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 شكر وعرفان
 

.............. الحمد هلل أواًل وقبل كل شيء الذي أعانني ومكنني من إنجاز ىذه الدراسة، وبعد
فإنني أتقدم بالشكر والتقدير من األستاذ الدكتور إبراىيم عرمان الذي أشرف عمى ىذه الدراسة منذ 

رشاد . بدايتيا، لما خصني بو من توجيو وا 
كما أتقدم بالشكر الجزيل من الدكتور عمم الدين الخطيب والدكتور غسان سرحان            

عضوي لجنة المناقشة عمى جيودىما الكبيرة ومالحظاتيما البناءة، التي كان ليا دور واضح في 
خراجيا بصورة أفضل وأدق إلى حيز النور . إغناء ىذه الدراسة وا 

. كما أتقدم بالشكر من جامعة القدس التي ليا الدور األكبر في سير العممية التعميمية
كما أتقدم أيضًا بالشكر لكل من ساعدني وقدم لي يد العون أثناء إعداد ىذه الدراسة، من محكمين، 

. ومشرفين تربويين، ومعممين، وزمالء
. كما أتقدم بالشكر الجزيل من األستاذ إياد الرجوب لتفضمو بتدقيق ىذه الدراسة للوياً 

خوتي وأخواتي، عمى كل ما قدموه لي من مساعدة وتشجيع . وأخيرًا أوجو شكري إلى أمي وأبي وا 
 
 

: الباحثة

ميا مجاىد 
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: التعريفات
 

ىي تصميم وبناء المنظومات التعميمية كالدروس والوحدات التعميمية، بحيث  ":الوسائط المتعددة
وسائط للة مكتوبة، )يتم عرض مثيرات محتوى الرسالة التعميمية باستخدام أكثر من وسط تعميمي 

-1999الجزار، ". )(وصوتيات، ورسومات، وصور ساكنة ومتحركة، وأشياء ممموسة وأنشطة

111 .)

 

من الصف األول إلى الصف العاشر األساسي، بحيث تنقسم ىذه المرحمة إلى  ":المرحمة األساسية
:   قسمين

.   الرابع األساسي–  من الصف األول :المرحمة األساسية الدنيا (1)
. (وزارة التربية والتعميم)" العاشر األساسي–  من الصف الخامس :المرحمة األساسية العميا (2)
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ممخص الدراسة  
 

أثر استخدام الوسائط المتعددة التفاعمية عمى تحصيل طالبات الصف التاسع األساسي في مادة 
العموم العامة واتجاىاتين نحوىا  

 
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام الوسائط المتعددة التفاعمية في تدريس مادة العموم 

. العامة لدى طالبات الصف التاسع األساسي عمى التحصيل واالتجاه
   

وقد تكون مجتمع الدراسة من طالبات الصف التاسع األساسي في مدرسة بنات أبو ديس الثانوية 
. طالبة، وكانت عينة الدراسة قصدية من بين مدارس مجتمع الدراسة (63)والبالغ عددىن 

فقرة مصنفة إلى  (32)ولجمع المعمومات استخدمت اختبارات قبمية وبعدية واستبانو مكونة من 
مجال القمق من الوسائط المتعددة التفاعمية، ومجال الرغبة والثقة بالوسائط : أربعة مجاالت وىي

المتعددة التفاعمية، ومجال االستخدام لموسائط المتعددة التفاعمية، ومجال المنفعة لموسائط المتعددة 
. التفاعمية

 
وقد تم التأكد من صدق األدوات بعرضيا عمى مجموعة من المحكمين ذوي الخبرة والكفاية التعميمية 
في جامعة القدس، ومجموعة من محكمي االختبار من معممي ومعممات المادة التعميمية، أما ثبات 

. األدوات فقد تم التحقق منيا عن طريق الدراسة االستطالعية من خارج عينة الدراسة
وقد قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابية لمزمن المستلرق لمدراسة من خالل الدراسة 

. االستطالعية
 

:- وقد توصمت الدراسة لمنتائج اآلتية
بين  (α ≤ 0.05)أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

متوسطات درجات طالبات عينة الدراسة في التطبيق القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي وذلك  
. لصالح التطبيق البعدي

 
وقد أظيرت نتائج الدراسة بأن الوسائط المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسوب التعميمي حققت 

كما تقاس بنسبة الكسب لماك جوجيان، كما أنيا حققت فاعمية  (0.6)فاعمية في التحصيل تساوي 
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2كما تقاس بنسبة الكسب لبالك، وحققت حجم تأثير  (1.2)في التحصيل تساوي 
η أعمى من ) كبيرًا

. عمى تحصيل الطالبات (0.14
بين  (α ≤ 0.05)وقد أشارت النتائج إلى أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

متوسطات درجات طالبات عينة الدراسة في التطبيق القبمي والبعدي الستبانة اتجاىات الطالبات، 
. وذلك لصالح التطبيق القبمي

 
وقد أظيرت نتائج الدراسة أن الوسائط المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسوب التعميمي  لم تحقق 
فاعمية في اتجاىات الطالبات كما تقاس بنسبة الكسب لماك جوجيان،  وأنو أيضًا لم تحقق فاعمية 

في اتجاىات الطالبات كما تقاس بنسبة الكسب لبالك، وأيضًا بينت نتائج الدراسة أن لموسائط 
.   المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسوب التعميمي حجم تأثير متوسط عمى اتجاىات الطالبات

 
أما أىم التوصيات التي تقدميا الباحثة فتتمثل في تصميم برامج تعميمية وفق منظومة الوسائط 

عداد وتجييز مختبرات  المتعددة التفاعمية تمبي احتياجات الطالب في مختمف النواحي التعميمية، وا 
حاسوب في جميع المدارس، وتدريب المعممين عمى استخدام الحاسب وبرامجو التعميمية وممارسة 
عادة إجراء الدراسة بحيث تشمل عينات أكبر ومناطق تعميمية أخرى  ذلك عمميًا في المدارس، وا 

. لمتمكن من تعميم نتائج الدراسة
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Abstract 
 

The Effectiveness of Interactive Multimedia in Improving the 

Attitudes in General Science for 9
th

 Grades 

 

This study aimed at investigating the effect of applying the multi-

interactive teaching mediums on the achievement and attitudes of female 

nine graders when teaching them general sciences. 

 

The subjects of the study were (63) nine graders from Abu-Dies secondary 

school girls.  The sample of the study was intentionally selected from the 

schools of the study community.  

 

For data collection, the researcher applied a pre and post tests as well as 

questionnaire of (32) items.  The questionnaire was classified under four 

domains; the anxiety from the multi-interactive mediums, the desire and 

trust in the multi-interactive mediums, the application of the multi-

interactive mediums and the benefit from the multi-interactive mediums.  

 

To test the validity of the study instrument, the researcher referred to a 

number of qualified arbitrators from Al-Quds University as well as to a 

group of science male and female school teachers.  The reliability of the 

instrument was also tested through conducting a survey on (an external) 

group other than the original sample – the researcher used this survey in 

calculating the means for the time taken by the study.  

 

The results of the study showed that there were statistically significant 

differences for the benefit of the post test at (α ≤ 0.05) between the means 

of the students’ grades when applying the pre and post test.  It was found 

that  the computer based multi-interactive mediums had indicated (0.6) of 

effectively in achievement on Mac Jujian’s scale of obtainment rate-

Applying the same procedure also indicated effectively in achievement 

equaling (1.2) on Black’s scale of obtainment rate. 

More over, there was a significant effect η2 (more than 0.14) on student’s 

achievements.  

 

The study also indicated that there were no significant differences for the 

benefit of the pre-application at (α ≤ 0.05) between the means of the 

students’ grades in terms of the pre and post applications of students’ 

attitudes questionnaire.  
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The researcher found that the computer based multi-interactive mediums 

didn’t bring about affectivity in students’ attitudes compared  to Mac 

Jujian’s scale of achievement – Accordingly , there were no effectively in 

students’ attitudes on black’s scale of obtainment rate . Also, the researcher 

found that the computer based multi-interactive mediums had moderate 

effect on students’ attitudes. 

 

The study recommends designing educational programs that follow the set 

of the multi-interactive mediums. School should be equipped with 

computer labs.  The Ministry of Education has to hold training courses to 

train teachers on how to produce educational programs for the subject of 

general sciences and how to use them in the classroom setting.  Finally, the 

researcher suggests conducting similar studies that include larger samples 

and cover more educational regions so as to come up with more indicative 

results.   
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  خمفية الدراسة:الفصل األول

  المقدمة    1.1

إن التليرات المتالحقة في جميع مجاالت الحياة ىي السمة المميزة لعصرنا الحالي، ونتيجة ليذه 
التليرات كان من الضروري االستجابة ليا من خالل تليير وظائف المؤسسات بكافة أنواعيا 

وأشكاليا وأحجاميا، ومن بين التليرات الكبيرة التي يتسم بيا عالمنا المعاصر، تمك الثورة 
التكنولوجية اليائمة، والتقدم التقني اليائل الذي نشيده، حيث أخذت التكنولوجيا تلزو جميع جوانب 
حياة اإلنسان في كل مكان، وسيمت لو االتصال واالنتقال، وساىمت في توفير وسائل تيدف إلى 

تطوير أنماط التعمم والتعميم، ومن بين ىذه الوسائل الحديثة الحاسوب الذي يسيم مساىمة فعالة في 
وذلك "مختمف مجاالت الحياة من خالل تقديم موضوعات وأنشطة تناسب طريقة التعمم الفردي، 

لسيولة تخزين المعمومات واسترجاعيا وتفاعل الفرد معيا بأساليب متنوعة تثير دافعيتو باالنيماك 
(.  5،  1994العقيمي،)" في العمل

                                                                                               
إن تكنولوجيا التعميم تعني طريقة في التفكير تتوخى وضع منظومة تعميمية قواميا خمسة عناصر "

(. 28-29, 2000السيد، )" المدخالت، والعمميات، والمخرجات، والتلذية الراجعة وبيئة التعمم : ىي
وتتضمن جميع العناصر الداخمة في العممية التعميمية مثل التعمم ومصادر : المدخالت (1)

ونشاطات التعمم واألدوات واألجيزة والمواد التعميمية التي من شأنيا أن تحقق األىداف التربوية 
 .المرجوة بكفاءة وفاعمية

وىي تضم األساليب والطرق والمداخل التي تحدد طبيعة ونمط التفاعل والعالقات : العمميات (2)
 .بين المكونات الدخمة في المنظومة لمعالجة البيانات بحيث تأتي بالنتائج المرجوة والمنشودة

ىي سمسمة من اإلنجازات ونتائج التعمم المرغوب فييا التي تحققيا المنظومة، : المخرجات (3)
. والمخرجات تبين مدى نجاح العمميات في تحقيق األىداف وفقا لمعايير محددة

وىي تعني المعمومات والبيانات الناتجة من نشاطات عناصر النظام، التي : التغذية الراجعة (4)
فيي عممية يتم  من خالليا تنقيح أي عنصر عن . تتيح أساسا إلجراء التعديالت والتوافقات

 .طريق تحديد النواحي االيجابية ودعميا والنواحي السمبية وتعديميا أو تلييرىا

 

وىي العوامل والوسط المحيط بالمنظومة، والتي تؤثر فييا تأثيرا مباشر أو غير : بيئة التعمم (5)
مباشر كالعوامل الطبيعية والتجييزات مثل التوصيالت الكيربائية واألبنية المدرسية، كذا 

 .العوامل االجتماعية والتعميمية والوجدانية
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العموم : وتعتمد تكنولوجيا التعميم عمى قاعدة معرفية مستمدة من العديد من مصادر المعرفة منيا"

السموكية واالجتماع والتربية، والعموم الطبيعية واليندسة والرياضيات، واالتصال والمعمومات، 
(.   32، 1999الجزار،)" والبحوث في تكنولوجيا التعميم

 
إن تطوير العممية التعميمية يعتمد إلى حد كبير عمى تظافر الجيود نحو تطبيق تكنولوجيا التعميم، "

حيث إن تصميم التعميم والتدريس في تكنولوجيا التعميم يتضمن توظيفًا أمثل لمصادر التعمم، حيث 
توجد في تكنولوجيا التعميم تكنولوجيات عديدة لتفريد التعميم الذي يعتمد  عمى استخدام الوسائط 

حيث تمثل الوسائط التعميمية . (6، 2004عرمان، " )(Multimedia)التعميمية المتعددة التفاعمية 
التعممية، وسواء كانت طريقة التدريس ترتكز عمى المعمم فإنو بحاجة - مرتكزات لمعممية التعميمية

إلى وسيمة توضح عناصر المعرفة العممية، وتشد انتباه المتعمم وتحقق األىداف بأقل جيد وكمفة 
وزمن، أو كانت ترتكز عمى المتعمم فإنو كذلك بحاجة إلى وسيمة تساعده عمى التعمم، وتحيل 

. المعمومات إلى مشاىد قابمة لإلدراك أكثر من الكممة المسموعة
 

وما يزال المختصون والباحثون في ميدان التربية يحثون الخطى في البحث والدراسة؛ الكتشاف 
ويعتبر . "أفضل الطرق واألساليب لتسييل عممية التعمم، ومساعدة المعممين في إنجاح عممية التعميم

الحاسوب بوسائطو المتعددة اليوم من أفضل الوسائل التعميمية التي تم اختراعيا حتى يومنا ىذا 
(.    104، 1995الجابري، وعبد اهلل ومينزل،)" وأنجحيا

 
إن السبيل لالستفادة من جياز الحاسوب كأداة أساسية لموسائط التعميمية المتعددة يعتمد عمى 

عداد ىذه البرمجيات،  النوعية المتميزة لمبرمجيات التعميمية، مما يتطمب أنجع الطرق في تصميم وا 
حيث تحتاج عمميات التصميم التعميمي إلى نموذج يوضح ىذه العمميات والعالقات بينيا، ويساعد 

. عمى فيميا وتفسيرىا، واكتشاف عمميات وعالقات جديدة
 

بأنو تصور عقمي مجرد لوصف أشياء أو أحداث أو مواقف  النموذج (58, 2003)ويعرف خميس 
أو عمميات واقعية، وتمثيميا إما كما ىي أو كما ينبلي أن تكون، وذلك بصورة مبسطة، بصرية أو 

يزودنا بإطار عمل توجييي لألحداث . لفظية، قد تأخذ شكل معادلة أو صورة مادية أو رسم خطي
واإلجراءات أو العمميات التي نبحث عنيا، وفيميا، وتنظيميا، وتفسيرىا، واكتشاف عالقات 

. ومعمومات جديدة في العممية، والتنبؤ بما يحدث إذا غيرنا مكوناتيا أو عدلنا فييا
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ولكي يحقق البرنامج التعميمي متعدد الوسائط التعميمية اللاية المرجوة، البد من توفر خصائص 

: ووظائف وأىداف في نموذج التصميم التعميمي الجيد
: خصائص نموذج التصميم التعميمي

. البساطة والتمثيل الصادق لمواقع (1)
 .النظامية والشرح والتأصيل (2)

 .االتساق الداخمي والتحديد الواضح (3)

 .الشمول والتعميم والتجريد (4)

 .االقتصاد والقابمية لمتطبيق والنفعية (5)

 

 :نماذج التصميم التعميمي وظائف
. التوجيو والشرح والتوضيح (1)
 .الوصف والتحميل (2)

 .الضبط والتحكم والتنبؤ (3)

 

  :أىداف نماذج التصميم التعميمي
. تحسين عممية التعميم والتعمم والتقويم (1)
 .اختبار نظريات التعميم والتعمم (2)

 
 :وفيما يمي عرض لبعض نماذج التصميم التعميمي

وىو نموذج بسيط يقدم توجييات عممية لحل (: 74، 2003خميس، )نموذج أندرسون  (1)
 :ويتكون من خطوات رئيسة ىي. مشكالت اختيار الوسائل التعميمية وتطويرىا

: وتشمل:  تحميل الميمة:الخطوة األولى
.  تحديد الفرق بين األداء الجيد واألداء الضعيف لمميمات1-
 . تحديد أسباب األداء الجيد وعواممو2-

 . تحديد الشروط المميزة لألداء الجيد3-

 . تحديد ما يتم عممو أو أداؤه، والظروف التي يتم في ضوئيا األداء4-

 . تحديد قائمة بالفروق بين األداء الناجح واألداء الضعيف5-

: وتشمل:  إعداد األىداف واالختبارات:الخطوة الثانية
. تحديد األداء الذي ينبلي أن يقوم بو المتعمم، والشروط التي يحدث في ظميا ىذا األداء .1
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 .إعداد االختبارات التي تقيس األداء .2

عداد المواد:الخطوة الثالثة : وتشمل:  تنقيح األىداف، واختيار الوسائل، وا 
. إعداد المحتوى- 2.               تحميل األىداف إلى ميارات فرعية -1
 .إعداد المواد التعميمية- 4.                          اختيار الوسائل التعميمية- 3

جراء المراجعات الضرورية:الخطوة الرابعة :  اختبار المواد، وا 
. تجريب المواد التعميمية واختبارىا عمى عينة صليرة من المتعممين -1
 .التعديل والتجريب -2

. االستمرار في المراجعة واالختبار حتى الحصول عمى مواد فعالة -3
: وتشمل:  التدريب:الخطوة الخامسة

 .تقويم التدريب- 2.                        إدارة التدريب -1

 

(: 2003 ,78خميس، )نموذج كمب الشامل لتصميم برامج التعميم والتدريب  (2)
:     يتكون ىذا النموذج من عشرة مكونات

. تحديد اللايات، والمعوقات، واألولويات: تقدير حاجات التعمم لتصميم برنامج تعميمي .1
اختيار الموضوعات أو ميمات العمل المطموب معالجتيا، ثم توضيح األىداف العامة المناسبة  .2

. لمموضوعات أو الميمات
. دراسة خصائص المتعممين أو المتدربين .3
. تحديد محتوى الموضوع، وتحميل مكونات الميمة المرتبطة باللايات واألىداف المحددة .4
. صياغة أىداف التعمم المطموب تحقيقيا .5
. تصميم أنشطة التعميم والتعمم المناسبة لتحقيق األىداف المحددة .6
. اختيار المصادر التعميمية التي تساند األنشطة التعميمية .7
. تعيين الخدمات المساندة المطموبة لبناء وتنفيذ األنشطة والمواد التعميمية المنتجة .8
. تقويم التعمم والبرنامج .9

 . تحديد استعداد المتعمم أو المتدرب لدراسة الموضوع، باستخدام االختبار القبمي .10

 
(: 2003 ,80-82خميس، )نموذج ديك وكيري لتصميم المواد التعميمية والموديوالت  (3)

: يتكون ىذا النموذج من تسعة مكونات وىي
. إجراء التحميل العممي- 2.                     تحديد اللاية التعميمية- 1
. تحديد السموك المدخمي وخصائص المتعممين- 3
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. بناء اختبارات محكية المرجع- 5.                        كتابة أىداف األداء- 4
. بناء واختيار التعميم- 7.                   بناء إستراتيجية تعميمية- 6
جراء التقويم البنائي- 8 . مراجعة وتنقيح التعميم- 9.             تصميم وا 
 
يمي  (4) (: 2003 ,85-86خميس، )نموذج جيرالش وا 

: يتكون ىذا النموذج من تسع مراحل ىي 
. قياس السموك المدخمي- 2.                          المحتوى–األىداف - 1
. تنظيم الطالب في مجموعات- 4.                تحديد اإلستراتيجية واألسموب- 3
. تحديد مساحة مكان التعمم- 6.                             تخصيص الوقت- 5
. تقويم األداء- 8.               اختيار المواد التعميمية المناسبة- 7
. تحميل الرجع- 9

 

(: 2003 ,88خميس، )نموذج الجزار لتطوير المنظومات التعميمية لمدرس أو الوحدة  (5)
: يتكون ىذا النموذج من خمس مراحل رئيسة

.         مرحمة تصميم المنظومة- 2.                    مرحمة الدراسة والتحميل-  1
نشاء المنظومة - 3 . مرحمة التقويم- 4.             مرحمة اإلنتاج وا 
.   االستخدام- 5

                     
(: 2003 ,417)نموذج خميس لمتصميم والتطوير  (6)

: يتكون ىذا النموذج من خمس مراحل ىي
. مرحمة التصميم- 2.                  مرحمة التحميل- 1
. مرحمة التقويم النيائي- 4.                  مرحمة التطوير- 3
. مرحمة النشر واالستخدام والمتابعة- 5
 
 
(:  1999 ,53منصور،) نموذج ىاميروس (7)

: يتكون ىذا النموذج من ثالث مراحل ىي
دارتو: أوالً  : تعريف النظام وا 
.  تحديد الييئة العامة والمدعمة واختيارىا– 2.                تعريف المشكمة التعميمية– 1
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.  تحديد ضوابط اإلدارة ومجتمع المتعممين– 3
.  تحميل السياق التعميمي–5.             جمع المواد المناسبة لممقرر–4

: تحميل التصميم: ثانياً 
.  وضع مقاييس األداء– 2.          تحديد األىداف السموكية واالنتقالية- 1
.  تحديد التعديالت لتالءم الفروق الفردية– 4.            تحديد أنماط التعميم وشروط التعمم–3
.  تحديد صيلة الوقائع التعميمية– 5

: التطوير والتقويم: ثالثاً 
.  المراجعة لالتصال والتقنية– 2.              تطوير النموذج التعميمي المبدئي– 1
.  تطبيق اختبارات األداء– 4.                       تجربة النموذج المبدئي– 3
. تعديل النظام التعميمي - 6.            تحميل نتائج التجريب واالختبارات– 5
.   إعادة الدورة–7
 

إن استخدام الحاسوب بوسائطو المتعددة في عممية التعمم والتعميم،وعرض الموضوعات الدراسية 
:- عمى برمجيات تعميمية مصممة حسب مبادئ تربوية معينة يحقق الفوائد التالية

. إشباع حاجة المتعمم واستثارة اىتمامو .1

 .تنوع وزيادة الخبرة لدى المتعمم .2
 .االعتماد عمى النفس في التعمم .3

 .تنوع أساليب التعزيز التي تحفز المتعمم لمتعمم .4

تعرض المادة التعميمية في ترتيب منطقي متسمسل، ما يؤدي إلى زيادة فيم المتعمم،     " .5
 (.1999 ,81منصور، )" وتساعده عمى تكوين االتجاىات الجديدة المرغوب فييا

 .تساعد المتعمم في تذكر المادة العممية واالحتفاظ بيا .6

 .تثير النشاط العقمي بما تحممو من عنصر التشويق .7

يستطيع المتعمم استخدام البرنامج الحاسوبي متعدد الوسائط في أي وقت لمراجعة ومشاىدة  .8
 .الدروس التي لم يتمكن من حضورىا أو لم يفيميا تماماً 

 .يىفز تقديم تغذية راجعة فىرية مما يعمق عملية الفهم واإلدراك .9
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عمى أنيا  "(Vicki)فقد عرفيا : لقد ورد العديد من التعاريف لمفيوم الوسائط المتعددة التفاعمية
مصطمح يشير إلى االتصال بين أكثر من وسيمة معتمدًا عمى الرسوم والصوت والنص والرسوم 

عمى أنيا نسيج متحد من  "(Tay)، أما (Vicki , 1996)" المتحركة ولقطات الفيديو المتحركة
(. Tay, 1994 )" الصوت والنص والرسوم والحركة وكذلك لقطات الفيديو

 Multiإن مصطمح الوسائط المتعددة التفاعمية يتألف من شقين "فقد أشارت  (2000أمين، )أما 
وىي نوع من البرمجيات التي . " وتشير إلى كل وسيط يحمل معموماتMediaوتعني التعددية، و 

المتعمم أشكااًل متعددة من آليات تكنولوجيا العرض والتخزين واالسترجاع والبث / توفر لممستخدم 
(. 2000 ,199أمين، )" والمعالجة لنسيج من المرئيات والسمعيات الرقمية

 
وىناك خصائص متنوعة لموسائط المتعددة التفاعمية تتمثل في أنيا تحقق التفاعمية والفردية والكونية 

أن ىناك العديد من الخصائص لمتعميم بمساعدة  "( 1995 ,98اليادي،)ويرى . والتكاممية والتنوع
متعة التعمم، والتعمم التفاعمي، وتقميل وقت التعمم وتوفير الثقافة الحاسوبية : الحاسوب منيا

مكانية تدريس بعض الموضوعات غير القابمة لمتدريس من قبل ".   والمعمومات المرئية، وا 
  
وتعتبر الوسائط المتعددة ليا تأثير فعال وقوي، وتقارير األبحاث تؤكد أن الطالب يتذكرون ما "

 30، ويتذكرون ما تعمموه عن طريق السمع بنسبة  %20بنسبة  (البصر)تعمموه عن طريق الرؤية 
، ويتذكرون ما يتعممونو عن  %50، ويتذكرون ما تعمموه عن طريق السمع والبصر بنسبة %

، وىذا ىو ما تعتمد عميو الوسائط  %80طريق السمع والبصر وأحداث تزامن بينيما بنسبة 
(. Fred, 1995, 3 )"  المتعددة

 
وتوفر الوسائط المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسوب التعميمي متعدد الوسائط إمكانيات تعميمية 
متعددة، حيث إن استخدامو يسيم في تحقيق معظم جوانب التعمم المعرفية والوجدانية والنفس حركية 

.  لممتعمم
وأفضل ما تقدمو الوسائط المتعددة لممتعمم ىو إتاحة فرصة لبرنامج متكامل من الصوت والصورة "

مكانية الدخول والقفز والتصفح بحرية،  والحركة والمون، والمزج المتزايد لمنص المفظي والمرئي، وا 
فالحاسوب الذي يقدم الوسائط المتعددة يمكن اعتباره المستقبل الذي سوف يختصر جميع األجيزة 

(.    211-213، 1997الفرجاني،  )" التعميمية المتعددة ويجعميا تعمل من خالل جياز واحد
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ومن ىنا فإن تصميم برامج تعميمية باستخدام الوسائط المتعددة في الحاسوب قد يسيم في تيسير 
إلى أنو كمما تقدم الطمبة في  (Cava's, 2000)وقد أشار كافاس . التعمم بعيدًا عن الجمود والممل

المستوى التعميمي، يالحظ ظيور اتجاىات سمبية لدييم نحو العموم والرياضيات؛ ولعل أحد أسباب 
ذلك تضمنيا الكثير من المفاىيم المجردة التي يصعب عمى الكثير منيم فيميا، والتي تحتاج إلى 

وسائل تعميمية توضيحية؛ ويمكننا باستخدام الحاسوب بوسائطو المتعددة التلمب عمى ىذه المشكمة، 
.  وذلك بنقل المفاىيم من مفاىيم مجردة إلى مفاىيم حسية، ومن بعد واحد إلى عدة أبعاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مشكمة الدراسة 2.1
 

تمثمت مشكمة الدراسة في الكشف عن مدى فعالية استخدام الوسائط المتعددة التفاعمية عمى  
. تحصيل طالبات الصف التاسع األساسي في مادة العموم العامة واتجاىاتين نحوىا

 

 أىمية الدراسة  3.1
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نبعت أىمية ىذه الدراسة من الحاجة إلى تحسين الطرق المتبعة في التدريس، وذلك بالتوجو نحو 
ىي الدراسة األولى في فمسطين في - حد عمم الباحثة- وكذلك أن ىذه الدراسة عمى .طرق جديدة

. المدارس، لذا تأمل الباحثة أن تكون ىذه الدراسة ميمة لمدارسين والباحثين مستقبالً 

 

أىداف الدراسة  4.1 
 

:   ىدفت ىذه الدراسة إلى

الكشف عن أثر استخدام الوسائط المتعددة التفاعمية في تدريس مادة العموم العامة عمى  (1)
 . تحصيل طالبات الصف التاسع األساسي

الكشف عن أثر استخدام الوسائط المتعددة التفاعمية في تدريس مادة العموم العامة عمى  (2)
 .اتجاىات طالبات الصف التاسع األساسي نحو الوسائط المتعددة التفاعمية

 

 أسئمة الدراسة  5.1
 

: تم تحديد األسئمة اآلتية
في تحصيل طالبات الصف  (α ≤ 0.05)ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  (1)

التاسع األساسي في مادة العموم العامة بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة؟ 
المتعددة التفاعمية المستخدمة في مادة العموم العامة عمى تحصيل طالبات  ما فاعمية الوسائط (2)

الصف التاسع األساسي؟  
ما فاعمية الوسائط المتعددة التفاعمية المستخدمة في مادة العموم العامة عمى اتجاىات طالبات  (3)

 الصف التاسع األساسي؟ 

ما حجم تأثير الوسائط المتعددة التفاعمية المستخدمة في مادة العموم العامة عمى تحصيل  (4)
 طالبات الصف التاسع األساسي؟

ما حجم تأثير الوسائط المتعددة التفاعمية المستخدمة في مادة العموم العامة عمى اتجاىات  (5)
 طالبات الصف التاسع األساسي؟
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 فرضيات الدراسة 6.1 

 
: لإلجابة عن أسئمة الدراسة فقد حولت أسئمة الدراسة إلى الفرضيات الصفرية اآلتية

في متوسطات درجات تحصيل  (α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  (1)
طالبات الصف التاسع األساسي في مادة العموم العامة بين المجموعة التجريبية والمجموعة 

. الضابطة
ال توجد فاعمية لتصميم الوسائط المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسوب التعميمي متعدد  (2)

الوسائط عمى تحصيل الطالبات في مادة العموم العامة، ويندرج تحت ىذه الفرضية الفرضيات 
:  الفرعية التالية

ال تحقق الوسائط المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسوب التعميمي متعدد الوسائط فاعمية في - أ
.  كما تقاس بالنسبة المعدلة لمكسب لبالك (1.2)التحصيل بحيث ال تقل عن 

ال تحقق الوسائط المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسوب التعميمي متعدد الوسائط فاعمية في - ب
. كما تقاس بالنسبة المعدلة لمكسب لماك جوجيان (0.6)التحصيل بحيث ال تقل عن 

ال تحقق الوسائط المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسوب التعميمي متعدد الوسائط حجم تأثير - ج
 .عمى التحصيل (0.14)أعمى من 

بين متوسطات درجات طالبات عينة  (α ≤ 0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند (3)
. الدراسة في التطبيق القبمي والبعدي لالتجاىات

ال توجد فاعمية لموسائط المتعددة القائمة عمى الحاسوب التعميمي متعدد الوسائط عمى اتجاىات  (4)
: الطالبات في مادة العموم العامة، ويندرج تحت ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية

ال تحقق الوسائط المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسوب التعميمي متعدد الوسائط فاعمية - أ

. كما تقاس بالنسبة المعدلة لبالك (1.2)  في االتجاىات بحيث ال تقل عن

ال تحقق الوسائط المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسوب التعميمي متعدد الوسائط فاعمية في - ب
. كما تقاس بنسبة الكسب لماك جوجيان (0.6)االتجاىات بحيث ال تقل عن 

ال تحقق الوسائط المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسوب التعميمي متعدد الوسائط حجم تأثير - ج
.  عمى اتجاىات الطالبات في مادة العموم العامة (0.14)أعمى من 
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 محددات الدراسة 7.1 

  

:  تتحدد ىذه الدراسة بما يمي

:   المحدد الموضوعي1.7.1 

الجزء )من كتاب العموم العامة  (الكيرباء المتحركة)اقتصرت ىذه الدراسة عمى الوحدة السادسة 
. لمصف التاسع األساسي (الثاني

 
:   المحدد المكاني2.7.1 

اقتصرت ىذه الدراسة عمى المدارس الحكومية لممرحمة األساسية في محافظة ضواحي القدس، حيث 
. اقتصرت عمى طالبات مدرسة بنات أبو ديس الثانوية

 
:    المحدد الزماني3.7.1

.  2005 – 2006اقتصرت ىذه الدراسة عمى الفصل الثاني من العام الدراسي

 
:   المحدد اإلجرائي4.7.1 

طالبة من طالبات الصف التاسع  (63)اقتصرت ىذه الدراسة عمى عينة قصدية تكونت من 
. األساسي في مدرسة بنات أبو ديس الثانوية

 
الدراسات السابقة  : الفصل الثاني

 
 المقدمة 1.2

 
تزايد استخدام الوسائط المتعددة المستندة إلى الحاسوب في التدريس؛ ويعزى ىذا إلى االفتراض بأن 

وفي ىذا يرى الفار . معمومات وسائط االتصال المتعددة تساعد وتسيم في تحسين عممية التعمم
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بأن استخدام الوسائط المتعددة المستندة إلى الحاسوب أحدث تلييرًا واضحًا في عممية  (2000)
. التعمم والتعميم، حيث يتطمب من المعمم تصميم التعميم وتنظيمو وترتيبو بشكل أفضل

وفيما يمي عرض لبعض الدراسات العربية واألجنبية التي أجريت حول استخدام الحاسوب كمساعد 
. لمتدريس بوسائطو المتعددة

 

الدراسات العربية   2.2 
 

:  قامت الباحثة بعرض الدراسات العربية من خالل المجاالت اآلتية

 الدراسات التي تناولت أثر استخدام الوسائط المتعددة التفاعمية عمى تحصيل الطمبة 1.2.2 
 :واتجاىاتيم نحوىا

ىدفت إلى بيان فعالية استخدام الوسائط المتعددة التفاعمية في تنمية  التي (2004)دراسة عرمان 
التحصيل واالتجاىات في مقرر مقترح في المعموماتية لطالب قسم الحاسوب بجامعة القدس، 

طالبًا مسجمين بالسنة األولى بقسم الحاسوب بجامعة القدس في  (25)تكونت عينة الدراسة من 
طالب تم استبعادىم من عينة الدراسة،  (3)، ىذا باإلضافة إلى 2002/2003الفصل الصيفي 

حيث أجرى الباحث عمييم التجربة االستطالعية لمدراسة تمييدًا إلجراء التجربة النيائية لمدراسة، 
وذلك عمى برنامج الوسائط المتعددة في التقويم البنائي وفقاً لنموذج التطوير المنظومي الذي اتبعو 

توصمت الدراسة إلى أن الوسائط المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسوب التعميمي حققت . الباحث
كما تقاس بالنسبة المعدلة لمكسب لبالك، كما أنيا حققت  (1.2)فعالية في التحصيل أكبر من 
كما تقاس بنسبة الكسب لماك جوجيان، وأيضًا توصمت  (0.6)فعالية في التحصيل أكبر من 

أعمى )الدراسة إلى أن لموسائط المتعددة التفاعمية القائمة عمى  الحاسوب التعميمي حجم تأثير كبير 
عمى تحصيل الطالب، كذلك فإن الوسائط المتعددة التفاعمية القائمة عمى الكمبيوتر  (0.14من 

كما تقاس بالنسبة المعدلة لمكسب  (1.2)التعميمي حققت فعالية في اتجاىات الطمبة أكبر من 
كما تقاس بنسبة الكسب لماك  (0.6)لبالك، كما أنيا حققت فعالية في اتجاىات الطمبة أكبر من 

جوجيان، وأيضًا توصمت الدراسة إلى أن لموسائط المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسوب التعميمي 
. عمى اتجاىات الطمبة (0.14أعمى من  )حجم تأثير كبير 
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دراسة سعت إلى استقصاء أثر استخدام الوسائط التعميمية المتعددة في  (2003)وقد أجرى القرارعة 
التحصيل العممي والدافعية لمتعمم في مادة الكيمياء لدى طمبة مرتفعي التحصيل ومنخفضي 

طالبًا وطالبة موزعين في  (80)التحصيل لمصف التاسع األساسي، وقد تكونت عينة الدراسة من 
إحداىما لمذكور، وأخرى لإلناث من الصف التاسع األساسي في مدارس : شعب في مدرستين (4)

وتم اختيار . الطفيمة الحكومية، تم االختيار من مجتمع الدراسة بطريقة االختيار العشوائي البسيط
وقد أشارت النتائج إلى تفوق أثر طريقة التدريس . شعبة تجريبية وأخرى ضابطة في كل مدرسة

في التحصيل العممي في مادة الكيمياء  (المجموعة التجريبية)باستخدام الوسائط التعميمية المتعددة 
وكذلك تفوقت اإلناث عمى الذكور في التحصيل . ودافعية التعمم لمطمبة عمى الطريقة التقميدية
وكذلك تفوق الطمبة مرتفعي التحصيل عمى الطمبة . العممي، لكن دافعيتيم لمتعمم كانت متكافئة

منخفضي التحصيل في التحصيل العممي ودافعية التعمم، مع أن الوسائط التعميمية المتعددة قد 
وقد أوصت الدراسة باستخدام طريقة . أفادت الطمبة منخفضي التحصيل في النتاجات التعميمية

.  الوسائط التعميمية المتعددة في تدريس المواد العممية وبخاصة مادة الكيمياء

 

دراسة ىدفت استقصاء فاعمية برنامج حاسوبي تفاعمي متعدد الوسائط في  (2001)وأجرى إبراىيم 
تحصيل وحدة المادة الحية من مقرر عمم األحياء لطمبة الصف الثاني الثانوي العممي، واالحتفاظ 

بالمعمومات، واتجاىات الطمبة نحو استخدام البرنامج الحاسوبي التفاعمي، وفاعمية كمفة تعمم 
المجموعة التجريبية : طالبًا تم توزيعيم عمى مجموعتين (30)وتكونت عينة الدراسة من . المتعمم

درست باستخدام برنامج حاسوبي متعدد الوسائط، والمجموعة الضابطة درست باستخدام الطريقة 
قبمية وبعدية، واستبانة لقياس االتجاىات، : وقد استخدم الباحث اختبارات تحصيمية. التقميدية

وقد أظيرت نتائج الدراسة تفوق طمبة المجموعة التجريبية عمى . واستمرت فترة الدراسة لمدة شير
المباشرة والمؤجمة، ولم تكن ىناك فروق : المجموعة الضابطة في االختبارات التحصيمية البعدية

ومن النتائج األخرى التي أظيرتيا . ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطمبة الذكور واإلناث
الدراسة أن الطمبة يطورون اتجاىات ايجابية عند تدريسيم البرنامج الحاسوبي متعدد الوسائط، وأن 

. من الوقت المستخدم في الطريقة التقميدية (%35,33)التدريس بيذه الطريقة يوفر 

 

حول فاعمية برنامج حاسوبي متعدد الوسائط في تحصيل مادة اليندسة،  (2001)دراسة أبو يونس 
واالحتفاظ بيا، واتجاىات الطمبة نحو دراسة البرنامج الحاسوبي، وفاعمية كمفة التعمم بالحاسوب في 

: طالب وطالبة موزعين عمى مجموعتين (300)وجرت الدراسة عمى عينة مكونة من . سوريا
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مجموعة تجريبية درست ببرنامج حاسوبي متعدد الوسائط تضمن وحدات تعميمية من منياج مادة 
وقد . اليندسة لمصف الثاني اإلعدادي، ومجموعة ضابطة درست ىذه الوحدات بالطريقة التقميدية

وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروق في متوسط . استخدم الباحث اختبارات تحصيمية بعدية ومؤجمة
درجات الطمبة الذين تعمموا بالبرنامج الحاسوبي متعدد الوسائط نسبة إلى أقرانيم الذين تعمموا 
بالطريقة التقميدية، وفق اختبار التحصيل البعدي المباشر؛ وكذلك وجدت فروق وفق االختبار 

أما تأثير البرنامج الحاسوبي متعدد الوسائط عمى متليرات أخرى، فقد . التحصيمي البعدي المؤجل
ظيرت اتجاىات ايجابية لدى أفراد المجموعة التجريبية نحو استخدام البرنامج الحاسوبي في دراسة 

. اليندسة في الصف الثاني اإلعدادي

 

أثر استخدام البرنامج المتعدد الوسائط في التحصيل الفوري والمؤجل  (2001)واستقصت صالح 
وتم استخدام برنامج حاسوبي متعدد الوسائط . لطمبة الصف التاسع األساسي في قواعد الملة العربية

وتكونت عينة الدراسة من . معد من قبل المعيد العالي لمعموم التطبيقية والتكنولوجيا في دمشق
المجموعة التجريبية ودرست بالبرنامج الحاسوبي، : طالبًا وطالبة موزعين عمى مجموعتين (120)

وطبقت الباحثة اختبارات تحصيمية بعدية فورية . والمجموعة الضابطة ودرست بالطريقة التقميدية
وأظيرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين الضابطة . ومؤجمة

والتجريبية في التحصيل الفوري والمؤجل، وأن الطريقتين متشابيتان في أثرىما عمى تحصيل 
.  الطمبة

 

 

 

 الدراسات التي تناولت استخدام الحاسوب وأثره عمى االتجاىات والتحصيل في مادة 2.2.2 
 :  العموم العامة

لدراسة أثر استخدام الحاسوب التعميمي في التحصيل المباشر والمؤجل لطمبة الصف األول الثانوي 
طالبًا وطالبة من طمبة الصف  (114)عينة مكونة من  (2002)العممي في الكيمياء، اختار العمر 

بعد ذلك تم اختيار شعبتين من . األول الثانوي العممي في مدرستين، واحدة لمذكور وأخرى لإلناث
كل مدرسة بالطريقة العشوائية البسيطة، وتم اختيار إحدى الشعبتين من كل مدرسة بطريقة القرعة 

درست )واألخرى لتكون مجموعة ضابطة  (درست باستخدام الحاسوب)لتكون مجموعة تجريبية 
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وتم استخدام برمجية تعميمية محوسبة تتضمن الوحدة األولى من كتاب الكيمياء . (بالطريقة التقميدية
وقد أشارت النتائج إلى وجود . باإلضافة إلى اختبار تحصيمي تم استخدامو قبل المعالجة وبعدىا

فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل المباشر تعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة 
إناث وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل تعزى لمتفاعل بين الطريقة / التجريبية 
كذلك فقد تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل المؤجل تعزى لصالح . والجنس

المجموعة التجريبية، وعدم وجود فروق في التحصيل تعزى لمجنس أو لمتفاعل بين طريقة التدريس 
. والجنس

 

أثر استخدام التعمم بواسطة الحاسب اآللي التعميمي عمى تحصيل طمبة  (2001)واستقصى بادي 
وتكونت عينة الدراسة . الصف العاشر األساسي في محافظة سمفيت بفمسطين في مبحث الكيمياء

المجموعة التجريبية التي درست بالحاسوب، : طالبًا وطالبة، وزعوا إلى مجموعتين (57)من 
واستمرت الدراسة لمدة أسبوعين، تم فييا . والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية

وقد أظيرت نتائج الدراسة أنو ال توجد . استخدام برنامج معد من شركة صخر لمبرامج الحاسوبية
.   فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطمبة يمكن أن تعزى لطريقة التدريس

 

دراسة سعت إلى استقصاء أثر استخدام طريقة تدريس األحياء بالحاسب  (2000)وقد أجرى محمد 
في تحصيل طمبة الصف العاشر األساسي مقارنة مع الطريقة التقميدية في التدريس، وكذلك معرفة 
التلير في اتجاىات الطمبة نحو الحاسوب بعد تطبيق المعالجة التجريبية، وقد تكونت عينة الدراسة 

طالبًا وطالبة من بعض المدارس الخاصة التابعة لمديرية التعميم الخاص في محافظة  (68)من 
طالبة، واألخرى  (14)طالبًا و  (20)العاصمة، موزعين عمى مجموعتين إحداىما ضابطة فييا 

طالبة، وفي كمتا المجموعتين استخدم في ىذه الدراسة اختبار  (15)طالبًا و  (19)تجريبية فييا 
تحصيمي في مبحث الكيمياء ومقياس اتجاىات، وقد تم تطبيقيما قبل وبعد إجراء المعالجة 

التجريبية، كما استخدم برنامج تعميمي محوسب في األحياء في موضوع الوراثة وطبق عمى طمبة 
المجموعة التجريبية، وقد دلت نتائج تحميل التباين المشترك عمى وجود  فرق دال إحصائيًا في 

تحصيل الطمبة في األحياء ويعزى إلى طريقة التدريس باستخدام الحاسوب كما وجد أن ىناك تليرًا 
. ايجابيًا في اتجاىات طمبة المجموعة التجريبية نحو الحاسوب
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دراسة سعت إلى استقصاء أثر استخدام طريقة التعمم بالحاسوب  (1995)كذلك فقد أجرى مالك 
في تحصيل طمبة الصف األول الثانوي العممي في مبحث الكيمياء مقارنة مع الطريقة التقميدية في 
التعميم وكذلك معرفة أثر التلير في اتجاىات الطمبة نحو الحاسوب بعد تطبيق المعالجة التجريبية، 

طالبًا وطالبة من مدرستي المشارع الثانوية لمبنين والثانوية لإلناث  (49)تكونت عينة الدراسة من 
طالبًا وطالبة  (25)في لواء األغوار الشمالية موزعين عمى مجموعتين األولى ضابطة وتضم 

طالبًا وطالبة، وتم استخدام اختبار تحصيمي في مبحث الكيمياء  (24)والثانية تجريبية وتضم 
ومقياس اتجاىات وطبقا قبل إجراء المعالجة وبعدىا، وقد دلت نتائج الدراسة عمى عدم وجود فرق 

في تحصيل الطمبة في الكيمياء يعزى إلى  (α = 0.05)ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
طريقة التدريس أو الجنس، لكن كان متوسط تحصيل المجموعة التجريبية أعمى من متوسط 

تحصيل المجموعة الضابطة، ووجد أن ىناك تليرًا ايجابيًا في اتجاىات الطمبة نحو الحاسوب بعد 
إجراء المعالجة التجريبية مقارنة مع المجموعة الضابطة، ولم توجد فروق في اتجاىات الطمبة بين 

.  المجموعتين تعزى إلى الجنس

 

ولمعرفة أثر استخدام استراتيجية المحاكاة المنفذة من خالل الحاسوب المساعد في التدريس في 
باختيار طمبة الصف  (1993)التحصيل المباشر والمؤجل في مبحث العموم الطبيعية، قام العيسى 

طالب وطالبة تم توزيعيم عشوائيًا عمى  (300)العاشر األساسي حيث تكونت عينة الدراسة من 
طالبًا وطالبة، كما بمغ عدد أفراد  (150)مجموعتين متساويتين، إحداىما ضابطة بمغ عدد أفرادىا 

طالبًا وطالبة، وتمثمت أداة الدراسة في برنامج تعميمي محوسب عن  (150)المجموعة التجريبية 
تجربة رذرفورد في بناء الذرة، وتم إعداد اختبار تحصيمي لقياس التحصيل الفوري مباشرة والتحصيل 

المؤجل بعد ثالثة أسابيع وحسب معامل ثباتو بإتباع طريقة اإلعادة حيث بمغ معامل الثبات 
وأظيرت نتائج تحميل التلاير لعالمات الطمبة عمى االختبار التحصيمي المباشر وجود . (0.87)

فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التي استخدمت استراتيجية المحاكاة المنفذة من خالل 
الحاسوب، كما أظيرت نتائج تحميل التلاير لعالمات االختبار المؤجل وجود فروق ذات داللة 

.   إحصائية في التحصيل المؤجل لصالح المجموعة التي استخدمت استراتيجية المحاكاة

        

:  الدراسات التي تناولت الحاسوب وأثره عمى االتجاه والتحصيل في المواد األخرى3.2.2 
دراسة ىدفت إلى تصميم برمجية تعميمية ودراسة أثرىا في تحصيل طمبة  (2003)أجرت الفاخوري 

الصف التاسع األساسي في مبحث التربية الفنية مقارنة بالطريقة العادية، تكونت عينة الدراسة من 
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( 15)المجموعة األولى : وقسمت الباحثة عينة الدراسة عشوائيًا إلى مجموعتين. طالبًا وطالبة (60)
طالبة كمجموعة ضابطة تم تدريسيا المادة التعميمية بالطريقة العادية والمجموعة  (15)طالبًا و 
طالبة كمجموعة تجريبية تم تدريسيا المادة التعميمية نفسيا باستخدام  (15)طالبًا و  (15)الثانية 

وقد دلت النتائج عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى الطريقة المستخدمة في . الحاسوب
التدريس ولصالح المحوسبة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمجنس أو تفاعل الجنس 

. مع الطريقة
 

بدراسة ىدفت إلى معرفة أثر استخدام الحاسوب التعميمي في تحصيل طالبات  (2002)وقام شناق 
طالبة من طالبات الصف  (72)الصف السابع األساسي في الرياضيات، وتألفت عينة الدراسة من 

السابع األساسي في مدرسة األندلس الثانوية في األردن، حيث تم اختيار العينة بصورة عشوائية، ثم 
تم توزيعيا عمى ثالث مجموعات، درست المجموعة األولى المادة التعميمية المتعمقة بالمساحات 

، ودرست المجموعة الثانية باستخدام (مجموعات ثالثية)والحجوم باستخدام الحاسوب بشكل تعاوني 
ولتحقيق . الحاسوب بشكل فردي، ودرست المجموعة الثالثة المادة التعميمية نفسيا بالطريقة التقميدية

برمجية تعميمية محوسبة تتضمن المادة التعميمية : أىداف الدراسة تم استخدام عدد من األدوات مثل
فقرة تم استخدامو بعد المعالجة  (20)المتمثمة بالمساحات والحجوم، اختبار تحصيمي مكون من 

وبعد إجراء التحميالت اإلحصائية المناسبة أظيرت النتائج . مباشرة لقياس مستوى أداء الطالبات
وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطالبات تعزى لطريقة التعمم ولصالح التعمم بشكل 

تعاوني مقارنة بالطريقة التقميدية، كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمستوى أداء 
الطالبات عمى االختبار التحصيمي لصالح فئة التحصيل المرتفع مقارنة بفئتي التحصيل المتوسط 
والمنخفض، ووجد أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لمتفاعل بين مستوى التحصيل وطريقة 

.      التعمم في أداء الطالبات عمى االختبار التحصيمي
       

 دراسة ىدفت إلى معرفة أثر استخدام برمجية تعميمية بمؤثرات صوتية في (2002)وأجرت حمتيني 
تحصيل طالبات الصف العاشر األساسي في مبحث التربية الفنية، وقد تكون مجتمع الدراسة من 
جميع طالبات الصف العاشر األساسي في مدرسة الحصن الثانوية لمبنات، في مديرية تربية إربد 

: طالبة، وتكونت عينة الدراسة من ثالث مجموعات (160)الثانية، حيث بمغ عدد الطالبات فييا 
طالبة تم تدريسيا مفاىيم أسس التصميم الفني  (30)المجموعة األولى مجموعة ضابطة تكونت من 

طالبة تم تدريسيا  (30)بالطريقة االعتيادية، والمجموعة الثانية مجموعة تجريبية أولى تكونت من 
المادة التعميمية ذاتيا من خالل جياز الحاسوب من خالل برمجية تعميمية محوسبة ذات رسوم 
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وصور مزودة بمؤثرات صوتية تناسب كل صورة، والمجموعة الثالثة مجموعة تجريبية ثانية تكونت 
طالبة تم تدريسيا المادة التعميمية ذاتيا وبنفس األسموب السابق، ولكن البرمجية غير  (30)من 

مزودة بمادة سمعية ومؤثرات صوتية إطالقًا، واستخدمت الباحثة اختبار تكافؤ قبميًا في المجموعات 
وبعديًا مباشرًا لقياس مدى اكتساب الطمبة لمفاىيم أسس التصميم الفني، وأظيرت نتائج الدراسة أنو 
توجد فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل المباشر تعزى إلى الطريقة المستخدمة في التدريس، 

المحوسبة بدون )ولصالح طريقة استخدام الحاسوب، كما توجد فروق بين المجموعتين التجريبيتين 
. ولصالح المجموعة المحوسبة بصوت (صوت، والمحوسبة بصوت

 
بدراسة ىدفت إلى معرفة أثر استخدام الحاسوب في تدريس اليندسة عمى  (2002)وقامت الشريف 

التحصيل اآلني والمؤجل لدى طالبات الصف الثامن واتجاىاتين نحو التعمم بالحاسوب، وتكونت 
عينة الدراسة من طالبات الصف الثامن في المدرسة النموذجية بجامعة اليرموك، وبمغ عدد أفراد 

درست باستخدام  (23)تجريبية : طالبة تم تقسيمين عشوائيًا إلى مجموعتين (45)ىذه العينة 
استخدم في ىذه الدراسة برنامج تعميمي . درست بالطريقة العادية (22)الحاسوب، وضابطة 

محوسب في اليندسة واستلرق تطبيقو مدة شير، كما استخدم اختبار تحصيمي طبق بعد التجربة 
مباشرة وطبق مرة أخرى بعد ثالثة أشير من التطبيق األول، كما استخدم مقياس لالتجاىات طبق 

أظيرت نتائج التحميالت اإلحصائية لنتائج االختبار . عمى المجموعتين قبل إجراء التجربة وبعدىا
اآلني وجود فرق ذي داللة إحصائية يعزى لطريقة التدريس ولصالح الحاسوب التعميمي، أما 

االختبار المؤجل فقد أظيرت نتائجو وجود فرق ذي داللة إحصائية يعزى لطريقة التدريس ولصالح 
الحاسوب التعميمي، كما أظيرت النتائج وجود فرق دال إحصائيًا بين المجموعتين عمى مقياس 

. االتجاىات ولصالح المجموعة التجريبية
 

فقد ىدفت إلى معرفة أثر استخدام الحاسوب كأداة في اكتساب طمبة  (2001)دراسة الجيزاوي أما 
الصف الخامس األساسي لمفيوم المون، تكون مجتمع الدراسة من جميع طمبة الصف الخامس 
األساسي في مدارس رياض نجد األىمية بمدينة الرياض في المممكة العربية السعودية والبالغ 

( 76)وتكونت عينة الدراسة من . طالبة (97)طالبًا و (116)طالبًا وطالبة، منيم  (213)عددىم 
باستخدام  (مفيوم المون)تجريبية درست المادة التعميمية : طالبًا وطالبة تم تقسيميم إلى مجموعتين

( 38)الحاسوب واألخرى ضابطة درست ذات المادة بالطريقة العادية، وبمغ عدد أفراد كل مجموعة 
استخدم الباحث اختبار اكتساب جرى تطبيقو . طالبة (19)طالبًا وكذلك  (19)طالبًا وطالبة منيم 

قبل البدء بإجراء الدراسة لمتأكد من تكافؤ المجموعات، كما طبق بعد انتياء الدراسة والتي استمرت 
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، وكشفت نتائج تحميل التباين الثنائي عن وجود فرق ذي (بواقع حصتين أسبوعياً )أربعة أسابيع 
داللة إحصائية في اكتساب طالبة الصف الخامس األساسي لمفيوم المون يعزى لطريقة التدريس 
ولصالح طريقة استخدام الحاسوب، وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعتي 

.  الدراسة تعزى إلى الجنس أو إلى التفاعل بين طريقة التدريس والجنس
        

دراسة ىدفت إلى معرفة أثر تدريس البرنامج الدرامي المحوسب في  (2001)وأجرى الذيابات 
تحصيل طمبة الصف العاشر لمبادئ التربية الفنية، مقارنة مع الطريقة العادية واتجاىاتيم نحو 

طالبة تم تدريسيا  (26)األولى ضابطة تكونت من : البرنامج، وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين
طالبة تم  (26)طالبًا و  (26)أسس التصميم الفني بالطريقة العادية، والثانية تجريبية تكونت من 

استخدم .                                        تدريسيا المادة التعميمية ذاتيا باستخدام الحاسوب
الباحث اختبارًا تحصيميًا قبل البدء بالتجربة وبعدىا لقياس مدى اكتساب الطمبة لمبادئ أسس 

التصميم الفني، وكشفت النتائج أن ىناك فروقًا دالة إحصائيًا في تحصيل الطمبة تعزى إلى طريقة 
التدريس وكانت لصالح طريقة استخدام الحاسوب، وأيضًا توجد فروق دالة إحصائيًا في تحصيل 

. الطمبة تعزى إلى التفاعل بين طريقة التدريس والجنس وكان الفرق لصالح اإلناث
 

دراسة ىدفت إلى معرفة أثر استخدام برنامج تعميمي محوسب في مادة ( 2001)وأجرى خصاونة 
التربية اإلسالمية عمى تحصيل طمبة الصف الثاني األساسي في األردن، وتكونت عينة الدراسة من 

طالبًا كمجموعة ضابطة وتم تدريسيا بالطريقة التقميدية، والمجموعة  (36)األولى : مجموعتين
وأظيرت النتائج أن ىناك . طالبًا كمجموعة تجريبية تم تدريسيا باستخدام الحاسوب (36)الثانية 

فروقًا ذات داللة إحصائية في أداء المجموعتين التجريبية والضابطة وذلك لصالح المجموعة 
. التجريبية

 
دراسة ىدفت إلى التعرف عمى أثر استخدام الحاسوب التعميمي عمى  (2001)وأجرى محمود 

( 60)تكونت عينة الدراسة من . تحصيل طمبة الصف السابع األساسي في مادة التالوة والتجويد
األولى درست بطريقة التعميم الجمعي المحوسب وكان عدد : طالبًا تم تقسيميم إلى مجموعتين

والثانية درست باستخدام التعميم . طالبًا وطالبة وزعوا بالتساوي عمى متلير الجنس (30)أفرادىا 
وقد أظيرت نتائج . طالبًا وطالبة وزعوا بالتساوي (30)المحوسب بالمجموعات وكان عدد أفرادىا 

ىذه الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا بين أداء المجموعتين ولصالح مجموعة التعميم المحوسب، 
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كما توجد فروق دالة إحصائيًا تعزى إلى الجنس، وأيضًا فروق دالة إحصائيًا تعزى إلى التفاعل بين 
.  طريقة التعمم والجنس لصالح اإلناث

 
بدراسة ىدفت لمكشف عن التلير في تحصيل طمبة الصف السادس  (2000)وقامت رضوان 

، "مناسك الحج " األساسي الناتج عن استخدام ثالث طرق مختمفة لعرض مادة تعميمية واحدة ىي 
وذلك باستخدام جياز الحاسوب لعرض المادة التعميمية عمى مجموعتين، إحداىما تدرس البرنامج 
المحوسب من خالل رسوم وصور متحركة، والثانية تدرس البرنامج التعميمي نفسو من خالل رسوم 

وصور ثابتة، أما المجموعة الثالثة فتدرس الموضوع ذاتو بالطريقة الصفية االعتيادية، وتكونت 
عينة الدراسة من ثالث مجموعات من طالبات الصف السادس األساسي في مدارس االتحاد 

: طالبة موزعات عمى النحو اآلتي (70)ومدرسة المشارع األساسية، حيث بمغ عدد أفراد العينة 
طالبة كمجموعة تجريبية تمقت المادة التعميمية من خالل الحاسوب وباستعمال البرمجية  (20)

طالبة كمجموعة تجريبية ثانية تمقت المادة  (20)التعميمية ذات الصور والرسوم المتحركة، و
طالبة  (30)التعميمية من خالل الحاسوب وباستعمال البرمجية ذات الصور والرسوم الثابتة، و 

وقد أظيرت النتائج . كمجموعة ضابطة تمقت المادة التعميمية بطريقة التدريس الصفي االعتيادي
 (دون حركة)وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية األولى 

ولصالح المجموعة التجريبية، كما بينت وجود أثر ذي داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبيتين 
. (بحركة)ولصالح المجموعة التجريبية الثانية  (بحركة)والثانية  (دون حركة)األولى 

 
 دراسة ىدفت إلى مقارنة أثر طريقة التعميم المبرمج بالطريقة العادية في (2000)وأجرى الجالد 

وتكونت عينة الدراسة من . تحصيل طمبة الصف العاشر في مادة التربية اإلسالمية في األردن
ناثًا مقسمين إلى مجموعتين (109) المجموعة األولى تجريبية، ودرست المادة : طالب ذكورًا وا 

التعميمية بطريقة التعميم المبرمج، والثانية ضابطة ودرست المادة التعميمية ذاتيا بطريقة التعميم 
: العادي، وكانت النتائج كما يمي

توجد فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطمبة اآلني والمؤجل تعزى إلى طريقة التعميم  -
. المبرمج

توجد فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطمبة اآلني والمؤجل تعزى إلى الجنس حيث  -
. تفوقت اإلناث عمى الذكور في التحصيل اآلني والمؤجل

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تحصيل مجموعتي الدراسة تعزى إلى تفاعل  -
 .طريقة التعميم مع الجنس
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لمعرفة أثر طريقة التعميم المبرمج المحوسب والتعميم المبرمج ( 2000)وفي دراسة قام بيا العمري 

المكتوب في تحصيل طمبة الصف الثامن األساسي في مادة التربية اإلسالمية مقارنة بطريقة التعميم 
الصفي العادي، تكون مجتمع الدراسة من جميع طمبة الصف الثامن األساسي في مديرية التربية 

طالبًا وطالبة، أما  (3433)، والبالغ عددىم 2001/2000والتعميم لمنطقة إربد الثانية لمعام الدراسي 
مجموعة ضابطة : طالبًا وطالبة تم تقسيميم إلى أربع مجموعات (139)عينة الدراسة فتكونت من 

طالبًا وطالبة، وثالث مجموعات تجريبية،  (34)درست بطريقة التعميم الصفي العادي عددىا 
طالبًا وطالبة ودرست  (35)المجموعة األولى درست بطريقة التعميم المبرمج المطبوع وعددىا 

طالبًا وطالبة،  (37)المجموعة الثانية بطريقة التعميم المحوسب ذي االستجابة الظاىرة وعددىا 
( 33)ودرست المجموعة الثالثة بطريقة التعميم المبرمج المحوسب ذي االستجابة الباطنة وعددىا 

أعد الباحث اختبار تحصيمي وتم التأكد من صدقو وثباتو بالطرق المناسبة، كما تم . طالبًا وطالبة
طبق اختبار مباشر عمى المجموعات األربع وذلك بعد تمقييا . التأكد من تكافؤ مجموعات الدراسة

المادة التعميمية، كما تم تطبيق االختبار مرة أخرى بعد أسبوعين من المرة األولى وذلك لمعرفة مدى 
احتفاظ الطمبة بالمادة التعميمية، وبعد إجراء التحميالت اإلحصائية المناسبة أظيرت النتائج وجود 

في تحصيل الطمبة الذين تعمموا بطريقة التعميم المبرمج  (α = 0.05)فروق ذات داللة إحصائية 
المحوسب ذي االستجابة الظاىرة والتعميم المبرمج المطبوع والتعميم العادي لصالح طريقة التعميم 
 α)المبرمج المحوسب ذي االستجابة الظاىرة، كما أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية 

في التحصيل المؤجل بين الطمبة الذين تعمموا بطريقة التعميم المبرمج المحوسب ذي  (0.05 =
االستجابة الباطنة والطمبة الذين تعمموا بطريقة التعميم المبرمج المطبوع ولصالح التعميم المبرمج 

. المحوسب ذي االستجابة الباطنة
 

 بدراسة ىدفت إلى تقصي أثر استخدام الحاسوب كطريقة لتدريس موضوعات (2000)وقام حمزة 
عمى تحصيل طمبة الصف التاسع  (االنعكاس، التماثل، االنسحاب)في اليندسة التحويمية 

: طالب وطالبة تم تقسيميم إلى مجموعتين (101)األساسي، حيث اختار الباحث عينة تكونت من 
واألخرى ضابطة وكان عدد أفرادىا  (59)تجريبية درست باستخدام الحاسوب وكان عدد أفرادىا 

فقرة من نوع االختيار من  (30)من مدرستين خاصتين، تم إعداد اختبار تحصيمي تكون من  (42)
متعدد، وتم التحقق من صدق االختبار وثباتو، وأظيرت النتائج وجود فرق ذي داللة إحصائية بين 

متوسطات عالمات أفراد المجموعة التجريبية ومتوسطات عالمات أفراد المجموعة الضابطة 
. ولصالح المجموعة التجريبية
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دراسة ىدفت إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية التعمم التعاوني في  (2000)وأجرى الزعبي 

تحصيل طمبة الصف العاشر األساسي لمحتوى برنامج الحاسوب التعميمي واتجاىاتيم نحو 
طالبة  (18)طالبًا و  (18)المجموعة األولى . الحاسوب، وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين

كل ثالثة طالب )كمجموعة تجريبية درست باستخدام طريقة التعمم التعاوني من خالل الحاسوب  
طالبة كمجموعة ضابطة درست باستخدام  (18)طالبًا و  (18)، والمجموعة الثانية (عمى جياز

، ويتحدث البرنامج التعميمي المحوسب عن معركة (كل طالب عمى جياز)طريقة التعمم الفردي 
دقيقة، كما قام الباحث بتوزيع االختبار التحصيمي  (60)اليرموك وتستلرق مشاىدة البرنامج مدة 

عمى مجموعتي الدراسة بعد االنتياء من دراسة البرنامج التعميمي مباشرة، وكان من نتائج دراستو 
وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطمبة تعزى إلى الطريقة، وكان ذلك الفرق لصالح 

. طريقة التعمم التعاوني
دراسة ىدفت إلى معرفة أثر طريقة التعميم التعاوني في تحصيل طالب  (2000)وأجرى اليرش 

الصف األول الثانوي التجاري واكتسابيم لميارات الحاسوب العممية واتجاىاتيم نحو استخدامو، 
طالبًا من طالب الصف األول الثانوي  (46)مقارنة بالطريقة الفردية، واشتممت عينة الدراسة عمى 

وتم . 1997 / 1998التجاري في إحدى مدارس مدينة إربد في األردن في الفصل الدراسي الثاني 
اختيار شعبتين، تعممت الشعبة التجريبية بطريقة التعميم التعاوني، ودرست الشعبة األخرى بطريقة 

وتم قياس تحصيل الطالب بوساطة اختبار تحصيمي مكون من . التعمم الفردي ولمدة خمسة أسابيع
وكذلك تم قياس اكتساب الطالب لميارات استخدام . فقرة من نوع االختيار من متعدد (30)

أظيرت نتائج الدراسة وجود . أسئمة (10)الحاسوب العممية بواسطة االختبار العممي الذي تألف من 
فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل، وفي اكتساب ميارات الحاسوب العممية تعزى إلى طريقة 

(. التجريبية)، ولصالح المجموعة التعاونية (α = 0.05)التدريس عمى مستوى الداللة 
 

 دراسة ىدفت إلى استقصاء التعميم بالحاسوب عمى مستوى أحكام التالوة (1999)وأجرى عبد اهلل 
والتجويد لدى مجموعة تجريبية من طمبة الصف العاشر األساسي في مدرسة اليوبيل في األردن، 

طالبًا وطالبة من طالب الصف العاشر تم توزيعيم بشكل عشوائي  (115)تكونت عينة الدراسة من 
طالبًا  (75)طالبًا وطالبة، والثانية ضابطة وعددىم  (58)األولى تجريبية وعددىم : إلى مجموعتين

وطالبة، وقد درست المجموعة التجريبية بواسطة الحاسوب، بينما درست المجموعة الضابطة 
بالطريقة العادية، وكشفت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتلير الطريقة والجنس 

. والتفاعل بين الطريقة والجنس
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التي ىدفت إلى بيان أثر تدريس اليندسة بمساعدة الحاسوب في  (1999)وفي دراسة الكرش 

التحصيل وتنمية ميارات البرىان الرياضي لدى طالب الصف األول الثانوي في مصر في موضوع 
( 34)متلير البعد، أخذت عينة الدراسة بطريقة عشوائية حيث بمغ عدد أفراد المجموعة الضابطة 

طالبًا تم تدريسيم باستخدام  (35)طالبًا تم تدريسيم بالطريقة العادية، والمجموعة التجريبية 
وقد استخدم الباحث أسموب تحميل . حصص أسبوعياً  (4)الحاسوب، لمدة ثالثة أسابيع بمعدل 

التباين المتالزم الختبار داللة الفرق بين متوسطات درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية 
وتشير النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل . بالنسبة الختبار التحصيل

. الطالب لوحدة متلير البعد لصالح المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة
 

إلى معرفة أثر استخدام الحاسوب التعميمي عمى  (1999)وسعى الجبيمي في دراسة أجراىا عام 
التحصيل المباشر والمؤجل عند طالب الصف الخامس األساسي في الرياضيات، حيث تكون 
مجتمع الدراسة من جميع طمبة الصف الخامس األساسي في المدرسة النموذجية في جامعة 

طالبًا وطالبة، وتكونت عينة الدراسة  (150) حيث بمغ عددىم ،1999/1998اليرموك لمعام الدراسي
تجريبية درست باستخدام الحاسوب وعدد : طالبًا وطالبة، تم تقسيميم إلى مجموعتين (65)من 

طالبة، واألخرى ضابطة درست باستخدام  (18)طالبًا و (16)طالبًا وطالبة، منيم  (34)أفرادىا 
( 11)طالبًا و  (20)طالبًا وطالبة، منيم  (31)طريقة التدريس الصفي االعتيادي، وعدد أفرادىا 

ثم طبق االختبار المباشر عمى مجموعتي الدراسة بعد االنتياء من دراسة جمع وطرح . طالبة
الكسور الواردة في الوحدة الرابعة من كتاب الرياضيات، بيدف التعرف عمى أثر الحاسوب التعميمي 
عمى تحصيل الطمبة المباشر، وبعد مرور أسبوعين طبق االختبار ذاتو لمعرفة مدى احتفاظ الطمبة 

وقد أظيرت التحميالت اإلحصائية لنتائج االختبار المباشر والمؤجل وجود فرق ذي . بالمعمومات
داللة إحصائية يعزى إلى طريقة التدريس ولصالح الحاسوب التعميمي كطريقة تدريسية، ولم يكن 

. ىناك فرق ذو داللة إحصائية يعزى إلى الجنس، أو التفاعل بين طريقة التدريس والجنس
 

برنامج )دراسة ىدفت إلى معرفة أثر الحاسوب  (1998)وفي مجال التربية الفنية أجرى الشقران 
في اكتساب أسس التصميم الفني عند طمبة الصف العاشر األساسي في مدارس لواء   (الرسوم

( 27)ضابطة وتألفت من : تكونت عينة الدراسة من مجموعتين. الرمثا مقارنة مع الطريقة التقميدية
تم تدريسيا أسس التصميم الفني بالطريقة التقميدية، ومجموعة تجريبية تألفت . طالبة (26)طالبًا و 

وطبق اختبار . طالبة تم تدريسيا المادة التعميمية ذاتيا باستخدام الحاسوب (27)طالبًا و  (27)من 
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قبمي عمى المجموعتين لقياس التكافؤ، واختبار بعدي لقياس مدى اكتساب الطمبة ألسس التصميم 
الفني، وأظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات تحصيل الطمبة الذين درسوا 
بالطريقة التجريبية والطريقة الضابطة ولصالح الطريقة التجريبية، كما دلت النتائج عمى عدم وجود 

وفي ضوء ىذه . فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى الجنس والتفاعل بين طريقة التدريس والجنس
النتائج أوصت الدراسة بضرورة إجراء دراسات أخرى في برامج الرسم ولمستويات مختمفة من 

. الطمبة
 

 إلى معرفة فاعمية تعمم األشكال اليندسية بمساعدة الحاسوب من (1997)وىدفت دراسة العممي 
خالل التحصيل واالتجاه نحو البرنامج التعميمي الحاسبي والوقت المستلرق في التعميم، وتم اختيار 

. تمميذًا من الصف الخامس االبتدائي، وزعوا عمى مجموعتين ضابطة وتجريبية (44)عينة من 
وأظيرت نتائج الدراسة فروقًا ذات داللة إحصائية في التحصيل بين المجموعة الضابطة والتجريبية 

كما وضحت نتائج الدراسة أن  التعمم بمساعدة الحاسوب قد اختصر . لصالح المجموعة التجريبية
(. 2003عسقول، )نصف زمن التعمم بالطريقة التقميدية 

 
لتدريس بعض ( لوغو)دراسة ىدفت إلى معرفة أثر استخدام بيئة أفكار  (1996)أجرت اللامدي 

المفاىيم اليندسية لطمبة الصف الثامن األساسي عمى مستويات التفكير اليندسي والتحصيل في 
طالبة من طالبات الصف الثامن األساسي في مدرسة  (40)تكونت عينة الدراسة من . اليندسة

طالبة  ليمثمن المجموعة الضابطة، واستخدم  (20)األندلس األساسية لمبنات في إربد، وتم اختيار 
اختبار في اليندسة لقياس التحصيل عمى المستويات الثالثة األولى من تصميم بموم، وىي المعرفة 
واالستيعاب والتطبيق، إضافة إلى اختبار مستويات التفكير في اليندسة والذي يقيس ثالثة مستويات 

لمتفكير في اليندسة، وىي مستوى اإلدراك، ومستوى التحميل، ومستوى  (فان ىيل)من مستويات 
وأظيرت نتائج الدراسة وجود فرق ذي داللة إحصائية في تحصيل طالبات الصف الثامن . الترتيب

مع اليندسة، كما أظيرت  (لوغو)في اليندسة يعزى لطريقة التدريس ولصالح طريقة بيئة أفكار 
نتائج الدراسة وجود فرق ذي داللة إحصائية في أداء طالبات الصف الثامن األساسي عمى اختبار 

. مستويات التفكير في اليندسة يعزى لطريقة التدريس ولصالح الطريقة نفسيا
 

دراسة لبحث أثر التعمم بواسطة الحاسوب في مبحث الجلرافيا،  (1996)وأجرى القاعود وجوارنة 
ىدفت إلى الكشف عن أثر استخدام الحاسوب في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف 

واختار الباحثان إلجراء الدراسة شعبة صفية من مدرسة بنات إربد الثانوية، لتمثل عينة . العاشر
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الدراسة، وقبل البدء بتطبيق المعالجة التجريبية خضعت جميع طالبات العينة الختبار تورانس 
وذلك من خالل برنامج تعميمي " األردن " لمتفكير اإلبداعي، ثم قمن بدراسة الوحدة الدراسية 

وبعد االنتياء من الدراسة تم تطبيق اختبار تورانس لمتفكير اإلبداعي مرة . محوسب أعد ليذه اللاية
وقام الباحثان بإجراء التحميالت اإلحصائية المناسبة، وكشفت نتائج ىذه الدراسة عن وجود . أخرى

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء الطالبات عمى االختبار القبمي، ومتوسط أدائين عمى 
االختبار البعدي في عنصر الطالقة، ووجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط أداء الطالبات عمى 

االختبار القبمي ومتوسط أدائين عمى االختبار البعدي، عمى كل عنصر من عناصر المرونة 
وبناًء عمى ما تم استخالصو من نتائج . واألصالة وعمى اإلبداع الكمي ولصالح االختبار البعدي

. أوصى الباحثان بضرورة استخدام الحاسوب في مجال تدريس الجلرافيا
 

معرفة أثر طريقة التعميم المبرمج مقارنة بطريقة التعميم إلى دراسة ىدفت  (1995)وأجرى عناب 
تألفت عينة الدراسة من . المعتاد في رفع مستوى التحصيل اآلني والمؤجل في مادة الملة العربية

األولى مثمت : طالبًا وطالبة من الصف العاشر، وقد قسمت العينة إلى مجموعتين (224)
طالبًا وطالبة وتعممت بطريقة التعميم المبرمج، والثانية مثمت  (112)المجموعة التجريبية وعددىا 
وقد أظيرت النتائج . طالبًا وطالبة وتعممت بالطريقة المعتادة (112)المجموعة الضابطة وعددىا 

أن ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين متوسط عالمات الطمبة الذين تعمموا بالطريقة المبرمجة 
كما . والذين تعمموا بالطريقة المعتادة عمى االختبار المباشر والمؤجل لصالح الطريقة المبرمجة

أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط عالمات الطمبة الذين تعمموا بالطريقة 
المبرمجة والذين تعمموا بالطريقة المعتادة عمى االختبار المباشر والمؤجل لصالح اإلناث المواتي 
درسن بالطريقة المبرمجة، وقد أظيرت النتائج كذلك فروقًا ذات داللة إحصائية تعزى إلى تفاعل 

الطريقة مع الجنس عمى االختبار المباشر، بينما لم تظير فروق ذات داللة إحصائية عمى االختبار 
. المؤجل تعزى إلى التفاعل بين الطريقة والجنس

 
دراسة سعت إلى  (1994)ولمعرفة أثر التعميم المبرمج في مادة الملة اإلنجميزية أجرى القسايمة 

. معرفة أثر التعميم المبرمج في التحصيل اآلني والمؤجل لطمبة الصف السابع األساسي في األردن
طالبًا تم تقسيميم إلى أربع شعب، واختار الباحث شعبتين  (119)تكونت عينة الدراسة من 

طالبًا، وتعممت بالطريقة  (61)بالطريقة العشوائية، مثمتا المجموعة التجريبية وعدد طالبيما 
. طالبًا اعتبرت مجموعة ضابطة وتعمموا بالطريقة العادية (85)المبرمجة، وشعبتين عدد طالبيما 
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وقد كشفت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل اآلني والمؤجل لصالح المجموعة 
. التجريبية

 
دراسة ىدفت إلى تقصي أثر استخدام الحاسوب التعميمي في تنمية  (1994)وأجرى العجموني 

التفكير الناقد في مادة الجلرافيا لدى طمبة الصف األول الثانوي في إربد، وتم اختيار عينة الدراسة 
: طالبًا وطالبة، وزعوا بشكل عشوائي إلى مجموعتين (120)بشكل عشوائي، حيث تكونت من 
طالبًا وطالبة درست المادة التعميمية بالطريقة االعتيادية،  (60)المجموعة الضابطة، وتألفت من 
طالبًا وطالبة ودرست المادة التعميمية باستخدام الحاسوب،  (60)والمجموعة التجريبية تألفت من 

وأشارت النتائج . وتم تطوير اختبار يقيس التفكير الناقد، قدم لكال المجموعتين بعد تطبيق التجربة
إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطمبة الذين درسوا باستخدام الحاسوب، والذين درسوا 

. بالطريقة االعتيادية، ولصالح  المجموعة التجريبية
 

دراسة ىدفت إلى بيان أثر نمط التدريس الخصوصي كأحد أنماط تعميم ( 1994)كما أجرى الفار 
وتعمم الرياضيات المعزز بالحاسوب في تحصيل طالب الصف األول اإلعدادي لموضوع 

طالبًا تم توزيعيم إلى  (240)تكونت عينة الدراسة من . المجموعات واتجاىاتيم نحو الرياضيات
درست المجموعة . طالباً  (120)طالبًا، وتجريبية وتضم  (120)ضابطة وتضم : مجموعتين

الضابطة موضوع المجموعات بالطريقة العادية ودرست المجموعة التجريبية الموضوع نفسو بواسطة 
الحاسوب، بعد ذلك طبق الباحث اختبارًا تحصيميًا لقياس التحصيل، وأظيرت نتيجة التحميل 

. اإلحصائي تفوق المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة
 
دراسة ىدفت إلى معرفة أثر استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات  (1993)أجرى اليمشري و

تكونت عينة الدراسة من . عمى تحصيل طمبة الصف الثامن األساسي، مقارنة بالطريقة التقميدية
درست المجموعة األولى . طالبًا وزعوا عمى شعبتين بشكل عشوائي لمتأكد من تكافؤىما (50)
بمساعدة الحاسوب،  (التجريبية)بالطريقة التقميدية، في حين درست المجموعة الثانية  (الضابطة)

وكانت المادة التعميمية بالطريقتين ذاتيا، وأعد الباحث اختبارًا تحصيميًا وتأكد من صدقو وثباتو، 
وأظيرت النتائج أن ىناك فروقًا ذات داللة . وبعد انتياء عممية التدريس طبق عمى المجموعتين

إحصائية في أداء المجموعتين التجريبية والضابطة وذلك لصالح المجموعة التجريبية، ما يدل عمى 
. أن استخدام الحاسوب في التدريس قد أثر في تحصيل طمبة المجموعة التجريبية
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بدراسة ىدفت إلى بيان أثر المون في البرامج التعميمية المحوسبة في تحصيل  (1992)قام الجدوع 
طمبة الصف الخامس األساسي لمادة التربية اإلسالمية، وتكونت عينة الدراسة من مدرستين اختارىا 
الباحث بطريقة عشوائية من المدارس الخاصة، مدرسة لمذكور وأخرى لإلناث، وكان عدد أفراد عينة 

طالبًا وطالبة توزعوا عمى أربع مجموعات تجريبية ذكور وضابطة ذكور وتجريبية  (124)الدراسة 
إناث وضابطة إناث، وقد توصمت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل 
التالميذ الذين يتعممون بالبرامج التعميمية المحوسبة تعزى لكل من الطريقة والجنس والمون والتفاعل 

. بينيما
من خالل إطالع الباحثة عمى العديد من الدراسات التي تناولت استخدام الحاسوب وأثره عمى و

التحصيل واالتجاه، ووجدت أن الدراسات التي تناولت موضوع العموم العامة والمواد األخرى تميزت 
. بحداثتيا

 

الدراسات األجنبية  3.2  
 

ينمي  ( Rodrigues, Smith &Ainley, 2002)ففي مجال الكيمياء أجرى رودريجس وسميث وا 
دراسة الستقصاء أثر الوسائط المتعددة المتضمنة الحركة والفيديو كميب عمى اىتمامات الطمبة، 

وأجريت الدراسة عمى عينة مكونة من . االنصيار، والتبخر، والذوبان: وخياراتيم في موضوعات
وأظيرت نتائج الدراسة أن نسبة كبيرة من . سنة (13-11)طالبًا وطالبة تتراوح أعمارىم بين  (22)

 .الطمبة يختارون عروض الفيديو كميب المرفق بشرح النص عمى الطرق األخرى
 

قياس التلير في  (Dimitrov, Mcgee & Howard, 2002)وحاول ديمتروف ومكجي وىوارد 
ولتحقيق ذلك، . كفاءة الطمبة في العموم، باستخدام بيئة تعميمية غنية بالوسائط التعميمية المتعددة

األولى درست بالوسائط المتعددة، والثانية درست بطريقة : قسمت عينة الدراسة إلى ثالث مجموعات
وكانت الموضوعات تدور حول النظام الشمسي، . االستقصاء، والثالثة درست بطريقة المشروعات

( 22)أما أداة الدراسة فكانت اختبارًا تحصيميًا تكون من . ءوالحياة، واألرض، وبعض مفاىيم الفيزيا
وأشارت نتيجة الدراسة إلى عدم وجود . فقرة في حل المشكالت (40)فقرة في المستوى المعرفي، و

 .فروق ذات داللة احصائية بين المجموعات الثالث في النواتج التعميمية
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أثر استخدام الحاسوب في تحصيل واتجاىات طمبة الصف  (Chun, 2002)واستقصى تشون 
وقد درست المجموعة التجريبية . طالباً  (294)وتكونت عينة الدراسة من . العاشر في تايوان

باستخدام الحاسوب، في حين درست المجموعة األخرى بأسموب الحوار والمناقشة باإلنترنت في 
وقد لوحظ أن الطمبة الذين درسوا بواسطة الحاسوب حصموا عمى عالمات . مواضيع عموم األرض

 .أكثر من غيرىم، كما طوروا اتجاىات ايجابية نحو العموم
 

دراسة ىدفت استقصاء أثر الوسائط التفاعمية في إدراك  (Vrtacnik, 2000)وأجرى فرتاكنك 
الضوء، والتليرات الكيميائية، والبناء الضوئي، : الطمبة، ومعرفتيم ببعض المفاىيم الكيميائية مثل

طالبًا من طمبة الصف الثالث الثانوي  (50)وقد شممت عينة الدراسة . واألكسجين، والييدروكربونات
وقد أشارت نتائج . طالبًا مجموعة ضابطة (24)طالبًا مجموعة تجريبية، و (26)في سموفينيا، منيم 

 .الدراسة إلى أن لموسائط المتفاعمة أثرًا في إدراك الطمبة ومعرفتيم العممية لممفاىيم الكيميائية
 

بدراسة ىدفت اختبار أثر استخدام  (Sanger & Green bow, 2000)وقام سينجر وجرين بو 
حركات الحاسوب واستراتيجيات التلير المفاىيمي في األخطاء المفاىيمية  في موضوعات الكيمياء 

طالبًا وطالبة من طمبة جامعة وسط غرب  (135)وتكونت عينة الدراسة من . الكيركيميائية 
 .وقد أظيرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين الطمبة في التحصيل. أمريكا

 
إلى الكشف عن أثر التدريس  (Soyibo & Hudson, 2000)وىدفت دراسة سيوبو وىدسون 

بمساعدة الحاسوب عمى فيم طالبات الصف األول الثانوي في جامايكا في موضوع التكاثر في 
الحيوان والنبات، وكذلك بيان أثر ىذه الطريقة عمى اتجاىاتين، واستقصاء العالقة بين اتجاىاتين 

طالبة، قسمت  (77)وتم اختيار عينة مكونة من . نحو األحياء ونحو الحاسوب وأدائين في األحياء
مجموعة ضابطة درست بالطريقة التقميدية، ومجموعة تجريبية درست بالحاسوب : إلى مجموعتين
وبعد ذلك طبق اختبار تحصيمي مكون من ثالثين فقرة في موضوع تكاثر النبات . كمساعد لمتعميم

وتم تطبيق . والحيوانات، وغطت الفقرات جميع مستويات ىرم بموم لتصنيف األىداف التربوية
فقرة، واألخرى تقيس  (25)إحداىما تقيس اتجاىات الطالبات نحو األحياء مكونة من : استبانتين

وأظيرت نتائج الدراسة أن ىناك فرقًا ذا . فقرة (25)اتجاىات الطالبات نحو الحاسوب مكونة من 
داللة إحصائية في اتجاىات وتحصيل الطالبات بين طالبات المجموعتين ولصالح طالبات 

.  المجموعة التي درست باستخدام الحاسوب
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دراسة ىدفت الكشف عما إذا كان ىناك فروق ذات داللة  (Cava's, 2000)وأجرى كافاس 

: إحصائية في تعمم طالب الصف السابع لمادة العموم المتضمنة مفاىيم رياضية بين المجموعتين
وتكونت عينة . التجريبية التي درست باستخدام الحاسوب، والضابطة التي درست بالطريقة التقميدية

طالبًا من طمبة الصف السابع في ثماني مدارس أساسية  في مقاطعة أزمير في  (246)الدراسة من 
وقد استخدمت الدراسة أدوات البرامج الدراسية التعميمية التي . 1999-2000تركيا لمعام الدراسي 
وقد استمرت الدراسة .  في الحاسوب، واختبارات قبمية وبعديةPower Pointصممت ببرنامج 

 أسبوعًا، وأظيرت نتائج الدراسة تفوق طمبة المجموعة التجريبية في حل المشكالت، 12حوالي 
 .وفيم المادة التعميمية مقارنة بنظرائيم الطمبة في المجموعة الضابطة

 
دراسة ىدفت استقصاء النمط المعرفي في  ( Riding & Grimly, 1999)أجرى ريدنغ وجريممي 

-صورة)، و(نص-صورة)، و(صوت-صورة)مادة العموم، والجنس، والوسائط المتعددة المتضمنة 
وتكونت عينة .  عاما في نيوزلندا11عمى أداء طمبة مدارس حكومية من أعمار  (صوت-نص

تجريبية درست باستخدام الوسائط : طالبًا وطالبة، تم توزيعيم عمى مجموعتين (80)الدراسة من 
: وتم تصنيفيم حسب النمط المعرفي إلى أبعاد. وضابطة درست بالطريقة التقميدية, المتعددة
وقد درس الطمبة . تخيمي باستخدام اختبار ريدنغ لتحميل األنماط المعرفية-كمي، ولفظي-تحميمي

ثم طبق عمييم . موضوعات الجاذبية، والحركة، وجلرافية نيوزلندا، والتاريخ الطبيعي لمزواحف
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن . فقرة من نوع االختيار من متعدد (57)اختبار تحصيمي مكون من 

الطمبة من بعد النمط التحميمي، قد تفوقوا عند استخدام الطريقة التقميدية، فيحين أن الطمبة من بعد 
وعند المقارنة بين أنماط عروض الوسائط . النمط الكمي قد تفوقوا عند استخدام الوسائط المتعددة

المفظي عند استخدام عروض -التخيمي والتحميمي-المتعددة، لوحظ تفوق اإلناث من النمط الكمي
المفظي، -، عمى عكس اإلناث من نمط الكمي(نص-صورة)أكثر من استخدام  (صوت-صورة)

وعند استخدام عروض . أما بالنسبة لمذكور فقد أظيرت النتائج عكس ذلك. التخيمي-والتحميمي
 .فقد أظير الجميع تفوقيم (صوت-نص-صورة)
 

بدراسة ىدفت إلى التعرف إلى نسبة  (White, 1999)وفي مجال الجبر والرياضيات قامت وايت 
تكونت عينة الدراسة من جميع طالب كمية المجتمع في . نجاح الطالب وموقفيم من الحاسوب

تجريبية، ودرست المادة : ، وقسم الطالب إلى مجموعتين98/97جامعة فموريدا لمسنة الدراسية 
التعميمية باستخدام الحاسوب، وضابطة ودرست المادة التعميمية ذاتيا بالطريقة العادية، وأظيرت 
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نتائج الدراسة أن استخدام الحاسوب كجزء من عممية تدريس الرياضيات ال يؤثر عمى نسبة نجاح 
واعتبر الباحث ىذه . كما لم تظير الدراسة أي تلير ميم في المواقف عن الحاسوب. الطالب

النتائج ضرورية لبيان ما ىو مناسب وما ىو غير مناسب ضمن استعماالت التكنولوجيا لزيادة 
(. 2001خصاونة، )احتمال نجاح الطالب 

 
في مجال تعمم الملة اإلنجميزي حول فعالية استخدام  (Santiago, 1999)دراسة سانتياغو  وكانت

الحاسوب في تعمم طمبة المرحمة األساسية في المدارس اإلسبانية الذين تتراوح أعمارىم ما بين 
حيث قارن بين نتائج أداء طمبة المجموعة الضابطة . سنة، الملة اإلنجميزية كملة أجنبية (12-9)

طالب استخدموا أثناء تعمميم الملة اإلنجميزية، ونتائج طمبة المجموعة  (100)البالغ عددىم 
ومن خالل ىذه . طالباً  (165)التجريبية الذين استخدموا الحاسوب أثناء تعمميم والبالغ عددىم 

بتحميل مدى التحسن الطارئ عمى نتائج استخدام الطمبة لممفردات النشطة  (سانتياغو)الدراسة قام 
ولقد أظيرت نتائج ىذا التحميل تحسنًا في نتائج  . (قميمة االستخدام)والكامنة  (كثيرة االستخدام)

طمبة المجموعة التجريبية في مجال استخداميم لممفردات النشطة والكامنة، وبيذا فقد كشفت ىذه 
مكانياتو التعميمية في مجال تعمم للة أجنبية . الدراسة عن فعالية استخدام الحاسوب، وا 

 
عمى عدد من نزالء أحد السجون  (Batch elder, 1998)وىناك دراسة تجريبية أجراىا باتشمدر 

المشاركين في البرنامج المنعقد في معيد اإلصالح، حول مدى فعالية استخدام الحاسوب في 
تجريبية : تدريس الرياضيات والقراءة، حيث تم توزيع أفراد العينة بشكل عشوائي عمى مجموعتين

درست المادة التعميمية المقررة باستخدام الحاسوب إضافة إلى الطريقة التقميدية، وضابطة درست 
أسابيع، وفي خالل  (4)واستلرق إجراء التجربة مدة . المادة التعميمية ذاتيا بالطريقة التقميدية فقط

ىذه المدة الزمنية، كان أفراد المجموعة التجريبية يتمقون يوميًا ساعة تدريسية باستخدام الحاسوب، 
أما أفراد المجموعة الضابطة فقد درسوا مدة الساعات األربع . وثالث ساعات بالطريقة التقميدية

اليومية بالطريقة التقميدية، وأجرى الباحث اختبارًا قبميًا وبعديًا حيث كشفت النتائج التي تم التوصل 
إلييا عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج أفراد المجموعة التجريبية والضابطة، 

وبالرغم من ىذه النتيجة، يرى باتشمدر بأن نتائج المقابالت التي أجراىا مع الطمبة ومشرفي السجن، 
. كانت ايجابية لصالح استخدام الحاسوب التعميمي في تدريس الطمبة

 
دراسة قارن من خالليا نتائج تحصيل األفراد الذين حرموا  (Wardlaw, 1998 )وأجرى وارد لو

من التعميم والذين استخدموا الحاسوب في تعمميم، ونتائج زمالئيم الذين تعمموا من خالل الطريقة 
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التقميدية، لدراسة أثر استخدام الحاسوب التعميمي عمى تحصيل الباللين في برامج التعميم التطويرية 
طالبًا وتم توزيع أفراد العينة الدراسية عمى  (120)تكونت العينة من . المتعمقة بالقراءة والرياضيات

( 60)طالبًا، والمجموعة الضابطة التي تألفت من  (60)التجريبية التي بمغ عدد أفرادىا : مجموعتين
أسبوعًا لكل من المادة التعميمية المتعمقة  (71-72)وقد استلرق إجراء التجربة . طالبًا أيضاً 

وفي خالل ىذه المدة الزمنية تم تدريس طمبة . بالرياضيات، والمادة التعميمية المتعمقة بالقراءة
المجموعة التجريبية المادة التعميمية المتعمقة بالرياضيات والقراءة باستخدام الحاسوب التعميمي، أما 

( ووارد ل)واستخدم . أفراد العينة الضابطة فقد تم تدريسيم المادة التعميمية نفسيا بالطريقة التقميدية
في تجربتو اختبارًا تحصيميًا تم تطبيقو عمى جميع أفراد العينة الدراسية قبل وبعد إجراء المعالجة، 

والختبار الفرضية . واستبانة اتجاىات تم توزيعيا عمى أفراد المجموعة التجريبية قبل وبعد المعالجة
الصفرية األولى في ىذه الدراسة التي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالب 

المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة في االختبارات البعدية المتعمقة بالقراءة 
.  لمعينات المستقمة، وتحميل تباين االنحدار المتعدد (t)والرياضيات، استخدم الباحث اختبار 

وأظيرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين نتائج المجموعتين في االختبار البعدي الخاص 
صحة الفرضية الصفرية، وكانت  (t)بالرياضيات، أما بالنسبة لمقراءة فقد أظيرت نتائج استخدام 

.  نتائج تحميل االنحدار المتعدد ايجابية ولصالح المجموعة التجريبية
والختبار الفرضية الثانية التي تفترض عدم وجود تليير في اتجاىات طمبة المجموعة التجريبية نحو 

حيث كشفت النتائج عن عدم وجود فروق  (t)الحاسوب قبل وبعد المعالجة، استخدم الباحث اختبار 
. ذات داللة إحصائية بين اتجاىات الطمبة نحو الحاسوب التعميمي قبل وبعد المعالجة

 
إلى التعرف عمى أثر التدريس باستخدام الحاسوب عمى  (Rinaldi, 1997)وىدفت دراسة رينالدي 

طالبا من طمبة الصف الثامن، تم  (229)التحصيل في الرياضيات، وتكونت عينة الدراسة من 
اختيارىم بشكل عشوائي عمى أساس األداء الضعيف عمى اختبار قبمي يقيس مياراتيم في الكسور، 

مجموعة ضابطة تمقت التدريس بالطريقة العادية، ومجموعة : قسم أفراد العينة إلى مجموعتين
تجريبية تمقت التدريس باستخدام الحاسوب لمدة ساعة في اليوم عمى مدار أربعة أيام في األسبوع 

خالل خمسة أسابيع، بحيث تم التركيز في التدريس عمى األمور الجوىرية في الكسور لكمتا 
المجموعتين، ولممقارنة بين المجموعتين الضابطة والتجريبية تم استخدام اختبار قبمي وبعدي 

وقد سجل المشاركون فروقًا في تقدميم األكاديمي بين االختبارين القبمي ولبعدي، . لممجموعتين
المجموعة التي تمقت : ووجد الباحث أنو ال فروق ذات داللة إحصائية بين تحصيل المجموعتين

. التدريس بالطريقة العادية والمجموعة التي تمقتيا عن طريق الحاسوب
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أثر استخدام التدريس بمساعدة الحاسوب " فأجرى دراسة بعنوان   (Kenney, 1996)أما كيني 

عمى التحصيل في الرياضيات لطمبة الصف الثاني األساسي، حيث تكونت عينة الدراسة من 
طالبًا  (89)تكونت المجموعة الضابطة من . طالبًا قسموا إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية (171)

دقيقة من  (30)طالب تمقوا  (82)تمقوا التدريس بالطريقة العادية، والمجموعة التجريبية تكونت من 
وبينت النتائج . التدريس باستخدام الحاسوب كل أسبوع، باإلضافة إلى التدريس المنتظم في الصف

أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج المجموعة التي تمقت التدريس بالطريقة العادية 
. وبين المجموعة التي استخدمت الحاسوب

 
-1993بدراسة مقارنة ىدفت إلى مقارنة الدراسات من عام   (Hamilton, 1995)وقام ىاممتون 

 التي تحدثت عن فعالية تدريس الرياضيات باستخدام الحاسوب كمساعد لمتدريس االعتيادي 1982
وأثره عمى تحصيل طمبة المرحمة االبتدائية واإلعدادية، حيث استخدم الباحث طريقة التحميل البعدي 

(Meta – analysis)   إلجراء المقارنة، وقورنت النتائج بتحميل بعدي مشابو لمتحميل البعدي الذي
دراسة  (41)، حيث تم اختيار 1981لمقارنة الدراسات ما قبل عام 1981  عام Burnsاستخدمو 

وقد وجدت فروق دالة إحصائيًا في التحصيل بالنسبة لطمبة المرحمة . تحتوي مضامين معيارية
االبتدائية والثانوية الشاممة لكل مستويات القدرات ولصالح المجموعات التي درست الرياضيات 
باستخدام الحاسوب كمساعد لمتدريس االعتيادي، ولم تسجل فروق ذات داللة إحصائية بين 

المجموعات الفرعية من أصحاب المعدل المتدني لممرحمة االبتدائية والثانوية، وكذلك أصحاب القدرة 
. العالية، ولم تسجل أيضًا فروق بين الذكور واإلناث

 
بيدف التعرف عمى مدى فاعمية الحاسوب   (Royer et al, 1994)وفي دراسة روير وآخرون 

المساعد في التعميم في تدريس القراءة والرياضيات في إحدى الواليات األمريكية، تكونت عينة 
تعمموا باستخدام الحاسوب ولمدة ثالث سنوات  (290)طالبًا وطالبة منيم  (1278)الدراسة من 

لتأىيميم إلى امتحان الثانوية كمجموعة تجريبية، واآلخرون تعمموا باستخدام الطريقة العادية 
كمجموعة ضابطة، وتم تطبيق اختبار قبمي عمى المجموعتين الضابطة والتجريبية واختبارات 

وقد أظيرت النتائج أن الطمبة من ذوي القدرات الضعيفة قد . تحصيمية خالل السنوات الثالث
استفادوا أكثر وبداللة إحصائية من الطمبة ذوي القدرات العالية عند استخداميم طريقة الحاسوب 

كما وجد أن ىناك تليرًا ايجابيًا في اتجاىات الطمبة . المساعد في التعميم مقارنة مع الطريقة العادية
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الرفاعي، )نحو الحاسوب بعد إجراء المعالجة التجريبية مقارنة مع طمبة المجموعة الضابطة 
2003 .)

 
فقد اىتمت بمعرفة تأثير أنماط مختمفة  (Marrison & Frick, 1994)أما دراسة ماريسون وفريك 

مجموعة : لمتعمم عمى التحصيل األكاديمي لمطالب الزراعيين، تم تقسيميم إلى ثالث مجموعات
تعممت من خالل الوسائط المتعددة التعميمية، ومجموعة تعممت من خالل المحاضرة مع الوسائط 

وكانت النتائج توضح أن الطالب المعتمدين . المتعددة، ومجموعة تعممت من خالل المحاضرة فقط
عمى المجال والطالب المستقمين عن المجال لم يظيروا اختالفًا في إدراكيم لموسائط المتعددة أو 
المحاضرة، ولكن الطالب المستقمين عن المجال شعروا بأن الوسائط المتعددة كانت أسيل في 

االستخدام وأكثر إثارة، والطالب المعتمدين عمى المجال اعتقدوا أن الصوت يحسن من إمكانيات 
. الوسائط المتعددة

 
فيدفت إلى تحديد أثر طريقة الحاسوب المساعد في التعميم  (Ortiz, 1993)دراسة أوريتز  أما
(CAI)  عمى تحصيل الطمبة في ميارات الكتابة اليدوية وذلك مقارنة مع الطريقة التقميدية، حيث

وزعت عينة الدراسة إلى مجموعة تجريبية درست باستخدام الحاسوب وأخرى ضابطة درست 
بالطريقة التقميدية، وقد أظيرت النتائج وجود فرق دال إحصائيًا في تحصيل مجموعتي الدراسة 

. ولصالح التجريبية، وقد أثبت البرنامج فاعميتو في تدريس ميارات الكتابة أكثر من الطريقة التقميدية
 

دراسة ىدفت إلى تحديد العالقة بين التدريس بمساعدة   (Clayton, 1993)وأجرى كاليتون 
الحاسوب والتحصيل في الرياضيات، واتجاىات الطمبة ذوي المستوى االجتماعي واالقتصادي 

تكونت عينة الدراسة من طالب الصف الثاني . المتدني نحو تدريس الرياضيات بمساعدة الحاسوب
إلى الصف الخامس في خمس مدارس أساسية، وتقع ىذه المدارس في مناطق ريفية في الشمال 

المجموعة الضابطة تمقت التدريس : ووزعت العينة عمى مجموعتين. الجنوبية (كارولينا)اللربي من 
بالطريقة العادية خالل سنة دراسية، والمجموعة التجريبية تمقت التدريس بمساعدة الحاسوب، 

وأشارت النتائج إلى أن التدريس بمساعدة الحاسوب حسن من األداء بالنسبة لمستوى الصف الرابع، 
حيث كانت النتائج ذات داللة إحصائية، كما كانت ىناك زيادة ايجابية في االتجاىات نحو 
الرياضيات بالنسبة لمستوى الصف الثالث والرابع من ذوي المستوى االجتماعي واالقتصادي 

. المتدني
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دراسة ىدفت إلى التعرف عمى تأثير استخدام الحاسب في  (Zieger et al, 1992)أجرى زيجر و
تطوير الميارات في حل المسائل لمطمبة الموىوبين، وقد تم تطبيق الدراسة في والية فموريدا عمى 

( 8-12)وكانت أعمارىم تتراوح من  (132)طالبًا متوسط معامل الذكاء ليم يساوي  (60)عينة من 
أسابيع حيث تم تقسيم الطالب إلى ثالث مجموعات، المجموعة األولى  (8)سنة، استلرقت الدراسة 

تم استخدام الحاسب اآللي في تدريسيم، وفي المجموعة الثانية تم التركيز عمى حل المسائل، أما 
المجموعة الثالثة فتم تدريسيم المنيج المعتاد، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن استخدام الحاسب 

(.    1995الحازمي، )اآللي أدى إلى تحسن ذي داللة إحصائية عند المقارنة بالمجموعة األخرى 
   

دراسة ىدفت إلى معرفة أثر الحاسوب في عرض أشكال ورسوم  (Ribber, 1989)وأجرى رايبر 
متحركة في مادة الفيزياء عمى تحصيل التالميذ، وقد أجريت الدراسة عمى عينة من تالميذ الصف 

الرابع والخامس من المدارس االبتدائية في مدارس والية تكساس بالواليات المتحدة األمريكية 
سنوات، واستخدم الباحث اختبارًا تحصيميًا من  (10)تمميذًا وتمميذة متوسط أعمارىم  (119)وعددىم 

نوع اختيار من متعدد لقياس تحصيل التالميذ، وأشارت النتائج إلى تحسن ممحوظ في درجات 
ونشاطات التالميذ المعرفية الذين استخدموا األشكال والرسوم المتحركة بواسطة الحاسوب مقارنة 

. بالذين لم يستخدموا الحاسوب
 

بدراسة ىدفت إلى معرفة أثر التعميم  (Gilman and Brantly, 1988)وقام جيممان وبرانتمي 
بمساعدة الحاسوب عمى التحصيل في ميارات الحاسوب، وىي دراسة تجريبية أجريت في مدرسة 

وقد تمت مقارنة مجموعتين تجريبية .  الواليات المتحدة األمريكية– انديانا –مارس االبتدائية 
وتمقت المجموعة الضابطة . وضابطة من طمبة المستوى الرابع في دراسة استمرت لمدة عام واحد

(N = 28) أما . تعميميا أثناء الدراسة باألسموب التقميدي، مع وجود حاسوب واحد لمصف
فقد تمقت تعميميا مع وجود أجيزة الحاسوب وأنظمتو وبرامجو  (N = 29)المجموعة التجريبية 

وبعد ىذا التعميم األولي يمضي الطالب حوالي . المختمفة، مع حضور الدروس التقميدية مع المعمم
ساعتين يوميًا مع الحاسوب وكان الطالب إما أن يعمل وحده أو مع زميل آخر، ويتعمم عمى برامج 

وأظيرت نتائج الدراسة أن المجموعة التجريبية حصمت عمى . تلطي موضوعات التعميم اليومية
. معدالت عالية ومرضية في اختبار ميارات الحاسوب

 
 

:  خالصة الدراسات السابقة4.2
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يالحظ مما سبق ومن خالل استعراض الدراسات السابقة ذات العالقة، أن ىذه الدراسات توصمت 
إلى نتائج مختمفة ومتباينة أحيانًا، ولكن في معظميا لصالح المجموعة التجريبية التي استخدمت 

ففي مجال أثر استخدام الحاسوب أو الوسائط المتعددة في تحصيل . التعميم بوساطة الحاسوب
الطمبة لمختمف المواد الدراسية؛ ىناك دراسات أظيرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في 

تحصيل الطمبة لصالح الحاسوب ووسائطو المتعددة، مقابل ذلك أظيرت أدبيات أخرى عدم وجود 
.  فروق ذات داللة إحصائية

   
ولعل اختالف النتائج بين الدراسات السابقة وتباينيا في بعض المجاالت، قد يعزى إلى عدة عوامل 

. اختالف عدد أفراد العينة، وفترة الدراسة، والمرحمة التعميمية، وطبيعة البرنامج التعميمي: من بينيا
 .وذلك أنو من الصعب تحديد طريقة واحدة مثمى صالحة لكل المواقف التعميمية في تدريس العموم

 
ومن ىنا، تجيء ىذه الدراسة لتلطية بعض ما كان ينقص الدراسات السابقة وبخاصة في المجاالت 

: اآلتية
ليذه الدراسة، حيث أن كثيرًا من الدراسات  (من قبل الباحثة نفسيا)تصميم برنامج تعميمي خاص * 

. السابقة استخدمت برامج تعميمية معدة سمفًا وطبقتيا في الدراسة
أدخمت الدراسة الحالية معادلتي بالك وماك جوجيان لتحديد مدى فاعمية الوسائط المتعددة * 

التفاعمية عمى تحصيل واتجاىات الطالبات، وىذه المعادالت لم تستخدم من قبل في الدراسات 
. السابقة التي أجريت عمى المدارس

. ىذه الدراسة ىي األولى بالنسبة لممدارس في فمسطين عمى حد عمم الباحثة* 
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 الطريقة واإلجراءات :الفصل الثالث
 

المقدمة 1.3 
 

جراءاتيا عمى مجتمع الدراسة، وعينة الدراسة، وأدوات  يتضمن ىذا الفصل وصفًا لطريقة الدراسة وا 
 .الدراسة، وصدق األداة وثباتيا، والمعالجة اإلحصائية

 
 منيج الدراسة2.3 

 
. استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة منيج البحث التجريبي، ألنو األكثر مالئمة ليذه الدراسة

 
مجتمع الدراسة  3.3 

 
تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف التاسع األساسي في مديرية التربية والتعميم التابعة 

. 2006/2005لضواحي القدس، في الفصل الدراسي الثاني لمعام 
 

 عينة الدراسة  4.3
 

: طالبة موزعات عمى النحو اآلتي (63)بمغ عدد أفراد العينة 
طالبة، من  (32)طالبة، والمجموعة التجريبية تكونت من  (31)المجموعة الضابطة وتكونت من 

مدرسة بنات أبو ديس الثانوية، حيث تم تدريس المجموعة الضابطة بالطريقة التقميدية؛ والمجموعة 
التجريبية باستخدام البرنامج التعميمي المحوسب، وقد اختيرت العينة بالطريقة القصدية من بين 

مدارس مجتمع الدراسة؛ حيث تم االختيار بيذه الصورة عمى أساس توفر مختبر الحاسوب المجيز 
بالحواسيب الحديثة وممحقاتيا، ووفرة عدد الطالبات، وتوفر شعبتين لتحقيق أىداف الدراسة، ومن 

المبررات التي دعت إلى اختيار ىذه المدرسة؛ التعاون الكبير والتسييالت التامة التي قدمتيا اإلدارة 
.  المدرسية إلجراء التجربة
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أدوات الدراسة  5.3 
 

لتحقيق أىداف الدراسة، تم استخدام أدوات خاصة بيا، ويتضمن ىذا الجزء من الفصل وصفًا 
 :شاماًل لألدوات التي استخدمت وىي

 
 (:1) كما في ممحق :البرنامج التعميمي المحوسب متعدد الوسائط 1.5.3

لقد تم إعداد البرنامج التعميمي المحوسب لممادة المراد تدريسيا بطريقة الوسائط التعميمية المتعددة 
: وفق الخطوات التالية

، من كتاب العموم العامة (الكيرباء المتحركة)تم اختيار الوحدة السادسة : تحديد المادة التعميمية .1
حيث تمت برمجتيا عمى . المقرر تدريسو لمصف التاسع األساسي من قبل وزارة التربية والتعميم

CDمرفق نسخة مع ىذه الدراسة ، .
. إعداد المادة التعميمية المبرمجة وتنظيميا بما يتالءم مع طريقة التعمم باستخدام الحاسوب .2
تم تحميل المادة التعميمية عمى أجيزة الحاسوب المتوافرة من خالل نسخيا عمى األجيزة والتأكد  .3

 .من جاىزية عرضيا عمى الطالبات

تضمنت البرمجية أربعة دروس من الوحدة السادسة، حيث تمت : تصميم البرمجية التعميمية .4
مراعاة المعايير والعناصر المتبعة في إنتاج البرمجيات التعميمية بما فييا من مؤثرات متنوعة 

، وتم Macromedia Flash Playerباستخدام برمجية (صوتية، وحركية، ولونية، وصورية)
:  تقسيم البرمجية في مراحل تتضمن التعمم الذاتي لمطالبات حيث احتوت البرمجية ما يمي

التي تساعد الطالبة في تصفح البرمجية والتعمم منيا : (الشاشة الرئيسة)صفحة العناوين  .1
. وتحقيق أىدافيا ذاتياً 

 .االختبار القبمي .2

مصاغة حسب التسمسل المعروض في الكتاب المدرسي دروسًا منفصمة ويتخذ : المادة التعميمية .3
كل درس منيا لونًا خاصًا يميزه عن الدروس األخرى، وقد صيلت ىذه الدروس بطريقة سيمة 

. ومفيومة ومشوقة لدى الطالبات وبخطوط واضحة
حيث تضمنت البرمجية عددًا من أسئمة التقويم الذاتي لكل درس، تأتي : األسئمة الموضوعية .4

وتيدف ىذه األسئمة إلى تمكين الطالبة من تقويم تعمميا . بعد عرض المادة التعميمية لكل درس
وقد جاءت ىذه الدراسة . ذاتيًا وذلك بإعطائيا التلذية الراجعة والتعزيز المناسب إلجابتيا مباشرة

 .من الدرس نفسو
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حيث تضمنت البرمجية تقويمًا ختاميًا بيدف إتمام عممية التعميم من البرمجية : االختبار البعدي .5
بجميع مراحميا السابقة، وقياس إتقانيا لمتعمم، وتضمنت ىذه األسئمة خمسين فقرة من نوع 
االختيار من متعدد تجيب الطالبة عنيا من غير أن تتمقى التلذية الراجعة الخاصة بيذا 

 .االختبار

تضمنت البرمجية تعزيزًا إلجابات الطالبة عمى التقويم الذاتي فقط بعد نياية كل درس، : التعزيز .6
، تحفز الطالبة نحو معرفة اإلجابة الصحيحة (صوتية، وحركية، ولونية)تضمنت مؤثرات 

 .لمتقويم في حال إجابتيا الخاطئة، أو تعزيزًا إيجابيًا إلجابتيا الصحيحة

 .اإلرشادات .7

 
:  االختبار التحصيمي2.5.3

أعدت الباحثة اختبارًا لقياس تحصيل الطالبات من نوع االختيار من متعدد ليتم تطبيقو عمى 
مجموعتي الدراسة في الوحدة السادسة من كتاب العموم العامة لمصف التاسع األساسي، بحيث تقوم 
الطالبة بقراءة الفقرة واختيار رمز اإلجابة الصحيحة من ىذه البدائل بوضع دائرة حوليا، وقد تكون 

عالمة  (100)وتكون المحصمة الكمية ( عالمتين)فقرة بحيث تأخذ كل فقرة  (50)االختبار من 
. عمى االختبار

 :الخطوات التي مر بيا إعداد االختبار التحصيمي
تحديد اليدف من االختبار لقياس مستوى تحصيل الطالبات عينة الدراسة باستخدام الوسائط  .1

. المتعددة التفاعمية
تم تحديد األىداف التعميمية التي يقيسيا االختبار وىي األىداف التعميمية التي تتضمنيا الفصول 

. األربعة من الوحدة السادسة من مادة العموم العامة
(: 2)صياغة الصورة األولية لالختبار كما ىو مبين في ممحق  .2
.  استخدام أسئمة االختبار من نوع االختيار من متعدد - أ
(: 3)فقرة كما ىو مبين في ممحق  (50)تكون االختبار التحصيمي في صورتو النيائية من - ب
. فقرة (16)الفصل الثاني .              - فقرة (12)الفصل األول - 
. فقرات (10)الفصل الرابع .             - فقرة (12)الفصل الثالث - 
. فقرات االختبار القبمي نفسيا لمبعدي- ج
تم وضع درجتين لكل فقرة من فقرات االختبار وبالتالي كان مجموع درجات االختبار التحصيمي - د
. يبين مفتاح اإلجابات الصحيحة لكل فقرة (4)درجة، وممحق  (100)
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(. 5)إعداد جدول مواصفات لالختبار حسب بموم كما ىو في ممحق  .3
تحديد الصورة النيائية لالختبار وذلك من خالل عرضو عمى مجموعة من المحكمين ممن  -

 (.6)يدرسون المادة في مدارس مختمفة لتحديد صدق االختبار كما ىو مبين في ممحق 

 
وىي االختبار : وقد قامت الباحثة بتطبيق االختبار عمى مجموعات الدراسة في مرحمتين، األولى

وىي : القبمي الذي يسبق تعمميم لممادة التعميمية بيدف قياس التكافؤ بين المجموعتين، والثانية
االختبار البعدي الذي يمي تعمميم لممادة، بحيث طبق االختبار عمى المجموعتين، المجموعة 

. التجريبية والمجموعة الضابطة، حيث طبق نفس االختبار عمى المجموعتين
 

 : االستبانة3.5.3
استخدمت الباحثة استبانة قامت بإعدادىا كأداة لجمع البيانات في ىذه الدراسة، باالستناد إلى 

األدب التربوي، وخبرة الباحثة، وآراء المحكمين الذين قاموا بتحكيم االستبانة في صورتيا األولية 
( 32)، وقد اشتممت االستبانة في صورتيا النيائية عمى (7)فقرة كما في ممحق  (43)المكونة من 

(. 8)فقرة كما في ممحق 
: وتكونت االستبانة من قسمين

. إرشادات: القسم األول
فقرة، وىذه الفقرات موزعة عمى أربعة  (32)تكون من فقرات االستبانة وعددىا : القسم الثاني
: مجاالت وىي

. فقرة (1-2)من : القمق من الوسائط المتعددة التفاعمية .1
 .فقرة (3-10)من : الرغبة والثقة بالوسائط المتعددة التفاعمية .2

 .فقرة (11-18)من : االستخدام لموسائط المتعددة التفاعمية .3

 . فقرة (19-32)من : المنفعة لموسائط المتعددة التفاعمية .4

وقد كانت االستجابة عمى فقرات االستبانة حسب تدريج ليكرت الخماسي، الذي تكون من خمس 
درجات لالستجابة عمى كل فقرة، وىي موافق بشدة وأعطيت خمس درجات، وموافق وأعطيت أربع 
درجات، وحيادي وأعطيت ثالث درجات، ومعارض وأعطيت درجتين، ومعرض بشدة وأعطيت 

. درجة واحدة
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صدق األدوات  6.3 
 

 :صدق االختبار 1.6.3
لمتحقق من صدق االختبار قامت الباحثة بعرضو عمى عدد من معممي المادة العممية في مدارس 
جراء التعديالت المناسبة حسب  مختمفة، حيث تم جمع مالحظاتيم ودراستيا وتطوير االختبار وا 

. الالزم، بحيث يخرج االختبار صادقًا، ومحققًا ألغراض الدراسة
 

 :االستبانة صدق 2.6.3
تم التحقق من صدق االستبانة من حيث الصياغة الملوية، والوضوح، والشمولية، وذلك   بعرض 

محكمين من أساتذة الدراسات  (6)االستبانة بصورتيا األولية عمى لجنة من المحكمين، تألفت من 
، وفي (9)العميا في جامعة القدس، ومحكم واحد من جامعة القدس المفتوحة، كما ىو في ممحق 

. ضوء آراء المحكمين ومالحظاتيم عدلت بعض الفقرات وحذفت بعضيا
 

 :صدق البرنامج التعميمي المحوسب 3.6.3
لمتحقق من صدق البرنامج التعميمي المحوسب، تم عرضو عمى عدد من معممي ومعممات العموم  
العامة والحاسوب ممن يدرسون الصف التاسع األساسي، ومجموعة أخرى من مشرفين وأساتذة 

حيث تم إدخال بعض التعديالت عمى البرنامج التعميمي . (10)جامعات، كما ىو مبين في ممحق 
. المحوسب وفق مالحظات المحكمين واقتراحاتيم

 
  ثبات األدوات7.3 

 
 :  التحصيمي ثبات االختبار1.7.3 

طالبة من الصف  (20)لمتحقق من ثبات االختبار تم تطبيقو عمى عينة استطالعية مكونة من 
،  وتم (11)التاسع األساسي من خارج عينة الدراسة من مدرسة فاطمة الزىراء، كما في ممحق 
، وىي (0.82)حساب معامل الثبات لالتساق الداخمي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا وكانت قيمتو 

.   مناسبة ألغراض الدراسة
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 :ثبات استبانة االتجاىات2.7.3 

تم التحقق من ثبات االستبانة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، حيث تم تطبيق االستبانة عمى عينة 
طالبة من مجتمع الدراسة ومن خارج عينة الدراسة من مدرسة بنات  (20)استطالعية عددىا 

فاطمة الزىراء، وتم حساب معامل الثبات لالتساق الداخمي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا لفقرات 
.  ، وىي مناسبة ألغراض الدراسة(0.79)االستبانة، حيث بمغ معامل الثبات 

  
 :ثبات البرنامج التعميمي المحوسب3.7.3 

. لمتأكد من ثبات البرنامج التعميمي المحوسب، فقد تم من خالل ما يعرف بالثبات عبر األشخاص
محكمين، وطمب منيم إبداء الرأي في  (7)وعميو فقد تم عرض البرنامج التعميمي المحوسب عمى 

جراءات الدروس التعميمية، وقد تم اعتماد ما بملت نسبة االتفاق عميو بين المحكمين  خطوات وا 
. فأكثر (%70)
 

 :تحميل فقرات االختبار 4.7.3
اللرض من تحميل االختبار ىو تحسين نوعية االختبار وصالحيتو لمتطبيق، وتضمنت ىذه العممية 

ويشير . (%91و % 16)الكشف عن مستوى معامالت الصعوبة لمفقرات؛ وقد تراوحت ما بين 
؛ (%80و % 20)إلى أن الفقرة تعد جيدة إذا كان معامل صعوبتيا يتراوح من  (2003ريان، )

وتم حساب معامالت التمييز لفقرات . (61,60,53,52,51,42,41)وبالتالي تم حذف الفقرات 
وقد وجد أن . عميا ودنيا: االختبار، بعد ترتيب عالمات االختبار ترتيبًا تنازليًا، وتقسيميا إلى فئتين

أن الفقرة تعد جيدة إذا  (2003ريان، )ويشير . (%61و % 11)معامالت التمييز تراوحت ما بين 
، وأصبح (37,33,22,20,10)، وبالتالي تم حذف الفقرات (25%)كانت قدرتيا التمييزية أكبر من 

.        فقرة (50)االختبار في صورتو النيائية يتضمن 
 

إجراءات الدراسة  8.3 
 

:  قامت الباحثة بعدد من اإلجراءات المتسمسمة بيدف تحقيق أىداف الدراسة عمى النحو اآلتي
تم التنسيق بين الباحثة ومديرية التربية والتعميم في ضواحي القدس لمحصول عمى الموافقة - 1

الرسمية لتطبيق الدراسة عمى مجتمع الدراسة، وىم طالبات الصف التاسع األساسي في مدرسة 
 (.12)كما في ممحق . بنات أبو ديس الثانوية، ومنو اختيرت عينة الدراسة
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تحديد عينة الدراسة من طالبات الصف التاسع األساسي من مدرسة بنات أبو ديس الثانوية، - 2 
 .وتضم عينة الدراسة شعبتين

مقابمة مديرة مدرسة عينة الدراسة ومعممة العموم العامة، وتعريفيم بأىمية الدراسة، والتنسيق - 3
. معيم إلجراء الدراسة

اختيار إحدى شعب الصف التاسع األساسي بطريقة عشوائية كمجموعة تجريبية وتدريسيا - 4
 .بطريقة الحاسوب ووسائطو المتعددة

تم تطبيق الدراسة االستطالعية حيث قامت الباحثة بتطبيق البرنامج التعميمي المحوسب عمى - 5
. عينة ممثمة لمجموعة الدراسة من طالبات الصف التاسع األساسي في مدرسة بنات حزما الثانوية

، وىي العينة التي أجريت عمييا مرحمة التجريب لمبرنامج والمكونة من ستة (13)كما في ممحق 
، حيث تم إخراج المتوسط الحسابي لمعرفة (العميا، المتوسطة، دون الوسط)طالبات لثالثة مستويات 

(: 1.3)كما ىو مبين في جدول . الزمن الالزم لتطبيق ىذه الدراسة عمى الطالبات
 

.  المتوسط الحسابي لمزمن بالدقائق الالزم لتطبيق الدراسة: 1.3جدول  
 

المتوسط   السادسة  الخامسة  الرابعة   الثالثة   الثانية  األولى الطالبة 
 90 105 100 95 85 80 75الفصل األول 

 135 150 145 140 130 125 120الفصل الثاني 

 90 105 95 95 90 85 70الفصل الثالث 

 45 60 55 50 45 35 25الفصل الرابع 

 
تم تحميل الخطوات التي يتكون منيا نموذج خميس الذي تم اإلشارة إليو في الفصل األول،  -1

 :حيث رأت الباحثة أن ىذا النموذج ىو األنسب لمدراسة، وذلك لألسباب التالية

. مناسبة ىذا النموذج ألىداف الدراسة .4
 . مراعاتو لميول واىتمامات الطمبة .5

 . مراعاتو لخصائص المتعممين وقدراتيم وحاجاتيم .6

كما ىو مبين في : وفيما يمي عرض لمخطوات التي تم تحميميا في نموذج خميس ليذه الدراسة
(. 14)ممحق 

 
 

: مرحمة التحميل: أوالً 
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تبدأ ىذه المرحمة عندما توجد مشكمة تعميمية عند المتعممين وتتضمن ىذه المرحمة مجموعة عمميات 
: ىي
: تحميل المشكمة وتقدير الحاجات- 1
: المشكمة- أ
 وجدت الباحثة أن حل ىذه المشكمة ىو استخدام الطالبات الوسائط المتعددة :تقدير الحاجات- ب

. التفاعمية في دراسة ىذه الوحدة
. من المادة التعميمية % 70ىو أن تتقن الطالبة نسبة : األداء المثالي المرغوب- ج
: تحميل الميمات التعميمية– 2

. امتالك ميارات تشليل األجيزة لدى الطالبات
: تحميل خصائص المتعممين وسموكيم المدخمي-  3

تم تحميل وتحديد الخصائص والقدرات الخاصة لدى الطالبات وذلك من خالل السجالت المدرسية 
:  من حيث

. سالمة البصر والسمع لدى الطالبات- أ
. توافر الدافعية واإلنجاز- ب
 .المستوى الثقافي واالجتماعي واالقتصادي جيد لدى الطالبات- ج

 .القدرات العقمية والبدنية جيدة- د

 :تحميل الموارد والقيود في البيئة- 4

. توافر مختبر واسع لألجيزة- أ
 .توافر أجيزة حاسوب في المدرسة- ب

 .حجرات الدراسة واإلنارة ووضع المدرسة بشكل عام مناسب إلجراء الدراسة- ج

 :اتخاذ القرار بشأن الحمول التعميمية األكثر مناسبة لممشكالت والحاجات- 5

تم استخدام الوسائط المتعددة التفاعمية في مدرسة بنات أبو ديس الثانوية لتوافر مختبر حاسوب 
. إلجراء الدراسة، وأيضًا توافر عدد كبير من األجيزة، ولحل مشكمة الدراسة

 
: مرحمة التصميم: ثانياً 

: وفقًا لنموذج خميس قامت الباحثة بإجراء الخطوات التالية والموجودة في النموذج وىي كالتالي
: تصميم األىداف التعميمية وتحميميا وتصنيفيا- 1

حسب  (الكيرباء المتحركة)قامت الباحثة بصياغة األىداف التعميمية الخاصة بالوحدة السادسة 
". أ ب ج د"نموذج 
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. درجة األداء أو المحك: د/ الشروط : ج/ السموك : ب/ المتعمم : أ
(. 5)وكذلك تم إعداد جدول مواصفات لألىداف حسب بموم كما ىو مبين في ممحق 

(. 2.3)وتم تحديد الوزن النسبي لكل فصل كما ىو موضح في جدول 
 

. الوزن النسبي لكل فصل:  2.3جدول
 

 
 :تصميم أدوات القياس محكية المرجع- 2

يتم في ىذه الخطوة تصميم االختبارات وأدوات القياس المناسبة لألىداف التعميمية التي تمت  -
، حيث قامت الباحثة باستخدام اختبارات موضوعية، قبمية   "أ ب ج د"صياغتيا بنموذج 

. وبعدية، وكذلك مقياس لالتجاىات
تم تطبيق الدراسة االستطالعية في مدرسة بنات حزما الثانوية يوم السبت الموافق  -

.  ولمدة أسبوع2006/2/11
لممجموعتين التجريبية والضابطة، 2006/2/18 تم تطبيق االختبار القبمي في يوم السبت بتاريخ  -

  لممجموعة التجريبية فقط، 2006/2/19وتوزيع استبانة االتجاىات القبمية في يوم األحد بتاريخ 
حيث تم تعريف الطالبات بمفيوم االتجاه والوسائط المتعددة وتفسير أي فقرة غير واضحة بالنسبة 

 .  لمطالبات

، لطالبات المجموعة التجريبية بواقع 2006/2/20بدئ بتطبيق الدراسة يوم االثنين بتاريخ  -
وقد تمت زيارة معممة . حصص صفية عمى مدى أربعة أسابيع (8)حصتين أسبوعيًا، واستمرت 

بينما المجموعة الضابطة درست . المادة من قبل الباحثة عدة مرات، لإلجابة عن االستفسارات
بالطريقة التقميدية، وطبق االختبار البعدي لممجموعة التجريبية والضابطة يوم االثنين بتاريخ 

وكذلك استبانة االتجاىات البعدية لممجموعة التجريبية يوم الثالثاء بتاريخ . 2006/3/20
2006/3/21 .

طالبة، وعدد الطالبات في المجموعة الضابطة  (32)وكان عدد الطالبات في المجموعة التجريبية 
. طالبة (31)

(. 3.3)تم تحديد عدد األسئمة في ضوء األىداف كما ىو موضح في جدول 

 المجموع 4 3 2 1 رقم الفصل

 51 11 11 17 12 عدد الصفحات

  %100  %22  %22  %33  %23 وزن الفصل
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. تحديد عدد األسئمة في ضوء األىداف: 3.3 جدول 

 

 

جراء التعديالت  - تم تقويم االختبار حيث تم عرضو عمى محكمين ممن درسوا المادة التعميمية، وا 
. الالزمة لموصول إلى الصيلة النيائية لالختبار

: تصميم المحتوى واستراتيجيات تنظيمو3- 
تم تصميم المحتوى باستخدام الوسائط المتعددة التفاعمية لممادة الموجودة في كتاب الصف  -

.  التاسع األساسي
 (:4.3)بعد تنظيم المادة الدراسية تم تحديد الوقت كما ىو موضح في جدول  -

 
. تحديد وقت المادة الدراسية: 4.3جدول 

 

 
: تصميم استراتيجيات التعميم والتعمم- 4

. تم إعطاء الطالبات اختبارًا قبميًا لمعرفة الخبرة السابقة لدى الطالبات عمى مستوى الوحدة
: تصميم سيناريو استراتيجيات التفاعالت التعميمية- 5

.               دور المعمم مرشد وموجو.         -  عرض المادة عمى جياز الحاسوب -
 .  التعمم الفردي من قبل الطالبة -

 :تحديد نمط التعميم وأساليبو المناسبة- 6

 نوع األسئمة عدد األسئمة الشروط مستوى األداء اليدف الرقم

أن تتعرف الطالبة  -1
 .وحدة الميكرو

 جيد جدًا 
  

اإلجابة عمى استجابة واحدة 
 .لكل سؤال
. الزمن ساعة

 .الدرجة لكل سؤال عالمتان

اختيار من   سؤاالً 50
. متعدد

 رقم الفصل الوقت المطموب بالدقائق األىداف

---------------  90 1 

---------------  135 2 

---------------  90 3 

---------------  45 4 



 56 

. نمط التعمم ىو استخدام الحاسوب -
. نمط التعمم فردي مستقل، كل طالبة عمى جياز حاسوب -
 :تصميم إستراتيجية التعميم العامة- 7

. توافر استثارة الدافعية واالستعداد لمتعمم في البرنامج -
 .جذب االنتباه من خالل الصور المتحركة والصوت واأللوان -

 .اختيار مصادر التعمم المتعددة- 8

.  تم إنتاج البرمجية- 10.             وصف المصادر- 9
 

 :مرحمة التطوير: ثالثاً 

. التخطيط لإلنتاج- 2.               إعداد السيناريوىات -1
 .عمميات التقويم البنائي- 4.                   التطوير الفعمي- 3

. التشطيب واإلخراج النيائي لممنتوج التعميمي- 5
(: 5.3) تم إعداد السيناريو حسب جدول 

 

. إعداد السيناريو:  5.3 جدول
 

 
حيث يختص العمود األول برقم الشاشة، ويختص العمود : يتكون الجدول السابق من خمسة أعمدة

الثاني بتوضيح المحتوى النصي وشكل التنسيق، ويختص العمود الثالث ببيان الصوت المسموع، 
ويختص العمود الرابع بكل ما تحتويو الشاشة من صور متحركة، ويختص العمود الخامس بتحديد 

. طريقة االنتقال من شاشة ألخرى
: مرحمة التقويم النيائي: رابعاً 

: إعداد أدوات التقويم- 1
: تم التقويم من خالل

. االختبارات واالستبانات- أ
. االستخدام الميداني لممنتوج وتجريبو في مواقف تعميمية حقيقية- ب

المحتوى النصي  رقم الشاشة
 والتنسيق لمشاشة

 التتابع صور متحركة صوت
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 .    تطبيق األدوات- 3.          االستخدام الميداني في مواقف حقيقية- 2

 .تحميل النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا- 5.                           المعالجة اإلحصائية- 4

. تحديد المراجعات المطموبة- 6
 .اتخاذ القرار بشأن االستخدام أو المراجعة- 7

. تسجيل حقوق الممكية- 8
 :مرحمة النشر واالستخدام والمتابعة: خامساً 

. (التوظيف واالستخدام)التنفيذ - 3.       التبني- 2.                  النشر- 1
.  المتابعة المستمرة- 5.             التثبيت والدمج- 4
 

متغيرات الدراسة  9.3 
 

: تضمنت ىذه الدراسة المتليرات اآلتية
. طريقة التدريس: المتلير المستقل .1
 .التحصيل الدراسي واالتجاىات نحو استخدام الوسائط المتعددة: المتلير التابع .2

 
 المعالجة اإلحصائية 10.3 

 
ولقياس مستوى . tقامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 

(. 2004)نقاًل عن عرمان : الفاعمية تم استخدام المعادلتين التاليتين
 :النسبة المعدلة لمكسب لبالك وتساوي .1

  ص     – ص                         س –س 

: حيث___________           +       ___________         
 ص                                  د –   د 

 

. تمثل الدرجة الكمية في االختبار البعدي: س
. تمثل الدرجة الكمية في االختبار القبمي: ص
، ويعتبر البرنامج فعااًل بدرجة (2-0)النياية العظمى لدرجة االختبار، وتتراوح ىذه النسبة بين : د

(. 1.2)مقبولة إذا لم تقل قيمة ىذه النسبة عن 
 :نسبة الكسب لماك جوجيان وتساوي .2

Y – X                  
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: حيث_____________       
         P – X      

X :متوسط درجات طالبات عينة الدراسة في االختبار التحصيمي القبمي .
Y :متوسط درجات طالبات عينة الدراسة في االختبار التحصيمي البعدي .
P : درجة (100)البعدي / النياية العظمى لالختبار التحصيمي القبمي .

، ويعتبر البرنامج فعااًل بدرجة مقبولة إذا لم تقل قيمة ىذه النسبة (1-0)وتتراوح ىذه النسبة بين 
(. 0.6)عن 

 
: وكذلك حجم التأثير

: لتحديد حجم تأثير المتلير المستقل تم استخدام العالقة التالية
       t

2          
 ___________2

 = ηحيث       :
  t

 2
 + d f  

                   
2

η : ،حجم التأثير(t)  ،المحسوبةdf :درجات الحرية  .
: حيث إن حجم التأثير يتحدد بما يمي

0.01  ≤  2 η حجم تأثير صلير    
                  < 0.14  2 η     0.06  ≤ حجم تأثير متوسط

                            2 η ≤          0.14   حجم تأثير كبير 
2)مربع ايتا                   "

η) :  ىو مؤشر إحصائي يمثل النسبة من التباين الكمي لممتلير التابع في العينات
(. 2005الكيالني، والشريفين، )". موضع البحث التي ترجع إلى أثر المتلير المستقل

 
. لمعموم االجتماعية  (SPSS)حيث تم استخدام األساليب اإلحصائية من برنامج الرزم اإلحصائية 

 
 

 نتائج الدراسة: الفصل الرابع
 

  المقدمة1.4
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حاولت ىذه الدراسة اإلجابة عن أسئمة الدراسة وفرضياتيا بيدف التعرف عمى أثر استخدام الوسائط 
وقد . المتعددة التفاعمية عمى تحصيل طالبات الصف التاسع األساسي في وحدة الكيرباء المتحركة

قامت الباحثة بتحميل نتائج االختبار عمى نحو ما ورد في الفصل الثالث واستخالص النتائج منيا 
: والتي يمكن وصفيا في ىذا الفصل عمى النحو التالي

ألداء  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تم حساب: (القبمي)نتائج اختبار التكافؤ 
(. 1.4)مجموعتي الدراسة عمى االختبار القبمي كما ىو مبين في جدول 

 
. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبار القبمي لمجموعتي الدراسة:  1.4جدول

 

 
تقارب المتوسطات الحسابية لعالمات التحصيل القبمي لمجموعتي الدراسة؛  (1.4)يتضح من جدول 

؛ (8.69)، واالنحراف المعياري (31.40)حيث بمغ المتوسط الحسابي لعالمات المجموعة األولى 
، واالنحراف المعياري (34.06)في حين كان المتوسط الحسابي لعالمات المجموعة الثانية 

 بين عالمات t-testمما يشير إلى تكافؤ المجموعتين، ولمتأكد من ذلك تم إجراء اختبار . (9.68)
. التحصيل القبمي لمجموعتي الدراسة

 
النتائج المتعمقة بالفرضية األولى  2.4 

 
في متوسطات تحصيل طالبات  (α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

. الصف التاسع األساسي في مادة العموم العامة بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبار التحصيمي البعدي لممجموعتين 

لفحص صحة  (SPSS)التجريبية والضابطة، كما تم الحصول عمييا من تطبيق الرزم اإلحصائية 
(. 2.4)كما ىو في جدول . الفرضية

 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة في االختبار : 2.4جدول 
. البعدي

مستوى الداللة ( t)قيمة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي * المجموعة 
 0.419 0.99 8.69  31.40  األولى 

   9.68    34.06  الثانية 
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 100= العالمة الكمية * 

أن متوسط أداء الطالبات في المجموعة التجريبية أعمى من متوسط أداء  (2.4)من جدول  يتضح
، (69.06)الطالبات في المجموعة الضابطة، فقد بمغ المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية 

، (54.31)، في حين بمغ المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة (15.94)واالنحراف المعياري 
( t)، وبحساب قيمة (14.75)، حيث بمغ الفرق بين المتوسطين (16.61)واالنحراف المعياري 

، وىي (0.001)، ووجد أن مستوى الداللة (3.62)لداللة الفرق بين المتوسطين وجد أنيا تساوي 
، لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية (α ≤ 0.05)دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

وىذا يعني أن الوسائط المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسوب التعميمي متعدد الوسائط . البديمة
. ترفع من مستوى تحصيل الطالبات في مادة العموم العامة

 
النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية 4.4 

 
ال توجد فاعمية لتصميم الوسائط المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسوب التعميمي متعدد الوسائط 

عمى تحصيل الطالبات في مادة العموم العامة، وتندرج تحت ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية 
:  التالية

: الفرضية الفرعية األولى
ال تحقق الوسائط المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسوب التعميمي متعدد الوسائط فاعمية في 

.  كما تقاس بالنسبة المعدلة لمكسب لبالك (1.2)التحصيل ال تقل عن 
تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المعدلة لمكسب لبالك لفحص صحة 

الفرضية، حيث تم حسابيا لكل طالبة من طالبات العينة كما في المعادلة الخاصة بذلك بالفصل 
.  متوسط النسبة المعدلة لمكسب لبالك واالنحراف المعياري ليا (3.4)الثالث، ويوضح جدول 

 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمنسبة المعدلة لمكسب لبالك في التحصيل من : 3.4جدول 

. برنامج الوسائط المتعددة

مستوى الداللة ( t)قيمة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي * المجموعة 
 0.001 3.62 15.94  69.06 التجريبية 

    16.61  54.31 الضابطة 
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االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد 

 32 1.16 0.20 

 
في  (1.16)أن المتوسط الحسابي لمنسبة المعدلة لمكسب لبالك ىي  (3.4)يتضح من الجدول 

التحصيل من برنامج الوسائط المتعددة التفاعمية، وأن متوسط النسبة المعدلة لمكسب لبالك قد حقق 
، وىذا يعني أن الوسائط المتعددة التفاعمية القائمة (1.2)والتي ىي تساوي القيمة  (1.16)القيمة 

عمى الحاسوب التعميمي متعدد الوسائط حققت فاعمية في التحصيل قيمتيا تساوي النسبة المعدلة 
.  لمكسب لبالك

 
: الفرضية الفرعية الثانية

ال تحقق الوسائط المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسوب التعميمي متعدد الوسائط فاعمية في 
.   كما تقاس بالنسبة المعدلة لمكسب لماك جوجيان (0.6)التحصيل ال تقل عن 

تم حساب المتوسط الحسابي لنسبة الكسب لماك جوجيان لفحص صحة الفرضية، حيث تم حسابيا 
لكل طالبة من طالبات العينة كما في المعادلة الخاصة بذلك في الفصل الثالث، ويوضح جدول 

. متوسط نسبة الكسب لماك جوجيان (4.4)
 

المتوسط الحسابي لنسبة الكسب لماك جوجيان في التحصيل من برنامج الوسائط :  4.4جدول
. المتعددة التفاعمية

 
االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد 

32 0.68 0.19 

 
، وىذا يعني أن الوسائط (0.6)، وىي أعمى من القيمة (0.68)حيث كان المتوسط ليذه النسبة ىو 

المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسوب التعميمي متعدد الوسائط حققت فاعمية في التحصيل أكبر 
. كما تقاس بنسبة الكسب لماك جوجيان (0.6)من 
 

: الفرضية الفرعية الثالثة
ال تحقق الوسائط المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسوب التعميمي متعدد الوسائط حجم     

. عمى التحصيل (0.14) أعمى من η 2تأثير
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لتحديد حجم التأثير وفق المعادلة الموضحة لذلك في  (17.33)والتي تساوي  (t)تم استخدام قيمة 
ما حجم تأثير استخدام الوسائط المتعددة التفاعمية : الفصل الثالث لفحص سؤال الدراسة الذي ينص

. يوضح ذلك  (5.4)عمى تحصيل طالبات الصف التاسع األساسي في مادة العموم العامة، وجدول 
 

η ودرجة الحرية وقيمة  (t)قيمة : 5.4جدول 
 ومقدار حجم التأثير في الفرق بين متوسطي 2

. درجات التحصيل القبمي والبعدي
 

 
أن الوسائط المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسوب التعميمي متعدد  (5.4)يتضح من جدول 

الوسائط حققت حجم تأثير كبيرًا عمى مستوى تحصيل الطالبات في مادة العموم العامة، حيث إن 
: حجم التأثير يحدد كما يمي

0.01  ≤  2 η حجم تأثير صلير    
                  < 0.14  2 η     0.06  ≤ حجم تأثير متوسط

                            2 η ≤          0.14   حجم تأثير كبير 
وىذا يعني أن الوسائط المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسوب التعميمي ليا حجم تأثير كبير عمى 

. تحصيل طالبات الصف التاسع األساسي
 
 

النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة 5.4 
 

 بين متوسطات درجات (α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
. طالبات عينة الدراسة في التطبيق القبمي والبعدي لالتجاىات

يوضح نتائج ىذا   (6.4)لمعينات المستقمة، وجدول  (t)الختبار ىذه الفرضية تم استخدام اختبار 
(. SPSS)التحميل كما تم الحصول عمييا من برنامج الرزم اإلحصائية 

داللة الفرق بين متوسطي درجات عينة الدراسة في التطبيق القبمي والبعدي الستبانة : 6.4جدول 
. اتجاىات الطالبات

مقدار حجم التأثير  η 2قيمة  درجة الحرية ( t)قيمة عينة الدراسة 
كبير  0.83  31  17.33  32 
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( 105.01)ارتفاع المتوسط الحسابي لمتطبيق القبمي الستبانة االتجاىات  (6.4)يتضح من جدول 

(. 12.14)حيث يبمغ الفرق بين المتوسطين  (92.87)عن المتوسط الحسابي لمتطبيق البعدي 

عند  (2.79)تساوي  (6.4)لداللة الفروق بين المتوسطات كما ىي في جدول  (t)يالحظ أن قيمة 
، وىي دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (0.009)، وحيث إن مستوى الداللة (31)درجة حرية 

(0.05 ≥ ) . بين متوسطي درجات  (0.009)وىذا يعني أن ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند
. طالبات عينة الدراسة في التطبيق القبمي والبعدي الستبانة االتجاىات وذلك لصالح التطبيق القبمي

وىذا يعني أن الوسائط المتعددة التفاعمية ال يوجد ليا أثر في رفع مستوى االتجاىات لطالبات 
.  الصف التاسع األساسي

 

 الرابعة النتائج المتعمقة بالفرضية6.4 

 

ال توجد فاعمية لموسائط المتعددة القائمة عمى الحاسوب التعميمي متعدد الوسائط عمى اتجاىات 
: الطالبات في مادة العموم العامة، ويندرج تحت ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية

: الفرضية الفرعية األولى لالتجاىات

ال تحقق الوسائط المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسوب التعميمي متعدد الوسائط فاعمية في 
. كما تقاس بالنسبة المعدلة لبالك (1.2)االتجاىات ال تقل عن 

تم قياس الفاعمية في االتجاىات كما تقاس بالنسبة المعدلة لمكسب لبالك، حيث تم حسابيا لكل 
طالبة من طالبات العينة كما في المعادلة الخاصة بيا في الفصل الثالث، وتم حساب المتوسط 

ويوضح ذلك . الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المعدلة لمكسب لبالك لفحص صحة الفرضية
(. 7.4)جدول 

مستوى الداللة ( t)درجة الحرية المتوسط الحسابي العدد التطبيق 

 0.009 2.79  31   105.51  32 قبمي 

    92.87  32 بعدي 
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المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمنسبة المعدلة لمكسب لبالك في استبانة :  7.4جدول
. اتجاىات الطالبات
االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد 
 32  0.17 0.59 

 

وىي أقل من  (0.17)أن المتوسط الحسابي لمنسبة المعدلة لمكسب لبالك  (7.4)يتضح من جدول 
أي أن الوسائط المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسوب التعميمي ال تحقق فاعمية . (1.2)القيمة 

.   في اتجاىات الطالبات كما تقاس بنسبة الكسب لبالك

 

: الفرضية الفرعية الثانية

ال تحقق الوسائط المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسوب التعميمي متعدد الوسائط فاعمية في 
. كما تقاس بنسبة الكسب لماك جوجيان (0.6)االتجاىات ال تقل عن 

تم حساب المتوسط الحسابي لنسبة الكسب لماك جوجيان لفحص صحة الفرضية، حيث تم حسابيا 
لكل طالبة من طالبات العينة كما في المعادلة الخاصة بيا في الفصل الثالث، ويوضح جدول 

. متوسط نسبة الكسب لماك جوجيان (8.4)

 

المتوسط الحسابي لنسبة الكسب لماك جوجيان في استبانة اتجاىات الطالبات :  8.4جدول
االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد 

 32 0.18 0.15 

أن المتوسط الحسابي لنسبة الكسب لماك جوجيان التي حققتيا طالبات  (8.4)يتضح من جدول 
، وىذا يعني أن الوسائط المتعددة التفاعمية ال تحقق (0.6)أقل من القيمة  (0.18)عينة الدراسة 

. فاعمية في استبانة االتجاىات، كما تقاس بنسبة الكسب لماك جوجيان
: الفرضية الفرعية الثالثة

ال تحقق الوسائط المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسوب التعميمي متعدد الوسائط حجم تأثير 
.  عمى اتجاىات الطالبات في مادة العموم العامة (0.14)أعمى من 
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لتحديد حجم التأثير وفق المعادلة الموضحة في الفصل  (6.4)من جدول  (t)تم استخدام قيمة 
. يوضح نتائج ىذا الحساب  (9.4)وجدول . الثالث لفحص صحة الفرضية

η ، وقيمة (t)قيمة :  9.4جدول
ومقدار حجم التأثير في الفرق بين متوسطي درجات التطبيق 2

. القبمي والبعدي الستبانة اتجاىات الطالبات

 
مقدار حجم التأثير  η 2قيمة درجة الحرية ( t)قيمة العدد 
متوسط   0.11  31  2.79  32 

 
أن الوسائط المتعددة القائمة عمى الحاسوب التعميمي حققت حجم تأثيرًا  (9.4)يتضح من جدول 

: متوسط عمى اتجاىات طالبات الصف التاسع، حيث إن حجم التأثير يحدد كما يمي
0.01  ≤  2 η حجم تأثير صلير    

                       < 0.14  2 η     0.06  ≤ حجم تأثير متوسط
                                 2 η ≤          0.14   حجم تأثير كبير

وىذا يعني أن الوسائط المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسوب التعميمي ليا حجم تأثير متوسط 
.  عمى اتجاىات طالبات الصف التاسع األساسي

 
: واعتمادًا عمى نتائج ىذه الدراسة، يمكن استخالص االستنتاجات اآلتية

، في التحصيل (المجموعة التجريبية) تفوق طريقة التدريس باستخدام الوسائط المتعددة التفاعمية 1-
ال يوجد 2-  .العممي لمادة العموم العامة عمى الطريقة التقميدية لدى طالبات الصف التاسع األساسي

عمى اتجاىات طالبات الصف التاسع  (المجموعة التجريبية)أثر لموسائط المتعددة التفاعمية 
. األساسي

 مناقشة النتائج والتوصيات :الفصل الخامس
  

 المقدمة 1.5
 

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام الوسائط المتعددة التفاعمية عمى تحصيل طالبات 
الصف التاسع األساسي في مادة العموم العامة، كما ىدفت إلى الكشف عن أثر استخدام الوسائط 

. المتعددة التفاعمية عمى اتجاىات طالبات الصف التاسع األساسي في مادة العموم العامة
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ولتحقيق ىذه األىداف، فقد حددت الباحثة أسئمة تمت اإلجابة عنيا من خالل تحميل النتائج الواردة 
. في الفصل الرابع، وفيما يمي مناقشة النتائج تبعًا لتسمسل أسئمة الدراسة وفرضياتيا

 
  والتي تنصمناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية األولى 2.5 

 
في تحصيل طالبات الصف التاسع  (α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى "

". األساسي في مادة العموم العامة بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة
وجود فروق بين تحصيل المجموعة التجريبية التي درست المادة  (2.4)أظيرت نتائج جدول 

التعميمية باستخدام منظومة الوسائط المتعددة التفاعمية وتحصيل المجموعة الضابطة التي درست 
. المادة التعميمية بالطريقة التقميدية وذلك لصالح المجموعة التجريبية

 
 ومن ىنا، يتضح أن استخدام طريقة الوسائط المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسوب التعميمي، 
كانت ذات أثر ايجابي في تحصيل طالبات الصف التاسع األساسي في مادة العموم العامة عند 

رجاعو إلى عدة عوامل منيا. مقارنتيا بالطريقة التقميدية : ويمكن تفسير ذلك وا 
إن استخدام الحاسوب بوسائطو المتعددة قد أدى إلى تحسين مخرجات عممية تعميم مادة العموم * 

السمعية، والبصرية، : العامة لمصف التاسع األساسي؛ وذلك بسبب استخدام وتوظيف حواس المتعمم
واليدوية في أثناء عممية التعمم؛ مما يؤدي إلى زيادة االنتباه، وتعميق اإلدراك، والفيم لمموضوعات 

من أن استخدام برمجية تعميمية محوسبة  (2002)ويدعم ىذا التفسير دراسة حميتني . التعميمية
وكذلك مع . ذات رسوم وصور مزودة بمؤثرات صوتية تساعد عمى الفيم مقارنة بالطريقة التقميدية

(. Riding & Grimly, 1999)، ودراسة (Vrtacnik, 2000)دراسة 
إن عرض الموضوعات التعميمية بطريقة متسمسمة، ومرافقة ذلك بالحركات، والرسومات، * 

واأللوان، والتأثيرات الصوتية، كل ذلك يساعد عمى زيادة انتباه الطالبات وتثبيت المعمومات 
التي أكدت ضرورة استخدام الوسائط  (2000)ويدعم ىذا التفسير دراسة رضوان . والمعارف لديين

. المتعددة التفاعمية في التعميم، ألنيا تساعد عمى اكتساب المعرفة العممية
 

إن ىذا البرنامج التعميمي المحوسب بوسائطو المتعددة، وما يتضمنو من أسئمة محمولة، وفرص * 
العودة إلى األسئمة، كل ذلك يعمل عمى تسييل المعرفة العممية، وترسيخيا، واستيعابيا، مما يؤدي 

. إلى تحسين التحصيل العممي وزيادتو مقارنة بالطريقة التقميدية
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وعند مراجعة الدراسات السابقة لمعرفة مدى اتفاق نتيجة ىذه الدراسة مع غيرىا، وجد أنيا اتفقت مع 
، ودراسة شناق (2002)، ودراسة العمر (2003)، ودراسة الفاخوري (2003)نتائج دراسة القرارعة 

، ودراسة (2001)، ودراسة أبو يونس (2001)، ودراسة إبراىيم (2002)، ودراسة الشريف (2002)
، ودراسة محمود (2001)، ودراسة خصاونة (2001)، ودراسة الذيابات (2001)الجيزاوي 

، ودراسة (2000)، ودراسة الزعبى (2000)، ودراسة حمزة (2000)، ودراسة الجالد (2001)
، (1997)، ودراسة العممي (1998)، ودراسة الشقران (1999)، ودراسة الكرش (2000)اليرش 

، ودراسة الفار (1994)، ودراسة العجموني (1994)، ودراسة القسايمة (1995)ودراسة عناب 
، ودراسة (Soyibo & Hudson, 2000)، ودراسة (1993)، ودراسة اليمشري (1994)
(Cavas, 2000) والتي أشارت جميعيا إلى وجود فروق دالة إحصائيا في التحصيل لصالح ،

. مجموعات الطمبة التي درست باستخدام الحاسوب ووسائطو المتعددة
 

، (2001)، ودراسة بادي (2001)في حين تعارضت  نتيجة ىذه الدراسة مع نتائج دراسة صالح 
 ,Dimitrov, Mcgee & Howard)، ودراسة (1992)، ودراسة الجدوع (1995)ودراسة مالك 

، (White, 1999)، ودراسة (Sanger & Green bow, 2000)، ودراسة (2002
(. Kenney, 1996)،   ودراسة (Rinaldi, 1997)، ودراسة (Batch elder, 1998)ودراسة

 
 
 

  والتي تنصمناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية 3.5 
 
ال توجد فاعمية لتصميم الوسائط المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسوب التعميمي متعدد الوسائط "

، وتندرج تحت ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية "عمى تحصيل الطالبات في مادة العموم العامة
:  التالية

ال تحقق الوسائط المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسوب  "التي تنص الفرضية الفرعية األولى
كما تقاس بالنسبة المعدلة لمكسب  (1.2)التعميمي متعدد الوسائط فاعمية في التحصيل ال تقل عن 

".  لبالك
أن المتوسط الحسابي لمنسبة المعدلة لمكسب لبالك قد حققت القيمة  (3.4)جدول  بينت نتائج

، وىذا يعني أن الوسائط المتعددة التفاعمية حققت فاعمية في (1.2)والتي تساوي القيمة  (1.16)
ويمكن تفسير ذلك أن . كما تقاس بالنسبة المعدلة لمكسب لبالك (1.2)التحصيل قيمتيا ال تقل عن 
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تصميم الوسائط المتعددة القائمة عمى الحاسوب التعميمي تتيح الفرصة لمطالبة بالحصول عمى 
التلذية الراجعة المناسبة، وتقدم التعزيز المناسب ليا، مما يساعد في تشكيل سموك واستجابة 

. الطالبة بشكل فعال
 

ال تحقق الوسائط المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسوب  "الفرضية الفرعية الثانية التي تنص
كما تقاس بالنسبة المعدلة لمكسب  (0.6)التعميمي متعدد الوسائط فاعمية في التحصيل ال تقل عن 

".   لماك جوجيان
أن المتوسط الحسابي لمنسبة المعدلة لمكسب لماك جوجيان قد حققت  (4.4)بينت نتائج جدول 

، وىذا يعني أن الوسائط المتعددة التفاعمية حققت فاعمية في التحصيل قيمتيا ال تقل (0.68)القيمة 
ويمكن تفسير ذلك أن تصميم الوسائط . كما تقاس بالنسبة المعدلة لمكسب لماك جوجيان (0.6)عن 

المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسوب التعميمي تعمل عمى تنمية الثقة بالنفس لدى الطالبة من 
. خالل حرية التنقل بين الموضوعات مما يعزز إتقان التعمم

  
ال تحقق الوسائط المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسوب  "الفرضية الفرعية الثالثة والتي تنص
2 التعميمي متعدد الوسائط حجم تأثير

η عمى التحصيل (0.14) أعمى من ."
، وىذا يعني أن الوسائط (0.14)وىو أعمى من  η( 0.83) 2أن قيمة  (5.4)بينت نتائج جدول 

ويمكن تفسير ذلك أن . المتعددة التفاعمية حققت حجم تأثير كبير عمى مستوى تحصيل الطالبات
تصميم الوسائط المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسوب التعميمي تعمل عمى إبعاد عامل الممل 

عند الطالبة بكسر الرتابة في طرق التعمم، وتقدم طريقة مشوقة تعطي الطالبة دورًا ميمًا في التحكم 
. بتعمميا

 
وىذه النتائج تثبت فاعمية وكفاءة الوسائط المتعددة التفاعمية، ويمكن تفسير ذلك أن تصميم الوسائط 
المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسوب التعميمي ساعد في تنظيم الموضوعات التعميمية، وأعطى 

الطالبة المتعممة دورًا ايجابيًا في العممية التعميمية التعممية؛ وبالتالي لم يعد دورىا مقتصرًا عمى 
دماج خبرتيا . التمقي واإلصلاء وبذلك سنحت ليا الفرصة لتعمم المعرفة العممية بصورة صحيحة، وا 

وكذلك إن الوسائط المتعددة التفاعمية القائمة  عمى الحاسوب التعميمي . السابقة مع التعمم الالحق
أتاحت لمطالبات السير في عرض الموضوعات التعميمية حسب سرعتين الذاتية، وبالتالي يسمح 
لين بتكرار الموضوعات التعميمية، والتقويمية بالقدر الذي يرغبون فيو دون الشعور بالخجل من 

والتي أظيرت أن الوسائط المتعددة  (2004)وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة عرمان . زميالتيم
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كما تقاس  (1.2)التفاعمية القائمة عمى الحاسوب التعميمي حققت فاعمية في التحصيل أكبر من 
كما تقاس  (0.6)بالنسبة المعدلة لمكسب لبالك، كما أنيا حققت فاعمية في التحصيل أكبر من 

وكذلك دراسة . (0.14أعمى من )بنسبة الكسب لماك جوجيان، كما أنيا حققت حجم تأثير كبير 
(Vrtacnik, 2000) ودراسة ،(Santiago, 1999) ودراسة ،(Ortiz, 1993) ودراسة ،
(Zieger et al, 1992) ودراسة ،(Ribber, 1989 .)
 

   والتي تنصمناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة4.5 

 
بين متوسطات درجات طالبات ( α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى "

". عينة الدراسة في التطبيق القبمي والبعدي لالتجاىات

انخفاض متوسط درجات الطالبات في استبانة االتجاىات البعدي عنو في  (6.4)بينت نتائج جدول 
ويمكن تفسير ذلك أن الطالبات يفضمن طريقة معممتيم في دراسة المادة . استبانة االتجاىات القبمي

 ,White)وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة . ألنيم يحبونيا، مما أثر سمبيًا عمى اتجاىات الطالبات

(. Wardlaw, 1998)، ودراسة (1999
ولصالح استبانة  (0.009)وكذلك أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ويمكن تفسير ذلك إن انتشار أجيزة الحاسوب في المنازل والمدرسة قد أدى إلى . االتجاىات القبمي
يضاف إلى . وأن التعامل مع أجيزة الحاسوب أصبحت مألوفة لديين. سيولة استخدام ىذه األجيزة

ذلك أن الطالبات قد درسوا مادة الحاسوب التعميمي من الصف الخامس األساسي، كل ىذه العوامل 
. أدت لوجود اتجاىات ايجابية قبمية لدى الطالبات حول الحاسوب

التي أظيرت وجود فروق بين متوسطات  (2004)وتختمف نتائج ىذه الدراسة مع دراسة عرمان 
، (2002)ودراسة الشريف . درجات طالبات عينة الدراسة في التطبيق القبمي والبعدي لالتجاىات

 (. Clayton, 1993)، ودراسة (2000)، ودراسة محمد (2001)ودراسة إبراىيم 
 

والتي تنص  مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة 5.5 
 

ال توجد فاعمية لموسائط المتعددة القائمة عمى الحاسوب التعميمي متعدد الوسائط عمى اتجاىات "
: ، وتندرج تحت ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية"الطالبات في مادة العموم العامة
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ال تحقق الوسائط المتعددة التفاعمية القائمة عمى  "والتي تنص الفرضية الفرعية األولى لالتجاىات
كما تقاس بالنسبة  (1.2)الحاسوب التعميمي متعدد الوسائط فاعمية في االتجاىات ال تقل عن 

". المعدلة لبالك

وىي أقل من  (0.17)أن المتوسط الحسابي لمنسبة المعدلة لمكسب لبالك  (7.4)بينت نتائج جدول 
، وىذا يعني أن استخدام الوسائط المتعددة التفاعمية ال يحقق فاعمية في استبانة (1.2)القيمة 

والتي أظيرت أن الوسائط  (2004)وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة عرمان . اتجاىات الطالبات
المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسوب التعميمي حققت فاعمية في اتجاىات الطمبة كما تقاس 

. بنسبة الكسب لبالك
 

ال تحقق الوسائط المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسوب  "الفرضية الفرعية الثانية والتي تنص
كما تقاس بنسبة الكسب لماك  (0.6)التعميمي متعدد الوسائط فاعمية في االتجاىات ال تقل عن 

". جوجيان

 وىي (0.18)أن المتوسط الحسابي لمنسبة المعدلة لمكسب لماك جوجيان  (8.4)بينت نتائج جدول 

، وىذا يعني أن استخدام الوسائط المتعددة التفاعمية التؤثر في استبانة (0.6)أقل من القيمة 
والتي أظيرت أن الوسائط  (2004)وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة عرمان . اتجاىات الطالبات

المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسوب التعميمي حققت فاعمية في اتجاىات الطمبة كما تقاس 
.  بنسبة الكسب لماك جوجيان

 
ال تحقق الوسائط المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسوب  "الفرضية الفرعية الثالثة والتي تنص

عمى اتجاىات الطالبات في مادة العموم  (0.14)التعميمي متعدد الوسائط حجم تأثير أعمى من 
".  العامة

أن الوسائط المتعددة التفاعمية حققت حجم تأثير متوسط عمى اتجاىات  (9.4)بينت نتائج جدول 
. الطالبات

، ودراسة أبو يونس (2001)، ودراسة إبراىيم (2004)وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة عرمان 
(. Soyibo & Hudson, 2000)، ودراسة (2001)

ويمكن تفسير ذلك بأن موضوع الوسائط المتعددة التفاعمية جديد عمى الطالبات، وأنو ألول مرة 
. يستخدم من قبل الطالبات في المدارس
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: واعتمادًا عمى نتائج ىذه الدراسة، يمكن استخالص ما يمي

 تفوق طريقة التدريس باستخدام الوسائط المتعددة التفاعمية في التحصيل العممي لمادة العموم – 1
. العامة عمى الطريقة التقميدية لدى طالبات الصف التاسع األساسي

.  ال أثر لموسائط المتعددة التفاعمية عمى استبانة اتجاىات طالبات الصف التاسع األساسي– 2

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 
التوصيات  7.5 

 
: في ضوء نتائج ىذه الدراسة توصي الباحثة بما يمي

نظرًا لما أسيمت بو طريقة التدريس باستخدام الحاسب التعميمي ووسائطو المتعددة في ترسيخ  .1
المعمومات في أذىان الطالب ينبلي تصميم برامج تعميمية وفق منظومة الوسائط المتعددة 

 .التفاعمية تمبي احتياجات الطالب في مختمف النواحي التعميمية

نظرًا لقمة تواجد أجيزة حاسوب في المدارس ، توصي الباحثة بإعداد وتجييز مختبرات حاسوب  .2
 .في جميع المدارس

 .تدريب المعممين عمى استخدام الحاسب وبرامجو التعميمية وممارسة ذلك عمميًا في المدارس .3

إعادة إجراء الدراسة بحيث تشمل عينات أكبر ومناطق تعميمية أخرى لمتمكن من تعميم نتائج  .4
 .الدراسة
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