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  إهـــــــــــداء
  
  

   ،لدي الكريمينأهدي هذه الرسالة إلى وا

  .أسأل اهللا أن يطيل في عمرهما على طاعته و يحفظهما من كل مكروه

هذه الرسالة طفولتهما و شاركتهما في حقهما من ن قاسمتهما يأهديها إلى اللت

  .إلى صغيرتي تهاني و جوري ، وقت أبيهما

  . زوجتي و شريكة دربي،أهديها إلى نبع العطاء و رمز الوفاء 
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  شـــــــكر و تقديـــــر 
  

، أشهد أن  الذي بنعمته تتم الصالحات و الصالة و السالم على سيد األنام      الحمد هللا       

 بعد أن من اهللا علي .و أشهد أن محمداً عبده و رسوله      ال شريك له     ال إله إال اهللا وحده    

  لـسعادة  ن  العرفـا  الشكر و    آياتبأبلغ و أصدق     أتقدمبإنهاء هذه الدراسة يسرني أن      

لرسالة  الذي لم يذخر أي جهد أو قت لدعم ا         المشرف على الرسالة  محمد المشيقح    .د.أ

محمـد  . و الشكر كـذلك لـسعادة د       وصلت لما هي عليه ،    إلى أن   ،   كانت فكرةً    ذم

   .الحارثي على ما قدمه من دعم

ـ  . ، د   صالح الدباسـي   .د.أ:  أشكر سعادة األستاذين الفاضلين     يسعدني أن      و در ب

، أسأل اهللا أن يجعل ذلك في ميـزان         على تكرمهم قبول مناقشة هذه الرسالة       الصالح  

   .حسناتهم

  أن أشكر كل من ساهم معي من األصـدقاء و زمـالء الدراسـة                يطيب لي كذلك  

و العمل في إنجاز هذه الرسالة ، و أخص منهم بالذكر األخ عاصم الحربي و زميلي                 

ل السيف و زميلي العمل عبد العزيز الباهلي و عـصام         الدراسة مهدي العمري و عاد    

العقيل ، كما ال يفوتني شكر ابن العم عبد الرحمن بن خالد القـبالن علـى مراجعتـه      

   .النحوية و اإلمالئية للدراسة

يم أدوات الدراسة   تحكساهمتهم في   كما أتقدم بالشكر الجزيل للسادة المحكمين على م          

مصادر التعلم في محافظة الرس على مساهمتهم فـي هـذه       ، و للزمالء أمناء مراكز      

  . الدراسة

   و أخيراً كل الشكر لشريكة الدرب ، حمامة األيك ، التي هيأت لي كل سبل التفرغ                

و االنقطاع لهذه الرسالة ، أسأل اهللا أن يعوضها خيراً عن كل ما بذلته إلنجـاز هـذا                  

  . العمل

  الباحث                      

                     
  اصر بن علي القبالنن



  ه 
 

 

  خلص الدراسة ستم
  

  دعم مفاهيم التدريب الذاتي ، و دمج التقنيـة فـي التعلـيم ،       الدراسة       حاولت هذه 

و مزاوجة النظرية التربوية بالتطبيق التقني من خالل تطوير برنامج حاسوبي تدريبي            

ناء مصادر  مقترح ، يهدف لحل مشكلة قائمة في الميدان التربوي ، تتمثل في حاجة أم             

لبرنامج تدريبي في مجال تصميم التعليم ؛ حيث ترتبط مهامهم بمهارات متعلقة             التعلم

من هذا السياق برزت مشكلة الدراسة لتطـرح سـؤالين حـول هـذا              . بهذا المجال 

  :الموضوع هما

كيف يمكن تصميم برنامج حاسوبي مقترح لتدريب أمناء مـصادر الـتعلم علـى               .١

 تصميم التعليم ؟

فاعلية البرنامج الحاسوبي المقترح في تدريب أمناء مصادر التعلم علـى           ما مدى    .٢

  تصميم التعليم ؟

السؤال األول ؛ قام الباحث بمراجعة أدبية شاملة و دراسات مقارنة           و لإلجابة عن        

لنماذج و منهجيات تصميم التعليم في مختلف مستويات التطـوير التعليمـي بغـرض          

 تصميم محددة ، تجيب عن الكيفية التي يمكن من خاللها        الوصول إلى منهجية إجرائية     

 وقد توصلت الدراسة إلى اقتراح نموذج إجرائي لتصميم       . البرنامج الحاسوبي المقترح  

التحليل و التصميم و التطوير : ست مراحل هي  البرامج الحاسوبية التدريبية يتكون من      

ق أنه نموذج مناسب لعمليـة  ثبت من خالل التطبي    ،   و التجريب و االستخدام و التقويم     

  .تصميم البرامج الحاسوبية التدريبية

    أما اإلجابة عن السؤال الثاني ؛ فقد تطلبت تطبيق المنهج التجريبي لقيـاس أثـر               

اكتـساب أمنـاء    (على المتغير التـابع     ) البرنامج الحاسوبي المقترح  (المتغير المستقل   

ك من خالل التصميم الـذي يفتـرض        ، و ذل  ) مصادر التعلم لمهارات تصميم التعليم    

وقد توصلت الدراسة إلى أن . تقسيم العينة بالتساوي إلى مجموعتين تجريبية و ضابطة  

حققت ) المجموعة التجريبية (المجموعة التي تدربت عبر البرنامج الحاسوبي المقترح        

  تقدماً أفـضل مـن المجموعـة التـي تـدربت عبـر طريقـة المناقـشة الحـرة                   



  و 
 

 

؛ ما يؤكـد فاعليـة      ) ٠١,٠(بفارق إحصائي دال عند مستوى      ) ابطةالمجموعة الض (

  .البرنامج الحاسوبي المقترح في تدريب أمناء مصادر التعلم على تصميم التعليم

دراسات  ألبحاث و     المقترحات  التوصيات و   بمجموعة من  ةدراسال وقد ختم الباحث      

التدريبية و قيـاس فاعليتهـا مـن        برامج الحاسوبية التعليمية و     مستقبلية فيما يتعلق بال   

  .في التعليم و التدريب جوانب مختلفة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ز 
 

 

  فهرس الموضوعات
  

  الموضوع رقم الصفحة

  آية كريمة  ب

  إهداء ج

 شكر و تقدير  د

 خلص الرسالة ستم هـ 

 فهرس الموضوعات  ز 

 شكالفهرس األ ي

  فهرس الجداول  ك

 فهرس المالحق  ك

 مدخل الدراسة: الفصل األول ١

  مقدمة الدراسة  ٢

 مشكلة الدراسة  ٥

  أهداف الدراسة  ٦

  أهمية الدراسة  ٦

  أسئلة الدراسة ٧

  حدود الدراسة ٨

  مصطلحات الدراسة  ٨

  اإلطار النظري: الفصل الثاني ١٠

  تصميم التعليم: أوالً  ١١

   مفهوم التصميم التعليمي  ١١

   أسلوب النظمتصميم التعليم و ١٤

  مستويات التصميم التعليمي ١٤

 



  ح 
 

 

  الموضوع  رقم الصفحة
  نماذج تصميم التعليم  ١٥

  نموذج تصميم البرنامج الحاسوبي المقترح ٢٢

  البرامج التعليمية: ثانياً  ٣٧

  نبذة تاريخية عن البرامج التعليمية  ٣٧

 خصائص البرامج التعليمية  ٣٨

  البرامج التعليميةأنواع  ٣٩

  نظم تطوير البرامج التعليمية  ٤٠

 معايير تصميم و تقويم البرامج التعليمية  ٤١

  مراكز مصادر التعلم: ثالثاً  ٤٩

 مقدمة  ٤٩

  مفهوم مراكز مصادر التعلم  ٥٠

  أمناء مراكز مصادر التعلم ٥١

  الدراسات السابقة:  الفصل الثالث ٥٣

 دراسات تناولت تصميم البرامج التعليمية: أوالً  ٥٤

 دراسات تناولت فاعلية البرامج التعليمية: ثانياً  ٦٥

  ات السابقةمناقشة الدراس: ثالثاً  ٧٢

  إجراءات الدراسة: رابع الفصل ال ٧٤

 تصميم البرنامج الحاسوبي المقترح: أوالً  ٧٥

 مرحلة التحليل  ٧٥

 مرحلة التصميم  ٧٨

  مرحلة التطوير  ٨٠

 مرحلة التجريب  ٨٦

 مرحلة االستخدام  ٨٧



  ط 
 

 

 

  الموضوع  رقم الصفحة

 مرحلة التقويم  ٨٨

 تطبيق البرنامج الحاسوبي المقترح: ثانياً  ٨٨

 تحديد منهج الدراسة  ٨٨

 تحديد مجتمع الدراسة  ٨٩

 اختيار عينة الدراسة  ٩٠

 تصميم أدوات الدراسة  ٩٠

 تطبيق تجربة الدراسة  ٩٣

 المعالجة اإلحصائية  ٩٤

 لتوصياتالنتائج و ا: خامسالفصل ال  ٩٥

 عرض النتائج  ٩٦

 لنتائجمناقشة ا  ٩٨

 توصيات الدراسة  ٩٩

 مقترحات الدراسة  ١٠٠

  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمراج  ١٠٢

  المراجع العربية  ١٠٣

  المراجع األجنبية  ١٠٨

  الحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم  ١١٢

 
 
 
 
 
 
  

  



  ي 
 

 

  الفهرس األشك
  

رقم 
 الشكل

  الموضوع
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  ٨١  برنامج األوثروير و تطوير المخطط االنسيابي   ١٣
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  ٢٠٦  البرنامج الحاسوبي المقترح  ٩



  : ولالفصل األ

  مدخل الدراسة
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 الدراسة مدخل: الفصل األول  ٢

  : الدراسةمقدمة

 و الممارسات التي كانت تسود العمل التربوي مع تطور متغيرت كثير من المفاهي

ذلك النـشاط   ليس  التعليم   ، ف  النظرة التربوية ألدوار المشاركين في العملية التعليمية      

هـو عمـٌل    ، بل    ةالمرتجل الذي يخضع لالجتهاد الشخصي أو الممارسة العشوائي       

 يخضع ألطر التصميم التعليمي التي تضمن الحصول على مخرجـات       إجرائي منظم 

  .تربوية ذات جودة عالية و فاعلية تحقق األهداف المنشودة

 وقد أكدت العديد من الدراسات ضرورة االهتمام بإعداد و تدريب العاملين فـي            

  م بواجباتهم المهنية كمـصممين      و إكسابهم المهارات الالزمة للقيا      ، المجال التربوي 

تكسب العـاملين فـي    التعليم لتصميم العملية ، ذلك ألن الممارسة  للتعليمطورينم و

 وهو ما يعني تحديد الحاجـات  .المنظم التخطيط التفكير و الميدان التربوي مهارات

بدقة وصياغة األهداف بوضوح لتطوير أفضل الطرق واألساليب التي تحقق تلـك            

  .)٢٠٠٢ دروزة،( األهداف

حلقة الوصل بين النظرية والتطبيـق      و يعتبر تصميم التعليم هو العلم الذي يمثل         

في ميدان تقنية التعليم، وذلك بما يقدمه من نماذج إجرائية تصف عمليـة التـصميم               

 ، مـستوى    ، مستوى المنتجـات    مستوى التعليم الصفي  : التعليمي بمستوياتها الثالثة  

  .)١، ١٩٩٧انش ، و برجستافسون(النظم 

ومع االنتشار الذي يحققه مفهوم تقنية التعليم في الميدان التربوي وظهور صـيغ           

 تمثلت على المستوى المحلي فـي إنـشاء مراكـز          -وتطبيقات عملية لهذا المفهوم     

 برزت الحاجة لتدريب العاملين في   -مصادر التعلم في المدارس كإحدى تلك الصيغ        

 عدم وجود   وفي ظل   ،  تصميم التعليم  من بينها مهارات   عديدة   المراكز على مهارات  

لتـدريب  اإلدارة العامـة ل   (برامج تدريبية في هذا المجال بوزارة التربية والتعلـيم          

 وبات من الضرورة إجراء دراسات علـى         ، )٦٤-٥٤،  ١٤٢٢التربوي واالبتعاث، 

ومـن ثـم   ، لمعرفة مدى فاعليتهـا      أساليب تدريبية ذاتية تعتمد على الحاسب اآللي      



                                                                                    
  

 

 الدراسة مدخل: الفصل األول  ٣

توظيفها كبرامج تدريبية متكاملة لتصميم التعليم مبنيةً علـى الحاجـات    استخدامها و 

  .الفعلية للواقع التربوي

،  أدوات برمجية  وفرت الثورة التي تشهدها برامج الحاسب اآللي تطبيقات و         وقد

 غير المختصين في برمجة الحاسب اآللـي مـن تـصميم بـرامج           التربويينمكنت  

بـرامج  خـصائص ال  فر فيها المزايا التفاعلية وا تتو  ، عالية الجودة يمية  تعلحاسوبية  

مكن توظيف بعض وبات من الم. الجيدة التي تجعل منها خياراً مطروحاً للتعلم الذاتي    

ما  بسبب  ؛ وجعلها حقائق ملموسة في البرامج الحاسوبية التعليمية     ، المبادئ التربوية 

رمجيٍة تسمح بتصميم خياراٍت كثيـرٍة لمـستخدم       اٍت ب توفره هذه التطبيقات من إمكان    

البرنامج كإعادة العرض و التوقف و االنتظار و حفظ اإلنجاز وغيرها من المزايـا              

تبعد عنه كثيراً من المؤثرات العاطفية   و ،التي تنعكس على أداء المتعلم أو المتدرب    

وجة بـين    للمزا هذه الدراسة في محاولة     أجريت  من هنا  .)٤٢-٣٠،  ١٤٢١صقر،  (

مقترح للتدريب على    تصميم برنامج حاسوبي      عبر النظرية التربوية والتطبيق التقني   

 وقياس مدى فاعليته في تدريب أمناء مصادر التعلم على تصميم           ي ، تصميم التعليم ال

 لتصميم البرامج الحاسوبية التدريبيـة       مقترح ذلك تطوير نموذج  قد تطلب    و  .التعليم

م البرنامج الحاسوبي بوصفه منتجاً تدريبياً يستهدف أمناء        وتطبيقه على عملية تصمي   

 الفئة المعنية بتطوير وحدات نمطية للمقررات المدرسية و         باعتبارهممصادر التعلم   

   .برامج تدريبية في مجال التقنيات التعليمية لزمالئهم المعلمين

يم البـرامج  الصعوبة البالغة التي تواجهها عملية تصم    لقد أقر كثير من التربويين      

المواد الدراسية، وعلى مـستوى     التربوية و  مواقففي مختلف ال  الحاسوبية التعليمية   

 بدء االهتمام بصناعة تلك البـرامج       ، وذلك منذ   التدريب الوظيفي  التعليم النظامي و  

فالبرغم من بلوغ . )Van Mast, 1995,1 (حتى التسعينات و  الثمانينات و في السبعينات 

، ١٩٩٨سيلز  و ريتشي ،      (مرحلة النضج في ثمانينات القرن العشرين       هذه العملية   

 تبقـى   - على سبيل المثال     -مسألة المزاوجة بين النظرية و التطبيق       ؛ إال أن     )٧٣

 إحدى أهم الصعوبات التي يعاني منها مجال تصميم البرامج الحاسـوبية التعليميـة            



                                                                                    
  

 

 الدراسة مدخل: الفصل األول  ٤

)Tiene & Ingram,2001,257.(  الـزمن  و لمعالجـة المتنوعـة   عمليات اكما أن تعدد

  تعد من أهم أسباب تعقيد وصـعوبة       الجاذبية الجمالية للبرنامج التعليمي    المستغرق و 

إضافة إلـى  . )Myers, 1994, 83 (استخدام البرامج الحاسوبية التعليميةواجهة تصميم 

ـ               د ذلك تعتبر مسألة التفاعل في البرامج التعليمية من أهم العوامل التي تزيد من تعقي

تؤكد هذه العوامل وغيرها صعوبة تـصميم هـذا   . )Van Mast, 1995,1 (تلك البرامج

  و  ، تتنوع معه إجـراءات التـصميم      ، و  النوع من البرامج الذي تتعدد فيها المهام      

،  يستنفذ الجانب الفني ومراعاة القيم الجمالية الكثير من وقت وجهد مصمم البرنامج           

 نفسية تؤثر في مستخدم البرنـامج و       امل صحية و  وذلك لما تشكله هذه القيم من عو      

  .مدى تفاعله ومشاركته في التعلم من البرنامج

وبالرغم من ظهور الحاسب اآللي في منتصف األربعينات الميالدية من القـرن            

 لنظريتـه حـول التعلـيم    )B. F. Skinner (العشرين، وطرح العالم األمريكي سـكنر 

ـ   بر ا التي تعت  ، المبرمج في الخمسينات   التعليم المـدعم  لبداية األولى لمـا يعـرف ب

 إال أن األدبيات التربوية التـي  ، )CAI ( أو)Computer Assisted Instruction (بالحاسب

 & Niemiec (اهتمت بالبرامج الحاسوبية التعليمية بدأت مع عقد الستينات الميالديـة 

Walberg ,1989, 263(  ، لدعم فكـرة التعلـيم   وذلك مع ظهور أول البرامج المصممة

  بالتعـاون مـع جامعـة      )IBM (المدعم بالحاسب والذي ساهمت في تطويره شركة      

 ، حيث انطلقت بعـد      )COURSEWRITER (وأطلق عليه اسم  ،   )Stanford(ستانفورد  

مج أشهرها مـا يرمـز لـه        ذلك صناعة البرامج التعليمية وظهرت العديد من البرا       

ـ   البرنامج الذي حظي بالعديد من الدراسـات و  وهو   ،) PLATO(بالتو  : اختصاراً ب

  .التي أفرزت أسس تصميم البرامج التعليمية) Granello, 2000 (البحوث

 إجراء المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع رى  الباحثمن هذه المنطلقات ي

كما أن  . لزيادة المعرفة وكشف بعض ما يتصل بتصميم البرامج الحاسوبية التعليمية         

اسات من هذا النوع قد يوفر الفرصة الستخدام أساليب تدريبية فاعلة يمكن            وجود در 

، وذلك إذا ما تـم تـصميم بـرامج           تبنيها من قبل المؤسسات التربوية و التدريبية      



                                                                                    
  

 

 الدراسة مدخل: الفصل األول  ٥

  ،الفاعلية وتحت طائل الحاجة الفعلية لها   التكلفة و  يحاسوبية تدريبية في ظل مفهوم    

حيث يصعب تدريب األعـداد المتزايـدة مـن       ؛ التعليم السيما في وزارة التربية و    

  .المعلمين

  
  :مشكلة الدراسة

 )هـ١٤١٩(بدأت وزارة التربية والتعليم مشروع مراكز مصادر التعلم في العام           

اكتمال جميع مراحله بعد، خاصة     وعدم  ،   وهو ما يدل على حداثة المشروع نسبياً         ،

؛ حيـث يفتـرض      هذه المراكز ما يتعلق بتدريب الكوادر البشرية المؤهلة للعمل ب       في

 لمصادر التعلم أن يحصل على دورة تدريبية في مصادر التعلم بعد            اًفيمن يعمل أمين  

 تؤهله للقيام بمهامه كمصمم لوحـدات        ، )٢٦،  ١٤٢١العويشق،  ( المرحلة الجامعية 

نمطية للمقررات الدراسية و برامج تدريبية لزمالئه المعلمين في مجـال التقنيـات             

دفع عـدم تـوفر هـذا       وقد  . )٧ ،   ١٤٢٠اإلدارة العامة لتقنيات التعليم ،    (التعليمية  

 بعض المعلمين ممن هم على رأس العمل كـي يعملـوا            كليفالمؤهل الوزارة إلى ت   

، وهو ما أوجد مـشكلة الدراسـة التـي           أمناء لمراكز مصادر التعلم في المدارس     

مباشرة مع أمناء  لية  عمرتبط بعالقة   ، ي رصدها الباحث بوصفه مشرف مصادر تعلم       

 حيث عايش حاجة األمناء الملحة لبرامج تدريبية تكسبهم المهـارات       ؛ مصادر التعلم 

  .  كمصممين للتعليم و التدريب المهنيةالالزمة للقيام بواجباتهم

إجـراء مجموعـة    تـم    ؛ ولدعم هذا اإلحساس بالمشكلة وتحديدها بشكٍل دقيـق       

 وذلك بغـرض     ، صادر التعلم في المدارس    م أمناءمع  و اختبارات نظرية    مقابالت  

لبرامج تدريبية في تصميم    الفعلية  التحقق من حاجتهم     تحليل الحاجات التدريبية لهم و    

 أنهم بحاجة ماسة لمثل هذا النـوع         بعد تحليل البيانات التي جمعت     وقد تبين . التعليم

وي أي برنـامج     ال يوجد في برامج التدريب الترب      السيما أنه   ، من البرامج التدريبية  

-٥٤ ، ١٤٢٢، االبتعـاث  لتدريب التربوي و  ل اإلدارة العامة (يتناول تصميم التعليم    

 إضافة إلى ما يعترض تلك البرامج من مشكالت كضعف الحـوافز الماديـة              ،)٦٤



                                                                                    
  

 

 الدراسة مدخل: الفصل األول  ٦

 ارتبـاط البـرامج      و ملكـة م اتساع الرقعة الجغرافية لل     و  قلة الكفاءات   و والمعنوية

 مما دعا الباحث إلـى      ،)١٤٢٢، الدبيان( مالية معقدة    والتدريبية بإجراءات إدارية    

، برنامج حاسوبي مقترح   و تطوير   محاولة إيجاد حل لهذه المشكلة من خالل تصميم         

لتـصميم  ) ١٩٨٩المشيقح ،(يتناول بالتوضيح عملية التصميم التعليمي حسب نموذج    

السؤال الذي  ف لذا    ؛ تجربة ذلك البرنامج لمعرفة مدى فاعليته     ثم   التعليم و التدريب ،   

  :هو عنه هذه الدراسة اإلجابة تحاول

مــا مــدى فاعليــة البرنــامج الحاســوبي المقتــرح فــي تــدريب أمنــاء مــصادر الــتعلم علــى  

  تصميم التعليم ؟

  
  :أهداف الدراسة

  :حاولت الدراسة تحقيق الهدفين اآلتيين

 . التعليمتصميم برنامج حاسوبي مقترح لتدريب أمناء مصادر التعلم على تصميم .١

 مدى فاعلية البرنامج الحاسوبي المقترح في تدريب أمناء مصادر الـتعلم            تحديد .٢

  . على تصميم التعليم 

  
  : أهمية الدراسة

في الوقت الذي يعتبر فيه التدريب أحد االستراتيجيات الناجحة التي تتبناها الكثير            

يالً في المجـال     يختلف الحال قل    ، من المؤسسات إلعداد و تطوير مواردها البشرية      

 حيث يصبح التدريب مكلفاً نسبياً بالنظر لما يشهده هذا المجال من تغيرات  ،التربوي

متالحقة تستلزم من العاملين فيه متابعة ما يـستجد فـي الـساحة التربويـة علـى               

 مـن   حيث يعيش المعلمون تغيراً تدريجياً في أدوارهم       ، التقني  و نظريالمستويين ال 

؛ وهو ما يقتضي إعـادة       ميسرين للعملية التعليمية   مديرين و  إلى   ناقلين للمعلومات 

 ،) Pellone,1995,68 (تدريبيـة متنوعـة    تأهيلهم وتدريبهم لتصميم مصادر تعليمية و     

علـى الـشبكة    المواقع التعليمية   و  ،   البرامج الحاسوبية و  ،   تشمل الوحدات النمطية  



                                                                                    
  

 

 الدراسة مدخل: الفصل األول  ٧

 تندرج تحـت مـستوى تـصميم        غيرها من المصادر التي    و) االنترنت(العنكبوتية  

 الدراسـة  ت لذا حاول ؛ و تتطلب اإللمام بمهارات تصميم التعليم  ، المنتجات التعليمية 

 الذي تسعى لتطبيقـه مـن خـالل          ، حل هذه المشكلة بتبنيها مفهوم التدريب الذاتي      

تصميم برنامج حاسوبي مقترح يهدف لتدريب أمناء مصادر التعلم علـى تـصميم             

  . التعليم

، بـل    لهذه الدراسة ال تقف عند تصميم البرنامج الحاسوبي       التطبيقية  همية  ن األ إ

تتجاوزه إلى معرفة مدى فاعلية هذا البرنامج في تدريب مستخدميه من أمناء مصادر 

 وهو ما يعني إيجاد فرص لسد الحاجات التدريبيـة فـي    ،التعلم على تصميم التعليم  

  .ذه اإلستراتيجيةالوسط التربوي في حال ثبتت فاعلية مثل ه

أما على المستوى النظري فبالرغم من أهمية هذا الموضوع وبدء البحث فيه منذ             

عقد الستينات في القرن العشرين إال أن قلة األدبيات العربية التي تناولت موضـوع              

تصميم البرامج التعليمية من األسباب التي دفعت الباحث الختيار هذا المجـال مـن              

يلقـي   استعراض ما كتب في هذا المجال و من خالله فرصةجد التربوي ؛ لي  البحث  

البرامج الحاسـوبية  و تطوير بعض الضوء على الجوانب المرتبطة بعمليات تصميم       

  .التعليمية

  
  :سةلدرااأسئلة 

 :حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤالين اآلتيين     

علم علـى   كيف يمكن تصميم برنامج حاسوبي مقترح لتدريب أمناء مصادر الـت           .١

 تصميم التعليم ؟

ما مدى فاعلية البرنامج الحاسوبي المقترح في تدريب أمناء مصادر التعلم على             .٢

  تصميم التعليم ؟

  
  



                                                                                    
  

 

 الدراسة مدخل: الفصل األول  ٨

  :حدود الدراسة

 موضوع تدريب أمناء مـصادر الـتعلم       في الدراسة   حصرت :حدود موضوعية  •

  .تصميم التعليمعلى 

ــ حـدود زم   •   سي الثاني من العام الدراسـي   الدراسة في الفصل الدراتنفذ :انيةـــــــ

  .هـ١٤٢٧-١٤٢٦

 الدراسة على أمناء مصادر التعلم التابعين إلدارة التربية         تقطب :انيةــحدود مك  •

  .والتعليم في محافظة الرس في منطقة القصيم

  
  :مصطلحات الدراسة

  :البرنامج الحاسوبي •

  ".عمال المحددة  األ نالتعليمات المرمزة المعطاة للحاسوب لتمكنه من تنفيذ عدد م         " 

  )٢٦٢، ١٩٩٧ ، الينجتون بيرسفال و( 

  
   ):التعريف اإلجرائي ( البرنامج الحاسوبي المقترح  •

 الباحث بغرض تدريب أمناء مصادر الـتعلم علـى       وطوره برنامج حاسوبي صممه  

  .تصميم التعليم

  
  :أمناء مصادر التعلم •

ولية المحافظة علـى     مسؤ تقع مركز مصادر التعلم هو مدير المركز وعليه         أمين " 

 المركـز   بموجـودات جاهزيته لتحقيق أهدافه وتنظيم استخدامه، وهو كذلك الخبير         

 والمرشد  الموجهوبكيفية استخدامها وتوظيفها في خدمة العملية التعليمية، وهو أيضا          

فهـو    وأخيراًالقادر على التعامل مع الطلبة وتلبية احتياجاتهم من مصادر المعرفة،           

 يعمل   ، التعليمية لألهداف    واعٍ ين في مجال التقنيات التعليمية، ومنسقٌ     مدرب للمعلم 

 ويدربهم  ،ويطلع المعلمين عليها ،  على توفير كل ما هو مفيد من المصادر التعليمية          



                                                                                    
  

 

 الدراسة مدخل: الفصل األول  ٩

   ".المركـز على استخدامها بالشكل الفعال، كما يساعدهم في النشاطات التي تنفذ في       

  )١١، ١٤٢٠،اإلدارة العامة لتقنيات التعليم ( 

  

  ):التعريف اإلجرائي ( أمناء مصادر التعلم  •

 يتمتعـون    ، مـصادر الـتعلم   مراكز  أمناء ل مجموعة من المعلمين المكلفين بالعمل       

 نهم يفتقدون األساس النظـري و     إإال  هارات الحاسوبية المطلوبة لعملهم ،      ببعض الم 

  .م التعليم لتصميتطبيقيةالمهارات ال

  
   :تصميم التعليم •

اء منظم يشمل الخطوات الخاصة بتحليل التعليم و تصميمه وتطويره وتنفيـذه             إجر "

  .)٦٧، ١٩٩٨سيلز  و ريتشي ، (" . وتقويمه

  
  ):التعريف اإلجرائي ( تصميم التعليم   •

مجموعة من اإلجراءات العملية المنظمة المرتبطة بمراحل معينة لتطوير منتجـات            

  .تعليمية موجهة

  
  :المناقشة الحرة •

، وهو عبارة عـن مناقـشة تطـرح فيهـا            وب تدريبي يتحكم فيه المتدربون    أسل " 

اإلدارة العامـة   ." (يحدد فيها المتدربون هيكل موضوع النقاش       و  ، المشاكل للتداول 

  )٨٩، ١٤٢٢، االبتعاث لتدريب التربوي ول

  
   ):التعريف اإلجرائي ( المناقشة الحرة  •

لم للتدرب على تصميم التعليم مـن       لقاء حواري بين مجموعة من أمناء مصادر التع       

  .تصميم التعليمحول  وحدة نمطيةخالل 

  



  : الفصل الثاني

  اإلطار النظري
 :يشمل المحاور اآلتية

 :تصميم التعليم -

 .مفهوم التصميم التعليمي •

 .تصميم التعليم و أسلوب النظم •

  .مستويات التصميم التعليمي •

 .نماذج تصميم التعليم •

 . المقترح حاسوبينموذج تصميم البرنامج ال •

 
 :التعليميةالبرامج  -

 .نبذة تاريخية عن البرامج التعليمية •

 .خصائص البرامج التعليمية •

 .أنواع البرامج التعليمية •

  .نظم تطوير البرامج التعليمية •

 .معايير تصميم و تقويم البرامج التعليمية •

 
 :مصادر التعلممراكز  -

 .مقدمة •

 .مفهوم مراكز مصادر التعلم •

 . مصادر التعلمأمناء مراكز •



                                                                                    
  

 

 اإلطار النظري: ثانيالفصل ال  ١١

  :اإلطار النظري

  : إطاراً نظرياً للدراسة من خالل ثالثة محاور رئيسة هي هذا الفصل    يتناول

 .تصميم التعليم .١

 .البرامج التعليمية .٢

 .مراكز مصادر التعلم .٣

  
  تصميم التعليم: أوالً

 :مفهوم التصميم التعليمي •

ا إلي ماهية التصميم    يمكن القول بتعددية الرؤى و المداخل التي ينظر من خالله         

وذلك حسب طبيعة التعامـل مـع هـذا المفهـوم ،     ) Instructional Design(التعليمي 

فالبعض يقدم تصميم التعليم كعلم يهتم بتقديم األسس و النظريات التي تيسر التعلم ،              

بينما ينظر إليه البعض اآلخر كعملية لتخطيط و تطوير النظم التعليمية في مستويات             

 وبين هذا وذاك هناك من يصف تصميم التعليم كميدان دراسي متخـصص           مختلفة ، 

  .بالبحث والتطبيق لمبادئ النظريات التربوية في عمليتي التعليم والتعلم
عـن  ) ١٠١،  ٢٠٠٢( تتبلور هذه الرؤى في تعريٍف قدمه قطـامي و آخـرون          

ات علـم ابتكـار المواصـف     : "، حيث عرفته بأنـه     لتصميم التعليم ) Richey(ريتشي  

على  التفصيلية لتطوير وتنفيذ و تقويم و إدارة المواقف التي تيسر التعلم، سواء كانت

 )Dick,1993,13(، وفي تعريف ديك     " الكبيرة أو الصغيرة   مستوى الوحدات الدراسية  

يتفق معه في ذلك سـميث      ". عملية لتحديد ماذا و كيف ندرس؟     "لتصميم التعليم بأنه    

العمليـة  "، حيث يعرفان تـصميم التعلـيم بأنـه    )  Smith & Ragan,1993,2(وريجان 

بينما ". المنظمة لترجمة مبادئ التعليم و التعلم في خطط للمواد و النشاطات التعليمية           

 تعريف تـصميم  )Shambaugh & Magliaro,1997,24(يحاول كل من شامبف وماجليرو 

عملية " التعليم بأنه    التعليم في إطار العملية لكن بشكٍل مختلف ، حيث يعرفان تصميم          

بشكل منظم ، تقدم مواصفات تساعد المصممين على         عقلية لتحليل حاجات المتعلمين   
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من جهة أخرى   ".بناء تركيبة من اإلمكانات التي تستجيب لتلك الحاجات بشكل موجه         

 تصميم التعلـيم كعمليـة و   )Seels & Glasgow,1990,4(تقدم كل من سيلز وجالسجو 

المنظم لمواصفات تعليمية باستخدام نظريات التعلم للتحقق مـن          ربالتطوي" تصفانه  

ذلك الفرع من المعرفة الذي يهتم      " ، كما تعرفانه كمجال دراسي بأنه       " جودة التعليم   

  ". بالنظرية و البحث في المواصفات التعليمية وعملية تطويرها

ألدبيـات  ومع كل هذه المحاوالت لتحديد ماهية تصميم التعليم ، تنتـشر فـي ا             

التربوية عموماً وفي أدبيات تقنية التعليم بشكل خاص الكثير من المصطلحات التـي            

 ، فمـصطلحات  )Seels & Richey, 1998 , 32-34 (تستخدم تبادلياُ لوصف تصميم التعليم

تـستخدم   تصميم النظم التعليمية ، و التطوير التعليمي ، و تصميم التدريس ،           : مثل

لشاملة التي يتم فيها تحليل التعليم و تصميمه و تطـويره و            جميعها لوصف العملية ا   

  .تنفيذه و تقويمه

وعلى الرغم من انتشار مصطلح التطوير التعليمي منذ السبعينات فـي القـرن             

العشرين، إال أن مصطلح تصميم التعليم أو تصميم النظم التعليميـة يعـد األكثـر               

لتعليم، مع أنـه يمثـل فعليـاً أحـد     استخداماً في أوساط الممارسين لتطبيقات تقنية ا   

 )Gustafson & Branch 4 , 1997 ,(العمليات الفرعية التي تسبق عملية التطوير التعليمي 

، وهذا ما أكدته لجنة التعريف و المصطلحات في جمعيـة التقنيـة و االتـصاالت                

 أسلوب منظم لتصميم نظـم تعليميـة      " التربوية عندما عرفت التطوير التعليمي بأنه       

. كاملة وإنتاجها واستخدامها، ويشمل ذلك جميع المكونات المناسبة وأسـاليب اإلدارة      

التطوير التعليمي أكبر من تطوير المنتج التعليمي الذي يركز على منتجات منفصلة             

، كما أنه أكبر من التصميم التعليمي الذي يمثل مرحلة واحدة فقـط مـن التطـوير             

أيضاً  )et al, 1992,20 Gagne(ا أيده جانييه وزمالؤه  ، هذا م)AECT, 1977(" التعليمي 

  بأنـه العمليـة   )Instructional System Design(حينما وصفوا تصميم النظم التعليميـة  

ــي   ــوير التعليم ــوا التط ــا عرف ــة ، بينم ــنظم التعليمي ــيط ال ــة لتخط   المنظم

)Instructional Development( معـاً يعتبـران    بأنه عملية تنفيذ تلك الخطط ، وكالهما
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ضمن مكونات تقنية التعليم التي توصف بأنها التطبيق المنظم للنظرية التربوية على            

   .مهام التصميم والتطوير التعليمي

لتـصميم الـنظم    )Seels & Richey, 1998 , 67( سيلز و ريـشي يدعم ذلك تعريف 

ـ          "التعليمية بأنه     صميمه و إجراء منظم يشمل الخطوات الخاصة بتحليل التعلـيم و ت

 ، والذي جاء ضمن تعريف جمعية التقنية و االتـصاالت          "تقويمه تنفيذه و  تطويره و 

 لتقنية التعليم ، وهو تعريفٌ يصف تصميم التعليم بأنه أحد الميادين            )AECT(التربوية  

الخمسة التي تكون مجال تقنية التعليم والتي تشمل التصميم و التطوير و االسـتخدام          

وحسب هذا التعريف يعتبر تصميم التعليم ميداناً دراسـياً يهـتم   . ويمو اإلدارة و التق  

بترجمة مبادئ النظريات التربوية حول عمليتي التعليم و التعلم إلـى واقـٍع عملـٍي        

ملموس من خالل نماذج إجرائية ، تصف المراحل و العمليات التـي تنـتج تعليمـاً     

   .يصل بالتعلم إلى الفاعلية و الكفاءة

في تصميم التعليم ؛ يرى الباحـث أنـه           )Kemp,1985(إلى نموذج كمب    واستناداً  

يمكن النظر إلى تصميم التعليم كعملية واقعية تفرضها العالقة العضوية بين مكونات            

العملية التعليمية ، و التي يمكن تمثيلها بسلسلة من الحلقات المترابطة حيث يـسهل              

داية لعملية تصميم شاملة حسب طبيعة      البدء بتصميم أي جزء منها ، لتكون نقطة الب        

الموقف واإلمكانات المتوافرة ، وهو ما يثبت خصائص االعتماد و الـشمول التـي              

يتميز بها التصميم وفق أسلوب النظم ، والذي يقتضي التعامل مع شبكة من العناصر      

  . المترابطة و المؤثرة على بعضها البعض

للعمليـة   هندسةك عليميالتصميم الت ة ب وبناء على ما سلف ذكره تهتم هذه الدراس       

إلجراءات عملية تهـدف إلـى تحقيـق         المنظم    تتوخى التطوير المنهجي    ، التعليمية

ثـم   ضمن خطة زمنية و مكانية معينة ، تبدأ بتحليل حاجات المتعلمين           تعلمالأهداف  

 ثلى لتحقيق هـذه  تحديد السبل الم  صياغتها إلى أهداف سلوكية محددة ، ليتم بعد ذلك        

لتي تتشكل منها العملية    ا نشاطاتلو ا الوسائل    و المصادر األهداف من خالل تصميم   
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ت ألدواتطـوير ا إلـى    إضافةً،المتعلم   وعلمتحديد دور المهذا يشمل  ة ، و    التعليمي

  . و الخطة التعليمية ككللتقويم المتعلمين المختلفة

  
 :تصميم التعليم و  أسلوب النظم •

عمليـة  : "أسلوب النظم بأنـه ) Banathy as cited in Gagne,2000,31(يعرف باناثي 

يحـدد   عملياً  توفر إطاراً   ، تخطيط التعليم وتطويره وتنفيذه   لمنطقية ذاتية التصحيح    

 وعلى أسـاس هـذا      .هدف النظام ليتم تحليله من أجل إيجاد أفضل الطرق لتحقيقه         

 يـوفر   وأخيراً. الناجحالتحليل يمكن اختيار مكونات النظام المثلى التي تحقق األداء          

 بغرض تحسين الجانبين االقتصادي واألدائي    للنظام معطيات للتغيير    التقويم المستمر   

  ."له
يعد هذا التعريف من أشمل تعريفات أسلوب النظم ، و يعتبر مرجعاُ لكثير مـن               

األدبيات التي تناولت هذا األسلوب ، و تتضح فيه مالمح أسلوب الـنظم كمنهجيـة               

إلجراءات التي ينبغي تنفيذها لتصميم التعليم ؛ لذا فالمـصمم التعليمـي            عامة تحدد ا  

أجـزاء  ومن المعروف أن . يطبق آليات النظم وعالقاتها في حل المشكالت التعليمية    

عن بعـضها     كما ال يمكن أن تعمل مستقلةً       ،  تاماً النظام يصعب الفصل بينها فصالً    

 ؛ لذا فالمفـاهيم المرتبطـة       ل النظم يحتاج فهمها إلى توظيف منهج تحلي       و البعض ، 

النظام ، و النظام الفرعي ، و االعتماد المتبـادل ، و تـصميم              : بأسلوب النظم مثل  

النظم ، و تحليل النظم ، تصبح مفاهيم أساسية في عملية تصميم التعليم ؛ حيث تُمكن        

 فرعيـة   هذه المفاهيم المصمم التعليمي من تحديد المشكلة و تحليلها إلى نظام و نظم            

  . تساعده على التمييز بين نتائج المشكلة و مسبباتها ، ثم اقتراح الحلول الفاعلة لها
  

 :مستويات التصميم التعليمي •

تختلف المستويات التي يتناولها تصميم التعليم باختالف المنتج التعليمي المـراد           

تـصميم  تطويره ، فمن التصميم المحدود للدروس و الوحدات النمطية ، مـروراً بال          
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الموسع للمنتجات التعليمية إلى التصميم الشامل للنظم و الخطط التعليميـة طويلـة             

 مـستويات  )Gustafson & Branch,1997,31(  و بـرانش جستافـسون يلخص . المدى

التصميم التعليمي في ثالث مجموعات ، كل مجموعة قائمة على افتراضات معينـة             

 حيث صنفا نماذج التصميم التعليمـي       تستهدف مستوى معين من التطوير التعليمي ،      

إلى نماذج تستهدف مستوى تطوير التعليم الصفي ، و نمـاذج تـستهدف مـستوى               

تطوير المنتجات التعليمية ، و أخرى تستهدف مستوى تطـوير الـنظم التعليميـة ،         

  :هذا التصنيف) ١جدول رقم (يوضح 
  

  )Gustafson & Branch(مستويات التصميم التعليمي حسب تصنيف ) ١(جدول رقم 

  
 :نماذج تصميم التعليم •

باتت نماذج التصميم التعليمي إحدى أهم المكونات األدبية لهذا الميدان ، وهـي             

.                 بين المنظرين و الممارسين في مجال تقنية التعليم     عبارة عن أدوات اتصال و تفاهم     

ومٍة أو جمل مكتوبة احياناً ، توضح مجموعـة         تُمثّل هذه النماذج عادةً بأشكاٍل مرس     

  االفتراضات
  نماذج تطوير 

  التعليم الصفي

  نماذج تطوير 

  المنتجات التعليمية

  نماذج تطوير 

  النظم التعليمية

  ةمناهج كامل  )الخCD,Vedio…,(منتج   محدودبرنامج تدريبي   طبيعة المخرجات

  عال  عال  قليلة  حجم المصادر

  فريق  غالباً فريق  فردي  أسلوب التطوير

  عال  عال  منخفضة   و الخبراتالمهارات

  متوسط إلى عال  متوسط إلى عال  منخفضة  درجة التعقيد التقني

  مطورة  مطورة  مختارة  أصالة المواد والوسائل

  عال جداً  منخفض إلى متوسط  منخفض  مستوى التحليل

  متوسط إلى عال  عال جداً  منخفض إلى متوسط  مستوى التجريب والتنقيح

  متوسط إلى عال  عال  ال يوجد  قويمالنشر و المتابعة و الت
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اختيار 
 الوسائل

  

 تحديد المكان

  

 تحديد الوقت

تحديد 
 المحتوى

تحديد 
 األهداف

قياس 
السلوك 
 المدخلي

تقويم 
أداء 

 المتعلمين

تحليل 
التغذية 
 الراجعة

تنظيم 
 المجموعات

تحديد 
 تيجيةاإلسترا

  )Gerlach & Ely,1980(نموذج جيرالك و ايلي ) ١(شكل رقم 
 

 من العالقات التي تربط مكونات النموذج ببعضها ، وهي بمثابـة خطـٍط إجرائيـةٍ              

  .لتصميم التعليم ، و أدوات وصف و تحليل لمكونات الموقف التعليمي
ورغم تعدد هذه النماذج واختالف مستويات التطوير التعليمي التي تستهدفها ، إال           

 تقدم أي نمط تطوري يمكن وصفه بأنه مادة متراكمـة ألدبيـات التـصميم               أنها ال 

 إلى جملة )Gustafson & Branch,1997,15(  و برانشيشير جستافسونالتعليمي ، حيث 

: بها مجموعة مـن المختـصين مثـل        من المراجعات لنماذج التصميم التعليمي قام     

ــتاماس  ــون  )Stamas,1972(س ــدروز و جودس  )Andrews & Goodson,1980( وآن

تؤكد المنحى الذي يصف األدبيات حول نماذج التصميم         )Salisbury,1994(وسالزبري  

فيما يلي استعراض مختصر لـبعض  هـذه     . التعليمي بأنها دائرية و ليست تراكمية     

  :النماذج
  

  :)Gerlach & Ely,1980( نموذج جيرالك و ايلي . ١

اذج التعلـيم الـصفي حـسب       ضمن مجموعة نم  ) ١شكل رقم   (يعتبر هذا النموذج    

و يعتبر من النمـاذج   ، )Gustafson & Branch,1997,41(تصنيف جستافسون و برانش 

القليلة التي تهتم بالمحتوى كمنطلق لعملية التصميم التعليمي ، وهو نمـوذج خطـي              

الهيئة إال أنه يحتوي العديد من العمليات التزامنية التي تجعل منه نموذجاً عملياً قابالً              

  .لتوظيف في المحيط المدرسيل
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 ):١٩٨٩( نموذج المشيقح  . ٢

بغرض تلبية الحاجة لتصميم تعليمي يتناسـب       ) ٢شكل رقم   (طور هذا النموذج    

مع حاجات المجتمع و الظروف التي تميز التعليم في البالد العربية عن غيره مـن               

، ١٩٨٩المـشيقح،  (البلدان ، وهو خالصة لدراسات سابقة في مجال تصميم التعليم         

 و االستخدامو التجريب و  اإلعداد والتحليل : من خمس مراحل هي     ويتكون  ) ١٣٧

 ،لشكل الظاهري لهذا النموذج خطياً  ايبدو .لكل مرحلة عملياتها الفرعية   و ،   التقويم

 والمتمثلة في إمكانية إجراء العمليات      التي يتمتع بها النموذج    مرونة التصميم إال أن   

  المـستمر،إضافة   التنقيح اصل في مرحلتي التحليل و اإلعداد مع خاصية       بشكل متو 

في مرحلتي التجريب و التقويم ، تجعل منه نموذجـاً            والتنقيح المراجعةإلى إمكانية   

أما العمليـات الفرعيـة      . في كثير من حاالت التطوير التعليمي       للتطبيق قابالً مرناًً

 اإلعداد عدا مرحلتي التحليل و ما، وذج  في جميع مراحل النمسلسلةللنموذج فهي مت

، كما تتيح مرحلة االستخدام للمعلم حرية اختيـار          ا الترتيب م حيث ال يشترط فيه    ؛

  .أسلوب التنفيذ

  
 

    

  

      

  

  

  

  

  

     Try Outالتجريب 
 ١ ٢ ٣ 

 التنقــــيح

 Utilizationاالستخدام
    
 

٢ ٣ ١ 

  
     Evaluationالتقويم

 
٢ : ١ 

   Preparationاإلعداد
  

  ٤ : ٣ : ٢ : ١ 

     Analysis التحليل
  

٥ : ٤ : ٣ : ٢ : ١  

يح
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
تنق

ال
 

  )١٩٨٩(نموذج المشيقح ) ٢(شكل رقم 
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 :)Pergman & Moore,1990(مور  نموذج بيرجمان و . ٣

تطـوير  ضمن مجموعة النماذج التي تهـتم ب      ) ٣شكل رقم   (يدخل هذا النموذج    

 & Gustafson(حــسب تــصنيف جستافــسون و بــرانش ات التعليميــة المنتجــ

Branch,1997,66(               يتكون هذا النموذج من سـت عمليـات رئيـسة هـي التحليـل ،  

تحدد كل عملية   . و التصميم و التطوير و اإلنتاج و التأليف و التحقق من الصالحية           

 العملية التي إجراءات المدخالت والمخرجات و التقويم ، و توفر كل عملية مدخالت    

  تليها بينما يعتبر مصمما النموذج أن كل خط أفقي في نموذجهما يمثـل مرحلـة ،               

  .و يشددان على أهمية تقويم مخرجات كل عملية قبل االنتقال إلى العملية التي تليها

  
 :)Alessi & Trollip,1991(نموذج آليسي و ترولب  . ٤

ليميـة القائمـة علـى      يمكن تصنيف هذا النموذج ضمن نماذج المنتجـات التع        

درس يتكون من مفهوم أو     ك وهو يستهدف تطوير مواد تعليمية مصغرة         ، الحاسوب

 وسائل الفيديو التفاعلي

حقق 
 الصالحية

 المشكلة

  

 المقترحات

 وصف التطبيق

  التطبيقتصميم

  
  

 الوثائق المنتجة

 المنتج

 حلل

 صمم

 طور

 انتج

 المنتج ألف

 وسائل الفيديو التفاعلي

  
  
 لوثائق المنتجةا

  التطبيقتصميم

 وصف التطبيق

 تقارير المنتج

 التقويم خرجاتالم العمليات المدخالت

 قائمة فحص

 قائمة فحص

 قائمة فحص

 قائمة فحص

 قائمة فحص

 قائمة فحص

  )Pergman & Moore,1990(نموذج بيرجمان و مور ) ٣(شكل 
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يتكون هذا النموذج من عشر . )Alessi & Trollip,1991,244(بضع مفاهيم على األكثر 

  :خطوات غير ممثلة بصرياً ، هي

 .تحديد االحتياج واألهداف .١

 .التخطيط االنسيابي للدرس .٦

 .جمع المصادر .٢

 .سيناريو الدرسصميم ت .٧

 .دراسة المحتوى .٣

 .برمجة الدرس .٨

 .توليد األفكار .٤

 .إنتاج المواد المساندة .٩

 .تصميم الدرس .٥

  .التقويم والتعديل .١٠

التصميم والتطوير بهذا الترتيب إال أنهمـا   )Alessi & Trollip(  آليسي وترولبويقترح

ـ    ،يشيران إلى إمكانية التبديل بين بعض الخطوات  ى خطيـة   كمـا ال يـصران عل

 بحيـث    ،  أن تطوير الدرس ينبغي أن يكون دائرياً وتجريبيـاً         عتقدان بل ي   ، النموذج

  .يمكن للمصمم العودة إلى أي خطوة سابقة إلدخال التنقيحات الالزمة

  
 :) Carswell and Murphy,1995 (نموذج كارسويل و مورفي  . ٥

ة و تحديد   تحديد الحاج : من خمس مراحل هي   ) ٤شكل رقم   (يتكون هذا النموذج    

المواصفات وتصميم األحداث و التنفيذ و المراجعة ، تسير هذه المراحـل بـشكل              

وهو نـاتج    خطي مع التأكيد على أهمية التغذية الراجعة و التقويم في كل مرحلة ،            

 ,Barker & Yeates(عن جمع و تكييف ثالث نماذج مختلفة لكل من باركر و ييـاتس  

صمم هذا النموذج ). Duschastel, 1993(، و دوشتل ) Alessi,1991(، و آليسي ) 1984



                                                                                    
  

 

 اإلطار النظري: ثانيالفصل ال  ٢٠

 الرجع
 تحديد الحاجة

 التقويم

 الرجع

 التقويم
  

 جعالر

 التقويم
 

 التقويم
  

 الرجع

 الرجع

 التقويم
 

 تحديد المواصفات
 

 تصميم األحداث
 

 التنفــيذ
 

 المراجعة
 

ـم
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
وي
لتق

ا
 

 ١المرحلة

 ٢المرحلة

 ٣المرحلة

 ٤المرحلة

 ٥المرحلة

  )Carswell and Murphy,1995(نموذج كارسويل و مورفي ) ٤(شكل رقم 

طالب المستوى الثالث الجـامعي لمنهجيـة مبـسطة تناسـب            خصيصاً لسد حاجة  

  .تصميم البرامج التعليميةتطبيقاتهم العملية في 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 :) Dick & Cary,1996 ( كيرينموذج ديك و   . ٦

م التعليمي، و يصنف    من أشهر نماذج التصمي   ) ٥شكل رقم   (يعتبر هذا النموذج    

تطوير النظم  ضمن نماذج )Gustafson & Branch,1997,93(حسب جستافسون وبرانش 

 ، رغم مالحظتهما أنه يمكن اعتباره نموذجاً لتطوير المنتج ؛ وذلك استناداً             التعليمية

تحديـد  (لألهمية النسبية التي تحظى بها العملية األولى في النموذج ، وهي عمليـة              

يبرز هذا النموذج في مواقف التدريب في قطاعـات األهليـة           ). تعليميةاألهداف ال 

والحكومية والعسكرية، وهو يعتبر من النماذج المفضلة لتقـديم مفـاهيم التـصميم             

  ).Gustafson & Branch,1997,96(التعليمي للدارسين المبتدئين في هذا المجال 

  
 :)Pressman, 1997   (نموذج برسمان . ٧

ضمن نماذج تطوير المنتجات    ) ٦شكل رقم   ) (Pressman(ن  يصنف نموذج برسما  

التعليمية ، و يتميز بنمط دائري تكراري يستلزم تطوير البرنامج الحاسوبي بـشكٍل             

  مطرد ؛ حيث يسمح للمستخدم بتقديم مالحظاته على البرنامج حتى آخر عملية تسبق 
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مناقشة التصميم العام للبرنامج في     
 ضوء المخرجات التعلمية المرغوبة

تطوير و تنقيح النـسخة   
 األولية

إطالق 
 البرنامج

تحسين البرنامج بنـاء    
على التغذية الراجعـة    

 من الطالب

(Pressman, 1997 ) نموذج برسمان ) ٦( شكل رقم   
(  

تقويم النسخة األولية   
 مع الطالب

  

 اتالحاجقدر 
 ألهدافاد لتحدي

  

نفذ التحليل 
 التعليم

  

اكتب أهداف 
 األداء

  

حلل المتعلمين 
 والسياق

  

طور أدوات 
 التقويم

  

طور 
 اإلستراتيجية

  

طور واختر 
 المواد

  

صمم ونفذ 
 التقويم

صمم ونفذ 
التقويم 
 اإلجمالي

  
 نقح التعليم

  ) Dick & Cary,1996 (نموذج ديك و كيري  ) ٥(  رقم شكل
   

طت التغذية الراجعـة    هذه الطبيعة التطورية للنموذج الدائري أع     . تنفيذ البرنامج 

إحـدى أهـم   . من عمليات التقويم دوراً بارزاً ، يتحكم بخط سير تطوير البرنـامج          

سلبيات هذا النموذج أن مالحظات المستخدمين بإمكانها تغيير اتجاه عملية التطـوير        

 & Hunter( مع كل دورة تكرارية للعملية ، إال إذا حددت متطلبات التطوير بوضوح

Ellis,2000.(    
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  :نموذج تصميم البرنامج الحاسوبي المقترح •

مع تحديـد مـشكلة     المقترح    تصميم البرنامج الحاسوبي   نموذج    برزت الحاجة ل  

حاول الباحث الوصول إلى منهجية توفق بين تصميم التدريب مـن           حيث  الدراسة ،   

مـن   اتيجهة و تطوير البرامج الحاسوبية التدريبية التي تعتمد أسلوب التدريب الـذ      

 نماذج و منهجيات تصميم التعليم فـي        ؛ روجعت ولتحقيق هذا الهدف    جهة أخرى ،    

مختلف مستويات التطوير التعليمي ، السيما النماذج الموجهـة لتـصميم البـرامج             

و أخـذ  ) ١٩٨٩( نموذج المشيقح  اختيار تم وقد ،التعليمية و نماذج تصميم التدريب      

إجرائي معـدل يناسـب      روج بتصور لنموذج   و الخ  لتحويرهموافقة مطور النموذج    

إمكانيات المصمم الفرد ذو المهارات الحاسوبية الالزمة لتطوير البرامج الحاسـوبية          

اجة الفعلية لتطوير هذا النـوع مـن        حالتحليل  مراعياً في ذات الوقت ،       التدريبية ، 

   يؤكـد علـى المنهجيـة العامـة لتـصميم التعلـيم            المعدللذا فالنموذج    .البرامج

)Analysis, Design, Development, Implement, Evaluation ()ADDIE ( ال يخرج عن ، و

إطارها إال في تفاصيل ثانوية اقتضتها افتراضات المزاوجة بـين نمـاذج تـصميم              

التدريب و نماذج تطوير المنتجات التعليمية للوصول إلى منهجية يمكن من خاللهـا             

   .فاءة و فاعلية عاليتينتطوير برامج حاسوبية تدريبية ذات ك

 على إمكانية تطوير برامج حاسوبية تدريبية عالية التقنية ،          المعدلنموذج  اليقوم    

من خالل جهود فردية تتوافر لديها المهارات الحاسوبية الالزمة لتـصميم البـرامج             

الحاسوبية التدريبية ، مع مراعاة تقدير الحاجة الفعلية لتطـوير هـذا النـوع مـن                

مع تلك التي تعتمـد  عدل تتفق هذه االفتراضات التي يقوم عليها النموذج الم    .البرامج

عليها نماذج تصميم التدريب و التعليم الصفي من حيث ضـرورة إجـراء عمليـة               

التحليل المبدئي للحاجة ، و إمكانية التطوير بالجهود الفردية ، إال أنها تختلف معهـا         

ويرها منتجات أصيلة ، و ليست مـواداً        في كون المواد أو المنتجات التي يجري تط       

محورة حسب المواقف التعليمية أو التدريبية وفق ما تفترضه نمـاذج التـدريب و              

  ).Gustafson & Branch,1997,36( التعليم الصفي
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 مع االفتراضات التي تقوم عليهـا نمـاذج         عدل    كما تتفق افتراضات النموذج الم    

، و  الجهد المبذول في عملية التطـوير   الوقت و  من حيث    تطوير المنتجات التعليميةً  

مدى االهتمام بعمليات التجريب و التنقيح ، إال أنها تختلف معها في ضرورة وجود              

ــوير      ــة التط ــولى عملي ــدريب يت ــالي الت ــق ع ــرة لفري ــصادر كثي   م

)Gustafson & Branch,1997,58 ( ؛ و ذلك لتوافر وسائل و تقنيات برمجية تمكن األفراد

  .ن ذوي المهارات الحاسوبية من تطوير مثل هذه المنتجاتالتربويي

، ١٤٢٢الـصالح ،    (    و نظراً ألن الثقة في المنتج تعتمد على العملية التي أنتجته            

 الواردة في هذا السياق      المعدل ، و    النموذج وثيقة محتوى بعرض    ؛ قام الباحث   )١٢

و مالحظـاتهم   ئياتهم  الذين قاموا بتصويبه حسب مر    ، على مجموعة من المحكمين      

  . )٨ملحق رقم  (العلمية

و حيث إن التصميم التعليمي عملية تتسم بالتعقيد ، تستخدم النماذج لتبسيط هذه               

  ). ١٣،  ١٤٢٢الـصالح ،    (العملية و توضيح العالقـات التـي تـربط مكوناتهـا            

 ، و يحـدد     )١٩٨٩(عدل عن نموذج المـشيقح       النموذج الم  )٧الشكل رقم   (يوضح  

التحليل و التصميم و : التدريبية في ست مراحل هي تصميم البرامج الحاسوبيةعملية 

التطوير و التجريب و االستخدام و التقويم ، تتجه بشكل خطي و دائري مرن يعتمد               

على طبيعة كل مرحلة ، فاالنتقال من مرحلة التحليل إلى مرحلـة التـصميم يتجـه       

 واحد ، أمـا االنتقـال بـين مراحـل           بشكل خطي مستفيداً من عملية التنقيح باتجاه      

التصميم و التطوير و التجريب فيأخذ الشكل الدائري مستفيداً من التنقيح باتجاهين ،             

  . بينما يكون االنتقال من مرحلة التجريب إلى االستخدام ثم التقويم باتجاه واحد

 تعبر األشكال و الرموز في النموذج عن الخصائص المميزة للعمليات و المراحل   

في النموذج ؛ فالعمليات في مرحلة التحليل تتفاوت األهمية النـسبية بينهـا حـسب               

طبيعة الحالة المراد تحليلها ، يوضح ذلك الخط األفقي و عالمـات التناسـب بـين              

العمليات ، بينما تتصف العمليات في مرحلة التصميم بالخطية و االنتقال المتسلـسل             

لدور المحوري لمرحلة التطوير و حجـم       كما يتضح من األسهم ، في حين يتضح ا        
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  ويرــــطالت

يح
تنق
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  التحليل
   

m: l: k: j  

  التجريب
m    l    k    j

 

  

l ⁄⁄  k ⁄⁄  j  
     
m  
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 نموذج تصميم البرنامج الحاسوبي المقترح) ٧(شكل رقم 

  التصميم
  

l      k     j  
 

  التنقيح التنقيح

وال يغفـل   . عملياتها و أسلوبها المتوازي من مساحة شكلها و موقعها في النمـوذج           

النموذج الدور الحيوي للتنقيح و عمليات مرحلة التجريب التي تتـصف بالدائريـة             

 التواصـل بـين المـستخدم و        مرحلتا التجريب و التقويم    كما تحقق ،  والخطية معاً   

، و تضمن عمليات التنقيح المتكررة بين المراحل جودة المخرجات ، التـي       ر  المطو

للعمليات فـي    تعززها عمليات التقويم بعد االستخدام عن طريق المراجعة المباشرة        

  .مرحلة التطوير ، و المراجعة غير المباشرة للمراحل األخرى

  

  

  

  

  

 :مرحلة التحليل .١

ها بشكل متسلسل أو متزامن ،      ذيتنفكن  يمتتكون مرحلة التحليل من أربع عمليات       

فقد يجد المصمم نفسه أمام مشكلة ملحة ال تحتاج لعملية تحليـل الحاجـة ، و إنمـا        

تتطلب القيام بإحدى عمليات التحليل األخرى كتحليـل األهـداف أو المحتـوى أو              

يـدعم هـذا    . المصادر و المعوقات وذلك حسب معطيات الحالة المستهدفة بالتحليل        

  نمـوذج آليـسي و ترولـب       : ه في عمليات التحليل الكثير من النماذج مثـل        االتجا

)Alessi & Trollip,1991( و )،(و ديك و كيري ) ١٩٨٩المشيقحDick & Cary,1996 .(  
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 :ة  الحاجليلتح ١: ١

في هذه الخطوة من مرحلة التحليل يجرى المصمم التعليمي مجموعة من عمليات       

الراهن للفئة المستهدفة ، و مدى حاجتها لتـصميم         التحليل المرتبطة بدراسة الوضع     

وتشمل العمليات تحليل خصائص الفئة المـستهدفة عبـر         . برنامج حاسوبي تدريبي  

أدوات كالسجالت ، و المقابالت ، و االختبارات وغيرها من األدوات التي تجمع بها         

ـ         : البيانات المطلوب تحليلها ، مثل     ي ،  مهارات تـشغيل و اسـتخدام الحاسـب اآلل

التحصيل المعرفي ، و االتجاهات و الدافعية ، وغيرها من الخصائص التي يستطيع             

  .المصمم من خاللها تقرير الحاجة لتطوير برنامج حاسوبي تدريبي

إذا قرر المصمم حاجة الفئة المستهدفة للبرنامج الحاسوبي التدريبي ، يحدد بعـد             

ها ، فإذا كان التحليل لفئـة       ذلك الوضع المرغوب حسب حاالت التحليل التي يواجه       

عاملة ضمن منظمة أو جهة ما ينبغي على المصمم مراجعة أهـداف تلـك الجهـة                

 أما إذا كانت الفئة – تنطبق هذه الحالة على هذه الدراسة     –لتحديد الوضع المرغوب    

المراد تحليل خصائصها فئة مستقلة ، فإن تحديد الوضع المرغوب سيرتبط بنتـائج             

  .ة ، حيث سيقترح المصمم وضعاً مفترضاً يناسب إمكانيات تلك الفئةتحليل تلك الفئ

تمثل الفجوة بين الوضع الراهن و الوضع المرغوب الحاجة التي يسعى المصمم            

  . لتحديدها ، و يقترح الباحث صياغة الفجوة بسؤال حتى يسهل التعامل معها إجرائياً

  
  : هدافتحليل األ ٢: ١

صعبة في التصميم التعليمي كما يراها المـشيقح        تعد هذه العملية من العمليات ال     

  . ويجب أن تعطى أهمية خاصة من قبل المصمم التعليمي) ١٥١ ،١٩٨٩(

 و إذا ما قرر المصمم حاجة الفئة التي تم تحليلها إلى برنـامج          -في هذه العملية    

 فإنه يقوم باشتقاق الهدف العام للبرنامج من الحاجة التي حـددت           -حاسوبي تدريبي   

فاً في العملية السابقة ، ومن الهدف العام يـشتق األهـداف الخاصـة للبرنـامج                سل

الحاسوبي التدريبي ، أخيراً تصاغ األهداف اإلجرائية للبرنامج بأنماط سلوكية قابلـة     



                                                                                    
  

 

 اإلطار النظري: ثانيالفصل ال  ٢٦

المـشيقح   (للقياس و التقويم وفق معايير صياغة األهداف السلوكية التـي تقتـضي           

   :)Mager,1961 عن ميجر ١٩٨٩،١٥١،

 .  د األداء المطلوبتحدي .١

 .  تحديد مستوى األداء .٢

  .الظروف التي يتم فيها األداء .٣

  
 : المحتوىتحليل ٣: ١

يعتبر هذا التحليل أساس تحديد محتوى التعلم وتوصـيفه ؛ فباسـتخدام أسـلوب       

تحليل المهمة يقوم المصمم بتجزئة الخبرة المركبة إلى مكوناتها المعرفية و المهارية            

ئ تلك المكونات إلى تفاصيلها ، و التفاصـيل إلـى جزيئـات    و الوجدانية ، ثم يجز 

أصغر منها حتى يصل إلى الحد الذي تكون فيه المهارات المطلوبة لـتعلم الخبـرة               

  .)Dick & Cary,1996(. الجديدة مكتسبة مسبقاً من قبل الفئة المستهدفة

ـ             امج تتطلب هذه العملية البحث عن الخبرات التعليمية التي تحقق أهـداف البرن

الحاسوبي التدريبي ؛ ليحللها المصمم ويعيد تنظيمها حسب طبيعة تلـك الخبـرات،             

فهناك التنظيم األفقي الذي يستخدم في تنظيم المحتوى الذي يتكون من عدة مفـاهيم              

متساوية باألهمية ، والتنظيم الرأسي الذي تنظم من خالله الخبرات التـي تتطلـب              

 الهرمي الذي يجمع بين التنظيم الرأسي و األفقي ، التسلسل في التعلم ، كذلك التنظيم    

وأخيراً التنظيم الحلزوني الذي يستخدم في تنظيم الخبرات التي يحتاج تعلمهـا إلـى       

  )١٥٤، ١٩٨٩المشيقح ،.(خبرات سابقة

  
 :المعوقاتتحليل المصادر و  ٤: ١

هنا يقوم المصمم بتحليل المصادر المادية و البشرية التي ستدعم عملية تطـوير             

مدى توافر المهارات الحاسوبية ، و العتـاد ، و البـرامج            : البرنامج الحاسوبي مثل  

الالزمة لعملية التطوير، كما يحلل المعوقات التي قد تعترض عملية التطـوير مـن              



                                                                                    
  

 

 اإلطار النظري: ثانيالفصل ال  ٢٧

بعد ذلك يقترح الحلول و األفكـار التـي ينبغـي أن            . قبيل إمكانية تطبيق البرنامج     

  .تناسب المصادر المتاحة

  :التنقيح

لتنقيح عملية متكررة في مرحلة التحليل يجريها المصمم بعد كـل عمليـة مـن      ا

ة مخرجات كل   مراجعة عامة بغرض التحقق من مدى مناسب      عمليات التحليل ، وهي     

 . الحاسوبي لتحقيق أهداف البرنامجعملية

 
 :مرحلة التصميم .٢

اسوبي في هذه المرحلة يقوم المصمم بكتابة ما ينبغي أن يتصف به البرنامج الح            

تتطلب هذه المرحلة معرفة و مهارات عاليـة        . وكيف يمكن تحقيق تلك المواصفات    

تتكـون هـذه    . في برامج الحاسب اآللي ينبغي توافرها في المصمم التعليمي الفرد         

المرحلة من ثالث عمليات متسلسلة ، ال تعطي المصمم فرصة االختيـار و التنقـل             

يات المترابطة التي تتصل ببعضها الـبعض       بينها ، ويرجع هذا إلى طبيعة تلك العمل       

  .بشكل خطي للوصول إلى مخرجات المرحلة

 
 :)Flowchart (  تصميم المخطط االنسيابي ١-٢

يمكن تعريف المخطط االنسيابي بأنه خط سير البرنامج الحاسوبي ، الذي يمثـل             

  . بشكل بصري يوضح العالقات بين مكونات البرنامج و عناصره

لمخطط االنسيابي مهارات محـددة فـي تحليـل الـنظم           تتطلب عملية تصميم ا   

الحاسوبية و تصميمها، كما تحكمها مجموعة المخرجات التي تنـتج عـن مرحلـة              

أهداف البرنامج و الفلـسفة التربويـة التـي يعتمـدها و خـصائص              : التحليل مثل 

المستهدفين و البيئة التدريبية و تكاليف عملية تطوير البرنامج أيضا ، وحـسب مـا          

اولته أدبيات تصميم البرامج التعليمية هناك نوعان أساسيان من تصميم المخططات           تن

  ):٤٩، ١٩٩٧صادق،(االنسيابية 



                                                                                    
  

 

 اإلطار النظري: ثانيالفصل ال  ٢٨

وهو تصميم مبسط يعتمد خط سير أحـادي        ): ٨شكل رقم   (التصميم الخطي    .١

نفسها و المرور بجميـع    خطوات السيربإتباعيلزم جميع مستخدمي البرنامج  

نامج وال خيار للمستخدم في تجاوزهـا، وهـذا         اإلجراءات التي يحددها البر   

النوع من التصميم مفيد في حالة المستخدمين المتجانسين فـي المـستوى و             

القدرات فهو يضمن تحقيق أكبر قدر من التعلم رغم ما يؤخـذ عليـه مـن                

 .محدودية الخيارات للمستخدم

  

  

  

  

 
التـصميم  تصميم قائم على تجنب سـلبيات       ): ٩شكل رقم   (التصميم المتفرع    .٢

الخطي حيث يراعي هذا النوع من التصميم رغبة و استجابات المستخدم في            

التنقل داخل البرنامج باإلضافة إلى طبيعة المحتوى ومدى حاجتها للتسلـسل           

 :المنطقي ، وهو ينقسم إلى ثالثة أنواع هي

 .التفرع األمامي •

 .التفرع الخلفي •

  .التفرع العشوائي •

  

  

  

  

  

  

  

  

 مادة مادة ةالبداي
  

 اختبار

 التصميم الخطي) ٨(شكل رقم 

  

 اختبار
  

 نهايةال
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 البداية

  

 درس

 اختبار

  

 ١بداية

 ال نعم

 نعم نعم نعم

 ال ال ال

 تغذية راجعة

  

 ٢بداية
  

 ٣بداية

 ١مادة ٣مادة ٢مادة

قائمة رئيسة

 التصميم المتفرع) ٩(شكل رقم 

 نعم

 ال

  

 ١مادة البداية

 ٣مادة

 اختبار

 ١مادة

 ال تغذية راجعة

 ٢مادة

 اختبار

 ٢مادة

 نعم

      القائمة الرئيسة

      القائمة الرئيسة

 التصميم االختياري) ١٠(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) ١٠شكل رقـم  ( لهذه الدراسة، طبق التصميم االختياري المعدلنموذج أما في ال 

وهو نوع يوظف إمكانيات التصميم الخطي و المتفرع في تصميم برامج حاسوبية ،             

تعتمد فلسفة التعلم من أجل اإلتقان مع مراعاة خصائص و حاجات المـستخدم عـن    

ستواه و مـدى حاجتـه      طريق اختبار يجريه البرنامج للمستخدم ، يحدد من خالله م         

  .للبرنامج و بالتالي تحديد خط سيره و تنقله داخل البرنامج

  



                                                                                    
  

 

 اإلطار النظري: ثانيالفصل ال  ٣٠

  :) Storyboard  (تصميم سيناريو البرنامج ٢-٢

تحتاج هذه العملية جهداً مـضاعفاً مـن المـصمم التعليمـي ، ففيهـا تـصمم                 

اإلستراتيجية التدريبية بما تضمه من منظمات تمهيدية و طريقة تـدريب و وسـائل            

ل و أنشطة تناسب مخرجات مرحلة التحليل ، كما تصمم االختبارات التي من             توصي

خاللها يستطيع البرنامج تحديد مستوى المستخدم و مدى تقدمه ، تصمم االختبارات            

بعد ذلك تـنظم    . وفق محكات مرجعية تعتمد األهداف اإلجرائية للبرنامج معايير لها        

  ). Storyboard(مج الحاسوبي جميع هذه التصميمات في سلسلة أحداث البرنا

 تقـسيمها  )Alessi & Trollip,1991,319(ولتصميم السيناريو تقترح آليسي و ترولب 

إلى خطوات تبدأ بكتابة النصوص ، والتحقق من تعاقب الشاشات مروراً برسـم و              

بينمـا  . تنقيح الرسوم و تزامنها مع النص ، وتنتهي بمراجعة المخطـط االنـسيابي           

للنصوص و الرسوم و األصوات ) ١١شكل رقم (موذج تصميم مخطط  يقترح هذا الن  

و الصور المتحركة موزعة على أعمدة تكون فيها هذه العناصر مرمزة و مرقمـة              

حسب تسلسل ظهورها ضمن أحداث البرنامج المرتبطة بالمخطط االنسيابي ، حيث           

  .تسهل هذه الطريقة على المصمم مراجعة السيناريو و تنقيحه
  
  

  ):storyboard(الحدث نوان ع •
 :رقم الشاشة •
  :نوع الملفات •

  د  ج  ب  أ
  م  الحدث

  الصوت  النص 
 الصور 
  الرسوم

  الصور
  المتحركة

  مالحظات

            
            
            

  

            
      انتقال

  

  

  

 مخطط تصميم السيناريو) ١١(شكل رقم 
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 :تصميم واجهات التفاعل و المساندة ٣-٢

م المؤثرات الفنية  يتم في هذه العملية اختيار األلوان و الخلفيات المناسبة و تصمي    

البرنامج وغيرها من جماليـات التـصميم        المرئية و المسموعة و الرموز و أزرار      

  الفني للبرنامج ؛ حيث تؤثر هـذه الجماليـات بمـدى تقبـل المـستخدم للبرنـامج         

)Myers, 1994, 83 .(  

كما يصمم في هذه العملية إطارات و خلفيـات الـشاشات و أسـلوب عـرض                

الفني و آلية تشغيل البرنامج ؛ حيـث يـوفر المـصمم جميـع              التعليمات و الدعم    

المعلومات الفنية من طرق تركيب و تشغيل و استخدام للبرنامج ، باإلضـافة إلـى               

معلومات عن متطلبات تشغيل البرنامج و وظائفه و مكوناته و الفلسفة التربوية التي             

  .بني عليها فضالً عن معلومات االتصال بمصمم البرنامج

  : يحالتنق

 التحقـق مـن   التنقيح في مرحلة التصميم عملية متصلة ذات اتجاهين ؛ حيث يتم 

ة مخرجات كل عملية ألهداف البرنامج أوالً ، ثم يعود المـصمم لتنقـيح        مدى مناسب 

  .مخرجات التصميم بناء على مخرجات التطوير األولي لمواصفات التصميم

 
 :مرحلة التطوير  .٣

لعالية و االتجاهات التبادلية ؛ حيث تتكرر فيهـا         تتصف هذه المرحلة بالمرونة ا    

عمليات التنقيح بين مرحلة التصميم و التطوير مـن جهـة و مرحلـة التطـوير و              

األهمية الخاصة لهذه المرحلـة    ) ١٢الشكل رقم   (التجريب من جهة أخرى ، يوضح       

لوقـت  أنها تتسم بصعوبة التنبؤ با) Barker & Giller,2001,5(التي يرى باركر و جيلر

  . و استغراقها الكثير من الوقت نسبةً إلى المراحل األخرى المطلوب لتنفيذ عملياتها

 إلى مواد  من مواصفات مكتوبةر مخرجات مرحلة التصميمفي هذه المرحلة تطو  

 ، وعلى العكس من مرحلة التصميم ، يمكن تنفيذ عمليات هذه المرحلة    مادية ملموسة 

أربع عمليات يمكن البـدء بـأي منهـا حـسب     ة ؛ حيث تتكون من       متوازي خطوطب
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تمكنه مـن أدوات التطـوير      إلمامه و   إمكانيات و قدرات المصمم التعليمي و مدى        

التي تتطلبها كل عملية من عمليات التطوير ، فتطـوير المخطـط          البرمجي و الفني    

االنسيابي من تمثيل بصري على الورق ، إلى أوامر وتعليمات برمجيـة ، يتطلـب              

، بينمـا يتطلـب    )Authoring Tools Software(و أدوات التأليف في البرمجة مهارات 

تطوير السيناريو و واجهات التفاعل و المساندة مهارات في برامج الوسائط المتعددة            

)Multimedia Software(  و الصوتيات)Sound Editor( و الرسوم )Drawing Software(.  

 هذه البرامج و إشراكهم فـي عمليـة         يمكن للمصمم االستعانة بمتخصصين في    

التطوير ؛ لما تتسم به هذه المرحلة من مرونة و إمكانية للتطوير بخطوط متصلة و               

  .متوازية

  
 :)Flowchart ( المخطط االنسيابيتطوير ٣//١

عرفت الدراسة المخطط االنسيابي بأنه خط سير البرنامج ، و البد لهذا الخط من           

اره ؛ لذا فتطوير المخطط االنسيابي من تمثيـل         أوامر وتعليمات توجهه و تحدد مس     

: بصري ورقي إلى برنامج مكتوب ، يتم عبر بـرامج التجميـع و التـأليف مثـل                

، أو غيرها مـن  ) Multimedia Builder(، أو ملتميديا بيلدر ) Authorware(األوثروير 

  .البرامج و لغات البرمجة المتخصصة

توضح مراحل تطوير البرامج الحاسوبية حسب باركر و ) أ ( الدائرة ) ١٢(شكل رقم 
 .توضح الوقت الذي تستغرقه كل مرحلة ) ب ( ، الدائرة ( Barker & Giller ) جيلر 

التخطيط 
 والتصميم

التجريب 
والتحكم 
 بالجودة

النشر 
 والتقويم

تطوير 
  موارد

 البرنامج

النشر 
 والتقويم

التخطيط 
 والتصميم

التجريب 
والتحكم 
 بالجودة

تطوير 
  موارد

 البرنامج

 )ب(  )أ ( 
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 :)Storyboard(سيناريو البرنامج تطوير  ٣//٢

 تطوير كامل اتعتبر هذه العملية صلب عمليات مرحلة التطوير ؛ حيث يجري فيه       

  .  و االختباراتةمكونات اإلستراتيجية التدريبي

تتطلب هذه العملية مهارات متعددة في الرسم على الورق ، معالجـة و تحريـر        

الرسوم و الصور ، طباعة نصوص سيناريو البرنامج ، و تسجيل وتحرير الملفات             

  صوتية ، باإلضافة إلى  تحريـر و معالجـة  قـصاصات الوسـائط المتعـددة ،           ال

و توظيف عنصر الحركة ضمن العرض بطريقة مثيرة و ممتعـة ، كمـا تتطلـب                

برامج التجميع و التأليف ؛ حيث توفر هذه البرامج ضـمن إمكانياتهـا             مهارات في   

المزاوجة و  : تبار مثل   المتقدمة في البرمجة تنفيذ أكثر من طريقة لتصميم بنود االخ         

  .اإلكمال و االختيار من متعدد وغيرها من أنواع االختبارات

  
 : واجهات التفاعل و المساندةتطوير ٣//٣

يعتمد تطوير واجهات التفاعل و المساندة الفنية على مخرجات مرحلة التـصميم            

 السيما عملية تصميم واجهات التفاعل و المساندة ، حيث يتحدد فيها األسلوب الـذي          

سيقدم التعليمات و الدعم الفني للمستخدم ، فإذا كان التصميم يعتمد أسـلوباً تفاعليـاً            

و برامج ) Autorun(ينبغي استخدام أدوات تطوير تفاعلية مثل برامج التشغيل التلقائي   

 التجميع و التأليف لتنفيذ أوامر اسـتدعاء        برامجالوسائط المتعددة ، إضافة إلى أحد       

أما إذا كان األسلوب المتبع في تصميم التعليمات و الدعم الفني           . ئهاالتعليمات أو إلغا  

التجميـع و   برامج   يعتمد تقديم المعلومات فقط فإنه يمكن تطوير المساندة الفنية عبر         

  .التأليف مباشرةً و االستعانة ببرامج الرسوم

أما تطبيق األلوان و تطوير الخلفيات المناسبة و تـصميم المـؤثرات الفنيـة و               

الرموز وغيرها من جماليات التصميم الفني المؤثرة في التفاعل مع البرنامج فتعتمد            

  .بشكل مباشر على برامج الرسوم و الوسائط المتعددة

 



                                                                                    
  

 

 اإلطار النظري: ثانيالفصل ال  ٣٤

  :التجميع و الحزم ٣//٤

التجميع عملية محورية في مرحلة التطوير ، يمكن البدء بها بعد تطوير أي جزء              

كونات سيناريو البرنامج بوساطة أحد     من البرنامج ، فعلى سبيل المثال يمكن جمع م        

برامج التجميع و التأليف للتحقق من مدى توافقها التقني و الفني ، ثم العـودة مـرة             

أخرى لتطوير باقي أجزاء البرنامج وتجميعها ، وهكذا العملية مستمرة حتى تجمـع             

نامج أجزاء البرنامج التي تم تطويرها كاملةً ، و تركب حسب المخطط االنسيابي للبر    

، بعد ذلك يتم حزم مكونات البرنامج في ملف تنفيذي قابـل للتثبيـت أو التـشغيل                 

  .التلقائي حسب مخرجات مرحلة التصميم

 : التنقيح

التنقيح في مرحلة التطوير عملية تبادلية مـستمرة بـين مرحلتـي التـصميم و               

امج ، ة مخرجات كل عملية ألهداف البرن    التحقق من مدى مناسب    التجريب ، حيث يتم   

ثم يعود المصمم لتنقيح مخرجات التطوير بناء على المعطيـات النهائيـة لمرحلـة              

بعد ذلك يستمر التنقيح بشكل تبادلي بين مرحلتي التطوير و التجريب وفق            . التصميم

  .مخرجات كل عملية في مرحلة التجريب

 
 :مرحلة التجريب .٤

ـ            ى المـصمم  تتجه العمليات في مرحلة التجريب بشكل خطي متصل يفرض عل

التجريب الفردي ، التجريـب الجمـاعي ، التجريـب          : المرور بأربع عمليات هي   

االنتقال من عملية إلى أخرى بعد التحقق تمامـاً         يتم  . السياقي ، التحكيم و المصادقة    

  يدعم هذا االتجاه في عمليات التجريب كالً من  .تنقيح و إتمام متطلبات كل عملية     من  

)Barker & Giller,2001,11( )،١٦٢، ١٩٨٩ المشيقح(.  

  
 :التجريب الفردي ١-٤

  في هذه العملية يجرب البرنامج فردياً ، حيث يقوم المصمم باستخدام البرنامج
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المشكالت التي قد تظهـر     . عدة مرات بغرض كشف المشكالت األساسية و تنقيحها       

وجيـه  في النسخة األولية من البرنامج تكون من قبيل أخطاء المعالجة المنطقية أو الت    

  .الخاطئ ألحد وظائف البرنامج

  
 :عيالتجريب الجما ٢-٤

في التجريب الجماعي يقوم المصمم بتوزيع نسخ من البرنامج على مجموعة من            

األفراد الذين ساهموا بتقديم المساعدة و الدعم الفني للمصمم أو المطورين من نفس             

نقيحها ، يمكـن    كشف األخطاء الدقيقة و ت     االهتمام و التخصص الختبار البرنامج و     

تمثيل تلك األخطاء في نقص إحدى رسائل التعليمـات أو عـدم احتـساب بعـض                

هذا النوع من المشكالت قد ال يتضح للمـصمم وحـده بـسبب           . إدخاالت المستخدم 

  .  استمرار العمل على البرنامج

  
 :التجريب السياقي ٣-٤

ـ تجريب البرنامج على عينة حقيقية من الفئة التي يـستهدفها بـنفس              روف الظ

برنامج تحتها عند إطالقه بشكل نهـائي؛ حيـث تجمـع           استخدام ال المراد  الطبيعية  

مالحظات المستهدفين و المقترحات اإلضافية و ما يطرأ مـن مـشكالت و يـنقح               

  .البرنامج في ضوئها

 
 :التحكيم و المصادقة ٤-٤

بعد جميع عمليات التجريب السابقة يعرض البرنامج على مجموعة من المحكمين           

صين لتحكيمه ، حيث تؤخذ مالحظات المحكمين وينقح البرنامج في ضوءها ثم            المخت

  .تتم المصادقة على صالحيته

  
 :مرحلة االستخدام .٥

  في هذه المرحلة يطلق البرنامج الحاسوبي بنسخته النهائية ، و يستخدم من قبل
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الفئة التي يستهدفها وفق ظروف و متطلبات التشغيل المحددة سـلفاً فـي مرحلـة               

ينبغي في هذه المرحلة التعريف بالبرنامج و تقديم الـدعم الفنـي الـالزم        . صميمالت

  . لمستخدميه

  
 :مرحلة التقويم .٦

يعتبر التقويم من المراحل المهمة في تصميم النظم التعليميـة ، وعـن طريقـه               

يتعرف المصمم على مدى نجاح البرنامج و تحقيقه لألهداف المنشودة التي ينبغي أن          

  ).١٦٥ ،١٩٨٩المشيقح، ( و محددة حتى تسهل عمليات التقويم تكون واضحة 

 تتخذ عمليات التقويم في تصميم البرامج الحاسوبية التدريبية شكليين أساسـيين           

  :هما

 .تقويم أداء المستخدم .١

  .  تقويم البرنامج ذاته .٢

حيث يقوم أداء المستخدم قبل و بعد االستخدام عبر اختبارات يجريها البرنـامج             

نتائج هذه االختبارات تؤثر في عملية تقـويم        . م عند تسجيل دخوله للبرنامج    للمستخد

البرنامج ، حيث يعيد المصمم النظر في البرنامج حـسب نتـائج العمليـة األولـى                

بعد ذلـك تُقـوم عمليـة تـصميم         . ومالحظات المستخدمين أثناء مرحلة االستخدام    

ليات في مرحلـة التطـوير و       البرنامج الحاسوبي من خالل المراجعة المباشرة للعم      

المراجعة غير المباشرة للعمليات في باقي المراحل بغرض تحـسين اإلصـدارات            

  .القادمة من البرنامج
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 البرامج التعليمية: ثانياً

 :نبذة تاريخية عن البرامج التعليمية •

يمكن تعريف البرامج التعليمية بأنها برامج حاسوبية مبرمجة وفق أسس تربويـة              

ة هـذا   فكر انطلقت). ٤٩٣،١٤٢١أبا الحسن، ( غرض تحقيق أهداف تعليمية محددة    ب

 المحاولة األولى ألتمتـة التعلـيم       معفي أوائل الخمسينات    المفهوم للبرامج التعليمية    

 التي استخدمت فـي ذلـك       باختراع آلة تقليب صفحات اإلطارات    ، وذلك    المبرمج

  . )Van Mast,1995, 9 (الوقت لتحقيق مبدأ التعليم المبرمج 
 تطبيقـات التعلـيم بمـساعدة       كان للواليات المتحدة األمريكية قصب السبق في      

في القطاع العسكري ثم انتقلـت إلـى القطـاع           حيث بدأت تلك التطبيقات      الحاسب

و ) Stanford(كستانفورد بعض الجامعات   و)IBM:(الخاص مع الشركات الكبيرة مثل   

م ١٩٥٩ ففي عـام     .للتقنية )Massachusetts(وستس   ماساتش معهد و) Illinois( إلينوي

  ، تدريس الرياضـيات  في  برنامج تعليمي   لتطوير  عملية  أول  ) IBM( شركة   تدعم

أول لغة  ) Stanford(  ستانفورد جامعةم وبالتعاون مع    ١٩٦٣لتطلق بعد ذلك في عام      

كورسـرايتر   برمجة مـصممة خصيـصاً للتعلـيم بمـساعدة الحاسـب سـميت            

)COURSEWRITER( ، ) Niemiec & Walberg, 1989, 263.(  

شهد عقد الستينات ظهور مجموعة من البرامج المتخصصة في تطوير تطبيقات           

وقد برز في تلـك     ). TICCIT(و  ) CCC(و) WICAT: (التعليم المدعم بالحاسب ، مثل    

الفترة أشهر برنامج تعليمي على مستوى الواليات المتحدة األمريكية، وهو برنـامج            

الذي طور كثمرة للتعاون بين معمل أبحـاث الحاسـب التربـوي            ) PLATO(بالتو  

)CERL (  التابع لجامعة إلينوي )Illinois (       وإحدى الشركات المهتمة بالحاسـب وهـي

)Control Data Corporation(  ،)Woolley, 1994,5،  Johnson, 2003,7.(  

وأدى ، تعليمية  في تطوير البرامج ال   شركات طباعة الكتب   في السبعينات ساهمت  

.  في تطوير البـرامج التعليميـة      لشركات المتخصصة  ا روظهتطور الحاسبات إلى    

  ).١٢٥، ١٤١٨المغيرة،(
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أما مطلع الثمانينات فقد شهد انتشار الكثير من لغات البرمجـة وأدوات تـأليف              

) Apple Pilot(و ) BLOCKS(و ) BAISC: (وتجميع البرامج التعليمية، من أمثلة ذلـك 

ستفاد منه طالب كليات التربية في ابتكار برامج تفاعلية و اكتساب فهم عميق             الذي ا 

كما سيطرت مفاهيم التفاعل وتحكم المتعلم بالبرنامج التعليمي    .لعمليتي التعليم والتعلم  

  ).Johnson, 2003,9(في هذه الفترة من عمر البرامج التعليمية 

يات التعلم البنائية و تطبيقاتها     بدأت تسعينات القرن العشرين باهتماٍم صاحب نظر      

التربوية في البرامج التعليمية ، ساعد ذلك ظهور تقنيات الوسـائط المتعـددة التـي      

ساهمت في تحول الكثير من التربويين إلى تصميم بيئات تعليميـة يمـارس فيهـا               

المتعلمون أدواراً تعاونية في سياقات حقيقية الكتساب تعلم أصيل نابع مـن الحيـاة              

كما أضاف ظهور اإلنترنت أبعاداً أخرى لتطبيقات التعلم البنيوي ،          . قعية للمتعلم الوا

تمثلت في مشاركة أطراف اجتماعية أخرى في عملية التعليم ، مما يعزز اتجاهـات              

  ).Jonassen, 1991,28-33 (النظرية البنيوية في التعلم 

    
 :خصائص البرامج التعليمية •

ن حول فاعلية التعليم و التدريب بوساطة البرامج        رغم اختالف كثير من التربويي    

؛ إال أن هناك مبدأ يتفق عليه معظم التربويين        ) ٤٩١،١٤٢١أبا الحسن، ( الحاسوبية  

و هو وجود الفروق الفردية التي تحتم على المختص التربوي التعامل مع كل فـرد               

ئص ما يمكنهـا    تملك البرامج التعليمية من الخصا    . حسب قدراته و إمكاناته الخاصة    

من التعامل مع كل فرد حسب سرعته الخاصة في التعلم بل وحتى رغبته في اختيار              

  : وقت التعلم و كيفيته أحياناً ، من هذه الخصائص

  .المشاركة االيجابية التي توفرها هذه البرامج التفاعل و .١

 عـرض مراحـل نمـو       – مثالً –  فيمكن  ، تالشي محدودية الزمان والمكان    .٢

  . مشاهدة تضاريس سطح القمرالجنين أو

 .التعزيز و تقديم التغذية الراجعة الفورية .٣
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  .فرصة إجراء التجارب الخطرة والمعقدة من خالل برامج المحاكاة .٤

 ، التوقف فيرها خيارات كثيرة كإعادة العرض    كبر من الحرية للمتعلم بتو    أقدر   .٥

 مـؤثرات  يبعـد  مما ينعكس على أداء المتعلم و ، االنتظار ، حفظ اإلنجاز ،       

  .، التردد ، الخجل عاطفية من قبيل الخوف

 ، ما يعني المزيد من الخيارات التي تناسب احتياجات    هذه البرامج  أنواعتعدد   .٦

 .كل متعلم

إمكانية التكامل مع برامج حاسوبية أخرى كمعالجات النصوص أو الجـداول            .٧

  .  من البرامج المساندة لعملية التعلموغيرهاة اإللكتروني

، الماسحات الضوئية ، المجاهر      التكامل مع أجهزة أخرى كالطابعات       إمكانية .٨

 .لكترونية أو الشبكات الحاسوبيةاإل

 
 : البرامج التعليميةواعأن •

   تختلف أنواع البرامج التعليمية باختالف النظرية التربوية التي تقـف وراء كـل             

  و الممارسـة   وبـرامج التمـرين     ) Tutorials(نوع ، فهناك برامج التدريب الخاص       

)Drill & Practice (  اللتان تمثالن النظرية السلوكية ، و برامج المحاكـاة)Simulation (

البـرامج   اللتان تمثالن النظرية البنائية ، و) Educational Games(و األلعاب التعليمية 

 الناللتان تمـث  )Artificial Intelligence(و الذكاء االصطناعي ) Expert system(الخبيرة 

كما أن هناك من يشير إلى وجود       . )١٠٨م ،   ١٩٩٩درويش ،    (النظرية اإلدراكية   

  برامج التكرار ، برامج حل المشكلة ، برامج التعليم التكميلي          : أنواع أخرى من قبيل   

، وهي برامج يرى الباحث أنها ال تبتعد بمفهومها كثيراً           ) ٤٩١،١٤٢١أبا الحسن، ( 

   .سلفاً عن األنواع المذكورة
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 :نظم تطوير البرامج التعليمية •

تمكن المـصمم التعليمـي و       التي   يةمج البر النظم واألدوات   الكثير من        تتوافر

تتصف بالتفاعل والجاذبيـة ، بـل        المبرمج من تطوير تطبيقات تعليمية أو تدريبية      

ث يوجد من هذه النظم ما صمم خصيصاً لتطوير التطبيقات التعليمية والتدريبية ؛ حي         

ال تتطلب تلك النظم مستوى متخصصاً أو مهاراٍت عاليٍة في البرمجة ، بل تعتمـد               

. على مجموعة بسيطة من المكونات المبرمجة سلفاً وفق افتراضاٍت تربويٍة محـددة          

وفق التصنيف القائم على آليـة       تستعرض الدراسة هنا بعض هذه النظم و األدوات       

  )١٩٩٨،٢٤حجازي ، . (التأليف

  
 ):Icons Based Authoring Tools (ات على األيقونليف المعتمدةالتأنظم  . ١

 يقونـات أدوات تطوير تتمثل في شـريط مـن األ        تعتمد هذه النظم على وجود          

المتخصصة كأيقونات عرض الوسائط المتعددة أو اتخاذ القرار أو التفاعل و إظهار            

 انـسيابي أو    توظف هذه األيقونات ضمن مخطـط     . الرسائل وغيرها من اإليقونات   

تطبيق أو البرنـامج المـراد      حسب تتابع األحداث الخاصة بـال     معينة  خريطة تدفق   

المراد عرضـه     النص يكتبكأن   ،   ل أيقونة بما يخصها    ك بتصميم وذلك تطويره ، 

أليقونـة الـصوت ،     الصوت   يقونة الفيديو و  استيراد ملف الفيديو أل   أيقونة النص و  ب

: نظم ال ههذ أمثلةتصميم األيقونات ، من      بمجرد   تطبيق جاهزاً للعمل  يصبح ال وهكذا  

)Macromedia Authorware (و ،)Icon Author ( و ،)DSI Course Builder.(  

 
 ):Time Based Authoring Tools ( على الزمنالتأليف المعتمدةنظم  . ٢

    تقوم هذه النظم على توظيف الشريط الزمني لترتيب أحداث و عناصر التطبيق            

ج التعليمي المراد تطويره ، حيث يمكن االعتماد علـى أدوات التطـوير             أو البرنام 

المرئية التي يمكن سحبها و إفالتها على الخط الزمني ألحداث البرنامج ، من أمثلـة       

  ).Scora(، و ) Cast(، و) Macromedia Director: (هذه النظم
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 ):Pages Based Authoring Tools (الصفحات  علىالتأليف المعتمدةنظم  . ٣

سلسة لتأليف الوسائط المتعددة التي تعرض فـي    هذه النظم طريقة سهلة و     وفرت    

 بتجميع الـنص  طور يقوم الم  المطبوع ، حيث   كتابتماماً كال صورة صفحات متتالية    

.  ظهورها سلسل على صفحة واحدة ثم ترتب الصفحات حسب ت        طلوبةالمالصور   و

عن طريق التقنية التشعبية أو المتفرعة   أخرىمن صفحة إلى    باالنتقال   تطبيق ال عملي

  ).SuperCard (، و) HyperStudio (، و) HyperCard (:أمثلة هذه النظم للوسائط ، من

  
  ):Objects Oriented Tools (عناصر الموجهة على الالتأليف المعتمدةنظم  . ٤

د المـرا ) Object(مع الوسائط أو العناصر      هذا النوع من برامج التأليف       تعاملي    

مـع   تلك العناصـر   البرنامج التعليمي بشكٍل مستقل ، حيث يقوم بربط        عرضها في 

فـي ذلـك     التشغيلم نظإمكانيات اًستخدمم  وعرضها في قالب واحدبعضالبعضها  

دون الحاجة الستيراد تلك الوسائط أو العناصر و دمجها في التطبيـق أو البرنـامج         

  .)iShell ( ، و)Multimedia Builder( :النظم هذهأمثلة التعليمي ، من 

  
 :معايير تصميم و تقويم البرامج التعليمية •

تختلف معايير تصميم و تقويم البرامج التعليمية باختالف أنواع البرامج التعليمية                

و بمراجعـة أدبيـات     . و تعدد المنهجيات و الرؤى الفلسفية للمهتمين بهذا الـشأن           

  ، Squires & Mcdougall,1996 ،Geissinger ,1997( و مقارنتهــا البــرامج التعليميــة

 Pham, 1998  ، Phillips & Others ,200 ، Reeves & Hedberg, 2002(  ،  

ــادق،(  ــقر،  ، ١٩٩٧ص ــار،  ،١٤٢١ص ــسن، ، ٢٠٠٠الف ــا الح   ، ١٤٢١ أب

 حيـد تووجد الباحث أنه يمكـن        ؛) ١٤٢٣ ، السويلم،    ١٤٢٣ الصالح و آخرون ،   

، و الخروج بمجموعة من المعايير تتناول       تقويم   و ال  تصميمالالبنود الخاصة بمعايير    

  : ثالث نواحي أساسية هي
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 .المعايير التربوية .١

 .المعايير الفنية .٢

  .المعايير التفاعلية .٣

السعر ، و البرامج المنافـسة ، و        : وفيما عدا معايير ثانوية تتعلق بالتقويم من قبيل       

 التمييز بـين معـايير التـصميم و         ا ال تستدعي  يرى الباحث أنه  الوثائق المصاحبة   

  .التقويم

 
 :ةمعايير التربويال . ١

  من أكثر المعايير ثباتاً إذا ما قورنـت بالمعـايير الفنيـة          تعتبر المعايير التربوية       

ذلك الرتباط تلك المعايير بالعملية التربوية و التعليمية التي          و معايير التفاعل ، يعود    

  لحاسـب المتغيـرة و المتطـورة باسـتمرار         تعتبر مستقرة أكثـر مـن تقنيـات ا        

ما يلي بعض المعايير التربوية التي ينبغي للبرنـامج         في). ٤٩٨،١٤٢١أبا الحسن، ( 

 :التعليمي الجيد التقيد بها

  .البيئة التعليمية  والمستهدفةمراعاة حاجات و خصائص الفئة  •

  .ثقافة المجتمع االلتزام بقيم و •

   .االلتزام بأهداف المنهج المدرسي •

  .توضيح األساس التربوي للبرنامج •

 .تحديد الهدف من البرنامج •

  .صياغة مخرجات البرنامج سلوكياً •

  .متسلسل للمحتوى المنطقي والتنظيم ال •

  .اللغوية للمحتوى مراعاة الدقة العلمية و •

  . مستوى المتعلمقويمت •

ج برام:  لفلسفة البرنامج مثل   المناسبأو النمط البرمجي    اختيار اإلستراتيجية    •

  . ، وغيرها من االستراتيجيات، ألعاب مشكلةالحل  تدريب ،ال
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  .تدعم المحتوى كالصور ، النص ، الصوت ، الصور المتحركة طوسائافر تو •

 .تعزيز مناسب ألداء المتعلم م تغذية راجعة فورية ويقدت •

  .ة تقيس ما يراد قياسهيمحك يحتوي أدوات تقويم مناسبة و •

 .طرق عرض المحتوى حكم بسرعة البرنامج وكالت: مراعاة الفروق الفردية •

سـئلة المرحليـة ، تلخـيص       انتباه المتعلم كاأل  توظيف أساليب متنوعة لشد      •

  .المعلومات ، و غيرها من أساليب المتابعة و جذب االنتباه

  
 :ةالفنيالمعايير  . ٢

من المعروف أن البرامج التعليمية تعتمد على الحاسب في تشغيلها و االسـتفادة                  

ا، و الحاسب وسيلة بصرية من الدرجة األولى تفرض تحـدياً أمـام مـصممي               منه

 فيما يلي بعض المعايير الفنية التـي ينبغـي   ،) Pellone, 1995,72 (البرامج التعليمية

  :مراعاتها لتصميم برامج تعليمية تتصف بالجاذبية و تشويق المستخدم

   
 :الشاشات  . أ 

ب فـي طريقـة عـرض       ينبغي أن تصمم الشاشات بأسلوب موحد و جـذا         •

 .محتوياتها من المعلومات و الخدمات المرتبطة بالبرنامج

قل قدر ممكـن  أعرض  ة بل   عدم التعامل مع الشاشة كالورقة المطبوع     ينبغي   •

  .في الشاشة الواحدة المركزة من المعلومات

  .الرئيسة في الموضوع  المعلومات المهمة و عرضعلىينبغي االقتصار  •

ترك مسافات   و طاراتذلك يفترض عدم استخدام اإل    الشاشة ليست كالكتاب ل    •

  .بين الفقراتكافية 

  الـشاشة قسيمت )Venezky and Osin عن Pellone, 1995(يقترح فينزكي و أوسن  •

 :إلى خمس مناطق رئيسة كما يلي

  وهي المنطقة التي يعرض فيها محتـوى الـدروس ،          : منطقة العمل الرئيسة   .١

يعتمد تصميم هذا المنطقة    . ث المساحة و يفترض أن تكون هي األكبر من حي       
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على نوع البرنامج التعليمي ، فإذا كان البرنامج من نوع التمرين و الممارسة             

)Drill & Practice  (– ًفإن معظم المساحة سيخصص لنص الـسؤال ،  – مثال 

 .في حين تُميز منطقة استجابات المستخدم باللون أو الشكل أو الخط

 
وهي منطقة تعتمـد علـى طبيعـة االسـتجابة          : خدممنطقة استجابات المست   .٢

المطلوبة من المستخدم ، فقد تكون الضغط على زر كما في حالة اإلجابة عن          

أسئلة االختيار من متعدد ، أو تكون مساحة مخصـصة إلدخـال اسـتجابة              

 .مكتوبةً

 
يعتمد وجود هذه المنطقة على طبيعة البرمجة ، فاألوامر إما          : رمنطقة األوام  .٣

ون ممثلة بأيقونات أو رموز ، وهذه تتطلب وجود منطقة مخصصة لها            أن تك 

على الشاشة ، أو تكون أوامر تنفذ عن طريق مفاتيح العلميات فـي لوحـة               

 .المفاتيح ، وهذه ال تتطلب منطقة مخصصة لها على الشاشة

 
تخصص هذه المنطقة لردود أفعال المـستخدم ،        : منطقة استجابات البرنامج   .٤

 . رسائل التعزيز أو الخطأ أو طلب المزيد من المعلوماتحيث تعرض فيها

 
تعرض في هذه المنطقة معلومات تهم المستخدم مـن         : منطقة لعرض الحالة   .٥

قبيل الوقت المنقضي منذ بدء البرنامج أو وقت تسجيل الدخول أو رقم السؤال 

 .أو اسم المستخدم ورقمه أو ما شابه

 
  :النصوص  .ب 

 و الجمل حسب اللغة     تنسيق الفقرات الكتابة في   ينبغي تطبيق قواعد القراءة و     •

 .التي يخاطب بها المستخدم

 ، حيـث إن  لمتابعـة الـنص  ) scrolling(ينبغي تجنب خاصية تدوير المؤشر   •

  .اختفاء أحد السطور نتيجة التدوير يؤثر على إدراك كامل المعلومة
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  .تجنب األخطاء اإلمالئية  والبد من توظيف عالمات الترقيم •

 وأحـدهما للعنـاوين     ،   كحـد أعلـى       نوعين من الخطـوط    ستخدامينبغي ا  •

 .التوضيحات واآلخر لعرض المحتوى

 يفضل استخدام التنسيقات المختلفة كزيادة الحجـم أو الوضـع المائـل أو              •

 .التسطير أو اللون للتوضيح أو التأكيد على فكرة معينة حسب الحاجة لذلك

   
  :الصوت  . ج 

  .تنويع المؤثرات الصوتيةينبغي  •

  .الصوت التجانس واالنسجام بين النص وفترض ي •

  .التفاعل الصوتي مع عناصر المادة المعروضةينبغي  •

  .نوعية الصوت ثبات مستوى و جودة والبد من المحافظة على  •

  .تجنب المقاطع الصوتية الطويلة قدر المستطاعينبغي  •

 .التقديم اإلعادة و توفير خيارات قطع الصوت والبد من  •

  
  :األلوان  . د 

 . المعروضةتغيير الخلفيات باختالف طبيعة المعلومات أو األنشطةرض يفت •

  .تمييز المعلومة المهمة أو الخالصة بلون على خلفية محايدةال بد من  •

  .اً صارخاًاالستفادة من قيمة التضاد اللوني على أال يكون تضادينبغي  •

 .في تصميم أي عرضيوصى بشكل عام توظيف أربعة ألوان كحد أعلى  •

 
  :شكالاأل  .ه 

 .عدم المبالغة في الرسوم وتوضيح الفكرة الرئيسة من الرسمينبغي  •

  .المحافظة على الصورة عند دمجها في متن الرسالة التعليميةالبد من  •

  . بالرسوم أو األسهمالبد من الربط بين عناصر المادة المعروضة •

  .تجزئة األشكال المعقدة أو المتراكبة أو الصور المرحليةينبغي  •
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  .كتابة التعليقات والعناوين لكل صورة أو شكلينبغي  •

 . في األشكال المعروضةالدقة  الوضوح ويفترض  •

 .ينبغي أن تكون األشكال ملونة قدر المستطاع •

  
 :الفيديو  . و 

  . عند الحاجة فقط الفيديويفضل استخدام •

  .ينبغي دمجه مع الجزء المتعلق به من المادة المعروضة •

 .ة قدر اإلمكانيجب أن تكون مقاطع الفيديو قصير •

  .وتجنب تصوير التفاصيل، التركيز على الشيء المراد عرضه ينبغي  •

  .التوافق التقني مع برامج تشغيل الفيديو الشائعةالبد من مراعاة  •

  
 :يةالتفاعلالمعايير  . ٣

الخاصة التـي   همية  األعلى  يتفق الكثير من الباحثين في مجال البرامج التعليمية               

  المعايير التي ينبغي مراعاتها في تصميم البرامج التعليمية        أحدكالتفاعل  يحضى بها   

، بل و يفترض الكثير منهم أن نجاح البرنامج التعليمي يعود لدرجة التفاعـل التـي        

 Phillips, 2004،  Reeves & Hedberg, 2002، Sims, 2000  ، Van(يقـدمها للمـستخدم   

Mast, 1995(ايير الخاصة بالتفاعل ؛ لذا تستعرض هذه الدراسة بعض المع:  

  
 :مرونة االستعراض  . أ 

 تسمح للمستخدم اكتشاف محتوى البرنامج عبر تشكيلة واسعة مـن           هذه الخاصية      

  ، يمكن تصميم قائمة بكافة موضوعات البرنامج     : أدوات التحكم ، فعلى سبيل المثال     

 أن  بشرط،بحيث تسمح للمستخدم الوصول إلى الموضوع الذي يريد بمجرد اختياره 

 بحيث ال يتشعب بالمستخدم و ينقله إلى روابـط          يكون هذا الوصول غير عشوائي ،     

  .أو وصالت بعيدة عن الموضوع الذي اختاره
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 :الحالة ريتغي  .ب 

ليمـين  أو ل  لليـسار    )wipes (الـشاشة  من قبيل مسح     ةبصريال اتمؤثر ال عطيت     

 تعطي مؤثرات أخـرى   ما  بين. قادمة البرنامج ينتقل إلى شاشة      بأن اًانطباع المستخدم

 )fades(أو الزوال التـدريجي     ) dissolves( التالشي   ،) zooms(التصغير التكبير و مثل  

 يـر يتغ خاصية   اًإذ.  بأنه سينتقل إلى موضوع أخر ضمن البرنامج       اًالمستخدم انطباع 

ـ الحركالمـؤثرات   تقليـد   في   قدرة الحاسوب    يقصد بها توظيف  الحالة    إلشـعار ة  ي

ـ   أن هنـاك    أو    ، في البرنـامج   مكان ما يه االنتقال إلى    خدم بأن عل  مستال  اعمـل م

  . يحدثس

  
 :الوصول للمعلومة  . ج 

     كن تطبيق هذا المعيار المستخدم من التحكم بعملية البحث عن المعلومات التي            يم

  و  ،  من خالل إدخال المستخدم لمصطلحات معينة أو عبارات مشروطة         وذلك. يريد

بحث ، أو من خالل تزويد المستخدم بفهرس شامل لكـل  تقييدها بأساليب محركات ال 

  .محتويات البرنامج يوفر له الوصول السريع للمعلومة من خالل النقر المباشر

 
 :الحجب أو التعتيم  . د 

من المعايير المهمة عند تصميم التفاعل في البرامج التعليميـة معيـار حجـب                  

م معلومـات   عيار على تنظـي   يساعد تطبيق هذا الم   . أو أجزاء من البرنامج    وظائف

 يوصل المستخدم بشكل  ، يسهل التحكم بها بأسلوب موجه    البرنامج في مكونات مرنة   

سريع للمعلومة التي يريد دون التخبط بالكم الهائل من المعلومـات التـي يحتويهـا            

  ،  وذلك عن طريق حجب المعلومات التي أنجزها أو اختارها المـستخدم            ، البرنامج

  .يشعره بأنه يحرز تقدماً في البرنامج  و ،على تنظيم المعلوماتوهو ما يساعده 

  
 :مناسبة األدوات للمهام  .ه 

  تفترض هذه الخاصية أن تكون األدوات المخصصة للتفاعل مناسبة لطبيعة المهام     
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 الفكرة الرئيسة لموضوع البرنامج  التي يقدمها البرنامج التعليمي و قادرة على خدمة      

 محاكاة قيادة الطـائرة فـإن أزرة   - مثالً -من البرنامج التعليمي ، فإذا كان الهدف    

البرنامج وأدوات التحكم بالوظائف ينبغي أن تكون مشابهة لتصميم األزرة و أدوات            

  .  المعالجة الموجودة فعالً في قمرة قيادة الطائرة

   
 :توظيف القوائم  . و 

 رة من القوائم يـسهل    رات البرنامج يفضل تصميم شج    خيافي حالة تعدد مهام و           

أن تكون تعليمات   كما يفترض   . يلها من خالل األرقام أو األحرف     الوصول إليها وتفع  

 البد من توفر تغذية راجعة مناسـبة فـي حالـة            ، و  الخيارات واضحة    أحداختيار  

  .)Pellone, 1995,75( خاطئالختيار اال

  
 :توفير التعليمات و الدعم  .ز 

 مساعد فني يقدم تعليمات التشغيل    ميم التفاعل وجود     في تص  ةمن المعايير المهم        

  المفاجئـة   المشكالت ينهي و،  ويعرف المستخدم على مكونات و وظائف البرنامج        

  .التي قد تطرأ مع بعض العمليات

  
 :تفعيل المؤشرات  . ح 

 ما بقي وه  يبين ما أنجز و ،ستخدم الممدى تقدم تحديد  يفيد وجود المؤشرات في         

  . خط سيره في البرنامجإجمالية عن ارير مرحلية وقدم تق يو  ،له

 
 :خاصية االنتظار .ط 

    من الخصائص التي يساء توظيفها في تصميم البرامج التعليمية خاصية انتظـار            

االستجابة من المستخدم ، حيث يقف البرنامج في مرحلة ما دون إشعار للمـستخدم              

 ، أو ينتقل بـشكل      ر حالة انتظا  بالخطوة التي تلي تلك المرحلة ، فيظل البرنامج في        

  ).٦١، ١٩٩٧صادق، (مفاجئ إلى مرحلة أو خطوة أخرى 
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  مراكز مصادر التعلم: ثالثاً

 :مقدمة •

    مرت التربية بالكثير من التحوالت حتى وصلت إلى النموذج الذي انتقـل فيـه              

 التعليم من الصرامة و القواعد المعتمدة على الكتاب المدرسي إلى المرونة وتنـوع            

مصادر المعرفة ، ومن النموذج أحادي االتجاه إلى التفاعل المتبادل بين الطالـب و              

المعلم من جهة و بين الطالب و محيطه من جهة أخرى ، فـالتطور التقنـي الـذي          

يشهده هذا العصر و تعدد وسائل و مصادر المعرفة في شتى المجـاالت لـم يبـِق            

ذا لم تطرح بدائل تواكب هذه التغيرات و  دوراً تؤديه إ   – بشكلها التقليدي    –للمدرسة  

تناسب تطلعات األجيال القادمة من بيئات تتدفق إليها المعلومات و القيم الجديدة بغثها        

  .     و سمينها

    لقد أصبحت المعايير التي تقاس فيها القدرات اإلبداعية للمجتمعـات المتطـورة            

ول إليها ، إضافة إلى القـدرة       تدور حول توافر المعلومات و تنوعها و تيسير الوص        

  .على اكتشاف معلومات جديدة و توظيفها في حل المشكالت المعاصرة

    من هذا السياق تأتي مراكز مصادر التعلم لتدعم مفاهيم أفرزتها مقتضيات هـذا             

: التطور الذي سببته ثورة االندماج بين تقنية المعلومات و االتصاالت ؛ مفاهيم مثل            

و نـشر    التعليم ، و التعليم عـن بعـد ، و التعلـيم اإللكترونـي ،              دمج التقنية في    

  . االبتكارات التربوية ، و التعلم األصيل ، و التعلم التعاوني

 طـالب و المعلمـين   لليـسر  ت متطـورة  بيئة تعليمية    روف    جاءت هذه المراكز لت   

و  فـرص الـتعلم الـذاتي     للمتعلمـين    تهيئ ومتنوعة ،   تعلم  مصادر  االستفادة من   

 تطبيق من   ينتمكن المعلم  ، و  شافتاالك  مهارات البحث و   متعزز لديه   و الجماعي ، 

ا عبر  تقويمه تنفيذها و  تطويرها و  س و وفي تصميم الدر  مختلفة   و منهجيات  نماذج

ما يجري في تلك المراكز من تطبيقات لتصميم تعليمي منظم ، يقدمه اختصاصيون             

  .عليمييفترض فيهم اإللمام بمبادئ التصميم الت
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  :مفهوم مراكز مصادر التعلم •

بيئة علمية تحتوي   : " مراكز مصادر التعلم بأنها   ) ٣٠١،  ١٩٩٣(    يعرف الكلوب   

أنواعاً متعددة من األوعية المعرفية المطبوعة و المسموعة و المرئية يعايشها المتعلم         

ات ويتفاعل معها ، حيث تتيح له فرصة اكتساب المعـارف والخبـرات و المهـار              

وإثراء معارفه عن طريق التعلم الذاتي بإشراف متخصصين يسهلون لـه ظـروف             

) ٣ ،   ١٩٩٣(أمـا الـسلم     ". التعامل مع كل مكونات هذه المراكز بحرية وإيجابية         

مساحة أو مجموعة من المساحات المجهزة بأنواع مختلفة من مصادر          : " فيرى أنها 

كوناته غرفة للتعلم الذاتي وغرفـة  التعلم المطبوعة و غير المطبوعة ، و يضم في م     

في حين تعرف اإلدارة العامـة      ". للتعلم الجماعي وغرفة لعرض الوسائل التعليمية       

بيئة تعليمية تحوي أنواعـاً     ": مراكز مصادر التعلم بأنها   ) ١ ، ١٤٢٠(لتقنيات التعليم   

 له فـرص اكتـساب     تتيح  و  ، ، يتعامل معها المتعلم     مصادر المعلومات  منمتعددة  

كمـا   . "الجمـاعي   معارفه عن طريق التعلم الذاتي و      إثراء والخبرات   المهارات و 

موقع في المدرسـة يقـدم خدماتـه        :" بأنها) ٤٩ ، ١٤٢٣(عرفها الصالح و آخرون     

لمعلمي المدرسة و طالبها و إدارييها و غيرهم ، وتشمل هـذه الخـدمات تـوفير                

و إلكترونيـة ، و إتاحيـة       مصادر تعليم و تعلم متنوعة مطبوعة و غير مطبوعـة           

للشبكة المعلوماتية ، إضافة إلى خدمات أخرى مثل إنتـاج المـصادر و التـدريب               

المهني و غيرها ، من خالل تسهيالت مجهزة و عمليات و معلومات أو مهام محددة               

، و اختصاصي مؤهل بهدف توفير بيئة تعليميـة غنيـة بالمـصادر المتعـددة ، و      

لتعلم الحديثة المعتمدة على دمج تقنية المعلومات و االتصال توظيف أساليب التعليم وا  

  ".في العملية التعليمية 

    وفي سياٍق آخر لمفهوم مراكز مصادر التعلم ؛ تصفها اإلدارة العامـة لتقنيـات              

عملية منظمة لحل مشكلة التوسط بين الجمهور المستفيد        : " بأنها) ٥،  ١٤٢٠(التعليم  

اً يمكن اعتبار وظيفة مركز مصادر التعلم هـي تـوفير           إذ. وبين مصادر المعومات  
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برنامج يقدم خدمات للتوسط وتيسير التفاعل بين أفراد الجمهور المـستهدف وبـين             

  ".مصادر المعلومات بغرض تحقيق أهداف التعلم 

و بالرغم من أن هذه الرؤى المختلفة لمركز مصادر التعلم قـد عرفـت منـذ                

 بسبب التوجهات التربوية نحو تفريد التعليم و ظهور         الستينات الميالدية ، و تحفزت    

؛ حتى إنه ظهرت    ) Gagne,2000,44-65(خطط و برامج التعليم الذاتي في ذلك الوقت         

مركز النشاط ، و مركز التعلم ، و مركـز المـواد            : مسميات عديدة لتكريسها مثل   

مصادر التعلم  التعليمية ، و مركز المصادر التربوية ، و مركز الوسائل ، و مركز              

 إال أنها لم تتبلـور لتـشكل فلـسفة    -) ٣٤، ١٩٩٦فارع،  (و غيرها من المسميات     

خاصة بمراكز مصادر التعلم إال مع بداية التحول الحقيقي من المكتبـة المدرسـية              

التقليدية التي انزوى دورها في ظل تعدد المصادر و الوسائط التي أفرزتها منتجات             

العشرين ؛ حيث أصبحت مراكز مصادر التعلم مع تـوافر  العقود األخيرة من القرن  

) اإلنترنـت (هذا الكم الهائل من مصادر المعلومات ، و دخول الشبكة المعلوماتيـة             

للمدارس ، توظف مبادئ التصميم التعليمي في تصميم و تطوير و استخدام و إدارة              

بيقيـة لمفهـوم   وهو ما يجعلها إحدى أهم الصيغ التط   . و تقويم مكونات تلك المراكز    

  .تقنية التعليم

    
  :أمناء مراكز مصادر التعلم •

    يفترض بمن يتولى العمل في مراكز مصادر التعلم الحصول على مؤهل خاص            

مصادر التعلم أو مؤهل في مجال المكتبات و المعلومـات          : في مجال تقنيات التعليم   

، حيث يقـوم  ) ٧، ١٤٢٠اإلدارة العامة لتقنيات التعليم،   (مع دورة في مصادر التعلم      

األمين بمهام تربوية تعليمية تتطلب اإللمام بمفهوم تقنية التعليم و مبـادئ التـصميم              

التعليمي و مهام خدمية فنية تتطلب اإللمام بالمهارات المتعلقـة بمجـال المكتبـات              

الصالح ( ،  ) ٧،  ١٤٢٠اإلدارة العامة لتقنيات التعليم،   (والمعلومات ، من هذه المهام      

  ):٧٢-٧٠ ،١٤٢٣رون ، و آخ
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  . فيهالعملتخطيط  تنظيم مركز مصادر التعلم بالمدرسة و .١

  .ركز المأدواتتوظيف  التدريب على طرق استخدام مصادر التعلم و .٢

 مـصادر   توظيف واختيار  بتقنيات التعليم و    يتعلق   تقديم المشورة للمعلمين فيما    .٣

  .التعلم

  .فهاتوظي وتصنيف مصادر التعلم في المركز وفهرستها  .٤

  .المختلفةتنظيم اإلعارة واالسترجاع لمصادر التعلم  .٥

 الدراسة الفردية أو المجمعـات      لتحقيقتنظيم استخدام األجهزة والمواد التعليمية       .٦

  .المركزالصغيرة في األماكن الخاصة بها في 

 بالتنـسيق مـع     المجموعـات بناء   توفير احتياجات المركز من مصادر التعلم و       .٧

  .المسؤولين

  .الطالب لتوفير حاجتهم من المصادر التعليميةو مع الهيئة التعليمية  التنسيق .٨

 . مع ذوي العالقةبالتعاونأساليبه في المركز  تنظيم العمل و .٩

 . المشاركة في تصميم التعليم و تطوير الوحدات التعليمية .١٠

 . تطبيق نتائج الدراسات المتعلقة بدمج التقنية في التعليم وتحسين طرق التدريس .١١

  



 

 

  : الثالثصل الف

  الدراسات السابقة
  :يشمل المحاور اآلتية

 .دراسات تناولت تصميم البرامج التعليمية -

 .دراسات تناولت فاعلية البرامج التعليمية -

  .مناقشة الدراسات السابقة -
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  :    الدراسات السابقة

ع  ذات العالقـة بموضـو     يستعرض هذا الفصل من الدراسة الدراسات السابقة          

في محورين رئيـسين    حسب التسلسل التاريخي لها من األحدث إلى األقدم          الدراسة

  :هما

ناولت تصميم البرامج التعليمية ، و مـا يـرتبط بهـا مـن              الدراسات التي ت   -١

  .دراسات كدراسات التصميم التعليمي و تقويم البرامج التعليمية

ت و منهجيـات     في تخصصا  الدراسات التي تناولت فاعلية البرامج التعليمية      -٢

  .بحثية متنوعة مع عينات من مختلف التخصصات و الفئات

  
  :تصميم البرامج التعليميةدراسات تناولت : أوالً

 ):Botturi, 2006(دراسة بتيوري  •

 في ثـالث فـرق       وهي دراسة تجريبية هدفت لدراسة عملية التصميم التعليمي         

نيـة بـالرغم مـن اخـتالف     استخدمت نفس النموذج في تطوير وحدة تعليم إلكترو       

 وقد توصلت الدراسة إلى أن النموذج حدد فعالً نشاطات     .المشروع الموكل لكٍل منها   

كل مجموعة ، إال أن كل فرقة كيفت النموذج حسب طبيعة المشروع الموكل إليها ما  

جعل الدراسة تعتبر أن الممارسة العملية لكل فريق تمثـل إضـافة جديـدة يمكـن                

ي تصميم النماذج ، وهذا التحليل يقود إلى االهتمام بمسائل من قبيل            االستفادة منها ف  

آلية تنفيذ نماذج التصميم التعليمي و التواصل و التفاهم المشترك و الرؤى الفرديـة              

  .ألعضاء فرق التطوير

  
 ):Verstegen et al, 2006(دراسة فيرستيجن و زمالءه  •

ـ   تناولت هذه الدراسة التجريبية        ي يمكـن أن تـسبب المراجعـة و          الحاالت الت

التكرارية في التصميم التعليمي ، حيث قدم الباحثون خمس حاالت محتملة لحـدوث             

أوضحت النتائج أن جودة التصاميم التعليمية ال تـرتبط مباشـرة بعـدد             . التكرارية
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حاالت المراجعة و التكرار ، وأن هناك أنواع من التكرارية تنشأ بتعدد الحـاالت و               

المختلفة ؛ لذلك اقترح الباحثون قائمة بالحاالت التـي يمكـن أن تـسبب              العمليات  

البـراهين و   : التكرارية وتأتي من خارج عملية التفاعل مع التصميم التعليمي مثـل          

اإلجراءات المكتسبة ، و المعلومات الجديدة ، و اآلراء واالتجاهات الجديدة، وقائمة            

اكتشاف : ل مع التصميم التعليمي ذاته مثلأخرى بالحاالت التي تنشأ من عملية التفاع    

مدخالت مفقودة ، الحاجة إلى إصالح األخطاء ، الرؤى الجديدة التي قد تنشأ أثنـاء               

  .العمل ، األفكار الناشئة من المصممين

  
 ):Brijpaul, 2005(دراسة برجبول  •

 فـي    تطوير المقرر التعليمي   حاولت هذه الدراسة وصف أوجه الشبه بين عملية           

الحاسوبية عامةً، حيـث وضـحت      تطوير البرامج   عملية   المنطقية و ) IBM (جامعة

كيف تستخدم العملية المنطقية الموحدة في توسيع نموذج التصميم التعليمـي العـام             

)ADDIE (           وكيف يمكن للمصممين التعليميين مباشرةُ مهام مختلفة في عملية تطوير ،

 من تطوير البرامج و التصميم التعليمـي        وقد توصلت إلى أن كالً    . البرامج التعليمية 

يمثل مجموعة نشطة وضخمة مـن الممارسـات و المنهجيـات و     للبرامج التعليمية 

العمليات ، و أن مفهوم العملية مهم في جميع محاوالت تطوير البرامج ، بـصرف               

النظر عن التخصص ألن انعكاسات عملية التطوير تؤثر في الـتعلم مـن بعـضنا               

  .  ف المعرفة لتحسين أعمالناالبعض وتكيي

 
 ):Phillips, 2004(دراسة فيلبز  •

قديم مقترحاً  ت    سعت هذه الدراسة لتحليل خصائص تطبيقات التعليم اإللكتروني و          

لمجموعة من أربعة أبعاد ، ينبغي اعتبارها عند تصميم و تقويم جـودة التطبيقـات               

فاعل الذي يحدث في بيئـة تعليميـة   وتقوم هذه األبعاد على الت    . التعليمية اإللكترونية 

التفاعل بين الطالب ، والتفاعـل بـين الطـالب و    : مدعومة تقنياً ، وهي تتمثل في    
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المعلمين ، و التفاعل بين الطالب و المصادر التقليدية ، و التفاعل بـين الطـالب                

تفاعلها مع بعضها البعض      و  تطبيق هذه األبعاد   ةمكانيإناقشت الدراسة   . والحاسوب

 مفيدة في تصميم    أداة تعتبر قد أوضحت نتائج الدراسة أن هذه األبعاد       و    ، لتفصيلبا

  .اإللكترونيم يتصنيف تطبيقات التعل و

 
 ): Underwood et al, 2003 (اهئدراسة أندروود و زمال •

إلى استخراج أكبر عـدد ممكـن مـن الـدروس           وصفية  ال ةدراسال     هدفت هذه 

في تصميم البرامج التعليمية ومشاركتها مع المهتمين       والمسائل التي ينبغي مراعاتها     

 عيرامـش في العلوم التربوية و تطوير البرامج التعليمية ، وذلك من خالل دراسـة              

، الذي يركز على    ) ESCOT(تطوير البرامج التعليمية الضخمة مثل مشروع إسكوت        

ـ               شروع دعم مبادئ حل المشكالت و مسائل التصميم المرتكز على المـتعلم ، و م

وقـد  . التعليميـة ) Applets(الذي يركز على مبادئ تصميم البريمجات       ) IDEA(إيديا

: بنداً تتوزع على ثالثة محاور رئيسة هـي         ) ٢٣(توصلت هذه الدراسة إلى تكوين      

الدافعية ، و العرض ، و حل المشكالت ، تم دراستها تجريبياً و مالحظة أثر تفاعل                

  . الطالب معها

  
 ):Mayer et al, 2003(ه ئمالة  ماير و زدراس •

    هدفت هذه الدراسة التجريبية إلى دراسة أثر التـصميم القـائم علـى وجـود               

 الشخصيات التدريبية في البرامج التفاعلية ، و تكوين مبادئ تصميم البرامج التفاعلية    

توصلت هـذه الدراسـة إلـى أن        . المعرفية للتعلم بالوسائط المتعددة وفق النظرية    

علـى    التي درست مع الشخصية التدريبية في البرامج التفاعلية تفوقـت          المجموعة

 النص على الشاشة بـدون الشخـصية        االمجموعة التي درست في برامج يظهر فيه      

وذلك في اختبار نقل أثر التدريب ، إال أن حـذف صـورة الشخـصية                التدريبية ؛ 

  .ختبارالتدريبية من الشاشة لم يكن له أي أثر إحصائي دال في ذلك اال
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 ):Farmer , 2002(دراسة فارمر  •

    استعرضت هذه الدراسة أحد نماذج البرامج التعليميـة علـى اإلنترنـت وهـو      

)BlackBoard (البرامج التعليمية   يمن خالله مجموعة من اإلرشادات لمصمم     قدمت  و 

 تحكم المتعلم : ، كما بينت عدداً من الخصائص المشتركة في البرامج التعليمية ، مثل           

في عملية التعلم ، و توافر الخبرات التعليمية غير الخطية ، و توفير أدوات مـساندة   

 .للمعلمين ، وغيرها من الخصائص التي تتصل باإلنترنت أكثر من البرامج التعليمية

 
 ):Gomes,2002(دراسة قومس  •

    هدفت هذه الدراسة لطرح نظرية تنطلق من منظور بنائي في تحليل و تـصميم              

عل في البرامج التعليمية ، تكون مكملة للنظريات والمبادئ في هـذا المجـال ،            التفا

تعلـم  ( أن يعتبـر     حيث ترى هذه النظرية أنه البد للتصميم القائم على المـستخدم          

أحد أهم المعايير التي ينبغي مراعاتها فـي عمليـة تطـوير الواجهـات              ) المفاهيم  

 الدراسة عدم وجود نظرية تربوية لتحليل استعرضت هذه . التفاعلية للبرامج التعليمية  

الواجهات التفاعلية التعليمية أثناء استخدامها ، فجودة عملية تحليل البرامج التعليمية            

تتمركز حول عملية نقل محتوى التعلم ، وإتاحة واجهات تفاعليـة تتـضمن تقـويم              

 لتطبيق مبادئ للمفاهيم التي يتم تعلمها ، استخدمت هذه الدراسة أسلوب دراسة الحالة

النظرية التي تطرحها عبر تحليل برنامج تعليمي لدراسة نظام الهندسـة المتحركـة             

وقد توصلت إلى أن هذا البرنامج غير مناسب لتعلم الهندسـة  ). Cabri(يدعى كابري  

  .وال يعزز المواقف المهمة في بناء معاني المفاهيم الهندسية

 
 ):Oliver, 2002(ة  أوليفر دراس •

نمـوذج  : فتراضية متعددة القنـوات     اال البرامجدعم التعلم في    ( نت بعنوان     وكا  

ما يمكن أن   هدفت هذه الدراسة إلى تقييم       ) .تصميم تعليمي لتحسين محاكاة العوالم      

المتعلم من خالل محاكاة بيئة متعددة القنـوات ، و تطـوير اسـتراتيجيات              يحصله  
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ـ   من خال التعلم  التصميم التعليمي التي تحسن       ، و تمييـز المكونـات   رامجل هذه الب

  .فتراضية الناجحةالضرورية لنموذج البيئة اال

ختلـف  ي  الجوانب ةمتعددمعقدة  التعلم عملية   ة إلى أن    دراسال    وقد توصلت نتائج    

 يفترض   ال ؛ لذا   حاجاته  و هاختالف خصائص تعلم كل فرد عن اآلخر ب     ب  معها أسلو 

لـيس   التعليمية حسب توقعات مـصمميها ، ف  للتصميمات أن تأتي استجابات الطالب   

   .هو الطريقة المثلى لكل الطالب أن التعلم الذاتيبالضرورة 

 فرصاً تعليمية أكثر لمقابلة     وفر ت  متنوعة تعليم    كما البد من تصميم استراتيجيات      

 أن يكون لـدى المـصممين    فترض ي  إضافة إلى ذلك   . حاجاتهم خصائص الطالب و  

د أفعال الطالب تجـاه األدوات التربويـة المختلفـة ليتـسنى            تصوراً واضحاً لردو  

  .ناء التقنيات التعليمية المناسبةلمصممي التعليم ب

  
 ):Tabbers et al, 2001(ه ئدراسة تابرز و زمال •

  من هذه الدراسة هو التحقق من فرضية استبدال النص المرئي بالصوت      الهدف

التـي  ) أثر النمذجة (تعددة ، أو مايسمى بـ      المسموع في تصميم التعليم بالوسائط الم     

أثبتت بعض الدراسات أنها تخفف العبء على الذاكرة العاملة ، و تحـسن عمليـة               

توصلت هذه الدراسة التجريبية إلى أن هذه الفرضية        . التعلم حسب النظرية المعرفية   

  .فاعلة في حالة التصميم الخطي للوسائط التعليمية

  
 ):Hunter & Ellis, 2000( إيليز  دراسة هنتر و •

في تطـوير   المستخدمة  الحاسوبية   المنهجيات   العديد من  دراسة هذه ال  تستقصا    

منهجيـات  ال  عـن  وكيف تختلـف  ، بهاة المرتبطلمثالب بعض او البرامج التعليمية 

المطورين من غير التربويين من     مكن  توهي تبحث في السبل التي       .مماثلةال ةتعليميال

  .ة من الناحية التربويتعليمية جيدةتطوير برامج ل ة منهجيإيجاد
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 ):Tabbers et al, 2000(ه ئدراسة تابرز و زمال •

استراتيجيات التصميم األكثر فاعلية فـي  ) Tabbers et al(    دراس تابرز وزمالئه 

  تقليل العبء المعرفي الدخيل في عملية التعلم بالوسائط التعليمية، مـا يعـرف بــ     

، أو إستراتيجية االستعاضة عن عرض النص بالـصوت ، مـا       ) تباهأثر فصل االن  (

؛ لهذا الهدف طور الباحثون وسائط تعليمية تختلـف فيهـا           ) أثر النمذجة (يسمى بـ   

  : طريقة نمذجة النص و اإلشارات البصرية حيث تم مقارنة أربع حاالت مختلفة هي

 .نص مرئي دون إشارات على الرسم .١

 .رسمنص مرئي مع إشارات على ال .٢

 .نص مسموع دون إشارات على الرسم .٣

 . نص مسموع مع إشارات على الرسم .٤

    وحسب افتراضات النظرية المعرفية يقل العبء المعرفي الدخيل عند عـرض            

، كما أن إضافة اإلشـارات البـصرية        ) أثر النمذجة (النص مسموعاً برفقة الرسوم     

أثـر فـصل    (لدخيل أيضاً   العبء المعرفي ا   للرسوم تمنع البحث البصري ، و تقلل      

 وعليه ستؤدي الحالة األولى إلى زيادة العبء المعرفـي الـدخيل ، بينمـا      ). االنتباه

ستؤدي الحالة الرابعة في هذه الدراسة إلى تقليل العبء المعرفي الدخيل ، في حين              

ستقع الحالتان الثانية و الثالثة بين الحالتين األولى و الرابعـة ، و الفـرق بينهمـا                 

ح ما إذا كانت إستراتيجية أثر النمذجة أكثر فاعلية أم أن إستراتيجية أثر فصل سيوض

االنتباه هي الفاعلة ، تشير نتائج الدراسة إلى إخفاق افتراضات النظرية المعرفية في             

تقليل العبء الدخيل أثناء التعلم بالوسائط المتعددة فيما يخص الجهد العقلي المبـذول     

ية تقريباً في جميع الحاالت األربع ، إال أنها أثبتت فاعلية           حيث جاءت النتائج متساو   

إستراتيجية أثر فصل االنتباه في تحقيق نتائج تعلم أفضل في اختبار التحصيل ، غير              

تلك النتائج اختفت في اختبار نقل أثر التعلم ماعدا أثر بسيط فـي حالـة وجـود        أن

 أثر النمذجة فقط جـاءت النتـائج        أما بالنسبة إلستراتيجية  ). الحالة الرابعة (الصوت  

مخالفة تماماً لما افترضته النظرية المعرفية من أثر فاعـل لهـذه اإلسـتراتيجية ،               
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فالطالب في الحاالت التي يكون فيها النص مرئياً حققوا درجات أعلى في اختبـار              

الجدير ذكره هنا   . التحصيل من الطالب في الحاالت التي يكون فيها النص مسموعاً         

الطالب في اختبار التحصيل تتفق مع المجهود العقلي   لدرجات العالية التي حققها   أن ا 

. الكبير الذي بذلوه في االختبار ، مما يفسر بشكٍل جزئي هذا االختالف في النتـائج              

وقد حاول الباحثون تفسير هذا االختالف مع نتائج البحوث السابقة بعدة أسباب ، من              

 الدافعية التي تؤثر على المجهود العقلي المبـذول         تدخل متغيرات أخرى مثل   : أهمها

وكذلك عامل الوقت الذي يتصل بطبيعة المـادة المدروسـة          . حسب دراسات سابقة  

وآخر تفسير محتمل يتـصل بطبيعـة       . ومدى صعوبتها أو حداثتها بالنسبة للطالب     

النظرية المعرفية ذاتها ، حيث يتوقع الباحثون أنه قد يـدرس الطـالب معلومـات               

. تكررة أو مستفيضة هم ليسوا بحاجة لقراءتها أو سماعها أو رؤيتها للمرة الثانيـة             م

 النص مرئياً قد يكون من السهل على الطالب التنقل          احيث في الحالة التي يكون فيه     

بين النصوص ودراسة المعلومات التي تهمهم فقط ، وهذا عكس ما يحدث في الحالة           

ا يؤدي إلى استنزاف جهد عقلي أكثر لمعالجـة          النص مسموعاً ، مم    االتي يكون فيه  

معلومات غير مهمة ، تقود إلى الحد من أثر النمذجة في تقليـل العـبء المعرفـي          

  .الدخيل

  
 )van Merrienboer, 2000(دراسة فان ميرينبور  •

    وهي دراسة وصفية ، هدفها مناقشة االتجاهات الحديثة فـي تـصميم البـرامج          

  .  إطار مفهوم التصميم التعليميالحاسوبية التدريبية في

    توصلت هذه الدراسة إلى أن هناك ثالث اتجاهات رئيسة في تـصميم البـرامج           

  :الحاسوبية التدريبية، هي

هناك تحول من المهام المحدودة التي تركـز علـى أداء           : فيما يتعلق بالمحتوى   .١

 .مهارات معينة إلى أداء مهام متعددة تأتي في سياق ذي معنى
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هناك تركيز على الطـرق االستكـشافية و صـقل          : يتعلق بطرق التدريب  فيما   .٢

للخبرات التي تقود إلى نظام فهم عميق ، بدالً من الطرق التي تركز على وصف   

 .اإلجراءات و تقديم التدريبات المرتبطة بها
 

تم التحول مـن  ): المادة المعروضة(وأخيراً فيما يتعلق بتصميم الرسالة التعليمية      .٣

رض البسيطة إلى الصيغ التي تستثير وتـستدعي المعالجـة النـشطة            صيغ الع 

 . والتوسع في عرض المعلومات

 
 ):Moreno &Mayer, 1999(ة  مورنو و ماير دراس •

دور النمذجـة و    : المبادئ المعرفية للوسائط التعليمية   ( هذه الدراسة هو         عنوان

ريقـة أو النمـوذج فـي       ، وهي دراسة تجريبية ، هدفت لتحديد أثر الط        ) التواصل  

تصميم الوسائط التعليمية المتعددة من حيث توافق وقت و مكان ظهور النص علـى              

كذلك  الصور المتحركة في حاالت السبق أو التبعية و القرب أو البعد، و            الشاشة مع 

  .من حيث تزامن الصوت مع الصور المتحركة في حاالت السبق أو التبعية

أن هناك أثراً ذا داللة إحصائية للتواصل المكاني بين             وقد توصلت الدراسة إلى     

الوسائط المعروضة ، حيث أثبتت النتائج أن الطالب الذين تعلمـوا مـع الوسـائط               

القريبة من بعضها أفضل أداء من الطالب في المجموعة التي تعلمت مع الوسـائط              

كمـا  . مرئيـة البعيدة عن بعضها ، وهذه النتائج تنسحب على المواد المسموعة و ال           

توصلت الدراسة إلى أن هناك أثراً ذا داللة لنمذجة أو طريقة تـصميم الوسـائط ،                

حيث أثبتت كلتا التجربتين أن المعلومات يتم تعلمها بشكل أفضل إذا مـا عولجـت               

. بالشكل المسموع كصوت شخصية متحدثة ، ال بالشكل المرئي كـنٍص معـروض            

يم الوسائط التعليمية المتعددة حسب النظرية      تدعم هذه النتائج مبدئين مهمين في تصم      

  .المعرفية
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 ):Schwartz et al, 1999(ه ة  شوارتز و زمالئدراس •

 Stare(هذه دراسة إلى تصميم برنامج حاسوبي يـدعى سـتار ليجاسـي         هدفت

Legacy(       لمساعدة معلمي ما قبل الخدمة)      فـي  ) طالب مقرر علم الـنفس التربـوي

التدريس باالستقصاء ؛ الغرض من هـذا البرنـامج تحـسين         تصميم و تعلم طريقة     

فاعلية التصميم التعليمي ، حيث يقدم البرنامج مسائل أو مشاريع أو مشكالت تتحدى             

قدرات كل متعلم على حده ؛ و ذلك لتنوع أساليب التصميم التي يوظفها البرنامج من         

عرفـة ، و كـذلك   األسلوب المرتكز على المتعلم إلى األسلوب المرتكـز علـى الم       

أهم ما توصـلت    . األسلوب المرتكز على التقييم ، واألسلوب المرتكز على المجتمع        

إليه هذه الدراسة هو فاعلية هذا النوع من البرامج في تقديم تصميم تعليمي مـرن ،                

  .يتكيف مع الحاجات و القدرات المختلفة للمتعلمين

 
 ):Shellnut et al, 1999(ه ة  شلنت و زمالئدراس •

     هدفت هذه الدراسة إلى وصف مشروع تعليمي هندسي ، طوره فريق تـصميم             

، وقد وظف هذا الفريق نموذج ديـك        ) Wayne(الوسائط المتعددة بجامعة والية وين      

لتصميم و تطوير برنامج تعليمي لمقرر االقتصاد فـي  ) Dick & Cary,1996(وكيري 

توصلت هـذه   ). ARCS(يم الحافز   لتصم) Keller(كلية الهندسة مع دمج نموذج كيلر       

  .الدراسة إلى توصيف مجموعة من المعايير و االستراتيجيات في تصميم الشاشات

  
 ):Koper, 1998(ة  كوبر دراس •

تحديد التصميم التعليمي للوسائط التربويـة و تطبيقـات         (     هذه الدراسة بعنوان    

م المعتمـد علـى     ، استهدفت هذه الدراسة استعراض منهجية التـصمي       ) االتصاالت

). Shoctool(من خالل أداة تسمى شوكتول ) object-oriented design method(العناصر 

أبرز ما توصلت إليه هذه الدراسة أن استخدام هذه المنهجية تجعل عمليـة تطـوير               
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البرامج التعليمية أكثر فاعلية ، و تؤدي إلى أسلوب أكثر احترافـاً فـي التـصميم                

  .تعليمية عموماًالتعليمي للبرامج ال

   

 ):Mayer & Moreno, 1998(ة  ماير و مورنو دراس •

إثبـات  : التعليمية المتعـددة   أثر فصل االنتباه في الوسائط    ( هذه الدراسة        عنوان

، وهي دراسة تجريبية لمجموعتين من      ) لنظام المعالجة المزدوج في الذاكرة العاملة       

بر صوت متـزامن مـع الـصور        الطالب ، إحدهما درست عملية تكون البرق ع       

المتحركة ، يصف الخطوات الرئيسة لهذه العملية ، بينما درسـت األخـرى نظـام           

وقـد توصـلت    . المكابح في السيارات عبر النص المتزامن مع الصور المتحركـة         

الدراسة إلى أن المجموعة التي درست عبر الصوت المتزامن مع الصور المتحركة            

ست بالنص و الصور المتحركة في اختبار االحتفاظ        تفوقت على المجموعة التي در    

بالمعلومات ، واالختبار المصور لمزاوجة العناصر ، و اختبار نقـل أثـر الـتعلم               

لمواقف جديدة ؛ لذا ترى هذه الدراسة أن المتعلمين بالوسائط المتعددة يمكنهم دمـج              

ةً بدالً من   الكلمات و الصور بسهولة ، إذا كانت هذه الكلمات تعرض عليهم مسموع           

هذا األثر لفصل االنتباه مرتبط بنموذج المعالجة المزدوج للـذاكرة          . الشكل المرئي 

  .العاملة التي تتكون من قنوات سمعية وبصرية منفصلة

 
 ):Chen, 1995(دراسة شن  •

، ) منهجية لوصف بيئات التعلم المعتمدة على الحاسـوب       (     هذه الدراسة بعنوان    

صف و تشخيص بيئات التعلم المعتمدة على الحاسـوب مـن   تهدف لتقديم منهجية لو 

خالل التركيز على المبادئ المعرفية والتربوية و التفاعلية في إطار نظري مـرتبط             

تم تطبيق هذه المنهجية على بيئات      . بنتائج البحوث المعرفية و التعليمية ذات العالقة      

فين، تشير نتائج هذه    تعليمية حاسوبية طورت من قبل معلمين طالب و معلمين محتر         

الدراسة إلى أنه بإمكان هذه المنهجية وصف السمات التفاعلية و التربوية و المعرفية          

تنبؤ و  للفي البيئات التعليمية الحاسوبية بشكٍل نظامي ودقيق؛ حيث يمكن استخدامها           
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وقد ناقشت .  أي برنامج في تعزيز تعلم أنماط معينة من المعرفة   فشل أوتفسير نجاح   

 الدراسة أيضاً تطبيقات هذه المنهجية في تصميم و تقـويم البـرامج التعليميـة               هذه

  .باإلضافة إلى سياقات أخرى

 
 ):Carswell& Murphy, 1995(دراسة كارسويل و مورفي  •

 القتـراح منهجيـة لتطـوير البـرامج         وجود حاجة ملحة   تفترض هذه الدراسة      

ج و المنهجيـات المطروحـة مـن        التعليمية و ذلك بسبب نقص و عدم كفاية النماذ        

 ،أو عدم مناسبتها لموضوعات معينة ، أو صعوبة تطبيقها عملياً        : جوانب معينة مثل  

إهمالها لعمليات التقويم التكويني التي تساعد على تطوير المنتج التعليمي ، و تحسن             

استخدامه ؛ لذا تقترح هذا الدراسة نموذج عملي لتطوير البرامج التعليميـة يتـسم               

هولة الفهم والتنفيذ ، ويؤكد على عمليات التقويم التكويني التي تنفذ بشكل متـواٍز               بس

 . مع كل مرحلة من مراحل النموذج

 
 ):Fyef,1995(دراسة فييف  •

صفاً إجرائياً لعملية التطوير و التقويم البنائي للنموذج المبدئي   و  هذه الدراسة  قدمت    

، حيث تم دمج مبادئ     ) Sarcomotion(شن  في برنامج تعليمي تفاعلي يدعى ساركومو     

النظرية البنائية في هذا البرنامج ، و وفر التقويم البنائي لواجهات المستخدم فرصـة     

تعديل آلية شاشة التفاعل، وقد أثرى استخدام هذا البرنامج الطـالب فـي التعلـيم               

  .التقليدي بخبرات ووسائل للتفاعل و فهم الصور المتحركة بطريقتهم الخاصة

  
 ):Pellone,1992(دراسة بيلون  •

  ، و توصلت    البرامج التعليمية  توضيح بعض مبادئ تصميم    هذه الدراسة        حاولت

تلك البرامج يعتبر عملية معقدة تحتاج لتخطيط دقيـق ، و مراعـاة             تطوير  أن  إلى  

  .لمعايير كثيرة من مجاالت عديدة
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 ):Byrum, 1989(ة  بيرم دراس •

مقارنة تجريبية  : التقويم التكويني لبرامج الحاسب التعليمية    (    هذه الدراسة بعنوان    

درست أثر الطريقة الفردية و طريقة المجموعة الصغيرة فـي التقـويم            ) لطريقتين

. التكويني لبرنامج حاسوبي تعليمي على تحصيل الطالب بعد استخدامهم للبرنـامج          

باسـتخدام  المجموعة األولـى درسـت      : وقد طبقت الدراسة على ثالث مجموعات     

البرنامج الحاسوبي األصلي ، بينما درست المجموعة الثانيـة باسـتخدام البرنـامج             

الحاسوبي المقوم بالطريقة الفردية ، والمجموعة الثالثة درست باستخدام البرنـامج            

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أنه يوجد فرق دال         . المقوم بطريقة المجموعة الصغيرة   

تين التي استخدمتا البرامج المقومة تكوينياً بالطريقة الفردية        إحصائياً لصالح المجموع  

وطريقة المجموعة الصغيرة على المجموعة التي درست باستخدام البرنامج األصلي          

، بينما ال يوجد أي فرق دال إحصائياً بين المجموعتين بالنـسبة لطريقـة التقـويم                

  . التكويني المستخدمة في مراجعة البرنامج التعليمي

  
 :فاعلية البرامج التعليميةدراسات تناولت : ثانياًً

 ):Timmerman & Kruepke, 2006(بك و  دراسة تايمرمان و  كر •

هدفت إلى اختبـار    .   هذه الدراسة التي تعتمد منهج التحليل االستقصائي الوصفي         

أثر التعليم بمساعدة الحاسب على أداء الطالب ، وتحديد أثر اختالف التخصـصات             

اعلية هذا النوع من التعليم ، وكذلك اكتشاف كيف يمكن للوسـائط المتعـددة              على ف 

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الطالب الـذين تعلمـوا           . التأثير على أداء الطالب   

بمساعدة الحاسب كانوا أفضل أداء من أولئك الذين تعلموا بالطرق التقليديـة ، و أن           

الكليـات فـي تخصـصات العلـوم       طـالب التعليم بمساعدة الحاسب مناسب جداً ل     

االجتماعية مقابل التعليم التقليدي كالمحاضرة و المناقشة و ذلـك فـي الدراسـات              

كما تشير نتائج تحليـل الوسـائط       . في وحدات متعددة  ) ١٩٩٤(المنشورة بعد عام    
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المتعددة أن التعليم بمساعدة الحاسب يحسن األداء عندما يكون التوصيل من خـالل             

  .ة مصممة لمجموعة معينة من الطالبقناة سمعي

  
 ):Aly et al, 2005(ه دراسة آلي و زمالئ •

  هدفت هذه الدراسة التجريبية لمقارنة فاعلية برنامج تعليمي تفاعلي مع طريقـة              

المحاضرة التقليدية في مستويات التعرف و الفهم و نقل أثر التعلم و مهارات حـل               

لم  .ن من خالل مجموعتين تجريبية و ضابطة      المشكلة في مجال دراسة تقويم األسنا     

تصل الدراسة إلى أي فرق دال إحصائيا بين المجموعتين ، فيما عدا سؤال واحـد               

يتعلق بالتخصصات المتعددة التي يعالجها تقويم األسنان جـاءت النتـائج لـصالح             

  .المجموعة التي درست باستخدام البرنامج التعليمي

 
 ):Yeung, 2004(دراسة ياينج  •

التعلم الذاتي كأسلوب لتدريب معلمي العلوم (    هدفت هذه الدراسة الوصفية بعنوان  

إلى ) تجربة عملية : عبر برامج الواقع االفتراضي و التقنيات البصرية ثالثية األبعاد        

تطوير عدد من البرامج التي تعتمد سبعة أنواع من التقنيات ثالثية األبعاد والواقـع              

 تدريب معلمي العلوم و المعلمين الطالب مـن الـسنة           االفتراضي ؛ وذلك بغرض   

كما .  لتعلم و تعليم موضوعات علمية مختارة    األولى والثانية في معهد معلمي العلوم     

هدفت هذه الدراسة إلى تقويم هذه البرامج من خالل استبيان أعد لهـذا الغـرض،               

قع االفتراضي في تعلـم     وتشير النتائج إلى فاعلية التقنيات ثالثية األبعاد وبرامج الوا        

  .الموضوعات المحددة في هذه الدراسة

 
 ):١٤٢٤(دراسة الدريس  •

  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر التعلم باستخدام الوسائط المتعددة على تعلـم               

وظفت هذه الدراسة   . مفهومي التصنيف و التسلسل لدى األطفال في مرحلة الروضة        
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مجموعـة تجريبيـة    : لى مجموعتين متـساويتين   المنهج التجريبي و قسمت العينة إ     

درست المفهومين باستخدام الوسائط المتعددة ، و أخرى ضـابطة درسـت نفـس              

  :المفهومين بالطريقة التقليدية ، وقد توصلت هذه الدراسة إلى

  بـين متوسـط    )٠,٠٥(عند مستوى    عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية      .١

  .فهوم التصنيفالمجموعتين في القياس البعدي لمدرجات 

 درجات   بين متوسط  )٠,٠١(عند مستوى    وجود فروق ذات داللة إحصائية     .٢

  .المجموعتين في القياس البعدي لمفهوم التسلسل لصالح المجموعة التجريبية

 درجات   بين متوسط  )٠,٠١(عند مستوى    وجود فروق ذات داللة إحصائية     .٣

 .مجموعة التجريبيةالمجموعتين في القياس البعدي لمجمل االختبار لصالح ال

 
  :)١٤٢٣( ة السويلم دراس •

إلى تصميم برنامج حاسـوبي تعليمي مخصص لموضـوع        هذه الدراسة   هدفت      

مقارنة األعـداد العشرية المقرر على طالبات الصف الرابع االبتدائي ، و تجربتـه             

 .الصف مقارنةً بالطريقة التقليديـة    هذا  لقياس أثره على التحصيل الدراسي لطالبات       

في عملية تصميم البرنـامج  ) Alessi & Trollip(طبقت الباحثة نموذج آليسي و ترولب 

  :  إلىالدراسةتوصلت  الحاسوبي و

لعمليـة تـصميم بـرامج    ) Alessi & Trollip(مناسبة نموذج آليسي و ترولب  .١

 .الرياضيات التعليمية

 و  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات االختبار القبلـي           .٢

لـصالح  ) ٠,٠٥(البعدي في موضوع مقارنة الكسور العشرية عند مـستوى      

  . البعدي لمجموعات الدراسة الثالثاالختبار التحصيلي

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات درجـات االختبـار              .٣

) ٠,٠٥(التحصيلي البعدي في موضوع مقارنة الكسور العشرية عند مستوى          

 . الثالثبين مجموعات الدراسة
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 :)١٤٢٣( ة الدعيلج دراس •

 وهي دراسة تجريبية هدفت إلى تحديد أثر استخدام برمجية منتجة محلياً علـى                 

تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة الرياضـيات ، مقارنـة بالطريقـة       

طالبة وزعـن بالتـساوي     ) ٧٠(وقد طبقت الدراسة على عينة تكونت من        . التقليدية

  :وتشير نتائج هذه الدراسة إلى. عتين التجريبية والضابطةعلى المجمو

  فـي متوسـط    )٠,٠٥( داللة إحصائية عنـد مـستوى        ذيعدم وجود فرق     .١

التحصيل بين المجموعتين التجريبية و الضابطة في المـستويات المعرفيـة           

 .التذكر، الفهم ، التطبيق: الثالث

ـ  )٠,٠٥( داللة إحصائية عنـد مـستوى        عدم وجود فرق ذي    .٢  ي متوسـط   ف

 .التحصيل بين المجموعتين التجريبية و الضابطة في مجمل االختبار

وجود فرق في الزمن المستغرق في عملية التعلم بين المجموعتين التجريبيـة    .٣

  .و الضابطة

  
 ):١٤٢٢(دراسة السحيم  •

 برنامج حاسوبي   إلى معرفة أثر التدريس باستخدام    التجريبية  هدفت هذه الدراسة        

ائط على تحصيل طالبات الصف الرابع في مادة العلوم مقارنة بالطريقة           متعدد الوس 

  :وقد توصلت إلى. التقليدية عند مستويات التذكر و الفهم و التطبيق والتحليل

وجود فرق ذي داللة إحصائية لصالح المجموعـة التجريبيـة فـي مجمـل               .١

 .االختبار

فـي التـذكر و     وجود فرق ذي داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية          .٢

 .الفهم

  .عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بين المجموعتين في التطبيق و التحليل .٣
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 ):١٩٩٩(دراسة الكرش  •

تدريس وحدة تعليمية هندسية لطالب الـصف      لمعرفة أثر   تجريبية هدفت   دراسة      

. وتنمية مهارات البرهـان الرياضـي  تحصيل العلى األول ثانوي بمساعدة الحاسب   

تائج هذه الدراسة عن فاعلية وكفاءة الوحدة المقترح تدريـسها بمـساعدة            أسفرت ن 

  . الحاسوب فيما يتعلق بتنمية مهارات البرهان الرياضي و التحصيل على السواء

 
 ):١٩٩٩(دراسة عبد اهللا  •

 أثر استخدام الحاسوب على مستوى إتقـان أحكـام          مقارنةهدفت هذه الدراسة إلى     

 مع الطريقـة    طالب الصف العاشر األساسي في األردن     التالوة و التجويد لدى من      

من الذكور واإلنـاث وزعـوا      ) ١١٥(طبقت الدراسة على عينة تتكون من       .التقليدية

على مجموعتين تجريبية و ضابطة ، وقد أوضحت النتائج وجود فروق ذات داللـة              

  .إحصائية لصالح المجموعة التجريبية ، و عدم وجود فروق بسب اختالف الجنس

 
 ):١٤٢٠(دراسة السلمان  •

وظفت هذه الدراسة المنهج التجريبي لمعرفة أثر استخدام الوسائط المتعددة على               

 للصف األول  مادة الرياضياتعند دراستهمتحصيل طالب الصف السادس االبتدائي 

المتوسط ، وقد توصلت هذه الدراسة إلى وجود فرق إحصائي دال لصالح المجموعة 

  .درست باستخدام الوسائط المتعددةالتجريبية التي 

 
       :)١٤٢٠(ة العبد الكريم دراس •

 استخدمت المنهج التجريبي إلى معرفـة أثـر تـدريس    ت هذه الدراسة التي  هدف    

الكيمياء بالحاسب اآللي على تحصيل طالبات الصف األول الثانوي و اتجاههن نحو            

 عدم وجود فـروق    إلىنتائج الدراسة    تشير   .مادة الكيمياء مقارنةً بالطريقة التقليدية      

  .اسة في االختبار التحصيلي البعديذات داللة إحصائية بين مجموعتي الدر
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        :) ١٤٢٠(ة اللهيب دراس •

إلى معرفة أثر استخدام برامج الحاسب اآللي فـي         التجريبية  ة  دراسالهذه   هدفت    

 . بالطريقة التقليديـة   مادة الفيزياء على تحصيل طالب الصف األول الثانوي مقارنةً        

 عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـين متوسـطات            إلىنتائج الدراسة   تشير  

 الفيزيـاء عنـد     تحصيل طالب المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة في مادة        

  .من المجال المعرفي) التذكر ، الفهم  ، التطبيق ( مستويات في ) ٠,٠٥(مستوى 

  
  :)١٤٢٠(ة الجمهور دراس •

لتحديد فاعلية استخدام الحاسب اآللـي فـي       استخدمت الدراسة المنهج التجريبي         

طالب الصف األول الثانوي مقارنةً تدريس اللغة اإلنجليزية على التحصيل الدراسي ل 

مجموعتين متساويتين إحدهما قسموا إلى طالباً  ) ٦٤(بلغت العينة    .بالطريقة التقليدية   

  :تشير النتائج إلى.  المجموعة الضابطة األخرى تمثلو،  تمثل المجموعة التجريبية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تحصيل طالب المجموعـة            .١

التجريبية و المجموعة الضابطة في مادة اللغة اإلنجليزيـة عنـد مـستوى              

 المجال المعرفي لصالح المجموعـة      من التذكر و الفهم     يفي مستوي ) ٠,٠٥(

  .التجريبية 

جود فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات تحـصيل طـالب             عدم و  .٢

 المجـال   مـن في مستوى التطبيق    ) ٠,٠٥(مجموعتي الدراسة عند مستوى     

 .المعرفي 

 
 ):١٤١٩(دراسة المطيري  •

 الدراسة التجريبية بعنوان أثر استخدام إحدى برمجيات الحاسوب في مـادة            هذه    

دائي ، توصلت إلى وجـود فـروق   العلوم على تحصيل طالب الصف السادس االبت     

  .لصالح المجموعة التجريبية التي استخدمت برمجيات الحاسوب لدراسة العلوم
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 ):١٩٩٧(دراسة صادق  •

فعالية برنامج مقترح بمصاحبة الكمبيـوتر فـي        (     وهي دراسة تجريبية بعنوان     

ة األشـكال  دراسة الدوال و المعادالت الجبرية بيانياً ، وأثره على تنمية مهارة ترجم     

الغرض منها مقارنة البرنـامج المقتـرح       ) البيانية لدى طالب الصف الثاني الثانوي     

لدراسة الدوال و المعادالت الجبرية مع الطريقة التقليدية في تدريس نفس الموضوع            

، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن تفوق المجموعة التجريبية التي درست باسـتخدام             

  .جموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليديةالبرنامج المقترح على الم

 
 ):١٤١٧(دراسة الحازمي  •

    وهي دراسة تجريبية هدفت إليجاد بيئة تعليمية لرسم األشكال بوساطة الحاسـب     

بغرض تعزيز مفهوم الدالة و تمثيلها، وقد طبقت الدراسة على عينة من طالب كلية              

 إحصائية دالـة عنـد مـستوى        المعلمين في الرياض ، وتوصلت إلى وجود فروق       

بين متوسط تحصيل الطالب قبل إجراء التجربة و بعد إجرائها ما يدل على             ) ٠١,٠(

   .أثر استخدام برنامج رسم األشكال بوساطة الحاسوب على فهم الدالة وتمثيلها

 
  ):١٤١٤(ة التركي دراس •

 في تدريس   إلى معرفة أثر استخدام الحاسب اآللي     التجريبية   هذه الدراسة هدفت      

األحياء على التحصيل الدراسي لطالب الصف األول الثـانوي مقارنـةً بالطريقـة             

   :  على النحو اآلتيالدراسةهذه نتائج جاءت . التقليدية

 داللة إحصائية بين متوسطات تحـصيل طـالب المجموعـة           وجود فرق ذا   .١

  المجـال   مـن  التجريبية و المجموعة الضابطة في المستويات الثالث األولى       

  .المعرفي لصالح المجموعة التجريبية 

 داللة إحصائية بين مجموعتي الدراسة فـي المـستويات          عدم وجود فرق ذا    .٢

 .في المجال المعرفيالتطبيق مستوى األعلى من 
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  :مناقشة الدراسات السابقة: ثالثاً

:    تناولت الدراسات التي تم استعراضها في هذا الفصل محورين رئيـسين همـا            

ج التعليمية ، و مدى فاعليتها فـي عمليـة الـتعلم بالحاسـوب فـي                تصميم البرام 

تخصصات مختلفة ، و مع فئات متنوعة وفق أسلوب بحٍث يوظف المنهج التجريبي             

  . غالباً

 وقد أثبتت الكثير من المراجعات األدبية للبرامج التعليمية فاعلية هـذه البـرامج               

). ٨ ، ١٩٩٤المناعي ، (،  ) ٢٢ ، ١٩٩٩كرش ، (وأثرها على عمليتي التعليم و التعلم       

في المقابل هناك مراجعات أخرى تؤكد االختالف حول أثر هذه البـرامج و مـدى               

، و يتضح ذلك جلياً في االسـتعراض الـسابق           ) ٤٩١،١٤٢١أبا الحسن، (فاعليتها  

لبعض الدراسات في هذا المجال ، وربما يعود ذلك إلى اختالف منهجيات البحث و              

 العينات في تلك الدراسات مما يـؤدي إلـى تـدخل بعـض              تنوع الموضوعات و  

المتغيرات الدخيلة التي يصعب على الباحثين ضبطها أو تحييد أثرها ، كما أن جودة              

التصميم ، و معيارية التقويم لتلك البرامج من المسائل التي تؤثر فـي نتـائج تلـك                

  . الدراسات ، و تنحو بها نحو حد التعارض أحياناً

 ركزت  - السيما العربية منها     -لباحث أن الكثير من الدراسات السابقة           و يرى ا  

  على قياس أثر البرامج التعليمية على التحصيل في مـستويات معرفيـة متدنيـة ،               

 التفكيـر   أنمـاط المتقدمة كتحـسين    و أهملت المستويات العليا من العمليات العقلية        

: مثـل   األخرى في عملية التعلم    يصدق مع الجوانب  والحديث  ،   الناقدو    االبتكاري

 .تكوين االتجاهات ، و المهارات ، واستثارة الدافعية ، وانتقال أثر التعلم ، والتفاعل             
 - بصرف النظر عن نتائجهـا  -و حتى بعض الدراسات التي تناولت هذه الجوانب       

ة لم تأِت على ذكر المنهجية المتبعة في تصميم و تطوير البرامج التعليمية المستخدم            

  .في تلك الدراسات ، مما يقلل من قيمتها و أهميتها العلمية

من خالل العرض السابق للدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسـة ؛ خلـص                  

الباحث إلى أن معظم الدراسات لم تتطرق بشكل مباشر لموضوع التصميم التعليمي            



                                    
                                                  

 

 الدراسات السابقة: ثالثالفصل ال ٧٣

اسة عربيـة تقتـرح   كمادة تدريبية لفئة أمناء مصادر التعلم ، كما لم يجد الباحث در       

منهجية معينة لتصميم البرامج الحاسوبية التدريبية أو التعليمية سـواء للطـالب أو             

غيرهم من الفئات ذات العالقة بالميدان التربوي كأمناء مصادر التعلم ؛ وهـو مـا               

  .يؤكد أهمية هذه الدراسة

 عمليـة       تجدر اإلشارة إلى أن الباحث وظف الكثير من نتائج هذه الدراسات في           

تصميم و تطوير البرنامج الحاسوبي المقترح و المنهجية المقترحة لذلك ، و اسـتفاد       

من تلك الدراسات فيما يتعلق بتنظيم الدراسة ، و اختيار المنهج المناسب للبحث في              

  .مجال تصميم و قياس فاعلية البرامج التعليمية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  : الرابعالفصل 

  إجراءات الدراسة
 :ل المحاور اآلتيةيشم

 :تصميم البرنامج الحاسوبي المقترح -

 .مرحلة التحليل •

 .مرحلة التصميم •

  .مرحلة التطوير •

 .مرحلة التجريب •

 .مرحلة االستخدام •

 .مرحلة التقويم •

 

 :تطبيق البرنامج الحاسوبي المقترح -

 .تحديد منهج الدراسة •

 .تحديد مجتمع الدراسة •

 .عينة الدراسةاختيار  •

 .سةتصميم أدوات الدرا •

 . الدراسةتطبيق تجربة •

 .المعالجة اإلحصائية •
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  :إجراءات الدراسة •

يبين هذا الفصل إجراءات اإلجابة عن أسئلة الدراسة ، حيث يتناول في المحور             

األول إجراءات اإلجابة عن السؤال األول حول الكيفية التي يمكن من خاللها تصميم             

على تصميم التعليم، بينما يتناول برنامج حاسوبي مقترح لتدريب أمناء مصادر التعلم    

المحور الثاني إجراءات تطبيق البرنامج الحاسوبي المقترح وقياس مدى فاعليته في           

  .تدريب أمناء مصادر التعلم على تصميم التعليم

  
  :تصميم البرنامج الحاسوبي المقترح: أوالً

رنـامج   لإلجابة عن السؤال األول حول الكيفية التي يمكن من خاللها تـصميم ب       

حاسوبي مقترح لتدريب أمناء مصادر التعلم على تصميم التعليم ؛ طبـق الباحـث              

 : النموذج الذي اقترحه في الفصل الثاني لتصميم البرامج الحاسوبية التدريبية كما يلي

 :مرحلة التحليل •

  :تضمنت هذه المرحلة تنفيذ مجموعة من العمليات حسب الترتيب اآلتي

 :ة الحاجليلتح . ١

لخطوة من مرحلة التحليل تم إجراء سلسلة من عمليات التحليل المرتبطة في هذه ا

حيـث قـام    . بدراسة الوضع الراهن للفئة المستهدفة المتمثلة بأمناء مصادر الـتعلم         

الباحث بتحليل خصائص تلك الفئة من خالل دراسة سجالتهم الوظيفيـة و إجـراء              

م و توقعاتهم و اتجاهـاتهم نحـو   المقابالت لتحديد مدى إلمامهم بمفهوم تصميم التعلي    

التدريب على تصميم التعليم و مدى توافر الدافعية لديهم ، كما استخدمت االختبارات           

  :وقد أسفرت نتائج التحليل عن. العملية لتحديد مدى مهاراتهم السابقة في الحاسوب

v غموض في مفهوم التصميم التعليمي. 

v توافر المهارات األساسية الستخدام الحاسوب. 

v دافعية عالية و اتجاهات ايجابية نحو دراسة عملية التصميم التعليمي.  
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بعد هذا التحليل للوضع الراهن اتضحت معالم المشكلة التـي يـسعى الباحـث               

لتحديدها ؛ حيث تبين عدم إلمام أمناء مراكز مصادر التعلم بمفهوم التصميم التعليمي           

  . و تطبيقاته العملية في مهامهم

 المرغوب قام الباحث بتحليل أهداف مشروع مراكـز مـصادر           ولتحديد الوضع 

وقـد  ). ١٤٢٠اإلدارة العامة لتقنيات التعليم،   (التعلم من خالل دراسة دليل المشروع       

تبين من دراسة هذا الدليل أن من مهام أمين مركز مصادر التعلم تصميم الوحـدات               

التعليميـة للمعلمـين ،     النمطية للمقررات المدرسية و برامج التدريب على التقنيات         

وهي مهام تتطلب من أمناء مراكز مصادر التعلم اإللمام بعملية التصميم التعليمي ؛             

لذا يكون الوضع المرغوب هو اكتساب أمناء مراكـز مـصادر الـتعلم لمهـارات            

  :التصميم التعليمي ، وبذلك تكون مخرجات عملية تحليل الحاجة كاآلتي

v  كن أمناء مص  : الوضع الراهنادر التعلم مـن بعـض مهـارات تـشغيل          تم

  .واستخدام الحاسب

v  اكتساب أمناء مصادر التعلم لمهارات التصميم التعليمـي        : الوضع المرغوب

  .لتوظيفها في عمليات تطوير الوحدات النمطية و البرامج التدريبية

v   مصادر الـتعلم بمهـارات التـصميم        ءعدم إلمام أمنا  : الفجوة بين الوضعين 

 التعليمي

v تطوير برنامج حاسوبي لتدريب أمناء مصادر الـتعلم علـى عمليـة            : الحل

  .التصميم التعليمي

تمثل الفجوة بين الوضع الراهن و الوضع المرغوب المشكلة التي يسعى الباحث            

لتحديدها ، وهذا يعني أنها تكمن في حاجة أمناء مصادر الـتعلم لبرنـامج تـدريبي         

وا من ممارسة مهامهم في تصميم الوحدات       يعرفهم بعملية التصميم التعليمي ، ليتمكن     

  .النمطية و البرامج التدريبية على الوجه المطلوب

اإلدارة العامة للتـدريب  (ولعدم وجود برامج تدريبية في مجال التصميم التعليمي  

و حيث إن األمناء لديهم المهارات الكافية         ، )٦٤-٥٤،  ١٤٢٢ ، االبتعاث التربوي و 
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 ، ولتوافر بعض اإلمكانات الفرديـة لتـصميم و تطـوير    للتعامل مع الحاسب اآللي  

 رأى الباحث تصميم برنامج حاسوبي مقتـرح لتـدريب          -برامج الحاسب التدريبية    

أمناء مصادر التعلم على تصميم التعليم ليكون برنامج تدريب ذاتي في متناول أيدي             

  .األمناء يستخدمونه كل ما دعت الحاجة إلى استخدامه

  

  : هدافتحليل األ . ٢

   بعد تحليل الحاجة و تحديد المشكلة تم تحليل األهداف التي يفتـرض بالبرنـامج        

هدف عام ، أهداف خاصـة ،       : الحاسوبي المقترح تحقيقها إلى ثالثة مستويات هي      

أهداف إجرائية ، وقد عرضت هذه المستويات الثالث على محكمين للتحقـق مـن              

  ).  ١ملحق رقم (ويم سالمة صياغتها و مدى قابليتها للقياس و التق

  
 : المحتوىتحليل . ٣

لتصميم التعليم و التدريب ليكون هو محتوى        )١٩٨٩المشيقح،(تم اختيار نموذج    

  :لألسباب اآلتية البرنامج الحاسوبي المقترح ؛ وذلك

 .يعتبر النموذج مادة علمية محكمة في مجال تصميم التعليم .١

 .يم التعليميغطي النموذج المراحل و العمليات الرئيسة في تصم .٢

 .تفسر مكوناته و عناصره يصحب النموذج وثيقة محتوى .٣

 مراعاته حاجات المجتمع والظروف التي تميز التعليم فـي الـبالد العربيـة             .٤

  ) .١٣٧، ١٩٨٩المشيقح،(

  
 :المعوقاتتحليل المصادر و  . ٤

في هذه العملية حدد الباحث المصادر المادية التي سيتم اإلنفاق منها على تصميم             

مج الحاسوبي المقترح ، وكذلك المصادر البشرية التي تمثلت بالباحث وأحـد            البرنا

كما تم تحديد بعض المعوقات التي قد تعتـرض عمليـة           . الزمالء في محيط العمل   
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. تطوير و تطبيق البرنامج الحاسوبي المقترح من قبيل اإلجراءات اإلدارية أو المادية 

لول واألفكار التي تناسـب المـصادر       بعد ذلك قام الباحث باقتراح مجموعة من الح       

المتاحة ، سواء تلك التي تتعلق بالجانب الفني من عملية تطوير البرنامج مثل توافر              

البرامج واألدوات واألجهزة و المهارات الحاسوبية والبرمجية لدى الباحث أو التـي        

  .لبرنامجو اإلجراءات اإلدارية التي يلزم تنفيذها لتطبيق ا تتعلق بالمصادر المالية

 : التنقيح

 لجميع العمليات السابقة بغرض التحقق مـن مـدى          شاملةم الباحث بمراجعة    قا

  . الحاسوبي المقترح البرنامج عملية تصميملتحقيق أهدافة مخرجاتها مناسب

  
 :مرحلة التصميم •

في هذه المرحلة قام الباحث بكتابة مواصفات البرنامج الحاسـوبي التـي سـيتم           

  :التطوير وفق العمليات اآلتيةتنفيذها في مرحلة 

 
 :)Flowchart (تصميم المخطط االنسيابي . ١

تعتبر هذه العملية من العمليات المعقدة التي مر بها الباحث أثناء مرحلة التصميم             

؛ حيث حاول دمج أسلوبي التصميم الخطي و المتفرع في تصميم واحد لالستفادة من   

 يراعي حاجة المـستخدم للبرنـامج       إمكانيات األسلوبين والخروج بمخطط انسيابي    

وقد قام الباحث بتـصميم  . الحاسوبي المقترح ، و يعتمد فلسفة التعلم من أجل اإلتقان  

المخطط االنسيابي للبرنامج المقترح على الورق وعرضه على زمالء متخصـصين     

يمثل هذا المخطط خط سير     . في تحليل النظم و البرامج الحاسوبية لتحكيمه و تنقيحه        

  ).٢ملحق رقم ( البرنامج  ليات و أساليب التفرع و التقدم فيالعم

 
 :)Storyboard (تصميم سيناريو البرنامج . ٢

وفق المخطـط    على الورق  اإلستراتيجية التدريبية  في هذه العلمية صمم الباحث    

  االنسيابي للبرنامج الحاسوبي المقترح بما تضمه من منظمات تمهيدية ، و مقدمـة ،              



                                    
                                                  

 

 جراءات الدراسةإ: رابعالفصل ال  ٧٩

  هيم مرتبطة ، و نشاطات ، و اختبـارات ، و تهيئـة للمـستخدم               و أهداف ، و مفا    

  ). ٣ملحق رقم ( 

باستخدام أسلوب تحليل المهمة تم تجزئة المحتوى إلى عناصـر أوليـة يـسهل              

التعامل معها ، بحيث تكون مجموعة من الخبرات المنظمة بشكٍل رأسي والمرتبة في     

 الصور الثابتة و المتحركـة      أحداث متسلسلة يتزامن فيها ظهور النص و الصوت و        

ـ      تم اختيار . وفق سيناريو البرنامج     )Tutorial(طريقة التدريس الخاص أو ما يعرف ب

 كأسلوب لعرض المحتوى و األنشطة المصاحبة له ، وذلـك عـن طريـق رسـم        

شخصية كرتونية تحاكي مدرب حقيقي يقوم بعرض المحتوى التدريبي و اسـتثارة            

 ). ٣ملحق رقم ( صيل متعددة تفاعل المستخدم بوسائل تو

وحيث إن البرنامج يقوم على نظرية التعلم من أجل اإلتقـان ؛ صـمم الباحـث                

اختباراً موضوعياً يعتمد أسلوب االختيار من متعدد ؛ لقياس مدى ما يحققه المستخدم           

من تقدم في البرنامج ، و اعتمدت األهداف اإلجرائية للبرنامج محكـات مرجعيـة              

من االختبار هي درجة االجتياز فقـط حيـث         % ) ٩٠(تبرت درجة   لالختبار، واع 

يسمح البرنامج للمستخدم بالتنقل داخل البرنامج واالطالع على جميع مراحله ، غير            

أنه ال يجيز طباعة وثيقة إتقان البرنامج إال عند إتقانه ، وذلك إذا حقـق المـستخدم                 

فق مع خط سير البرنامج ،      صمم االختبار بشكل يتوا   . في االختبار % ) ١٠٠(درجة  

حيث أعد تصميمين لنفس االختبار ؛ أولهما يحدد مستوى المـستخدم قبـل و بعـد                

استخدام البرنامج ، بينما يقيس الثاني أداء المستخدم في كل مرحلة من البرنـامج ،               

ويحدد إمكانية انتقاله من مرحلة إلى التي تليها درجة اإلتقان أو االجتياز التي يحققها              

  .تلك المرحلة في 

 
 :تصميم واجهات التفاعل و المساندة  . ٣

تم تصميم الشاشة الرئيسة و أسلوب عرض التعليمات و الدعم الفني لمـستخدم             

البرنامج من خالل نمط القوائم واألزرة الستدعاء التعليمات عند الحاجة من الشاشة            

لى القـرص   كما حددت طريقة تشغيل البرنامج بالتنصيب ع      . الرئيسة في البرنامج    
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  الصلب مع خيار التشغيل الذاتي بعد التنصيب ، بعد ذلك كتبت وظـائف البرنـامج                

و مكوناته و الفلسفة التربوية التي بني عليها ، باإلضافة إلى معلومات عن البرنامج              

كما اختيرت األلوان في هذه العملية و صممت الخلفيات         . وطرق االتصال بالمصمم  

  . موز و األزرار على الورقو المؤثرات الفنية و الر

 : التنقيح

قام الباحث بمراجعة مخرجات مرحلة التصميم للتحقق من مدى إمكانية تطـوير            

هذه المخرجات من مواصفات مكتوبة إلى مواد محسوسة يتم التعامـل معهـا فنيـاً             

 فـي  -وبرمجياً ، حيث تم مراجعة تلك المخرجات بناء على التجـارب المتكـررة    

 للنسخة األولية من مخرجات مرحلة التصميم ، والتي في ضـوئها          -رمرحلة التطوي 

  . تم تنقيح مخرجات مرحلة التصميم والوصول إلى النسخة النهائية من التصميم

  
 :مرحلة التطوير  •

  من مواصفات مكتوبـة    مخرجات مرحلة التصميم  الباحث  ر  في هذه المرحلة طو   

؛ حيـث تـم     بشكٍل متوازٍ المرحلة  وقد نفذت عمليات هذه       ، إلى مواد مادية ملموسة   

العمل على تطوير المخطط االنسيابي في ذات الوقت الذي طـور فيهـا سـيناريو               

  .البرنامج و واجهات التفاعل و المساندة

  
 :)Flowchart ( المخطط االنسيابيتطوير . ١

  تمت برمجة خط سير البرنامج الحاسوبي المقترح عبـر برنـامج األوثرويـر            

)Authorware (  رنامج متخصص في تطوير المنتجات التعليمية و التدريبية ،         ، وهو ب

ويمتاز بأدوات تطوير مرنة وسهلة االستخدام تعتمد نظم التأليف بوساطة األيقونة ،            

حيث قام الباحث باختيار األيقونات المناسبة لكل جـزء مـن المخطـط االنـسيابي           

  ).١٣شكل رقم (ووضعها على خط التدفق حسب تتابع أحداث البرنامج 

  
  



                                    
                                                  

 

 جراءات الدراسةإ: رابعالفصل ال  ٨١

 :)Storyboard(سيناريو البرنامج تطوير  . ٢

هذه العملية الكثير من وقت وجهد الباحث ؛ وذلك لكثافـة المحتـوى              استغرقت

التدريبي ، ولما تتطلبه هذه العملية من مهارات متعددة في البرامج التي اسـتخدمت              

في مرحلة التطوير، حيث طورت شاشات المنظمات التمهيدية عن طريق برنـامج            

، يليهـا شاشـة   )١٤شكل رقـم  (، وتتضمن مقدمة لتهيئة المستخدم    ) Flash(الفالش  

يستقبل ؛  )Flash( و الفالش    )Authorware (ترحيبية طورت بوساطة برنامج األوثروير    

 تحاوره و تعرفـه بـدورها فـي          ،  المستخدم شخصية المدرب بالزي الوطني     افيه

سمه للتعـرف عليـه و تعرفـه        البرنامج بشكل تفاعلي ، حيث تطلب منه تسجيل ا        

) Sampletude(كما استخدم برنـامج الـسامبلتيود       ). ١٥شكل رقم   (بأهداف البرنامج   

 المطـورة لتسجيل و تحرير الملفات الصوتية التي تم مزامنتها مع شخصية المدرب            

؛ لتقوم بعرض المحتـوى التـدريبي و األنـشطة          ) Flash(برنامج الفالش   بوساطة  

لي مع المستخدم ضمن مواقف متنوعـة حـسب إسـتراتيجية           المصاحبة بشكل تفاع  

  ).١٦شكل رقم (التدريب و استجابات المستخدم

خط التدفق 
 لبرنامج  لالرئيس

  خط تدفق فرعي
 في البرنامج 

ر أدوات التطوي
 في )االيقونات(

برنامج األوثروير 
)Authorware(  
 

 برنامج األوثروير و تطوير المخطط االنسيابي) ١٣(شكل رقم 



                                    
                                                  

 

 جراءات الدراسةإ: رابعالفصل ال  ٨٢

 شاشة الترحيب و الدخول للبرنامج) ١٥(شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

 شاشة التمهيد للبرنامج) ١٤(شكل رقم 



                                    
                                                  

 

 جراءات الدراسةإ: رابعالفصل ال  ٨٣

  

  

  

  

  

 ، حيث يتيح )Authorware(بعد ذلك برمجت االختبارات الموضوعية عبر برنامج      

ـ              ب معـين  هذا البرنامج ضمن إمكانياته المتقدمة في البرمجة تنفيذ أكثر مـن ترتي

. لعرض بنود االختبار تختلف في كل مرة يدخل فيها المستخدم إلى شاشة االختبـار             

وقد طورت شاشات االختبار بحيث يجري المستخدم اختبارات متعددة في البرنـامج       

 ، و   )١٧شـكل رقـم     (اختبار تحديد مستوى المستخدم قبل الدخول للبرنامج        : مثل

خدم من مرحلة إلى مرحلـة أخـرى حـسب          المرحلية التي تنقل المست    االختبارات

استجاباته وتقدمه في البرنامج ، و تعزز استجابات المستخدم بعد تقويم كل مرحلـة              

برسالة توضح نتيجة التقويم و المستوى الذي حققه المستخدم في تلك المرحلة مـن              

  ).١٨شكل رقم (خالل مؤشر بياني و درجة رقمية 

  
  
  
  
  

 ليشاشة المدرب مع المحتوى التفاع) ١٦(شكل رقم 



                                    
                                                  

 

 جراءات الدراسةإ: رابعالفصل ال  ٨٤

 شاشة اختبار تحديد المستوى) ١٧(شكل رقم 

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 شاشة رسالة التعزيز مع المؤشر البياني) ١٨(شكل رقم 
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 :المساندة واجهات التفاعل و يرتطو . ٣

لتطوير مكونات الشاشة الرئيـسة و   ) Photoshop(تم استخدام برنامج الفوتوشوب     

، بعد ذلـك تـم برمجـة        شاشات المساندة الفنية و الخلفيات و األيقونات و الرموز          

القوائم و األزرار ، ثم جمعت في مواقعها المخصصة حسب التصميم ، و دمجـت               

  .)٢٠، ١٩الشكالن رقم ( ) Authorware(ترح عبر برنامج األوثروير بالبرنامج المق

  

  
  

 :التجميع و الحزم . ٤

التجميع عملية محورية في مرحلة التطوير ، فبعـد أن تـم تطـوير المخطـط                

) Authorware(االنسيابي ، قام الباحث بعملية التجميع من خالل برنامج األوثرويـر            

ت المخطط االنسيابي ومدى توافقها التقني مـع        للتحقق من سالمة االنتقال بين مكونا     

أجزاء البرنامج األخرى كمكونات السيناريو و واجهات التفاعل و المساندة التي تـم             

تجميعها هي األخرى بنفس الطريقة ، حيث تستمر عمليـات التجميـع باسـتمرار              

ه فـي   عمليات التطوير األخرى فهي بمثابة تقويم تكويني للبرنامج قبل أن يتم تجريب           

  مرحلة التجريب ، بعد ذلك تم حزم البرنامج في ملف تنفيذي عبر برنامج األوثروير             

 الشاشة الرئيسة) ١٩(شكل رقم 



                                    
                                                  

 

 جراءات الدراسةإ: رابعالفصل ال  ٨٦

)Authorware (           ثم طور ملف التشغيل التلقائي بوساطة برنامج المفكـرة ،)Notepad (

ليقوم بتشغيل البرنامج بعد أن يتم تنصيبه على القرص الصلب عبر معالج خـاص              

  ).Install Creator Pro(مج بالتنصيب تم تطويره عن طريق برنا

 : التنقيح

التنقيح في هذه المرحلة مستمر و باتجاه تبادلي مع مرحلـة التجريـب ، حيـث          

جربت النسخة األولية من البرنامج فردياً ، ثم أعيدت لتنقيحها ، وهكذا مـع بـاقي                

  .عمليات التجريب حتى خرجت النسخة النهائية من البرنامج

  
 :مرحلة التجريب •

  :المرحلة تم تجريب البرنامج وفق العمليات اآلتيةفي هذه 

 
 :التجريب الفردي ١-٤

  تم تجريب البرنامج على المستوى الفردي ، حيث قام الباحث باستخدام البرنامج

 شاشة المساعدة) ٢٠(شكل رقم 



                                    
                                                  

 

 جراءات الدراسةإ: رابعالفصل ال  ٨٧

وقد كشفت بعـض    .  عدة مرات لكشف األخطاء األولية في البرنامج و تنقيحها        

  .د تم تصحيحهاخطأ احتساب درجات المستخدم ، و ق: األخطاء المنطقية مثل

  
 :التجريب الجماعي ٢-٤

في التجريب الجماعي من مرحلة التجريب قام الباحث بتوزيع نسخ من البرنامج            

على مجموعة من األفراد الذين ساهموا بتقديم المساعدة والدعم للباحث أثناء مرحلة            

تطوير البرنامج ، وهم زمالء من محيط العمل، حيث تم تجريب البرنـامج علـيهم               

كشف األخطاء الدقيقة التي قد ال تظهر للباحث بسبب اسـتمرار             البرنامج و  الختبار

العمل على البرنامج، وقد كشفت بعض األخطاء الدقيقة مثل نقص في بعض حروف            

  . األسماء أو األخطاء اإلمالئية ، وقد تم تنقيحها

  
 :التجريب السياقي ٣-٤

أمنـاء مـصادر    هذه العملية شهدت تجريب البرنامج على مجموعة حقيقية من          

 تحتها عند إطالقه بشكل نهائي      استخدام المنتج المراد  الظروف الطبيعية   التعلم بنفس   

  .، حيث جمعت في هذه العملية مالحظات األمناء ونقح البرنامج في ضوئها

 
 :التحكيم و المصادقة ٤-٤

بعد جميع عمليات التجريب السابقة تم إرسال البرنـامج إلـى مجموعـة مـن               

ين لتحكيم البرنامج والمصادقة على صالحيته ، وذلك من خـالل           المحكمين المختص 

بطاقة أعدها الباحث لهذا الغرض ، وقد استنار الباحث بآراء المحكمين وتم تعـديل              

  ).٨ملحق رقم (بعض المالحظات على البرنامج 

  
 :مرحلة االستخدام •

 لتطبيق  في هذه المرحلة تم استدعاء المجموعة التجريبية من أمناء مصادر التعلم          

البرنامج الحاسوبي المقترح عليهم و قياس مدى فاعليته في تدريبهم علـى تـصميم              



                                    
                                                  

 

 جراءات الدراسةإ: رابعالفصل ال  ٨٨

و سيتناول الباحث إجراءات التطبيق ضمن الجـزء الخـاص بـإجراءات            . التعليم

  .الدراسة من هذا الفصل

    
 :مرحلة التقويم  •

بعد تطبيق البرنامج الحاسوبي المقترح على المجموعة التجريبيـة مـن أمنـاء             

 تم تحديد الجوانب االيجابية و السلبية فـي         -مصادر التعلم و تحليل نتائج الدراسة       

البرنامج من خالل رصد أداء المستخدمين و توثيق مالحظاتهم علـى البرنـامج ،              

وذلك بغرض تحسين اإلصدارات القادمة منه ، حيث أثبتت نتائج الدراسـة فاعليـة             

  .أجلهاالبرنامج و تحقيقه لألهداف التي طور من 

  
  :تطبيق البرنامج الحاسوبي المقترح: ثانياً

لإلجابة عن السؤال الثاني حول تحديد مدى فاعلية البرنامج الحاسوبي المقتـرح            

  : قام الباحث باإلجراءات اآلتية-في تدريب أمناء مصادر التعلم على تصميم التعليم 

 :تحديد منهج الدراسة •

) المقتـرح  البرنامج الحاسـوبي  (مستقل  تطلبت هذه الدراسة قياس أثر المتغير ال      

  وبنـاء  ).اكتساب أمناء مصادر التعلم لمهارات تصميم التعلـيم       ( على المتغير التابع  

 ؛ ألنه من    ة هذه الدراسة   يعتبر المنهج المناسب لطبيع    على ذلك فإن المنهج التجريبي    

  وس ث المـدر   نتائج الحد  علىالمناهج التي تساعد في معرفة أثر سبب معين         أفضل  

 إثبات أو رفض فرضيات الدراسة بعد       يمكنالتجربة  بف .)٢٥١ ،   ١٤١٦العساف ،   (

ـ      " عدا المتغير التجريبي    ،  ضبط جميع المتغيرات     د و  فالتجريب هـو تغييـر متعم

  غيرات الناتجة في الحدث وتفسيرها ، ومالحظة التمضبوط للشروط المحددة لحدث ما

  .)٣١٠، ١٩٩٩ ،عدس، وآخرون(

تـم   بعـد أن      ، ، و ضابطة  اسة إلى مجموعتين تجريبية      عينة الدر   تقسيم وقد تم 

ت الخبـرة و    متغيـرا لالتحقق من تجانس المجموعتين عن طريق الضبط االنتقائي         
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 ، حيث أعدت بطاقـة      السابق و الجامعة المتخرج فيها المتدرب و المؤهل       التدريب  

) ٤ملحق رقم    (كورةلهذا الغرض جمع من خاللها البيانات المرتبطة بالمتغيرات المذ        

، ثم أجري االختبار التحصيلي للتحقق من تكافؤ مستوى المجموعتين في مهـارات             

  .التصميم التعليمي

ذاتيـاً عـن طريـق        المجموعة التجريبية  دربتحيث  ،  طبقت التجربة   بعد ذلك   

ذاتيـاً عـن طريـق      موعة الضابطة   ت المج ب، بينما در    المقترح الحاسوبيالبرنامج  

هو ذاتـه اختبـار التحـصيل    ( التحصيل البعدي ختبارا  أخيراً طبق .رةالمناقشة الح 

 ثم أجريـت    ، الضابطة بعد المرور بالتجربة     على المجموعتين التجريبية و    )القبلي

 مـدى فاعليـة     لتحديـد المقارنة بينهما في متوسط اكتساب مهارات تصميم التعليم         

ساب أمنـاء مـصادر الـتعلم       اكتفي  ) المستقلالمتغير  (البرنامج الحاسوبي المقترح    

والجدول أدناه يوضح التصميم المتبع فـي       . )المتغير التابع  (لمهارات تصميم التعليم  

  :هذه الدراسة

  
  يوضح التصميم التجريبي للدراسة) ٢(جدول رقم 

  المجموعة 
 وعدد أفرادها

االختبار 
 القبلي

 إستراتيجية التدريب
االختبار 
 البعدي

  تجريبيةال
  ذاتياً عن طريق   ١خ )١٥: ت( 

 ٢خ  البرنامج المقترح

  ضابطةال
  ذاتياً عن طريق  ١خ )١٥:ض( 

 ٢خ المناقشة الحرة

  

 
 :تحديد مجتمع الدراسة •

 مـصادر    لمراكـز  أمناءجميع المعلمين الذين يعملون     طبقت هذه الدراسة على     

  .أميناً ) ٤٠(محافظة الرس بمنطقة القصيم ، والبالغ عددهم مدارس التعلم في 

  
  



                                    
                                                  

 

 جراءات الدراسةإ: رابعالفصل ال  ٩٠

 :ختيار  عينة الدراسةا •

 قدوتم اختيار جميع أفراد مجتمع الدراسة حرصاً من الباحث على تعميم النتائج ،    

 األمنـاء  بـاقي و التـزم  ،  أمناء شاركوا في العينة االستطالعية  ) ١٠(استثني منهم   

  . بالمشاركة في الدراسة والمرور بالتجربة

 
 :تصميم أدوات الدراسة •

 علـى   دوات التي ساهمت في تطبيق هذه الدراسة      صمم الباحث مجموعة من األ    

  :النحو اآلتي

 : نموذج تصميم البرنامج الحاسوبي المقترح . ١

 حسب طبيعة كل مرحلة     -وهو عبارة عن خطوات إجرائية متسلسلة و متوازية         

  .)٧شكل رقم ( تشكل منهجية لتطوير البرامج الحاسوبية التدريبية -من النموذج 

  
 : راسةبطاقة بيانات عينة الد . ٢

صممت هذه البطاقة في مرحلة التحليل لجمع البيانات المتعلقة بعينـة الدراسـة             

بغرض تحليل االحتياج التدريبي لعينة الدراسة و تحديد خصائـصها والمتغيـرات            

  ).٤ملحق رقم (المؤثرة في نتائج الدراسة 

  
 :  الحاسوبي تقويم البرنامجبطاقة . ٣

ثة محاور تتعلق بكفاءة التصميم التعليمي      قام الباحث بتطوير بطاقة مكونة من ثال      

والفني و البرمجي للبرنامج الحاسوبي المقترح ، و اعتمدت هذه البطاقة بعد عرضها  

  ).٥ملحق رقم ( على المحكمين 

 
 : الحاسوبيدليل مستخدم البرنامج . ٤

أعد الباحث دليالً مفصالً لمكونات البرنامج و وظائفه مع توضـيٍح لكـل هـذه               

  ).٦ملحق رقم (ريقة استخدامها ضمن البرنامج المكونات و ط



                                    
                                                  

 

 جراءات الدراسةإ: رابعالفصل ال  ٩١

 :البرنامج الحاسوبي المقترح . ٥

يعتبر البرنامج الحاسوبي المقترح األداة المحورية لهذه الدراسة فهو المنتج الذي           

وقـد  . يراد قياس مدى فاعليته في تدريب أمناء مصادر التعلم على تصميم التعلـيم            

 البرامج الحاسـوبية التدريبيـة ، و تـم     لتطوير النموذج المعدل طوره الباحث وفق    

 ).٩ملحق رقم ( تحكيمه و تقويمه قبل التطبيق 

  
 :تحصيليالختبار اال . ٦

 بالدوام الرسمي للمدارس ، ولعـدم       ارتباطهاعمل عينة الدراسة و     طبيعة  نظراً ل 

المكتسبة من التـدريب عبـر   مهارات التصميم التعليمي الوقت الالزم لتطبيق   توافر  

يقيس المهارات النظريـة    كتفت الدراسة بتطبيق اختبار تحصيلي نظري       أ  ، التجربة

  .لتصميم التعليم

 

 : االختبارصياغة فقرات

صيغت فقرات وبنود االختبار بالشكل الموضوعي ذي االختيار من متعدد وذلك           

كل سؤاالً ، ل  ) ٤٩(من    االختبار حيث تكون ،  في ضوء األهداف اإلجرائية للبرنامج      

 زود االختبـار  كمـا   . إجابات ، إحداها صحيحة و الباقي خطأ      أربع  سؤال مقدمة و    

 :)٧ملحق رقم (اآلتي  بالتحصيلي

v خطاب موجه لألمناء يعرفهم بعنوان الدراسة والهدف من االختبار.  

v  لبيـان  محددة واضحة ، بعبارات قصيرة    االختبار ، وصيغت     تعليمات إجراء

ه ، كما وضعت في صـفحة       عنزمن االختبار و الهدف منه و كيفية اإلجابة         

 . كغالف لالختبار لضمان قراءتها من قبل المستخدم

v تدون فيـه إشـارة     بهيئة جدول  تصيغ،    عن أسئلة االختبار   جابةلإل صفحة 

 . الصحيحة من فقرات االختباراتأمام الفقر) P(صح 
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 :صدق االختبار

v الصدق الظاهري: 

  موعة من المحكمينللتحقق من الصدق الظاهري لالختبار تم عرضه على مج

  :اآلتيبهم فيما يتعلق ئمرفقاً بقائمة األهداف العامة واإلجرائية ألخذ آرا

  .وضوح فقرات االختبار  .أ 

  .االختبارسالمة وصحة المضمون العلمي و اللغوي لفقرات  .ب 

  . محكية و ارتباط فقرات االختبار باألهداف اإلجرائية للبرنامج .ج 

  أجريـت بعـض التعـديالت ،       و،  محكمين  قد استفاد الباحث من ملحوظات ال         و

  .)٧ملحق رقم (ي بصورته النهائية خرج االختبار التحصيلو 

 
v  االتساق الداخليصدق : 

تم التحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار، وكانت معامالت ارتباط درجات                

  ).٠,٠١(فقرات االختبار مع الدرجة الكلية دالة عند مستوى 

 
  :ثبات االختبار

ســب ثبات االختبار عن طريق التطبيق و إعـادة التطبيـق علـى عينـة               ح

وبعد أسـبوعين مـن موعـد     ،  ، تم اختبارهم     أمناء ) ١٠( استطالعية تكونت من    

،  االختبار السابق أعيد لهم ذات االختبار تحت نفس الظروف الزمانيـة و المكانيـة    

  ارتبـاط بيرسـون  وبحساب معامل االرتباط بين التطبيقـين مـن خـالل معامـل        

)Pearson (    بلغت قيمة االرتباط )وهي قيمة تعني مستوى عالياً من الثبـات         ) ٠,٩٢

  :والجدول أدناه يوضح ذلك

  يوضح ثبات أداة الدراسة) ٣(جدول رقم 

 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط حجم العينة

  استطالعية
 ٠,٠١  ٠,٩٢ )١٠ : ن( 



                                    
                                                  

 

 جراءات الدراسةإ: رابعالفصل ال  ٩٣

 :تطبيق تجربة الدراسة •

  :ث بالخطوات اآلتية للدخول في مرحلة التطبيققام الباح

 :ضبط المتغيرات . ١

في مرحلة التحليل من تطبيق نموذج تصميم البرنامج الحاسوبي المقتـرح كـان           

الباحث قد جمع كافة البيانات المتعلقة باألمناء ، السيما تلـك المتـصلة بمتغيـرات               

 و المؤهـل  ،  تـدرب   و الجامعة المتخـرج فيهـا الم      ،  السابق  الخبرة ، و التدريب     

باعتبارها أهم المتغيرات التي قد تؤثر في نتائج الدراسة ، ثم قـسمت العينـة إلـى          

تجريبية و ضابطة ، بعد تثبيت تلك المتغيرات عـن طريـق الـضبط              : مجموعتين

االنتقائي ألفراد العينة ، بعد ذلك تم استدعاء أمناء مصادر التعلم عبر خطاب رسمي          

امج تدريبي في تصميم التعليم ، حيث تم إعـداد معمـل            وجه لهم كي يحضروا برن    

الحاسب اآللي في مركز التقنيات التربوية ونصب البرنامج الحاسوبي المقترح على           

أجهزة المعمل ؛ وذلك استعداداً الستقبال المجموعة التجريبية من األمناء ، بينما تـم             

قام الباحث بالترحيب  . تجهيز قاعة التدريب في المركز الستقبال المجموعة الضابطة       

بالمجموعتين عبر لقاء توجيهي مباشر أوضح فيه الهدف من البرنـامج التـدريبي             

، بعـد ذلـك طبـق     واإلجراءات المطلوبة من المجموعتين التجريبية و الـضابطة    

مهـارات  بغرض التحقق من تكافؤ المجمـوعتين فـي         ) القبلي(االختبار التحصيلي   

ت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين           ، وقد أظهر   التصميم التعليمي 

متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة ، ما يعني تكافؤ المجمـوعتين ،           

  ):٤جدول رقم (يوضح ذلك 

  يوضح داللة الفروق بين المجموعتين في االختبار القبلي) ٤ (جدول رقم

 العينة المجموعة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

  ٥,٤  ١٨  ١٥ تجريبية

  ٤,١  ١٧ ١٥ ضابطة
 غير دالة  ٠,٥٥



                                    
                                                  

 

 جراءات الدراسةإ: رابعالفصل ال  ٩٤

  :تطبيق التجربة . ٢

في اليوم الثاني طبقت التجربة ، حيث اسـتخدم أفـراد المجموعـة التجريبيـة               

البرنامج الحاسوبي المقترح للتدرب على تصميم التعليم ذاتيـاً بعـدما وزع علـيهم           

مج ، و أوضح لهم كيفية استخدامه ، بينما تدرب أفـراد            الباحث دليل مستخدم البرنا   

المجموعة الضابطة على تصميم التعليم عبر أسلوب المناقشة الحرة ، حيث تم تقسيم             

أفراد المجموعة الضابطة إلى مجموعات صغيرة ، وزع عليها ذات المحتوى الذي            

باحث يراقـب  وقد كان ال  . تدربت عليه المجموعة التجريبية ، ولكن بصيغة مطبوعة       

المجموعتين لضمان سالمة سير التجربة وعدم تدخل أي متغير قد يؤثر في نتـائج              

  .الدراسة

  
  :ختام التجربة . ٣

علـى المجمـوعتين    ) البعدي(في اليوم الثالث طبق الباحث االختبار التحصيلي        

مفتاح التصحيح المطبوع علـى  لصحيح االختبار وفقاً تبوقام التجريبية و الضابطة ،  

  .دقة التصحيحتحرياً ل  ،ةشفافي

 
 :المعالجة اإلحصائية •

) SPSS(استخدم الباحث برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم النفسية و االجتماعيـة           

  :لمعالجة إحصاءات الدراسة كما يلي

 .معامل ارتباط بيرسون لحساب ثبات االختبار التحصيلي -١

 .معامل االتساق الداخلي لقياس صدق االختبار التحصيلي -٢

 .الضابطة  التجريبية وة المجموعدرجاتالحسابية لتحديد متوسط  توسطاتالم -٣

 .الضابطة التجريبية وة االنحراف المعياري لحساب انحراف درجات المجموع -٤

  التجريبيـة و   لمجموعـة لفرق بـين متوسـط أداء ا      التحديد  ) T-TEST(اختبار   -٥

 .الضابطة



 

 

  : الخامسالفصل 

  النتائج و التوصيات
 :تيةيشمل المحاور اآل

 .عرض النتائج -

 .مناقشة النتائج -

 .توصيات الدراسة -

 .مقترحات الدراسة -

  

  

  

  
  



                                    
                                                  

 

 النتائج و التوصيات: خامسالفصل ال  ٩٦

  :التوصيات النتائج و

 يستعرض هذا الفصل النتائج التي توصل إليها الباحث لإلجابـة عـن أسـئلة              

أخيراً تقدم الدراسة   . الدراسة ، و يناقشها في ضوء أهداف الدراسة و أدبيات المجال          

  .ترحات بناء على ما توصلت إليه من نتائجبعض التوصيات و المق

     
  :عرض النتائج : أوالً 

 :السؤال األول •

كيف يمكن تصميم برنامج حاسوبي مقترح لتدريب أمناء مصادر التعلم على تصميم            

 التعليم؟

  :إجابة السؤال األول •

 لإلجابة عن السؤال األول حول الكيفية التي يمكن من خاللها تـصميم برنـامج         

الباحـث   مقترح لتدريب أمناء مصادر التعلم على تصميم التعليم ؛ اقتـرح             حاسوبي

التحليـل و التـصميم و التطـوير و      : نموذج إجرائي يتكون من ست مراحل هـي       

 أن عمليات ، ومن خالل التطبيق تبين  ) ٧شكل رقم   (التجريب و االستخدام و التقويم      

ة التدريبيـة ، حيـث طبـق        ومراحل هذا النموذج مناسبة لتطوير البرامج الحاسوبي      

النموذج بشكٍل متوافق مع االفتراضات التي قام عليها ، و خرج البرنامج بـصورته           

 وقد طرح الباحث هذا النموذج بصيغته المقترحة ).٩ملحق رقم (النهائية كما هو في  

في الفصل الثاني من هذه الدراسة ضمن اإلطار النظري ، و تم عرض إجـراءات               

  .الرابع ضمن إجراءات الدراسةتطبيقه في الفصل 

  
 :السؤال الثاني •

ما مدى فاعلية البرنامج الحاسوبي المقترح في تدريب أمناء مصادر الـتعلم علـى              

 ؟تصميم التعليم



                                    
                                                  

 

 النتائج و التوصيات: خامسالفصل ال  ٩٧

  :السؤال الثاني إجابة •

عن السؤال الثاني حول تحديد مدى فاعلية البرنامج الحاسوبي المقتـرح           إلجابة  ل

التجربة تنفيذ حللت البيانات بعد  تصميم التعليم ،في تدريب أمناء مصادر التعلم على    

 على المجموعتين التجريبية و الضابطة ، و وجد الباحـث           و تطبيق االختبار البعدي   

 حيث يمكن حساب    -للعينات المترابطة المزدوجة    ) T-test(من خالل تطبيق اختبار     

 أن كلتـا  -الفرق بين أداء المجموعة الواحدة قبـل المـرور بالتجربـة و بعـدها            

  ):٥جدول رقم(المجموعتين حققتا تقدماً بعد المرور بالتجربة ، يوضح ذلك 

  

   يوضح داللة الفروق بين االختبار القبلي و البعدي في المجموعتين) ٥ (جدول رقم

 العينة المجموعة 
الفرق بين 
 المتوسطين

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

  ١٠,٩٥  ٥,٣  ١٥  ١٥ تجريبيةال

 ١١,٨٠  ٢,٩  ٩ ١٥ ضابطةال

  دالة عند 
٠١,٠  

  
  

المجموعـة  (لكن المجموعة التي تدربت باستخدام البرنامج الحاسـوبي المقتـرح           

حققت متوسط درجات أعلى من المجموعة التي تدربت بطريقة المناقشة          ) التجريبية

، وللتحقق من داللة الفرق بـين المجمـوعتين طبـق           ) المجموعة الضابطة (الحرة  

) ٨٥,٢= ت  ( للعينات المستقلة المتجانسة وأظهرت النتائج أن قيمة        ) T-test(باراخت

ما يعنـي وجـود فـرق ذي داللـة     ) ٠١,٠(و هي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى  

يوضح إحصائية لصالح المجموعة ذات المتوسط األعلى وهي المجموعة التجريبية ،   

  ):٦جدول رقم (ذلك 

  
  

  



                                    
                                                  

 

 النتائج و التوصيات: خامسالفصل ال  ٩٨

  ة الفروق بين المجموعتين في االختبار  البعدييوضح دالل) ٦ (جدول رقم

 العينة المجموعة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

  ٧,٥  ٣٣  ١٥ تجريبيةال

  ٥,٣  ٢٦ ١٥ ضابطةال
٢,٨٥  

  دالة عند 
٠١,٠  

  
و مؤثر إلـى حـٍد       يمكن القول بأن البرنامج الحاسوبي المقترح فاعل            وعلى ذلك 

  .في تدريب أمناء مصادر التعلم على تصميم التعليمد بعي

  

 :مناقشة النتائج: ثانياً

   خلص الباحث في نهاية الدراسة إلى أن النموذج اإلجرائـي المقتـرح لتطـوير              

البرامج الحاسوبية التدريبية في هذه الدراسة مناسب لهذا المـستوى مـن عمليـات            

  .  ت التي قام عليها النموذجالتطوير التعليمي إذا ما توافرت االفتراضا

   تعود تلك النتيجة إلى طبيعة النموذج التي حاولت التوفيق بين خصائص منهجيات            

التصميم التعليمي في المستويات المختلفة للتطوير التعليمي ومراعاتها لعملية تحليـل      

الحاجة الفعلية لتطوير مثل هذا البرنامج ، إضافة إلى المرونـة التـي يتمتـع بهـا          

النموذج في مرحلة التطوير ، حيث يمكن تطوير أي جزء من البرنامج الحاسـوبي              

 .حسب اإلمكانات الفردية التي يحوزها المصمم الفرد

بـين  ) ٠١,٠(كما توصلت الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائياً عند مـستوى             

متوسط درجات المجموعة التي تدربت على تصميم التعليم عبر البرنامج الحاسوبي           

، و متوسط درجات المجموعة التي تـدربت علـى          ) المجموعة التجريبية (المقترح  

لصالح المجموعـة   ) المجموعة الضابطة (تصميم التعليم عبر طريقة المناقشة الحرة       

التجريبية مما يؤكد فاعلية البرنامج الحاسوبي المقترح في تدريب أمنـاء مـصادر             

  . التعلم على تصميم التعليم



                                    
                                                  

 

 النتائج و التوصيات: خامسالفصل ال  ٩٩

ث هذه النتيجة إلى المنهجية اإلجرائية التي طبقـت فـي تـصميم و                  يعزو الباح 

تطوير البرنامج الحاسوبي ، إضافة إلى التوفيق بـين معظـم نتـائج البحـوث و                

الدراسات السابقة في مجال تصميم و تقويم البرامج التعليمية أثناء تطبيق المعـايير             

 التـصميم التعليمـي   وإلـى طبيعـة  ، عملية تصميم البرنامج الحاسوبي المقترح    في

والبرمجي التي دمجت بين التصميم الخطي و المتفرع للبرنامج إضافة إلى بعـض             

، و تقديم التقارير  حفظ االنجاز ، و االختبارات ، والنشاطات   : الميزات األخرى مثل  

للمتدربين عبر البرنامج التي وفرت المرونة المطلوبة و اإلستراتيجية المؤثرة فـي            

   .عملية التدريب

مـن  %) ٤٧ ,١(تجدر اإلشارة إلى أن نتائج هذه الدراسة تتفـق مـع نتـائج                

الدراسات السابقة التي تم استعراضها في الفصل الثالث حول فاعلية برامج الحاسوب 

مـن الدراسـات    %) ٢٩ ,٤(في العملية التعليمية و التدريبية ، في حـين ذهبـت            

%) ٢٣ ,٥(سوب ، وتبقى نـسبة      المستعرضة إلى عدم إثبات أي فاعلية لبرامج الحا       

من الدراسات السابقة تؤكد فاعلية برامج الحاسب في بعض الجوانب المعرفية الدنيا            

  .من عملية التعلم

 

  :توصيات الدراسة: ثالثاً

 تؤكد فاعلية البرنـامج الحاسـوبي       نتائجمن  بالنظر إلى ما توصلت إليه الدراسة          

  :لى تصميم التعليم ؛ يوصي الباحث باآلتيالمقترح في تدريب أمناء مصادر التعلم ع

  
 تطبيق المنهجية المقترحة في هذه الدراسة عند تصميم و تطـوير البـرامج              -١

 .الحاسوبية التدريبية على المستوى الفردي

 
 توظيف البرنامج الحاسوبي المقترح في برامج التدريب التربـوي لتـدريب           -٢

ليم فـي إدارات التربيـة و       أمناء مصادر التعلم و المعلمين على تصميم التع       

 .التعليم



                                    
                                                  

 

 النتائج و التوصيات: خامسالفصل ال  ١٠٠

 
 تدريب أمناء مصادر التعلم و مصممي التعليم األفراد في مراكز التقنيـات             -٣

التربوية على المنهجية المقترحة في هذه الدراسة ، كي تشكل لهم إستراتيجية            

 .عمل إجرائية لتصميم و تطوير البرامج التعليمية و التدريبية

 
ربوي و مشرفي المقررات الدراسية على تصميم        تدريب مشرفي التدريب الت    -٤

البرامج الحاسوبية التدريبية ، كي يتمكنوا من سد الحاجات التدريبية المتزايدة           

 .للمعلمين و المهنيين في الوسط التربوي

 
 متابعة تحسين و تحديث البرنامج الحاسوبي المقترح عبر سلسلة إصـدارات    -٥

ميم التعليمي و البرامج التعليميـة و       تواكب التغيرات الجديدة في مجال التص     

 .التدريبية

 
 تطبيق خالصة معايير التصميم و التقويم التي تطرقت إليها هذه الدراسة عند    -٦

 .تصميم و تقويم البرامج الحاسوبية التعليمية و التدريبية

  
 . تطوير إستراتيجية منهجية لنشر و تبني البرنامج الحاسوبي المقترح -٧

  
 المهارات األدائية ألمناء مصادر الـتعلم       قياسلة الدراسة   تطبيق تجرب إعادة    -٨

  .في تصميم التعليم

  

  :مقترحات الدراسة: رابعاً

ما توصلت إليه من نتـائج       في ضوء ما تطرقت له هذه الدراسة من مراجعات و            

  :يقترح الباحث 
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اء المدربين علـى     العالقة بين مستوى إنتاجية األمن     معرفةإجراء دراسات ل    -١

ـ ميم التعليم عبر البرنامج الحاسوبي المقترح ، و     تص دربين علـى  األمناء الم

 . بوسائل و طرق أخرىتصميم التعليم

 
المـدربين علـى     العالقة بين أمناء مصادر الـتعلم        معرفةإجراء دراسات ل    -٢

تصميم التعليم عبر البرنامج الحاسوبي المقترح ، و اتجاهات المعلمين نحـو            

 .التعلماستخدام مركز مصادر 

 
 إجراء دراسات حول قدرة أمناء مصادر التعلم المدربين على تصميم التعليم            -٣

عبر البرنامج الحاسوبي المقترح في تطوير أسـلوب الـتعلم الـذاتي لـدى              

 .الطالب

 
 إجراء دراسات لمعرفة العالقة بين أمناء مصادر الـتعلم المـدربين علـى              -٤

 .أو أساليب تعلم جديدةتصميم التعليم ، و اكتساب الطالب ألنماط 

  
تطبيق البرنامج الحاسوبي المقترح في هذه الدراسة على أمينـات مـصادر             -٥

التعلم أو المعلمات لتحديد أثر متغير الجنس على فاعلية البرنامج الحاسـوبي            

 .المقترح

 
 تطبيق البرنامج الحاسوبي المقترح في هذه الدراسة على المعلمين لتحديد أثر   -٦

 .ل على فاعلية البرنامج الحاسوبي المقترحمتغير طبيعة العم

 
 تطوير برامج حاسوبية تدريبية في المجاالت التربويـة المختلفـة حـسب             -٧

 .المنهجية المقترحة في هذه الدراسة ، و قياس مدى فاعليتها
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 المراجع  ١٠٣

  :عربيةالمراجع ال
  

اختيار وتقييم برامج الحاسب     جوانب مهمة في     ):١٤٢١ ( خالد بن محمد    ، لحسنأبا ا 

،  التعليمية، المؤتمر الوطني السادس عشر للحاسب اآللي ، وزارة التربية والتعلـيم           

  .الرياض
  

دليل مـشروع مراكـز مـصادر الـتعلم،         ): ١٤٢٠(اإلدارة العامة لتقنيات التعليم     

  .وزارة المعارف: الرياض
  

 دليـل التـدريب التربـوي    ):١٤٢٢(اإلدارة العامة للتدريب التربوي و االبتعـاث     

  .وزارة المعارف: واالبتعاث ، الرياض
  

المرشد في التقنيات التربوية ، ترجمة      ): ١٩٩٧(بيرسفال ، فرد و الينجتون، هنري       

  .جامعة الملك سعود: الرياض. عبد العزيز بن محمد العقيلي
  

 أثر استخدام الحاسب اآللي في تدريس األحيـاء علـى         ): ١٤١٤(التركي ، عثمان    

التحصيل الدراسي لطالب الصف األول الثانوي بمدارس الرياض ، رسالة ماجستير          

  .، جامعة الملك سعود ، الرياض
  

. استعراض نماذج التطوير التعليمي): ١٩٩٧(جستفسون ، كنت و برانش ، روبرت 

  .مكتبة العبيكان: الرياض. ترجمة بدر بن عبد اهللا الصالح . الطبعة الثالثة
  

ترجمة محمد بن سـليمان     . أصول تكنولوجيا التعليم  ): ٢٠٠٠( م   .رتجانييه ، روب  

  .جامعة الملك سعود: الرياض. نوالمشيقح و آخر
  

فاعلية الحاسوب فـي تـدريس اللغـة        ): ١٤٢٠(الجمهور ، عبدالرحمن بن عبداهللا      

، ندوة تكنولوجيا التعليم    ) دراسة تجريبية   ( اإلنجليزية لطالب الصف األول الثانوي      

  .علومات ، الرياضو الم



                                    
                                                  

 

 المراجع  ١٠٤

تأثير رسم األشكال بواسطة الحاسـب اآللـي        ): ١٤١٧(الحازمي ، مطلق بن طلق      

)Computer Graphics (    على مفهوم الدالة وتمثيلها ، جامعة الملـك سـعود ، مركـز

  . ، الرياض١٢٧البحوث التربوية ، العدد 
  

  .ليومدار أخبار ا: القاهرة. الوسائط المتعددة): ١٩٩٨(نادية ، حجازي 
  

الطبعـة  . تكنولوجيا التعليم بين النظرية و التطبيق     ): ١٤٢١(الحيلة ، محمود محمد     

  .دار المسيرة: عمان. الثانية
  

 أثر استخدام برنامج تدريبي مقترح علـى إكـساب          :)١٤٢١(خجا ، بارعة بهجت     

معلمات العلوم بالمرحلة الثانوية في المدينة المنورة بعض المهارات و االتجاهـات            

لحاسوبية الالزمة للتدريس، المؤتمر الوطني الـسادس عـشر للحاسـب اآللـي،             ا

  .وزارة المعارف: الرياض
  

 تطـور التـدريب التربـوي فـي وزارة        :)١٤٢٢(الدبيان ، عبد العزيز بن محمد       

المعارف  التعليم و في وزارات التربية و  الحلقة النقاشية لمسئولي التدريب  المعارف،

  . ، الدوحةفي دول الخليج العربي
  

 أثر ممارسة المعلم لمهارات تصميم التعليم على أدائه ، و           :)٢٠٠٢(دروزة ، أفنان    

  htm.7internet/InternetCon/text_Arabic/edu.najah.www://http .دافعيته ، و تحصيل طلبته

  

التعليم و التدريب من خـالل الـشبكات        ): ١٩٩٩( عبدالكريم أبو الفتوح     درويش ، 

اإللكترونية ، مجلة التربية ، مركز البحوث التربوية و المناهج بـوزارة التربيـة ،               

 .، السنة التاسعة ، أكتوبر ٣١الكويت ، العدد 
  

أثر الوسائط المتعددة على تحصيل طالبـات       ): ١٤٢٢(السحيم ، فاطمة بنت محمد      

الصف الرابع االبتدائي في مادة العلوم بمدينة الرياض ، رسالة ماجستير ، جامعـة              

  . الملك سعود ، الرياض
  



                                    
                                                  

 

 المراجع  ١٠٥

: دليل الطالب لمركز مصادر التعلم ، دولة البحـرين    ): ١٩٩٣(السلم ، سلمان أحمد     

  .وزارة التربية والتعليم
  

 علـى تحـصيل     أثر استخدام الوسائط المتعددة   ): ١٤٢٠(السلمان ، سويلم بن حمد      

طالب الصف السادس االبتدائي عند دراستهم مادة الرياضيات للصف األول متوسط           

  . في مدينة الرياض ، رسالة ماجستير ، جامعة الملك سعود ، الرياض
  

التعريـف و مكونـات     :  تكنولوجيا التعليم  :)١٤١٨(سيلز ، باربارا و ريتشي، ريتا       

  .مكتبة الشقري: الرياض. ترجمة بدر بن عبد اهللا الصالح. المجال
  

أثر استخدام برمجيات الوسائط المتعددة     ): ١٤٢٤(الدريس ، مناهل بنت عبد العزيز       

على تعلم المفاهيم الرياضية في رياض األطفال بمدينة الرياض ، رسالة ماجستير ،             

  . جامعة الملك سعود ، الرياض
  

مقرر الرياضيات المنتجة أثر استخدام برمجية    ): ١٤٢٣(الدعيلج ، مها بنت عبد اهللا       

محلياً على تحصيل طالبات الصف الثاني متوسط بمدينة الرياض ، رسالة ماجستير            

 . ، جامعة الملك سعود ، الرياض
  

ترجمة محمد ذبيـان    . التصميم المنظم للتعليم  ): ١٩٩٨(ديك ، وولتر و كيري ، لو        

  .المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم: دمشق. غزاوي
  

تصميم برنامج حاسوبي تعليمي مقتـرح فـي        ): ١٤٢٣(السويلم ، هدى بنت سويلم      

مادة الرياضيات و تطبيقه على طالبات الصف الرابع االبتدائي ، رسالة ماجستير ،             

  .جامعة الملك سعود ، الرياض
  

دراسة : إعداد برامج الكمبيوتر لألغراض التعليمية    ): ١٩٩٧(صادق ، عالء محمود     

  .دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع: و المعادالت الجبرية ، القاهرة على الدوال 
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اإلطار المرجعي الـشامل لمراكـز      ): ١٤٢٤(الصالح ، بدر بن عبد اهللا و آخرون         

  .مكتب التربية العربي لدول الخليج: مصادر التعلم ، الرياض
  

ؤثرة في نجـاح    متغيرات التصميم التعليمي الم   ): ١٤٢٢(الصالح ، بدر بن عبد اهللا       

، العلوم التربوية والدراسـات  ١٤م، مجلة جامعة الملك سعود .برامج التعليم عن بعد 

  .٤٦-١ص ) ١(اإلسالمية 
  

 تقويم لبرامج الحاسب اآللي التعليمية لطالب :)١٤٢١(صقر ، عبد العزيز بن محمد       

  .المدارس الثانوية، رسالة ماجستير، جامعة الملك سعود ، الرياض
  

أثر استخدام الحاسوب في إتقان أحكام التالوة و التجويـد          ): ١٩٩٩( ، زياد    عبد اهللا 

  .لدى عينة أردنية، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية ، عمان
  

أثر تدريس الكيمياء بالحاسب اآللي علـى       ): ١٤٢٠(العبد الكريم ، إيمان بنت عمر       

و مادة الكيمياء بإحدى المدارس  تحصيل طالبات الصف األول الثانوي و اتجاههن نح       

  .في مدينة الرياض ، رسالة ماجستير ، جامعة الملك سعود ، الرياض
  

مفهومه ، و أدواتـه ، و       : البحث العلمي   ): ١٩٩٩(عدس ، عبدالرحمن و آخرون      

 .النسخة المنقحة ، دار أسامة للنشر و التوزيع. أساليبه
  

الطبعة . لبحث في العلوم السلوكية    المدخل إلى ا   :)١٤٢١(العساف ، صالح بن حمد      

  .مكتبة العبيكان: الرياض. الثانية
  

:  توظيف الحاسـب فـي العمليـة التعليميـة         :)١٤٢١(العويشق ، صالح بن حمد      

استعراض لبعض من جهود وزارة المعارف في مجال الحاسب وتوظيفه في العملية            

  .وزارة المعارف: اض، الريالوطني السادس عشر للحاسب اآللي التعليمية، المؤتمر 
 

تربويات الحاسوب وتحديات القرن العـشرين ، الطبعـة         ): ٢٠٠٠(الفار ، إبراهيم    

  .دار الفكر العربي: الثانية ، القاهرة 
  



                                    
                                                  

 

 المراجع  ١٠٧

مركز مصادر التعلم ضرورة تعليمية و تربويـة ،   ): ١٩٩٦(فارع ، ابتسام عبد اهللا      

  .مجلة المعلومات التربوية ، البحرين
  

دار : تصميم التدريس ، الطبعة الثانية ، عمان      ): ٢٠٠٢(ميليه  قطامي ، يوسف و ز    

  .الفكر
  

أثر تدريس وحدة هندسية بمساعدة الكمبيوتر في التحصيل ): ١٩٩٩(الكرش ، محمد    

رسالة الخلـيج   . وتنمية مهارات البرهان الرياضي لدى طالب الصف األول ثانوي        

  .دول الخليج العربيمكتب التربية العربي ل:  ، الرياض٧٠العربي ، العدد 
  

التكنولوجيا في عملية التعلم والتعليم ، الطبعة       ): ١٩٩٣(الكلوب ، بشير عبد الرحيم      

  .دار الشروق: الثانية ، عمان 
  

أثر استخدام برامج الحاسب اآللي في مـادة        ): ١٤٢٠(اللهيب ، إبراهيم بن عبداهللا      

جستير ، جامعة الملك    الفيزياء على تحصيل طالب الصف األول ثانوي  ، رسالة ما          

  .سعود ، الرياض
  

تقنيات التعليم واستخدام أسلوب الـنظم فـي   : )١٩٨٩(المشيقح ، محمد بن سليمان 

  .١٣مجلة كلية التربية ، جامعة عين شمس، العدد . تصميم التعليم
  

أثر استخدام إحدى برمجيات الحاسوب علـى       ): ١٤١٩(المطيري ، سلطان هويدي     

دس االبتدائي في مادة العلوم بمدينة الريـاض ، رسـالة        تحصيل طالب الصف السا   

  .ماجستير ، جامعة الملك سعود ، الرياض
  

ـ  جامعة الم  : الرياض  الحاسب والتعليم ،   ):١٤١٨( عبد اهللا  بن عثمان        ، المغيرة ك ل

   .سعود
  

تصميم لمقرر مقترح عن استخدام الحاسوب في التعليم        ): ١٩٩٤(المناعي ، عبد اهللا     

  . حوث التربوية ، جامعة قطر، مركز الب
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 المالحق  ١١٤

  :الهدف العام للبرنامج الحاسوبي المقترح

ها في تصميم الوحدات النمطية و البرامج اإللمام بعملية التصميم التعليمي لتوظيف

  .التدريبية
  

  

  الوحدة  األهداف الخاصة للبرنامج
  التمهيد  . بهالمفاهيم المرتبطةو  تعريف التصميم التعليمي .١
 . التعليمية و تقديرها الحاجاتتحليل .٢
 .تصنيف األهداف حسب مستوياتها .٣
  .اختيار الطريقة المناسبة لتسلسل األهداف .٤
  .اف حسب مجاالت الخبرةتصنيف األهد .٥
  .سلوكيةف بأنماط  األهداصياغة .٦
 . تحليل محتوى التعليم إلى وحدات ومهام صغيرة .٧
 .ين و البيئة التعليميةتحليل خصائص المتعلم .٨

  مرحلة التحليل

  . لتعليم ل المناسبةاالستراتيجياتاختيار  .٩
 .لتعليمل المناسبة  الوسائل و التقنياتاختيار .١٠
  .ة للتعليمتوظيف الموارد المتاح .١١
   . المرجعمحكيةأدوات تقويم بناء  .١٢

  مرحلة اإلعداد

  مرحلة التجريب .التحقق من كفاءة التعليم وفاعليته .١٣
  مرحلة االستخدام .تطبيق أساليب التعليم المناسبة .١٤
  مرحلة التقويم .تقويم كفاءة التعليم و فاعليته .١٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

 

 المالحق  ١١٥

 

  األهداف اإلجرائية  عنوان الوحدة  م
  : هذه الوحدات سيكون مستخدم البرنامج قادراً علىبعد دراسة

  التمهيد  ١

 .تعريف التصميم التعليمي .١
 .تمييز مفهوم تقنية التعليم .٢
 .تحديد مفهوم أسلوب النظم .٣
 .تحديد مفهوم النماذج .٤

  مرحلة التحليل  ٢

 . تسمية عمليات التحليل .١
 .وصف خط سير عمليات مرحلة التحليل .٢
 .ذكر إجراءات تحليل الحاجات .٣
 . لتمييز بين مستويات األهدافا .٤
 . المصادر المعتمدة في تسلسل األهدافأحدذكر  .٥
 .تحديد األساس الذي تعتمد عليه أشكال تسلسل األهداف .٦
 . التمييز بين أشكال تسلسل األهداف .٧
 .التفريق بين مجاالت األهداف السلوكية .٨
 .تحديد معايير صياغة األهداف السلوكية .٩

 .تعليمذكر إجراءات تحليل محتوى ال .١٠
 . تعليل أهمية عملية تحليل المتعلمين .١١
 .تسمية ثالث وسائل لتحليل المتعلمين .١٢
 .تسمية بعض العناصر التي تشملها عملية تحليل البيئة التعليمية .١٣

  مرحلة اإلعداد  ٣

 تسمية عمليات اإلعداد  .١
 .وصف خط سير عمليات مرحلة اإلعداد .٢
 .تحديد العوامل المؤثرة في إعداد أسلوب التدريس .٣
 . التمييز بين أساليب التدريس المختلفة .٤
  .تحديد العوامل المؤثرة في إعداد وسائل التعليم .٥
 .تسمية أشهر التصنيفات المعتمدة للوسائل التعليمية .٦
 .ذكر إجراءات إعداد اإلمكانيات الطبيعية المساندة .٧
 . تحديد العوامل المؤثرة في عملية إعداد أدوات التقويم .٨
 .يير االختبار الجيدتعريف كل معيار من معا .٩

  مرحلة التجريب  ٤

 . تحديد الغرض من مرحلة التجريب .١
 .ذكر عمليات التجريب .٢
 .وصف خط سير عمليات مرحلة التجريب .٣
 . توضيح أهمية التجريب االفرادي .٤
 . تعليل أهمية التجريب مع مجموعة صغيرة .٥
 . توضيح كيفية التجريب في مكان االستخدام .٦

  مرحلة االستخدام  ٥

 .لعوامل المؤثرة في اختيار أساليب االستخدامتحديد ا .١
 . الستخدام أسلوب العرضةذكر الشروط الالزم .٢
 .ذكر شروط استخدام أسلوب الدراسات الحرة المستقلة .٣
 .ذكر شروط استخدام أسلوب التفاعل .٤

  مرحلة التقويم  ٦

 تسمية عمليات التقويم .١
 .وصف خط سير عمليات مرحلة التقويم .٢
 . المتعلمتسمية أداة قياس تحصيل .٣
 .ذكر أهم أدوات تقويم الخطة التعليمية .٤
 .تحديد المرحلتين التي يتم فيهما مالحظة سلوك المتعلم .٥
 . تعداد إجراءات عملية تقويم الخطة التعليمية .٦
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  ٢ملحق رقم 
  المخطط االنسيابي للبرنامج المقترح

)FLOWCHART(
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 ال

مرحلة 
 رئيسةقائمة  التحليل

 

 نعم

  مرحلة
 التجريب

 اختبار

 تغذية راجعة
 ال

مرحلة 
 اإلعداد

 اختبار

 نعم

  

  األهداف
 

  

  تعريف
 

مرحلة 
 االستخدام

مرحلة 
 التقويم

مرحلة 
 التحليل

مرحلة 
 اإلعداد

 تغذية راجعة
 ال

 
 نعم

مرحلة 
 التجريب

 تغذية راجعة
 ال

 اختبار
 نعم

  مرحلة 
 االستخدام

 تغذية راجعة
 ال

 اختبار
 نعم

  مرحلة 
 التقويم

 ال تغذية راجعة
 اختبار

 عمن

 رئيسةقائمة 
 

  دخول
  

 تمهيد

 نعم

 ال

  معلومات
  الدخول

معلومات 
 المستوى

 المخطط االنسيابي للبرنامج المقترح: ١ملحق رقم 
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  ٣ملحق رقم 
  سيناريو البرنامج المقترح

)STORYBOARD(
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  التمهيد ):  storyboard(عنوان الحدث  •
 ١: رقم الشاشة •
   DOC, MP3,WAV,WMF,SWF,A7P:نوع الملفات •

  د  ج  ب  أ
  م  الحدث

  الصور المتحركة  الصور أو الرسوم  الصوت  النص 
  مالحظات

١  

  ،التصميم التعليمي
تحليل خصائص 

المتعلمين، تصميم النظم 
تصميم التعليمية، نماذج 
  التعليم

  مؤثرات صوتية
   

  
مكونات نموذج 

المشيقح 
  )أسهم،مستطيالت(

  

    انتقال مرئي ضمني

٢    

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
فاضل في هذا اإلصدار مـن      مرحباً بك أخي ال   

أنـا األسـتاذ    ).. التصميم التعليمي   ( برنامج    
أحمد سأصحبك في  هذا البرنامج لنتعرف معاً        

  .لية التصميم التعليميعلى عم

  مكتب ، طاولة،
  كرسي،

    شخصية المدرب

    انتقال مرئي ضمني 

  ادخل اسمك الثالثي هنا  ٣

لكن قبل أن نبدأ ما رأيـك أن نتعـرف علـى     
ثـم  .. شخصك الكريم، تفضل ادخل اسمك هنا     

فـي لوحـة    ) Enter(اضغط على المفتـاح     
  المفاتيح

  شخصية المدرب  حقل اإلدخال
ظهور حقل 

دخال من  اإل
  األوثروير

    انتقال مرئي ضمني

 تمهيد
  البرنامج

مستطيل رسالة   جيد يبدو أنني تعرفت عليك  ..حياك اهللا يا  ٤
  من األوثروير      الترحيب

    انتقال مرئي قطع  ١  انتقال
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  األهداف ): storyboard(عنوان الحدث  •
 ٢: رقم الشاشة •
   DOC, MP3 ,SWF :نوع الملفات •

  د  ج  ب  أ
  الحدث

  م
الصور أو   الصوت  لنص ا

  الرسوم
  مالحظات  الصور المتحركة

الغاية الرئيسة هي دراسة 
عملية التصميم التعليمي 
لتوظيفها في تصميم 

الوحدات النمطية والبرامج 
  التدريبية

        دعني اآلن أعرفك بأهداف البرنامج

و  تعريف التصميم التعليمي
         يمؤثر صوت . بهالمفاهيم المرتبطة

 التعليمية و  الحاجاتتحليل
       مؤثر صوتي .تقديرها

تصنيف األهداف حسب 
  .مستوياتها

       مؤثر صوتي

اختيار الطريقة المناسبة 
       مؤثر صوتي  .لتسلسل األهداف

تصنيف األهداف حسب 
       مؤثر صوتي  .مجاالت الخبرة

أهداف 
  ٥  البرنامج

ف بأنماط  األهداصياغة
  .سلوكية

       مؤثر صوتي
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  تابع األهداف ): storyboard(ان الحدث عنو •
 ٢: رقم الشاشة •
   DOC, MP3 ,SWF :نوع الملفات •

  م  الحدث  د  ج  ب  أ
الصور أو   الصوت  النص 

  الرسوم
  الصور المتحركة

  مالحظات

تحليل محتوى التعليم إلى 
 .وحدات ومهام صغيرة
ين تحليل خصائص المتعلم

  .و البيئة التعليمية

       ثر صوتيمؤ

 االستراتيجياتاختيار 
       مؤثر صوتي  .لتعليم لالمناسبة

  الوسائل و التقنياتاختيار
       مؤثر صوتي  .لتعليمل المناسبة

توظيف الموارد المتاحة 
  .للتعليم

       مؤثر صوتي

 محكيةأدوات تقويم بناء 
  .المرجع

       مؤثر صوتي

التحقق من كفاءة التعليم 
       مؤثر صوتي  .وفاعليته

تطبيق أساليب التعليم 
       مؤثر صوتي .المناسبة

أهداف 
  البرنامج

٥  

تقويم كفاءة التعليم و 
       مؤثر صوتي .فاعليته

    انتقال مرئي مسح  ٢  انتقال
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  مقدمةال):  storyboard(عنوان الحدث  •
 ٣: رقم الشاشة •
   DOC, MP3, WMF,SWF:نوع الملفات •

  د  ج  ب  أ
  م  الحدث

  الصور المتحركة  الصور أو الرسوم  الصوت  النص 
  مالحظات

١  

كعملية هـدفها تحـسين     
المنتج التعليمي للوصول   
بالتعلم إلى اكبر قدر مـن      

  الفاعلية والكفاءة

مرحباً بك من جديد، في هذا البرنامج سـتقوم         
بدراسة التصميم التعليمي كعملية هدفها تحسين      

ر قدر  المنتج التعليمي للوصول بالتعلم إلى اكب     
  .من الفاعلية والكفاءة

    شخصية المدرب  

    انتقال مرئي ضمني

٢  
  ،المفاهيم المرتبطة

  ،علم تطبيقي
  تخصص دراسي

 ينبغي الوقوف على بعـض   - قبل ذلك    -لكن  
المفاهيم المرتبطة بالتصميم التعليمي باعتبـاره      
علماً تطبيقياً وتخصصاً دراسياً من تخصصات      

  .تقنية التعليم

    مدربشخصية ال  

    انتقال مرئي ضمني 

٣  

النظرية والتطبيـق فـي     
ــات  ــصميم العمليـ تـ
ــا  ــصادر وتطويره والم
ــا  ــتخدامها وإدارته واس

  وتقويمها من أجل التعلم

أول هذه المفاهيم هو مفهـوم تقنيـة التعلـيم          
النظرية والتطبيق فـي تـصميم      :  ويقصد به 

العمليات والمصادر وتطويرهـا واسـتخدامها      
  .مها من أجل التعلموإدارتها وتقوي

    شخصية المدرب   تقنية التعليمنموذج

    انتقال مرئي ضمني

٤  
علم حلقة الوصـل بـين      
النظرية والتطبيـق فـي     

  تقنية التعليم

إذن مفهوم تصميم التعليم يتمحور حول كونـه      
 الميادين الخمسة التي يتكون منها مجـال        أحد

تقنية التعليم وهو علـم حلقـة الوصـل بـين        
  .والتطبيق في هذا المجالالنظرية 

  ، تقنية التعليم نموذج
  دائرة التصميم 

  ،شخصية المدرب
حركة مثيرة لدائرة 

  التصميم 
  

 مقدمة
  البرنامج

    انتقال مرئي ضمني

 



  
 

 

 المالحق  ١٢٣

  مقدمة التابع): storyboard(عنوان الحدث  •
 ٣: رقم الشاشة •
  DOC, MP3, WMF,SWF :نوع الملفات •

  د  ج  ب  أ
  م  الحدث

  الصور المتحركة  و الرسومالصور أ  الصوت  النص 
  مالحظات

٥  
ــي  ــدة ف ــة معتم منهجي

  تصميم التعليم

أما المفهوم الثاني فهو أسلوب النظم ويقـصد        
منظم القائم على النظرة    به التخطيط المنهجي ال   

. لمدخالت النظام وعملياته ومخرجاته   الشاملة  
  .وهو منهجية معتمدة في تصميم التعليم

    خصية المدربش  نموذج أسلوب النظم

    انتقال مرئي ضمني

٦  

سلسلة مـن اإلجـراءات     
المنظمة التـي توضـح     

وعمليات التصميم   مراحل
  التعليمي

وهي  عبارة عن    : والمفهوم الثالث هو النماذج   
سلسلة من اإلجراءات المنظمة التي توضـح       

  .مراحل وعمليات التصميم التعليمي
    شخصية المدرب  

    انتقال مرئي ضمني 
    شخصية المدرب  نموذج ليشن وآخرين  والتي تكون جمل مكتوبة كما في نموذج ليشن   نموذج ليشن وآخرين  ٧

    انتقال مرئي ضمني

جيـرالك  نماذج كمب ،      ٨
   المشيقح ،وايلي 

و ) كمب(أو تكون ممثلة شكلياً كما في نماذج        
  .وغيرها الكثير) المشيقح(و ) جيرالك وايلي(

، جيرالك نماذج كمب
   المشيقحلي ،واي

    شخصية المدرب

    انتقال مرئي ضمني

٩    

نحن في هذا البرنامج سنقوم بدراسة مراحـل        
. د.أ( وعمليات التصميم التعليمي وفق نموذج      

وذلك لخصوصيته المحليـة    ) محمد المشيقح   
  .ومرونته في التطبيق

    شخصية المدرب  نموذج المشيقح

    انتقال مرئي ضمني

 مقدمة
  البرنامج

 هذه هي ابرز المفاهيم المرتبطة      أخي  الكريم،      ١٠
  .يمكنك اآلن بدء البرنامج. بالتصميم التعليمي

    شخصية المدرب  

    انتقال مرئي مسح  ٣  انتقال
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  مرحلة التحليل): storyboard(عنوان الحدث  •
 ٤: رقم الشاشة •
   DOC, MP3,SWF:نوع الملفات •

  د  ج  ب  أ
  م  الحدث

  لصور المتحركةا  الصور أو الرسوم  الصوت  النص 
  مالحظات

       مؤثر صوتي . تسمية عمليات التحليل
وصف خط سير عمليـات مرحلـة       

       مؤثر صوتي .التحليل

       مؤثر صوتي .ذكر إجراءات تحليل الحاجات
       مؤثر صوتي . التمييز بين مستويات األهداف

 المـصادر المعتمـدة فـي       أحدذكر  
       مؤثر صوتي .تسلسل األهداف

تحديد األساس الـذي تعتمـد عليـه        
       مؤثر صوتي .أشكال تسلسل األهداف

       مؤثر صوتي . التمييز بين أشكال تسلسل األهداف
التفريــق بــين مجــاالت األهــداف 

       مؤثر صوتي .السلوكية

تحديد معـايير صـياغة األهـداف       
       مؤثر صوتي .السلوكية

       مؤثر صوتي .ل محتوى التعليمذكر إجراءات تحلي
       مؤثر صوتي . تعليل أهمية عملية تحليل المتعلمين

       مؤثر صوتي .تسمية ثالث وسائل لتحليل المتعلمين

أهداف مرحلة 
  التحليل

١  

تسمية بعض العناصر التي تشملها 
       مؤثر صوتي .عملية تحليل البيئة التعليمية

    انتقال مرئي قطع  ٤  انتقال



  
 

 

 المالحق  ١٢٥

  
   مرحلة التحليل):storyboard(عنوان الحدث  •
 ٥: رقم الشاشة •
   DOC, MP3, WMF,SWF:نوع الملفات •

  د  ج  ب  أ
  م  الحدث

  الصور المتحركة  الصور أو الرسوم  الصوت  النص 
  مالحظات

وصف دقيق لعناصر   ١
  النظام التعليمي

تعتبر مرحلة التحليل أولى مراحل التصميم 
يق وشامل التعليمي وتعرف بأنها وصف دق
  .لعناصر النظام التعليمي

  نموذج المشيقح،
  شكل مرحلة التحليل

  ،شخصية المدرب
شكل مرحلة خروج 
   من النموذجالتحليل

  

    انتقال مرئي ضمني

٢  

 تحليل االحتياج
 تحليل األهداف
 تحليل المحتوى

ــصائص  ــل خـ تحليـ
 المتعلمين

  تحليل البيئة التعليمية

  :ات هيتتكون هذه المرحلة من خمس عملي
 تحليل االحتياج .١
 تحليل األهداف .٢
 تحليل المحتوى .٣
 تحليل خصائص المتعلمين .٤
  تحليل البيئة التعليمية .٥

  شكل مرحلة التحليل
  أزرة العمليات

  ،شخصية المدرب
 مرحلة  خروج رموز 

حركة مثيرة  بالتحليل  
ــات   ــح العملي توض

  .الخمس

  

    انتقال مرئي ضمني 

٣    
أي أنـه   (تنفذ هذه العمليات بشكل متواصـل       

يمكن البدء بأي عملية حـسب مـا تقتـضيه          
  ).ظروف الخطة التعليمية

  شكل مرحلة التحليل
  ،شخصية المدرب

تفصيل شكل مرحلـة    
  التحليل بحركة مثيرة 

  

تعريف 
  المرحلة

    انتقال مرئي ضمني

  
  
  
  



  
 

 

 المالحق  ١٢٦

   مرحلة التحليل):storyboard(عنوان الحدث  •
 ٥: رقم الشاشة •
   DOC, MP3, WMF,SWF:نوع الملفات •

  د  ج  ب  أ
  م  الحدث

  الصور المتحركة  الصور أو الرسوم  الصوت  النص 
  مالحظات

٤    

يمكننا مالحظة هذه المرونة في مرحلة التحليل       
من خالل األسهم واألرقام في النموذج حيـث        
تبين األسهم إمكانية البدء في العمليات من أي        
اتجاه، بينما توضح عالمة التناسب بين األرقام       

همية النسبية لكل عملية والتـي تقتـضيها        األ
  .ظروف الخطة التعليمية

   مرحلة التحليلشكل

  ،شخصية المدرب
تفصيل شكل مرحلـة    
التحليل بحركة مثيرة   
توضـــح مرونـــة 
العمليات فـي هـذه     

  .المرحلة

  

    انتقال مرئي ضمني

تابع تعريف 
  المرحلة

٥    
دعنا اآلن ننتقل لتوضـيح عمليـات مرحلـة         

  التحليل

شكل مرحلة التحليل 
  ،باهت

  أزرة العمليات

ــت ــصية تبهي  شخ
ــدرب ، وأزرة المــ

العمليات مع اشـراق    
   ١زر 

  

عند النقر على   انتقال مرئي ضمني 
   او زر التقدم١زر

  تحديد الحاجة التعليمية  ٦
 في هذه العملية يقـوم      ،عملية تحليل االحتياج  

المصمم التعليمي بتحديد الحاجة التي تستدعي      
  يم الخطة التعليميةتصم

    شخصية المدرب  شكل مرحلة التحليل

    انتقال مرئي ضمني

  وصف الوضع الراهن  ٧
  وصف الوضع المرغوب

وذلك بوصف الوضع الـراهن، ثـم وصـف         
  .الوضع المرغوب

    شخصية المدرب  شكل مرحلة التحليل

شرح عملية 
تحليل 
  االحتياج

    انتقال مرئي ضمني

  
  



  
 

 

 المالحق  ١٢٧

 
   مرحلة التحليل):storyboard(عنوان الحدث  •
 ٥:  الشاشةرقم •
   DOC, MP3, WMF,SWF:نوع الملفات •

  د  ج  ب  أ
  م  الحدث

  الصور المتحركة  الصور أو الرسوم  الصوت  النص 
  مالحظات

  والفــرق بينهمــا هــو مــا نــسميه      االحتياج  ٨
  )الحاجة ( أو ) باالحتياج ( 

    شخصية المدرب  شكل مرحلة التحليل

    انتقال مرئي ضمني

   ، المشكلةاالحتياج  ٩
عملية تحليل االحتياج هذه ستؤدي بالمـصمم       
التعليمي إلى تعريف المشكلة وتحديدها بشكل      

  .دقيق بإذن اهللا 
  شكل مرحلة التحليل

 ،  شخصية المـدرب  
 االحتيـاج تحول كلمة   
  إلى مشكلة

  

    انتقال مرئي ضمني 

١٠  
 في تنويع المعلم مساعدة

  أساليب تدريسه

  : ذلك بالمثال اآلتيدعنا نوضح
أنت تعلم أخي الكريم أن من أهداف مراكـز         

 طرق تنويع   على المعلم مساعدةمصادر التعلم   
  . التي يستخدمهاتدريسال

    شخصية المدرب  شكل مرحلة التحليل

    انتقال مرئي ضمني

١١    
في مدرستك العامرة يوجد مركـز لمـصادر        
التعلم غير أن زمالئك المعلمـين ال يزالـون         

  !درسون بالطرق اإللقائية داخل الصف ي

  شكل مرحلة التحليل،
  مركز مصادر التعلم

    شخصية المدرب

    انتقال مرئي ضمني

  شكل مرحلة التحليل،  في هذه الحالة كيف ستصف الوضع الراهن ؟    ١٢
  عالمة استفهام كبيرة

    شخصية المدرب

شرح عملية 
تحليل 
  االحتياج

    انتقال مرئي ضمني

  
  



  
 

 

 المالحق  ١٢٨

 
  حلة التحليل مر):storyboard(عنوان الحدث  •
 ٥: رقم الشاشة •
   DOC, MP3, WMF,SWF:نوع الملفات •

  د  ج  ب  أ
  م  الحدث

  الصور المتحركة  الصور أو الرسوم  الصوت  النص 
  مالحظات

١٣  
ــون   ــستخدم المعلم ال ي
مركز مـصادر الـتعلم     

  ضمن خططهم التعليمية

بطبيعة الحال سيكون وصف الوضع الـراهن       
ال يستخدم المعلمون مركز مـصادر      :ليكما ي 

  .التعلم ضمن خططهم التعليمية
    شخصية المدرب  شكل مرحلة التحليل

    انتقال مرئي ضمني

١٤  
يستخدم المعلمون مركـز    
مصادر الـتعلم ضـمن     

  خططهم التعليمي

يستخدم : وعليه سيكون الوضع المرغوب هو      
المعلمون مركز مصادر التعلم ضمن خططهم      

  .التعليمية
    شخصية المدرب  شكل مرحلة التحليل

    انتقال مرئي ضمني 

١٥  

وهو في هذه الحالة تغيير     
ــو  ــين نح ــع المعلم واق
استخدام مركز مـصادر    

  التعلم

الفجوة مـابين الوضـع الـراهن والوضـع         
المرغوب هي ما نسميه باالحتياج وهو فـي        
هذه الحالة تغيير واقـع اسـتخدام المعلمـين         

  .لمركز مصادر التعلم

    شخصية المدرب  شكل مرحلة التحليل

    انتقال مرئي ضمني

بهذا ستكون المشكلة التي يـسعى المـصمم           تحديد المشكلة  ١٦
  :التعليمي لتحديدها هي

    شخصية المدرب  شكل مرحلة التحليل

    انتقال مرئي ضمني

١٧  

تدريب المعلمـين علـى     
استخدام مركز مـصادر    
التعلم ضـمن خططهـم     

  ةالتعليمي

 المعلمين على استخدام مركز مصادر      تدريب
    شخصية المدرب  شكل مرحلة التحليل  ةالتعلم ضمن خططهم التعليمي

شرح عملية 
تحليل 
  االحتياج

    انتقال مرئي ضمني



  
 

 

 المالحق  ١٢٩

  
   مرحلة التحليل):storyboard(عنوان الحدث  •
 ٥: رقم الشاشة •
   DOC, MP3, WMF,SWF:نوع الملفات •

  د  ج  ب  أ
  م  الحدث

  لصور المتحركةا  الصور أو الرسوم  الصوت  النص 
  مالحظات

١٨  

 ،وصف الوضع الراهن
 ،وصف الوضع المرغوب

 ،تحديد الفجوة
  التنقيح

إذن فعملية تحليل االحتياج تنحصر بوصـف       
الوضع الراهن ثم الوضع المرغوب وتحديـد       
الفجوة بينهما، بعد ذلك يقوم المصمم بعمليـة        

قـام  التنقيح من خالل مراجعة العمليات التي       
  .بها للتحقق من تحديد االحتياج بشكٍل دقيق

    شخصية المدرب  شكل مرحلة التحليل
شرح عملية 

تحليل 
  االحتياج

  انتقال مرئي   
شكل مرحلة التحليل 

  باهت،
  أزرة العمليات

ــت ــصية تبهي  شخ
، وأزرة المــــدرب

العمليات مع اشـراق    
   ٢زر 

  

  تحليل األهداف  ١٩

 هي عمليـة    العملية الثانية في مرحلة التحليل    
وتعتبر هذه العملية من أهـم      ،  تحليل األهداف 

كمـا  .  في تصميم الخطط التعليميـة     العمليات
تتميز بصعوبتها لذلك أطلـب منـك زيـادة         

  .التركيز في هذه العملية

عند النقر على   شخصية المدرب  شكل مرحلة التحليل
   او زر التقدم٢زر

    انتقال مرئي ضمني 

  األهداف العامة  ٢٠

تحليل االحتياج وتحديد المشكلة ستتـضح      بعد  
األهداف العامة للخطة التعليميـة وهـذا مـا        
يقودنا للحـديث عـن مـستويات األهـداف         

  وتسلسلها

    شخصية المدرب  شكل مرحلة التحليل

شرح عملية 
تحليل 
  األهداف

    انتقال مرئي ضمني



  
 

 

 المالحق  ١٣٠

 
   مرحلة التحليل):storyboard(عنوان الحدث  •
 ٥: رقم الشاشة •
   DOC, MP3, WMF,SWF:نوع الملفات •

  د  ج  ب  أ
  م  الحدث

  الصور المتحركة  الصور أو الرسوم  الصوت  النص 
  مالحظات

٢١    

فالعملية التعليمية تبدأ بأهداف وتنتهي بأخرى،      
وغالباً ما يكون هناك أهداف عامـة تحققهـا         
أهداف خاصـة وأهـداف إجرائيـة تحقـق         

  .األهداف الخاصة

  شكل مرحلة التحليل،
    شخصية المدرب  تسلسل األهدافشكل 

    انتقال مرئي ضمني 

  عدة مصادر  ٢٢

وإلجراء التسلسل بين مـستويات األهـداف       
يمكن االعتماد علـى عـدة مـصادر مثـل          
خصائص المتعلمين، طبيعة المادة العلميـة،      

  .نتائج البحوث التربوية

  شكل مرحلة التحليل
صورة للمتعلمين و 
المواد الدراسية و 

  .تربويةالبحوث ال

    شخصية المدرب

    انتقال مرئي ضمني 

٢٣    

 أحـد ) تصنيف جانييه ألنواع التعلم ( ويعتبر  
نتائج البحوث التربوية التي يمكـن االعتمـاد     
عليها في عملية تسلسل األهداف وهو يعتمـد        

  .على طبيعة التعلم لدى المتعلمين

  شكل مرحلة التحليل
   ،شخصية المدرب
    تصنيف جانييه

    ال مرئي ضمنيانتق

كما أن طبيعة المادة العملية تفـرض أربعـة           طبيعة الخبرات التعليمية  ٢٤
  :أشكال متنوعة لتسلسل األهداف، هي

    شخصية المدرب  شكل مرحلة التحليل

شرح عملية 
تحليل 
  األهداف

    انتقال مرئي ضمني



  
 

 

 المالحق  ١٣١

 
   مرحلة التحليل):storyboard(عنوان الحدث  •
 ٥: رقم الشاشة •
   DOC, MP3, WMF,SWF:نوع الملفات •

  د  ج  ب  أ
  م  الحدث

  الصور المتحركة  الصور أو الرسوم  الصوت  النص 
  مالحظات

  التسلسل األفقي  ٢٥
والذي يمثل الـتعلم لعـدة      :  الشكل األفقي  -١

مفاهيم في مستوى واحد من األهمية حتى يتم        
  .الوصول للهدف النهائي

  شكل مرحلة التحليل،
  التسلسل األفقيشكل 

    صية المدربشخ

    انتقال مرئي ضمني 

  التسلسل العمودي  ٢٦

يستخدم هذا التسلسل مع    :  الشكل العمودي  -٢
المادة العملية التي تتطلب  الترتيب في تنفيـذ         
األهداف للوصول إلى الهدف النهائي، وهنـا       
يصبح التسلسل في تنفيذ األهـداف الفرعيـة        

  .أمراً ضرورياً

  شكل مرحلة التحليل،
سلسل التشكل 

  العمودي 
    شخصية المدرب

    انتقال مرئي ضمني 

  التسلسل المتفرع  ٢٧
يستخدم هذا التسلسل مع    :  الشكل المتفرع  -٣

المادة العلمية التي تجمع بين المفاهيم األفقيـة       
  .والعمودية

  شكل مرحلة التحليل،
  التسلسل المتفرعشكل 

    شخصية المدرب

    انتقال مرئي ضمني

  لزونيالتسلسل الح  ٢٨

ويـستخدم هـذا    : أخيراً الـشكل الحلزونـي    
التسلسل عندما تتطلب المادة العلميـة تعلـم        
بعض المفاهيم قبل الخوض في مفاهيم أخرى       
يلزم تعلمها إدراك المفاهيم السابقة، وذلك مثل      

  .تعلم الرياضيات

  شكل مرحلة التحليل
التسلسل شكل 

  الحلزوني
    شخصية المدرب

شرح عملية 
تحليل 
  األهداف

    انتقال مرئي ضمني



  
 

 

 المالحق  ١٣٢

 
   مرحلة التحليل):storyboard(عنوان الحدث  •
 ٥: رقم الشاشة •
   DOC, MP3, WMF,SWF:نوع الملفات •

  د  ج  ب  أ
  م  الحدث

  الصور المتحركة  الصور أو الرسوم  الصوت  النص 
  مالحظات

هذه هي األشكال أألربعة لتسلسل األهـداف           ٢٩
  .ميةالذي يعتمد على طبيعة المادة العل

شكل مرحلة التحليل،   
، التسلسل األفقي شكل  

التسلـــسل شـــكل 
ــودي ــكل العم ، ش

ــرع ، التسلــسل المتف
التسلـــسل شـــكل 
  الحلزوني

    شخصية المدرب

    انتقال مرئي ضمني 

  تصنيف األهداف  ٣٠

ما زلنا أخي الفاضـل فـي عمليـة تحليـل           
األهداف، فبعد أن تعرفنا علـى مـستوياتها        

 تصنيفها وصـياغتها    وتسلسلها البد أن نتعلم     
  .سلوكياً

    شخصية المدرب  شكل مرحلة التحليل

    انتقال مرئي ضمني 

٣١    

ولنبدأ بتصنيف األهداف حيث تـصنف إلـى        
  :مجاالت الخبرة الثالث وهي 

 المجال المعرفي .١
 المجال المهاري .٢
  المجال الوجداني .٣

  شكل مرحلة التحليل،
شكل التصنيف 
  الثالثي لألهداف

    شخصية المدرب

شرح عملية 
تحليل 
  األهداف

    انتقال مرئي ضمني

  



  
 

 

 المالحق  ١٣٣

 
   مرحلة التحليل):storyboard(عنوان الحدث  •
 ٥: رقم الشاشة •
   DOC, MP3, WMF,SWF:نوع الملفات •

  د  ج  ب  أ
  م  الحدث

  الصور المتحركة  الصور أو الرسوم  الصوت  النص 
  مالحظات

٣٢  
  ،التصنيف مفتعل

  ال يمكن تجزئة الخبرة،
  اتمعارف ومهار

وهذا التصنيف مفتعل ألغراض الدراسة فقط،      
حيث ال يمكن تجزئـة الخبـرة إلـى هـذه           

فأي خبـرة تكتـسب بمـا       . المجاالت واقعياً 
تتضمنه من معارف ومهارات تتطلبها تلـك       
الخبرة باإلضافة إلى ما يرتبط بتلك الخبـرة        

  .من ميول واتجاهات وقيم تتكون من خاللها

  شكل مرحلة التحليل

  ،ربشخصية المد
التصنيف تحول 

   إلىمفتعل
ال يمكن تجزئة الخبرة 
  ثم معارف ومهارات

  

    انتقال مرئي ضمني 

٣٣    

دعنا اآلن نتحدث عن المجال المعرفي حيـث      
صنّف هذا المجال إلى ست مستويات تـرتبط      

وتتـدرج  . بالقدرات العقلية و الذهنية للمتعلم    
من البساطة إلى التعقيد كما ترى في الـشكل         

  .احبالمص

  شكل مرحلة التحليل،
  

 ،شخصية المدرب
شكل المستويات 
الست للمجال 

  المعرفي

  

    انتقال مرئي ضمني 

٣٤    

أما بالنسبة للمجال المهاري فقد تـم تـصنيفه      
إلى سبعة مستويات ترتبط بالقدرات العضلية      
و العصبية النفسية للمـتعلم وتتـدرج هـي         

في األخرى من البساطة إلى التعقيد كما ترى        
  الشكل المصاحب

  شكل مرحلة التحليل،

 ،شخصية المدرب
شكل المستويات 
السبع للمجال 

  .المهاري

  

شرح عملية 
تحليل 
  األهداف

    انتقال مرئي ضمني
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   مرحلة التحليل):storyboard(عنوان الحدث  •
 ٥: رقم الشاشة •
   DOC, MP3, WMF,SWF:نوع الملفات •

  د  ج  ب  أ
  م  الحدث

  ور المتحركةالص  الصور أو الرسوم  الصوت  النص 
  مالحظات

٣٥    

  ماذا عن المجال الوجداني؟
حسناً هو اآلخر يصنف إلى خمسة مستويات       
ترتبط بقيم واتجاهات وميول المتعلم، وتتدرج      
هذه المستويات من البساطة إلى التعقيد كمـا        

  .في الشكل المصاحب

  شكل مرحلة التحليل

  ،شخصية المدرب
شكل المستويات 

 للمجال الخمس
  .الوجداني

  

    انتقال مرئي ضمني 

٣٦    

وكما ذكرنا سابقاً يصعب علينا مالحظة هذه        
التصنيفات واقعياً ؛ لكنها تساعدنا كمصممين      
للعملية التعليمية في تـصميم أهـداف قابلـة         

  .للقياس والمالحظة

  شكل مرحلة التحليل
  

   ،شخصية المدرب
  لمجال المعرفياشكل 
  المهاريلمجال شكل ا
  الوجدانيلمجال شكل ا

  

    انتقال مرئي ضمني 

هذا ما يتعلق بتصنيف األهداف أما صياغتها         صياغتها السلوكية  ٣٧
  .السلوكية

     ،شخصية المدرب  شكل مرحلة التحليل

    انتقال مرئي ضمني 

شروط صياغة األهداف   ٣٨
  السلوكية

  شكل مرحلة التحليل  :فالبد لها من توافر ثالثة شروط هي
  ،خصية المدربش

شروط صياغة 
  األهداف السلوكية

  

شرح عملية 
تحليل 
  األهداف

    انتقال مرئي ضمني
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   مرحلة التحليل):storyboard(عنوان الحدث  •
 ٥: رقم الشاشة •
   DOC, MP3, WMF,SWF:نوع الملفات •

  د  ج  ب  أ
  م  الحدث

  الصور المتحركة  الصور أو الرسوم  الصوت  النص 
  مالحظات

 ،د السلوك المرغوبتحدي  ٣٩
   الحاسوب جهازليتشغ

 ويكـون  الشرط األول تحديد األداء المرغوب   
بمـصطلحات قابلـة     التعلمصف ناتج   ت كلمةب

 عبـارة تـصف محتـوى      هـا تبعتللمالحظة  
جهـاز  ل  ي تشغ :لامثلنأخذ هذا ال  . الموضوع
  .الحاسوب

  شكل مرحلة التحليل

  ،شخصية المدرب
تحديد السلوك تحول 

 ليغتش  إلىالمرغوب
   الحاسوبجهاز

  

    انتقال مرئي ضمني 

٤٠  

 ،تحديـد ظـروف الــتعلم  
الحاسـوب  جهـاز   ل  يشغت
  استخدام دليل التشغيلب

  

الشرط الثاني هـو تحديـد ظـروف الـتعلم         
 عبارة تـصف    أضف ولتحديد هذه الظروف  

الشروط التي يـتم خاللهـا تنفيـذ الـسلوك          
ـ : مثل. رغوبالم  الحاسـوب    جهـاز  ليشغت

  .التشغيلدليل ب مستعيناً

  شكل مرحلة التحليل
  

ــصية  شخـــــ
  تحديد   ،تحولالمدرب

  إلـى  ظروف الـتعلم  
ــ ــاز ل يشغتـ جهـ

اسـتخدام  بالحاسوب  
  دليل التشغيل

  

    انتقال مرئي ضمني 

٤١  

. تحديد مستوى األداء
الحاسوب جهاز ل يشغت

 بدليل التشغيل فيمستعيناً 
  . دقائق فقط)٥(

ويكـون   الشرط الثالث تحديد مـستوى األداء  
 . عبارة تصف مستوى األداء المقبول     ةفاضإب

بـدليل  مستعيناً  الحاسوب  جهاز  ل  يشغت :مثل
  . دقائق فقط)٥ (التشغيل في

  شكل مرحلة التحليل

، شخصية المدرب
 تحديد مستوى تحول

ل يشغ ت إلىاألداء
الحاسوب جهاز 
بدليل التشغيل مستعيناً 

  . دقائق فقط)٥ (في

  

شرح عملية 
تحليل 
  األهداف

    انتقال مرئي ضمني 
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   مرحلة التحليل):storyboard(حدث عنوان ال •
 ٥: رقم الشاشة •
   DOC, MP3, WMF,SWF:نوع الملفات •

  د  ج  ب  أ
  م  الحدث

  الصور المتحركة  الصور أو الرسوم  الصوت  النص 
  مالحظات

٤٢  

الحاسـوب  جهـاز   ل  يشغت
 بدليل التشغيل في  مستعيناً  

  . دقائق فقط)٥(
  
  المجال المعرفي •
  حال الوجدانيالم •
  المجال المهاري •

  

الكريم أن تحـدد ألي   آلن هل تستطيع أخي وا
مجال يمكن تصنيف الهدف الـسلوكي فـي        

  .المثال السابق
  شخصية المدرب  شكل مرحلة التحليل

  
  

    انتقال مرئي ضمني 

أحسنت يبدو أنك أتقنت تـصنيف مجـاالت            ٤٣
  األهداف

  ،شخصية المدرب  شكل مرحلة التحليل
  صح كبيرةعالمة 

في حالة اإلجابة 
الصحيحة 

  )المهاري(

٤٤  

الحاسـوب  جهـاز   ل  يشغت
 بدليل التشغيل في  مستعيناً  

  . دقائق فقط)٥(
  المجال المعرفي •
 المحال الوجداني •
  المجال المهاري •

ال بأس، في الحقيقة يصنف هذا الهدف ضمن        
  شكل مرحلة التحليل  المجال المهاري

  ،شخصية المدرب
سطوع الخيار  مع

  :صحيحال
  المجال المهاري 

في حالة اإلجابة 
  الخاطئة

ما رأيك في التدرب علـى صـياغة هـدف              ٤٥
  .سلوكي آخر

    شخصية المدرب  شكل مرحلة التحليل

شرح عملية 
تحليل 
  األهداف

    انتقال مرئي ضمني 
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   مرحلة التحليل):storyboard(عنوان الحدث  •
 ٥: رقم الشاشة •
   DOC, MP3, WMF,SWF:نوع الملفات •

  د  ج  ب  أ
  م  الحدث

  الصور المتحركة  الصور أو الرسوم  الصوت  النص 
  حظاتمال

٤٦  

عواصم دول الخلـيج     .١
 العربي

 %١٠٠بدقة  .٢
 يسمي .٣
ــوع ألي  .٤ دون الرجـ

  مصدر

  هيا، حاول معي صياغة هذا الهدف ؟
قم بسحب كل فقرة من هذه القائمة إلى التـرقيم       

  المناسب لها في المستطيالت

شكل مرحلة 
  ل،التحلي

مستطيالت فارغة 
) ١ (متسلسلة من

  ،)٤(إلى 
  زر موافق

  شخصية المدرب
  

  

    انتقال مرئي ضمني

٤٧    
رائع لقد قمت بصياغة هدف سلوكي صـحيح        

  شكل مرحلة التحليل  %١٠٠
  ،شخصية المدرب

  عالمة صح كبيرة

في حالة اإلجابـة    
  :الصحيحة
٤:٢:١:٣  
٢:٤:١:٣  

٤٨  
يسمي عواصم دول الخليج    

ن الرجوع ألي   العربي دو 
  %١٠٠مصدر بدقة 

ال عليك، فعملية تحليل األهداف تحتاج المزيـد        
  .من التركيز كما ذكرنا لك في بدايتها

  ،شخصية المدرب  شكل مرحلة التحليل
     كبيرةخطأعالمة 

في حالة اإلجابة 
  الخاطئة

شرح عملية 
تحليل 
  األهداف

    انتقال مرئي ضمني
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   مرحلة التحليل):storyboard(عنوان الحدث  •
 ٥: رقم الشاشة •
   DOC, MP3, WMF,SWF:نوع الملفات •

  د  ج  ب  أ
  م  الحدث

  الصور المتحركة  الصور أو الرسوم  الصوت  النص 
  مالحظات

٤٩  

يسمي عواصم دول الخليج    
العربي دون الرجوع ألي    

  :% ١٠٠مصدر بدقة 
  المجال المعرفي •
 المحال الوجداني •
  المجال المهاري •

حديد ألي مجال من مجاالت     اآلن هل تستطيع ت   
  األهداف يتبع هذا الهدف

شكل مرحلة 
  التحليل،

  

  شخصية المدرب
    

    انتقال مرئي ضمني

ممتاز ، وهذا الهدف يقع في مستوى التذكر من           ٥٠
  المجال المعرفي

  ،شخصية المدرب  شكل مرحلة التحليل
  عالمة صح كبيرة

في حالة اإلجابـة    
ــصحيحة   الـــ

  )المعرفي( 

٥١  

 عواصم دول الخليج    يسمي
العربي دون الرجوع ألي    

  % ١٠٠مصدر بدقة 
  المجال المعرفي
  المحال الوجداني
  المجال المهاري

ـ          ةال تقلق ، فعملية التصنيف تحتـاج للممارس
  .والمران

  شكل مرحلة التحليل

  ،شخصية المدرب
   كبيرةخطأعالمة 

مع سطوع الخيار 
   :الصحيح

  المجال المعرفي

في حالة اإلجابة 
  لخاطئةا

شرح عملية 
تحليل 
  األهداف

    انتقال مرئي ضمني
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   مرحلة التحليل):storyboard(عنوان الحدث  •
 ٥: رقم الشاشة •
   DOC, MP3, WMF,SWF:نوع الملفات •

  د  ج  ب  أ
  م  الحدث

  الصور المتحركة  الصور أو الرسوم  الصوت  النص 
  مالحظات

٥٢    

ـ خطاء  هناك جملة من األ    شائعة فـي   ال
 السلوكية، مـا رأيـك      األهدافصياغة  

  باستعراضها؟
إذا كنت ترغب ذلك فاضغط علـى زر        
موافق ، وإذا كنت ال ترغب فاضـغط        
على ال أوافق وسيستمر البرنامج فـي       

  .شرح عملية تحليل األهداف

شكل مرحلة 
  التحليل،

زر للموافقة وزر 
  آخر لعدم الموافقة

  شخصية المدرب
  

  

    انتقال مرئي ضمني

٥٣  

 من  لية التعلم بدالً  وصف عم  .١
 ناتج التعلم

 من  وصف نشاط المعلم بدالً    .٢
  تعلمم السلوك

استخدام عبارات ال تـصف      .٣
  سلوك قابل للمالحظة

عدم استخدام المعيار المناسب     .٤
في تحديـد مـستوى األداء      

 المقبول
الفعل مـضارع   + معادلة أن    .٥

  إلخ، .. 

 من نـاتج    وصف عملية التعلم بدالً    .١
 التعلم

 سلوك من   بدالًوصف نشاط المعلم     .٢
  تعلممال

استخدام عبارات ال تصف سـلوك       .٣
  قابل للمالحظة

عدم استخدام المعيار المناسب فـي       .٤
  تحديد مستوى األداء المقبول

إلخ، .. الفعل مضارع   + معادلة أن    .٥
 فـي   تشير إلى سوء فهـم      خرافة  

  .صياغة األهداف السلوكية

  ،شخصية المدرب  شكل مرحلة التحليل
  

في حالة الموافقـة    
ــ ــسؤال عل ى ال
  السابق

شرح عملية 
تحليل 
  األهداف

    انتقال مرئي ضمني
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   مرحلة التحليل):storyboard(عنوان الحدث  •
 ٥: رقم الشاشة •
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  د  ج  ب  أ
  م  الحدث

  الصور المتحركة  الصور أو الرسوم  الصوت  النص 
  مالحظات

٥٤  

 اشتقاق األهداف
 تسلسلها
 تصنيفها

 ياغتها سلوكياًص
  التنقيح

بهذا نكون قد انهينا هذه العمليـة مـن         
مرحلة التحليل والتي تم فيهـا اشـتقاق        
األهداف ثم تسلسلها حسب طبيعة المادة      
العلمية، وأخيراً صياغتها سـلوكياً ثـم       
إجراء التنقيح لهذه العملية مـن خـالل        

  .المراجعة العامة إلجراءات هذه العملية

  شخصية المدرب  شكل مرحلة التحليل
في حالة عدم 

  الموافقة
شرح عملية 

تحليل 
  األهداف

  انتقال مرئي 
شكل مرحلة التحليل 

  باهت،
  أزرة العمليات

ــت ــصية تبهي  شخ
، وأزرة المــــدرب

العمليات مع اشـراق    
   ٣زر 

  

  تحليل المحتوى  ٥٥

العملية الثالثة في مرحلة التحليـل هـي      
يمكن تعريـف   . عملية تحليل المحتوى  

بأنـه العربـة التـي تحمـل        المحتوى  
الخبرات التعليمية بجوانبهـا المعرفيـة      
والمهارية والوجدانية، وتحقيق األهداف    
مرتبط باختيـار الخبـرات التعليميـة       

  .المناسبة

شكل مرحلة 
  التحليل،

كتاب مدرسي 
تتساقط منه 

  الحروف

عند النقر على   شخصية المدرب
   او زر التقدم٣زر

٥٦  
  ،األهداف أم المحتوى 

  تحديد األهداف 

في تصميم التعليم ورغم جدلية تحليـل       
المحتوى و األهداف أيهما يكـون أوالً،       
إال أنه من المعروف أن اختيار الخبرات       

  .التعليمية يعتمد على تحديد األهداف

شكل مرحلة 
  التحليل،

  

، شخــصية المــدرب
 األهـداف أم    تحول  

  إلىالمحتوى 
   تحديد األهداف

  

شرح عملية 
تحليل 
  المحتوى

    انتقال مرئي ضمني
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   مرحلة التحليل):storyboard(عنوان الحدث  •
 ٥: رقم الشاشة •
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  د  ج  ب  أ
  م  الحدث

  الصور المتحركة  الصور أو الرسوم  الصوت  النص 
  مالحظات

٥٧  
التسلسل الذي نظـم بـه الكتـاب     

  المدرسي

لذا وتبعـاً لطبيعـة النظـام التعليمـي         
لمركزي، ال يكـون علـى المـصمم        ا

التعليمي إال اشتقاق األهداف الـسلوكية      
  .من المحتوى الذي حدد سلفاً

    شخصية المدرب  شكل مرحلة التحليل

    انتقال مرئي ضمني

  تحليل المحتوى إلى مهام صغيرة  ٥٨
وهو ما يعني تجزئة المحتوى أو تحليله       
إلى وحدات و مهام صغيرة تتناسب مع       

  .مراد تحقيقهااألهداف ال
    شخصية المدرب  شكل مرحلة التحليل

    انتقال مرئي ضمني  

يتم بعد ذلك إجراء التنقيح والمراجعـة         للتحقق من مناسبة المهام لألهداف  ٥٩
  .للتحقق من مناسبة المهام لألهداف

    شخصية المدرب  شكل مرحلة التحليل

شرح عملية 
تحليل 
  المحتوى

  انتقال مرئي 
شكل مرحلة التحليل 

  باهت،
  تأزرة العمليا

ــت ــصية تبهي  شخ
، وأزرة المــــدرب

العمليات مع اشـراق    
   ٤زر 

  

  تحليل خصائص المتعلمين  ٦٠

العملية الرابعة في مرحلة التحليل هـي       
 فـي هـذه     ،تحليل خصائص المتعلمين  

العملية يقوم المصمم التعليمي بتحليـل      
  خصائص المتعلمين

شكل مرحلة 
 صورة التحليل،

موعة طالبية لمج
  متفاوتة األعمار

  شخصية المدرب
عند النقـر علـى     

   او زر التقدم٤زر

شرح عملية 
تحليل 

خصائص 
  المتعلمين

    انتقال مرئي ضمني
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   مرحلة التحليل):storyboard(عنوان الحدث  •
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  د  ج  ب  أ
  م  الحدث

  الصور المتحركة  الصور أو الرسوم  الصوت  النص 
  مالحظات

حيث توظف المعرفة المسبقة والتقدير المبـدئي        ٦١
  :لجميع نواحي نمو المتعلم في

  شكل مرحلة التحليل
  

  شخصية المدرب
  

  

    انتقال مرئي ضمني

٦٢  

تهيئة أفضل الخبرات التي    
  .تساعد المتعلم على النمو

ــاط   ــض أنم ــسير بع تف
اختيــار أنــسب .الــسلوك

ريـسية ومـا    الطرق التد 
  .يلزمها من وسائل تعليمية

تهيئة أفضل الخبرات التي تساعد المـتعلم        .١
 .على النمو

 .تفسير بعض أنماط السلوك .٢
اختيار أنسب الطرق التدريسية وما يلزمها       .٣

  .من وسائل تعليمية

  شكل مرحلة التحليل

  شخصية المدرب
 تهيئـة   تحول مـن    

أفضل الخبرات التـي    
تساعد المتعلم علـى    

تفــسير  إلــى.النمــو
 .بعض أنماط السلوك  

اختيــار أنــسب ثــم 
الطرق التدريسية وما   
يلزمها مـن وسـائل     

  .تعليمية

  

    انتقال مرئي ضمني

٦٣  

االختبـارات  : ويستخدم لذلك وسائل من أهمها      
 سـجالت    ، التقـارير ،   االسـتبانات  ،بأنواعها
   مرشد المتعلم األكاديمي،المتعلم

شكل مرحلة 
 االختبارات التحليل،

 التقارير، ستباناتاال
 ، سجالت المتعلم،

  مرشد المتعلم 

  شخصية المدرب
    

 عملية شرح
تحليل 

خصائص 
  المتعلمين

    انتقال مرئي ضمني



  
 

 

 المالحق  ١٤٣

 

  

   مرحلة التحليل):storyboard(عنوان الحدث  •
 ٥: رقم الشاشة •
   DOC, MP3, WMF,SWF:نوع الملفات •

  د  ج  ب  أ
  م  الحدث

  الصور المتحركة  الصور أو الرسوم  الصوت  النص 
  مالحظات

  إجراء التنقيح  ٦٤
بعد ذلك يقوم المصمم بإجراء التنقيح من خالل        
مراجعة مصداقية البيانات التـي تـم جمعهـا         

  .وتحليلها بدقة

  شكل مرحلة التحليل
  

  شخصية المدرب
  

  
شرح عملية 

تحليل 
خصائص 
  انتقال مرئي   المتعلمين

شكل مرحلة التحليل 
  باهت،

  أزرة العمليات

ــت ــصية تبهي  شخ
، وأزرة المــــدرب

 مع اشـراق    العمليات
   ٥زر 

  

عملية تحليل   وآخر عمليات مرحلة التحليل هي      تحليل البيئة التعليمية  ٦٥
  البيئة التعليمية

  شكل مرحلة التحليل
صورة لمبنى 

   مدرسي
عند النقر على   شخصية المدرب

   او زر التقدم٥زر

    انتقال مرئي ضمني

٦٦  

ية تحليل جميع العناصر التـي  وتشمل هذه العمل    
يمكن أن تؤثر في سير العملية التعليمية والتـي       

 .الميزانية المخصصة للخطة التعليمية:تتمثل في
اإلمكانيات الطبيعية؛ كالوقت المتاح للتـدريس      

  . مصادر التعلم وغيرهاووالقاعات والمعامل 

  شكل مرحلة التحليل
صورة لقاعات 

    الدراسة

  شخصية المدرب
 . متحركةنقود

  .ساعة متحركة
  

    انتقال مرئي ضمني

في نهاية هذه العملية البد من إجـراء التنقـيح            إجراء التنقيح  ٦٧
  .ومراجعة جميع التقديرات التي تمت

    شخصية المدرب  شكل مرحلة التحليل

شرح عملية 
تحليل البيئة 

  التعليمية

    انتقال مرئي ضمني



  
 

 

 المالحق  ١٤٤

  

  
  
  
  
  
  
  

   مرحلة التحليل):storyboard(عنوان الحدث  •
 ٥: رقم الشاشة •
    DOC, MP3, WMF,SWF, A7P:فاتنوع المل •

  د  ج  ب  أ
  م  الحدث

  الصور المتحركة  الصور أو الرسوم  الصوت  النص 
  مالحظات

٦٨    

بعد إجراء جميع عمليات التحليل، يقوم المصمم       
بتنقيحها عن طريق مراجعتهـا واستعراضـها       
عدة مرات للتأكد من صالحيتها لتحقيق أهداف       

  .الخطة التعليمية

شكل مرحلة 
  التحليل،

صورة لشخص 
يستعرض أوراق 

  وبيده قلم

  شخصية المدرب
  

  

    انتقال مرئي ضمني

  نهاية المرحلة

هذا كل ما يتعلق بهذه المرحلة، ما رأيـك اآلن           ٦٩
  بتقويم ما درست

شكل مرحلة 
  التحليل

    شخصية المدرب

زر التقويم من   انتقال مرئي قطع   ٥  انتقال
  األوثروير

ت اختبار بنود وفقرا  ١  اختبار
  مرحلة التحليل

  مؤثر صوتي لإلجابة الصحيحة
  مؤثر صوتي لإلجابة الخاطئة

      خلفية االختبار



  
 

 

 المالحق  ١٤٥

  
  
  
  

  مرحلة اإلعداد): storyboard(عنوان الحدث  •
 ٦: رقم الشاشة •
    DOC, MP3,SWF:نوع الملفات •

  د  ج  ب  أ
  م  الحدث

  الصور المتحركة  الصور أو الرسوم  الصوت  النص 
  مالحظات

       مؤثر صوتي تسمية عمليات اإلعداد 
وصف خط سير عمليـات مرحلـة       

       مؤثر صوتي .اإلعداد

تحديد العوامل المؤثرة فـي إعـداد       
       مؤثر صوتي .أسلوب التدريس

       مؤثر صوتي . التمييز بين أساليب التدريس المختلفة
تحديد العوامل المؤثرة فـي إعـداد       

       مؤثر صوتي  .ائل التعليموس

تسمية أشهر التـصنيفات المعتمـدة      
       مؤثر صوتي .للوسائل التعليمية

ذكر إجـراءات إعـداد اإلمكانيـات       
       مؤثر صوتي .الطبيعية المساندة

تحديد العوامل المؤثرة فـي عمليـة       
       مؤثر صوتي . إعداد أدوات التقويم

داف مرحلة أه
  ١  اإلعداد

ختبار تعريف كل معيار من معايير اال
       مؤثر صوتي .الجيد

    انتقال مرئي قطع  ٦  انتقال



  
 

 

 المالحق  ١٤٦

 
   مرحلة اإلعداد):storyboard(عنوان الحدث  •
 ٦: رقم الشاشة •
   DOC, MP3, WMF,SWF :نوع الملفات •

  د  ج  ب  أ
  م  الحدث

  الصور المتحركة  الصور أو الرسوم  الصوت  النص 
  مالحظات

ــتراتيجية    ١ ــع اإلس وض
  زمة للتنفيذالال

مرحلة اإلعداد هي المرحلة الثانية من مراحل       
التصميم التعليمـي وتعـرف بأنهـا وضـع         
االستراتيجية الالزمة للتنفيذ واختيار المصادر     

 المساندة وتهيئة   تالعلمية والتعليمية و اإلمكانيا   
  .مكان االستخدام

  نموذج المشيقح،
  عدادشكل مرحلة اإل

  ،شخصية المدرب
ة شكل مرحلخروج 

  عداد من النموذجاإل
  

    انتقال مرئي ضمني

٢    

  :تتكون هذه المرحلة من أربع عمليات هي
 إعداد أسلوب التدريس .١
 إعداد الوسائل التعليمية .٢
 إعداد اإلمكانيات الطبيعية .٣
  إعداد أدوات التقويم .٤

عداد شكل مرحلة اإل
  أزرة العمليات

  ،شخصية المدرب
 مرحلة  خروج رموز 

حركة مثيرة  ب عداداإل
ــات   ــح العملي توض

  .ألربعا

  

    انتقال مرئي ضمني 

٣    
وكما في مرحلة التحليل تعتبر عمليات مرحلة       
اإلعداد متواصلة يمكن البدء بأي منها حـسب        

  .ما تقتضيه ظروف الخطة التعليمية
  عدادشكل مرحلة اإل

  ،شخصية المدرب
تفصيل شكل مرحلـة    

   بحركة مثيرة عداداإل
  

تعريف 
  المرحلة

    انتقال مرئي ضمني

  
  
  



  
 

 

 المالحق  ١٤٧

 
   مرحلة اإلعداد):storyboard(عنوان الحدث  •
 ٦: رقم الشاشة •
   DOC, MP3, WMF,SWF :نوع الملفات •

  د  ج  ب  أ
  م  الحدث

  الصور المتحركة  الصور أو الرسوم  الصوت  النص 
  مالحظات

٤    

ويمكن تمثيل هذه المرونة في مرحلة اإلعـداد        
ـ    ث من خالل األسهم واألرقام في النمـوذج حي

تبين األسهم إمكانية البدء في العمليات مـن أي         
اتجاه، بينما توضح عالمة التناسب بين األرقام       
األهمية النسبية لكل عمليـة والتـي تقتـضيها         

  .ظروف الخطة التعليمية

  عدادشكل مرحلة اإل
  رموز مرحلة االعداد

  ،شخصية المدرب
تفصيل شكل مرحلـة     

 بحركة مثيرة   اإلعداد
توضـــح مرونـــة 

يات فـي هـذه     العمل
  .المرحلة

  

    انتقال مرئي ضمني

٥    
دعنا اآلن ننتقل لتوضـيح عمليـات مرحلـة         

  اإلعداد

شكل مرحلة اإلعداد 
  باهت،

  أزرة العمليات

ــت ــصية تبهي  شخ
ــدرب ، وأزرة المــ

العمليات مع اشـراق    
   ١زر 

  

تعريف 
  المرحلة

عند النقر على   انتقال مرئي ضمني 
   او زر التقدم٢زر

    شخصية المدرب  عدادشكل مرحلة اإل  )اإلستراتيجية التعليمية(إعداد أسلوب التدريس   إعداد أسلوب التدريس  ٦
    انتقال مرئي ضمني

مخرجات مرحلة   ٧
  التحليل

في هذه العملية يقوم المصمم التعليمي باختيـار        
أسلوب تدريس يتناسب مع األهداف والمحتوى      

البيئة التعليمية؛  وخصائص المتعلمين وظروف    
لذا هذه العملية تعتمـد بـشكٍل مباشـر علـى           

  .مخرجات مرحلة التحليل

    شخصية المدرب  شكل مرحلة اإلعداد

شرح عملية 
إعداد أسلوب 

  دريس الت

    انتقال مرئي ضمني



  
 

 

 المالحق  ١٤٨

 
   مرحلة اإلعداد):storyboard(عنوان الحدث  •
 ٦: رقم الشاشة •
   DOC, MP3, WMF,SWF :نوع الملفات •

  د  ج  ب  أ
  م  الحدث

  الصور المتحركة  الصور أو الرسوم  تالصو  النص 
  مالحظات

  ثالثة أساليب  ٨
هناك ثالثة أساليب رئيسة  للتـدريس يختـار         

ها أو بعـضها أو كلهـا       أحدالمصمم التعليمي   
  حسب مخرجات مرحلة التحليل

  عدادشكل مرحلة اإل
  

  شخصية المدرب
  

  

    انتقال مرئي ضمني

٩    

  :أسلوب العرض .١
يعتمد أسلوب التدريس هذا على المعلم الذي       و

يعرض ويقدم الخبرات المتنوعة لمجموعة من      
  .المتعلمين  مهما اختلف حجمها

شكل مرحلة 
معلم مع اإلعداد،

مجموعة طالبية مع 
جهاز عرض فوق 
   الرأس أو سبورة

 شخصية المدرب
  

  

    انتقال مرئي ضمني 

١٠    

  :أسلوب الدراسات الحرة .٢
قة يعتمد المتعلم على ذاته وغالباً     في هذه الطري  

ما تكون المادة العلمية معدة إعـداداً منهجيـاً         
أو تماماً  . تطبيقات التعليم المبرمج  : منظماً مثل 

  .كما تفعل اآلن في هذا البرنامج

شكل مرحلة 
حقيبة تعليمية عداد،اإل

أو أسطوانات ضوئية 
  مع جهاز حاسوب

    شخصية المدرب

    انتقال مرئي ضمني

١١    
  :أسلوب التفاعل  .٣

يعتمد هذه األسلوب على تجميع المتعلمين في       
  .مجموعات صغيرة تعمل مع بعضها البعض

  شكل مرحلة اإلعداد،
مجموعة طالبية 

  صغيرة
    شخصية المدرب

شرح عملية 
إعداد أسلوب 

  التدريس

    انتقال مرئي ضمني

  



  
 

 

 المالحق  ١٤٩

 
  مرحلة اإلعداد): storyboard(عنوان الحدث  •
  ٦: رقم الشاشة •
  DOC, MP3, WMF,SWF: نوع الملفات •

 د ج ب أ
 م الحدث

 الصور المتحركة الصور أو الرسوم الصوت النص 
 مالحظات

 إجراء التنقيح ١٢
بعد اختيار أسلوب التـدريس المناسـب يقـوم         
المصمم التعليمي بالمراجعة والتنقيح للتحقق من      

 .صالحية ذلك األسلوب
شرح   بشخصية المدر شكل مرحلة اإلعداد

عملية 
إعداد 
أسلوب 
  انتقال مرئي  التدريس 

شكل مرحلة اإلعداد  
  باهت،

  أزرة العمليات

ــت ــصية تبهي  شخ
، وأزرة المــــدرب

العمليات مع اشـراق    
   ٢زر 

 

 إعداد الوسائل التعليمية ١٣

العملية الثانية في مرحلة اإلعداد هـي إعـداد         
الوسائل التعليمية وهذه العملية مـن العمليـات        
المهمة في تصميم  الخطط التعليمية، وذلك ألن        
أهمية الوسيلة التعليمية ال تكمن بتوافرها فقـط        

 .بل في اآللية التي توظف فيها تلك الوسيلة

  شكل مرحلة اإلعداد
مجموعة من 

رائط و الوسائل كالخ
الرسوم البيانية و 

 الصور  

 شخصية المدرب
عند النقر على 

 او زر ٢زر
 التقدم

  رئي ضمني انتقال م

لذا وكما هو الحال مع أسلوب التدريس تعتمـد          مخرجات مرحلة التحليل ١٤
  شخصية المدرب شكل مرحلة اإلعداد هذه العملية على مخرجات مرحلة التحليل

شرح 
  عملية 
إعداد 

الوسائل 
 التعليمية

  انتقال مرئي ضمني
  



  
 

 

 المالحق  ١٥٠

 
  مرحلة اإلعداد): storyboard(عنوان الحدث  •
  ٦: رقم الشاشة •
  DOC, MP3, WMF,SWF: نوع الملفات •

 د ج ب أ
 م الحدث

 الصور المتحركة الصور أو الرسوم الصوت النص 
 مالحظات

١٥ 
ــداف  ــوى ، األهـ المحتـ

البيئة ،خصائص المتعلمين   ،
 التعليمية 

فاألهداف والمحتوى وخـصائص المتعلمـين      
والبيئة التعليمية كلها عوامل تؤثر في اختيـار   

 .عليمية المناسبةالوسيلة الت

  شكل مرحلة اإلعداد
 

شخــصية المــدرب، 
ظهــور واختفــاء  
ــم ،  األهـــداف ثـ

خـصائص  ،المحتوى  
ــين  ــة ،المتعلم البيئ

 التعليمية

 

  انتقال مرئي ضمني

١٦  

وحيث أن عملية اختيار الوسـائل التعليميـة        
تتأثر بنوعية الخبرات المراد تقـديمها، لـذا        

 للوسـائل   )ديل( يمكن االعتماد على تصنيف     
وعموماً يمكننا القول أنه البد مـن       . التعليمية
 :مراعاة

  شكل مرحلة اإلعداد
  شكل تصنيف ديل

  شخصية المدرب

  انتقال مرئي ضمني 

مناسبة الوسيلة للهدف المراد  ١٧
 تحقيقه

فلو . مناسبة الوسيلة للهدف المراد تحقيقه    . ١
كان الهدف هو توضيح آلية الحركة في عملية        

ء النبات كان الفيلم المتحرك هو الوسيلة       انتحا
 ..المناسبة ، وهكذا

  شخصية المدرب شكل مرحلة اإلعداد

شرح 
  عملية 
إعداد 

الوسائل 
  التعليمية

  انتقال مرئي ضمني
  
  



  
 

 

 المالحق  ١٥١

  
  مرحلة اإلعداد): storyboard(عنوان الحدث  •
  ٦: رقم الشاشة •
  DOC, MP3, WMF,SWF: نوع الملفات •

 د ج ب أ
 م الحدث

 الصور المتحركة الصور أو الرسوم الصوت النص 
 مالحظات

مناسبة الوسيلة للمحتوى    ١٧
 والخبرات التعليمية

مناسبة الوسيلة للمحتوى والخبرات المراد     . ٢
فمن غير المعقول أن نـأتي بوسـيلة        . تعلمها

 .مجردة لخبرة محسوسة

  شكل مرحلة اإلعداد
 

  شخصية المدرب
  

  انتقال مرئي ضمني

مناسبة الوسيلة لخصائص  ١٨
 المتعلمين

مناسبة الوسـيلة لخبـرات وخـصائص       . ٣
حيـث تـؤثر  توقعـات    .المتعلمين المختلفـة  

المتعلمين وخلفياتهم السابقة على مدى تقـبلهم       
 .للوسيلة

  شكل مرحلة اإلعداد
 

 شخصية المدرب
  

  انتقال مرئي ضمني 

مصداقية الوسيلة  ١٩
  وواقعيتها

 التي تقـدمها الوسـيلة      صدق المعلومات   . ٤
تقدم بعض  الوسـائل معلومـات       . وواقعيتها

خاطئة عن الخبرة المراد تعلمها، مـن قبيـل         
 .تحريف النسب أو التبسيط المخل للخبرة

  شخصية المدرب شكل مرحلة اإلعداد

  انتقال مرئي ضمني

  شرح عملية 
إعداد الوسائل 

 التعليمية

أخيراً ال بد من أجراء التنقيح والتحقـق مـن           أجراء التنقيح ٢٠
  شخصية المدرب شكل مرحلة اإلعداد .سائل التي تم إعدادهاصالحية الو



  
 

 

 المالحق  ١٥٢

 
  مرحلة اإلعداد): storyboard(عنوان الحدث  •
  ٦: رقم الشاشة •
  DOC, MP3, WMF,SWF: نوع الملفات •

 الحدث د ج ب أ
  

 م
 الصور المتحركة الصور أو الرسوم الصوت النص 

 مالحظات

  انتقال مرئي 
شكل مرحلة اإلعداد  

  باهت،
  أزرة العمليات

ــت ــصية تبهي  شخ
، وأزرة المــــدرب

العمليات مع اشـراق    
   ٣زر 

 

 إعداد اإلمكانيات الطبيعية المساندة ٢١

عمليــة إعــداد اإلمكانيــات الطبيعيــة 
 تشمل هذه العملية تخـصيص      ،المساندة

الميزانية وتجهيز القاعـات والمعامـل      
 .الت األخرىوالتسهي

  شكل مرحلة اإلعداد
نقود وأجهزة تعليمية 

وقاعات دراسية 
 ومعامل

 شخصية المدرب
عند النقر على 

 او زر ٣زر
 التقدم

  انتقال مرئي ضمني 

 عملية تحليل البيئة التعليمية ٢٢
وتعتمد بشكل مباشر علـى مخرجـات       
مرحلة التحليل ال سيما عمليـة تحليـل        

 .البيئة التعليمية
  شخصية المدرب رحلة اإلعدادشكل م

  انتقال مرئي ضمني 

٢٣ 

ــواد  .١ ــزة والم شــراء األجه
 .والخدمات الالزمة

تخصيص رواتب ومكافـآت     .٢
 .أعضاء األسرة التعليمية

ــشغيل  .٣ ــدمات الت ــوفير خ ت
 .والصيانة

 :في هذه العملية يتم
شراء األجهزة والمواد والخـدمات      .١

 .الالزمة
تخصيص رواتب ومكافآت أعضاء     .٢

 .ة التعليميةاألسر
 .توفير خدمات التشغيل والصيانة .٣

شكل مرحلة 
  اإلعداد،

 
  شخصية المدرب

  شرح
  عملية
  إعداد

  اإلمكانيات
  الطبيعية

 مساندةال

  انتقال مرئي ضمني



  
 

 

 المالحق  ١٥٣

 
  مرحلة اإلعداد): storyboard(عنوان الحدث  •
  ٦: رقم الشاشة •
  DOC, MP3, WMF,SWF: نوع الملفات •

 د ج ب أ
 م الحدث

 الصور أو الرسوم الصوت النص 
الصور 

 المتحركة
 مالحظات

 إجراء التنقيح ٢٤
بعد ذلك تجرى عملية التنقيح والمراجعـة       
للتحقق من إعـداد اإلمكانيـات الطبيعيـة        

 .المساندة
  شخصية المدرب شكل مرحلة اإلعداد

   انتقال مرئي ضمني

٢٥  

دعني أذكرك بأن المعرفة المسبقة بمـدى       
وإعدادها بشكل جيد يجعل    توافر المصادر   

عملية تصميم التعليم تسير بكفاءة وفاعليـة       
 .أفضل

  شكل مرحلة اإلعداد
  شخصية المدرب 

  شرح عملية
 إعداد

  اإلمكانيات
 الطبيعية
  المساندة

  انتقال مرئي 
شكل مرحلة اإلعداد  

  باهت،
  أزرة العمليات

ــت ــصية تبهي  شخ
ــدرب ، وأزرة المـ

العمليات مع اشراق   
   ٤زر

 

 )االختبارات(اد أدوات التقويم إعد ٢٦

 ،)االختبـارات (عملية إعداد أدوات التقويم     
تعد في هذه العملية االختبارات التحصيلية       
التي تساعد المصمم التعليمي على قيـاس       

 .مدى تحقق األهداف

  
عند النقر على 

 او زر ٤زر
 التقدم

شرح عملية 
إعداد أدوات 

التقويم 
 )االختبارات(

  انتقال مرئي ضمني
  



  
 

 

 المالحق  ١٥٤

 
  عدادمرحلة اإل): storyboard(عنوان الحدث  •
  ٦: رقم الشاشة •
  DOC, MP3, WMF,SWF: نوع الملفات •

 د ج ب أ
 م الحدث

 الصور المتحركة الصور أو الرسوم الصوت النص 
 مالحظات

 تحليل األهداف ٢٧

وكما هي باقي عمليات مرحلة اإلعداد تعتمـد        
رجـات  عملية إعداد أدوات التقويم علـى مخ      

مرحلة التحليل عموماً وعلى مخرجات عملية      
 .تحليل األهداف بشكل خاص

  شكل مرحلة اإلعداد
 

  شخصية المدرب
  

  انتقال مرئي ضمني

 محكات مرجعية ٢٨
حيث توفر األهداف السلوكية التي تم صياغتها       
في مرحلة التحليل محكات مرجعيـة ألدوات       

 .التقويم

  شكل مرحلة اإلعداد
 

 دربشخصية الم
  

  انتقال مرئي ضمني 

٢٩   

ومن المعروف أن االختبارات يمكن إعـدادها       
بالشكلين الموضوعي والمقالي ، لكن في كـال   
الشكلين البد من مراعاة معايير االختبار الجيد       

 :والتي تتمثل بـ

شكل مرحلة اإلعداد 
بطاقة للشكل 
  الموضوعي

 بطاقة للشكل المقالي

  شخصية المدرب

  رئي ضمنيانتقال م

٣٠ 

  معايير االختبار الجيد
 الشمولية .١
 الموضوعية .٢
 الصدق .٣
 الثبات .٤

  الشمولية .١
  والموضوعية .٢
 والصدق .٣
 .والثبات .٤

  شخصية المدرب شكل مرحلة اإلعداد

شرح عملية 
إعداد أدوات 

التقويم 
 )االختبارات(

  انتقال مرئي ضمني



  
 

 

 المالحق  ١٥٥

 
  مرحلة اإلعداد): storyboard(عنوان الحدث  •
  ٦: رقم الشاشة •
  DOC, MP3, WMF,SWF: نوع الملفات •

 د ج ب أ
 م الحدث

 الصور المتحركة الصور أو الرسوم الصوت النص 
 مالحظات

أن يشمل االختبار جميع     ٣١
 األهداف المراد قياسها

فالشمولية تعني أن يشمل االختبـار جميـع        
 .األهداف المراد قياسها

  شكل مرحلة اإلعداد
 

  شخصية المدرب
  

  مرئي ضمنيانتقال 

٣٢ 
بمعنى وجود إجابة 

مقررة سلفاً لكل سؤال 
 في االختبار

والموضوعية تعني عدم تأثر االختبار بآراء      
واتجاهات المصحح، بمعنى وجـود إجابـة       

 .مقررة سلفاً لكل سؤال في االختبار

  شكل مرحلة اإلعداد
 

 شخصية المدرب
  

  انتقال مرئي ضمني 

ه أجلقياسه لما وضع من  ٣٣
  فقط

ويقصد بصدق االختبار قياسه لألهداف التي      
  شخصية المدرب شكل مرحلة اإلعداد .ها فقطأجلوضع من 

  انتقال مرئي ضمني

٣٤ 
عدم تذبذب نتائج 
االختبار مع تكرار 

 تطبيقه

أما الثبات فيقصد به عـدم تذبـذب نتـائج          
االختبار مع تكرار تطبيقه في نفس الظروف       

 .وعلى نفس األفراد
  شخصية المدرب مرحلة اإلعدادشكل 

   انتقال مرئي ضمني

بعد أن يتم إعداد أدوات التقويم وفق للمعايير          إجراء التنقيح ٣٥
  شخصية المدرب شكل مرحلة اإلعداد .السابقة البد من مراجعتها وتنقيحها

   انتقال مرئي ضمني
  ربشخصية المد شكل مرحلة اإلعداد :واآلن إليك هذه المواقف    ٣٦

شرح عملية 
إعداد أدوات 

التقويم 
 )االختبارات(

   انتقال مرئي ضمني
  
  



  
 

 

 المالحق  ١٥٦

 
  مرحلة اإلعداد): storyboard(عنوان الحدث  •
  ٦: رقم الشاشة •
  DOC, MP3, WMF,SWF: نوع الملفات •

 د ج ب أ
 م الحدث

 الصور المتحركة الصور أو الرسوم الصوت النص 
 مالحظات

٣٧ 

ـ    أحدقام   صحيح  المعلمـين بت
اختبار أعده زميل له في نفس      
التخصص فظهـرت النتـائج     
متباينة مع نفس االختبار لمـا      
قام بتصحيحه المعلم الذي اعد     

  :االختبار، هل هذا يعني
 عدم ثبات االختبار .١
 ثبات االختبار .٢
 شمولية االختبار .٣
 عدم موضوعية االختبار .٤

 المعلمين بتصحيح اختبار أعده     أحدقام  
صص فظهـرت   زميل له في نفس التخ    

النتائج متباينة مع نفس االختبار لما قام       
بتصحيحه المعلم الذي اعد االختبـار،      

  :هل هذا يعني
 عدم ثبات االختبار .١
 ثبات االختبار .٢
 شمولية االختبار .٣
 عدم موضوعية االختبار .٤

  شكل مرحلة اإلعداد
 

  شخصية المدرب
  

  انتقال مرئي ضمني

 مرحلة اإلعدادشكل  بارك اهللا فيك، إجابة موفقه  ٣٨
  

  شخصية المدرب
 عالمة صح كبيرة

في حالة اإلجابة 
  )٤(الصحيحة

٣٩   
في الحقيقة هذا يعني عدم موضـوعية       
االختبار، لكن ال بأس في ذلـك دعنـا         

 ننتقل إلى موقف آخر
  شخصية المدرب شكل مرحلة اإلعداد

  عالمة خطأ كبيرة
في حالة اإلجابة 

 الخاطئة

شرح عملية 
إعداد أدوات 

التقويم 
  )االختبارات(

  
  
  

  انتقال مرئي ضمني



  
 

 

 المالحق  ١٥٧

 
  مرحلة اإلعداد): storyboard(وان الحدث عن •
  ٦: رقم الشاشة •
  DOC, MP3, WMF,SWF: نوع الملفات •

 د ج ب أ
 م الحدث

 الصور المتحركة الصور أو الرسوم الصوت النص 
 مالحظات

٤٠ 

في هذا الموقف رفض المـدير       
وطلب  المعلمين   أحدنتائج اختبار   

من معلـم آخـر إعـادة نفـس         
االختبار مع نفس المجموعة وفي     
نفس القاعة الدراسـية فجـاءت      
النتائج متطابقة إلى حد كبير مع      
نتائج االختبار السابق، هل يعني     

  :هذا
 موضوعية االختبار .١
 ثبات االختبار .٢
 صدق االختبار .٣
 موضوعية المعلم األول .٤

في هذا الموقف رفض المدير نتـائج      
المعلمين وطلب من معلم     أحداختبار  

آخر إعادة نفس االختبار مـع نفـس    
المجموعة وفي نفس القاعة الدراسية     
فجاءت النتائج متطابقة إلى حد كبير      
مع نتائج االختبار السابق، هل يعني      

  :هذا
 موضوعية االختبار .١
 ثبات االختبار .٢
 صدق االختبار .٣
 موضوعية المعلم األول .٤

  شكل مرحلة اإلعداد
 

  شخصية المدرب
  

  انتقال مرئي ضمني

 شكل مرحلة اإلعداد .الحمد هللا ، إجابة صحيحة  ٤١
  

  شخصية المدرب
 عالمة صح كبيرة

في حالة اإلجابة 
  )٢(الصحيحة

٤٢   

بالرغم مـن أن هـذا يـدل علـى          
ــم األول ، إال أن  موضــوعية المعل
اإلجابة الصحيحة فـي مثـل هـذا        

 .الموقف هي ثبات االختبار

  شخصية المدرب شكل مرحلة اإلعداد
  عالمة خطأ كبيرة

في حالة اإلجابة 
 الخاطئة

شرح عملية 
إعداد أدوات 

التقويم 
  )االختبارات(

  
  

  انتقال مرئي ضمني



  
 

 

 المالحق  ١٥٨

  
  مرحلة اإلعداد): storyboard(عنوان الحدث  •
  ٦: رقم الشاشة •
  DOC, MP3, WMF,SWF: نوع الملفات •

 د ج ب أ
 م الحدث

 الصور المتحركة الصور أو الرسوم الصوت النص 
 مالحظات

٤٣ 

 المعلمين بإجراء اختبـار   أحدقام  
لمجموعة طالبية فجاءت النتائج    

  :متباينة جداً، هل تعزو ذلك 
 لشمولية االختبار .١
 لعدم شمولية االختبار .٢
 لعدم موضوعية االختبار .٣
 لموضوعية االختبار .٤

 المعلمين بـإجراء اختبـار      أحدقام  
لمجموعة طالبية فجـاءت النتـائج      

  :باينة جداً، هل تعزو ذلك مت
 لشمولية االختبار .١
 لعدم شمولية االختبار .٢
 لعدم موضوعية االختبار .٣
 لموضوعية االختبار .٤

  شكل مرحلة اإلعداد
 

  شخصية المدرب
  

  انتقال مرئي ضمني

 شكل مرحلة اإلعداد  .رائع، لقد أصبت  ٤٤
  

  شخصية المدرب
 عالمة صح كبيرة

في حالة اإلجابة 
  )٢(الصحيحة

٤٥  
ال بأس، ستوفق في المرة المقبلة إن       

  شخصية المدرب شكل مرحلة اإلعداد  .شاء اهللا
  عالمة خطأ كبيرة

في حالة اإلجابة 
 الخاطئة

شرح عملية 
ت إعداد أدوا
التقويم 

  )االختبارات(
  
  

  انتقال مرئي ضمني
  
  
  
  
  
  



  
 

 

 المالحق  ١٥٩

 
  مرحلة اإلعداد): storyboard(عنوان الحدث  •
  ٦: رقم الشاشة •
  DOC, MP3, WMF,SWF: نوع الملفات •

 د ج ب أ
 م الحدث

 الصور المتحركة الصور أو الرسوم الصوت النص 
 اتمالحظ

٤٦ 

في هـذا الموقـف قـام معلـم         
الرياضــيات بتــضمين فقــرات 
لقياس مستوى الذكاء في اختبار     

 أحدمنتصف الفصل و ذلك ألن      
الطالب تصرف بشكٍل غير الئق     

 :، هل سيكون هذا االختبار
  شاملغير  .١
 غير موضوعي .٢
 غير صادق .٣
 ثابت .٤

في هذا الموقف قام معلم الرياضيات      
بتضمين فقرات لقياس مستوى الذكاء     
في اختبار منتصف الفصل و ذلـك       

 الطالب تصرف بشكٍل غير     أحدألن  
 :الئق ، هل سيكون هذا االختبار

  غير شامل .١
 غير موضوعي .٢
 غير صادق .٣
 ثابت .٤

  شكل مرحلة اإلعداد
 

  شخصية المدرب
  

  قال مرئي ضمنيانت

٤٧  
ممتاز، ذلـك أن صـدق االختبـار        

  شخصية المدرب شكل مرحلة اإلعداد  .هأجليقتضي قياسه لما وضع من 
 عالمة صح كبيرة

في حالة اإلجابة 
  )٣(الصحيحة

٤٨  
ال بأس، فعملية إعداد أدوات التقويم      
  ، تحتاج لمزيد من المراس والتمرين

  شخصية المدرب شكل مرحلة اإلعداد
  المة خطأ كبيرةع

في حالة اإلجابة 
 الخاطئة

شرح عملية 
إعداد أدوات 

التقويم 
  )االختبارات(

  
  

  انتقال مرئي ضمني
  
  
  



  
 

 

 المالحق  ١٦٠

  
  مرحلة اإلعداد): storyboard(عنوان الحدث  •
  ٦: رقم الشاشة •
  DOC, MP3, WMF,SWF,A7P: نوع الملفات •

 د ج ب أ
 م الحدث

 الصور المتحركة الصور أو الرسوم الصوت النص 
 مالحظات

٤٩   

 جميع عمليـات اإلعـداد،      بعد إجراء 
يقوم المصمم بتنقيحها عـن طريـق       
مراجعتها واستعراضها مرات عـدة     
للتأكد من صالحيتها لتحقيق أهـداف      

 .الخطة التعليمية

  شكل مرحلة اإلعداد
شخص يستعرض 
 أوراق وبيده قلم

  شخصية المدرب
  

  انتقال مرئي ضمني

  نهاية المرحلة
 

٥٠  
هذا كل ما يتعلق بمرحلة اإلعداد، ما       

آلن بتقويم ما درست، اضـغط   رأيك ا 
 .على زر التقويم في األسفل

  شخصية المدرب شكل مرحلة اإلعداد

زر التقويم من  انتقال مرئي قطع  ٧  انتقال
 األوثروير

  بنود وفقرات اختبار مرحلة  ٢ اختبار
  اإلعداد

  مؤثر صوتي لإلجابة الصحيحة
    خلفية االختبار مؤثر صوتي لإلجابة الخاطئة

  
  
  
  
  
  



  
 

 

 المالحق  ١٦١

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  مرحلة التجريب): storyboard(نوان الحدث ع •
 ٧: رقم الشاشة •
   DOC, MP3,SWF:نوع الملفات •

  د  ج  ب  أ
  م  الحدث

  الصور المتحركة  الصور أو الرسوم  الصوت  النص 
  مالحظات

       مؤثر صوتي . تحديد الغرض من مرحلة التجريب
       مؤثر صوتي .ذكر عمليات التجريب

وصف خط سـير عمليـات مرحلـة        
  .التجريب

       مؤثر صوتي

       مؤثر صوتي . توضيح أهمية التجريب االفرادي
تعليل أهمية التجريب مـع مجموعـة       

       مؤثر صوتي . صغيرة

أهداف مرحلة 
  التجريب

١  

توضيح كيفية التجريب في مكان 
       مؤثر صوتي . االستخدام

    انتقال مرئي قطع  ٨  انتقال



  
 

 

 المالحق  ١٦٢

 
  مرحلة التجريب): storyboard(عنوان الحدث  •
  ٧: رقم الشاشة •
  DOC, MP3, WMF,SWF: نوع الملفات •

 د ج ب أ
 م الحدث

 الصور المتحركة الصور أو الرسوم الصوت النص 
 مالحظات

 التطبيق األولي للخطة التعليمية ٢

تعتبر مرحلة التجريب من أهم المراحـل       
 التطبيـق   في تصميم التعليم وتعرف بأنها    

األولي للخطة التعليمية، وذلـك بغـرض       
التحقق من كفاءتها و فاعليتها ومـن ثـم         

 .تنقيحها لتكون جاهزة لالستخدام

  شكل مرحلة التجريب
 

  شخصية المدرب
  

  انتقال مرئي ضمني

٣ 

 التجريب اإلفرادي والتنقيح .١
التجريب مع مجموعة صغيرة     .٢

 والتنقيح
التجريب في مكان االسـتخدام      .٣

 تنقيحوال

تتكون هذه المرحلة من ثـالث عمليـات        
  :هي
 التجريب اإلفرادي والتنقيح .١
التجريب مـع مجموعـة صـغيرة        .٢

 والتنقيح
التجريــب فــي مكــان االســتخدام  .٣

 والتنقيح

  جريب مرحلة التشكل
  أزرة العمليات

  ،شخصية المدرب
 مرحلة  خروج رموز 

ــبالت ــة ب جري حرك
مثيـــرة توضـــح 

  . الثالثالعمليات

  

   ضمنيانتقال مرئي 

٤  

حيث يـشترط    تنفذ هذه العمليات خطياً ،    
الترتيب في هذه المرحلة عكس ما يحدث       

 .في عمليات مرحلتي التحليل واإلعداد
  جريب مرحلة التشكل

 

  ،شخصية المدرب
تفصيل شكل مرحلة 
التجريب بحركة 

  مثيرة 

 

تعريف 
  المرحلة
  

  انتقال مرئي ضمني



  
 

 

 المالحق  ١٦٣

 
  مرحلة التجريب): storyboard(عنوان الحدث  •
  ٧: لشاشةرقم ا •
  DOC, MP3, WMF,SWF: نوع الملفات •

 د ج ب أ
 م الحدث

 الصور المتحركة الصور أو الرسوم الصوت النص 
 مالحظات

٥   

 فـي   العمليـات يمكن تمثيل خطية سـير      
ــام  ــب باألســهم واألرق ــة التجري مرحل
الموضحة في النموذج حيث تبين األسـهم       

 التنقيح في كـل     ثنائية االتجاه التأكيد على   
عملية بينما توضح األسهم بـين األرقـام        

 .اعتماد كل عملية على سابقتها بعد التنقيح

  شكل مرحلة التجريب
  
 

  شخصية المدرب
 مرحلة  خروج رموز 

ــبالت ــة ب جري حرك
مثيـــرة توضـــح 

  الثالثالعمليات

 

  انتقال مرئي ضمني

٦  

ننتقــل اآلن لتفــصيل عمليــات مرحلــة 
 التجريب شكل مرحلة التجريب

  باهت،
  أزرة العمليات

ــت ــصية تبهي  شخ
، وأزرة المــــدرب

العمليات مع اشـراق    
   ١زر 

  

تعريف 
  المرحلة
  

عند النقر على  انتقال مرئي ضمني
   او زر التقدم١زر

 عملية التجريب اإلفرادي .١  ٧
  والتنقيح

العملية األولى في مرحلة التجريـب هـي    
   شخصية المدرب  جريب مرحلة التشكل  .فرادي والتنقيحعملية التجريب اإل

   انتقال مرئي ضمني

 المشكالت الجوهرية الواضحة ٨

غرض هذه العملية هـو التعـرف علـى         
المشكالت الجوهرية الواضحة التي يمكن     
أن تظهر في النسخة األولية من الخطـة         

 .التعليمية

   شخصية المدرب  جريب مرحلة التشكل

شرح 
عملية 

التجريب 
اإلفرادي 
  والتنقيح

  ضمنيانتقال مرئي 



  
 

 

 المالحق  ١٦٤

 
  مرحلة التجريب): storyboard(عنوان الحدث  •
  ٧: رقم الشاشة •
  DOC, MP3, WMF,SWF: نوع الملفات •

 د ج ب أ
 م الحدث

 الصور المتحركة الصور أو الرسوم الصوت النص 
 مالحظات

  شكل مرحلة التجريب . لذلكوالتي يتم تنقيحها تبعاً التي يتم تنقيحها تبعاً لذلك  ٨
  شخصية المدرب شخص يراجع ورقة

  انتقال مرئي ضمني

 غير المصمم التعليمي ٩
يكون التجريب في هذه العملية مـن قبـل       
فرد يستحسن أن يكـون غيـر المـصمم         

 .التعليمي

  شكل مرحلة التجريب
    شخصية المدرب  شخص يراجع ورقة 

   انتقال مرئي ضمني

١٠  
ام االختبارات القبلية و البعديـة      و باستخد 

يمكن إجراء التنقيح، كما يمكن االسـتفادة       
 .من آراء المختصين في هذه العملية

  جريب مرحلة التشكل
مجموعة خبراء في 

  التعليم
   شخصية المدرب

  انتقال مرئي ضمني

١١  
هذا كل ما يتم في العمليـة األولـى مـن         

   صية المدربشخ  شكل مرحلة التجريب .مرحلة التجريب

شرح 
عملية 

التجريب 
اإلفرادي 
  والتنقيح

  انتقال مرئي 
شكل مرحلة التجريب 

  باهت،
  أزرة العمليات

ــت ــصية تبهي  شخ
، وأزرة المــــدرب

العمليات مع اشـراق    
   ٢زر

 

  



  
 

 

 المالحق  ١٦٥

 
  مرحلة التجريب): storyboard(عنوان الحدث  •
  ٧: رقم الشاشة •
  DOC, MP3, WMF,SWF: نوع الملفات •

 د ج ب أ
 م الحدث

 الصور المتحركة رسومالصور أو ال الصوت النص 
 مالحظات

 عملية التجريب مع مجموعـة      .٢  ١٢
 صغيرة والتنقيح

العملية الثانية في مرحلة التجريب هي      
عملية التجريب مع مجموعة صـغيرة      

 والتنقيح

  شكل مرحلة التجريب
 

  شخصية المدرب
 

عند النقر على 
  او زر التقدم٢زر

  ل مرئي ضمنيانتقا

تقرير التنقيحات الجوهرية التي  ١٣
 أجريت نتيجة للتجريب الفردي

في هذه العملية يـتم تقريـر فاعليـة         
التنقيحات الجوهرية التي أجريت فـي      

 .العملية السابقة
    شخصية المدرب  شكل مرحلة التجريب 

   انتقال مرئي ضمني

  المشكالت الدقيقة  ١٤
لمـشكالت  كما يتم التعرف على أدق ا     

التي قد تكون ال زالت موجـودة فـي         
  .الخطة التعليمية

   شخصية المدرب  جريب مرحلة التشكل

   انتقال مرئي ضمني

 تقرير التطبيق أم ال ١٥
كذلك تقرير ما إذا كان يمكن تطبيـق        
الخطة التعليمية في مكان االستخدام أم      

 .ال
   شخصية المدرب  جريب مرحلة التشكل

   يانتقال مرئي ضمن

 عينة ممثلة للفئة المستهدفة ١٦

يكون التجريب في هذه العملية علـى       
مجموعة صغيرة تكون بمثابـة عينـة       
للطــالب المــستهدفين فــي الخطــة 

 .التعليمية

  جريب مرحلة التشكل
صورة لمجموعة 
  طالبية صغيرة

   شخصية المدرب

شرح 
عملية 

التجريب 
مع 

مجموعة 
صغيرة 
  والتنقيح

  انتقال مرئي ضمني



  
 

 

 المالحق  ١٦٦

 
  مرحلة التجريب): storyboard(عنوان الحدث  •
  ٧: رقم الشاشة •
  DOC, MP3, WMF,SWF: نوع الملفات •

 د ج ب أ
 م الحدث

 الصور المتحركة الصور أو الرسوم الصوت النص 
 مالحظات

تستخدم االستبانات وبطاقات المالحظة     االستبانات وبطاقات المالحظة  ١٧
  شخصية المدرب شكل مرحلة التجريب .حفي هذه العملية إلجراء التنقي

  انتقال مرئي ضمني

١٨  
يمكننا اآلن االنتقال للعملية الثالثة فـي       

    شخصية المدرب  شكل مرحلة التجريب .مرحلة التجريب

شرح 
عملية 

التجريب 
مع 

مجموعة 
صغيرة 
  انتقال مرئي   والتنقيح

شكل مرحلة التجريب 
  باهت،

  أزرة العمليات

ــت ــصية تبهي  شخ
، وأزرة المـــدرب

العمليات مع اشـراق    
   ٣زر

  

 التجريب في مكان االستخدام .٣  ١٩
 والتنقيح

العملية الثالثة في مرحلة التجريب هـي     
  التجريب في مكان االستخدام والتنقيح

عند النقر على   شخصية المدرب  شكل مرحلة التجريب
   او زر التقدم٣زر

    انتقال مرئي ضمني

ع التنقيحات تقرير فاعلية جمي ٢٠
 السابقة

في هذه العملية يتم تقرير فاعلية جميع        
    شخصية المدرب  شكل مرحلة التجريب .التنقيحات السابقة

  انتقال مرئي ضمني

وتجرب الخطة التعليمية في الظروف   الظروف الواقعية  ٢١
  .الواقعية للصف المدرسي

  شكل مرحلة التجريب
   شخصية المدرب  صورة لصف مدرسي

شرح 
عملية 

التجريب 
في مكان 
االستخدام 

 والتنقيح

  قال مرئي ضمنيانت
  
  



  
 

 

 المالحق  ١٦٧

 
  مرحلة التجريب): storyboard(عنوان الحدث  •
  ٧: رقم الشاشة •
  DOC, MP3, WMF,SWF,A7P: نوع الملفات •

 د ج ب أ
 م الحدث

 الصور المتحركة الصور أو الرسوم الصوت النص 
 مالحظات

 مجموعة طالبية كاملة العدد  ٢٢
يكون التجريب في هذه العملية على    
مجموعة طـالب واقعيـة كاملـة       

 .العدد

  شكل مرحلة التجريب
صورة لفصل دراسي 

 بطالبه

  شخصية المدرب
  

  انتقال مرئي ضمني

شرح عملية 
التجريب في 

مكان 
االستخدام 
 اآلراء في مكان االستخدام  ٢٤  والتنقيح

في هذه العملية تستخدم االختبارات     
واالستبانات وبطاقـات المالحظـة    

 من جميع   ويستفاد. إلجراء التنقيح 
 .اآلراء في مكان االستخدام

  شخصية المدرب شكل مرحلة التجريب

  انتقال مرئي ضمني

  نهاية المرحلة
 ٢٣ 

  التجريب اإلفرادي والتنقيح .١
التجريب مع مجموعة صغيرة     .٢

 والتنقيح
التجريب في مكان االسـتخدام      .٣

 والتنقيح

بهذا نكـون تحـدثنا عـن ثـالث         
عمليات في مرحلة التجريب تسير     

ها بشكل خطي بعد تنقـيح كـل        كل
  .عملية

  شخصية المدرب شكل مرحلة التجريب

زر التقويم من  انتقال مرئي قطع  ٩  انتقال
 األوثروير

  بنود وفقرات اختبار مرحلة ٣ اختبار
  التجريب

  مؤثر صوتي لإلجابة الصحيحة
    خلفية االختبار مؤثر صوتي لإلجابة الخاطئة

  
  



  
 

 

 المالحق  ١٦٨

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مرحلة االستخدام: )storyboard(عنوان الحدث  •
 ٨: رقم الشاشة •
   DOC, MP3,SWF:نوع الملفات •

  د  ج  ب  أ
  م  الحدث

  الصور المتحركة  الصور أو الرسوم  الصوت  النص 
  مالحظات

تحديد العوامل المؤثرة فـي اختيـار       
       مؤثر صوتي .أساليب االستخدام

 الستخدام أسلوب   ةذكر الشروط الالزم  
       مؤثر صوتي .لعرضا

ذكر شروط استخدام أسلوب الدراسات     
       مؤثر صوتي .الحرة المستقلة

أهداف مرحلة 
  االستخدام

١  

       مؤثر صوتي .ذكر شروط استخدام أسلوب التفاعل
    انتقال مرئي قطع  ١٠  انتقال



  
 

 

 المالحق  ١٦٩

 
  مرحلة االستخدام): storyboard(عنوان الحدث  •
  ٨: رقم الشاشة •
  DOC, MP3, WMF,SWF: نوع الملفات •

 د ج ب أ
 م الحدث

 الصور المتحركة الصور أو الرسوم الصوت النص 
 مالحظات

تعرف مرحلة االستخدام بأنهـا التطبيـق        التطبيق الفعلي للخطة التعليمية ٢
 .الفعلي للخطة التعليمية

شكل مرحلة 
  االستخدام

 

  شخصية المدرب
  

  انتقال مرئي ضمني

٣ 

للمجموعـات  أسلوب العرض    .١
 الكبيرة

أســلوب الدراســات الحــرة  .٢
 المستقلة

أســلوب التفاعـــل فـــي   .٣
 المجموعات الصغيرة

تتكون هذه المرحلة من ثالثـة أسـاليب        
  :هي
 أسلوب العرض للمجموعات الكبيرة .٤
 أسلوب الدراسات الحرة المستقلة .٥
أسلوب التفاعـل فـي المجموعـات      .٦

 الصغيرة

 مرحلة شكل
  ستخداماال

  أزرة األساليب

  ،المدربشخصية 
 مرحلة  خروج رموز 

ــتخداماال ــة ب س حرك
مثيـــرة توضـــح 

  .ساليب الثالثاأل

  

   انتقال مرئي ضمني

٤ 
 مرحلة التحليل .١
 مرحلة اإلعداد .٢
 مرحلة التجريب .٣

يبدو أن الفرصة مواتية الختبار ذاكرتك،      
هل تستطيع أن تحـدد فـي أي مرحلـة          

 تحدثنا عن هذه األساليب؟

 مرحلة شكل
  ستخداماال

 

  ،مدربشخصية ال
  

   

 مرحلة اإلعداد ٥
أحسنت، بالفعل كان ذلـك فـي مرحلـة         
اإلعداد عندما تحدثنا عن عمليـة إعـداد        
 أسلوب التدريس أو اإلستراتيجية التعليمية

 مرحلة شكل
  ستخداماال

 عالمة صح كبيرة
  شخصية المدرب

  اإلجابة الصحيحة
  )اإلعداد(
  

تعريف 
  المرحلة
  

٦   
إجابتك خاطئـة هـذه المـرة فاإلجابـة         

 هي مرحلة اإلعداد ، ستتذكرها      الصحيحة
 في المرة القادمة إن شاء اهللا

 مرحلة شكل
  ستخداماال

 عالمة خطأ كبيرة
  اإلجابة الخاطئة  شخصية المدرب



  
 

 

 المالحق  ١٧٠

  
  مرحلة االستخدام): storyboard(عنوان الحدث  •
  ٨: رقم الشاشة •
  DOC, MP3, WMF,SWF: نوع الملفات •

 د ج ب أ
 م الحدث

 الصور المتحركة ور أو الرسومالص الصوت النص 
 مالحظات

   انتقال مرئي ضمني

٧  

ســلوب العــرض للمجموعــات  .١
 الكبيرة

 أسلوب الدراسات الحرة المستقلة .٢
أسلوب التفاعل في المجموعـات      .٣

 الصغيرة
 

في مرحلة االستخدام يـتم اختيـار       
 األساليب الثالثة أو بعضها أو      أحد

كلها وذلك يعتمد على مخرجـات      
ة اإلعداد وما يتطلبه الموقف     مرحل

 .التعليمي

  شكل مرحلة االستخدام
صور توضح كل 

 أسلوب

  شخصية المدرب
  

  انتقال مرئي ضمني

٨  

أخي الكريم، لقد تحدثنا عـن هـذه    
األساليب في مرحلة اإلعداد بشكل     
سريع؛ لكـن سنـستعرضها اآلن      

 .بشيء من التفصيل

شكل مرحلة االستخدام 
  باهت،
  يبأزرة األسال

تحريـــك رمـــوز 
 األساليب
ــت ــصية تبهي  شخ

، وأزرة المــــدرب
األساليب مع اشراق    

   ١زر 

  

تعريف 
  المرحلة
  

عند النقر على  انتقال مرئي ضمني
   او زر التقدم١زر

شرح    شخصية المدرب  ستخدام مرحلة االشكل  أسلوب  العرض للمجوعات الكبيرة  أسلوب  العرض للمجوعات الكبيرة.١  ٩
أسلوب  
العرض 

للمجوعات 
  الكبيرة

   انتقال مرئي ضمني



  
 

 

 المالحق  ١٧١

 
  مرحلة االستخدام): storyboard(عنوان الحدث  •
  ٨: رقم الشاشة •
  DOC, MP3, WMF,SWF: نوع الملفات •

 د ج ب أ
 م الحدث

 الصور المتحركة الصور أو الرسوم الصوت النص 
 مالحظات

   انتقال مرئي ضمني

 في االتصال الجماعيمهارات المعلم   ١٠
يعتمد هذا األسلوب على مهـارات      
المعلم في االتصال الجماعي وعلى     

 .قدراته في نقل المعلومات

  شكل مرحلة االستخدام
 

  شخصية المدرب
  

  انتقال مرئي ضمني

 لفروق الفرديةا ١١

حيث يفترض فيه مواجهة الفروق      
 الفردية

  شكل مرحلة االستخدام
صورة لمجموعة 

متفاوتة طالبية 
   األطوال واألشكال

     شخصية المدرب

   انتقال مرئي ضمني

بتقديم أنواع مختلفة من الخبـرات        خبرات تعليمية  ١٢
  .التعليمية

   شخصية المدرب  ستخدام مرحلة االشكل

   انتقال مرئي ضمني

واستخدام الوسائل التعليمية الالزمة      الوسائل التعليمية  ١٣
  .امللتقديم الخبرة بشكل متك

  ستخدام مرحلة االشكل
  مجموعة من الوسائل

   شخصية المدرب

   

١٤    

وكذلك تهيئة الظـروف الطبيعيـة      
  .للتعلم

  ستخدام مرحلة االشكل
مدرج تعليمي و ملعب 

رياضي ومختبر 
  ومركز مصادر

   شخصية المدرب

شرح 
أسلوب  
العرض 

للمجوعات 
  الكبيرة

   انتقال مرئي ضمني



  
 

 

 المالحق  ١٧٢

 

 
  

  مرحلة االستخدام): storyboard(عنوان الحدث  •
  ٨: رقم الشاشة •
  DOC, MP3, WMF,SWF: نوع الملفات •

 د ج ب أ
 م الحدث

 الصور المتحركة الصور أو الرسوم الصوت النص 
 مالحظات

   انتقال مرئي ضمني

١٥   
هذا ما يتعلق بأسـلوب العـرض       

 للمجموعات الكبيرة
  شكل مرحلة االستخدام

 
  شخصية المدرب

  
شرح 

أسلوب  
العرض 

للمجوعات 
 مرئيانتقال   الكبيرة

شكل مرحلة االستخدام 
  باهت،

  أزرة األساليب

ــت ــصية تبهي  شخ
، وأزرة المــــدرب

األساليب مع اشراق    
   ٢زر 

  

  . أسلوب الدراسات الحرة المستقلة.٢  ١٦
ــة  ــاني فــي مرحل األســلوب الث
االستخدام هو أسـلوب الدراسـات     

  .الحرة المستقلة
عند النقر على   شخصية المدرب  ستخدام مرحلة االشكل

  او زر التقدم٢زر

    انتقال مرئي ضمني

  التعلم الذاتي  ١٧
وفي هذا األسـلوب يـتم إعـداد        
خبرات التعلم مسبقاً ويعتمد المتعلم     

  .على ذاته في عملية التعلم

  ستخدام مرحلة االشكل
طالب على جهاز 

  حاسب
    شخصية المدرب

    انتقال مرئي ضمني

  المنهجي المنظماإلعداد   ١٨
يفترض في هذا األسلوب اإلعـداد      
المنهجي المنظم ومراعاة جوانـب     

  :كثيرة في عملية التعلم، مثل
   شخصية المدرب  ستخدام مرحلة االشكل

شرح 
أسلوب 

الدراسات 
الحرة 

  المستقلة

   انتقال مرئي ضمني
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  مرحلة االستخدام): storyboard(عنوان الحدث  •
  ٨: رقم الشاشة •
  DOC, MP3, WMF,SWF: نوع الملفات •

 د ج ب أ
 م الحدث

 الصور المتحركة الصور أو الرسوم الصوت النص 
 مالحظات

ــئلة    ١٩ ــة ، األس ــات التمهيدي المنظم
  الخ..قبلةال

 .التمهيد للتعلم .١
  

  شخصية المدرب شكل مرحلة االستخدام

  انتقال مرئي ضمني

تخدام، توضيح أهـداف    إرشادات االس  ٢٠
  الخ..التعلم

 .إثارة الدافعية والحافز .٢
  

     شخصية المدرب  شكل مرحلة االستخدام

   انتقال مرئي ضمني

 .مراعاة الفروق الفردية .٣  مراعاة الفروق الفردية  ٢١
  

   شخصية المدرب  ستخدام مرحلة االشكل

   انتقال مرئي ضمني

  المشاركة الفاعلة في التعلم  ٢٢
توظيف عنصر التفاعل في  .٤

 .مواد التعلم
  

  ستخدام مرحلة االشكل
   شخصية المدرب  

   انتقال مرئي ضمني
   شخصية المدرب  ستخدام مرحلة االشكل  .االهتمام بالتعزيز .٥  تعزيز اإلنجاز   ٢٣

   انتقال مرئي ضمني

تعريف المتعلم بالنتائج التي  .٦  التعريف بالنتائج  ٢٤
  .حققها

   شخصية المدرب  ستخدام مرحلة االشكل

   ضمنيانتقال مرئي 
   شخصية المدرب  ستخدام مرحلة االشكل  .تقدير الخبرة السابقة للمتعلم .٧  الممارسة والخبرة السابقة  ٢٥

شرح 
أسلوب 

الدراسات 
الحرة 
  المستقلة

   انتقال مرئي ضمني
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  مرحلة االستخدام): storyboard(عنوان الحدث  •
  ٨: رقم الشاشة •
  DOC, MP3, WMF,SWF: نوع الملفات •

 د ج ب أ
 م الحدث

 الصور المتحركة و الرسومالصور أ الصوت النص 
 مالحظات

  شكل مرحلة االستخدام  .سرعة عرض المادة .٨  سرعة عرض المادة  ٢٦
 

  شخصية المدرب
  

    انتقال مرئي ضمني
   شخصية المدرب شكل مرحلة االستخدام  .تتابع المحتوى وفق األهداف .٩  تتابع المحتوى  ٢٧

    انتقال مرئي ضمني

شرح 
أسلوب 

الدراسات 
الحرة 
  المستقلة

   شخصية المدرب شكل مرحلة االستخدام  .اتجاهات المتعلم . ١٠  اتجاهات المتعلم  ٢٨

٢٩  
ننتقل اآلن لألسلوب الثالث من 

 أساليب مرحلة االستخدام

شكل مرحلة االستخدام 
  باهت،

  أزرة األساليب

 شخـــصية تبهيـــت
، وأزرة المــــدرب

األساليب مع اشـراق    
   ٣زر 

  

عند النقر على   انتقال مرئي ضمني
   او زر التقدم٣زر

 أسلوب التفاعل في .٣  ٣٠
  .المجموعات الصغيرة

األسلوب الثالث هو أسلوب التفاعـل      
    شخصية المدرب  ستخدام مرحلة االشكل  .في المجموعات الصغيرة

    انتقال مرئي ضمني

ويعتمد هذا األسلوب على مهـارات        إدارة الفصل  ٣١
  .ي التنظيم وإدارة الفصلالمعلم ف

   شخصية المدرب  ستخدام مرحلة االشكل

   انتقال مرئي ضمني

رح
ش

رة
غي
ص

 ال
ت

عا
مو

مج
 ال

في
ل 

اع
لتف

ب ا
لو
أس

 
 مجوعات صغيرة  ٣٢ 

حيث يـتم تجميـع المتعلمـين فـي         
مجموعات صغيرة تعمل مع بعضها     
تحت إشراف المعلم أو قائد المجموعة    

 .بعد تهيئة المناخ المناسب للتعلم

  ستخدام مرحلة االشكل
مجموعة طالبية 

  ةصغير
   شخصية المدرب



  
 

 

 المالحق  ١٧٥

  
  مرحلة االستخدام): storyboard(عنوان الحدث  •
  ٨: رقم الشاشة •
  DOC, MP3, WMF,SWF,A7P: نوع الملفات •

 د ج ب أ
 م الحدث

 الصور المتحركة الصور أو الرسوم الصوت النص 
 مالحظات

  انتقال مرئي ضمني

إليجابية المشاركة ا  ٣٣
 والتفاعل

يقوم أعضاء المجموعة بمناقشات يديرها المعلم      
أو قائد المجموعة تؤدي إلى المشاركة اإليجابية       

 .والتفاعل مع نشاطات الدرس

 مرحلة شكل
   شخصية المدرب  ستخداماال

   انتقال مرئي ضمني

٣٤  

كالقدرة على الحوار 
واتخاذ القرار، وتعزيز 
روح التعاون والتنافس 

  الطالببين

أهم ما يميز هذا األسـلوب تنميـة القـدرات          
الشخصية وتقرير كثير من جوانب األهـداف       
الوجدانية كالقدرة على الحوار واتخاذ القـرار،       

 .وتعزيز روح التعاون والتنافس بين الطالب

 مرحلة شكل
   شخصية المدرب  ستخداماال

   انتقال مرئي ضمني

 أسلوب شرح
التفاعل في 
المجموعات 

  الصغيرة

٣٥   
التوجيـه  دور المعلم في هذا األسـلوب هـو         

واإلرشاد وتيسير عملية التعلم، وكذلك تـدوين       
 .المالحظات الستخدامها في عمليات التقويم

 مرحلة شكل
  ستخداماال

  لمعلم يوجه أو يرشد 
   شخصية المدرب

  انتقال مرئي ضمني
  نهاية المرحلة

 ٣٦  
هذا كل ما يتعلق بهذه المرحلة ، ما رأيك اآلن          

التقويم فـي   بتقويم ما درست، اضغط على زر       
  .األسفل

 مرحلة شكل
  ستخداماال

   شخصية المدرب

زر التقويم من  انتقال مرئي قطع  ١١  انتقال
 األوثروير

بنود وفقرات اختبار  ٤ اختبار
   االستخدام مرحلة

  مؤثر صوتي لإلجابة الصحيحة
    خلفية االختبار مؤثر صوتي لإلجابة الخاطئة
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  تقويممرحلة ال): storyboard(عنوان الحدث  •
 ٩: رقم الشاشة •
   DOC, MP3,SWF:نوع الملفات •

  د  ج  ب  أ
  م  الحدث

  الصور المتحركة  الصور أو الرسوم  الصوت  النص 
  مالحظات

       مؤثر صوتي تسمية عمليات التقويم
وصف خط سـير عمليـات مرحلـة        

       مؤثر صوتي .التقويم

       مؤثر صوتي .تسمية أداة قياس تحصيل المتعلم
       مؤثر صوتي .ذكر أهم أدوات تقويم الخطة التعليمية

تحديد المـرحلتين التـي يـتم فيهمـا         
       مؤثر صوتي .مالحظة سلوك المتعلم

أهداف مرحلة 
  التقويم

١  

تعداد إجراءات عملية تقويم الخطة 
       مؤثر صوتي . التعليمية

    انتقال مرئي قطع  ١٢  انتقال
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   مرحلة التقويم):storyboard(عنوان الحدث  •
  ٩: رقم الشاشة •
  DOC, MP3, WMF,SWF: نوع الملفات •

 د ج ب أ
 م الحدث

 الصور المتحركة الصور أو الرسوم الصوت النص 
 مالحظات

فحص واختبار صـالحية الخطـة       ٢
 التعليمية

تعتبر مرحلة التقويم من أهم المراحـل،       
حيث يتم من خاللهـا فحـص واختبـار         

ية الخطـة التعليميـة ككـل بعـد      صالح
االستخدام الفعلي لها ويشمل ذلك تقـويم       

  .المتعلمين
 

  شكل مرحلة التقويم
 

  شخصية المدرب
  

  انتقال مرئي ضمني

٣  

تتكـون هـذه المرحلــة مـن عمليتــين    
  قويم مرحلة التشكل .متداخلتين وتؤثر كل منهما على األخرى

  أزرة العمليتين

  ،شخصية المدرب
 مرحلة  زخروج رمو 

حركة مثيرة  ب قويم  الت
  .مليتينتوضح الع

  

   انتقال مرئي ضمني

 .تقويم تحصيل المتعلم .١ ٤
 .تقويم الخطة التعليمية .٢

  :هاتان العمليتان هما
 .تقويم تحصيل المتعلم .١
 .تقويم الخطة التعليمية .٢

  شكل مرحلة التقويم
 

  ،شخصية المدرب
تفصيل شكل مرحلة 
التجريب بحركة 

  مثيرة 

  

    ال مرئي ضمنيانتق

تعريف 
  المرحلة
  

٥  

ننتقل اآلن لتفـصيل عمليـات مرحلـة        
شكل مرحلة التقويم  .التقويم

  باهت،
  أزرة العمليتين

ــت ــصية تبهي  شخ
، وأزرة المــــدرب

العمليتين مع اشـراق    
   ١زر 

  



  
 

 

 المالحق  ١٧٨

  
  مرحلة التقويم): storyboard(عنوان الحدث  •
  ٩: رقم الشاشة •
  DOC, MP3, WMF,SWF: نوع الملفات •

 د ج ب أ
 م الحدث

 الصور المتحركة الصور أو الرسوم الصوت النص 
 مالحظات

عند النقر على   انتقال مرئي ضمني
  او زر التقدم١زر

العملية األولى في مرحلة التقـويم هـي          تقويم تحصيل المتعلم ٦
  شخصية المدرب شكل مرحلة التقويم  عملية تقويم تحصيل المتعلم

  انتقال مرئي ضمني

 تقويم تحصيل المتعلم ٧

 يعتبر الغاية -  كما هو معروف–والمتعلم 
التي صممت الخطة التعليمية من أجلها، 
وللتأكد من تحقق أهداف الخطة التعليمية 

 .البد من تقويم تحصيل المتعلم

  قويم مرحلة التشكل
  صورة طالب 

  شخصية المدرب
    

   انتقال مرئي ضمني

 بارات المحكيةاالخت ٨

في هذه العملية يتم قياس مـدى تحقـق         
األهداف من خـالل اختبـارات محكيـة        
المرجع تعتمد األهداف السلوكية محكات     

 .لألداء

  شكل مرحلة التقويم
 

  شخصية المدرب
    

    انتقال مرئي ضمني

عملية التقويم هذه تؤثر على العملية    ٩
 .الثانية في مرحلة التقويم

قويم هذه تؤثر على العملية     نتائج عملية الت  
 .الثانية في مرحلة التقويم

  شكل مرحلة التقويم
 

  شخصية المدرب
  

  

شرح 
عملية 
تقويم 

تحصيل 
   المتعلم

 انتقال مرئي
شكل مرحلة التقويم 

  باهت،
  أزرة العمليتين

ــت ــصية تبهي  شخ
، وأزرة المــــدرب

العمليتين مع اشـراق    
  ٢زر 
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  مرحلة التقويم): storyboard(عنوان الحدث  •
  ٩: رقم الشاشة •
  DOC, MP3, WMF,SWF,A7P: نوع الملفات •

 د ج ب أ
 م الحدث

 الصور المتحركة الصور أو الرسوم الصوت النص 
 مالحظات

 العملية الثانية في مرحلة التقـويم هـي        . تقويم الخطة التعليمية  ١٠
د النقر على عن  شخصية المدرب  التقويم مرحلة شكل .عملية تقويم الخطة التعليمية

  او زر التقدم١زر
   انتقال مرئي ضمني

١١  

مالحظة سلوك المتعلم أثنـاء      .١
  .مرحلتي االستخدام والتقويم

مالحظة سير الخطة التعليمية     .٢
  .ككل

ــات  .٣ ــتخالص مالحظـ اسـ
ــة   ــى الخط ــين عل المتعلم

 .التعليمية
استخدام االسـتبانات لتقـويم      .٤

 الخطة التعليمية

  :وفي هذه العملية يتم 
 سـلوك المـتعلم أثنــاء   مالحظـة  .١

  .مرحلتي االستخدام والتقويم
  .مالحظة سير الخطة التعليمية ككل .٢
استخالص مالحظـات المتعلمـين      .٣

 .على الخطة التعليمية
استخدام االستبانات لتقويم الخطـة      .٤

 .التعليمية

  التقويم مرحلة شكل
  شخصية المدرب
ظهور تدريجي 

  ٤-١للنقاط من 
 

   انتقال مرئي ضمني

  العمليات والمراحل السابقةجميع  ١٢

وهو ما يقتضي مراجعة جميع العمليات      
والمراحل السابقة لتحديد مواطن الخلـل     
والقصور فـي الخطـة التعليميـة ثـم         

 .تحسينها

   شخصية المدرب   التقويم مرحلة شكل

   انتقال مرئي ضمني

وهنا يتضح التداخل بين عمليات مرحلة   التداخل بين العمليتين  ١٣
  .يمالتقو

   شخصية المدرب  التقويم مرحلة شكل

شرح 
 عملية
تقويم 
الخطة 
  .التعليمية

  انتقال مرئي ضمني
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  مرحلة التقويم): storyboard(عنوان الحدث  •
  ٩: رقم الشاشة •
  DOC, MP3, WMF,SWF,A7P: نوع الملفات •

 د ج ب أ
  م  الحدث

 الصور المتحركة الصور أو الرسوم الصوت النص 
  مالحظات

نهاية 
  المرحلة

 
١٤  

نا مـن دراسـة هـذه       بهذا نكون انتهي  
المرحلة ، ما رأيـك اآلن بتقـويم مـا          

  .درست
   شخصية المدرب  التقويم مرحلة شكل

زر التقويم من  انتقال مرئي قطع  ١٣  انتقال
 األوثروير

  مؤثر صوتي لإلجابة الصحيحة   التقويم بنود وفقرات اختبار مرحلة ٥ اختبار
    خلفية االختبار مؤثر صوتي لإلجابة الخاطئة
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  ٤ملحق رقم 

  بطاقة بيانات عينة الدراسة
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  بطاقة بيانات عينة الدراسة 
  

   ............................................................................:االســـــــم- ١

  .............................. ..............................................:المدرسة-٢ 

  : المــــؤهل- ٣
  

  فوق جامعي(   )   جامعي(   )   دون جامعي(   )   :تربوي

  فوق جامعي(   )   جامعي(   )   دون جامعي(   )   :غير تربوي

  
  : الخبرة العملية-٤
  

                      .     سنوات٥أقل من (   ) 

  . سنة١٥  إلى ٥من (   ) 

  .سنة فأكثر١٥من (   ) 

  
  :  التدريب السابق- ٥

  
  : حصلت على تدريب في

  األهداف التربوية  (   ) تحضير الدروس    (   ) تصميم التعليم        (   ) 

  تنظيم الوحدات(   ) طرق التدريس      (   ) تقدير الحاجات       (   ) 

  وسائل التعليميةال(   ) تحليل المتعلمين     (   ) إعداد االختبارات    (   ) 

  ):اكتبها من فضلك ( برامج أخرى مرتبطة بمهنتي (   ) 

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

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

  
  : الجامعة المتخرج فيها- ٦

  
  ........................: ...................................................... جامعة
 ..........................: .................................................... كلـية

  



  
 

 

 المالحق  ١٨٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٥ملحق رقم 
   تقويم البرنامج المقترحبطاقة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

 

 المالحق  ١٨٤

  ..مدى الموافقة..  كفاءة التصميم التعليمي: أوالً

  ال أوافق  نوعاً ما  أوافق  البـــــند  م
  مالحظات

يتفق البرنامج مع النظريـة التـي          ١
  طور على أسسها

        

امج األهـداف التـي     يوضح البرن    ٢
  هاأجلطور من 

        

يحقق البرنامج األهداف التي طور        ٣
  هاأجلمن 

        

يحدد البرنـامج أهدافـه بـصيغ          ٤
  سلوكية قابلة للقياس

        

يناسب البرنامج خـصائص الفئـة         ٥
  التي يستهدفها

        

يستطيع البرنامج تحديـد مـستوى         ٦
  المستخدم قبل وبعد استخدامه

        

 منظمات تمهيديـة    يحتوي البرنامج    ٧
  مناسبة لطبيعته 

        

يعرض البرنامج محتـواه بـشكل         ٨
  منطقي و متسلسل

        

 يراعي البرنـامج الدقـة اللغويـة         ٩
   للمحتوىواإلمالئية 

        

يراعي البرنـامج الدقـة العلميـة          ١٠
  للمحتوى

        

يخلو البرنامج من غموض الجمل         ١١
  والعبارات

        

ــق    ١٢ ــواه وف ــامج محت ــدم البرن يق
  اتيجية تدريب مناسبةإستر

        

يدعم البرنامج محتـواه بوسـائط         ١٣
  )الخ..صور، نصوص،( مناسبة 

        

يحتوي البرنامج أنـشطة تناسـب         ١٤
  المواقف التدريبية

        

يتيح البرنامج لمـستخدمه حريـة         ١٥
  تنفيذ أو تجاوز النشاط 

        

الفروق الفرديـة    البرنامج   راعيي   ١٦
  بين المستخدمين 

        

امج التعزيزات المناسـبة    يقدم البرن    ١٧
  الستجابات المستخدم

        

مناسـبة  يصدر البرنامج توجيهات       ١٨
  في حال االستجابة الخاطئة

        

يقــيس البرنــامج أداء مــستخدمه    ١٩
  بشكل صادق و موضوعي

        

يحتوي البرنامج قدر مناسب مـن         ٢٠
  أساليب التشويق واإلثارة

        



  
 

 

 المالحق  ١٨٥

 

  ..افقةمدى المو..  كفاءة التصميم الفني: ثانياً

  ال أوافق  نوعاً ما  أوافق  البـــــند  م
  مالحظات

يقدم البرنامج خلفيات لونية تناسب        ٢١
  خصائص الفئة المستهدفة  

        

يقدم البرنامج خلفيات لونية تناسب        ٢٢
  طبيعة المحتوى المعروض  

        

يوفر البرنـامج تـصاميم جذابـة          ٢٣
  وظيفية لمهامه ومكوناته

        

ته حسب طبيعة   يقسم البرنامج شاشا     ٢٤
  المحتوى المعروض

        

يخصص البرنامج مساحة مناسـبة        ٢٥
  للفكرة الرئيسة في كل شاشة

        

يوزع البرنامج قدر مناسـب مـن          ٢٦
  المحتوى في كل شاشة

        

يعرض البرنامج المحتوى بـشكل        ٢٧
  واضح و مقروء

        

يربط البرنامج بين عناصر المـادة         ٢٨
  المعروضة

        

وم و األشكال   يوظف البرنامج الرس     ٢٩
  لخدمة المحتوى 

        

يقدم البرنامج تعليقات و عنـاوين         ٣٠
  مصاحبة للرسوم و األشكال

        

يوضح البرنامج العالقـات بـين          ٣١
  األشكال والرسوم المعروضة

        

ينوع البرنـامج فـي المـؤثرات          ٣٢
  الصوتية حسب االستجابات

        

يزامن البرنامج بـين الـصوت و          ٣٣
  النص المعروض

        

ثبـات   و بجـودة ميز البرنـامج    يت   ٣٤
  مستوى الصوت

        

 يوفر البرنـامج خيـارات إيقـاف         ٣٥
  التقديم الصوت واإلعادة و

        

يوفر البرنـامج وصـول سـهل          ٣٦
  وسريع للوظائف و التعليمات

        

يوظف البرنامج عنصر الحركـة        ٣٧
  بشكل يخدم المحتوى

        

  
  
  
 



  
 

 

 المالحق  ١٨٦

  ..مدى الموافقة..
  كفاءة التصميم البرمجي: ثالثاً

  
  مالحظات

    ال أوافق  نوعاً ما  أوافق  البـــــند  م
يــسير البرنــامج وفــق مخطــط    ٣٨

  انسيابي محكم
        

يخلــو البرنــامج مــن األخطــاء    ٣٩
  المنطقية

        

يخلو البرنامج من األخطاء الفنية و         ٤٠
  التوقف المفاجئ

        

يدعم البرنامج عمليـات الحفـظ و       ٤١
  استرجاع البيانات

        

 عمليـات الطباعـة     يدعم البرنامج    ٤٢
  والتوثيق

        

يقدم البرنـامج تقـارير مرحليـة          ٤٣
  وإجمالية عن تقدم المستخدم 

        

يميز البرنـامج بـين المـدخالت          ٤٤
  الصحيحة و الخاطئة

        

يتطلب البرنامج قدر مناسب مـن         ٤٥
  الذاكرة العشوائية

        

ينصب البرنامج نفسه عبر معـالج         ٤٦
  تنصيب ذاتي سريع

        

نامج مساحة مقبولة من    يتطلب البر    ٤٧
  القرص الصلب

        

 لخـروج افرصـة   يتيح البرنـامج     ٤٨
  جميع مراحله في والتوقف

        

يزود البرنامج مستخدمه بتعليمات       ٤٩
  التشغيل واالستخدام

        

  
  

  آراء و مقترحــــــــــــــــــات: رابعاً

  
  
  
  
  
  
  
  
 



  
 

 

 المالحق  ١٨٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٦ملحق رقم 
  مقترحدليل مستخدم البرنامج ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

 

 المالحق  ١٨٨

  

 :الفئة المستهدفة

 .هذا البرنامج موجه إلى أمناء مصادر التعلم لتدريبهم على تصميم التعليم •
 

 : البرنامجأهداف

راسة عملية التصميم التعليمـي لتوظيفهـا فـي         الغاية الرئيسة من البرنامج هي د      •

  .تصميم الوحدات النمطية و البرامج التدريبية

  : على- بمشيئة اهللا -القدرة يك بعد استخدام البرنامج ستكون لد •

 . بهالمفاهيم المرتبطةو  تعريف التصميم التعليمي .١
 . التعليمية و تقديرها الحاجاتتحليل .٢
 .تصنيف األهداف حسب مستوياتها .٣
  .تيار الطريقة المناسبة لتسلسل األهدافاخ .٤
  .تصنيف األهداف حسب مجاالت الخبرة .٥
  .سلوكيةف بأنماط  األهداصياغة .٦
 . تحليل محتوى التعليم إلى وحدات ومهام صغيرة .٧
 .ين و البيئة التعليميةتحليل خصائص المتعلم .٨
  . لتعليم ل المناسبةاالستراتيجياتاختيار  .٩

 .لتعليملناسبة  الم الوسائل و التقنياتاختيار .١٠
  .توظيف الموارد المتاحة للتعليم .١١
   . المرجعمحكيةأدوات تقويم بناء  .١٢
 .التحقق من كفاءة التعليم وفاعليته .١٣
 .تطبيق أساليب التعليم المناسبة .١٤
 .تقويم كفاءة التعليم و فاعليته .١٥

  دليل مستخدم برنامج التصميم التعليمي
  

  
  



  
 

 

 المالحق  ١٨٩

 

 :فلسفة البرنامج

فهو ينتهج األسلوب الخطي      ، لذا   التعلم من أجل اإلتقان    فلسفةيعتمد هذا البرنامج     •
ع بمرونـة كافيـة   لالنتقال من مرحلة إلى مرحلة تاليه إال أنه في ذات الوقت يتمت        

حيث يمكن للمستخدم إجراء اختبار شامل متى أراد ذلك من خالل زر االختبـار              
 .  في الشاشة الرئيسة 

 : يتكون هذا البرنامج من ثالثة مستويات هي •
فـي هـذا    .وهو مستوى ال يسمح للمستخدم بالخطأ مطلقـاً       : مستوى اإلتقان  .١

 .ان البرنامج يمكن للمستخدم طباعة شهادة إتق- فقط -المستوى 
، في هذا   % ١٠وهو مستوى يسمح للمستخدم بخطأ نسبته       : مستوى االجتياز  .٢

 .المستوى يمكن للمستخدم استعراض كامل البرنامج عدا طباعة الشهادة
وهو المستوى الذي يحصل فيه المستخدم درجة تقل عـن          : مستوى اإلخفاق  .٣

  .لبرنامج، في هذا المستوى ال يحق للمستخدم سوى االطالع على ا% ٩٠
  

  :طريقة االستخدام

 للوصـول إلـى     enterبدأ البرنامج بمقدمة يمكن تجاوزها بالضغط على مفتاح         ي •
 .  شاشة الدخول

بعد تسجيل الدخول يطلب البرنامج من المستخدم اختيار ما إذا كان يرغـب فـي                •
 .تحديد مستواه قبل بدء البرنامج أم ال

تخدم بعد أداء االختبـار إلـى شاشـة     في حالة دخول االختبار ينقل البرنامج المس       •
 .توضح مستواه ثم رسالة تعزيز تفيده بمدى حاجته للبرنامج

في حالة تجاوز اختبار تحديد المستوى ينقل البرنـامج المـستخدم إلـى الـشاشة           •
 .الرئيسة 

 

  : و وظائف البرنامجأيقونات

  

  

 

  ئيسةزر يوضح الشاشة الر

  زر يوضح نموذج تصميم التعليم موضع الدراسة

  زر يوضح مستوى تقدم المستخدم في البرنامج

  زر إجراء اختبار تحديد المستوى

  زر طباعة شهادة إتقان البرنامج

  زر طباعة محتوى البرنامج

  زر المساعدة وتوضيح مكونات البرنامج

  زر الخروج من البرنامج

  ها المستخدمعالمة إتقان المرحلة التي يدرس

  عالمة اجتياز المرحلة التي يدرسها المستخدم

  عالمة اإلخفاق في المرحلة التي يدرسها المستخدم



  
 

 

 المالحق  ١٩٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٧ملحق رقم 
  االختبار التحصيلي

  
  
  
  
  
  



  
 

 

 المالحق  ١٩١

 
  

  المحترم  األستاذ الفاضل  أمين مصادر  التعلم 

  ..السالم عليكم  ورحمة اهللا و بركاته 

 برنامج حاسوبي مقترح في تدريب أمنـاء   فاعلية( يجري الباحث دراسة بعنوان     

تتناول هذه الدراسـة مـدى فاعليـة برنـامج     .)مصادر التعلم على تصميم التعليم     

 تدريب أمناء مصادر التعلم علـى       أجلحاسوبي يقوم الباحث بتصميمه وتطويره من       

عملية تصميم التعليم ، لذا أضع بين يديك الكريمتين هذا االختبار الـذي يـستهدف               

 معلوماتك حول التصميم التعليمي بغرض تحديد مستواك قبل استخدام البرنامج           قياس

  .وبعده

 إن تعاونك في اإلجابة على هذا االختبـار          ، مصادر التعلم  أمين   :أخي الفاضل 

، وخدمة ألغراض   يعد إسهاماً منك في تطوير المستوى العملي ألمناء مصادر التعلم         

 أسئلة هذا االختبار وفق التعليمات المرفقة     عنة  آمل منك اإلجاب   لذا    ؛ البحث التربوي 

، ولن يتم نشرها فـي       ، علماً بأن إجابتك ستبقى في إطار السرية التامة         وبكل أمانة 

  .طيات البحث

  اشكر لك حسن تعاونك واهللا يحفظك ويرعاك،،

  
  الباحث 

  
  ناصر بن علي القبالن



  
 

 

 المالحق  ١٩٢

  تعليمات االختبار: أوالً
  
تصميم برامج التعليم و ( ب وثيقة محتوى نموذج تم تصميم هذا االختبار حس .١

 .2)التدريب

سؤاالً،لكل سؤال أربع بدائل محتملة أحدها هو ) ٤٩(يتكون هذا االختبار من  .٢

 .األكثر صواباً

 .تأخذ البدائل الرموز  أ، ب، ج ،  د .٣

تحت الرمز الذي تختاره في ورقة  ) P( عند اإلجابة آمل أن تضع عالمة  .٤

 .اإلجابة المرفقة

 :  لتوضيح كيفية اإلجابة اطلع على المثال اآلتي .٥

  

  : نماذج أحدهو نموذج جيرالك و ايلي  -١

   تصميم التعليم  -أ 

 االتصال   -ب 

  تقنية التعليم -ج 

  التغيير التربوي  - د 

 
 

  
  

                                                
التربية، جامعة عين شمس، مجلة كلية . تقنيات التعليم واستخدام أسلوب النظم في تصميم التعليم   ).١٩٨٩(المشيقح، محمد بن سليمان      2

  .١٣العدد 
  

  البدائــــــل
  السؤال

  د  ج  ب  أ
١  P       

 



  
 

 

 المالحق  ١٩٣

  :بنود االختبار: ثانياً 
 
  :عند تحليل الحاجات التعليمية البد من .١

  . وصف الوضع الراهن و المرغوب  -أ 
 .ضع الراهن و المرغوب تقدير الفرق بين الو -ب 
 .  تحديد الحاجة بصيغة مشكلة -ج 
 . جميع ما سبق  - د 

 
 
  :يستخدم التسلسل العمودي لألهداف في تعلم مفاهيم .٢

  . تتفاضل فيها األولوية  -أ 
 . تتساوى في األهمية -ب 
 . تتطلب تعلم مفاهيم سابقة -ج 
 . تتطلب تعلم مفاهيم الحقة  - د 

 
 
 :يشير مفهوم تقنية التعليم إلى .٣

  .ريات في تقنية التعليم الممارسات و النظ  -أ 
 . منهجية تربط النظرية بالتطبيق ألجل التعلم -ب 
 . العملية التي تدمج التقنية بالتعليم -ج 
 . أ و ب  - د 

 
 
  : الذي التفاعل في المجموعات الصغيرة هو األسلوبأسلوب .٤

  . يعتمد فيه المتعلمون على بعضهم  -أ 
 .  يتفاعل فيه المعلم والمتعلم -ب 
 . يعمل فيه المتعلمون على حده -ج 
 .  جميع ما سبق  - د 

 
 

  :تشمل عمليات مرحلة التحليل، تحليل .٥
  . الحاجة و المحتوى  -أ 
 . البيئة التعليمية و األهداف -ب 
 . خصائص المتعلمين -ج 
 . جميع ما سبق  - د 



  
 

 

 المالحق  ١٩٤

 :يشير مصطلح تصميم التعليم إلى .٦
  .  التعلمأجل عملية منظمة تنتج تعليماً من   -أ 
 . ميدان من ميادين تقنية التعليم -ب 
 . ياته الخاصة به علم له نظرياته و أدب -ج 
 . جميع ما سبق   - د 
  
 
  :من المصادر المعتمدة في تسلسل األهداف .٧

  . تصنيف جانييه  -أ 
 . ثقافة المجتمع -ب 
 . فلسفة التربية -ج 
 . تاريخ المعرفة  - د 
  
 
إذا كانت المادة الدراسية تتطلب تعلم مفاهيم متساوية األهمية، فإن تسلسل  .٨

  :األهداف يكون
  . عمودياً  -أ 
 . أفقياً -ب 
 . هرمياً -ج 
 .  اً حلزوني  - د 
  
 
  :من وسائل تحليل خصائص المتعلمين .٩

  .  االختبارات التحصيلية  -أ 
 . اختبارات الذكاء -ب 
 .  سجالت المتعلم -ج 
 . جميع ما سبق  - د 
  
  

لتسلسل ) األفقية ، والعمودية ، والمتفرعة ، والحلزونية(تعتمد األشكال  .١٠
  :األهداف على

  .  طبيعة المادة العلمية  -أ 
 . خصائص المتعلمين -ب 
 . بوية نتائج البحوث التر -ج 
  . تصنيف ديل  - د 



  
 

 

 المالحق  ١٩٥

 :يشير مفهوم النماذج في تصميم التعليم إلى اإلجراءات المنظمة التي .١١
  . يعبر عنها بخطوات مكتوبة أو ممثلة بصرياً  -أ 
 . توضح مفهوم تصميم التعليم و مكوناته -ب 
 .  توضح مراحل وعمليات التصميم التعليمي -ج 
 .  جميع ما سبق  - د 
  
 

  :يدة علىيعتمد إعداد اإلستراتيجية التعليمية الج .١٢
  . كل مخرجات مرحلة التحليل  -أ 
 .  بعض مخرجات مرحلة التحليل -ب 
 . كفاءة المصمم التعليمي -ج 
  .  كفاءة المعلم  - د 
  
 

  :تسلسل األهداف حلزونياً في تعلم مفاهيم تتطلب دراسة مفاهيم .١٣
 . الحقة  -أ 
 . سابقة -ب 
 . حالية -ج 
 . جميع ما سبق  - د 

 
 

، تسمى هذه العبارة )ن إلى عوامله األولية ذهنياً في دقيقتي١٢٥تحليل الرقم (  .١٤
  :هدفاًً

  . وجدانياً  -أ 
 . مهارياً -ب 
 . معرفياً -ج 
 . سلوكياً  - د 
  
 

  :يقوم المصمم التعليمي في عملية تحليل المحتوى بـ .١٥
  . اختيار الخبرات التعليمية التي تحقق األهداف  -أ 
 . تجزئة المحتوى إلى مهام صغيرة تناسب األهداف -ب 
 . تنظيم المحتوى و فق تسلسل األهداف -ج 
  .حتوى و تجزئته و تنظيمه اختيار الم  - د 

 



  
 

 

 المالحق  ١٩٦

  :، تسمى هذه العبارة هدفاً)أن يتعلم الطالب المهارات الحسابية اليدوية (  .١٦
  .  عاماً  -أ 
 . خاصاً -ب 
 .  سلوكياً -ج 
 .  إجرائياً  - د 
  
 

  :الغرض من مرحلة التجريب .١٧
 . تقويم الخطة التعليمية   -أ 
 . تنقيح الخطة التعليمية -ب 
 . التحقق من كفاءة الخطة التعليمية وتنقيحها -ج 
 .جريب الخطة التعليمية قبل االستخدام ت  - د 
  
 

 :يقصد بأسلوب النظم كمنهجية معتمدة في تصميم التعليم .١٨
  . التخطيط المنهجي المنظم الشامل لعناصر نظام ما  -أ 
 . المدخالت و العمليات و المخرجات التي تصمم التعليم -ب 
 .  مراحل تصميم التعليم -ج 
 .  عمليات تصميم التعليم  - د 
  
 

  :عملية تحليل البيئة التعليميةالعناصر التي تشملها  .١٩
 . الميزانية و اإلمكانيات  -أ 
 .  أداء المعلم -ب 
 .  أداء المتعلم -ج 
  . الخطة التعليمية برمتها  - د 
  
  

  :تشمل إجراءات عملية تقويم الخطة التعليمية .٢٠
  . مالحظة سير العملية التعليمية ككل  -أ 
  . استخالص مالحظات المتعلمين -ب 
 . مالحظة سلوك المتعلمين -ج 
 . جميع ما سبق  - د 
  
 



  
 

 

 المالحق  ١٩٧

  :تشمل عمليات مرحلة اإلعداد، إعداد .٢١
  .  اإلمكانيات، و االختبارات، و البيئة التعليمية، و أسلوب التدريس  -أ 
 . أسلوب التدريس، و الوسائل، و اإلمكانيات، و االختبارات -ب 
  . االختبارات، و الوسائل، و أسلوب التدريس، و البيئة التعليمية -ج 
 .ائل، و أسلوب التدريس البيئة التعليمية، و اإلمكانيات، و الوس  - د 
  
 

؛ هي إحدى إجراءات شراء األجهزة، و المواد، و توفير الخدمات الالزمة .٢٢
  :عملية

  .إعداد اإلمكانيات الطبيعية المساندة   -أ 
 . تحليل البيئة التعليمية -ب 
 . تطوير البيئة التعليمية -ج 
 . توفير خدمات التشغيل و الصيانة  - د 
  
 

  :يقصد بموضوعية االختبار .٢٣
 .تبار بآراء و اتجاهات المتعلم عدم تأثر االخ  -أ 
 . قياس االختبار للموضوع المراد قياسه فقط -ب 
 . عدم تأثر االختبار بآراء و اتجاهات المصحح -ج 
 .  قياس االختبار لقدرات المتعلم فقط  - د 
  
  

 هو أسلوب التدريس الذي يقدم الخبرات المتنوعة لمجموعة من المتعلمين .٢٤
  :أسلوب

  . التفاعل  -أ 
 .  العرض -ب 
 .ستقلة الدراسات الم -ج 
 .  جميع ما سبق  - د 
  
 

  :تنظم األهداف في المادة العلمية التي تحتوي مفاهيم أفقية وعمودية .٢٥
 . على مستويات متعددة  -أ 
 . على مستوى واحد -ب 
 . بشكل متفرع -ج 
 . بشكل حلزوني  - د 



  
 

 

 المالحق  ١٩٨

  :تكمن أهمية تجريب الخطة التعليمية على مجموعة صغيرة في .٢٦
  . التعرف على المشكالت الدقيقة  -أ 
  . يح السابق تقرير فاعلية التنق -ب 
 . تقرير التطبيق في مكان االستخدام -ج 
  . جميع ما سبق  - د 
  
 

  : الذيالدراسات الحرة المستقلة هو األسلوبأسلوب  .٢٧
  .  يشترك فيه المتعلم مع زمالئه  -أ 
 . يعتمد على المعلم لوحده -ب 
 . يعتمد فيه المتعلم على ذاته -ج 
 .  جميع ما سبق  - د 
  
 

 :التواصل هو السمة المميزة للعمليات في مرحلة .٢٨
  . التحليل   -أ 
 . اإلعداد -ب 
 . التقويم -ج 
  . أ و ب  - د 
  
 

  :تعتمد عملية إعداد أدوات التقويم بشكل مباشر على .٢٩
  .  مخرجات مرحلة التحليل  -أ 
 .  عملية تحليل المحتوى -ب 
 . عملية تحليل األهداف -ج 
 .  تحليل األهداف و المحتوى  - د 
  
 

  :يقصد بشمولية االختبار ؛ شموله .٣٠
 . لجميع األهداف المراد قياسها  -أ 
 .متعلمين لجميع ال -ب 
 .  لكل المادة الدراسية -ج 
 . ألسئلة مقالية و موضوعية  - د 
  
 



  
 

 

 المالحق  ١٩٩

  :تشمل عمليات مرحلة التقويم .٣١
  .  قياس تحصيل المتعلم  -أ 
 . تقويم الخطة التعليمية -ب 
 .    تطوير الخطة التعليمية -ج 
  . أ و ب   - د 
  
 

  :يقصد بصدق االختبار قدرته على قياس .٣٢
 .  معلومات المتعلم و مهارته  -أ 
 .جلها األهداف التي وضع من أ -ب 
 .  صدق إجابات المتعلم -ج 
 . المحتوى الذي وضع من أجله  - د 
  
 

  :من أشهر تصنيفات الوسائل التعليمية؛ تصنيف .٣٣
  .  جانييه  -أ 
 . بلوم -ب 
 .  ديل -ج 
 . كراثوول  - د 
  
 

  :تشمل عمليات مرحلة التجريب و التنقيح ؛ التجريب .٣٤
  .ي اإلفراد  -أ 
 . مع مجموعة صغيرة -ب 
 . في مكان االستخدام -ج 
 .  جميع ما سبق  - د 
  
 

  :يات مرحلة التجريب بشكلتنفذ عمل .٣٥
  .  خطي  -أ 
 . متفرع -ب 
 . متواصل -ج 
 . متداخل  - د 
  
 



  
 

 

 المالحق  ٢٠٠

  :تكمن أهمية عملية تحليل خصائص المتعلمين في .٣٦
  . تهيئة أفضل الخبرات التي تساعد المتعلم على النمو  -أ 
 . المتعلمين تفسير بعض أنماط سلوك -ب 
 . اختيار أنسب االستراتيجيات التعليمية -ج 
 . جميع ما سبق  - د 
  
 

 :خدمة في عملية تقويم الخطة التعليميةأهم األدوات المست .٣٧
  .االختبارات  -أ 
  .ت االستبيانا -ب 
 . السجالت -ج 
 . جميع ما سبق  - د 
  
 

  :عند إعداد الوسائل التعليمية البد من مراعاة .٣٨
  .  األهداف التعليمية  -أ 
 . خصائص المتعلمين -ب 
 . محتوى الوسيلة -ج 
 . جميع ما سبق  - د 
  
 

تجريب على عند تجريب الخطة التعليمية في مكان االستخدام؛ يكون ال .٣٩
  :مجموعة

 . تمثل الطالب  -أ 
 . طالب واقعية -ب 
 . تحاكي الواقع -ج 
 . تجريبية  - د 
  
 

 أساليب التدريس أو بعضها أو كلها في مرحلة االستخدام أحديعتمد تطبيق  .٤٠
  :على

  . مخرجات مرحلة اإلعداد  -أ 
 . الموقف التعليمي -ب 
 .  مهارات المعلم -ج 
  . جميع ما سبق  - د 



  
 

 

 المالحق  ٢٠١

  :يقصد بثبات االختبار .٤١
 .  تكرار تطبيقه استقرار نتائجه مع  -أ 
 . عدم تناقض محتواه -ب 
 . عدم تناقض نتائجه -ج 
 .  استقرار محتواه مع تكرار تطبيقه  - د 
  
  

  :ينبغي عند استخدام أسلوب الدراسات الحرة المستقلة .٤٢
 .  تنمية القدرات الشخصية للمتعلم  -أ 
  .  المشاركة االيجابية من قبل المتعلم -ب 
  . اإلعداد المنهجي المنظم للمادة -ج 
 .  جميع ما سبق  - د 
  
 

  :يقاس تحصيل المتعلم باختبارات .٤٣
 .  محكية  -أ 
 .  بعدية -ب 
 . قبلية -ج 
 .  الذكاء  - د 

 
 

  :تكمن أهمية التجريب اإلفرادي للخطة التعليمية في .٤٤
  .  االستفادة من آراء المختصين  -أ 
 . التعرف على المشكالت الجوهرية -ب 
 . أسبقية التنقيح على التجريب -ج 
 .  أسبقية التجريب على التنقيح  - د 
  
 

  :ة المميزة للعمليات في مرحلةالتداخل هو السم .٤٥
  .  االستخدام  -أ 
 .  اإلعداد -ب 
 .  التقويم -ج 
  . التجريب  - د 

  
 



  
 

 

 المالحق  ٢٠٢

  : ينبغياستخدام أسلوب التفاعل في المجموعات الصغيرةعند  .٤٦
  .  تنويع الخبرات في المجموعة  -أ 
  . تقرير جوانب األهداف الوجدانية -ب 
 . تفاعل الطالب مع المعلم -ج 
 . جميع ما سبق  - د 
  
  

  : أثناء مرحلة مالحظة سلوك المتعلم تتم .٤٧
  . التقويم  -أ 
  . التجريب -ب 
  . االستخدام و التقويم -ج 
 .  التجريب و االستخدام  - د 
  
 

  :يفترض أن تتوافر في المعلم عند استخدام أسلوب العرض مهارات .٤٨
 . االتصال الشخصي  -أ 
 .  االتصال الجماعي -ب 
 . التوجيه و اإلرشاد -ج 
 . جميع ما سبق  - د 
  
 

  :لصياغة الهدف سلوكياً البد من .٤٩
 .و المحتوى تحليل األهداف   -أ 
 . تصنيف األهداف إلى مجاالتها -ب 
 .األداء و مستواه و ظروف التعلم تحديد  -ج 
 .  كتابته بشكٍل إجرائي  - د 
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

 

 المالحق  ٢٠٣

  :ورقة اإلجابة: ثالثاً
  
  

  
  

  السؤال  البدائـــــــــل  البدائـــــــــل
  د  ج  ب  أ

  السؤال
  د  ج  ب  أ

١      ٢٦      
٢      ٢٧      
٣      ٢٨      
٤      ٢٩      
٥      ٣٠      
٦      ٣١      
٧      ٣٢      
٨      ٣٣      
٩      ٣٤      

١٠      ٣٥      
١١      ٣٦      
١٢      ٣٧      
١٣      ٣٨      
١٤      ٣٩      
١٥      ٤٠      
١٦      ٤١      
١٧      ٤٢      
١٨      ٤٣      
١٩      ٤٤      
٢٠      ٤٥      
٢١      ٤٦      
٢٢      ٤٧      
٢٣      ٤٨      
٢٤      ٤٩      
٢٥       



  
 

 

 المالحق  ٢٠٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٨ملحق رقم 
  ين المحكمقائمة

  
  
  
  
  
  
  

  



  
 

 

 المالحق  ٢٠٥

  بيان بأسماء السادة المحكمين
  

  مكان العمل  مهنةال  االسم  م

  كلية المعلمين  أستاذ مشارك  عبد الرحمن كدوك   ١

 كلية المعلمين  أستاذ مشارك  محمود شبيب   ٢

  كلية المعلمين  أستاذ مساعد  صفوت عبد الحليم   ٣

 كلية المعلمين  أستاذ مساعد  حسين عبيد   ٤

 لية المعلمينك  أستاذ مساعد  زاهي سعيد   ٥

 كلية المعلمين  أستاذ مساعد  مجدي اسماعيل   ٦

 كلية المعلمين  أستاذ مساعد  وليد المصري   ٧

 كلية المعلمين  أستاذ مساعد  محمود الجزار   ٨

 كلية المعلمين  أستاذ مساعد  عبد اهللا الفالح   ٩

 كلية المعلمين  محاضر  محمد ابراهيم   ١٠

 كلية المعلمين  محاضر  عبد الرحمن الدليقان   ١١

  الكلية التقنية  محاضر  وليد البطاح   ١٢

  مركز الحاسب والمعلومات  مصمم  عصام العقيل   ١٣

  مركز التقنيات التربوية  مصمم  عبد العزيز الباهلي   ١٤

  مركز التقنيات التربوية  مصمم  عبد السالم الرميح   ١٥

  مركز التقنيات التربوية  مشرف حاسب  عبد الحميد الدهالوي   ١٦

  متوسطة عثمان بن عفان  در تعلمأمين مصا  عبد اهللا النصيان   ١٧

  متوسطة الشنانة  أمين مصادر تعلم  محمد السلومي   ١٨

 

  



  
 

 

 المالحق  ٢٠٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٩ملحق رقم 
  البرنامج الحاسوبي المقترح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

 

 المالحق  ٢٠٧

  


