الدراسةم

 مهارات تصميم وتقويم البرمجيات إلى تقديم وحدة مقترحة الكتسابهدفت الدراسة الحالية 
  .التعليمية لدى الطالبات المعلمات تخصص تكنولوجيا التعليم في الجامعة اإلسالمية بغزة 

  :وتتلخص مشكلة الدراسة في السؤال التالي
تقويم البرمجيات التعليمية لدى الطالبات تصميم وما الوحدة المقترحة الكتساب مهارات 

   التعليم في الجامعة اإلسالمية بغزة؟المعلمات تخصص تكنولوجيا
  :التاليةالفرعية  من السؤال الرئيسي األسئلة تفرعو
 البرمجيات التعليمية الواجب توفرها لدى الطالبات المعلمات تخصص تصميمما مهارات  -1

  تكنولوجيا التعليم؟
ص ما مهارات تقويم البرمجيات التعليمية الواجب توفرها لدى الطالبات المعلمات تخص -2

  تكنولوجيا التعليم؟ 
تقويم البرمجيات التعليمية لدى الطالبات تصميم وما الوحدة المقترحة الكتساب مهارات  -3

  المعلمات تخصص تكنولوجيا التعليم؟
البرمجيات التعليمية لدى طالبات مهارات تصميم هل توجد فروق دالة احصائية في مستوى  -4

  المجموعة قبل وبعد التجريب ؟
تقويم البرمجيات التعليمية لدى طالبات صائية في مستوى مهارات الة احهل توجد فروق د -5

  المجموعة قبل وبعد التجريب ؟
  

ولتحقيق أهداف هذه الدراسة استخدمت الباحثة المنهج البنائي لبناء الوحدة التعليمية   
ينة ،والمنهج التجريبي لمعرفة مدى اكتساب مهارات تصميم وتقويم البرمجيات التعليمية على ع

 طالبة من طالبات السنة الثالثة تخصص العلوم التطبيقية وتكنولوجيا 26الدراسة المكونة من 
  :التعليم في الجامعة اإلسالمية بغزة ، وللوصول إلى نتائج الدراسة أعدت الباحثة األدوات التالية 

 ،وتكون اختبار تصميم لقياس مستوى المعرفة العلمية لمهارات تصميم البرمجيات التعليمية .1
  . فقرة30االختبار من 

بطاقة تقويم لقياس مستوى مهارات تقويم البرمجيات التعليمية  ،وتكونت بطاقة التقويم من  .2
 . فقرة43

واستخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية المناسبة لتحليل النتائج مثل المتوسطات الحسابية 
لعينتين مرتبطتين ،وذلك للتعرف  (T.test)واالنحرافات المعيارية  ،كما استخدمت الباحثة اختبار
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مهارات بين التطبيق القبلي والبعدي على عينة الدراسة العلى داللة الفروق في اكتساب 
 ،هذا بيرسون وسيبرمان للتأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة: ،ومعامالت االرتباط 

 للتأكد من ان الفروق واستخدمت الباحثة معادلة كوهن لحساب حجم التأثير لعينتين مرتبطتين
   . حقيقية وجوهرية وليست نتيجة الصدفةبين التطبيق القبلي والبعدي اإلحصائية 

  
  -:وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

 مهارات تصميمفي مستوى اكتساب )  0.01 = ∞(توجد فروق دالة احصائية عند مستوى . 1
 .عدي لصالح التطبيق البعديالبرمجيات التعليمية بين التطبيق القبلي والب

تقويم اكتساب مهارات في مستوى ) 0.01  =∞(توجد فروق دالة احصائية عند مستوى . 2
  .البرمجيات التعليمية بين التطبيق القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي

 1.84= كان مرتفعا وبلغت قيمة ح ) التصميماختبار (المعرفة العلميةحجم التأثير في . 3
كان مرتفعا حيث ) بطاقة تقويم البرمجيات التعليمية(ك حجم التأثير في المهارة العملية وكذل

 أي ان الفروق كانت حقيقية وال تعود للصدفة ،وان تأثير الوحدة 1.79=  بلغت قيمة ح 
المتغير المستقل (تقويم البرمجيات لدى الطالبات تصميم والمقترحة على اكتساب مهارة 

  .هو تأثير مباشر وجوهري ) بععلى المتغير التا
 

أثناء اإلعداد المهني وبعده  نمعلميالتدريب أوصت الباحثة بضرورة وفي ضوء النتائج السابقة 
قويم البرمجيات التعليمية لما لها من اثر ايجابي على أداء المعلم في تصميم وتعلى مهارات 

ة منها ،كما أوصت بتبني الوحدة م و توجيه الطالب لالستفاداستخدام هذه البرمجيات في التعلي
المقترحة من قبل الجامعات الفلسطينية وتضمينها لمساقات تخصص تكنولوجيا التعليم وفي إطار 

  . خطة لتطوير التعليم الجامعي
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Abstract 

 
The aim of the study was to give a suggested unit for acquisition the design 
and evaluative skills of educational software for educational trainer who 
specialized in educational technology at the Islamic University in Gaza. 
 The main question of the study was:  
 
what is the suggested unit to acquire the skills of design and evaluating 
educational software for educational trainer who specialized in educational 
technology at the Islamic University in Gaza?  
 

There are other sub-questions to be answered such as:     
1. What skills of design educational software should be available to the 

educational trainer who specialized in educational technology?  
2. What skills of evaluating educational software should be available to 

the educational trainer who specialized in educational technology?  
3. What is the suggested unit for acquisition the skills of design and 

evaluative educational software for educational trainer who 
specialized in educational technology?  

4. Are there statistically significant differences in the level of scientific 
knowledge for design the educational software on the sample of 
trainers before and after testing?  

5. Are there statistically significant differences in the level of scientific 
skill to evaluate the educational software on the sample of students 
before and after testing?  

 
To achieve the objectives of this study, the researcher used the formative 
method to build the educational unit and the test, also the researcher used 
the experimental method to know the effect of acquiring the skills of 
evaluating educational software on the study’s sample which consist of 26 
female student from the third level, specialization Applied Science and 
educational technology at the Islamic University of Gaza, and to reach the 
results of the study, the researcher prepared these instruments : 
1. Design test to measure the level of scientific knowledge for design skills 
of educational software, and test is formed of 30 questions.  
2. Evaluative card to measure the level of scientific knowledge for 
evaluating the educational software skills and the card is consist of 43 
paragraph.  
 
The researcher used the appropriate statistical methods to analyze results 
such as: averages and standard deviations, (T-test) for two linked and equal 
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samples to identify the significant differences in acquiring skills between 
before and after application on the study’s sample, and the correlation 
coefficients to insure believability and the stability of the study’s tools. 
 
The study finding show that: 
  
1. There are statistically significant differences at level (0.01) in the level of 
the acquisition of scientific knowledge to design the educational software 
between before and after application for the 2nd application (after trial one) 
and that because of proposed unit. 
2. There are statistically significant differences at level (0.01) in the level of 
applicable skills to evaluate the educational software between the before 
and after application for sake of the 2nd one, and that because of the 
proposed unit. 
3. The amount of effect in the cognitive test was high and amounted to v = 
1.84 as well as the amount of effect in the magnitude of the impact(a 
calendar of educational software) was high and its amounted the value of v 
= 1.79 that is the  differences was real and it wasn’t by chance. And the 
effect of proposed unity to acquire the skill of design and evaluative 
software for the students was direct and real  one.(the independent variable 
on the dependent one). 
 
In the light of previous results, the researcher recommended with the 
necessity of training teacher during and after the vocational preparation on 
skills of design and evaluating educational software which it has a positive 
impact on the teacher performance in using such these techniques in 
education, and guiding the students to get advantages from it. Also, the 
researcher recommended by adopting the proposed educational unit from 
the side of Palestinian universities and included it to courses which its’ 
specialization, Applied Science and Education Technology in the frame of 
a plan for the development of university education. 
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  اإلهداء
                    غزة ثبتها اهللا    إىل من صمدت يف وجه الطغاة               

  إىل منارة العلم والعلماء                                    جامعتي   محاها اهللا

  إىل من ربياني على الدين واألخالق        والدي حفظهما اهللا

              زوجي أكرمه اهللا  إىل من شجعني وساندني الجناز عملي 

         أبنائي رعاهم اهللا       باسل   صفاء   عماد   حسن               إىل 
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  شكر وتقدير
الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على النبي المصطفى الصادق األمين ، اللهم ال علم لنا 

نا وانفعنا بما علمتنا ،وزدنا علما يا كريم أما إال ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم ،علمنا ما ينفع
  :بعد

  :يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز
             

19 
من فضل وتوفيق إلتمام هذا الجهد المتواضع احمده سبحانه على جزيل نعمه ،وما غمرني به 
  .،اسأل اهللا ان ينفع به ،ويكون عونا لي على طاعته

في هذا المقام الجليل ،وبين هذا الحضور الكريم من واجبي ان أتوجه بالشكر لكل من 
ساعدني وساندني وساهم في انجاز هذا الجهد المتواضع ،وأولهم أستاذي ومشرفي معالي وزير 

 حفظه اهللا الذي كان لي نعم المرشد محمد عبد الفتاح عسقول/التعليم األستاذ الدكتورالتربية و
  .والموجه ،فاشكره على ما بذله من جهد و ما أسداه من نصح وتوجيه 

كما يطيب لي التوجه بالشكر الجزيل لألستاذ مجدي عقل الذي لم يبخل على بعلمه ووقته 
،والذي ساعدني في تطبيق الدراسة على طالبات الة وتوجيهاته السديدة التي أثرت هذه الرس

  . والشكر موصول للمناقشين على تنقيح الرسالة وتصحيحها،المساق الذي يدرسه  
الشكر كل الشكر لوالدي الكريمين وإخوتي األعزاء في ليبيا الذين ساندوني وشجعوني 

ص الشكر والتقدير إلكمال دراستي بدعواتهم الصادقة ودعمهم المعنوي ،كما أتوجه بخال
 واالمتنان واالعتراف بالجميل لزوجي العزيز على دعمه المادي والمعنوي وصبره علي
وتشجيعه لي إلتمام هذا العمل ،والشكر موصول إلى أوالدي بسمات حياتي نفعني اهللا بهم في 

  .الدنيا واآلخرة
  .مني كل شكر  هؤالء من ذكرتهم من أصحاب الفضل ،أما من غفلتهم من غير قصد فلهم 

وأخيرا اسأل اهللا العلي القدير ان أكون قد وفقت في هذه الدراسة ،فما كان من توفيق فمن اهللا ، 
  .وما كان من خطأ او زلل او نسيان فمن نفسي ومن الشيطان

  واهللا من وراء القصد                      الباحثة    

  مني حسن العمراني
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 ط  

  فهرس ال

  الصفحة  المحتويات

  ج   باللغة العربيةخصالمل
  هـ  باللغة االنجليزية الملخص

  ز  اإلهــداء

  ح  شكر وتقدير

  ط  الفهرس

  ل  قائمة الجداول
  م  قائمة األشكال

  ن  قائمة المالحق

خلفية الدراسة وأهميتها: الفصل األول     
  2  مقدمـــة الدراسة

  6  مشكلة الدراسة

  6  فرضيات الدراسة

  7  أهداف الدراسة

  7  لدراسةأهمية ا

  7  حدود الدراسة

  8  مصطلحات الدراسة

 الفصل الثاني 
    ،وتقويمهاإعدادها ،مفهومهاالبرمجيات التعليمية 

  10  نبذة عن الحاسوب التعليمي
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  11  مميزات استخدام الحاسوب في التعليم

  12  مكونات الحاسوب

  13  البرمجيات التعليمية

  13  مفهوم البرمجيات التعليمية

  15  ستخدام برمجيات الحاسوب في التعليممجاالت ا

  17  أهمية برمجيات الحاسوب في العملية التعليمية

  18  مراحل إعداد البرمجيات التعليمية

  19  مرحلة التحليل والتصميم :أوال

  21  مرحلة اإلنتاج : ثانيا

  27  مرحلة االستنساخ والتوزيع: ثالثا

  28  تقويم البرمجيات التعليمية

  29  م الجيد للبرمجيات التعليميةأسس التقوي

  30  أساليب تقويم البرمجيات التعليمية

  31  معايير تقويم البرمجيات التعليمية

  38    المعلم وتقويم البرمجيات

  40  مهارات تقويم البرمجيات التعليمية

الدراسات السابقة: الفصل الثالث     

.ليمية دراسات تتعلق بتصميم  البرمجيات التع:المحور األول  43  

  47  تعقيب على دراسات تتعلق بتصميم البرمجيات التعليمية

  49  .دراسات  تتعلق بتقويم البرمجيات التعليمية: المحور الثاني

  52  تعقيب على دراسات تتعلق بتقويم البرمجيات التعليمية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ك  

  53  تعقيب عام على الدراسات السابقة

  53  ةاختالف الدراسة الحالية عن الدراسات السابق

  54  استفادة الباحثة من الدراسات السابقة

الطريقة واإلجراءات:الفصل الرابع     

  56 منهج الدراسة

  57 مجتمع الدراسة

  57 عينة الدراسة

  57 إعداد وبناء الوحدة المقترحة

  62 أدوات الدراسة

لوحدة تصميم وتقويم البرمجيات التعليمية) معرفي( صميمإعداد اختبار الت :أوال  62  

إعداد بطاقة تقويم البرمجيات التعليمية :ثانيا  69  

  76 إجراءات الدراسة

  77 المعالجة و األساليب اإلحصائية

نتائج الدراسة ومناقشتها: الفصل الخامس     
  79 اإلجابة عن السؤال األول

  79 اإلجابة عن السؤال الثاني

  79 اإلجابة عن السؤال الثالث

ابعاإلجابة عن السؤال الر  79  

  82 االجابة عن السؤال الخامس

  85 تفسير عام للنتائج

  86 التوصيات

  87 المقترحات

   المراجع

المراجع العربية:أوال  89  

المراجع األجنبية:ثانيا  92  

مواقع انترنت مفيدة:ثالثا  92  
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  قائمة الجداول

  الصفحة الجدول الرقم
4 :1   63  لالختبارمواصفات الجدول  

4 :2   65  ت االرتباط بين كل فقرة من االختبار والدرجة الكلية لالختبارمعامال 

4 :3   67  معامالت الصعوبة والتمييز لالختبار المعرفي 

4 :4   72 معامالت االرتباط بين كل مجال و الدرجة الكلية لبطاقة التقويم 

4 :5   72  معامالت االرتباط بين كل فقرة و مجالها لبطاقة التقويم 

4 :6   74  بين الباحثة والمالحظين" االتصاالت"ثبات التقويم لبرمجية نسبة  

4 :7 الت األساسية في بطاقة التقويم ونسبة المجاالت الفرعية المشتقة منهااالمج   75  

5 :1   لبيان داللة الفروق بين التطبيق القبلي والبعدي الختبار(T.test)نتائج اختبار  
   التصميم

80  

5 :2 اكتساب (على المتغير التابع ) الوحدة المقترحة(ير المستقل حجم التأثير للمتغ 
  في االختبار ) مهارات التصميم

81  

5 :3  لبيان داللة الفروق بين التطبيق القبلي والبعدي لبطاقة (T.test)نتائج اختبار  
  تقويم البرمجيات التعليمية

82  

5 :4 اكتساب (متغير التابع على ال) الوحدة المقترحة(حجم التأثير للمتغير المستقل  
  .في بطاقة التقويم) مهارات التقويم

83  

5 :5   83  معامل االرتباط بين متوسطي البطاقتين القبلية والبعدية وبطاقة الخبير 
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  قائمة األشكال

  الصفحة الشكل الرقم
2 :1   18  ةمراحل إعداد البرمجيات التعليمية المحوسب 
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

  
 

  : الدراسةمقدمـــة
في عصرنا الحالي ثورة تكنولوجية كبيرة بدلت العالم منذ مطلع القرن العشرين نشهد   

بظهور الحاسوب وتطوره وقدرته على تخزين واسترجاع ونسخ ونقل وتبادل المعلومات من 
،ومن ناحية أخرى فقد تطورت مكان إلى آخر وتفاعله المتبادل مع اإلنسان من خالل برمجته 

ة وغيرها وتضاعفت المعرفة العلمية فأثرت وتأثرت بتطور الحاسوب العلوم الطبيعية واإلنساني
  .ودوره في كافة مجاالت الحياة 

ولما كانت التربية بصفة عامة وعملية التعليم والتعلم بصفة خاصة ليست بمنأى عن هذه "
لهائلة ؛  وفي ظل الثورة العلمية والتكنولوجية ا،التغيرات العالمية المتالحقة في عالم المعلوماتية 

 األمر ،فالتربية والتعليم يؤثران في تقدم الحضارة البشرية كما أنهما من أسباب وعوامل نجاحها 
الذي يحملنا نحن لجان التربية والتعليم  وصناع القرار التربوي في أروقة البحث العلمي التربوي 

 ،دث األساليب  نحو حشد كافة الطاقات وبذل أقصى الجهود ومواكبة أحتوالنفسي المسؤوليا
واالستراتيجيات الطرق والوسائل والتقنيات التعليمية ؛ كي نجعل نظامنا التعليمي يواكب 
مجتمعات المعرفة والمعلوماتية ؛ ليساهم هذا النظام ليس فقط في ان يكون مستهلكا للمعلوماتية 

  ".بل صانعا لها
لدول لمواكبة هذا التطور وحرصا من التربويين على تحقيق ذلك سعت ا ، )17 :2004,مازن (

وإدخال الحاسوب مجال التربية والتعليم ويتزايد هذا الموضوع بزيادة التقدم العلمي والتكنولوجيا 
وتطوير وسائل تعليمية جديدة ومبتكرة حتى صار التنافس حادا وقويا سعيا للوصول إلى األفضل 

ضح ان استخدام الحواسيب أصبح من الوا":  حيث يقول)106: 2004(ويؤكد على ذلك عيادات 
كوسيلة مساعدة للمؤسسة التربوية أمر مستمر ولن يتوقف ، وبالفعل نالحظ انه في العقدين 
الماضيين أصبحت العديد من الهيئات التدريسية في الجامعات تستخدم الحواسيب في المساقات 

دت المعلم بتقنيات يمكن فقد فتحت التكنولوجيا آفاقا جديدة في التعلم والتعليم فزو.التي تدرسها 
ان يستخدمها في تعزيز التعليم وزيادة تحصيل الطلبة مما ساعد على ظهور أنماط جديدة من 
التعليم والتعلم لم تكن معلومة من قبل لتفريد التعلم والتعليم الذاتي والتعلم المصغر والتعلم عن 

  ".بعد
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التعليمية المدرسية آمال في توعية لذلك سعى رجال التربية إلى إدخال الحاسوب في المؤسسات 
 لمهارات الحاسوب وتوظيفها كتقنية حديثة تسهم في تحسين مالطلبة وتثقيفهم حاسوبيا وامتالكه

عملية التعليم والتعلم من خالل استخدامه كوسيلة تعليمية تساعد على تحقيق األهداف التربوية 
  )17 : 2003,الهرش وآخران  (.المنشودة والوصول إلى تعليم فعال 

                                                                                                     

التعليمية المستخدمة وبهذا االستخدام الواسع للحاسوب اهتم التربويون بإنتاج البرمجيات   
بعينيات من القرن العشرين انه في نهاية الس) 2003(مساعدة الحاسوب ويذكر قنديلفي التعليم ب

بدأ إنتاج البرمجيات التعليمية التي يمكن استخدامها في إطار ما عرف بالتعليم بمساعدة الحاسوب 
واعتمدت استراتيجيات التركيز على الحفظ ،وهي برمجيات ركزت على تقديم المعلومات 

 نهاية الثمانينات من وقد عرفت هذه البرمجيات ببرمجيات التدريب والمران ، ومع،واالستدعاء 
القرن الماضي شهدت الساحة التربوية أزياد التركيز على إنتاج البرمجيات التي تقوم على التنوع 

واستمرت البرمجيات التعليمية في التطور مع تسارع تطور ,في استراتيجيات التعليم والتعلم 
برمجيات الوسائط الحاسوب وإمكاناته حتى شهدت بداية التسعينيات من ذلك القرن ظهور 

المتعددة التي تختلف عن سابقاتها في أنها تحتوي على نصوص مكتوبة مصحوبة بالصوت 
  ."والصور المتحركة في سياق التكامل 

  

 الوسائط المتعددة عبارة عن درس او مجموعة دروس ذاتوتكون البرمجية التعليمية   
حيث تحتوي البرمجية التعليمية على تعليمية مصممة بطريقة يسهل على المتعلم تعلمها بمفرده ب

 واإلرشادات والتعليمات ،ألهداف السلوكية الخاصة المراد تحقيقها لدى الطالب ، اعنوان الدرس 
التي تبين طريقة السير في البرمجية والتنقل بين شاشاتها وقائمة للمحتويات لهذه البرمجية 

وتعزيز ،د الطالب بالتغذية الراجعة وتزوي،والتدريبات والتطبيقات واالختبارات المناسبة ،
 مع إمكانية تسجيل العالمة التي يحصل او بالمؤثرات الصوتيةاإلجابات الصحيحة سواء باأللفاظ 

فيستطيع الطالب االستفادة من البرمجية التعليمية تحت إشراف المعلم او حتى .عليها الطالب 
   ) 27: 2003,الهرش وآخران ( .بدون وجوده على حد سواء

                                                                                                     

ومن هنا نجد ان برمجيات الوسائط المتعددة أضافت بعدا جوهريا باهتمامها بتفعيل دور   
تشار هذه ومع ان،المتعلم في تحقيق أهداف التعلم وليس مجرد تقديم المعلومات التي يحفظها 

 والسعي  زيادة انتشار الحاسوب في المدارسالبرمجيات وتزايد عددها واالهتمام بها في إطار
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ن أغلبية المعلمين سوف يعتمدون ولفترة على بأ فيعتقد ،والتعلم لتفعيل دوره في عملية التعليم 
يات التعليمية وفي بعض األحيان فان مثل هذه البرمج،الكثير من البرمجيات التي يعدها اآلخرون 

فراد غير تربويين تتوفر لديهم خبرات كبيرة عن البرمجة وال يتوفر لديهم إال القليل عن أيعدها 
 لذلك نرى الشكوى قد كثرت فيما يتعلق بجودة البرمجيات الطالب الكيفية التي يتعلم بها 

ضا حيث قام بدراسة استطالعية أظهرت عدم ر) 2006غانم،(،ودل على ذلك التعليمية 
أخصائيي تكنولوجيا التعليم والمعلمين والطالب عن برمجيات الوسائط المتعددة المتوفرة في 
المدارس بطنطا من حيث مستوى إنتاجها وعدم إتباع األسلوب األمثل لتوظيف مثل هذه 
التكنولوجيا ،واالعتماد على استخدامها في العرض الجماعي على مجموعة كبيرة من الطالب 

وعدم اإلفادة من اإلمكانيات التي تنتجها هذه البرمجيات ،واهم اإلمكانيات ) املفصل دراسي ك(
هي التفاعلية بين المتعلم والبرمجية مما يشير إلى عدم توفر األسس والمعايير الصحيحة إلنتاج 

  .وتوظيف برامج الوسائط المتعددة المتوفرة في المدارس
  

ختلف عن دوره في السابق حيث تحول من ولما كان دور المعلم في وجود الكومبيوتر ي  
دور الملقن للمعلومات الشارح لها إلى دور المخطط للعملية التعليمية والمصمم لها انطالقا من 
ان المعلومات والمعرفة والنشاطات التي على الطالب ان يلم بها كثيرة ومتنوعة ،والفترة الزمنية 

بح دور المعلم مخططا وموجها ومديرا ومرشدا أصلذلك المخصصة لتعلمها في الوقت ذاته قليلة 
عبد المنعم وعبد .(ومحلال ومنظما ومقيما أكثر من كونه شارحا للمعلومات مختبرا للطالب

  )30: 2004,الرازق
  

ان عملية تقييم نجاح او فشل إدخال الحاسوب إلى ) 1994(ويذكر الزغبي ومطر  
ة والمعدات ،وال على كمية البرمجيات المدارس ال تعتمد بالدرجة األولى على نوع األجهز

المتوفرة ومستواها ،وإنما تعتمد على عدة عوامل أهمها المعلم ،وذلك الن استخدام األجهزة او 
عدم استخدامها وكذلك طريقة االستخدام وأسلوب تقديم المادة يعتمد كليا على المعلم او 

ابقا لعملية استخدام الحواسيب في ولهذا فان تدريب وتأهيل المعلمين يعتبر متطلبا س.أسلوبه
  .المدارس

  

ويكون الهدف األسمى من إعداد وتدريب المعلم في حقل الحاسوب هو تزويده بالقوة   
والثقة المبنيين على الخبرة ،بحيث يكون الحاسوب عامل مساعد للمعلم وحتى يستغل طاقات 
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ه بشكل جيد وفعال خالل وخصائص هذا الجهاز وبرامجه البد من إعداد هذا المعلم  وتدريب
اإلعداد المهني للمعلم وإكسابه العديد من المهارات التربوية واألكاديمية التي تتناسب مع دور 
المعلم العصري،وما يهمنا في مجال معلم التكنولوجيا ان يكون متمكن من مجال تخصصه 

 إعداد على لمين المعويتمتع بقدرة على التعامل مع برمجيات الحاسوب لذلك البد من  تدريب 
 وإعداد والتجهيز واإلعدادالبرمجيات ان لم يكن على مستوى التنفيذ فعلى مستوى التصميم 

تقويم البرمجية التعليمة قبل استخدامها يستطيع المعلم بحيث السيناريو او على مستوى التقويم 
  ، والتأكد من مدى تحقيقها لألهداف الموضوعة

     
 عند استخدام ويجب مراعاته مهمالبرمجيات التعليمية يعتبر وخالصة القول إن تقويم ا  

هذه البرمجيات في الصف او تقديمها للطالب للتعلم الذاتي كما ان الدراسات المهتمة بالبرمجيات 
التعليمية تشير إلى ان المعلمين الذين يمرون بخبرات تتعلق باستخدام برمجيات ضعيفة المستوى 

،وإذ لوحظ ان اغلب البرمجيات هات سالبة ضد البرمجيات التعليمية غالبا ما يتكون لديهم اتجا
تصمم من أشخاص غير تربويين يعتمدون في تصميمهم على الفكر الفني الجمالي أكثر من 

لذلك ترى الباحثة انه من المهم تدريب اعتمادهم على توظيف هذا الفكر في اإلطار التربوي ،
تقويم البرمجيات حتى يكون المعلم تصميم ولى مهارات المعلمين في مرحلة اإلعداد المهني ع

قادرا على تحديد البرمجية المفيدة والتي تحقق الهدف المرجو منها و تجنيب الطالب البرمجيات 
 خاصة وان االعتماد على هذه البرمجيات في التعليم يتزايد يوما بعد يوم ،المتدنية المستوى 

تقويم البرمجيات لتصميم وسة جاءت لتقدم وحدة متكاملة ومن هنا يمكن القول ان مشكلة الدرا،
   .المحوسبةالتعليمية 
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  :مشكلة الدراسة
  :تتحدد مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة على السؤال الرئيسي التالي

تقويم البرمجيات التعليمية لدى الطالبات تصميم وما الوحدة المقترحة الكتساب مهارات 
  كنولوجيا التعليم في الجامعة اإلسالمية بغزة؟المعلمات تخصص ت

  
  :التاليةالفرعية  من السؤال الرئيسي األسئلة ينبثقو
 البرمجيات التعليمية الواجب توفرها لدى الطالبات المعلمات تخصص تصميمما مهارات  -1

 تكنولوجيا التعليم؟ 

لمعلمات تخصص ما مهارات تقويم البرمجيات التعليمية الواجب توفرها لدى الطالبات ا -2
  تكنولوجيا التعليم؟ 

تقويم البرمجيات التعليمية لدى الطالبات تصميم وما الوحدة المقترحة الكتساب مهارات  -3
  المعلمات تخصص تكنولوجيا التعليم؟

البرمجيات التعليمية لدى طالبات مهارات تصميم هل توجد فروق دالة احصائية في مستوى  -4
  المجموعة قبل وبعد التجريب ؟

تقويم البرمجيات التعليمية لدى طالبات مهارات توجد فروق دالة احصائية في مستوى هل  -5
  المجموعة قبل وبعد التجريب ؟

  
  :فرضيات الدراسة

  :سعت الباحثة من خالل الدراسة التحقق من الفرضيات التالية
  
v  بين متوسط درجات الطالبات في )  0.05 ≤ ∞(ال توجد فروق دالة احصائية عند مستوى

 البرمجيات التعليمية لدى طالبات المجموعة قبل تبار المعرفة العلمية لمهارات تصميماخ
 .وبعد التجريب

 
v  تقويم في مستوى مهارات ) 0.05 ≤ ∞(ال توجد فروق دالة احصائية عند مستوى

 .البرمجيات التعليمية لدى طالبات المجموعة قبل وبعد التجريب
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  :أهداف الدراسة
  : عدة نقاط منهاتهدف الدراسة إلي

 .بناء قائمة مهارات تصميم البرمجيات التعليمية -1

  .بناء قائمة مهارات تقويم البرمجيات التعليمية -2
 .تقويم البرمجيات لدى طالبات تكنولوجيا التعليم تصميم وبناء وحدة الكتساب مهارات  -3

  .مهارة التصميم مدى وجود فروق دالة احصائية في مستوى التعرف على -4

  .مهارة التقويملى مدى وجود فروق دالة احصائية في مستوى عالتعرف  -5

  
  :أهمية الدراسة

  :تكمن أهمية الدراسة في النقاط التالية
تكنولوجيا مجال رؤية جديدة قد تفيد القائمين على برنامج إعداد المعلم في الدراسة تقدم  -1

 .التعليم بجامعات الوطن من تطوير مساق كمبيوتر تعليمي

قد يستفيد منها التعليمية تقويم البرمجيات تصميم و وحدة الكتساب مهارات توفر الدراسة -2
القائمون على برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة في تدريب معلمي التكنولوجيا على 

 .تقويم البرمجيات التعليمية الخاصة بالتكنولوجياتصميم واكتساب مهارات 

تقويم البرمجيات التعليمية وأدوات هارات تصميم وأخرى لممهارات لقائمة توفر الدراسة  -3
 . المعلمين  وقد يستفيد منها الباحثين وطلبة الدراسات العليابحثية 

  
  :حدود الدراسة

اقتصرت مهارات التصميم على الجانب المعرفي منها وهي معايير التصميم المتضمنة في  -1
  .الوحدة التعليمية لتكون أساس لعملية التقويم

السنة الثالثة تخصص العلوم التطبيقية لى مجموعة من طالبات الدراسة عاقتصرت  -2
  تكنولوجيا التعليم في الجامعة اإلسالمية و

 سبرمجيات الوسائط المتعددة المعدة من قبل طلبة البكالوريو اقتصرت هذه الدراسة على  -3
 .لتعليم وتعلم التكنولوجيا 

ن خالل مساق كمبيوتر   م2009- 2008 خالل الفصل الدراسي األول طُبقت الدراسة -4
 .تعليمي
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  :مصطلحات الدراسة
  :تناولت الباحثة العديد من المصطلحات والتي قام بتعريفها إجرائيا كما يلي

  :المقترحةالوحدة  •
أهداف  في صورة للطالبة المعلمة وتعدها الباحثة لتقدمهالها تخطط  وحدة تعليميةهي "

 وتوجيهه المدربشراف وتقويم تُنفذ بإة مية المتنوعيسلسلة من األنشطة التعلومحتوى و
  ."تقويم البرمجيات التعليمية تصميم ووتنصب هذه الدراسة على 

  :البرمجيات التعليمية •
تعتمد على مبدأ تقسيم العمل إلى وهي تلك المواد التعليمية المعدة بواسطة الحاسوب "

و من خالل العديد من  منطقيا تضمن تشويق وإثارة وفاعلية المتعلم  صغيرة متتابعةأجزاء
البدائل ذات الوسائط المتعددة من صورة وصوت ونص وحركة  وتسعى لتحقيق أهداف 

  ".تعليمية معدة مسبقا
 : البرمجيات التعليمية تصميممهارات  •

الزمة إلنتاج برمجية تعليمية جيدة وتشمل هذه المعايير  المعايير تصميم البرمجياتهي "
 نماذج التصميم التعليمي ،عناصر التصميم بوية المتمثلة فيجوانب البرمجية الفنية والتر

     .الفني ، واجهة التفاعل ، التحكم التعليمي
  :مهارات تقويم البرمجيات التعليمية  •

 على إصدار حكم على البرمجيات التعليمية وفقا لمعايير تقويم الطالبة المعلمةهي قدرة "
من وموضوعية لكل ما يتعلق بالبرمجية البرمجيات بحيث يكون التقويم بصورة شاملة 

التفاعل مع المتعلم ،التقويم ،) التشغيل( التنفيذ ، التصميم الفني لها، تحليل البرمجية حيث
  . "وتتم عملية الحكم بسرعة ودقة وبأقل جهد ممكن،

 :تخصص تكنولوجيا التعليم •

لتربية ويخرج معلمي  وهو احد فروع كلية اهو قسم العلوم التطبيقية وتكنولوجيا التعليم"
  " التكنولوجيا
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

  
  البرمجيات التعليمية

   ،وتقويمهاإعدادها ، مفهومها

  نبذة عن الحاسوب التعليمي •
  مميزات استخدام الحاسوب في التعليم •
  مفهوم البرمجيات التعليمية •
  مجاالت استخدام برمجيات الحاسوب في التعليم •
  حاسوب في العملية التعليميةأهمية برمجيات ال •
  مراحل إعداد البرمجيات التعليمية •

  مرحلة التحليل والتصميم:أوال
  مرحلة اإلنتاج: ثانيا
  مرحلة االستنساخ والتوزيع: ثالثا

  تقويم البرمجيات التعليمية •
o أسس التقويم الجيد للبرمجيات التعليمية  
o أساليب تقويم البرمجيات التعليمية  
o يات التعليميةمعايير تقويم البرمج  
o المعلم وتقويم البرمجيات    
o مهارات تقويم البرمجيات التعليمية  
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اإلطار النظري: الفصل الثاني   
 

  البرمجيات التعليمية
   ،وتقويمهاعدادهاتصميمها ، إ

  

يتناول هذه الفصل عرضا ألهم الجوانب التي تتعلق بالدراسة  فيتكلم عن الحاسوب التعليمي 
ملية التعليمية ثم البرمجيات التعليمية تعريفها ومجاالت استخدامها في وتطوره ودوره في الع

التعليمية وخطوات إنتاجها وصوال مراحل إعداد البرمجيات التعليم وأهميتها ونتعرض لذكر أهم 
لتقويم البرمجيات التعليمية ماهيتها ،األسس ،األساليب ،والمعايير وأخيرا التعرف على مهارات 

  . التعليمية الالزمة للمعلمين تقويم البرمجيات
  

  :نبذة عن الحاسوب التعليمي
 بحجم كبير ،وكان يستخدم في 1946ظهر أول نوع من جهاز الحاسوب في عام   

نوعا من الحواسيب اصغر حجما من ) IBM( قدمت شركة 1959العمليات الرياضية وفي عام 
ألينوي بالواليات المتحدة بتجربة النوع السابق واقل تكلفة، وفي بداية الستينات قامت جامعة 

استخدام الحاسوب في التعليم ، وتقوم هذه التجربة على مشروع يهدف إلى تزويد الحاسوب 
المعلم الخصوصي ) Tutor(بقدرة المخاطبة والتحاور مع المتعلم ،ومن ثم تم ابتكار برنامج 

  .وهو عبارة عن لغة برمجة تساعد على بناء وصياغة برامج تعليمية 
) Basic( تطور الحاسوب بعد إدخال الدوائر المتكاملة فيه واخترعت لغة البيسك1964وفي عام 

  .على يد جون كيميتي وتوماس كورتس من جامعة دارتموث
وهي )MIT(على يد سيمور ببرت من جامعة ) Logo( اخترعت لغة اللوغو1968وفي عام 

فة معينة ،مثل الرسم او عمليات حسابية لغة تسمح بتوجيه أوامر إلى القارئ كي تقوم بأداء وظي
  .معينة

 ادخل الحاسوب التعليمي في مناهج بعض المدارس األمريكية في كل من فيالدلفيا 1968في عام 
ونيويورك ،وهكذا استمر الحاسوب في التطور واختراع لغات وبرامج تصميم وصياغة برامج 

  )116: 2007عامر،.(تعليمية
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  )271: 2000سالمة ،:( في التعليم مميزات استخدام الحاسوب
تتسم أنظمة التعلم بالحاسوب بمزايا مهمة تبدو جلية من خالل الخبرة المتراكمة نتيجة التطبيق 

  :الفعلي في التربية والتعليم ومن أهم هذه الميزات مايلي
يوفر الحاسوب فرصا كافية للمتعلم للعمل بسرعته الخاصة مما يقرب من مفهوم تفريد  -1

  .مالتعلي
 يزود الحاسوب المتعلم بتغذية راجعة فورية وبحسب استجابته في الموقف التعليمي -2

 .المرونة حيث يمكن للمتعلم استخدامه في الزمان والمكان المناسبين له  -3

 التشويق -4

قابلية الحاسوب لتخزين استجابات المتعلم ورصد ردود أفعاله مما يمكن من الكشف عن  -5
 الصعوبة التي تعترضه فضال عن مراقبة مدى تقدمه في مستوى المتعلم وتشخيص مجاالت

 .العملية التعليمية 

 يمكن الحاسوب من التقويم الذاتي  -6

يمكن الحاسوب المتعلم من التعامل الفعال مع الخلفيات المعرفية المتباينة للمتعلمين مما يحقق  -7
 مراعاة للفروق الفردية

ية عملية التعلم أي إدراك المتعلم ان التعلم ييسر الحاسوب من إدراك المتعلم لدينامية ونشاط -8
 عملية دينامية نشطة

المعلم ) المخططات والجداول والرسوم المتحركة واألشكال (تمكن إمكانيات الحاسوب الفنية  -9
من توفير بيئة تعليمية اقرب ما تكون إلى الموقف التعليمي الحقيقي السيما في المواقف 

 )التفاعالت النووية مثال,حركة الكواكب ( خطرة او مكلفةالتعليمية غير الممكنة عمليا او

 يوفر الحاسوب اقتصادا في الوقت والجهد للطالب والمعلم ويوجهه نحو التفاعل التعليمي -10

 .يساهم الحاسوب في زيادة ثقة المتعلم بنفسه وينمي المفهوم االيجابي للذات -11
 

 متفجر بالمعرفة ينادي بالتعليم ان استخدام الحاسوب في عالمتشير الباحثة إلى من هنا   
اختيارا ألنسب الطرق ،وألكثر األدوات طواعية لتنفيذ استراتيجيات التعلم الذاتي هو الفردي ،

،فمنذ اللحظة األولى التي يجلس فيها المتعلم على جهاز الحاسوب ،تبدأ عملية  ،وتفريد التعليم
به ،والموضوع الذي يرغب في التعرف عليه التعلم ،وباختيار المتعلم للموقف التعليمي الذي يناس

،وسرعة العرض التي يريد ،واالستجابات التي يعتقد أنها مناسبة ،إلى اللحظة التي ينهي فيها 
نشاطه التعلمي متى شاء ،فان جميع هذه النشاطات تشكل اإلجراءات العملية في عمليتي التعلم 

  .الذاتي والتعلم الفردي
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  )117: 2007عامر،:(مكونات الحاسوب 
  :يتكون الحاسوب من األجزاء الرئيسية التالية

  ):Hardware(الجزء المادي .1

وهو مجموعة من اآلالت واألجهزة والمعدات التي يتكون منها الجهاز،ووظيفة هذه   
األجهزة إدخال البيانات والبرامج وتخزينها داخل الجهاز،والقيام بتنفيذ التعليمات واألوامر عليه 

  .علومات بطريقة مفيدة على الجهاز،واستخراج الم
          

 :)Software(الجزء البرامجي .2

 ويقصد به مجموعة البرامج التي تستخدم لتشغيل الجهاز واالستفادة من إمكاناته   
المختلفة في إدخال البيانات والبرامج وتخزينها واالستفادة منها ،ويمكن تصنيف هذه البرمجيات 

  :إلى
 

 :برمجيات التشغيل  - أ

ا النوع خاص بتشغيل الجهاز وجعله قابال للتعامل مع البرمجيات األخرى،وتكون وهذ
  .عادة داخل الجهاز

 :برمجيات الترجمة - ب

وهذه البرمجيات تعنى ترجمة األوامر والتعليمات التي ترد الجهاز إلى لغة الجهاز 
  ).Machine Code(،ويسمى 

  :البرمجيات التطبيقية -ج
يق لالستفادة من قدرات الحاسوب في إجراء العمليات وهذه البرمجيات تستخدم كتطب

والمهارات المختلفة مثل معالج النصوص وقواعد البيانات والفوتوشوب والفرونت بيج 
  .والفالش وغيرها

  :البرمجيات التعليمية -د
 فسوف تعرض الباحثة مفهوم هذه في هذه الدراسة لذلك وهذا النوع هو الذي يهمنا 

 نتاج البرمجيات وخطوات إنتاجاستخدامها والبرامج الخاصة بإالبرمجيات ومجاالت 
  .البرمجيات التعليمية 
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  :البرمجيات التعليمية

المتعددة على تعدد صور معالجة المعلومة ذات الوسائط  برمجيات الحاسوب تعتمد   
معنى هذا أن هذه "و ،مجياتالواحدة مما يؤدي إلى تنوع طرق تقديم الموضوعات بهذه البر

 موضوعة في صيغة )... نص، صورة، صوت،( تعد بمثابة قوالب متعددة للمحتوى  مجياتالبر
رقمية يتم تصميمها وتخزينها وعرضها عن طريق الكمبيوتر وقدراته المتطورة، وتستخدم 

من خالل شاشة مجية ويتم تفاعل المتعلم واتصاله مع البر، )25: 2006الطاهر،" (بطريقة تفاعلية
حيث تعرف محتويات هذه " ،من خالل الفأرة والقوائم واأليقوناتعامل مع  وظائفها التتمكنه من 

الشاشة بأنها كل ما يعرض على المتعلم في لحظة معينة وكل ما سوف يتعامل من خالله 
فهذا الوسائط ، وعندما تكون هذه الشاشة متعددة  )31: 2001عزمي،( "مجيةبتفاعلية مع البر

زج بين أكثر من وسيلتين من الوسائل المختلفة والتي تشمل النص يعني  أنها تستخدم الم
في عرض المعلومات على شاشة واحدة؛ ويتطلب ذلك  والصورة والصوت والحركة والفيديو

، وهنا تشير الباحثة إلى ان البرمجية مراعاة حسن تصميم هذه الشاشة حتى تبدو فعالة للمتعلم 
لتي تحوي معلومات ،وقد تناول عدد من الباحثين مفهوم تكون مجموعة من الشاشات المتتابعة ا

  :البرمجيات التعليمية كال حسب وجهة نظره تورد الباحثة عددا منها فيما يلي
  

 مفهوم البرمجيات التعليمية
 
 تلك المواد التي يتم برمجتها بواسطة بأنها: )459 : 2001( الحيلةعرفها البرمجية التعليمية  •

ا وتعتمد عملية إعدادها على طريقة سكنر المبنية على مبدأ االستجابة الحاسوب من اجل تعلمه
والتعزيز حيث تركز هذه النظرية على أهمية االستجابة المستحبة من المتعلم بتعزيز ايجابي من 

 .قبل المعلم او الحاسوب
 
ها هي تلك المواد التعليمية التي يتم تصميمها وبرمجت ):39: 2002(سالمة وأبو ريا عرفها  •

بواسطة الحاسوب لتكون مقررات دراسية وهذه البرمجيات تعتمد في إنتاجها على مبدأ تقسيم 
 .العمل إلى أجزاء صغيرة متتابعة منطقيا

  
هي تلك البرامج االلكترونية متعددة أنماط اإلثارة التي تنتج وتستخدم من خالل الكومبيوتر  •

المتعلمين لتحقيق أهداف تعليمية محددة ترتبط إلدارة التعليم او نقل التعلم مباشرة وكامال إلى 
 )167: 2003, خميس.  (بمقررات دراسية معينة كجزء من تعليمهم الرسمي النظامي  
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برمجيات الوسائط المتعددة بأنها مجموعة من تقنيات ) 122: 2003(يعرف خمايسة وعرمان  •
حكم بها باستخدام عرض الصورة والصوت والنص واألفالم والرسوم وغيرها حيث يتم الت

أجهزة الكومبيوتر وبرمجياته لتحقيق أهداف تعليمية محددة بحيث يستخدم كل وسيط تبعا 
 .لقدرته في تحقيق الهدف

  
تلك المواد التعليمية التي يتم تصميمها وبرمجتها بواسطة بأنها ) 8: 2006(ويعرفها مهدي  •

 وتوفر هذه ،علمترته على الالحاسوب حيث يستطيع المتعلم التعامل معها حسب سرعته وقد
البرمجيات العديد من البدائل ذات الوسائط المتعددة من صورة وصوت ونص وحركة مدعمة 

  . للمحتوى الدراسي
  

جاءت التعريفات متباينة منها ما ينظر للبرمجيات بصورة واسعة وشاملة مثل تعريف   
س وصفها بأنها برامج الكترونية الحيلة حيث وصفها بأنها مواد يتم برمجتها بالكومبيوتر ،وخمي

متعددة األنماط ،أما خمايسة وعرمان  فكان تعريفه غير محدد حيث وصفها بتقنيات عرض 
للوسائط ،أما تعريفي مهدي وسالمة وأبو ريا فقد حددا البرمجيات بصفة أكثر وذكرا بأنها مواد 

  .تعليمية يتم تصميمها وبرمجتها بالحاسوب
  

ى تفاعلية المتعلم وهي الصفة األهم التي يجب ان تتوفر في مهدي عل ركز الحيلة و  
البرمجيات التعليمية فذكرها الحيلة بأنها االستجابة والتعزيز ،إما مهدي فقد أشار إليها بأنها 

  .تعامل المتعلم مع البرمجية حسب سرعته وقدرته على التعلم 
  

موعة من الوسائط او البدائل عبارة عن مج أجمعت التعريفات على ان البرمجيات التعليمية
تستخدم تقنيات الكومبيوتر لعرضها ونالحظ ان دمجت معا إلنتاج وسيط متكامل ، كما أنها 

 شاشات كما أشار  –عتمد على تقسيم العمل إلى أجزاء تعملية إعداد هذه البرمجيات 
  . )2002,سالمة وأبو ريا(و ) 2001,الحيلة(
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  : في التعليماسوبالحمجاالت استخدام برمجيات 

لم يعد استخدام الحاسوب في التعليم ترفا بل ضرورة فرضتها التطورات التكنولوجية   
الهائلة التي طرأت في القرن الواحد والعشرين ،ولقد تباينت وتشعبت اآلراء حول استخدام 

ولعل  مله من خلفية ثقافية بصفة خاصةالحاسوب في التعليم بصفة عامة وكتقنية مستوردة وما تح
عالج ذلك يكون بتوطين المحتوى ، أي نستخدم الجهاز كأداة ونصمم البرمجيات التي تتناسب 

  .مع ثقافتنا ،ويسمى هذا النوع بالتعليم بمساعدة الحاسوب
  : التعليم بمساعدة الحاسوب 

تتعدد مجاالت استخدام الحاسوب في التعليم حيث يمكن استخدامه كهدف تعليمي او كأداة ،او 
ل مساعد في العملية التعليمية ،او كمساعد في اإلدارة التعليمية وما يهمنا في هذا المجال كعام

  )455: 2001,الحيلة ( . الحاسوبةالتعليم بمساعد
للمتعلم وفق نموذج بالتعليم بمساعدة الحاسوب انه تقديم دروس تعليمية بالحاسوب وتقصد الباحثة 

وب لمساعدة المعلم أثناء الشرح ،وتختلف هذه الدروس التعلم الذاتي ،او دروس تعليمية بالحاس
وقد استحدثت الكثير من البرمجيات والنظم لهذه .حسب طبيعة المادة المبرمجة وأسلوب التعلم 

  :االنواع التالية) 455 :2001( الحيلة منهايذكر الغاية 
  

  :برمجيات التمرين والممارسة: أوال

ة يفترض ان المفهوم ،او القاعدة ،او الطريقة قد تم ان هذا النوع من البرمجيات التعليمي  
تعليمها للطالب ،وان البرمجية التعليمية هذه تقدم للطالب سلسلة من األمثلة من اجل زيادة براعته 

  .في استعمال تلك المهارة ،والمفتاح هنا هو التعزيز المستمر لكل إجابة صحيحة 
  

ممارسة تقدم الكثير من األسئلة المتنوعة ذات باإلضافة إلى ذلك فان برمجيات التمرين وال
األشكال المختلفة ،وفي الغالب يفسح الحاسوب للمتدرب الفرصة لقيام بعدة محاوالت قبل ان 
يعطيه اإلجابة الصحيحة ،وعادة فان كل برمجية من هذه البرمجيات تحتوي على مستويات 

عة الفورية لمتعلم ،سواء االيجابية او مختلفة من الصعوبة ،وتقدم هذه البرمجيات التغذية الراج
  .سلبية،وباإلضافة إلى التعزيز عند كل إجابة صحيحة

  :برمجيات التعليم الخصوصي:ثانيا

وهنا تقوم البرمجية التعليمية بتقديم المعلومات في وحدات صغيرة يتبع كل منها سؤال   
علم ،ويوازنها باإلجابة التي خاص عن تلك الوحدة،وبعد ذلك يقوم الحاسوب بتحليل استجابات المت
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قد وضعها مؤلف البرمجية التعليمية في الحاسوب،وعلى ضوء هذا فان تغذية راجعة فورية 
  .تعطى للمتعلم

وبذلك فان الحاسوب في التعليم يتميز بقدرة كبيرة من حيث السرعة ،والدقة ،والسيطرة في تقديم 
مستمر ،وتصحيح استجابات المتعلم أوال بأول المادة التعليمية كذلك يساعد في عملية التقويم ال

،وتوجيهه ،ووصف العالج المناسب ألخطاء المتعلم،مما يمد المتعلم بتغذية راجعة فورية وفعالة 
،ويكون من شانها تقديم التعلم المناسب لطبيعة المتعلم كفرد مستقل له مستواه الخاص،واهتماماته 

  .علموسرعته مما يجعل الحاسوب وسيلة جيدة للت
  :برمجيات المحاكاة:ثالثا

ان المتعلم في هذا النوع من البرمجيات يجابه موقفا مشابها لما يواجهه في الحياة   
الواقعية ،إنها توفر للمتعلم تدريبا حقيقيا دون التعرض للخطر او ألعباء مالية ،التي من الممكن 

  .قعان يتعرض لها المتعلم فيما لو قام بهذا التدريب على ارض الوا
وهناك عدد من المهن العسكرية والمدنية تستعين بهذا النوع من البرمجيات من اجل إدارة 
معدات معقدة وصيانتها،مثل الطائرات ،واآلالت الضخمة ،واألسلحة ،ومصانع الطاقة النووية 
،وتقوم معظم شركات الطائرات العالمية الضخمة سواء منها المدنية او العسكرية ،باستعمال 

جيات المحسوبة التي من هذا النوع للتقليل من الزمن الحقيقي المطلوب من اجل التدريب البرم
  .على الطيران ،وهذا لتخفيض تكاليف التدريب

  
  :برمجيات اللعب: رابعا 

ان برمجيات اللعب من الممكن ان تكون او ال تكون تعليمية ،حيث ان هذا يعتمد فيما اذا   
يها ذات صلة بهدف تعليمي محدد، وعلى المعلمين ان يضعوا في كانت المهارة المراد التدرب عل

أذهانهم ان يكون الهدف النهائي من برمجيات اللعب تعليميا ،ويمكن للمعلمين السماح لطلبتهم 
  .باستعمال برمجيات ترفيهية محضة،كمكافأة لهم على ما قاموا به من واجبات

اكاة ولكن غرضها االساسي المتعة والتشويق وهذه البرمجيات تشابه إلى حد كبير برمجيات المح
،وتوجد منها برمجيات ترفيهية بحتة ،ومنها العاب فكرية تعمل على تنمية روح اإلبداع 

  .واالبتكار لدى المتعلمين مثل األلعاب الرياضية وغيرها
  :برمجيات حل المشكالت:خامسا

 المتعلم نفسه،واآلخر يوجد نوعان من هذه البرمجيات ،النوع األول يتعلق بما يكتبه  
يتعلق بما هو مكتوب من قبل أشخاص آخرين ،من اجل مساعدة المتعلم على حل المشكالت 
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،وفي النوع األول يقوم المتعلم بتحديد المشكلة بصورة منطقية ،ثم يقوم بعد ذلك بكتابة برنامج 
لجات الكافية من على الحاسوب لحل تلك المشكلة ،ووظيفة الحاسوب هنا إجراء الحسابات والمعا

  .اجل تزويدنا بالحل الصحيح لهذه المشكلة
أما النوع اآلخر من هذه البرمجيات فان الحاسوب يقوم بعمل الحسابات ،بينما تكون وظيفة 
المتعلم معالجة واحد او أكثر من المتغيرات ،ففي مسالة حسابية متعلقة بالمثلثات ،فان الحاسوب 

  .ه بالعوامل ،وما عليه سوى الوصول لحل المشكلةيمكن ان يساعد المتعلم في تزويد
  

وتشير الباحثة إلى ان مجاالت برمجيات الحاسوب التعليمية عديدة بل ومع التطور   
المستمر لمجال الحاسوب وتقنياته ومع استخدام االنترنت ظهر التعلم عن بعد والبيئة االفتراضية 

ا ، ما يخص دراستنا الحالية هي برمجيات والتعليم االلكتروني والموديالت التعليمية وغيره
  . التعليم الخصوصي والمعدة في مادة التكنولوجيا

  
  :في العملية التعليمية الحاسوبأهمية برمجيات 

% 40مما يسمعه ويتذكر % 20بينت الدراسات المختلفة على اإلنسان انه يستطيع تذكر   
بينما تزداد هذه النسبة في % 70فع إلى مما يراه ويسمعه ،بينما إذا سمع ورأي وعمل فإنها ترت

  .)Traci، 2001تراسي (التفاعل مع اإلنسان مع ما يتعلمه حالة 
  )207: 2004,عيادات (ويمكن تلخيص أهمية البرمجيات التعليمية في العملية التعليمية بما يلي

  .تسهيل العملية التعليمية وعملية عرض المادة المطلوبة -1
 .يمية بنماذج مختلفة لعرض المادة التعليميةيمكن إنتاج المواد التعل -2

 .تحفيز الطلبة على التفاعل بشكل اكبر مع المادة التعليمية وتحفيز العمل الجماعي -3

 .تسهيل عمل المشاريع التي يصعب عملها يدويا وذلك باستخدام طرق المحاكاة -4

 .المطروحةيمكن عرض القصص واألفالم األمر الذي يزيد من استيعاب المتعلم للمواضيع  -5

 .إمكانية استخدام االنترنت بشكل فاعل من خالل الوصالت التشعبية -6

ان األلوان والموسيقي والصور المتحركة تجعل التعلم أكثر ) 198: 2001(ويضيف سالمة -7
 متعة

 
ان استخدام البرمجيات التعليمية في العملية التعليمية يوفر "وتلخيص لما سبق يتضح   

حاول نقل الواقع إلى أذهان التالميذ وتخاطب أكثر من حاسة لديهم خبرات حقيقية او بديلة ت
 في عملية  الوسائطمتعددة برمجياتالوقد أثبتت الدراسات فعالية ) 138: 2004فرجون ، "(
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أنها  البرمجياتالمراحل التعليمية، وأثبتت هذه  لمختلف التعليم في مختلف المواد الدراسية و
لمشكالت التعليم، وتسهم في رفع كفاءاته وفعاليته، وتزيد التحصيل يمكن أن تقدم حلوالً مبتكرة 

عبد (وتنمي المهارات واالتجاهات لدى المتعلمين؛ وذلك إذا ُأحسن تصميمها وإنتاجها وتوظيفها
ولكن إذا لم تصمم بطريقة جيدة تراعي المتغيرات والعوامل التربوية ،) 7: 1999المنعم ،

ى عملية التعلم، بل قد تقلل من جودته وتؤدي إلى آثار سلبية لدى والفنية، فلن تقدم الكثير إل
المتعلمين، بل قد يكون التعليم التقليدي أسرع وأكثر فاعلية واقتصاداً من الوسائل التفاعلية رديئة 

،وتستنتج الباحثة انه من الضروري اإلعداد الجيد للبرمجية حتى ) 374: 2000خميس،(التصميم
   . نورد مراحل إعداد البرمجيات التعليمية المحوسبةتثبت فاعليتها وهنا

 
  :مراحل إعداد البرمجيات التعليمية

ان عملية إعداد البرمجيات التعليمية ليست بالعملية السهلة فهي تحتاج إلى التخطيط   
بشكل شامل للجوانب التعليمية والفنية التي يراد الوصول منها إلى نتيجة ايجابية قبل البدء في 

استخدام العديد من الوسائط بشكل عشوائي في البرمجية قد يؤدي ها ،وهذا يعني ان مجرد إنتاج
عن تعرض الباحثة نموذج معدل ة المرجوة من العمل  ،وإلى ضياع المتعلم وعدم الخروج بالفائد

  :توضح فيه مراحل إعداد البرمجيات التعليمية المحوسبة ) 459: 2001(نموذج الحيلة 
  

  .حليل والتصميممرحلة الت . 1
  .مرحلة اإلنتاج .2
  . والتوزيع االستنساخمرحلة .3

  
  
  
  
  
  
  

  ةمراحل إعداد البرمجيات التعليمية المحوسب) 1(شكل رقم 
  

 ساخمرحلة االستن
التوزیعو  

مرحلة التحلیل 
 والتصمیم

مرحلة االنتاج 
 والحوسبة

 التقویم
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 :مرحلة التحليل والتصميم:أوال

 المادة التعليمية ويحللها ويحدد األهداف المرجو -التربوي–بعد ان يختار المصمم   
اختيار المادة العلمية ومستوى المتعلمين الموجهة إليهم البرمجية تحقيقها من خالل البرمجية و

ملما ببرامج التأليف فالبد ان يحدد برنامج التصميم المناسب لذلك من الواجب ان يكون المصمم 
 تصميماإلبداعية باإلضافة إلى برامج الرسوم المتحركة والصور ولغات البرمجة ومن نظم 

  :البرمجيات مايلي
  
v 16: 2006,أبو ورد ( : البرمجيات التعليميةنظم تصميم(  

تقدم جميع النظم التالية واجهات رسومية قابلة للتحكم في مواضيع الوسائط المتعددة   
  : ونذكر أهمهاWindows،حيث تعمل تحت نظام ويندوز 

 Asymetric multimedia tool bookتول بوك ملتيميديا                                 . 1

   Macromedia director                                                             دايريكتور . 2 
   Oracle media objects                                       اوراكل ميديا اوبجيكتس     .  3
 Author ware                                                                                اوثروير . 4
   Everest Authoring system                                       ايفيرست اوثرينج سيستم. 5
  Microsoft Visual BASIC                                                      فيجوال بيسك . 6
 Photoshop                                                                                 فوتوشوب . 7

  Flash media                                                                             فالش ميديا . 8
       Microsoft Power Point بوربوينت                                                     . 9

  Microsoft Front page                                 فرونت بيج                    . 10
 مجموعة من البرامج ذات وتضيف الباحثة انه البد لنجاح التصميم وجودته من استخدام  

األدوات واإلمكانيات الالزمة إلنتاج وإخراج عناصر الوسائط المتعددة وكذلك األجهزة 
)Hardware( فيديو وكرت ا رقمية وكاميراماعات وميكروفون وكرت صوت وكامير من س 

ضمن جهاز حاسوب ذو مواصفات مناسبة للتصميم الوسائط ،ونشير هنا انه فيديو وغيرها 
توجد العديد من األساليب التي يمكن على أساسها وضع تصور لكيفية عمل البرمجية ،وتحكم "

لمدخالت ،وإخراجها بالصورة المطلوبة والمفاضلة مابين المتعلم فيها ،وإرشادها للمتعلم ،وقبول ا
، وبالنسبة للبرمجيات التعليمية هناك نظامين لبرمجة المواد )132: 2006,ربيع("االختبارات 

  :الدراسية وتقديمها للمتعلم سنوضحهما فيما يلي
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v 124: 2007,عامر:(أساليب تصميم البرمجيات التعليمية(  

  linear programmingالبرمجة الخطية:أ 

طور عالم النفس األمريكي سكنر مفهوم البرمجية الخطية ،وتسمى النمط المستقيم او   
نمط الخطوات القصيرة ،وتقوم هذه البرمجة على أساس ان السلوك يشكل بواسطة المعلومات 

 وتكون هذه  framesالتي تقسم إلى أجزاء صغيرة تقدم للمتعلم في صورة عبارات تسمى اطر
  .ات ناقصة ويطلب منه تكميلها ،ثم يكافأ بعد نجاحه في تكميل العباراتالعبار
  
 Branchingالبرمجة المتشعبة او المتفرعة :ب

المادة العلمية إلى أجزاء صغيرة تسمى فيه طور البرنامج على يد العالم كرودر وتقسم   
لذي يطرح اطر ،وكل إطار رئيس متصل بإطارات فرعية تحتوي على أفكار ،ونوع السؤال ا

للمتعلم هو اختيار من متعدد ،فإذا كانت اإلجابة صحيحة يأخذ اإلطار الرئيسي الذي يحتوي على 
 يصيب اإلجابة ىفكرة جديدة ،وإذا كانت اإلجابة خاطئة يعالج خطأه بإعادة المحاولة حت

  .الصحيحة
  

 البرمجيات ونستنتج مما سبق ان المقصود في كال األسلوبين تنظيم الوسائط المتعددة في  
بتسلسل وترتيب معين ،وتفضل الباحثة استخدام أسلوب البرمجة المتشعبة او المتفرعة ألنها 
تعطي حرية االختيار للدارس حسب مستواه التعليمي ،والبد من إشارة هنا انه إذا كان التربوي 

ألقل ال يجيد البرمجة على الحاسوب فالبد من توفر مبرمج ملم بإحدى لغات البرمجة على ا
اشتراك فريق متكامل للعمل على تصميم البرمجيات ) 84: 2003(،ويقترح الهرش وآخرون 

  :التعليمية وإنتاجها بأسلوب تربوي وتتمثل عناصر هذا الفريق في
  
v فريق تصميم البرمجيات التعليمية:  
  .وهو شخص ملم بإحدى لغات البرمجة او أكثر من لغة: المبرمج. 1
  .شخص القادر على التعامل مع مكونات الحاسوب وتقنياته الفنيةوهو ال: فني الحاسوب. 2
الحاسوب وتركيبها ) وحدات(وهو الشخص المختص بتصميم أجزاء : مهندس حاسوب. 3

،وربط أجهزة الحاسوب مع بعضها على شكل شبكة ،باإلضافة إلى ربطها مع شبكة 
  .االنترنت الدولية

 المعلم المختص بمادة تعليمية محددة مثل اللغة العربية وهو:المعلم المختص بالمادة التعليمية . 4
  .الخ...او اللغة االنجليزية او العلوم او الرياضيات 
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هو الشخص المختص بتصميم الرسالة التعليمية وتصميم الشاشات التي : المصمم التعليمي . 5
  .تحوي المادة الدراسية

  
  :مرحلة اإلنتاج: ثانيا

واختيار المادة العلمية ،وتحديد برامج وأجهزة اإلنتاج واسلوب بعد االنتهاء من التحضير   
البرمجة ،يسعى المصمم لتنفيذ ما وضعه من سيناريو ،ويسير وفق نموذج تصميم ليخرج 
بتصور أولي للبرمجية، ويعرض بعض المختصين نماذج للتصميم توضح خطوات سير المتعلم 

  :مجية نوضح منها مايلياو العناصر األساسية التي البد ان تحويها البر
  
  :التصميم المقترح إلنتاج برمجية تعليمية جيدة •

سير المتعلم في تصميم ويوضح خطوات نموذجا ) 277: 2004(يقترح عيادات   
واالستغالل الجيد للتفاعل  ،وفيه خاصية التحكم في النظام المتبع في التعلم،البرمجية التعليمية 

  .الذي يؤدي إلى التعلم المستهدف
  :قسيم محتويات النموذجت

  :البداية.1
 متتابعة تحتوي على تعريف بالبرمجية مثل عنوان Framesاو إطارات ) شاشة(إطار  

  .البرمجية واسم المادة والفئة العمرية التي هدفت لها البرمجية 
  :األهداف.2

  .إطار لعرض األهداف السلوكية التي يجب ان يحققها المتعلم بعد تفاعله مع البرمجية  
  :المادة العلمية.3

متتابعة ومرتبة ترتيبا منطقيا وتمثل المحتوى الذي من خالله تتحقق ) شاشات(إطارات  
  .األهداف السلوكية وتتكون من التعريفات والتعميمات والقواعد

  :األمثلة.4
  .إطارات تحتوي على أمثلة توضيحية شاملة ومتنوعة وتطبيقات للمادة العلمية   

  :التدريبات.5
ات تحتوي على تدريبات شاملة ومتنوعة ومتدرجة الصعوبة ومختلفة عن األمثلة إطار  

وتطبيقاتها مع توفر التغذية الراجعة الفورية المناسبة .وذلك للتأكد من فهم المتعلم للمادة العلمية 
  .للمتعلم
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  :االختبار.6
 تقيس إطارات تحتوي على أسئلة متنوعة ومواقف ذات مستويات وقدرات عقلية مختلفة  

ما حققه من أهداف وتختلف عن األسئلة التي عرضت على المتعلم أثناء تفاعله مع البرمجية ان 
وجدت، ومتدرجة من السهل إلى الصعب مع توفر التغذية الراجعة الفورية للمتعلم لإلجابة 

  .الصحيحة واإلجابة الخاطئة على حد سواء 
  :معيار األداء المقبول.7

حيحة التي أجاب عنها المتعلم والتي من خاللها يتم التعرف على وهو عدد اإلجابات الص  
  . نسبة ما حققه من أهداف 

  :العالج.8
عند عدم حصول المتعلم على المعيار المقبول لألداء في االختبار وتشخيص نقاط   

  .الضعف عنده تتدخل البرمجية وتعرض على المتعلم العالج 
  :المساعدة في المادة العلمية.9

ت إضافية تحتوي على مادة علمية جديدة لها عالقة بالمادة السابقة في اإلطارات إطارا  
الرئيسية وتحتوي على شرح وتفسير أكثر تفصيال وتبسيطا للمادة العلمية بحيث تتناسب مع 

  .قدرات المتعلمين
  :المساعدة في األمثلة.10

سطة وسهلة ومألوفة إطارات إضافية تحتوي على أمثلة جديدة للمادة العلمية وتكون مب  
األول عند طلب المساعدة بعد االنتهاء من عرض :تناسب جميع المتعلمين وتنقسم إلى مستويين

والثاني خاص بالعالج وحسب المشكالت التي يعاني منها ) تحكم المتعلم(األمثلة او التدريبات 
  ).تحكم البرمجية(المتعلم وذلك بعد تشخيص نقاط الضعف عنده 

  :اراتقائمة الخي.11
بعد انتهاء المتعلم من مرحلة المساعدة سواء في المادة العلمية األولية او األمثلة األولية   

او االثنين معا او مرحلة العالج سواء في المادة العلمية الخاصة او األمثلة الخاصة او االثنين 
لتعليمية، المادة ا(إطارات رئيسية ) خيارات(معا تظهر للمتعلم قائمة تحتوي على عناوين 

ويختار المتعلم العنوان الذي يرغب في البدء منه ويستمر في ) األمثلة،التدريبات ،االختبار
البرمجية حتى ينتهي من االختبار ويحصل على معيار األداء المقبول وتتحقق على نحو 

  .مرغوب
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ى وفي نفس السياق قد يحدد المختص الخطوات التي يسير فيها المتعلم ولكن يعددها عل  
ان البرنامج التعليمي حيث يقول ) 35-32: 1998 (الخطيبشكل عناصر كما يذكرها 

الكمبيوتري البد ان تتوفر فيه بعض العناصر األساسية المهمة ومن أهم األمور التي البد وان 
  .التوافق ،واالستمرارية ،واالكتمال في عناصر البرنامج:يؤكد عليها عند عمل البرنامج

  عريف بالبياناتالت:العنصر األول
ان هذا الجزء من البرنامج يزودنا بمعلومات عن البرنامج ،من ذلك العنوان والمؤلف   

واسم المبرمج ونوع البرنامج التعليمي الكومبيوتري والموضوع والمهارات الالزمة والتاريخ 
  .ونظام الكومبيوتر الذي يحتاج إليه البرنامج وما يحتاج إليه البرنامج من ذاكرة

  العنوان:نصر الثانيالع
ان الجزء الخاص بالعنوان سيكون الشاشة األولى للمعلومات التي يمكن لمستعمل   

ان عنوان البرنامج واسم مؤلف البرنامج والتاريخ وحقوق الطبع البد وان .البرنامج ان يراها 
رنامج وحيث ان هذه المواجهة األولى ما بين البرنامج ومستعمل الب.تتواجد على هذه الشاشة 

 عمل هذه الشاشة حتى دفالبد ان نأخذ بعين االعتبار الصور واأللوان واألصوات والحركة عن
وعليك ان تعطي حرية اختيار استعمال الصوت من ).التلميذ(نستطيع ان نجذب انتباه المستعمل

  .عدمه ،إذا ما كان الصوت جزء من برنامجك
  أهداف البرنامج:العنصر الثالث

 الكومبيوتر في هذا الجزء من البرنامج عن اسم مستعمل البرنامج لبناء البد من ان يسال  
  .عالقة شخصية ما بين مستعمل البرنامج والبرنامج ولتسهيل التفاعل ما بين التلميذ والكومبيوتر

ويمكن ان يستعمل اسم مستعمل البرنامج في كافة مراحل البرنامج ،ويلي ذلك البد من توضيح 
  .حتى يصبح لدى التلميذ  فكرة واضحة عما هو متوقع من البرنامجالغرض من البرنامج 

  االمتحان القبلي:العنصر الرابع
يكون في هذا الجزء من البرنامج وفي معظم البرامج جزء اختياري،ولكنه أساسي حينما   

يكون البرنامج من النوع التعليمي المحض ألنه يسمح للكومبيوتر بتحديد المستوى التعليمي 
  .ل البرنامج وبالتالي يصف الكومبيوتر لهذا المستعمل الدرس المناسبلمستعم

  قائمة االختيارات:العنصر الخامس
ان قائمة االختيارات تضع لنا قائمة بمحتويات البرنامج ،وسيختار مستعمل البرنامج   

ئمة نشاطا ما من هذه القائمة ،ويعمل في هذا الجزء من البرنامج ومن المهم هنا ان تتضمن القا
خيار الخروج من البرنامج كأحد الخيارات المطروحة أمام مستعمل البرنامج في قائمة الخيارات 

  .،ويسمح هذا للتلميذ خيار ترك البرنامج في الوقت الذي يريد
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  اإلرشادات:العنصر السادس 
ان التوجيهات في هذا الجزء من البرنامج البد وان تخبر التلميذ ما المطلوب منه القيام   

ومن المهم أيضا بان تخبر مستعمل البرنامج ما المتوقع مشاهدته على الشاشة وكيف يمكن ان .به
  .ومن الممكن توضيح األداء او إعطاء أمثلة عليه في هذا الجزء من البرنامج.يسجل استجابته 

  
  المحتوى التعليمي للدرس:العنصر السابع

ريس الحقيقي وإعطاء الدرس للتلميذ يقوم الكومبيوتر في هذا الجزء من البرنامج بالتد  
تصمم كل .وحين التجهيز لهذه الفقرة ،فانه لمن المهم ان يعود مصمم البرنامج إلى تحليل األداء.

  .شاشة من الشاشات بحيث تخصص كل منها لتدريس هدف محدد
  جزء خاص تعليمي مصغر:العنصر الثامن

نامج فمثال ،قد يصادف التلميذ البد وان يتوفر هذا الجزء في أي جزء من أجزاء البر  
بعض الصعوبات خالل تعامله مع البرنامج ،فهنا يمكن للكومبيوتر التفرع إلى جزء تعليمي 

ويمكن للتلميذ  بعد ذلك متابعة .مصغر يعمل على إعادة تدريس المفهوم او مراجعته مع التلميذ
يمي المصغر قبل إعطاء برنامج ويمكن ان يستعمل الجزء التعل.البرنامج فيما يتعلق بنفس المفهوم

من نوع التمرين والممارسة من اجل إنعاش ذاكرة التلميذ وتجهيزه لبرنامج التمرين والممارسة 
وإذا كان أداء التلميذ متدنيا في االختبار القبلي فان هذا الجزء التعليمي المحض المصغر يمكن .

  .طلوبتقديمه للتلميذ قبل ان يقدم على العمل في البرنامج الم
  التغذية الراجعة:العنصر التاسع

يحتوي هذا الجزء والخاص بالتغذية الراجعة على تعليقات فيما يتعلق بما يقدمه مستعمل   
والبد ان تكون هذه التعليقات ايجابية بالنسبة .البرنامج من استجابات على فقرات البرنامج

 ،والبد من تجنب التعليقات لإلجابات الصحيحة ومشجعة حينما تكون االستجابات غير صحيحة
  .االزدرائية حيث أنها غير مالئمة للبيئة التربوية

  إعطاء تلميحات:العنصر العاشر
ونعني بذلك إعطاء التلميذ بعض التلميحات من قبل الكومبيوتر حينما يفشل هذا التلميذ   

 اإلجابة في إعطاء اإلجابة الصحيحة فتعمل هذه التلميحات على مساعدة التلميذ على إعطاء
الصحيحة ،وفي التعلم من اجل اإلتقان،فان التلميحات تعتبر جزء أساسي وتعمل على تسهيل تعلم 

  .المفاهيم بدرجة كبيرة
  حفظ السجالت:العنصر الحادي عشر

يمكن تصميم البرنامج بحيث يحتفظ بسجل لالستجابات الصحيحة واالستجابات   
لشاشة في أي وقت خالل البرنامج او يمكن ويمكن ان تظهر عالمة التلميذ على ا.الخاطئة
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والبرنامج المثالي يصمم بحيث يعمل على تتبع .تصميمها بحيث تظهر العالمة في نهاية البرنامج
وهذا مما يساعد .كافة الفقرات التي اخطأ بها التلميذ لكل مهارة او مفهوم يحتويه البرنامج 

بيتي تبعا ألنواع الفقرات التي اخطأ بها الكومبيوتر الن يقدم للتلميذ وصفة عالجية كواجب 
  .التلميذ

  االختبار البعدي:العنصر الثاني عشر
على الرغم من ان االختبار البعدي يعتبر اختياري،إال انه في البرامج التي من نوع   

التعليمي المحض يعتبر إجباري ،وان أسئلة االختبار البعدي البد ان تعمل بحيث تقيس أداء 
وء األهداف المحددة والبد ان تتضمن أسئلة مرجعية كمعيار يعتمد عليه في تقييم التلميذ على ض

  .ما تم تعليمه بعد االنتهاء من البرنامج
  الخروج من البرنامج:العنصر الثالث عشر 

ان الجزء الخاص بالخروج من البرنامج يسمح للتلميذ بترك البرنامج عند نقاط محددة   
نقاط هنا وهناك في البرنامج او يمكن وضعها بعد االنتهاء من ويمكن نشر هذه ال.بشكل مسبق 

  .جزء ما في البرنامج
  مراجعة ختامية:العنصر الرابع عشر

ان الجزء الخاص بالمراجعة الختامية يساعد التلميذ على التركيز على المفاهيم األساسية   
ومن . خالل هذا البرنامج التي تعرض لها البرنامج،ويخبر هذا التلميذ بشكل مبسط ما الذي تعلمه

المفيد ان نقترح على التلميذ بعض التطبيقات المتعلقة بالبرنامج الذي تم االنتهاء من دراسته لكي 
  .يقوم بها هذا التلميذ داخل الصف وخارجه

  الشاشة الخاصة بالنتائج:العنصر الخامس عشر
 بعد ان يختار التلميذ ان الجزء الخاص بشاشة النتائج يظهر عادة في نهاية البرنامج او  

يمكن ان تظهر شاشة النتائج عدد االستجابات الصحيحة او .الخروج من البرنامج او تركه 
الخاطئة او كالهما معا،والنسبة المئوية لإلجابات الصحيحة من الخاطئة،وتغذية راجعة فيما 

بين الحين شاشة النتائج يمكن ان تظهر ووحسب الرغبة ،،يتعلق بمجموع الفقرات الصحيحة 
  .واآلخر خالل العمل في البرنامج لتزويد التلميذ بآخر التطورات عن أدائه خالل البرنامج

  نصائح عالجية:العنصر السادس عشر
 التعليمي الكومبيوتري التلميذ بما هو مطلوب منه القيام به جيرشد هذا الجزء من البرنام  

رشادات على ضوء ما قام به التلميذ من أداء البد وان تقدم هذه اإل،وبعد االنتهاء من البرنامج 
  .في البرنامج
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  نهاية البرنامج :العنصر السابع عشر
ومن األفضل . يتضمن هذا الجزء تقديم الشكر بصفة رسمية للتلميذ لعمله في البرنامج   

  .ان نختتم البرنامج ببعض الصور والحركات التي تعبر عن انتهاء البرنامج 
  

 عناصر البرمجيات التعليمية تتشابه في عرض عيادات والخطيب  مع وبالتحليل نجد ان  
إضافات بسيطة تختلف لكل منهما وباطالع الباحثة على عدد من المراجع اختالف التسميات و

والدراسات نجد أنها تتفق أيضا مع العناصر التي ذكرت سابقا كما ان بعض الدراسات اهتمت 
وسائط المتعددة ومكونات إنتاج  البرنامج التعليمي  بوضع معايير عامة لجودة برمجيات ال

 كما فيومتطلبات الدعم الفني والتكنولوجي ومعايير استخدام البرنامج التعليمي 
  ) 171: 2005,إسماعيل(دراسة
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  مرحلة االستنساخ والتوزيع: ثالثا

كل من المحتوى وتتم عملية الفحص ل. فحص المنتج وضبطهتتم في هذه المرحلة   
 أو    للتأكد من خلوه من األخطاء الفنية أو آية أخطاء في المحتوىمجية والوظيفي للبر التعليمي

المشاركين وطريقة العرض و تتم مراحل الفحص والتصحيح على المستوى الداخلي للمنتجين 
 المنتج أو والمستوى الخارجي لبعض الفئات المستهدفة الستخدام ،في عملية التصميم والتنفيذ

ويمكن عمل عروض تجريبية على مراحل مختلفة و مستخدمين مختلفين  ،مشرفين وفنين آخرين
بعد ذلك يمكن عمل المنتج النهائي و إخراجه بالشكل لوبة ،وهداف المطللتأكد من تحقيق األ

المطلوب مثل وضعه على قرص مدمج أو على اإلنترنت أو على الشبكة الداخلية للمدرسة أو 
  . امعةالج
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  :تقويم البرمجيات التعليمية

  :التقويمتعريف 

هو الحكم على قيمة األشياء وهو الحكم على مدى نجاح اإلعمال والمنتجات وقد استخدم   
منذ كانت هنالك غايات يبتغي الوصول إليها للتقويم اإلنسان أساليب متنوعة وصور مختلفة 

تقدم الحضارة وتعقد أمور الحياة فكان من الضروري السعي لتوفير ،وآمال يسعى لتحقيقها ،ومع 
. الوقت والجهد والتعرف على المشكالت والمعوقات ابتغاء لمزيد من النجاح وذلك هو التقويم

  ) . 257: 1999,جرجس(
  

  : بأنه )274: 2003(خميسويعرفه 
باستخدام معايير محددة  بهدف عملية تقرير فاعلية وكفاءة التعليم والتعلم والحكم على جودتها "

  " إجازتها وتحسينها وتطويرها
  

إلى ان التقويم جزأ ال يتجزأ من عملية التعلم ومقوما أساسيا من ) 156: 2004(ويشير عيادات
مقوماتها ويعرف التقويم على انه الحكم على قيمة األشياء والموضوعات واألشخاص اعتمادا 

  .على معايير ومحكات معينة
  

 التعريفات السابقة أنها تتفق على ان التقويم إصدار حكم مستندا ظ الباحثة علىتالحو  
يمتد إلى التحسين ، ويستنفذ اقل وقت وجهد إلصدار الحكم ، ولمعايير او محكات محددة 

  . كما يشير تعريف خميسوالتطوير وال يقف فقط عند إصدار الحكم
  

 حول تبحوث التقويم تستهدف جمع البياناأما بالنسبة لتقويم البرمجيات التعليمية فان   
كفاءة البرمجيات والمنتجات التعليمية ، ثم استخدام هذه المعلومات التخاذ قرارات تتعلق بتحسين 
هذه البرمجيات أو المنتجات ،ويمكن القول أن العملية تستهدف في نهاية األمر تقرير كفاية 

  )103: 2002قنديل،(ماالتعليم والتعلم،والعمل على التطوير المستمر له
 

  :استنادا لما سبق يمكن تعريف تقويم البرمجيات التعليمية
هو جمع البيانات حول برمجية تعليمية ذات وسائط متعددة مصممة لتحقيق أهداف تعليمية "

بغرض االستفادة من تلك البيانات للحكم على مدى فاعلية هذه البرمجية ومناسبتها للغرض 
  ."المصممة من اجله
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هذه البيانات تتعلق بمعرفة األسس والمعايير التي تبنى عليها البرمجيات التعليمية ومن و  
  .ثم اتخاذ القرار حول مدى مطابقة هذه البرمجيات لألسس والمعايير الموضوعة

 
  :أسس التقويم الجيد للبرمجيات التعليمية

  : كما يلي)266: 1999( جرجسيعددها  تتحدد تبعا لها جودة هذا التقويم أسسللتقويم التربوي 

البد من أهداف واضحة ومحددة ،فبدون أهداف يكون التقويم عشوائيا :ان يكون التقويم هادفا -1
 .ال يساعد على إصدار اإلحكام السليمة

  
األهداف ( حيث يشمل كافة جوانب العملية التعليمية وأبعادها :ان يكون التقويم شامال -2

 ) قويم،نواحي النمو ،المحتوى ،األنشطة ،الت

  
بحيث يالزم العملية التعليمية من بدايتها والتخطيط لها حتى نهايتها :ان يكون التقويم مستمرا -3

 .ويستمر أيضا بعد التنفيذ لتطوير جوانب الضعف وتعزيز جوانب القوة

  
احترام شخصية المتعلم فال يشعر بان التقويم  يقوم على أساس:ان يكون التقويم ديمقراطيا  -4

 . او وسيلة للتهديدنوع من العقاب

  
يجب ان تتوفر مجموعة من الوسائل المستخدمة تتصف بالصدق والثبات :ان يكون علميا -5

 .والموضوعية

  
 بحيث يمكن التمييز بين مستويات المتعلمين ومراعاة الفروق الفردية :ان يكون التقويم مميزا -6

  
 هد والوقتيراعي التقويم االقتصاد في المال والج:ان يكون التقويم اقتصاديا -7

  
بحيث يكون هناك ترابط وتكامل وتنسيق :ان يعتمد التقويم على أساليب ووسائل متنوعة -8

 .بين هذه الوسائل لجمع البيانات للوصول إلى النتيجة المطلوبة
 

تنطبق على تقويم المواد التعليمية بما في ذلك التربوية  األسس وتشير الباحثة إلى ان هذه
  .وسبةالبرمجيات التعليمية المح
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  :أساليب تقويم البرمجيات التعليمية

يم جزأ ال يتجزأ من مراحل تصميم وإلنجاح البرمجية التعليمية يجب ان يكون التق  
عيادات (يم البرمجيات التعليمية هي عملية ذاتية نسبية إلى حد ما والبرمجية التعليمية حيث ان تق

البد من إتباع احد برمجيات التعليمية  وعند إجراء عملية التقويم والحكم على ال)280: 2004,
لقد " فيقول) 99 :2002(قنديل ويشير إلى هذه األساليب ، أساليب التقويم المتبعة عالميا اليوم 

  : صنف الباحثين أساليب تقويم البرمجيات في ثالث اتجاهات رئيسية يمكن تحديدها فيما يلي
 
علم وتهتم الدراسات التي تتبع هذا األسلوب التقويم من خالل دراسة اثر البرمجية في الت :أوال

بمقارنة تحصيل الطالب الذين درسوا باستخدام البرمجية بأقرانهم الذين درسوا بطرق 
  .أخرى

  
التقويم من خالل دراسة كفاءة البرمجية في التعليم وتهتم الدراسات التي تتبع هذا األسلوب :ثانيا 

هداف التعلم وذلك بمقارنة أداء الطالب بمعيار ببحث فاعلية البرمجية في تحقيق الطالب أل
  .التعلم المشتق من األهداف وفقا لألسس والمبادئ المتبعة في التعلم االتقاني

  
التقويم من خالل استخدام قائمة معايير وتهتم الدراسات التي تتبع هذا األسلوب بفحص  :ثالثا

 مواصفات معينة بها وهذه البرمجية فحصا دقيقا من قبل الخبراء او المعلمين لتحري
  ."المواصفات تكون مضمنة في قائمة معايير

  

بحث آثار البرمجية على تحصيل الطالب فقط أي ياألسلوب األول وترى الباحثة ان      
أما األسلوب الثاني فهو يبحث في تحقيق أهداف التعلم فقط  ،محدودية التقويم وبحث أثارها فقط

وستتبع الباحثة االسلوب الثالث حيث ستعتمد ة بمعايير محددة األسلوب الثالث يقارن البرمجيو
  .عملية التقويم على مقارنة تصميم البرمجية بالمعايير المحددة

  
  :وتستعرض الباحثة هنا معايير تقويم البرمجيات التعليمية التي توصل لها البحث العلمي  
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 معايير تقويم البرمجيات التعليمية :

في أشكال  لتعليمية ذات الوسائط المتعددة محتوى تعليميا مصاغاتتضمن البرمجيات ا  
ويصاغ هذا المحتوى في سياق متكامل من خالل ) نصوص مكتوبة وصور وأصوات(متعددة 

  )110: 2002قنديل ،(.أساليب فنية
  

 تقويم هذه البرمجيات يتطلب بالضرورة تناول عدة جوانب ،منها تشير الباحثة إلى انو  
محتوى التعليمي ذاته ،ومنها ما يتعلق بالتقنيات والجوانب الفنية الخاصة بالتصميم ما يتعلق بال

،والتفاعل بين المتعلم والبرمجية ،كذلك هناك ما يتعلق بعناصر أخرى إضافية يهتم بها 
التشويق والمتعة ،وسهولة االستخدام ،وضمان الجودة ،والعمل مع األجهزة :المستخدمون مثل

  . و مشكالت تقنيةدون ظهور أعطال ا
ويمثل تقويم البرمجيات التعليمية االلكترونية تحديا للمربين واألجهزة التعليمية مقارنة   

بتقويم المواد التعليمية التقليدية ،ويكمن السبب وراء ذلك فيما تقدمه البرمجيات من خبرات 
ائمين ببناء برامج تفاعلية ،وما تحتويه من أبعاد تعليمية متعددة ،األمر الذي يفرض على الق

استراتيجيات التدريس المستخدمة في تطوير :التقويم التركيز على جانبين في آن واحد ،هما
السياق التعليمي بالبرمجية ،والجوانب التقنية المتعلقة بتفعيل ادوار هذا السياق،وتسهيل تعامل 

 )Buckleitner,1999(.المستخدم مع مضمونه
 

يات العربية واألجنبية يتناول قضية تحديد معايير او عناصر وقد اهتم الباحثون في األدب  
كما ان منها ما ركز .من هذه األدبيات ما حددت معايير عامة للتقويم. تقويم البرمجيات التعليمية 

  .على تقويم أنواع محددة من البرمجيات
  

مت جامعة قا حيث )111: 2002،قنديل(  أورده ومن هذه الجهود التي بذلت في هذا الصدد ما
وتضمن فحص ،بناء معايير لتقويم البرمجيات التعليمية  ب1984عام  األمريكية Illinoisإلينوي 

  : الخصائص اآلتية للبرمجية
وتناول هذا الجانب عدة خصائص من أبرزها وضوح األهداف :األهداف التعليمية .1

  .،وانسجامها مع أهداف المنهج ومناسبتها للتعلم الذاتي
ل هذا الجانب عدة خصائص من أهمها مناسبة المحتوى لتحقيق األهداف ويتناو:المحتوى .2

ولمستوى الطالب ومناسبة مدة البرنامج لمستوى نضج المتعلمين ،وتوافر عناصر التشويق 
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والمتعة ،وتوافر التعزيز االيجابي المناسب ،فضال عن حيادية هذا المحتوى وبخاصة فيما 
 .يتعلق بالثقافة والجنس والعرق

ويتناول هذا الجانب عدة خصائص تتعلق بتوافر نظام تسجيل :ية العامة للبرمجية البن .3
استجابات الطالب، وكذا نظام التغذية الراجعة ومعالجة نقاط الضعف في التعلم ،ومرونة 
خصائص التشغيل بحيث تعمل البرمجية للتعلم الذاتي او للمجموعات الصغيرة ،كما يمكن 

 عن بعض الخصائص المتعلقة بسهولة تحميل البرمجية إظهار الصوت وإخفاؤه ،فضال
 .وتشغيلها

ويتناول هذا الجانب بيانات الناشر ،وتوافر أدلة التشغيل واالختبارات الورقية ،وما :التوثيق .4
 .يدرج من األنشطة اإلضافية ووسائل التعلم المساعدة

،وإمكانات إعداد ويشمل ذلك إجراءات الشراء ،وتوافر ضمانات الجودة : اعتبارات أخرى  .5
 .النسخ االحتياطية

 

 The Educational Software“كما اهتمت جمعية تقويم البرمجيات التعليمية     

Evaluation Consortium” في الواليات المتحدة األمريكية ببناء معيار لتقويم البرمجيات 
 Bitter & Wighton(التعليمية ،وانتهت إلى تضمين هذا المعيار الخصائص التالية 

,1987:pp. 8-9(   
  صحة المحتوى وخلوه من األخطاء العلمية واللغوية والمنطقية .1
المعالجة التربوية للمحتوى بشكل يجعل طريقة التعليم واضحة ومباشرة وسهل التحكم فيها  .2

 .مع االهتمام بالعمق المناسب والتدريبات واألمثلة الكافية

 من تجويد التعليم بشكل ال يتحقق من وسائط استغالل إمكانات الكومبيوتر لتمكين البرمجية .3
 .أخرى

 .إمكانية التكامل مع نشاطات الصف ،وتحديد دور المعلم في دعم البرمجية .4

 سهولة االستخدام والشعور باأللفة والصداقة  مع البرمجية .5

 .االرتباط المباشر بين البرمجية  ومحتوى المنهج .6

  التعلمالتفاعلية مع المتعلم  مع توفر  عوامل تحفيز .7

 توافر مستويات متنوعة من الصعوبة تناسب الفروق الفردية بين المتعلمين .8

 الخلو من األخطاء البرمجية وما يتعلق بها من أخطاء فنية .9

 إمكانية التحكم في العرض ،وسواء من حيث سرعته او تتابع المضمون .10

 لها قبول مدخالت المتعلمين ،وتقديم الرسائل والتغذية الراجعة المناسبة حو .11

 كفاية ألهداف والدقة في صياغتها .12
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 . على مبدأ الدافعية كشرط  التعلمقتوافر اإلثارة واالتفا .13

 وجود مسارات فرعية إلشباع حاجات التعلم لدى كل المستويات .14

دقة الوسائل الخاصة بالتغذية الراجعة السلبية عند قيام المتعلمين باإلجابات الخاطئة  .15
 .ند الحاجة عة،وتوفر وسائل مساعدة الالزم

 .إمكانية التعديل على المحتوى بواسطة المعلم .16

 حيادية المحتوى وعدم تحيزه لعرق او ثقافة معينة .17

 .توافر المواد اإلضافية الالزمة للمتعلمين وفاعلية هذه المواد للتعلم .18

 توافر أدلة شاملة ومنظمة وسهلة االستخدام من قبل المعلم .19

 وات لمسارات التعلم وأنشطته المختلفةمناسبة األلوان والصور والحركة واألص .20

 وضوح الخطوط واألشكال على الشاشة وحسن تنسيقها .21

توافر نظام إدارة للبرنامج يحقق فعالية أساليب رصد الدرجات وتحليلها بشكل يفيد تقدم  .22
 .الطالب في التعلم

  :عناصر تقويم البرمجيات التعليمية بما يلي) 142: 1995(ويحدد الحازمي
  وتتعلق باسم البرمجية ،والموضوع ،والناشر ،والسعر:ت الرئيسيةالمعلوما.1
  وتتعلق بالمعدات الالزمة للتشغيل ومواصفات ما يلزمها من ملحقات أضافية:المعلومات التقنية.2
العاب -ممارسة-نظام التأليف(ويشمل تصنيف البرمجية في احد األصناف :نوع البرمجية .3

  )أخرى-محاكاة–حل مسائل -تعليمية
ويشمل معايير الحكم على صحة المعلومات وقوائم المساعدة وتنسيق :محتوى البرمجية.4

  .المضمون على الشاشة
  .وتضم معايير الحكم على وضوح محتويات الشاشة وزمن عرض كل منها:التعليمات.5
ة طريقة التعليم وتشمل معايير تتعلق بمراعاة الجوانب االجتماعية والتفاعل والتغذية الراجع.6

  .والتقويم وقواعد التعليم او التدريب المتبعة
  
لبناء نظام لتقويم البرمجيات التعليمية وحدد خالله المنظومات ) 123: 2002(عمد قنديلكما 

منظومات الفرعية اللتقويم ،واشتملت القائمة على لالفرعية لهذا النظام سعيا إليجاد نظام متكامل 
  :اليةالت
المنظومة تهتم بالفحص المنطقي لبنية البرمجية ومدى  وهذه:الفحص الفني للبرمجية .1

 .االستفادة من إمكانيات الكومبيوتر ولغات البرمجة للوصول ألفضل مستوى بالبرمجية
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وتهتم هذه المنظومة بفحص بنية السياق التعليمي للبرمجية في :الفحص التربوي للبرمجية .2
والتعلم ،وكذلك مراعاة المحتوى ضوء األسس المستمدة من النظريات في مجالي التعليم 

 .ألهداف المنهج العامة والتفصيلية
 
 تهتم هذه المنظومة بتسجيل سلوك المتعلم بشأن انسيابية او سالسة :مالحظة أحداث التعلم .3

 .والمشكالت التي تواجههم أثناء التعلم,عملية التعلم بالبرمجية 
 
راء المتعلمين حول انسجامهم مع  تهتم هذه المنظومة بجمع أ:استطالع أراء المتعلمين .4

البرمجية ،واستفادتهم منها فضال عن انطباعاتهم حول مميزاتها وعيوبها ،وما تحققه من 
 .متعة أثناء التعلم

 
 تهتم هذه البرمجية بجمع أراء المثقفين وأولياء :استطالع أراء المثقفين وأولياء األمور .5

لذوق العام ،وعدم تعرضها لألمن النفسي األمور حول مدى انسجام البرمجية مع اآلداب وا
 .للمتعلمين ،ولقيم المجتمع 

 
وتهتم هذه المنظومة بجمع ما كتب من مقاالت :تحليل محتوى المواد اإلعالمية المنشورة .6

صحفية في المجالت والصحف ،او ما قدم في اإلذاعة او التلفزيون حول البرمجيات 
 وفق معيار يركز على االيجابيات والسلبيات في ،وتحليل محتوى المادة اإلعالمية المنشورة

 .البرمجية
 
تهتم هذه المنظومة بجمع البحوث :تحليل محتوى الدراسات والبحوث العلمية المنشورة .7

والدراسات المنشورة في الدوريات العلمية المتخصصة ،وتحليل محتوى هذه الدراسات وفق 
 .ةمعيار يركز على البنية التربوية والفنية للبرمجي

 
تهتم هذه المنظومة بالتحليل الكمي ،ودراسة حجم األثر :استقصاء نتائج التحصيل المعرفي .8

  .لنتائج تحصيل الطالب عقب التعلم باستخدام البرمجية ،وذلك في االختبارات المعرفية
 

أربعة معايير تفصيلية لتقويم البرمجيات التعليمية وكل معيار يضم  )332: 2003,الفار(ويذكر 
  :ن الخصائص كما يليعدد م

ويتضمن عدة خصائص تتعلق بالجوانب الفنية لبناء المحتوى :معيار خصائص المحتوى .1
تبني البرمجية نظرية تربوية تتعلق بالتعليم والتعلم،دقة :البرمجي وهذه الخصائص هي

المحتوى وسالمته العلمية،استخدام األنشطة التعليمية المناسبة ،وتناسب مقدار التعلم مع 
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قت المخصص له ،كذلك وضوح التسلسل والتتابع المنطقي لمحتوى المادة العلمية الو
،واالستخدام المناسب لألصوات والصور واأللوان ،وأخيرا ارتباط أسلوب العرض مع 

 .أهداف البرمجية

  
ويضم عدة خصائص تتعلق باستخدام المتعلم :معيار خصائص استخدام الطالب .2

ة االستخدام دون معرفة مسبقة بالكومبيوتر ،وتشجيع سهول:للبرمجية،وهذه الخصائص هي
الطالب على التعاون والعمل المشترك ،وإمكانية التشغيل دون الرجوع لتعليمات او أدلة 
،وتقديم تقارير متنوعة للطالب حول أدائه ،وتقديم التغذية الراجعة المناسبة ،فضال على 

 السالبة ،وكذلك إمكانية التحكم في سرعة االهتمام بالتغذية الراجعة الموجبة واختالفها عن
عرض المعلومات ،والتحكم في اختيار الدرس وتسلسل المادة العلمية ،وإمكانية الرجوع 
ألجزاء سابقة من الدرس للمراجعة ،ووجود نماذج وصيغ مختلفة للعرض ،ووجود عدة 

را إمكانية مستويات من الصعوبة ،ويضاف إلى ذلك سهولة قراءة النص على الشاشة وأخي
 .االستغناء الكامل عن المعلم

  
ويضم عدة خصائص تتعلق بمهام المعلم وهذه الخصائص :معيار خصائص استخدام المعلم .3

عرض األهداف التعليمية بوضوح ،وتكامل األهداف مع المحتوى ،والتحكم في صعوبة :هي 
ات او مواد إرشادية بعض الصياغات ،وإمكانية تغيير قوائم المفردات المستخدمة،وتوفير كتيب

مساعدة للمعلم ،وتحديد دور المعلم بوضوح ،وتقديم خطط للتدريس ،وتوفير أنشطة اثرائية 
 .للموهوبين،واخرى عالجية لبطيء التعلم ،كما توفر ملخص عن أداء الطالب 

 
ويضم عدة خصائص تتعلق بتشغيل البرمجية ،وهذه :معيار خصائص تشغيل البرمجية  .4

 الدخول والخروج من البرنامج ،ووجود دليل واضح لالستخدام سهولة:الخصائص هي
،ووجود ترابط بين الشاشة ومحتوى التعلم ،ووضوح المادة المعروضة ،وحسن تنسيقها 
،وسهولة االستخدام بشكل عام ،وسالمة اللغة ووضوح المعاني ،والتشغيل الجيد دون 

 .أعطال،واستغالل إمكانيات الكومبيوتر

بالبحث عن األسس التي يستند إليها الطالب ) 140: 2005(ن فرج والشرقاوي كما قام الباحثا
المعلم في انتقاء المعارف واألفكار المقدمة من خالل المواد التعليمية المستحدثة واستخدامها وفق 

تعليمية المواد والكتاب الكتروني،والتقنيات وأجهزة حديثة مثل االنترنت ،واألجهزة الرقمية، 
وقد تم وضع هذه المعايير تحت محورين إحداهما يتعلق بمعايير اختيار المواد ،مبرمجة ال
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المستحدثة واألخر يتعلق بمعايير استخدام تلك المواد وتحت كل محور مجموعة من البنود 
  :نوردها فيما يلي بإيجاز

  :معايير الحكم على اختيار المواد المستحدثة:أوال 

  ة بمحتوى الدرسارتباط المادة التعليمية المستحدث -

 توثيق البرامج التعليمية المتضمنة في المادة التعليمية -

 تضمن المادة التعليمية معلومات قيمة ومفيدة -

 اشتمال المادة العلمية على معلومات صحيحة ودقيقة -

 تضمين المادة العلمية لقضايا معاصرة -

 مراعاة المادة التعليمية لذاتية الفرد واحترام هويته -

 كتوبجودة النص الم -

 جودة الخط الفكري -

 جودة الصورة والصوت واأللوان  -

 جودة المنتج واألجهزة المستخدمة فيه -

 جودة اإلخراج -

 مناسبة المادة التعليمية لخصائص المتعلمين -

 سهولة لغة المادة التعليمية -

 الموازنة بين األصالة والمعاصرة -

 اتساق الصورة مع األلفاظ -

  
 

  :لمواد المستحدثةمعايير الحكم على استخدام ا:ثانيا

  مدى تشويق المادة التعليمية للمتعلمين ودفعهم نحو التعلم -

 مدى قدرة المادة التعلمية على استثارة عقول المتعلمين  -

 تسلسل عرض المحتوى وتسلسله -
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 سهولة التنقل بين المحتوى -

 سهولة الرجوع ألي جزء بعد عرضه -

 مناسبة حجم المادة لعدد المستفيدين منها -

 كانيات المادية المتاحة عند استخدام المادة التعليميةمراعاة اإلم -

 مدى واقعية المادة المستحدثة وبعدها عن الخيال -

 تنوع المؤثرات السمعية والبصرية عند العرض -

 الثبات النسبي لخطوات التشغيل واالستخدام -

 مناسبة زمن عرض المادة التعليمية -
 

ايير لتقويم البرمجيات تطور بشكل مما سبق تلخص الباحثة اهتمام الباحثين بوضع مع  
سريع يواكب سرعة تطور الحاسوب واستخدامه في مجال التعليم وتستنتج الباحثة ان اغلب 
اآلراء والنتائج التي توصلت إليها البحوث في وضع معايير تقويم للبرمجيات التعليمية تتمحور 

  :حول أربعة جوانب رئيسية مهمة وهي
  
l البرمجية من حيث المحتوى ،التسلسل ه يمكن التعرف على كفاءة من خالل : التعليميالجانب

  المنطقي للموضوعات،األنشطة المناسبة،التفاعل بين المتعلم والمحتوى
l يعد الشكل الخارجي للبرنامج من أكثر عوامل الجذب والتي يمكن قياسها من :  الفنيالجانب

اشة ،األلوان ،الصوت،الشكل البرمجية فنيا من حيث تصميم الشكفاءة ه التعرف على خالل
  ،النص

l عمل البرنامج على  يمكن التعرف على الكفاءة البرمجية من خالل :الجانب البرمجي
 .الحاسوب وخلوه من األخطاء البرمجية 

l المنهج ومحتواه العلمي ومستويات أهدافيعتبر توافق البرنامج مع : التربويالجانب 
 .أهم معايير التقويم والمتعلمين 

 

ف الباحثة انه يمكن تقويم البرمجيات التعليمية أثناء االستخدام من قبل المعلم خالل وتضي  
  : عملية التدريس بالبرمجيات التعليمية وتوضح ذلك كما يلي

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 38 

   : المعلم وتقويم البرمجيات
تتعدد ادوار المعلم عندما يقرر استخدام البرمجيات التعليمية في التدريس بحيث تمر بعدة   
التقويم المستمر فيما يلي وتتابع الباحثة ) 31: 2004(راها عبد المنعم وعبد الرازق يذكمراحل 

  :في كل المراحل
  :مرحلة اإلعداد :أوال

سبق استخدام الطالب الفعلي للكمبيوتر في مواقف تالمقصود بمرحلة اإلعداد هي تلك الفترة التي 
:  ومن أهم وظائف المعلم -برمجيات تعني هنا التخطيط للتدريس بال–التعليم بحجرات الدراسة 

-  
يالت الكهربائية وتجريب التأكد من سالمة جميع األجهزة وملحقاتها وسالمة التوص .1

 األجهزة 

توفير وتجهيز المواد الخام التي يحتاج الطالب إليها بمعمل الكمبيوتر كإمداد الطابعات  .2
 . المعلومات بأنواع األوراق الخاصة بها ، واألقراص التي تستخدم في تخزين

مراجعة البرمجيات التعليمية التي تستخدم في التعليم حتى يصبح المعلم علي ألفة بها  .3
ويتعرف علي كيفية االستفادة منها والتعامل معها ثم كتابة المالحظات وتحديد كيفية  
اإلفادة من البرمجيات في عملية التعليم كل حسب نوعها ونمطها ، فالبرمجيات التي من 

تدريب والمران تحتم علي المعلم القيام بالشرح األساسي وبرمجيات اللعب نمط ال
التعليمية تتطلب من المعلم أن يقرر متى وفي أي موقع من نقاط المنهج يستخدمها لتنمية 
مهارات معينة لدى التالميذ ، كما توجد بعض البرمجيات التي تحتوي علي االختبارات 

 وتشير الباحثة هنا ان هذه –ا في عملية االمتحانات فقط وهنا يمكن للمعلم أن يستخدمه
   .-لبرمجية قبل االستخدامل  المعلمالنقطة تعنى تقويم

 
 
  :مرحلة التشغيل :ثانيا

يتحدد دور المعلم في هذه المرحلة بمجرد أن تصل إليه أسماء المتعلمين الذين   
  -: لة سيمارسون العمل علي الكمبيوتر ومن أعمال المعلم في هذه المرح

 .تسجيل أسماء المتعلمين علي الكمبيوتر في المقررات التي سيقومون بتعليمها  .1

إعطاء اختبارات تسكين تتعلق بالمقرر موضوع الدراسة وذلك بهدف ما يعرفه كل متعلم  .2
علي حده وعادة تعرف هذه لعملية بتحديد المستوى ، وكل ما يقوم به المعلم في هذا الشأن 

 علي أجهزة الكمبيوتر كما يوضح الهدف من تالتي تشمل االختباراهو تحميل البرمجية 
االختبارات لتشجيع المتعلمين علي بذل أقصي جهد ممكن  للتعرف علي مستواهم الفعلي 
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وبعد أن ينتهي جميع المتعلمين يقوم المعلم بالحصول علي البيانات المتعلقة بما ينبغي أن 
 .يدرسه كل متعلم علي حده 

 بتوزيع البرمجيات التعليمية المختلفة علي الكمبيوتر ويقوم بتوجيه الطالب للعمل يقوم المعلم .3
علي الكمبيوتر الذي تتوافر عليه الدروس التي ينبغي عليهم القيام بدراستها وال ينتهي األمر  
بمجرد توزيع المتعلمين ، بل قد يتطلب األمر نقل متعلم من جهاز آلخر أو استبدال 

 تهي المتعلم من دراسته البرمجية إذا ان

قيام المعلم بمتابعة المتعلمين أثناء العمل علي أجهزة الكمبيوتر ويقوم بتقديم المساعدات  .4
الفردية لمن يحتاجها ، كما يقوم بتوجيه بعض الطالب لممارسة بعض األنشطة المختلفة تبعا 

 .لظروف كل متعلم علي حده 
 

حلة التنفيذ من تقويم تفاعل المتعلم مع البرمجية البد للمعلم أثناء مروتشير الباحثة انه   
 ،وتصف هذه النقطة بأنها تقويم المعلم للبرمجية أثناء ،ومدى استفادته من األنشطة المصاحبة لها

  .االستخدام
  

  :مرحلة ما بعد التشغيل :ثالثا
تجميع البرمجيات التعليمية التي تكون علي هيئة أقراص من أجهزة الكمبيوتر ووضعها  .1

  .ي مكانها المخصص لهاف
التأكد من توقف جميع أجهزة الكمبيوتر وفصل التيار الكهربي عنها وإعادتها إلي  .2

  .وضعها الطبيعي والتخلص من أي مخلفات 
قد يقوم المعلم بطباعة معلومات متعلقة بأداء الطالب الذين انتهوا من العمل علي  .3

ة هذه المعلومات وتفسيرها وتحديد الكمبيوتر في هذا اليوم أو في نهاية األسبوع ودراس
 .ما ينبغي أن يكلف به كل متعلم علي حدة طبقا لمستوى أداؤه الفعلي 

 
من التأكد بالتقويم الختامي من مدى تحقيق الطالب للمعلم وتضيف الباحثة انه البد   

وهل  يساعده على تحديد مستوى البرمجية  ،وهذالألهداف المنشودة من البرمجية التي استخدمها
أم ال ،وتعتبر الباحثة هذه النقطة هي تقويم المعلم للبرمجية بعد يستخدمها في مرات قادمة 

  .االستخدام
  

 ان دور المعلم في عملية التدريس بالبرمجيات يتضمن تستنتج الباحثةمما سبق   
ويمتد ،يذ عملية تقويم للبرمجيات التعليمية في كل من المراحل ابتداء بمرحلة التخطيط وأثناء التنف
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إلى ما بعد التنفيذ كما يتطلب من المعلم ان يكون موجها ومرشدا للمتعلمين الستخدام برمجيات 
التعلم الذاتي المناسبة والهادفة وتكون تكميل وإثراء للمحتوى التعليمي في المدرسة وكذلك إذا 

 المتعلم في ونصح،عرض عليه احد المتعلمين برمجية يستطيع تقويمها والحكم على فاعليتها 
ويقنع المتعلم بإمكانيات المعلم ،وهذا كله يمنح المعلم الثقة بنفسه ،فاعلية استخدامها من عدمه 

معلم ولهذه األسباب وغيرها كان البد من التركيز في برامج إعداد معلم التكنولوجيا او ،وقدراته 
 .للبرمجيات التعليميةالحاسوب على نتاج ان يكون المعلم مرشدا وموجها ومقيما للمتعلمين و

 
 مهارات تقويم البرمجيات التعليمية:

:مفهوم المهارة  
:تتعدد اآلراء في األدبيات التربوية حول مفهوم المهارة  وهنا نورد بعض هذه التعريفات للمهارة  

 
 "1997،عجيز(. "األداء المتقن الذي يعبر عن معرفة وقد يكون لفظيا او حركيا او عقليا :

342( 

  
 الوصول بالعمل إلى درجة اإلتقان تيسر على صاحبها " بأنها) 465: 1998( راشد ويعرفها

أدائها في اقل ما يمكن من وقت وبأقل ما يمكن من جهد مع تحقيق األمان وتالفي األضرار 
 ".واألخطار 

 
 " وسرعة وبأقل جهد ممكن) إتقان(تعني ان يؤدي الفرد العمل المطلوب منه بدقة". 

 )62 :2002،الهويدي (

  القدرة على انجاز المهام  واألنشطة بسرعة ودقة وإتقان"يعرف حسن المهارة بأنها ". 

 )7: 2005حسن،(

 قدرة الفرد على عمل ما بدرجة عالية من السرعة واإلتقان وقد " )53: 2007 (يعرفها عابد
 ."يكون هذا العمل لفظيا او حركيا او عقليا

  

ا عمل بشكل عام دون تحديد طبيعته كما جاء تحدثت بعض التعريفات عن المهارة بأنه  
في تعريف الهويدي وراشد ،بينما حصرها حسن في المهام واألنشطة أي القدرة الحركية ،وكان 
تعريف عجيز أكثر وضوحا حيث حدد ان المهارة يمكن ان تكون عمل عقلي او حركي او 
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تعني االنجاز بسرعة وإتقان على ان المهارة اشتركت التعريفات وتشير الباحثة إلى ان . لفظي
  .وسهولة

  
  : التقويم حيث تعرفها الباحثة بأنهاسبق نستطيع استنباط مفهوم لمهارةومما 

معايير محددة وتتم عملية الحكم وفقا ل على الحكم على األشياء او الموضوعات الفردقدرة "
  ."بسرعة ودقة وبأقل جهد ممكن

  
  :رمجيات التعليمية بأنهاوبالتحديد تعرف الباحثة مهارة تقويم الب

هي قدرة الطالبة المعلمة على إصدار حكم على البرمجيات التعليمية وفقا لمعايير تقويم "
البرمجيات بحيث يكون التقويم بصورة شاملة وموضوعية لكل ما يتعلق بالبرمجية من حيث 

وتتم ،  مع المتعلم ،التقويم ،التفاعل) التشغيل(تحليل البرمجية ، التصميم الفني لها، التنفيذ 
   ".عملية الحكم بسرعة ودقة وبأقل جهد ممكن

  
 

: 2007،عابد(ومن الجدير بالذكر هنا ان المعرفة متطلب ضروري الكتساب المهارة   
وسواء كانت هذه المهارة لفظية او حركية او عقلية البد ان تسبقها المعرفة حتى يؤدي ) 53

لباحثة على تزويد المتدربات بالمعرفة من خالل وحدة وإتقان لذلك حرصت ا،الفرد عمله ببراعة 
ويؤيد ذلك أبو  ،تعليمية تتضمن معرفة علمية حتى تتمكن المتدربات من امتالك مهارة التقويم

  :هاشم حيث يقول ان المهارة يمكن قياسها من جانيين
ئق علمية ويتم قياسه تحريريا بالورقة والقلم ،والتي تتناول معظمها حقا :الجانب المعرفي •

  .متعلقة بالمهارة والعمل المراد انجازه لدى األفراد
ويقاس أداء الفرد للخطوات التي تؤدي به إلى انجاز العمل  ):العملي(الجانب األدائي •

المطلوب منه بمهارة ،ويكون الحكم على هذا الجانب على صحة ودقة األداء في كل 
 )155: 2004,أبو هاشم.(خطوة

  
ـ وهي  معايير التصميمثة في هذه الدراسة لقياس مستوى اكتساب ولذلك تستخدم الباح  

 معرفيا وبطاقة تقويم يتم ااختبارالجزء المقصود من مهارة التصميم الذي تريد الباحثة قياسه ـ 
  . في تقويم البرمجيات التعليمية عملياالطالباتمن خاللها قياس أداء 
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

  
  
  
  

  .التعلیمیةبرمجیات البتصمیم   دراسات  تتعلق: ولالمحور األ
  

   .بتقویم البرمجیات التعلیمیة دراسات تتعلق :المحور الثاني 
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  الفصل الثالث 
  الدراسات السابقة

  
  

يتضمن هذا الفصل مجموعة من الدراسات السابقة ذات العالقة بالدراسة الحالية وذلك من خالل 
  . البرمجيات التعليمية قويم البرمجيات التعليمية والثاني يتعلق بتبتصميم األول يتعلق ن محوري

  
  دراسات تتعلق بتصميم  البرمجيات التعليمية: المحور األول

  )2007(دراسة عقل. 1
هدفت الدراسة إلى تنمية مهارات تصميم اإلشكال المحوسبة وقام ببناء برنامج محوسب عبر 

 طالبة من طالبات تكنولوجيا 19تدريس المهارات وكانت عينة الدراسة شبكة االنترنت ل
المعلومات في الجامعة اإلسالمية واتبع الباحث المنهج التجريبي واعد أدوات للبحث تتمثل في 
اختبار تحصيلي لقياس تحصيل الطالبات وبطاقة تقييم لقياس مهارات التصميم وأشارت نتائج 

  :الدراسة إلى
لة احصائية بين متوسط درجات الطالبات في المهارات األدائية قبل إجراء وجود فروق دا -1

  .التجربة وبعدها لصالح البرنامج
وجود فروق دالة بين متوسط درجات المهارات المعرفية لتصميم األشكال المحوسبة قبل  -2

 .وبعد التطبيق لصالح التطبيق البعدي

  
  )2006(دراسة غانم. 2

ر إنتاج وتوظيف برامج الوسائط المتعددة والتعرف على اثر توفر هدفت الدراسة لتحديد معايي
هذه المعايير في برامج الوسائط المتعددة على التحصيل في المدارس ،وقد استخدم الباحث 
المنهج الوصفي التحليلي إلعداد قائمة معايير إنتاج وتوظيف برامج الوسائط المتعددة والمنهج 

ائط متعددة وفق المعايير التي توصل إليها الباحث حيث أجريت التجريبي لدراسة اثر برنامج وس
 طالب وطالبة من الصف الثالث اإلعدادي للعام الدراسي 48التجربة على عينة مكونة من 

 للمجموعة 24 للمجموعة الضابطة و24 تم تقسيمهم إلى مجموعتين بواقع 2005/2006
 أراء مجموعة من األساتذة وأخصائيي التجريبية ،وكانت أدوات الدراسة استبيان الستطالع

تكنولوجيا التعليم للتوصل إلى قائمة المعايير واختبار تحصيلي مرتبط بموضوع برنامج الوسائط 
  :المتعددة المعد وفق المعايير،وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية
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 بند 81قائمة محكمة لمعايير إنتاج وتوظيف برامج الوسائط المتعددة من ثالث محاور و -1
  . هي التصميم التعليمي والتصميم الفني وتوظيف برامج الوسائط المتعددةةوالمحاور األساسي

وجود فروق دالة إحصائيا  بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة  -2
في التطبيق القبلي ) العرض الجماعي لبرنامج الوسائط المتعددة من إنتاج الوزارة(السائدة
دي لالختبار لصالح التطبيق البعدي ويرجع األثر االساسي الستخدام برنامج الوسائط والبع

 .المتعددة بغض النظر عن إتباع المعايير او ال

وجود فروق دالة إحصائيا  بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية التي تدرس بالبرنامج  -3
 التحصيلي لصالح التطبيق البعدي في التطبيق القبلي والبعدي لالختبار) المعد وفق المعايير(

 .ويرجع األثر االساسي الستخدام برنامج الوسائط المتعددة المعد وفق المعايير

وجود فروق دالة إحصائيا  بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية  -4
الساسي  في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية ويرجع األثر ا

 لمعايير التي اتبعت في إنتاج وتوظيف البرنامجل

  
  )2006(دراسة الطاهر . 3

تحديد أنسب مكان لوضع الصورة الثابتة والصورة المتحركة مع النص هدفت الدراسة إلى 
ولتحقيق على التحصيل الدراسي للطالب في برامج الكومبيوتر التعليمية المكتوب في إطار واحد 

ووفقاً لهذا التصميم أعدت الباحثة البرامج  التصميم التجريبيخدمت الباحثة هدف الدراسة است
  :التالية

   والصورة المتحركة في يسار اإلطاربرنامج توضع فيه الصورة الثابتة في وسط اإلطار، * 
 برنامج توضع فيه الصورة المتحركة في وسط اإلطار، والصورة الثابتة في يسار اإلطار* 

يه الصورة الثابتة في أعلى يسار اإلطار ، والصورة المتحركة في أسفل يسار برنامج توضع ف* 
  اإلطار

برنامج توضع فيه الصورة المتحركة أعلى يسار اإلطار، والصورة الثابتة في أسفل يسار * 
  اإلطار

 طالب من طالب الفرقة األولى 120عبارة عن عينة عشوائية مكونة من وكانت عينة البحث 
، تم 2006/ 2005يا التعليم بكلية التربية النوعية بالزقازيق للعام الجامعي شعبة تكنولوج

 طالب لكل مجموعة ،واعدت الباحثة أدوات 30 بواقع تقسيمهم إلى أربعة مجموعات تجريبية
لى أهم عاستبيان يعرض على المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم للتعرف للبحث وهي 

لتعرف على مدى  لاختبار تحصيلي والطالب بعد دراستهم للبرامجاألهداف المطلوب أن يحققها 
 . تحصيل الطالب للجوانب المعرفية للبرامج
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عند تصميم واجهة تفاعل متعددة الوسائل ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أنه 
ة تحتوي على نص مكتوب وصورة ثابت) لبرمجية تعليمية تستهدف التحصيل الدراسي للطالب(

وصورة متحركة، يوضع النص في جهة اليمين والصورة المتحركة أعلى اليسار والصورة 
 عند تصميم أسس علم النفس الفسيولوجي وأوصت الباحثة بضرورة مراعاة الثابتة أسفل اليسار

االهتمام بتصميم وتطوير برامج التعليم الفردي وفقاً البرامج الكومبيوترية التعليمية وكذلك 
  .معايير التي توصلت إليها نتائج الدراسات والبحوث التربوية في هذا المجاللألسس وال

http://www.elearning.edu.sa/forum/showthread.php?t=1104  
  )2006(دراسة صالح. 4

هدفت الدراسة إلى التوصل إلى المعايير الفنية والتربوية التي في ضوئها يتم تصميم برامج 
ات لذوي صعوبات التعلم وإنتاج نموذج للبرنامج،واعتمد الباحث الحاسوب الذكية في الرياضي

  :المنهج الوصفي التحليلي للتوصل إلى المعايير واستخدم الباحث األدوات التالية
استبانه موجهة لمعلمي الرياضيات ومقابلة مع أخصائيي صعوبات التعلم واستبانه موجهة لخبراء 

م البرنامج بعد إعداده ،وقد قام الباحث بعرض استبانه لتحديد معايير البرنامج واستمارة لتقوي
 من معلمي الرياضيات ومقابلة أخصائيين من مدرستي السعودية االبتدائية واألمير نايف 25على 

االبتدائية من مديرية الباحة ،ويعتمد البحث حساب النسب المئوية لتحليل آراء المعلمين وتوصل 
  : أبعاد رئيسية الباحث إلى قائمة معايير من ثالث

  معايير مرتبطة باألهداف التعليمية للبرنامج -1
 معايير مرتبطة بتنظيم المحتوى العلمي -2

 معايير مرتبطة بأداء المتعلم وتفاعله مع شاشة الحاسوب -3

  .ثم قام الباحث بإنتاج البرنامج في ضوء هذه المعايير وتقييمه باستخدام استمارة التقييم
  

  )2003(دراسة طوالبة والشبول . 5
إلنتاج ) اللون ، الخط ، والشكل(هدفت الدراسة إلى إعداد قائمة بمعايير عناصر التصميم الفني 

البرمجيات التعليمية والى قياس مدى معرفة المختصين في إنتاج البرمجيات التعليمية بهذه 
  .المعايير وممارستهم لها

 التعليمية في مديرية الحاسوب وتكون مجتمع الدراسة من جميع المختصين في إنتاج البرمجيات
) 74(التعليمي ومديريات التربية والتعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم األردنية  وبلغ عددهم 

  .مختصا)31(مختصا ، وقد تم اختيار العينة بطريقة عشوائية حيث بلغ عدد أفراد العينة 
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 الفني إلنتاج البرمجيات التعليمية  قائمة بمعايير التصميماعد الباحثانولتحقيق هدف الدراسة 
ورتبت في ثالثة مجاالت هي اللون والخط والشكل وتم وضعها ضمن استبانه لقياس مدى 

  معرفة معايير عناصر التصميم الفني للبرمجيات التعليمية وممارستها من قبل المختصين 
لمعايير عناصر التصميم وأشارت النتائج إلى ان معرفة المختصين في إنتاج البرمجيات التعليمية 

  .الفني وممارستهم لها كانت متوسطة 
  
  )2003(دراسة إسماعيل . 6

هدفت الدراسة إلى التحقق من فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارات الطلبة المعلمين في تصميم 
وإنتاج برامج تعليمية ذات تقنية متطورة في ظل التعليم المبرمج وإبراز أهمية التدريب العملي 

  .لمصاحب للتثقيف المهني قبل الخدمة وأثنائهاا
وقد قام الباحث بإعداد برنامج مقترح يستخدم الخرائط االنسيابية في برنامج العروض العملية 
لشرائح البوربوينت لتصميم وإنتاج برامج التعليم المبرمج وتمثلت أدوات البحث في إعداد اختبار 

لتربية في مهارات التصميم ،وتمثلت عينة البحث في تحصيلي وبطاقة تقييم لمستوى طالب كلية ا
عينة عشوائية من طالب كلية التربية بجامعة الكويت المسجلين في مقرر الحاسوب في التربية 

فاعلية البرنامج ،وأثبتت النتائج  طالبا وطالبة وتبنى هذا البحث المنهج التجريبي 20وبلغت 
قبلي وبعدي وكان ذلك على مجموعة واحدة لتعليمية في تنمية مهارات تصميم البرامج االمقترح 

  .وطبقت بطاقة  تقييم المهارات على البرامج التي أنتجها الطالب في صورتها النهائية،
  
  )2000(خميس. 7

هدفت الدراسة لتحديد معايير دقيقة وشاملة لتصميم نظم الوسائل الفائقة وإنتاجها واستخدمها 
حث المنهج الوصفي التحليلي في عرض البحوث والدراسات ولتحقيق هدف البحث استخدم البا

ومن ثم عرضت قائمة المعايير الناتجة على عينة , السابقة وتحليلها واستخالص المعايير منها 
 أستاذا وخبيرا من المهتمين بالموضوع ،وتوصلت الدراسة إلى قائمة 20البحث التي تكونت من 

درج تحت كل منهما مجموعة من البنود الفرعية وهما معايير تنقسم إلى معيارين رئيسيين ين
  .معايير علمية وتربوية ومعايير تصميم فنية

  
  )1988(دراسة كينزي وسليفان . 8

معرفة فاعلية استخدام  محوسب يتحكم بالمتعلم وبرنامج تعليميتصميم هدفت الدراسة إلى 
 ،وقد تكونت عينة الدراسة من على التحصيل) المتحكمة بالمتعلم (برمجيات التعليم المحوسبة 

وأشارت ، طالب من طالب الصف الثامن حيث اتبع الباحثان المنهج التجريبي في دراستهما 98
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النتائج إلى ان الطالب الذين درسوا بطريقة برنامج التحكم بالمتعلم قد حصلوا على نتائج اعلي 
على سير البرنامج وقد كانت من الطالب الذين درسوا بطريقة التي يكون فيها الطالب مسيطرا 

النتائج العامة للدراسة ان يعطى الطالب تحكم فردي محدود على تعليمات الدراسة بالحاسوب مما 
عره بأهمية الوقت يشعر الطالب بتقدمه واالنجاز االيجابي مما لو كان مسيطر عليه وكذلك يش

ي المناهج للتحكم بالطالب وأوصى الباحثان بضرورة إجراء برمجيات دراسية فأثناء الدراسة ،
  .وذلك حسب ما تتطلبه المادة

  :تصميم البرمجيات التعليميةالمتعلقة بدراسات التعقيب على 
  :الهدف من الدراسة •
 ،) 2007(بعض الدراسات ركزت على معايير التصميم من الناحية الفنية منها دراسة عقل .1

 .)2003(دراسة طوالبة والشبول  ، و)2006(ودراسة الطاهر

دراسة ،و) 2006(هدفت بعض الدراسات لتحديد معايير فنية وتربوية مثل دراسة صالح .2
 .) 2000(خميس

) 2006(هناك دراسات ربطت بين معايير التصميم او اإلنتاج والتوظيف منها دراسة صالح .3
 .) 2000(دراسة خميس ، و)2006(ودراسة غانم 

 ، )2007(يم مثل دراسة عقلبعض الدراسات اهتمت ببناء برامج لتنمية مهارات التصم .4
  .) 2003(دراسة إسماعيل و

اهتمت عدد من الدراسات ببناء برمجيات وفقا للمعايير المستنبطة وتجريب هذه البرمجيات  .5
غانم دراسة و،) 2006(الطاهردراسة و،) 2006(للتحقق من مدى فاعليتها مثل دراسة صالح

 )1988(دراسة كينزي وسليفان   ،و)2006(

  :ةمنهج الدراس •
تبنت معظم الدراسات المنهج الوصفي التحليلي لتحديد معايير تصميم البرمجيات او إنتاجها  .1

و دراسة طوالبة والشبول  ،)2006(و دراسة غانم،) 2006(صالح دراسة او توظيفها منها 
  .)2000(دراسة خميس ،و) 2003(

معايير او لتنمية تبنت بعض الدراسات المنهج التجريبي لتجريب البرامج المعدة وفقا لل .2
دراسة و،) 2006(ودراسة صالح  ،)2007(عقلدراسة مهارات التصميم منها 

 دراسة كينزي  ،و) 2003(دراسة إسماعيل و ،) 2006(دراسة غانم ،و) 2006(الطاهر
 )1988(وسليفان 
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  :عينة الدراسة •
لى المعايير بعض الدراسات على أخصائيي تكنولوجيا التعليم او المعلمين للوصول إ اعتمدت .1

دراسة و،) 2006(ودراسة الطاهر ،) 2006(الصحيح للبرمجيات مثل دراسة صالح
 .) 2000(خميس ، ودراسة )2003(و دراسة طوالبة والشبول   ،)2006(غانم

استخدمت بعض الدراسات عينة من الطلبة في مرحلة اإلعداد المهني لتدريبهم على مهارات  .2
 .)2003(دراسة إسماعيل  ،و)2007(لالتصميم للبرمجيات منها دراسة عق

استخدمت بعض الدراسات التجريبية عينة من الطلبة في مراحل تعليمية مختلفة لتجريب  .3
دراسة ،و) 2006(ودراسة غانم،)  2006(البرنامج المعد وفق المعايير مثل دراسة الطاهر 

 .)1988(كينزي وسليفان 

  :راسةأدوات الد •
دراسة  لتحليل آراء الخبراء والوصول إلى المعايير منها استخدمت بعض الدراسات االستبانة .1

ودراسة طوالبة   ،)2006(غانم دراسة و،) 2006(دراسة الطاهر ،و) 2006(صالح 
 .)2000(دراسة خميسو  ،)2003(والشبول 

 لمهارات تنميةاستخدمت بعض الدراسات بطاقة تقييم للبرامج المعدة ضمن المعايير او  .2
  .)2003(دراسة إسماعيل  ،و) 2006(ودراسة صالح ،)2007(قلالتصميم مثل دراسة ع

الدراسات التجريبية استخدمت االختبار لقياس الجانب المعرفي الستخدام البرامج المعدة وفق  .3
دراسة  ،و)2007(المعايير او لتحديد مدى اكتساب مهارات التصميم منها دراسة عقل 

  .) 2006(غانم دراسة و) 2006(الطاهر 

  :لدراسةنتائج ا •
المعايير التي تستند إليها الدراسات ولكنها تتفق في بعدين رئيسيين هما معايير التصميم  تنوع .1

  .الفني للبرمجية والخصائص التربوية للبرمجية
 أثبتت البرامج المعدة وفق المعايير فاعليتها في تحقيق الهدف الموضوعة من اجله .2

 .الحاسوبيةبرمجيات الاستخدام أثبتت الدراسات اكتساب مهارات التصميم بفضل  .3

  
اتفقت الدراسة الحالية مع هذه الدراسات في استخدام المنهج التجريبي لتنمية المهارات ،كما 
اتفقت على استخدام االختبار كأداة لقياس الجانب المعرفي من المهارة ،وبطاقة التقييم لقياس 

معلمين أثناء (عينة من طلبة الجامعة الجانب العملي من المهارة ،وقد اختارت الدراسة الحالية 
  ).اإلعداد المهني 
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  دراسات  تتعلق بتقويم البرمجيات التعليمية:المحور الثاني
  )2007(دراسة محمد.1

هدفت الدراسة إلى هدفين أساسين، أولهما إجراء تقويم لبعض البرامج الحاسوبية الشائعة في 
هداف محاولة استخالص بعض المعايير األساسية مجال تعليم العربية لغير العرب، وثاني هذه األ

التي تستخدم في تقويم البرمجيات الحاسوبية حتى يتسنى للباحثين االستفادة منها عند إعداد برامج 
واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وتوصل الباحث إلى قائمة مماثلة في مجال التعليم  

على أربعة من البرامج الحاسوبية التي اختارها الباحث ت طبق معيارا 23 المعايير التي بلغت من
 ثم  يلخّص الباحث ما توصل إليه من نتائج في جدول مقارناً فيه بين ،عينة لهذا البحث

  .  مواصفات البرامج األربعة موضوع الدراسة
   
  )2007(دراسة يانغ وتشان . 2

 هذه االنجليزية على مواقع الويبلم  وضع مجموعة من معايير التقييم لتعإلى الدراسةتهدف هذه 
فعالة المصممي الويب في تصميم مواقع الويب و االنجليزية ساعد معلميتالمعايير يمكن ان 

 للكشف عن المواقع المالءمه تقويم إجراء توجيه المتعلمين في أيضا ها ويمكناالنجليزيةلدورات 
ثالث قام الباحثين ب  الدراسةق هدفلتحقي. االنجليزيةوالموثوقه الستخدامها في زيادة قدرة 

 استعراض شامل للمراجعخالل  من األولية مجموعة من المعايير إنشاء) أ: (مراحل  
 مقابالت مع المعلمين إجراء عن طريق األوليةمعايير التقييم وتحسين ) ب( ، والدراسات السابقة

. لمعايير ل الصيغة النهائية ووضعالمعايير  صحةالتحقق من ) ج(في أثناء الخدمة والمتعلمين ، 
  .وكانت النتائج قائمة من المعايير تضم عدة بنود 

     http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp 
  

  )2005(دراسة فرج والشرقاوي. 3
واد المستحدثة  في مجال هدفت الدراسة إلى تحديد المعايير التي يمكن في ضوئها الحكم على الم

التربية اإلسالمية ومدى وعي الطالب بهذه المعايير وهدفت أيضا لمعرفة فاعلية برنامج مقترح 
  .لتنمية وعي وقدرة الطالب في تطبيق معايير الحكم على المواد المستحدثة

لسلطنة وتكون مجتمع الدراسة من طالب كلية التربية شعبة التربية اإلسالمية بصاللة التابعة 
طالب الفرقة الرابعة لشعبة التربية اإلسالمية ،واستخدم من  طالب 30عمان وكانت العينة 

الباحثان المنهج الوصفي التحليلي في تحديد المعايير الالزمة لتقويم المواد التعليمية المحوسبة 
ايير وتطبيقهم والمنهج التجريبي في التعرف على اثر البرنامج المقترح في تنمية الوعي بهذه المع

لهذه المعايير وبطاقة مالحظة لمعرفة مدى تطبيق الطالب ،واستخدم الباحثان استبانه لتحديد لها 
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وكانت من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ، بها عند الطالبلمعايير ومقياس للوعي ا
 ،كما مواد المستحدثةتحديد قائمة معايير الختيار المواد المستحدثة وقائمة معايير الستخدام ال

  .اثبتت النتائج فاعلية البرنامج المقترح في تنمية الوعي بهذه المعايير
  
  )2004(دراسة المجالي . 4

في تدريس منهج   )Action Pack(هدفت الدراسة إلى تقويم فعالية دورات البرنامج الحاسوبي
رك وتكونت عينة الدراسة اللغة االنجليزية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في محافظة الك

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  معلما ومعلمة ممن تلقوا تدريب في البرنامج 308من 
وقد أشارت النتائج إلى تدني فعالية الدورات التدريبية أما وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانه ،

  .طةبالنسبة لفعالية البرنامج فقد تبين ان درجة فعاليته متوس
   
   )2004( دراسة خايت  وكشتار. 5

هدفت الدراسة إلى تقييم فاعلية برنامج الوسائط المتعددة التفاعلية في توضيح تجويف األسنان 
 طالبا من كلية 62مقارنة مع استخدام الطريقة االعتيادية وقد اختار الباحثان عينة مكونة من 

ية طبقت عليها أداة الدراسة المتمثلة طب األسنان قسمت إلى مجموعتين ضابطة واخرى تجريب
 فقرة واستبانه لتحديد اتجاهات الطالبات وبطاقة مالحظة 24في اختبار تحصيلي مكون من 

لقياس المهارات التدريبية التي اكتسبها الطلبة وتوصلت الدراسة لوجود فروق دالة احصائية 
  .لصالح المجموعة التجريبية وكذلك الحالة بالنسبة لالتجاهات

  
  )2003(دراسة الجريوي . 6

اإلعداد المهني   مقرر مقترح لتقويم البرمجيات التعليمية ضمن إطارلبناء هذه الدراسة هدفت
للمعلمة لدى طالبات كليات البنات، ومن خالل إجراءات الدراسة ومنهجيتها القائمة على التحليل 

وذلك , ة للتحليل وجمع البياناتكطريقة مناسبالمقابلة الوصفي حيث اعتمدت الباحثة على طريقة 
وضع تصور كامل للمقرر المقترح محاورة عدد من المختصين وفي ثالث حلقات تم من خاللها 

بعد تحليل دقيق للنتائج وترتيب منظم من مجموعة خبراء مختصين في مجال طرائق التدريس 
  . ومجال وسائل وتقنيات التعليم ومجال الحاسب ونظم المعلومات

  
  )2002(ة قنديل دراس. 7

هدفت الدراسة إلى تحليل نظام تقويم البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة المستخدمة  في 
مجال تعليم العلوم واالعتماد على نتائج التحليل لتصميم نظام متكامل لتقويم تلك البرمجيات وقد 
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التها مع ما يحيط بها استخدم الباحث منهج النظم الذي يقوم على تحليل الظاهرة وبحث تفاع
فضال عن معرفة أجزائها ومكوناتها والتفاعالت فيما بين هذه المكونات وتوصلت الدراسة من 
خالل تحليل نظام تقويم البرمجيات التعليمية في مجال العلوم إلى وجود ثمان منظومات تمثل 

  .عناصر النظام وبناءا على ذلك قام الباحث ببناء نظام تقويم  
  
  )2001(نيومان وجونسون وويب  دراسة. 8

هدفت الدراسة لتقويم استخدام الحاسوب وبرمجياته في العملية التعليمية وتدعيمها لعملية التعلم ، 
عينة وزعت على  واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وكانت أداة البحث استبانه

ينجتن ،اوستين ،دينفر (ليات  طالبا وطالبة من طلبة المستوى األول في أربع ك1652الدراسة 
في خدمة المجتمع والتعليم المستمر ،وأظهرت نتائج الدراسة ان هناك اثر ايجابيا ) وكولورادو

% 92لصالح العملية التعليمية الستخدام برمجيات الحاسوب كما بينت الدراسة أيضا ان أكثر من 
على اإلنتاج ويسهل التعلم لدى من عينة الدراسة يرون ان استخدام الحاسوب والبرمجيات يساعد 

  .المتعلم
  
  )1995(دراسة الحازمي. 9

ومدى صالحيتها ، المستخدمة على الحاسب اآللي اتهدفت الدراسة إلى تقويم برمجيات الرياضي
لتحقيق األهداف التعليمية واستخدم الباحث المنهج التجريبي على عينة من فصلين دراسيين على 

طالب وكان الذين هم من معلمي المرحلة االبتدائية واإلعدادية عينة من طالب مركز العلوم 
 طالب 31الثانية المجموعة و،) معلمي المرحلة االبتدائية ( طالب22المجموعة األولى عددهم 

بعد تدريبهم على تقويم البرمجيات وزع عليهم الباحث استبانه و،) معلمي المرحلة االعدادية(
استخدم تحليل التباين األحادي حيث و فقرة 27مكونة من دادها جمع المعلومات قام الباحث بإعل

أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق بين تقويم المجموعتين مما يدل على تطابق وجهات نظرهم 
 ،وتجانس قدرات نحو صالحية البرمجيات الرياضية المستخدمة لتحقيق األهداف التعليمية

  المجموعتين في تقويم البرمجيات
  

  )1992(اسة جويفل در. 10
هدفت الدراسة إلى تقويم برامج الحاسوب التعليمية المتوفرة في األردن لمستوى طلبة المرحلة 

حيث كشفت النتائج واستخدم الباحث المنهج التحليلي الثانوية العليا وفق نموذج تقويمي متكامل 
ارها من جانب وزارة ان استخدام برامج تعليمية غير مطابقة للمواصفات التربوية لم يتم إقر

  .التربية والتعليم يعتبر من أهم معوقات استخدام الحاسوب في التعليم
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    بتقويم البرمجيات التعليميةالمتعلقةراسات  تعقيب على الد
  :الهدف من الدراسة •
) 2007(يانغ وتشان دراسة وضع معايير لتقويم البرمجيات مثل إلى الدراسات بعض  هدفت .1

  .)2005(دراسة فرج والشرقاوي  ،)2007(محمددراسة و ،
،ودراسة الحازمي ) 2007(محمدمثل دراسة تقويم البرمجيات  لالدراساتبعض  هدفت .2

  .) 1992(جويفلدراسة و ،) 1995(
مثل دراسة خايت الحاسوبية تقويم استخدام او فعالية البرمجيات لالدراسات بعض  هدفت .3

 .)2001( نيومان وجونسون وويبدراسة و،) 2004( وكشتار

هدفت بعض الدراسات إلى بناء مقرر او نظام لتقويم البرمجيات الحاسوبية مثل دراسة  .4
 ).2002(،ودراسة قنديل) 2003(الجريوي

 :الدراسةمنهج  •

  .معايير التقويم او بناء نظام للتقويمل المنهج الوصفي للتوصل  الدراسات استخدمت
 :عينة الدراسة •

الجامعات ،او المختصين في مجال التكنولوجيا معظم الدراسات كانت عيناتها من طالب 
  .،وهذا يرجع ألنها دراسات هدفت لتحديد معايير او بناء مقررات دراسية

 :ةأدوات الدراس •

معظم الدراسات استخدمت االستبانة لتحديد معايير التقويم مثل دراسة فرج  .1
ودراسة ،) 2004(ودراسة خايت وكشتار،) 2004(ودراسة المجالي،) 2005(والشرقاوي
 ).1995(ودراسة الحازمي) 2002(،ودراسة قنديل) 2003(الجريوي

ودراسة الجريوي )2007(بعض الدراسات استخدمت المقابلة مثل دراسة يانغ وتشان .2
)2003.(  

دراسة ،و) 2005(بعض الدراسات استخدمت بطاقة المالحظة وهي دراسة فرج والشرقاوي .3
  .)2004(خايت وكشتار

 :ةنتائج الدراس •

   .البرمجيات ول إلى قائمة بمعايير تقويمالوص.1
 .تحديد نظام او مقرر لتقويم البرمجيات. 2

  .إثبات فاعلية برامج الوسائط المتعددة. 3
اتفقت الدراسة الحالية مع هذه الدراسات في أنها سعت لبناء مقرر لتقويم البرمجيات    

 إلى معايير التقويم وبناء الوحدة التعليمية ،كما أنها استخدمت المنهج الوصفي التحليلي للوصول
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معلمين أثناء (التعليمية ،واتفقت مع هذه الدراسات في اختيارها لعينة الدراسة من طلبة الجامعات 
  )اإلعداد المهني

  تعقيب عام على الدراسات السابقة

تطور تقويم البرمجيات ،و تطور اإلجراءات المتبعة إلجراء التقويم بشكل متسارع مع تطور  .1
ل الحاسوب في التعليم والبرمجيات ،حتى أصبحت تهتم بالتقويم الشامل الذي يتناول بنية مجا

 .البرمجية ومالحظة استخدامها
 
اهتمت الدراسات في سعيها لبناء أدوات التقويم بتحديد معايير للبرمجيات الجيدة ،وقسمت  .2

 ومنها ما يتعلق بالتفاعل هذه المعايير إلى محاور منها ما يتعلق ببنية البرمجية فنيا وتربويا
 .بين البرمجية والمتعلم ،وتضمنت هذه المحاور العديد من البنود

  
 :اختالف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

تناولت الدراسة الحالية مجاال هاما جدا وهو إكساب مهارات تقويم البرمجيات ،وتعتبر  .1
 .لباحثة في هذا المجالالدراسة الحالية من الدراسات األولى على حد علم ا

 .تناولت الدراسة الحالية مجموعة متنوعة من مهارات التقويم المختلفة .2

سعت بعض الدراسات لتحديد معايير التقويم او بناء مقرر التقويم ،ودراسات أخرى هدفت  .3
لتجريب برامج تصميم او تقويم برمجيات محوسبة ،والدراسة الحالية ربطت بين بناء وحدة 

 .طبيقها عمليا إلكساب مهارات التقويمللتقويم وت

تناولت الدراسة الحالية عينة من الطالبات المعلمات تخصص العلوم التطبيقية وتكنولوجيا  .4
التعليم ،وخصتهم بتنمية مهارات تقويم البرمجيات التعليمية ،وذلك لالرتقاء بمستوى معلمي 

 .التكنولوجيا ورفع كفاءتهم المهنية 

ة قدرات وكفاءات معلم التكنولوجيا أثناء اإلعداد المهني مما يحقق الثقة اهتمت الدراسة بتنمي .5
 .بالنفس وتقديم األداء األفضل
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  :استفادة الباحثة من الدراسات السابقة

  : أمور عديد تمثلت فيما يليالدراسات السابقة فيالبحوث واستفادت الباحثة من   

 .تحديد مشكلة الدراسة وإعداد فروضها •

 .أهم وابرز النقاط التي سيتناولها اإلطار النظريتحديد  •

  . البرمجيات التعليميةتقويم مهاراتتحديد  •

   ).األهداف ،المحتوى ،األنشطة ،التقويم (الوحدة التعليميةوإعداد بناء التعرف على آليات  •

التعرف إلى أساليب البحث العلمي واختيار المنهج البحثي المناسب وتحديد خطوات  •

        .الدراسة

 .)بطاقة تقويم البرمجية التعليمية واالختبار(بناء أدوات البحث  •

 .التعرف إلى الخطوات العلمية للتأكد ممن صدق وثبات أدوات الدراسة •

التعرف إلى األساليب اإلحصائية المختلفة واختيار األساليب المالئمة للحصول على نتائج  •

 .الدراسة

 .ضع التوصيات والمقترحاتالتعرف على كيفية تفسير النتائج وو •

فتحت آفاق واسعة أمام الباحثة لقضايا ومواضيع علمية تستحق البحث والدراسة باإلضافة  •

 .إلى قضايا تربوية أخرى في ظل التطور المتسارع
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  الفصل الرابع
  الطريقة  واإلجراءات

 منهج الدراسة •

 مجتمع الدراسة •

 عينة الدراسة •

 إعداد وبناء الوحدة المقترحة •

 ات الدراسةأدو •
                             ـ اختبار التصميم

                             ـ بطاقة التقويم

  إجراءات الدراسة •

  اإلحصائيةة واألساليبالمعالج •
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  الفصل الرابع
  الطريقة  واإلجراءات

 
يمية هذا الفصل يعرض إجراءات الدراسة حيث هدفت بالدرجة األولى إلى بناء وحدة تعل

الكتساب مهارات تقويم البرمجيات التعليمية لمعلمات التكنولوجيا في مرحلة اإلعداد المهني 
،وبالتالي فان هذا الفصل يتناول ما قامت به الباحثة من إجراءات متسلسلة إلخراج العمل 
وانجازه بالصورة المرجوة وتمثلت الخطوات المتبعة في منهج الدراسة ومجتمع الدراسة وعينة 
الدراسة واستعراض أدوات الدراسة المستخدمة وكيفية بنائها وما اجري لها من معالجات 
احصائية للتأكد من صدقها وثباتها وكذلك اإلحصائيات المستخدمة الختبار فرضيات الدراسة 

  :بهدف الوصول إلى النتائج ،وذلك كالتالي
  
 :منهج الدراسة .1

  :المنهج البنائي -أ 
هو المنهج المتبع في إنشاء او "هج البنائي لبناء الوحدة التعليمية ،استخدمت الباحثة المن  

  )83: 2007األغا،("تطوير برنامج او هيكل معرفي جديد لم يكن معروفا من قبل بالكيفية نفسها
  :المنهج التجريبي ـ ب
وهو المنهج الذي يدرس ظاهرة ":استخدمت الباحثة وفقا لطبيعة البحث المنهج التجريبي    

األغا (" ة مع إدخال تغيرات في إحدى العوامل او أكثر ورصد نتائج هذا التغير حالي
  . )83: 2007,واألستاذ

  
تقويم البرمجيات التعليمية لدى الطالبات تصميم ووالظاهرة الحالية هنا هي مهارات   

ويم تم التقالتصميم ووالتغير المدخل هو وحدة تعليمية مقترحة الكتساب مهارات ) المتغير التابع(
ولبيان اثر المتغير المستقل في المتغير التابع قامت الباحثة ) المتغير المستقل(تدريسها للطالبات 

بتطبيق االختبار القبلي وبطاقة التقويم القبلية على عينة الدراسة ،ومن ثم تدريس الوحدة التعليمية 
ت المعلمات تخصص تقويم البرمجيات لدى الطالباتصميم والتي تهدف إلى اكتساب مهارات 

العلوم التطبيقية وتكنولوجيا التعليم وفي النهاية التطبيق البعدي لالختبار وبطاقة التقويم وإجراء 
المعالجات اإلحصائية الالزمة للمقارنة بأداء الطالبات المعلمات قبل التدريب على الوحدة بأدائهم 

  .بعده
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 :مجتمع الدراسة .2
البات المعلمات تخصص العلوم التطبيقية وتكنولوجيا يتكون مجتمع الدراسة من جميع الط  

 يدرسن مساق كمبيوتر تعليمي يالتعليم بكلية التربية في الجامعة اإلسالمية المستوى الثالث الالت
  . طالبة90  والبالغ عددهن 2009-2008في الفصل الدراسي األول للعام 

 
   :عينة الدراسة .3

عة من الطالبات تخصص العلوم التطبيقية اختارت الباحثة عينة الدراسة من مجمو  
وتكنولوجيا التعليم  موزعات في ثالث شعب على معمل الحاسوب واختارت الباحثة إحدى هذه 

  .لدراسة ا طالبة وهن يمثلن عينة 26الشعب بطريقة عشوائية حيث بلغ عددها 
 

 :إعداد وبناء الوحدة التعليمية المقترحة .4

عليمية الكتساب مهارات تقويم البرمجيات التعليمية لدى هدفت الدراسة إلى بناء وحدة ت  
الطالبات المعلمات تخصص العلوم التطبيقية وتكنولوجيا التعليم وبعد االطالع على األدب 
التربوي والدراسات السابقة والتي احتوت على بناء مقرر او نظام لتقويم البرمجيات مثل دراسة 

ثم اتبعت الباحثة الخطوات التالية في بناء ) 2002ل، دراسة قندي(و ) 2003دراسة الجريوي ،(
  :الوحدة
  

  .التعليميةبناء الوحدة لاألسس و المبررات  .1

 . المقترحةأهداف الوحدة .2

 .اختيار  المحتوى وتنظيمه .3

 . المقترحةطرق التدريس للوحدة .4

 .األجهزة والوسائل المستخدمة .5

 . المقترحةأساليب التقويم في الوحدة .6

 . المقترحةب للوحدةإعداد دليل المدر .7

 .الخطواتوسنتناول بالتفصيل كل خطوة من هذه 
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  :التعليمية المقترحةاألسس و المبررات لبناء الوحدة : 1 .4
فلسفة التربية بوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية والتي أولت اهتمام كبير بمناهج  -1

ته خصوصا مناهج المرحلة التكنولوجيا التي تعتمد في أساسها على الحاسوب وبرمجيا
 .الثانوية

  .دور المعلم الذي يتطلب إتقان مهارة تقويم عناصر عملية التعلم  -2
انتشار البرمجيات التعليمية بشكل كبير مما يدعو للحاجة إلى التأكد من نجاحها في  -3

 تحقيق األهداف المرجوة منها قبل استخدامها

مما يستدعي تقويمها تربويا قبل با غالالقائمون على إنتاج البرمجيات غير تربويين  -4
 .التعامل معها الن نجاح البرمجية تصميما ال يعني بالضرورة نجاحها تربويا

ندرة الدراسات والبحوث التي  اهتمت بتنمية مهارات تقويم البرمجيات وحاجة المعلم  -5
 الفلسطيني لتنمية مهاراته المختلفة تماشيا مع متطلبات تدريسه منهاج التكنولوجيا

 الفلسطيني الجديد الذي أقرته وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية 
  

  :المقترحةأهداف الوحدة : 2 .4

تحديد مهارات تصميم البرمجيات التعليمية التي تسعى تضمن إعداد الوحدة التعليمية    
 خالل االدب الباحثة إلكسابها للطالبة المعلمة وقد استخلصت الباحثة قائمة لهذه المهارات من

األهداف الرئيسية العامة  وعلى أساسها تم اختيار )1(ملحق رقم التربوي والدراسات السابقة 
  :ومن ثم اشتقاق األهداف الخاصة والمحددة

  
  :األهداف العامة

 يدرك أهمية الوسائط المتعددة •

 لبرمجيات التعليميةالتعليمي لالتعرف إلى نماذج التصميم  •

 )الصوت-اللون-الشكل-النص(ميم الفني للبرمجيات التعليميةالتعرف إلى عناصر التص •

  التعرف إلى واجهة التفاعل في البرمجيات التعليمية •

 التعرف إلى التحكم التعليمي في البرمجيات التعليمية •
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  :اختيار المحتوى وتنظيمه: 3 .4

لوحدة بعد تحديد األهداف العامة واألهداف الخاصة المشتقة منها تم اختيار محتوى ا  
التعليمية وتنظيمه من المراجع والكتب ذات العالقة وقد حرصت الباحثة أثناء اختيار المحتوى 

  : التي تذكرها الباحثة في النقاط التاليةمعايير اختيار وتنظيم المحتوىإتباع 
  
  )126: 2006شاهين،( : معايير اختيار المحتوى*
جموعة من الخبرات التعليمية التي تعمل ان يترجم األهداف التي حددت إلى م:صدق المحتوى.1

على تحقيقها بحيث تتنوع هذه الخبرات لتغطي جميع الجوانب المعرفية المهارية والوجدانية 
  .وارتباط األهداف الخاصة بالعامة

ان يكون المحتوى صادقا ذا داللة مرتبطا بالمعارف العلمية المعاصرة وينطبق :داللة المحتوى.2
  .فكير وليس على الحقائق والمفاهيم والنظريات فقط ذلك على أسلوب الت

ان يتم اختيار الخبرات والتخطيط لها :تلبية المحتوى ومالئمته لقدرات المتعلمين وحاجاتهم.3
  .وتنظيمها بحيث تراعي قدرات المتعلمين وميولهم

م تجعل ان يكون المحتوى ذو معنى وله داللة اجتماعية وثقافية لدى المتعل:وظيفة المحتوى.4
  .منه مواطنا مشاركا وايجابيا

البد من مراعاة الفروق الفردية لتتناسب :مراعاة التمييز في المحتوى لمقابلة الفروق الفردية.5
  .مع مستويات المتعلمين ويتدرج من السهولة إلى الصعوبة 

من ان يكون المحتوى شامال للمادة العلمية ونظامها وعمقه :التوازن بين خبرات المحتوى.6
  .حيث التركيز على الجوانب األساسية للمادة العلمية

فالتعلم عملية مستمرة والنمو عملية مستمرة وهدفنا ان ننمي قدرة :االستمرارية في الخبرة.7
  .المتعلم على القراءة الناقدة كلما سنحت الفرصة لذلك

سابقة وتكون أساس ان تكون الخبرة الحالية مبنية على أساس الخبرات ال:التتابع في الخبرة.8
  .لخبرات الحقة فاالستمرارية والتتابع يمثالن االتجاه الراسي في تنظيم المنهج

ويعني وحدة الخبرة فلقد أثبتت الدراسات ان التعلم يكون ذا معنى عندما :التكامل في الخبرة.9
  .يتعامل مع الموقف ككل

مادة وضخامتها تناسبا مع وقت ان يكون المحتوى دقيقا يراعي وفرة ال:الدقة في االختيار.10
التعلم فالهدف االساسي للتعليم ليس كسب المعرفة فقط وإنما كسب المهارات واالتجاهات وقيم 

  .ومفاهيم
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  :معايير تنظيم المحتوى*
ان اختيارنا للمحتوى وفقا للمعايير التي ذكرت سابقا ال يعني أننا بنينا محتوى نستطيع   

  .لمه ولكن يلزم األمر ان نتناول هذا المحتوى بالتنظيمتدريسه ويتمكن المتعلم من تع
فالموضوعات الرئيسية واألفكار التي يتضمنها الموضوع والمادة الخاصة بهذه األفكار تحتاج "

إلى تنظيم بحيث تبدأ من المعلوم إلى المجهول ومن البسيط إلى المركب ومن المألوف إلى غير 
ر ،والبد في عملية التنظيم من مراعاة استخدام التنظيم المألوف ومن المباشر إلى غير المباش

المنطقي والتنظيم السيكولوجي أي تنظيم منطقي وفقا لطبيعة المادة العلمية بحيث تتدرج من 
البسيط إلى المركب وهذا ال يتعارض مع التنظيم السيكولوجي إذا ما راعينا تدرج مستوى 

: 2005الوكيل والمفتي ،"(التسلسل في تحقيق األهدافالمتعلمين وحاجاتهم وخلفياتهم اإلدراكية و
139(  

وأثناء اختيار وتنظيم المحتوى ركزت الباحثة على معايير التصميم  الفني والتربوي لكل مرحلة 
من مراحل البرمجيات ليستند إليها المعلم عند تقويم أي برمجية تعرض عليه ويكون قادر على 

مجية لهذه المعايير فيصدر الحكم المناسب عليها على تقدير مدى مطابقة كل عنصر من البر
  .أساس فني وتربوي سليم

  
  : المقترحةطرق التدريس المستخدمة في توظيف الوحدة:4 .4

 عام على التدريس باستخدام أنماط متعددة مثل التدريس  بشكل تعتمد الوحدة في تدريسها
  .الجماعي والفردي ،باإلضافة إلى أسلوب المحاضرة

 تخدم أسلوب الحوار والنقاش مما يضمن مشاركة الطالبات ويترك اثر ايجابي في كما اس
 .نفسيتهن

  وأيضا استخدام أسلوب العروض العملية من خالل عرض برمجيات جاهزة كأمثلة
وإتاحة الفرصة للطالبات المتدربات لتقييمها واكتشاف مدى صالحيتها بعد المناقشة 

 .والعصف الذهني
 

   : المقترحةجهزة المستخدمة في تدريس الوحدةالمواد واأل: 5 .4
1  وحدة دراسية مطبوعة. 

2  جهاز حاسوب وجهاز عرضLCD 

3  اسطوانات ليزر تتضمن بعض البرمجيات الجاهزة لمناهج التكنولوجيا من إعداد طالب
 تخصص العلوم التطبيقية وتكنولوجيا التعليم متفاوتة الجودة من ضعيفة سالبكالوريو

 .سطة إلى جيدة التصميم الستخدامها كأمثلة أثناء التدريسالتصميم إلى متو
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  : المقترحةأساليب التقويم في الوحدة: 6 .4

لألهداف الموضوعة تهدف عملية التقويم إلى الوقوف على مدى تحقيق الوحدة الدراسية   
دريس الباحثة أثناء التتحقيقها ،ستستخدم وتعتمد أساليب التقويم على طبيعة األهداف المراد ،

  :أنواع التقويم التالية
للكشف عن خبرات ) المحاضرة(من خالل طرح األسئلة في بداية اللقاء :  التقويم القبلي

  .وتهيئتهم وإثارة دافعتيهن للتعلم) الطالبات المعلمات(المتدربات 
 والذي يتم خالل تدريس الوحدة وذلك عن طريق طرح األسئلة للكشف عن :التقويم التكويني

قق األهداف في كل محاضرة باإلضافة إلى تفعيل دور المتدربات مدى تح
وضمان مشاركتهن ودمجهن في الموقف التعليمي واستثارة انتباههن 

  .باستمرار
للتأكد من تحقيق األهداف التعليمية التي ) محاضرة( ويتم في نهاية كل لقاء :التقويم الختامي

  .وضعها لكل محاضرة
  

يمية وجميع عناصرها تم عرضها على المحكمين من اختصاص وبعد إعداد الوحدة التعل  
مناهج وطرق تدريس ومحكمين اختصاص تكنولوجيا التعليم ومحكمين اختصاص تكنولوجيا 

 وبعد إجراء التعديالت )3(ملحق رقم المعلومات وتظهر قائمة المحكمين واختصاصاتهم في 
  .)8(الملحق رقمرتها النهائية كما في واألخذ بمالحظات المحكمين ظهرت الوحدة التعليمية بصو

  
  : المقترحةإعداد دليل المدرب للوحدة: 7 .4

وضع دليل توضيحي للمدرب يساعده عند تدريس الوحدة التعليمية قامت الباحثة ب  
  :كالتالي

  :دليل المدرب •

واالحتياجات الالزمة للتنفيذ ،واألهداف المراد تحقيقها ،ويتكون من اسم المحاضرة   
والزمن الالزم للتدريب ،ويمثل دليل يسترشد به المدرب ويدير اللقاءات ،اءات التنفيذ وإجر،

  ).7(والمحاضرات خالل تنفيذ الوحدة التعليمية ملحق رقم
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 :أدوات الدراسة .5

  :لتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة ببناء األدوات البحثية التالية  
  تقويم البرمجيات التعليميةميم وتص  لوحدة )معرفي(تصميم اختبار : أوال  
  .بطاقة تقويم البرمجيات التعليمية : ثانيا  

1.5 تقويم البرمجيات التعليميةتصميم و لوحدة )معرفي(التصميم ختبار اإعداد: 

تكمن أهمية االختبارات في انه يمكن من خاللها الوقوف على مدى التقدم الذي يحرزه   
الرغم من ان الدراسة تعتمد على مهارات عملية إال انه من المتعلم في الموقف التعليمي وب

  .الضروري قياس الجانب المعرفي وذلك يتم من خالل اختبار موضوع لهذا الغرض
  :ولبناء االختبار قامت الباحثة بإتباع الخطوات التالية

  
  هدف االختبار .1
 جدول المواصفات .2

 صياغة أسئلة االختبار .3

 وضع تعليمات االختبار .4

 ختبار  صدق اال .5

 ثبات االختبار .6

 تحليل فقرات االختبار .7

 الصورة النهائية لالختبار .8

 إجراءات تطبيق االختبار .9
 

  :هدف االختبار :1.1 .5

 الوحدة التعليمية من الناحية المعرفية تأثير للتعرف على وضعت الباحثة االختبار   
الوحدة وقد قسمت ليمية لمهارات التصميم والمتعلقة بشكل أساسي بمعايير تصميم البرمجيات التع

  :إلى خمس مجاالت أساسية وهي
  البرمجيات التعليميةأهمية  •
  نماذج التصميم التعليمي •
  )النص ،الشكل ،اللون ،الصوت(عناصر التصميم الفني  •
  واجهة التفاعل •
 التحكم التعليمي •
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  :جدول المواصفات : 2. 1 .5

لباحثة بإعداد االختبار بناء على بعد تحديد المفاهيم األساسية واألهداف في الوحدة قامت ا  
  :جدول المواصفات للوحدة ويظهر جدول المواصفات  كما هو موضح في الجدول التالي

  لالختبارمواصفات الجدول ) 1(الجدول رقم 
  المعرفيةاألهداف

 المجال
 تحليل تطبيق فهم تذكر

عدد 
 األسئلة

 األسئلة أرقام
التوزيع 
 النسبي

 %10 1,2,3 3 0 0 1 2 رمجياتالب أهمية

نماذج تصميم 
 البرمجيات

0 2 0 1 3 4,5,6 10% 

 %13.3 7,8,9,10 4 2 0 2 0 معنى النص

 %10 11.12,13 3 1 1 0 1 معنى الشكل

 %10 14,15,16 3 1 1 0 1 معنى اللون

فني
م ال
صمي

 الت
صر
عنا

 %16.7 17,18,19,20,21 5 4 1 0 0 معنى الصوت 

 %16.7 22,23,24,25,26 5 1 0 2 2 التفاعل

 %13.3 27,28,29,30 4 1 0 2 1 التحكم التعليمي

   30 11 3 9 7 المجموع

23.3 النسبة
% 

30
% 10% 36.7

%     100% 

  

  .وعلى أساس  جدول المواصفات تم صياغة االختبار في صورته األولية 
  
  :صياغة أسئلة االختبار : 3. 1 .5

  : مراعاة المعايير التاليةتم صياغة أسئلة االختبار مع  
 .ان تكون ممثلة للمحتوى ومالئمة لألهداف المراد قياسها •

 .سالمة فقرات االختبار لغويا وعلميا •

 .األسئلة واضحة ومحددة ال غموض فيها •

 .ترتيب فقرات االختبار من السهل إلى الصعب •

  .استخدام المموهات والبدائل المناسبة •
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  :اروضع تعليمات االختب : 4 .1 .5

  وضعت بعض التعليمات لالختبار منها   
  اسم المفحوص •
  بيانات تصف االختبار •
  التأكيد على قراءة األسئلة بعناية واختيار اإلجابة من البدائل األربعة •
 تفريغ اإلجابات في الجدول المخصص لذلك لسهولة تصحيح االختبار •

  
 :صدق االختبار : 5 .1 .5

يقصد به ان تقيس األداة ما " إلى ان الصدق )104 :2007األغا واألستاذ ،(يشير   
ولذلك حرصت الباحثة على التحقق من صدق " وضعت لقياسه فقط أي دون زيادة او نقصان 

  :األداة بدقة فاستخدمت الطرق التالية لقياس صدق االختبار
  :الصدق الظاهري •

 عرضت الباحثة االختبار على مجموعة من المحكمين التربويين والمختصين في  
وأعضاء هيئة التدريس ) الدكتوراه و الماجستير(تكنولوجيا التعليم وطرق التدريس من شهادات 

،وقد وضعت بعض  )4(ملحق رقم كلية التربية قسم تكنولوجيا التعليم في الجامعة اإلسالمية 
دت المالحظات والتعليمات من قبلهم على فقرات االختبار من الناحية التربوية والعلمية وقد استفا

ن ،حيث تم تعديل بعض والباحثة من اآلراء والمالحظات التي أبداها ودونها السادة المحكم
  . سؤال اختيار من متعدد30الفقرات حتى ظهر االختبار بصورته النهائية مكون من 

  :االتساق الداخلي •

التجانس في أداء الفرد من فقرة ألخرى ،أي ان "ويعرف صدق االتساق الداخلي بأنه  
  ).72 :1982أبو لبدة ،" (الفقرات تقيس خاصية معينة لدى الفردجميع 

  
ومن ثم  طالبة 26وعددهن  طالباتبعد تطبيق االختبار تم تصحيحه ورصد درجات ال  

حساب معامل االرتباط بين درجة كل سؤال مع الدرجة الكلية لالختبار باستخدام معادلة معامل 
ئج التي توصلت إليها الباحثة حيث تظهر قيمة ارتباط بيرسون والجدول التالي يوضح النتا

  .معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية ومستوى الداللة لكل منها 
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  )2(الجدول رقم 
  معامالت االرتباط بين كل فقرة من االختبار والدرجة الكلية لالختبار

 مستوى الداللة Sig قيمة االرتباط الفقرة المجال
1 0.526** 0.006 0.01 
  الوسائطأهمية 0.05 0.020 **0.453 2
3 0.501** 0.009 0.01 
4 0.747** 0.000 0.01 
 نماذج تصميم البرمجيات 0.01 0.001 **0.597 5
6 0.461** 0.018 0.05 
7 0.541** 0.004 0.01 
8 0.512** 0.007 0.01 
9 0.608** 0.001 0.01 

 معنى النص

10 0.639** 0.000 0.01 
11 0.686** 0.000 0.01 

 معنى الشكل 0.01 0.002 **0.569 12
13 0.439* 0.025 0.05 
14 0.409* 0.038 0.05 
 معنى اللون 0.05  0.017 **0.465 15
16 0.458** 0.019 0.05 
17 0.572** 0.002 0.01 
18 0.580** 0.002 0.01 
19 0.567** 0.003 0.01 
20 0.556** 0.003 0.01 

 معنى الصوت

21 0.593** 0.001 0.01 
22 0.691** 0.000 0.01 

23 0.491** 0.011 0.05 
24 0.538** 0.005 0.01 
25 0.601** 0.001 0.01 

 الواجهة التفاعلية

26 0.549** 0.004 0.01 
27 0.557** 0.003 0.01 
28 0.529** 0.005 0.01 
29 0.612** 0.001 0.01 

 التحكم التعليمي

30 0.708** 0.000 0.01 
  0.453 = 0.01 الجدولية عند مستوى داللة  Rقيمة **
   0.330  =0.05 الجدولية عند مستوى داللة  Rقيمة * 
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 0.01عند مستوى داللة من الجدول السابق يتضح ان جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا 
في بعض فقرات االختبار ،وهذا يشير  0.05وعند مستوى داللة ،في معظم فقرات االختبار 
  .إلى اتساق فقرات االختبار

  
  :ثبات االختبار :6 .1 .5

في الظروف نفسها  الحصول على النتائج نفسها تقريبا عند تكرار القياس"يقصد به   
  )108 :2007األغا واألستاذ،"(باستخدام المقياس نفسه

  :ختباروقد استخدمت الباحثة الطرق التالية لحساب ثبات اال

   :طريقة التجزئة النصفية*
تعتمد هذه الطريقة على تجزئة االختبار إلى نصفين الفقرات الفردية معا وبلغت   

 بينهما) بيرسون(فقرة وحساب معامل االرتباط ) 15(فقرة والفقرات الزوجية معا وبلغت )15(
   :ومن ثم حساب

 0.8546= ر( بيرسون معامل االرتباط بين نصفي االختبار فكان معامل االرتباط (  
 0.922= فكان معامل الثبات الكلي لالختبار بات بواسطة معادلة سبيرمان ـ براون معامل الث  

  .مرتفعوهو معامل ثبات 
  
  تحليل مفردات االختبار:  7 .1 .5

  .قامت الباحثة بتحليل درجات الطالبات في االختبار الستخراج معامالت الصعوبة والتمييز
 

  :لصعوبةمعامل ا: أوال
  )34: 1982أبو لبدة،:(تم حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار بتطبيق المعادلة 

  
   : التمييزلمعام: ثانياً

  )34: 1982أبو لبدة،( :تم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار من خالل المعادلة 

  
  :    وكانت النتائج كما في الجدول التالي
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  )3(جدول رقم 
  معامالت الصعوبة والتمييز لالختبار المعرفي

  السؤال  معامل الصعوبة  معامل التمييز  السؤال  معامل الصعوبة  معامل التمييز
0.60 0.48 16  0.50 0.44 1  
0.47 0.52 17  0.58 0.40 2  
0.30 0.48 18  0.52 0.56 3  
0.48 0.64 19  0.60 0.30 4  
0.48 0.60 20  0.50 0.60 5  
0.33 0.72 21  0.43 0.36 6  
0.51 0.52 22  0.59 0.40 7  
0.44 0.64 23  0.39 0.38 8  
0.25 0.72 24  0.43 0.68 9  
0.38 0.60 25  0.60 0.68 10  
0.45 0.48 26  0.53 0.56 11  
0.38 0.56 27  0.58 0.56 12  
0.49 0.60 28  0.53 0.56 13  
0.55 0.64 29  0.40 0.52 14  
0.50 0.52 30  0.48 0.48 15  

  
أي ان صعوبة % 70و% 30من الجدول السابق نالحظ ان معامالت الصعوبة تراوحت بين 

أي ،وبما ان % 60و % 25األسئلة كانت جيدة ،وبالنسبة لمعامالت التمييز فقد تراوحت بين 
 أي فقرة ذات    ،بينماتعتبر ذات تمييز مقبول% 39 إلى 20ذات معامل تمييز بين ) سؤال(فقرة 

  php.showthread/board/com.arabicstat.www. تعتبر فقرة جيدة التمييز% 93تمييز أعلى من 
  .لذلك فان تمييز األسئلة تراوح بين المقبول والجيد 

  
  :الصورة النهائية لالختبار :8 .1 .5

قامت الباحثة بإعداد الصورة األولية لالختبار ومن ثم عرضه على المحكمين واألخذ   
 وصالحياتها وإجراء التعديالت المترتبة على هذه اآلراء وحساب بآرائهم في فقرات االختبار

 )5(الملحق رقم الصدق والثبات لالختبار ظهر االختبار في صورته النهائية كما هو ظاهر في 
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 فقرة اختيار من متعدد تنتمي إلى مجموعة من المجاالت 30وهو اختبار موضوعي مكون من 
  .      لتعليمية البرمجيات االخاصة بتصميمالمعرفية 

  
  :إجراءات تطبيق االختبار :9 .1 .5

 قسم العلوم طالبة) 26(وعددهن قامت الباحثة بتطبيق االختبار على عينة من الطالبات   
 2009 / 2008التطبيقية وتكنولوجيا التعليم بالجامعة اإلسالمية خالل الفصل الدراسي األول 

 وذلك أثناء المحاضرة العملية ساقس الموضمن مساق كمبيوتر تعليمي وبالتعاون مع مدر
    .في مختبر الحاسوب) عينة الدراسة(للطالبات 
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  :إعداد بطاقة تقويم البرمجيات التعليمية: 2.5

تقویم تصمیم وتستخدم الباحثة في ھذه الدراسة أسلوبین لقیاس مدى اكتساب مھارات   

س المستوى المعرفي ومدى اكتساب المعلومات العلمیة البرمجیات أولھما االختبار الذي یقی

التصمیم وسبق الحدیث عن إعداده في الفقرة السابقة ،أما األسلوب الثاني للقیاس فھو لمھارات 

بطاقة تقویم لقیاس مدى اكتساب مھارات التقویم وممارستھا بشكل عملي من قبل الطالبات المعلمات 

في الدراسة حیث یدل على مدى نجاح الوحدة التعلیمیة في إكساب ، ویعتبر القیاس العملي أھم نقطة 

  .المتدربات القدرة على تقویم البرمجیات

  

 الباحثة قائمة استخلصتلذا وبعد االطالع على  األدب التربوي والدراسات السابقة   
ملحق بمهارات التقويم مكونة من خمس مهارات أساسية لكل منها عدد من المهارات الفرعية 

وعلى أساسها قامت بوضع بطاقة التقويم بصورتها األولية ومن ثم عرضها على  )2(قم ر
المحكمين المختصين في تكنولوجيا التعليم ، هذه البطاقة تم توزيعها على المتدربات عينة 
الدراسة وعرض برمجية تعليمية عليهن ليعملن على تقييمها ومن ثم حساب مدى اكتسابهن 

  .جيات التعليميةلمهارات تقويم البرم
  :ولبناء هذه البطاقة اتبعت الباحثة الخطوات التالية

  
  :خطوات إعداد بطاقة التقويم

   التقويمبطاقةمن ف الهد.1

  التقويمبناء فقرات بطاقة. 2

  التقويموضع تعليمات بطاقة .3

 التقويم صدق بطاقة  .4

  التقويمثبات بطاقة .5

  التقويمبطاقةلالصورة النهائية  .6

  التقويمبطاقةإجراءات تطبيق  .7
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  :تحديد الهدف من بطاقة التقويم :1 .2 .5

هدفت بطاقة التقويم إلى قياس مهارات تقويم البرمجيات لدى الطالبات قبل التدريب على   
  .الوحدة التعليمية وكذلك بعد التدريب على الوحدة التعليمية 

  
  :بناء فقرات بطاقة التقويم :2 .2 .5

  : وتمثلت هذه المهارات فيما يليارات التقويم في بناء البطاقة على قائمة مهالباحثة اعتمدت 
  

وتتضمن هذه المهارة الحكم على مدى إتباع البرمجية لألسس التربوية : مهارة تقويم التحليل
  .أثناء إعدادها وبنائها

  
وتتضمن هذه المهارة إصدار الحكم على مدى مطابقة عناصر التصميم : مهارة تقويم التصميم

للمعايير ) الخط ، الشكل والصورة ،الصوت ،اللون(للبرمجية الفني 
  .الموضوعة

  
وتتعلق بتشغيل البرمجية على أجهزة الحاسوب ومدى سهولة عملها مع : مهارة تقويم التنفيذ

  .األجهزة ومع المتعلم
  

الحكم على التقويم بأنواعه في البرمجية ومدى مطابقته لشروط التقويم : مهارة تقويم التقويم
  .التربوي كذلك التعزيز المصاحب لعملية التقويم سواء كان تعزيز سالب او تعزيز موجب

  
  الحكم على درجة تفاعل البرمجية مع المتعلم : مهارة تقويم التفاعل

  
   .تم بناء بطاقة التقويم) 2(ومن هذه القائمة ملحق رقم 
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  :وضع تعليمات بطاقة التقويم :3 .2 .5

  ة التقويم تتضمنوضع مقدمة لبطاقتم 
  الطالبةـ اسم 

  ـ اسم البرمجية المعروضة 
الطالبة ـ توضيح يعرف بان هذه البطاقة تستخدم لتقويم البرمجيات التعليمية ويطلب من 

  .االطالع جيدا على البرمجية ومن ثم تعبئة بنود البطاقة
  

  :صدق بطاقة التقويم :4 .2 .5

  :احثة الطرق التاليةاستخدمت البالتقويم للتأكد من صدق بطاقة 

  :صدق المحكمين* 
أعدت الباحثة بطاقة التقويم في صورتها األولية ومن ثم عرضتها على المحكمين ملحق   

ومن أعضاء ) دكتوراه وماجستير( والتربويين من حملة شهادات صمن أهل االختصا) 3(رقم 
المية وقد وضعت التعليمات هيئة التدريس كلية التربية قسم تكنولوجيا التعليم في الجامعة اإلس

المناسبة للحكم على مدى صدق الفقرات حيث طُلب من السادة المحكمين تحديد مدى انتماء 
الفقرة إلى مجالها وصياغة الفقرات من حيث السمة التي بنيت من اجلها ودقتها اللغوية ،وقد 

قل بعض الفقرات ن حيث تم نواستفادت الباحثة من المالحظات واآلراء التي أبداها المحكم
  .فقرة ) 43(بعضها فبلغ عدد فقرات البطاقة في صورتها النهائية صياغة وتعديل 

  
  :االتساق الداخلي* 

 طالبة 26الطالبات وعددهن قامت الباحثة بتطبيق بطاقة التقويم ومن ثم رصد درجات   
  :كما يليوحساب االتساق الداخلي وذلك 

  
  ال و الدرجة الكلية للبطاقةحساب معامل االرتباط بين كل مج:أوال

  :وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول التالي
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  )4(جدول رقم 
   التقويممعامالت االرتباط بين كل مجال و الدرجة الكلية لبطاقة 

 مستوى الداللة sig قيمة االرتباط المجاالت

 0.01دالة عند  0.000 **0.680 تقويم التحليل

 0.01دالة عند  0.000 **0.837 تقويم التصميم

 0.01دالة عند  0.000 **0.843 )التشغيل(تقويم التنفيذ

 0.01دالة عند  0.000 **0.659 تقويم التقويم

 0.01دالة عند  0.000 **0.680 تقويم التفاعل

  0.453 =0.01 الجدولية عند مستوى داللة  Rقيمة **

 0.01ة إحصائيا عند مستوى داللة من الجدول السابق يتضح ان جميع معامالت االرتباط دال
  .،وهذا يدل على قوة االرتباط بين كل مجال مع الدرجة الكلية للبطاقة

  
  حساب معامل االرتباط بين كل فقرة و مجموع مجالها للبطاقة:ثانيا 

كما قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة مع مجالها وكانت النتيجة كما   
  )5(جدول رقم                              :في الجدول التالي

  لبطاقة التقویم معامالت االرتباط بين كل فقرة و مجالها

 مستوى الداللة Sig قيمة االرتباط الفقرة المجال
1 0.685** 0.000 0.01 
2 0.441* 0.024 0.05 
3 0.685** 0.000 0.01 
4 0.431* 0.028 0.05 
5 0.583** 0.002 0.01 
6 0.478** 0.014 0.05 
7 0.671** 0.000 0.01 

 تقويم التحليل

8 0.460** 0.018 0.05 
1 0.588** 0.002 0.01 
2 0.499** 0.009 0.01 
3 0.721** 0.000 0.01 
4 0.834** 0.000 0.01 
5 0.587** 0.002 0.01 

 تقويم التصميم

6 0.679** 0.000 0.01 
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7 0.631** 0.001 0.01 
8 0.554** 0.003 0.01 
9 0.688** 0.000 0.01 
1 0.793** 0.000 0.01 
2 0.780** 0.000 0.01 
3 0.774** 0.000 0.01 
4 0.804** 0.000 0.01 
5 0.680** 0.000 0.01 
6 0.569** 0.002 0.01 
7 0.615** 0.001 0.01 

 ذيفتقويم التن

8 0.773** 0.000 0.01 
1 0.723** 0.000 0.01 
2 0.748** 0.000 0.01 
3 0.723** 0.000 0.01 
4 0.709** 0.000 0.01 
5 0.457** 0.019 0.05 
6 0.666** 0.000 0.01 
7 0.641** 0.000 0.01 
8 0.873** 0.000 0.01 

 تقويم التقويم

9 0.587** 0.002 0.01 
1 0.637** 0.000 0.01 
2 0.505** 0.009 0.01 
3 0.724** 0.000 0.01 
4 0.800** 0.000 0.01 
5 0.731** 0.000 0.01 
6 0.699** 0.000 0.01 
7 0.750** 0.000 0.01 
8 0.532** 0.005 0.01 

 تقويم التفاعل

9 0.733** 0.000 0.01 
  0.453 =0.01 الجدولية عند مستوى داللة  Rقيمة **
   0.330 =0.05 الجدولية عند مستوى داللة  Rقيمة * 

  
من الجدول السابق يتضح ان جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا وهذا يدل على قوة االرتباط 

  .بين كل فقرة مع مجموع مجالها 
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  :ثبات بطاقة التقويم :5 .2 .5

  :معامل االتفاق*
ة استخدمت الباحثة بطاقة التقويم بعد إعدادها والتأكد من صدقها في تقويم برمجية تعليمي  

 كما عرضت ،من كتاب التكنولوجيا للصف الثاني عشر" االتصاالت"بعنوانمن جيدة التصميم 
 البرمجية باستخدام خصصين في تكنولوجيا التعليم وقيماالمت اثنين من الباحثة هذه البرمجية على

لة ثم استخدمت الباحثة معاد المختصين االتفاق بين الباحثة ونقاطبطاقة التقويم ومن ثم حساب 
   لقياس نسبة ثبات تقويم المالحظين Holstiهولستي 

  100)) *2ن+1ن (÷ف *2= (نسبة الثبات : الصورة الجبرية للمعادلة هي 
  مجموع عدد الفئات التي تم تحليلها ) 2ن+1ن(عدد نقاط االتفاق و:حيث  ف

  :نسبة الثباتوالجدول التالي يبين 

  )6(جدول رقم 
  ختصين بتكنولوجيا التعليم بين الباحثة والم"تصاالتاال"نسبة ثبات التقويم لبرمجية 

 المجال
مجموع 
 الفقرات

االتفاق بين 
الباحثة 

 الخبير األولو

 نسبة الثبات
مع الخبير 
 األول

االتفاق بين 
الباحثة 

 الخبير الثانيو

 نسبة الثبات
مع الخبير 
 الثاني

 نسبة الثبات

 87.5% 87.5% 7 87.5% 7 8 تقويم التحليل

%100 9 77.7% 7 9 التصميمتقويم   88.8%  

تقويم التشغيل 
 )التنفيذ(

8 8 %100 7 %87.5 93.7%  

%83.3 77.7% 7 88.9% 8 9 تقويم التقويم  

%88.9 8 77.7% 7 9 تقويم التفاعل  83.3%  

  

كانت عالية ختصين بتكنولوجيا التعليمنالحظ من الجدول السابق ان نسبة االتفاق بين الباحثة والم 
ؤكد على ثبات التقييم ويطمئن الباحثة الستخدام البطاقة وكذلك البرمجية المنتقاة لتنفيذ مما ي

  .التي ستقوم بها الطالباتالقبلي وكذلك التقويم البعدي عملية التقويم 
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  : طريقة التجزئة النصفية*
  ر(تم حساب معامل االرتباط بين نصفي الفقرات فكان معامل االرتباط بيرسون =

0.7302(   
  ثم حساب معامل الثبات بواسطة معادلة سبيرمان براون 

  0.8441=                   فكان معامل الثبات الكلي للبطاقة 
  .وهو معامل ثبات جيد جدا تطمئن له الباحثة ويمكنها من استخدام البطاقة في هذه الدراسة

  :خطريقة ألفا كرونبا *

وهو معامل ) 0.9221( كرونباخ كانت النتيجة بحساب معامل الثبات باستخدام معادلة ألفا
  . يمكننا من استخدام بطاقة التقويم في الدراسةمرتفعثبات 

  
  :الصورة النهائية لبطاقة التقويم :6 .2 .5

لتأكد من صدق وثبات البطاقة بدت بطاقة التقويم في وااألخذ برأي المحكمين بعد   
) 7(ملحق رقم ن خمس مجاالت أساسية فقرة موزعة ضم) 43(صورتها النهائية مكونة من 

  :والجدول األتي يبين عدد المهارات الفرعية التابعة لكل مجال في البطاقة والتوزيع النسبي لها
  )7(جدول رقم 

  الت األساسية في بطاقة التقويم ونسبة المجاالت الفرعية المشتقة منهااالمج

 النسبة عدد الفقرات  األساسيةالمهارة 

 19% 8 لتقويم التحلي

 21% 9 تقويم التصميم

 19% 8 )التنفيذ(تقويم التشغيل 

 21% 9 تقويم التقويم

 21% 9 تقويم التفاعل

 100% 43 اإلجمالي

  
نالحظ من خالل الجدول ان البطاقة متناسقة ونسب المهارات فيها متقاربة أي تخضع 

  .لتوزيع معتدل وهذه سمة جيدة في تصميم البطاقة
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  :اءات تطبيق بطاقة التقويمإجر :6 .2 .5

قامت الباحثة بتطبيق بطاقة التقويم على عينة من الطالبات قسم العلوم التطبيقية   
 وضمن 2009 / 2008وتكنولوجيا التعليم بالجامعة اإلسالمية خالل الفصل الدراسي األول 

للطالبات  وذلك أثناء المحاضرة العملية لمساقمساق كمبيوتر تعليمي وبالتعاون مع مدرس ا
لكل طالبة " االتصاالت"في مختبر الحاسوب  حيث تم عرض البرمجية التعليمية ) عينة الدراسة(

مشاهدتها ه االنتباه لهن بضرورة ي الذي تستخدمه في مختبر الحاسوب وتوجالحاسوبعلى جهاز 
  بشكل جيد ومن ثم ملء بنود بطاقة تقويم البرمجيات التي تم توزيعها عليهنومتابعتها

  .،واستخدمت البرمجية ذاتها في التطبيق البعدي
  
  :الدراسة إجراءات.6

  :اشتملت الدراسة على الخطوات التالية
االطالع على األدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسة الحالية واالطالع على الدراسات  .1

 .السابقة  ذات العالقة بالموضوع والتي اهتمت بتصميم وتقويم البرمجيات التعليمية

  .وضع اإلطار النظري للدراسة وتحديد مهارات تقويم البرمجيات .2

 .بناء الوحدة المقترحة وكل ما يصاحبها من أنشطة ووسائل وعرضها على المحكمين .3

 .إعداد االختبار التحصيلي للوحدة التعليمية وعرضه على المحكمين .4

 .إعداد بطاقة تقويم البرمجيات التعليمية وعرضها على المحكمين .5

 .د من الصدق والثبات لالختبار وبطاقة التقويمالتأك .6

 . اختيار عينة ممثلة من المجتمع األصلي للدراسة .7

 .قياس األداء القبلي لالختبار وبطاقة التقويم .8

 .تنفيذ الوحدة التعليمية المقترحة  .9

 .قياس األداء البعدي لالختبار وبطاقة التقويم .10

 . وتحليل النتائجتصحيح االختبار و بطاقة التقويم وجمع البيانات .11

 .مناقشة وتفسير النتائج .12

 .وضع  التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج الدراسة .13
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  : المعالجة واألساليب اإلحصائية.7
 في إجراء  )SPSS(استخدمت الباحثة برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية   
  :لدراسة المستخدمة في هذه ااإلحصائية  اإلحصائية واألساليب المعالجة

  
  ) 185: 2001إبراهيم والياسري،(: معامل ارتباط بيرسون : 1

  .لتحديد مدى االتساق الداخلي لالختبار وبطاقة التقويم
  

   )234: 2000مراد،(لعينتين مرتبطتين ومتساويتين ) T.Test(اختبار : 2
تبار وبطاقة وذلك للكشف عن داللة الفروق بين األداء القبلي واألداء البعدي في كل من االخ

  التقويم
  
  )246: 2000،مراد( :حجم التأثير: 3

للتأكد من ان حجم التأثير الذي يسهم فيه المتغير المستقل في التأثير على نتائج التجربة   
ومن ان الفروق لم تحدث نتيجة الصدفة ،ويشير حجم التأثير هنا إلى قوة العالقة بين المتغيرين 

  او دليل األثر الفعلي
  ) ر -1 ( 2                                                            

   ت    ــــــــــــــــــــ=ح                         حجم التأثیر     
                                                                 ن

 
  حجم العينة:درجات القياسين  ، نمعامل االرتباط بين :القيمة التائية المحسوبة ، ر : حيث ت 

  
 0.5=أما إذا كانت ح) .صغيرا( فان حجم التأثير يكون ضعيفا 0.2=إذا كانت القيمة المحسوبة ح

 فاكبر فتدل على تأثير مرتفع للمتغير المستقل 0.8فتدل على حجم تأثير متوسط ،بينما القيمة 
   .على المتغير التابع
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 الفصل الخامس

  ومناقشتهانتائج الدراسة 
  

   السؤال األولاإلجابة عن.1

  السؤال الثانياإلجابة عن .2

  السؤال الثالثاإلجابة عن .3

  السؤال الرابعاإلجابة عن .4

  تفسير عام للنتائج. 6

  توصيات الدراسة. 7

  مقترحات الدراسة. 8
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 الفصل الخامس
  نتائج الدراسة ومناقشتها

  
ضا لنتائج الدراسة التي توصلت إليها بعد تطبيق أدوات تتناول الباحثة في هذا الفصل عر

الدراسة على عينة الدراسة وتطبيق المعالجات اإلحصائية المناسبة ،وتتحقق الباحثة من فروض 
  .الدراسة وتناقشها وتفسر نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها 

ئيا للحصول على النتائج وبناءاً على ما سبق قامت الباحثة بجمع البيانات وتحليلها إحصا  
  :بحسب أسئلة الدراسة وفروضها والتي يمكن توضيحها ومناقشتها كما يلي

  :السؤال األولاإلجابة عن  .1
  : ما يليعلىينص السؤال األول 

ما مهارات تصميم البرمجيات التعليمية الواجب توفرها لدى الطالبات المعلمات تخصص 
 تكنولوجيا التعليم؟ 

ملحق ى هذا السؤال من خالل الفصل الرابع و النتيجة وضع قائمة المهارات تمت اإلجابة عل
   )1(رقم
  :الثانيالسؤال اإلجابة عن . 2

  : ما يليعلى الثانيينص السؤال 
 البرمجيات التعليمية الواجب توفرها لدى الطالبات المعلمات تخصص تقويمما مهارات 

 تكنولوجيا التعليم؟ 

ملحق ال من خالل الفصل الرابع و النتيجة وضع قائمة المهارات تمت اإلجابة على هذا السؤ
   )2(رقم
  :الث السؤال الثاإلجابة عن .3

  : على ما يليلثينص السؤال الثا
تقويم البرمجيات التعليمية لدى الطالبات تصميم وما الوحدة المقترحة الكتساب مهارات 

  المعلمات تخصص تكنولوجيا التعليم؟
التعليمية لى هذا السؤال من خالل الفصل الرابع وكانت النتيجة هي الوحدة ولقد تمت اإلجابة ع

  )8(ملحق رقم 
  : على ما يليينص السؤال الرابع: الرابعالسؤال  اإلجابة عن .4

هل توجد فروق دالة احصائية في مستوى مهارات تصميم البرمجيات التعليمية لدى طالبات 
  المجموعة قبل وبعد التجريب ؟
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  :من هذا السؤال تم صياغة الفرضية التالية وتنص على وللتحقق 
بين متوسط درجات الطالبات في )  0.05 ≤ ∞(ال توجد فروق دالة احصائية عند مستوى 

اختبار المعرفة العلمية لمهارات تصميم البرمجيات التعليمية لدى طالبات المجموعة قبل وبعد 
 .التجريب

 لعينتين T.test) (  الباحثة اختبارتستخدمافرضية  السؤال والتحقق من صحة النلإلجابة ع
، التصميممرتبطتين ،وذلك للتعرف على داللة الفروق بين التطبيقين القبلي والبعدي الختبار 

              : وكانت النتائج كالتالي
  )1(الجدول رقم 

  )26=ن( ار التصميم لبيان داللة الفروق بين التطبيق القبلي والبعدي الختب(T.test)نتائج اختبار 

 التطبيق ختبار االمجاالت 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
االرتباط 

بين 
 القياسين

حجم 
 التأثير

درجة 
 التأثير

 1.15 قبلي
 أهمية البرمجيات التعليمية

 1.69 بعدي
 متوسط 0.5 0.676 3.195- 0.86

 0.81 قبلي
 ليميةنماذج تصميم البرمجيات التع

 1.62 بعدي
 مرتفع 0.82 0.38 3.757- 1.09

معنى النص كعنصر في  1.19 قبلي
 2.65 بعدي البرمجية

 مرتفع 1.46 0.228 6.008- 1.24

معنى الشكل كعنصر في  0.96 قبلي
 1.96 بعدي البرمجية

 مرتفع 1.38 0.387 6.374- 0.8

 في كعنصرمعنى اللون  1.88 قبلي
 2.38 بعدي البرمجية

 متوسط 0.7 0.586 3.934- 0.65

ت  1.38 قبلي
جيا
رم
 للب
فني
م ال
صمي

 الت
صر
عنا

 

معنى الصوت كعنصر في 
 3.19 بعدي البرمجية

 مرتفع 1.44 0.279 6.157- 1.49

 1.35 قبلي
 التفاعل

 3.08 بعدي
 مرتفع 1.38 0.165 5.468- 1.61

 1.27 قبلي
  التعليمي التحكم

 2.73 بعدي
 مرتفع 1.37 0.285 5.858- 1.27

  2.79 = 0.01عند مستوى داللة ت القیمة الحرجة المطلقة  
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يتضح من الجدول السابق ان جميع قيم ت المحسوبة في كل المجاالت جاءت اكبر من القيمة 
لذلك يتم )  0.01( مستوى داللة ، وهذا يعني أنها دالة إحصائيا عند)2.79(الحرجة المطلقة 

  .رفض الفرض الصفري عند هذا المستوى ونقبل الفرض البديل
  

في مستوى اكتساب  )0.01 = ∞(أي انه توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة 
لدى طالبات المجموعة  تعزى للوحدة المعرفة العلمية لمهارات تصميم البرمجيات التعليمية 

دل اإلشارة السالبة لقيم ت المحسوبة ان الفروق لصالح متوسط الدرجات األعلى المقترحة وت
  .أي لصالح التطبيق البعدي) األكبر(

  ).2003(،ودراسة إسماعيل) 2007(وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة عقل
 ان وللتأكد من حجم التأثير الذي يسهم فيه المتغير المستقل في التأثير على نتائج التجربة ومن 

   :وكانت النتيحة كما في الجدول التاليالفروق لم تحدث نتيجة الصدفة تم حساب حجم التأثير 
  )2(جدول رقم

  في االختبار ) اكتساب مهارات التصميم(على المتغير التابع ) الوحدة المقترحة(حجم التأثير للمتغير المستقل 

المتوسط  التطبیق البیان
 الحسابي

االنحراف 
مستوى   تقیمة المعیاري

 الداللة
حجم 
 التأثیر

درجة 
 التأثیر

 10.00 قبلي
 التصمیماختبار 

 19.31 بعدي
 مرتفع 1.84 0.01 7.895- 6.01

  2.79 = 0.01القیمة الحرجة عند مستوى داللة 
فان حجم التأثير في اختبار وبالرجوع إلى مستويات حجم التأثير وكما هو ظاهر في الجدول 

  . كان مرتفعا )المعرفي(التصميم
  :بما يليوتفسر الباحثة هذه النتيجة 

الوحدة التعليمية تبتعد عن الطريقة التقليدية في التنفيذ حيث اعتمدت الباحثة بصورة رئيسية  .1
 .على الممارسة العملية والحوار والنقاش وأسلوب المحاضرة وفاعلية المتدربات

يذ منها توفر مختبر حاسوب يحتوي استخدام وسائل تكنولوجية حديثة أثناء العرض والتنف .2
 مما ساهم في إشراك معظم حواس المتدربات LCD جهاز حاسوب وجهاز عرض 25على 

 .وبالتالي ترسيخ التعلم والتدريب

صاحب كل فصل من الوحدة تقويم ذاتي يساعد الطالبات على التركيز على المعلومات  .3
 المهمة
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  الخامسالسؤال اإلجابة عن . 5
  : على ما يليالخامس ينص السؤال

هل توجد فروق دالة احصائية في مستوى مهارات تقويم البرمجيات التعليمية لدى طالبات 
  المجموعة قبل وبعد التجريب ؟

  
  :وللتحقق من هذا السؤال تم صياغة الفرضية التالية وتنص على

رمجيات في مستوى مهارات تقويم الب) 0.05 ≤ ∞(ال توجد فروق دالة احصائية عند مستوى 
 .التعليمية لدى طالبات المجموعة قبل وبعد التجريب

 
 لعينتين T.test) ( السؤال والتحقق من صحة الفرضية استخدمت الباحثة اختبارنلإلجابة ع

 لتعليمية مرتبطتين إليجاد الفروق بين نتائج التطبيق القبلي والبعدي لبطاقة تقويم البرمجيات ا
 بين التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة التقويم، وكانت النتائج ،وذلك للتعرف على داللة الفروق

  : كالتالي
  )3(رقم جدول 

 لبيان داللة الفروق بين التطبيق القبلي والبعدي في  لبطاقة تقويم (T.test)نتائج اختبار 
  البرمجيات التعليمية

  

الوسط  التطبیق المجاالت
 الحسابي

االنحراف 
ن االرتباط بی قیمة ت المعیاري

 القیاسین
حجم 
 التأثیر

درجة 
 التأثیر

 32.85 قبلي
 تقویم التحلیل

 36.54 بعدي
 مرتفع 1.12 0.255 4.68- 4.02

 34.78 قبلي
 تقویم التصمیم

 41.08 بعدي
 مرتفع 1.41 0.291 6.063- 5.30

 32.27 قبلي
 )التشغیل(تقویم التنفیذ

 36.53 بعدي
 مرتفع 0.87 0.314 3.789- 5.75

 34.54 قبلي
 تقویم التقویم

 40.15 بعدي
 مرتفع 1.24 0.289 5.32- 5.38

 30.12 قبلي
 تقویم التفاعل

 40.27 بعدي
 مرتفع 1.79 0.178 7.137- 7.25

  2.79 = 0.01عند مستوى داللة  ت القیمة الحرجة
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ت جاءت اكبر من القيمة يتضح من الجدول السابق ان جميع قيم ت المحسوبة في كل المجاال
  )  .0.01(، وهذا يعني أنها دالة إحصائيا عند مستوى داللة )2.79(الحرجة المطلقة 

وهنا أيضا قامت الباحثة بحساب حجم التأثير للتأكد من مدي تأثير المتغير المستقل على المتغير 
  :التابع وان الفروق حقيقية وكانت النتيجة كالتالي
  )4( رقم جدول

في بطاقة ) اكتساب مهارات التقويم(على المتغير التابع ) الوحدة المقترحة(تأثير للمتغير المستقل حجم ال
  .التقويم

المتوسط  التطبیق البیان
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  قیمة ت المعیاري

 الداللة
حجم 
 التأثیر

درجة 
 التأثیر

 بطاقة التقویم 164.54 قبلي
 194.58 ديبع

 مرتفع 1.79 0.01 6.988- 21.92

  2.79 = 0.01القیمة الحرجة عند مستوى داللة 
 للتأثير المرتفع 0.8=حيث ان القيمة الحرجة ) كبير(حجم التأثير في المهارة العملية كان مرتفعا 

في ) المتغير المستقل(أي ان الفروق كانت حقيقية وال تعود للصدفة ،وان تأثير الوحدة المقترحة ،
هو تأثير مباشر ) المتغير التابع(تساب مهارة تقويم البرمجيات لدى الطالبات اكإحداث تباين في 

  .وجوهري 
  

درجات وزيادة في تحري الدقة قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بين متوسط 
معامل االرتباط بين متوسط درجات ،و0.170فكانت التطبيق القبلي لبطاقة التقويم وبطاقة الخبير 

 عدم وجود  ذلكونالحظ من  0.987لبطاقة التقويم وبطاقة الخبير وكانت النتيجة التطبيق البعدي 
ارتباط بين متوسط التطبيق القبلي وبطاقة الخبير،بينما يوجد ارتباط قوي بين متوسط التطبيق 

  .البعدي وبطاقة الخبير
مستوى في  )0.01 = ∞(انه توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة وهذا يدل على 

لصالح التطبيق  اكتساب المهارة العملية لتقويم البرمجيات التعليمية لدى طالبات المجموعة
    . البعدي

، )2003(،ودراسة إسماعيل ) 2005(واتفقت نتيجة هذه الفرضية مع دراسة فرج والشرقاوي 
  ).1995(ودراسة الحازمي 
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  : بما يليوتفسر الباحثة هذه النتيجة
أهمية التطبيق العملي واهتمام المتدربات ومشاركتهن الفاعلة من خالل طرح الشعور الجيد ب .1

 . التساؤالت والنقاش الذي ساعد على خلق جو مناسب للتعلم

ربط المادة العلمية بالتطبيق العملي حيث تركز الوحدة على األنشطة العملية في طياتها مما  .2
 .لعمليةساهم في توظيف المعرفة العلمية الكتساب المهارات ا

التطبيق باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة كان له اثر في تنمية المهارة العملية حيث ان  .3
 .الجانب العملي يلزمه تأكيد على التمكن من الخبرة الكافية والقواعد الالزمة لتعلم المهارة

 للعديد قامت الباحثة بتصميم شرائح البوربوينت للوحدة واستخدامها في العرض مع التطرق .4
 باختالف سمن األمثلة لكل جزئية ببعض البرمجيات المعدة من قبل طلبة البكالوريو

 ومناقشتها مما ساهم في التفاعل وجذب - متقنة ،متوسطة ،ضعيفة–مستويات تصميمها 
 .االنتباه والتمكن من المهارة
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 :تفسير عام للنتائج .6

  :ر الوحدة التعليمية المقترحة يرجع إلى األمور التاليةتعتقد الباحثة ان السبب في اث
الوحدة المقترحة تخص موضوع مهم جدا في الوقت الحاضر ويمس واقع عملي وهو انتشار  .1

 . ،لذلك البد من البحث عن أساليب لتقويمهاالبرمجيات التعليمية بشكل كبير في مجال التعليم

ية من حيث التخطيط والتصميم حيث استوفت الجهد الوحدة التعليمية تبتعد عن الطريقة التقليد .2

 .والوقت الالزمين لبنائها وعلى أسس منهجية صحيحة

الوحدة التعليمية تبتعد عن الطريقة التقليدية في التنفيذ حيث اعتمدت الباحثة بصورة رئيسية  .3

 .على الممارسة العملية والحوار والنقاش وأسلوب المحاضرة وفاعلية المتدربات

م وسائل تكنولوجية حديثة أثناء العرض والتنفيذ منها توفر مختبر حاسوب يحتوي استخدا .4

 مما ساهم في إشراك معظم حواس المتدربات LCD جهاز حاسوب وجهاز عرض 25على 

 .وبالتالي ترسيخ التعلم والتدريب

صاحب كل فصل من الوحدة تقويم ذاتي يساعد الطالبات على التركيز على المعلومات  .5

 المهمة

التدرج في معلومات الوحدة التعليمية من السهل إلى الصعب ومن البسيط إلى المعقد مما  .6

  .ساعد الطالبات على دراستها

 في اكتساب مهارة تقويم البرمجيات وهذا يلبي نورغبته) عينة الدراسة (باتحاجة المتدر .7

 .رغبة شخصية ومهنية
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  :توصيات الدراسة .7
  :إليها الدراسة ،فقد وضعت الباحثة التوصيات التاليةبناءا على النتائج التي توصلت 

على مهارات تقويم البرمجيات التعليمية أثناء اإلعداد المهني وبعده  نمعلميالاالهتمام بتدريب  .1

لما لها من اثر ايجابي على أداء المعلم في استخدام هذه البرمجيات في التعليم و توجيه 

  .الطالب لالستفادة منها

ين على برامج تصميم برمجيات الوسائط المتعددة وتشجيع المعلمين على تدريب المعلم .2

  .  االشتراك في دورات لتعلم هذه البرامج بإتقان واستخدامها في التصميم

اشتراك المعلمين في تصميم وإنتاج برمجيات تعليمية مختلفة وشيقة تخدم الطالب في عملية  .3

فر الوقت وكما يضمن ذلك إنتاجها على أسس التعلم ،ويسهل عملية التعليم على المعلم ويو

  .تربوية

االهتمام بمهارات التصميم االلكتروني التي تخدم التعليم االلكتروني وتنمي مهارة تقويم  .4

   . لدى المعلمينالمواقع االلكترونية

االهتمام بالتطبيق العملي للبرمجيات للطلبة بمساعدة المعلمين للتوجيه نحو ما هو مفيدة منها  .5

  .جابي وتجنيبهم ما هو سلبي من هذه البرمجياتواي

والتخلص من أثناء اإلعداد المهني ضرورة تبني طرق وأساليب حديثة في تدريب المعلمين  .6

  .الطرق التقليدية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في التدريب

عليم ان تستفيد الجامعات الفلسطينية من الوحدة المقترحة وتنفذها على طلبة تكنولوجيا الت .7

 . ضمن برامج اإلعداد المهني للمعلم قبل الخدمة
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  :مقترحات الدراسة .8
 – حل المشكالت –محاكاة (تقويم البرامج المحوسبة المختلفة تصميم وتنمية مهارة  .1

  .)العاب

  .تنمية مهارة تقويم المواقع االلكترونية .2

نولوجيا والعلوم تنمية مهارة تصميم البرمجيات التعليمية في مواضيع مختلفة مثل التك .3

  .والرياضيات واللغات

  .دراسة مدى توظيف معلمي التكنولوجيا لبرمجيات الوسائط المتعددة داخل الغرفة الصفية .4

دراسة مدى توفر مختبرات الحاسوب في مراحل التعليم المختلفة وأثرها على تحصيل  .5

  .الطلبة

ذات لتدريس ببرمجيات دراسة اتجاهات الطلبة نحو استخدام الحاسوب وبرمجياته نتيجة ا .6

  .جودة تصميم عالية

  .في مختلف التخصصاتعن البرمجيات المستخدمة لمعلمين ا درجة رضا دراسة .7

  . مهارة  تقويم البرمجيات التعليمية لدى الطالب في المرحلة الثانوية اكتسابدراسة اثر  .8

  .دراسة اثر التعلم بالبرمجيات على أنواع التفكير المختلفة  .9

في موضوعات مختلفة مثل ذات الجودة العالية  التعلم الذاتي بالبرمجيات دراسة فاعلية .10

  .التكنولوجيا والعلوم واللغات

 تقويم البرمجيات باستخدام الموديالت التعليمية لدى الطلبة  مهارةسابتدراسة اك .11

   .المعلمين

  . دراسة اثر توظيف البرمجيات التعليمية على تنمية مهارة البرمجة بلغات مختلفة .12
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  لمراجعا
  

  المراجع العربية •

 
 .القران الكريم .1

  .عمان,مركز الكتاب األردني,مبادئ القياس النفسي والتربوي): 1982(سبع ,أبو لبدة  .2
 .القاهرة,ء الشرقمكتبة زهرا ,سيكولوجية المهارات):2004(السيد محمد,أبو هاشم  .3

اثر برمجيات الوسائط المتعددة في اكتساب مهارة البرمجة ): 2006(إيهاب محمد,أبو ورد  .4
رسالة ماجستير غير  ,األساسية واالتجاه نحو مادة التكنولوجيا لدى طالبات الصف العاشر

 .الجامعة اإلسالمية,كلية التربية ,منشورة 

ورقة مقدمة إلى اللقاء الحادي عشر لقادة ):"2003(اختبار الكفايات األساسية للمعلمين  .5
 . المنعقد في مدينة جازان في شهر يناير"العمل التربوي 

االساليب االحصائية في مجاالت ):2001(محمد جاسم,مروان عبد المجيد والياسري ,إبراهيم  .6
 .عمان,مؤسسة الوراق ,البحوث التربوية 

 تطوير التعليم الجامعي في ضوء معايير ومتطلبات):2005(الغريب زاهر,إسماعيل .7
 .جامعة المنصورة, المستحدثات التكنولوجية

مكتبة  ,مقدمة في تصميم البحث التربوي): 2007(محمود حسن,إحسان خليل واألستاذ,األغا .8
 .غزة,الجامعة اإلسالمية , 2ط,الطالب الجامعي 

مكتبة , رق التدريسالتربية العملية وط):1994(عبد اهللا,إحسان خليل و عبد المنعم,األغا .9
 .غزة,الجامعة اإلسالمية,الطالب الجامعي 

 .الكويت,مكتبة الفالح  ,االنترنت والمشروعات المتكاملة):1999(نادي كمال,جرجس  .10

دراسة حول تقويم البرمجيات الرياضية المستخدمة على  ):"1995(مطلق طلق , الحازمي  .11
 .السنة السادسة عشرة  ,55العدد :رسالة الخليج العربي  , "الحاسب اآللي

برنامج تقني لتنمية مهارة العروض العملية في تدريس التكنولوجيا  ):2005(منير,حسن .12
 .غزة,الجامعة اإلسالمية,رسالة ماجستير غير منشورة,لدى الطالبة المعلمة

, دار الكتاب الجامعي  ,التكنولوجيا التعليمية والمعلوماتية):2001(محمد محمود,الحيلة .13
 .العين

دار ,المرشد في تصميم البرمجيات التعليمية الكومبيوترية للمعلمين):1998(لطفي,خطيب ال .14
 .األردن,الكندي للنشر والتوزيع
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فعالية استخدام تكنولوجيا الوسائط المتعددة في ):2003(عبد اهللا ,فيصل وعرمان ,خمايسة  .15
 .2العدد  ,1المجلد ,مجلة جامعة الخليل للبحوث ,تدريس مساقات القياسات الطبية

الفائقة التفاعلية / معايير تصميم نظم الوسائل المتعددة  ):2000(محمد عطية  ,خميس .16
  , المؤتمر العلمي السابع في منظومة تكنولوجيا التعليم في المدارس والجامعات ,وإنتاجها

 العدد الثالث، 10سلسلة دراسات وبحوث، مج 

 .القاهرة, مكتبة دار الكلمة ,تعليم منتوجات تكنولوجيا ال: ) 2003(محمد عطية ,خميس  .17

 .،دار الفكر العربي،القاهرةخصائص المعلم العصري وأدواره): 2002(على,راشد .18

مكتبة  ,)الحاسوب واالنترنت(تكنولوجيا التعليم المعاصر):2006(هادي مشعان ,ربيع  .19
 .عمان,المجتمع العربي 

حول إدخال الحاسوب في الحوسبة التعليمية دراسة ): 1994(منى,سليم و مطر,الزعبي .20
 .مركز عبد الرحمن زعرب للتربية العملية ،جامعة بيت لحم,المدارس الفلسطينية 

 .عمان,دار الشروق,أساليب تدريس العلوم: )2001(عايش,زيتون .21

 .عمان,دار الفكر ,الوسائل التعليمية والمنهج ) :2000(عبد الحافظ ,سالمة .22

 التعليمية وإنتاجها لذوي االحتياجات الخاصةتصميم الوسائل ):2001(عبد الحافظ,سالمة  .23
 .عمان,دار اليازوري العلمية ,

 عمان,دار الفكر  , الحاسوب في التعليم):2002(محمد,عبد الحافظ وأبو ريا ,سالمة  .24

 .عمان,دار الشروق ,تنظيمات المناهج وتخطيطها وتطويرها):2001( جودت عبد اهللا,سعادة .25

الجمعية المصرية  , توظيف تكنولوجيا التعليم): 1997(فتح الباب عبد الحميد,سيد  .26
 .القاهرة, لتكنولوجيا التعليم 

دار القاهرة  ,أساسيات وتطبيقات في علم المناهج):2006(نجوى عبد الرحيم,شاهين .27
 .القاهرة,

 .غزة,مكتبة آفاق  ,SPSSالبرنامج اإلحصائي ):2001(سمير خالد,صافي  .28

 التكوين المكاني للصور الثابتة والمتحركة في العالقة بين ):2006(أمل السيد, طاهر  .29
كلية التربية , رسالة ماجستير غير منشورة   , برامج الوسائل المتعددة والتحصيل الدراسي

 .جامعة حلوان, 

فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارة البرمجة لدى معلمي ):2007(عطايا يوسف,عابد .30
 .غزة,الجامعة اإلسالمية ,كلية التربية,ة رسالة ماجستير غير منشور ,التكنولوجيا بغزة

دار السحاب للنشر  ,التعليم والمدرسة االلكترونية):2007(طارق عبد الرؤوف,عامر  .31
 .القاهرة,والتوزيع
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الكومبيوتر والوسائط ):2004(صالح عبد السميع,منصور احمد و عبد الرازق,عبد المنعم .32
 .ةالقاهر,مكتبة زهراء الشرق , المتعددة في المدارس

خصائصها، : المستحدثات التكنولوجية في مجال التعليم: )1999( علي محمد ,عبد المنعم .33
 شهر ابريل بحث مقدم إلى ورشة العمل المنعقدة بالكويت، نماذجها، البحوث المرتبطة بها،

فاعلية استخدام التدريس المصغر لبرامج كليات التربية على تنمية ):1997(عادل,عجيز .34
الجمعية المصرية للمناهج ,المؤتمر العلمي التاسع , ية لطالب الدبلوم العام المهارات التدريس
 .القاهرة, وطرق التدريس 

دارالهدى للنشر والتوزيع  ,التصميم التعليمي للوسائط المتعددة): 2001(نبيل جاد,عزمي  .35
 المنيا,

نتائج حجم التأثير واستخداماته في الكشف عن مصداقية ال):2000(عزو إسماعيل,عفانة  .36
 .العدد الثالث,مجلة البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية  ,في البحوث التربوية والنفسية

 .غزة,مكتبة الطالب الجامعي, أساليب تدريس الحاسوب):2005(عزو وآخرون,عفانة .37

دار المسيرة للنشر ,الحاسوب التعليمي وتطبيقاته التربوية ):2004(يوسف احمد,عيادات .38
 .عمان,والتوزيع 

 إلنتاج وتوظيف برامج الوسائط المتعددة ةالمعايير الالزم):2006(حسن دياب,غانم  .39
,  رسالة ماجستير غير منشورة,الكومبيوترية وأثرها على التحصيل بالمدارس اإلعدادية 

 .جامعة القاهرة

دار ,تربويات الحاسوب وتحديات القرن الحادي والعشرين):2003(إبراهيم عبد الوكيل,الفار .40
 .القاهرة, العربيالفكر

تنمية الوعي بمعايير الحكم على ):2005(جمال مصطفي,محمود عبده والشرقاوي,فرج .41
المواد التعليمية المستحدثة لدى طالب شعبة التربية اإلسالمية بكليات التربية وتطبيقاتهم 

 .45العدد ,مجلة القراءة والمعرفة ,لها في مواقف تدريسية مصغرة

 .الكويت,مكتبة الفالح  ,الوسائط المتعددة بين التنظير والتطبيق:)2004(خالد محمد,فرجون  .42

بناء نظام لتقويم البرمجيات التعليمية المستخدمة في ):"2002(ياسين عبد الرحمن ,قنديل  .43
 .العدد األول, المجلد الخامس,مجلة التربية العلمية  ,"مجال تعليم العلوم

 وتكنولوجيا التعليم االلكتروني والشبكي التعليمية مناهجنا): 2004(حسام محمد , مازن  .44
جامعة عين , المجلد األول , المؤتمر العلمي السادس  , لبناء مجتمع المعلوماتية العربي

 .شمس

 األساليب اإلحصائية في العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية):2000(صالح احمد ,مراد  .45
 .القاهرة,مكتبة أنجلو المصرية ,
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فاعلية برمجيات تعليمية على التفكير البصري والتحصيل في ):2006(حسن ربحي,مهدي  .46
مكتبة , رسالة ماجستير غير منشورة , التكنولوجيا لدى طالبات الصف الحادي عشر

 .غزة, الجامعة اإلسالمية 

تصميم البرمجيات التعليمية وإنتاجها وتطبيقاتها ) : 2003(عايد حمدان وآخران,الهرش .47
 .األردن,طنيةالمكتبة الو , التربوية

 .العين, دار الكتاب الجامعي  , مهارات التدريس الفعال): 2002(زيد , الهويدي  .48

دار ,أسس بناء المناهج وتنظيماتها ):2005(محمد أمين , حلمي احمد والمفتي , الوكيل .49
 .عمان, المسيرة 
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the Educational Software Evaluation Consortium” . The computing 
Teacher :14(6),pp7-9. 

9- Buckleitner. W. (1999). “The state of Children’s Software Evaluation – 
Yesterday. Today and In the 21st Century” Information Technology in 
Childhood Education :(Annual)pp. 221-220. 

3. Traci H. (2001), Why Corporations Are Using Interactive Multimedia 
for Sales, Marketing and Training, http://www.etimes.com/.  

 
  :مواقع االنترنت •
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2.  www.Eric.edu 

3. www.elearning.edu.sa 

4. www.4shared.com 
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  مالحقال

 قائمة مهارات تصميم البرمجيات التعليمية •

  قائمة مهارات تقويم البرمجيات التعليمية •

 أسماء المحكمين للوحدة التعليمية المقترحة •

 أسماء المحكمين الختبار التصميم وبطاقة التقويم •

 اختبار التصميم •

 بطاقة التقويم •

 دليل المدرب •

   الوحدة التعليمية المقترحة •
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   البرمجیات التعلیمیةتصمیمقائمة مھارات  )1(ملحق رقم

  
  
  
  

 ات التعلیمیةمفھوم البرمجی •
 الخصائص المشتركة لمفھوم البرمجیات التعلیمیة •
 مزایا البرمجیات في مجال التعلیم •

 أھمیة الوسائط المتعددة

 بعض نماذج التصمیم التعلیمي للبرمجیات •
 جیرولد كمب نموذج -
  ريینموذج دیك وك -
  نموذج موریسون وآخرون-
 نموذج عبد اللطیف الجزار -

 تعلیمي للبرمجیاتنموذج جاد للتصمیم ال •

 
لبرمجیات التعلیمیةانماذج التصمیم   

 

  مفھوم الخط في الوسائط المتعددة  •
 خصائص االستجابة النصیة للمتعلم  •
 معاییر استخدام الخطوط في برمجیات الوسائط المتعددة  •

 البرمجیات التعلیمیةالنص كأحد عناصر 

 مفھوم الشكل في البرمجیات التعلیمیة •
  المحددة جزئیا والرسوم المحددة بالكاملز بین الرسومیمی •
   معاییر استخدام الشكل في برمجیات الوسائط المتعددة  •

  الصورة والشكل كأحد عناصر البرمجیات التعلیمیة

  معنى اللون •
  أقسام األلوان •
 تكوین األلوان الكومبیوتریة •
 معاییر استخدام اللون في برمجیات الوسائط المتعددة • 

 البرمجیات التعلیمیةاللون كأحد عناصر 
  

  مفھوم الصوت •
   والصوت الرقمي الصوت التناظري •
 حجم الفراغ الذي تأخذه التسجیالت الرقمیة من الذاكرة •
   معاییر استخدام الصوت في برمجیات الوسائط المتعددة •

  الصوت كأحد عناصر البرمجیات التعلیمیة

 مفھوم واجھات التفاعل مع المتعلم •
 التفاعل مع المتعلممعاییر تصمیم واجھات  •
 معاییر تصمیم القوائم •
 معاییر استخدام األزرار •
  أسالیب التحكم التعلیمي •
 األبعاد التعلیمیة لتصمیم برمجیات الوسائط المتعددة •
 العالقة بین التحكم التعلیمي ومستوى الغموض أثناء التعلم  •

 وكفاءة التعلم واألداء
  ط المتعددة معاییر استخدام التحكم في برمجیات الوسائ •

   البرمجیات التعلیمیةالتفاعل في
  
  
  
  
  
  
  التعلیمیةبرمجیات الالتحكم التعلیمي في 
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  )2(ملحق رقم
  قائمة مھارات تقویم البرمجیات التعلیمیة

  
  

  في مجالھا
  المھارات الفرعیة  المھارات األساسیة

  منتمیةغیر   منتمیة

   تقویم التحلیل

  

  تقویم األھداف التعلیمیة.1

  تقویم األنشطة.2

  تقویم مناسبتھا  للمتعلم.3

  تقویم مستوى الصعوبة.4

    

   تقویم التصمیم

  تقویم النص كعنصر في البرمجیة التعلیمیة.1

  تقویم اللون كعنصر في البرمجیة التعلیمیة.2

  تقویم الصوت كعنصر في البرمجیة التعلیمیة.3

  تقویم الشكل كعنصر في البرمجیة التعلیمیة.4

    

   تقویم التنفیذ

  تقویم التنفیذ بدون أخطاء.1

  تقویم سھولة التعامل مع البرمجیة.2

  تقویم اإلرشادات ودلیل التشغیل.3

  تقویم التحكم في البرمجیة

    

  التقویم تقویم 

  تقویم عرض األسئلة .1

  تقویم صیاغة األسئلة والبدائل.2

   التغذیة الراجعةتقویم.3

    

  تفاعل تقویم ال

  تقویم األنشطة في البرمجیة.1

  تقویم التكامل بین الوسائط.2

  تقویم التفاعل مع المتعلم.3
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  )3(ملحق 
 أسماء المحكمین للوحدة المقترحة

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 م اسم المحكم التخصص

 1 فتحية اللولو.د الجامعة اإلسالمية/مناهج وطرق تدريس

 2 فؤاد عياد.د جامعة األقصى/ليمتكنولوجيا التع

 3 حسن النجار.د جامعة األقصى/تكنولوجيا التعليم

 4 همام النباهين.أ الجامعة اإلسالمية/تكنولوجيا المعلومات

 5 عبد الكريم األشقر.أ الجامعة اإلسالمية/تكنولوجيا المعلومات

 6 مجدي عقل.أ الجامعة اإلسالمية/تكنولوجيا التعليم

 7 ادهم البعلوجي.أ الجامعة اإلسالمية/ التعليمتكنولوجيا
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)4(ملحق   
 

التقویموبطاقة التصمیم ختبار  الأسماء المحكمین  
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 م اسم المحكم التخصص

 1 فتحية اللولو.د الجامعة اإلسالمية/مناهج وطرق تدريس

 2 فؤاد عياد.د جامعة األقصى/تكنولوجيا التعليم

 3 رحمة عودة.د مركز القطان التربوي/لتعليمتكنولوجيا ا

 4 منير حسن . أ الجامعة اإلسالمية/تكنولوجيا التعليم

 5 مجدي عقل.أ الجامعة اإلسالمية/تكنولوجيا التعليم

 6 ادهم البعلوجي.أ الجامعة اإلسالمية/تكنولوجيا التعليم

  7  أيمن العكلوك.أ  وزارة التربية والتعليم/مشرف تكنولوجيا
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)5(ملحق   
  اختبار تصمیم البرمجیات التعلیمیة

 
 
 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 

:.................................................اسم الطالبة  
 
 

 سؤال 30تقویم البرمجیات التعلیمیة وھو یتكون من تصمیم وعزیزتي الطالبة أمامك اختبار لوحدة 

دد یرجى قراءة األسئلة بعنایة ثم اإلجابة على جمیع األسئلة باختیار اإلجابة المناسبة اختیار من متع

  من بین البدائل األربعة  لكل سؤال ومن ثم تفریغ اإلجابات في الجدول التالي

 
 
 

7 6 5 4 3 2 1 
       

14 13 12 11 10 9 8 
       

21 20 19 18 17 16 15 
       

28 27 26 25 24 23 22 
       
     30 29 
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 اختبار لوحدة تصمیم وتقویم البرمجیات التعلیمیة
 
 

:اختر اإلجابة الصحیحة   
 

 ى تستخدم النصوص والرسومات الثابتة والمتحركة والصور الثابتة واألصوات والموسیق- 1
:كعناصر للوسائط المتعددة بحیث  

 رنامج الوسائط المتعددةیتم استخدامھا جمیعھا لتصمیم ب  .أ 
 یستخدم بعضھا حسب الغرض المراد تحقیقھ  .ب 
 تستخدم إحداھا فقط حسب نوعیة البرنامج  .ج 
 تستخدم إحداھا فقط حسب رغبة المبرمج  .د 

  
  : تتصف الوسائط المتعددة بأنھا تفاعلیة ألنھا- 2

 تسمح للمتعلم بالتعامل مع المعلومات في عدة صیغ  .أ 
 تتفاعل مع أجھزة الحاسوب  .ب 
 لمصمم بالتعامل مع المعلومات بحریةتسمح ل  .ج 
 یستخدم أكثر من برنامج من برامج الحاسوب في تصمیمھا  .د 

  
  :یسمى " تحویل الصور واألصوات والفیدیو إلى صورة موحدة داخل نظام الحاسوب  "- 3

 الصیغة الرقمیة . الصیغة التماثلیة                                                 ب  .أ 
 الصیغة العشوائیة. لرقمیة                                                  دالتماثلیة ا  . ج

  
  :مایلي عدا واحدة لاتتیح أسلوبألنھا ما یمیز النماذج التكنولوجیة أنھا تطبیقیة بالدرجة األولى  - 4

  النمو.الممارسة                                                        ب. أ
      التكنولوجیا.                                                             دالعلم  .ج

  
   : یقصد بالغلق في نموذج جاد للتصمیم التعلیمي للوسائط المتعددة- 5
  ...."تحدید النقطة التي ینتھي عندھا البرنامج وھذا یتوقف على"

 اختیار وتنظیم المحتوى.     باألھداف العامة واألھداف السلوكیة التي تمت صیاغتھا     .أ 
تحدید المتطلبات السابقة .  البرنامج                                     دفي والتمارین األنشطة  . ج

 للمتعلم
  

  احمد منصور:إعداد الدكتور,  السابع : الصف ,   )  3.0اإلصدار (الطاقة الكھربیة :برنامج  "- 6
عا لنموذج جاد للتصمیم لتعلیمي للوسائط المتعددة تشیر تب "   Flash MX        نظام التألیف 
   :....ھذه الجملة لمرحلة 

 نظام التألیف. التعلیمات المطلوبة                                                     ب  .أ 
 بةالبرمجیات المطلو.  توثیق البرنامج                                                          د  . ج
  

   :: یقصد بقوة المعنى في النص المكتوب - 7
 الكلمة الواحدة تحمل عدد من المعاني المختلفة  .أ 

 الكلمة الواحدة لھا معنى واضح وصریح  .ب 
 الكلمة لھا مرادفات متعددة في قاموس اللغة  .ج 
 النص المكتوب صحیح لغویا  .د 
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   : من خصائص االستجابة المتوقعة للمتعلم ما یلي عدا واحدة- 8
 إھمال عالمات الترقیم الزائدة. افات بین الكلمات                           بإھمال المس  .أ 

 حذف الكلمات الزائدة.           د          ترتیب الكلمات المدخلة                 . ج
  

   : تفسر انقرائیة النص بأنھا- 9
 یرید قدرة القارئ على ان یحدد بنجاح ویستخلص من النص ما  .أ 

 لعالقات بین جمل النص ومكوناتھ وسھولة فھمھا مدى سھولة تفسیر ا  .ب 
 قراءة النص بسھولةقدرة القارئ على   .ج 
 النص المطبوع على الورق أكثر سھولة للقراءة من النص المطبوع على الشاشة  .د 

  
   :عند التصمیم باستخدام النص المكتوب البد من مراعاة ما یلي عدا واحدة- 10

 التوازن بین النص المكتوب والصوت  .أ 
 المناسب من الكلمات على الشاشة الواحدةالكم   .ب 
 حجم الخط والمسافة بین األسطر  .ج 
 استخدام أنواع خطوط مختلفة ما أمكن  .د 

  
   :: تستخدم الرسوم المحددة بالكامل في رسم- 11

 الصور الفوتوغرافیة المتقنة  .أ 
 الرسوم الھندسیة بالغة التعقید  .ب 
 األشكال الھندسیة ذات التفاصیل الدقیقة  .ج 
 الخطوط و المربعات والدوائر والمنحنیات  .د 

  
   : من قواعد توظیف الرسوم والصور الثابتة تعلیمیا ما یلي عدا واحدة- 12

 استخدام الصور ذات التفاصیل الكثیرة  .أ 
 استخدام الرسوم الخطیة المتسلسلة كبدیل للرسوم المتحركة  .ب 
 عرض الرسم المكون من عدة أجزاء على عدة مراحل  .ج 
 ور ذات الدرجات الرمادیةتجنب استخدام الص  .د 

  
    :bit bitmap 8 عدد األلوان الناتج من نظام - 13

  8.                  د16.              ج 256.               ب64  .أ 
  

   :ھو" عبارة عن مجموعة من الترددات في الطیف الكھرومغناطیسي للضوء "- 14
  الطاقة.  دنظریة الكم    . اللون    ج. الضوء الطبیعي     ب. أ

  : یتكون اللون البرتقالي من خلط لونین أساسیین ھما- 15
  األحمر واألصفر. ب                                                 األحمر واألزرق. أ

  األخضر واألصفر  . األزرق واألصفر                                                د. ج
  

المناسب للھدف من قواعد توظیف اللون في برنامج الوسائط التعلیمي  یعتبر اختیار اللون - 16
   :ویكون ذلك من خالل مراعاة ما یلي عدا واحدة

 استخدام رموز لونیة قلیلة ال یخلط المتعلم بینھا  .أ 
 إحداث تباین بین األلوان المتجاورة حتى یمیز بینھا  .ب 
  الخرائطوان المتعارف علیھا مثل األزرق للون البحر فيلاختیار األ  .ج 
 استخدام األلوان الفسفوریة للعناوین الرئیسیة  .د 
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   : الصوتي ھوMIDIملف میدي ,  إجابة واحدة خاطئة - 17
 مجموعة من المعاییر تقدم أسالیب لتحدید النبضات والنغمات الموسیقیة   .أ 

 قائمة من األوامر التي تسجل حركات موسیقیة مختلفة یتم تحویلھا إلى صوت  .ب 
  آالف من األرقام المتتالیة المنفصلة التي تسمى عینات صوتیةتخزین الصوت في صورة  .ج 
 الصوت الذي یعتمد على خصائص األجھزة  .د 

  
  : عن ملف الصوت الرقمي بأنھMIDI یتمیز ملف میدي  - 18

 یشغل حیز اقل من ملفات الصوت الرقمي  .أ 
 ثبات وجودة الصوت بغض النظر عن كفأه األجھزة  .ب 
 كنتوشانتشار ملفات میدي على كل أجھزة ما  .ج 
 عدم الحاجة لمعرفة بعلوم الصوتیات عند إنتاج الصوت  .د 

  
  :جودة الصوت في البرمجیات  تتناسب طردیا مع"إجابة واحدة من اإلجابات التالیة خاطئة    - 19

 حجم الملف المخزن علیھ الصوت.                    بمعدل اخذ العینات                         .أ 
 حجم السماعات المستخدمة.                                    د      )العمق(حجم العینة   . ج
 

 10 بت وزمن 8ھـ بحجم عینة . ك22.05 حجم الفراغ من الذاكرة لمعدل احد العینات یساوي - 20
   :ثواني وذلك للصوت األحادي ھو

  220.5.              د22050.              ج2205.              ب220500  .أ 
   

   :روط توظیف الصوت في الوسائط المتعددة ما یلي عدا واحدة من ش- 21
 تكامل الصوت في أي موضع مع واجھات التفاعل  .أ 

 إعطاء فرصة للمتعلم للتحكم بإلغاء الصوت  .ب 
 استخدام نغمات صوتیة متقاربة  .ج 
 تناسب الصوت المستخدم مع الوظیفة التي یقدمھا  .د 
   : تظھر على الشاشة العبارة التالیة- 22
یسمى ھذا النمط من االستجابة التفاعلیة  " Enterخل اسمك ثم اضغط مفتاح من فضلك اد"

  استجابة   
.       د  الضغط على مفتاح   . ج              العناصر النشطة.  ب      الضغط على زر   .أ 

  نصیة
  

   :  تخضع البرمجیة التعلیمیة لمعاییر تربویة منھا- 23
                      قدر اإلمكانتجنب المدخالت المكتوبة من المتعلم. أ
 الجمع بین أنماط التفاعل في نفس اإلطار. ب
  تحدید التفاعل باألدوات الحدیثة مثل شاشة اللمس . ج
  الشيء مما ورد. د
  

یسمى ھذا المبدأ عند تصمیم " التماثل حول الحور األفقي او الراسي المار بمركز الشاشة  " - 24
   :واجھات التفاعل بمبدأ

 الوحدة والتقارب. زان في عناصر اإلطار                     باالت  .أ 
  البساطة في التصمیم. التصمیم حول مركز الشاشة                   د. ج
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   :  من معاییر استخدام أزرار التفاعل ما یلي عدا واحدة- 25
  

 تغییر موضع األزرار. توسیط الكلمات داخل األزرار                 ب  .أ 
  ترك مسافات كافیة بین األزرار. یع األزرار على شریط أفقي               دتجم. ج
  

   : عند تصمیم الوسائط المتعددة البد من مراعاة مبادئ التكامل ومنھا- 26
 التعلیق الصوتي على الصورة قبل ان تظھر  .أ 

 ان یكرر التعلیق الصوتي النص المكتوب  .ب 
 عوضع خلفیة موسیقیة خافتة مع تعلیق صوتي مسمو  .ج 
 الجمع بین وسیلتین بصریتین مرتبطتین بالزمن في نفس اإلطار  .د 

 
إعطاء الحق للمتعلم لكي یحدد الزمن الذي یكفیھ للتعلم واختیار التتابع الذي یناسبھ أثناء  "- 27

   : .....تحكم : یسمى ھذا األسلوب من أسالیب التحكم التعلیمي بـ " دراستھ لمحتوى البرنامج
 المتعلم مع اإلرشاد.                          بالمتعلم               .أ 

  المصمم. البرنامج                                     د. ج
  

   : كلما زاد التحكم التعلیمي للمتعلم زاد ما یلي عدا واحدة - 28
 كفاءة التعلم واألداء. الغموض                                          ب  .أ 

 الصعوبة  . ي اتخاذ القرار              دمسئولیة المتعلم ف  . ج
  

   : .....الفاعلیة تقاس عن طریق الدقة او كفاءة األداء وھي من - 29
األسالیب . النظم التعلیمیة       د. مدخالت التعلم             ج. مخرجات التعلم              ب.     أ

  التعلیمیة
  

   : :مجال التعلیم ینبغي ان یوضع تحت تحكم المتعلم عند تصمیم برامج الوسائط المتعددة في - 30
 تقدیم التغذیة الراجعة      . زمن عرض اإلطار                                      ب  .أ 

  تتابع المحتوى. عدد محاوالت التدریب                                    د.ج
  

  تم بحمد اهللا مع تمنیاتي للجمیع بالتوفیق والنجاح
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بطاقة تقویم البرمجیة التعلیمیة  )6(ملحق   
                                

  الفقرات  درجة التقییم
  ممتاز  جید جدا  جید  متوسط  ضعیف

v تتبنى البرمجیة نموذج للتصمیم التعلیمي في عرضھا للمحتوى            

v تعرض األھداف التعلیمیة بوضوح            

v تقدم المحتوى بصورة دقیقة وتحافظ على الصحة العلمیة            

v تحافظ على السالمة اللغویة للمحتوى            

v تناسب مستوى نضج المتعلم            

v تناسب المعلومات المعروضة مع ما یستغرقھ المتعلم من وقت            

v تحافظ على التسلسل والتتابع المنطقي للدروس            

یل
حل
الت

یم 
قو
ة ت
ار
مھ

  

v من الصعوبة والسھولةتتضمن مستویات             

v تتضمن مقدمة جذابة تناسب الموضوع            

v تحرص على تناسق األلوان بطریقة تریح النظر            

v  تقدم حجم مناسب من المعلومات في الشاشة الواحدة            

v  تسھل قراءة النصوص المعروضة باستخدام أحرف ذات أحجام
            مناسبة

v خدم الصوت بصورة مناسبةتست            

v توافق الحركة مع الصوت            

v تستخدم الرسوم والنماذج المتحركة المالئمة            

v تربط  بین اإلشكال والرسوم مع المحتوى ومضمونھ            
میم
ص
الت

یم 
قو
ة ت
ار
مھ

  

v تحافظ على التباین بین اللون والخلفیة            

v بالحاسوبتتطلب معرفة بسیطة للمتعلم             

v سھولة الرجوع لدلیل التشغیل            

v یسھل الدخول إلى البرمجیة            

یم 
قو
ة ت
ار
مھ فیذ
لتن
ا

)
یل
شغ
الت

(  

v تیسر الخروج في أي مرحلة من البرمجیة            
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 الفقرات  درجة التقییم
  ممتاز  جید جدا  جید  متوسط  ضعیف

v تعمل البرمجیة دون  أخطاء إثناء التنفیذ            

v دات أثناء التنفیذتتضمن البرمجیة  تعلیمات وإرشا            

v تتیح البرمجیة للمتعلم التحكم في تسلسل محتویات الدرس            

  

v تمكن الطالب من الرجوع ألي جزء من الدرس لمراجعتھ            

v  توفر تقویم قبلي یحدد مستوى المتعلم قبل عرض المعلومات
            الجدیدة

v ةصیاغة عبارات سؤال التقویم صحیح            

v عدد كلمات سؤال التقویم مناسبة            

v مموھات سؤال التقویم مناسبة            

v تعرض األسئلة متدرجة من السھل إلى الصعب            

v توفر تغذیة راجعة فعالة لإلجابة الصحیحة            

v توفر تغذیة راجعة لإلجابة السالبة            

v تعزز اإلجابات الصحیحة بالحركة والصوت            

ویم
لتق
م ا
وی
 تق
رة
ھا
 م

v  تقدم تعزیز متنوع            

v تستخدم البرمجیة أنشطة مقبولة            

v تساعد المتعلم على التقدم حسب سرعتھ            

v تقدم أنشطة اثرائیة للمتعلم الذكي            

v تقدم أنشطة عالجیة للمتعلم المتأخر            

v تمكن من طباعة أي جزء من المحتوى            

v  ملخص عن أدائھتعطي المتعلم            

v تعرض وسیط واحد في كل شاشة            

v تمكن المتعلم من إدخال بعض البیانات            

ل 
اع
لتف
م ا
وی
 تق
رة
ھا
م

  

v تستجیب ألداء المتعلم المدخل            
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  دلیل المدرب/ )7(ملحق رقم 

  
 

 

  دليل المدرب
  الزمن  ةاسم المحاضر  رقم المحاضرة

   دقيقة90  أهمية البرمجيات التعليمية  األولى
   دقيقة90  نماذج التصميم للبرمجيات التعليمية  الثانية
   دقيقة90  عناصر التصميم الفني للبرمجيات التعليمية  الثالثة
   دقيقة90  عناصر التصميم الفني للبرمجيات التعليمية  الرابعة
   دقيقة90  فاعليةواجهة البرمجية التعليمية الت  الخامسة
   دقيقة90  التحكم التعليمي في البرمجيات التعليمية  السادسة

  عدد المحاضرات
   محاضرات6

مجموع  وقت   
  التدريب 

   دقيقة540
  
  

                                                                               
  إعداد الباحثة    

  منى العمراني
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  مجيات التعليميةأهمية البر
المحاضرة األولى                                                                                                                    

   دقیقة90: الزمن
  

 :األھداف •
  :یتوقع منك تحقیق األھداف التالیة : عزیزي المدرب 

v  
v  
v  
v  
v  
 

  :االحتیاجات •
v L.C.D 
v  
v 4–7 
  :إجراءات التنفیذ •

  الزمن المقدر  النشاط  الرقم
1 تمهيد حول موضوع البرمجيات التعليمية   

 5مناقشة المشاركين في النشاط األول ص 10دقائق  

2 هوم البرمجيات التعليميةمناقشة المشاركين في مف  
عرض شرائح البوربوينت المعدة للموضوع 10دقائق  

3 مناقشة جماعية حول الصيغة الرقمية للتخزين في الحاسوب  
  عرض شرائح البوربوينت المعدة للموضوع

 دقيقة15 

4 مناقشة المشاركين في الخصائص المشتركة للبرمجيات التعليمية  
  دة للموضوععرض شرائح البوربوينت المع

   دقيقة15

5 مناقشة المشاركين الستنتاج مزايا استخدام البرمجيات في التعليم  
  شرائح البوربوينت المعدة للموضوععرض 

   دقيقة15

6 مناقشة المشاركين في مفهوم تقويم البرمجيات التعليمية  
  عرض بعض البرمجيات في االسطوانات الليزرية

  مجيات من جوانبها الفنية والتربويةمناقشة المشاركين حول هذه البر
  7 توجيه المشاركين لتنفيذ النشاط ص

  دقيقة25

 

  مراعاة الزمن المقرر.3      الربط بين إجابات المشاركين. 2      احترام آراء المشاركين. 1 : اإلرشادات
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  نماذج التصميم للبرمجيات التعليمية
                                                                                                                    ثانیةالمحاضرة ال

   دقیقة90: الزمن
  

 :األھداف •
  :یتوقع منك تحقیق األھداف التالیة : عزیزي المدرب 

v  
v  
v  
v  
v  
 

  :االحتیاجات •
v L.C.D 
v  
v 11–27 
v  

  :إجراءات التنفیذ •
الزمن   النشاط  الرقم

  المقدر
1  نماذج التصميم تمهيد حول موضوع  

10المشاركين في النشاط األول صمناقشة  
10 
دقائق 

2  بعض نماذج التصميم التعليميمناقشة المشاركين في  
عرض شرائح البوربوينت لنماذج التصميم التعليمي  

15 
دقائق 

3  خصائص هذه النماذج التكنولوجيةمناقشة جماعية حول   
  مقارنة بين النماذج واستنتاج السمات المشتركة لها

15 
دقيقة 

4  المشاركين حول نموذج جاد للتصميم التعليمي للوسائط المتعددةمناقشة  
  عرض النموذج بشرائح البوربوينت وتوضيح مراحله

10 
  دقيقة

5 مناقشة المشاركين لمراحل نموذج جاد للتصميم التعليمي للوسائط المتعددة  
  شرائح البوربوينت المعدة للموضوععرض 

25 
  دقيقة

6 يات في االسطوانات الليزريةعرض بعض البرمج  
  مناقشة المشاركين حول إتباع هذه البرمجيات ألحد نماذج التصميم التعليمي

  27 توجيه المشاركين لتنفيذ النشاط ص
  دقيقة15

 

  الربط بين إجابات المشاركين. 2       احترام آراء المشاركين. 1   :اإلرشادات
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  عناصر التصميم الفني للبرمجيات التعليمية
                                                                                                )الخط والشكل:(ثالثةالمحاضرة ال

   دقیقة90: الزمن
  

 :األھداف •
  :یتوقع منك تحقیق األھداف التالیة : عزیزي المدرب 

v  
v  
v  
v  
v  
v  
 

  :االحتیاجات •
v L.C.D 
v  
v 3339 
v  

  :ت التنفیذإجراءا •
  الزمن المقدر  النشاط  الرقم

1 33مناقشة المشاركين في النشاط ص  
عرض شرائح البوربوينت لتوضيح مفهوم الخط كأحد عناصر البرمجية 10دقائق  

2 خصائص االستجابة النصية للمتعلممناقشة المشاركين في   
عرض شرائح البوربوينت ألمثلة تجسد خصائص االستجابة النصية 15ائق دق 

3  استخدام الخطوط في برمجيات الوسائط المتعددة معاييرمناقشة جماعية حول  
   ومناقشة النتيجة35عرض برمجية تعليمية وتوجيه المشاركين لتنفيذ نشاط ص 

 دقيقة15 

4  دقيقة10   كأحد عناصر البرمجيةالشكلعرض شرائح البوربوينت لتوضيح مفهوم   
5  في برمجيات الوسائط المتعددةالشكلاستخدام  معاييرمناقشة جماعية حول    

   دقيقة15  شرائح البوربوينت المعدة للموضوععرض 

6 عرض بعض البرمجيات في االسطوانات الليزرية  
   ومناقشة النتيجة 39وتوجيه المشاركين لتنفيذ نشاط ص 

  دقيقة25

 

  مراعاة الزمن المقدر. 3         شاركينالربط بين إجابات الم. 2    احترام آراء المشاركين. 1: اإلرشادات
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  عناصر التصميم الفني للبرمجيات التعليمية
                                                                                            )اللون والصوت:(رابعةالمحاضرة ال

   دقیقة90: الزمن
  

 :األھداف •
  :قیق األھداف التالیة یتوقع منك تح: عزیزي المدرب 

v  
v  
v  
v  
v  audio Analog  Digital audio 
v  
 

  :االحتیاجات •
v L.C.D 
v  
v 4050 
v  

  :إجراءات التنفیذ •
الزمن   النشاط  الرقم

  المقدر
1 مناقشة المشاركين في مفهوم اللون وأقسامه  

عرض شرائح البوربوينت لتوضيح الدائرة اللونية 10دقائق  

2 ترية األلوان الكمبيومناقشة المشاركين في  
عرض شرائح البوربوينت ألمثلة عن األلوان الكومبيوترية 15دقائق  

3  في برمجيات الوسائط المتعددةاللوناستخدام  معاييرمناقشة جماعية حول   
   ومناقشة النتيجة43عرض برمجية تعليمية وتوجيه المشاركين لتنفيذ نشاط ص 

 دقيقة15 

4 وت كأحد عناصر البرمجيةعرض شرائح البوربوينت لتوضيح مفهوم الص  
  مناقشة المشاركين وعرض شرائح بوربوينت لتوضيح أنواع الصوت

   دقيقة10

5  في برمجيات الوسائط المتعددةالصوتاستخدام  معاييرمناقشة جماعية حول    
  شرائح البوربوينت المعدة للموضوععرض 

   دقيقة15

6 عرض بعض البرمجيات في االسطوانات الليزرية  
   ومناقشة النتيجة 50 المشاركين لتنفيذ نشاط ص وتوجيه

  دقيقة25

 

  مراعاة الزمن المقدر. 3      الربط بين إجابات المشاركين. 2    احترام آراء المشاركين. 1: اإلرشادات
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  واجهة البرمجية التعليمية التفاعلية
                                                                                            :                  خامسةالمحاضرة ال

   دقیقة90: الزمن
  

 :األھداف •
 :یتوقع منك تحقیق األھداف التالیة : عزیزي المدرب 

v  
v  
v  
v  
v  

 
  :االحتیاجات •
v L.C.D 
v  
v 5461 
v  

 
  :إجراءات التنفیذ •

الزمن   النشاط  الرقم
  المقدر

1 مناقشة المشاركين في مفهوم التفاعلية  
عرض شرائح البوربوينت لتوضيح أنماط التفاعل في البرمجيات التعليمية 15دقائق  

2 امة لتصميم واجهات التفاعل مع المتعلمالع االعتبارات مناقشة المشاركين في 
عرض شرائح البوربوينت ألمثلة عن واجهات التفاعل 20دقائق  

3  برمجيات  ال فيأزرار التفاعلو تصميم القوائم  معاييرمناقشة جماعية حول  
  عرض برمجية وتوجيه المشاركين لتقويم تفاعلها مع المتعلم  ومناقشة النتيجة

 دقيقة15 

4 ائح البوربوينتعرض شر  
  معايير التوظيف التربوي ألنماط التفاعل مع المتعلممناقشة 

   دقيقة10

5 دقيقة30  عرض بعض البرمجيات التعليمية وتقويمها من قبل المشاركين ومناقشة النتائج   
 

  احترام آراء المشاركين. 1: اإلرشادات
  الربط بين إجابات المشاركين. 2            
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  يمي في البرمجيات التعليميةالتحكم التعل
                                                                                            :                  سادسةالمحاضرة ال

   دقیقة90: الزمن
  

 :األھداف •
 :یتوقع منك تحقیق األھداف التالیة : عزیزي المدرب 

v  
v  
v  
v  
v  
 

  :االحتیاجات •
v L.C.D 
v            

 
v 6469 
v  

  :إجراءات التنفیذ •
الر
  قم

الزمن   النشاط
  المقدر

1  أساليب التحكم التعليميمناقشة المشاركين في  
عرض شرائح البوربوينت لتوضيح أساليب التحكم التعليمي 

10 
دقائق 

2  العالقة بين التحكم التعليمي ومستوى الغموض أثناء التعلم وكفاءة التعلم واألداءمناقشة  
 البوربوينت تمثل العالقة وتفسير الشكل الموضحعرض شرائح 

10 
دقائق 

3  أسس تحقيق مستوى جيد ألسلوب تحكم المتعلم مع اإلرشاد مناقشة جماعية حول  
  عرض شرائح البوربوينت معدة للموضوع

15 
دقيقة 

4 عرض شرائح البوربوينت  
   العوامل التي ترتبط بالتحكم التعليميمناقشة

10 
  دقيقة

5 معايير استخدام التحكم في برمجيات الوسائط المتعددةشة جماعية حول مناق   
  عرض بعض البرمجيات التعليمية ومناقشة نوع التحكم التعليمي فيها

15 
  دقيقة

6 30  عرض بعض البرمجيات وتقويمها بشكل كامل باستخدام بطاقة التقويم  ومناقشة النتائج 
  دقيقة

 

  مراعاة الزمن المقدر. 3         الربط بين إجابات المشاركين. 2    شاركيناحترام آراء الم. 1: اإلرشادات
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)8(ملحق رقم   
 الوحدة المقترحة 
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم  
 

 
 الجامعة اإلسالمیة غزة
 عمادة الدراسات العلیا
 كـلــیـــــة التــربـیــــة

تكنولوجیا التعلیمتخصص مناھج وطرق تدریس   
 
 

 
 
 
 
 

تقويم الربجميات التعليميةتصميم و  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:إعداد الباحثة  
 منى حسن الجعفري العمراني
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  مقدمة
  

أصبح من الواضح ان استخدام الحواسیب كوسیلة مساعدة للمؤسسة التربویة أمر مستمر ولن 
العدید من الھیئات التدریسیة في یتوقف ، وبالفعل نالحظ انھ في العقدین الماضیین أصبحت 

فقد فتحت التكنولوجیا آفاقا جدیدة في التعلم .الجامعات تستخدم الحواسیب في المساقات التي تدرسھا 
والتعلیم فزودت المعلم بتقنیات یمكن ان یستخدمھا في تعزیز التعلیم وزیادة تحصیل الطلبة مما 

 لم تكن معلومة من قبل لتفرید التعلم والتعلیم الذاتي ساعد على ظھور أنماط جدیدة من التعلیم والتعلم
 )106 :2004,عیادات .(والتعلم المصغر والتعلم عن بعد

لذلك سعى رجال التربیة إلى إدخال الحاسوب في المؤسسات التعلیمیة المدرسیة آمال في توعیة " 
دیثة تسھم في تحسین الطلبة وتثقیفھم حاسوبیا وامتالكھم لمھارات الحاسوب وتوظیفھا كتقنیة ح

عملیة التعلیم والتعلم من خالل استخدامھ كوسیلة تعلیمیة تساعد على تحقیق األھداف التربویة 
  )  17 : 2003,الھرش وآخران (    " المنشودة والوصول إلى تعلیم فّعال

  
ومع دخول الحاسوب الشخصي إلى المدرسة في نھایة السبعینیات من القرن العشرین اھتم "

بون بإنتاج البرمجیات التعلیمیة التي یمكن استخدامھا في إطار ما عرف بالتعلیم بمساعدة المر
واعتمدت استراتیجیات التركیز على الحفظ ,الحاسوب وھي برمجیات ركزت على تقدیم المعلومات 

  .وقد عرفت ھذه البرمجیات ببرمجیات التدریب والمران,واالستدعاء 
ن الماضي شھدت الساحة التربویة ازداد التركیز على انتاج ومع نھایة الثمانینات من القر

واستمرت البرمجیات التعلیمیة ,البرمجیات التي تقوم على التنوع في استراتیجیات التعلیم والتعلم 
في التطور مع تسارع تطور الحاسوب وإمكاناتھ حتى شھدت بدایة التسعینیات من ذلك القرن 

التي تختلف عن سابقاتھا في أنھا تحتوي على نصوص مكتوبة ظھور برمجیات الوسائط المتعددة 
  )98 :2003,قندیل ("مصحوبة بالصوت والصور المتحركة في سیاق التكامل 

  
تعلیمیة  دروس وتكون البرمجیة التعلیمیة الُمعدة بالوسائط المتعددة عبارة عن درس او مجموعة

حتوي البرمجیة التعلیمیة على عنوان مصممة بطریقة یسھل على المتعلم تعلمھا بمفرده بحیث ت
التي تبین  واإلرشادات والتعلیمات, األھداف السلوكیة الخاصة المراد تحقیقھا لدى الطالب , الدرس 

والتدریبات , طریقة السیر في البرمجیة والتنقل بین شاشاتھا وقائمة للمحتویات لھذه البرمجیة 
وتعزیز اإلجابات الصحیحة ,لطالب بالتغذیة الراجعة وتزوید ا, والتطبیقات واالختبارات المناسبة 

فیستطیع الطالب االستفادة من .سواء باأللفاظ  مع إمكانیة تسجیل العالمة التي یحصل علیھا الطالب 
: 2003,الھرش وآخران (. البرمجیة التعلیمیة تحت إشراف المعلم او حتى بدون وجوده على حد سواء

27  (  
 الوسائط المتعددة أضافت بعدا جوھریا باھتمامھا بتفعیل دور المتعلم في ومن ھنا نجد ان برمجیات

  .تحقیق أھداف التعلم ولیس مجرد تقدیم المعلومات التي یحفظھا 
  

ومع انتشار ھذه البرمجیات وتزاید عددھا واالھتمام بھا في إطار زیادة انتشار الحاسوب في 
ولذا فان  لما لھ من فوائد تشجع الطلبة على التعلم  ،المدرسة والسعي لتفعیل دوره في عملیة التعلیم 

أغلبیة المعلمین سوف یعتمدون ولفترة على الكثیر من البرمجیات التي یعدھا اآلخرون وفي بعض 
األحیان فان مثل ھذه البرمجیات التعلیمیة یعدھا أفراد غیر تربویین تتوفر لدیھم خبرات كبیرة عن 

اإلفراد لذلك نرى الشكوى قد كثرت  القلیل عن الكیفیة التي یتعلم بھا البرمجة وال یتوفر لدیھم إال 
المصاحبة و عدم المرونة واحتوائھا علي  فیما یتعلق بجودة البرمجیات التعلیمیة لعدم توفر الكتیبات 

مصطلحات فنیة غیر مالئمة مع عدم العنایة بدقة االستجابات الخاطئة إننا نشجع اشتراك المعلمین 
ة إعداد البرمجیات التعلیمیة للحواسیب ان لم یكن على مستوى التنفیذ فعلى األقل على في عملی

مستوى التصمیم واإلعداد والتجھیز وإعداد السیناریو او حتى على مستوى التقویم وھذا ال یعني اننا 
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نقترح ان یكونوا خبراء في البرمجة ولكن بالقطع سیكون المعلمون قادرین على القیام بتلك 
  . لوظائف الجدیدة بشكل أفضل إذا أحسن إعدادھم وتدریبھما
  

وخالصة القول إن تقویم البرمجیات التعلیمیة یعتبر من أھم المواضیع التي یجب مراعاتھا عند 
استخدام ھذه البرمجیات في الصف او تقدیمھا للطالب للتعلم الذاتي كما ان الدراسات المھتمة 

ان المعلمین الذین یمرون بخبرات تتعلق باستخدام برمجیات ضعیفة بالبرمجیات التعلیمیة تشیر إلى 
المستوى غالبا ما یتكون لدیھم اتجاھات سالبة ضد البرمجیات التعلیمیة لذلك البد من تدریب 
المعلمین في مرحلة اإلعداد المھني او أثناء الخدمة على مھارات تقویم البرمجیات  حتى یكون 

برمجیة المفیدة والتي تحقق الھدف المرجو منھا و تجنیب الطالب المعلم قادرا على تحدید ال
خاصة وان االعتماد على ھذه البرمجیات في التعلیم یتزاید یوما بعد , البرمجیات المتدنیة المستوى 

  .یوم
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  الفصل األول
  

  أھمیة البرمجیات التعلیمیة
  
  

  
  
v  
v  

v  
v  
v  

v  
v  
v  

v  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 5 

:نشاط استطالعي  
  
  
  
  
  
  

  :مفھوم البرمجیات التعلیمیة
یة التعلیمیة ھي برنامج تعلیمي الكتروني أي أنھا تتشابھ مع غیرھا من البرامج الكومبیوتریة البرمج

في كونھا سلسلة من التعلیمات المنطقیة التي تجعل الكومبیوتر یعمل ألداء مھمة معینة وفق ترتیب 
صة تعرف لتحفظ في أوعیة خا, مقصود ،وھي مواد تعلیمیة مبرمجة یتم إنتاجھا بوسائل الكترونیة 

  .باألقراص المدمجة التي یعتمد تشغیلھا على الكومبیوتر
  
  

  :وسنتناول بعض التعریفات للبرمجیات التعلیمیة
  

 
  ):2002(عرفھا سالمة وأبو ریا ی •

ھي تلك المواد التعلیمیة التي یتم تصمیمھا وبرمجتھا بواسطة الحاسوب لتكون "
على مبدأ تقسیم العمل إلى أجزاء مقررات دراسیة وھذه البرمجیات تعتمد في إنتاجھا 

  "صغیرة متتابعة منطقیا
  

التعلیمیة ھي تلك المواد التي یتم برمجتھا بواسطة الحاسوب من اجل تعلمھا البرمجیة  •
وتعتمد عملیة إعدادھا على طریقة سكنر المبنیة على مبدأ االستجابة والتعزیز حیث 

ن المتعلم بتعزیز ایجابي من قبل تركز ھذه النظریة على أھمیة االستجابة المستحبة م
 )459 : 2001,الحیلة(.  المعلم او الحاسوب

  
ھي تلك البرامج االلكترونیة متعددة أنماط اإلثارة التي تنتج وتستخدم من خالل  •

إلى المتعلمین لتحقیق أھداف  الكومبیوتر إلدارة التعلیم او نقل التعلم مباشرة وكامال
                        . راسیة معینة كجزء من تعلیمھم الرسمي النظامي  تعلیمیة محددة ترتبط بمقررات د

 )167: 2003, خمیس(
  

وفي العقد األخیر من القرن الماضي ظھرت تعریفات مرادفة للبرمجیات التعلیمیة سمیت 
بانھا تكامل الصور والصوت والرسوم  "1991بالوسائط  المتعددة  فقد عرفھا جونسون 

، وھناك من أطلق علیھا برمجیات الوسائط " صوص داخل جھاز الكومبیوترالمتحركة والن
مجموعة من الوسائط المتكاملة التي تعمل مھا في نظام قائم "المتعددة وعرفھا جوناسن بأنھا 

على الكومبیوتر ،وقد تشمل ھذه الوسائط النصوص المكتوبة ،والتسجیالت المسموعة 
  )40: 1995,جوناسن("و التي تضم صورا متحركةواألشكال ، فضال عن تسجیالت الفیدی

  
وقد ركزت المفاھیم الجدیدة للبرمجیات التعلیمیة على مبدأ التفاعل مع المستخدم بحیث تجذب 
انتباھھ وتحثھ على التعامل معھا وذلك بتعدد طرق العرض من نص مكتوب وصور وصوت 

  .ورسوم
  

یتسم التعلیم الحدیث باستخدام التكنولوجیا المتطورة یوما بعد یوم وظھور البرمجیات التعلیمیة 
بأنواع متعددة وصور مختلفة، في ضوء معرفتك اذكر بعض البرمجیات التي اطلعت علیھا 

.وأنواعھا  
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  :نشاط
  
  
  
  
  

  :یف التاليمن التعریفات السابقة یمكن وضع التعر
 مثل المتعددةوسائط د من الالبرمجیات التعلیمیة ھي برامج الكومبیوتر التي تتكامل فیھا عد"

النص والصوت والموسیقى والصور الثابتة والمتحركة والرسوم الثابتة والمتحركة والتي یتعامل 
  ". وتسعى لتحقیق أھداف تعلیمیة موضوعة مسبقامعھا المستخدم بشكل تفاعلي

  
 Analogر التطور في مجال الوسائط المتعددة مرتبط بالتحول من التكنولوجیا التناظریةیعتب

System  إلى التكنولوجیا الرقمیة System    Digital ففي األجیال األولى من األجھزة 
والبرامج كان یتم تحویل النصوص فقط إلى الصیغة الرقمیة عن طریق شفرات خاصة بكل نظام 

ویل الصور والرسم وأخیرا الفیدیو إلى الصیغ الرقمیة أي لغة الكومبیوتر ولكن حین أمكن تح
  )12: 2001,عزمي. (أسھم ھذا في تطور الوسائط المتعددة  ) 0,1(

وبذلك أمكن دمج كل الوسائط من صوت ونص وصور ورسوم في صورة رقمیة داخل نظام 
ى واألصوات الى الصیغة كومبیوتر موحد وتطویر ما یعرف بكرت الصوت الذي یحول الموسیق

الرقمیة وكرت الفیدیو الذي یحول أشرطة الصور المتحركة إلى الصیغة الرقمیة داخل الكومبیوتر 
  .ویسمى ذلك عملیة تشفیر وأما إعادة عرضھا مرة أخرى باستخدام الكومبیوتر تسمى فك التشفیر

  
  :)13 :2001,عزمي(یمیة ومما سبق یمكن استخالص الخصائص المشتركة لمفھوم البرمجیات التعل

 ).نص ،صورة ، صوت (إنھا عبارة عن برامج تحتوي على قوالب متعددة للمحتوى  
 موضوعة في صورة رقمیة داخل الكومبیوتر 
 .تصمم وتخزن وتعرض عن طریق الكومبیوتر وتقنیاتھ  
 .تستخدم بطریقة تفاعلیة  

  .لھدف من تصمیمھا كما انھ من خصائصھا إنھا تعرض بشكل تكاملي متوافق لتحقیق ا
  

  :)88: 2003,الھرش وآخرون( فوائد البرمجیات التعلیمیة ومیزاتھا
توصلت البحوث والدراسات التي درست اثر استخدام برمجیات الحاسوب في التعلیم إلى نتائج 
ایجابیة مقارنة مع الطرق واألسالیب التقلیدیة او حتى مقارنة بوسائل تعلیمیة أخرى مثل 

  .فیدیو وغیرھاالتلفزیون وال
  :ویمكن تلخیص فوائد ومیزات البرمجیات التعلیمیة بما یلي

تشویق الطالب بتنوع المادة التعلیمیة المعروضة على الشاشة من صوت وصورة  .1
 وحركة

 توفیر فرص التعلم الذاتي  .2
 تساعد في عملیة تفرید التعلیم كٌل حسب قدراتھ وسرعتھ .3
 لم والكتاب لیسا المصدر الوحید للمعرفةتنویع مصادر التعلم على اعتبار ان المع .4
 توفیر الوقت الكافي للمعلم للتوجیھ واإلرشاد .5
 تقریب المفھوم لذھن الطالب .6
 تفعیل دور الطالب .7
 .عرض المادة التعلیمیة بصورة شیقة یصعب عرضھا بأسالیب أخرى .8
 

  للبرمجیات التعلیمیةا قم بصیاغة تعریفبأسلوبك الخاص
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  : استطالعينشاط
  
  
 
 
 

  :تقویم البرمجیات التعلیمیة
 حول كفاءة البرمجیات والمنتجات التعلیمیة ، ثم استخدام ھذه تبیاناتستھدف بحوث التقویم جمع ال

المعلومات التخاذ قرارات تتعلق بتحسین ھذه البرمجیات أو المنتجات ،ویمكن القول أن العملیة 
: 2002قندیل،(تستھدف في نھایة األمر تقریر كفایة التعلیم والتعلم،والعمل على التطویر المستمر لھما

103(  
  

  :تقویم البرمجیات التعلیمیةدا لما سبق یمكن تعریف استنا
 جمع البیانات حول برمجیة تعلیمیة ذات وسائط متعددة مصممة لتحقیق أھداف تعلیمیة ھو"

بغرض االستفادة من تلك البیانات للحكم على مدى فاعلیة ھذه البرمجیة ومناسبتھا للغرض 
  "المصممة من اجلھ

سس والمعاییر التي تبنى علیھا البرمجیات التعلیمیة ومن ثم وھذه البیانات تتعلق بمعرفة األ
  .اتخاذ القرار حول مدى مطابقة ھذه البرمجیات لألسس والمعاییر الموضوعة

  
  

  :نشاط استطالعي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :اطلع على عدد من البرمجیات التعلیمیة وسجل عنھا البیانات التالیة
  برنامج تألیف البرمجیة       . 3المجال التعلیمي لھا          . 2اسم البرمجیة     .1

  :قابل احد مدرسي التكنولوجیا واطرح علیھ األسئلة التالیة
  البرمجیات التعلیمیة مھما عند تدریس الطالبھل تعتبر استخدام  .1
 ھل تستطیع تصمیم برمجیة تعلیمیة لدرس من منھج التكنولوجیا .2
 ھل تستخدم البرمجیات التعلیمیة أثناء التدریس .3
 إذا كان الجواب ال ،ماھي األسباب لعدم استخدامھا؟ .4
 

  قیم ما حصلت علیھ من معلومات
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حتوي على من الخصائص المشتركة لمفھوم البرمجیات التعلیمیة أنھا عبارة عن برامج ت - 1
 :بحیث ) نصوص ، صور ، صوت(قوالب متعددة للمحتوى 

  
 یتم استخدامھا جمیعھا لتصمیم برنامج الوسائط المتعددة  . أ

 یستخدم بعضھا حسب الغرض المراد تحقیقھ. ب 
 تستخدم إحداھا فقط حسب نوعیة البرنامج. ج 
  ال شيء مما ذكر. د 
 

:تتصف الوسائط المتعددة بأنھا تفاعلیة ألنھا - 2 -  
 تسمح للمتعلم بالتعامل مع المعلومات في عدة صیغ  .ه 
 تتفاعل مع أجھزة الحاسوب  .و 
 تسمح للمصمم بالتعامل مع المعلومات بحریة  .ز 
 یستخدم أكثر من برنامج من برامج الحاسوب في تصمیمھا  .ح 

  
  :من ممیزات البرمجیات التعلیمیة مایلي ماعدا واحدة - 3

  تستخدم تقنیات الكومبیوتر.                ب                                  تفاعلیة  .ب 
 موضوعة في صورة تماثلیة.                                                  دتكاملیة  . ج

 
  

  یسمى " تحویل الصور واألصوات والفیدیو إلى صورة موحدة داخل نظام الحاسوب  "- 4
 الصیغة الرقمیة .               بالصیغة التماثلیة                                   .أ
 الصیغة العشوائیة. التماثلیة الرقمیة                                                  د  . ح
  

  :من فوائد البرمجیات التعلیمیة مایلي ماعدا واحدة  - 5
 رفةالمعلم مصدر المع.                                                  بالتعلم الذاتي.أ
 تشویق المتعلم.                                                   دتفرید التعلیم. ج
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 الفصل الثاني
 
 
 

 نماذج التصمیم للبرمجیات التعلیمیة
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  مقدمة

 األشياء او الظواهر او تمثيل افتراضي يحل محل واقع:ينضوي المعنى العام للنموذج على انه 
را إياها مما يجعلها قابلة للفهم ، وبذلك يعمل النموذج على اإلجراءات واصفا او شارحا او مفس

  .تلخيص تركيبة البرنامج وعملياته والعالقات داخله 
ولذا تعددت النماذج التي تناولت تصميم البرامج التعليمية تبعاً لمستوياتها من حيث الشمول 

أو لمستويات إتقان تعلمها ، من المهم ,  لطبيعة األهداف ونواتج التعلم المستهدفةأو, والعمق
اطالع المعلم عليها حتى يستطيع تقويم البرامج التعليمية والحكم على هذه البرامج ان كانت تتبع 

  .نموذج تصميم تعليمي معروف أم أنها بنيت بطريقة عشوائية
  

  :نشاط استطالعي
  
  
  
  

  تعرض الباحثة بعض نماذج تصميم البرامج التعليميةفيما يلي سوف 
  
   موذج جيرولد كمبن •

 يصمم البرنامج التعليمي في ضوء نموذج جير ولد كمب مروراً بثماني خطوات

تتمثل في التعرف على الغايات التعليمية واألهداف العامة لكل موضوع من الموضوعات  -1  

ئمة تحديد خصائص المتعلم وأنماط التعلم المال -2  

حديد وصياغة األهداف التعليمية صياغة سلوكية إجرائية تشير إلى سلوك التعلم المتوقع أن  ت-3
 يؤديه المتعلم

  المحتوى والوحدات التعليمية الالزمة لتحقيق هذه األهداف   تحديد-4

لتعلم  بإعداد أدوات القياس القبلية التي تحدد الخبرات السابقة لدى المتعلم في موضوع اتتعلق-5
 الخطوة 

يتم فيها اختيار وتصميم نشاطات التعليم والتعلم والوسائل التعليمية الالزمة  -6  

  تشمل تحديد الخدمات التعليمية المساندة وطبيعتها -7

   تعرفت علیھا خالل دراستكعدد بعض نماذج التصمیم التعلیمي التي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 11 

  )136 :2003,الناشف( تحديد أساليب تقويم تعلم الطالب وباقي عناصر الموقف التعليمي -8

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بخصائص نموذج كم

ركز كمب في نموذجه على التتابع والتسلسل المنطقي دون ان يكون هناك ترتيب ثابت  -
 .للنموذج مما يعطيه مرونة لحذف بعض العناصر او تعديلها 

 .ركز على تحديد حاجات المتعلم واألهداف واألولويات والمعوقات -

 أهمية المراجعة لكل الخطوات والتغذية الراجعة -

ار كل العناصر الرئيسية في عملية النظرة الشاملة التي تأخذ بعين االعتبيختص النموذج ب -
  )204: 2000,قطامي( التخطيط

 

  :على نموذج كمبمآخذ 

 بل جعل )األهداف العامة( لم تُحدد نقطة البداية للنموذج والتي ينبغي ان تنطلق من الغايات -
 .ا بطبيعة الحال ال ينطبق عل الغايات هذه الغايات ضمن دائرة المراجعة والتغذية الراجعة ،وهذ

المراجعة 
المستمرة 

 والتغذية الراجعة

 أنماط التعلم
خصائص 
 المتعلمین

أسالیب 
 التقویم

الخدمات 
التعلیمیة 
 المساندة

نشاطات 
التعلیم 
والتعلم 

والوسائل 

األھداف 
 التعلیمیة

المحتـوى 
 التعلیمي

القیـاس 
 القبلي

 

 الغایات
األھداف 
 العامة
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 وضع النموذج األهداف التعليمية قبل اختيار المحتوى ،وهنا األهداف التعليمية يتم اختيارها -
  .في ظل المحتوى لذلك فالعالقة بينهما تبادلية

  ري ينموذج ديك وك •
وقد بني على ،  التعليميةوالموديالتيهدف النموذج إلى تنمية مهارات تصميم المواد      

نظرية وبحث، إضافة إلى الخبرة العملية في تطبيقه، ويقترح أن يستعمل المصممون التعليميون 
   :)64 : 2000: زيتون(ويتكون من الخطوات التالية النموذج بشكل رئيس حسب تتابعه، 

ى ویتمثل بتحدید الشيء المراد أن یكون المتعلمون قادرین عل :الھدف التعلیمي العامتحدید 
ویمكن اشتقاق تعریف الھدف التعلیمي العام من قائمة من .  من تعلیمھمينتهونفعلھ عندما 

األھداف، ومن تقدیر الحاجات لمنھاج معین، ومن الصعوبات التي تواجھ تعلم الطلبة في حجرة 
   .الفصل، ومن تحلیل شخص ما یقوم بالعمل، أو من متطلبات أخرى لتعلم جدید

 ویعلق ذلك بتحدید الخطوات الصغیرة التي یمكن أن یفعلھا :ي العامتحلیل الھدف التعلیم -1
 السلوك القبلي لدى ب ذلك التعرف بشكل أكثر قربًا إلىویتطل. الطلبة حینما یؤدون الھدف

  . الطلبة
 للخطوة السابقة، ویتطلب ذلك التعرف وھو تحلیل مواٍز :تحلیل صفات المتعلمین والبیئة -2

تفصیالتھم، واتجاھاتھم، وكذلك تحدید خصائص الموقف التعلیمي،  مھارات المتعلمین، وإلى
، وبخاصة ةوتكمن أھمیة ھذا اإلجراء في كونھ یشكل المعلومات الھامة للخطوات الالحق

  .  اإلستراتیجیة التعلیمیة
بناء على التحلیل التعلیمي، وتحدید السلوك القبلي، یتم كتابة عبارات  :األداءكتابة أھداف  -3

نتھون من التعلم، ویتم اشتقاق لمتعلمون قادرین على فعلھ عندما یا یمكن أن یكون امحددة عم
ذلك من المھارات التي تم تحدیدھا في عملیة التحلیل، إضافة إلى تحدید محكات اإلنجاز لكل 

   .ھدف
في ضوء ) أدوات قیاس (  تقدیرات موازیة في ھذه الخطوة تعد :تطویر أدوات التقدیر -4

 قدرة المتعلمین على تحقیق األدوات بحیث تقیس ھذه ، معھادة وبشكل متواٍزاألھداف المحد
، مع التأكید على الربط بین نوع السلوك الموصوف في الھدف، وما تتطلبھ  األھدافتلك

 .أدوات القیاس
 ، ویتم في ھذه الخطوة وصف ما سیعرض على المتعلم: التعلیمیةاإلستراتیجیةتطویر  -5

 بحیث تتناول نشاطات ما قبل العرض كالمقدمة واألھداف ،تابع وفي أي ت،وكیف سیعرض
 التعلیمیة وتزود اإلستراتیجیة , والمتابعةواألمثلة، واألمثلة وعرض المعلومات ،السلوكیة

   .األولىمصمم التعلیم بھیكل منظم للمخرجات الملموسة التي یتم تحدیدھا خالل المراحل 
ستخدام اإلستراتیجیة التعلیمیة إلنتاج التعلیم، ویتضمن ا وفیھا یتم :تطویر التعلیم واختیاره -6

 واألھداف ،ویتم الربط بین الوسائط المختارةدلیل المتعلم، ودلیل المعلم، واالختبارات، 
 ومدى توافر المواد التعلیمیة المناسبة ، من خالل نوع التعلم المرغوب،التعلیمیة بشكل دقیق

   . مع موقف التعلموتطویر الخطة الالزمة لتفاعل الطلبة
 ینبغي للتعلیم، الصیغة المبدئیة إعداد بعد االنتھاء من : وتنفیذهتصمیم التقویم البنائي -7

 وجمع البیانات التي تستخدم في فعالیتھا، لتحدید ، مختلفةوبأشكالتقویمھا مرات عدیدة 
المجموعات تقویم و ، واحد-  إلى -  واحد تقویم :ھيلتقویم البنائي لاع ونأ وھناك ثالثة ا،تحسینھ

 یمد المصمم بنوع مختلف من السابقة األنواعوكل نوع من  والتقویم المیداني، ،الصغیرة
   .برنامجالمعلومات التي یمكن استخدامھا في تحسین ال
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 األولى الخطوة أیضا وھي ، في التصمیماألخیرة وھي الخطوة :ھمراجعة التعلیم وتنقیح -8
تم في ھذه الخطوة تلخیص المعلومات والبیانات التي  وی،في حالة تكرار الحلقة من جدید

 بطریقة تھدف إلى تحدید ،جمعت خالل عملیات التقویم البنائي المختلفة ومن ثم تفسیرھا
وذلك لكي یصبح التعلیم  التعلم،الخبرات الصعبة التي واجھت المتعلمین في تحقیق أھداف 

 .أكثر فعالیة
 إال ، التعلمفاعلیة من یستخدم للتأكد تقویم نھائيُّال ھذا نأبالرغم من :  التقویم النھائيتنفیذ -9

 عملیة أن ھذا النموذج حبااص حیث یرى ،س جزءًا من عملیة التصمیم في ھذا النموذجینھ لأ
ن ھذه إ لذا ف،مقوم مستقل بل یقوم بھا ، المصمم التعلیميمالتقویم النھائي ال تندرج تحت مھا

  .ن مكونات عملیة التصمیم التعلیميالعملیة لیست جزءًا متكامًال م
عند شخص  یستخدمھا ال، تمثل مدخل النظمأجزاءن الخطوات التسعة السابقة ھي إوھكذا ف     

   ،تصمیم المواد التعلیمیة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ري ینموذج دیك وك  
 

تقويم   تصميم ال
  وتنفيذهالبنائي  
 

التعليم راجع

     التحليل إجراء
 التعليمي

تطوير أدوات                                
 القياس

  كتابة أهداف
     األداء

 صفات تحديد
 والبيئةالمتعلمين

    تطوير
  اإلستراتيجية

 التعليمية

اختبار وتطوير 
  لمواد التعليمية ا

 

  حدد الحاجات
  ھداف االلتحديد

 العامة

الختامي لتقويم     
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  نموذج  موريسون وآخرون  •

ن تسع خطوات قدم موريسون وزمياله نموذجاً لتصميم التعليم وفقاً ألسلوب النظم، ويتكون م
  : يمكن تلخيصها كالتالي

وتتضمن هذه الخطوة تقدير الحاجات، وترتيبها حسب أولويتها : تحديد المشكالت التعليمية .1
 واالختبارات والمقابالت، توأهميتها، وتستخدم وسائل مناسبة لجمع المعلومات مثل االستبيانا

  .لوب إنجازهوتتناول أيضاً تحديد األهداف العامة، وتقدير األداء المط
يجب تحديد خصائص المتعلمين وصفاتهم، قبل البدء بعملية التعلم، : خصائص المتعلمين .2

األول الخصائص العامة مثل القدرات العقلية العامة، والصفات : وتنقسم الخصائص إلى قسمين
 يتمثل في الخصائص الخاصة، وهي: الجسمية واالنفعالية، والميول واالتجاهات، والقسم الثاني

  .عبارة عن المهارات الخاصة التي يجب أن يكتسبها الطالب قبل بدء عملية التعلم الجديد
ويتضمن تحليل الهدف العام إلى مهام صغيرة، وتحديد المفاهيم والمبادئ : تحليل المهام .3

والقوانين، الخاصة بالمادة، إضافة إلى تحديد خطوات تتابع المحتوى، وتوجيهه بطريقة تسمح 
  .لسير بتسلسل معين لتحقيق الهدف العامللمتعلم با

وتشتق من عملية تحليل التعليم، بحيث تصاغ ضمن شروط ومعايير محددة، : أهداف التعلم .4
ويجب تحديد . وتتنوع أهداف التعلم، فمنها المعرفية، ومنها المهارية، وهناك األهداف الوجدانية

والمعيار، أو مستوى األداء فعل السلوك في الهدف، والظروف التي يتحقق فيها الهدف، 
  .المطلوب

وفيها يتم اختيار المحتوى المناسب، بحيث يرتبط باألهداف التعليمية، : ترتيب المحتوى .5
وبحاجات المتعلمين، وينظم المحتوى بحيث يبدأ بالمستويات الدنيا للمعرفة، وينتهي بتعلم حل 

  .المشكالت
جب إتباعها في تدريس المادة وتشمل وضع تصور للخطة الوا: إستراتيجية التدريس .6

التعليمية لتحقيق األهداف، وتتناول نشاطات ما قبل التعلم، مثل اختبار السلوك القبلي، 
واألهداف، والتنظيم، وتشمل كذلك خطة لكيفية عرض المعلومات على المتعلمين، والتغذية 

الطلبة مع الراجعة، ونشاطات ما بعد العرض، وغير ذلك من العناصر التي تضمن تفاعل 
  .المواد التعليمية

وفيها يتم االستفادة من اإلستراتيجية المقترحة في تصميم المواد التعليمية : تصميم الرسالة .7
وإنتاجها، سواء أكانت مطبوعة أم صورا أم رموزا، أو غير مطبوعة كالمواد السمعية 

  .والبصرية
ميمها وإنتاجها واختيارها، وهي خطوة تهدف إلى تطوير المواد التي تم تص: تطوير التعليم .8

نوع التعلم الحاصل، ومدى توافر األجهزة : ويتم تطويرها في ضوء عدد من العوامل مثل
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، وذلك تواألدوات من عدمه، ومرونة وسط دون غيره، وحجم المادة، واألشخاص والتسهيال
 .لتناسب اإلستراتيجية التعليمية

زمة لتقويم الطلبة، ومدى تحقيقهم لألهداف يتطلب ذلك إعداد األدوات الال: أدوات التقويم .9
وهناك التقويم القبلي، والبنائي، . التعليمية، واالستفادة من هذا التقويم إلجراء التعديل الالزم

ويجب أن تكون أدوات التقويم محكية المرجع، وتتنوع أدوات التقويم فمنها . والختامي
  . لبة، واالختبارات، والمالحظة، والمقابالت، وسجالت الطتاالستبيانا

 
   يالحظ من الشكل أنه بيضاوي، وأن عناصره غير متصلة مع بعضها البعض بخطوط أو 

كما يوجد حول مكوناته التقويم البنائي . أسهم، مما يوحي بعدم االلتزام بالتتابع أثناء تطبيقه
ويحيط بالنموذج . والتنقيح، وهما يشيران الستمرارية التقويم، لكل مكون من مكونات النموذج

أيضاً عناصر التخطيط، والتطبيق، والتقويم النهائي، وإدارة الخطة، والخدمات المساندة، 
ويحتاج كل مكون من مكونات النموذج إلى كل عنصر من العناصر السابقة، . ومراجعة التقويم

، فهو بحاجة إلى التخطيط، لتحديد هدف التصميم ككل، ووضع جداول للعمل، ووضع ميزانية
وبحاجة إلى التطبيق وفقاً لخطة التدريس، والمواد التعليمية، والتواصل مع المتعلمين، وتحتاج 
إلى التقويم النهائي لكل مكون من حيث التخطيط له، وجدولته، وتفسير نتائجه، كما تحتاج إلى 

ریسون وآخرونمراحل نموذج مو  

 

 

 

 التقویم البنائي

 تحدید المشكلة
 خصائص المتعلم

 تحلیل المھمة

   أھداف التعلم

 ترتیب المحتوى

 تصمیم الرسالة

 تطویر التدریس

 أدوات التقویم

 
تیجیة إسترا  

 التدریس
 

 التنقیح
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خر في اإلدارة لتوفير فريق عمل لإلنتاج واالستشارات، ووجود خبير للمحتوى له بما يبرره، وآ
وهناك الخدمات المساندة مثل الميزانية، واألفراد، والمعدات، ويأخذ عنصر . القياس والتقويم

.مراجعة التقويم وتأكيده النظرة الكلية للبرنامج التعليمي  
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   :نموذج عبد اللطيف الجزار •
 تھدف ،لیمیة مكون من خمس مراحل مرتبطةقام الجزار بوضع نموذج لتصمیم البرامج التع     

 كمنظومة ،إلى مساعدة الطالب المعلمین والباحثین على تطویر الدروس والوحدات التعلیمیة
  )88: 2003,خمیس (ھي والمراحل الخمس ،تعلیمیة فعالة

 ، ھذه المرحلة عندما یوجد مشكلة تعلیمیة عند المتعلمینوتبدأ :مرحلة الدراسة والتحلیل
 ھذه المرحلة مجموعة عملیات استقرائیة في طبیعتھا لجمع المعلومات والبیانات وتتضمن

والموارد والمصادر  لموضوع التعلم، ةیمیعلت والحاجات ال، عن خصائص المتعلمینصحیحةال
  .ومواد المنھاجالتعلیمیة 

فیھا یتم ترجمة المعلومات وھي مرحلة تركیبیة في طبیعتھا، و :مرحلة تصمیم المنظومة
 واختیار عناصر ،)عملیة التعلم، المتعلم، مصادر التعلم ( اإلنساني المتوافرة من التعلیم 

 الدراسة  ومواصفات تلك العناصر في ضوء ما تم في مرحلة، وأسالیب عملھا،المنظومة
 وتحدید صیاغة األھداف وترتیبھا،: والتحلیل، وتشتمل ھذه المرحلة على عدة عملیات ھي

واختیار خبرات التعلم وطریقة   وبناء االختبارات محكیة المرجع،،یميلتععناصر المحتوى ال
 التعلیمیة ة وتصمیم الرسال،التعلیمیةوالمواد  واختیار الوسائط ، التعلیموأسلوبتجمیع المتعلمین 

 وتصمیم  وعناصر عملیة التعلیم بالمنظومة، التعلیمیةعلى الوسائط والمواد، وتصمیم األحداث
  في تحدید أسالیب عمل عناصر المنظومةالزاویةالتي تعتبر حجر و ،نفیذ التعلیم تإستراتیجیة

   . لتحقیق أھدافھاالتعلیمیة
ق ائ وفیھا یتم الحصول على المواد والوسائط التعلیمیة بثالث طر:واإلنشاء اإلنتاجمرحلة 
ث تكون االستعارة مما ھو موجود من مواد ووسائط بحی الستخدام أوباھي التبني : األولى

والطریقة  .متطابقة مع ما تم اختیاره من مواد تعلیمیة من حیث النوعیة والرسالة التعلیمیة
 وذلك بعمل بعض التعدیالت على ما ھو اإلنتاج، التعدیل فیما ھو متوفر لتقلیل نفقات :الثانیة

الطریقة و. من مواد تعلیمیة، وتصمیم الرسالة التعلیمیة مع ما تم اختیاره ى یتمشحتىمتوفر 
وفقًا لتصمیم الرسالة ویتم فیھا إنتاج واستحداث المواد الجدیدة والوسائط الجدیدة، ویتم : الثالثة

  .اإلنتاج وأسالیب أجھزةعلیھا باستخدام 
  . اإلنتاجیة، لتكون جاھزة للتقویموویتم مراجعة مواد وعناصر المنظومة ككل من الناحیة الفنیة 

 بھدف التعدیل والتحسین لتحقق المنظومة أھدافھا ، التقویم البنائي ویتم من خالل:مرحلة التقویم
 وأیضا وفي ھذه الحالة تطبق المنظومة على عینة صغیرة ،على نطاق التجریب واالستطالع

 وفیھ تجرب المنظومة على عینة كبیرة ممثلة لنوعیة ،یتم التقویم من خالل التقویم النھائي
 . أو االنتقال إلى مرحلة االستخدام، التعدیل وفي ضوء النتائج یتم،المتعلمین

 ویتم االستخدام عندما تتخذ القرارات بفاعلیة المنظومة في تحقیق :مرحلة االستخدام 
 ، وغالبًا ما تتم عملیات المتابعة والتقویم وجمع البیانات،التعلیمیة في مرحلة التقویماألھداف 

. وعمل التعدیالت والتحسینات لتلك المنظومة ، التغذیة الراجعة للمنظومة وذلك بھدف تقدیم
   .وھناك التغذیة الراجعة التي تربط جمیع المراحل التطویریة بعضھا ببعض
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  )1995(مراحل نموذج الجزار 

 
 

  :نشاط استطالعي
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

  التغذية الراجعة
  
  

 
  

  عمليات املراجعة
  والتعديل

  
 
  

  حتديد خصائص املتعلمني -
  حتديد احلاجات التعليمية  -
  دراسة واقع املوارد واملصادر التعليمية -

 

  تيبها صياغة األهداف السلوكية وحتليلها وتر -
  بناء االختبار حمكي املرجع -
  اختيار خربات التعلم وطريقة التجميع واألساليب  -
   الوسائط اختيار الرسالة التعليمية على -
   التعليمية وعناصر التعلم األحداثتصميم  -
   تنفيذ التدريسإستراتيجيةوضع  -

 

   التسهيالت وإعداداحلصول على الوسائط 
  تاجإن - تعديل –اقتناء  –

  ر لعمل التقومي البنائي غجتريب مص -
  جتريب موسع لعمل التقومي النهائي  -

 

  االستخدام امليداين  -
  املتابعة والتقومي املستمر  -

 

 مرحلة
 الدراسة
 والتحلیل

 

 
مرحلة    
  التصمیم 

 

  مرحلة
  اإلنتاج

  مرحلة
  التقومي

 

  مرحلة    
  االستخدام   

 

لسابقة في رائك أي النماذج أفضل للتصمیم الجید بعد االطالع على النماذج ا •
 للبرمجیات التعلیمیة ؟ولماذا؟

  
اختر برمجیة تعلیمیة لمادة التكنولوجیا  وتتبع أي نوع من النماذج السابقة  •

  تتبع،مع رسم مراحل النموذج
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   :خصائص النماذج التكنولوجیة

لسابق للنماذج التكنولوجیة الخاصة  ومن خالل العرض ا،في ضوء تعریف النموذج التكنولوجي      
) 59 – 58: 2003( تتمتع بمجموعة من الخصائص یوردھا خمیس أنھا یالحظ ،ببناء البرامج العلمیة

  : في النقاط التالیة
 أن كما ھو أو كما ینبغي إما ولكنھ تمثیل لھ ،فالنموذج لیس ھو الواقع: التمثیل الصادق للواقع .1

   .قًا كان النموذج جیدًا وكلما كان التمثیل صاد،یكون
 تطبیقیة بالدرجة األولى فھي تعالج ظاھرة أنھا ما یمیز النماذج التكنولوجیة أھم: القابلیة للتطبیق .2

 من النماذج ىاألخر األنواعفي حین یغلب على " تدخلیة " جھة نظر علمیة والتعلیم من 
ع في المنظور المعیاري النماذج التكنولوجیة تتموضو ،الوصف والتحلیل والطابع التفسیري

   . من موضعھا في المنظور التفسیريأكثر
كما تتخذ من سلوك )  ذلك تحاول األقلأو على  ( فنًاتسعي لجعل التعلیم علمًا موضوعیًا ولیس  .3

   . وخاصة سلوكھ القابل للمالحظة والقیاس،المتعلم قاعدة لھا ولعملھا
 فالتفكیر المنظومي یجمع ما بین عدد ،م والنموسلوبًا للعمل یوحد ما بین الممارسة والعلأتتیح  .4

 ویوحد جھود مجموعة كبیرة من الدارسین والممارسین في عدة ،من العلوم ومیادین المعرفة
 ، اھتمامات عامة مشتركةمعًامیادین ومن خالل عملھم یكتشف ھؤالء الدارسون والممارسون 

   . التعلیمیة التصدي للمشكالتأجلویؤسسون طریقة مفیدة للتفكیر من 
 ، والمواقف والعملیاتباألحداثالنماذج التكنولوجیة قادرة على التنبوء ف: المنظور المستقبلي .5

   . في المستقبلااحتماالتھوتطور نموھا واستقراء 
 وفي إطار ھذا التوجھ ، الفعال للمعرفةاإلیصال نحو دءوبتسعى النماذج التكنولوجیة بشكل  .6

   .المعرفة ونقلھا إنتاج بأسلوب االھتمام یأتي
 بالتفكیر الشمولي تأخذ النماذج التكنولوجیة المستخدمة في بناء البرامج التعلیمیة إنوخالصة القول 

المجال  ویسھل االستفادة منھا في ، وتتسم بالتحلیلیة المتسقة،وتربط بین الصالت والعالقات
  .التربوي

 
 

  :نشاط استطالعي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

السمات المشتركة التي قارن بین نماذج التصمیم التعلیمي السابقة ومن ثم استنتج  •
 .لیھا نماذج تصمیم التعلیمأجمعت ع

 
 اقترح نموذجا یتضمن السمات المشتركة للنماذج السابقة ،مع الرسم •
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:میم التعلیمي للوسائط المتعددةنموذج جاد للتص  
 

نالحظ انھ توجد ھناك العدید من النماذج التي وضعت كبناء ألي برنامج تعلیمي وقد تختلف ھذه 
 ولكن كلھا موضوعة لتصمیم البرامج التعلیمیة الكومبیوتریة او اذج او تتفق في بعض النقاطمالن

مي انھ خاص ببرمجیات الوسائط المتعددة غیر الكومبیوتریة وما یمیز نموذج جاد للتصمیم التعلی
وقد وضع المصمم ھذا النموذج بعد دراستھ لعدد من نماذج التصمیم األخرى ،ویشمل ھذا النموذج 

  .على عدد كبیر من الخطوات المتفاعلة التي من الواجب إتباعھا لتصمیم برنامج وسائط متعددة 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

للتصمیم التعلیمي للوسائط المتعددة" ل جادنبی" نموذج  
)18 :2001,عزمي (  

 
 
 
 
 
 

  التخطیط المبدئي-2
Preplanning 

  تقییم االحتیاجات-1
Needs Assessment 

 األھداف العامة

تحدید واختیار 
 وتنظیم المحتوى

تحدید المتطلبات 
االنتھاء من  القبلیة

)قالغل(التعلیم   التقویم المبدئي 

  تصمیم السیناریو-3
Scenario Designing 

 األھداف اإلجرائیة

وضع خریطة 
 المفاھیم

إعداد الصورة 
 األولیة للسیناریو

 تحدید نقاط التفرع

 ةتقییم التغذی
 الراجعة

 ضبط التفاعالت
 تصمیم الشاشات

 أنماط االستجابة
 التقویم التكویني

 الصورة النھائیة

  الضبط التجریبي-4
Fine Tuning 

اختیار نظام 
 التألیف

جمع  الوسائط 
 المتاحة

تحدید األجھزة 
 المطلوبة

إنتاج الوسائط 
 المطلوبة

 الضبط النھائي التجریب المبدئي التصمیم المبدئي

  اإلنتاج النھائي-5
Final Production 

 حجم الملفات

التعلیمات 
 المطبوعة

البرمجیات 
بة للتشغیلالمطلو  التوزیع 

توثیق 
 البرنامج
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)40-20 :2001,عزمي (:تفسیر النموذج  
 
 

  :تقییم االحتیاجات: أوال
وھي خطوة تتضمن استشعار مشكلة معینة فقد تكون ھناك مشكلة بحاجة ألحد 

كھرباء المنزلیة بحیث ان البرامج التي تساعد على فھمھا مثال وحدة الھندسة الفراغیة او وحدة ال
تقدیمھا من خالل برنامج كومبیوتر سوف یعمل على زوال المشكلة او التقلیل من حدتھا ویؤدي إلى 
زیادة دافعیة الطالب نحو المقرر ، وتتم ھذه الخطوة تبعا للحس الذاتي او لنتائج آراء فردیة للمعلمین او 

  .وضوعات معینةالطالب او تبعا المقاییس االتجاھات نحو دراسة م
مثال أحس باحث ما وجود صعوبة لتعلم وحدة الشبكات والحاسوب في كتاب التكنولوجیا للصف التاسع 
فقرر بناء برمجیة تعلیمیة لعالج ھذه الصعوبات نظرا الحتیاج الطالب لھذه البرامج وكذلك لمساعدة 

  .المعلمین في تدریس الوحدة
  

  التخطیط المبدئي: ثانیا 
طوة على مجموعة من اإلجراءات التي ینبغي مراعاتھا لتحدید المالمح العامة للبرمجیة  ھذه الختشمل

  -:وإطار عملھا والمحتوى المقدم من خاللھا ، واإلجراءات ھي 
 األھداف العامة •

   البرمجیة وھي تتصف بالعمومیة والشمول األھداف العامة تعني الغایات التي یسعى إلى تحقیقھا
وحدة الشبكات والحاسوب في كتاب التكنولوجیا للصف (ة للوحدة التي ذكرناھا مثال األھداف العام

  )التاسع
  معرفة أجھزة االتصاالت القدیمة والحدیثة -
 التعرف على أھمیة الشبكة الحاسوب -
 التمییز بین أنواع الشبكات -
 التعرف على االنترنت وخدماتھا -
  

 األھداف اإلجرائیة  •
 ھدف عام في صورة إجرائیة بمعنى ترجمة الھدف العام إلى بعد تحدید األھداف العامة یصاغ كل

  أھداف یمكن قیاسھا ، األھداف العامة السابقة یمكن اشتقاق األھداف الخاصة منھا على النحو التالي
 :الھدف األول -

  ان یذكر بعض أجھزة االتصاالت القدیمة
  ان یعدد أجراء الفاكس

  ان یشرح طریقة عمل الفاكس
  سطة الفاكسان یرسل صورة بوا

  ان یقارن بین الھاتف العادي والھاتف الخلوي
  :الھدف الثاني -

        ان یعرف شبكة الحاسوب
  ان یعدد مكونات شبكة الحاسوب

  ان یعدد األجھزة التي تستخدم في شبكات الحاسوب
  ان یصمم شبكة من جھازین

  :الھدف الثالث -
  ان یشرح النموذج الخطي للشبكات

   للشبكاتان یشرح النموذج النجمة
  ان یشرح النموذج الحلقة للشبكات

  ان یقارن بین نموذج النجمة ونموذج الحلقة
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  ان یقارن بین أنواع األسالك المستخدمة في الشبكات
  :الھدف الرابع -

  ان یعرف شبكة االنترنت
  ان یذكر أھمیة التجارة االلكترونیة

  ان یعدد مزایا البرید االلكتروني
  حركات البحثان یوضح أھمیة المتصفحات وم

  ان یكون لنفسھ برید الكتروني
  
 تحدید واختیار وتنظیم المحتوى •

بعد تحدید األھداف العامة واإلجرائیة یتم تحدید واختیار وتنظیم المحتوى من خال ل المراجع والكتب 
 والمصادر التعلیمیة وھذه الخطوة مھمة في التحدید األمثل لھذا المحتوى ،فقد یكتشف المصمم اختالفًا
في اآلراء والمفاھیم تبعا الختالف المراجع وھنا ینبغي ان نأخذ في االعتبار المالمح المشتركة في 
األغلب واألعم من ھذه المراجع واالبتعاد عن االختالفات وال یجب ھنا أن نكتفي بمصدر واحد في أخذ 

  .معلوماتنا عن موضوع ما ،بل إن التعدد في المصادر سوف یثري في المحتوى 
ي مثالنا السابق المحتوى موجود وتم اشتقاق األھداف من خاللھ لتصمیم البرمجیة ولكن یجب ترتیب ف"

  " المحتوى بما یتناسب مع التصمیم  كذلك إثراء المحتوى بمعلومات من مصادر أخرى
  تحدید المتطلبات القبلیة •

علم قبل البدء في دراسة محتوى ال بد من تحدید ما یسمي المتطلبات القبلیة التي ینبغي أن تتوفر في المت
 ، وھذه المتطلبات تعتبر نقطة االنطالق لدراسة المحتوى الجدید ،فعلى سبیل المثال ال یمكن البرمجیة

تصمیم برنامج تعلیم ضرب األعداد للمرحلة االبتدائیة والمتعلم ال یعرف مبادئ جمع األعداد ألن 
وبالتالي فالبد أن یعي ) ن الضرب ھو جمع متكرر أل( دراسة عملیة الضرب البد وأن یسبقھا الجمع 

  .المصمم التعلیمي ماھیة المتطلبات القبلیة المطلوبة كشرط لدراسة البرمجیة أو المحتوى الجدید 
 "الغلق " االنتھاء من التعلیم  •

ة وھي تعني تحدید النقطة التي تنتھي عندھا نھایة البرمجیة وھذا یتوقف بالتأكید على األھداف العام
  .واإلجرائیة التي تمت صیاغتھا في البدایة 

 :التقویم المبدئي •
 عن طریق مجموعة من المحكمین وھم من الخبراء في مجال البد من تحكیم الخطوات السابقة

  تكنولوجیا 
  التعلیم والمتخصصین في تصمیم التعلیمي حتى یسترشد بآرائھم عن طریق استبیان ألخذ أرائھم في 

  سبة األھداف اإلجرائیة لتحقیق األھداف العامةالحكم على مدى منا -
الحكم على مدى ارتباط المحتوى الذي تم اختیاره باألھداف اإلجرائیة ومدى كفایة ھذا  -

 المحتوى لتحقیق األھداف 
إذا تم توزیع االختبار مع (الحكم على مدى ارتباط كل سؤال بالھدف اإلجرائي الذي یقیسھ  -

 )االستبیان
صیاغة األھداف العامة والسلوكیة وعناصر المحتوى من حیث الدقة الحكم على أسلوب  -

 العلمیة واللغویة واألخطاء الھجائیة
كما یبدي المحكم رأیھ في االستبیان الذي تم توزیعھ ویفضل ان یقابل المصمم المحكمین بنفسھ 

  لتوضیح أي استفسارات او مالحظات شفھیة
  
  

 ثالثا :تصمیم السیناریو:
ترتبط بكل ما یظھر على الشاشة في لحظة معینة من نص مكتوب وصور ثابتة وھذه الجزئیة 

ومتحركة ورسوم ثابتة ومتحركة وصوت وموسیقى باإلضافة الى أنماط االستجابة التي من خاللھا 
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 على تفرع اإلطاراتكیفیة الیب التحكم وسیتفاعل المتعلم مع البرنامج ونمط التغذیة الراجعة وأ
  :النحو التالي

 : خریطة المفاھیموضع •
والمعارف التي تقدمھا البرمجیة وھي عبارة عن خریطة یتم فیھا توضیح المفاھیم والحقائق 

وتسلسل ھذه المفاھیم بالنسبة لبعضھا البعض والعالقات االرتباطیة ببعضھا البعض وبذلك یضمن 
ى أخر او المصمم تغطیة كل اإلجراء بشكل مناسب وبصورة متكافئة بحیث ال یطغى مفھوم عل

  .تجاھل مفھوم آخر
  :مثال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )37: 2005,عودة :(خطوات أسلوب الخرائط المفاھیمیة في تصمیم البرمجیات التعلیمیة 
Ø دراسة المضامین العلمیة المراد دمجھا في البرمجیة التعلیمیة لفھمھا وإدراكھا 
Ø  البرمجیةتحلیل المكونات األساسیة للمضامین العلمیة المعروضة في 
Ø إیجاد العالقات والروابط بین المكونات األساسیة تعطي للموضوعات معنى 
Ø تحدید تأثیر كل مكون من مكونات األساسیة لتحدید العالقات التشعبیة 
Ø  التركیز على الھرمیة في تكوین الخرائط بحیث تكون المكونات المتشابھة ذات العالقة نفس

 المستوى 
Ø توضیحوات األساسیة التي تحتاج إلى تفسیر إعطاء أمثلة على بعض المكون  
Ø التصور البصري للخریطة المكونة لتحدید الفجوات فیھا ومحاولة سدھا 
Ø ربط الخریطة المكونة بخرائط أخرى ذات عالقة إلدراك الصورة الكاملة لتلك المضامین 
  
  
 
 :إعداد الصورة األولیة للسیناریو •

 األولیة للسیناریو على ورق وتتم عملیة تصمیم بعد وضع خریطة المفاھیم یتم تصمیم الصورة
الصورة األولیة للسیناریو من خالل أربعة أعمدة رئیسیة وھي رقم اإلطار والجانب المرئي 

  : كما یليوالجانب المسموع ووصف اإلطار

 حسب التوصیل حسب الوسط الناقل

 وحدة الشبكات والحاسوب

 االنترنت التصامیم األساسیة للشبكات شبكات الحاسوب وسائل االتصاالت

نموذج الحلقةال  

 النموذج الخطي

نموذج النجمةال  

 التلغراف

 الھاتف

 البرید االلكتروني الفاكس

ات البحثمحرك  

 أھمیة الشبكات التجارة االلكترونیة

 مكونات الشبكات

 أنواع الشبكات

 حسب المنطقة الجغرافیة

 ال سلكي سلكي
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رقم اإلطار یتم تحدید رقم لكل شاشة عرض داخل البرمجیة بحیث تأخذ كل شاشة رقما وحیدا  -
 بالرقم واحد للشاشة الرئیسیة مع مراعاة التفرع في الشاشات الملحقة بشاشة متسلسال یبدأ

 فان إطارات 15معینة مثل تفرع شاشة السؤال في االختیار من متعدد فإذا كان رقم اإلطار 
التغذیة الراجعة لھذا السؤال تظھر حسب اختیار المتعلم بحیث یظھر إطار واحد فقط تبعا 

  .  ) د- 16ج ،- 16ب ،- 16أ ،- 16(متعلم وتكون األرقام لإلطاراتلإلجابة المختارة من ال
الجانب المرئي وفیھ یتم عرض كل ما یظھر على الشاشة من نص مكتوب او رسوم  او صور  -

 .او تغذیة راجعة او إرشادات 
الجانب المسموع بحیث یتم تحدید كل األصوات والموسیقى والمؤثرات الصوتیة التي ترتبط  -

 . مثل التصفیق ةوالتغذیة االیجابی) مثل الصوت الساخر(عة السلبیة بالتغذیة الراج
 :ووصف اإلطار وفي ھذا الجانب یتم تحدید ما یلي -

وصف كیفیة ظھور اإلطار تدریجي أو بشكل كامل ، وصف البدائل التي تحدث عند اإلجابة علي 
 ، وصف عملیات التفاعل سؤال من جانب المتعلم وما إذا كانت التغذیة الراجعة سلبیة او ایجابیة

التي تحدث من قبل المتعلم وكیفیة استجابة المتعلم لھا بحیث تظھر في السیناریو الخطوات 
واإلجراءات التي ینبغي علي المتعلم ان یؤدیھا بإحداث ھذا التفاعل ، وصف الحركة في الحاالت 

  .التي تقدم فیھا رسول متحركة ، تحدید زمن عرض اإلطار
  

 :ت تصمیم الشاشا •
تعتبر الشاشة ھي الواجھة التي یتعامل معھا المتعلم وتعرف محتویات الشاشة او اإلطار بأنھا كل 

، وكل ما سوف یتعامل من خاللھ بتفاعلیة مع البرمجیة ما یعرض على المتعلم في لحظة معینة 
روضة وكل ما سوف یتابعھ إثناء حركتھ وكل القوائم واألزرار المرسومة والصور والرسوم المع

وتصمیم الشاشة بشكل جید یساعد المتعلم علي التعامل مع البرمجیة بكفاءة وبدون الوقوع في حیرة 
بالغة كما یخضع تصمیم الشاشة لمعاییر فنیة وتعلیمیة عدیدة  وعندما یبدأ المصمم تعلیمي في 

 ینبغي التعامل مع تصمیم شاشة معینة فقد یغلب علیھا الطابع الفني  ، أو الطابع التعلیمي  ، مع انھ
  .الجانبین بنفس المرونة 

والمبدأ األساسي في تصمیم الشاشات ھو البساطة وعدم المغاالة في زخرفة الشاشة حتى ال تفقد 
  .أھدافھا التعلیمیة 

  
 :ضبط التفاعالت  •

وھذه الخطوة تھدف إلي التركیز  من خالل تصمیم السیناریو علي المواقع التي یحدث فیھا تفاعل بین 
المتعلم والبرمجیة ، وتحدید نوع ھذا التفاعل سواء كان ضغط علي زر ، أو مفتاح من لوحة المفاتیح ، 

  إلي أخره ،
  . وما ھو الحدث الذي سینتج عن ھذا التفاعل   ؟ 
  . وما ھو اإلطار الذي ستتفرع إلیھ البرمجیة   ؟
  . أو ما ھو الجزء الذي سیتغیر في ھذا اإلطار  ؟

  .ث إذا لم یحدث ھذا التفاعل    ؟ وما الذي سیحد
  .ھل ستستمر البرمجیة                              ؟
 .أم یحدث فعل تلقائي من جانب البرمجیة      ؟

 :تحدید نطاق التفرع  •
یعني تحدید اإلطارات التي یحدث عندھا تفرع تلقائي بناء علي بعض المتغیرات التي تأخذ فیھا وھذا 

 البرمجیة ، فقد تتفرع البرمجیة إلى إطار بھ معلومات عالجیة إذا أجاب المتعلم مختلفة أثناء تشغیل
علي معدل أقل مما ھو مطلوب من األسئلة أو تتفرع البرمجیة إلي إطارات أخري تختصر بعض 
 المعلومات إذا اثبت المتعلم تفوقھ وبالتالي ینبغي في ھذا المقام تحدید اإلطار الذي سیبدأ من عنده التفرع

  .والشرط أالزم لكي یحدث ھذا التفرع 
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  .تقدیم التغذیة الراجعة •
ویتم ذكر نوعیة ھذا یتم في ھذا المقام تحدید التغذیة الرجعة التي ینبغي ان تلي اجابة المتعلم عن السؤال 

او الرجع المستخدم في ھذه الحالة سواء كان إخبار المتعلم بنتیجة إجابتھ فقط او تقدیم معلومات تفسیریة 
  .أضاحیة تدعم معلوماتھ كما یتم تحدید رقم شاشة الرجع التي ترتبط بإجابة معینة 

 :أنماط االستجابة •
وإذا كانت ھناك بعض یتم تحدید كل أنماط االستجابة التي ستستخدم في البرمجیة وموضع كل منھا 

بد من وضع ھذه المالحظات التي ینبغي ذكرھا لتسھیل مھمة المتعلم في االستجابة للبرمجیة فال 
  .المالحظات او اإلرشادات في شاشة التعلیمات

 :التقویم التكویني  •
 ویقصد بالتقویم التكویني عملیة المراجعة المتتالیة لعملیات التصمیم وبحیث تتم التعدیالت المطلوبة

سواء إثناء التصمیم ونتیجة لوضع عناصر جدیدة فانھ یتم بناء علیھا تعدیالت جوھریة او غیر جوھریة 
في شكل الشاشة او في محتویاتھا ولذلك فھذه العملیة مستمرة من أول لحظة في تصمیم السیناریو 

  .وحتى االنتھاء منھ
 :الصورة النھائیة  •

 والمتخصصین في التصمیم یتم عرض السیناریو على مجموعة من المتخصصین في تكنولوجیا التعلیم
ھ وتجمیع ھذه اآلراء وتحدید النقاط التي تم إجماع غالبیة التعلیمي ألخذ أرائھم في السیناریو ومحتویات

  .المحكمین علیھا والتعدیل ووضع السیناریو في صورة النھائیة
 رابعا:الضبط التجریبي:

خالل ترجمة كل ما تمت صیاغتھ على وھذه المجموعة من الخطوات تتم على جھاز الكومبیوتر ومن 
  :األوراق إلى برمجیة حقیقیة كما یلي 

 : ختیار نظام التألیفا •
ویتعامل مع أدواتھ في البدایة یتم تحدید اختیار نظام التألیف المناسب والذي یتقنھ مصمم البرمجیة 

بكفاءة وفاعلیة ونظام التألیف یعمل على تبسیط عملیة التصمیم والتنفیذ وجعلھا سھلة بحیث یمكن ألي 
 تعلیمیا باستخدامھ بدون ان یتطلب ھذا وقتا فرد لھ درایة متوسطة بأسس  البرمجة ان یصمم برنامجا

 .كبیرا او مجھودا عالیا 
 :جمع الوسائط المتاحة •

یتم تحدید كل الوسائط المتعددة المطلوبة إلنتاج البرمجیة سواء كانت صور ثابتة او رسوم ثابتة او 
و وفي ھذه رسوم متحركة او لقطات فیدیو او ملفات صوتیة او موسیقى وذلك أثناء تصمیم السیناری

النقطة یتم جمع كل المصادر المتاحة من المصادر المطلوبة وذلك من أقراص مدمجة او من الشبكة 
 .العالمیة  او من البرمجیات او موسوعات تعلیمیة وعلمیة وھنا یتم تحدید ما تم جمعھ وما سیتم إنتاجھ

 :تحدید األجھزة المطلوبة  •
م تحدید األجھزة المطلوبة إلنتاجھا ،فإذا كانت ھناك بعض بعد تحدید الوسائط التي سیتم إنتاجھا ،یت

الصور والرسوم الثابتة الموجودة بداخل مصادر ورقیة ، ویراد تحویلھا لملفات رقمیة ، فال بد من 
الموجودة (  وإذا كانت ھناك بعض لقطات الفیدیو التناظریة "scanner"االستعانة بماسحة ضوئیة 

حویلھا ألفالم فیدیو رقمیة ، فال بد من وجود جھاز لعرض شرائط الفیدیو ، ویراد ت) علي شرائط فیدیو 
وال بد من توافر كارت فیدیو بداخل جھاز الكمبیوتر الذي یتم نقل الملفات من خاللھ ، وإذا كان مطلوبًا 

 "Digital Camera"االستعانة ببعض الصور الفوتوغرافیة الرقمیة ، فال بد من توافر كامیرا رقمیة 
 .، كل ھذا باإلضافة إلي تحدید مواصفات جھاز الكمبیوتر المستخدم في التصمیم 

 :إنتاج الوسائط المطلوبة  •
بعد تحدید الوسائط المطلوب إنتاجھا ، وتحدید األجھزة التي سیتم بھا إنتاج ھذه الوسائط ، یتم اإلنتاج 

   ، فال بد من توافر البرمجیة في تصمیمنتاج مرحلة البدءالفعلي لھذه الوسائط ، وال بد  ان یسبق ھذا اإل
 قبل البدء فیھ كما یفضل تجمیع كل ھذه الوسائط في مجلد واحد مجیةكافة الوسائط المتعددة في البر

"Folder"ھا ، سواء صوت أو صورة او رسم او فیدیو ، وبالتالي التوجھ إلي ھذا ت مھما تباین نوعی
اء عملیة التصمیم ، وبحیث یكون مصدر الوسائط المستخدمة المجلد ، الستدعاء ما یلزم من وسائط أثن
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 مجلد واحد فقط كما یمكننا ھذا في نھایة التصمیم من وضع ھذا المجلد  مع البرنامج قبل مجیةفي البر
  .توزیعھ 

 :التصمیم المبدئي  •
 السابقة  شاشة بشاشة وفق كل المالحظاتمجیةبعد تجمیع وإنتاج كل الوسائط المطلوبة یتم تصمیم البر

ا ھوبعضمجیة ذكرھا في عملیات التصمیم ، مع مالحظة االنتباه إلي عملیات الربط بین أجزاء البر
المفاھیم السابقة ذكرھا والتي توضح العالقات المتبادلة بین  وفقا لخریطةمجیة البعض، والسیر في البر

  .مجیةالمفاھیم وبعضھا البعض  ، حتى االنتھاء من البر
 :دئي التجریب المب •

 أوال علي مجموعة من المصممین مجیةیة ، إذ البد من عرض البرموھذه النقطة في غایة األھ
علي مجموعة من البرمجیة التعلیمیین ، والخبراء في تكنولوجیا التعلیم ، واالھم من ھذه ھو عرض 

 للصف لوجیاالتكنو في سحتوي علي درت مجیة البرتالمتعلمین من نفس النوعیة المستھدفة ، فإذا كان
الخامس االبتدائي ، فال بد من عرضھ علي مجموعة من التالمیذ ، وأخذ آرائھم شفویًا لحظة بلحظة ، 

 بھؤالء الطالب ، حیث سیتم تركیزھم في الغالب علي النقاط التي تھتم مجیةفال بد أن یھتم مصمم البر
تلك المالحظات وأخذھا بشكل والتي سیتوقف عندھا نظراؤھم فیما بعد ، ومن ھنا ینبغي تسجیل كل 

 .جاد حتى وإن بدت بسیطة 
 :الضبط النھائي  •

بعد كل المالحظات التي تم جمعھا من المحكمین ، أو من المتعلمین أنفسھم ، یتم إجراء التعدیالت 
بعد ذلك علي أجھزة تختلف مواصفاتھا اختالفًا كبیرًا ، فھذا سوف یعمل مجیة الالزمة ، وتجریب البر

 بواسطتھ ، فقد تختلف مجیةبعض العیوب التي لم تظھر علي الكمبیوتر الذي تم تصمیم البرعلي كشف 
سعة الذاكرة فتحدث تقطعًا في عرض صور الفیدیو ، او تختلف سرعة المعالج فتحدث عدم تزامن في 
عرض نص مجاور لصورة ، أو صوت مناظر لرسم ، كل ھذه لمالحظات لن تظھر إال عند تجریب 

 . النھائیة ا في صورتھمجیةعلي مجموعة من األجھزة المختلفة ، ومن ھنا یتم وضع البرالبرنامج 
   :اإلنتاج النھائي:خامسا

 في صورة مادیة ملموسة قابلة للتوزیع والتشغیل علي أي جھاز مجیةتختص ھذه المرحلة بوضع البر
  :ات كمبیوتر ، بعد وضعھ في صورتھ النھائیة وتتكون ھذه المرحلة من عدة خطو

 :حجم الملفات  •
 ، وجمیع المصادر المرتبطة والتي مجیةتكون منھا البرتوھذه الخطوة تتعلق بتحدید حجم الملفات التي 

إلي المكتبات باإلضافة  ، اأثناء تشغیلھمجیة ستدعیھا البرتال بد من تواجدھا مع ھذه الملفات ، والتي 
"Libraries"وال بد من تواجدھا حتى یتم تشغیل البرنامج ، ةمجی التي یتم إنشاؤھا أثناء تصمیم البر 

 ، وفي الغالب ستكون قرص مدمج مجیةظھر علیھا حفظ البرتومن ثم تحدید الطریقة التي س
"Compact Disc CD"األقراص المرنة قادرة في الوقت  الحالي علي حفظ ملفات د فلم تع 

   .الوسائط المتعددةبرمجیات 
 :توثیق البرنامج  •

 ، ونظام التألیف المستخدم واإلصدار الخاص بھذه مجیةتحدید اسم مؤلف البر: بما یلي وھي تتعلق 
 قد صدرت منھ نسخًا سابقة ، وتم تعدیلھا حتى ة التعلیمیمجیةكون البر تفقد( مجیةالنسخة من البر

تعلیمي ،  ، والمقرر المجیة، باإلضافة إلي تحدید الفئة المستھدفة من البر) وصلت إلي النسخة الحالیة 
 ، وعلي الرغم من تحدید كل ھذه المعلومات في شاشات مجیةوالدرس أو الوحدة التي یدور حولھا البر

 ، إال أنھا تكتب مرة أخري علي غالف القرص المدمج حتى یسھل تداولھا مجیةالمقدمة داخل البر
  . واستخدامھا 

  :التعلیمات المطبوعة  •
فقد تود إخباره بأن : كل المالحظات التي تود ذكرھا للمستخدم بداخل غالف القرص المدمج ، تتم كتابة 

 ة ، او ماھیمجیةھناك ملفًا بداخل معین ینبغي فتحة أوال ثم تحمیلھ إلي مجلد أخر حتى یتم تشغیل البر
  . في تسلسل محدد مجیةالخطوات الالزمة لتشغیل البر

 :المطلوبة للتشغیل الجاھزة البرمجیات   •
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 إال من خاللھا ، برمجیتناعمل تالمطلوبة للتشغیل ، والتي لن الجاھزة برمجیات ال بد من تحدید ال
وعلي الرغم من ان معظم نظم التألیف تنتج برامج تعمل بمفردھا وبمعزل حتى عن نفس النظام 

المستخدم ، إال انھ ینبغي التأكد من ذلك علي أجھزة ال یوجد بھا ھذا النظام ، باإلضافة إلي ان  
تعمل إال من خالل إصدار معین من احد نظم التألیف وال تعمل علي اإلصدارات ال امج بعض البر

األخرى ومن ھنا ال بد من تحدید كل البرامج الالزمة للتشغیل المناسب ، وإذا لم یكن في اإلمكان 
وضعھا علي نفس القرص المدمج ، فال بد من إخبار المستخدم بھذه المالحظات حتى یكون علي 

   .علم بھا
 :التوزیع  •

 في صورة قابلة لالستخدام من قبل المستخدمین مجیةصبح البرتعندما تتم كل الخطوات السابقة ، و
یتم وضعھ علي القرص المدمج ، ومعھ كل ما یلزمھ ، من ملفات وبرمجیات ، سواء ثم ضغطھ او 

 ، وبداخل لم یتم ذلك  بواسطة احدي تقنیات الضغط المناسب ، ویتم وضعھ في غالف المعنون
الغالف توجد كافة التعلیمات والمالحظات وعندئذ یتم نسخ العدد المطلوب منھ حسب رغبة المؤلف 

.  
  
  
  

  :شاط استطالعين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 برمجیة تعلیمیة لھاالتكنولوجیا وحاول تتبع نموذج جاد لتصمیم منھج اختار وحدة من كتب 
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  :تشترك النماذج التعلیمة في عدد من السمات منھا - 1
  ثبات العناصر في كل النماذج.             ب   تركز على المتعلم كمحور للعملیة التعلیمیة. أ

جمیعھا تركز على المنظور . كلھا تصلح للتعلم الجماعي ولیس الفردي                  د.ج
  التفسیري

  
  .... لاما یمیز النماذج التكنولوجیة أنھا تطبیقیة بالدرجة األولى تتیح أسلوب - 2

  النمو.                     بالممارسة                                   . أ
  جمیع ما ذكر    . العلم                                                              د.ج

  
  :الخطوة األولى عند إتباع نموذج جاد التعلیمي لبناء برمجیة تعلیمیة ھي - 3

  یم االحتیاجاتتقی.التخطیط المبدئي                                               ب. أ
  الضبط التجریبي. تصمیم السیناریو                                               د.ج
  

  : یقصد بالغلق في نموذج جاد للتصمیم التعلیمي للبرمجیات التعلیمیة- 4
  ...."تحدید النقطة التي ینتھي عندھا البرنامج وھذا یتوقف على    "

 اختیار وتنظیم المحتوى. كیة التي تمت صیاغتھا       باألھداف العامة واألھداف السلو  .ب 
  تحدید المتطلبات السابقة للمتعلم.  البرنامج                                 دفي والتمارین األنشطة.ج

  
 تحكیم خطوات تخطیط البرمجیة لدى مختصین في تكنولوجیا التعلیم یتضمن التقویم المبدئي- 5

  ...ون التحكیم بالحكم على مدىوالتصمیم التعلیمي ویك
  مناسبة األھداف اإلجرائیة لألھداف العامة.أ

  ارتباط المحتوى باألھداف اإلجرائیة.ب
  صیاغة األھداف العامة واإلجرائیة وعناصر المحتوى من حیث الدقة العلمیة. ج
  جمیع ما ورد صحیح. د

  
 :یتضمن إعداد الصورة األولیة للسیناریو

  الجانب المسموع.                                                  بالجانب المرئي  . ا
  رقم ووصف اإلطار                                             جمیع ما ورد صحیح  .ج
  

 ...عند تصمیم الشاشات في البرمجیة التعلیمیة البد ان یخضع التصمیم لمعاییر 
  فنیة.                                     بعلمیة                           .أ

  علمیة وفنیة.تفسیریة                                                             د.ج
  

لمرحلة في نموذج جاد التي یتم من خاللھا ترجمة ما تم تخطیطھ على الورق إلى برمجیة حقیقیة ا
 ...ھي مرحلة 

  الضبط التجریبي.                                          بتصمیم السیناریو         . أ
  اإلنتاج النھائي. تصمیم الشاشات                                                  د. ج
  

یحتاج إنتاج البرمجیة لمجموعة من الوسائط المتعددة مثل الصور والرسوم ولقطات الفیدیو 
 :وعملیة تحدید ھذه الوسائط تسمى
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  إنتاج الوسائط المتعددة. جمع الوسائط المتعددة                                              ب. أ
 اختیار نظام التألیف. تحدید األجھزة المطلوبة                                           د. ج

  
احمد :داد الدكتورإع,  السابع : الصف ,   )  3.0اإلصدار (الطاقة الكھربیة :برنامج  "- 10

  منصور
تبعا لنموذج جاد للتصمیم لتعلیمي للوسائط المتعددة تشیر     "   Flash MX        نظام التألیف 

  ....ھذه الجملة لمرحلة 
 نظام التألیف. التعلیمات المطلوبة                                                     ب  .ب 

 البرمجیات المطلوبة.                                          دتوثیق البرنامج                    . ج
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  الفصل الثالث
  
  
  

  عناصر التصمیم الفني للبرمجیات التعلیمیة
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  :شاط استطالعين
  
  

  
  

  
  
التي تلعب دورا تتطلب عملیة تصمیم البرمجیة التعلیمیة الجیدة مراعاة عناصر التصمیم الفني و 

  .كبیرا في تحسین نوعیة وجودة البرمجیة التعلیمیة
ومعرفة معاییر استخدام كل عنصر من ھذه العناصر في تصمیم شاشات البرمجیة یمكننا من 

  .إصدار الحكم على الشاشات ھل ھي موافقة للمعاییر أم ال
جید ،وبالرغم من ان المعلم إذ انھ في بعض األحیان یركز المصمم على المتعة البصریة والعرض ال

قد یجد نفسھ مستمتعا أكثر بالرؤیة البصریة من خالل التفاصیل المثیرة فان مثل ھذه العروض 
البصریة یمكن ان تزید من عبء المعالجة المعلوماتیة على المتعلم وتسبب معالجة سیئة لمعلومات 

  )70: 2004,طوالبةوالشبول.(الدرس
ان عملیة تصمیم الشاشة تعتمد على   )Hannafin and Hooper,1989 :155 (وقد ذكر ھانفن وھوبر

  :عوامل نفسیة وتعلیمیة وتقنیة في الوقت نفسھ وقد تم تصنیفھا على النحو التالي
 
وتركز على اآلثار ,وتمثل الدمج بین الدروس المحسوبة وعملیة فھمھا :األساسیات النفسیة  .1

تعلم على اإلدراك وتنظیم ودمج المعلومات حیث أنھا الناتجة عن تنظیم الشاشة على قدرة الم
  .تؤكد على القدرات المحددة لدى المتعلمین لمعالجة المعلومات وتطویر المفاھیم والسلوكیات

  
وتعتمد على األدلة التوضیحیة للمشاكل التعلیمیة مع افتراضات عامة حول : األساسیات التعلیمیة .2

األھداف (مات عن عمر المتعلم وقدراتھ ،المھمة التعلیمیة معالجة المعلومات وقد تتضمن معلو
  )التدریب-المحددات الزمنیة(،الوضع التعلیمي)  اإلستراتیجیة-  التسلسل -

  
وتمثل المتغیرات التقنیة للتعلیم التي تفرض على المصمم احتمال التنوع في : األساسیات التقنیة.3

التمثیلیة تتضمن عدد من الخیارات الكالمیة لذلك فان الخیارات .تصمیم النص وسطح الشاشة 
  )لوحة المفاتیح ،الفارة،عصا التحكم(والتصمیمیة ) رسومات وأشكال(والبصریة

 التقنیة تحدد ماذا یمكن ان یكون،واألساسیات النفسیة تساعد في بیان ما ینبغي توبذلك فان األساسیا
ومن الناحیة العملیة فان الطبیعة .عملھ، واألساسیات التعلیمیة تحدد ما سیكون علیھ الوضع 

  .التفاعلیة لألنواع الثالثة تشكل أساس لتصمیم الشاشة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كل برمجیة تتكون من مجموعة من العناصر ماھي ھذه العناصر؟
  من الضروري استخدام كل العناصر معا في البرمجیة؟ وضح اجابتك؟ھل
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  :عناصر التصمیم الفني للبرمجیة التعلیمیة
  الخط:أوال

الخط ھو عبارة عن مجموعة من النقط المتجاورة ،أي انھ یبدأ بنقطة وینتھي بنقطة ویعرف لي 
الخط المستخدم في البرمجیة التعلیمیة بأنھ الطباعة او ) Lee and Boling , 1999(وبولنغ 

ولونھ ) حجمھ(الكتابة او المعالجة المرئیة للنص من الناحیة اختیار حرف الطباعة ونوعھ ونمطھ
   .مكانھ على شاشة الحاسوب

ان نص المحتوى یتكون من مجموعة من الكلمات والحروف التي تتكون من مجموعة من الخطوط 
وتعتمد سھولة قراءتھا على حجمھا ونوعھا ولون ھذه الخطوط .ترتبط بعملیة القراءة والخطوط .

  )81: 2003,الھرش وآخرون .(وتباین لونھا مع لون الخلفیة لشاشة الكومبیوتر
  
  
  

 
لذلك یجب تحدید المعنى المطلوب للكلمة قبل قد تحمل الكلمة الواحدة عدید من المعاني المختلفة 

ھا ،ففي ھذه الحالة سوف تؤدي الغرض منھا دون أي تشویش لدى القارئ حول المعنى اختیار
لھذا فھناك مبدأ مھم عند تصمیم الشاشة في البرمجیة التعلیمیة وھو عند تحدید .المقصود بھا

العناوین او األوامر التي یستخدمھا المتعلم او القوائم او األزرار البد من اختیار كلمات ذات داللة 
  .ضحة وتحمل معاني صریحة للتعبیر عما نرید ان نوصلھ للمتعلموا

وكلمة " غلق"أوضح من كلمة " إنھاء"وكلمة "ما سبق"أوضح من كلمة " عد للخلف"فمثال كلمة 
  )66: 2001,عزمي(".لألمام"استمر أفضل من كلمة 

  
 

مع المتعلم وذلك بان یدخل المتعلم من الضروري في البرمجیات التعلیمیة ان تحرص على التفاعل 
 ،او قد یجیب على سؤال لتحدید مدى تعلمھ من كلمة معینة توضح مدى فھمھ لجزء تم تقدیمھ

 على االستجابة التي یدخلھا المتعلم وتقدم لھ التغذیة الراجعة بناءا ةالبرمجیة،بحیث تضبط البرمجی
  .على ھذه االستجابة

تعلم  ما ھي القارة التي تقع فیھا دولة تونس؟ وإذا افترضنا ان مثال لو أعطت البرمجیة سؤال للم
،ولنفرض ان المتعلم كتب اإلجابة " قارة أفریقیا"اإلجابة الصحیحة التي یستقبلھا الكومبیوتر ھي 

بكسر األلف او ربما نسي المسافة بین الكلمتین " قارة إفریقیا "بدون الھمزة او كتب " قارة افریقیا"
بدون كلمة قارة في كل االحتماالت اإلجابة صحیح ولكن الكومبیوتر مصمم على " قیاأفری"او كتب 

ان یقبل الحروف بشكل حساس جدا فاأللف المھموزة تختلف عنده عن األلف غیر المھموزة وكلمة 
لذلك البد للمصمم من معالج ھذه القضیة إما بتحجیم " قارة أفریقیا"أفریقیا بدون قارة تختلف عن 

ت المتعلم النصیة وھذا غیر صالح ألنھ یلغي التفاعل بین البرمجیة والمتعلم ، وإما ان استجابا
یستخدم أسلوب آخر لالستجابة بعیدا عن إدخال الحروف من لوحة المفاتیح مثل أسئلة االختیار من 

  .متعدد او أسئلة الصواب والخطأ
ضعت خصیصا للتعامل مع ھذه وإما ان نطور البرمجیة وذلك باستخدام نظام تألیف بھ خصائص و

المعضلة وھذه الخصائص یتم تنشیطھا عند تصمیم البرمجیة بحیث تعمل ھذه الخصائص على تقییم 
استجابة المتعلم النصیة،ویختار المصمم من بینھا ما یتفق مع االستجابات التي یتوقعھا من المتعلم 

  :ومن ھذه الخصائص
o یزیة بحیث تساوي الحروف المكتوبة كابیتا مع  في اللغة االنجلإھمال الحروف الكابیتال

 .الحروف السمول  او خلیط منھما وتتجاوزھا البرمجیة وتعتبرھا نفس اإلجابة
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o وھي تعمل على تجاھل كل المسافات التي یدخلھا المتعلم فدائما البرمجیة  :إھمال كل المسافات
إھمال أي مسافات او تعمل تقارن استجابات المتعلم كاستجابات متوقعة كلمة بعد أخرى مع 

على تجاھل كل المسافات وتنظر لالستجابة كلھا كأنھا كلمة واحدة او مجموعة من الحروف 
 .المتصلة

  
o  تجاھل عالمات الترقیم التي قد یكتبھا المتعلم بدون داع فمثال :إھمال عالمات الترقیم الزائدة 

بوضع الفاصلة )لیبیا, طرابلس (لم وكتب المتع) طرابلس لیبیا(لو كانت االستجابة المطلوبة 
 .ستعتبر االستجابة خاطئة لذلك البد من إھمال الترقیم

  
o یسمح للكلمات الزائدة بالظھور في أي استجابة للمتعلم فإذا كتب المتعلم :إھمال الكلمات الزائدة 

ل الكلمات یتم اعتبار االستجابة صحیحة بإھما) قارة إفریقیا(او ) إفریقیا(كما في المثال السابق 
 .الزائدة 

  
o بحیث یعمل على قبول استجابة المتعلم ویكافئھا باالستجابة المتوقعة إذا :إھمال ترتیب الكلمات 

كانت االستجابة تحمل نفس الكلمات الموجودة في االستجابة المتوقعة حتى وان كانت غیر 
 .مرتبة 

  
 

 :لمكتوب في برمجیات الكومبیوتر وھماھناك عاملین مھمین یرتبطان بالنص ا
وھي قدرة القارئ على ان یحدد بنجاح ویستخلص من النص ما یریده ،بعد ان :القابلیة •

 .یتعرف علیھ ویمیزه وتقاس القابلیة بسرعة قراءة النص وفھمھ
وھي ترتبط بمدى سھولة تفسیر العالقات الحادثة بین جمل النص ومكوناتھ :االنقرائیة •

ا واستعادتھا ،وترتبط االنقرائیة بیسر القراءة ،وھو الھدف الذي نسعى وسھولة فھمھ
لتحقیقھ باستخدام النص او المتن الكتابي وتقاس بمقدار السھولة والراحة للعین عبر فترة 

 .من القراءة المستمرة
  

   2004,طوالبة والشبولة (قام الباحثان 

استخالص قائمة من المعاییر التي تصف كیفیة استخدام الخط وطباعة الحروف وكیفیة  ب)80:
  :تنسیق النص على شاشة الكومبیوتر،وھذه المعاییر ھي

  ة ومفھومةوءیجب ان تكون حروف البرمجیة التعلیمیة مقر   .1
   یة  حروف ذات أشكال جمالیة وواضحة وتجذب االنتباه لمحتوى البرمجمضرورة استخدا.   2

  .التعلیمیة
  .تكبیر حجم الحروف معقدة الشكل في البرمجیة التعلیمیة.   3
  استخدام أحجام مختلفة للحروف أفضل من استخدام حجم واحد في البرمجیة التعلیمیة.   4
  .یجب ترك فراغ بین كل كلمة وكلمة أخرى بمقدار حرف إلى حرف ونصف.   5
  .ر بمقدار حرف إلى حرف ونصفیجب ترك فراغ بین كل سطر وسطر آخ.   6
كلمات في ) 10- 8( حرف في السطر الواحد او كحد أدنى من 65تحدید النص بحوالي .   7

  . سطر في كل شاشة 18السطر و
   التنوع في استخدام أشكال الحروف لجذب انتباه المتعلم للبرمجیة.  8
 الیمین باالنجلیزیة ال     ملء السطور من الیمین إلى الیسار بالعربیة ومن الیسار إلى.9

  بالفراغات تتقاطع مع حركة العین وتبطئ عملیة القراءة
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باللغة البرمجیة المطبوعة في من الجملة استخدام الحروف الكبیرة في اإلشارة للحرف األول .10
  .االنجلیزیة

  مدرسیة التقلیل من كثافة النص الموجود على الشاشة في البرمجیة التعلیمیة مقارنة بالكتب ال.11
  .مضاعفة الفراغ بین الفقرات بمقدار سطرین.12
  .محاولة تنظیم المعلومات المعقدة والضروریة على شكل جداول.13
  .عدم المبالغة في استخدام النصوص والمعلومات التي تجذب انتباه المتعلم.14
  .تقسیم النصوص إلى فقرات تتراوح الفقرة من ثالثة إلى خمسة اسطر على األكثر.15
  .یجب ان تكون العناوین مختلفة عن باقي أجزاء النص عن طریق تغییر حجم الخط ولونھ.16
تكبیر حجم الخط للعناوین الرئیسیة بمقدار الضعف عن باقي أجزاء النص المعروض على .17

  .شاشة الكومبیوتر
عند استخدام تقنیة وضع خط تحت لكلمات المھمة یجب مراعاة عدم تأثیرھا على وضوح .18

  .لنصا
  .تجنب استخدام الشرطات في بدایة النص والتنقیط لالختصار.19
  .تمییز العناوین عن طریق استخدام الخط المائل او الغامق او التباین اللوني.20
  .ینصح باستخدام لون واحد لتلوین حروف العنوان.21

  
  :شاط استطالعين
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

استعرض برمجیة تعلیمیة خاصة بمادة التكنولوجیا والحظ الخط كأحد عناصر تصمیم ھذه 
  :البرمجیة ثم اجب عن األسئلة التالیة

  ھل الخط واضح ومفھوم.1
  ھل كثافة النص في الشاشة الواحدة مناسب. 2
  سبھل حجم الخط منا. 3
  ھل النص مختصر وھادف. 4
  ھل یوجد أخطاء لغویة في النص. 5
  ھل تستخدم الخط البارز للعناوین الرئیسیة او المعلومات المھمة. 6
  

  ھذه البرمجیة تطابق معاییر استخدام الخط في البرمجیات التعلیمیة:قّیم النتیجة 
  بدرجة قلیلة.     جبدرجة متوسطة          .بدرجة كبیرة                      ب.أ
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،حتى لو ھل یمكن ان تتخیل برمجیة دون استخدام نص مكتوب على اإلطالق ؟بالتأكید ال یمكن ھذا 

افترضنا ان البرمجیة تعرض مجموعة من الصور والرسومات او لو افترضنا ان التوجیھ للمتعلم 
مات المكتوبة على یتم من خالل الصوت المخزن مسبقا في البرمجیة فانھ ال یتم االستغناء عن الكل

إطالق ،فكلمة مكتوبة واحدة موجودة داخل قائمة یمكن اختیارھا والتعامل معھا بزر الفارة او لوحة 
حیث یكون التعامل معھا بحركة واحدة یحتاج إلى (المفاتیح أسھل وأسرع في التعامل واالستخدام 

  .او یحدد المتعلم بنفسھ الوقت الذي یختارھا فیھ ) تدریب اقل
  :لتالي توجد أربع مواضیع على األقل داخل البرمجیة یظھر فیھا النص المكتوب وھيوبا

 .التي توضح مكونات البرمجیة:العناوین الرئیسیة •
 .التي تحدد البدائل التي یختار المتعلم من بینھا:القوائم •
 .التي توضح للمتعلم كیفیة الحركة داخل البرمجیة:اإلرشادات •
 .التفصیلي لمكونات البرمجیةالذي یتضمن الشرح :المحتوى •

وعند تعامل المتعلم مع الكلمة المكتوبة إما لتوضیح المحتوى او إلرشاده إلى النقطة التي سیتحرك 
فإذا كان :إلیھا او لمساعدتھ في تفسیر بعض الرموز والصور الموجودة ،ھنا یجب إحداث توازن 

لى ان یقلب الصفحات كثیرا لیصل إلى النص المكتوب على الشاشة قلیل جدا فسوف یحتاج المتعلم إ
المطلوب منھ،وبالتالي أداء أنشطة متعددة لیصل إلى نفس الھدف ،بینما في المقابل إذا احتوت 
الشاشة على كمیة كبیرة من النصوص المكتوبة فسوف تبدو مزدحمة ،وسوف تبدو عندئذ غیر 

  .مریحة للعین
ص المكتوب یجب أن یراعي الكم القرار الذي سیتخذه المصمم للنو با لتالي فان 

المناسب من الكلمات علي الشاشة الواحدة والذي یمكن أن یحدث التوازن المطلوب 
وعلي جانب أخر إذا كان ھناك صوت سوف یتم  سماعة من خالل البرمجیة فسوف 

وفي ھذه الحالة البد .یكون استخدام النص بمثابة المفتاح الذي سیتم بھ تشغیل الصوت 
م كلمات قلیلھ ذات حجم كبیر أو ربما كلمة واحدة تدل على نوعیة الصوت من استخد

الذي سیقوم المتعلم بتشغیلھ ،وعندئذ سوف یركز المتعلم في سماع الصوت بدآل من 
االستغراق في متابعھ نص مكتوب یحتوي علي عدید من الكلمات التي تشرح أو 

ترك الفرصة للمتعلم لمتابعة توضح ما سوف یسمعھ المتعلم وھذا یعني من جانب أخر 
  )والذي یفترض تقدیمھ لتحقیق ھدف تعلمي محدد(الصوت 
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   الصورة والشكل:ثانیا
  
  :شاط استطالعين

 
 
 
 
 
 
  

إن إدخال وإدراج الصور واإلشكال والرسوم المناسبة لمحتوي البرمجیة التعلیمیة من العناصر 
لمفھوم إلي ذھن المتعلم وتساعد علي زیادة تركیزه الفنیة األساسیة التي تساعد علي تقریب ا

  .وتشویقھ للمادة التعلیمیة المعروضة 
ویجب أن تدرج ھذه الصور واإلشكال والرسوم في أماكنھا المناسبة والصحیحة داخل المتن من 
أجل أن تحقق األھداف التربویة  المنشودة ویفضل أن تظھر الحركة إذا كان الشيء الحقیقي الذي 

لھ متحركا مما یساعد علي تقریب الواقع الحقیقي للمتعلم وتزید من قدرة الفھم للمتعلم تمث
واالستیعاب لدیھ ومن المعروف أن الصور واألشكال والجداول والرسوم لھا دور رئیسي في جذب 
انتباه المتعلم وتثیر فضول نحو محتوي المادة الدراسیة وتوفر المتعة والتشویق وتثیر دافعیتھ 

  )80: 2003,لھرش وآخرونا.(
وحتى یتمكن المعلم من تقویم األشكال والرسوم في البرمجیة التعلیمیة ومدي تحقیقھا لألھداف 
 الموضوعة من اجلھا البد ان یتعرف على ھذا العنصر المھم من عناصر التصمیم الفني للبرمجیات

   في البرمجیات التعلیمیةھ ومعاییر استخدامإال وھو الشكل
  

) 98: 2001,عزمي( 
الرسوم ھذه قد تكون یتضمن الشكل كافة الرسوم والصور الثابتة المستخدمة في البرمجیة و

والصور الثابتة كبیرة الحجم على الشاشة ،او صغیرة وقد تكون ملونة وموضوعة في مكان 
 ھذه  ،وربما تكون شكل ھندسي منتظم او غیر منتظم وفي أي شكل كانتعشوائي على الشاشة

الصور او الرسوم إال أنھا ال تخرج عن كونھا قد تم تصمیمھا او تعدیلھا او نسخھا ثم تخزینھا 
 Oriented او الرسوم المحددة بالكامل Bitmapالرسوم المحددة جزئیا :بإحدى الصیغتین

Objects  
اصیل ذات في الصور الفوتوغرافیة المتقنة والدقیقة التفBitmap وتستخدم الرسوم المحددة جزئیا

الوضوح العالي او الرسوم الھندسیة بالغة التعقید والتي تتطلب تفاصیل دقیقة، أما الرسوم المحددة 
فإنھا تستخدم في رسم الخطوط والمربعات والمستطیالت والدوائر Oriented Objects بالكامل

ة من الزوایا والمضلعات وغیرھا من األشكال الھندسیة التي یمكن التعبیر عنھا في صورة مجموع
واإلحداثیات واألطوال ،ویمكن ملئ ھذه األشكال باأللوان كما یمكن اختیار ھذه الرسوم كعنصر 

  .متكامل منفرد مستقل بذاتھ
  .ھذا وللرسوم والصور دور مھم كأحد عناصر برمجیات الوسائط المتعددة

  
 Bitmap 

عتبر اصغر عنصر من العناصر المكونة لدرجة وضوح عن مصفوفة من النقاط التي تھي عبارة 
الشاشة او الطابعة والمصفوفة ثنائیة البعد والتي لھا عمق أحادي الدرجة تعبر عن الشاشة أحادیة 

اطلع على عدد من البرمجیات التعلیمیة والحظ استخدام الصور واألشكال فیھا ، ثم قارن 
أیھما أفضل البرمجیات التي تستخدم عدد كافي من الصور واألشكال الھادفة أم البرمجیات 

  التي یندر فیھا وجود الصور واألشكال؟ فّسر إجابتك
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،وھناك ) ابیض واسود( وتعطي لونانbit bitmap-1 وتعرف بمصفوفة   Monochromeاللون 
 CGA Colored monitorن الشاشة الملونة مصفوفة ثالثیة األبعاد بعمق أربع درجات تعبر ع

 لونا ،وھناك مصفوفة ثالثیة األبعاد بعمق ثمانیة 16 وتعطي bit bitmap-4وتعرف بمصفوفة 
 bit-8 وتعرف بمصفوفة EGA Colored monitorدرجات تعبر عن شاشة ملونة أیضا تسمى 

bitmap ة وتعبر عن شاشة ملونة  درج16 لونا ،أما المصفوفة ثالثیة األبعاد بعمق 256 وتعطي
 لونا 65536 وتعطي bit bitmap-16وتعرف بمصفوفة VGA Colored monitorتسمى 

 Colored monitor درجة تعبرعن شاشة ملونة تسمى24والمصفوفة ثالثیة األبعاد بعمق 
SVGA 24 وتعرف بمصفوفة-bit bitmap ملیون لونا 16.777216 وتعطي.  

  :تجة عن كل نظام من المعادلة التالیةویمكن تحدید عدد األلوان النا
  .مرفوعة ألس یساوي عمق النظام) 2=(عدد األلوان 

  .لون16777216  =  24أس ) 2=(فمثال في النظام األخیر فان عدد األلوان
  

 
صیغ لحفظ ملفات الصور والرسوم وتخزینھا ،وكل مصممي برامج إعداد الرسوم ھناك عدة 

یدة دائما تتناسب مع برامجھم وتعمل معھا بكفاءة وسرعة ،ومع ھذا فان معظم یطورون صیغ جد
 والتي تمكن من حفظ ملفات الصور بعد تعدیلھا وضبطھا في شكلھا Save Asالبرامج تقدم خاصیة 

: النھائي في أي صیغة تریدھا من مجموعة كبیرة من الصیغ الشائعة االستخدام مثل
PIC,GIF,BMP,TIF ا بالنسبة لصیغ حفظ الصور األكثر انتشارا في برامج النوافذ إم.  وغیرھا

   . ,BMP,DIB,PCX:ھي
  

 طوالبة (قام الباحثان
 باستخالص قائمة من المعاییر المتعلقة بكیفیة استخدام الصورة والشكل )81 :2004,والشبولة 

  شكال على شاشة البرمجیات التعلیمیة وكذلك كیفیة تنظیم األ
  .یجب ان توفر الصور المتعة البصریة والفائدة معا للمتعلم.   1
  .  یجب ان تكون الرسوم والصور مقروءة وواضحة على شاشات البرمجیات التعلیمیة. 2
یجب ان تكون الصور منسجمة مع الموضوع ومحققة لألھداف التعلیمیة المنشودة من .   3

  .ة التعلیمیةالبرمجی
  استخدام الصور البسیطة واالبتعاد عن التعقید الشكلي لھا.  4
تجنب استخدام الصور ذات التفاصیل الكثیرة ضمن مساحة صغیرة ألنھا ال تظھر بوضوح .  5

  .على الشاشة
األخذ بعین االعتبار دور المعرفة السابقة والخصائص التعلیمیة للمتعلم في اختیار الصور .  6

  .دمة في البرمجیة التعلیمیةالمستخ
  .تجنب استخدام الصور المنافیة لثقافة المجتمع.  7
  .اختیار الصور التعزیزیة المألوفة والقریبة من أفكار المتعلمین.  8
  وضع الصور في المكان المناسب على الشاشة بحیث تودي الدور الذي وضعت من اجلھ.  9

  . تصغیر حجمھا على الشاشةالمحافظة على وضوح الصور عند تكبیر او.10
  .تجنب التعقید اللوني في األشكال التوضیحیة واالبتعاد عن التدرج الرمادي لاللوان.11
  )الوحدة،التوازن،التركیز،التسلسل،النسبة والتناسب(تحقیق مبادئ التصمیم في توزیع األشكال.12
  .استغالل بعض المساحات الفارغة بوضع رسومات تجذب االنتباه.13
  .تمییز األشكال اإلرشادیة مثل المؤشرات من خالل الكثافة واللون واللمعان .14
  .تجزئة األشكال المجدولة إلى قطاعات ألنھا تقلل من وقت البحث عن المعلومات.15
  .محاولة وضع الصور والعناوین في المركز لتحقیق التوازن.16
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  . استخدام الترتیب األفقي والعموديترتیب القوائم واألشكال بطریقة مناسبة وموحدة عن طریق.17
  .التأكد من ان جمیع العناصر الرئیسیة للصور التوضیحیة مرقمة ومسماة. 18
  .استخدام التعلیقات المناسبة لتسمیة المكونات الرئیسیة للصور الطباعیة.19
  .یةتحقیق الوحدة والتوازن والتناسق بین الشكل واللون والخط على شاشة البرمجیة التعلیم.20
  .االقتصاد في الرسوم المتحركة قدر اإلمكان.21
  .استخدام الصور المتحركة البسیطة ألنھا أكثر تأثیرا من الصور المعقدة.22
  .استخدام صور متحركة مناسبة لمھمة التعلم.23
استخدام صور متحركة لتوضیح مفاھیم مجردة ودینامیكیة ،ومتضمنة عملیات معتمدة على .24

  .الوقت
  . الخطأةام الرسوم المتحركة للتعزیز معالجاستخد.25

ُیالحظ ان ھذه المعاییر ركزت على كیفیة استخدام الصور الثابتة والمتحركة التي تؤكد على 
ضرورة البساطة ودرجة تمثیل الصور لمھمات التعلم واألھداف التي وضعت الصور من اجلھا في 

ما ركزت المعاییر على كیفیة تنظیم األشكال ك.البرمجیة التعلیمیة كالتعزیز وجذب االنتباه مثال
الوحدة والتوازن والتركیز والتسلسل (والصور ،وتوزیعھا على شاشة الكومبیوتر بحیث تحقق 

ویعزو الباحثان تركیز ھذه المعاییر على النواحي التي سبق ذكرھا عن الشكل ) .والنسبة والتناسب
جمیل والممیز للبرمجیة التعلیمیة ال ذلك یسھم في ألھمیة ھذه النواحي في إعطاء الشكل الجذاب وال

توصیل المعلومة للمتعلم ،كما ان األشكال والصور تدوم في الذاكرة أكثر من النص وھي تجذب 
  .انتباه المتعلم وتمثل المعلومة بأسلوب مغایر عن النص مما یزید من توضیحھ وفھمھ

  
  
  :شاط استطالعين

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 خاصة بمادة التكنولوجیا والحظ األشكال والصور كأحد عناصر استعرض برمجیة تعلیمیة
  :تصمیم ھذه البرمجیة ثم اجب عن األسئلة التالیة

  ھل الصور واألشكال المستخدمة تساعد على تحقیق الھدف من البرمجیة.1
  ھل الصور واألشكال واضحة حتى بعد تكبیرھا أو تصغیرھا.2
  ھل تستخدم الصور المعقدة أم البسیطة.3
  ھل یوجد تعلیق صوتي أو كتابي واضح على الصور.4
  ھل حجم الصور أو األشكال مناسب في الشاشة البرمجیة.5
  ھل حجم الصور متساو.6
  ھل تستخدم الصور أو الرسوم المتحركة.7
  ھل ھذه الرسوم  الصور أو الرسوم المتحركة مناسبة لمھمة التعلم.8
  

   استخدام الصور واألشكال  في البرمجیات التعلیمیةھذه البرمجیة تطابق معاییر:قّیم النتیجة 
  بدرجة قلیلة.بدرجة متوسطة               ج.بدرجة كبیرة                      ب.أ
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  للونا: ثالثا
واستخدم اللون في مجال التعلیم بشكل فعال ،حیث تم .استخدم اللون في جمیع مجاالت الحیاة 

استخدامھ في الكتب المدرسیة والصور والرسومات والخرائط وكذلك في اللوحات التعلیمیة مثل 
والمتحركة اللوحة الوبریة والكھربائیة واللوح القالب ،كما استخدم في األفالم والتعلیمیة الثابتة 

  .وغیر ذلك
ویتطلب استخدام .فاللون لھ القدرة على جذب المتعلم ولفت انتباھھ نحو المادة التعلیمیة المعروضة 

یرمز إلى الخطر والقوة :األحمر(فمثال .األلوان معرفة األلوان المختلفة وأنواعھا  المتباینة ومعانیھا 
للھدوء :دق والنظافة والصفاء، واألزرقللص:للتوازن والنمو االنطالق ،واألبیض :،واألخضر 

  .....).والصبر والراحة
وأثبتت نتائج الدراسات أھمیة اللون وأثره على عملیة التعلم،لما للون من آثار ایجابیة على جذب 
انتباه المتعلم وزیادة تركیزه على المادة التعلیمیة المعروضة على الشاشة البرمجیة ،شریطة 

فكثرة األلوان تشتت االنتباه . ة وفي أماكنھا الصحیحة حتى ال تفقد أھمیتھااستخدامھا بطریقة مناسب
وال یفضل استعمال أكثر من ثالثة ألوان في المادة التعلیمیة المناسبة .وتفقد عنصر اإلثارة فیھا 

 وعلىاللون من العناصر المھمة في تصمیم البرمجیة التعلیمیة لذا . لتالمیذ المرحلة األساسیة الدنیا 
مصمم البرمجیات اإللمام باأللوان فاالستعمال المناسب لأللوان یسھل وصول المعلومة والتركیز 

  .على معناھا مما یزید من فھمھ للبرمجیة المعروضة على الشاشة
 

اللون ھو مجموعة من الترددات في الطیف الكھرومغناطیسي  للضوء یمكن للعین ان تستجیب لھا 
ك مجموعة من األلوان التي تشكل قوس قزح وھي سبعة یتحلل إلیھا الضوء وتمیزھا ،وھنا

األحمر،البرتقالي ،األصفر،األخضر،األزرق ،النیلي :الطبیعي،مرتبة تصاعدیا حسب تردداتھا وھي
البنفسجي،وكل الترددات الموجودة في األشعة تحت الحمراء ال تستجیب لھا العین البشریة وال 

جھزة التحكم عن بعد ریموت كنترول الخاصة باألجھزة االلكترونیة،أما تمیزھا ،وتستخدم في أ
  .األشعة فوق البنفسجیة فإنھا ال ترى بالعین البشریة ولكنھا أشعة ضارة عموما

 
  )179-  178 : 1999الفرا ، :( تنقسم األلوان بشكل عام إلي 

  
  :األلوان األساسیة  •

تركیبھا أي لون أخر ، بل تعتبر األساس الذي تتولد منھ بقیة األلوان وھي األلوان التي ال یدخل في 
  .األحمر ، األصفر ، األزرق : وھي 

  
  :األلوان الثانویة  •

  :وھي األلوان التي یتم الحصول علیھا من مزج لونین أساسیین وھي 
  )أحمر + أصفر ( البرتقالي 
  )أزرق + أصفر ( األخضر 
   .)األزرق + األحمر ( البنفسجي 

  
  األلوان الوسیطة او البینیة  •

وھي ألوان ناتجة عن مزج لون أساسي مع لون ثانوي مجاور لھ في دائرة األلوان وبذلك ینتج لون 
  :یغلب علیھ اللون الثانوي ولكنھ یكون متأثر باللون االساسي ومن أمثلتھ

  برتقالي مصفر= برتقالي + اصفر
  اخضر مصفر= اخضر + اصفر 
  ضر مزرقاخ= اخضر + ازرق 
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  بنفسجي مزرق= بنفسجي + ازرق 
  برتقالي محمر= برتقالي + احمر 
  بنفسجي محمر= بنفسجي + احمر 

  
  :األلوان الثالثیة •

  :وھي األلوان الناتجة من مزج لونین ثانویین مثل
  رمادي= اخضر +برتقالي 
  بني= بنفسجي + برتقالي 
  زیتي= بنفسجي + اخضر 

  
  :ألوان محایدة •

 واألبیض واأللوان المشتقة منھا على سبیل المثال مزج األسود مع نفس المقدار وھي اللون األسود
  .من األبیض ینتج اللون الرمادي

  
 

وھي شكل بصري ترتب فیھ األلوان في نظام معین على محیط دائري بھدف تسھیل دراسة األلوان 
  .وإدراك العالقات بینھا

األلوان في الدائرة ھي وضع األلوان األولیة األساسیة الثالثة والفكرة التي تقوم علیھا ترتیب 
األحمر واألزرق واألصفر على رؤوس مثلث متساوي األضالع داخل الدائرة ثم وضع األلوان :

الثانویة وھي األخضر والبنفسجي والبرتقالي وبقیة األلوان األخرى الناتجة عن مزج األلوان مع 
ر بین األزرق واألصفر ،ویقع البنفسجي بین األزرق واألحمر  بعضھا البعض، فمثال یقع األخض

  .،واللون البرتقالي بین األصفر واألحمر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ):192- 191 : 2003 ، سقولع ( 
  :من أسالیب اختیار األلوان من خالل الدائرة اللونیة

  :استخدام لونین متقابلین في الدائرة اللونیة مثل. 1
o  واألخضراألحمر  
o البنفسجي و األصفر 
o األزرق مخضر والبرتقالي محمر.  

 :استخدام ثالثة ألوان على مسافات متساویة من الدائرة مثل .2
o األحمر واألصفر واألزرق  
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o   البرتقالي واألخضر والبنفسجي  
o األصفر البرتقالي واألزرق المخضر واألحمر البنفسجي.  

 :ونیة مثلاستخدام ثالثة ألوان متجاورة في الدائرة الل .3
o األخضر المصفر و األخضر واألزرق المخضر 
o البرتقالي المحمر واألحمر و األحمر البنفسجي 
o األصفر البرتقالي واألصفر واألخضر المصفر 

استخدام مجموعات أخرى من األلوان مثل اختیار لون معین على الدائرة ومن ثم اختیار اللونین  .4
  : أمثلة ھذه المجموعاتالمالصقین لمقابلھ عن الیمین والیسار ومن

o األحمر والخضر مصفر واألصفر 
o محمر والبرتقاليياألخضر والبرتقال  
o األصفر واألحمر بنفسجي واألحمر.  

 
على درجة )األلوان األساسیة(الن مستقبالت اللون حساسة للون األحمر واألخضر واألزرق 

الثالثة بدرجات متباینة ومختلفة یمكن للعین ان الخصوص ،لذلك فان أي خلیط من ھذه األلوان 
  .تمیزه لذلك فان ما تمیزه العین كلون اصفر ،ھو في الحقیقة خلیط من اللونین األحمر واألخضر

 كمصدر للضوء ،ففي خلفیة السطح الزجاجي )كما ھو الحال في الشمس(تعمل شاشة الكومبیوتر 
والتي تضيء عند ) األحمر،األخضر،األزرق(یة للشاشة توجد آالف من النقاط الملونة الفسفور

یتجاوز ثالثة أعشار  سقوط االلكترونات علیھا بسرعات عالیة ،وقطر كل من ھذه النقاط ال
  .المللیمتر وتوضع ھذه النقاط متجاورة للغایة

وھذه النقاط الحمراء والخضراء والزرقاء تضيء عندما تسقط علیھا االلكترونات ،وتعطي خلیط 
  )110: 2001,عزمي( ”Red ,Green, Blue RGB“وان الثالثة التي تعرف بمصطلح من األل

  2004,طوالبة والشبولة (قام الباحثان 
 باستخالص قائمة من المعاییر المتعلقة بكیفیة استخدام اللون بالشكل المناسب على شاشة )78:

  . األدب السابق والدراسات التي تناولت موضوع اللون وكیفیة استخدامھالبرمجیة التعلیمیة من
ضرورة استخدام اللون في البرمجیة التعلیمیة بطریقة جذابة وجمیلة بحیث تحقق راحة   .1

  .المتعلمین
  .استخدام األلوان التي تبقى شائعة عبر الثقافات والفترات الزمنیة.  2
اف المرجو تحقیقھا من ھذه دالبرمجیة التعلیمیة مع األھن المستخدمة في اانسجام األلو.  3

  .البرمجیة
تجنب استخدام األلوان الصارخة للمتعلمین البالغین حتى ال تشتت انتباھھم عن موضوع .  4

  .الدرس
في البرمجیات المخصصة )غیر الممزوجة باألبیض واألسود(استخدام األلوان المشبعة.  5

  .ب انتباھھم لمحتوى الدرسللمتعلمین صغار السن حتى تجذ
اإلشكال والصور ،النص، (تحدد عدد األلوان المستخدمة في تلوین محتویات شاشات البرمجیة .  6

  .لیكون مابین ثالثة إلى خمس ألوان وذلك لتحقیق الراحة للمتعلم) الخلفیة
  .ئم والعناوینضرورة إبقاء ترمیز اللون ثابت في البرمجیة التعلیمیة ،خاصة للمفاتیح والقوا.  7
الثبات في استخدام التكوین اللوني في البرمجیات التعلیمیة ،مثال إذا كانت الخلفیة ازرق غامق .  8

  .مع خط ابیض یجب تكرار ھذا االستخدام مع اختالف بسیط في اللون
األزرق /البنفسجي واألصفر/األحمر واألخضر(االبتعاد عن استخدام األلوان المتممة وھي.  9

  .بجانب بعضھا البعض ألنھا تكون ظالال على الشاشة ) قاليوالبرت
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مثل األحمر ) عالیة القیمة(عدم تلوین الخلفیة لشاشات البرمجیة التعلیمیة باأللوان المشبعة.10
واألصفر ألنھا غیر مریحة للبصر ،فاالستجابة البصریة للقیمة العالیة اللون تقلل من قدرة العین 

  .على قراءة النص بوضوح
األصفر واألبیض ،األزرق (تجنب استخدام المتصاحبات اللونیة ذات التباین المنخفض مثل.11

  )الغامق واألسود
الزیتوني (تلوین الخلفیة للبرمجیة التعلیمیة بألوان باردة مثل.12

وذلك )البني،األرجواني الغامق،األسود(واأللوان الغامقة مثل)،األخضر،الرمادي،األزرق
  .المتعلم نحوھالتخفیف جذب انتباه 

لجذب االنتباه لعنصر صغیر في الشاشة یجب تلوینھ بلون مغایر للخلفیة،ولعدم التأكید على .13
  .عنصر ما یجب تلوینھ بلون قریب من الخلفیة

محاولة ربط األلوان ببعض المعلومات البارزة في البرمجیة مثل ربط اللون األحمر بالمعلومات .14
  .المھمة

  .لون األسود او األزرق او األحمر عندما تكون خلفیة الشاشة باللون األبیضطباعة النص بال.15
  .طباعة النص باللون األبیض او األصفر او األخضر عندما تكون الخلفیة باللون األسود.16
  .طباعة المعلومات المھمة بألوان مشبعة والمعة لجذب االنتباه وتركیز المتعلم علیھا.17

ركزت على كیفیة استخدام اللون وعرضھ على شاشة الكومبیوتر بطریقة یالحظ ان ھذه المعاییر 
جمیلة وجذابة بحیث تتم مراعاة معاني األلوان في مختلف الثقافات وعمر المتعلم وتحقیق الراحة 
البصریة ومحاولة منع حدوث مشاكل في عملیة الرؤیة البصریة ویعزو الباحثان التركیز على 

ا في شد انتباه المتعلم نحو البرمجیة التعلیمیة التي تعتمد على عنصر اإلثارة المعاییر السابقة ألھمیتھ
  .والتشویق لعرض المعلومات التي تتصف بالتكرار والملل

  :شاط استطالعين
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

استعرض برمجیة تعلیمیة خاصة بمادة التكنولوجیا والحظ األلوان كأحد عناصر تصمیم ھذه 
  :البرمجیة ثم اجب عن األسئلة التالیة

  وان بشكل عام مریحة للبصرھل األل.1
  ھل تستخدم األلوان الصارخة .2
  كم عدد األلوان المستخدمة في الشاشة الواحدة.3
  ھل نسق األلوان یتكرر في كل الشاشات البرمجیة.4
  ھل ألوان الخلفیة مریحة للبصر.5
  ھل لون الخط ینسجم مع لون الخلفیة.6
  ھل تستخدم األلوان الفسفوریة.7
  لوان البارزة والمشبعة للمعلومات المھمةھل تستخدم األ.8
  

  ھذه البرمجیة تطابق معاییر استخدام االلوان  في البرمجیات التعلیمیة:قّیم النتیجة 
  بدرجة قلیلة.بدرجة متوسطة               ج.بدرجة كبیرة                      ب.أ
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  الصوت:رابعا
  
  :شاط استطالعين

 
 
 
  

سام ،وتنتقل في المواد الصوت ھو عبارة عن موجات او ذبذبات او اھتزازات میكانیكیة لألج
وللموجات الصوتیة مدى كبیر من التردد یمكن ألذن اإلنسان من سماع .الصلبة والغازات والسوائل 

  .الصوت ،وتمییزه من حیث النوع والشدة والدرجة
ان في الحیاة أصوات كثیرة نستطیع سماعھا بعضھا مریح للسمع والبعض األخر غیر مریح ،ولدى 

لتمییز بین األصوات ویشترط في المادة السمعیة التي یتم تسجیلھا على البرمجیة اإلذن القدرة على ا
التعلیمیة ان تكون واضحة ومعبرة ومناسبة لخصائص المتعلمین ،لذلك یجب كتابة المادة التعلیمیة 

وعند تسجیلھا استخدام میكروفون ذو مواصفات .على ورق وتدقیقھا لغویا وصیاغتھا بأسلوب سھل 
ساس اللتقاط الصوت وكذلك البد من اختیار الشخص المناسب لتسجیل الصوت بحیث عالیة وح

  .یكون صوتھ واضحا ویمتلك فن اإللقاء حتى تكون البرمجیة واضحة ومعبرة
أثبتت الدراسات ان استخدام الصوت مع الصورة لھ تأثیر على استیعاب المتعلم ویساعده على إثارة 

  )83: 2003,الھرش وآخرون (.یلھ األكادیميدافعیتھ للتعلم مما یزید من تحص
  
  

 
  :قسم العلماء الصوت إلى قسمین تناظري ورقمي وذلك حسب ھیئة الصوت وھما كما یلي

o  الصوت التناظري او النظیري(Analog):  
ھذا النوع من الصوت ھو أول نوع تم التعرف علیھ ،وھو عبارة عن موجات صوتیة یتم 

وبالتالي یمكن سماعھا عن طریق ) مثل أشرطة الكاسیت(طة مغناطیسیةتسجیلھا على أشر
المسجل وتتم عملیة تحویل الصوت من البیئة المحیطة عن طریق المیكروفون الذي یحول 
الموجات الصوتیة إلى موجات كھربائیة یقوم المسجل بتحویلھا إلى أشارات مغناطیسیة یتم 

لتسجیل عند عرض الصوت التناظري لصقھا على شریط مغناطیسي عن طریق رأس ا
(Analog) الذي یتم تسجیلھ على شریط مغناطیسي تتم العملیة بالعكس حیث یقوم رأس القراءة 

بالمسجل بقراءة اإلشارات المغناطیسیة التي تم تسجیلھا على الشریط المغناطیسي ومن ثم 
المخروط الموجود في تحویلھا إلى إشارات كھربائیة ثم یقوم ھذا التیار الكھربائي بدفع 

  .السماعات مما یؤدي إلى إحداث موجات صوتیة یمكن سماعھا 
o الصوت الرقمي(Digital)  : 

وھو النوع األحدث حیث تعتبر تقنیة الصوت الرقمي من احدث التقنیات في أیامنا ھذه یمكن 
تسجیل ھذا النوع من الصوت بمعدات تسجیل رقمیة او باستخدام الحاسوب عن طریق كرت 
الصوت وذلك بتحویل الموجة الصوتیة العادیة إلى أرقام من النظام الثنائي أي مكونة فقط من 

،عملیة تحویل الصوت العادي إلى الصوت الرقمي تسمى بالمعاینة أي اخذ ) 1,0(الرقمین
عینات من الموجة الصوتیة التناظریة في كل ثانیة وتحویل قیمتھا من النظام العشري إلى 

ئي ،وبالتالي عند عرض ملف صوت رقمي فانھ یلزمنا ثالثة أجزاء رئیسیة في النظام الثنا
برنامج الصوت (جھاز الكومبیوتر الذي سیتم عرض الصوت علیھ ھذه األجزاء بالترتیب ھي 

الذي سیقوم بقراءة ملف الصوت ،كرت الصوت الذي سیقوم بدورة بتحویل األرقام الثنائیة إلى 
والتي سیكون دورھا استقبال الموجات الكھربائیة وإنتاج موجات كھربائیة ،السماعات 

الكومبیوترماھو الصوت؟ ماذا تعرف عن انواع الصوت؟كیف یخزن الصوت في   
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وكذلك عند تسجیل صوت رقمي على جھاز ) الموجات الصوتیة التي یمكن لإلنسان سماعھا
وكرت الصوت الذي سیستقبل ,المیكروفون إلدخال الصوت (الكومبیوتر فإننا نحتاج إلى 

برنامج تسجیل الصوت الذي یأخذ األرقام الموجات الكھربائیة وتحویلھا إلى األرقام الثنائیة ،و
  )  .الثنائیة ومن ثم یسجلھا على ملف صوتي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شكل یوضح أنواع الصوت
  
  
 

  مقارنة بین الصوت التناظري والصوت الرقمي
  

  
  
  
  
  
  

  الصوت الرقمي  الصوت التناظري  وجھ المقارنة

عبارة عن مجموعة من أرقام مكونة فقط   عبارة عن موجات صوتیھ   ھیأتھ 
  )1,0(من

اطیسیة بتحویل الذبذبات  علي أشرطة مغن  كیفیھ تخزینھ 
الصوتیة إلي مغناطیسیة تسجیل علي 

    يالشریط باستخدام التیار الكھربائ

یتم تخزینھ علي أجھزة الحاسوب بعد 
تحویلھ إلي ملف ثنائي عن طریق كرت 

  الصوت  
  عالیة  منخفضة   الجودة

جودتھ مع تكرار 
  النسخ 

  تبقي جودة الصوت كما ھو   تنخفض أكثر فأكثر 

یمكن ضغط الصوت بالتقلیل من عدد   یمكن ضغط الصوت  ال  غط الض
  العینات والعمق والقنوات 

 الصوت
 
 
 

        الصوت التناظري                                                الصوت الرقمي
               Digital                                                         Analog 
 

                                                                              1100001  
                                                                               0111001  
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  : مالحظة
  :عند تحویل الصوت التناظري إلى رقمي ال من مراعاة األمور التالیة

متاحة والفراغ الموجود على إحداث التوازن بین الحاجة لجودة الصوت وبین حجم الذاكرة ال •
 .القرص الصلب ،فكلما زادت جودة الصوت كلما تضخم حجم الملف الذي یحملھ

 .ضبط مستویات التسجیل المناسبة للحصول على صوت جید وتسجیل نقي •
 

 مات الموسیقیةأسلوب إلعادة بناء النغلصوت ولكنھالرئیسیة لال یعتبر الصوت میدي من أنواع 
 وھي تسمح بنقل كل ”Musical Instrument Digital Interface“وھو اختصار لمصطلح 

الموسیقى واألصوات التي یتم إعدادھا بواسطة شركات الصوت او نظم البرمجة إلى أجھزة 
.الكومبیوتر عن طریق الكابالت او الوصالت 

وامر التي تسجل حركات موسیقیة  الصوتي ھو عبارة عن قائمة من األMIDIلذلك ملف میدي 
وعندما یتم إرسال ھذه األوامر إلى ) ةمثل الضغط على بیانو،النقر على احد أوتار القیثار(مختلفة 

  . فانھ یقوم بتحویل ھذه الحركات الموسیقیة إلى صوتMIDIمشغل ملفات 
متتالیة المكونة من بینما في المقابل كما أسلفنا الصوت الرقمي ھو عبارة عن آالف من األرقام ال

   .Audio Samplesالنظام الثنائي والتي تسمى عینات الصوت 
  
  

  الصوت الرقمي MIDIالصوت میدي  وجھ المقارنة

یشغل حیز اقل من الفراغ وبالتالي ال   حیز الفراغ 
یؤثر في حجم الذاكرة او القرص 

  .الصلب

یشغل حیز اكبر من الفراغ یزید 
  بزیادة درجة نقاء الصوت

یحتاج إلى جھاز ذو مواصفات عالیة   صفات جھاز الكومبیوتر موا
حتى ال تظھر عیوب في تشغیل 

  الصوت

ال یعتمد على خصائص الجھاز 
المستخدم عند تشغیلھ فھي واحدة 

  باختالف إمكانیات الجھاز
أحیانا یكون الصوت أفضل من   الجودة

  الصوت الرقمي
  ثبات جودة الصوت 

یحتاج إلى معرفة بعلم الصوتیات   لالكفاءة والخبرة في التعام
وكفاءة وخبرة في التعامل مع ھذه 

   النوعیة

ال یحتاج إلى لمعرفة  بالمعلومات 
  الموسیقیة او علم الصوتیات المعقد

ال تستطیع ملفات میدي تقدیم   األحادیث المنطوقة والمسجلة
  األحادیث المنطوقة والمسجلة

تستطیع ملفات الصوت الرقمي 
م األحادیث المنطوقة تسجیل وتقدی

   والمسجلة
  مقارنة بین الصوت میدي والصوت الرقمي
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یا وإعادة تشفیرھا رقمSamples وھذه العملیة تعني اخذ عینات من الصوت في أجزاء من الثانیة 

 Bit & Byteفي صورة بت وبایت 
v  عند تسجیل الصوت) منة الصوترق(تحویل الصوت التناظري إلى رقمي: 

 لوذلك بإدخا) الموجودة في كرت الصوت(A/Dتتم ھذه العملیة من خالل القطعة االلكترونیة 
  :الصوت التناظري من فتحة المیكروفون في كرت الصوت فتقوم ھذه القطعة بالعمل التالي

 العینات باستقبال موجة الصوت وتقسیمھا إلى أجزاء صغیرة تسمى بA/Dتقوم القطعة  - 1
ثم تقوم باحتساب ارتفاع كل عینة من العینات وبالتالي یصبح عندنا مجموعة من األرقام تمثل  - 2

 .ارتفاع مجموعة العینات
تقوم القطعة أخیرا بتحویل األرقام الناتجة من العینات من النظام العشري إلى النظام الثنائي  - 3

فقط مسجل الصوت باستقبالھا ) 1,0( من وبالتالي یتكون لدینا سیل من األرقام الثنائیة المكونة
 . وتخزینھا في ملف صوت وبالتالي یتكون لدینا ملف صوت رقمي یمكن عرضھ فیما بعد

    
  

 
 
 
 
 
 

  
  

  
  
  
  
   

 
شكل یوضح مراحل التي تمر بھا موجة الصوت عند تحویلھا من النظام التناظري إلى النظام 

  الرقمي 
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v الصوتعرض عند ) رقمنة الصوت (ناظريتإلى لرقمي تحویل الصوت ا: 
 .یقوم برنامج عرض الصوت بفتح ملف الصوت المراد عرضھ .1
یقوم برنامج عرض الصوت بقراءة مجموعة األرقام الثنائیة الموجودة داخل ملف  .2

  .D/Aالصوت وإرسالھا إلى كرت الصوت تحدیدا للقطعة 
ھربائیة وذلك بإعادة تجمیع  بتحویل اإلعداد الثنائیة إلى موجة ك D/Aتقوم القطعة  .3

العینات المسجلة باألرقام الثنائیة وتحویلھا إلى النظام العشري ثم إعادة بناء الموجة 
 .الكھربائیة الممثلة للصوت ومن ثم إخراجھا من مخرج الصوت إلى السماعات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شكل یوضح عملیة تحویل الصوت الرقمي إلى تناظري
  

  ؤثر في جودة الصوت ونقاوتھالخصائص التي ت
 )Sample Rate( معدل العینات. 1

كلما زاد معدل اخذ العینات زادت كمیة البیانات المخزونة بالنسبة لھذه العینة وزادت درجة 
  .نقاء ووضوح الصوت عند إعادة تشغیلھ مرة أخرى
  كیلو44.1,22.05,11.025:ھناك ثالثة أنواع مشھورة یتم بھا اخذ العینات وھي 

  ).ألف ذبذبة في الثانیة(ھرتز
  ) :Depth(العمق .2

  .كلما زادت جودة ونوعیة الصوت المسجل ) العمق(كلما زاد حجم العینة 
   بت8,16ھناك حجمین ألخذ العینات ھما 

  )Sound Channels(عدد قنوات الصوت . 3
م  والنظاMonoالنظام األحادي القناة : ھناك نظامین مشھورین لنوعیة الصوت وھما

  .Stereoالثنائي القناة 
  

من خالل معرفة ھذه الخصائص نستطیع حساب حجم الفراغ الذي تأخذه التسجیالت 
الرقمیة بالبایت والتي تعتمد على معدل اخذ العینة والعمق وزمن التشغیل وعدد قنوات 

  :الصوت
  

جم ح (x) بالثواني( زمن تشغیل الصوتx) بالھیرتز(معدل اخذ العینات = حجم الفراغ 
  ).2= او ثنائي 1=أحادي:نوعیة الصوت (x) 8 /العینة 

 
 

              0000,0001,0011,0101,1110                                 0,1,3,5,7,6,3,1,0                                                 
              0110,0011,0001,0000 
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  :مثال
 بت 8وبحجم عینة , كیلو ھرتز 22.05احسب حجم الفراغ الالزم لعینة معدلھا یساوي 

   ثواني ،وذلك للصوت األحادي ؟ 10وزمن تشغیل ,
  :الحل

   بایتx 10x) 8/ 8 (x1=220500 2205= الحجم 
  

 
 .الداللة على خطا وقع فیھ المتعلم ،كإصدار صوت جرس لتنبیھھ بأنھ ضغط على مفتاح خطا  
تنبیھ المتعلم إلى موضوع ھام او تحذیر ،وبالرغم من تشابھھ مع الصوت السابق إال انھ  

 .یصاحبھ تعلیق مكتوب على الشاشة
 .ي او ایجابي مع عدم المبالغة في استخدامھاستخدام الصوت في الرجع ،سواء كان رجع سلب 
 .استخدام التعلیقات الصوتیة لتجنب النصوص المكتوبة الطویلة 

  
 )127: 2001,عزمي(  

یناسب الصوت الوظیفة التي یقدمھا،فالصوت المستخدم كخلفیة موسیقیة یختلف عن یجب ان  .1
 .لتغذیة الراجعة السلبیة او االیجابیةالصوت المستخدم ل

عدم اإلسراف في استخدام الرموز الصوتیة غیر اللفظیة حتى ال تختلط في ذھن المتعلم وال  .2
 .یعلم مدلوالتھا

 .تجنب استخدام نغمات صوتیة متقاربة حتى ال یمیز بینھا المتعلم .3
 .یجب ان یتكامل الصوت مع العرض وشاشات التفاعل  .4
 .تعلم بإلغاء الصوت وإعادتھ عند حاجتھ إلیھیجب ان یسمح للم .5
إذا صاحب المؤثر الصوتي تعلیق صوتي منطوق فیجب ان یتراجع المؤثر الصوتي إلى الخلفیة  .6

 .أي خفوت شدتھ،حتى یبدو الشرح واضحا
) كصوت نبضات القلب(ال یفضل استخدام صدى صوت مع المؤثرات التي تحاكي الحقیقة  .7

 .  التعلیمیةحتى ال یفقد الصوت فائدتھ
عند استخدام المؤثرات الصوتیة في التغذیة الراجعة ینبغي االكتفاء بمؤثرین إحداھما  لإلجابة  .8

 الصحیحة  واآلخر لإلجابة الخاطئة
 .عند ظھور تعلیق صوتي او رسالة ھامة على الشاشة البد ان تختفي الموسیقى الخلفیة  .9
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 50 

  :شاط استطالعين
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
:شاطن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   بعد التعرف على معاییر التصمیم الفني للبرمجیات التعلیمیة 
الخط ،الصور ( قم بإعداد بطاقة لتقویم عناصر التصمیم الفني للبرمجیات التعلیمیة 

 ).األلوان ،الصوت,واألشكال 

ستعرض برمجیة تعلیمیة خاصة بمادة التكنولوجیا والحظ الصوت كأحد عناصر تصمیم ھذه ا
  :البرمجیة ثم اجب عن األسئلة التالیة

  ھل تستخدم البرمجیة الصوت.1
  ھل یناسب الصوت الوظیفة التي یقدمھا.2
  ھل تستخدم الرموز الصوتیة غیر اللفظیة بإسراف.3
  ھل تستخدم نغمات صوتیة متقاربة.4
  ھل یتمكن المتعلم من إلغاء الصوت وإعادتھ.5
  ھل تستخدم مؤثرات صوتیة للتغذیة الراجعة.6
  ھل یوجد تكامل بین الصوت والعرض البصري.7
  ھل یتكامل الصوت المنطوق مع الخلفیة الموسیقیة الخافتة.8
  

  ھذه البرمجیة تطابق معاییر استخدام الصوت  في البرمجیات التعلیمیة:قّیم النتیجة 
  بدرجة قلیلة.بدرجة متوسطة               ج.بدرجة كبیرة                      ب.أ
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تمثل المتغیرات التقنیة للتعلیم التي لتصمیم شاشة البرمجیة  التعلیمیة األساسیات التقنیة  - 1
وبذلك  وسطح الشاشة والصورة والصوت تفرض على المصمم احتمال التنوع في تصمیم النص

  .... التقنیة تحددتفان األساسیا
  ماذا یمكن ان یكون. لوضع                                             بما سیكون علیھ ا  .ه 

a. كل ما ورد صحیح.                                                         د ما ینبغي عملھ 
  
  : یقصد بقوة المعنى في النص المكتوب - 2

 الكلمة الواحدة تحمل عدد من المعاني المختلفة  .أ 
  لھا معنى واضح وصریحالكلمة الواحدة  .ب 
 الكلمة لھا مرادفات متعددة في قاموس اللغة  .ج 
 النص المكتوب صحیح لغویا  .د 

  
  : من خصائص االستجابة المتوقعة للمتعلم ما یلي ماعدا واحدة- 3

 إھمال عالمات الترقیم الزائدة. إھمال المسافات بین الكلمات                           ب  .ب 
 حذف الكلمات الزائدة.           د                     ترتیب الكلمات المدخلة      . ج

  
  : ُتعرف انقرائیة النص بأنھا- 4

 یرید قدرة القارئ على ان یحدد بنجاح ویستخلص من النص ما  .ه 
 مدى سھولة تفسیر العالقات بین جمل النص ومكوناتھ وسھولة فھمھا   .و 
 قراءة النص بسھولةقدرة القارئ على   .ز 
  أكثر سھولة للقراءة من النص المطبوع على الشاشةالنص المطبوع على الورق  .ح 

  
  :عند التصمیم باستخدام النص المكتوب البد من مراعاة ما یلي ماعدا واحدة- 5

 التوازن بین النص المكتوب والصوت  .ه 
  ة ومفھومةوءحروف البرمجیة مقر  .و 
 حجم الخط والمسافة بین األسطر  .ز 
 زیادة كثافة النص على الشاشة  .ح 

  
  :المحددة بالكامل في رسم تستخدم الرسوم - 6

 الصور الفوتوغرافیة المتقنة  .ه 
 الرسوم الھندسیة بالغة التعقید  .و 
 األشكال الھندسیة ذات التفاصیل الدقیقة  .ز 
 الخطوط و المربعات والدوائر والمنحنیات  .ح 
  
  
  : من معاییر توظیف الرسوم والصور الثابتة تعلیمیا ما یلي ماعدا واحدة- 7

 لكثیرةاستخدام الصور ذات التفاصیل ا  .ه 
 استخدام الرسوم الخطیة المتسلسلة كبدیل للرسوم المتحركة  .و 
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 تحقیق الوحدة والتوازن والتناسق بین الشكل واللون والخط   .ز 
 تجنب استخدام الصور ذات الدرجات الرمادیة  .ح 

  
   :bit bitmap 8 عدد األلوان الناتج من نظام - 8

  8.          د           16.         ج         256.      ب                 64  .ب 
  

  :تعریف" عبارة عن مجموعة من الترددات في الطیف الكھرومغناطیسي للضوء "- 9
  الطاقة.   د         نظریة الكم   .  ج        اللون  .   ب   الضوء الطبیعي   . أ
  

  : األلوان األساسیة في دائرة األلوان ھي- 10
  األصفر, األخضر , األحمر .                     باألزرق             ,األصفر ,األحمر . أ
  األخضر, األزرق , األحمر . األحمر                                د, األزرق , األخضر . ج

  
  :األلوان الثانویة في دائرة األلوان ھي - 11

   البرتقالي,األخضر , األحمر . األخضر                             ب, األصفر , البنفسجي . أ
, البرتقالي , البنفسجي . األصفر                                د, األخضر , البرتقالي . ج

  األخضر
  

  : من األلوان الدافئة مایلي ماعدا واحدة- 12
  األحمر.  د                ألصفرا.   ج    األزرق   .  ب                 لبرتقاليا. أ

  
  الي من خلط لونین أساسیین ھما یتكون اللون البرتق- 13

  األحمر واألصفر. ب                                                 األحمر واألزرق. أ
  األخضر واألصفر  . األزرق واألصفر                                                د. ج
  

ن في برمجیات الوسائط التعلیمیة  یعتبر اختیار اللون المناسب للھدف من معاییر توظیف اللو- 14
  :ویكون ذلك من خالل مراعاة ما یلي ما عدا واحدة

 استخدام رموز لونیة قلیلة ال یخلط المتعلم بینھا  .ه 
 إحداث تباین بین األلوان المتجاورة حتى یمیز بینھا  .و 
 وان المتعارف علیھا مثل األزرق للون البحر في الخرائطلاختیار األ  .ز 
 فوریة للعناوین الرئیسیةاستخدام األلوان الفس  .ح 

 
  : الصوت الرقمي عن الصوت التناظري فیما یلي ما عدا واحدة یختلف- 15

  یخزن على أشرطة مغناطیسیة  .   أ
  جودة الصوت عالیة  .  ب
  یمكن ضغط الصوت للتقلیل من حجمھ .   ج
  )1,0(عبارة عن مجموعة من أرقام مكونة فقط من.   د

 
  

  : الصوتي ھوMIDIملف میدي , الیة خاطئة  واحدة من اإلجابات الت- 16
 مجموعة من المعاییر تقدم أسالیب لتحدید النبضات والنغمات الموسیقیة   .ه 
 قائمة من األوامر التي تسجل حركات موسیقیة مختلفة یتم تحویلھا إلى صوت  .و 
 تخزین الصوت في صورة آالف من األرقام المتتالیة المنفصلة التي تسمى عینات صوتیة  .ز 
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 لذي یعتمد على خصائص األجھزةالصوت ا  .ح 
  

  : عن ملف الصوت الرقمي بأنھMIDI یتمیز ملف میدي  - 17
 یشغل حیز اقل من ملفات الصوت الرقمي  .ه 
 ثبات وجودة الصوت بغض النظر عن كفأه األجھزة  .و 
 یقدم األحادیث المنطوقة والمسجلة  .ز 
 عدم الحاجة لمعرفة بعلوم الصوتیات عند إنتاج الصوت  .ح 

  
جودة الصوت في البرمجیات  تتناسب طردیا "من اإلجابات التالیة خاطئة   إجابة واحدة - 18

  ......مع
 حجم الملف المخزن علیھ الصوت.                    بمعدل اخذ العینات                         .ب 

 حجم السماعات المستخدمة.                                          د)العمق(حجم العینة   . ج
  

 10 بت وزمن 8ھـ بحجم عینة . ك22.05م الفراغ من الذاكرة لمعدل اخذ العینات یساوي  حج- 19
  :ثواني وذلك للصوت األحادي ھو

  220.5.              د22050.              ج2205.              ب220500  .ب 
  
  

  : من معاییر توظیف الصوت في البرمجیات ما یلي ما عدا واحدة- 20
 جھات التفاعلمع واتكامل الصوت   .ه 
 إعطاء فرصة للمتعلم للتحكم بإلغاء الصوت  .و 
 استخدام نغمات صوتیة متقاربة  .ز 
 تناسب الصوت المستخدم مع الوظیفة التي یقدمھا  .ح 
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  الفصل الرابع

  
  

  واجھة البرمجیة التعلیمیة التفاعلیة
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الناجحة في مجال تتمیز برمجیات الوسائط المتعددة بخصائص مھمة تجعلھا من الوسائل الحدیثة و
 وھام ھذه التعلیم والتعلم وبقاء إثرھما كما إنھا تؤدي إلى زیادة دافعیة المتعلمین وتشویقھم للتعلم

الخصائص تتمثل في تفاعل المتعلم مع البرمجیة ، وحتى تكون البرمجیة التعلیمیة مصممة بطریقة 
بر مقیاس إذ كلما زاد التفاعل في جیدة البد ان تتضمن اكبر قدر من التفاعل مع المتعلم فھذا یعت

البرمجیة دل ذلك على كفاءة تصمیمھا وفائدتھا التعلیمیة ،لذلك البد عزیز المعلم من التعرف على 
خصائص البرمجیات ومعاییر تصمیمھا حتى تتمكن من تقویمھا وإصدار الحكم على مدى فاعلیتھا 

  .التعلیمیة 
   

  : التفاعلیة 
 

كة نشطة في عملیة التعلم في صورة استجابة نحو مصدر التعلم فإذا طبقنا تعني قیام المتعلم بمشار
ھذا التعریف على التعلم عن طریق الكومبیوتر فان التفاعلیة ستعني تجاوب المتعلم مع البرنامج 
حیث یتیح التعلم عن طریق الكومبیوتر للمتعلم السیر وفق خطوه الذاتي في البرنامج بل واختیار 

  )30: 1999,صالح (. وحاجاتھھناسب اھتماماتالمسار الذي ی
  

 
أتاحت تكنولوجیا الوسائط المتعددة أنماط مختلفة من التفاعل المستخدم مع البرمجیات بعد ان كانت 

نماط ویقصد بأ.الكتابة عن طریق لوحة المفاتیح ھي الطریقة الشائعة في إدخال المتعلم الستجاباتھ 
التفاعل الطرق والوسائل التي تتیحھا البرمجیة للمتعلم للتعبیر عن استجاباتھ للمثیرات المختلفة في 
  البرمجیة وقد یطلق علیھا البعض أنماط االستجابة إال ان صور التفاعل قد تتعدى نمط استجابة فقط

  :ألنماط التالیةیمكن للمتعلم التفاعل مع البرمجیة التعلیمیة عن طریق نمط او أكثر من ا
  

  أزرار تفاعل محددة المھام:النقر على زر على الشاشة:أوال
مثال لو طلب من المتعلم تحدید الزاویة الحادة في شكل یمثل المثلث :النقر على النقاط النشطة:ثانیا

  .تكون االستجابة بالنقر على النقطة التي تمثل الزاویة الحادة على الشاشة
مثال لو وضعت صور ألنواع مختلفة من الطیور وبالنقر على : ر النشطةالنقر على العناص:ثالثا

  .صورة الطائر تسمع صوتھ
تقسم الموضوعات في البرمجیة لمجموعة من القوائم حتى ال :االختیار من قائمة منسدلة :رابعا

  تعرض المعلومات كلھا معا كما یحدث في الكتاب
  خدام مھارة السحب واإلسقاط بواسطة الفارةعن طریق است:نقل عنصر من مكان إلى آخر:خامسا
  ضغط مفتاح من لوحة المفاتیح : سادسا
  إدخال نص عبر لوحة المفاتیح:سابعا

  
تعتمد األنماط األربعة األولى على استخدام الفارة او أداة تأشیر أما النمط الخامس فھو باستخدام 

خدام الفارة بینما النمط السادس الفارة أیضا ولكن مھارة السحب واإلسقاط وھي من مھارات است
والنمط السابع فھما من مھارات استخدام لوحة المفاتیح لذلك البد من مراعاة المصمم ان المتعلم 
یجید ھذه المھارات التي سیتضمنھا في أنماط التفاعل في البرمجیة وخاصة إذا كان سن المتعلمین 

  )30 :1999,صالح  (.صغیر او مبتدئین في استخدام الحاسوب
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:  
كل ما یعرض على شاشة الكومبیوتر من خالل "یمكن تعریف واجھات التفاعل مع المستخدم بأنھا 

البرمجیة التعلیمیة ویستطیع المتعلم من خاللھ ان یتعامل مع البرمجیة بتفاعل ،وكلما زادت زاد 
  "لیمیاالتفاعل مع المستخدم زادت كفاءة البرمجیة فنیا وتع

  
)، 172-161: 2001عزمي(  

  
v وتعني انھ عند تصمیم ھذه الواجھات تفضل دائما الشاشات ذات التصمیم البسیط  : البساطة

، ولیس المعقد ، بمعني انھ  إذا كان ھناك اختیار دائم بین نموذجین لتصمیم الشاشة أحدھما 
  .خر معقد ،اختر األبسط بسیط واأل

  
  

v  وھناك قائدتان من ھذا اإلجراء :إتاحة قدر كاف من المساحات الفارغة :  
أوالھما أنھا لن تكلف المصمم شیئًا بعكس البحث عن عناصر أخري لملئ ھذه الفراغات ، 
وثانیھما أنھا تعمل علي إبراز ووضوح باقي العناصر الموجودة بالشاشة ، او علي اإلطار 

  .ھذه الفراغات تعمل كالبراویز التي  تحیط بھذه العناصر فتوضحھا ، ف
  

v  ویتعلق االتزان بطریقة توزیع العناصر علي اإلطار وداخل :اتزان عناصر اإلطار 
والتي تعني التماثل حول المحور ، المنتظمةالفراغات ، والتوزیعات المنتظمة  او شبھ 

لتماثل حول مركز الشاشة ؛ال تكفي إلحداث أو ااألفقي او الراسي المار بمركز الشاشة 
االتزان بل یجب مراعاة مبدأ الوحدة والشكل التالي یعطي مثاًال علي الوحدة والتماثل ففي 

ولكن تبدو العناصر فیھا العناصر حول المحور األفقي والراسي  تتماثل ىالشاشة األول
ي الشاشة الثانیة توجد كل قواعد مبعثرة وغیر متحدة معًا ، وتبدو وكأنھا متنافرة ، بینما ف

  .التماثل ، ولكن یضاف إلیھا مبدأ الوحدة ؛ حیث تتقارب األشكال وتنتظم  متجاورة معًا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

           مبدأ االتزان                                            مبدأ االتزان والوحدة       
  میم الشاشاتشكالن یوضحان مبدأ االتزان والوحدة  في تص

  
  
  

v المركز البصري للشاشة ھو في وسطھا بالضبط ، وتتجھ   : التصمیم حول مركز الشاشة
العین بشكل تلقائي ناحیة المركز ومن ثم تتحرك إلي الجوانب سواء یمینا ویسارا ، او أعلي 
او أسفل ، وھذا یعني أنھ ینبغي تنظیم العناصر المعروضة علي الشاشة بدایة من مركز 

 .شة إلي الجوانب في االتجاھات المتعامدة األربعة الشا
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  شكل یوضح اتجاه التصمیم بدایة من مركز الشاشة

  
  

v  یفضل استخدام العناصر المألوفة لدى المتعلم لكي یتفاعل مع :استخدام العناصر المألوفة 
فقي المتجھ یمینًا ، فالسھم األفقي المتجھ یسارا یعني الصفحة التالیة ، والسھم األمجیة البر

یعني الصفحة السابقة ، وھكذا ، ھذا باإلضافة إلي تثبیت نفس األشكال والرموز المستخدمة 
داخل نفس البرنامج ، بل ووضعھا في نفس المكان عبر الشاشات المختلفة ،وھذا یرتبط 
باالتساق في تصمیم ھذه الشاشات ، ومساعدة المتعلم علي تكوین بعض المدركات التي 

  .كون لدیھ رموز وأشكال مألوفة خالل نفس البرنامج ت
  

v  وذلك في مقابل استخدام النصوص المكتوبة :التركیز علي العناصر المرسومة والمصورة 
ة ، فانھ یجب ی وتخطیطة، وبالتالي كل ما یمكن تحویلھ إلي رسوم وصور وأشكال ھندسی

  .ت وجمل تحویلھ فورًا بدًال من التعبیر عنھ في صورة حروف وكلما
  

v  وھذا یعني تقسیم اإلطار إلي عدة نوافذ متجاورة ، وھذا مفید في حالة عرض :تعدد النوافذ 
مجموعة متكاملة من الوسائط في نفس الوقت ، فقد یتم تقسیم اإلطار وبشكل تلقائي في كل 
إطارات عرض المعلومات إلي نافذة  یعرض من خاللھا النص المكتوب ، ونافذة تعرض 

 ةھا الصور والرسوم الثابتة وربما لقطات الفیدیو ، باإلضافة إلي حیز علي صورمن خالل
 .شریط أفقي أسفل الشاشة تعرض بداخلة كل أزرار التفاعل 

  
  
v  فھناك إطارات لتقدیم األسئلة ، : تختلف اإلطارات حسب الغرض منھا:تعدد اإلطارات 

ومات ، واخرى للمساعدة ، وغیرھا  لتقدیم المعلىوإطارات لتقدیم التغذیة الراجعة ، وأخر
 .والواقع انھ یجب االتفاق علي شكل لتصمیم كل نوع من ھذه اإلطارات. 
v البد من تقسیم اإلطار وظیفیا ، بمعني أنھ البد من تحدید مساحة   : تقسیم اإلطار وظیفیا

محددة لكل وظیفة ، فعلي سبیل المثال 
تحدید مساحة شریطیة أسفل الشاشة أفقیا 

 بھا أزرار التحكم التي یتعامل من توضع
خاللھا المتعلم مع البرنامج ، او تحدید 
مساحة مستطیلة تساوى نصف الشاشة 
في الجانب األیمن من الشاشة لوضع 

المكتوبة ، أو تحدید نافذة النصوص 
تساوى ربع مساحة الشاشة وفي یسارھا 

 .لعرض الصور والرسوم 

ناطار للعناوی  

 اطار لوضع ازرار التحكم

 
 إطار للنصوص المكتوبة

إطار لعرض 
الصور 

 والرسوم
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v  تبط بخاصیة ھامة وھي تصنیف العناصر المعروضة   وھذا یر:تجمیع العناصر المتماثلة
علي الشاشة ، حتى یتم التعامل معھا بصریًا ككل ال یتجزأ ، فمثال ینبغي تجمیع أزرار 
التحكم والتفاعل معا وال یتم بعثرتھا في كل أرجاء الشاشة ، وبالتالي سوف تتجھ عین 

   .ا ، والتفاعل معھمجیة للبرالمتعلم إلي ھذه المنطقة  في كل مرة یرید فیھا االستجابة
  

v عند تصمیم الشاشة فال بد من مراعاة حركة  : تجمیع محتویات اإلطار مع حركة العین
 ى تھبط إلم اعلي یمین الشاشة ثم تتجھ یسارا ثى الشاشة ، فالعین تتجھ أوال إلحالعین في مس

بالنسبة للغة والعكس صحیح ) كما لو كانت تقرا نصا مكتوبا باللغة العربیة (األسفل 
 .االنجلیزیة وبالتالي یتم تنظیم الشاشة وترتیب عناصرھا تبعًا  لھذه الحركة 

  
v  عن الكتاب المطبوع في ة التعلیمیمجیة تختلف إطارات البر:التدرج في عرض اإلطارات  

أنھا ال تعرض مرة واحدة كصفحة الكتاب بل یمكن عرض محتویات ھذا اإلطار تدریجیًا 
 عند تغییر اإلطار ىرض مكونات اإلطار حتى یكتمل في النھایة ، وحتوبحیث یتوالي ع

فلیس من الضروري مسحھ بالكامل مره واحده ، بل یمكن حذفھ تدریجیًا سواء عن طریق 
حذف مكوناتھ تباعًا ، أو عن طریق حذفھ بالكامل ولكن عن طریق مؤثرات مسح تدریجیة 

.  
  

v  الوسائط المتعددة علي كم كبیر من مجیاتي برحتوت و:استخدام القوائم إلحداث التفاعل 
 البرمجیة هالمعلومات التي یتم تنظیمھا ،وبحیث ینبغي علي المتعلم ان یتحرك داخل ھذ

الضغط علي زر الفأرة ، الضغط علي مفتاح في لوحة المفاتیح ، او : حد األسالیب التالیة أب
  .لمس الشاشة في حالة الشاشات الحساسة للمس 

  
 مجیات من أسھل  و أوضح الطرق التي یتعامل بھا المتعلم مع بر"Menus"لقوائم وتعتبر ا

  .الكومبیوتر ویتعامل معھا المتعلم عن طریق الفأرة او لوحة المفاتیح 
  

نالحظ ان معظم القوائم المتاحة حالیًا في معظم البرامج ، تعطي إمكانیة التحكم فیھا بوسیلتین حیث 
ح او الفأرة وذلك عن طریق وضع شرطة تحت احد حروف األمر عن طریق لوحة المفاتیإما 

 "penO"الموجودة في معظم برامج الكومبیوتر بھا األمر " File"الموجود في القائمة فمثال قائمة 
فسوف یتم تنفیذ األمر  المفاتیح في لوحة" O"مع مفتاح " Ctrl"فإذا ضغط المستخدم علي مفتاح 

رف لتنفیذ األمر عند استخدام لوحة المفاتیح ، ولیس كتابة الكلمة بالكامل فورًا ألنھ تم تحدید ھذا  الح
 ى یتم تجنب األخطاء الھجائیة للحروف التي تتكون منھا ھذه الكلمات واألوامر ، باإلضافة إلىحت

 یتم ىان ھناك الطریقة األكثر شیوعًا وھي الضغط علي اسم القائمة لفتحھا ثم النزول بالفأرة حت
  .لي الكلمة المطلوبة في القائمة ، وعندئذ یتم النقر علیھا باستخدام الفأرة ویتم التنفیذ فورًا الوقوف ع

  
  

  :معاییر تصمیم القوائم
  
وھذا المبدأ یعتبر من أھم المبادئ  المستخدمة لتصمیم : لخص األوامر المستخدمة داخل القائمة ـ 

 حد ممكن مع عدم اإلخالل قوائم إلى أقصى داخل الةالقوائم ،فینبغي أن نلخص األوامر المستخدم
، وكلمة " ھذه ھي نھایة البرنامج  "  أوضح من جملة" نھایة البرنامج " بالمعني المقصود ، فجملة 

  ."اضغط ھذا الزر لالنتقال للصفحة التالیة " أحسن من جملة " استمر " 
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ات رئیسیة ت ھناك قائمة محتوی فإذا كان:یجب أال تزید مستویات القوائم عن مستویین متتالیینـ 
بھ ، فیجب أال تزید مستویات التفرع عن مستویین   قائمة فرعیة خاصةیتفرع أي عنصر فیھا إلى

متتالیین ، الن ھذا سوف یعمل علي زیادة احتمال عدم معرفة المتعلم لكیفیة الرجوع للقائمة 
  . جزئیة أخري لالنطالق منھا إلىلبدایة نقطة اتالي سوف یتخبط كثیرًا للوصول إلىالرئیسیة وبال

  
  
  :مجیةوضع أسالیب العودة للقائمة الرئیسیة وأسالیب الخروج من البرـ 

عند استخدام قوائم فرعیة ، فالبد من إضافة األسالیب  التي یمكن بھا العودة للقائمة الرئیسیة  مرة 
كما ینبغي أن )كل األول الش( المسوي األساسي ىأخري بما یعني االنتقال من المستوي الفرعي إل

أسلوب : أسلوبین تنقسم إلى وھي مجیةتوضع أسالیب واضحة للمتعلم تمكنھ من الخروج من البر
 داخل القائمة مجیة في أي لحظة وھذا یعني وضع أمر للخروج من البرمجیةللخروج من البر

لحظة التي یریدھا ال في ةمجیالرئیسیة وداخل القوائم الفرعیة وذلك لكي یتمكن المتعلم من إنھاء البر
 من خالل القائمة مجیة، وفي أي موضوع من البرامج، او ان یسمح للمتعلم بالخروج من البر

 أثناء استخدامھ مجیة، وبھذا ال یستطیع المتعلم ان یخرج من البر)الشكل الثاني ( الرئیسیة فقط 
 الرئیسیة ، ویفضل استخدام للقوائم الفرعیة ، ولكنة یستطیع الخروج فقط بعد العودة للقائمة

األسلوب األول الذي یسمح للمتعلم بالخروج عند أي لحظة ، إال إذا كان استخدام األسلوب الثاني 
  ألغراض تجریبیة محددة 

  
  ھناك نوعان من القوائم  :االستخدام الواعي للقوائم المستدیمة والمؤقتة ـ 

نامج بأكملھ ، ویستطیع المتعلم ان یستخدمھا في القوائم المستدیمة وھي التي تبقي منشطة خالل البر
 مجیةأي لحظة ألنھا تبقي دائما نشطة  ، فیمكن ان توضع قائمة بداخلھا أمر الخروج من البر

أما القوائم المؤقتة وھي ، في أي لحظة مجیةوبحیث تكون في متناول ید المتعلم لیخرج من البر
 ویتوقف ى وال یمكن استخدامھا في مواضیع أخرمجیةتكون منشطة فقد بعض المواضیع داخل البر

 وعندما تكون غیر منشطة  یختفي عنوان القائمة نھائیًا مجیةتحدید ھذا الموضوع علي مصمم البر
من علي الشاشة او یبقي عنوان القائمة موجودا ولكنھ خافت وحتى ان ضغط المتعلم علیھا فلن 

  یستجیب 
  

 المتعددة ان یختار القوائم المستدیمة او القوائم المؤقتة عن ولھذا ینبغي علي مصمم برامج الوسائط
درایة ،وبھدف محدد وواضح إثناء التصمیم فإذا كان الھدف ھو إتاحة أمر او مجموعة من األوامر 
للمتعلم في أي لحظة فینبغي عندئذ استخدام القوائم المستدیمة ، أما إذا كان الھدف ھو إتاحة أمر او 

ر في وقت محدد او تحت شروط محددة طبقًا لظروف معینة ینبغي ان یمر بھا مجموعھ من األوام
  .المتعلم فینبغي عندئذ استخدام القوائم المؤقتة 

  
  

v الوسائط المتعددة فان األزرار ھي عبارة عن عناصر او مجیات  في بر :أزرار التفاعل 
الیة یمكننا أیضا ان أشیاء تؤدي وظائف محددة عند الضغط علیھا ، وفي أنظمة التألیف الح

نوظف بعض األشیاء التي یمكن الضغط علیھا ألداء وظیفة محددة فیمكننا مثال ان نضغط 
علي نص مكتوب او شكل ھندسي مرسوم او علي صورة او علي رسم ، وأي فعل من ھذه 

 . حدث معین  فسوف یؤدي إلىاألفعال
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ف الذي تعمل علیھ ولكنھا في أغلب وقد تجد ان ھناك أزرار مصممھ بالفعل في برنامج التألی
األحیان  قد ال توفر لك كل ما تریده ولذلك فانك قد تجد نفسك مضطرًا لتصمیم األزرار خاصة 

  .لبرامجك
  
  

  :وھناك بعض المعاییر الواجب مراعاتھا عند استخدام أزرار التفاعل كما یلي
  

  :معاییر استخدام أزرار التفاعل 
 یجب أن تتأكد أن الخطوط التي :ابة علي أجھزة المستخدمین التأكد من وجود خطوط الكتـ 

 بداخل البرنامج في أي موضع ، یجب ان تكون موجودة  او حتىاستخدمھا للكتابة علي ھذه األزرار
 فیما بعد ، وإال سوف تحدث مشكالت خاصة بتغییر ھذه مجیة البرهعلي أجھزة مستخدمي ھذ

 داخل أجھزة ھؤالء المستخدمین وھذه في أحسن الخطوط إلي اقرب خطوط متشابھة موجودة
  . علي اإلطالق وھذا سوف یحدث في أحوال نادرة مجیةعمل البرتاألحوال ، او ال 

والحل ھو استخدام خطوط شائعة االستخدام ، بحیث یزداد احتمال وجودھا علي أجھزة المستخدمین 
  .إلي أقصي درجة ممكنة 

  
وط للكتابة داخل احد األزرار ینبغي ان یتم طعند اختیار احد الخ  :توسیط الكلمات داخل األزرار ـ 

توسیط ھذا النص او الكلمة او الجملة في منتصف ھذا الزر بحیث تحافظ علي وجود مساحة فارغة 
  .حول ھذا النص وبحیث ال یلمس أي حافة من حواف إطار ھذا الزر  

  
تي یتعامل المتعلم من خاللھا مع   یجب وضع مجموعة األزرار ال:تثبیت موضوع األزرار ـ 

 وداخل كل الشاشات ، فقد یرى بعض المصممین مجیة؛ في نفس الموضع علي امتداد البرمجیةالبر
مرة یمینًا ومرة " استمر " ان شاشة معینة قد ازدحمت وبناء علیھ سوف یغیر من موضع زر 

موضع كل األزرار التي ستظھر وجب منذ البدایة تحدید ،یسارًا ، وھكذا ، ھذا األسلوب ال یصلح 
  .في الشاشات 

  
  یفضل منذ البدایة تحدید شریط مستطیل أفقي أسفل :تجمیع األزرار في امتداد شرطي أفقي ـ 

 علیھ ، وبحیث یحتفظ بمكان أي زر ال یتم رمجیةالشاشة ، یتم وضع كافة األزرار المستخدمة في الب
  .ھر في موضعھ فیما بعد ، تبعا لالحتیاج إلیھ استخدامھ في إحدى الشاشات فارغا ، وبحیث یظ

  
عند تصمیم األزرار وتحدید موضعھا علي الشاشة ، یجب :  ترك مساحات كافیة بین األزرار ـ 

ا ، ویتناسب ھضبط  موضوعھا وحجمھا بحیث یتناسب مع حجم الكلمة او الكلمات المكتوبة علی
ربت األزرار من بعضھا فقد یتم اختیار زر خطأ أیضًا مع حجم المساحات الفارغة بینھا ، فإذا تقا

من جانب المتعلم نتیجة لعدم  تحكم المتعلم  في الفأرة وعدم تحریكھا بشكل مناسب للوصول إلي 
  .االختیار المطلوب 
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 التربوي للتفاعل مع المتعلم نجملھا  بعض المعاییر للتوظیف1999لقد حدد مصطفى صالح جودت 
  :في النقاط التالیة

  
حیث قبل اللجوء إلى أسلوب المدخالن المكتوبة طرح تساؤل ھل :  تجنب الكتابة قدر اإلمكان- 1

ھناك طریقة أسھل وأفضل للقیام بالتفاعل مع المتعلم الن معظم المتعلمین غیر متمرسین في 
  .دئیناستخدام لوحة المفاتیح خصوصا المبت

  
عند تصمیم البرمجیات البد من مراعاة أنھا قد تعمل على أجھزة :عدم وجود أدوات تحدید  - 2

 Trackقدیمة غیر مزودة بأدوات تحدید الحدیثة مثل القلم الضوئي او شاشة اللمس او كرة المسار 
Ballوحة المفاتیح  لذلك البد ان تتیح البرمجیة استخدام أداة تحدید أخرى مثل الفارة او باستخدام ل. 

  
 المكتوبة ثم الفارة ثم ت كاستخدام المدخالتجنب الجمع بین أنماط التفاعل في نفس اإلطار -3

 .األسھم الن االنتقال بین أكثر من أسلوب لالستجابة یعد مشتت للمتعلم ویتعارض مع مبدأ االتساق
  
  

  التكاملیة
ر من وسیطین في نفس اإلطار او استخدام أكث:یقصد بالتكاملیة في برمجیات الوسائط المتعددة 

الشاشة ،بحیث تكون ھذه الوسائط متكاملة في واجھات التفاعل لتحقیق الھدف من البرمجیة ویرتبط 
  :دمج الوسائط بعدة معاییر منھا على سبیل المثال

  
o ینبغي إطالقا جمع وسیلتین بصریتین مرتبطتین بالزمن في اإلطار نفسھ ،كما ھو الحال في  ال

  . متحركة في نافذة وعرض مقطع فیدیو في نافذة مجاورة في نفس الوقتعرض رسوم
o  عند استخدام صور متحركة متتابعة لتوضیح مفھوم معین او مھارة معینة البد من استخدام

تعلیق مسموع ولیس مقروء وذلك الستخدام الحواس بشكل متكامل لدى المتعلم لمتابعة 
  .الموضوع نفسھ

o من الصور المتحركة بخلفیة موسیقیة إذا لم یكن ھناك تعلیق یمكن ربط مجموعة متتالیة 
  مسموع

o ال تستخدم المؤثرات الموسیقیة والخلفیة الموسیقیة في نفس الوقت  
o  إذا استخدم تعلیق مسموع مع خلفیة موسیقیة فالبد ان یكون التعلیق واضح والخلفیة الموسیقیة

  خافتة
o ب فالبد من توفر وسیلة للخروج من الشاشة إذا كان ھناك تعلیق صوتي مصاحب للنص المكتو

وعدم االنتظار حتى نھایة التعلیق الصوتي ،فقد تكون سرعة قراءة المتعلم أسرع من التعلیق 
  الصوتي

o  البد من ان یتوافق التعلیق الصوتي على صورة معینة مع ظھور الصورة حتى تتكامل الحواس
  في متابعة الموضوع

o دون عرض بعض البصریات )رات صوتیة او تعلیق صوتيموسیقى او مؤث(یعرض الصوت ال
  .المصاحبة لھا

  
 
 

  
 

:نشاط  
بعد التعرف على واجھات التفاعل ،اختر برمجیة تعلیمیة خاصة بمساق التكنولوجیا ثم قیمھا 

 .من حیث التفاعل والتكامل ومدى مطابقتھا للمعاییر الموضوعة
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   "Enterمن فضلك ادخل اسمك ثم اضغط مفتاح : " تظھر على الشاشة العبارة التالیة- 1

  ....: یسمى ھذا النمط من االستجابة التفاعلیة استجابة   
 العناصر النشطة.      بالضغط على زر                           .ب 

  نصیة. الضغط على مفتاح                              د. ج
  

  : تظھر على الشاشة العبارة التالیة- 2
  "انقر على الزھرة لتسمع معلومات عنھا, یوجد لدیك صور لمجموعة من األزھار  المختلفة "

  ......یسمى ھذا النمط من االستجابة التفاعلیة استجابة
 المنطقة المستھدفة. ر النشطة                                 بالعناص  .أ 

  النقاط النشطة. الشرطیة                                           د. ج
  

یسمى ھذا المبدأ عند تصمیم " التماثل حول المحور األفقي او الراسي المار بمركز الشاشة  " - 3
  :واجھات التفاعل بمبدأ

 الوحدة والتقارب. اصر اإلطار                     باالتزان في عن  .ب 
  البساطة في التصمیم. التصمیم حول مركز الشاشة                   د. ج
  

   من معاییر استخدام قوائم التفاعل ما یلي ما عدا واحدة- 4
  تلخیص األوامر داخل القوائم إلى أقصى حد ممكن. أ

 ستویین متتالیینال تزید مستویات تفرع القوائم على م.ب
  البد من وضع أسالیب للخروج من البرمجیة. ج
  كل ما ورد صحیح. د

  
  : من معاییر استخدام أزرار التفاعل ما یلي ما عدا واحدة- 5

 تغییر موضع األزرار. توسیط الكلمات داخل األزرار                 ب  .ب 
  كافیة بین األزرارترك مسافات . تجمیع األزرار على شریط أفقي               د. ج
  

  : تخضع البرمجیة التعلیمیة لمعاییر تربویة منھا- 6
                     تجنب المدخالت المكتوبة من المتعلم قدر اإلمكان. أ
 الجمع بین أنماط التفاعل في نفس اإلطار. ب
  تحدید التفاعل باألدوات الحدیثة مثل شاشة اللمس . ج
  الشيء مما ورد. د
  

  : برمجیات الوسائط المتعددة البد من مراعاة مبادئ التكامل ومنھا  عند تصمیم- 7
 التعلیق الصوتي على الصورة قبل ان تظھر  .ه 
  التعلیق الصوتي النص المكتوبیسبقان   .و 
 وضع خلفیة موسیقیة خافتة مع تعلیق صوتي مسموع  .ز 
 الجمع بین وسیلتین بصریتین مرتبطتین بالزمن في نفس اإلطار  .ح 

  الفصل الخامس
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  كم التعلیمي في البرمجیات التعلیمیةالتح
  

 
v  
v  
v         

 
v  
v           

 
v  
v  
v  
v         
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من الضروري للمعلم التعرف على أنماط التحكم التعلیمي في البرمجیات والمفاضلة بینھا حتى 
  .یتمكن من تقویم البرمجیة وتحدید مدى فاعلیتھا في مجال التعلیم والتعلم

لذلك سنتعرف على ھذه األسالیب وبعض القواعد الھامة في التحكم التعلیمي لبرمجیات الوسائط 
  المتعددة

 
  أسالیب التحكم التعلیمي

  
عند متابعة برمجیة معینة فالبد انك تالحظ ان ھذه البرمجیة تخضع للتحكم التعلیمي ومن أنواع 

  ،تحكم البرنامج  Learner Controlتعلم تحكم الم:التحكم التعلیمي في البرمجیات التعلیمیة 
Learner Control  تحكم المتعلم مع اإلرشاد،  Learner Control with Advisement .   

  :وسوف نوضح المقصود بكل من األسالیب الثالثة
  

یعني إعطاء المتعلم الحق لكي یحدد الزمن الذي یكفیھ   :  Learner Controlتحكم المتعلم 
ار التتابع الذي یناسبھ أثناء دراسة المحتوى ،وتحدید كم التدریبات الذي یناسب تقدمھ للتعلم ،واختی

  .،باإلضافة إلى تحكمھ في طلب التغذیة الراجعة
  

یعني تحكم البرنامج في زمن التعلم وتتابع المحتوى وكم  :Learner Controlتحكم البرنامج 
  . تلقائیا وذلك وفق معاییر یضعھا المصممالتدریبات المفروض على المتعلم وفي تقدیم التغذیة

  
ویعني إعطاء المتعلم  : Learner Control with Advisementتحكم المتعلم مع اإلرشاد 

وطلب الكم المناسب من التدریبات ،اختیار التتابع األنسب للمحتوى ،والحریة في تحدید زمن التعلم 
ات وإرشادات ونصائح للمتعلم تتعلق بھذه  مع إعطاء توجیھنولك ،،وحریة طلب التغذیة الراجعة

  .االختیارات وتعطیھ المالحظات عن انسب ھذه االختیارات ،بحیث یبقى القرار دائما في ید المتعلم
  

  :وعند تصمیم برمجیات الوسائط المتعددة تعلیمیا فانھ ینبغي ان نأخذ في االعتبار ثالثة أبعاد ھي
  

  .ط ،ومتغیرات االتصال ،ومعالجة الرسالة التعلیمیة الذي یتضمن خصائص الوسی :البعد الحسي
  

وھو یرتبط بدرجة كبیرة مع الخصائص الوظیفیة للبرمجیة او الطریقة التي یتعامل  :بعد المعالجة
  .بھا المتعلم مع البرمجیة

  
والذي یتخذ موقعھ على خط متصل یتراوح بین التحكم الكامل للبرنامج حتى : بعد التحكم التعلیمي

كم الكامل للمتعلم ،والذي یعني قدرة المتعلم على إدارة الموقف التعلیمي بكامل حریتھ و التح
  .باستقاللیة تامة عن تحكم البرنامج

  
  
 

إن احد المفاھیم الھمة التي یجب مراعاتھا عند تصمیم ) L. B. Burwell 1991بورویل (یذكر 
ض المتعلمین یزداد تعلمھم عندما علفروق الفردیة للمتعلمین ھو تحكم المتعلم فبالتعلیم بحیث یقابل ا

یستطیعون التحكم في خطوھم الذاتي ،وتتابع التعلم او نوعیة التعلم بینما یتعامل البعض اآلخر بشكل 
اع أفضل مع المواقف التعلیمیة التي تصاغ فیھا القرارات التعلیمیة لھم من قبل اآلخرین وعندئذ إتب

  .مسار محدد من خالل البرنامج
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شكال تخطیطیا یوضح مفھوم التحكم التعلیمي ) M. P. Arnone 1994ارنون (ولقد وضعت 
 وفي الطرف اآلخر التحكم الكامل - یعني تحكم البرنامج–كمتصل  بین عدم وجود تحكم للمتعلم 

االكتشاف او الحیرة للمتعلم ،وعدم وجود تحكم للمتعلم یعین عدم وجود فرصة لالختیار او 
  .والغموض 

وعلى الجانب اآلخر من المتصل یوجد التحكم الكامل للمتعلم الذي یترجم إلى تقدیم العدید من فرص 
االكتشاف واالختیار والتي بدورھا تؤدي إلى قدر كبیر من الحیرة والغموض عند اتخاذ القرارات 

  من المتعلم بدون نصح او إرشاد
طرفین تحكم المتعلم مع اإلرشاد الذي یعمل على إحداث التوازن بین إعطاء وتتوسط المسافة بین ال

  المتعلم الحریة مع إرشاده
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الزیادة في عناصر التحكم   
  
  
  
  
  

 شكل یبین العالقة بین التحكم التعلیمي ومستوى الغموض أثناء التعلم وكفاءة التعلم او األداء
  
  

ق ان ھناك عالقة بین زیادة عدد عناصر التي یتم وضعھا تحت تحكم المتعلم یالحظ من الشكل الساب
وبین مقیاس كفاءة التعلم او التحصیل او زمن التعلم كما انھ یالحظ انھ بالنسبة لتحكم البرنامج 
والذي یعبر عنھ بعدم وجود تحكم للمتعلم ینجم اقل مستویات الغموض والحیرة لدى المتعلم ،فلیس 

لمتعلم اخذ قرارات أثناء تعلمھ من البرنامج فالبرنامج سوف ینوب عنھ في كل المھام مطلوب من ا
التي تمثل ھذا األسلوب كلما زاد عدد ) 1(ویترك لھ مھمة التعلم فقط ، ویالحظ انھ في المنطقة 

 والتي تمثل) 2(العناصر التي یتم وضعھا تحت تحكم البرنامج زادت كفاءة التعلم ،بینما في المنطقة
أسلوب التحكم مع اإلرشاد ،والذي یخفف من درجة الحیرة والغموض لدى المتعلم أثناء اتخاذ 
القرارات حیث تقدم لھ النصائح واإلرشادات للتوجیھ األمثل فانھ كلما زادت عناصر التحكم التي یتم 

فاءة تقل وضعھا تحت ھذا األسلوب زادت كفاءة التعلم ،ولكن عند الزیادة أكثر من الالزم فان الك

  
  

  )  1(المنطقة)                  2( المنطقة   )           3(نطقة الم                             
  تحكم كامل للمتعلم     تحكم المتعلم مع اإلرشاد     عدم وجود تحكم للمتعلم                          

 
                                                                                                                            

 
                                                                                                                            كفاءة التعلم

                                     أو  األداء                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الزیادة في عناصر التحكم

 تحكم المتعلم كمتصل

غموض 
 منخفض

 غموض
 متوسط

 غموض
 عالي
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) 3(وقد یكون السبب زیادة اإلرشادات  وتداخلھا مما یسبب الحیرة لدى المتعلم أما المنطقة رقم 
والتي تمثل أسلوب التحكم الكامل للمتعلم فان درجة الغموض والحیرة تكون عالیة ویكون المتعلم 

لما زاد عدد عناصر  التي تتعلق بالتعلم ،في ھذه المنطقة كتھو المسئول عن اتخاذ جمیع القرارا
التحكم الموضوعة تحت ھذا األسلوب قلت كفاءة التعلم وھذا منطقي فكلما زاد معدل اتخاذ المتعلم  
للقرارات الخاصة بالتعلم كلما زادت صعوبة المھمة التي یتعلم من خاللھا فعندھا یوجھ معظم 

  .قدراتھ التخاذ القرارات ولیس للتعلم في حد ذاتھ
ر فان أفضل التصمیمات ھو وضع عدد متوسط من العناصر التي یتم التحكم فیھا وطبقا لھذا التصو

  . تحت أسلوب تحكم المتعلم مع اإلرشاد-كلھا ولیس–
  
  

واستخدام أسلوب تحكم المتعلم مع اإلرشاد ال یعتبر فقط الحل الوسط بین تحكم البرنامج وتحكم 
لمتعلم  في إدارة تعلمھ بالكیفیة التي تناسب المتعلم بحیث یأخذ فوائد كل منھما ،لكنھ یعطي الحق ل

قدراتھ واحتیاجاتھ مع تقدیم النصائح واإلرشادات المبنیة على خبرة المصمم التعلیمي في المادة 
  .التعلیمیة بدال من فرضھا على المتعلم في تحكم البرنامج

  )199: 2001,عزمي(  وقد دعمت نتائج األبحاث فائدة اإلرشاد في مجاالت متعددة
  :حیث ان أسلوب تحكم المتعلم مع اإلرشاد حقق ما یلي

  
 درجات عالیة على االختبار البعدي •
 وصول معظم المتعلمین لمستوى اإلتقان •
 تخفیض الفاقد التعلیمي •
  توجیھ معظم الوقت لتحقیق أھداف تعلیمیة مطلوبة •

  
 والمتطلبات الفنیة تحدید المعاییر التربویة"من خالل بحثھ ) 1999(وقد قدم مصطفى جودت صالح 

قدم األسس التالیة لتحقیق مستوى جید من تحكم المتعلم في " إلنتاج برامج الكومبیوتر التعلیمیة
  :البرمجیة مع اإلرشاد

  
o من أوجھ التحكم التي یفضل إتاحتھا للمتعلم لكي یتمكن من التحرك في : التحرك عبر البرمجیة

 :البرمجیة مایلي
م البرمجیة إلى الواجھة الرئیسیة او إنھاء البرمجیة في أي الخروج من أي قسم إلى أقسا •

 مكان 
 الرجوع لإلطار السابق للمراجعة •
 التحكم في االنتقال للتقویم النھائي دون المرور بكل األنشطة  •

  
 
o تحكم المتعلم في األنشطة التعلیمیة: 

ب في ممارستھا إتاحة قائمة في بدایة البرمجیة یختار منھا المتعلم أي األنشطة التي یرغ •
 أوال بشرط عدم اإلخالل بالتتابع المنطقي للدرس

 التحكم في مستوى صعوبة التمارین •
 إمكانیة طلب أمثلة وتمارین إضافیة حول األنشطة  •
یفضل ان تتضمن البرمجیة وظیفة ضمن القوائم تخبره عن موقعھ من البرمجیة حیث  •

 ازال في انتظارهتظھر خریطة باألنشطة التي أنجزھا وكم من األنشطة م
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o سیر المتعلم حسب خطوه الذاتي: 

عدم تحدید وقت مسبقا إلطارات المعلومات واإلطارات االثرائیة وذلك لتفاوت القدرات  •
بین المتعلمین في القراءة واالستیعاب كما ان ربط اإلطار بزمن محدد قد یسبب بفقدان 

 .التتابع إذا انشغل المتعلم عن اإلطار
  األسئلة واختبارات القدرات العقلیة بربط اإلطار بفترة زمنیة محددة یسمح في إطارات •
یسمح بربط عملیة إظھار عناصر اإلطار بفترة زمنیة محددة بشرط عدم مسح العناصر  •

 السابقة إال إذا قام المتعلم بضغط مفتاح للحذف
ر صورة فمثال یمكن ان یظھر العنوان وبعد عشر ثواني یظھر تمھید وبعد عشر ثواني تظھ

وبعد عشر ثواني یظھر تعلیق ولكن ال ینبغي مسح العناصر السابقة دون التأكد من رغبة 
  .المتعلم في االنتقال إلى إطار آخر

  
o اإلعالن عن خیارات أدوات التحكم في البرمجیة: 

عندما تتیح البرمجیة للمتعلم الفرصة في التحكم في مسار تقدمھ بالبرمجیة او اختیار 
 یرغب في ممارستھا یجب ان تشیر البرمجیة إلى الطریقة التي یمكن للمتعلم األنشطة التي

  .ان یختار عن طریقھا بین األنشطة المختلفة
  

o التحكم في تھیئة البرمجیة: 
یمثل التحكم في تھیئة البرمجیة الجوانب التي یجب ان یراعیھا المبرمج لضمان رضا 

 المتعلم عن البرمجیة ومنھا
 ت او تغییر شدتھإظھار او منع الصو •
 تغییر لون الشاشة ما أمكن •
اختیار نمط التفاعل بین أنماط مثل اللمس او الرمز بالفارة او الضغط على مفتاح او  •

 حرف من الكلمة  
 تغییر حجم الخط في النص المكتوب ما أمكن •
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وضح العوامل التي ترتبط باختیار أسلوب التحكم التعلیمي في نموذجا ی) J. chungتشانج (وضع 

  :البرمجیات وھي
  
  
  
  

  المحددات التعلیمیة
  المخرجات التعلیمیة
   األسالیب التعلیمیة

  
  
  
  
  
  
  
  

  :وقد أوضح عالقتھا ببعضھا البعض كما یلي
  

  :المحددات التعلیمیة
ث مجموعات من المحددات التعلیمیة یتحدد اختیار أسلوب من أسالیب التحكم التعلیمي طبقا لثال

  :ھي
وتتضمن العمر ومستوى الدافعیة والمثابرة على التعلم :خصائص المتعلمین •

 المسبقة وكلھا تؤثر في اختیار أسلوب التحكم ةواالستعدادات والقدرات والمعرف
 .المناسب لھذه الخصائص

یتحدد أسلوب التحكم لألھداف الموضوعة للمھمة التعلیمیة  وطبقا:األھداف التعلیمیة  •
 .المناسب  التعلیمي

محددات لتطبیق أسالیب التحكم التعلیمیة وھناك نظم تعلم  وھي :نظم التعلیم والتعلم •
جمعیة ،ونظم تعلم فردیة ونالحظ ان نظم التعلم الفردیة تتیح بتضمین أسالیب تحكم 

ر الفردیة تعلیمي مختلفة التي تتناسب مع كل فرد على حدا ،بینما نظم التعلم غی
 .فیصعب فیھا اختیار أسالیب التحكم

 
  :المخرجات التعلیمیة

طبقا للمخرجات اللحظیة وطبقا لمعاییر القیاس فانھ یتم توجیھ المتعلم أول بأول إلي نقاط الضعف 
  :لتالفیھا ،ونقاط قوتھ للتأكید علیھا وتدعیمھا ویتم طبقا لثالثة معاییر

معدل الخطأ او السرعة او كفاءة األداء او درجة وتقاس عن طریق الدقة او :الفاعلیة  •
 .التحول في مستوى التعلم او بقاء اثر التعلم

 .عادة عن طریق قسمة الفاعلیة على زمن التعلم وتكلفة التعلم وتقاس:كفاءة التعلم •
وتقاس عادة بتقدیر المتعلمین ورغبتھم في مواصلة التعلم بنفس األسلوب :جاذبیة التعلم •

 . تغییرهاو رغبتھم في
 
 

                               المخرجات
  
  

نظم                                                   األھداف           
تعلم                                                  التعلیمیة ال
  
  
  
  

                       خصائص المتعلمین

 أسالیب تحكم المتعلم
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  :األسالیب التعلیمیة
التحكم في المحتوى التعلیمي،او :وھي تتضمن عناصر التصمیم التعلیمي التي یتم التحكم فیھا مثل

التحكم في تتابع المحتوى ،او التحكم في الخطو الذاتي،او التحكم في أسالیب العرض ،وھي عناصر 
  .اعاة اختیار أسلوب التحكم فیھاھامة البد من مراعاتھا عند تصمیم البرمجیة بدقة ومر

  
  

 
 بعض المعاییر العامة عند تصمیم برمجیات الوسائط المتعددة في مجال التعلیم 2000وضع عزمي 

  :ینبغي مراعاتھا
 وضع زمن عرض اإلطار تحت تحكم المتعلم مع اإلرشاد •
 حتوى تحت تحكم المتعلموضع تتابع الم •
 وضع عدد محاوالت التدریب تحت تحكم البرنامج •
 وضع تقدیم التغذیة الراجعة تحت تحكم المتعلم مع اإلرشاد •
 .تجنب وضع تقدیم التغذیة الراجعة تحت تحكم المتعلم •

  
  :نشاط

  
  
  
  
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
بعد التعرف على أسالیب التحكم التعلیمي ومعاییر استخدامھ في البرمجیات التعلیمیة ،اختر  •

زمن (یم التحكم التعلیمي في عناصرھا التالیةبرمجیة تعلیمیة خاصة بمساق التكنولوجیا ثم ق
ومدى مطابقتھا )التغذیة الراجعة , عدد محاوالت التدریب,تتابع المحتوى ,عرض اإلطار 

 .للمعاییر الموضوعة
 
 قم بإعداد بطاقة لتقویم التحكم التعلیمي للبرمجیات التعلیمیة في عناصرھا السابقة الذكر •
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لذي یكفیھ للتعلم واختیار التتابع الذي یناسبھ أثناء إعطاء الحق للمتعلم لكي یحدد الزمن ا "- 1
  .....یسمى ھذا األسلوب من أسالیب التحكم التعلیمي بـتحكم " دراستھ لمحتوى البرنامج

 المتعلم مع اإلرشاد.       ب     المتعلم                                  .ب 
  المصمم. د           البرنامج                               . ج
  

 ُبعد یجب مراعاتھ عند تصمیم برمجیات الوسائط المتعددة تعلیمیا یرتبط بدرجة كبیرة مع – 2
  :الخصائص الوظیفیة للبرمجیة وطریقة تعامل المتعلم معھا  

 البعد التعلیمي.                                          ببعد المعالجة  .ب 
 بعد التفاعل.   د                                        البعد الحسي  . ج

  
  : كلما زاد التحكم التعلیمي للمتعلم زاد ما یلي ما عدا واحدة - 3

 كفاءة التعلم واألداء. الغموض                                          ب. أ
 الصعوبة  . مسئولیة المتعلم في اتخاذ القرار              د  . ح

   
  :ن تحكم المتعلم مع اإلرشاد حقق مایلي ماعدا واحدة أكدت نتائج الدراسات ا- 4

 وصول معظم المتعلمین لإلتقان.          بدرجات عالیة للمتعلمین في االختبار البعدي . أ
 زیادة الفاقد التعلیمي.              دتخفیض وقت التعلم                           . خ

  
بط بالتحكم التعلیمي منھا المحددات التعلیمیة  وضع تشانج نموذجا لتوضیح العوامل التي ترت- 5

  :التي تتضمن ما یلي ماعدا واحدة 
خصائص .  نظم التعلم         د-   ج               األسالیب التعلیمیة -األھداف            ب. أ

 المتعلمین      
  

  ..... الفاعلیة تقاس عن طریق الدقة او كفاءة األداء وھي من - 6
األسالیب . النظم التعلیمیة       د. مدخالت التعلم             ج. ات التعلم        بمخرج.     أ

  التعلیمیة
   
  : البد ان تتیح البرمجیة للمتعلم التحكم في األنشطة التعلیمیة بحیث ما یلي ما عدا واحدة - 7

  یتحكم في عدد محاوالت التدریب. أ
  التحكم في مستوى صعوبة األسئلة .ب
                                      مثلة وتمارین إضافیة طلب أ. ج
  اختیار أي األنشطة یمارس أوال . د
  

  : سیر المتعلم حسب خطوه الذاتي في البرمجیة یتضمن مایلي ماعدا واحدة- 8
  .ربط إطارات المعلومات بفترة زمنیة معینة. أ

 ربط إطارات األسئلة بفترة زمنیة محددة. ب
  في مسار تقدمھ بالبرمجیةیتحكم المتعلم .ج
   ینتقل المتعلم إلى التقویم النھائي دون المرور بجمیع األنشطة.د
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  : یتضمن التحكم في تھیئة البرمجیة بالنسبة للمتعلم- 9
  إمكانیة تغییر لون الشاشة.  أ

  كتم او خفض شدة الصوت .ب
  إمكانیة تغییر حجم الخط .ج
  كل ما ورد صحیح .د
  

  :ج الوسائط المتعددة في مجال التعلیم ینبغي ان یوضع تحت تحكم المتعلم عند تصمیم برام- 10
 تقدیم التغذیة الراجعة      . زمن عرض اإلطار                                      ب  .ب 

  تتابع المحتوى. عدد محاوالت التدریب                                    د.ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نیاتي للجمیع بالتوفیق والنجاحتم بحمد اهللا مع تم  
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