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  مستلخص الدراسة
من خالل األنشطة  _ اإلنترنتى أنواع روابط االتصال بأ الدراسة الحالية للتعرف علي تسعى     

 أنسب لبرامج _ التعليمية مقابل من خالل األنشطة والمحتوى العلمى مقابل بدون روابط فى البرنامج
اعلية وتنمية التحصيل المعرفى الوسائط الفائقة ليساعد على تنمية مهارات تصميم مواقع الويب التف

  .المتعلق بهذه المهارات 

 طالب وطالبة بالفرقة الرابعة شعبة نظم المعلومات بمعهد 90     تكونت عينة الدراسة الحالية من 
األلسن العالى تم تقسيمهم إلى ثالث مجموعات متساوية ، قُدم لهم ثالث برامج وسائط فائقة 

  .ام الباحث بتصميمها وفق متغير البحث المستقل، حيث ق)المعالجات التجريبية(

بطاقة & بطاقة مالحظة & مصور /اختبار تحصيلى إلكتروني لفظى (وقد تمثلت أدوات القياس فى 
  .قام الباحث بإعدادها) تقييم منتج 

   -:وكانت النتتائج التى خلصت إليها الدراسة الحالية 

 ثالث الات بين متوسطي درجات طالب المجموع)0,05 (≤ إحصائياً عند مستوى ةق دالويوجد فر  -
في التطبيقين القبلي والبعدي، في اختبار التحصيل المعرفي لمهارات تصميم مواقع الويب التفاعلية 

 فى التحصيل احقق فاعليتهالثالث تمج الوسائط الفائقة الصالح التطبيق البعدي ، و بالتالى فإن بر" 
 .الدراسى

بين متوسطات درجات طالب مجموعات ) 0,05 (≤ عند مستوي يةإحصائ داللة ووجد فرق ذي -
البحث المجموعتين التجريبيتين والمجموعة الضابطة في التحصيل المرتبط بالجانب المعرفي 

برنامج قائم على الوسائط لمهارات تصميم مواقع الويب التفاعلية عند عرض المحتوي من خالل 
مجموعة ضابطة غير متصلة  (اإلنترنتأسلوب االتصال بالفائقة ترجع للتأثير األساسي الختالف 

 متصلة من خالل األنشطة مقابل مجموعة أولى فى البرنامج مقابل مجموعة تجريبية اإلنترنتب
 .)تجريبية ثانية متصلة من خالل األنشطة والمحتوي

جموعة فيما بين المجموعتين التجريبيتين والم) 0.01( داللة إحصائية عند مستويووجد فرق ذي -
الضابطة لصالح طالب المجموعتين التجريبيتين كل منهما علي حده ، كذلك وجد فرق دال 

التي استخدمت برنامج قائم على الوسائط الفائقة متصلة ( احصائيا بين المجموعة التجريبية الثانية 



 ح 

 

 على التي استخدمت برنامج قائم (ولىوالمجموعة األ)  من خالل األنشطة والمحتوياإلنترنتب
 .وذلك لصالح المجموعة الثانية ، )الوسائط الفائقة من خالل األنشطة

 بين متوسطات درجات طالب مجموعات )0,05( ≤توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي  -
 في أداء مهارات تصميم مواقع الويب )المجموعتين التجريبيتين والمجموعة الضابطة(الدراسة 

 األساسيالتفاعلية عند عرض المحتوي من خالل برنامج قائم على الوسائط الفائقة ترجع للتأثير 
 أولىمجموعة ضابطة غير متصلة مقابل مجموعة تجريبية  (اإلنترنتالختالف أسلوب االتصال ب

 ).ة من خالل األنشطة والمحتويمتصلة من خالل األنشطة مقابل مجموعة تجريبية ثانية متصل

فيما بين المجموعتين التجريبيتين والمجموعة ) 0.01(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي -
 لصالح طالب المجموعتين التجريبيتين في أداء مهارات تصميم مواقع الويب التفاعلية، الضابطة

التي (مجموعة التجريبية الثانية  بين الكذلك ال يوجد فرق دال إحصائياكل منهما علي حده ، 
)  من خالل األنشطة والمحتوياإلنترنتاستخدمت برنامج قائم على الوسائط الفائقة متصل ب

 اإلنترنتالتي استخدمت برنامج قائم على الوسائط الفائقة متصل ب (ولىوالمجموعة التجريبية األ
 ).من خالل األنشطة

بين متوسطات درجات طالب مجموعات ) 0,05 (≤توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي  -
موقع ويب " الدراسة المجموعتين التجريبيتين والمجموعة الضابطة في بطاقة تقييم المنتج النهائي 

 للتأثير األساسي ترجععند عرض المحتوي من خالل برنامج قائم على الوسائط الفائقة " تفاعلي
 أولىابطة غير متصلة مقابل مجموعة تجريبية مجموعة ض (اإلنترنتالتصال بالختالف مستوي ا

 )متصلة من خالل األنشطة مقابل مجموعة تجريبية ثانية متصلة من خالل األنشطة والمحتوي

فيما بين المجموعتين التجريبيتين والمجموعة ) 0.01(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي -
 لصالح طالب المجموعتين " تفاعليموقع ويب" في بطاقة تقييم المنتج النهائي الضابطة 
 بين المجموعة التجريبية الثانية كذلك يوجد فرق دال إحصائيا كل منهما علي حده ، التجريبيتين

)  من خالل األنشطة والمحتوياإلنترنتالتي استخدمت برنامج قائم على الوسائط الفائقة متصل ب(
وذلك ، )وسائط الفائقة من خالل األنشطةالتي استخدمت برنامج قائم على ال (ولىوالمجموعة األ

 .لصالح هذه المجموعة الثانية 




