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 الصور التعلٌمٌة إنتاجاثر استخدام برامج الوسائط المتعددة فً فعالٌة تدرٌس 

 د.دمحم آدم أحمد السٌد                                  

 ملخص البحث:                            

الصور التعلٌمٌة  إنتاجإلى معرفة فعالٌة استخدام برامج الوسائط المتعددة ودورها فً تدرٌس  ٌهدؾ هذا البحث

 . ولد سعى البحث لإلجابة عن األسئلة التالٌة:

ما أثر استخدام برمجٌات الحاسب اآللً ذات الوسائط المتعددة فً زٌادة تحصٌل الطالب لمادة إنتاج  -4

 الصور التعلٌمٌة؟

ذات الوسائط المتعددة  فً إكساب الطالب مهارات استخدام أجهزة إنتاج الصور ما أثر البرمجٌات  -2

 التعلٌمٌة؟

فً إنتاج  اإلتمانما أثر استخدام برمجٌات الحاسب اآللً ذات الوسائط المتعددة فً تحمٌك درجة  -3

 الصور التعلٌمٌة؟

الولت الالزم لتدرٌس هل استخدام برمجٌات الحاسب اآللً ذات الوسائط المتعددة تساعد على توفٌر  -4

 بشمٌه النظري والعلمً؟ممرر المادة 

لإلجابة عن أسئلة البحث هذه ، لام الباحثان بتصمٌم برمجٌة ذات وسائط متعددة لمادة " إنتاج الصور 

 Hand9.Power point Free.   Photoshop9.word التعلٌمٌة  " مستخدمٌن عدد من البرامج مثل :

 تجرٌبً للممارنة بٌن نتائج الطالب ، ولد توصل الباحثان إلى أن النتائج التالٌة:المنهج ال استخدامولد تم 

 أن استخدام البرمجٌات ذات الوسائط المتعددة على زٌادة تحصٌل الطالب المعرفً .-4

ٌؤدي إلى إكساب الطالب مهارات استخدام  المتعددةذات الوسائط  اآللًبرمجٌات الحاسب  استخدامأن  -2

 أجهزة إنتاج الصور التعلٌمٌة بدرجة عالٌة.

فً إنتاج الصور التعلٌمٌة   اإلتمانٌؤدي إلى تحمٌك درجة  المتعددةأن استخدام البرمجٌات ذات الوسائط  -3

 . كما ٌعمل على توفٌر الولت الالزم لتدرٌس الممرر بشمٌه النظري والعلمً.

 نتائج هذه الدراسة فمد خرجت بعدد من التوصٌات والممترحات نذكر منها: بناء على

ضرورة االستعانة بالبرمجٌات التعلٌمٌة ذات الوسائط المتعددة فً التعلٌم للمجموعات الكبٌرة والتعلٌم 

 الفردي والرمزي. 

 ممدمة : 

المتعلم فً جوهر العملٌة  التربوي الفعال هو الذي ٌضع األداء أنأكدت البحوث والدراسات التربوٌة 

التربوٌة والتعلٌمٌة ، وذلن بوضعه فً سٌاق تعلٌمً ونسك تربوي ٌسمح له ببناء معارفه الخاصة وتنمٌتها 

علومات المختلفة التً لمً ذلن من خالل تفاعله مع مصادر اتأتوٌتٌح تشكٌل اتجاهاته وتعدٌل سلوكٌاته ، وٌ

على نعدد وسائط المثٌرات ائم على تنوع مصادر المعرفة والمعتمد ٌتٌح لها النظام التعلٌمً والتربوي الم

 الحسٌة.

وفً هذا العصر المتمٌز بالتدفك المعرفً الهائل الذي ساعدته علٌه ثورة علم االتصال التً أحدثتها النظم  

نٌات الحدٌثة نأى عن التطور التكنولوجً إ أخذ بأسباب التماتها ، لم ٌكن االتصال التعلٌمً بمالرلمٌة  وتمنٌ

داخل المؤسسات التعلٌمٌة ، وأصبح الستخدام الحاسب اآللً والبرمجٌات التعلٌمٌة ذات  واستعمالها 

من خصائص وممٌزات كثٌرة جعلت استخداماتها فً  دور  حٌوي هام لمل تحمله الوسائط المتعددة

امها حتما ألن لؽة الوسائط التعلٌمٌة والموالؾ المختلفة   لٌس فمط مثالٌا ولكن صار استخد المجاالت
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المتعددة من خالل الحاسب اآللً  اآلن هً لؽة االتصال لهذا العصر الذي نحٌاه ، وٌمكن تحدٌد المتطلبات 

 التً جعلت استخدام الوسائط المتعددة بالحاسب اآلي فً العملٌة التعلٌمٌة حتمٌة فٌما ٌلً:

 حاجة الكالب إلى إجادة لؽة العصر: -4

 طالب الٌوم فً حاجة ماسة إلى إجادة لؽة االتصال الحدٌثة لمواكبتهم ثورة التمنٌاتلاحٌث إن جمٌع 

الحدٌثة ولتعاملهم مع شبكات االتصاالت العماللة وصوال لبنون المعلومات والمؤسسات التعلٌمٌة المنتشرة 

 فً العالم. 

 ك بٌئة تعلٌمٌة جدٌدة: خل -2

وتجهٌزاتها التمنٌة  الستخدام الوسائط المتعددة تخلك بٌئة إن وجود أجهزة الحاسب اآللً  بمتطلباتها 

 علٌمٌة جدٌدة بدال من البٌئة التعلٌمٌة التملٌدٌة المعتمدة على المعلم والسبورة والممطر.7ت

 تضخم المواد التعلٌمٌة: استٌعاب -3

أوجد حجما هائال من المعلومات ؼً كل مادة نهجو المجلدات الكبٌرة عل  إن التمدم فً العلوم المختلفة

احتوائها. وٌعد الحاسب اآللً ببرمجٌاته ذات الوسائط المتعددة أنسب وسٌلة تستخدم لمواجهة هذا التدفك 

 المعرفً الهائل.

 أن الحاسب اآللً ٌؽنً عن جمٌع الوسائل التعلٌمٌة ، وال تؽنً جمٌعها عنه:  -4

اآللً هو أفضل وسٌلة تعلٌمٌة ظهرت حنً اآلن  ، وذلن ألن برمجٌات \فالحمٌمة أن الجهاز الحاسب ه

ٌمكن عرضها على أي جهاز عرض ، كما ٌمكن  لى كل الوسائط التًالحاسب اآللً البوم تشتمل ع

 .فٌموم بالعرض على شاشات ذات مساحات أكبر  data showتوصٌله بجهاز 

 مٌع أنماط التعلٌم والتدرٌب : صالحٌة االستخدام لج -5

تعتمد معظم نظم التعلٌم الفعال على التفاعل بٌن المتعلم والمعلم أو التفاعل بٌن المتعلمة والوسٌلة التعلٌمٌة 

، وٌمكن التفاعل الجٌد بٌن كل من المعلم والمتعلم والحاسوب سواء كان التعلٌم فردٌا أو ذاتٌا أو تعاونٌا 

ة أو جماعٌا فً مجموعات كبٌرة  ، أو كان التعلٌم مفتوحا أو نظامٌا أو زمرٌا فً مجموعات صؽٌر

 مستمرا . عن لرب أو عن بعد ، للصؽار كان أو للكبار.

كما ٌمكن المول بأن استخدام الوسائط المتعددة عبر الحاسب اآللً فً الصؾ الدراسً لد ٌكون لها مردود  

 تعلم ، وٌمكن تلخٌص نماط استفادة المعلم بالشكل اآلتً :إٌجابً ٌستفٌد منه المعلم كما ٌستفٌد منه الم

ٌتمتع المعلم الذي ٌدرس باستخدام الحاسب اآللً  بالتواصل بٌنه وبٌن أبناء هذا العصر من  -4

الطالب ، بٌنما لد ٌكون المعلم الذي ال ٌجٌد استخدام الحاسب اآللً مفتمدا لألخذ  بتمنٌات العصر 

 لدى طالبه.

 كبٌر من األعباء الروتٌنٌة التً تتطلب صبرا ودلة وذاكرة جٌدة.التخلص  من عدد  -2

صول على المعاونة الدلٌمة والفعالة من كل الوسائط التعلٌمٌة التً ٌعرضها والتً ٌرى المعلم حال -3

 أنها تناسب مع استٌعاب طالبه ولدراتهم.

االجتماعٌة واالنفعالٌة توفٌر ولت كبٌر للمعلم للمٌام بالتعلٌم اإلرشادي والتركٌز على الجوانب  -4

 فً شخصٌة الطالب .

تطوٌر أي ممرر تعلٌمً ، حٌث إن إعداد البرمجٌات التعلٌمٌة ٌكشؾ عن أوجه المصور  -5

 الموجودة بالمنهج الدراسً ، وٌمدم سبل تطوٌره ومضاعفة تأثٌره.

 مشكلة البحث : 
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إلى  –كما سبك المول  –إن األطر النظرٌة لدراسة الحاسب اآللً فً العملٌة التعلٌمٌة تشٌر  -6

 فاعلٌته خاصة وأنه ٌجنح إلى تأكٌد عاملٌن أساسٌٌن :

 أولهما : تفرد التعلٌم أو ذاتٌته فً ظل الفروق الفردٌة للمتعلمٌن .  -7

 و البرنامج التعلٌمً بجهاز الحاسب اآللً.ثانٌهما : التفاعلٌة بٌن المتعلم  -8

 أما مشكلة البحث فتتمثل فً السؤال الرئٌس اآلتً:

ما أثر استخدام البرمجٌات ذات الوسائط المتعدد بالعروض الجماعٌة فً 

 الصور التعلٌمٌة؟ فعالٌة تدرٌس ممرر إنتاج

 البحث : تساؤالت

ما  أثر استخدام البرمجٌات الحاسب اآللً ذات الوسائط المتعددة فً زٌادة تحصٌل الطالب لمادة  -4

 إنتاج الصور التعلٌمٌة؟

الحاسب اآللً ذات الوسائط المتعددة فً إكساب الطالب مهارات ما أثر استخدام برمجٌات  -2

 استخدام أجهزة إنتاج الصور التعلٌمٌة ؟

ما أثر استخدام برمجٌات الحاسب اآللً ذات الوسائط المتعددة فً تحمٌك درجة االتمان فً إتتاج  -3

 الصور التعلٌمٌة ؟

لى توفٌر الولت الالزم لتدرٌس هل استخدام برمجٌات الحاسوب ذات الوسائط المتعددة تساعد ع -4

 ممرر المادة بشمٌه النظري والعلمً ؟

  أهمٌة البحث:

حٌث  –كما تولع أستاذنا د. فتح الباب عبد الحلٌم  –إن لؽة الحاسب اآللً تكاد تكون الٌوم هً اللؽة السائدة 

ٌستخدمها كل الناس فً إنجاز كل مصالح حٌاتهم ،ومعرفة الدور التربوي للحاسب اآللً بوسائطه المتعددة  أمر 

حٌوي لتطوٌر التعلٌم ، هذه المعرفة عً التً تحدد نوع التطور الذي تموم به ، بل تمرر هذه المعرفة وجود 

اء العملٌة التربوٌة ٌنبؽً أن نعٌد النظر فٌه ، وأي الحاجة لتطوٌر أو عدم وجودها ، كما تحدد  أي جزء من أجز

المٌم التربوٌة ، أو أي أصول للتربٌة أو أي طرق التدرٌس تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر تستدعٌها هذه 

 التكنولوجٌا الحدٌثة.

داماتها ومن جمٌع ما سبك ٌتضح لنا أهمٌة هذا البحث الذي ٌستمد أهمٌته من تمنٌة الوسائط المتعددة واستخ

كما تنبع أهمٌة البحث من  أهمٌة استخدام الصور ان المتعلم فً عملٌة التعلم،التعلٌمٌة ودورها الفعال فً إشر

الفوتوؼرافٌة  فً العملٌة التعلٌمٌة . إذ تموم بالنمل األمٌن للوالع الذي ٌؽنً المتعلم عن اللجوء لصورة خٌالٌة لد 

محسوس ، وكذلن دورها الفعال فً إتاحة الولت الالزم للمتعلم للتأمل فً تنأى به عن الوالع الفعلً والحمٌمً ال

مفردات الصورة التعلٌمٌة وتحلٌل عناصرها ، وكذلن دورها فً الشرح ، والتحلٌل باإلضافة إلى جاذبٌتها 

 العالٌة للتعلم .

 أهداف البحث: 

 ٌهدؾ هذا إلى معرفة ما ٌلً :

مٌة ذات الوسائط المتعددة تكون ذات فعالٌة فال تكون الفعالٌة أن العروض الجماعٌة للبرمجٌات التعلٌ -4

 لاصرة على العروض الفردٌة للتعلم الفردي أو التعلم الذاتً.

دور الوسائط المتعددة بالبرامج التعلٌمٌة والعروض الجماعٌة فً التحصٌل المعرفً للطالب المعلمٌن  -2

 فً مجال إنتاج الصور التعلٌمٌة .
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عددة بالبرامج التعلٌمٌة والعروض الجماعٌة فً إكساب الطالب المعلمٌن المهارات دور الوسائط المت -3

 العملٌة إلنتاج الصور التعلٌمٌة.

تسلٌط الضوء على تمنٌة الوسائط المتعددة ودور الصور الفوتوؼرافٌة بها . وكٌفٌة استخدامها فً  -4

 العملٌة التعلٌمٌة.

رجو الباحثان أن تسهم فً تطوٌر العملٌة التعلٌمٌة الخروج من البحث بنتائج وتوصٌات وممترحات ٌ -5

 ودفع والعنا التربوي نحو أفضل.

 فرضٌة البحث:
( بٌن متوسطً درجات طالب المجموعة 0004توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند المستوى )

 التجرٌبٌة وطالب المجموعة الضابطة لصالح طالب المجموعة التجرٌبٌة.

  حدود البحث:

 التمٌد بالمحتوى العلمً الممرر من لبل كلٌة المعلمٌن فً بٌشة ، والمعتمد من  الوزارة.ـــ تم  

 ــــ تم التمٌد بحدود اإلجابة عن األسئلة البحثٌة. 

 هــ.4423/4424ــــ تم تنفٌذ البحث فً الفصل الدراسً الثانً للعام الجامعً 

 مصطلحات البحث :

هً األسطوانة المضؽوطة التً تحمل مجموع الوسائط البصرٌة برمجٌة الوسائط المتعددة:

، والوسائط السمعٌة كالتعلٌك كالنصوص والكتابات والصور الثابتة والصور المتحركة والرسوم بأنواعها 

 الصوتً أو الحوارات  والموسٌمى المصاحبة والمؤثرات .

% فأكثر من درجات 80هو التعلٌم الذي ٌمكن المتعلم من الحصول على درجات تمثل  التعلم لإلتمان:

 اختبارات التحصٌل.

هو االختبار الذي أعده الباحثان لٌمٌسا به تحصٌل الطالب للمحتوى  اختبار التحصٌل المعرفً:

ذات الوسائط  النظري الذي سٌتم تدرٌسه بكلتا الطرٌمتٌن )الطرٌمة التملٌدٌة وطرٌمة عرض البرمجٌة

 المتعددة(.

هو االختبار الذي أعده الباحثان لٌمٌسا ممدار ما اكتسبه الطالب من   مهاري :اختبار التحصٌل ال

 مهارات تحمٌما لألهداؾ السلوكٌة فً الجانب العلمً أو التطبٌمً للمنهج الممرر.

ا بالطرٌمة التملٌدٌة )عن أو العٌنة الضابطة هً المجموعة التً ٌتم التدرٌس له المجموعة الضابطة:

 طرٌك المحاضرة(.

أو العٌنة المختارة هً المجموعة التً ٌتم تدرٌسها المحتوى نفسه عن طرٌك  المجموعة التجرٌبٌة:

 استخدام برمجٌة الوسائط المتعددة.

 اإلطار النظري والدراسات السابمة:

 اإلطار النظري: أوال:

 ماذا ٌعنً بالوسائط المتعددة التعلٌمٌة؟
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 Multiالتً تتكون من ممطعٌن األول  Multimediaالوسائط المتعددة هً مصطلح معرب لكلمة إن كلمة 

وتعنً الوسٌط فجمل الكلمة ٌعنً الوسائط المتعددة ، هذا هو المعنى اللؽوي    Mediaوتعنً متعدد وكلمة 

لتعرٌفات منها تعرٌؾ أما المعنى االصطالحً للوسائط المتعددة التعلٌمٌة فمد ظهرت له العدٌد من ا

جاٌكسً بأنها : وسائط االتصال المتفاعلة التً تبدع وتخزن لنمل اإلرسال واسترجاع النص والرسوم 

البٌانٌة والتوضٌحٌة من خالل وسائل سمعٌة أو وسائل بصرٌة . ولد عرفت المنظمة العربٌة للتربٌة 

بٌن أكثر من وسٌلة واحدة تكمل كل منها األخرى امل والثمافة والعلوم الوسائط المتعددة التعلٌمٌة بأنها : التك

عند العرض أو التدرٌس ومن أمثلة ذلن : المطبوعات ــــ الشرائح ـــ التسجٌالت الصوتٌة ــــ الكمبٌوتر ــــ 

  الشفافٌات بأنواعها.

  الوسائط البصرٌة والمعرفة المرئٌة :

تبارن وتعالى اإلنسان على وجه األرض وهو ممٌز عن سائر المخلولات بنعمة المعرفة . فمد  منذ أن خلك هللا

علم هللا آدم األسماء كلها وأمر المالئكة  أن تسجد له ، ال لمداسة  اإلنسان وال ألنه أفضل من المالئكة ، ولكن 

واالستزادة منها فطرة كامنة فٌه ، ولما  لمٌمة نعمة العمل والمعرفة التً وهبها هللا لإلنسان ، وجعل حب المعرفة

كان البصر هو نافذة العمل فمد لال ربنا تبارن وتعالى فً محكم التنزٌل : "وفً أنفسكم أؼال تبصرون". إذ 

بالرؤٌة نصل إلى المعرفة ، ولد  وضع علماء التربٌة مصطلحات نجدها جدٌرة بالدراسة مثل المعرفة المرئٌة ، 

اإلدران البصري . ولد عرؾ زاهر أحمد المعرفة المرئٌة بأنها المدرة على التعلم من والتفكٌر البصري ، و

تفسٌرا دلٌما  ، أو أنها المدرة على إعداد وتركٌب الرسائل المصورة ، أو لراءة خالل تفسٌر الرسائل المصورة 

ربط عناصرها ، ثم  الصورة ، والممصود بمراءة الصورة هو فن الشفرة الخاصة بالصور المرئٌة لفهمها ثم

المدرة على تحوٌل الصورة المرئٌة إلى رسالة ٌمكن التعبٌر بها  . وٌنصرؾ تفكٌرنا عن الحدٌث عن المراءة 

إلى معلومات مكتوبة ذات أشكال  معٌنة ورمزها معروفة محددة ، على أن األمر ٌختلؾ   بعض الشًء لٌما 

 ة الضوئٌة فإننا نمرأ ما ٌلً:ٌتعلك بالصورة الفوتوؼرافٌة ، فعندما نمرأ الصور

 ـــ معلومات مباشرة موجودة أمامنا فً الصورة.

 ـــ معلومات ؼٌر مباشرة ولكنها تتعلك بمادة الصورة أي موجودة بداخلها،

 ـــ معلومات خارج نطاق الصورة لكنها تحٌط بها.

ً إنتاج البرمجٌات التعلٌمٌة ذات الوسائط حركة فدور الصور الثابتة والمت

     لمتعددة:ا

إن الصور الثابتة والصور المتحركة من أهم الوسائط التعلٌمٌة المستخدمة بالوسائل التعلٌمٌة ، ولد تم تحدٌد فهم 

 هذه الوسائط البصرٌة من خالل ثالثة مستوٌات لسمت على النحو التالً:

األشٌاء وعددها ، وٌمصد به التعرؾ على  Enumerationــــ المستوى األول : مستوى العد والتعرؾ 

 واإلشارة إلٌها فً الصورة وتسمٌتها )إدراكها(.

وٌمصد به المدرة على ؼرو وتصنٌؾ تفاصٌل األشٌاء  Descriptionـــ المستوى الثانً : مستوى الصؾ 

بالصورة ، مبٌنا مالمح أجزائها وصفاتها التً لد تتشابه مع صفات العناصر المماثلة التً لد  رآها لارئ 

 من لبل.الصورة 

 ـــ المستوى الثالث : مستوى التفسٌر 
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عن األحداث وٌصد به دراسة تفاصٌل الصور ، ودراسة مثٌراته المرئٌة ، واستنتاج الحمائك الحمٌمٌة أو الممثلة 

الماضٌة والحاضرة والمستمبلة فٌما ٌتعلك بالناس واألشٌاء واألحداث إذ نتمكن من إٌجاد العاللة بٌن عناصر 

 بطها معا فً مفهوم واحد حٌث نصل إلى إدران أعمك لعناصر الصورة.الصورة فتر

 دور الوسائط المتعددة فً المنهاج المدرسٌة المختلفة:   

( دور الوسائط المتعددة فً المناهج الدراسٌة المختلفة من خالل   Fred Hofestettrsوٌشرح فرد هوفستٌتر)

ممارنة بسٌطة بٌن حصة تملٌدٌة ٌدون لً أثنائها المعلم احداثا وتوارٌخ على السبورة وبٌن معلم آخر ٌعرض 

وهً عبارة عن أرشٌؾ كامل بالفٌدٌو مبوب  CELصورا وأفالما تارٌخٌة من الموسوعة التً أنتجتها شركة 

 the video encyclopedia of the 20th centuryعنوان الموسوعة المصورة للمرن العشرٌن تحت 

فصل مدعم بالنصوص  2338لرصا مدمجا تشمل  42مصورة بالفٌدٌو على  ساعة 83التً تحتوي على 

ن التارٌخٌة وٌستطٌع الطالب عمل ممارنات بٌن الشخصٌات واألحداث والفترات الزمنٌة . فلصالح من نظن أ

 الممارنة تكون ، ومما الٌدع مجاال للشط أن الممارنة فً ؼٌر صالح الحصة التملٌدٌة.

سلسلة من الوسائط المتعددة  لتدرٌس العلوم  Video Discoveryأما فً مواد العلوم فتصدر شركة 

بجد  والتكنولوجٌا ، وتكون البرمجٌات على شكل ألراص مدمجة منها مثال ما ٌحكً لؽزا عن عالم حفرٌات

ملٌون سبة مضت ،  40إلى  65من  عظمة لدٌناصور ٌرجع تارٌخها إلى العصر الطباشٌري أي منذ حوالً

وٌبدأ العالم فً خل لؽز كٌؾ وصلت هذه العظمة إلى المكان الذي وجدها به ومن خالل ذلن ٌرجع للكتب 

لكثٌر والكثٌر من الصور والصور والرسوم التً تجعل الطالب ٌتعرؾ على العدٌد من المعلومات وٌشاهد ا

 ٌمة جدا المتخٌلة.\والمشاهد الك

وبالطبع هنان برمجٌات منتجة لجمٌع العلوم ولجمٌع التخصصات بمستوٌات مختلفة ، وكل هذه البرمجٌات ذات 

الوسائط المتعددة تتطلب العدٌد من المعالجات الجرافٌكٌة للصور الفوتوؼرافٌة التً البد من تحوٌلها عبر تمنٌات 

لحاسوب وملحماته إلى مجموعة من البٌانات الرلمٌة التً تتعامل معها البرامج المتخصصة مثل برنامج ا

Adobe Photoshop  أو برنامجAdobe Image Ready   وتتجمع الوسائط المتعددة من خالل الوسائط .

 .Flashأو برنامج  Power Pointالمتعددة مثل برنامج 

 التعلٌمٌة : تصمٌم برامج الوسائط المتعددة

لبل البدء فً تنفٌذ المشروع برمجٌة الوسائط المتعددة التعلٌمٌة ٌجب أوال أن ٌتم تحدٌد شكل هذا البرنامج 

تنظٌما منطمٌا وخاصة إذا كان هذا المشروع لتصمٌم برمجٌة للوسائط المتعددة فال بد من تحدٌد بطرٌمة منظمة 

األهداؾ التعلٌمٌة أو السلوكٌة  أن تحممها هذه البرمجٌة ، بواسطة أسالٌب وطرق العرض مختلفة ، فهً تشبه 

أن هنان عددا من  Tay Vaughan على حد كبٌر طرٌمة اإلعداد لفٌلم الفٌدٌو التعلٌمً ، وٌذكر )تاي فوؼان ( 

التساؤالت التً ٌجب أن ٌضعها مصمم برمجٌة الوسائط المتعددة لبل البدء فً كتابة برنامج أو كٌؾ تستطٌع 

 تنظٌم البرنامج؟

 ـــ ما جوهر أو خالصة ما ترٌد  أن تمدمه ؟ أي ماهدفن؟

الة ما من رسائل البرمجٌة )النص _ ما عناصر الوسائط المتعددة  التً سوؾ تكون األفضل عند توصٌل رس

 األصوات_...........(؟المكتوب_ الصور الثابتة_ الصور المتحركة_

 المهمة التً تستطٌع بها زٌادة فعالٌة برمجٌتن  ؟ _هل تملن بالفعل الخامات

 مثل أشرطة الفٌدٌو والوثائك ، والصور . وما إلى ذلن.
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 تحسٌن لها جٌة أخرى أو تطوٌر لبرمجٌة أخرى أوة مشتمة من برمـــ هل الفكرة التً تموم على أساسها البرمجٌ

 أم أنها ذات فكرة جدٌدة تستخدم الوسائط المتعددة؟

  ـــ ما ممدار السعة التخزٌنٌة الموجودة لدٌن ؟ وكم تحتاج برمجٌتن من سعة على المرص الصلب؟

برمجٌات  ذات الوسائط المتعددة ـــ  ما األجهزة والتجهٌزات التً سوؾ تكون متاحة لمستخدمً هذه ال

 التعلٌمٌة؟

 ـــ ما برامج إنتاج الوسائط المتعددة المتاحة لدٌن إلنتاج البرمجٌة التعلٌمٌة؟

ـــ هل ٌمكنن إنجاز كل المهام التً ٌتطلبها إنتاج البرمجٌة التعلٌمٌة ذات الوسائط المتعدد وحدن ؟ ومن تحتاجه 

 لٌشارن إنتاج هذه البرمجٌة؟

 نزمع إنتاجها؟ممدار الولت الممترح الذي ٌتم فٌه عرض البرمجٌة التعلٌمٌة ذات الوسائط المتعددة التً ـــ ما 

 بعد إجابتن عن تلن األسئلة ٌمكنن البدء فً كتابة السٌنارٌو.

 ثانٌا : الدراسات السابمة : 

كثٌر من المتخصصٌن فً المجاالت  حمٌمة أن هنان العدٌد من الدراسات والبحوث العلمٌة التً ٌجررٌها

المختبفة التً ترتبط بالوسائط السمعٌة والوسائط البصرٌة ، وتمنٌات الحاسب اآللً ، ثن توظٌؾ تلن التمنٌات 

فً المجاالت التعلٌمٌة والتربوي المختلفة ، وجمٌع هذه الدراسات والبحوث ذات ارتباط بما نموم به فً بحثنا 

نا علٌه من دراسات فإننا نذكر هنا فمط الدراسات التً توضح تفرد الدور الذي نموم هذا و ورؼم كثٌر ما اطلع

به فً البحث عن بمٌة الدراسات األخرى ، وكذلن لنوضح مولع دراستنا من بالً االتجاهات األخرى التً 

 واٌاه المختلفة:تتناول هذا الموضوع من زا

ان : استخدام المؤثرات الخاصة فً تصمٌم وإنتاج صور ( بعنو2004دراسة: دمحم فوزي عبد الحلٌم العطوي )

الوسائط المتعددة للتعلٌم الفردي وفً هذه الدراسة ٌسلن الباحث المنهج الوصفً التحلٌلً ولم ٌسلن المنهج 

التجرٌبً ، ولد عنت دراسته بدور الوسائط المتعددة فً التعلٌم الفردي وتصمٌم برمجٌات الوسائط المتعددة ، 

مامه على الصور الضوئٌة الثابتة والمتحركة ودر المؤثرات الخاصة فٌها ، وكانت نتائج دراسته وركز اهت

ترتكز على أي من المؤثرات الخاصة البصرٌة ٌمكن استخدامها فً إنتاج البرمجٌة التعلٌمٌة ذات الوسائط 

ٌر  كبٌر فً الهٌئة البصرٌة المتعددة لتؤكد لراءة الصورة  وأي  المؤثرات الخاصة البصرٌة  لد تؤدي إلى تؽٌ

 من هذه الصورة أو المتلمً . ولد وضفة الدراسة للصورة التعلٌمٌة مما تسبب شوشرة تؤثر سلبٌا فً المتعلم 

التعلٌمٌة ، كما وضعت تصنٌفا للمؤثرات الخاصة البصرٌة للصور الثابتة  تصنٌفا لكل أجهزة الوسائط المتعددة

 ة أو الٌكترونٌة.والصور المتحركة سواء كانت ضوئٌ

( بعنوان : استخدام تكنولوجٌا الوسائط المتعددة وشبكات الحاسب اآللٌة 2004دراسة مصطفى حسن رضوان )

لتعلم الفٌزٌاء . ولد ركزت هذه الدراسة على أهم طرق استخدام تكنولوجٌا الحاسبات فً تعلٌم الفٌزٌاء . كما 

 د من  النتائج نذكر منها :نالشت مزاٌا هذه الطرق . ولد خرجت الدراسة بعد

ـــ أن استخدام الحاسبات اآللٌة فً تعلٌم الفٌزٌاء ٌمكن الطالب من عمل تصور أفضل واستكشاؾ الظواهر 

فً أنظمة فٌزٌائٌة بالؽة الكبر مثل الشمس والكواكب ، الفٌزٌائٌة ، كما ٌساعد على تحكم الطالب  التخٌلً 

 وجسٌماتها الدلٌمة ، وذلن عن طرٌك استخدام المحاكاة و )النمذ جة(  . وأنظمة بالؽة الدلة والصؽر مثل الذرات

الفوتوؼرافٌة المجهرٌة  ر( بعنوان : التحرٌن الجرافٌكً بالكمبٌوتر للصو2002دراسة : وائل دمحم اخمد عنانً )

حرٌكها تصور ونٌات الكمبٌوتر ) فً معالجات الهدؾ هذه الدراسة إلى استخدام إمكاإلنتاج وسائط تعلٌمٌة . وت

المهارٌة . ولد سلن الدارس المنهج  خاصة المجهرٌة( إلنتاج وسائط تعلٌمٌة تحمك األهداؾ المعرفٌة و
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وفما لحدود بحثه ، ولم ٌتناول جانبا  جٌاوالتجرٌبً فٌما ٌخص تمنٌات إلنتاج الوسائط بالحاسوب فنٌا وتكنول

 تطبٌك العلمً .تجرٌبٌا لمٌاس مدى فعالٌة استخدام هذه الوسائط فً ال

أما اإلطار النظري للدراسة فٌمع فً خمسة فصول ، تناولت أهمٌة أن تكون البرمجٌة متعددة الوسائط ، متعددة 

أٌضا فً أنماط التصمٌم مما ٌعمل على زٌادة سعة كل وسٌط ، ومما ٌزٌد من تفعٌل دور الوسائط الكتعددة فً 

على األسالٌب التكنولوجٌة للصور التعلٌمٌة المجعرٌة ودر  تحمٌك األهداؾ المعرفٌة والمهارٌة ، كما ركزت

 التحرٌن الجرافٌكً الذي هو محور الدراسة. 

استفاد الباحثان من اإلطار النظري لمجموع هذه الدراسات فً بلورة فكرة البحث ، وتحدٌد مشكاته ، 

فادة  من نتائجها وممارنتها ومصطلحاته واالستفادة من التوصٌات التً خرجت بها الدراسة كما ٌمكن االست

بالنتائج التً سوؾ تخرج بها هذه الدراسة . كما الحظ الباحثان أن معظم الدراسات السابمة لد استخدمت المنهج 

الدراسة ، مما كان دافعا للباحثٌن فً أن ٌعدا دراسة الوصفً ولم تستخدم المنهج كما هو مستخدم فً هذه 

 م المنهج التجرٌبً.تطبٌمٌة مٌدانٌة فً مجال باستخدا

 :وتشتمل : إجراءات البحث

 عٌنة البحث: -1
( التً ٌدرس فٌهت إنتاج الصور 2عٌنة البحث تمثلت فً طالب المستوى السابع لمادة إنتاج الوسائل )

هــ بكلٌة المعلمٌن فً  4423/4424الجامعً التعلٌمٌة للفصل الدراسً الثانً للعام الفوتوؼرافٌة 

 العربٌة السعودٌة . حٌث بلػ عددهم مائة طالب. محافظة بٌشة بالمملكة

 ــ أدوات المٌاس بالبحث: 2
 استخدم الباحثان األدوات اآلتٌة للمٌاس: 

سابمة  وهو اختبار ٌمٌس ما لدى الطالب من  معلومات االختبار التحرٌري ) المبلً (:

 ولتحدٌد التباٌن المعرفً بالنسبة للمجموعتٌن.

وهو اختبار ٌمٌس التحصٌل المعرفً للطالب حول المعمل  عدي( : الب االختبار التحرٌري )

 الفوتوؼرافً ، والتركٌب البنائً والكٌمٌائً للخامات الفوتوؼرافٌة ، ومكنونات محالٌل التشؽٌل 
تكوٌن جهاز التكبٌر ونظرٌة عمله . ولد تم عرضه على مجموعة من الكٌمٌائً وتركٌبها و وكذلن 

 ألسام تمنٌات التعلٌم ، والمناهج وطرق التدرٌس و والتربٌة وعلم النفس .المحكمٌن من أساتذة 

خدام أجهزة المعمل الفوتوؼرافً \وهو اختبار ٌمٌس مهارات الطالب عند استح االختبار العلمً:

 إلنتاج الصور الفوتوؼرافٌة.

التعلٌمً ، ومدى لام الباحثان بمرالبة الزمن الذي ٌستؽرله الطالب فً مشاهدة  العرض  المالحظة:

 .تفاعلهم معه

 اإلحصائٌة:  األسالٌب -  3

لتحمك أهداؾ البحث واإلجابة عن تساؤالته واختبار صحة فرضٌاته لان الباحثان باستخدام األسالٌب اإلحصائٌة 

 التالٌة:

 ــ المتوسط الحسابً.

 ــ االنحراؾ المعٌاري .

التحصٌل بٌن متوسطً درجات تحصٌل المجموعتٌن  وذلن لمعرفة مدى داللة فروق t-testــ اختبار )ت( ، 

 التجرٌبٌة والضابطة.
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 ـ منهج البحث:4

والختبار فروض البحث واإلجابة عن تساؤالته وتحمٌك أهدافه استخدم الباحثان المنهج التجرٌبً منهجا للبحث 

 وذلن من خالل : 

 برنامج تعلٌمً ٌتضمن وسائط تعلٌمٌة متعددة . تصمٌم -4

 التجارب على عٌنة من الطالب فً كلٌة المعلمٌن فً بٌشة.إجراء -2

 تحلٌل نتائج تجرٌب البرنامج.-3

 ــ خطوات تطبٌك التجربة: 5

 لام الباحثان بتمسٌم الطالب المسجلٌن لدراسة مادة إنتاج الصور التعلٌمٌة إلى مجموعتٌن. -4

 أجرى الباحثان اختبارا لبلٌا لكلتا المجموعتٌن  -2

معلومات السابمة للطالب ، وبعد التأكد من عدم تباٌن المجموعتٌن وتساوٌهما فً البعد التعرؾ على  -3

المعلومات الخاصة بالمحتوى العلمً الذي سٌتم تدرٌس الممرر المذكور للمجموعة األولى وهً 

وهو أسلوب المحاضرة واستخدام السبورة الطباشٌرٌة لمدة المجموعة الضابطة بالطرٌمة التملٌدٌة ، 

 ابٌع وهً المجموعة أو العٌنة الضابطة.أربعة أس

المجموعة الثانٌة وهً المجموعة التجرٌبٌة ، تم تدرٌس المحتوى نفسه لها عن طرٌك استخدام برنامج  -4

تعلٌمً ٌتضمن وسائط تعلٌمٌة متعددة تشمل كال من النصوص ، الصور الفوتوؼرافٌة الثابتة ، الصور 

 Director – Power Point –Freeاستخدام برمج المتحركة ، صوت ، مؤثرات صوتٌة وبصرٌة ب

Hand -Photoshop   واشتمل هذه البرنامج على مكونات أهمها  : األهداؾ التعلٌمٌة السلوكٌة ــــ

األنشطة التعلٌمٌة ــــ اختبارات تحصٌل المعرفً و المهاري ، ثم تم عرض البرنامج على محكمٌن  

 للتحمك من ثباته وصدله.

 من التدرٌس تم إجراء اختبار بعدي للمجموعتٌن وهو االختبار المبلً نفسه.بعد االنتهاء  -5

 تم تدوٌن نتائج التجربة وتحلٌلها ومنالشتها وتدوٌن التوصٌات والممترحات . -6

 نتائج البحث :

لتم الباحثان برصد نتائج الطالب فً عٌنة المجموعات التجرٌبٌة وعٌنة المجموعة الضابطة بالنسبة 

 المبلً والبعدي وتدوٌن نتائج االختبارات على النحو اآلتً:لالختبارٌن 

 أوال : نتائج االختبار المبلً:

( وموضح بالرسم 4كانت درجات الطالب فً االختبار المبلً كما هو مدون بالجدول رلم )

 ( ، وهً تعطً داللة على :4البٌانً رلم )

تجاوز الثالثٌن درجة ، عدم وجود تباٌن بٌن المجموعتٌن حٌث إن درجات الطالب لم  -4

 م الدرجات ما بٌن الحادٌة عشر درجة والعشرٌن.ظوكانت مع

المعلومات السابمة لدى الطالب ال تشكل كما معرفٌا وال مهارٌا كافٌا الجتٌاز االختبار  -2

البدي مما ٌجعل درجات االختبار البعدي هً المعبرة عن ممدار تحصٌلهم المعرفً 

 ت فً إنتاج الصور الفوتوؼرافٌة .وممدار ما اكتسبوه من مهارا
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 ( ٌوضح درجات طالب مجموعتٌن فً االختبار المبلً:4جدول رلم )

 

عدد طالب المجموعة       400: 0الدرجات من 
 بظة  الضا

عدد طال ب 
 المجموعة التجرٌبٌة

 42 44 40:   0من 

 32 29  20:  44من 

 6 7 30:  24من 

 0 0 400:  34من 

                           

 

 

 

 ( ٌبن درجات الطالب بالمجموعتٌن للضابطة والتجرٌبٌة فً االختبار  المبلً.4الشكل رلم )

 :: درجات االختبار البعدي  ثانٌا

(وموضح بالرسم البٌانً فً 2كانت درجات الطالب فً االختبار البعدي كما هو مدون فً الجدول رلم )     

 (تعطً داللة على :2الشكل )
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للمجموعة  بٌنما  أن عدد  الطالب الحاصلٌن على نصؾ درجة االختبار أو ألل سبعة طالب -4

لبة الحاصلٌن  على الدرجات ، أي أن الط المجموعة التجرٌبٌة كان عددهم أربعة طالب فمط 

 المنخفضة ٌملون عند التدرٌس بعرض برنامج الوسائط المتعددة  ممرنة بالطرٌمة التملٌدٌة .

عددهم أربعون طالبا بالمجموعة الضابطة  84إلى  54أن الطالب الحاصلٌن على درجات ما بٌن   -2

 .  بٌنما كان عدد الطالب فً المجموعة التجرٌبٌة واحدا وثالثٌن طالبا

أي أن الطلبة  400إلى     84أن عدد الطالب الممتازٌن والمتمٌزٌن الحاصلٌن على الدرجات ما بٌن  -3

أصحاب المستوى المتمٌز أو العالً فً المجموعة الضابطة كان عددهم ثالثة طالب فمط ، فً حٌن 

 أن عددهم بالمجموعة التجرٌبٌة كان خمسة عشر طالبا.

 ٌوضح درجات طالب المجموعتٌن فً االختبار البعدي المعرفً    : (2جدول رلم)   

 الدرجات     
 400:  0من 

 عدد طالب المجموعة التجرٌبٌة عدد طالب المجموعة الضابطة

 0          0        30:  0من 

    4          2        40:  34من 

 3          5         50:  44من 

 6          43       60:  54من 

 5          9        70:  64من 

 20 48        80:  74من 

 43 3         90:  84من 

94  :400 
 
 
 

     0 2  

  

 
 ( ٌبٌن درجات طالب المجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة فً االختبار البعدي.2شكل رلم )      
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 ً )المهاري(:ملثالثا : نتائج االختبار الع

( وموضح بالرسم البٌانً فً الشكل 3الطالب فً االختبار العلمً كما هو مدون بالجدول رلم ) كانت درجات

 ( تعطً داللة على أن:3)

جمٌع الطالب فً كلتا المجموعتٌن اكتسبوا مهارات عملٌة بشكل فعال حٌث إن ألل درجة عند الطالب  -4

 درجة. 74كانت أكثر من 

الحاصلٌن على درجات أعلً من تمارب مستوي الطالب فً كلتا المجموعتٌن ، وإن كان عدد الطالب   -2

 درجة  ٌزٌد للٌال ً فً المجموعة التجرٌبٌة عنها فً المجموعة الضابطة . 90

  العملً ) المهاري (ٌوضح درجات طالب المجموعتٌن فً االختبار    : (3جدول رلم)

 الدرجات     
 400:  0من 

 عدد طالب المجموعة التجرٌبٌة عدد طالب المجموعة الضابطة

 0          0        70:  0من 

    7          44        80:  74من 

 47          24        90:  84من 

 26          48       400:  94من 
 

 

 الضابطة والتجرٌبٌة فً االختبار العملً .( ٌبٌن الدرجات  حصل علٌها طالب المجموعتٌن3الشكل )  
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 على ما سبك نستخلص االتً :  بناء

البرمجٌات التعلٌمٌة ذات الوسائط المتعددة  بالعروض الجماعٌة لإلجابة عن سؤال البحث :  ما أثر استخدام 

 ؟للطالب ممارنة بالطرٌمة التملٌدٌة للتدرٌس  فً التحصٌل المعرفً للطالب فً مادة إنتاج الصور التعلٌمٌة 

( التً 4) ( وبالشكل رلم  4تتضح اإلجابة عن سؤال البحث هذا من خالل النتائج المدونة فً الجدول رلم )

المعرفً الذي تحمك حٌث إن الشكل ٌوضح ممدار الكسب فً السلون  وضحها الرسم البٌانً بالشكل نفسه.ٌ

 لطالب المجموعة التجرٌبٌة من خالل المتوسط الحسابً للدرجات بهد تعلمهم عن طرٌك الوسائط المتعددة .

متوسط الدرجات  ( أٌضا أن ممدر الكسب فً السلون المعرفً عن طرٌك4كما ٌتضح من الشكل رلم )

اإلصالح المجموعة التجرٌبٌة التً درست عن طرٌك الوسائط التعلٌمٌة المتعددة، وهذا ٌدل على أن الوسائط 

التعلٌمٌة تعمل على زٌادة فاعلٌة إنتاج الوسائل التعلٌمٌة ، وخاصة فٌما ٌتعلك بإنتاج الصور التعلٌمٌة ، كما أن 

 التعلٌمٌة المتعددة ، وزٌادة  أنواعها . الفعالٌة ٌمكن أن تزٌد عن كرٌك الوسائط

أما عن الكسب المهاري فإن النتائج المتماربة لد وضحت أن البرمجٌة لم تكسب المزٌد من المهارات لدى 

% تمرٌبا ، ولد كانت  30الطالب إال أنها تحمك تمرٌبا النتٌجة نفسها ، ولكن فً مدة زمنٌة كانت ألل بنسبة 

لذي استؽرله الطالب فً التعلٌم هً أداة المٌاس ولد أكدت هذه النتٌجة نتائج المالحظة وحساب الولت ا

 الدراسات السابمة .

ٌوضح ممدار الكسب بالدرجات ، واالنحراؾ المعٌاري، ودرجات  (4جدول رلم )  

 الحرٌة ، ولٌمة )ت( ومستوى الداللة  بٌن طالب المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة.

 عدد المجموعة 
  الطالب

متوسط 
 الدرجات

ممدار 
الكسب 

 بالدرجات

االنحراؾ 
 المعٌاري 

درجات 
 الحرٌة 

مستوى  لٌمة )ت(
 الداللة

دالة عند  35,4 98 54,5    37 89 50 التجرٌبٌة
المستوى 

04,0 
 63,6 52 50 الضابطة

 

 

( ٌبٌن ممدار الكسب بالدرجات من خالل الوسط الحسابً لدرجات كل من المجموعة التجرٌبٌة 4شكل رلم ) 

 والمجموعة الضابطة . 
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مما ٌدل  04,0تعد دالة إحصائٌة عند المستوي    35,4ٌمة ت ( تساوي ل( إن 4كما ٌتضح من الجدول رلم )  

طالب المجموعة التجرٌبٌة ن متوسطً درجات على وجود فروق ذات داللة إحصائٌة فً التحصٌل بٌ

 والضابطة  لصالح طالب المجموعة ، وهذا ٌمودنا إلً لبول فرضٌة البحث .

من طالب المجموعة  اإلتمان( طالب فمط درجة 3فً التعلٌم فمد حمك )  اإلتمانأما بلوغ عن بلوغ درجة   

%  30من طال بالمجموعة التجرٌبٌة أي نسبة  اإلتمان( طالباً درجة  45% ،  بٌنما بلػ )  6الضابطة أي نسبة 

أن التعلٌم باستخدام البرمجٌة ذات الوسائط المتعددة لد حممت كسبا فً التعلٌم لدرجة االتمان ٌعادل وهذا ٌعنً   ،

( ، والرسم 5% ، وٌتضح فً الجدول رلم )500خمسة أضعاؾ درجة اإلتمان بالطرٌمة التملٌدٌة أي بنسبة 

 (  .5لم )البٌانً ر

 (5جدول رلم )                                               

 لٌوضح النسبة المئوٌة للكسب فً درجات اإلتمان بالنسبة للمجموعة التجرٌبٌة .

عدد الطالب الذٌن بلؽوا  البٌانات 
 درجة اإلتمان 

النسبة المئوٌة للكسب فً  النسبة المئوٌة
 درجة اإلتمان

 %500 %6 3 المجموعة الضابطة 

 %30 45 المجموعة التجرٌبٌة 

 

 

 

( ٌبٌن النسبة المئوٌة للطلبة الذٌن حمموا درجة اإلتمان لمادة إنتاج الصور التعلٌمٌة لكلتا 5شكل رلم )

 المجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة ، وممدار الكسب بالنسبة المئوٌة .

 توصٌات البحث وممترحاته:

 نتائج الدراسة . توصل الباحثان إلى التوصٌات والممترحات التً ٌمكن تلخٌصها فً النماط اآلتٌة:بناء على 

ضرورة االستعانة بالبرمجٌات التعلٌمٌة ذات الوسائط المتعددة فً التعلٌمً للمجموعات الكبٌرة تماما  -4

 كما ٌستخدم فً التعلٌمً الفردي أو التعلٌمً الذاتً .
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بالدراسات التً توظؾ الصور التعلٌمٌة الثابتة والمتحركة فً البرمجٌات التعلٌمٌة ضرورة العناٌة  -2

 لزٌادة فعالٌة برامج الوسائط المتعددة التعلٌمٌة .

تطٌر برامج إعداد المعلمٌن فً الكلٌات والجامعات على األسالٌب والتمنٌات التعلٌمٌة الحدٌثة ،  -3

 وخاصة تمنٌة الوسائط التعلٌمٌة المتعددة.

 العمل على تدرٌب المعلمٌن فً المٌدان على كٌفٌة إنتاج البرمجٌات التعلٌمٌة ، واستخدامها فً التعلٌم. -4

العمل على إنشاء مركز إنتاج البرمجٌات  وبرامج تعلٌمٌة باللؽة العربٌة بحٌث ٌشترن فً إعدادها  -5

الخبرات العربٌة  المعلمٌن باإلضافة  إلى المتخصصٌن فً الحاسب اآللً ، وٌمكن أن تتضافر كل

 إلنجاح هذا المشروع.

العمل على نشر الحاسبات اآللٌة واألجهزة والمعدات والبرامج التً تساعد على إنتاج البرمجٌات ذات  -6

 الوسائط المتعددة بمؤسساتنا التعلٌمٌة .

رنة عمل دراسة لمعرفة فعالٌة برامج الوسائط المتعددة فً تدرٌس بعض المواد فً التعلٌم العام ومما -7

 نتائجها بنتائج هذه الدراسة .

عمل دراسة لحصر االحتٌاجات التدرٌبٌة للمعلمٌن فً التعلٌم العام فً مجال البرمجٌات والوسائط  -8

 المتعددة.

 مراجع البحث:

 المراجع العربٌة:

إبراهٌم عبد الوكٌل الفار ن تربوٌات الحاسوب وتحدٌات المرن الحادي والعشرٌن . دار الفكر العربً  -4

 .4988الماهرة ، . 

زاهر أحمد : تكنولوجٌا التعلٌم ، تصمٌم وإنتاج الوسائل التعلٌمٌة ، الجزء الثانً ، المكتبة األكادٌمٌة  -2

،4997. 

 هــ .4424فً التعلٌم ، فً مكتبة الشمري عبد هللا عبد العزٌز الموسى : استخدام الحاسب اآللً  -3

 .4995ٌم ، عالم الكتب ، الماهرة فتح الباب عبد الحلٌم سٌد : الكمبٌوتر فً التعل -4

إدارة التمنٌات  –المنظمة العربٌة للتربٌة والثمافة والعلوم : لائمة مصطلحات تكنولوجٌا التربٌة  -5

 .  4994ترجمة حسٌن حمدي الطوبجً  –التربوٌة 

مج . دمحم دسولً موسى : تصمٌم وإنتاج الصور الفوتوؼرافٌة للوسائط التعلٌمٌة فً نظام التعلٌم المبر -6

 .2004جامعة حلوان و  –رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة 

د.دمحم عطٌه خمٌس : مستوٌات لراءة الصور والعوامل المؤثرة فٌها . مجلة تكنولوجٌا التعلٌم فصل  -7

 عدد خاص عن المؤتمر العلمً السنوي الثانً للجمعٌة المصرٌة لتكنولوجٌا التعلٌم. – 4993الربٌع 

طوي :  استخدام المؤثرات الخاصة  فً تصمٌم إنتاج صور الوسائط مجمد فوزي عبد الحمٌد الع -8

 .2004المتعددة للتعلٌم الفردي ، رسالة ماجستٌر ) ؼٌر منشورة ( جامعة حلوان . 

مصطفى حسن رضوان : استخدام تكنولوجٌا الوسائط المتعددة ، وشبكات الحاسبات اآللٌة فً تعلٌم  -9

( . مولع جامعة المرة على شبكة 2004اهرة فرع الفٌوم )جامعة الم –الفٌزٌاء . كلٌة الهندسة 

 االنترنت .

وائل دمحم أحمد عنانً : التحرٌن الجرافٌكً بالكمبٌوتر للصور الفوتوؼرافٌة المجهرٌة  إلنتاج وسائط  -40

 .2002تعلٌمٌة . رسالة ماجٌستر ) ؼٌر منشورة( جامعة حلوان .

 المرجع األجنبٌة:

11- Akira Kasai & Russell  Sparkman  : Essential of Digital Photography The 

Comprehensive Gide to Genital Imaging with Photoshop . 
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12- Dine , M  ., Gagesk : Multimedia For Learning ( Development – Application – 

Evaluation ) , Educational Technology Publication , Englewood cliffs .USA. 1993. 

13 -Fred T Hofestettr  : Multimedia literacy Mc GRAW – Hill – New York 1999) 

14- Tay Vaughan : Multimedia Making it work . 3rdes Osbrne McGraw J , California . 

1996 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحمات البحث  

 (  4ملحك رلم ) 

 ( البعدي/   المبلًاالختبار )

 المستوى السابع   بكلٌة  المعلمٌن  فً بٌشة لطالب

 التعلٌمٌة   الفوتوؼرافٌةالصور   أنتاجفً ممرر 

 :  األولالسؤال 

  هً  اإلظهاروظٌفة محلول   -4

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

  اإلظهارٌدخل فً تركٌب  محلول    اآلتٌةاى من المواد -2

 الجلٌسٌنالصودٌوم ،ثٌو سلفات الصودٌوم ، لمٌتكلورٌد الصودٌوم ، الهٌدروكٌنون ، برومٌد البوتاسٌوم ،

 ،بنزوات الصودٌوم ، حمض الهٌروكلورٌن المخفؾ  ، ٌودٌد الفضة ، كربونات الصودٌوم 

 

 :  الثانًالسؤال 

 هًول التثبٌت وظٌفة مح-4

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

  اآلتٌةعالمة خطأ على العبارات  أوضع عالمة صح  -2
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 الحساس فانه ٌتأكسد                  )    (عند سموط الضوء على السطح -أ

 من العناصر  المؤثرة  اإلظهاردرجة حرارة محلول  -ب

 )      (                                                        تفاعلهفً سرعة  

 ٌمر الورق الحساس بنفس مراحل المعالجة الكٌمٌائٌة  –ج 

 (     للفٌلم الحساس                                                            ) 

 

 

 السؤال الثالث : 

 بالرسم كال من   إجابتناشرح موضحا 

 

 تركٌب جهاز التكبٌر ،ونظرٌة عملة او تشؽٌله  -4

  واألسود األبٌضالسالب    الفوتوؼرافًللفٌلم  البنائًالتركٌب  -2

 

 السؤال الرابع :  

 لم ٌبالف  الحساسة  الطبمة فًما  اسم المادة الحساسة للضوء المستخدمة   -4

 الفوتوؼرافً ؟

 عرؾ كل من :   -2

 الصور االٌجابٌة      -الصور السلبٌة   -الصور الكامنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحك البحث :

 ( 1ملحك رلم )

( لطالب المستوي السابع بكلٌة المعلمٌن فً بٌشة فً ممرر إنتاج المبلً / البعدي )االختبار

 الصور الفوتوغرافٌة التعلٌمٌة
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال األول :

وظٌفة محلول االظهار  -4

 .........................................................................................هً:

 من المواد التالٌة ٌدخل فً تركٌب محلول االظهار : أي -2

لفٌت الصودٌوم ، ثٌوسلفات  كلورٌد الصودٌوم ، الهٌدروكٌنون ، برومٌد البوتاسٌوم ،

وم ، حمض الهٌدروكلورٌن المخفؾ ، ٌودٌد البوتاسٌوم ، الجلٌسٌن ، بنزوات الصودٌ

 الفضة ، كربونات الصودٌوم .

 السؤال الثانً :

 وظٌفة محلول التثبٌت هً ............................................................ -4

 ضع عالمة صح أو عالمة خطأ اما العبارات التالٌة :  -2

 سد                      )    (عند سموط الضوء على السطح الحساس فاإنه ٌتأك - أ

 درجة حرارة محلول اإلظهار من العناصر المؤثرة فً سرعة تفاعله.   )    ( - ب

 بمر الورق الحساس بنفس مراحل المعالجة الكٌمٌائٌة للفٌلم الحساس.    )    ( -ج

 السؤال الثالث:

 اشرح موضحا إجابتن بالرسم كال من :

 عمله أو تشؽٌله.تركٌب جهاز التكبٌر ، ونظرٌة  -4

 التركٌب البنائً للفٌلم الفوتوؼرافً السالب األبٌض واألسود . -2

 السؤال الرابع:

 ما اسم المادة الحساسة للضوء المستخدمة فً الطبمة الحساسة بالفٌلم الفوتوؼرافً؟ -4

 عرؾ كل من : -2

 الصورة اإلٌجابٌة. –الصورة السلبٌة  –الصورة الكامنة 

 (2ملحك رلم )                             

 السٌنارٌو المبدئً للبرمجة التعلٌمٌة 
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 (2ملحك رلم )

 الباحثان  وتم استخدامها   فى التدرٌس   أعدها التًالتعلٌمٌة  للبرمجٌةالسٌنارٌو المبد ئى 

  : التجرٌبٌةلطالب  المجموعة   

 الصوت المصاحب  محتوٌات اللمطة  م

 لراءه  بسم ميحرلا نمحرلا هللا  1

 تمنٌات المعمل الفوتو غرافى والمعالجة الكٌمٌائٌة  2
 للخامات الفوتوغرافٌة 

The darkroomTechniqe  

 لراءه 

 النظرٌه الفوتوغرافٌه   3

The photographic Theory  
 لراءه 

 The film Structureتركٌب الفٌلم الحساس    4

 اضافة  رسوم  متحركة 

شرح لمكونات الفٌلم  عبر طبمات  
 تكوٌنة مع تحرٌن  الرسم  

شرح لهالٌدات الفضة  وتعلٌل  هالٌدات  الفضة المستخدمة  فى  الخامات الفوتوغرافٌة  5
 استبعاد  فلورٌد وٌودٌد  الفضة 

فائدة الطبمة المانعة للهالة الضوئٌه  الموجودة  بالفٌلم   6
 الفوتوغرافى 

 لمسار  الشعاع الضوئً  اضافةرسم توضٌحى

شرح لمسار الشعاع  ولدور 
 الطبمة  المذكوره 

تاثٌر  الطاله الضوئٌة  فى الطبمة  الحساسه )التعرٌض الضوئً  7
) 

اضافة فٌلم رسوم  متحركة ٌوضح  المعادله الكٌمٌائٌة  
 للتعرٌض الضوئً 

 لراءة

 مراحل  انتاج الصورة  الفوتوغرافٌة  8
 انتاج الصور  السلبٌه 

 لراء ة 

ملراحل انتاج السلبٌة  اضافة فٌلم بالرسوم المتحركه  ٌوضح  9
وضعا على مفرش  جسمٌن  احداهما ابٌض واالخر اسود 

 رمادى  ٌتم تصوٌرهما  بالة تصوٌر  فوتوغرافٌة 

شرح لالثر الكٌمٌائى  للطالة  
الضؤئٌه  فى السطح الحساس  

 مصاحب للرسم 

 اثر التعرٌض الضوئى  11
مٌالد الصوره الكامنه  فتظهر فى الرسموم المتحركة والمناطك 
 غٌر المتاٌنة من طبمة  هالٌدات  الفضة الحساسة للضو ء

 االستعانة بلوحة توضٌحٌة 

شرح لنظرٌه مصائد االلٌكترونات 
لمٌالد الصوره  الكامنة  بالعجٌنه 

 الفوتوغرافٌة 

 لراءة   التعرٌف تعرٌف الصوره الكامنة 11

 لراءة  Develloping  ظهاراال -1    راحل المعالجة الكٌمٌائٌةم 12

 وظٌفة محلول االظهار  13
تحوٌل هالٌدات الفضة  المتاٌنه  الى فضة معدنٌة  

 سوداءاستعانه بلوحه  رسم توضٌحى 
 

 شرح مع حركة االسهم على الرسم 

 متابعة الشرح   تابع دور محلول االظهار  14

 لراءة  Fixingالتثبٌت  15

ى المعادلة وظٌفة محلول التثبٌت   والٌة عملٌة التثبٌت تظهر ف 16
 الكٌمٌائٌة  

 شرح المعادلة بالصوت 

الغسٌل للحصول على الصورة السلبٌة التى  تظهر انها صوره  17
 عكس االصل فى درجاتها اللونٌة ) الرمادٌه (

 لراءة

 لراءة  الحصول على الصورة االٌجابٌة  18

 لراءة  التعرٌض الضوئً للورق الحساس 19
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 جهاز التكبٌر عرض مجموعة من الصور  21
 لجهاز التكبٌر , واجزائٌة الداخلٌة  الفوتوغرافٌة

 شرح شفوى  مصاحب للصور 

طرٌمة تشغٌل جهاز التكبٌر  عرض فٌلم فٌدٌو عن طرٌك   21
 جهاز التكبٌر 

 الصوت المصاحب للفٌلم 

 لراءة   الكٌمٌائٌة للورق الحساس  مراحل المعالجة الكٌمٌائٌة المعالجة 22

 شرح شفوى  الورق الحساس  إظهار 23

 شرح شفوى للتثبٌت تثبٌت الورق الحساس  24

 شرح مصاحب للصورة  مواد مختزلة , مٌتول  هٌدرو كٌنون    اإلظهارمكونات محلول  25

 شرح مصاحب للصورة  مواد حافظة سلفٌت  صودٌوم  او سلفٌت  بوتاسٌم    26

 شرح مصاحب للصورة  مواد منشطة  كربونات صودٌوم  اوكربونات بوتاسٌوم  27

 شرح مصاحب للصورة م ومواد  مثبطة  برومٌد البوتاسٌ 28

 لراءة  مكونات محلول التثبٌت  29

 م اوبوتاسٌوم والصودٌ ثٌو سلفات الصودٌوم+  سلفات 31
 صورة فوتوغرافٌة للمكونات 

 شرح مصاحب للصورة 
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Efficiency Of Using  Multimedia' s programs in teaching 

producing of  instructional images              

By:                                             

Dr. Mohamed Adam Ahmed & dr.Atef Moteay 

 The main purpose of this study is to find the role s of 

computer multi media program's of teaching of 

production instructional images, the researchers used 

experimental approach to give answer to the research 

questions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


