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 مقدمة
عنها؛ وذلك لما له من  ال يمكن االستغناء حتمية   ضرورة  والتدريب في التعليم بكل أشكاله  الحاسوبلقد أصبح استخدام 

ي والسير ف ة التفاعل بين المتعلم والبرنامجاألخرى؛ كإمكاني ال توفرها الوسائل التعليميةالحديث في التعليم  مزايا عديدة  
متنوعة من خالل استخدام وسائط  وفقا  للخطو الذاتي للمتعلم، وكذلك محاكاة الواقع وتوفير خبرات حسية البرنامج

ن التقدم العلمي والتقني الذي يشهده و  مرن ومتكاملة في برنامج واحد _ متعددة _ كالصوت والصور الثابتة والمتحركة ا 
وب يمية التربوية في مجال دورها في تنمية السلوك المرغالعصر الحديث له انعكاساته في إبراز دور المؤسسات التعل

ها عنصر يتوفر فيذات برمجيات خاصة محوسبة للمتعلم، ومن هنا جاء التفكير في بناء وتصميم برامج تعليمية 
يرتفع فالمنشودة  تحقيق األهداف التربويةلثرائية وا   للمتعلم برامج أساسيةللمعلم و إذ يتاح  ،التخطيط وفق األسس المطلوبة

ستوى التحصيل رتقاء بمبذلك اإل محققين التفكير الناقد خاصة  و  ومنها قدرات التفكير عامة   ،بذلك مستوى هذه القدرات
خدامات تحدى أهم وأنجح اسإ البرمجيات التعليمية المحوسبةتعد حيث  الدراسي عن طريق إثارة مستويات التفكير

 عن طريق أشملبصورة أوسع و  علم المفاهيم المختلفة والمتنوعةالتي تساعد على تعليم وتو  ،لي في التعليمالحاسب اآل
، متقدمةفي تعليم المفاهيم ال عوبة  من المعلمين يجدون ص بالرغم من إن الكثيرو  المهارات المختلفةإجراء العمليات و 

جيات التعليمية البرمفي ظل استخدام  تطور التقنية وخاصة  لكن مع  ،ترتبط بتطبيقات أو تشمل رسوماتالتي  وخاصة  
ية بشكل تى المراحل الدراسوالتمّكن من التعليم في ش ،بواسطة الحاسوب ساعد على تذليل تلك الصعوبات المحوسبة
 متميز.
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 البرمجيات التعليمية المحوسبةمفهوم -1
المحتوى  إلطارات المترابطة بتتابع معين، وفق استراتيجية تعليمية محددة؛ لتقديموا مجموعة من الشاشاتهي    

تنظيم هذه الشاشات وتقديمها باستخدام إحدى لغات  المطلوب، باستخدام مجموعة متكاملة من الوسائط المتعددة، ويتم
نتاجفرص التفاعل بين المتعلمين والبرن مع توفير الحاسوببرمجة   .تلك البرامج امج ؛ وذلك وفقا  لمعايير تصميم وا 

ي مستوى فومجاالتها في عمليتي التعليم والتعلم تنحصر في أن تكون  البرمجيات التعليمية المحوسبةإن استخدامات 
وضا  عن في مستوى أكثر عمقا  وتعقيدا  فتكون ع البرمجيات التعليمية المحوسبةللمعلم ومكمال  ألدواره وقد تكون  مساعد

، لمعلوماتوتكنولوجيا ا البرمجيات التعليمية المحوسبةالمعلم وبديال  عنه في بعض المواقف، ومع تطور تطبيقات 
تعليمية لبرمجيات الالعمليتي التعليم والتعلم وبواسطة  البرمجيات التعليمية المحوسبةوضحت الفوائد والمميزات التي توفرها 

حيث يمكن توجيه عملية التعليم والتعلم من خالل خطوات مبرمجة، وتقديم إجراءات عالجية إذا لزم األمر،  المحوسبة
بل ويمكن أن تحل محل المعلم في بعض المواقف، ففي أجهزة العرض التعليمية التقليدية كالراديو والفيديو ال تتوفر 

لبرمجيات التعليمية ا يستطيع المعلم التروي والصبر لتتبع استجابات كل متعلم، أما إمكانات التفاعل بينها وبين المتعلم وال
باإلضافة  ،سبة لكل فرد وتكرار العرض مرات عديدة دون ككل أو مللافيمكنها عرض المعلومات بالسرعة المن المحوسبة

ي التعليم بشكل مدى التقدم ف مية المحوسبةالبرمجيات التعليذلك ُتمكن المتعلم من االستجابة الفعالة، فعندما تسجل  إلى
فوري ومباشر يحدث الربط الوثيق بين عمليتي التعليم والتعلم والتقويم، وهذا الربط هو أداة في إستراتيجية التعليم المتقن 

 الذي لم يكن باإلمكان تطبيقها في التدريس التقليدي الصفي.
أو رزم تعليمية على شكل حقائب أو مجمعات أو وحدات نسقية هي مجموعة دروس  البرمجيات التعليمية المحوسبةف

نتاجها وحوسبتها لتحقيق أهداف محددة في بيئة حاسوبية افتراضية تعليمية لمتعلمين  أو أنشطة تعليمية يتم تصميمها وا 
رات دراسية ر وهي تلك المواد التعليمية التي يتم تصميمها وبرمجتها  بواسطة الحاسوب لتكون مق ،أو متدربين معينين

من هنا اليمكننا و  ،منطقيا  وهذه البرمجيات تعتمد في إنتاجها على مبدأ تقسيم العمل إلى أطر أو أجزاء صغيرة متتابعة 
ان نغفل تعريف التصميم التعليمي حيث يعد من العلوم الحديثة التي تهتم بموضوع تصميم مناهج وبرامج تعليمية تساعد 

 لمواد,ا مبنية على دراسة ووفق االجراءات التي تتعلق باختيار المادة التعليمية )االدوات, سرعأفضل و أفي التعلم بطريقة 
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-913ص ,1122المناهج( وتحليلها وتنظيمها وتطويرها وتقويمها فهو يعنى بتصميم بيئة التعليم )علون ومنير, البرامج,
921). 

 البرمجيات التعليمية المحوسبةأنواع -2
هي أحد البرامج التطبيقية للحاسب األلي وتستخدم لتدريب مستخدم الحاسب على  التعليمية المحوسبةالبرمجيات مفهوم 

 .أحد العلوم أو توضيح فكرة معينة بالرسوم والصور والبيانات والنصوص والصوت والفيديو
 :كاآلتي البرمجيات التعليمية المحوسبةو ُيمكن عرض أنواع 

 :برمجيات التدريب والمران-2-1
تغطي هذه البرامج مدى واسعا من المواد الدراسية، إذ يمكن أن يستخدم مع المواد المختلفة لتدريب الطالب على التمكن 
من المحتوى الدراسي، حيث يظهر البرنامج في هذا النمط مشكالت أو أسئلة معينة للطالب على الشاشة، وعلى الطالب 

 ،كأسلوب لتعزيز التعليم بصورة فردية وهو ما يعني أن على المعلم أن يختار اإلجابة الصحيحة، ويستخدم هذا النوع
بعد أن يقوم بالتدريس أن يشخص مستوى تعلم طالبه في الموضوع الذي قام بتدريسه، ومن ثم يعين لكل طالب 

 .البرمجيات المناسبة للتدريب والمران من أجل تحسين تعلمه أو تعزيزه
 :لم البديل(برمجيات التدريس الخصوصي )المع-2-2

دليل في حدث كما ي  م معين،وتوضيحات حول مفهو  وتفسيرات وقد تقدم أسئلة ورسوما   تقدم برمجيات هذا النوع شروحا  
كون في ما ي للطالب فيما يشبه الدرس الخصوصي، وغالبا   إال أن المعلم هنا هو الحاسوب الذي يقدم شرحا   ،المعلم

برمجيات التدريس الخصوصي اختبارات قبلية لتحديد مستوى الطالب، ومن ثم البدء به من نقطة مناسبة لهذا المستوى، 
 .حسينهألهمية ذلك في تعزيز تعلم الطالب وت وال تخلو هذه البرمجيات من بعض التدريب والمران بطبيعة الحال، نظرا  

بار البعدي لكل هدف، حيث تعرض عالمة الطالب على الشاشة بعد االختبار، ختوتنتهي دروس هذه البرمجيات باإل
 .مع مقترحات بتدريبات أو دراسات إضافية إذا لزم األمر

 :برمجيات المحاكاة-2-3
األمر الذي  عالواقبحقيقية تحدث مواقف  يقصد بالمحاكاة هنا توفير مواقف اصطناعية بواسطة الحاسوب تحاكي تماما  

لفة ما تكون صعبة التوفر في الحياة الطبيعية لندرتها أو الرتفاع تك يسمح للطالب بالخبرة بهذه المواقف، والتي عادة  
ويواجه بمشكالت  ،يجد الطالب في برمجيات المحاكاة نفسه في موقف يشبه الواقع تماما  و  تمثيلها في الواقع أو لخطورتها
استخدام هذه البرمجيات إلى ويؤدي  .ثم مشاهدة نتائج قراراته التي اتخذهائل أو قرارات، داتتطلب اختيار مسارات أو ب
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رمجيات وتفيد ب، االستغراق في العمل وكأن الطالب في مصنع أو مختبر حقيقي وكأن قراراته ستؤدي إلى نجاحه
لتحكم في تدريب الطيارين على االمحاكاة في التدريب العملي على تشغيل المعدات واآلالت المختلفة حيث تستخدم 

 .بالطائرة في الجو مثال  مما يوفر األمان للمتدربين
 :برمجيات إدارة التعليم-2-4

خراج نتائملية التعليمية بواسطة الحاسوب، دارة العتوفر طريقة إ جها مثل إعداد االختبارات أو تنفيذها وتقدير عالماتها وا 
كما قد يكون من إجراءات التدريس تصنيف الطالب وفق سجالت عالماتهم،  في صورة واضحة للطلبة وأولياء األمور،

عداد الجدول ق برصد األهداف، ومتابعة تحقيقهاومن هذه البرمجيات ما يتعل ،ثم تحديد مستوياتهم فيها اليومي أو  وا 
عداد التقارير الشهرية والسنوية عن مستويات الطالب، باإلضافة إلى إعداد المو  قا  لألهداف اد التعليمية وفاألسبوعي، وا 

خراجها في صورة منسقة مطبوعة بواسطة طابعة ملحقة ببقية معدات الحاسوب   .وا 
 المحوسبة أساليب تصميم البرامج التعليمية-3

لوضع تصور صحيح لكيفية عمل البرنامج وأساليب تعامل الطالب معه، يمكن استعراض األساليب الرئيسية في تصميم 
 (، ومن تلك التصاميم:221، ص.1111)الموسى،كما ذكرها التعليميةالبرامج 

 :Linear Design التصميم الخطي-3-1
وهو من أبسط أساليب تصميم البرامج التي ُتلزم جميع المتعلمين بالسير في نفس الخطوات التعليمية في البرنامج، فهو 

مفهوم ا  وحتى يتعلم الطالب ف حتى بدون رغبة المتعلميع الظرو جزء أساسي في بناء البرنامج ودائم ا ما يحدث في جم
 تدريبات.معلومات واألمثلة والمعين ا البد له من المرور بكل اإلجراءات التي يقررها البرنامج وفي الترتيب نفسه لل

 :مميزات التصميم الخطي-3-1-1
 القدرة على التحكم التام في جميع إجراءات عملية التعلم.-
 عندما تكون مستويات الطالب متجانسة.أكثر فائدة -
 قل تعقيد ا من التصميمات األخرى.سهولة التخطيط حيث يعتبر أ-
 :عيوب التصميم الخطي-3-1-2
 ال يتسم بالمرونة الكافية.-
ال يناسب الطالب ذوي المستويات المختلفة، فليس هناك فرصة للطالب سريع التعلم أن يتخطى بعض المعلومات -

 بالنسبة له أو للطالب بطيء التعلم أن يراجع بعض المعلومات السابقة.غير المهمة 
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 ت متقدمة للبرنامج.والتي يمكن أن تمثل إمكانا ،Decision-Making ال يستخدم إجراءات اتخاذ القرار-
 :Branching Design التصميم المتفرع-3-2

"ُتَعد قدرة الحاسب على تفريد عملية التعلم من أهم ما قدمه للتربية من خدمات، وهذه اإلمكانية تتضح عن طريق تقويم 
الحاسب الستجابات الطالب وتحديد حاجته للتقدم في الدرس أو المراجعة، حيث أن اختيارات التفرع في البرنامج من 

 على تقديم تعليم فردي" أهم العوامل التي تعتمد عليها قدرة البرنامج 
ويقصد بالتفرع داخل البرنامج قدرته على التقدم لألمام أو الرجوع للخلف أو الذهاب إلى أي نقطة في البرنامج بناء  على 

 طلب المستخدم، فهو مشروط إذ إنه يحدث في ظل شروط خاصة وتبع ا لرغبة مصمم البرنامج.
 في دروس التعلم بمصاحبة الحاسب، منها: ويمكن أن يحدث التصميم التفريعي بعدة أشكال

 :Forward Branching التفرع األمامي-3-2-1
وهناك سة بة المتعلم وعلى متطلبات الدرانتقال من موقع ما في البرنامج إلى موقع تاٍل له، ويعتمد على رغويقصد به اإل

 نوعان من أنواع التفرع األمامي هما:
 :المتعلمالتفرع األمامي المعتمد على أداء -

يحدث بناء  على شرط معين يحدده مصمم البرنامج مثل االنتقال إلى جزء ما في البرنامج إذا كانت إجابة الطالب 
 .٪٠٩صحيحة، وقد تكون محددة بنسبة معينة مثال  

  :التفرع األمامي المعتمد على اختيارات المتعلم-
تقدم لألمام أو سيتخطى نحو االختبار البعدي والذي يظهر له يحدث بناء  على رغبة المتعلم عندما يحدد ما إذا كان سي

.بالمرور....  في قائمة االختيارات دون                                     البرنامج كامال 
 :Backward Branching التفرع الخلفي-3-2-2

غاية بداية البرنامج، وهذا النوع مهم للويقصد به عملية االنتقال العكسي عبر معلومات البرنامج وحتى الوصول إلى 
عند الحاجة إلى مراجعة جزء معين في البرنامج، وهو يحدث عند فشل الطالب في االستجابة لمتطلبات البرنامج، حيث 

 األمثلة المشكلة على الطالب. يرجع به إلى الموضوع الذي يحتاج إعادة دراسته مرة أخرى أو إلى دراسة بعض
 :Random Branching شوائيالتفرع الع-3-2-3
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يعتبر حالة خاصة من أنواع التفرع في البرنامج، ويستخدم عندما يكون الترتيب أو التسلسل في خطوات السير في 
سلسل لى التالبرنامج غير مهم، وهو يسمح ألي من النوعين السابقتين: األمامي والخلفي بالحدوث دون االعتماد ع

 المنطقي لعرض المادة.
 :مميزات التصميم المتفرع-3-3

 يسمح ببناء برامج تتمتع بالعديد من االختيارات.-
 يسمح لكل طالب بالتعلم حسب احتياجاته.-
 القدرة على مواجهة الفروق الفردية.-

 :عيوب التصميم المتفرع-3-4
، إذ إن ذلك يعتمد للطالبال يتيح الفرصة لمصمم البرنامج بالتحكم الكامل في سير الدرس وتقديم جميع ما يريد تعليمه 

 يكون في بعض األحيان غير فعال في التعليم العالجي، والات القبلية وعلى اختيارات الطالب و على نتائج االختبار 
ب مراعاة و عدة الحاساويشترط لنجاح استخدام برامج التدريس بمسن تأثيره على مستوى تحصيل الطالب يمكن ضما

 ق الناجح، وهي:أربع قواعد مشتركة الزمة للتطبي
 وجود أهداف تعليمية واضحة.-
 تقديم الوحدات الكبيرة على شكل مكونات أو وحدات صغيرة.-
 يسمح للمتعلم أن يتقدم حسب سرعته الخاصة في التعلم.-
التدرج المتقن المبرمج لعرض خطوات الدرس، بحيث يتيح الفرصة للمتعلم أن يستجيب للمادة الدراسية إذ إن -

 يدة تكون غالب ا مبنية على مادة سابقة لها.المادة الجد
 :أسس تصميم البرمجيات التعليمية ومتطلبات إنتاجها-4
 يتم تصميم البرمجيةحيث  (1122األسس الفلسفية والنفسية لتصميم البرمجية التعليمية كما ذكرتها الناشري)-4-2

 التعليمية في ضوء:
 الفلسفة التربوية وفلسفة المجتمع.-
 التربوية التي يعتمدها المصمم التعليمي.الفلسفة -
 خصائص المتعلمين والفروق الفردية بينهم.-
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 :األسس التقنية لتصميم البرمجية التعليمية-4-2
 دور المتعلم في التفاعل اإليجابي مع محتوى البرمجية.-
 يتم عرض المحتوى بشكل منتظم وانسياب لألفكار وبشكل ممتع.-
 المتعددة )نص، صورة، حركة، لون، لوحات، صوت ...(.استعمال الوسائط -
 سهولة تصفح صفحات محتوى البرمجية وسرعة عرضها.-
 ضرورة تقديم التغذية الراجعة.-
ربط محتوى البرمجية بروابط تساعد على التذكر ونقل التعلم باإلضافة إلى العالج واإلثراء وأسلوب تقديم التغذية -

 الراجعة.
 :ة لتصميم البرمجية التعليميةمتطلبات أساسي-4-3

 يتضمن ذلك مجموعة من الموارد البشرية واألجهزة والبرمجيات وتطبيقاتها.
 المصادر البشرية:-4-3-1
 مصمم تعليمي يخطط ويصمم مواد التعليم.-
 فنان رسم مهامه إنتاج رسوم وصور متحركة وفيديو .. الخ-
 توضيح المحتوى والكتابة والترميز في تطبيقات لغات البرمجية ونظم مبرمج يلم بلغات البرمجة واحدة أو أكثر، مهامه-

دخال المحتوى إلى الحاسوب.  التأليف، وا 
خبير المحتوى مهامه توضيح المحتوى وكتابة السيناريو )النص(، وتقديم أمثلة وأسئلة ومشكالت للحل، إضافة إلى -

 تحديد األهداف التعليمية.
 الحاسوب مع بعضها البعض ومع شبكة االنترنت. مهندس حاسوب يهتم بربط أجهزة-
 خطوات تصميم وبناء البرمجية التعليمية-5

فيما  تتكاملخطوات تمر عملية تصميم وبناء البرمجية التعليمية بعدة مراحل حيث تشمل كل مرحلة مجموعة من ال
عليمية وتتمثل هذه سا  لتصميم البرمجية التوُيعتبر النموذج العام للتصميم التعليمي أسا، بينها لبناء البرمجية التعليمية

 المراحل فيما يلي:
 مرحلة التحليل-5-1
نامج إلى البر التي يسعى تحليل المهمة: وفيها يتم تحديد األهداف العامة من البرمجية التعليمية وهي الغايات  -

 تحقيقها.
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ذلك معرفتهم االقتصادية، وك،الثقافية،واالجتماعية، والمستويات كأعمارهم، ومستوياتهم التعليمية تحليل المتعلمين:-
لتي يجب ا أن يتم تحديد المهارات والمعارفو  ومهاراتهم السابقة واتجاهاتهم نحو المادة التعليمية، وخصائصهم النفسية،

 .أن تتوفر في المتعلم قبل استخدامه للبرمجية. مثل مهارة استخدام الحاسب اآللي 
 واحد. تم تحديد واختيار المحتوى من مصادر مختلفة دون االعتماد على مصدرتحليل المحتوى: وهنا ي -
 تحليل الموارد والقيود: مثل توفر برنامج تأليف معين وعدم توفر آخر أو صعوبة استخدامه. -
 :مرحلة التصميم-5-2

 وتتضمن هذه المرحلة الخطوات التالية:
موعة العام إلى مج حيث يتم تحويل الهدفالتي يمكن قياسها. هداف السلوكيةوهي األ تحديد األهداف اإلجرائية: -

 من األهداف اإلجرائية التي تحتوي كل منها على نقطة واحدة بسيطة يمكن قياسها.
بناء على األهداف العامة واإلجرائية التي تم تحديدها، يتم تحديد المحتوى بدقة. وبعد  تحديد المحتوى وتنظيمه: -

 األسهل إلى األصعب ومن المعلوم إلى )مثل االنتقال منلطرق المعروفة: الطريقة المنطقيةاذلك يتم تنظيمه بإحدى 
ى السيكولوجية )التي يراع القديمة إلى الجديدة( أو الطريقة المجهول( أو الطريقة التاريخية )كاالنتقال من األحداث

به وفقا  للتحكم في تنظيم البرنامج وترتي فيها خصائص المتعلمين( أو الطريقة الذاتية)وهي إعطاء الفرصة للمتعلم
 لقدراته واحتياجاته(.

ويتضمن السيناريو كل ما يظهر على اإلطار / الشاشة في لحظة معينة من  إعداد السيناريو في صورته األولية: -
 ويتم تصميم السيناريو كالتالي: صورة، ونص مكتوب، ورسوم متحركة وثابتة، ولقطات فيديو.

 يتم ترقيم كل شاشات العرض )اإلطارات(.موع وصف اإلطار لجانب المرئي الجانب المسرقم اإلطار ا
 في حالة تفرع شاشات من الشاشة األساسية يتم ترقيمها بنفس رقم الشاشة األساسية مع إضافة حروف أبجدية.

من صورة ونص  تم تحديد كل ما يظهر على الشاشةيج.9ب، 9أ، 9والشاشات الفرعية  9شة الرئيسية مثال  الشا
رشادات وتغذية راجعة. جابات وا  ات و الخاصة بكل إطار كأصيتم تحديد كل المؤثرات الصوتية مكتوب وأسئلة وا 

 تدريجي( –جزئي  –)ظهور كامل وصف كيفية ظهور اإلطار، و المحادثة والمؤثرات الصوتية
 .زمن عرض اإلطار تحديدإلحداث التفاعل بينه وبين اإلطار وصف الخطوات التي يؤديها المتعلم 

 وكل القوائم وهو كل ما يظهر أمام المتعلم في لحظة معينة، وسوف يتفاعل معه، تصميم اإلطارات/الشاشات: -
 ،وعند تصميم الشاشة يجب مراعاة المعايير الفنية والتعليمية معا  حتى تخرج بصورة الئقة وبسيطة، واألزرار المرسومة

)هل من خالل الضغط على زر أو على أحد مفاتيح لوحة  ويجب أيضا  تحديد كيفية التفاعل بين المتعلم والبرنامج
  المفاتيح(.

بلمس  –بلوحة المفاتيح  –)بالفأرة  أي تحديد طريقة استجابة المتعلم تحديد أنماط االستجابة والتغذية الراجعة: -
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 عليها(. عليقاجعة )يتم إبالغه بصحة إجابته أو خطئها فقط أم سيتم التالشاشة(. وكذلك تحديد نمط التغذية الر 
رضها حيث يتم عت التي ينتهي المصمم من إعدادها وهو التقويم المستمر لكل خطوة من الخطواالتقويم البنائي:-

التعليم.  االتعليمي وتكنولوجيمين والمتخصصين في مجال التصميم على مجموعة من الخبراء في المادة مثل المعل
 وبناء على آرائهم يتم تعديل وتطوير مرحلة التصميم.

 مرحلة اإلنتاج والتوزيع-5-3
 ات التالية:بإتباع الخطو  في هذه المرحلة يتم التعامل مع جهاز الحاسوب لتحويل السيناريو إلى برنامج حقيقي وذلك

ثل التأليف المناسب م لذلك وتحديد برنامجحيث يتم تجهيز األدوات واألجهزة الالزمة تحديد متطلبات اإلنتاج: -
PowerPoint, FrontPage. 

وذلك بجمع الجاهز منها وانتقائها من اإلنترنت أو بإنتاجها بدقة إن لم تكن  تجهيز الوسائط المتعددة المطلوبة: -
. ومن جانب حتى تسهل عملية اإلنتاج "Folderمتوفرة. وتوضع كل الوسائط )الجاهزة والمنتجة( في مجلد واحد "

 التخزين )القرص المضغوط مثال (. آخر يتم وضع هذا المجلد مع البرنامج في نفس وسيلة
  والتفرعات. وذلك بتصميم اإلطارات إطار بإطار مع ربط اإلطارات إنتاج البرنامج في صورته المبدئية: -
جراء ولية يتم عرضه على المختصبعد االنتهاء من تصميم البرنامج في صورته األ التقويم البنائي للبرنامج: - ين وا 

جراء  ويتم تجريب البرنامج على عينة مماثلة للعينة المستهدفة بهدف جمع، التعديالت  ت الالزمة.التعديالآرائهم وا 
مع  من عمله بعض أجهزة الحاسوب األخرى للتأكديتم تجربة البرنامج على  البرنامج في صورته النهائية: -

 صورته النهائية. ند اكتشاف أي خطأ. وهكذا أصبح البرنامج جاهزا  فيإجراءات التعديالت ع
 مع ضرورة كتابة CD ROMيتم نسخ البرنامج على أقراص مدمجة  النشر والتوزيع: -5-4
 التالية على القرص:البيانات  

 اسم مؤلف البرنامج.-
 التعليمي أو الوحدة التعليمية.عنوان البرنامج أو المقرر -
 المستهدفة من البرنامج.الفئة -
 نظام التأليف المستخدم.-

 يكتب داخل غالف القرص المدمج: كما
 لفات التي يتكون منها البرنامج.حجم الم-
 تشغيل البرنامج أو ملف معين. طريقة وخطوات-
 (Real Player, Media Playerلبرمجيات المطلوبة لتشغيله )مثال :-
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ات البرمجيات المالئمة عديمة الفائدة تعليميا ، فبالرغم من توافر كم كبير من البرمجي إن التكنولوجيا التعليمية دون توافر
التعليمية المحوسبة في المجتمعات المتقدمة، إال أنه يوجد نقص كبير في البرمجيات التي يحتاج إليها المدرسون 

ات دي وأن السوق المحلية للبرمجيوالطالب في المدارس التعليمية المحلية، وقد يكون السبب في هذا الوضع المتر 
التعليمية ُتعتبر غير مالئمة لتقديم الحوافز األساسية لتطوير البرمجيات المحتاج إليها محليا   وإلدخال التكنولوجيا 

 .التعليمية ومساندتها في البيئة المحلية
 نشاط ذاتي

 
 خطوات تصميم البرمجية التعليميةوطبق   حاول اختيار وحدة تعليمية من مقرر تكنولوجيا المعلومات

 وفق أي برنامج تعليمي تفاعلي تجيد استخدامه
 
 
 
 
 
 
التعليمية البرمجية تصميم معايير-6  

( توفر بعض المعايير لهذه  913م، ص: 1119لكي توصف البرمجية بأنها جيدة اشترط )احمد سالم ، وعادل سرايا 
 البرمجية ومنها :

، ثم ترجمة هذا الهدف إلى مجموعة أهداف ستتتتتتتلوكية أخرى البرمجية ومجال استتتتتتتتخدامهاعام من تحديد الهدف ال-
 يمكن قياسها ومالحظتها .

 التأكد من مالئمة البرمجية التعليمية لميول ومستويات وقدرات الفئة المستهدفة.-
 .يمفي تحديد نقطة البدء في التصم تحديد السلوك المدخلي أو وصف المتطلبات السابقة عند المتعلم ألهميتها -
 .والبرمجية وفقا  لطبيعة المحتوى توفير عامل التفاعل بين المتعلم-
 .يق واإلثارة في البرمجية المنتجةتوفير عنصر الجذب والتشو -
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 .لمتعلم أو العكس وحجم هذا التحكمتحديد نمط التحكم في البرمجية من قبل ا-
 .عة تناسب مستوى الفئة المستهدفةو توفير أمثلة وأنشطة بديلة ومتن-
 .لبرمجية تتعلق بالمحتوى التعليميتوفير مجموعة من التمارين والتدريبات في ا-
 .عة المرتدة وتنوع أساليب تقديمهاتوفير التغذية الراج-
 لمنطقي في عرض المحتوى التعليميمراعاة التنظيم السيكولوجي وا-
 كاالختبار القبلي والبنائي والنهائي وفق مبادئ التقويم المرجعي .توفير مقاييس أو اختبارات متنوعة -
 . لمناسب له وفق ميوله واستعداداتهتحديد نقاط الضعف لدي المتعلم وتقديم العالج ا-
 .تحديد نقطة النهاية للبرمجية-
 .هم في إنتاج البرمجية بصورة جيدةتوفير الوسائط التعليمية واألجهزة التي تس-

 يب التقويم للبرمجيات التعليمية أسال-7
 :حوسبةالبرمجيات التعليمية المسلوبان لتقويم وهناك أ بل تداولها في المؤسسات التربوية،يجب تقويم البرمجيات ق

 التقويم وفق نظريات التعلم : -7-1
ان التقويم  البرمجيات مع اإلشارة الىويقصد بهذا النوع من التقويم اعتماد نتائج نظريات التعلم ومبادئها محكا  لمحاكمة هذه 

وفق نظريات التعلم يحتاج الى خبرة وفهم اكاديمي لهذه النظريات وتطبيقاتها وهذا غير متوفر بشكل كبيربين المقومين 
 وهذه المحّكات هي : ،والمعلمين وقد اقترح جانيه وبرجز عدة محّكات للبرمجية الجيدة وفق النظرية المعرفية

ثرات الصوتية المؤ  األلوان،وشدة االنتباه بما تحتويه البرمجية من الرسومات ،: أي اثارة الدافعيةواالثارة مدى التشويق-
 ....الخ 

الوقت  ويشير الى ،وبالتالي مدة االنتهاء من البرنامج  ،أي تحديد الوقت المخصص لتحقيق كل هدف تحديد الزمن-
 الى اثارة الدافعية ورضا المتعلم عن أدائه .ساعة تزود الطالب بالفترة المتبقية وهذا يؤدي 

، سة بين طالبينمع إمكانية مناف ،ويقصد بها المنافسة بين المتعلم والبرنامج وليس المنافسة بين المتعلمين المنافسة-
 مع تزويد كل متعلم نتائج تعلمه أوال بأول ) التغذية الراجعة المستمرة (

ستوى صعوبة البرنامج واالسئلة متناسبة مع مستوى تحصيل المتعلم : ويقصد به ان يكون ممستوى الصعوبة-
 مما يثير الدافعية ويشد االنتباه . ،واستجاباته

: معرفة المتعلم ما سوف يقوم به وبالتالي معرفة نتائج تعلمه سيؤدي الى تشجيع المتعلم إلكمال عرض األهداف-
 البرنامج .

 .ي البرنامجند المتعلم كي يبدا فد ان يذكر ويحدد المتطلبات الواجب توافرها ع: أي على البرنامج الجيتحديد المتطلبات-
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 ،: في نمط برمجيات التدريب والممارسة يكون المثير في تنوع األسئلة والتدريبات التي تطرحها البرمجيةعرض المثير-
ر وفي الحوار مايطرحه الحاسوب هو المثي ة المعروضة في البداية هي المثير،وفي نمط التعليم الخاص تكون الماد

 وهكذا .
سير وال مناص من هذا التوجيه وهو ي، : الهدف من هذا التوجيه هو إنجاح عملية التعلم على اتم وجه توجيه التعلم-

 وهو جزء أساس من البرنامج .، جنبا الى جنب مع وجود المثير
 . لتغذية الراجعة باستمرار وتزويد الطالب بنتائج تعلمه أوال بأول: البد للبرمجية من احتوائها على االتغذية الراجعة-
  .بالرضا ا  ألن ذلك يعطيه شعور  ماتعلمه كمية المتعلم معرفة بذلك ويقصد التحصيل: استخالص-7-2
 تحصيل تيجةالتوقيت أو ن ولعل عرض الهدف نحو تقدمه ومدى ونوعيته التحصيل مقدار معرفة وهو :التحصيل تقويم-

 .(233-232: 1129الجيدة )سالمه,  البرمجية من هام جزء مئوية نسبة شكل على الطالب
 
 البنود التي يجب أخذها في االعتبار عند تقويم برمجية تعليمية-8
 :معيار خصائص المحتوى-8-1

 .االستخدام المالئم لعناصر الوسائط المتعددة والترابط بينها وبين أهداف المحتوى-
 .والتتابع المنطقي للدروس ومراعاة تحقق األهداف المذكورةوضوح التسلسل -
 .االستخدام المالئم لألصوات واأللوان مع إمكانية طبع أي جزء من المحتوى-
 .تتبنى نظريات تربويه صحيحة في عرض المحتوى ودقته وسالمته العلمية-
 .قتستخدم أنشطة تعليمية مقبولة وكمية التعلم متناسبة مع الوقت المستغر -

 :معيار خصائص استخدام الطالب-8-2
 .سهولة قراءة النصوص المعروضة وتتضمن وظائف مساعدة تقلل من االعتماد على المعلم-
 .تغذية راجعه فعالة لالستجابات الصحيحة والخاطئة والموجبة أكثر جاذبية من السالبة-
 .العودة للمراجعةتتيح التحكم في تسلسل محتويات الدرس واختيار الدرس أو اختيار -
 .تتيح اختيار أنماط مختلفة للعرض وتتضمن عدة مستويات من الصعوبة والسهولة-
 .ال تتطلب معرفة مسبقة بالحاسوب وتحث الطالب على التعاون والعمل المشترك-
 .تتيح التحكم في عرض المعلومات وتتضمن وظائف لتحليل أخطاء الطالب-
 .وتوفر للطالب ملخص عن أدائهال تتطلب الرجوع لدليل التشغيل -
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 :معيار خصائص استخدام المعلم-8-3
 .توضح دور المعلم بوضوح وتقترح خططا للتدريس وتوفر كراسات عمل مفيدة للطالب-
مكانية توليد مفردات االختبارات وطباعتها-  .تقترح أنشطة ومصادر تعليمية أخرى وا 
 .ت أو مواد تعليمية مساعدة للمعلمتتيح للمعلم تغيير قوائم المفردات وتوافر كتيبا-
 .توفر أنشطة إثرائية وعالجية للطالب سريع أو بطيء التعلم على الترتيب-
 .توفر ملخص ألداء كل الطالب مع إمكانية طبعها وتقدم أجوبة متنوعة-
 .عرض األهداف التعليمية بوضوح وان تتكامل األهداف مع المحتوى-

 :معيار خصائص تشغيل البرمجية-8-4
 .التنسيق على الشاشة واضح وجذاب وتوظيف البرمجية إلمكانيات الحاسوب بشكل جيد-
 لة العمرية للطالب.نى وتراعى المرحنصوص البرمجية سليمة اللغة واضحة المع-
 .وجود دليل استخدام بصياغة واضحة وترابط دروس البرمجية مع المضمون-
 .وسهولة استخدامهاسهولة الدخول إلى البرمجية والخروج منها -
 .تتيح تشغيال موثقا وكذالك اختيار أجزاء محددة من المحتوى-
 

 التقويم الذاتي
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 الخالصة

تطبيق تقنية بيعد االهتمام بجودة التعليم أحد مؤشرات تقدم أي دولة، وفي اآلونة األخيرة أصبح هناك اهتمام كبير      
وهذا  التعليمية اس للتطور في المؤسساتبأشكالها المختلفة حسب اإلمكانات المتوفرة، باعتبارها األس وبرمجياته التعليم

لى تجويد المخرجات إ حتى يمكننا اللحاق بركب التجديد والتطوير، وصوال  ذلك و ، ماتم إنشاؤه في المنصة التربوية السورية
ن نعيش في زمن تواجه فيه المؤسسة التعليمية الثورة العلمية والتقنية، وما تعكسه من ضرورات ونح ،خاصة   التعليمية
  ر نظام التعليم وبرامجه وأساليبه.لتطوي
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