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  الممخص:
في تدريس المنيج دة الى قياس االثر الذي يتركو استخدام الوسائط المتعد ييدف  البحث الحالي  ن  إ

طالبات القسم التشكيمي معيد الفنون ( في رفع التحصيل المعرفي ل)تاريخ الفنون الجميمة الدراسي
 ديالى . \الجميمة لمبنات 

 عالقة بموضوعات البحث دراسات ليا تناولت  الباحثة ان 
 اعتمدت عمى استخدام الوسائط المتعددة في عدة متغيرات .

المجموعتين التجريبية تم استعمال المنيج التجريبي ذو الضبط المحكم ذي  فقد اما في اجراءات
, ولغرض قياس اثر المتغيرات قامت الباحثة بتصميم اختبار الختبارين القبمي والبعديوالضابطة و 

معدةا تتوافق مع موضوع المادة العممية موضوع متعددة , كما  تم استخدام وسائط دةتحصيمي لمما
 جة البيانات استخدمت الباحثة الوسائل االحصائية المعينة  لمعالجة بيانات البحث.ولمعال البحث,

اقشتيا وتوصمت الى ما االحصائية استعرضت الباحثة النتائج ثم قامت بمن اجراء المعالجاتوبعد 
 :ياتي

 .كبير في التحصيل المعرفي لممتعممين ه الان استخدام الوسائط المتعددة لو تاثير  -1
المتعمم وزيادة  بي ليس فقط في التحصيل المعرفي انما في تشجيعيجاالا هعددة اثر المت ان لموسائط -2

   .عيتو نحولمتعممداف
لما لو من  ة في المؤسسات التعميمية كافة استخدام الوسائط المتعدد اوصت الباحثة بفائدة وعميو فقد 

 .ادة التحصيل المعرفي لدى الطمالبتاثير في زي
 ة: )الوسائط المتعددة، التحصيل المعرفي، القسم التشكيمي(.الكممات المفتاحي 
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The recent research aims to measure the effect behind using multimediain 

teaching text-books(History of Fine Arte)in raising the knowledge 

achievement for female students, Fine Art institute-Diyala . 

The researche delt with studies related to the research to pics,replied on the 

use of multimedia in several variables. 

As for research procedures, the experimental method with tight control was 

used and of the experimental and control groups depending the pre and post 

tests. 

For the purpose of measuring the effect of the vaiables, the researcher 

designed an achievement test for the scientific material  .  

In addition, multiple pre-prepared media were used which suit the subject of 

the scientific material underthe study. 

To process the data, the researcher used the appropriate statistical method. 

After perfrming the statistical treatment, the researcher reviewed the result, 

then discussed them and came to the following results , 

1-The use of multimedia has agreat impact on the knowledge achievement of 

learners 

2-The use of multimechia has agreat effect on knowledge achivement. 

3-Multimedia has a positive effect not only on knowledge achievement, but 

also on montivating the learner and increasing his montivation to wards 

learning. 

Keywords: (Multimedia, cognitive achievement, plastic section). 

 
 الفصل االول

    مشكمة البحث 3-3
الحياة  ان كثرة القبال عمى التعميم في عصر يتميز بالسرعة والتطور في كل جوانب

في العممية التعميمية االىتمام بالتكنموجيا والوسائل التعميمية لو مكانة كبيرة ادى 
وذلك  يةالتعميم  التكنموجيا والوسائلتوظيف ىذه ,وبالتالي اصبحت الحاجة  ممحة ل

 الوقت والجيد.عاممي لتسييل عممية التعميم والتعمم السيما انيا توفر 
مكم اليائل من المعمومات وما يتم ال في المرحمة الراىنةتواجو ية التعميمية العممان  

حقائق كل ىذه المسببات دعت الخبراء في  مخترعات ومعارف و التوصل اليو يوميا من
والتطورات التغيرات  حديثة متطورة لمواكبة ىذه وسائل يجاد مجال التعمم والتعميم الى ا

من التربويين الىمية استخدام الوسائط المتعددة في التعميم حيث االمر الذي اكده العديد 
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تمكن المتعمم من  مم و بناء قاعدة بياناتالتع من خالليا تسييل عممية التعميم ويمكن 
ول الى المعرفة في اشكال عديدة  االمر صحرية و الو بسالسة و التفاعل و التعامل 

المعارف االفكارو عند توظيف ىذه  ى اكتساب عدد من الميارات م عمالذي يساعد المتعم
التربية الفنية تعد جزءا ميما من  تعد( و 118ص 1999في مواقف تعميمية جديدة )الفرا 

اوليا االنسان التربية التي كانت وال تزال مجاال خصبا لمعديد من الدراسات التي تن
نميتو تطوير ادائة و تتغيير و تعمل عمى  الميارية والعقمية و الوجدانية بمجاالتيا كافة 

باالداء االرتقاء  التدريس ضمن محور اساسي ىو و ىي بذالك تمتقي مع طريقة 
 العقمية االبتكارية  لجعمو مسايراطاقتو  لممتعمم و تجديد وتفعيل  المياري والمعرفي 

دور كبيرا في  تمعب ميم الحديث و من حولو ومن التعامل مع التكنموجيا التع لمتغيرات
الحياة و تحقيق االىداف التربوية من خالل تنمية الفرد ككل متكامل ليكون فردا نافعا في

  (34ص 1998)الحيمة المجتمع 
ا بو الى التراث ودراستو الستخالص م ربية الفنية ان يوجو انظار طمبتووالبد لمعمم الت
الى ىذا االضافة والتحميل في االنتاج الفني وامكانية الدراسة و  ذات اىميةمن عناصر 

التراث حتى يكون ىناك تواصل والبد لو من اعداد نماذج مختمفة تبين االمكانات الفنية 
 .2010,304التي خمفيا لنا السمف وما بيا من اصالة الماضي )السعود(

واضح في نوعيتو كما ة االخطر حيث ىنالك تدني م ىي المشكمو الن نوعية التعمي
اكدت ذلك بعض الدراسات التي تشير الى غمبة سمات ثالث اساسية عمى نتائج التعميم 

و التدىور فييا (  االبتكارية التحميمية ىي )تدني التحصيل المعرفي في ضعف القدرات 
ية و مؤسساتيا لمترب ا ( لذا فمن الميم ان يكون ىنالك شروط32ص 1998) بشارة 

تنمي التفكير و ان تعمل عمى القوى العقمية  الكاممة لمفرد  تطور و ي من شانيا انالت
كجزء ميم من نمو الشخصية و الشعور بالمسؤولية و المبادرة و المعرفة و حب الحقيقة 

طاقات العقول البشرية لخدمة المجتمع  عمى االنجاز و يجب عمييا ان تستغل و القدرة 
 عمى المجتمعع و يوفر عميو الكثير من النفقات  زمنية اطول مما يعود بالمنفعة راتلفت

و  المعارف االتجاىات  كما ان من بين اىداف التعميم تزويد المتعمم بالخبرات و
 المستقبل وال يتم ذلك جية معوقاتاى النجاح في حياتو و مو المياات التي تساعده عم
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جاالت الخبرة التي تسمح لو بمتابعة التعميم و اكتساب انما بتوفر م بااللقاء بالتمقين 
اداء االدوار و النماء التكيف و الكفايات المعرفية االدائية التي يحتاجيا كل متعمم في 

 ( 5ص 2000بنجاح و فاعمية )الطائي  الميام 
الباحثة و ن خالل دراسة استطالعية اقدمت عمييا مشكمة البحث الحالي م اتضحت 
قسم التشكيمي ال داخل  خارج و موجو الى التدريسيين منو يو سؤال مفتوح ذلك بتوج

( ضمن  15لممرحمة الخامسة في معيد الفنون الجميمة ديالى لمبنات حيث بمغ عددىم )
  اختصاصات فنية و تربوية و نفسية 

 و قد جائت نتائجيا كما ياتي ؛ ان
لدى الطمبة في الدروس  ريالفني الميا ضعف المستوى  اكدو% من التدريسين  80 -

  العممية 
ضعف التحصيل العممي لممواد النظرية مواد االختصاص  اكدو % من التدريسين 75-

, طرائق التدريس  عمم النفس العام تاريخ الفن  )و المواد العامة خاصة دروس 
 التخصصية و العامة(   

ية لمدروس و الغياب ركز عمى عدم االلتزام بالمواعيد الرسم %من التدريسسين 65 -
 المستمر 

في المواد  وعمى  ضعف الدافعية نحو التعميم باالخصاكد% من التدريسيين 60 -
 النظرية . 

و ىي ضعف التحصيل في المواد لذا فقد تم اختيار احدى المشكالت السابقة الذكر 
مبة مادة تاريخ الفن , لما ليذة المادة من اىمية في توعية الط و باالخص’ ية النظر 

اوال , ولتوفر الوسائط المتعددة في مجال اختصاصو  عمى التطور المعرفي واالنساني 
 تعميمية ستعمل الباحثة عمى استخداميا كاداة لبحثيا ثانيا. 

مامقدار التاثير الذي حيث جاءت الدراسة الحالية محاولة االجابة عمى التساؤل االتي : 
معرفي لدى طمبة القسم التشكيمي لمفنون تتركو الوسائط المتعددة  في التحصيل ال

 الجميمة . 
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 اىمية البحث و الحاجة اليو 
نتائج البحث الحالي في تسميط الضوء عمى اىمية الوسائط المتعددة  يمكن ان تساىم

مما يعمل عمى مواجيو المشكمة  ى رفع التحصيل المعرفي لدى الطالباتوقدرتيا عم
 رفي . الحالية وىي ضعف التحصيل المع

عمى  في معاىد الفنون_ يمكن ان تكون مؤشرا لمقائمين عمى اعداد المناىج التعميمية 
الوسائط المتعددة عنصرا ميما في ىذه ظر بصياغة مفردات المناىج وجعل اعادة الن

 المفردات. 
 ىدف البحث 

ي الذي يتركو استخدام الوسائط المتعددة ف ييدف البحث الحالي التعرف عمى ااالثر
التحصيل المعرفي لدى  ( في رفعناىج الدراسية )تاريخ الفنون الجميمة تدريس الم

 القسم التشكيمي .  االول  طالبات
 فرضيات البحث 

 لغرض تحقيق ىدف البحث تم وضع الفرضيات االتية : 
 :  ىاالولالصفرية  الفرضية 

) التجريبية والضابطة ( المجموعتين في مستوى اداء   عنويةمال توجد فروق ذات داللة 
عند مستوى داللة  حول اجابتيم عمى فقرات االختبار التحصيمي المعرفي القبمي

(0,05)  . 
 الثانية :  الصفرية  الفرضية

ال توجد فروق ذات داللة معنوية في مستوى اداءالمجموعة الضابطة حول اجابتيم 
 (2027( عند مستوى داللة)عمى فقرات االختبار التحصيمي المعرفي) القبمي والبعدي 

) التجريبية والضابطة(  المجموعتين  وى اداءفي مستال توجد فروق ذات داللة معنوية 
 القبمي عند  حول اجابتيم عمى فقرات االختبار التحصيمي المعرفي البعدي

 .  ( . 0,05مستوى داللة )
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 :  الثالثةالصفرية  الفرضية 
المجموعة التجريبية حول اجاباتيم  في مستوى اداء ال توجد فروق ذات داللة معنوية 

 ( 0,05عند مستوى داللة )) القبمي والبعدي( فقرات االختبار التحصيمي المعرفيعمى 
 الرابعة :  الصفرية  الفرضية

ال توجد فروق ذات داللة معنوية في مستوى اداء المجموعتين  ) التجريبية 
 تبار التحصيمي المعرفي البعدي القبمي عندوالضابطة( حول اجابتيم عمى فقرات االخ

المجموعة الضابطة حول اجابتيم عمى في مستوى اداءال توجد فروق ذات داللة معنوية 
 ( 0,05اللة)عند مستوى دفقرات االختبار التحصيمي المعرفي) القبمي والبعدي ( 

 حدود البحث
 يقتصر البحث الحالي عمى : 

ديالى ، التشكيمي في معيد الفنون الجميمة لمبنات ، القسم لمرحمة االولى _ طالبات 
 . تاريخ الفنون الجميمة مادة 

 تحديد المصطمحات
 الوسائط المتعددة 

و الرسوم المتحركة و  الصوت النص و  الجرافيك  )رياض( بانيا نسيج من-عرفيا 
 يبدو بسيطا  الرغم من ان وصفيا الفيديو , و عمى 
 ( 8, ص 1974كيفية جعميا تعمل بكفاءة و بسيولة ) رياض ,  ىياال ان المعوقات 

رسال تبدع تختمف و تخزن ال ) محمد( بانيا وسائل االتصال المتفاعمة التي  -عرفيا
من خالل وسائل سمعية او رسائل  التوضيحية البيانية  واسترجاع النص , الرسوم 

 ( 142, ص  1999,  االذاعة والتمفزيون وغيرىا . ) محمد مثل  بصرية سمعية 
ىي الوسائل التكنموجية الحديثة مثل الكمبيوتر و الذي يستخدم :  التعريف االجرائي

الصوت الصورة والنص المكتوب والتي يمكن  برنامج لتعميم التالميذ , و يتضمن 
 استرجاعيا في اي وقت لالفادة العممية منيا . لممتعمم 
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 التحصيل المعرفي 
ين من الكفاءة في الدراسة و تحدد ذلك اختبارات التحصيل ىو بموغ مستوى مع -

 ( 17,ص1980المختمفو او تقديرات المدرسين او االثنين معا ") بدوي , 
من االىداف التعميمية , وىو حصيمة الطالب فعال من _ " ىو مقدار ما يحققو المتعمم 

التحصيل المعدة لذلك  التعميمي بعد دراستو اياه , ويقاس باختبارات التعممي  المحتوى
 (  28,ص 2005المحتوى ". )البياتي , 

 _و عند تحميل التعريفات السابقة نجد انو : 
 معينة . المادة المن حصيمة معرفية ضمن  _ما يمتمك الطالب 

 .   التحصيل_ يتم قياسيا عن طريق اختبار 
 ادة التعميميةىداف التعميمية لمماالختبارات عمى اساس اال _  يتم تحضير واعداد

 وتعرفو الباحثة اجرائيا : 
ث بعد المعرفة العممية التي يحصل عمييا المتعمم في مادة تاريخ الفن الحدي حصيمة 

 .الوسائط التعميمية التي اعدت وفق محتويات ىذه المادة  مشاىد ة الطالبات
 الفصل الثاني

 االطار النظري : اوال
 المبحث االول 

  متعددةالوسائط ال
التعميم مع بداية التي ظيرت في مجال  ائط المتعددة من التقنيات الحديثةتعد الوس

 استخدام مدخل )منحى النظم( في الثمانينات من القرن الماضي ويعرف ) الفرا( منحى
,  ع بعضيا البعض لتحقيق اىدافالنظم بانو من االجزاء و العناصر التي تجمعت م

 ( 120: ص 1999 اي وظيفة معينة ) الفرا
ى التفاعل مع العممية التي تمكن  المستخدم وتساعد الوسائط المتعددة المتعمم عم

المتعددة لعرض  ائقاالستفادة من النص و الصوت و الصورة الثابتة والمتحركة  و الطر 
 ( 55,ص 2008المواد . ) المماكة العربية السعودية , 
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لى المتعمم تحت ظروف معينة , ددة ارسالة محمحتوى كما انيا تعمل عمى توصيل 
تعد جزءا ال يتجزا من النظام التعميمي ككل ينبغي اىداف محددة و بذالك  ققيلتح

مى انيا مجرد وسائط تعميمية التاكيد عمى انيا ليس ليا ىدفا بحد ذاتيا بل ينظر اليياع
يمكن ان  عمى بموغ االىداف المنشودة , وانو اذا احسن استخداميا ين المتعمم تعين 

 ( 221ص  2007.   ) صقر  الكيف الكم تحقق نقدما ىادفا من حيث 
 :  الفائدة التربوية الستخدام الوسائط المتعددة

ان تقدم فوائد  سم بيا الوسائط المتعددة وفر ان الخصائص العديدة و الميمة التي تت
 عميمية و من ىذه الفوائد:لمعممية الت

صال يالمختمفة مما يساعد عمى توضيح االفكار وا الصورالرسوم و تسييل عرض _ 1
 المتعمم المعمومات الى

ة و بين الموضوعات المعروضة مما يعطي فرصة جيدة لالسئم سيولة التنقل  2
 النقاش بين المعمم و المتعمم

يقرب _ تستخدم العروض المختمفة مثل عرض صور عمى اجيزة الداتا شو مما 3
 محاكاة لمواقع . تقميدا او و يجعميا اكثر  ين المعمومة الى اذىان المتعمم

 الييا ضوح الفكرة و جذب انتباه المتعممين _ تساعد المؤثرات المتعددة في و 4
عمى ان  ( اكد 32ص  2008) سويدان و مبارز ( اما  32,ص2010) النواعشي , 

ن صور لما تعرضو مشيقة ممتعة  لموسائط فائدتين ىما : أ _ جعل العممية التعميمية 
 وافالم فيديو تشد انتباه المتعممين, و اصوات و مؤثرات و رسومات 
المعمومات بعدة طرق ية وتعزيزىا من خالل استعراض عممية التعميمالب_ دعم 

 لمصادر المعرفة المختمفة .  
 التحصيل المعرفي

ا اراد يستخدميا اذمن حياة االنسان  الساسي والميم زءا االج ان التحصيل المعرفي ىو 
وايجاد الحمول البديمة ليا فيي الى جانب ذلك تعد جزءا ميما وعنصرا  مواجيةالمعوقات

 عقميا وبدنيا  اساسا اذ ال يمكن االستغناء عنو في اعداد برنامج لممتعممين وتييئتو
 ونفسيا واراديا .
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في العمل المدرسي يقاس من قبل المعممين  ىومستوى محدد من االنجاز  ويعتبر 
(والمقياس الذي يعتمد عميو 13,ص200االختبارات المقررة)العيسوي واخرون ,اوب

في الدرجات التي يحصل عمييا المتعمم لمعرفة مستوى التحصيل الدراسي ىو مجموع 
ثاني وذلك بعد او نياية الفصل االول او ال او كورس دراسي  دراسيكل عام  نياية 

ك ىو مستوى محدد من االنجاز او البراعة بنجاح وكذل (االمتحاناتتجاوز االختبارات )
)الكبيسي االختبارات  عن طريق  في العمل المدرسي يقوم من قبل المدرس او المعمم

شتق من المادة المعرفية االىداف المعرفيةالتي تعمل ( و ن174,ص2000والداىري,
ستيعاب عمى تنمية المدركات العقمية لممتعمم عن طريق اكتساب الحقائق والمعمومات وا

)مستويات  انماط مختمفة من المعرفة وتتظمن االىداف المعرفية ست مستويات مختمفة
تبدا من مستوى التذكر والفيم والتطبيق وىي المستويات الدنيا في التفكير  بموم ( 

االكثر تعقيدا وىي مستويات التحميل والتركيب والتقييم وىي  قل الى المستوياتوتنت
الستناد الييا في صياغة االىداف المعرفية )ابراىيم جميعا مستويات يمكن ا

 ( 29,ص2004وفوزي:
 انواع التحصيل الدراسي

 تقسيم انواع التحصيل الدراسي الى ثالث انواع باالمكان 
القسم و  مرتفع بالنسبة لزمالئو في نفس داء المتعمم  التحصيل  الجيد ويكون فييا-1

االمكانيات التي تكفل لمتمميذ الحصول عمى  قدراتمويتم استخدام جميع الالمستوى 
مستوى اعمى لالداء التحصيمي المرتقب منو بحيث يكون في قمة االنحراف المعياري 

 اقرانوزمالئو و من الناحية االيجابية مما يمنحو التفوق عمى بقية 
ىذا النوع من التحصيل تكون الدرجة التي يحصل  التحصيل الدراسي المتوسط: -2

ويكون ادائو متوسط ودرجة  تمثل نصف االمكانيات التي يحصل عمييا تمميذ عمييا ال
 احتفاظو واستفادتو من المعمومات متوسطة

التحصيل الدراسي المنخفض:يعرف ىذا النوع من االداء بالتحصيل الدراسي  -3
حيث يكون فيو اداء التمميذ اقل من المستوى العادي مقارنة مع  )راسب (الضعيف

فنسبة استغاللو واستفادتو مما تقدم من المقرر واقرانو المتعممين  ئو مستوى زمال
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الدراسي ضعيفة الى درجة االنعدام . وفي ىذا النوع من التحصيل يكون استغالل 
لرغم من تواجد نسبة الباس بيا من با  متدنيا وضعيفا المتعمم لقدراتو العقمية والفكرية 

جميع المواد وىو ما يطمق عميو بالفشل  القدرات ويمكن ان يكون ىذا التاخر في
الدراسي العام الن التمميذ يجد نفسو عاجزا عن فيم ومتابعة البرنامج الدراسي رغم 

او قد يكون في مادة واحدة او اثنين  او الرسوب التفوق عمى ىذا العجز في  محاولتو 
 2008فيكون نوعي وىذا عمى حسب قدرات التمميذ وامكانياتو )بن يوسف امال,

 (76,ص
 :العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي

 منيا:  خل في التحصيل المعرفي توجد عدة عوامل تتد
وتعتبر بمثابة المتنبئ تحصيل *ممارسة التنشئة الوالدية: ترتبط التربية الديمقراطية بال

 العالية بينما انماط التربية الديكتاتورية والمتسامحة فترتبط والعالمات  لمدرجات
 بالدرجات االدنى . بالعالمات او 
 االدبيات  الدراسات ان الرفاق ياثرون  : اثبتت بعضوالصحبة الدراسية  * تاثير الرفاق

تاثيرا يفوق تاثير الوالدين في مجال السموكيات المدرسية اليومية مثل الواجبات المدرسية 
رفاق سمبيا والجيد المبذول في الصف وانو ليس من الضروري ان يكون تاثير ال

 باستمرار.
*البيئة الصفية : من الضروري ان تمثل الغرف الصفية بيئة تعميمية ايجابية 

دفء والتفيم وتشكيل عالقات قوية مع بال بالتعاون و المتعممون بحاجة الى بيئة تتسمف
النجاح في  التفوق و المعممين ليكونوا متعممين قادرين عمى تنظيم ذواتيم وتحقيق

 (55,ص2009دة,شريم,دراستيم.)رغ
يمكن في ضوئو تحديد المستوى جيدا ترى الباحثة ان التحصيل الدراسي يعتبر معيارا 

لممتعمم ومصدرا لتقديره واحترامو من المحيطين بو وىو يعتمد بالدرجة التعممي التعميمي 
اثر ببعض االولى عمى قدرات الطالب وما لديو من خبرة وميارة وتدريب اال انو يت

,البيئة الصفية ,ويقاس  والصحبة المدرسية الوالدية ,الرفاقرات منيا التربية المتغي
 بالدرجات التي يحصل عمييا التمميذ في االمتحانات.



 ىـ3665-م  4244. لسنة  4مجمة الدراسات المستدامة . السنة الرابعة / المجمد الرابع / العدد الثاني ممحق 

 

 
53 

 الدراسات السابقة
 (4223دراسة ) المحمداوي ، 

خامس االبتدائي وعمى ))فاعمية الوسائط المتعددة في تحصيل مادة العموم لتمميذات ال
 ((. ميولين نحوىا 

ىدفت ىذه الدراسة الى قباس اثر الوسائط المتعددة لدى تمميذات الخامس االبتدائي في 
( 56مادة العموم و ميولين نحوىا , اجريت ىذه الدراسة في العراق وتكونت عينتيا من )

( تمميذة 28تمميذة من تمميذات الخامس االبتدائي موزعة عمى مجموعة تجريبية تضم )
( تمميذة . اختيرت عشوائيا من احدى المدارس التابعة 28تضم ), و مجموعة ضابطة 

بية بغدااد  / الرصافة الثالثة , و شممت االدوات اختبارا تحصيميا مكونا من لمديرية تر 
( فقرة من نوع االختيار من متعدد , ومقياس الميل نحو مادة العموم الذي يضم 27)
( فقرة , و توصمت الفقرة الى وجود فروق لصالح المجموعة التجريبية . وعدم 30)

ريبية والضابطة في متغير الميل نحو مادة بين المجموعتين التجوجود دال احصائيا 
 العموم .

وعنند تفحص ىذه الدراسة وجد ت الباحثة انو التشابو موضوع الدراسة الحالية لذلك 
 اكتفيت بيذه االشارة .

 الفصل الثالث : اجراءات البحث 
 منيجيو البحث 

لعممية و ح البحوث االمناسب يكون احد اساسيات نجا التدريسي  ان اختيار المنيج
المنيج التجريبي ىو تغيير متعمد مضبوط لمشروط المحددة لمواقع او و  العممية ,

و ما ينتج عن ىذا التغيير من اثار  لممالحضة ولمدراسة  الظاىرة التي تكون موضوعا 
استخدمت  (  لذا116, ص 1999الحالية. ) قنديمجي, في ىذا الواقع او الظاىرة 

ت االختبار القبمي ذو المجموعتين التجريبية والضابطة , ذاالباحثة المنيج التجريبي 
 لمالئمتو واجراءات البحث الحالي .  والبعدي ,
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 مجتمع البحث وعينتو 
 .  ات معيد الفنون الجميمة في ديالى طالب يتمثل البحث الحالي من

 لى لمرحمة االو لقصدية , من طالبات البحث الحالي بالطريقة ا عينة وقد تم اختيار 
العينة بشكميا االولي لمعيد الفنون الجميمة القسم التشكيمي / ديالى , وقد بمغ عدد 

 طالبة تم توزرعو بطريقة عشوائية الى مجموعتين واحدة تجريبية واالخرى  ( 45)
ضابطة , ونظرا لتغيب مجموعة من الطمبةِ اثناء اجراء االختبارات من المجموعتين , 

(  طالبة و 40بحث ليصبح عدد العينة )النتائج النيائية لم لذا فقد تم استبعادىم من
 تم التقسيمين بطريقة القرعةفي كل مجموعة .  ( طالبة20بواقع )

 تكافؤ العينة
لغرض استبعاد اثر المتغيرات التي يمكن ان تؤثر عمى نتائج الدراسة فقد قامت الباحثة 

لالب  لالم و والتحصيل الدراسيباجراء عممية التكافؤ بين المجموعتي من حيث العمر 
, لما ليذين المتغيرين من اىمية في توفر الخبرة السابقة التي قد تؤثر عمى نتائج 

 .  الحالي  البحث
 اوال : العمر 

 قامت الباحثة باحتساب متغير العمر 
 بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير العمر الزمني محسوبا باالشير . 

 جة االحصائية اظظيرت النتائج ما ياتي : وبعد المعال
 ( نتائج االختبار التائي لمتغير العمر الزمني3جدول )

االنحراف  الوسط الحسابي  العدد المجموعة 
 المعياري

 

 قيمة ت

 المحسوبة )صفر( 3.60 209.8 20 ت
 (2.03الجدولية ) 3.80 208.45 20        ص
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فروق ذات داللة ل اوجود فالبر من قيمو )ت( المحسوبة , بما ان قيمو )ت( الجدولية اك
 احصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير العمر الزمني . 

 ثانيا : التحصيل العممي لالب  
 لغرض مكافئة المجموعتين في ىذا المتغير قامت الباحثة باستخدام _ مربع كاي_: 

 حصائية اظيرت النتائج ماياتي : اجراء المعالجو اال القيام  وبعد
 ( نتائج اختبار مربع كاي لمتغير التحصيل العممي لالب4جدول )

تحصيل 
 العينة 

متوسطة 
 اعدادية 

بكموريوس  معيد
 فاعمى

قيمو مربع  المجموع
 كاي

المحسوبة  42 : 9 7 ت
2.645 

الجدولية  42 8 : 8 ض
7.;; 

 33 37 36 62  
 

( ىي اكبر من قيمة مربع كاي 5.99ع كاي الجدولية )حيث نالحظ ان قيمة مرب
متغير الفروق ذات داللة احصائية فيما يخص لوجود فال ( , 0.423المحسوبة )

 ب . ي العممي لألالتحصيم
 _ ادوات البحث 6

 اوال : االختبار التحصيمي 
رفة  الميارة والفيم المع " ان االختبار التحصيمي ىو االداة التي تستخدم في قياس 

اد , وىي تحتل منزلة في مادة دراسية او تدريبية معينة او مجموعة من المو معينة  
اكثر االدوات شيوعا في التقويم التربوي  يمن تقويم النفسي , كما اندوات الخاصة بين ا

 ( 387,ص 1987لمبالد العربية " ) ابو حطب , 
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االختبار التحصيمي الخاص العداد التالية  وقد اعتمدت الباحثة الخطوات العممية 
 بمحتوى المادة الدراسية قيد البحث قامت باالتي : 

  التحصيمي المعرفي  _ تحديد الغرض من االختبار1
 قيد البحث الفراد العينة . اس التحصيل المعرفي لمحتوى المادة وىو قي

 التعميمية ) محتوى االختبار( العممية  _ تحديد المادة 2
 التعميمية وصياغة االىداف السموكية  عممية ال _ تحميل المادة3

اعتمادا عمى المادة التعميمية قامت الباحثة بتحديد اليدف التعميمي ثم تحويمو الى 
مشاىدتو المتامل من المتعمم تحقيقيا بعد الخاصة  مجموعة من االىداف السموكية 

وء االىداف , ثم حددت عدد الفقرات االختبارية في ض  لوسائط المتعددة لمادة ا
 التعميمية . 

 اعداد الخارطة االختبارية _ 4
اعدت الباحثة خارطة اختبارية لممادة النظرية بعد ان جزئتيا الى ثالث اجزاء , ثم 

 تحديد النسب المئوية لكل جزء , وكما ىو موضح في الجدول 
 ( الخارطة االختبارية لممادة التعميمية 5جدول )

 المجموع التطبيق الفيم التذكر المستوى  
المادة 

 العميمية 
 %100 %53 %20 %27 االىمية 

 25  13.25 5 6.75 %25 القانون
 50 26.5 10 13.5 %50 متن المادة 
 25 13.25 5 6.75 %25 المرتكزات 

 100% 27 20 53 100% 
 _ صياغة الفقرات االختبارية 5
ثم عرض االختبار بصورتو من حث صيغت الفقرات االختبارية لممادة التعميمية قيد الب 

 . العممية البداء ارائيم وتعديالتيم ذلك ( 4النيائية عمى الخبراء ) محمق 
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 واستنادا الى راي بعض الخبراء حققت كل ىدف سموكي فقرة اختبارية واحدة 
وكانت اسئمة االختبار متنوعة , وىي االختيار من متعدد)وتقيس مستوى الفيم(, رسم 

ات النظرية و ) يقيس مستوى التطبيق ( و سؤال امال الفراغات و ) تخطيطي لمكون
يقيس مستوى التذكير ( حيث كان عدد الفقرات االختبارية و االىداف السموكية عمى 

 النحو االتي : 
 .  ( اىداف اختبارية4( فقرات سموكية تحقق )4ويتكون من )_ القانون العام لممادة 

 اختبارية واحدة تحقق ىدفا سموكيا واحدا .  _ متن المادة و يتكون من فقرة
( فقرات اختبارية و سبعة فراغات ويقيس ثالثة 3_ مرتكزات المادة و يتكون من )

 اىداف سموكية . 
 ثانيا : الوسائط المتعددة 

صور  نظرا لكون اجراءات البحث الحالي تتطمب الوسائط التعميمية اذا فقد تم اختيار
 data( و جياز العرض )  6) جياز البتوب عدد من ميمية الوسائل التع متنوعة و
show  ) مالئمتيا  و لتحقق من صدق ىذه الوسائط ومدى و اقراص تعميمية

الجراءات وىدف البحث الحالي تم عرضيا عمى مجموعة من الخبراء في الفنون حيث 
 % و بيذا فقد حازت عمى صدق الظاىري الالزم التخاذىا100نالت نسبة اتفاق 

 الدات لمبحث الحالي . 
 التجربة االستطالعية 

قبل اخضاع عينة البحث االساسي طبقت االختبارات التحصيمية عمى عينة استطالعية 
ليا , وذلك الستخراج معامل التمييز و معامل الصعوبة لكل فقرة من الفقرات في 

 االختبار . 
في معيد الفنون الجميمة ,  ة المرحمة الثاتي( طالبة من طالبات 28وقد بمغت العينة )

 قيد البحث . العممية  بعد اعطائيم محاضرة تذكيرية عن المادة 
وبعد تفريغ النتائج و معالجتيا احصائيا , تم استخراج معامل الصعوبة و معامل 
التمميز لكل فقرة من الفقرات , حيث تشير معامل التمييز الى انيا " تمكننا من الحكم 
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دقة في قياس السمة التي نرغب في قياسيا , اما االفراد الذين عمى ان الفقرة صا
 (. 70, ص 2007سيختبرون في ىذا االختبار " ) مجيد ,

 تصاعديا وقسمت عمى مجموعتين  معامل التمييز رتبت درجات الطالبات والستخراج
 ( درجات في كل مجموعة . 10بمعدل )

حيث تمتعت بمعدل صعوبة مقبول واتضح ان فقرات االختبار جميعيا كانت مناسبة 
%( حسب ) مجيد, 30% ( , و معامل تمييز ) اكثر من 33نسبيا ) اكثر من 

 ( , وىذا ما يؤكد صدق االختبار. 71, ص 2007
اس ماوضعت الجمو اذا كان وكما يشير بموم " ان االختبارات تعد جيده و صالحة لقي

 ( 107,صؤ 1983وم,%( )بم80%_20فقراتيا يتراوح مابين )صعوبة مستوى 
 ( معامالت الصعوبة و التمييز لفقرات االختبار التحصيمي6جدول )

 الصعوبة التمييز ت
3 2.525 2.648 
4 2.563 206:3 
5 2.555 2.529 
6 2.572 20629 
7 2.555 2.759 
8 2.655 2.555 
9 2.574 2.5:; 
: 2.5;5 2.5;8 
 

 ثبات االختبار
, ويسمى معامل  اسموب اعادة االختبار في استخراج  الثبات ماد باعت الباحثة  قامت 

االستقرار " اي استقرار نتائج االختبار خالل الفترة بين التطبيق االول و الثاني 
 ( 126,ص2007لالختبار " . ) مجيد,
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 تم اعادة االختبار بعد فترة شير , وىي فترة مقبولة نسبيا لقبول ثبات االختبار.  و
من نتالئج االختبار ( 10ء المعالجو االحصائية عمى عينة الثبات البالغة )وبعد اجرا

( وىو يعد 0.085التحصيمي باستخدام معادلة كيودر رتشاردسون , وجد انو يساوي )
مؤشرا جيدا , اذ يشير ابو لبدة " ان االختبار يعد جيدا اذا كان معمل ثباتو ىيبمغ اكثر 

 ( . 261, ص1979" . ) ابو لبدة , 0.75من 
 تطبيق التجربة 

بعد ان تم انجاز اداتي البحث تم اختبار عدد الوسائط التعميمية وقبل عرض الدرس 
موضوع البحث  عمى عينة البحث تم اجراء االختبار القبمي عمى المجموعتين 

 وذلك من خالل االختبار التحصيمي المعد مسبقا  (التجريبية و الضابطة)
 اجراء التجربة( يوضح طريقة 7الجدول )

 االختبار التاريخ  المتغير  االختبار التاريخ  العينة 
 1_17 ت

2009 
الوسائط  القبمي

 المتعددة 
18_1 

2009 
 البعدي

 1_17 ض
2009 

 X  18_1 القبمي
2009 

 البعدي

 
 الوسائل االحصائية 

 تم استخدام الوسائل االحصائية التالية ، لمعالجة بيانات البحث : 
 ت( لممجموعات المترابطةاختبار)-
 )ت( لممجموعات المستقمة samples ttest اختبار-
 معادلة كيودر يتشاردسون -
 النسبة المئوية-
 مربع كاي -
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             الفصل الرابع 
 عرض النتائج و مناقشتيا     

ان ىدف البحث الحالي ىو ) قياس االثر الذي يتركو استخدام الوسائط المتعددة في   
في رفع التحصيل المعرفي لدى طمبة  الدراسية ) تاريخ الفنون الجميمة  دريس المناىجت

 قسم التشكيمي لمصف االول معيد الفنون  الجميمة . 
تفريغ رضيات لقياس ىذا اليدف , و بعد وبناءا عمى ىذا اليدف وضعت الباحثة عدة ف

 ي : البيانات و اجراء المعالجات االحصائية ظيرت النتائج كاالت
ال توجد فروق ذات داللة معنوية  في مستوى اداء المجموعتين ) الفرضية االولى: 

لمعرفي القبمي التجريبية والضابطة ( حول اجابتيم عمى فقرات االختبار التحصيمي ا
 ( .2027عند مستوى داللة )

و ولتحقيق ىذه الفرضية تم معالجة البيانات وفق اختبار )ت( لمعينات المستقمة ، 
 ( يوضح النتائج 8الجدول )

 ( نتائج اختبارات لمعينتين التجريبية والضابطة في االختبار القبمي8جدول )
عدد  العينة

 العينة 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية 

قيمة ت 
 المحسوبة 

قيمة ت 
 الجدولية 

 2.03 0.081 38 2.01 16.6 20 ت
    1.94 16.3  20 ض

 
ىي اكبر من قيمة ( 2.03الحظ من الجدول اعاله ان قيمة )ت( الجدولية و البالغة )ن

لقبول بالفرضية الصفرية التي ( , مما يعني ا0.081)ت( المحسوبة و البالغة )
( مما يدل 0.05بعدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) مضمونيا

توي تحصيل معرفي متقارب قبل البدء عمى العينتين التجريبية و الضابطة في مس
 باجراءات البحث الحالي .
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ال توجد فروق ذات داللة معنوية في مستوى اداء المجموعتين  ) :  الفرضية الثانية
البعدي  التجريبية والضابطة( حول اجابتيم عمى فقرات االختبار التحصيمي المعرفي

 ( .  .0.05القبمي عند مستوى داللة )
لفرضية تم معالجة البيانات وفق اختبار )ت( لمعينات المستقمة , و لتحقيق ىذه ا

 ( يوضح النتائج 7الجدول )
 ( نتائج اختبارات لمعينتين التجريبية و الضابطة في االختبار البعدي9جدول )

عدد  العينة 
 العينة 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية 

قيمة ت 
 المحسةبة

قيمة ت 
 لية الجدو 

 4.25 :3.9 :5 3:.3 45 42 ت
    3.85 39.87 42 ض

 
( ىي اصغر من قيمة )ت( 2.03ن قيمة )ت( الجدولية و البالغة )نالحظ من الجدوا

( , مما يعني قبول الفرضية الصفرية التي تقول بعدوم وجود 1.78المحسوبة البالغة )
جموعتين مما يدل عمى ( بين الم0.05فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )

عدم وجود فروق دالة بين المجموعتين مما يدل عمى ان الطريقة االخرى المتبعة في 
كان ليا من االثر ما يوازي االثر الذي نتج عنو استخدام  من قبل الباحثة التدريس

ىالطريقة موضوع البحث , وىذه نتيجة منطقية اذ ال يمكن ان ال يكون ىناك اثر 
 التعميم ميما كانت نسبة ذلك االثر .  ايجابي لعممية

ال توجد فروق ذات داللة معنوية في مستوى اداء  المجموعة الفرضية الثالثة: 
التجريبية حول اجاباتيم عمى فقرات االختبار التحصيمي المعرفي) القبمي والبعدي( 

 ( 2027عند مستوى داللة )
تبار )ت( لمعينات المترابطة , و ولتحقيق ىذه الفرضية تم معالجة البيانات وفق اخ

 ( يوضح النتائج 8الجدول )
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 ( نتائج االختبارات لمعينة التجريبية في االختبارين القبمي و العدي:جدول )
عدد  العينة 

 العينة 
المتوسط 
الحسابي 

 لمفروق 

مجموع مربع 
انحرافات الفروق 
عن وسطيا 

 الحسابي

قيمة ت 
 المحسوبة

درجو 
 الحرية 

قيمة ت 
 لجدولية ا

 2.093 19 21.16 34.55 6.35 20 ت

 
( ىي اصغر من 2.093نالحظ من الجدول اعاله ان قيمو )ت( الجدولية والبالغو )

( , مما يعني رفض الفرضية الصفرية التي تقول 21.16قيمة )ت( المحسوبة والبالغة )
ان ىناك  ( , مما يعني0.05بعدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )

 ح االختبار البعدي , مما يؤكدولصال  ائج االختبارين القبمي و البعديفروقا دالة بين نت
 التجريبية التحصيل المعرفي لدى العينة ا في رفعودورىا  الوسائط المتعددة 

ال توجد فروق ذات داللة معنوية في مستوى اداءالمجموعة  الفرضية الرابعة :
ى فقرات االختبار التحصيمي المعرفي) القبمي والبعدي ( الضابطة حول اجابتيم عم

 (2027عند مستوى داللة )
ولتحقيق ىذه الفرضية تم معالجة البيانات وفق اختبار )ت( لمعينانت المترابطة , و 

 ( يوضح النتائج 9الجدول ال)
    ( نتائج اختبارات لمعينة الضابطة في االختبارين القبمي والبعدي;جدول )

عدد  العينة 
 العينة 

المتوسط 
الحسابي 
 لمفروق 

مجموع مربع 
انحرافات 

الفروق عن 
وسطيا 
 يالحساب

قيمة ت 
 المحسوبة

درجو 
 الحرية 

قيمة ت 
 الجدولية 
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 5;4.2 ;3 3:2 47.: 3.57 42 ض

 
( ىي اكبر من 5;4.2ان قيمة )ت( الجدولية و البالغة ) نالحظ من الجدول اعاله

( ، مما يعني رفض الفرضية الصفرية التي 3:2ت( المحسوبة و البالغة )قيمة )
 ( مما يعني2.27د مستوى داللة )تقول بعدم وجود فروق ذات داللة احصائية عن

ىناك فروقا دالة بين نتائج االختبارين القبمي و البعدي لمعينة الضابطة ولصالح 
الخر المستخدم في تدريس العينة ويدل ذلك عمى فاعمية االسموب ااالختبار البعدي . 

 الضابطة. 
 االستنتاجات : 

 اوال : 
واضحة وتاثير  بينة و ادت الى زيادة المستخدمة من قبل الباحثة  ان الوسائط المتعددة

 في تحسين التحصيل المعرفي لممتعممين  ودقيقكبير 
 ثانيا : 

ة دافعيتو نحو التعمم وىذا ان لموسائط المتعددة و استخداميا دورا في حث المتعمم و زياد
الذي ابدتو المجموعة التجريبية اثناء مشاىدتيا  الل الدورما لمستو الباحثة من خ

 التحصيمية  المعرفية لمتدريس لمدرس التعميمي وتفاعميا معو وانعكاس ذلك عمى نتائجيم
تدريس المتبع في  من االسباب عن االبتعاد عن الطريقة التقميدية ااالعتيادية ثالثا: 

المادة اتضح من خالل طريقة العرض و المناقشة لممجموعتين التجريبية والضابطة 
 نتائج النيائية لممجموعتينلوجود فروق دالة معنويا بين ا

 التوصيات:
تعميم طالب و طالبات معاىد الفنون تدريس و  ادخال الوسائط المتعددة في  - 1

 الجميمة 
الفنية بدورات تدريبية حول استخدام الوسائط  التربيةومدرسات ادخال مدرسي  -2

 المتعددة في التعميم . 
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استخدام الوسائط المتعددة في مختمف المراحل الدراسية كونو يتالئم مع مختمف  – 3
  اكثر واعمق المناىج و مختمف المراحل العمرية و بالتالي الحصول عمى مردود عممي

 المقترحات : 
 ددة في التحصيل المعرفي لمطمبة المتاخرين دراسيا تاثير الوسائط المتع – 1
التحصيل المعرفي لتالمذة اجراء دراسة مماثمة لتوظيف الوسائط المتعدة في  – 2

 المرحمة المتوسطة . 
  المصادر

ابراىيم ,ليمى حسني وفوزي ياسر محمود ,مناىج وطرق تدريس التربية الفنية بين 
  . 2004النظرية والتطبيق,

,مكتبة االنجمو المصرية  3,التقويم النفسي ,ط 1987حطب,فؤاد واخرون ابو -
 ,القاىرة .

,مبادئ القياس النفسي والتربوي ,جمعية عمال المطابع 1979ابو لبدة ,سبع محمد , -
 التعاونية ,عمان . 

االلفي ,ابوصالح احمد,قدرات الطفل االبتكارية ووسائل تنميتيا ,دليل االبحاث -
 (م1979الباحثين ,حمقة دراسية نضميا االتحاد العام لنساء العراق ,جامعة البصرة )و 

,دار المسيرة ,عمان  4الحيمة,محمد محمود,التصميم التعميمي نظرية وممارسة ,ط -
(2008) 

 الفكر ,دار 2سويدان ,امل عبد الفتاح ,ومبارز عبد العال ,التقنية في التعميم ,ط -

  (2008 عمان
,معجم مصطمحات التربية والتعميم,دار الفكر العربي 1980,احمد زكي ,بدوي  - 

 ,القاىرة .
  ,عمان االولى ,الطبعة الفنية التربية تدريس وطرق ,مناىج 2010, محمد السعود,خالد -
,مؤتمر وزراء التربية الغربي في طرابمس ,المجمة العربية  1998شارة ,جبرائيل ,ب -

 ,تونس.18لمتربية ,عدد
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,تقييم تعمم الطالب التجميعي والتكويني الطبعة  1983وم بنجامين واخرون ,بم -
 ,القاىرة  العربية ,دار ماكجروىيل

,الحقيبة التعميمية وتاثيرىا في التربية الرياضية  2005البياتي ,بثينةعبد الخالقابراىيم ,-
 جامعة بغداد,اطروحة دكتوراه غير منشورة . –
,واقع المسرح المدرسي في العراق وسبل تطويرة 1989لطائي ,محمد اسماعيل ,ا -

 جامعة بغداد رسالة ماجستير غير منشورة –,كمية الفنون الجميمة 
صقر,محمد حسين سالم ,فاعمية استخدام الوسائط المتعددة عمى تحصيل مادة العموم  -

ىاتيم وتنمية بعض ميارات عمميات التعمم االساسية لدى تالميذ الخامس االبتدائي واتجا
نحو الحاسب االلي ,مجمة التربية العممية ,الجمعية المصرية لمتربية العممية ,المجمد 

 (2007العاشر ,العددالثاني,القاىرة )
 ( 1999,مكتبة دار الثقافة ,عمان )2الفرا ,عبداهلل المدخل الى التكنموجيا التعمم,ط-
المعمومات ,دار ,البحث العممي واستخدام مصادر 1999قنديمجي,عامرابراىيم, -

 البازوري العممية لمنشر والتوزيع ,عمان .
,اسس بناء االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية  2007مجيد,سوسن شاكر , - 

 ,ديبونو لمطباعة والنشر والتوزيع ,عمان .1,ط
محمد ,مصطفى عبد السميع ,تكنموجيا التعميم ,دراسات عربية ,مركز الكتاب  -

 (م1999لمنشر,القاىرة,)
 (2008لنعواشي,قاسم المعالم في غرفة الصف ,دار وائل ,عمان,)ا -
 (2008وزارة التربية المممكة العربية السعودية الوسائطالمتعددة ) - 


