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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة �إىل ا�ستق�صاء اثر برناجمني تعليميني ،الأول وفق برجمية الو�سائط
الفائقة التفاعلية ،والآخر وفق الو�سائط املتعددة ،يف �إك�ساب طلبه اجلامعة الها�شمية
مهارات الت�صوير الرقمي مقارنة بالطريقة االعتيادية.
مت اختيار عينة الدار�سة ق�صديا ً من الطلبة امل�سجلني يف م�ساق ت�صميم �إنتاج
الو�سائل يف اجلامعة الها�شمية يف الف�صل الأول من العام الدرا�سي2010 -2009
وعددهم ( )95طالبا ،وا�ستخدمت الدرا�سة اختبارا لقيا�س حت�صيل الطلبة مت التحقق
من �صدقه وثباته ،وقد �أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )0.05 ≤ αعلى اختبار التح�صيل البعدي تعزى لطريقة
التدري�س (و�سائط فائقة تفاعلية ،و�سائط متعددة ،طريقة اعتيادية) ,وللخربة يف
ا�ستخدام الربجميات التعليمية (كبرية ،متو�سطة ،قليلة) ,وللمعدل الرتاكمي (ممتاز،
جيد جداً ،جيد ،مقبول) ،و�أو�صت الدرا�سة جمموعة من التو�صيات.
الكلمات املفتاحية :الو�سائط الفائقة ،الو�سائط املتعددة ،مهارات الت�صوير الرقمي.

* تاريخ ت�سلم البحث2011/6/29 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2012/3/12 :م
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The effect of using interactive hypermedia and multimedia
on Hashemite University students' acquisition
of digital photography skills
Dr. Jebreen A. Hussain
Faculty of Educational Sciences
Curriculum Department - Hashemite University

Abstract
The purpose of this study aimed at determining the impact of two learning
programs (1-Interactive hypermedia and 2- multimedia program) on Hashemite students' acquisition of digital photography skills, compared to the traditional method of instruction. The sample consisted of (95) students who
were selected on purpose from students enrolled in the instructional aid class
for first semester of the academic year of 2009-2010.The result of the study
indicated that there were no statistical significant differences at (α≤0.05) on
post-test achievement according to the method of instruction (Interactive hypermedia, multimedia & traditional method), experience in using educational
technology program (high, medium, low), and the GPA (excellent, very good,
good, acceptable). Suggestions and recommendations were presented.
Key words: Hypermedia, multimedia, digital photography skills.
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املقدمة

اهتمت اجلامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية ب�إدخال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف

مرافقها ومناهجها املختلفة ،يف حماولة منها مل�سايرة التقدم العلمي والتطور التكنولوجي،

حيث �أخذت ت�ستخدم التقنيات والربجميات احلديثة يف املناهج وامل�ساقات التي تقدمها

لطلبتها.

وقد قدمت تكنولوجيا التعليم العديد من امل�ستحدثات التي لعبت دورا ً هاما ً يف زيادة

كفاءة العملية التعليمية ،ومنها تكنولوجيا الأقمار ال�صناعية ،والتعلم املبني على الو�سائط
املتعددة ،والتعلم مب�ساعدة الفيديو التفاعلي ،والن�ص الفائق ،والو�سائط الفائقة املتفاعلة،

والو�سائط املتكيفة ،والو�سائط الفائقة املكانية ،والفيديو الفائق وغريها من الأنظمة والو�سائل
والأدوات التي غريت من �شكل وم�ضمون العملية التعليمية ككل (البيطار.)2001 ،

كما تزايد ا�ستخدام الكمبيوتر التعليمي متعدد الو�سائط يف العملية التعليمية يف

ال�سنوات الأخرية ب�صورة ملحوظة ،نتيجة لقلة تكاليف الو�سائط املتعددة ن�سبياً ،وفعالية

التعلم الناجت عن ا�ستخدامها ،وق�صور اال�ستخدام التقليدي للكمبيوتر كم�ساعد يف
العملية التعليمية يف تقدمي العديد من �أ�شكال املعرفة ،حيث �أو�ضحت العديد من الدرا�سات
فعالية ا�ستخدام الو�سائط املتعددة املتفاعلة يف بع�ض جوانب التدري�س مثل درا�سة( :جمال

الدين.)Green, 2004; Haney, 1982 :2004،

ودعا امل�ؤمتر الدويل الذي عقد يف تايوان عام ( )2001حتت عنوان التعليم يف الألفية اجلديدة �إىل

�رضورة التعامل مع التكنولوجيا احلديثة وتوظيفها يف العملية التعليمية فرديا ً وجماعيا ً و�أكد
على �أهمية ا�ستخدام الو�سائط املتعددة والفائقة يف �إجناح العملية الرتبوية ملا تتميز به من

خ�صائ�ص جتعل منها بيئة منا�سبة لإعداد املناهج الدرا�سيةInternational conference( .

on computer in Education/International conference on computer-Assisted
.)Instruction 2000

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وهنا البد من تو�ضيح الفرق بني الو�سائط املتعددة ،والتفاعلية ،والفائقة .فالو�سائط

بطريقة خطية ت�سمح للمتعلم التقدم للأمام والرجوع �إىل اخللف فقط ،وعندما تتيح هذه
الو�سائط للمتعلم فر�صة للتفاعل من خالل حرية فر�ص الدخول للمحتوى واالنتهاء منه يف

�أي وقت ت�صبح و�سائط تفاعلية ،وعندما ت�ضاف ميزة التجوال (الت�شعب) �إىل تلك الو�سائط

من خالل و�صالت تتمثل يف برجميات يتم �إدخالها �إىل �أنظمة الو�سائط املتعددة ت�سمى

و�سائط فائقة ،وتعد هذه الو�سائط �أحد امل�ستحدثات التكنولوجية التي ازداد االهتمام بها
نتيجة التحول امللمو�س يف الفكر الرتبوي من منط املواقف التعليمية اجلماعية �إىل تلك املواقف

الفردية ،ومن الرتكيز يف تقومي املتعلم على حفظ حمتوى املادة الدرا�سية �إىل تقومي يقي�س

مقدار ما ي�ؤديه املتعلم من مهارات ،وما يحققه من �أهداف تعليمية (احللفاوي.)2006 ،

وتتميز برجمية الو�سائط املتعددة والفائقة التفاعلية ب�أنها ت�ؤ�س�س على الكمبيوتر

التعليمي وتتيح احلرية يف اختيار املحتوى الذي يريد املتعلم درا�سته ،كما ت�ساعده على

التحكم يف تقدمه يف املحتوى وعلى ا�ستك�شافه ،ومتده بنظم و�أدوات الإبحار التي متكنه من

القفز والتجوال والت�صفح داخل املحتوى مع حرية �إنهاء الربنامج يف �أي وقت ي�شاء (Thomas
.)& Martin, 2008

كذلك يرى عرمان (� )2007أن الو�سائط الفائقة املتفاعلة تزود املتعلم بجميع عنا�رص

العملية التعليمية من �أهداف ،وحمتوى ،وطرق تدري�س ،وو�سائل تعليمية ،و�أ�ساليب ،وطرق

تقومي ،وتتيح له �أف�ضل �أ�ساليب احل�صول على املعرفة التي من �ش�أنها �أن تك�سبه خربات
جديدة وتنمي قدراته.

و�أ�شار كل من نيومن وجون�سون (� )Newman & Johnson, 2001إىل �أن الو�سائط الفائقة

املتفاعلة جتمع املعلومات بطريقة منظمة ،مبا فيها من �صوت و�صورة وم�ؤثرات ون�صو�ص

ومقاطع فيديو يف و�سط تعليمي واحد ي�سمح بتفاعل املتعلم مع امل�صدر التعليمي.

كما �أن الكوت ( )2007تعترب �أن الو�سائط الفائقة املتفاعلة هي �أ�سلوب بناء عنا�رص

معلوماتية مرتابطة بطريقة غري خطية ،وت�ساعد على �إثراء معلومات الطالب ،وتزيد من
فاعليته بتحفيزه وتن�شيطه ،وعن طريقها يحول الطالب املعطيات �إىل معلومات واملعلومات

�إىل معرفة ومهارات.

وتعترب الو�سائط الفائقة من �أهم نواجت ع�رص تكنولوجيا املعلومات ذات اجلدوى والت�أثري

يف توفري �آليات متطورة ترفع كفاءة التعليم والتدريب ،وتتيح للقائمني بالتعليم والتدريب
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ي�صعب عر�ضها وتو�ضيحها بالأ�ساليب التعليمية والتدريبية التقليدية (عرمان.)2007 ,

وتتميز الو�سائط الفائقة با�شتمالها على جميع عنا�رص املعلومات من ن�صو�ص ور�سوم

و�صور ولقطات فيديو ،ويتم جمع هذه العنا�رص من خالل �أدوات وو�صالت ربط متنحها خا�صية

التجوال الذي ي�شتمل على ت�شكيلة ممتزجة من �أمناط الإبحار ال�شبكي ،بحيث يكون لكل
عن�رص ارتباطات متعددة يف �أي اجتاه يف التطبيق ،ويت�صف هذا النمط باملتعة عند �سري

امل�ستخدم يف العر�ض من خالله (قطو�س.)2009 ،

و�أ�شار العديد من الدرا�سات �إىل قدرة الو�سائط املتعددة والفائقة على حتفيز الطلية وزيادة

ن�شاطهم التعليمي من خالل التفاعل الذي تتيحه بينها وبني املتعلم ،وتقدميها لنماذج مماثلة

للواقع ،بحيث متنح املتعلم فر�ص اال�ستك�شاف والتدريب كدرا�سة كل من( :عرمان )2007،

و(.)Louca & Zacharia, 2008

�إن التعليم اجلامعي ال يعتمد على تزويد الطلبة مبعلومات نظرية و�إك�سابهم املعارف فقط،

بل يتطلب تزويدهم باملهارات الالزمة واملمار�سات ال�سلوكية التي تعدهم لي�س للحا�رض فقط
بل وللم�ستقبل ،وال ميكن حتقيق ذلك �إال بالو�سائل التعليمية احلديثة والربجميات املتطورة

(�أبو يون�س.)2000 ،

لذا فان العملية التعليمية يف ظل الع�رص التقني �أ�صبحت تعتمد على �أدوات حديثة

ت�ستخدم يف تقدمي م�ساقات ومناهج تعليمية ب�أ�ساليب تربوية حديثة ،ومن هنا �أخذت

اجلامعات تلعب دورا ً بارزا ً يف ن�رش هذه التقنيات ،وتعميم ا�ستخدامها عرب مناهجها ،وما تطرحه

من م�ساقات ،وت�شجع هيئاتها التدري�سية على امتالك مهاراتها وا�ستخدامها وتوظيفها يف
العملية التعليمية.

ويعد ا�ستخدام الو�سائط املتعددة والفائقة من املجاالت التي ت�سهم يف �إجناح ممار�سات

الطلبة املعلمني و�إدخال امل�ستحدثات التي يتم التو�صل �إليها بعد اختبار فاعليتها يف جمال

التطبيق (احللفاوي.)2006 ،

�إن نظام التكنولوجيا يتطلب من امل�ؤ�س�سات الرتبوية �إعداد املعلم �إعدادا ً متخ�ص�صا

لع�رص تكنولوجيا املعلومات ،وتدريبه على ا�ستخدام مواد و�أدوات وبرجميات تكنولوجيا التعليم
واملعلومات ،لأن ذلك �سي�ساعد الطالب على التكيف مع عمله يف امل�ستقبل (عمار.)2006 ،

وقد �أجرت قطو�س ( )2009درا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء فاعلية الو�سائط الفائقة يف

حت�صيل طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي يف مادة اللغة العربية يف مدينة الزرقاء بالأردن،

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ٍ
طالب وطالبة ق�سموا اىل جمموعتني جتريبيتني در�ستا برنامج
وبلغت عينة الدرا�سة ()200
الباحثة برنامج و�سائط فائقة واختبار حت�صيلي مت التحقق من �صدقهما وثباتهما ،وقد �أ�شارت

نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ل�صالح املجموعة التي در�ست با�ستخدام
الو�سائط الفائقة التفاعلية.

كما قام هارت�س هورن ( )Hartshorne, 2008با�ستق�صاء �أثر الو�سائط الفائقة التفاعلية

يف حت�صيل طلبة املرحلة االبتدائية يف مادة العلوم واجتاهاتهم نحوها ،وقد �أ�شارت النتائج �إىل
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى للو�سائط الفائقة ،وقد اظهر الطلبة اجتاهات ايجابية

نحو برنامج الو�سائط الفائقة ،كما �أظهرت الدرا�سة �أن الو�سائط الفائقة �ساعدت معلمي

العلوم على التخل�ص من كثري من امل�شكالت التي تواجههم �أثناء تدري�س هذه املادة

وال�ستق�صاء اثر الو�سائط الفائقة يف تعلم مفردات اللغة و�إتقان القراءة والكتابة� ،أجرى

�أكبولوت ( )Akbulut, 2007درا�سة طبقها على عينة من طلبة كلية اللغات يف جامعة
�أمريكية ،وقد �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ل�صالح املجموعة التي

تعلمت با�ستخدام الو�سائط الفائقة.

كما �أجرى تو�سون و�سكوز ويجت ( )Tosun, Sucsuz & Yigit, 2006درا�سة هدفت �إىل

معرفة �أثر الو�سائط الفائقة والو�سائط املتعددة يف تدري�س مادة احلا�سوب لطلبة ال�صف

الثاين الأ�سا�سي ،وقد �أظهرت النتائج وجود �أثر دال �إح�صائيا ل�صالح الطلبة الذين در�سوا

با�ستخدام الو�سائط الفائقة .

وبهدف التعرف على �أثر ا�ستخدام الو�سائط الفائقة ،واالحتفاظ يف املعلومات قام يلدرم

( )Yildirim, 2006بدرا�سة طبقها على ( )48من طلبة ال�سنة الثانية يف كلية تكنولوجيا
التعليم يف �إحدى اجلامعات الرتكية ،حيث �أظهرت النتائج وجود فروق دالة �إح�صائيا بني

الطالب الذين در�سوا با�ستخدام الو�سائط الفائقة وبفارق كبري.

كما قام املخزومي ( )2006بدرا�سة هدفت �إىل معرفة �أثر برنامج حا�سوبي متعدد الو�سائط

يف اكت�ساب املفاهيم النحوية لدى طالبات املرحلة الثانوية يف االردن ،وقد �أظهرت النتائج
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات عالمات الطالبات تعزى �إىل طريقة التدري�س
ول�صالح املجموعة التجريبية ،وتختلف هذه الدرا�سة عن الدرا�سة احلالية يف �أنها ُ
طبقت على

طالبات املرحلة الثانوية بينما ُ
طبقت الدرا�سة احلالية على طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي.

وقد قام عمار ( )2006بدرا�سة هدفت �إىل تق�صي �أثر ا�ستخدام الو�سائط الفائقة يف تدري�س
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261

�أثر الو�سائط الفائقة التفاعلية واملتعددة يف �إك�ساب طلبة اجلامعة

262

د .جربين ح�سني

اجلغرافيا على تنمية بع�ض املفاهيم والتفكري اال�ستداليل لدى طالب ال�صف الأول الثانوي يف
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االردن .وقد تو�صل الباحث �إىل وجود فرق ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.01 = α
بني متو�سطات عالمات طالب املجموعة التجريبية ومتو�سطات عالمات طالب املجموعة

ال�ضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار التح�صيلي ل�صالح طالب املجموعة التجريبية.

و�أجرى �أبو لوم ،ماجد� ،إميان ( )2006درا�سة هدفت �إىل تعرف �أثر ا�ستخدام الو�سائط املتعددة

يف تدري�س اللغة االجنليزية لل�صف الثالث الأ�سا�سي يف الأردن على التح�صيل الدرا�سي

للتالميذ ,وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى (= α
 )0.05بني متو�سطات التح�صيل بني املجموعتني ل�صالح املجموعة التي در�ست با�ستخدام

الربجمية.

كما �أجرى هنداوي ( )2005درا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء فاعلية برنامج مقرتح قائم على

الو�سائط الفائقة يف تنمية مهارات طلبة تكنولوجيا التعليم وتفكريهم �أالبتكاري يف
التطبيقات التعليمية لالنرتنت ،وقد اثبت الربنامج فاعليته يف تنمية مهارات ه�ؤالء الطلبة

يف التطبيقات التعليمية لالنرتنت .

وقام حممد( )2003بدرا�سة هدفت اىل تعرف فعالية برنامج حا�سوبي قائم على الو�سائط

الفائقة و�أثره يف تعلم م�ساق تكنولوجيا التعليم لطلبة الرتبية الفنية بجامعة قنا و�أثر

املعدل الرتاكمي للطلبة،وتكونت عينة الدرا�سة من()30طالبا وطالبة ق�سموا بالت�ساوي اىل

جمموعتني االوىل جتريبية در�ست الوحدة با�ستخدام الربنامج احلا�سوبي الفائق الن�ص ،والثانية
�ضابطة در�ست الوحدة نف�سها بالطريقة االعتيادية ،و�أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة

�إح�صائية تعزى لطريقة التدري�س ول�صالح املجموعة التجريبية بينما مل يظهر فرق دال

�إح�صائيا يعزى للمعدل الرتاكمي للطالب.

و�أجرت عبد احلق ( )2003درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن مدى فاعلية ا�ستخدام برنامج

تعليمي -تعلمي قائم على الو�سائط املتعددة امل�ستندة �إىل تكنولوجيا املعلومات على حت�صيل

الطلبة يف كليات املجتمع يف الأردن ,و�سجلت الدرا�سة يف نتائجها فروقا ً ذات داللة �إح�صائية
بني متو�سطي �أداء املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ل�صالح املجموعة التجريبية.

وقام �إبراهيم ( )2001بدرا�سة هدفت �إىل تعرف �أثر برنامج حا�سوبي تفاعلي متعدد

الو�سائط يف حت�صيل علم الأحياء ,وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني متو�سطات عالمات طالب املجموعة التجريبية ومتو�سطات عالمات طالب املجموعة

ال�ضابطة يف االختبار التح�صيلي ل�صالح املجموعة التجريبية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وقد �أجرى �أبو يون�س ( )2000درا�سة هدفت �إىل تعرف فاعلية برنامج حا�سوبي متعدد

النتائج زيادة يف متو�سط درجات املتعلمني ذكورا ً و�إناثا يف املجموعة التجريبية مقارنة مع
املجموعة ال�ضابطة ,كما �أ�شارت النتائج �إىل فاعلية الربنامج املتعدد الو�سائط يف زيادة قدرة
الطلبة على االحتفاظ.

ومن هنا ميكن ان نخل�ص �إىل �أن هناك درا�سات �أكدت فاعلية الو�سائط املتعددة يف زيادة

التح�صيل وهي( :املخزومي� ،2006 ,أبو لوم و�آخرون ،2006 ,عبد احلق� ،2003 ,إبراهيم� ،2001 ,أبو

يون�س ،)2000 ,وهناك درا�سات �أكدت الأثر االيجابي الفعال للو�سائط الفائقة على التح�صيل

(قطو�س 2009,؛ هارت�س هورن Hartshorne, 2008؛ �أكبولوت Akbulut, 2007؛ تو�سون
و�آخرونTosun, et al, 2006 ،؛ يلدرم Yildirim, 2006؛ عمار2006 ,؛ هنداوي،2005 ,
حممد.)2003

وتختلف الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة ب�أنها من الدرا�سات القليلة التي تناولت

�أثر الو�سائط الفائقة التفاعلية واملتعددة معا يف �إك�ساب طلبة اجلامعة الها�شمية مهارات

الت�صوير الرقمي ,فهنالك العديد من الدرا�سات التي تناولت �أثر الو�سائط الفائقة واملتعددة
يف التح�صيل كل على حدة يف العديد من املباحث ويف خمتلف املراحل الدرا�سية لكن القليل

منها تناول �أثر هذه الو�سائط يف �إك�ساب طلبة اجلامعة مهارات الت�صوير الرقمي على وجه

اخل�صو�ص ،ومن املمكن �أن ت�ساهم هذه الدرا�سة يف و�ضع �إطار لال�ستفادة من الو�سائط
الفائقة واملتعددة وتوظيفها يف عملية تدري�س م�ساقات الت�صوير الرقمي .كما متيزت ب�أنها

تناولت متغريات �أخرى مل ت�رش �إليها درا�سات �سابقة وهي اخلربة يف ا�ستخدام الربجميات

احلا�سوبية واملعدل الرتاكمي للطالب.

لكنها ا�ستفادت من هذا الأدب الرتبوي يف حتديد الإطار العام للدرا�سة ،ويف ت�صميم الربنامج

التعليمي وبناء �أدوات الدرا�سة ،وا�ستخدام الأ�ساليب الإح�صائية املنا�سبة لهذه الدرا�سة

واال�ستناد لنتائج الدرا�سات ال�سابقة واال�ستعانة بها يف تف�سري النتائج ومناق�شتها.

وقد ت�سابقت اجلامعات الأردنية يف �إدخال التقنيات احلديثة والو�سائط يف التدري�س اجلامعي

وعملت علي دمج التكنولوجيا يف املناهج اجلامعية.وت�صدرت اجلامعة الها�شمية هذه اجلامعات
يف �إدخال التعلم االليكرتوين يف التدري�س اجلامعي ،وتفعيل التقنيات والو�سائط يف التدري�س،
وعقدت لأع�ضاء هيئة التدري�س فيها دورات يف التعلم االليكرتوين ،وت�صميم الربجميات
والو�سائط ب�أنواعها من خالل برنامج البالك بورد ( )Blackboardواالنتقال �إىل برنامج مودل
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الو�سائط لتدري�س الهند�سة يف ال�صف الثاين الإعدادي يف القنيطرة ب�سوريا ,وقد �أظهرت
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( )Moodleاملجاين فيما بعد،حيث �أتاحت هذه الربامج تنزيل امل�ساقات والأن�شطة والربجميات
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والو�سائط للطلبة على البوابة االلكرتونية للجامعة .وقد �أ�سهمت كل هذه التكنولوجيات

يف حت�سني العملية التعليمية يف التعليم اجلامعي و�ساعدت يف اك�ساب الطلبة الكثري من
املهارات واخلربات العملية بعيدا عن لغة املحا�رضات النظرية.

م�شكلة الدرا�سة

يفتقر م�ساق ت�صميم و�إنتاج الو�سائل التعليمية يف اجلامعة الها�شمية واملقرر على

جميع طلبة كلية العلوم الرتبوية وكلية امللكة رانيا للطفولة �إىل تقنيات تعليم حديثة

ومتطورة تراعي الفروق الفردية ،رغم انت�شار خمتربات احلا�سوب واالنرتنت يف �أرجاء اجلامعة� ،إال

�أن الطلبة يجدون �صعوبة يف ا�ستخدام هذه املختربات يف العملية التعليمية ،نتيجة الأعداد
الهائلة للطلبة الذين يرتددون عليها وان�شغالها معظم الأحيان باالمتحانات اجلامعية ،لذا

فان اجلانب النظري يف م�ساق ت�صميم الو�سائل يكاد يطغى على اجلانب العملي ،نتيجة
�صعوبة ا�ستخدام هذه املختربات التي تعترب من �رضورات م�ساق ت�صميم و�إنتاج الو�سائل،
كذلك فان �ضيق وقت احل�ص�ص ال�صفية ،وكرثة �أعداد الطلبة يف امل�شغل العلمي يعيق
امتالك الطلبة املعلومات واملهارات الالزمة لإنتاج و�سائل تعليمية ومنها ال�صور الرقمية ،وقد

تبلورت م�شكله الدرا�سة يف �ضوء امل�ؤ�رشات التالية:

 -1ما يبديه الطلبة من �ضيق وقت احل�ص�ص العملية يف م�ساق ت�صميم و�إنتاج الو�سائل.

 -2قلة الأجهزة والتقنيات التي تتوفر يف امل�شغل ومنها كامريات الت�صوير الرقمي مما ال يتيح

الفر�صة للطالب للتدريب املبا�رش واكت�ساب املهارات الالزمة و�إجناز ما هو مطلوب منه ب�شكل
مثايل.

كما تتمثل م�شكلة الدرا�سة يف حماولة التعرف على اثر الو�سائط الفائقة التفاعلية

واملتعددة يف �إك�ساب الطلبة مهارات الت�صوير الرقمي ،ويف �ضوء ذلك فقد تبلورت م�شكلة

الدرا�سة يف بناء برنامج و�سائط فائقة تفاعلية وبرنامج و�سائط املتعددة يك�سب الطلبة
مهارات الت�صوير الرقمي ،وحتديدا ً فقد هدفت الدرا�سة �إىل ا�ستق�صاء �أثر الو�سائط الفائقة
واملتعددة يف �إك�ساب طلبة اجلامعة الها�شمية مهارات الت�صوير الرقمي.

�أ�سئلة الدرا�سة

�س -1هل توجد فروق ذات دالله �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 ≤ αبني متو�سطات

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
عالمات طلبة اجلامعة الها�شمية يف مهارات الت�صوير الرقمي تعزى لطريقه التدري�س

�س -2هل توجد فروق ذات دالله �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≤ αبني متو�سطات
عالمات طلبة اجلامعة الها�شمية يف مهارات الت�صوير الرقمي تعزى للخربة يف ا�ستخدام

الربجميات التعليمية (كبرية ،متو�سطة ،قليلة).

�س -3هل توجد فروق ذات دالله �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05≤ αبني متو�سطات عالمات
طلبة اجلامعة الها�شمية يف مهارات الت�صوير الرقمي تعزى للمعدل الرتاكمي للطالب (ممتاز،

جيدجدا ،جيد ،مقبول).

�أهداف الدرا�سة

هدفت الدرا�سة �إىل ا�ستق�صاء �أثر برناجمني تعليميني ،الأول وفق برجمية الو�سائط الفائقة

التفاعلية ،والآخر وفق الو�سائط املتعددة ،يف �إك�ساب طلبه اجلامعة الها�شمية مهارات
الت�صوير الرقمي مقارنة بالطريقة االعتيادية.

�أهمية الدرا�سة

تكت�سب هذه الدرا�سة �أهمية املو�ضوع ومما يلي:

 -1حت�سني طرائق التدري�س وتعلم الطلبة من خالل ا�ستخدام الو�سائط الفائقة ()hypermedia

واملتعددة وبرجمياتهما.

 -2تكمن �أهمية الدرا�سة كونها من الدرا�سات التجريبية التي تهتم بتق�صي اثر الو�سائط

الفائقة التفاعلية واملتعددة يف �إك�ساب طلبة اجلامعة الها�شمية مهارات الت�صوير الرقمي.
 -3ت�شجيع �أع�ضاء هيئة التدري�س على ا�ستخدام الو�سائط الفائقة واملتعددة يف التدري�س.

 -4قد تفتح املجال لبحوث ودرا�سات �أخرى يف جمال التقنيات الرتبوية والتكنولوجيا

املتطورة.

 -5ت�أتي هذه الدرا�سة ان�سجاما مع فل�سفة اجلامعات يف حتديث طرق التدري�س اجلامعية

و�رضورة تفعيل التكنولوجيا احلديثة يف التدري�س ،و�إدخال الربجميات املتقدمة كالو�سائط
الفائقة.

حمددات الدرا�سة

 -1اقت�رصت الدرا�سة على طلبة م�ساق ت�صميم و�إنتاج الو�سائل التعليمية امل�سجلني يف
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(و�سائط فائقة تفاعلية ،و�سائط متعددة ،طريقه اعتيادية).
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الف�صل االول (.)2010/2009
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 -2اقت�رصت الدرا�سة على وحدة الت�صوير الرقمي من م�ساق ت�صميم و�إنتاج الو�سائل.
 -3اقت�رصت الدرا�سة على قيا�س حت�صيل الطلبة من خالل اختبار اعد لهذا الغر�ض.

التعريفات الإجرائية

الو�سائط الفائقة التفاعلية :هي جمموعة من الو�سائط التي متزج بني الن�صو�ص والأ�صوات
وال�صور الثابتة واملتحركة وال�رشائح و ولقطات فيديو ،وترتبط مع بع�ضها ب�صورة ت�شعيبيه

تغطي �أهداف وحدة الدرا�سة ،ويتنقل الطالب فيها بني املو�ضوعات بحرية وب�صورة غري خطية

ويتفاعل معها الطالب.

الو�سائط املتعددة :جمموعة من الو�سائط التي متزج بني ال�صوت وال�صورة ومقاطع الفيديو
مع الر�سوم املتحركة ،ي�سري فيها املتعلم ب�شكل خطي ومت�سل�سل ،وتعمل على حتقيق

الأهداف واملفاهيم التعليمية للوحدة الدرا�سية.

اكت�ساب مهارات الت�صوير الرقمي :هي جمموعة ما اكت�سبه املتعلم من خربات ومعارف

ومعلومات ومفاهيم من حمتوى وحدة الت�صوير الرقمي ،ويقا�س مبجموع العالمات التي
يح�صل عليها الطالب يف االختبار البعدي الذي �سيعده الباحث لإغرا�ض الدرا�سة وهو برنامج

الو�سائط الفائقة التفاعلية وبرنامج الو�سائط املتعددة.

الطريقة االعتيادية :هي الطريقة التي يعر�ض بها املدر�س مادة الت�صوير الرقمي من خالل
ال�رشح وال�شفافيات وبرامج البوربوينت والعرو�ض العملية .

التح�صيل :مقدار ما اكت�سبه املتعلم من خربات ومعارف ومفاهيم عن الت�صوير الرقمي
ويقا�س مبجوع العالمات التي يح�صل عليها الطالب يف االختبار البعدي الذي �أعده الباحث

لأغرا�ض الدرا�سة حيث يتم �إجرا�ؤه بعد االنتهاء من درا�سة املادة مبا�رشه.

جمتمع الدرا�سة وعينتها
جمتمع الدرا�سة

يتكون جمتمع الدرا�سة من طلبة كليتي العلوم الرتبوية ،وكلية امللكة رانيا للطفولة،

امل�سجلني يف الف�صل الأول من عام الدرا�سي .2010/2009
عينة الدرا�سة

مت اختيار عينة الدار�سة ق�صديا ً من الطلبة امل�سجلني يف م�ساق ت�صميم �إنتاج الو�سائل

يف اجلامعة الها�شمية يف االول.2010-2009كما هو مبني يف اجلدول رقم (.)1

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
اجلدول رقم ()1
توزيع �أفراد عينة الدرا�سة

العدد

اخلربة يف الربجميات
كبرية

متو�سطة

38

30

قليلة
27

ممتاز
9

املعدل الرتاكمي
جيد
جيد
جدا
28
32

مقبول
26

�أدوات الدرا�سة

 -1برنامج الو�سائط الفائقة التفاعلية :مت ت�صميم برنامج و�سائط فائقة لوحدة الت�صوير

الرقمي.

يت�ضمن الن�صو�ص وال�صور الثابتة واملتحركة وال�رشائح ولقطات فيديو ،ترتبط مع بع�ضها

ب�شكل ت�شعيبي يتجول فيه الطالب بحرية تامة ،ويف الوقت الذي يريد ،ومت ا�ستخدم برنامج
ماكروميديا فال�ش يف برجمة هذه الو�سائط ،ومت التحقق من �صدق وثبات الربنامج بالطرق

العلمية.

 -2برنامج الو�سائط املتعددة :مت ت�صميم برنامج و�سائط متعددة لوحدة الت�صوير الرقمي،

يت�ضمن الن�صو�ص وال�صور وال�رشائح ولقطات فيديو ترتبط مع بع�ضها ب�شكل خطي ،ومت

التحقق من �صدق وثبات الربنامج بالطرق العلمية.

وقد مت و�ضع جمموعة من الو�صالت التي تربط مواقع من االنرتنت لها عالقة مبفاهيم

الدر�س لتزيد من معلوما ت الطالب وتعمق فهمه للوحدة.

وقام الباحث مبراعاة اخل�صائ�ص وال�صفات التي يجب �أن تتمتع بها هذه الربجمية لتتنا�سب

والنتاجات الرتبوية املرغوب حتقيقها لدى طلبة امل�ساق ،وقد روعي فيها و�ضوح العنوان

والنتاجات والتعليمات والإر�شادات والت�شويق واالبتعاد عن احل�شو اللغوي و تفعيل دور الطالب
من خالل ما حتويه من الن�شاطات والتدريبات الذاتية واالختبارات املتنوعة التي ت�شكل مثريات
ت�شجع الطالب على فهم املادة املعرو�ضة وتعلمها.

كما ا�شتملت على دوران لل�شا�شة بحيث تتيح للطالب �أن ي�سري من خاللها ح�سب قدراته

و�رسعته الذاتية وان يتحكم بها بحيث ينتقل من �شا�شه �إىل �أخرى ح�سب رغبة و�رسعته ولي�س
ح�سب توقيت زمني ،كما ا�شتملت على تغذية راجعه وتعزيز فوري للمتعلم �سواء �أكانت

�إجابته �صحيحة �أم خاطئة لإتاحة الفر�صة له للتحقق من النتاجات التعليمية املرجوة  ,وقد
يكون التعزيز على �شكل �ألفاظ (�صح�.أح�سنت...... ,الخ ومو�سيقى و�أ�صوات و�صور متحركة

(الهر�ش ،غزاوي ،يامني.)2003 ،
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املتغريات

طريقة التدري�س
الو�سائط
الو�سائط االعتيادية
املتعددة
الفائقة
29
37
29
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�أما برجميه الو�سائط املتعددة فقد �صممت بنف�س الطريقة مع االختالف يف الت�صميم
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حيث ي�سري املتعلم يف تعلمها بطريقه خطيه مت�سل�سلة.

وقد مرت مرحلة �إعداد برناجمي الو�سائط الفائقة واملتعددة بثالث مراحل:

 -1الت�صميم :حيث مت حتليل املحتوى لوحدة الت�صوير الرقمي وحددت النتاجات املرغوب

حتقيقها ونظمت بطريقه تتالءم مع طريقة التعلم من خالل الو�سائط الفائقة واملتعددة
والتفاعل مع املادة وقد عر�ضت هذه النتاجات على جمموعه من املخت�صني للت�أكد من �صحة
�صياغتها ودرجة متثيلها للمحتوى التعليمي ومت تعديلها ح�سب �آراء املحكمني.

 -2الإعداد :مت �إعداد املادة كتابة ( )STORY BOARDوحتديد النقاط الهامة لالرتباطات

الت�شعبية ومن ثم اختيار و�صالت تربط الطالب مبواقع انرتنت �أ�ضيفت للربنامج ،لإتاحة
الفر�صة للطلبة للبحث واال�ستك�شاف كما مت جمع عدد من ال�صور والت�سجيالت ال�صوتية
املرتبطة بالوحدة و�إ�ضافتها �إىل �أفالم فيديو ق�صرية تخدم هذه الوحدة .

-3مرحلة التنفيذ :مت اال�ستعانة مبربمج متخ�ص�ص يف �إعداد الو�سائط الفائقة واملتعددة

ملو�ضوع الت�صوير الرقمي ونفذت املادة بحيث مت تخزينها على قر�ص مرن ،حيث احتوى القر�ص
على :عنوان الوحدة ،النتاجات ،ومكونات الوحدة ،وي�ستطيع الطالب التحكم بعملية االنتقال
من جزء الخر ح�سب طبيعة الربجمية.

�صدق برناجمي الو�سائط الفائقة واملتعددة:

مت الت�أكد من �صدق حمتوى الربجميتني بعر�ضهما على جمموعة من املحكمني وعددهم

 12ممن يحملون درجة الدكتوراه يف تكنولوجيا التعليم واملناهج والتدري�س.

وقد طلب منهم �إبداء مالحظاتهم حول و�ضوح املادة وتتابعها املنطقي وترتيبها ودقة

املحتوى واال�ستخدام املالئم للأ�صوات والألوان واخللفيات ،ومنا�سبة الو�سائط امل�ضافة للمادة.

وبناء على مالحظات املحكمني و�آرائهم مت تعديل وتطوير الربناجمني وتطويرهما.

كذلك مت تطبيق برنامج الو�سائط القائمة على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة

التي تكونت من  15طالبا ممن يدر�سون م�ساق ت�صميم و�إنتاج الو�سائل ،كذلك مت تطبيق

برنامج الو�سائط املتعددة على �شعبة تكونت من  17طالبا من �شعبة �أخرى خارج عينة
الدرا�سة و�أجريت التعديالت الالزمة بناء على �آراء الطلبة ومالحظات الباحث �أثناء تطبيق
الربنامج على العينتني اال�ستطالعيتني ،و�ساعد ذلك يف حتديد الزمن الالزم لتطبيق الدرا�سة

على العينات الأ�صلية حيث بلغت مدة �أ�سبوعني.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 -3االختبار التح�صيلي.

املتوقع حتقيقها وتكون االختبار من ( )50فقرة من نوع االختيار من متعدد وبلغت العالمة

الق�صوى لالختبار ( )100وحدد زمن االختبار ( )60دقيقة ،كذلك ا�ستخدم لقيا�س ما لدى

الطلبة من معلومات �سابقة حول الت�صوير الرقمي وللت�أكد تكاف�ؤ املجموعات ,وقد ا�ستخدم
االختبار نف�سه بعد االنتهاء من درا�سة الوحدة � .أما بالن�سبة لزمن االختبار فقد حدد بح�ساب

املتو�سط احل�سابي لزمن االختبار للطالب الذي ا�ستغرق �أقل زمن وهو  45دقيقة والطالب
الذي ا�ستغرق �أعلى زمن وهو  75دقيقة وبهذا يكون زمن االختبار املنا�سب  60دقيقة.

حتليل فقرات االختبار �:أن الغر�ض من حتليل االختبار هو حت�سني نوعيته لذا حللت الفقرات

للتعرف على م�ستوى �صعوبة كل فقرة وقوة متيزها حيث رتبت درجات التالميذ تنازليا ومت

حتديد ن�سبة  %27من املجموعة العليا ،و %27من املجموعة الدنيا.وقد ح�سبت عدد الإجابات
ال�صحيحة من كل فقرة من فقرات االختبار على حدة لكال املجموعتني العليا والدنيا ثم

�أجرى الباحث عليها التحليالت الإح�صائية التالية:

� .1صعوبة الفقرات مت ح�ساب م�ستوى �صعوبة الفقرة با�ستخدام املعادلة التالية:
معامل ال�صعوبة = عدد من �أجاب من املجموعة العليا  +عدد من �أجاب من املجموعة الدنيا

%100 x -----------------------------------------------------عدد �أفراد املجموعتني

واعترب الباحث الفقرة التي ي�صل معامل �صعوبتها ( )0.90فقرة �شديدة ال�سهولة ويجب

تعديلها �أو حذفها والفقرة التي يقل معامل �صعوبتها عن ( )0.20فقرة �شديدة ال�صعوبة

ويجب تعديلها �أو حذفها.

 .2قوة متيز الفقرات :وتعني مدى قدرتها على التميز بني التالميذ ذوي امل�ستويات العليا والدنيا

بالن�سبة لل�صفة التي يقي�سها االختبار وقد مت قيا�س قوة متيز الفقرات با�ستخدام العالقة
الآتية:

قوة التميز = عدد من �أجاب املجموعة العليا  -عدد من �أجاب املجموعة الدنيا

%100 x ------------------------------------------------عدد �أفراد املجموعتني

واعترب الباحث الفقرة التي تزيد درجة متييزها عن  %20مقبولة �إح�صائيا(،عودة)2005 ،
وبنا ًء على نتائج ح�ساب معامالت ال�صعوبة والتمييز مت تعديل بع�ض الفقرات و�أُعيد تعديلها
وعدلت �صياغتها و ُعر�ضت على املحكمني و�أُعيد تطبيقها على العينة اال�ستطالعية وثم
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�أعد الباحث اختبارا حت�صيليا ً لوحدة الت�صوير الرقمي بعد حتليل املحتوى وحتديد النتاجات
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ح�ساب معامل ال�صعوبة والتميز لها وبذلك �أ�صبح االختبار معدا للتطبيق النهائي.
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�صدق االختبار :مت الت�أكد من �صدق االختبار بعر�ضه على ( )12حمكم ممن يحملون درجة

الدكتوراه يف القيا�س والتقدمي واملناهج والتدرب وتكنولوجيا التعليم واطلب منهم �إبداء

�آراءهم واقرتاح ما يرونه منا�سبا ومت الأخذ مبا ميكن من حذف لبع�ض الفقرات �أو تعديل بع�ضها
�أو �إ�ضافة فقرات و�إعادة �صياغة لبع�ض الفقرات.

ثبات االختبار :ثم الت�أكد من ثبات االختبار با�ستخدام �أ�سلوب االختبار و�إعادة االختبار (Test-

 )Retestحيث طبق االختبار على عينة من خارج عينة الدرا�سة عددها ( )35طالبا يدر�سون
م�ساق ت�صميم و�إنتاج الو�سائل وبعد �أ�سبوعني مت �إعادة تطبيقه على نف�س العينة ومن ثم مت

احت�ساب معامل ارتباط بري�سون بني التطبيقني حيث بلغ الثبات ( )0.89واعتربت هذه القيمة

منا�سبة لأغرا�ض الدرا�سة.

منهج البحث

ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج �شبه التجريبي ،والذي يهدف �إىل درا�سة �أثر برناجمي الو�سائط

الفائقة التفاعلية ،واملتعددة ،يف �إك�ساب طلبة اجلامعة الها�شمية مهارات الت�صوير
الرقمي.

�إجراءات الدرا�سة

 -1اختبار عينة الدرا�سة بطريقة ق�صدية وزعت �إىل ثالث جمموعات "�شعب".

 -2جتريب برنامج الو�سائط الفائقة واملتعددة على عينتني ا�ستطالعيتني من خارج عينة

الدرا�سة

 -3تطبيق اختبار الت�صوير الرقمي على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة ومن
ثم على �أفراد عينة الدرا�سة قبل البدء بتدري�س وحدة الت�صوير الرقمي للتحقق من تكاف�ؤ

جمموعات الدرا�سة.

 -4تدري�س وحدة الت�صوير الرقمي بواقع �أربع �ساعات �أ�سبوعيا وملدة �أ�سبوعني حيث مت تدري�س
الأوىل با�ستخدام برنامج الو�سائط الفائقة وال�شعبة الثانية با�ستخدام برنامج الو�سائط

الفائقة ودر�ست املجموعة الثالثة بالطريقة االعتبارية وقد �أتيحت الفر�صة للطالب بالتعامل
مع الربامج ب�شكل فردي يكون دور املعلم يف مراقبة الطالب و�إر�شادهم عند احلاجة ومن ثم
النقا�ش وثم �إرفاق �سماعات خا�صة ب�شكل جهاز متكن الطالب من �سماع الأ�صوات والنغمات

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
والتعزيز وا�ستخدام الطلبة حمركات البحث املرفقة كما مت تدري�س املجموعة ال�ضابطة
التو�ضيحية (.)power point

� -5أعيد تطبيق االختبار بعد االنتهاء من تدري�س املادة .

 -6تطبيق االختبار البعدي بعد االنتهاء من درا�سة الوحدة والتي ا�ستغرقت �أ�سبوعني
وثم ت�صحيح ا�ستجابات الطلبة على االختبارين يدويا من قبل الباحث و�أجريت التحليالت

الإح�صائية املنا�سبة.

متغريات الدرا�سة

�أوالً :املتغريات امل�ستقلة:

 -1طريقة التدري�س ولها ثالث م�ستويات� :أ -التدري�س با�ستخدام الو�سائط الفائقة

التفاعلية.

ب -التدري�س بالو�سائط املتعددة .ج -التدري�س بالطريقة االعتيادية.

 -2اخلربة يف ا�ستخدام الربجميات ولها ثالث م�ستويات� :أ -عالية .ب -متو�سطة .ج -قليلة.

 -3املعدل الرتاكمي للطالب ويقا�س مبا يح�صل عليه الطالب من تقدير حده االعلى اربع

نقاط ح�سب نظام اجلامعة الها�شمية على النحو التايل

� -4أ -ممتاز 3.5نقطة .ب -جيد جدا  3نقاط .ج -جيد 2.5نقطة .د -مقبول نقطتان.

املتغري التابع :التح�صيل املبا�رش لطلبة اجلامعة الها�شمية امل�سجلني يف م�ساق �إنتاج الو�سائل
لوحدة الت�صوير الرقمي.

املعاجلة الإح�صائية

مت ر�صد النتائج مت حتليلها با�ستخدام برنامج احلزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية ()SPSS

لإيجاد املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملعرفة الفروق ذات الداللة االح�صائية ،ثم مت

ا�ستخدام اختبار حتليل التباين للك�شف عن داللة الفروق بني متو�سطات حت�صيل جمموعات
الدرا�سة،واثر طريقة التدري�س واخلربة يف ا�ستخدام الربجميات،واملعدل الرتاكمي للطالب.

نتائج الدرا�سة

�أوالً :النتائج املتعلقة بتكاف�ؤ جمموعات الدرا�سة

للت�أكد من تكاف�ؤ جمموعات الدرا�سة مت �إجراء اختبار قبلي لطلبة جمموعات الدرا�سة قبل
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بالطريقة االعتيادية من خالل ال�رشح واملناق�شة وا�ستخدام �أ�سلوب الكامريا وبرامج العرو�ض
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تدري�س وحدة «الت�صوير الرقمي» وبعد ذلك مت احت�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
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املعيارية لعالمات الطلبة على هذا االختبار ،ويبني اجلدول رقم ( )2هذه الإح�صائيات.

اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لعالمات الطلبة
على االختبار التح�صيلي القبلي
االنحراف
املتو�سط
اخلربة يف ا�ستخدام
التعليمية املعدل الرتاكمي
الطريقة
املعياري
احل�سابي
الربجميات
4.95
27.50
مقبول
0
18.00
جيد
جيد جد ًا
4.36
26.83
كبرية
3.51
24.67
ممتاز
4.48
25.67
املجموع
4.36
17.00
جيد
جيد جد ًا
4.36
24.00
متو�سطة
5.47
20.50
املجموع
و�سائط فائقة تفاعلية
5.10
18.44
مقبول
جيد جد ًا
0.71
23.50
قليلة
5.01
19.36
املجموع
6.06
20.09
مقبول
3.59
17.25
جيد
ً
جيد جدا
3.98
25.45
الكلي
3.51
24.67
ممتاز
5.58
22.21
املجموع
ً
جيد جدا
5.74
22.13
6.36
23.50
ممتاز
كبرية
5.62
22.29
املجموع
0
17
مقبول
5.38
22.50
جيد
متو�سطة
جيد جد ًا
0
20.00
5.15
21.83
املجموع
الو�سائط املتعددة
7.24
20.13
مقبول
قليلة
7.24
20.13
املجموع
6.85
19.78
مقبول
5.38
22.50
جيد
ً
جيد جدا
5.57
22.00
الكلي
6.36
23.50
ممتاز
5.75
21.68
املجموع

العدد
2
1
6
3
12
3
3
6
9
2
11
11
4
11
3
29
15
2
17
1
10
1
12
8
8
9
10
16
2
37
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الطريقة االعتيادية

الكلي

املتو�سط
احل�سابي
22.00
23.25
20.75
22.00
23.91
16.00
23.25
21.33
25.00
22.25
21.33
23.93
21.80
20.75
22.59
27.50
20.00
23.44
22.67
23.29
17.00
22.46
21.60
22.13
19.78
25.00
23.50
20.44
20.27
22.46
23.16
22.67
22.12

االنحراف
املعياري
0
2.87
2.63
2.69
6.58
0
6.68
5.89
5.66
5.68
5.89
6.02
4.09
2.63
5.29
4.95
2.83
5.31
3.77
4.89
0
6.06
4.72
5.76
5.95
5.66
0.71
5.83
6.08
5.80
5.02
3.77
5.51

العدد
1
4
4
9
11
1
12
6
2
8
6
14
5
4
29
2
2
25
9
38
1
24
5
30
23
2
2
27
26
28
32
9
95

يت�ضح من اجلدول رقم ( )2وجود فروق ب�سيطة بني املتو�سطات احل�سابية ملجموعات

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

الطريقة

تابع اجلدول رقم ()2
اخلربة يف ا�ستخدام
التعليمية املعدل الرتاكمي
الربجميات
جيد
جيد جد ًا
كبرية
ممتاز
املجموع
جيد
جيد جد ًا
متو�سطة
املجموع
مقبول
جيد
قليلة
املجموع
مقبول
جيد
جيد جد ًا
الكلي
ممتاز
املجموع
مقبول
جيد
جيد جداً
كبرية
ممتاز
املجموع
مقبول
جيد
متو�سطة
جيد جد ًا
املجموع
مقبول
جيد
قليلة
جيد جداً
املجموع
مقبول
جيد
جيد جداً
الكلي
ممتاز
املجموع
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د .جربين ح�سني

الدرا�سة (التجريبية ،1والتجريبية ،2وال�ضابطة) ح�سب متغريات طريقة التدري�س ،واخلربة يف

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

ا�ستخدام الربجميات التعليمية ،واملعدل الرتاكمي .ولك�شف الفروق بني املتو�سطات احل�سابية،

مت ا�ستخدام حتليل التباين الثالثي ( )3-Way ANOVAلأثر طريقة التدري�س ،واخلربة يف

ا�ستخدام الربجميات التعليمية ،واملعدل الرتاكمي والتفاعل بينهم على �إك�ساب الطلبة
مهارات الت�صوير الرقمي ,واجلدول رقم ( )3يبني ذلك.

اجلدول رقم ()3
حتليل التباين الثالثي ( )3-Way ANOVAلأثر طريقة التدري�س واخلربة يف ا�ستخدام
الربجميات التعليمية واملعدل الرتاكمي يف �إك�ساب الطلبة مهارات الت�صوير الرقمي
متو�سط قيمة ف م�ستوى
درجات
جمموع
م�صدر التباين
الداللة
املربعات
احلرية
املربعات
0.99
0.01
0.45
2
0.90
طريقة التدري�س
0.43
0.84
25.56
2
51.13
اخلربة يف ا�ستخدام الربجميات التعليمية
0.89
0.21
6.23
3
18.68
املعدل الرتاكمي
0.91
0.10
2.89
2
5.77
الطريقة  xاخلربة
0.31
1.21
36.70
4
146.79
الطريقة  xاملعدل الرتاكمي
0.43
0.85
25.84
2
51.68
اخلربة  xاملعدل الرتاكمي
0.52
0.42
12.86
1
12.86
الطريقة  xاخلربة  xاملعدل الرتاكمي
30.30
74
2242.07
اخلط�أ
94
2857.73
املجموع
يت�ضح من اجلدول رقم ( )3عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (α

≤ )0.05تعزى لطريقة التدري�س حيث بلغت قيمة (ف) ( )0.01وهي عند م�ستوى �أكرب من (،)0.05

كما مل تظهر فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة ( )0.05≤ αتعزى للخربة يف ا�ستخدام
الربجميات التعليمية حيث بلغت قيمة (ف) ( )0.84وهي عند م�ستوى �أكرب من (� ،)0.05أي�ضا

مل تظهر فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≤ αتعزى للمعدل الرتاكمي
حيث بلغت قيمة (ف) ( )0.21وهي عند م�ستوى �أكرب من ( ،)0.05كما مل تظهر فروق ذات

داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≤ αتعزى للتفاعل بني الطريقة واخلربة ،وللتفاعل
بني الطريقة واملعدل الرتاكمي ،وللتفاعل بني اخلربة واملعدل الرتاكمي ،وللتفاعل بني الطريقة

واخلربة واملعدل الرتاكمي ،حيث بلغت قيمة (ف) لهم على التوايل ()0.42( )0.85( )1.21( )0.10

وهي عند م�ستوى �أكرب من ( .)0.05وهذا ي�ؤكد وجود التكاف�ؤ بني املجموعات.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ثانياً :النتائج املتعلقة ب�أ�سئلة الدرا�سة
ن�ص ال�س�ؤال الأول على« :هل توجد فروق ذات دالله �إح�صائية عند م�ستوى الداللة(≤ α

 )0.05بني متو�سطات عالمات طلبة اجلامعة الها�شمية يف مهارات الت�صوير الرقمي تعزى

لطريقه التدري�س (و�سائط فائقة تفاعلية ،و�سائط متعددة ،طريقه اعتيادية)؟»

للإجابة عن ال�س�ؤال هذا مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات

�أفراد عينة الدرا�سة على االختبار التح�صيلي القبلي واالختبار التح�صيلي البعدي ،واجلدول

( )4يو�ضح تلك النتائج.

اجلدول رقم ()4
�أداء عينة الدرا�سة على االختبار التح�صيلي القبلي والبعدي وفق متغري طريقة التدري�س
االختبار التح�صيلي البعدي
االختبار التح�صيلي القبلي
العدد
طريقة التدري�س
االنحراف
املتو�سط
االنحراف
املتو�سط
املعياري
احل�سابي
املعياري
احل�سابي
6.6
34.4
5.6
22.2
29
و�سائط فائقة تفاعلية
4.3
33.5
5.7
21.7
37
الو�سائط املتعددة
3.7
32.1
5.3
22.6
29
الطريقة االعتيادية
5.0
33.4
5.5
22.1
95
الكلي
ت�شري نتائج التحليل الإح�صائي املو�ضحة يف اجلدول رقم (� )4إىل �أن جمموعة (الطريقة

االعتيادية) ح�صلت على �أعلى متو�سط ح�سابي بني جمموعات الدرا�سة الثالث يف االختبار

التح�صيلي القبلي ،حيث ح�صلت على متو�سط ح�سابي بلغ ( )22.6بانحراف معياري (،)5.3
يليها يف ذلك جمموعة (الو�سائط فائقة التفاعلية) والتي ح�صلت على متو�سط ح�سابي بلغ

( )22.2وبانحراف معياري ( ،)5.6فيما حلت �أخريا جمموعة (الو�سائط املتعددة) والتي ح�صلت

على متو�سط ح�سابي بلغ ( )21.7وانحراف معياري ( .)5.7كما يظهر من اجلدول رقم (� )4أن

جمموعة (الو�سائط فائقة التفاعلية) ح�صلت على �أعلى متو�سط ح�سابي بني املجموعات
الثالث على االختبار التح�صيلي البعدي ،حيث ح�صلت على متو�سط ح�سابي بلغ ()34.4

بانحراف معياري بلغ ( ،)6.6تلتها يف ذلك جمموعة (الو�سائط املتعددة) والتي ح�صلت على

متو�سط ح�سابي بلغ ( )33.5بانحراف معياري ( ،)4.3فيما حلت �أخريا جمموعة (الطريقة

االعتيادية) والتي ح�صلت على متو�سط ح�سابي بلغ ( )32.1بانحراف معياري ( .)3.7وملعرفة

الداللة الإح�صائية لهذه الفروق بني املجموعات ا�ستخدم حتليل التباين امل�شرتك (One-Way

 )ANCOVAواجلدول رقم ( )5يبني تلك النتائج.

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

�أوالً :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول

275

�أثر الو�سائط الفائقة التفاعلية واملتعددة يف �إك�ساب طلبة اجلامعة

276

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

اجلدول رقم ()5
حتليل التباين امل�شرتك لأداء �أفراد العينة على اختبار
التح�صيل البعدي ح�سب طريقة التدري�س
قيمة ف
املتو�سط احل�سابي
درجات
جمموع
م�صدر التباين
الإح�صائية
للمربعات
احلرية
املربعات
0.5
11.2
1
11.2
االختبار القبلي
1.6
40.1
2
80.2
الطريقة
24.6
91
2236.6
اخلط�أ
94
2326.1
املجموع الكلي

د .جربين ح�سني

الداللة
الإح�صائية
0.5
0.2

يبني اجلدول رقم (� )5أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عن م�ستوى الداللة الإح�صائية

( )0.05 ≤ αعلى اختبار التح�صيل البعدي تعزى لطريقة التدري�س (و�سائط فائقة تفاعلية،

و�سائط متعددة ،طريقه اعتيادية) ،حيث بلغت قيمة (ف) املح�سوبة ( )1.6وهي مب�ستوى داللة
�أكرب من (.)0.05

ثانياً :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين

ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :هل توجد فروق ذات دالله �إح�صائية عند م�ستوى الداللة( α

≤ )0.05بني متو�سطات عالمات طلبة اجلامعة الها�شمية يف مهارات الت�صوير الرقمي تعزى

للخربة يف ا�ستخدام الربجميات التعليمية (كبرية ،متو�سطة ،قليلة)؟»

للإجابة عن هذا �س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات

�أفراد عينة الدرا�سة على االختبار التح�صيلي القبلي واالختبار التح�صيلي البعدي ،واجلدول
رقم ( )6يو�ضح تلك النتائج:

اجلدول رقم ()6
�أداء عينة الدرا�سة على االختبار القبلي والبعدي وفق
متغري اخلربة يف ا�ستخدام الربجميات
االختبار التح�صيلي البعدي
االختبار التح�صيلي القبلي
اخلربة يف ا�ستخدام
العدد
االنحراف
املتو�سط
االنحراف
املتو�سط
الربجميات التعليمية
املعياري
احل�سابي
املعياري
احل�سابي
3.4
34.3
4.9
23.3
38
كبرية
4.1
32.1
5.8
22.1
30
متو�سطة
7.1
33.5
5.8
20.4
27
قليلة
5.0
33.4
5.5
22.1
95
الكلي
ت�شري نتائج التحليل الإح�صائي املو�ضحة يف اجلدول رقم (� )6إىل �أن املجموعة ذات اخلربة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
(الكبرية) يف ا�ستخدام الربجميات التعليمية ح�صلت على �أعلى متو�سط ح�سابي يف اختبار
(املتو�سطة) يف ا�ستخدام الربجميات التعليمية والتي ح�صلت على متو�سط ح�سابي بلغ

( )22.1وانحراف معياري ( ،)5.8فيما حلت �أخريا ً املجموعة ذات اخلربة (القليلة) يف ا�ستخدام

الربجميات التعليمية والتي ح�صلت على متو�سط ح�سابي بلغ ( )20.4بانحراف معياري
(.)5.8

كما يتبني من اجلدول رقم (� )6أن املجموعة ذات اخلربة (الكبرية) يف ا�ستخدام الربجميات

التعليمية ح�صلت على �أعلى متو�سط ح�سابي يف االختبار التح�صيلي البعدي حيث بلغ

( )34.3وبانحراف معياري ( ،)3.4تالها املجموعة ذات اخلربة (القليلة) يف ا�ستخدام الربجميات

التعليمية والتي ح�صلت على متو�سط ح�سابي بلغ ( )33.5بانحراف معياري ( ،)7.1ثم جاءت
�أخريا املجموعة ذات اخلربة (املتو�سطة) يف ا�ستخدام الربجميات التعليمية والتي ح�صلت على

متو�سط ح�سابي بلغ ( )32.1بانحراف معياري ( .)4.1وملعرفة الداللة الإح�صائية لهذه الفروق
بني املجموعات ا�ستخدم حتليل التباين امل�شرتك ( )One-Way ANCOVAواجلدول رقم ()7

يبني تلك النتائج.

اجلدول رقم ()7
حتليل التباين امل�شرتك لأداء �أفراد عينة الدرا�سة على اختبار التح�صيل البعدي
ح�سب اخلربة يف ا�ستخدام الربجميات التعليمية
الداللة
قيمة ف
املتو�سط احل�سابي
درجات
جمموع
م�صدر التباين
الإح�صائية
الإح�صائية
للمربعات
احلرية
املربعات
0.6
0.2
6.1
1
6.1
االختبار القبلي
0.2
1.6
40.3
2
80.5
اخلربة
24.6
91
2236.3
اخلط�أ
94
2326.1
املجموع الكلي
يبني اجلدول رقم (� )7أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عن م�ستوى الداللة الإح�صائية

( )0.05 ≤ αعلى اختبار التح�صيل البعدي تعزى للخربة يف ا�ستخدام الربجميات التعليمية

(كبرية ،متو�سطة ،قليلة) حيث بلغت قيمة (ف) املح�سوبة ( )1.6وهي مب�ستوى داللة �أكرب من
(.)0.05

ثالثاً :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثالث

ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :هل توجد فروق ذات دالله �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05≤ αبني

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

التح�صيل القبلي والذي بلغ ( )23.3بانحراف معياري ( ،)4.9تالها يف ذلك املجموعة ذات اخلربة
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د .جربين ح�سني

متو�سطات عالمات طلبة اجلامعة الها�شمية يف مهارات الت�صوير الرقمي تعزى للمعدل

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

الرتاكمي للطالب(ممتاز ،جيد جداً ،جيد ،مقبول)؟»

للإجابة عن هذا �س�ؤال فقد مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات

�أفراد عينة الدرا�سة على االختبار التح�صيلي القبلي واالختبار التح�صيلي البعدي ،واجلدول
رقم ( )8يو�ضح تلك النتائج.

اجلدول رقم ()8
�أداء عينة الدرا�سة على االختبار التح�صيلي القبلي والبعدي وفق متغري املعدل الرتاكمي
االختبار التح�صيلي البعدي
االختبار التح�صيلي القبلي
العدد
املعدل الرتاكمي
االنحراف
املتو�سط
االنحراف
املتو�سط
املعياري
احل�سابي
املعياري
احل�سابي
7.3
33.8
6.1
20.3
26
مقبول
4.3
31.9
5.8
22.5
28
جيد
ً
جيد جدا
2.9
33.4
5.0
23.2
32
3.0
36.7
3.8
22.7
9
ممتاز
5.0
33.4
5.5
22.1
95
الكلي
ت�شري النتائج املو�ضحة يف اجلدول رقم (� )8إىل �أن املجموعة ذات املعدل الرتاكمي (جيد

جداً) ح�صلت على �أعلى متو�سط ح�سابي يف االختبار التح�صيلي القبلي حيث بلغ ()23.2
بانحراف معياري ( ،)5.0وحلت املجموعة ذات املعدل الرتاكمي (ممتاز) ثانيا ً مبتو�سط ح�سابي

بلغ ( )22.7وبانحراف معياري ( ،)3.8جاء بعدها املجموعة ذات املعدل الرتاكمي (جيد) والتي
بلغ متو�سطها احل�سابي ( )22.5وبانحراف معياري ( ،)5.8وحلت �أخريا ً املجموعة ذات املعدل

الرتاكمي (مقبول) والتي ح�صلت على متو�سط ح�سابي بلغ ( )20.3وانحراف معياري (.)6.1

كما تو�ضح النتائج الواردة يف اجلدول رقم (� )7أن املجموعة ذات املعدل الرتاكمي (ممتاز)

ح�صلت على �أعلى متو�سط ح�سابي يف االختبار التح�صيلي البعدي حيث بلغ ()36.7

وبانحراف معياري ( ،)3.0وجاء ثانيا ً املجموعة ذات املعدل الرتاكمي (مقبول) والتي ح�صلت
على متو�سط ح�سابي بلغ ( )33.8وانحراف معياري ( ،)7.3وحلت بعدها املجموعة ذات املعدل

الرتاكمي (جيد جداً) والتي بلغ متو�سطها احل�سابي ( )33.4وانحراف معياري بلغ ( ،)2.9وحلت

�أخريا ً املجموعة ذات املعدل الرتاكمي (جيد) والتي ح�صلت على متو�سط ح�سابي بلغ ()31.9
وبانحراف معياري ( .)4.3وملعرفة الداللة الإح�صائية لهذه الفروق بني املجموعات ا�ستخدم

حتليل التباين امل�شرتك ( )One-Way ANCOVAواجلدول رقم ( )9يبني تلك النتائج.
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االختبار القبلي
املعدل الرتاكمي
اخلط�أ
املجموع الكلي

الداللة
الإح�صائية
0.5
0.1

يبني اجلدول رقم (� )9أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عن م�ستوى الداللة الإح�صائية

( )0.05 ≤ αعلى اختبار التح�صيل البعدي تعزى للمعدل الرتاكمي (ممتاز ،جيد جداً ،جيد،

مقبول) حيث بلغت قيمة (ف) املح�سوبة ( )2.3وهي مب�ستوى داللة �أكرب من (.)0.05

مناق�شة النتائج

�أوالً :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول:

�أ�شارت النتائج �إىل �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عن م�ستوى الداللة الإح�صائية

( )0.05 ≤ αعلى اختبار التح�صيل البعدي تعزى لطريقة التدري�س (و�سائط فائقة تفاعلية،

و�سائط متعددة ،طريقه اعتيادية)� .أ�شارت النتائج �إىل �أن التدري�س با�ستخدام طرق التدري�س
الثالث مل يظهر فروقا ً ذات داللة �إح�صائية مما يعني �أن الفروق الثالث كانت مت�ساوية يف
تقدمي املادة التعليمية مع �أن املتو�سط احل�سابي لطريقة الو�سائط الفائقة كانت �أعلى
الطريقتني الو�سائط املتعددة و االعتيادية تالها متو�سط طريقة الو�سائط املتعددة ولعل

ما احتوى املادة من �أ�شياء حقيقية مثل الكامريات وم�ستلزماتها قدمت الطرق الثالث

وبرجميات الو�سائط الفائقة واملتعددة وبرامج البوربوينت يف الطريقة التقليدية قد �أزال
الفروق بني الطرق الثالث بحيث حتقق �أهداف الوحدة

كذلك خربة الطالب يف امل�ساقات التي تتطلب ا�ستخدام تقنيات متعددة وبرجميات

متنوعة جعل طرق التدري�س تتقارب يف تقدمي املادة التعليمية ومل يجعل �أي طريقة تتفوق
على غريها ويبدو �أن الو�سائط الفائقة بت�شعباتها مل تنقل الطالب �إىل مواقف تعليمية اثر

اختالفا �أو تعلما من الو�سائط املتعددة الن كليهما حتويان �صورا ً و�ألوانا ً وحركات ون�صو�صا ً
وكذلك برجميات الطريقة االعتيادية التي قدمت من خالل تدري�س الوحدة عزز التعلم لدى

الطلبة وب�شكل �أزال الفروق بني الطرق الثالث وتختلف نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة كل
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م�صدر التباين

اجلدول رقم ()9
حتليل التباين امل�شرتك لأداء �أفراد العينة على اختبار
التح�صيل البعدي ح�سب املعدل الرتاكمي
قيمة ف
املتو�سط احل�سابي
درجات
جمموع
الإح�صائية
للمربعات
احلرية
املربعات
0.5
12.1
1
12.1
2.3
55.6
3
166.7
23.9
90
2150.1
94
2326.1
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وعمار 2006وهنداوي  2005التي �أكدت جميعها على وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ل�صالح

الو�سائط الفائقة ثم الو�سائط املتعددة.

ولعل عدم ت�ساوي الطرق الثالث يف التدري�س ا�شتمالها على �أ�شياء حقيقية كالكامريات

وملحقاتها وبرجميات ي�ألفها الطلبة من و�سائط حتوي على �أ�صوات و�صور ولون وحركة على

عرو�ض تو�ضيحية  Power pointجعلها حتقق الأهداف وتزيل الفروق الإح�صائية بينها.

وبالرغم من ذلك فانه بالنظر �إىل املتو�سطات احل�سابية للطرق الثالث القبلية والبعدية

يالحظ �أن الطريقة االعتيادية ح�صلت على �أعلى متو�سط يف االختبار البعدي جاءت يف

املرتبة الأخرية مما يدل على �أن طريقتي التدري�س بالو�سائط الفائقة واملتعددة تتميزان قليال عن
الطريقة التقليدية ولعل رغبة الطلبة يف تعلم الت�صوير الرقمي والإبداع نحو تعلم مهارات

الت�صوير رفع م�ستوى التح�صيل لدى الطلبة وزاد من دافعيتهم نحو تعلم الوحدة.

ثانياً :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين:

�أظهرت النتائج �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عن م�ستوى الداللة الإح�صائية (≤ α

 )0.05على اختبار التح�صيل البعدي تعزى للخربة يف ا�ستخدام الربجميات التعليمية (كبرية،
متو�سطة ،قليلة)� .أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات عالمات

الطلبة تعزى للخربة يف ا�ستخدام الربجميات  ،وقد تعزى هذه النتيجة �إىل �ألفة الطلبة يف
ا�ستخدام احلا�سوب والإنرتنت وما يطلعون عليه من برجميات تعليمية � ،إ�ضافة �إىل �أن طبيعة

بع�ض امل�ساقات تتطلب من الطلبة التعامل مع برجميات تعليمية بغ�ض النظر عن خربتهم
الكبرية �أو املتو�سطة �أو القليلة وجعلهم يكت�سبون مهارات الت�صوير ب�صورة متقاربة ،كذلك
فان اخلربة العالية التي اكت�سبها الطلبة من خالل درا�سة م�ساقات ومقررات اليكرتونية منذ

دخولهم اجلامعة والتي تتطلب خربة �سابقة ومتطورة يف درا�سة هذه املقررات والتعامل مع
الربجميات التعليمية ب�شكل م�ستمر والتوا�صل مع مدر�سي هذه املقررات اليكرتونيا جعل
جميع الطلبة يتقاربون يف النتيجة ويف اكت�ساب مهارات الت�صوير الرقمي وبغ�ض النظر عن
خربتهم يف ا�ستخدام هذه الربجميات.

ثالثاً :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث:

�أ�شارت النتائج �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عن م�ستوى الداللة الإح�صائية (≤ α

 )0.05على اختبار التح�صيل البعدي تعزى للمعدل الرتاكمي (ممتاز ،جيد جداً ،جيد ،مقبول).

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات عالمات الطلبة تعزى

ومهاراته وتقنياته يالم�س احتياجاتهم ويعتربونه هاما لهم يف حياتهم العملية والأكادميية
مما جعلهم يقبلون على تعلمه واكت�ساب مهارته ب�شكل �أزال الفروق بينهم وبغ�ض النظر عن

معدالتهم الرتاكمية واكت�سبوا مهارات الت�صوير الرقمي بدرجه متقاربة ،وقد يكون ال�سبب
يف ذلك ب�أن ما يقدمه �أع�ضاء هيئة التدري�س للطلبة من �أ�ساليب تعلم اليكرتوين تت�ضمن
و�سائط وتقنيات اليكرتونية متعددة وواجبات ومتطلبات اليكرتونية للتعلم منها والتعامل
معها كل ذلك ولد لدى الطلبة خربات جيده وثقافة عالية يف هذه الو�سائط واالليكرتونيات

و�ساعد يف اكت�سابهم مهارات الت�صوير بغ�ض النظر عن معدالتهم الرتاكمية وب�شكل �أزال
الفروق بينهم ،وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة حممد( )2003التي �أظهرت انه التوجد فروق

ذات داللة �إح�صائية تعزى للمعدل الرتاكمي للطالب يف تعلم م�ساق تكنولوجيا التعليم

القائم على برجمية الو�سائط الفائقة.

التو�صيات

 -1تدريب املعلمني �أثناء �إعدادهم يف اجلامعات على توظيف برجميات الو�سائط الفائقة

واملتعددة ال�ستخدامها يف املواقف التعليمية.

 -2ت�ضمني م�ساق ت�صميم و�إنتاج الو�سائل التعليمة وهو مقرر �إجباري لطلبة كليتي العلوم

الرتبوية وكلية امللكة رانيا للطفولة و�سائط وتقنيات تعزز اكت�ساب الطلبة ملهارات امل�ساق.

�-3إجراء املزيد من الدرا�سات حول فاعلية الو�سائط الفائقة التفاعلية يف حت�صيل الطلبة يف

جمال العلوم الرتبوية الأخرى

� -4إجراء املزيد من الدرا�سات حول فاعلية ا�ستخدام الو�سائط الفائقة واملتعددة تتناول

متغريات �أخرى مثل جن�س الطالب وامل�ستوى الدرا�سي ...الخ.

� -5إجراء املزيد من البحوث للتعرف على �أثر الو�سائط يف وحدات �أخرى من م�ساق ت�صميم

و�إنتاج الو�سائل ومقررات �أخرى.
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