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Abstract: 

The study aims at demonstrating the role of multimedia in teaching and enhancing 

the learning motivation for 6th grade students in English at the city of Janine schools 

from teachers’ perspective. It seeks to set the primary media suitable for their learning, 

and their use in their real-world school context, while developing teacher understanding for 

learners’ needs in the era or technological advancement  .

This study identifies the primary media suitable for 6th grade English, as English is 

a subject students find difficulty in understanding, being their second language. Therefore, 

the study seeks to answer this following research question: what is the role of multimedia in 

enhancing the 6th grade students’ motivation to learn English at the schools of Janine City 

from the teachers’ perspective ?  

The study was conducted under the descriptive analytical method and created a learning 

community from 6th grade English teachers at the Janine city schools. It took place through 

purposive sampling with 12 teachers, using the in-person interview tool for the 12-teacher 

sample at the Janine city schools. This tool dwells on this phenomenon deeply in order to 

reach the appropriate results and recommendations  .

Results have shown the importance of multimedia as a factor for positive 

interaction, teaching engagement and motivation. Therefore, the study recommends that 

this teaching method should necessarily be incorporated in research, as it has 

shown effectiveness in achieving an interesting and effective teaching, while 

enhancing learning motivation, in a way that aligns with the TPACK model. 
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 ) Multi Media  (وسائط المتعددةدور ال

ية من وجهة    ز ي مادة اللغة اإلنجلي 
ز
ي التعليم وزيادة الدافعية للتعلم لدى طلبة الصف السادس ف

ز
ف

ز   نظر المعلمي 

 

نسيبة-هبة أبو زياد

مارإتإلعربيةإلمتحدةإل،أكاديميةإلشارقةللتعليم،أستاذمساعد

 سهاد سمودي

،مركييةإلجامعةإلعربيةإل،ةإلباحث فلسطي  

 

 :الملخص

إلتعليموزكادةإلدإفعيةللتعلملدىطلبةإلصف ي
تهدفإلدرإسةؤىلإلكشفعندورإلوسائطإلمتعددةف  ي

إلسادسف 

،وتحديدأهمإلوسائط منوجهةنظرإلمعلمي   مدإرسمدينةجني   ي
كةف  تناسبتعلمهم،هذإمادةإللغةإلنجلي   ي

إلت 

بالضافةللكشفعن إلمدإرسوتطوكرإلفهملدىإلمعلمي   ي
عرصإلتطوروإقعإستخدإمهاف  ي

ف  الحتياجاتإلمتعلمي  

. ي إلتينولوج 

كةللصفإلسادس،كونإللغة تناسبتدريسإللغةإلنجلي   ي
كةمنكماوجاءتإلدرإسةلتحددأهمإلوسائطإلت  إلنجلي  

فهمهاعىلإعتب ي
يجدإلطلبةصعوبةف  ي

إلمباحثإلت  وبالتاىلي ارهاإللغةإلثانيةللطلبة، ي
إلجابةعنإلسؤإلإلمركزيف 

زكادة (Multi Media) ةإلدرإسة،ماهودورإلوسائطإلمتعدد ي
مادةف  ي

إلدإفعيةللتعليملدىطلبةإلصفإلسادسف 

منوجهةنظر مدإرسمدينةجني   ي
كةف  ?إللغةإلنجلي   إلمعلمي  

إ إلمنهج وإعتمدتإلدرإسة منمعلمي إلدرإسة تيّونمجتمع ، إلتحليىلي ي
لوصف 

 
إللغةتإلصفإلسادسمعلما لمادة

،وطبقتإلدرإسةعىلعينةقصديةعددأفرإدها) كةلمدإرسمدينةجني   (21إلنجلي  
 
ومعلمة،تمإستخدإمأدإةمعلما

من) إلميونة إلعينة مع إلشخصية 21إلمقابلة (
 
منمدإرسمديمعلما نةومعلمة ي

إلدوإتإلت  منأكير كونها ، جني  


ا
إلظاهرةبعمقوصول ي

ؤىلإلنتائجوإلتوصيات.تبحثف 

إلعمليةإلتعليمية ي
وإالنخرإطف  ي وزكادةإلرغبةأظهرتنتائجإلدرإسةأهميةإلوسائطإلمتعددة،حيثإلتفاعلإليجاب 

 ي
ورةف  كافةإلمباحث،لمالهإعتمادهذإإلنوعمنإلإلتعليموأوصتإلدرإسةبرص  ي

تحقيقتعليمتعليمف  ي
مندوربارزف 

مننموذجتيباك  .شيقوفّعالوزكادةإلدإفعيةبمايتماشى

،إلدإفعية:الكلمات المفتاحية .إلوسائطإلمتعددة،إلمعلمإلرقمي
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 :المقدمة


 
لميعدإلتعليمنشاطا

 
عشوإئيا ي

بلأصبحيقومعىلخطةمدروسةتتكاملف  ؤطارهاعمليةإلتعليممعإلطر،


ا
وكتطلبذلكتفاعل وإلمستقبل، إلحاض  ي

مف 
ّ
تخدمإلمتعل ي

إلفيركةإلوإسعةإلت 
 
ؤطارنشطا ي

ف  إلمعلموإلمتعلم، بي  

التحلمكانإلمعلم،لكنهاتوسعآفاقإلحوإر منهجمتكاملمنإلمعرفةوإلمهارإتبمساعدةإلتينولوجياإلحديثة،فهي

 تتجاوزإلغرفةإلصفية.إلتعليمي ي
مإلت 

ّ
جماعاتإلتعل ي

،وسسمحللطالبوإلمعلمبالمشاركةف 


 
متطلبا وأنوإعها أشكالها بكافة وأضحتإلتينولوجيا

 
نلمسأساسيا له، ة ممي   وسمة بل متطلباتإلعرص، من


 
تأثرإ بية،باعتبارهاإلهموإلكير كلميدإنمنميادينإلي  ي

وآثارهاف  )أبو  إلتطوكرإلناجمعنإلثورةإلتينولوجيةبالتغيي 

(.8008شقي  وحسن، 


 
إ إلحاصلنجدأنأدوإرإلمعلمقدإختلفتكثي  ي ظلإلتطورإلتينولوج  ي

إلتعليمإلتقليدي،فلموف  ي
عندورهف 


 
مقترصإ دوره يعد

 
متجددإ دوره أصبح بل وإلحفظوإالستظهار، إلتلقي   عىل

 
إلوسومتطورإ فهوبمثابة يطوإلميرس،

 ظلإلثورةإلتينولوجيةوإلتطورإت(، و8002)زمزم، وإلمرشدللمتعلمي   ي
ف  أصبحإلتعليمبحاجةماسةللمعلمإلرقمي

نجاح ي
ف  إلرئيسة أحدإلبعاد باعتباره إلتعليمية، إلعملية مع بشكلمباشى وإرتباطها إلمجاالتإلتقنية، ي

ف  إلمتسارعة

أنإلمعلميقععليهإلعمليةإلتعليمية،حيثأنإ ي
منأنيبدأبالمعلم،ممايعت 

ّ
بوكةالبد إلعمليةإلي  ي

لتطوكروإلصالحف 

إلعمليةإلتعليمية ي
ف  (.8027)أحمد، إلعبءإلكي 

تهيئتهللبيئاتإلتعلميةإلرقمية،حيثتتطلب ي
ف  زأهميةإلمعلمإلرقمي وتي 

 
معلما

 
رقميا

 
بمستجدإتييونملما


ّ
ومط إلعرص،

 
عالمتقنياتإلتعلملعا ي

كلجديدف  ومعرفة إلمختلفة، وتطبيقاتها إلتينولوجيا مجال ي
عىلإلتطورإتف 

إضية.هذإبالضافةؤىلؤلمامهبوسائلإلتقوكمإل إلحديثة،ولديهإلقدرةعىلإلتعاملمعإلصفوفإالفي  ي
وب  ،وكيفيةلكي 

ونيإلتعاملمعإلمقررإتإل ؤثرإءإلبيئةإلرقميةبصورةممتعةةوماتحوكهمنولكي  ي
بدورهاسسهمف  ي

سائطتفاعلية،وإلت 

يمتلكمهارة ؤىلمعلم بالضافة هذإ إلمختلفة. وأنماطتعلمهم وإتجاهاتإلطلبة ميول مع ومتناغمة نقلومشوقة

ونيإلمعرفةمنخاللإلوسائطإل ضوءماهو(8080)الدورسي،ةلكي  ي
ف  متوقعلهمننتائج،لذإ،يمينللبحثإلحاىلي

ؤىلإالهتمامبهذإإلنمطمن إلتعليموتوجيهإلباحثي   ي
ؤىلأهميةإلوسائطإلمتعددةف  لفتنظرإلمعلمي   ي

أنيسهمف 

تحولدونإستخدإمإلوسائطإلمتعددة. ي
إلتعليم،وعملدرإساتحولإلموضوع،ورصدأهمإلتحدياتوإلمعيقاتإلت 



 مشكلة الدراسة

لمتعدعمل
 
كماكانتسابقا إلتدريستعتمدعىلإلتلقي   إلمقررية ي

ف  ولميعدإلمعلمملقناللمعلومةكماهي ،


 
،بلأصبحدورهميرسإ وموجهايقودإلعمليةإلتعليمية،وإلطالبمحورإلعمليةإلتعليميةإلتعلمية،ودورإلمعلمإلدرإشي

إلهدإف تحديد خالل من تفاعلية بطركقة إلتعليم إت،قيادة وإلخي  إلفعاليات وتنظيم إلتعليمية، بالمادة إلخاصة


ا
وصول إلمتعة وتحقيق إلهدإفإلمرجّوة، إتيجياتلتحقيق إلدوإتوإالسي  إلهدإفوإختيارأفضل )أبو شقي   ؤىل

 وحسن، مرجع سابق(. 
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دورإلوسائطإلمتعددة) ي
جاءتهذهإلدرإسةللبحثف  زكادةإMulti Mediaوبالتاىلي ي

لدإفعيةللتعليملدىطلبة(ف 

 ي
،وتحديدأهمإلوسائطإلت  منوجهةنظرإلمعلمي   مدإرسمدينةجني   ي

كةف  إللغةإلنجلي   مادة ي
إلصفإلسادسف 

كةللمرحلةإلمستهدفة. تناسبتدريسإللغةإلنجلي  



 أسئلة الدراسة

: سسىعإلدرإسةلإلجابةعنإلسؤإلإلمركزيإلتاىلي

مادةإللغةMulti Mediaطإلمتعددة)_ماهودورإلوسائ ي
زكادةإلدإفعيةللتعليملدىطلبةإلصفإلسادسف  ي

(ف 

? منوجهةنظرإلمعلمي   مدإرسمدينةجني   ي
كةف  إلنجلي  



 وتنبثق منه األسئلة الفرعية التالية: 

كةلد2 مادةإللغةإلنجلي   ي
إلمدإرسإلساسيةف  ي

ىطلبةإلصفإلسادس._مامدىتفعيلإلوسائطإلمتعددةف 

كةللصفإلسادس.1 تناسبتدريسإللغةإلنجلي   ي
إلوسائطإلت  أكير _ماهي

كة.3 تعلممادةإللغةإلنجلي   ي
إتزكادةإلدإفعيةلدىطلبةإلصفإلسادسف  مؤشى _ماهي

توإجهتطبيقإلتعليممنخاللإلوسائطإلمتعددة.4 ي
أبرزإلتحدياتإلت  _ماهي



 راسةأهداف الد

إلصفإلسادس2 لدىطلبة كة إلنجلي   إللغة مادة تعليم ي
ف  إلدإفعية زكادة ي

ف  إلكشفعندورإلوسائطإلمتعددة _

. مدإرسمدينةجني   ي
ف  إلساشي

1 ي
كةمنإلمباحثإلت  كةللصفإلسادس،كونإللغةإلنجلي   تناسبتدريسإللغةإلنجلي   ي

_تحديدأهمإلوسائطإلت 

فهمهاعىلإعتبارهاإللغةإلثانيةللطلبة.يجدإلطلبةصعو ي
بةف 

3 ي
ف  كةلدىطلبةإلصفإلسادسإلساشي تعليمإللغةإلنجلي   ي

_ؤلقاءإلضوءعىلمدىفاعليةإلوسائطإلمتعددةف 

. مدإرسمدينةجني  

مجتمعإلدرإسة.4 ي
إلعمليةإلتعليميةف  ي

_إلوقوفعىلوإقعإستخدإمإلوسائطإلمتعددةف 

_5 ي
يقوموإبدورهمومسؤولياتهمف  ؛كي

إلقرإرأسسؤعدإدوتدركبإلمعلمي   وصانىعي
تضعهذهإلدرإسةأمامإلمسؤولي  

إلوسائط إستخدإم خالل من إلتعليم آليات تنفيذ عليها يرتيز ي
إلت  إلساسية إلدعامة باعتباره عرصإلتينولوجيا،

إلمتعددة.
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 أهمية الدراسة

:تكمنأهميةإلدرإسةإل ي
ضوءماهومتوقعلهمننتائجأنيسهمف  ي

 حاليةف 

كةلدىطلبةإلصف2 تعليممادةإللغةإلنجلي   ي
ؤثارةإلدإفعيةف  ي

_ؤلقاءإلضوءعىلمدىفاعليةإلوسائطإلمتعددةف 

مجتمعإلدرإسة. ي
ف   إلسادسإلساشي

1 ي
إلعمليةإلتعليميةف  ي

 مجتمعإلدرإسة._إلوقوفعىلوإقعإستخدإمإلوسائطإلمتعددةف 

كةللصفإلسادس.3 تعليممادةإللغةإلنجلي   ي
وحثهمعىلتفعيلإلوسائطإلمتعددةف   _توجيهإلمعلمي  

ؤىلإالهتمامبهذإإلنمطمنإلتعليموعملدرإساتحولإلموضوع.4  _توجيهأنظارإلباحثي  

تحولدونإستخدإمإلوسائطإل5 ي
إلعمليةإلتعليمية._رصدأهمإلتحدياتوإلمعيقاتإلت  ي

 متعددةف 

 

 محددات الدراسة

. مدإرسمدينةجني   ي
كةللصفإلسادسف  إللغةإلنجلي   كة:إقترصتحدودهذهإلدرإسةعىلمعلمي _إلحدودإلبرسى

.  _إلحدودإلمكانية:إقترصتحدودهذهإلدرإسةعىلمدإرسمدينةجني  

_إلحدودإلزمانية:سيتمتطبيقإلدرإسةخاللإل  .1213_1211عامإلكاديمي

_إلحدودإلجرإئية:ستقترصنتائجهذإإلبحثعىلإلدوإتإلمستخدمةفيهوعىلمدىصدقهاوثباتها.

_إلحدودإلموضوعية:ستقترصنتائجوتوصياتإلبحثعىلمجتمعإلدرإسة.



.مصطلحات البحث  :إلوسائطإلمتعددة،إلدإفعية،إلمعلمإلرقمي

 ةالوسائط المتعدد

(8082)وعرفتهاغنام
 
طرقا عديدةمنأجلتمثيلمعلوماتإلمستخدمبفاعلية،بأنهاوسائطتفاعلية،تعطي

 باستعمالخليطمنإلنصوصوإلصوإتوإلفيديوهاتوإلرسوماتوإلرسومإلمتحركة.

منوسطم(1212عّرفهاجحجوحوصالحة) إمنة،تتيونمندمجأكير نإلوسائط،بأنها:"عبارةعنعروضمي  

عرض ي
ف  للتحكم تفاعلية وجود ؤمكانية مع عرضوإحدة، عىلشاشة كالصوتوإلفيديووإلنصوصوإلصورإلثابتة

")ص. (.294إلوسائطإلمتعددةباستخدإمنظامإلحاسبإآلىلي



 الدافعية

) إلرفوع وإالستيشافوإ1225عرفها وحبإالستطالع وإلفهم إلمعرفة ي
ف  إلفرد رغبة بأنها:" وقبول( الرتياد

(.11إلتحديات")ص.

1228عرفهاغباري)
 
تتطلبجهدإ ي

(بأنها:"إنشغالإلفردبالنشطةإلمعرفيةإلت 
 
إ (31")ص.كبي 
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 المعلم الرقمي 

) بدر وإلتييفمع1212عرفته للعمل إلالزمة وإلمهارإت إلدوإت إستيشاف يستطيع إلذي إلمعلم بأنه:" )

وكقدمتعليملط (.215لبتهوفقهذهإلمهارإت")ص.إلعرصإلرقمي

عىل) بمختلف1229عّرفه إلرقمية إلتينولوجيا تعتمدعىلإستخدإم رقمية بيئة إلذييخلق إلمعلم بأنه:" )

هابشكل ومايتضمنهمنأنشطةومهارإتوإختبارإتوغي  أنوإعها،لحدإثإلتعلمإلمطلوب،وتقديمإلمحتوىإلتعليمي

 ي
وب  إلهدؤلكي  وتحقيق عناضإلعملية، بي   إمن  

إلمي  وغي  إمن  
إلمي  إالتصال وجود مع إلمنشودة، إلتعليمية إف

(.29إلتعليمية")ص.



 اإلطار النظري للدراسة

وأهمها، إلحالية إلدرإسة إستفادتمنها ي
عىلأبرزإلنظركاتإلت  إلضوء ؤلقاء إلدرإسة من إلجزء هذإ ي

ف  سيتم

نظركةإلبنائية.نموذجتيباك،إلنظركةإلمعرفية.إل

 
ا
بية،TPACK Framework: نموذج تيباكأول وإلي  بالمحتوى إلخاص إلمعرفة ؤطار وهو وكوهلر، إ ميرسى ل

ييتسبإلطالب نهممندمجإلتينولوجيابالتعليم،ولكي
ّ
تمي وركةللمعلمي   وإلتينولوجيا،يهدفؤىلتوضيحكفاياتض 

كن،البدمنأ هممنمهارإتإلقرنإلوإحدوإلعرسى حيثأنإلمتعلمي   مإلطلبة،
ّ
إلتقنياتلدعمتعل نيتمإستخدإم


 
إعتمادإ ذلك كل إلتقركر، كتابة ي

إلبحثأوف  ي
ف  إلدرإسية إلفصول أوخارج دإخل يستخدمها إلتقنيةيجبأن عىل

(.1226إلتينولوجية.)إلغامدي،

 
 
وإلعملياتإلعقليةوليسبالتعزكزتؤكدإلنظركةإلمعرفيةأنإلسلوك: النظرية المعرفية، ثانيا محددبالتفيي  ي

إلنساب 

فهم ، إلسلوكي فعللالتجاه إلدإفعيةبوصفهاردة ي
ولهذإطّورإلمعرفيوننظركتهمف  كمايعتقدإلسلوكيون، وإلعقاب،

 بالخططوإلهدإفوإلتوقعاتوإلتعديالت)إلزغلول، وكنتظم إلسلوكيبدأ أن إلطالب1222يرون أن كما مخلوق(،

للطالب عاقليتمتعبإدإرةتمينهمنإتخاذقرإرإتوإعيةوتؤكدعىلمفاهيمإلقصدوإلنيةوإلتوقع،لنإلنشاطإلعقىلي

نوعمنإلدإفعيةتؤكدأنإلسلوكهوغايةلذإتهوليس يزودهبدإفعيةذإتيةمتأصلةفيه،فظاهرةحبإالستطالعوهي

إلمع وسيلةوكنتجعنعملياتمعالجة إلوضعإلمثي  ي
للفردف  إلمتوفرة وإلمدركاتإلحسية إلذإكرة ي

تتمف  ي
لوماتإلت 

، ي
 (.1222إلذيتتوإجدفيه)نشوإب 

 
 
جانبياجيه،حيثتقومعىلمبدأدمج: النظرية البنائيةثالثا كنعىليدإلعالمإلفرنسي بدإياتإلقرنإلعرسى ي

،ظهرتف 

إلفّعالللطالبوإلمعلمأث ي ناءعمليةإلتدريسمنخاللممارستهلألنشطةإلتعليمية،حيثأوصتهذهإلدورإليجاب 

إل إلتعليم ي
يحدثف  ما وهذإ للفرد، ي

إلبناب  إلتعلم بأهمية إلنظركة ي
وب  منلكي  ها وغي  إلوسائطإلمتعددة ي

إلمتمثلف 

 أن بدالمن إلمعرفة ببناء يقومون من هم إلمتعلمي   أن ؤىل سشي  إلنظركة فهذه أنماط، وبالتاىلي لهم، تعطإلمعرفة

إلخارجأومنشخصآخر اليمينأنتصلمن إلمعرفة أن كما إلمعرفة. ي
يبت  إلنظركة هذه ي

ف   ,Piaget)فالمتعلم

بوإسطةمعلممدركالحتياجاتإلمرحلةإلعمركةوإلبحثعنآلياتترسخ(1950 ي
بناب  بشكلترإكمي .فالمعرفةتبت 

منإلصورإلمرئيةوإلفيديوهاتوإلصورإلثابتةوإلمتحركة)إلوسائطإلمتعددة(.إلمعرفةوليسهناكمايحقق ذلكأكير
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:الدراسات السابقة

)إلشناق، إل1222درإسة إلوسائط إستخدإم وإقع عىل إلتعرف ؤىل هدفت بدولة(، إلعلوم تعليم ي
ف  متعددة

إختيارمجتإل تم ، نظرإلمعلمي   وجهة من إلمتحدة ومارإتإلعربية بمعلمي إلذيتمثل إلدرإسة مع
 
تإلعلوممعلما

ؤىل) إلتعليميةوإلذينوصلعددهمإلكىلي
(184بمنطقةإلعي  

 
(254ومعلمة،تيونتعينةإلدرإسةمن)معلما

 
معلما


 
إلمجاالتإستخدإما هوإلحاسوب،ومعلمة،تمتطبيقإستبانةلدرإسةوإقعإالستخدإموتوصلتإلدرإسةؤىلأنأكير

هامؤتمرإتإلفيديوبنسبة)(80,5حيثبلغتنسبةإستخدإمه
ّ
(،أمامنحيثنوعيةإالستخدإمفقدجاء2123(،وأقل

كدإل إلمجالإلولإستخدإمإلي  ي
ف  ي

وب  له)لكي  ي (،وأقلهاجهازعرضإلبيانات،حيث3269،حيثبلغإلمتوسطإلحساب 

له) ي (.1211بلغإلمتوسطإلحساب 

إلعلوم1229ودرإسة)أحمد، مادة تعليم ي
ف  إلحديثة إلتينولوجيا إستخدإم درجة إلتعرفعىل ؤىل هدفت ،)

وتطوكرإستبانةتقيسدرجة إلتحليىلي ي
تمإعتمادإلمنهجإلوصف  مدإرسإلزرقاء، ي

ف  إلحياتيةمنوجهةنظرإلمعلمي  

 من إلتعليمميونة ي
ف  إلحديثة إلتينولوجيا طبقتعىلعين13إستخدإم من)فقرة، ميونة (88ة

 
منمعلما ومعلمة

إلعلومإلحياتيةجاءتبدرجة مادة ي
إلمرحلةإلثانوكة،وخلصتإلدرإسةؤىلأندرجةإستخدإمإلتينولوجياإلحديثةف 

م ذإتداللة فروق وجود وعدم ؤتوسطة
 
إلجنسوسنوإتحصائيا لمتغي  إلحديثة إلتينولوجيا إستخدإم نحودرجة

ة،ووجودفروق إلمدرسةولصالحإلمدإرسإلخاصة،وأوصتإلخي  ذإتداللةؤحصائيةلدرجةإالستخدإمتبعالمتغي 

 ي
ف  إلمتخصصة إلدورإت وتوفي  وإلتقنياتإلحديثة بالجهزة إلزرقاء بمدينة إلمدإرسإلثانوكة تزوكد ورة برص  إلدرإسة

إلمدإرسإلحيومية ي
مادةإلعلومإلحياتيةف  .توظيفإلتينولوجيالمعلمي

)إلعذإرى، إختار،(1227ودرإسة ، إلدرإشي إلتحصيل ي
ف  إلمتعددة إلوسائط فاعلية عىل إلتعرف ؤىل هدفت


 
عشوإئيا مجموعةإلباحث )ب( وشعبة تجركبية مجموعة شعبة)أ( إلخامس، للصف شعبتي   تضم إلبرإج مدرسة

بعدتحديدإلمادةإلعلمية،صاغإلباحثأهدT testضابطة،إستخدمإلباحث
 
(هدفا،ثمأعد82سلوكيةعددها)إفا

) تقنية باستخدإم إلحاسوب بوإسطة إلمتعددة إلبحثPower pointإلوسائط ي
لمجموعت  تدريسية وخططا )

نفذها،إستنتجأنإستخدإم ي
ضوءنتائجتحليلإالختبارإتإلتحصيليةإلت  ي

ومقياسإلدإفعية،وف  وإالختبارإلتحصيىلي

إلتارك    خ،وأوىصإلوسائطإلمتعددةيزكد مادة ي
ونشاطهموتنميةدإفعيتهمف  ي منحيوكةطالبإلصفإلخامسإلدب 

تدريسإلتارك    خ. ي
طرإئقإلتدريسإلمستعملةف  ي

ورةإلتنوك    عف  إلباحثبرص 

 درإسة)إحمد، ي
إلمجموعةإلتجركبية1212وف  تجركبيةوضابطة، إختارعينةعشوإئيةوقّسمهالمجموعتي   ،)

ؤىلأنهناكدّرستباستخدإ توصلتإلدرإسة إلتقليدية، وإلضابطةدّرستبالطركقة إلتفاعلية، إلوسائطإلمتعددة م


 
فرقا

ا
دإل

 
إلقياسإلبعديلمهارإتإلقرإءةإلؤحصائيا ي

إلتجركبيةوإلضابطةف  متوسطدرجاتإلمجموعتي   ونيبي   ةلكي 

ورةتفعيلدورإلقرإءةإل ونيللجميعإلمرإحلإلدرإسية،وض  تنميةمهارإتإللغةإلعربية.كي  ي
ةف 

درإسة)غنيةوإخرون، ي
1212وف  ي

إتيجياتإلتدريسف  (،هدفتإلدرإسةؤىلإلتعرفعىلإلدورإلذيتلعبهإسي 

، إلدإفعيةلدىإلمتعلمي   إالبتدإئيةلثارة إتيجياتإلمتبعةمنطرفمعلمإلمرحلة
وأهمإالسي  م،

ّ
للتعل إلدإفعية ؤثارة

،وخلصتإلدرإسةؤىلأنإستخد إلتحليىلي ي
زكادةمستوىإمإلباحثونإلمنهجإلوصف  ي

إتيجياتإلتدريسدورفعالف  السي 

إلدإفعيةللتعلم.
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 التعليق عىل الدراسات: 

إلدرإساتإلسابقةوإلدرإسةإلحالية،حيثتمإالطالععىلإلهمية تمرصدبعضنقاطإلتشابهوإالختالفبي  

وإلمنه إلطركقةوإلهدإف ؤىل بالضافة هذإ إلدرإسات، لهذه إلدرإسة وعينة ومجتمع وإالدإة إلمستخدمة جية

تحليلإلبياناتومنثمنتائجإلدرإسة. ي
إلمستخدمةف 

) إلدرإساتمابي   أجركتفيها ي
تحديدها1212_1222ترإوحتإلسنوإتإلت  ي

تباينتمعظمإلدرإساتف  ،)

حجمإلعينةوجنسهاوإلمرحلةإلعمركة.لألهدإفوفقالمشكلةإلدرإسةوأ ي
سئلتها،وف 

وأخرى برإمجمحوسبة وبعضهاإستخدم فبعضهاإستخدمإالختبارإتإلتحصيلية إلدرإسةفيها، إختلفتأدإة

مقياسإلدإفعية،أماإلدرإسةإلحاليةفسوفيتمإستخدإمإلمقابالتإلشخصيةمععينةإلدرإسة.

إتيجياتوإلنماذجإلحديثة،إتفقتجميعإلدرإساتإلسابق إلنتائجوإلتوصياتعىلفاعليةإلطرإئقوإالسي  ي
ةف 

إلمدإرس،كماتوصلت ي
هاف  ورةتوفي  إلمتمثلةبالوسائطإلمتعددةوإلتقنياتإلحديثةوتفوقهاعىلإلطرقإلتقليديةوض 

إلتعليملدىإلفئةإلمستهد ي
إلدرإسةإلحاليةؤىلأهميةإلوسائطإلمتعددةف  ي

وإالنخرإطف  ي فة،حيثإلتفاعلإليجاب 

فعالياتإلحصةمنخاللإستخدإم ي
ف  كي  

إلتعليم،هذإبالضافةؤىلإرتفاعنسبةإلي  ي
إلعمليةإلتعليميةوزكادةإلرغبةف 

 ي
إلت  بعضإلتحديات وجود مع وإليوتيوب، إلتعليمية وإلفيديوهات وإلتطبيقات إمج وإلي  إلحديثة للتقنيات إلمعلم

وشبيةت بوكة إلي  وإلتقنيات وإلمعدإت إلجهزة توفر بعدم تمثلت ، أكي  بدرجة إلوسائط تفعيل ي
ف  إلمعلمي   وإجه

نت .إلني 

عىلإستخدإم بشكلمستمروتدركبإلمعلمي   وإلمعدإتإلالزمة إلجهزة توفي  ورة برص  أوصتإلدرإسة وكما

نإلمعلممنإ
ّ
تمي ي

،هذإبالضافةؤىلتقوكةإلتقنياتإلحديثةوإلتطبيقاتإلت  ستخدإمإلوسائطإلمتعددةبفاعليةأكي 

نتشبية كافةإلمباحث،لماإلني  ي
إلعطالإلمحتملةفيهاوإلجهزةإلمستخدمة،وإعتمادهذإإلنوعمنإلتعليمف  ي

وتالف 

تحقيقتعليمشيقوفّعال. ي
لهامندوربارزف 



 جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة: 

تتوإفقمععنوإنإلدرإسة._2 ي
موضوعإلوسائطوإلدإفعيةإلت  ي

إالطالععىلدرإساتتبحثف 

_إالطالععىلبعضأدوإتإلبحثوإلتحليلإلمرتبطةبالدإفعية.1

إلحصولعىلإلبيانات.3 ي
إستخدمتهاإلدرإساتإلسابقةف  ي

_إالطالععىلإلمنهجيةإلت 

للدرإسات مكملة إلدرإسة هذه جاءت إلدإةوقد عىل إعتمادها ي
ف  وإلتوصيات إلنتائج حيث من إلسابقة

. وإلتحليىلي ي
إلمقابلةوإلمنهجإلوصف  إلمستخدمةوهي



،إلقائمعىلجمعإلبياناتمنعينةمقصودة،باستخدإممنهجية الدراسة،  إلتحليىلي ي
إعتمدتإلدرإسةإلمنهجإلوصف 

 كلعىلحدة.أدإةإلمقابلة،وتمرصدإستجاباتأفرإدإلعينة
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ومجتمع الدراسة،  منمعلمي إلدرإسة تيّونمجتمع
 
لمدإرسمدينةمعلما كة إلنجلي   إللغة تإلصفإلسادسلمادة

 ،حيثيبلغعددهمثالثي   جني  
 
 ومعلمة.معلما

 

(21طبقتإلدرإسةعىلعينةقصديةعددأفرإدها)عينة الدراسة، 
 
(7ومعلمة،عددإالناث)معلما

 
أيمات،معلما

،أيمانسبته%5مننسبةإلعينةوعددإلذكور)58نسبته %مننسبةإلعينة،تمإختيارهممنمجتمع41(معلمي  

إلدرإسة)معلموو
 
كةللصفإلسادس(.معلما لمبحثإللغةإلنجلي    تمدإرسمدينةجني  

 

(21تمإستخدإمأدإةإلمقابلةإلشخصيةمعإلعينةإلميونةمن)أداة الدراسة، 
 
،معلما ومعلمةمنمدإرسمدينةجني  


ا
إلظاهرةبعمقوصول ي

تبحثف  ي
إلدوإتإلت   ؤىلإلنتائجوإلتوصيات.كونهامنأكير

وإلتيرإرإتوإلتيرإرإت وإلمختلفة وإالستجاباتإلمتشابهة إلمقابلة حسبأسئلة وتصنيفها إلنتائج تحليل تم

عليهاتمإلخروج إكميةونسبتهاوبناءا بتوصياتإلدرإسة.إلي 



إلوصفتحليل نتائج أسئلة المقابالت  إلعينة يجمع إلمستهدفة، تناسبإلفئة وإضحة بطركقة إلسئلة صياغة تم

و )معلمون ي
إلوظيف 

 
إلسادسمعلما )إلصف يدرسونها ي

إلت  إلدرإسية وإلمرحلة كة(، إلنجلي   )إللغة وإلتخصص ت(،

(،فجاءتإستجاب _إلتاسعإلساشي  اتهممتناغمةمعإلسئلةبنسبةعالية.إلساشي

جدإولأولية،تظهرإستجابةكلفرد ي
هاومقارنةإستجاباتإلعينةتموضعإلجاباتف  ولتحليلإلنتائجوتفسي 

إكميةوإلنسبإلمئوكةلها،وقدتمترتيبهذه إلتيرإرإتوإلتيرإرإتإلي  جدإولتبي   ي
منأفرإدإلعينة،ومنثموضعهاف 

حسبإرتفاعنسبةتيرإرإتإلعبارةممايدلعىلأهميتها.إلنسب
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، 2الجدول رقم ) ية للصف السادس األساسي ز ي تدريس مبحث اللغة اإلنجلي 
ز
تك ف ( تحليل استجابات السؤال األول: من خالل خير

ي تفاعل الط
ز
ز فرقا أحدثته التقنيات الحديثة بما فيها الوسائط المتعددة ف لبة أثناء تدريس المبحث؟ ما هل تالحظ/تالحظي 

 طبيعة هذا التفاعل؟  

رقمممممممممممممممممممممم 
 السؤال 

رقممممممممممممممممممممممممممممم 
 المقابلة 

جمممممنس 
 المعلم 

 االستجابات اسم المدرسة

 _ التشويق، لفت االنتباه ذكور خروبة األساسية   2 األول 

 _تفاعل الفت، التشويق ذكور الكرامة االساسية ذكر 8

ز األساسية  ذكر 3 ي التعليم_ تفعيل الم ذكور جني 
ز
 شاركة الصفية _ تحقيق المتعة ف

 _ إيجاد أجواء جديدة تبعد الملل والشعور بالزهق 
ي 
 _ الزيادة من الدافعية للتعليم والتعلم الذات 

ي  أنث   4
بنممممات برهمممماا الممممدين العبمممموس 

 األساسية  
 _ زيادة االندماج _ زيادة التشويق _ زيادة االنخراط 

 _ تشجيع العمل الجماعي  يةذكور العامرية األساس ذكر 5
 _ تشجيع المشاركة الصفية 

ي الذهن  عز الدين األساسية    ذكر 6
ز
 _ تسهيل إيصال المعلومة _ ترسيخ المعلومة ف

ي ذهن الطالب 
ز
 _ استدامة المعلومة ف

ية األساسية أنث   7  ز ي التفكي   بنات المالي 
ز
ي _ تعزيز الشمولية ف

 _ زيادة التفاعل الصفز


 _ زيادة التفاعل _ فهم المفردات بشكل أرسع  بنات حيفا األساسية  أنث   8
 _ زيادة انتباه الطالبات _ التقليل من الوقت والجهد 

ي التعليم. _ بروز عنرص التشويق للتعلم  قاسم دمحم قاسم المختلطة  أنث   9
ز
 _ زيادة الرغبة ف

 _ استكشاف مهارات جديدة 

 _ تيسي  فهم المعلومة  لمختلطة الصداقة األساسية ا أنث   20

الشمممممممممممممممممهيد قممممممممممممممممممدورة ممممممممممممممممممموس  أنث   22
 األساسية للبنات 

ي فعاليات الحصة 
ز
ي المشاركة ف

ز
 _ زيادة الرغبة ف

الجابريممممممممممممممممممممممممممممات األساسممممممممممممممممممممممممممممية  أنث   28
 المختلطة 

ز _ زيادة الدافعية للمشاركة  كي 
 _زيادة الي 
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ز مسمتوى التحصميل المدراسي وتحقيمق 3الجدول رقم ) : تعمد الدافعيمة الرافعمة األساسمية لتحسمي  ي
( تحليل اسمتجابات السمؤال الثماتز

ي زيمادة Multi Mediaمما المدور المذي تقموم بمه الوسمائط المتعمددة )أهداف العملية التعليمية، حسب وجهمة نظمرك عمعلمم/ة، 
ز
( ف

ية؟ ز ي مادة اللغة اإلنجلي 
ز
 الدافعية للتعليم لدى طلبة الصف السادس ف

رقممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 
 السؤال 

رقممممممممممممممممممممممممممممممممم 
 المقابلة 

جممممممممنس 
 المعلم 

 االستجابات   اسم المدرسة

ي 
ي المممتعلم ذكور خروبة األساسية  ذكر 2 الثاتز

ز
ي أسممماليب  _تزيمممد ممممن رغبمممة الطلبمممة ف

ز
ممممن خمممالل التنممموع ف

 التعليم من خالل الوسائط المتنوعة 

ي متابعمممممة فعاليمممممات الحصمممممة وعمممممدم الشمممممعور  ذكور الكرامة األساسية ذكر 8
ز
_ تزيمممممد ممممممن رغبتمممممه ف

 بالملل

ز األساسية  ذكر 3  _ تعمل عىل استثمار الذعاءات المتعددة عند الطلبة  ذكور جني 
وني_ تصميم مواد تعليمية   باستخدام التقنيات المتعددة  ةإلكي 

ي الغرفمممممة الصممممفية وبنممممماء 
ز
ي تعممممرب ف

امج الممممث  _ االسممممتفادة مممممن المممممير

 برامج مشابهة 

بنممممممممممممممات برهمممممممممممممماا الممممممممممممممدين  أنث   4
ي  

 العبوس 
ي عملية التعلم  

ز
 _ تفعيل الحواس لدى الطلبة ف

ي   ذكور العامرية األساسية ذكر 5
  _ رفع مستوى أداء الطلبة من ذوي التحصيل المتدتز

 _ توضيح وتفسي  المعلومة بشكل أكير من التعليم التقليدي   عز الدين األساسية    ذكر 6
 _ زيادة النشاط لدى الطلبة ودفعهم للمشاركة بشكل أكير 

 _ حث الطلبة عىل التفكي  اإلبداعي واثارة أفكار خالقة 

ية األساسية أنث   7 ز  وى التعليمي _ إثارة فضول الطالب نحو المحت بنات المالي 
 _ ترسيخ المفردات الجديدة 

_ تقممممممديم القواعممممممد بشممممممكل ملسممممممط وسممممممهل مممممممن خممممممالل األلعمممممما  

بوية   الي 

 ( أعداد ونسب التكرارات للسؤال األول8الجدول رقم )

اكمي  التكرار  االستجابات  الرقم ي  التكرار الي   التكرار النسثر

ي التعلم  2
ز
 24 إثارة عنرص التشويق والمتعة ف

 
24 84% 

ز الطلبة 8  %25 83 9 لفت االنتباه للدرس وزيادة تركي 

ي واالنخراط والمشاركة 3  %87 39 26 التفاعل اإليجاتر

ي  4
 %20 45 6 تشجيع العمل التعاوتز

 %8 50 5 المعلومة ترسيخ  5

 %8 55 5 استدامة التعلم  6

 %8 60 5 التقليل من الجهد 7

 %200 60 60 7 المجموع
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 _ زيادة الدافعية للتعلم بشكل أكير  بنات حيفا األساسية  أنث   8 

قاسممممممممممممممممممممممممم دمحم قاسممممممممممممممممممممممممم  أنث   9 
 المختلطة 

 _زيادة عنرص التشويق 
 ثة  _ جعل العملية التعليمية ممتعة وشائقة وحدي

الصممممممممممممممممممداقة األساسممممممممممممممممممية  أنث   20
 المختلطة 

 _ تحفز الطلبة عىل اإلجابة بطالقة وعدم الخوف  

الشممممممممهيد قممممممممدورة ممممممممموس  أنث   22
 األساسية للبنات 

ي التعليم 
ي تلف 

ز
 _ الخروج عن المألوف ف

الجابريممممممممممممممات األساسممممممممممممممية  أنث   28
 المختلطة 

 _ توضيح المفاهيم بشكل ملسط 
   _ لفت انتباه الطلبة

 

ي 4الجدول رقم )
 ( أعداد ونسب التكرارات للسؤال الثاتز

اكمي  التكرار  االستجابات الرقم  التكممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرار  التكرار الي 
ي   النسثر

ي التعلم  2
ز
ز ف كي 

 %33 28 28 زيادة الرغبة والي 

 %24 27 5 التفكي  اإلبداعي وتصميم مواد تعليمية مشابهة  8

 %26 83 6 رفع مستوى التحصيل  3

 %88 33 20 يخ المعلومة الجديدةترس 4

 %3 34 2 عدم الخوف  5

 %6 36 8 الخروج عن المألوف  6

 %200 36 36 6 المجموع 
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ية 5الجدول رقم ) ز ي تناسب تدريس اللغة اإلنجلي 
ي تفعيل الوسائط المتعددة، ما أكي  الوسائط الث 

ز
( استجابات السؤال الثالث: من تجربتك ف

 للصف السادس؟

رقم  قم السؤالر 
 المقابلة

جنس 
 المعلم

 االستجابات اسم المدرسة

 _ الفيديوهات التعليمية _ األلعا  التعليمية ذكور خروبة األساسية ذكر 2 الثالث

 _ الفيديوهات التعليمية ذكور الكرامة االساسية ذكر 8

ز األساسية ذكر 3  _ الفيديوهات والبوربوينت ذكور جني 

ي بنات بره أنث   4
 _ الفيديوهات التعليمية اا الدين العبوس 

 _ الرسوم المتحركة _ الفيديوهات ذكور العامرية األساسية ذكر 5

 _ الفيديوهات عز الدين األساسية ذكر 6

ية االساسية أنث   7 ز  _ األلعا  التعليمية بنات المالي 

 _ الفيديوهات بنات حيفا األساسية أنث   8 

 _ التسجيالت الصوتية _البوربوينت سم المختلطةقاسم دمحم قا أنث   9 
ز _الفالش عاردز  _رول بىلي _اليوتيو _البوسي 

 _ العا  تعليمية الصداقة األساسية المختلطة أنث   20

الشهيد قدورة موس  أنث   22
 األساسية للبنات

 _ الفيديوهات التعليمية

الجابريات األساسية  أنث   28
 المختلطة

 power pointالتعليمية_ _ الفيديوهات 
 _word wall  _movie maker 
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 ( أعداد ونسب التكرارات للسؤال الثالث6الجدول رقم )

اكمي  التكرار  االستجابات الرقم  ي  التكرار الي   التكرار النسثر

ز والفالش عاردز 2  %46 25 25 اليوتيو  والفيديوهات التعليمية والبوسي 

 %30 85 20 األلعا  التعليمية  8

 %25 30 5 البوربوينت  3

 %3 32 2 الرسوم المتحركة  4

 %6 33 8 التسجيالت الصوتية  5

 %200 33 33 5 المجموع 



ات 7الجممممدول رقممممم ) ي التممممدريس، كيممممف تر ممممد/ين مممممؤرس 
ز
( اسممممتجابات السممممؤال الرابممممع: عمعلممممم/ة وتفعممممل/ين الوسممممائط المتعممممددة ف

، المالحظة الصفية(.  الدافعية لدى الطلبة/ الطالبات أثناء ي
 الحصة )االختبارات التحصيلية، التفاعل الصفز

رقممممممممممممممممممممممممممممم 
 السؤال 

رقممممممممممممممممممممممممممممممممم 
 المقابلة 

جممممممممنس 
 المعلم 

 االستجابات اسم المدرسة

 _ االختبارات التحصيلية _ المشاركة الصفية   ذكور خروبة األساسية  ذكر 2 الرابع

 تبارات التحصيلية_ المالحظة الصفية_ االخ ذكور الكرامة األساسية ذكر 8

ز األساسية  ذكر 3 _ تصميم العا  تعليمية  ذكور جني  ي
 _ التفاعل الصفز

بنمممممممممممممممممممات برهممممممممممممممممممماا المممممممممممممممممممدين  أنث   4
ي  

 العبوس 
ي االنشطة الصفية 

ز
ي _ المشاركة الفاعلة ف

 _ التفاعل الصفز

 _التفاعل الصفية_ االختبارات التحصيلية  ذكور العامرية األساسية ذكر 5

ي األنشطة الصفية  لدين األساسية  عز ا  ذكر 6
ز
 _ المشاركة ف

ي المسابقات المختلفة 
ز
 _ المشاركة ف

ية األساسية أنث   7 ز ي _المالحظة الصفية   بنات المالي 
 _ التفاعل الصفز

ي _االختبارات التحصيلية  بنات حيفا األساسية  أنث   8 
 _التفاعل الصفز

 المالحظات الصفية 

 قاسمممممممممممممممممممممممممممممممم دمحم قاسمممممممممممممممممممممممممممممممم أنث   9 
 المختلطة 

ي _ المالحظات الصفية  
 _ التفاعل الصفز

 _ االختبارات التحصيلية 

الصمممممممممممممممممممممممممداقة األساسمممممممممممممممممممممممممية  أنث   20
 المختلطة 

ي  
 _ التفاعل الصفز

الشممممممممممممهيد قمممممممممممممدورة مممممممممممممموس  أنث   22
 األساسية للبنات 

ي _ المالحظة 
 _ التفاعل الصفز

 _ االختبارات الصفية 

الجابريمممممممممممممممممممممات األساسمممممممممممممممممممممية  أنث   28
 طة المختل

ي _ االختبارات الصفية  
 _ التفاعل الصفز

http://www.rimakjournal.com/


 

RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences 

 

696  

 

www.rimakjournal.com 

 

 ( أعداد ونسب التكرارات للسؤال الرابع8الجدول رقم )

اكمي  التكرار  االستجابات  الرقم  ي  التكرار الي   التكرار النسثر

 %88 28 28 اختبارات التحصيل  2

 %88 84 28 المالحظة الصفية  8

 %28 38 8 تصميم ألعا  تعليمية  3

ي المسابقات الم 4
ز
 %86 43 22 شاركة ف

 %200 43 43 4 المجموع 

ي تفعيمممممل الوسممممائط المتعمممممددة، مممممما أبمممممرز التحمممممديات 9الجممممدول رقمممممم )  
ز
(، اسمممممتجابات السمممممؤال الخممممامس، ممممممن خمممممالل تجربتمممممك ف

ي تواجه تطبيقها لدى الفئة المستهدفة؟
 والمعيقات الث 

 

رقمممممممممممممممممممممممممممممممم 
 السؤال 

رقممممممممممممممممممممممممممممم 
 المقابلة 

جممممممنس 
 المعلم 

 االستجابات اسم المدرسة

ي األجهزة   ذكور خروبة األساسية  ذكر 2 الخامس 
ز
ي الكهرباء مما يؤدي اعطال ف

ز
 _األعطال ف

ي األجهزة   ذكور الكرامة األساسية ذكر 8
ز
ي الكهرباء مما يؤدي اعطال ف

ز
 _األعطال ف

ز األساسية  ذكر 3 ي السممممممتعداد المعلممممممم لمثممممممل هممممممذه  ذكور جني 
ز
_ عممممممدم وجممممممود الوقممممممت الكمممممماف

 سائط الو 
امج    _ عدم تمكن المعلم من اعداد بعض الير

 

ي  انث   4
برهمممممممممممممماا المممممممممممممممدين العبممممممممممممممموس 

 األساسية  
 _ انقطاع الكهرباء _ تعطل األجهزة 

ي حمممممممممول الوسمممممممممائط 
ز
ي المعلممممممممممات للتمممممممممدريب الكممممممممماف

_ عمممممممممدم تلمممممممممف 

 المتعددة 
 _ عدم توفر األجهزة الكافية 

ي المعل ذكور العامرية األساسية ذكر 5
ي حممممممممول الوسممممممممائط __ عممممممممدم تلممممممممف 

ز
مممممممممات للتممممممممدريب الكمممممممماف

 المتعددة 
 

 _ عدم توافر األجهزة   عز الدين األساسية    ذكر 6

ية األساسية انث   7 ز نت  بنات المالي  ها _ ضعف شبكة االني  ز  _ بحاجة اىل وقت لتجهي 
ي لمثل هذه التطبيقات 

ز
 _عدم توفر الوقت الكاف

ي التعامممممممممل مممممممممع الوسمممممممممائط _ الفممممممممرو  ال  بنات حيفا األساسية  انث   8 
ز
ز الطلبمممممممممة ف فرديممممممممة بممممممممي 

 المتعددة 

امج  قاسم دمحم قاسم المختلطة  انث   9   _ عدم توفر األجهزة والمعدات الالزمة لمثل هذه الير
ي لتفعيل هذه الوسائط 

ز
 _ عدم توفر الوقت الكاف

ي حمممممممممول الوسمممممممممائط 
ز
ي المعلممممممممممات للتمممممممممدريب الكممممممممماف

_ عمممممممممدم تلمممممممممف 

 المتعددة 
 

األساسمممممممممممممممممممممممممممممممية  الصمممممممممممممممممممممممممممممممداقة انث   20
 المختلطة 

 _ عدم توفر األجهزة والمعدات الالزمة  

الشممممممممممممممممهيد قممممممممممممممممدورة ممممممممممممممممموس  انث   22
 األساسية للبنات 

 _ عدم توفر األجهزة والمعدات الالزمة   

الجابريممممممممممممممممممممممممممات األساسممممممممممممممممممممممممممية  انث   28
 المختلطة 

ي يعطل تشغيل األجهزة  
 _ انقطاع التيار الكهربات 
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 التكرارات للسؤال الخامس ( أعداد ونسب20الجدول رقم )

اكمي  التكرار  االستجابات  الرقم  ي  التكرار الي   التكرار النسثر

نتضعف شبكة  2 ي  اإلني 
 %37 28 28 وانقطاع التيار الكهربات 

ز  8  %85 30 28 تدريب المعلمي 

 %88 42 22 توفي  األجهزة والمعدات  3

ز الطلبة  4  %26 49 8 الفرو  الفردية بي 

 %200 45 49 4 وع المجم

ي توجههمممما/ توجهينهمممما للجهممممات المعنيممممة حممممث  تكمممموا الوسممممائط 22الجممممدول رقممممم )
( اسممممتجابات السممممؤال السممممادس: ممممما التو مممميات الممممث 

 المتعددة أكي  فاعلية؟ 

 االستجابات اسم المدرسة جنس المعلم  رقم المقابلة  الررقم 

ي جميممممع الغممممرف  _ تمممموفي  األجهممممزة ذكور خروبة األساسية  ذكر 2 السادس 
ز
والتقنيممممات الالزمممممة ف

ي غرفة واحدة 
ز
 الصفية وليس ف

_تهيئة المدارس بشكل مناسب لهذا النوع ممن التعلميم  ذكور الكرامة األساسية ذكر 8

 الفتقار بعض المدارس للمعدات الالزمة 

ز األساسية  ذكر 3 _ تعمممممممميم بمممممممرامج جممممممماهزة خا مممممممة تعممممممممم عمممممممىل جميمممممممع  ذكور جني 

ز   المعلمي 

ي  نث  أ 4
برهمممممممماا الممممممممدين العبمممممممموس 

 األساسية  
ي المدارس _  يانة دورية لألجهزة 

ز
 _ توفي  أجهزة ف

ز   _ دورات تدريبية للمعلمي 

ز  ذكور العامرية األساسية ذكر 5  _ دورات تدريبية للمعلمي 

__  يانة دورية لألجهزة عز الدين األساسية    ذكر 6 ز  _ دورات تدريبية للمعلمي 
 

ية األساسيةبنات  أنث   7 ز _تهيئمممممممة الممممممممدارس بشمممممممكل مناسمممممممب لهمممممممذا النممممممموع ممممممممن   المالي 

 التعليم الفتقار بعض المدارس للمعدات الالزمة

__تهيئمممممة المممممممدارس بشمممممكل مناسممممممب لهمممممذا النمممممموع مممممممن   بنات حيفا األساسية  أنث   8 

 التعليم الفتقار بعض المدارس للمعدات الالزمة
ز   _ دورات تدريبية للمعلمي 
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 ( أعداد ونسب التكرارات للسؤال السادس28الجدول رقم )

اكمي  التكرار  االستجابات  لرقم ا ي  التكرار الي   التكرار النسثر

 %89 28 28 توفي  األجهزة والتقنيات الالزمة  2

ز  8  %87 83 22 دورات تدريبية للمعلمي 

ي المدرسة  3
ز
 %84 33 20 تقوية شبكة النت ف

ي اعتممممممممماد التعلمممممممميم اإل 4
وتز ي المممممممممدارس مممممممممن  لكممممممممي 

ز
ف
 خالل تفعيل الوسائط المتعددة 

8 42 80% 

 %200 42 42 4 المجموع 



 مناقشة النتائج

مناقشة استجابات السؤال األول 
 
بمافيهاأحدإلذييدورحولماؤذإكانهناكفرقا إلوسائطثتهإلتقنياتإلحديثة،

كة،وطبيعةهذإإلتفاعلحسبوجهةنظرأفرإد تفاعلإلطلبةأثناءتدريسمبحثإللغةإلنجلي   ي
إلعينةإلمتعددةف 


 
إالستجاباتتيرإرإ وإالنخرإطوإلمشاركة،حيثحصلتعىلنسبةإلمقصودة،كانتأكير ي %17،عبارةإلتفاعلإليجاب 

) حيثكانتنسبتها إلتعليم، ي
ف  وإلمتعة عنرصإلتشوكق إثارة عبارة تليها ، إستجاباتإلمعلمي   وإحتلت14من ،)%

إلطلبةبنسبة)بعدهاعبارةلفتإالنتباهللدرسوزكادةتر بنسبة25كي   ي
%،أماترسيخ%22(،وسشجيعإلعملإلتعاوب 

%مننسبة%8،وإحتلتعبارةإلتقليلمنإلجهدمانسبته%8،وإستدإمةإلتعلمبنسبة8إلمعلومةفكانتبنسبة

إالستجابات.

(، (Piaget, 1950 وقدلوحظمنخاللإالستجاباتإالتفاقمعإلنظركةإلبنائية ي
منظومةإلتعليمإلف  ي

وب  لكي 

ؤىل سشي  ي
،ممايؤكدإلنظركةإلت  لدىإلمتعلمي   ي

لبياجيه،حيثيؤسسإلتعليمبوإسطةإلتقنياتوإلوسائطلتعلمبناب 


ا
بدل إلمعرفة ببناء يقومون من هم إلمتعلمي   أن ي

يبت  إلنظركة هذه ي
ف  فالمتعلم وبالتاىلي لهم، تعطإلمعرفة أن من

عليهإلطالبمعارفهومهارإتهإلمختلفة.إلمعرفةمنخ ي
اللمايقدمهإلمعلممنمحتوىيبت 

،وتتفقكذلكمعدرإسة ي
(8005)نشواتز

 
،بأنإلدإفعيةسشكلعنرصإ

 
منعناضإلتدريس،والسيماأنأساسيا

تحقيقإلهدإف ي
ف  ة كبي  بدرجة وإلسهام فاعليتها لدىإلوسائطوحسبرأيإلعينةتعملعىلزكادة منها إلمرجّوة

سممممممممممممممممممممممممممم دمحم قاسممممممممممممممممممممممممممم قا أنث   9 
 المختلطة 

ي همممممممممذا المجمممممممممال 
ز
_ التشمممممممممجيع عمممممممممىل عممممممممممل مبمممممممممادرات ف

ز   )الوسائط المتعددة _ دورات تدريبية للمعلمي 
_ تممموفي  جميمممع االحتياجمممات المتعلقمممة بهمممذا النممموع ممممن 

 التعليم 

الصمممممممممممممممممممداقة األساسممممممممممممممممممممية  أنث   20
 المختلطة 

نت_ تقوية شبكة     اإلني 
 _ توفي  األجهزة والمعدات الالزمة 

الشمممممممممهيد قمممممممممدورة مممممممممموس  أنث   22
 األساسية للبنات 

ي العملية التعليمية  
ز
 _ اعتمادها عأساس ف

الجابريمممممممممممممممات األساسمممممممممممممممية  أنث   28
 المختلطة 

ز بالمواد والمعدات الالزمة   _ تزويد المعلمي 
ز   _ توفي  التدريب المناسب للمعلمي 
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إلتحصيل ي
وجودإلفروقإلفرديةف  ي

هذإإلمجالأنمنإلسبابإلرئيسةف  ي
ف  منإلمهتمي   ،حيثيرىإلكثي  إلمتعلمي  

ؤىلإلتأكيدبأن بوكي  
يعودؤىلتباينمستوىإلدإفعيةلديهم،وهذإمادفعإلعديدمنعلماءإلنفسإلي  إلمتعلمي   بي  


 
تيونإلدإفعيةهدفا

 
تحقيقإلتعليموإلتعلمإلمرغوبتعليميا يتست  بحدذإتها،حت 

ي 
)مناقشة استجابات السؤال الثاتز إلمتعددة إلوسائط به إلدورإلذيتقوم إلدإفعيةMulti Mediaعن زكادة ي

ف  )


 
إالستجاباتتيرإرإ كة،كانتأكير مادةإللغةإلنجلي   ي

إلعينيةأنهاتعمللدىأفرإدللتعليملدىطلبةإلصفإلسادسف 

إلتعليم،حيثحصلتعىلنسبة ي
ف  كي  

%،%18،وحصلتعبارةترسيخإلمعلومةإلجديدة33عىلزكادةإلرغبةوإلي 

وتصميمموإدتعليمية26أماعبارةرفعمستوىإلتحصيلفقدحصلتعىلنسبة إلبدإعي وعبارةتنميةإلتفيي  ،%

%.%2وعدمإلخوفحصلتعىلنسبة6رةإلخروجعنإلمألوفعىل%،وحصلتعبا24مشابهةحصلتعىلنسبة

درإسة ي
ف  جاء كما إلبنائية إلنظركة تتفقمع

 
إلمحاورأيضا ،وهذه ي

للطالب(،8002)نشوات  إلنشاطإلعقىلي أن

وتؤ إلدإفعية، من نوع هي إلبدإعي إلتفيي  وتنمية حبإالستطالع فظاهرة فيه، متأصلة ذإتية بدإفعية أنيزوده كد

وإلمدركاتإلحسية إلذإكرة ي
ف  تتم ي

إلمعلوماتإلت  ينتجعنعملياتمعالجة وليسوسيلة، لذإته، إلسلوكهوغاية

إلذيتتوإجدفيه. إلوضعإلمثي  ي
إلمتوفرةللفردف 

 وإتفقتمعدرإسة تزكدمنحيوكة(8027)العذارى،كما إلوسائطإلمتعددة أنإستخدإم إستنتجفيها ي
وإلت  ،

مادةإلتارك    خ.طال ي
ونشاطهموتنميةدإفعيتهمف  ي بإلصفإلخامسإلدب 

 درإسة مع مادة(8008)شقي  وحسن، وكذلك ي
ف  إلتحصيل زكادة ي

ف  دور إلتينولوجية نامج للي  أن ي
ف  ،

مجياتإلتعليميةإلقائمةعىلإلوسائطإلمتعددةإلتفاعلية. ورةإالهتمامبتوظيفإلي  إلتينولوجيا،وض 

كةللصفإلسادس?ستجابات المقابلة للسؤال الثالث مناقشة ا تناسبتدريسإللغةإلنجلي   ي
إلوسائطإلت   حولأكير


 
تيرإرإ إلعبارإت أكير وإلفالشكانت ز وإلبوسي  إلتعليمية وإلفيديوهات إليوتيوب إستخدإم إلعينية أفرإد لدى

 بنسبة 46كاردز، بنسبة إلتعليمية إللعاب تليها وإستخد%32، %، بنسبة إلبوربوكنت إلمتحركة25إم وإلرسوم ،%

 %.%3،وأقلإلتسجيالتإلصوتيةحيثحصلتعىلنسبة6بنسبة

 مجياتإلتعليمية(8008)شقي  وحسن، وقدتوإفقتإالستجاباتمعدرإسة بتوظيفإلي  إالهتمام ورة برص  ،

ئلمسموعةأممتحركةأممرئية.إلقائمةعىلإلوسائطإلمتعددةإلتفاعليةبكافةأشكالها،سوإءكانتوسا

مناقشة استجابات المقابلة للسؤال الرابع آحول فكانتأكير إلحصة، أثناء لدىإلطلبة إتإلدإفعية رصدمؤشى لية


 
%،ومنثم%18،تليهاإلمالحظةإلصفيةبنسبة18لدىأفرإدإلعينيةإالختبارإتإلتحصيليةبنسبةإالستجاباتتيرإرإ

إلمسابقاتبنسبةتليهاعبارةإل ي
16مشاركةف 

 
إ  %.28تصميمألعابتعليميةبنسبة%،وأخي 

إلطالببنتائجومخرجات يتعلمه ما إتييونمنخاللترجمة وكظهرمنخاللإالستجاباتأنرصدإلمؤشى

عيةتعيسعمالؤبدإأحصيلوإلتفاعلوإلمشاركةوتصميمتعيسإستفادتهمنهذهإلتقنيات،وإلمتمثلباختبارإتإلت

 مع إالستجاباتتتفق هذه يجعل ما إلعقلية، النظرية المعرفيةقدرإته درإسة ي
ف  جاء بأن(،8002)الزغلول، كما

طّور ولهذإ إلسلوكيون، يعتقد كما وإلعقاب، بالتعزكز وليس إلعقلية وإلعمليات بالتفيي  محدد ي
إلنساب  إلسلوك

ف ردة بوصفها إلدإفعية ي
ف  نظركتهم بالخططإلمعرفيون وكنتظم يبدأ إلسلوك أن يرون فهم ، إلسلوكي لالتجاه عل

 وإلهدإفوإلتوقعاتوإلتعديالت
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توإجهتطبيقإلوسائطإلمتعددةمناقشة استجابات المقابلة للسؤال الخامس ي
حولأبرزإلتحدياتوإلمعيقاتإلت 

فحصلتعبارةضعفشبية نتلدىأفرإدإلعينة، وإنقطاعإلتيارإلكهإلني  عىلأعىلإلنسبوهي ي
تليها37رباب  ،%

بنسبة إلجهزةوإلمعدإتبنسبة15عبارةتدركبإلمعلمي   %11،تليهاعبارةتوفي 
 
كانتأقلتيرإرإ ي

%،أماإلعبارةإلت 

إلطلبةبنسبة  .%26فكانتإلفروقإلفرديةبي  

ورةت(8029)أحمد،وتتفقهذهإلنتائجمعتوصياتدرإسة أوصتبرص  ي
زوكدإلمدإرسبالجهزةوإلتقنيات،وإلت 

إلمدإرسإلحيومية. ي
مادةإلعلومإلحياتيةف  توظيفإلتينولوجيالمعلمي ي

إلدورإتإلمتخصصةف  إلحديثةوتوفي 

تيونإلوسائطالسادس مناقشة استجابات المقابلة للسؤال توجههاللجهاتإلمعنيةحت  ي
حولأبرزإلتوصياتإلت 

فاعلية، إلمتعددةأكير
 
إلعبارإتتيرإرإ إلجهزةوإلتقنياتإلالزمةحيتحصلتعىلفكانتأكير ورةتوفي  %من19ض 

 بنسبة للمعلمي   تدركبية دورإت ؤعطاء يليها إالستجابات، 17نسبة شبية وتقوكة نت%، حيثإلني  إلمدإرس، ي
ف 

%،وإعتمادإلتعليمإل14حصلتعىلنسبة ي
وب  إلمدإرسمنخاللتفعيلكي  ي

%.12لإلوسائطإلمتعددةبنسبةف 

إوكوهلر،حول،،حولنموذجتيباك(8026)الغامدي، لوحظمنخاللإالستجاباتإتفاقهامعدرإسة لميرسى

ييتسبإلطالبمهارإتإلقرن نهممندمجإلتينولوجيابالتعليم،ولكي
ّ
،تمي ورةوجودكفاياتتينولوجيةللمعلمي   ض 

كن،البدمن هممنيجبأنإلوإحدوإلعرسى موتعليمإلطلبة،حيثأنإلمتعلمي  
ّ
أنيتمإستخدإمإلتقنياتلدعمتعل


 
كتابةإلتقركر،كلذلكإعتمادإ ي

إلبحثأوف  ي
عىلإلتقنيةإلتينولوجية،يستخدمهادإخلأوخارجإلفصولإلدرإسيةف 

تعملعىلفعندماتجتمعإلمجاالتإلثالثإلمعرفةإلتينولوجيةللمعلمومعرفةإلمح بوكة، وإلمعرفةإلي  توىإلدرإشي

ؤىلتنميةمهارإتإلقرن) بالضافة هذإ فاعلية، مأكير
ّ
إلدإفعيةلدىإلطالبوإلحصولعىلتعل سسىع12زكادة ي

إلت  )

بوكةؤىلتحقيقها،فأصبحللمعلمإلقدرةعىلإالستيشافووضعإلهدإفوتحديدإلمهارإتإلالزمةللعمل إلنظمةإلي 

و
 
وفقهذهإلمهارإت.إلتيّيف،وكقدملطلبتهتعليما



 :النتائج

أن نرى إلدرإسة، تناولتموضوع ي
إلدرإساتوإلنظركاتإلت  توصلتؤليه ما مع ومقارنتها إلنتائج بعدتحليل

عىلأهميتها،حيثأظهرتنتائجإلدرإسة: ها،وهذإمؤشى منغي 
 
تيرإرإ بعضإالستجاباتأكير

إلعمليةإلتعليمية_أهميةإلوسائ ي
وإالنخرإطف  ي إلتعليملدىإلفئةإلمستهدفة،حيثإلتفاعلإليجاب  ي

طإلمتعددةف 

إلتعليم. ي
وزكادةإلرغبةف 

وإلتطبيقات إمج وإلي  إلحديثة للتقنيات إلمعلم إستخدإم خالل من إلحصة فعاليات ي
ف  كي  

إلي  نسبة _إرتفاع

وإلفيديوهاتإلتعليميةوإليوتيوب.

وإلمعدإت_وج تمثلتبعدمتوفرإلجهزة ، أكي  تفعيلإلوسائطبدرجة ي
ف  إلمعلمي   توإجه ي

ودبعضإلتحدياتإلت 

بوكةوشبية نتوإلتقنياتإلي  لدىبعضمدإرإلعينة.إلني 
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 التو يات

إلجهزةوإلمعدإتإلالزمةبشكلمستمر. ورةتوفي  _ض 

إلتقنياتإل عىلإستخدإم إلوسائطإلمتعددة_وتدركبإلمعلمي   نإلمعلممنإستخدإم
ّ
تمي ي

حديثةوإلتطبيقاتإلت 

. بفاعليةأكي 

نت_هذإبالضافةؤىلتقوكةشبية إلعطالإلمحتملةفيهاوإلجهزةإلمستخدمة.إلني  ي
،وتالف 

شيق تعليم تحقيق ي
دوربارزف  من لها لما إلوسائطإلمتعددة، وتعزكزإستخدإم إلتينولوجيا وزكادة_إعتماد وفّعال

مننموذجتيباك إلدإفعيةبمايتماشى
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 :المراجع

.) ،دمحموحسن،مني  ي مادة التكنولوجيا (.1228أبوشقي 
ز
فاعلية برنامج الوسائط المتعددة عىل مستوى التحصيل ف

إلول.(إلعدد26.مجلةإلجامعةإلسالمية،إلمجلد)لدى طلبة الصف التاسع األساسي 

 رإمي ي تعلم مادة العلوم الحياتية من وجهة نظر معلمي  (.1229). أحمد،
ز
درجة استخدام التكنولوجيا الحديثة ف

ي مدارس الزرقاء. 
ز
المرحلة الثانوية ف

) فخري. 1212أحمد،  ونيأثر استخدام الوسائط المتعددة عىل تنمية مهارة القراءة اإل(. ة لدى تالميذ الصف لكي 

بيةبالغردقة_جامعةجنوبإلوإديإلمجلد).مجلةالسادس (.1(،إلعدد)3كليةإلي 

) ياش. وصالحة، يحت  1212جحجوح، ي اكتسا  الطلبة مهارات تصميم (.
ز
فاعلية استخدام الوسائط المتعددة ف

ي فوتوشو  واتجاهاتهم نحوها  .الملصقات التعليمية بوساطة برنامج ادوتر

،وجدإن.) ي
ي تكييف المناهج للتالميذ الصم من وجهة نظر معلميه دور ال(.1228إلحذب 

ز
وسائط الرقمية المتعددة ف

ي المرحلة االبتدائية
ز
بوكةوإلنفسية.إلعدد)ف (62.إلجمعيةإلسعوديةللعلومإلي 

) نادر. ووهبة، دعاء ، ي
ي تعيق استخدام  (.1222إلدجاب 

نتبعنواا الصعوبات الث  ي المدارس   اإلني 
ز
عأداة تربوية ف

عرصسطينية. الفل ي
نتمؤتمرجامعةإلنجاحبعنوإنإلعمليةإلتعليميةف  .إلني 

ة،عمان.الدافعية نماذج وتطبيق (.1225إلرفوع،دمحم.) .دإرإلمسي 

وإلتوزك    ع.نظريات التعلم، (1222إلزغلول،عماد.) وقللنرسى عمان،دإرإلرسى

) دمحم. 1222زمزم، ي المد(.
ز
ونيرسة اإلتجربة جمهورية مرص العربية ف إلمؤتمرةلكي  شمس، عي   جامعة إلقاهرة، .

إلثامنللجمعيةإلمرصكةلتينولوجياإلتعليم.

) قسيم. 1222إلشناق، ونيواقع استخدام الوسائط اإل(. ي تعليم العلوم بدولة االمارات العربية لكي 
ز
ة المتعددة ف

ز  بوكةالمتحدة من وجهة نظر المعلمي  (.89 )ع.إلمجلةإلدوليةلألبحاثإلي 

ؤسماعيل. وباسي   بير إلحق، ي العملية 8008) عبد
ز
(. العوامل المؤثرة عىل استخدام تكنولوجيا المعلومات ف

ز  ي شمال فلسطي 
ز
ي المدارس الثانوية ف

ز
إالنسانية(.التعليمية ف إلنجاحلألبحاث)إلعلوم جامعة مجلة .

(.4(،ع)11مجلد)

) بشار. 1227إلعذإرى، ي التحصيل وتنمية دافعية طال  الصف الخامس فاعلية استعمال ال(.
ز
وسائط المتعددة ف

ي مادة التاريممممخ الحديث والمعارص
ز
ي ف جامعةاالدتر _ بية إلي  ؤىلمجلسكلية مقدمة ماجستي  رسالة .

إلقادسية.

: الطموحات والتحديات(.1229عىل،زكنب.) بوكةإلعددمعلم العرص الرقمي .68.إلمجلةإلي 

 أرك    ج. لدمج التقنية داخل الفصول الدراسية. المجلة  TPACKو SAMR( تطبيق نموذج 1226)إلغامدي،

ونياإل .New_edu.com( 7ة الشاملة، العدد )لكي 

ة،عمان.الدافعية النظرية والتطبيق(.1228غباري،ثائر.) .دإرإلمسي 
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ي اثارة الدافعية للت(.1212غنية،جامعوآخرون.)
ز
اتيجيات التدريس ف علم لدى تالميذ المرحلة االبتدائية. دور اسي 

بية،كليةإلعلومإلنسانيةوإالجتماعية. علومإلي  ي
درإسةلنيلشهادةإلليسانسف 

،عبدإلمجيد.) ي
بوي(.1225نشوإب  .دإرإلفرقان،عمان،إلردن.علم النفس الي 

،عبدإلحميد.) ي
بوي. (.1222نشوإب  وت.مؤسسةإلرسالةللطباعةعلم النفس الي  وإلتوزك    ع،بي  وإلنرسى

) أسامة. 1227أحمد، ي عرص التعليم اإل(.
ز
ي ف ي دور المعلم العرتر

وتز جاع:.لكي  إالسي  تارك    خ وإلتنمية. إلثقافة مجلة

21/4/1211http://mcd.arkanorg.com..

.w.Mawdoo3.comhttps://ww  

. 1212بدر،سوزإن.) مجلةدنياإلوطن.Pulpit.alwatan voice.com. articles(. المعلم الرقمي

جاع http://www.new_education.com معلم رقمي لبيئة تعليمية رقمية. (.1212إلدوشي،نه.) تمإالسي 

.5/5/1211يومإلخميس

مجلةأقالممفهوم الوسائط المتعددة. (.1212غنام،دعاء.)

https://www.edutrapdia.com  جاعإلربعاء .4/5/1211تارك    خإالسي 
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