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 اإلهداء


 انصحت ًأعطاىا عًزىا اهلل أطال أيي...انعظيى انفضم ًصاحبت حبناهنا غًزتين يٍ إىل

 .ًانعافيت

 .عًزىا اهلل أطال جدتي.....  صغرية كنت ينذ حبناهنا غًزتين يٍ إىل

 . عًزه يف اهلل أطال املعطاء ًاندي......  انغايل ًاألب انفاضم املزبي إىل

 .ًرعاه اهلل حفظو انغايل سًجي... انطٌيم دربي ًرفيق حياتي شزيك إىل

 .انكزاو أساتذتي......  بانعهى طزيقي أَارًا  يٍ إىل

 .ًصديقاتي ًأخٌاتي إخٌاَي...انكزاو أحبائي إىل

 .انشيداء...ًاملسهًني اإلسالو عشة أجم يٍ بأرًاحيى ضحٌا يٍ إىل

 .انبٌاسم أسزاَا ...انقضباٌ خهف انزابضت األسٌد إىل

 .املتٌاضع اجليد ىذا أىدي مجيعاً ىؤالء إىل
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 وتقدير شكر
 كعظيـ , بجاللو يميؽ , مباركان  طيبان  كثيران  حمدان , الصالحات تتـ بنعمتو الذم العالميف رب هلل الحمد

 اتبعو كمف كصحبو آلو كعمى محمد سيدنا كالمرسميف األنبياء أشرؼ عمى كالسالـ كالصالة , سمطانو

 : بعد أما الديف, يكـ إلى بإحساف

 الجيد ىذا إلتماـ كفقني أف إلى , كتكفيؽ فضؿ مف بو غمرني كما , نعمو جزيؿ عمى سبحانو أحمده

 : .طاعتو عمى لي عكنان  كيككف بو ينتفع أف اهلل أسأؿ , المتكاضع

 ل": كسمـ عميو اهلل صمي اهلل رسكؿ قاؿ : قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث في جاء لما كامتثالن 
 أتقدـ أف عمى لزامان  أجد فإني ,(مسنده في أحمد اإلماـ أخرجو) "الناس يشكر ل مف اهلل يشكر

 التربية كزارة ككيؿ اهلل حفظو شق ر أبو سم مان محمد / الدكتكر كمشرفي ألستاذم كالتقدير بالشكر
 نصح مف لي أسداه كما جيد مف بذلو ما كعمى , الرسالة ىذه عمى اإلشراؼ بقبكؿ لتفضمو , كالتعميـ
 .العظيـ الفضؿ عميو كأداـ , خيران  اهلل فجزاه , كتكجيو

              عسقول محمد / الدكتكراألستاذ  كالحكـ المناقشة لجنة لعضكم كالعرفاف بالشكر أتقدـ كما
 مف ليظؿ تناـ ل يالت بعينو يحرسو كأف , خطاه الحؽ طريؽ عمى يسدد أف كتعالى سبحانو اهلل أساؿ
  .كالمسمميف لإلسالـ كذخران  كأىمو العمـ سدنة

 ذخران  ,كيجعميا بعمميا ينفعنا كأف فييا يبارؾ أف كتعالي سبحانو اهلل أسأؿ ,فؤاد ع اد/ كالدكتكر

 .كالمسمميف لإلسالـ

 لي قدمكه لما بالجامعة التربية ككمية اإلسالمية لمجامعة كالمتناف كالتقدير الشكر بخالص كأتقدـ كما

 . عقل سع د مجدي الدكتكر بالذكر كأخص الدراسة ىذه تطبيؽ في كاىتماـ كرعاية تسييالت مف
لى  منيـ كأخص بعمميـ عمينا يبخمكا لـ الذيف التدريس كطرؽ المناىج قسـ في أساتذتي جميع كا 

 .المولو صبحي فتح   الدكتكرة

 لي كاف الذم ف اض محمد اهلل حمد لغاليا زكجي دربي رفيؽ العظيـ المقاـ ىذا في أنسى كلف 
 .حييت ما الغالي زكجي فضمؾ أنسى فمست, الدراسة ىذه في خطكتيا خطكة كؿ في الرفيؽ نعـ

خكاني إلى بالجميؿ كالعتراؼ كالمتناف الشكر بعظيـ كأتقدـ كما  كقفكا الذيف كزميالتي كأختي كا 
 .مجيكد مف استطاعكا ما بكؿ كساعدكني بجانبي
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 ىذه إعداد طكاؿ بو ساعدكني لما العزيزيف لكالدم التقدير ككافر الشكر عظيـ أقدـ أف إل عنييس كل
 مجيكد فييا ألحصد فيو أقؼ الذم المقاـ ليذا كصكلي حتى بالجامعة الدراسة الحاليةك  الرسالة
 كلـ كاحتسبت صبرت التي فروان  سالم لب ب  الدكتورة الحبيبة أمي بالذكر كأخص مضت سنكات
 .كيرضى يحب لما اهلل كفقيا الصادقة دعكاتيا مف تنساني

 كنفع الجزاء خير عني اهلل فجزاؾ شعبان أبو رضوان محمد الدكتكر الحبيب كالدم فضمؾ أنسى كل
 .كالمسمميف السالـ بعممؾ اهلل

 فضمؾ أنسى فمست فروان  سالم صاد  الدكتكر خالي المشكار ىذا ألكمؿ دائمان  شجعني مف إلى
 .  لي كتشجيعؾ عمي

 في لي لمساعدتيا الضب  جمال مرام / الفاضمة لألخت الجزيؿ بالشكر أتقدـ أف لي كيطيب كما
 .الدرب ىذا عمى دراستيا في التكفيؽ ليا اهلل أسأؿ الدراسة عينة تقييـ كفي العممي التطبيؽ

 كعظيـ الشكر كؿ مني فميـ كلقبو باسمو لكؿ الدراسة الحالية ألدكات المحكميف السادة ككذلؾ
 . عظيـ جيد مف بذلكه لما المتناف

 الشكر كؿ مني فميـ قصد غير مف ذكرىـ عف غفمت مف أما الفضؿ, أصحاب مف ذكرتيـ مف ىؤلء

 .كالتقدير

 كما اهلل, فمف تكفيقي مف كاف فما , الدراسة ىذه في كفقت قد أككف أف العظيـ العمي اهلل اسأؿ كأخيران 

 .الشيطاف كمف نفسي فمف سيافن أك زلؿ أك خطأ مف كاف
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 ممخص الدراس 

 ميارات اكساب في اللكتركني التدريب عمى قائـ برنامج استخداـ أثر قياس إلى الدراسة ىذه ىدفت
 .بغزة اإلسالمية بالجامعة كالحاسكب التكنكلكجيا معممات الطالبات لدل التعميمية البرمجيات تصميـ

 :التالي الرئيس اؿالسؤ  في الدراسة مشكمة كتتمخص

 معممات الطالبات لدل التعميمية البرمجيات تصميـ ميارات إكساب في اللكتركني التدريب أثر ما
 اإلسالمية؟ بالجامعة كالحاسكب التكنكلكجيا

 : التالية األسئمة الرئيس السؤاؿ مف كتتفرع

نتاج  تصميـمعايير  ما .1  ؟التعميمية البرمجياتكا 

 لدل التعميميةلكتركني المقترح إلكساب ميارات تصميـ البرمجيات ما ىك برنامج التدريب ال .3
 بغزة؟ اإلسالمية بالجامعة كالحاسكب التكنكلكجيا معممات الطالبات

 المعرفي مستكل التحصيؿ بيف (  ≤ 1.16 ) مستكل ذات دللة إحصائية عند فركؽ تكجد ىؿ .3
 التدريب قبؿ كالحاسكب التكنكلكجيا معممات الطالبات لدل التعميمية البرمجيات تصميـ مياراتل

 ؟كبعده اللكتركني

امتالؾ الطالبات مستكل  بيف  (  ≤ 1.16 ) مستكل عند ذات دللة إحصائية فركؽ تكجد ىؿ .5
مستكل اإلتقاف بيف ك  اللكتركني التدريب التعميمية بعد البرمجيات  المعممات لميارات تصميـ

 %(؟81)
مستكل  بيف (  ≤ 1.16 ) مستكل عند إحصائية لةدل ذات ارتباطية عالقة يكجد ىؿ .6

 معممات الطالبات متالؾ ميارات تصميـ البرمجيات التعميمية لدلاالتحصيؿ المعرفي كمستكل 
 اإلسالمية؟ بالجامعة كالحاسكب التكنكلكجيا

 التدريب أسمكب عمى قائـ مقترح برنامج بتصميـ الباحثة قامت األسئمة ىذه عف كلإلجابة
 تزامني غير كبشكؿ التدريب قاعة في تزامني بشكؿ مككدؿ التعمـ إدارة برنامج باستخداـ نياللكترك 
 مف التعميمية البرمجيات تصميـ في معرفي اختبار كىي الدراسة أدكات الباحثة كاستخدمت خارجيا

 الطالبات صممتيا التي التعميمية البرمجيات تصميـ لميارات المنتج تقييـ كبطاقة فقرة( 51)
( 71) مف المنتج تقييـ بطاقة تككنت حيث اللكتركني التدريب بعد كالحاسكب التكنكلكجيا عمماتم

 البرمجيات تصميـ لميارات المعممات الطالبات امتالؾ مستكل تقيس محاكر سبعة إلى مقسمة فقرة
 معممات الطالبات مف طالبة 43 مف عينة عمى الدراسة أدكات الباحثة كطبقت, التعميمية

 .الحاسكب تدريس طرؽ مساؽ يدرسف الالتي كالحاسكب نكلكجياالتك



 و
 

 :كالتالي الدراسة نتائج كانت كقد
 .التعميمية البرمجيات تصميـ بمعايير قائمة إلي الباحثة تكصمت-أ

 المعرفي التحصيؿ مستكل في (  = 0.05 )  مستكل عند إحصائية دللة ذات فركؽ تكجد-ة

 لصالح كالحاسكب التكنكلكجيا معممات الطالبات لدل التعميمية البرمجيات تصميـ لميارات

 .البعدم التطبيؽ

امتالؾ الطالبات مستكل  بيف ( = 0.05 )تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل -د
كمستكل اإلتقاف  اللكتركني التدريب التعميمية بعد البرمجيات  المعممات لميارات تصميـ

 .نيلصالح برنامج التدريب اللكترك  %(81)
مستكل التحصيؿ  بيف ( = 0.05 )ذات دللة إحصائية عند مستكل  ارتباطية عالقة كجكد-س

 .المعرفي كبيف مستكل امتالؾ ميارات تصميـ البرمجيات التعميمية

 إلى كصؿ كبير التعميمية البرمجيات تصميـ ميارات إكساب في لمبرنامج التأثير حجـ-ط
0.702. 

كبخاصة معممي  - المعمميف الطمبة تدريب بضركرة باحثةال أكصت السابقة النتائج ضكء كفي
- التعميمية البرمجيات تصميـ ميارات عمى التدريس لمينة إعدادىـ أثناء -التكنكلكجيا كالحاسكب
 في ايجابي ثرأ مف ذه البرمجياتلي لما -حـز تأليؼ برمجيات الكسائط المتعددةمف خالؿ استخداـ 

 الفمسطينية الجامعات تبنيضركرة ب أكصت كما ,منيا لالستفادة فالمتعممي كتكجيو الذاتي التعميـ

عمى كجو  كتضمينو كبرامجو في تدريس المساقات الحاسكبية العممية اللكتركني التدريب سمكبأل
 .الجامعي التعميـ تطكير خطة إطار فيكالحاسكب  التعميـ تكنكلكجيا يتخصص لمساقات الخصكص
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Abstract
 

This study aimed at measuring the impact of using a program based on e-

training on acquiring the skills of educational program design among 

technology and computer student-teachers at the Islamic University of 

Gaza.  

 

The study problem is summed up in the following main question: 

 

What is the impact of e-training on acquiring the skills of educational 

program design among technology and computer student-teachers at the 

Islamic University of Gaza? 

 
Derived from this main question are the following sub-questions: 

1. What are the skills of educational program design should be 

available among technology and computer student-teachers at the 

Islamic University of Gaza? 

2. Are there any statistically significant differences in the cognitive 

domain related to the skills of electronic educational software design 

between the pretest and posttest scores among the study sample 

attributed to e-training? 

3. Are there significant differences in the level of students-teachers 

owning parameters for educational software design skills on the 

practical scorecard after the e-training and the level of proficiency 

(70%)? 

4. Is there a statistically significant relationship between student-

teachers' score in the cognitive test and their score in the assessment 

card of practicum?  

  

To answer these questions, the researcher designed a suggested program 

based on e-training technique using learning administration program 

(Moodle) concurrently inside the training room and consequently outside 

the training room. The tools were a cognitive test in educational program 

design consisting of (40) items and an assessment card for assessing the 

educational software designed by the student-teachers post the e-training. 

The assessment card of practicum consisted of (60) items distributed 

among (7) domains which measure the level of student-teachers' mastery of 

the skills of educational software design. The study tools were applied on a 

sample of (12) of technology and computer student-teachers studying a 

course titled 'Methods of Teaching Computer Sciences'. 
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The study findings were as follows: 

1. The researcher devised list of educational program design skills. 

2. There are statistically significant differences at the level of students 

owning parameters for educational software design skills on the 

practical scorecard after the e-training and the level of proficiency 

(70%). 

3. There was a positive correlative relationship between student-

teachers' scores in the cognitive test and their score in the assessment 

card. 

4. The size of the impact of the program on developing educational 

program design was substantial as it amounted to 0.702.          

 

In the light of the above findings, the study recommends that student-

teachers should be trained in the skills of educational software design 

because of their tremendous positive impact when teachers use such 

programs in teaching and that these teachers should be instructed to use 

such programs. The researcher also recommends that Palestinian 

universities should adopt e-training and including it in the major of 

educational technology in the framework of developing university 

education.    
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 األول الفصل

 وأىم تيا الدراس  خمف   

 : مقدم  الدراس 
 المعرفة, فيو كتنكعت تضاعفت الذم القرف ىذا كالعشريف, الحادم القرف في اليـك نعيش

 قرية إلى الحالي المجتمع تحكؿ عنو نتج مما ,كاإلنترنت الصناعية كاألقمار التصاؿ كتكنكلكجيا
 التعميـ يشيد كحيث المجتمع, فئات لجميع الييف اليسير باألمر لممعمكمات الكصكؿ كأصبح صغيرة

 التدريسية الطرائؽ تعزيز تـ فمقد , منظكمتو عناصر جميع في كمتالحقة سريعة تطكرات كمؤسساتو
 لغرض ككسائطو, كأساليبو اللكتركني التعميـ عمى بعضيا يعتمد حديثة بتقنيات المراحؿ كافة في

 مستكل كتحسيف التعميمية العممية تطكير بغية التقنيات, ىذه بيا تتمتع التي المميزات مف الستفادة
 .التفكير ميارات كتنمية الدراسي التحصيؿ

 لذلؾ كمناىجيا بيةالتر  ىي السريعة التقنية التطكرات ىذه لمكاكبة الكحيد الطريؽ إف كحيث
ا كاف  كاستراتيجياتيـ كأنشطتيـ مناىجيـ مف يطكركا أف المجاؿ ىذا في المختصيف عمى لزامن

 المعارؼ مف قدر بأكبر يتسمح جيؿ إعداد عمى كالعمؿ التطكر, ىذا قمة إلى بأبنائنا لمكصكؿ
د ينكر دكر المرحمة كل أح  المجتمع خدمة في بإيجابية دكره كممارسة الحياة, لمكاجية كالميارات

كيعّد المعمـ  .إعداد الفرد القادر عمى مكاكبة ىذا العصر فيالجامعية في ىذا المجاؿ حيث تسيـ 
 الشخص األكؿ الذم يتحمؿ ىذه المسؤكلية العظيمة مسؤكلية إعداد األجياؿ القادمة . كى

عارمة في  التكسع اليائؿ في حجـ المعرفة العممية كالنسانية, كما يحدث مف ثكرة إف
ر مستحدثات كأجيزة كمكاد تعميمية, كتغيير ك مجالت التصالت كالمعمكمات كما يتبعيا مف ظي

كتكصيؿ المادة التعميمية, فرض عمى المعمـ مسؤكليات كأدكار جديدة,  يـفي طرؽ كأساليب التعم
ما يتطمب كمصممان لممعمكمات, م شدان فبعد أف كاف مجرد ناقؿ لممعرفة أصبح اآلف مكجيان كمر 
التعامؿ مع ىذه المستحدثات كمسايران  مىالعمؿ عمى إعداده ليتناسب كأدكاره الجديدة, ليككف قادران ع

 أىداؼ لتحقيؽ الحديثة بالتقنيات الستعانة سبؿ كتتنكعلمتطكرات التكنكلكجية الحديثة فكران كعمالن, 
 فعاؿ أثر مف التقنيات ستخداـل لما كذلؾ الممكنة, المستكيات كبأفضؿ أفضؿ, كجو عمى التعميـ
  .ممياراتل كاكتسابو ممعارؼل المتعمـ استيعاب في
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يجب أف يستكعبيا كيمـ بيا  لتيالحاسكب مف أىـ المستحدثات التكنكلكجية ا كيعتبر
مكانيات الحاسكب تتطكر كفالمعمم , كيستخدمكنيا في العممية التعميمية, خاصة كأف استخدامات كا 

 العتقاد بأف الحاسكب قدـ بعدان جديدان لمتعميـ بدرجة تفكؽ أم كسيمة أخرل. باستمرار, حتى ساد

 ما أك نكعية نقمة كالتصالت المعمكماتية تقنية مجالت شيدتيا التي التطكرات أحدثت لقد
 بطرائؽ يتعمؽ ما كبخاصة التعميمية العمميات جميع في أثرت التي العالمية بالتحكلت يعرؼ

 اكتساب طرؽ في حديثة آليات ظيكر إلى التحكلت ىذه أدت حيث, التدريب كأساليب التدريس
 تكظيؼ بمكاف السيكلة مف كأصبح, تكليدىا كاستراتيجيات كنقميا كسائؿ كفي كالميارات المعارؼ

 قيكد كتخطي, كالثقافية الجتماعية الفكارؽ ىكة مف لمحد كتطكيعيا كالمعمكمات التصالت تقنية
 (. 18: 2008, رضكاف) البشرية المكارد كندرة كالمكاف الزماف

 أسمكب منيا متعددة أساليب ىناؾ بؿ كاحد تدريبي أسمكب تقتضي ل التدريب عممية إف
 العممي كالتدريب, النظـ كتحميؿ النظـ منيج عمى القائـ كاألسمكب, األداء مف كالتمكف األداء

 تشكيؿ في المتمثؿ المعاصر المعمـ دكر مع منسجمة األساليب ىذه كتأتي, الميدانية كالممارسة
رشاده المنطقي التفكير عمى كتعكيده المتعمـ تفكير  فكريان  ك كاجتماعيان  كنفسيان  عمميان  كتكجييو كا 

 كتجددىا التربية مفاىيـ تطكر طبيعة تفرضيا التي التدريب إلى الحاجة تبرز ىنا كمف, كسمككيان 
 لممعمـ يتسنى كبذلؾ ككسائمو التعميـ تقنيات مجاؿ في المستحدثات كظيكر التعمـ أساليب كتنكع
 كتزكيد كتطكيرىا كبناؤىا كالجتماعية الثقافية كالخبرات المعارؼ كاكتساب المختمفة التطكرات متابعة

 رفع تضمف كبذلؾ كالتعمـ التعميـ مجالت في التربكية البحكث إليو تكصمت ما بأحدث المعمميف
 (.45:1983, بشارة. )المعمـ أداء مستكل

 أعباء تحمؿ عمى القادر المعمـ إعداد في يساىـ تدريب نظاـ يفرض ذلؾ كؿ أف كرغـ
 عمى يعيينو أف يمكف ما إل لممتدرب يقدـ أف يتكقع ل النظاـ ىذا أف إل مستجداتيا بكافة المرحمة
 كبرامج الذاتي تقكيـكال كالتعميـ الطكيمة الخبرة عبر قدراتو لتنمية ينطمؽ ثـ التدريب ممارسة في البدء

 كمينة األىمية بالغ فييا النمك في الستمرار يككف مينة ىناؾ ليست إذ, الخدمة أثناء التدريب
 (.8:1972, اسميـ. )كمتكاصمة خاصة مجيكدات تتطمب التدريس كفاءة أف إذ, التدريس

 مف ديدالع أنظار كمحط مممكسان  كاقعان  اللكتركني كالتدريب التعميـ برامج أصبحت لقد
 تقنيات بتطكر كخصكصان , لمتجربة قابمة كطرؽ أساليب البرامج تمؾ تعد لـ إذ, كالممارسيف الميتميف

 ,كالتدريبية التعميمية المؤسسات مختمؼ مف الكاسع الىتماـ نالت حيث, كالمعمكمات التصالت
, كتطبيقان  منيجان  نيابشأ تعنى التي, بيا الخاصة المراكز مف العديد إنشاء الىتماـ ذلؾ أكجو كمف
 تساعدىا التي كالكسائؿ السبؿ عف تبحث أصبحت كالتدريبية التعميمية المؤسسات أف بو المسمـ فمف
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 المعكقات بعض عمى كلتتغمب الحتياجات لتمبي مختمفة كأشكاؿ بأنماط كالتدريب التعمـ تقديـ عمى
 (.468:  3141, الشيرم) التطكر أكجو كلتكاكب تكاجييا التي

 بإنتاج التربكيكف اىتـ كالتصالت المعمكمات كتقنية لمحاسكب الكاسع الستخداـ بيذاك  
 انو (100:  2002, قنديؿ )يشير الحاسكب بمساعدة التعميـ في المستخدمة التعميمية البرمجيات

 في استخداميا يمكف التي التعميمية البرمجيات إنتاج بدأ العشريف القرف مف السبعينيات نياية في
 كاعتمدت المعمكمات, تقديـ عمى ركزت برمجيات كىي الحاسكب بمساعدة بالتعميـ عرؼ ما إطار

 التدريب ببرمجيات البرمجيات ىذه عرفت كقد كالستدعاء, الحفظ عمى التركيز استراتيجيات
 إنتاج عمى التركيز إزدياد التربكية الساحة شيدت الماضي القرف مف الثمانينات نياية كمع كالمراف,

 في التعميمية البرمجيات كاستمرت ,كالتعمـ التعميـ استراتيجيات في التنكع عمى تقـك التي البرمجيات
مكاناتو الحاسكب تطكر تسارع مع التطكر  ظيكر القرف ذلؾ مف التسعينيات بداية شيدت حتى كا 

 مكتكبة نصكص عمى تحتكم أنيا في سابقاتيا عف تختمؼ التي المتعددة الكسائط برمجيات
  .التكامؿ سياؽ في المتحركة كالصكر بالصكت مصحكبة

 تعميمية دركس مجمكعة أك درس عف عبارة المتعددة الكسائط ذات التعميمية البرمجيةإف 
 عنكاف عمى التعميمية البرمجية تحتكم بحيث بمفرده تعمميا المتعمـ عمى يسيؿ بطريقة مصممة
 تبيف التي كالتعميمات كاإلرشادات , المتعمـ لدل اتحقيقي المراد الخاصة السمككية األىداؼ , الدرس
 ,كالتدريبات البرمجية ليذه لممحتكيات كقائمة شاشاتيا بيف كالتنقؿ البرمجية في السير طريقة

 الصحيحة اإلجابات ,كتعزيز الراجعة بالتغذية المتعمـ كتزكيد المناسبة, كالختبارات كالتطبيقات
, المتعمـ عمييا يحصؿ التي العالمة تسجيؿ إمكانية مع تيةالصك  بالمؤثرات اك باأللفاظ سكاء

 حد عمى كجكده بدكف حتى اك المعمـ إشراؼ تحت التعميمية البرمجية مف الستفادة المتعمـ فيستطيع
 (27 :2003, كآخراف اليرش) .سكاء

 الكاحدة المعمكمة معالجة صكر تعدد عمى المتعددة الكسائط ذات الحاسكب برمجيات تعتمد
 تعد البرمجيات ىذه أف ىذا كمعنى , البرمجيات بيذه المكضكعات تقديـ طرؽ تنكع إلى يؤدم مام

 تصميميا يتـ رقمية صيغة في مكضكعة  (...صكت, صكرة, نص,لممحتكل ) متعددة قكالب بمثابة
 تفاعمية بطريقة كتستخدـ المتطكرة, كقدراتو حاسكبال طريؽ عف كعرضيا كتخزينيا

 مف تمكنو شاشة خالؿ مف البرمجية مع كاتصالو المتعمـ تفاعؿ كيتـ( 25:  2006الطاىر,)
 (31 :2001 عزمي, (عّرؼ حيث, كاأليقكنات كالقكائـ الفأرة خالؿ مف كظائفيا مع التعامؿ

 مف يتعامؿ سكؼ ما ككؿ معينة لحظة في المتعمـ عمى يعرض ما كؿ بأنيا الشاشة ىذه محتكيات
 .البرمجية مع بتفاعمية خاللو
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التطكر المستمر في استخداـ كتكظيؼ الحاسكب في مجاؿ التعميـ كمع ازدياد حجـ  مع
معيا الكتاب المطبكع كما يصاحبو مف كسائؿ  حالمادة التعميمية كتعقيد محتكياتيا بصكرة أصب

تقميدية عاجزان عف تقديميا بشكؿ فّعاؿ, ازدادت كانتشرت فكرة انتاج برمجيات تعميمية لمختمؼ 
تأليؼ الكسائط المتعددة كلغات البرمجة  برامجالمقررات الدراسية, خاصة في ظؿ تكافر المراحؿ ك 

العميا. كلكف عمى الرغـ مف ىذه الزيادة الكبيرة في إعداد البرمجيات أظيرت بعض الدراسات أف 
 (.164-163: 2005نسبة قميمة منيا قدمت فائدة تعميمية عمى المستكل المطمكب )عبد الحميد, 

 التعميمية المادة بتحكيؿ ُتعني التي التعميمية البرمجيات أف إل الىتماـ ىذا دكجك  مع
 في الشديد النقص مف تعاني كمسمكعة مرئية برمجيات إلى الدراسية المناىج في الكاردة كالمحتكيات

 لمكاجية التعميـ تكنكلكجيا دعائـ مف كاحدة باعتبارىا القصكل ضركرتيا رغـ ليا الالزمة الخبرات
 المعمـ افك فكمما , المعمـ مف تبدأ التحديات ىذه كلعؿ , المتنامي السريع كالتغير الحضارم التحدم
الطالب  كفايات مف كجزء اإلنتاج فنيات ك لميارات كمكتسبان  التعميمية البرمجة بتكنكلكجيا مممان 
عداده المعمـ   (138:  2002 ,)الفرجاني .التدريس لمينة كا 

ذا  المعمـ إف القكؿ يمكننا التكنكلكجيا ظؿ في المتسارع كالتطكير التغيير عف نتحدث كنا كا 
 التربية كزارة تسعى الذم المدرسي لممنياج المنفذة اليد ىك فالمعمـ التطكير, مسيرة ركاد أحد ىك

ا طالبيا, إلى نقمو كالتعميـ  خطة ككفؽ التكنكلكجية الثكرة عصر في التطكير مكاكبة عمى كحرصن
 ألكؿ  التكنكلكجيا مبحث إدخاؿ الفمسطينية كالتعميـ التربية كزارة قررت األكؿ, مسطينيالف المنياج

 لما الثانكم, عشر الثاني الصؼ إلى األساسي الخامس الصؼ مف إجبارية كمادة مدارسيا إلى مرة
 نتاجو كاستيعاب عصرىـ مكاكبة مف األعزاء طمبتنا تمكيف في بالغة أىمية مف المكضكع ليذا
 أخرل جية مف المنشكدة التنمية مدخالت خالؿ مف  فاعالن  عنصرنا كجعميـ جية مف كلكجيالتكن

 ).3:2005حسف,(

 لتساىـ التعميمية برمجياتال ىذه مثؿ إلى ماسة بحاجة التكنكلكجيا مبحث فإف ككذلؾ
 كتكفير , فعاؿ ك مبسط بشكؿ الطمبة لدل الصعبة كالمعمكمات المفاىيـ كتقريب إيضاح في كتساعد
 كميات اىتماـ قمة ذلؾ عمى كعالكة , بمفرده استخدميا الطالب يستطيع ذاتية تعميمية برمجيات
 الجكانب عمى التركيز مع لمطمبة التعميمة البرمجيات تصميـ كخاصة الميارات تنمية بمجاؿ التربية

 الطمبة مستكل في ضعؼ إلى يؤدل مما كالعممية الميارية الجكانب حساب عمى المعرفية
 لمطمبة التعميمية البرامج تصميـ في المتخصصة التدريب برامج قمة إلى كباإلضافة خريجيف,ال

 (.4: 2010)الحكلي,  التكنكلكجيا معممي
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 تزكيده عصر التكنكلكجيا كالحاسكب ىك في المعمـ كتدريب إعداد مف األسمى اليدؼ إف
 طاقات يستغؿ كحتى لممعمـ ساعدم عامؿ الحاسكب يككف بحيث الخبرة, عمى المبنييف كالثقة بالقكة

 اإلعداد خالؿ كفعاؿ جيد بشكؿ كتدريبو المعمـ ىذا إعداد مف لبد كبرامجو الجياز ىذا كخصائص
كسابو المعمـ لمطالب الميني  المعمـ دكر مع تتناسب التي كاألكاديمية التربكية الميارات مف العديد كا 

 تخصصو مجاؿ مف متمكف يككف أف لحاسكبالتكنكلكجيا كا معمـ مجاؿ في ييمنا كما العصرم,
البرمجيات  إعداد عمى المعمميف تدريب مف لبد لذلؾ الحاسكب رامجب مع التعامؿ عمى بقدرة كيتمتع

 التعميمية التي تتناسب مع المنياج كتحقؽ أىدافو.

 التي البرمجية إنتاج عمى قادران  ليس أنو كىي المعمـ أماـ تقؼ عقبة كانت سنكات فمنذ
 ىذا في كلكف لو, المعدة البرمجيات استخداـ في يكمف دكره ككاف تخصصو, مادة تدريس في دميايستخ

نتاج بإعداد نفسو ىك يقـك أف المعمـ مف مطمكب الكقت نخصصو  مادة تدريس في الالزمة البرمجية كا 
يخفى عمى أحد أف معممي التكنكلكجيا كالحاسكب ىـ أكثر  كل, (65 -64: 3114, الفار)

 تطكير إلى الدراسات مف العديد سعت , كلقدالحاسكبلميارات التعامؿ مع جياز  امتالكان مميف المع
 خالؿ مف كذلؾ فييا, الطالب أداء مستكل تحسيف بيدؼ كالحاسكب التكنكلكجيا مادة تدريس
 يةالتعميم كالبرمجيات المكجية البرامج بناء أك كاألساليب كالطرائؽ الستراتيجيات مف العديد تجريب
 كالحاسكب كرفع التكنكلكجيا تدريس تحسيف تنمية إمكانية عمى دليالن  الدراسات ىذه كقدمت اليادفة,
 (. 10: 2003 الراشد,) فييا التحصيؿ مستكل

 عيدةالبرمجيات مازالت ب فيذهاإلمكانات اليائمة لمحاسكب في عمميتي التعميـ كالتعمـ  كرغـ
نتاجيا, رغـ اقتناع العديد مف  كالتخطيطتصميميا  في العربكؿ البعد عف مشاركة المعمميف  ليا كا 

 بذلؾاألفراد عمى القياـ  قدرىـ أ -كبخاصة معممي التكنكلكجيا كالحاسكب- التربكييف بأف المعمميف
مف حيث خبرتيـ في انتقاء كعرض المادة التعميمية, كما أف كثير مف البرمجيات التعميمية الجاىزة 

عممية كتربكية في كثير مف  ئصكخصا خبرات تنقصياعة بشكؿ تجارم, كالمتكفرة حاليان كالمبا
جكانب تصميميا, تمؾ الخبرات التي يفترض تكافرىا لدل المعمميف كقد أثبتت التجارب أف معظـ 

 (277: 2002, الفارمؤلفيف متميزيف لمبرمجيات التعميمية.) صبحكاالمعمميف يمكف أف ي

د المقررات التي يقكمكف بتدريسيا في صكرة برمجيات العقبة أماـ المعمميف في إعدا كلكف
جيكد تكمف في ضركرة إلماميـ بمعرفة كاسعة عف كيفية برمجة الحاسكب, مما شتت  يميةتعم

الفنية, كقد كانت ىناؾ عدة حمكؿ ليذه العقبة كالتي انتيت  كاحيبيف النكاحي التربكية كالن المعمميف
التأليؼ كأخرل متميزة تعرؼ بحـز تأليؼ برمجيات الكسائط حـز كبيئات جديدة تعرؼ بنظـ  يربتطك 

م ك برمجيات تعميمية جيدة تحتإنتاج تساعدىف عمى المتعددة, كالتي صممت خصيصان لممعمميف ل
 برةىذه البرمجيات بسيكلة استخداميا حيث ل تتطمب أم خ زكتمتا دةعمى عناصر الكسائط المتعد
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( بأنيا أجيزة الحاسكب كاألجيزة الخارجية 62: 2010ارز, كمب اسماعيؿ) فياعر  كقدفي البرمجة, 
 .برامج الكسائط المتعددة إلنشاء المستخدمةالتأليؼ الضركرية  كبرامجالممحقة بيا 

كبخاصة الطمبة معممي التكنكلكجيا -كاف مف الضركرم إكساب الطالب المعمميف  لذا
 عطيةة, كتدريبيـ عمييا, كيشير )ميارات التصميـ التعميمي لمبرمجيات التعميمي -كالحاسكب
( إلى بعض العكامؿ التي تدعك إلى ضركرة الىتماـ بميارات التصميـ 111: 2003خميس, 

التعميمية, منيا عدـ كجكد برامج أك مقررات دراسية في التصميـ التعميمي في  مجياتالتعميمي لمبر 
كأف ىناؾ حاجة ممحة إلى ميارات  كثير مف المؤسسات التربكية كبرامج اإلعداد الميني لممعمميف,

التصميـ التعميمي إلحداث التغيير الجذرم المطمكب لمكاكبة التغييرات السريعة في عصر 
لميا  سكمتقطعة كغير مترابطة, كلي يمةالمعمكمات, فمعظـ جيكد اإلصالح التعميمي مازالت قد

ـ المنظكمي لمتعميـ عمى دللت في تحسيف التعميـ, كذلؾ لعدـ كجكد تطبيقات مممكسة لمتصمي
 أرض الكاقع.
فقد كجدت الباحثة مف خالؿ الطالع عمى الخطط الدراسية الخاصة  تقدـ ما ضكء كفي

 دراستيا بقسـ تكنكلكجيا التعميـأثناء بقسـ تعميـ التكنكلكجيا كقسـ الحاسكب كأساليب تدريسو 
لميارات تصميـ البرمجيات  أف أغمب مساقاتيا تركز عمى الجانب النظرمبالجامعة السالمية 

التعميمية بينما يركز الجانب العممي منيا عمى تدريس أساسيات بعض لغات البرمجة مثؿ الفيجكاؿ 
دكف تعمؽ كاٍؼ ُيكسب الطمبة المعمميف ميارات تصميـ برمجيات تعميمية  phpك  +cبيسؾ ك 

برمجيات لعرض المحتكل  محكسبة التي تسمح لممتعمـ بالتحكـ فييا كالتفاعؿ معيا كليست مجرد
التعميمي فقط كما أف بعض المساقات األخرل تركز عمى تعمـ بعض برامج الكسائط المتعددة كمف 

الذم يستخدمو معظـ الطمبة في التصميـ  Macromedia flashأبرزىا برنامج فالش مايكركميديا 
لمعمميف, كلسنا ننكر أىمية لكنو ل يدعـ المغة العربية كيعتمد عمى لغة برمجة صعبة عمى الطمبة ا

ىذه المساقات لمطمبة المعمميف أثناء إعدادىـ كلكف ىذه المساقات بمجمكعيا ل تمّكنيـ مف بمكغ 
الحد الذم يجعميـ قادريف عمى تصميـ برمجية تعميمية متكاممة تتكافر فييا جميع معايير الجكدة 

الجانب المعرفي كالجانب األدائي لميارات  التعميمية كالفنية كىذا كمو أدل إلى خمؽ فجكة عميقة بيف
 .تصميـ البرمجيات التعميمية

كىنا تأتي ىذه الدراسة في محاكلة جادة لمتغمب عمى ىذه الفجكة باقتراح برنامج تدريب 
كيحاكؿ معالجة ىذه المشكمة  moodleإلكتركني باستخداـ نظاـ إدارة التعميـ اللكتركني مككدؿ 

 -course labكىك برنامج الككرس لب - برمجيات الكسائط المتعددة تأليؼ باستخداـ أحد نظـ
التي صممت خصيصان لممعمميف كالتي ل يتطمب استخداميا اإللماـ الكاسع بميارة البرمجة بؿ 
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يتطمب أبسط أساسياتيا باإلضافة لذلؾ فإف ىذه النظـ تكفر مجمكعة متنكعة مف أدكات التحكـ 
 لكسائط المتعددة بكافة صكرىا.التعميمي كتدعـ جميع أنكاع ا

 عمى المعمميف الطمبة تدريب بضركرة الدراسات مف كثير أكصت باإلضافة لذلؾ فقد
 ىيئة ألعضاء المستمرة بالتنمية الىتماـ يتطمب ذلؾ كتحقيؽ التعميمية البرمجيات تصميـ ميارات
 كتدريبيـ التدريس في يثةالحد الطرؽ استخداـ عمى كتدريبيـ التدريسية مياراتيـ لتطكير التدريس
 مما ,إدارة محتكل التعمـ اإللكتركني كنظـ  كالنترنت كالحاسكب الحديثة التقنية استخداـ عمى كذلؾ
 في طمبتيـ مع استخداميا منيـ يتكقع التي كاألساليب بالطرائؽ المعممكف يتعمـ أف عمى يساعد

 التدريب أنكاع مف ميـ نكع عمى الضكء طتسمالدراسة أف  ىذه خالؿالباحثة  دتاأر  كليذا المستقبؿ,
تكظيؼ  عمى كبيران  اعتمادان  يعتمد الذم اللكتركني التدريب كىك ألالمستخدـ بكثرة في عصرنا ىذا 

تصميـ  مف المعمميف الطمبة تمكيف في التدريب مف النكع ىذا ستغالؿل اإلنترنت شبكةالتقنيات ك 
 الحاسكب إمكانيات استغالؿ مف تمكينيـ بجانب المكجية مجالبرا كبناء اليادفة التعميمية البرمجيات

يصبحكا مألفيف متميزيف لبرمجيات الكسائط  لكيباستخداـ نظـ تأليؼ برمجيات الكسائط المتعددة 
مف البرمجيات التعميمية الجاىزة  كثيرالمتعددة التي تتفؽ مع معايير الجكدة العالمية عمى غرار 

 بشكؿ تجارم.حاليان كالمباعة  فرةكالمتك 

 الطمبة تدريب معكقات عمى لمتغمب جادة محاكلةتعتبر الدراسة  ىذه فإفالقكؿ  كخالصة
تدريب  برنامج تصميـ خالؿ مفالمحكسبة  التعميمية البرمجيات تصميـميارات  عمى المعمميف

 ؿاستغالب المياراتفي اكتساب ىذه  يساعدىـ كالحاسكب لمتكنكلكجيا المعمميفإلكتركني لمطمبة 
 .ذلؾ في العنكبكتية كالشبكة الحاسكب إمكانيات

 مشكم  الدراس :
 تصميـ ميارات إكساب في اللكتركني التدريب أثرعف  الكشؼ في الدراسة مشكمة تتحدد
 كتتمخص السالمية بالجامعة كالحاسكب التكنكلكجيا معممات الطالبات لدل التعميمية البرمجيات

 :التالي الرئيس السؤاؿ في الدراسة مشكمة

 الطالبات لدى التعم م   البرمج ات تصم م ميارات إكساب في االلكتروني التدر ب أثر ما
 اإلس م  ؟ بالجامع  المعممات

 :الفرع   األسئم 

 :التالية الفرعية األسئمة الرئيس السؤاؿ عف كيتفرع
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 لتكنكلكجياا معممات الطالبات الكاجب تكافرىا لدل التعميمية البرمجيات تصميـمعايير  ما .1
 كالحاسكب؟

 لدل التعميميةما برنامج التدريب اللكتركني المقترح إلكساب ميارات تصميـ البرمجيات  .3
 بغزة؟ اإلسالمية بالجامعة كالحاسكب التكنكلكجيا معممات الطالبات

 المعرفي مستكل التحصيؿ في (  ≤ 1.16 ) مستكل ذات دللة إحصائية عند فركؽ تكجد ىؿ .3
 التدريب قبؿ كالحاسكب التكنكلكجيا معممات الطالبات لدل التعميمية البرمجيات تصميـ لميارات

 ؟ اللكتركني كبعده

امتالؾ الطالبات مستكل  بيف  (  ≤ 1.16 ) مستكل ذات دللة إحصائية عند فركؽ تكجد ىؿ .5
كمستكل اإلتقاف  اللكتركني التدريب التعميمية بعد البرمجيات  المعممات لميارات تصميـ

 %(؟81)
مستكل  بيف (  ≤ 1.16 )مستكل  إحصائية عند دللة ذات عالقة ارتباطية كجدت ىؿ .6

 معممات الطالبات ميارات تصميـ البرمجيات التعميمية لدل امتالؾالتحصيؿ المعرفي كمستكل 
 ؟ اإلسالمية بالجامعة كالحاسكب التكنكلكجيا

 فروض الدراس :
 المعرفي مستكل التحصيؿ في (  ≤ 1.16 ) ستكلم ذات دللة إحصائية عند فركؽ تكجد ل .4

 التدريب قبؿ كالحاسكب التكنكلكجيا معممات الطالبات لدل التعميمية البرمجيات تصميـ لميارات
 .اللكتركني كبعده

امتالؾ الطالبات مستكل  بيف  (  ≤ 1.16 ) مستكل ذات دللة إحصائية عند فركؽ تكجد ل .3
مستكل اإلتقاف بيف ك  اللكتركني التدريب التعميمية بعد رمجياتالب  المعممات لميارات تصميـ

(81)%. 

مستكل التحصيؿ  بيف (  ≤ 1.16 )مستكل  إحصائية عند دللة ذات عالقة ارتباطية تكجد ل .4
 معممات الطالبات مستكل امتالؾ ميارات تصميـ البرمجيات التعميمية لدلبيف المعرفي ك 
 .اإلسالمية بالجامعة كالحاسكب التكنكلكجيا

 أىداف الدراس : 
 :منيا نقاط عدة إلي الدراسة تيدؼ

 بناء قائمة معايير تصميـ البرمجيات التعميمة. .4



11 
 

التعميمية لمطالبات  البرمجيات تصميـ بناء برنامج تدريب إلكتركني مقترح إلكساب ميارات .3
 معممات التكنكلكجيا كالحاسكب بالجامعة السالمية.

 تصميـ مياراتالتحصيؿ المعرفي ك  اكتساب في للكتركنيا التدريب أثر الكشؼ عف .4
 .معممات التكنكلكجيا كالحاسكب بالجامعة اإلسالمية الطالبات لدل التعميمية البرمجيات

امتالؾ الطالبات المعممات لميارات مستكل  بيف الكشؼ عف مدل كجكد فركؽ دالة إحصائيان  .5
 .%(81كمستكل اإلتقاف ) ركنياللكت التدريب التعميمية بعد البرمجيات  تصميـ

كبيف  التحصيؿ المعرفي مستكل بيف إحصائيان  دالة ارتباطيةعالقة  كجكد مدل الكشؼ عف .6
الطالبات معممات التكنكلكجيا كالحاسكب  لدل تصميـ البرمجيات اتميار  امتالؾ مستكل

 .بالجامعة السالمية

 أىم   الدراس :
 عصر مع يتناسب بما الخدمة أثناء المعمميف تدريب أىمية مف الدراسة ىذه أىمية تنبثؽ
 أف الباحثة كترل, التربكية األكساط في تستجد التي الحديثة التقنيات تكظيؼ خالؿ مف المعمكماتية

 :التالية النقاط حكؿ تتمحكر الدراسة ىذه أىمية

 صميـت ميارات معممات التكنكلكجيا كالحاسكب الطالبات إلكساب مقترحان  برنامجان  الدراسة تقدـ .4
 .التعميمية البرمجيات

 كأكثر العميا الميارات مف كىي التصميـ ميارات عمى لمتدريب جديدة طريقة الدراسة تقدـ .3
 .اللكتركني التدريب كىي كالحاسكب التكنكلكجيا معممة الطالبة عمى صعكبة الميارات

كسابيـ اتالجامع طالب أداء لتقكيـ جديدة أساليب كالتربكييف لممدرسيف الدراسة تقدـ .4  مزيدان  كا 
 الجانب ىك الذم الميارم الجانب كخصكصان  الجكانب جميع مف طمبتيـ تقكيـ في ميارات مف

 .التقكيـ كفي اإلتقاف في األصعب

 التعميـ تكنكلكجيا مجاؿ في المعمـ إعداد برنامج عمى القائميف تفيد قد جديدة رؤية الدراسة تقدـ .4

نتاج تصميـ مساقات تطكير في الكطف بجامعات  .التعميمية برمجياتال كا 
 البرمجيات تصميـ ميارات تنمية في الخدمة أثناء المعمميف تدريب برامج عمى القائميف تفيد قد .5

 .كالحاسكب التكنكلكجيا معممي لدل التعميمية
 الباحثيف منيا يستفيد قد بحثية كأدكات التعميمية البرمجيات تصميـ لميارات قائمة الدراسة تكفر .7

 .كالمعمميف العميا دراساتال كطمبة
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 حدود الدراس :
 لمساؽ كالمسجالت غزة اإلسالمية بالجامعة كالحاسكب التكنكلكجيا معممات الطالبات: البشري الحد
 .الحاسكب تدريس طرؽ

 .ـ3143/3144 الدراسي لمعاـ األكؿ الدراسي الفصؿ خالؿ الدراسة ىذه أجريت: الزماني الحد

  مصطمحات الدراس :

 : االلكتروني التدر ب .4

 المتنكعة اإللكتركنية الكسائط باستخداـ تعّممية  تدريبية عمميةبأنو  جرائيان الباحثة إ تعرفو
قاعات التدريب  فيكشبكة اإلنترنت كأنظمة إدارة التعمـ بأسمكب متزامف  سكبالحا أجيزة تشمؿ التي
 . بمساعدة مدرب معان  يبالذاتي كالتدر  يبكباعتماد مبدأ التدر  خارجيا أك

التعم م   البرمج ات تصم م ميارات .2

يتناسب مع ىذه الدراسة بأنيا "قدرة الطالبة معممة التكنكلكجيا أك  بماالباحثة إجرائيان  تعرفيا
المحكسبة بدرجة مف  عميميةالحاسكب عمى أداء المياـ كاألنشطة الخاصة بتصميـ البرمجيات الت

 ياراتؿ ميارة مف ىذه الميارات تتضمف مجمكعة مالسرعة كالدقة كاإلتقاف كبأقؿ كقت ممكف, كك
 ".المعمماتالطالبات  صممتيافرعية يمكف قياسيا مف خالؿ تقييـ البرمجيات التعميمية التي 

 : المعممات الطالبات .4

 بكمية كالحاسكب التكنكلكجيا تدريس تخصص في كالرابع الثالث المستكييف في الطالبات
 -3143 الدراسي لمعـ الحاسكب تدريس طرؽ لمساؽ المسجالت غزة اإلسالمية بالجامعة التربية
 .ـ3144

 :خطوات الدراس 

 .بالدراسة المتصمة السابقة كالدراسات التربكم األدب بمسح الباحثة قامت .4

 ميارات عمى المعممات الطالبات إلكساب اللكتركني التدريب برنامج ببناء الباحثة قامت .3
 . التعميمية البرمجيات تصميـ

 البرمجيات تصميـ مياراتل التحصيؿ المعرفي لقياس اختبار بتصميـ الباحثة قامت .4
 .التعميمة

 .التعميمة البرمجيات قائمة معايير تصميـ ببناء الباحثة قامت .5
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 امتالؾ مستكل لتقييـفي ضكء قائمة المعايير  المنتج تقييـ بطاقة بتصميـ الباحثة قامت .6
 .التعميمة ياتالبرمج تصميـ مياراتل المعممات الطالبات

 بالتدريب البدء قبؿ التعميمية البرمجيات تصميـ ميارات اختبار بتطبيؽ الباحثة قامت .7
 .المعممات لمطالبات اللكتركني

 المكدؿ ببرنامج استخداـ خالؿ مف الكتركنيان  المعممات الطالبات بتدريب  الباحثة قامت .8
 .اكبشكؿ غير تزامني خارجي التدريب قاعة داخؿ تزامني بشكؿ

البرمجيات التعميمية التي صممتيا الطالبات  تقييـل ليا بزميمة بالستعانة الباحثة قامت .9
 .عمييف اإللكتركني التدريب تطبيؽ برنامج المعممات بعد

 حجـ كحساب الدراسة أدكات نتائج عمى اإلحصائية الختبارات بتطبيؽ الباحثة قامت  .:
 .الدراسة أسئمة عمى ةكاإلجاب اإللكتركني التدريب لبرنامج التأثير
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 المحور األول
 التدر ب االلكتروني

 مقدم  : 

احتؿ مكضكع التدريب في المؤسسات كالمنظمات الحديثة مكقعان محكريان كأصبح يشكؿ  لقد
 ساعد لقدك , كالمنظمات نحك التطكير كالتحديث سساتؤ تبذليا ىذه الم داتمجيك  يةأل الفقرمالعمكد 

( عمى تيسير أساليب جديدة في التعميـ كالتعمـ كالتدريب, كبرزت نترنتاستخداـ الشبكة العالمية )ال
بمعية ىذا الستخداـ مصطمحات جديدة كالتعمـ كالتدريب اإللكتركني كالتي تعني تكظيؼ تقنية 

كبما  كافبيـ عف بعد باستخداـ الشبكة مع تخطي قيكد الزماف كالمالنترنت في تعميـ الفراد كتدري
يجعؿ تقدميـ في التعمـ كالتدرب مبنيان عمى سرعتيـ في الفيـ كالستيعاب كالتطبيؽ بحيث تستجيب 

 ىذه التقنية لمفركؽ الفردية كالثقافية كالجتماعية بيف المتعمميف كالمتدربيف.

الفرد بيدؼ تنمية مياراتو كرفع كفايتو  سمكؾتغيير  عممية سمككية يقصد بيا التدريب إف
بتطكر الحضارة النسانية,  طكرتالنتاجية, كقد اتخذت العمميات التدريبية ألكانان كأساليب شتى ت

 صاغياككضكح مفيكـ العممية التدريبية في أذىاف العامميف فييا, كتمؾ األساليب التربكية التي 
, كيعتبر األسمكب التدريبي تكنكلكجياليائؿ في المجاليف العممي كالاإلنساف مسايران بذلؾ التطكر 

)الخطيب, أحمد  متاحةيتـ بيا تنفيذ العممية التدريبية باستخداـ الكسائؿ كاإلمكانات ال تيالطريقة ال
 (.125: 1900كرداح, 

 ( التدريب تبعان لما يأتي:20-19: 2002)الطعاني,  يصنؼك 

 مف حيث األىداؼ. التدريب .1
 مف حيث المكاف كالمكقع. تدريبال .2
 مف حيث التكقيت. التدريب .3
 .األسمكبمف حيث  التدريب .4

 حيث األىداؼ:  مف-أ

 تصنيؼ التدريب مف حيث األىداؼ إلى ما يأتي: يمكف
 المعمكمات: أم زيادة قدرة الفرد عمى التفكير المبدع الخاّلؽ بما يمكنو مف الكتيؼ مع  تزكيد

 غمب عمييا.عممو, كمكاجية المشكالت, كالت
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 عف طريؽ إكسابو الميارات  الفرد: كذلؾ عف طريؽ رفع مستكل أداء  عمى ميارات التدريب
 المعرفية, كالعممية المستحدثة في ميداف عممو, أك تطكيرىا بصكرة مستمرة.

 ك أىميتو, كاألثار ممو: تنمية التجاىات السميمة لمفرد نحك تقديره لقيمة ع اتجاىات تككيف ,
 المتصمة بو, ك المترتبة عميو . الجتماعية

 بيا لمترقية : ك ذلؾ عف طريؽ اعداد الفرد اعدادا جيدان لممارسة الميمات التي يتطمّ  التدريب
 التجاىات الالزمة . ك الميارات ك  المعمكمات تسابالعمؿ الجديد باك

 و :التدريب بحسب المكاف الذم يتـ في ؼيمكف تصني مف حيث المكاف ك المكقع : التدريب-ة
 داخمي ) داخؿ المنظمة (. تدريب .1
 داخؿ البمد أك خارجو (. المتخصصةخارجي ) في مراكز التدريب  تدريب .2

 مف حيث التكقيت :  التدريب-د

 نكعيف: ىالتدريب مف حيث التكقيت إل ينقسـ

عمميا ك سمككيا عمى نحك سميـ ,  األفراد إعداد إلىقبؿ اللتحاؽ بالعمؿ : ييدؼ  التدريب .1
بكظائفيـ , كيمكف إيجاز  التحاقيـعند  إلييـالتي سكؼ تككؿ  باألعماؿلمقياـ  يميـك تأى

في مجاؿ  األساسيةأىداؼ التدريب قبؿ اللتحاؽ بالعمؿ في تزكيد المتدرب بالمفاىيـ 
تخصصو , ك بالميارات المتصمة بمجالت العمؿ الذم يتـ إعداده لو ك تنمية التجاىات 

 خاص . كؿبشكؿ عاـ ك نحك مجاؿ عممو بشاليجابية لديو نحك الكظيفة 

في أثناء الخدمة: كىك التدريب الذم يقدـ لمعامميف المكجكديف بالفعؿ في الخدمة,  التدريب .2
ك الخبرات المستجدة في مجاؿ عمميـ, كصكل إلى رفع  كمات,بيدؼ تزكيدىـ بالمعم

لجميع الفئات في مستكل الكفاءة لدييـ, ك يعد التدريب في أثناء الخدمة أمرا ضركريا 
جراءاتو باستمرار, كاستخداـ تقن  ياتالمنظمة ألسباب عديدة منيا : تجدد كظائؼ العمؿ , كا 

 حديثة متطكرة.

 :األسمكبمف حيث  التدريب-س

الجماعي : كىك تنفيذ التدريب عمى مجمكعة مف المتدربيف تختمؼ أعدادىـ, حيث  التدريب .1
كتعزيز ميارات العمؿ كركح الفريؽ, كىذا  ينيـبتستغؿ ديناميكية الجماعة كعالقات التعاكف 

 عمميات التدريب. ياألسمكب ىك الغالب ف
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الفردم: كييدؼ إلى تدريب األفراد عمى ميارات خاصة أك تدريب فرد عمى عمؿ معيف  التدريب .2
جديد ذك طبيعة خاصة كل يمكف أداؤه إل لفرد كاحد في مكاف العمؿ ذاتو في معظـ األحياف, 

 ع مثؿ التدريب بالمراسمة.كىذا النك 

 الباحثة أف التدريب الذم تستيدفو ىذه الدراسة يمكف تصنيفو كالتالي: كترل

بيدؼ  تصميـ البرمجيات التعميمية كذلؾ ميارات عمىاألىداؼ: فيك تدريب  حيث مف .1
 .إكسابيا لمطالبات معممات التكنكلكجيا كالحاسكب

 داخؿ الجامعة ( . حيث المكاف ك المكقع : فيك تدريب داخمي ) مف .2
تدريب قبؿ اللتحاؽ بالعمؿ كييدؼ إلى إعداد األفراد عمميا  فيك:  تكقيتحيث ال مف .3

 كسمككيا لتأىيميـ لمقياـ باألعماؿ التي سكؼ تككؿ الييـ عند التحاقيـ بكظائفيـ.
 حيث األسمكب: فيك تدريب جماعي مجمكعة مف المتدربيف. مف .4

 التدر ب اإللكتروني:أواًل / 

العمـ كالتكنكلكجيا كتطبيقاتيا في الحياة  مجاليشيد العصر الحالي ثكرة مذىمة في  لقد
العممية , كلعؿ في مقدمة ذلؾ ظيكر الحاسكب كتقنياتو العديدة ذات المكانات اليائمة, كىذا ما 

في مجاؿ التدريب عمى تكظيؼ ىذه التقنيات في تطكير البرامج التدريبية,   لميتميفدفع بعض ا
في تطكير برامج التدريب , كظير  ةيكر شبكة النترنت ازداد الىتماـ باستخداـ ىذه الشبككمع ظ

 .E- Training بمفيـك التدريب اإللكتركني عبر النترنت  رؼنتيجة لذلؾ ما يع

جديدان يكضح مدل التطكر الحاصؿ في مجاؿ التدريب  مصطمحان التدريب اإللكتركني  يعدك 
. كىك بيذا األسمكب يشتمؿ عمى جميع أنكاع التدريب ديثةؿ كالتقنية الحعند استخدـ كسائؿ التصا

نما يكتفي ىذا النكع مف التدريب  التي ل تحتاج إلى مدرب يديرىا أك إلى مباٍف لمتدرب فييا, كا 
بكجكد مدرب يرشد كيكجو, كجيات تدريبية تدير كتشرؼ عمى البرامج التدريبية  في أماكف بعيدة 

صػػالح لمتدريب التقميدم  ديدمف التدريب ينظر لو عمى أنو تج عف ىذا النك عف المتدرب. كلك كا 
 كليس بديال عنو. 

التصالت كالمعمكمات أسيمت بشكؿ كبير في كصكؿ  يةالمتالحقة لتقن فالتطكرات
جيد يذكر, كفي أم مكاف كاف. كىذا ما  كفالمتدرب كالمتعمـ إلى المعمكمة في أسرع كقت, د

حكا بأف الستخداـ الجيد لتقنية المعمكمات كالتصالت في مجاؿ التعميـ كالتدريب حيث أكض ؛يؤكده
أدل إلى سيكلة الكصكؿ إلى المتعمميف كالمتدربيف سكاء كانكا في منازليـ أك مقار أعماليـ, 
كتزكيدىـ بالمعمكمات كالمعارؼ كالميارات دكف الحاجة إلى حضكرىـ إلى مؤسسات التدريب 

اإلنترنت تكفر العديد مف األدكات كالبرمجيات التي تمكف  فشبكة, لجامعاتا أك اكالتعميـ العمي
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 رالمشتركيف مف الستفادة مف خدماتيا. كمف أىـ ىذه الخدمات التي أسيمت بالنمك كالنتشا
 ( كالفصكؿ اإلفتراضية.E-mailالسريع, مف أىميا نظـ إدارة التعمـ كالبريد اإللكتركني )

(Sammons, 2007 : 19)

التي يتـ فييا تييئة بيئة تفاعمية غنية  العمميةبأنو " (2010حمد الكردل )أكما يضيؼ 
كشبكاتو ككسائطو المتعددة, التي ُتمكف المتدرب مف بمكغ  كبعمى تقنية الحاس تمدةبالتطبيقات المع

يد ج أقؿالتدريبية مف خالؿ تفاعمو مع مصادرىا, كذلؾ في أقصر كقت ممكف, كب لعمميةأىداؼ ا
."مبذكؿ, كبأعمى مستكيات الجكدة مف دكف تقيد بحدكد المكاف كالزماف

بأنو نظاـ تدريب  اإللكتركنيالتدريب  الرازؽ السعيد السعيد عبدكيعرفو 
داـ مكاقع شبكة اإلنترنت لتكصيؿ غير تقميدم يعتمد عمى استخ Active Training نشط

المعمكمات لممتدرب كالستفادة مف العممية التدريبية بكافة جكانبيا دكف النتقاؿ إلى مكقع التدريب 
كدكف كجكد المدرب كالمتدربيف في نفس الحيز المكاني مع تحقيؽ التفاعؿ ثالثي اإلبعاد )المحتكل 

دارة العممية التدريبية بأسرع كقت كأقؿ تكمفة  ربيف(المدرب كالمتد -المتدربيف  -التدريبي الرقمي كا 
  , السابع)مجمة التعميـ اللكتركني , العدد 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=224( 
البرامج التدريبية  تقديـ"بأنو (Holmes, Gardner, 2006:14) يعرفو كؿ مف كأيضا

كالتعميمية عبر كسائط إلكتركنية متنكعة تشمؿ األقراص المدمجة كشبكة اإلنترنت بأسمكب متزامف 
 ."أك غير متزامف كباعتماد مبدأ التدرب الذاتي أك التدرب بمساعدة مدرب

عممية تدريبية تستخدـ شبكة النترنت )شبكة  أمأنو "ب شكقى محمد حسف ويعرف كما
اللكتركنية أك التفاعؿ مع المتدربيف سكاء كاف  ئبمحمية, الشبكة العالمية( لعرض كتقديـ الحقا

)مجمة  أك مزيج بيف ذلؾ كمو" درببشكؿ متزامف أك غير متزامف أك بقيادة المدرب أك بدكف م
 , التعميـ اللكتركني, العدد الرابع

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=224( 
اللكتركني يستخدـ كسائط ركزت عمى أف التعميـ  أنيا ةالتعريفات السابقيتضح مف 

المعتمدة عمى الحاسكب كشبكة النترنت, كبعضيا كضح أسمكب التدريب المستخدـ سكاء  كتركنيةإل
  تزامنيان أك غير تزامني.

 ميةتعمّ   تدريبية عمميةىذه الدراسة  تقترحوالباحثة أف التدريب اإللكتركني الذم  كترل
الحاسكب كشبكة اإلنترنت كأنظمة إدارة  أجيزة تشمؿ لتيا المتنكعة اإللكتركنية الكسائط باستخداـ

 التدريبالذاتي ك  يبكباعتماد مبدأ التدر  خارجيا أكقاعات التدريب  فيالتعمـ بأسمكب متزامف 
  بمساعدة مدرب معان 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=224
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=224
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=224
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=140&sessionID=13
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=224
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=224
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 أنواع التدر ب اإللكتروني:ثان ًا/ 
 :تاليكال ىي اللكتركني التدريب أنكاع أف( Hrastinski,  2008 :53-54)  يرل

في غير الكقت  لشبكةيعتمد عمى التدريب الجماعي عمى ا  :اإللكتركني غير المتزامف التدريب .1
الفريؽ, كيجمع التدريب غير  تالحقيقي مف خالؿ المياـ التجريبية كالمناقشات كمشركعا

المتزامف المتدربيف كالمدربيف معا لمتدريب عمى الميارات كالمعارؼ الجديدة كيقكمكف بالدخكؿ 
المياـ التي يكمفكف بيا كالعمؿ في  إلنجاز فةإلى المكقع بشبكة النترنت في أكقات مختم

 .المشركعات مما يساعد عمى تبادؿ الخبرات بيف المتدربيف

التدريب الجماعي عمى الشبكة فى الكقت الحقيقي مف  عمى يعتمد  اللكتركني المتزامف التدريب .2
الكقت  نفسفي  شبكةاجد المدرب كالمتدربيف عمى الخالؿ المناقشات كحؿ المشكالت حيث يتك 

  Audio المسمكعة  كالمؤتمرات  Video Conferencing الفيديك مف خالؿ مؤتمرات
Conferencing  الحكار كغرؼ Chat Rooms. 

تصنيؼ التدريب اللكتركني إلى ثالث  ((King , and others ,2009: 195قترح يك 
 أنكاع ىي كالتالي :

باستخداـ  التقميدية إللكتركني المساند: بحيث ُيستخدـ لمساندة كدعـ عممية التدريبا التدريب .1
مكانيات تقنيات كأدكات الكيب في عممية تكفير بعض المحتكيات,  التصاؿ.  كا 

 المدرب : يتـ دكف أم اتصاؿ فيزيائي بيف الفتراضي أكبعد  عفاإللكتركني  التدريب .2
عف  بالكامؿ عبر الشبكة, أم يككف المتدرب مفصكلن أك بعيدان كالمتدرب, كيتمقى المتدرب دكرتو 

 بمسافة جغرافية يتـ عادة سدىا باستخداـ كسائؿ التصاؿ الحديثة.  دربالم

بحيث  التقميدم, مع التدريب الفتراضياإللكتركني  تدريباإللكتركني المدمج: يدمج ال التدريب .3
 الكيب.  عبر ة التدريبية يمكف الكصكؿ لجزء أساسي مف المحتكيات كاألنشط

ألدكات اإلنترنت أدل إلى تكافر كال النكعيف مف  ألمثؿالباحثة أف الستخداـ ا كترل
 الظركؼالدمج بيف األسمكبيف يراعي  كلكففي عممية التدريب  ميـالتدريب التزامني كالغير تزامني 

رب في جميع األكقات, كأف المتدرب الفرصة في التد منحقد الخاصة بالمتدربيف كفركقيـ الفردية 
كال األسمكبيف في التدريب اإللكتركني مطمكب بشكؿ كبير إلنجاح عممية التدريب. فاستخداـ 

التدريب غير المتزامف كحده يؤدم إلى أف تككف طريقة انتقاؿ المعمكمة مف المدرب إلى  أسمكب
متفاعؿ. كلحؿ ىذه المشكمة الطريقة تجعؿ المتدرب دائما سمبيان غير  كىذهالمتدرب باتجاه كاحد, 

الذم يدمج بيف األسمكبيف معان بحيث يحقؽ األىداؼ المرجكة  المدمجيجب استخداـ أسمكب التدريب 
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 استخدمت الباحثة التدريب المدمج كلكف بشكؿ تزامني داخؿ قاعة التدريب كقد, مف ىذا التدريب
 .بيف المدرب كالمتدرب كبشكؿ غير تزامني خارجيا بما يضمف التكاصؿ كالتفاعؿ المستمر

 :اإللكتروني  التدر ب أىم   ثالثًا / 
 تتمثؿ اللكتركني التدريب أىمية أف(  (Holmes, Gardner, 2006: 13  مف كؿ يرل

 :التالي في

 يف المتدربيف كالمدربيف كبيف المتدربيف معان.تفاعمية ب قةعال كتركنيالتدرب الل ينشئ .1
  .أنماط تدريب مختمة كاستخداـكؿ ما ىك متاح مف كسائؿ مساعدة  استخداـ .2
 تكمفة التدرب كرفع كفاءة المتدربيف.  تقميؿ .3
الركابط التشعبية لمكصكؿ إلى  خداـالمتدربيف عمى تصفح النترنت مف خالؿ است يشجع .4

 لدرس. إضافية حكؿ مكضكع ا معمكمات
قدرة المتدرب عمى استخداـ الحاسب كالستفادة مف النترنت مما يساعده في مينتو  يطكر .5

 المستقبمية.
 إلى مرحمة بناء المعرفة ذاتيان  كؿالنفس كالكص ىالمتدرب عمى العتماد عم يشجع .6

 ثقة المتدرب في نفسو  زيادة
 اللكتركنية كالنترنت.المصادر  ـلممدربيف بتطكير المادة التدريبية باستخدا يسمح .7
 لممدربيف بالحتفاظ بسجالت المتدربيف كالعكدة ليا في أم كقت كمف أم مكاف  يسمح .8

 .الكقت
 نماذج تصم م برام  التدر ب اإللكتروني :/  رابعاً 

بعضيا معقد, كاألخر بسيط, كمع ذلؾ ( التعميـ)أك  التدريبىناؾ عدة نماذج لتصميـ 
ركة تقتضييا طبيعة العممية التربكية. كالختالؼ بينيما ينشأ مف عناصر مشت فجميعيا يتككف مف

معرفية( دكف أخرل, كذلؾ بتركيزىـ عمى  ىذه النماذج إلى مدرسة تربكية )سمككية, انتماء مبتكرم
 كؿ مرحمة مف مراحؿ التصميـ بترتيب محدد, فيناؾ مركنة في تناكؿ ىذه العناصر حسب عناصر

المطمكب  ة التغذية الراجعة التي يتمقاىا, كمف ثـ إجراء التعديؿما يراه المصمـ, كحسب طبيع
عناصر منظمة  كجميع النماذج اشتقت مف مدخؿ النظـ لتصميـ التعميـ الذم يتككف مف عدة

 :كىذه العناصر ىي (77: 2003)الحيمة, ان منطقي
المجتمع,  تتحميؿ احتياجات النظاـ: مثؿ تحديد العمؿ كالمياـ , كأىداؼ الطمبة, كاحتياجا .1

  ككذلؾ تحميؿ القكل العاممة, كالمكاف كالكقت كالمكاد كالميزانية كقدرات الطمبة.

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/13000/posts
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 التصميـ: كيتضمف تحديد المشكمة سكاء أتدريبية كانت ليا عالقة بالعمؿ أـ بالتعميـ .2
 , كمف ثـ تحديد األىداؼ, كالستراتيجيات, كاألساليب التعميمية المختمفة الضركرية(التربية)

 قيؽ األىداؼ.لتح
عداد المكاد التعميمية. .3  التطكير: كيتضمف كضع الخطط لممصادر المتكافرة, كا 
ككذلؾ  لتقكيـ: كيتضمف التقكيـ التككيني لممكاد التعميمية, كلكفاية التنظيـ بمساؽ)مقرر( ما,ا .4

 تقكيـ مدل فائدة مثؿ ىذا المقرر لممجتمع, كمف ثـ إجراء التقكيـ النيائي أك الختامي.

 :العربية كاألجنبية أك التدريب التعميـبرامج ما يمي عرض بعض نماذج تصميـ كفي

 أواًل: النماذج األجنب  :
 : (1980) ( لممنحنى المنظومي لمتعم م (Gerlash & Ely ش وا مي" جر "نموذج  .1

تػػـ تطػػكير ىػػذا النمػػكذج لتكضػػيح عمميػػة التعمػػيـ, كاسػػتخداـ كسػػائؿ التصػػاؿ التعميميػػة, 
 : (126, 2003عسقكؿ ) النمكذج مف عدة خطكات كما يميكيتككف ىذا 

 تحديد األىداؼ التعميمية العامة, كالسمككية, حيث تؤثر ىذه الخطكة في باقي الخطكات. .1
تحديػػد المحتػػكل التعميمػػي المناسػػب لتحقيػػؽ األىػػداؼ, كىػػذا يختمػػؼ بػػاختالؼ المكضػػكع  .2

 الدراسي كخصائص الفئة المستيدفة.
ت السػػػػابقة التػػػػي يجػػػػب أف يكتسػػػػبيا الطػػػػالب قبػػػػؿ البػػػػدء بػػػػتعمـ تحديػػػػد ميػػػػارات المتطمبػػػػا .3

 المحتكل الجديد.
 تحديد الستراتيجيات كاألساليب التعميمية المناسبة, كعرض الكسائؿ التعميمية. .4
تنظيـ الطػالب فػي مجمكعػات كبيػرة أك صػغيرة, لتحقيػؽ األىػداؼ التعميميػة بدرجػة عاليػة  .5

 مف اإلتقاف.
ا يعتمد عمى طبيعة األىػداؼ كالسػتراتيجيات كاألسػاليب التػي تحديد الكقت كتنظيمو, كىذ .6

 تستخدـ لتحقيؽ األىداؼ.
 , دراسة ذاتية(.حاسكبتحديد المكاف الذم سيتـ فيو التعمـ) غرفة الصؼ, معمؿ ال .7
 اختيار مصادر التعمـ المناسبة. .8
الػتعمـ )تقػكيـ تقكيـ أداء المتعمميف أثناء عمميػة الػتعمـ )تقػكيـ بنػائي(, أك فػي نيايػة عمميػة  .9

نيائي(؛ كذلؾ بيدؼ قيػاس مػدل تحقػؽ األىػداؼ, كالتأكػد مػف سػالمة اإلجػراءات السػابقة 
 بغرض التحسيف في حالة استعماؿ النمكذج مرة أخرل.

التغذية الراجعة, كىي عممية مستمرة تشير إلى مدل فعالية التعمـ مف جميع جكانبو, كمف  .10
 مف النمكذج.ثـ إجراء التغيير كالتعديؿ في أم مرحمة 
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 لتصم م التعم م المنظومي 1980( نموذج ج رالش وا  مي 1) رقم شكل

 
نتاج المواد والوحدات التعم م   (kemp)نموذج "كمب"  .2  : (1977) لتصم م وا 

-17:  1987يتككف ىذا النمكذج مف ثمانية عناصػر أك خطػكات رئيسػية )جيركلػد كمػب, 
 ( كىي كالتالي: 15

عميميػػػػػػة, ثػػػػػػػـ إعػػػػػػداد قػػػػػػكائـ بالمكضػػػػػػكعات الرئيسػػػػػػة التػػػػػػػي التعػػػػػػرؼ عمػػػػػػى الغايػػػػػػات الت .1
سػػػػػكؼ يػػػػػتـ تناكليػػػػػا مػػػػػف خػػػػػالؿ محتػػػػػكل المػػػػػادة الدراسػػػػػية, كتحديػػػػػد األىػػػػػداؼ العامػػػػػة 

 لتدريس كؿ مكضكع مف ىذه المكضكعات.
تحديػػػػػد خصػػػػػائص المتعممػػػػػيف الػػػػػذيف يسػػػػػتيدفيـ تصػػػػػميـ الخطػػػػػة التعميميػػػػػة مػػػػػف حيػػػػػث  .2

لخصػػػػػػائص األكاديميػػػػػػة كالجتماعيػػػػػػة قػػػػػػدراتيـ كحاجػػػػػػاتيـ كاىتمامػػػػػػاتيـ كغيرىػػػػػػا مػػػػػػف ا
 التي تميزىـ كمجمكعة كأفراد.

تحديػػػػػػد األىػػػػػػداؼ التعميميػػػػػػة المػػػػػػػراد أف يحققيػػػػػػا المتعممػػػػػػكف فػػػػػػػي صػػػػػػكرة نتػػػػػػائج تعمػػػػػػػـ  .3
 سمككية يمكف قياسيا كتقكيميا.

 تحديد محتكل المادة الدراسية التي ترتبط بكؿ مف األىداؼ التعميمية. .4
المتعممػػػػػػيف السػػػػػػابقة كمسػػػػػػتكاىـ المعرفػػػػػػي  إعػػػػػػداد قػػػػػػكائـ قيػػػػػػاس قبمػػػػػػي لتحديػػػػػػد خبػػػػػػرات .5

الحػػػػػالي عػػػػػـ المكضػػػػػكع أك المكضػػػػػكعات الدراسػػػػػية التػػػػػي سػػػػػكؼ يتناكليػػػػػا مػػػػػف خػػػػػالؿ 
 الخطة التعميمية.

اختيػػػػار نشػػػػاطات التعمػػػػيـ كالػػػػتعمـ ك المصػػػػادر ك الكسػػػػائؿ التعميميػػػػة التػػػػي سػػػػكؼ يػػػػتـ  .6
ىػػػػػداؼ مػػػػػف خالليػػػػػا كبكاسػػػػػطتيا تنػػػػػاكؿ المػػػػػادة الدراسػػػػػية بمػػػػػا يسػػػػػاعد عمػػػػػى تحقيػػػػػؽ األ

 التعميمية.
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تحديػػػػػػػػػػد اإلمكانػػػػػػػػػػات كالخػػػػػػػػػػدمات المسػػػػػػػػػػاندة مثػػػػػػػػػػؿ الميزانيػػػػػػػػػػة, األشػػػػػػػػػػخاص, جػػػػػػػػػػدكؿ  .7
الدراسػػػػػة, األجيػػػػػزة كاألدكات كغيرىػػػػػا مػػػػػف التسػػػػػييالت التعميميػػػػػة كالتنسػػػػػيؽ فيمػػػػػا بينيػػػػػا 

 بما يساعد عمى تنفيذ الخطة التعميمية.
سػػػػػتفادة مػػػػػف تقػػػػػكيـ تعمػػػػػـ المتعممػػػػػيف كمعرفػػػػػة مػػػػػدل تحقػػػػػيقيـ لألىػػػػػداؼ التعميميػػػػػة, كال .8

عػػػػػػػادة تقػػػػػػػكيـ أم خطػػػػػػػكة أك جانػػػػػػػب معػػػػػػػيف مػػػػػػػف  نتػػػػػػائج ىػػػػػػػذا التقػػػػػػػكيـ فػػػػػػػي مراجعػػػػػػػة كا 
 الخطة يحتاج إلى تحسيف.

 كالشكؿ التالي يكضح الخطكات التي يتككف منيا النمكذج كالعالقات فيما بينيا.

 
نتاج نموذج كمب لتصم م( 2شكل رقم )  .التعم م    والوحدات المواد وا 

 
 ( :1985لتصم م برام  التعم م والتدر ب ) نموذج "كمب" الشامل .3

(,  Kemp J.,1985: 11يتككف ىػذا النمػكذج مػف عشػرة مككنػات أك مكضػكعات فرعيػة )
 يمكف كصفيا بإيجاز عمى النحك التالي :

تقدير حاجات التعمـ لتصميـ برنامج تعميمي/تدريبي: بما فييا تحديد الغايات, كالمعكقات,  .1
 كاألكلكيات.

عات أك ميمات العمؿ المطمكب معالجتيا, ثـ تحديد األىداؼ العامة المناسبة اختيار المكضك  .2
 لممكضكعات كالميمات.
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 دراسة خصائص المتعمميف كالمتدربيف, كالتي ينبغي مراعاتيا أثناء التخطيط. .3
تحميؿ محتكل المكضكع: مف خالؿ القياـ بتحميؿ مككنات الميمة المرتبطة بالغايات كاألىداؼ  .4

 المحددة. 
 ع أىداؼ التعمـ/التدريب المطمكب تحقيقيا, في ضكء محتكل المكضكع كمككنات الميمة.كض .5
 تصميـ أنشطة التعميـ/التدريب المناسبة لتحقيؽ األىداؼ المحددة. .6
 اختيار المصادر التعميمية/التدريبية, التي تساند األنشطة. .7
 لتعميمية المنتجة.تعييف الخدمات المساندة المطمكبة لبناء كتنفيذ األنشطة كالمكاد ا .8
 تجييز أدكات التقكيـ لتقكيـ التعمـ كالبرنامج التعميمي/التدريبي. .9

تحديد مستكل استعداد المتعمميف أك المتدربيف لدراسة مكضكع البرنامج باستخداـ الختبار  .10
 القبمي.

 كالشكؿ التالي يكضح عناصر نمكذج كمب الشامؿ لتصميـ برامج التعميـ كالتدريب.

.برام  التعم م والتدر ب لتصم مالشامل نموذج كمب  (3)شكل رقم 
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تعممػػيف كالبيئػػة: كىػػك تحميػػؿ مػػكاٍز لمخطػػكة السػػابقة, كيتطمػػب ذلػػؾ التعػػرؼ إلػػى تحميػػؿ صػػفات الم .3
ميػػارات المتعممػػيف, كتفصػػيالتيـ, كاتجاىػػاتيـ, ككػػذلؾ تحديػػد خصػػائص المكقػػؼ التعميمػػي, كتكمػػف 
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أىميػػػة ىػػػذا اإلجػػػراء فػػػي ككنػػػو يشػػػكؿ المعمكمػػػات اليامػػػة لمخطػػػكات الالحقػػػة, كبخاصػػػة السػػػتراتيجية 
 التعميمية.

ىػػػداؼ األداء: بنػػػاء عمػػػى التحميػػػؿ التعميمػػػي, كتحديػػػد السػػػمكؾ القبمػػػي, يػػػتـ كتابػػػة عبػػػارات كتابػػػة أ .4
محددة عما يمكف أف يككف المتعممكف قادريف عمى فعمو عندما ينتيكف مف التعمـ, كيػتـ اشػتقاؽ ذلػؾ 

 مف الميارات التي تـ تحديدىا في عممية التحميؿ, إضافة إلى تحديد محكات اإلنجاز لكؿ ىدؼ.
ير أدكات التقدير: في ىذه الخطػكة تعػد تقػديرات مكازيػة ) أدكات قيػاس ( فػي ضػكء األىػداؼ تطك  .5

المحددة كبشكؿ متكاٍز معيا, بحيث تقيس ىذه  األدكات قػدرة المتعممػيف عمػى تحقيػؽ تمػؾ األىػداؼ, 
 مع التأكيد عمى الربط بيف نكع السمكؾ المكصكؼ في اليدؼ, كما تتطمبو أدكات القياس.

سػػتراتيجية التعميميػػة: كيػػتـ فػػي ىػػذه الخطػػكة كصػػؼ مػػا سػػيعرض عمػػى المػػتعمـ, ككيػػؼ تطػػكير ال .6
سػػيعرض, كفػػي أم تتػػابع, بحيػػث تتنػػاكؿ نشػػاطات مػػا قبػػؿ العػػرض كالمقدمػػة كاألىػػداؼ السػػمككية, 
كعػػرض المعمكمػػات كاألمثمػػة , كالمتابعػػة, كتػػزكد السػػتراتيجية التعميميػػة مصػػمـ التعمػػيـ بييكػػؿ مػػنظـ 

 مكسة التي يتـ تحديدىا خالؿ المراحؿ األكلى.لممخرجات المم
تطكير التعميـ كاختياره: كفييػا يػتـ اسػتخداـ السػتراتيجية التعميميػة إلنتػاج التعمػيـ, كيتضػمف دليػؿ  .7

المػػتعمـ, كدليػػؿ المعمػػـ, كالختبػػارات, كيػػتـ الػػربط بػػيف الكسػػائط المختػػارة, كاألىػػداؼ التعميميػػة بشػػكؿ 
مرغكب, كمدل تكافر المكاد التعميمية المناسبة كتطكير الخطػة الالزمػة دقيؽ, مف خالؿ نكع التعمـ ال

 لتفاعؿ الطمبة مع مكقؼ التعمـ. 
تصػميـ التقػكيـ البنػائي كتنفيػذه: بعػد النتيػاء مػف إعػداد الصػيغة المبدئيػة لمتعمػيـ, ينبغػي تقكيميػػا  .8

ـ فػػي تحسػػينيا, كىنػػاؾ مػػرات عديػػدة كبأشػػكاؿ مختمفػػة, لتحديػػد فعاليتيػػا, كجمػػع البيانػػات التػػي تسػػتخد
كاحػد, كتقػكيـ المجمكعػات الصػغيرة, كالتقػكيـ  -إلػى  -ثالثػة أنػكاع لمتقػكيـ البنػائي ىػي: تقػكيـ كاحػد 

الميػػػداني, ككػػػؿ نػػػكع مػػػف األنػػػكاع السػػػابقة يمػػػد المصػػػمـ بنػػػكع مختمػػػؼ مػػػف المعمكمػػػات التػػػي يمكػػػف 
 استخداميا في تحسيف البرنامج.

ة األخيرة في التصميـ, كىي أيضػا الخطػكة األكلػى فػي حالػة مراجعة التعميـ كتنقيحو: كىي الخطك  .9
تكػػرار الحمقػػة مػػػف جديػػد, كيػػػتـ فػػي ىػػػذه الخطػػكة تمخػػيص المعمكمػػػات كالبيانػػات التػػػي جمعػػت خػػػالؿ 
عمميات التقكيـ البنائي المختمفػة كمػف ثػـ تفسػيرىا, بطريقػة تيػدؼ إلػى تحديػد الخبػرات الصػعبة التػي 

 التعمـ, كذلؾ لكي يصبح التعميـ أكثر فعالية.كاجيت المتعمميف في تحقيؽ أىداؼ 
تنفيذ التقكيـ النيائي: بالرغـ مف أف ىذا التقكيـ نيائيُّ يستخدـ لمتأكػد مػف فاعميػة الػتعمـ, إل  .10

أنػػو لػػيس جػػزءان مػػف عمميػػة التصػػميـ فػػي ىػػذا النمػػكذج, حيػػث يػػرل صػػاحبا ىػػذا النمػػكذج أف عمميػػة 
ـ التعميمػػي, بػػؿ يقػػـك بيػػا مقػػـك مسػػتقؿ, لػػذا فػػإف ىػػذه التقػػكيـ النيػػائي ل تنػػدرج تحػػت ميػػاـ المصػػم

 العممية ليست جزءان متكامالن مف مككنات عممية التصميـ التعميمي. 
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كىكذا فإف الخطكات التسعة السابقة ىي أجزاء تمثؿ مدخؿ النظـ, يسػتخدميا الشػخص عنػد  .11
 تصميـ المكاد التعميمية.

 التعم م   والمود والت وك ري لتصم م المواد د ك نموذج( 4شكل رقم )

6 69916995

يعد ىذا النمكذج مف النماذج الشاممة التػي تشػتمؿ عمػى جميػع عمميػات التصػميـ كالتطػكير التعميمػي 
ك تصػميـ نظػـ الكسػائؿ كيصمح تطبيقو عمى كافة المستكيات بدءان مف تصميـ كسيمة تعميمية فردية أ

المتعػػػػددة المتكاممػػػػة التفاعميػػػػة, أك تصػػػػميـ المكاقػػػػؼ التعميميػػػػة أك الػػػػدركس كالكحػػػػدات الكبيػػػػرة حتػػػػى 
( كيتكػػكف ىػػذا النمػػكذج  255:  2003المقػػررات الدراسػػية بػػؿ كالمنػػاىج المدرسػػية أيضػػا)خميس , 

كفي ما يمي تكضيح ليذه  مف خمس مراحؿ ىي :التحميؿ, كالتصميـ, كالتطكير, كالتقكيـ كالستخداـ
 (  104: 2003المراحؿ ) خميس  , 
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 التعم مي  لمتصم م والتطو ر خم س عط   محمد نموذج (5) رقم شكل
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1  " "        

فرعية )خميس   ,  خطكات عمى يشتمؿ منيا أساسية, كؿ مراحؿ خمس مف النمكذج يتككف
 : التالي بالشكؿ مكضحة ىي كما (88: 2003

 .الوحدة أو لمدرس التعم م   المنظومات لتطو ر  الجزار نموذج (6) شكل رقم
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 تعدد رغـ بأنو القكؿ يمكف التعميمي لمتصميـ نماذج مف كدراستو عرضو سبؽ ما ضكء في
 بينيا, المشتركة الخصائصك  السمات مف بمجمكعة تتميز فإنيا التعميمي بالتصميـ الخاصة النماذج
 :التالية في الباحث مخصياأف ت يمكف ليا عامة مالمح كتشكؿ
 في عمييا السير ينبغي التي الخطكات تحديد خالؿ مف  التعميمية العممية تطكير إلى تيدؼ .1

 .أىدافيا تحقؽ أف ليا يضمف بما التعميمية المكاقؼ
 كاضحة مخططات مف تقدمو بما عميميةالت المكاقؼ في تحدث أف يمكف التي المشكالت تعالج .2

 .المختمفة المكاقؼ في إتباعو ينبغي لما
 .بينيا التفاعؿ يتـ ككيؼ التعميمي المكقؼ يتضمنيا التي المختمفة المككنات تكضح .3
 اإلعداد في عمميا التعميـ تكنكلكجيا كأخصائي المعمـ عمى ينبغي التي التكجييات تكضح .4

 .عميميةالت لممكاقؼ كالتقكيـ كالتنفيذ
 عف ليا التكجيو يتـ التي كالفرعية األساسية العمميات مف مجمكعة مف النماذج ىذه تتككف .5

 طريؽ عف أك الخطكات ترقيـ طريؽ عف كذلؾ النمكذج إلتباع المتبعة الخطكات طريؽ
 .التالية لمعمميات المكجية األسيـ

 تبعنا بينيا فيما تختمؼ يةالتعميم النماذج داخؿ المختمفة العمميات تنظـ مختمفة صيغ تكجد .6
 .نمكذج كؿ ىدؼ لطبيعة

ا أكثر نككف لكي لنا الفرصة تعطي .7  ينالو الذم الضمني التعميـ حكؿ دقة كأكثر كضكحن
 .ككؿ التعميـ مف التالميذ

 كثير في تتكرر نجدىا إذ التعميمية, المكاقؼ لتصميـ ضركرية اعتبارىا يمكف عمميات تكجد .8
 في تشير إنيا إل التعميمية النماذج في مسمياتيا في ختالؼا ىناؾ كاف كاف النماذج مف

 :النماذج معظـ في ظيكرىا تكرر التي العمميات تمؾ بيف كمف العمميات نفس إلى مجمميا
 المحتكل كتحميؿ كتحديد المتعمميف, خصائص كتحميؿ كتحديد التعميمية, األىداؼ تحديد

 التعميمية, األنشطة كتحديد الكسائؿ, كتحديد ـ,لمتعم المناسبة التدريس طرؽ كتحديد التعميمي,
 .الراجعة كالتغذية كالتقكيـ,

كقد اختارت الباحثة نمكذج كمب الشامؿ لبناء برنامج التدريب اللكتركني المقترح إلكساب 
مف النماذج المختبرة نمكذج كمب الشامؿ يعتبر ميارات تصميـ البرمجيات التعميمية كذلؾ ألنو 

كمف خالؿ مقرر التصميـ  التعميمي, فصكؿ دراسية في سيمنار التصميـ (4باره )حيث استغرؽ اخت
"كمب"ردكد الفعؿ عميو مف طالب كمية  التعميمي في كمية المجتمع بجامعة كلية ساف جكز, كتمقى
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(  Kemp J.,1985: 12) ,الصناعة التربية عمى كافة المستكيات كمف المتدربيف في مجاؿ
 ( حيث: 78: 2003,  كذج بالمركنة )خميسيتميز ىذا النم كذلؾك 
4 

3 

4 

5 

6 

  

 نظم إدارة التدر ب االلكتروني/  خامساً 

 المستمر كالتعميـ التدريب كتقييـ كمتابعة إدارة في لممساعدة صممت برامج عف عبارة كىي
دارة كالتدريب لمتخطيط استراتيجي حؿ تعتبر فيي لذا التعمـ أنشطة كجميع  كىذا التعمـ أكجو جميع كا 

 نظاـ في معنا تعمؿ تصبح بعضيا عف كمعزكلة منفصمة كانت التي التعميمية األنشطة جعؿسي
 (Hollowell,2011 :6) . التدريب  مستكل رفع في يسيـ مترابط

أف نظـ إدارة التدريب )أك ((Holmes, Gardner,  2006: 26-29 كؿ مف كيرل
 :انيةمج كأخرل تجارية برامج إلى تنقسـ التعميـ( اللكتركني 

 شركة تممكيا التي األنظمة كىي المممككة األنظمة  أحيانان  عمييا كيطمؽ: التجار   البرام  -أ
 بكرد بالؾ نظاـ مثؿ بترخيص إل باستخداميا تسمح كل بتطكيرىا كتقكـ  ربحية

Blackboard. 

 كل , مجانان  استخداميا يتـ التي األنظمة تمؾ ىي :(المصدر مفتوح ) المجان   البرام  -ة
 في المتخصصيف مف كثير مف كالتعديؿ لمتطكير تخضع أنيا كما , بيعيا جية ألم يحؽ
  . Moodle مككدؿ نظاـ مثؿ المجاؿ ىذا
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 اإللكتروني التعمم إدارة أنظم  مم زات: 

 مميزات نظاـ لكؿ فاف كأنكاعيا اللكتركني التعمـ إدارة أنظمة مف الكثير كجكد بسبب
 (:34: 2009, عاشكر) يمي كما عاـ بشكؿ مميزاتال ايجاز يمكف كلكف بو خاصة

 كتتبعو مفرداتو مع كالتعامؿ النظاـ تنصيب سيكلة . 
 كالطالب لممدرس مكجية مختمفة كمياـ تفاعمية بيئة تكفير . 
 الحديثة كالتقنية المعرفية المتطمبات كمالئمة التطكر عمى القدرة. 
 كالختبارات كالمصادر المنتديات مثؿ التعممية لمعممية داعمة نشاط كحدات عمى الحتكاء. 
 المتعددة الكسائط ك اللكتركني التعمـ ادكات مف كاسعة شريحة مع التعامؿ عمى النظاـ قدرة. 
 النترنت شبكات مع تعمؿ التي المساعدة البرمجيات مع كترابطيا الممفات تحميؿ سيكلة . 
 المعرفي كالشكؿ  لعمميا الشكؿ كمتنكعة لالستخداـ مسبقا معدة جاىزة قكالب كجكد . 
 كمختمفة متعددة نماذج ضمف اللكتركنية المقررات لعرض السميمة البرمجية البنية تكفير. 

 تم تطب قو خ ل التدر ب االلكتروني ليذه الدراس : يإدارة التعمم االلكتروني الذ نظام

 بري كالذم يعتفي تطبيؽ التدريب اللكتركن Moodleمكدؿ  لبرنامجالباحثة باستخداـ  قامت
 مف البرامج المجانية مفتكحة المصدر.

 أسس عمى صمـ المصدر مفتكح تعمـ إدارة نظاـ ىك:  Moodleإدارة التعمم االلكتروني  نظام
 شخصي بشكؿ استخدامو الممكف كمف الكتركنية تعميمية بيئة تكفير عمى المدربيف ليساعد تعميمية
 فإف تقنية ناحية مف أما, متدرب ألؼ 40000 تضـ جامعة يخدـ أف يمكف كما الفرد مستكل عمى
 :Hollowell Jason,2011 (MySQL) البيانات لقكاعد ك,  (PHP) لغة باستخداـ صمـ النظاـ

5)). 

 : Moodle مودل نظام مم زات

 :ؿنظاـ التعمـ مكد مميزات(  207:2007عقل،) يذكر

 .عاـ بشكؿ يميةالتعم بالعممية الصمة ذات المكاضيع فيو يناقش منتدل كجكد .1
 .اإللكتركني بالبريد إرساليا مف بدلن  لمكاجبات المعمـ تسميـ ميزة كجكد .2
 مع كالتكاصؿ الطالع مف المدرب تمكيف ككذلؾ الحية الدردشة غرؼ ميزة كجكد .3

 .المتدربيف
 .بالمحتكل الصمة ذات سابقنا أثيرت التي المكاضيع في البحث ميزة كجكد .4
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 يقـك أك التعميمي كالمستكل المياـ حسب بتككينيا المدرب قـكي مجمكعات تككيف ميزة كجكد .5
 .عشكائينا بتككينيا النظاـ

 كيقـك لمكقت تحديد بدكف أك كقت بتحديد إما لممتدربيف ذاتية اختبارات إنشاء ميزة كجكد .6
 المدرب يحددىا التي المعايير حسب أكتكماتيكينا الدرجات كتسجيؿ بالتصحيح النظاـ

 مع القصيرة اإلجابة ذات كاألسئمة كالخطأ الصح اختبارات أك الخيارات متعدد لختبارات
 كما بالمحتكل صمة ذات كركابط كشرح اإلجابات عمى تعقيب كضع مف المدرب تمكيف
 .الكتركنينا الختبارات تخص التي المميزات جميع لممدرب يكفر

 .شخصية إنترنت صفحات إنشاء مف المتدرب يمكف .7
 عف إل يتـ ل حيث لمنظاـ الدخكؿ كمنيا بالمشرؼ الخاصة ألدكاتا مف كبير عدد كجكد .8

 النظاـ يتيح كما مجمكعة, لكؿ مميزات منح ككذلؾ مركر كممة ك مستخدـ اسـ طريؽ
 .بالنظاـ أنفسيـ بتسجيؿ يقكمكا أف أك المتدربيف بتسجيؿ يقكمكا أف لممدربيف

 منو خركجو كحتى النظاـ عمى دخكلو بداية مف مكاف كؿ في المتدرب متابعة ميزة كجكد .9
 كؿ حكؿ خاصة مالحظات تدكيف إمكانية مع فيو مككثو زمف كحتى يدخؿ مرة كؿ في

 .خاص مكاف في متدرب
 فيو يتـ منتدل أك تماريف أك محتكل ء إنشا مف المدرب تمكف افتراضية قكالب ثالث كجكد .10

 .النقاش
 .تدربيفلمم المناسبة التعميـ طريقة انتقاء إمكانية المدرب منح .11

 :Moodleالرئ س   لبرنام  مودل  المكونات

 (132 :2009 عمى المككنات التالية: )عقؿ كاألشقر, Moodleبرنامج مكدؿ   يحتكم

 الطالب يقـك معينة ميمة الطالب مف طالبان  المعمـ : يعطي(Assignment)  المياـ كحدة .1
 ذلؾ بعد ككررد ركسكفتميك :مثؿ كاف تنسيؽ بأم المكقع عمى تحميميا ثـ كمف بتحضيرىا

 . (PowerPoint)  بكربكينت ميكركسكفت أك بتقييميا المعمـ يقـك
 إلكتركني كتاب شكؿ عمى تعميمية مكارد إنشاء إمكانية : تعطي  (Book)الكتاب كحدة .2

  .العادم الكتاب مككنات كؿ عمى يحتكم
 تقديـ يمكف خالليا مف حيث الفعاؿ النقاش إمكانية : تعطي(Forum)  المنتدل كحدة .3

 حكؿ كالمعمـ الطالب بيف ىادؼ نقاش خمؽ إلى تؤدم المنيج عف أسئمة أك ممخصات
 .الدراسي المنيج

 في المستخدمة لممصطمحات قكاميس عمؿ يمكف ىناؾ  (Glossary)المصطمحات كحدة .4
 قبؿ المعمـ يقيميا ثـ كمف المصطمحات تمؾ بكتابة الطالب تكميؼ يمكف كما المنيج
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 كبمجرد بالمصطمحات الخاصة التعاريؼ تكفير في تساعد الكحدة تمؾ .ىابظيكر  السماح
 عمى النقر كبمجرد بالتعريؼ آليان  المصطمح ذلؾ يربط مكضكع أم ضمف المصطمح كركد

 . (Popup Window) جديدة نافذة في التعريؼ يظير المصطمح
 المنيج رضتع صفحات عدة إنشاء إمكانية الكحدة ىذه تعطي  (Lesson) :الدرس كحدة .5

 السابقة أك التالية لمصفحة كرابط سؤاؿ إضافة يمكف صفحة كؿ نياية كفي منو جزئية أك
 .أخرل صفحة أم أك

 المنيج تزكيد منيا إمكانيات عدة الكحدة تمؾ : تعطي  (Resource) المكارد كحدة .6
 .الدراسي المنيج تدعـ التي اإللكتركنية المكارد بكؿ الدراسي,
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 المحور الثاني

 تصم م البرمج ات التعم م   ومعا  ر ميارات

 مقدم  :

اللكتركني, بؿ أف نجاح تمؾ البرامج  لمتعميـالبرمجيات التعميمية المبنة األساسية   تشكؿ
يعد نجاحا مستقال في حد ذاتو كيعتبر أحد أىـ استخدامات الحاسكب في التعميـ, كتكتفي بذلؾ 

لما تشكمو البرامج التعميمية مف أىمية تسد بيا ثغرا في   النجاح كثيران مف المؤسسات التعميمية
 العممية التعميمية.

مبرامج التعميمية أيضا مع ما تبذلو كثير مف المؤسسات األىداؼ األساسية ل كتتكافؽ
الدراسية. كبنظرة خاطفة إلى  راتيالدمج استخداـ الحاسكب في تدريس مقر  االتعميمية في خططي

في مناطؽ تربكية عده حكؿ  –تاريخ استخداـ البرامج التعميمية في تعميـ أك تدريب المتعمميف 
لتربكم كلقد كاف لذلؾ النقص أثره البالغ في عدـ استمرار نجد أنيا تفتقر إلى الحس ا  -العالـ

تتالحؽ  مكنجاح تمؾ البرامج بؿ أنيا أصبحت لدل بعض مف المتعمميف شأنيا شأف الكتاب الذ
بتكميؼ المتعمـ بتصفح شاشات  تعميميةصفحاتو كتتكارد معمكماتو كينتيي المطاؼ بتمؾ البرامج ال

درسي مف غير أف يجد المتعمـ اسمكبا تعميميا جديدان يختمؼ الحاسكب بدل مف صفحات الكتاب الم
 (.31: 2010عف تمؾ الطريقة التقميدية محدكدة التأثير )الحكلي,

 .وأنواعيا وأسال بياالتعم م   المحوسب  مفيوميا  أواًل / البرمج ات

 :المحوسب البرمج ات التعم م    مفيوم .1

 المكضكعات أحد إتقاف إلى الطالب تقكد بحيث ةفائق بعناية تصميميا تـ نقاط عدة مف "سمسمة 
)عبيد,  المحكسب" التعميمي البرنامج استخداـ في الطمبة بدء قبؿ األخطاء مف قدر بأقؿ

2001 :377). 

 بكاسطة كبرمجتيا تصميميا يتـ التي التعميمية المكاد تمؾ ىي" بأنيا ريا كأبك سالمة كيعرفيا 
 صغيرة أجزاء  إلى العمؿ تقسيـ مبدأ عمى إنتاجيا في دتعتم , دراسية مقررات لتككف الحاسكب
 .)265 :2002, ريا كأبك )سالمة "منطقيان  متتابعة

 قكاعد أك مفاىيـ تعميـ بيدؼ حاسكبال جياز عمى المصممة التعميمية الكحدات مف "مجمكعة 
 كعكالمكض مكضكعات, عدة مف التعميمي البرنامج كيتككف سميمة تربكية أسس كفؽ ميارات أك
 خالليا مف تعرض شاشات أك نكافذ عدة مف كالفقرة فقرات عدة مف كالدرس دركس عدة مف

 .235): 2002الحميد, " )عبدالمتعددة بالكسائط مدعمة التعميمية المكاد
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 "كتعتمد تعمميا, أجؿ مف الحاسكب بكاسطة كبرمجتيا إعدادىا يتـ التي التعميمية المكاد تمؾ ىي 
 ىذه تركز حيث كالتعزيز, الستجابة مبدأ عمى المبنية (سكنر (ةنظري عمى إعدادىا عممية
 أك المعمـ قبؿ مف إيجابي بتعزيز المتعمـ مف المستحبة الستجابة أىمية عمى النظرية

 .(415: 2003) الحيمة, "الحاسكب

 "حاسكبال خالؿ مف كتستخدـ تتيح التي اإلثارة أنماط متعددة اإللكتركنية البرامج تمؾ ىي 
 بمقررات  ترتبط محددة تعميمية أىداؼ لتحقيؽ المتعمميف إلى مباشرة التعمـ نقؿ أك التعميـ ةإلدار 

 .2003: 167))خميس,  "النظامي الرسمي تعميميـ مف كجزء معينة دراسية

 كالممارسات  األنشطة مف مجمكعة "أنو عمى التعميمي البرنامج2003 :115) ,الناشؼ) تعرفيا 
 إكسابو عمى األنشطة ىذه كتعمؿ , المعمـ كتكجيو إشراؼ تحت الطالب بيا يقـك التي العممية
 السميـ التفكير أساليب عمى تدريبو شأنيا مف التي كالتجاىات كالمفاىيـ كالمعمكمات الخبرات
 " كالكتشاؼ لمبحث تدفعو التي المشكالت كحؿ

 بكاسطة كبرمجتيا مياتصمي يتـ التي التعميمية المكاد تمؾ " بأنيا  8):2006 ,)ميدم يعرفيا 
 ىذه كتكفر التعمـ, عمى كقدرتو سرعتو حسب معيا التعامؿ المتعمـ يستطيع حيث الحاسكب
 مدعمة كحركة كنص كصكت صكرة مف المتعددة الكسائط ذات البدائؿ مف العديد البرمجيات
 ."الدراسي لممحتكل

 نقاط التال  :تعر فات لمبرمج   التعم م    مكننا استنتاج ال منسب   ماضوء  في

 البدائؿ اك الكسائط مف مجمكعة عف عبارة التعميمية البرمجيات أف عمى التعريفات أجمعت 
 اف كنالحظ لعرضيا الككمبيكتر تقنيات تستخدـ أنيا كما متكامؿ, كسيط إلنتاج معا دمجت
شار أ( كما شاشات(  أك فقرات أجزاء إلى العمؿ تقسيـ عمى تعتمد البرمجيات ىذه إعداد عممية
 .(2002) , عبد الحميد(2002), كسالمة كأبك ريا  (2002)الحيمة 

 ركز كؿ مف الناشؼ كعفانة عمى أنيا تشمؿ مجمكعة مف األنشطة كاألساليب كالخبرات. كما 

 :بأنيا الباحثة تعرفيا حيث التعميمية البرمجيات مفيـك استنباط يمكننا سبؽ كمما
 سميمة تربكية أسس كفؽ كمنظمة ترابطةم بطريقة بالحاسكب مصممة تعميمية كحدة"
 تقدـ المتنكعة التقكيـ كأساليب المتعددة كالكسائط كاألنشطة كالخبرات المعارؼ مف مجمكعة متضمنة

 ."محددة تعميمية أىداؼ لتحقيؽ كالتعزيز الستجابة مبدأ لممتعمـ في شكؿ مثيرات تعتمد عمى
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 التعم م   والوسائط المتعددة: البرمج ات
إطار الحديث عف مفيـك البرمجيات التعميمة المحكسبة فيجب الحديث عف عالقتيا كفي 

 التربكية الساحة شيدت الماضي القرف مف الثمانينات نياية معالكثيقة بمفيكـ الكسائط المتعددة, ف
 ,كالتعمـ التعميـ استراتيجيات في التنكع عمى تقـك التي البرمجيات إنتاج عمى التركيز ازدياد
مكاناتو الحاسكب تطكر تسارع مع التطكر في التعميمية البرمجيات رتكاستم  بداية شيدت حتى كا 

 أنيا في سابقاتيا عف تختمؼ التي المتعددة الكسائط برمجيات ظيكر القرف ذلؾ مف التسعينيات
 .التكامؿ سياؽ في المتحركة كالصكر بالصكت مصحكبة مكتكبة نصكص عمى تحتكم

  الثابتة الصكرة ك الصكت ك المكتكب النص بيف تجمع التي كبالحاس برمجيات عف أما ك
 تزامف ك تكامؿ في الكسائط ىذه تعرض حيث , األخرل الكسائط مف غيرىا ك الرسكـ ك كالمتحركة

 بيف التفاعؿ مف نكع خمؽ عمى القدرة ليا فإف المتعددة بالكسائط يعرؼ ما ىك ك البعض بعضيا مع
 بو تقدـ الذم التتابع في يتحكـ أف المتعمـ يستطيع ك معو امؿيتع الذم برمجيةال ك المتعمـ

 . (3: 2006)أبك كرد,  البرمجية خالؿ مف المعمكمات

 دركس مجمكعة أك درس عف عبارة المتعددة الكسائط ذات التعميمية البرمجية كتككف
 عمى ميميةالتع البرمجية تحتكم بحيث بمفرده تعمميا المتعمـ عمى يسيؿ بطريقة مصممة تعميمية
 كالتعميمات كاإلرشادات , الطالب لدل تحقيقيا المراد الخاصة السمككية األىداؼ , الدرس عنكاف
 البرمجية ليذه لممحتكيات كقائمة شاشاتيا بيف كالتنقؿ البرمجية في السير طريقة تبيف التي

 اإلجابات كتعزيز عة,الراج بالتغذية الطالب كتزكيد المناسبة, كالختبارات كالتطبيقات ,كالتدريبات
 عمييا يحصؿ التي العالمة تسجيؿ إمكانية مع الصكتية بالمؤثرات اك باأللفاظ سكاء الصحيحة
 بدكف حتى اك المعمـ إشراؼ تحت التعميمية البرمجية مف الستفادة الطالب فيستطيع. الطالب
 . (27 :2003, كآخراف )اليرش سكاء حد عمى كجكده

 المعمكمة معالجة صكر تعدد عمى المتعددة الكسائط ذات الحاسكب برمجيات تعتمدك 
 ىذه أف ىذا كمعنى , البرمجيات بيذه المكضكعات تقديـ طرؽ تنكع إلى يؤدم مما الكاحدة

 صيغة في مكضكعة  (…صكت, صكرة, لممحتكل )نص, متعددة قكالب بمثابة تعد البرمجيات
بطريقة  كتستخدـ المتطكرة, كقدراتو حاسكبال طريؽ عف كعرضيا كتخزينيا تصميميا يتـ رقمية

 تمكنو شاشة خالؿ مف البرمجية مع كاتصالو المتعمـ تفاعؿ ( كيتـ25:  2006تفاعمية )الطاىر,
 الشاشة ىذه محتكيات تعرؼ حيث كاأليقكنات, كالقكائـ الفأرة خالؿ مف كظائفيا مع التعامؿ مف
 مع بتفاعمية خاللو مف يتعامؿ ؼسك  ما ككؿ معينة لحظة في المتعمـ عمى يعرض ما كؿ بأنيا

 (.31 :2001عزمي,( البرمجية
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بيف المتعمـ  فاعميةالتعميمية خاصية الت رمجيةالباحثة أف الكسائط المتعددة تعطي الب كترل
كالبرمجية كالتي تعتبر أىـ ميزة مف مميزات البرمجيات التعميمية الجيدة, كلقد ساىمت شبكة 

الشبكة في جميع أنحاء العالـ مف  بيف مستخدمي تعددةلكسائط المالنترنت في تبادؿ جميع أنكاع ا
, كالمنتديات كالمدكنات كمكاقع التكاصؿ رممفات الفيديك كمشاركة الصك  مشاركةخالؿ مكاقع 

كجكجؿ بمص, باإلضافة إلى مكاقع البحث التي تتيح البحث  كيترالجتماعي مثؿ الفيس بكؾ كت
بجميع امتداداتيا كغيرىا الكثير مف المكاقع, كالتي تتيح تحميؿ  عمى جميع أنكاع الكسائط المتعددة

الكسائط المتعددة مجانان لجميع المسجميف في ىذه المكاقع كىذا كمو جعؿ الكسائط المتعددة كخاصة 
 الصكر متكفرة بشكؿ كبير عمى شبكة اإلنترنت.

 : المحوسب  التعم م   البرمج ات أسال ب .2

 في المتعمـ سير مسار لتحديد , معينة كخططان  إجراءات تتطمب التعميمية البرمجيات
 مرات عدد أك الخاطئة الطالب كإجابة , معنية لشركط طبقان  اإلجراءات بعض كتنفيذ , برمجيةال

 عمى يمكف التي األساليب مف العديد تكجد انو ىنا كنشير.برمجيةال مف الخركج أك اإلجابة تكرار
رشادىا فييا, كتحكـ المتعمـ مجية,البر  عمؿ لكيفية تصكر كضع أساسيا  كقبكؿ , لممتعمـ كا 

خراجيا بالصكرة المدخالت,  المكاد لبرمجة نظاميف ىناؾ التعميمية لمبرمجيات , كبالنسبةالمطمكبة كا 
 132-135) :  2006: , ربيع( يمي فيما سنكضحيما لممتعمـ كتقديميا الدراسية

 : الخط   البرمج ات أسموب - أ

 جميع يمـز فيك , بريس سكنر ببرنامج أحيانان  كيسمى تصميـ بأسالي أبسط مف كيعد
 عرض برمجيةال هىذ في يتـ حيث , برمجيةال في التعميمية الخطكات نفس في بالسير المتعمميف

 النتقاؿ ثـ , نصكص بشكؿ المكضكع عرض مف ابتداءن  , متسمسمة فقرات بشكؿ التعميمية المادة
 , الصعب إلى السيؿ مف متدرج بشكؿ كالمفاىيـ المعمكمات ـيقد أنو ذلؾ , متتابع بشكؿ بينيا
 مف بد ل معينان  مفيكمان  الطالب يستعمـ فمكي , (المادة )مدرس برمجيةال مصمـ يراه ما حسب
 كأمثمة معمكمات مف كذلؾ , الترتيب نفس كفي برمجيةال قررىات التي اإلجراءات بكؿ المركر

 .كتدريبات

 عممية أجزاء في التاـ التحكـ عمى القدرة ىك مف البرمجيات النكع ىذا مميزات أىـ كمف
 األخرل, التصميمات مف تعقيدان  أقؿ البرامج مف النكع ىذا لتصميـ التخطيط أف إلى باإلضافة التعمـ
 إضافة معمكمات يقدـ ل أنو حيث المتعمميف ألخطاء معالجتو عدـ ىك عميو يؤخذ ما أىـ أما

 .خطأال مصدر لتكضيح
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 : الي كم   أو المتفرع  البرمج ات أسموب - ب

 أك لمخمؼ الرجكع أك لألماـ التقدـ عمى المستخدـ قدرة ىك ةالمتفرع بالبرمجية يقصد
 أىـ مف برمجيةال في التفرع اختبارات كتعد , طمبو عمى بناءن  البرمجية في نقطة أية إلي الذىاب
 داخؿ التفرع إجراءات كتستخدـ  , ردمف تعمـ تقديـ عمى برمجيةال قدرة عمييا تعتمد التي العكامؿ

 مكضكع دراسة أك , البعدم الختيار إلى لمكصكؿ التدريبات بعض تخطي يراد عندما برمجيةال
 .األخرل بالمكضكعات المركر دكف

 برمجيةيسمح لممتعمـ بالتحكـ في ال وبأن ةالخطي برمجيةتميز عف الت ةالمتفرع برمجيةكال
البدائؿ كالسير في طرؽ مختمفة حسب اإلجابة التي يدلي بيا أك  حيث يتيح لممتعمـ مجمكعة مف

 تجاكز بعض الخيارات كىذا يعتمد عمى إجابة المتعمـ الصحيحة أك الخاطئة.

 التعميمية البرامج تصميـ في األفضؿ ىك المتفرعة البرامج أسمكب استخداـ الباحثة أف كترل
 المكضكعات اختيار طريؽ عف ةالتعميمي برمجيةال في التحكـ إمكانية لممتعمـ يتيح ألنو المحكسبة

مكانياتو كقدراتو مستكاه مع تتناسب التي  برمجيةقكـ التككذلؾ إيصالو إلى درجة اإلتقاف حيث  كا 
رشادات تكجييات بإعطاء  كيبقى القرار دائمان بيده. لممتعمـ كنصائح كا 

 التعم م   المحوسب  : مج اتالبر  أنواع .3

  :التعميمية فيما يمي البرمجيات أنكاع (455: 2001)الحيمة, يذكر

 :والممارس  التدر ب برمج ات - أ

 كىي التعميمية المادة لديو المتعمـ أف أساسان  تفترض ألنيا السـ بيذا البرامج ىذه سميت
 يتيح شيؽ بأسمكب المادة تعرض كلكف جديدة معمكمات تقدـ ل أنيا حيث مراجعتيا عمى تساعده
 راجعة تغذية يصاحبيا تكرارية كممارسة تمرينات ىي فالتدريبات , التعمـ سرعة في التحكـ لمطالب
 كتصبح العامة الميارات عف عبارة البرامج ىذه كمعظـ , التعميمية العممية في ميمان  دكران  تمعب كىي

 المستكيات ذات األنشطة متابعة عند يستخدمكنيا المتعمميف يجعؿ مما كبيرة بدرجة مألكفة المفاىيـ
 راجعة تغذية تقديـ الطالب, استجابة ,حاسكببال السؤاؿ تقديـ إلى البرامج ىذه كتستند , ياالعم
 . سمبية أك إيجابية سكاء حاسكببال

 :الخصوصي التدر س برمج ات  - ب

 تربكم بأسمكب المادة يعرض حيث المدرس بدكر تقـك ألنيا السـ بيذا البرامج ىذه تسمى
 العاـ المستكل مع لمتكيؼ قابمة كىي (Hypermedia) ةالفائق الكسائط نظاـ مستخدمة مشكؽ
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 في الفعمية المشاركة نحك المتعمـ دافعية زيادة إلى البرامج ىذه كتيدؼ , إدراكو كسرعة لمطالب
 األسمكب ىذا أف كما , حاسكبال مع المتعمـ يتفاعؿ حيث الذاتية قدراتو تالئـ التي التعمـ عممية
 أك الصحيحة الطالب استجابات عمى فقط تقتصر ل حيث فكريةال الراجعة التغذية إلى يستند

 .أخطائيـ كتصحيح لفيـ الطالب لمساعدة خاصة تعميمية مساعدة تقدـ كلكنيا الخاطئة

 : المحاكاة برمج ات - ت

 يساعد حيث حقيقية شبو صكرة في األصمي المكقؼ بياف التعميمية بالمحاكاة يقصد
 تمثيؿ في كغيرىا كصكر كمتحركة ثابتة كرسكمات ألكاف داثإح عمى المتعددة بإمكانياتو حاسكبال

 .الكاقع كتقميد كتجسيدىا األشياء تمؾ

 : التعم م   األلعاب برام  - ث

 لعبة شكؿ في تعد ألنيا السـ بيذا كسميت التعميمية حاسكبال برامج أنماط مف نمط ىي
 البرامج كىذه الدراسة كضكعم حكؿ تدكر أسئمة عف اإلجابة ىي فييا المسابقة شركط أف إل مسمية

 مف النكع كىذا , الطالب يعرفيا عممية مفاىيـ عمى فيو تركز ما بقدر جديدة معمكمات تقدـ ل
 تنطكم بما قكية دافعية ذات أنيا كما كالسميـ السريع التفكير ميارة الطالب لدل ُينمي  البرمجيات

 .عديدة تدريبية محاكلت مف عميو

 : المشك ت حل برمج ات - ج

 التفكير ميارات تنمية عمى الطالب تشجيع يتـ المشكالت حؿ برامج استخداـ خالؿ مف
 عمى تدريبات تقدـ التي األسئمة مف البرامج ىذه تككف حيث المشكالت حؿ كميارات المنطقي
 تتطمب التي المكاقؼ في البرامج مف النمط ىذا كيستخدـ كالتركيب, كالتحميؿ المتقدمة الميارات
 عف المشكالت كحؿ التفكير عمى الطالب قدرة تنمية عمى النمط ىذا كيساعد التعمـ رأث انتقاؿ
 .تفصيالتيا إلى كتجزئتيا تحميميا طريؽ

 : الكممات معالج  برمج ات - ح

 التالميذ تساعد حيث األكلى, الدراسية المرحؿ في التالميذ مع بنجاح البرامج ىذه تستخدـ
 مف عددان  تحقؽ كما الكتابة, ميارة تسيؿ فيي الكتابة في تكاجييـ التي المشكالت عمى التغمب في

 تسييؿ ,الكتابة مشكالت عمى التغمب في المساعدة اليجائية, األخطاء عمى التعرؼ منيا الفكائد
 .المناسبة الكممات اختيار في كالمساعدة المكضكع مراجعة

 



42 
 

 : الحوار   البرمج ات - خ

 في مساعدة ككسيمة حاسكبال تستخدـ التي طكرةكالمت الحديثة الطرؽ مف البرامج ىذه تعتبر
 الحالة ىذه في حاسكبفال , الطبيعية المغة باستخداـ حاسكبكال المتعمـ بيف التفاعؿ حيث التعميـ
 يقدـ كبعدىا , أخطاءه عمى بناءان  المتعمـ تكاجو التي المشكالت أك المشكمة مكقع بتحديد يقـك

  .الالـز لعالجا ككذلؾ , لو الالزمة الراجعة التغذية

ومراحل تطورىا  تأل ف البرمج ات التعم م   المحوسب  مفيوميا ومم زاتيا وأنواعيا برام ثان ًا / 
 .وبعض األمثم  عم يا

 :التعم م  تأل ف البرمج ات  برام مفيوم  .1

كيطمؽ يمكف استخداميا إلنتاج البرمجيات التعميمية  لتيا التصميـ برامجالعديد مف  ىناؾ
 حاسكببأنيا "برمجيات  ( 55: 2010 )مبارز كاسماعيؿ,عرفيا ت التأليؼ برامجعض عمييا الب

بو في  خاصألم شخص بأف يصمـ تطبيقاتو أك مشركعو ال محتتضمف عناصر سابقة البرمجة تس
كسائط متعددة تحكم رسكـ بيانية كصكر كأصكات كلقطات الفيديك كالرسـك  برمجيةصكرة  

 ."المتحركة باإلضافة إلى النص

خراجتعّرؼ بأنيا "مجمكعة برامج تكفر مجمكعة مف اآلليات كاإلمكانيات الالزمة إلنتاج ك  كما  ا 
 .(200:  2007مبارز, ك  سكيداف) "مشاريع الكسائط المتعددة

تعريفيا بأنيا األدكات كالبرامج التي تستخدـ في إنشاء محتكل تعميمي في شكؿ  كيمكف
 العديدك عمي شكؿ اسطكانات تعميمية كتتميز تمؾ البرامج بالكتركني يتـ عرضو عمي شبكة الكيب أ

مف المزايا منيا إنشاء صفحات الكيب كاألنشطة التعميمية كالختبارات كشاشات عرض المحتكم 
دراج كحدات تعميمية بج بيف  أنكاعيا ككذلؾ األنشطة التفاعمية التي تساعد في عممية التصاؿ ميعكا 

)مجمة التعميـ اللكتركني, العدد األكؿ, ةالتعميمي برمجيةالمتعمـ كال

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=16
8&sessionID=10). 

 التي  تضمنيا مصطمح أدوات تأل ف برمج ات الوسائط المتعددة: المعا  ر - أ

ليؼ يجب يتـ الحكـ عمى برنامج تأليؼ برمجيات الكسائط المتعددة أنو أحد أدكات التأ لكي
الخصائص أك المعايير التي تجعمو أحد أدكات تأليؼ برمجيات الكسائط  مفأف يتمتع بعدد 

 (  :80: 2010 )مبارز كاسماعيؿ, كىذه الخصائص ىي متعددةال
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 عمى تبسيط عممية التصميـ كالتنفيذ كجعميا سيمة. تعمؿ .1
ف مصادر أخرل كؿ الكسائط الممكنة لتكصيؿ المعنى سكاء عف طريؽ استدعائيا م تقدـ .2

 أك تصميميا باستخداـ أدكات التأليؼ.
 بالمركنة في الخركج إلى إحدل البرمجيات كالعكدة مرة أخرل تتميز .3
 داخؿ البرمجية بما يناسب المتعمـ. عبالقدرة عمى التفر  تتميز .4
 .المتعمـبالقدرة عمى التقاط كتخزيف استجابات  تتميز .5
ي يجد فييا المصمـ ما يناسبو مثؿ قياس معدؿ الثابتة كالمتغيرة كالت لكظائؼبعض ا تقدـ .6

 الستجابات الصحيحة لممستخدـ.

 :ب ن أدوات التأل ف وأدوات البرمج  االخت ف - ب

التأليؼ تختمؼ عف أدكات البرمجة حيث أف أدكات التأليؼ ل تتطمب معرفة جيده  أدكات
  . بمغات البرمجة بخالؼ أدكات البرمجة التي تتطمب إتقاف لغات البرمجة

داخؿ  تعميميكعرض المحتكم ال إنشاء كظيفتياالتأليؼ  فأدكات كظائؼمف حيث ال أما
نشاءالنظاـ  الكحدات التعميمية المختمفة  كاستيراد, ةالتعميمي برمجيةأنشطة تفاعمية بيف المتعمـ كال كا 

نشاءربط الكحدات التعميمية ببعضيا,  داـ إعادة استخ سييؿتلالقكالب لصفحات عرض المحتكم  كا 
نشاءالكحدات التعميمية  التعميمية بأشكاؿ  كحداتال كتصديرككسائؿ التقييـ المختمفة,  اتالختبار  كا 

 مختمفة.

 :التعم م    البرمج ات تأل فأدوات )برام (  مم زات .2

التعميمية بالعديد مف المزايا التي تميزىا  تعددةالم الكسائط برمجياتأدكات تأليؼ  تتمتع
ي جعمت عممية تأليؼ برمجية كسائط متعددة عممية سيمة التنفيذ كمف ىذه كتنفرد بيا كىي الت
 : المميزات ما يمي

 البرمجيات انتشاران. أكسع 
 قدرات عالية تسمح بتصميـ تطبيقات قكية بجيد ككقت كتكمفة أقؿ حيث إنيا تبسط  ذات

 عممية التصميـ كالتنفيذ كتجعميا سيمة.
 ة حيث يمكف ألم فرد لو دراية متكسطة بأسس البرمجة تحتاج إلى تعمـ لغة معينة لمبرمج ل

 أف يصمـ تطبيقان خاصان بو عف طريقيا.
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 كؿ الكسائط الممكنة )نصكص مكتكبة, مكسيقى أك مؤثرات صكتية أك لقطات  تقدـ
فيديك...( سكاء عف طريؽ استدعائيا مف مصادر أخرل أك تصميميا باستخداـ أداة التأليؼ 

 .ذاتيا

 , األكؿ العددللكتركني, التعميـ ا مجمة)
(http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=10&page=news&task=sho

w&id=168).: 

ـ في عناصر جيدة لمتحك سكميةالتأليؼ تقدـ كاجية ر  برامج جميعالباحثة أف  كترل
البرمجية باإلضافة إلى أدكات تصميـ إلضافة األزرار كالنصكص كالقكائـ كغيره مف العناصر 

بالتحكـ في كؿ جزئية  البرامجىذه  خدميكتتضمف تمؾ النظـ لغات برمجية قكية تسمح لمست
برامج البرمجية التعميمية كالمتعمـ, كلكف تطكر  بيفبالبرمجية كتحقيؽ قدر كبير مف التفاعمية 

تأليؼ برمجيات الكسائط المتعدة كالتي ل  تحتاج إلى  أنظمةتسمى  جياتلظيكر برم لأد يؼالتأل
 كلكجياكبيرة في البرمجة كىذا جعميا تناسب المعمميف كبخاصة معممي الحاسكب كالتكن خبرةامتالؾ 

 الذيف يعانكف مف ضعؼ في ميارات البرمجة لدييـ.

 ج ات الوسائط المتعددة:تأل ف برم (أدواتبرام  ) أنواع .3

كاألحداث  ائطالتأليؼ عمى أساس تتابع كتنظيـ عناصر الكس (أدكاتبرامج )أنكاع  تنقسـ
 إلى ثالث مجمكعات:

كيتـ  Card or Based Toolsتأليؼ تعتمد عمى أسمكب البطاقة أك الصفحة  أدكات- أ
بطاقات, كيتـ تنظيـ البرمجية في ىذه النكعية عمى ىيئة صفحات كتاب أك مجمكعة مف ال

 ,مع تكفير إمكانية التنقؿ إلى صفحة يريدىا المستخدـ ظـربط ىذه الصفحات بتتابع من
  Hyper Studio اليايبرستكديك برنامجتندرج تحت ىذا النكع  التيكمف أمثمة البرامج 

 .Tools Book كبرنامج

 تستخدـ, كىذه النظـ Icon Based Toolsتأليؼ تعتمد عمى أسمكب األيقكنات  أدكات- ب
لتنظيـ عناصر الكسائط المتعددة كعمميات التفاعؿ التي تتـ بيا كيتـ ذلؾ  Iconsاأليقكنات 

كمف البرامج التي تندرج تحت  ,مف خالؿ التدفؽ الذم يكضح مسار البرمجية كتفريعاتيا
 .Author Ware Professionalىذا النكع برنامج 

, كفييا يتـ تنظيـ عناصر الكسائط Time Based Toolsتعتمد عمى الزمف  تأليؼ أدكات- ت
المتعددة عمى أساس الزمف في تسمسؿ كتتابع منظـ, كيمّكف النتقاؿ إلى أم جزئية في ىذا 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=10&page=news&task=show&id=168
http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=10&page=news&task=show&id=168
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, مع إمكانية تكفير التفاعمية كالتحكـ المناسب, كمف البرامج التي تندرج ىذا النكع مسؿالتس
 .(200:  2007مبارز,  ك سكيداف) Macromedia Directorبرنامج 

التأليؼ تعتمد طرائؽ متنكعة في عممية تصميـ البرامج التعميمية  برمجياتالباحثة أف  كترل
البرمجيات تشترؾ في عممية النتقاؿ مف معمكمة إلى أخرل  ىذهىذا التنكع إل أف جميع  رغـك 

ت يسيؿ عممية النتقاؿ ىذه تعامؿ برمجيا كمماتشعيبي,  بأسمكبداخؿ البرنامج الذم يتـ تصميمو 
برامج (,  فنستطيع مف خالؿ فيديكالتي تككف بأشكاؿ مختمفة )صكرة, نص,  كماتالتأليؼ مع المعم

محتكل تعميمي متعدد  إلنشاءدمج العديد مف الكسائط الكسائط المتعددة  برمجيات تأليؼ
  .يمتاز بالجاذبية كتحفيز المتعمـ مف خالؿ التفاعؿ الذم يكّفره ليذا المتعمـ  الكسائط

 :تأل ف البرمج ات التعم م   برام  )أدوات( تطور مراحل .4

 إنتاج البرمجيات التعميمية كأساليبيا نجد أنيا مرت بعدة مراحؿبرامج  طكرإلى ت بالنظر
 :عمى النحك التالي (62: 2010, مبارز كاسماعيؿ)ذكرىا ت

عد المرحمة األكلى ككانت في بداية باستخداـ الحاسكب في عمميتي التعميـ حيث كانت ت-أ 
كلغة البيسؾ  Fortranلغات البرمجة مثؿ الفراتراف  باستخداـبرمجيات تعميمية متكاضعة 

basic  كلغة باسكاؿPascal  كلغة السيC-language  كالتي يتطمب استخداميا خبرات
الذم يصعب تكافره في معممي المكاد باإلضافة إلى افتقار ىذه المغات إلى  ركاسعة األم

نتاج برامج تقدـ المادة العممية بصكرة جيدة مما أدل إلى إىدار الكثير مف اإلمكانات الفنية إل
تنفيذ  عندالمبرمجة باإلضافة إلى البطء الشديد  دركسالجيد كالكقت في سبيؿ إنتاج بعض ال

 ىذه الدركس.

بيا بعض  Authoring  Languagesالثانية كالتي ظير فييا لغات تأليؼ خاصة  المرحمة-ب 
 Pilotكلغة  Platoتتيح لممستخدـ تصميـ الدركس التعميمية مثؿ لغة  تيال نياتاإلمكا

)أيو بي إؿ(. كرغـ مزايا تمؾ المغات عف لغات البرمجة العامة إل أنيا  APL)بايمكت( كلغة 
 لـ تعِؼ المؤلؼ مف ميمة البرمجة لكي يركز عمى الجانب التعميمي كالتربكم.

 Course Authoring Systemتأليؼ المقررات  بظيكر نظـ تبطتالثالثة كالتي ار  المرحمة-ج 
كالتي تحتاج مف المؤلؼ أم خبرة في البرمجة حيث يقكـ النظاـ بمساعدة المؤلؼ عمى إنتاج 
البرمجيات التعميمية بالمكاصفات التي يصنعيا ليركز عمى دقة انتقاء المادة التعميمية كأسمكب 

ىذه  مةكتمبية الغايات التربكية كمف أمث يةككيفية تحقيؽ األىداؼ التعميم كتنظيمياعرضيا 
 .Mac Prof Authoring, Talktutor, The Educator, Authorityالنظـ 
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يسمى بأنظمة تأليؼ برمجيات الكسائط المتعدة  احيث ظير أخيران م رابعةال المرحمة-د 
Multimedia authoring Systems  كالتي تتيح لمنتجي المقررات الدراسية المبرمجة

المختمفة كالفيديك كأجيزة تشغيؿ أسطكانات الميزر  كاألصكات  دةادة مف الكسائط المتعدالستف
كالصكر الثابتة كالمتحركة كدمج العديد مف المشاىد كالمكاقؼ بالبرمجيات المستيدفة. كتتميز 
ىذه األنظمة عف سابقتيا بأنيا مزكدة باستراتيجيات كاختيارات كأدكات خاصة لمتصميـ 

مف إعداد  لمنفذيفمر الذم يسمح بمركنة كبيرة أثناء مرحمة التنفيذ تمكف المؤلفيف كاالتعميمي األ
 كسميت(, 279: 2002الدرس كفقان لممعايير التربكية دكف خبرة كبيرة في البرمجة )الفار,

بأدكات تأليؼ المحتكل التعميمي كىذا المحتكل قد يككف في صكرة مقررات دراسية أك مكديكلت 
 يرة أك دركس إلكتركنية مدعكمة بجميع الكسائط المتعددة بكافة أنكاعيا كأشكاليا.تعميمية صغ

 عمى برام  تأل ف البرمج ات التعم م   )برمج ات الوسائط المتعددة(: أمثم  .5

( بعض برامج تأليؼ تقدـ جميع النظـ اآلتية كاجية 284-281: 2002 )الفار, يذكر
اإلضافة إلى أدكات تصميـ إلضافة األزرار كالنصكص رسكمية جيدة لمتحكـ في مكاضع الكسائط ب

تمؾ النظـ لغات برمجة قكية تسمح لممنفذ بالتحكـ  كتتضمفكأنكاع األىداؼ المختمفة.  القكائـك 
 كمفأخرل  ببرامجالدقيؽ, كالقياـ بالحسابات, كقبكؿ ما يدخمو المتعمـ كالتعامؿ معو, بؿ كالربط 

 :التالية البرامج عمييا األمثمة
 Microsoft Visual Basic, Knowledge Presenter Professional , 

Macromedia family (Authorware, Director, Tool book,  Flash) , Camtasia 

Studio, Test Pilot , Pop Quiz , Power point.

 مف التعقيد كلكف قد تـ عالباحثة أف برامج التأليؼ تعتمد عمى لغات برمجة فييا نك  كترل
تعتمد عمى  أدكات تأليؼ برمجيات الكسائط المتعددةب تطكير حـز كبيئات جديدة متميزة تعرؼ

ذات إلنتاج البرمجيات التعميمية  لممعمميفصممت خصيصان  , كقدتصميـ الدركس اللكتركنية
 البرامج ىذه أحد عف الحديث كسيتـكىذه نبذة مختصرة عف بعض ىذه البرامج الكسائط المتعددة 

 .Course  Lab لب ككرس برنامج كىك الدراسة ىذه في الباحثة استخدمتو حيث صيؿبالتف
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 برام  تأل ف برمج ات الوسائط المتعددة :(6جدول رقم )

 هويساتَ اسنالبرًبهج م
تجبريأم

 هجبًً

الووقع

اإللكتروًً

 للبرًبهج

1.  

Course Lab 

 

 ٚزًزغثزَبيظcourse lab نخظبئضانًزقذيخٔانزٙثبنؼذٚذيٍانًشاٚبٔا

رغؼميُّثٛئخيضبنٛخنزأنٛفانًظبدرانزؼهًٛٛخٔرظًٛىانذرٔصاإلنكززَٔٛخ.

حٛشأَّيشٔدثزقُٛبدإلَشبءااليزحبَبدٔاالخزجبراداالنكززَٔٛخٔانًحبكبح

نزظٓٛمSCORMٔاألنؼبةانجظٛطخيغئيكبَٛخرظذٚزْبثبنظٛغانًخزهفخنـ

ارحانًحزٕٖانزؼهًٛٙ،إلَشبءدرٔصانكززَٔٛخرفبػهٛخديغٓبداخمأَظًخاد

يٍخالل أٔ يذيغخ ػهٗاططٕاَخ ثؼذح َشزْب حٛشَظزطٛغ  انغٕدح ػبنٛخ

 .(LMS)يٕقغاالَززَذأٔيٍأَظًخئدارحانزؼهىاالنكززَٔٙ

االطذاراد

انًزقذيخيُّ

ركٌٕرغبرٚخ

ثًُٛب

االطذاراد

األقذويغبَٛخ

يضماطذار

 انًغب2.4َٙ

www.course

lab.com 

2.  
Raptivity 

 

 انجزَبيظ ئنًٗٚكٍيٍخاللْذا ئَشبءيحزٕٖرؼهًٛٙرفبػهٙٔئضبفزّ

 .يحزٕٖرؼهىانكززَٔٙرىئَشبؤِيٍخاللأداحرأنٛفأخزٖثظزػخٔطٕٓنخ

 ٙرحزٕ٘ػهٗأفضمانزذرٚجبدف ٔٚحزٕ٘ػهٗيكزجخرفبػهٛخيجُٛخيظجقبً

انزؼ انزظًٛى يغبل ئنٗيهففالشٙ هًٛٙ، ًٚكٍرحٕٚهّ انزفبػم ئَشبء ٔثؼذ

 االنكززَٔٙ انزؼهى أدٔاد يٍ انًئبد ْذا(LMS)ُٚبطت ٔٚذػى ،

نجهٕوانجزَبيظ ًٚٛشِػٍغٛزِيٍانجزايظَظزٚبدانزؼهى يب أَّْٔذا كًب

 ٚذػىانهغخانؼزثٛخ

يٍانجزايظ

ٔنّانزغبرٚخ

َظخخ

 رغزٚجٛخ

 

http://www.r

aptivity.com

/ 

3.  
Leclora 

 

 أٌأداح ًٔٚكٍ انُشز، طٓهخ اإلَشبء، طٓهخ االطزخذاو، طٓهخ رأنٛف

انفٛذٕٚ، )انُظٕص، انًزؼذدح انٕطبئظ يٍ انًخزهفخ األَٕاع انذرص ٚزضًٍ

ٔرغ ئضبفزٓب ٚزى طٕٓنخ ٔثكم انًزحزكخ(، انظٕر انظٕد، ٛٛزانظٕر،

 .خظبئظٓب

 انذرٔصكأَٓبكزبة،ثحٛشًٚكٍرقظًٛٓبئنٗفظٕلٔكمفظمرظًٛى

 . IPhon ٚحٕ٘يغًٕػخيٍانظفحبديغئيكبَٛخانُشزػهٗعٓبس

ٔنّ رغبر٘

َظخخ

 رغزٚجٛخ

http://lectora

.com/e-

learning-

software 

4.  
lecture 

marke2 

 

رظبػذفٙئَشبءانذرٔصانزفبػهٛخٔاألَشطخانزًٙٚكٍَشزْبثظٕٓنخثطزق

.ٔثكميزَٔخ   SCORM  يخزهفخ

انُظٕص إلضبفخ أٔ ئثذاػٛخ نًشبرٚغ انجزَبيظ ْذا اطزخذاو ًٚكٍ ٔ

 .ٔانزظًًٛبدئنٗطٕرأخزٖ

يٍانجزايظ

انزغبرٚخٔنّ

َظخخ

 رغزٚجٛخ

http://www.l

ecturemaker

.com 

 

5.  
Articulate 

 

 :ٔيَُّظخزٍْٕٛٔاحذثزايظانزظًٛىانزؼهًٛٙ

 articulate engageثٓبرأنٛفانًحزٕٖانزؼهًٛٙ:ٚزى

   انهغخانؼزثٛخالٚذػىٔنكُّثشكميجظظٔػزضّ

 Storylineهًٛٙٔػزضّػهٗشكمرأنٛفانًحزٕٖانزؼثٕاططزّ:ٚزى

ٔٚحزٕ٘ػهٗشخظٛبدًٔٚكٍَشزانًحزٕٖػهٗاعٓشحقظخ

انزظًٛىفٙرظغٛمانشبشخٔانًحبضزح،ًٔٚكُُبكًبًٚكُُبٔاألٚجبداألٚفٌٕ

ٔػًميغًٕػخيٍاألطئهخٔػًميإصزادنهكبئُبدطجقبدنُفضانشزٚحخ

 انهغخانؼزثٛخْذِانُظخخٔرذػى

يٍانجزايظ

ٔنّزغبرٚخان

َظخخ

 رغزٚجٛخ

http://www.

articulate.co

m/products/s

toryline-

overview.ph

p 

 

6.  
Knowledge 

Presenter 

 

نهزؼهٛىاإلنكززَٔٙ،ٔثزايظ SCORM ئَشبءانذرٔصانزفبػهٛخانًزٕافقخيغ

انًحبكبحٔاالخزجبراد،ٔانؼزٔعانزقذًٚٛخيزؼذدحانٕطبئظ،حٛشالٚحزبط

 .ئنٗرؼهىنغخثزيغخٔالٚزطهتأ٘ئضبفبد

،أٔ كًبًٚكُكانجزَبيظيٍئَشبءانًحزٕٖٔرشغٛهّيٍخاللشجكخاإلَززَذ

.EXE يحهٛبً،أٔكًهفرُفٛذ٘

 http://www.

knowledgep

resenter.com

/assets/home

.htm 

 

 (ـ 4:53, 2008, اغسطس  10التعميـ,  نكلكجيا)مدكنة تك
http://hoba201050.arabblogs.com/archive/2008/8/644368.html)) 

http://www.raptivity.com/
http://www.raptivity.com/
http://www.raptivity.com/
http://lectora.com/e-learning-software
http://lectora.com/e-learning-software
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http://lectora.com/e-learning-software
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 إكسابفي  Course Labككرس لب  أليؼالت باستخداـ برنامج الباحثة قامتكقد 
 لبرنامجميارات تصميـ البرمجيات لمطالبات المعممات بالجامعة السالمية كفيما يمي تعريؼ با

 كمميزاتو:

  الكورس الب  برنام (Course Lab): 

أدكات تأليؼ المصادر التعميمية باختالؼ اليدؼ المحدد ليا. فيناؾ أدكات تعمؿ  تختمؼ
أحد أقكل األدكات  ىك, ك المجاني  (Course Lab)صة كمف أمثمتيا برنامج بمحرراتيا الخا

 المقررات الدراسية, طكر ىذا البرنامج مف شركة كيب سكفت في ركسيا يرالمستخدمة في تحر 
websoft.ru ,  المكقع الرسمي لمنظاـ ىكwww.courselab.com.  

بإنشاء األنشطة كالبرامج كنشرىا عمى شبكة النترنت, كما  Course Labبرنامج  يسمح
عمى الحاسكب, كمحتكل التعمـ اللكتركني التفاعمي  القائـيسمح بتطبيؽ برامج المحاكاة, كالتدريب  

, قكم كسيؿ الستخداـ إلنش المكاد التعميمية التفاعمية )دكرات التعمـ  اءكفؽ معيار سككـر
إللكتركني( كجعميا متاحة لالستخداـ عمى شبكة اإلنترنت, في نظاـ التعمـ عف بعد, أك مف خالؿ ا

 .األقراص المدمجة أك غيرىا مف كسائؿ الميديا

 

 (Course Lab)والمم زات الرئ س   لمبرنام   السمات

 كالتالي: كىيالعديد مف السمات التي يتميز بيا برنامج الككرس  يكجد

 المكاد التدريبية.كتحرير  إنشاء .1
 . SCORM 2004في نظاـِ إدارِة التعّمـ, الذم يدعـ المعيار  النشر .2
 .أم لغة برمجية أخرل أك html يتطمب معرفة المستخدـ بمغة ل .3
 (.تكاممةعمى بناء اختبار داخؿ النمكذج )تصميـ بيئة امتحانات م القدرة .4
 .يدبناء المكاد التعميمية مف دكف أم تعق تسيؿ تشخصيا كجكد .5
 .كاجية مفتكحة تسيؿ استخداـ مكتبة الكائنات كجكد .6
 .بعدة أنكاع, كغير ذلؾ يكإضافة الكسائط مف: فالش, جافا, الفيد إمكانية .7
 .المحتكل التعميمي داخؿ  (PowerPoint)استيراد عركض تقديمية إمكانية .8
 .المتحركة بشكؿ مباشر سكـمف خاللو إنتاج أعماؿ تفاعمية تقكـ عمى الر  يمكف .9

يحتاج إلى برامج الجافا لمتعامؿ مع النظاـ أك  ل, ك العمؿبناؤه بطريقة بسيطة لكصؼ  ـت .10
 .تشغيؿ المخرجات

http://www.courselab.com/
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كظائؼ تشغيؿ  ءبسيطة في الجافا سكريبت يمكنؾ تقديـ سمات جديدة لمكائنات كبنا بخبرة .11
 .جديدة خاصة بؾ

دة استعماؿ كائف كالقدرة عمى إعا لمباشرمجمكعة مف القكالب الجاىزة لالستعماؿ ا يتضمف .12
 .تـ إدراجو في أحد النماذج

 .بناء أم مقرر عمى استخداـ مجمكعة مف األغراض المكجية يعتمد .13
, Moodleمثؿ   : لتعمـمع مختمؼ أنظمة إدارة ا يتكافؽالتعمـ حيث  ةمع نظاـ إدار  التكافؽ .14

Blackboard  ,Oracle iLearning  ,IBM Learning Space ,SAP eLearning 
Solution  ,IBM Lotus Workplace Collaborative Learning. 

www.elearning-arab-academy.com/free-tools/516--course-lab-.html 
أيار/مايك  09, األربعاء Farah Mustafa :الكاتب)األكاديمية العربية لمتعميـ اللكتركني, 

2012 ,00:08) 

  برنام  الكورس الب لماذا  عتبرCourse Lab فضل الستخدامو في ب دنا العرب  ؟ىو األ 

المحتكل التعميمي األفضؿ استخدامان لدل  لتأليؼ Courselab برنامج ككرس لب يعتبر
ي تأليؼ المحتكل الرقمي أدكات كثيرة كميزات ف ؾ, حيث يمتمجيات التعميمية في الدكؿ العربيةال

يتو عامة كلكف لكف نظاـ خصكص , كل شؾ أف أغمب برامج تأليؼ المحتكل تشترؾ بميزاتالتفاعمي
مكانيات يتميز بيا عف غيره , كلكف برنامج ككرس لب يمتمؾ عدة مبررات تدعك لستخدامو في كا 

 : لعدة أسباب ىي  عربيةبالدنا ال

 فتزلييا بكؿ سيكلة بدك  يمكف Courselab 2.4 الككرس لب يحتكم نسخة مجانية  برنامج .1
ـ جدا لتعميمو عمى جميع أعضاء الييئة التدريسية اك أم تكاليؼ مدل الحياة كىذا عامؿ ىا

 .يفكلعدد ل نيائي مف المستخدم يةالمعمميف لستخدامو عمى أجيزتيـ الشخص

معظـ األدكات كالميزات التي يتممكيا أم منتج آخر لتأليؼ المحتكل كلكف الفرؽ اف  يمتمؾ .2
تو قريبو جدا مف نظاـ الككرس لب يتميز بالسيكلة كالبساطة في الستخداـ حيث كاجي

لدل جميع المعمميف كبالتي لف يجدكا صعكبة كبيرة في استخداـ  ان معركف باتالبكربركنت الذم 
لب لتحكيؿ مقرراتيـ التقميدية إلى مقررات أك برمجيات الكتركنية تفاعمية  ككرسنظاـ مثؿ ال

 .التعميمي التفاعمي كلتدعـ المعايير العالمية في تأليؼ المحت

سالمية لبناء السيناريك التعميمي التفاعمي كيمكف التعامؿ معيا عف  يحتكم .3 شخصيات عربية كا 
 طريؽ اإلجراء كالحدث )برمجتيا باستخداـ األككاد الجاىزة(.
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  (Help file). المغة العربية بشكؿ كامؿ باإلضافة إلى التعريب الكامؿ لممفات المساعدة يدعـ .4

أدكات جديدة متقدمة مثؿ محرؾ Courselab 2.6 لب النسخة الجديدة مف الككرس  تحتكم  .5
البيانية  الرسكـالبحث عف نص في المحتكل التعميمي المصمـ, كالقامكس, ك أدكات جديدة في 

 .كأدكات جديدة في طريقة العرض التفاعمي ك القكائـ التفاعمية 

 ,SCORM 1.2 ,التكامؿ مع جميع أنظمة إدارة التعمـ كنشر المحتكل كفؽ عدة معايير .6

AICC RUN) FROM CD, SCORM 2004) 

  سبب اخت ار الباحث  لبرنام  التأل ف الكورس البCourse Lab : 

 التأليؼ برنامجأف مبررات استخداميا لالباحثة ترل  في ضكء ما سبؽ ذكره مف مميزات
Course Lab في إكساب ميارات تصميـ البرمجيات التعميمية تتمخص فيما يمي: 

 اسكبخصائص الفئة المستيدفة: حيث أف الطالبات معممات التكنكلكجيا كالح بيناس البرنامج-أ
كالصكت كالصكر كالفيديك  المختمفةالكسائط المتعددة  تصميـفي  اتيدرسف بالجامعة مساق

ميارات تصميـ البرمجيات التعميمية  إكسابكالفالش كغيرىا كىذه البرامج جميعيا تساعد في 
ـ تجد برنامج تأليؼ )مثؿ ككرس لب( يدمجيا جميعان لتحقيؽ اليدؼ إل أنيا غير كافية إذا ل
 إلى اإللماـ بمغات البرمجة المعقدة. الحاجةالمراد مف تصميميا دكف 

إدارة التعمـ مكدؿ  ـفإف أىـ ميزة مف مميزات برنامج الككرس لب ىي تكافقو مع نظا كذلؾ-ة
moodle حثة ىذه الميزة في رفع البرمجيات الذم تتيحو الجامعة لمطمبة حيث استخدمت البا

 مف خاللو. مشاىدتياالمصممة باستخداـ المكدؿ الجامعي لتتيح لمطالبات 
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الككرس لب لمطالبات خالؿ التدريب اللكتركني  برنامجعرض نماذج مصممة باستخداـ -ط
كدؿ بحيث تتكافؽ مع برنامج الم التعميمية ككذلؾ تدريب الطالبات عمى كيفية تصميـ البرمجيات

 منيا.  لالستفادةرفعيا عميو ك 

المزاكجة, إكماؿ الفراغ  ,الختبارات كالتماريف بجميع أنكاعيا ) الختيار مف متعدد تصميـ .7
ظيارىا لم ذلؾبنص أك أرقاـ, الصكاب كالخطأ, الترتيب( ك  متعمـتصميـ نتيجة الختبار كا 

خالؿ شخصية تعميمية تعطي  كتصميـ التغذية الراجعة المناسبة صكتية أك نصية أك حركية مف
  ايماءات لممتعمـ أثناء تفاعمو مع األسئمة.

احتكائو عمى مجمكعة مف الشخصيات التعميمية التي يمكف استخداميا في تصميـ حكار  كذلؾ .8
تعميمي ىادؼ أك مسرحية تعميمية يمكف تكظيفيا بشكؿ مناسب خالؿ البرمجية, أك استخداـ 

مـ خالؿ تعممو لمبرمجية إلرشاده كتكجييو أثناء تعممو كما إحدل ىذه الشخصيات لتصحب المتع
 في الصكرة.

 
تجمو مف برامج التأليؼ الفعالة مف مميزات برنامج الككرس لب  ان كجكد ميزة ىامة جد كذلؾ-د

كيمكف تكضيح ىذه الميزة التعميمية  ةىي تصميـ الختبارات كفؽ األىداؼ التعميمية لمبرمجي
جمالي الدرجات الكمية التي حصؿ مف خالؿ الصكرة التالي ة التي تكضح عدد مف األىداؼ كا 

  :الختبارعمييا المتعمـ في 
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مع معايير تصميـ  يميااحتكاء البرنامج عمى مجمكعة مف القكالب التي تتكافؽ في تصم كذلؾ-ِ
شاشة اإلبحار كالنكافذ كالتقسيـ الكظيفي لم دكاتالبرمجيات التعميمية الجيدة مف حيث األلكاف كأ

كثبات أزرار التفاعؿ كغيرىا الكثير, كذلؾ يمكف تغيير ألكانيا كمحتكياتيا كتعديميا كالتحكـ فييا 
 المراد تصميميا. البرمجيةبرمجيان بما يناسب 

 تصميـ محاكاة ألحد برامج الحاسكب كتصكير حركة مؤشر الفأرة كما في الصكرة. خاصية-ٔ

 
 : م   المحوسب ميارات تصم م البرمج ات التعمثالثًا / 

 :الميارات مفيوم .1
 :لبعض تعريفات الميارة كسنتعرض الميارة مفيـك حكؿ التربكية األدبيات في اآلراء تتعدد

 لفظيا يككف كقد معرفة عف يعبر الذم المتقف ( بأنيا "األداء342: 1997عجيز ) عرفيا
 ".عقميا اك حركيا اك

عمى أداء األعماؿ بكفاءة أكبر مف ( بأنيا " قدرة الفرد 47: 2001البكرم ) كيعرفيا
 المعتاد"

 عمى تيسر اإلتقاف درجة إلى بالعمؿ الكصكؿ" ( بأنيا456: 1998) راشد كيعرفيا
 كتالفي األماف تحقيؽ مع جيد مف يمكف ما كبأقؿ كقت مف يمكف ما اقؿ في أدائيا صاحبيا
 ". كاألخطار األضرار

 )إتقاف( بدقة منو المطمكب العمؿعمى أداء  دالفر  قدرة"بأنيا  (62: 2002 )اليكيدميعّرفيا 
 ".ممكف جيد كبأقؿ كسرعة

تقاف كدقة بسرعة كاألنشطة المياـ انجاز عمى "القدرة  بأنيا (7: 2005) حسف يايعرفك   ".كا 
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 كاإلتقاف السرعة مف عالية بدرجة ما عمؿ عمى الفرد قدرة"( 53 :2007) عابد يعرفياك 
 ".عقميا اك كياحر  اك لفظيا العمؿ ىذا يككف كقد

( "أف يؤدم اإلنساف أم عمؿ بدقة كسرعة كفيـ, 215: 2001المقاني كمحمد ) كيعرفيا
 ألف فيـ النساف لطبيعة العمؿ الذم يقكـ بو يساعده عمى القياـ بعممو بسرعة كدقة.

 جاء كما طبيعتو تحديد دكف عاـ بشكؿ عمؿ بأنيا الميارة عف التعريفات بعض تحدثت 
ككاف  , الحركية القدرة أم كاألنشطة المياـ في حسف حصرىا بينما كراشد, كيدمالي تعريؼ في

 .لفظي أك حركي اك عقمي عمؿ تككف اف يمكف الميارة اف حدد حيث كضكحا أكثر عجيز تعريؼ

تقاف بسرعة النجاز تعني الميارة اف في اشتركت التعريفات أف إلى الباحثة كتشير  كا 
 ىذه كانت كسكاء الميارة لكتساب ضركرم متطمب المعرفة أف ىنا بالذكر الجدير كمفكسيكلة, 
تقاف. ببراعة, عممو الفرد يؤدم حتى المعرفة تسبقيا أف لبد عقمية اك حركية اك لفظية الميارة  كا 

 المعرفي الجانب :جانييف مف قياسيا يمكف الميارة أف  (155: 2004) ىاشـ أبك كيرل
 كالعمؿ بالميارة متعمقة عممية حقائؽ معظميا تتناكؿ كالتي , كالقمـ بالكرقة تحريريا قياسو يتـالذم 
 بو تؤدم التي لمخطكات الفرد أداء )العممي( الذم يقيساألدائي الجانب, ك األفراد لدل انجازه المراد
 في األداء كدقة صحة عمى الجانب ىذا عمى الحكـ كيككف , بميارة منو المطمكب العمؿ انجاز إلى
 (.55-54: 2007د, خطكة )عاب كؿ

الخاصة بتصميـ  بالميارات الطالبات المعممات تزكيد عمى الباحثة حرصت لذلؾ
ليف  الالزمة كالعممية العممية المعرفة لحقيبة تدريبية تتضمف ادىاإعد خالؿ مف البرمجيات التعميمية

 البرمجيات التعميمية. تصميـ ميارات امتالؾ مف يتمكفّ  حتى
 :لبرمج ات التعم م   المحوسب  م اتصم مياراتمفيوم  .2

( بأنيا قدرة معمـ التكنكلكجيا عمى أداء المياـ كاألنشطة الخاصة 7 :2010) الحكلي يعرفيا
 ضمفبتصميـ البرمجيات التعميمية بدرجة عالية مف السرعة كالدقة كاإلتقاف بأقؿ كقت ممكف, كتت

 تخداـ بطاقة مالحظة.كؿ ميارة مجمكعة مف الميارات الفرعية التي يمكف قياسيا باس

 برمجية إلنتاج الالزمة البرمجيات تصميـ معايير  بأنيا( 8: 2009 ) العمراني تعرفياك 
 التصميـ نماذج في المتمثمة كالتربكية الفنية البرمجية جكانب المعايير ىذه كتشمؿ جيدة تعميمية

 .التعميمي التحكـ , التفاعؿ كاجية , الفني التصميـ عناصر التعميمي,

يتناسب  بماالباحثة أف ميارات تصميـ البرمجيات التعميمية المحكسبة يمكف تعريفيا  ترلك 
 نشطةمع ىذه الدراسة بأنيا "قدرة الطالبة معممة التكنكلكجيا أك الحاسكب عمى أداء المياـ كاأل
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الخاصة بتصميـ البرمجيات التعميمية المحكسبة بدرجة مف السرعة كالدقة كاإلتقاف كبأقؿ كقت 
تتضمف مجمكعة ميارات فرعية يمكف قياسيا مف خالؿ تقييـ  تمكف, ككؿ ميارة مف ىذه الميارام

 التكنكلكجيا كالحاسكب.  عمماتالتي تصمميا الطالبات م التعميميةالبرمجيات 

 بإنتاج ليقـك كندربو المعمـ الطالب نعد  أف يجب أننا( 65 -64: 3114, الفار) يرلك 

عداد  :التالية الفرعية لمميارات طبقان  تخصصو  مادة في يةالتعميم البرمجيات كا 

 البرمج   تصم م ميارة : 

 مف المتكقع المتعمـ كتعمـ تعميـ سير خط تصميـ مف المعمـ الطالب تمكف التي الميارة كىي
 سير خط يتكقع أف المصمـ المعمـ عمى ينبغي – المثالية الحالة كفي – التعميمية البرمجية خالؿ
 في لإلتقاف كالتعمـ التعميـ مفيـك ماىية كضع مع , البرمجية شاشات خالؿ مف المتعمـ كتعمـ تعميـ

 : يمي ما تصميـ مف المعمـ الطالب تمكف التعميمية البرمجية تصميـ ميارة كتتطمب العتبار,
 .حده عمى كؿ البرمجية خالؿ مف الطالب بيانات تجميع طرؽ تصميـ -

 .حاسكببال التعميمي المحتكل قكائـ تصميـ -

  .بالحاسكب المحتكل أىداؼ عرض تصميـ -
كتفسيرىا بياناتو كتجميع بالحاسكب التسكيف اختبار تقديـ طرؽ تصميـ -

 .محددة بداية نقطة عند حدة عمى متعمـ كؿ تسكف طرؽ تصميـ -

 .الطالب لدافعية المحفزة كالتدريبات كاألنشطة العركض تصميـ -

 .بالحاسكب لبةكالسا المكجبة الراجعة التغذية تصميـ -

 .بالحاسكب لإلتقاف النيائية الختبارات تقديـ طرؽ تصميـ -

 .المناسبة القرارات كاتخاذ الختبارات نتائج كتفسير تحميؿ طرؽ تصميـ -

.كاإلثرائية العالجية التفاعمية العركض تصميـ -
 .أخرل إلى شاشة مف الطالب انتقاؿ طرؽ تصميـ -

 رمج  الب إنتاج لمتطمبات اإلعداد ميارة : 

 عممية مكاد مف البرمجية إنتاج لمتطمبات اإلعداد مف المعمـ الطالب تمكف التي الميارة كىي
 كلقطات كالصكر األصكات بعرض الخاصة البرامج ككذا فيديك, كلقطات كأصكات كصكر كأنشطة

عادة كتنقيحيا ,الفيديك  كمف البرمجية, إنتاج لمتطمبات المناسبة الصكرة في ككضعيا إنتاجيا كا 
, الفيديك كلقطات الحركؼ كأنماط الصكر كعرض جمع  البرمجية إنتاج لمتطمبات اإلعداد ميارات
عداد  .الفيديك كلقطات كاألصكات كالنصكص الصكر كا 
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 البرمج   س نار و إعداد ميارة : 

 مستكل إلى المعمـ الطالب يصؿ أف نتكقع كل الميارات, بعض إلى السيناريك كتابة تحتاج

 التعميمية المادة عرض إف كاألخطاء, المحاكلت مف سمسمة خالؿ جادة تجريب مرحمة دكف قفمت أداء

حساس منسقة بأنماط اللتزاـ المعمـ الطالب مف تتطمب الحاسكب شاشة عمى  التي بالصكرة دقيؽ كا 

 كتابة أف أم , الدرس بسيناريك يسمى ما كىي , الحاسكب شاشة عمى التعميمية المادة بيا ستبدك

 : التالية الميارات مف المعمـ الطالب تمكف تتطمب البرمجية سيناريك إعداد
  .إجرائية بطريقة البرمجية لمكضكع التعميمية األىداؼ صياغة -
  .كتنظيمية البرمجية محتكل تحميؿ -
  .البرمجية إلييـ المكجو التالميذ خصائص تحميؿ -
  .البرمجية تتضمنيا سكؼ التي الدركس تحميؿ -
  .المتعددة الكسائط تمككنا تحديد -
  .البرمجية تتضمنيا أف ينبغي الني التعمـ كاستراتيجيات طرؽ تحديد -
  .متكقع تعميمي مكقؼ لكؿ المصاحبة األنشطة تحديد -
  .لمتعمـ التالميذ دافعية استثارة كاستراتيجيات طرؽ ككصؼ تحديد -
  .كالسالبة المكجبة الراجعة كالتغذية التعزيز طرؽ تحديد -
 .العرض طرؽ ككصؼ تحديد -

 .البرمجية تتضمنيا أف ينبغي التي األسئمة أنكاع تحديد -

 .البرمجية لمكضكع المالئمة التقكيـ كسائؿ تحديد -

 البرمج   تنف ذ ميارة : 

 المقترح التأليؼ ببرنامج خبرة البرمجية بتنفيذ يقـك الذم المعمـ الطالب لدل تككف أف ينبغي
 السيناريك, كمعد المصمـ مف كالن  تفكؽ بميارة الحاسكب خداـاست عمى قدرتو إلى إضافة ,استخدامو

 ,إنتاجو المستيدؼ الدرس محتكل عمى الشامؿ بالطالع القياـ البرمجية منفذ المعمـ عمى كينبغي
 كما مرة مف أكثر سيستخدـ كما األحداؽ تسمسؿ ككذا بو سيقـك لما الشاممة الصكرة لديو تتككف حتى

 :التالية الميارات مف التمكف لمبرمجية المنتج المعمـ الطالب عمى نبغيكي كاحدة, مرة سيستخدمو
  .البرمجية إنتاج في الحاسكب إمكانات مف اإلفادة -
  .البرمجية لمكضكع المناسبة البرمجيات إعداد برامج انتقاء -
 .البرمجيات إنتاج برامج استخداـ -
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 وتطو رىا البرمج   نقد ميارة : 

 متأنية, دراسة كدراستيا كاممة البرمجية باستعراض المعمـ لطالبا تمكف التي الميارة كىي
 الغرض, ليذا المعدة التقكيـ قكائـ خالؿ مف ضعؼ نقاط مف تتضمنو ما عمى كالكقكؼ نقدىا بيدؼ

 إلى(  Branscum 88-1992,83,برنسكاـ ) أشار كما كتطكرييا البرمجية نقد ميارة كتتضمف
 : التالية الفرعية لمياراتا مف المعمـ الطالب تمكف  ضركرة

 .البرمجيات تقكيـ قكائـ تطبيؽ-أ
 األخر الرأم كتقبؿ , اآلخريف أراء مف اإلفادة-ة
.البرمجيات عف نيائية تقارير إعداد-ط

 :ىي التعميمية البرمجيات لتصميـ الالزمة الميارات بأف( 388:  3119 عطية, (كيشير
 .بيا كالتعريؼ البرمجية استخداـ كدليؿ اإلرشادات تصميـ ميارة .4
 .كتصميميا التعميمية األىداؼ صكغ ميارة .2
 .البرمجية محتكل تصميـ ميارة .3
 .التعميـ محتكل تحميؿ ميارة .4
 .متعمـ بكؿ الخاصة البيانات تجميع تصميـ ميارة .5
 .المتعمـ لدافعية كالمثيرة المحفزة األنشطة تصميـ ميارة .6
 .كالتعزيز الراجعة التغذية تصميـ ميارة .7
 .النتائج كتغير البيانات تحميؿ تصميـ ميارة .8
 .كاإلثرائية التفاعمية العركض تصميـ ميارة .:

 .صفحة إلى صفحة مف كالنتقاؿ الشاشة تصميـ ميارة .41

 .كعرضيا كاألشكاؿ الصكر جمع ميارة .44

نتاج تصم م مراحلرابعًا /    : المحوسب  التعم م   البرمج ات وا 

نتاجيا, التعميمية البرمجيات تصميـ عممية تتطمب  كخطكاتو التعميمي بالتصميـ معرفة كا 
 التعميمية األىداؼ تحقيؽ أجؿ مف بعضان  بعضيا مع كترابطيا المككنات ىذه كعالقة , كمككناتو
 أك باليدؼ التعميـ تصميـ خطكات كتبدأ .الفعاؿ التعمـ إلى الكصكؿ إلى تؤدم كالتي المنشكدة
  ,الختبار فقرات كبناء درس لكؿ الخاصة لتعميميةا األىداؼ كاشتقاؽ كتحميميا العامة, األىداؼ

 كالنشاطات التدريبات اختبار يجب ذلؾ كبعد, األىداؼ ىذه تحقيؽ مدل عمى الحكـ في تساعد التي

 التحصيؿ كأخيران  التعميمية, الستراتيجيات كاختيار الطمبة, كصفات لخصائص المناسبة التعميمية

 .47 2003كآخركف, اليرش) المرجكة التعميمية لألىداؼ الطمبة تحقؽ مدل يقيس الذم النيائي
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 كىي معطيات أك مدخالت تتضمف مشكمة ىيئة عمى بصياغتيا التعميمية المادة برمجة كيتـ

 حؿ إلى لمكصؿ تنفيذىا المطمكب المختمفة كاألنشطة اإلجراءات كىي كعمميات , المتكفرة المعمكمات

 لممادة اإلجرائية األىداؼ  تحقيؽ كىك كمخرجات , المتنكعة البرمجة عناصر باستخداـ كذلؾ لممشكمة

 . : 69)  2001, إسماعيؿ) التعميمية

 بمكضكع اليدؼ تعريؼ يتـ البداية في متسمسمة, خطكات كفؽ ابناؤى يتـ ةالتعميمي فالبرمجية

 الطريقة اختيار ذلؾ بعد كيمييا , المكضكع كأفكار المعمكمات مصادر تحديد ثـ , التعميمية المادة

 لغة اختيار ثـ , لممكضكع النسيابي المخطط رسـ يتـ كعمميان  , المكضكع أفكار كتنظيـ , كاألسمكب

 .(136-135: 2006ربيع, ) التعميمي البرنامج كتقكيـ فحص كأخيران  , المناسبة البرمجة

 بشكؿ التخطيط إلى تحتاج فيي السيمة بالعممية ليست التعميمية البرمجيات إعداد عممية فإ

 كىذا إنتاجيا, في البدء قبؿ ايجابية نتيجة إلى منيا الكصكؿ يراد التي كالفنية التعميمية لمجكانب شامؿ

 المتعمـ ضياع إلى يؤدم قد البرمجية في عشكائي بشكؿ الكسائط مف العديد استخداـ مجرد اف يعني

 البرامج كتصميـ إعداد عممية أف لنا يظير ىنا كمف, العمؿ مف المرجكة بالفائدة الخركج كعدـ

 العممية بيذه يقـك كقد , بو تعرض الذم النيائي بالشكؿ تخرج أف قبؿ مراحؿ بعدة تمر التعميمية

 يظير بحيث , المجاؿ ىذا في كجيدة محددة خبرات لدييـ تتكفر الذيف المعمميف مف مجمكعة

 كيرل . كممتع شيؽ سمكببأ الدراسية المقررات كفيـ دراسة عمى المتعمـ تساعد بطريقة البرنامج
 بعدة مراحؿ ىي: تمرعممية تصميـ البرمجيات التعميمية  أف: 451) 2005  ,الحيمة
 .كالتصميـ التحميؿ مرحمة .4

 .اإلنتاج مرحمة .3

  .كالتكزيع الستنساخ مرحمة .4

 
 ( : مراحل تصم م البرمج ات التعم م  7شكل رقم )
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 :التالية بالخطكات تمر التعميمية برامجال إنتاج مراحؿ أف( 387-386: 3119, عطية) أشارك 
 : وتتضمن البرمج   إنتاج التخط ط مرحم -أ 

نتاج برمجتيا المطمكب المادة تحديد .1  .بتعمميا خاصة برمجية كا 
 .صغيرة كحدات عمى كتقسيميا أفكارىا أك مككناتيا إلى المادة ىذه تحميؿ .2
 .تحقيقيا المطمكب األىداؼ تحديد .3
 السيؿ مف كالتدرج النتقاؿ أسس كمراعاة األطر أك الكحدات حسب كتنظيميا المادة ترتيب .4

 .المجيكؿ إلى المعمـك كمف , الصعب إلى
 .كالتعزيز الراجعة التغذية أسمكب كتحديد , المتعمـ تقدـ مستكل تقيس كأنشطة اختبار بناء .5
 .كالمعمكمات بالخبرات المادة إثراء .6
 كصكر كتابات مف صفحة كؿ منوتتض ما كتحدم , الشاشة تمثؿ التي الصفحات تصميـ .7

نزاليا كأشكاؿ كرسـك  .الصفحة عمى كا 
 .الشاشة عمى الصفحات إلظيار المتعمـ بيا يقـك التي اإلجراءات تحديد .8
 .كالمادة المتعمـ بيف تريده الذم التفاعؿ طريقة تحديد .9

 ىذه إف كاممة, البرمجية لتككف تسمسميا كفؽ البعض بعضيا إلى كربطيا الصفحات جمع .10

 .بالبرمجة المبرمج قياـ قبؿ المدرس أك المعمـ بيا يقـك عممياتال
 : البرمج  مرحم  -ب 

 المصمـ يطمع أف عمى المصمـ قدـ ما مرعيان  المادة ببرمجة المتخصص المبرمج يقـك فيما

 كالمعمـ المبرمج يتشاكر أف فيجب المعمـ غير المصمـ يككف كقد خطكة, خطكة البرمجية في ما عمى

 صحة مف التحقؽ كلغرض صكرة, بأفضؿ البرمجية إلخراج الالزمة التعديالت ركاكيج كالمصمـ,

 كالمناىج التدريس كأساليب الحاسكب في المتخصصيف مف مجمكعة عمى تعرض البرمجية محتكل

 صالحية مف التأكد كبعد, أىداؼ مف أجمو مف كضعت ما لتحقيؽ البرمجية صالحية مف لمتأكد

 تعريفان  : كيتضمف البرمجية عمؿ دليؿ بكتابة كالمعمـ كالمبرمج يةالبرمج مصمـ يقـك البرمجية

 : يتضمف لممتعمـ كدليالن  لعرضيا, المالئـ الحاسكب كنكع تشغيميا, كطريقة كمحتكياتيا, بالبرمجية
 إل اإلطار مف النتقاؿ عدـ إلى اإلشارة مع بيا السير كطريقة محتكياتيا أىدافيا, البرمجية, عنكاف

 . وإتقان بعد

 : لمبرمج   التجر بي العرض -ج 

 الذم الالـز الزمف متكسط كتحديد معكقات, دكف مف البرمجية استعماؿ إمكانية مف لمتأكد

 .لالستعماؿ جاىزة تككف كعندئذ لمبرمجية تجريبيان  عرضان  يجرم بيا لمتعمـ المعمـ يستغرقو
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  :في التالي ةيميالتعم البرمجية تصميـ مراحؿ أكضح فقد  (51-:4: 3117) بطاينة أما

 : التال   الخطوات وتتضمن والتصم م التعم م مرحم -أ 
 .البرنامج خالؿ مف المتعمميف لدل تحقيقيا المراد التعميمية األىداؼ تحديد .1
 .البرنامج خالؿ سيعممكف الذيف المتعمميف مستكم تحديد أم المستيدفة الفئة تحديد .2
 .جيد كأقؿ كقت بأقصر األىداؼ مكغلب المتعمـ تساعد التي التعميمية المادة تحديد .3

 : اآلت   الخطوات وتتضمن والحوسب  اإلنتاج مرحم   -ب 

, التعميمية لممادة منطقيان  ترتيبان  ىذا كيتطمب لمبرنامج, التعميمية المادة عرض نظاـ تحديد .1
 .التعميمية المادة لتقديـ المستخدـ البرنامج نكع كتحديد

 الكحدة تتككف بحيث الخطكات أك األساسية الكحدات بةكتا ذلؾ كيعني البرنامج إطارات كتابة .2

 .كالستجابات كالمثيرات المعمكمات ىي: رئيسية مككنات ثالثة مف (اإلطار (األساسية
 .العمرية لمفئة التشغيؿ نظاـ اختيار بعد المغات إحدل باستخداـ التعميمية المادة حكسبة .3

 : والتقو م االختبار مرحم   -ج 

 يتـ الطمبة, مف عشكائية لعينة إعطائو خالؿ مف البرنامج تجريب حمةالمر  ىذه في يتـ حيث
 . العينة طمبة مف عمييا الحصكؿ يتـ التي الراجعة التغذية عمى بناء البرنامج تعديؿ

عداد تصميـ عممية أف( 396: 3113) ريا كأبك سالمة بّيف بينما  التعميمية البرمجيات كا 

 : ىي مراحؿ بعدة تمر المحكسبة

 .التعميمية المادة تحديد , المتعمميف مستكل , األىداؼ تحديد : والتصم م التحم ل حم مر  1-

 .المحكسبة اإلطارات كتابة , البرنامج عرض نظاـ : اإلنتاج مرحم  2-

 . اإلنتاج كأثناء كالتصميـ التحميؿ بداية منذ التقكيـ : التقو م االختبار مرحم  3-

 .التكزيع , التعديؿ , البرنامج تجريب : تنف ذوال والتوز ع االستنساخ مرحم  4-

 جزئية مرحمة كؿ أف كما , الجزئية المراحؿ مف عدد مف المراحؿ ىذه مف مرحمة كؿ كتتككف

 البرمجية بناء تكامؿ إلى يؤدم األنشطة ىذه جميع تكامؿ أف بحيث األنشطة مف عدد مف تتككف

 .خاصة معايير إلى إلعدادا عممية أثناء مرحمة كؿ تخضع أف كيجب , التعميمية

 التعميمية البرمجيات كتصميـ إنتاج عممية أف أكضحفقد  (485: 3111 الفار,) أما

 : كىي البرمجية إنتاج بدكرة تعرؼ مراحؿ بخمس تمر المحكسبة
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 الخطكات أك البرمجية لمشركع كامؿ تصكر كضع فييا يتـ التي المرحمة كىي: التصم م مرحم 1-

 .كتدريبات كأنشطة عممية كمادة أىداؼ مف البرمجية تحتكيو أف ينبغي لما العريضة

 مف التصميـ متطمبات كتجييز تجميع فييا يتـ التي المرحمة كىي : التجي ز أو اإلعداد مرحم 2-

عداد األىداؼ صياغة  كالتعزيز , العرض يمـز كما , الختبار كمفردات كاألنشطة العممية المادة كا 

 .فيديك كلقطات تحركةكم ثابتة كصكر أصكات مف

 كضعيا التي العريضة الخطكط ترجمة فييا يتـ التي المرحمة كىي : الس نار و كتاب  مرحم  3-

 العتبار في الكضع مع الكرؽ عمى حقيقية تعميمية كمكاقؼ كأحداث تفصيمية إجراءات إلى المصمـ

 .متطمبات مف اإلعداد بمرحمة كتجييز إعداده تـ ما

 .تفاعمية متعددة كسائط برمجية صكرة في السيناريك تنفيذ فييا التي المرحمة كىي: التنف ذ مرحم 4-

 مف عدد عمى البرمجية عرض فييا يتـ فييا التي المرحمة كىي: والتطو ر التجر ب مرحم 5-

 .كالتطكير التحسيف بيدؼ المختمفيف المحكميف

 كبير حد إلى تتشابو ياأن نجد المحكسبة التعميمية البرامج تصميـ مراحؿ عرض خالؿ كمف

 أف الباحثة ترل سبؽ ما عمى كبناء , كاإلنتاج كالتصميـ التخطيط مرحمة كخاصة المراحؿ ىذه في

 : كالتالي  ىي الدراسة الحالية مع تتناسب التي المحكسبة التعميمية البرمجيات تصميـ مراحؿ
 . التخطيط مرحمة .4
 .السيناريك ككتابة التصميـ مرحمة .3
 .اإلنتاج مرحمة .4
 .كالتقكيـ التجريب مرحمة .5

  : الج دة المحوسب  التعم م   البرام  تصم م وأسس معا  رخامسًا / 

 كقكاعد المعايير كمعرفة بالتصميـ, معرفة يتطمب , التعميمية البرمجيات إنتاج عممية إف

 تصميـ يرمعاي في معرفة يتطمب التعميمية البرمجية إنتاج أف كما الجيدة, التعميمية البرمجية تصميـ

 اليرش) الجيدة التعميمية لمبرمجية الفني التصميـ عناصر عمى التعرؼ إلى باإلضافة الشاشة

 (.3114:84, كآخركف

 التعميمية البرامج في تتكفر أف يجب معايير ىناؾ أف إلى 274-275):(2008 عطية كيشير

: ىي المعايير كىذه إعدادىا :عند المحكسبة

 .الدرس عنكاف تتضمف أف .1
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 .التعمـ بعد إلييا الكصكؿ المتعمـ مف يتكقع كالتي تحقيقيا في المرغكب األىداؼ تتضمف أف .2
رشادات تعميمات تتضمف أف .3  .عمؿ دليؿ بيا يرفؽ كأف فييا السير عممية تسيؿ كا 
 .انتباىو كيشد المتعمـ يجذب ما فييا يتكافر أف .4
 .قدراتيـ كمستكل المتعمميف خصائص تراعي أف .5
 .استخداميا في ةمتع المتعمـ يجد أف .6
 .المادة مع اإليجابي كالتفاعؿ لممشاركة فرصة أكبر لممتعمـ يتيح أف .7
 .كالمعرفية النفسية المتعمميف لحاجات تستجيب أف .8
 .لمتعمـ الالزمة المساعدة لممتعمـ تكفر أف .:

 .كالتعزيز الراجعة التغذية عمى تحتكم أف .41
 .الصؼ في الطمبة عمى اإلشراؼ فرصة لممعمـ تتيح أف .11
 .بسيكلة إلييا الكصكؿ كيمكف متكفرة منيا المستمدة المعمكمات مصادر تككف أف .12
 .األخطاء مف خالية سيمة لغتيا تككف أف .13
 .سمبية نتائج إلى يؤدم ما كؿ تتجنب أف .14
 .كاألشكاؿ كالصكر الصكت عمى تحتكل كأف , متنكعة كتطبيقات أنشطة تتضمف أف .15
 .قراءتيا تسيؿ كاضحة كتابتيا تككف أف .16
 .بالمعمكمات مزدحمة الشاشة تككف ل أف .17
 .المعركض تكبير إمكانية فييا تتكافر أف .18

 العامة المعايير مف مجمكعة ىناؾ أف2004 :272-  274)  ,عيادات( كّضح كقد

 : المعايير ىذه أىـ كمف , المحكسبة التعميمية البرامج في تتكفر أف يجب كاألساسية
 صياغة كمصاغان  كاضحان  التعميمية البرمجية مف (األىداؼ) اليدؼ يككف أف ينبغي : اليدؼ .1

 .البرمجية عرض بداية في يتكفر كأف قياسو كباإلمكاف جيدة
 . الثقافية كالخمفية السف حيث مف : المتعمـ لمستكل البرمجية محتكل مناسبة .2
 .جديدة كمفاىيـ ميارات إلى النتقاؿ قبؿ األساسية القبمية الميارات تعمـ عمى التأكيد يجب .3
يجابية( مساعدة , أسئمة , تدريبات , أمثمة , عممية مادة) البرمجية محتكيات عرض :اعؿالتف .4  كا 

 البرمجية قبؿ مف الستجابة ىذه كتقييـ إلييا كالستجابة بالفيـ المحتكيات ىذه مع المتعمـ

عطائو  ثبحي كالمتعمـ البرمجية بيف جيتيف مف تفاعؿ ىناؾ يككف أم , الفكرية الراجعة التغذية كا 
 .التعمـ عممية في فاعؿ دكر لو يككف

  .كتدريبات كأمثمة, المحتكل في لمتحكـ لممتعمـ الحرية بعض ترؾ البرمجية في المتعمـ تحكـ .6
 .كالصكت , المتحركة كالرسـك , كالخطكط , الرسـك باستخداـ : المتعمـ انتباه جذب .6
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 المتنكعة كالتدريبات األمثمة فمِ  كاؼ عدد يتكفر أف ينبغي : كتنكعيا كالتدريبات األمثمة كفاية .7

 .الصعب إلى السيؿ مف كالتدرج بالتشعب تتميز التي
 الراجعة التغذية تتكفر أف ينبغي , المتعمـ استجابة بعد فكرية تككف أف يجب : الراجعة التغذية .9

ف كالخاطئة الصحيحة لإلجابة بالنسبة  في التنكع مراعاة كينبغي, اإلجابة نكع بحسب اختمفت كا 

 .الرسكـ أك الصكر أك بالعبارات سكاء الراجعة غذيةالت
 .الستجابة حسب لممتعمـ المساعدة تكفير يجب : المناسبة المساعدة .9
 أف يجب المساعدة تكفير كبعد نفسو لمخطأ المتعمـ تكرار حالة في : المناسب كالعالج التشخيص .10

 عممية مادة تقديـ مثؿ مناسبال العالج كتقديـ المتعمـ عند الضعؼ نقاط بتشخيص البرمجية تقـك

 .عمييا كالتدريب بالمكضكع مرتبطة جدية كأمثمة
 حققو كما المتعمـ تعممو ما لقياس جزء كؿ نياية في اختبار يتكفر أف ينبغي : المناسب الختبار .11

 . أىداؼ مف

 عمؿ عند مراعاتيا يجب األمكر مف مجمكعة ( إلى2005: 457 الحيمة, (أشار كما  
 : ةمحكسب ةميميتع برمجيةأم 

 .البرمجية استخداـ تعميمات كضكح .1
 .المحددة األىداؼ معالبرمجية  محتكل تكافؽ .2
 .كنفسيان  منطقيان  المحتكل تسمسؿ .3
 .مناسب بشكؿ فقرات إلى كتقسيمو( المحتكل(النص كتابة كضكح .4
 .البرمجية خالؿ مف المتعممة الميارات مع تقدـ التي المعمكمات ترافؽ .5
 .ياخالل مف التعزيز قدـكت المتعمـ يا كبيفبين نشطان  فاعالن ت البرمجية خمؽت أف .7
 إلى نقطة مف النتقاؿ لممتعمـ سمحت بحيث) المسارات متشعبة) ةن مرن البرمجية تككف أف .7

 .البرمجية ضمف بسيكلة أخرل

نتاج لتصميـ العامة األساسيات أف 2001 :372 ), عبيد) كما يذكر  برمجيات كا 

 :يمي ما ىي الحاسكب

 برمجتو, المراد العمـ في مختص متكامؿ فريؽ خالؿ مف إل يتـ ل كاإلنتاج لتصميـا إف .1

 .حاسكب مبرمج , تكنكلكجي مختص
 نظرية سكنر عمى باألساس معتمدة الحاسكب بكاسطة التعميمية البرمجيات إعداد عممية إف .2

 .تحبةالمس الستجابة عمى كالتعزيز كالستجابة المثير مبدأ عمى المبنية السمككية
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كالمستكل  السابقة الخبرات حيث مف بالبرمجة المستيدفة الفئة بخصائص التامة اإلحاطة  .3
 .المغكم

نتاج تصميـ في السير .4  .لذلؾ الدقيقة العممية الخطكات كفؽ البرمجية كا 

نتاج تصميـ عند مراعاتيا الكاجب المعايير كمف  )شمي: المحكسبة التعميمية البرامج كا 
  2008 : 281-284) :اسماعيؿ,ك 

 : البرنام  بأىداف ترتبط معا  ر .6
 .الحالي المنيج متطمبات مراعاة -
 .تحقيقو المراد كاليدؼ بالمحتكم ترتبط بحيث البرنامج داخؿ لمكسيمة الدقيؽ الختيار -

 .مكضكعيان  تحديدان  البرنامج أىداؼ تحديد -

 .البرنامج عرض بداية في األىداؼ تقديـ -

 : البرنام  نم المستف د ن /المتعمم ن خصائص .2
 . المتعمميف بيف الفردية الفركؽ مراعاة -

المرحمة  كالثقافية, األكاديمية الخمفية السابقة, الخبرات )العمر, المتعمـ خصائص مراعاة -
 التعميمية.

الستمتاع  بمكاصمة ليـ يسمح الذم المناخ كتكفير المتعمميف انتباه كجذب الذاتي الخطك -
 .بالعرض

 : المسبق  التعمم باتمتطم / المدخمي السموك .3

 .البرنامج دراسة قبؿ المتعمـ يعرفيا أف ينبغي التي السابقة كالخبرات المتطمبات تحديد -

مكضكع  لتعمـ استعداده مدل لممتعمـ يبيف لمتعمـ السابقة المتطمبات في قبمي اختبار إعداد -
 .البرنامج

 كالمستكيات المعرفية صان خصي ليا البرنامج أعد التي التعميمية المقررات مكاصفات اعتبار -

 .المناسبة التقديـ كاستراتيجيات المثيرات كاختيار لممتعمميف

 : والبرنام  المتعمم ب ن التفاعل أسال ب .4

 .مف البرنامج كالخركج السابقة لمشاشات كالرجكع البرنامج تعميمات عرض عمى المتعمـ قدرة -

 أك التنقؿ سابقة نقاط إلى العكدة لو يتيح كما الذاتي خطكه كفؽ السير لممتعمـ البرنامج ييسر -

 .بينيا
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عناصر  كبناء تنظيـ في ذلؾ كمراعاة التعميمي العرض مع التفاعؿ في المتعمـ حرية -
 .البرنامج

 .كمعرفة كظائفيا التفاعؿ ألزرار المتعمـ استخداـ سيكلة خالؿ مف التفاعمي التعمـ بيئة كفيرت -

عمى  القدرة عمى يساعد بما المتعمـ تياجاتلح تبعان  المحتكل عرض في البدء نقاط تعدد -
 .المختمفة اإلبحار طرؽ خالؿ مف كالتفاعؿ البرنامج استخداـ عمى كالقدرة التعمـ

 .البرنامج في لممتعمـ كالتحكـ التفاعؿ ككـ حجـ مف ممكف قدر أكبر إتاحة -

 .امجكمكضكع البرن المتعمـ بيف التفاعؿ عمى يقـك بحيث البرنامج لمكضكع متسمسؿ عرض -

 : البرنام  داخل االنتباه جذب أسال ب .5
 .عاليةِ  جكدةِ  ذا عرضان  تحقؽ كالتي كالمتكفرة المتاحة كالتقنيات الكسائؿ كافة استخداـ -

 .النتباه تشتت التي كالمثيرات العكامؿ تجنب -

 .التعمـ لبيئة السيؿ بالستخداـ يسمح بحيث البرنامج تصميـ -

 .اإلنتاج تقنيات أفضؿ باستخداـ العرض في المثيرات كاختفاء ظيكر أساليب تنكع -

 : ال زم  والتعم مات المساعدات تقد م .6

التي  كاألدكات األجيزة كتكضيح الدراسة منيج مف البرنامج مكضكع لبياف المتعمـ دليؿ -
 .يحتاجيا

  .العرض في السير عمى المتعمـ تساعد التي كاإلرشادات المعمكمات تقديـ -

 .ليا حمكؿ كافتراض البرنامج عرض خالؿ تظير أف يمكف التي المشكالت تكقع -

 الظيكر كقكالب أنماط في التعبير خالؿ مف التعميمية المقررات في األجزاء تقديـ طرؽ تنكع -

 .الكمبيكتر شاشة كتنظيـ المعمكمات عرض ككسائؿ التقديـ

 .البرنامج خالؿ المقدمة كالعالجية اإلثرائية األنشطة كتنكع تعدد -

 : التفاعل واجيات / الشاشات تصم م .7

 .الكاحدة الشاشة عمى عرضيا يمكف التي المعمكمات كـ تحديد -
 المراحؿ التعميمية في المتعمـ تناسب كالتي الشاشة في الصحيحة المادية المكاصفات مراعاة -

 .المختمفة
 .عمييا التركيز يتـ حتى شاشة بكؿ محددة جزئية أك معمكمة عمى التركيز -
 التعميمي التفاعمي البرنامج في كالخمفيات األلكاف بتبايف الخاصة تالعتبارا مراعاة ضركرة -

 .لممتعمـ بالنسبة الشاشة لتفاصيؿ كضكح أفضؿ يحقؽ بما الكمبيكتر خالؿ مف
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 كالقصة المصكرة لمسيناريك كفقان  المثيرات ظيكر في التزامف مبدأ عمى العرض أثناء التأكيد -

 .إعدادىا تـ التي اإلخراج كلكحات
 لممتعمـ لمتحكـ الفرصة إتاحة مع البرنامج شاشات جميع في الصكتية المؤثرات تكلمس ضبط -

 .فييا
 .العناكيف كالنصكص كأحجاـ الشاشات بيف كالنتقاؿ الشاشة عمى العيف قراءة حركة مراعاة -
 .البرنامج نياية حتى يتبع محدد بنظاـ الشاشة مككنات ترتيب -

 : الفور   الراجع  والتغذ   التقو م .8

 .نيائي كتقكيـ قبمي كتقكيـ ذاتي تقكيـ بيف ما التقكيـ كأساليب أنماط تنكع مراعاة يجب ثحي

  : العرض متطمبات .9

 يمكف المختمفة بحيث الكمبيكتر ألجيزة كاإلمكانات المكاصفات مف مختمفة أنكاع تحت العمؿ سيكلة

 .متنكعة مبيكترأجيزة ك كعمى مختمفة أماكف في المتعددة الكسائط عركض استخداـ لممتعمـ

 عند مراعاتيا يجب اعتبارات مجمكعة ىناؾ أف2005: 98) ,كآخركف عفانة (كيرل
نتاج تصميـ  : يمي فيما تتمثؿ المحكسبة التعميمية البرامج كا 

 الميـ مف عمى التركيز خالؿ مف كذلؾ , التعميمية الكسائط استخداـ في الشكمية عف البتعاد .1

 المعاني في تكضيح كدكرىا , استخداميا مف الغرض كتكضيح , األساسية كالنقاط المعمكمات

 .لممتعمميف

ل متصمة بالمكضكع, فائقة كعناية بدقة الكسائط اختيار يجب , بالكسائط الدرس ازدحاـ عدـ .2  كا 

 ستؤدل ألنيا , حكيمة كعشكائية غير بطريقة استخدمت ما إذا سمبيان  دكران  الكسائط ستمعب

 .المفاىيـ كضكح كعدـ لفيـا في التشكيش إلى بالضركرة

 فاعميتيا إذا تفقد الكسائط ألف العقمية, المتعمميف لمستكل المعنية التعميمية الكسائط مالئمة .3

 لمستكل المتعمميف مناسبة تككف أف يجب لذا المتناىية, بالسيكلة أك كالتعقيد اتسمت بالصعكبة

 .فكرىـ تتحدل كأف

 سيجعؿ مف الكسيط المراد اليدؼ تحديد إف المناسبة, طالكسائ كاختيار التعميمية األغراض تحديد .4

 .سيالن  أمران  مبسطة المعمكمة يقدـ الذم المناسب الكسيط إلى التكصؿ

 .المنيج مع التعميمية الكسائط استخداـ تكامؿ .5
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( أف المعايير األساسية الالزمة لتصميـ البرمجيات التعميمية تتمخص 53 :2010كيرل )الحكلي, 
 فيما يمي:
 .جيد بشكؿ كصياغتيا التعميمية األىداؼ حكضك  .1
 .كمستكاىـ المتعمميف خصائص مراعاة .2
 .بالبرنامج البدء فبؿ المتعمـ يمتمكيا أف يجب التي السابقة المتطمبات تحديد .3
 .كالبرنامج المتعمـ بيف النشط التفاعؿ مف نكع خمؽ .4
 .لممتعمـ كمالئمة شيقة بطريقة التعميمي المحتكل عرض .5
 .البرنامج ضمف لممتعمميف كالمتنكعة المناسبة التقكيـ بأسالي استخداـ .6
 .كالتعزيز الراجعة التغذية في التنكع مراعاة .7
 .المتعمميف انتباه لجذب المتاحة كالتقنيات الكسائؿ كافة استخداـ .8
 .الحاجة كقت لممتعمـ الالزمة المساعدة تقديـ .9

 التعميمية البرمجيات تصميـير لقائمة معاي بإعداد الباحثة قامت السابقة المعايير ضكء كفي
 ممحؽ في الباحثة أكردتيا كقد( بند مكزعة عمى سبعة محاكر 71مف ) قائمة المعاييرتككنت 

 (.4)رقـ

 :نماذج تصم م البرمج ات التعم م  سادسًا / 
 تركيز في بعضيا عف النماذج ىذه كتختمؼ التعميمية البرمجيات لتصميـ النماذج مف العديد ىناؾ

 ىذه تناكؿ في مركنة فيناؾ محدد بترتيب التصميـ مراحؿ مف مرحمة كؿ عناصر مىع بعضيا

 نمكذجان  تقترح ثـ , النماذج ىذه مف بعضان  بعرض الباحثة كستقـك , المصمـ يراه ما حسب العناصر

 التعميمية مبرمجياتل ياتصميمكتستخدمو عينة الدراسة أثناء  دراستيا مع بيا يتناسب خاصان 

 .المحكسبة
 المتعددة:  لموسائط التعم مي لمتصم م جاد موذجن .6

ىذه  تختمؼ كقد ةتعميمي برمجية ألم كبناء كضعت التي النماذج مف العديد ىناؾ تكجد انو نالحظ
أك  الحاسكبية التعميمية البرمجيات لتصميـ مكضكعة كميا كلكف النقاط بعض في تتفؽ أك النماذج
 المتعددة كقد الكسائط ببرمجيات خاص انو التعميمي ميـلمتص جاد نمكذج يميز كما الحاسكبية غير
 النمكذج عمى ىذا األخرل, كيشمؿ التصميـ نماذج مف لعدد دراستو بعد النمكذج ىذا المصمـ كضع
 , عزمي (متعددة كسائط برنامج لتصميـ إتباعيا الكاجب مف التي المتفاعمة الخطكات مف كبير عدد

 :( كىي كالتالي18  - 2001:4
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 :البراوي الس م عبد أحمد نموذج .1
 تفصيميان  كصفان  فيو يعرض التعميمية الحاسكب برمجيات إلنتاج نمكذجان  البراكم السالـ عبد أحمد قدـ

 مف النمكذج ىذا كيتككف, التفاعمية المتعددة الكسائط برمجيات إنتاج يشمميا التي المراحؿ لمجمكعة
 :( 46:  3114)الحيمة, التالي الشكؿ يكضحيا مراحؿ خمس

 
 إلنتاج برمج ات الحاسوب التعم م   البراوي الس م عبد أحمد ( نموذج9شكل رقم )
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 موذج ز نب محمد أم نن .3
نتاج برمجيات الكسائط المتعددة التفاعمية يكضحو الشكؿ  قدمت زينب أميف نمكذجان لتصميـ كا 

 : ( 51: 3114)الحيمة, التالي

 
 إلنتاج برمج ات الوسائط المتعددة ز نب محمد أم ن ( نموذج10شكل رقم )
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 وسب ( لكفا ات تصم م البرام  التعم م   المح1262نموذج الحولي ) .4
قدـ الحكلي نمكذجان لكفايات تصميـ البرامج التعميمية المحكسبة لدل معممي التكنكلكجيا مف أربع 

 ( كالشكؿ التالي يكضح ىذه المراحؿ:86, 3141مراحؿ )الحكلي, 

 
 نموذج الحولي لكفا ات تصم م البرام  التعم م (: 11شكل رقم )
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 : الباحث  من المقترح النموذج .5
 التعميمية, كمف البرمجيات تصميـ كلنماذج التعميمية البرمجيات تصميـ لمراحؿ ةالباحث عرض كبعد

 المحكسبة كبيف التعميمية البرمجيات تصميـ بيف مراحؿ اتساؽ ىناؾ يككف أف عمى حرصيا منطمؽ

الطالبات المعممات أثناء تنفيذىف لمميارات األدائية  عميو ستعتمد التي التعميمي التصميـ نمكذج
 بما المحكسبة التعميمية البرمجيات تصميـ البرمجيات التعميمية, فقد اقترحت الباحثة نمكذجلتصميـ 

 .التكنكلكجيا كالحاسكب الطالبات معممات ىـ المستيدفة ككف الفئة مع يتناسب
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( : النموذج المقترح من الباحث 12كل رقم )ش

 التخطٌط مرحلة

 التصمٌم مرحلة

 السٌنارٌو وكتابة

المتعلمٌن حاجات. 
العامة األهداف. 
القبلٌة المتطلبات. 
السلوكٌة األهداف. 
التعلٌمً المحتوى. 
المصاحبة األنشطة. 
المناسبة التقوٌم أسالٌب. 
 

المفاهٌم خرٌطة. 
للسٌنارٌو األولٌة الصورة. 
البرنامج شاشات تصمٌم. 
علمالمت بٌن التفاعل المواقع 

 .والبرنامج
للبرنامج التفرع نقاط. 
لمحتوى المناسبة الراجعة التغذٌة 

 .البرنامج
تضمٌنها المراد المتعددة الوسائط. 
االستجابة أنماط 

 

الب كورس برنامج استخدام. 
الشاشات فً المتعددة الوسائط إدراج. 
والتقوٌم التفاعلٌة األنشطة تصمٌم. 
النهائٌة صورته فً البرنامج إنتاج 

 

 .مجموعة على األولٌة النسخة عرض
 األولٌة النسخة على الالزمة التعدٌالت إجراء

 .للبرنامج
 .المتعلمٌن من عٌنة على البرنامج تجرٌب
 التجرٌب نتائج ضوء فً البرنامج تعدٌل
 .األولً
 .للبرنامج النهائٌة الصورة إعداد
 .البرنامج الستخدام اإلرشادي الدلٌل
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 اإلنتاج رحلةم

 التجرٌب مرحلة

 والتقوٌم
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 انفصم انثانث
 انساتقةاندراسات

 

 

 .التعميـ اللكتركني ك بالتدريب المتعمقة الدراساتاألول:  لمحورا

 

نتاج تصميـ بميارات المتعمقة الدراسات: الثاني المحور  البرامج كا 
 .التعميمية
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 الثالث الفصل

 السابق  الدراسات
 كذلؾ الحالية الدراسة بمكضكع تتعمؽ التي السابقة لمدراسات عرضان  الفصؿ ىذا يتناكؿ

 تبنتيا, التي كاإلجراءات األساليب عمى كالتعرؼ , تناكلتيا التي المكضكعات أىـ عمى ؼلمتعر 
 : أساسييف محكريف خالؿ مف الدراسات ىذه تناكؿ كسيتـ , إلييا تكصمت التي كالنتائج

 .بالتدر ب أو التعم م االلكتروني المتعمق  : الدراسات األول المحور

 :2009) ) ع د دراس  .6

 تنمية في بيسؾ فيجكاؿ برمجة لغة في األدكات تطكير فاعمية قياس إلى اسةالدر  ىذه ىدفت
 .اإلسالمية بالجامعة التعميـ كتكنكلكجيا التطبيقية العمكـ قسـ طالب لدل التقكيـ تصميـ ميارات

( 6) مف تككنت كالتي لمطالب األدائية لمميارات( تقكيـ) مالحظة بطاقة في الدراسة أدكات تمثمتك 
عداد األدائية الميارات بحصر الباحث قاـ أف بعد داخمية ميارة( 37) عمى بداخميا تكمكتح أبعاد  كا 
 الباحث قاـ, عمييا كالتعديؿ تحكيميا أجؿ مف المحكميف عمى األدكات ىذه عرض ثـ, بيا قائمة
, حيث بيسؾ فيجكاؿ برمجة لغة في( OCX) التحكـ عناصر كتصميـ بناء في العاـ النمكذج تبنى
 كقد, طالبان ( 33) عددىا كالبالغ الدراسة لمجتمع الشامؿ المسح طريؽ عف الدراسة عينة ياراخت تـ

 .المجمكعة نفس عمى كالبعدم القبمي التطبيؽ ذك التجريبي المنيج الباحث استخدـ

 تنمية في فاعميتيا المحكسبة البرمجية فاعمية النتائج أظيرت اإلحصائية المعالجات تطبيؽ كبعد
 دللة مستكل عند إحصائية دللة ذات فركؽ كجكد ككذلؾ, الطالب لدل التقكيـ يـتصم ميارات

 كىذا. الطالب لدل األدائي التقكيـ تصميـ ميارات عمى البعدم كالقياس القبمي القياس في( 1.14)
 التي المطكرة األدكات إلى يعزل فّعاؿ أثر ليا كالبعدم القبمي التطبيقيف بيف الفركؽ أف عمى يدؿ
 .الباحث خدميااست

 :(9002) عاشور دراس  .2

 التصميـ ميارات اكتساب في Moodle برنامج فاعمية عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت

 .اإلسالمية بالجامعة التعميـ تكنكلكجيا كمية طالب لدل األبعاد ثالثي

 ثـ بعاداأل ثالثي التصميـ لمساؽ الكتركني مقرر ببناء الباحث قاـ األسئمة ىذه عف كلإلجابة

 اختبار عف عبارة كىي الدراسة أدكات الباحث كاستخدـ الطالب عمى كطبقو مكدؿ برنامج عمى رفعو

 المستكل الباحث بيا يقيس ميارية محاكر خمس عمى مقسـ سؤاؿ (30) مف مككف تحصيمي
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 يقيس ميارية محاكر خمسة عمى مقسمة فقرة (25) مف مككنة مالحظة كبطاقة لمطالب, المعرفي

 . لمطالب األدائي المستكل الباحث بيا

 كسائط شعبة في يدرسكف مف كىـ طالب (35) مف مككنة قصدية عينة الباحث كاختار
  التجريبي المنيج الدراسة لطبيعة كفقنا الباحث كاستخدـ , اإلسالمية الجامعة في متعددة

 : مي ما الدراس  نتائ  وكانت

 كبعد قبؿ التجريبية المجمكعة بيف ( )  =0.05 مستكل عند إحصائية دللة ذات فركؽ كجكد .1

 .أثر لمبرنامج أف يعني كىذا البعدم, التطبيؽ لصالح الفركؽ كانت كلقد التجربة,

 كبعد قبؿ التجريبية المجمكعة بيف ( )  =0.05 مستكل عند إحصائية دللة ذات فركؽ كجكد .2

 .أثر لمبرنامج أف نييع كىذا البعدم, التطبيؽ لصالح الفركؽ كانت كلقد , التجربة

 في الطالب درجات بيف ( )  =0.05 مستكل عند إحصائية دللة ذات ارتباطية عالقة كجكد .3

 .األبعاد ثالثي لمتصميـ المعرفية الميارات في كدرجاتيـ األبعاد ثالثي لمتصميـ األدائية الميارات

 المساقات ارةإد أنظمة عف دراسات إجراء ضركرة النتائج ضكء في الباحث اقترح كما
 خصكصا , التعميـ في العالمية الشبكة استخداـ معايير كحكؿ التقميدم, التعميـ تعزيز عمى التعميمية

 دراسات إجراء التعميمية, المقررات كنشر كتصميـ , الجماعي العمؿ كتنمية التقكيـ بطرؽ يتعمؽ فيما

 إلمكانيات مسحية دراسة ك قميدية,الت التعميمية لمعممية كمساعد الفتراضية الفصكؿ استخداـ حكؿ

 اللكتركنية المقررات تفعيؿ كمعكقات اللكتركني التعميمي الكادر مف الفمسطينية الجامعات

 .بالجامعات

 :2007)) عقل دراس  .3

 المحكسبة األشكاؿ تصميـ ميارات تنمية WebCT برنامج فاعمية قياس إلى الدراسة ىدفت

 19 الدراسة عينة ككانت الميارات لتدريس النترنت شبكة برع محكسب برنامج ببناء الباحث كقاـ

 كاعد التجريبي المنيج الباحث كاتبع اإلسالمية الجامعة في المعمكمات تكنكلكجيا طالبات مف طالبة

 ميارات لقياس تقييـ كبطاقة الطالبات تحصيؿ لقياس تحصيمي اختبار في تتمثؿ لمبحث أدكات

 :إلى الدراسة نتائج كأشارت التصميـ

 إجراء قبؿ األدائية الميارات في الطالبات درجات متكسط بيف إحصائية دالة فركؽ كجكد .1
 .البرنامج لصالح كبعدىا التجربة

 كبعد قبؿ المحكسبة األشكاؿ لتصميـ المعرفية الميارات درجات متكسط بيف دالة فركؽ كجكد .2

 .البعدم التطبيؽ لصالح التطبيؽ
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 المحتكل إدارة ألنظمة التعميمية المؤسسات تبني بضركرة الباحث أكصى النتائج ىذه عمى كبناءن 
 .استخداميا عمى فييا العامميف كتدريب

 :2005) ) الحفناوي دراس  .4

 الميارات تنمية في الكسائط متعدد تدريبي برنامج فاعمية عف الكشؼ إلى الدراسة ىدفت
 كالمنيج الكصفي المنيج الباحث ـكاستخد الثانكية, بالمرحمة الحاسب معممي لدل لمبرمجة الالزمة

 بالمرحمة الحاسب معممي لدل البرمجة ميارات تنمية في الحاسب برنامج فاعمية لقياس التجريبي

 بمحافظة العامة الثانكية بالمرحمة العامميف لمحاسب معممان  (65) مف الدراسة عينة كتككنت , الثانكية

 . مجمكعتيف عمى تكزيعيـ كتـ , الشرقية

 عمى لمتعرؼ مفتكحة استبانة ك , مقترح تعميمي برنامج في الدراسة أدكات باحثال كحدد

 .المعمميف أداء لتقيـ األداء مالحظة كبطاقة التحصيمي, البرمجة ميارات كاختبار البرمجة, ميارات
 كاختبار التجاه أحادم التبايف تحميؿ أسمكب الباحث استخدـ الدراسة كإلجراءات

.( T-Test) 

 لالختبار البعدم القياس درجات في المجمكعتيف بيف فركؽ كجكد الدراسة نتائج تأظير  كقد

 المجمكعة لصالح الحاسب معممي لدل البرمجة لمميارات المعرفي بالجانب الخاص التحصيمي

 البعدم القياس درجات في المجمكعتيف بيف فركؽ كجكد الدراسة نتائج أظيرت كأيضان  , التجريبية

 التجريبية, المجمكعة لصالح الحاسب معممي لدل البرمجة لميارات العممي اءلألد المالحظة لبطاقة

 كتشجيعيـ الخدمة أثناء لممعمميف التدريبية الحتياجات تحديد عمى العمؿ ضركرة النتائج أكصت كقد

 .المينية لمتنمية دكرات إلى النضماـ عمى

 : (2005) شعبان وأبو شق ر أبو دراس  .5

 العممي البحث ميارات تنمية عمى  WEBCTاستخداـ برنامج أثر معرفة إلى الدراسة ىدفت

 استخداـ كتـ كاألدائي التحصيمي الجانب في بغزة اإلسالمية الجامعة في التربية كمية طالبات لدل

 بطاقة إعداد تـ القائمة ىذه عمى كبناء العممي البحث بميارات قائمة إعداد تـ التجريبي حيث المنيج

 مف مككنة العينة أفراد ككانت , األدائي الجانب لقياس المقدمة لطالباتلخطط ا تقكيـ
 اختبار إعداد تـ ثـ كمف , التجريبية لممجمكعة طالبة (26) ك لممجمكعة الضابطة طالبة (26) 

 . لمعينتيف الجانب التحصيمي لقياس تحصيمي

 األدائي جانبكال التحصيمي الجانب في إحصائية فركؽ كجكد عف الدراسة نتائج كخمصت

 .التجريبية العينة لصالح الطالبات بيف العممي لميارات البحث
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 (:2005) النباى ن دراس  .6

 في المعممات الطالبات تحصيؿ عمى WEBCT برنامج أثر عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت

 كاتبع , بو كالحتفاظ نحكه كاتجاىاتيف التربية بكمية اإلسالمية بالجامعة التعميـ تكنكلكجيا مساؽ

 الباحث كاختار الطالبات مف مجمكعتيف عمى طبقت التي الدراسة إجراء في التجريبي المنيج الباحث
 الفصؿ في "التعميـ في كالتكنكلكجيا الكسائؿ" مساؽ تدريس خالؿ مف قصدية بصكرة البحث عينة

, WEBCT  برنامج باستخداـ تعميمية مادة الباحث كصمـ, 2004-2005  الدراسي لمعاـ الصيفي
 كبطاقة المساؽ في الطالبات تحصيؿ مدل لقياس تحصيمي اختبار مف الدراسة ات أدك كتككنت

 كجكد إلى البحث نتائج ,كخمصت التعميـ كتكنكلكجيا الكسائؿ نحك الطالبات اتجاىات لمعرفة استبانو

 . التجريبية المجمكعة لصالح التحصيؿ في إحصائية فركؽ

 :(2003) والعجموني عا د دراس  .7

 اتجاىات تنمية في التدريبي الحاسكب برنامج أثر استقصاء إلى الدراسة ىذه ىدفت
 الدراسة عينة كتككنت المتغيرات بعض ضكء في التدريبي الحاسكب برنامج نحك المتدربيف المعمميف

 ةالتربي بمديريات عقدت التي, التدريبية الحاسكب برنامج بدكرة التحقكا ممف كمعممة معممان ( 75) مف
 اتجاىات مقياس الدراسة ىذه في استخدـ. ـ2000/2001 الدراسي العاـ في, إربد لمحافظة كالتعميـ

 .فقرة( 32) مف تتككف الباحثيف إعداد مف

 عينة آراء تقدير بيف( α  =0.05) احصائيان  داؿ فرؽ كجكد( ت) اختبارات نتائج أظيرت
 .البعدم التقدير لصالح كبعده التدريب قبؿ التدريبي الحاسكب برنامج نحك لتجاىاتيـ الدراسة
 تقدير بيف( α  =0.05) إحصائية دللة ذات فركؽ كجكد عدـ التبايف تحميؿ اختبار نتائج كأظيرت

 أك, العمر أك, الجنس إلى يعزل التدريبي الحاسكب برنامج نحك لتجاىاتيـ الدراسة عينة أفراد
 كلصالح, التخصص إلى تعزل إحصائية للةد ذات فركؽ ىناؾ كانت كلكف. المرحمة أك, الخدمة

 إجراء بضركرة الباحثاف يكصي الدراسة ىذه نتائج ضكء كفي. العممية المكاد يدرسكف الذيف المعمميف
 .أخرل تعميمية مناطؽ تشمؿ بحث, أكبر عينات عمى المماثمة الدراسات مف المزيد
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 األول : المحور دراسات عمى التعق ب

كالتعميـ  بالتدريب اىتمت كالتي األكؿ المحكر لدراسات لباحثةا استعراض خالؿ مف
 : حيث مف السابقة الدراسات إلييا تكصمت التي النقاط إجماؿ يمكف اللكتركني

 : وأىدافيا الدراس  موضوع .4

 كعقؿ , (2009) كعاشكر ,(2005) الحنفاكم  مف كؿ دراسة مع الدراسة ىذه اتفقت
 ميارات لتنمية تدريبي برنامج بتصميـ الدراسات ىذه تاىتم حيث ,(2009) كعيد ,(2007)

 تصميـ كميارة البرمجة ميارة مثؿ بيا عالقة ليا ميارات أك المحكسبة التعميمية البرمجيات تصميـ
 . األبعاد ثالثي التصميـ كميارات المحكسبة األشكاؿ تصميـ كميارات التقكيـ

 :الدراس  في المستخدم المني  .1

 كعقؿ ,(2009) كعاشكر ,(2003)كالعجمكني عايد مف كؿ دراسة مع الدراسة ىذه اتفقت
 بينما, كالبعدم القبمي التطبيؽ ذك التجريبي المنيج استخداـ في ,(2009) كعيد ,(2007)

 ,(2005) شعباف كأبك شقير كأبك ,(2005) كالنباىيف, (2005) الحنفاكم مف كؿ دراسة استخدمت
 .كالتجريبية ابطةالض المجمكعتيف ذك التجريبي المنيج

 : الدراس  أداة .3

 ,(2005) كالحنفاكم ,(2009) عاشكر مف كؿ دراسة مع األدكات في الدراسة ىذه اتفقت
 عيد دراسة اقتصرت بينما مالحظة كبطاقة معرفي اختبار استخدمت أنيا في ,(2007) كعقؿ

( 2003) لعجمكنيكا عايد مف كؿ دراسة مع اختمفت بينما, مالحظة بطاقة استخداـ عمى ,(2009)
 .اتجاه استبانات استخدمتا أنيما في ,(2005) كالنباىيف

 : وع ن  مجتمع .4

 كالنباىيف ,(2009) كعيد ,(2009) عاشكر مف كؿ دراسة مع الدراسة ىذه اتفقت
 تخصص طالب أك طالبات عمى الدراسات ىذه طبقت حيث كعينتو الدراسة مجتمع في ,(2005)

 عمى ,(2005) شعباف كأبك شقير أبك دراسة طبقت ككذلؾ,  السالمية بالجامعة التعميـ تكنكلكجيا
 تكنكلكجيا طالبات عمى ,(2007) عقؿ دراسة كطبقت بالجامعة التربية كمية طالبات مف عينة

 المعمميف عمى طبقت التي كالعجمكني عايد دراسة مع اختمفت بينما, بالجامعة المعمكمات
 .كالمعممات
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 :الدراسات نتائ  .5

 استخداـ أك اإللكتركني التعميـ أك التدريب برامج استخداـ فعالية في الدراسات أغمب اتفقت
 كأبك ,(2005) كالنباىيف ,(2005) كالحنفاكم ,(2009) عاشكر مف كؿ دراسة مثؿ أدكاتو إحدل
 (.2005) شعباف كأبك شقير

نتاج بميارات تصم م المتعمق  المحور الثاني: الدراسات  . م  التعم البرمج ات وا 

 :(2010) الحولي دراس  .6

 البرامج التعميمية تصميـ ميارة لتنمية الكفايات عمى قائـ برنامج إعداد إلى الدراسة ىدفت
 , كمف التعميمية البرامج تصميـ بكفايات قائمة بإعداد الباحث التكنكلكجيا حيث قاـ معممي لدل
 التحصيمي حيث الختبار في تمثمت كالتي الدراسة أدكات ببناء الباحث قاـ الكفايات قائمة خالؿ
 المالحظة لقياس بطاقة إلى باإلضافة , متعدد مف اختيار نكع مف اختباريان  بندان  (36)مف تككف

 عمى خمسة مكزعة فقرة (45) مف تككنت حيث التعميمية البرامج لتصميـ العممية الميارة مستكل
 التكنكلكجيا كمدرسي شرفيفم كبعض المحكميف مف مجمكعة عمى األدكات عرض ثـ , أبعاد

 .المتميزيف التكنكلكجيا

 تصميـ ميارة لتنمية الكفايات عمى القائـ المقترح البرنامج ببناء الباحث قاـ الدراسة كلغرض

 التكنكلكجيا معممي مف كمعممة معمـ (20) مف مككنة قصديو عينة الباحث كاختار , التعميمية البرامج

 العاـ مف بخانيكنس كالتعميـ التربية بمديرية الحككمة لمدارس عيفالتاب العميا األساسية لممرحمة

 .ـ 2009- 2008الدراسي

 عمى القائـ المقترح البرنامج لبناء البنائي المنيج الدراسة لطبيعة كفقان  الباحث كاستخدـ
 عمى دمكالبع القبمي التطبيؽ ذك التجريبي كالمنيج , التعميمية البرامج تصميـ ميارة لتنمية الكفايات

 .المجمكعة نفس

 نتائج الدراسة كالتالي: ككانت

 العممية المعرفة مستكل في= 0.05)  ) مستكل عند إحصائية دللة ذات فركؽ كجكد .1
 لصالح كالبعدم القبمي التطبيؽ بيف التكنكلكجيا معممي لدل التعميمية البرامج لتصميـ
 .لمبرنامج يعزم البعدم التطبيؽ
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 العممية الميارة مستكل في (= 0.05) مستكل عند حصائيةإ دللة ذات فركؽ كجكد .2
 لصالح كالبعدم القبمي التطبيؽ بيف التكنكلكجيا معممي لدل التعميمية البرامج لتصميـ
 .لمبرنامج يعزم البعدم التطبيؽ

 العممية كالميارات العممية المعرفية تحسيف في كبير أثر لمبرنامج أف النتائج أظيرت ككما .3

 .التكنكلكجيا معممي لدل التعميمية برامجال لتصميـ

 القائـ البرنامج مف بالستفادة الباحث أكصى نتائج مف الدراسة إليو تكصمت ما ضكء كفي
 لمعممي الميني بالنمك كالىتماـ التعميمية البرامج تصميـ عمى المعمميف تدريب في الكفايات عمى

 الطالب عمى ينعكس مما بيـ كالرتقاء تكاىـمس لرفع كالميارم المعرفي المجاؿ في التكنكلكجيا
 .الفمسطينية الجامعات في التكنكلكجيا معمـ إعداد ككذلؾ , التعميمية العممية محكر باعتباره

 :2009)) العمراني دراس  .1

 البرمجيات كتقكيـ تصميـ ميارات لكتساب مقترحة كحدة تقديـ إلى الحالية الدراسة ىدفت
 . بغزة اإلسالمية الجامعة في التعميـ تكنكلكجيا تخصص لمعمماتا الطالبات لدل التعميمية

 كالمنيج التعميمية, الكحدة لبناء البنائي المنيج الباحثة استخدمت الدراسة ىذه أىداؼ كلتحقيؽ

 المككنة الدراسة عينة عمى التعميمية البرمجيات كتقكيـ تصميـ ميارات اكتساب مدل لمعرفة التجريبي

 الجامعة في التعميـ كتكنكلكجيا التطبيقية العمـك تخصص الثالثة السنة الباتط مف طالبة 26 مف

 : التالية األدكات الباحثة أعدت الدراسة نتائج إلى كلمكصكؿ , بغزة اإلسالمية

 كتككف التعميمية, البرمجيات تصميـ لميارات العممية المعرفة مستكل لقياس تصميـ اختبار
 بطاقة ,كتككنت التعميمية البرمجيات تقكيـ ميارات مستكل لقياس قكيـت بطاقة, فقرة 30 مف الختبار

 مثؿ النتائج لتحميؿ المناسبة اإلحصائية األساليب الباحثة كاستخدمت, فقرة  43 مف التقكيـ

 لعينتيف (T.test) اختبار الباحثة استخدمت ,كما المعيارية كالنحرافات الحسابية المتكسطات

 عمى كالبعدم القبمي التطبيؽ بيف الميارات اكتساب في الفركؽ دللة عمى لمتعرؼ كذلؾ مرتبطتيف,

 الدراسة, أدكات كثبات صدؽ مف لمتأكد كسيبرماف بيرسكف : الرتباط كمعامالت الدراسة, عينة
 الفركؽ أف مف لمتأكد مرتبطتيف لعينتيف التأثير حجـ لحساب ككىف معادلة الباحثة كاستخدمت
 .الصدفة نتيجة كليست كجكىرية حقيقية كالبعدم القبمي يؽالتطب بيف اإلحصائية

 :التالية النتائج إلى الدراسة تكصمت كقد

 تصميـ ميارات اكتساب مستكل في(   = 0.01) مستكل عند إحصائية دالة فركؽ تكجد .1
 .البعدم التطبيؽ لصالح كالبعدم القبمي التطبيؽ بيف التعميمية البرمجيات
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 تقكيـ ميارات اكتساب مستكل في (  = 0.01) مستكل عند ةاحصائي دالة فركؽ تكجد .2
 .البعدم التطبيؽ لصالح كالبعدم القبمي التطبيؽ بيف التعميمية البرمجيات

 ككذلؾ =1.84 ح قيمة كبمغت مرتفعا كاف التصميـ( )اختبار العممية المعرفة في التأثير حجـ .3

 ح قيمة حيث بمغت مرتفعا التعميمية كاف جياتالبرم تقكيـ بطاقة) العممية الميارة في التأثير حجـ
 اكتساب عمى الكحدة المقترحة تأثير ,كاف لمصدفة تعكد كل حقيقية كانت الفركؽ اف أم =1.79 

 تأثير التابع( ىك المتغير المستقؿ عمى )المتغير الطالبات لدل البرمجيات كتقكيـ تصميـ ميارة

  كجكىرم. مباشر

 : (2008)دراس  عبد المج د  .3

نتاج تصميـ ميارات تنمية إلى الدراسة ىذه ىدفت  كالتجاه اإللكتركنية الرياضيات دركس كا 
 برنامج خالؿ مف كذلؾ. سكىاج في التربية بكمية المعمميف الطالب لدل اإللكتركني التعميـ نحك

 في كالمتمثمة النترنت عمى المعتمدة المصدر مفتكحة الحرة البرمجيات أحد باستخداـ معد تدريبي
 (.Moodle مكدؿ) برنامج

 تصميـ في المعمميف الطالب ميارات لقياس مالحظة بطاقة في الدراسة أدكات تمثمت حيث
نتاج  استخداـ نحك المعمميف الطالب اتجاىات كمقياس, الرياضيات مجاؿ في إلكتركنية دركس كا 
 تصميـ ذا التجريبي شبو المنيج الباحث استخدـ حيث, الرياضيات تدريس في اللكتركني التعميـ

 .كالبعدم القبمي القياسيف ذات الكاحدة المجمكعة

 : التالية النتائج إلى الدراسة كتكصمت
 التطبيؽ في الطالب درجات متكسطي في ( = 0.05) مستكل عند إحصائية دالة فركؽ تكجد .1

 .البعدم التطبيؽ لصالح البعدم التطبيؽ في كدرجاتيـ المالحظة لبطاقة القبمي

 في الطالب اتجاىات متكسطي في  ( = 0.05)مستكل عند إحصائية دالة فركؽ تكجد .2
 في التجاه مقياس عمى كدرجاتيـ اللكتركني التعميـ نحك التجاه لمقياس القبمي التطبيؽ
 .البعدم التطبيؽ لصالح البعدم التطبيؽ

 عميـالت برامج عمى الخدمة قبؿ الرياضيات معممي تدريب بضركرة الباحث اكصى كقد
 الدركس تصميـ ميارات عمى تدريبيـ عمى التركيز ككذلؾ, المصدر مفتكحة الحرة اللكتركني
 .اإللكتركنية
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 : (2007)عابد دراس  .4

 معممي لدل البرمجة ميارة لتنمية مقترح برنامج فاعمية عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 كبرمجة الخكارزميات كحدة لتحميؿ ميالتحمي الكصفي المنيج الباحث استخدـ كقد بغزة, التكنكلكجيا

عداد الحاسكب,  البرنامج لبناء البنائي المنيج استخدـ كما , البرمجة بمغة الخاصة بالميارات قائمة كا 

 الدراسة عينة عمى المقترح البرنامج فاعمية لمعرفة التجريبي المنيج استخدـ فيما المقترح, التدريبي

 بشماؿ كالتعميـ التربية مديرية في العاشر الصؼ طمبة عممكفي ممف كمعممة معممان  20 مف المككنة

 .غزة

 المعمكمات اكتساب مستكل لقياس معرفي اختبار كىي الدراسة أدكات بإعداد الباحث كقاـ
 العممية الميارة مستكل لقياس مالحظة كبطاقة , فقرة 26 مف الختبار كتككف البرمجة لميارة العممية

 .فقرة 25 مف مالحظةال بطاقة كتككنت لمبرمجة

 الحسابية المتكسطات مثؿ النتائج لتحميؿ اإلحصائية األساليب الباحث استخدـ كقد
 .المعيارية كالنحرافات

 كذلؾ كمتساكيتيف مرتبطتيف لعينتيف  (Wilcoxon- Test) كيمكككسكف اختبار استخدـ كما

 .الدراسة عينة عمى كالبعدم القبمي التطبيؽ بيف الميارات تنمية في الفركؽ دللة عمى لمتعرؼ

 اكتساب مستكل في إحصائية دللة ذات فركؽ كجكد الدراسة ىذه نتائج أىـ مف ككاف
 كيعزل البعدم التطبيؽ لصالح كالبعدم القبمي التطبيؽ بيف البرمجة العممية كالميارة العممية المعمكمات

 الخصكص كجو كعمى حاسكببال الىتماـ بضركرة الدراسة أكصت كقد المقترح, لمبرنامج ذلؾ

نتاج البرمجة  .المحكسبة التعميمية البرامج كا 

 : (2006)سم مان دراس  .5

 لتنمية ميارات حاسكب برنامج في التحكـ أساليب بيف التفاعؿ أثر معرفة إلى الدراسة ىدفت

 از,بدافعية اإلنج ذلؾ كعالقة التعمـ نكاتج بعض عمى التعميـ كأنماط الكسائط متعدد برنامج إنتاج

 التعميـ قسـ تكنكلكجيا الثالثة الفرقة طالب مف كطالبة طالبان  (127) مف مككنة الدراسة عينة ككانت

 تسع إلى بنيا, كتقسيميا جامعة النكعية التربية بكمية آلي( حاسب كمعمـ التعميـ تكنكلكجيا (بشعبتيو

 المرتبط المعرفي الجانب لقياس تحصيمي اختبار الدراسة أدكات الباحث كاستخدـ ,تجريبية مجمكعات

 متعدد حاسكب برنامج إنتاج تقييـ كبطاقة الكسائط, متعدد حاسكب برنامج إنتاج ميارات ببعض

 .كالراشديف لألطفاؿ لإلنجاز الدافع كاختبار الكسائط,
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 :التالية النتائج إلى الدراسة كتكصمت
 التطبيؽ في لطالبا درجات متكسطي في (= 0.05) مستكل عند إحصائية دالة فركؽ تكجد .1

 .البعدم التطبيؽ لصالح البعدم التطبيؽ في كدرجاتيـ المالحظة لبطاقة القبمي

 في الطالب اتجاىات متكسطي في (= 0.05) مستكل عند إحصائية دالة فركؽ تكجد .2
 في التجاه مقياس عمى كدرجاتيـ اللكتركني التعميـ نحك التجاه لمقياس القبمي التطبيؽ
 .البعدم التطبيؽ لصالح مالبعد التطبيؽ

 بيا المرتبطة كالمقررات المتعددة الكسائط مقرر تدريس تطكير ضركرة الدراسة كأكصت

 الكقت متطمبات مع لتتالءـ التعميمية يةحاسكبال المتعددة الكسائط برامج إنتاج ميارات تنمية بيدؼ

 .الراىف

 :2003)) إسماع ل دراس  .6

 في المعمميف الطمبة ميارات لتنمية مقترح برنامج فاعمية مف التحقؽ إلى الدراسة ىدفت

نتاج تصميـ براز المبرمج التعميـ ظؿ في متطكرة تقنية ذات تعميمية برامج كا   العممي التدريب أىمية كا 
 .ياكأثنائ الخدمة قبؿ الميني لمتثقيؼ المصاحب

 العممية العركض برنامج في النسيابية الخرائط يستخدـ مقترح برنامج بإعداد الباحث قاـ كقد
نتاج لتصميـ البكربكينت لشرائح  اختبار إعداد في البحث أدكات كتمثمت المبرمج التعميـ برامج كا 

 في البحث عينة ,كتمثمت التصميـ ميارات في التربية كمية طالب لمستكل تقييـ كبطاقة تحصيمي
 التربية في حاسكبال مقرر في المسجميف الككيت بجامعة التربية كمية طالب مف عشكائية عينة

 (T.test) اختبار الباحث كاستخدـ , التجريبي المنيج البحث ىذا كتبنى كطالبة طالبا 20 كبمغت
 القبمي التطبيقيف متكسطي بيف الفرؽ لختبار كذلؾ , مرتبطتيف مجمكعتيف متكسطي بيف لممقارنة

 . المئكية كالنسبة كالتكرارات , لالختبار كالبعدم

نتاج تصميـ لميارات الطالب تحصيؿ مستكل ارتفاع النتائج أظيرت كقد  التعميـ برامج كا 

 عمى ذلؾ ككاف حاسكبال لمشرائح العممية العركض برنامج في النسيابية الخرائط باستخداـ المبرمج

 في الطالب أنتجيا التي البرامج عمى الميارات تقييـ بطاقة ,كطبقت كبعدم قبمي كاحدة مجمكعة

 لمميارات الطالب تكظيؼ في مممكس أثر لو كاف المقترح البرنامج أف يكضح مام النيائية, صكرتيا

 التخصصات بجميع الخدمة في لممعمميف تدريبية دكرات عقد إلى الباحث أكصى كقد, العممية
نتاج البرامج تصميـ ميارات عمى لتدريبيـ  المقررات تدريس في لستخداميا مبرمج تعمـ برامج كا 

 .بالمدارس
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 :(2003) والشبول الب طو  دراس  .7

( كالشكؿ الخط, المكف,) الفني التصميـ عناصر بمعايير قائمة إعداد إلى الدراسة ىدفت
 بيذه التعميمية البرمجيات إنتاج في المختصيف معرفة مدل قياس كالى التعميمية البرمجيات إلنتاج

 .ليا كممارستيـ المعايير

 مديرية في التعميمية البرمجيات تاجإن في المختصيف جميع مف الدراسة مجتمع كتككف

( 74) عددىـ كبمغ األردنية كالتعميـ التربية لكزارة التابعة كالتعميـ التربية كمديريات التعميمي الحاسكب
 .مختصان  31)) العينة أفراد عدد بمغ حيث عشكائية بطريقة العينة اختيار تـ كقد مختصان,

 التعميمية البرمجيات إلنتاج الفني التصميـ معاييرب قائمة الباحثاف اعد الدراسة ىدؼ كلتحقيؽ
 معرفة مدل لقياس استبانة ضمف كضعيا كتـ كالشكؿ كالخط المكف ىي مجالت ثالثة في كرتبت

 النتائج كأشارت المختصيف قبؿ مف كممارستيا التعميمية لمبرمجيات الفني التصميـ عناصر معايير

 كممارستيـ الفني التصميـ عناصر لمعايير التعميمية اتالبرمجي إنتاج في المختصيف معرفة أف إلى

 . متكسطة كانت ليا

 :(2003) األعصر دراس  .8

 حاسكببرامج ال إنتاج كفايات لتنمية مقترح برنامج فاعمية عف الكشؼ إلى الدراسة ىدفت
 ةالماد نمط عرض اختالؼ أثر كتعرؼ النكعية التربية بكمية اآللي الحاسب شعبة لطالب التعميمية
 تعميمي يحاسكببرنامج  عرض نمطي أك مطبكعة بمادة مصحكب تقميدم شرح خالؿ مف التعميمية

 المعرفي في التحصيؿ) خارجية شاشة عمى عرض نمط – حاسكبال شاشة عمى عرض نمط)
 . البحث لمجمكعات الميارم كاألداء

 قسـ/ التعميـ كلكجياتكن شعبة الثالثة الفرقة طمبة مف ( 60 ) قكاميا عينة عمى الدراسة كطبقت

 ضابطة مجمكعة) مجمكعات ثالث إلى كقسمت بأصكاف, النكعية التربية بكمية ألي حاسب معمـ

 (. ثانية تجريبية كمجمكعة أكلى تجريبية كمجمكعة

 التعميمية الكحدة درستا المتيف التجريبيتيف المجمكعتيف طالب تفكؽ أف الدراسة نتائج أظيرت

 درست التي الضابطة المجمكعة طالب عمى يحاسكبال المتعددة الكسائؿ برنامج خالؿ مف المقترحة

 األكلى التجريبية المجمكعة لطالب األداء معدؿ كتفكؽ التقميدية بالطريقة المقترحة التعميمية الكحدة

 عمى عرض نمط) الثانية التجريبية المجمكعة لطالب األداء معدؿ عند (حاسكبال شاشة عرض نمط

 .التعميمية حاسكبال برامج إنتاج كفايات لبعض المنتج يف (خارجية شاشة
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 : (2002)الحم د عبد دراس  .9

 العركض استخداـ عمى المعمميف الطالب لتدريب مقترح برنامج إعداد إلى الدراسة ىدفت

نتاج تصميـ في  Power Point التقديمية  نحك اتجاىاتيـ كتنمية الكسائط متعددة تعميمية برمجيات كا 

 .التعميـ في حاسكبلا استخداـ

 عند التجريبي كالمنيج , الميارات تحديد عند كذلؾ التحميمي الكصفي المنيج الباحث اتبع

 الممؾ جامعة التربية بكمية الثالث المستكل طالب عمى الدراسة تطبيؽ كاقتصر , البرنامج تطبيؽ

 كألغراض ىػ, 1421كؿاأل الدراسي الفصؿ في التربية في الحاسب استخداـ لمقرر كالمسجميف فيصؿ

 : التالية األدكات الباحث استخدـ الدراسة

 .الكسائط متعددة التعميمية لمبرمجيات الطالب إنتاج مستكل تقكيـ بطاقة .1
 .المقترح البرنامج يتضمنيا التي المعرفية الجكانب في تحصيمي اختبار .2
 .الكسائط دةمتعد التعميمية البرامج إنتاج في حاسكبال استخداـ نحك اتجاىات مقياس .3

نتاج تصميـ ميارات درست التي التجريبية المجمكعة تفكؽ إلى النتائج كأشارت  البرمجيات كا 

 درست التي الضابطة المجمكعة مع بالمقارنة  Power Pointالتقديمية العركض باستخداـ التعميمية

 الىتماـ الدراسة تكأكص , المقترح البرنامج ىذا فاعمية إلى يشير مما العركض استخداـ بدكف نفسيا

 مختمؼ في الكسائط متعددة تعميمية برمجيات إنتاج في حاسكبال استخداـ عمى المعمميف بتدريب

 .الدراسية المقررات

 :2001)) البراوي دراس  .01

 التعميـ تكنكلكجيا طالب إلكساب كتطبيقيا تعميمية منظكمة تطكير إلى الدراسة ىدفت
نتاجيا الكسائط متعددة حاسكبال برامج لتصميـ مةالالز  األدائية كالميارات المعمكمات  .كا 

 بقسـ الرابعة الفرقة طالب مف (34) قكاميا كاحدة تجريبية مجمكعة عمى الدراسة طبقت
 التطبيؽ بنظاـ الدراسة أدكات كطبقت , شمس عيف بجامعة النكعية التربية بكمية التعميـ تكنكلكجيا

 .الكاحدة المجمكعة عمى البعدم / القبمي

 متعددة حاسكبال برامج بإنتاج المرتبط المعرفي التحصيؿ ارتفاع الدراسة نتائج أظيرت كقد

 التأثير حجـ كارتفاع , الكسائط متعددة حاسكبال برامج تصميـ في األداء ارتفاع ككذلؾ الكسائط

 عددةمت حاسكبال برامج تصميـ في األداء أك المرتبط المعرفي التحصيؿ في سكاء المقترحة لممنظكمة

 .الكسائط
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 الثاني: المحور دراسات عمى التعق ب

 التعميمية البرامج بتصميـ اىتمت كالتي الثاني المحكر لدراسات الباحثة استعراض خالؿ مف

 : حيث مف السابقة الدراسات إلييا تكصمت التي النقاط إجماؿ يمكف
 : وأىدافيا الدراس  موضوع .6

 المستقؿ المتغير في السابقة الدراسات أغمب عم اختمفتالحالية  الدراسة أف المالحظ مف
 محكسبة سكاء) مقترحة برامج السابقة الدراسات أغمب استخدمت حيث( 3141) الحكلي دراسة مثؿ
 بينما التعميمية البرامج تصميـ ميارات لتنمية تعميمية منظكمة أك مقترحة كحدة أك( محكسبة غير أك

 سميماف دراسة اىتمت بينما ,الميارات ىذه لتنمية لكتركنياإل التدريب أسمكب الدراسة ىذه استخدمت
 كالشبكؿ طكالبة دراسةك , حاسكب برنامج في التحكـ أساليب بيف التفاعؿ أثر بقياس( 3117)
 .التعميمية البرمجيات إلنتاج الفني التصميـ لعناصر معايير قائمة بإعداد( 3114)
 :الدراس  في المستخدم المني  .1

 كالمنيج( كبعدم قبمي) الكاحدة المجمكعة ذك التجريبي المنيج اسةالدر  ىذه استخدمت
 الحكلي دراسة مثؿ الدراسات بعض معيا اتفقت حيث, اإللكتركني التدريب تصميـ في البنائي

 ليذيف ,(3118) عابد دراسة كأضافت  (,:311) العمراني(, 3114) البراكم كدراسة(, 3141)
(, 3114) كاسماعيؿ(, 3113) الحميد عبد مف كؿ دراسة كاتفقت, التحميمي المنيج المنيجيف
 استخدـ( 3113) الحميد عبد كلكف, التجريبي المنيج في الدراسة ىذه مع( 3117) سميماف كدراسة

 .التحميمي المنيج إليو باإلضافة

 : الدراس  أداة .3

( 3141) الحكلي(, 3118) كعابد(, 3114) البراكم مف كؿ دراسة مع الدراسة ىذه اتفقت
(, :311) العمراني مف كؿ دراسة كمع, المالحظة كبطاقة التحصيمي الختبار استخدمت أنيا في

سماعيؿ  كالختبار التقكيـ بطاقة في, (3113) الحميد كعبد( 3117) كسميماف( 3114) كا 
 بينما, البرمجيات تصميـ في الحاسكب استخداـ نحك اتجاه مقياس إلييما أضاؼ كقد التحصيمي
 .معايير قائمة استخدما حيث( 3114) كالشبكؿ طكالبة اسةدر  اختمفت

 :وع ن  مجتمع .4

سماعيؿ(, 3113) الحميد كعبد(, 3114) البراكم مف كؿ دراسة مع الدراسة ىذه اتفقت  كا 
 طمبة( 3118) عقؿ دراسة عينة كانت بينما( , :311) كالعمراني (,3117) كسميماف(, 3114)

 الحكلي الدراسة الحالية استيدفت بينما, تربكيان  مؤىميف غير كىـ المعمكمات تكنكلكجيا تخصص
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 طكالبة دراسة كخصت, عمييـ كالمشرفيف التكنكلكجيا كمعممات معممي( 3118) كعابد( 3141)

 .األردنية كالتعميـ التربية مديريات في التعميمية البرمجيات إنتاج في متخصصيف( 3114) كالشبكؿ

 :الدراسات نتائ  .5

 عمى التجريبية المجمكعة تفكؽ النتائج أظيرت حيث الدراسات مبأغ نتائج تشابيت
 تنمية في المقترح البرنامج أك المقترحة( التعميمية المنظكمة أك) الكحدة بفاعمية يكحي مما الضابطة
 .التعميمية البرمجيات تصميـ ميارات

 التعق ب عمى الدراسات السابق :
 قكائـ ياأغمب كأعدت كمعاييره التصميـ ميارات عمى تركز أنيا في السابقة الدراسات تنكعت .1

 .كالمكضكع المجاؿ في مع تمؾ الدراسات تتفؽ الدراسة الحاليةك  الميارات أك المعايير بيذه

 ىذا كاف سكاء المعمميف أك المعمميف الطمبة لتدريب برنامج تقترح السابقة الدراسات أغمب .2
مثؿ دراسة كؿ مف  عممي تدريبي برنامج أك (,3118) عقؿ دراسة مثؿ محكسب البرنامج

تتفؽ معيا في أنيا  الدراسة الحاليةك  (3114) كاسماعيؿ(, 3116كأبك شعباف ) شقير أبك
 تقترح برنامج تدريب إلكتركني.

 المنيج استخدمت أنيا في صالح دراسة عدا ما الدراسات جميع مع الدراسة الحالية تتفؽ .3
 .عدمكالب القبمي الكاحدة المجمكعة ذك التجريبي

 الختبار أدكات دميااستخ حيثمف  السابقة الدراسات أغمب مع الدراسة الحالية اتفقت .4
 .لمميارات المعمميف امتالؾ مدل قياس في (التقكيـ بطاقة ك)أ المالحظة كبطاقة التحصيمي

 الدراسة الحالية كلكف الكفايات عمى تركز أنيا في شقير أبك دراسة مع الدراسة الحالية تتفؽ .5
 البرامج تصميـ كفاية كىي التعميـ تكنكلكجيا مجاؿ في كفايات أىـ إحدل في اختصت
 الباحث كاختار التعميـ لتكنكلكجيا العامة الكفايات في اىتمت شقير أبك كدراسة التعميمية
 الدراسة كلكف كالرياضيات العمكـ شعبة اإلسالمية الجامعة في المعمميف الطمبة مف العينة
 .كالحاسكب التعميـ تكنكلكجيا لمعممات في قسميالطالبات ا عمى تركز

 خاللو مف يقدـ الذم الشكؿ في السابقة الدراسات جميع عف مختمفة الدراسة ىذه تعتبر .6
 الدكرات عبر لمتدريب التقميدم الشكؿ عمى اعتمدت جميعيا حيث المعمميف لمطمبة التدريب
 التدريب كىك التدريب مف آخر شكؿ عمى اعتمدت الدراسة الحالية كلكف كالعممية النظرية

 .اإلليكتركني
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 :السابق  الدراسات من االستفادة
 :  مي ف ما السابق  الدراسات من الباحث  استفادت لقد

 مشكمة صياغة في, ك التجريب المنيج كىك الدراسة منيج كاختيار تحديد في الباحثة ساعدت .1

عداد , الدراسة  .كأدكاتيا فركضيا كا 

 .بنائيا ككيفية التعميمية بالبرامج يتعمؽ فيما كخاصة نظريان  إطاران  لمباحثة قدمت .2

 البرمجيات تصميـ ميارات بأىـ قائمة تحديد كيفية عف كاضحة صكرة لمباحثة أعطت .3
 .التكنكلكجيا كمعممات معممي لمطمبة الالزمة التعميمية

 حديثة تعتبر يالت التكنكلكجية الميارات مجاؿ في فييا البحث تـ التي الجكانب لمباحثة نتبيّ  .4

 ميارة مثؿ عمييا التركيز تـ التي التعميمية بالبرمجيات الخاصة الميارات ككذلؾ, ما نكعان 
 .المتعددة الكسائط تصميـ كميارات البرمجة

 إتباعيا الكاجب كالخطكات البحثية األدكات عمى التعرؼ في الفرصة ةلمباحث أتاحت .6

 .المالحظة اقةكبط الختبار كخاصة الدراسة أدكات إعداد عند .6

 .منيا كاإلفادة المستخدمة اإلحصائية األساليب عمى التعرؼ .7
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 الرابع الفصل

 دراس ال إجةةةراءات
يتناكؿ ىذا الفصؿ إجراءات الدراسة التي اتبعتيا الباحثة لإلجابة عف أسئمة الدراسة كاختبار 
فركضيا ثـ الحديث عف منيج الدراسة المتبع في الدراسة, ككصؼ لمجتمع كعينة الدراسة كأسمكب 

لتصميـ التجريبي, اختيارىا, كبياف بناء أداة الدراسة, كاستخراج صدقيا كثباتيا, كاتساقيا الداخمي كا
جرائيا, كالمعالجة اإلحصائية التي استخدمت في  كما يحتكم الفصؿ عمى كيفية تنفيذ الدراسة كا 

 تحميؿ البيانات.

 مني  الدراس :
 :البنائي المني 

 كمحتكل أىداؼ إلى يحتاج , كالمنيج كالتقكيـ كالتنفيذ التخطيط يعني برنامج أك منيج إف بناء

 ضكء في منيا عنصر كؿ بعضيا البعض, كيبنى عمى تعتمد العناصر كىذه , كتقكيـ كأنشطة

 المنيج الباحثة كلقد استخدمت ,(101:  2002)األغا, األخرل األمكر كعمى يسبقو الذم العنصر

 التعميمية. البرامج تصميـ ميارات لتنمية المقترح التدريب اللكتركني برنامج لبناء كذلؾ البنائي

 :التجر بي المني 

حداث تغير ما في الكاقع التجريبي كمالحظة نتائج كآثار ىذا التغير, كما يمزمو ضبط ىك إ
عمى ىذا  تؤثرإجراءات التجربة لمتأكد مف عدـ كجكد عكامؿ أخرل غير المتغير التجريبي قد 

الكاقع, كالبحث التجريبي ىك تغير متعمد كمضبكط لمشركط المحددة لمكاقع أك لمظاىرة مكضكع 
 حظة ما ينتج مف آثار في ىذا األثر عمى متغير تابع آخر.الدراسة كمال

 :واحدة مجموع  باستخدام التجر بي التصم م

كفيو يستخدـ الباحث مجمكعة كاحدة فقط, كيعرضيا لختبار قبمي لمتعرؼ عمى حالتيا قبؿ 
تبار إدخاؿ المتغير التجريبي, ثـ يعرضيا لممتغير التجريبي, كبعد ذلؾ يقكـ الباحث بإجراء اخ

بالمعالجة بعدم, كيككف الفرؽ في نتائج المجمكعة في الختباريف البعدم كالقبمي ناتجان عف تأثرىا 
 .(87-83:  2003)دياب, التجريبية

 إكساب عمى اللكتركنيكلقد استخدمت الباحثة المنيج التجريبي كذلؾ لدراسة أثر التدريب 
 التربية كمية في كالحاسكب التكنكلكجيا معممات الطالبات لدل التعميمية البرمجيات تصميـ ميارات
 أعدتو الذم اللكتركني التدريب لبرنامج التجريبية المجمكعة تعرضت حيث اإلسالمية بالجامعة
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 المنتج بطاقة كستطبؽ المجمكعة عمى البعدم ك القبمي الختبار الدراسة أدكات طبقت ك الباحثة,
 .التعميمية لمبرمجيات الطالبات تصميـ بعد

 ع ن  الدراس :
 كمية في كالحاسكب التكنكلكجيا معممات الطالبات مف طالبة( 12)مف الدراسة عينة تككنت

 .2012/2013 الدراسي لمعاـ األكؿ الدراسي الفصؿ في بغزة اإلسالمية بالجامعة التربية

 :الع ن  اخت ار مبررات
 تعميـ  قسمي في كالرابع الثالث المستكل طالبات مف الدراسة عينة باختيار الباحثة قامت
الالتي يدرسف مساؽ طرؽ تدريس  اإلسالمية بالجامعة التربية بكمية الحاسكب كتعميـ التكنكلكجيا
الحالية مف مكضكع الدراسة  قريبة جدان اكؿ مكضكعات نألف ىذا المساؽ يت قصدية بصكرةالحاسكب 

كفايات معممي الحاسكب كعات يتناكؿ المساؽ مكضحيث كىك ميارات تصميـ البرمجيات التعميمية 
كالتكنكلكجيا التربكية كالتخصصية ككفايات تصميـ البرمجيات التعميمية ككيفية تكظيفيا, كنماذج 
التدريس بالبرمجيات التعميمية كنماذج تصميميا, باإلضافة إلى تدريب الطمبة المعمميف عمميان عمى 

تكنكلكجيا إلكسابيـ ميارات تصميـ مجمكعة مف برامج التصميـ الالزمة لمعممي الحاسكب كال
 البرمجيات التعميمية عمميان.

ىذه الدراسة حيث  تقترحوأىداؼ ىذا المساؽ تتناسب مع أىداؼ البرنامج التدريبي الذم  كما أف
 : كانت أىداؼ المساؽ كالتالي

 تحديد الكفايات التربكية الالزمة لمعمـ الحاسكب. .1
 مـ الحاسكب.تحديد الكفايات التخصصية الالزمة لمع .2
 التعرؼ عمى البرمجيات التعميمية المختمفة كتقكيميا. .3
 التعرؼ عمى مراحؿ تصميـ البرمجيات التعميمية. .4
 متالؾ ميارات تصميـ البرمجيات التعميمية المعرفية كالميارية.ا .5
 تصميـ البرمجيات التعميمية كفؽ نمكذج التعمـ لإلتقاف. .6

حمقة مف حمقات برنامج تعميـ  ترحو ىذه الدراسةالذم تق ككذلؾ يعتبر البرنامج التدريبي 
التكنكلكجيا كأساليب تدريسيا كبرنامج الحاسكب كأساليب تدريسو الذم تطرحيما كمية التربية 
بالجامعة اإلسالمية غزة كيمبي الحتياجات التدريبية لمطمبة الممتحقيف بيذيف البرنامجيف أثناء 

 إعدادىـ لمينة التدريس. 
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 مجيزة قاعة في لمطالبات الحاسكب يتـ تدريسو تدريس ؾ فإف مساؽ طرؽ كباإلضافة لذل
 كىذاباإلضافة لمقرر إلكتركني عمى نظاـ إدارة التعمـ مككدؿ  إنترنت كشبكة طالبة لكؿ بحاسكب
 .تتناكلو بالبحث في ىذه الدراسة الذم اللكتركني التدريب كطبيعة يتناسب

    :قائم  معا  ر تصم م البرمج ات التعم م

نتػػاج الػػذكر كالتػػي تتعمػػؽ سػػابقة كالبحػػكث الدراسػػات خػػالؿ مػػف  كتصػػميـ بميػػارات كمعػػايير كا 
 ,(:311 العمرانػي,) لدراسػاتا ىػذه كمػف الحػالي البحػث تفيػد أف يمكػف كالتػي , التعميمية البرمجيات

 مراحػؿ حػكؿ النظػرم اإلطػار فػي عرضػو تـ ما إلى كباإلضافة ,(3141 ,الحكلي) ,(3118 عابد,)
 , كفػػيالتعميميػػة البرمجيػػات بتصػػميـ الخاصػػة كالنمػػاذج التعميميػػة البرمجيػػات كتصػػميـ معػػايير إنتػػاجك 

 .التعميمية البرمجيات قائمة معايير لتصميـ بإعداد الباحثة قامت ىذه الدراسات ضكء

 الكصكؿ بيدؼ  حكؿ مناسبتيا الرأم إلبداء المحكميف عمى القائمة بعرض الباحثة قامت ثـ
 التعديالت إجراء تـ كمقترحات أراء مف المحكمكف أبداه ما ضكء ليا, كفي النيائي الشكؿ إلى

 البرمجيات لمعايير تصميـ نيائية قائمة عمى الحصكؿ أمكف كبيذا عمى القائمة المبدئية, المطمكبة
( بند مكزعة عمى سبعة محاكر ىي )معايير 71تككنت قائمة المعايير مف ) التعميمية حيث

معايير التحكـ  -معايير الشاشات/كاجيات التفاعؿ –ايير المركنة في العرض مع -المحتكل
معايير تشغيؿ  -معايير تصميـ التقكيـ كاألنشطة التفاعمية -معايير الكسائط المتعددة -التعميمي

 . (4) رقـ ممحؽ قائمة المعايير في أكردت الباحثة البرمجية( كقد
 أدوات الدراس :
 كالتي الدراسة أدكات بإعداد الباحثة قامت , فرضياتيا صحة كاختبار الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ

 قائمة عمى بناءان  الدراسة أدكات إعداد ثـ كقد ,المنتجتقييـ  كبطاقة المعرفي الختبار في تمثمت
 : كالتالي كىي , التعميمية البرمجيات تصميـ معايير

 .التعميمية البرمجيات ـتصمي لميارة العممية المعرفة مستكل لقياس تحصيمي اختبار .1
 البرمجيات لتصميـ العممية لمميارات الطالبات امتالؾ مستكل لقياس المنتج تقييـ بطاقة .3

 .التعميمية

 :التحص مي االختبار:  أوالً 

 البرمجيات لتصميـ العممية المعرفة مستكل لقياس تحصيمي اختبار ببناء الباحثة قامت
 كقد الغرض ليذا خصيصان  أعد اإلسالمية بالجامعة لكجياالتكنك  معممات الطالبات لدل التعميمية
 (.متعدد مف الختيار) نمط مف فقرة( 51) مف النيائية صكرتو في الختبار تككف
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 معدؿ بارتفاع المكضكعية الختبارات مف(  متعدد مف الختيار) النكع ىذا يمتاز حيث

 .(: 313   1982,لبدة أبك) ضكعيةالمك  مف عالية بدرجة  تمتعيا إلى باإلضافة كثباتيا صدقيا

 :التحص مي االختبار إعداد

 كفقان  الختبار بنكد بتغيير كقاـ لممحكميف الرجكع بعد تحصيمي اختبار بإعداد الباحثة قامت
 في دركس الختبار تضمف كلقد كالتأخير, كالتقديـ كالحذؼ باإلضافة التغير ككاف المحكميف آلراء

 بالجامعة كالحاسكب التكنكلكجيا معممات الطالبات لدل تعميميةال البرمجيات تصميـ ميارات
 :التالية لمخطكات تعبان  التحصيمي الختبار بناء تـ كلقد اإلسالمية

 الختبار ىدؼ. 
 الختبار فقرات صياغة.
 الختبار أسئمة ترتيب. 
 الختبار تعميمات كضع. 
 لختبار النيائية الصكرة. 
 الختبار تجريب.
 لختبارا أسئمة تصحيح.



 :االختبار ىدف -أ

في إكساب   المقترح اإللكتركني التدريب برنامج تأثير عمى تعرؼإلى ال الختبار ىدؼ
 محاكر أربعة إلى العممية المادة تقسـ تـ كقد التعميمية البرمجيات تصميـ مياراتالجانب المعرفي ل

 الباحثة أعدتيا التي عمميةال لممادة العامة كاألىداؼ األساسية المفاىيـ كبعد تحديد أساسية,
كقامت الباحثة بتصميـ الختبار بناءن عمى جدكؿ  التعميمية, بتصميـ البرمجيات كالمتعمقة

 التالي: الجدكؿ في ىك مكضح كما العممية المكاصفات لممادة
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 ( 1جدول رقم )
 ل ختبارجدول المواصفات 

نسب   الموضوعات
 الترك ز

 االختبارجدول مواصفات 
مجمكع  تطب   فيم ذكرت

 األسئمة
100% 27.5% 50% 22.5% 

مفيـك البرمجية 
التعميمية كأدكات 

 تأليفيا
13% 

40-35-
39 26-16 - 5 

مراحؿ تصميـ 
 البرمجيات

48% 8-30-
25-38 

1-4-5-6-13-
18-31-33-35 

3-9-10-11-
23-29 

19 

أساليب التحكـ 
 التعميمي

18% 28 17-19-20-2-
37 

32 7 

ة في  التفاعمي
البرمجية 
 التعميمية

23% 14-22-
24 

12-21-26-34 7-15 9 

 40 9 20 11 %100 المجمكع

 : االختبار محتوى -أ

 البرمجيات تصميـ معاييرفي ضكء قائمة  الختبار بناء الختبار بإعداد الباحثة قامت

( 7ؽ رقـ )أعدتيا, كذلؾ في ضكء محتكل الحقيبة التدريبية التي أعدتيا في ممح التي التعميمية
 في كتككف الختبار , التعميمية البرمجيات الجانب المعرفي لميارات تصميـ كذلؾ بيدؼ قياس

الختبارات  مف كىذا النكع , (3)رقـ ممحؽ متعدد مف اختيار نكع مف فقرة ( 36 ) مف النيائية صكرتو
مف المكضكعية  اليةع بدرجة تمتعيا إلى باإلضافة كثباتيا صدقيا معدؿ بارتفاع تتميز المكضكعية

 .: 313) 1982لبدة,  أبك(

  :االختبار فقرات  ص اغ  -ة

 :التالية المعايير مراعاة مع الختبار أسئمة صياغة تـ

 .قياسيا المراد لألىداؼ كمالئمة لممحتكل ممثمة تككف أف .4
  .كعمميا لغكيا الختبار فقرات سالمة .3
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 .فييا غمكض ل كمحددة كاضحة األسئمة .4

  .الصعب إلى السيؿ مف ختبارال فقرات ترتيب .5

 .المناسبة كالبدائؿ الممكىات استخداـ .6

 : األسئم  ترت ب -ج

 حيث , لصعكبتيا تبعان  ترتيبيا تـ كما , الدراسية المادة لمضمكف كفقان  األسئمة ترتيب تـ
 الشخصي التقدير حسب كذلؾ , صعكبة باألكثر تبعيا ثـ السيمة األسئمة بكضع الباحثة بدأت
 . مكضكع كؿ في األسئمة رتبت كذلؾ

 : االختبار تعم مات ص اغ  -د

عدادىا عمى كرقة منفصمة في كراس الختبار, كقد تـ  تـ صياغة تعميمات الختبار كا 
تكضيح اليدؼ مف الختبار , ككيفية اإلجابة عف فقراتو , كقد ركعي السيكلة كالكضكح عند 

 اإلجابة باختيار عمييا اإلجابة ثـ كمف ايةبعن األسئمة قراءة عمى صياغة ىذه التعميمات, كالتأكيد

 .األربعة بيف البدائؿ مف الصحيحة

 : ل ختبار النيائ   الصورة -ٍ

( فقرة, ثـ 40في ضكء ما سبؽ تـ إعداد  الختبار في صكرتو األكلية حيث اشتمؿ عمى )
 عرضو عمى مجمكعة مف المحكميف كذلؾ لستطالع آراءىـ حكؿ: 

 .قياسيا المراد ىداؼلأل الختبار فقرات تمثيؿ -
 .الكحدة لمحتكل الختبار فقرات تغطية -
 .كعمميان  لغكيان  الختبار فقرات صحة -
 .الختبار فقرات مف فقرة لكؿ البدائؿ صياغة دقة -

  المناسبة التعديالت أجريت ك دراستيا تمت التي , كاآلراء المالحظات بعض المحكمكف أبدل كقد
  .فقرة )51 (عمى التحكـ دبع الختبار اشتمؿ حيث ضكئيا, في

 :  ختبارحساب الزمن ال زم ل -و

 ليػػػـ سػػػبؽ ممػػػف معممػػػة( 31) قكاميػػػا عشػػػكائية اسػػػتطالعية عينػػػة عمػػػى الختبػػػار تجريػػػب تػػػـ       
 عف لالختبار المعمميف تأدية زمف حساب تـ, األصمي المجتمع خصائص نفس كليـ الميارات, دراسة

 يساكم العينة أفراد استغرقيا التي الزمنية المدة متكسط عينة فكافال تقديـ لزمف الحسابي المتكسط طريؽ

 :التالية بتطبيؽ المعادلة كذلؾ ,دقيقة ( 40 )
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 األخيرة الوعلوت االختببر إجببت زهي  +األولى الوعلوت إجببت زهي  =االختببر إجببت زهي

2

 : االختبار أسئم  تصح ح -ز

( 51)لالختبار النيائية الدرجة لتصبح الختبار اتفقر  مف فقرة لكؿ كاحدة درجة حددت         
 (.صفر) لالختبار الدنيا كالدرجة درجة

 :ضبط االختبار -ح

 استطالعية عينة عمى الختبار بتطبيؽ الباحثة قامت األكلية بصكرتو الختبار إعداد بعد
 التجربة تأجري كقد المختارة, الميارات دراسة ليـ سبؽ الذيف المعممات مف معممة( 31) قكاميا

 :بيدؼ الستطالعية

 الختبار كثبات صدؽ مدل حساب. 
 الختبار لفقرات كالتمييز السيكلة معامالت حساب. 

 :االختبار صد : أوالً 

 بنكد أف كحيث ,(451: 3113)عكدة, فعالن  لقياسو كضع ما الختبار يقيس أف بو كيقصد
 مف الكثير كىناؾ ما حد إلى صادؽ رالختبا فإف التمييزية قكتو أساس عمى اختيرت قد الختبار
 بالغرض يفياف أنيما حيث الصدؽ مف نكعيف عمى الباحثة كاقتصرت الصدؽ بيا يقاس التي الطرؽ
 :  كىما

 : المحكم ن صد 

 حممػة مػف كالمختصػيف التربػكييف المحكمػيف مػف مجمكعػة عمػى الختبػار الباحثػة عرضػت
 كميػة التػدريس ىيئػة كأعضػاء التػدريس كطػرؽ لتعمػيـا تكنكلكجيػا فػي الماجسػتير ك الػدكتكراه شػيادات

 كضػعت كقػد , (6) رقػـ ممحػؽ األقصػى كجامعػة اإلسػالمية الجامعػة فػي التعمػيـ تكنكلكجيػا قسػـ التربية

 اسػتفادت كقد كالعممية التربكية الناحية مف الختبار فقرات عمى قبميـ مف كالتعميمات المالحظات بعض
 الفقػرات بعػض تعػديؿ تػـ ,حيػث المحكمػكف السػادة كدكنيػا أبػداىا التػي كالمالحظػات اآلراء مػف الباحثػة

 .متعدد مف اختيار سؤاؿ(  (40مف مككف النيائية بصكرتو الختبار ظير حتى
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 : الداخمي االتسا  صد 

 الكمية الختبار كدرجة األىداؼ, مستكيات مف كؿ درجات بيف الرتباط قكة" بو كيقصد
)أبك لبدة, " إليو تنتمي التي الكمي األىداؼ بمستكل الختبار فقرات مف فقرة كؿ ارتباط درجة ككذلؾ
4:93 :83) 

 استطالعية عينة عمى الختبار بتطبيؽ لالختبار الداخمي التساؽ صدؽ مف التحقؽ كجرل
 بيف بيرسكف ارتباط معامؿ حساب كتـ الدراسة عينة أفراد خارج مف معممة,( 31) مف مككنة
 :ذلؾ يكضح التالي كالجدكؿ لالختبار الكمية كالدرجة الختبار قراتف مف فقرة كؿ درجات

 (3) رقم جدول
 ل ختبار الكم   الدرج  مع االختبار فقرات من فقرة كل ارتباط معامل

 معامل االرتباط م. معامل االرتباط م.

0 **0.777 21 **0.957 

2 **0.957 22 **0.613 

3 **0.957 23 **0.763 

4 **0.564 24 **0.987 

5 *0.560 25 **0.957 

6 **0.613 26 **0.831 

7 **0.571 27 **0.957 

8 **0.957 28 **0.843 

9 **0.646 29 **0.957 

10 **0.957 30 **0.770 

11 *0.487 31 **0.736 

12 **0.825 32 **0.836 

13 **0.613 33 **0.873 

14 **0.568 34 **0.843 

15 **0.613 35 **0.825 

16 **0.653 36 **0.747 

17 *0.538 37 **0.571 

18 *0.460 38 **0.763 

19 **0.823 39 **0.957 

20 **0.957 40 **0.632 

 0.561( = 0.01( كعند مستكل دللة )18  ر الجدكلية عند درجة حرية )

 0.444( = 0.05( كعند مستكل دللة )18 ر الجدكلية عند درجة حرية )

  .(1.14 ,1.16) دللة مستكل عند إحصائيان  دالة الفقرات جميع أف لسابؽا الجدكؿ مف يتضح
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 ثبات االختبار: ثان ًا 

 نفس في األداة نفس باستخداـ القياس تكرار عند النتائج نفس عمى الحصكؿ بو كيقصد
 .( 374: 4:93)أبك لبدة,  عديدة بطرؽ الثبات معامؿ كيحسب" الظركؼ

ريتشارد سكف  -مؿ الثبات بطريقتي التجزئة النصفية كككدركقد قامت الباحثة بإيجاد معا
 عمى النحك التالي : 31

 أواًل: طر ق  التجزئ  النصف  :

 إذ النصفية, التجزئة بطريقة الختبار ثبات لحساب الستطالعية العينة درجات استخداـ تـ
 يساكم لنصفيفا بيف الرتباط معامؿ فكاف , كزكجية فردية نصفيف إلى الختبار تقسيـ تـ
 التعديؿ بعد الثبات معامؿ فكاف براكف/  سبيرماف معادلة باستخداـ الطكؿ تعديؿ جرل ثـ( 1.998)
 النتيجة صحة إلى ُتطْمئف الثبات مف جيدة بدرجة يتمتع الختبار أف عمى يدؿ كىذا ,( 54:.1)

 . الدراسة في كاستخدامو الختبار صالحية كتظير.  عمييا الحصكؿ يتـ التي

 Richardson and Kuder:  21ر تشارد سون  -ثان ًا: طر ق  كودر

 ثبات معامؿ إليجاد كذلؾ الثبات, حساب طرؽ مف ثانية طريقة الباحثة استخدمت
  ككؿ لالختبار الكمية لمدرجة 31سكف ريتشارد ككدر معامؿ قيمة عمى حصؿ حيث الختبار,

 طبقان لممعادلة التالية :

 
( كىي قيمة عالية 94:.1قيمتو )  31ككدر ريتشارد سكفؿ عمى قيمة معام تحصمف

 تطمئف الباحثة إلى تطبيؽ الختبار عمى عينة الدراسة. 
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 في الختبار أصبح ك التحصيمي, الختبار ثبات ك صدؽ مف الباحثة تأكدت كبذلؾ
 .(4) رقـ ممحؽ انظر ,فقرة( 51)  النيائية صكرتو

 .االختبار لفقرات  زوالتم  الصعوب  معام ت حساب: ثالثاً 

 :الصعوب  معامل  -١

 الختبار مف سؤاؿ كؿ عمى أجابكا الذيف األفراد لعدد المئكية النسبة" الصعكبة بمعامؿ يقصد

 كيحسب ,(558 ,٨ٓٓ٢ كآخركف, الكيالني) كالدنيا العميا المحكيتيف المجمكعتيف مف صحيحة إجابة

 :التالية بالمعادلة

 =الصعوب  معامل
 (ص(ص(+ د(ع

×622 
 ن      

  :أف حيث

 .خاطئة إجابة العميا المجمكعة مف الفقرة عمى أجابكا الذيف عدد = (ص) ع

 .خاطئة إجابة الدنيا المجمكعة مف الفقرة عمى أجابكا الذيف عدد = (ص)  د

 .كالدنيا العميا المجمكعتيف أفراد عدد = ف

 الفقرة تككف الصعكبة نسبة زادت كمما بأنو فقرة كؿ عمى يفسر الصعكبة معامؿ فإف كبذلؾ

 .صحيح كالعكس أسيؿ,

 الباحثة كجدت الختبار فقرات مف فقرة لكؿ الصعكبة معامؿ كايجاد السابقة المعادلة كبتطبيؽ

 , (0.48)الكمي الصعكبة معامؿ ككاف(  ( 0.38-0.70بيف تراكح الفقرات لكؿ الصعكبة معامالت أف
 المختصكف يقرره حسبما الصعكبة مف المقبكؿ الحد في كانت حيث مقبكلة الفقرات جميع فإف كعميو
 مساكية الفقرات لجميع الصعكبة معامالت تككف أف البعض يفضؿ حيث, كالتقكيـ القياس في
 فريؽ كيرل% , 91-61 بيف يتراكح الصعكبة لمعامالت مدل كضع يفضؿ اآلخر كالبعض% 64
 كبالتالي بالصعبة كانتياءن  بالسيمة بدءان  كبتياصع في متدرجة تككف أف يجب الختبار فقرات أف آخر
% 61 حدكده في ككؿ الختبار صعكبة معدؿ يككف بحيث% 1:-41 بيف صعكبتيا قيمة تتراكح

 ( .44:14:93,  لبدة أبك)

 صعكبة مستكل لتدرج كذلؾ الختبار, فقرات جميع عمى تبقي  الباحثة فإف القكؿ كخالصة 

 .الختبار
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 :التم  ز معامل  -٢

 " . الضعاؼ كالمعمميف الممتازيف المعمميف بيف التمييز عمى الختبار قدرة: "  بو كيقصد

 :التالية المعادلة كفؽ الختبار فقرات مف فقرة لكؿ التمييز معامؿ حساب تـ

 =التمييز معامؿ

 (ص(د -(ص(ع

×411 

 ف       

 .صحيحة بةإجا العميا المجمكعة مف الفقرة عمى أجابكا الذيف عدد = (ص)ع

 .صحيحة إجابة الدنيا المجمكعة مف الفقرة عمى أجابكا الذيف عدد  =(ص)د

 .الفئتيف إحدل في الطالبات عدد  =ف

 -1.36) بيف السابقة المعادلة استخداـ بعد الختبار لفقرات التمييز معامالت جميع تراكحت 
 كيتـ قبكؿ( 1.71( الكمي التمييز مؿمعا بمغ كقد كالدنيا, العميا الفئتيف إجابات بيف لمتمييز( 1.86

 عمى الباحثة تبقي كبذلؾ (484: 9::4)الزيدكف, عمياف, (1.51( مف أكثر بمغ إذا التمييز معامؿ

 .الختبار فقرات جميع
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 (4) رقم جدول
 االختبار فقرات من فقرة لكل والتم  ز الصعوب  معام ت

 م
معام ت 
 الصعوب 

 معام ت التم  ز م ت الصعوب معا م معام ت التم  ز

1 0.50 0.60 21 0.35 0.70 

2 0.35 0.70 22 0.60 0.60 

3 0.40 0.60 23 0.45 0.50 

4 0.65 0.50 24 0.35 0.70 

5 0.70 0.40 25 0.35 0.70 

6 0.60 0.60 26 0.45 0.70 

7 0.60 0.60 27 0.35 0.70 

8 0.35 0.70 28 0.40 0.60 

9 0.50 0.40 29 0.35 0.70 

10 0.35 0.70 30 0.45 0.70 

11 0.55 0.50 31 0.45 0.50 

12 0.45 0.70 32 0.40 0.60 

13 0.60 0.60 33 0.40 0.60 

14 0.65 0.50 34 0.40 0.60 

15 0.60 0.60 35 0.45 0.70 

16 0.60 0.60 36 0.40 0.60 

17 0.65 0.50 37 0.60 0.40 

18 0.65 0.30 38 0.45 0.50 

19 0.40 0.60 39 0.35 0.70 

20 0.35 0.70 40 0.50 0.80 

معامل الصعوب  الكمي  معامل التم  ز الكمي  0.48   0.60 
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 لميارات تصم م البرمج ات التعم م  : المنت : بطاق  تق  م ثان اً 
 الطالبات معممات لدل التعميمية البرمجيات تصميـ لميارات تقييـ منتج بطاقة بإعداد الباحثة قامت

 : اآلتية الخطكات التكنكلكجيا كالحاسكب كفقان 
 . تقييـ المنتج بطاقة مف اليدؼ -
 .تقييـ المنتج بطاقة إعداد -
 .تقييـ المنتج بطاقة صدؽ -
 .تقييـ المنتج بطاقة ثبات -
 الميارات امتالؾمستكل  قياسإلى  تقييـ المنتج بطاقة تيدؼ : تق  م المنت  بطاق  من اليدف
 .التكنكلكجيا كالحاسكب الطالبات معممات لدل التعميمية اتالبرمجي لتصميـ العممية

 تق  م المنت  : بطاق  إعداد

بعد الطالع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة المتعمقة بمشكمة الدراسة كاستطالع  
عف طريؽ المقابالت الشخصية ذات  تكنكلكجيا التعميـ كالمعمكماترأم عينة مف المتخصصيف في 

في ضكء قائمة يا األكلية منتج في صكرتالير الرسمي قامت الباحثة ببناء بطاقة تقييـ الطابع غ
 ( فقرة60) بطاقة تقييـ المنتج عمى شممتكقد معايير تصميـ البرمجيات التعميمية التي أعدتيا 

الشاشات/كاجيات  تقييـ –المركنة في العرض  تقييـ -المحتكل تقييـمكزعة عمى سبعة محاكر ىي )
 -تصميـ التقكيـ كاألنشطة التفاعمية تقييـ -الكسائط المتعددة تقييـ -التحكـ التعميمي تقييـ -اعؿالتف

 .معايير تشغيؿ البرمجية(

أبعاد  سبعة عمى مكزعة , فقرة(  45)  النيائية صياغتيا بعد البطاقة فقرات عدد بمغ كقد
 ثالثي كأعطيت متدرج ـسم كفؽ مدرج كزف فقرة لكؿ أعطى حيث ,( 5) الجدكؿ في يظير كما

امتالؾ الطالبات المعممات  مستكل لمعرفة( , كبيرة متكسطة ضعيفة ,) ,( 3-2-1) التالية األكزاف
 . التعميمية البرمجيات لتصميـ العممية لمميارات
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 (5جدول رقم )
 أبعادىا عمى تق  م المنت  بطاق  فقرات توز ع

عددالفقراثالبيبىالبعد

12قٛٛىانًحزٕٖرانجؼذاألٔل

9رقٛٛىانًزَٔخفٙانؼزعانجؼذانضبَٙ

11رقٛٛىانشبشبد/ٔاعٓبدانزفبػمانجؼذانضبنش

10رقٛٛىانزحكىانزؼهًٛٙانجؼذانزاثغ

6رقٛٛىانٕطبئظانًزؼذدحانًظزخذيخفٙانجزيغٛخانجؼذانخبيض

9رقٛٛىاألَشطخانزفبػهٛخٔانزقٕٚىانجؼذانظبدص

3رقٛٛىرشغٛمانجزيغٛخجؼذانظبثغان

 

 :المنت صد  بطاق  تق  م 

 كذلؾ لمتأكد مف صدقيا كالتالي: المنتجقامت الباحثة بتقنيف فقرات بطاقة تقييـ 

 أواًل: صد  المحكم ن:

 ( مف المحكميف التربكييف10)في صكرتيا األكلية عمى  المنتجتـ عرض بطاقة تقييـ 
بعضيـ أعضاء ىيئة تدريس في الجامعة  تعميـ كطرؽ التدريسالمتخصصيف في تكنكلكجيا ال

التكنكلكجيا بمحافظات غزة, كالممحؽ مبحث اإلسالمية, كجامعة األقصى, كمجمكعة مف مشرفي 
حيث قامكا بإبداء آرائيـ كمالحظاتيـ حكؿ مناسبة فقرات , عضاء لجنة التحكيـ( يبيف أ7رقـ )

بعض الصياغة المغكية لتعديؿ , كفي ضكء تمؾ اآلراء تـ البطاقة, ككذلؾ كضكح صياغاتيا المغكية
  .(2أنظر ممحؽ رقـ ) ( فقرة60) بطاقة تقييـ المنتجعدد فقرات ليبقى الفقرات 

بعد صياغتيا  بعد إجراء التعديالت التي أكصى بيا المحكمكف بمغ عدد فقرات البطاقةك 
متدرج ثالثي )جيد, متكسط,  , حيث أعطى لكؿ فقرة كزف مدرج كفؽ سمـ( فقرة60النيائية )

التعميمية  البرمجياتمستكل ميارة تصميـ  لتحديد( 1,  2,  3ضعيؼ( أعطيت األكزاف التالية )
 ( درجة.180إلى  60تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما بيف ) الطالبات المعممات كالتيلدل 

 :بطاق  تق  م المنت ثبات 

ينة الستطالعية كذلؾ باستخداـ طريقتي معامؿ ألفا تـ تقدير ثبات البطاقة عمى أفراد الع
 كركنباخ كالتجزئة النصفية كمعادلة ىكلتسي. 

 
 



113 
 

 أواًل: طر ق  التجزئ  النصف  :

تـ استخداـ درجات العينة الستطالعية لحساب ثبات الختبار بطريقة التجزئة النصفية, إذ 
( :1.83ؿ الرتباط بيف النصفيف يساكم ) تـ تقسيـ البطاقة إلى نصفيف فردية كزكجية , فكاف معام

 ثـ جرل تعديؿ الطكؿ باستخداـ معادلة سبيرماف / براكف التالية :
 ر   3ث = 
 +ر4       

 .كله االختبار ثبات معامل : ث حٌث
 .االختبار نصفً بٌن االرتباط معامل : ر

تع بدرجة جيدة مف ( كىذا يدؿ عمى أف البطاقة تتم1.954فكاف معامؿ الثبات بعد التعديؿ )
تقييـ المنتج بطاقة , كىذا ُيظير صالحية الثبات ُتطْمئف إلى صحة النتيجة التي يتـ الحصكؿ عمييا

 ستخداميا في الدراسة .ل

 ثان ًا: طر ق  ألفا كرونباخ:

استخدمت الباحثة طريقة أخرل مف طرؽ حساب الثبات, كذلؾ إليجاد معامؿ ثبات البطاقة 
( كىذا يدؿ عمى أف البطاقة تتمتع بدرجة عالية 1.934مؿ ألفا كركنباخ )فحصمت عمى قيمة معا

 مف الثبات تطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.

 ثالثًا: ثبات البطاق  باستخدام معادل  ىولستي:

قامت الباحثة بالتأكد مف ثبات األداة مف خالؿ ثبات التحميؿ عبر الفراد , حيث قامت 
معممة, ك قد تـ  طالبة (12ييـ المعممات بنفسيا كبالستعانة بزميمة أخرل كعددىـ )الباحثة بتق

حساب نسب التفاؽ بيف النتائج التي تكصمت إلييا الباحثة مع زميمتيا كذلؾ باستخداـ المعادلة 
 التالية :

 
 

  نقاطاالتفاق  

 411× ـــــــــــــــــــــــــــــــ = معاملاالتفاق

  اطاالتفاق+نقاطاالختالفنق  

 
 ( يكضح ذلؾ:6فحصمت عمى معامؿ اتفاؽ عاؿ كالجدكؿ رقـ )
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  (6) رقم جدول
 لمطالبات المعممات المنت  تق  م بطاق   ثبات لحساب المقّ مت ن ب ن االتفا  نسب

عدد مرات  الزم م  الباحث  الميارة
 النسب  المئو   االخت ف

 98.7 5 398 393 األول

 99.3 2 294 292 ثانيال

 99.2 3 364 361 الثالث

 100 2 322 324 الرابع

 100 1 201 202 الخامس

 99.7 1 298 297 السادس

 98.7 1 75 74 السابع

 99.40 الثبات الكمي لمبطاقة

 

( كأف أقؿ نسبة 411.11كانت ) المقيمتيفمف الجدكؿ السابؽ نجد أف أعمى نسبة اتفاؽ بيف 
 مف ىذا النكع عمى كيطمؽ جيد معامؿ كىذا (51.::( كأف الثبات الكمي كاف )9.7:اتفاؽ كانت )

 إجراءات عند تطبيؽ أخر شخص مع نفسو المقّيـ كصكؿ بو يقصد ك األفراد عبر بالتساؽ الثبات

 تقييـ بطاقةنسب تدؿ عمى ارتفاع مستكل ثبات كىذه ال األداة ثبات يؤكد مما نفسيا, التقييـ عممية
 . المنتج

 بناء برنام  التدر ب االلكتروني المقترح:
 كمف , البرنامج بناء كيفية حيث مف السابقة كالدراسات البحكث نتائج مف الباحثة استفادت لقد

 أف يجب برنامج أم أف عميو المتفؽ كمف , المعمميف إعداد في المستخدمة كاألنماط األساليب حيث

 التدريب برنامج ببناء الدراسة ىذه في الباحثة متقا لذا , األساسية كعناصره مككناتو لو يككف
 ككذلؾ البرنامج كأىداؼ البرنامج منطمقات تحديد خالليا مف تـ خطكات خمس كفؽ المقترح اللكتركني
 التقكيـ أساليب ككذلؾ البرنامج, لتنفيذ المستخدمة التعميمية كاألنشطة األىداؼ يحقؽ الذم المحتكل

( 3141 الحكالي,) كدراسة الجانب ىذا تناكلت التي الدراسات مف العديد ىعم الطالع كبعد المناسبة,
 الباحثة اتبعت فقد الدراسات, مف كغيرىا) 3118 عابد,( كدراسة(, :311, العمراني) كدراسة

 : البرنامج بناء في التالية الخطكات
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 :االلكتروني التدر ب برنام  منطمقات

 الالزمة الميارات قائمة بتحديد بدءان  اللكتركني بالتدري برنامج بناء في العممي األسمكب .1

 القائمة ىذه حددت كقد , التعميمة البرمجيات لتصميـ كالحاسكب التكنكلكجيا معممات لمطالبات

 .كاألبحاث السابقة الدراسات نتائج ضكء في
 كطرؽ التكنكلكجيا تعميـ كتخصص تدريسو كطرؽ الحاسكب تعميـ لتخصص األكاديمية الخطة .2

 مف الخطط ىذه في الطالبات عمى مقرر ىك كما, اإلسالمية بالجامعة التربية بكمية يسياتدر 
 .عمميان  أك نظريان  سكاء التعميمة البرمجيات تصميـ ميارات بعض تنمي مساقات

 .خالليا الطالبات عمى المقررة كالمكاضيع الحاسكب تدريس طرؽ لمساؽ الدراسية الخطة .3
 المتعمميف تخدـ متخصصة بشرية ككاد كفيرت إلى كالممحة الماسة الحاجة .4

 .العربية الدكؿ جميع في التعميمية المناىج حكسبة نحك الحديث التجاه .5

 .المتعمميف تناسب تعميمية برمجيات كتصميـ المناىج حكسبة إلى كالتعميـ التربية كزارة اتجاه .6

 التفاعمي لتعمـا برنامج كتنفيذ المناىج حكسبة إلى الالجئيف كتشغيؿ غكث ككالة اتجاه .7
 , المحكسب

 عاـ بشكؿ التعميمية البرمجيات تصميـ ميارة إكساب مجاؿ في كاألبحاث كالبرامج الدراسات ندرة .8
 الطالبات لدل التعميمية البرمجيات تصميـ ميارات بإكساب اىتمت التي الدراسات كندرة

 .كالحاسكب التكنكلكجيا معممات

 عاـ إطار كتصميـ , البرنامج أىداؼ كاعتبارىا , ديدىاتح تـ التي بالميارات البرنامج ارتباط .9

 .الميارات ليذه مقترحة تقكيـ كأساليب كأنشطة محتكل باقتراح كذلؾ الميارات لجميع مقترح

 كمناىج عامة الفمسطينية المناىج تساند التي التعميمية البرمجيات مف لمجمكعة الماسة الحاجة .10

 .كالتركيز كالتحميؿ الفيـ عمى عمميفالمت تساعد كي خاصة بصفة التكنكلكجيا

 كمعايير كأسس مراحؿ بجميع دراية عمى متكامؿ حكسبة لفريؽ الفمسطينية المناىج حاجة .11
 .لذلؾ المطمكبة الميارات جميع كيمتمؾ التعميمية البرمجيات تصميـ

 تميارا عدة إلى المجالت تقسيـ تـ حيث , األىداؼ تحقؽ متكاممة صكرة في البرنامج تقديـ .12
 .التقكيـ كأساليب التعميمية كاألنشطة المحتكل مع األىداؼ تتكامؿ بحيث جزئية

 حيث لمطمبة السالمية الجامعة تكفره الذم  moodle اللكتركني التعميـ نظاـ مف الستفادة .13
 .خاللو مف كعرضيا عميو التعميمية البرمجيات رفع يتيح
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 األىداف العام  لبرنام  التدر ب اإللكتروني :
 برنامج التدريب اللكتركني أف يحقؽ األىداؼ التالية: انتياءيتكقع مف الطالب المعمـ بعد 

 يختار مكضكع البرمجية كمحتكاىا. .1
 يكتب سيناريك برمجية تعميمية. .2
 يصمـ شاشات البرمجية بما يناسب السيناريك المعّد. .3
 يصمـ أدكات التحكـ في البرمجية التعميمية. .4
 ألىداؼ البرمجية التعميمية.يصمـ التقكيـ المناسب   .5
  يصّدر البرمجية بشكميا النيائي عمى اسطكانة مدمجة. .6

 التصمٌمكورسالب: برنامج مع بالتعامل الخاصة األهداف 

 وتشغٌله. course lab البالكورسبرنامجبٌئةعلىالتعرف .1

شاشاتالبرمجٌةالتعلٌمٌة)الوحدةالتعلٌمٌة(.تحرٌر .2

 .Objectsعلٌمٌةالكائناتالتتحرٌر .3

 تصمٌمأسئلةالتقوٌمواالختباراتااللكترونٌة. .4

تصدٌرونشرالبرمجٌةالتعلٌمٌة. .5

 : لمبرنام  ال زم  واألجيزة المواد

 .التعميمية البرامج لتصميـ النظرم بالجانب متعمقة تدريبية حقيبة .1

 .التعميمية البرامج لتصميـ العممي بالجانب متعمقة تدريبية حقيبة .2

 .(15) المتدربيف عدد مع تتناسب حاسكب أجيزة .4

 L.C.D Projector عرض جياز .5

 .العمؿ أكراؽ مف مجمكعة .5

 .المختبر في المكجكدة البيضاء السبكرة تكظيؼ .6

 أثناء الطالبات تفاعؿ خاللو مف يتـ الجامعي المكدؿ برنامج عمى إلكتركني مساؽ .7
 .(تزامني غير) كخارجيا( تزامنيان ) المحاضرة

 .التدريب في مساعدة كبرامج ممفات مجمكعة تحتكم بيةتدري اسطكانة .8
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 : البرنام  لفعال ات الزمن   الحدود

 كذلؾ , اإلسالمية بالجامعة كالحاسكب التكنكلكجيا معممات الطالبات البرنامج استيدؼ

كجزء مف مساؽ طرؽ تدريس  البرنامج تنفيذ كتـ لدييف, التعميمية البرمجيات تصميـ ميارات إلكساب
 شمؿمف ساعات تدريس المساؽ حيث  ساعة ( 26) أقصاه كمي زمفحاسكب حيث تـ تخصيص ال

 نصيب ككاف أسابيع أربعة عمى مكزعان  الكمي الزمف ككاف البرنامج, مف كالعممي النظرم الجانب

 .تقريبان  أسبكعيان  ساعات (6) بمعدؿ لقاءاف األسبكع

 : البرنام  لفعال ات المكان   الحدود

الذكية في مركز تكنكلكجيا التعميـ بالجامعة اإلسالمية )مبنى  الغرفة في برنامجال تنفيذ تـ
 طيبة(, حيث أف ىذه القاعة مجيزة بأجيزة حكاسيب محمكلة كشبكة انترنت.

 : المدرب دل ل

جراءات فعاليات يتضمف  البرمجيات تصميـالخاص بميارات  التدريبي المحتكل تقديـ كا 
 بو يسترشد لممدرب دليؿ بمثابة كىك , تعميمية كدركس فعاليات ىيئة عمى احثةالب أعدتيا التي التعميمية

 .األىداؼ لتحقيؽ المقترح البرنامج فعاليات تنفيذ خالؿ كالفعاليات المقاءات كيدير

 : المتدرب دل ل

 التي التعميمية البرمجيات تصميـلميارات  لمجانب المعرفي التدريبي المحتكل عرض يتضمف

 لتصميـ Course Lab لب الككرس برنامج استخداـ كيفية في تعميمية كدركس حثةالبا أعدتيا
 لتحقيؽ  المقترح البرنامج تنفيذ خالؿ بو يسترشد لممتدرب دليؿ بمثابة كىك التعميمية, البرمجيات

 (.7) رقـ ممحؽ في يظير كما , منو المرجكة األىداؼ

 : المقترح اإللكتروني التدر ب تصم م نموذج

 لبناء كأساس 1985 كالتدريب التعميـ برامج لتصميـ الشامؿ "كمب" نمكذج الباحثة تاختار 
 نمكذج أف كجدت التعميمي التصميـ نماذج مف الكثير عمى طالعال بعدحيث أنو  التدريبي البرنامج
 :حيث مف مالئمة النماذج أكثر ىك 1985 كالتدريب التعميـ برامج لتصميـ الشامؿ كمب
ا كثراأل النمكذج نوأ .1  النماذج أف يالحظ حيث كالتعميـ, التدريب برامج تصميـ في تخصصن

 النمكذج ىذا أما عاـ بشكؿ التعميمية كالدركس كالكحدات المكديكلت تصميـ عمى تركز األخرل
 .كالتعميـ التدريب برامج تصميـ في متخصص نمكذج ىك

 .األخرل ماذجبالن قياسا المعقدة كغير السيمة النماذج مف يعتبر نمكذج انو .2
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ا كاثبت التربكية كالبحكث الدراسات مف الكثير في تطبيقو تـ النمكذج ىذا .3  :مثؿ كبيرنا نجاحن
 التعميـ تفريد عمى قائـ مقترح تدريبي برنامج تصميـ: بعنكاف كىي (2003 المعيذر,) دراسة

 كىي (2003 , العكداف(كدراسة , التدريس في الحديثة التعميـ لتقنيات المعممات لتكظيؼ
, كدراسة البنات بكميات التدريس ىيئة ألعضاء التعميـ تقنيات مجاؿ في مقترح برنامج :بعنكاف

 قبؿ ما ميارات لتنمية التعميمي التصميـ في مقترح نمكذج :بعنكاف كىي 2003) ,الحكيؿ(
 .البتدائية المرحمة معممات إلعداد التربية كمية طالبات لدل التدريس

 التصميـ سيمنار في دراسية فصكؿ(4)  اختباره استغرؽ حيث ختبرةالم النماذج مف نوأ .4
 كتمقى جكز, ساف كلية بجامعة المجتمع كمية في التعميمي التصميـ مقرر خالؿ كمف التعميمي,

 مجاؿ في  المتدربيف كمف المستكيات كافة عمى التربية كمية طالب مف عميو الفعؿ ردكد"كمب"
  (Kemp, j., 1985:12).الصناعة

 معا متصمة غير عناصره أف حيث  2003 :78 ) , خميس(بالمركنة النمكذج ىذا يتميز .5
 .تطبيقو عند الخطي كالتتابع باللتزاـ تكحي أسيـ أك بخطكط

 الذم  المناسب بالترتيب الفرد فيو كيسير المكقؼ ظرؼ حسب عنصر أم مف البدء أنو يتيح .6
 .حالتو يناسب

 أك بالحذؼ معالجتيا ترتيب أك العناصر اختيار في ةالالزم التعديالت بإجراء يسمح نوأ .7
 .الضركرة تقتضيو حسبما التعديؿ أك اإلضافة

 يؤثر العناصر مف عنصر أم بشاف قرار فأم العشرة عناصره بيف المتبادؿ بالعتماد يتميزأنو  .8
 .األخرل العناصر بقية عمى بالضركرة

 التقكيـ إجراء إلى يشير النمكذج رعناص حكؿ كالتقكيـ الراجعة التغذية كجكدأنو يتميز  .9
 .التصميـ عممية خالؿ كقت أم في كالمراجعة

 :التدر بي البرنام  مكونات
 سػابؽ  "كمػب" لنمػكذج بالسػتناد فرعيػة مكضػكعات أك مككنػات ثمانيػة مػف البرنػامج ىػذا يتكػكف
 :التالي النحك عمى بإيجاز كصفيا كيمكف الذكر,

 .كاألكلكيات الغايات, تحديد :التدريبي امجالبرن لتصميـ التعمـ حاجات تقدير .1
 .القبمي الختبار باستخداـ المكضكع لدراسة المتدربيف استعداد تحديد .2
 المناسػبة العامػة األىػداؼ تحديػد ,ثػـ معالجتيا المطمكب العمؿ ميمات أك المكضكعات اختيار .3

 .كالميمات لممكضكعات
 .التخطيط أثناء مراعاتيا ينبغي التي المتدربيف خصائص دراسة .4
 .المحددة كاألىداؼ بالغايات المرتبطة الميمة مككناتيا كتحميؿ:المكضكع محتكل تحديد .5
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 .الميمة كمككنات المكضكع محتكل ضكء في تحقيقيا المطمكب التعمـ أىداؼ كضع .6
 .المحددة األىداؼ لتحقيؽ المناسبة التعمـ/التعميـ أنشطة تصميـ .7
 .التعميمية ألنشطةا تساند التعميمية التي المصادر اختيار .8
 .المنتجة التعميمية كالمكاد األنشطة كتنفيذ لبناء المطمكبة المساندة الخدمات تعييف .9

 .التدريبي كالبرنامج لمتدريب التقكيـ تجييز .11
 

 
 

 : البرنام  في التقو م أسال ب

 إلى كيـالتق كينقسـ ككؿ, التدريبي البرنامج أىداؼ تحقؽ مدل عمى الكقكؼ إلى التقكيـ عممية تيدؼ

 : ثالث أنكاع

 كتـ المادة, مف جزء أم شرح كقبؿ التدريبي البرنامج بداية في إجراؤه تـ الذم: القبمي التقو م-أ

 التعميمية البرمجيات تصميـ في العممية المعرفة لقياس المعرفي الختبار تنفيذ خالؿ مف ذلؾ

 .ككؿ لمعينة
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 األسئمة مجمكعة في كيتمثؿ , البرنامج تنفيذ اءأثن التقكيـ ىذا كيتـ: (التكو ني) البنائي التقو م-ة

 .تنميتيا المراد لمميارات المصاحبة العمؿ كأكراؽ المكتكبة كاألنشطة كالتطبيقات كالتدريبات

 الختبار إعادة خالؿ مف ذلؾ كتـ , التدريبي البرنامج نياية في إجراؤه تـ الذم: البعدي التقو م-ط

 كالبعدم لالختبار, ككذلؾ تقييـ القبمي التطبيقيف بيف الختالؼ لمعرفة كذلؾ المعرفي,
التدريب  نياية في الطالبات صممتيا الطالبات المعممات صممتيا التي التعميمية البرمجيات

 .المنتج باستخداـ بطاقة تقييـ

 الدراس : خطوات
 : الحال   الدراس  في التال   الخطوات إتباع تم لقد

 .الدراسة بمكضكع عالقة لو ما ككؿ السابقة اساتكالدر  التربكم األدب عمى الطالع .1

 .النظرم اإلطار كتابة .2

 ميارة إلكساب كالحاسكب التكنكلكجيا معممي لطمبةالكاجب تكافرىا لدل ا الميارات قائمة إعداد .3

 .التعميمية البرمجيات تصميـ

 التي تالميارا قائمة ضكء في المعرفي لميارات تصميـ البرمجيات التعميمية الختبار بناء .4

 .الباحثة أعدتيا

 التكنكلكجيا معممي طمبةدل الالكاجب تكافرىا ل معايير تصميـ البرمجيات التعميمية قائمة إعداد .5
 .التعميمية البرمجيات تصميـالميارات األدائية ل لمتالؾ كالحاسكب

 أعدتيا التي معايير تصميـ البرمجيات التعميمية قائمة ضكء في المنتجتقييـ  بطاقة بناء .6

 .الباحثة

 الطالبات معممات لدل التعميمية البرامج تصميـ ميارة إلكساب اإللكتركني التدريب برنامج بناء .7
 .كالحاسكب التكنكلكجيا

 عددىـ بمغ الحاسكب كمعممات التكنكلكجيا معممات الطالبات مف عينة عمى البرنامج تطبيؽ .9
 . معممة طالبة( 12)

 .الدراسة أىداؼ يخدـ بما كبعديان  قبميان  تطبيقان  الدراسة عينة عمى الدراسة أدكات تطبيؽ .:

 (.المنتج تقييـ بطاقة) ك ,(المعرفي الختبار) كىي الدراسة ألدكات اإلحصائي التحميؿ إجراء .41

 .النتائج تمؾ عمى بناء كالقتراحات التكصيات كتقديـكتفسيرىا  النتائج الحصكؿ عمى .44
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 المعالج  اإلحصائ   :
 كالمعركفة SPSS الجتماعية لمعمكـ اإلحصائية الرزمة الدراسة ىذه في الباحثة استخدمت 

 تـ التي اإلحصائية التحميالت إجراء في Statical Package For Social Science باسـ
 :التالية اإلحصائية األساليب في كالمتمثمة الدراسة ىذه في استخداميا

 " .Pearson  "  رسكفبي ارتباط معامؿ استخداـ تـ الداخمي التساؽ صدؽ إليجاد -4
 المتساكية, النصفية لمتجزئة بركاف سبيرماف ارتباط معامؿ استخداـ تـ الثبات معامؿ إليجاد -3

 . المتساكية غير النصفية لمتجزئة جتماف كمعادلة

 البرمجيات تصميـ ميارات لختبار المعرفي الجانب في إحصائيان  دالة فركؽ تأكد مف كجكدمل -4

 الالبارمترم كيمكككسكف اللكتركني تـ استخداـ اختبار دريبالت كبعد قبؿ التعميمية
Wilcoxon,T. 

 البرمجيات  امتالؾ ميارات تصميـ مستكل في لمتأكد مف كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية -5

تـ  %(81كمستكل اإلتقاف ) اللكتركني التدريب بعد المنتجالتعميمية عمى بطاقة تقييـ 
 .لعينة كاحدةاختبار )ت( استخداـ 

 .التأثير حجـ إليجاد إيتا, معامؿ -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

 

 

 

 انفصم اخلامس
 نتائج اندراسة ومناقشتها

 

 .اإلجاب  عمى السؤال األول 

 .اإلجاب  عمى السؤال الثاني 

 .اإلجاب  عمى السؤال الثالث 

 .اإلجاب  عمى السؤال الرابع 

  الخامساإلجاب  عمى السؤال. 

 . توص ات الدراس 

 . مقترحات الدراس 

 

 

 

 

 



113 
 

 الخامس الفصل
 ة ةةةالدراس  ةةنتائ

ستقـك الباحثة في ىذا الفصؿ بعرض تفصيمي لمنتائج التي تـ التكصؿ إلييا مف خالؿ 
تطبيؽ أدكات الدراسة, باإلضافة إلى تفسير كمناقشة ما تـ التكصؿ إليو مف نتائج مف خالؿ 

 اإلجابة عمى تساؤلت الدراسة كالتحقؽ مف فركضيا:

 ؤال األول من أسئم  الدراس :اإلجاب  عن الس 
نتاج تصم م معا  ر ما ": عمى الدراسة أسئمة مف األكؿ السؤاؿ ينص   البرمج ات وا 

 ؟ والحاسوب التكنولوج ا معممات الطالبات لدى توفرىا الواجب التعم م  

في الفصؿ الرابع, كمف خالؿ إجراءات الدراسة  الباحثة قامت  التساؤؿ ىذا عف كلإلجابة
 معممات الطالبات لدل تكفرىا الكاجب التعميمية البرمجيات تصميـ معاييربإعداد قائمة ة السابق

( بند مكزعة عمى سبعة محاكر ىي 71تككنت قائمة المعايير مف ) حيث, كالحاسكب التكنكلكجيا
معايير  -معايير الشاشات/كاجيات التفاعؿ –معايير المركنة في العرض  -)معايير المحتكل

معايير  -معايير تصميـ التقكيـ كاألنشطة التفاعمية -معايير الكسائط المتعددة -عميميالتحكـ الت
 .(4) رقـ ممحؽ قائمة المعايير في أكردت الباحثة تشغيؿ البرمجية( كقد

  الدراس  أسئم  من الثاني السؤال عن اإلجاب: 
وني المقترح ما برنام  التدر ب االلكتر  ": عمى الدراسة أسئمة مف األكؿ السؤاؿ ينص 

 ؟ والحاسوب التكنولوج ا معممات الطالبات لدى التعم م   البرمج ات إلكساب ميارات تصم م

ب إلكتركني كفؽ نمكذج كمب الشامؿ, الباحثة ببناء برنامج تدري قامت  التساؤؿ ىذا عف كلإلجابة
في ممحؽ رقـ الفصؿ الرابع مف فصكؿ ىذه الدراسة ككضعت البرنامج كامالن في المكضحة خطكاتو 

(5.) 

  الدراس  أسئم  من الثالث السؤال عن اإلجاب: 
 ذات دالل  إحصائ   عند فرو  توجد ىل ": عمى الدراسة أسئمة مف الثاني السؤاؿ ينص 

 لدى التعم م   البرمج ات تصم م لميارات المعرفي مستوى التحص ل ب ن (  ≤ 2.25 ) مستوى

 "؟ االلكتروني وبعده التدر ب قبل بوالحاسو  التكنولوج ا معممات الطالبات
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ذات دالل  إحصائ    فرو  توجد ال :التالي الفرض بصياغة الباحثة قامت السؤاؿ عف كلإلجابة
 التعم م   البرمج ات تصم م لميارات المعرفي مستوى التحص ل ب ن (  ≤ 2.25 ) مستوى عند
 .لكتروني وبعدهاال  التدر ب قبل والحاسوب التكنولوج ا معممات الطالبات لدى

 الالبارمترم كيمكككسكف اختبار باستخداـ الباحثة قامت الفرض ىذا صحة مف كلمتحقؽ
Wilcoxon,T القياس) مرتبطتيف لعينتيف الحسابية المتكسطات بيف الفركؽ ىذه دللة عمى لمتعرؼ 

 .الختبار في( كالبعدم القبمي

 (7) رقم جدول
 أفراد لدىالتطب   القبمي والتطب   البعدي  ب نلفرو  لمتعرف عمى او مكوكسون  اختبار دالل 

  التجر ب   المجموع 

 العدد الب ان البعد
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 "Zق م  "
ق م  
 الدالل 

مستوى 
 الدالل 

مفيوم البرمج   التعم م   
 وأدوات تأل فيا

 0.000 0.000 0 الرتب السالبة
2.965 

 

0.003 

 

دالة عند 
0.01 

 66.000 6.000 11 لمكجبةالرتب ا

   1 الرابطة

 مراحل تصم م البرمج ات

 0.000 0.000 0 الرتب السالبة
3.068 

 

0.002 

 
دالة عند 
0.01 

 78.000 6.500 12 الرتب المكجبة

   0 الرابطة

 أسال ب التحكم التعم مي

 0.000 0.000 0 الرتب السالبة
3.076 

 

0.002 

 
دالة عند 
0.01 

 78.000 6.500 12 الرتب المكجبة

   0 الرابطة

التفاعم   في  البرمج   
 التعم م  

 0.000 0.000 0 الرتب السالبة
3.071 

 

0.002 

 
دالة عند 
0.05 

 78.000 6.500 12 الرتب المكجبة

   0 الرابطة

 الدرج  الكم  

 0.000 0.000 0 الرتب السالبة
3.069 

 

0.002 

 

د دالة عن
0.01 

 78.000 6.500 12 الرتب المكجبة

   0 الرابطة

" الجدكلية في جميع Z" المحسكبة أكبر مف قيمة "Zيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "
, كىذا يدؿ (  ≤ 0.01 )األبعاد كالدرجة الكمية لالختبار كىي دالة إحصائيان عند مستكل دللة 

ة بيف التطبيقيف القبمي كالبعدم, كلقد كانت الفركؽ لصالح عمى كجكد فركؽ ذات دللة إحصائي
التطبيؽ البعدم أم أف لمبرنامج أثر في تحسيف مستكل المعرفة العممية لميارات تصميـ البرامج 
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 ηالتعميمية, كفيما يتعمؽ بحجـ التأثير قامت الباحثة بحساب مربع إيتا "
2

"  باستخداـ المعادلة  
 :التالية

Z2 
= η 2 

Z2 + 4 

 (8) رقم جدول
 η 1 لة بالنسب  التأث ر حجم مستو ات لتحد د المرجعي الجدول

 كب ر متوسط صغ ر حجم التأث ر

η 2 1.31- 1.5: 1.61- 1.8: 1.91 فأكثر 

  (43: 2004)عفانة ,

 ( يكضح ذلؾ:9كالجدكؿ )

 (9) رقم جدول
  االختبار أبعاد من بعد لكل التأث ر وحجم"  η 2" و" Z" ق م 

لبعدا  Z Z
2
 Z

2  + 4
 η 

2
 حجم التأث ر معامل ب ك 

 كبير 1.040 0.687 12.791 8.791 2.965 مفيوم البرمج   التعم م   وأدوات تأل فيا

 كبير 1.288 0.702 13.411 9.411 3.068 مراحل تصم م البرمج ات

 كبير 1.389 0.703 13.462 9.462 3.076 أسال ب التحكم التعم مي

 كبير 1.275 0.702 13.433 9.433 3.071 البرمج   التعم م  التفاعم   في  
 كبير 1.264 0.702 13.418 9.418 3.069 الدرج  الكم  

 الكمية كالدرجة الختبار أبعاد مف بعد لكؿ كبير التأثير حجـ أف السابؽ الجدكؿ مف يتضح
 البرمجيات تصميـل المعرفي المستكل رفع في كبير البرنامج أثر أف عمى يدؿ ىذا لالختبار
 .معممات التكنكلكجيا كالحاسكب الطالبات لدل التعميمية

 العممية المعرفة إكساب في برنامج التدريب اللكتركني المقترح فاعمية عمى يدؿ كىذا
 بما السابقة النتيجة الباحثة كتفسر, المعممات الطالبات لدل التعميمية البرمجيات لتصميـ كالميارية

 :يمي
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كىك  كالتدريب, التعميـ برامج تصميـ مجاؿ في كالفعالة المختبرة النماذج مف كذجنم استخداـ .4
 .الشامؿ" كمب" نمكذج

لمككنات  التدريبية األىداؼ مع يتناسب بشكؿ التدريبي بالبرنامج المرتبطة األنشطة إعداد .3
 .البرنامج

 في كتخمؽ طالع,الست حب المتدربيف في األنشطة التدريبية التي تنمي استخداـ في التنكيع .4
 .قدراتيـ تطكير في الرغبة نفكسيـ

استخداـ نظاـ فعاؿ في إدارة التدريب اللكتركني كىك نظاـ مككدؿ الذم يعطي تكاصؿ  .5
  .خاللو المتدربات كتفاعؿ تزامني غير كبشكؿ تزامني أكبر بيف المدرب كالمتدربيف بشكؿ

رحمة المعرفية عبر الكيب التي تنفيذ بعض أنشطة التدريب مف خالؿ تكظيؼ استراتيجية ال .6
 ىذهحيث تناسب  كجيده بتجاربو اكتسبيا التي معمكماتو بأىمية المتدرب شعكر تقكم

 النترنت شبكة مع كالتعامؿ البحث ميارات يمتمككف أنيـ ككنيـ الدراسة فئة الستراتيجية
  لممعرفة المنتج بمثابة الستراتيجية ىذه باستخداـ المتعمـ بحيث يصبح

 :مف كؿ دراسة مع النتيجة ىذه تفؽكت

 الجانب في اتفقت أنيا حيث (3118)كعابد, (3118)كعقؿ, (:311) العمراني, (3141) الحكلي
 .الدراسة عينة ألفراد المعرفي

 الدراستأسئلتهيالرابعالسؤالعياإلجببت:

عنةةد   ذات داللةة  إحصةائ  فةرو  توجةةد ىةل:  عمػػى الدراسػة أسػئمة مػػف الرابػع السػؤاؿ يػنص 
 البرمج ةةات  امةةت ك الطالبةةات المعممةةات لميةةارات تصةةم ممسةةتوى  بةة ن       α) ) مسةةتوى 

 %(؟72مستوى اإلتقان )ب ن و  االلكتروني التدر ب بعد المنت تق  م التعم م   عمى بطاق  

آراء مجمكعػػة مػػف المتخصصػػيف فػػي  عمػػف خػػالؿ اسػػتطال%( 81) اختػػارت الباحثػػة مسػػتكل التقػػاف
الدراسػات لتعميـ كفي تصميـ البرمجيات التعميمية ككػذلؾ مػف خػالؿ الطػالع عمػى نتػائج تكنكلكجيا ا

 %  مثػؿ دراسػة81السابقة التي اقترب فييػا مسػتكل اتقػاف ميػارات تصػميـ البرمجيػات التعميميػة مػف 
( 3114(, كاسػػماعيؿ )3118(, عابػد )3119( , عبػد المجيػػد )3141( كالحػػكلي ):311العمرانػي )
 الدراسات استيدفت فئة الطمبة المعمميف أك فئة المعمميف أثناء الخدمة.كجميع ىذه 

ال توجةةد "  :كالػػذم يػػنص عمػػى التػػالي الفػػرض بصػػياغة الباحثػػة قامػػت الرابػػع السػػؤاؿ عػػف كلإلجابػػة
امةت ك الطالبةات المعممةات  مسةتوى بة ن(  ≤ 2.25 ) فةرو  ذات داللة  إحصةائ   عنةد مسةتوى 
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ومسةتوى  االلكترونةي التةدر ب بعةد المنةت تق  م التعم م   عمى بطاق   البرمج ات  لميارات تصم م
 %(.72اإلتقان )

لعينػة كاحػدة كالجػدكؿ اختبػار )ت( اسػتخداـ ب ةالباحثقامت  الفرضكلمتحقؽ مف صحة ىذا 
 ( يكضح ذلؾ: 8)

 (62جدول رقم )
ار   لمتوسطات  ب ن المتوسطات الحساب   واالنحرافات المع نتائ  اختبار )ت( لع ن  واحدة 
 % وق م  "ت" ومستوى داللتيا72 مستوى االتقاندرجات الطالبات وب ن 

 المجال م
المتوسط 
 الحسابي

النسب  
 المئو  

االنحراف 
 المع اري

 ق م   ت
ق م  
 الدالل 

 مستوى الدالل 

 المجاؿ األكؿ: تقكيـ المحتكل 1
2.747 %91.56 0.255 12.433 0.000 

دالة لصالح 
 المتكسط 

المجاؿ الثاني: تقييـ المركنة في  2
 العرض

2.713 %90.43 0.311 9.665 0.000 
دالة لصالح 
 المتكسط 

المجاؿ الثالث: تقكيـ الشاشات/  3
 كاجيات  التفاعؿ

2.746 %91.53 0.389 8.130 0.000 
دالة لصالح 
 المتكسط 

المجاؿ الرابع: تقييـ التحكـ  4
 التعميمي/ التفاعؿ

2.833 %94.43 0.392 9.166 0.000 
دالة لصالح 
 المتكسط 

المجاؿ الخامس: تقكيـ الكسائط  5
 المتعددة المستخدمة في البرمجة

2.799 %93.3 0.344 9.950 0.000 
دالة لصالح 
 المتكسط 

المجاؿ السادس: تقكيـ تصميـ  6
 التقكيـ كاألنشطة التفاعمية

2.755 %91.83 0.262 12.237 0.000 
دالة لصالح 
 المتكسط 

ميارات تشغيؿ  المجاؿ السابع: 7
 البرمجية

2.069 %68.96 .67372 -.222 .826 
غير دالة 
 احصائيا

 
 الدرجة الكمية لمتقييـ

2.705 %90.16 0.251 11.798 0.000 
دالة لصالح 
 المتكسط 

 2.06( تساكم      0.05( كعند مستكل دللة ) 22عند درجات حرية ) قيمة "ت" الجدكلية
 2.80( تساكم      0.01( كعند مستكل دللة ) 22عند درجات حرية ) دكليةقيمة "ت" الج

مف قيمة "ت" الجدكلية عند مستكل  أكبريتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" المحسكبة 
 أم أنوعدا المجاؿ السابع, . في جميع المجالت كالدرجة الكمية لممقياس(  0.01, 0.05دللة ) 

كلقد كانت الفركؽ بيف متكسط الطالبات كبيف مستكل التقاف  إحصائيةتكجد فركؽ ذات دللة 
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مستكل %( التي تمثؿ 70لصالح المتكسط , كىذا يعني أف مدل امتالؾ الطالبات أكبر مف )
 .التقاف

ذات دللة  فركؽ تكجد أم البديؿ الفرض كتقبؿ الصفرم الفرض نرفض الفركؽ كبيذه
امتالؾ الطالبات المعممات لميارات مستكل  بيف      α) )عند مستكل  إحصائية
مستكل اإلتقاف بيف ك  اللكتركني التدريب بعد المنتجالتعميمية عمى بطاقة تقييـ  البرمجيات  تصميـ

(81.)% 

 :التالية لألسباب الفركؽ ىذه الباحثة كتعزك

 تطبيؽكال التدريب فرص تكفرت حيث التعميمية البرمجيات تصميـ لميارات العممية الممارسة .4
 .العممي

 .اللكتركني التدريبتنفيذ أنشطة  أثناء لمطالبات كالمتابعة المالحظة .3
 .العممية كالتدريبات األنشطة مف لمجمكعة اللكتركني التدريب برنامج شمكلية .3

 .اللكتركني التدريب أسمكب في التدريب كىك جديد أسمكب تكظيؼ .4

 .كاألمثمة بالصكر ةالمدعم التدريبة الحقيبة لمحتكل المنطقي التنظيـ .5

 كعركض (L.C.D)العرض كجياز التدريب في الحديثة التقنية الكسائؿ استخداـ في التنكع .7

 .(Power point) البكربكينت

 في طالبة لكؿ (Lap Top) محمكؿ حاسكب جياز تكفر بيئة إلكتركنية مساعدة حيث يتكفر .7
 .النترنت بشبكة متصؿ المحاضرة

 .لب ككرس التصميـ برنامج باستخداـ ممةالمص النماذج مف مجمكعة عرض .8

مف خالؿ رفعيا عمى  بتصميميا قامت الطالبات المعممات التي التعميمية لبرمجياتا عرض .:
 المنتجتقييـ  بطاقة في المذككرة التقكيـ معايير كفؽ تقكيميا حكؿ النقاش ثـدؿ ك برنامج المك 

 .كالمدربة الطالبات آراء كفؽ تعديميا ثـ

 القكالب مف بمجمكعة كتمتعو بسيكلتو يتميز الذمCourseLab  التأليؼ جبرنام استخداـ .10
 البرنامج دعـ بجانب, التعميمية البرمجيات تصميـ معايير مع تصميميا يتكافؽ التي الجاىزة
 .امتداداتيا بكافة المتعددة الكسائط أنكاع لكافة

 كالستماع ددةمح بمياـ مجمكعة كؿ كتكميؼ تعاكنية مجمكعات إلى الطالبات تقسيـ .11
 .آلرائيـ

 اتفقت أنيا حيث, (3118) كعابد,  (3141) الحكلي مف كؿ دراسة مع النتيجة ىذه كاتفقت
 .العينة أفراد لدل األدائي الجانب في
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  الدراس  أسئم  من الخامس السؤال عن اإلجاب: 
ند ع إحصائ   دالل  ذات ع ق   وجد ىل:  عمى الدراسة أسئمة مف الخامس السؤاؿ ينص 

 بطاق  في درجاتين و المعرفي االختبار في الطالبات درجات ب ن     α) )مستوى دالل  
 ؟المنت 

 وجد ع ق  ذات دالل   ال :التالي الفرض بصياغة الباحثة قامت السؤاؿ عف كلإلجابة
ب ن درج  الطالبات في االختبار المعرفي وب ن       α) )عند مستوى دالل  إحصائ   

 .طاق  التق  مدرجتين عمى ب

 إليجاد بيرسكف ارتباط معامؿ باستخداـ الباحثة قامت الفرض ىذا كلمتحقؽ مف صحة
 .المنت تق  م ب ن درج  الطالبات في االختبار المعرفي وب ن درجتين عمى بطاق   العالقة

 (66) رقم جدول
 المنت تق  م  اق بط عمى تينادرج وب ن المعرفي االختبار في الطالبات درج  ب ن االرتباط معامل

 الدرج  الكم   ل ختبار األداة

 0.579* الدرج  الكم   لبطاق  تق  م المنت 

 
 0.708( = 0.01( كعند مستكل دللة )10ر الجدكلية عند درجة حرية )
   0.576 ( =0.05( كعند مستكل دللة )10ر الجدكلية عند درجة حرية )

 درج ال ب ن     α) )عند مستوى دالل   يةارتباط عالقة كجكد السابؽ الجدكؿ مف يتضح
 .المنت  تق  م بطاق  عمىالكم    درجتين وب ن المعرفي االختبار في لطالباتالكم   

 وترجع الباحث  النت ج  التي  لألسباب التال  :

 .الجانبيف بيف كالربط كعمميان  نظريان  البرمجيات تصميـ لميارات اللكتركني التدريب شمكلية .1
كشاممة لمميارات العممية  مصكرة بطريقة المعدة التدريبية )دليؿ المتدرب( حقيبةال محتكل .2

 .كالمعارؼ النظرية لمكضكع تصميـ البرمجيات التعميمية
 لمجمكعات كتقسيميف مكدؿ نظاـ خالؿ مف الطالبات بيف تزامني كالغير التزامني التفاعؿ .3

 .فمنيم ةالمطمكب المياـمف  مجمكعة عمى انجاز لمعمؿ إلكتركنية
 بتصميـ اىتمت كالتي بتكفيرىا الباحثة قامت التي النترنت مكاقع بعض مف الطالبات استفادة .4

 .التعميمية البرمجيات
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 :الدراس  توص ات
 :التالية التكصيات الباحثة كضعت فقد الدراسة, إلييا تكصمت التي النتائج عمى بناءن 

 التعميمية البرمجيات تصميـ ميارات عمى كبعده الميني اإلعداد أثناء المعمميف بتدريب الىتماـ .1
 الطالب كتكجيو التعميـ في البرمجيات ىذه استخداـ في المعمـ أداء عمى ايجابي اثر مف ليا لما

 .منيا لالستفادة

 المتعددة الكسائط برمجيات تصميـ برامج عمى -المعمميف ككذلؾ– المعمميف الطمبة تدريب .2

 .التصميـ في كاستخداميا بإتقاف البرامج ىذه لتعمـ دكرات في الشتراؾ عمى المعمميف كتشجيع

نتاج تصميـ في المعمميف اشراؾ ضركرة .3  في الطالب تخدـ كشيقة مختمفة تعميمية برمجيات كا 

 عمى إنتاجيا ذلؾ يضمف ككما الكقت كيكفر المعمـ عمى التعميـ عممية كيسيؿ التعمـ, عممية

 .تربكية أسس

 المكاقع تصميـ ميارة كتنمي اللكتركني التعميـ تخدـ التي اللكتركني ـالتصمي بميارات الىتماـ .4

 .طمبة لدل اللكتركنية كالبرمجيات

 في الطالب عمى المعمميف الطمبة بتصميميا يقكـ التي لمبرمجيات العممي بالتطبيؽ الىتماـ .5
 كتجنب ياايجابيات مف كالستفادة  كتطكيرىا لمطالب مناسبتيا مف لمتأكد كذلؾ المدارس

 .سمبياتيا

 ككذلؾ الميني اإلعداد أثناء المعمميف الطمبة تدريب في حديثة كأساليب طرؽ تبني ضركرة .6
 النترنت شبكة مف كالستفادة التدريب في الحديثة التكنكلكجيا كتكظيؼ الخدمة أثناء المعمميف
 .المتاحة المجانية كالبرمجيات التعمـ إدارة كنظـ

 بحيث كتقكيميا التعميمية البرمجيات لتصميـ مركز بإنشاء سطينيةالفم الجامعات تقكـ أف .7
 كتزكيد, الفمسطيني المجتمع فمسفة مع كتتناسب المراحؿ لكؿ الفمسطينية المناىج مع تتناسب
 .الطالب عمى لتطبيقيا البرمجيات بيذه المدارس

 التعميـ تكنكلكجيا مبةط عمى كتنفذه اللكتركني التدريب برنامج الفمسطينية الجامعات تستفيد أف .8
 .الخدمة قبؿ لممعمـ الميني اإلعداد برامج ضمف التربية كميات في الحاسكب كطمبة

 الطمبة تدريب في اعتماده يتـ بحيث CourseLab لبرنامج اإلسالمية الجامعة تبني ضركرة .9
 رنامجب مع تكافقو مف كالستفادة المحكسبة التعميمة البرمجيات تصميـ ميارات عمى المعمميف
 .اللكتركني التعميـ في الجامعة تتبناه الذم MOODLE المكدؿ

 معممي بمستكل الرتقاء لضركرة العالي كالتعميـ التربية كزارة عمى القائميف انتباه تكجيو ضركرة .10

 . الحديثة المستجدات ضكء في التكنكلكجيا
 . كبنائيا استخداميا ةكيفي كمعرفة التعميـ في المحكسبة التعميمية البرامج استخداـ تشجيع .11
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 معممي كتدريب إعداد في الباحثة أعدتيا التي التدريبية الحقيبة محتكل مف الستفادة .12
 .التعميمية البرمجيات تصميـ ميارات عمى التكنكلكجيا

 النكاحي مف التعميمية البرمجيات تصميـ في المعمميف احتياجات لسد تدريب برامج بناء ضركرة .13

 .كالعممية النظرية

 التكنكلكجيا لمعممي التعميمية البرامج تصميـ مجاؿ في التدريبية الدكرات مف العديد راءإج .14

 .الفمسطيني التكنكلكجيا مناىج لتطبيؽ الالزمة

 مستكل إلى لمكصكؿ كالميارم المعرفي المجاؿ في التكنكلكجيا لمعممي الميني بالنمك الىتماـ .15

 .المينة لممارسة الالزمة الكفاءة مف

 التعميمية العممية في منيا يستفاد الكتركنية مساقات تصميـ عمى التكنكلكجيا مميمع تدريب .16

 كتكفيرىا الدراسية المباحث جميع بحكسبة خاص لمشركع كالتعميـ التربية كزارة في تبني ضركرة .17
 .كذلؾ كالطمبة المدارس في المعمميف لكافة

 عممية في التعميمية البرامج تكظؼ التي التعميمية المؤسسات كتجارب خبرات مف الستفادة .18

 .كالتعمـ التعميـ

  .المراحؿ لجميع التكنكلكجيا منياج تخدـ تعميمية برامج إلنتاج لممعمميف مسابقات إجراء .19

 : الدراس  مقترحات

  : التالية الدراسات إجراء الباحثة تقترح

 .الفمسطينية الجامعات في التعميمية البرامج تصميـ مساقات تقييـ .1
( كالمقارنة بيف 4برمجيات الكسائط المتعددة المذككرة في جدكؿ رقـ ) أليؼت رامجب استخداـ .2

 جكدة تصميـ البرمجيات التعميمية باستخداميا.

 معممي عمى المحكسبة التعميمية البرمجيات تصميـ ميارة لتنمية التدريبي البرنامج تطبيؽ .3
 .غزة محافظات في التكنكلكجيا

 power)التقديمية العركض برنامج استخداـ في المعمميف رةميا لتنمية مقترح برنامج بناء .4

point 2007,2010)    تعميمية البرمجيات لتصميـ. 
 باستخداـ التربكية األلعاب تصميـ في التكنكلكجيا معممي ميارة لتنمية مقترح برنامج فاعمية .5

 . CourseLab لب ككرس التأليؼ برنامج
 تصميـ في CourseLab كبرنامج  MOODLE امجبرن استخداـ فاعمية بيف مقارنة دراسة .6

 .اإللكتركنية المقررات
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 لدل اإللكتركنية المقررات تصميـ ميارات إكساب في CourseLab برنامج استخداـ أثر .7
 .غزة بمحافظات التكنكلكجيا معممي

 التصميـ برامج لتعميـ المدارس في الحاسكب مختبرات جاىزية مدل لمعرفة ميدانية دراسة .8

 .الحديثة
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129 
 

 في المستخدمة التعميمية البرمجيات لتقكيـ نظاـ ( : بناء2002) الرحمف عبد ياسيف ,قنديؿ .67
 .5 المجمد, األكؿ العدد ,العممية التربية , مجمةالعمكـ تعميـ مجاؿ

 في المعممات الطالبات تحصيؿ عمى  (WebCT) برنامج ( :أثر2005, ىماـ ) النباىيف .68
 , رسالةبو كالحتفاظ نحكه كاتجاىاتيف اإلسالمية بالجامعة التربية بكمية التعميـ تكنكلكجيا مساؽ

 .اإلسالمية , الجامعةالتربية ,كمية منشكرة غير ماجستير
 

  : األجٌبيت الوراجع :ثان اً 

69. Branscum, D.(1992) " Cross National Policies and Practices on 

Computers in Education  " macwoards 9(9) : 83-88. 

70. Henry,  Paul  (2001) : eLearning Technology ,Education + Training, 

Volume 43 , Number 4  , pp. 249±255. 

71. Hollowell, Jason (2011) Moodle as a Curriculum and Information 

Management System Beginner's Guide, Packt Publishing Ltd. 

72. Holmes, Bryn & Gardner, John (2006) : E-Learning- Concepts and 

Practice, C&M Digitals (P) Ltd, Chennai, India.  

73. Horton, William & Horton, Katherine (2003) : E-learning Tools and 

Technologies A consumer's guide for trainers, teachers, educators, and 

instructional designers, Library of Congress Cataloging-in-Publication 

Data, United States of America. 

74. Hrastinski, Stefsn (2008) : Asynchronous and synchronous E-Learning, 

A study of asynchronous and synchronous e-learning methods discover 

that each supports different purposes. Educause Quarterly, (4), 51 - 55. 

75. Kemp J.E.,(1985):The Instructional Design Process, New York.King , 

Kathleen, and others (2009) : Encyclopedia of distance learning, 

Information Science reference, 2nd ed, United States of America  and 

United Kingdom. 

76. Sammons, Ruths (2007) the invisible professor and the future of virtual 

facalty, international Journal of Instructional technology and distance 

learning 4(1) October 26 , 2007. 

77. Traci H. (2001), Why Corporations Are Using Interactive Multimedia 

for Sales, Marketing and Training, http://www.etimes.com/.Dodl,  

N.B(1973) : Selecting Competency Outcomes For Teacher Education, 

Journal of Education, Vol 24.no 3. 

 
 
 
 



131 
 

 :اإلنترنت مواقعثالثًا 

 authoring tools  أدكات التأليؼ األكؿ ,العدد , اللكتركني ـالتعمي مجمة .78
http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=10&page=news&task=show

&id=168. 

 ,التنمية البشرية, التدريب اللكتركني ك العدد الرابع مجمة التعميـ اللكتركني, .79

 http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=140.  

مراحؿ كخطكات تصميـ كتنفيذ التدريب اإللكتركني  , السابعمجمة التعميـ اللكتركني, العدد  .80
 ,عمى شبكة النترنت

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=224 
نشاء المحتكل التعميمي برنامج  ,تاسعالعدد ال ,اللكتركني ـالتعمي مجمة .81 أدكات التأليؼ كا 

 , Course Labالككرس لب
http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=25&page=news&task=sho

w&id=271 
 ـ 4:53, 2008اغسطس,   10مدكنة تكنكلكجيا التعميـ,  .82

http://hoba201050.arabblogs.com/archive/2008/8/644368.html 

, 2012مايك  9األربعاء,   Farah Mustafa:األكاديمية العربية لمتعميـ اللكتركني, الكاتب .83
00:08 

www.elearning-arab-academy.com/free-tools/516--course-lab-.html  
 

 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=10&page=news&task=show&id=168
http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=10&page=news&task=show&id=168
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=224
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=224
http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=25&page=news&task=show&id=271
http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=25&page=news&task=show&id=271
http://hoba201050.arabblogs.com/archive/2008/8/644368.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة املالحق




























 (1ممحق رقم )

 قائمة معايير تصميم البرمجيات التعميمية 
 

 م

 المعٌار  

 احملتىي  معايري
 ٌختار الموضوع الذي ستتناوله البرمجٌة التعلٌمٌة.  .1

 تعرض األهداف التعلٌمٌة للبرمجٌة التعلٌمٌة )لكل درس على حدة(.  .2

 ترتبط األهداف التعلٌمٌة بالمحتوى التعلٌمً للبرمجٌة.  .3

 للبرمجٌة مصاغة بعبارات سلوكٌة قابلة للقٌاس.  التعلٌمٌة األهداف  .4

 التً ٌجب أن ٌمتلكها المتعلم قبل البدء باستخدام البرمجٌة. تمهد للمتعلم بالمتطلبات السابقة  .5

موضوع  لتعلم استعداده مدى للمتعلم توضح للتعلم السابقة المتطلبات فً تحتوي تقوٌم قبلً  .6

 .البرمجٌة

 على السالمة اللغوٌة للمحتوى. تحافظ  .7

 المحتوى التعلٌمً للبرمجٌة مقسم إلى وحدات تعلٌمة صغٌرة.  .8

 الصعب. إلى من السهل التدرج منظم بحٌث ٌراعً المحتوى  .9

 توضح البرمجٌة العالقات بٌن المفاهٌم التً ٌتضمنها المحتوى.  .11

 عبارات أسئلة التقوٌم واضحة الصٌاغة وصحٌحة لغوٌاً.  .11

 عبارات التعلٌمات والمساعدة فً البرمجٌة واضحة ومختصرة.  .12

 املرونة يف العرض معايري

 تتضمن مقدمة جذابة تتناسب مع موضوع البرمجٌة.  .13

 للبرمجٌة للمتعلم. إثرائٌة مصاحبة تحتوي على أنشطة  .14

 صفحة العنوان ال تختفً تلقائٌا وإنما بطلب المستخدم.  .15

متنوعة )صوت وصور ونص وحركة( لإلشارة لمواضع هامة فً تستخدم مثٌرات بأشكال   .16

 البرمجٌة.

 كمٌة المعلومات التً تعرض فً كل شاشة من شاشات البرمجٌة مناسبة.  .17

 التدرج فً عرض الشاشات بحٌث تعرض مكونات كل شاشة تدرٌجٌاً.   .18

 تعطً المتعلم حرٌة اختٌار الموضوع الذي ٌرٌد دراسته.  .19

 استجابة متنوعة. أنماط تحتوي  .21

 تجمٌع أزرار التفاعل معاً فً منطقة محددة من البرمجٌة.  .21

 التفاعل واجهات / الشاشات معايري
 بالمتعلم قبل بدئه بدراسة محتوى البرمجٌة.  الخاصة البٌانات تحتوي شاشة لتجمٌع  .22

 فً جمٌع الشاشات. والخلفٌات األلوان بتباٌن الخاصة االعتبارات تراعً  .23



 م

 المعٌار  

 .فً جمٌع شاشات البرمجٌة متبع محدد بنظام الشاشة مرتبة مكونات  .24

 تحتوي شاشة إلظهار نتائج تقدم المتعلم خالل اختبارات وأنشطة البرمجٌة بصورة ٌسهل فهمها.    .25

 خاصة باستخدام البرمجٌة وإرشادات خاصة باألنشطة. تحتوي نوافذ تعلٌمات  .26

 حتوى البرمجٌة وتحقق اهدافه.شاشات االختبارات والتمارٌن مناسبة لم  .27

 نوافذ المساعدة اإلرشادات بحٌث تظهر للمتعلم فً الوقت المناسب  .28

 .وعمودي حسب وظٌفة كل منها والنوافذ مرتبة بشكل أفقً القوائم  .29

 ٌستخدم أحجام الخطوط وأنواعها بحٌث تناسب وظٌفة النص المكتوب بها.   .31

 للقراءة والمالحظة. ٌترك مسافة مناسبة بٌن السطور تسهٌالً   .31

 والقوائم. البرمجٌة متناسقة مع األٌقونات واألزرار شاشات ألوان  .32

 التحكم التعليمي / التفاعل معايري
 أدوات وأزرار التنقل )اإلبحار( بٌن شاشات البرمجٌة واضحة الداللة.  .33

 كافٌة.أدوات التنقل )اإلبحار( بٌن الشاشات ثابتة ومرتبة بحٌث ٌوجد بٌنها مسافة   .34

 تحتوي على أزرار الدخول والخروج من البرمجٌة.  .35

 تحتوي على جمٌع أنواع التقوٌم )قبلً ومرحلً وختامً(.  .36

 القائمة الرئٌسٌة لمحتوٌات البرمجٌة ٌسهل منها اختٌار الموضوع المطلوب.  .37

 فً البرمجٌة -ان استخدمت-تحتوي على مفاتٌح للتحكم بالفٌدٌو والصوت   .38

 ارتباطات تشعبٌة لملفات ومواقع انترنت داخل البرمجٌة تساعد المتعلم.تحتوي   .39

 األوامر مكتوبة داخل القوائم واألزرار بشكل ملخص ما أمكن.  .41

 تستخدم البٌانات المدخلة الخاصة بالمتعلم بشكل مناسب خالل البرمجٌة.  .41

 تظهر نتائج تقدم المتعلم خالل البرمجٌة بصورة ٌسهل فهمها.    .42

 الىسائط املتعذدة املستخذمة يف الربجمية معايري
 الوسائط المتعددة تتناسب مع المحتوى العلمً ولها عالقة وثٌقة بها.  .43

 .الوسائط المتعددة فً البرمجٌة موظفة حسب الحاجة التعلٌمٌة إلٌها  .44

 فالش( فً شاشات البرمجٌة. -فٌدٌو –صوت  –صور  –الوسائط المتعددة متنوعة )نصوص   .45

 .النصوص والعناوٌن تظهر علً الشاشة بشكل واضح دون المبالغة فً استخدام أنواع الخطوط  .46

 الوسائط المتعددة التً تمتاز بالوضوح والدقة العلمٌة.  .47

 تشتمل على شخصٌة تعلٌمٌة تتفاعل مع المتعلم خالل البرمجٌة.  .48

 تصميم التقىيم واألنشطة التفاعلية معايري
 تشتمل على أنشطة واختبارات بأشكال متنوعة.   .49

 تصحح البرمجٌة أخطاء المتعلم أو تقدٌم تلمٌح باإلجابة لمساعدته.  .51

 تحتوي اختبار بعدي للبرمجٌة ٌقٌس األهداف التعلٌمٌة التً صممت ألجلها.   .51

 تتٌح للمستخدم الحرٌة فً تحدٌد الوقت الذي ٌبدأ فٌه بالتقوٌم واألنشطة.  .52
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 للمستخدم محاوالت مناسبة لإلجابة عن أسئلة التقوٌم واألنشطة.تتٌح   .53

 مناسبة التغذٌة الراجعة لجمٌع االستجابات المتوقعة من مستخدم البرمجٌة.  .54

 تشتمل على تغذٌة راجعة متنوعة )صوت, حركة, صورة, نص, نافذة..(  .55

أدائه  عن ملخص تعطٌهتعرض نتائج االختبارات واألنشطة التفاعلٌة للمتعلم بصورة واضحة   .56

 خالل البرمجٌة. 

 توضح للمستخدم نتٌجته النهائٌة ومستوى أداؤه خالل تفاعله مع البرمجٌة.  .57

 تقييم تشغيل الربجمية
 تخلو البرمجٌة من أخطاء التشغٌل.  .58

 مشغالت الوسائط تعمل بشكل سلٌم فً البرمجٌة.  .59

 الستخدام البرمجٌة. إرشادي تحتوي دلٌل  .61
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التً ٌجب أن ٌمتلكها المتعلم قبل البدء  تمهد للمتعلم بالمتطلبات السابقة  .65

 باستخدام البرمجٌة.

    

 مدى للمتعلم توضح للتعلم السابقة المتطلبات فً تحتوي تقوٌم قبلً  .66

 .موضوع البرمجٌة لتعلم استعداده
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     المحتوى التعلٌمً للبرمجٌة مقسم إلى وحدات تعلٌمة صغٌرة.  .68
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     للبرمجٌة للمتعلم. إثرائٌة مصاحبة تحتوي على أنشطة  .74

     صفحة العنوان ال تختفً تلقائٌا وإنما بطلب المستخدم.  .75

تستخدم مثٌرات بأشكال متنوعة )صوت وصور ونص وحركة(   .76

 لإلشارة لمواضع هامة فً البرمجٌة.

    

كمٌة المعلومات التً تعرض فً كل شاشة من شاشات البرمجٌة   .77

 مناسبة.

    

     التدرج فً عرض الشاشات بحٌث تعرض مكونات كل شاشة تدرٌجٌاً.   .78

     تعطً المتعلم حرٌة اختٌار الموضوع الذي ٌرٌد دراسته.  .79
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فً جمٌع  والخلفٌات األلوان بتباٌن الخاصة االعتبارات تراعً  .83

 الشاشات.

    

     .فً جمٌع شاشات البرمجٌة متبع محدد بنظام الشاشة مرتبة مكونات  .84
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 (3ممحق رقم )

 التعميمية  البرمجيات مهارات تصميمالمعرفي لختبار اال
 

 الرقم الجامعي: ..................: ...............................................   الطالبة اسم

 متعدد من اريسؤال اخت (04) من تكوني وهو ةيميالتعم اتيالبرمج تصميملمهارات  معرفي اختبار أمامك الطالبة زتييعز 

ب  –أ  ( سؤال لكل األربعة البدائل نيب المناسبة من اإلجابة اريباخت األسئمة عيجم عمى اإلجابة ثم ةيبعنا األسئمة قراءة رجىي

 :التالي الجدول في اإلجابات غيتفر  ثم د ( ومن –ج  –

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

9 11 11 12 13 14 15 16 

        

17 18 19 21 21 22 23 24 

        

25 26 27 28 29 31 31 32 

        

33 34 35 36 37 38 39 41 

        

 

 

 



  :الصحٌحة مما ٌأتً ثم انقلً اإلجابة للجدول السابق اإلجابة اختر

 جمٌع ما ٌلً من معاٌٌر استخدام الخط فً البرمجٌات التعلٌمٌة عدا واحدة : .1
 للبرمجٌة. المتعلم انتباه لجذب الحروف أشكال استخدام فً التنوع -أ 
 لتلوٌن حروف العنوان.استخدام أكثر من لون  -ب 
 للحروف. مختلفة أحجام استخدام -ج 
 وواضحة. جمالٌة أشكال ذات حروف استخدام -د 

 

 : واحدة عدا ٌلً ما زاد للمتعلم التعلٌمً التحكم زاد كلما .2
 الغموض.                                             -أ 
 واألداء. التعلم كفاءة -ب 
 القرار.                   اتخاذ فً المتعلم مسئولٌة -ج 
 الصعوبة. -د 

 

 :واحدة عدا ٌلً ما المتعددة الوسائط فً الصوت توظٌف شروط من .3
 التفاعل. واجهات مع موضع أي فً الصوت تكامل -أ 
 الصوت. بإلغاء للتحكم للمتعلم فرصة إعطاء -ب 
 متقاربة. صوتٌة نغمات استخدام -ج 
 ٌقدمها. التً الوظٌفة مع المستخدم الصوت تناسب -د 

 

 والموسٌقى كعناصر واألصوات الثابتة والصور والمتحركة الثابتة والرسومات النصوص تستخدم .4
 :بحٌث المتعددة للوسائط

 المتعددة. الوسائط برنامج لتصمٌم جمٌعها استخدامها ٌتم -أ 
 تحقٌقه. الغرض المراد حسب بعضها ٌستخدم -ب 
 البرنامج. نوعٌة حسب فقط إحداها تستخدم -ج 
 المبرمج. رغبة حسب فقط إحداها تستخدم -د 

 

 :ألنها تفاعلٌة بأنها المتعددة الوسائط تتصف .5
 صٌغ. عدة فً المعلومات مع بالتعامل للمتعلم تسمح -أ 
 الحاسوب. أجهزة مع تتفاعل -ب 
 بحرٌة. المعلومات مع بالتعامل للمصمم تسمح -ج 
 تصمٌمها. فً الحاسوب برامج من برنامج من أكثر ٌستخدم -د 

 

 : : النص المكتوب فً المعنى بقوة ٌقصد .6
 المختلفة. المعانً من عدد تحمل الواحدة الكلمة -أ 
 وصرٌح. واضح معنى لها الواحدة الكلمة -ب 
 اللغة. قاموس فً متعددة مرادفات لها الكلمة -ج 
 لغوٌا. صحٌح النص المكتوب -د 

 

 :واحدة عدا ٌلً ما للمتعلم المتوقعة خصائص االستجابة من .7
 الكلمات. بٌن المسافات إهمال -أ 
 الزائدة. الترقٌم عالمات إهمال -ب 
 المدخلة. الكلمات ترتٌب -ج 
 الزائدة. الكلمات حذف -د 

 

 :بأنها النص انقرائٌة تفسر .8
 ٌرٌد. النص ما وٌستخلص من بنجاح ٌحدد ان على القارئ قدرة -أ 
 فهمها. وسهولة النص ومكوناته جمل بٌن العالقات تفسٌر سهولة مدى -ب 
 النص بسهولة. قراءة على القارئ قدرة -ج 
 الشاشة. على النص المطبوع من للقراءة سهولة أكثر الورق على النص المطبوع -د 

 



 :واحدة عدا ٌلً ما مراعاة من البد النص المكتوب باستخدام التصمٌم عند .9
 والصوت. النص المكتوب بٌن التوازن -أ 
 الواحدة. الشاشة على الكلمات من المناسب الكم -ب 
 األسطر. بٌن والمسافة الخط حجم -ج 
 أمكن. ما مختلفة خطوط أنواع استخدام -د 

 
 :واحدة عدا ٌلً ما تعلٌمٌا الثابتة والصور الرسوم توظٌف قواعد من .11
 الكثٌرة. التفاصٌل ذات الصور استخدام -أ 
 المتحركة. للرسوم كبدٌل المتسلسلة الخطٌة الرسوم استخدام -ب 
 مراحل. عدة على أجزاء عدة من المكون عرض الرسم -ج 
 الرمادٌة. الدرجات ذات الصور استخدام تجنب -د 

 
 ذلك التعلٌمً وٌكون الوسائط برنامج فً اللون توظٌف قواعد من للهدف المناسب اللون اختٌار ٌعتبر .11

 :واحدة عدا ٌلً ما مراعاة خالل من
 بٌنها. المتعلم ٌخلط ال قلٌلة لونٌة رموز استخدام -أ 
 بٌنها. ٌمٌز حتى المتجاورة األلوان بٌن تباٌن إحداث -ب 
 الخرائط. فً البحر للون األزرق مثل علٌها المتعارف األلوان اختٌار -ج 
 الرئٌسٌة. للعناوٌن الفسفورٌة األلوان استخدام -د 

 
 النمط هذا ٌسمى " Enter "مفتاح اضغط ثم اسمك ادخل فضلك من :التالٌة العبارة الشاشة على تظهر .12

 استجابة: التفاعلٌة االستجابة من
 زر.                                على الضغط -أ 
 النشطة. العناصر -ب 
 مفتاح.                             على الضغط -ج 
 نصٌة. -د 

 
 : والبرنامج المتعلم بٌن تفاعل فٌها ٌحدث التً المواقع تحدٌد إلى تهدف التً الخطوة .13
 الشاشات.  تصمٌم -أ 
  الراجعة. التغذٌة -ب 
 التفاعالت.  ضبط -ج 
 أنماط االستجابة. -د 

 
 تصمٌم واجهات عند المبدأ هذا ٌسمى " الشاشة بمركز المار الراسً أو األفقً المحور حول التماثل .14

 :بمبدأ التفاعل
 اإلطار. عناصر فً االتزان -أ 
 والتقارب. الوحدة -ب 
 الشاشة. مركز حول التصمٌم -ج 
 التصمٌم. فً البساطة -د 

 
 : واحدة عدا ٌلً ما التفاعل أزرار استخدام معاٌٌر من .15
 األزرار. داخل الكلمات توسٌط -أ 
 األزرار. موضع تغٌٌر -ب 
  أفقً. شرٌط على األزرار تجمٌع -ج 
 األزرار. بٌن كافٌة مسافات ترك -د 

 

 :ومنها التكامل مبادئ مراعاة من البد المتعددة الوسائط تصمٌم عند .16
 تظهر. أن قبل الصورة على الصوتً التعلٌق -أ 
 النص المكتوب. الصوتً التعلٌق ٌكرر أن -ب 
 مسموع. صوتً تعلٌق مع خافتة موسٌقٌة خلفٌة وضع -ج 
 اإلطار. نفس فً بالزمن مرتبطتٌن بصرٌتٌن وسٌلتٌن بٌن الجمع -د 



 
 أثناء دراسته ٌناسبه الذي التتابع واختٌار للتعلم ٌكفٌه الذي الزمن ٌحدد لكً للمتعلم الحق إعطاء .17

 : ..... بتحكم التعلٌمً التحكم أسالٌب من األسلوب هذا ٌسمى "البرمجٌة لمحتوى
 المتعلم.                                  -أ 
 اإلرشاد. مع المتعلم -ب 
 البرمجٌة.                                -ج 
 المصمم. -د 

 
 : هو التعلٌمٌة البرامج وأعداد تصمٌم لمراحل تسلسل أنسب .18
 . والتقوٌم التجرٌب , اإلنتاج , التخطٌط , السٌنارٌو وكتابة التصمٌم -أ 
 . والتقوٌم التجرٌب , اإلنتاج , السٌنارٌو وكتابة التصمٌم , التخطٌط -ب 
 . اإلنتاج , والتقوٌم التجرٌب , السٌنارٌو وكتابة التصمٌم , التخطٌط -ج 
 اإلنتاج. , والتقوٌم التجرٌب , التخطٌط , السٌنارٌو وكتابة التصمٌم -د 

 
  :المتعلم تحكم تحت ٌوضع ان ٌنبغً التعلٌم مجال فً المتعددة الوسائط برامج تصمٌم عند .19
                                  عرض اإلطار. زمن -أ 
 الراجعة. التغذٌة تقدٌم  -ب 
                             التدرٌب. محاوالت عدد -ج 
 المحتوى. تتابع -د 

 

 : واحدة عدا ٌلً ما بحٌث التعلٌمٌة األنشطة فً التحكم للمتعلم البرمجٌة تتٌح ان البد .21
 التدرٌب. محاوالت عدد فً ٌتحكم -أ 
 األسئلة. صعوبة مستوى فً التحكم -ب 
 إضافٌة. وتمارٌن أمثلة طلب -ج 
 أوال. ٌمارس األنشطة أي اختٌار -د 

 
 :واحدة ماعدا ماٌلً ٌتضمن البرمجٌة فً الذاتً خطوه حسب المتعلم سٌر .21
 .معٌنة زمنٌة بفترة المعلومات إطارات ربط -أ 
 محددة. زمنٌة بفترة األسئلة إطارات ربط -ب 
 بالبرمجٌة. تقدمه مسار فً المتعلم ٌتحكم -ج 
 األنشطة. بجمٌع المرور دون النهائً التقوٌم إلى المتعلم ٌنتقل -د 

 
 مبدأ:  مركز الشاشة فً البرمجٌة التعلٌمٌة ٌحقق فً والعناوٌن الصور وضع محاولة .22
                                  .التوازن -أ 
 الوحدة. -ب 
 التركٌز.                                -ج 
 التسلسل. -د 

 

 : شاشة هً البرنامج ٌحتوٌه ما تعكس مرآة تعتبر التً الشاشة .23
 الراجعة.                      التغذٌة -أ 
  الرئٌسٌة. القائمة -ب 
                                  البداٌة -ج 
 العرض -د 
 المتعددة: الوسائط برمجٌات فً بالتكاملٌة ٌقصد .24
 أو الشاشة. اإلطار نفس من الوسائط المتعددة فً وسٌطٌن من أكثر استخدام -أ 
 الوسائط المتعددة المستخدمة فً اٌصاله للمتعلم.تكامل الهدف التعلٌمً العام للبرمجٌة مع  -ب 
 استخدام ازرار التفاعل بشكل متكامل مع بعضها البعض. -ج 
 تكامل االرشادات والتعلٌمات والتغذٌة الراجعة بحٌث توجه المتعلم نحو الهدف التعلٌمً. -د 

 

 



 ٌمكن تعرٌف الشاشة )أو اإلطار ( فً البرمجٌة التعلٌمٌة على أنها: .25
 على المتعلم فً لحظة معٌنةكل ما ٌعرض  -أ 
 كل ما سوف ٌتعامل من خالله بتفاعلٌة مع البرمجٌة. -ب 
 .كل ما سوف ٌتابعه إثناء حركته -ج 
 جمٌع ما سبق. -د 

 

 جمٌع ما ٌلً من األمثلة على تكاملٌة برمجٌات الوسائط المتعددة عدا واحدة : .26
 مسموع. تعلٌق وجودفً حالة عدم  موسٌقٌة بخلفٌة المتحركة الصور من متتالٌة مجموعة ربط -أ 
 عدم استخدام المؤثرات الموسٌقٌة والخلفٌة الموسٌقٌة فً نفس الوقت. -ب 
 استخدام وسٌلتٌن بصرٌتٌن مرتبطتٌن بالزمن معا فً اإلطار نفسه. -ج 
 عرض صوت مع عرض مثٌرات بصرٌة مصاحبة له. -د 

 

 عدا : فً مرحلة االنتاج )التنفٌذ( للبرمجٌة التعلٌمٌة ٌتم عمل جمٌع الخطوات التالٌة .27
 كتابة سٌنارٌو لتصمٌم البرمجٌة. -أ 
 جمع الوسائط المتاحة. -ب 
 تحدٌد األجهزة المطلوبة. -ج 
 إنتاج الوسائط المتعددة.  -د 

 

 جمٌع ما ٌلً من الخصائص المشتركة لمفهوم البرمجٌات التعلٌمٌة عدا واحدة: .28
 تصمم وتخزن وتعرض عن طرٌق الحاسوب وتقنٌاته. -أ 
 تستخدم بطرٌقة تفاعلٌة. -ب 
 صمٌم واإلعداد.سهلة فً الت -ج 
 تعرض بشكل تكاملً لتحقٌق الهدف من تصمٌمها. -د 

 

 أو األزرار من مجموعة من تتكون ما ، وعادة الدرس سٌر فً المتعلم ٌتحكم أن طرٌقها عن شاشة ٌمكن .29
  المنسدلة: القوائم

                                            شاشة المقدمة. -أ 
 شاشة القائمة الرئٌسٌة. -ب 
                           التعرٌف بالبرمجٌة.شاشة  -ج 
 شاشة العرض -د 

 

 :للسٌنارٌو األولٌة الصورة إعداد ٌتضمن .31
                            المرئً. الجانب -أ 
 المسموع. الجانب -ب 
                      اإلطار. ووصف رقم -ج 
 صحٌح. ورد ما جمٌع -د 

 

 من مواصفات شاشة العنوان ما ٌلً عدا واحدة: .31
 أن ال تختفً تلقائٌا وإنما بطلب المستخدم  -أ 
 تحتوي على صور وتعلٌمات مهمة للمستخدم.  -ب 
 توضٌح األٌقونات المستخدمة.  -ج 
  تحتوي على اسم المصمم والموزع وحقوق النسخ. -د 

 

 جمٌع ما ٌلً من طرق التحكم المستخدمة فً تصمٌم البرمجٌة عدا واحدة: .32
 استخدام الروابط التشعبٌة. -أ 
 الفٌدٌو التعلٌمً.استخدام  -ب 
 الضغط على مفاتٌح األوامر . -ج 
 استخدام الكلمات المعلمة. -د 

 
 



 ٌتضمن وصف الشاشة )اإلطار( جمٌع ما ٌلً عدا واحدة: .33
 تفاعل المتعلم. -أ 
 تحدٌد أزرار الشاشة. -ب 
 تحدٌد مدة عرض الشاشة على المتعلم. -ج 
 طرٌقة ظهور الشاشة. -د 

 
 الثبات ولتحقٌق ذلك ٌجب مراعاة ما ٌلً عدا :تصمٌم شكل الشاشة وواجهة التفاعل ٌجب أن ٌتصفا ب .34
 وضع العنوان أعلى الشاشة. -أ 
 استخدام نفس نوع الخط فً كل الشاشات. -ب 
 استخدام نفس المفاتٌح واألزرار فً كل الشاشات. -ج 
 وضع أزرار وأٌقونات التفاعل فً مكان ثابت أسفل الشاشة. -د 

 
 : المتعلم من تفاعلً تدخل ودون متتال   بشكل )األطر(  المعلومات تعرض التً البرمجة .35
 الشبكٌة. البرمجة -أ 
 الخطٌة. البرمجة -ب 
  التفاعلٌة.   البرمجة -ج 
 المتقدمة. البرمجٌة -د 

 
 برمجٌات تقوم بتقدٌم المفهوم أو الفكرة، ثم تعطً التمارٌن والتدرٌبات علٌها: .36
 برمجٌات التدرٌب والممارسة. -أ 
 برمجٌات التدرٌس الخصوصً. -ب 
 برمجٌات المحاكاة. -ج 
 الحوار. برمجٌات لغة -د 

 
 جمٌع ما ٌلً من  أدوات أو وسائل التحكم فً البرمجٌة التعلٌمٌة عدا: .37
 .Mouseالفأرة   -أ 
 لوحة المفاتٌح. -ب 
 لمس الشاشة. -ج 
 النص. -د 

 
 نوع من الشاشات ٌعطى مثاالً معٌناً لتوضٌح قاعدة عامة أو أشٌاء معٌنة تالٌة لهذه الشاشات: .38
 الشاشة المحّددة. -أ 
 شاشة التعرٌف. -ب 
 اإلرشادٌة.الشاشة  -ج 
 شاشة اإلعادة. -د 

 
 برمجٌات تقوم بتقدٌم سلسلة متدرجة من التمارٌن واألسئلة التً على الطالب االستجابة لها: .39
 برمجٌات التدرٌب والممارسة. -أ 
 برمجٌات التدرٌس الخصوصً. -ب 
 برمجٌات المحاكاة. -ج 
 برمجٌات لغة الحوار. -د 

 

 ٌكمن الفرق بٌن البرمجة الخطٌة والمتفرعة فً أن:  .41
البرمجة المتفرعة ال بد أن ٌسٌر فٌها الطالب بخطوات متسلسلة للوصول إلى الهدف النهائً, بٌنما فً  -أ 

 البرمجة الخطٌة ٌسٌر فٌها الطالب بخطوات غٌر متسلسلة ولكنها توصله إلى الهدف المنشود.
, بٌنما فً البرمجة الخطٌة ال بد أن ٌسٌر فٌها الطالب بخطوات متسلسلة للوصول إلى الهدف النهائً -ب 

 البرمجة المتفرعة ٌسٌر فٌها الطالب بخطوات غٌر متسلسلة ولكنها توصله إلى الهدف المنشود.
 البرمجة الخطٌة أكثر فعالٌة فً التعلم الذاتً من البرمجة المتفرعة. -ج 
 البرمجة المتفرعة أكثر فعالٌة فً التعلم الذاتً من البرمجة الخطٌة. -د 

 



 (4ممحق رقم )
 البرنامج التدريبي 

فوووي إطووووار تخطوووويط  توووودخل التوووي, الفعاليووووات موووون مجموعوووة موووون التدريبيوووة العمميووووة تتكوووون
أجل تطبيق العمميوة التدريبيوة, ووهوعها موهوع التنفيوا, لواا تتكوون  نوتصميم البرامج التدريبية, م

وء منهجيووة , فووي هوونهوواتوورتبط فيمووا بي توويالعمميووة التدريبيووة موون سمسووة موون األناووطة, والفعاليووات ال
تتصف بالتسمسل المنطقي, الاي يؤدي إلوى تحقيوق األهوداف المرجووة مون التودريب,  حددةعممية م

لكونوووص مصووودرًا مهموووًا مووون مصوووادر تنميوووة مهوووارات المتووودربين, وتطووووير كفايووواتهم اإلداريوووة والفنيوووة, 
 (04: 2442لتحقيق مردود إيجابي لمعممية التدريبية. )الطعاني, 

 المخططوة واألناوطة واإلجوراءات الخبورات مون مجموعوةلكتروني المقترح هوو وبرنامج التدريب اال
 معمموويالطمبووة  لوود  مهووارات تصووميم البرمجيووات التعميميووة إكسوواب إلووى والهادفووة والمنظمووة
 .التعميمية العممية وتطوير تحسين في يساهم بما قدراتهم وتطوير والحاسوب التكنولوجيا

 تنبوع والحاسووب التكنولوجيوا معممويلمطمبة  هامة غايات لتحقيق التدريبي البرنامج تصميم تم وقد
 لالك ,تصميم البرمجيات التعميمية مهارات بإكسابهم تتعمق أهداف لتحقيق التدريبية حاجاتهم من
 ثوم ومون البرنوامج لبنواء أكبور وصوحة منهجيوة لهومان قوية عممية أسس وفق البرنامج تصميم تم

 عميوص يقووم كأسواس التعميموي التصوميم اختيوار توم لوالك المطواف, نهايوة فوي وتقويموص تطبيقوص
 .البرنامج

 في التعميمي التصميم أهمية عمى أكدت التي العممية والبحوث الدراسات من الكثير إلى بالنظر و
 جووابر أبوووودراسوة ) 1992) ,جووابر أبووو) دراسوة مثول والتدريبيوة التعميميوة البورامج بنواء

 .2003) ,قرفال( ودراسة )1998,وقطامي
ودلوت عموى  تدريبية برامج لبناء التعميمي التصميم نمااج من استفادة التي الدراسات إلى باإلهافة

ودراسوة  2001), سوالم( ودراسوة ) 2006 ,المجيود عبود(  دراسوة مثول النموااج هوا  فعاليوة
 .األخر  الدراسات من والعديد ( 2005 ,عيادودراسة )  2005) ,الحناوي)

 لبنواء كأسواس 1985 والتودريب التعمويم بورامج لتصوميم الاوامل "كموب" نموواج الباحثوة واختوارت
 أن وجودت التعميموي التصوميم نموااج مون الكثيور عموى طوععاال بعودحيوث أنوص  التودريبي البرنوامج
 كمب نمواج
 :حيث من معئمة النمااج أكثر هو 1985 والتدريب التعميم برامج لتصميم الاامل

 النموااج أن يعحوظ حيوث والتعمويم, التودريب بورامج تصوميم فوي تخصًصوا األكثور النموواج نوصأ .1
 هواا أموا عوام باوكل التعميميوة والودروس والوحودات الموديووالت تصوميم عموى تركوز األخور 
 .والتعميم التدريب برامج تصميم في متخصص نمواج هو النمواج



 .األخر  بالنمااج قياسا المعقدة وغير السهمة النمااج من يعتبر نمواج نصأ .2
 :مثول كبيوًرا نجاًحوا واثبوت التربويوة والبحووث الدراسوات مون الكثيور فوي تطبيقوص توم النموواج هواا .3

 التعمويم تفريود عموى قوائم مقتورح تودريبي برنوامج تصميم: بعنوان وهي (2003المعيار,) دراسة
 وهوي (2003 , العوودان(ودراسوة , التودريس فوي الحديثوة التعمويم لتقنيوات المعمموات لتوظيوف
, البنوات بكميوات التودريس هيئوة ألعهواء التعمويم تقنيوات مجوال فوي مقتورح برنوامج :بعنووان
 مهوارات لتنميوة التعميموي التصوميم فوي مقتورح نمواج :بعنوان وهي 2003) ,الحويل(ودراسة 

 .االبتدائية المرحمة معممات إلعداد التربية كمية طالبات لد  التدريس قبل ما
 التصوميم سويمنار فوي دراسوية فصوول(4)  اختبوار  اسوتررق حيوث المختبورة النموااج مون نوصأ .4

 جووز, سوان واليوة بجامعوة المجتموع كميوة فوي التعميموي التصوميم مقورر خوعل ومون التعميموي,
  المتودربين ومون المسوتويات كافوة عموى التربية كمية طعب من عميص الفعل ردود"كمب" وتمقى
  (Kemp, j., 1985:12).الصناعة مجال في

 معوا متصومة غيور عناصور  أن حيوث  2003 :78 ) ,*خمويس(بالمرونوة النموواج هاا يتميز .5
 .تطبيقص عند الخطي والتتابع بااللتزام توحي أسهم أو بخطوط

 الاي  المناسب بالترتيب الفرد فيص ويسير الموقف ظرف حسب عنصر أي من البدء أنص يتيح .6
 .حالتص يناسب

 أو بالحواف معالجتهوا ترتيوب أو العناصور اختيوار فوي العزموة التعوديعت بوإجراء يسومح نوصأ .7
 .الهرورة تقتهيص حسبما التعديل أو اإلهافة

 العناصور مون عنصور أي باوان قورار فوأي العاورة عناصور  بوين المتبادل باالعتماد يتميزأنص  .8
 .األخر  العناصر بقية عمى بالهرورة يؤثر

 التقوويم إجوراء إلوى ياوير النموواج عناصور حوول والتقوويم الراجعوة الترايوة وجوودأنوص يتميوز  .9
 .التصميم عممية خعل وقت أي في والمراجعة

 :التدريبي البرنامج مكونات
 سوابق " كموب" لنموواج باالسوتناد فرعيوة موهووعات أو مكونوات ثمانيوة مون البرنوامج هواا يتكوون
 :التالي النحو عمى بإيجاز وصفها ويمكن الاكر,

 .واألولويات الرايات, تحديد :التدريبي البرنامج لتصميم التعمم حاجات تقدير .1
 .القبمي االختبار باستخدام الموهوع لدراسة المتدربين استعداد تحديد .2
 المناسبة العامة األهداف تحديد ,ثم معالجتها المطموب العمل مهمات أو الموهوعات اختيار .3

 .والمهمات لمموهوعات
 .التخطيط أثناء مراعاتها ينبري التي المتدربين خصائص دراسة .4
 .المحددة واألهداف بالرايات المرتبطة المهمة مكوناتها وتحميل:الموهوع محتو  تحديد .5



 .المهمة ومكونات الموهوع محتو  هوء في تحقيقها المطموب التعمم أهداف وهع .6
 .المحددة األهداف لتحقيق المناسبة التعمم/التعميم أناطة تصميم .7
 .التعميمية األناطة تساند التعميمية التي المصادر اختيار .8
 .المنتجة التعميمية والمواد األناطة وتنفيا لبناء المطموبة المساندة الخدمات تعيين .9

 .التدريبي والبرنامج لمتدريب التقويم تجهيز .11

 
الطالبمات  بإكساب مهارات تصمميم البرمجيمات التعميميمة لمد  الخاص التدريبي البرنامج مكونات
 التكنولوجيا والحاسوب.معممات 
 النمواج المتبع, خطوات عمى بناءاً  فرعية موهوعات أو مكونات عارة من البرنامج هاا ويتكون
 :التالي النحو عمى وهي

 : التدريبية تقدير الحاجات
إكسوواب الطالبووات المعممووات مهووارات تصووميم البرمجيووات  :البرنممامج لتصممميم الرئيسممية الغايممة

 التعميمية.

 الواجب التدريبية تحديد لعحتياجات خعل من التدريبي البرنامج من الرئيسية الراية تحديد تم وقد
اسوتنادًا لخطوة برنوامج  والوك التكنولوجيوا والحاسووب بالجامعوة االسوعمية الطالب معمم لد  توافرها

الطمبوة تعميم التكنولوجيا وأساليب تدريسها وخطوة برنوامج الحاسووب وأسواليب تدريسوص التوي يدرسوها 
الممتحقووين بكوول برنووامج منهمووا حيووث تاووتمل الخطتووان عمووى مسوواقات ماووتركة بووين القسوومين وهووا  
المسواقات تودعم الهودف مون هواا البرنوامج وهوو إكسواب الطالوب المعموم مهوارات تصوميم البرمجيوات 



( المووواان يووودعمان إكسوووواب 2( وبرمجوووة )1التعميميوووة ومووون أمثموووة هوووا  المسووواقات مسووواقي برمجوووة )
( 2( ووسووائط متعووددة )1المعمووم مهووارات أساسووية فووي البرمجووة, ومسوواقي وسووائط متعووددة ) الطالووب

والموواان يوودعمان إكسوواب الطالووب المعمووم مهووارات تصووميم الوسووائط المتعووددة مثوول الصوووت والصووور 
نتاج برامج الفيديو الاي يدعم تصميم وسائط الفيديو ومساق مقدمة في  والفعش ومساق تصميم وا 

الاي يدعم إكساب الطالب المعمم معمومات حول الحاسوب بجميع مكوناتوص الماديوة عمم الحاسوب 
والبرمجيوووة وتووودريب الطمبوووة عموووى مهوووارات التعامووول موووع بووورامج الحاسووووب المكتبيوووة, وكوووالك مسووواق 
الحاسوووب التعميمووي الوواي يتنوواول نمووااج التصووميم التعميمووي وأنموواط اسووتخدام الحاسوووب فووي التعموويم 

فيجوووال بيسووك, فجميووع هووا  المسوواقات توودعم إكسوواب الطالووب المعمووم مهووارات وأساسوويات برمجووة ال
 أساسية الزمة لتصميم البرمجيات التعميمية.

التدريبيوة لمطمبوة المعمموين مون خوعل مسواق طورق تودريس  وباإلهوافة لوالك توم تحديود االحتياجوات
لمطمبووة الوواين يدرسووون الحاسوووب  الوواي يركووز عمووى اكسووابهم مهووارات تصووميم البرمجيووات التعميميووة 

كفايات معمم يتناول المساق موهوعات تكنولوجيا والحاسوب حيث ال تعميم هاا المساق من قسمي
كيفيوووووة البرمجيوووووات التعميميوووووة و  تصوووووميمالتربويوووووة والتخصصوووووية وكفايوووووات  والتكنولوجيوووووا الحاسووووووب
لوى تودريب الطمبوة باإلهوافة إ, ونموااج تصوميمها ونموااج التودريس بالبرمجيوات التعميميوةتوظيفهوا, 

 والتكنولوجيووووا الحاسوووووب يالعزمووووة لمعمموووو التصووووميم رامجالمعممووووين عمميووووًا عمووووى مجموعووووة موووون بوووو
 .إلكسابهم مهارات تصميم البرمجيات التعميمية عممياً 

وقد تم اختيار مساق طرق تدريس الحاسوب ألن أهداف هاا المساق تتناسب مع أهداف البرنوامج 
 لدراسة حيث كانت أهداف المساق كالتاليالتدريبي الاي تناولتص ها  ا

 .والتكنولوجيا تحديد الكفايات التربوية العزمة لمعمم الحاسوب .1
 .والتكنولوجيا تحديد الكفايات التخصصية العزمة لمعمم الحاسوب .2
 تقويمها.أساليب التعميمية المختمفة و  البرمجياتالتعرف عمى  .3
 التعميمية.التعرف عمى مراحل تصميم البرمجيات  .4
 مهارات تصميم البرمجيات التعميمية المعرفية والمهارية. امتعك .5
 التعميمية وفق نمواج التعمم لإلتقان. البرمجياتتصميم  .6

وكالك يعتبر البرنامج التودريبي هوو حمقوة مون حمقوات برنوامج تعمويم التكنولوجيوا وأسواليب تدريسوها  
كميووة التربيووة بالجامعووة اإلسووعمية غووزة ويمبووي وبرنووامج الحاسوووب وأسوواليب تدريسووص الوواي تطرحهمووا 

 االحتياجات التدريبية لمطمبة الممتحقين بهاين البرنامجين أثناء إعدادهم لمهنة التدريس. 
 
 



 : الموضوع لدراسة المتدربين استعداد تحديد
تم تطبيق اختبار قبمي لقياس مد  استعداد المتدربين لدراسة موهووع مهوارات تصوميم البرمجيوات 
التعميمية حيث ركز االختبار عمى مهارات تحميل المحتو  وصياغة األهداف التعميمية  وصوياغة 
أسوووئمة التقوووويم التربووووي المناسوووبة لتهوووداف حيوووث تعتبووور هوووا  المهوووارات متطمبوووات سوووابقة لمهوووارات 
تصوووميم البرمجيوووات التعميميوووة, وأبووودت المتووودربات خوووعل اسوووتجاباتهن عموووى أسوووئمة االختبوووار القبموووي 

تعدادًا كبيوووورًا لدراسووووة موهوووووع مهووووارات تصووووميم البرمجيووووات التعميمووووة وأنهوووون يمووووتمكن المهووووارات اسوووو
 األساسية العزمة لدراسة الموهوع.

 العامة: األهداف تحديد عالجها، المطموب العمل ومهمات الموضوعات اختيار
 .معالجتها المطموب العمل مهمات/الموضوعات .أ

 :اآلتية العمل ومهمات الموهوعات التدريبي البرنامج يتناول
 .موهوع البرمجية ومحتواها اختيار .1
 .سيناريو برمجية تعميمية كتابة .2
 .اااات البرمجية بما يناسب السيناريو المعد   تصميم .3
 .أدوات التحكم في البرمجية التعميمية تصميم .4
 .التقويم المناسب ألهداف البرمجية التعميمية تصميم  .5
 البرمجية باكمها النهائي عمى اسطوانة مدمجة. تصدير .6
 .والمهمات لمموضوعات المناسبة العامة األهداف .ب

 السابقة والتي يجوب العمل ومهمات موهوعات هوء في لمبرنامج العامة األهداف وهع ويمكن
 :عمى المتدرب قادراً  يكون أن يتوقع لاا التدريبي, البرنامج من االنتهاء بعد المتدرب يحققها أن

 .يختار موهوع البرمجية ومحتواها .1
 .يكتب سيناريو برمجية تعميمية .2
 .يصمم اااات البرمجية بما يناسب السيناريو المعد   .3
 .يصمم أدوات التحكم في البرمجية التعميمية .4
 .يصمم التقويم المناسب ألهداف البرمجية التعميمية  .5
  يصد ر البرمجية باكمها النهائي عمى اسطوانة مدمجة. .6

 : المتدربين خصائص
الطالبات المعممات في المستويين الثالث والرابوع فوي أحود التخصصوين  من مجموعة هم المتدربون

 التاليين بكمية التربية بالجامعة اإلسعمية :
 التكنولوجيا والعموم وأساليب تدريسها. .أ 
 الحاسوب وأساليب تدريسص. .ب 



من خطة البرنامج األكواديمي لمتخصوص  ساعة دراسية 88جميع الطالبات أنهين دراسة أكثر من 
 ومعدالتهن جيد فأعمى.

  :مكوناته إلى البرنامج موضوع تحميل
 البرنوامج فوي عميهوا التودريب سويتم التي مهارات تصميم البرمجيات التعميمية : الرئيسي الموضوع
 .التدريبي

مهوارات تصوميم البرمجيوات  "وهوي  العمول مهموات تحميول عورض يوتم سووف التوالي الجودول فوي
 إلوى تقسيمص الجدول نفس في يتم عام هدف همن تهمينها يتم سوف ثم ومن" التعميمية الفرعية
 المهوام تحميول والخامسوة الرابعوة الخطووتين يتنواول الجودول فوان وبالتوالي فرعيوة أهوداف تدريبيوة

 .واألهداف التدريبية
 األهداف التدرٌبٌة الهدف العام المهارات

 اختٌار موضوع البرمجٌة التعلٌمٌة

 ٌخخاس

 ميظيع

 البشمجٍت

 ىمحخياها.

ٌختااار الموضااوع )أو الاادروس( الااذي سااتتناوله 
 البرمجٌة التعلٌمٌة.

تحدٌاااد األهاااداف العاماااة للبرمجٌاااة التعلٌمٌاااة 
 المرجو تحقٌقها.

 تحقٌقها . المرجو للبرمجٌة العامة األهداف ٌحدد

للبرمجٌاة صاٌاغة صٌاغة األهاداف التعلٌمٌاة 
 سلوكٌة.

للبرمجٌااة بعبااارات  التعلٌمٌااة األهااداف ٌصااٌغ
 سلوكٌة قابلة للقٌاس.

تحدٌااااد المتطلبااااات السااااابقة التااااً ٌجااااب أن 
 ٌمتلكها المتعلم للبدء باستخدام البرمجٌة

التاً ٌجاب أن ٌمتلكهاا  ٌحادد المتطلباات الساابقة 
 المتعلم للبدء باستخدام البرمجٌة.

لتعلٌمااااً للبرمجٌااااة إلااااى تقسااااٌم المحتااااوى ا
 وحدات صغٌرة.

ٌقساام المحتااوى التعلٌمااً للبرمجٌااة إلااى وحاادات 
 تعلٌمة صغٌرة. 

تنظٌم المحتاوى حساب الوحادات أو الادروس 
 مع مراعاة أسس التدرج فٌه.

 الادروس أو الوحادات حساب ٌانظم المحتاوى
 الصعب. إلى من السهل التدرج أسس ومراعاة

لمصااااحبة اختٌاااار مجموعاااة مااان األنشاااطة ا
 للبرمجٌة التعلٌمٌة.

للبرمجٌاة  المصااحبة األنشاطة مجموعاة ٌختاار
 التعلٌمٌة.

اختٌاااار أساااالٌب التقاااوٌم المناسااابة لمحتاااوى 
 البرمجٌة

 البرمجٌة. لمحتوى المناسبة التقوٌم أسالٌب ٌختار

وضااااع خرٌطااااة للمفاااااهٌم والمعااااارف التااااً 
 تقدمها البرمجٌة

 ٌكخب

 سٍناسٌي

 بشمجٍت

 حؼلٍمٍت

 تقادمها التاً والمعاارف للمفااهٌم خرٌطاة ٌضع 
 البرمجٌة. 

عنونة شاشات البرمجٌة والشاشات والفرعٌاة 
 لكل شاشة.

ٌضع عناوٌن لجمٌع شاشات البرمجٌة والشاشات 
 الفرعٌة لكل شاشة.

تحدٌااااد الجانااااب المرئااااً )الاااانص والصااااور 
  البرمجٌاة شاشاات والفٌادٌو( لكال شاشاة مان

 من خالل السٌنارٌو.

ٌحدد الجانب المرئاً )الانص والصاور والفٌادٌو( 
ماان خااالل   البرمجٌااة شاشااات لكاال شاشااة ماان

 السٌنارٌو.

ٌحاادد الجانااب المسااموع فااً كاال شاشااة ماان 
 مؤثرات صوتٌة أو أصوات المحادثة.

ٌحااادد الجاناااب المساااموع فاااً كااال شاشاااة ماااان 
 مؤثرات صوتٌة أو أصوات المحادثة. 

 باٌن تفاعال فٌهاا ٌحادث التاً المواقاع تحدٌاد
 والبرمجٌة. المتعلم

 الماتعلم بٌن تفاعل فٌها ٌحدث التً المواقع ٌحدد
 والبرمجٌة.

 لشاشات البرمجٌة. التفرع نقاط ٌحدد لشاشات البرمجٌة. التفرع نقاط تحدٌد

 ستساتخدم التاً استجابة الماتعلم أنماط تحدٌد
 منها. كل وموضع البرمجٌة فً

 فاً ستساتخدم التاً اساتجابة الماتعلم أنماط ٌحدد
 منها. كل وموضع البرمجٌة

 ٌصمم ٌصمم شاشة العنوان للبرمجٌة التعلٌمٌة.

 شاشاث

 البشمجٍت بما ٌناسب

 السٍناسٌي

 ٌصمم شاشة العنوان للبرمجٌة التعلٌمٌة.

ٌقّساام الشاشااة بشااكل وظٌفااً بحٌااث تكااون فٌهااا  تقسٌم الشاشة بشكل وظٌفً.
 مساحة محددة لكل وظٌفة.

ٌختار ألوان الشاشات والخطوط والعناوٌن بحٌث اختٌاار ألااوان الشاشااات والخطااوط والعناااوٌن 



 تحقق مبدأ متناسقة بٌنها. المؼذ   بحٌث تحقق مبدأ متناسقة بٌنها.

باألوان  والقاوائم تصامٌم األٌقوناات واألزرار
 البرمجٌة. ثابتة ومتناسقة خالل شاشات

ثابتاة  باألوان والقاوائم ٌصمم األٌقوناات واألزرار
 البرمجٌة. ومتناسقة خالل شاشات

 –إدراج وسااائط متعااددة متنوعااة )نصااوص 
فالش( فً شاشات  -فٌدٌو –صوت  –صور 

البرمجٌااااة بشااااكل وظٌفااااً حسااااب الحاجااااة 
 التعلٌمٌة لها.

صاور  –ٌدرج وسائط متعددة متنوعة )نصوص 
فالش( فً شاشاات البرمجٌاة  -فٌدٌو –صوت  –

 ٌمٌة لها.بشكل وظٌفً حسب الحاجة التعل

 الخاصااة البٌانااات تصاامٌم شاشااة تجمٌااع
 بالمتعلم لإلستخدامها بفعالٌة داخل البرمجٌة.

باالمتعلم  الخاصاة البٌاناات ٌصامم شاشاة تجمٌاع
 لإلستخدامها بفعالٌة داخل البرمجٌة.

الخاصااة باسااتخدام  تصاامٌم نوافااذ التعلٌمااات
 البرمجٌة واإلرشادات الخاصة باألنشطة.

الخاصاااة باساااتخدام  التعلٌمااااتٌصااامم نوافاااذ 
 البرمجٌة واإلرشادات الخاصة باألنشطة.

تصمٌم شاشات االختبارات والتماارٌن بحٌاث 
 تقٌس أغلب األهداف التعلٌمٌة للبرمجٌة.

ٌصااامم شاشاااات االختباااارات والتماااارٌن بحٌاااث 
 تقٌس أغلب األهداف التعلٌمٌة للبرمجٌة.

تصمٌم شاشاات التغذٌاة الراجعاة لالختباارات 
 والتمارٌن.

ٌصااامم شاشااااات التغذٌااااة الراجعااااة لالختبااااارات 
 والتمارٌن.

تصااامٌم شاشاااة إلظهاااار نتاااائج تقااادم الماااتعلم 
خااالل اختبااارات وأنشااطة البرمجٌااة بصااورة 

 ٌسهل فهمها.  

ٌصاامم شاشااة إلظهااار نتااائج تقاادم المااتعلم خااالل 
اختبااااارات وأنشااااطة البرمجٌااااة بصااااورة ٌسااااهل 

 فهمها.  

التنقاال )اإلبحااار( بااٌن تصاامٌم أدوات وأزرار 
شاشااااات البرمجٌااااة بحٌااااث تكااااون واضااااحة 

 الداللة.
 ٌصمم

 أدىاث

 الخحكم

 فً البشمجٍت

 الخؼلٍمٍت

ٌصاااامم أدوات وأزرار التنقاااال )اإلبحااااار( بااااٌن 
 شاشات البرمجٌة بحٌث تكون واضحة الداللة.

 ٌدرج أزرار لفتح وإغالق البرمجٌة. إدراج أزرار لفتح وإغالق البرمجٌة.

قائمة بمحتوٌات البرمجٌة ٌساهل منهاا تصمٌم 
 اختٌار الموضوع المطلوب.

ٌصااامم قائماااة بمحتوٌاااات البرمجٌاااة ٌساااهل منهاااا 
 اختٌار الموضوع المطلوب.

تنشاٌط النوافاذ المنبثقاة مان خاالل األزرار أو 
 االرتباطات.

ٌنّشااااط النوافااااذ المنبثقااااة ماااان خااااالل األزرار أو 
 االرتباطات.

ملفااااات ومواقااااع إدراج ارتباطااااات تشااااعبٌة ل
 انترنت داخل البرمجٌة.

ٌدرج ارتباطاات تشاعبٌة لملفاات ومواقاع انترنات 
 داخل البرمجٌة.

تصاامٌم أنشااطة تعلٌمٌااة واختبااارات بأشااكال 
 متنوعة. 

 ٌصمم

 الخميٌم

 المناسب

 ألهذاف

 البشمجٍت الخؼلٍمٍت

تشااتمل علااى أنشااطة تعلٌمٌااة واختبااارات بأشااكال 
 متنوعة. 

تصمٌم اختبار بعدي للبرمجٌة ٌقٌس األهداف 
 التعلٌمٌة التً صممت ألجلها. 

تحتااوي اختبااار بعاادي للبرمجٌااة ٌقااٌس األهااداف 
 التعلٌمٌة التً صممت ألجلها. 

إختٌااار عاادد محاااوالت مناساابة لإلجابااة عاان 
 أسئلة التقوٌم واألنشطة.

ٌختار عدد محااوالت مناسابة لإلجاباة عان أسائلة 
 نشطة.التقوٌم واأل

تصاااامٌم التغذٌااااة الراجعااااة الشاااااملة لجمٌااااع 
 االستجابات المتوقعة من مستخدم البرمجٌة.

ٌصاااااامم التغذٌااااااة الراجعااااااة الشاااااااملة لجمٌااااااع 
 االستجابات المتوقعة من مستخدم البرمجٌة.

تصاااامٌم تغذٌااااة راجعااااة متنوعااااة )صااااوت, 
حركااااة, صااااورة, نااااص, نافااااذة..( ألساااائلة 

 التقوٌم.

متنوعاااة )صاااوت, ٌصااامم علاااى تغذٌاااة راجعاااة 
 حركة, صورة, نص, نافذة..( ألسئلة التقوٌم.

عرض نتائج االختبارات واألنشاطة التفاعلٌاة 
 عان ملخاص للمتعلم بصورة واضحة تعطٌه

 أدائه خالل البرمجٌة. 

ٌصااامم نتاااائج االختباااارات واألنشاااطة التفاعلٌاااة 
أدائاه  عن ملخص للمتعلم بصورة واضحة تعطٌه

 خالل البرمجٌة. 

ٌجتاااه النهائٌاااة  للماااتعلم ومساااتوى عااارض نت
 أداؤه خالل تفاعله مع البرمجٌة.

ٌصاامم نتٌجتااه النهائٌاااة للمااتعلم تخبااره بمساااتوى 
 أداؤه خالل تفاعله مع البرمجٌة.

تصااادٌر البرمجٌاااة علاااى اساااطوانة مدمجااااة 
 لتعمل بشكل تلقائً.

 ٌصذ س

 البشمجٍت

 بشكلوا

 النوائً

 ػلى اسطيانت

 مذمجت.

اسااطوانة مدمجااة لتعماال ٌصااّدر البرمجٌااة علااى 
 بشكل تلقائً.

 ٌصمم دلٌل إرشادي للتعامل مع البرمجٌة. تصمٌم دلٌل إرشادي للتعامل مع البرمجٌة.

تجرٌب البرمجٌة للتأكد من خلوها من أخطاء 
 التشغٌل.

ٌجاارب البرمجٌااة للتأكااد ماان خلوهااا ماان أخطاااء 
 التشغٌل.



 التدريبية والمواد والمصادر التدريب أنشطة تصميم
تنفيوا  اجول مون بهوا القيام يتم سوف التي التدريبية األناطة إلى التطرق يتم سوف الخطوة ها  في

 خوعل ومون وجمواعي, فوردي,  :نووعين إلوى مقسومة األناوطة وهوا  لمبرنوامج التدريبيوة األهوداف
 تدريبية أهداف إلى تستند حيث بالتفصيل التدريبية األناطة ها  توهيح يتم سوف الجدول التالي

 .مسبقاً  محددة
وبالتوالي  األناوطة, لتنفيوا العزموة التدريبيوة والموواد المصوادر توهيح الجدول خعل من يتم سوف

ما بوين  االرتباط ومد  الفكرة لتوهيح واحد إطار في خطوتين عمى يحتو  سوف التالي فالجدول
 .والمصادر واألناطة التدريبية األهداف

األهداف 
 المصادر والمواد التدريبية األنشطة التدريبية التدريبية

 ٌختاااااااااااااااااااااااار
 موضااااااااااااااااوع
 البرمجٌاااااااااااااااة

 .ومحتواها

باختٌااار موضااوع ماان موضااوعات مبحااث  المتاادربون تكلٌااف
التكنولوجٌاااا ألي مرحلااااة دراسااااٌة ماااان المنهاااااج الفلسااااطٌنً 

 وصٌاغة أهداف الموضوع .
ثاام تقسااٌم محتااوى هااذا الموضااوع لوحاادات تعلٌمٌااة صااغٌرة 

 التقوٌم المناسبة له بكافة أشكاله.وإعداد أسئلة 
 .لشرح الموضوع المعدة البوربوٌنت شرائح عرض

حطبٍققققك تطققققياث اتخٍققققاس الميظققققيع ىحمسققققٍم محخققققيا  أمققققا  

 الطالباث.

حكلٍف كل مخذسبت بخجوٍقض ميظقيع البشمجٍقت الخقً سخصقمموا 

ىمحخياها فً شكل ملقف بيسبيٌنقج ىسسسقالن مقل تقاط نشقاغ 

 .حذسٌبً ػلى نظا  الميىدط

 حاساااوب محماااول لكااال طالباااة جهااااز
 جهاااااز –متصاااال بشاااابكة اإلنترناااات 

LCD –  عااارض  –المااادة التدرٌبٌاااة
نشاااط إلكترونااً  –بوربوٌناات للمااادة 

 .من خالل نظام إدارة التعلم مودل

 سااٌنارٌو ٌكتااب
 برمجٌاااااااااااااااااااة

 تعلٌمٌة

ٌشقققشل المقققذست تطقققياث كخابقققت سقققٍناسٌي بشمجٍقققت حؼلٍمٍقققت 

 لزلك.ىػشض ششائح البيسبيٌنج المؼذة 

حكلٍققف الطالبققاث بكخابققت  ققضا مققل سققٍناسٌي بشمجٍققت حؼلٍمٍققت 

 ققاهضة ٌققخم ػشظققوا أمققامول ىرلققك مققل أ ققل حطبٍققك تطققياث 

 كخابت السٍناسٌي الخً حم ششحوا.

ثققم حكلٍققف كققل مخذسبققت بخؼبعققت ىسلققت ػمققل لسققٍناسٌي البشمجٍققت 

 الخؼلٍمٍت الخً سخصمموا.

 حاساااوب محماااول لكااال طالباااة جهااااز
 جهاااااز –متصاااال بشاااابكة اإلنترناااات 

LCD –  عااارض  –المااادة التدرٌبٌاااة
أىساق ػمققققققل  –بوربوٌناااااات للمااااااادة 

 لخصمٍم سٍناسٌي البشمجٍت الخؼلٍمت.

 شاشااات ٌصاامم
 بمااااا البرمجٌااااة

 ٌناساااااااااااااااااااااب
 السااااااااااااااٌنارٌو

 المعدّ 

ٌششل المذست ىا وت بشنقام  الخصقمٍم كقيسط ثت ثقم شقشل 

كٍفٍقققت ححشٌقققش كٍفٍقققت ححشٌقققش اليحقققذة الخؼلٍمٍقققت  البشمجٍقققت  ى

 الششائح  الشاشاث  ىالخطبٍك الؼملً أثناا الخذسٌب.

حكلٍققف كققل مخذسبققت بخصققمٍم شاشققاث البشمجٍققت الخؼلٍمٍققت بمققا 

 ٌناسب السٍناسٌي الزي أػذحن.

 طالباااة لكااال محماااول حاساااوب جهااااز
 جهاااااز – اإلنترناااات بشاااابكة متصاااال
LCD – عااارض – التدرٌبٌاااة المااادة 

 إلكترونااً نشاااط – للمااادة بوربوٌناات
 .مودل التعلم إدارة نظام خالل من

 أدوات ٌصااااامم
 فاااااااً الااااااتحكم

 البرمجٌاااااااااااااااة
 التعلٌمٌة

ٌشقققشل المقققذست ميظقققيع ححشٌقققش أدىاث الماحقققت  الخنمقققل  

ىححشٌققش الكائنققاث   المققيائم ىالنيافققز ىاليسققائػ المخؼققذدة  فققً 

 بشنام  كيسط ثت.

حكلٍقققف كقققل مخذسبقققت بخصققققمٍم أدىاث القققخحكم فقققً البشمجٍققققت 

األصساس ىالنيافقققز ىأدىاث الخنمقققل بمقققا ٌناسقققب الخؼلٍمٍقققت م قققل 

بشمجٍخوقققققا با ظقققققافت  دساا اليسقققققائػ المخؼقققققذدة المخنيػقققققت 

الققشىابػ الخشققؼبٍت  بمققا ٌناسققب  -الفٍققذٌي -الصققيس - النصققي 

 السٍناسٌي الزي كخبخن للبشمجٍت الخً حصمموا.

 طالباااة لكااال محماااول حاساااوب جهااااز
 جهاااااز – اإلنترناااات بشاااابكة متصاااال
LCD – عااارض – التدرٌبٌاااة المااادة 

 إلكترونااً نشاااط – للمااادة بوربوٌناات
 .مودل التعلم إدارة نظام خالل من

ٌصااامم التقاااوٌم 
المناساااااااااااااااااب 
ألهااااااااااااااااااداف 

ٌششل المذست كٍفٍت حصمٍم األسقعلت ىاثتخبقاساث اثلكخشىنٍقت 

فقً بشنققام  كقيسط ثت ىاسققخخذا  الخلزٌقت الشا ؼققت ىالخؼضٌققض 

ىكٍفٍققت حسققات الققذس اث ىكٍفٍققت س وققاس ىححذٌقذ صمققل اث ابققت 

 طالباااة لكااال محماااول حاساااوب جهااااز
 جهاااااز – اإلنترناااات بشاااابكة متصاااال
LCD – عااارض – التدرٌبٌاااة المااادة 



البرمجٌاااااااااااااااة 
 التعلٌمٌة

 نخٍجت اثتخباس للمخؼلم.

حكلٍققف كققل مخذسبققت بخصققمٍم أسققعلت الخمققيٌم المبلققً ىالمشحلققً 

ىالخخامً للبشمجٍت الخؼلٍمٍت الخقً حصقمموا مقغ مشاػقاة الخنقيع 

فً الخؼضٌض ىالخلزٌت الشا ؼت, ىس وقاس نخٍجقت حمقذ  المقخؼلم فقً 

 اثتخباس.

 إلكترونااً نشاااط – للمااادة بوربوٌناات
 .مودل التعلم إدارة نظام خالل من

ٌصاااااااااااااااااااااّدر 
البرمجٌاااااااااااااااة 
بشكلها النهاائً 
علااى اسااطوانة 

 مدمجة.

ٌششل المذست كٍفٍت حصذٌش البشمجٍت الخؼلٍمٍت المصممت ػلى 

 النوائً ػلى اسطيانت مذمجت.بشنام  كيسط بشكلوا 

ششل كٍفٍت حصمٍم دلٍل اسخخذا  البشمجٍت الخؼلٍمٍت ىمقا ٌككخقب 

 داتلن مل مؼليماث.

حكلٍف كل مخذسبت بخصذٌش البشمجٍت الخً صممخوا مقغ مشاػقاة 

 حجشٌبوا لبل الخصذٌش للخأكذ مل تليها مل أتطاا الخشلٍل.

 الؼمل.ىحصمٍم دلٍل البشمجٍت الخؼلٍمٍت مل تاط أىساق 

 طالباااة لكااال محماااول حاساااوب جهااااز
 جهاااااز – اإلنترناااات بشاااابكة متصاااال
LCD – عااارض – التدرٌبٌاااة المااادة 

 إلكترونااً نشاااط – للمااادة بوربوٌناات
 -مااودل الااتعلم إدارة نظااام خااالل ماان

 أوراق عمل لتصمٌم دلٌل البرمجٌة.

 المساندة : الخدمات
التعميميوة,  والموواد األناوطة وتنفيوا لبنواء المطموبوة الخودمات تعيوين الخطووة هوا  فوي يوتم حيوث

 :التدريبي البرنامج موهوعات من موهوع بكل الخاصة المساندة األناطة يبين التالي والجدول

 
 

المممممممممممممممممممممممممممممواد  األجهزة التجهيزات التسهيالت الموضوع التدريبي م
 والقرطاسية

اتخٍقققاس ميظقققيع البشمجٍقققت   .1

 ىمحخياها.

 وتشاااااااااااااااااااااامل
 التسهٌالت على

 : التالً
 تااااادرٌب قاعاااااة

مساااحتها  كبٌاارة
 -04 بٌن)

( مترمربااع 04 
 إضاءة ذات

 .جٌدتٌن وتهوٌة
 

ىحشققققمل الخجوٍققققضاث 

 : الخالً

  سقققبيسة حؼلٍمٍقققت

 بٍعاا. 

 .شاشت ػشض 

 ػمقققققل  غقققققاىثث

مشحبققققققت  6ػققققققذد 

ػلى شكل حقشف 

U   . 

  ًكشاسقققققققققققققققققققققققق

للمخققققذسبٍل ػققققذد 

11 . 

 

اسااااااااااتخدام  وٌمكاااااااااان
 :األجهزة التالٌة

  واص Lcd. 

  واص حاسقيت لكقل 

مخصل بشقبكت غالبت 

 .ا نخشنج

  ًممققققققشس سلكخشىنقققققق

ػلقققققى نظقققققا  سداسة 

الققققخؼلم اثلكخشىنققققً 

مققققققققيدط الخققققققققا  

 بالجامؼت.

  وقققققققققاص حيصٌقققققققققغ 

مشكقققققققضي ٌصقققققققل 

األ وققققضة ببؼعققققوا 

 البؼط.

أوراق عمااااااااال 
لكتابااة سااٌنارٌو 
البرمجٌااااااااااااااااة 
التعلٌمٌااااااااااااااااااة 
الخاصااااة بكاااال 

 طالبة.
أقااالم رصاااص 

 وجاف.
أقالم فلوماساتر 
للساااااااااااااااااابورة 

 البٌضاء.

سققققققٍناسٌي بشمجٍققققققت كخابققققققت   .1

 حؼلٍمٍت.

حصمٍم شاشاث البشمجٍقت بمقا   .3

 ٌناسب السٍناسٌي المؼذ .

حصققققمٍم أدىاث الققققخحكم فققققً   .0

 البشمجٍت الخؼلٍمٍت.

حصقققققمٍم الخمقققققيٌم المناسقققققب   .0

 ألهذاف البشمجٍت الخؼلٍمٍت.

6.  
حصققققذٌش البشمجٍققققت بشقققققكلوا 

النوقققققققائً ػلقققققققى اسقققققققطيانت 

 مذمجت.

 
 
 
 
 
 
 



 : الراجعة والتغذية البنائي التقويم أنشطة
 السوير أثنواء األخطواء وتعوديل مسوتمر باوكل المتودربين تقوويم أناوطة تصوميم يوتم المرحموة هوا  في
 .بأول أوال البرنامج تطبيق في
 
 الراجعة والتغذية البنائي التقويم أنشطة الهدف م

1.  
اتخٍقققققققاس ميظقققققققيع البشمجٍقققققققت 

 ىمحخياها.

ٌمقققي  كقققل مخقققذست ب سسقققاط ملقققف بيسبيٌنقققج ٌحخقققيي ػلقققى ػنقققيا  ميظقققيع 

البشمجٍت ىأهذافوا ىمحخياها مقل تقاط نظقا  القخؼلم اثلكخشىنقً مقيىدط ىٌمقي  

مل ىحمذٌم الخلزٌت الشا ؼقت المناسقبت لكقل  اسخجاباث المخذسبٍل المذست ماحظت

 مخذست مل تاط الميىدط.

 كخابت سٍناسٌي بشمجٍت حؼلٍمٍت.  .1

  كل مخذست بكخابت سٍناسٌي البشمجٍت الخؼلٍمٍت الخقً سٍصقمموا ػلقى أىساق ٌمي

 الؼمل الخاصت بكخابت السٍناسٌي.

ٌمقققي  كقققل مخقققذست بخمٍقققٍم السقققٍناسٌي الخقققا  بضمٍلقققن مقققل تقققاط بطالقققت حمٍقققٍم 

 للسٍناسٌي.

ٌمقي  المققذست بخمٍققٍم السققٍناسٌي الخؼلٍمققً لكققل مخققذست ىٌؼطٍققن الخلزٌققت الشا ؼققت 

 .المناسبت لن

3.  
حصققققمٍم شاشققققاث البشمجٍققققت بمققققا 

.  ٌناسب السٍناسٌي المؼذ 

ٌطبققك المخققذسبي  مققل تققاط اسققخخذا  بشنققام  الخصققمٍم كققيسط ثت موققاساث 

حصققمٍم ىحققذة حؼلٍمٍققت ىحصققمٍم الشققشائح ىسدساا اليسققائػ المخؼققذدة بمخخلققف 

 فٍذٌي . -صيس -أنياػوا  نصي 

 الشا ؼت المناسبت لكل منوم.ىماحظت المذست ألداا المخذسبٍل ىحمذٌم الخلزٌت 

0.  
حصققققققققمٍم أدىاث الققققققققخحكم فققققققققً 

 البشمجٍت الخؼلٍمٍت.

ٌطبققك المخققذسبي  مققل تققاط اسققخخذا  بشنققام  الخصققمٍم كققيسط ثت موققاساث 

حصمٍم أدىاث الماحت  الخنمل  م ل األصساس ىالميائم النيافز المنب مت ىمجميػقت 

 الخؼلٍمٍت.مل الكائناث الخاصت بالخحكم فً البشمجٍت ىاألنشطت 

 ىماحظت المذست ألداا المخذسبٍل ىحمذٌم الخلزٌت الشا ؼت المناسبت لكل منوم.

0.  
حصققمٍم الخمققيٌم المناسققب ألهققذاف 

 البشمجٍت الخؼلٍمٍت.

ٌطبققك المخققذسبي  مققل تققاط بشنققام  الخصققمٍم كققيسط ثت موققاساث حصققمٍم 

النخٍجقت للمقخؼلم األسعلت ىاثتخباساث بما ٌحمك أهذاف اليحذة الخؼلٍمٍقت ىس وقاس 

 ىحمذٌم حلزٌت سا ؼت مناسبت ثسخجاباحن.

 ىماحظت المذست ألداا المخذسبٍل ىحمذٌم الخلزٌت الشا ؼت المناسبت لكل منوم.

6.  

حصقذٌش البشمجٍققت بشققكلوا النوققائً 

 .ػلى اسطيانت مذمجت
 

ٌمققي  كققل مخققذست بؼققشض البشمجٍققت الخؼلٍمٍققت الخققً صققمموا باسققخخذا  بشنققام  

ثت ىٌمي  كل مخذست بخمٍقٍم بشمجٍقت صمٍلقن مقل تقاط بطالقت  الخصمٍم كيسط

 حمٍٍم.

 ىٌسخمغ المذست ىالمخذسبي  لجمٍغ الخمٍٍماث الخاصت بكل مخذست ىٌنالشوا.

 ٌمي  كل مخذست بخصمٍم دلٍل سسشادي للمخؼلم ثسخخذا  البشمجٍت الخاصت بن.

يهقا مققل ٌصقذ س كققل مخقذست بشمجٍخققن ػلقى اسققطيانت مذمجقت بؼققذ الخأكقذ مققل تل

 أتطاا الخشلٍل.
 

 
 :التدريبي والبرنامج لمتدريب تقويم
 التقوويم وينقسوم ككول, التودريبي البرنوامج أهوداف تحقق مد  عمى الوقوف إلى التقويم عممية تهدف

 : ثعث أنواع إلى
 وتم , المادة من جزء أي ارح وقبل التدريبي البرنامج بداية في إجراؤ  تم الاي: القبمي التقويم -أ 

 التعميميوة البرمجيوات تصوميم في العممية المعرفة لقياس المعرفي االختبار تنفيا خعل من الك

 .ككل لمعينة



 األسئمة مجموعة في ويتمثل , البرنامج تنفيا أثناء التقويم هاا ويتم: (التكويني) البنائي التقويم -ت 

 .تنميتها المراد لممهارات المصاحبة العمل وأوراق المكتوبة واألناطة والتطبيقات والتدريبات

 إعوادة خوعل مون الوك وتوم , التودريبي البرنوامج نهايوة فوي إجوراؤ  توم الواي: البعمد  التقمويم -ا 
لعختبوار, وكوالك  والبعودي القبموي التطبيقوين بوين االخوتعف لمعرفوة والوك , المعرفوي االختبوار

 نهايوووة فوووي الطالبوووات صوووممتهاصوووممتها الطالبوووات المعمموووات  التوووي التعميميوووة البرمجيوووات تقيووويم
 .المنتج تقييم بطاقةباستخدام  التدريب



 (5ملحق رقم )
 دربـــالم دليل

 املذسثخ/ املذسة ػزٌزي 
 التعلٌمٌة البرمجٌات تصمٌم إلكساب مهارات  االلكترونً المقترح التدرٌب لبرنامج مقترح تصور لوضع الدلٌل هذا ٌهدف

 األهداف تحقٌق فً تساعد التً واإلرشادات المعلومات جمٌع ٌقدم حٌث ، والعملٌة النظرٌة الجوانب ٌتضمن والذي ، المحوسبة

 هدفه لقاء لكل تحدٌد تم ولقد أهدافه، لٌحقق التنفٌذ البرنامج تنفٌذ فً تساعد ومصادر ومواد أنشطة من ٌلزمه وما ، منه المرجوة

 فً اللقاءات عدد كان حٌث ، لقاء لكل المخصص للوقت جدول ووضع ، الالزمة والمواد واألنشطة الفرعٌة وأهدافه العام

 :  التالً النحو على لقاءات(   ( 10  البرنامج

 انهقبءاد ػذد انربنبيج ثنىد و
 اننظشي  اجلبنت أولا 

  انلقاء انتؼهًٍٍخ انربايج تصًٍى ويشاحم يفهىو ػهى انتؼشف  (1

  ةالمحوسب ةالتعلٌمٌ البرمجٌة مفهوم  .1

 المحوسبة التعلٌمٌة البرامج فً تتوفر أن ٌجب التً العامة المعاٌٌر  .2

 المحوسبة التعلٌمٌة البرامج تصمٌم مراحل  .3

 .الورق على أولٌة بصورة تعلٌمٌة وحدة سٌنارٌو كتابة  .4

 .التعلٌمٌة البرمجٌة فً التحكم أنواع  .5

 .التعلٌمٌة البرمجٌة مع التفاعل أسالٌب  .6

 .الراجعة والتغذٌة االلكترونٌة االختبارات أنواع  .7

 نماذج التدرٌس بالبرمجٌات )نموذح التعلم لإلتقان(.  .8

 تطور طرق واألسالٌب إنتاج البرمجٌات التعلٌمٌة  .9

 نماذج تصمٌم البرمجٌات التعلٌمٌة.  .11

 لة انكىسس  ثشنبيج ػهى انؼًهً اجلبنت ثبنٍبا 

 لقاءان وتشغٍهه course lab لة انكىسس  ثشنبيج ثٍئخ ػهى انتؼشف  (2

   .ابدأ التشغٌل قائمة طرٌق عن البرنامج ٌشغل  .1

  .ملف قائمة من جدٌد مشروع ٌنشئ  .2
  .خاص مجلد داخل مخصص مكان فً المشروع ٌحفظ  .3

  . ملف قائمة من مسبقا مخزن مشروع ٌفتح  .4

ٌّز  .5  (.والعنوان والرئٌسٌة العادٌة) الثالث الشرائح أنواع بٌن ٌم
  .الفصل، المقرر، التعلٌمٌة الوحدة:  البرنامج مصطلحات بٌن المتدرب ٌفّرق  .6

ٌّز  .7   .للبرنامج الرئٌسٌة اللوحة أقسام بٌن ٌم

 .المناسب القالب وٌختار القوالب فً ٌتحكم  .8

 واحد لقاء تؼهًٍٍخ انىحذح حتشٌش يهبساد  (3

  . التعلٌمٌة الوحدة تشغٌل وزر وشعار وصورة الشرٌحة عنوان ٌغٌر  .1

 . الشرائح معرفات فً وٌتحكم الرئٌسٌة الشرٌحة اسم ٌغٌر  .2

 .تسمٌتها ٌعٌد أو شرٌحة كل فً الكائنات ٌعّرف  .3

ٌّر  .4   (. ونمطه ولونه حجمه) تعلٌمٌة الوحدة فً الخط إعدادات ٌغ
  .الرئٌسٌة الشرٌحة من بالقالب الخاصة المالحة أدوات ٌحرر  .5

 (.ورئٌسٌة عادٌة) البرمجٌة داخل جدٌدة شرائح ٌدرج  .6

 لقاءان Objects انكبئنبد يغ انتؼبيم يهبساد  (4

ٌّز  .1    .الكائنات مكتبة فً الكائنات أنواع بٌن ٌم

 .بداخله جدول وٌدرج بداخله النص فً وٌتحكم نص مربع ٌدرج  .2

 .الشرٌحة إطار فً صورة ٌدرج  .3

 .الشرٌحة إطار فً خارجً كائن ٌدرج  .4

 .الشرٌحة فً كائن وٌدرج الكائنات مكتبة ٌفتح  .5

 .وورد ملف أو لموقع خارجً ارتباط ٌنشئ  .6

 .وظهورها واختفاءها بداخلها المكتوب والنص خصائصها فً وٌتحكم منبثقة ونوافذ قوائم ٌدرج  .7

 .الكائنات مكتبة خالل من الوسائط ملفات ٌدرج  .8

 .مناسب بشكل والمنبهات الفعالة المنطقة ٌستخدم  .9



 وزر االنتقال وشرٌط المحتوٌات وقائمة الشرائح بٌن التنقل أزرار) مثل الرئٌسٌة الشرٌحة فً المالحة أدوات ٌدرج  .11
 (.اإلغالق

 . المناسبة اإلجراءات باستخدام االرتباطات أو األزرار خالل من المنبثقة النوافذ ٌنّشط  .11

 .شخصٌتٌن بٌن تعلٌمً حوار ٌصمم و، الشرٌحة فً مساعدة شخصٌات ٌدرج  .12

 .واإلجراء الحدث خالل من بالشخصٌات ٌتحكم  .13

 انلقاء النكرتونٍخ اليتحبنبد تصًٍى يهبساد  (5

  .الشرٌحة داخل واحد سؤال ٌدرج  .1

 .الشرٌحة محتوى ضمن األسئلة أنواع جمٌع ٌدرج  .2

 .متعدد من االختٌار أسئلة فً عشوائٌا اإلجابات بعرض ٌتحكم  .3

 .السؤال على المستخدم إلجابة الراجعة بالتغذٌة ٌتحكم  .4

  .السؤال خصائص لوحة من السؤال عالمة احتساب نظام ٌغٌر  .5
 

 (.االختبار ألسئلة معٌن تصنٌف أو) االختبار أهداف حسب االختبار نتٌجة ٌضٌف  .6

 واحد لقاء لة انكىسس ثشنبيج يف يتقذيخ يهبساد  (6

  .الب الكورس برنامج داخل المعّرفة اإلجراءات أحد كائن ألي ٌضٌف  .1

  .األحداث لوحة خالل من للشخصٌات والتأثٌرات األحداث ٌضٌف  .2

 .الب الكورس برنامج فً(  بوربوٌنت)  تقدٌمٌة عروض ٌدرج  .3

 .الشرٌحة إطار داخل صوت أو فالش فٌلم ٌدرج  .4

 .الشرٌحة داخل اإلطارات خالل من متحرك جسم أو متحركة صورة المتدرب ٌنشئ  .5

 الفترة فً والتحكم الشاشة محتوى التقاط طرٌق عن الحاسوب برامج من ما لبرنامج محاكاة إلنشاء متتابعة إطارات ٌستخدم  .6
 .المؤشر لعرض الزمنٌة

 واحد لقاء املششوع( نشش) تصذٌش يهبساد  (7

  .الحالٌة الشرٌحة أو بأكمله النموذج المتدرب ٌعرض  .1

 ( 2004 سكورم بٌئة تحت أو مضغوط قرص على) صٌغة من بأكثر المشروع المتدرب ٌنشر  .2

ٌّر  .3  .للبرمجٌة البرمجٌة السالمة من للتأكد الفحص خاصٌة وٌستخدم التشغٌل زمن  إعدادات المتدرب ٌغ

 لقاءان .لة انكىسس ثشنبيج ػهى ثضٍطخ حمىصجخ ثشجمٍخ إنتبج  (8

 لقاءات 13 انهقبءاد ػذد 

 
 
 
 
 
 

  



 انتؼهًٍٍخ انربايج تصًٍى ويشاحم يفهىو ػهى انتؼشف

 ساعتان:  الزمن                                                                                     2 : اللقاءات عدد

 

 : األهذاف

 : اٌزب١ٌخ األ٘ذاف رؾم١ك ِٕه ٠زٛلغ : اٌّذسة ػض٠ضٞ
 .ةالتعلٌمٌ للبرمجٌة تعرٌفا   المتدرب ٌعطً

 .المحوسبة التعلٌمٌة البرمجٌات لتصمٌم العامة المعاٌٌر المتدرب ٌذكر

 .المحوسبة التعلٌمٌة البرمجٌات تصمٌم مراحل المتدرب ٌبٌن

 (.سٌنارٌو) الورق على بسٌط تعلٌمً لبرنامج أولً نموذج المتدرب تصمٌم

 .التعلٌمٌة البرمجٌة فً التحكم أنواع

 .التعلٌمٌة البرمجٌة مع التفاعل أسالٌب

 .الراجعة والتغذٌة االلكترونٌة االختبارات أنواع

 

 : الحتٍبجبد
 .L.C.D عٙبص + ؽبعٛة عٙبص

 .اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌجشاِظ رص١ُّ ؽٛي ثٛسثٛٔذ ششائؼ

 .رذس٠ج١خ ِبدح
 

  انتنفٍز إجشاءاد
 املقشس انزين اننشبط و

1.  

 المحوسبة التعلٌمٌة البرامج تصمٌم موضوع حول تمهٌد
 روابط من مجموعة خالل من المحوسبة التعلٌمٌة البرامج مفهوم عن بالبحث الطالبات تكلٌف

 (  معرفٌة رحلة.)االنترنت
 .للموضوع المعدة البوربوٌنت شرائح عرض

 دقٌقة  15
 

 خالل من المحوسبة التعلٌمٌة البرمجٌات فً توفرها الواجب العامة المعاٌٌر عن بالبحث الطالبات تكلٌف  .2
 ( معرفٌة رحلة.)االنترنت روابط من مجموعة

 .للموضوع المعدة البوربوٌنت شرائح عرض

 دقائق 10 
 

 .معها التفاعل وأنواع التعلٌمٌة البرمجٌة فً التحكم أنواع  .3

 التفاعل وأنماط وأنواع التعلٌمٌة البرمجٌة فً التعلٌمً التحكم وأنواع وسائل عن بالبحث الطالبات تكلٌف
 ( معرفٌة رحلة) .االنترنت روابط من مجموعة خالل من معها

 للموضوع المعدة البوربوٌنت شرائح عرض

 دقائق  10
 

 .الراجعة والتغذٌة االلكترونٌة االختبارات أنواع  .4

 فً استخدامها ٌمكن التً الراجعة التغذٌة وأنواع االلكترونٌة االختبارات أنواع عن بالبحث الطالبات تكلٌف

 ( معرفٌة رحلة) .االنترنت روابط من مجموعة خالل من التعلٌمٌة البرمجٌة
 للموضوع المعدة البوربوٌنت شرائح عرض

 دقائق  10
 

 المحوسبة؟ التعلٌمٌة البرامج تصمٌم مراحل هً ما : سؤال طرح  .5

 البوربوٌنت شرائح عرض وتجهٌز التعلٌمٌة البرامج تصمٌم لمراحل عن بالبحث الطالبات تكلٌف و
 وتدرٌبات أمثلة إعطاء مع التعلٌمٌة البرامج تصمٌم مراحل لجمٌع تفصٌلً شرح

 دلٛمخ 40

 

 )والتصمٌم التخطٌط ( التعلٌمٌة البرامج تصمٌم لمراحل تعلمك خالل من : تدرٌب  .6
 ورق على محوسب تعلٌمً لبرنامج ) سٌنارٌو(  أولً بتصمٌم قم

 للموضوع المعدة البوربوٌنت شرائح عرض

 دلٛمخ  20

 
 
 
 

 اٌّمشس اٌضِٓ ِشاػبح .3                اٌّزذسث١ٓ إعبثبد ث١ٓ اٌشثػ. 2           اٌّزذسث١ٓ أساء اؽزشاَ .1 : اإلسشبداد
 



  وتشغٍهه course lab لة انكىسس  ثشنبيج ثٍئخ ػهى انتؼشف

 ساعتان:  الزمن                                                                                                         2:  اللقاءات عدد

 

 : األهذاف

 : اٌزب١ٌخ األ٘ذاف رؾم١ك ِٕه ٠زٛلغ : اٌّذسة ػض٠ضٞ
 .ابدأ التشغٌل قائمة طرٌق عن course lab الب الكورس برنامج المتدرب ٌشغل
  .ملف قائمة من جدٌد مشروع المتدرب ٌنشئ
 .خاص مجلد داخل مخصص مكان فً المشروع المتدرب ٌحفظ
  . ملف قائمة من مسبقا مخزن مشروع المتدرب ٌفتح
ٌّز  (.والعنوان والرئٌسٌة العادٌة) الثالث الشرائح أنواع بٌن المتدرب ٌم
.الفصل، المقرر، التعلٌمٌة الوحدة:  البرنامج مصطلحات بٌن المتدرب ٌفّرق  
ٌّز  .للبرنامج الرئٌسٌة اللوحة أقسام بٌن المتدرب ٌم
 .لبرمجٌته المناسب القالب وٌختار القوالب فً المتدرب ٌتحكم

 

 : الحتٍبجبد
 .L.C.D عٙبص + ؽبعٛة عٙبص

 .course lab ثشٔبِظ اعزخذاَ ؽٛي ثٛسثٛٔذ ششائؼ

 .رذس٠ج١خ ِبدح

 

 انتنفٍز إجشاءاد
 املقشس انزين اننشبط و

1.  

 .course lab  الب الكورس برنامج حول تمهٌد

 .الفصل، المقرر، التعلٌمٌة الوحدة به الخاصة والمصطلحات البرنامج شاشة مكونات حول جماعٌة مناقشة

 .تصمٌمها المراد البرمجٌة موضوع حسب تسمٌات وإعطائها فٌها التحكم لكٌفٌة العملً التطبٌق ثم
 .للموضوع المعدة البوربوٌنت شرائح عرض

 دقائق  10
 

 .منها كل ووظٌفة الشرائح أنواع حول جماعٌة مناقشة  .2
 .للموضوع المعدة البوربوٌنت شرائح عرض
 مخزن مشروع وفتح المشروع قالب واختٌار وحفظه جدٌد مشروع لفتح البرنامج على العملً التطبٌق
 .مسبقا  

 دقائق 10 
 

 الموقع األولى وحدته وسمً ، العربً الوطن جغرافٌة وسمه ،  جدٌد تعلٌمً كورس أنشء:  تدرٌب  .3
 . والحدود المساحة وسمها جدٌدة تعلٌمٌة وحدة أضف ثم . وأهمٌته

 ٌناسب قالب اختر ثم .موضوعك مع ٌتناسب بما الرئٌسٌة ةوالشرٌح  العنوان شرٌحة بتحرٌر قم
 .موضوعك

 .أخرى مرة بفتحه قم ثم البرنامج أغلق ثم مجلد فً مشروعك بحفظ قم

 دقٌقة20 
 

 

 : اإلسشبداد

 اٌّمشس اٌضِٓ ِشاػبح .3                اٌّزذسث١ٓ إعبثبد ث١ٓ اٌشثػ. 2           اٌّزذسث١ٓ أساء اؽزشاَ .1
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  course lab لة انكىسس  ثشنبيج يف تؼهًٍٍخ انىحذح حتشٌش يهبساد

 ساعة:  الزمن                                                                                                         1:  اللقاءات عدد

 

 : األهذاف

  : اٌزب١ٌخ األ٘ذاف رؾم١ك ِٕه ٠زٛلغ : اٌّذسة ػض٠ضٞ
 . التعلٌمٌة الوحدة تشغٌل وزر وشعار صورةو الشرٌحة عنوان ٌغٌر
 .شرائحال معرفات فً ٌتحكمو الرئٌسٌة الشرٌحة اسم ٌغٌر

 .تسمٌتها ٌعٌد أو شرٌحة كل فً الكائنات ٌعّرف
ٌّر   (. ونمطه ولونه حجمه) تعلٌمٌة الوحدة فً الخط إعدادات ٌغ
 .الرئٌسٌة الشرٌحة من بالقالب الخاصة المالحة أدوات ٌحرر
 .(ورئٌسٌة عادٌة) البرمجٌة داخل جدٌدة شرائح ٌدرج

 

 : الحتٍبجبد
 .L.C.D عٙبص + ؽبعٛة عٙبص

 .course lab ثشٔبِظ اعزخذاَ ؽٛي ثٛسثٛٔذ ششائؼ

 .رذس٠ج١خ ِبدح

 

 انتنفٍز إجشاءاد
 املقشس انزين اننشبط و

1.  

 زر وتغٌٌر اسمها وتغٌٌر الرئٌسٌة الشرٌحة تحرٌر كٌفٌة ثم منها شرٌحة كل ووظٌفة الشرائح أنواع حول مناقشةال
 .التعلٌمٌة الوحدة تشغٌل

 الكائنات معرفات وكذلك الشرائح معرفات مثل البرنامج فً تسمٌتها وكٌفٌة وأهمٌتها المعرفات حول المناقشة
 .البرنامج داخل معها والتعامل تسمٌتها إعادة وكٌفٌة

 .للموضوع المعدة البوربوٌنت شرائح عرض
 معرفات وتغٌٌر الشرائح تسمٌة وإعادة للمشروع الرئٌسٌة الشرٌحة وتحرٌر البرنامج على العملً التطبٌق
 .الكائنات

 دقائق  10
 

  (. ونمطه ولونه حجمه) تعلٌمٌة الوحدة فً الخط إعدادات تغٌٌر كٌفٌة حول المناقشة  .2
 .الرئٌسٌة الشرٌحة من بالقالب الخاصة المالحة أدوات رٌحرت كٌفٌة حول المناقشة
 (.ورئٌسٌة عادٌة) البرمجٌة داخل جدٌدة شرائح جارإد كٌفٌة حول والمناقشة

 ولونه حجمه) تعلٌمٌة الوحدة فً الخط لتغٌٌر البرنامج على العملً التطبٌق مع البوربوٌنت شرائح عرض
 البرمجٌة داخل جدٌدة شرائح وٌدرج الرئٌسٌة الشرٌحة من بالقالب الخاصة المالحة أدوات وتحرٌر، (ونمطه

 (.ورئٌسٌة عادٌة)

 دقائق 20 
 

 .األول الدرس : األولى وحدته وسمً ، التعلٌمٌة الوحدة تحرٌر وسمه جدٌد مشروع أنشً:  تدرٌب  .3
 .واللون وحجمه الخط نوع حٌث من بتحرٌره وقم نص األولى للشرٌحة أضف
 .خصائصها وعّدل  صورة بها وأضف جدٌدة شرٌحة أضف
 .الصورة محتوى عن مختصر تعلٌق الشرٌحة لنفس أضف

 .الرئٌسٌة الشرٌحة من بالقالب الخاصة المالحة أدوات بتحرٌر قم

 دقٌقة20 
 

 

 : اإلسشبداد

 اٌّمشس اٌضِٓ ِشاػبح .3                اٌّزذسث١ٓ إعبثبد ث١ٓ اٌشثػ. 2           اٌّزذسث١ٓ أساء اؽزشاَ .1
 
 
 
 



 
  course lab لة انكىسس  ثشنبيج يف Objects انكبئنبد يغ انتؼبيم يهبساد

 ساعتان:  الزمن                                                                                                         2:  اللقاءات عدد

 : األهذاف

 : اٌزب١ٌخ األ٘ذاف رؾم١ك ِٕه ٠زٛلغ : اٌّذسة ػض٠ضٞ

ٌّز    .الكائنات مكتبة فً الكائنات أنواع بٌن ٌم
 .بداخله جدول وٌدرج بداخله النص فً وٌتحكم نص مربع ٌدرج
 .الشرٌحة إطار فً صورة ٌدرج
 .الشرٌحة إطار فً خارجً كائن ٌدرج
 .الشرٌحة فً كائن وٌدرج الكائنات مكتبة ٌفتح
 وورد ملف أو لموقع خارجً ارتباط ٌنشئ
 .الكائنات مكتبة خالل من والصوت الفٌدٌو الوسائط ملفات ٌدرج

 .مناسب بشكل والمنبهات الفعالة المنطقة ٌستخدم
 .(اإلغالق وزر االنتقال وشرٌط المحتوٌات وقائمة الشرائح بٌن التنقل أزرار) مثل الرئٌسٌة الشرٌحة فً المالحة أدوات ٌدرج
 .وظهورها واختفاءها بداخلها المكتوب والنص خصائصها فً وٌتحكم منبثقة ونوافذ قوائم ٌدرج
 .المناسبة اإلجراءات باستخدام االرتباطات أو األزرار خالل من المنبثقة النوافذ ٌنّشط
 .شخصٌتٌن بٌن تعلٌمً حوار وٌصمم الشرٌحة فً مساعدة شخصٌات ٌدرج
 .واإلجراء الحدث خالل من بالشخصٌات ٌتحكم

 : الحتٍبجبد
 .L.C.D عٙبص + ؽبعٛة عٙبص

 .course lab ثشٔبِظ اعزخذاَ ؽٛي ثٛسثٛٔذ ششائؼ

 .رذس٠ج١خ ِبدح
 

 انتنفٍز إجشاءاد
 انزين اننشبط و

 املقشس

1.  

 اطار داخل كائن إدراج كٌفٌة ثم، وظٌفتها حسب بداخلها الكائنات وتصنٌف الكائنات مكتبة  محتوٌات فً المناقشة
   ، خصائصه فً والتحكم الشرٌحة
 إطار فً صورة إدراج وكذلك، بداخله جدول وإدراج بداخله النص فً والتحكم نص مربع إدراج كٌفٌة فً المناقشة
 .الشرٌحة
 ملف أو لموقع خارجً ارتباط إنشاء خطوات وكذلك، الشرٌحة إطار فً خارجً كائن إدراج كٌفٌة فً المناقشة
 .وورد

 .الكائنات مكتبة خالل من الشرٌحة داخل( والفالش والصوت الفٌدٌو) الوسائط ملفات إدراج خطوات فً المناقشة

 بمختلف المتعددة والوسائط الكائنات وإدراج البرنامج على العملً التطبٌق مع البوربوٌنت شرائح عرض
 (التشعبٌة واالرتباطات والفالش والفٌدٌو والصوت والصور النصوص) أنواعها

 دقٌقة  30
 

 .مناسب بشكل البرمجٌة داخل توظٌفه وكٌفٌة المنبه كائنو الفعالة المنطقة كائن أهمٌة مناقشة  .2
 وشرٌط المحتوٌات وقائمة الشرائح بٌن التنقل أزرار) مثل الرئٌسٌة الشرٌحة فً المالحة أدوات إدراج كٌفٌة مناقشة
 (.اإلغالق وزر االنتقال
، ظهورهاو واختفاءها بداخلها المكتوب والنص خصائصها فً والتحكم منبثقة ونوافذ قوائم جارإد خطوات مناقشة
 .المناسبة اإلجراءات باستخدام االرتباطات أو األزرار خالل من المنبثقة النوافذ تنشٌط خطوات وكذلك
 .الشخصٌات بٌن هادف تعلٌمً حوار وتصمٌم واإلجراء الحدث خالل من بالشخصٌات حكمالت خطوات مناقشة

 والنوافذ والقوائم االبحار وأدوات األزرار وتصمٌم البرنامج على العملً التطبٌق مع البوربوٌنت شرائح عرض
 .البرمجٌة داخل مناسب تعلٌمً بشكل وتوظٌفها واالرتباطات

 الشخصٌة خصائص خالل من أكثر أو شخصٌتٌن بٌن هادف تعلٌمً حوار تصمٌم على العملً التدرٌب
 .واإلجراء الحدث خالل فٌها والتحكم

 دقٌقة 30 
 

 دقٌقة  30 . أوأكثر شخصٌتٌن بٌن هادف حوار تحتوي بسٌطة تعلٌمٌة برمجٌة تصمٌم على مختلفة تدرٌبات  .3

 : اإلسشبداد

 اٌّمشس اٌضِٓ ِشاػبح .3                اٌّزذسث١ٓ إعبثبد ث١ٓ اٌشثػ. 2           اٌّزذسث١ٓ أساء اؽزشاَ .1



  course lab لة انكىسس  ثشنبيج يف النكرتونٍخ اليتحبنبد تصًٍى يهبساد

 ساعتان:  الزمن                                                                                                            2:  اللقاءات عدد

 

 : األهذاف

 : اٌزب١ٌخ األ٘ذاف رؾم١ك ِٕه ٠زٛلغ : اٌّذسة ػض٠ضٞ

 .الشرٌحة داخل واحد سؤال ٌدرج
 .الشرٌحة محتوى ضمن األسئلة أنواع جمٌع ٌدرج
 .متعدد من االختٌار أسئلة فً عشوائٌا اإلجابات عرض فً ٌتحكم
  .السؤال على المستخدم إلجابة الراجعة التغذٌة فً ٌتحكم
  .السؤال خصائص لوحة من السؤال عالمة احتساب نظام ٌغٌر

 (.االختبار ألسئلة معٌن تصنٌف أو) االختبار أهداف حسب االختبار نتٌجة ٌضٌف
 

 : الحتٍبجبد
 .L.C.D عٙبص + ؽبعٛة عٙبص

 .course lab ثشٔبِظ اعزخذاَ ؽٛي ثٛسثٛٔذ ششائؼ

 .رذس٠ج١خ ِبدح
 

 انتنفٍز إجشاءاد
 املقشس انزين اننشبط و

1.  

 كمالتح ثم، الشرٌحة محتوى ضمن البرنامج خالل المتاحة األسئلة أنواع جمٌع إدراج خطوات فً المناقشة
 على المستخدم إلجابة الراجعة التغذٌة فً التحكم وكذلك، متعدد من االختٌار أسئلة فً عشوائٌا اإلجابات بعرض
 . السؤال
  .منها طرٌقة كل بٌن والفرق المتاحة الخٌارات من السؤال عالمة احتساب طرٌقة اختٌار فً المناقشة
 .متنوعة أسئلة ٌحتوي اختبار وتصمٌم البرنامج على العملً التطبٌق مع البوربوٌنت شرائح عرض

 دقٌقة20 

 مثال االختبار ألسئلة معٌن تصنٌف حسب أو االختبار أهداف حسب االختبار نتٌجة إضافة خطوات فً المناقشة  .2
 .الخطوة هذه من البرمجٌة مستخدم استفادة ومدى االختبار أسئلة تغطٌها التً التعلٌمٌة الدروس حسب
 .األهداف حسب ختباراال نتٌجة وتصمٌم البرنامج على العملً التطبٌق مع البوربوٌنت شرائح عرض

 دقائق 10 
 

 اإلجابة اختر سؤال أدرج ثم متنوعة تمارٌن وحدته وسمً اختبار وسمه جدٌد مشروع أضف:  تدرٌب  .3
 ترتٌب سؤال وكذلك، بتحرٌره وقم  متعدد من اختٌار  سؤال االختبار لنفس أضف ثم بتحرٌره وقم الصحٌحة
  العناصر بٌن الربط سؤال وكذلك حرفا اإلجابة أكتب وسؤال رقما اإلجابة أكتب وسؤال العناصر

 (.الحدث إجراء) بالبرمجة بٌنهما واربط السابق لالختبار نتٌجة داخلها سحبوا، جدٌدة شرٌحة أضف ثم

 دقٌقة20 
 

 

 : اإلسشبداد

 اٌّمشس اٌضِٓ ِشاػبح .3                اٌّزذسث١ٓ إعبثبد ث١ٓ اٌشثػ. 2           اٌّزذسث١ٓ أساء اؽزشاَ .1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  course lab لة انكىسس  ثشنبيج يف يتقذيخ يهبساد

 ساعة:  الزمن                                                                                                         1:  اللقاءات عدد

 

 : األهذاف

 : اٌزب١ٌخ األ٘ذاف رؾم١ك ِٕه ٠زٛلغ : اٌّذسة ػض٠ضٞ

 (.كائن برمجة) الب الكورس برنامج داخل المعّرفة اإلجراءات أحد كائن ألي ٌضٌف
 .األحداث لوحة خالل من للشخصٌات والتأثٌرات األحداث ٌضٌف
 لعرض الزمنٌة الفترة فً والتحكم الشاشة محتوى التقاط طرٌق عن الحاسوب برامج من ما لبرنامج محاكاة إلنشاء متتابعة إطارات ٌستخدم
 .المؤشر
 .الشرٌحة داخل اإلطارات خالل من متحرك جسم أو متحركة صورة المتدرب ٌنشئ
 .الب الكورس برنامج فً(  بوربوٌنت)  تقدٌمٌة عروض ٌدرج
 .الشرٌحة إطار داخل صوت أو فالش فٌلم ٌدرج

 

 : الحتٍبجبد
 .L.C.D عٙبص + ؽبعٛة عٙبص

 .course lab ثشٔبِظ اعزخذاَ ؽٛي ثٛسثٛٔذ ششائؼ

 .رذس٠ج١خ ِبدح
 

 انتنفٍز إجشاءاد
 املقشس انزين اننشبط و

1.  

 برنامج داخل المعّرفة اإلجراءات أحد إضافة وكٌفٌة والحدث اإلجراء بٌن والفرق البرمجة كٌفٌة حول المناقشة
 .األحداث لوحة خالل من للشخصٌات والتأثٌرات األحداث إضافة كٌفٌة ثم، للكائن (كائن برمجة) الب الكورس

 .والشخصٌات للكائنات اإلجراءات وإضافة البرنامج على العملً التطبٌق مع البوربوٌنت شرائح عرض

 دقائق  10
 

 التقاط طرٌق عن الحاسوب برامج من ما لبرنامج محاكاة إلنشاء متتابعة إطارات استخدام خطوات فً المناقشة  .2
 .المؤشر لعرض الزمنٌة الفترة فً والتحكم الشاشة محتوى
 .الشرٌحة داخل اإلطارات خالل من متحرك جسم أو متحركة صورة تصمٌم خطوات وكذلك

  البرنامج على العملً التطبٌق مع البوربوٌنت شرائح عرض

 دقائق 10 
 

 فٌلم جإدرا كٌفٌة وكذلك، الب الكورس برنامج فً(  بوربوٌنت)  تقدٌمٌة عروض إدراج كٌفٌة فً المناقشة  .3
 .الشرٌحة إطار داخل صوت أو فالش

 فً بوربوٌنت تقدٌمً عرض إدراج لخطوات البرنامج على العملً التطبٌق مع البوربوٌنت شرائح عرض
 .الشرٌحة إطار داخل صوت أو فالش فٌلم جإدرا خطوات وكذلك، الب الكورس برنامج

 دقائق 10

 مخفً نص وحقل نص حقل شكل األولى للشرٌحة أضف ثم، الدخول تسجٌل وسمها جدٌدة وحدة أضف:  تدرٌب 
 قبل للوحدة الدخول المستخدم ٌستطٌع ال مرور كلمة الثانًو شخصً رقم األول(  تأثٌر) أكشن لهما وأضف
 .الصحٌحة المرور وكلمة الشخصً الرقم إدخال
 بعض بإضافة قم ثم، المشروع نفس فً جدٌدة شرٌحة داخل المتكلم الرأس أداة ولتكن مساعدة شخصٌة أدرج

 . األحداث لوحة خالل من علٌها والتأثٌرات االجراءات
 فوقها الماوس بمرور ( إجراء) أكشن النص فً لكلمة أضف ثم نص أدرج.بالون وسمها جدٌدة وحدة أضف
 البالون هذا ٌختفً الماوس وبخروج توضٌحً بالون ٌظهر
 لبرنامج الشاشة محتوى التقاط طرٌق عن محاكاة بداخله أنشء ثم محاكاة وسمه جدٌد مشروع أنشء

 لعرض الزمنٌة الفترة فً بالتحكم قم ثم بداخله جدٌدة شرٌحة ادراج كٌفٌة فٌه تشرح بوربوٌنت مٌكروسوفت
 .المؤشر

 دقٌقة30 
 

 
 

 : اإلسشبداد

 اٌّمشس اٌضِٓ ِشاػبح .3                اٌّزذسث١ٓ إعبثبد ث١ٓ اٌشثػ. 2           اٌّزذسث١ٓ أساء اؽزشاَ .1
 
 



  course lab لة انكىسس  ثشنبيج يف املششوع( نشش) تصذٌش يهبساد

 ساعة:  الزمن                                                                                                         1:  اللقاءات عدد

 

 : األهذاف

 : اٌزب١ٌخ األ٘ذاف رؾم١ك ِٕه ٠زٛلغ : اٌّذسة ػض٠ضٞ

 .الحالٌة الشرٌحة أو بأكمله النموذج المتدرب ٌعرض
ٌّر  .للبرمجٌة البرمجٌة السالمة من للتأكد الفحص خاصٌة ٌستخدمو التشغٌل زمن  إعدادات المتدرب ٌغ
 (.2004 سكورم بٌئة تحت أو مضغوط صقر على) صٌغة من بأكثر المشروع المتدرب ٌنشر

 

 : الحتٍبجبد
 .L.C.D عٙبص + ؽبعٛة عٙبص

 .course lab ثشٔبِظ اعزخذاَ ؽٛي ثٛسثٛٔذ ششائؼ

 .رذس٠ج١خ ِبدح
 

 انتنفٍز إجشاءاد
 املقشس انزين اننشبط و

1.  
 .التصمٌم أخطاء من وخلوه البرمجٌة سالمته من ٌتأكد حتى زمالئه أمام بأكمله المشروع بعرض المتدرب ٌقوم

 أثناء المتدربٌن فٌها ٌقع التً األخطاء وتقوٌم البرنامج على العملً التطبٌق مع البوربوٌنت شرائح عرض
 .course lab برنامج على بهم الخاصة التعلٌمٌة البرمجٌات التصمٌم

  دقٌقة20

 البرمجٌة السالمة من للتأكد الفحص خاصٌة واستخدام التشغٌل زمن  إعدادات ضبط خطوات فً المناقشة  .2
 .للبرمجٌة
 وفحص التشغٌل إعدادات من بالتأكد المتدربٌن لٌقوم البرنامج على العملً التطبٌق مع البوربوٌنت شرائح عرض
 .بهم الخاصة التعلٌمٌة البرمجٌات نشر قبل البرمجٌة السالمة

 

 دقائق 10 
 

 (.2004 سكورم بٌئة تحت أو مضغوط قرص على) صٌغة من بأكثر المشروع نشر خطوات مناقشة  .3

 التعلٌمٌة البرمجٌات( تصدٌر) بنشر المتدربٌن لٌقوم البرنامج على العملً التطبٌق مع البوربوٌنت شرائح عرض

 .بهم الخاصة
 دقائق 10

 . C.D اسطوانة من وتشغٌله لنشره الالزمة بالخطوات قم ثم، بسٌطة تعلٌمٌة لوحدة تعلٌمً مشروع أنشء  .4

 .صممتها التً للبرمجٌة البرمجٌة السالمة من للتأكد الفحص خاصٌةو التشغٌل زمن  إعدادات غٌر

 دقٌقة20 
 

 
 : اإلسشبداد

 اٌّمشس اٌضِٓ ِشاػبح .3                اٌّزذسث١ٓ إعبثبد ث١ٓ اٌشثػ. 2           اٌّزذسث١ٓ أساء اؽزشاَ .1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  course lab لة انكىسس  ثشنبيج ػهى ثضٍطخ ثشجمٍخ تصًٍى يهبساد

 ساعتان:  الزمن                                                                                                         2:  اللقاءات عدد

 

 : األهذاف

 : اٌزب١ٌخ األ٘ذاف رؾم١ك ِٕه ٠زٛلغ : اٌّذسة ػض٠ضٞ

 .الحالٌة الشرٌحة أو بأكمله النموذج المتدرب ٌعرض
ٌّر  .للبرمجٌة البرمجٌة السالمة من للتأكد الفحص خاصٌة ٌستخدمو التشغٌل زمن  إعدادات المتدرب ٌغ
 (.2004 سكورم بٌئة تحت أو مضغوط صقر على) صٌغة من بأكثر المشروع المتدرب ٌنشر

 

 : الحتٍبجبد
 .L.C.D عٙبص + ؽبعٛة عٙبص

 .course lab ثشٔبِظ اعزخذاَ ؽٛي ثٛسثٛٔذ ششائؼ

 .رذس٠ج١خ ِبدح
 

 انتنفٍز إجشاءاد
 املقشس انزين اننشبط و
1.  

 ٌطلع حتى الجاهزة course lab برنامج على المصممة المحوسبة التعلٌمٌة البرامج من مجموعة عرض
 منها لالستفادة المتدربٌن علٌها

 دقائق  10
 

 (البرمجٌة واجهة) البداٌة شاشة تصمٌم  .2
 .للبرمجٌة الرئٌسٌة المكونات شاشة تصمٌم
 .للبرمجٌة السلوكٌة األهداف شاشة تصمٌم
 .البرمجٌة لمستخدم السابقة المتطلبات إلختبار قبلً اختبار تصمٌم
 .البرمجٌة فً مساعدةال وشاشة تعلٌماتال شاشة محتوى تصمٌم
 .البرمجٌة لمحتوٌات قائمة أو فهرس تصمٌم

 (.المحتوى)الدروس عرض شاشات مٌصمت
 .البرمجٌة فً المناسب مكانها فً( فٌدٌو فالش - فٌدٌو – صوت -الصور – النص) المتعددة الوسائط إدراج
 .األهداف حسب النهائٌة والنتٌجة له الراجعة والتغذٌة للبرمجٌة الختامً االختبار شاشات ٌصمم
 .التعلٌمٌة للبرمجٌة النهاٌة شاشة ٌصمم

 ٛمخدل 60   
 

 دقٌقة C.D  90 اسطوانة على وتصدٌرها متدرب بكل خاصة تعلٌمٌة برمجٌة مشروع تصمٌم:  تدرٌب  .3
 

 
 : اإلسشبداد

 اٌّمشس اٌضِٓ ِشاػبح .3                اٌّزذسث١ٓ إعبثبد ث١ٓ اٌشثػ. 2           اٌّزذسث١ٓ أساء اؽزشاَ .1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :شحهخ يؼشفٍخأهذاف ان

 َٙٔانؼًم انزؼب.   

 رًُٛخ يٓبساد انجؾش نذٖ انًزؼهى.   

 غ أفبق انًزؼهىٕٛعر.   

 صٚبدح انخجشح انزؼهًٛٛخ.   

 رٕظٛف اإلَزشَذ فٙ انزؼهٛى.  

  :شحهخ يؼشفٍخأنىاع ان

 ٜٚجهغ يذاْب انضيُٙ يٍ ؽصخ ٔاؽذح إنٗ أسثغ ؽصص، ٔغبنجبً يب ٚكٌٕ انٓذف انزشثٕ٘  :اٌشؽٍخ ِؼشف١خ لص١شح اٌّذ

يمزصشح ػهٗ يبدح  شؽهخ يؼشفٛخيُٓب ْٕ انٕصٕل إنٗ يصبدس انًؼهٕيبد، ٔفًٓٓب ٔاعزشعبػٓب، ٔػبدحً ركٌٕ ْزِ ان

يغ انًجزذئٍٛ غٛش انًزًشعٍٛ ػهٗ ركُٕنٕعٛب اعزخذاو يؾشكبد  شؽهخ يؼشفٛخانُٕع يٍ انٔاؽذح. ٔغبنجب يب ٚغزؼًم ْزا 

   .غٕٚهخ انًذٖ شؽهخ يؼشفٛخانجؾش، ٔلذ ٚغزؼًم أٚعب كًشؽهخ أٔنٛخ نهزؾعٛش نه

 ٜغٕٚهخ انًذٖ  شؽهخ يؼشفٛخلصٛشح انًذٖ، فئٌ ػًش ان شؽهخ يؼشفٛخػهٗ انؼكظ يٍ ان :اٌشؽٍخ ِؼشف١خ غ٠ٍٛخ اٌّذ

أػ ثٍٛ أعجٕع ٔشٓش كبيم، ْٔٙ رزًؾٕس ؽٕل أعئهخ رزطهت ػًهٛبد رُْٛخ يزمذيخ كبنزؾهٛم، ٔانزشكٛت، ٔانزمٕٚى ٚزش

غٕٚهخ انًذٖ فٙ شكم ػشٔض شفٕٚخ أٔ فٙ شكم ثؾش ،أٔ ٔسلخ ػًم ،نهؼشض  شؽهخ يؼشفٛخٔ ٚمذو ؽصبد ان  ...إنخ.

ألعئهخ انًؾٕسٚخ نهًًٓخ، انزؾكى فٙ أدٔاد كًجٕٛرشٚخ ٔلذ رزطهت ْزِ انؼشٔض، إظبفخ إنٙ اإلعبثخ ػٍ ا .ػهٗ انشجكخ

، أٔ ثشايظ  HTMLيزمذيخ كجشايظ انؼشٔض انزمذًٚٛخ يضم ثشَبيظ ثبٔسثُٕٚذ، أٔ ثشايظ يؼبنغخ انصٕس،أٔ نغخ انزشيٛض

  .رطٕٚش رطجٛمبد انٕعبئػ انًزؼذدح

  :ممٍزاد و فىائذ انشحالد املؼشفٍخ

  ًرشثٕٚبً ثُبئٛبً ثبيزٛبص ؽٛش رزًؾٕس ؽٕل ًَٕرط انًزؼهى انشؽبل ٔانًغزكشف ٔرنك يب ٚضٚذ رؼزجش انشؽالد انًؼشفٛخ ًَطب

  . يٍ دافؼٛخ انزؼهى ٔاالَغبص

  ًرمٕو ثزشغٛغ انؼًم انغًبػٙ ، ٔ رجبدل اٜساء ٔ األفكبس ثٍٛ انطالة ، ٔ رنك ال ًُٚغ انؼًم انفشد٘ غجؼب.  

 بد ثكفبءح ٔ عٕدح ػبنٛخٚزى ثٕاعطزٓب رؼضٚض انزؼبيم يغ يصبدس انًؼهٕي.   

  رٓذف إنٗ رطٕٚش لذساد انطبنت انزفكٛشٚخ ٔثُبء غبنت ثبؽش ٚغزطٛغ رمٛٛى َفغّ، إظبفخ إنٗ أٌ انًؼهى ًُٚؼ انزاليٛز

   .فشصخ اعزكشبف انًؼهٕيخ ثأَفغٓى ٔ نٛظ فمػ رضٔٚذْى ثٓب

 ْ ٔ ،رعغ كبفخ  -أ٘ انشؽالد انًؼشفٛخ  – ٗ ثزنكاعزغالل انزمُٛبد انؾذٚضخ، ثًب فٛٓب شجكخ اإلَزشَذ ألْذاف رؼهًٛٛخ

   .إيكبَبد شجكخ اإلَزشَذ كخهفٛخ لٕٚخ نٓزِ انٕعٛهخ انزؼهًٛٛخ

 رًُؼ انزاليٛز إيكبَٛخ انجؾش فٙ َمبغ يؾذدح ثشكم ػًٛك ٔ يذسٔط ٔ نكٍ يٍ خالل ؽذٔد يخزبسح يٍ لِجم انًؼهى.  

 ٙاالرغبِ انًطهٕة نهُشبغ انز٘ ٚمٕيٌٕ ثّ. ٔ ْزا ٚغؼم  رغبػذ ػهٗ ػذو رشزذ انزاليٛز ٔرؼًم ػهٗ ركضٛف عٕٓدْى ف

   .انشؽالد انًؼشفٛخ فّؼبنخ ٔ يضبنٛخ نهصفٕف انزٙ رؾزٕ٘ ػهٗ يغزٕٚبد راد رجبٍٚ ؽبد فٙ انًغزٕٖ انزفكٛش٘ نهطالة

 ًٗٚزى ثٕاعطزٓب رفؼٛم االعزخذاو اٜيٍ نالَزشَذ أٔ يب ٚغ " comfort level "ًهٛخ انجؾش خالل األَشطخ انزؼهًٛٛخ ٔ ػ

  . ػٍ انًؼهٕيبد

 رؤد٘ إنٗ إكغبة انطالة يٓبسح انجؾش ػهٗ شجكخ اإلَزشَذ ثشكم خالّق ٔيُزظ ( creative researchers )  ْٔزا

 .ٚزغبٔص يغشد كَٕٓى يزصفؾٍٛ نًٕالغ اإلَزشَذ

  :إسشبداد نهًؼهًخ حىل اصتخذاو هزا اننًىرج ين انتذسٌش

  : ، ْٔٗ كًب ٚهWeb Questٙ ػهٗ انًؼهًخ يشاػبرٓب خالل ػًهٛخ انزذسٚظ ٔفكرٕعذ ػذح إسشبداد ٔرٕعٛٓبد ُٚجغٙ   

 رأكذ٘ أٌ كبفخ انزغٓٛضاد انؾبعٕثٛخ يزٕفشح ثًب فٛٓب ارصبل عٛذ ثبالَزشَذ.  

 ؽذد٘ إغبساً صيُٛبً دلٛمب ًنكم يشؽهخ يٍ يشاؽم انؼًم.  

 ؽذد٘ انًٕالغ االنكزشَٔٛخ يغجمب ٔٚفعم انًذػًخ ثبنصٕس ٔانشعٕيبد.  

 رغُجٙ لٛبو انطبنجبد ثئػًبل ثؾش ػشٕائٛخ ػهٙ االَزشَذ.  

 سكض٘ ػهٙ انًٕالغ انًمشٔءح ثبنهغخ انؼشثٛخ.  

 



 يكىنبد انشحهخ املؼشفٍخ :

ٚزكٌٕ انذسط انٕاؽذ يٍ ػذح صفؾبد يصًًخ ثؼُبٚخ نألخز ثٛذ انطبنت فٙ سؽهخ اعزكشبفٛخ يؼشفٛخ يُظًخ ػجش انٕٚت ركٌٕ 

  :يٍ األْذاف انزؼهًٛٛخ ، ٔرشًم ْزِ انصفؾبد ػهٗ ؽصٛهزٓب رؾمٛك أكجش لذس

  (Introduction)  انًمذيخ .1

 (Tasks)     انًٓبو .2

 (Process)   انؼًهٛبد .3

 (Recourses)   انًصبدس .4

 (Evaluation)     انزمٕٚى .5

   (Conclusion)   انُزبئظ .6

    :املقذيخ .1

َؾٕ انزؼهى ٔؽت   ثطشٚمخ يشٕلخ ٔعزاثخ إلصبسح دافؼٛخ انطبنجبدثًمذيخ نهذسط ٔانزًٓٛذ نّ   رجذأ انشؽهخ انًؼشفٛخ ػجش انٕٚت

  .  ؽٛش ٚزى رٕظٛؼ فكشح انذسط ٔػُبصشِ ,االعزطالع انًؼشفٙ

   :املهبو .2

َمٕو ثزؾذٚذ انًٓبو ثذلخ يٍ خالل ػشض األْذاف انزؼهًٛٛخ انٕاعت رؾمٛمٓب فٙ انشؽهخ ، ٔٚغت صٛبغزٓب ثصٕسح إعشائٛخ عهٕكٛخ 

ًٔٚكٍ نهًؼهًخ ُْب أٌ رؼطٙ نهطبنجبد ثؼط  .زكش ٔانفٓى ٔانزطجٛك ٔانزؾهٛم...إنخ( يٍ يغزٕٚبد ثهٕو انًؼشفٛخانز(ٔفك يغزٕٚبد 

األدٔاس انًشغؼخ ٔانزٙ رضٛش دافؼٛخ انطبنجخ نهجؾش يضم يُبداح انطبنجخ فٙ ْزِ انشؽهخ انًؼشفٛخ ثبنؼبنًخ يًب ٚغؼم انشؽهخ انًؼشفٛخ 

 ػجش انٕٚت أشجّ ثبنؾمٛمخ 

 :بدانؼًهٍ .3

ظبثطخ –رٕظؼ انًؼهًخ ُْب أعهٕة انؼًم ثؾٛش رمٕو ثزمغٛى انطبنجبد إنٗ يغًٕػبد رؼبَٔٛخ ٔرٕصٚغ األدٔاس ثٍُٛٓ ْٔٙ )انكبرجخ 

َبغمخ( ٔكزنك ٚزى إدساط األَشطخ انًطهٕثخ يٍ انطبنجبد رُفٛزْب يغ ظشٔسح األنزضاو ثبألدٔاس ٔانٕلذ انًؾذد  – انًُغمخ–انٕلذ 

  .نكم َشبغ

   :املصبدس .4

ْزا انغضء ٚؼزًذ ػهٗ اإلثؾبس انز٘ لًذ ثّ فٙ انشجكخ انؼُكجٕرٛخ نزؾذٚذ انًٕالغ انؼشثٛخ ٔصٛمخ انصهخ ثًٕظٕع انجؾش ٔأَشطزّ، 

ثؾٛش ركٌٕ يٕالغ رؼهًٛٛخ، ْبدفخ، يٕصٕلخ ٔيمُُخ، يغ األخز ثؼٍٛ االػزجبس نزُٕع انًصبدس، كًب ًٚكٍ االعزؼبَخ ثشكم عضئٙ 

  .ٔػهٗ يمذيزٓب انكزبة انًذسعٙ، ٔانًغالد ٔ انصؾف إٌ عًؼ ثزنك ٔلذ انؾصخ انذساعٛخ، ؽذاصزٓب ثًصبدس يطجٕػخ كبنكزت

 :انتقىٌى .5

نهطبنجخ، لجم انجذء ثبنشؽهخ، ألٌ رنك عٛضٚذ يٍ انذافؼٛخ نهجؾش  /ُٚجغٙ أٌ رٕظؾٙ أخزٙ انًؼهًخ ػًهٛخ انزمٕٚى ثشكم عٛذ نهطبنت 

خ نالعزفغبس ؽٕل أ٘ ثُذ يٍ ثُٕد انزمٕٚى فٙ ؽبل أشكم ػهٛٓى فًّٓ، ٔٚفعم أٌ ٔانزمصٙ، كًب عٛؼطٙ يغًٕػبد انؼًم انفشص

، ٔلذ صُفذ فٙ ْزِ انشؽهخ ٔفك صالس -انًًزبص،ٔانغٛذ عذاً ٔانغٛذ –ٚزى انُمبػ يغ انطهجخ لجم انجذء ثبنشؽهخ فٙ عًٛغ َمبغ انزمٕٚى 

ؾمٛك انًٓبساد انزؼبَٔٛخ أصُبء ػًم انًغًٕػبد، رؾمٛك يؾبٔس: رؾمٛك األْذاف انغهٕكٛخ فٙ عًغ ٔرؾهٛم ٔسثػ انًؼهٕيبد، ر

األْذاف انزكُٕنٕعٛخ يٍ خالل شكم ٔعٕدح انًُزظ انُٓبئٙ انز٘ عزمذيّ انًغًٕػبد ؽٕل يٕظٕع انشؽهخ، ثؼذ اَزٓبء يٕظٕػبد 

  .انشؽهخ انًؼشفٛخ انًؾذدح فٙ انٕؽذح انذساعٛخ ٔأْى يب اعزفبدرّ يُٓب

 :اننتبئج .6

رزكٛش انًزؼهًٍٛ ثبنًٓبساد انزٙ عٛكزغجَٕٓب ػُذ َٓبٚخ انشؽهخ، ٔكزا رشغٛؼٓى ػهٗ إرًبو كم يشاؽهٓب، ٔ  ٔفٙ ْزا انغضء ٚزى

 . رؾفٛضْى ػهٗ االعزفبدح يٍ انُزبئظ انزٙ رى انزٕصم إنّٛ



 

 ؼشفٍخامل ثبصتخذاو اصرتاتٍجٍخ انشحالد تصًٍى انربجمٍبد انتؼهًٍٍخ

    :املقذيخ .1

 الوسائل توفرها ال التعلٌم فً عدٌدة مزاٌا من له لما وذلك عنها؛ االستغناء ٌمكن ال حتمٌة ضرورة التعلٌم فً الكمبٌوتر استخدام أصبح لقد

 وتوفٌر الواقع محاكاة وكذلك للمتعلم، الذاتً للخطو وفقا   البرنامج فً والسٌر والبرنامج، المتعلم بٌن التفاعل كإمكانٌة األخرى؛ التعلٌمٌة

  .واحد برنامج فً ومتكاملة - والمتحركة الثابتة والصور الصوت - متعددة وسائط استخدام خالل من متنوعة حسٌة خبرات

 تعلٌمٌة استراتٌجٌة وفق معٌن، بتتابع المترابطة( اإلطارات( الشاشات من مجموعة: بأنها إجرائٌة بصورة التعلٌمٌة البرمجٌات تعرف و

 إحدى باستخدام وتقدٌمها الشاشات هذه تنظٌم وٌتم المتعددة، الوسائط من متكاملة مجموعة باستخدام المطلوب، المحتوى لتقدٌم محددة؛

 . البرامج تلك وإنتاج تصمٌم لمعاٌٌر وفقا   وذلك ؛ والبرنامج المتعلمٌن بٌن التفاعل فرص توفٌر مع الكمبٌوتر برمجة لغات

 والتربوٌة الفنٌة المعاٌٌر ضوء على رمجٌاتبال تلك شاشات تصمٌم ٌتم أن ٌنبغً التعلٌمٌة البرمجٌات من المرجوة الفائدة تتحقق ولكى

 .. للتصمٌم

 البرمجٌات إنتاج عملٌة أن حٌث ،المجال ذلك فً المعلمٌن بتدرٌب أٌضا   تواهتم التعلٌمٌة البرمجٌات بإنتاج الدول معظم اهتمت ولقد

 ذات خبرات لدٌهم ممن المتخصصٌن من مجموعات قبل من الجهود تضافر ٌتطلب كبٌر جهد الى تحتاج التً العملٌات من التعلٌمٌة

 ومرحلة واإلعداد، التحلٌل مرحلة: مراحل بعدة تمر أن من بد فال نهائٌة بصورة البرمجٌات هذه تخرج ولكً لذلك، محددة مواصفات

 .والتطوٌر التجرٌب ومرحلة التنفٌذ، ومرحلة السٌنارٌو، وكتابة التصمٌم

 املهبو  .2

 مهمتك عزٌزي الطالب فً نهاٌة هذه الرحلة بأنك ستكون قادرا  على تحقٌق األهداف التالٌة:تتلخص 

 .أْ ٠ّؼشف اٌطبٌت اٌّؼٍُ اٌجشِغ١بد اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 . أْ ٠ؼذد اٌطبٌت اٌّؼٍُ أّٔبغ اٌجشِغ١بد اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 اٌّؾٛعجخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌجشِغ١بد فٟ رزٛفش أْ ٠غت اٌزٟ اٌؼبِخ أْ ٠ؼذد اٌطبٌت اٌّؼٍُ اٌّؼب١٠ش 

 . أْ ٠زؼشف اٌطبٌت اٌّؼٍُ ػٍٝ ِشاؽً إٔزبط اٌجشِغ١بد اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 .أْ ٠ىزت اٌطبٌت اٌّؼٍُ ع١ٕبس٠ٛ ٌجشِغ١خ رؼ١ّ١ٍخ ػٍٝ اٌٛسق 

  .أٔٛاع اٌزؾىُ فٟ اٌجشِغ١خ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚأعب١ٌت اٌزفبػً ِؼٙب 

 اٌشاعؼخ. أْ ٠زؼشف اٌطبٌت اٌّؼٍُ ػٍٝ أٔٛاع االخزجبساد االٌىزش١ٔٚخ ٚأٔٛاع اٌزغز٠خ 

 

المعلومات  ٌشرح  " البوربوٌنت " القٌام بإعداد عرض تقدٌمً  على برنامج التعاون مع مجموعتك فً  وفً النهاٌة علٌك
 التً ستتوصل لها .

 

 غبٌجبد ِغبق غشق رذس٠ظ اٌؾبعٛة -:اٌفئخ اٌّغزٙذفخ 

  رص١ُّ اٌجشِغ١بد اٌزؼ١ّ١ٍخ  -:اعُ اٌذسط 
 

 :انؼًهٍبد .3

 (. عشوائٌة بطرٌق الطالبات تقسٌم سٌتم. ) طالبات ثالث على مجموعة كل تحتوي مجموعتٌن الى الطالبات تقسٌم -: أوال 

  غبٌجبد ٚػٍٝ وً ِغّٛػخ اخز١بس لبئذح  4ِغّٛػبد رؼب١ٔٚخ ٚفٟ وً ِغّٛػخ  3  عٛف ٠زُ رمغ١ّىُ إٌٝ اٌّذسةثّغبػذح

 .ٚاٌمبئذح رمَٛ ثزٛص٠غ األدٚاس ػٍٝ أػعبء ِغّٛػزٙب 

  ٌِٝغّٛػبد وً ِغّٛػخ ٠زُ رى١ٍفٙب ثٕشبغ ِٓ اٌضالس أٔشطخ )اٌشؽالد  3وزٌه ٠زُ رمغ١ُ اٌطبٌجبد ِٓ خالي اٌّٛدي إ

 اٌّؼشف١خ( ِغ رؾذ٠ذ اٌٛلذ اٌالصَ ٌزغ١ٍُ ػشض اٌجٛسث٠ٕٛذ اٌّطٍٛة ِٓ اٌّغّٛػخ ػٍٝ اٌّٛدي.



 رشالت اٌؼًّ ٚرؾفض أػعبء ِغّٛػزٙب ػٍٝ إٔغبص اٌؼًّ : اٌمبئذح - أ

 رجؾش ػٓ اٌّؼٍِٛخ ِٓ خالي اٌّصبدس : ئخاٌمبس - ة

 رىزت ٚرٕغك اٌّؼٍِٛخ ٚرٕظّٙب :  اٌىبرجخ - د

 ثشٔبِظ اٌجبٚسث٠ٕٛذ    رصُّ ٚرٕزظ اٌؼًّ فٟ ػشض رمذ٠ّٟ ثبعزخذاَ:  اٌّصّّخ - س

 

 

 :ًصِٕٟ ػٍٝ اٌطبٌجبد ٠مَٛ ِٓ خالٌٗ ثزٕف١ز اٌّٙبَ اٌّطٍٛثخ ِٕٗ ٚفك اٌغذٚي اٌضِٕٟ اٌّخصص.٠ٛصع عذٚي  -صب١ٔب 

  ًػٍٝ أْ ٠زُ رمغ١ُ األدٚاس ث١ٓ اٌطٍجخ ثؾ١ش .رٍزضَ وً ِغّٛػخ ثطش٠مخ اٌؼشض ٌٍّّٙخ ٚاٌٛلذ اٌالصَ ٌىً ِّٙخ  -:صبٌضب

 .٠ؾمك اٌّشبسوخ ِٓ اٌغ١ّغ

  ًغ اٌّغّٛػخ اخز١بس اٌطش٠مخ إٌّبعجخ ٌؼشض ٔزبئظ اٌّّٙخ ارا ٌُ ٠ؾذد غش٠مخ ػشض رغزط١ -:ساثؼب. 

  ًوّب ٠ّىٓ ٌٍطٍجخ اعزخذاَ ِصبدس أخشٜ إرا سأد اٌّغّٛػخ أٙب . االٌزضاَ ثأ٘ذاف وً ِّٙخ ٚاٌّصبدس اٌّؼذح ٌزٌه  -:خبِغب

 .راد فبئذح 

  ًاٌّّٙبدرمَٛ وً ِغّٛػخ ثزٛص١ك خطٛاد اٌؼًّ ، ٚاٌّصبدس ثشىً ٚاظؼ خالي اٌؼًّ ف -:عبدعب ٟ. 

  ً٠ّٚىٓ االغالع ػ١ٍٗ فٟ خبٔخ اٌزم٠ُٛ . ع١ىْٛ ػ١ٍّخ رم٠ُٛ خالي اٌّّٙبد ٌٍّغّٛػبد ٚاألفشاد  -:عبثؼب. 

   (األولى المجموعة مهام : )-  

 رزٍخص ِّٙزه ػض٠ضرٟ اٌطبٌجخ فٟ ٔٙب٠خ ٘زٖ اٌشؽٍخ ثأٔه عزىْٛ لبدساً ػٍٝ رؼش٠ف اٌجشِغ١بد اٌزؼ١ّ١ٍخ.

 اٌجشِغ١بد اٌزؼ١ّ١ٍخ .ٚاٌز١١ّض ث١ٓ أّٔبغ 

 التعلٌمٌة؟ البرمجٌة هً ما -

 التعلٌمٌة؟ البرمجٌات فً االستخدام الشائعة البرمجة أنواع هً ما -

 الذاتً؟ بالتعلٌم الخاصة التعلٌمٌة البرمجٌات أنماط هً ما -

 الجٌدة؟ التعلٌمٌة البرمجٌة فً توافرها الواجب المعاٌٌر ما -

 التعلٌمٌة؟ البرمجٌات تصمٌم معاٌٌر ما -

 (. البوربوٌنت) ال باستخدام للطالبات شٌق عرض تقدٌم مراعٌة المحاضرة هذه لتحضٌر التالٌة المواقع الى اذهبِ  -

 http://nourelhoda22.blogspot.co.il/2011/04/blog-post_26.html 

 http://nourelhoda22.blogspot.co.il/2011/04/blog-post_21.html 

  http://computerinedu.blogspot.co.il/2011/01/blog-post_481.html 

 http://computerinedu.blogspot.co.il/2010/12/blog-post_4272.html 

 http://computerinedu.blogspot.co.il/2011/01/blog-post_9425.html 

 http://computerinedu.blogspot.co.il/2010/12/executing.html 

 http://www.abegs.org/sites/Upload/DocLib3/65411.pdf 

 المستغرقة الزمنٌة الفترة إلٌها الموكلة المهمات المجموعة أو الطالب اسم

   

   

   

http://nourelhoda22.blogspot.co.il/2011/04/blog-post_26.html
http://nourelhoda22.blogspot.co.il/2011/04/blog-post_21.html
http://computerinedu.blogspot.co.il/2011/01/blog-post_481.html
http://computerinedu.blogspot.co.il/2011/01/blog-post_481.html
http://computerinedu.blogspot.co.il/2010/12/blog-post_4272.html
http://computerinedu.blogspot.co.il/2011/01/blog-post_9425.html
http://computerinedu.blogspot.co.il/2010/12/executing.html
http://www.abegs.org/sites/Upload/DocLib3/65411.pdf


 http://faculty.ksu.edu.sa/baabdullah/presentation%20360/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A

%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9%20.pps 

 http://www.kau.edu.sa/Files/0200352/Files/49543_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D

8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%

A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8

%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7.doc 

 http://ta3leem.alafdal.net/t2-topic 

 http://www.albayan.ae/science-today/education-com/2011-06-19-1.1457931 

 

  (الثانٌة المجموعة مهام  : ) 

ِْ ٚص١ِالره فٟ ِغّٛػزه ثزمّص دٚس اٌّذسط ٚ ششػ اٌذسط ٌض١ِالره ٚاإلعبثةخ ػٍةٝ ٖ اٌشؽٍخ فٟ ٘ز اٌّؼشف١خ عزىٛ

 أعئٍزٙٓ. اعزؼ١ٕٟ ثبٌّٛالغ اٌزب١ٌخ ٌزص١ُّ ثشِغ١خ ػٍٝ اٌجٛسث٠ٕٛذ رغبػذِن فٟ اٌششػ.

 التعلٌمٌة؟ البرمجٌات تصمٌم مراحل هً ما -

 .الورق على تعلٌمٌة لبرمجٌة سٌنارٌو أكتب -

 أهمٌتها؟ وما المتعددة؟ سائطالو هً ما -

  المتعددة؟ الوسائط أنواع ما -

  ؟( والفٌدٌو والصوت والرسوم والصور النص) أشكالها بمختلف المتعددة الوسائط تصمٌم معاٌٌر ما -

 ؟أنواعها هً وما التعلٌمٌة؟ البرمجٌة شاشات تصّنف كٌف -

 التعلٌمٌة؟ البرمجٌة شاشات تصمٌم ( مباديء) أسس ما -

 (. البوربوٌنت) ال باستخدام للطالبات شٌق عرض تقدٌم مراعٌة المحاضرة هذه لتحضٌر التالٌة المواقع إلى اذهب -

 http://www.abegs.org/sites/Upload/DocLib3/65411.pdf 

 http://faculty.ksu.edu.sa/manar/ar/Documents/1432-2/5.doc 

 http://ta3leem.alafdal.net/t2-topic 

 http://www.slideshare.net/amyJamy/ss-10534806 

 http://uqu.edu.sa/page/ar/24046 

 http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=1914 

 http://www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=5146 

 http://blogs.ksu.edu.sa/509wsl/2010/06/18/82/ 

 http://education.own0.com/t136-topic 

 http://computerinedu.blogspot.co.il/2011/01/blog-post_8492.html 

 http://ta3leem.alafdal.net/t3-topic 

 http://ta3leem.alafdal.net/t4-topic 

 http://ta3leem.alafdal.net/t5-topic 

 http://ta3leem.alafdal.net/t6-topic 

 http://ta3leem.alafdal.net/t7-topic  

 http://informatics.gov.sa/old/details.php?id=327 

 http://informatics.gov.sa/old/up/articels/3-4.pdf 

 (الثالثة المجموعة مهام  : ) 

 .البرمجٌة فً التفاعل أنماط عددي -

http://faculty.ksu.edu.sa/baabdullah/presentation%20360/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9%20.pps
http://faculty.ksu.edu.sa/baabdullah/presentation%20360/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9%20.pps
http://www.kau.edu.sa/Files/0200352/Files/49543_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7.doc
http://www.kau.edu.sa/Files/0200352/Files/49543_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7.doc
http://www.kau.edu.sa/Files/0200352/Files/49543_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7.doc
http://www.kau.edu.sa/Files/0200352/Files/49543_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7.doc
http://ta3leem.alafdal.net/t2-topic
http://www.albayan.ae/science-today/education-com/2011-06-19-1.1457931
http://www.abegs.org/sites/Upload/DocLib3/65411.pdf
http://faculty.ksu.edu.sa/manar/ar/Documents/1432-2/5.doc
http://ta3leem.alafdal.net/t2-topic
http://www.slideshare.net/amyJamy/ss-10534806
http://uqu.edu.sa/page/ar/24046
http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=1914
http://www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=5146
http://blogs.ksu.edu.sa/509wsl/2010/06/18/82/
http://education.own0.com/t136-topic
http://computerinedu.blogspot.co.il/2011/01/blog-post_8492.html
http://ta3leem.alafdal.net/t3-topic
http://ta3leem.alafdal.net/t4-topic
http://ta3leem.alafdal.net/t5-topic
http://ta3leem.alafdal.net/t6-topic
http://ta3leem.alafdal.net/t7-topic
http://informatics.gov.sa/old/details.php?id=327
http://informatics.gov.sa/old/up/articels/3-4.pdf


 خصائصها؟ وما النصٌة االستجابة هً ما -

 المتعلم؟ مع التفاعل واجهات لتصمٌم العامة االعتبارات ما -

 التعلٌمٌة؟ البرمجٌة فً اإلختبارات أنواع هً ما -

 التعلٌمٌة؟ البرمجٌة فً التفاعل وأزرار  القوائم تصمٌم معاٌٌر ما -

 المتعلم؟ مع التفاعل ألنماط التربوي التوظٌف معاٌٌر هً ما -

 التعلٌمٌة؟ البرمجٌة فً التعلٌمً التحكم أسالٌب هً ما -

 التعلٌمٌة؟ البرمجٌة توفرها التً التحكم صور هً ما -

 ؟ المتعلم ٌتخذها التً القـرارات فً التعلٌمٌة للبرمجٌة تـَـَدّخـُـل فٌها ٌحدث التً الحاالت ما -

 التعلٌمٌة؟ البرمجٌة فً التحكم أدوات هً ما -

 المتعددة؟ الوسائط برمجٌات فً التحكم الستخدام العامة المعاٌٌر ما -

 اإلرشاد؟ مع ةٌالبرمج فً المتعلم تحكم من دٌج مستوى تحقٌق أسس هً ما -

 (.اٌجٛسث٠ٕٛذ ) ِشاػ١خ رمذ٠ُ ػشض ش١ك ٌٍطبٌجبد ثبعزخذاَ ايٌإلعبثخ ػٓ ٘زٖ األعئٍخ ارِ٘ت إٌٝ اٌّٛالغ اٌزب١ٌخ  -

 http://www.slideshare.net/amyJamy/ss-10534806 

 http://www.slideshare.net/alaseel56/ss-8015177 

 http://faculty.ksu.edu.sa/baabdullah/presentation%20360/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A

7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9

%20.pps 

 http://s3.amazonaws.com/ppt-download/random-110518130239-phpapp01.doc?response-content-

disposition=attachment&Signature=LXRHyNsF%2F1XOMTm1m1x%2BJeTZOgw%3D&Expires=13507543

08&AWSAccessKeyId=AKIAIW74DRRRQSO4NIKA 

 http://deplibrary.iugaza.edu.ps/ViewPaper.aspx?id=1119 

 http://www.sww6.com/vb/t36442.html 

 http://faculty.qu.edu.qa/aalmannai/documents/PowerPoint/Presentation-CAI(2).ppt 

 http://search.4shared.com/postDownload/8EVt51_t/Moneer-study.html 

 املصبدس .4

 . المعرفٌة لرحلتك الالزمة المصادر جمٌع هنا الطالب عزٌزي

 ) اٌّّٙخ األٌٚٝ (

 http://nourelhoda22.blogspot.co.il/2011/04/blog-post_26.html 

 http://nourelhoda22.blogspot.co.il/2011/04/blog-post_21.html 

  http://computerinedu.blogspot.co.il/2011/01/blog-post_481.html 

 http://computerinedu.blogspot.co.il/2010/12/blog-post_4272.html 

 http://computerinedu.blogspot.co.il/2011/01/blog-post_9425.html 
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8%D9%8A%D8%A9%20.pps 
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 http://www.kau.edu.sa/Files/0200352/Files/49543_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A

%D8%B1%20%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A8

%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D

8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%AA

%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7.doc 

 http://ta3leem.alafdal.net/t2-topic 

 ) اٌّّٙخ اٌضب١ٔخ (

 http://www.abegs.org/sites/Upload/DocLib3/65411.pdf 

 http://faculty.ksu.edu.sa/manar/ar/Documents/1432-2/5.doc 

 http://ta3leem.alafdal.net/t2-topic 

 http://www.slideshare.net/amyJamy/ss-10534806 

 http://uqu.edu.sa/page/ar/24046 

 http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=1914 

 http://www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=5146 

 http://blogs.ksu.edu.sa/509wsl/2010/06/18/82/ 

 http://education.own0.com/t136-topic 

 http://computerinedu.blogspot.co.il/2011/01/blog-post_8492.html 

 http://ta3leem.alafdal.net/t3-topic 

 http://ta3leem.alafdal.net/t4-topic 

 http://ta3leem.alafdal.net/t5-topic 

 http://ta3leem.alafdal.net/t6-topic 

 http://ta3leem.alafdal.net/t7-topic 

 http://informatics.gov.sa/old/details.php?id=327 

 http://informatics.gov.sa/old/up/articels/3-4.pdf 

 ) اٌّّٙخ اٌضبٌضخ (

 http://www.slideshare.net/amyJamy/ss-10534806 

 http://www.slideshare.net/alaseel56/ss-8015177 

 http://faculty.ksu.edu.sa/alsaab/350/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%20%D8%A

7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D

9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9.ppt 

 http://s3.amazonaws.com/ppt-download/random-110518130239-phpapp01.doc?response-content-
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 :انتقىٌى .5
 .باألسماء خاص كشف على العالمات توضع ان على التالً التقدٌر سلم وفق ومجموعتك أنت أدائك تقوٌم سٌتم الطالب عزٌزي

 إٌز١غخ ٔمبغ اٌزم١١ُ المعاٌٌر

1 2 3 4  

 غٌر العمل مراحل اٌضِٓ

 زمنٌا   مقسمة

 العمل مراحل معظم

 زمنٌا   مقسمة

 مراحل العمل مقسمة
زمنٌا ولكن ٌنقصها 

 الدقة  

 مقسمة العمل مراحل جمٌع

 وبدقة   زمنٌا

 

 اٌّؼٍِٛبد غ١ش شبٍِخ اٌّؼٍِٛبد

 األ٘ذاف ٚال رؾمك

 مكتوبة غٌر المعلومات

 فً ومكتظة جٌد بشكل

 الفقرات

 اٌّؼٍِٛبد ِٛعٛدح

ثشىً ع١ذ ِّٚزغ ٚفٟ 

ٚرؾمك  فمشاد ثغ١طخ

 ِب األ٘ذاف إٌٝ ؽذ

اٌّؼٍِٛبد شبٍِخ ٚ 

ِٛعٛدح ثشىً فؼبي 

 روٟ ٚٔٛلشذ ثشىً

 

 معظم فً الطالب دور ضعٌف الطالب دور دور للطالب ٌوجد ال دٚس اٌطبٌت

 ومحدد واضح المراحل

 ومحدد واضح الطالب دور

 واضح جهد وذو وفعال

 

اٌؼًّ 

 اٌغّبػٟ

اٌطالة ٌُ ٠شبسوٛا 

ثبٌؼًّ ٚالزصش اٌؼًّ 

 ػٍٝ ثؼط اٌطٍجخ

اٌطالة غ١ش ِزٛافم١ٓ 

ٚثؼط اٌطالة ٌُ 

 ٠شبسوٛا فٟ اٌؼًّ

اٌطالة ٠ظٙشٚا ػًّ 

عّبػٟ ع١ذ ٚثشىً 

 ِزٛاصْ

اٌطالة اٌّشبسو١ٓ فٟ 

اٌؼًّ ٠جذْٚ ػاللخ ع١ذح 

ٚ اٌؼًّ اٌغّبػٟ فٟ اٌؼًّ 

٠ظٙش ثشىً ٚاظؼ فٟ 

 رٕف١ز اٌشؽٍخ اٌّؼشف١خ

 

اعزخذاَ 

 اٌزىٌٕٛٛع١ب

اعزخذاَ ٠مزصش ػٍٝ 

اٌجشاِظ اٌزطج١م١خ  

 ٚٚعبئً اٌؼشض

 كافً وغٌر قلٌل استخدام

 والبرامج لإلنترنت

 التطبٌقٌة

 واضح استخدام

 والبرامج   لإلنترنت

 التطبٌقٌة

   لإلنترنت واضح استخدام

 وسائل التطبٌقٌة والبرامج

 وبشكل المختلفة العرض

 فعال

 

 :اننتبئج .6

ػضٚض٘ انطبنت فٙ َٓبٚخ سؽهزك انًؼشفٛخ ال رُِظ أٌ رصًًٛٙ ػشض شٛك ثبعزخذاو ثشَبيظ انجٕسثُٕٚذ ثؾٛش ٚؾزٕ٘ ػهٗ 

يُطمٙ ٔفك إعبثبد عًٛغ األعئهخ انزٙ ٔسدد فٙ انًٓبو انزٙ ُكهّفذ ثٓب يغًٕػزك ثؾٛش ٚكٌٕ انؼشض يشرت ٔيزغهغم ثشكم 

أْذاف انشؽهخ انزٙ رى ػشظٓب فٙ ثذاٚخ انشؽهخ ٔانزٙ كبٌ أًْٓب رؼشٚف انجشيغٛخ انزؼهًٛٛخ ٔيشاؽم رصًًٛٓب ٔيؼبٚٛش رصًٛى 

  انٕعبئػ انًزؼذدح انخبصخ ثبنجشيغٛخ ٔأًَبغ انزؾكى فٙ انجشيغٛخ انزؼهًٛٛخ ٔأعبنٛت انزفبػم يؼٓب ٔإَٔاع االخزجبساد انخبصخ ثٓب.

  كٌفٌة تقسٌم الطلبة إلى مجموعات من خالل برنامج المودل 

ٌمكنك عزٌزي المدرب استخدام برنامج مودل فً تقسٌم الطالب إلى مجموعات من خالل خاصٌة مجموعات الموجودة ضمن بند إدارة 
 فً البرنامج من خالل الصور التالٌة

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 
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 ( 6ممحق رقم )
 حقيبة تدريبية حول/ تصميم البرمجيات التعميمية المحوسبة 

 
 /لمحقيبة التدريبيةالمحاور الرئيسية 

 .المحوسبة التعميمية البرمجية مفيوم .1
 .المحوسبة  التعميمية البرمجيات في تتوفر أن يجب التي العامة المعايير .2
 .المحوسبة التعميمية البرمجيات تصميم مراحل .3

 الورق. عمى أولية بصورة تعميمية برمجيةكتابة سيناريو  .4
 .عناصر التصميم الفني لمبرمجية التعميمية )الوسائط المتعددة( .5
 أنواع التحكم في البرمجية التعميمية.  .6
 أساليب وأنماط التفاعل مع البرمجية التعميمية.  .7
 أنواع االختبارات االلكترونية والتغذية الراجعة. .8

 برمجيات الوسائط المتعددة.أدوات تأليف  .9

 .)نموذج التعمم لإلتقان( البرمجيات التعميميةب التدريسنماذج  .11
 

 المبررات:
 المعمومات تقديم مجرد وليس التعمم أىداف تحقيق في دور المتعمم بتفعيل باىتماميا جوىريا بعدا المتعددة الوسائط برمجيات أضافت لقد

 دوره والسعي لتفعيل المدارس في الحاسوب انتشار زيادة إطار في بيا واالىتمام عددىا وتزايد البرمجياتىذه  انتشار ومع ، يحفظيا التي

 بعض اآلخرون، وفي يعدىا التي البرمجيات من عمى الكثير ولفترة يعتمدون سوف المعممين أغمبية بأن فيعتقد ، والتعمم التعميم عممية في

عن  القميل إال لدييم يتوفر وال البرمجة عن كبيرة خبرات لدييم تتوفر تربويين غير أفراد التعميمية يعدىا البرمجيات ىذه مثل فان األحيان
 .البرمجيات التعميمية بجودة يتعمق فيما كثرت قد الشكوى نرى لذلك الطالب بيا يتعمم التي الكيفية

البرمجيات  كمية عمى ،وال والمعدات األجيزة نوع عمى األولى بالدرجة تعتمد ال إلى المدارس الحاسوب إدخال فشل او نجاح تقييم عممية ان
نما ومستواىا المتوفرة  االستخدام طريقة وكذلك استخداميا او عدم األجيزة استخدام الن ،وذلك المعمم أىميا عوامل عدة عمى تعتمد ،وا 

في  الحواسيب استخدام لعممية سابقا متطمبا يعتبر المعممين وتأىيل تدريب فان وليذا.او أسموبو المعمم عمى كميا يعتمد المادة تقديم وأسموب
 .المدارس

 عامل الحاسوب يكون ، بحيث الخبرة عمى المبنيين بالقوة والثقة تزويده ىو الحاسوب حقل في المعمم وتدريب إعداد من األسمى اليدف إن

 خالل اإلعداد وفعال جيد بشكل وتدريبو المعمم ىذا إعداد من البد وبرامجو الجياز ىذا طاقات وخصائص يستغل وحتى لممعمم مساعد

كسابو لممعمم الميني  التكنولوجيا معمم مجال في ييمنا وما العصري، دور المعمم مع تتناسب التي واألكاديمية التربوية الميارات من العديد وا 

إعداد  عمى المعممين تدريب من البد لذلك الحاسوب برمجيات مع التعامل عمى بقدرة تخصصو ويتمتع مجال من متمكن يكون ان
عداد السيناريو والتجييز واإلعداد التصميم مستوى فعمى التنفيذ مستوى عمى يكن لم ان البرمجيات  يستطيع بحيث التقويم مستوى عمى او وا 

 الموضوعة. لألىداف تحقيقيا مدى من استخداميا والتأكد قبل التعميمة البرمجية تقويم المعمم
لقد كانت العقبة أمام المعممين في إعداد المقررات التي يقومون بتدريسيا في صورة برمجيات تعميمية تكمن في ضرورة إلماميم بمعرفة 
واسعة عن كيفية برمجة الحاسوب، مما شتت تركيزىم بين النواحي التربوية والنواحي الفنية، وقد كانت ىناك عدة حمول ليذه العقبة والتي 

طوير حزم وبيئات جديدة تعرف بنظم التأليف وأخرى متميزة تعرف بحزم تأليف برمجيات الوسائط المتعددة، والتي صممت انتيت بت
 خصيصًا لممعممين إلنتاج البرمجيات التعميمية، وىي من السيولة بمكان، حيث إن استخداميا ال يتطمب من المعمم أي خبرة في البرمجة.



 ورغم اإلمكانات اليائمة لمحاسوب في عمميتي التعميم والتعمم فما زالت البرمجيات التعميمية بعيدة كل البعد عن مشاركة المعممين العرب
أن المعممين _وىم بال منازع_ أقدر األفراد عمى القيام بذلك من حيث خبرتيم  التربويينفي إنتاجيا والتخطيط ليا، ورغم اعتقاد العديد من 

 انتقاء وعرض المادة التعميمية، وقد أثبتت التجارب أن معظم المعممين يمكن ن يصبحوا مؤلفين متميزين لمبرمجيات التعميمية. في
 في ميارات تصميم البرمجيات التعميمية. التدريبيةوليذا السبب نقدم لك عزيزي الطالب المعمم / عزيزتي الطالبة المعممة ىذه الحقيبة 

 : التدريبيةإرشادات الحقيبة 

  :الستخدام الحقيبة التدريبية عمى نحو فعال يتوقع من المتدرب والمدرب العمل عمى اآلتي

 

 : أواًل : إرشادات لممتدرب
 تنفيذ األنشطة الفردية والجماعية التي يطمييا منك المدرب أثناء التدريب. .1

 . اإلجابة عمى اختبارات التقويم بمصداقية .2

 .ت التدريب من خالل المناقشات البناءة والتفاعل مع المجموعةالمشاركة الفاعمة في جمسا .3

جراءاتيا التي يحددىا المدرب .4   .ممارسة التدريبات المحددة لمحقيبة وفق خطتيا وا 

 . استخدام الحقيبة وفق ترتيب محتوياتيا بتتبع إرشادات المدرب .5

 .ضوع التدريبإيقاف أدوات االتصال والتواصل الشخصية مثل الجواالت والتركيز في مو  .6
 

  : ثانًيا : إرشادات لممدرب
  . تجييز مكان التدريب والمواد التدريبية الالزمة لمتدريب .1

  .( أشخاص وتعيين مقرر أو قائد لكل مجموعة5-3توزيع المتدربين في جمسات النقاش وورش التدريب عمى مجموعات من ) .2

عطاء تعميمات واضحة بشأن تنظيم العمل داخل المجموعات توضيح أىداف الجمسة ومناقشتيا مع المتدربين وتحديد  .3 الميام، وا 
 .وخارجيا

  .التقيد بخطة تنفيذ الجمسة .4

  . إشراك المتدربين في المناقشات والتدريبات وفق خطة التدريب .5

  .اإلشراف عمى تطبيق التقويم القبمي والبعدي .6

 . االلتزام بزمن التدريب .7
  : أدوات التدريب ووسائموثالثًا:  
 أدوات خاصة بالمدرب - أ

  . " شرائح عرض " باور بوينت .1

 ."" LCDجياز " حاسوب " وجياز عرض   .2

 ." شاشة عرض " عادية أو إليكترونية .3
  MOODLEمقرر إلكتروني عمى نظام إدارة التعمم  .4

 أدوات خاصة بالمتدرب - ب
 جياز حاسوب متصل بشبكة إنترنت .1
 مدمجة تحتوي عمى الحقيبة التدريبية وبرنامج الكورس الب. أسطوانة .2
 .MOODLEحساب طالب )اسم مستخدم وكممة مرور( لمدخول لممقرر اإللكتروني عمن نظام   .3

 
 
 



  األىداف
 :/ عزيزتي المتدربةعزيزي المتدرب 

 بعد أن تكمل دراسة ىذه الحقيبة التدريبية وتتفاعل مع نشاطاتيا فستكون قادرًا عمى :
 ة.بالمحوس ةالتعميمي البرمجية مفيومتعريف  .1
  .المحوسبة التعميمية البرامج في تتوفر أن يجب التي العامة المعاييرمعرفة  .2
 معرفة أنماط البرمجيات التعميمية .3
 ة.المحوسب التعميمية البرمجيات تصميم التي تمر بيا عممية مراحلمعرفة ال .4
 ق.الور  عمى أولية بصورة تعميمية وحدة سيناريو كتابة .5

 التعرف عمى أنواع الشاشات التي تحتوييا البرمجيات التعميمية. .6
 مفيوم الوسائط المتعددة ومعايير تصميميا. .7

 .التعميمية البرمجية في التحكم وطرق أنواعمعرفة  .8
  .التعميمية البرمجية مع التفاعل أساليبمعرفة  .9
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 الفصل األول 

 وأدوات تأليفيامفيوم البرمجية التعميمية  
 : مقدمة

 التي المنطقية التعميمات من سمسمة ايكون الحاسوبية في البرامج من اغيرى مع تتشابو ايأن أي الكتروني تعميمي برنامج هي التعميمة البرمجية

 أوعية في لتحفظ , ةيالكترون بوسائل اهإنتاج تمي مبرمجة تعميمية مواد هي، و ترتيب مقصود وفق معينة مةيم ألداء عملي الحاسوب تجعل

  .وتريالكومب عمى اهتشغيل يعتمد التي تعرف باألقراص المدمجة خاصة
قبل أن تخرج بالشكل النيائي الذي تعرض بو، وقد يقوم بيذه العممية مجموعة  مراحلبعدة تمر عممية إعداد البرمجيات التعميمية إن 

 مختمفة من األفراد أو المعممين ينبغي أن تتوفر لدييم خبرات ذات مواصفات محددة.
أسس تربوية سميمة متضمنة  وحدة تعميمية مصممة بالحاسوب بطريقة مترابطة ومنظمة وفقعمى أنيا  البرمجية التعميميةتعريف ويمكننا 

مجموعة من المعارف والخبرات واألنشطة والوسائل وأساليب التقويم المتنوعة ومعتمدة عمى مبدأ االستجابة والتعزيز تسعى لتحقيق أىداف 
 الثابتة والرسوم والمتحركة الثابتة والصور والموسيقى والصوت مثل النص المتعددة الوسائط من عدد اييف بحيث تتكامل تعميمية محددة

  .مسبقا موضوعة تعميمية دافىأ لتحقيق وتسعى تفاعمي بشكل المستخدم ايتعامل معي والتي والمتحركة
 : التعميمية البرمجيات يوملمف الخصائص المشتركة

 .(صوت ، صورة نص،) لممحتوى متعددة قوالب عمى تحتوي برامج عن عبارة أنيا .1

 الكومبيوتر داخل رقمية صورة في موضوعة .2

 . وتقنياتو الكومبيوتر قيطر  عن وتعرض وتخزن تصمم .3

 . تفاعمية بطريقة تستخدم .4

 .اهتصميم من دفهال قيلتحق متوافق تكاممي تعرض بشكل ايإن كما .5
 ميزاتياوم التعميمية برمجياتال فوائد

 التقميدية واألساليب الطرق مع مقارنة ةايجابينتائج  إلى التعميم في الحاسوب برمجيات استخدام اثر درست التي والدراسات البحوث توصمت

 .هايروغ والفيديو التمفزيونمثل  أخرى تعميمية بوسائل مقارنة حتى او



 :ميي بما التعميمية البرمجيات ومميزات فوائد تمخيص وبمكن

 وصورة وحركة صوت من الشاشة عمى المعروضة التعميمية المادة بتنوع الطالب تشويق .1

 الذاتي مالتعمفرص  توفير .2

 وسرعتو هقدرات حسب كلٌ  التعميم تفريد عممية في تساعد .3

 لممعرفة الوحيد المصدر ليسا والكتاب المعمم ان اعتبار عمى التعمم مصادر تنويع .4

 واإلرشاد لمتوجيو لممعمم الكافي الوقت توفير .5

 الطالب نهلذ ومهالمف تقريب .6

 الطالب دور تفعيل .7

 .أخرى بأساليب ياعرض صعبي شيقة بصورة التعميمة عرض المادة .8

 : المعايير العامة واألساسية لمبرمجية التعميمية

ينبغي أن يكون اليدف )األىداف( من البرمجية التعميمية واضحًا ومصاغًا صياغة جيدة وباإلمكان قياسو وأن يتوفر في اليدف :  .1
 بداية عرض البرمجية.

يكون محتوى البرمجية مناسبًا مستوى المتعمم من حيث السن والخمفية الثقافية ينبغي أن مناسبة محتوى البرمجية لمستوى المتعمم :  .2
، بالنسبة لمفئة العمرية الدنيا )األطفال ( يجب أن تتوفر الرسوم واألشكال وغيرىا لتوضيح األمثمة بحيث تتالشى في النياية وتكون 

 أمثمة مجردة من ىذه الرسوم واألشكال والصور.
يجب التأكيد عمى تعمم الميارات القبمية األساسية قبل االنتقال بالمتعمم أو تعرضو إلى ميارات ومفاىيم ية : تعمم الميارات القبم .3

 جديدة.
يجابية المتعمم مع ىذه المحتويات بالفيم التفاعل :  .4 عرض محتويات البرمجية )مادة عممية ، أمثمة ، تدريبات ، أسئمة ، مساعدة( وا 

عطائو التغذية الراجعة الفورية ، أي يكون ىناك تفاعل من جيتين بين  واالستجابة عمييا وتقييم ىذه االستجابة من قبل البرمجية وا 
 البرمجية والمتعمم بحيث يكون لو دور فاعل في عممية التعمم.

ت ... إلخ ( ينبغي أن تترك بعض الحرية لممتعمم لمتحكم في محتويات )مادة عممية ، أمثمة ، تدريباتحكم المتعمم في البرمجية :  .5
 البرمجية.

يحسن أن تبدأ البرمجية التعميمية الجيدة بما يجذب انتباه المتعمم وذلك باستخدام الرسوم والخطوط والرسوم جذب انتباه المتعمم :  .6
 المتحركة والصوت.

تتميز بالتشعب والتدرج من ينبغي أن تتوفر في البرمجية التعميمية عدد كاف من األمثمة المتنوعة التي األمثمة وتوعيا وكفايتيا :  .7
 السيل إلى الصعب.

فيما يتعمق ببرمجيات التدريب والممارسة )كالمسائل المتوفرة في البرمجيات الحسابية أو برمجيات التدريب البعد عن الرتابة المممة :  .8
يؤدي إلى الرتابة المممة أو عمى ميارات معينة مثل الطابعة عمى لوحة مفاتيح الحاسوب( يجب أن تعطى أو تقدم لممتعمم بشكل ال 

 اعتماد الترتيب العشوائي.
في برمجيات نمط التعمم الشامل وبعد عرض األىداف والمادة التعميمية واألمثمة يجب أن يتوفر لممتعمم كفاية التدريبات وتنوعيا :  .9

 تدريبات كافية ومتنوعة عمى المادة العممية.

يجب أن تتوفر في البرمجية التعميمية الجيدة التغذية الراجعة )الفورية( وبصورة سريعة  أحد الشروط األساسية التيالتغذية الراجعة :  .11
ن اختمفت بحسب نوع  بعد استجابة المتعمم ، ينبغي أن تتوفر التغذية الراجعة بالنسبة لإلجابة الصحيحة والخاطئة عمى حد سواء وا 

 اإلجابة.
 لتغذية الراجعة سواء لمعبارات أو الصور أو الرسوم.ينبغي مراعاة التنوع في اتنوع التغذية الراجعة :  .11



من مميزات البرمجية التعميمية الجيدة توفير المساعدة لمتعمم حسب استجابة ، عممًا بأن توفير كم كبير من المساعدة المناسبة :  .12
 المساعدة يجعل المتعمم اتكاليًا ، لذلك يجب تقميل المساعدة بصورة تدريجية.

في حالة تكرار المتعمم لمخطأ نفسو )أو األخطاء نفسيا( وبعد توفير المساعدة لو من قبل البرمجية ، التشخيص والعالج المناسب :  .13
يجب أن تقوم البرمجية بتشخيص نقاط الضعف عند المتعمم وتقديم العالج المناسب لو لمعرفة الصواب ، ومن أنواع العالج تقديم 

 مرتبطة بالموضوع والتدريب عمييا. مادة عممية وأمثمة جدية

ينبغي أن يتوفر اختيار في نياية كل جزء لقياس ما تعممو المتعمم وما حققو من أىداف وينبغي أن يراعى في االختبار المناسب :  .14
المتعمم  االختبار أن يكون مختمفًا عن األمثمة التي استخدمت مسبقًا في التدريب ، وأن يتدرج من السيل إلى الصعب وأن يعطي

 تغذية راجعة فورية من قبل البرمجية بعد االنتياء من االختبار.
  أنماط البرمجيات التعميمية :

  والنابعة من كونيا موجية لممتعمم ومنيا: عميمية الخاصة بالتعميم الذاتيىناك العديد من أنماط البرمجيات الت 
االستجابة ليا، وبناًء  متعممسمسمة متدرجة من التمارين واألسئمة التي عمى الىي برمجيات تقوم بتقديم : برمجيات التدريب والممارسة (1

إذا كانت إجابتو إيجابية، وتعطيو تصحيحًا لخطئو وتطمب منو  متعممعمى طبيعة ىذه اإلجابة تعمل البرمجية عمى تعزيز ال
 االستجابة مرة أخرى.

عمى االستذكار والتدرب عمى ميارات دراسية سابقة، من أىم ما تعتمد عميو ىذه البرمجيات؛ التكرار،  متعممتستخدم لمساعدة ال
 . عمى التدريب الكافي لمتمكن من المادة التعميمية متعمموطرح األسئمة والتمارين بصورة مختمفة؛ لضمان حصول ال

ف في كونو يشرح المفيوم أو الفكرة، ثم يعطي التمارين وىو شبيو بسابقو إال أن طبيعتو تختم :برمجيات التدريس الخصوصي (2
 والتدريبات عمييا، وليس عن طريق التمارين واألسئمة فقط كما ىو الحال في التدريب والممارسة.

أن تعرض ليا، وتحل محل المعمم أو المدرس  متعممويستخدم ىذا النوع من البرمجيات، لتقديم وعرض مفاىيم عممية لم يسبق لم
قد فيم  متعممصي، حيث يتم تصميم البرنامج، لعرض المادة التعميمية خطًوة خطوة، ومن ثم طرح األسئمة لمتأكد من أن الالخصو 

العودة إلى معمومات قد تم شرحيا لمراجعتيا، ومن ثم اإلجابة عمى  متعممالمعمومات التي تم طرحيا من خالل الدرس كذلك يمكن لم
 . األسئمة

ويكون ىذا النمط من البرمجيات من خالل طرح المادة التعميمية وفق مواقف مشابية بمواقف الحياة، وخاصة  ة:برمجيات المحاكا (3
إذا كان ىذا المواقف معقدًا أو يصعب إجراؤه مع الطمبة، نظرًا لخطورتو أو لمتكمفة المادية الباىظة جراء استخدامو عمى أرض 

آثار القنابل النووية أو التفاعالت الخطرة، أو لتدريب الطيارين عمى مواقف حرجة الواقع، مثل: استخدام برمجية المحاكاة لدراسة 
وتعتبر من أفضل وأقوى البرامج التعميمية المحوسبة، إذا تمت برمجتيا بطريقة جيدة، فيي تعتمد عمى مبدأ ، أثناء الطيران...الخ

القيام بالخيارات المختمفة إلنجاز  متعممبة العممية، وفييا يسمح لميتعمم من خالل التجر  متعممالفمسفة البنائية، التي تركز عمى أن ال
عادة المحاولة، وفي النياية سيتعمم المفاىيم المراد تعمميا، والتي صممت تمك  متعممالتجربة، فال يتعمم من خالل التجربة والخطأ وا 

  التجربة من أجمو.
تقدم المحتوى التعميمي المراد تحقيق األىداف من خاللو عن طريق برمجية وىي عبارة عن برمجيات  : برمجيات األلعاب التعميمية (4

تعميمية عمى شكل ألعاب ومواقف ليا قواعد ونقاط، وفييا ربح وخسارة، ويوجد برمجيات كثيرة من ىذا النوع من إنتاج الشركات 
 ادة منيا.الخاصة، فيناك برمجيات لتعميم األرقام أو الحروف... الخ وبإمكان المعمم االستف

تعتبر من أحدث األنماط وما زالت األبحاث تجرى عمييا حتى ىذه المحظة وفيو يتم التحاور بين المتعمم  :  برمجيات لغة الحوار (5
والحاسب من خالل المغة المنطوقة الطبيعية وليس لغة اآللة، ويعترض ىذا األسموب الكثير من المعيقات مثل مناسبة صوت 

 وسرعتو أو بطئو في الكالم... الخمغة التي يستخدميا المتحدث مع الحاسب وال

تقوم ىذه البرمجيات بطرح مسألة، أو مشكمة عمى المستخدم وعميو إيجاد الحل باستخدام ما تعممو سابًقا من استراتيجيات ومفاىيم، 
 . المستويات العمريةويمكن كذلك استخدام ىذا النوع من البرمجيات مع مختمف الموضوعات التعميمية، وباختالف 



 أنواع البرمجة  في البرمجيات التعميمية:
 : يوجد نوعان لمبرمجة الشائعة االستخدام في البرمجيات التعميمية وىما 

 linear programmingالبرمجة الخطية  .1
  branching Programmingالبرمجة المتفرعة  .2

 :  البرمجة الخطيةأواًل : 
اإلطارات )الشاشات( المتتابعة والتي تحتوي كل منيا عمى معمومة يتبعيا سؤال تتطمب من المتعمم ىي عبارة عن سمسمة من 

استجابة ليا، فإذا كانت إجابتو صحيحة فإنو ينتقل إلى اإلطار التالي )الشاشة التالية(، أما إذا كانت اإلجابة عمى السؤال خاطئة 
االستجابة مرة أخرى لنفس  ؤه معمومات أو شرح إضافي لمنقطة وتطمب منوفإنو يطمب منو قراءة اإلطار مرة أخرى، ويتم إعطا

حيث يتم فييا تحميل المادة الدراسية إلى أجزاء منفصمة، يطمق عمى كل جزء منيا إطار، وتتوالى األطر في خط أفقي ، اإلطار
اإلجابة الصحيحة بناء عمى ما درسو في متتابع، وتقدم األسئمة مباشرة في البرنامج الخطي، بحيث يتاح لممتعمم الوصول إلى 

اإلطارات السابقة، وبعد تثبيت اإلجابة ينتقل المتعمم إلى اإلطار التالي، الذي يتضمن اإلجابة الصحيحة، إضافة إلى تقديم 
  . المعمومات الجديدة، وىنا يحدث تعزيز االستجابة مباشرة

  البرمجة المتفرعة :: ثانياً 
مسمة من اإلطارات )الشاشات( المتتابعة، ولكن كمية المعمومات التي يحتوييا اإلطار والبدائل تكون أكبر ىي عبارة وىي كسابقتيا س

منيا في البرامج الخطية، وتترك لممتعمم حرية اختيار اإلجابة التي يعتقد أنيا صحيحة، وبناًء عمى استجابتو يتم توجييو إلى إطارات 
حيث ، توجييو إلى إطارات )شاشات( أخرى تعطيو سبب خطئو، وفي كمتا الحالتين يتم)شاشات( أخرى، إما أن تعزز إجابتو أو 

يوجو المتعمم وفق ىذه البرمجة إلى مسارات متنوعة طبًقا لالستجابة التي يقوم بيا، لذلك فيناك عدة مسارات ممكنة، والمسار المتبع 
يسير الطمبة في مسارات متباينة، من ىنا جاءت تسميتو يعتمد عمى األجوبة التي يطرحيا المتعمم في كل مرحمة، ويمكن أن 

بالمتفرع أو المتشعب، الذي يتميز بتعدد المسارات عمى النقيض من البرمجة الخطية الوحيدة التسمسل أو المسار، حيث يتبع 
  الطالب جميًعا نفس المسار.

 : الفرق بين البرمجة الخطية والمتفرعة 

إن الفرق بين البرمجة المتفرعة والبرمجة الخطية يكمن في أن المتعمم في البرمجة الخطية ال بد لو من السير بخطوات متسمسمة 
لموصول إلى اليدف النيائي، بينما في البرمجة المتفرعة فإن المتعمم يسير بخطوات غير متسمسمة ولكنيا توصمو إلى اليدف 

 المنشود. 
ون إلى اليدف النيائي ولكن عبر خطوات مختمفة نسبة إلى اإلجابة. ففي الشاشة األولى، إذا أجاب بمعنى أن الطالب يصم

ذا أجاب إجابة خاطئة فإنو ينتقل إلى الشاشة )3المتعمم إجابة صحيحة فإنو ينتقل إلى الشاشة ) ( لتعطيو معمومة وتسألو 5(، وا 
  (، وىكذا...7(، أما إذا أجابو خطأ فإنو ينتقل إلى الشاشة )1)سؤااًل فإذا أجابو إجابة صحيحة فإنو يعود إلى الشاشة 

 
نتاج البرمجيات التعميمية   تطور تصميم وا 

ة وأدى لقد تطور إنتاج البرمجيات التعميمية كثيرًا حيث كان يحتاج إنتاج البرمجيات التعميمية قديمًا إلى إلمام واسع بمغات البرمجة المختمف
ين بين النواحي التعميمية والنواحي الفنية أما اآلن أصبح إنتاج لبرمجيات التعميمية في غاية السيولة وذلك ذلك إلى تشتت جيود المعمم

والتالي صممت خصيصًا من أجل المعممين لتساعدىم  Authoring Software systemعن طريق ظيور ما يعرف بنظم التأليف 
ائط المتعددة وتمتا ىذه البرمجيات بسيولة استخداميا حيث ال تتطمب أي عمى إنتاج برمجيات تعميمية جيدة تحتي عمى عناصر الوس

 خبرة في البرمجة.
ذا نظرنا إلى تطور إنتاج البرمجيات التعميمية واساليبيا نجد أنيا مرت بعدة مراحل: المرحمة األولى وكانت في بداية باستخدام الكمب يوتر وا 

ولغة  basicولغة البيسك  Fortranمية متواضعة باستخدام لغات البرمجة مثل الفراترانفي عمميتي التعميم حيث كانت تعد برمجيات تعمي



والتي يتطمب استخداميا خبرات واسعة األمر الذي يصعب توافره في معممي المواد باإلضافة  C-languageولغة السي  Pascalباسكال 
قت إلى افتقار ىذه المغات إلى اإلمكانات الفنية إلنتاج برامج تقدم المادة العممية بصورة جيدة مما أدى إلى إىدار الكثير من الجيد والو 

 ى البطء الشديد عند تنفيذ ىذه الدروس.في سبيل إنتاج بعض الدروس المبرمجة باإلضافة إل
بيا بعض اإلمكانيات التي تتيح لممستخدم تصميم  Authoring  Languagesالمرحمة الثانية والتي ظير فييا لغات تأليف خاصة 

مجة العامة إال )أيو بي إل(. ورغم مزايا تمك المغات عن لغات البر  APL)بايموت( ولغة  Pilotولغة  Platoالدروس التعميمية مثل لغة 
 أنيا لم تعِف المؤلف من ميمة البرمجة لكي يركز عمى الجانب التعميمي والتربوي.

والتي تحتاج من المؤلف أي خبرة في  Course Authoring Systemالمرحمة الثالثة والتي ارتبطت بظيور نظم تأليف المقررات 
يات التعميمية بالمواصفات التي يصنعيا ليركز عمى دقة انتقاء المادة البرمجة حيث يقوم النظام بمساعدة المؤلف عمى إنتاج البرمج

 Mac Profالتعميمية وأسموب عرضيا وتنظيميا وكيفية تحقيق األىداف التعميمية وتمبية الغايات التربوية ومن أمثمة ىذه النظم 

Authoring, Talktutor, The Educator, Authority. 
والتي تتيح  Multimedia authoring Systemsًا ما يسمى بأنظمة تأليف برمجيات الوسائط المتعدة المرحمة الرابعة حيث ظير أخير 

  CD-Romلمنتجي المقررات الدراسية المبرمجة االستفادة من الوسائط المتعددة المختمفة كالفيديو وأجيزة تشغيل أسطوانات الميزر 
المشاىد والمواقف بالبرمجيات المستيدفة. وتتميز ىذه األنظمة عن سابقتيا بأنيا واألصوات والصور الثابتة والمتحركة ودمج العديد من 

مزودة باستراتيجيات واختيارات وأدوات خاصة لمتصميم التعميمي األمر الذي يسمح بمرونة كبيرة أثناء مرحمة التنفيذ تمكن المؤلفين 
 يرة في البرمجة.والمنفذين من إعداد الدرس وفقًا لممعايير التربوية دون خبرة كب

 

 أدوات تأليف برمجيات الوسائط المتعددة:
ىناك العديد من أدوات التأليف التي يمكن استخداميا إلنتاج البرمجيات التعميمية وتعّرف نظم التأليف بأنيا "برمجيات كمبيوتر تتضمن 

برمجية وسائط متعددة تحوي رسوم  عناصر سابقة البرمجة تسمح ألي شخص بأن يصمم تطبيقاتو أو مشروعو الخاص بو في صورة
 بيانية وصور وأصوات ولقطات الفيديو والرسوم المتحركة باإلضافة إلى النص"

خراج مشاريع الوسائط المتعددة )أي مجموعات  كما تعّرف بأنيا "مجموعة برامج توفر مجموعة من اآلليات واإلمكانيات الالزمة إلنتاج وا 
 يام بإنتاج مشاريع الوسائط المتعددة(البرمجيات التي يتم من خالليا الق

وجميع أدوات التأليف تقدم واجية رسومية جيدة لمتحكم في عناصر البرمجية باإلضافة إلى أدوات تصميم إلضافة األزرار والنصوص 
ة بالبرمجية والقوائم وغيره من العناصر وتتضمن تمك النظم لغات برمجية قوية تسمح لمستخدمي ىذه األدوات بالتحكم في كل جزئي

 وتحقيق قدر كبير من التفاعمية بين البرمجية التعميمية والمتعمم.
 مميزات أدوات تأليف برمجيات الوسائط المتعددة:

تتمتع أدوات تأليف الوسائط المتعددة بالعديد من المزايا التي تميزىا وتنفرد بيا وىي التي جعمت عممية تأليف برمجية وسائط متعددة 
 نفيذ ومن ىذه المميزات ما يمي:عممية سيمة الت

 .أوسع البرمجيات انتشارًا 

 .ذات قدرات عالية تسمح بتصميم تطبيقات قوية بجيد ووقت وتكمفة أقل حيث إنيا تبسط عممية التصميم والتنفيذ وتجعميا سيمة 

  يصمم تطبيقًا خاصًا بو عن ال تحتاج إلى تعمم لغة معينة لمبرمجة حيث يمكن ألي فرد لو دراية متوسطة بأسس البرمجة أن
 طريقيا.

  تقد كل الوسائط الممكنة )نصوص مكتوبة، موسيقى أو مؤثرات صوتية أو لقطات فيديو...( سواء عن طريق استدعائيا من
 مصادر أخرى أو تصميميا باستخدام أداة التأليف ذاتيا.

 
 
 



 :المعايير التي يتضمنيا مصطمح أدوات تأليف برمجيات الوسائط المتعددة
لكي يتم الحكم عمى برنامج تأليف برمجيات الوسائط المتعددة أنو أحد أدوات التأليف يجب أن يتمتع بعدد من الخصائص أو المعايير 
التي تجعمو أحد أدوات تأليف برمجيات الوسائط المتعددة بغض النظر عن نوعو سواء كان أداة أساسيا الصفحة أو الكارت أو أساسيا 

 أساسيا الزمن وىذه الخصائص ىي أن: الرمز أو الحدث أو
 تعمل عمى تبسيط عممية التصميم والتنفيذ وجعميا سيمة. .1

 تقدم كل الوسائط الممكنة لتوصيل المعنى سواء عن طريق استدعائيا من مصادر أخرى أو تصميميا باستخدام أدوات التأليف. .2

 تتميز بالمرونة في الخروج إلى إحدى البرمجيات والعودة مرة أخرى. .3

 تتميز بالقدرة عمى التفرع. .4

 تتميز بالقدرة عمى التقاط وتخزين استجابات المستخدم. .5

 تقدم بعض الوظائف الثابتة والمتغيرة والتي يجد فييا المصمم ما يناسبو مثل قياس معدل االستجابات الصحيحة لممستخدم. .6

  التعميمية البرمجياتب التدريسنماذج 
عميمية إلى البحوث في ميادين عمم النفس والتربية التي زودتنا بمعين ال ينضب من المعارف تعود أصول التصميم في العممية الت

والميارات الالزمة لتطوير استراتيجيات التعميم وتقنياتو، وأدت إلى ظيور نظريات تعمم مختمفة من النظريات اإلجرائية والمعرفية 
 نماذج التعمم فظير التعميم المبرمج والتعمم الفردي بأساليو المختمفة، والتعمم لإلتقان. واإلنسانية التي ىدفت إلى تفسير عممية التعمم واقتراح 

 المسممات التي يقوم عمييا نماذج التدريس بالبرمجيات :
 ، الصعب إلى السيل من متدرجة جزءاً  جزءاً  ويقدميا بالتتابع ، مكوناتيا إلى المادة يجزئ ألنو وذلك ، لإلتقان التعميم وسائل من الحاسوب يعد
،  والتنظيم بالدقة يتسم بشكل التعميمي البرنامج إعداد الحاسوب طريق عن يمكن إذ ، انتيائو إال بعد الوحدة أو الجزء من الطالب ينتقل وال

 .تعممو المراد الموضوع إتقان إلى يؤدى بحيث والترتيب
 يعتمد التدريس بالبرمجيات عمى المسممات التالية:و 

 المعمم والمتعمم في حالة التدريس بالبرمجيات في عمميتي التعميم والتعمم عن النظام التقميدي. يختمف دور .1

 يستطيع كل طالب معمم إتقان الميارات األساسية لمتدريس بالبرمجيات إذا تم تدريبو عمييا. .2

س الدروس بالطرق ميارات تحضير وتخطيط وتدريس الدروس بالبرمجيات سوف تحل محل ميارات تحضير وتخطيط وتدري .3
 التقميدية.

 نموذج التعمم لإلتقان :
 والتعمم التعميم تطبيق إمكانية أمام  التعميمية البرمجيات الكبير في التطور بعد خاصة  واسعا الباب التعمم عممية في الحاسوب استخدام يفتح

 الذي النحو عمى وتنظيمو الموقف التعميمي تييئة عمى القائم التعمم ذلك وىو ، المدرسة داخل لمعالج الذاتي التعمم عمى مبدأ المبني لإلتقان

 اكتساب يعينو عمى بما لو المتاحة الخبرة مصادر مع متفاعال نفسو عمى االعتماد عمى من قدرتو ويزيد ، التعمم إلى الطالب دوافع يستثير

 ذلك عمى بناء الذاتي التعمم شروط أن ويالحظ . أىدافو تحقيق نحو مدى تقدمو تقويم عمى قدرتو من ويزيد المطموبة الميارات المعمومات

 . تحقيقيا إلى يسعى الذي الطالب ومرتبطة بأىداف مناسبة تعميمية برمجيات توفر حالة في وذلك بالحاسوب التعمم في متوفرة جميعاً 
صمم واستخدم في بناء البرامج التعميمية بحيث يزيد إلى أقصى درجة ممكنة من احتمال أن ينال كل متعمم  التعمم لإلتقان نموذجإن 

 فرصتو الكاممة لمتعمم من التدريس ذي كفاءة عالية ويعطي الوقت الكافي لتمكينو من الوصول إلى مستوى اإلتقان.
لإلتقان تمك التي حددىا جانييو والتي تحدد أن النجاح في إتقان تعمم ومن األسس اليامة التي استخدمت في وضع وتنفيذ برامج التعمم 

وأيضًا من المفاىيم التي  ،وحدة من الوحدات يعتبر شرطًا أساسيًا إلتقان ما يمييا من وحدات تتبعيا في تنظيم البرنامج التعميمي
زيز والتغذية الراجعة المباشرة لتصميح المعمومات الخاطئة المستخدمة في ىذا النموذج تمك التي وضعيا سكينر عن التعمم البرنامجي والتع

 لدى المتعمم والتي كان ليا تأثير كبير عمى استخدام ىذا النموذج لموصول بالمتعمم إلى مستوى اإلتقان.



 
 : التعميمية في البرمجية التقويم

، وتتكون البرمجية تعمم المتعمم حتى مرحمة التمكن واإلتقانتعتبر البرمجيات التعميمية أحد أىم الوسائل التعميمية الفردية التي تضمن 
التعميمية عادة من عدة موضوعات، حيث يتكون الموضوع بدوره من عدة دروس، ويتكون كل درس من عدة فقرات، وتتكون الفقرة من عدة 

ضمن العرض مدعمًا بالصور الثابتة نوافذ أو شاشات تعرض من خالليا المواد التعميمية في صورة تدريس خصوصي والذي عادة ما يت
ال تخمو والرسوم والصور المتحركة كمقطات الكرتون ولقطات الفيديو والمؤثرات الصوتية والحركة والحوار وعرض أمثمة وتمارين ، وكذلك 

البرمجيات التعميمية وفقا أي برمجية تعميمية من االختبارات، وذلك لتقويم المتعمم حتى وصولو إلى درجة إلتقان، وتتنوع االختبارات في 
يستخدم الحاسوب في صياغة أكثر من نموذج لالختبار الواحد تحوي العدد نفسو من البنود المناسبة لكل و  ألىدافيا، ووفقًا لوقت عرضيا،

ة الحاسوب، ىدف، حيث تتيح لممعمم أن يختار _حسب أىدافو_ البنود المناسبة والصيغ المناسبة. ىذا ويمكن إجراء االختبار عمى شاش
حيث يقوم المتعمم بإدخال إجابتو عن طريق لوحة مفاتيح الحاسوب، ومن ثم تصحح وتسجل النتائج، مع توضيح مدى الصحة في اإلجابة 

 ومدى التقدم في التعمم.
ياس وقد يكون يعني قياس مدى تحقيق األىداف عند المتعمم ، أي يتضمن القياس ثم إصدار الحكم أي إعطاء قيمة لذلك الق : التقويم

 (نوعياً ) التقويم كميًا أو وصفياً 

يجب عمى المعمم عند تصميم البرامج التعميمية أن يأخذ بعين االعتبار أنواع ومراحل وأساليب التقويم التي يجب أن تكون ضمن البرنامج، 
 : وتمر مراحل التقويم في ثالثة مراحل ىي

لماميم بالمفاىيم والحقائق والمبادئ ىو الذي يتم قبل البدء بتدريس  : التقويم القبمي .1 الطمبة وييدف إلى قياس مدى تمكن الطمبة وا 
والقوانين الالزمة لمتعمم ، وفي البرامج التعميمية يتم تصميم شاشة خاصة باالختبار التقويمي قبل البدء في عرض الدروس التعميمية ، 

لكنو أساسي حينما يكون البرنامج من النوع التعميمي المحض ، ألنو ويكون ىذا الجزء في معظم البرامج التعميمية جزء اختياري ، و 
  يسمح لمحاسوب بتحديد المستوى التعميمي لممتعمم.

ويتم ىذا النوع من التقويم أثناء عممية عرض البرنامج من خالل المالحظة المستمرة ألنشطة المتعممين  : (المرحمي(التقويم التكويني  .2
 .م عمى األسئمة التي يعطييا المعمم ليم أثناء عممية عرض البرنامجومن خالل طبيعة استجاباتي

يتم بعد االنتياء من عممية التدريس وييدف إلى معرفة مدى اكتساب المتعممين لممعرفة التي درسوىا خالل  : (الختامي)القويم البعدي  .3
 .ميمي عرض محتوى البرنامج ، بمعنى أنو يقيس نواتج التعمم في نياية البرنامج التع



التي ينبغي أن يتضمنيا البرنامج لحث المتعممين عمى المشاركة بفاعمية، مع التأكيد من الصياغة  أسئمة التقويم لذا يجب تحديد أنواع 
 (االختبارات)السميمة األسئمة ومراعاتيا لألىداف ، وضرورة االبتعاد عن األسئمة التي تستمزم إجابات طويمة ، ومن أفضل أساليب التقويم 

 .االختيار من متعدد ، الصواب أو الخطأ ، المزاوجة ، ترتيب قائمة  :المستخدمة في البرامج التعميمية ما يمي 
أو  من حيث الشكل، حيث يمكن أن تكون أسئمة صواب وخطأ، أو اختيار من متعدد،في البرمجيات التعميمية تختمف األسئمة المقدمة 

 ختباراتمزاوجة أو غير ذلك من أشكال أسئمة اال
وخاصة برامج  وتجدر اإلشارة إلى أن ىناك العديد من أنواع االختبارات التي يمكن توظيفيا واالعتماد عمييا في تصميم البرامج التعميمية

 :، وفيما يمي بيان لتمك االختباراتلإلتقان أو التمكن
المستوى الذي ينبغي أن يبدأ منو الدارس، ويفضل أن وىى اختبارات قبمية، الغرض منيا تحديد النقطة أو  : اختبارات التسكين  .أ 

  .يكون مختصرا قدر اإلمكان
وتستخدم بعد تحديد المستوى الذي يبدأ عنده المتعمم عممية التعمم، وتعطى قبل دراسة الوحدة وتيدف  : اختبارات تشخيصية قبمية  .ب 

النتائج عن عدم وجود صعوبات عند المستوى المحدد مما إلى الكشف عن الصعوبات المحددة التي قد يواجييا المتعمم، وقد تسفر 
  .يسمح لممتعمم باالنتقال إلى وحدات أخرى، وقد تستخدم االختبارات القبمية لتييئة المتعمم

وتستخدم أثناء دراسة المتعمم لوحدة معينة لمراقبة تقدمو، وىى اختبارات قصيرة متكررة ترتبط بأىداف الوحدة،  :اختبارات ضمنية  .ج 
 .وتقدم لممتعمم تغذية راجعة من شأنيا تعزيز تعممو

 .لموحدةنيائية وىى تستخدم عند االنتياء من دراسة وحدة معينة لتحديد مدى تقدم المتعمم نحو تحقيق األىداف ال :اختبارات بعدية  .د 
وىى ترتبط بجميع وحدات المقرر، وباألىداف النيائية ليا، وتعطى لممتعمم بعد أن ينتيي من دراسة جميع  :اختبارات تجميعية  .ه 

  .وحدات المقرر، وتيدف إلى معرفة مدى التمكن من محتوى المادة الدراسية في وحدة أو موضوع معين أو في البرنامج ككل
وىى تشبو االختبارات التجميعية إال أنيا تختمف عنيا في أن ليا معايير سبق تحديدىا، وال يعد المتعمم متمكنا إال   :اختبارات التمكن .و 

اإلجابة الصحيحة عن تسعة أسئمة من عشرة أو اإلجابة  :إذا كان الحد األدنى من أدائو يصل إلى مستوى اإلتقان المحدد، مثل
خدم ىذه االختبارات في العادة عندما يريد المتعمم أن ينتقل من الوحدة التي يدرسيا إلى وتست الصحيحة عمى خمسة أسئمة متتالية.

وحدة متقدمة دون أن يدرس ىذه الوحدة، عندىا يطمب منو البرنامج أن يبرىن عمى قدرتو عمى اجتياز الوحدة الحالية واالنتقال 
  .مباشرة إلى الوحدة التي تمييا

ىذه االختبارات مستوى أعمى من اختبارات التمكن السابقة، حيث يحدد لممتعمم فترة زمنية لإلجابة عمى تمثل  :االختبارات الموقوتة  .ز 
 .االختبار، فإذا لم يتمكن من االنتياء من اإلجابة في الزمن المحدد يقوم البرنامج بغمق االختبار أمام المتعمم

االختبارات القبمية، واالختبارات الضمنية أو التكوينية،  : االختبارات من أىميان البرمجيات التعميمية البد أن تتضمن عددًا من ىذه إ
واالختبارات البعدية، وىنا يجب التأكيد عمى مراعاة مجموعة من االعتبارات، مثل أن تكون االختبارات مرتبطة باألىداف التعميمية، 

 البرمجيةسئمة، مع توزيع عناصر االختبار عمى وحدات وأن يتضمن االختبار تعميمات واضحة تبين كيفية اإلجابة عمى األ
  .بالتساوي، والتنوع في مستويات األسئمة، حتى يحقق البرنامج األىداف الموضوعة لو

 لتغذية الراجعة ا
اجة عممية تزويد المتعمم بمعمومات حول استجاباتو، بشكل منظم ومستمر، من أجل مساعدتو في تعديل االستجابات التي تكون بح ىي

 .إلى تعديل، وتثبيت االستجابات التي تكون صحيحة
إن التغذية الراجعة الفورية والموضوعية التي تصاحب تسجيل الدرجات حيث تمعب دورًا ىامًا في رفع الروح المعنوية لمطالب، خاصة 

 وأن ذلك يتم بصورة سرية.

عالمية ، وتصحيحية  ، وتفسيرية ، وتعزيزية. وتأخذ التغذية الراجعة أشكااًل مختمفة منيا : وا 
 جابة خطأ عمى اإلجابة إعالمية : تزود المتعمم بمعمومات تبين دقة إجاباتو بوضع إشارة صواب عمى اإلجابة الصحي حة ، وا 

 اطئة.الخ



 .تصحيحية : بوضع اإلشارات السابقة نفسيا، مع تصحيح الخطأ 
 تفسيرية : بوضع اإلشارات نفسيا، مع تفسير الخطأ كتابة. 
  .)تعزيزية : بوضع اإلشارات نفسيا، مع إضافة عبارات تعزيزية مثل )أحسنت ، أشكرك ..إلخ 
يتم في ىذا المقام تحديد التغذية الراجعة التي ينبغي أن تمي إجابة المتعمم عن السؤال، ويتم ذكر نوعية ىذا الرجع المستخدم في ىذه و 

يضاحية تدعم معموماتو، كما يتم تحديد رقم شاشة الرجع التي الحالة، سواء كان إخبار بنتيجة إجابة فقط، أو  تقديم معمومات تفسيرية وا 
جعة ترتبط بإجابة معينة، فطبقًا إلجابة المتعمم يتم تقديم إحدى شاشات الرجع والتي ترتبط بيذه اإلجابة، مع إمكانية اختالف التغذية الرا

ي ىذه الحالة بنوعية ىذه االستجابة الخاطئة، ومحاولة عالجيا بشكل مختمف عن السمبية المرتبطة باإلجابات الخاطئة، فيي ترتبط ف
 استجابة خاطئة أخرى، ولذلك تضاف التغذية الراجعة في ىذه الحالة حتى تعمل تدعيم ىذه االستجابة في المواقف المستقبمية.

 
 الفصل الثاني

 تصميم وبناء البرمجية التعميمية مراحل 
مراحل حيث تشمل كل مرحمة مجموعة من الخطوات تتكامل فيما بينيا لبناء البرمجية  بأربعتمر عممية تصميم وبناء البرمجية التعميمية 

  التعميمية. وتتمثل ىذه المراحل فيما يمي:
 أواًل: مرحمة التخطيط 

عداد  ابتداءيتم في ىذه المرحمة تحميل محتوى المادة التعميمية والقيام بإعدادىا  بإعداد وصياغة األىداف التعميمية لموضوع البرمجية، وا 
المحتوى التعميمي وتحميمو وتنظيمو، وتحميل خصائص المتعممين، وتحديد طرق واستراتيجيات التدريس الواجب توفرىا في البرمجية،  

ديد طرق التغذية الراجعة والتعزيز االيجابي وتحديد الوسائل التعميمية المطموب توفرىا في البرمجة، وتحديد األنشطة والتمارين، وتح
عداد االمتحانات ووسائل التقويم وتخطيط الدروس.   والسمبي، وا 

 خطوات كما يمي: وتتضمن ىذه المرحمة ست
نتاج برمجية تعميمية. فالبرمجية التعميمية تصمم إلشباع حاجة لدى : تقدير االحتياجات -1 وتمثل الدافع الحقيقي وراء تصميم وا 

 المتعممين ال تستطيع المواد التعميمية األخرى تحقيقيا.
وىي الغايات التي يسعى البرنامج إلى تحقيقيا، حيث يتم تحويل االحتياجات التعميمية لمطالب إلى أىداف  :تحديد األىداف العامة -2

 عامة لمبرنامج.
وىي األىداف السموكية التي يمكن قياسيا. حيث يتم تحويل اليدف العام إلى مجموعة من األىداف  :تحديد األىداف اإلجرائية -3 

 اإلجرائية التي تحتوي كل منيا عمى نقطة واحدة بسيطة يمكن قياسيا.
من مصادر مختمفة : بناء عمى األىداف العامة واإلجرائية التي تم تحديدىا، يتم تحديد واختيار المحتوى تحديد المحتوى وتنظيمو -4 

دون االعتماد عمى مصدر واحد. وبعد ذلك يتم تنظيم المحتوى بإحدى الطرق المعروفة: الطريقة المنطقية )مثل االنتقال من األسيل إلى 
)التي  األصعب ومن المعموم إلى المجيول( أو الطريقة التاريخية )كاالنتقال من األحداث القديمة إلى الجديدة( أو الطريقة السيكولوجية
يراعى فييا خصائص المتعممين( أو الطريقة الذاتية )وىي إعطاء الفرصة لممتعمم لمتحكم في تنظيم البرنامج وترتيبو وفقًا لقدراتو 

 واحتياجاتو(.
 تنظيمي أسموب يوجد وال ، المقدم المحتوى ناحية تنظيميا من أسموب وتحديد ، التعميمية لموحدة المحتوى وتحميل دراسة الخطوة ىذه وتمثل

 الختالف خصائص تبعاً  األنماط أو األساليب تختمف ولكن ، أخر نمط من أفضل التعميمية لتتابع الخبرات محدد نمط وال ، غيره من أفضل

 .المحتوى بتنظيم الخاصة النماذج من ويوجد عدد ، التعميمي الموضوع ومكونات التعميمية األىداف وطبيعة وقدراتو، المتعمم

 أن لممتعمم تتيح ، أيضا   نصمميا أن يمكن والتي حاليًا ، المتاحة الحاسوب برامج أن وىي ، المقام ىذا في نفسيا تفرض ىامة حقيقة وىناك

 التي(Menus) القوائم  استخدام خالل من ، لرغيتو وفقاً  المحتوى ترتيب في الحق لديو كل متعمم أن يعنى وىذا ، المحتوى تتابع في يتحكم



 إدراكو عدم من الرغم عمى ( يراه الذي حسب الترتيب مرة كل في بينيا من يختار أن المتعمم حق ومن ، البرنامج محتويات كل بيا توضع

 .الميم ىو وىذا ، الحتياجاتو وفقاً  المحتوى تنظيم يعيد أن المتعمم ىنا فالميم ) يتبناه الذي التنظيم لنوعية المباشر

عادة وتنظيمو الدرس موضوع تحديد يتم  ، المتضمنة الميارات وتحميل ، والحقائق المفاىيم ، وتحديد سيكولوجي منطقي تتابع في صياغتو وا 
 : يأتي ما عمى والعمل ، األىداف لتحقيق منيا الضرورية الضرورية وغير العناصر عن والكشف
 فقرات إلى والدروس دروس، إلى والموضوعات ، موضوعات إلى والوحدات ، وحدات إلى المحتوى تقسيم. 

 فقرة كل نوع اوتحديد ،المقرر محتوى تسمسل. 

 الدرس لمسار مخطط برسم التفرعات تحديد. 

 تحديد األنشطة المصاحبة -5
 عممية إثراء شأنيا من والتي ،الفعالة لمتالميذ بالمشاركة الفرصة إتاحة بيدف متوقع تعميمي موقف لكل المصاحبة األنشطة مجموعة ىي

 .والمحتوى األىداف ضوء في األنشطة ىذه وتختار ،البرنامجخالل  من توجيييم وكيفية والتعمم التعميم

: أي تحديد الميارات والمعارف التي يجب أن تتوفر في المتعمم قبل استخدامو لمبرمجية. مثل ميارة استخدام تحديد المتطمبات السابقة -6
 الحاسب اآللي أو ميارة المغة.

التقويم المستمر لكل خطوة من الخطوات التي ينتيي المصمم من إعدادىا حيث يتم عرضيا عمى مجموعة من : وىو التقويم البنائي -7
الخبراء في المادة مثل المعممين والمتخصصين في مجال التصميم التعميمي وتكنولوجيا التعميم. وبناء عمى آرائيم يتم تعديل وتطوير 

 مرحمة التخطيط.
عد ثانيًا: مرحمة التصميم   اد السيناريووا 

من نص مكتوب وصور ثابتة ومتحركة ورسوم ثابتة ومتحركة وصوت  ةمعينىذه المرحمة ترتبط بكل ما يظير عمى الشاشة في لحظة 
ليب التحكم وكيفية ولقطات فيديو باإلضافة إلى أنماط االستجابة التي من خالليا يتفاعل المتعمم مع البرنامج ونمط التغذية الراجعة وأسا

 .اإلطاراتتفرع 
لذا  مالمفاىيومدركًا لمعالقات بين ىذه  يصمميايحتاج مصمم البرمجية أن يكون مممًا بجميع المفاىيم الواردة في البرمجية التعميمية التي 

أن  يجب عميو قبل كتابة السيناريو أن يضع خريطة لجميع المفاىيم التي تحتوييا البرمجية ألنو قد ينشأ عن تصميمو لخريطة المفاىيم
سيابًا في جزئية أخرى ، أو أن ىناك جزءًا قد تمت تغطيتو بأكثر من الالزم ، في حين تم تجاىل يكتشف  نقصًا في جزئية معينة ، وا 

 مفيوم أخر.
   ؟ وكيف يتم تصميميا ؟خريطة المفاىيم فما ىي 

ىي عبارة عن رسوم تخطيطية تترتب فييا مفاىيم المادة الدراسية في صورة ىرمية بحيث تتدرج من المفاىيم األكثر شمولية واألقل 
خصوصية في قمة اليرم إلى المفاىيم األقل شمولية واألكثر خصوصية في قاعدة اليرم ، وتحاط ىذه المفاىيم بأطر ترتبط ببعضيا 

 عالقة .نوع ال بأسيم مكتوب عمييا

 خطوات تصميم خريطة المفاىيم: 

اختيار الموضوع المراد عمل خريطة المفاىيم لو ، وليكن وحدة دراسية ، أو درسا ، أو فقرة من درس بشرط أن يحمل معنى متكامل  .1
 لمموضوع .

 ووضع خطوط تحتو.  األخرى(،األساسي والمفاىيم  ةالمفيومتحديد المفاىيم في الفقرة ) .2
 ·بالمفاىيم وترتيبيا تنازليا تبعا لشموليا وتجريدىا. إعداد قائمة  .3
تصنيف المفاىيم حسب مستوياتيا والعالقات فيما بينيا وذلك عن طريق وضع المفاىيم األكثر عمومية في قمة الخريطة ، ثم التي  .4

 تمييا في مستوى ثاني ، وترتيب المفاىيم في صفين كبعدين متناظرين لمسار الخريطة.

 وكتابة الكممات الرابطة التي تربط بين تمك المفاىيم عمى الخطوط. بخطوط،أو التي تنتمي لبعضيا البعض  المتصمة، ربط المفاىيم .5



 
عداد السيناريو مرحمة التصميمتتضمن   :أساسية ىي كالتالي أربع خطوات وا 
  إعداد السيناريو في صورتو األولية:  .1

 ما ىو السيناريو ؟ 

لمفكرة المطروحة في البرمجية أن تنفذ في شكل مرئي مسموع ينقل األىداف التعميمية ومعانييا ومحتواىا في  ىو خريطة التنفيذ التي تتيح
 شاشات متتابعة متكاممة تحتوى عمى الكثير من عوامل الجذب والتشويق بالصورة والصوت والمون.

ءات تفصيمية وأحداث ومواقف تعميمية حقيقية عمى : عممية ترجمة الخطوط العريضة التي وضعيا المصمم إلى إجراكتابة السيناريو 
 الورق .

وتتمخص خطة العمل في ىذه المرحمة بتسجيل ما ينبغي أن يعرض عمى الشاشة عمى نماذج خاصة ، وىي مصممة بطريقة تشبو تمامًا  
شاشة الحاسوب ، لذا يجب بتحديد المواقع عمى الشاشة التي ستكتب فييا معمومات معينة ، باإلضافة إلى ذلك فإنو يحدد تسمسل ظيور 

لزمنية بين كل معمومة وأخرى ، كما يحدد المعمومات التي ينبغي أن تظل عمى الشاشة لفترة معينة أو إخفاؤىا ىذه المعمومات والفواصل ا
 في أوقات محددة ، ويمكن وضع تفاصل أكثر مثل اختيار األلوان وتوقيت إصدار األصوات. 

مكتوب، ورسوم متحركة وثابتة، ولقطات ويتضمن السيناريو كل ما يظير عمى اإلطار / الشاشة في لحظة معينة من صورة، ونص  
 فيديو. ويتم تصميم السيناريو كالتالي:

 

 
 
 
 
 

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئي رقم اإلطار

 يتم ترقيم كل شاشات العرض )اإلطارات(.
في حالة تفرع شاشات من الشاشة األساسية 
يتم ترقيميا بنفس رقم الشاشة األساسية مع 

 أبجدية.إضافة حروف 
والشاشات الفرعية  3مثاًل الشاشة الرئيسية 

 ج.3ب، 3أ، 3

يتم تحديد كل ما 
يظير عمى الشاشة 
من صورة ونص 
مكتوب وأسئمة 

رشادات  جابات وا  وا 
 وتغذية راجعة.

يتم تحديد كل 
المؤثرات الصوتية 

الخاصة بكل إطار، 
كأصوات المحادثة 
 والمؤثرات الصوتية.

وصف كيفية ظيور اإلطار  -
 تدريجي( –جزئي  –ظيور كامل )
وصف الخطوات التي يؤدييا  - 

المتعمم إلحداث التفاعل بينو وبين 
 اإلطار

 تحديد زمن عرض اإلطار - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تصميم اإلطارات/الشاشات .2

تصميم الشاشة يجب مراعاة  المرسومة. وعندوىو كل ما يظير أمام المتعمم في لحظة معينة، وسوف يتفاعل معو، وكل القوائم واألزرار 
 المعايير الفنية والتعميمية معًا حتى تخرج بصورة الئقة وبسيطة. ويجب أيضًا تحديد كيفية التفاعل بين المتعمم والبرنامج )ىل من خالل

 الضغط عمى زر أو عمى أحد مفاتيح لوحة المفاتيح(. 

عرض عمى المتعمم في لحظة يالشاشة أو اإلطار بأنيا كل ما  محتوياتتعامل معيا المتعمم وتعرف يتعتبر الشاشة ىي الواجية التي 
إثناء حركتو وكل القوائم واألزرار المرسومة والصور  يتابعووكل ما سوف  البرمجيةمع  بتفاعميةتعامل من خاللو ي، وكل ما سوف  معينة

 والرسوم المعروضة.

وعندما  يدةعد وتعميميةة ير فنييالشاشة لمعا تصميمجب أن يخضع يكما 
يا الطابع يعم يغمبفقد  معينةشاشة  تصميمفي  تعميميالمصمم  يبدأ

بنفس  الجانبينالتعامل مع  ينبغي، مع أنو  التعميميالفني ، أو الطابع 
المرونة ، ليذا يجب مراعاة المعايير الفنية والتعميمية معًا حتى تخرج 

 وفيما يمي مثال لشاشة العرض: بصورة الئقة وبسيطة.
  :تصنيف شاشات البرمجية التعميمية 

تتكون البرمجية التعميمية من شاشات عدة يعرض من خالليا 
ت َصنف حسب الميام وىذه الشاشات   الموضوعات التي تقدميا البرمجية

 المنوط بيا في البرمجية إلى عدة أنواع منيا: 
  .والمشرف المصمم اسم إلى إضافة الدراسة، والوحدة الدراسية والمادةالبرمجية  موضوع توضح:  شاشة التعريف بالبرمجية .1
 وتتكون من شاشة واحدة أو أكثر حيث يتم فييا التعريف بموضوع البرمجية. : شاشة المقدمة .2
وتتكون أيضًا من شاشة واحدة أو أكثر حيث تتضمن األىداف العامة لمبرمجية واألىداف : العامة لمبرمجية  شاشة األىداف .3

 .المتعمم التي يتوقع منو تحقيقيا بعد االنتياء من التعممالسموكية ألداء 
 األزرار من مجموعة من تتكون ما ، وعادة سالدر  سير في المتعمم يتحكم أن طريقيا عن يمكن حيث : الرئيسية القائمة شاشة .4

تعكس  مرآة أخرى ناحية من الشاشة ىذه وتعتبر البرنامج شاشات بقية تدفق طريق اختياراتيا عن يتم حيث ، المنسدلة القوائم أو
 : عمى تشمل ما وعادة ، وموضوعات دروس من البرنامج يحتويو ما

 
 



  .البرنامج موضوع - أ

 )اإلرشادات( البرنامج مع التعامل بكيفية المتعمم تعريف إمكانية - ب

 الدرس. موضوعات عرض - ت
 · .الدرس فقرات أو لموضوعات ممخص - ث

 .المتعمم أداء تقويم - ج

 .البرنامج من الخروج إمكانية - ح
 المشاركة خالل من التعميمية المواد خالليا عرض من يتم والتي ، الشاشات من متنوعة مجموعة تكون عادة : شاشة العرض .5

بعض  عمى احتوائيا ضرورة مع والتعاونية الذاتية الفردية األنشطة من بالعديد لمقيام الفرصة لو إتاحة مع ، المتعمم قبل من الفاعمة
تاحة لمشرح الالزمة الفيديو ولقطات التوضيحية والرسوم والمتحركة الثابتة الصور  .والفعال النشط لالستيعاب الفرصة والتوضيح وا 

 –ويتم من خالليا عرض التمارين مع ضرورة التنويع في أشكال التغذية الراجعة )رسالة :  شاشة األمثمة والتمارين والتدريبات .6
 لقطة فيديو( عمى أن تكون معبرة عن اإلجابات الصحيحة والخاطئة عمى حد سواء. –رسوم متحركة  –أشكال  –صوت 

 تكون أن ينبغي والتي ، اإلتقان أو أو التشخيص التقويم بيدف االختبار مفردات عرض خالليا من يتم والتي : شاشة التقويم .7

تدليل  دون واضح بشكل عمييا المتعمم نتيجة عرض عمى العمل ضرورة مع االختبار المستيدف نوع وحسب المستطاع قد متنوعة
 .االختبار في البدء قبل متعممال اسم عمى الحصول يتطمب قد وىذا ، إحباط أو

 عادة والتي ، البرنامج من الصحيح االستخدام المتعمم عمى تعين أن شأنيا من مساعدة شاشة : نوعان وىي : شاشة المساعدة .8

 أو أو الفارة المفاتيح لوحة كاستخدام : لمحاسوب واإلخراج اإلدخال وحدات باستخدام الموضوعات الخاصة بعض تتضمن ما

 أو األمثمة أو العروض بعض فيم عمى تعين المتعمم أن شأنيا من مساعدة شاشة الثاني النوع أما ، لمطباعة الطابعة تجييز

 .ذلك في المتعمم إخفاق حالة في التمارين
 المطموبة الراجعة التغذية عمى ، وتحتوى راجعة تغذية حالة كل في واحدة شاشة من عادة : تتكون شاشة التغذية الراجعة .9

أو  متحركة أو ثابتة صورة أو مسموعاً  أو مقروءاً  نصاً  تكون أن يمكن والتي حد سواء، عمى الخاطئة أو الصحيحة لالستجابات
 .فيديو لقطة

 تحفزه التي الرقيقة الكممات ببعض تودع المتعمم ما عادة التي وىي ، واحدة شاشة من عادة تتكون : شاشة النياية أو الخاتمة .11

 لمعمل أخرى مرة لمعودة الفرصة لو تتيح أو ، أخرى البرمجية مرة خالل  من والتعمم العمل معاودة عمى
: شاشات تقدم توجييات أو تعميمات أو إرشادات عامة لممتعمم توضح لو كيفية استخدام البرمجية، وكيفية السير شاشة إرشادية .11

 فييا والتعامل معيا. 

: تستخدم في التنقل واإلبحار بين شاشات البرمجية، أو لربط شاشة بما يسبقيا أو ما يمحق بيا من معمومات، أو شاشات رابطة .12
 مم بمعمومات سابقة في الوقت الذي تقدم فيو معمومات جديدة.لممراجعة لتذكرة المتع

 : شاشات تعرض مشكالت أو موضوعات مشابية لما تم عرضو في شاشات سابقة بيدف المراجعة. شاشة مراجعة .13

: شاشات تعرض المادة أو المشكمة نفسيا عمى المتعمم بأسموب مغاير لألسموب الذي عرضت بو من قبل كنوع شاشة إعادة .14
 التدريب عمى الميارات التي سبق تعمميا.من 

شاشات تبرز خاصية أو صفة معينة مشتركة بين عدد من الموضوعات أو المشكالت المعينة التي سبق أن  شاشة تعميم: .15
 درسيا المتعمم. 

: سمسمة من الشاشات وضعت إلنشاء مجموعة من االستجابات أو لتنمية مجموعة من اإلجراءات الخاصة شاشة تسمسل .16
المتعمم بالتعبير عن ىذه السمسمة أو اإلجراءات اءات في حمقات متسمسمة، وتنتيي بميارة معينة، وتبدأ بتقديم المعارف أو اإلجر ب

 بأكمميا. 
 ىذا النوع من الشاشات يعطى مثااًل معينًا لتوضيح قاعدة عامة أو أشياء معينة تالية ليذه الشاشات.شاشة محددة:  .17



 المتعمم القيام بتطبيق وممارسة أداء الميارات التي تم تعمميا من قبل لتأكيدىا.تتطمب من   :شاشة ممارسة .18
: الغرض منيا اختبار المتعمم في النقاط التعميمية التي تم معرفتيا، وىي تأتى بعد دراسة نقطة تعميمية وتقدم شاشة اختبارية .19

 فييا التمميحات والتمقينات نيائيًا. 

  العنوان شاشةمواصفات 

 قميمة المحتوى.  -مبتكرة و تشد االنتباه، وجود صفحة عنوان البد من •

نما بطمب المستخدم.  •  أن ال تختفي تمقائيا وا 

 توضيح األيقونات المستخدمة.  •

  .البد من وجود اسم المصمم والموزع وحقوق النسخ •

  عدم وضع أي تعميمات أو محتوى المادة التعميمية عمى صفحة العنوان •

  التعميمات  شاشةمواصفات 

 بالبرمجية. فقط تحتوي عمى التعميمات الخاصة  •

 تعميمات مختصرة. وال لغة بسيطة ومناسبة •

 وجود المفاتيح الخاصة لمتحكم بالصوت أو الفيديو إن استخدم.  •

  التعريف بالمستخدم شاشةمواصفات : 

 ال نضع ىذه الصفحة إال لمحاجة.  •

 أن تكون المعمومات المطبوعة أقل ما يمكن.  •

 وضوح األماكن المراد تعبئتيا.  •

 إمكانية تعديل المعمومة.   •

 عدم ظيور المعمومات السرية.  •

    تقديم المساعدةProviding Help 

توفير التعميمات والمساعدة التي تخص المحتوى التعميمي لمبرنامج وىذا يعتمد عمى نوعية البرمجية وأىدافو.  مثال : شرح  •
 لممفردات 

 التعميمات في أي وقت. إمكانية الذىاب إلى •

 لتوضيح عمل األيقونات واألزرار.  rolloversاستخدام ال   •

 وضع أيقونة المساعدة ظاىرة لممستخدم. •

 مصاحبة البرمجية بتعميمات مكتوبة لكيفية تشغيل البرمجية وتحميمو إلى الجياز. •

 : تحديد نقاط تفرع البرمجية  

تفرع تمقائي بناء عمى بعض المتغيرات التي تأخذ فيما مختمفة أثناء تشغيل البرنامج، فقد وىذا يعنى تحديد اإلطارات التي يحدث عندىا 
يتفرع البرنامج إلى إطار بو معمومات عالجية إذا أجاب المتعمم عمى معدل مما ىو مطموب من األسئمة، أو يتفرع البرنامج إلى إطارات 

التالي ينبغي في ىذا المقام تحديد اإلطار الذي سيبدأ من عنده التفرع، أخرى تختصر بعض المعمومات إذا أثبت المتعمم تفوقو، وب
 واإلطار الذي سيؤدي إليو ىذا التفرع، والشرط الالزم لكي يحدث ىذا التفرع ، ويتم ذكر كل ىذا في إطار بداية التفرع.

 
 : ضبط التفاعالت 

التي يحدث فييا تفاعل بين المتعمم والبرنامج، وتحديد نوع ىذا  وىذه الخطوة تيدف إلى تركيز من خالل تصميم السيناريو عمى المواقع
التفاعل سواء كان ضغط عمى زر، أو مفتاح من لوحة المفاتيح، إلى أخره، وما ىو الحدث الذي سينتج عن ىذا التفاعل؟ وما ىو 



ر البرنامج؟ أم يحدث فعل تمقائي من اإلطار الذي سيتفرع في ىذا اإلطار؟ وما الذي سيحدث إذا لم يحدث ىذا التفاعل ؟ ىل سيستم
 جانب البرنامج.

 تحديد أنماط االستجابة والتغذية الراجعة:  .3

  البرمجية، المختمفة في  لممثيراتعن استجاباتو  لمتعبيرلممتعمم  البرمجية حياتيتالطرق والوسائل التي : يقصد بيا  االستجابةأنماط
األنماط،  ىذه مع المتعمم ألفة من مراعاة بد وال منيا، كل وموضع البرنامج، في ستستخدم التي االستجابة أنماط كل تحديد ويتم

 األنماط أوسع من وىما المفاتيح، لوحة مع التعامل في أو الفارة، في استخداميم وتحكميم ومدى الصغار، األطفال حالة في وخصوصاً 

ذا كانت استخدامًا،  ىذه وضع من ، فالبد لمبرنامج االستجابة في المتعمم ميمة لتسييل ذكرىا ينبغي التي المالحظات بعض ىناك وا 

 .التعميمات شاشات في واإلرشادات المالحظات
  عممية تزويد المتعمم بمعمومات حول استجاباتو، بشكل منظم ومستمر، من أجل مساعدتو في تعديل االستجابات التغذية الراجعة :

 التي تكون صحيحة.التي تكون بحاجة إلى تعديل، وتثبيت االستجابات 

 التقويم البنائي:  .4

حيث يتم في كل خطوة من خطوات تصميم السيناريو ويتم التعديل والتطوير بناء عمى آراء المختصين، ثم يتم وضع السيناريو في صورتو 
 النيائية.

  
 ثالثًا: مرحمة اإلنتاج والتوزيع

 السيناريو إلى برنامج حقيقي وذلك بإتباع الخطوات التالية:وفي ىذه المرحمة يتم التعامل مع جياز الحاسوب لتحويل 
 ,PowerPointحيث يتم تجييز األدوات واألجيزة الالزمة لذلك وتحديد برنامج التأليف المناسب مثل  تحديد متطمبات اإلنتاج: .1

course lab, FrontPage 
 تجييز الوسائط المتعددة المطموبة:  .2

: ىي عروض الوسائط غير الخطية التي تعتمد فقط عمى الكمبيوتر وىى عروض تستخدم جميع وسائط االتصاالت  الوسائط المتعددة
المستخدمة في الوسائط المتعددة من نص مكتوب، وصوت مسموع، وصورة ثابتة أو متحركة، ورسوم، وجداول وفيديو كما أنيا تمكن 

يث تسمح لو بالتحكم في اختيار وعرض المحتوى والخروج واالنتياء من البرمجية من المتعمم من التحكم المباشر في تتابع المعمومات، ح
 أي نقطة أو في أي وقت شاء.

 عن طريق :  الوسائط  المتعددة المناسبة لموضوع البرمجية يتم تجييز

  الحصول عمى الوسائط المتوافرة: -أ 
ويتم الحصول عمى الوسائط المتوافرة من مصادر مختمفة فمثال يتم الحصول عمى الصور الثابتة من المجالت والكتب الدراسية 

واألسطوانات المدمجة، كما يتم الحصول عمى الصور المتحركة من شرائط الفيديو.. ، مع مراعاة تعديل ىذه الوسائط بما يتناسب 
 .مع المحتوى التعميمي المقدم 

  إنتاج الوسائط غير المتوافرة: -ب 
يتم إنتاج ما لم يتم الحصول عميو من وسائط، ويقع ىذا عمى عاتق فريق اإلنتاج، حيث يمكن تصوير بعض لقطات الفيديو ذات 

  .العالقة بموضوع البرنامج ، أو تسجيل المقطوعات الصوتية أو غيرىا من الوسائط التي لم تتوفر لفريق اإلنتاج 
  وتوضع كل الوسائط )الجاىزة والمنتجة( في  ،إنتاجيا بدقة إن لم تكن متوفرة وأانتقائيا من اإلنترنت  وأ ةالجاىز سائط الو جمع يتم

حتى تسيل عممية اإلنتاج. ومن جانب آخر يتم وضع ىذا المجمد مع البرنامج في نفس وسيمة التخزين  ”Folder“مجمد واحد 
 )القرص المضغوط مثاًل(.

 
 
 



  : العناصر األساسية لموسائط المتعددة 

 :Textص الن -1

 وتعتمد. القراءة ةيبعمم ترتبط والخطوط.الخطوط  من مجموعة من تتكون التي والحروف الكممات من مجموعة من تكوني المحتوى نص إن

 وتر.يلشاشة الكومب الخمفية لون مع ايلون وتباين الخطوط  ذهى ولون ايونوع ايحجم عمى ايقراءت ولةيس

 تنسيق النص بطريقة تسيل قراءة المعمومات.  •

النص في داخل إطار مع تجنب الطرق التقميدية بتغيير لون الخط أو وضع خط تحت النص  ضع: نص مععند وجود صور  •
 لتوضيحو. 

خفائيا(  •  تجنب استخدام الحركات لمنصوص ) تحريكيا أو إظيارىا وا 

 تخدام األسيم لتوضيح النص. يمكنك تكبير الخط أو استخدام خط خاص أو اس •

 .عدم المبالغة في توضيح النص •

 .إذا كانت المعمومات ميمة و تريد المستخدم أن يقرأىا فال تضعيا في حقول التمرير  :  عند استخدام أشرطة التمرير •

  : جودة النص 
 :  خير الكالم ما قل و دلاإليجاز .1

والبد من التوضيح عند االنتقال من موضوع آلخر أو تكممة نفس ، البد من التسمسل المنطقي  :االنتقال من موضوع آلخر .2
 الموضوع.

 :الوضوح  .3

   .البعد عن المفردات الغامضة والتي يمكن أن يكون ليا أكثر من معنى 
    توحيد المصطمحات المستخدمة في البرمجية 
 وضوح النص و المراد منو والبعد عن الجمل الغامضة. 

ذه ى، ففي اختيارىاالمعنى المطموب لمكممة قبل  تحديدجب يمن المعاني المختمفة لذلك  عديدقد تحمل الكممة الواحدة   قوة المعنى: .4
 العناوين تحديدليذا فيناك مبدأ ميم عند ا. يلدى القارئ حول المعنى المقصود ب تشويشا دون أي يالحالة سوف تؤدي الغرض من

 لمتعبير صريحةكممات ذات داللة واضحة وتحمل معاني  اختيارالقوائم أو األزرار البد من  المتعمم أو يستخدمياأو األوامر التي 
"إنياء" أوضح من كممة "غمق" وكممة استمر  ةسبق "وكممفمثال كممة "عد لمخمف" أوضح من كممة "ما  أن نوصمو لممتعمم. نريدعما 

  ”.أفضل من كممة "لألمام
 المفردات المستخدمة و أسموب الكتابة البد أن يناسب أعمار المستخدمين.   :مستوى القراءة  .5
 البد أن تكون صحيحة و سميمة  :قواعد المغة و الترقيم  .6
ة بسرعة يزه وتقاس القابميميو و يتعرف عمي،بعد أن  ريدهيمن النص ما  ويستخمصبنجاح  يحددي قدرة القارئ عمى أن ىو  :القابمية .7

 مو.يقراءة النص وف
سر يب االنقرائيةا ،وترتبط يا واستعادتيميولة فيا وسيجمل النص ومكونات ببنالعالقات الحادثة  تفسيرولة يترتبط بمدى س ة:ياالنقرائ .8

ن عبر فترة من القراءة يولة والراحة لمعيقو باستخدام النص أو المتن الكتابي وتقاس بمقدار السيدف الذي نسعى لتحقيو الىالقراءة ، و 
 المستمرة.

  التعميمية البرمجيةتصميم  في النصاستخدام : 

 :يىو  النص المكتوب اييف ريظي البرمجية داخل األقل عمى مواضيع أربع توجد

.البرمجية مكونات توضح التي:الرئيسية العناوين .1

.اينيب من المتعمم ختاري التي البدائل تحدد التي:القوائم .2
 .ةيالبرمج داخل الحركة ةيفيك لممتعمم توضح التي:اإلرشادات .3



.البرمجية لمكونات التفصيمي الشرح تضمني الذي:المحتوى .4



 بعض ريتفس في ولمساعدت أو اييتحرك إليس التي النقطة إلى إلرشاده أو المحتوى لتوضيح إما المكتوبة الكممة مع المتعمم تعامل وعند

 قمبي ان إلى المتعمم حتاجي فسوف جدا ليقم الشاشة عمى المكتوب كان النص فإذا: توازن إحداث جبي ناى، الموجودة والصور الرموز

 عمى احتوت الشاشة إذا المقابل في نمايدف،  بيال نفس إلى صليل متعددة أنشطة أداء وبالتالي ،ومن إلى المطموب صليل رايكث الصفحات

 .نيلمع حةير مر يغ عندئذ تبدو وسوف ، مزدحمة تبدو فسوف المكتوبة النصوص من رةيكب ةيكم

 أن مكني والذي الواحدة الشاشة عمي الكممات من الكم المناسب راعيي أن جبي المكتوب لمنص المصمم تخذهيس الذي القرار فان بالتالي و

 بمثابة النص استخدام كونيفسوف  ةيالبرمج خالل من سماعة تمي سوف صوت ناكى كان إذا أخر جانب المطموب وعمي التوازن حدثي

 ةينوع عمى تدل واحدة كممة ربما أو ريكب حجم ذات وميقم كممات استخدم البد من الحالة ذهى وفي. الصوت ليتشغ وب تميس الذي المفتاح
 الصوت

 ديعد عمي حتويي مكتوب نص ومتابع في من االستغراق بدال الصوت سماع في المتعمم ركزي سوف ،وعندئذ وميبتشغ المتعمم قوميس الذي
فترض ي لمتابعة الصوت)والذي لممتعمم الفرصة ترك أخر جانب من عنيي ذاىو  المتعمم وسمعي سوف ما أو توضح تشرح التي الكممات من
 محدد( تعممي دفى قيلتحق وميتقد

 معايير استخدام الخط في البرمجيات التعميمية : 
 .وتريالكومب النص المعروض عمى شاشة أجزاء باقي عن الضعف بمقدار ةيسيالرئ نيلمعناو  الخط حجم ريتكب .1

 ةيميالتعم ةيالبرمج في واحد حجم استخدام من أفضل لمحروف مختمفة أحجام استخدام .2

 ة.يلمبرمج المتعمم انتباه لجذب الحروف أشكال استخدام في التنوع .3
 .ةيميالتعم البرمجية لمحتوى االنتباه وتجذب وواضحة ةيجمال أشكال ذات حروف استخدام ضرورة .4

 
 الصور الثابتة و الصور المتحركة  -2

ن استخدمت بشكل غير مناسب و صحيح  فقد تضيع من القيمة التعميمية إن أ   .1 حسن استخداميا فإنيا تساعد في توصيل المعمومة وا 
 لمبرنامج.

 تجنب استخداميا لممعمومات اليامشية. و  سة لممعمومات األساسية في الدر استخدام الصور التوضيحي .2

 استخداميا عند المقارنة.  .3

 المعمومات . مثال: الخرائط والخطوط الزمنية . استخداميا في تنظيم  .4

 استخداميا في لمتركيز عمى معمومات ميمة أو التمميح ألمر معين .  .5

  في البرمجية التعميميةوالرسم معايير استخدام الصورة والشكل : 

 ةيميالتعم اتيالبرمج شاشات عمى وواضحة مقروءة والصور الرسوم تكون ان جبي. 

 ةيميالتعم البرمجيةمن  المنشودة ةيميالتعم دافىلأل ومحققة الموضوع مع منسجمة الصور تكون ان جبي. 

 لاللوان الرمادي التدرج عن واالبتعاد ةيحيالتوض األشكال في الموني ديالتعق تجنب. 

 الشاشة بوضوح عمى ريتظ ال ايألن رةيصغ مساحة ضمن رةيالكث ليالتفاص ذات الصور استخدام تجنب. 

 ةيميالتعم البرمجية شاشة عمى والخط والمون الشكل نيب والتناسق والتوازن الوحدة قيتحق. 

 واجم من وضعت الذي الدور تودي ثيبح الشاشة عمى المناسب المكان في الصور وضع 

 المتحركة. لمرسوم ليكبد المتسمسمة ةيالخط الرسوم استخدام 

 مراحل. عدة عمى أجزاء عدة من المكون عرض الرسم 

 
 



 الصوت  -3
 : مجاالت استخدام الصوت في برمجيات الكمبيوتر التعميمية 

 . خطا مفتاح عمى ضغط وبأن يويلتنب جرس صوت ،كإصدار المتعمم ويف وقع خطا عمى الداللة .1

 .الشاشة عمى مكتوب قيتعم وصاحبي وان إال السابق الصوت مع يوتشاب من ،وبالرغم ريتحذ أو امى موضوع إلى المتعمم ويتنب .2

 .واستخدام في المبالغة عدم مع جابييا أو سمبي رجع كان ،سواء الرجع في الصوت استخدام .3

 .مةيالطو  النصوص المكتوبة لتجنب ةيالصوت قاتيالتعم استخدام .4

 شروط توظيف الصوت في البرمجية التعميمية 

 الراجعة ةيلمتغذ المستخدم عن الصوت ختمفي ةيقيموس ةيكخمف المستخدم فالصوت ا،يقدمي التي فةيالوظ الصوت ناسبي ان جبي .1

 .ةيجابياال أو ةيالسمب

 .المتعمم اينيب زيمي ال حتى متقاربة ةيصوت نغمات استخدام تجنب .2

 . التفاعل العرض وشاشات مع الصوت تكاملي ان جبي .3

عادتو الصوت بإلغاء لممتعمم سمحي أن جبي .4  إليو حاجتو عند وا 

 الفيديو التعميمي   -4

لقطات منتقاة من الفيديو التعميمي تتركز في ذىن المتمقي أكثر من استخدام الصور والنصوص لوجود عرض المعمومة عن طريق ىو 
 التفاصيل المرئية الدقيقة.

 تكمفة إنتاج مقاطع الفيديو الجيدة غالبا ما تكون باىضة. •

 مقاطع الفيديو الرديئة ستؤثر عمى جودة البرمجية التعميمي. •

 األساسية.يفضل استخداميا لعرض المعمومات  •

 ثانية.  31:21يفضل أن ال تزيد مدة العرض  عن  •

 يفضل أن تستخدم لمشرح و التوضيح ولعرض النماذج. •

 البد من إمكانية التحكم بمقطع الفيديو. •

 األلوان -5

 وكذلك لتوضيح فروق معينة مثل استخداميا في الرسوم التوضيحية.   ،األلوان تستخدم عادة  لشد االنتباه لممعمومات الميمة .1

 تجنب استخدام ألوان النصوص و الخمفيات الغير المناسبة والغير مريحة لمعين.  .2

 .واألخضر لمحركة واألبيض لمربح واألسود لمخسارة “لمتوقف” األحمر استخدام األلوان لتمثيل ما يناسبيا في المفاىيم العامة:  .3

 ربط األلوان بمواضيع معينة مثال العنوان باألزرق المساعدة باألخضر فانو يفضل التقميل من ىذه المواضيع.عند  .4

 محاولة الموازنة بين الفائدة من استخدام المون في تشويق  المتعمم وبين مدى تأثيرىا عمى عممية التعميم. .5

 معايير استخدام المون في البرمجية التعميمية 
 إلى ثالثة نيماب كونيل ( ةي،النص، الخمف والصور اإلشكال) البرمجية شاشات اتيمحتو  نيتمو  في المستخدمة ناأللوا عدد تحدد .1

 .لممتعمم الراحة قيلتحق وذلك ألوان خمس

 .نيوالعناو  والقوائم حيلممفات ،خاصة ةيميالتعم البرمجية في ثابت المون زيترم إبقاء ضرورة .2

 .البرمجيةذه ى من ايقيتحق المرجو دافىاأل مع ةيميالتعم البرمجية في المستخدمة األلوان انسجام .3

 .موضوع الدرس عن مىيانتبا تشتت ال حتى نيالبالغ نيلممتعمم الصارخة األلوان استخدام تجنب .4

 ذاى تكرار جبيض ياب خط غامق مع ازرق ةيالخمف كانت إذا ،مثال ةيميالتعم اتيالبرمج في الموني نيالتكو  استخدام في الثبات .5

 المون في طيبس اختالف مع االستخدام

 .مةيبالمعمومات الم األحمر المون ربط مثل البرمجية في البارزة ببعض المعمومات األلوان ربط محاولة .6



 الخرائط. في البحر لمون األزرق مثل اييعم المتعارف األلوان اختيار .7

 ا.ينيب زيمي حتى المتجاورة األلوان نيب نيتبا إحداث .8

 وذلك بتصميم اإلطارات إطار بإطار مع ربط اإلطارات والتفرعات.  :البرنامج في صورتو المبدئيةإنتاج  .3
 التقويم رابعًا التجريب و 

بعد االنتياء من تصميم البرمجية في صورتو األولية يتم عرضو عمى مجموعة من المحكمين من الخبراء والمتخصصين في  : .4
 :التعميم، والمناىج وطرق التدريس، والقياس والتقويم التربوي، وذلك بغرضالمجاالت المختمفة وخاصة مجال تقنيات 

 .التحقق من صحة المادة التعميمية بو .1
 .التحقق من مدى كفاية المحتوى لتحقيق أىداف البرمجية .2
 .معرفة مدى ارتباط الوحدات باألىداف العامة لمبرمجية .3
 .التعرف عمى مدى صحة األىداف اإلجرائية .4
  لون، وحجم الخط، والخمفية الخاصة بالشاشات، وغيرىا.التناسق بين  .5
 .مدى مالئمة الصور والمقطات وغيرىا من عناصر الوسائط، واتساقيا مع المحتوى .6
 .مدى صالحية البرمجية لالستخدام .7

إجراءات يتم تجربة البرمجية عمى بعض أجيزة الحاسوب األخرى لمتأكد من عممو مع  :المبدئية البرنامج في صورتو تجربة  .5
جراء  التعديالت عند اكتشاف أي خطأ. وكذلك يتم تجريب البرمجية عمى عينة مماثمة لمعينة المستيدفة بيدف جمع آرائيم وا 

 التعديالت الالزمة.
ال شك أن عرض البرنامج عمى الخبراء والمتخصصين، سينتج عنو بالضرورة التوصل إلى مجموعة من المالحظات،  إجراء التعديالت:

البد أن يضعيا المصمم في االعتبار بجانب المالحظات التي يمكن الخروج بيا نتيجة تطبيق البرمجية عمى عينة استطالعية من  والتي
وىكذا أصبحت .الجميور المستيدف، حيث إنو بمراعاة ىذه المالحظات يمكن الوصول بالبرمجية إلى درجة أعمى من الفاعمية والكفاءة

  .النيائيةِ البرمجية جاىزة في صورتيا 
 مع ضرورة كتابة البيانات التالية عمى القرص: CD ROMيتم نسخ البرنامج عمى أقراص مدمجة  النشر والتوزيع: .6

 اسم مؤلف البرنامج. 
 عنوان البرنامج أو المقرر التعميمي أو الوحدة التعميمية. 
 الفئة المستيدفة من البرنامج. 
 نظام التأليف المستخدم. 
 كما يكتب داخل غالف القرص المدمج:          

 حجم الممفات التي يتكون منيا البرنامج. 
 طريقة وخطوات تشغيل البرنامج أو ممف معين. 
 :مثاًل( البرمجيات المطموبة لتشغيموReal Player, Media Player). 

 لمنشر. ةجاىز  البرمجيةكون توبذلك 
 :تصميم دليل البرمجية 

  .وضوح التعميمات ومناسبتيا لمستخدم البرمجية التي صممت من أجمو  -أ

  .تحديد المكونات المادية المطموبة لتشغيل البرمجية  -ب

  .توفر خطوات تحميل البرمجية وطريقة تشغيميا  -ج

  .توفر أىداف البرمجية المتوقع من المتعمم تحقيقيا بعد االنتياء من التفاعل مع البرمجية  - د

 



 تصميم البرمجيات التعميمية نموذج 
وفي ضوء مراحل تصميم البرمجيات التعميمية سوف نقوم بإتباع نموذج تصميم عند البدء بالتدريب العممي عمى تصميم البرمجيات 

 : الشكل التالي يوضح خطوات ىذا النموذجالتعميمية وىذا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مرحلة التخطٌط

مرحلة التصمٌم 

 وكتابة السٌنارٌو

 

 الوتعلوين. حاجاخ 

 .األهذاف العاهح 

 .الوتطلثاخ القثليح 

 .األهذاف السلىكيح 

 .الوحتىي التعليوي 

 .األنشطح الوصاحثح 

 .أسالية التقىين الوناسثح 
 

 .خزيطح الوفاهين 

 .الصىرج األوليح للسيناريى 

 .تصوين شاشاخ الثزناهج 

  الوىاقع التفاعل تين الوتعلن

 .والثزهجيح

  للثزهجيحنقاط التفزع. 

 لتغذيح الزاجعح الوناسثح لوحتىي ا

 .الثزهجيح

 .الىسائظ الوتعذدج الوزاد تضوينها 

 أنواط االستجاتح 
 
 .استخذام تزناهج كىرس الب 

 .إدراج الىسائظ الوتعذدج في الشاشاخ 

 .تصوين األنشطح التفاعليح والتقىين 

  النهائيح افي صىرته الثزهجيحإنتاج 

 

 عرض النسخة األولٌة على مجموعة.
إجراء التعدٌالت الالزمة على النسخة 

 .للبرمجٌةاألولٌة 
 على عٌنة من المتعلمٌن. البرمجٌةتجرٌب 
فً ضوء نتائج التجرٌب  البرمجٌةتعدٌل 
 األولً.

 .للبرمجٌةإعداد الصورة النهائٌة 
 .البرمجٌةالدلٌل اإلرشادي الستخدام 
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 مرحلة اإلنتاج

التجرٌب مرحلة 

 والتقوٌم



 الفصل الثالث:
 في البرمجية التعميمي التحكم أساليب 

   :التعميمية البرمجيات في التعميمي أنواع التحكم ومن التعميمي لمتحكم تخضع البرمجية ذهى ان تالحظ انك فالبد نةيمع ةيبرمج متابعة عند
 Learner Control with اإلرشاد مع المتعمم ،  تحكم Learner Control  البرنامج ، تحكمLearner Controlالمتعمم  تحكم

Advisement ، الثالثة األساليب من بكل المقصود نوضح وسوف: 

 وناسبي الذي التتابع اري،واخت لمتعمم ويكفي الذي الزمن يحدد لكي الحق المتعمم إعطاء عني Learner Control : المتعمم تحكم - أ
 .الراجعة ةيالتغذ طمب في وتحكم إلى ،باإلضافة وتقدم ناسبي الذي باتيالتدر  كم دي،وتحد المحتوى دراسة أثناء

 المتعمم المفروض عمى باتيوكم التدر  المحتوى وتتابع التعمم زمن في البرنامج تحكم عنيي:   Learner Control البرنامج تحكم - ب

 .المصمم ايضعي رييمعا وفق وذلك ايتمقائ ةيالتغذ ميتقد وفي

 ، التعمم زمن تحديد في ةيالمتعمم الحر  إعطاء عنييو  Learner Control with Advisement : اإلرشاد مع المتعمم تحكم - ت
 اتييتوج إعطاء مع ،ولكن الراجعة ةيالتغذ طمب ةيبات، وحر يالتدر  من المناسب الكم ،وطمب لممحتوى األنسب التتابع اريواخت

رشادات  دي في دائما القرار بقىي ثي،بح اراتياالخت ذهى انسب عن المالحظات ويوتعط اراتيذه االختيب تتعمق لممتعمم ونصائح وا 
 .المتعمم
  ،مايمن كل فوائد أخذي ثيبح وتحكم المتعمم البرنامج تحكم نيب الوسط الحل فقط عتبري ال اإلرشاد مع المتعمم تحكم أسموب واستخدام

 خبرة عمى ةيالمبن واإلرشادات النصائح ميتقد مع واجاتيواحت وتناسب قدرات التي ةيفيبالك وتعمم إدارة في لممتعمم الحق عطيي ولكن

 .البرنامج تحكم في المتعمم عمى ايفرض من بدال ةيميالمادة التعم في مييالتعم المصمم

 تحكم أسموب تحت  -ايكم سيول–ا ييف التحكم تمي التي العناصر من متوسط عدد وضع وى ماتيالتصم أفضل فان التصور ذايل وطبقا

 .اإلرشاد مع المتعمم

 ىى :التعميمي في البرمجية تحكم تصميم الوىناك ثالثة اعتبارات ينبغي وضعيا في االعتبار عند 
 نوع التحكم وكمو . .1
 طريقة التحكم . .2
 وسيمة التحكم . .3

 

 نوع التحكم وكمو : .1

 أربع اتجاىات :ىناك بحوث في مجال تحكم المتعمم وليا 

 : أن المتعمم يمكنو التحكم في التتابع التعميمي واتخاذ القرارات الخاصة باختيار أنشطة تعممو بشكل أفضل .األول
: أن المتعممين ال يمكنيم دائمًا اتخاذ القرارات الصائبة، وأنو كمما زاد مستوى تحكم المتعممين كمما زادت معاناتيم، وأن تحكم  الثاني

المتعممين يمكن أن يكون مفيدا إذا زودنا المتعمم بالرجع الفوري بخصوص تقدمو في التعمم،وأن المتعممين ذوى القدرات العالية والذين 
 سابقة بمحتوى المادة يمكنيم التحكم في البرمجية بشكل أفضل . لدييم معرفة

 : النظرية البنائية تؤكد عمى ضرورة تزويد المتعمم بقدر أكبر من التحكم التعميمي . الثالث
أىميا ، بمعنى أن نسمح لممتعمم التحكم في نواحي معينة، وىذا يتوقف عمى عوامل : موقف وسط، يرى أن التحكم يكون ذكياً الرابع 

 طبيعة المحتوى، مستوى صعوبتو، تعقيده، وخصائص المتعممين، نوعية اإلستراتيجية، فمسفة التعميم . 
 
 االعتبارات الواجب مراعاتيا عند تصميم تحكم المتعمم : 

 أن يتحكم المتعمم في تتابع عرض المعمومات وفي سرعة السير أو الخطوة . .1

 تحت تحكم المتعمم، وال يستخدم التوقف الموقوت .أن التقدم لألمام يجب أن يكون دائمًا  .2



 أن يسمح لممتعمم بإجراء المراجعة، وذلك بالعودة إلى صفحات سابقة كمما أمكن ذلك. .3
 أن يسمح لممتعمم بالتوقف المؤقت عن دراسة البرمجية في مكان ما، والعودة مرة أخرى إلى نفس المكان . .4
مكانية تسريعيا أو إعادة عرضيا إذا أن يسمح لممتعمم بإمكانية توقف الصور وا .5 لرسومات المتحركة أو الصوت واستمرارىا وتكرارىا وا 

 ثانية. 21كانت أكثر من 
 أن تزداد درجة التحكم مع الكبار أكثر من الصغار . .6
 أن أعطاء المتعمم معمومات أولية كافية عن المحتوى يساعده في التحكيم . .7
 نصوص مكتوبة مع إيقونات، صور، رسومات ...الخ. أن يقدم التحكم بأكثر من طريقة مثالً  .8

 طريقة التحكم المستخدمة  .2

 . استخدام األزرار )المفاتيح( في النقر عمى كممات أو صور أو إيقونات 

 . االختيار من القوائم 
 . كتابة األوامر أو الضغط عمى مفاتيح األوامر 
  استخدام الكممات المعّممةHOT WORD والصور والروابط التشعبية .، وكذلك األيقونات 
 . استخدام شريط األدوات 

 صور التحكم التي توفرىا البرمجية : 
 اإلعالن عن خيارات أدوات التحكم في البرمجية وتعريف المتعمم طريقة االختيار.  .1

 التقدم لإلطار الالحق  والرجوع لإلطار السابق والقائمة الرئيسية.  .2
 االنتقال إلى التقويم الخاص بالموضوع الذي يدرسو.  .3
  التحكم في االنتقال إلى التقويم النيائي مباشرة. .4
 حرية الخروج من أي قسم من البرمجية ومن البرمجية بأكممو.  .5
 ظيور رسالة لمتأكيد عمى الخروج من البرمجية بنعم أو ال.  .6

 تحكم المتعمم في الصوت.  .7
 ائط البصرية. تحكم المتعمم في عرض الوس .8
 تحكم المتعمم في طمب المساعدة.  .9

عادة تشغيمو عند النقطة التي توقف عندىا.  .11  تحكم المتعمم في إيقاف البرمجية، وا 

 تحكم البرمجية في المتعمم : 
 : تـَـَدّخــ ل البرمجية في القـرارات التي يتخذىا المتعمم فـي حالة   

 .المتطمبات السابقةعدم تحقيـقو معيار األداء المقبول في  -1

 .كثرة أخطائو في التدريبات -2

 .اإلطارات األصعب عدم معـرفتو لمحتويات اإلطارات السيمة وانتقالو إلى  -3
 .مشكمة أخرى عدم معرفتو لإلجابة الصحيحة لممشكمة األولى وانتقالو إلى  -4

 .عـدم انتظاره لمتغذية الراجعة المتوقعة من البرمجية -5

  .حصولو عمى معيار األداء الـمقبول في االختبارعدم   -6
وليذا تقوم البرمجية بالتدخل وتقترح عمى المتعمم الرجوع إلى دراسة جزء معين حسب أخطائو وتمده بالتغذية الراجعة المناسبة وتقدم لو 

 اني منيا.المساعدة حسب نوع أخطائو وذلك بعد تشخيص نقاط الضعف عند المتعمم ومعرفة المشكالت التي يع
 
 



  :وسيمة التحكم  .3

 .ولمس الشاشة, لوحة المفاتيح, و Mouseالفأرة   ىي توجد ثالث أدوات أو وسائل لمتحكم
 : معايير تحقيق مستوى أفضل من  تحكم المتعمم في البرمجية مع االرشاد 

 "ةيميالتعم وتريالكومب برامج ة إلنتاجيالفن والمتطمبات ةيالتربو  رييالمعا تحديد" وبحث خالل من ( 1999 ) صالح جودت مصطفى قدم وقد

 :اإلرشاد مع البرمجيةفي  المتعمم تحكم من ديج مستوى قيلتحق ةيالتال األسس قدم
 مييما  البرمجية في التحرك من تمكني لكي لممتعمم ايإتاحت فضلي التي التحكم وأوج من  :البرمجية عبر التحرك: 

 مكان.  أي في البرمجية اءيإن أو ةيسيالرئ ةيالواج إلى البرمجية أقسام إلى قسم أي من الخروج 
 لممراجعة السابق لإلطار الرجوع .
 األنشطة بكل المرور دون ائييالن ميلمتقو  االنتقال في التحكم . 
 ةيميالتعم األنشطة في المتعمم تحكم:  

 المنطقي بالتتابع اإلخالل عدم بشرط أوال ايممارست في رغبي التي األنشطة أي المتعمم ايمن ختاري البرمجية ةيبدا في قائمة إتاحة 

ن.يالتمار  صعوبة مستوى في لمدرس التحكم

 األنشطة حول ةيإضاف نيوتمار  أمثمة طمب ةيإمكان  
 وكم اىأنجز  التي باألنشطة طةيخر  ريث تظيح البرمجية من وموقع عن تخبره القوائم ضمن فةيوظ البرمجية تتضمن ان فضلي 

 انتظاره. في مازال األنشطة من

 الذاتي خطوه حسب المتعمم ريس: 

 كما عابيواالست القراءة في نيالمتعمم نيالقدرات ب لتفاوت وذلك ةياالثرائ واإلطارات المعمومات إلطارات مسبقا وقت تحديد عدم 

 .اإلطار عن المتعمم انشغل إذا بفقدان التتابع سببي قد محدد بزمن اإلطار ربط ان

 محددة. ةيزمن بفترة اإلطار بربط ةيالعقم القدرات واختبارات األسئمة إطارات في سمحي

 مفتاح بضغط المتعمم قام إذا إال السابقة العناصر مسح عدم بشرط محددة ةيزمن بفترة اإلطار عناصر اريإظ ةيعمم بربط سمحي 

 صورة ريتظ ثواني عشر وبعد دييتم ريظي ثواني عشر وبعد العنوان ريظي ان مكني لمحذف فمثال

 آخر إطار إلى االنتقال في رغبة المتعمم من التأكد دون السابقة العناصر مسح نبغيي ال ولكن قيتعم ريظي ثواني عشر وبعد. 
 البرمجية في التحكم أدوات اراتيخ عن اإلعالن:  

 ريتش ان جبي ايممارست في رغبي التي األنشطة اختيار أو ةيبالبرمج وتقدم مسار في التحكم في الفرصة لممتعمم البرمجية حيتت عندما
 .المختمفة األنشطة نيب ايقيطر  عن ختاري لممتعمم ان مكني التي قةيالطر  إلى البرمجية

 عن رضا المتعمم لضمان المبرمج اييراعي ان جبي التي الجوانب البرمجية ئةييت في التحكم مثلي  :البرمجية ئةييت في التحكم 

ا:  يومن البرمجية

 وشدت رييتغ أو الصوت منع أو اريإظ 
 أمكن. ما الشاشة لون رييتغ 
 الكممة. من حرف أو مفتاح عمى الضغط أو بالفارة الرمز أو الممس مثل أنماط نيب التفاعل نمط اختيار 
 ن.أمك ما النص المكتوب في الخط حجم رييتغ 

 :المعايير العامة الستخدام التحكم في برمجيات الوسائط المتعددة 
 :ايمراعات نبغييم يالتعم مجال في المتعددة الوسائط اتيبرمج ميتصم عند العامة رييبعض المعا 2000) عزمي) وضع

اإلرشاد. مع المتعمم تحكم تحت عرض اإلطار زمن وضع .1

 .المتعمم تحكم تحت المحتوى تتابع وضع .2
البرنامج. تحكم تحت بيالتدر  محاوالت عدد وضع .3



اإلرشاد. مع المتعمم تحكم تحت الراجعة ةيالتغذ ميتقد وضع .4

 .المتعمم تحكم تحت الراجعة ةيالتغذ ميتقد وضع تجنب .5

 الفصل الرابع 
  التعميمية البرمجيةفي  التفالية

 ايإن كما ماىإثر  وبقاء والتعمم ميمجال التعم في والناجحة ثةيالحد الوسائل من ايتجعم مةيم بخصائص المتعددة الوسائط اتيبرمج زيتتم
 البرمجية تكون وحتى ، البرمجية مع المتعمم تفاعل في تتمثل ذه الخصائصى امىو  لمتعمم ميقيوتشو  نيالمتعمم ةيدافع ادةيز  إلى تؤدي

 دل البرمجيةفي  التفاعل زاد كمما إذ اسيمق عتبري ذايف المتعمم مع التفاعل من قدر اكبر تتضمن ان البد دةيقة جيبطر  مصممة ةيميالتعم

 تتمكن حتى ايميتصم رييومعا اتيالبرمج عمى خصائص التعرف من المعمم زيعز  البد ،لذلك ةيميالتعم ايوفائدت ايميتصم كفاءة عمى ذلك

صدار ايميتقو  من  . ةيميا التعميتيفاعم مدى عمى الحكم وا 

 واجيات التفاعل مع المتعمم 
 من المتعمم عيستطيو  ةيميالتعم البرمجيةخالل  من وتريالكومب شاشة عمى عرضي ما كل" ايبأن المستخدم مع التفاعل اتيواج فيتعر  مكني

 "ايميوتعم ايفن البرمجية كفاءة زادت المستخدم مع زاد التفاعل زادت ،وكمما بتفاعل البرمجية مع تعاملي ان وخالل
 التفاعمية : 

  الوسائط في حياتنا اليومية، التفاعمية ليست فكرة جديدة مع إنيا عادة تنسب إلى الكمبيوتر، فنحن نتفاعل مع أشكال عديدة من
فعندما تتفحص الصفحة األولى من الجريدة وتختار المقاالت التي تريد قراءتيا فأنت إذن تتفاعل معيا، وعندما تسجل برنامجًا 

ية عادة تمفزيونيًا يذاع في وقت محدد وتشاىده فيما بعد فأنت تستخدم التكنولوجيا التي تتيح لك التفاعل مع التمفزيون لكن التفاعم
 تنسب إلى الكمبيوتر لما لو من ميزات في التخزين والعرض والبح في كميات كبيرة جدًا من المعمومات.

  وتعد التفاعمية ىي الميزة األساسية في تقنية الوسائط المتعددة، حيث تتسم أغمب تطبيقات الوسائط المتعددة بالتفاعل، والذي يجعل
وكيفية تسمسميا بدءًا من االستسالم لتسمسل أحداث البرنامج فتسير المعمومات في اتجاىين المستخدم ىو المتحكم بمجرى األحداث 

من البرنامج إلى المستخدم ومن المستخدم إلى البرنامج، وبالتالي يمكن لبرامج الوسائط المتعددة أن تكون أقوى وسيمة إلعداد 
ر، وحاليًا أصبحت الوسائط المتعددة التفاعمية ىي الصيغة الشائعة البرامج التعميمية، وبرامج استعراض المعمومات وتبادل األفكا

 ولم يعد ىناك وسائط متعددة دون تفاعمية.
  وىناك العديد من الوسائل المتجددة والمتطورة التي تقدميا أدوات تأليف الوسائط المتعددة لمساعدة المصمم في تقديم أنماط جديدة

 عامل مع برامج الوسائط المتعددة وتتيح لو قدر كبير من التفاعل مع ىذه البرامج.ومتجددة دائمًا تمكن المستخدم من الت
 :ماىية التفاعمية 
  يعتبر التفاعل بين المتعمم والمعمم وبين المتعممين أنفسيم داخل حجرات الدراسة من أكثر الموضوعات التي استحوذت عمى اىتما

دافعية المتعمم وتحسين نواتج التعمم عن طريق تحقيق العديد من مستويات التربويين حيث أكدة األبحاث عمى أىميتو في إثارة 
 األىداف.

  تعني التفاعمية في العممية التعميمية قيام المتعمم بمشاركة نشطة في عممية التعمم في صورة استجابات نحو مصدر التعمم مما
 يؤدي إلى االستمرار في عممية التعمم.

  تجاوب المتعمم مع برنامج الكمبيوتر حيث يسير المتعمم وفق خطوه الذاتي واختيار المسار الذي يناسب كما تعني التفاعمية أيضًا
 اىتمامو وحاجاتو.

  وفي تعريف آخر نجد أنيا تعني الحوار بين طرفي الموقف التعميمي المتعمم والبرنامج من خالل واجية االستخدام التي يجب أن
 فيبحر في العرض ليكتشف ويصل لممعمومات التي يريدىا.تكون سيمة وتجذب انتباه المستخدم 

 .كما تعرف عمى أنيا العممية التي تحدث بين المتعمم وبيئة التعمم، والتي يأخذ فيو المتعمم دورًا أكثر ايجابية 



لمادة ومما سبق نجد أن التفاعمية تسمح لممتعمم بدرجة من الحرية والمرونة حيث يتحكم المتعمم في معدل عرض محتوى ا
 المعروضة ليختار منيا ما يناسبو ويبحر في العرض بحريتو بطرق متعددة ويكون لديو قدر كبير من التحكم في البرمجية التعميمية

 تصميم التفاعل  : 
إن خاصية التفاعمية ىي التي تميز برامج الكمبيوتر ويتم في ىذه الخطوة تحديد أدوات التفاعل وأنماطو ومستوياتو، وحجم كل منيا 

وأساليب تنفيذىا ، كما تتضمن تحديد خريطة المفاىيم وتحديد خريطة السير في البرمجية وتصميم واجية التفاعل، وتعبر ىذه الخطوة في 
 نية تحكم المتعمم وتحكم البرمجية، من خالل تصميم الشاشات واإلطارات المناسبة لمبرمجية . مضمونيا عن إمكا

  أنماط التفاعل في البرمجية: 

ي ىح يق لوحة المفاتيات بعد أن كانت الكتابة عن طر يا الوسائط المتعددة أنماط مختمفة من التفاعل المستخدم مع البرمجيأتاحت تكنولوج
 .وإدخال المتعمم الستجابات قة الشائعة فييالطر 

طمق يوقد  البرمجيةرات المختمفة في يلممث وعن استجابات لمتعبيرلممتعمم  البرمجيةا يحيالطرق والوسائل التي تت : قصد بأنماط التفاعليو 
ق ية عن طر يميالتعم البرمجيةمكن لممتعمم التفاعل مع ي دالتفاعل قد تتعدى نمط استجابة فقا البعض أنماط االستجابة إال أن صور ييعم

 ة:ينمط أو أكثر من األنماط التال
 ام يأزرار تفاعل محددة الم : النقر عمى زر عمى الشاشة :أوالً 

مثل المثمث تكون االستجابة بالنقر عمى ية الحادة في شكل يالزاو  تحديدمثال لو طمب من المتعمم  : عمى النقاط النشطة النقر :اً يثان
 ة الحادة عمى الشاشة.يتمثل الزاو النقطة التي 

 .وصورة الطائر تسمع صوتور وبالنقر عمى ي: مثال لو وضعت صور ألنواع مختمفة من الط عمى العناصر النشطة النقر ثالثا:
ا معا كما يلمجموعة من القوائم حتى ال تعرض المعمومات كم البرمجية: تقسم الموضوعات في  ار من قائمة منسدلةياالخت : رابعاً 

 .حدث في الكتابي
 .ارة السحب واإلسقاط بواسطة الفارةيق استخدام ميعن طر  : نقل عنصر من مكان إلى آخر:خامساً 
 حي: ضغط مفتاح من لوحة المفاتسادساً 
 المتعمم مع التفاعل عمى تحرص أن التعميمية البرمجيات في الضروري من(  حيإدخال نص عبر لوحة المفات االستجابة النصية ) :سابعاً 

 ثيبح ،البرمجيةمن  وتعمم مدى ديلتحد سؤال عمى بيجي قد ،أو وميتقد تم لجزء وميف مدى توضح نةيمع المتعمم كممة دخلي بأن وذلك
 .االستجابة ذهى عمى بناء الراجعة ةيالتغذ ول وتقدم المتعمم ايدخمي التي االستجابة عمى البرمجية تضبط

ذا تونس؟ دولة اييف تقع التي القارة يى ما لممتعمم سؤال البرمجية أعطت لو مثال  وتريالكومب ايستقبمي التي حةيالصح أن اإلجابة افترضنا وا 

 نيب المسافة نسي ربما أو األلف بكسر " ايقيإفر  قارة" كتب أو مزةيال بدون "ايقيافر  قارة"اإلجابة  كتب المتعمم ان ،ولنفرض "ايقيأفر  قارة" يى
 حساس بشكل الحروف قبلي عمى ان مصمم وتريالكومب ولكن حيصح اإلجابة االحتماالت كل في قارة كممة بدون "ايقيأفر " كتب ن أويالكممت

 معالج من لممصمم البد لذلك "ايقيأفر  قارة" عن تختمف قارة بدون ايقيوكممة أفر  موزةيالم ريغ األلف عن عنده تختمف موزةيالم فاأللف جدا

ما ، والمتعمم البرمجية نيب التفاعل مغيي وألن صالح ريغ ذاىو  ةيالنص المتعمم استجاباتم يبتحج إما ةيالقض ذهى  آخر أسموب ستخدميأن  وا 

ما، والخطأ الصواب أسئمة أو من متعدد ارياالخت أسئمة مثل حيالمفات لوحة من الحروف إدخال عن دايبع لالستجابة  البرمجية نطور أن وا 

 البرمجية ميتصم عند ايطيتنش تمي الخصائص ذهىو  ذه المعضمةى مع لمتعامل صايخص وضعت خصائص وب فيتأل نظام باستخدام وذلك

 من ايتوقعي التي االستجابات مع تفقي ما اينيب من المصمم ختاريو  ة،يالنص المتعمم م استجابةييتق عمى الخصائص ذهى تعمل ثيبح

 :الخصائص ذهى المتعمم ومن

 اىوتتجاوز  مايمن طيخم أو السمول الحروف مع تايكاب المكتوبة الحروف تساوي ثيبح ةيز ياالنجم المغة في تاليالكاب الحروف مالىإ 
 .اإلجابة نفس اىوتعتبر  البرمجية



 كاستجابات المتعمم استجابات تقارن البرمجية فدائما المتعمم ايدخمي التي المسافات كل لىتجا عمى تعمل يىو : المسافات كل مالىإ 

 أو واحدة كممة ايكأن ايكم لالستجابة وتنظر المسافات كل لىتجا تعمل عمى أو مسافات أي مالىإ مع أخرى بعد كممة متوقعة

 .الحروف المتصمة من مجموعة

 طرابمس المطموبة االستجابة كانت لو فمثال داع بدون المتعمم ايكتبي قد التي ميالترق عالمات لىتجا : الزائدة ميالترق عالمات مالىإ( 

 .ميالترق مالىإ من البد لذلك خاطئة االستجابة الفاصمة ستعتبر بوضع( ايبيل , المتعمم )طرابمس وكتب (ايبيل

 أو ا(يقيإفر ) السابق المثال في كما المتعمم كتب فإذا لممتعمم استجابة أي في وريبالظ الزائدة لمكممات سمحي :الزائدة الكممات مالىإ 

 . الكممات الزائدة مالىبإ حةيصح االستجابة اعتبار تمي ا(يقيإفر  )قارة

 الكممات نفس تحمل االستجابة كانت إذا المتوقعة باالستجابة ايكافئيو  المتعمم استجابة قبول عمى عملي ثيبح :الكممات بيترت مالىإ 

 . ر مرتبةيغ كانت وان حتى المتوقعة االستجابة في الموجودة

 :مستويات التفاعمية في برمجيات الوسائط المتعددة 
تشير مستويات التفاعمية ببرمجيات الوسائط المتعددة إلى مستوى أو مقدار الحرية الذي يسمح بو لممتعمم ويستطيع من خاللو التحكم 
بالبرمجية التعميمة ولذلك تعددت مستويات التفاعمية ببرامج الوسائط المتعددة فقد يكون ىناك مستوى عالي من التفاعمية ببرمجيات 

 أو قد يكون مستوى التفاعمية متوسط أو مستوى منخفض وسوف نتناول ىذه المستويات فيما يمي: الوسائط المتعددة
 :المستوى األول 

في ىذا المستوى يقوم المتعمم بتمقي ومشاىدة مكونات برمجية الوسائط المتعددة دون أي تأثير منو أو تدخل في تتابع العرض ويعتبر ىذا 
 في الحقيقة ال يوجد أي تفاعمية.المستوى مستوى صفر من التفاعمية، 

 : المستوى الثاني 
في ىذا المستوى يمكن لممتعمم بقدر ضئيل من التحكم في عناصر برمجية الوسائط المتعددة وذلك من خالل النقر عمى صورة او أحد 

يستطيع التحكم بمكونات برمجية  الروابط النصية أو النقر عمى أحد اإلطارات، وفي ىذا المستوى يظل المتعمم عند مستوى المشاىدة وال
 الوسائط المتعددة.

 :المستوى الثالث 
في ىذا المستوى يشعر المتعمم أنو المتحكم في برمجية الوسائط المتعددة حيث يتم تفاعل المتعمم مع الكمبيوتر وتبادل التحكم في العرض 

 بين المستخدم والكمبيوتر.
طي المتعمم الدافعية لمتعمم وذلك ألن األفراد يتعممون عندما تكون لدييم الدافعية لمتعمم ويعتبر ىذا المستوى من التفاعمية ىام حيث يع

 والتعمم الفّعال ىو الذي يقوم عمى أساس دافعية المتعممين وحاجاتيم ويشبع رغباتيم.
 :المستوى الرابع 

لألحداث حيث يسمح لو باإلبحار حسب رغبتو وكتابة ىذا المستوى من التفاعمية يسمح لممتعمم بتوليد عروض جديدة أو تقديم إضافات 
عادة ترتيب مكونات الوسائط المتعددة أي يقوم المتعمم ببناء العرض أو التسمسل الذي يريده مما لديو من مكونات الوسائط  النصوص وا 

 المتعددة.
 :مقومات التفاعمية 
 بطريقة فورية بمجرد النقر عمى الفأرة أو الضغط عمى مفاتيح  والمقصود بيا االستجابة لمدخالت االمتعمم :فورية االستجابة

 لوحة المفاتيح واستجابة تعني الفعل الذي يتم من خالل البرمجية بناء عمى مدخالت المتعمم.
 يد وتعني السماح لممتعمم االنتقال ألي جزء من أجزاء البرجية يريده دون أن يتق :الوصول لممعمومات دون االلتزام بتتابع معين

باستعراض البرمجية من أوليا آلخرىا ويتم ذلك من خالل القائمة الرئيسية لمحتويات البرمجية أو قائمة المحتويات أو غيره من 
 األساليب التي تتيح الوصول لممعمومات دون تقيد.



 متعمم أن يختار ما يناسب ويقصد بالمرونة حرية الوصول لممعمومات دون قيد وتتوفر المرونة عندما تتيح البرمجية لم :المرونة
 احتياجاتو واىتماماتو حسب قدراتو واستعداداتو وسرعتو الذاتية في التعمم.

 ىو تزويد المتعممين بمعمومات كافية حول ما يؤدونو من استجابات وكيفية أدائيم ليا فيؤكد  التغذية الراجعة :التغذية الراجعة
حيث يوفر الرجع المعمومات التي تتعمق بنجاح المتعمم قدميم في التعمم، ء ويخبرىم بمدى تالفيم الصحيح ويوضح ليم األخطا

 أو فشمو في تحقيق اليدف فيو يعزز االستجابة الصحيحة ويصحح الخاطئة مما يؤدي إلى تعزيز التعمم.
 :المتعددة. كمما زادت الخيارات التي يتفاعل معيا المتعمم كمما زاد التفاعل بين المتعمم وبرمجية الوسائط الخيارات 
 ال بد أن يكون ىناك اتصال ثنائي االتجاه بين المتعمم والكمبيوتر وأال يشعر المتعمم أنو ال أحد معو وىو  :اتصال ثنائي االتجاه

 يتعمم من خالل البرمجية، ولذلك يجب أن يكون ىناك رد فعل من البرمجية لكل فعل يقوم بو المتعمم.
 دار الذي يفصل بين تتابع وآخر ألن التفاعل يقل إذا لم يتمكن المتعمم من التفكير فيما أي مق :إتاحة الفواصل بين التتابعات

 يمر بو من خبرة.
 :االعتبارات العامة لتصميم واجيات التفاعل مع المتعمم 

 ناكى كان إذا وان بمعني ، المعقد سيول ، طيالبس ميالتصم ذات الشاشات دائما تفضل اتيالواج ذهى ميتصم عند وان وتعني : البساطة .1

 . األبسط ،اختر معقد واألخر طيما بسىأحد الشاشة ميلتصم نينموذج نيب دائم اختيار

 عن البحث بعكس ئاً يش المصمم تكمف لن ايأن ماىاإلجراء أوال ذاى من قائدتان ناكىو  : الفارغة المساحات من كاف قدر إتاحة .2

 ذهيف اإلطار ، عمي أو ، بالشاشة الموجودة العناصر باقي ووضوح إبراز عمي تعمل ايأن ماييالفراغات، وثان ذهى لممئ أخري عناصر

 . ايفتوضح العناصر ذهيب طيتح التي زيكالبراو  تعمل الفراغات

 المنتظمة، وشب أو المنتظمة عاتيوالتوز  ، الفراغات وداخل اإلطار عمي العناصر عيتوز  قةيبطر  االتزان تعمقيو  : اإلطار عناصر اتزان .3

 بل إلحداث االتزان تكفي ؛ال الشاشة مركز حول التماثل أو الشاشة بمركز المار الراسي أو المحور األفقي حول التماثل تعني والتي

 األفقي المحور حول العناصر تتماثل األولى ففي الشاشة والتماثل الوحدة عمي مثاالً  عطيي التالي والشكل الوحدة مبدأ مراعاة جبي

 ، قواعد التماثل كل توجد ةيالثان الشاشة في نمايب ، متنافرة ايوكأن وتبدو ، معاً  متحدة ريوغ ا مبعثرةييف العناصر تبدو ولكن والراسي
  معاً  متجاورة وتنتظم األشكال تتقارب ثيح ؛ الوحدة مبدأ اييإل ضافي ولكن

 
  ووتتج ، بالضبط ايوسط في وى لمشاشة البصري المركز : الشاشة مركز حول ميالتصم .4

أعمي  أو ، سارايو  نايمي سواء الجوانب إلي تتحرك ثم ومن المركز ةيناح تمقائي بشكل نيالع
مركز  من ةيبدا الشاشة عمي المعروضة العناصر ميتنظ نبغيي وأن عنيي ذاىو  ، أسفل أو

 األربعة. المتعامدة اتىاالتجا في الجوانب إلي الشاشة
 ساراي والمتج األفقي ميفالس ، البرمجية مع تفاعلي لكي المتعمم لدى المألوفة العناصر استخدام فضلي : المألوفة العناصر استخدام .5

 والرموز األشكال نفس تيتثب إلي باإلضافة ذاى ، كذاىو  ، السابقة الصفحة عنيينًا يمي والمتج األفقي ميوالس ، ةيالتال الصفحة عنيي

 ذهى ميتصم في رتبط باالتساقي ذاىو  ،المختمفة الشاشات عبر المكان نفس في ايووضع بل ، البرنامج نفس المستخدمة داخل

 . البرنامج نفس خالل مألوفة وأشكال رموز ويلد التي تكون المدركات بعض نيتكو  عمي المتعمم ومساعدة ، الشاشات

 رسوم إلي وميتحو  مكني ما كل وبالتالي ،  النصوص المكتوبة استخدام مقابل في وذلك : والمصورة المرسومة العناصر عمي التركيز .6

 . وجمل وكممات حروف صورة في وعن ريالتعب من بدالً  فوراً  وميجب تحو ي وفان ، ةيطيوتخط ةيندسى وأشكال وصور



 نفس في الوسائط من متكاممة عرض مجموعة حالة في ديمف ذاىو  ، متجاورة نوافذ عدة إلي اإلطار ميتقس عنيي ذاىو  : النوافذ تعدد .7

 ونافذة ، المكتوب النص ايخالل من عرضي نافذة إلي المعمومات عرض كل إطارات في تمقائي وبشكل اإلطار ميتقس تمي فقد ، الوقت

تعرض  الشاشة أسفل أفقي طيصورة شر  عمي زيح إلي باإلضافة ، ويديالف لقطات وربما الثابتة والرسوم الصور ايخالل تعرض من
 . التفاعل أزرار كل بداخمو

طارات ميلتقد إطارات ناكيف :ايمن الغرض حسب اإلطارات تختمف : اإلطارات تعدد .8  ميلتقد وأخرى الراجعة، ةيالتغذ ميلتقد األسئمة، وا 
 .اإلطارات ذهى من نوع كل ميلتصم شكل عمي االتفاق جبي وان والواقع .ا ىر يوغ ، لممساعدة واخرى ، المعمومات

المثال  ليسب فعمي ، فةيوظ لكل مساحة محددة تحديد من البد وأن بمعني ، ايفيوظ اإلطار ميتقس من البد : وظيفيا اإلطار تقسيم .9
 مساحة تحديد أو ، البرنامج مع المتعمم ايمن خالل تعاملي التي التحكم أزرار ايب ا توضعيأفق الشاشة أسفل ةيطيشر  مساحة تحديد

 الشاشة مساحة ربع نافذة تساوى تحديد أو ، المكتوبة لوضع النصوص الشاشة من منياأل الجانب الشاشة في نصف تساوى مةيمستط

 . والرسوم ا لعرض الصورىسار ي وفي
 العناصر فيتصن يىو  امةى ةيبخاص رتبطي ذاىو  : المتماثمة العناصر تجميع .11

 نبغيي فمثال ، تجزأي ال ككل اً يبصر  ايمع التعامل تمي حتى ، الشاشة عمي المعروضة

 وبالتالي ، الشاشة أرجاء كل في ايبعثرت تمي وال معا والتفاعل أزرار التحكم عيتجم

 ، ةيلمبرمج االستجابة اييف دير ي مرة كل في المنطقة ذهى إلي ن المتعمميع وتتج سوف
 . ايمع والتفاعل

 مراعاة من بد فال الشاشة ميتصم عند : العين حركة مع اإلطار محتويات تجميع .11

 ساراي وتتج ثم الشاشة نيمي اعمي إلى أوال وتتج نيفالع ، الشاشة مسح في نيالع حركة

 ميتنظ تمي وبالتالي (ةيز يلمغة االنجم بالنسبة حيصح والعكس  ةيالعرب بالمغة مكتوبا نصا تقرا كانت لو كما(  إلى األسفل بطيت ثم
 . الحركة ذهيل تبعاً  اىعناصر  بيوترت الشاشة

 بل الكتاب كصفحة واحدة مرة تعرض ال ايأن في المطبوع الكتاب عن ةيميالتعم البرمجية إطارات تختمف : عرض اإلطارات في التدرج .12

اإلطار  رييتغ عند وحتى ، ةيايالن في كتملي حتى اإلطار مكونات عرض تواليي ثيًا وبحيجيتدر  اإلطار ذاى اتيمحتو  عرض مكني
 وحذف قيطر  عن أو ، تباعاً  ومكونات ق حذفيطر  عن سواء اً يجيتدر  وحذف مكني بل ، واحده مره بالكامل ومسح الضروري من سيفم

 ة.يجيتدر  مسح مؤثرات قيطر  عن ولكن بالكامل

 نبغيي ثي،وبح ايميتنظ تمي التي المعمومات  من ريكب كم عمي المتعددة الوسائط اتيبرمج وتحتوي : التفاعل إلحداث القوائم استخدام .13

 ، حيالمفات لوحة في مفتاح عمي الضغط ، الفأرة زر عمي الضغط : ةيالتال بياألسال بأحد البرمجية ذهى داخل تحركي ان المتعمم عمي
 المتعمم ايب تعاملي التي الطرق أوضح و ليأس من Menus  "القوائم " وتعتبر. لممس الحساسة الشاشات حالة في الشاشة أو لمس

 حيالمفات لوحة أو الفأرة قيطر  عن المتعمم ايمع تعامليو  وتر يالكومب اتيبرمج مع

 القوائم تصميم معايير: 

 األوامر نمخص أن نبغيي،ف م القوائميلتصم المستخدمة المبادئ مىأ من عتبري المبدأ ذاىو  : القائمة داخل المستخدمة األوامر تمخيص .1

 ذهى " جممة من أوضح " البرنامج ةياين " فجممة ، المقصود اإلخالل بالمعني عدم مع ممكن حد أقصى إلى القوائم داخل المستخدمة

 ." ةيالتال لمصفحة لالنتقال الزر ذاى اضغط " جممة من أحسن " استمر "وكممة  ، " البرنامج ةياين يى
 قائمة إلى اييف عنصر أي تفرعية يسيرئ اتيمحتو  قائمة ناكى فإذا كانت  :متتاليين مستويين عن القوائم مستويات تزيد أال يجب .2

 المتعمم معرفة عدم احتمال ادةيز  عمي عملي سوف ذاى الن ، نييمتتال نييمستو  عن التفرع اتيمستو  ديتز  أال جبيف ، وب خاصة ةيفرع

 .أخري ةيجزئ إلى ايمن لالنطالق ةيالبدا نقطة إلى لموصول راً يكث تخبطي سوف وبالتالي ةيسيلمقائمة الرئ الرجوع ةيفيلك

 التي بياألسال إضافة من فالبد ، ةيفرع قوائم استخدام عند:البرمجية من الخروج وأساليب الرئيسية لمقائمة العودة أساليب وضع .3

أن  نبغيي كما(األول الشكل) األساسي سويتالم إلى الفرعي المستوي من االنتقال عنيي بما مرة أخري ةيسيالرئ لمقائمة العودة ايب مكني



 لحظة أي في البرمجية من أسموب لمخروج: نيأسموب إلى تنقسم يىو  البرمجية من الخروج من وتمكن لممتعمم واضحة بيأسال توضع

 البرمجية اءيإن من المتعمم تمكني لكي وذلك ةيالفرع القوائم وداخل ةيسيالقائمة الرئ داخل البرمجية من لمخروج أمر وضع عنيي ذاىو 

 ) فقط ةيسيالقائمة الرئ خالل من البرمجية من بالخروج لممتعمم سمحي ان أو البرامج، من موضوع أي وفي ا ،ىدير ي التي المحظة في

 العودة بعد فقط الخروج عيستطي ولكنة ، ةيالفرع لمقوائم واستخدام أثناء البرمجية من خرجي ان المتعمم عيستطي ال ذايوب ،( الثاني الشكل

 الثاني األسموب استخدام كان إذا إال ، لحظة أي عند بالخروج لممتعمم سمحي الذي األول استخدام األسموب فضليو  ، ةيسيالرئ لمقائمة
 محددة. ةيبيتجر  ألغراض

 ييف مةيالمستد القوائمىي القوائم المستديمة والمؤقتة، أما  القوائم من نوعان ناكى : والمؤقتة المستديمة لمقوائم الواعي االستخدام .4
 توضع ان مكنيف ، نشطة دائما تبقي ايألن لحظة في أي يستخدميا ان المتعمم عيستطيو  ، وبأكمم البرنامج خالل منشطة تبقي التي

ي يف المؤقتة القوائم ،أما لحظة أي في البرمجية من خرجيل المتعمم دي متناول في تكون ثيوبح البرمجية من الخروج أمر ايبداخم قائمة
 مصمم عمي الموضوع ذاى تحديدتوقف يو  أخرى عيمواض في اياستخدام مكني وال البرمجية داخل عيالمواض بعض فقد منشطة تكون

 ان وحتى خافت وولكن موجودا القائمة عنوان بقيي أو الشاشة عمي ًا منيائين القائمة عنوان ختفيي منشطة ريغ تكون وعندما البرمجية

عن  المؤقتة القوائم أو مةيالمستد القوائم ختاري ان المتعددة الوسائط برامج مصمم عمي نبغيي ذايب وليستجيفمن  اييعم المتعمم ضغط
 عندئذ نبغييف لحظة أي في األوامر لممتعمم من مجموعة أو أمر إتاحة وى دفيال كان فإذا ميالتصم إثناء وواضح محدد دفي،وب ةيدرا

 طبقاً  محددة شروط تحت أو محدد وقت في األوامر من وأو مجموع أمر إتاحة وى دفيال كان إذا أما ، مةيالمستد القوائم استخدام

 . المؤقتة القوائم استخدام عندئذ نبغييف المتعمم ايب مري ان نبغيي نةيمع لظروف

 المتعددة الوسائط اتيبرمج في التفاعل أزرار  
 أن نوظف ضايأ مكنناي ةيالحال فيالتأل أنظمة وفي ، اييعم الضغط عند محددة وظائف تؤدي اءيأو أش عناصر عن عبارة يى األزرار نإ

 عمي أو مرسوم ندسيى شكل أو مكتوب نص نضغط عمي أن مثال مكننايف محددة فةيوظ ألداء اييعم الضغط مكني التي اءياألش بعض

 . نيمع حدث إلى ؤديي فسوف ذه األفعالى من فعل وأي ، رسم عمي أو صورة
 ولذلك دهيتر  ما كل لك توفر ال قد انيأغمب األح في ايولكن ويعم تعمل الذي فيالتأل برنامج في بالفعل ومصمم أزرار ناكى أن تجد وقد

 .خاصة لبرامجك األزرار ميلتصم مضطراً  نفسك تجد قد فانك
 :ميي كما التفاعل أزرار استخدام عند ايمراعات الواجب رييبعض المعا ناكىو 

 التفاعل أزرار استخدام معايير : 

 أو األزرار ذهى عمي لمكتابة ايالتي استخدم الخطوط أن تتأكد أن جبي : المستخدمين أجيزة عمي الكتابة خطوط وجود من التأكد .1

ال ، بعد مايف البرمجية ذهى مستخدمي زةيأج موجودة عمي تكون ان جبي ، موضع أي في البرنامج بداخل حتى  تحدث سوف وا 

 أو ، أحسن األحوال في ذهىو  نيالمستخدم ؤالءى زةيأج داخل موجودة ةيمتشاب خطوط اقرب إلي ذه الخطوطى رييبتغ خاصة مشكالت

 احتمال زدادي ثيبح ، االستخدام شائعة خطوط استخدام وى والحل. نادرة أحوال في حدثي سوف ذاىو  اإلطالق عمي البرمجية تعمل ال

 ممكنة. درجة أقصي ن إلييالمستخدم زةيأج عمي اىوجود

 أو النص أو الكممة ذاى طيتم توسي ان نبغيي األزرار احد داخل لمكتابة الخطوط احد اختيار عند : األزرار داخل الكممات توسيط .2

 ذاى إطار حواف من حافة أي ممسي ال ثيالنص وبح ذاى فارغة حول مساحة وجود عمي تحافظ ثيبح الزر ذاى منتصف في الجممة

 . الزر

 امتداد عمي الموضع نفس في ؛البرمجيةمع  ايخالل من المتعمم تعاملي التي األزرار مجموعة وضع جبي : األزرار موضوع تثبيت .3

 " زر موضع من ريغي سوف ويعم وبناء ازدحمت قد نةيمع شاشة ن انيالمصمم بعض رىي فقد ، الشاشات كل وداخل البرمجية

 الشاشات ر فييستظ التي األزرار كل موضع تحديد ةيالبدا منذ ،وجب صمحي ال األسموب ذاى ، كذاىو  ، ساراً يومرة  ناً يمي مرة " استمر

. 



 األزرار كافة وضع تمي ، أسفل الشاشة أفقي ليمستط طيشر  تحديد ةيالبدا منذ فضلي : أفقي شرطي امتداد في األزرار تجميع .4

 وموضع في ريظي ثيوبح ، فارغا الشاشات إحدى في وتم استخدامي ال زر أي بمكان حتفظي ثيوبح ، ويعم البرمجية في المستخدمة
 . ويإل اجيلالحت تبعا ، بعد مايف

 تناسبي ثيبح ايوحجم ايموضوع جب ضبطي ، الشاشة عمي ايموضع ديوتحد األزرار ميتصم عند : األزرار بين كافية مساحات ترك .5

 فقد ايبعض من األزرار تقاربت فإذا ، اينيب الفارغة المساحات حجم مع ضاً يتناسب أيو  ، اييعم المكتوبة الكممات أو الكممة حجم مع

 اريإلي االخت لموصول مناسب بشكل ايكيتحر  وعدم الفأرة في المتعمم تحكم لعدم جةينت المتعمم جانب خطأ من زر اختيار تمي

 .المطموب

 : معايير التوظيف التربوي ألنماط التفاعل مع المتعمم 
 :ةيالتال النقاط ا فيينجمم المتعمم مع لمتفاعل التربوي فيلمتوظ رييبعض المعا 1999 جودت صالح مصطفى حدد لقد

 بالتفاعل اميلمق وأفضل ليأس قةيطر  ناكىل ى تساؤل طرح المكتوبة المدخالن أسموب إلى المجوء قبل ثيح :اإلمكان قدر الكتابة تجنب .1

 .نيالمبتدئ خصوصا حيالمفات لوحة في استخدام نيمتمرس ريغ نيالمتعمم معظم الن المتعمم مع

 تحديد بأدوات مزودة ريغ مةيقد  Trackزةيأج عمى تعمل قد ايأن مراعاة من البد اتيالبرمج ميتصم عند: تحديد أدوات وجود عدم .2

 أو الفارة مثل أخرى تحديد أداة استخدام البرمجية حيتت ان البد لذلك Ballالمسار  كرة أو الممس شاشة أو الضوئي القمم مثل ثةيالحد

  .حيالمفات لوحة باستخدام

 من أكثر نيب االنتقال الن ميثم األس الفارة ثم المكتوبة المدخالت كاستخدام اإلطار : نفس في التفاعل أنماط بين الجمع تجنب .3

  .االتساق مبدأ تعارض معيو  لممتعمم مشتت عدي لالستجابة أسموب

 
 : التكاممية 

 متكاممة الوسائط ىذه تكون ثي،بح أو الشاشة اإلطار نفس في نيطيوس من أكثر استخدام: المتعددة الوسائط اتيبرمج في ةيبالتكامم قصدي

 :المثال ليسب عمى منيا رييمعا بعدة الوسائط رتبط دمجيو  البرمجية من اليدف قيلتحق التفاعل واجيات في

 نافذة في متحركة عرض رسوم في الحال ىو ،كما نفسو اإلطار في بالزمن نيمرتبطت نيتيبصر  نيمتيوس جمع إطالقا نبغيي ال 

 .الوقت نفس في مجاورة نافذة في ويديف وعرض مقطع

 وذلك مقروء سيول مسموع قيتعم استخدام من البد نةيمع ميارة أو نيمع مفيوم حيلتوض متتابعة متحركة صور استخدام عند 

 .نفسو لمتابعة الموضوع المتعمم لدى متكامل بشكل الحواس الستخدام

 مسموع.  قيتعم ىناك كني لم إذا ةيقيموس ةيبخمف المتحركة الصور من ةيمتتال مجموعة ربط مكني 

 الوقت. نفس في ةيقيالموس ةيوالخمف ةيقيالموس المؤثرات تستخدم ال  

 خافتة. ةيقيالموس ةيوالخمف واضح قيالتعم كوني أن فالبد ةيقيموس ةيخمف مع مسموع قيتعم استخدم إذا 

 قيالتعم ةينيا حتى االنتظار وعدم الشاشة من لمخروج مةيوس توفر من فالبد المكتوب لمنص مصاحب صوتي قيتعم ىناك كان إذا 
 مع نةيمع صورة عمى الصوتي قيالتعم توافقي أن من ق الصوتي البديالتعم من أسرع المتعمم قراءة سرعة تكون الصوتي، فقد

 الموضوع. متابعة في الحواس تتكامل حتى الصورة ظيور

 ليا ات المصاحبةيعرض بعض البصر  دون( صوتي قيتعم أو ةيصوت مؤثرات أو قىيعرض الصوت )موسي ال. 
 

 
 



 

 
 

 
احلقيبةًالتدريبيةًلتنويةًاملهاراتًالعوليةًلتصوينًالربجمياتًالتعليويةًًثانياً 

ًباستخدامًبرناهجًالكورسًالب
ً

ً
 

 :اهلدف العام للدورة التدريبيت
كون قادرًا عمى إنشاء محتوى تعميمي تفي نياية ىذه الدورة التدريبية أن  / المتدربة  المتدربمنك عزيزي يتوقع 

 (.  CDتفاعمي ببرنامج الكورس الب يمكن نشره عمى اإلنترنت أو قرص )

 
 : حماور املادة التدريبيت

 وتشغيمو course lab التعرف عمى بيئة برنامج  الكورس الب .1
 ميارات تحرير الوحدة تعميمية .2
 Objectsميارات التعامل مع الكائنات  .3
 ميارات تصميم االمتحانات االلكترونية .4
 ميارات متقدمة في برنامج الكورس الب )البرمجة( .5
 ميارات تصدير )نشر( البرمجية .6
 ميارات إنتاج برمجية محوسبة بسيطة عمى برنامج الكورس الب .7

 



                                                                                                                                    

 مقدمة
 

بيئة إلنشاء محتوى تعميمي تفاعمي عالي الجودة عمى ىيئة دروس الكترونية ، فيو   Course Labيعتبر برنامج 
وىو مصطمح  WYSIWYG برنامج قوي وسيل االستخدام في تأليف المحتوى التعميمي الذي يعتمد عمى مصطمح   

ى ما تراه وىذه التقنية تسمح بأن تحصل عم  What You See Is What you Get" ما تراه ىو ما تحصل عميو " 
 عمى الشاشة مطبوعا عمى الورقة .

بالعديععد مععن المزايععا والخصععائص المتقدمععة والتععي تجعععل منععو بيئععة م اليععة لتععأليف    course labيتمتععع برنععامج 
المصعععادر التعميميعععة وأىمتعععو لمنجعععاح فعععي مجعععال تصعععميم العععدروس اإللكترونيعععة  .البرنعععامج معععزود بتقنيعععات النشعععاء 

االلكترونيعععة والمحاكعععاة واالععععاب البسعععيطة معععع إمكانيعععة تصعععديرىا بالصعععي  المختمفعععة لعععع  االمتحانعععات واالختبعععارات
SCORM   لتسييل دمجيا داخل أنظمة ادارة المحتوى التعميمي ، إلنشاء دروس الكترونية تفاعمية  عالية الجودة

 -حيث نستطيع نشرىا بعدة وسائل :
 من خالل االنترنت . -أ
 ( .  LMS : Learning Management Systemsأنظمة إدارة التعميم )  -ب

 ،  وبالعديد من الوسائل ااخرى .  CDأسطوانات  -ت
 

  -متطمبات التشغيل : 1.2
 

 . XP    /2223/   2222ن يتوفر لديك نسخة من ويندوز *  أ
 او اعمى .   Explorer 6.0* متصفح انترنت  

 ميجابايت . 52* مساحة متاحة عمى القرص الصمب 
  

 -لمشاىدة النماذج المصممة :المواصفات  
 

  98ويندوز /Me   /NT4.0,2000,XP ,2003  . 
  او أعمى ( ،  5.5)  5مستكشف  انترنتMozill Forix  , Opera    ) 

   تمكين  لجافاJavaScript  . 

   تمكينXML . 

 



                                                                                                                                    

 مزايا  التعامل مع البرنامج 
 

 . WYSIWYG*  يتبع نظام ما تشاىده تحصل عميو   
دارة محتوى تعميمي تفاعمي عالي الجودة والنوعية .* إنشاء   وا 

 او أي لغة أخرى .  HTML* ال يحتاج الى معرفة الى لغات البرمجة المتنوعة كع 
 * يسمح بإنشاء وحدات ومشاريع قوية ومتقدمة بدون أي عقبات .

 * تكمن ميزة بناء التفاعالت المعقدة ومتعددة المواضيع بنقرة زر واحدة .
 كتبة من التفاعالت والمواضيع الغنية .* يضم م

 * آلية سيمة إلدخال وتزامن الممفات الصحيحة .
 * إمكانية الدخول الى الوظائف االضافية لممستخدمين المتقدمين عن طريق الجافا سكريبت .

 * ال يحتاج الى برنامج جافا لتشغيل المخرجات .
 * سيولة التعامل مع المفات الصوتية والتحكم بيا .

 *  سيولة اضافة ممفات ممتميديا متنوعة : كالفالش ، الفيديو  بمختمف االمتدادات ، تطبيقات الجافا .
 .  course lab* سيولة   إدماج  برنامج البوربوينت اال انو تحتاج الى اضافات لبرنامج 

 * توجد خاصية التقاط الشاشة والتسجيل  ) تحتاج الى اضافات لمبرنامج ( .
التصميم تعتمد  الكائنات مفتوحة المصدر مما يساىم في تقميص الوقت في التصميم من خالل االستفادة من * واجية 

 مكونات المكتبة الشرائح الجاىزة .
 

  نماذج جاىزة تم إنشاؤىا بواسطة البرنامج 
  دورس الكترونية لمصف السابع لمادة العموم 

 
http://www.alaws2006.com/sevent/autorun.html



  نموذج لمادة تدريبية لمتدريب عن بعد تم تصميميا بواسطة الكورس الب 


1/start.htmlhttp://www.alaws2006.com/ml/ 
 

  نموذج المجموعة الشمسية 
http://www.alaws2006.com/falak/1/start.html 

 

http://www.alaws2006.com/sevent/autorun.html
http://www.alaws2006.com/sevent/autorun.html
http://www.alaws2006.com/ml/1/start.html
http://www.alaws2006.com/ml/1/start.html
http://www.alaws2006.com/falak/1/start.html
http://www.alaws2006.com/falak/1/start.html


                                                                                                                                    

 من أين أحصل عمى  برنامج الكورس الب ؟؟ 
من البرامج المجانيعة والتعي تسعتطيع الحصعول عمييعا دون مقابعل حيعث يتعوفر أك عر معن   Course Labيعتبر برنامج 

 إصدار لمبرنامج وتستطيع الحصول عمى أحدث اإلصدارات من الموقع الرسمي لمشركة المنتجة عمى الرابط التالي : 
http://www.courselab.com/db/cle/root_id/download/doc.html 

كذلك يوجد من البرنامج إصدارات تم تعريبيا من قبل بعض المؤسسات والشركات العربية واافراد ويمكنك الحصول 
 عمييا من مواقع االنترنت.

 
  ت بيت البرنامج عمى جيازك الشخصي 

ميارات خاصة في الت بيت ، بالعكس البرنامج قائم عمى سيولة وبساطة ال يحتاج ت بيت البرنامج عمى جيازك الى 
 -االستخدام ولت بيتو اتبع الخطوات التالية :

   winzipاو  winrarبعد تحميل البرنامج ،فك الضغط اذا كان مضغوطا باستخدام احدى برامج فك الضغط م ل  -
 انقرا نقرا مزدوجا عمى اسم البرنامج . -

 
 .  Nextية الت بيت بالنقر عمى زر التالي  م تابع عمم

 
 استمر في النقر عمى زر التالي لحين ت بيت البرنامج 

http://www.courselab.com/db/cle/root_id/download/doc.html
http://www.courselab.com/db/cle/root_id/download/doc.html


                                                                                                                                    

 تشغيل البرنامج 
 -بعد نجاحك في ت بيت البرنامج عمى جيازك تستطيع اآلن تشغيمو :

 وذلك إما بالنقر عمى إختصار البرنامج عمى سطح المكتب الذي تم إنشاؤه بعد ت بيت البرنامج   

 
   Course lab -----(   Startاو من قائمة إبدأ  ) قائمة البرامج    

 

             
 
  من التصميم حتى اإلخراج –إنشاء مشروع تعميمي 

 
 إنشاء مشروع جديد   4.1

 -لمبدء العممي في انشاء مشروع جديد  ، اتبع الخطوات التالية :
 وذلك كما تم شرحو قبل قميل   Course lab شغل برنامج  -1

  -كما يمي :   Fileفي حالة  ان يكون البرنامج شغال ، لفتح مشروع جديد نستخدم  قائمة ممف 
 

 
 

  ctrl+shift+Nاو من خالل لوحة المفاتيح  : 
 حيث نالحظ فتح مربع الحوار الضافة مشروع كما يمي :  



                                                                                                                                    

 
 
  انقر عمى زرNext  اكتب موضوع المقرر واسم المجمد ومكان الحفظ كما يمي  : لممتابعو ،- 
 

 
 -في مربع الحوار العموي :

 ادخل اسم المشروع وليكن باسم مؤسستك او مدرستك  
 حدد اسم  ومكان المجمد المراد تخزين المشروع بداخمو .

   Next م اضغط عمى زر 
 



                                                                                                                                    

بخصوص كتابة االسم يمكن استخدام جميع الحروف واارقام  اال ال ينصح بإستخدام الرموز  -مالحظات ىامو : 
 الخاصو التالية : ) @ ، # ، $ ، ^ ، % ،  & ( .

 
 -ستظير لك اآلن نافذة جديدة اكتب البيانات التالية :

  اسم الوحدة التعميمية 
 باره عن شكل الوحدة التعميمية اختر النموذج من القائمة المنسدلة وىو ع 

 
 مالحظة ىامة : تستطيع الحقا إضافة وحدات تعميمية بنماذج مختمفة

 

 
 

في النموذج العموي ادخل اسم النموذج  مع مالحظة انو ال يوجد  أي شروط عمى استخدام الرموز في تسمية 
 النموذج .

 اختر تصميم الشريحة المناسب  .
لمناسب تكون انتيت  المرحمة االولى من انشاء المشروع  ولممتابعة  انقر عمى زر وبإختيارك تصميم الشريحة ا

Next     حيث يظير مربع حوار يفيد بانتيائيا ،  م اضغط عمى زرFinish   . 
 



                                                                                                                                    

 
 

تمقائيا يتم إنشاء نموذج واحد لكل مشروع وبإمكانك إضافة العديد منيا حسب مشروعك  ، بعد النقر عمى زر انياء 
Finsh  يتم نقمك الى واجية البرنامج الرئيسية 

 
 الواجية الرئيسية لمبرنامج 

 -تقسم الواجية الرئيسة لمبرنامج الى اربع اقسام كما ىو موضح في الشكل :

 
 
 



                                                                                                                                    

  ( ( : يضعم اسعم الفصعل )  1القسعم االول رقعمchapter   ( واسعم الوحعدة )Module   حيعث ان كعل فصعل )
 يحتوي عمى وحدة . ولمتحكم في نقل الوحدة الى أي فصل  نستخدم خاصية السحب واإلفالت .

  ( يحتوي عمى الشرائح والشريحة التي يتم العمل فييا ، يمكن التبديل بين صورة الشعريحة او  2القسم ال اني )
 مة اسميا من خالل النقر عمى عالمة التبويب الموجودة اعمى القائ

  ( وىو يم ل منطقعة العمعل او مسعرح العمعل فعي برنعامج الكعورس الب حيعث نجعد فعي المسعرح  3القسم ال الث )
 ( .2الشريحة التي تم التأشير عمييا بالماوس في القسم )

  ( ويضم المكتبة التفاعمية التعي يعتم اسعتخداميا فعي اضعافة العناصعر والكائنعات لمنطقعة العمعل  4القسم الرابع )
 متنوعة فمنيا : الشخصيات الفالشية ، الوسائط المتعددة ، أدوات االبحار والنوافذ ،.............وىي 

 
   Course Labمكونات المحتوي التعميمي  الذي يتم تصميمو بواسطة 

 -يتركب المحتوي التعميمي االلكتروني الذي يتم تصميمو بواسطة البرنامج :
 اإلك ار من الفصول لالبتعاد عن التعقيد في عممية التعمم .االبواب او الفصول ويفضل عدم  -أ
الوحدات وىي عبارة عن درس يحتوي عمى مجموعة من اانشطة التفاعميعة ينتيعي بتمعارين واختبعارات متنوععة  -ب

 -وذلك لتعزيز عممية التعمم . تتكون الوحدات من :

دراج الكائنععات بمختمععف   Slidesالشععرائح  -1 وىععي المكونععات االساسععية لموحععدة الواحععدة حيععث يععتم فييععا الكتابععة وا 
 مصادرىا وأنواعيا ، باالضافة الى االختبارات والتمارين .

وىي شبيية باالطارات الموجودة في برامج التصميم كالفالش وىي تعتبر الوحدة الييكمية   Framesاإلطارات  -2
إطار وذلك الن زيادة عدد اإلطارات يؤدي الى ان  42 – 32عدد ااطارات بين ااصغر ويوصى بأن يكون 

 يكون العمل بطيء ويكون غير مناسب .

 -الشرائح الخاصة وىي نوعين من الشرائح :-ج     

: وىي الجزء التمييدي لموحدة والذي تظير مباشرة عمى الشاشة عند تشغيل   Title Slideشريحة العنوان  -1
 -لعنوان وز بدء الوحدة التعميمية كما في الشكل التالي :الممف وتضم ا



                                                                                                                                    

 
 

وىي الشريحة الرئيسية حيث ال يوجد عدد محدد من الشرائح الرئيسية اال   Master Slideالشريحة الرئيسة  -2
انو يفضل ان تكون واحدة حيث تحتوي اإلطار العام والخارجي والذي يظير في جميع الشرائح المكونة 

 يمي م ل المساعدة وقوائم التنقل واالرتباطات مع الشرائح وذلك كما في الشكل التالي لممحتوى التعم

 



                                                                                                                                    

 
 مالحظات عامة  إلنشاء وحدة تعميمية متكاممة 

  ان يكون العرض بشكل متتابع 
 . عدم استخدام خصائص التوقف ، وتمكينيا لممتعمم كي يقوم بالتحكم في االنتقال من شريحة الى أخرى 

 عمم بحرية التنقل المناسبة وتحديد السرعة بنفسو .السماح لممت 

 . عدم اإلك ار من البدائل 

 . ليكن الفصل التعميمي بعيدا عن التعقيد 

 . ان يكون حجم كل وحدة أو فصل تعميمي بالحجم المناسب ، يكون ىناك تدرج واضح 

 . العمل عمى تقسيم الوحدات الكبيرة الى وحدات صغيرة متماسكة 

 موضوع واحد فقط في كل وحدة وايضا موضوع واحد في كل شريحة . ان يتم معالجة 

 . استخدم مميزات الوسائط المتعددة وأك ر منيا كالصور واالفالم والفالشات التعميمية 

 . اسمح لممتعمم بالتفاعل بالنظام بما يحسن عممية االستظيار 
 

 (1نشاط رقم )
 :معمومات عامة عن البرنامج 

 
 -ستخدم في :برنامج الكورس الب ي -1
 رسم الجداول االلكترونية  -ب  معالجة النصوص   -أ
 تقديم العروض  -د ادارة المحتوى االلكتروني   -ج
 
 -يقوم برنامج الكورس الب عمى مبدأ : -2
 عدم المقدرة عمى الحصول ما يتم عرضو عمى الشاشو  -ب  ما تشاىده تحصل عميو  -أ
 فقط يستخدم مع نظام مودل   -ج عدم المقدرة عمى طباعتو عمى ورق   -ج
 
 -يتم نشر المشروع بواسطة : -3
 LMSمن خالل نظععام إدارة التعمم   –ب    من خالل االنترنت  -أ
 جميع ما ذكر  - -د    CD قرص مدمج -ج
 
 يمتاز استخدام برنامج الكورس الب بع -4
 لتعامل مع الممفات سيولة االستخدام  وا -ب           بمغات البرمجةال يحتاج إلى معرفة  -أ
 جميع ما ذكر  -د  ال تحتاج المخرجات الى برنامج جافا لمتشغيل  -ج



                                                                                                                                    

 
 -الكورس الب بع  : برنامجواجية  تمتاز -5
 يصعب تعريبيا. -ب  وحة المصدر عمى الكائنات مفتاالعتماد  -أ
 يمكن تصديرىا بأك ر من صيغة.  -د       حاجتيا لخبرة لمتعامل معيا        -ج
 
 -لفتح  البرنامج من قائمة البرامج  وسطح المكتب  نستخدم : -6

   -ب      -أ
 أ+ب    -د   ctrl+shift+Nمن لوحة المفاتيح   -ج
 
 النشاء مشروع جديد  -7
   ctrl+shift+Nمن لوحة المفاتيح  -ب            مقرر ---جديد  ----من قائمة ممف  -أ
 أ+ب  -د   من ايقونة البرنامج عمى سطح المكتب  -ج
 
 -يتطمب انشاء المشروع ان يحتوي عمى : -8
اتحديد موقع التخزين عمى الجياز     -ج  ااسم المجمد   -ب   اسم المشروع  -أ
 جميع ما ذكر  -د
 
 كتابة اسم المشروع يجب عدم استخدام  -9
 االرقام والحروف  -د  الحروف  -ج  االرقام   -ب   الرموز الخاصة  -أ
 

 سم  النموذج في المشروع يمكن عند كتابة  ا – 10
 استخدام االرقام فقط  -ب  استخدام الرموز  واالرقام والحروف  -أ
 استخدام االرقام والحروف فقط  -د   استخدام الحروف فقط  -ج
 



                                                                                                                                    

 كيف تنشئ مشروعا تعميميا بالكورس الب ؟
ان انشاء المشروع التعميمي عبر الكورس الب يحتاج منك الى وضع خطة وتصور لكيفية سير المشروع التعميمي مع 

 -وضع بعض التصورات لممخرجات ىناك عدة خطوات ال بد من تنفيذىا النشاء المشروع التعميمي وىي :
  إنشاء فصل جديد 
  تحرير الوحدات التعميمية 

  إضافة الوحدات التعميمية 

 ضافة المجمدات إ 

 تحديد ممفات الممتميديا التي تريد وضعيا في المشروع 

 تحرير الشرائح 

 . انشاء االختبارات والتقييم 

 . نشر المشروع واختيار طريقة النشر 

. 
  Editting Moduleتحرير الوحدة التعميمية   

 
  Editing Module Design Settingsتحرير إعدادات التصميم  لموحدة    4.3.1

تغيير اإلعدادات لكل نموذج جديد يتم إضافتو لممشروع : الطول ، العرض ، الخط التمقائي  لكل نص يتم  تستطيع
 -إضافتو ، لوحة االلوان ، تعريف الشرائح ، اإلطارات ......  لمقيام بذلك :

 
  Module ------ Design Settingsاو   من قائمة     Alt+F7*  اضغط عمى 

 

 



                                                                                                                                    

  -حيث يظير مربع الحوار  التالي :

 
  أبعاد النموذج ) الطول ، العرض ( : تستطيع التحكم  بيا من خالل مالحظتك لمنطقة العمل لممشروع ، ولكن

 -قبل ان تقوم بإعادة اإلعدادات يجب ان تأخذ بعين اإلعتبار المالحظات التالية :
 بحيث تكون اقل أبعاد ممكنو .  ابعاد شاشة العرض لممستخدمبن    -1

 بيكسل  .  X  622 822أبعاد الشرائحو الجاىزة تم تصميميا لتالئم اابعاد   -2

عند إجراء أي تعديل في االبعاد يجب ان تقوم بإعادة ضبط موقع عنواتن الشريحة وماستر النموذج ، لذلك  -3
 يفضل فقط إعادة ضبطيا عند الحاجة الممّحة  فقط .

 
 لوحدة : لوحة ألوان اModule's color palette    وىي تكون كما في الشكل التالي : 

 
 

تم تصميم الموحة لتوفير الوقت والجيد عند اختيار االلوان المناسبو والمحتويات لمنموذج ، من خالل الموحة 
 ة التالية حيث تظير النافذ  propertiesتستطيع إضافة االلوان او حذفيا او تغيير خصائصيا بالضغط عمى زر 



                                                                                                                                    

 
 
  تعريف الشرائح : تعريف الشرائح ، االطارات  والكائنات التي يتكون منيا  المشروع يفضل عدم تغييرىا وذلك

 النيا تكون مترابطة مع  بعضيا البعض .

 
 

مالحظة ىامو :  ان تعريف الكائنات يحتوي عمى حروف التينية ، أرقام  ، ورمز _   ، ولكن يجب ان ال يبدأ 
 بأرقام (.

 . تغيير الخط : وىو اك ر الخصائص التمقائية يتم تغييرىا 



                                                                                                                                    

 
   Editing Title – Slideتحرير شريحة العنوان  

 كما يمي    View ---- Titleلتشغيل قائمة تحرير عنوان الشريحة  استخدم قائمة عرض    -
 

 
 :حيث  تظير شريجة العنوان كما يمي

 
 



                                                                                                                                    

 -العموية اننا نستطيع :كما نالحظ من الصورة 
 تغيير الصورة  . -1
 سيظير مربع الحوار التالي   insert Logoإضافة شعار ، انقر نقرا مزدوجا عمى  -2

 

 إدخال اسم الوحدة التعميمية  -3

 إضافة تعميق قبل تقديم المحتوى . -4

 -تغير او تعديل عمى زر التشغيل  حيث توجد طريقتين لذلك وىما : -5

  جعل الزر غير فعالInactive   يتم عرض الزر من بداية تحميل النظام لمنموذج  حتى يتم االنتياء من :
 التحميل (

  جعل الزر فّعالActive   . يظير  عند تحميل كامل النموذج : 

 
  -مالحظات ىامو :

تظير شريحة العنوان عمى الشاشة قبل أن يحمل النظام كل الممفات الضرورية لموحدة ووظائف المواضيع لذلك 
ضل ان يكون ىناك عدد محدود من الصور والكتل النصية وااشكال التمقائية ، كذلك يمكن ان يستخدم الروابط يف

 والبنرات والمؤ رات المتحركة .
 

   Editing Master – Slideتحرير شريحة الماستر " الرئيسية "  
ضافة الشعار واايقونات  يظير عمى باقي الشرائح ااخرى ، لذا  ان تحرير الشريحة الرئيسة لموحدة كإستبدال الصور وا 

 فكل تعديل عمى ىذه الشريحة يدخل ضمن التصميم العام لموحدة التعميمية 
 او من خالل استخدام لوحة الشريحة   View ---- Masterلمدخول الى نافذة تحرير الماستر  



                                                                                                                                    

 
 

 
 -نستطيع التحكم فيما يمي :

 لصور عمى الشريحة .تغيير ا -1
 اضافة شرائح عامو  -2

 صور لمخمفيو  -3

 تحديد اسم لممشروع  -4

 اضافة شعار  -5

 تعديل قائمة االزرار . -6

مالحظو : يمكن تغيير الكائنات عمى شريدحة الماستر في أي وقت مع مراعاة  ان التغييرات تكون لجميع شرائح 
 المشروع  . 

،  Linksجميعع شعرائح المشعروع حيعث ان جميعع ارتباطعات التشععب  مالحظو  : تعتبعر شعريحة الماسعتر ىعي الخمفيعة ل
، ولكن ىناك شعروط السعتخدام  الكائنعات  : يمكنعك     disabledيتم تعطيميا    Actionsتأ يرات الحركو ، وااحداث 

 حار " ." اإلب  Navigationاستخدام فقط الصور ، النصوص ، االشكال التمقائية وبعض الكائنات الخاصة  من مجمد 
   Slidesالشرائح 

دراج الكائنعات بمختمعف مصعادرىا وأنواعيعا ، باالضعافة  وىي المكونات االساسية لموحدة الواحدة حيث يتم فييا الكتابعة وا 
 الى االختبارات والتمارين .

 

  Create and Remove Slidesإنشاء وحذف الشرائح  
 

 -عند انشاء النموذج او المشروع يحتوى فقط عمى شريحة واحدة ، الضافة شريحة جديده :
   Insert ------ New Slideانقر عمى قائمة  -1



                                                                                                                                    

 
 معا   ctrl +Mاو  بالضغط عمى 

 
 من القائمة  المنب قو    New Slideويمكن بالضغط بالزر االيمن لمماوس عمى أي شريحة في المشروع واختيار 

 

 
حظ ان أي شريحة يتم اضافتيا لممشروع يتم وضعيا  عمى يمين النافذة " شريحة العمل " ويكون موقعيا آخر ال

 شريحة 

 
 

تستطيع التحكم في موقع الشريحة من خالل النقر عمييا ومن  عم سعحبيا العى الموقعع الجديعد العذي تريعده وبالتعالي 
 تستطيع التحكم في تغيير ترتيب الشرائح .



                                                                                                                                    

اردت اضافة شريحة بين شريحتين موجودات ، انقر عمى الشريحة التي تريد اضافة شريحة بعدىا  عم  لنفرض انك 
 تابع الخطوات السابقو .

 من لوحة المفاتيح   deleteلحذف أي شريحة : انقر عمييا  م استخدم زر 
 

  Edit -------- Undoلمتراجع عن حذف الشريحة : من خالل قائمة  تحرير : 
 

   Editing Slideريحة  تحرير الش
 شرائح  ---او من خالل عرض   View ---- Normalلتشغيل نافذة تحرير الشريحة : من قائمة 

حيععث نسععتطيع تحريععر : اسععم الشععريحة  ، اختيععار الشععريحة الرئيسععية ، محتععوى الشععريحة ، التعميقععات عمععى الشععريحة ، 
 حركة الشرائح .

 

 
 

    النقر عمى  الزر في لوحة الشريحة 

 
 -حيث نستطيع  تحرير اإلعدادات التالية لمشريحة :

اسم الشريحة : يستخدم لتحديد موضوع الشريحة وىو يظير فعي جميعع إطعارات الشعريحة ،  ويعتم ذلعك معن 
   Renameخالل النقر بالزر االيمن لمماوس   م اختيار  

 



                                                                                                                                    

 
 حيث يظير مربع الحوار التالي 

 
 

 ، ال توجد شروط عمى كتابة االسم  لمشريحة .  okبعد كتابة االسم انقر عمى زر موافق 
 

  -مالحظات  :
*   اسعم الشعريحة يعدل عمعى الموضعوع الرئيسعي لمشععريحة ، لنفعرض اننعا نريعد شعرح درس االسعتجابة فعي الكائنععات 

 الحية  في الشريحة فيكون اسم الشريحة كما ىو واضح اعاله .
تغيير اسم الشريجة ال نالحظ وجود االسم في شريط الشريحة  فقط يظير االسم عندما نقوم بعرض الشريحة * بعد 

 في المتصفح .
 * يظير اسم الشريحة في جميع إطارات الشريحة .

* يظير اسم الشريحة في قائمعة المحتويعات لممشعروع  وىعذا يسعاعدنا فعي التععرف عمعى  عنعاوين  المواضعيع التعي 
 يا المشروع بشكل كامل .يتكون من

 
، ولتغيير االسم اتبع الخطوات   Untitled عند إنشاء شريحة جديدة ، تمقائيا يتم تسميتيا " دون عنوان " 

 السابقة .
 

   Slide  IDتعريف الشريحة 
االرتباطات بين  تستخدم فقط  في البرمجة الداخمية لممشروع وذلك النشاء .… Identifier اىمية تعريف الشريحة 

 الشرائح ، التحكم في عممية انتقال الشرائح ( .
 



                                                                                                                                    

، وال يوجد دواعي لتغيير التعريف الن    Slide IDالبرنامج تمقائيا يقوم بوضع تعريف لكل شريحة جديدة يتم إنشاؤىا 
 ذلك يتطمب منك اعادة برمجة الشرائح كي يتم ربطيا مع بعضيا البعض . 

ف ، انقر بالزر اايمن لمماوس عمى الشريحة المراد تغيير التعريف ليا  ، واختر من القائمة اذا اردت تغيير التعري
   Identifierالمنسدلة 

 

 
 

  -لمشريحة مع مراعاة االمور التالية :   IDحيث يظير  مربع حوار اكتب بداخمو 
 فقط   من :  أحرف التينية ، أرقام  ،  رمز    _  ،   ويجب ان ال يبدأ بأرقام  .   IDيتكون   -1
 ليذه الشريحة .   Actionsيتطمب منك مراجعة  وضبط ااحداث     IDتغيير   -2
3- ID    أي ال نستطيع اعطاء نفس  –يجب ان يكون متناسق لجميع الشرائح ، االطارات  والكائنات المكونة لمنموذج
 السم لشريحتين في نفس المشروع . ا
 

  م انقر عمى زر موافق .                        
 

 
 
 



                                                                                                                                    

   Master – Slideاختيار الماستر لمشريحة  

 
أي لكل شريحة    Mastersكما أشرت سابقا بان المشروع يمكن ان يحتوي عمى مجموعة من الشرائح الرئيسية  

 -ماستر  فالماستر عبارة عن خمفية الشريحة وبإمكانك التعديل عميو ، الختيار الماستر لشريحة ما :
 بالزر االيمن لمماوس انقر عمى الشريحة المراد اختيار ماستر ليا . -1

 

 
 

 ستظير نافذة جديدة ، اختر منيا الماستر  المناسب   -2

 

 
 

شريحة يتم إنشاؤىا  ترتبط مع  اول  شريجة ماستر تمقائيا  بغض النظر عن عدد عند إنشاء مشروع جديد ،  اول 
 الماستر الموجود في المشروع .

 2ترتبط مع ماستر الشريحة  3كل شريحة جديدة يتم إنشاؤىا  ترتبط مع ماستر الشريحة السابقة أي ان الشريحة 
 ، وىكذا .....

 



                                                                                                                                    

   Slide Contentمحتويات الشريحة 
ضافة محتويات متنوعة لمشريحة : كنص ، كائنات ، ممتميديا ، صور ،......  وذلك من خالل قائمة نستطيع ا
Insert    . سنقوم بتوضيحيا بالتفصيل فيما بعد ، 

   Slide Commentsمالحظات الشريحة " التعميق "  
 -الشريحة يحتوي عمى :تعتبر خاصية مالحظات الشريحة او التعميقات عمى الشريحة  نص إضافي يتم إرفاقو ب

 مالحظات المصمم . -1

 توضيح لعنصر ما في الشريحة  -2
 معمومات عن الشريحة . -3

 عرض تعميقات المتعممين حول موضوع الشريحة . -4

 
 ال تعتبر المالحظات  او التعميقات جزء من المنطقة التي يتم مشاىدتيا في الشريحة .

 ي تحتاج الى توضيح .تستخدم التعميقات لممتعمم في المواضيع المعقدة الت
كما   Commentsلتشغيل ىذه الخاصية ، انقر بالزر االيمن لمماوس عمى الشريحة  ، ومن القائمة المنسدلو اختر 

  ةفي الصورة التالي

 
 يظير مربع حوار لتحرير النص المراد اضافتو كتعميق كما يمي 

 
 

 



                                                                                                                                    

  Slide Transitionالتنقل بين الشرائح  
وىي   Nextعند  البدء في انشاء المشروع ، عممية االنتقال  الى الشريحة التالية تكون تمقائيا  بالنقر عمى زر 

 ااك ر استخداما وشيوعا  ، او أي أحداث  مفّعمة وىذا ىو  الوضع الطبيعي لمتحكم  في مشاىدة  الشرائح . 
  Advanceر عمى الشريحة  واختر  من القائمة المنسدلة  لتغيير االعدادات التمقائية  ، بالزر االيمن لمماوس انق

 كما في الشكل التالي 
 

 
 بعد النقر  تظير النافذة التالية 

   
 

 
، االنتقال الى الشريحة التالية  يحدث تمقائيا    Immediateواالعداد      Wait for Actionتمقائيا يكون الخيار 

 بعد تحميل  الشريحة .
 أن يكون العرض بالتوقيت الزمني المحدد فكيف يتم ذلك ؟أحيانا نحتاج 
 أنقر بالزر االيمن لمماوس عمى الشريحة المراد  تحديد الزمن ليا . -



                                                                                                                                    

 
 فيما بعد .   Actionsسيتم التطرق  الى ااحداث 

 
 

   Module and Slide Preview معاينة النموذج والشريحة 
 -معاينة كيفية ظيور النموذج في المتصفح وذلك كما يمي :ا ناء تحرير  النموذج او الشريحة تستطيع 

 
  View Moduleبالضغط عمى معاينو   

 
   F5الضغط عمى مفتاح  -2
   Module ------ View Moduleاستخدام قائمة  -3

حيث يتم تحميل النموذج داخل صفحة منفصمة لممتصفح  ، يكون محدد باالبعاد  التي تم اعتمادىا لعرض النموذج 
 داية المشروع ) االعدادات التي قمت  بيا سابقا (من ب

 
 
 

   Add Modulesإضافة وحدات   
عند إنشاء مقعرر يحتعوي  فقعط عمعى نمعوذج واحعد  . احيانعا يكعون النمعوذج غيعر كافيعا وبالتعالي تكعون بحاجعة العى 

  -نموذج او اك ر ، الضافة نموذج اتبع الخطوات التالية :
 
 
 
 



                                                                                                                                    

 .  File ----- New ---- Moduleمن قائمة ممف :  -1

 

 
 

  ctrl + Nاو من خالل اختصارات لوحة المفاتيح :  -2

    Module،  م    Newاو بالنقر عمى الزر االيمن لمماوس عمى اسم الفصل  ومن  م اختر   -3

 

 
 

حيث تظير النافذة التالية 

 
 
 



                                                                                                                                    

 المراد تغييره بواسطة الماوس . تستطيع إعادة تغيير ترتيب النموذج من خالل تحريك او سحب النموذج
 تمقائيا أي نموذج جديد  يتم اضافتو  يكون في نياية القائمو .

 في لوحة المفاتيح  F5لمعاينة الوحدات ا ناء العمل انقر مفتاح 
 

  Add Foldersإضافة مجمدات  

 
 نستطيع إضافة مجمدات بنفس الطريقة التي قمنا فييا بإضافة نماذج .

 
  File ---- New ------ Folderاستخدام قائمة  -

 

 
 

 بالزر االيمن لمماوس انقر عمى اسم الكورس واختر مجمد  كما يمي  -

 

 

 حيث يتم وضع المجمد الجديد في نياية القائمة وتستطيع تغيير اسمو او موضعو 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                    

 
 
 

 النموذج من قائمة   النموذج نضغط عمى  :لتغيير اعدادات تصميم   -11
 اعدادات التشغيل    -ب              -أ
  ةعرض الشريح  -د           -ج
 

 عند تغيير أبعاد النموذج يجب ان نأخذ بعين االعتبار : -12
 ابعاد الشرائح     -ب  ابعاد الشاشة لممستخدمين  -أ
 جميع ما ذكر   -د اعادة ضبط موقع العنوان والماستر  -ج
 

 -تستخدم لوحة ألوان النموذج في : -13
 
  التحكم في االلوان باالضافة والحذف   -ب  توفير الوقت والجيد الختيار االلوان   -أ
 أ+ ب  -د   فقط تستخدم لتغيير لون الخط  -ج
 

 -نستخدم خيار :  Slide IDلتغيير تعريف الشرائح   – 14
 
 االلوان  -د  الخطوط  -ج  المعرفات  -ب   الشريحة  -أ
 

 -عمى : Slide IDتحتوي خاصية المعرفات  – 15
 
 جميع ما ذكر  -تعريف االطارات    د -ج  تعريف الكائنات  -ب  تعريف الشريحة  -أ
 

 -في تعريف الكائنات  نستخدم : -16
 الحروف الالتينية واالرقام وجميع الرموز  -ب الحروف الالتينية ، االرقام  ورمز _        -أ
 تستخدم الرموز الخاصة  -د           تستخدم االرقام فقط   -ج

 -أي من الكائنات التالية أسماؤىا غير صحيحة : -17
 OBJ_ -د  _O2BN  -ج      _OBJ -ب    _2OBJ -أ
 
 
 

 النشاط التدريبي األول



                                                                                                                                    

 -لتغيير اعدادات الخط في النموذج نستخدم ايقونة  :  - 18
ادراج مربع   -د نستخدم قائمة تحرير      -ج     -ب   لشريحة ا  -أ

 نص 
 

 لتحرير عنوان الشريحة نستخدم  -19
 

 نستخدم  قائمة تحرير   -ب      -أ
 
   alt+3استخدام   -د     -ج
 

 لتغيير الموغو في الشريحة نستخدم  -20
 
 ادراج صورة    -ب   خاصية تحرير عنوان الشريحة   -أ
  الضغط عمى ايقونة   -د     قائمة تنسيق   -ج 
 

 من شريحة العنوان نستطيع تعديل وتغيير  كل من    – 21
 
تغيير اسم النموذج         -اضافة تعميق قبل تقديم المحتوى          ج   -ب     تغيير شعار النموذج -أ
 جميع ما ذكر   -د
 

 شعار الى  الشريحة يتم من خالل  الدخال  -22
 

 النقر عمى  -ب                   من خالل شريحة العنوان انقر عمى  -أ
 
 أ + ب  -د            من قائمة  تحرير  -ج

 
 الشريحة الرئيسية تعتبر    -23  

     
 ىي الخمفية لجميع شرائح المشروع بارتباطاتو وتأ يراتو واحدا و  –ب  شريحة عادية ال تأ ير ليا     -أ   
 شريحة يتم وضع ممفات الممتميديا بداخميا  -د ىي اطار داخل شريحة   -ج  
 



                                                                                                                                    

 لعرض الشريحة الرئيسية نستخدم  -24
 ب + ج   -د        -الرئيسية    ج ----عرض    -شريحو       ب ---ادراج   -أ        

 
 لشريحة الرئيسة في تستخدم ا -25

 
 اضافة شرائح عامة    -ب  اضافة صور لمخمفية  وتغيير الصور عمى الشريحة  -أ
 جميع ما ذكر  -د    تحديد اسم المشروع واضافة شعار  -ج
 

 يتم تعديل قائمة االزرار لممشروع من  -26
 
 كل شريحة عمى حده  -ب    الشريحة الرئيسية  -أ
 من قائمة تنسيق   -د    من شريحة العنوان   -ج
 

 إلستعراض الشريحة الحالية نستخدم   – 27
 ب + ج   -د  ايقونة    -ج  قائمة عرض -ب  قائمة  تحرير  -أ
 

 لتعديل اسم الشريحة نقوم ب -28
تحرير عنوان  -ب    النقر بالزر  االيمن لمماوس عمى الشريحة يظير  -أ

 النموذج 
 من الشريحة الرئيسية  -د        قائمة تنسيق  -ج      

 
 اسم الشريحة يدل عمى  -29
 الموضوع الرئيسي لمشريحة -ب  اسم المشروع   -أ
 االطارات المستخدمة في الشريحة  -د  اسماء الكائنات  -ج

 
 اسم الشريحة يظير    - 30
   في جميع اطارات الشريحة   -ب  فقط في المتصفح  -أ
 ا ذكر جميع م -د قائمة محتويات المشروع  -ج
 لمتحكم بانتقال الشرائح يتم   -31
 اعدادت  النموذج  ---قائمة النموذج   -ب  نستخدم خاصية " متقدم "  -أ
 تغيير اعدادات الرئيسية  -د عرض الشرائح ----قائمة النموذج   -ج
 



                                                                                                                                    

 النشاء شرائح جديدة في المشروع  -32
  ctrl + Mيح من لوحة المفات  -ب  شريحو جديده  ---قائمة ادراج  -أ
 أ+ب  -د    قائمة النموذج   -ج
 

 لعرض النموذج نستخدم  -33
 
جميع ما  -د  من قائمة النموذج    -ج      F5النقر عمى   -ب    ايقونة   -أ

 ذكر 
 

 اضافة نموذج جديد يتم من خالل  -34
النقر بالزر االيمن لمماوس عمى اسم المقرر   -ج     ctrl +N -نموذج      ب –جديد  ---من قائمة ممف  -أ

 جميع ما سبق -د            واختيار نموذج جديد 
 

 عدد الشرائح المكونة لممشروع   من الشريط التالي   -35
 5  -د  115 -ج    15 -ب   1 -أ
 

 تحدد   القائمة المنسدلة   -36
 
 الشريحة الرئيسية -د يحة الحالية الشر  -ج  محتويات المشروع  -ب  عناوين الشرائح -أ
 

 النشاط العممي 
 أنشئ مشروع تعليمي باسم : علوم للصف السابع األساسي  -1
 أضف لشريحة العنوان " صورة أجهزة جسم اإلنسان . -2

 أضف للشريحة الرئيسية شعار مدرستك . -3

 حدد عنوان الشريحة االولى باسم " مقدمة " -4

 أنشئ وحدة باسم " الجهاز الدموي في جسم االنسان "   -5



                                                                                                                                    

 Objectsالكائععنعات   
، فمن خالليا تستطيع بناء أي نموذج تعميمي   Courselabتعتبر الكائنات من العناصر االساسية في البرنامج  

 معقد  ومن  م انشاء ارتباطات فيما بينيا ، وىي تعتبر مكونات بناء الوحدة التعميمية .
عند إدخال كائن بأي شكل داخل االطار يتم وضعو داخل حاوية  مستطيمة تستطيع التحكم بحجميا واتجاىيا بوضع 

 الماوس عمى الدائرة الخضراء  كما يمي 
 

 
 -يوجد  ال ة  أنواع من التحكم في حاوية الكائن :

 مقائيو .كائنات يتم ضبط حجميا تمقائيا حسب حجم الحاوية م ل : الصور ، ااشكال الت -1
 كائنات  ليا خاصية الضبط التمقائي حسب المحتويات  ككائنات النص . -2

 الكائن ال ابت . -3

 -يوجد نوعان رئيسيان من الكائنات التي يبنى عمييا تصميم وحدة تعميمية  وىما :
:  وىي عبارة عن الكائنات الموجودة داخل البرنامج وىي ااك ر شيوعا وتكرارا    Internalالكائنات الداخمية  -أ

 -من الكائنات م ل :
 * مربع نص  ويشمل : النصوص ، الجداول ، الصور  .

 * ااشكال التمقائيو .
يرىا عبر وتستطيع بناء وحدة تعميمية متكاممة باستخداميا ، لذلك فتحرير ىذه الكائنات والوصول الى أزرار تحر 

 قوائم البرنامج .
 الكائنات المعقدة أو المركبة وىي العناصر الخارجية وتحمل الى البرنامج باستخدام ربط العناصر  -ب
 

 إضافة العناصر الداخمية 
 

منطقة في  : تم تضمين ىذا المربع ضمن محرر العناصر ) الكائنات ( ويستخدم النشاء  Text Boxمربع النص 
 االطارات تحتوي عمى جداول ونصوص .

   Inserting Text Boxإدخال مربع نص 
 نستطيع إضافة مربع نص لإلطار وذلك كما يمي 

 ،  او من شرط االدوات انقر عمى مربع نص      Insert ----- Text Boxمن قائمة  
 



                                                                                                                                    

 
 

 حيث تشاىد في الشريحة الشكل التالي

 
 النص انقر نقرا مزدوجا عمى الصورة التي ظيرت لك تحرير النص : لتحرير  5.2.1.1

 
حيث تستطيع تحرير النص : نوع    Rich Textمباشرة سيتم فتح نافذة تحرير النص والتي تكون تمقائية بصيغة 

 الخط ، النمط ، الحجم ، تحديد  االعدادات المختمفة لمصيغو لمفقرة ، وىكذا ...................
 الستخدامو ووضعو في النموذج .  htmlائيا الى كود يتم تحويل النص تمق

 

 
 



                                                                                                                                    

 
 

   Insert Table  into Textإدخال جدول داخل النص  
الدخال جدول داخل النص انقر عمى  إدراج جدول في نافذة التحرير   حيث تظير نافذة جديده الدخال عدد 

 الصفوف واالعمدة  كما يمي 

 
 

حيث تجد الجدول في نافذة تحرير النص كما    OKبعد تحديد خصائص الجدول وخصائص الخاليا ، انقر عمى 
 يمي 

 



                                                                                                                                    

 
 

يوجد عمى يمين  زر ادخال الجدول مجموعة من االزرار التي نستطيع من خالليا التحكم السريع في اضافة 
 صفوف او اعمدة 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                    

 Insert a picture Into Texeداخل النص  صورةإدخال 
 الموجود في نافذة محرر النص  صورةنستطيع إدخال صورة داخل  النص  وذلك بالضغط عمى زر ادخال 

 

 
 

 بعد النقر عمى زر ادخال الصورة  ، تظير نافذة الختيار الصورة من جيازك 

 
 

    imagesالصورة داخل االطار ، وسيتم نسخ الممف نفسو الذي يحتوي عمى الصورة داخل مجمد  إدخالسيتم 
 لمنموذج .

يفضل ان تكون اسماء الممفات بالحروف الالتينية  وان ال يتكون مسافو فاصمة بين االسماء وذلك  -مالحظو ىامو :
 النو يتم ايضا استخدام النموذج من خالل االنترنت .

  Valid Grafic File Formatsت المسموح بيا لمصور  االمتدادا



                                                                                                                                    

يفضل    Internetباعتبار ان النموذج الذي يتم تصميمو سيتم استخدامو من خالل الشبكة العنكبوتية العالمية 
فمكل امتداد لو مزايا وعيوب والتي يجب عمينا ان نأخذىا   Gif , JPG , PNGاستخدام الممفات صغيرة الحجم  م ل : 

 ن االعتبار  .بعي
   Change the Size of Picture تغيير حجم الصورة

 -:  Formatفي المشروع  نستطيع التحكم فييا من خالل  نافذة  صورةعند إدخال 
 

 
 

 : حجم الصورة : يوجد مجموعة من االمور التي يجب عمينا ان نأخذىا بعين االعتبار- 

 
المعمومات المخزنة في ممف الصورة ، ولكن التحكم بيعا عند التحكم في حجم الصورة ال يتم التحكم في  -

 يؤ ر  عمى جودة الصورة .
 أي تحكم في اعدادات الصورة وتييئتيا ال يؤ ر عمى حجم ممف الصورة الذي يتم تحميمو . -

%  ، وينصععح اك ععر مععن ذلععك  22 – 12ال يفضععل إجععراء  تعععديالت عمععى الصععورة  بنسععبة اك ععر مععن  -
 الجرافيك .استخدامك برامج تحرير 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                    

  Optimizing Picturesتحسين الصور 

وذلك   Optimizeبعد إدخال الصور وضبط وتغيير حجميا ليالئم االطار العام لمشريحة ينصح بعمل تحسين لمممفات 
   Tools ----Compress Imagesبإستخدام  قائمة أدوات 

 
 تستخدم ىذه الطريقة في تحسين جميع صور المشروع . 

 لصور الموجودة في المشروع يتم اعادة ضبط الحجم وأعادة حفظيا .جميع ا
 

  Clip Artإضافة كائن 
 من المألوف استخدام ادراج كائن عند إدخال صورة .

Clip Art   تستخدم لعرض صور من مجمد عمى جيازك ، الضافة صورة لمشريحة  من  :Clip Art   انقر عمييا  م
 اسحبيا الى منطقة العمل . 

  Insert ----- Picture ----Clip Art:  استخدم قائمة    Clip Artلفتح مجمد 
 

 
 

حيث تظير القائمة    الموجودة في شريط االدوات          Clip Artاو  بالنقر عمى  ايقونة اضافة 
 التالية

 
 



                                                                                                                                    

دراجو في الشريحة .   Browseانقر عمى زر   الختيار  الممف  وا 
   AutoShapesااشكال التمقائية  

 Vector Control ااشكال التمقائية : مجموعة من العناصر ) الكائنات ( الخاصة والتي تعتمد عمى التحكم اإلتجاىي

 ) أسيم ، نجوم ، منحنيات ، ...... ( . 
 نستطيع التحكم في االشكال التمقائية دون التأ ير عمى النوعية او الشكل .

ومن  م يتم اختيار الشكل التمقائي    Insert ---- Picture ---- AutoShape* الدخال  أشكال تمقائية  : 
 المناسب لك 

 

 

 



                                                                                                                                    

 
 
 أضف لمشريحة االولى نص كمقدمة عن أجيزة جسم االنسان . -1
 أضف نص : أىداف الوحدة ومواضيعيا . -2
 أضف لمشريحة االولى صورة كاممة لجسم االنسان -3
 أضف شريحة جديدة  تحتوي عمى اشكال تمقائية  -4
 

 Complex Objectsالعناصر ) الكائنات ( المركبة 
وىو صورة شخص متحرك مع مجموعة من االجراءات ااساسية التي   Agent Characterأداة الشخص المتحرك 

 عمى الجياز   Flash Playerيمكن إضافتيا ، وىو شخصية فالشية يتوجب التأكيد من وجود مشغل الفالش 

 
 -وإلضافة شخصية متحركة نتبع الخطوات التالية :

 م النقر عمى شخصيات ،  او مباشرة من القسم الرابع من النافذة  Objectكائن  ------  Insertقائمة إدراج  
 الرئيسية لمبرنامج والتي تم شرحيا سابقا

  
 

  م حدد الشخصية التي تريد وضعيا في منطقة العمل  م انقر عمييا واسحبيا الى منطقة العمل 
 -ولتحديد حصائص ظيور الشخصية :

 

 

 

 النشاط التدريبي الثاني



                                                                                                                                    

 انقر نقرا مزدوجا عمى الشخصية في منطقة العمل حيث تظير النافذة التالية 
 حدد من النافذة نوع الشخصية 

 نمط العرض 
 لون الخمفية 

  م انقر موافق 
 

  Agent Controlالتحكم في ااداة 
 تظير ااداة بشكل تمقائي في وضع الخمول لفترة من الوقت .

   Agent Methodطرق ااداة   
 عباره عن الوظائف المضمنة في ااساس مع ىذه االداة وتستعمل لمتعديل او في السيطرة عمييا 

نات االلكترونية وذلك الضفاء نوعا من التفاعل كحركة تستخدم الشخصيات ك يرا في القسم الخاص لالختبارات واالمتحا
الرأس او العينين او الكالم او التصفيق او الحركة الدائرية وخاصة عندما نريد االنتقال الى سؤال آخر او تقديم مادة 

 جديدة ، انظر الى الشخصية في الشكل التالي 

 
 
 

 كيف نقوم بإضافة التأ يرات ليذه الشخصية ؟ 
 انقر بالزر اايمن لمماوس عمى السؤال إلختيار التأ ير من القائمة كما يمي  -



                                                                                                                                    

 
 -ستظير لك نافذة جديدة تحتوي عمى ااحداث والتأ يرات ، تتبع الخطوات التالية ::

 .  On Successمن قائمة الحدث اختر االجابة الصحيحة  -
 كما يمي   Methodمن التأ يرات اختر الطريقة  -

 
 انتقل اآلن الى الشخصية  م حدد خصائص التأ يرات لمشخصية كما يمي  -



                                                                                                                                    

 
 

  م انقر موافق 



                                                                                                                                    

   Complex Objectsالعناصر ) الكائنات ( المعقده    
  External Elementsالعناصر الخارجيو    
 

   External File Objectممف الكائن الخارجي 
 

في نافذة متصفح    Word , Excel , Movieكائنات الممفات الخارجية تسمح بفتح ممفات خارجيو كممفات : 
 خارجي . 

 
 انواع الممفات  المدعومة بواسطة العناصر ) الكائنات ( 

 

مف الممفات غير محددة ، ولكن المتصفح يحدد بعض انواع  الممفات  التي يستطيع فتحيا  وكذلك تستطيع فتح أي م
 -في نافذة منفصمة  ، والدراج ممف خارجي :

 
  Insert -----Objectمن قائمة  -

 
 حيث تظير القائمة التاليو    Externalومن القائمة التي تظير اختر 

 
 -ومن نافذة الممف الخارجي :

 حدد مسار الممف . -
 اكتب وصف لمممف. -



                                                                                                                                    

 موضع الممف  وذلك من القائمة المنسدلو . -

اختر المربعات الصغيرة لتفعيل حدث فتح الممف   وىي : النقر بالماوس فقط عمى االيقونو ، النقر  -
 بالماوس فقط الوصف ، النقر بالماوس عمى االيقونة او الوصف 

  -الحظ النافذة التاليو  :   -

 
 

   -م ال عمى ممف خارجي  الحظ كيفية ظيور الممف الخارجي :
 

 
   External URLاإلرتباط الخارجي  5.5.1.1

 تستخدم  الوصمة الخارجية او االرتباط الخارجي لفتح رابط خارجي في نافذة متصفح مستقمو .
حيث    External URLنستطيع ادراج ارتباط خارجي وذلك بنفس طريقة ادراج ممف خارجي ، مع اختالف اختيار 

 تظير نافذة الخصائص كما يمي 

 



                                                                                                                                    

 
 التحكم بشكل كامل في  حجم نافذة المتصفح واستكشاف المتصفح .من النافذة نالحظ اننا نستطيع 

 بعد ادخال االرتباط في االطار تظير االيقونة كما يمي   
 

 : IFRAME كائن
 

يستخدم لفتح صفجة انترنت ومشاىدة محتوياتيا ) سواء عمى سيرفر او من ممف ( داخل االطار     IFRAMEكائن 
 نافذة الكائن كما يمي  من  IFRAME. تستطيع التحكم في 

 

 
 المطموب   URLادخل الرابط 

 
مالحظو ىامو: يجب وضع ىذا الكائن في أعمى جميع العناصر )الكائنات( في االطار واال سوف يسبب بعض المشاكل 

 الفنية.
 -داخل االطار قبل تشغيل المشروع :  IFRAMEم ال تطبيقي عمى ظيور 

 



                                                                                                                                    

 
 

 وىنا بعد تشغيل المشروع 

 
 

  Object Methodsطرق العناصر ) الكائنات ( 
   Methodsنستطيع التحكم في حالة الكائن باستخدام الطرق 

 
 Execution Resultنتيجة التنفيذ  Method Nameاسم الطريقو 

 IFRAMEلمحتويات االطار   URLاستبدال  استبدال المصدر

 
 
 



                                                                                                                                    

 
 
 

 :الكائنات ىي  – 35
 عناصر بناء المقرر التعميمي  -أ
 نوع من االطارات  -ب
 شريط الزمن  -ج
 الشريحة الرئيسية  -د
 

 يتم ادراج مربع نص  -36
 -استخدام لوحة المفاتيح مباشرة     د  -مربع نص   ج ---قائمة ادراج   -ب      النقر عمى ايقونة   -أ    

 قائمة تحرير 
 

 الصورة التالية تم ل    -37
 
 ادوات تحرير النص  -ب   التحكم بالوان الشريحة  -أ
 ادوات تحرير عنوان الشريحة  -د   ادوات تحرير الصورة  -ج
  

 يتم ادراج جدول داخل  النص من خالل  -38
 مصدر  ---قائمة ادراج   -ج   من ادوات تحرير نص النقر عمى ايقونة   -أ
  -د   استيراد من بوربوينت  ---قائمة ادوات   -ج
 

 يتم ادراج صورة في االطار  -39
 جميع ما ذكر  -د  من خالل نافذة تحرير النص    -صوره   ج ----ادراج   -ب    -أ
 

 يفضل استخدام الصور ذات االمتدادات التالية النيا صغيرة الحجم  -40
  bit map 256 -د       PNG -ج  bit map -ب   jif -أ
 

 لتحسين خاصية الصور في المشروع نقوم باستخدام  – 41
 صور مضغوطو  ---قائمة ادوات   -ب  تغيير ابعاد الصورة -أ
 قائمة تحرير  -د ال يمكن تحسين الصور  -ج

 التدريبي الثالثالنشاط 

 

 



                                                                                                                                    

 
 الممفات التالية يتم التعامل معيا في البرنامج ككائنات خارجية معقدة – 42
 ممفات برامج أوفيس      -ب         ممفات الفيديو والصوت   -أ
 ما ذكر  جميع -د  ممفات الفالش والممتميديا  -ج
 

 الدراج كائن خارجي  -44
 من قائمة مكتبة المصادر   -ب       ----ادراج   -أ
 أ+ب   -د          قائمة ادوات   -ج

 تدل عمى ان الكائن  ظيور االيقونة التالية داخل الشريحة    - 45
  ممف مصادر متعددة  -ب   اخمي ممف د -أ
 ارتباط خارجي  -د                ممف خارجي     -ج
 

 الدراج ارتباط خارجي نستخدم  -46

             -ب                                                 -أ
 بقعة ساخنة  ---قائمة تنسيق  -د            ادراج مؤشر  ----قائمة    -ج
 

 في   Iframeيستخدم الكائن  –47
 فتح صفحة انترنت ومشاىدة محتوياتيا سواء عمى السيرفر ام داخل الممف    -أ
 عباره عن ارتباط داخمي في المشروع  -ب
 ارتباط ممف خارجي  -د   ارتباط ممف داخمي   -ج
 

 يدعم برنامج الكورس الب الوسائط المتعددة التالية   -48
 جميع ما ذكر  -د   جافا  -شوكويف   ج  -ب  افالم الفالش    -أ
 

 الضافة أي ممف وسائط متعددة نستخدم   -49
   والنقر عمى نوع الممف من مكتبة الوسائط المتعددة   –مصدر  –قائمة ادراج   -أ
 IFRAME -د   ارتباط خارجي  -ج              ممف خارجي   -ب 
 

 ي قائمة المحتويات الرئيسية موجودة ف – 50
 .قائمة الشرائح -د عنوان الشريحة  -ج  الشريحة العادية  -ب  الشريحة الرئيسية  -أ
 



                                                                                                                                    

 
 
 

 أضف وحدة جديدة وأطمق عمييا " الجياز التنفسي " -1
 أضف لمشريحة ال انية  في وحدة " الجياز الدوران " فيمم فيديو عن الدورة الدموية . -2

معمومات عن الجياز   pdfأضف لمشريحة االولى في الوحدة " الجياز التنفسي " عنصر خارجي ممف  -3
 التنفسي.

 أضف لمشريحة ال ال ة في وحدة " جياز الدوران " رابط لصفحة انترنت . -4

 أضف شريحة جديدة في الوحدة ال انية وأضف ليا عنصر فيديو فالشي من اليوتيوب . -5
 
 
 

 النشاط العممي



                                                                                                                                    

  Form Controlsنماذج التحكم 
و   Text Fieldيمكن لممتعمم من خالل خاصية ادخال النص من لوحة المفاتيح  وذلك باستخدام نماذج  حقل النص 

والتي تسخدم ىذه الخاصية ك يرا في إنشاء نموذج لمدخول   Hidden Text Fieldحقل النص المخفي او المشفر 
 -ولمقيام بذلك تتبع الخطوات التالية :الى المقرر الدراسي من خالل اسم مستخدم وكممة مرور 

 
 مصدر  حيث ستظير القائمة عمى اقصى اليمين . ---ادخل كائن وذلك من ادراج  -
 اختر نماذج : نموذج نص   -

 
 اسحب مربع إدخال  م بعد ذلك مربع إدخال مرمز وزر الى منطقة العمل  -

 



                                                                                                                                    

خصائص حيث تستطيع التحكم بعدد انقر نقرا مزدوجا عمى كل مربع ادخال لموصول الى نافذة ال -
 الخانات كما يمي 

 
 وكذلك اامر بالنسبة لكممة المرور كما يمي 

 
  Button Actionsإضافة ااحداث لمزر  

 بالزر االيمن لمماوس انقر عمى ايقونة الزر واختر تأ يرات كما يمي   -

 



                                                                                                                                    

 االحداث لمزر كما يمي ، تتبع الخطوات الموجودة في الصورة االولى  ستظير نافذة جديدة الضافة

 
 
 بعد اختيار الكائن حدد الطريقة وذلك كما في الصورة التالية 

 ا
 



                                                                                                                                    

 كرر الخطوات السابقة كي تحصل عمى الكود التالي 

 
 تابع في اضافة الكود كما يمي 

 

 



                                                                                                                                    

 حيث نحصل عمى الشكل التالي لمكود 
 

 
 بقيت خطوة واحدة وىي اضافة التأ يرات لمشريحة ولمقيام بذلك اتبع الخطوات التالية 

 
 انقر بالزر االيمن لمماوس عمى الشريحة وأختر تأ يرات 

 
  م تتبع الصورة التالية 

 



                                                                                                                                    

 العمليالنشاط 

 

 

 
 

أضععف شععريحة جديععدة بعععد الشععريحة االولععى فععي وحععدة  -1
 جياز الدوران .

 ضع الشريحة الجديدة اول شريحة في الوحدة .  -2

أضععف لمشععريحة شععكل حقععل نععص وحقععل نععص مرمععز وأضععف ليمععا ااحععداث بحيععث ال يسععتطيع  -3
 الدخول الى الوحدة اال بعد ادخال اسم المستخدم وكممة المرور .



                                                                                                                                    

 التعامل مع الوسائط المتعددة في البرنامج 
 ش ، أفالم فيديو ، الصوت تقسم الوسائط المتعددة في البرنامج الى : فال

يجب ان يتوفر لديك برامج لتشغيل صي  ممفات الفيديو المختمفة وكذلك مشغل الفالش الذي يعمل عمى تشغيل 
 . swfممفات 

 
 إضافة ممف فالش 

 الموجودة في قائمة الوسائط المتعددة .  Flashانقر عمى ايقونة  -
 اسحب االيقونة الى منطقة العمل حيث تظير بالشكل التالي  -

 
 انقر نقرا مزدوجا عمى االيقونة لفتح نافذة الخصائص كما يمي  -



                                                                                                                                    

 
 

 -توجد  ال ة مصادر متنوعة لمفالش الذي تود إضافتو وىي :
  الممفfile  لى مجمد حيث يتم النقر عمى االيقونة الختيار الممف من جيازك حيث يتم اضافتو مباشرة ا

image  . الموجود في مشروعك 

 . يمكنك اضافة فالش من خالل وضع رابط لذلك الفالش حيث يتم تشغيل الفالش من موقع انترنت 

  المصدر ال الث الكود وىو عباره عن كود الفالش والذي غالبا تحصل عميو من بعض المواقع كاليوتيوب 

 إضافة فيمم فيديو 
  اضافة ممف الفالش يتم اضافة فيمم الفيديو حيث نتمكن من تشغيل الفيمم بمختمف بنفس الخطوات السابقة في

 -االمتدادات ولفتح نافذة الخصائص انقر نقرا مزدوجا عمى االيقونة :

 اختر ممف الفيديو من جيازك  - 1
  Automaticحدد نوع مشغل ممفات الفيديو اذا كنت تعممو ويفضل ان يكون تمقائيا  -2

 يد عرض او اخفاء ادوات التحكم في التشغيل .حدد ىل تر  - 3

 Movie Autostart التشغيل مباشرة عند فتح النافذة  - 4

 التشغيل في الوضع المخفي ولكن يفضل ىذا الخيار لمممفات الصوتية . – 5

 بعد ذلك انقر موافق  - 6

 



                                                                                                                                    

 

 
 إنشاء االختبارات االلكترونية

 إضافة االسئمة االختيارية  -أوال 
يمتاز البرنامج بوجود انماط مختمفة من االسئمة االختيارية التي نستطيع استخداميا في تعزيز المادة التعميمية 

والمواقف التعميمية المتنوعة ، انقر عمى ادخال مصدر واختر من القائمة اسئمة حيث تظير قائمة جديدة تحتوي عمى 
 أنماط االسئمة كما يمي 

 
 سأقوم بتوضيح حالة واحدة وما ينطبق عمييا ينطبق عمى جميع االسئمة 

إضافة سؤال من نمط االختيار المتعدد  يفضل وضع ىذا النوع من االسئمة كل سؤال في شريحة منفصمة ولتنفيذ ذلك 
 -اتبع الخطوات التالية :

 ونة حيث تظير النافذة التالية اسحب ايقونة السؤال الى منطقة العمل ،  م انقر نقرا مزدوجا عمى االيق -



                                                                                                                                    

 
 

 -وتعني االرقام الموجودة عمى الصورة ما يمي :
 لسان تبويب السؤال . -1
 انقر ىنا لكتابة السؤال  -2

 انقر ىنا لكتابة ااجابة حيث تظير نافذة جديدة كما يمي  -3

 
 انقر ىنا لحذف االجابة  -4
 ترتيب االجابات وتغييره   -5

 ترتيب االجابات في كل تشغيل جديد.ضع عالمة ليقوم البرنامج بتغيير  -6

   Limitationsلسان التبويب عدد المحاوالت 
 ستظير نافذة جديدة كما يمي   Limitationsانقر عمى  -



                                                                                                                                    

 
 ويقصد باالرقام الموجودة عمى الصورة ما يمي 

  Limitationانقر عمى زر التبويب -1
 دد محاوالت اجابة مساوي لعدد الخيارات ناقص واحد .عند تفعيل ىذا العنصر يقوم البرنامج بإعطاء المتعمم ع -2
 كتابة عدد المحاوالت - 3
 تحديد زمن االجابة  -4
السماح بتجاوز السؤال وطريقة حسابو حيث يوجد خيار تجاوز فقط ويمكن العودة لو او اعتباره اجابة خطأ وال  -5

 يمكن اجابتو مرة أخرى.
البرنامج لممتعمم ان يعيد البرنامج حساب المجموع من جديد والعكس عند عدم عند تفعيل ىذا العنصر يسمح   -6

 تفعيمو .
 طريقة حساب العالمة لمسؤال 

 حيث ستظير نافذة جديدة  Scoringانقر عمى لسان التبويب 



                                                                                                                                    

 
 ويقصد باالرقام الموجودة عمى الصورة ما يمي 

   Scoringفتح تبويب  -1
 اذا تم اختياره يتجاىل البرنامج حساب عدد المحاوالت  -2

 يمكنك حساب عدد محاوالت االجابة والدرجة لكل محاولة  -3

 التغذية الراجعة وتعزيز االجابة 

 
  Feedbackانقر لفتح تبويب التغذية الراجعة  -1
 البرنامج يعرض االجابة الصحيحة بعد استنفاذ جميع المحاوالت او انتياء الوقت -2

 وتعديل الجمل  كتابة -3

 إخفاء الرسالة بعد فتره زمنية محددة  -4



                                                                                                                                    

 Displayتبويب العرض 
 حيث ستظير النافذة التالية   Displayانقر عمى زر تبويب العرض 

 
 تغيير شكل اطار السؤال  -1
 تغيير لون اطار السؤال -2

 استخدام ازرار قمت بتصميميا  -3

 استخدام ازرار اختيار االجابة من تصميمك  -4

 الرسائل التوضيحية لمسؤال والمحاوالت 



                                                                                                                                    

 
 

 انشاء االختبار  - انيا 
يختمف ىذا النوع عن السابق اننا نستطيع دمج أنماط مختمفة من االسئمة وتستطيع من خالل استخدام ىذا الخيار 

 إنشاء امتحان الكتروني متخصص .
 ل حيث تظير االيقونة التالية من مكتبة المصادر وضعيا في منطقة العم  Testاسحب ايقومة اختبار  -

 
انقر نقرا مزدوجا عمييا لتفتح نافذة جديدة تستطيع من خالليا تحديد واختيار نمط االسئمة المراد  -

 -اضافتيا مع نص السؤال واجابتو عمما بان نمط االسئمة التي تستطيع اضافتيا ىي :

 



                                                                                                                                    

  ترتيب   * خيار أحادي       اختيار متعدد * 

  إكمال النص رقمي                               *إكمال النص نصي                    * التوصيل 

 
 -حيث ان االرقام :

 كتابة نص السؤال -3  تحديد نوع السؤال  -2  إضغط ىنا الضافة السؤال  -1

 اضافة االجابات  - 4

 تحديد عدد محاوالت االجابة وحسابيا 

 
 
 
 



                                                                                                                                    

 -حيث ان االرقام :
 تحديد عدد المحاوالت  -2  حساب عدد المحاوالت اتوماتيكيا  -1
 السماح بتجاوز السؤال فقط  -4    تحديد زمن االجابة  -3
 اعتبار التجاوز اجابو  خاطئو  -5

  Feedbackالتغذية الراجعة ، رسالة تعزيز االجابة 

 
  Scoringالتقييم 

 
 
 



                                                                                                                                    

 -االرقام :
 طريقة حساب السؤال : كدرجة اختبار  -2   عالمة السؤال والمحاولة  -1
 اضافة ىدف يساعد البرنامج عمى حساب الدرجة  -4   احتساب العالمة كتدريب  -3

 
 في عممية التقييم ؟  Objective ااىداف كيف نستطيع تحديد

 اعدادات النموذج  ---الذىاب الى قائمة النموذج 

 
 :حيث ستظير نافذة جديدة كما يمي



                                                                                                                                    

 
 

افتراضعيا وتجعدىا ايضعا فعي كعل لسعان تبويعب التقيعيم   Totalمن خصائص النموذج ان تجد في البرنامج المجموع 
Scoring   من اجل ان يتعرف البرنامج عمى طريقة حساب المجموع والتعرف عمى حالعة االختبعار معن ناحيعة الحعد

 از من عدمو .االدنى وااعمى لحساب العالمات وحالة التقدم في االختبار واالجتي
 
 
 
 

 
 يوفر برنامج الكورس الب تصميم االختبارات االلكترونية التالية  - 49
 نصيو ورقميو   -ب  اختيار متعدد ، زمنفرد  -أ
 جميع ما ذكر  -د  التوصيل ال نائي   -ج
 

 الضافة سؤال اختبار متعدد نستخدم  – 50
   مربع نص  -ب  اسئمو  ---مكتبة المصادر  -أ
 IFRAME -د                  ممف خارجي   -ج
 

 يتم اضافة صفحة امتحانات الكترونية من  -51
  اختبارات  ---مكتبة المصادر  -ب                           ارتباط خارجي   -أ
 تحديث المصادر –قائمة النموذج   -د                pdfممف خارجي بصيغة  -ج
 

 الخامسالتدريبي النشاط 

 



                                                                                                                                    

 العمليالنشاط 

 

 صفحة االختبارات تحتوي عمى انماط االسئمة التالية  –52
 جميع ما ذكر -د  التوصيل ال نائي   -نصيو ورقميو  ج -ب  اختيار متعدد ، ومنفرد  -أ

 

 
 

 
 أنشئ شريحة جديدة باسم " تقييم " -1
الراجعة أنماط من ااسئمة مع إجاباتيا مع تعديل التغذية  5أضف الى الشريحة  -2

 وتعزيز االجابات .



                                                                                                                                    

  Text Areaمساحة منطقة النص 

 
تسمح ىذه الخاصية بإدخال نص كبير م ال كإسم الجية المصممة او المنفذة لمدورة التدريبية من خالل لوحة 

 المفاتيح حيث تستطيع التحكم بالنص من حيث : الحجم ، المون ، النمط ، الخمفيو ، اطار المربع .
 -ذكر سابقا :ولمتحكم بما 
 -انقر نقرا مزدوجا عمى ايقونة مربع نص في منطقة العمل حيث تظير النافذة التالية : -

 -حيث ان اارقام الموجودة عمى الصورة ُيقٍصد بيا :
 الضافة وتحرير النص فعند النقر عمييا تفتح نافذة تحرير النص . – 1
 تحديد لون الخمفية لممربع -2
 المربعتحديد لون حدود  -3
 تحديد عرض الحدود لممربع " اإلطار الخارجي لممربع "  -4
 نمط اإلطار الخارجي لممربع  -5
 اليوامش الداخميو لممربع -6
 اختيار شريط االنزالق  -7
 عند تمكين الخيار يسمح بإغالق المربع واختفائو عند النقر بالماوس عميو . -8



                                                                                                                                    

 
 بعد االنتياء انقر عمى تطبيق  م موافق .

 Checkboxصندوق الفحص 
يستخدم ىذا الصندوق في حال تصميم نموذج ما بحيث يمكن المستخدم من تحديد خيار واحد من مجموعة خيارات 

 يقوم بوضعيا معد المادة .

 
 كيف يتم اضافة الصندوق ؟

 مصدر  حيث تظير قائمة المصادر انقر عمى نموذج كما يمي  ---إدراج 

 
العمل وإلضافة النص والتعديل عميو انقر عميو نقرا مزدوجا حيث تفتح نافذة جديدة كما ارسم الصندوق في منطقة 

 يمي 
 



                                                                                                                                    

 
 

 القوائم المنسدلة 
عباره عن نموذج يمكن المستخدم من اختيار قيمة أو خيار معين مطروح ضمن مجموعة من الخيارات التي تظير لنا 

 بمجرد النقر عمى السيم الموجود بجانب اسم المجموعة كما يمي 
 

 
يقوم المستخدم بالنقر عمى الخيار المراد فتحو وتصفحو 



                                                                                                                                    

 Popup Windowsالنوافذ المنب قو 

  
الكائنات  كالنوافذ المنب قو لعرض شروحات  عن النص عمى الشريحة ، أساسا ، حجم النص  تستخدم بعض

 بإستفسارات عادة يكون أكبر من الخط المستخدم النواع الكائنات االخرى كالبالون . 
 النوافذ المنب قو يمكن تفعيميا من خالل النقر عمى الزر ، وال يتم إغالقو آليا ويبقى مفتوحا .

 
  Relief Popup Windowالنوافذ  المنب قو المساعده   5.5.1.2

 -عند إدخال كائن في االطار ، افتح  نافذة الكائن ، كما يمي :

 
 

اختر  من القائمة المنسدلو المون المناسب حيث يشير المون الى عنوان النافذه  والحدود . لون خمفية  7
 النافذة التي تحتوي عمى النص يكون أبيض . 

تعديل عنوان الييدر والجزء ااساسي من النافذه : تمقائيا ، عنوان  الييدر  يكون في المنتصف ،  8
ويكون نمط الخط  نفس الخط التمقائي الذي يتم اعتماده لمنموذج  . باالمكان تعديل االعدادات حسب 

 رغبتك . 

 التحكم في ىوامش النص . 9

 .  Closeى زر تعريف نافذة اإلغالق : يتم اغالقيا بالنقر عم 12

 
 م ال عمى نافذة منب قو 

 
 



                                                                                                                                    

   Object Eventsأحداث كائن 
 

 الحدث المرجعيو في محرر ااحداث
On Close Popup   يتم التنفيذ بعد النقر عمييا 

 
: تستخدم  كائنات البالونات لتوضيح  بعض النقاط عمى الشريحة . النص الذي يحتويو   Ballons البالونات  5.5.3

البالون يكون اقل من النص المستخدم لتوضيح القوائم المنسدلو ، يوجد انواع مختمفة من البالون  ولكن ما يميزىا 
 عن القوائم المنسدلة انو ال يوجد ليا خاصية االغالق . 

 
  م  نختار من القائمة البالون المناسب    Insert ----- Objectلشريحة نستخدم قائمة * الدخال بالون في ا

 -كما يمي :

 
  م النقر عمى الشكل المناسب وسحبو الى الشريحة سيتم رسم الشكل في الشريحة تمقائيا 

 
: بعد إدخال الكائن في اإلطار ، نستطيع ضبط الحجم وموضعو مقارنة    Simple Ballonالبالون البسيط   5.5.3.1

 -مع االطار الموجود فيو  ولمقيام بذلك :
 -انقر نقرا مزدوجا عمى البالون حيث يظير صندوق حوار المواصفات كما يمي : -
 



                                                                                                                                    

 
 

 -من المربع تستطيع التحكم في :
 لون خمفية البالون . 11
 اعمى ، أسفل ،..........موقع السيم : يمين ، يسار ،  12

 النص الموجود عمى البالون : اضافة نص ، تنسيق النص ،......... 13

 المسافة الفاصمة بين النص وحاشية البالون .  14

 م ال عمى بالون في االطار  

 



                                                                                                                                    

   Publish Courseنشر الكورس ) المشروع (  
 ىامة وىي مشاىدة ما قمت بإنجازه .بعد االنتياء من التصميم وتحرير المواضيع يبقى لديك خطوة 

: يقصد بذلك إنشاء ممفات تشغيمية لمشروعك ليتم تصفحو من أي   Publishing  Courseنشر المشروع 
 -وىناك عدة خيارات لعممية النشر :  Course labمكان دون الحاجة الى برنامج 

 .  CDتشغيل من خالل سي دي  -1
: ) جمعية التدريب عمى الطيران     AICCالتوزيع من خالل انظمة التحكم في التعميم المتوافقة مع نظام  -2

 .  من خالل الحاسوب االلي (

ويقصد بذلك المتوافقة مع    SCORM 1.2 , 2004التوزيع في انظمة التحكم في التعميم والمتوافقة مع  -3
 -نماذج المشاركة في المحتوى وااشياء : 

Sharabel Content Object Reference Model 
 

 -عممية النشر تتم وفق مجموعة من الخطوات المتتابعة :
  تحديد زمن التشغيلRun Time . لكل نموذج 
 . ) تحديد زمن التشغيل لمكورس ) المشروع 

 . تشغيل محرر النشر ومتابعة  صندوق الحوار 
 

   Module runtime Settingsإعدادات تشغيل الوحدة    4.6.1
 

 -قبل  بدء عممية النشر يجب ان نحدد  اعدادات زمن التشغيل لكل نموذج ويتم ذلك من خالل :
 

Module ----- Runtime Settings 

 
 حيث يظير مربع خصائص النموذج 



                                                                                                                                    

 
 

  -حيث تشتمل الخصائص عمى :
 
  تعريف النموذجIdentifier    معرف صغير يتم استخدامو من قبل أنظمة التحكم في التعميم :LMS  
   الوصفDescription    معمومات مختصرة عن المشروع  الذي سيتم استخدامو في نظام ادارة التعميم في

 بطاقة النموذج  .
 

   Checksخاصية الفحص 
 

تستخدم ىذه الخاصية وذلك عند وضع إشارة صح في المربعات لفحص وجود البرامج التغميمية لمممتميديا موجودة 
عمى جياز الطالب ام ال قبل تشغيل النموذج ، لذلك اذا قمت بتضمين ممفات صوت او فالشات تعميمية اختيار 

 في الصورة.المناسب 

 
 



                                                                                                                                    

   Runtimeزمن التشغيل 
 غيرات جديدة  لزمن التشغيل تستخدم الضافة مت

 
 
 

  Course runtime settimgإعدادات تشغيل المشروع 
 -قبل النشر يفضل تحديد اعدادات التشغيل لممشروع ويتم ذلك من خالل :

 
   File ------ Course Runtime Settingsمن قائمة  -1

 
 

 
 
 



                                                                                                                                    

 حيث يظير مربع حوار الخصائص 

 
 

 : تعريف بالمشروع   Identifierتعريف 
 :  تعريف مختصر بالمشروع .  Descriptionالوصف 
  " Wizard " Course Publicationمربع حوار نشر المشروع  4.7.3

 -لمبدء العممي في تنفيذ نشر المشروع :
  م تابع مع صندوق الحوار  كما يمي    File ----- Publish Course  * من قائمة 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                    

 :كما يمي  حيث يظير مربع الحوار

 
 

 

 

 



                                                                                                                                    

 
 

حيث بامكانك نسخ    htmlبصيغة    Autorunستجد عندك مجمدين باالضافة الى ممف تشغيل تمقائي 
 والبدء باستخدام الدروس االلكترونيو .  CDالمجمدات والممف الى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 -لع: التدريبيةالدورة أنشر المشروع الذي قمت بإنشائو خالل 

  تقديمو بواسطة قرص مضغوطCD. 
  تقديمو عبر نظام موودلMoodle  . 

النشاط التدريبي 
 السادس

 
 



 الدراسة ألدوات المحكمين (: قائمة7ممحق رقم )
 

 التخصص اسم المحكم 
 اإلسالمية الجامعة/تدريس وطرق مناهج  المولو د. فتحية  .1

 اإلسالمية الجامعة/تكنولوجيا التعميم  د. محمود الرنتيسي  .2

 اإلسالمية الجامعة/تكنولوجيا التعميم  د. أدهم البعموجي  .3

 اإلسالمية الجامعة/تكنولوجيا التعميم  د. مجدي عقل  .4

 األقصى جامعة/التعميم تكنولوجيا  عياد فؤاد. د  .5

 األقصى جامعة/التعميم تكنولوجيا د. حسن النجار   .6

 األقصى جامعة/التعميم تكنولوجيا مهدي حسن .د  .7

 مشرف مبحث التكنولوجيا بمديرية رفح أ. عبد الباسط المصري  .8

 التقنيات شرق خانيونسقسم  أ. مجدي برهوم  .9

 قسم التقنيات رفح أ. شادي أبو عزيز  .11

مشرف مبحث التكنولوجيا في شرق  رمزي شقفة أ.  .11
 محافظة خانيونس
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