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ب والو التفاعلية املتعددة الوسائط ع قائمة ونية إلك منصة فاعلية
الضوئية ض العر زة أج استخدام ات ا م تنمية نت ن ع ي شار وال ر

بية ال لية ب التعليم تكنولوجيا شعبة   لطالب
مر محمد       السيد

ر جامعة بية ال لية ب س، التد وطر املنا زقسم ر   .                     ق
ي و لك يد   eg.edu.azhar@208.ElsaiedMarie  :ال

البحث ص   :م

ب الـتعلم ـ ع قائمـة ونيـة إلك منـصة بنـاء ـ إ ـا ا البحـث التفاعليـةـدف املتعـددة الوسـائط

الـــضوئية ض العـــر ـــزة أج اســـتخدام ات ـــا م إكـــساب ـــ نـــت ن ـــ ع ي ـــشار ال ـــب بالو ووالـــتعلم ر

ـر جامعـة بيـة ال ليـة ب التعلـيم تكنولوجيـا شـعبة طالب املنـصة،زلدى فاعليـة عـن والكـشف

ــا ى–الوســائطى(بنمط ــشار أج) ال اســتخدام ات ــا وم ف معــا تنميــة رــ الــضوئيةر ض العــر وــزة

ــــام ا للعــــام ي الثــــا ـــ ا الد للفــــصل يــــة التجر البحــــث عينــــة تــــم2020/ 2019رلـــدى كمــــا م،

قــــة بطر رة بالقــــا بيـــة ال ليــــة ب التعلـــيم تكنولوجيــــا شـــعبة طــــالب مـــن عينــــة مـــن العينــــة اختبـــار

ـا. عشوائية بنمط التعليميـة املنـصة فاعليـة ـا م أ مـن ـان لنتـائج البحث –الوسـائطى(وتوصل

ى ـــشار عينــــة) ال لــــدى الــــضوئية ض العــــر ــــزة أج واســـتخدام ــــشغيل ات ــــا وم ف معــــا تنميــــة وــــ ر ر

طــــالب ن بــــ ــــار امل داء مــــستو ــــ احــــصائة داللــــة ذات ق فــــر وجــــود مــــع يــــة، التجر يالبحــــث ى و

ــ و يـــة التجر املجموعـــة طــالب لـــصا ن ت ب التجـــر ن باســـتخدام(املجمــوعت ســـو يد نالـــذين ر

املتعــددةامل الوسـائط نمــط ـ ع القائمــة القبليــة)نـصة املتطلبـات تــوف ة بـضر البحــث ـ وأو ور،

بـالتنوع تمام مع عد، عن امعية ا ات املقر س لتد ونية لك التعليمية املنصات رالنتاج ر

املنــصات بتلــك التقــديم أنمــاط اســتخدام مــن،ــ ــ أك مجتمــع ــ ع ــا ا البحــث نتــائج عمــيم و

بمصر بية ال ليات ب خر الشعب   .ىطالب

املفتاحيــة لمــات العــرض:ال ــزة أج ك، ــشا ال ــب الو املتعــددة، الوســائط ونيــة، لك راملنــصات

ى   .الضو
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The effectiveness of an electronic platform based on interactive 
multimedia and participatory web via the Internet in imparting the 
skills of using light displays to students of the Education Technology 

Division of the Faculty of Education, Al-Azhar University  

Essayed Mohammed Mari Radwan 

Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Al-Azhar 
University. 

Email: ElsaiedMarie.208@azhar.edu.eg 

ABSTRACT: 

The aim of the current research is to build an electronic platform based on 
interactive multimedia learning and participatory web-based learning via the 
Internet in imparting the skills of using light projection devices to students of 
the Education Technology Division of the Faculty of Education at Al-Azhar 
University, and to reveal the effectiveness of the platform, in its two modes 
(media - participatory) in developing knowledge and skills of use Light 
displays devices in the experimental research sample for the second semester 
of the academic year 2019/2020, and the sample was also tested randomly 
from a sample of the Education Technology Division of the Faculty of 
Education in Cairo. The research reached results, the most important of 
which was the effectiveness of the educational platform, with its two modes 
(media - participatory) in developing the skills of using optical display 
devices in the experimental research sample, with differences in the level of 
skill performance between students of the two experimental groups in favor 
of students of the first experimental group (who study using the platform 
based on The style of multimedia), and the research recommended the 
necessity of providing the tribal requirements for the production of electronic 
educational platforms for teaching university courses remotely, with attention 
to diversity in the use of modes of application in these platforms, and the 
generalization of the results of the current research to a larger community of 
students of other people in the Faculties of Education in Egypt. 

Keywords: electronic platforms, multimedia, participatory web, projectors. 
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البحث  :مقدمة

التعلـــيم ــــ ـــ الرق التحـــو ونـــا-لعـــد و ثــــة ا مـــع امن بـــال حــــدث روالـــذى أبــــر-ر زأحـــد
ــ التعليميــة الــنظم ــ ع التحــديات مــن عــددا فــرض الــذي مــر ن، ــ الك العامليــة حــداث

َ
ى

ناء است بال العالم دو ـام،لجميع ا التعلـيم يـة ب ـ ـة جز ات ـ غ إحـداث تطلـب وقبـلرمما
ايــــــــضا ــــــــام ا عــــــــد و ــــــــام ا
ً

ا، ثما واســــــــ التكنولوجيــــــــة املــــــــستحدثات ــــــــ ع اعتمــــــــادا وذلــــــــك
ً ً
ر
محليـــــا ـــــة بو ال وســـــاط د ـــــش و ـــــذا ـــــا، ونا م ـــــل ب التعليميـــــة العمليـــــة خدمـــــة ـــــ ــــا انيا إلم
ً

وعامليــا
ً

التعلـــيم، بتكنولوجيـــا ايـــدا م تمامـــا ًا تـــصاالت،ً و املعلومـــات تكنولوجيـــا ـــدفوكـــذلك
ـ التغي حتميـة طياتـھ ـ حمـل الـذي مـر التعلـيم مخرجـات مستو فع و بو ال الواقع ر يتطو ري

التعلم أجل   .من

عـد" عـن التعلـيم مجـال ـو بيـة ال مجـال ـ ام إسـ ـ أك  Distance Education ولعـل
املجتمـ ف ظـر ا تقتـض عليميـة مـشكالت ل التعليمية املنصات و ظ من أعقبھ ووما ـر والتغ ع

مـــــن لنوعيــــة يــــة وتد عليميـــــة فــــرص يئــــة ـــــ ع عمــــل ــــو ف ع، الـــــسر والتكنولــــو رجتمــــا
امعـــة ا أو بــامل ذلـــك س مـــا ســـواء مختلفـــة ئـــة ب ـــ ن ســ لالدا ر التعلـــيم،ر توقيـــت ـــ نـــة مر ومـــع

ات املقـــــــر نـــــــواتج تحقيـــــــق ـــــــ إ تـــــــؤدى عليميـــــــة امج ـــــــ ب لاللتحـــــــاق م واحتياجـــــــا م متطلبـــــــا روفـــــــق
املحتلفةا قوميـة،لتعليمية مؤسـسات أو ـد واملعا امعـات ا مثـل عليميـة مؤسـسة عليھ شرف و

والتفاعليــــة عــــة املتا لتحقيــــق ن ســـــ بالدا لالتــــصال نظــــم ــــ ع باإلعتمــــاد عامليــــة نـــــة،"رأو أمانــــة
عد عن التعليم   ) (*).3،20( 2002مسئو

ال يات خمــسي ــ إ ترجــع جــذو لــھ عــد عــن الــتعلم أن غــم رو أصــبحر أنــھ إال ــا ا نقــر
نظــام عليــھ يطلــق أصــبح أنــھ ــ ح املــستقبل، ــ إ للعبــو مــة م وأداة اضــر ا للوقــت ــا م رمطلبـا

ً ً

ــــــ الرق التحــــــو إحــــــداث ــــــ ع ســــــاعد التكنولــــــو فــــــالتغي ن، والعــــــشر ــــــادي ا القــــــر لعلــــــيم ن
تمــام،ــسرعة ذلــك وتطلــب أساســيا، أمــرا ه واســتمرا التعلــيم مــن جعــل و

ً ً
املــستمرر ،بــالتعليم

داخـــل التعليميـــة ـــزة ج اســـتخدام ات ـــا م تنميـــة ـــ م ـــس أن يمكـــن عـــد عـــن الـــتعلم أن ركمـــا
ـصو ل امعيـة ا م اسـ د يتمـوا لـم الـذين الطـالب مـساعدة عـن فـضال س، املدا و امعة لا ر ر

ً

ا ف يرغبو ال امعية ا م ال مؤ   .نع

الــذى التعلـــيم تكنولوجيــا ى أخـــصا عــد ـــو ع ليـــة بال التعلــيم تكنولوجيـــا قــسم عمـــل
ة الف ــذه ــ ــ والتق ــ الرق التحــو عناصــر ــم أ أحــد ة،لإعــداده باختيــا الباحــث لــھ توجــھ رلــذا

البحث ذا ل ـشغيل،عينة ات ـا مل ـسابھ اك ـ ـا يمتلك ان يجـب ـ ال كفاياتـھ ـم أ مـن ألن رنظـرا
ً

البا جعـل ممــا الـضوئية، ض العـر ـزة أج لتنميــةوواسـتخدام ونيـة إلك منـصة بنـاء ــ يفكـر حـث
ذاتيـــا؛ ـــا ليتعلم م؛ علـــ ة املقـــر الـــضوئية ض العـــر ـــزة أج اســـتخدام ـــ الطـــالب ـــؤالء ات ــا م

ً
ر و ر

اصـــة ا فـــھ ظر حـــسب اســـتھ د مـــن الطالـــب يـــتمكن ـــ وح الـــتعلم،ر تقـــديم أنمـــاط لتعـــدد ونظـــرا
ً

نمـط مــن ــ أك نجـاح اســات الد مــن العديـد وإثبــات ي ــ،رالـذا وفــقاق املنــصة تقـدم أن الباحــث ح
ـــــب الو ـــــ ع قـــــائم ي والثـــــا التفاعليـــــة املتعـــــددة الوســـــائط ـــــ ع قـــــائم ما أحـــــد ن مختلفـــــ ن نمطـــــ

نت ن خــــالل مــــن ى ــــشار الوســــائط،ال فاعليــــة ــــ إ توصــــلت اســــات الد مــــن ــــ الكث أن رخاصــــة
التعلــيم ــ اســـة،املتعــددة د اســات الد ــذه رومـــن ــادي،( ر ال عبــد ـــ)  2013محمــد إ ــدفت ــ ال

والتحـــصيل ي الـــذا الـــتعلم ات ـــا م تنميـــة ـــ التفاعليـــة املتعـــددة الوســـائط فاعليـــة مـــدي رتحديـــد
اســـوب ا ـــ عداديــة املرحلـــة ن،لتالميــذ بـــ إحـــصائيا دالــة ق فـــر وجـــود عــن النتـــائج ًوأســفرت و
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ــــا وم التحــــصيل مــــن ــــل ــــ التقليديـــة قــــة الطر وطــــالب املتعــــددة الوســــائط مجموعــــة اترطـــالب
املتعددة الوسائط باستخدام ست د ال املجموعة لصا ي الذا   . رالتعلم

اســـة د م( رو الكـــر عبـــد خليفـــة الـــتعلم) 2011،ســـعد أثـــر ـــ ع التعـــرف ـــ إ ـــدفت ـــ ال
املتعـــــــددة الوســـــــائط أســـــــلوب باســـــــتخدام ي الـــــــذا التحـــــــصيل،الفــــــردي ـــــــ التعليميـــــــة قائـــــــب وا

شـــــعبة طــــــالب لـــــدي ــــــار بت ـــــ عمــــــانيوالتفك ــــــسلطنة بيـــــة ال ليــــــة ب الثانيـــــة بالفرقــــــة حيــــــاء
الـــتعلم باســـتخدام ســـت د ـــ ال ـــ و يـــة التجر املجموعـــة تفـــو عـــن اســـة الد نتـــائج روأســـفرت قر
سـت د ال املجموعة ع ار بت والتفك التحصيل املتعددة الوسائط باستخدام رالفردي ي

قائب ا   .باستخدام

اســـة د ،(رأمـــا ـــ فت ح) 2008أكــــرم ــــ مق برنـــامج فعاليــــة ـــ ع التعــــرف ـــ إ ـــدفت فقــــد
اسـتخدام نحـو تجـاه تنميـة و ـة الكمبيوتر مية ملحو التفاعلية املتعددة الوسائط باستخدام
طــــــالب بإكــــــساب يتعلــــــق فيمــــــا نــــــامج ال فعاليــــــة عــــــن اســــــة الد ــــــذه نتــــــائج وأســــــفرت اســـــوب را

الكمبيــو ف معـا و معلومـات لــبعض البحـث نــامجرمجموعـة ال ا يتـضم ـ ال نــامج،تر ال وفعاليـة
نحــــــو ايجابيــــــة ــــــات اتجا م إكــــــسا ــــــ وفعاليتــــــھ نــــــامج ال ا يتــــــضم ــــــ ال ات ــــــا امل م إكــــــسا رــــــ

  .الكمبيوتر

اســة د متعــدد) ( Okey &Jones ,2009رأمـا برنــامج أثــر ــ ع التعــرف ــ إ ــدفت فقــد
التعلـــــي ـــــ الكمبيـــــوتر اســــــتخدام ـــــ ع قـــــائم مــــــستو،مالوســـــائط ـــــادة عـــــن ـــــا نتائج أســــــفرت يو ز

ن املتعلم لدي   .التحصيل

ـــ ع تقـــدم ـــ ال التعليميـــة املنـــصات فاعليـــة ـــ إ توصـــلت اســـات الد مـــن ـــ الكث أن ركمـــا
اســات الد ـذه مـن التعليميـة،و والوسـائل زة بـاألج املرتبطــة ات ـا امل تنميـة ـ ى ـشار ال نـت رن ر

اسة محمد( رد ق أجرا )2006،زر وال النوعيـة بيـة ال ليـة ب ـ اسـب ا شـعبة طـالب ـ ع ا
إكــساب ــ ى ــشار ال ــب الو خـالل مــن ا بتقــديم قــام ــ ال التعليميـة املنــصة فاعليــة ــ إ توصـلت

الكمبيوتر بصيانة اصة ا ساسية ات ا امل البحث   .رعينة

اسة د ز،( رأما العز عبد الـصف) 2005حسن طـالب ـ ع ـا أجرا ـ عـداديال لو
تحــــصيل ــــادة ــــ يــــة العر باللغــــة نــــت ن ــــ ع ــــي إثرا ى ــــشار موقــــع فاعليــــة ــــ إ توصــــلت زفقــــد

العلمية يم املفا لبعض   .الطالب

اســـــــة د الـــــــرحمن،(روتوصـــــــلت عبـــــــد شـــــــعبة) 2012محمـــــــد طـــــــالب ـــــــ ع ـــــــا أجرا ـــــــ ال
ــ نــت ن ــ ع ى ــشار موقــع فاعليــة ــ إ النوعيــة بيــة ال ليــة ب اســب عينــةا الطــالب إكــساب

التعليمية الرسوم إنتاج ات ا م   .رالبحث

اســـــــة د ـــــــف،( روتوصــــــلت جو ـــــــ ) 2012زلينـــــــدا ع ـــــــ علي برنـــــــامج س تـــــــد فاعليــــــة ـــــــ رإ
لطـــالب ــشرات ا لوحــدة ـــ ا د مقــر س بتــد خـــاص ى ــشار ــب و منـــصة خــالل مــن نــت رن رر

أيوا بجامعــة ـ كي ب ليــة ــ العلــوم امل،قـسم اشــتملت انجــازوقــد ملفــات ــ ع ) Portfolios(نـصة
م أدا تقييم ا خالل من التعلم ع ن املتعلم ة قد ادة ا ع رنتج   .ز
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اســــة د ن،(رأمــــا ميلبــــو ي رــــو اســــتخدام) 2009ر فاعليــــة ــــ ع التعــــرف ــــ إ ــــدفت ــــ ال
بإحـــداث ـــسمح علـــم ئـــة ب خلـــق خـــالل مـــن العلـــوم علـــيم إلثـــراء علـــم كـــأداة ى ـــشار ال نـــت ن

ـشطةالت وال املثمـرة لــدي،فـاعالت ـصية ال ة ـ ا وإثـراء بحثيـة ـشطة بأ س الـد قاعـة روإمـداد
ذلك نت ن منصة استخدام فاعلية إ توصلت فقد   . املتعلم

عـد عـن الـتعلم اسـتخدام ـ التوسـع نحـو ايـدا م تمامـا ا نـاك أن سـبق ممـا يت
ً ً

املتعد الوسائط باستخدام سواء مـنالتعليم أو الذاتيـة اسة الد ع عتمد ال التفاعلية ردة
التعليميــة العمليــة لــصا وتوظيفــھ نــت ن ــ ع ى ــشار ال ــب والو اســات،خــالل الد ــت أثب ركمــا

س والتــــد والتعلـــــيم الــــتعلم ــــ ن النمطــــ كــــال فاعليــــة اســـــة،رالــــسابقة الد فكــــرة انــــت نــــا رومــــن
الد مـــن ا ســابق عـــن تفـــردت ـــ وال اليــة نمطـــىرا فاعليـــة ـــ ع الوقـــوف ــ إ ـــدف ـــا و ب اســـات

ــشغيل ات ـا م إكـساب ـ نـت ن ـ ع ي ـشار ال ـب بالو و التفاعليـة املتعـددة بالوسـائط رالـتعلم
ا ا البحث لعينة الضوئية ض العر زة أج   .وواستخدام

لة باملش   :حساس

خالل من ا ا البحث لة بمش الشعو   :ربدأ

بتــ الباحــث بيــةقيــام ال ليــة ب ا واســتخدام ا ــشغيل العــرض ــزة أج مقــر س رد ر
رة نبالقا جـانب ـ إ ينقـسم الـذي ليـة بال التعلـيم تكنولوجيـا شـعبة الثانيـة الفرقـة لطالب

ما ختبـــــار،ينظـــــر: أحـــــد ـــــ الطـــــالب نجـــــاح متوســـــط أن الباحـــــث جـــــد و ـــــ عم خـــــر وو
متواصلة سنوات ثالث مدار ع يصل2018/2019-2017/2018/  2017-2016يالنظر

ـ ـ% 79إ إ تــصل ـ العم انــب ا ـ النجــاح ـسبة ــو ت نمـا الطــالب% 50نب مجمـوع مــن
انــب ا ــ الطالــب ات ــا م ــ ع يــنعكس ممــا املقــر ــ الطالــب لنجــاح شــرطا س لــ رولكنــھ ر

ـ ـ عم بامتحـان مطـالبو الطـالب أن الباحـث وجد لة املش أصل إ الرجوع و ، نالعم
ـزة ج كفايـة عـدم ب س زة ج ذه استخدام ع بھ تد يتم أن دو العرض زة رأج ن

الطالب لعدد باملعامل   .املتوفرة

أكــــــدت انــــــب ا ــــــذا يخــــــص فيمــــــا ــــــت أجر ــــــ ال البحــــــوث نتــــــائج ــــــ ع ــــــاإلطالع و
ــا تحقيـــقمعظم ــ ــا وفاعلي ات ــا وامل ف املعــا علــم ـــ ونيــة لك املنــصات ميــة أ ــ رع ر

التعلمأ   .داف

البحث  لة   :مش

ـــشغيل ات ـــا م ي تــد ـــ ـــا ا البحــث لة مـــش تحديــد أمكـــن ســـبق مــا ضـــوء رــ
ت شـعبة الثانيـة الفرقـة طـالب لـدى الـضوئية ض العـر ـزة أج التعلـيمووإستخدام كنولوجيـا

رة بالقا ـــر جامعـــة بيـــة ال ليـــة ضـــعف،زب يجـــة ـــذهن واســـتخدام ـــشغيل ـــ ع بـــھ رتد
س زة بالشعبةج الطالب لعدد باملعامل املتوفرة زة ج كفاية عدم   .ب

للبحـث س الــرئ الــسؤال عــن جابـة ــا ا البحــث حــاو اســتخدام:لوعليـة فاعليــة مــا
التفاعليـــة املتعـــددة الوســائط ـــ ع قائمـــة ونيـــة الك ـــ،منــصة نـــت ن ـــ ع ي ــشار ال ـــب والو

ا ــزة أج اســتخدام و ــشغيل ات ــا م شــعبةرإكـساب الثانيــة الفرقــة طــالب لــدى الــضوئية ض ولعــر
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؟ رة بالقــــــــا ـــــــر جامعــــــــة بيــــــــة ال ليـــــــة ب التعلــــــــيم سزتكنولوجيـــــــا الــــــــرئ الــــــــسؤال مـــــــن تفــــــــرع و
التالية الفرعية ساؤالت    : ال

شـــعبة -1 الثانيـــة الفرقـــة لطـــالب مـــة الال الـــضوئية ض العـــر ـــزة أج اســـتخدام ات ـــا م زمـــا ور
بية ال لية ب التعليم ؟تكنولوجيا رة بالقا ر   زجامعة

انـب -2 ا تنميـة ـ املتعـددة الوسـائط ـ ع قائمـة ونيـة إلك منصة استخدام فاعلية ما
تكنولوجيـا شـعبة الثانيـة الفرقة طالب لدى الضوئية ض العر زة بأج املرتبط واملعر

؟ بية ال لية ب  التعليم

امل -3 الوسـائط ـ ع قائمـة ونيـة إلك منـصة اسـتخدام فاعليـة اتمـا ــا م تنميـة ـ رتعـددة
تكنولوجيـــــا شـــــعبة الثانيـــــة الفرقـــــة طــــالب لـــــدى الـــــضوئية ض العـــــر ـــــزة أج واســــتخدام

؟ بية ال لية ب  التعليم

انـــب -4 ا تنميـــة ـــ ى ــشار ال ـــب الو ـــ ع قائمـــة ونيــة إلك منـــصة اســـتخدام فاعليـــة مــا
شـعبة الثانيـة الفرقة طالب لدى الضوئية ض العر زة بأج املرتبط تكنولوجيـاواملعر

؟ بية ال لية ب  التعليم

ات -5 ـا م تنميـة ـ ـ ى ـشار ال ـب الو ـ ع قائمـة ونيـة الك منـصة اسـتخدام فاعلية رما
تكنولوجيـــــا شـــــعبة الثانيـــــة الفرقـــــة طــــالب لـــــدى الـــــضوئية ض العـــــر ـــــزة أج واســــتخدام

؟ بية ال لية ب  التعليم

البحث ض   :وفر

داللـة )1 مـستو عنـد إحصائيا دالة ق فر ىتوجد جـات)α ≥0.05(و د متوسـط ن ربـ
بالوســـــــائط س تـــــــد ـــــــ ال ن ت ب التجــــــر ن واملجمـــــــوعت الـــــــضابطة املجموعـــــــة رطــــــالب
والبعــــدى ـــ القب التحـــصي ختبـــار ـــ ى ـــشار ال ـــب بالو س تـــد ـــ وال راملتعـــددة
البعـــدى التطبيـــق لـــصا العـــرض ـــزة أج واســـتخدام ـــشغيل ب املرتبطـــة ف رللمعـــا

  .لالختبار
دالــة )2 ق فــر داللـةوتوجـد مــستو عنــد جــات)α ≥0.05(ىإحـصائيا د متوســط ن ربــ

بالوســـــــائط س تـــــــد ـــــــ ال ن ت ب التجــــــر ن واملجمـــــــوعت الـــــــضابطة املجموعـــــــة رطــــــالب
والبعــــــــدى ــــــــ القب داء بطاقــــــــة ــــــــ ى ــــــــشار ال ــــــــب بالو س تــــــــد ــــــــ وال راملتعــــــــددة
البعــدى التطبيــق لــصا العــرض ــزة أج واســتخدام ــشغيل ب املرتبطــة ات ــا رللم

 .طاقةللب
داللـة )3 مــستو عنــد إحـصائيا دالــة ق فــر ىتوجـد جــات)α ≥0.05(و د متوســط ن ربــ

الــــضابطة، املجموعــــة ــــطــــالب و يــــة التجر املجموعــــة طــــالب جــــات ــــ(  رود ال
املتعـــــددة الوســــــائط منــــــصة باســــــتخدم س لــــــصا) رتـــــد التحــــــصي ختبــــــار ــــــ

و ية التجر  .املجموعة
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إحـصائيا )4 دالــة ق فــر داللـةوتوجـد مــستو جــات)α ≥0.05(ىعنــد د متوســط ن ربــ
ــــــ و يــــــة التجر املجموعــــــة طـــــــالب جــــــات ود الــــــضابطة املجموعــــــة ـــــــ(رطــــــالب ال

املتعــددة الوســـائط منــصة باســتخدم س العـــرض) رتــد ــزة ألج ــار امل انـــب ا يــ
و ية التجر املجموعة لصا البحث  .املحددة

مـست )5 عنـد إحصائيا دالة ق فر داللـةوتوجد جـات)α ≥0.05(ىو د متوسـط ن ربـ
الـــضابطة، املجموعـــة الثانيـــةطــالب يـــة التجر املجموعـــة طــالب جـــات ـــ(  رود ال

ى ـــــــشار ال ـــــــب الو منـــــــصة باســـــــتخدام س لــــــــصا) رتـــــــد التحـــــــصي ختبـــــــار ـــــــ
الثانية ية التجر  .املجموعة

داللـة )6 مــستو عنــد إحـصائيا دالــة ق فــر ىتوجـد متوســ)α ≥0.05(و ن جــاتبــ د رط
الثانيـــــة يــــة التجر املجموعـــــة طــــالب جـــــات ود الــــضابطة املجموعـــــة ـــــ(رطــــالب ال

ى ــشار ال ــب الو منــصة باســتخدام س ض) رتــد العــر ــزة أج اســتخدام ات ــا م وــ ر
الثانية ية التجر املجموعة لصا املحددة  .الضوئية

داللــــة )7 مـــــستو عنــــد إحــــصائيا دالـــــة ق فــــر توجــــد ىال متوســـــط)α ≥0.05(و ن ىبــــ
ـــــــــ و يـــــــــة التجر املجموعـــــــــة طـــــــــالب جـــــــــات منـــــــــصة(رد باســـــــــتخدام س تـــــــــد ـــــــــ رال

املتعــــددة التحـــــصيل) الوســــائط اختبــــار جات لــــد والبعـــــدى ــــ القب ن التطبيقــــ رـــــ
 .املعر

داللــــــة )8 مــــــستو عنــــــد إحــــــصائيا دالــــــة ق فــــــر توجــــــد ىال
ً

متوســــــطى)α ≥0.05(و ن بــــــ
ـــــــــ و يـــــــــة التجر املجموعـــــــــة طـــــــــالب جـــــــــات باســـــــــ(رد س تـــــــــد ـــــــــ منـــــــــصةرال تخدام

املتعــــــددة والب)الوســــــائط ــــــ القب ن التطبيقــــــ اتــــــ ــــــا م مالحظــــــة لبطاقــــــة رعــــــدى
 .داء

مــــستو )9 عنـــد إحــــصائيا دالـــة ق فــــر توجـــد ىال
ً

جــــات)α ≥0.05(و د متوســــطى ن ربـــ
الثانيــــــــة يـــــــــة التجر املجموعــــــــة ـــــــــب(طــــــــالب الو منــــــــصة خـــــــــالل مــــــــن س تــــــــد ـــــــــ رال

ى شار د) ال قبل التحصي ختبار جات رد ار عد و املنصة   .اسة
مــــستو )10 عنـــد إحــــصائيا دالـــة ق فــــر توجـــد ىال

ً
جــــات)α ≥0.05(و د متوســــطى ن ربـــ

الثانيــــــــة يـــــــــة التجر املجموعــــــــة ـــــــــب(طــــــــالب الو منــــــــصة خـــــــــالل مــــــــن س تــــــــد ـــــــــ رال
ى شار ا) ال عد و املنصة اسة د قبل داء مالحظة بطاقة جات رد   .ر

مــــستو )11 عنـــد إحــــصائيا دالـــة ق فــــر توجـــد ىال
ً

جــــات)α ≥0.05(و د متوســــطى ن ربـــ
ـــــ و يــــــة التجر املجموعـــــة الوســــــائط(الطـــــالب منـــــصة باســــــتخدام س تـــــد ــــــ رال

الثانيـــــة) املتعـــــددة يـــــة التجر ـــــب(واملجموعـــــة الو منـــــصة خـــــالل مـــــن س تـــــد ـــــ رال
ى شار لالختبار) ال البعدى التطبيق التحصي ختبار جات  .رد

مــــست )12 عنـــد إحــــصائيا دالـــة ق فــــر توجـــد ال
ً

جــــات)α ≥0.05(ىوو د متوســــطى ن ربـــ
ـــــــ و يـــــــة التجر املجموعـــــــة الوســـــــائط(طـــــــالب منـــــــصة باســـــــتخدام س تـــــــد ـــــــ رال

الثانيـــــة) املتعـــــددة يـــــة التجر ـــــب(واملجموعـــــة الو منـــــصة خـــــالل مـــــن س تـــــد ـــــ رال
ى شار للبطاقة) ال البعدى التطبيق املالحظة بطاقة جات  .  رد
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البحث داف   : أ

البحث ذا   :إدف

ــــــ -1 التعلــــــيم تكنولوجيــــــا شــــــعبة الثانيــــــة الفرقــــــة طــــــالب اداء مــــــستو ــــــ ى التــــــد ــــــة ىمعا
الضوئية ض العر زة أج استخدام ات ا وم   .ر

ى -2 شار ال ب والو املتعددة الوسائط ع القائمة التعليمية املنصات بناء أسس  .تحديد

ــب -3 والو املتعــددة الوســائط ــ ع قائمــة ونيــة الك منــصة واســتخدامبنــاء ــشغيل ل ى ــشار ال
الضوئية ض العر زة  .وأج

املتعـددة -4 الوسـائط ـ ع القائمـة التعليميـة املنـصات باسـتخدام التعلم فاعلية ع التعرف
الضوئية ض العر زة أج واستخدام شغيل ات ا وم ف معا تنمية ى شار ال ب ووالو ر  .ر

البحث مية   :أ

من كال ا ا البحث نتائج تفيد قد
ً

:  

 ــــزة: ســـتاذ أج واســـتخدام ــــشغيل ات ـــا م لتعلــــيم ـــى و إلك علــــم منـــصة رلتوظيــــف
طالبھ لدى الضوئية ض  .والعر

 التعلـيم تكنولوجيـا ى ض: اخصا العـر ـزة أج واسـتخدام ـشغيل ات ـا م مـن ولتمكينـھ ر
التخرج عد الوظيفية امھ م أحد ا باعتبا  .رالضوئية

 التعليميــــة املنــــصات تنظــــي: مــــصم تنميــــةإلعــــادة ــــ إ يــــؤدي بمــــا ــــ التعليم املحتــــو ىم
متعددة تخصصات دفة املس ات ا امل  .رعض

 التعلـــيم املختلفـــة:مـــسؤ ات املقـــر ـــ عليميـــة منـــصات إنتـــاج ـــ إ م أنظـــا رلتوجيـــھ ر
متعددة الوسائط أو ى شار ال ب الو خالل من  .تقدم

البحث   :حدود

ع ا ا البحث   :يقتصر

ا -1 الفرقة رةطالب بالقا بية ال لية ب التعليم تكنولوجيا شعبة   .لثانية

فقط -2 املستجدو    .نالطالب

و -3 لية ال بمعمل املتوفرة الضوئية ض العر زة أج استخدام و شغيل ات ا وم   : ر

البيانات( البصر–عرض ض ىالعا الذكية–ر ة   ).رالسبو

ونية-4 لك املنصة ع ى الذا التعلم   .نمط
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البح   :ثمن

ن من ع ا ا البحث   : اعتمد

الوصفي -1 السابقة: املن اسات والد والبحوث دبيات وتحليل   .رلوصف

املــــــستقل -2 ــــــ املتغ أثــــــر لقيــــــاس ــــــ التجر ونيــــــة(املــــــن لك ــــــا) املنــــــصة نمــــــط( بنمط
املتعــــددة ى-الوســــائط ــــشار ال ــــب الو عــــة) نمــــط التا ات ــــ املتغ ــــ ــــالتحــــصيل( ع –املعر

ار امل   ) .ىداء

البحث ات   : مصط

التعليميـــــة)1 ن:املنــــصة بـــــ وتجمـــــع الذكيـــــة وســـــبة وا ـــــب الو تقنيـــــة توظـــــف تفاعليـــــة ئـــــة ب ـــــ
املحتـــو دقـــة ن ـــ و ـــي و لك الـــتعلم ة إدا أنظمـــة ات ـــ ىمم ســـة،ر مما مـــن املـــتعلم تمكـــن ربحيـــث

عـد عـن املـتعل،الـتعلم ن بــ امـل ال تـصال تـوف تحقيــقمــع ـ ع ـساعد ممــا الـتعلم ومـصادر م
شودة امل التعلم داف أل محققة عالية جودة ذات عليمية يع،،رمود(مخرجات   ).2009ر

ى)2 ـــــشار ال ـــــب بأنـــــھ: الو إجرائيـــــا الباحـــــث طالـــــب: عرفـــــھ ـــــل ل ـــــسمح تفـــــاع ـــــ علي أســـــلوب
واســــت ـــــشغيل ات ــــا مل ــــم علم بنـــــاء ــــ م ومــــشارك مالئـــــھ مــــع ربالتعــــاو ز ضن العـــــر ــــزة أج وخدام

م يـ أو املجموعـة أعـضاء ن بـ والتواصل تصال ق طر عن نت ن ع التعلم إلتمام الضوئية
امنة م غ أو امنة م لقاءت سواء الباحث ن   .و

املتعــددة)3 ــا: الوســائط دان(  عرف ســو للموقــف ) 2009أمــل تبعــا ــا اختيا يــتم وســائط ــا ربأ
ا ضـــع و ـــ خـــاللوالتعلي مـــن وذلـــك املرجـــوة ـــداف لتحقيـــق امـــل ومت ابط ـــ م ن معـــ نظـــام ـــ

للكمبيـــوتراســتخدام املتعــددة انيـــات ـــة( م املكتو اللفظيــة واللغـــة ركــة وا ة والـــصو رالــصوت
لوان و والرسومات   ) .واملنطوقة

ا بأ إجرائيا الباحث ا عرف وسـا:وقد مجموعـة تتـضمن املة مت عليمية ئطمنظومة
واملنطوقة ة املكتو النصوص عن ة عبا متعددة و: رعليمية الثابتـة الصو و رافيك ا و رالصوت

و معـا ومتفاعلـة املـة مت تقـدم الـصوتية واملـؤثرات طيـة ا والرسـوم املتحركة الرسوم و الفيديو
ً

ات ـــــا م علـــــم ـــــداف أ لتحقيـــــق واحـــــد ـــــسق ـــــ عمـــــل و ـــــ التعلي للموقـــــف تبعـــــا ـــــا اختيا ريـــــتم ر
الضوئية ض العر زة أج واستخدام   .وشغيل

للبحث السابقة اسات والد النظر رطار   : ي

ونيةا لك   :ملنصة

ـــبعـــرف الو تقنيـــة توظـــف تفاعليـــة علـــم ئـــة ب ـــا بأ ـــى و لك التقيـــيم منـــصة
املحتـــو دقـــة ن ـــ و ـــي و لك التعلـــيم ة إدا أنظمــة ات ـــ مم ن بـــ وتجمـــع الذكيـــة ىوأدواتــھ ،ر

تــــوف ــــمـــع املد بــــاملجتمع امــــل ال ن(رتــــصال ة-الطــــالب-املعلمــــ ــــساعد)ردا ممــــا ،
عالية جودة ذات عليمية مخرجات تحقيق   .ع

ان يمكن ونية لك اضيةساعدواملنصات اف علم بية ا باعتبا ى الذا رالتعلم
ن املتعلمـــــ تمكــــــن ـــــ ال ـــــ ال جرائيــــــة طـــــوات ا مجموعــــــة ـــــ ع م؛تقـــــوم بأنفــــــس الـــــتعلم مــــــن
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ى و إلك ل ـش ولكــن املحتـو تقـديم أنمــاط مـن ــ أك أو نمـط عبــد،ىباسـتخدام و مـشر يعمــر،
بوعزة ميد   ).2012(ا

التعلعددتولقد املنـصات خـالل مـن الـتعلم تناولت ال اسات لرالد ـش يميـة
اسات الد ذه ومن   :رعام،

ا وت (ســــــــةرد ســــــــ و د)  2011جرانــــــــت ــــــــا أجر منــــــــصةراللــــــــذان اســــــــتخدام حــــــــو لاســــــــة

ونيــــة إنالك ـــــ إ توصــــال و باســـــكتالندا التعليميــــة الوســــائل اســـــتخدام ات ــــا م تنميـــــة رــــ
م ع ــ و س، التــد يئــة ألعـضاء ــادي داء ر تطــو ـ ع ــساعد املنــصة راسـتخدام

ـــ أك بدقـــة التعليميــة ســـات املما وتقيـــيم كة، املــش باألعمـــال القيـــام ــ أيـــد،رع قــد أفـــرادو
التعليم من واسعة نطاقات التعليمية املنصات تطبيق ة ضر   .ورالعينة

عزة بو ميد عبدا و مشر عمر أجر يو اسـتخدام)  2009(ى واقـع حـو اسـة لد ر
الباحثــانالتعليميــةاملنــصة اســتخدم و ــى العر لــيج ا بجامعــة الطــالب قبــل مــن امعيــة ا

أن ــ إ اســة الد توصــلت و الوصــفي اســتخدامراملــن ــ م ــا م تنميــة تــم الطــالب رمعظــم
احصائيا دال بمستو س التد اسب ًا ى   .ر

هللا عبـــد القطـــب ق فـــار محمـــد اســـة د ـــدف وكمـــا اح) ــــ1425 -2004( ر ـــ اق ـــ إ
ونيــــــةمنـــــصة ــــــالك ع القيــــــاس ــــــزة اج اســـــتخدام ــــــ ندســــــة ال ليــــــة طـــــالب اداء ر لتطــــــو

، ـــ اســـب ا ات نتـــ شـــب اتوأكــــدت ــــا م تنميـــة ـــ حـــة املق املنــــصة فعاليـــة البحـــث رائج
م التقـو ولة وسـ الذاتيـة عـة واملتا سـتخدام ولة سـ مع ندسة ال لية طالب لدى داء

ك املش   . والعمل

التعليمية العملية ا مي وأ ا ف عر املتعددة   :الوسائط

فـرس ـا عرف فقـد املتعـددة الوسـائط فـات عر ة) Reevers,2007 ( رعـددت عبـا ـا ربأ
ــشمل مختلفــة ال أشــ ــ املعلومــات مــع بالتعامــل للمــتعلم ــسمح ــة كمبيوتر بيانــات قاعــدة عــن

املكتــوب والفيديو،الـنص طيـة ا ــشابك،والــصوت،والرســومات م اتــصال عقــد خـالل مــن وذلك
ع بناء معلومات من يحتاجھ ما استدعاء من املتعلم تمكن ال املعلومات   .احتياجاتھمن

و ـــ في بر ــا والرســـوم)   Provenzo 2005( ووعرف ة والـــصو الــصوت ن بـــ امـــل ت ــا ربأ
واحد أونظام واحد كمبيوتر برنامج جميعا ما بي تبادلية عالقات وإيجاد  .يوالفيديو

املتعـــــــددة الوســــــائط بــــــرامج ــــــ يم مــــــا ــــــم الوســـــــائط: وأ بــــــرامج ــــــا يح ت ــــــ ال التفاعليــــــة
يج ممــــــا التعلــــــيماملــــــتعلمعــــــلاملتعـــــددة، ــــــ التعليميـــــة للعمليــــــة ا محــــــو

ً
اســــــتخدام،ر فــــــإن ــــــذا ول

التاليـة النقـاط ا ـ تو ة كب مية أ لھ التعليم عملية املتعددة ـي(:الوسائط م : 2013،سـمر
14(  
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واملــــــــــادة -1 الطالــــــــــب ن بــــــــــ تفاعــــــــــل نــــــــــاك ــــــــــو ي بحيــــــــــث التفاعــــــــــل عنــــــــــصر نتحقــــــــــق
جــ،التعليمية د الطالــب مـنح ــ ع ــساعد ـذا مــعرو التعامــل ـ ــة ر ا مــن ة ـ كب ة

فضل التعلم يتحقق ذلك و غبتھ حسب املنصة داخل والتجو راملادة  .ل

تقيــــيم -2 الطالـــب ـــستطيع بحيــــث متنوعـــة اجعـــة غذيــــة املتعـــددة الوســـائط ـــيح رت
مــستمر ل ــش ا،إجاباتــھ بتفــس يقــوم يحة الــ جابــة حالــة حالــة،ففى ــ و

ي بت يقوم طأ ا التعلمجابة وتأكيد ثبات إ يؤدي مما ا  .ح

الطالــــب -3 تمـــام إ ة إثـــا ــــ ع فتعمـــل حاســـة مـــن ــــ أك املتعـــددة الوســـائط رتخاطـــب
ـــــــ ع ـــــــ ك ال مـــــــن ـــــــد ممايز والثابتـــــــة املتحركـــــــة ة والـــــــصو الـــــــصوت تـــــــضم ر؛حيـــــــث

ا توصيل املراد  .املعلومات

أي -4 ـــــستطيع إذ الفرديـــــة ق بـــــالفر العنايـــــة املتعـــــددة الوســـــائط أنوتحقــــق طالـــــب
انياتھ إم لھ ا يح ت ال بالسرعة استھ د  .رس

الفـــــضو -5 أن حيـــــث ؛ ـــــشاف ك ـــــق طر عـــــن الـــــتعلم املتعـــــددة الوســـــائط لتحقـــــق
املستمر التعلم ع ة القد تحفز شاف ك  .روالرغبة

إضـــافة -6 ـــق طر عـــن املعلومـــات ـــادة و والتوســـع التعمـــق املتعـــددة الوســـائط ـــيح زت
متعلق التعليميةمعلومات والرسوم والفيديو النصوص خالل من باملوضوع  .ة

ــ -7 ــا تخز ــ ع ــساعد ممــا وســيط مــن بــأك املعلومــة املتعــددة الوســائط تقــدم
 . الذاكرة

ت -8 ــــش ال ة ــــ كب جــــة بد ــــا ف يقــــل عليميــــة ئــــة ب للمــــتعلم املتعــــددة الوســــائط ــــ رت
ا س التد طر استخدام أثناء تحدث ما ا كث روال ق

ً
 .لتقليدية

ــــائط ــ الوســ ــــتخدام ــ اســ ــــالل ــ خــ ــــن ــ مــ س ــــد ــ بالتــ ــــت ــ تمــ إ ــ ــ ــ ــ ال ــــة ــ املرتبطــ ــــات ــ اســ رالد ر
التفاعلية   املتعددة

اســـة ســــليمان(رد ــــ من و شــــق أبـــو ســــليمان ــــ )2008 ،حـــسن محمــــد إ ــــدفت ــــ وال
ع املتعددة بالوسائط برنامج فاعلية ع لدى التعرف التكنولوجيا مادة التحصيل ىمستو

الصف نتائجطلبة رت أظ وقد سا عنـد التاسع إحـصائية داللـة ذات ق فـر وجـود اسة والد ر
الطلبـة ( 0.05) ىمـستو تحـصيل متوسـط ن الطلبـة بـ تحـصيل ومتوسـط الـضابطة املجموعـة ـ

التحصيل اختبار ية التجر   . املجموعة

اسة اسـت ) Giusephina Pellegricer,2015(رود أثـر اسـة د ـ إ ـدفت بـرامجروال خدام
أن ــــ إ اســــة الد وتوصــــلت ــــ ا الد الفــــصل داخــــل الكمبيــــوتر ــــ ع املعتمــــدة املتعــــددة رالوســــائط ر
وكـذلك التعليميـة ئـة الب داخل س التد ن تحس ة كب مية أ لھ املتعددة الوسائط راستخدام

الطالب أداء معدل ادة   .ز

اســـــة د نـــــصر،(  :رأمـــــا محمـــــود أحمــــــد د  ) 2005حـــــسن ـــــ إ ــــــدفت فعاليــــــةفقـــــد راســـــة
عــدادي الثالــث بالــصف ندســة ال س تــد ــ اســب با املتعــددة الوســائط تكنولوجيــا رتوظيــف
ذات ق فـــر وجـــود عــن النتـــائج وأســفرت م لـــد ـــار بت ــ التفك وتنميـــة التالميــذ تحـــصيل ــ وع ي

داللــة مـستو عنــد إحــصائية اســة0.01يداللـة الد مجمــوع جـات د متوســطات ن ربــ يــة( ر التجر
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يــــــة) الــــــضابطةو التجر املجموعــــــة لــــــصا ندســــــة ال ــــــ التحــــــصيل مــــــستو نمــــــط،ىــــــ ــــــ إ يرجع
التفاعلية املتعددة الوسائط تكنولوجيا ع القائم املستخدم نامج   .ال

ـ بيك اسـة د دفت املتعـددة( Buckly , 2008 )رواسـ الوسـائط تكنولوجيـا برنـامج تـأث
بجا س التـد يئـة أعـضاء قبل من ـمراملعد والف التحـصيل ـ ع العلـوم مجـال ـ د سـتانفو رمعـة

العليـــــا ســــة املد طـــــالب مــــن عينـــــة فعاليـــــة) طالبــــا28(رلــــدي النتــــائج ـــــرت وأظ مدوســــ نبمدينـــــة
الطالب لدي م والف التحصيل الوسائط متعدد نامج   .ال

اســـة د م،(رأمــا الكـــر الوســـائط ) 2007عبــد اســـتخدام فاعليــة اســـة د ــ إ ـــدفت رفقــد
ــرتامل وأظ الكمبيـوتر ـشغييل ل ساســية ات ـا امل ن املعلميـ الطـالب إكــساب ـ التفاعليـة رتعـددة

ات ــــــا امل ن املعلمــــــ الطــــــالب إكــــــساب ــــــ املتعــــــددة الوســــــائط اســــــتخدام فاعليــــــة اســــــة الد رنتــــــائج ر
الكمبيوتر شغيل ل   . ساسية

الت املتعــــددة الوســــائط باســــتخدام اصــــة ا الــــسابقة اســــات الد مــــن ــــريتـــ فاعليــــة
الوســـــائط بـــــرامج فاعليـــــة ـــــ ع اســـــات الد لغالبيـــــة اتفـــــاق نـــــاك أن ات ـــــا امل أوتنميـــــة رالتحـــــصيل ر

ن املتعلم لدى ات ا امل وتنمية التحصيل تنمية املتعددة   .رالتعليمية

التعليم ميتھ وأ ومھ مف ى شار ال ب   :الو

مــــن آالف عـــــدة ط تــــر عامليــــة شــــبكة ـــــ نــــت ن أن ف املعــــر نومــــن وماليـــــ ات الــــشب
العـــالم ـــ ـــام و نــــواع املختلفـــة الكمبيـــوتر ـــزة خــــدمات،أج أحـــد ـــو ى ـــشار ال نــــت ن و

املحتـــــــو مـــــــشاركة ـــــــ ع القائمـــــــة نـــــــت وتبـــــــادل،ىن للتواصـــــــل واملؤســـــــسات فـــــــراد ا ـــــــستخدم
ن،املعلومــــات املــــستخدم ن بــــ التفاعــــل ــــ ع عتمــــد ا واســــتمرا ــــا م،رونمو عــــددت اتوقــــد ــــ م

م، مـ ـل لتعامـل تبعـا وذلـك تصاالت مجال والعلماء اء ا ا أطلق ال ى شار ال نت ن
ا ل   . واستخدامھ

است مية التعليمأ ى شار ال ب الو   :خدام

ــا ــ ــ م ــــددة متعـ ــــا مزايــ ــــق حقــ ــــيم التعلــ ــ ــ ـ ى ــــشار ــ ال ــــب ــ الو ــــتخدام وايلــــــس(: اسـ يبــــــار
2005،5( 

طــو .1 ا ييــدعم ي ؛الــذا التغذيــةحيــث تقــديم مــع علمــھ مــسار ــ بــالتحكم املــتعلم قــوم
قـــــة بالطر ــــتعلم و ومعرفــــة علــــم مـــــن ــــد ير مــــا ــــ ع املـــــتعلم يحــــصل وكــــذلك الراجعــــة،

لھ   .املالئمة

ســـاليب .2 تنـــوع ـــ ب واملواقـــع،ي ات الـــشب تـــصميم ـــ ة العـــصر التكنولوجيـــا فتوظيـــف
العد ــــــــستخدم أن للمعلــــــــم ــــــــيح ي اضــــــــية ف امعــــــــات العــــــــرضوا أســــــــاليب مــــــــن يــــــــد

ركـــة وا ة والـــصو والـــصوت الـــنص إدخـــال انـــات إم امـــل ت مـــن يمكنـــھ بمـــا روالتقــديم
التعلم حواس من واحدة حاسة ع عتماد وعدم جيدة علمية مادة  .لتقديم

التفـــــاع .3 الــــتعلم ــــ ع امج ؛يقــــوم ـــــ ال ن بــــ التفاعــــل مـــــن جــــو خلــــق ـــــ ع ــــساعد حيــــث
واملعلم واملتعلم  .التعليمية
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لفة .4 الت انخفاض مع التطبيق ولة وس التكنولوجيا ع السر بالتطو  .ريتم

وسرعة .5 ولة س يتم ن باآلخر تصال  .يجعل

ن .6 ومعلمــ بطــالب تــصال ــق طر عــن ك مــش تمــام ا ذات عليميــة مجموعــات ن ــو ي
بية ال ديثة ا ات تجا ع للتعرف ن ز،(آخر عز  )95-26،88: 2009نادي

نتيدع .7 ن ع متعلم ل ل علي موقع تصميم ان إم  .م

التعليم .8 تكنولوجيا استخدام ع تھ وقد سية التد املعلم كفاءة ر تطو ع رساعد  .ر

م .9 عض و الطالب ن ب ي التعاو التعلم   ). (Desmond, K, 2005 227-203يطبق

ع شاركية ال ب الو مواقع خالل من س بالتد املرتبطة اسات رالد نتر   :ن

نـت ن ـ ع ـشاركية ال ب الو مواقع خالل من س التد اسات الد من العديد رتناولت ر
ـــا اســــة  :م شـــلتوت،(رد شــــو ــــشاطو)2006محمـــد لل موقــــع تـــصميم ــــ إ اســـة الد ــــذه رــــدفت

ي و وحـللك ـار بت ـ التفك ـ و ـ التفك ات ـا م لتنميـة ي بتدا امس ا الصف يلتالميذ ر
لـدىا ـ التفك ات ـا م عـض تنميـة ـ ـي و لك ـشاط ال موقـع فعاليـة قيـاس وكـذلك رملشكالت،

موقـع لتقيـيم معـاي قائمـة بنـاء عـن النتـائج اسـة الد أسـفرت ي،و بتدا امس ا الصف رتالميذ
شـمل وقـد ي، بتـدا ـامس ا الـصف تالميـذ لدى التفك ات ا م عض لتنمية ي و إلك رشاط

م كال
ً

ا عدد بلغ حيث والتقنية ة بو ال املعاي و) 15(ن ا و تر ا معيا
ً ً

ـت) 7(ر أث وقـد تقنية معاي
الباحث ا حدد ال ات ا امل تنمية فاعليتھ   .راملوقع

اسة ز،(رود العز عبد ـ)2005حسن علي موقـع أثـر اسة د إ اسة الد ذه دفت رو ر
ـــ ع ـــي نـــتإثرا يـــة (ن العر لـــبعضع) باللغـــة عـــدادي و الـــصف تالميـــذ تحـــصيل ـــادة لـــ ز

وقــسم عـدادي، و الـصف ـ ن الفـائق التالميـذ مــن تـھ عي الباحـث اختـار العلميـةو يم لاملفـا
واختبـــار يان اســـت ـــ اســـة الد أدوات تمثلـــت وقـــد ضـــابطة، وأخـــر يـــة تجر مجموعـــة ـــ إ تـــھ رعي ى

امل فعاليــــة عــــن اســــة الد نتــــائج أســــفرت و قبــــلرتحــــصي مــــن املــــصممة ثرائيــــة التعليميــــة نــــصة
ية التجر البحث عينة تحصيل ادة   . زالباحث

اســـة د ،(رأمــا ــ مر ـــ ) 2004محمـــد إ اســة الد ـــدفت تـــصميم رفقـــد أثـــر ــ ع التعـــرف
لــــدى اســــوب ا باســــتخدام التعليميـــة الرســــوم إنتــــاج ات ــــا م تنميـــة ــــ ع ى ــــشار ــــ علي رموقـــع

عـة الرا الفرقــة بيــةطـالب ال ليــة ب التعلـيم تكنولوجيــا بقــسم ـ اســب ا معلـم إعــداد شــعبة
ات ـا م تنميـة ـ نـت ن ـ ع ـ علي موقـع فاعليـة عـن اسـة الد وأسـفرت املنيا جامعة رالنوعية ر

برنام باستخدام التعليمية الرسوم   . Adobe IllustratorوAdobe Photoshopإنتاج

اســـــةو ـــــالل،(رد تـــــصميم) 2004منتـــــصر ات ـــــا م تحديـــــد ـــــ إ اســـــة الد ـــــدفت ـــــ رال ر
ونيــــةمنــــصة تنميــــةHTMLبلغــــةإلك ــــ إ ــــدف نــــت ن شــــبكة ــــ ع ى ــــشار موقــــع وتــــصميم ،

مواقـع اسـتخدام أثـر ـ ع والتعـرف العليـا، د باملعا زة ا ا امج ال حزم مادة الطالب ات ا رم
تنميــ ـــ نــت ن شــبكة ـــ ع ونيــة لك حـــزمالتعلــيم مــادة ـــ املــتعلم لــدى التـــصميم ات ــا م رة

امج زةال ا التـصميما ات ـا م تنميـة ـ حـة املق املنـصة ميـة أ عـن اسة الد نتائج أسفرت ر،و ر
زة ا ا امج ال حزم مادة الطالب   . لدى
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شـميدت يفن سـ اسـة د شـبكة) Stephen Schmidt 2013(روأكـدت اسـتخدام أن ـ ع
تــوفر ــب یالو قاعــةنللمتعلم داخــل ب تجــا إلجــراء أو الواقــع ــاة ملحا أداة ــ عت و جديــدة انــات رإم

ة ثر اة محا تصميم بوجود سمح س ا،رالد شا ان أك ب و ئة و
ً
ـذه،ر الباحـث اسـتخدم وقـد

يولوجيـــا وا ة والتجــــا قتـــصاد و غرافيـــا ا علـــم ـــ ـــاة ة( راملحا القـــا طـــة للبحــــار،رخر ـــاة محا
والنقــــل بـــال والطــــروا ي الــــتعلم)  قاملـــا أو ـــاة باملحا الــــتعلم نجـــاح أن ــــ إ الباحـــث توصــــل وقـــد

نت ن ع ى شار موقع ع   .الفعال

الضوئية ض العر زة   :واج

ـا عل طلـق و ــ وال امللموسـة املاديـة لــة تلـك بدايـة ــ التعلي ـاز با  Hard(يقـصد
Ware(و و عالـذي، وسـيط ـشغيل و عـرض ـ ــستخدم علي ا محتـو يحمـل بـھ خـاص ـ ىلي

النظــام وفــق عمــل ـ و ــاز، ا ــذا ل حقيقيـة فائــدة نــاك ــو ت ال الوسـيط ــذا ــدو و ن نمعـ ن
داخـــل ــ التعلي الوســـيط ــ ع ض املعــر املحتـــو حمــل ـــ الــضوء اشــعة يوظـــف الــذى ى والــضو ى

بھ اص ا از   .ا

ضـوئيا عليميــة مـادة لعــرض ـستخدم مــا ـزة ج ــذه ومـن
ً

عــرض شاشـة ــ ،ع
مـا ا أو الفــردي التعلــيم مواقــف ــ ذلــك ــان مثــل، سـواء ثابتــة ا صــو عــرض مــا ــا وم

ً
ر

الــــشفافيات عــــرض ــــاز وج الــــشرائح عــــرض ــــاز املعتمــــة، ج الــــصو عــــرض ــــاز نــــاك. روج و
املتحركة فالم عرض از ج مثل املتحركة الضوئية ض للعر زة   .وأج

العلميـ املـادة ن بـ فر ناك العلميـةقو فاملـادة التعليميـة، املـادة و : Scientific article ة
ــــا اســــتھىاملحتــــواملقــــصود د املــــراد املوضــــوع أو ــــ التعليميــــة،رالعل املــــادة  Educational: أمــــا

materialــــا ــــ( املقــــصود التعلي ــــ)  الوســــيط التعلي ــــاز ا نمــــا ب ، ــــ العل املحتــــو  ىيحمــــل
Educational equipment :ــاملقــ التعلي الوسـيط ــشغيل و عـرض ــ املـستخدمة لــھ بـھ ،صود

ـ علي وسـيط ـ عت ـا،فالـشفافية عل ل املـ املحتــو املرســومة،ىأمـا الرسـوم أو الكـالم سـواء
ـا ضـة املعر داو وا ال ش او ا وف ـاز،ل ا ـو الـشفافيات عـرض ـاز وج العلميـة املـادة ـ ف

التع الوسيط عرض يقوم مالذى وثالث ، از+ وسيط+ مادة(لي عليمية) = ج   .وسيلة

زة ج التعليمةردو العملية   :                التعليمية

ــــزة لألج التعلي التعليميــــة يمكــــن النظــــام ــــ امــــا ا دو تلعــــب أن
ً ً

الــــتحكم،ر عــــصا ــــ
التعليميــةا العمليــة ــ املــؤثر ــ التعلي داء مــستو ــ الــذي،ىقيقيـة الــدو ــص ن أن مكن رو

ن  التعليمية الوسائل تلعبھ   : والتعلم التعليم عملية تحس

أوال
ً

بحاث: التعليم إثراء:  و اسات الد ت حركة( رأو البـصر التعليم منذ يالـسم
أن)  التاليــــة بــــالعقود ا ومــــر

ً
ــــزة ور إثــــراء التعليميــــة  ج ــــ ــــا ر جو ا دو تلعــــب

ً ً
خــــالل التعلــــيم ر مــــن

ةإضاف متم رامج و خاصة ومؤثرات عاد أ زة،ة لألج الدو ذا ـ التعليمية رإن ع التأكيـد عيـد
ميــــة أ حــــو بحــــاث ــــزة لنتــــائج يم التعليميــــة  ج املفــــا بنــــاء ــــس وت املــــتعلم ات ــــ خ توســــيع ــــ

ات التطـــو ب ــس حاليــا تــضاعف الــدو ـــذا أن ــب وال والطبيعيــة غرافيــة ا ــدود ا روتخطــي ر
ً

ر
تحـــــــــــــــــــد ل ـــــــــــــــــــش ســـــــــــــــــــة باملد املحيطـــــــــــــــــــة ئـــــــــــــــــــة الب مـــــــــــــــــــن جعلـــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــ ال املتالحقـــــــــــــــــــة يارالتقنيـــــــــــــــــــة

ً
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عـــرض والـــتعلم التعلـــيم ألســـاليب متنوعـــة اتـــصال وســـائل مـــن ئـــة الب ـــذه بـــھ تزخـــر ملـــا ســـية راملد
وجذابة ومشرقة ة مث بأساليب  . الرسائل

يـــاثان
ً

جعـــل: التعلـــيم اقتـــصادية:  بـــذلك قـــصد جـــ التعلـــيم عمليـــة و بد خـــاللراقتـــصادية مـــن ـــ أك ة
لفتھ ت إ التعلم عائد سبة ة را ـزة،ز ج لتوظيـف س الـرئ دف ـداف التعليميـة فال أ تحقيـق

واملصادر د وا الوقت لفة الت حيث من فعال بمستو للقياس قابلة  . ىعلم

ثالثا
ً

ة:  ثا اكراس توظيف: رد خالل زة من ات التعليمية ج ـ ا ع املتعلم يحصل املختلفة
دافــــھ أ وتحقــــق اكــــھ إد وتحفــــز تمامــــھ ا ــــ تث ــــ لما،رال اتو ــــ ا ــــا التعليميــــة انــــت يمــــر ــــ ال

ـــــ إ ـــــس ـــــ ال ـــــداف باأل الـــــصلة وثيـــــق ملموســـــا ـــــ مع ـــــا ل أصـــــبح الواقعيـــــة ـــــ إ أقـــــرب املـــــتعلم
ً

ا إشباع إ يتو ال والرغبات ا  0قتحقيق

خامـسا
ً

الــتعل:  حــواس معظــم اك عمليــات:ماشــ ــ ــواس ا جميــع اك اشــ ــ التعلــيم ّإن إ يــؤدي
ـــــزة ج و الـــــتعلم ـــــذا عميـــــق و ترســـــيخ

ّ
املـــــ التعليميـــــة  حـــــواس جميـــــع اك اشـــــ ـــــ ع تعلمـــــساعد

ّ
،

ع ساعد مما التعلم أثر بقاء ذلك ع تب  :و

التفس-1 و ـم الف عـ املساعدة و يم للمفا املتعلـم ك أدا   .رتنمية

املشكالت-2 حل ع ة القد من يمكنھ بما املتعلم لدى التفك ة ا م رتنمية   .ر

الـتعلم-3 يجعل مما الواقع، ا عل صو ا ل س ال ات خ عمقـالتقديم و فاعليـة ـ أك
ً

تنوعا و
ً

.  

الدافعية-4 ادة ق طر عن ي الذا شاط ال ة إثا و املتعلم إيجابية زادة ر   .ز

ـسر-5 م ـ إ ه دو ـ غي و التعليميـة، املـادة ب ترت ع املعلم مساعدة و التعلم وقت راختصار
التعليمية   . للعملية

ال-6 ن ب الفردية ق الفر ع التغلب   .طالبوساعد

املتعلم-7 ات لقد املناسب التحدي عنصر خلق دو ا رل   .ر

ــ-8 ا وصــوال يحة الــ ســتجابات يــت تث ــ إ تــؤدي ــ ال ــز التعز أســاليب ــع تنو ــ ــساعد
ً

  ..تقان

البحث   :عينة

ليــــة ب التعلــــيم تكنولوجيــــا شــــعبة الثانيــــة الفرقــــة طــــالب مــــن البحــــث عينــــة تحديــــد تــــم
سو يد الذين بية للعـامرال و ـ ا الد بالفـصل ا واسـتخدام ا ـشعيل العرض زة أج لمقر رن ر

ـام م2020 -2019ا عــدد لـغ بعاد105و اسـ عــد ـم9طالـب خاصــة ف لظـر وتــم،وطــالب
التا عشوائيا مجموعات ثالث إ الطالب با   :تقسيم

م - وعدد اسية الد بالقاعة التقليدية قة بالطر املقر س تد رمجموعة   .طالب) 35 (رر

م - وعدد املتعددة الوسائط منصة خالل من املقر س تد رمجموعة  .طالب) 35(ر

م - وعدد ى شار ال ب الو منصة خالل من املقر س تد رمجموعة   .طالب) 35(ر



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )الرابع(، الجزء )188: (العدد

 

 
 

 
 
 

27 

للبحث التجر  :التصميم

عــرف  مــا أو ، ـ التجر شــبھ املــن تـصميمات أحــد اتبـاع تــم البحــث طبيعـة ضــوء ـ و
القيــــــــا وبتــــــــصميم اســــــــة، الد ملجموعــــــــة والبعــــــــدي ــــــــ القب نرس مجمــــــــوعت ــــــــ ع البحــــــــث اشــــــــتمل

ما ن ت ب  : تجر

لية -1 ال داخل التقليدية قة بالطر العرض زة أج س تد ال الضابطة  .راملجموعة

الوسـائط -2 منـصة خـالل مـن الـضوئية ض العـر ـزة أج س تـد ـ ال ـ و ية التجر واملجوعة ر
 .املتعددة

ية -3 التجر ىاملجموعة شار ال ب الو منصة خالل من ض العر زة أج س تد ال والثانية   . ر

قم ل دافھ)1(رش أ وفق ا ا البحث لعينة التجر   التصميم

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  1تجریبیة
  

  اختبار تحصیلى

  

 بطاقة مالحظة

 

 ضابطھ

  

  اختبار تحصیلى

  

 بطاقة مالحظة

المعالجة التجریبیة     المجموعة    القیاس القبلى   القیاس البعدى 
xxxxxxxءxءءء  

 المعالجة االحصائیة

 2 تجریبیة

 دراسة المنصة الوسائطیة

 دراسة المنصة التشاركیة

 دراسة المحتوى التقلیدى

ل لتصميم ) 14( ش و ا الوسائطرينموذج برمجيات وإنتاج

التفاعلية   املتعددة
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اسة الد ماي: رإجراءات اسة الد إجراءات   :رتضمنت

ـــــاص وا البحـــــث ـــــساؤالت ب ـــــاص ا و الـــــسؤال ـــــ ع ساســـــية للإلجابـــــة ات ـــــا ربامل
ـــشعبة الثانيــة الفرقـــة لطــالب مــة الال الـــضوئية ض العــر ــزة أج و واســـتخدام ــشغيل ب اصــة زا و

بماي الباحث قام التعليم   :تكنولوجيا

الــضوئية -1 ض العــر ــزة أج اســـتخدام ات ــا بم باة اســ وإعــداد مـــصادر:ر ــ ع طــالع عـــد
واســ ــشغيل مقــر محتــو وتحليــل املختلفــة راملعرفــة الـــضوئيةي ض العــر ــزة أج وتخدام

الـــصلة ذات التعليميـــة ات ات،رواملقـــر ـــا امل تحديـــد تـــم ن، املتخصـــص اء آ رواســـتعراض ر
و ، املقـر توصـيف ـ املحـددة الـضوئية ض العـر ـزة أج باسـتخدام اصـة ا رساسية و

ـــــ إ ـــــا ا ا م وصـــــلت ــــ شـــــملت79رال ة ـــــا و7رم عامـــــة ات ـــــا ـــــاز24رم بج خاصـــــة ة ـــــا رم
البيانــــــ البــــــصر19،اتعــــــرض العــــــرض ــــــاز بج خاصــــــة ة ــــــا ىم ــــــاز29ر بج خاصــــــة ة ــــــا رم

يان است ة صو ا وضع تم الذكية ة رالسبو  .ر

ــــ -2 الــــضوئية ض العـــر ــــزة أج واســـتخدام ــــشغيل ب اصــــة ا ات ـــا بامل يان اســــت وإعـــداد ر
واملنـــا التعلـــيم تكنولوجيـــا ـــ ن املتخصـــص ن املحكمـــ ـــ ع وعرضـــھ ائيـــة ال تھ رصـــو

و س التــــد روطـــر الــــصياغةق حيـــث مــــن يان ســـت ــــ الـــرأي إبــــداء ن املحكمـــ مــــن طلـــب
ــــــة العلميــــــة–اللغو ة–الدقــــــة ــــــا م ــــــل ميــــــة أ جــــــة ود ا وتحديــــــد ات العبــــــا روضــــــوح ر ر

املتعـددة الوسـائط ـ ع قائمـة ونية إلك ونية الك منصة خالل من للتعلم ا وصالحي
نت ن ع ى شار ب و موقع خالل ومن  .التفاعلية

بنــاءو ات ـا امل عـض إضـافة و وحـذف ات ـا امل عــض صـياغة إعـادة عـن طـوة ا ـذه رأسـفرت ر
ا ل شــــ وأخــــذت عليــــھ مــــة الال التعــــديالت بــــإجراء الباحــــث وقــــام ن املحكمــــ الــــسادة اء آ ــــ زع ر

ي ا قم( ال ق        ) .                                                                             1ربم

ــــــــشغيل -3 مقــــــــر ــــــــ الــــــــضوئية ض العــــــــر زة بــــــــأج ــــــــاص ا ــــــــ التعلي املحتــــــــو رإعــــــــداد و ي
التعلـيم تكنولوجيـا ـشعبة الثانيـة الفرقـة طـالب ع املقر العرض زة أج رواستخدام

رة بالقا بية ال العم،لية و النظر املقر توصيف ضوء املحتو إعداد تم ىوقد ري
املقر س تد الباحث ة روخ ـزةر ج تناولـت ـ ال املختلفـة التعلم مصادر ومراجعة
البحث ا ناول ي ال  .التعليمية

الضوئية -4 ض العر زة بأج اصة ا التعليمية املنصة بناء تم ماتقدم  ،وضوء

التالية طوات ا الباحث اتبع   :وقد

الوسـائـط: أوال متعددة ونية إلك منصة إلنتـاج التصمييم َخطوات ُ
:  

التعليميــةعــددت املنــصة تــصميم ــ املــستخدمة ــ التعلي التــصميم نمــاذج وتنوعــت
املتعــددة الوســائط ــ ع ـــذا القائمــة ــاص ا ــ التعلي التــصميم بنــاء ــ اعتمــد الباحــث أن إال

واســـتان يفن اســ نمـــوذج ـــ ع املنـــصة ) 2011،46 :البحــث تـــصميم ملتطلبـــات تة ملناســ وذلـــك
تھ جدا وثبوت الية ةرا املشا اسات الد من طـوات،رالعديد وا املراحـل النمـوذج وتضمن

نتاج و التصميم لعملي مة قم، زالال ل ح) 2(روالش املق النموذج وخطوات مراحل   .يو
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قم ل نان )2(رش اس   نموذج

عة
اج

لر
ة ا

غذی
الت

 و
ویم

لتق
ا

  
  

مرحلة ) 1( 
  التحلیل

مرحلة ) 2( 
  التصمیم

مرحلة ) 3(-
  اإلنتاج

مرحلة ) 4( 
  التقویم

مرحلة ) 5(
  التجریب

مرحلة اإلستخدام ) 6(
  والتطبیق

 .تحدید حاجات المتعلمین -1
  .تحدید المھام التعلیمیة -2
 .تحلیل خصائص المتعلمین -3
 .تحدید السلوك المدخلي -4
 . للمنصةتحدید مصادر التعلم الالزمة -5
  تحدید المھارات التعلیمیة  -6

  

  .صیاغة األھداف السلوكیة -1
 .صمیم أدوات القیاست -2
 .اختیار المحتوى وتنظیمھ -3
 .اختیار االستراتیجیات التعلیمیة -4
 .تصمیم شاشات العرض -5
 .تحدید أنماط التفاعل -6
  .كتابة النص التعلیمي -7

  

  .تجمیع الوسائط المتاحة -1
 .إنتاج الوسائط المتطلبة -2
 .اختیار نظام التألیف -3
 .اختیار البرامج المساعدة -4
 .عمل المعالجة الرقمیة -5
  .إنتاج المنصة المبدئیة -6

  

  .تحكیم المنصة -1
َإجراء التعدیالت التي أوصى بھا المحكمون -2 ُ. 
  .إعداد الصورة النھائیة للمنصة -3

  .إجراء الدراسة اإلستطالعیة   -1
 تعدیل المنصة ووضعھا في الشكل -2

  .النهائي

 اتاحة المنصة للتعلم الطالب -7
  متابعة الطالب وتقویم أدائھم -8
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التـ طـوات وا املـراحـل ضوء املنصة بناء   :اليـةوتم

التحليل-1 التالية :مرحلة طوات ا   :وتتضمن

ن - املتعلمــ حاجـات الــضوئية: تحديـد ض العـر ــزة أج مـن التعليميـة اجــات ا تحديـد ووتتـضمن
للمـــتعلم الــــشامل للنمـــو املختلفـــة وانـــب ا حيـــث ركيا( مـــن ونفـــ معرفيـــا

ً ً
جـــدانيا،  و

ً
وتقــــدير) و

وانـــب ا ـــذه ـــ ب، الـــنقص طـــوة ا ـــذه ـــ ت ولـــصياغةوت نـــامج، ال مـــن العـــام ـــدف ال تحديـــد
مقــر ــداف أ ــ ع بــاالطالع الباحــث قــام املنــصة ملحتــو الــسلوكية ــداف و العامــة، رــداف ى

العرض ــــزة أج واســـــتخدام اســـــتخدام،ــــشغيل ات ـــــا م تناولــــت ـــــ ال والكتــــب اســـــات الد روكـــــذلك ر
التعليمية زة   .ج

التعليميـة - ـام امل ا: تحديـد تحديـد ــايــتم تحقيق املنـوط ـداف حـسب ا صــف و العلميـة ، وملـادة
ـــــداف ـــــذه ل ومحققـــــة جمـــــة م ـــــا مفردا ى ـــــام. لتـــــأ امل تحليـــــل خـــــالل مـــــن إال ـــــذا ى يتـــــأ ولـــــن

يتوقـفTask Analysisالتعليميـة ـ ال طـوات ا إلبـراز الفرعيـة ـام وامل التعليميـة ـداف لأل وفقـا
ً

علم التعلي التصميم نجاح ا اصـةعل ا ـسية الرئ ـام امل علـم ل ـس وال الفرعية ام امل
الضوئية ض العر زة أج شغيل   .وب

ن- املتعلمــــــ خــــــصائص جتمــــــا: تحديـــــد و ـــــ التعلي املــــــستو حيــــــث الــــــسابقة، ىمـــــن م ا ــــــ وخ
نامج ال املحددة الضوئية ض العر زة أج باستخدام   .واملرتبطة

املـدخ - الـسلوك تح: تحديـد تـضمن املتعلمـوو ـا يمتلك ـ ال ات ـا وامل واملعلومـات ف املعـا نديـد ر ر
القب ختبار خالل من املحددة ات ا امل لتعلم ا دخلو و ربالفعل   .ن

الـــتعلم -   مـــصادر ـــ: تحديــد ع ـــصو ا ـــ ـــا عل عتمـــاد تـــم ــ ال التعليميـــة املـــصادر تـــضمن لو
ا ضو نامج ال بناء يتم ال العلمية    .املادة

ة -1 املطلو ات ا امل تحديـد : رتحديد تم طوة ا ذة ـزة و أج ـشغيل ل مـة الال ات ـا زامل ر
الذكيــة ة الــسبو ــاز ج اســتخدام ات ــا م ــ و ا تحديــد تــم ــ ال الــضوئية ض رالعــر –رو

البصر العرض از ج استخدام ات ا ىم البياناتر عرض از ج ات ا   .Data show )(روم

القبليـة -2 املتطلبــات نظمــةوت: تحديـد ــ ـا توافر يجــب ـ ال انــات م تحديـد تــضمن
التعليميــة ـــزة ج تـــوفر الكمبيـــوتر-املاديــة ـــزة دخــال، أج ن، أدوات التخـــز ، وســـائط

الــصوت ــزة ــشغيل، أج ال نظــم بــرامج ـــــــــــــ امج ــ ال ــ الرقميــة، أو ــة املعا بــرامج، بــرامج
التــــــأليف نظـــــــم بــــــرامج أو مجــــــة ال لغـــــــات مثــــــل لـــــــألداءل–نتــــــاج ــــــى د ـــــــد ا تــــــوف

 .املطلوب

الغلق -3 ة ا م املنـصة: رتحديد ـ وحـدة ـل ا عنـد ـ ت ت ـ ال النقطـة تحديـد ، وتتضمن
البدايـة ـ ا صـياغ تمـت ـ ال والـسلوكية العامـة ـداف ع يتوقف ذا وتختلـف، و

والقـــصر الطــــو حيــــث مــــن ــــا بي فيمــــا مــــن، لالوحـــدات ايــــة ال نقطــــة تختلــــف التــــا و
ألخـــــر نقطـــــة، ىبرمجيــــة ـــــ إ وصــــل قـــــد املحتــــو أن اعتبـــــار عنـــــد ايــــة ال نقطـــــة ىوتوضــــع

ـشبع ــ، ال ال ن والتمــا مثلــة و قـائق وا يم املفــا ــ ه ــ غ عـن يختلــف موضــوع ــل رف
ا عل  .   ييحتو
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التصميم2- التالية: مرحلة طوات ا   :وتتضمن

السلوكية - داف وصياغة: صياغة تحديد اوتتضمن ع وتتا إجرائيا داف
ً

. 

القيـــاس - أدوات قيـــاس: تـــصميم ـــ ع تركـــز ـــ وال املرجـــع محكيـــة ات ختبـــا و دوات روتتـــضمن
ـداف تحقـق ـدف، مـدى ال ـ املحـددة داء ـات بمح مباشـرة م، وتـرتبط التقـو تـضمن و

التالية   :نواع

ي-   املبد م و-التقو الت م يالب( التقو البعدي-          )نا م   التقو

وتنظيمھ- املحتو خـالل: ىاختيار مـن ـداف لتحقيـق م الـال املحتـو عناصـر تحديد زوتتضمن ى
مـع املحـددة ـزة ج باسـتخدام املتعلقة املعرفية وانب وا زة ج استخدام ات ا م رتحديد

ي الوجـــدا انــب ا ـــمراعــاة إ يــؤدى الــذي ع بالتتـــا ــا ناســـبوتنظيم ي بمــا ـــداف تحقيــق
م علم وأنماط ن املتعلم   .وخصائص

التعليميـة - اتيجيات س ـ: اختيار املـستخدمة التعليميـة اتيجية سـ نـوع تحديـد ـ وتتمثـل
اتيجية اسـ انــت سـواء نــامج ال سـة: تـصميم واملما ب رالتــد ــادة، ر والنمذجــھ، الر ـاة ،  املحا

التعليميــة ــوار، املــشكالتحــل، لعــاب ا البيانــات، لغــة صــطنا، قواعــد اء امج،الــذ ــ ال
البحتة نامج،التعليمية ال ذا تصميم عند البحتھ التعليمية امج ال اختيار تم   .وقد

العرض - شاشات الـتحكم:  تصميم نـوع تحقـق ال ار ز و الشاشة تصميمات خالل من روذلك
ل، املناسب العامة املبادئ نوتتمثل ـو الت ـساطة ـ الـشاشات التقنيـة، تصميم ن بـ والـدمج

التعليميــــــة ــــــا مي أ تفقــــــد ال ــــــ ح ــــــا إخراج ــــــ والفنيــــــة املعلومــــــات، التعليميــــــة ــــــل وتحديــــــد
الواحـــــدة الــــــشاشة ـــــ ا تقــــــديم التــــــصميم، الواجـــــب ــــــ املـــــستخدمة لــــــوان عـــــدد ، وكــــــذلك

للعــــــ املخصـــــصة املـــــساحات أو املنــــــاطق ن بـــــ ـــــساق الـــــشاشةومراعـــــاة ـــــ واســــــتخدام، رض
ألخـر شاشـة مـن نتقـال عنـد املناسـبة ة البـصر ات نمـاذج، ىالتأث لـبعض عـرض ـ ي وفيمـا

نامج ال ذا الشاشات   .تصميم

ا م أنواع عدة إ املنصة ا املنوط ام امل حسب الشاشات َوتصنف ُ
 :  

ـــف-1 التعر عنـــواIntroduction Screen: شاشـــة لعـــرض الوحـــدةـــستخدم املؤلــــف، ن ، وإســـم
ا ل املقدمة دفة املس الفئة أو التعليمية   .واملرحلة

تقديم-2 ناولـھIntroduction Screen: شاشة ت الـذي املوضـوع عـن عامـة فكـرة لعـرض ستخدم
قـــــة، الوحــــدة بطر ســـــواء مـــــا ة ــــا مل سلـــــسلة امل جـــــراءات أو التعميمــــات أو يم املفـــــا لتقـــــديم رأو

لف غ أو جديدةلفظية معرفة ساب الك املتعلم لتعد داف، ظية أو العام دف ال لعرض أو
مجية بال اصة ا   .التعليمية

ابطـــة-3 مجيــةLink Screen: رشاشــات ال شاشـــات ن بــ بحـــار و التنقــل ـــ ط، ــستخدم لـــر أو
معلومــــات مـــــن ـــــا ــــق ي مـــــا أو ا ــــسبق بمـــــا بمعلومـــــ، شاشــــة املـــــتعلم لتــــذكرة للمراجعـــــة اتأو

جديد معلومات فيھ تقدم الذي الوقت   .سابقة



فاعلیة منصة إلكترونیة قائمة على الوسائط المتعددة التفاعلیة والویب 
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سلــــسل-4 مـــــنChaining Screen: شاشــــة مجموعــــة ــــشاء إل وضــــعت الــــشاشات مــــن سلـــــسلة
معينـة ة ـا بم اصـة ا جـراءات من مجموعة لتنمية أو أو، رستجابات ف املعـا بتقـديم روتبـدأ

سلـــــــسلة م حلقـــــــات ـــــــ بـــــــالت، جـــــــراءات املـــــــتعلم بمطالـــــــب ـــــــ ت أووت السلـــــــسلة ـــــــذه عـــــــن عب
ا بأكمل   .جراءات

ــھ-5 اختبا تـــمTesting Screen: رشاشــة ــ ال التعليميـــة النقــاط ــ املـــتعلم اختبــار ـــا م الغــرض
ا ائيا، معرف والتلقينات التلميحات ا ف وتقدم علي از ج ل اسة د عد ى تأ و

ً
 .ر

التفاعــل - أنمــاط التف: تحديــد أنمــاط تحــدد ــذاُحيــث ات ومــستو واملنــصة املــستخدم ن بــ اعــل
ا تنفيذ وأساليب ا م ل م و عـن، التفاعل التعليميـة املنـصة مـع التفاعل للمتعلم مكن و
ستجابات أنماط من أك أو نمط ق   . طر

التعليمــي - الــنص بــصياغة: كتابــة عــة متتا منطقيــة قــة بطر ــ التعلي املحتــو ىلعــرض
ـــــ يو ي كتـــــا ل شـــــ ـــــ شاشـــــةمرئيـــــة ـــــ ع ـــــر تظ ـــــ ال حـــــداث سلـــــسل و تفاصـــــيل

ـا كمبيوتر تـھ معا املـراد للموضـوع ـضة العر طـوط ا تحديـد ـا ف تم و الكمبيوتر،
ً

 ،
فيـــــــھ البـــــــدء ملحتـــــــواه، ونقطـــــــة املنطقــــــــي سلـــــــسل وتحديــــــــد، وال التنـــــــاو مـــــــن لوتحديـــــــد ز

ومتواز جيد ل ش مجية ال بناء ا شأ من ال نتاجية   . نالعناصر

نتاجمر- التالية: حلة طوات ا  :وتتضمن

املتاحـة - الوسـائط املنـصة: تجميـع إلنتـاج ـة املطلو الوسـائط ـل تحديـد ـ تمثـل سـواء، و
فيـــديو لقطـــات أو متحركـــة أو ثابتــــة ســـومات أو ثابتـــة ا صـــو رانـــت

ً
أو، ر صــــوتية ملفـــات أو

و، موســـيقى نا الـــس تـــصميم أثنـــاء الوســـائط، روذلـــك ـــذه جمـــع يـــتم املـــصادربحيـــث مـــن
ونية لك التعليمية املوسوعات من أو العاملية ات الشب من   .  املتاحة

الوســــائط - ــــا: إنتـــاج ل دقيـــق تحديــــد عمليــــة عـــد الوســــائط إنتــــاج عمليـــة ى ــــزة، تــــأ ج وتحديــــد
ــا إلنتاج مــة افــة، زالال تجميــع تــم املنــصة تــصميم ــ البــدء مرحلــة ي تــأ الوســائط إنتــاج وقبــل

ـاالوسـائط ف البــدء قبـل املنــصة ـ ــو، املــستخدمة ي بحيـث واحــد مجلـد ــ الوسـائط نوجمــع
املنصة املستخدمة الوسائط ل مصدر املجلد   . ذا

التــأليف - نظـام ــداف: اختيـار أ ومـع الباحــث ات ـ خ مـع ناســب ي الـذي التـأليف نظــام ـ تمثـل و
برنامجاملنصة ا   .Directorوم

املــس - امج ــ ال مــن: اعدةاختيــار وتمكنــھ مجيــة ال إنتــاج ــ املــصمم ن عــ ــ ال امج ــ ال ــ وتتمثــل
ُ

البحــــــــث ـــــــذا ــــــــ املــــــــستخدمة امج ـــــــ وال جيــــــــد ل ــــــــش ـــــــا  ,Photoshop, audio( إنتاج
Dreamweaver ., Gif Animator ,Swish max)  

الرقميــــة -  ــــات املعا العناصــــر: عمـــل ــــة معا ــــ ســــوم( وتتمثــــل و ومتحركــــة ثابتــــة رصــــو ثابتــــةر
وصــــــــوت الكمبيــــــــوتر)  ومتحركــــــــة ــــــــ ع ــــــــا تخز مــــــــن تمكــــــــن قميــــــــة قــــــــة بطر ــــــــا جمع تــــــــم ــــــــ رال

نتاج عملية ا   .واستخدام

املبدئيــــة - مجيــــة ال واملــــسئوليات: إنتــــاج طــــة ا حــــسب و نا الــــس تنفيــــذ أو ترجمــــة ــــا قــــصد رو ُ

النـــصوص كتابـــة ـــشمل و الفوت، املحـــددة الـــصو والتقـــاط الرســـومات ر، وغرافيـــةرإعـــداد وتـــصو
الصوت، اللقطات مجية، يل ال لعناصر والتنظيم املونتاج عمليات   .والقيام
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م -3 التقو التالية: مرحلة طوات ا شمل  :و

املنــــصة - تكنولوجيــــا: تحكــــيم ــــ ن واملتخصــــص اء ــــ خ ــــ ع املبدئيــــة ة ــــ ال عــــرض ــــ وتتمثــــل
مناسـب، التعليم مـن للتأكد العلمية املادة ـدافو لتحقيـق العـرض، ا سلـسل ومناسـبة، و

ـــا وجود ة واملــــصو واملرســـومة ــــة املكتو العناصـــر، رالعناصـــر ــــذه امـــل والت ابط ــــ ولة، وال وســــ
خـر، ستخدام والفنيـة ة بو ال النوا ل إ مجيـة، ىباإلضافة ال ـا أغفل ـ ال ، والنـوا

مة الال والتعديالت حات  .زواملق

ا- ضــــوء: لتعــــديالتإجــــراء ــــ املبدئيــــة العمــــل ة ــــ ــــ ع مــــة الال التعــــديالت إجــــراء ــــ زوتتمثــــل
ن واملتخصص اء ا قبل من ا عل صو ا تم ال ِالنتائج   .ل

املنـــــصة- ــــب مـــــن: تجر عديــــدا نـــــاك ف مجيــــة ال وإعـــــداد الــــشاشات تـــــصميمات مــــن ـــــاء ن عــــد
ً

ا نفس تطرح ال ساؤالت ا، ال  :م

 ص املنصة متوقع؟ل و كما للعمل ة   ا

 شغيل؟ ال مشكالت وجود دو جيد ل ش عمل املنصة   نل

 ناولھ؟ ت الذي املوضوع س تد فعالة املنصة   رل

 دفة؟ املس التعليمية للفئة مناسبة املنصة   ل

 ؟ املنصة اسة د قت و ناسب ي العرض من رل   وز

ائيــة - ال امل: املراجعــة ة ــ ال مراجعــة ــ تــموتمثلــت ــ ال حــات واملق التعــديالت وإضــافة بدئيــة
ائيــــة ال ة ـــ ال إلعـــداد اســـتعدادا وذلــــك ي املبـــد ـــب التجر عمليـــة خــــالل مـــن ـــا عل ـــصو ا

ً
ل

للعرض ا قم.( وتج ق   .)2رم

ستخدام -4 التالية: مرحلة طوات ا شمل  :و

املنصة - التجر: توظيف العينة ع ا وتطبيق املنصة استخدام ع باسـتخدامو س تـد ـ ال ريـة
املتعددة   .الوسائط

املـــــستمرة - عــــة انيـــــات: املتا وإم فعـــــال دود ملعرفــــة للمنـــــصة املــــستمرة عـــــات املتا تجـــــر رحيــــث ى
املستقب ر  .التطو

ى: ثانيا شار ال ب الو منصة ناء و تصميم  :خطوات

التالية طوات با والبناء التصميم عملية   :مرت

ـــشاركيةعـــد : التخطــيط  - أ ال الــضوئية ض العـــر ــزة أج منـــصة ـــداف أ ـــ:وتحديــد و رو
ـــــاص ا ــــ املعر انــــب ا اســـــة بد يتعلــــق مــــا تــــضم حيـــــث نــــامج بال مرتبطــــة ــــو ت رأن ن
ــــزة أج اســــتخدام ات ــــا بم يتعلـــق الــــذي ــــار امل انـــب وا الــــضوئية ض العــــر زة ربـــأج ي و

الضوئية ض قم ( والعر ق  )1رم
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املحتو-ب املحتو: يكتابة التاليةياشتمل املوضوعات   : ع

س - التد ا استخدام ميھ وأ الضوئية ض العر زة أج عن رمقدمة  .و

املنصة - اسة لد العامة   .رداف

ــــاز - ا اســـة لد الــــسلوكية ـــداف الــــسلوكية ــــداف و الذكيـــة ة الــــسبو ـــاز رج توضــــيح،ر
ع ــم وأ س التـــد ــ اتــھ ومم اســتخدامھ و ـــشغيلھ وخطــوات ــاز ا ونــات وكيفيـــةرم ــھ يو

از با خاص مرح م تقو مع  .صيانتھ،

البيانــا - عـــرض ــاز ــاز) Data show ( تج ا اســـة لد الــسلوكية ونـــات،رـــداف م توضـــيح
صــيانتھ، وكيفيــة ــھ عيو ــم وأ س التــد ــ اتــھ ومم اســتخدامھ و ــشغيلھ وخطــوات ــاز را

از با خاص مرح م تقو  .مع

ـــــــاز - ا اســـــــة لد الــــــــسلوكية ـــــــداف البــــــــصر ض العـــــــا ـــــــاز رج ــــــــاز،ىر ا ونـــــــات م توضــــــــيح
مــــع صــــيانتھ، وكيفيــــة ــــھ عيو ــــم وأ س التــــد ــــ اتــــھ ومم اســــتخدامھ و ــــشغيلھ روخطــــوات

از با خاص مرح م  .تقو

وصــي                 ســلوب ــساطة و املعلومــات عــرض ــ امــل الت املحتــو تنظــيم ــ ــ ر يوقــد اغتھو
قــة بطر ـشطة محتـو ــب وترت ـسيق ت وكـذلك نــت ن شـبكة خـالل مــن علمـھ يـص ل يـش

ومنطقية سلسلة   .م

ب-ج و صفحات ل ش ع املحتو    :يإعداد

ــب                و صــفحات ة صــو ــ ع املحتــو إعــداد رتــم واحــدة،ى ة ــا م صــفحة ــل تتــضمن ربحيــث
ملب طبقا والوضوح ساطة ال مراعاة امع ع ديث ا سبق ال ب الو صفحات   .ادئ

املحتو-د صفحات   : يتصميم

ــا                إل توصــلت ــ ال ــب الو مواقــع بتــصميم اصــة ا القواعــد مراعــاة تــم املرحلــة ــذه ــ و
التالية طوات ل طبقا التصميم تم فقد ذلك ع السابقة ة النظر اسات   :رالد

املنصة-ـ ة واج تضمن: تخطيط بحيث للموقع املبدئية ة الصو تصميم تم ا  : روف

املنصة - ة واج الـصفحة: تخطيط يتضمن بحيث للموقع املبدئية ة الصو تصميم تم ا روف
تباط ا ع تحتو وال سية رالرئ التصفح ) Link(ي عند سية الرئ الصفحات إ  .لالنتقال

املنصة - داف عرض: أ صفحة إ لالنتقال تباط العامةرا املنصة داف  .أ

التعليم - التعليمية زة ج مية أ عن عامة  مقدمة

مك - ابط ادة: ور لالس إضافية معلومات عطي مواقع عن ة عبا  .رو

ـــــــــزة - لألج ــــــــــ: رصـــــــــو ال الـــــــــضوئية ض العـــــــــر ـــــــــزة أج ألنـــــــــواع مختلفــــــــــة صـــــــــو عطـــــــــي وابـــــــــط ر ر
نامج اال  .يتضم

الـضوئية - ض العـر ـزة أج اسـتخدام نـامجوخطوات ال ا يتـضم ـ ـزه: ال أج عـرض تبـاط را
وناتـــــھ م ـــــشرح شاشـــــة تفـــــتح ـــــاز ا ة صـــــو ـــــ ع بالـــــضغط املنـــــصة ـــــ املحـــــددة ض رالعـــــر و
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يـــ م تقـــو ــا يل ثـــم صــيانتھ وكيفيـــة ــھ وعيو إســـتخدامة ات ــ ومم ـــشغيلھ وخطــوات
ت ــل تحــدد أن ــا ل ــس لي ــاز ا ــذا ل ــا اتقا مــدي معرفــة مــن الطالــب ــازلــيمكن تقــل

أخر مرة از ا نفس اسة لد عود أو يآخر  . ر

الذاتيــة - ة ــاص: الــس ا ــي و لك يــد ال عنــوان بــھ و املنــصة بــصاحبة خــاص تبــاط ا ــو رو
الطالب مع للتواصل  .ا

املنصة-و لتصميم مة الال التعليمية   :زاملواد

التوضــــــيحية-1 والرســــــوم ا: رالــــــصو مــــــن مجموعــــــة الباحــــــث اســــــتخدم املسلــــــسلةحيــــــث رلــــــصو
املـــــراد ــــاز ا ر تــــصو مــــن الــــصو ــــذه مـــــصادر وتمثلــــت املحتــــو ــــا تناول ــــ ال ات ــــا امل رلتوضــــيح ي ر

ــــذه،توضــــيحھ ــــة ومعا ــــر تحر وتــــم نــــت ن شــــبكة ــــ ع املتخصــــصة املواقــــع عــــض وكــــذلك
نـامج ب ـPhotoshop   Adobeرالـصو ع ـا تحميل ولة لـس ـم ا وصـغر ـودة ا ن بـ مـع ا وتـم
نت ن   .شبكة

املنــــصة- 2 تــــصميم ــــ املــــستخدمة امج ــــ نــــامج: ال ب الباحــــث  Photoshop  Adobe اســــتعان
الفيــــديو ومقـــــاطع الـــــصو ـــــة ومعا ــــر برنـــــامج،رلتحر للقطـــــات وذلـــــك Dream weaverوكـــــذلك

ئة نــامجوتـــماملــض ب املنـــصة اســـتخدام. net Microsoft Visual Studio    تــصميم ـــ ر ووقــد
املحتـوالل صـياغة عند اللفظية وغ اللفظية املعلومـات،يغة مـن الـصفحة ـات محتو ـو ت نوأن

مفرط طو أو مخل قصر دو لمناسبة عة،ن سـر استجابة ع صو ل املث تنوع ر لوكذلك و
ي و لك يد ال خالل من ز التعز متمثلة اجعة غذية وجود إ باإلضافة املتعلم   .رمن

ا :املنــــــصةإنتـــــاج-3 ببعــــــض والــــــصو واملفــــــردات الــــــصفحات ــــــط عمــــــل تــــــم املرحلــــــة ــــــذه ــــــ رو ر
الشعبية تباطات ـ Hyper Link ربواسطة إ التفرعـات إضافة وتم املنصة أجزاء لوصل وذلك

تم املــــصادر وتنــــوع املنــــصة فاعليــــة ــــادة لز وذلــــك نــــت ن شــــبكة ــــ ع جيــــة ا ا مــــة امل واملواقــــع ر
ع امللفات وServerخادمتحميل تصال ن املتعلم ع ل س نتح ن ع املنصة ة   .رؤ

املنصة-ز م   :تقو

ن املحكمـــ ـــ ع عرضـــھ وذلـــك لالســـتخدام صـــالحيتھ اختبـــار تـــم املنـــصة تنفيـــذ مـــن ـــاء ن عـــد
املحكمــو أبــدي وقــد التقنيــة الكفــاءة وكــذلك للموقــع التعليميــة الكفــاءة حــو ــم ا آ نالســتطالع ل ر
ــ املنــصة أصــبحت بحيــث حــة املق التعـديالت إجــراء وتــم املنــصة حــو م حــا ومق م لمالحظـا

للتطبيق ة صا ائية ال ا   .رصو

ستطالعية -ح ة   :التجر

بالفرقـــة ن املنتظمـــ الطـــالب مـــن مجموعـــة ـــ ع املنـــصة بتطبيـــق ســـتطالعية ـــة التجر إجـــراء تـــم
ب التعلـــيم تكنولوجيـــا ـــشعبة العـــرضالثانيـــة ـــزة أج مقـــر ســـو يد الـــذين بيـــة ال رليـــة ن ــــا،ر قوام

مــــع بمفــــرده طالــــب ــــل عمــــل وقــــد املنــــصة حــــو املالحظــــات جمــــع ــــدف وذلــــك طــــالب لخمــــس
م مــ املطلــوب ــ ع ليتعرفــوا املنــصة لــدخو ــا وعنوا باملنــصة اصــة ا التعليمــات ــ ع لإطالعــھ

اســة الد مــن ـــاء ن عــد و وأثنــاء ــل،رقبــل إعطــاء للباحـــثوتـــم ــي و لك يــد ال عنـــوان طالــب
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البعض م عــض ومـع الباحــث مـع التواصــل ولة ــ،لـس ع الطـالب مالحظــات جميـع الباحــث وأخـذ
تحميــل وصــعوب الفيــديو تحميــل ة ــ ف وطــو الــصو عــض ــم ف عــدم ــ انحــصرت ــ ال لاملنــصة ر

املال ذه ضوء املمكنة التعديالت تمت وقد نت ن ع الصوت   .حظاتملفات

مة الال م التقو أدوات   : زبناء

التحصي) 1 ختبار تـصميم: بناء تـم حيـث ـداف من ا مدخال طوة ا ذه استمدت
بنائيــة ات اختبــا خــالل مــن ــ التعلي املحتــو ــ املــتعلم تقــدم مــدى قيــاس ــ إ للوصــو رختبــار ى ل

ـــ قب تيھ صـــو ــ ختبـــار إعــداد تـــم عــدد،عــدي–روقــد لـــغ ختبــارو 25بواقـــع( بنـــد75بنـــود
صــواب متعــدد25و،خطــأ–ســؤال مــن اختيــار قــوائم25(ســؤال توصــيل وفيمــا) رصــو–ســؤال

ي فيما ص وتت ختبار ذا بناء اتبعت ال لإلجراءات مفصل عرض   :ي

أوال 
ً

ختبار:  داف أ إ :تحديد التحصي ختبار دف   :و

ـــــل .1 مــــستو ـــــزةىتحديــــد أج واســــتخدام ـــــشغيل ات ــــا بم املرتبطـــــة ف املعــــا ـــــ رطالــــب ر
قبـــل املتعـــددة الوســـائط منـــصة أو ى ـــشار ال ـــب الو منـــصة خـــالل مـــن الـــضوئية ض والعـــر

استھ   .رد

ـــــــشغيل .2 ات ــــــا بم املرتبطــــــة ف للمعــــــا الطــــــالب علــــــم مــــــدى لتحديــــــد ي ــــــا م رتقــــــو ر
املنص ا عل تحتو ال الضوئية ض العر زة أج ىواستخدام مـنو املقدمـة سواء ة

ى شار ال ب الو خالل من أو املتعددة الوسائط  . خالل

ختبار ا س يق ال التعلم نواتج ثانيا
ً

: 

ا تـضم ـ ال التعليميـة النـواتج لقيـاس ختبـار ا صمم تقـديم بنمطـى أسـئلتھاملنـصة غطـت وقـد
ختبار ذا ل لية ال جة الد انت و املحدد املحتو عناصر رجميع جة75 ى   .رد

ثالثا
ً

لالختبار:  املبدئية ة الصو  :رصياغة

ختبــار مفــردات تبطــت ا ؛حيــث املنــصة ــ ع املمقـدم املحتــو ــداف أ ضــوء ــ ختبــار بنــاء رتـم ى
الــــضوئية ض العــــر ــــزة أج اســـتخدام و ــــشغيل مقــــر ــــداف بأ وثيقــــا تباطـــا وا ر

ً ً
صــــياغة،ر تمــــت وقد

أســئلة ل شـــ ــ ع املبدئيــة تھ صـــو ــ متعــدد25( موضــوعيةرختبــار مــن صـــواب25(و) اختيـــار
يح التــــــ مــــــع و)وخطــــــأ ــــــاز25(، ا أجــــــزاء مــــــسميات توصــــــيل الطالــــــب مــــــن مطلــــــوب ال أشــــــ

ــسة الرئ وناتــة أن)بم ـــ ر وقــد ، املحتــو جوانـــب جميــع س تقــ بحيـــث ســئلة ــع تنو ـــ و و و، ىر
ودقيقة ة وا ختبار مفردات ل و قم( نت ق   .)3رم

عـا ا
ً

ختبــار:ر ــساعد  :عليمــات الــذي املرشــد بمثابــة ختبــار عليمــات عــد
دافھ وأ فكرتھ وشرح ختبار طبيعة م وف عرف ع  .الطالب

خامـــــسا
ً

ــار : ــ ختبـ ــــبط طــــــوات  :ضــ ا ــــــ ع ختبـــــار ضــــــبط عمليـــــة ــــــشمل و
  :التالية

ختبار  - أ صدق من تـص:  التأكد عـد عرضـھ تـم ختبـار صدق من نائـھللتأكد و ميمھ
ـــ ـــم ا آ مـــن لالســـتفادة التعلـــيم وتكنولوجيـــا املنـــا ـــ ن املحكمـــ مـــن مجموعـــة ـــ رع
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العلميـــة خطـــاء مـــن وخلـــوه ســـلوب ســـالمة الـــصياغة، دقـــة ات، العبـــا وضـــوح رمـــدى
ة ا،واللغو صــــــا أصــــــبح املحكمــــــو الــــــسادة ــــــا إل أشــــــار ــــــ ال التعــــــديالت إجــــــراء عــــــد و

ً
ن

قم.( للتطبيق ق       )  4رم

ختبـار-ب    ثبـات مـن أعيـد   :التأكـد مـا إذا النتـائج نفـس إعطـاء ـو ختبـار بـات ب واملقـصود
ف الظـر نفــس ــ و فــراد نفــس ــ ع ختبــار ونــة،وتطبيـق م عينــة ــ ع ختبــار تطبيــق تــم وقــد

عـ15من خمـسة ر مـر عد و التعليم تكنولوجيا شعبة الثانية الفرقة طالب من يومـاوطالب ًشر

اسـتخدام و ختبـار ثبـات حـساب وتـم املجموعـة نفـس ـ ع الثانية للمرة ختبار نفس إعادة تم
سو ب   :نمعادلة

ص     (                                                 س مج ص ( –) ن مج س   )مج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ر  

س[     مج س (– 2ن ص[ ] 2)مج مج ص (– 2ن   ] 2)مج

  

ــو الثبــات معامـــل ــان الـــسابقة املعادلــة تطبيــق ـــ) 0.91(و ع و ومقبولــة مرتفعـــة ــسبة ال ـــذه و
ختبار ثبات   .عن

ختبار  - ج    :زمن

حساب وتم العينة أفراد من حدة ع فرد ل ا استغرق ال الزمنية ة الف حساب تم
التالية املعادلة ب ختبا رمن و             : ز الطالب إجابة لمن خ+ ز الطالب إجابة   زمن

                                                                                                 2  

طالب أو استغرقھ الذي الزمن ان طالب35لو وآخر ـان65دقيقة املتوسـط حساب و دقيقة
من50 و   .ختبارزدقيقة

املالحظة) : 2 بطاقات  :بناء

نـــــاء ب الباحـــــث قــــام الـــــضوئية ض العـــــر ــــزة أج اســـــتخدام ات ـــــا مل ــــي دا انـــــب ا م ولتقــــو ر
تيــــة التاليــــة الــــثالث املحــــاو ــــ داء لقيــــاس مالحظــــة ــــاز:ربطاقــــة ج اســــتخدام ات ــــا رم

و البيانـــــــات الذكيـــــــة  عـــــــرض ة الـــــــسبو ــــــــاز ج اســـــــتخدام ات ـــــــا رم جور ات ـــــــا ضرم العــــــــا رـــــــاز
  .ىالبصر

تجزئـــة ـــ ع يقـــوم الـــذي العمـــل تحليـــل أســـلوب املالحظـــة بطاقـــة بنـــاء ـــ الباحـــث اتبـــع وقـــد
ــدف ال تحقيــق يمكــن ــ ح ن معــ سلــسل ب ــا تأدي يلــزم والــذي لــھ ونــھ امل ــام امل ــ إ العمــل

للعمـــل ي ـــا مـــن،ال ة ـــا م ـــل ـــساب إك عنـــد ـــا اتباع يجـــب ـــ ال طـــوات ا تحديـــد تـــم روقـــد
ـ ــاامل أدا سلــسل حــسب ــا وترتي ات ــساب،را إك ــ املتبعــة العمــل خطــوات ــب ترت تـم وقــد

بحيــث داء م لتقــو بطاقــة ة صــو ــ طــوات ا وضــع تــم وقــد خاصــة بطاقــة ــ ة ــا م رــل ر
ات مـستو ثالثـة مـن متـدرج بمقيـاس داء تـصف ـ ال ة العبـا ) 2) (صـفر– 1 – 2( ريقابـل
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باملــستو ة ـــا امل أدى ــ يع محاولـــة،ر أو مــن تـــردد دو لاملطلـــوب عـــد) 1(ن ة ـــا امل أدى ــ رع
محاوالت عدة أو ة) صفر (،تردد ا امل يؤدي لم الطالب أن   . رع

املالحظة بطاقة  :ضبط

ــــذه ضــــبط تــــم وقــــد ا ضــــبط مــــن البــــد ــــان ائيــــة ال ــــة للتجر ة صــــا البطاقــــة ــــو ت ـــي نل
خالل من   :البطاقة

املحكم-أ ع البطاقة   :نعرض

ـ ال التعـديالت عمـل وتـم ن املحكمـ ـ ع ا عرض تم املالحظة بطاقة تصميم عد
ــــا ا م عــــدد لغــــت و للتطبيــــق قابلــــة البطاقــــة وأصــــبحت ــــا ة79رأوصــــوا ــــا .( رم

قم ق   ).4رم

البطاقة-ب ثبات ساب ستطالعية ة   :التجر

أ تقييم تم حيث البطاقة ثبات حساب إ ة التجر ذه دفت قبـل15داءو مـن طالب
، بـاملقر ـ العم انـب ا س تـد ـ ن املتخصـص أحـد قبـل مـن م تقيـيم تـم ثم رالباحث ر

ر و معادلة خالل من الثبات حساب    :    Cooperوتم

تفاق مرات   عدد

تفاق                                                                                     100ـــــــــــــــــــــــ= سبة

تفـــــــاق مـــــــرات مـــــــرات+ عـــــــدد عـــــــدد
  ختالف

املالحظــة بطاقــة يخــص فيمــا ن املالحظــ ن بــ تفــاق ــسبة انــت ثبــات) م% 88.6( و ــ ع يــدل مــا
  .   قةالبطا

للبحث ساسية ة التجر   :تطبيق

التا النحو ع وذلك للبحث ساسية ة التجر نفيذ ب الباحث   :قام

قبليا -1 القياس أدوات  :تطبيق

ــ - و ن ت التجــر ن املجمــوعت و الــضابطة املجموعــة ــ ع التحــصي ــ القب ختبــار تطبيــق
وتــ القبليــة م جــا د ــساب وذلــك يــداروالثانيــة تم خاصــة كــشوف ــ والرصــد يح التــ م

إحصائيا ا  .ملعا

ـــــ - و ن ت التجـــــر ن املجمـــــوعت و الـــــضابطة املجموعـــــة ـــــ ع قبليـــــا املالحظـــــة بطافـــــة تطبيـــــق
ً

يــدا تم خاصــة كــشوف ــ والرصــد يح التــ وتــم القبليــة م جــا د ــساب وذلــك ًوالثانيــة
ر

إحصائيا ا  .ًملعا

التطبيق -2  :إجراءات

التقليدية: أوال قة بالطر س تد ال الضابطة للمجموعة سبة ومعامـلربال قاعـات خالل من
لية بال اسة مرالد العينة) 35( وعدد طالب من   .طالب
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ثانيـــا
ً

ـــ:  و يـــة التجر للمجموعـــة ـــسبة املنـــصةبال س تـــد ـــ املتعـــددة  رال الوســـائط خـــالل مـــن
الطـــــالبتـــــم: التفاعليـــــة ـــــ ع املنــــــصة عنـــــوان ــــــع نــــــتزتو ن ع نـــــامج ال اســــــة د ـــــ ن راملــــــشارك
م العينــــة) 35(وعــــدد طــــالب مــــن اســــة،طالــــب د بخطــــوات خــــاص دليــــل طالــــب ــــل إعطــــاء روتم

  .املنصة

ثانيا
ً

الثانيـة:  يـة التجر للمجموعة سبة ىبال ـشار ال ـب الو ـ ع القائمـة املنـصة س تـد ـ رال
نـــت ن ـــ الطـــالب:ع ــــ ع املنـــصة عنـــوان ـــع تو نــــتزتـــم ن ع نـــامج ال اســـة د ـــ ن راملـــشارك

م العينـــــة35وعـــــدد طـــــالب مـــــن اســـــة،طالـــــب د بخطـــــوات خـــــاص دليـــــل طالـــــب ـــــل إعطـــــاء روتم
 .املنصة

عديا-3 القياس أدوات  :تطبيق

ـ - و ن ت التجـر ن املجمـوعت و الـضابطة املجموعـة ع التحصي القب ختبار تطبيق
د ــــساب وذلــــك كــــشوفوالثانيـــة ــــ والرصــــد يح التـــ وتــــم نــــامج ال اســــة د عـــد م رجــــا ر

إحصائيا ا ملعا يدا تم خاصة
ً

. 

اسـة - د عـد ا تحديـد تم ال الضوئية ض العر زة بأج اصة ا املالحظة بطاقات رتطبيق و
وتـم والثانيـة و ن ت التجر ن املجموعت و الضابطة املجموعة طالب ع ا بنمط املنصة

جا د رصد إحصائيار ا ملعا يدا تم خاصة كشوف   .ًم

ا ومناقش البحث نتائج   :تفس

برنــــامج الباحــــث اســــتخدم ض الفــــر ة ــــ واختبــــار البحــــث ــــساؤالت عــــن لتحليــــلspssولإلجابــــة
إحصائيا البيانات
ً

.   

يوإلخ والثـــا و ن الفرضــــ ة ـــ والــــذيلتبـــار العينـــة أفــــراد س بتجـــا ن اصــــ ا
ما   :نص

فـــــــ" داللـــــــةتوجــــــد مـــــــستو عنـــــــد إحــــــصائيا دالـــــــة ق ىر طـــــــالب)α ≥0.05(و جـــــــات د متوســـــــط ن ربــــــ
س تـــــد ـــــ وال املتعـــــددة بالوســـــائط س تـــــد ـــــ ال ن ت ب التجـــــر ن واملجمـــــوعت الـــــضابطة راملجموعـــــة ر
ـــــشغيل ب املرتبطـــــة ف للمعـــــا والبعـــــدى ـــــ القب التحـــــصي ختبـــــار جـــــات د ـــــ ى ـــــشار ال ـــــب ربالو ر

ال لصا العرض زة أج لالختبارواستخدام البعدى   .تطبيق

داللـــــــة"  مـــــــستو عنـــــــد إحـــــــصائيا دالـــــــة ق فـــــــر ىتوجـــــــد طـــــــالب)α ≥0.05(و جـــــــات د متوســـــــط ن ربـــــــ
س تـــــد ـــــ وال املتعـــــددة بالوســـــائط س تـــــد ـــــ ال ن ت ب التجـــــر ن واملجمـــــوعت الـــــضابطة راملجموعـــــة ر

واسـتخ ـشغيل ب املرتبطـة ات ـا للم والبعدى القب داء بطاقة ى شار ال ب ـزةربالو أج دام
للبطاقة البعدى التطبيق لصا   .العرض

التطبيــق نتــائج انـت و تجــاه أحـادي التبــاين تحليـل اســتخدام تـم ن الفرضــ ة ـ مــن وللتأكـد
التا دو ا ا يو   :لكما
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قم رجدو ختبار) 1(ل الثالث املجموعات ن ب تجاه أحادي التباين تحليل نتائج يو
ا وم الضوئيةرالتحصي ض العر زة أج استخدام الذكية( وات ة السبو از از–رج ج

البيانات البصر–عرض ض العا از ىج   )ر

التباين   مصدر
مجموع
عات   املر

جات رد
ة ر   ا

متوسط
جات   رالد

قيمة
  )ف(

يمستو
  الداللة

املجموعات ن ب
التحصي   رختبا

املجموعات-   داخل

  املجموع-

600.  

165.000  

165.000  

2  

87  

89  

300.  

  

1.897  

  

159.  

  

854.  

دالة   غ

املجموعات ن بطاقةب
  املالحظة

املجموعات-   داخل

  املجموع-

600.  

47.800  

48.400  

2  

87  

89  

300.  

  

549.  

  

546.  

  

581.  

دالة   غ

ي ما السابق دو ا من   :ليت

قيمــة- ن) ف(أن ي التجــر الثالثــة املجموعـــات متوســطات ن بــ دالـــة ــ التطبيـــقغ ــ والـــضابطة
التحصي لإلختبار   .القب

املحــددة- ــزة ج اســتخدام ات ــا م ــ الثالثــة املجموعــات متوســطات ن بــ دالــة ق فــر رالتوجــد و
الــضوئية ض العــر زة بـــأج اصــة ا املالحظــة لبطاقــات ـــ القب التطبيــق خــالل ـــ،ومــن ع ممايدل

العينة أفراد س   .تجا

و الفرض يرفض البحثلوعلية ض فر من ي   .ووالثا

اسة" الد ض فر من الثالث الفرض من روللتحقق عو ينص   :والذي

داللـــــــة" مـــــــستو عنـــــــد إحـــــــصائيا دالـــــــة ق فـــــــر ىتوجـــــــد طــــــــالب)α ≥0.05(و جـــــــات د متوســـــــط ن ربـــــــ
الــضابطة، ــاملجموعــة و يــة التجر املجموعــة طــالب جــات منــصة(  رود باســتخدم س تــد ــ رال

املتعددة و) الوسائط ية التجر املجموعة لصا التحصي  ".ختبار

ت اختبــــــــار اســــــــتخدام ــــــــT-testتـــــــم الطــــــــالب جــــــــات د متوســــــــط ن بــــــــ ق الفــــــــر داللــــــــة رــــــــساب و
التا دو ا ا يو كما و ية التجر موعة وا الضابطة للمجموعة التحصي لختبا   :ر
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متوسط) 2(لجدو ن ب ق الفر داللة البعديوساب التحصي ختبار الطالب جات رد
و ية التجر موعة وا الضابطة   للمجموعة

  املتوسط  العدد  العينة
نحراف

  ياملعيار
جات رد
ة ر   ا

قيمة
  )ت(

يمستو
  الداللة

  1.48  9.40  الضابطة

ية   )1(التجر
25  

30.23  3.60  
29  29.28  

عند دالة
0.5  

ا       دو ا من مايليت   :لسابق

لإلختبــــار - البعـــدي التطبيـــق ـــ ـــ و يـــة التجر املجموعـــة طـــالب جـــات د متوســـطات تفـــاع را ر
الضابطة )32.53(التحصي املجموعة طالب متوسطات ا) 9.40(عن قد ادة ) 20.83( ربز

املحددة زة لألج املعرفية وانب ا الطالب إكساب مرتفعة ادة  زو

إ - داللـــــــة ق فـــــــر ختبـــــــارووجـــــــود ـــــــ الـــــــضابطة املجموعـــــــة جـــــــات د متوســـــــط ن بـــــــ رحـــــــصائيا ً

التحــــصي ختبــــار ــــ ــــ و يــــة التجر املجموعــــة جــــات د ومتوســــط البعــــدي رالتحــــصي
داللــة مــستو عنــد البعـــدي) 0.05( يالبعــدي التطبيــق ــ ــ و يــة التجر املجموعــة لــصا

من الثالث الفرض يقبل ذلك و التحصي البحثلإلختبار ض  . وفر

ض - العـــر زة بــأج املرتبطــة ف املعــا تنميــة ــ التعليميــة املنــصة فاعليــة ــ إ ذلــك عــز ووقــد ر ى
ـــ،الــضوئية الـــضابطة املجموعــة عـــن ــ و يـــة التجر املجموعـــة طــالب تفـــو اى أدى قمما

املعر انب   .ا

اسة الد ض فر من ع الرا الفرض من روللتحقق ـ و ع يـنص د:"والـذي ق فـر الـةوتوجـد
املجموعــــــــة طــــــــالب جــــــــات ود الــــــــضابطة املجموعــــــــة طــــــــالب جــــــــات د متوســــــــط ن بــــــــ رإحــــــــصائيا ر

ـــ و يــة الوســـائط( التجر ـــستخدم ـــ نـــامج) ال ال ـــ املحـــددة ـــزة لألج ـــار امل انــب ا يـــ
و ية التجر املجموعة  ".لصا

ت اختبــــار اســــتخدام طــــT-testتــــم جــــات د متوســــط ن بــــ ق الفـــــر داللــــة رــــساب املجموعـــــةو الب
ــ املحـددة الـضوئية ض العـر ـزة ألج ـار امل انــب ا ـ ـ و يـة التجر واملجموعـة والـضابطة ي

التا دو ا ة يو كما املالحظة لبطاقات البعدي التطبيق نتائج خالل من   : لالبحث
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املالحظة) 3(لجدو بطاقات الطالب جات د متوسط ن ب ق الفر داللة رساب و
املتعددةل الوسائط باستخدام ست د ال ية التجر واملجموعة الضابطة   رلمجموعة

زة ج استخدام ات ا   املتوسط  العدد  رم
نحراف

  ياملعيار
جات رد
ة ر   ا

  
  )ت(قيمة

يمستو
  الداللة

البيانات عرض از ج
  )ضابطة(

3044  2.60  

البيانات عرض از ج
ية(   )1تجر

35  

22.90  2.33  

29  36.77  
عند دالة

0.05  

الذكية ة   رالسبو
  )ضابطة(

5.60  2.74  

الذكية ة السبو از   رج
ية(   )1تجر

35  

22.70  2.60  

29  34.19  
عند دالة

0.05  

البصر العرض از   ىج
  )ضابطة(

4.20  3.37  

البصر العرض از   ىج
ية(   )1تجر

35  

32.70  2.71  

29  43.88  
عند دالة

0.05  

السا دو ا من مايليت   :بق

ات- ــــــا مل البعــــــدي التطبيــــــق ــــــ ــــــ و يــــــة التجر املجموعــــــة طــــــالب جــــــات د متوســــــطات تفــــــاع را ر ر
البيانات عرض ا ج الـضابطة) 22.90( زاستخدام املجموعـة طـالب متوسـطات ـادة ) 3.44(عـن بز

ا التطبيــــــق) 19.76( رقــــــد ــــــ ــــــ و يــــــة التجر املجموعــــــة طــــــالب جــــــات د متوســــــطات تفــــــاع ا رو ر
الذكيــــــةالبعـــــ ة الـــــسبو ــــــاز ج اســـــتخدام ات ــــــا مل ردي املجموعــــــة) 22.70( ر طـــــالب متوســــــطات عـــــن

ا ) 5.60(الـــضابطة قـــد ـــادة يـــة)  17.1( ربز التجر املجموعـــة طـــالب جـــات د متوســـطات تفـــاع ا رو ر
البــــصر ض العــــا ــــاز ج اســــتخدام ات ــــا مل البعــــدي التطبيــــق ــــ ــــ ىو ر متوســــطات)32.70( ر عــــن

الـــضابط املجموعـــة ا ) 4.20(ةطـــالب قـــد ـــادة الطـــالب) 28.5( ربز إكـــساب ـــ مرتفعـــة ـــادة ـــ زو
الثالث زة ج واستخدام شغيل ات ا   . رم

متوســط- و الــضابطة املجموعــة طــالب جــات د متوسـط ن بــ إحــصائية داللــة ذات ق فــر روجـود و
عـر ـاز املالحظة بطاقات تطبيق نتائج و ية التجر املجموعة طالب جات البيانـاترد ض
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داللة مستو عند املنصة اسة د يعد ة) 0.05( ر ـ يؤكد مما و ية التجر املجموعة لصا
ع الرا   .الفرض

ــزة - أج باســتخدام املرتبطــة ات ــا امل تنميــة ــ التعليميــة املنــصة فاعليــة ــ إ ذلــك عــز روقــد ى
الـــــضوئية ض ـــــ،والعـــــر و يـــــة التجر املجموعـــــة طـــــالب تفـــــو ـــــ ا أدى املجموعـــــةقمما عـــــن

ـــــار امل انــــب ا ـــــ مـــــن،ىالــــضابطة املتعـــــددة الوســــائط بـــــھ تتمتــــع مـــــا ــــ ا ثـــــر ذلــــك رجع و
ات ــــــــا امل ــــــــ ون بـــــــاه ن عــــــــز ممـــــــا متحركــــــــة وصـــــــو توضــــــــيحية وصـــــــو امليــــــــة وت رتفاعليـــــــة ز ر ر

دفة   .املس

اسة الد ض فر من امس ا الفرض من روللتحقق ع و ينص   :والذي

إحـــــــصائيا" دالـــــــة ق فـــــــر داللـــــــةوتوجـــــــد مـــــــستو طـــــــالب)α ≥0.05(ىعنـــــــد جـــــــات د متوســـــــط ن ربـــــــ
الضابطة، الثانيـةاملجموعة يـة التجر املجموعـة طالب جات منـصة(  رود باسـتخدام س تـد ـ رال

ى شار ال ب الثانية)الو ية التجر املجموعة لصا التحصي  ".ختبار

ت اختبــــــــار اســــــــتخدام بــــــــT-testتـــــــم ق الفــــــــر داللــــــــة ــــــــوــــــــساب الطــــــــالب جــــــــات د متوســــــــط رن
مـــن املنـــصة س تـــد ـــ ال الثانيـــة يـــة التجر موعـــة وا الـــضابطة للمجموعـــة التحـــصي رختبا ر

التا دو ا ا يو كما ى شار ال ب الو نمط   :لخالل

البعدي) 4(لجدو التحصي ختبار الطالب جات د متوسط ن ب ق الفر داللة رساب و
وا الضابطة بللمجموعة الو نمط خالل من املنصة ست د ال الثانية ية التجر رموعة

ى شار   ال

  املتوسط  العدد  العينة
نحراف

  ياملعيار
جات رد
ة ر   ا

قيمة
  )ت(

يمستو
  الداللة

  3.27  9.40  الضابطة

ية   )2(التجر
35  

22.50  3.09  
29  27.78  

عند دالة
0.05  

ماي السابق دو ا من   :ليت

تفــاع - للإلختبــاررا البعــدي التطبيــق ــ الثانيــة يــة التجر املجموعــة طــالب جــات د رمتوســطات
الــضابطة )22.50(التحـصي املجموعــة طــالب متوســطات ا) 9.40(عــن قــد ــادة ) 13.1( ربز

املحددة زة لألج املعرفية وانب ل الطالب إكساب مرتفعة ادة  زو

جـــ - د متوســـط ن بـــ إحـــصائيا دالـــة ق فـــر روجـــود ختبـــارو ـــ الـــضابطة املجموعـــة طـــالب ات
ختبــــــار ــــــ الثانيــــــة يــــــة التجر املجموعــــــة طــــــالب جــــــات د ومتوســــــط البعــــــدي رالتحــــــصي

داللــــــة مــــــستو عنــــــد البعــــــدي ــــــ )0.05( يالتحــــــصي الثانيــــــة يــــــة التجر املجموعــــــة لــــــصا
البح ض فر من امس ا الفرض يقبل ذلك و التحصي لإلختبار البعدي  .ثوالتطبيق
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تنميـــــة - ـــــ ى ـــــشار ال ـــــب الو ـــــ ع القائمـــــة التعليميـــــة املنـــــصة فاعليـــــة ـــــ إ ذلـــــك عـــــز ىوقـــــد
الــضوئية ض العــر زة بــأج املرتبطــة ف واملعــا يــة،ر التجر املجموعــة طــالب تفــو اى أدى قمما

املعر انب ا الضابطة املجموعة عن   .الثانية

ين والذي اسة الد ض فر من السادس الفرض من روللتحقق عو   :ص

داللة" مستو عند إحصائيا دالة ق فر ىتوجد املجموعـة)α ≥0.05(و طالب جات د متوسط ن رب
الثانيــــة يــــة التجر املجموعــــة طــــالب جــــات ود ــــب(رالــــضابطة الو منــــصة باســــتخدام س تــــد ــــ رال

ى ــشار يــة) ال التجر املجموعــة لــصا املحــددة الــضوئية ض العــر ــزة أج اســتخدام ات ــا م وــ ر
  ".الثانية

ت اختبـــار اســـتخدام املجموعـــةT-testتــم طـــالب جـــات د متوســـط ن بـــ ق الفـــر داللـــة رـــساب و
ـ املحـددة الـضوئية ض العر زة ألج ار امل انب ا الثانية ية التجر واملجموعة والضابطة ي

التا دو ا ا يو كما املالحظة لبطاقات البعدي التطبيق نتائج خالل من   :لالبحث

للمجموعة) 5 (لجدو املالحظة بطاقات الطالب جات د متوسط ن ب ق الفر داللة رساب و
ى شار ال ب الو نمط خالل من املنصة ست د ال ية التجر واملجموعة   رالضابطة

استخدام ات ا رم
زة   ج

  املتوسط  العدد
نحراف

  ياملعيار
جات رد
ة ر   ا

  

  )ت(قيمة

يمستو
  الداللة

عرض از ج
  )ضابطة(تالبيانا

3.44  2.60  

البيانات عرض
ية(   )1تجر

35  

20.90  2.24  

29  35.09  
عند دالة

0.05  

الذكية ة   رالسبو

  )ضابطة(
5.60  2.74  

الذكية ة   رالسبو

ية(   )1تجر

35  

20.10  2.35  

29  33.68  
عند دالة

0.05  

البصر ض ىالعا   ر

  )ضابطة(
4.20  3.37  

ض   ىالبصررالعا

ية(   )1تجر

35  

29.70  3.51  

29  34.38  
عند دالة

0.05  
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ماي السابق دو ا من   :ليت

ات- ـــــا مل البعـــــدي التطبيـــــق ـــــ الثانيـــــة يـــــة التجر املجموعـــــة طـــــالب جـــــات د متوســـــطات تفـــــاع را ر ر
البيانات عرض از ج الضابطة) 20.90( استخدام املجموعة طالب متوسطات ـادة ) 3.44(عن بز

ا ا) 17.76( رقــد ـــاز ج ـــ الذكيـــةو ة الـــضابطة)20.10( رلــسبو املجموعـــة طـــالب متوســطات وعـــن
ا) 5.60( قـــــــــد ــــــــادة البـــــــــصر) 14.5( ربز ض العـــــــــا ـــــــــاز ج ـــــــــ ىو طـــــــــالب) 29.70( ر متوســـــــــطات وعـــــــــن

الــضابطة ا ) 4.20(املجموعــة قــد ــادة ات) 25.5( ربز ـــا م الطــالب إكــساب ــ مرتفعــة ــادة ــ رو ز
الثالث زة ج استخدام و   .شغيل

فــــــر - ووجــــــود الــــــضابطة املجموعــــــة طــــــالب جــــــات د متوســــــط ن بــــــ إحــــــصائية داللــــــة ذات رق و
املالحظـــــة بطاقـــــات تطبيـــــق نتـــــائج ـــــ الثانيـــــة يـــــة التجر املجموعـــــة طـــــالب جـــــات د رمتوســـــط

داللـــة مـــستو عنـــد املنـــصة اســـة د عـــد الـــثالث ـــزة يلألج يـــة0.05ر التجر املجموعـــة لـــصا
الفرض ة يؤكد مما   .الثانية

ذلــــك - عــــز تنميــــةىوقـــد ــــ ى ــــشار ال ــــب الو بـــنمط املقدمــــة التعليميــــة املنــــصة فاعليـــة ــــ إ
الــضوئية ض العـر زة بـأج املرتبطــة سـتخدام ات ـا وم املجموعــة،ر طـالب تفـو اى أدى قمما

ـار امل انــب ا ـ الـضابطة املجموعــة عـن الثانيـة يـة ــ،ىالتجر تم ـ ا ثـر ــذا يرجـع وقـد
واســــ املحتــــو تقــــديم ــــ اثــــراءىاملنــــصة مــــن تحققــــة ومــــا املنــــصة ات ــــ مم مــــن الطــــالب تفادة

التعلم لعمليات ز عز و   .معر

ي الثا السؤال عن عولإلجابة ينص والذي البحث ساؤالت اسـتخدام : " من فاعليـة ما
طــــالب إلكـــساب الــــضوئية ض العـــر ــــزة أج ـــ املتعــــددة الوســـائط ــــ ع قائمـــة ونيــــة الك ومنـــصة

ت شعبة الثانية ؟الفرقة زة ج ذه ل املعر انب ا بية ال لية ب التعليم   كنولوجيا

ع ينص الذي ع السا الفرض من التحقق    :لزم

داللة" مستو عند إحصائيا دالة ق فر توجد ىال طـالب)α ≥0.05(و جات د متوسطى ن رب
ـ و يـة التجر املتعـددة(املجموعة الوسـائط منـصة باسـتخدام س تـد ـ التط) رال نـ بيقـ

املعر التحصيل اختبار جات لد والبعدى   ".رالقب

ت اختبــــار اســــتخدام ـــــT-testتــــم الطــــالب جــــات د متوســــط ن بــــ ق الفــــر داللــــة رــــساب و
ســـت د ـــ ال يــة التجر للمجموعـــة البعــدي التحـــصي ختبــار و ـــ القب التحــصي رختبا ر

دو ا ا يو كما املتعددة الوسائط منصة   :التالباستخدام
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للمجموعة) 6(لجدو التحصي ختبار الطالب جات د متوسط ن ب ق الفر داللة رساب و
ا عد و املنصة اسة د قبل املتعددة الوسائط باستخدام ست د ال و ية رالتجر   ر

  املتوسط  العدد  العينة
نحراف

  ياملعيار
جات رد
ة ر   ا

قيمة
  )ت(

يمستو
  الداللة

رختبا
  القب

2.30  1.31  

ختبار
  البعدي

35  

32.53  3.60  

29  15.73  
عند دالة

0.05  

ماي السابق دو ا من   :ليت

التحـــــــصي- للإلختبـــــــار البعـــــــدي التطبيـــــــق ـــــــ الطـــــــالب جـــــــات د متوســـــــطات تفـــــــاع را عـــــــن )32.53(ر
القب التطبيق الطالب جات د ا) 2.30(رمتوسطات قد ادة ـزو) 30.23( ربز مرتفعـة ادة

املحددة زة لألج املعرفية وانب ا الطالب   .إكساب

ســـت-  د ـــ ال البحـــث مجموعـــة طـــالب جـــات د متوســـط ن بـــ إحـــصائية داللـــة ذات ق فـــر روجـــود ر و
لــــــصا البعـــــدي ختبـــــار جـــــات د ومتوســـــط ـــــ القب ختبـــــار ـــــ املتعـــــددة الوســـــائط رباســـــتخدام

قيمــــة انــــت حيــــث البعــــدي ةاملحــــ) ت(التطبيــــق ــــة) 15.73(سو حر جــــات د مــــن29رعنــــد ــــ أع
جـــــات دوليـــــة) ت(رد ع) 2.66(ا الـــــسا الفـــــرض يحقـــــق ـــــذا و إحـــــصائيا دالـــــة قيمـــــة ـــــ ـــــت،و ث و

الـضوئية ض العـر ـزة ألج ـ املعر انـب ا الطـالب إكـساب ـ املنـصة ــل،وفاعليـة مـع يتفـق ذا و
اسة د سليمان. رمن من و شق أبو سليمان اسة محمد ود مرحسن الكر عبد اسة ود   .ربيك

الثالث السؤال عن علإلجابة ينص والذي البحث أسئلة   : من

ـــــــزة -1 أج ــــــ املتعــــــددة الوســــــائط ــــــ ع قائمــــــة ونيــــــة الك منــــــصة اســــــتخدام فاعليــــــة مــــــا
ليـــــة ب التعلــــيم تكنولوجيــــا شــــعبة الثانيــــة الفرقـــــة طــــالب إلكــــساب الــــضوئية ض والعــــر

العر زة أج استخدام ات ا م بية ؟رال الضوئية  وض

ع ينص الذي الثامن الفرض من التحقق   "لزم

داللـــــة" مـــــستو عنـــــد إحـــــصائيا دالـــــة ق فـــــر توجـــــد ىال
ً

طـــــالب)α ≥0.05(و جـــــات د متوســـــطى ن ربـــــ
ــــ و يــــة التجر املتعــــددة(املجموعــــة الوســــائط منــــصة باســــتخدام س تــــد ــــ ن) رال التطبيقــــ ــــ

داء ات ا م مالحظة لبطاقة والبعدى  .رالقب

ت اختبــار اســتخدام اتT-testتــم ـــا م ــ الطــالب جــات د متوســط ن بــ ق الفـــر داللــة رــساب ر و
بطاقــــــات تطبيـــــق نتـــــائج خـــــالل مــــــن البحـــــث ـــــ املحـــــددة الــــــضوئية ض العـــــر ـــــزة أج واســـــتخدام

التا دو ا ا يو كما و ية التجر للمجموعة عده و نامج ال اسة د قبل لاملالحظة   :ر
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للمجموعة) 7(لجدو املالحظة بطاقات الطالب جات د متوسط ن ب ق الفر داللة رساب و
ا عد و املنصة اسة د قبل و ية   رالتجر

ات ا رم
استخدام

زة   ج
  املتوسط  العدد

نحراف
  ياملعيار

جات رد
ة ر   ا

  
قيمة

  )ت(

يمستو
  الداللة

البيانات   عرض
  قبل

0.80  0.805  

  عد

35  

23.70  2.15  

29  53.61  
عند دالة

0.05  

الذكية ة   رالسبو
  قبل

1.40  1.10  

  عد
35  

24.10  2.64  
29  47.78  

عند دالة
0.05  

البصر ض ىالعا   ر
  قبل

0.70  0.651  

  عد
35  

33.40  2.67  
29  65.88  

عند دالة
0.05  

ماي السابق دو ا من   :ليت

مج الطـــالب جـــات د متوســـط ن بـــ إحـــصائية داللـــة ذات ق فـــر روجـــود ســـتو د ـــ ال البحـــث رموعـــة
املنـــــصة اســـــة د قبـــــل املالحظـــــة بطاقـــــة تطبيـــــق نتـــــائج ـــــ املتعـــــددة الوســـــائط منـــــصة رباســـــتخدام

أن حيث البعدي التطبيق لصا ا عد   :و

البيانـات) ت(قيمـة- عرض ــا بج اصـة ا املالحظــة بطاقـة تطبيــق عنـد ة عنــد) 53.61(زاملحــسو
ــــة حر جــــات جــــات29رد د مــــن ــــ د) ت(رأع التطبيــــقا لــــصا إحــــصائيا دالــــة قيمــــة ــــ و وليــــة

از ا استخدام ات ا م الطالب إكساب املنصة فاعلية ت يث ذا و   .رالبعدي

الذكيـة) ت(قيمة- ة الـسبو ـاز بج اصـة ا املالحظـة بطاقة تطبيق عند ة عنـد)  47.78(راملحسو
ــــة حر جــــات جــــات29رد د مــــن ــــ إحــــصائ) ت(رأع دالــــة قيمــــة ــــ و دوليــــة التطبيــــقا لــــصا يا

از ا استخدام ات ا م الطالب إكساب املنصة فاعلية ت يث ذا و   .رالبعدي

البـــصر) ت(قيمـــة- ض العـــا اصـــة ا املالحظـــة بطاقـــة تطبيـــق عنـــد ة ىاملحـــسو عنـــد )  65.88(ر
ــــة حر جــــات جــــات29رد د مــــن ــــ التطبيــــق) ت(رأع لــــصا إحــــصائيا دالــــة قيمــــة ــــ و دوليــــة ا
ذا و ازالبعدي ا استخدام ات ا م الطالب إكساب املنصة فاعلية ت   .ريث

ـــ املحـــددة ـــزة ج اســـتخدام و ـــشغيل ات ـــا م الطــالب إكـــساب ـــ املنـــصة فاعليـــة ـــت يث ــذا رو
اسة الد ض فر من الثامن الفرض يرفض ذلك و رالبحث   .و

اســة د مــن ــل مــع يتفــق ــذا الل (Joseph, Linda ,2002رو ــا زكر جــاع،) 2004( و إ مكننــا رو
إ يجة الن   :ذه
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التعليمية - م باحتياجا تباطھ ا ومدى للطالب سبة بال التعلم موضوع نامج ال مية   .رأ

الذاتية - ا سرع حسب التعلم طالب ل ل يح ي الذي ى الذا التعلم أسلوب  .فاعلية

اسة - الد قبل ا تحقيق املطلوب التعليمية داف باأل مسبقا الطالب د رتز  .و

املتعلم - دافعية من د وتز التعلم ل س حسية ات مث من املنصة   ماتوفره

ع الرا السؤال ع عولإلجابة ينص والذي البحث ساؤالت   :من

ى ــشار ال ــب الو ــ ع قائمــة الــضوئية ض العــر ــزة أج ــ ونيــة الك منــصة اســتخدام فاعليــة ومــا
الت تكنولوجيـــا شـــعبة الثانيـــة الفرقـــة طـــالب إكـــساب ـــذهـــ ل ـــ املعر انـــب ا بيـــة ال ليـــة ب علـــيم

؟ زة  ج

اسة الد ض فر من التاسع الفرض من التحقق رلزم عو ينص   :والذي

مــستو عنــد إحــصائيا دالــة ق فــر توجــد ىال
ً

املجموعــة)α ≥0.05(و الطــالب جــات د متوســط ن ربــ
الثانيـة يـة ى(التجر ـشار ال ـب الو املنـصة خـالل مـن س تـد ـ جـا) رال د التحـصيرـ ختبـار ت

ا عد و املنصة اسة د  .رقبل

ت اختبــــــــار اســــــــتخدام ــــــــT-testتـــــــم الطــــــــالب جــــــــات د متوســــــــط ن بــــــــ ق الفــــــــر داللــــــــة رــــــــساب و
مـــن ســـت د ـــ ال يـــة التجر للمجموعـــة البعـــدي التحـــصي ختبـــار و ـــ القب التحـــصي رختبا ر

و ا ھ يو كما نت ن ع ى شار ال ب الو منصة   .التالخالل

للمجموعة) 8(لجدو التحصي ختبار الطالب جات د متوسط ن ب ق الفر داللة رساب و
ى شار ال ب الو منصة خالل من ال ية   التجر

  املتوسط  العدد  العينة
نحراف

  ياملعيار
جات رد
ة ر   ا

قيمة
  )ت(

يمستو
  الداللة

ختبار
  القب

2.40  1.32  

ختبار
  البعدي

35  

24.90  2.80  

29  39.84  
عند دالة

0.05  

ماي السابق دو ا من   :ليت

التحــــصي - للإلختبــــار البعــــدي التطبيــــق ــــ الطــــالب جــــات د متوســــطات تفــــاع را عــــن )24.90(ر
ـــــ القب التطبيـــــق ـــــ الطـــــالب جـــــات د ا) 2.40(رمتوســـــطات قـــــد ـــــادة ـــــادة) 22.50( ربز ـــــ زو

املعرف وانب ا الطالب إكساب املحددةمرتفعة زة لألج   .ية

سـت - د ـ ال البحـث مجموعـة طـالب جـات د متوسـط ن بـ إحـصائية داللـة ذات ق فر روجود ر و
البعــدي ختبـار ـ جاتــھ د ومتوسـط ـ القب ختبــار ـ ى ـشار ال ــب الو منـصة رباسـتخدام

قيمـة انت حيث البعدي التطبيق ة) ت(لصا ـة) 39.84(املحـسو حر جـات د  )29(رعنـد
ــ جــاتأع د دوليــة) ت(رمــن الفــرض) 2.66(ا مــع ض يتعــا ــذا و إحــصائيا دالــة قيمــة ــ رو

ــــ املعر انــــب ا الطـــالب إكــــساب ـــ نــــامج ال فاعليــــة ـــت يث و البحــــث، ض فـــر مــــن والتاســـع
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الــــــضوئية ض العــــــر ــــــزة شــــــو،وألج محمــــــد مــــــن ــــــل اســــــة د مــــــع يتفــــــق ذا عبـــــــد،رو حــــــسن
ز  .وشوت،بيلس،العز

ام ا السؤال عن عسلإلجابة ينص والذي البحث أسئلة   : من

ى ــشار ال ــب الو ــ ع قائمــة الــضوئية ض العــر ــزة أج ــ ونيــة الك منــصة اســتخدام فاعليــة ومــا
ـزة أج اسـتخدام ات ـا م بيـة ال ليـة ب التعلـيم تكنولوجيـا شعبة الثانية الفرقة طالب رإكساب

؟ الضوئية ض   والعر

ض" فر من العاشر الفرض من التحقق عولزم ينص الذي اسة    :رالد

مــستو عنــد إحــصائيا دالــة ق فــر توجــد ىال
ً

املجموعــة)α ≥0.05(و الطــالب جــات د متوســط ن ربــ
الثانيــــة يـــة ى(التجر ـــشار ال ــــب الو املنــــصة خــــالل مـــن س تــــد ــــ مالحظــــة) رال بطاقــــة جــــات د رــــ

ا عد و املنصة اسة د قبل   .رداء

ت اختبــار اســتخدام داللــةT-testتــم انــبــساب ا ــ الطــالب جــات د متوســط ن بــ ق رالفــر و
املالحظــة بطاقــات تطبيـق نتــائج خــالل مـن البحــث ـ املحــددة الــضوئية ض العـر ــزة ألج ـار وامل ي
ـــب الو منـــصة خـــالل مـــن س تـــد ـــ ال الثانيـــة يـــة التجر للمجموعـــة ا عـــد و املنـــصة اســـة د رقبـــل ر

التا دو ا ا يو كما ى شار   : لال

للمجموعةساب) 8(لجدو املالحظة بطاقات الطالب جات د متوسط ن ب ق الفر رداللة و
ى شار ال ب الو منصة خالل من ست د ال الثانية ية   رالتجر

استخدام ات ا رم
زة   ج

  املتوسط  العدد
نحراف

  ياملعيار
جات رد
ة ر   ا

  
قيمة

  )ت(

يمستو
  الداللة

        1.87  21.00    عد

البيانات   عرض
  قبل

0.90  0.959  

  عد

35  

21.80  1.98  

29  50.89  
عند دالة

0.05  

الذكية ة   رالسبو
  قبل

1.40  1.40  

  عد
35  

21.50  1.87  
29  46.76  

عند دالة
0.05  

البصر ض ىالعا   ر
  قبل

0.70  0.794  

  عد

35  

30.40  3.47  

29  46.28  
عند دالة

0.05  

  



فاعلیة منصة إلكترونیة قائمة على الوسائط المتعددة التفاعلیة والویب 
 ...یة مھارات استخدام أجھزة العروضالتشاركي عبر اإلنترنت في تنم

          السید محمد مرعى   / د
 

 

 
 
 
 
 

50 

ماي السابق دو ا من   :ليت

دال ذات ق فـــــر مـــــنووجـــــود ســـــت د ـــــ ال البحـــــث مجموعـــــة جـــــات د متوســـــط ن بـــــ إحـــــصائية رلـــــة ر
لــصا عــده و املنـصة اســة د قبـل املالحظــة بطاقـات تطبيــق نتـائج ــ ى ـشار ال ــب الو رخالملنـصة

أن حيث البعدي   :التطبيق

البيانـــات) ت(قيمـــة عرض ـــا بج اصـــة ا املالحظـــة بطاقـــة تطبيـــق عنـــد ة عنـــد) 50.89(زاملحـــسو
ـــة حر جــات جــات 29رد د مـــن ــ فاعليـــة) ت(رأع ـــت يث ــذا و إحـــصائيا دالــة قيمـــة ــ و دوليـــة ا

از ا استخدام ات ا م الطالب إكساب نامج   .رال

قيمة الذكيـة) ت(و ة الـسبو ا بج اصـة ا املالحظـة بطاقة تطبيق عند ة راملحسو عنـد)  46.76(ز
ــة حر جــات جـــات29رد د مــن ــ إحــ) ت(رأع دالـــة قيمــة ــ و دوليــة فاعليـــةا ــت يث ــذا و صائيا

از ا استخدام ات ا م الطالب إكساب نامج   .رال

قيمة البصر) ت(و ض العا از ج اصة ا املالحظة بطاقة تطبيق عند ة ىاملحسو عنـد )  46.28(ر
ــة حر جــات جـــات29رد د مــن ــ فاعليـــة) ت(رأع ــت يث ــذا و إحــصائيا دالـــة قيمــة ــ و دوليــة ا

الطـ إكـساب ـ نـامج ـازال ا اسـتخدام ات ــا م ض.رالب فــر مـن العاشـر الفـرض يــرفض ـذلك وو
اســة الــضوئية،رالد ض العــر ــزة ألج ــار امل انــب ا الطــالب إكــساب ــ نــامج ال فاعليــة ــت ووتث ي

مر محمد اسة د نتائج مع تتفق يجة الن ذه د،رو ما ن وشار الل رمنتصر   .و

إ النتائج ذه جاع إ مكننا   :رو

نمط- نتاستخدام ن ات شب خالل من ي شار اال   التعلم

التوضــيحية- والرسـوم الــصو ـ ع ـا واعتمــاد املختلفـة الـتعلم مــصادر مـن املنـصة بــھ يتمتـع رملـا
ا م جزء ل ب خاصة مرحلية ات اختبا جود رو   .و

ي- و لك يد ال خالل من املنصة الطالب ن و والطالب الباحث ن ب   .التواصل

م عشروللتحقق ادي ا الفرض عن ينص والذي اسة الد ض فر رمن   :"و

مـــستو" عنــــد إحـــصائيا دالــــة ق فـــر توجـــد ىال
ً

جــــات)α ≥0.05(و د متوســـط ن ربــــ
ـــــ و يــــــة التجر املجموعـــــة الوســــــائط(الطـــــالب منـــــصة باســــــتخدام س تـــــد ــــــ رال

الثانيـــــة) املتعـــــددة يـــــة التجر ـــــب(واملجموعـــــة الو منـــــصة خـــــالل مـــــن س تـــــد ـــــ رال
شار لالختبار) ىال البعدى التطبيق التحصي ختبار جات  "رد

باسـتخدام سـت د ـ ال ـ و يـة التجر للمجموعة البعدي التطبيق ن ب ق الفر داللة ساب رو و
ــــب الو منــــصة خــــالل مــــن ســــت د ــــ ال الثانيــــة يــــة التجر واملجموعــــة املتعــــددة الوســــائط رمنــــصة

تـــــم التحـــــصي ختبـــــار ـــــ ى ـــــشار ھال ــــــ يو كمـــــا ن املجمـــــوعتت ن بـــــ املعـــــدل الكـــــسب حـــــساب
التا دو   :لا
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قم رجدو ق) 9(ل الفر دالل   وساب

التحصي ختبار الثانية ية التجر واملجموعة و ية التجر املجموعة ن   ب

  املتوسط  العدد  العينة
نحراف

  ياملعيار
جات رد
ة ر   ا

قيمة
  )ت(

يمستو
  الداللة

  4.72  32.53  )1(يةالتجر

ية   )2(التجر
35  

24.90  2.80  
دالة  1.214  29   غ

املجوعـة جات د متوسط ن ب إحصائية داللة ذات ق فر التوجد أنھ السابق دو ا من ريت و ل
املنــــــصة ــــــ التقــــــديم نمطــــــى أن ــــــ ع يـــــدل ممــــــا الثانيــــــة يــــــة التجر واملجموعــــــة ــــــ و يـــــة التجر

ى–وســائطة( ــساو)ــشار يقبــلم ــذا و م ا قــد حــسب للطــالب ــ املعر انــب ا إكــساب ــ رتان
عشر ادي ا   . الفرض

زة - بــــأج املرتبطــــة ف املعــــا تنميــــة ــــ التعليميــــة املنــــصة نمطــــى فاعليــــة ــــ إ ذلــــك عــــز روقــــد ى
الــــضوئية ض ــــ،والعـــر والثانيــــة ــــ و ن ت ب التجــــر ن املجمــــوعت طــــالب ــــساو اى أدى ىمما
املعر انب ا   .تنمية

عشر ي الثا الفرض من عوللتحقق ينص   "الذي

مــــستو" عنــــد إحــــصائيا دالــــة ق فــــر توجــــد ىال
ً

الطــــالب)α ≥0.05(و جــــات د متوســــط ن ربــــ
ــ و يــة التجر املتعــددة(املجموعــة الوســائط منــصة باســتخدام س تــد ــ واملجموعــة) رال

الثانيـــــة يـــــة ى(التجر ـــــشار ال ــــــب الو املنـــــصة خـــــالل مــــــن س تـــــد ــــــ بطاقــــــة) رال جـــــات د رــــــ
للبطاقة البعدى التطبيق  ".املالحظة

باسـتخدام سـت د ـ ال ـ و يـة التجر للمجموعة البعدي التطبيق ن ب ق الفر داللة ساب رو و
ــــب الو منــــصة خــــالل مــــن ســــت د ــــ ال الثانيــــة يــــة التجر واملجموعــــة املتعــــددة الوســــائط رمنــــصة

املحـــد ـــزة ج اســـتخدام ات ـــا م ـــ ى ـــشار نرال املجمـــوعتت ن بـــ املعـــدل الكـــسب حـــساب فـــتم دة
التا دو ا ھ يو   :لكما
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قم رجدو ق) 10(ل الفر داللة ية وساب التجر واملجموعة و ية التجر املجموعة ن ب
العرض زة أج واستخدام شغيل ات ا م   رالثانية

زة   املتوسط  العدد  ج
نحراف

  ياملعيار
جات رد
ة ر   ا

  

يمةق
  )ت(

يمستو
  الداللة

البيانات  2.15  23.70 عرض
ية   )1(تجر

ية   )2(تجر

35  
21.80  1.98  

  دالة0.05  4.90  29

الذكية  2.64  24.100 ة رالسبو
ية   )1(تجر

ية   )2(تجر

35  
21.500  1.87  

  دالة0.05  4.60  29

البصر  2.67  33.40 ض ىالعا ر
ية   )1(تجر

ية   )2(تجر

35  
30.40  3.47  

  دالة0.05  3.62  29

السابق             دو ا من   :ليت

عنــــد إحــــصائيا دالــــة ق فــــر ــــ ) 0.05(ووجــــود ال ــــ و يــــة التجر املجموعــــة طــــالب جــــات د ن ربــــ
ـ ال الثانيـة يـة التجر املجموعـة طالب جات د ن و املتغددة الوسائط منصة خالل من ست رد ر

منــص خــالل مــن سـت املجموعــةرد لــصا الــثالث ــزة ج اســتخدام ات ــا م ـ ى ــشار ال ــب الو رة
و ية   .التجر

البحث ض فر من عشر ي الثا الفرض ة عدم ت يث ذا   .وو

ــ ع ا قــد ــ إ ـار امل انــب ا ــ املتعـددة بالوســائط ســت د ــ ال املجموعـة تفــو يرجــع مـا رو ير ق ر
ومكثــــ ــــ أك ل ــــش ــــواس ا مــــن عــــدد ة ىراثــــا ــــشار ال ــــب الو مــــن الوســــائط،ف تملكــــة ملــــا وذلــــك

اثـره وابقـاء الـتعلم سـرعة ـ ع الطـالب ـساعد ممـا اك املية وت تفاعلية خصائص من املتعددة
كب   ..لوقت

ا بــــصر نمطـــا ــــان للطـــالب املفــــضل الـــتعلم نمــــط ـــ ا الفــــر يرجـــع وقـــد
ً ً

الوســــائط،ق بـــھ تتمتــــع ملـــا
الب النمط مع التقاعل من ناملتعددة املتعلم من   .ىصر

  :التوصيات

ي                بمايأ الباحث يو البحث نتائج   :ضوء

لطــــالب -1 عــــد عــــن اســـة الد طبيعــــة مــــع ناســــب ت ة متطـــو علــــيم منــــصات راســـتخدام ر
بية ال  لية

الطالب -2 ن ب الفردية ق الفر ترا الوسائط متعددة عليمية منصات  .وإنتاج
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ــ -3 ع الطــالب ب يتــد نجــاحرتمــام اط واشــ املختلفــة التعلــيم تقنيــات اســتخدام
املادة للنجاح العم انب ا  .الطالب

ـا -4 ف ليـة ال تتـو نـت ن ـ ع امعـة ا موقـع ـ ع شر ت محددة مواعيد تخصيص
ج ـر ا ـا ل ـس لي ات املقـر مـن ـار امل انـب ا ـ ع الطـالب ب تد ع وشراف ر ي ر

ناسب ي بإعداد العصرللمجمتع طبيعة   .مع

يتطلبـھ -5 بمـا التعلـيم تكنولوجيـا ـشعبة الطـالب ا سـ يد ال ات املقر ر تطو ة رضر رر و
التعليم الرق   .لالتحو

س -6 التـــد يئــة أعـــضاء ب لتــد مـــستمرة عمــل ش و ونـــدوات يــة تد ات دو رعقــد ر ر ور ر
عليم تقنيات من ستجد ما  .ع

ت -7 بــــرامج تقـــــدم مختلفــــة عليميــــة منــــصات اســـــةتــــصميم الد أثنــــاء مــــستمرة يــــة رد ر
املختلفة املجاالت دمة ا أثناء  .وكذلك

حة املق   :البحوث

البحوث من مجموعة الباحث ح   :يق

أثنـــاء -1 ن للمعلمـــ بـــو ال يـــل التأ ـــ ـــ التعليميـــة املنـــصات اســـتخدام فاعليـــة اســـة ىد ر
دمة   .ا

ــــ -2 التفاعليــــة التعليميــــة املنــــصات اســــتخدام فاعليــــة اســــة الرســــومرد ات ــــا م رتنميــــة
التعليم تكنولوجيا شعبة طالب ل  . التعليمية

متخصصة -3 عليمية منصات خالل من اضية ف املعامل فاعلية اسة  .رد

ــب -4 والو املتعـددة الوسـائط ــ غ أخـر محتـو تقـديم أنمــاط اسـتخدام فاعليـة اسـة ىد ى ر
ى شار  .ال

تنميـــــة -5 ــــ التعليميـــــة املنـــــصات اســــتخدام فاعليـــــة اســــة عـــــدرد عـــــن س التــــد ات ـــــا رم ر
املعلم  .للطالب
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  :املراجعقائمة

أوال
ً

ية:  العر   :املراجع

الفـــار - الوكيـــل عبـــد يم لتكنولوجيــــا: إبـــرا الـــدلتا ؛ اســـوب ا ـــات و تر ـــ ائــــدة ربحـــوث
طنطا ؛ اسبات   .2014 ،ا

ـــــ - فت مل"  " أكــــرم التفاعليـــــة املتعـــــددة الوســــائط باســـــتخدام ح ـــــ مق برنــــامج حـــــوفعاليـــــة
اســــوب ا اســــتخدام نحـــــو تجــــاه تنميــــة و ــــة الكمبيوتر ـــــ.ميــــة غ ماجــــست رســــالة

ة شو بية،.رم ال الوادي،،لية جنوب   .2006جامعة

بـــــدو - العـــــا التعلـــــيم ومؤســـــسات بجامعـــــات عـــــد عـــــن التعلـــــيم مـــــسئو نـــــة لأمانـــــة ُ

يـــــة العر لـــــيج ا لـــــدو التعـــــاو لمجلـــــس التعلـــــ" ن واقـــــع ســـــتطالع اســــــة عــــــدرد عـــــن ُيم

يــــــة العر لـــــيج ا لـــــدو التعـــــاو مجلـــــس بـــــدو العـــــا التعلـــــيم ومؤســـــسات لبجامعـــــات ن ل
عد،" عن التعليم ت،مركز و ال س،ُجامعة   م2012رما

دان - ســـو الفتـــاح عبـــد ـــق: أمــل طر عـــن ـــ الف التـــذو مجـــال ـــ ي الــذا الـــتعلم قفاعليـــة
ن املعلمـــــــ الطــــــالب لـــــــدي املتعــــــددة ـــــــ،الوســــــائط غ اه دكتــــــو رســــــالة ةر ــــــشو ـــــــد،،رم مع

ة بو ال والبحوث اسات رة،رالد القا  .1997،جامعة

ول - عد: يبار عن التعلم حو سرار ية،لأفضل العر سة املد ر  .2005،رتحر

نــصر - محمــود أحمــد اســب: حــسن با املتعــددة الوســائط تكنولوجيــا توظيــف فعاليــة
التالميــــذ تحــــصيل ــــ ع عــــدادي الثالــــث الــــصف ندســــة س تــــد ــــرــــ التفك وتنميــــة

ـــــــــــار ة: يبت ـــــــــــشو م ـــــــــــ غ ماجـــــــــــست رســـــــــــالة جامعـــــــــــة:ر ف ســـــــــــو ـــــــــــ بب بيـــــــــــة ال ليـــــــــــة
رة    . 2005،القا

نـــــت - ن ــــــ ع ـــــي إثرا ــــــ علي موقـــــع فعاليـــــة ــــــز العز عبـــــد ــــــز العز عبـــــد باللغــــــة(حـــــسن
يــــة العلميــــة،) العر يم املفــــا لــــبعض عــــدادي و الــــصف تالميــــذ تحــــصيل ــــادة لــــ ز

ماجست رة،رسالة القا جامعة ة، بو ال اسات الد د مع ة، شو م رغ   .2005ر

نوفل - ن حس محمود متعـدد: خالد ـ التعلي نـامج ال ـ املـتعلم تحكـم ن بـ التفاعـل أثر
الطــالب تحـصيل ـ ع ــ املعر سـلوب و ة، الوسـائط ـشو م ــ غ ماجـست رسـالة ليــة، ر

النوعية بية شمس، ال ن ع  .م2004، جامعة

ـــ - ع ق محمـــدزر ات" أحمـــد ـــا امل عـــض تنميـــة ـــ ع وأثـــره ـــ علي ـــب و موقـــع رتـــصميم
ــ غ ماجــست ســالة ؛ النوعيــة بيــة ال ليــة طــالب لــدي الكمبيــوتر صــيانة ــ رساســية

ة شو املنيا،رم جامعة النوعية بية ال  .2006 ،لية

الل - ـــ يح بـــن ــا ا).2004(زكر الد التحـــصيل ـــ املتعـــددة الوســـائط وتنميـــةرفعاليـــة ـــ
القــــــر أم جامعـــــة بيـــــة ال ليـــــة طـــــالب لـــــدي صـــــوتيا امنـــــة امل الـــــشرائح إنتـــــاج ات ـــــا يم ر
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الــسعودية يــة العر ــي-" .باململكــة العر لــيج ا ســـالة ــاض:رمجلــة يـــة،الر العر اململكــة
ع س93السعودية ،65.   

ـــــوملز - ا الكـــــسند س، جـــــا رنـــــا ات) 2004(ز للـــــشب و ـــــس س اديميـــــة أ أساســـــيات-مـــــن
الــوبتـص مواقــع ترجمـة–ميم املــتمم، وت: الــدليل ــ ب مجــة، وال ــب التعر الــدار:مركــز

ط للعلوم، ية  .7ص،1،2004العر

ــادي - ال عبــد ــن رة: ز القــا الكمبيــوتر، شاشــة ــ ع العــالم نــت اديميــة،: ن املكتبــة
ص1996 ،15.  

م - الكـــر عبــــد خليفـــة ا: ســـعد باســــتخدام ي الـــذا الفـــردي الــــتعلم املتعــــددةأثـــر لوســـائط
الثانيـــة بالفرقــة حيــاء طــالب لــدي التحـــصيل ــادة ــ التعليميــة قائــب وا ة زاملتطــو ر

عمـــان ـــسلطنة بيـــة ال ليـــة يـــة. ب تجر اســـة بيـــة،رد ال ليـــة أســـيوط: مجلـــة ،جامعـــة
   .2011يناير،17مج،1ع

ـي - م الباسـط عبد تـصم"سمر لعناصـر الفنيـة املعـاي عـض اسـتخدام شاشـاتأثـر يم
تالميــــذ لــــدي جتماعيــــة اســــات الد يم مفــــا ــــساب إك ــــ ع املتعــــددة الوســــائط ربــــرامج

ــــ التعليماألسا مــــن ــــ و لقــــة ة" ا ــــشو م ــــ غ ماجــــست رســــالة اســــات: ر الد ــــد رمع
رة القا جامعة ة بو ال   .2013،والبحوث

س - ـا ال هللا العـا: عبـد التعلــيم ـ نـت ن التع،اســتخدام ضــوءمـؤتمر ـ العـا لــيم
العصر ات ات،متغ ما سم15-13 ،رجامعة   2000،د

يــــــــدان - ا هللا عبــــــــد بــــــــن ــــــــد العاملية: ف املعلومــــــــات شــــــــبكة نــــــــت يــــــــة،ن العر اململكــــــــة
الوطنية: السعودية د ف امللك   31ص،2006 ،مكتبة

ـــد - أبـــو شـــعبان املي:" زمليــاء بيـــة ال برنـــامج ـــ ـــودة ا معـــاي تحقـــق القـــائممـــدي دانيـــة
بمنطقـة املعلمـات الطالب لدي نة امل نحو تجاه و س التد داء ع ذلك اس ع روإ

عشر. القصيم التاسع العل ـودة" " املؤتمر ا معـاي ضـوء ـ التعلـيم منـا ر تطو
ــــع"  الرا س. املجلــــد التــــد وطــــر للمنــــا ة املــــصر معيــــة را رة،ق الــــضيافة: القــــا دار

شمسبجامعة ن  .2007يوليو،26-25 ،ع

ـــ - تر تـــا نــــت–رما ن ـــستعمل وت–كيــــف ــــ ب ؛ مجـــة وال ــــب التعر مركـــز : ترجمـــة
للعلوم ية العر   .2005،الدار

قبيعة - أحمد نـت: محمد ن عمليـة،تطبيقـات ونمـاذج امـل ع رة،ومـشر الـدار: القـا
والثقافة للعلوم ية  .13ص،2010 ،العر



فاعلیة منصة إلكترونیة قائمة على الوسائط المتعددة التفاعلیة والویب 
 ...یة مھارات استخدام أجھزة العروضالتشاركي عبر اإلنترنت في تنم

          السید محمد مرعى   / د
 

 

 
 
 
 
 

56 

أبـ - سـليمان أمحمـد و شـق سـليمان. و ـ املتعــددة:"حـسن من بالوسـائط برنـامج فاعليـة
ــــ سا التاســــع الــــصف طلبـــة لــــدى التكنولوجيــــا مــــادة ـــ التحــــصيل مــــستو ـــ ،"ىع

امعة ا    .2008 السادس املجلد ،مجلة

شلتوت - شو تالميـذ: محمد لـدى ـ التفك ات ـا م عـض لتنميـة ـي و إلك شاط رموقع
بتـــ ـــامس ا ـــة،الـــصف بو ال اســـات الد ـــد مع ة، ـــشو م ـــ غ ماجـــست ســـالة ي، ردا رر

رة، القا  .2006جامعة

مر - الرحمن عبد الرسوم:" محمد إنتاج ات ا م تنمية ع نت إن موقع تصميم رأثر
باملنيــــــا النوعيــــــة بيــــــة ال ليــــــة طــــــالب لــــــدى الكمبيــــــوتر باســــــتخدام ســــــالة"التعليميــــــة ر،

الد د مع ة، شو م غ اه ردكتو ر رة،ر القا جامعة ة، بو ال والبحوث   . 2004اسات

ادي - ال عبد محمد للـسعة:" محمد ات ومـستو ـة الكمبيوتر املتعددة الوسائط فاعلية
مــادة ـ عداديــة املرحلـة لتالميــذ والتحـصيل ي الـذا الــتعلم ات ـا م تنميــة ـ رالعقليـة

ة،"العلوم شو م غ اه دكتو رسالة ر بية،ر ال ر،جامعة،لية   .2013ز

ــــــالل - عثمــــــان ات:" منتــــــصر ــــــا م لتنميــــــة نــــــت ن ــــــ ع ــــــ علي موقــــــع اســــــتخدام رأثــــــر
العليـا ـد باملعا زة ـا ا امج ـ ال حـزم مـادة ـ املتعلم لدى ماجـست"التصميم سـالة ر،

رة، القا جامعة ة، بو ال اسات الد د مع ة، شو م رغ  .م2004ر

ــــز - عز كمــــال وأســــل: نــــادي وســــيلة نــــت اســــةن الد ــــرة داخــــل املفتــــوح التعلــــيم روب
ت و ال عد، من س: والتعلم ة، بو ال البحوث يوليو9مركز ص2009، ص ،88- 95. 
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