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هدفت الدراسة إلي التعرف علي أهمية أساليب التصميم واإلخراج الفني في إنتاج
برامج التعلم بالوسائط المتعددة وفقاً لألسس والمعايير الفنية  ،وقد أنتهج الباحث المنهج
الوصفي التحليلي وذلك لمالئمته طبيعة الدراسة  ،حيث أجريت الدراسة في مجتمع يتكون من
أساتذة كليات التربية جامعات والية الخرطوم  ،واختار الباحث عينة قوامها ( )011فرد من
أعضاء هيئة التدريس بتلك الكليات بطريقة عشوائية مستخدماً في ذلك أداة اإلستبانة لجمع
البيانات  ،وقام الباحث بتحليل هذه البيانات باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم
االجتماعية  SPSSكأسلوب إحصائي لتحليل بيانات اإلستبانة المتحصل عليها  ،وتوصل
الباحث بعد الدراسة لنتائج كان أهمها أن استخدام الوسائط المتعددة ألغراض التعليم اإللكتروني
في كليات التربية بجامعات والية الخرطوم تقليدية في تصميمها وإنتاجها وإخراجها وتفتقر
للنواحي الجمالية والفنية النعدام الرؤية الفنية المتخصصة  ،إلي جانب نُدرة األطر المؤهلة من
أعضاء هيئة التدريس في إنتاج وتصميم هذه البرامج لقلة فرص التدريب  ،وقد أوصي الباحث
بضرورة معالجة السلبيات التي ظهرت في النتائج السابقة .
Abstract
This research aims at identifying the importance of Producing and apply
multimedia programme in Education, in accordance with Artistic standardad and
criteria, the researcher used the descriptive method for it's suitability to the nature of
the study, This study has been conducted population sample selected form
)Educational College staff member in Khartoum state, The sample consisted (100
person, in random way. The researcher used questionnaire as date collection tool,
and the research used the program Statistical Package for Social Sciences SPSS for
data analysis. The researcher reached to the following results. The use of multimedia
for electronic education at the college of education at Khartoum state are traditional
in teams of design, production and lack the artistic touch owing to the lack of the
professional. Artistic laudation to the rarity of qualities well trained teaching staff
member to produce an these design those programmes owing to the magic chances
for training. The researcher recommended the importance of dealing with the
negative points that appeared in the results above.

مقدمــة :
تعرررف التكنولوجيررا علرري أنهررا هرري التطبيررم المررنظم للمفرراهيم السررلوكية والفيزيقيررة لحررل
المشاكل  .وإنها منظومة تصمم  ،لتؤكد سيطرة اإلنسان علي الطبيعة الفيزيقية من خالل تطبيرم
القرروانين العلميررة  .وهرري ال تتضررمن بالضرررورة اسررتخدام أجهررزة كمررا يرردعي الرربعو وال تشرركل
األجهزة إال جزءا من التكنولوجيا والتي تعني في جوهرها تطبيم المعرفة العلمية ويتفرم " فرن
" مع " ستلر " في إن التكنولوجيا تشير إلي األجهزة  ،والعمليات  ،والرنظم  ،واإلدارة  ،وآليرات
التحكم البشرية وغير البشرية  ،فضال عن أنها الطريقة التي تبحث في المشكالت  ،وتسعي إلري
حلول ثم تدرس إمكانية تطبيم تلك الحلول وهنالك عالقة برين كرل مرن التكنولوجيرا وتكنولوجيرا
التربية وتكنولوجيا التعليم وهي عالقة متداخلة .
ومفهررروم تكنولوجيرررا التربيرررة  Educational Technologyتعنررري تطبيرررم المعرفرررة
وتوظيفها في مجال التربية بل البحث في تطوير وتحسين عمليات التنفيذ فري العلروم التربويرة ،
وعليه فان " تكنولوجيا التربية " تضرم عمليرات تخطريط وبنراء وتنفيرذ الرنظم التعليميرة والمنراهج
واإلدارة المدرسية  ،والتدريس والتقويم والتعامل مع الطالب وتوجيههم  ..أما مفهوم تكنولوجيا
التعلريم  Instructional Technologyفهرو نظرام فرعرري مرن تكنولوجيررا التربيرة ويقررع تحررت
مظلتهررا  ،ويعرررف بأنرره علررم يخررت

بتطبي رم النظريررات العلميررة للتربيررة وعلررم الررنفس وطرائررم

الترردريس والتقررويم لتصررميم وبنرراء المواقررف التعليميررة بمررا تشررمله مررن طررر وأسرراليب ووسررائل
وأجهزة لتحقيم أهداف محددة  ،ويعني ذلك إن تكنولوجيا التعليم علم يشمل تخطيط وتنفيذ علمية
التدريس علي أسس علمية  ،ومفهوم التخطيط للتدريس يعني تحديد أهداف الدرس بدقة وتحديرد
الطررر واألسررراليب التدريسرررية والوسرررائل التعليميرررة لمحترررو الررردرس و سررربل تقرررويم تحقيرررم
األهداف ( أحمد إبراهيم قنديل 6112 ،م)

( )0

أمررا الوسررائل التعليميررة فهرري مجموعررة أجهررزة وأدوات ومررواد يسررتخدمها المعلررم لتحسررين
عملية التعليم والرتعلم  ،بهردف توضري المعراني وحرر األفكرار فري نفروس التالميرذ ( قسرطند
نقوال أبو حمود 0891 ،م )( )6وتعرف أيضا علي أنها وسائط تربوية يستعان بها إلحداث عملية
التعلم ( محمد زياد حمدان 0892 ،م )( )1دخلت الوسائل التعليمية وخالل مراحل تطورها تحرت
تسميات مختلفة وفقًا للتطور التاريخي لها وهي حسب تطورها التاريخي وسائل معينة ( معينات
التدريس  ) Teaching AIDSوتنبع هذه التسرمية مرن الردور الرذ تلعبره الوسرائل فري مسراعدة
كرررل مرررن المعلرررم والمرررتعلم فررري تسرررهيل عمليتررري الرررتعلم والتعلر ريم والوسرررائل السرررمعية البصررررية

 ، Audiovisual Aidsوترجع هذه التسمية إلي كون الوسائل أما مرئيرة أو سرمعية أو االثنرين
معاً نسبة إلي الحاسة التي تتعلم بواسطتها  ،وهي وسائل اإليضا وتدل علري الردور الرذ تلعبره
هذه الوسائل من توضي ما يقوم المدرس بشرحه بشكل نظر ال يتض إال بهذه الوسائل  ،وقرد
مرت كل مسمي بمراحل مختلفة لتناسب تلك المرحلة  ،إلي أن أصرب مفهروم الوسرائل التعليميرة
مرتبط بطريقة النظم  ،وأطلم عليها تكنولوجيا التعليم التي تعرف بأنها  :إعداد المواد التعليميرة
والبرامج وتطبيرم مبرادا التعلريم  ،وقرد يرتم تشركيل السرلو علري نحرو مباحرر وقصرد ( أحمرد
خير كاظم وجابر عبد الحميد 0821 ،م )( ، )1وبهذا المفهوم النظامي تكون الوسرائل التعليميرة
عنصراً من عناصر نظام حامل لتحقيم أهداف الدرس وحل المشكالت  .وهذا ما يحققره مفهروم
تكنولوجيا التعليم
تنبع أهمية الوسائل التعليميرة فري عمليتري التعلريم والرتعلم مرن أنهرا تسراعد علري اسرتثارة
اهتمررام التلميررذ وإحرربا حاجترره للررتعلم  ،وزيررادة خبرررة التلميررذ ممررا يجعلرره أكثررر اسررتعداداً للررتعلم
واحترا جميع الحواس للمتعلم  ،كذلك يؤد تنويع الوسائل التعليمية إلري تكروين مفراهيم سرليمة
تسرراعد فرري زيررادة مشرراركة التلميررذ االيجابيررة فرري اكتسرراب الخبرررة وتنويررع أسرراليب التعزيررز الترري
تررؤد إلرري تثبيررت االس رـتجابات الص رـحيحة (نظريررة سرركنر)  ،و تنويررع أسرراليب التعلرريم لمواجهررة
الفرو الفردية بين المتعلمين  ،وهي تؤد إلي تعديل السلو وتكوين االتجاهات الجديدة .
هنالك عدة خصائ

تحكم الوسيلة ومناسبتها للموقف التعليمي منها التشويم والمالئمرة

والتنظرريم والصررد والدقررة والتناسررم واألمرران والواقعيررة  ،وإذا تحرردثنا عررن العوامررل المررؤثرة فرري
اختيرار الوسريلة التعليميرة البرد مررن التعررض لهرذه المعرايير بشرركل مختصرر وسرريع لرذلك عمليررة
االختيار وهي  ،المعيار الخاص بمد مالئمة الوسيلة لخصائ
بررالمنهج  ،والمعيررار الخرراص بالخصررائ

المتعلمرين  ،والمعيرار الخراص

الفنيررة للوسرريلة التعليميررة  ،والمعيررار الخرراص بررالمعلم

المستخدم للوسيلة .
أما عن التعليم والتعلم بالوسائط المتعددة فقد جاء االهتمام بمفهومه نتيجة التحول الملموس
في الفكر التربو من نمط المواقف التعليمية الجماعية إلي تلك المواقف الفردية  ،ومن التركيرز
في تقويم المتعلم علي حفظ محتو المادة الدراسية إلي تقويم يقيس مقردار مرا يكسربه المرتعلم مرن
مهارات  ،وما يحققه مرن أهرداف تعليميرة  ،وجراء هرذا االهتمرام أيضرًا نتيجرة تويرر دور المعلرم ،
حيث لم يعد دوره قاصراً علي نقل التراث العلمي والتربو لطالبه  ،برل أصرب مطالبرًا – أكثرر
من أ وقت مضي – بالتعامل مع األجهزة واألدوات  ،والموارد التعليمية الحديثرة  ،وتصرميمها

واإلفادة من وظائفها وإمكاناتها  ،لزيادة فعالية المواقف التعليمية وكفاءتهرا  .واسرتخدام مصرطل
"الوسائط المتعددة " يأتي أساسًا للتفرقرة برين مرا هرو تقليرد ومرا هرو حرديث فري الرتعلم حيرث أن
األول  :يررر الفرررد مجرررد عقررل تصررب فيرره المعلومررات فقررط  ،وهررو مجرررد متلقرري  ،لررذلك كرران
االعتمرراد علرري العلررم والكترراب المدرسرري  ،أمررا النظرررة الحديثررة فتنظررر للفرررد علرري أنرره كررائن حرري
متفاعل  ،وغايته ا نموه ونضجه وليس الهدف هو حفظ المعلومات  ،بل بناء الفرد للمعرفرة وفرم
ال سرلبيًا لهرا ( كمرال عبرد الحميرد
نمط معالجته لها  .باعتبار أن الفرد بران لمعرفتره ولريس مسرتقب ً
زيتون 6111 ،م )

( )5

إن برامج التصميم الفنية تمثل دوراً هاماً في إنتاج الوسائط المتعددة وإنتاجها ألغرراض
التعليم والتعليم ألنها أصربحت أحرد أسراليب التصرميم واإلخرراج الفنري لهرذه البررامج الحديثرة ،
ال يقوم بمعالجة الصور وتصرميمها
ونجد أن برامج أدوب فوتوحوب  Adobe Photoshopمث ً
بصورة مثالية تخدم أهداف هذه البررامج  ،أمرا برنرامج فرال

 Flashفيسرتخدم إلنشراء واجهرات

وتصاميم المشاريع التفاعلية  ،إذ يستطيع توليد ملفات حركة صويرة الحجم وصرور ورسرومات
واضرحة  ،وصررناعة األفررالم المتحركرة تعنرري منظومررة متكاملررة مرن الشخصرريات الرسررومية الترري
تشعر وتفكر وتتفاعل ولها ردود أفعال يمكن أن تنتقل بردورها هرذه المشراعر واألفكرار واألفعرال
للمشراهدين (جرون كورامرراتو وآخررون 6116م )( )2أمررا برنرامج ثررر د اسرتديو مرراكس 3ds
 Maxف يسررتخدم فرري العديررد مررن النررواحي مثررل إنشرراء المنرراظر الهندسررية والررديكورات الداخليررة
باإلضررافة إلررع اإلعالنررات والمحاكرراة والخررد السررينمائية وأفررالم الخيررال العلمرري واأللعرراب وذلررك
بسررربب مرررا يررروفره البرنرررامج مرررن مجموعرررة ضرررخمة مرررن األدوات القرررادرة علرررع تحويرررل أفكرررار
المستخدمين إلع صور ثابتة أو متحركة يراها العالم بأسره فري واقعيرة متناهيرة  .وهنالرك بعرو
البررامج المسراعدة إلخرراج الصروت والصرورة مثرل برنرامج أدوب بريميرر Adobe Premier
وأدوب أفتر إفيكت  Adobe After Effectsوالتري تسراهم بصرورة كبيررة فري تصرميم وإنتراج
الوسائط المتعددة .
تكتمل الحلقة التعليمية هنا باستخدام الدوائر التلفزيونية والتي تعد من بين أحردث أجهرزة
تكنولوجيا االتصال التي أحدثت نقالت نوعية في عملية التواصل في العملية التربوية التعليمية ،
ونظراً لما للتلفاز من ميزات ال تتوافر في غيره فقد نال اهتمام المعنيين بشرئون التربيرة والتعلريم
وتم تسخيره ألغراض التعليم من خالل البرامج التعليمية الخاصة به .

ومن خرالل هرذا السررد الحرظ الباحرث أن معظرم البرمجيرات التعليميرة اإللكترونيرة التري
تتداول اآلن في المؤسسات التعليمية وبعو المحراوالت الفرديرة ال تحقرم الوررض المنشرود مرن
جرودة هررذا النررو مررن التعلرريم  ،ويعررز الباحررث هررذا القصررور إلرري عرردم إتبررا األسررس والمعررايير
العالمية السليمة ألساليب التصميم واإلخراج الفني إلنتاج هذه البرامج  ،األمر الذ دعا الباحرث
لتناول في هذه المشركلة والتري تكمرن فري أن بررامج الرتعلم بالوسرائط المتعرددة لكري تخردم العمليرة
التربوية والتعليمية البد أن يستخدم فيها أساليب التصميم واإلخراج الفني من خالل مخت

فنري

له القدرة علي تطبيم األسس والمعايير إلنتاج هذه البرامج بعد تذليل كافة المعوقات التري تحرول
دون تنفيذ تلك البرامج حتع يسرتخدمها المعلرم المردر ألهميتهرا فري العمليرة التعليميرة  ،ويحراول
الباحث من خالل هذه الدراسة أن يعالج المشركالت المتعلقرة برالنواحي التصرميمية والجماليرة فري
أنتاج برامج التعلم بالوسائط المتعددة حتع تخدم العملية التعليمية في الجامعات السرودانية لترقري
إلي مستو وصيفاتها من الجامعات العربية واإلقليمية والدولية .
تنبع أهمية البحث من أن السياسة التعليمية في السرودان عمومرًا واهتمرام متخرذ القررار
علي وجه الخصوص فيما يتعلم بالتعلم اإللكترونري ال تنصرب نحرو هرذا النرو مرن التعلريم علري
العكرس مررن التعلرريم التقليررد  ،علرري الرررغم مررن أهميررة أسرراليب التصررميم واإلخررراج الفنرري إلنترراج
برررامج الررتعلم بالوسررائط المتعررددة فرري العمليررة التربويررة وضرررورة مواكبتهررا التكنولوجيررا والتقنيررة
الحديثة في ظل وجود المختصين والمصممين الفنيرين الخبرراء فري تصرميم وإنتراج هرذه البررامج
وفقاً لألسس والمعايير الفنية والبيئة التربوية التعليمية المناسبة التي تسراعد علري تنفيرذ مثرل هرذه
البرامج  ،ومن ثم يستخل

البحث إلي اختيار الفروض التالية :

 .1أساليب التصميم واإلخراج الفني لبرامج الوسائط المتعددة في السودان ال تتماشي مع
تطور التعليم اإللكتروني .
 .2أساليب التصميم واإلخراج الفني في إنتاج برامج التعلم بالوسائط المتعددة تفتقر لألسس
والمعايير الفنية .
 .3ال يوجد اهتمام بالنواحي الجمالية والفنية في تصميم وإنتاج برامج التعلم بالوسائط المتعددة
 .4األساتذة غير مواكبين للتقنية اإللكترونية التعليمية المستخدمة في برامج التعلم بالوسائط
المتعددة .
 .5توجددد معوتددان لتنفيددذ بددرامج الددتعلم بالوسددائط المتعددددة فددي البيلددة التربويددة التعليميددة فددي
السودان .

الدراسات السابقة :
وللوقوف علي بعو الدراسات السابقة والتي اسرتفاد منهرا الباحرث حيرث أنهرا دراسرات
متعلقة بموضرو الدراسرة وألهميتهرا ترم تناولهرا مرن جوانرب مختلفرة لتكرون ذات مورذ ومعنري
لتحقيم أهداف هذه الدراسة وقد أحارت أهمها إلي :
دراسة ( :عبد الهاد

عبد الباسط 0882 ،م)

( )7

بعنوان (اتجاهات أساتذة كليات التربية نحو

استخدام الكمبيوتر كوسيلة تعليمية)  ،والتي هدفت إلي تحديد وجهة نظر أساتذة كليات التربية
نحو استخدام الكمبيوتر كوسيلة تعليمية  ،والتعرف علي أثرها من حيث نو التخص

،

والتعود علي أنماط التدريس التقليد  ،وأثر المؤهل العلمي والخبرة السابقة  ،استخدام الباحث
اإلستبانة كأداة لجمع البيانات  ،واتبع المنهج الوصفي التحليلي لقياس اتجاهات أساتذة كليات
التربية وطالب الدراسات العليا موزعة علي كليات التربية بالجامعات بوالية الخرطوم وهي
الخرطوم  ،أمدرمان اإلسالمية  ،جوبا  ،أفريقيا العالمية  ،الزعيم األزهر

 ،وقد توصلت

الدراسة إلي عدة نتائج كان أهمها أن معطيات تكنولوجيا المعلومات تؤد إلي تويير المنهج
الدراسي سواء كان ذلك بصورة قصديه أو عفوية وقبول متطلبات تكنولوجيا المعلومات لتويير
بيئة التعليم والتعلم .
دراسة  ( :عصام إدريس كمتور 6116 ،م )

( )9

بعنوان (تطوير التعليم العالي بالجامعات

السودانية باستخدام معطيات تكنولوجيا التعليم) وقد هدفت إلي تطوير التعليم الجامعي السوداني
باستخدام تكنولوجيا التعليم وضرورة اإلفادة من معطيات تكنولوجيا التعليم التعلمي في تطوير
المستويات التعليمية التعلمية في التعليم الجامعي  ،استخدام الباحث أداة اإلستبانة لجمع
المعلومات واتبع المنهج الوصفي التحليلي في دراسته  ،من أهم النتائج التي توصلت إليها
الدراسة أن واقع استخدام تكنولوجيا التعليم في التعليم الجامعي السوداني يفتقر إلي التصور
الواض المحدد لمفهوم تكنولوجيا التعليم مع اقتنا وإيمان جميع األطراف اإلنسانية ذات
العالقة المباحرة أو غير المباحرة بإدخال معطيات تكنولوجيا التعليم في التعليم الجامعي ووضع
الخطط المستقبلية الستخدامها وأن تكنولوجيا التعليم إذا أحسن استخدامها يمكن أن تمثل الحل
األفضل لمشكالت التعليم الجامعي وتطويره قياسًا إلي البدائل التقليدية األخرى .
دراسة  ( :روضة أحمد عمر 6111 ،م )( )8بعنوان (فاعلية استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية
في التعلم عن بعد علي طالب المستو الثاني الجامعي وأثره في تحصيلهم واتجاهاتهم) التي
هدفت إلي التعرف علي مد فاعلية استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية في التعليم عن بعد علي

درجة تحصيل الطالب مقارنة بدرجة تحصيلهم بطريقة التعليم المبرمج والطريقة التقليدية في
التعليم عن بعد  ،اتبع الباحث المنهج الوصفي والمنهج التجريبي في الدراسة  ،وكانت أهم
النتائج قد تمثلت في أن للحاسوب دوراً فاعالً في درجة تحصيل الطالب في التعليم عن بعد
مقارنة بالدراسة عن بعد بطريقة التعليم المبرمج والطريقة التقليدية وأن اتجاهات الطالب
إيجابية نحو استخدام الحاسوب في التعليم عن بعد
دراسة  ( :أم كلثوم محمد خير محمد أرباب 6100 ،م )( )01بعنوان (استخدام تكنولوجيا التعليم
في برامج إعداد المعلمين بكليات التربية السودانية واتجاهات الطالب نحوها) وتهدف الدراسة
إلي التعرف علي مفهوم مجال تكنولوجيا التعليم في برامج إعداد المعلمين وذلك للوقوف علي
الكفايات المهنية واالتجاهات الحديثة والمعايير التي يقوم عليها مجال تكنولوجيا التعليم في
برنامج إعداد المعلمين  ،اعتمد الباحث علي المنهج الوصفي التحليلي  ،وكانت أهم النتائج التي
توصلت إليها الدراسة أن توظيف التطورات والمستحدثات التكنولوجية يرتكز علي أسس
ومعايير تكنولوجيا التعليم بنسب فو الوسط مما يعني أن هذا التوظيف للمستحدثات ال يتم
بصورة واضحة وال يتم تطبيقه في كل مجاالت برنامج إعداد المعلمين وأوضحت الدراسة عدم
توفر البرمجيات التي توفر المعلومات بأحكال مختلفة وأن إلمام الطالب بوظائف التصميم
التعليمي ال يتوفر بالصورة المطلوبة في برنامج إعداد المعلمين .
جمتمع البحث وأدواته :
اسررتخدم الباحررث اإلسررتبانة كررأداة لجمررع البيانررات الترري وجهررت ألعضرراء هيئررة الترردريس
بكليررات التربيررة بجامعررات واليررة الخرطرروم (الخرطرروم  ،السررودان للعلرروم والتكنولوجيررا  ،القرررآن
الكررريم  ،أمرردرمان اإلسررالمية  ،أفريقيررا العالميررة  ،الررزعيم األزهررر )  ،وقررد تررم عرررض األداة
اإلستبانة علي عشرة من المحكمرين فري المنراهج وطرر البحرث والتقنيرات التربويرة والحاسروب
والفنون .
أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها بطريقة عشوائية من مجتمرع الدراسرة الرذ يبلر 178
فرداً  ،حيث قام الباحث بتوزيع عدد ( )011استمارة إستبانة علع المستهدفين من أسراتذة كليرات
التربيررة جامعررات واليررة الخرطرروم  ،واسررتجاب ( )82فرررداً أ مررا نسرربته ( )%82تقريبررًا مررن
المسررتهدفين كمررا فرري الجرردول رقررم ( ، )0حيررث أعررادوا االسررتبيانات بعررد ملئهررا بكررل المعلومررات
المطلوبة  ،ومن خرالل معادلرة سربيرمان –برراون ترم التحقرم مرن الصرد والثبرات  ،ومرن نترائج
الجدول رقم ( )6يتض أن جميع معامالت الثبات والصرد إلجابرات أفرراد العينرة االسرتطالعية

ال كانرت أكبرر
علع العبارات المتعلقة بكل فرضية من فرضريات الدراسرة ،وعلرع االسرتبيان كرام ً
من ( )%51والبعو منها قريبة جداً إلرع ( )%011ممرا يردل علرع أن إسرتبانة الدراسرة تتصرف
بالثبررات والصررد الكبيرررين جرردًا بمررا يحقررم أغررراض البحررث ،ويجعررل التحليررل اإلحصررائي سررليمًا
ومقبوالً.
اسرررتخدم الباحرررث البرنرررامج اإلحصرررائي  SPSSوالرررذ يشرررير اختصرررارًا إلرررع الحزمرررة
اإلحصرائية للعلروم االجتماعيرة  ، Statistical Package for Social Sciencesمرن خرالل
األساليب اإلحصائية المتعددة وهي طريقرة التجزئرة النصرفية باسرتخدام معادلرة سربيرمان-برراون
إليجاد صد وثبات اإلستبانة إلي جانب استخدم معامل االرتبراط بيرسرون  ،اختبرار مربرع كرأ
لداللة الفرو بين اإلجابات  ،الوسيط  ،التوزيع التكرار للبيانات لعرض معلومرات الدراسرة ،
للحصول علع نتائج دقيقة قدر اإلمكان  .أمرا فيمرا يخر

مجتمرع الدراسرة فيقصرد بره المجموعرة

الكلية من العناصر التي يسعع الباحث أن يعمم عليها النترائج ذات العالقرة بالمشركلة المدروسرة .
و يتكررون مجتمررع الدراسررة األصررلي مررن أعضرراء هيئررة الترردريس بكليررات التربيررة جامعررات واليررة
الخرطوم.

النتائج واملناش ة :
ولمناقشة الفرضيات وعرض نتائجها فقد جاءت كما يلي :
الفرضية األولع وتن

علع أن " أساليب التصميم واإلخراج الفني لبرامج الوسائط

المتعددة في السودان ال تتماشي مع تطور التعليم اإللكتروني " وللتحقم من صحة هذه
الفرضية ،ينبوي معرفة اتجاه آراء عينة الدراسة بخصوص كل عبارة من العبارات المتعلقة
بالفرضية األولع  ،ويتم حساب المتوسطات الحسابية الموزونة (قوة اإلجابة) واالنحرافات
المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة علع كل عبارة من عبارات الفرضية األولع ،وذلك كما
في الجدول رقم ( )1وقد تبين للباحث اآلتي :
 .0أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة علع عبارات الفرضية األولع تراوحت
بين (  )1.55-1.51وهذه المتوسطات اغلبها قريبة جداً إلع الوزن ( )1وهذا يعني أن غالبية
أفراد عينة الدراسة موافقون علع أن أساليب التصميم واإلخراج الفني لبرامج الوسائط
المتعددة في السودان ال تتماحي مع تطور التعليم اإللكتروني.

 .6كما تراوحت قيم االنحراف المعيار لإلجابات علع عبارات الفرضية بين ()0.10-1.15
وهذه القيم تشير إلع التجانس الكبير في إجابات أفراد العينة علع هذه الفقرات ،أ

أنهم

متفقون بدرجة كبيرة جدًا عليها.
 .1إن النتائج في الجدول رقم ( )1ال تعنري أن كرل أفرراد العينرة متفقرون كمرا ورد أن هنالرك آراء
مخالفررة يمكررن بيرران أن هنالررك فروق راً ذات داللرره إحصررائية بررين أعررداد أفررراد العينررة المرروافقين
والمحايدين وغير الموافقين للنتائج السابقة من خالل إجراء اختبار مربع كري لداللرة الفررو
بين اإلجابات علع كل عبارة من عبارات الفرضية األولع  ،وكانت نترائج االختبرار أن بلورت
قيمررة مربررع كرري المحسرروبة لداللررة الفرررو بررين إجابررات المبحرروثين المختلفررة علررع الفرضررية
األولع ( )1.111وهذه القيمة أقل مرن قيمرة مسرتوى معنويرة ( ، )%0واعتمراداً علرع مرا ذكرر
فرران ذلرررك يشررير إلرررع وجررود فررررو ذات داللررة إحصرررائية وعنررد مسرررتوى داللررة ( )%0برررين
اإلجابات ،لصال اإلجابات الموافقة علع ما جاء بجمع عبارات الفرضية األولع  ،ومما سبم
نستنج أن فرضية الدراسة األولرع التري نصرت علرع أن ":أسااليب التصاميم واإلخاراج الفناي
لبرامج الوسائط المتعددة في السودان ال تتماشي مع تطور التعليم اإللكتروني " قد تحققت.
أما الفرضية الثانية فقد نصت علع أن " األساتذة غير مواكبين التقنية اإللكترونية
التعليمية المستخدمة في برامج التعلم بالوسائط المتعددة " وللتحقم من صحة هذه الفرضية،
ينبوي معرفة اتجاه آراء عينة الدراسة بخصوص كل عبارة من العبارات المتعلقة بالفرضية
الثانية  ،ويتم حساب المتوسطات الحسابية الموزونة (قوة اإلجابة) واالنحرافات المعيارية
إلجابات أفراد عينة الدراسة علع كل عبارة من عبارات الفرضية الثانية  ،وذلك كما في
الجدول رقم ( )1ليتبين للباحث اآلتي :
 .0أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة علع عبارات الفرضية الثانية تراوحت
بين ( )1.81-1.29وهذه المتوسطات اغلبها قريبة جداً إلع الوزن ( )1وهذا يعني أن غالبية
أفراد عينة الدراسة موافقون علع أن أساتذة غير مواكبين التقنية اإللكترونية التعليمية
المستخدمة في برامج التعلم بالوسائط المتعددة.
 .6كما تراوحت قيم االنحراف المعيار لإلجابات علع عبارات الفرضية بين ()0.08-1.75
وهذه القيم تشير إلع التجانس الكبير في إجابات أفراد العينة علع هذه الفقرات ،أ
متفقون بدرجة كبيرة جدًا عليها.

أنهم

 .1إن النتائج في الجدول ( )1ال تعني أن كل أفراد العينة متفقون كما ورد أن هنالك آراء مخالفة
يمكن بيان أن هنالك فروقاً ذات دالله إحصائية بين أعرداد أفرراد العينرة المروافقين والمحايردين
وغيررر المرروافقين للنتررائج السررابقة مررن خررالل إجررراء اختبررار مربررع كرري لداللررة الفرررو بررين
اإلجابات علع كل عبارة من عبرارات الفرضرية الثانيرة  ،وقرد كانرت نترائج االختبرار أن بلورت
قيمة مربع كي المحسوبة لداللة الفرو بين إجابات المبحوثين المختلفة علع الفرضية الثانية
( )1.111وهذه القيمة أقل من قيمة مستوى معنوية ( ، )%0واعتماداً علع مرا ذكرر فران ذلرك
يشير إلع وجود فرو ذات داللة إحصائية وعند مستوى داللة ( )%0بين اإلجابات ،لصرال
اإلجابات الموافقة بشدة علع ما جراء بجمرع عبرارات الفرضرية الثانيرة  ،وممرا سربم نسرتنج أن
فرضية الدراسرة الثانيرة التري نصرت علرع أن ":األسااتذة غيار ماواكبين التقنياة اإللكترونياة
التعليمية المستخدمة في برامج التعلم بالوسائط المتعددة " قد تحققت.
الفرضيتان الثالثة والرابعة من فرضيات الدراسة نصتا علع أن "ال يوجد اهتمام
بالنواحي الجمالية والفنية في تصميم وإنتاج برامج التعلم بالوسائط المتعددة  -أساليب
التصميم واإلخراج الفني إلنتاج برامج التعلم بالوسائط المتعددة تفتقر لألسس والمعايير
الفنية" وللتحقم من صحة هاتين الفرضيتين  ،ينبوي معرفة اتجاه آراء عينة الدراسة
بخصوص كل عبارة من العبارات المتعلقة بالفرضيتين الثالثة والرابعة  ،ويتم حساب
المتوسطات الحسابية الموزونة (قوة اإلجابة) واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة
الدراسة علع كل عبارة من عبارات الفرضيتين الثالثة والرابعة  ،وذلك كما في الجدول رقم
( )5وقد تبين للباحث اآلتي:
 .0أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة علع عبارات الفرضية الثالثة والرابعرة
تراوحت بين ( )1.52-6.19وهذه المتوسطات اغلبها قريبة جداً إلرع الروزن ( )1وهرذا يعنري
أن غالبية أفراد عينة الدراسة موافقون علع أنه ال يوجد اهتمام بالنواحي الجمالية والفنيرة فري
تصميم وإنتاج برامج التعلم بالوسائط المتعرددة وأن أسراليب التصرميم واإلخرراج الفنري إلنتراج
برامج التعلم بالوسائط المتعددة تفتقر لألسس والمعايير الفنية .
 .6كما تراوحت قيم االنحراف المعيار لإلجابات علع عبارات الفرضيتين بين ()0.16-1.51
وهررذه القرريم تشررير إلررع التجررانس الكبيررر فرري إجابررات أفررراد العينررة علررع هررذه الفقررات ،إ أنهررم
متفقون بدرجة كبيرة جداً عليها.

 .1إن النتائج في الجدول ( )5ال تعني أن كل أفراد العينة متفقون كما ورد أن هنالك آراء مخالفة
يمكن بيان أن هنالك فروقاً ذات دالله إحصائية بين أعداد أفراد العينة الموافقين والمحايدين
وغير الموافقين للنتائج السابقة من خالل إجراء اختبار مربع كي

لداللة الفرو

بين

اإلجابات علع كل عبارة من عبارات الفرضيتين الثالثة والرابعة  ،وقد كانت نتائج االختبار
أن بلوت قيمة مربع كي

المحسوبة لداللة الفرو

بين إجابات المبحوثين المختلفة علع

الفرضية الثالثة والرابعة ( )1.111وهذه القيمة أقل من قيمة مستوى معنوية (، )%0
واعتماداً علع ما ذكر فان ذلك يشير إلع وجود فرو ذات داللة إحصائية وعند مستوى
داللة ( )%0بين اإلجابات ،لصال اإلجابات الموافقة علع ما جاء بجمع عبارات الفرضيتين
الثالثة والرابعة  ،وما سبم نستنج إن فرضيتي الدراسة الثالثة والرابعة التي نصتا علع أن :
" ال يوجد اهتمام بالنواحي الجمالية والفنية في تصميم وإنتاج برامج التعلم بالوسائط
المتعددة  -أساليب التصميم واإلخراج الفني إلنتاج برامج التعلم بالوسائط المتعددة تفتقر
لألسس والمعايير الفنية " قد تحققتا .
أما الفرضية الخامسة فقد نصت علع أنه " توجد معوقات لتنفيذ برامج التعلم بالوسائط
المتعددة في البيئة التربوية التعليمية في السودان " وللتحقم من صحة هذه الفرضية  ،ينبوي
معرفة اتجاه آراء عينة الدراسة بخصوص كل عبارة من العبارات المتعلقة بالفرضية الخامسة ،
ويتم حساب المتوسطات الحسابية الموزونة (قوة اإلجابة) واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد
عينة الدراسة علع كل عبارة من عبارات الفرضية الخامسة  ،وذلك كما في الجدول رقم ()2
ليتبين للباحث اآلتي:
 .0أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة علع عبارات الفرضية األولع تراوحت
بين ( )1.62-1.18وهذه المتوسطات اغلبها قريبة جداً إلع الوزن ( )1وهذا يعنري أن غالبيرة
أفراد عينة الدراسة موافقون علع أن توجد معوقات لتنفيذ برامج التعلم بالوسائط المتعددة فري
البيئة التربوية التعليمية في السودان.
 .6كما تراوحت قيم االنحراف المعيار لإلجابات علع عبارات الفرضية بين ()0.10-1.86
وهذه القيم تشير إلع التجانس الكبير في إجابات أفراد العينة علع هذه الفقرات ،أ أنهم
متفقون بدرجة كبيرة جدًا عليها.
 .1إن النتائج في الجدول ( )2ال تعني أن كل أفراد العينة متفقون كما ورد أن هنالك آراء مخالفة
يمكن بيان أن هنالك فروقاً ذات دالله إحصائية بين أعرداد أفرراد العينرة المروافقين والمحايردين

وغيررر المرروافقين للنتررائج السررابقة مررن خررالل إجررراء اختبررار مربررع كرري لداللررة الفرررو بررين
اإلجابات علع كل عبارة من عبارات الفرضية الخامسة  ،فقد كانرت نترائج االختبرار أن بلورت
قيمررة مربررع كرري المحسرروبة لداللررة الفرررو بررين إجابررات المبحرروثين المختلفررة علررع الفرضررية
الرابعة ( )1.111وهذه القيمة أقل من قيمرة مسرتوى معنويرة ( ، )%0واعتمراداً علرع مرا ذكرر
فرران ذلرررك يشررير إلرررع وجررود فررررو ذات داللررة إحصرررائية وعنررد مسرررتوى داللررة ( )%0برررين
اإلجابات ،لصال اإلجابات الموافقرة بشردة علرع مرا جراء بجمرع عبرارات الفرضرية الخامسرة ،
ومما سبم نستنج أن فرضية الدراسرة الخامسرة التري نصرت علرع أن ":توجاد معوقاات لتنفياذ
برامج التعلم بالوسائط المتعددة في البيئة التربوية التعليمية في السودان " قد تحققت.

شائمة املصادر واملراجع
 .0قنديل  ،أحمد إبراهيم (6112م) ،التدريس بالتكنولوجيا الحديثة  ،ط ، 0عالم الكتب  ،القاهرة
 .6قسطند نقوال أبو حمود  ،الوسائل في عملية التعلم والتعليم  ،المطابع التعاونية  ،عمان ،
0891م  ،ص 01
 .1محمد زياد حمدان  ،وسائل وتكنولوجيا التعليم – مبادئها وتطبيقاتها في التعليم والتدريس ،
دار التربية الحديثة  ،عمان 0892 ،م  ،ص10
 .1أحمد خير كاظم وجابر عبد الحميد  ،الوسائل التعليمية والمنهج  ،دار النهضة العربية ،
القاهرة 0821 ،م  ،ص 5
 .5كمال عبد الحميد زيتون  ،تكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات واالتصاالت  ،ط  ، 6عالم
الكتب  ،القاهرة 6111 ،م  ،ص 611-668
 .2ج ون كوراماتو وآخرون  ،ترجمة خالد العامر  ،فن التصميم الرسوم المتحركة باستخدام
فال

 ،ط  ، 0دار الفارو للنشر والتوزيع  ،القاهرة 6116 ،م  ،ص 05

 .7دراسة عبد الهاد

عبد الباسط محمد سعيد بعنوان (اتجاهات أساتذة كليات التربية نحو

استخدام الكمبيوتر كوسيلة تعليمية) ،جامعة الخرطوم  ،ماجستير 0882 ،م
 .9دراسة عصام إدريس كمتور الحسن بعنوان ( تطوير التعليم العالي بالجامعات السودانية
باستخدام معطيات تكنولوجيا التعليم ) جامعة الخرطوم  ،دكتوراه 6116 ،م
 .8دراسة روضة أحمد عمر بعنوان ( فاعلية استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية في التعلم عن
بعد علي طالب المستو الثاني الجامعي وأثره في تحصيلهم واتجاهاتهم ) جامعة الخرطوم ،
دكتوراه  ،غير منشورة 6111 ،م .
 .01دراسة أم كلثوم محمد خير محمد أرباب بعنوان ) استخدام تكنولوجيا التعليم في برامج
إعداد المعلمين بكليات التربية السودانية واتجاهات الطالب نحوها ) جامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا  ،دكتوراه  ،غير منشورة 6100 ،م

املالحــق

جدول رقم ()6
يوضح مجتمع الدراسة وتوزيع عينة الدراسة
الجامعة
جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
جامعة الخرطوم
جامعة أمدرمان اإلسالمية
جامعة الزعيم األزهر
جامعة أفريقيا العالمية
المجمو

العدد الكلي
ألعضاء التدريس
08
71
055
011
006
61
178

عـــــــدد العينة
المختارة %10
11
01
10
61
66
15
82

النســـبة
%11.6
%01.2
%16.1
%61.9
%66.8
%15.6
%011

المصدر :إعداد الباحث من الدراسة الميدانية6100 ،م

جدول رقم ()1
الثبات والصدق اإلحصائي إلجابات أفراد العينة االستطالعية على االستبيان
الفرضيات
األولع
الثانية
الثالثة
الرابعة
االستبيان كام ً
ال

معامل االرتباط
1.56
1.51
1.28
1.28
1.28

المصدر :إعداد الباحث من الدراسة الميدانية6100 ،م

معامل الثبات
1.29
1.96
1.96
1.96
1.96

معامل الصدق الذاتي
1.96
1.80
1.80
1.80
1.80

جدول رقم ()9
نتائج اختبار الفرضية األولى
ت
0
6
1
1
5
2
7
9
8
01
00
06
01
01
05

العبارة
استخدامات الوسائط المتعددة ألغراض التعليم
اإللكتروني في كليتكم  ،تقليدية .
برامج الوسائط المتعددة في الجامعات تفتقر للنواحي
الجمالية .
توجد برامج معدَّة تجاريًا ألغراض التعلم اإللكتروني
غير مستخدمة في كليتكم .
استخدام أسلوب تصميمي محدد يُضعف برامج
الوسائط المتعددة .
الرؤية الفنية المتخصصة تساعد في إنجا رسالة
البرامج المعدَّة بالوسائط المتعددة .
المعد بأساليب التصميم
َّ
تقديم المعلومات للمحتو
واإلخراج الفني يوض مفهومها بصورة دقيقة .
برامج الوسائط المتعددة المصممة وفقًا ألساليب
التصميم واإلخراج الفني الجيَّد تكون أكثر فاعلية بين
المتعلمين .
البرامج اإللكترونية المنفذة بأساليب فنية وإخراجية
معتمدة علي معايير الجودة  ،يكون لها تأثيرًا إيجابياً
في العملية التعليمية .
تحديد األسلوب المناسب لبرامج الوسائط المتعددة
يساعد علي التواصل بين المعلم والمتعلم في العملية
التعليمية
يعتبر استخدام برامج الوسائط المتعددة في تكنولوجيا
التعليم عنصرًا مهمًا من عناصر أنظمة حل
المشكالت
استخدام برامج الوسائط المتعددة المعدَّة باألساليب
الفنية المعروفة تساعد في أساليب التعزيز لد
المستخدمين .
برامج الوسائط المتعددة المصممة برؤية فنية جيَّدة
تؤد إلي تنويع أساليب التعلم بين المتعلمين
برامج الوسائط المتعددة المصممة برؤية فنية جيَّدة
تؤد إلي تنظيم األفكار التي يكونها المتعلم
برامج الوسائط المتعددة المصممة برؤية فنية جيَّدة
تؤد إلي تعديل السلو .
برامج الوسائط المتعددة المصممة برؤية فنية جيَّدة
تؤد إلي تكوين االتجاهات اإليجابية الجديدة .
المصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية6100،م

الوزن

الدرجة

قيمة مربع
كآي
االحتمالية

1.77

0.07

1

أوافم

1.111

1.72

1.81

1

أوافم

1.111

1.96

0.01

1

أوافم

1.111

1.51

0.60

1

أوافم

1.111

1.15

0.11

1

أوافم

1.111

1.55

1.71

5

أوافم
بشدة

1.111

1.17

1.95

1

أوافم

1.111

1.51

1.91

5

أوافم
بشدة

1.111

1.51

1.90

5

أوافم
بشدة

1.111

1.09

1.96

1

أوافم

1.111

1.67

1.77

1

أوافم

1.111

1.11

1.75

1

أوافم

1.111

1.77

0.07

1

أوافم

1.111

1.72

1.81

1

أوافم

1.111

1.96

0.01

1

أوافم

1.111

الوسط انحراف
الحسابي معياري

الوزن أقرب إلي

جدول رقم ()4
نتائج اختبار الفرضية الثانية
ت

العبارة

ال يستخـدم األسـاتذة بالجامعات في تدريس المقررات
0
الدراسية برامج التعلم بالوسائط المتعددة .
يفضل عضو هيئة التدريس أحيانًا استخدام الوسائل
6
التقليدية العتقاده بجدواها في توصيل الفهم المقصود .
يسعع أعضاء هيئة التدريس بكليتكم لتطوير برامج
 1الوسائط المتعددة كي تساعده في توصيل الرسالة
التعليمية .
ندرة األطر المؤهلة في إنتاج وتصميم برامج الوسائط
 1المتعددة أد إلي ضعف مستو المادة اإللكترونية
المقدمة في الجامعات .
أعضاء هيئة التدريس الذين يستخدمون األساليب
 5الفنية في برامج التعلم بالوسائط المتعددة يؤثرون
إيجابياً علي المتعلمين في العملية التعليمية .
تطور دور عضو هيئة التدريس بالكلية وفقاً
2
للمتويرات والتطورات التكنولوجية الحديثة .
إعداد المعلم بمهارات التصميم واإلخراج الفني
 7ضرورة ملحة لزيادة كفاءته التدريسية في مجال
التعلم اإللكتروني .
الخبرة التعليمية لد المعلمين تلعب دوراً فعاالً في
9
تصميم وإنتاج برامج الوسائط المتعددة .
ندرة فرص التدريب في مجال التصميم واإلخراج
 8الفني لبرامج الوسائط المتعددة أد إلي قلة انتشار
التعلم اإللكتروني بكليتكم .
عضو هيئة التدريس بالجامعات له القدرة علي التويير
 01اإليجابي في مجال برامج الوسائط المتعددة بصورة
عامة .
المصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية6100،م

الوسط
الحسابي

انحراف
معياري

الوزن أقرب إلي
الوزن الدرجة

قيمة مربع
كآي
االحتمالية

1.29

0.05

1

أوافم

1.111

1.29

0.07

1

أوافم

1.111

1.78

0.06

1

أوافم

1.111

1.19

0.16

1

أوافم

1.111

1.10

91.

1

أوافم

1.111

1.01

82.

1

أوافم

1.111

1.58

75.

5

أوافم
بشدة

1.111

1.59

86.

1

أوافم

1.111

1.86

0.08

1

أوافم

1.111

1.18

1.90

1

أوافم

1.111

جدول رقم ()0
نتائج اختبار الفرضية الثالثة والرابعة
ت
0
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00
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01
01
05

العبارة
وضو الفكرة الجيدَّة تساهم في نجا أسلوب التصميم
إلنتاج برامج التعلم بالوسائط المتعددة .
وضو األهداف الخاصة لبرامج الوسائط المتعددة
يساعد في توصيل الرسالة التعليمية اإللكترونية .
مراعاة األهداف المعرفية للبرنامج التعليمي
اإللكتروني يزيد من الدافعية اإليجابية للتعلم عند
الطالب .
التوظيف السليم لألسس الجمالية الفنية ألداء وظيفة
معينة في العملية التعليمية يساعد علي بلوغ األهداف
التعليمية المرجوة .
استخدام األسس التصميم الفني لبرامج التعلم بالوسائط
المتعددة بصورة فعالة يزيد من دافعية الطالب .
إضفاء الرونم الجمالي للرسومات في برامج الوسائط
المتعددة يجعلها مقبولة وجذابة .
اختصار الرسالة التعليمية اإللكترونية لتقديمها
بمصطلحات بسيطة يقوى مضمون مفهومها .
استعمال مصطلحات بسيطة لتقديم معلومات الرسالة
التعليمية اإللكترونية يُحسن حكلها .
استخدام الرسوم التوضيحية في عملية بناء برامج
الوسائط المتعددة ال يُساعد في عملية التعلم .
استخدام الرسوم التوضيحية في عملية بناء برامج
الوسائط المتعددة يوض المفاهيم الصعبة
اللـون قيمة جمالية مرغوبة في تصميم برامج التصميم
بالوسائط المتعددة
استخدام اللون بالصورة الصحيحة في مراحل
التصميم اإللكتروني المختلفة يكسبها الجاذبية .
استخدام الصور في تصميم برامج الوسائط المتعددة
يساعد علي تركيز انتباه المتعلم علي المعلومات
النصية .
استخدام برامج الفيديو في الوسائط المتعددة يؤد إلي
رفع مستو فعاليتها .
اصطحاب الرسوم المتحركة في تصميم برامج
الوسائط المتعددة يفي بالمتطلبات الجمالية للرسالة
التعليمية اإللكترونية .
المصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية6100،م

الوسط
الحسابي

انحراف
معياري

قيمة
الوزن أقرب إلي
مربع كآي
الوزن الدرجة االحتمالية

1.11

1.76

1

أوافم

1.111

1.51

1.20

5

أوافم

1.111

1.52

1.21

1

أوافم

1.111

1.15

1.25

1

أوافم

1.111

1.11

1.51

1

أوافم

1.111

1.51

1.59

5

أوافم
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1.111

1.66

1.80

1

أوافم

1.111

1.08

1.95

1

أوافم

1.111

6.19

0.16

6
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أوافم

1.111

1.11

1.22

1

أوافم

1.111

1.12

1.71

1

أوافم

1.111

1.19

1.21

1

أوافم

1.111
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1.71

1

أوافم

1.111

1.68

1.77

1

أوافم

1.111

1.09

1.91

1

أوافم

1.111

جدول رقم ()1
نتائج اختبار الفرضية الخامسة
ت
0
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2
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العبارة
عدم تطبيم المعايير الفنية في تصميم برامج
الوسائط المتعددة .
عدم وجود البيئة التربوية التعليمية المناسبة .
عدم مراعاة متطلبات المناهج المصممة ببرامج
الوسائط المتعددة لألهداف التربوية والمحتو .
مقاومة بعو أعضاء هيئة التدريس للتطور
التكنولوجي
يتم تصميم برامج الوسائط المتعددة بحيث يسهل
علي المتعلم استخدامها دون الحاجة إلي قراءة
التعليمات .
عدم توفر اإلمكانيات البشرية المؤهلة لتصميم
برامج الوسائط المتعددة بالكلية .
عدم توفر البني التحتية لتصميم برامج وسائط
متعددة
نُدرة تأهيل متدربين في تصميم برامج الوسائط
المتعددة
عدم وجود سياسات وتشريعات خاصة بالتعليم
اإللكتروني .
المصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية6100،م

الوسط
الحسابي

قيمة مربع
انحراف الوزن أقرب إلي
كآي
لمعياري
الوزن الدرجة االحتمالية

1.81
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أوافم
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1
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1.111

1.18

0.10

1

ال
أدر

1.111

1.51

0.17

1

أوافم

1.111

1.89

0.11

1

أوافم

1.111

1.62

1.86

1

أوافم

1.111

1.02

1.89

1

أوافم

1.111

1.15

1.82

1

أوافم

1.111

