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 خاصة الكتكوتان رحمة ومحمد

وإلى كل صديقـاتي  دربي    وإلى مرافقـات
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 :مقدمة
خیرة في المجاالت التقنیة إلى نشوء ما لتطورات المتسارعة في السنوات األأدت ا   

كتشاف إمكانیات جدیدة اواالتصاالت وأدى استخدامها إلى  یسمى الیوم بتقنیات المعلومات

قبل، فإن استخدام الوسائل التكنولوجیة أصبح ضروري في العملیة لم تكن معروفة من 

ولوجیة المتطورة نكوتیسیرها، ومن أهم الوسائل الت التعلیمیة من أجل تبسیط المادة العلمیة

التي تساعد على ذلك الوسائط المتعددة لما توفره من بیئة تعلیمیة مناسبة للتعلم و تحسین 

 .التعلیم 

؟ وفیما تكمن أهمیة و فعالیة ط المتعددة في العملیة التعلیمیةوسائفما مدى استخدام ال

 ؟دام الوسائط المتعددة في التعلیماستخ

ومن بین الدوافع التي حفزتني الختیار هذا الموضوع هو البحث عن الوسائل المتطورة التي 

فة مدى أما فیما یخص دوافع الموضوعیة فهي معر  ،المتعلم على فهم المادة العلمیة تساعد

، لما لها دور في تحسین التعلیم و رفع ط المتعددة في العملیة التعلیمیةاستخدام الوسائ

 .فعالیته

 .وقد اعتمدت في هذه الدراسة على منهجین

 .ط المتعددة في العملیة التعلیمیةهذا من اجل معرفة استخدامات الوسائمنهج وصفي و 

عرفة مدى استخدام الوسائط المتعددة في حصائي في الفصل التطبیقي من اجل مهج اإلوالمن

 .المؤسسات التعلیمیة

الوسائط استغالل التكنولوجیا بصفة عامة و همیة كبیرة وتتمثل في توظیف و أولهذه الدراسة 

 .العلمیةالمتعددة بصفة خاصة في مجال التعلیم لما لها فاعلیة وتأثیر على فهم المادة 

 :التي اعتمدت علیها في هذا البحث هم الكتبأومن 
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خرون وكتاب آلمحمد حسین بصبوص و  -م و تطبیقاتتصمی -كتاب الوسائط المتعددة 

 .الحاسوب التعلیمي وتطبیقاته التربویة لدكتور یوسف احمد عیادات

هم الصعوبات التي تلقیتها في هذا البحث هو نقص في المراجع خاصة انه یعبر هذا أومن 

 .البحث من مواضیع الحدیثة 

 :ثالثة فصول إلىوقد وزع البحث حسب مادته العلمیة 

 .ولنا فیه ماهیة الوسائط المتعددةوتنا ) :مدخل(الفصل التمهیدي  -

 :مباحث أربعة إلىوقسمناه  :األولالفصل  -

المبحث الثاني تناولنا فیه  ، وفيفیه الوسائط المتعددة في التعلیمتناولنا  األولالمبحث 

، وفي المبحث الثالث تناولنا فیه أهمیة ط المتعددة في العملیة التعلیمیةالوسائ استخدامقواعد 

لبیات معوقات وسأما المبحث الرابع تناولنا فیه المتعددة في العملیة التعلیمیة و ودور الوسائط 

 .الوسائط المتعددة

المتعددة في  هو عبارة نتائج للدراسة المیدانیة حول استخدام الوسائطو  :الفصل التطبیقي -

 .المؤسسات التعلیمیة

في العمل  ةخالصلستاذ المحترم شهري محمد على عطائه التعلیمي واخیر اشكر األوفي األ

 .والى كل من ساعدني في هذا البحث ،وحسن في المعاملة
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یمكن أن تلعبه مثل الوسائط المتعددة حدیث الجمیع الیوم وفي المستقبل المنظور لما ت

في تطور القطاعات الحیاتیة المختلفة برفع عجلة اإلنتاج والذكاء باألسالیب البحث وتطویر 

 .وزیادة كفاءة اإلطارات بما یمكن من خفض الوقت والنفقات

 :MultiMediaمفهوم الوسائط المتعددة 

الشق األول فهو الكلمة اإلنجلیزیة  تتألف من جزئین MultiMediaإن كلمة ملتیمیدیا 

في الشق الثاني وتشیر إلى الوسائط الفیزیائیة  Médieأي التعدد وكلمة  Multiالمعروفة 

تشیر إلى صنف  Multimédiaالحاملة للمعلومات مثل األشرطة أو الورق، والعبارة الكاملة 

تلفة مثل النص والصورة المعلومات بأشكال فیزیائیة مخ من برمجیات الكمبیوتر والذي یوفر

 1...والفیدیو والحركة

وهذا هو واقع الوسائط المتعددة الضاربة في التاریخ البشري من عشرات ومئات القرون 

 .المسجلة مثال على دور العبادة في شكل نصوص ورسوم

فالنص والرسمة هما إحدى عناصر الوسائط المتعددة وأضاف لهمال العصر الحدیث 

 .الصوت والصورة ولقطات الفیدیوثالث عناصر هما 

الوسائط المتعددة مزیج من المواد اإلعالمیة التي هي الصوت والصورة والنص 

ولقطات الفیدیو المرتكز حول حروف لغة ما ینقل الخبر المقروء في شكل كلمات وعلى 

 المتلقي تصور كنه الخبر وأبلغ منه الصورة، فیقال الصورة أبلغ من ألف كلمة وكالهما ال

یقاس به أو یقارن لقطات الصورة المتحركة أو لقطات الفیدیو خاصة عندما تكون مصحوبة 

 .بصوت

وقد یضیف الغد القریب لهذه الوسائط مؤشرات أو مواد جدیدة غریبة كمثل الرائحة مما 

 .2تزید من اإلثارة وتعطي المتلقي مزید من الخبرة

                                                            
 .15ص-م2004 – 1ط –الوسائط المتعددة تصمیم وتطبیقات، األردن، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع : وآخرون محمد بصبوص: 1
 .16المرجع نفسه ص:2
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ستخدم فیه ونوعیة المتلقین الواقعین ویتم توظیف المواد بشكل ما یالئم الحقل الذي ت

 .تحت تأثیرها

وعلى كل األحوال مهما كانت جدیة وصرامة الحقل الذي تستخدمه الوسائل المتعددة 

كمثل المجال العسكري فإن الوسائط المتعددة لن تخلو من الطرافة والمتعة وزیادة احتفاظهم 

 .بالبسمة فوق شفاههم

 :أنواع الوسائط المتعددة

الوسائط المتعددة التفاعلیة : هناك نوعین من برامج الوسائط المتعددة وهما

interactive multimédia الوسائط المتعددة الفائقة ،hyper media. 

 :الوسائط المتعددة التفاعلیة .1

التفاعلیة لیست فكرة جدیدة مع أنها عادة تنسب إلى الحاسوب فنحن نتفاعل مع أشكال 

حیاتنا الیومیة فعندما تتصفح الصفحة األولى من الجریدة وتختار  جدیدة من الوسائط في

المقاالت التي ترید قراءتها وترتبها فأنت إذن تتفاعل معها وعندما تسجل برنامجا تلفزیونیا 

یذاع في وقت محدد وتشاهده فیما بعد فأنت تستخدم التكنولوجیا التي تتیح لك التفاعل مع 

تنسب إلى الحاسوب لما له من میزات في تخزین وعرض والبحث التلفاز لكن التفاعلیة عادة 

في كمیات كبیرة المعلومات وتعد التفاعلیة هي المیزة األساسیة للوسائط المتعددة، حیث 

 .تعطي إمكانیة التفاعل بینها وین مستخدمها

 :الوسائط المتعددة الفائقة .2

ئق االفنص المترابط أو نبدأ من مفهوم ال لتوضیح مفهوم الوسائط المتعددة الفائقة

Hyper Texte خل شبكة االنترنت وشبكة الویب العالمیة الذي أساس التجوال دا)www (

على وجه الخصوص، حیث یظهر في صفحة األنترنت بعض الكلمات الممیزة بلون مختلف 

من لون النصوص بداخل الصفحة وعندما تشیر إلیها الفأرة یتحول شكل المؤشر إلى إشارة 
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د النقر علیها تنقلنا إلى موقع آخر في الشبكة كما یتضح مفهوم النص المترابط عند ید وعن

 .لغالبیة النوافذیة Helpالتجول داخل ملف المساعدة 

وقد یكون واسط التجول عبارة عن صورة أو رسمة إذا ما تم النقر علیها بالفأرة فإننا 

ى مرتبطة بها وقد یتم تقدیم نفس نقوم بوظیفة الكلمات الساخنة حیث تنتقل إلى وسائط أخر 

بأكثر من وسیط كما نعلم مثل تقدیمها في صورة ونص وصوت ) المعلومات(المحتوى 

وتمثیلها في شكل رسوم متحركة في نفس الوقت ویمكن للمستخدم التجول بین تلك الوسائط 

 .1المتعددة الفنیة

 :مجاالت استخدام الوسائط المتعددة

یمكن للوسائط المتعددة أن تدخل مجاالت حیاتنا المختلفة البعض كیف قد یتساءل 

 :بعض الناس قاموا بتصنیف طرق وأنواع االستخدامات إلى

 :التدریب .1

یمكن استخدام تطبیقات الوسائط المتعددة في مجاالت التدریب لألعمال في الشركات 

جدیدة إلى  سواء كان التدریب للعاملین الجدد أو العاملین القدامى عند إضافة تقنیات

المؤسسة على سبیل المثال تحتاج المؤسسة لتدریب العاملین من خالل شركات على 

التقنیات المستخدمة وهذا یحتاج إلى كلفة عالیة جدا لذا وجود تطبیق وسائط المتعددة یشرح 

كیفیة العمل یوفر الكثیر على هذه المؤسسة سواء بالناحیة أو في الوقت ألن عملیة التدریب 

ب من العاملین المتوقف عن العمل لساعات معینة خالل وقت التدریب هذا الوقت تتطلّ 

 .2الضائع ستفاد منه بالعمل

 

 
                                                            

 .25، ص2002، 1تطبیقات الوسائط المتعددة، األردن، دار المسیرة للنشر والتوزیع، ط –مراد شالیة وآخرون : 1
 .18،19المرجع نفسه، ص : 2
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 :التسلیة .2

ال تعتبر التسلیة خطأ، فالعدید من األلعاب المتوفرة اآلن تعتبر توع من تطبیقات 

منها یكون  الوسائط المتعددة، والكثیر من هذه األلعاب تكون تعلیمیة ومسلیة كما أن عددا

 .مفید في تطویر عملیات التفكیر والذكاء لدى المستخدمین لها

 :تقدیم األعمال .3

في العدید من الشركات یتم تمثیل معلومات المدیرین والمساهمین والموظفین وهذا ما 

یتطلب شكل من االتصال وهذا یتم من خالل الوسائط المتعددة التي تستخدم لعرض البیانات 

ي تعطي فكرة واضحة عن المعلومات المراد عرضها وهذا ما نشاهده من والمعلومات والت

خالل العروض االقتصادیة التي تستخدم تمثیل اإلكسل مثال وهذا یعتبر مثال بسیط على ما 

یمكن تمثیله لما یمكن استخدامه من خالل الدعایة لمنتج ما فطبیعة العرض هو الذي یشجع 

 .م ال، وهو ما یعرف بالدعایة واإلعالنالمستهلك على اقتناء هذا المنتج أ

 :التعلیم .4

یجب التشدید على أن المعلمین یؤدون جزءا أساسیا من عملیة التعلیم بواسطة الوسائط 

المتعددة، وتوفر الوسائط المتعددة في مجال التعلیم طریقة جدیدة للمعلمین تساعد على 

والمتعلمین التعمق بالمواضیع من  تشجیع الطلبة، فبرنامج الوسائط المتعددة یتیح للمعلمین

زاویة أوسع عن طریق شمل البرنامج في موضوع واحد أكبر قدر ممكن من المعلومات مع 

رسوم توضیحیة ونصوص فیدیو وسواها، وعندما یكتشف المتعلمین المعلومات األساسیة 

الّصعبة  المعروضة في برنامج الوسائط المتعددة فإن ذلك یساعدهم على اإللمام بالمواضیع

 .1عن طریق وضع األمور في نصابها

وتستخدم أدوات وتقنیات تعدد الوسائط المتعددة في العملیة التعلیمیة بطرق ومحاور 

 :مختلفة یمكن تلخیصها في النقاط التالیة
                                                            

 .21المرجع السابق، ص: حسین بصبوصمحمد : 1
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 .السرد باستخدام وتیرة خطیة لعرض المعلومات مثل عرض القصص والروایات التاریخیة . أ

لتشعبیة وبشكل غیر خطي وتستعمل هذه الطریقة في السرد باستخدام الوصالت ا . ب

األنترنت وفي برامج المساعدة، ویمكن إدخال وصالت تشعبّیة لأللعاب والصور واألفالم 

 .خالل عملّیة عرض الماّدة التعلیمّیة

 .االتصال مع اآلخرین من خالل البرید االلكتروني والّلوحات االلكترونّیة . ت

 .تعدد الوسائط المتعّددة في العملّیة التعلیمّیةیمكن استخدام أدوات وتقنیات  . ث

 :تستخدم الوسائط المتعّددة في قطاعات أخرى مختلفة منها :قطاعات أخرى .5

 االتصاالت؛ .1

 معالجة النصوص؛ .2

 الجداول االلكترونیة؛ .3

 التصمیم الهندسي؛ .4

 النثر المكتبي؛ .5

 المحاكاة؛ .6

 .1قواعد البیانات وغیرها كثیر من المجاالت .7

 :المتعددة أدوات الوسائط

وتعرف بأنها مجموعة األدوات التي تستخدمها الوسائط المتعددة في عملها، ویمكن وضعها 

 :في ثالثة أنواع على النحو التالي

 :األدوات الّسمعّیة .1

، مكبر الصوت، السماعات، المحوالت التناظرّیة الرقمّیة )المیكروفون(مثل البوق 

 .2، أجهزة وبرامج التعرف الّصوتي)المودم(

                                                            
 .22المرجع السابق، ص: محمد حسین بصبوص: 1
 .16المرجع السابق، ص: مراد شلبایة وآخرون: 2
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 :األدوات المرئّیة .2

 .مثل الفیدیو، الشاشات، بطاقات الشاشات، الماسحات الضوئّیة، األفالم الضوئّیة

 :أدوات االتصال .3

 1...مثل البرید االلكتروني، الفاكس، الهاتف

وجدیرا بالذكر أن كل هذه األدوات والمعدات بحاجة إلى برامج لتشغیلها والتحكم فیها 

الذي صاحب التطّور في صناعة الحاسوب والمعدات هو برمجة لذلك فقد كان الهم الكبیر 

كل األشیاء التي تفرزها التقنّیة ومن هنا كانت البرامج تتسابق للّسیطرة على المكّونات المادّیة 

اّلتي یتم تصنیعها، فالحاسوب والمعّدات واألجهزة المختلفة دون برامج ال تعني سوى آالت 

 .صّماء، خرساء

 :المتعّددةعناصر الوسائط  •

 :الّصوت .1

ألنه إذا اجتمع الصوت مع بقّیة الوسائط سیعطي تطبیق  Mediaهو إحدى الوسائط 

 2.ممیز أكثر فائدة

كما یمكننا تعریف الصوت بأنه عبارة عن موجات تنتج من اهتزاز أجسام وتنتقل عبر 

الصوت  وسیط ما من مكان آلخر، فعندما یكون الوسیط هواء على سبیل المثال فإن انتقال

یكون من خالل اهتزازات جزئیات الهواء فتكون موجات ثم نمثل مناطق تكون فیها هذه 

 .الجزیئات الهوائّیة مكثّفة ومرّكزة وأخرى تكون مساعدة وأقل تركیزا

وقد یستخدم الصوت أحیانا كبدیل الستخدام النص في العملیة التطبیقیة شریطة توظیفه 

 .3و مؤثرات صوتیة بما یخدم محتوى المشروعبشكل جید سواء كان قراءة نصوص أ

                                                            
 .17محمد حسین بصبوص وآخرون المرجع السابق، ص: 1
 .311، ص2010، 1تكنولوجیا المعلومات، األردن، دار المناهج للنشر والتوزیع، ط: عالء عبد الرزاق السلمي. د: 2
 . 28، ص2009عالم الكتب الحدیث،  –الوسائط المتعددة، األردن : محمد دود مجالي وآخرون. د:3
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 :النصوص .2

ومن أهم العناصر في الوسائط المتعددة وتتم من خالل محرر للنصوص، وهنا یجدر 

االنتباه لنوع الخط وحجمه ولونه وأن یتم عرضه بالطریقة المناسبة والتي تتناسب مع 

 .المستخدم

 :الرسومات .3

كثیرة مثل مربع أو مثّلث أو دائرة أو حیث من الممكن أن ترسم أشكال هندسیة 

مستطیل وتكون فیها مناطق مفتوحة ومغلقة ویمكن أن تظل في نسیج مركب ویمكن تكوینها 

 .1ومن ثم تشفیرها وتخزینها في وسائل التخزین

 :الصور .4

وتشمل الخرائط والصور الفوتوغرافیة والرسومات والخرائط وغیرها والتي قد تكون ملّونة 

ود، وقد تستخدم برامج رسوم مناسبة مثل التي یستخدمها الرسامون لعمل ذلك أو أبیض وأس

 .2أو عن طریق الصور التي تضفیها من مالحق أخرى مثل الماسح الضوئي مثال

 :الرسوم المتحركة .5

جعل الصور تتحرك أمر بسیط حیث أنه یحدث وذلك بالتغییر في المواقع وأشكال 

نشاهد هذه التغییرات في الصور بسرعة وكأنها حركة أو  الصور المتتالیة بسرعة كافیة لذلك

صور متحركة وفي صناعة الصور المتحركة هناك معیار لمعدل التغیر في الصور هو 

تكون ثالثین صورة للثانیة، والتغیر  MTSCأربعة صور لكل ثانیة وفي أجهزة التلفزیون

جب أن تكون متشابهة مع السریع في الصور تجعلنا نعتقد أنها حركة وبالطبع فالصور ی

بعض االختالفات المتزایدة من صورة ألخرى وعند عرضها بالسرعة الكافیة على التوالي 

 .وتتحكم بالسرعة كما تشاء، وزیادة السرعة تعني حركة سریعة والعكس صحیح

                                                            
 .19محمد حسین بصبوص وآخرون، الوسائط المتعددة تصمیم وتطبیقات، ص: 1

 .38، ص1998، 1تكنولوجیا الوسائل التعلیمیة، األردن، دار الیازوري للنشر والتوزیع، ط: صباح محمود:  2
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 :الفیدیو .6

الفیدیو وتنقیحه  ویحمل تطبیقات مختلفة منها الصور المتحركة سالفة الذكر ویتم رقمنة

لتحویله على تتابعات مختلفة وعندما یصبح لتتابعت الفیدیو كافة العناوین المطلوبة 

واالنتقاالت من مشهد إلى آخر یجري ضغط الفیلم أكثر استعدادا لعرضه من قرص متراص 

CD-Rom 1أو یتم تسجیله بشكل أصلي لنسخه على أنواع من وسائط التخزین. 

 :للوسائط المتعددةالمكونات المادیة 

 SondCardكرت الصوت .1

التي تستطیع إخراج نواتج المعلومات والبرامج  2وهي عبارة عن لوحة دوائر الكترونیة

على شكل صوت إذ أنها تمكن المستخدم من سماع صوت البرامج التي هیأت لذلك ویجب 

تنصیب هذا الكرت إلى جهاز الحاسوب التي یتم وصلها بهذا الكرت وتستطیع من خالل هذا 

 .3الكرت بتسجیل األصوات عن طریق المیكروفون

 :ت الصوت واستخداماتهأهمّیة استخدام كر 

زیادة المؤثرات الموجودة على األنظمة أو بعضها أو التي تعمل بوجود الصوت مثل  -

 .األلعاب

إضافة مؤثرات صوتّیة على برامج الّتعلیم أو البرامج التطبیقّیة مّما یزید سهولة  -

 .التعامل معها

 .إنشاء االتصاالت الهاتفّیة -

 .الّتشغیلإضافة مؤّثرات صوتّیة إلى أنظمة  -

 .تشغیل أقراص اللیزر -

 
                                                            

 .19المرجع السابق، ص: محمد حسین بصبوص وآخرون: 1
 ..21م، ص2010أساسیات تكنولوجیا الحاسب، عمان، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، دط، : ثوار ثابت عرف. د: 2
 .76المرجع السابق، ص: مراد شالبیة وآخرون: 3



 مدخل                                                                  الوسائط المتعددة 
 

 10 

 :Scannerالماسحات الضوئّیة  .2

 :تعریف الماسح الضوئي

وهو عبارة عن وحدة تستخدم إلدخال الصور إلى الحاسوب للتعدیل علیها وطباعتها، 

هناك العدید من أنواع الماسحات الضوئّیة التي تختلف عن بعضها البعض من عدة أوجه 

 .االستخداممثل دقة الوضوح أو هدف 

إذ یستطیع الكمبیوتر أن یرى ویقرأ الصور والكتب ویرجع الفضل في ذلك إلى الماسح 

الضوئي، بفضل هذا الجهاز الرائع یمكننا أن ندخل للكمبیوتر ألبومات صورنا الشخصیة 

ویمكن للطالب أن یدخل للكمبیوتر صفحة من كتاب لكي ) CD(ونضعها على قرص 

یقوم بكتابته، ویستطیع رجل األعمال أن یدخل للكمبیوتر ورقة قد یضعها في البحث الذي 

 .كتبها بخط یده ثم یرسلها بالبرید االلكتروني بكل سهولة

وتختلف الماسحات بعضها عن بعض حسب تقنیة المسح ودقة الوضوح وعمق البث 

 .والحجم والشكل

 :األنواع الرئیسیة للماسحات

 الماسحات الیدویة؛ . أ

 اإلفرادیة الكبیرة؛ماسحات الصفحات  . ب

 الماسحة الضوئّیة المسّطحة الكبیرة؛ . ج

 .ماسحات صوریة . د

 :ونستطیع تصنیف الماسحات حسب

 Gray Scanner.1ماسح أبیض وأسود  - Color Scannerماسح ملون  -

 

                                                            
 .45المرجع السابق، ص: مراد شالبیة: 1
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 :Optical Disckالقرص الضوئي  .3

 .1العالیةیعتبر القرص الضوئي أحد المكونات الرئیسیة للحاسوب بسبب سعته التخزینیة 

ویعتبر القرص الضوئي من وسائط التخزین وتتم كتابة البیانات علیه وقراءتها منه باستخدام 

 :وتنقسم األقراص إلى أربعة أنواع. الّلیزر

 ؛CD-Romالقرص المدمج  -

 ؛Woumقرص  -

 ؛ED Disckالقرص البصري القابل للمسح  -

 .DVDالقراص الرقمي المتعدد االستخدامات  -

 :CD-Rom Driversمشغالت األقراص المتراّصة  .4

وهو جهاز یستخدم لقراءة األقراص المتراصة المضغوطة وتتم القراءة بسرعة عالیة جدا 

 4x.8x.10x.48x.: ویعبر عن هذه السرعة برموز خاّصة مثل

قادر على نقل البیانات على الحاسوب من  8xفعلى سبیل المثال المشغل الذي سرعته قدرها 

 .2في الثانیة 1200khالقرص المتراص بمعدل 

 :Monitorsشاشات العرض  .5

وهي إحدى أدوات العرض المرئي التي یمكن من خاللها مشاهدة هذه النواتج على 

جهاز الحاسوب وهي تستخدم في إخراج البیانات بتنسیق مفهوم للمستخدمین ولكل شاشة 

مزایا معّینة یمكن أن تتحّكم بجودتها ودّقة عرضها، وتعد الشاشة من أهم وحدات مواصفات و 

 .إخراج البیانات على الحاسوب

 

                                                            
 .64وآخرون، المرجع السابق، ص محمد حسین بصبوص: 1
 .72المرجع نفسه، ص: 2
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كما یعتمد اختیار شاشات العرض على نوع مشروع الوسائط المتعددة وحجمه وطبیعة 

 1:البیئة التي یمكن استخدامها وهنالك العدید من أنواع شاشات العرض أهمها

 .شاشات متعددة األلوان شاشات تدرج رمادي؛ أحادیة الّلون؛شاشات  -

 :كرت الّضغط وفك الّضغط .6

وهي كرتات تسمح للمستخدم بضغط ملفات الوسائط المتعددة وفك ضغطها كون فیلم 

 .2الوسائط المتعددة یأخذ حیز وحجم كبیر في الجهاز

 :برمجیات الوسائط المتعددة

 :أنظمة الوسائط المتعددة .1

عن المعدات والبرمجیات الالزمة التي سیتم من خاللها القیام بإنشاء وٕادارة  وهي عبارة

 .ملفات الوسائط المتعددة

 :ویمكن تصنیف أنظمة الوسائط المتعددة المستخدمة في الكمبیوتر على

 :Play lockSystemsأنظمة التشغیل  -

 وهي عبارة عن أجهزة الكمبیوتر الشخصي التي تحتوي على الحد األدنى من

 .اإلمكانیات والبرامج الضروریة لتشغیل الوسائط المتعددة

 :Authoring Systèmesأنظمة التّألیف  -

وهي أجهزة الكمبیوتر واألجهزة الخارجیة الملحقة بها وأدوات التألیف الضروریة والتي 

 .3تستخدم إلنشاء برامج الوسائط المتعّددة

 :ذلك من خالل فریق عمل یتكّون منوفي حالة مشاریع الوسائط المتعددة الكبیرة یتم 

                                                            
 ..19المرجع السابق، ص: محمد دود المجالي وآخرون.د: 1
 19محمد حسین بصبوص وآخرون، المرجع السابق، ص :2
 .54المرجع السابق، ص : مراد شالبیة: 3



 مدخل                                                                  الوسائط المتعددة 
 

 13 

 مدیر المشروع؛ .1

 مصّمم البرامج الوسائط المتعّددة؛ .2

 كاتب النص؛ .3

 أخّصائي النص؛ .4

 أخصائي الّصوت؛ .5

 .مبرمج الوسائط المتعّددة .6

إّن مبرمج الوسائط المتعّددة هو الّشخص المسؤول عن عملّیة وضع عناصر الوسائط 

التكامل بینها وٕاضافة التفاعل فیما بینها وبین المتعّددة ودمجها مع یعضها البعض وعمل 

 .العالم الخارجي ویتم ذلك من خالل استخدام أدوات التألیف للوسائط المتعّددة

 :Aithoring Toolsأدوات التّألیف 

وهي مجموعة برامج توفر مجموعة من اآللیات واإلمكانیات الّالزمة إلنتاج وٕاخراج 

 .مشاریع الوسائط المتعّددة

 :Power Pointئط المتعّددة باستخدام الوسا .2

بعمل عروض البوربوینت عبارة عن برنامج یأتي مع حزمة مایكروسوفت أوفیس ویقوم 

متحّركة تستخدم في عروض الشركات أو كتابة الدروس أو المحاضرات حسب طریقة 

 .1االستخدام

 :Front Pageالوسائط المتعّددة باستخدام  .3

هو أحد البرامج التي یتم استخدامها في إنشاء صفحة الویب عبر  Front Pageإّن برنامج 

األنترنت وأن أحد المكونات التي یتم إدراجها ضمن صفحة الویب هو ملفات الوسائط 

 ددةالمتع

                                                            
 .109المرجع السابق، ص : محمد حسین بصبوص وآخرون 1
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 :تمهید

لقد أصبحت عملیة التعلیم ال تعتمد على التلقین للفرد فقط وٕانما الهدف منها النمو 

بأفكار المتعّلم، وزیادة فدراته العقلیة وٕامكانیاته، بحیث ال یعتمد في نمط حیاته على الحفظ 

من طرق من خاللها یمكن ترسیخ األفكار والمعلومات بطریقة رائعة في فقط، فكان ال بّد 

م، ومن هذه الطرق استخدام الوسائط المتعددة كالكمبیوتر ومستحدثاته واألفكار ذهن المتعلّ 

الصناعیة والقنوات الفضائیة وشبكة المعلومات الدولیة وغیرها في المجال التعلیمي، حیث أن 

برامج الوسائط المتعددة تحول استخدام الحاسوب من مجرد أداة لحفظ البیانات إلى أداة 

 .تعلیمّیة رائعة

 :خصائص الوسائط المتعددة في التعلیم .1

إن تنوع الوسائل التكنولوجیة وتكاملها فیما بینها دعا إلى توفیر بینات تعلم متنّوعة بما 

یتالءم ومختلف فئات المتعلمین وخصائصهم، فقد أثبتت البحوث العلمّیة أن استخدام مختلف 

من الجهد والوقت، ومن  %40-38 التقنیات والوسائط المتعددة في عملّیة التعلیم یوفر نسبة

 :أهم الخصائص الممّیزة للوسائط التعلیمّیة ما یلي

 :التفاعلیة

التفاعلیة في الوسائط التعلیمیة یعني الحوار بین العملّیة التعلیمّیة للمتعّلم والبرنامج 

ویتم التفاعل بین المستخدم والعرض من خالل واجهة المستخدم التي یجب أن تكون سهلة 

تجذب انتباه المستخدم فیسیر في المحتوى ویتلّقى تغذیة رائعة، كما أن خاصیة حتى 

 .1التفاعلّیة توفر بیئة اتصال ثنائیة على األقلّ 

 

 

                                                            
 .273، ص2008، 1مقدمة في تقنیات التعلیم، عمان دار الفكر، طشمى، نادر سعید، :  1
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 :الفردیة

من الخصائص التي تطرحها الوسائط التعلیمیة هو التغلب على الفروق الفردیة ما بین 

الفردیة إلى نفس المستوى من اإلتقان المتعلمین والوصول بهم جمیعا في المواقف التعلیمیة 

كر واسترجاع وقدرته على التفكیر والتذ وفقا لقدرات واستعدادات كل منهم ومستوى ذكائه

 . المعلومات

 :التنوع

یجد فیها كل متعلم ما یناسبه ویتحقق  توفر الوسائط التعلیمیة المتعددة بیئة تعلم متنوعة

توفیر مجموعة من البدائل والخیارات التعلیمیة أمام المتعلم، وتتمثل  ذلك إجرائیا عن طریق

له كما تتمثل في مستویات هذه الخیارات في األنشطة التعلیمیة واالختیارات ومواعید التقدم 

 .1المحتوى وتعدد أسالیب التعلم

 :التكامل

منها بحیث تراعي المستحدثات التكنولوجیة مبدأ التكامل بین مكونات كل مستحدث 

تشكل مكونات المستحدث نظاما متكامال فیما بینها ففي برامج الوسائط المتعددة التي یقدمها 

ة بعد األخرى ولكنها تتكامل في إطار واحد لتحقیق الكمبیوتر مثال ال تعرض الوسائط واحد

ها تشكل في مجموع الهدف المنشود، وعند اعتبار الوحدات التعلیمیة الصغیرة فإن مكوناتها

نظاما متكامال حیث یراعي االتساق بین أهداف الوحدة التعلیمیة الصغیرة ومحتواها وأنشطتها 

وأسالیب تقویمها ویمكن القول أن الوسائط المتعددة إذا ما أحسن توظیفها فإنه یمكن أن 

 تؤدي إلى اكتشاف حلول لمشكالت التعلیم وتعمل على زیادة فرصة في عصر االنفجار

المعرفي كما یمكن أن تسهم في جعل نظم التعلیم تستجیب بصورة مرنة لطموحات أفراد 

 .2المجتمع وآمالهم فیما یتعّلق بمواصلة الّتعلیم واكتساب المهارات

                                                            
 .38، التعلم االلكتروني في الجامعة الجزائریة، رسالة ماجستیر، صالزاحيحلیمة : 1
 .31، ص2006، 1ولید سالم محمد الحلفاوي، مستحدثات تكنولوجیا التعلیم عصر المعلومات عمان، دار الفكر، ط: 2
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 :الكونیة

تتیح الوسائط المتعددة التعلیمیة فرصة االنفتاح على مصادر المعلومات في جمیع 

الحصول على كل ما یحتاجه  االنترنتالمتصل بشبكة أنحاء العالم، حیث یتاح للمستخدم 

كما مكنت  المعلوماتفي مختلف مجاالت العلوم وذلك بفضل الطرق السریعة للحصول على 

الوسائط المتعددة التعلیمیة من تطویر العملیات التعلیمیة في نظم التعلیم المفتوح ومختلف 

 .التعلیم عن بعد الحدیثة

 :التزامن

اسبة توقیتات تداخل العناصر المختلفة الموجودة في برامج الوسائط التزامن یعني من

المتعددة كأن تظهر صورة في توازي مع التعلیق علیها وتراعي أن تتوافق سرعة العرض 

 .وٕامكانات المتعلم ومراعاة التزامن یساعد على تحقیق خاصیتي التكامل والتفاعل

 :اإلتاحة

فرص الحصول على ددة یجب أن تتاح له ال شك من أن المستخدم للوسائط المتع

الخیارات والبدائل التعلیمیة المختلفة في الوقت الذي یناسبه كما أن هذه البدائل والخیارات 

یجب أن تحكم له ما یحتاج له من محتوى وأنظمة وأسالیب التقویم بطرق سهلة ومیسرة، 

التعلیمیة، حیث أنها  وخاصیة اإلتاحة من خالل استخدام الوسائط المتعددة في األغراض

تثري البیئة التعلیمیة بالمثیرات المتنوعة والبدائل الكثیرة وتجعل التحكم في أسلوب العرض 

 .1ومعدله في ید المتعلم

 

 

 

                                                            
 .33، المرجع السابق، صلفاويولید سالم محمد الح: 1
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 :األسباب الدافعة إلى استخدام الوسائط المتعددة في التعلیم .2

أصبح هذا هناك جملة من األسباب التي استدعت استخدام الوسائط المتعددة، بحیث 

االستعمال ضرورة ال غنى عنه في تحقیق أهداف التربیة والتكوین ومن هذه األسباب 

صاالت والثورة التكنولوجیة وما یترتب علیها من االنفجار المعرفي وثورة المواصالت واالت

 .1سرعة انتقال المعرفة

 :االنفجار المعرفي: أّوال

 متزاید وسریع حیث تطل علینا في كلتعیش البشریة اآلن زمن صنع المعرفة بشكل 

یوم اختراعات واكتشافات وأبحاث جدیدة في كافة المجاالت المعرفیة ولما كان الهدف من 

التربیة في األساس نقل المعرفة من الجیل الذي توصل إلیها الجیل الذي بعده، أصبحت 

بد لها من استخدام التربیة تتسم باالستمراریة، ولكي تحافظ على هذه االستمراریة كان ال 

 .الوسائل التكنولولجیة

 :الفروق الفردیة بین المتعلمین: ثانیا

أدى اهتمام األمم بالتعلیم باعتباره أرقى أنواع االستثمار اإلنساني إلى اتساع القاعدة 

 الطالبیة وهذا قاد بدوره إلى عدم تجانس الفصول التعلیمیة وظهرت

باره أرقى أنواع االستثمار اإلنساني إلى اتساع القاعدة الطالبیة أدى اهتمام األمم بالتعلیم باعت

وهذا قاد بدوره إلى عدم تجانس الفصول التعلیمیة فظهرت الفروق الفردیة للمتعلمین داخل 

في العمر الزمني إال أنهم یختلفون في العمر العقلي مما الفصل الدراسي الواحد فقد یتفقون 

 .قدرات واالستعدادات والمیول والرغباتیؤدي بالنتیجة إلى اختالف ال

 

 

                                                            
 .والوسائط المتعددة في العملیة التعلیمیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة: محاضرة األستاذة یابلحاج: 1
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 :تطویر نوعیة المعلمین: ثالثا

للعلم المعاصر یواجه تحدیات عدیدة تتمثل بالتطور التكنولوجي ووسائل االتصال ولم 

بل ترى فیه الموجه والمرشد والمصمم " الملقن"یعد التعلیم الحدیث ینظر إلى المعلم نظرة 

به من تحدید األهداف الخاصة بالدرس وتنظیم الفعالیات للمنظومة التقلیدیة بما یقوم 

والخبرات واختیار أفضل الوسائط لتحقیق أهدافه التعلیمیة ووضع استراتیجیة تمكنه من 

 .استخدامها في حدود اإلمكانات المتاحة له داخل البیئة المدرسیة

 :متشویق المتعّلم في التعل: رابعا

سواء أكانت مواد تعلیمیة متنوعة أو أجهزة تعلیمیة أو إن طبیعة الوسائل التكنولوجیة 

أسالیب عرض طبیعة تتصف باإلشارة ألنها تقدم المادة التعلیمیة بأسلوب جدید سهل وبسیط 

یحبب إلى نفس المتعلم ما یتعلمه، ویثیر لدیه  ما یختلف عن الطریقة اللفظیة التقلیدیة، وهنا

 .التعلم واالعتماد على النفسالرغبة فیه ویقوي لدیه االستقاللیة في 

كما أن التعلیم التكنولوجي یتیح للمتعلم أنماطا عدیدة من طرف العرض بإخراج جید 

وتناسق لوني جمیل مشوق تنمي الحس الفني لدیه ویتیح له حریة االختیار للخبرات التعلیمیة 

 .وألسلوب تعلمه ومیوله وقدراته
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 :القواعد األساسیة الستخدام الوسائط المتعددة

 :االبتعاد عن الشكلیة في استخدام الوسائط المتعددة .1

 :التعلیمیة أن یراعي ما یلي ینبغي على المدرس عند استخدام الوسائط

ال یستطیع التالمیذ عن طریق الوسائط التعلیمیة فقط أن یتعلموا على نحو سریع  -

 .وتام

 .ال یمكن التغلب عن طریق الوسائط التعلیمیة على جمیع مشكالت التدریس والتعلم -

 .لیست الوسائط التعلیمیة خبرات وٕانما هي وسائط للحصول على الخبرة -

 .التعلیمیة المعینة في درجة الصعوبة والتجریدئط تتفاوت الوسا -

 .تثیر المالمح غیر العادیة للوسائط التعلیمیة انتباه واهتمام التالمیذ -

وبذلك یبتعد المدرس في الشكلیة في استخدام الوسائط التعلیمة، ألنه یبین للتالمیذ 

وجههم في النقاط الغرض من استخدامها ودورها في توضیح معاني ما یتعلمونه، كما أنه ی

 .م أیضا على فهمها وطریقة تشغیلهااألساسیة والمهمة التي تخدمها كل وسیلة، ویساعده

 :عدم ازدحام الدرس بالوسائط .2

إن استخدام المدرس لوسائط متعددة في الموقف التدریبي دون تخطیط ووعي منه بما 

ي إلى التشویش وعدم یمكن أن تسهم به، قد یؤدي إلى نتائج غیر مرضیة، ألن كثرتها تؤد

الفهم، لذلك ینبغي أن یختار المدرس الوسائط المعینة بدقة وعنایة بحیث تكون متصلة 

بموضوع الدرس وتخدم أهدافه وتستحق الجهد والوقت المبذولین في استخدامها ویستدعي 

ط ذلك بالضرورة إلمام المدرس بالوسائط التعلیمیة المختلفة، واإلسهامات المتنوعة لكل وسی

 .یقدمه لتحقیق أهداف مادة تخصصه
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 :مالئمة الوسائط المتعددة المعینة لمستویات التالمیذ العقلیة .3

تفقد الوسائط المعینة فائدتها التعلیمیة إذا اتسمت بالصعوبة والتعقید، أو بالسهولة 

المتناهیة، لذا ینبغي اختیار الوسائط المستخدمة بدقة بحیث تتحدى تفكیر التالمیذ بما 

یتناسب قدراتهم أو یزید قلیال، ومن جهة أخرى یمكن المدرس في بعض الحاالت أن یتیح 

الفرصة أمام التالمیذ الستخدام الوسائط وتشغیلها وأتاح بعضها بما یتناسب ونموهم 

 .1وقدراتهم

 :تحدید األغراض التعلیمیة واختیار الوسائط المناسبة .4

بتدریسه یساعده على اختیار خبرات  إّن معرفة المدرس ألهداف المنهج الذي یقوم

التعلم ووسائله وأدواته التي یجب أن تتوافر لتحقیق هذه األهداف على الرغم من أن الوسائط 

المتعددة تتفاوت من حیث ممیزاتها ونواحي قصورها إال أنها تستخدم في المواقف المختلفة 

 :التالیة في عملیة اختیار للتدریب والتعلیم، لذا ینبغي أن یسترشد المدرس باالعتبارات

 :الوسائط المناسبة

األهداف التربویة التي تحققها الوسائط التعلیمیة المختارة إذا ما قورنت بغیرها من  -

الوسائل الوقت والجهد الذي یتطلبه استخدام الوسائط التعلیمیة من حیث الحصول 

 .ق نفس الغرضعلیها وسهولة تشغیلها إذا ما قورنت بغیرها من الوسائل التي تحق

مدى إسهام الوسائط التعلیمّیة في تشویق وٕاثارة اهتمام التالمیذ، وما یمكن أن تثیره  -

 .من نشاطات لها مضامینها وتطبیقاتها التربویة

                                                            
أخضر الجغربي،  \مداخلة فاتح الدین شنین واألستا. 2014مارس  05/06الملتقى الوطني الحاسوب وتكنولوجیا المعلومات في التعلیم العالي، : 1

 ".استخدام الوسائط المتعددة في التعلیم الجامعي"المداخلة عنوان 
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صحة محتوى الوسائط التعلیمیة من الناحیة العلمیة، وكذلك جودتها ودقتها من  -

التعلیمیة وتشغیلها دون خطورة الناحیة الطبیعیة إمكان استخدام التالمیذ للوسائط 

 .1علیهم

 :عناصر استخدام الوسائط المتعددة إلنتاج المناهج التعلیمیة

 :مثل: عناصر برمجیة .1

 .Director–Toolbookبرامج التألیف اإلبداعیة مثل برامج  -

 .برامج الرسم وتحریر الصور -

 .برامج الرسوم المتحركة وٕانتاج وتحریر األفالم -

 .األصواتبرامج تسهیل وتحریر  -

 .برامج المحاكاة وبرامج إنتاج البیانات -

 .برامج بعض لغات البرمجة -

 :مثل: عناصر مادیة .2

جهاز الحاسب متطور یستخدم في عملیة اإلنتاج للبرامج التعلیمیة یستخدم نظام  -

 .دیثحتشغیل 

أجهزة حاسب بمواصفات حدیثة تستخدم في عملیة عرض المنتج للمتعلمین  -

 .والمستخدمین

 .تصویر عادیة ودقیقة كامیرات -

 .ماسحات ضوئیة -

 .أقراص مدمجة ومضغوطة قابلة للقراءة والكتابة -

 .معدات ومیكروفونات صوتیة وعزف صوت معزولة -

 
                                                            

أثر البرنامج بالوسائط المتعددة في ضوء نظریة الذكاءات المتعددة، رسالة ماجستیرـ الجامعة اإلسالمیة بغزة، فلسطین، : منى كخالد محمود عیاد: 1
2008. 
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 .1طابعات ومعدات أخرى -

 :میةیاختیار الوسائط التعل

یتم اختیار الوسائط التعلیمیة بتحدید نوع الوسائط المناسبة لكل مفهوم أو جزء من 

والمتمثلة في صور ثابتة ومتحركة ولقطات الفیدیو والخطوط المختلفة والتي یتم محتوى، 

كما یتم اختیار نوع الشكل . تحدیدها وفقا لمحتوى البرنامج وأهدافه وخصائص المتعلمین

ى الوظیفة التعلیمیة إل البصري وفق حاجات المتعلمین، والمحتوى وطبیعة المهمة، وباإلضافة

ویجب تذكر أن  )ممارسة–عرض  –جدب انتباه  –تحفیز  –شكل  (للشكل البصري 

 .2المتعلمین ال یتعلمون بنفس الطریقة ولیس لدیهم نفس الخلفیات أو التجارب

 :الشروط التي یتم على ضوئها اختیار الوسائط المتضمنة في البرنامج 

وضع محمد عطیة خمیس مجموعة من الشروط والمواصفات التي اشتقها من نظریات 

 : وهي  3علم، والتي یتوقف علیها اختیار الوسائل التعلیمیة الت

  .خصائص المتعلمین -

العروض البصریة أكثر فعالیة من اللفظیة  –نوعیة مثیرات المحتوى، ونمط التعلیم  -

  .المكتوبة أو المسموعة بتعلم المفاهیم والعملیات المعقدة والمجردة والغیر مؤلوفة

عرض صور ورسوم مصحوبة بتعلیق لفظي، مكتوب أومسموع یساعد على تعلمها  -

 .وتذكرها

عند تعلم األشیاء المجردة أو غیر المؤلوفة للمتعلمین، ینبغي استخدام أمثلة أو  -

 .تشبیهات أو أشیاء أو عملیات بسیطة، لتقریب المعنى وتسهیل استدعائها

بعرض المواد التعلیمیة تشمل على عند تعلم التمییز بین األشیاء ینبغي البدء  -

 . مثیرات األشیاء المختلفة تماما وزیادة درجة التشابه بینها تدریجیا
                                                            

 .208، ص2004ة،األردن ، دار المسیر للنشر والتوزیع، الحاسوب التعلیمي وتطبیقاته التربوی: یوسف أحمد عیادات . د: 1
، 2009، االسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  -نظریة تصمیم انتاج -التعلم االلكتروني الرقمي : حسن الباتع محمد عبد العاطي وآخرون: 2

  .26ص
 .56تفس المرجع، ص:  3
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ا، استخدامها ا روعي التكامل بینهمالوسائل المتعددة أكثر فعالیة في التعلیم، إذ -

 .بشكل وظیفي حسب الحاجة التعلیمیة إلیها

في اإلدراك والفهم، وأكثر فعالیة  المواد التعلیمیة التي تجمل مثیرات بسیطة أسهل -

 .1في التعلیم من التي تحمل مثیرات معقدة

 :اإلبحار في الوسائط المتعددة التعلیمیة 

حتى تكون برامج الوسائط المتعددة متفاعلة ینبغي أن یتمكن المستخدم من االنتقال إلى 

شاشة تالیة أو الرجوع إلى الشاشة السابقة أو التجول داخل البرامج من شاشة إلى أخرى 

استخدام أدوات خاصة باإلبحار، فقد تكون أدوات غیرها حسب رغبته وذلك من خالل 

أو بقع ساخنة أو أیقونات بصریة تطهر على الشاشة أو عناصر اإلبحار عبارة عن أزرار 

رسومیة وخطیة متنوعة أو أیة أشكال أخرى إذا فاإلبحار في الوسائط المتعددة هو كیفیة تقدم 

المتعلم خالل برامج غیر خطیة من خالل الوسائط المتعددة والوسائط الفائقة والنصوص 

یطة اإلبحار في برامج الوسائط المتعددة وهذه الفائقة وتوجد عدة طرق وأنماط لتصمیم خر 

عله مع تلك البرامج ویعتبر اإلبحار في الوسائط تي یسیر فیها المستخدم أثناء تفاالطرق ال

المتعددة من أهم العناصر التي یلزم العنایة بها في إنتاج برامج الوسائط المتعددة ومن أهم 

 :2ائط المتعددةأنماط اإلبحار شائعة االستخدام في برامج الوس

ویبحر المتعلم في هذا النمط في صورة متتابعة من إطار إلى آخر ومن  :النمط الخطي .1

مفردة ألخرى، ویستطیع المتعلم في هذا النمط أن یتقدم لألمام أو یعود إلى الخلف فقط 

 .خالل العرض

الذي وهذا النمط یعطي المستخدم الحریة في اختیار الموضوع  :نمط القوائم المنسدلة .2

یرغب في دراسته أوال وذلك بالضغط علیه باستخدام الفأرة وبعد االنتهاء منه یعود مرة 

 .أخرى إلى القائمة الختیار موضوع جدید
                                                            

 .57نفس المرجع، ص:  1
 .194المرجع السابق، ص :ولید سالم محمد الحلفاوي: 2
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ئدته من االختیارات یعطي هذا النمط المستخدم فا):الشجري(النمط التسلسلي الهرمي  .3

أكثر ولیست هناك حدود في حجم أو عدد القوائم  والتي تؤدي على قوائم أكثر واختیارت

 .األساسیة أو الفرعیة المستخدمة

وهو التصمیم األكثر تعقیدا واألكثر أهمیة والذي یكون لكل عنصر فیه :النمط الشبكي .4

ارتباطات متعددة في أي اتجاه في التطبیق ویتصف هذا النمط بالمتعة عند سیر 

الموضوعات في هذا النوع من البرامج مجزئة المستخدم في العرض من خالله وتكون 

إلى أجزاء متعددة بینها روابط ووصالت ویمكن للمستخدم أن یسیر في أي اتجاه أثناء 

 .تعلمه واكتشافه لمحتویات العرض

وهذا النوع من اإلبحار یشتمل على تشكیلة ممتزجة من أنماط اإلبحار :النمط الهجین .5

فیمكن أن یسیر المستخدم في نمط إبحار شبكي الشبكي والهرمي والخطي والقوائم، 

لمشاهدة موضوعه من الصور الموضوعة في بنك الصور في العرض وعندما یصل إلى 

آخر الشبكة فإن العرض یعیده إلى قائمة أخرى من االختیارات اإلبحاریة خالل الصور 

 .1وغیرها
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 :أهمیة الوسائط المتعددة في التعلیم

تسهیل العملیة التعلیمیة وعملیة عرض المادة المطلوبة باإلضافة إلى زیادة معدل  -

 .المادة المعروضة

بنماذج مختلفة مما یثري الطرق المستخدمة في یمكن استخدامها لنتاج المواد التعلیمیة  -

 .عرض المادة التعلیمیة المطلوبة

تحفیز الطلبة على التفاعل بشكل أكبر مع المادة التعلیمیة وعلى إمكانیة العمل  -

 .الجماعي

تسهیل عمل المشاریع التي یصعب عملها یدویا وذلك باستخدام طرق المحاكاة في  -

 .الحاسوب

الطلبة للمواضیع استیعاب األمر الذي یزید من  المیمكن عرض القصص واألف -

 .المطروحة

 .بشكل فعال من خالل الوصالت التشعبیةاألنترنت  استخدامإمكانیة  -

 .إلى التعلمالنفوذ فرص زیادة  -

 .أقلمة المحتوى حسب الحاجیات الشخصیة -

 .اجةحساعة كامل أیام األسبوع وذلك حب ال 24/24مرونة أكبر في االستعمال  -

 .تحسین العالقة بین المعلم والمتعلم المقارنة بالتعلیم التقلیدي -

وفتح وتعزیز إمكانیة التعاون بین المتعلمین وتوفیر بیئة تعلیمیة غنیة ومتعددة  -

 .المصادر

إعادة صیاغة األدوار في الطریقة التي تتم بها عملیة التعلیم والتعلم بما یتوافق مع  -

 .مستجدات الفكر التربوي

لحوافز وتشجیع التواصل بین منظومة العملیة التعلیمیة كالتواصل بین البیت إیجاد ا -

 .والمدرسة والبیئة المحیطة
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تناقل الخبرات التربویة من خالل إیجاد قنوات االتصال ومنتدیات تمكن المعلمین  -

 .والمدیرین والمشرفین وجمیع المهتمین بالشأن التربوي من مناقشة وتبادل األراء

 .یم وتقدیمه في صورة معیاریة، فالدروس تقد في صورة نموذجیةنمذجة التعل -

نوك األسئلة النموذجیة، خطط لمتمیزة یمكن إعادة تكرارها من ذلك بعلیمیة امارسات التمالو 

 .للدروس النموذجیة، االستغالل األمثل لتقنیات الصوت والصورة

 .ومهارات العمر إعداد جیل من المعلمین والطالب قادر على التعامل مع التقنیة -

 .تعزیز المشاركة للطالب الخجولین أو المترددین في المشاركة -

 .المساعدة على نشر التقنیة في المجتمع -

 .تیسیر الحصول على المعلومات عن طریق استشارة عدد أكبر من حواس -

 .1تجعل العملیة التعلیمیة ممتعة وشیقة -

 .إلحساس بضغط عصبيتوفر للمتعلم الكافي لیعمل حسب سرعته الخاصة دون ا -

 .تزود المتعلم بالتغذیة الراجعةالفوریة -

 .2تساعد الطالب على معرفة مستواه الحقیقي من خالل التقویم الذاتي -

 :دور الوسائط التعلیمیة في تحسین عملیة التعلیم والتعلم

توسیع خبرات المتعلم وتیسیر بناء المفاهیم وتغطي الحدود الطبیعیة : إثراء التعلیم .1

والجغرافیة حیث أن هذه الحدود تتضاعف بسبب التطورات التقنیة التي جعلت من 

تحدیا بأسالیب التعلیم والتعلم لما تزخر به هذه البیئة شكل مدرسة یالبیئة المحیطة بال

 .مفیدة وجذابة من وسائل اتصال متنوعة تعرض المادة بأسالیب

 .في الوقت والجهد والمصادر وفرت الوسائط المتعددة التكلفة :اقتصادیة التعلیم .2

                                                            
 . 32،33محمد داود مجالي وآخرون، المرجع السابق، ص. د: 1
 .33المرجع نفسه، ص: 2
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من خالل استخدام الوسائط المتعددة  :استثارة اهتمام المتعلم زوٕاشباع حاجته للتعلم .3

یستثار اهتمام التعلم وذلك من خالل الخبرات الواقعیة والتي یصبح لها معنا وثیق 

 .الصلة باألهداف التي یسعى المعلم إلى تحقیقها والرغبات التي یقوى إلى إشباعها

 .تعلم مما تجعله أكثر استعدادا للتعلمعلى زیادة خبرة المتساعد  .4

والمقصود باللفظیة استعمال المدرس ألفاظا  :تساعد على تحاشي الوقوع في اللفظیة .5

عند المتعلم الداللة التي كما عند المدرس وال یحاول توضیح هذه األلفاظ لیست لها 

تكوین صور مرئیة لها في ذهن المتعلم، الواردة بوسائل مادیة محسوسة تساعد على 

ولكن إذا تنوعت هذه الوسائط فإن اللفظ یكتسب أبعادا من المعنى تقترب من الحقیقة 

األمر الذي یساعد على زیادة التقارب والتطابق بین معاني األلفاظ في كل من ذهن 

 .المدرس والمتعلم

 .یؤدي تنوع الوسائط المتعددة إلى تكوین مفاهیم سلیمة .6

تساعد في زیادة مشاركة المتعلم اإلیجابیة في اكتساب الخبرة، حیث أنها تنمي عند  .7

المتعلم الصورة على التأمل ودقة المالحظة واتباع التفسیر العلمي للوصول إلى حل 

 .المشكالت

 .تنوع أسالیب التعلم لمواجهة الفروق الفردیة بین المتعلمین .8

 .تنوع أسالیب التعزیز .9

 .األفكارتؤدي إلى ترتیب  .10

 .1تؤدي إلى تعدیل السلوك وتكوین اتجاهات جدیدة .11

 

 

 
                                                            

.212.213یوسف أحمد عیدات، المرجع السابق، ص:  1 
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 :دور المعلم من خالل استخدام الوسائط المتعددة

یسر لعملیة التعلم، حیث یقوم م من ملقن للمعلومات إلى مرشد ومسیتغیر دور المعل

 .بالبحث عن المعلومات والموصول إلى النتائج بأنفسهمالطلبة 

علیم، المتعلم عن طریق الحوار الذي یتم بینهما أثناء عملیة الت ویكون دور المعلم توجیه

في مثل هذه المواقف یصبح توجیهیا وٕارشادیا  ى عنه، فدورهولكن یبقى دور المعلم ال غن

وتسهیال للعناصر الفعالة في التعلم، إضافة إلى اإلشراف على عملیة جمع المعلومات التي 

 .یقوم بها الطلبة وتصنیفها وتحلیلها

یكمن دور المعلم الذي یستخدم التكنولوجیا في التعلیم عن بعد سواء كان ذلك في التعلیم 

 :التقلیدي أم في التعلیم عن بعد یتلخص في المهام التالیة

 :دور الشارح باستخدام وسائط التقنیة .1

ل وفیها یعرض المعلم للطالب المحاضرة مستعینا بالحاسوب والشبكة العالمیة والوسائ

ثم یكلف . یة السمعیة منها والبصریة إلثرائها ولتوضیح ما جاء فیها من نقاط غامضةالتقن

 .الطلبة بعد ذلك باستخدام هذه التكنولوجیا كمصادر للبحث والقیام بالمشاریع المكتبیة

 :دور المشجع على التفاعل في العملیة التعلیمیة .2

وفیها یشجع المعلم الطالب على استخدام الوسائل التقنیة والتفاعل معها عن طریق 

 . تشجیعه على طرح األسئلة واالستفسار على نقاط تتعلق بتعلمه

وفیها یشجع المعلم الطالب على استخدام  :دور المشجع على تولید المعرفة واإلبداع .3

ء البرامج التعلمیة لألزمة لتعلمه كصفحة الوسائل التقنیة من تلقاء ذاته وعلى ابتكار وٕانشا

 .1الویب وغیرها

                                                            
 .38محمد داود المجالي وآخرون، الوسائط المتعددة، ص. د: 1
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 :دور المتعلم من خالل استخدام الوسائط المتعددة

یكون المجال مفتوحا للمتعلم بأن یتعلم ذاتیا بالسرعة التي تناسب قدرته، األمر الذي س .1

انتظار سیسمح للطلبة المتفوقین بأن یتقدموا بسرعة وبعمق في المادة التعلیمیة دون 

 .الطلبة ذوي قدرات أقل

إن استخدام تقنیات الحاسوب في التعلم الذاتي سیساهم في تبادل الخبرات بین طلبة  .2

 .الصف الواحد بحیث یستفید المتعلم الضعیف دراسیا من المتفوق دراسیا

سیتمكن الطالب من تنفیذ مشاریع وبحوث تخدم مواد الدراسة واالستفادة من المواقع  .3

 .1ة المتعددة باعتبارها مراجع علمّیةااللكترونی
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 :قات استخدام الوسائط المتعددةمعو 

 :وعیقات مادیةم

مثل الصعوبة في توفیر االعتمادات المالیة لتحویل التقنیة من فكرة إلى إنتاج، وعلى 

لدیهم استعداد ة هذا العمل وأن یكون األفراد الذین یشرفون على العمل بأن یتفهموا أهمی

 .االتفاق علیه

 :معوقات زمنیة

إذ تقل قیمة التقنیة إذا لم تكن مستخدمة في الوقت المناسب وبتطبیق ذلك على استخدام 

البرنامج متزامنا مع فترة إنتاجه فإن جدواه ال  ط المتعددة، یالحظ أنه إن لم یعرضالوسائ

 .تتحقق

 :معوقات بشریة

لكل منهم حاجات مختلفة، وهما الطرفان  یقصد المعلمون والطالب، حیث إن

المتكامالن مع التقنیة الجدیدة والطالب یتفاعل بسهولة مع الكمبیوتر، أما المعلمون فعلیهم 

 .إعداد األجهزة وحل أي مشكلة فنیة

 :معوقات عملیة

وتتمثل في ضرورة االطمئنان على سالمة األجهزة وصیانتها ووجود أكثر من جهة 

 .توفیر هذه المتطلباتیعتمد علیها في 

 .االتجاهات السلبیة نحو التقنیة الحدیثة والحاسوب نتیجة الخوف واألمیة

رفض التغییر والتطویر في البرمجیات التدریبیة والتعلیمیة نتیجة النعدام الدافعیة للتجدید 

 .1والتطویر

                                                            
 .الملتقى الوطني حول الحاسوب وتكنولوجیا المعلومات في التعلیم العالي: 1
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د وسائط عدم استقرار المناهج وكثرة التغییر والتبدیل فیها مما یترتب علیه عدم وجو 

 .تعلیمیة من موضوعات المنهج

عدم مالئمة تصمیم الجرات الدراسیة وتجهیزاتها وٕامكانیاتها لالستخدام الفعال للمواد واألجهزة 

 .1السمعیة والبصریة ومختلف أجهزة التكنولوجیات الحدیثة

 :حدود وسلبیات استخدام الوسائط المتعددة

یة ال یأخذ مكان المعلم، وال یمكن إن الحاسوب على أهمیته في العملیة التعلیم

االستغناء على المعلم بتاتا، وٕانما الحاسوب بمنزلة الید الیمنى له أو المساعد الكبیر للمعلم، 

 :اوهذا نتیجة أسباب عدة منه

إن الحاسوب وما یرتبط به من وسائل ووسائط ال یجیب عن جمیع األسئلة التي یسألها 

بعض صفاته الحمیدة التي یستشوقون دوة للمتعلمین، فهم المتعلم، یعتبر المعلم الناجح ق

یحبونها ویقتدون به فیها، ال یمكن االستغناء عن الدور اإلرشادي التوجیهي للمعلم عند 

 .استخدام الحاسوب

ال یوجد عنصر للمناقشة والحوار بین المتعلم والحاسوب، بعكس المعلم الذي یشجع ویحاور 

 .متعددةالمتعلمین في موضوعات 

 .تشتت هذه الوسائط االنتباه لمن یستعملها بطریقة مكثفة

 .یقلل االعتماد على التكنولوجیات بشكل كلي من مهارات اإلنسان

الدیسك وتوتر الجهاز العصبي : تسبب كثرة الجلوس أمام الحاسوب بعض األمراض مثل

 .واالنطواء وضعف النظر

 .حسن استخدامهاقد تكون هذه الوسائط مكلفة مادیا إذا لم ت

 .تحتاج إلى ضبط داخلي خوفا من سلوكیات سیئة
                                                            

 .43، ص2012التعلیم االلكتروني بالجامعة الجزائریة مقومات التجسید وعوائق التطبیق، رسالة ماجستیر، : يححلیمة الزا: 1
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عدم وجود تقنیین بالقدر الكافي لصیانة اآللیات وتصحیح األعطال التي تلحق بعض 

 .البرمجیات

رداءة (االستخدام المفرد للتكنولوجیا یورث الكسل، وینعكس سلبا على بعض السلوكیات 

 .1...)الخط، صعوبة الحساب الذهني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

 .أي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، عنوانها الوسائط المتعددة في العملیة التعلیمیةمحاضرة األستاذة یابلحاج : 1
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 :تمهید

من أجل الوصول إلى نتائج حول مدى استخدام الوسائط المتعددة في العملیة التعلیمیة 

في المؤسسات التعلیمیة، قمنا بالدراسة المیدانیة حول هذا الموضوع وذلك بأخذ عینات من 

 .مستغانم –األساتذة والمتعلمین في ثانویة بن قلة التواتي

وبشكل عام فإن عملیة إنتاج  :سائط المتعددةخطوات إنتاج المادة التعلیمیة باستخدام الو 

المادة التعلیمیة باستخدام الوسائط المتعددة، وتمر بعدة خطوات یمكن تلخیصها على النحو 

 :التالي

 :التخطیط لعملیة التطویر وتشمل .5

 .عملیة اإلنتاجالتفكیر والتحلیل قبل  -

 .التعرف على العناصر األساسیة التي یجب تطویرها -

 .المستهدفة التي سوف تستخدم المادة المنتجة والمطورةالفئة  -

 .المعدات المستخدمة في مواد برمجیات -

 .تجهیز المحتوى من صور ونصوص وأفالم -

 .واجهة البرنامج المنتج وكیفیة تعامل الفئة المستخدمة معه -

 .المصادر المتوفرة لعملیة التطور -

سهلة نوعا ما إذا كانت عملیة  وتكون هذه العملیة: تجمیع العناصر للمنتج النهائي .6

التخطیط المسبقة قد تمت بشكل ناجح، وقد تحتج هذه العملیة إلعادة التخطیط لعدة 

 .1مرات

 

                                                            
 .35محمد دود المجال وآخرون، الوسائط المتعددة، ص: 1
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التناسق والتناغم في  -واجهة العرض  تصمیم:وتشمل هذه المرحلة: تصمیم وٕانتاج .7

فحص المنتج وضبطه إخراج  -وضع المحتوى في هیكلة مهمة -عرض المعلومات

 1.العمل یشكله النهائي

 تحلیل االستمرات

 :تحلیل االستمارة الخاصة باألساتذة

 .البیانات الشخصیة :المحور األول

 األقدمیة في التعلیم الجنس البیانات الشخصیة

 النسبة التكرار النسبة التكرار

   %25 3 ذكر

   %75 9 أنثى

 8.3 1   سنوات 5أقل من 

 16.7 2   15 – 10من 

 %75 9   20 – 15من 

 %100 12 %100 12 المجموع

من مخال المعطیات نقرأ على العینة التي أخذناها أن نسبة اإلناث هي أكبر من نسبة الذكور 

من مجموع النسب، وٕان المالحظ من مدة أقدمیة األساتذة أفراد العینة نجد  %75والتي تمثل 

سنة وهذا ما یدل على خبرة وأقدمیة أفراد هذه  20و  15أعلى النسب تنحصر ما بین 

 .المؤسسة

 

                                                            
 .34، ص2002، 2محمد محمود الجیلة، تصمیم وإنتاج الوسائط التعلیمیة والتعلمیة، عمان، دار المسیرة، ط: 1
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 :استخدام الوسائط المتعددة في العملیة التعلمیة: المحور الثاني

 :الحدیثةمدى توفر المؤسسة على الوسائل التكنولوجیة  .1

الجدول اآلتي یبین مدى توفر المؤسسة التي أخذنا منها العینات على الوسائل 

 :التكنولوجیة الحدیثة

 

 النسبة التكرار الخیارات

 %100 12 نعم

 %0 0 ال

 %100 12 المجموع

من خالل نتائج الجدول نالحظ أن نسبة توفر المؤسسة التعلیمیة على الوسائل 

مما یدل أن المؤسسة التعلیمیة تعتمد على الوسائل  %100التكنولوجیة الحدیثة 

التكنولوجیة الحدیثة وهذا من أجل التماشي مع التطورات التقنیة العلمیة الحدیثة التي 

 .تخدم المعلم والمتعلم
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 :مصادر معلومات المعتمدة من طرف األساتذة لتحضیر الدرس .2

 :على مصادر المعلومات عند التحضیر للدرسالجدول اآلتي یبین نسب اعتماد األساتذة 

 

النسب من یبین الجدول نسب اعتماد األساتذة على مصادر المعلومات، حیث تختلف هذه 

في كون االنترنت  %50مصدر آلخر إذ تصدرت شبكة االنترنت على أعلى نسبة بنسبة 

ثم تلیها  .فیها جل المعلومات التي یحتاجها األستاذ في تدعیم درسه وسهلة االستعمال

ومع ذلك هناك من ذكر  %16.7الوسائط المتعددة للمعلومات كاألقراص وغیرها بنسبة 

وهي عبارة عن البرنامج المسطر في المنظومة  %6.3مصادر أخرى التي كانت نسبتها 

 .والشكل اآلتي یوضح ذلك في الدائرة النسبیة. التعلیمیة والوثائق الخاصة باألستاذ

 

 شكل یوضح نسب مصادر المعلومات المعتمدة من طرف األساتذة 

26% 

17% 
51% 

6% 

 كتب ومجالت علمیة مطبوعة

 الوسائط المتعددة للمعلومات كالأقراص

 االنترنت

 أخرى

 النسبة التكرار الخیرات

 %25 3 كتب ومجالت علمیة مطبوعة

 %16.7 2 الوسائط المتعددة للمعلومات كاألقراص

 %50 6 االنترنت

 %6.3 1 أخرى

 %100 12 المجموع
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 :حدیثة عند تقدیم الدرسمدى استعمال التكنولوجیا ال .3

الجدول اآلتي یبین نسب استعمال األستاذ لوسائل التكنولوجیة الحدیثة عند تقدیمه 

 :للدرس

 النسبة التكرار الخیارات

 %58.3 7 نعم

 %41.7 5 ال

 %100 12 المجموع

من خالل نتائج الجدول نالحظ أن نسبة األساتذة الذین یعتمدون على الوسائل 

من مجموع  %58الحدیثة عند تقدیمهم للدرس كانت معتبرة والتي مثلت التكنولوجیة 

النسب، مما یدل أن األستاذ یستعین بالوسائل الحدیثة في تقدیمه للدرس لكي تساعده في 

 :والشكل اآلتي یوضح في الدائر النسبیة .إیصال المعلومة

 

 شكل یوضح نسب استعمال التكنولوجیا الحدیثة في تقدیم الدرس

58% 

42% 

 نعم

 ال



 الفصل التطبیقي
 

 44 

 :الوسائط المعتمدة في تقدیم الدرس .4

 :الجدول اآلتي یبین نسب الوسائط المعتمدة في تقدیم الدرس

 

حواسیب الشخصیة هي من خالل الجدول نالحظ أن نسبة األساتذة الذین یعتمدون على 

وهذا ألن هذه الوسائط  %48.9ثم تلیها نسبة عارض البیانات بنسبة  %57.1طاغیة بنسبة 

 .والشكل اآلتي یوضح ذلك في الدائرة النسبیة .تقرب وتوضح المادة التعلیمیة

 

 شكل یوضح الوسائط المعتمدة في تقدیم الدرس

57% 

43% 

0% 

 حواسیب شخصیة

 علرض البیانات

 سبورة الكترونیة

 النسبة رالتكرا الخیرات

 %57.1 4 حواسیب شخصیة

 %42.9 3 عارض البیانات

 %0 0 سبورة الكترونیة

 %100 12 جموعالم



 الفصل التطبیقي
 

 45 

 :العملیة التعلیمیةرؤیة األساتذة الستخدام الوسائط المتعددة في  .5

الجدول اآلتي یبین نسب رؤیة األستاذ لضرورة استخدام المسائط المتعددة في العملیة 

 :التعلیمیة

 النسبة التكرار الخیارات

 %100 12 ضروري

 %0 0 غیر ضروري

 %100 12 المجموع

التغلیمیة یرى أغلبیة أفراد العینة أنه من الضروري استخدام الوسائط المتعددة في العملیة 

وهذا لما تقدمه من دعم والمتمثل في إیضاح األشكال وتدعیم الفكرة  %100وذلك بنسبة 

 .بالصور والرسومات ما یساعد على ترسیخ األفكار والمعلومات

 :مدى تشجیع األساتذة للتالمیذ على استخدام مصادر المعلومات الحدیثة .6

للتالمیذ على استخدام مصادر المعلومات األستاذ  مدى تشجیعالجدول اآلتي یبین نسب 

 :الحدیثة

 النسبة التكرار الخیارات

 %100 12 نعم

 %0 0 ال

 %100 12 المجموع
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من خالل الجدول نالحظ قد أكد كل أفراد العینة على تشجیعهم للتالمیذ على استخدام 

الحصول على مصادر المعلومات الحدیثة بمختلف أشكالها كونها تتعدد وتتنوع وبإمكانهم 

المعلومة من أماكن أخرى غیر األستاذ، كون العصر الحالب یعرف المعلومات والمعرفة 

فإنه ال بد ال یكتف التلمیذ بالمعلومات المقدمة من طرف األستاذ فحسب ال بد علیه أن 

 .یتوجه لكل مصادر المعلومات المختلفة

 : تفاعل المتعلم مع الوسیلة .7

 :الحدیثة عل وتأثر المتعلم بالوسائل التكنولوجیةتفاالجدول اآلتي یبین نسب 

 النسبة التكرار الخیارات

 %100 12 نعم

 %0 0 ال

 %100 12 المجموع

 

أن نسبة تفاعل المتعلم بالوسائل التكنولوجیة هي الجدول نالحظ نتائج من خالل 

مما یدل تأثیر هذه الوسائل على المتعلم، فالوسائل التكنولوجیة الحدیثة لها دورا  100%

 .فعاال في تثبیت وترسیخ المعلومة، كما تساهم في تنشیط العملیة التعلیمیة
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 :الوسیلة التي یتفاعل معها المتعلم بشكل أكبر .8

التلمیذ أثناء استعمالها أهم وسیلة التي یتأثر ویتفاعل معها الجدول اآلتي یبین نسب مدى 

 :داخل القسم

 النسبة التكرار الخیارات

 %8.3 1 المكتوبة

 %8.3 1 المسموعة

 %83.3 10 المصورة

 %99.96 12 المجموع

نقرأ أن الوسائل المصورة هي أكثر الوسائل التي یتفاعل معها الجدول نتائج من خالل 

مما نستنتج أن الوسائل التي تقوم بالتصویر المعلومات تكون لها  %83.3المتعلم بنسبة 

أكثر تأثیر على المتعلم ألن هذه الوسیلة تساعد على ترسیخ المعلومة وتقرب الصورة إلى 

 :والشكل اآلتي یوضح ذلك في الدائر النسبیة .المتلقي

 

 أكثر وسیلة یتفاعل معها المتعلمشكل یوضح نسب 

8% 
8% 

84% 

 المكتوبة

 المسموعة

 المصورة
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 :المتعلم للدرس من خالل استعمال الوسیلةمدى قدرة استیعاب  .9

 :قدرة استیعاب المتعلم للدرس من خالل استعمال الوسیلةالجدول اآلتي یبین نسب 

 النسبة التكرار الخیارات

 %0 0 دون المتوسط

 %50 6 متوسط

 %50 6 حسن

 %0 0 جید

 %100 12 المجموع

بین خیار متوسط وخیار  نتائج الجدول أن نسب انقسمت بشكل متساوي مامن خالل 

وهذا ما یدل على أن الوسائط التكنولوجیة لها دور إیجابي في ترسیخ  %50حسن إذ كالهما 

 .المادة التعلیمیة وهذا ما یدل أن هذه الوسائل تساعد على استیعاب وترصیخ الدرس للمتعلم

 :والشكل اآلتي یوضح ذلك في الدائر النسبیة

  

 علم للدرس من خالل استعمال الوسائل التكنولوجیةاستیعاب المتشكل یوضح نسب 

0% 

50% 50% 

0% 

 دزن المتوسط

 متوسط

 حسن

 جید
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 :مؤسسة موصولة بشبكة االنترنت .10

 :توصیل المؤسسة التي أخذنا منها العینات بشبكة االنترنتالجدول اآلتي یبین نسب 

 النسبة التكرار الخیارات

 %75 9 نعم

 %25 3 ال

 %100 12 المجموع

وهذا ما  %75اإلجابة كانت بنعم بنسبة نتائج الجدول نالحظ أن أغلبیة من خالل 

یؤكد على ضرورة االنترنت في المؤسسات التعلیمیة خاصة في عصرنا الحالي لما لها دور 

فعال في تواصل وتزوید بالمادة العلمیة، كما أن االنترنت تأتي مكملة للمقررات الدراسیة كما 

 .تساعد على تنشیط البحث العلمي

 :الدائر النسبیة والشكل اآلتي یوضح ذلك في

 

 االنترنت توصیل المؤسسة بشبكةشكل یوضح نسب 

75% 

25% 

 نعم

 ال
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 :تفاعل األساتذة مع المتعلمین من خال االنترنت .11

 :تتفاعل األساتذة مع المتعلمین من خالل االنترنتالجدول اآلتي یبین نسب 

 النسبة التكرار الخیارات

 %0 0 نعم

 %100 12 ال

 %100 12 المجموع

نتائج الجدول نالحظ أن أفراد العینة لیس لدیها تواصل مع المتعلمین من من خالل 

خالل شبكة االنترنت وهذا یعود ربما ألقدمیة األساتذة الذین یتماشون بالمنهجیة القدیمة في 

 . التعلیم وحرصهم على التواصل داخل القسم فقط
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 :تحلیل االستمارة الخاصة بالتالمیذ

 .البیانات الشخصیة :المحور األول

 :الجدول اآلتي یبین نسب البیانات الشخصیة من أفراد العینة

 األقدمیة في التعلیم الجنس البیانات الشخصیة

 النسبة التكرار النسبة التكرار

   %50 5 ذكر

   %50 5 أنثى

 %0 0   سنوات 5أقل من 

 %60 6   15 – 10من 

 %4 4   20 – 15من 

 %100 10 %100 10 المجموع

مالحظة نسب الجدول یتبین أن نسبة المتعلمین اإلناث متساویة مع نسبة الذكور  من خالل

رغم أنه كان توزیع استمارات عشوائي، وكانت نسبة عینات  %50إذ كانت نسبة كالهما 

والمستوى الثالث  %60التي تمت علیها الدراسة منقسمة ما بین المستوى الثانیة ثانوي بنسبة 

 %40ثانوي بنسبة 
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 :مدى تأثیر الوسائط المتعددة على المتعلمین: المحور الثاني

 :مدى تأثیر الوسائط المتعددة على المتعلمین .1

الجدول اآلتي یبین نسب استخدام المتعلمین للوسائل التكنولوجیة في إطار البحث 

 :العلمي

 النسبة التكرار الخیارات

 %90 9 نعم

 %10 1 ال

 %100 12 المجموع

من خالل نتائج الجدول نالحظ أن أغلبیة المتعلمین یستخدمون الوسائط التكنولوجیة 

وهذا یدل أن المتعلمین  %90في إطار البحث العلمي حیث كانت اإلجابة بنعم

یدركون ألهمیة هذه الوسائل وقیمتها لهذا كان استغاللهم لها في بحوثهم العلمیة ألتها 

 .تنقص علیهم الجهد والوقت وتساعدهم على الحصول على المعلومة

 :والشكل اآلتي یوضح ذلك في الدائرة النسبیة

 
 شكل یوضح نسب استخدام المتعلمین لوسائل التكنولوجیة

90% 

10% 

 نعم

 ال
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 :مواجهة المتعلمین لصعوبة في استخدام الوسائل التكنولوجیة .2

 :الجدول اآلتي یبین نسب مدى مواجهة المتعلمین لصعوبة استخدام الوسائل التكنولوجیة

 

من خالل نتائج الجدول نالحظ أن نسبة أكبر ال تواجه صعوبة في استخدام الوسائل 

حیث ال یواجهون أي مشاكل في استخدام هذه  %60التكنولولجیة الحدیثة التي قدرت بنسبة 

الوسائل هذا ألن معظمهم یتعلمون مع تكنولوجیات الحدیثة من هواتف ذكیة وحواسب وغیر 

یواجهون صعوبة في استخدامها وهذا یعود ربما لعدم تعامل  الذین %40ذلك، أما نسبة 

واعتماد علیها بالشكل الكبیر أو ألن المؤسسة ال تدرس مادة تكسب المتعلم المبادئ 

 :والشكل اآلتي یوضح ذلك في الدائرة النسبیة .األساسیة في استخدام هذه التكنولوجیات

 

 م الوسائل التكنولوجیةشكل یوضح نسب مواجهة المتعلمین لصعوبة استخدا

40% 

60% 
 نعم

 ال

 النسبة رالتكرا الخیرات

 %40 4 نعم

 %60 6 ال

 %100 10 جموعالم
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 :امتالك المتعلمین لجهاز الحاسوب .3

 :الجدول اآلتي یبین نسب امتالك لجهاز الحاسوب

 النسبة التكرار الخیارات

 %20 2 ال أمتلك

 %50 5 جهاز محمول

 %30 3 جهاز حاسب مكتبي

 %100 12 المجموع

اإلشكالیات التي إن توفر جهاز الحاسوب لدى المتعلم بصفة یقضي على العدید من 

تطرحها التكنولوجیة الحدیثة واستخداماتها لدى المتعلم وهذا ما حاولنا الوصول إلیه من خالل 

من أفراد العینة ال تمتلك جهز حاسب آلي وهي نسبة  %20هذا السؤال حیث أن نسبة 

اقتناء ضئیلة مقارنة بأفراد العینة ولعل السبب راجع إلى عدم قدرة العائلة االقتصادیة على 

تتوفر على جهاز مخمول ولعل السبب یعود إلى سهولة  %50الجهاز، إضافة إلى نسبة 

الذین یمتلكون جهاز حاسب مكتبي وذلك راجع  %30نقله بین المؤسسة والمنزل ونسبة 

والشكل اآلتي یوضح  .إلدراك األولیاء لضرورة توفر الحاسب وما یقدمه من دعم لدى المتعلم

 :سبیةذلك في الدائر الن
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 المتعلمین لجهاز الحاسوب امتالكشكل یوضح نسب 

 :المصادر المعتمدة من طرف المتعلمین إلعداد البحوث .4

 :الجدول اآلتي یبین نسب اعتماد المتعلمین على المصادر إلعداد البحوث

 

من خالل نتائج الجدول نالحظ أن أعلى نسبة كانت لمصدر االنترنت والتي تمثلت في 

سهولة التعامل مع االنترنت الذي یوفر هذا المصدر على المعلومة في  ویرجع ذلكإلى 60%

أقصر وقت ودون أي عناء غیر أنه بالرغم من أن العدید یقصون دور المكتبة في الوقت 

20% 

50% 

30% 

 ال أملك

 جھاز محمول

 جھاز حاسب آلي

 النسبة التكرار الخیرات

 %30 3 المكتب والمكتبات بمختلف أشكالها

 %60 6 االنترنت

 %10 1 المتعددة كاألقراص وغیرهاالوسائط 

 %100 10 المجموع



 الفصل التطبیقي
 

 56 

من  %30الحالي إال أنها ال تزال تقوم بدورها في تقدیم المعلومة للمستفید وهذا ما تبینه نسبة 

 .أفراد العینة

 :ألساتذة على الوسائل واألجهزة التكنولوجیة في تقدیم الدرسمدى اعتماد ا .5

 :الجدول اآلتي یبین مدى اعتماد األساتذة على الوسائل التكنولوجیة في تقدیم الدرس

 النسبة التكرار الخیارات

 %40 4 نعم

 %60 6 ال

 %100 10 المجموع

سبق وأن قدم لهم درس باالعتماد على  %40من خالل نتائج الجدول نالحظ أن نسبة 

بعض الوسائط واألجهزة التكنولوجیة وهذا ما یبین وعي بعض األساتذة ألهمیة هذه 

لم یقدم لها من قبل درس  %60الوسائل وضرورة إدماجها في التعلیم، غیر أن نسبة 

ن باالعتماد على وسائل تعلیمیة ویرجع ذلك إلى عدم معرفة استخدام هذه األجهزة م

والشكل اآلتي  .طرف األستاذ أو أن اإلدارة ال تضع مثل هذه الوسائل في متناول األستاذ

 :یوضح ذلك في الدائرة النسبیة

 

 شكل یوضح نسب اعتماد األساتذة على الوسائل التكنولوجیة في تقدیم الدرس

40% 

 نعم 60%

 ال



 الفصل التطبیقي
 

 57 

 :الوسائل المعتمدة في تقدیم الدرس .6

 :علیها األساتذة في تقدیم الدرسالوسائل التي یعتمد الجدول اآلتي یبین نسب 

 

 

 

 

 

 

مما یدل على  %100نالحظ من خالل نتائج الجدول أن نسبة عارض البیانات هي 

األساتذة یعتمدون كثیرا على هذه الوسیلة وهذا لكونها أحسن وسیلة تساعد على ترسیخ 

 .المعلومة وتقرب الصورة لدى المتعلم

 :دور الوسائل واألجهزة التكنولوجیة في فهم واستیعاب المادة التعلیمیة .7

 :لمادة التعلیمیةدور الوسائل التكنولوجیة في فهم واستیعاب االجدول اآلتي یبین نسب 

 النسبة التكرار الخیارات

 %30 3 فاعلة ومدعمة إلى فهم كبیر

 %60 6 تساهم على فهم المادة التعلیمیة

 %10 1 لیس لها أي تأثیر على فهم المادة التعلیمیة

 %100 10 المجموع

 النسبة رالتكرا الخیرات

 %100 4 عارض البیانات

 %0 0 جهاز الحاسب

 %0 0 وسائل تكنولوجیة أخرى

 %100 4 جموعالم
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 قد اتفق أغلب أفراد العینة على أن هذه الوسائل تساعدالجدول نالحظ نتائج من خالل 

خاصة في وجود صور وتوضیحات والتي تساعد هذه  %60على فهم المادة التعلیمیة بنسبة 

 .الوسائل التكنولوجیة في عرضها وتقریب الصورة أكثر للتعلم

 :الهدف من والوسائل التعلیمة في العملیة التعلیمیة .8

 :العملیة التعلیمیةفوائد الوسیلة التعلیمیة واألجهزة التكنولوجیة في الجدول اآلتي یبین نسب 

 النسبة التكرار الخیارات

 %30 3 مواكبة التطورات التكنولوجیة وتطویر التعلیم

 %40 4 تقدم سهولة ویسر في فهم العملیة

القضاء على الملل خالل الدرس من خالل حركیة 
 الصوت والصورة

1 10% 

 %20 2 أخرى

 %100 12 المجموع

هي أعلى نسبة ألفراد العینة ترى من أنه ال  %40أن الجدول نتائج من خالل نالحظ 

بد من استخدام هذه الوسائل في العملیة التعلیمیة كونها تساهم بطریقة فعالة في فهم 

من أفراد العینة أن استخدام هذه  %30واستیعاب المحتوى العلمي، في حین أشارت نسبة 

من أفراد  %20م غیر أن نسبة الوسائل من أجل مواكبة التطورات التكنولوجیة وتطویر التعلی

العینة یرون أن هناك فوائد أخرى لهذه وسائل ذكر منها توضیح البیانات وتسهیل فهم المادة 

 :والشكل اآلتي یوضح ذلك في الدائر النسبیة .التعلیمیة
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 أكثر وسیلة یتفاعل معها المتعلمشكل یوضح نسب 

 :الوسیلةة استیعاب المتعلم للدرس من خالل استعمال ر مدى قد .9

 :قدرة استیعاب المتعلم للدرس من خالل استعمال الوسیلةالجدول اآلتي یبین نسب 

 النسبة التكرار الخیارات

 %0 0 دون المتوسط

 %50 6 متوسط

 %50 6 حسن

 %0 0 جید

 %100 12 المجموع

 

7% 7% 

69% 

مواكبة التطورات التكنولوجیة تقدم سھولة  17%
 ویسر في فھم العملیة

 المسموعة

المصورةالقضاء على الملل خالل الدرس 
 من خالل حركیة الصوت والصورة

 أخرى
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نتائج الجدول أن نسب انقسمت بشكل متساوي ما بین خیار متوسط وخیار من خالل 

وهذا ما یدل على أن الوسائط التكنولوجیة لها دور إیجابي في ترسیخ  %50كالهما حسن إذ 

 .المادة التعلیمیة وهذا ما یدل أن هذه الوسائل تساعد على استیعاب وترصیخ الدرس للمتعلم

 :والشكل اآلتي یوضح ذلك في الدائر النسبیة

 

 الوسائل التكنولوجیةاستیعاب المتعلم للدرس من خالل استعمال شكل یوضح نسب 

 :مؤسسة موصولة بشبكة االنترنت .10

 :توصیل المؤسسة التي أخذنا منها العینات بشبكة االنترنتالجدول اآلتي یبین نسب 

 النسبة التكرار الخیارات

 %75 9 نعم

 %25 3 ال

 %100 12 المجموع

0% 

50% 50% 

0% 

 دزن المتوسط

 متوسط

 حسن

 جید
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وهذا ما  %75نتائج الجدول نالحظ أن أغلبیة اإلجابة كانت بنعم بنسبة من خالل 

یؤكد على ضرورة االنترنت في المؤسسات التعلیمیة خاصة في عصرنا الحالي لما لها دور 

فعال في تواصل وتزوید بالمادة العلمیة، كما أن االنترنت تأتي مكملة للمقررات الدراسیة كما 

 .تساعد على تنشیط البحث العلمي

 :والشكل اآلتي یوضح ذلك في الدائر النسبیة

 

 توصیل المؤسسة بشبكة االنترنتشكل یوضح نسب 

 :تفاعل األساتذة مع المتعلمین من خال االنترنت .11

 :تتفاعل األساتذة مع المتعلمین من خالل االنترنتالجدول اآلتي یبین نسب 

 النسبة التكرار الخیارات

 %0 0 نعم

 %100 12 ال

 %100 12 المجموع

75% 

25% 

 نعم

 ال
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نتائج الجدول نالحظ أن أفراد العینة لیس لدیها تواصل مع المتعلمین من من خالل 

خالل شبكة االنترنت وهذا یعود ربما ألقدمیة األساتذة الذین یتماشون بالمنهجیة القدیمة في 

 . التعلیم وحرصهم على التواصل داخل القسم فقط
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 الخاتمة
العملیة التعلیمیة في ظل العصر التقني الحدیث تعتمد بشكل قوي على الوسائط  أصبحتلقد  

یكون  أنهي ضروریة في استعمالها لما لها من ممیزات و خصائص، بشرط  إذالمتعددة 

توظیفها بطریقة عقالنیة و مدروسة تتماشى مع مرحلته العمریة و مستواه ومنهاجه 

 :یلي من خالل هذه الدراسة التي نجملها فیما إلیهاالدراسي،ومن أهم النتائج التي توصلنا 

 .فهم المادة العلمیةن ممیزات التي تساعد على تبسیط و الوسائط المتعددة لدیها العدید م -

الوسائط المتعددة في العملیة التعلیمیة تبنى على مجموعة من قواعد یجب  خداماست إن -

 .وجه  أكملارتكاز علیها لكي تؤدي وظیفتها على 

الوسائط المتعددة في العملیة التعلیمیة تساعد تنشیط وزیادة مشاركة ایجابیة  استخدام إن -

 .داخل الفصل 

ضرورة حتمیة لمل لدیها من فوا  أصبحالتعلیمیة الوسائط المتعددة في العملیة  استخدام إن -

و تشویق المتعلم على التعلم وتساعده على استیعابه  إثارةالمادة العلمیة و  ترسیخئد ودور في 

 .الدرس

 یعمدون بشكل كبیر على الوسائط المتعددة خاصة اصبحو أن كل من المعلم والمتعلم أ -

 .تنالحواسیب الشخصیة و شبكة االنتر 

فاستخدام الوسائط المتعددة في العملیة التعلیمیة ال یكون بشكل عشوائي ألنه أذا كان ذلك قد 

یضعف الفائدة التعلیمیة المرجوة وخاصة في حالة اعتماد على الشبكة العنكبوتیة التي قد 

 .تكون غیر موثوقة المصدر
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هي وسیلة مساعدة قصاء المعلم بل إئط المتعددة في التعلیم ال یعني دام الوساخأن است

هي مكملة  له من اجل عرض وتقدیم دروسه بشكل علمي بطریقة متطورة، و هذه الوسائط

 .لوسائل التعلیمیة التقلیدیة التي ال یمكن استغناء عنها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحق
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 استمارة خاصة باألساتذة

                                                البیانات الشخصیة :المحور األول  

 ذكر                    أنثى      :الجنس -           

 ؟ قدمیتك في التعلیمأكم ھي مدة -

   سنوات 5أقل من 

 سنة 15إلى  10من 

 سنة    20إلى  15من 

 استخدام الوسائط المتعددة في العملیة التعلیمیة:يالمحور الثان

 ھل المؤسسة متوفرة على الوسائل التكنولوجیة الحدیثة ؟  -1

 نعم                     ال

 عند تحضیرك للدرس ما ھي مصادر المعلومات التي تعتمدھا  ؟ -2

 عة  كتب ومجالت علمیة مطبو

 الوسائط المتعددة للمعلومات كاألقراص

 اإلنترنت

 ................................أخرى اذكرھا 

 ھل تستعمل الوسائل التكنولوجیة الحدیثة عند تقدیمك للدرس ؟ -3

 ال                               نعم                

 إذا كانت اإلجابة بنعم،ما ھي الوسائط التي تعتمدھا ؟ -4

 حواسیب الشخصیة

 عارض البیانات

 سبورة الكترونیة

 ................................أخرى اذكرھا  

 كیف ترون استخدام الوسائط المتعددة في العملیة التعلیمیة ؟ -5

 ضروري                           غیر ضروري
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 ھل تشجع تالمیذك على استخدام مصادر المعلومات الحدیثة ؟ -6

 نعم                             ال

 أثناء استعمال الوسیلة التكنولوجیة الحدیثة، ھل یتفاعل المتعلم مع الوسیلة ؟ -7

 نعم                             ال

 ؟ما الوسیلة التي یتأثر و یتفاعل معھا المتعلم  -8

 المكتوبة                المسموعة                   المصورة

 ما مدى قدرة استیعاب المتعلم للدرس من خالل استعمال ھذه الوسیلة ؟ -9

 دون المتوسط 

 متوسط 

 حسن 

 جید

 ھل مؤسسة موصولة بشبكة االنترنت ؟ -10

 نعم                             ال

 االنترنت ؟شبكة ھل تتفاعل مع المتعلمین من خالل  -11

 نعم                             ال
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 استمارة خاصة بالتالمیذ

 .البیانات الشخصیة: المحور األول

 ذكر                أنثى :الجنس

 ما ھو مستواك الدراسیة؟

 السنة األولى ثانوي

 السنة الثانیة ثانوي

 الثالثة ثانويالسنة 

 .مدى تأثیر الوسائط المتعددة على المتعلمین: المحور الثاني

 ھل تستخدم الوسائل التكنولوجیة في إطار البحث العلمي؟  -1
 

 نعم                                          ال
 ھل تواجھ صعوبة في استخدام الوسائل التكنولوجیة؟ -2

 
 ال          نعم                           

 ھل تمتلك جھاز الحاسوب؟ -3
 

 ال امتلك                 جھاز محمول                      جھاز حاسب مكتبي
 

 عندما یطلب منك بحث علمي، ما ھي المصادر المعلومات التي تتوجھ للبحث فیھا؟ -4
 

 االنترنت      في الكتب والمكتبات بمختلف أشكالھا                           في     

 الوسائط المتعددة كاألقراص و غیرھا   

 ؟ةھل سبق وأن قدم لكم األستاذ درسا باالعتماد على بعض الوسائل و األجھزة االلكترونی -5

 نعم                      ال

 إذا كانت اإلجابة بنعم، فیما تتمثل ھذه الوسائل ؟ -6

 عارض البیانات

 جھاز حاسب آلي

 تكنولوجیة أخرى كاألقراص وغیرھاوسائط 
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 كیف ترى استخدام ھذه الوسائل التكنولوجیة فھم واستیعاب المادة التعلیمیة ؟ -7

 فاعلة ومدعمة إلى حد كبیر 

 تساعد على فھم المادة التعلیمیة

 لیس لھا أي تأثیر على فھم المادة التعلیمیة

 التكنولوجیة  في العملیة التعلیمیة ؟ھي الفائدة المرجوة من استخدام الوسائل  ما -8

 مواكبة التطورات التكنولوجیة و تطویر التعلیم

 تقدم سھولة ویسر في فھم المادة التعلیمیة

 الصوت و الصورة القضاء على الملل خالل الدرس من خالل حركیة

 ...............................................................فوائد أخرى اذكرھا 
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 قائمة المصادر والمراجع

دون  -دار الشروق-عمان –بشري عبد الرحيم الكلوب التكنولوجيا يف عملية التعليم والتعلم  .1
 .م1988طبعة، 

دون  –عمان دار اليازوري للنشر والتوزيع -ثوار ثابت عارف أساسيات تكنلوجيا احلاسب .2
 .م 2010طبعة، 

التعلم االلكرتوين  –السيد عبد املوىل السيدأبو خطوة  –حممد عبد العاطي  حسن الباتع .3
 م2009، دون طبعة ، الرقمي، االسكندرية، دار اجلامعة احلديدة، للنشر والتوزيع

 ..م1997املكتبة اآلكادميية، الطبعة األوىل،  –زاهر أمحد تكنولوجيا التعليم، القاهرة  .4
-عمان –الوسائل التعليمية للمكتبات وتكنولوجيا التعليم سالمة عبد احلافظ تصميم وانتاج  .5

 .م2007بدون طبعة،  –دار اليازوري 
 . م2008دار الفكر، الطبعة األوىل،  –عمان  –مشى نادر سعيد مقدمة يف تقنيات التعليم  .6
دار اليازوري للنشر والتوزيع، الطبعة  –صباح حممود تكنولوجيا الوسائل التعليمية يف األردن  .7

 م1998وىل، األ
األردن دار املناهج للنشر والتوزيع، الطبعة  –عالء عبد الرزاق السامي تكنولوجيا املعلومات  .8

 .م2010األوىل، 
الوسائط املتعددة : مكحمد حسني بصبوص، أمين شاكر نصر اهللا، رامي حممد، تبيل عطية .9

 . م2004الطبعة األوىل،  –دار اليازوري للنشر والتوزيع  -األردن-تصميم وتطبيقات  
: حممدداود اجملالين، خالد عبد العزيز الفليح، منصور أمحد دوجان، موسى إبراهيم صالج .10

 . م2009بدونطبعة، -عامل الكتب واجلديث -األردن –الوسائطاملتعددة 
دار -األردن-تطبيقات الوسائط املتعددة: مراد شالبية، هتال درويش، ماهر جابر، نائل حرب .11

 .م2002للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،  املسرية
بدون طبعة، -مكتبة اجملتمع العريب-عمان-تكنولوجيا ووسائل التعليم: حممد السعود خالد .12

 .  م2009
الطبعة -دار املسرية -عمان -تصميم وانتاج الوسائل التعليمية والتعلمية: حممد حممود احليلة .13

 .م2002الثانية، 
 . دار الكتاب اجلامعي، الطبعة الثانيةـ -القاهرة-تكنولوجيا التعليمية واملعلوماتية: حممد حممود .14
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-دار املناهج للنشر والتوزيع-عمان-تكنولوجيا االتصال للتعليم الفعال: حمني علي عطية .15
 .م2009الطبعة األوىل، 

الطبعة -دار الفكر-مستحدثات تكنولوجيا التعليم يف عصر املعلوماتية: وليد سامل احللفاوي .16
 .م2006األوىل، 

الطبعة  -دار املسرية -األردن -احلاسوب التعليمي وتطبيقاته الرتبوية: يوسف أمحد عيادات .17
 م2006األوىل، 

 :رسائل وأطروحات

 .م2012 -رسالة ماجستاير -جلزائريةالتعليم االلكرتوين يف اجلامعة ا: حليمة الزاحي .1
أثر برنامج بالوسائط املتعددة يف ضوء نظرية الذكاءات املتعددة، رسالة : مىن خالد العياد .2

 .2008اجلامعة اإلسالمية بغزّة، فلسطني،  -ماجستري
 :دوریات

 الوسائط املتعددة يف العمليىة التعليمية، جامعة قاصدي مرباح ،: حماضرة األستاذ يابلحاج .1
 ..ورقلة
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