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 ملخص البحث 
من   بالنظر للتطور التكنولوجي الحاصل في جميع المجاالت، اصبحت تقنيات التعليم الحديثة جزءا  

النظام التعليمي، ومع التغير السريع الذي يطرأ على جميع نواحي الحياة، تحتم على المؤسسات  
  تهاهمي أهدافها وفق المنظومة التعليمية، وترجع أ االمكانيات التقنية الحديثة لتحقيق  تستخدم ن أالتعليمية 

نتاج المواد التعليمية،  إتها  الى كونها تسهل العملية التعليمية، وعرض المادة الدراسية ويمكن بواسط
لى  إبشكل اكبر مع المادة الدراسية، يهدف البحث الحالي  علمالطالب على الت  هيئةنه من شأنها تأكما 

ذ يحتوي الفصل  إثر تصميم وحدة متعددة الوسائط التعليمية في تعليم الخط العربي، أاالطالع على 
حدود البحث وتحديد المصطلحات، وتناول   ، وهدفه كما يتضمنته األول على مشكلة البحث واهمي 

البحث في الفصل الثاني الخلفية النظرية للوسائط المتعددة، كما تناول البحث في الفصل الثالث منهجية  
ه وبرنامج الوحدة التعليمية متعددة الوسائط  تمجتمع البحث وعين  باإلضافة الىالبحث واجراءاته، 

وتضمن الفصل الرابع النتائج وتفسيرها   ، تطبيق البرنامج )خط الرقعة(، ومن ثم تدريسلالمستخدم 
  متعلمينوحدة متعددة الوسائط التعليمية ساهمت في تطوير امكانيات التوظف ن أ -ومن اهمها:

ن هناك تحسن  أ -همها:أ االستنتاجات التي من   توتضمن ، بتعلم الخط العربي ، والمعرفية  ، المهارية
كتابة وممارسة الخط العربي، وتضمن الفصل ايضا  التوصيات   ملحوظ في مهارة االداء للطلبة في 
عتماد وحدة متعددة الوسائط التعليمية لتدريس مادة الخط  إ  -همها:أ التي توصل اليها الباحث ومن 

العربي في الكليات والمعاهد ذات الصلة، واقترح الباحث من جملة مقترحاته اجراء دراسات اخرى  
 طريقة لتدريس وتعليم فنون اخرى. تتخذ من الوسائط المتعددة  

 

Abstract 
In view of the technological development taking place in all fields, modern 

education technologies have become part of the educational system, and with 

the rapid change that occurs in all aspects of life, educational institutions are 

required to employ modern technical capabilities to achieve their goals 

according to the educational system, and the importance of multimedia is due 

to being facilitating the process Educational pedagogy, the presentation of the 

course material and through which the educational materials can be 

produced, and it also motivates students to interact more with the course 

material, the current research aims to see the impact of the design of a 

multimedia educational unit The Arabic calligraphy is limited, as the first 

chapter contains the problem of research and its importance, and its goal also 

includes the limits of research and the definition of terms, and the research 

dealt with in the second chapter the theoretical background of multimedia, as 

the research in the third chapter dealt with the research methodology and 

procedures, as well as the research community and its sample and the multiple 

educational unit program The media used in the teaching of Arabic 

calligraphy (the patch line), and then the application of the program. The 

fourth chapter included the presentation and interpretation of results, the most 

important of which are: - The use of a multimedia educational unit contributed 

to developing students ’skills and knowledge in learning Arabic calligraphy 

and includes the conclusions that The most important: - There is a noticeable 

improvement in the performance skill of students in writing and practicing 

Arabic calligraphy. The chapter also included the recommendations reached 

by the researcher, the most important of which are: - Adoption of a 

multimedia educational unit to teach Arabic calligraphy in the relevant 

colleges and institutes, and the researcher suggested from among his 

proposals to make Other studies using multimedia are a way of teaching and 

teaching other arts. 
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 - مشكلة البحث:
هم الركائز االساسية التي تؤثر في تقدم االنسان، اذ يؤثر التعلم  أيعتبر التعلم من  

يقاس مدى تقدم الشعوب بوسائل    حيث جديدة، بصيغ متقدمة وجديدة،  جيل  نشأة  ل  ابا  ايج
و طرقها،  ووسائلها  التدريس  التعليمية  العملية  في  المعتمدة  حداثتها    ، والنظريات  ومدى 

فأن الطريقة المتبعة في التدريس هي الطريقة االعتيادية التي    ،وشمولها، وبناء على ذلك
التكنولوجي الحاصل    والتقدم ما ال يتناسب  بم فقط،  ارتكزت بأغلب االحيان على جهود المعل

منصبا على الطالب ايضا ، وهنا اراد الباحث    هتمامال بد ان يكون اال   حيث في التعليم،  
ايجاد الحلول المناسبة، من خالل اجراء دراسة استطالعية لعينة من طلبة الصف األول  

، فوجه سؤاال  حول اهتمام تقنياتهم  (يةكلية التربية األساس ))قسم التربية والمهن الفنية( في  
المستخدمة في الخط العربي    انةالنتيجة ضعف التق  وجد في اخراج وأنجاز اللوحة الخطية، ف

الجانب   في  ضعف  وكذلك  العربي  الخط  وانواع  أسماء  في  الطلبة  خبرات  قلة  وكذلك 
 المهاري في كتابة الخط العربي بكافة انواعه. 

شكلت صعوبة    ، تدريس الخط العربيطرق  ت تواجه  وجد الباحث أن هناك مشكال 
تحقيق   المرجوةفي  كمعلمين    األهداف  الكلية  مخرجات  يشكلون  كونهم  الطلبة،  لتطوير 

مشكلة   الباحث  ومدرسين وفنانين لتدريس وممارسة الخط العربي مستقبال ، وبهذا فقد حدد 
 - سؤال اآلتي:العلى  يجاد جواب با   ةالحالي دراسةال

 
 ؟ تصميم وحدة متعددة الوسائط التعليمية في تدريس مادة الخط العربي(أثر ما )

 - أهمية البحث:
المعرفية والمهارية للطلبة، من خالل التركيز على الوسائط    باإلمكانيات   االرتقاء  -1

، التي تعد ممارسة جديدة في تدريس المادة،  (مادة الخط العربي)المتعددة بتدريس  
تطوير بما يتناسب والتقدم التكنولوجي الحاصل في  وهنا تبرز الحاجة الى هذا ال

 مجال التعليم. 
فكر  يعد أثر تعدد الوسائط التعليمية، عامال  فعاال  ومؤثرا  في ترسيخ المنهج في   -2

 وتطوير قدراته المهارية والمعرفية.   متعلمال
  النها تعد وسيلة للتدريس    ،التي اتخذت من تعدد الوسائط  بحوث هناك العديد من ال -3

الخط  )الوسائل الحديثة، ولكن لم تتناول أي منها أثر تعدد الوسائط على تعليم من 
 إال القليل.  (العربي

ة وعرض المادة المطلوبة، ويمكن  عليميوترجع اهميتها الى كونها تسهل العملية الت -4
استخدامها في انتاج المواد تعليمية بشكال مغايرة لعرض المادة التعليمية، وتحفيز  

ع انجاز  المتعلمين  تسهل  انها  على  عالوة  الدراسية  المادة  مع  اكبر  تفاعل  لى 
الحديثة   بالتقانات  محاكاة  باستخدام طرق  وذلك  يدويا،  عملها  يصعب  مشاريع  
وبالتالي فبرامج الوسائط المتعددة التي يقدم من خالل تقنيات واجهزة حديثة  تشمل  

وتطوير   الطالب  تحفيز  في  تسهم  ان  يمكن  متنوعة،  وزيادة  مؤثرات  مهاراته 
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بيئة    في  وتعلمه  التعلم،  نحو  دافعيته  وتحسين  اتجاهاته  في  والتأثير  تحصيله 

 (. 21،ص 2016افتراضية اقرب ما تكون الى الحقيقة. )العربي،
 

 - هدف البحث: 
تهدف الدراسة الحالية الى التعرف على أثر تعدد الوسائط كطريقة لتعليم الخط  

 - باحث الفرضيتين اآلتيتين:العربي، ولتحقيق هذا الهدف وضع ال 
%( بين متوسط تحصيل  5ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -1

المتعلمين في المجموعة التجريبية التي درست مادة الخط العربي باستخدام  
)تعدد الوسائط(، وبين المتعلمين ضمن المجموعة الضابطة التي تم تدريسها  

 في االختبار المعرفي القبلي والبعدي.  المادة الدراسية بالشكل االعتيادي
%( بين متوسطات درجات  5ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -2

المتعلمين في المجموعة التجريبية التي درست مادة الخط العربي باستخدام  
)تعدد الوسائط(، وبين المتعلمين ضمن المجموعة الضابطة التي تم تدريسها  

بال الدراسية  االعتياديالمادة  أو  التقليدي  القبلي    شكل  المهاري  االختبار  في 
 . والبعدي 

 
 - حدود البحث:

المكاني: • األساسية    -الحد  التربية  كلية  في  الفنية  والمهن  األسرية  التربية  قسم 
 الجامعة المستنصرية. 

 الصباحية.  ات طالب وطالبات الصف األول الدراس -الحد البشري: •

 مادة الخط العربي.  - الحد الموضوعي: •

 . 2018-2017الكورس األول  - الحد الزماني: •
 : تحديد المصطلحات

عرفه حمدان على انه )مجموع العوامل الذاتية الفردية والبيئية الخارجية    - أثر:-1
 التعلم وتحصيل الفرد لهذا التعلم(.   لية التي تؤثر في عم

 (. 5،ص 1996)حمدان،                                                  
االجراءات    - التصميم:-2 تتناول  منطقية  )عملية  بأنه  ونايف،  قطامي  عرفاه 

 الالزمة لتنظيم التعليم وتطويره وتنفيذه وتقويمه بما يتفق والخصائص االدراكية(.    
 (. 38،ص 1998)قطامي ونايف،                  

تخطيط وابتكار لمنهج منظم    -:   نهبأويعرف الباحث التعريف االجرائي للتصميم  
اسس   على  سليمعلمي منطقي  مبسطه  ةة  اجزاء  الى  الدراسية  المادة  تقسيم  على  تعمل   ،

يتفق   بما  المتعلمين،  المقصود لألفراد  المنهج  لتعليم  تتناول االجراءات الالزمة  تدريجية 
 الدراكية للمتعلمين. والبنية المعرفية، والخصائص ا
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ظاهرة شاملة من ظوهر البيئة لها اهمية    -:عرفها )مورسن(على انها    -الوحدة:-3
في   تكليف  الى  تعلمها  يؤدي  والسلوك  والفنون  المنظمة  العلوم  مجال  في  داللة  او 

 (. 25،ص 1983الشخصية.)التميمي،
لها، ليقدمها  )وحدة تعليمية يعدها الباحث ويخطط    -على أنها:  وعرفها )ابو عيشة( 

للطالب في صورة اهداف ومحتوى وسلسلة منه االنشطة التعليمية والمهارية، تنفذ بأشراف 
 المعلم وتنصب هذه الدراسة على تنمية مهارات رسم الخط العربي(. 

 (. 9،ص 2017)ابوعيشة،                                        
ستخدام مجموعة من الوسائط في  )ا - أنها:بعرفها )شنين(  - الوسائط المتعددة:-4

بصورة متناسقة ومتكاملة بحيث  فديو  العملية التعليمية مثل الصوت والصورة او مقطع  
 (. 278،ص 2014تحسين عملية التعلم(.        )شنين،  عمل علىت

 و يتفق الباحث مع )شنين( في تعريفه للوسائط المتعددة 
 
 

 / االطار النظري  الفصل الثاني
المتعددة:ا بيئة    -لوسائط  إلنتاج  والوسائط  الحاسوب  بين  دمج  عن  عبارة  هي 

والصورة،   المكتوب،  النص  على  تحتوي  التفاعلية،  البيئة  وهذه  وتفاعلية  تشعبية 
خالل   من  تشعبي  بشكل  بينها  فيما  ترتبط  والتي  والفيديو،  والصوت،  والرسومات، 

 الرسومات. 
 (. 208، 2004)عيادات،                                               

ال المادة  تعالج  تعد كبرامج حاسوبية  أنها  الخاصة بمحتوى االعالن    دراسيةكما 
بالنص، والصوت والحركة والصورة، والموسيقى    دراسيةالمادة ال  كون التلفزيوني، بحيث ت

 . ة التعلم ضمن توليفة، واندماج دقيق بين هذه العناصر بهدف تحسين عملي
 (. 8- 7،ص 2016)عودة،  

التكامل   ويعني  والتفاعل  التكامل  هما  بمبدأين  المتعددة  الوسائط  مفهوم  ويرتبط 
فكرة عند العرض، اما التفاعل فيشير الى الفعل ورد الفعل  الوسائل لخدمة    المزج بين عدة

لعرض  يرةدريس بأشكال مغا الت يسير عملية تمثل في تتها ت ن اهميإ بين المرسل والمتلقي، 
 الجماعي.  نجازاال  شجيع ، وتدراسيةالمادة ال

 (11، ص 2016)عودة،                                        
التعل  المتعددة والمستخدمة وفي  الحواس،    يم للوسائط  فوائد عديدة، فهي تخاطب 

  ث حياكثر من حاسة لدى االنسان، مما يجعلها تتميز بسهولة تفاعلها معه،   ؤثر فيه ت حيث 
فائدة   اكثر تركيزا واعم  التعلم  يجعل  والسمع، مما  البصر  تهم بشكل كبير على حاستي 

بصريا  وتؤثر   يتعلم  االنسان  ان  اذ  بصريا،  التفكير  تحفيز  على على  وتساعد  ايصال    ، 
 المعلومات الى جميع المستويات بطريقة اكثر كفاءة. 

 (. 65،ص 2015ارة،  م)س 



 

 عشرون العدد  | 436

 في تدريس مادة الخط العربي  أثر تصميم وحدة متعددة الوسائط التعليمية 

 
مجموعة من وسائل االتصال، مندمجة ومتكاملة، الغرض  ويقصد بها ايضا اعتماد   

مجموعة عناصر موضوعية منسقة من وسائل  وهي    ،منها ايجاد التفاعل بعملية التدريس
 (. 24،ص 1987االتصال مختلفة.)مجدي،

 
 عوامل تطور الوسائل المتعددة. 

تقنية  استغالل ابحاث الذكاء االصطناعي واالبتكارات التي تحققت في مجال   -1
 حركة اآلالت المبرمجة في الكومبيوتر والتعرف على الحروف ورسمها. 

التغيير في نمط التعامل مع المعدات، وتجعل آلة واحدة تتولى القيام بمهام   -2
 متعددة خاصة اذا امتازت بسهولة التعامل معها. 

داء  االجودة  لالمعدات بالكومبيوتر    بحيث يتم ايصالاستعمال النظم الرقمية   -3
 عمل وسرعة االنجاز. ال ودقة

اداء   -4 بفاعلية في  العمليات  الحجم وتسريع  الكومبيوتر نحو تصغير  برمجة 
 (. 25، ص 2008وظائفها وقدرات اكبر في امكانياتها.        )حسين،

 
 منهجية البحث واجراءاته /   الفصل الثالث

التجريبي: ل  - التصميم  انسيابي  مخطط  هو  التعليمي  التصميم  تعليمي  مان  ساق 
بهدف هداف المنهج المقرر الى اهداف سلوكية وادائية تعليمية  يكّون تفسيرا  أل  ،ملاكمت

من خالل برنامج شامل الستراتيحيات التعلم والتعليم، وتقنياته    لتعلم اكثر فاعلية   التوصل 
حداث إل   (الخط العربي)  درسوذلك بتحليل الحاجات الى انشطة تعليمية علمية وعملية في  

 (. 15، ص 1995هارة المتعلم واالرتقاء به. )خيري،التغييرات في م
بأخت  متكافئتين  مجموعتين  ذو  تعليميا  تصحيحا  البحث  هذا  قبلي  بويعتمد  ارين 

 ( 1وبعدي، وحسب الجدول)
 

 ( يوضح التصميم التجريبي المعتمد 1جدول )

 المجموع 
اختبار قبلي  

 معرفي+مهاري 
تغير  م

 مستقبل 
اختبار بعدي  
 معرفي+مهاري 

 المتغير التابع 

  • تجريبية 
متعددة 
 الوسائط 

تحليل نتائج    •
االختبارين  
  • _ _   • ضابطة  مهاري+معرفي 

 
وهم طلبة قسم التربية االسرية والمهن الفنية، المرحلة اولى،    -مجتمع البحث: 

- 2017الدراسات الصباحية/كلية التربية االساسية/ الجامعة المستنصرية للسنة الدراسة  
 (. 2، وحسب الجدول )2018
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 ( مجتمع البحث2جدول )

 المجموعة 
 مجموع الطلبة 

 المجموع 
 طالب طالبات 

 53 17 36 القاعة االولى 

 56 18 38 القاعة الثانية 

 109 35 74 المجموع 

 
 

ان عينة البحث هي جزء من المجتمع الذي تجري عليه الدراسة  -عينة البحث:
 ( 217،ص 1988دة، )عو وتنتخب على وفق قواعد علمية لتمثيل تمثيال صحيحا . 

عددهم  ، الدراسات الصباحية بلغ  ىاألوللمرحلة  ا  الب تم اختيار عينة البحث من ط 
(  9وطالب )  (14يشكلون قاعتين، شملت القاعة األولى على طالبات )  ة طالبا  وطالب  (46)

( ومجموع  30( وبلغ مجموع الطالبات ) 7)   ( وطالب 16طالبات )  ة وشملت القاعة الثاني
( طالب وطالبة  23( طالبا  وطالبة وبواقع )46( وبلغ العدد االجمالي للعينة )16)  الطالب 

 (. 3سب الجدول )في كل قاعة، وح
 
 

 ( يبين حجم العينة وتفاصيلها 3جدول )

طلبة المرحلة  
االولى عينة  

 البحث

 المجموع 
 اعداد الطلبة

 المجموع 
 الذكور االناث

المجموعة  
 التجريبية 

14 9 23 

المجموعة  
 الضابطة 

16 7 23 

 46 16 30 المجموع 

 
   :برنامج الوحدة التعليمية متعددة الوسائط

على  ، واالطالع  (الخط العربي)المناهج المعتمدة في تدريس  على  بعد االطالع  
التي   والمراجع  الخبراء  إ المصادر  استشارة  الى  باالضافة  التعليمية،  بالبرامج  هتمت 

لباحث في تدريب وتدريس الخط  اعن خبرة    فضال    (،الخط العربي )المتخصصين بتدريس  
 - الباحث الخطوات اآلتية: تبعقد ا العربي الى جانب فنون تشكيلية اخرى ف

هداف التعليمية للوحدة التعليمية متعددة الوسائط، اذ حدد الباحث  تحديد األ  -اوالً:
لوحدة   من  تعليمي  هدف  لكل  السلوكية  االهداف  مع  التعليمية،  االهداف  من  مجموعة 

 التعليمية. 
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بشكل    -ثانيا:  وترتيبها  تنظيمها  مرعاه  مع  لدروس  التعليمي  المحتوى  اختبار 

باالضافة الى  متسلسل من البسيط الى المعقد، وفي ضوء االهداف المحددة لكل درس،  
مستقبال،  للفنون الجميلة  مخرجات الكلية بصفة مدرسين  يشكلون  حاجات الطلبة، والذين  

 - ية: وقد احتوى البرنامج المواضيع الدراسية اآلت 

 نشوء الخط العربي وتطوره وتاريخه.  •

 اهمية ومفهوم خط الرقعة.  •

 خواص ومميزات خط الرقعة.  •

 تدريس الحروف الرئيسية )االساسية( لخط الرقعة.  •

 اشتقاق الحروف االخرى من الحروف االساسية.  •

 . فيهاجزاء بإتقسم الحروف الى مجموعات وحسب التشابه   •

 مراعاة عالقتها بالسطر. كتابة المقاطع والكلمات مع   •

المسافات  • ضبط  اتقان  مع  والجمل  الكلمات  وعالقتها    فيما  كتابة  الكلمات  بين 
 بالسطر. 

تضمنت   والتي  التدريسية  للخطة  تعليمية  اهداف  ثمانية  بتحديد  الباحث  وقام 
مجموعة من االهداف السلوكية لكل هدف تعليمي على وفق تصنيف بلوم وحسب الجدول  

(4 .) 
 بين توزيع االهداف السلوكية وفق تصنيف بلوم ( ي4جدول )

الوحدة 
 التعليمية 

 االهداف السلوكية 
 المجموع 

 التقويم التركيب  التحليل التطبيق  االستيعاب  المعرفة 

 7 1 - - 1 2 3 االولى 

 6 1 - - 3 1 1 الثانية 

 6 1 - - 3 1 1 الثالثة 

 7 1 1 2 3 - - الرابعة

 6 1 3 2 - - - الخامسة

 6 1 3 2 - - - السادسة

 6 1 3 2 - - - السابعة 

 6 1 3 2 - - - الثامنة 

 
 :النشاطات التعليمية للوحدة -ثالثاً:

اعتمد الباحث جملة من النشاطات التعليمية التي من شأنها تزويد الطلبة المتعلمين  
وتعليمة لألخرين  بالقدرة على اكتساب مهارة الممارسة لخط الرقعة، واتقانه بقصد تعلمه  

   - :يمستقبال، وشملت هذه االنشطة العناصر اآلت 
البرنامج:-1 ثمانية    -محتويات  الى  البرامج  التي تضمنها  الدراسية  المادة  تنظيم 

دروس مكتنزة بالمعلومات والمهارات، ومتسلسلة من البسيط الى المعقد من شأنها تعليم  
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في   للمتعلمين  الرقعة(  العربي )خط  مهارة  الخط  تعلم  لغرض  تصميمها  تم  قياسية  فترة 
الكتابة بخط الرقعة، ولكل درس مهارات جانبية او فرعية مع الشرح والتوضيح والعرض 

 لكل فقرة ومهارة. 
 
 - المواد والوسائل التعليمية واالجهزة الالزمة للدراسة وشملت:-2

 السبورة والتباشير.  •

والورق الصقيل باإلضافة الى  اقالم الخط )المصنوعة من القصب( مع االحبار   •
 القرطاسية الالزم. 

 جهاز تكبير الرقائق الشفافة )اوفرهيد(.  •

 جهاز عرض الصور وافالم الفيديو )داتاشو(.  •

وهي عبارة عن صور ولوحات للخط العربي مختارة    - مصورات الخط العربي: •
من افضل كتب لخط العربي وافضل واشهر الخطاطين، مع الشرح والتوضيح،  

تعليم  باإلض كراسات  بأفضل  االستعانة  الى  العربي)افة  )كراسة    -مثل:  (الخط 
الخطاط يوسف ذنون التعليمية، وكراسة الخطاط هاشم محمد البغدادي وآخرون..(  

مرجع بمثابة  البيتي،    ا  لتكون  الواجب  تأدية  واثناء  الحاجة  عند  الطلبة  اليه  يلجأ 
لبة المرحلة االولى في القسم،  المقررة لط  ( الخط العربي)باإلضافة الى محاضرات  

ها المتعلمين خالل الدروس  عليوذلك للمساعدة على تطبيق المهارات التي تدرب  
 العملية للمادة الدراسية. 

 
 - استمارة االختبار:

االختبار    الباحث   اعد  على استمارة  االطالع  الوحدة    لغرض  اجراءات  صحة 
التك في  المهارة  اكتساب  على  وقابليتها  اعداد التعليمية،  تم  وقدم   الرقعة،  خط  من  من 

 -االستمارة بناء على ما يأتي: 
براء من اساتذة الخط العربي المتخصصين في طرائق تدريسالخط  خاستشارة ال -أ

 العربي. 
 الخبرة الشخصية للباحث كونه متخصص بتدريس الخط العربي.  -ب
واالدبيات المتخصصة في مجال تدريس الخط    كراسات تعليم الخط   االطالع على -ت

 العربي. 
 

المقياس على قياس ما اعد من اجله او    درةيعتبر الصدق هو ق  -صدق االستمارة: 
 (. 37، ص 1988الصفة المراد قياسها. )عودة، 

عرضت فقرات االختبار وفروعه، بصيغتها االولية على الخبراء المتخصصين  
االخذ برأي الخبراء، تم تعديلها وحذف بعض الفقرات،   للتأكد من صالحية االختبار، وبعد 

  شكله النهائي واصبح االختبار جاهزا ب  ع ( فرو5سؤال )  ل ( اسئلة ولك8وتم االعتماد على )
 فقرة.  (40) ا  متضمن 
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اكثر من مرة    ه وهو ان يعطي االختبار نفس النتائج، اذا ما تم استخدام  -الثبات: 

 (. 277، ص 1973في ظروف متشابهة، او نتائج قريبة منها. )جابر، 
  ، البيانات  جمع  وعند  االستطالعية،  العينة  من  اخذت  ببيانات  االستعانة  تم 

%(ويعد هذا مؤشرا مقبوال ،  82باالستعانة بالوسائل االحصائية المستخدمة للثبات بلغ ) 
 (. 5هدف الذي اعد من اجله وحسب الجدول )اعتماد االختبار ليقيس ال هيمكن بموجب
 

 ( يبين فيه معامل الثبات الستمارة تقويم االداء5جدول )

العمل  
 الفني 

 المصحح االول  الباحث مع 
 المصحح الثاني 

 المجموع 
 المصحح الثاني  المصحح االول 

النموذج  
 االول 

84% 82% 82% 83% 

النموذج  
 الثاني 

82% 82% 83% 82% 

النموذج  
 الثالث 

80% 80% 81% 81% 

 %82 المعدل 

 
 % وهي نسبة مقبولة . 82وهذا يعني ان نسبة االتفاق بين المصححين هي 

االستطالعية: المادة    - التجربة  محتوى  من  الطلبة  مستوى  على  الوقوف  بهدف 
تجربة  الدراسية   الباحث  وبصورة  أاجرى  تم  حيث  الطالب،  بعض  على  لفحصها  ولية 

تعرف  ( طالبا  وطالبة )تم استبعاد هم فيما بعد من التجربة( وذلك لل12عشوائية اختيار )
لية الوحدات التعليمية المتعددة الوسائط في تحقيق االهداف المرجوة منها، وقد تم  قابعلى  

 . ( 6اختيار وحدتين تعليميتين لعملية الفحص كما في الجدول )
 

 تم اجراءه على عينة من الطلبة  ( الفحص االولي لدرس تعليمي6جدول )

 موقع الفحص  اليوم والتاريخ 
الوحدة 
 التعليمية 

 الوقت المحصص 

االربعاء  
25/10/2017 

قسم التربية الفنية والمهن  
الفنية كلية التربية  

 االساسية 

الوحدة  
 االولى 

 1ع 1ن

  
الوحدة  
 الرابعة

1 1 

   2 2 

 ساعات  4 
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 واختباراته اجراء تطبيق البرنامج 
االربعاء   يوم  من  للمدة  المتعلمين  الطالب  مع  البرنامج  بتطبيق  الباحث  قام 

االربعاء    2017/ 8/11 يوم  متعددة   3/1/2018ولغاية  التعليمية  الخطة  باعتماد  وذلك 
الوسائط مع المجموعة التجريبية عينة البحث وفي ذات الوقت جرى التدريس للمجموعة  

 (. 7ة او االعتيادية، وكما في الجدول )الضابطة بالطريقة التقليدي
 ( يبين تطبيق التجربة على عينة البحث 7جدول )

اليوم  
 والتاريخ 

المجموع 
 ة 

 فترة التطبيق الوحدة التعليمية 

االربعاء  
8/11 

 اختبار قبلي مهاري ومعرفي  ت
1 1 

االربعاء  
8/11 

 اختبار قبلي مهاري ومعرفي  ض 
1 1 

االربعاء  
15/11 

 الخط العربي وتطوره وتاريخه نشوء  ت
1 1 

االربعاء  
15/11 

 نشوء الخط العربي وتطوره وتاريخه  ض 
1 1 

االربعاء  
22/11 

 اهمية خط الرقعة، ومفهومه  ت
1 1 

االربعاء  
22/11 

 اهمية خط الرقعة، ومفهومه  ض 
1 1 

االربعاء  
29/11 

 خواص ومميزات خط الرقعة  ت
1 1 

االربعاء  
29/11 

 ومميزات خط الرقعة خواص   ض 
1 1 

االربعاء  
6/11 

 ت
 تدريس الحروف الرئيسية)االساسية(

 لخط الرقعة 
1 1 

االربعاء  
6/11 

 ض 
 )االساسية( تدريس الحروف الرئيسية
 لخط الرقعة. 

1 1 

االربعاء  
13/11 

 اشتقاق الحروف االخرى من الحروف االساسية  ت
1 1 

االربعاء  
13/11 

 االخرى من الحروف االساسية اشتقاق الحروف  ض 
1 1 

االربعاء  
20/11 

 تقسيم الحروف الى مجموعات وحسب التشابه في اجزاء منها  ت
1 1 

االربعاء  
20/11 

 تقسيم الحروف الى مجموعات وحسب التشابه في اجزاء منها  ض 
1 1 

االربعاء  
27/11 

 االتقان كتابة القاطع والكلمات مع مراعاة عالقتها بالسطر مع  ت
1 1 

االربعاء  
27/11 

 كتابة القاطع والكلمات مع مراعاة عالقتها بالسطر مع االتقان  ض 
1 1 

االربعاء  
30/11 

 كتابة الكلمات والجمل مع ضبط المسافات بين الكلمات وعالقتها بالسطر  ت
1 1 

االربعاء  
30/11 

 وعالقتها بالسطر كتابة الكلمات والجمل مع ضبط المسافات بين الكلمات   ض 
1 1 

 المجموع الكلي لساعات التطبيق
1

8 
1

8 
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 : الوسائل االحصائية المستخدمة
االختبارين   -1 الصعوبة، لغرض االطالع على درجة الصعوبة في  معادلة معامل 

 (. 183، ص 2004المهاري والمعرفي )غنيم،  
وإليجاد نسبة االتفاق بين  معادلة هولستي، للتأكد من ثبات استمارة تقويم االداء   -2

 المصححين. 
التجزئة   -3 التحصيلي بطريقة  االختبار  نتائج  معادلة كودور ريتشاردسون، إليجاد 

 النصفية. 
بين   -4 التمييز  درجة  التمييز، إليجاد  معامل  التحصيلية  فمعادلة  االختبارات  قرات 

 المعرفية. 
،  31،ص 2012  لعينتين مستقلتين. )مجيد، عبد الحسين،   Ttestالتائي    االختبار  -5

32 .) 
 
 

 الفصل الرابع 
   عرض النتائج وتفسيرها 

التجريبية   للمجموعتين  قبلي  اختبار  اجراء  سبقها  والتي  التجربة،  تطبيق  بعد 
والضابطة، تم اجراء اختبار تحصيلي بعدي للمجموعتين، وبعد معالجة درجات التحصيل  

 - لالختبارين القبلي والبعدي المعرفي احصائيا  تبين ما يأتي:
وجود فرق فيما بين متوسط تحصيل الطلبة في المجموعة التجريبية والتي بلغت  

بلغت )38.650) المجموعة الضابطة والتي  الطلبة في  (  32.350( ومتوسط تحصيل 
التائي   االختبار  الباحث  استخدم  الفرق  دالة  اختبار  مستقلين    Ttestولغرض  لعينين 

( المحسوبة  التائية  القيمة  فظهرت  االفراد  بعدد  داللة  6.330متكافئتين  مستوى  عند   )
البالغة )0.05) الجدولية  القيمة  اكبر من  تفوق طالب   (2.021( وهي  يدل على  وهذا 

المجموعة التجريبية والذين تم تدريسهم باستخدام وحدة متعددة الوسائط التعليمية، على  
جموعة الضابطة والذين تم تدريسهم بالطريقة التقليدية، وبهذا ترفض الفرضية  طالب الم

 (. 8االولى، كما في الجدول )
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( والمحسوبة  8جدول  التائية  والقيمة  المعياري  واالنحراف  الحسابي  الوسط   )
المعرفي   االختبار  في  والضابطة  التجريبية  المجموعتين  تحصيل  لدرجات  والجدولية 

 البعدي 

 المجموعة 
العدد 
 الطالب 

 االنحراف  المتوسط 
درجة  
 الحرية 

مستوى   القيمة التائية 
 الجدولية المحسوبة  الداللة

 ( 0.05) 2.021 6.330 38 4.196 38.650 23 ت 

 دالة    3.640 32.350 23 ض 

 
ي للمجموعتين، تبين وجود فرق بين متوسط  روبالنظر الى درجات االختبار المها

متوسط تحصيل الطلبة  و(  73و  250تحصيل الطلبة في المجموعة التجريبية والتي بلغت )
( ولغرض اختبار دالة الفرق استخدام  61و    650والتي بلغت )الضابطة  في المجموعة  

، فظهرت القيمة  لعينين مستقلتين ومتكافئتين بعدد االفراد   Ttestالباحث االختبار التائي  
( المحسوبة  الجدولية  0.05( عند مستوى داللة )7.150التائية  القيمة  اكبر من  ( وهي 

( وهذا يدل على تفوق طالب المجموعة التجريبية، والذين تم تدريسهم  2.021البالغة )
تم   الذين  الضابطة  المجموعة  طالب  على  التعليمية،  الوسائط  متعددة  وحدة  باستخدام 

 (. 9يقة االعتيادية كما في الجدول )تدريسهم بالطر
( المحسوبة  9جدول  التائية  والقيمة  المعياري  واالنحراف  الحسابي  الوسط   )

 والجدولية لدرجات تحصيل المجموعتين التجريبية والضابطة لالختبار المهاري البعدي.

 المجموعة 
عدد 
 الطالب 

المتوسط  
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري

درجة  
 الحرية 

مستوى   القيمة التائية 
 الجدولي المحسوبة  الداللة

 ( 0.05) 2.021 7.150 38 4.196 73.250 23 ت 

 دالة    3.640 61.650 23 ض 

 
على اثر استخدام الوسائط المتعددة    طالع استهدف هذا البحث اال  : تفسير النتائج

على المعرفي والمهاري في مجال الخط العربي، وبناء على نتائج البحث يفسر الباحث  
 - النتائج كألتي:

دلت الدراسة على وجود فرق في تحصيل الطلبة لصالح العينة التجريبية اذ يعود   -1
ة على عرض المادة  ية، قادرنذلك الى ما تتميز به الوسائط المتعدد من امكانيات ف 

 رات االلوان والصوت. ثفي اشكال مختلفة مع مؤ
اتاحت الوسائط المتعددة للطلبة امكانية التدقيق في طريقة رسم الحروف مع ازدياد   -2

بالدر للتعلم واالهتمام  المادة  سالحماس  اتجاه محتوى  تفاعل وميل  ، فضال عن 
 التعليمية. 

التإ -3 عملية  في  المتعددة  الوسائط  استخدام  تطوير  ن  في  ساهمت    قابلية دريس 
 المعرفية والمهارية.  المتعلمين 
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لى التغيير الحاصل في زاوية القلم  إمن شأن الوسائط المتعددة اثارة انتباه الطلبة   -4 

هناك حروف تبدأ كتابتها بزاوية    أن  حيث مع السطر اثناء كتابة الحرف الوحدة،  
 معينة وتنتهي بزاوية اخرى. 

االطالع على المادة الدراسية )مسجلة( واسترجاع المعلومات في  بإمكان الطلبة   -5
 اي وقت يشاء وحفظها من النسيان. 

اكثر  ق تعلم  ياعتماد الوسائط المتعددة تؤدي الى وضوح الغايات التعليمية، وتحق  -6
وتوضح العناصر االساسية للدرس، وتنمية القدرات نحو التفكير باتجاهات    فاعلية
 مهارية. 

 
 - مما تقدم استنتج الباحث مايأتي::  االستنتاجات

االداء للطلبة في كتابة وممارسة الخط    ة نستنتج ان هناك تحسن ملحوظ في مهار -1
 العربي )خط الرقعة(. 

وفعال في تنمية مهارة    تأثير جيد ان اعتماد وحدة متعددة الوسائط التعليمية لها   -2
عن طريق التعلم    هماد على نفسالعتالى االكتابة بالخط العربي، وتؤدي بالطالب  

 والتقويم الذاتي. 
ت -3 المتعلمين علىان  المهارات، سوف    دريس  الوسائط واتقان  وفق وحدة متعددة 

بفاعلية   الى طلبتهم مستقبال  التعلم  نقل  في  المتعلمين  كفاءة  ايجابيا على  ينعكس 
 عالية ومتقنة. 

وال -4 الضعف  نقاط  عن  الكشف  في  الوسائط  متعددة  الوحدة  وحدة  ل قوة  ساهمت 
الخط  )واكتشافهم لمكونات    متعلمين التعليمية، خاصة في كيفية تفعيل مدركات ال

 في اعمال فنية قابلة للعرض.  استخدامها ، و(العربي
 

الباحث    -التوصيات: يوصي  الباحث  اليها  توصل  التي  االستنتاجات  على  بناء 
 - باآلتي:
لخط العربي في كليات التربية  اعتماد وحدة متعددة الوسائط التعليمية بتدريس مادة ا -1

 لة، والكليات المفتوحة ودورات الخط العربي. ياالساسية ومعاهد الفنون الجم
تدريس  بتعليم والتي تقوم    المؤسسات التعليمية  االجهزة والوسائط الالزمة في  ر توفي -2

الخط العربي، مع تخصيص قاعة خاصة لتدريس الخط العربي وتجيهزها بكافة  
 ط والمستلزمات المطلوبة العتماد الطريقة. االجهزة والوسائ

وحدة    إعتماد تنظيم دورات لتعليم الخط العربي لمعلمي ومدرسي التربية الفنية، ب -3
 متعددة الوسائط التعليمية في تدريس الخط العربي. 

  
 : المقترحات

 الوسائط المتعددة طريقة للتدريس لفنون اخرى.   عتمد علىاجراء دراسات اخرى ت -1
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اجراء دراسات مقارنة لفاعلية الوسائط المتعددة مع نماذج وطرق تدريس اخرى   -2
 للكشف عن أفضلياتها في تدريس المواد اخرى. 

وحدة   -3 اعتماد  نحو  والمدرسين  المعلمين  اتجاهات  عن  للكشف  دراسات  اجراء 
 اسية علمية وانسانية اخرى. متعددة الوسائط في التعليم في مواد در
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