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فاعلية برنامج قائم على الو�سائط املتعددة الرقمية

فاعلية برنامج قائم على الو�سائط املتعددة الرقمية يف تدري�س 

التكنولوجيا يف تنمية املهارات الإلكرتونية لدى طالب ال�سف ال�سابع

امللخ�س

الرقمية  املتعددة  الو�سائط  على  قائم  برنامج  فاعلية  تعرَّف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 

ال�سابع.  ال�سف  طالب  لدى  الإلكرتونية  املهارات  تنمية  يف  التكنولوجيا  تدري�س  يف 

ت�سميم  مناذج  اأحد  على  بالعتماد  الربنامج  بت�سميم  الباحثان  قام  ذلك  ولتحقيق 

ميثلون  طالباً   )18( منهم  طالباً،   )36( من  الدرا�سة  عينة  تكونت  وقد  التعليم. 

املجموعة التجريبية، وقد در�سوا با�ستخدام الو�سائط املتعددة الرقمية، و)18( طالباً 

ميثلون املجموعة ال�سابطة، وقد در�سوا بالطريقة العادية، ومت تطبيق اختبار حت�سيلي 

النتائج وجود فروق ذات دللة  اأظهرت  اأفراد املجموعتني، وقد  وبطاقة مالحظة على 

اإح�سائية يف اجلانبني املعريف والأدائي للطالب يف املهارات الإلكرتونية تعزى اإىل طريقة 

التدري�س، ول�سالح ا�ستخدام الو�سائط املتعددة الرقمية، كما اأظهرت النتائج و�سول 

اأفراد املجموعة التجريبية يف اجلانب املعريف والأدائي اإىل م�ستوى الإتقان )90%(، وتبني 

وفقاً  الطالب  لدى  الإلكرتونية  املهارات  تنمية  يف  كبرية  فعالية  يحقق  الربنامج  اأن 

ملعادلة ماك جوجيان.

مهارات  التكنولوجيا،  منهاج  متعددة،  و�سائط  تعليمية،  برامج  املفتاحية:  الكلمات 

اإلكرتونية. 
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جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

The Effectiveness of an Instructional Program Based on Digital 
Multimedia in Teaching Technology on Developing the 

Electronic Skills among Seventh Graders

Abstract

The study aimed at identifying the effectiveness of an instructional pro-
gram based on digital multimedia strategy in teaching technology on devel-
oping electronic skills of seventh graders. To achieve this objective the two 
researchers designed a program based on a model of designing teaching. The 
study sample consisted of (36) students equally assigned to an experimental 
and control groups. The experimental group subjects were taught using digi-
tal multimedia, whereas their counterparts in the control group were taught 
via the conventional method. An achievement test and observation check list 
were administrated on the sample. The results showed the presence of statis-
tically significant differences in cognitive achievement and performance in 
electronic skills attributable to the teaching mode and in favor of using digital 
multimedia. Besides, the subjects of the experimental group reached the mas-
tery level of (90%) in both the cognitive domain and performance. Moreover, 
the program has a great effect on developing the electronic skills among the 
subjects according to Mac Jojian equation.

Key words: Instructional program, multimedia, technology, curriculum, electronic 
skills.
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املقدمة

تعد تكنولوجيا الو�سائط املتعددة الرقمية اإحدى �سور تكنولوجيا التعليم احلديثة، التي 

التفاعل املنظم،  اأ�سكال  اأكرث من و�سط تعليمي، يف �سكل من  وترابط  توؤكد على تكامل 

وقد  تعليمية حمددة.  اأهداف  لتحقيق  التعليم،  وبيئات  املتعلم  وبني  بينها،  املتبادل  والتاأثري 

التي  احلا�سوب  برامج  من  باأنواع خمتلفة  حديثاً  الرقمية  املتعددة  الو�سائط  ارتبط مفهوم 

توفر البيانات واملعلومات با�ستخدام جمموعة من الرتكيبات املوحدة من الن�سو�س املكتوبة، 

باأ�سلوب  معاً،  لتقدميها  املتحركة،  والر�سومات  الرقمي،  والفيديو  الثابتة،  وال�سور  وال�سوت، 

يدعم تفاعل املتعلم مع املحتوى التعليمي، ومتكنه من التحكم يف تلك الرتكيبات التي ميكن 

من خاللها عر�س املعلومات، وتخزينها، ونقلها، ومعاجلتها رقمياً.

وقد اأدى التطور احلا�سل يف جمال تكنولوجيا التعليم واملعلومات، اإىل تعدد م�سادر التعلم، 

واإىل ظهور م�ستحدثات تكنولوجية جديدة، ميكن ا�ستخدامها لت�سهيل الو�سول اإىل تعلم اأكرث 

فاعلية، وت�سميم املحتوى التعليمي وت�سجيله ب�سكل رقمي، واإنتاج وتطوير املواد والو�سائط 

الإلكرتونية التي حتفظ املحتوى مثل الأقرا�س املدجمة التفاعلية، والكتب الإلكرتونية، وتطوير 

اأ�ساليب وطرائق حديثة ومتعددة، ت�ستخدم يف تو�سيل املحتوى التعليمي للمتعلم، وتوفري 

مثل  اأخرى  تعلم  م�سادر  مع  املتعلم  تفاعل  فيها  يتم  التي  الإلكرتونية  والأماكن  البيئات 

معامل الواقع الفرتا�سي، وا�ستخدام احلا�سوب )الكمبيوتر( متعدد الو�سائط الذي يعد اأحد 

معامل م�ستحدثات تكنولوجيا التعليم )اجلزار، 2010(.

وت�ستطيع الو�سائط املتعددة الرقمية حتقيق جودة عالية من التعليم؛ نظراً لقدرتها على 

اإدارة التعلم والتعليم، ولأنها تقدم كائنات التعلم باأ�ساليب متنوعة، واأ�سكال غري تقليدية، 

املتعلم  توؤثر يف حوا�س  تفاعلية غنية،  بيئة  توفر  اأكرث فعالية وكفاءة، كما  التعليم  وجتعل 

املختلفة يف وقت واحد، الأمر الذي ي�سهل عملية الإدراك لدى املتعلمني. ويوؤكد جولز وهاك 

(Gulz & Haake, 2006) على اأن ا�ستخدام عنا�رش الو�سائط املتعددة الرقمية جتعل مو�سوع 
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جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

التعلم اأكرث اهتماماً وفاعلية، وتخلق نوعاً من التفاعل مع املتعلم، وت�سهل الفهم، وتوؤدي 

اإىل حت�سن يف عملية التعلم، كما تو�سل بديرا ومارتنز (Bidarra & Martins, 2010) اإىل 

اأن ا�ستخدام عرو�س الو�سائط الرقمية، والربط الفعال بني عنا�رشها املختلفة جتعل املتعلمني 

 (Mayer Fennell, Farmer & Campbell, 2004) اأكرث قرباً من الواقع، ويوؤكد ماير واآخرون

على اأهمية ترافق العر�س بني الن�سو�س وال�سور والر�سومات وتزامنها، من اأجل اإحداث تعلم 

كامل املعنى لدى الطلبة؛ وقد تو�سل اأوجا�سكو (Ogochukwu, 2010) اإىل اأن ا�ستخدام 

عرو�س الو�سائط املتعددة الرقمية ينمي اجتاهات اإيجابية لدى املتعلمني، ويرفع م�ستوى الر�سا 

نحوها. 

كما تقدم الو�سائط املتعددة الرقمية للمتعلم اإمكانات مي�رشة لتنظيم واإدارة املعلومات 

من   - اخلا�سة  واحتياجاته  متطلباته  تقابل  لكي   - الو�سائط  تلك  حتملها  التي  والبيانات 

خالل دمج عنا�رشها وربطها معاً يف برامج تعليمية حمو�سبة، ميكن التحكم بها من خالل 

احلا�سوب، كاأْن يقدم الن�س املكتوب ال�رشح للمتعلم، ويتيح له التقدم وفقاً خلطوه الذاتي، 

والكلمة املنطوقة تقدم التعليقات والتوجيهات، اأما ال�سور الثابتة فتقدم املادة يف �سكل 

ب�رشي، واملواقف الفرتا�سية حتاكي املواقف احلقيقية، والفيديو يتحكم يف الأحداث املتحركة، 

اأن تكامل وائتالف هذه العنا�رش، التي  واحلا�سوب يخزن ويعطي املعلومات ب�رشعة، ول �سك 

اختريت مكوناتها، ورتبت ترتيباً حمدداً، �سمن منظومة تعليمية تلبي حاجات معينة، كفيلة 

باأن جتعل التعلم فعالً، واملتعلم اأكرث م�ساركة وتفاعالً.

ويذكر كل من ت�سني (Chen, 2002)، وعزمي )2001( جمموعة من خ�سائ�س الو�سائط 

املتعددة الرقمية، من اأهمها ا�ستخدام بيئة برجمية تعليمية ت�سمل جميع عنا�رش املعلومات 

وتوفر  بينها،  وتربط  التعلم  مناذج غري خطية يف  تت�سمن  منا�سب، كما  ب�سكل  لتو�سيلها 

التفاعلية للمتعلم باأمناط خمتلفة، وتتيح له التنقل بحرية بني عنا�رش املعلومات، وت�سجعه 

باأ�سكالها  املعلومات  اإىل  الو�سول  ت�سهل  كافية،  مبرونة  تتمتع  اإيجابياً، كما  ن�سطاً  ليكون 

البنائي،  التعلم  تدعم  الرقمية  املتعددة  الو�سائط  اأن   (Kale, 2009) ويرى كايل  املختلفة، 

الالزم  الزمن  التقليل من  وت�سهم يف  به،  اخلا�س  التعلم  ال�سيطرة على  املتعلم من  ومتكن 

لعملية التعلم، وتزيد من قدرة املتعلم على الحتفاظ باملعرفة، التي ميكن احل�سول عليها 

ب�سهولة من خالل الإ�سطوانات املدجمة (CD)، اإذ اإنها منخف�سة التكلفة؛ ويرى الباحثان 

والتطبيق  النظرية  بني  اجلمع  من  املتعلم  متكن  التعليمية  الرقمية  املتعددة  الو�سائط  اأن 

جلوانب املعرفة يف املواقف التعليمية، وجتعله اأكرث حتكماً وتفاعالً مع بيئة التعلم، اإ�سافة اإىل 
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اأنها متثل خربة ممتعة للمتعلم، وتنمي لديه مهارات متقدمة كمهارات التفكري الناقد وحل 410

امل�سكالت. 

متكن  التي  املتعددة  الو�سائط  ت�سميم  واأ�س�س  مبادئ   (Mayer, 2005) ماير  تناول  وقد 

يتح�سن  التعلم  اأن  املبادئ:  هذه  ومن  عر�سها،  بعد  باملعلومات  يحتفظوا  اأن  من  املتعلمني 

عند ا�ستخدام ال�سور والكلمات بدلً من ا�ستخدام الكلمات فقط، واأن يرتافق عر�س ال�سور 

والكلمات املرتبطة يف املكان نف�سه على ال�سا�سة اأو بجانب بع�سها بع�ساً، ولي�س يف �سفحات 

منف�سلة، واأن يتزامن كذلك التعليق ال�سوتي مع ظهور ال�سور والأ�سكال، بدلً من عر�سها 

على التوايل، كما وجد ماير (Mayer, 2005) اأن املبادئ ال�سابقة تكون فعالة عند ا�سرتجاع 

املعلومات مع املتعلمني الذين ميتلكون قدرات عالية على ت�سور الأ�سياء والأماكن والأ�سكال، 

اأكرث من اأولئك الذين ميتلكون قدرة على تذكر املعرفة املجردة. ويعتقد الباحثان اأن ما يتلقاه 

املتعلم عن طريق الب�رش يبقى يف ذاكرته مدة اأطول مما يتلقاه عن طريق ال�سمع، كما اأن �سور 

الأ�سياء املاألوفة والكلمات العينية، يتم تذكرها على نحو اأف�سل من الكلمات املجردة، ولذا فاإن 

ا�ستخدام ال�سور والأ�سكال الب�رشية يعمل على تو�سيح املفاهيم للمتعلمني، وي�ساعد كذلك 

على �سهولة اإدراك املعلومات والحتفاظ بها يف الذاكرة طويلة املدى.

اإذ  للمتعلم،  بالن�سبة  التعليمية  املتعددة  الو�سائط  فوائد  املخت�سني  بع�س  بنّي  وقد 

ي�ستطيع اأن يتعلم وفقاً لن�ساطه الذاتي، وقدراته اخلا�سة، واأن يتحكم يف املحتوى التعليمي، 

ويف مقدار املعلومات التي يتلقاها، ويكون ن�سطاً يف اأثناء التفاعل مع املحتوى، وتقدم اإليه 

التغذية الراجعة الفورية، ويكون التقومي مو�سوعياً من خالل الختبارات، كما يتمكن املتعلم 

من التعلم يف الوقت الذي ينا�سبه ، وفى املكان الذي يرغب فيه؛ مما يوفر الوقت واجلهد، كما 

ت�ساعد على اكت�ساب كثري من املهارات والقدرات التعليمية للمتعلم التي توؤدى اإىل جودة 

العملية التعليمية )احللفاوى، 2006 ؛ عتمان، 2005(.

وقد اأ�سارت نتائج عديد من الدرا�سات اإىل وجود اآثار اإيجابية ذات دللة اإح�سائية يف حت�سيل 

الطلبة، وتنمية مهاراتهم يف املواد الدرا�سية تعزى اإىل ا�ستخدام الو�سائط املتعددة؛ فمثالً 

اأكدت درا�سة �سحلول )2011( على اأن الربجميات التعليمية القائمة على الر�سوم املتحركة 

تنمي مهارات طلبة ال�سف الرابع الأ�سا�سي يف اللغة الإجنليزية املتعلقة بالقراءة والكتابة، 

واأن تلك الربجميات تفّوقت على الطريقة التقليدية يف اإك�ساب الطلبة تلك املهارات، واأ�سارت 

واملهاري  املعريف  اجلانبني  بني  الرتابط  حتقيق  على  التعليمية  الربجمية  عنا�رش  تاأثري  قوة  اإىل 

ملهارات القراءة والكتابة لدى الطلبة.

د. ح�سن النجار، اأ. عادل النحال فاعلية برنامج قائم على الو�سائط املتعددة الرقمية
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جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

 (Milovanovic Takac & Milajic, 2011) واآخرين  ميلوفانوفيت�س  درا�سة  وهدفت 

طالب  لدى  الريا�سيات،  مو�سوعات  بع�س  تدري�س  يف  املتعددة  الو�سائط  فعالية  تعّرف  اإىل 

الدرا�سة  عينة  وتكونت  ببلغراد،  الحتاد  جامعة  الأوىل يف  ال�سنة  املعمارية  الهند�سة  كلية 

املجموعة  تدري�س  )25( طالباً يف كل جمموعة، ومت  بواقع  من جمموعتني �سابطة وجتريبية 

 Macromedia flash التجريبية با�ستخدام الو�سائط املتعددة، امل�سّممة من خالل برنامج

لعر�س الن�سو�س وال�سور، والر�سوم املتحركة، والر�سوم التو�سيحية، اأما املجموعة ال�سابطة 

فدر�ست باملحا�رشة التقليدية، وبعد اختبار املجموعتني، بينت النتائج تفوق طالب املجموعة 

التجريبية الذين در�سوا با�ستخدام الو�سائط املتعددة، على طالب املجموعة ال�سابطة الذين 

در�سوا باملحا�رشة التقليدية يف مو�سوعات الريا�سيات املعرفية واملهارية. 

وقد قام ا�ستلزر واآخرون (Stelzer, Brookes, Gladding & Mesrre, 2010) بدرا�سة 

للتعرف اإىل اأثر الو�سائط املتعددة يف تنمية مهارات الطلبة الواردة يف م�ساق مبادئ الكهرباء 

واملغناطي�سية، اإذ قاموا بتق�سيم امل�ساق اإىل وحدات درا�سية، واإعداد مقدمة لكل وحدة بحيث 

وقد مت عر�س كل  اأثناء تقدميها،  املتعددة، يف  الو�سائط  الطلبة مع عنا�رش  تفاعل  تت�سمن 

مقدمة ملدة )20( دقيقة قبل البدء بال�رشح الفعلي ملحتوى كل وحدة، واأظهرت النتائج زيادة 

واأن هناك حت�سناً كبرياً يف  ملحوظة يف مهارات الطلبة يف جمال الكهرباء واملغناطي�سية، 

اجتاهاتهم نحو ا�ستخدام الو�سائط املتعددة يف التدري�س. 

وتق�ست درا�سة العربيد )2010( اأثر برنامج بالو�سائط املتعددة يف تنمية مفاهيم امل�ساألة 

الفيزيائية، ومهارات حل الأ�سئلة لدى طالب ال�سف احلادي ع�رش علمي بغزة، وتكونت عينة 

الأرقم، مت تق�سيمهم اإىل جمموعة جتريبية  )35( طالباً من طالب مدر�سة دار  الدرا�سة من 

مكونة من )18( طالباً، در�ست بالو�سائط املتعددة، وجمموعة �سابطة مكونة من )19( طالباً 

در�ست بالطريقة العادية، وا�ستخدم الباحث اختبار مهارات حل امل�ساألة واملفاهيم الفيزيائية، 

ل�سالح  بني درجات طالب املجموعتني  وجود فروق ذات دللة اإح�سائية  اإىل  النتائج  واأ�سارت 

املجموعة التجريبية تعزى ل�ستخدام الو�سائط املتعددة.

وتناولت درا�سة م�ستهى )2010( فاعلية برنامج بالو�سائط املتعددة على تنمية مهارات 

التفكري الب�رشي يف كتاب الرتبية الإ�سالمية لل�سف الثامن الأ�سا�سي الفل�سطيني، فقد طبق 

برنامج الو�سائط املتعددة على عينة مكونة من )78( طالباً، مت تق�سيمهم اإىل جمموعتني 

)جتريبية و�سابطة(، وا�ستخدم الباحث اختبار مهارات التفكري الب�رشي، وقد ك�سفت النتائج 

اإح�سائية بني حت�سيل املجموعة التجريبية وال�سابطة يف تنمية  عن وجود فروق ذات دللة 



20
12

  
رب

م
�س

ي
د

  
4  

د 
د

ع
ال

  
13

  
د

ل
ج

مل
ا

واأن 412 امل�ستخدم،  الربنامج  اإىل  تعزى  التجريبية  املجموعة  ل�سالح  الب�رشي  التفكري  مهارات 

الربنامج يحقق فعالية عالية ح�سب ن�سبة الك�سب املعدلة لبالك.

وهدفت درا�سة واجن و�سيو (Wang & Shiu, 2009) اإىل تعّرف فعالية ا�سرتاتيجية قائمة 

على الو�سائط املتعددة واملحاكاة التفاعلية يف تدري�س الر�سوم املتحركة واأداء الأدوار، وت�سمنت 

ال�سرتاتيجية مقدمة عامة عن مو�سوع التعلم، والأدوار املوكلة للطلبة، والإجراءات العملية 

واملحاكاة  املتعددة  الو�سائط  نحو  الطلبة  اجتاهات  يف  املتوقع  والتغيري  الأدوار،  اأداء  لتنفيذ 

م�ساق  يف  م�سّجالً  طالباً   )36( من  مكونة  عينة  على  ال�سرتاتيجية  وطبقت  التفاعلية، 

ت�سميم الر�سوم املتحركة، وك�سفت النتائج اأن الو�سائط املتعددة واملحاكاة التفاعلية لها 

فعالية وا�سحة يف حت�سني حت�سيل الطلبة، وحت�سني اجتاهاتهم وزيادة دافعتيهم نحو التعلم. 

وك�سفت درا�سة حممد )2009( عن فاعلية برجمية و�سائط متعددة على تنمية مهارات 

مقاومة فريو�سات الإنرتنت، لدى )40( خمت�ساً يف تكنولوجيا التعليم مبحافظة الغربية، وبعد 

تطبيق اأدوات الدرا�سة قبلياً، مت ا�ستخدام برجمية الو�سائط املتعددة لتنمية مهارات مقاومة 

فريو�سات الإنرتنت لدى عينة الدرا�سة، وك�سفت النتائج عن وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني 

 درجات املخت�سني يف كل من الختبار القبلي والبعدي وبطاقة مالحظة املهارات 
ّ
متو�سطي

العملية ملقاومة الفريو�سات، ل�سالح التطبيق البعدي تعزى اإىل برجمية الو�سائط املتعددة. 

واأجرى الب�سيوين وال�رشقاوي )2008( درا�سة للتعرف اإىل فاعلية الو�سائط الفائقة يف تنمية 

مهارات العرو�س التقدميية لدى طالب كليات الرتبية واجتاهاتهم نحوها، وقام الباحثان ببناء 

برنامج الو�سائط الفائقة وطبقاه على عينة مكونة من )33( طالباً وطالبة من كلية الرتبية 

بجامعة املن�سورة، وا�ستخدما اختباراً حت�سيلياً وبطاقة مالحظة ومقيا�س اجتاه، وقد ك�سفت 

التطبيقني  الدرا�سة يف  عينة  درجات  متو�سطي  بني  اإح�سائياً  دالة  فروق  وجود  عن  النتائج 

القبلي والبعدي لالختبار التح�سيلي، وبطاقة املالحظة والجتاه، ل�سالح التطبيق البعدي، واأن 

الو�سائط فائقة التداخل حققت فعالية عالية لدى الطلبة - ح�سب معادلة ماك جوجيان 

للك�سب املعدل - يف اجلانب املعريف واملهاري والجتاه.

وهدفت درا�سة عبد القادر وحممد )2008( اإىل تعّرف فاعلية برنامج تعليمي با�ستخدام 

املالب�س  ق�سم  لطالب  املانيكان  على  الت�سكيل  يف  التعلم  جوانب  على  املتعددة  الو�سائط 

طالباً،   )30( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  حلوان،  بجامعة  املنزيل  القت�ساد  بكلية  والن�سيج 

مت توزيعهم على جمموعتني؛ �سابطة در�ست بالطريقة العادية، وجتريبية در�ست با�ستخدام 

وك�سفت  مالحظة،  وبطاقة  معرفياً  حت�سيلياً  اختباراً  الباحثان  وطبق  التعليمي،  الربنامج 

د. ح�سن النجار، اأ. عادل النحال فاعلية برنامج قائم على الو�سائط املتعددة الرقمية
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413

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

املعريف  الختبارين  يف  املجموعتني  درجات  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عن  النتائج 

واملهاري ل�سالح املجموعة التجريبية، كما حقق الربنامج فعالية عالية - ح�سب معادلة بالك 

للك�سب املعدل - يف تنمية اجلوانب املعرفية والأدائية للطالب.

وقيا�س  ببناء برنامج و�سائط متعددة قائم على منحى النظم   )2008( �ساهني  وقامت 

اأثره يف تنمية مهارة التمديدات الكهربائية املنزلية من كتاب التكنولوجيا لطالبات ال�سف 

التا�سع الأ�سا�سي يف مدار�س غزة، وتكونت عينة الدرا�سة من )56( طالبة، وزعت اإىل جمموعتني 

)�سابطة وجتريبية(، وبعد تطبيق الربنامج والختبار التح�سيلي وبطاقة املالحظة، تبني وجود 

الطالبات يف املجموعة ال�سابطة والتجريبية  بني متو�سطات درجات  فروق دالة اإح�سائية 

يف الختبار املعريف واملهاري ل�سالح املجموعة التجريبية، كما اأظهرت النتائج فاعلية عالية 

للربنامج ح�سب معادلة بالك للك�سب املعدل.

يف  الو�سائط  متعدد  برنامج  اأثر  عن  الك�سف  اإىل  هدفت  درا�سة   )2008( ر�سوان  واأجرى 

تنمية مهارات ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات والتح�سيل والجتاه لدى هيئة التدري�س بكلية 

فل�سطني التقنية، وقام الباحث بتحديد )56( مهارة خا�سة بتكنولوجيا املعلومات، وا�ستخدم 

اختباراً حت�سيلياً، وبطاقة مالحظة، وبطاقة تقييم املنتج، ومقيا�س اجتاه، وبعد تطبيق الربنامج 

على عينة مكونة من )20( ع�سواً من اأع�ساء هيئة تدري�س؛ ك�سفت النتائج عن وجود فروق 

ذات دللة اإح�سائية بني التطبيقني القبلي والبعدي ل�سالح التطبيق البعدي على اجلوانب 

الربنامج حقق  واأن   ،)%90( اإىل م�ستوى  العينة  اأفراد  اأداء  وو�سول  والجتاه،  والأدائية  املعرفية 

ن�سبة فعالية عالية ح�سب معادلة ماك جوجيان.

الو�سائط  فعالية  معرفة  اإىل  هدفت  الدرا�سات  معظم  اأن  ال�سابق  العر�س  من  يالحظ 

اأجريت  فمثالً  املختلفة،  التعليمية  وامل�ستويات  الدرا�سية  املواد  يف  التح�سيل  يف  املتعددة 

درا�سة العربيد )2010(، و�سحلول )2011(، و�ساهني )2008( على طلبة مراحل التعليم العام، 

 Milovanovic, Takac, & Milajic,) واآخرين  ميلوفانوفيت�س  درا�سة  اأجريت  حني  يف 

2011)، وعبد القادر وحممد )2008(، على طلبة امل�ستوي اجلامعي، اأما درا�سة حممد )2009(، 
اأع�ساء  على   )2008( ر�سوان  درا�سة  واأجريت  التعليم،  تكنولوجيا  خمت�سي  على  فطبقت 

هيئة التدري�س بالكلية اجلامعية؛ وقد اأ�سارت نتائج الدرا�سات كدرا�سة ميلوفانوفيت�س واآخرين 

 (Stelzer et وا�ستلزر واآخرين ،)والب�سيوين وال�رشقاوي )2008 ،(Milovanovic et al., 2011)
(al., 2010، واجن و�سيو (Wang & Shiu, 2009)، اإىل اأن ا�ستخدام الو�سائط املتعددة يُح�سن 

اجلوانب املعرفية والأدائية لعينات الدرا�سة، ويحقق الفعالية لهم.
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وتتفق الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة يف ا�ستخدامها الو�سائط املتعددة، واعتمادها 414

وبطاقة  التح�سيلي  الختبار  ا�ستخدامها  ويف  التجريبي،  واملنهج  الو�سفي  املنهج  على 

املهارات  تنمية  احلالية  الدرا�سة  تناولت  اإذ  الدرا�سة،  مو�سوع  معها يف  وتختلف  املالحظة، 

التعليمي  للت�سميم  متكامالً  منوذجاً  تقدم  كما  ال�سابع،  ال�سف  طالب  لدى  الإلكرتونية 

املرتبط بالو�سائط املتعددة الرقمية؛ وقد ا�ستفاد الباحثان من الدرا�سات ال�سابقة يف تنفيذ 

اإجراءات الدرا�سة، وبناء الأدوات، وحتليل النتائج.

م�سكلة الدرا�سة

لحظ الباحثان من خالل مراجعة بع�س امل�رشفني الرتبويني، واملعلمني، وطالب ال�سف ال�سابع 

الأ�سا�سي، بع�س ال�سعوبات التي تواجه الطالب يف تعلم مو�سوعات كتاب التكنولوجيا، واأن 

منهاج التكنولوجيا املطبق يف املدار�س يُعد حمل �سكوى كثري من املعلمني والطالب، وحتى 

لل�سف  التكنولوجيا  كتاب  الواردة يف  الطاقة  وحدة  اأن  معظمهم  اأفاد  وقد  الأمور،  اأولياء 

ال�سابع، متثل لهم م�سكلة حقيقية، كما اأ�سار املعلمون اإىل تدنِّ وا�سح يف درجات الطالب 

يف تلك الوحدة، ويعتقد الباحثان اأن �سعوبة مو�سوعات كتاب التكنولوجيا، وتدين الدرجات 

قد يعود اإىل طبيعة حمتوى املنهاج، وتداخل مو�سوعاته يف عدة جمالت يف اآن واحد، اإذ اإنه 

يتقاطع مع التطبيقات العلمية املختلفة، واملهارات املهنية )وزارة الرتبية والتعليم، 2001(، 

وقد اأ�سارت درا�سة النجار واإ�سليم )2008( اإىل اأن املعلمني يواجهون عوائق يف تطبيق منهاج 

التكنولوجيا تعود اإىل حمتوى املنهاج بن�سبة )62%(، وقد يعود هذا التدين اإىل افتقار طرائق 

وجود  يف  الدرا�سة  م�سكلة  متثلت  هنا  من  احلديثة،  التكنولوجيا  اإىل  امل�ستخدمة  التدري�س 

�سعوبة يف تدري�س مو�سوعات وحدة الطاقة الواردة يف كتاب التكنولوجيا لطالب ال�سف 

الو�سائط  ا�ستخدام  على  قائم  تعليمي  برنامج  بناء  اإىل  بالباحثني  الذي حدا  الأمر  ال�سابع، 

الرقمية، والوقوف على فعاليته يف تنمية املهارات اللكرتونية لدى طالب ال�سف  املتعددة 

ال�سابع مبدار�س قطاع غزة.

اأهداف الدرا�سة

حتاول الدرا�سة حتقيق الأهداف الآتية:

1. التعرف اإىل فاعلية برنامج قائم على الو�سائط املتعددة الرقمية يف تدري�س التكنولوجيا يف 

تنمية املهارات اللكرتونية لدى طالب ال�سف ال�سابع. 

د. ح�سن النجار، اأ. عادل النحال فاعلية برنامج قائم على الو�سائط املتعددة الرقمية
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415

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

ال�سابع  ال�سف  لطالب  التكنولوجيا  مو�سوعات  لتقدمي  تقليدية  غري  �سيغ  اإيجاد   .2

الأ�سا�سي.

3. توفري مادة تعليمية حمو�سبة با�ستخدام برجميات الو�سائط املتعددة الرقمية لتدري�س وحدة 

الطاقة من كتاب التكنولوجيا لطالب ال�سف ال�سف ال�سابع.

اأ�سئلة الدرا�سة

حتاول الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

1. ما املهارات الإلكرتونية الواجب تنميتها لدى طالب ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي، واملت�سمنة 

يف وحدة الطاقة من كتاب التكنولوجيا؟

2. ما �سورة الربنامج املقرتح القائم على الو�سائط املتعددة الرقمية لتنمية املهارات اللكرتونية 

لدى طالب ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي؟ 

3. هل يوجد فرق ذو دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α≥0.05( بني متو�سط درجات طالب 

ال�سف ال�سابع يف التطبيق البعدي على اختبار التح�سيل املعريف تعزى اإىل طريقة التدري�س 

)التدري�س با�ستخدام الو�سائط املتعددة الرقمية - طريقة التدري�س العادية(؟

4. هل يوجد فرق ذو دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α≥0.05( بني متو�سط درجات طالب 

ال�سف ال�سابع يف التطبيق البعدي على بطاقة مالحظة املهارات الإلكرتونية يعزى اإىل طريقة 

التدري�س )التدري�س با�ستخدام الو�سائط املتعددة الرقمية - طريقة التدري�س العادية(؟ 

5. هل ي�سل م�ستوى طالب ال�سف ال�سابع اإىل م�ستوى الإتقان )90%( يف كل من التح�سيل 

املعريف والأدائي املتعلق باملهارات الإلكرتونية؟

التكنولوجيا يف  تدري�س  الرقمية يف  الو�سائط املتعددة  القائم على  الربنامج  يحقق  6. هل 

0.6( يف اجلانبني املعريف والأدائي  تنمية املهارات الإلكرتونية فعالية بن�سبة )ماك جوجيان ≤ 

لدى طالب ال�سف ال�سابع؟ 

اأهمية الدرا�سة

تتمثل اأهمية الدرا�سة فيما ياأتي:

احلديثة يف  التكنولوجيا  اأ�سكال  اأحد  با�ستخدام  يتعلق  حيوياً  الدرا�سة مو�سوعاً  تتناول   .1

التدري�س، قد ت�سهم يف حتقيق اأهداف تعلم كتاب التكنولوجيا وحل �سعوباته.

يف  الرقمية  املتعددة  الو�سائط  توظيف  خالل  من  امل�ستخدمة،  التدري�س  طرائق  حت�سني   .2

التعليم.
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3. قد ت�سهم الدرا�سة يف تذليل بع�س �سعوبات تدري�س التكنولوجيا.416

4. ال�سرت�ساد بالربنامج القائم على الو�سائط املتعددة الرقمية يف اإعداد وحدات درا�سية اأخرى 

يف التكنولوجيا؛ مما ي�ساعد يف التو�سع يف ا�ستخدام الو�سائط املتعددة الرقمية يف مرحلة 

التعليم الأ�سا�سي.

5. اإلقاء ال�سوء على اأهمية تكنولوجيا التعليم واإمكاناتها، وكيفية ال�ستفادة منها يف اإعداد 

الربجميات التعليمة متا�سياً مع امل�ستحدثات التكنولوجية احلا�سلة.

6.  قد تفيد يف لفت انتباه املوؤ�س�سات التعليمية اإىل اأهمية توظيف التكنولوجيا احلديثة يف 

التدري�س، وجعل التعلم متمركزاً حول املتعلم.

حمددات الدرا�سة

اقت�رشت الدرا�سة على املحددات الآتية:

- عينة من طالب ال�سف ال�سابع يف مدار�س وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية مبحافظة 

غزة.

- تنمية املهارات الإلكرتونية املت�سمنة يف وحدة الطاقة من كتاب التكنولوجيا املقرر على 

طالب ال�سف ال�سابع يف حمافظات غزة.

- مت تطبيق الدرا�سة يف الف�سل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي 2010 / 2011م.

م�سطلحات الدرا�سة

املتعلقة  والأدائية  املعرفية  اجلوانب  تنمية  يف  الرقمية  املتعددة  الو�سائط  قدرة  الفاعلية: 

املعريف  الأداء  وتقا�س من حيث  الأ�سا�سي،  ال�سابع  ال�سف  لدى طالب  الإلكرتونية  باملهارات 

والأداء املهاري من خالل الأدوات املحددة يف الدرا�سة.

با�ستخدام  اأعدت  التي  الإلكرتونية،  باملهارات  املتعلقة  والأدائية  املعرفية  اجلوانب  الربنامج: 

الو�سائط املتعددة الرقمية، ويتم تداولها على اأ�سطوانة مدجمة تعر�س من خالل احلا�سوب. 

الو�سائط املتعددة الرقمية: منظومة تعليمية مت بناوؤها يف �سوء مناذج ت�سميم التعليم، 

تعر�س املحتوى التعليمي من خالل دمج اأكرث من و�سيط تعليمي )ن�سو�س مكتوبة، و�سوتيات، 

و�سور، ومقاطع فال�س، ومقاطع حماكاة، والتطبيقات التفاعلية(، تعمل جميعها حتت حتكم 

املتعلم من خالل احلا�سوب، وت�سمح له بالتفاعل الوظيفي وفقاً لقدراته، من اأجل اكت�ساب 

اجلوانب املعرفية والأدائية، املتعلقة باملهارات الإلكرتونية الواردة يف وحدة الطاقة، من كتاب 

د. ح�سن النجار، اأ. عادل النحال فاعلية برنامج قائم على الو�سائط املتعددة الرقمية
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جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

التكنولوجيا لل�سف ال�سابع الأ�سا�سي.

املهارات الإلكرتونية: جميع املهارات الإلكرتونية الواردة يف وحدة الطاقة من كتاب التكنولوجيا 

لل�سف ال�سابع الأ�سا�سي، وما يتعلق بها من جوانب معرفية واأدائية، وت�سمل مهارات جتميع 

التيار واجلهد  الدارة الكهربائية، وتو�سيل البطاريات، وتو�سيل املقاومات الكهربائية، وقيا�س 

الكهربائي.

منهجية الدرا�سة واإجراءاتها:

منهج الدرا�سة

املنهج  Developmental Research، وهو  التطويري  البحث  منهج  الباحثان  ا�ستخدم 

التعليمي  الت�سميم  مناذج  ا�ستخدام  يتطلب تطبيقه  والذي  التعليم  تكنولوجيا  املتبع يف 

مرحلة  التحليلي يف  الو�سفي  املنهج  تطبيق  املنهج  هذا  خالل  من  مت  وقد   ،)2010 )اجلزار، 

الدرا�سة والتحليل، وكذلك تطبيق املنهج التجريبي يف مرحلة ال�ستخدام للو�سول اإىل نتائج 

الدرا�سة.

جمتمع الدرا�سة وعينتها

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طالب ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي يف مدار�س قطاع غزة 

 )36( من  مكونة   (Cluster Sample) عنقودية  ع�سوائية  عينة  اختيار  مت  وقد  احلكومية، 

طالباً من طالب ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي، يف الف�سل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي 

2011/2010م، وقد مت تق�سيم العينة اإىل جمموعتني، املجموعة ال�سابطة )18( طالباً، وقد 

الو�سائط  با�ستخدام  ودر�سوا  طالباً،   )18( التجريبية  واملجموعة  العادية،  بالطريقة  در�سوا 

املتعددة الرقمية. 

الت�سميم النظامي لربنامج الو�سائط املتعددة الرقمية

التطوير  منهج  على  اعتماداً  وتطويره،  الرقمية  املتعددة  الو�سائط  برنامج  ت�سميم  مت 

با�ستخدام  وذلك  التعليم،  تكنولوجيا  يف  الرقمية  املتعددة  الو�سائط  لت�سميم  املنظومي 

منوذج اجلزار لت�سميم التعليم مب�ساعدة احلا�سوب )الكمبيوتر( متعدد الو�سائط )اجلزار، 2002(، 

وقد ا�ستخدم الباحثان هذا النموذج، نظراً ملنا�سبته لطبيعة تطوير برامج تكنولوجيا التعليم 

اإ�سافة  التعليم،  ت�سميم  مناذج  مزايا  بني كثري من  النموذج  يجمع  الو�سائط، كما  متعددة 
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واأثبت 418 درا�سة،  اأكرث من  تطبيقه يف  مت  وقد  تطبيقية،  واأخرى  نظرية  اأ�س�س  اإىل  ا�ستناده  اإىل 

فاعليته يف ت�سميم الربامج القائمة على الو�سائط املتعددة، منها درا�سة عبد القادر وحممد 

النموذج على خم�س  ي�سمل  )2005(، كما  ودرا�سة حجازي   ،)2008( ر�سوان  ودرا�سة   ،)2008(

مراحل رئي�سة تطويرية، حتتوي على العديد من العنا�رش الفرعية، وقد متت اإجراءات الت�سميم 

كالآتي: 

Analysis اأولً- مرحلة الدرا�سة والتحليل

�سملت مرحلة الدرا�سة والتحليل اخلطوات الفرعية الآتية:

الرقمية لطالب ال�سف  الو�سائط املتعددة  برنامج  حتديد خ�سائ�ص املتعلمني: مت ت�سميم 

خربة  لديهم  لي�س  الطالب  وهوؤلء  غزة،  بقطاع  الأ�سا�سية  املرحلة  من  الأ�سا�سي  ال�سابع 

�سابقة كافية مبو�سوع املهارات الإلكرتونية، ولكن لديهم مهارة ا�ستخدام احلا�سوب وبرجمياته 

الإدراك  اإىل  احل�سي  الإدراك  من  املرحلة  هذه  يف  تدريجياً  الطالب  تفكري  ويتحول  الب�سيطة، 

املجرد، وي�ستطيع ا�ستنتاج العالقات، واحلكم على الأ�سياء، وتزداد قدرته على فهم الأفكار.

املهارات  الأ�سا�سي يف  ال�سابع  ال�سف  لدى طالب  نق�س  يوجد  التعليمية:  حتديد احلاجات 

مهاراتهم  تنمية  يتطلب  مما  التكنولوجيا،  كتاب  من  الطاقة  وحدة  يف  الواردة  الإلكرتونية 

املعرفية والأدائية يف هذا اجلانب، واإك�سابهم جوانب اخلربة املتعلقة مبو�سوع التعلم، وقد مت 

اأكدوا ق�سور  الذين  واملعلمني،  الرتبويني،  امل�رشفني  بع�س  ذلك من خالل مراجعة  التاأكد من 

طرائق  اإيجاد  و�رشورة  التكنولوجيا،  كتاب  ومو�سوعات  وحدات  تدري�س  يف  القائمة  الطرائق 

جديدة تنا�سب مو�سوعات التكنولوجيا، كما مت مقابلة بع�س الطالب، ممن در�سوا وحدة الطاقة 

يف ال�سابق، وقد اأفاد اأغلبهم بوجود �سعوبات يف اأثناء تعلمهم هذه الوحدة.

درا�سة واقع املوارد وامل�سادر التعليمية: تتوافر بع�س املوارد وامل�سادر التعليمية يف مدار�س 

مرحلة التعليم الأ�سا�سي مبحافظات غزة، وقد مت ال�ستفادة منها يف اأثناء ا�ستخدام الربنامج 

ا�ستخدام  مت  التي  املدر�سة  يتوافر يف  حيث  وتطبيقه،  الرقمية  الو�سائط  متعدد  التعليمي 

با�ستخدام  ت�سمح  جيدة،  مبوا�سفات  )كمبيوتر(  حا�سوب  خمترب  طالبها،  قبل  من  الربنامج 

الربنامج، ولكن واجه الباحثان بع�س املحددات يف هذه املرحلة مثل انقطاع التيار الكهربائي، 

وعدم �سالحية بع�س اأجهزة احلا�سوب )الكمبيوتر( لال�ستخدام، لذا مت توفري الربنامج للطالب 

على ا�سطوانات مدجمة (CD)، واإح�سار ثالثة اأجهزة حا�سوب )كمبيوتر( حممولة اإىل املخترب 

يف مرحلة ال�ستخدام لتقلي�س تلك املحددات. 
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ثانياً- مرحلة الت�سميم Design )ت�سميم الربنامج(

�سملت مرحلة الت�سميم اخلطوات الفرعية الآتية:

حتديد الهدف العام: متثل الهدف العام للربنامج متعدد الو�سائط الرقمية يف تنمية املهارات 

هذا  ولتحقيق  الأ�سا�سي،  التا�سع  ال�سف  لدى طالب  الطاقة  وحدة  الواردة يف  الإلكرتونية 

الهدف اتبع الباحثان اخلطوات النظامية التية: 

التكنولوجيا  كتاب  يف  الواردة  الطاقة  لوحدة  العلمي  املحتوى  حتليل  مت  املحتوى:  حتليل   -

لطالب ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي، للوقوف على جوانب اخلربة املعرفية والأدائية، ومت تق�سيم 

الوحدة اإىل عدة فقرات، بحيث ت�سمل كل فقرة فكرة واحدة، ومن ثم حتديد الأفكار التي قد 

تت�سمن اأهدافاً �سلوكية، وبعد النتهاء من التحليل مت عر�سه على جمموعة من املخت�سني؛ 

للتاأكد من �سدق التحليل و�سموليته، ويف �سوء ذلك مت اإجراء بع�س التعديالت الي�سرية، كما 

مت ح�ساب ثبات التحليل ح�سب معادلة كوبر )الها�سمي وعطية: 2011(:

ثبات التحليل = 

عدد مرات التفاق

100 X
عدد مرات التفاق + عدد مرات عدم التفاق 

هذا  لإكمال  عليها،  العتماد  ميكن  عالية  ن�سبة  وهي   ،)0.92( الثبات  ن�سبة  بلغت  وقد 

الإجراء من الدرا�سة، وقد اأف�ست عملية التحليل اإىل ا�ستخال�س )33( هدفاً تعليمياً �سلوكياً، 

متثل اجلانب املعريف املتعلق باملهارات الإلكرتونية املت�سمنة يف وحدة الطاقة.

مهارة   )20( ا�ستخال�س  مت  الإلكرتونية(:  )املهارات  التعليمي  للربنامج  التعليمية  املهام   -

ال�سابع، وفقاً  املقرر على طالب ال�سف  التكنولوجيا  اإلكرتونية من وحدة الطاقة يف كتاب 

للخطوات الآتية:

ال�سورة املبدئية لقائمة املهارات: تكونت القائمة املبدئية للمهارات الإلكرتونية من )18(   -

مهارة موزعة على اأربعة اأبعاد، وقد مت التو�سل اإليها من خالل حتليل حمتوى وحدة الطاقة.

- �سدق قائمة املهارات: مت عر�س قائمة املهارات الإلكرتونية يف �سورتها املبدئية، واملكونة 

من )18( بنداً، على )4( معلمني وم�رشفني ملعلمي كتاب التكنولوجيا لل�سف ال�سابع؛ وذلك 

اأ�ساف  للتاأكد من مدى متثيل تلك املهارات للمحتوى العلمي الوارد يف وحدة الطاقة، وقد 

التعديالت يف �سوء  اإجراء  املهارات، وبعد مناق�ستهم مت  بنوداً جديدة على قائمة  بع�سهم 

اأرائهم.

- ال�سورة النهائية لقائمة املهارات: بعد النتهاء من تنفيذ ما اقرتحه املحكمون من تعديالت، 

اأ�سبحت القائمة مكونة ب�سكلها النهائي من )20( مهارة اإلكرتونية، موزعة على اأربعة اأبعاد 
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رئي�سة هي: تو�سيل الدائرة الكهربائية )8( مهارات، وتو�سيل البطاريات )4( مهارات، وتو�سيل 420

املقاومات الكهربائية )5( مهارات، وقيا�س التيار واجلهد الكهربائي )3( مهارات. 

حتديد عنا�رص املحتوى التعليمي: مت حتديد عنا�رش املحتوى للربنامج القائم على الو�سائط 

املتعددة الرقمية، وتنظيمها اعتماداً على طريقة التتابع الهرمي من اأعلى اإىل اأ�سفل، و�سولً 

تعليمية  اأربعة مديولت  اإىل  املحتوى  تق�سيم عنا�رش  وقد مت  املمكنة،  الفرعية  املهارات  اإىل 

كالآتي: 

- املديول الأول: الدارة الكهربائية، و�سمل )9( اأهداف.

- املديول الثاين: البطاريات، و�سمل )5( اأهداف.

- املديول الثالث: املقاومة الكهربائية، و�سمل )10( اأهداف.

- املديول الرابع: التيار واجلهد الكهربائي، و�سمل )9( اأهداف.

بناء الختبار حمكي املرجع: ا�ستخدم الباحثان اختباراً حت�سيلياً وبطاقة مالحظة كاأدوات 

للدرا�سة، وقد مت تناول هذه الأدوات لحقاً بالتف�سيل يف اجلزء اخلا�س باأدوات البحث. 

الأن�سطة  حتديد  مت  للربنامج:  التعليمية  واملواد  الو�سائط  وعنا�رش  التعلم  خربات  اختيار 

املكتوبة،  الن�سو�س  الربنامج  ا�ستمل  وقد  باخلربة،  باملرور  املتعلم  ت�ساعد  التي  التعليمية 

ومقاطع  التو�سيحية،  والأ�سكال  والر�سوم  وال�سور  ال�سوتي،  والتعليق  ال�سوتية  واملوؤثرات 

الفال�س، وملفات الفيديو، مقاطع املحاكاة.

ت�سميم الأحداث التعليمية وعنا�رص الو�سائط املتعددة: مت ت�سميمها من خالل اخلطوات 

الآتية: 

- ا�ستحواذ انتباه املتعلم وا�ستثارة دافعيته: يف هذه اخلطوة مت عر�س مكونات كل مديول 

الب�سيط،  العلمي  والتقدمي  التمهيدية،  وال�سا�سات  املنا�سبة،  املقدمة  خالل  من  تعليمي 

واملثريات الفال�سية، وال�سور والر�سوم التو�سيحية، واملواد املكتوبة وامل�سموعة واملرئية املرتبطة 

باملو�سوع. 

�سا�سة  يف  مديول  لكل  ال�سلوكية  الأهداف  عر�س  مت  التعلم:  باأهداف  املتعلم  تعريف   -

وتعليماته،  الربنامج،  اأهداف  �سمل  ال�ستخدام،  دليل  بكتيب  الطالب  تزويد  مت  البداية، كما 

حتقيق  نحو  موجهة  تكون  بحيث  التعليمة  الأن�سطة  �سممت  وقد  فيه،  ال�سري  وخطوات 

الأهداف.

- ا�ستدعاء التعلم ال�سابق: مت ربط خربات الطالب ال�سابقة قبل عر�س املعلومات اجلديدة، 

من خالل عر�س بع�س املفاهيم الب�سيط املتعلقة باملهارات الإلكرتونية التي در�سها الطالب 

د. ح�سن النجار، اأ. عادل النحال فاعلية برنامج قائم على الو�سائط املتعددة الرقمية
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يف �سنوات �سابقة، ومع التقدم يف التعلم اجلديد ت�سبح بع�س العنا�رش التعليمية متطلباً 

لبع�سها البع�س.

- عر�ص املثريات: حاول الباحثان توفري بيئة تعليمية غنية باملثريات املتكاملة، تنا�سب الفئة 

العمرية للطالب، جلعل تلك البيئة اأكرث فاعلية، وقد مت ال�ستناد على مبداأ التتابع يف عر�س 

املعلومات على �سا�سات العر�س، وتق�سيم ال�سا�سة اإىل مناطق وظيفية، كمناطق للعناوين 

واأخرى للمعلومات والتفاعل، كما مت ا�ستخدام ال�سوت والتحكم بنرباته، بالإ�سافة اإىل عر�س 

الأمثلة من خالل  انتباه الطالب، وقد عر�ست  التو�سيحية ب�سكل يلفت  ال�سور والأ�سكال 

للطالب  تتيح  حماكاة  ومقاطع  املتحركة  الر�سوم  الربنامج  ت�سمن  كما  الفال�س،  مقاطع 

تنفيذ املهارة افرتا�سياً قبل تنفيذها يف الواقع.

- التغذية الراجعة: مت العتماد على احلا�سوب )الكمبيوتر( يف تزويد املتعلم بالتغذية الراجعة 

الفورية التي يتيحها الربنامج بعد النتهاء من التقدم لالختبارات، وذلك بالت�سحيح الآيل لها، 

والتاأكد من اإتقان الطالب ملحتويات املديول ما قبل النتقال اإىل املديول الآتي. 

- قيا�ص الأداء والت�سخي�ص والعالج: مت تطبيق اأدوات الدرا�سة قبلياً، كما احتوى كل مديول 

تعليمي على اختبار ذاتي، اإ�سافة اإىل الختبارات املوزعة داخل املحتوى، والتطبيقات والأن�سطة 

الأدائية.

ت�سميم اأ�ساليب الإبحار والتفاعل مع الربنامج: مت ت�سميم اأ�ساليب الإبحار والتفاعل مع 

الربنامج، بطريقة تتيح للطالب التقدم لالأمام اأو الرجوع للخلف، اأو النتقال اإىل اأي عن�رش 

تعليمي يف املديول، كما مت توظيف اأ�ساليب التفاعل الب�رشي لتطبيق املهارات العملية من 

خالل ملفات الفال�س، التي تبني خطوات تنفيذ تلك املهارات بال�سوت وال�سورة، بالإ�سافة اإىل 

الر�سوم املتحركة ومقاطع املحاكاة، وقد ا�ستخدم الربنامج اأكرث من �سا�سة مثل ال�سا�سات 

التمهيدية، و�سا�سات عر�س املحتوى، وتطبيق املهارة، والتدريبات، واأتيحت احلرية للطالب يف 

التبديل بني تلك ال�سا�سات بكل �سهولة وي�رش، كما وفّر الربنامج اأ�ساليب التوجيه املنا�سبة، 

وتعزيزاً فورياً منا�سباً.

الو�سائط  �سيناريو  بت�سميم  الباحثان  قام  الرقمية:  املتعددة  الو�سائط  �سيناريو  ت�سميم 

املتعدد الرقمية اخلا�سة بالربنامج التعليمي، من خالل خطة اإجرائية مت و�سعها لذلك، حيث 

مت ترتيب عنا�رش املحتوى واخلربات التعليمية ب�سكل وا�سح، وعر�س الن�سو�س املكتوبة، وال�سور 

والر�سوم والأ�سكال التو�سيحية، واملوؤثرات ال�سوتية، ومقاطع الفال�س، وباقي العنا�رش بطريقة 

متدرجة، بحيث يتوافر الرتابط بني العنا�رش اللفظية وغري اللفظية، اإ�سافة اإىل وجود روابط 
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والتوافق 422 ومكوناتها،  الربنامج،  �سا�سات  وبني  ذات العالقة،  بني اإطارات ال�سيناريو   (Links)
بينها، وتو�سيح التتابع يف عر�س الر�سالة التعليمية بعنا�رشها املختلفة، ومت و�سف موؤثرات 

ال�سوت وال�سورة والفال�س امل�ستخدم، واآلية النتقال بني ال�سفحات، واأزرار التحكم، وت�سميم 

ال�سيناريو بطريقة ت�سمن حرية اإبحار الطالب وتنقله داخل ال�سا�سات، وللتاأكد من �سالمة 

ومنا�سبته  للتاأكد من مدى �سالحيته،  املخت�سني  بع�س  مت عر�سه على  ال�سيناريو  و�سحة 

للمهام التعليمية، وقد مت اإجراء بع�س التعديالت يف �سوء مالحظاتهم.

ت�سميم  مت  الربنامج:  املتعلم مع  وتفاعل  بالربنامج  التعلم  تنفيذ  اإ�سرتاتيجية  ت�سميم 

اإ�سرتاتيجية تنفيذ التعلم بالربنامج املتعدد الو�سائط الرقمية اعتماداً على اأ�سلوب التعلم 

الذاتي، نظراً لعتقاد الباحثني مبنا�سبة هذا الأ�سلوب لطبيعة الهدف من ت�سميم الربنامج.

ثالثاً- مرحلة الإنتاج Production )اإنتاج عنا�رص الو�سائط املتعددة( 

قام الباحثان بتاأليف الربنامج واإنتاج عنا�رش الو�سائط املتعددة للربنامج على النحو الآتي:

برنامج  با�ستخدام  الربنامج  ج�سم  ت�سميم  مت   :Authorware التاأليف  برنامج   -

التي  وامللحقات  الأيقونات  من  جمموعة  لوجود  نظراً   Macromedia Authorware7.0
ت�ساعد يف اإدراج ال�سور والن�سو�س، ومقاطع الفيديو والفال�س والر�سوم املتحركة واملحاكاة، 

كما ميكن اإ�سافة اأزرار حتكم (Navigation) ي�ستطيع الطالب من خاللها التنقل يف الربنامج 

 (Icon – Based ب�سهولة، وي�سنف هذا الربنامج حتت نظم التاأليف املبينة على الأيقونات

يتم  وظائف معينة  اإىل  ترمز  الأيقونات  بوجود عدد من  متتاز  التي   Authoring systems)
ترتيبها يف خط تدفق (Course flow line) يعرب عن م�سار الربنامج. وقام الباحثان بت�سميم 

الو�سائط  برامج  من  من خالل جمموعة  الربنامج  داخل  الرقمية  املتعددة  الو�سائط  عنا�رش 

املتعددة كالتايل: 

- الن�سو�ص املكتوبة: مت ا�ستخدام برنامج الكتابة (Microsoft word) يف كتابة العناوين، 

ووظائف اأزرار التفاعل، وتو�سيح اإر�سادات ون�سو�س الربنامج، واإ�سافة الن�سو�س التو�سيحية 

على ال�سور والأ�سكال التو�سيحية وبا�ستخدام برنامج (Photoshop 8)، لت�ساعد يف التعبري 

املعنى،  وا�سحة  تكون  اأن  الن�سو�س  كتابة  اأثناء  رُوعي  وقد  املجردة،  واملفاهيم  الأفكار  عن 

ومقروءة، مع جتنب الفقرات الطويلة، ومراعاة التباين بني ال�سكل والأر�سية.

- اإنتاج ال�سوت واملوؤثرات ال�سوتية: ومت ذلك من خالل الت�سجيل املبا�رش لل�سوت بوا�سطة 

برنامج (Sound Recorder)، كما ا�ستخدم الباحثان املوؤثرات ال�سوتية اجلاهزة بعد معاجلتها 

من خالل برنامج ال�سوت (Cool Edit) لتقدمي التعزيز للطالب اأثناء تفاعلهم مع حمتوى 

الربنامج.

د. ح�سن النجار، اأ. عادل النحال فاعلية برنامج قائم على الو�سائط املتعددة الرقمية
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جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

 ،(Photoshop 8) برنامج  ا�ستخدام  مت  التو�سيحية:  والأ�سكال  والر�سوم  ال�سور  اإنتاج   -

مت  كذلك  والتداخل،  الو�سوح  درجة  وتعديل  التخطيطية،  الر�سوم  لبع�س  الألوان  لإ�سافة 

معاجلة ال�سور الثابتة والتحكم يف درجة تكبريها من خالل هذا الربنامج. 

- اإنتاج مقاطع الفيديو: مت ال�ستعانة مبقاطع الفيديو الواقعية نظراً لقدرتها على اإعطاء 

 Windows) سورة كلية حقيقة عن املهارات الإلكرتونية وخطوات تنفيذها، وا�ستخدم برنامج�

Movie Maker) ملعاجلة تلك املقاطع لي�سهل اإدراجها �سمن �سا�سات الربامج، مبا ينا�سب 
املهارة اللكرتونية يف ال�سا�سة.

 Macromedia) برنامج  الباحثان  ا�ستخدم  املحاكاة:  املتحركة ومقاطع  الر�سوم  اإنتاج   -

Flash max) لت�سميم واإنتاج جمموعة من الر�سوم املتحركة ومقاطع املحاكاة التي تعر�س 
املهارات، وحماكاة  لتنفيذ  للطالب  الفر�سة  لإتاحة  وذلك  الربنامج؛  الإلكرتونية يف  التجارب 

الواقع الفعلي لها، والتحكم مبتغريات عنا�رشها، كما مت ت�سميم اأن�سطة اإلكرتونية ذات تغذية 

 Macromedia) راجعة فورية، لتثبيت املهارات الإلكرتونية لدى الطالب، وا�ستخدم مع برنامج

ال�سوت  معاجلة  وبرنامج   ،(Sound Recorders) ال�سوت  ت�سجيل  برنامج   (Flash max
.(Cool Edit)

ب�سيغها  املتعددة  الو�سائط  عنا�رش  تخزين  مت  الرقمية:  املتعددة  الو�سائط  عنا�رش  تخزين   -

الرقمية يف جملدات وملفات خا�سة، م�سنفة بالمتدادات املنا�سبة، كما قد مت توفري واإتاحة 

برنامج الو�سائط املتعددة الرقمية على قر�س مرن )CD( لي�سهل تداوله واحل�سول عليه.

 :Evaluation رابعاً- مرحلة التقومي البنائي للربنامج

مت اإجراء التقومي البنائي للربنامج عن طريق اختيار )7( من طالب ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي، 

والجتماع بهم واإعالمهم باأن الهدف من الربنامج يف املرحلة احلالية، يتمثل يف جمع املعلومات 

عن الربنامج، بهدف التعديل والتح�سني والتطوير، وقد مت حثهم على كتابة كل العقبات التي 

قد تواجههم يف اأثناء التفاعل مع الربنامج ومواده، وقد مت الطالع على مالحظاتهم والأخذ 

مبعظمها، كما مت عر�س الربنامج على )3( خمت�سني يف تكنولوجيا التعليم، و)3( من معلمي 

التعليمي  الربنامج  الأخذ بتوجيهاتهم لتح�سني  ال�سابع، وقد مت  التكنولوجيا لل�سف  مقرر 

متعدد الو�سائط الرقمية.

اأدوات الدرا�سة

املهارات  تنمية  يف  الرقمية  املتعددة  الو�سائط  على  القائم  الربنامج  اأثر  على  للوقوف 

اللكرتونية، مت اإعداد اختبار حت�سيلي، وبطاقة مالحظة على النحو الآتي:
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الختبار التح�سيلي املعريف: اأعد الباحثان اختباراً حت�سيلياً ح�سب اخلطوات التالية:424

للجوانب  الطالب  م�ستوى حت�سيل  قيا�س  اإىل  الختبار  الختبار: هدف  الهدف من  - حتديد 

التكنولوجيا  كتاب  الطاقة يف  وحدة  املت�سمنة يف  الإلكرتونية  باملهارات  املرتبطة  املعرفية 

لل�سف ال�سابع الأ�سا�سي. 

- �سياغة بنود الختبار: ا�ستخدمت الأهداف ال�سلوكية التي مت حتديدها يف خطوة �سابقة، 

كاأ�سا�س ل�ستقاق فقرات الختبار، وقد تكون الختبار يف �سورته الأولية من )38( فقرة من 

نوع الختيار املتعدد، وقد ا�ستخدم الباحثان هذا النوع من الختبارات، نظراً ملا يتمتع به من 

مو�سوعية، وو�سوح يف فقراته، وتوزيع الإجابات ع�سوائياً بني اخليارات )جامل، 1998(.

تكنولوجيا  يف  خمت�سني   )4( على  الأولية  �سورته  يف  الختبار  عر�س  مت  الختبار:  �سدق   -

التعليم، و)4( معلمني يدر�سون كتاب التكنولوجيا يف املدار�س، وقد مت تعديل فقرات الختبار 

يف �سوء مقرتحاتهم ومالحظاتهم، واأ�سبح مكوناً من )33( فقرة.

- ثبات الختبار: مت تطبيق الختبار على )17( طالباً من طالب املرحلة الأ�سا�سية، ممن در�سوا 

وحدة الطاقة �سابقاً، ومت ح�ساب معامالت الثبات بطريقة التجزئة الن�سفية، وبلغ معامل 

الرتباط )0.73(، ومت ا�ستخدام طريقة �سبريمان لت�سحيح معامل الثبات، فكان )0.84(، وعّد 

الباحثان هذه الن�سبة مرتفعة، وميكن الطمئنان لالختبار وا�ستخدامه كاأداة قيا�س. 

- ح�ساب معامل ال�سهولة والتمييز لبنود الختبار: مت ح�ساب معامل �سهولة بنود الختبار، 

)ال�رشاف،  الآتية  للمعادلة  وفقاً  اخلطاأ  اأو  ال�سحيحة  لالإجابة  احل�سابي  املتو�سط  بح�ساب 

:)2002

   معامل ال�سهولة = عدد الإجابات ال�سحيحة ÷ )عدد الإجابات ال�سحيحة + عدد اخلطاأ(

النطاق  �سمن  تقع  معامالت  وهي   )0.79  –0.28( بني  ال�سهولة  معامالت  تراوحت  وقد 

املقبول، كما مت ح�ساب معامالت التمييز لالختبار، ووجد اأنها ل تقل عن )0.2( ول تزيد عن 

)0.8( يف بنود الختبار.

نوع  فقرة من   )33( النهائية من  الختبار يف �سورته  تكون  النهائية لالختبار:  ال�سورة   -

ال�سحيحة،  لالإجابة  واحدة  درجة  اأ�سا�س  على  الدرجات  تقدير  مت  وقد  متعدد،  من  الختيار 

ول�سيء لالإجابة اخلطاأ، ومن ثمَّ يكون جمموع درجات الختبار التح�سيلي )33( درجة.

بطاقة مالحظة املهارات اللكرتونية: مت اإعداد بطاقة مالحظة مكونة من )20( بنداً كالآتي: 

- الهدف من بطاقة املالحظة: ا�ستخدم الباحثان بطاقة املالحظة كمقيا�س ثابت لتقومي 

كتاب  من  الطاقة  وحدة  يف  الواردة  الأ�سا�سي  ال�سابع  ال�سف  لطالب  الإلكرتونية  املهارات 

التكنولوجيا.

د. ح�سن النجار، اأ. عادل النحال فاعلية برنامج قائم على الو�سائط املتعددة الرقمية
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قائمة  على  املالحظة  بطاقة  بنود  �سياغة  يف  الباحثان  اعتمد  املالحظة:  بطاقة  بناء   -

املهارات الإلكرتونية التي مت التو�سل اإليها يف خطوة �سابقة من هذا البحث، كما مت مراجعة 

بع�س الدرا�سات التي ا�ستخدمت بطاقة املالحظة كمقيا�س، مثل درا�سة عبد القادر وحممد 

اأربعة  على  موزعة  بنداً   )22( من  البطاقة  تكونت  وقد   ،)2008( ر�سوان  ودرا�سة   ،)2008  (

اأبعاد رئي�سة، وقد روعي �سهولة البنود وت�سل�سلها، واأن يت�سمن كل بند �سلوكاً واحداً ميكن 

مالحظته.

- �سدق بطاقة املالحظة: مت عر�س بطاقة املالحظة على )8( خمت�سني بهدف التحقق من 

�سدق حمتوى البطاقة، ومدى منا�سبتها للتطبيق، و�سالمة التقدير الكمي امل�ستخدم، ويف 

�سوء اآراء املخت�سني مت اإ�سافة بع�س البنود وتعديل البع�س الأخر.

طالباً   )15( من  مكونة  عينة  على  املالحظة  بطاقة  تطبيق  مت  املالحظة:  بطاقة  ثبات   -

املدار�س  اإحدى  يف  تكنولوجيا  ومعلم  الباحثني  اأحد  قام  فقد  ال�سابع،  ال�سف  طالب  من 

مبالحظة مهارات الطالب، ور�سد م�ستوياتهم، ومت ح�ساب ثبات املالحظني ح�سب معادلة كوبر 

)الها�سمي وعطية: 2011(:

ثبات التحليل = 

عدد مرات التفاق

100 X
عدد مرات التفاق + عدد مرات عدم التفاق 

وقد بلغت ن�سبة الثبات املح�سوبة )0.89( وهي ن�سبة مرتفعة. 

- التقدير الكمي ملهارات الطالب على بطاقة املالحظة: مت تقدير الكمي م�ستويات الطالب 

يف اأداء كل مهارة يف بطاقة املالحظة، عن طريق اقرتاح ثالثة م�ستويات لتقدير الدرجات هي 

)3،2،1(، فاإذا قام الطالب باأداء املهارة يف �سورة مرتفعة )تاأدية املهارة بدقة و�رشعة واإتقان( 

ي�سع املالحظ اإ�سارة قي اخلانة الدالة على ذلك، ويح�سل الطالب على ثالث درجات، اأما اإذا 

كان اأداوؤه متو�سطاً )اأداء املهارة ولكن ببطء(، ي�سع املالحظ اإ�سارة قي اخلانة الدالة على ذلك، 

ويح�سل الطالب على درجتني، اأما اإذا اأدى املهارة بحركة ع�سوائية وغري دقيقة فيكون اأداوؤه 

على املهارة �سعيفاً، وي�سع املالحظ اإ�سارة قي اخلانة الدالة على ذلك، ويح�سل الطالب على 

درجة واحدة. وقد مت العتماد على تلك امل�ستويات لعتقاد الباحثني منا�سبة تلك التقديرات 

لطبيعة املهارات اللكرتونية، كما وافق ال�سادة املحكمون عليها. 

النهائية من  - ال�سورة النهائية لبطاقة املالحظة: تكونت بطاقة املالحظة يف �سورتها 

)20( مهارة، موزعة على )4( اأبعاد رئي�سة هي: جتميع الدائرة الكهربائية )8( مهارات، وتو�سيل 
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واجلهد 426 التيار  وقيا�س  مهارات،   )5( الكهربائية  املقاومات  وتو�سيل  مهارات،   )4( البطاريات 

الكهربائي )3( مهارات.

خام�ساً- مرحلة ال�ستخدام

مت تطبيق برنامج الو�سائط املتعددة الرقمية على عينة الدرا�سة، يف خمترب احلا�سوب التابع 

ملدر�سة عبد امللك بن مروان مبحافظة غزة على النحو الآتي: 

- التطبيق القبلي لأدوات البحث

اختبار  تطبيق  خالل  من  والتجريبية(،  )ال�سابطة  الدرا�سة  عينة  تكافوؤ  من  التاأكد  مت 

التح�سيل املعريف وبطاقة املالحظة عليهم قبل تطبيق الربنامج، ومت ا�ستخدام اختبار )ت( 

لعينتني م�ستقلتني، واجلدول رقم )1( يو�سح نتائج التحليل. 

اجلدول رقم )1(

نتائج اختبار )ت( لختبار دللة الفروق بني متو�سطات عينة الدرا�سة قبل

تطبيق برنامج الو�سائط املتعددة الرقمية املتعلق باملهارات الإلكرتونية

املجموعةالأداة
الدرجة 

العظمى

املتو�سط 

احل�سابي

النحراف 

املعياري

درجات 

احلرية

قيمة

ت
م�ستوى الدللة

االختبار املعريف

337.665.04التجريبية

340.36

غري دالة عند 

)0.01(
338.25.01ال�ضابطة

بطاقة املالحظة

6020.941.55التجريبية

340.47

غري دالة عند 

)0.01(
6020.721.22ال�ضابطة

يتبني من اجلدول رقم )1( عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى )α≤0.05( بني 

متو�سط درجات املجموعتني، �سواء اأكان يف الختبار التح�سيلي اأم يف بطاقة املالحظة، مما 

للمهارات  والأدائي  املعريف  اجلانبني  يف  والتجريبية  ال�سابطة  املجموعتني  تكافوؤ  على  يدلل 

الإلكرتونية.

- تطبيق الربنامج التعليمي )اإجراءات تطبيق الدرا�سة(

بعد التاأكد من التجهيزات املنا�سبة لتطبيق برنامج الو�سائط املتعددة الرقمية، مت اللتقاء 

بطالب املجموعة التجريبية، واإخبارهم بخطوات ال�سري يف درا�سة الربنامج على النحو الآتي:

- يقراأ الطالب الن�سو�س املكتوبة باأ�سلوب التعلم الذاتي عن املهارات الإلكرتونية. 

- ي�ساهد ال�سور والر�سوم والأ�سكال التو�سيحية للمهارات الإلكرتونية. 

- ي�ساهد مقاطع الفيديو احلقيقية التي تبني خطوات تنفيذ املهارات الإلكرتونية.

د. ح�سن النجار، اأ. عادل النحال فاعلية برنامج قائم على الو�سائط املتعددة الرقمية
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جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

- ي�ساهد املقاطع الفال�سية التي تبني خطوات تنفيذ املهارات الإلكرتونية.

- ينفذ اأداء املهارة افرتا�سياً من خالل الأن�سطة الإلكرتونية التي تعزز التعلم.

- يقوم بتنفيذ املهارة ب�سكل فعلي على الواقع.

- يتقدم لالختبارات القبلية والذاتية والبعدية للمديولت التعليمية.

- يتلقى الإر�ساد والتوجيه من املعلم ح�سب رغبة املتعلم.

باأفراد املجموعة التجريبية، وتو�سيح  وقد مت تنفيذ اخلطوات ال�سابقة من خالل اللتقاء 

خطوات ال�سري يف درا�سة الربنامج عن طريق جهاز عر�س البيانات Digital Projector، حيث 

يبداأ الربنامج ب�سا�سة ترحيبية حتتوي على �سور جتذب انتباه املتعلم، وتظهر كتيب ال�ستخدام، 

ويطلب الربنامج من الطالب ت�سفحه، ثم يطلب منهم النتقال اإىل ال�سا�سة التالية، والتي 

تظهر عناوين املديولت التعليمية وعبارات ترحيبية، ويطلب الربنامج من الطالب ال�سغط 

على الزر التايل ليكتب ا�سمه، مع �سوت خلفية، وظهور جمموعة من ال�سور ذات العالقة 

خالل  من  الأول  باملديول  اخلا�س  القبلي  لالختبار  الطالب  يتقدم  ثم  التعليمية،  باملديولت 

ال�سغط على الزر املنا�سب، مع توفري الإر�ساد لكيفية ال�ستجابة لالختبار، وبناء على الدرجة 

التي يح�سل عليها الطالب يف الختبار، يقوم الربنامج باإعطاء املتعلم تلميحاً لالنتقال اإىل 

العنا�رش  وعلى  والإر�سادات،  التوجيهات  من  على جمموعة  وامل�ستمل  الأول،  املديول  حمتوى 

التعليمية والو�سائط املتعددة، والأن�سطة والتدريبات، والتوجيه والإر�ساد، حيث يتيح الربنامج 

للطالب القراءة من طبيعة املهارة املراد اكت�سابها ودرا�ستها، ويف الوقت نف�سه فقد ارتبطت 

ن�سو�س املديول بال�سور والر�سوم والأ�سكال التو�سيحية للمهارة، ثم ي�ساهد الطالب مقاطع 

الر�سوم  بع�س  للطالب  الربنامج  يتيح  كما  تنفيذها،  وخطوات  للمهارة،  الواقعية  الفيديو 

بعد  عنا�رشها،  مبتغريات  والتحكم  الإلكرتونية،  التجارب  لعر�س  املحاكاة  ومقاطع  املتحركة 

تعزز  التي  الإلكرتونية  الأن�سطة  خالل  من  املهارة  تنفيذ  الطالب  من  الربنامج  يطلب  ذلك 

التعلم. ثم ينتقل الطالب اإىل املكان الواقعي - غرفة م�سادر التعلم - لتنفيذ املهارة واقعياً، 

بالأن�سطة  الطالب  يزود  درجته  �سوء  ويف  املديول،  نهاية  الذاتي يف  لالختبار  يتقدم  بعدها 

واملواد الإثرائية اأو العالجية، اأو ينتقل اإىل املديول الثاين، وهكذا حتى النتهاء من درا�سة كافة 

املعلم  يقوم  النهائي، كما  البعدي  لالختبار  املتعلم  يتعر�س  النهاية  الأربعة، ويف  املديولت 

بر�سد م�ستوى مهارة الطالب الإلكرتونية من خالل بطاقة املالحظة.

اأحد  قبل  العادية من  بالطريقة  الإلكرتونية  املهارات  در�ست  فقد  ال�سابطة  املجموعة  اأما 

الباحثني، حيث ا�ستند يف تدري�سه على ال�رشح ال�سبوري، والعرو�س العملية، ومن ثم تنفيذ الطالب 
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للمهارات عملياً. وقد ا�ستمر تطبيق الربنامج اأربعة اأ�سابيع، بواقع ح�ستني يف الأ�سبوع.428

- التطبيق البعدي لأدوات البحث

بعد النتهاء من فرتة التطبيق الفعلي لربنامج الو�سائط املتعددة الرقمية، قام الباحثان 

تطبيق  مت  كما  وال�سابطة،  التجريبية  املجموعتني  على  املعريف  التح�سيل  اختبار  بتطبيق 

بطاقة املالحظة على جمموعتي الدرا�سة )ال�سابطة والتجريبية(، من خالل مالحظة مهارات 

الطالب من قبل اأحد الباحثني واأحد معلمي التكنولوجيا، عن طريق دخول كل طالب من اأفراد 

العينة مبفرده اإىل غرفة م�سادر التعلم، والطلب منه القيام باأداء املهارات الواردة يف بطاقة 

املالحظة، ور�سد م�ستواه، ومن ثم اأخذ متو�سط درجات املالحظني لكل طالب على حدة.

املعاجلة الإح�سائية

لأفراد  احل�سابية  املتو�سطات  بني  للمقارنة  م�ستقلتني  لعينتني  )ت(  اختبار  ا�ستخدام  مت 

دللة  م�ستوى  عند   - وجدت  اإن   - الفروق  دللة  ومعرفة  وال�سابطة،  التجريبية  املجموعة 

)α0.05≤(، كما ا�ستخدم اختبار )z( ملقارنة اأداء طالب املجموعة التجريبية يف اجلانبني املعريف 

والأدائي، وم�ستوى الإتقان )90%(، وحل�ساب فاعلية برنامج الو�سائط املتعددة الرقمية يف تنمية 

اجلانبني املعريف والأدائي للمهارات الإلكرتونية ا�ستخدم الباحثان معادلة ماك جوجيان. 

عر�س النتائج ومناق�ستها

النتائج املتعلقة بال�سوؤال الأول

لدى طالب ال�سف  تنميتها  الواجب  الإلكرتونية  املهارات  »ما  على:  الأول  ال�سوؤال  ن�س 

ال�سابع الأ�سا�سي، واملت�سمنة يف وحدة الطاقة من كتاب تكنولوجيا؟«

لإجابة هذا ال�سوؤال مت حتليل املحتوى العلمي لوحدة الطاقة الواردة يف كتاب التكنولوجيا 

لل�سف ال�سابع الأ�سا�سي، وقد مت ا�ستخال�س )20( مهارة الكرتونية نتيجة التحليل، مت توزيعها 

)4( مهارات،  البطاريات  )8( مهارات، وتو�سيل  الكهربائية  الدائرة  اأبعاد هي: جتميع   )4( على 

وتو�سيل املقاومات الكهربائية )5( مهارات، وقيا�س التيار واجلهد الكهربائي )3( مهارات، وقد مت 

تناول ذلك بالتف�سيل يف مرحلة الت�سميم وفق النموذج امل�ستخدم يف الدرا�سة.

النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين

ن�س ال�سوؤال الثاين على: »ما �سورة الربنامج املقرتح القائم على الو�سائط املتعددة الرقمية 

لتنمية املهارات اللكرتونية لدى طالب ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي؟« 

د. ح�سن النجار، اأ. عادل النحال فاعلية برنامج قائم على الو�سائط املتعددة الرقمية
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متت الإجابة عن هذا ال�سوؤال من خالل تطبيق منوذج ت�سميم التعليم مب�ساعدة احلا�سوب 

)الكمبيوتر( متعدد الو�سائط )اجلزار، 2002(، واملكون من خم�س خطوات رئي�سة هي: مرحلة 

ومرحلة  البنائي،  التقومي  ومرحلة  الإنتاج،  ومرحلة  الت�سميم،  ومرحلة  والتحليل،  الدرا�سة 

برنامج  النظامي  الت�سميم  خطوة  يف  بالتف�سيل  املراحل  هذه  تناول  مت  وقد  ال�ستخدام، 

الو�سائط املتعددة الرقمية.

النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثالث

)0.05≥α( ن�س ال�سوؤال الثالث علىاأنه: »هل يوجد فرق ذو دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة

بني متو�سط درجات طالب ال�سف ال�سابع يف التطبيق البعدي على اختبار التح�سيل املعريف 

تعزى اإىل طريقة التدري�س )التدري�س با�ستخدام الو�سائط املتعددة الرقمية - طريقة التدري�س 

العادية(؟«

يف  كما  النتائج  وكانت  م�ستقلتني،  لعينتني  “ت”  قيمة  ح�ساب  مت  ال�سوؤال  هذا  لإجابة 

اجلدول رقم )2(. 

اجلدول رقم )2(

نتائج اختبار )ت( لختبار دللة الفروق بني متو�سطيِّ عينة الدرا�سة يف

التطبيق البعدي لختبار التح�سيل املتعلق باملهارات الإلكرتونية

       البيان

املجموعة

الدرجة 

العظمى

املتو�سط 

احل�سابي

النحراف 

املعياري

درجات 

احلرية

قيمة

ت

م�ستوى 

الدللة

3331.381.14التجريبية

346.63

دالة عند 

)0.01( 3326.612.83ال�ضابطة

بني   )0.01( دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذي  فرق  وجود   )2( رقم  اجلدول  من  يتبني 

متو�سطي درجات طالب ال�سف ال�سابع يف التطبيق البعدي لختبار التح�سيل املعريف؛ يعزى 

اإىل طريقة التدري�س، ول�سالح ا�ستخدام الو�سائط املتعددة الرقمية، اإذ بلغ متو�سط درجات 

املجموعة التجريبية )31.38( مقابل املتو�سط )26.61( للمجموعة ال�سابطة. وهذا يدل على 

تفوق الطالب الذين در�سوا املهارات الإلكرتونية با�ستخدام الو�سائط املتعددة الرقمية، على 

الربنامج  اإىل طبيعة  التفوق  هذا  الباحثان  ويعزو  العادية.  بالطريقة  در�سوا  الذين  نظرائهم 

 يف عملية تعلم الطالب اإليه، وقد 
ٍّ
القائم على الو�سائط املتعددة الرقمية، واإ�سناد دورٍ اأ�سا�سي

اأكد كايل (Kale, 2009) اأن الو�سائط املتعددة الرقمية تدعم التعلم البنائي، وتزيد من قدرة 

الطالب على الحتفاظ باملعرفة، كما وفرَّ الربنامج بيئة تعليمية ن�سطة وغنية بالو�سائط 
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من 430 متنوعة  اأ�سكالً  وت�سمن  ومت�سل�سل،  منظم  ب�سكل  التعلم  كائنات  وعر�س  املتعددة، 

العر�س، اأدت اإىل اإثارة اهتمام الطالب، وخلق الدافع لديهم للدرا�سة، فمثالً مت عر�س املحتوى 

وموؤثرات  فيديو حماكاة،  ومقاطع  تو�سيحية،  واأ�سكال  ور�سوم  و�سور  ن�سو�س مكتوبة،  من 

�سوتية، وتدريبات واأن�سطة موزعة، ب�سكل من�سق ومتزامن، الأمر الذي اأدى اإىل جذب انتباه 

الطالب، واأتاح لهم فر�ساً اأكرب للتعلم من خالل اأكرث من حا�سة يف وقت واحد، وقد اأ�سار ماير 

واآخرون (Mayer, Fennell,  Farmer, & Campbell, 2004) اإىل اأن اأداء الطالب يتح�سن 

عندما يتم التن�سيق بني عنا�رش الو�سائط املتعددة ب�سكل اأف�سل مما لو عر�ست تلك العنا�رش 

الراجعة  والتغذية  والبعدية،  القبلية  الختبارات  الربنامج على  ا�ستمل  ب�سكل منفرد. كما 

اأ�سهم يف التنظيم الذاتي ملعلومات ومعارف الطالب يف  الفورية للتدريبات والأن�سطة، مما 

املجموعة التجريبية، ب�سكل �سهل اإدراك املعلومات والحتفاظ بها يف الذاكرة طويلة املدى.

الدرا�سات، كدرا�سة ميلوفانوفيت�س  اإليه بع�س  ال�سابقة مع ما تو�سلت  النتيجة  وتتفق 

وم�ستهى   ،)2010( والعربيد   ،)2011( و�سحلول   ،(Milovanovic et al, 2011) واآخرين 

)2010(، وم�سطفى )2009(، وواجن و�سيو (Wang & Shiu, 2009)، ور�سوان )2008(، و�ساهني 

)2008(، فقد اأظهرت فروقاً دالة اإح�سائياً يف حت�سيل الطلبة تعزى اإىل ا�ستخدام الو�سائط 

املتعددة، واأن الطلبة الذين در�سوا با�ستخدام الو�سائط املتعددة تفوقوا على زمالئهم الذين 

در�سوا با�ستخدام الطرائق العادية يف تعلم املو�سوعات املختلفة مثل الريا�سيات، والفيزياء، 

وت�سميم الر�سوم املتحركة. 

النتائج املتعلقة بال�سوؤال الرابع

 )0.05≥α( ن�س ال�سوؤال الرابع على: »هل يوجد فرق ذو دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة

بني متو�سط درجات طالب ال�سف ال�سابع يف التطبيق البعدي على بطاقة مالحظة املهارات 

 - الرقمية  املتعددة  الو�سائط  با�ستخدام  )التدري�س  التدري�س  طريقة  اإىل  تعزى  الإلكرتونية 

طريقة التدري�س العادية(؟« 

يف  كما  النتائج  وكانت  م�ستقلتني،  لعينتني  »ت«  قيمة  ح�ساب  مت  ال�سوؤال  هذا  لإجابة 

اجلدول رقم )3(. 

د. ح�سن النجار، اأ. عادل النحال فاعلية برنامج قائم على الو�سائط املتعددة الرقمية
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اجلدول رقم )3(

نتائج اختبار )ت( لختبار دللة الفرق بني متو�سط عينة الدرا�سة يف

التطبيق البعدي على بطاقة مالحظة املهارات الإلكرتونية

       البيان

البعد
املجموعة

الدرجة 

العظمى

املتو�سط 

احل�سابي

النحراف 

املعياري

درجات 

احلرية

قيمة

ت

م�ستوى 

الدللة

جتميع الدائرة الكهربائية

2422.881.07التجريبية

345.74
دالة عند 

)0.01(
2419.162.52ال�ضابطة

تو�صيل البطاريات

1210.831.15التجريبية

344.42
دالة عند 

)0.01(
129.111.18ال�ضابطة

تو�صيل املقاومات 

الكهربائية

1512.831.79التجريبية

344.45
دالة عند 

)0.01(
1510.331.57ال�ضابطة

قيا�س التيار واجلهد 

الكهربائي

98.221.06التجريبية

342.26
دالة عند 

)0.05(
97.381.14ال�ضابطة

املجموع

6054.772.23التجريبية

347.66
دالة عند 

)0.01(
6046.004.31ال�ضابطة

ي�سري اجلدول رقم )3( اإىل وجود فرق ذي دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )0.01(، وم�ستوى 

الدرجة  البعدي على  التطبيق  ال�سابع يف  ال�سف  درجات طالب  بني متو�سط   )0.05( دللة 

اإىل  البطاقة، تعزى  اأبعاد  الإلكرتونية، وعلى كل بعد من  املهارات  الكلية لبطاقة مالحظة 

الو�سائط  ول�سالح  العادية(،  الطريقة   - املتعددة  بالو�سائط  )التدري�س  التدري�س  طريقة 

مقابل   ،)54.77( التجريبية  املجموعة  لدرجات  العام  املتو�سط  بلغ  حيث  الرقمية،  املتعددة 

املتو�سط )46.00(، لطالب املجموعة ال�سابطة، مما يدل على اأن ا�ستخدام الو�سائط املتعددة 

الرقمية تفوقت على الطريقة العادية، يف تنمية اجلوانب الأدائية لدى طالب ال�سف ال�سابع. 

ويعزو الباحثان هذا التفوق اإىل اأهمية الو�سائط املتعددة الرقمية املت�سمنة يف الربنامج مثل 

تلك  ت�ساعد  املتحركة، حيث  والر�سوم  والأ�سوات؛  والن�سو�س  التو�سيحية،  والر�سوم  ال�سور 

العنا�رش الطالب يف تاأدية املهارة بطريقة مماثلة حلركة ال�سورة املر�سومة، مما يقربها للواقع 

(Moghaddam, & Moballeghi, 2006)، كما اأن الر�سوم املتحركة عززت قدرة الطالب 
 Mayer) ومورينو  ماير  اإليه  اأ�سار  ما  وهذا  اللكرتونية،  املهارات  تنفيذ  خطوات  فهم  على 

الو�سائط  بيئة  الأدوات مل�سممي  اأقوى  املتحركة من  الر�سوم  اأن  Moreno, 2002 &) يف 
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الدرا�سي 432 وم�ستواه  يتالءم  مبا  املهارة  تاأدية  الطالب عر�س خطوات  ي�ستطيع  املتعددة. حيث 

من خالل اأدوات حتكم تتيح للطالب اأن يتوقف، وي�ستكمل ويذهب اإىل البداية اأو اإىل النهاية، 

اأن التدريبات القائمة على حماكاة املواقف زادت من براعة  اأو التنقل لالأمام وللخلف، كما 

اأداء املهارة، ومنحتهم الفر�سة للتدريب افرتا�سياً على تنفيذ املهارة، والتحكم  الطالب يف 

مبتغريات التجارب الإلكرتونية، وح�ساب مقدار التغري قبل التنفيذ الواقعي لتلك التجارب، كما 

اأن اأن�سطة الربنامج وتدريباته املوزعة، واملواد التعليمية، الإثرائية منها والعالجية، �ساعدت يف 

تعمق اإملام الطالب باملهارات اللكرتونية واإتقانهم لها.

 Milovanovic et) واآخرين  ميلوفانوفيت�س  درا�سة  مع  ال�سابقة  النتيجة  اتفقت  وقد 

جوانب  على  املتعددة  الو�سائط  ل�ستخدام  اإيجابي  اأثر  وجود  اإىل  اأ�سارت  والتي   ،(al, 2011
املعرفة العملية والب�رشية للطالب، ومع درا�سة ا�ستلزر واآخرين (Stelzer et al, 2010) التي 

واملغناطي�سية،  الكهرباء  ك�سفت عن حت�سن ملحوظ يف مهارات الطلبة يف م�ساق مبادئ 

نتيجة ل�ستخدام الو�سائط املتعددة، ودرا�سة م�سطفى )2009( التي اأظهرت فاعلية برجمية 

تكنولوجيا  اأخ�سائي  لدى  الإنرتنت  فريو�سات  مقاومة  مهارات  تنمية  على  متعددة  و�سائط 

اإيجابي ل�ستخدام  اأثر  اأ�سارت اإىل وجود  التعليم، ودرا�سة الب�سيوين وال�رشقاوي )2008(، التي 

الو�سائط الفائقة يف تنمية مهارات العرو�س التقدمية لدى الطالب، ودرا�سة ر�سوان )2008(، 

التي عزت ارتفاع م�ستوى مهارات اأع�ساء هيئة التدري�س يف ت�سميم، واإنتاج مواقع الإنرتنت 

التعليمية اإىل ا�ستخدام الو�سائط املتعددة.

النتائج املتعلقة بال�سوؤال اخلام�س

ن�س ال�سوؤال اخلام�س على: »هل ي�سل م�ستوى طالب ال�سف ال�سابع اإىل م�ستوى الإتقان 

)90%( يف كل من التح�سيل املعريف والأدائي املتعلق باملهارات الإلكرتونية؟« 

لإجابة هذا ال�سوؤال مت ح�ساب متو�سط الن�سبة املئوية لدرجات طالب املجموعة التجريبية 

الواحدة،  املئوية  الن�سبة  حول  الفر�سية  اختبار  ا�ستخدام  ومت  والأدائي.  املعريف  اجلانبني  يف 

واآخرون،  زينة  )اأبو  الثابت  واملقدار  املئوية  الن�سبة  متو�سط  بني  للمقارنة   )z( قيمة  بح�ساب 

2006(، ثم مقارنتها بالقيمة احلرجة لـ (z) عند م�ستوى دللة )α≤0.05(، وقد كانت النتائج 

كما يف اجلدول رقم )4(.

د. ح�سن النجار، اأ. عادل النحال فاعلية برنامج قائم على الو�سائط املتعددة الرقمية
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جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم )4(

نتائج اختبار )z( ملقارنة اأداء طالب املجموعة التجريبية يف اجلانبني

املعريف والأدائي وم�ستوى الإتقان 90% )ن=36(

     البيان

 اجلانب
الدللةقيمة Zمتو�سط الن�سبة

غري دالة عند )0.05(0.950.10املعريف

غري دالة عند )0.05(0.910.20االأدائي

غري دالة عند )0.05(0.930.60الدرجة الكلية

* قيمة (z) احلرجة = )1.96( عند م�صتوى داللة )0.05(.

يالحظ من اجلدول رقم )4( عدم وجود فرق ذي دللة اإح�سائية بني متو�سط الن�سبة لدرجات 

طالب املجموعة التجريبية يف اجلانبني املعريف والأدائي، وم�ستوى الإتقان )90%(، فقد كانت 

قيمة (z) املح�سوبة اأقل من القيمة اجلدولية؛ مما يدل على و�سول الطالب اإىل م�ستوى الإتقان 

وال�سورة  ال�سوت  الرقمية، وما وفرته من و�سائط مثل  املتعددة  الو�سائط  ا�ستخدام  بفعل 

واحلركة، وطريقة العر�س املعتمدة باأ�سلوب التعلم الذاتي، كما اأن مقاطع املحاكاة املتبوعة 

ويعتقد  لالإخطار،  التعر�س  دون  احلقيقي  للتدريب  فر�سة  للطالب  اأتاحت  الراجعة  بالتغذية 

الباحثان اأن اإعالم الطالب مبا هو مطلوب منه يف بداية كل مديول تعليمي، اأ�سهم يف و�سول 

الطالب اإىل م�ستوى الإتقان يف اجلانبني املعريف الأدائي املتعلق باملهارات اللكرتونية.

وتتفق النتيجة ال�سابقة مع درا�سة ر�سوان )2008(، التي اأ�سارت اإىل اأن ا�ستخدام الو�سائط 

املتعددة اأدى اإىل و�سول مهارات اأع�ساء هيئة التدري�س يف اإنتاج مواقع الإنرتنت التعليمية اإىل 

م�ستوى )%90(. 

النتائج املتعلقة بال�سوؤال ال�ساد�س

ن�س ال�سوؤال ال�ساد�س على: »هل يحقق الربنامج القائم على الو�سائط املتعددة الرقمية 

يف تدري�س التكنولوجيا يف تنمية املهارات الإلكرتونية فعالية بن�سبة )ماك جوجيان ≤ 0.6( يف 

اجلانبني املعريف والأدائي لدى طالب ال�سف ال�سابع؟«

م�ستوى  لقيا�س  جوجيان”  “ملاك  الك�سب  معامل  ا�ستخدام  مت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 

فعالية برنامج الو�سائط املتعددة الرقمية يف التح�سيل املعريف والأدائي، وكانت النتائج كما 

يف اجلدول رقم )5(.
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اجلدول رقم )5( 434

متو�سط ن�سبة الفاعلية ملاك جوجيان للجانب املعريف والأدائي للمهارات الإلكرتونية

الأداة
متو�سط التطبيق 

)x( القبلي

متو�سط التطبيق

)y( البعدي 

الدرجة 

)p( العظمى
)x-y( )x- p( ن�سبة

الفاعلية

7.6631.383323.7225.340.93اختبار اجلانب املعريف

20.9454.776033.8339.060.86بطاقة املالحظة

من  اأكرب  املح�سوب  الربنامج  لفاعلية  املح�سوبة  الن�سبة  اأن   )5( رقم  اجلدول  من  يالحظ 

القيمة )0.6(، مما يدل على فعالية برنامج الو�سائط املتعددة الرقمية يف تنمية اجلانبني املعريف 

والأدائي، املتعلق باملهارات الإلكرتونية، وقد يعود ذلك اإىل ما متتع به الربنامج من خ�سائ�س 

املتعلق  والأدائي  املعريف  اجلانبني  تنمية  يف  عالية  فعالية  يحقق  جعلته  وتقنية،  تعليمية 

باملهارات الإلكرتونية لدى عينة الدرا�سة التجريبية. 

وتاأتي النتيجة ال�سابقة من�سجمة مع نتائج درا�سة م�ستهى )2010(، والب�سيوين وال�رشقاوي 

)2008(، ور�سوان )2008(، التي اأظهرت فعالية عالية ل�ستخدام الو�سائط املتعددة يف تنمية 

اجلوانب املعرفية والأدائية لدى عينات الدرا�سة. 

ا�ستنتاجات الدرا�سة

يف �سوء نتائج الدرا�سة احلالية ميكن التو�سل اإىل ال�ستنتاجات الآتية:

1. ا�ستخدام الو�سائط املتعددة الرقمية حتقق فاعلية عالية يف اإك�ساب طالب ال�سف ال�سابع 

الأ�سا�سي املهارات اللكرتونية بدرجة تفوق الطريقة العادية.

2. هناك حاجة ما�سة لتبني املعلمني طرائق تدري�س ت�ستند اإىل توظيف التكنولوجيا احلديثة، 

و�رشورة احلد من ا�ستخدام طرائق التدري�س العادية )التقليدية(. 

3. ميكن تطبيق الربامج التعليمية القائمة على الو�سائط املتعددة الرقمية يف مراحل التعليم 

العام، كمدخل لعالج بع�س ال�سعوبات التي حتول دون حتقيق الأهداف لدى املتعلمني.

4. هناك �رشورة ت�ستدعي العتماد على مناذج ت�سميم التعليم عند بناء الربامج التعليمية 

متعددة الو�سائط؛ لأنها الأقدر على حتديد احتياجات تلك املواقف، وت�سميم ا�سرتاتيجياتها 

وتنفيذها، والتحقق من نتائجها يف �سوء اأهدافها.

د. ح�سن النجار، اأ. عادل النحال فاعلية برنامج قائم على الو�سائط املتعددة الرقمية
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جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

التو�سيات

بناء على نتائج الدرا�سة احلالية، و�سمن حدودها ميكن تقدمي التو�سيات الآتية:

ومواد  اأخرى،  تعليمية  م�ستويات  لت�سمل  الرقمية  املتعددة  الو�سائط  ا�ستخدام  تو�سيع   .1

درا�سية خمتلفة.

2. ت�سجيع ا�ستخدام امل�ستحدثات التكنولوجية احلديثة يف التعليم مثل الو�سائط املتعددة، 

واأنظمة اإدارة التعلم، والف�سول الفرتا�سية، وال�ستفادة من اإمكاناتها لتطوير طرائق التدري�س 

القائمة يف املوؤ�س�سات التعليمية.

التعليمية  املواد  لتقدمي  التعليم ل�ستحداث �سيغ جديدة  مناذج ت�سميم  ال�ستفادة من   .3

للمتعلمني.

4. ت�سجيع املعلمني على اإنتاج وا�ستخدام الربامج التعليمية وفقاً لنماذج التعليم متعددة 

الو�سائط.

5. اإجراء مزيد من الدرا�سات حول اأثر الو�سائط املتعددة الرقمية يف تنمية اجلوانب املعرفية 

والأدائية والجتاه لدى املتعلمني يف املواد الدرا�سية املختلفة.

6. درا�سة فعالية ا�ستخدام برنامج تعليمي قائم على الو�سائط املتعددة الرقمية، ون�رشه على 

الويب لدي طالب ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي.

املتعددة،  الو�سائط  برامج  ا�ستخدام  عند  املتعلمني  تواجه  التي  ال�سعوبات  درا�سة   .7

ومعاجلتها.

املراجع
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اجلزار، عبد اللطيف )2010(. اجتاهات بحثية يف معايري ت�سميم بيئة توظيف تقنية املعلومات 436

والت�سالت )ICT( يف تكنولوجيا التعليم والتدريب. م�ساركة مقدمة اإىل الندوة الأوىل 

ابريل، جامعة  يف تطبيقات تقنية املعلومات والت�سال يف التعليم والتدريب. 14-12 

امللك �سعود. 

حجازي، طارق عبد املنعم )2005(. ت�سميم برنامج تدريبي لتوظيف تكنولوجيا التعليم ملعلمات 

مدار�ص الف�سل الواحد. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة حلوان، م�رش.

احللفاوى، وليد �سامل )2006(. م�ستحدثات تكنولوجيا التعليم يف ع�رص املعلوماتية. الأردن: دار 

الفكر.

تكنولوجيا  ا�ستخدام  مهارات  تنمية  يف  الو�سائط  متعدد  برنامج  اأثر   .)2008( يا�رش  ر�سوان، 

املعلومات والتح�سيل والجتاه نحوها لدى هيئة التدري�ص بكلية فل�سطني التقنية. ر�سالة 

ماج�ستري غري من�سورة، الربنامج امل�سرتك بني جامعة عني �سم�س وجامعة الأق�سى.

ملقرر  املتحركة  الر�سوم  على  قائمة  تعليمية  برجمية  بناء   .)2011( طلعت  اأحمد  �سحلول، 

اللغة الجنليزية واأثرها على اإك�ساب مهارات القراءة والكتابة لتالميذ مرحلة التعليم 

الأ�سا�سي. جملة كلية الرتبية، املن�سورة، )75(، 466- 529. 

�ساهني، األء )2008(. فعالية برنامج بالو�سائط املتعددة قائم على منحى النظم يف تنمية مهارات 

تو�سيل التمديدات الكهربائية لدى طالبات ال�سف التا�سع الأ�سا�سي. ر�سالة ماج�ستري غري 

من�سورة، اجلامعة الإ�سالمية، غزة.

ال�رشاف، قا�سم )2002(. القيا�ص والتقومي يف الرتبية والتعليم. الكويت: دار الكتاب احلديث.

فاعلية برنامج تعليمي با�ستخدام الو�سائط املتعددة   .)2008( رباب  اإميان وحممد،  القادر،  عبد 

املالب�ص  ق�سم  لطالب  املانيكان  علي  الت�سكيل  يف  التعلم  جوانب  على  ميديا«  »املالتي 

والن�سيج كلية القت�ساد املنزيل جامعة حلوان. املوؤمتر العلمي الثالث - تطوير التعليم 

النوعي يف م�رش والوطن العربي ملواجهة متطلبات �سوق العمل يف ع�رش العوملة »روؤى 

10 اأبريل 2008(، )1(، 534-498. اإ�سرتاتيجية«، )كلية الرتبية النوعية باملن�سورة، 9 – 

عتمان، ال�سحات �سعد )2005(. الو�سائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم )ج 1(. دمياط: مكتبة 

نان�سى.

اأثر برنامج بالو�سائط املتعددة يف تنمية املفاهيم ومهارة حل امل�ساألة   .)2010( العربيد، حممد 

اجلامعة  من�سورة،  غري  ماج�ستري  ر�سالة  ع�رص.  احلادي  ال�سف  طالب  لدى  الفيزيائية 

الإ�سالمية، غزة.

للن�رش  الهدي  دار  القاهرة:  الو�سائط.  متعدد  التعليمي  الت�سميم   .)2001( جاد  نبيل  عزمي، 

والتوزيع.

الب�رصي  لتنمية مهارات التفكري  فاعلية برنامج بالو�سائط املتعددة   .)2010( اأحمد  م�ستهى، 

يف الرتبية الإ�سالمية لدى طلبة ال�سف الثامن الأ�سا�سي. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، 

اجلامعة الإ�سالمية، غزة.

د. ح�سن النجار، اأ. عادل النحال فاعلية برنامج قائم على الو�سائط املتعددة الرقمية



20
12

  
رب

م
�س

ي
د

  
4  

د 
د

ع
ال

  
13

  
د

ل
ج

مل
ا

437

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

م�سطفى، حممد )2009(. فاعلية برجمية و�سائط متعددة لتنمية مهارات مقاومة فريو�سات 

النرتنت لدى اأخ�سائي تكنولوجيا التعليم مبحافظة الغربية. جملة كلية الرتبية، جامعة 

طنطا، )40(، 351–306.

وجهة  من  )التكنولوجيا(  منهاج  تطبيق  معوقات   .)2008( حممد  واإ�سليم،  ح�سن  النجار، 

�سل�سلة الدرا�سات  جملة اجلامعة الإ�سالمية،  املتغريات.  بع�س  �سوء  يف  املعلمني  نظر 

الإن�سانية، 1)16(، 539-505. 

الها�سمي، عبد الرحمن وعطية، حم�سن )2011( حتليل م�سمون املناهج املدر�سية. عمان: دار 

�سفاء.

مركز  الله:  رام  الأ�سا�سي.  ال�سابع  لل�سف  التكنولوجيا  كتاب   .)2001( والتعليم  الرتبية  وزارة 

تطوير املناهج. 

Bidarra, J. & Martins, O. (2010). Exploratory learning with geodromo: Design 
of emotional and cognitive factors within an educational cross-media 
experience. Journal of Research on Technology in Education, 43(2), 
171–183.

Chen, S. Y. (2002). A cognitive model for non-linear learning in hypermedia 
Programs. British Journal of Educational Technology, 33(4), 449-460. 

Gulz, A. & Haake, M. (2006). Design of animated pedagogical agents- A look 
at their look. International Journal of Human-Computer Studies, 64(4), 
322-339.

Kale, V.S. (2009). Design, development, implementation and effectiveness of 
web-based learning software for number systems. International Journal of 
Instructional Technology and Distance Learning, 6(2), 33-44.

Mayer, R. & Moreno, R. (2002). Animation as an aid to multimedia learning. 
Educational Psychology Review, 14(1), 87-99.

Mayer, R. E. (2005). The Cambridge handbook of multimedia learning. New 
York: Cambridge University Press.

Mayer, R., Fennell, S., Farmer, L., & Campbell, J. (2004). A personalization 
effect in multimedia learning: students learn better when words are in 
conversational style rather than formal style. Journal of Educational 
Psychology, 96(2), 389-395. 

Milovanovic, M., Takac, U., & Milajic, A. (2011). Multimedia approach in teaching 
mathematics – example of lesson about the definite integral application for 
determining an area. International Journal of Mathematical Education 
in Science and Technology, 42(2), 175-187. 



20
12

  
رب

م
�س

ي
د

  
4  

د 
د

ع
ال

  
13

  
د

ل
ج

مل
ا

438
Moghaddam, G. & Moballeghi, M. (2006). Human-computer interaction: 

guidelines for web animation. Faculty of dept. of studies in library & 
information icience, Iran, Tehran: Shahed University.

Ogochukwu, N. V. (2010). Enhancing students interest in mathematics via 
multimedia presentation. Journal of Mathematics and Computer Science 
Research, 3(7), 107-113.

Stelzer, T., Brookes, D., Gladding, G., & Mestre, J. (2010). Impact of multimedia 
learning modules on an introductory course on electricity and magnetism. 
American Journal of Physics, 78(7), 755-759.

Wang, S. & Shiu, T. (2009). An animated multimedia Presentation for better 
communication of a teaching innovation. proceedings of world conference on 
educational multimedia, hypermedia and telecommunications, Retrieved 
February on 18, 2011, From: http://www.editlib.org/noaccess/32060.

د. ح�سن النجار، اأ. عادل النحال فاعلية برنامج قائم على الو�سائط املتعددة الرقمية


