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امللخ�ص
تعرَف فاعلية برنامج قائم على الو�سائط املتعددة الرقمية
هدفت الدرا�سة �إىل
ّ
يف تدري�س التكنولوجيا يف تنمية املهارات الإلكرتونية لدى طالب ال�صف ال�سابع.
ولتحقيق ذلك قام الباحثان بت�صميم الربنامج باالعتماد على �أحد مناذج ت�صميم
التعليم .وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )36طالباً ،منهم ( )18طالبا ً ميثلون
املجموعة التجريبية ،وقد در�سوا با�ستخدام الو�سائط املتعددة الرقمية ،و( )18طالبا ً
ميثلون املجموعة ال�ضابطة ،وقد در�سوا بالطريقة العادية ،ومت تطبيق اختبار حت�صيلي
وبطاقة مالحظة على �أفراد املجموعتني ،وقد �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف اجلانبني املعريف والأدائي للطالب يف املهارات الإلكرتونية تعزى �إىل طريقة
التدري�س ،ول�صالح ا�ستخدام الو�سائط املتعددة الرقمية ،كما �أظهرت النتائج و�صول
�أفراد املجموعة التجريبية يف اجلانب املعريف والأدائي �إىل م�ستوى الإتقان ( ،)%90وتبني
�أن الربنامج يحقق فعالية كبرية يف تنمية املهارات الإلكرتونية لدى الطالب وفقا ً
ملعادلة ماك جوجيان.
الكلمات املفتاحية :برامج تعليمية ،و�سائط متعددة ،منهاج التكنولوجيا ،مهارات
�إلكرتونية.

* تاريخ ت�سلم البحث2011/5/12 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2012/2/26 :م
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The Effectiveness of an Instructional Program Based on Digital
Multimedia in Teaching Technology on Developing the
Electronic Skills among Seventh Graders
Dr. Hassan A. AL-Najar
Faculty of Education
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Adel N. AL-Nahal
Faculty of Education
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Abstract
The study aimed at identifying the effectiveness of an instructional program based on digital multimedia strategy in teaching technology on developing 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 digital 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 statistically 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 mastery 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 �إحدى �صور تكنولوجيا التعليم احلديثة ،التي

ت�ؤكد على تكامل وترابط �أكرث من و�سط تعليمي ،يف �شكل من �أ�شكال التفاعل املنظم،
والت�أثري املتبادل بينها ،وبني املتعلم وبيئات التعليم ،لتحقيق �أهداف تعليمية حمددة .وقد
ارتبط مفهوم الو�سائط املتعددة الرقمية حديثا ً ب�أنواع خمتلفة من برامج احلا�سوب التي

توفر البيانات واملعلومات با�ستخدام جمموعة من الرتكيبات املوحدة من الن�صو�ص املكتوبة،
وال�صوت ،وال�صور الثابتة ،والفيديو الرقمي ،والر�سومات املتحركة ،لتقدميها معاً ،ب�أ�سلوب

يدعم تفاعل املتعلم مع املحتوى التعليمي ،ومتكنه من التحكم يف تلك الرتكيبات التي ميكن
من خاللها عر�ض املعلومات ,وتخزينها ,ونقلها ،ومعاجلتها رقمياً.

وقد �أدى التطور احلا�صل يف جمال تكنولوجيا التعليم واملعلومات� ،إىل تعدد م�صادر التعلم،

و�إىل ظهور م�ستحدثات تكنولوجية جديدة ،ميكن ا�ستخدامها لت�سهيل الو�صول �إىل تعلم �أكرث
فاعلية ،وت�صميم املحتوى التعليمي وت�سجيله ب�شكل رقمي ،و�إنتاج وتطوير املواد والو�سائط

الإلكرتونية التي حتفظ املحتوى مثل الأقرا�ص املدجمة التفاعلية ،والكتب الإلكرتونية ،وتطوير
�أ�ساليب وطرائق حديثة ومتعددة ،ت�ستخدم يف تو�صيل املحتوى التعليمي للمتعلم ،وتوفري
البيئات والأماكن الإلكرتونية التي يتم فيها تفاعل املتعلم مع م�صادر تعلم �أخرى مثل

معامل الواقع االفرتا�ضي ،وا�ستخدام احلا�سوب (الكمبيوتر) متعدد الو�سائط الذي يعد �أحد
معامل م�ستحدثات تكنولوجيا التعليم (اجلزار.)2010 ،

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

�إدارة التعلم والتعليم ،ولأنها تقدم كائنات التعلم ب�أ�ساليب متنوعة ،و�أ�شكال غري تقليدية،
وجتعل التعليم �أكرث فعالية وكفاءة ،كما توفر بيئة تفاعلية غنية ،ت�ؤثر يف حوا�س املتعلم
املختلفة يف وقت واحد ،الأمر الذي ي�سهل عملية الإدراك لدى املتعلمني .وي�ؤكد جولز وهاك

( )Gulz & Haake, 2006على �أن ا�ستخدام عنا�رص الو�سائط املتعددة الرقمية جتعل مو�ضوع
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التعلم �أكرث اهتماما ً وفاعلية ،وتخلق نوعا ً من التفاعل مع املتعلم ،وت�سهل الفهم ،وت�ؤدي

�أن ا�ستخدام عرو�ض الو�سائط الرقمية ،والربط الفعال بني عنا�رصها املختلفة جتعل املتعلمني

�أكرث قربا ً من الواقع ،وي�ؤكد ماير و�آخرون ()Mayer Fennell, Farmer & Campbell, 2004

على �أهمية ترافق العر�ض بني الن�صو�ص وال�صور والر�سومات وتزامنها ،من �أجل �إحداث تعلم
كامل املعنى لدى الطلبة؛ وقد تو�صل �أوجا�شكو )� (Ogochukwu, 2010إىل �أن ا�ستخدام

عرو�ض الو�سائط املتعددة الرقمية ينمي اجتاهات �إيجابية لدى املتعلمني ،ويرفع م�ستوى الر�ضا
نحوها.

كما تقدم الو�سائط املتعددة الرقمية للمتعلم �إمكانات مي�رسة لتنظيم و�إدارة املعلومات

والبيانات التي حتملها تلك الو�سائط  -لكي تقابل متطلباته واحتياجاته اخلا�صة  -من
خالل دمج عنا�رصها وربطها معا ً يف برامج تعليمية حمو�سبة ،ميكن التحكم بها من خالل
احلا�سوب ،ك� ْأن يقدم الن�ص املكتوب ال�رشح للمتعلم ،ويتيح له التقدم وفقا ً خلطوه الذاتي،
والكلمة املنطوقة تقدم التعليقات والتوجيهات� ،أما ال�صور الثابتة فتقدم املادة يف �شكل
ب�رصي ،واملواقف االفرتا�ضية حتاكي املواقف احلقيقية ،والفيديو يتحكم يف الأحداث املتحركة،

واحلا�سوب يخزن ويعطي املعلومات ب�رسعة ،وال �شك �أن تكامل وائتالف هذه العنا�رص ،التي

اختريت مكوناتها ،ورتبت ترتيبا ً حمدداً� ،ضمن منظومة تعليمية تلبي حاجات معينة ،كفيلة

ب�أن جتعل التعلم فعاالً ،واملتعلم �أكرث م�شاركة وتفاعالً.

ويذكر كل من ت�شني ( ،)Chen, 2002وعزمي ( )2001جمموعة من خ�صائ�ص الو�سائط

املتعددة الرقمية ،من �أهمها ا�ستخدام بيئة برجمية تعليمية ت�شمل جميع عنا�رص املعلومات

لتو�صيلها ب�شكل منا�سب ،كما تت�ضمن مناذج غري خطية يف التعلم وتربط بينها ،وتوفر

التفاعلية للمتعلم ب�أمناط خمتلفة ،وتتيح له التنقل بحرية بني عنا�رص املعلومات ،وت�شجعه
ليكون ن�شطا ً �إيجابياً ،كما تتمتع مبرونة كافية ،ت�سهل الو�صول �إىل املعلومات ب�أ�شكالها
املختلفة ،ويرى كايل )� (Kale, 2009أن الو�سائط املتعددة الرقمية تدعم التعلم البنائي،

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

لعملية التعلم ،وتزيد من قدرة املتعلم على االحتفاظ باملعرفة ،التي ميكن احل�صول عليها
ب�سهولة من خالل الإ�سطوانات املدجمة (� ،)CDإذ �إنها منخف�ضة التكلفة؛ ويرى الباحثان
�أن الو�سائط املتعددة الرقمية التعليمية متكن املتعلم من اجلمع بني النظرية والتطبيق

جلوانب املعرفة يف املواقف التعليمية ،وجتعله �أكرث حتكما ً وتفاعال ً مع بيئة التعلم� ،إ�ضافة �إىل
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امل�شكالت.

وقد تناول ماير ( )Mayer, 2005مبادئ و�أ�س�س ت�صميم الو�سائط املتعددة التي متكن

املتعلمني من �أن يحتفظوا باملعلومات بعد عر�ضها ،ومن هذه املبادئ� :أن التعلم يتح�سن

عند ا�ستخدام ال�صور والكلمات بدال ً من ا�ستخدام الكلمات فقط ،و�أن يرتافق عر�ض ال�صور
والكلمات املرتبطة يف املكان نف�سه على ال�شا�شة �أو بجانب بع�ضها بع�ضاً ،ولي�س يف �صفحات
منف�صلة ،و�أن يتزامن كذلك التعليق ال�صوتي مع ظهور ال�صور والأ�شكال ،بدال ً من عر�ضها
على التوايل ،كما وجد ماير (� )Mayer, 2005أن املبادئ ال�سابقة تكون فعالة عند ا�سرتجاع

املعلومات مع املتعلمني الذين ميتلكون قدرات عالية على ت�صور الأ�شياء والأماكن والأ�شكال،
�أكرث من �أولئك الذين ميتلكون قدرة على تذكر املعرفة املجردة .ويعتقد الباحثان �أن ما يتلقاه
املتعلم عن طريق الب�رص يبقى يف ذاكرته مدة �أطول مما يتلقاه عن طريق ال�سمع ،كما �أن �صور
الأ�شياء امل�ألوفة والكلمات العينية ،يتم تذكرها على نحو �أف�ضل من الكلمات املجردة ،ولذا ف�إن
ا�ستخدام ال�صور والأ�شكال الب�رصية يعمل على تو�ضيح املفاهيم للمتعلمني ،وي�ساعد كذلك

على �سهولة �إدراك املعلومات واالحتفاظ بها يف الذاكرة طويلة املدى.
وقد بينّ

بع�ض املخت�صني فوائد الو�سائط املتعددة التعليمية بالن�سبة للمتعلم� ،إذ

ي�ستطيع �أن يتعلم وفقا ً لن�شاطه الذاتي ،وقدراته اخلا�صة ،و�أن يتحكم يف املحتوى التعليمي،

ويف مقدار املعلومات التي يتلقاها ،ويكون ن�شطا ً يف �أثناء التفاعل مع املحتوى ،وتقدم �إليه
التغذية الراجعة الفورية ،ويكون التقومي مو�ضوعيا ً من خالل االختبارات ،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 ت�ؤدى �إىل جودة
العملية التعليمية (احللفاوى 2006 ،؛ عتمان.)2005 ،

وقد �أ�شارت نتائج عديد من الدرا�سات �إىل وجود �آثار �إيجابية ذات داللة �إح�صائية يف حت�صيل

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

�أكدت درا�سة �سحلول ( )2011على �أن الربجميات التعليمية القائمة على الر�سوم املتحركة
تنمي مهارات طلبة ال�صف الرابع الأ�سا�سي يف اللغة الإجنليزية املتعلقة بالقراءة والكتابة،

تفوقت على الطريقة التقليدية يف �إك�ساب الطلبة تلك املهارات ،و�أ�شارت
و�أن تلك الربجميات
ّ
�إىل قوة ت�أثري عنا�رص الربجمية التعليمية على حتقيق الرتابط بني اجلانبني املعريف واملهاري

ملهارات القراءة والكتابة لدى الطلبة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وهدفت درا�سة ميلوفانوفيت�ش و�آخرين )(Milovanovic Takac & Milajic, 2011

كلية الهند�سة املعمارية ال�سنة الأوىل يف جامعة االحتاد ببلغراد ،وتكونت عينة الدرا�سة
من جمموعتني �ضابطة وجتريبية بواقع ( )25طالبا ً يف كل جمموعة ،ومت تدري�س املجموعة

امل�صممة من خالل برنامج Macromedia flash
التجريبية با�ستخدام الو�سائط املتعددة،
ّ
لعر�ض الن�صو�ص وال�صور ،والر�سوم املتحركة ،والر�سوم التو�ضيحية� ،أما املجموعة ال�ضابطة
فدر�ست باملحا�رضة التقليدية ،وبعد اختبار املجموعتني ،بينت النتائج تفوق طالب املجموعة

التجريبية الذين در�سوا با�ستخدام الو�سائط املتعددة ،على طالب املجموعة ال�ضابطة الذين
در�سوا باملحا�رضة التقليدية يف مو�ضوعات الريا�ضيات املعرفية واملهارية.

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

للتعرف �إىل �أثر الو�سائط املتعددة يف تنمية مهارات الطلبة الواردة يف م�ساق مبادئ الكهرباء
واملغناطي�سية� ،إذ قاموا بتق�سيم امل�ساق �إىل وحدات درا�سية ،و�إعداد مقدمة لكل وحدة بحيث

تت�ضمن تفاعل الطلبة مع عنا�رص الو�سائط املتعددة ،يف �أثناء تقدميها ،وقد مت عر�ض كل
مقدمة ملدة ( )20دقيقة قبل البدء بال�رشح الفعلي ملحتوى كل وحدة ،و�أظهرت النتائج زيادة

ملحوظة يف مهارات الطلبة يف جمال الكهرباء واملغناطي�سية ،و�أن هناك حت�سنا ً كبريا ً يف
اجتاهاتهم نحو ا�ستخدام الو�سائط املتعددة يف التدري�س.

وتق�صت درا�سة العربيد (� )2010أثر برنامج بالو�سائط املتعددة يف تنمية مفاهيم امل�س�ألة

الفيزيائية ،ومهارات حل الأ�سئلة لدى طالب ال�صف احلادي ع�رش علمي بغزة ،وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )35طالبا ً من طالب مدر�سة دار الأرقم ،مت تق�سيمهم �إىل جمموعة جتريبية

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

در�ست بالطريقة العادية ،وا�ستخدم الباحث اختبار مهارات حل امل�س�ألة واملفاهيم الفيزيائية,
و�أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني درجات طالب املجموعتني ل�صالح
املجموعة التجريبية تعزى ال�ستخدام الو�سائط املتعددة.

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

التفكري الب�رصي يف كتاب الرتبية الإ�سالمية لل�صف الثامن الأ�سا�سي الفل�سطيني ,فقد طبق
برنامج الو�سائط املتعددة على عينة مكونة من ( )78طالباً ,مت تق�سيمهم �إىل جمموعتني

(جتريبية و�ضابطة) ,وا�ستخدم الباحث اختبار مهارات التفكري الب�رصي ،وقد ك�شفت النتائج
عن وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني حت�صيل املجموعة التجريبية وال�ضابطة يف تنمية
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مهارات التفكري الب�رصي ل�صالح املجموعة التجريبية تعزى �إىل الربنامج امل�ستخدم ،و�أن
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الربنامج يحقق فعالية عالية ح�سب ن�سبة الك�سب املعدلة لبالك.

تعرف فعالية ا�سرتاتيجية قائمة
وهدفت درا�سة واجن و�شيو )� (Wang & Shiu, 2009إىل
ّ

على الو�سائط املتعددة واملحاكاة التفاعلية يف تدري�س الر�سوم املتحركة و�أداء الأدوار ،وت�ضمنت
اال�سرتاتيجية مقدمة عامة عن مو�ضوع التعلم ،والأدوار املوكلة للطلبة ،والإجراءات العملية

لتنفيذ �أداء الأدوار ،والتغيري املتوقع يف اجتاهات الطلبة نحو الو�سائط املتعددة واملحاكاة
التفاعلية ،وطبقت اال�سرتاتيجية على عينة مكونة من ( )36طالبا ً
م�سجال ً يف م�ساق
ّ

ت�صميم الر�سوم املتحركة ،وك�شفت النتائج �أن الو�سائط املتعددة واملحاكاة التفاعلية لها

فعالية وا�ضحة يف حت�سني حت�صيل الطلبة ،وحت�سني اجتاهاتهم وزيادة دافعتيهم نحو التعلم.

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

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

تطبيق �أدوات الدرا�سة قبلياً ،مت ا�ستخدام برجمية الو�سائط املتعددة لتنمية مهارات مقاومة
فريو�سات الإنرتنت لدى عينة الدرا�سة ،وك�شفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني

متو�سطي درجات املخت�صني يف كل من االختبار القبلي والبعدي وبطاقة مالحظة املهارات
ّ
العملية ملقاومة الفريو�سات ،ل�صالح التطبيق البعدي تعزى �إىل برجمية الو�سائط املتعددة.
و�أجرى الب�سيوين وال�رشقاوي ( )2008درا�سة للتعرف �إىل فاعلية الو�سائط الفائقة يف تنمية

مهارات العرو�ض التقدميية لدى طالب كليات الرتبية واجتاهاتهم نحوها ,وقام الباحثان ببناء
برنامج الو�سائط الفائقة وطبقاه على عينة مكونة من ( )33طالبا ً وطالبة من كلية الرتبية

بجامعة املن�صورة ،وا�ستخدما اختبارا ً حت�صيليا ً وبطاقة مالحظة ومقيا�س اجتاه ،وقد ك�شفت
النتائج عن وجود فروق دالة �إح�صائيا ً بني متو�سطي درجات عينة الدرا�سة يف التطبيقني
القبلي والبعدي لالختبار التح�صيلي ،وبطاقة املالحظة واالجتاه ،ل�صالح التطبيق البعدي ،و�أن

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

للك�سب املعدل  -يف اجلانب املعريف واملهاري واالجتاه.

تعرف فاعلية برنامج تعليمي با�ستخدام
وهدفت درا�سة عبد القادر وحممد (� )2008إىل
ّ

الو�سائط املتعددة على جوانب التعلم يف الت�شكيل على املانيكان لطالب ق�سم املالب�س
والن�سيج بكلية االقت�صاد املنزيل بجامعة حلوان ,وتكونت عينة الدرا�سة من ( )30طالباً،
مت توزيعهم على جمموعتني؛ �ضابطة در�ست بالطريقة العادية ،وجتريبية در�ست با�ستخدام

الربنامج التعليمي ،وطبق الباحثان اختبارا ً حت�صيليا ً معرفيا ً وبطاقة مالحظة ,وك�شفت

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
النتائج عن وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني درجات املجموعتني يف االختبارين املعريف

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

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

�أثره يف تنمية مهارة التمديدات الكهربائية املنزلية من كتاب التكنولوجيا لطالبات ال�صف
التا�سع الأ�سا�سي يف مدار�س غزة ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )56طالبة ،وزعت �إىل جمموعتني
(�ضابطة وجتريبية) ،وبعد تطبيق الربنامج واالختبار التح�صيلي وبطاقة املالحظة ،تبني وجود

فروق دالة �إح�صائية بني متو�سطات درجات الطالبات يف املجموعة ال�ضابطة والتجريبية

يف االختبار املعريف واملهاري ل�صالح املجموعة التجريبية ,كما �أظهرت النتائج فاعلية عالية
للربنامج ح�سب معادلة بالك للك�سب املعدل.

و�أجرى ر�ضوان ( )2008درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن �أثر برنامج متعدد الو�سائط يف

تنمية مهارات ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات والتح�صيل واالجتاه لدى هيئة التدري�س بكلية

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

اختبارا ً حت�صيلياً ،وبطاقة مالحظة ،وبطاقة تقييم املنتج ،ومقيا�س اجتاه ،وبعد تطبيق الربنامج
على عينة مكونة من ( )20ع�ضوا ً من �أع�ضاء هيئة تدري�س؛ ك�شفت النتائج عن وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني التطبيقني القبلي والبعدي ل�صالح التطبيق البعدي على اجلوانب
املعرفية والأدائية واالجتاه ،وو�صول �أداء �أفراد العينة �إىل م�ستوى ( ،)%90و�أن الربنامج حقق

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

يالحظ من العر�ض ال�سابق �أن معظم الدرا�سات هدفت �إىل معرفة فعالية الو�سائط

املتعددة يف التح�صيل يف املواد الدرا�سية وامل�ستويات التعليمية املختلفة ،فمثال ً �أجريت

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

يف حني �أجريت درا�سة ميلوفانوفيت�ش و�آخرين (Milovanovic, Takac, & Milajic,
 ،)2011وعبد القادر وحممد ( ،)2008على طلبة امل�ستوي اجلامعي� ،أما درا�سة حممد (،)2009

فطبقت على خمت�صي تكنولوجيا التعليم ،و�أجريت درا�سة ر�ضوان ( )2008على �أع�ضاء
هيئة التدري�س بالكلية اجلامعية؛ وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سات كدرا�سة ميلوفانوفيت�ش و�آخرين

( ،)Milovanovic et al., 2011والب�سيوين وال�رشقاوي ( ،)2008وا�ستلزر و�آخرين (Stelzer et
) ،al., 2010واجن و�شيو )� ،(Wang & Shiu, 2009إىل �أن 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

املجلد  13العدد  4دي�سمرب 2012

على املنهج الو�صفي واملنهج التجريبي ،ويف ا�ستخدامها االختبار التح�صيلي وبطاقة
املالحظة ،وتختلف معها يف مو�ضوع الدرا�سة� ،إذ تناولت الدرا�سة احلالية تنمية املهارات

الإلكرتونية لدى طالب ال�صف ال�سابع ،كما تقدم منوذجا ً متكامال ً للت�صميم التعليمي

املرتبط بالو�سائط املتعددة الرقمية؛ وقد ا�ستفاد الباحثان من الدرا�سات ال�سابقة يف تنفيذ
�إجراءات الدرا�سة ،وبناء الأدوات ،وحتليل النتائج.

م�شكلة الدرا�سة

الحظ الباحثان من خالل مراجعة بع�ض امل�رشفني الرتبويني ،واملعلمني ,وطالب ال�صف ال�سابع

الأ�سا�سي ،بع�ض ال�صعوبات التي تواجه الطالب يف تعلم مو�ضوعات كتاب التكنولوجيا ،و�أن
منهاج التكنولوجيا املطبق يف املدار�س يُعد حمل �شكوى كثري من املعلمني والطالب ،وحتى

�أولياء الأمور ،وقد �أفاد معظمهم �أن وحدة الطاقة الواردة يف كتاب التكنولوجيا لل�صف
ال�سابع ،متثل لهم م�شكلة حقيقية ،كما �أ�شار املعلمون �إىل تد ِّن وا�ضح يف درجات الطالب

يف تلك الوحدة ،ويعتقد الباحثان �أن �صعوبة مو�ضوعات كتاب التكنولوجيا ،وتدين الدرجات

قد يعود �إىل طبيعة حمتوى املنهاج ،وتداخل مو�ضوعاته يف عدة جماالت يف �آن واحد� ،إذ �إنه

يتقاطع مع التطبيقات العلمية املختلفة ،واملهارات املهنية (وزارة الرتبية والتعليم،)2001 ،
وقد �أ�شارت درا�سة النجار و�إ�سليم (� )2008إىل �أن املعلمني يواجهون عوائق يف تطبيق منهاج
التكنولوجيا تعود �إىل حمتوى املنهاج بن�سبة ( ،)%62وقد يعود هذا التدين �إىل افتقار طرائق

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

�صعوبة يف تدري�س مو�ضوعات وحدة الطاقة الواردة يف كتاب التكنولوجيا لطالب ال�صف
ال�سابع ،الأمر الذي حدا بالباحثني �إىل بناء برنامج تعليمي قائم على ا�ستخدام الو�سائط
املتعددة الرقمية ،والوقوف على فعاليته يف تنمية املهارات االلكرتونية لدى طالب ال�صف

ال�سابع مبدار�س قطاع غزة.

�أهداف الدرا�سة

حتاول الدرا�سة حتقيق الأهداف الآتية:

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

تنمية املهارات االلكرتونية لدى طالب ال�صف ال�سابع.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
� .2إيجاد �صيغ غري تقليدية لتقدمي مو�ضوعات التكنولوجيا لطالب ال�صف ال�سابع
 .3توفري مادة تعليمية حمو�سبة با�ستخدام برجميات الو�سائط املتعددة الرقمية لتدري�س وحدة

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

�أ�سئلة الدرا�سة

حتاول الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

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

يف وحدة الطاقة من كتاب التكنولوجيا؟

 .2ما �صورة الربنامج املقرتح القائم على الو�سائط املتعددة الرقمية لتنمية املهارات االلكرتونية

لدى طالب ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي؟

 .3هل يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α≥0.05بني متو�سط درجات طالب
ال�صف ال�سابع يف التطبيق البعدي على اختبار التح�صيل املعريف تعزى �إىل طريقة التدري�س

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

 .4هل يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α≥0.05بني متو�سط درجات طالب
ال�صف ال�سابع يف التطبيق البعدي على بطاقة مالحظة املهارات الإلكرتونية يعزى �إىل طريقة

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

 .5هل ي�صل م�ستوى طالب ال�صف ال�سابع �إىل م�ستوى الإتقان ( )%90يف كل من التح�صيل

املعريف والأدائي املتعلق باملهارات الإلكرتونية؟

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

تنمية املهارات الإلكرتونية فعالية بن�سبة (ماك جوجيان ≥  )0.6يف اجلانبني املعريف والأدائي
لدى طالب ال�صف ال�سابع؟

�أهمية الدرا�سة

تتمثل �أهمية الدرا�سة فيما ي�أتي:

 .1تتناول الدرا�سة مو�ضوعا ً حيويا ً يتعلق با�ستخدام �أحد �أ�شكال التكنولوجيا احلديثة يف

التدري�س ،قد ت�سهم يف حتقيق �أهداف تعلم كتاب التكنولوجيا وحل �صعوباته.

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

التعليم.
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الأ�سا�سي.
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 .3قد ت�سهم الدرا�سة يف تذليل بع�ض �صعوبات تدري�س التكنولوجيا.
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 .4اال�سرت�شاد بالربنامج القائم على الو�سائط املتعددة الرقمية يف �إعداد وحدات درا�سية �أخرى
يف التكنولوجيا؛ مما ي�ساعد يف التو�سع يف ا�ستخدام الو�سائط املتعددة الرقمية يف مرحلة

التعليم الأ�سا�سي.

� .5إلقاء ال�ضوء على �أهمية تكنولوجيا التعليم و�إمكاناتها ،وكيفية اال�ستفادة منها يف �إعداد

الربجميات التعليمة متا�شيا ً مع امل�ستحدثات التكنولوجية احلا�صلة.

 .6قد تفيد يف لفت انتباه امل�ؤ�س�سات التعليمية �إىل �أهمية توظيف التكنولوجيا احلديثة يف

التدري�س ،وجعل التعلم متمركزا ً حول املتعلم.

حمددات الدرا�سة

اقت�رصت الدرا�سة على املحددات الآتية:

 عينة من طالب ال�صف ال�سابع يف مدار�س وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية مبحافظةغزة.

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

طالب ال�صف ال�سابع يف حمافظات غزة.

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

م�صطلحات الدرا�سة

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

باملهارات الإلكرتونية لدى طالب ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي ،وتقا�س من حيث الأداء املعريف
والأداء املهاري من خالل الأدوات املحددة يف الدرا�سة.

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

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

الو�سائط املتعددة الرقمية :منظومة تعليمية مت بنا�ؤها يف �ضوء مناذج ت�صميم التعليم،

تعر�ض املحتوى التعليمي من خالل دمج �أكرث من و�سيط تعليمي (ن�صو�ص مكتوبة ،و�صوتيات،
و�صور ،ومقاطع فال�ش ،ومقاطع حماكاة ،والتطبيقات التفاعلية) ،تعمل جميعها حتت حتكم

املتعلم من خالل احلا�سوب ،وت�سمح له بالتفاعل الوظيفي وفقا ً لقدراته ،من �أجل اكت�ساب

اجلوانب املعرفية والأدائية ،املتعلقة باملهارات الإلكرتونية الواردة يف وحدة الطاقة ،من كتاب
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التكنولوجيا لل�صف ال�سابع الأ�سا�سي.

لل�صف ال�سابع الأ�سا�سي ،وما يتعلق بها من جوانب معرفية و�أدائية ،وت�شمل مهارات جتميع
الدارة الكهربائية ،وتو�صيل البطاريات ،وتو�صيل املقاومات الكهربائية ،وقيا�س التيار واجلهد
الكهربائي.

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهج الدرا�سة

ا�ستخدم الباحثان منهج البحث التطويري  ،Developmental Researchوهو املنهج

املتبع يف تكنولوجيا التعليم والذي يتطلب تطبيقه ا�ستخدام مناذج الت�صميم التعليمي
(اجلزار ,)2010 ،وقد مت من خالل هذا املنهج تطبيق املنهج الو�صفي التحليلي يف مرحلة

الدرا�سة والتحليل ,وكذلك تطبيق املنهج التجريبي يف مرحلة اال�ستخدام للو�صول �إىل نتائج
الدرا�سة.

جمتمع الدرا�سة وعينتها

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

احلكومية ،وقد مت اختيار عينة ع�شوائية عنقودية ) (Cluster Sampleمكونة من ()36
طالبا ً من طالب ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي ,يف الف�صل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي

2011/2010م ،وقد مت تق�سيم العينة �إىل جمموعتني ,املجموعة ال�ضابطة ( )18طالباً ،وقد

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

الت�صميم النظامي لربنامج الو�سائط املتعددة الرقمية

مت ت�صميم برنامج الو�سائط املتعددة الرقمية وتطويره ،اعتمادا ً على منهج التطوير

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

منوذج اجلزار لت�صميم التعليم مب�ساعدة احلا�سوب (الكمبيوتر) متعدد الو�سائط (اجلزار،)2002 ،
وقد ا�ستخدم الباحثان هذا النموذج ،نظرا ً ملنا�سبته لطبيعة تطوير برامج تكنولوجيا التعليم

متعددة الو�سائط ،كما يجمع النموذج بني كثري من مزايا مناذج ت�صميم التعليم� ،إ�ضافة
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املهارات الإلكرتونية :جميع املهارات الإلكرتونية الواردة يف وحدة الطاقة من كتاب التكنولوجيا
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�إىل ا�ستناده �إىل �أ�س�س نظرية و�أخرى تطبيقية ،وقد مت تطبيقه يف �أكرث من درا�سة ،و�أثبت
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فاعليته يف ت�صميم الربامج القائمة على الو�سائط املتعددة ،منها درا�سة عبد القادر وحممد

( ،)2008ودرا�سة ر�ضوان ( ,)2008ودرا�سة حجازي ( ،)2005كما ي�شمل النموذج على خم�س
مراحل رئي�سة تطويرية ،حتتوي على العديد من العنا�رص الفرعية ،وقد متت �إجراءات الت�صميم

كالآتي:

�أوالً -مرحلة الدرا�سة والتحليل Analysis

�شملت مرحلة الدرا�سة والتحليل اخلطوات الفرعية الآتية:

حتديد خ�صائ�ص املتعلمني :مت ت�صميم برنامج الو�سائط املتعددة الرقمية لطالب ال�صف
ال�سابع الأ�سا�سي من املرحلة الأ�سا�سية بقطاع غزة ,وه�ؤالء الطالب لي�س لديهم خربة
�سابقة كافية مبو�ضوع املهارات الإلكرتونية ,ولكن لديهم مهارة ا�ستخدام احلا�سوب وبرجمياته

الب�سيطة ,ويتحول تفكري الطالب تدريجيا ً يف هذه املرحلة من الإدراك احل�سي �إىل الإدراك
املجرد ,وي�ستطيع ا�ستنتاج العالقات ،واحلكم على الأ�شياء ,وتزداد قدرته على فهم الأفكار.

حتديد احلاجات التعليمية :يوجد نق�ص لدى طالب ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف املهارات
الإلكرتونية الواردة يف وحدة الطاقة من كتاب التكنولوجيا ،مما يتطلب تنمية مهاراتهم

املعرفية والأدائية يف هذا اجلانب ،و�إك�سابهم جوانب اخلربة املتعلقة مبو�ضوع التعلم ,وقد مت
الت�أكد من ذلك من خالل مراجعة بع�ض امل�رشفني الرتبويني ،واملعلمني ,الذين �أكدوا ق�صور

الطرائق القائمة يف تدري�س وحدات ومو�ضوعات كتاب التكنولوجيا ،و�رضورة �إيجاد طرائق

جديدة تنا�سب مو�ضوعات التكنولوجيا ،كما مت مقابلة بع�ض الطالب ,ممن در�سوا وحدة الطاقة

يف ال�سابق ،وقد �أفاد �أغلبهم بوجود �صعوبات يف �أثناء تعلمهم هذه الوحدة.

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

مرحلة التعليم الأ�سا�سي مبحافظات غزة ,وقد مت اال�ستفادة منها يف �أثناء ا�ستخدام الربنامج
التعليمي متعدد الو�سائط الرقمية وتطبيقه ،حيث يتوافر يف املدر�سة التي مت ا�ستخدام

الربنامج من قبل طالبها ،خمترب حا�سوب (كمبيوتر) مبوا�صفات جيدة ,ت�سمح با�ستخدام
الربنامج ,ولكن واجه الباحثان بع�ض املحددات يف هذه املرحلة مثل انقطاع التيار الكهربائي،

وعدم �صالحية بع�ض �أجهزة احلا�سوب (الكمبيوتر) لال�ستخدام ,لذا مت توفري الربنامج للطالب

على ا�سطوانات مدجمة ( ،)CDو�إح�ضار ثالثة �أجهزة حا�سوب (كمبيوتر) حممولة �إىل املخترب

يف مرحلة اال�ستخدام لتقلي�ص تلك املحددات.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ثانياً -مرحلة الت�صميم ( Designت�صميم الربنامج)
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حتديد الهدف العام :متثل الهدف العام للربنامج متعدد الو�سائط الرقمية يف تنمية املهارات

الإلكرتونية الواردة يف وحدة الطاقة لدى طالب ال�صف التا�سع الأ�سا�سي ,ولتحقيق هذا
الهدف اتبع الباحثان اخلطوات النظامية االتية:

 حتليل املحتوى :مت حتليل املحتوى العلمي لوحدة الطاقة الواردة يف كتاب التكنولوجيالطالب ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي ،للوقوف على جوانب اخلربة املعرفية والأدائية ,ومت تق�سيم
الوحدة �إىل عدة فقرات ,بحيث ت�شمل كل فقرة فكرة واحدة ,ومن ثم حتديد الأفكار التي قد

تت�ضمن �أهدافا ً �سلوكية ،وبعد االنتهاء من التحليل مت عر�ضه على جمموعة من املخت�صني؛
للت�أكد من �صدق التحليل و�شموليته ,ويف �ضوء ذلك مت �إجراء بع�ض التعديالت الي�سرية ,كما

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

عدد مرات االتفاق
عدد مرات االتفاق  +عدد مرات عدم االتفاق

100 X

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

الإجراء من الدرا�سة ,وقد �أف�ضت عملية التحليل �إىل ا�ستخال�ص ( )33هدفا ً تعليميا ً �سلوكياً،
متثل اجلانب املعريف املتعلق باملهارات الإلكرتونية املت�ضمنة يف وحدة الطاقة.

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

�إلكرتونية من وحدة الطاقة يف كتاب التكنولوجيا املقرر على طالب ال�صف ال�سابع ،وفقا ً

للخطوات الآتية:

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

مهارة موزعة على �أربعة �أبعاد ،وقد مت التو�صل �إليها من خالل حتليل حمتوى وحدة الطاقة.

 �صدق قائمة املهارات :مت عر�ض قائمة املهارات الإلكرتونية يف �صورتها املبدئية ،واملكونةمن ( )18بنداً ،على ( )4معلمني وم�رشفني ملعلمي كتاب التكنولوجيا لل�صف ال�سابع؛ وذلك

للت�أكد من مدى متثيل تلك املهارات للمحتوى العلمي الوارد يف وحدة الطاقة ,وقد �أ�ضاف
بع�ضهم بنودا ً جديدة على قائمة املهارات ,وبعد مناق�شتهم مت �إجراء التعديالت يف �ضوء
�أرائهم.

 ال�صورة النهائية لقائمة املهارات :بعد االنتهاء من تنفيذ ما اقرتحه املحكمون من تعديالت،�أ�صبحت القائمة مكونة ب�شكلها النهائي من ( )20مهارة �إلكرتونية ،موزعة على �أربعة �أبعاد
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�شملت مرحلة الت�صميم اخلطوات الفرعية الآتية:

فاعلية برنامج قائم على الو�سائط املتعددة الرقمية
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رئي�سة هي :تو�صيل الدائرة الكهربائية ( )8مهارات ،وتو�صيل البطاريات ( )4مهارات ،وتو�صيل
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املقاومات الكهربائية ( )5مهارات ،وقيا�س التيار واجلهد الكهربائي ( )3مهارات.

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

املتعددة الرقمية ،وتنظيمها اعتمادا ً على طريقة التتابع الهرمي من �أعلى �إىل �أ�سفل ،و�صوال ً

�إىل املهارات الفرعية املمكنة ،وقد مت تق�سيم عنا�رص املحتوى �إىل �أربعة مديوالت تعليمية
كالآتي:

 املديول الأول :الدارة الكهربائية ،و�شمل (� )9أهداف. -املديول الثاين :البطاريات ،و�شمل (� )5أهداف.

 -املديول الثالث :املقاومة الكهربائية ،و�شمل (� )10أهداف.

 -املديول الرابع :التيار واجلهد الكهربائي ،و�شمل (� )9أهداف.

بناء االختبار حمكي املرجع :ا�ستخدم الباحثان اختبارا ً حت�صيليا ً وبطاقة مالحظة ك�أدوات

للدرا�سة ،وقد مت تناول هذه الأدوات الحقا ً بالتف�صيل يف اجلزء اخلا�ص ب�أدوات البحث.

اختيار خربات التعلم وعنا�رص الو�سائط واملواد التعليمية للربنامج :مت حتديد الأن�شطة

التعليمية التي ت�ساعد املتعلم باملرور باخلربة ،وقد ا�شتمل الربنامج الن�صو�ص املكتوبة,
وامل�ؤثرات ال�صوتية والتعليق ال�صوتي ,وال�صور والر�سوم والأ�شكال التو�ضيحية ،ومقاطع

الفال�ش ،وملفات الفيديو ،مقاطع املحاكاة.

ت�صميم الأحداث التعليمية وعنا�رص الو�سائط املتعددة :مت ت�صميمها من خالل اخلطوات

الآتية:

 ا�ستحواذ انتباه املتعلم وا�ستثارة دافعيته :يف هذه اخلطوة مت عر�ض مكونات كل مديولتعليمي من خالل املقدمة املنا�سبة ،وال�شا�شات التمهيدية ،والتقدمي العلمي الب�سيط,

واملثريات الفال�شية ،وال�صور والر�سوم التو�ضيحية ,واملواد املكتوبة وامل�سموعة واملرئية املرتبطة

باملو�ضوع.

 -تعريف املتعلم ب�أهداف التعلم :مت عر�ض الأهداف ال�سلوكية لكل مديول يف �شا�شة

البداية ,كما مت تزويد الطالب بكتيب دليل اال�ستخدام� ,شمل �أهداف الربنامج ,وتعليماته,
وخطوات ال�سري فيه ،وقد �صممت الأن�شطة التعليمة بحيث تكون موجهة نحو حتقيق

الأهداف.

 ا�ستدعاء التعلم ال�سابق :مت ربط خربات الطالب ال�سابقة قبل عر�ض املعلومات اجلديدة,من خالل عر�ض بع�ض املفاهيم الب�سيط املتعلقة باملهارات الإلكرتونية التي در�سها الطالب
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يف �سنوات �سابقة ,ومع التقدم يف التعلم اجلديد ت�صبح بع�ض العنا�رص التعليمية متطلبا ً

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

العمرية للطالب ،جلعل تلك البيئة �أكرث فاعلية ,وقد مت اال�ستناد على مبد�أ التتابع يف عر�ض

املعلومات على �شا�شات العر�ض ,وتق�سيم ال�شا�شة �إىل مناطق وظيفية ,كمناطق للعناوين
و�أخرى للمعلومات والتفاعل ,كما مت ا�ستخدام ال�صوت والتحكم بنرباته ،بالإ�ضافة �إىل عر�ض
ال�صور والأ�شكال التو�ضيحية ب�شكل يلفت انتباه الطالب ,وقد عر�ضت الأمثلة من خالل

مقاطع الفال�ش ,كما ت�ضمن الربنامج الر�سوم املتحركة ومقاطع حماكاة تتيح للطالب
تنفيذ املهارة افرتا�ضيا ً قبل تنفيذها يف الواقع.

 التغذية الراجعة :مت االعتماد على احلا�سوب (الكمبيوتر) يف تزويد املتعلم بالتغذية الراجعةالفورية التي يتيحها الربنامج بعد االنتهاء من التقدم لالختبارات ،وذلك بالت�صحيح الآيل لها،

والت�أكد من �إتقان الطالب ملحتويات املديول ما قبل االنتقال �إىل املديول الآتي.

 قيا�س الأداء والت�شخي�ص والعالج :مت تطبيق �أدوات الدرا�سة قبلياً ,كما احتوى كل مديولتعليمي على اختبار ذاتي� ،إ�ضافة �إىل االختبارات املوزعة داخل املحتوى ,والتطبيقات والأن�شطة

الأدائية.

ت�صميم �أ�ساليب الإبحار والتفاعل مع الربنامج :مت ت�صميم �أ�ساليب الإبحار والتفاعل مع
الربنامج ،بطريقة تتيح للطالب التقدم للأمام �أو الرجوع للخلف� ،أو االنتقال �إىل �أي عن�رص

تعليمي يف املديول ،كما مت توظيف �أ�ساليب التفاعل الب�رصي لتطبيق املهارات العملية من

خالل ملفات الفال�ش ،التي تبني خطوات تنفيذ تلك املهارات بال�صوت وال�صورة ,بالإ�ضافة �إىل
الر�سوم املتحركة ومقاطع املحاكاة ،وقد ا�ستخدم الربنامج �أكرث من �شا�شة مثل ال�شا�شات
التمهيدية ,و�شا�شات عر�ض املحتوى ,وتطبيق املهارة ,والتدريبات ,و�أتيحت احلرية للطالب يف

وفر الربنامج �أ�ساليب التوجيه املنا�سبة،
التبديل بني تلك ال�شا�شات بكل �سهولة وي�رس ،كما ّ
وتعزيزا ً فوريا ً منا�سباً.

ت�صميم �سيناريو الو�سائط املتعددة الرقمية :قام الباحثان بت�صميم �سيناريو الو�سائط
املتعدد الرقمية اخلا�صة بالربنامج التعليمي ،من خالل خطة �إجرائية مت و�ضعها لذلك ،حيث

مت ترتيب عنا�رص املحتوى واخلربات التعليمية ب�شكل وا�ضح ,وعر�ض الن�صو�ص املكتوبة ،وال�صور
والر�سوم والأ�شكال التو�ضيحية ،وامل�ؤثرات ال�صوتية ،ومقاطع الفال�ش ،وباقي العنا�رص بطريقة
متدرجة ،بحيث يتوافر الرتابط بني العنا�رص اللفظية وغري اللفظية� ،إ�ضافة �إىل وجود روابط
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421

فاعلية برنامج قائم على الو�سائط املتعددة الرقمية

422

د .ح�سن النجار� ،أ .عادل النحال

( )Linksبني �إطارات ال�سيناريو ذات العالقة ،وبني �شا�شات الربنامج ،ومكوناتها ،والتوافق
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بينها ،وتو�ضيح التتابع يف عر�ض الر�سالة التعليمية بعنا�رصها املختلفة ،ومت و�صف م�ؤثرات
ال�صوت وال�صورة والفال�ش امل�ستخدم ,و�آلية االنتقال بني ال�صفحات ,و�أزرار التحكم ,وت�صميم

ال�سيناريو بطريقة ت�ضمن حرية �إبحار الطالب وتنقله داخل ال�شا�شات ،وللت�أكد من �سالمة

و�صحة ال�سيناريو مت عر�ضه على بع�ض املخت�صني للت�أكد من مدى �صالحيته ،ومنا�سبته
للمهام التعليمية ,وقد مت �إجراء بع�ض التعديالت يف �ضوء مالحظاتهم.

ت�صميم �إ�سرتاتيجية تنفيذ التعلم بالربنامج وتفاعل املتعلم مع الربنامج :مت ت�صميم

�إ�سرتاتيجية تنفيذ التعلم بالربنامج املتعدد الو�سائط الرقمية اعتمادا ً على �أ�سلوب التعلم
الذاتي ،نظرا ً العتقاد الباحثني مبنا�سبة هذا الأ�سلوب لطبيعة الهدف من ت�صميم الربنامج.

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

قام الباحثان بت�أليف الربنامج و�إنتاج عنا�رص الو�سائط املتعددة للربنامج على النحو الآتي:

 برنامج الت�أليف  :Authorwareمت ت�صميم ج�سم الربنامج با�ستخدام برنامج Macromedia Authorware7.0نظرا ً لوجود جمموعة من الأيقونات وامللحقات التي
ت�ساعد يف �إدراج ال�صور والن�صو�ص ،ومقاطع الفيديو والفال�ش والر�سوم املتحركة واملحاكاة،
كما ميكن �إ�ضافة �أزرار حتكم ) (Navigationي�ستطيع الطالب من خاللها التنقل يف الربنامج

ب�سهولة ,وي�صنف هذا الربنامج حتت نظم الت�أليف املبينة على الأيقونات (Icon – Based
) Authoring systemsالتي متتاز بوجود عدد من الأيقونات ترمز �إىل وظائف معينة يتم

ترتيبها يف خط تدفق ) (Course flow lineيعرب عن م�سار الربنامج .وقام الباحثان بت�صميم
عنا�رص الو�سائط املتعددة الرقمية داخل الربنامج من خالل جمموعة من برامج الو�سائط

املتعددة كالتايل:

 الن�صو�ص املكتوبة :مت ا�ستخدام برنامج الكتابة ) (Microsoft wordيف كتابة العناوين،ووظائف �أزرار التفاعل ،وتو�ضيح �إر�شادات ون�صو�ص الربنامج ,و�إ�ضافة الن�صو�ص التو�ضيحية
على ال�صور والأ�شكال التو�ضيحية وبا�ستخدام برنامج ) ،(Photoshop 8لت�ساعد يف التعبري

عن الأفكار واملفاهيم املجردة ,وقد رُوعي �أثناء كتابة الن�صو�ص �أن تكون وا�ضحة املعنى,
ومقروءة ,مع جتنب الفقرات الطويلة ,ومراعاة التباين بني ال�شكل والأر�ضية.

 �إنتاج ال�صوت وامل�ؤثرات ال�صوتية :ومت ذلك من خالل الت�سجيل املبا�رش لل�صوت بوا�سطةبرنامج ( ،)Sound Recorderكما ا�ستخدم الباحثان امل�ؤثرات ال�صوتية اجلاهزة بعد معاجلتها

من خالل برنامج ال�صوت ) (Cool Editلتقدمي التعزيز للطالب �أثناء تفاعلهم مع حمتوى
الربنامج.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 �إنتاج ال�صور والر�سوم والأ�شكال التو�ضيحية :مت ا�ستخدام برنامج ),(Photoshop 8معاجلة ال�صور الثابتة والتحكم يف درجة تكبريها من خالل هذا الربنامج.

� -إنتاج مقاطع الفيديو :مت اال�ستعانة مبقاطع الفيديو الواقعية نظرا ً لقدرتها على �إعطاء

�صورة كلية حقيقة عن املهارات الإلكرتونية وخطوات تنفيذها ،وا�ستخدم برنامج (Windows

 )Movie Makerملعاجلة تلك املقاطع لي�سهل �إدراجها �ضمن �شا�شات الربامج ،مبا ينا�سب

املهارة االلكرتونية يف ال�شا�شة.

 �إنتاج الر�سوم املتحركة ومقاطع املحاكاة :ا�ستخدم الباحثان برنامج (Macromedia )Flash maxلت�صميم و�إنتاج جمموعة من الر�سوم املتحركة ومقاطع املحاكاة التي تعر�ض
التجارب الإلكرتونية يف الربنامج؛ وذلك لإتاحة الفر�صة للطالب لتنفيذ املهارات ،وحماكاة

الواقع الفعلي لها ،والتحكم مبتغريات عنا�رصها ،كما مت ت�صميم �أن�شطة �إلكرتونية ذات تغذية

راجعة فورية ،لتثبيت املهارات الإلكرتونية لدى الطالب ،وا�ستخدم مع برنامج (Macromedia
 )Flash maxبرنامج ت�سجيل ال�صوت ( ،)Sound Recordersوبرنامج معاجلة ال�صوت

).(Cool Edit

 تخزين عنا�رص الو�سائط املتعددة الرقمية :مت تخزين عنا�رص الو�سائط املتعددة ب�صيغهاالرقمية يف جملدات وملفات خا�صة ،م�صنفة باالمتدادات املنا�سبة ،كما قد مت توفري و�إتاحة

برنامج الو�سائط املتعددة الرقمية على قر�ص مرن ( )CDلي�سهل تداوله واحل�صول عليه.

رابعاً -مرحلة التقومي البنائي للربنامج :Evaluation

مت �إجراء التقومي البنائي للربنامج عن طريق اختيار ( )7من طالب ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي,

واالجتماع بهم و�إعالمهم ب�أن 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 �أثناء التفاعل مع الربنامج ومواده ,وقد مت االطالع على مالحظاتهم والأخذ

مبعظمها ,كما مت عر�ض الربنامج على ( )3خمت�صني يف تكنولوجيا التعليم ,و( )3من معلمي

مقرر التكنولوجيا لل�صف ال�سابع ,وقد مت الأخذ بتوجيهاتهم لتح�سني الربنامج التعليمي
متعدد الو�سائط الرقمية.

�أدوات الدرا�سة

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

االلكرتونية ،مت �إعداد اختبار حت�صيلي ،وبطاقة مالحظة على النحو الآتي:
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االختبار التح�صيلي املعريف� :أعد الباحثان اختبارا ً حت�صيليا ً ح�سب اخلطوات التالية:
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 حتديد الهدف من االختبار :هدف االختبار �إىل قيا�س م�ستوى حت�صيل الطالب للجوانباملعرفية املرتبطة باملهارات الإلكرتونية املت�ضمنة يف وحدة الطاقة يف كتاب التكنولوجيا

لل�صف ال�سابع الأ�سا�سي.

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

ك�أ�سا�س ال�شتقاق فقرات االختبار ،وقد تكون االختبار يف �صورته الأولية من ( )38فقرة من

نوع االختيار املتعدد ,وقد ا�ستخدم الباحثان هذا النوع من االختبارات ،نظرا ً ملا يتمتع به من
مو�ضوعية ,وو�ضوح يف فقراته ,وتوزيع الإجابات ع�شوائيا ً بني اخليارات (جامل.)1998 ،

 �صدق االختبار :مت عر�ض االختبار يف �صورته الأولية على ( )4خمت�صني يف تكنولوجياالتعليم ,و( )4معلمني يدر�سون كتاب التكنولوجيا يف املدار�س ،وقد مت تعديل فقرات االختبار

يف �ضوء مقرتحاتهم ومالحظاتهم ,و�أ�صبح مكونا ً من ( )33فقرة.

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

وحدة الطاقة �سابقاً ,ومت ح�ساب معامالت الثبات بطريقة التجزئة الن�صفية ,وبلغ معامل

وعد
االرتباط ( ،)0.73ومت ا�ستخدام طريقة �سبريمان لت�صحيح معامل الثبات ,فكان (،)0.84
ّ

الباحثان هذه الن�سبة مرتفعة ,وميكن االطمئنان لالختبار وا�ستخدامه ك�أداة قيا�س.

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

بح�ساب املتو�سط احل�سابي للإجابة ال�صحيحة �أو اخلط�أ وفقا ً للمعادلة الآتية (ال�رصاف،
:)2002

معامل ال�سهولة = عدد الإجابات ال�صحيحة ÷ (عدد الإجابات ال�صحيحة  +عدد اخلط�أ)

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

املقبول ،كما مت ح�ساب معامالت التمييز لالختبار ،ووجد �أنها ال تقل عن ( )0.2وال تزيد عن
( )0.8يف بنود االختبار.

 ال�صورة النهائية لالختبار :تكون االختبار يف �صورته النهائية من ( )33فقرة من نوعاالختيار من متعدد ,وقد مت تقدير الدرجات على �أ�سا�س درجة واحدة للإجابة ال�صحيحة,

ثم يكون جمموع درجات االختبار التح�صيلي ( )33درجة.
وال�شيء للإجابة اخلط�أ ,ومن َّ
بطاقة مالحظة املهارات االلكرتونية :مت �إعداد بطاقة مالحظة مكونة من ( )20بندا ً كالآتي:

 الهدف من بطاقة املالحظة :ا�ستخدم الباحثان بطاقة املالحظة كمقيا�س ثابت لتقومياملهارات الإلكرتونية لطالب ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي الواردة يف وحدة الطاقة من كتاب

التكنولوجيا.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 بناء بطاقة املالحظة :اعتمد الباحثان يف �صياغة بنود بطاقة املالحظة على قائمةبع�ض الدرا�سات التي ا�ستخدمت بطاقة املالحظة كمقيا�س ،مثل درا�سة عبد القادر وحممد
(  ،)2008ودرا�سة ر�ضوان ( ,)2008وقد تكونت البطاقة من ( )22بندا ً موزعة على �أربعة
�أبعاد رئي�سة ،وقد روعي �سهولة البنود وت�سل�سلها ,و�أن يت�ضمن كل بند �سلوكا ً واحدا ً ميكن

مالحظته.

� -صدق بطاقة املالحظة :مت عر�ض بطاقة املالحظة على ( )8خمت�صني بهدف التحقق من

�صدق حمتوى البطاقة ,ومدى منا�سبتها للتطبيق ,و�سالمة التقدير الكمي امل�ستخدم ,ويف
�ضوء �آراء املخت�صني مت �إ�ضافة بع�ض البنود وتعديل البع�ض الأخر.

 ثبات بطاقة املالحظة :مت تطبيق بطاقة املالحظة على عينة مكونة من ( )15طالبا ًمن طالب ال�صف ال�سابع ,فقد قام �أحد الباحثني ومعلم تكنولوجيا يف �إحدى املدار�س
مبالحظة مهارات الطالب ،ور�صد م�ستوياتهم ،ومت ح�ساب ثبات املالحظني ح�سب معادلة كوبر

(الها�شمي وعطية:)2011 :
ثبات التحليل =

عدد مرات االتفاق

عدد مرات االتفاق  +عدد مرات عدم االتفاق

100 X

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

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

يف �أداء كل مهارة يف بطاقة املالحظة ،عن طريق اقرتاح ثالثة م�ستويات لتقدير الدرجات هي
( ،)3,2,1ف�إذا قام الطالب ب�أداء املهارة يف �صورة مرتفعة (ت�أدية املهارة بدقة و�رسعة و�إتقان)

ي�ضع املالحظ �إ�شارة قي اخلانة الدالة على ذلك ،ويح�صل الطالب على ثالث درجات� ،أما �إذا
كان �أدا�ؤه متو�سطا ً (�أداء املهارة ولكن ببطء) ،ي�ضع املالحظ �إ�شارة قي اخلانة الدالة على ذلك،

ويح�صل الطالب على درجتني� ،أما �إذا �أدى املهارة بحركة ع�شوائية وغري دقيقة فيكون �أدا�ؤه
على املهارة �ضعيفاً ،وي�ضع املالحظ �إ�شارة قي اخلانة الدالة على ذلك ،ويح�صل الطالب على

درجة واحدة .وقد مت االعتماد على تلك امل�ستويات العتقاد الباحثني منا�سبة تلك التقديرات
لطبيعة املهارات االلكرتونية ،كما وافق ال�سادة املحكمون عليها.

 ال�صورة النهائية لبطاقة املالحظة :تكونت بطاقة املالحظة يف �صورتها النهائية من( )20مهارة ،موزعة على (� )4أبعاد رئي�سة هي :جتميع الدائرة الكهربائية ( )8مهارات ،وتو�صيل
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البطاريات ( )4مهارات ،وتو�صيل املقاومات الكهربائية ( )5مهارات ،وقيا�س التيار واجلهد
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الكهربائي ( )3مهارات.

خام�ساً -مرحلة اال�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

مت الت�أكد من تكاف�ؤ عينة الدرا�سة (ال�ضابطة والتجريبية) ,من خالل تطبيق اختبار

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

لعينتني م�ستقلتني ,واجلدول رقم ( )1يو�ضح نتائج التحليل.

اجلدول رقم ()1
نتائج اختبار (ت) الختبار داللة الفروق بني متو�سطات عينة الدرا�سة قبل
تطبيق برنامج الو�سائط املتعددة الرقمية املتعلق باملهارات الإلكرتونية
الدرجة املتو�سط االنحراف درجات
قيمة م�ستوى الداللة
الأداة
ت
املجموعة العظمى احل�سابي املعياري احلرية
االختبار املعريف
بطاقة املالحظة

التجريبية

33

7.66

5.04

ال�ضابطة

33

8.2

5.01

التجريبية

60

20.94

1.55

ال�ضابطة

60

20.72

1.22

34

0.36

غري دالة عند
()0.01

34

0.47

غري دالة عند
()0.01

يتبني من اجلدول رقم ( )1عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05≥αبني

متو�سط درجات املجموعتني� ,سواء �أكان يف االختبار التح�صيلي �أم يف بطاقة املالحظة ،مما

يدلل على تكاف�ؤ املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية يف اجلانبني املعريف والأدائي للمهارات
الإلكرتونية.

 -تطبيق الربنامج التعليمي (�إجراءات تطبيق الدرا�سة)

بعد الت�أكد من التجهيزات املنا�سبة لتطبيق برنامج الو�سائط املتعددة الرقمية ,مت االلتقاء

بطالب املجموعة التجريبية ،و�إخبارهم بخطوات ال�سري يف درا�سة الربنامج على النحو الآتي:
 يقر�أ الطالب الن�صو�ص املكتوبة ب�أ�سلوب التعلم الذاتي عن املهارات الإلكرتونية. -ي�شاهد ال�صور والر�سوم والأ�شكال التو�ضيحية للمهارات الإلكرتونية.

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

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 ي�شاهد املقاطع الفال�شية التي تبني خطوات تنفيذ املهارات الإلكرتونية. -يقوم بتنفيذ املهارة ب�شكل فعلي على الواقع.

 يتقدم لالختبارات القبلية والذاتية والبعدية للمديوالت التعليمية. -يتلقى الإر�شاد والتوجيه من املعلم ح�سب رغبة املتعلم.

وقد مت تنفيذ اخلطوات ال�سابقة من خالل االلتقاء ب�أفراد املجموعة التجريبية ،وتو�ضيح

خطوات ال�سري يف درا�سة الربنامج عن طريق جهاز عر�ض البيانات  ،Digital Projectorحيث

يبد�أ الربنامج ب�شا�شة ترحيبية حتتوي على �صور جتذب انتباه املتعلم ،وتظهر كتيب اال�ستخدام،

ويطلب الربنامج من الطالب ت�صفحه ،ثم يطلب منهم االنتقال �إىل ال�شا�شة التالية ،والتي

تظهر عناوين املديوالت التعليمية وعبارات ترحيبية ،ويطلب الربنامج من الطالب ال�ضغط
على الزر التايل ليكتب ا�سمه ،مع �صوت خلفية ،وظهور جمموعة من ال�صور ذات العالقة

باملديوالت التعليمية ،ثم يتقدم الطالب لالختبار القبلي اخلا�ص باملديول الأول من خالل

ال�ضغط على الزر املنا�سب ،مع توفري الإر�شاد لكيفية اال�ستجابة لالختبار ،وبناء على الدرجة
التي يح�صل عليها الطالب يف االختبار ،يقوم الربنامج ب�إعطاء املتعلم تلميحا ً لالنتقال �إىل

حمتوى املديول الأول ،وامل�شتمل على جمموعة من التوجيهات والإر�شادات ،وعلى العنا�رص
التعليمية والو�سائط املتعددة ،والأن�شطة والتدريبات ،والتوجيه والإر�شاد ،حيث يتيح الربنامج

للطالب القراءة من طبيعة املهارة املراد اكت�سابها ودرا�ستها ،ويف الوقت نف�سه فقد ارتبطت
ن�صو�ص املديول بال�صور والر�سوم والأ�شكال التو�ضيحية للمهارة ،ثم ي�شاهد الطالب مقاطع
الفيديو الواقعية للمهارة ،وخطوات تنفيذها ،كما يتيح الربنامج للطالب بع�ض الر�سوم

املتحركة ومقاطع املحاكاة لعر�ض التجارب الإلكرتونية ،والتحكم مبتغريات عنا�رصها ،بعد
ذلك يطلب الربنامج من الطالب تنفيذ املهارة من خالل الأن�شطة الإلكرتونية التي تعزز

التعلم .ثم ينتقل الطالب �إىل املكان الواقعي  -غرفة م�صادر التعلم  -لتنفيذ املهارة واقعياً،
بعدها يتقدم لالختبار الذاتي يف نهاية املديول ،ويف �ضوء درجته يزود الطالب بالأن�شطة

واملواد الإثرائية �أو العالجية� ،أو ينتقل �إىل املديول الثاين ،وهكذا حتى االنتهاء من درا�سة كافة
املديوالت الأربعة ،ويف النهاية يتعر�ض املتعلم لالختبار البعدي النهائي ،كما يقوم املعلم

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

�أما املجموعة ال�ضابطة فقد در�ست املهارات الإلكرتونية بالطريقة العادية من قبل �أحد

الباحثني ,حيث ا�ستند يف تدري�سه على ال�رشح ال�سبوري ،والعرو�ض العملية ،ومن ثم تنفيذ الطالب
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 -ينفذ �أداء املهارة افرتا�ضيا ً من خالل الأن�شطة الإلكرتونية التي تعزز التعلم.
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للمهارات عملياً .وقد ا�ستمر تطبيق الربنامج �أربعة �أ�سابيع ،بواقع ح�صتني يف الأ�سبوع.
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 -التطبيق البعدي لأدوات البحث

بعد االنتهاء من فرتة التطبيق الفعلي لربنامج الو�سائط املتعددة الرقمية ,قام الباحثان

بتطبيق اختبار التح�صيل املعريف على املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ،كما مت تطبيق

بطاقة املالحظة على جمموعتي الدرا�سة (ال�ضابطة والتجريبية) ،من خالل مالحظة مهارات
الطالب من قبل �أحد الباحثني و�أحد معلمي التكنولوجيا ،عن طريق دخول كل طالب من �أفراد
العينة مبفرده �إىل غرفة م�صادر التعلم ،والطلب منه القيام ب�أداء املهارات الواردة يف بطاقة

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

املعاجلة الإح�صائية

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

املجموعة التجريبية وال�ضابطة ،ومعرفة داللة الفروق � -إن وجدت  -عند م�ستوى داللة

( ،)≥α0.05كما ا�ستخدم اختبار ) (zملقارنة �أداء طالب املجموعة التجريبية يف اجلانبني املعريف

والأدائي ،وم�ستوى الإتقان ( ،)%90وحل�ساب فاعلية برنامج الو�سائط املتعددة الرقمية يف تنمية
اجلانبني املعريف والأدائي للمهارات الإلكرتونية ا�ستخدم الباحثان معادلة ماك جوجيان.

عر�ض النتائج ومناق�شتها

النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول

ن�ص ال�س�ؤال الأول على« :ما املهارات الإلكرتونية الواجب تنميتها لدى طالب ال�صف

ال�سابع الأ�سا�سي ،واملت�ضمنة يف وحدة الطاقة من كتاب تكنولوجيا؟»

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

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

على (� )4أبعاد هي :جتميع الدائرة الكهربائية ( )8مهارات ،وتو�صيل البطاريات ( )4مهارات،
وتو�صيل املقاومات الكهربائية ( )5مهارات ،وقيا�س التيار واجلهد الكهربائي ( )3مهارات ،وقد مت

تناول ذلك بالتف�صيل يف مرحلة الت�صميم وفق النموذج امل�ستخدم يف الدرا�سة.

النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين

ن�ص ال�س�ؤال الثاين على« :ما �صورة الربنامج املقرتح القائم على الو�سائط املتعددة الرقمية

لتنمية املهارات االلكرتونية لدى طالب ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي؟»

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
متت الإجابة عن هذا ال�س�ؤال من خالل تطبيق منوذج ت�صميم التعليم مب�ساعدة احلا�سوب

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

اال�ستخدام ،وقد مت تناول هذه املراحل بالتف�صيل يف خطوة الت�صميم النظامي برنامج
الو�سائط املتعددة الرقمية.

النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث

ن�ص ال�س�ؤال الثالث على�أنه« :هل يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ()0.05≥α

بني متو�سط درجات طالب ال�صف ال�سابع يف التطبيق البعدي على اختبار التح�صيل املعريف

تعزى �إىل طريقة التدري�س (التدري�س با�ستخدام الو�سائط املتعددة الرقمية  -طريقة التدري�س

العادية)؟»

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

اجلدول رقم (.)2

اجلدول رقم ()2
متو�سطي عينة الدرا�سة يف
نتائج اختبار (ت) الختبار داللة الفروق بني
ِّ
التطبيق البعدي الختبار التح�صيل املتعلق باملهارات الإلكرتونية
م�ستوى
قيمة
درجات
الدرجة املتو�سط االنحراف
البيان
الداللة
ت
احلرية
املعياري
العظمى احل�سابي
املجموعة
1.14
31.38
33
التجريبية
دالة عند
6.63
34
()0.01
2.83
26.61
33
ال�ضابطة
يتبني من اجلدول رقم ( )2وجود فرق ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.01بني

متو�سطي درجات طالب ال�صف ال�سابع يف التطبيق البعدي الختبار التح�صيل املعريف؛ يعزى

�إىل طريقة التدري�س ،ول�صالح ا�ستخدام الو�سائط املتعددة الرقمية� ،إذ بلغ متو�سط درجات

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

تفوق الطالب الذين در�سوا املهارات الإلكرتونية با�ستخدام الو�سائط املتعددة الرقمية ،على
نظرائهم الذين در�سوا بالطريقة العادية .ويعزو الباحثان هذا التفوق �إىل طبيعة الربنامج
أ�سا�سي يف عملية تعلم الطالب �إليه ،وقد
القائم على الو�سائط املتعددة الرقمية ،و�إ�سناد دور ٍ �
ٍّ

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

الطالب على االحتفاظ باملعرفة ،كما وفرَّ الربنامج بيئة تعليمية ن�شطة وغنية بالو�سائط
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(الكمبيوتر) متعدد الو�سائط (اجلزار ،)2002 ،واملكون من خم�س خطوات رئي�سة هي :مرحلة
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املتعددة ،وعر�ض كائنات التعلم ب�شكل منظم ومت�سل�سل ،وت�ضمن �أ�شكاال ً متنوعة من
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العر�ض� ،أدت �إىل �إثارة اهتمام الطالب ،وخلق الدافع لديهم للدرا�سة ،فمثال ً مت عر�ض املحتوى

من ن�صو�ص مكتوبة ،و�صور ور�سوم و�أ�شكال تو�ضيحية ،ومقاطع فيديو حماكاة ،وم�ؤثرات

�صوتية ،وتدريبات و�أن�شطة موزعة ،ب�شكل من�سق ومتزامن ،الأمر الذي �أدى �إىل جذب انتباه
الطالب ،و�أتاح لهم فر�صا ً �أكرب للتعلم من خالل �أكرث من حا�سة يف وقت واحد ،وقد �أ�شار ماير

و�آخرون (� )Mayer, Fennell, Farmer, & Campbell, 2004إىل �أن �أداء الطالب يتح�سن
عندما يتم التن�سيق بني عنا�رص الو�سائط املتعددة ب�شكل �أف�ضل مما لو عر�ضت تلك العنا�رص

ب�شكل منفرد .كما ا�شتمل الربنامج على االختبارات القبلية والبعدية ،والتغذية الراجعة
الفورية للتدريبات والأن�شطة ،مما �أ�سهم يف التنظيم الذاتي ملعلومات ومعارف الطالب يف

املجموعة التجريبية ،ب�شكل �سهل �إدراك املعلومات واالحتفاظ بها يف الذاكرة طويلة املدى.

وتتفق النتيجة ال�سابقة مع ما تو�صلت �إليه بع�ض الدرا�سات ،كدرا�سة ميلوفانوفيت�ش

و�آخرين ( ،)Milovanovic et al, 2011و�سحلول ( ،)2011والعربيد ( ،)2010وم�شتهى
( ،)2010وم�صطفى ( ،)2009وواجن و�شيو ) ،(Wang & Shiu, 2009ور�ضوان ( ،)2008و�شاهني
( ،)2008فقد �أظهرت فروقا ً دالة �إح�صائيا ً يف حت�صيل الطلبة تعزى �إىل ا�ستخدام الو�سائط
املتعددة ،و�أن الطلبة الذين در�سوا با�ستخدام الو�سائط املتعددة تفوقوا على زمالئهم الذين

در�سوا با�ستخدام الطرائق العادية يف تعلم املو�ضوعات املختلفة مثل الريا�ضيات ،والفيزياء،
وت�صميم الر�سوم املتحركة.

النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع

ن�ص ال�س�ؤال الرابع على« :هل يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ()0.05≥α

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

الإلكرتونية تعزى �إىل طريقة التدري�س (التدري�س با�ستخدام الو�سائط املتعددة الرقمية -
طريقة التدري�س العادية)؟»

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

اجلدول رقم (.)3

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
اجلدول رقم ()3
نتائج اختبار (ت) الختبار داللة الفرق بني متو�سط عينة الدرا�سة يف
التطبيق البعدي على بطاقة مالحظة املهارات الإلكرتونية

جتميع الدائرة الكهربائية
تو�صيل البطاريات
تو�صيل املقاومات
الكهربائية
قيا�س التيار واجلهد
الكهربائي
املجموع

قيمة
ت

م�ستوى
الداللة

34

5.74

دالة عند
()0.01

التجريبية

24

22.88

1.07

ال�ضابطة

24

19.16

2.52

34

4.42

دالة عند
()0.01

التجريبية

12

10.83

1.15

ال�ضابطة

12

9.11

1.18

34

4.45

دالة عند
()0.01

التجريبية

15

12.83

1.79

ال�ضابطة

15

10.33

1.57

34

2.26

دالة عند
()0.05

التجريبية

9

8.22

1.06

ال�ضابطة

9

7.38

1.14

34

7.66

دالة عند
()0.01

التجريبية

60

54.77

2.23

ال�ضابطة

60

46.00

4.31

ي�شري اجلدول رقم (� )3إىل وجود فرق ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( ،)0.01وم�ستوى

داللة ( )0.05بني متو�سط درجات طالب ال�صف ال�سابع يف التطبيق البعدي على الدرجة
الكلية لبطاقة مالحظة املهارات الإلكرتونية ،وعلى كل بعد من �أبعاد البطاقة ،تعزى �إىل

طريقة التدري�س (التدري�س بالو�سائط املتعددة  -الطريقة العادية) ،ول�صالح الو�سائط
املتعددة الرقمية ،حيث بلغ املتو�سط العام لدرجات املجموعة التجريبية ( ،)54.77مقابل

املتو�سط ( ،)46.00لطالب املجموعة ال�ضابطة ،مما يدل على �أن ا�ستخدام الو�سائط املتعددة
الرقمية تفوقت على الطريقة العادية ،يف تنمية اجلوانب الأدائية لدى طالب ال�صف ال�سابع.

ويعزو الباحثان هذا التفوق �إىل �أهمية الو�سائط املتعددة الرقمية املت�ضمنة يف الربنامج مثل
ال�صور والر�سوم التو�ضيحية ،والن�صو�ص والأ�صوات؛ والر�سوم املتحركة ،حيث ت�ساعد تلك
العنا�رص الطالب يف ت�أدية املهارة بطريقة مماثلة حلركة ال�صورة املر�سومة ،مما يقربها للواقع

( ،)Moghaddam, & Moballeghi, 2006كما �أن الر�سوم املتحركة عززت قدرة الطالب

على فهم خطوات تنفيذ املهارات االلكرتونية ،وهذا ما �أ�شار �إليه ماير ومورينو (Mayer

 )& Moreno, 2002يف �أن الر�سوم املتحركة من �أقوى الأدوات مل�صممي بيئة الو�سائط
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البعد

البيان

املجموعة

الدرجة
العظمى

املتو�سط االنحراف درجات
احل�سابي املعياري احلرية
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من خالل �أدوات حتكم تتيح للطالب �أن يتوقف ،وي�ستكمل ويذهب �إىل البداية �أو �إىل النهاية،
�أو التنقل للأمام وللخلف ،كما �أن التدريبات القائمة على حماكاة املواقف زادت من براعة

الطالب يف �أداء املهارة ،ومنحتهم الفر�صة للتدريب افرتا�ضيا ً على تنفيذ املهارة ،والتحكم

مبتغريات التجارب الإلكرتونية ،وح�ساب مقدار التغري قبل التنفيذ الواقعي لتلك التجارب ،كما
�أن �أن�شطة الربنامج وتدريباته املوزعة ،واملواد التعليمية ،الإثرائية منها والعالجية� ،ساعدت يف

تعمق �إملام الطالب باملهارات االلكرتونية و�إتقانهم لها.

وقد اتفقت النتيجة ال�سابقة مع درا�سة ميلوفانوفيت�ش و�آخرين (Milovanovic et

 ،)al, 2011والتي �أ�شارت �إىل وجود �أثر �إيجابي ال�ستخدام الو�سائط املتعددة على جوانب
املعرفة العملية والب�رصية للطالب ،ومع درا�سة ا�ستلزر و�آخرين ) (Stelzer et al, 2010التي
ك�شفت عن حت�سن ملحوظ يف مهارات الطلبة يف م�ساق مبادئ الكهرباء واملغناطي�سية،

نتيجة ال�ستخدام الو�سائط املتعددة ،ودرا�سة م�صطفى ( )2009التي �أظهرت فاعلية برجمية

و�سائط متعددة على تنمية مهارات مقاومة فريو�سات الإنرتنت لدى �أخ�صائي تكنولوجيا
التعليم ،ودرا�سة الب�سيوين وال�رشقاوي ( ،)2008التي �أ�شارت �إىل وجود �أثر �إيجابي ال�ستخدام

الو�سائط الفائقة يف تنمية مهارات العرو�ض التقدمية لدى الطالب ،ودرا�سة ر�ضوان (،)2008
التي عزت ارتفاع م�ستوى مهارات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف ت�صميم ،و�إنتاج مواقع الإنرتنت

التعليمية �إىل ا�ستخدام الو�سائط املتعددة.

النتائج املتعلقة بال�س�ؤال اخلام�س

ن�ص ال�س�ؤال اخلام�س على« :هل ي�صل م�ستوى طالب ال�صف ال�سابع �إىل م�ستوى الإتقان

( )%90يف كل من التح�صيل املعريف والأدائي املتعلق باملهارات الإلكرتونية؟»

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

يف اجلانبني املعريف والأدائي .ومت ا�ستخدام اختبار الفر�ضية حول الن�سبة املئوية الواحدة،
بح�ساب قيمة ) (zللمقارنة بني متو�سط الن�سبة املئوية واملقدار الثابت (�أبو زينة و�آخرون،
 ،)2006ثم مقارنتها بالقيمة احلرجة لـ ) (zعند م�ستوى داللة ( ،)0.05≥αوقد كانت النتائج

كما يف اجلدول رقم (.)4

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

* قيمة ) (zاحلرجة = ( )1.96عند م�ستوى داللة (.)0.05

يالحظ من اجلدول رقم ( )4عدم وجود فرق ذي داللة �إح�صائية بني متو�سط الن�سبة لدرجات

طالب املجموعة التجريبية يف اجلانبني املعريف والأدائي ،وم�ستوى الإتقان ( ،)%90فقد كانت
قيمة ) (zاملح�سوبة �أقل من القيمة اجلدولية؛ مما يدل على و�صول الطالب �إىل م�ستوى الإتقان
بفعل ا�ستخدام الو�سائط املتعددة الرقمية ،وما وفرته من و�سائط مثل ال�صوت وال�صورة

واحلركة ،وطريقة العر�ض املعتمدة ب�أ�سلوب التعلم الذاتي ،كما �أن مقاطع املحاكاة املتبوعة
بالتغذية الراجعة �أتاحت للطالب فر�صة للتدريب احلقيقي دون التعر�ض للإخطار ،ويعتقد

الباحثان �أن �إعالم الطالب مبا هو مطلوب منه يف بداية كل مديول تعليمي� ،أ�سهم يف و�صول

الطالب �إىل م�ستوى الإتقان يف اجلانبني املعريف الأدائي املتعلق باملهارات االلكرتونية.

وتتفق النتيجة ال�سابقة مع درا�سة ر�ضوان ( ،)2008التي �أ�شارت �إىل �أن ا�ستخدام الو�سائط

املتعددة �أدى �إىل و�صول مهارات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف �إنتاج مواقع الإنرتنت التعليمية �إىل
م�ستوى (.)%90

النتائج املتعلقة بال�س�ؤال ال�ساد�س

ن�ص ال�س�ؤال 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 ≥  )0.6يف

اجلانبني املعريف والأدائي لدى طالب ال�صف ال�سابع؟»

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

فعالية برنامج الو�سائط املتعددة الرقمية يف التح�صيل املعريف والأدائي ،وكانت النتائج كما
يف اجلدول رقم (.)5
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اجلدول رقم ()4
نتائج اختبار ) (zملقارنة �أداء طالب املجموعة التجريبية يف اجلانبني
املعريف والأدائي وم�ستوى الإتقان ( %90ن=)36
البيان
الداللة
قيمة Z
متو�سط الن�سبة
اجلانب
غري دالة عند ()0.05
0.10
0.95
املعريف
غري دالة عند ()0.05
0.20
0.91
الأدائي
غري دالة عند ()0.05
0.60
0.93
الدرجة الكلية
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اجلدول رقم ()5
متو�سط ن�سبة الفاعلية ملاك جوجيان للجانب املعريف والأدائي للمهارات الإلكرتونية
الأداة

متو�سط التطبيق متو�سط التطبيق الدرجة
البعدي ( )yالعظمى ()x-y( )p
القبلي ()x

()x- p

ن�سبة
الفاعلية

23.72
33.83

25.34
39.06

0.93
0.86

اختبار اجلانب املعريف
بطاقة املالحظة

7.66
20.94

31.38
54.77

33
60

يالحظ من اجلدول رقم (� )5أن الن�سبة املح�سوبة لفاعلية الربنامج املح�سوب �أكرب من

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

والأدائي ،املتعلق باملهارات الإلكرتونية ،وقد يعود ذلك �إىل ما متتع به الربنامج من خ�صائ�ص
تعليمية وتقنية ،جعلته يحقق فعالية عالية يف تنمية اجلانبني املعريف والأدائي املتعلق

باملهارات الإلكرتونية لدى عينة الدرا�سة التجريبية.

وت�أتي النتيجة ال�سابقة من�سجمة مع نتائج درا�سة م�شتهى ( ،)2010والب�سيوين وال�رشقاوي

( ،)2008ور�ضوان ( ،)2008التي �أظهرت فعالية عالية ال�ستخدام الو�سائط املتعددة يف تنمية

اجلوانب املعرفية والأدائية لدى عينات الدرا�سة.

ا�ستنتاجات الدرا�سة

يف �ضوء نتائج الدرا�سة احلالية ميكن التو�صل �إىل اال�ستنتاجات الآتية:

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

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

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

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

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

العام ,كمدخل لعالج بع�ض ال�صعوبات التي حتول دون حتقيق الأهداف لدى املتعلمني.

 .4هناك �رضورة ت�ستدعي االعتماد على مناذج ت�صميم التعليم عند بناء الربامج التعليمية
متعددة الو�سائط؛ لأنها الأقدر على حتديد احتياجات تلك املواقف ،وت�صميم ا�سرتاتيجياتها

وتنفيذها ،والتحقق من نتائجها يف �ضوء �أهدافها.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
التو�صيات

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

درا�سية خمتلفة.

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

و�أنظمة �إدارة التعلم ،والف�صول االفرتا�ضية ،واال�ستفادة من �إمكاناتها لتطوير طرائق التدري�س
القائمة يف امل�ؤ�س�سات التعليمية.

 .3اال�ستفادة من مناذج ت�صميم التعليم ال�ستحداث �صيغ جديدة لتقدمي املواد التعليمية

للمتعلمني.

 .4ت�شجيع املعلمني على �إنتاج وا�ستخدام الربامج التعليمية وفقا ً لنماذج التعليم متعددة

الو�سائط.

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

والأدائية واالجتاه لدى املتعلمني يف املواد الدرا�سية املختلفة.

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

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

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

ومعاجلتها.

املراجع

�أبو زينة ،فريد وال�شايب ،عبد احلافظ وعبابنه ،عماد والنعيمي ،حممد ( .)2006الإح�صاء يف
البحث العلمي .عمان :دار امل�سرية.

الب�سيوين ،حممد وال�رشقاوي ،جمال ( .)2008فاعلية برنامج الو�سائط الفائقة يف تنمية
مهارات العرو�ض التقدميية لدى طالب كليات الرتبية واجتاهاتهم نحوها .جملة تكنولوجيا
التعليم.66-3 ،)18(3 ،

جامل ،عبد الرحمن ( .)1998الكفايات التعليمية يف القيا�س والتقومي واكت�سابها بالتعلم الذاتي.
عمان :دار املناهج.

اجلزار ،عبد اللطيف ( .)2002فعالية ا�ستخدام التعليم مب�ساعدة احلا�سوب (الكمبيوتر) متعدد
الو�سائط يف اكت�ساب بع�ض م�ستويات تعلم املفاهيم العلمية وفق منوذج (فراير) لتقومي
املفاهيم .جملة كلية الرتبية ،جامعة الأزهر.83-37 ،)105( ،
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اجلزار ،عبد اللطيف ( .)2010اجتاهات بحثية يف معايري ت�صميم بيئة توظيف تقنية املعلومات
واالت�صاالت ) (ICTيف تكنولوجيا التعليم والتدريب .م�شاركة مقدمة �إىل الندوة الأوىل
يف تطبيقات تقنية املعلومات واالت�صال يف التعليم والتدريب 14-12 .ابريل ،جامعة
امللك �سعود.
حجازي ،طارق عبد املنعم ( .)2005ت�صميم برنامج تدريبي لتوظيف تكنولوجيا التعليم ملعلمات
مدار�س الف�صل الواحد .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة حلوان ،م�رص.

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

ر�ضوان ،يا�رس (� .)2008أثر برنامج متعدد الو�سائط يف تنمية مهارات ا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات والتح�صيل واالجتاه نحوها لدى هيئة التدري�س بكلية فل�سطني التقنية .ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة ،الربنامج امل�شرتك بني جامعة عني �شم�س وجامعة الأق�صى.
�سحلول� ،أحمد طلعت ( .)2011بناء برجمية تعليمية قائمة على الر�سوم املتحركة ملقرر
اللغة االجنليزية و�أثرها على �إك�ساب مهارات القراءة والكتابة لتالميذ مرحلة التعليم
الأ�سا�سي .جملة كلية الرتبية ،املن�صورة.529 -466 ،)75( ،

�شاهني� ،أالء ( .)2008فعالية برنامج بالو�سائط املتعددة قائم على منحى النظم يف تنمية مهارات
تو�صيل التمديدات الكهربائية لدى طالبات ال�صف التا�سع الأ�سا�سي .ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة.

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

عبد القادر� ،إميان وحممد ،رباب ( .)2008فاعلية برنامج تعليمي با�ستخدام الو�سائط املتعددة
«املالتي ميديا» على جوانب التعلم يف الت�شكيل علي املانيكان لطالب ق�سم املالب�س
والن�سيج كلية االقت�صاد املنزيل جامعة حلوان .امل�ؤمتر العلمي الثالث  -تطوير التعليم
النوعي يف م�رص والوطن العربي ملواجهة متطلبات �سوق العمل يف ع�رص العوملة «ر�ؤى
�إ�سرتاتيجية»( ،كلية الرتبية النوعية باملن�صورة� 10 – 9 ,أبريل .534-498 ,)1( ،)2008

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

العربيد ،حممد (� .)2010أثر برنامج بالو�سائط املتعددة يف تنمية املفاهيم ومهارة حل امل�س�ألة
الفيزيائية لدى طالب ال�صف احلادي ع�رش .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،اجلامعة
الإ�سالمية ،غزة.
عزمي ،نبيل جاد ( .)2001الت�صميم التعليمي متعدد الو�سائط .القاهرة :دار الهدي للن�رش
والتوزيع.
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