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أثر التدريس باستخدام الوسائط المتعددة على التحصيل الدراسي في مجال اإلعالن التلفزيوني 
  لدى طلبة كلية اإلعالم في جامعة النجاح الوطنية

  إعداد
  محمد عودةمحمد خليل 

  إشراف
  صالحةحسين سهيل . د

 أبو ديةداود حسام . د

  الملخص

استخدام الوسائط المتعددة في التحصيل الدراسي أثر التدريس ب إلى تعرفهدفت الدراسة 

 عـن لطلبة مساق تصميم اإلعالنات التلفزيونية في جامعة النجاح الوطنية، من خالل اإلجابـة  

  :سئلة الدراسة وهيأ

 التدريس باستخدام الوسائط المتعددة على تخطيط اإلعالن التلفزيوني؟ما أثر  .1

 ما أثر التدريس باستخدام الوسائط المتعددة على تصميم اإلعالن التلفزيوني؟ .2

 ما أثر التدريس باستخدام الوسائط المتعددة على تقويم نجاعة اإلعالن التلفزيوني؟ .3

في مساق اإلعالنات التلفزيونية فـي  وتكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة المسجلين 

في قسم اإلذاعة والتلفزيون في جامعـة النجـاح   ) 2016-2015(الفصل الدراسي الثاني للعام 

وقد اتبع الباحث المنهج التجريبي بتصميم شبه تجريبـي،  ، طالباً وطالبة) 61(وعددهم  الوطنية

 اتفي تصميم اإلعالن اًاختبار عد الباحثأو ،طالب وطالبة) 20( حجمهاعينة قصدية  كما اختار

حسـب ثبـات   و ،، وتم التحقق من صدق االختبار بعرضه على لجنة من المحكمـين ةالتلفزيوني

وإجـراء  جمع البيانـات   وبعد، )0.719(وبلغت قيمته  التطبيق إعادة التطبيق،طريقة االختبار ب

  :هرت نتائج الدراسة ما يليظد أ، فقالتحليل اإلحصائي المناسب



 ك 

ذات داللة إحصائية في متوسطات رتب درجات التحصـيل الكلـي لإلعـالن     فروق وجود. 1

، )الوسائط المتعددة(والتجريبية ) الطريقة االعتيادية(ألفراد المجموعتين الضابطة  التلفزيوني

  .ولصالح المجموعة التجريبية

لفزيـوني  ذات داللة إحصائية في متوسطات رتب درجات تخطيط اإلعـالن الت  فروق وجود. 2

الوسائط المتعـددة، ولصـالح   (والتجريبية ) الطريقة االعتيادية(ألفراد المجموعتين الضابطة 

  .المجموعة التجريبية

ذات داللة إحصائية في متوسطات رتب درجات تصميم اإلعـالن التلفزيـوني    فروق وجود. 3

المتعـددة، ولصـالح   الوسائط (والتجريبية ) الطريقة االعتيادية(ألفراد المجموعتين الضابطة 

  .المجموعة التجريبية

ذات داللة إحصائية في متوسطات رتب درجات تقويم اإلعالن التلفزيوني  فروق عدم وجود. 4

  ).الوسائط المتعددة(والتجريبية ) الطريقة االعتيادية(ألفراد المجموعتين الضابطة 

ببرامجها المختلفة بما فيها برنامج ضرورة توظيف الوسائط المتعددة وأوصت الدراسة 

Illustrator إجراء المزيـد مـن   ، وفي تدريس مساقات اإلعالن التلفزيوني ومساقات مماثلة له

الدراسات بأثرها في التحصيل الدراسي، وارتباطها بمتغيرات أخرى مثل االتجاهات نحو التعلم 

ئط المتعددة في تصميم مساقات ذات استخدام لغات برمجة الوساتعلم والعمل على ، وأو الدافعية

  .صفة تكنولوجية في كلية األعالم وكليات أخرى
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  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وخلفيتها

  الدراسة  مقدمة

في ظل التطورات التي يشهدها العالم اليوم، أصبحت تكنولوجيا التعليم جزءاً ال يتجـزأ  

والتغيير السريع الذي ، التحديات التي يواجهها العالم هذه األيامولعّل ، من النظام التعليمي الشامل

تحتم على الجامعات أن توظف إمكانات التكنولوجيا ومستجداتها  ،طرأ على جميع نواحي الحياة

ويعد الحاسوب وبرامجه التطبيقيـة ووسـائطه    ،من أجل تحقيق أهدافها وفق المنظومة التعليمية

فظهـور   ،التي أنتجتها التكنولوجيا الحديثة في القرن العشـرين  تحدثاتالتعليمية من أبرز المس

  .الحاسوب فرض كثيراً من المتغيرات في النواحي المعرفية والعملية

لعملية التعليمية، وأنتجـت  وقد اكتسبت التكنولوجيا أهمية متزايدة إذ ساهمت في تطوير ا

التقويم واتباع أساليب التصميم والتطبيق و ن خالل عمليةم ،يجابية في العملية التعليميةجوانب إ

لذا أصبح تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في حديثة، تسهم في تحقيق األهداف التعليمية الموضوعة، 

لـذلك علـى   ، فهو يدفع نحو مستقبل زاهر ،أمراً في غاية األهمية للعملية التعليمية مجال التعليم

 ،تنفض عن نفسـها غبـار الطريقـة التقليديـة     المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات أن

وترجـع   ،واستبدالها بالوسائل واألساليب الحديثة، والتي تعد برامج الوسائط المتعددة من أبرزها

كونها تسهل العملية التعليمية وعرض المـادة المطلوبـة، ويمكـن     إلىأهمية الوسائط المتعددة 

ختلفة لعرض المادة التعليمية، وتُحفز الطلبة علـى  استخدامها في إنتاج المواد التعليمية بنماذج م

التفاعل بشكل أكبر مع المادة التعليمية، عالوة على أنّها تيسر عمل المشاريع التي يصعب عملها 

  ).2016، العربي(يدوياً وذلك باستخدام طرق المحاكاة في الحاسوب 

بما تشتمل عليـه مـن   وبالتالي فبرامج الوسائط المتعددة التي تقدم من خالل الحاسوب 

وتطوير مهاراته وزيادة تحصيله والتأثير  المتعلميمكن أن تسهم في جذب انتباه  ،متنوعة مؤثرات

  .تكون إلى الحقيقة في بيئة افتراضية أقرب ما تعليمه، والتعلّم في اتجاهاته وتحسين دافعيته نحو
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غـزت   إذ خصوصاً وعلى الحاسوب وتعتمد الوسائط المتعددة على التكنولوجيا عموماً

لمعاصرة علـى االقتصـاد   التكنولوجيا مجاالت عديدة ومتنوعة، وأثرت التكنولوجيا في الحياة ا

الرئيس للوسائط المتعددة في  االعالنات بأنواعها، ولعّل التأثيرواالتصاالت واإلعالم والسياسة و

الدراسـي عنـد الطلبـة    هو العمل على تحسين التعليم و السعي لزيادة التحصيل  مجال التعليم

لذا فإنه من الضروري مواكبة التكنولوجيا  ،لمعظم المهارات وتحقيق األهداف التربوية هموإتقان

م، للحصـول علـى   من وسائط متعددة ودمج خصائصها في عمليتي التعليم و التعلّ تضمنهبما 

  ).2014، بصيوص(أفضل نتائج ممكنة 

لتكنولوجية التي ظهرت في مجال التعليم فـي  وتعد الوسائط المتعددة أحد المستحدثات ا

اآلونة األخيرة، إذ تضع المتعلم في مناخ تعليمي يتوفر فيه الوسائل التعليمية المتعددة في شـكل  

أهداف واضـحة  متكامل من مصادر متعددة لتكوين نسق نظامي واحد يساعد المتعلم في تحقيق 

اءة من جراء التفاعل المباشر للمـتعلم بينـه   نجازها بدرجة عالية من الكفسبق تحديدها ويتوقع إ

  ) (Johari, 2015ادة مهارات التعلم عند المتعلمينوبين الوسائط المتعددة التي تؤثر في زي

ويمكن االستفادة من التعليم باستخدام الوسائط المتعددة كأحد أسـاليب التعلـيم الـذاتي،    

في برامج الوسائط المتعـددة وتوظيـف   وتوظيفه في العملية التعليمية باستخدام نماذج مصممة 

التقانيات المتعددة في العملية التعليمية، ويعد نموذج التدريس المصمم من برامج معتمـد علـى   

الوسائط المتعددة نموذج تقني يتأثر في خصائص الوسائط المتعددة من الصور والنص والفيديو 

وهذا ما يجعل التعلم الذاتي أسهل وأكثر فاعلية لما يتمتع به النمـوذج مـن أمثلـة     ،والصوت

وتزيد من التحصيل الدراسي عند المـتعلم   ،ووسائل تعليمية تساهم في تحقيق األهداف التعليمية

  ).2011، العشيري(وفي المكان الذي يختاره  ،في الوقت الذي يحتاجه نموذجاً يستخدم

يونية بكل أنواعها دخلت المعترك التكنولوجي، وتأثرت بشكل مباشـر  واإلعالنات التلفز

ي من استخدامات بخصائص الوسائط المتعددة، إذ ال تخلو اإلعالنات التلفزيونية في العصر الحال

ثر على فاإلعالنات التلفزيونية اليوم تؤ فبها يكون الواقع أكثر جاذبية وتفاعلية،الوسائط المتعددة، 

مانيـة، بفضـل   فعال وتخاطب رغباته واحتياجاته مخترقة الحدود المكانية والزالمشاهد بشكل 
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) ,Agarwal يناتساع بؤرة االتصاالت التي سهلت التواصل مع اآلخـر التطور التكنولوجي و

)2012.  

ويزداد تأثير اإلعالنات التلفزيونية إذا ما ُأدمجت بوفرة من الوسائط المتعـددة، تُكامـل   

الصوت بالصور الرقمية والرسوم المتحركة وأفالم الفيديو، مما يضيف بعداً مشوقاً لعملية التعلّم 

حضير والتعليم، ولعّل تفعيل الوسائط المتعددة سيرفع من مستوى تخطيط اإلعالن التلفزيوني وت

 .تصميم اإلعالنات التلفزيونية، واختبار مدى نجاعتها اإلعالمية إلىمادته، إضافة 

وانطالقاً من أهمية الوسائط المتعددة في العملية التعليمية وتأثيرهـا   ،وفي ضوء ما تقدم

على رفع مستوى التحصيل الدراسي، جاءت هذه الدراسة وهي تحمل في طياتها تصوراً تكاملياً 

ر التدريس باستخدام الوسائط المتعددة على التحصيل الدراسي فـي مجـال اإلعـالن    أثلتقصي 

  .التلفزيوني لدى طلبة كلية اإلعالم في جامعة النجاح الوطنية

  مشكلة الدراسة

الوسائط المتعددة في مجال اإلعالن التلفزيوني في كلية اإلعالم  تطبيقأن  الحظ الباحث

وكذلك قلـة األبحـاث والدراسـات العلميـة      ،أن تكون معدومة يكادفي جامعة النجاح الوطنية 

استخدام الوسائط المتعددة في مجـال  التي تكشف عن أثر  -وفي حدود علم الباحث -اإلعالمية

  .اإلعالن التلفزيوني على تنمية التحصيل الدراسي لدى الطلبة

  :من خالل السؤال الرئيس اآلتي وعليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة

أثر التدريس باستخدام الوسائط المتعددة على التحصـيل الدراسـي فـي مجـال اإلعـالن       ما

  التلفزيوني لدى طلبة كلية اإلعالم في جامعة النجاح الوطنية؟

  :ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية

 ؟ما أثر التدريس باستخدام الوسائط المتعددة على تخطيط اإلعالن التلفزيوني. 1
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 ما أثر التدريس باستخدام الوسائط المتعددة على تصميم اإلعالن التلفزيوني؟. 2

  ما أثر التدريس باستخدام الوسائط المتعددة على تقويم نجاعة اإلعالن التلفزيوني؟. 3

  أهداف الدراسة

تحقيـق األهـداف    إلىفإن هذه الدراسة تسعى  ،من أجل اإلحاطة بأبعاد مشكلة الدراسة

  :اآلتية

لمساق اإلعالن التلفزيوني فـي كليـة    )اللستريتر( تقديم برنامج مقترح بالوسائط المتعددة .1

 ).7ملحق( اإلعالم في جامعة النجاح الوطنية

أثر التدريس باستخدام الوسائط المتعددة في مجال اإلعـالن التلفزيـوني فـي     إلىالتعرف  .2

 .تحصيل طلبة كلية اإلعالم في جامعة النجاح الوطنية

مجموعة من التوصيات والمقترحات الواقعية والعملية المسـتندة علـى نتـائج هـذه      تقديم .3

وفي كلية اإلعالم بصفة  ،ألصحاب القرار في جامعة النجاح الوطنية بصفة عامة ،الدراسة

خاصة حول فعالية استخدام الوسائط المتعددة في مجال اإلعالن التلفزيـوني علـى تنميـة    

 .التحصيل الدراسي لدى الطلبة

  فرضيات الدراسة

  :تحاول هذه الدراسة اختبار الفرضيات الصفرية اآلتية

توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات رتب درجات تخطيط اإلعالن التلفزيوني ال  -1

  .)الوسائط المتعددة(والتجريبية ) الطريقة االعتيادية(ألفراد المجموعتين الضابطة 

إحصائية في متوسطات رتب درجات تصميم اإلعالن التلفزيوني توجد فروق ذات داللة ال  -2

  .)الوسائط المتعددة(والتجريبية ) الطريقة االعتيادية(ألفراد المجموعتين الضابطة 
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات رتب درجات تقويم اإلعالن التلفزيـوني   -3

 )الوسائط المتعددة(والتجريبية ) ةالطريقة االعتيادي(ألفراد المجموعتين الضابطة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات رتب درجات التحصيل الكلـي لإلعـالن    -4

  .)الوسائط المتعددة(والتجريبية ) الطريقة االعتيادية(التلفزيوني ألفراد المجموعتين الضابطة 

  أهمية الدراسة

باستخدام الوسائط المتعـددة فـي مجـال     تكمن أهمية هذه الدراسة في معرفة أثر التدريس .1

اإلعالن التلفزيوني على تنمية التحصيل الدراسي لدى طلبة كلية اإلعالم في جامعة النجاح 

، وأنه عند مراجعة األدبيات السابقة في هذا المجـال تبـين للباحـث، أن غالبيـة     الوطنية

لغربية، وتركيز معظـم  الدراسات التي بحثت في هذا الجانب قد أجريت في إطار البيئات ا

استخدام الوسائط المتعددة على المناهج الدراسية في المدارس، دون الدراسات العربية على 

التركيز على الجامعات وباألخص المناهج اإلعالمية وربطها بتنمية التحصيل الدراسي لدى 

 .نابلس -الوطنية طلبة كلية اإلعالم في جامعة النجاح

لدراسات أكثر توسعاً، إذ تشكل هذه الدراسة نافذة تـوفر معرفـة    تفتح هذه الدراسة الباب .2

الكشف عن أثر استخدام الوسائط المتعددة في مجال اإلعالن التلفزيـوني علـى   تساعد في 

في بيئة مختلفـة  تنمية التحصيل الدراسي لدى طلبة كلية اإلعالم في جامعة النجاح الوطنية 

لذا فإنه من المؤمل أن تقدم هـذه الدراسـة   ربية؛ عن الدراسات التي أجريت في البيئة الغ

 .إضافة علمية جديدة قد تسهم في إثراء المكتبة العربية

بجامعة النجـاح   قد تساهم هذه الدراسة في تحسين أساليب التدريس المتبعة في كلية اإلعالم .3

 .من خالل عمل برامج الوسائط المتعددة التي تعتمد اإلثارة والتشويق، الوطنية

 تزويد المسؤولين بنموذج مقتـرح في المتوقع أن تساهم نتائج وتوصيات هذه الدراسة  ومن .4

بالوسائط المتعددة لتنمية مساق اإلعالن التلفزيوني في كلية اإلعالم فـي جامعـة النجـاح    
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زيادة االهتمام بتطبيق الوسائط المتعـددة   إلى؛ األمر الذي سيدفع هؤالء المسؤولين الوطنية

 .عالمية بشكل فعالفي المناهج اإل

  حدود الدراسة

  :تقتصر الدراسة على الحدود اآلتية

 .2015/2016تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي : الحد الزماني

قسم اإلذاعـة  ( تم إجراء هذه الدراسة في كلية االعالم في جامعة النجاح الوطنية: الحد المكاني

 .)والتلفزيون

ـ  اتاإلعالن" قصدية من طلبة مساق  عينة على الدراسة هذه إجراء تم: الحد البشري " ةالتلفزيوني

 .في جامعة النجاح الوطنية اإلعالمكلية  في

باختبار التحصيل المستخدم في هذه الدراسة وخصائصـه  نتائج الدراسة  تتحدد :الحد اإلجرائي

 .الدراسةالسيكومترية، واالختبار اإلحصائي وعينة 

  مصطلحات الدراسة

  :تعتمد الدراسة التعريفات اآلتية لمصطلحاتها

  الوسائط المتعددة: أوالً

اسوب والوسائط إلنتـاج  أنها عبارة عن دمج ما بين الح) 208: 2004(يعرفها عيادات 

 ،والرسـومات  ،والصور ،تفاعلية وهذه البيئة التفاعلية تحتوي على النص المكتوب ةبيئة تشعبي

  .والتي ترتبط فيما بينها بشكل تشعبي من خالل الرسومات ،والفيديو ،والصوت

الوسائط المتعددة بأنها برامج حاسوبية تعالج المـادة التعليميـة    برامج ويعرف الباحث

 ،والصـوت  ،بحيث تعرض المـادة التعليميـة بـالنص   ، اإلعالن التلفزيوني محتوىبالخاصة 
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والموسيقى ضمن توليفة واندماج دقيق بين هذه العناصر بهـدف تحسـين    ،والصورة ،والحركة

  .عملية التعلم

  التحصيل الدراسي: ثانياً

من ) اكتسبوه(لمـا  طلبةبأنه مدى اسـتيعاب ال"  :)47: 1999(يعرفه اللقاني والجمل 

خبرات من خالل مقررات دراسية معينة، ويقاس بالدرجة التي يحصل عليهــا الطالـب فـي    

هـو قـدرة   : " ويعرفه الباحث في هذه الدراسة بأنه.االختبارات التحصيلية المعدة لهذا الغرض

حاسوبي  باستخدام برنامج ةالتلفزيوني اتاإلعالنتصميم الطلبة على معرفة وفهـم وحدات مساق 

بالدرجة التي يحـصل عليهــا الطالـب فــي     إجرائياً يعتمد على الوسائط المتعددة، ويقاس

  .االختبار التحصيلي المعد في هذه الدراسة
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  اإلطار النظري :أوالً

  الدراسات السابقة :ثانياً

  التعقيب على الدراسات السابقة :ثالثاً
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  الفصل الثاني

  الدراسات السابقةاإلطار النظري و

يعد هذا الفصل بمثابة األساس التربوي الذي استند إليه الباحث في دراسته، فهو قاعـدة  

ويعرض الباحـث فـي هـذا     ،ه فكرة عامة وشاملة عن موضوع الدراسةتكسبأمن المعلومات 

كمـا  الوسائط المتعددة، واإلعالن التلفزيوني، والتحصيل الدراسـي،   :الفصل ثالثة محاور هي

  .يتناول هذا الفصل عدداً من الدراسات العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع الدراسة

  اإلطار النظري :أوالً

 .الوسائط المتعددة واإلعالن التلفزيوني والتحصيل الدراسي إلىتطرق اإلطار النظري ي

  المتعددةمفهوم الوسائط 

ستعمال عدة أجهـزة إعـالم   ا إلىهو مصطلح واسع االنتشار في عالم الحاسوب يرمز 

الفيـديو،  والصـور المتحركـة،   والرسوم، والصوت، والنص، (مختلفة لحمل المعلومات مثل 

  )19: 2007شفيق، () والتطبيقات التفاعلية

صـوات والصـور والرسـوم    من الوسائل كالنصوص واأل مجموعةرف بأنها كما تع

 الحاسـوب أو على شبكة  CD-Romو تخزينها على قرص مدمج أوالفيديو، التي يمكن جمعها 

Computer Net work )11: 2004، اغنوال.(  

وتوجد أهمية كبيرة في استخدام الوسائط المتعددة في مجاالت الدعاية واإلعالن، ويمكن 

تمكن العاملين في مجال اإلعالن من التفاعل والتعامل من خالل ذلك بناء قاعدة بيانات معلوماتية 

مما يساعد على اكتساب عدد  رغبات المشاهد إلىبهدف الوصول  ،بحرية مع البرامج المتطورة

في شكل نصوص  الحاسوبقدم عبر شاشات من األهداف العلمية، وتوظيف هذه الوسائط التي تُ

  .وأصوات ورسوم وصور بأنواعها المختلفة
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التفاعـل  ، وIntegrationمفهوم الوسائط المتعـددة بمبـدأين همـا التكامـل     ويرتبط 

Interaction ،   ويعني التكامل المزج بين عدة وسائل لخدمة فكرة أو مبدأ عند العـرض، أمـا

الفعل ورد الفعل بين المرسل والمتلقي، وعرض مجموعة من الوسائل علـى   إلىالتفاعل فيشير 

الوسائل واحدة تلو األخرى من خالل شاشـات منفصـلة،    ال يعني عرض هذه الحاسوبشاشة 

والمهم في مثـل هـذه    ،هذه الوسائل المراد توصيلها على شاشة واحدة استخدامولكن المقصود 

الحالة هو اختيار الوسائل المناسبة من صوت وصور ثابتـة ومتحركـة، ورسـوم متحركـة،     

وبناء على  يئة خليط أو مزيج،ويظهر ذلك على ه ورسومات خطية وموسيقى ومؤثرات صوتيه،

برامج الوسائط المتعددة تتكون من نصوص مكتوبة، وموسيقى، ورسـومات خطيـة،    نإذلك ف

وصور ثابتة، وصور متحركة، ورسوم متحركة، ولقطات فيديو، ومقـاطع فـالش، ومجـالت    

 .الكترونية

العمليـة   تسهيلتتمثل في أهمية الوسائط المتعددة  أن (Murray,2014) موراي ىرتو

يمكن استخدامها في إنتاج المواد التعليميـة بنمـاذج   ، والتعليمية وعملية عرض المادة المطلوبة

التفاعل بشكل أكبر مـع المـادة التعليميـة     تحفيز الطلبة على، ومختلفة لعرض المادة التعليمية

خدام طرق وذلك باست اً،تسهل عمل المشاريع التي يصعب عملها يدوي، ووتحفيز العمل الجماعي

يمكن عرض القصص واألفالم األمر الذي يزيد من استيعاب الطلبـة  ، والمحاكاة في الحاسوب

  .للمواضيع المطروحة

الجداول والصور الثابتـة و  سائط المتعددة في توظيف النصوص والرسوم ووتتميز الو

ويكـون   ،بالحاسـوب  مستعيناً ،ن المتلقي من التفاعل معهامكّالمتحركة والفيديو لعرض رسالة تُ

وذلك لتقديم رسالة تواصلية فعالة قـادرة   ،متكاملة من خالل وسيطالتوظيف بصورة مندمجة و

  .(Anderson,2013)تكيفه مع قدراته اإلدراكية مدى على تلبية حاجات المتلقي و

 مجاالت كثيرة منـه  إلىأن الوسائط المتعددة تمكنت من الدخول ) 2016(ويرى حسن 

البرامج الترفيهيـة  و )Tests(ختبارات االو )News Website(ترونية اإلخبارية المواقع اإللك

الموســوعات والمعــاجم  و )Educational entertainment programs(التعليميــة 
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)Encyclopedias and dictionaries( نُظـم التعلـيم العالميـة    و)Global education 

systems( نُظم التعلـيم المتخصصـة   و)Specialized education systems( جامعـات  و

  . )Internet Universities and colleges(وكليات اإلنترنيت 

ومـن األدوات   ،فر عدة أدوات مهمة لتشغيل الوسائط المتعددة واالستفادة اوال بد من تو

ن الوسـائط  أل :حاسوب شخصي منها االساسية التي يتم من خاللها التعامل مع الوسائط المتعددة

 يمكن استخدامها والتعامل معها بـدون الحاسـوب   المتعددة جزء من منظومة الحاسوب التي ال

 إلـى أبـواب أخـرى للوصـول     إلىموقع  من االنتقال في وهي الوسيلة التي تمكن :روابطو

وهي التي مـن خاللهـا يـتم     :برامجوأيضا ال المعلومات على شكل نصوص و صور و فيديو

  ).2010، العياضي(لدعم الوسائط المتعددة  ؛ومات وتنظيمهامعالجة وتصميم وجمع المعل

  فوائد الوسائط المتعددة في العملية التعليمية

للوسائط المتعددة ضمن استخداماتها في المجـال التعليمـي واإلعالمـي واالنترنيـت     

كثر مـن  إذ تخاطب الوسائط المتعددة أ :استخاطب الحو هيفوالمجاالت العديدة األخرى فوائد، 

سائط المتعددة بشكل كبير تهتم الو إذ، معهمما يجعلها تتميز بسهولة تفاعلها  ،حاسة عند االنسان

كما أنها تمثـل المعرفـة    فائدةأكثر تركيزاً وأعم  التعلمما يجعل م ،السمععلى حاستي البصر و

 دوات التـي عـن طريـق األ   ،تعمل الوسائط المتعددة على تحفيز التفكير بصرياًبصرياً، حيث 

التمثيل من خالل الصـور   تساهم الوسائط المتعددة في إذ ،ياًنسان يتعلم بصرن اإل، إذ إتمتلكها

جميـع   إلىئط المتعددة في إيصال المعلومات تساعد الوسا :إيصال المعلوماتو مقاطع الفيديوو

  ).2015، سمارة(المستويات بطريقة أكثر كفاءة 

التطور التكنولوجي وثورة االتصاالت وشـبكات  ومن هنا فإن الوسائط المتعددة في ظل 

 ةواالعالمي ةالتعليمي تتقدم العديد من الخدمات في المجاال إذ ،مكن االستغناء عنهاي االنترنيت ال

من جمالية وجاذبية ومهارة وتفاعلية  تقديم إلى واإلرشادات والخدمات األخرى، إضافة ةوالتربوي

مات التـي  استخدونشرها بطريقة تفاعلية متعددة اال ،يديوفي عملية نقل المعلومات والصور والف
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واستخدم المعلنـون  لوسائط المتعددة، ا بتقنياتيز اإلعالن التلفزيوني تم فقديحتاجها المستخدم، 

 .الدافعية عند المشاهدبدمج الجوانب الجمالية إلى  ائط في جوانب مختلفة تهدف دائماًمزايا الوس

ساسية التي تعد ضرورية والتي يجب أخذها فـي الحسـبان   وهناك بعض العناصر األ

  :وهي ،إلنتاج وسائط متعددة ناجحة

لذا قبل استخدام الوسائط المتعددة يجب معرفة خصـائص   ،ويعد من أهم العناصر: األفراد. 1

  .واحتياجاتهم الثقافية و الوجدانية ،ومستواهم العلمياألفراد 

من المحاور  اًنتاج الوسائط المتعددة أن يضع عددعلى إال بد من الشخص القائم  :افاألهد. 2

  :منها ،سئلةعدد من األ عنب ين يج، وأفي ذهنه ليكون الهدف واضحاً

  المطلوب من البرنامج؟ ما. أ

  ؟أريد تحقيقه الذي ما. ب

  ؟فرادنتائج المتوقعة لألما ال. ج

تطبيقات الوسائط المتعددة أو إلنتاج  ةاألوليسئلة السابقة ضرورية في المراحل وتعد األ

  .تطويرها

مضمون الرسالة التي  إلىيجب االنتباه  ،عند إنتاج أو توليف الوسائط المتعددة :المضمون. 3

تؤثر على الفرد من خالل عناصر الوسائط المتعـددة   إذ ،تحتوي على البيانات والمعلومات

  .من المضمون جزءاً تعدوالفيديو والنص والتي  من الصورة

القائم بين برامج الوسائط المتعددة واألفـراد   التواصلالقياس لمعرفة مدى  دوتع :التفاعلية. 4

وكلمـا زاد التفاعـل القـائم بـين البرنـامج       ،فرادوهي ضرورية لمعرفة ردود أفعال األ

امج في توصيل الهدف المطلوب للفئة العمرية نوالمستخدمين يدل ذلك على مدى نجاح البر

  .)2016حسن، (
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ـ  ،وبفضل التطور الذي قامت بها برامج الوسائط المتعددة وتقنيـة المعلومـات   ول تح

يجعـل   ، وهو مـا لبيئة اإللكترونية ويؤثر عليهامجتمع يتأثر با إلىالمجتمع من مجتمع تقليدي 

 ،عشرينالبرامج الوسائط المتعددة أداة ضرورية في االتصاالت بكافة اشكالها في القرن الحادي و

ن الوسائط المتعددة في ، ومن هنا فإائل االتصال الحديثةوعلى وس ،لى االعالم والتعليمتؤثر ع إذ

غناء عنها فـي كثيـر مـن الخـدمات     ، اليمكن االستطور التكنولوجي والثورة المعرفيةظل الت

، فأصبحت اإلعالنات والعديد من المجاالتالطبية، والتعليمية واإلرشادية والتربوية عالمية واإل

صـبح  ، وبذلك أمرئية في آن واحدمقروءة ويونية والبرامج اإللكترونية بفضلها مسموعة والتلفز

ـ ، وذ، ويتفاعل معها بصورة مباشرةالهدف المطلوب بصورة تكاملية إلىالمتلقي ينظر  ك مـن  ل

خالل سهولة نقل المعلومات والصور والفيديو والنصوص بآفاق متعـددة اإلسـتخدمات التـي    

  ).2010 ،دليو(يحتاجها المستخدم 

يقـوم   إذالمرونة وسـهولة،  بأن الوسائط المتعددة تعد وسيطاً جيداً يتمتع ويرى الباحث 

اتهم، والتعدد في الوسـائط  ببربط مفاهيم وإجراءات مختلفة تخاطب حواس األفراد وتواكب رغ

المختلفة المسموعة منها والمرئية، تعطي الوسائط ميزة لربطها بجوانب مختلفـة مثـل التعلـيم    

الوسائط المتعددة بمثابة العمود الفقري التي ترتكـز عليـه    وتعدوالترفيه وتصميم التكنولوجيا، 

يد من العادات وتعزيز القـيم  مستحدثات التكنولوجيا الحديثة، حيث اسهمت الوسائط في نقل العد

  .عند االفراد وكما ساهمت في نقل العديد من الثقافات المختلفة

  التلفزيوني اإلعالن

قد يكون التلفزيون من أهم الوسائل االعالنية، وذلك بسبب دخـول التلفزيـون عصـر    

ويتميـز  رسال على مدار الليل والنهـار،  وامتداد اإل ،القنوات الفضائية، والقنوات المتخصصة

رية الواسعة، في خطابه جميع شـرائح المجتمـع، واسـتحواذه علـى     يالتلفزيون أيضا بالجماه

  .ن خالل الوسائل البصرية والسمعيةالمشاهدين م
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فـي عمليـة التلقـي     كبير جهد إلىالملتقى ال يحتاج  نأفي  يويتميز اإلعالن التلفزيون

 الوسيلة اإلعالمية األكثر تطبيقا للضرورات الخمس وهي جذب االنتبـاه  أيضاًويعد ، واالستقبال

 ).2012صادق، (الحث على الشراء ، واالستمتاع، وخلق الرغبة، واالهتمام إثارةو

فريق عمـل   إلىويعتمد اإلعالن التلفزيون مجموعة من الجهود المتداخلة، بحيث يحتاج 

ـ مهنـدس  ومهندس الصوت، والمخرج، والكاتب، ومبتكر الفكرة،  مكون من مـدير  وديكور، ال

  :تصوير، وتعتمد عملية اإلعالن على المراحل اآلتيةالمدير وضاءة، اإل

  .واختيار فريق العمل ،، ورسم السيناريوعداد الفكرةإوهي مرحلة  قبل اإلنتاج، مرحلة ما: أوالً

وتخص تنفيذ اإلعالن التلفزيوني، وتعتمد هذه المرحلـة علـى المخـرج     :مرحلة اإلنتاج: ثانياً

  .ألنه يقود فريق العمل حتى يخرج فكرة اإلعالن بنجاح ،بدرجة كبيرة

ثبتت الدراسات أن التلفزيون يقدم للمتعلم مساهمات عديدة في مجال التكوين العلمي وقد أ

يزيد من العمق الفكـري لديـه،    اًحساسوإ اًلغوي اًواالجتماعي والثقافي، وإعطاء المشاهد رصيد

مهارات اإلبداع لديه، ويعد التلفزيون أداة لبث القيم،  ةويساعد في حل المشكالت اليومية، وتنمي

، زيـدان (جاته اوح ،شباع رغباتهتماء الوطني، وغرس السلوكيات اإليجابية، وإواإلحساس باالن

2000.(  

وتؤثر اإلعالنات التلفزيونية على المشاهد بشكل كبيـر، إذ لـم تقتصـر االعالنـات     

كما أنها التلفزيونية على ترويج السلع والمنتجات، فقد أصبحت تروج األفكار والمعتقدات والقيم، 

السيما أن االعالنـات   ،الدينية واالجتماعية في تطوير شخصية المشاهدتنافس البرامج الثقافية و

المضمون الذي  إلى واستمالته تعمل على جذب المشاهد إذ ،زيونية يتم تقديمها بصورة باهرةالتلف

  .)2011عالونة، (تسعى إليه 

ن يكـون  أ ومن المواصفات الفنية لإلعالنات التفزيونية التي تخدم العمليـة التعليميـة  

عالن متماسكاً يكون اإلأن و ،لمسافات في التصميم بصورة مناسبةتقسيم اويتم  ،التصميم متوازنا

  .)2013، العامري( المضمون التعليمي ذا قيمةو ،ة العناصر واضحاًعالن من ناحياتجاه اإلو
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عالن شترط أن يتضمن كل إويتضمن االعالن التلفزيوني مجموعة من العناصر إذ ال ي

نوعية الخدمة المعلن عنها وطبيعـة الوسـيلة    إلى ذلك يعود وإنماهذه المجموعة من العناصر، 

  :هيعناصر اإلعالنية في أربعة عناصر، اإلعالنية المستخدمة، ويمكن حصر ال

عالن ويمكن أن يتضمن في بعـض  اإل إلىوهو العنوان الرسمي وبوابة الدخول  :العنوان. 1

  .الحاالت مجموعة من العناوين الفرعية لتساهم في توضيح العنوان الرئيس

ـ   تكون على شك إذ :عالنيةالرسالة اإل. 2 ة لإلعـالن  ل فقرات حيث يتضـمن الفقـرة الرئيس

المستهلك، وقد تتكون الرسالة االعالنية من كلمة واحدة أو جمل أو  إلىالمطلوب توصيلها 

  .صورة لخلق انطباع معين

ز إلبـرا والذي يسـتخدمها المصـمم    ،عالنيةوهو الدور الدرامي للفكرة اإل :العمل الفني. 3

أو  الفوتـوغرافي خراجي مناسب قد يشـمل التصـوير   مضمون الرسالة االعالنية بشكل إ

براز الجوانب الفنية فـي  العمل الفني يعمل على إو ،أو التعبيرات الفنية ،المساحات اللونية

  .التصميم

تعريـف  أداة األساسية، فهـي  عالنية من العناصر اإل دوتع :اسم المعلن والعالمة التجارية. 4

من رسالة  اًمهمحفظ العالمة التجارية جزءاً و، ن والشركة الممولة لإلعالنعاللصاحب اإل

سم المعلن أو اسم المؤسسـة  داة ربط بين السلعة أو الخدمة واأاإلعالن، ويعد هذا العنصر 

)Agarwal, 2012.(  

حلـول خارجيـة    إلـى يتخذه المصمم بهدف الوصول  عد اإلعالن بمثابة حوار عقليوي

كتشـاف  وا ،لمشكلة التصميم، ويعتمد على التفكير المبني على التكامل وتنظيم الخبرات السابقة

ثناء االنتقال من مرحلـة  ين أاتخاذ مسلك مع إلىاالستجابات الصحيحة، فهي عملية داخلية تدفع 

ر التفكير ي، ويشيش فيهبناء عالم داخل عقله ثم يعمرحلة التنفيذ، حيث يقوم االنسان ب إلىالتفكير 

يمكن  والتفكير ال ،لخبرة البديلةأي النشاط غير المنظور الذي يحل محل ا ،السلوك الضمني إلى

يـأتي  وتحفز دوافعه، وهنا  ،وتحرك مشاعره ،إذا سبقته مشكلة ما تتحدى عقل الفرد إالن يتم أ
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سـان ليصـبح السـلوك    نبناء هذا العالم الخاص في عقل اإل المساعدة على علىدور االعالن 

  ).2007، القليني(حتياجاته ورغباته اشباع ا إلىالضمني الذي من خالله يسعى 

حد كبير في تكوين جو نفسي وحالة نفسية مختلفة لـدى األفـراد،    إلىويسهم اإلعالن 

 إلىيتعرض الفرد  إذويجب أن يكون موضوع االعالن متعلقاً في ذهن الفرد ومهيئاً الستقبالها، 

 يريـد  عالن لمخاطبة الفرد بمامام اإلة اليومية، ومن هنا يولد التحدي أالعديد من مصادر المعرف

ـ ، ومحاربة المعرفة الموجودة عند الفردتقديمه اإلعالن ي يقـدمها  ، والتي ال تواكب الخدمة الت

لإلحسـاس مـن خـالل     خاطباًمو ن يكون جذاباًأعالن وهذا التحدي يفرض على اإل ،اإلعالن

 إلـى يجابية تؤدي ألن اللمسة اإل ،فاإلعالنات تعمل تبعا العتبارات سيكولوجية ،كلمات المؤثرةال

ستقبل فـي  التوقع بصورة آلية أن الخدمة المعلن عنها هي األفضل حيث أن الرسائل اإلعالنية تُ

  .)2013العامري، (معظم االوقات دون وعي من األفراد 

عالني وذلك من خالل المراحـل  بسيكولوجية االتصال اإلالنات التلفزيونية عوتتأثر اإل

  :هيلمشاهد ويمكن حصرها بأربع مراحل، الذي تمر على ا

  االنتباهوهي الوعي و ،المرحلة األولى

باسـتخدام  ومن هنا يمكن التأثير من الناحية السيكولوجية للمشاهد من خـالل التـأثير   

عالن من التـأثير علـى   وفقاً لمدى فكرة اإل ، وذلكضواءااللوان أو الصور أو األصوات أو األ

  .يضا مرحلة النداءوتسمى هذه المرحلة أ ،انتباههالمشاهد من خالل جذب 

  وهي االهتمام ،المرحلة الثانية

 ،وهي االنتبـاه  ،ولىاء المشاهد حتى تستمر المرحلة األاستهو وتعد مهمة هذه المرحلة

 ،وتعتمد هذه المرحلة على المثيرات الداخلية المرتبطة بشخصية المشاهد واهتماماتـه الخاصـة  

  .االيحاء مفتاح هذه المرحلة ويعد
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  المرحلة الثالثة وهي الرغبة

هذه المرحلـة   ،ئ مفقود لديهلق الرغبة عند المشاهد إلمتالك شتهتم هذه المرحلة في خ

  .مضمون اإلعالن نحولتخلق عنده حالة من الميول  ،شاهدعلى ربط المثير في الحاجات عند الم

  المرحلة الرابعة وهي السلوك أو الفعل

وعلى اإلعـالن   ،وهي مرحلة اتخاذ القرار ،هذه المرحلة النتيجة المرغوبة لإلعالن تعد

اإلعالن  نحو ك المشاهد سريعاًوعندما يكون سلو ،ئ المعلن عنهتباع الشاتحفيز المشاهد للقيام ب

  .)Safko, 2012( من الناحية السيكولوجية على المشاهد ومؤثراً ذلك االعالن ناجحاً يعدما ك

تربط مفهوم الوسائط  يرى الباحث بوجود عالقة ،وبعد الحديث عن المحورين السابقين

أيضاً هي التي تعد من مستحدثات التكنولوجيا،  الوسائط المتعددة، فالتلفزيونيعالن اإلبالمتعددة 

شـكل اإلعـالن   من خـالل  تشكل العالقة التكاملية بينهما وتعالن التلفزيوني، مكونات اإلمن 

نها الوسيط بـين  أره على المشاهد، إذ يتمحور دور الوسائط المتعددة هنا بيالتلفزيوني ومدى تأث

  .فكرة اإلعالن وحواس المشاهد

  مساق اإلعالنات التلفزيونية

س اإلذاعة المساقات اإلجبارية في برنامج بكالوريو يعد مساق اإلعالنات التلفزيونية من

مكوناته مـن حيـث   سس االعالن التلفزيوني وعلى أ خاللهمن  الطالبيتعرف  إذوالتلفزيون، 

التصميم واإلخراج، ويوتحليل  ،من المساق )%25(الجانب النظري الذي يمثل  إلىم المساق قس

عطـي هـذا   يوعلى نشاط الطالب خالل فترة دراسـته،   )%10(و ،المساق من )%65(عملي 

ـ تصميم اإلعالنات المساق نظرة شمولية عن المعدات المختلفة المشتركة في عملية   ،ةالتلفزيوني

التعـرف  كما يركـز علـى   . اإلنتاجية العديدة فزيون وعناصرهاـتعريف بأنظمة التلوكذلك ال

النظـام   على أساسهالمحيط الذي يعمل  وصف فيالمساعدة بمكونات العناصر الفنية لإلعالن و

 .التلفزيوني
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مفهـوم  حقق المبـادئ االساسـية ل  هداف رؤية واضحة للمساق تعام تشكل األوبشكل 

هميـة  ، وأعالن التلفزيونيلفريق العمل الذي يرسم مالمح اإل وأهم االدوار ،عالن التلفزيونياإل

  .معايير الجودة و النوعية في نجاح االعالن

المهارات الفنية ب لم الطالبن ي، والتي تتوقع أم المنشودة لهذا المساقمخرجات التعلومن 

  :اآلتيالعملية و النظرية على الشكل و

عالنـات التلفزيونيـة والعمـل    نتـاج اإل إقافة فنية واسعة في مجال تصميم وث مثقفاًيكون  .1

  .الجماعي

  .عالنيةو الحمالت اإلأعالن تلفزيوني إالمهارات الفنية االساسية لعمل  يمتلك. 2

عالنـات  ن الجماليـة والوظيفيـة فـي مجـال اإل    ألهمية العالقة بين الناحيتي مدركاًيكون . 3

  .التلفزيونية

  .عالن التلفزيونييدرك أهمية البعد األخالقي في اإل .4

  .لدخول سوق العمل والمنافسة فيه مؤهالً يكون .5

  .ت المستجدة في مجاالت التخصص بطرق ابداعيةعلى حل المشكال قادراًيكون . 6

 .علـى التواصـل مـع المؤسسـات العربيـة والعالميـة ذات العالقـة        قـادراً  يكـون  .7

)http://zajellb.najah.edu/servlet/UniCurricula(  

النجـاح   جامعـة التقويم الجامعي المعمول به فـي  وتم توزيع المحتوى التعليمي على 

  :الوطنية على النحو اآلتي

ـ    التعريف باالع :الثانيول واأل انسبوعاأل نـواع  ة واألأالنات التلفزيونيـة مـن ناحيـة النش

  والمواصفات
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 ، وعالقـة االعـالن  التطور الزمني لإلعالنات، والتعريف باالعالنات التلفزيونية ويتم

التلفزيوني حسب المضـمون الـذي يسـعى    عالن نواع اإل، ويتم تصنيف أي بالمشاهدالتلفزيون

وكيفية  ،توصيله، ويتم إطالع الطالب على المواصفات الناجحة لإلعالن التلفزيوني عالن إلىإلا

  .عالن من خالل المواصفاتتقويم ذلك اإل

عـالن التلفزيـوني وتطورهـا    كيفية ابتكار الفكرة فـي اإل  شرح :الرابعالثالث و انسبوعاأل

 ومراحلها

عـالن تلفزيـوني   كيف يتم ابتكار إ وضيحخالل المرحلة الثانية من المساق تويتم من 

الفكرة هـي   ، وتعدمتعلم له قيم و احتياجات وكيف يتم مخاطبة مجتمع ،مواكب للتطور الحالي

  .وزرع الرغبة عند المشاهد ،عالن الذي من خالله يتم تطوير االعالنمنبع اإل

نـواع الحركـة فـي    أعالن التلفزيوني وشكال اإلأ إلىالتعرف  :السادسالخامس و انسبوعاأل

 دراكاإلوالرمزية  بمفوميعالن اإل

وكيف يتم تحريك العناصر من خالل  ،شكالهانواع الحركة وأا يتم التعرف على أمن هن

إذ يحتوي اإلعالن علـى  ، الحركة الدرامية في اإلعالن مسارالتقنيات المختلفة التي تؤثر على 

  .ومفاهيم إدراكية تخاطب رغبات المشاهدشكال رمزية أ

وتقـديم   طلبةوتحليلها من قبل ال عالناتإمناقشة  :الثاني عشر األسبوع ىحت سابعال األسبوع

  مدرس المساق والطلبةبحاث مخصصة عن االعالنات ومناقشتها مع أ

من خالل هذا المحور  والجانب العملي  إلى اإلنطالقهذا المحور في المساق بداية  دويع

الجوانب ويتم إظهار الجوانب اإليجابية و ،هوفق ما تعلم ويحلّله اًتلفزيوني اًعالنإيختار كل طالب 

عـن  قدرة الطالب مدى هذا الحوار و ويعد، لإلعالن من خالل مناقشة المدرس والطلبةالسلبية 

عالن من ة الطالب على تحليل اإلومقدار قدرعالنية لذلك االعالن اإلاإلجابة وفهم األسس الفنية و

مـن العالمـة    %)25(يكون وزن االمتحـان   إذ ،متحان العمليهي عالمته لال ،جميع جوانبه

  .النهائية
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الطلبـة   عالنـات يقـوم  تقديم مقترحات إل :وع الخامس عشرسبسبوع الثالث عشر حتى األاأل

  فكارها مع المدرس والتطوير عليهاأنتاجها ومناقشة إبتصميمها و

فكـار  يقوم بوضـع األ و ،سابيع يقوم الطالب بتقديم مقترح إلعالن تلفزيونيهذه األ في

فكار على شكل تقريـر  ثم يقوم بعرض تلك األفكار، ويقوم بتطوير تلك األ ،مع المدرس الرئيسة

  .والطلبة المساق مع مدرس ناقشهامكتوب ي

  االمتحان العملي :االسبوع السادس عشر

سبوع م المدرس خالل هذا األيقو إذ النهاية العملية في تدريس المساق،يعد هذا األسبوع 

 ،قياس لمهارات الطالبالأداة  لتقييمسئلة على الطالب وطرح عدد من األ ،الطلبةعمال بعرض أ

خطة ( ، من خالل تحليل الطالب إلعالن سابقالناجح اإلعالنومدى تحقيق شروط ومواصفات 

  .)2016 المساق،

المدرس في اختيار المحتوى التعليمي من خالل عدد من المراجع التي تتحـدث   ويعتمد

 .واإلنتاجمعايير التصميم يونية من حيث النشأة والتطوير وعالنات التلفزعن اإل

  التحصيل الدراسي

تعد مسألة االهتمام بالتحصيل الدراسي من القضايا الجوهرية، التي تناولتها العديد مـن  

الندوات وورش العمل؛ فإذا كانت المجتمعات الحديثة  من أجلها توالبحوث، بل وعقدالدراسات 

التي تستمد بناء قطاعاتها من ما توفره لها مخرجات الـتعلم بأنواعهـا المختلفـة، فـإن هـذه      

بمقياس يسمى التحصيل الدراسي الذي أصـبح فـي    ،إنجازها وكفاءتها بمدىقاس المخرجات تُ

ة المستخدمة لقياس الكفاءة والسبيل الذي بوساطته يتم تعـديل وتحـديث   مفهوم العصر هو األدا

 ).2006، مهدي(أساليب وطرق التدريس، وتبني كل ما يلزم لتنمية هذا التحصيل 

 مفهوم التحصيل الدراسي

خـالل  يمكن تعريف التحصيل الدراسي بأنه المعرفة والخبرة التي يكتسبها الفرد مـن  

ويقتصر هذا المفهوم على ما . برنامج أو منهج مدرسي قصد تكيفه مع الوسط والعمل المدرسي
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جعل المتعلم أكثر تكيفا مع  إلىيهدف  ،يحصل عليه الفرد المتعلم من معلومات وفق برنامج معد

إعداده للتكيف مع الوسط المدرسي بصـورة   إلىالوسط االجتماعي الذي ينتمي إليه، باإلضافة 

  .عامة

بأن التحصيل الدراسي هو ما يستطيع الطالب القيام ) (Rivkin, 2010ريفكنكما يذكر 

 إلـى كما يشير هذا المفهـوم  . ، أو منهج معينأن يكون قد أنهى دراسة برنامج مابه فعلياً، بعد 

مجموعة من المناهج والمـواد   لدراسةالكفاية والمعرفة التي اكتسبها الطالب بعد تخرجه نتيجة 

  .لدراسية المختلفةا

أن التحصيل الدراسي هو الخبرة والمعرفـة  ) 2002(وبدورهما يرى الحليبي والرياش 

العلمية والدراسية التي يكتسبها الطالب، كما تقاس باالختبارات التحصيلية المعمول بها بالمدارس 

في جميـع المـواد    الطالبفي نهاية العام الدراسي، وهو ما يعبر عنه المجموع العام لدرجات 

  .الدراسية

مفهوم التحصيل الدراسي يتضمن مقدار ما يحققه المتعلم مـن   نأ يرى الباحثمما سبق 

يقـاس باختبـارات   كل ذلك و ،المتحصل بعد إجراء عملية التعليمالنتاج و ،كفاية وخبرة ومعرفة

  .التحصيل أو االختبارات المدرسية النهائية

  الدراسات السابقة :ثانياً

تفحص الباحث قواعد البيانات اإللكترونية والمجالت المنشورة، لالطالع على الدراسات 

  :عرض لهذه الدراسات يليذات الصلة باإلعالن التلفزيوني والوسائط المتعددة، وفيما 

    الدراسات العربية

كتساب تالميـذ المرحلـة   إلى تقديم برنامج محوسب ال) 2014(دراسة طاحون هدفت 

، وتحديد نمط واجهة التفاعل األفضـل  Visual Basic فيجوال بيسك بعض مهاراتاإلعدادية 

عند تصميم وإنتاج البرامج فائقـة الوسـائط إلكتسـاب التالميـذ بعـض      ) رسومات -قوائم(

  .أيضاً  VB.NETمهارات
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وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي، في إجراء تجربة البحـث والتحقـق مـن    

الصف الثالث اإلعـدادي   تالميذمن بين  )120(وحجمها  تم اختيار عينة الدراسة وقدفروضه، 

، طالبـاً ) 40(وحجمهـا   والتي تكونت من ثالث مجموعات تجريبية أولـى ) التاسع األساسي(

، وتوصلت الدراسة إلـى  طالباً) 40(وحجمها  ضابطةوالمجموعة ال، )طالباً 40( وتجريبية ثانية

حصائية بين متوسطي درجات التالميذ الذين درسوا البرنـامج بـنمط   وجود فروق ذات داللة ا

واجهـة التفاعـل   (والتالميذ الذين درسوا البرنامج بنمط ) واجهة التفاعل المعتمدة على القوائم(

إلى األثـر   ذلك في القياس البعدي الختبار التحصيل المعرفي، يرجع) المعتمدة على الرسومات

إلى عدم وجود فروق  ،ل المعتمدة على القوائم، وأشارت النتائج أيضاًاألساسي لنمط واجهة التفاع

واجهة التفاعل المعتمدة (حصائياً بين متوسطي درجات التالميذ الذين درسوا البرنامج بنمط إدالة 

  . في القياس البعدي على بطاقة مالحظة األداء العملي) على الرسومات

فاعلية الوسائط المتعددة في إنتاج برامج : بعنوان ) 2012(دراسة الشيخ طيب وهدفت 

إلى تقديم رؤية منهجية وعلمية ، )التصميم اإليضاحي(دراسة تطبيقية على الجرافيك  -التلفزيون 

ومدى فعاليتها  ،واإلعالن التلفزيوني ،تراعي فاعلية الوسائط المتعددة في إنتاج برامج التلفزيون

 مـن %) 70.3(ي التحليلي، وأثبتت الدراسة إن نسبة منهج الوصفالعند المشاهد، واتبع الباحث 

التصميم البيـاني والتوضـيحي    من مكوناتمفهوم الجرافيك التلفزيوني يرون أن  أفراد العينة 

  .الفعال المتحرك والثابت في اإلشارة ألهمية الوسائط المتعددة

األطر التربوية لتصميم التعليم اإللكترونـي،  : بعنوان ) 2012(أما دراسة عبد الغفور 

أوضحت الدراسة أن وعي المستخدمين في مجال التعلم اإللكتروني من حيث عالقتها في نماذج 

التعلم اإللكتروني التي تقوم على أصول التدريس قليلة جداً في السياق التربوي، األمـر الـذي   

ع نماذج تعلم إلكتروني تنمو مع قدرات المجتمع الذي تتعـايش معـه، واسـتخدم    استدعى وض

الباحث المنهج الوصفي المسحي، وأوضحت الدراسة أن استخدام األدوات والوسائل والتقانيـات  

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة مـن  . تساعد على النمو التربوي من خالل التعلم اإللكتروني

ي المدرسين ومدربي ومصممي التعلم اإللكتروني المبنية على األسس التوصيات منها تطوير وع
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النظرية الكامنة في نماذج التعلم اإللكتروني التي تستخدم في مرحلة التصميم وتدريب القـائمين  

  .على التصميم في توظيف التكنولوجيا في المجاالت التربوية بشكل منهجي ومدروس

ن األسـس العلميـة لتصـميم اإلعالنـات     بعنوا) "2012(ووضحت دراسة ولد سيدي 

عالقة اإلعالنات التلفزيونية في مجال تسويق السلع والخدمات خصوصا فـي ظـل   " التلفزيونية

التطور التكنولوجي وسهولة وصول مضمون اإلعالن إلى المشاهد بصورة سريعة، واشـارت  

ر االعالنات فـي تكـوين   الدراسة إلى كيفية التأثير على المشاهد في اتخاذ القرار فضالً عن دو

عالقة ايجابية مستديمة بين أصحاب اإلعالن والمستهلكين إذ تعمل على تدعيم العالقة وتنميتهـا  

  .وفقاً لألهداف الموضوعة

اول الجانب األول األسس العلمية لإلعالن التلفزيـوني،  سة جانبين حيث تنوتناولت الدرا

لمرغوبة، أما الجانب الثـاني فكـان دراسـة    يجب اتباعها لتحقيق األهداف ا التيوأهم الطرق 

تطبيقية لواقع اإلعالنات التلفزيونية في التلفزيون الموريتاني، ومدى التزام التلفزيون في تطبيق 

األسس العلمية لإلعالن التلفزيوني، وقد وضح الباحث أن اإلعالنات التلفزيونية في التلفزيـون  

علمي الذي ينبغي عليها بناء االعالنات التلفزيونيـة،  الموريتاني لم تصل إلى المستوى الفني وال

وقد ذكر الباحث أن الشركات الكبرى مثل شركات االتصاالت تعمل على تصـميم االعالنـات   

التلفزيونية ضمن األسس العلمية في شركات خاصة خارج البلد أو داخله، ويتم عرضها علـى  

ر البشرية التـي تتميـز بالقـدرات الفنيـة     التلفزيون الموريتاني، ويعزى ذلك لعدم توفر الكواد

  .والعلمية والمؤهلة إلنتاج وتصميم اإلعالنات التلفويونية

فعالية الوسائط المتعـددة فـي إنتـاج بـرامج     : بعنوان ) 2012(أما دراسة أبو صباح 

بتلفزيون السودان فـي الفتـرة   ) التصميم اإليضاحي(دراسة تطبيقية على الجرافيك -التلفزيون 

، فوصفت فعالية الوسائط المتعددة في إنتاج برامج التلفزيون من حيث مؤثرات )2009-2011(

الوسائط المتعددة وتطبيق المجال الجرافيكي في عملية إنتاج برامج التلفزيـون بحيـث يتعمـق    

المفهومان الوسائط المتعددة وبرامج التلفزيون إلى تشكيل هوية بصـرية للقنـاة، واسـتخدمت    

الوصفي التحليلي، للوصول إلى الدراسة واإلجابة عن أسئلة الدراسـة، وسـعت   الدراسة المنهج 



25 

الدراسة لعمل مقارنة في استخدام الوسائط المتعددة في المجال المحلـي والـدولي، واختـارات    

الباحثة قناة شرق النيل األزرق كقناة محلية وقناة الجزيرة كقناة دولية، واسـتخدمت المالحظـة   

: راسة عن مجموعة من النتائج أهمهانة كأدوات لجمع البيانات، وقد أسفرت الدوالمقابلة واإلستبا

من أفراد العينة يرون أن مفهوم التصميم الجرافيكي في مجال إنتـاج بـرامج   %) 70(أن نسبة 

التلفزيون يعد الرسم البياني والتوضيحي الفعال من حيث الجانب المتحرك والثابت، ويعد بمثابة 

فزيون تميزه على المجال العالمي، وأن أكثر البـرامج اسـتخداما للجرافيـك    هوية بصرية للتل

مجـال   بتحديدالدراسة  وهدفتالبرامج التربوية واإلخبارية والسياسية في التلفزيون السوداني، 

الوسائط المتعددة المتمثلة بعناصرها المختلفة تشكل الجانب الجمالي للشاشة وتعد لوحة فنية تعمل 

باه المشاهد، ويجب توظيف التقنية الرقمية في إنتاج برامج التلفزيون تساعد عملية على جذب انت

  . اإلنتاج التلفزيوني من مواكبة االصدرات الحديثة والمتطورة في مجال الوسائط المتعددة

توظيف الوسـائط المتعـددة فـي اإلعـالم     : بعنوان ) "2010(وتناولت دراسة فيصل 

) الشرق االوسـط و الجزيـرة وإيـالف   (تكشافية الستخدام مواقع اإللكتروني العربي دراسة اس

الجدلية الموجودة بين أساليب اإلعالم االلكتروني وتقانيات الوسائط المتعـددة،  " للوسائط المتعددة

إذ يعتبر هذا الجدل من أهم وسائل نقل المعلومات، من حيث التداول بفضل التقانيات الحديثة في 

باحث التطور القائم على شبكات االنترنت، التي أصبحت وسيلة للتواصل االتصاالت، وقد ربط ال

المعرفي في العالم، وبين التقانيات التي تقدمها الوسائط المتعددة، وتشير الدراسة إلـى أهميـة   

توظيف عناصر الوسائط المتعددة في مجال اإلعالم اإللكتروني، الذي يعمـل علـى أن يكـون    

ومرئياً من خالل عناصر الوسائط المتعددة، واعتمدت الدراسة على  اإلعالم اإللكتروني مسموعاً

موقع صحيفة (عينة قصدية مكونة من ثالث مواقع الكترونية معتمدة على الوسائط المتعددة وهي 

، وقد قام الباحـث بدراسـة   )إيالف، وموقع صحيفة الشرق األوسط، وموقع الجزيرة اإلخباري

روني، ومدى انسجام كل موقع مع عناصـر الوسـائط المتعـددة    العناصر المكونة للموقع اإللكت

وأظهرت النتائج أن توظيف الوسائط المتعددة في اإلعالم اإللكتروني يزيد من إقبال المشاهدين 

  . على مواقع اإلعالم اإللكتروني
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هدفت إلى معرفة أثر طريقة عرض مـادة تــصميم  بدراسة  )2009(العجلوني وقام 

 Data اد التعليمية باستخدام الحاسوب الموصول مع جهاز عرض البيانـات واسـتخدام المـو

Show، تكونت عينة الدراسة . علـى تحـصيل طلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية

) 44(وقد بلغ عدد أفراد كل شعبة . من شـعبتين مـن شعب مادة تصميم وإنتاج المواد التعليمية

طالباً وطالبة، واستخدم الباحث اختبار تحصيلي في مادة تصميم وإنتاج المواد التعليميـة، وقـد   

واستخدم أيضاً برنامج تعليمي محوسب في مادة . قبـل إجـراء المعالجة التجريبية وبعدها طبق

بق على طلبة المجموعة التجريبية من خـالل اسـتخدام تـصميم وإنتـاج المواد التعليمية وطُ

ولتحليل البيانات إحصائياً، تم استخدام تحليـل التبـاين المصاحب،  جهـاز عـرض البيانات،

ت نتائج الدراسة على وجود فروق دالة إحصائياً في تحصيل الطلبة في مــادة تصـميم   وقد دل

وإنتاج المواد التعليمية يعزى إلى طريقة التـدريس ولـصالح أفـراد المجموعـة التجريبيـة،  

ووجود أثر ذي داللة إحصائية في تحصيل طلبة كلية العلوم التربويـة فـي مـادة تــصميم  

  .لتعليمية يعزى إلى التفاعل بين طريقة التدريس ومستوى تحصيل الطلبةواستخدام المواد ا

فعالية الوسائط المتعددة في التحصـيل الدراسـي   : بعنوان ") 2006(دراسة يحيى أما 

هدفت إلـى استقصـاء   ف، "كلية التربية طلبةوتنمية مهارات إنتاج الشرائح المتزامنة صوتيا لدى 

، وتنمية مهارات إنتاج الشرائح المتزامنة صوتيا، لتحصيل الدراسيفعالية الوسائط المتعددة في ا

واستخدام برنامج فـي   ،وتحديد فعالية برنامج تكنولوجي متعدد الوسائط في التحصيل الدراسي

تكنولوجيا الوسائط المتعددة في تنمية مهارات تصميم وإنتاج الشرائح المتزامنة صوتيا، حيث تم 

فـي   طلبةو إعداد بطاقة مالحظة لتقييم أداء ال، ي في المحتوى التعليمياستخدام اختبار تحصيل

لتقيـيم   CD-ROMمع برنامج معد علـى قـرص مـدمج    ، مهارات تصميم و إنتاج الشرائح

وتجريبية قوامها  ،طالباً )25(ضابطة قوامها : وتم تحديد عينة الدراسة من مجموعتين، المحتوى

بين متوسـطي  في تخطيط المهارات كشفت الدراسة عن وجود فرق دال إحصائيا  ،طالباً )25(

لصالح المجموعة التجريبية التي تم تدريسها باستخدام  ،درجات المجموعتين التجريبية والضابطة

  .البرنامج التكنولوجي
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بناء الفكر اإلعالني في ظل ثورة المعلومات : بعنوان دراسة ) 2002(مصطفى وأجرى 

هدفت إلى التعرف على تـأثير تكنولوجيـا المعلومـات علـى     و، "ه على البيئة االتصالية وأثر

وعرض تأثير كل من الوسائط المتعددة، وتكنولوجيا الواقـع   ،االستراتيجيات اإلبداعية لإلعالن

الترجمـة البصـرية    إلىاالفتراضي، والتفاعلية على االتصال اإلعالني، باإلضافة إلى التعرف 

وقد أظهرت النتـائج   ،ي تصميم اإلعالن، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليليلفكر ما ف

على استحداث وسائط  Multimediaأن تطور تكنولوجيا المعلومات في مجال الوسائط المتعددة 

باإلضافة إلـى إتقـان وحرفيـة التنفيـذ      ،إعالنية جديدة وإتاحة قدر غير  محدود من االبتكار

أصبحت تـؤازر مبـدأ   التي ت النتائج أيضا تطور تكنولوجيا الوسائط المتعددة وأظهر ،واإلنتاج

من أساليب التشعب النصي والتشعب مما يتيح وصول الرسـالة   إليهشمولية المعرفة بما تنفرد 

ضرورة اهتمام المؤسسات التعليمية واألكاديمية فـي مجـال   ب أوصت الدراسة ،اإلعالنية بكفاءة

  .وإنشاء معامل لتكنولوجيا الواقع االفتراضي ،ق وضع مناهج مناسبةتصميم اإلعالن عن طري

  نبية الدراسات األج

آثار الوسائط المتعـددة   "عنوانها دراسة ب) Umar & Aziz, 2015( وعزيز عمر قام

مع مختلف مسـتوى الـتعلم الـذاتي     طلبةلمختلف وسائط العرض على مهارات التجويد  بين ال

باستخدام ثـالث   التجويدهدفت إلى التعرف على تأثير الوسائط المتعددة على مهارات ، و"المنظم

 عننموذج منفصل ) Multimedia with Separation mode-MSM(األولى  ،طرق عرض

حيث يوضع بشكل منفصل عن الفيـديو علـى تجويـد مـن قبـل قـاري، والثانيـة         ،النص

)Multimedia with Integration mode-MIM (الجمع بـين   فيه أسلوب التكامل يتم وهو

 Multimedia with(مفهوم ترجمة األفـالم، والثالثـة    في الفيديو باستخدام )الكلمات(/النص

Voice Recognition mode-MVRM ( طلبـة وضع التعرف على الصوت حيث يمكـن لل 

وتنطوي هذه الدراسة شبه تجريبية في وضـع الوسـائط المتعـددة    . عن طريقه التجويدتسجيل 

المـدارس   طلبةمن ) 140( ةكمتغير تابع، وقد تم اختيار مجموع طلبةال تجويدكمتغير مستقل، و

وقد وضعت ثالثة مناهج تعليمية، مع كل مساق ينطبق على كل مـن وضـع   . الثانوية عشوائيا
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 اًكبيـر  اًأظهرت النتائج اختالف إذ. في أزواج طلبةية التعلم، وعمل الأثناء عمل. الوسائط المتعددة

سجل أفضـل بكثيـر    MVRMفي التجويد بين المجموعات الثالث، ويشير التحليل الالحق أن 

مع ارتفاع مستوى التعلم الـذاتي   طلبةباإلضافة إلى ذلك، سجل ال، MSMو MIMمقارنة مع 

إن . المنخفض لجميع الفئات المعالجـة  MSMي المستوى بالمقارنة مع هؤالء ذو ،المنظم أعلى

MVRM ليـتم تقييمهـا     ،لتسجيل وإعادة قراءة وتسجيل تجويد لشـريك الـتعلم  ا طلبةيتيح لل

عندما استخدمت الترجمـة   للطلبةفي مهارات اإللقاء  MIMكما يساعد . وتصحيحها على الفور

 .اءةفي الفيديو والكلمات التي تغيرت ألوانها عند القر

بعنوان فعاليـة المنـاهج   ) Khan & Masood, 2015( ومسعود دراسة خانوهدفت 

التعليمية للوسائط المتعددة مع نهج اإلتقان التعاوني في تعزيز مهارات التفكير العليا النظام فـي  

دمج اإلتقان ونهج التعلم التعاوني جنبا إلى جنب مع تفاعلية الوسائط المهارات العقلية، إلى تعلم 

وقـد تـم   مهارات اإلتصال الفكري، في تعلم  طلبةلدى ال العليا المتعددة لتعزيز مهارات التفكير

تطوير المناهج التعليمية التفاعلية والوسائط المتعددة وتطبيقها في ثالث استراتيجيات مختلفـة،  

 Multimedia-assisted Mastery(وهي الـتعلم المـتقن بمسـاعدة الوسـائط  المتعـددة      

Learning-MML(   والتعلم التعاوني بمساعدة الوسائط المتعـددة(Multimedia-assisted 

Cooperative Learning-MCL    والتعلم المتقن بمساعدة التعلم التعاوني للوسـائط المتعـددة

Multimedia-assisted Cooperative Mastery Learning-MCMLاستخدم، و MML 

واعتمدت الدراسة . على التعلم في مجموعات يقوم MCMLوMCL نهج التعلم الذاتي في حين

. لتحليل والتقييم هي المتغيـرات الثالثـة التابعـة   اتصميم شبه تجريبي حيث كانت نتائج مجال 

وتكونت . المتغير المستقل مع النهج الثالثة هيكانت المناهج التعليمية للوسائط متعددة تفاعلية و

وقد تم . على التوالي MCML، وMML ،MCLامعيا طالبا ج) 90(و) 88(و) 84(العينة من 

لتحليل نتائج  أداء كل من مهارات التفكير العليا الثالث  تحليل التباين المتعدد المصاحب، تطبيق

كان لهم أداء   MCMLو MML  طلبةوكشفت النتيجة أن . على أساس المناهج الثالثة المطبقة

نتـائج هـذه    كانـت وعموما، . MCLمع  أفضل بشكل ملحوظ في خلق نتيجة مجال  مقارنة 

الدراسة تشير إلى أن المناهج التعليمية التفاعلية والوسائط المتعددة مع مزيج من إتقـان ونهـج   
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كما أشارت نتـائج الدراسـة إلـى أن    . اإلتصال الفكريالتعلم التعاوني له أثر إيجابي في تعلم 

ج التعليم المتقن ونهج التعلم التعاوني يحقـق  المناهج التعليمية التفاعلية والوسائط المتعددة مع دم

  .االتصال الفكريفي تعلم  اًإيجابي اًأثر

 & Yi-Hsuan, Hsiao 2014( وهسـياو وهوسـان   هسـوان  وايدراسـة  وهدفت 

Husan, ( عند  آثار المواد التعليمية المتنوعة متعددة الوسائط على ردود ونتائج التعلم: بعنوان

الختبار ما إذا كان منهج التعلم اإللكتروني والذي يتضمن  مواد تعليمية مختلفة متعـددة   ،الطلبة

الوسائط يمكن أن يحفز تصورات المتعلمين، واختبار ما إذا كان االختالف في األسلوب له تأثير 

دافعية  والتي تؤثر بالتالي على ) اإلثارة والمتعة، وزيادة الخبرة(العاطفية مثل  طلبةعلى حاالت ال

وطبق البـاحثون تصـميما تجريبيـا  لـثالث      ، وعلى مخرجات التعلم  أيضاً طلبةالتعلم لدى ال

  :بين ثالثة أنواع من أساليب العرض بهدف المقارنة طلبةمجموعات من ال

  PowerPointعرض تقديمي لـ ) أ(

  . يسترشد فيه بشخصية كرتونية شبيهة باإلنسان PowerPointعرض تقديمي لـ ) ب(

 .يسترشد فيه بشخصية كرتونية تشبه الوحش PowerPointعرض تقديمي لـ ) ج(

نتائج التحليل أن األنواع المختلفة للمواد التعليمية متعددة الوسائط  في مختلف ال وأظهرت

زيادة و ،طلبةاإلشارات االجتماعية لها تأثير كبير على التصورات االجتماعية، واإلثارة ومتعة لل

  . الخبرة، ودافعية التعلم ومخرجاته

فاعليـة اسـتخدام التطبيقـات     إلى قيـاس ) Cheung, 2011(دراسة تشيونغ وهدفت 

قام الباحث بتقسيم والتكنولوجية وأثرها، في تعلم الطلبة لمادة الرياضيات وزيادة تحصيلهم فيها، 

الحاسوبية، واألخرى  التطبيقاتعينة الدراسة إلى مجموعتين إحداهما تجريبية درست باستخدام 

ضابطة درست بالطريقة التقليدية، إذ اعتمد المنهج التجريبي الختبار فرضيات الدراسة واإلجابة 

 ،عن أسئلتها للوصول إلى نتائج، والقيام بعمل اختبار تحصيلي بعدي للكشف عن هـذا األثـر  

العينـة  ي زيـادة تحصـيل   النتائج عن وجود فاعلية ف وخلصتالمجموعتين،  كلتاقه على وطب
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عند دمج مقررهم الدراسي المتمثل في مقرر الرياضـيات بالتطبيقـات التكنولوجيـة     التجريبة 

  .الحاسوبية والعمل على تدريسه من خاللها

  التعقيب على الدراسات السابقة : ثالثاً 

يالحظ من قراءة الدراسات السابقة ، أنها قد جاءت في موضوعات مختلفـة، واقتـرب   

  . ضها من موضوع الدراسة جزئياً، وبعضها اآلخر يرتبط بموضوع الدراسة بشكل كبيربع

فقد ركزت بعض الدراسات على أثر طريقة عرض مادة التصميم واستخدام الحاسـوب فـي   * 

  ). 2003(إنتاج مواد تعليمية تزيد من التحصيل الدراسي عند الطلبة مثل دراسة العجلوني 

واقع الفكر اإلعالني في ظل ثورة المعلومات وتسليط الضوء  وركزت بعض الدراسات على* 

  ). 2002(على الترجمة البصرية التي تحدثها واقع الفكر اإلعالني مثل دراسة مصطفى 

، إذ أوضـحت  األطر التربوية لتصميم التعلم اإللكتروني) 2012( عبد الغفوروربطت دراسة * 

فـي العمليـة    برامج التعلم اإللكترونـي خدمي الدراسة إلى تنمية المهارات العقلية عند مست

في إذ تتعلق الدراسة بواقع العالقة التفاعلية بين الوسائط المتعددة المتمثلة بعنصرها .التعليمية 

بالتقنية المناسبة بفضل طبيعة العالقة التفاعلية مثل دراسة أبـو  إنتاج برامج تلفزيونية تتمتع 

  ).2012(، ودراسة الشيخ طيب )2012(صباح 

على تفاعل تالميذ المرحلة اإلعداية في بعض مهارات برامج ) 2014(وقامت دراسة طاحون * 

  .الحاسوب 

باألسس العلمية لتصميم االعالنات التلفزيونية من حيـث  ) 2012(واهتمت دراسة ولد سيدي * 

ـ   ية التصميم واالنتاج وكيفية اتباع خطوات علمية لتكون نتائج االعالنات التلفزيونيـة مرض

  .للمنتج والمستهلك

بقياس استخدام التطبيقات التكنولوجية في تعلم الطلبة  (Cheung ,2011)قامت دراسة تشونغ * 

  .لمادة الرياضيات
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وركزت بعض الدراسات على آثر الوسائط المتعددة في تشكيل مناهج تعليمية تكـون مبنيـة   * 

و دراسة )  ,2015Umar & Aziz(على مهارات التفكير العليا، مثل دراسة أومار وعزيز 

  ). ,2015Khan & Masood(ومسعود  خان

ومن خالل استعراض الباحث للدراسات السابقة، وجد أنها لم تتناول آثر التدريس فـي  

استخدام برامج الوسائط المتعددة على التحصيل الدراسي في مجال اإلعالن التلفزيوني، وكانـت  

وضحت دراسة  إذ) 2012(ودراسة شيخ طيب ) 2012(أقرب الدراسات لها دراسة ولد سيدي 

سس العلمية لتصميم االعالنات التلفزيونية، من حيث الجوانب العلميـة  األ)  2012(ولد سيدي 

الصحيحة، وهذا ما ميز قربها من موضوع الدراسة الحالية، ولكن لم تخصص الدراسة السابقة 

جال التسويقي والترويجي لطبيعة السـلع  فقط في مجال التحصيل الدراسي بل كان لها صبغة الم

  .والخدمات المعلنة

طبيعة العالقة التفاعلية بين الوسـائط المتعـددة   ) 2012(وأوضحت دراسة شيخ طيب 

  .ومرحلة إنتاج برامج التلفزيون

  ذه الدراسة عن الدراسات السابقةما يميز ه

أثر التدريس باستخدام لقد تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة، في أنها تبحث عن 

من التفصيل، وتبحث بدرجة أوسع عالقـة   ة في مجال اإلعالن التلفزيوني بشئالوسائط المتعدد

الوسائط المتعددة  باإلعالن التلفزيوني، إضافة إلى ذلك ركزت الدراسة الحالية علـى طريقـة   

التدريس في الجامعات بشكل عام ولدى قسم اإلذاعة والتلفزيون بشكل خاص، ولم يعثر الباحث 

ريس باستخدام الوسائط المتعـددة  في الدراسات السابقة حسب إطالعه على دراسة حول أثر التد

ختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ، من حيث مجتمع افي مجال اإلعالن التلفزيوني، كما 

التلفزيون فـي  ات التلفزيونية في قسم اإلذاعة ومساق تصميم اإلعالن طلبةالدراسة وعينتها من 

  .جامعة النجاح الوطنية
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 الفصل الثالث

  وإجراءاتهامنهج الدراسة 
  منهج الدراسة

  مجتمع الدراسة

  عينة الدراسة

  وفق الوسائط المتعددة دليل التدريس

  أداة الدراسة

  صدق األختبار

  ختبارثبات اال

  تحليل فقرات االختبار

  جراءات الدراسةإ

  متغيرات الدراسة

  تصميم الدراسة

  المعالجات اإلحصائية
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 الفصل الثالث

  منهج الدراسة وإجراءاتها

، وطريقة اختيـار العينـة، وأدوات   ومجتمعها هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة يتناول

  .الدراسة وإجراءاتها وتصميمها والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في استخالص النتائج

  منهج الدراسة

استخدم الباحث المنهج التجريبي بأحد صوره شبه التجريبي القائم علـى فحـص أثـر    

تحصيل الطلبة فـي مسـاق   (على المتغير التابع  )تدريس بالوسائط المتعددةال(المتغير المستقل 

، وذلك عن طريق جمع البيانات وإجـراء التحليـل اإلحصـائي    )ةالتلفزيوني اتاإلعالنتصميم 

  .المناسب الستخراج النتائج

  مجتمع الدراسة

وى السنة في مست في جامعة النجاح الوطنية تكون مجتمع الدراسة من طلبة كلية اإلعالم

طالبا وطالبة وفق إحصاءات عمادة القبول والتسجيل للفصل الثـاني  ) 61(الثالثة والبالغ عددهم 

2015-2016.  

  عينة الدراسة

من خالل اختيار الطلبة المسجلين فـي مسـاق    ،تم اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية

، وذلك إلمكانية تـدريس المسـاق وفـق    2016-2015اإلعالن التلفزيوني في الفصل الثاني 

الوسائط المتعددة وتعاون مدرس المساق ورغبته في إجراء التجربة، وبلغ عدد الطلبة المسجلين 

تيار المجموعة األولى عشوائياً لتكون وتم اخ ،مجموعتين بالتساوي إلىتم توزيعهم  ،طالباً) 20(

  .المجموعة التجريبية والمجموعة الثانية لتكون المجموعة الضابطة
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  دليل التدريس وفق الوسائط المتعددة

 :تم إعداد خطط تدريس مساق اإلعالن التلفزيوني وفق الخطوات اآلتية

عمـل  و ،)Adobe Illustrator(اللسـتريتر  ادوبي تصميم صفحة رئيسية بواسطة برنامج. 1

  .بعضها ببعضلربط الدروس ) HTML(صياغة 

روابـط  والمحتـوى الدراسـي،   ووصف المسـاق،  (القيام بعمل صفحة رئيسية مكونة من . 2

  ).تصميم اإلعالنات التلفزيونيةبإلكترونية لدعم المحتوى الدراسي، وفيديو تعليمي مرتبط 

) التقويموالمحتوى، واألهداف، (ي كل درس على درساً يحتو )20( إلىتقسيم المادة المقررة . 3

والقيام بحـل التقـويم    ،ومن ثم دراسة المحتوى ،حيث يستطيع الطالب تحديد أهداف الدرس

  .المقرر عن كل درس

  أداة الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد اختبار تحصيلي لقياس تحصيل الطلبة فـي اإلعـالن   

 : االختبار كما يأتيالتلفزيوني، وسار إعداد 

والوحدات وتسلسلها،  اطلع الباحث على وصف مساق اإلعالن التلفزيوني ومحتواه الدراسي -1

 .كما راجع الباحث مخرجات التعلم المقصودة للمساق

. قام الباحث بإعداد جدول مواصفات اختبار التحصيل فـي مسـاق اإلعـالن التلفزيـوني     -2

 .)5(ملحق

عالن التلفزيوني وتصـميمه  مستويات معرفية مختلفة في تخطيط اإلفقرة تقيس ) 21(كتابة  -3

 .نجاعته وتقويم

من المحكمين من ذوي الخبـرة واالختصـاص فـي     )7(تم عرض اختبار التحصيل على  -4

إلبداء رأيهم حول مجموعة من النقـاط تمثلـت فـي     ،المناهج وطرق التدريس واإلعالم

 )2(ملحق. وضوحه إلىافة باإلض، المستوى المعرفي واللغوي لالختبار
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شهور تقريبا من بـدء التـدريس بالوسـائط     )3(تم تطبيق االختبار التحصيلي البعدي بعد  -5

 .القاء نيثمانية وثالثالمتعددة بواقع 

  صدق االختبار

، تم عرض فقراتها على مجموعة من )االختبار التحصيلي(للتحقق من صدق األداة 

والمناهج وطرق التدريس، وبناء ، في اإلعالم واالختصاصوهم من ذوي الخبرة  ،المحكمين

 فقرة،) 21(أعيدت صياغة بعض الفقرات، وقد تكون االختبار من  ،على مالحظاتهم وتوصياتهم

بعض أخطاء  حولمالحظات المحكمين  وجاءتاشتملت الفقرات على مستويات عقلية متنوعة، 

وهناك أخطاء  )، عامودي، دوريهبدئل ،نتباهاال ،موقوس ،نيةوعالن األغأ( مثلإمالئية نحوية و

ساسية التي هي العوامل األ ما(، )ماهو وضع الكميرا المناسب(مثل  في بعض األهداف المكتوبة

من األشكال الفنية في اإلعالن ( ،)من مكونات اإلعالن التلفزيوني(، )تحيط في الفرد

  ). 3(الملحق رقم االختبار كما في بتعديلقامت لجنة التحكيم  إذ ،)التلفزيوني

المالحظات الواردة من المحكمين وخـرج   وتم التعديل بناء على ،وإضافة سؤال مقالي

، وتقـيس الفقـرات   باإلضافة إلى سؤال مقالي فقرة) 21(تكون من واالختبار بصورته النهائية 

تقويم ) 2،5،7،8،9،17،10(فقراتالتخطيط لإلعالن التلفزيوني، و) 1،3،11،12،16،18،21(

، كما تصميم اإلعالن التلفزيوني) 4،6،13،14،15،19،20(نجاعة اإلعالن التلفزيوني، وفقرات 

  ).4ملحق (أعد الباحث مفتاح اإلجابة لالختبار 

  ثبات االختبار

على طلبة سبق أن درسوا مساق اإلعـالن التلفزيـوني    استخدم الباحث تطبيق االختبار

، وتم حساب معامل ثبات االختبار باسـتخدام معامـل   )أسبوعين(، بفاصل زمني )20(وعددهم 

  .وهي قيمة مناسبة) 0.719(االرتباط بيرسون وبلغت قيمته 
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  تحليل فقرات االختبار

  معامالت الصعوبة

وهي متفقة مع معـامالت الصـعوبة   ) 0.80-0.30(تراوحت معامالت الصعوبة بين 

 National Council on Measurement( )0.90-0.10(تتراوح بين المقبولة تربوياً والتي 

in Education,2016).(  

  زييالتممعامالت 

 National( وهي نسب مقبولة تربويـاً ) 0.70-0.20(تراوحت معامالت التميز بين 

Council on Measurement in Education, 2016).(  

  إجراءات الدراسة

  :اإلعداد المسبق لتنفيذ الدراسةاتبع الباحث الخطوات اآلتية في 

  .أخذ كتاب تسهيل مهمة الباحث من عمادة كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية .1

 )8(ملحق . أخذ موافقة النائب األكاديمي من أجل تطبيق الدراسة .2

االطالع على األدبيات التربوية والبحوث والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع اإلعالن  .3

 .التلفزيوني والوسائط المتعددة

محتوى للتدريس وفق الوسائط المتعددة، وتم اختيار الطلبة ي اختيار مساق اإلعالن التلفزيون .4

 .المسجلين في المساق

 )2(ملحق . إعداد أداة الدراسة وتحكيمها .5

لقاءا لكال المجموعتين بنفس المحتـوى التعليمـي وبـنفس    ) 38(تم تدريس المساق بعدد  .6

 .لكل من المجموعة الضباطة والتجريبية التوقيت
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 .)4(ملحق  .تطبيق االختبار البعدي على أفراد المجموعة التجريبية والضابطة .7

 .الحاسوب ومعالجته إحصائياً إلىوإدخاله  ،وترميزه ،تجميع االختبار من أفراد العينة .8

 .وكتابة التوصياتاستخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها ومقارنتها مع الدراسات السابقة  .9

 متغيرات الدراسة

  :احتوت الدراسة على المتغيرات اآلتية

  :طريقة التدريس بمستويين هما: المتغيرات المستقلة

 التدريس باستخدام الوسائط المتعددة  - أ

 .التدريس بالطريقة االعتيادية  - ب

  .ةالتلفزيوني اتاإلعالنتصميم التحصيل الدراسي في مساق  :المتغير التابع

 الدراسةتصميم 

التصـميم شـبه    إلـى اعتمدت الدراسة تصميماً شبه تجريبي، ويشير المخطط المرفق 

  .التجريبي للدراسة

EG: X O1  

CG: _ O1 

EG: المجموعة التجريبية 

CG: المجموعة الضابطة  

O1: اختبار التحصيل البعدي  

X:  التدريس باستخدام الوسائط المتعددة(المعالجة التجريبية(  
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  اإلحصائيةالمعالجات 

لتحقيق أهداف الدراسة والتحقق من فرضياتها، قام الباحث باستخدام الرزمة اإلحصائية 

وذلك بحساب الرتب لدرجات أفراد المجمـوعتين علـى االختبـار    ) SPSS(للعلوم االجتماعية 

فقد تم استخدام االختبار اإلحصـائي غيـر    ،التحصيلي، ولمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات

، وذلك بسبب صـغر حجـم عينـة الدراسـة فـي      )Mann Whitney(اري مان وتني المعي

حـادي  ، ودقة االختبار وحساسيته مقارنة بتحليـل التبـاين األ  التجريبيةالمجموعتين الضابطة و

  .المصاحب
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
  النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة
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 الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

التدريس وفق الوسائط المتعددة في مدى فاعلية  على إلى التعرفالدراسة الحالية  سعت

 الدراسة قام الباحـث  فاأهد، ولتحقيق تحصيل طلبة كلية اإلعالم في مساق اإلعالن التلفزيوني

بتطوير اختبـار  قام ثم  .لتحقيق هدف الدراسةالوسائط المتعددة معد وفق  تدريسيدليل بتطوير 

تم  إذلطلبة المجموعتين الضابطة والتجريبية،  ةالتلفزيوني اتاإلعالنتصميم  ساقفي م يتحصيل

وفـق  ، واألخـرى درسـت   االعتياديةدرست بالطريقة  اإحداهم لبةتدريس مجموعتين من الط

، وثباته تم التحقق من صدقه، ولقياس التحصيل ، وقد أعد الباحث اختبارا بعدياًالوسائط المتعددة

الرزمة ألغراض الدراسة، وبعد تجميع البيانات تم معالجتها إحصائيا باستخدام  مناسباً كانبحيث 

  :األتيةالنتائج  إلى، وبعدها توصل الباحث )SPSS( اإلحصائية للعلوم االجتماعية

  النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات رتب درجات تخطيط اإلعالن  :الفرضية األولى

  )الوسائط المتعددة(والتجريبية ) الطريقة االعتيادية(التلفزيوني ألفراد المجموعتين الضابطة 

 Mann Whitneyوالختبار صحة الفرضية قام الباحث باستخدام اختبار مـان وتنـي   

تب درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في تخطيط لفحص داللة الفروق بين متوسطات ر

  .نتائج فحص الفرضية إلى )1(جدول اإلعالن التلفزيوني، وال

وداللتها للفروق بين متوسـطات رتـب درجـات المجمـوعتين     ) U ،W ،Z(قيم  )1(جدول 
فـي تخطـيط اإلعـالن     Mann Whitneyالضابطة والتجريبية باستخدام اختبار مان وتني 

  التلفزيوني

  العدد  المجموعة
متوسط 
  الرتب

مجموع 
  الرتب

U Z W 
مستوى 
  الداللة

  62.5  6.25  10  الضابطة
7.50   -3.279  62.5  0.001*  

  147.5  14.75  10  التجريبية
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ذات داللة إحصائية في متوسطات رتـب درجـات    فروق وجود إلى )1(يشير الجدول 

والتجريبيـة  ) الطريقـة االعتياديـة  (تخطيط اإلعالن التلفزيوني ألفراد المجموعتين الضـابطة  

  .الوسائط المتعددة، ولصالح المجموعة التجريبية(

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات رتب درجات تصميم اإلعالن  :الفرضية الثانية

  )الوسائط المتعددة(والتجريبية ) الطريقة االعتيادية(فزيوني ألفراد المجموعتين الضابطة التل

 Mann Whitneyوالختبار صحة الفرضية قام الباحث باستخدام اختبار مـان وتنـي   

لفحص داللة الفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في تصميم 

  .نتائج فحص الفرضية إلى )2(اإلعالن التلفزيوني، والجدول 

وداللتها للفروق بين متوسـطات رتـب درجـات المجمـوعتين     ) U ،W ،Z(قيم  )2(جدول 
فـي تصـميم اإلعـالن     Mann Whitneyالضابطة والتجريبية باستخدام اختبار مان وتني 

  التلفزيوني

  العدد  المجموعة
متوسط 
  الرتب

مجموع 
  الرتب

U Z W 
مستوى 
  الداللة

  62.5  6.25  10  الضابطة
7.50   -3.321  62.5  0.001*  

  147.5  14.75  10  التجريبية

ذات داللة إحصائية في متوسطات رتـب درجـات    فروق وجود إلى )2(يشير الجدول 

والتجريبيـة  ) الطريقـة االعتياديـة  (تصميم اإلعالن التلفزيوني ألفراد المجموعتين الضـابطة  

  .، ولصالح المجموعة التجريبية)الوسائط المتعددة(

 نجاعـة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات رتب درجات تقويم :الفرضية الثالثة

الوسـائط  (والتجريبيـة  ) الطريقة االعتيادية(اإلعالن التلفزيوني ألفراد المجموعتين الضابطة 

  )المتعددة

 Mann Whitenyوالختبار صحة الفرضية قام الباحث باستخدام اختبار مـان وتنـي   

 لفحص داللة الفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في تقـويم 

  .نتائج فحص الفرضية إلى )3(الن التلفزيوني، والجدول اإلع نجاعة
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وداللتها للفروق بين متوسـطات رتـب درجـات المجمـوعتين     ) U ،W ،Z(قيم  )3(جدول 
اإلعالن نجاعة في تقويم  Mann Whitneyالضابطة والتجريبية باستخدام اختبار مان وتني 

  التلفزيوني

  العدد  المجموعة
متوسط 
  الرتب

مجموع 
  الرتب

U Z W 
مستوى 
  الداللة

  83.5  8.35  10  الضابطة
28.5   -1.785  83.5  0.074  

  126.5  12.65  10  التجريبية

ذات داللة إحصائية فـي متوسـطات رتـب     فروق عدم وجود إلى )3(يشير الجدول 

) الطريقـة االعتياديـة  (اإلعالن التلفزيوني ألفراد المجموعتين الضـابطة  نجاعة درجات تقويم 

  ).الوسائط المتعددة(والتجريبية 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات رتب درجـات التحصـيل    :الفرضية الرابعة

والتجريبيـة  ) الطريقـة االعتياديـة  (الكلي لإلعالن التلفزيوني ألفراد المجموعتين الضـابطة  

  )الوسائط المتعددة(

 Mann Whitneyوالختبار صحة الفرضية قام الباحث باستخدام اختبار مـان وتنـي  

لفحص داللة الفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في التحصيل 

  نتائج فحص الفرضية إلى )4(الكلي لإلعالن التلفزيوني، والجدول 

وداللتها للفروق بين متوسـطات رتـب درجـات المجمـوعتين     ) U ،W ،Z(قيم  )4(جدول 
فـي التحصـيل الكلـي     Mann Whitneyالضابطة والتجريبية باستخدام اختبار مان وتني 

  لإلعالن التلفزيوني

  العدد  المجموعة
متوسط 
  الرتب

مجموع 
  الرتب

U Z W 
مستوى 
  الداللة

  61.0  6.10  10  الضابطة
6.0   -3.350  61.0  0.001*  

  149.0  14.90  10  التجريبية
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ذات داللة إحصائية في متوسطات رتـب درجـات    فروق وجود إلى )4(يشير الجدول 

والتجريبية ) الطريقة االعتيادية(ألفراد المجموعتين الضابطة  التحصيل الكلي لإلعالن التلفزيوني

  .، ولصالح المجموعة التجريبية)الوسائط المتعددة(

  :أداء الطلبة وتفاعلهم ملحوظات الباحث حول 

الحظ الباحث تجاوب الطلبة مع المادة، وقد يعزى ذلك لسهولة البرمجـة المسـتخدمة   

حها للطالب، حيث تفاعل الطلبة بشكل كبير وكان عامل االثارة و التشويق يرافق العملية وووض

في استخدام البرمجة وتعامل  ةقام كل طالب على حد إذالتعليمية من خالل اللقاءات االسبوعية، 

والمـدرس   الطلبةمع الدروس بشكل فردي، ومن خالل البرمجة تم انشاء صفحات تواصل بين 

التي  عرض المشكالت ثم ومنمن حيث حل التمارين، حيث تفاعل الطالب مع بعضهم البعض 

بشـكل  داء الطلبـة يتطـور   أوكان ، الموجودة في البرنامج واجهتهم من خالل صفحة التواصل

ورغم ذلك الحظ الباحث تجاوب الطلبـة التـي تـم    رغم خوفهم في البداية من الفكرة،  ملحوظ

اختيارهم في المجموعة التجريبية من حيث السهولة في استخدام البرمجة المختارة، كما الحـظ  

ة انشغل الطلب إذ ،سئلة واالستفسارات المطروحة من قبل الطلبة مع كل لقاء يتقدمالباحث قلة األ

ومن ثم المحتوى التعليمي وحل التمارين المرافقة لكل درس،  اءةبتحقيق االهداف المطلوبة وقر

ويعتقد الباحث ان طبيعة  ،البرنامجمناقشة الطلبة بعضهم لبعض من خالل التواصل الموجود في 

ـ ل تعزىول ساس األالتفاعل بين البرنامج والطلبة كانت في األ ة طريقة تدريس جديدة لدى الطلب

ح رغبة الطلبة في االستمرار وحـل  ودى ذلك لوض، وأحيث اشترك عامل التشويق مع التفاعل

حيث كانت تعليقات الطلبة تصب في محور المحتوى التعليمي ولم التمارين بشكل جدي وفعال، 

  .سابقا تكرسباب ذُسئلة كثيرة عن طبيعة استخدام البرنامج ألأتطرح 

  لمساق حول أداء الطلبة وتفاعلهم ملحوظات مدرس ا

عرض الموضوع على طلبة المساق كان هناك تفاوت بالبداية في تقبل الطلبة  عند

 فقد تملتطبيق أما بنسبة ل ،طبيعة المساق نظريكما أن نها تجربة جديدة أللموضوع خاصة 
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من الصعب تقبل الفكرة  مما جعل، )أدوبي الستريتر(تصميمه باستخدام برنامج تصميم جرافيكي 

 مع بيانأن يقوم بشرح الفكرة للطلبة  طلب مدرس المساق من الباحث، لذلك الطلبةمن قبل 

إيجاباً  تجاوب الطلبة صبحأوبعد عملية الشرح الهدف منها وكيفية استخدام البرنامج التطبيقي، 

بة مع البرنامج بشكل كبير لطل، حيث تفاعل اللدراسة عدادهم ليكونوا العينة التجريبيةاست وأبدوا

فانعكس هذا األمر مرافق عند كل درس، الفيديو الأثناء عرض  لبةالتفاعل بين الط ت ذروةوكان

الفت بشكل  الطلبةهناك فروق فردية بين  فكانت داء الطلبة في البداية بتفاوت واضح أعلى 

داء الطلبة مع التكرار، الحظ مدرس المساق التفاوت في أوانحصرت تلك الفروق في  ،للنظر

ظهرت المجموعة التجريبية رغبتها في التعلم أكثر من أ إذالتعلم بين المجموعتين  نحوالدافعية 

أستخدام المادة وكان ذلك واضحاً لمدرس المساق حيث طلب طلبة المساق  ،المجموعة الضابطة

عبر االجهزة  النقلسهولة لما تتمتاز به من  وذلك  قالةلدراستها عبر الهواتف الن إلكترونياً

مدرس  وأشار ،بسهولة ويسر دراسة المحتوى وقت الحاجة منالطالب  حتى يتمكنالخلوية 

مشاركة الطلبة في المجموعة التجريبية كانت مشاركة فعالة عبر البرنامج وذلك  نإلى أالمساق 

مالحظة أن عدد المشاركات والتفاعل مع  تمالزاوية المخصصة في حل التمارين حيث  من

ن المشاركة بين الطالب أوكما الحظ مدرس المساق  ،الطلبة المحتوى تزايد بشكل كبير عند

  .حققت النسبة األعلىديو يزاوية الف منوالبرنامج 

ومن مالحظات المدرس الهامة أيضا كما ورد على لسانه انه ساستخدم البرامج للتدريس في 

  .المستقبلية في كل مرة لما له من أثر ايجابي على تحصيل الطلبة وتحفزيهمالفصول 
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  الفصل الخامس

  والتوصيات الدراسة نتائجمناقشة 
  فرضيات الدراسةمناقشة : أوالً

  التوصيات: ثانياً
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 الفصل الخامس

  والتوصيات الدراسة مناقشة نتائج

المتعددة على التحصيل الدراسي في ستخدام الوسائط افحص أثر  إلىهدفت هذه الدراسة 

ئج التي عرضت في الفصل الرابـع،  النتا مناقشة ويتناول هذا الفصل ،مجال اإلعالن التلفزيوني

  التوصيات بناء على نتائج الدراسة إلىكما يتطرق 

  مناقشة فرضيات الدراسة :أوالً

وسطات رتـب درجـات   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مت :مناقشة الفرضية األولى .أ

والتجريبيـة  ) الطريقـة االعتياديـة  (تخطيط اإلعالن التلفزيوني ألفراد المجموعتين الضابطة 

  ).الوسائط المتعددة(

لصـالح العينـة    في تخطيط اإلعالن التلفزيوني فروق على وجوددلت نتائج االختبار 

 ،يعود لما تتمتع به الوسائط المتعددة من إمكانيات فنيـة  ربما التجريبية، ويرى الباحث أن الفرق

فهي قادرة على عرض عدة سيناريوهات مختلفة إلعالن واحد مع وجود المـؤثرات الصـوتية   

، مما أتاح فرصاً للمتعلمين من تجربة خيارات كثيرة واأللوان وإمكانية النقل لألشكال والحركية

أن الطلبة الذين درسوا بالطريقة االعتيادية  إذزيوني، أفضل لإلعالن التلفتخطيط  إلىوالوصول 

لم يجربوا سوى تخطيط واحد ال أكثر، ولم يمارسوا العمـل االلكترونـي لتخطـيط اإلعـالن     

  .التلفزيوني

من دقة تخطيط اإلعالن التلفزيـوني،   التأكدكما أتاحت الوسائط المتعددة للطلبة إمكانات 

كد الطلبة من صحة ما خُطط له، وبالتالي فإن ذلك ساهم تأ ،ففي كل خطوة من خطوات التخطيط

  .في دقة التخطيط لإلعالن التلفزيوني

وحققت الوسائط المتعددة الفروق الفردية بين الطلبة، فقد خطط كـل طالـب لإلعـالن    

التلفزيوني بطريقته وأسلوبه الخاص، عالوة على أنها وفّرت فرص المناقشة وتبادل اآلراء بين 

  .األفضل في مواصفاته التخطيطإلى وصول للالطلبة 
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وجود فـرق   إلى التي أشارت )2012( عبد الغفوروتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

دال إحصائيا بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية 

  .التي تم تدريسها باستخدام البرنامج التكنولوجي

وجـود  من حيـث   )Cheung, 2011(تشيونغ كما تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

عند دمج مقررهم الدراسي المتمثل في مقرر  الطلبةفاعلية وأثر إيجابي فعال في زيادة تحصيل 

  .الرياضيات بالتطبيقات التكنولوجية الحاسوبية والعمل على تدريسه من خاللها

توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات رتب درجـات   ال :مناقشة الفرضية الثانية. ب

والتجريبيـة  ) الطريقـة االعتياديـة  (تصميم اإلعالن التلفزيوني ألفراد المجموعتين الضابطة 

  .)الوسائط المتعددة(

وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات رتب درجات تصميم  إلىدلت الدراسة 

الوسـائط  (والتجريبيـة  ) الطريقة االعتياديـة (عتين الضابطة اإلعالن التلفزيوني ألفراد المجمو

  .، ولصالح المجموعة التجريبية)المتعددة

أنها قد تعود لقدرات الوسائط المتعددة في هيكلة الدروس  في ويفسر الباحث تلك النتائج

عن كل درس، إذ تتيح هذه الخاصية للمتعلمـين بواسـطة الوسـائط     الكترونية نماذج وضحةم

ددة من التدرج من درس لدرس مما يراعي الفروق الفردية عند الطلبة، ويتيح لهم التميـز  المتع

طالب حيث يستطيع الطالب مقارنـة المحتـوى   لأيضا بعرض األهداف والمحتوى بشكل مثير ل

 ،يعيش الطالب في بيئة تعليمية حقيقية وبذلكالتعليمي في األهداف من خالل التنقل اإللكتروني، 

ة المتمثلة في العناصر المرئية عناصر الوسائط المتعدد إلى اإلعالن التلفزيوني يحتاجألن تصميم 

المكتوبة، مما يعطي الطالب فرصة للتعلم المباشر ألسس اإلعالن التلفزيوني مـن  والمسموعة و

  .خالل التدرج في عرض الدروس أو التدرج في محتوى اإلعالن التلفزيوني ومؤثراته

لذين درسوا بالطريقة االعتيادية، لم يتعرفـوا علـى التصـميم إال    في حين أن الطلبة ا

وهي طريقة الشرح، ولم يستطع الطلبة دعم الجانب النظري بتطبيقـات عمليـة    ،بطريقة واحدة
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تفاعلية، إذ اكتفى الطلبة بالموضوعات التي قدمها المدرس، ولم يستطيعوا مشاهدة تجارب عديدة 

  .ل انفتاحها على شبكات االنترنتتقدمها الوسائط المتعددة من خال

وصفت الدراسة الجدليـة   إذ) 2010(وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة فيصل 

للمستخدم التنقـل   مما يتيح ،تروني وتقانيات الوسائط المتعددةعالم االلكساليب اإلأالموجودة بين 

تصميم الموقع ووسـائل اإلعـالم   دور الذي تلعبه آلية لعبر الصفحات المختلفة بسهولة و ذلك ل

  .اإللكترونية حيث يراعي التصميم مستويات المشاهد و قدراته

فاعليـة البـرامج    إلـى أشـارت   التي )2005(وتتفق أيضا مع نتيجة دراسة مصطفى 

  .مهارات تصميم وإنتاج الشرائح المتزامنة صوتيا التكنولوجية ذات المؤثرات في تحسين

توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات رتـب درجـات    ال :لثةمناقشة الفرضية الثا. ج

والتجريبية ) الطريقة االعتيادية(اإلعالن التلفزيوني ألفراد المجموعتين الضابطة  نجاعة تقويم

  )الوسائط المتعددة(

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات رتب درجـات   إلىأشارت النتائج 

والتجريبيـة  ) الطريقة االعتيادية(اإلعالن التلفزيوني ألفراد المجموعتين الضابطة  نجاعة تقويم

  ).الوسائط المتعددة(

 ،التقويم المتبعة لفهم نجاعة اإلعالن التلفزيـوني آلية  في إلى التشابهويعزو الباحث ذلك 

الباحـث أن  وألن المجموعتين طبقوا المعايير نفسها في تقويم اإلعالن التلفزيوني، كمـا يـرى   

تقليديا رغم حوسبته بالوسائط المتعددة، إذ أنه لم يسخّر ألغراض التعلم، واقتصر  ما يزالالتقويم 

  .فقط على التحقق من األهداف التي خُطط لها

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات رتـب درجـات    :مناقشة الفرضية الرابعة. د

) الطريقـة االعتياديـة  (التحصيل الكلي لإلعالن التلفزيوني ألفـراد المجمـوعتين الضـابطة    

  )الوسائط المتعددة(والتجريبية 
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وجود ذات داللة إحصائية في متوسطات رتب درجات التحصيل الكلي  إلىدلّت النتائج 

الوسـائط  (والتجريبيـة  ) الطريقة االعتياديـة (ألفراد المجموعتين الضابطة  لإلعالن التلفزيوني

  .، ولصالح المجموعة التجريبية)المتعددة

تجعـل   ومن وجهة نظر الباحث يعزى ذلك لما تتمتع به الوسائط المتعددة من خصائص

فاعلية من وبة بطريقة تمن حيث عرض المادة المطل ،أسهل على الطالبالعملية التعليمية ممتعة و

فيديو، فالوسائط المتعددة تعمل على تلبية صوص ومثلة على المادة بشكل صور ونخالل عرض أ

مجموعة اللصالح  وجود فروقمع قدراته اإلدراكية، ولعّل  وقدراته على التكيفحاجات الطالب 

 المتعددة ألن الوسائط ،يعود لما تؤثره الوسائط على حواس الطالب )الوسائط المتعددة(التجريبية 

البصر مما يجعلهمـا  حاستي السمع وتثير  فهيتعمل على مخاطبة أكثر من حاسة عند الطالب، 

نقل المعلومات أسهل وأشـمل   عملية أكثر فعالية، وأقوى استجابة في التعلم، وتكون من خاللها

نهـا  ، ألاالنترنت ووسائل االتصال الحديثـة للطالب، وذلك لما تتمتع به من انفتاح على شبكات 

ستخدام الوسائط المتعددة أنه ما يميز التعلم باالمكانية ية ويان العوامل الزمنتزيل في بعض األح

  .اليوجد حدود مكانية وزمانية للتعلم

كما ساهم تفوق الوسائط المتعددة في الجوانب الفنية والتكنولوجيـة فـي الفـرق بـين     

عند الطالب راحة  هذا يتركمالية التعليم والطالب يتأثر بج المجموعتين الضابطة والتجريبية، ألن

مـن الـتعلم    يخلق جـواً  ،األشكال المناسبة للمرحلة العمريةية عند التعلم فاختيار األلوان ونفس

فـي   الطلبة رغباتالهادف للطالب، وترتبط الوسائط في الجانب التكنولوجي حيث أن المريح و

العصر الحديث على التكنولوجيا و خدمات االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي، فقد عملـت  

وجود تميز كبيـر ومسـتمر   في العملية التعليمية مما أدى  الرغباتالوسائط المتعددة على ربط 

للوسائط المتعددة في التدريس وتأثيرها على الطالب، وألن الوسائط المتعددة مـن مسـتحدثات   

فكلما تطورت التكنولوجيا يعطي الوسائط المتعددة ميزة االستمرارية و التطور  فهذا نولوجياالتك

  .تواكب هذا التطور جديدة انتجت عناصرالوسائط المتعددة و تطورت
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فعالية  إلىالتي أشارت ) ,2015Khana(دراسة مع نتيجة دراسة خانا وتتفق نتائج هذه ال

دة مع نهج اإلتقان التعاوني في تعزيز مهارات التفكير العليا في المناهج التعليمية للوسائط المتعد

جنب  إلىدمج اإلتقان ونهج التعلم التعاوني جنبا مهارات االتصال الفكري، حيث تعمل على تعلم 

فـي تعلـم    طلبةلتعزيز الترتيب العالي في مهارات التفكير لدى ال ،الوسائط المتعددةل مع تفاع

  .مهارات الفكريةال

تطـوير وعـي المدرسـين    التي وضحت ) 2012(وتتفق ايضاً مع دراسة عبد الغفور

ومدربي ومصممي التعلم اإللكتروني المبنية على األسس النظرية الكامنة فـي نمـاذج الـتعلم    

اإللكتروني التي تستخدم في مرحلة التصميم وتدريب القائمين علـى التصـميم فـي توظيـف     

  .ية بشكل منهجي ومدروسالتكنولوجيا في المجاالت التربو

  التوصيات: ثانياً

  :في ضوء نتائج هذه الدراسة، فإن الباحث يوصي بما يأتي

فـي   Illustratorببرامجها المختلفة بما فيهـا برنـامج   ضرورة توظيف الوسائط المتعددة  -

  .تدريس مساقات اإلعالن التلفزيوني ومساقات مماثلة له

في التحصيل الدراسي، وارتباطها بمتغيرات أخرى مثل  إجراء المزيد من الدراسات بأثرها -

  .االتجاهات نحو التعلم أو الدافعية

استخدام لغات برمجة الوسائط المتعددة في تصميم مسـاقات ذات صـفة   تعلم والعمل على  -

  .تكنولوجية في كلية األعالم وكليات أخرى
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 المصادر والمراجعقائمة 

دراسـة   -الوسائط المتعددة في إنتاج بـرامج التلفزيـون   فعالية ). 2012(بو صباح، الشيخ أ

-2009(بتلفزيون السودان في الفترة من ) التصميم اإليضاحي(تطبيقية على الجرافيك 

  .30-2، )7( 1، السودان، جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا ، الجرافيك،)2011

، دار االعـالم والثقافـة والتربيـة   لوسائط المتعددة وتطبيقاتها في ا). 2004( اغنوال، ميشال

 .الكتاب الجامعي، اإلمارات

، دار اليـازوري العلميـة   الوسائط المتعددة تصميم وتطبيقات) 2014(بصيوص، محمد حسين 

  .للنشر، عمان، األردن

، دار صفاء للنشر والتوزيـع،  الوسائط المتعددة في اإلعالم اإللكتروني). 2016(حسن، عباس 

  .عمان، األردن

العوامل المرتبطة بانخفاض التحصيل الدراسي  ).2002(الحليبي، عبد اللطيف والرياش، حمزة 

-100، )52(7 رسالة الخلـيج العربـي،  . الرياضيات بكليات المعلمين باألحساء طلبةل

167. 

المفهـوم   )NTIC/NTIT(التكنولوجيا الجديدة لإلعـالم واإلتصـال    ).2010(دليو، فيصل 

  .دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن ،)1ط(واإلستعالمات 

، مجلـة التسـويق واإلعـالن    ،تجارب ناجحة في إعالنات التلفزيـون ). 2000(زيدان، أحمد 

  .136-111) 6( 2الجمعية المعرفية لإلعالن، 

، دار أمجـد للنشـر و التوزيـع    التصميم التعليمي والوسائط المتعددة). 2015(سمارة، ناجي 

  .عمان، األردن
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دراسـة  -فاعلية الوسائط المتعددة في إنتاج برامج التلفزيـون  ). 2012(الشيخ طيب، محمد 

، جامعة السـودان للعلـوم و التكنولوجيـا   ، )الرسم اإليضاحي(تطبيقية على الجرافيك 

  .72-50، )7( 1السودان، 

زيـع،  ، دار أسـامة للنشـر والتو  اإلعالن التلفزيوني التصميم واإلنتاج). 2012(صادق، رانيا 

  .عمان، األردن

أثر اختالف واجهة التفاعل في برامج الوسائط الفائقة على التحصيل ). 2014(طاحون، دعاء 

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعـة  واالداء المهاري لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

 .المنوفية، مصر

نشر والتوزيـع، عمـان،   ، دار أسامة للسيكولوجيا االتصال اإلعالني). 2013(العامري، محمد 

  .األردن

 -مجلة جامعة األقصى ، األطر التربوية لتصميم التعليم اإللكتروني). 2012(عبد الغفور، نضال

  63) 16( 1 .جامعة األقصى ،سلسلة العلوم اإلنسانية

واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصـاالت مـن قبـل طلبـة     ). 2009(العجلوني، خالد 

  .448-433، )36( 1، في كلية العلوم التربوية في جامعة االردنية الدراسات العليا

  .عمان، األردن. ، دار الحامد للنشر والتوزيعتكنولوجيا التعليم). 2016(العربي، نعيم 

، تكنولوجيا الوسائط المتعددة التعليمية في القرن الحادي والعشرين ).2011(هشام  العشيري،

  .دار الكتاب الجامعي، اإلمارات

أثـر استخدام المدخل البصري في تنمية القدرة على حل المسـائل  ). 2001(عـزو  عفانـة،

، المؤتمر العلمـي  الرياضـيـة واالحـتفاظ بها لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغزة

الثالث عشر، مناهج التعليم والثورة المعرفية والتكنولوجية المعاصرة، جامعة عين شمس، 

  مصر
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دور االعالنات التلفزيونية في التنشئة اإلجتماعية لإلطفـال مـا قبـل    ) 2011(عالونة، حاتم 

اربـد للبحـوث   ، المدرسة دراسة ميدانية على عينة من اولياء االمور في محافظة اربد

  ).197-152(، )15( 2األردن،  العلوم التربوية، -والدراسات 

دار المسيرة للنشر  ،1ط ،ربويةالحاسوب التعليمي وتطبيقاته الت ).2004(يوسف أحمد ، عيادات

  .، األردنعمان: والتوزيع والطباعة

، الوسائط المتعددة وتطبيقاتها في اإلعالم والثقافـة والتربيـة  ). 2010(العياضي، نصر الدين 

  .اإلمارات، دار الكتاب الجامعي،2ط

العربي دراسة توظيف الوسائط المتعددة في اإلعالم اإللكتروني ). 2010(الفيصل، عبد األمير 

مجلة  للوسائط المتعددة،) الشرق األوسط والجزيرة وإيالف(إستكشافية الستخدام مواقع 

  .391-360، )74( 2، العراق، جامعة بغداد كلية األداب،

، مجلة الفـن  وسائل اإلعالم وحماية المستهلك بين الواقع والمأمول). 2007(القليني، سوزان 

  .171-105) 181( 1القاهرة، مصر  اإلذاعي،

، معجم المصطلحات التربوية المعرفية في المناهج وطـرق التـدريس  ). 1999(اللقاني، جمل 

  .عالم الكتاب القاهرة، مصر

أثر استخدام طريقة التدريس بالحاسوب في تحصيل طلبة الصـف  ). 2002(مصطفى، نسرين 

رسالة ماجستير غير منشـورة،   وها،التاسع األساسي في مبحث الفيزياء واتجاهاتهم نح

  .الجامعة األردنية، عمان، األردن

فاعلية استخدام برمجيات تعليمية على التفكير البصـري والتحصـيل   ). 2006(مهدي، حسن 

، رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة،    فـي التكنولوجيا لدى طالبات الصف الحادي عشر

  .، فلسطينالجامعة اإلسالمية، غزة

 1، التربية ،األسس العليمية لتصميم اإلعالنات التلفزيونية). 2012(ولد سيدي، محمد عبد اهللا 

  .، األزهر، مصر595-608). 147(
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االختبار قبل التحكيم) 1(ملحق   

عزيزي الطالب الرجاء االجابة عن االسئلة اآلتية علما أن هذا االختبار يأتي ألغراض 

  .البحث العلمي فقط

   :السؤال االول

  )عالمة 20: (ضع رمز االجابة الصحيح في الجدول

  :ماهي ضرورات األكثر تطبيقا في الوسائل اإلعالنية. 1

  .االنتباهجذب . أ

  الحث على الشراء. ب

  إثارة االهتمام. ج

  جميع ما ذكر. د

  :من التقنيات التي تساعد في انجاح تصميم االعالن التلفزيوني. 2

  المشاهد. أ

  الكاميرا. ب

  المنتج. ج

  ال شئ مما ذكر. د

  :من العوامل التي تساعد على وصول الرسالة االعالنية للمشاهد. 3

  .من مرةتكرار االعالن أكثر . أ

  .كثافة االعالنات التلفزيونية في القناة. ب

  ربط االعالنات في مضمون واحد. ج

  ربط االعالنات في قناة تلفزيونية واحدة. د
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  :يمكن تصنيف أشكال االعالن التلفزيوني بمعايير عدة اهمها. 4

  اإلعالن التنافسي. أ

  اإلعالن األساسي. ب

  اإلعالن الثانوي. ج

  ال شئ مما ذكر. د

  :إعالن األغنية يتميز بخصائص هي. 5

  .حفظ المشاهد لألغنية وربطها في المنتج. أ

  .حفظ المشاهد لألغنية و تكراها. ب

  تقيم المشاهد لألغنية و طريقة عرضها. ج

  ال شئ مما ذكر. د

  :من األشكال الفنية في اإلعالن التلفزيوني. 6

  اختيار شبكة كهرباء مناسبة. أ

  للمكان دوريهعمل صيانة . ب

  .عدم تشتيت المشاهد في تفاصيل ال داعي لها. ج

  ال شيئ مما ذكر. د

  :نمو االسلوب البنائي في اإلعالن التلفزيوني من حيث الفكرة يكون في شكل. 7

  أفقي .أ

  لولبي. ب

  عامودي. ج

  مائل. د
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  :تكوين صورة ذهنية تعمل على استدعاء. 8

  الخيال. أ

  الذاكرة. ب

  العاطفة. ج

  و الرغبات الميول. د

  :من مكونات اإلعالن التلفزيوني. 9

  شرائية ،تنافسية ،شكلية. أ

  زمنية ،صوتية ،شكلية. ب

  واقعية ،عاطفية ،شكلية. ج

  ال شيئ مما ذكر. د

  :دور حركة اإلضاءة في االعالن التلفزيوني. 10

  .زيادة عدد المشاهدين. أ

  أبعاد جمالية وتعبيرية. ب

  تعطي درجة من الدقة. ج

  شئ مما ذكر ال. د

  :من انواع الحركة في االعالن التلفزيوني من حيث السرعة. 11

  أفقي. أ

  عامودي. ب

  معتدل. ج

  مقوس. د
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  :ماهي العوامل االساسية التي تحيط في الفرد. 12

  .المثير و الحركة. أ

  تأثير الهالة. ب

  التنميط. ج

  االنتباه. د

  :إلىيمكن تصنيف اإلدراك البصري . 13

  التلقائياإلدراك . أ

  اإلدراك العاطفي. ب

  اإلدراك الحسي. ج

  اإلدراك المعنوي. د

  :اإلدراك السمعي يكون جزءا من اإلدراك. 14

  البصري. أ

  السمعي. ب

  الحسي. ج

  المعنوي. د

  :هناك عامالن يتحمان في سرعة الكاميرا هما. 15

  حركةتالؤم سرعة الكاميرا مع سرعة الشكل مع تكوين جيد يساعد على وجود . أ

  نوعية الكاميرا و الشركة المنتجة. ب

  وجود عدسة تقريب قوية و عدسة محدبة. ج

  وجود سماعات و تقنيات التحكم في الصوت. د
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  :ماهو وضع الكميرا المناسب . 16

  .المقطع الصوتي. أ

  المقطع الحركي. ب

  الديكور. ج

  الشاشة. د

  :تعد اللغة األدبية أداة فعالة في تحقيق عملية. 17

  الغناء. أ

  اإلدراك. ب

  التصميم. ج

  ال شئ مما ذكر. د

  :مضمون السناريو هو الفكرة االساسية التي يختارها.18

  المخرج. أ

  الفني. ب

  المنفذ. ج

  المشاهد . د

  :يعد االعالن المتحرك أفضل من االعالن الثابت بسبب. 19

  وضوح الصورة. أ

  عدد المشاهدات. ب

  وصول الفكرة. ج

  دقة التصميم. د
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  :منها ،هناك بدائل لعملية القطع في تصميم االعالنات التلفزيونية .20

  اعادة االعالن. أ

  تغيير االعالن. ب

  استخدام الزوم. ج

  دمج إعالن آخر. د

 :اإلجابة 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

  



63 

أعضاء لجنة التحكيم) 2(ملحق   
  التخصص  مكان العمل  االسم

  لغة عربية  جامعة النجاح الوطنية  خليل عودة. د.أ
  مناهج وأساليب تدريس  جامعة النجاح الوطنية  سهيل صالحة. د

  أساليب تدريس التكنولوجيا  جامعة النجاح الوطنية  كفاح برهم. د
  إذاعة وتلفزيون  جامعة النجاح الوطنية  حسام ابو دية. د
  تكنولوجيا اإلعالم  النجاح الوطنية جامعة  محمد الشخشير. أ

  صحافة وإعالم  تلفزيون جامعة النجاح  هيا قيسية. أ
  أساليب لغة انجليزية  جامعة النجاح الوطنية  فواز عقل. د
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  االختبار بصورته النهائية بعد التحكيم) 3(ملحق 

أثر التدريس باستخدام الوسائط المتعددة على التحصيل الدراسي  "يقوم الباحث بدراسة 

نظراً ألهمية "  في مجال اإلعالن التلفزيوني لدى طلبة كلية اإلعالم في جامعة النجاح الوطنيـة 

في إستخدام الوسائط المتعددة على التحصيل الدراسي في مجال اإلعالن التلفزيوني، الموضوع 

  .جات مساق اإلعالنات التلفزيونيةوتحقيق نتائج عالية في مخر

تقيـيم أفضـل    إلىإن حرصكم على تقديم المعلومات الكافية بدقة وموضوعية سيؤدي 

  .لموضوع الدراسة مما سيعود بالنفع والخير لما فيه مصلحة مؤسستنا والمجتمع بإذن اهللا

ليب ويأتي هذا البحث األكاديمي استكماالً لنيل درجة الماجسـتير فـي المنـاهج واسـا    

  .التدريس بجامعة النجاح الوطنية، علماً ان هذه البيانات تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط

  ،شاكرين لكم حسن تعاونكم

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

  الباحث

  محمد خليل عودة
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  .الرجاء وضع رمز اإلجابة الصحيحة في الجدول المخصص نهاية االختبار

  :السمعي يكون جزءا من اإلدراكاإلدراك . 1

  البصري. أ

  السمعي. ب

  الحسي. ج

  المعنوي. د

  :ماهي ضرورات األكثر تطبيقا في الوسائل اإلعالنية. 2

  .جذب االنتباه. أ

  الحث على الشراء. ب

 إثارة االهتمام. ج

  جميع ما ذكر. د

  :من العوامل التي تساعد على وصول الرسالة االعالنية للمشاهد. 3

  .تكرار االعالن أكثر من مرة. أ

  .كثافة االعالنات التلفزيونية في القناة. ب

  ربط االعالنات في مضمون واحد. ج

 ربط االعالنات في قناة تلفزيونية واحدة. د

  :نمو االسلوب البنائي في اإلعالن التلفزيوني من حيث الفكرة يتكون في شكل. 4

  أفقي .أ

  لولبي. ب
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  عمودي. ج

  مائل. د

  :همهاأيمكن تصنيف أشكال االعالن التلفزيوني بمعايير عدة . 5

  اإلعالن التنافسي. أ

  اإلعالن األساسي. ب

  اإلعالن الثانوي. ج

  ال شئ مما ذكر. د

  :منها ،هناك بدائل لعملية القطع في تصميم االعالنات التلفزيونية. 6

  اعادة االعالن. أ

  تغيير االعالن. ب

  استخدام الزوم. ج

  إعالن آخردمج . د

  :دور حركة اإلضاءة في االعالن التلفزيوني. 7

  .زيادة عدد المشاهدين. أ

  أبعاد جمالية وتعبيرية. ب

  تعطي درجة من الدقة. ج

  ال شئ مما ذكر. د

  :إلىيمكن تصنيف اإلدراك البصري . 8

  اإلدراك التلقائي. أ

  اإلدراك العاطفي. ب
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  اإلدراك الحسي. ج

  اإلدراك المعنوي. د

  :هناك عامالن يتأثران في سرعة الكاميرا هما. 9

  تالؤم سرعة الكاميرا مع سرعة الشكل مع تكوين جيد يساعد على وجود حركة. أ

  نوعية الكاميرا و الشركة المنتجة. ب

  وجود عدسة تقريب قوية و عدسة محدبة. ج

  وجود سماعات و تقنيات التحكم في الصوت. د

مراعتها عند اختيـار الشـكل الفنـي فـي اإلعالنـات      من االمور االساسية التي يجب . 10

  :التلفزيونية

  اختيار شبكة كهرباء مناسبة. أ

  عمل صيانة دورية للمكان. ب

  .عدم تشتيت المشاهد في تفاصيل ال داعي لها. ج

  ال شيئ مما ذكر. د

  :من انواع الحركة في االعالن التلفزيوني من حيث السرعة. 11

  أفقي. أ

  عمودي. ب

  معتدل. ج

  مقوس. د

  :تعد اللغة األدبية أداة فعالة في تحقيق عملية. 12

  الغناء. أ

  اإلدراك. ب
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  التصميم. ج

  ال شئ مما ذكر. د

  :من التقنيات التي تساعد في انجاح تصميم االعالن التلفزيوني. 13

  المشاهد. أ

  الكاميرا. ب

  المنتج. ج

 ال شئ مما ذكر. د

  :إعالن األغنية يتميز بخصائص هي. 14

  .حفظ المشاهد لألغنية وربطها في المنتج .أ

  .حفظ المشاهد لألغنية و تكراها. ب

  تقيم المشاهد لألغنية و طريقة عرضها. ج

  ال شئ مما ذكر. د

  :يمكن تلخيص عناصر االعالن التفزيوني. 15

  شرائية ،تنافسية ،شكلية. أ

  زمنية ،صوتية ،شكلية. ب

  واقعية ،عاطفية ،شكلية. ج

  ذكرال شيئ مما . د

  :إن وضع الكاميرا بالنسبة للممثل هو العنصر الرئيس في تحديد االتجاه على. 16

  .المقطع الصوتي. أ

  المقطع الحركي. ب
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  الديكور. ج

  الشاشة. د

  :يعد االعالن المتحرك أفضل من االعالن الثابت بسبب. 17

  وضوح الصورة. أ

  عدد المشاهدات. ب

  وصول الفكرة. ج

  دقة التصميم. د

  :العوامل الذاتية للفرد في إدراك الموضوعات واالشياء التي تحيط بهمن . 18

  .المثير و الحركة. أ

  تأثير الهالة. ب

  التنميط. ج

  االنتباه. د

  :تكوين صورة ذهنية تعمل على استدعاء. 19

  الخيال. أ

  الذاكرة. ب

  العاطفة. ج

  الميول و الرغبات. د

  :يختارهامضمون السناريو هو الفكرة االساسية التي .20

  المخرج. أ

  الفني. ب
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  المنفذ. ج

  المشاهد. د

  

   :السؤال االنشائي

  عالمات 10( ؟ما هي عالقة الخط الوهمي والحركة في التتابع المرئي للقطات

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

............................................................................................... 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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  االجابة الصحيحة الختبار التحصيل )4(ملحق 

  :السؤال األول 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ج أ أ ب ج أ ب أ د ب

    

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 أ ب د ج ب ب أ ب ب ج

  : السؤال االنشائي

  ما هي عالقة الخط الوهمي والحركة في التتابع المرئي للقطات؟ 

الخط و الهمي بمثابة الخط الذي يرسمه المخرج الذي يتم من خالله تسلسل اللقطات  ديع

بحيث يقوم الممثل بتباع الحركة بناء على الخط الوهمي المتبع من قبل المخرج تلـك الحركـة   

ناتجة عن خط درامي وهمي مرسوم مسبقاً، حيث تقوم حركة الكميرا بسير عبر الخط الـوهمي  

 .بع اللقطات، حيث تعتبر العالقة بينهم عالقة تبادلية ايضا حتى يتم تتا
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  جدول مواصفات اختبار التحصيل) 5(ملحق 

 المحتوى تذكر فهم تطبيق المجموع
 تخطيط 4 2 1 7
 تصميم 3 2 2 7
 تقويم نجاعة 4 2 1 7

 المجموع 11 6 4 21
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  يز لفقرات اختبار التحصيلمعامالت الصعوبة والتم) 6(ملحق 

  الفقرة
معامل 
  الصعوبة

معامل 
  التمييز

  الفقرة
معامل 
  الصعوبة

معامل 
  التمييز

1  0.40  0.20  12  0.70  0.50  

2  0.35  0.60  13  0.45  0.40  

3  0.30  0.70  14  0.75  0.50  

4  0.45  0.50  15  0.80  0.60  

5  0.50  0.40  16  0.75  0.30  

6  0.45  0.50  17  0.70  0.20  

7  0.60  0.60  18  0.80  0.30  

8  0.65  0.30  19  0.35  0.60  

9  0.60  0.40  20  0.75  0.40  

10  0.70  0.70  21  0.72  0.53  

11  0.65  0.60        
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Abstract 

This study aimed at identifying the effect of teaching by using the 

multimedia on the academic achievement in the field of TV advertising for 

students of the Faculty of Media in An-Najah National University by 

answering the questions of the study. 

1. What is the effect of teaching by using multimedia on TV advertising 

planning? 

2. What is the effect of teaching by using multimedia on TV advertising 

design? 

3. What is the effect of teaching by using multimedia on evaluating the 

efficiency of TV advertising? 

The population study consisted of all the students who registered in 

the Faculty of  Media in the second term for the scholastic year (2015-

2016) at An-Najah National University. A purposive sample was chosen , 

consisted of (20) students registered in the course of TV advertising  .  In 

addition to that, a test in the TV advertising was prepared by the researcher. 
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The validity of the test was checked by presenting it to a committee 

of  judges .The  researcher used test –retest method on students who have 

already studied the course  of TV advertising (20 students ) with an interval 

time (two weeks ), then the  reliability coefficient was calculated by using 

Pearson correlation coefficient which  was  )0.719(    and it was considered 

acceptable for the purpose of the study .  

The researcher used the experimental method in a quasi-

experimental design  based on the examining of the impact of the 

independent variable (teaching by  using multimedia) on the dependent 

variable (students ‘achievements in the TV advertising course ), by 

collecting  the data and making the appropriate statistical analysis to extract 

the results. 

The results of the study showed the following: 

1-There is a  statistically significant difference between the means score 

ranks of the total achievement of the TV advertising for the control 

group ( the traditional way) and the experimental group ( multimedia ) in 

favor of the experimental group, in which  the average level in the 

control group was (6.10) degrees, and in the experimental group 

was(14.90) degrees.  

2- There is a statistically significant difference between the means of score 

ranks of the TV advertising planning for both groups : the control group 

( the traditional way ) and the experimental group ( multimedia ) and in 

favor of the experimental group 



d 

3- There is a statistically significant difference between the means of score 

ranks of the TV advertising design for both groups :  the control group 

(the traditional way) and the experimental group (multimedia) and in 

favor of the experimental group . 

4- There is a statistically significant difference between the means of score 

ranks of the TV advertising evaluation for both groups :  the control 

group (the traditional way) and the experimental group (multimedia) . 

Based on the results , the study recommended in using multimedia in 

teaching TV advertising courses and similar courses and carrying out  

further studies on academic achievement, and its relation to other variables, 

such as attitudes towards learning or motivation. 




