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 المدتخمص
تيدؼ الدراسة إلى بياف تأثير الؾسائط الستعددة التعميسية عمى الذاكرة البذرية في تدريس مادة السحاسبة 

وتفدير طبيعة عسمية التأثير بيؽ الؾسائط الستعددة التعميسية وبيؽ أنؾاع الذاكرة بأبعادىا  ،231الستؾسظة 
 ،االكتدابالذاكرة طؾيمة السدػ( وبيؽ مراحل الذاكرة بأبعادىا )مرحمة  ،الذاكرة قريرة السدػ ،)الذاكرة الحدية
إذ تذكل أدوات  ،فزاًل عؽ تحقيق جسمة مؽ األىداؼ السعرفية والتظبيقية ،(االسترجاعمرحمة  ،مرحمة التخزيؽ 

وتبيؽ مؽ خالؿ تحميل الشتائج وجؾد تأثير  ،التعميؼ اإللكتروني السردر الحديث لتزويد الُستعمسيؽ بالسعمؾمات
سيا تبشي الشغرية وتؼ تقديؼ مجسؾعة مؽ التؾصيات مؽ أى ،لمؾسائط الستعددة التعميسية عمى مراحل وأنؾاع الذاكرة

وتؾضيح مفيؾميا  ،( كشغرية لمتعميؼ اإللكترونيوالسعرفية لمتعمؼ مؽ خالؿ الؾسائط الستعددة )نغرية ماير وزمالئ
 لتدريس الُسقررات الدراسية.مداعدة لمظالب وأعزاء ىيئة التدريس وإدراجيا كؾسيمة 

 لذاكرة.مراحل ا –أنؾاع الذاكرة  –الؾسائط الستعددة  الكممات الجالة:
 

 المبحث األول  

 اإلطار العام لمجراسة

 المقجمة:أواًل.. 

قدـ التظؾر في التقشية السعمؾماتية تغييرًا كبيرًا في مختمف السياديؽ ال سػيسا فػي قظػاع التعمػيؼ والػذؼ يمعػر الػدور 
وذلػػػ مػػؽ خػػالؿ تقػػديؼ األكبػػر فػػي إثػػراء السعرفػػة وإعػػداد كػػؾادر معىمػػة تػػأىياًل عمسيػػًا وفشيػػًا فػػي مختمػػف السجػػاالت 

 وة لديػػيػػفعزػػؾ ىيئػػة التػػدريس الػػذؼ يعتبػػر حجػػر األسػػاس فػػي العسميػػة التعميس ،أفزػػل السعػػارؼ الشغريػػة والعسميػػة
السقدرة عمى التأثير في الذاكرة الحدية والذاكرة قريرة السدػ والدعة التخزيشية ليذاف الشؾعاف مؽ الذاكرة محدودة 

السعمؾمػػػات عمػػػى  اسػػػتذكارمحػػػدودة وبالتػػػالي يقػػػأل الػػػدور األكبػػػر فػػػي عسميػػػة  بالسعمؾمػػػات احتفاعيسػػػاكسػػػا أف فتػػػرة 
مشيػا يجػر أف يػتؼ تخزيشيػا فػي الػذاكرة  االسػتفادةفػالسفردات الدراسػية لكػل مقػرر تتعػدد وتتشػؾع ولكػي يػتؼ  ،الظالر

فػي تحديػد األىػؼ تكسػؽ  ةوإال ضػاع.. وىشػا يبػرز مؾضػؾع الدراسػة فالغايػ اسػترجاعياطؾيمة السدػ لتديل عسمية 
ة لمسقررات الدراسية عمى الذاكرة البذرية في التعميؼ السحاسبي. لذلػ فقد تزػسش. يتأثير الؾسائط الستعددة التعميس

الدراسػػػة عمػػػى أربػػػأل مباحػػػث تشػػػاوؿ السبحػػػث األوؿ عمػػػى اإلطػػػار العػػػاـ والثػػػاني ل طػػػار الشغػػػرؼ والثالػػػث لمجانػػػر 
 والتؾصيات. االستشتاجاتشاوؿ عرض الدراسة بالسبحث الرابأل الذؼ ت واختتس.العسمي 
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:.  مذكمة الجراسة.ثانياً   

عمى  وقدرتوالتدريس كأداة في إدارة السعرفة الحدية  أسيس. متغيرات الدراسة في التقري عؽ دور عزؾ ىيئة
ومؽ ىشا تبرز معزمة الدراسة عمى السدتؾػ الشغرؼ مؽ حيث الجدؿ  ،ؾ الحدي لمظالرار داإلالتأثير في 

 الستؾقعةالتدريس في التأثير في الذاكرة قريرة وطؾيمة السدػ والجدؿ حؾؿ الشتائج  الفكرؼ حؾؿ دور عزؾ ىيئة
 فالدراسة ُتدمط الزؾء عمى أحدػ أدوات السيدانيةأما عمى صعيد السذكمة  ،ليذا الدور السيسةلمسداىسات 

وما ليا مؽ تأثير جؾىرؼ  ،الذاكرةالتعميؼ اإللكتروني وىي الؾسائط الستعددة لسعرفة تأثيرىا عمى مراحل وأنؾاع 
. فتتزح مذكمة الدراسة برؾرة أساسية االقترادلستعمسي السحاسبة بكمية  واالسترجاعيةعمى القدرة التخزيشية 

 :مؽ خالؿ التداؤالت التالية

 تدريس عمى التأثير في اإلدارؾ الحدي فقط؟ىل يقترر عسل عزؾ ىيئة ال .1
 ستيعاب السحاضرة بالكامل أـ أف ىشاؾ فاقد؟اىل سيتسكؽ الظالر مؽ  .2
 نقزاء السحاضرة؟االسعمؾمات في ذاكرة الظالر بعد  كؼ ستغل .3
 ؟واسترجاعو هالدرس فيل سيتسكؽ مؽ تذكر الظالر  يفيؼلؼ إذا  .4
 كتداب السعرفة؟الالسحاضرة فيل سيكؾف ىشاؾ بديل  إذا تغير الظالر عؽ .5
 طؾيمة السدػ؟السدػ والذاكرة كيف يسكؽ لمؾسائط الستعددة التأثير في الذاكرة الحدية والذاكرة قريرة  .6

 :ثالثًا..  أهمية الجراسة

دور بػارز فػي  تشبأل أىسية الدراسة مؽ أىسية الستغيرات السدروسة ال سيسا في مؾضؾع الؾسائط الستعػددة التػي ليػا
فعمؼ السحاسبة بالتحديد ىؾ مؽ العمـؾ التي تعتسد عمى  ،إثراء السعرفة والتي تتعدػ مجرد اإلدراؾ الحدي لمظالر
طؾيمػػة السػػدػ. فبفزػػل تظػػؾر  الػػذاكرةمخزنػػة فػػي  معمؾماتػػوالتحرػػيل العمسػػي التراكسػػي والػػذؼ يتؾجػػر أف تكػػؾف 

فزػاًل عػؽ السدػاىسة الفعالػة التػي تقػـؾ بيػا  ،فػي الستشػاوؿ ةسيػؼ أصبح. عسمية إعػداد دورس تعميتكشؾلؾجيا التعمي
الجانر  :ىسية الدراسة بجانبيؽا قبل الظمبة لمتعمؼ. ويسكؽ تؾضيح الؾسائط الستعددة في دعؼ الجيؾد السبذولة مؽ 

 اإلدراؾ الحدػيالشغرؼ مؽ خالؿ عرض تأطير نغػرؼ عػؽ الؾسػائط الستعػددة ودورىػا فػي إثػراء السعرفػة لسػا بعػد 
البػػاحثؾف فػي ىػذا السجػاؿ وعرضػػة مػؽ خػالؿ جسمػة مػػؽ السحػاور السيسػة. الجانػر العسمػػي  ووأبػرز مػا تؾصػل إليػ

بجامعػػة بشغػػازؼ بؾصػػفيا مدػػاىسة قػػد تر ػػد  االقترػػادوالسػػيسا كميػػة  التعميسيػػةُتكدػػر الدراسػػة أىسيػػة كبيػػرة لمبيئػػة 
ية والػذاكرة قرػيرة السػدػ والػذاكرة طؾيمػة السػدػ أعزاء ىيئة التدريس فيسا يتعمق بكيفيػة التػأثير فػي الػذاكرة الحدػ

 في مراحل الذاكرة.وكذلػ التأثير مؽ خالؿ الؾسائط الستعددة 

 :رابعًا.. أهجاف الجراسة
 :تحقيق جسمو مؽ األىداؼ والتي مشيا ىتدعى الدراسة ال

 وأنؾاعيا.التعرؼ عمى مفيـؾ الؾسائط الستعددة والتعرؼ عمى أىسيتيا ومسيزاتيا وعيؾبيا  .1
 التعرؼ عمى مراحل وأنؾاع الذاكرة مؽ خالؿ تقديؼ إطار نغرؼ. .2
 حدػ أدوات التعميؼ اإللكتروني.إتعرؼ عمى دور الؾسائط الستعددة كال .3
 التأثير مؽ عدمو بيؽ الؾسائط الستعددة ومراحل وأنؾاع الذاكرة. عسميةتحديد  .4
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 :خامدًا.. فخضيات الجراسة

بػػػيؽ الؾسػػػائط الستعػػػددة ومراحػػػل وأنػػػؾاع الػػػذاكرة تػػػؼ صػػػيا ة الفرضػػػيات العسميػػػات التفاعميػػػة لغػػرض تحديػػػد طبيعػػػة 
  :كالتالي

  د ال يوجيد أييرير  و داللية ميةويية لئوسيتئت المأييددب ايي أبييت الفرضية الرئيسية الصفرية والفرضييتت الفرعيية

 الفرضيتت الفرعية الأتلية  هتمراحل وأةواع ال اكرب ويشأق مة

 ال يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية لمؾسائط الستعددة في الذاكرة الحدية. .0
 ال يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية لمؾسائط الستعددة في الذاكرة قريرة السدػ. .8
 .ال يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية لمؾسائط الستعددة في الذاكرة طؾيمة السدػ .3

 تأثير ذو داللة معشؾية لمؾسائط الستعددة في مرحمة االكتداب.ال يؾجد  .4
 ال يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية لمؾسائط الستعددة في مرحمة التخزيؽ. .5
 ال يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية لمؾسائط الستعددة في مرحمة االسترجاع. .6

  د مراحيل والفرضيتت الفرعية  يوجد أيرير  و داللة ميةوية لئوستئت المأيددب ايي أبييتالفرضية الرئيسية البديئة

 الفرضيتت الفرعية الأتلية  هتوأةواع ال اكرب ويشأق مة

 يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية لمؾسائط الستعددة في الذاكرة الحدية. .0
 معشؾية لمؾسائط الستعددة في الذاكرة قريرة السدػ.يؾجد تأثير ذو داللة  .8
 يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية لمؾسائط الستعددة في الذاكرة طؾيمة السدػ. .3

 يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية لمؾسائط الستعددة في مرحمة االكتداب. .4
 يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية لمؾسائط الستعددة في مرحمة التخزيؽ. .5
 داللة معشؾية لمؾسائط الستعددة في مرحمة االسترجاع.يؾجد تأثير ذو  .6

 :سادسًا..  نمهذج الجراسة المقتخح
اعمية الستبادلة عسمي فقد تؼ بشاء نسؾذج لتؾضيح طبيعة العسميات التف إطار ىلغرض ترجسة مذكمة الدراسة إل 

ويتكؾف الشسؾذج مؽ نؾعيؽ مؽ  ،ت الرئيدية والستغيرات الفرعية ذات العالقةلسجسؾعة الستغيرا وبالتأثير مؽ عدم
 :الستغيرات وىسا

 ويتسثل بالؾسائط الستعددة. :الستغير السدتقل 
 ويتسثل بسراحل وأنؾاع الذاكرة بأبعادىا. :الستغير التابأل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تخدين دائم تخدين مؤقت

ستخجاعا  

كتداب = تخميد سمعي وبرخي ا كتداب = تخميد لفعي + إدراكا  كتداب = تخميد المعاني والتنعيما   

 تخدين مؤقت

 إعادة تعمم إعادة تعمم

ستخجاعا  

كتدابال خحمة ام  

التخدين مخحمة  

ستخجاعالخحمة ام  

 

 الحاكخة قريخة المجى 
 

 

 الحاكخة الحدية
 

 المحاضخات
 

 الحاكخة طهيمة المجى

 فقداف
 تكخار

 هنتباا تحؾيل

 فقداف فقداف

 عخوض الهسائط المتعجدة
نتباه، إعادة الترميزا  إعادة الترميز المفغي، إدراؾ، تكرار، تدويؽ  إعادة التشغيؼ، إعادة الربط، إعادة الدمج 

 مالحغات                    

 تأثيخ تأثيخ تأثيخ

 عجم تأثيخ

 ؟ ؟ ؟

 ؟



 
 

 البذخية في التعميم المحاسبي دراسة تطبيقية لمادة المحاسبة المتهسطةتأثيخ الهسائط المتعجد عمى الحاكخة 
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 :سابعًا.. أدوات الجراسة اإللكتخونية

وبحجػؼ  HDوبجػؾدة  Camtasia Studioتقشيػة  باسػتخداـإلتسػاـ الدراسػة تػؼ إعػداد تدػجيالت مرئيػة ومدػسؾعة 
1.87GB،  يسكػػػػؽ تذػػػػغيميا عمػػػػى أجيػػػػزة اليؾاتػػػػف الذكيػػػػة وأجيػػػػزة الحاسػػػػؾب واألجيػػػػزة الكفيػػػػة لسػػػػادة السحاسػػػػبة
 .231 الستؾسظة

 :ثامنًا.. مجتمع وعينة الجراسة

مػؽ طػالب كميػة ( Krejcie & Morganوفقػًا لجػدوؿ )طالػر  265 اختيػارسػعيًا لتحقيػق أىػداؼ الدراسػة فقػد تػؼ 
بجامعػػة بشغػػازؼ السقػػررة عمػػييؼ السػػادة مػػؽ مختمػػف األقدػػاـ العمسيػػة لتظبيػػق الجانػػر العسمػػي مػػؽ أصػػل  االقترػػاد
خرجػػ. دورات متعػػددة مػػؽ  االقترػػادنغػػرًا لكػػؾف كميػػة  ،الشيػػائي االمتحػػافطالػػر حدػػر كذػػؾؼ حزػػؾر  857

ضػساف تجدػيد واقعػي لسسارسػات  ىباإلضػافة الػ ىذا ،وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي اعتسادالظالب في عل 
 متغيرات البحث بذكل مؾضؾعي. 

 :تاسعًا.. منهجية الجراسة

السػػػشيج السالئػػػؼ فقػػػد  اختيػػػاربػػػالشغر لسؾضػػػؾع الدراسػػػة وأىػػػدافيا وطبيعػػػة متغيراتيػػػا التػػػي تعػػػد حجػػػر األسػػػاس فػػػي 
الدراسة عمى السشيج الؾصفي التحميمي الذؼ يقـؾ عمػى أسػاس الؾصػف السػشغؼ والػدقيق لمسعمؾمػات التػي  اعتسدت

نتػػػػائج  ىوالؾصػػػػؾؿ الػػػػ ،دالالتيػػػػا السػػػػتخالصتػػػػؼ جسعيػػػػا عػػػػؽ عػػػػاىرة معيشػػػػة ليػػػػتؼ ترػػػػشيفيا وتحميميػػػػا وتفدػػػػيرىا 
بيانػػات لغػػرض إعيػػار مدػػتؾػ لجسػػأل ال االسػػتبانةقػػؾائؼ  ىفالدراسػػة تدػػتشد الػػ ،وتعسيسػػات تدػػاعد عمػػى فيػػؼ الؾاقػػأل

السدػتخدمة فقػد  االختباريػةاإلحرػائية  األسػاليرأمػا عػؽ  ،عدمػوعيشة الدراسة مؽ الؾسػائط الستعػددة مػؽ  استفادة
لعيشػة ( Sign Test) وتحديدًا إختبار اإل ػارة (Nonparametric Analysis) اإلختبارات الالمعمسية استخداـتؼ 

أف البيانػػػات ال ( Kolmogorov-SmirnovTest) كػػػؾلسجروؼ سػػػسيرنؾؼفقػػػد تبػػػيؽ مػػػؽ خػػػالؿ إختبػػػار  ،واحػػػدة
 %.5( وىي أقل مؽ p = 0.000) االحتساليةتتبأل التؾزيأل الظبيعي حيث بمغ. القيسة 

 :عاشخًا.. أدوات الجراسة

تػػؼ إعػػدادىا وفقػػًا لشسػػؾذج  االسػػتبانةوقائسػػة  ،تتسثػػل أدوات الدراسػػة فػػي السرػػادر والسراجػػأل السظبؾعػػة واإللكترونيػػة
( حيػُث Cronbach's Alphaعمػى إختبػار ) االعتسػادتػؼ  االسػتبانةولغرض التحقق مػؽ ثبػات  ،ليكرت الخساسي

فػػتؼ حدػػابيا  االسػػتبانةأمػػا صػػدؽ  ،كبيػػر( وىػػي قيسػػة تػػدؿ عمػػى ثبػػات 0.902) االسػػتبانةبمػػم معامػػل ألفػػا لفقػػرات 
 قياس.لأداة ا وفاعميةمى صدؽ ( وىي قيسة تدؿ ع0.950بجذر الثبات ويداوؼ )

 :الحادي عذخ.. حجود الجراسة

 :تتسثل حدود الدراسة فسا يمي

 .231الظمبة الدارسيؽ بسادة السحاسبة الستؾسظة وتذسل  :الحجود البذخية ..0

 بجامعة بشغازؼ. االقترادالسعسدات التعميسية وبالتحديد كمية  اختيارتؼ  :.. الحجود المكانية8

 ير  ىال 2017مؽ  ير مارس  ، يراً  11تجدد الؾق. السدتغرؽ في إعداد البحث  :الدمانية.. الحجود 3
 ـ. 2018 يشاير
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 لؼ تتظرؽ الدراسة لألمراض الستعمقة بالذاكرة نتيجًة لمتقدـ بالعسر فعيشة الدراسة مؽ اليافعيؽ. :.. الحجود الرحية4

مؽ مجسؾع الدراسات  االستفادةتشاول. الدراسة الذاكرة والؾسائط الستعددة مؽ مشغؾر  :.. الحجود المهضهعية5
 وبعيدًا عؽ الخالفات التخُررية. ،الُستاحة

 :الثاني عذخ.. الجراسات الدابقة

 :فيسا يمي مجسؾعة مؽ الدراسات ذات الرمة بالسؾضؾع وىي

تأثيخات الهسائط المتعجدة "Effects on learning of multimedia)) :( بعشؾاف1996) Chiouaدراسة  ..0
وىدف. الدراسة إلى فحص تأثيرات السؾاد الدراسية بعروض الؾسائط الستعددة عمى تحديؽ  ،"عمى التعميم

عروض الؾسائط الستعددة يعدؼ إلى تحديؽ التحريل  باستخداـوبيش. الشتائج أف التدريس  ،التحريل العمسي
 العمسي.

عخوض الهسائط " (Multimedia presentations and learning) :( بعشؾاف1996) Butlerدراسة  ..8
وبيش.  ،وىدف. الدراسة إلى فحص تأثير عروض الؾسائط الستعددة عمى تحديؽ التذكر ،"المتعجدة والتعميم

الشتائج أف عروض الؾسائط الستعددة ال تعدؼ إلى تحديؽ التذكر عمى ندق واحد فعروض الؾسائط الستعددة 
أما لمظمبة الذيؽ يعتسدوف عمى التعميؼ الدسعي  استفادةبالشدبة لمظمبة الذيؽ يعتسدوف عمى التعميؼ البررؼ تذكل 

 فتذكل عائق.

 The Use of Technology in the Delivery of)) :( بعشؾاف2000) Stephanie Mدراسة  ..3
Instruction"وىدف. الدراسة إلى الخروج ببعض التؾصيات  ،"التكنهلهجيا لتهصيل معمهمات الجروس استخجام

وخمر. نتائج الدراسة إلى مجسؾعة مؽ اإلر ادات  ،التكشؾلؾجيا في التدريس استخداـؽ لسعمسي السحاسبة ع
 لتؾعيف التكشؾلؾجيا في التدريس. مدتقبميةالتظبيقية لسعمسي السحاسبة وعؽ طرؽ 

"فاعمية بخنامج قائم عمى الهسائط المتعجدة الخقمية في تجريذ  :( بعشؾاف2012دراسة الشجار ) ..4
ىدف. الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج قائؼ عمى الؾسائط  ،التكنهلهجيا في تنمية المهارات اإللكتخونية"

 عمية كبيرة.وتبيؽ أف البرنامج يحقق فا ،الستعددة الرقسية في تدريس التكشؾلؾجيا في تشسية السيارات اإللكترونية

الهسائط المتعجدة في التحريل و تنمية مهارات  باستخجام"أثخ التجريذ  :( بعشؾاف2015دراسة الخؾالدة ) ..5
 باستخداـىدف. الدراسة إلى معرفة أثر التدريس  ،التفكيخ الناقج في مبحث التخبية اإلسالمية لممخحمة األساسية"

 ،ت التفكير الشاقد في مبحث التربية اإلسالمية لمسرحمة األساسيةالؾسائط الستعددة في التحريل و تشسية ميارا
 وأعيرت نتائج الدراسة تفؾؽ السجسؾعة التجريبية.

 عمى التجريذ في المحهسبة المتعجدة الهسائط عخوض استخجام "أثخ :( بعشؾاف2010دراسة البمؾؼ ) ..6
 الستعددة الؾسائط عروض استخداـ تقري أثر" ىدف. الدراسة إلى الدمة كخة في مهارة الترهيب أداء مدتهى 

وأسفرت نتائج التحميل اإلحرائي عؽ  ،الدمة كرة في ميارة الترؾير أداء مدتؾػ  عمى التدريس في السحؾسبة
 وجؾد فروؽ ذات داللة إحرائية لرالح السجسؾعة التدريبية.

 

 

 

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Butler,+Janet+B/$N;jsessionid=D01FD8F0A98B64220D771392A19D7ED1.i-0cac2bc4be0abca84
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 المبحث الثاني

 اإلطار النعخي 

. وكذلػ تؾضيح مفيـؾ ةوأدوات ةوأنؾاع ،ةوفؾائد ةوأىسيت ،التعميؼ اإللكترونيتؼ في ىذا السبحث التعرض لسفيـؾ 
 ،ووعائفيا ،تبييؽ مفيـؾ الذاكرة البذرية ىوأنؾاعيا. باإلضافة إل ،وعيؾبيا ،ومسيزاتيا ،وأىسيتيا ،الؾسائط الستعددة

وأبعاد  ،بيؽ الؾسائط الستعددة والذاكرة والعالقة ،وأنؾاعيا ،ومراحميا وعالقتيا بسراحل التعمؼ ،والعؾامل السعثرة فييا
 :مراحل وأنؾاع الذاكرة كسا يمي

 :أواًل.. التعميم اإللكتخوني

 :.. مفههم التعميم اإللكتخوني0-0

مشغسة التكشؾلؾجيا وتعميؼ البالغيؽ األمريكية  ؼ التعميؼ اإللكتروني ولكؽ تتذابو في مزسؾنيا فقد عرفتوُ تتعدد مفاىي
(Bowles & Bowles, 2004, p16) محتؾػ تعميسي أو خبرات تعميسية يتؼ تقديسيا أو تسكيشيا بؾاسظة التقشية  بأنو

تراؿ بيؽ األىالي واألطفاؿ والسعشييؽ بسراحل التعميؼ كاف والسحترفيؽ وتقؾية عالقات االالحديثة بيدؼ دعؼ الد
تعساؿ وسائل التقشيات الحديثة سبأنيا إسمؾب لمتعمؼ يتؼ عؽ طريق ا( 13، ص 2015، العانيووصفيا ) األولى.

تراؿ كالحاسر اآللي والؾسائط الستعددة لغرض تقديؼ السعمؾمات السفيدة في أقل وق. وتكمفة وبذكل ُيسكؽ مؽ لال
عمى أنو  وتعريف الساذا والكيف والمساذا وأ ار إلي (Clark & Mayer, 2011, p10-11)قياس أداء الُستعمؼ. وقدـ 

ستخداـ الحاسر اآللي في صؾرة أقراص أو مؽ خالؿ  بكات األنترن. ُمرسسة يميا باوتؾص إعداد دورس رقيسو
 لتحقيق ىدؼ الُستعمسيؽ وقد تكؾف الدورس في حزؾر الستعمؼ والسعمؼ أو في  كل تعميؼ ذاتي.

 :.. أهمية وفهائج التعميم اإللكتخوني0-8

فػي خمػق بيئػة تعميسيػة جساعيػة مبشيػة  (Lazarinis, 2010, p151) ويمعر التعميؼ اإللكتروني دورًا ميسًا كسا أ ار إلي
عمى التعُددية وتعسل عمى تثقيف جسيأل فئات السجستأل فيؾ الحل لجسيأل السذاكل اإلجتساعيػة ويسكػؽ مػؽ خالليػا تؾعيػة 

عمؾمػػات وبػػيؽ خمػػق تػػؾازف بػػيؽ الشسػػؾ الُستزايػػد لقظػػاع تقشيػػة الس ىالسػػؾاطشيؽ وتحقيػػق الذػػفافية اإلجتساعيػػة، باإلضػػافة إلػػ
 تؾعيفيا لخمق فرص عسل جديدة أو اإلستفادة مشيا في التعميؼ الجساعي وخمق مجتسػأل ُمتحزػر ومػتالحؼ ومحػؾ األميػة

 أنػػو (Vincenti, et al, 2014, p156)ترػػاؿ الحديثػػة. وبػيؽ ائل االسػتخداـ وسػػالتقشيػة ونذػػر السعرفػػة الرقسيػػة با
ؾكية والػتعمؼ وفػق القػدرات واإلحتياجػات والتغمػر عمػى صػعؾبة الػتعمؼ أصبح ضرورة فػي تحقيػق األىػداؼ السعرفيػة والدػم

 ىإلػ ونػدرة السػؾارد التعميسيػة، إضػافةً في التعميؼ التقميدؼ وتقميل فروؽ اإلستيعاب وإنخفاض الكفػاءة فػي العسميػة التعميسيػة 
وتعزيػػػز التعمػػػيؼ فػػػي الزمػػػاف والسكػػػاف السشاسػػػبيؽ وترػػػحيح مدػػػار التعمػػػيؼ والتعػػػرؼ عمػػػى  تظػػػؾير نؾعيػػػة التعمػػػيؼ ورسػػػالتو

كتدػاب السعرفػة فػتكسؽ فػي ا (Liu, et al, 2009, p239-241)األخظاء. أما فؾائد التعميؼ اإللكترونػي كسػا وضػحيا 
الدراسػػػية وإسػػػتسرارية وتعػػػزز اإلعتسػػػاد عمػػػى الػػػذات وتدػػػاوؼ فػػػرص الػػػتعمؼ والتحرػػػيل العمسػػػي مػػػؽ خػػػالؿ تػػػؾفر السػػػادة 

الؾصؾؿ إلييا وتعزيز قدرة الستعمسيؽ عمى تذكر محتؾػ السؾاد، وخمػق تػؾازف بػيؽ الر بػة فػي الػتعمؼ والؾفػاء بالسدػعوليات 
( فؾائػػد أخػػرػ 83-80، ص 2015والؾاجبػػات وخمػػق تػػؾازف بػػيؽ تكػػاليف التعمػػيؼ والسػػؾارد الستاحػػة. وقػػدم. )البػػارودؼ، 

رػػيل العمسػػي مسػػا يػػشعكس إيجابػػًا عمػػى جػػؾدة السخرجػػات وخمػػق جػػؾ مػػؽ الستعػػة والتذػػؾيق تتسثػػل فػػي زيػػادة مدػػتؾػ التح
وزيادة دافعية التعميؼ، عالوًة عػؽ تػؾفير فرصػة الػتعمؼ لػذوؼ الحاجػات الخاصػة، كسػا أفػادة  بػأف التعمػيؼ اإللكترونػي لػيس 

 بدياًل لمتعميؼ التقميدؼ بل ُمداند لة.
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 :وني.. أنهاع وأدوات التعميم اإللكتخ 0-3

       إلى ثالثة أنؾاع كسا أدرجيا كتروني والدور الذؼ يمعبة تعددت انؾاعونتيجة إلختالؼ مسارسات التعميؼ اإلل
(Fallon & Brown, 2016, p4-5) جد السعمؼ اإللكتروني الستزامؽ والذؼ يعتسد عمى ضرورة تؾا وىي: التعميؼ

تراؿ وتبادؿ السعمؾمات سؾاًء ولكؽ في مكاف مشفرل، ويتؼ االسية لحرؾؿ العسمية التعمي والستعمؼ في الؾق. ذاتو
كان. دروس تعميسية أو حمقات نقاش مؽ خالؿ الفرؾؿ اإلفتراضية وكذلػ الحرؾؿ عمى التغذية العكدية، فيؾ 

تؾاجد  ال يذترط ني فيؾ التعميؼ الغير متزامؽ وفيوتراؿ الجيدة. أما الشؾع الثاد عمى األجيزة الحديثة و بكات االيعتس
، الحاجة و وفقًا لسالئستيا لغروفو ، ويقـؾ الستعمؼ بدراسة السادة التعميسية حدرؼ والستعمؼ في الؾق. والسكاف ذاتوالسعم

تراؿ بيؽ السعمؼ والستعمسيؽ عؽ طريق التؾاصل بالبريد اإللكتروني في حالة وجؾد أؼ تداؤالت وتتؼ وتتؼ عسمية اال
يتؼ تعزيز التعميؼ التقميدؼ بالتعميؼ  السدمج وفيو حقًا. أما الشؾع األخير فيؾ التعميؼعسمية الرد عمى ىذه التداؤالت ال

اإللكتروني والتؾاصل عبر اإلنترن. لدراسة مادة معيشة ولرفأل الكفاءة التعميسية فيؾ يجسأل بيؽ التعميؼ التقميدؼ 
( 25-21، ص 2009)كافي،  فس. وأتفقواإللكتروني والتعمؼ الذاتي حيُث يذجأل الستعمسيؽ عمى اإلعتساد عمى الش

عمى ىذه األنؾاع وقدـ أمثمة ألدوات التعميؼ اإللكتروني السبا ر وىي: المؾح األبيض، الفرؾؿ اإلفتراضية، السعتسرات 
عبر الفيديؾ،  رؼ الحؾار. أما أدوات التعميؼ الغير مبا ر فيي: البريد اإللكتروني، الذبكة الشديجية، القؾائؼ البريدية، 

نجد  أنؾاع التعميؼ األلكتروني وأدواتو مي، األقراص السدمجة. وبالشغر الىجسؾعة الشقاش، نقل السمفات، الفيديؾ التفاعم
نة أنيا تؾفر فرص تعميسية جيدة وبجؾدة عالية وتالئؼ مختمف الفئات وتتغمر عمى مذكمة السدافات وتتسيز بسرو 

 تراؿ.اال

 :ثانيًا.. الهسائط المتعجدة

 :مفههم الهسائط المتعجدة.. 8-0

تعيش السعسدات التعميسية تظؾرًا كبيرًا في مجاؿ التقشية التعميسية فقد عيرت العديد مؽ التظبيقات التعميسية التي تقدـ 
السداعدة الفعالة لمسعمؼ، ومؽ بيؽ ىذه التقشيات األفالـ التعميسية أو الؾسائط الستعددة التعميسية والتي تربط بيؽ عدة 

، بالتالي فقد إختمف الكتاب والباحثيؽ خرائص  مثل الترؾير السرئي والسعمؾمات الرقيسة والرؾر والرسـؾ
بأنيا  مشتج حاسؾبي  (Roblyer & Schwier, 2003, p329)والستخرريؽ في مفيؾميا ومدسياتيا فقد وصفيا 

عة مؽ األحداث الستتابعة تحكسة خرائص الحاسر اآللي يتكؾف مؽ تؾليفة مؽ العشاصر تكؾف ميستيا تؾليد مجسؾ 
عمى أنيا عرض لمكمسات  (Mayer, 2009, a, p3)فيا عر كسا  تيدؼ لشقل األفكار في صؾرة مرئية وصؾتية.

نغسة مى وسائل وطرؽ عرض السعمؾمات واالوالرؾر متزسؽ لرسالة تتسثل في تؾصيل السعمؾمات لمستعمؼ وتعتسد ع
مية إعدادىا تعتسد عمى أسمؾبيؽ، أف عس باإلضافة إلى لستعمؼ وتفاعالتوس االحدية، أؼ أف قؾة تأثيرىا تعتسد عمى حؾا

. كسا أنيا عمي الستعمؼ وعسميات اإلدراؾ لديوما التركيز عمى التقشيات الستخررة التي تعتسد البرمجة أو التركيز إ
أكثر  ةبؾصفيا بذسؾليب السعمؾمات. وقاـ كتداعرفة الستعمؼ وتعزز إستجابتة في اكأداة تعميسية تعسل عمى بشاء م

(Mishra & Ramesh, 2005, p3) ذات  دمج مجسؾعة مؽ السعمؾمات الرقسية عمى أنيا نغاـ أو مشتج يتؼ فيو
األ كاؿ السختمفة مثل الشرؾص والرسـؾ والرؾر واأل كاؿ والرؾت في تظبيق واحد ويعتسد في إعدادة عمى 

أنيا تؾلفية تجسأل بيؽ عشاصر  عمى ات. كسا نبوتؾصيل السعمؾم ائص الحداب اآللي ويكؾف الغرض مشوخر
ستخداـ أجيزة الحاسر اآللي وتعتبر خرائريا التخزيشية اد التعميسية والتدريبية وتعرض باالرؾت والفيديؾ في السؾ 

 وقدرتيا عمى تأثير في السدتخدـ ثانؾية وتقأل تح. سيظرة الستعمؼ.
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 :.. أهمية الهسائط المتعجدة8-8

والسشاىج  السعمسيؽ والستعمسيؽنتقم. لتكؾف تفاعاًل بيؽ إأصبح. العسمية التعميسية ال تعتسد عمى التمقيؽ فحدر، وإنسا 
تخاذ قراراتو إعمى  وومداعدتكبيرة في إر ادة وتبريرة عمى التعمؼ  ةداىسم لمُستعمؼالشفدية  الحالةسعرفة فال التعميسية،
وزيادة تحريمة  لعؾائق والرعؾبات التي تسشأل تفؾقوسؾاد التعميسية والتغمر عمى السحبة الو تعديل سمؾكو التعميسية 

العمسي، فقد تكؾف البيئة التعميسية التقميدية  ير مشاسبة لمحالة الشفدية لمستعمؼ أو قد تسشأل الحالة الرحية الستعمؼ مؽ 
 (Song, 2009, p147-148)حيث يرػ ة السداندة لمتعميؼ، يالؾسائل التعميسحزؾر السحاضرات فيبرز ىشا دور 

التعميؼ التفاعمي والذؼ  ىمؽ التعميؼ التقميدؼ إل وأف الؾسائط الستعددة كتقشية تمعر دورًا ىامًا لمُسعمؼ يتسثل في خروج
خارج األوقات الرسسية لمتعميؼ فعمى الُسعمؼ أف  لكتروني والسخروج والسداعد لظمبتوالُسعمؼ السشغؼ لمدرس اإل يكؾف فيو
 ىلخمق جؾ تعميسي تدؾدة الؾدية وتسحؾر التعمؼ عمى الستعمؼ، ىذا باإلضافة إل داندًا وُميدرًا وُمر دًا لظالبويكؾف مُ 

بالبحث عؽ الدبل الالزمة  السعمؾمات وتظؾيرة السدتسر لشفدو بقاء السعمؼ ُمظمعًا عمى كل جديد في عمـؾ تقشية
في عل  في تؾصيل السعمؾمات عؽ قياـ السعمؼ بتظؾيرة لقدراتو فزالً  إلدخاؿ أحدث التقشيات لمعسمية التعميسية، ىذا

، كسا تغير مداىسة السعمؼ الفعالة في تعزيز السؾاطشة والسدعولية اإللكترونية نغرًا  ياب المقاء الفعمي بظالبو
سكؽ تعديميا أىسيتيا لمظالب في أنيا تسثل بيئة تعميسية ي (Singh, 2016, p155) لتخظييا حدودة الدوؿ. وبيؽ

ة وبالظريقة التي يمؽ ميارات وخمفية عؽ الدرس أو السادة التعميس إحتياجات كل طالر ومقدار ما يسمكوحدر 
 عمى التقدـ في السادة التعميسية. ولمدروس وقدرت ويفزميا وبدرعة فيس

 :.. مميدات الهسائط المتعجدة8-3

ىذه التقشيات  تعميسية أو  يرىا نغرًا لسا تؾفرهتقـؾ العديد مؽ السعسدات بتؾعيف التقشيات الحديثة سؾاًء كان. 
ستخداميا كأداة لمتدرير أو ًء مؽ حيث ااالحديثة مؽ فؾائد ولعل أبرز فؾائد الؾسائط الستعددة لمسعسدات سؾ 

  ض السرئي لمذا ات اإلر ادية لمزوار كسا بيشياعرض لمسعمؾمات عؽ السشتجات السختمفة أو حتى تقديؼ العر 
(A & D Godse,2009, p26) تقميص  ىستخداـ الشسؾذج اإللكتروني عؾضًا عؽ الؾرقي يعدؼ إلفيسا يمي: ا
سترجاعيا، وتدرير السؾعفيؽ في نفس الؾق. وبسؾاقأل مختمفة وبشفس الجؾدة حجؼ اإلحتفاظ بالسعمؾمات وتؾقي. ا

أؼ أنيا تربح مؾرد ُمعسؼ وال تحتاج إلي التؾزيأل الؾرقي مسا يؾفر التكاليف، وتحؾيل بيانات الُسشغسات 
يص وثائق مرئية تدسح بالتعرؼ عمى الساضي وتظؾير األداء في السدتقبل، وتقم ىومعمؾماتيا وإحرائيتيا إل

وق. وحجؼ الردود عمى الزبائؽ سيزيد مؽ كفاءة األداء نغرًا إلستثسار الؾفرة في الؾق. الُسقمص في أعساؿ 
مجسؾعة ُمسيزات لمؾسائط الستعددة في العسمية  (Haiyan Wu, 2013, p418-419)أخرػ. كسا أضاؼ 
قمل مؽ الجيد السبذوؿ مؽ قبل مسا ي مظابقة لمكترلتقديؼ نساذج تعميسية  استخداميايسكؽ  التعميسية مؽ أىسيا:

نقل نغرًا لتقديؼ السعمؾمات في صؾرة بررية وسسعية، و  كسا أنيا تخترر كثيرًا مؽ الؾق.لمدراسة الظالر 
خالؿ ح جسيأل الجؾانر السبيسة و ير الؾاضحة يتؾضوبتفاصيل تسكؽ مؽ  بذكل أوضحات السعمؾمالسعرفة و 

مؽ خالؿ السعثرات وتركيزىؼ ىتساـ الظالب إ ثارة وإ خرآمكانية متابعة السادة التعميسية لؾق. السحاضرات، وإ
مرونة سيظرة وتؾفر  لقدرتو وفقاً  عمى االستيعاب الستعمؼقدرة  يرتظؾ السمؾنة، و  الرؾتية والزؾئية والحركية

لتدييل دراستيا وإعادة بشاء الدروس  الرعبةوتكرار الدروس  والسراجعة طبقا لمر بة وإعادة التذغيلستخداـ الا
وسيمة لتحقيق التعمؼ والتغمر عمى الشدياف فيي  ألطؾؿ فترة زمشية مسكشةواإلحتفاظ بيا  يا في الذىؽتثبيتو 

 وؼ اإلحتياجات الخاصة.وتديل عسمية التعمؼ لذ السدتقل

https://www.google.com.ly/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Haiyan+Wu%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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 :.. عيهب الهسائط المتعجدة8-4
بالر ؼ مؽ مزايا الؾسائط الستعددة كأداة تعميسية إال أنيا لؼ تخمؾ مؽ بعض الدمبيات والتي تتسثل في جانبيؽ 

في  في بطء(Reisman, 1993, p225) ىسا: يتسثل جانبيا الدمبي األوؿ في التأثير عمى الستعمؼ كسا بيشو 
إضعاؼ ميارات تحديؽ الكتابة،  ىراءة نغرًا ل عتساد عمى الرؾرة البررية وقمة الكتابة قد تعدؼ إلسرعة الق

 ور عميالستعددة قد تفقد الستعمؼ إىتسامو في متابعتيا أو قد ترعأف الجؾدة الرديئة لمؾسائط  ىباإلضافة إل
ليس كل  وًة عمى أنومذاىدتيا خرؾصًا في حالة عدـ وجؾد تبايؽ بيؽ السعمؾمات السعروضة وخمفيتيا، ىذا عال

         ويؼ القدرة عمى إمتالؾ أجيزة لتذغيميا. أما الجانر الثاني مؽ العيؾب فأ ار إليالستعمسيؽ لدي
(Shelton, 2004, p82) ىاىغة وقد يحتاج إعدادىا إلويتسثل في تكاليف إعدادىا التي قد تكؾف ب 

 خاص  ير متخرريؽ، فزاًل عؽ أف عسمية رز مذكمة إيراؿ السعمؾمة مؽ قبل أمتخرريؽ وبالتالي تب
إعدادىا وإنتاجيا قد تحتاج إلى وق. مسا يرعر األمر عمى الُسعمؼ أو قد تحتاج إلى دورات تدريبية مسا يتظمر 

 كتداب الخبرة الالزمة.يشة الالحاجة إلى التدرير لسدة معإنفاؽ السؾارد و 

 :.. أنهاع الهسائط المتعجدة8-5
نغرًا لتداخل فرؽ بيؽ الؾسائط الستعددة  ال يؾجد وأن مجاؿ تقشية السعمؾمات ير الستخرريؽ فى  يرػ قد 

صفاتيا وخرائريا السذتركة، ولكشيا مؽ وجية نغر الستخرريؽ تشقدؼ إلى ثالثة أنؾاع كسا بيشيا 
(Khosrow-Pour, 2006, 565-568)  وىي: الؾسائط الستعددة  ير التفاعمية أو الخظية وىي تقـؾ بعرض

 مات بذكل متالحق تتغير الذا ة فيوالسعمؾمات اإللكترونية السعدة مؽ خميط مذترؾ مؽ نص وصؾت ورسؾ 
مية والتي تعتسد تبعًا لسرور الزمؽ واليتؼ فييا تفاعل السدتخدـ، أما الشؾع الثاني فيؾ الؾسائط الستعددة التفاع

عروضيا عمى الحاسر اآللي وتتكؾف مؽ مزيج يجسأل ما بيؽ الشرؾص السكتؾبة والرؾت والرؾر والرسؾمات 
والفيديؾ وتدتخدـ تظبيقات البرمجة السختمفة إلنتاجيا ويتؼ فييا التفاعل السزدوج بيؽ السدتخدـ والسادة التعميسية 

أؼ أنيا تتسيز بإمكانية التحكؼ في  حتياجووفقًا إلرضيا خدـ مؽ إختيار السؾضؾعات وعحيث يتسكؽ السدت
التظبيق، أما الشؾع الثالث فيؾ الؾسائط الفائقة وىي أداة تقشية تقدـ السعمؾمات بؾاسظة الحاسر اآللي وتكؾف ىذه 

تراؿ السرتبظة فيسا بيشيا، وتدسح البرامج السدتخدمو في إعدادىا معديد مؽ وسائل االالسعمؾمات متغسشة ل
بتخزيؽ كسيات كبيرة مؽ السعمؾمات بأ كاليا السختمفة كسا أنيا تعظي لمسدتخدـ حرية ترفح وعرض السعمؾمات 

البحث في الرفحات، وتدسح لو بالرجؾع لمشقاط الدابقة أو القفز  ىبظريقة سريعة وبذكل مبا ر دوف الحاجة إل
مؾماتيا تقدؼ إلى قظأل مشفرمة قد تكؾف في إلى نقاط متقدمة فيي تعتبر  بكة إتراؿ بحد ذاتيا نغرًا ألف مع

اإلرتباطات بتؾصيل قظأل السعمؾمات مأل  أو فيديؾ في الؾق. الذؼ تقـؾ فيو  كل نص أو رسـؾ أوصؾر
تخاطبيا عمى أساس الحؾاس التي الؾسائط الستعددة ترشيف  ىإل (Banerji, 2010, p3-9)بعزيا. وأ ار 

نفس  والتي تعتسد عمى حاستي الدسأل والبرر في الدسعية والبررية الؾسائط فيي تشقدؼ إلى ثالثة أنؾاع وىي:
فالـ التعميسية، أما الشؾع الثاني الؾسائط الدسعية والتي تعتسد عمى حاسة الدسأل فقط الؾق. لمتعمؼ ومؽ أمثمتيا األ

في التعمؼ مثل مختبرات تعمؼ المغات، أما الشؾع الثالث الؾسائط البررية والتي تعتسد حاسة البرر فقط لمتعمؼ 
أخر وىؾ الؾسائط  نؾع (Friedland & Jain , 2014, p82)مثل عرض الخرائط والذرائح السجيرية. وبيؽ 

كتداب الخبرة السحدؾسة الؾاقعية وىي عبارة ؾاقأل واالستعددة التي تخاطر جسيأل الحؾاس عؽ طريق محكاة ال
سة نغا ستعددة في  بكة واقعية تؾفر فيوتراالت الؾسائط الُمتزامشة مؽ التؾثيقات الدابقة واعؽ تدفقات بيانية 

 ستخداـ األمثل لمسؾاد.تذغيميا اال

https://www.google.com.ly/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Banerji%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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 :ثالثًا.. الحاكخة البذخية

 :.. مفههم الحاكخة3-0
أختمف الكتاب في وصفيؼ لسفيـؾ الذاكرة بإختالؼ الدراسة التي تشاولتيا فال يؾجد تعريف وحيد يسكشة تسثيل وجيات 

مؽ الشاحية العربية بأنيا مجسؾعة مؽ الؾصالت العربية  (Hall, 2011, p433)الشغر السختمفو، فقد أ ار إلييا 
والخبرات والسعمؾمات والسعثرات الدابقة  يات واألحداثسمتقـؾ بإعادة تؾليد الع مخ اإلنداف وفي أجزاء محددة مشوي ف

مؽ خالؿ إطالؽ متزامؽ لمخاليا العربية التي  ارك. في بشاء الخبرات الساضية. ومؽ ناحية عمؼ الشفس فقد أ ار 
والخبرات والسعمؾمات  ـؾ باإلحتفاظ بالعسميات واألحداثقبأنيا عسمية معرفية ت (Tulving, 2013, p138)إلييا 

الدمؾؾ البذرؼ بسا يتؾافق مأل الخبرات الساضية السحفؾعة في  لبذرؼ والقدرة عمى تفعيميا لتؾجيوالسختمفة في العقل ا
البذرؼ  ات والسعمؾمات في العقلوالخبر  مية تدجيل وحفع العسميات واألحداثالذاكرة، وبعبارة أخرػ الذاكرة ىي عس

سترجاعيا وق. الحاجة إلييا. كسا أف الذاكرة يسكؽ أف تكؾف نغاـ لسعالجة السعمؾمات بتداخل مجسؾعة عؾامل وا
تحادؼ لمقياـ بالسياـ وذلػ ؾية يتؼ مؽ خاللة ترميز وتخزيؽ واسترجاع السعمؾمات في  كل انفدية وعربية وعز
 . (Giese & Radwanska, 2015,p22)حدر مدخل الشغؼ 

 :.. وظائف الحاكخة3-8
: التعمؼ وتتسثل  وىي (Wilding & Valentine, 2015, p87-95)تقـؾ الذاكرة بسجسؾعة مؽ السياـ كسا بيشيا 

 وتسثلالتذكر كتداب خبرات أو ميارات جديدة ذات أىسية أو إعادة صيا ة سمؾكيات سابقة، وميسة ىذه السيسة في ا
إنتياء عسمية اإلداراؾ، أما السيسة الثالثة التخزيؽ وىؾ سمدمة مؽ السحاوالت بعد  الشذاط اليادؼ لتذكر ما تؼ تعمسو

ًء لسدة طؾيمة أو قريرة وىؾ ال يعشي االيادفة لبشاء السعمؾمات التي تؼ إدخاليا لسخزف الذاكرة عؽ طريق التذكر سؾ 
بربط الخبرة الدابقة  داركو نغرًا لقياموإحياء وتشذيط وتسييز ما تؼ إويعشي التعرؼ حسايتيا مؽ الفقداف، والسيسة الرابعو 

سترجاع فيي إخراج ؼ تؼ إدراكة سابقًا، أما ميسة االاآلف بالذ ح لشا فرصة ترحيح ومقارنة ما نراه بالحالية ويتي
السعمؾمات في لحغة معيشة  السعمؾمات السيسة التي سبق إدخاليا ويتؾقف عمى جيؾد الفرد التفاعمية اليادفة إلحياء

تخزيؽ السعمؾمات في الذاكرة. أما الفذل في أداء السياـ الدابقة بشجاح فيؾ الشدياف  جؾدةيعتسد عمى  كسا أنو
(Rathus, 2012, p205-206)  ويتسثل في فقداف السعمؾمات والسيارات السيسة عمى الر ؼ مؽ إدخاليا وتخزيشيا

أداء  ىمعاكس لعمسية التذكر ويعدؼ إلسترجاعيا في الؾق. الحالي فيؾ الدابق ولكؽ يرعر التعرؼ عمييا وافي 
 كتداب ميارات وخبرات لتعؾيض الفاقد.الوعيفة أخرػ وىي إعادة التعمؼ 

 :.. العهامل المؤثخة في الحاكخة3-3
ستدعائيا وبالتالي تعزيز الذاكرة وا السعمؾمات تدجيل عسمية يتأثر عسل الذاكرة بسجسؾعة مؽ العؾامل التي ُتحدؽ

ه وىؾ نتباوىي: اال (Flanagan, 2003, p2-6)و  (Wright, 2006, p199-202)وتقؾيتيا كسا بيشيا 
يتأثر بخرائص الحركة وتبايؽ األلؾاف  خل حدي ُمعيؽ مؽ السثيرات كسا أنوعمى ُمد تؾجيو الدمؾؾ وتركيزه

والتكرار وقؾة و دة السثير. والعامل الثاني اإلدراؾ وىؾ إحداسشا بالسثيرات السحيظة بشا وتحميمييا وفيسيا 
التفكير في  ي واحد  ىوترشيفيا حدر معانييا وتحؾيميا إلى مفاىيؼ. أما العامل الثالث فيؾ التركيز وُيذير إل

نتباه ويتظمر التسيل في اإلنتقاؿ مؽ نقظة ىشا كسا أف التركيز يسثل ذروة االتؾلي عمى إنتبابذكل تاـ بحيُث يد
إلى أخرػ. والعامل الرابأل ىؾ التكرار ويسثل إعادة ترديد نفس السعمؾمات بيدؼ حفغيا، أما العامل الخامس فيؾ 

وُمتكاممة بيدؼ تثبيتيا في الذىؽ  تشغيؼ السعمؾمات ويعشي ترتير وترشيف وتبؾير السعمؾمات في تركيبة ُمشدقة
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سترجاعيا بديؾلة وذلػ يتؼ مؽ خالؿ اإلعتساد عمى الؾسائل الحدية في تدويؽ السالحغات والسسارسات او 
 ىإل (Fogler & Stern, 2014, p57-66)اإلتقاف والسيارة. كسا أ ار إلى العمسية والعسمية التي تعدؼ 

رة ومشيا : العؾامل الرحية والشفدية لمفرد كإصابات الدماغ أو مجسؾعة مؽ العؾامل التي تزعف عسل الذاك
الحؾاس ونقص الشـؾ واألمراض الشفدية كالقمق والتؾتر واإلكتئاب، أما السجسؾعة الثانية فيي العؾامل الستعمقة 

والفيؼ الجيد كتداب الخبرة سية وعدـ مسارسة التدرير الجيد البالعادات التعميسية لمفرد كعدـ تشغيؼ السادة التعمي
عمى فترات متباعدة واألىؼ مؽ ذلػ إنعداـ الر بة والدافعية في التعمؼ يعدؼ إلى عدـ اإلكتراث وبالتالي الشدياف 

 نغرًا ألف السعمؾمات السية فقط تثب. في الذاكرة.

 :.. مخاحل الحاكخة وعالقتها بالتعمم3-4
في الساضي فاإلرتقاء  وفي السدتقبل وكذلػ ما ُقسشا بوـ بسا نريد في الؾق. الحاضر نعتسد عمى الذاكرة في القيا

             بسا نقـؾ بو يتجدد بفزل تراكؼ الخبرة واإلحتفاظ بيا وذلػ مؽ خالؿ ثالث مراحل كسا بيشيا
(Green, 2013, p55-58)  وىي: الترميز ويتؼ في ىذه السرحمة عؽ طريق السدخالت الحدية إعظاء معاني

مؽ صؾر وأصؾات وأ كاؿ بالذكل الذؼ يجعل الشغاـ العربي قادر عمى التعامل معيا لمسثيرات السختمفة 
كتداب إذا كاف السثير معمؾمات، أما السرحمة الثانية فيي مرحمة التخزيؽ خزيشيا كسا تدسى ىذه السرحمة باالوت

ا وىي تعتسد عمى نؾع ويتؼ فييا اإلحتفاظ بالسعمؾمات والخبرات والسيارات في مخازف الذاكرة أؼ مكاف تخزيشي
ستدعاء السعمؾمات والخبرات التي تؼ تخزيشيا عشد سترجاع ويتؼ فييا افيي مرحمة اال الذاكرة، أما السرحمة الثالثة

 أنو (Norman, 2013, p3-14)الحاجة إلييا وىي تعتسد عمى مكاف التخزيؽ في الذاكرة. كسا أضاؼ 
 ي نفديا مراحل الذاكرة. وأتفق معووأكد أف مراحل التعمؼ ىيرعر الفرل بيؽ مراحل الذاكرة ومراحل التعمؼ 

( أف التعمؼ يذير إلى تغييرات في الدمؾؾ مؽ خالؿ تكدس الخبرات الدابقة، وبيؽ 336، ص 2017)كساش، 
سترجاع. حتفاظ، ومرحمة االحمة االداب، ومر كتالث مراحل وىي مرحمة التحريل واالأف التعمؼ يتؼ مؽ خالؿ ث

الدمؾكية  ويرتقي البد أف يتؼ حفع تعديالتو مراحل الذاكرة فمكي يحدث التعمؼ ويدتسرل التعمؼ ىي نفديا وأكد أف مراح
 . ال يسكؽ أف يكؾف ىشاؾ تعمؼفي الذاكرة حتفاظ بيا إلبدوف تراكؼ الخبرة ومعالجتيا وا في الذاكرة كسا أنو

 

 
 

 :أنهاع الحاكخة  3-5

ثالثة أنؾاع كسا  ى( إلAtkinson and Shiffrinتشقدؼ الذاكرة بشاًء عمى عسميات التخزيؽ الستعدد وفقًا لشسؾذج )
  :ىي ُمبيشة بالذكل التالي

 

 

 

 
 

(Weiten, 2012, p 274) 
 

 ستخجاعالخحمة ام مخحمة التخدين مخحمة التخميد

(Weiten, 2012, p279), (Hill, 2001, p106), (Carpenter & Huffman, 2009, 
p175)  
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https://www.google.com.ly/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Wayne+Weiten%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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 :الحاكخة الحدية 3-5-0
ستقباؿ السثيرات السختمفة عؽ التي تقـؾ با (Rathus, et al, 2013, p126-129)الذاكرة كسا أ ار إلييا وىي 

طريق الحؾاس وتكؾف وعيفتيا ترشيف السثيرات إلى أصؾات وأ كاؿ وروائح أو حدر مذاقيا أو ممسديا أو الذعؾر 
ولمذاكرة الحدية  ؽ والتدجيل الحدي لسا تؼ استقبالوبيا كإنخفاض درجة الحرارة.كسا أنيا السكؾف األوؿ لشغاـ التخزي

  ة البررية، الذاكرة الدسعية، الذاكرة المسدية، الذاكرة الذوقية، والذاكرة الذسية كسا بيشياعدة أنؾاع وىي: الذاكر 
(Hultén, 2015, p143-144) .ووضح  (Friedenberg & Silverman, 2006, p126-127) خرائص
 كاليا والتسييز بيشيا ستقباؿ السعمؾمات بسختمف أيا الغير محدودة وإمكانيتيا عمى االذاكرة الحدية أنيا تتسيز بقدرت

الذاكرة قريرة السدػ بعد تسريرىا عبر  ىبدقة وبدرعة عالية وتكؾيؽ صؾرة  اممة وممسة عشيا، ونقل السعمؾمات إل
معرفية التي قد تكؾف في  كل أرقاـ أو  وحدات 5 ىإل 4يتراوح ما بيؽ الحؾاس في صؾرة رمؾز بررية وسسعية بسعدؿ 

 حروؼ  أو كمسات في ذات الؾق.، وتخزيؽ السثيرات لسدة قريرة ال تتجاوز بعض ثؾاٍف بعد زواؿ السثير.

 :الحاكخة قريخة المجى 3-5-8
ستقباؿ السعمؾمات الحدية ذات التي تقـؾ با (Rathus, et al, 2013, p129-130)الذاكرة كسا بيشيا وىي 
ستدالؿ والتسييز والتعرؼ و يرىا مؽ السياـ السعرفية ة وتعسل عمى معالجتيا مؽ خالؿ االية مؽ الذاكرة الحدياألىس

البررؼ أو المفغي وتربط بيؽ السعمؾمات الدابقة والحالية وتدسى أيزًا بالذاكرة العاممة  فيي تقـؾ بعسمية اإلدارؾ
  فيعتسد عمييا الفرد في حل السدائل أو إجراء العسميات الحدابية أو القياـ بسياـ ُمتتابعة والتفكير. وأ ار

(Hultén, 2015, p144-145)  لذؼ يعرؼ بالتخزيؽ قرير السدػ السكؾف الثاني في نغاـ تخزيؽ السعمؾمات واأنيا
ما بالتكرار أو التدرير السدتسريؽ لتفادؼ فقدانيا يشبغي أف يتؼ ُمعالجة السعمؾمات إبدبر محدودية سعتيا التخزيشة و 
ومؽ خرائريا أنيا مدعولة عؽ إتخاذ القرارات وحل السذاكل نغرًا لعالقتيا بالؾعي  .فالسعمؾمات الجديدة ُتزيح سابقتيا

الذاكرة  ىواإلدارؾ الحالي فيي تقـؾ بتحؾيل الرمؾز البررية والدسعية إلى رمؾز لفغية، وتقـؾ بشقل الخبرات إل واألفكار
وحدات معرفية في الستؾسط يتؼ اإلحتفاظ بيا لسدة قد ترل لدقائق  7طؾيمة السدػ، وقدرتيا التخزيشية قد ترل إلى 

ًا لمشظق أو ترميز بررؼ وفقًا لمذكل أؼ ترشيف السثيرات وفقًا لمحجؼ معدودة، ويتؼ ترميز السعمؾمات فييا أما صؾتيًا وفق
 .(Friedenberg & Silverman, 2006, p127-129)والذكل والمؾف الذؼ يخترر الؾق. والجيد 

 :الحاكخة طهيمة المجى 3-5-3
نغرًا لكؾنيا مدعولة  (Rathus, et al, 2013, p130-135)الذاكرة التي تسثل السفيـؾ العاـ لمذاكرة كسا أ ار وىي 

كتدابيا عؽ طريق الذاكرة الحدية والذاكرة قريرة رات والسعارؼ السختمفة والتي تؼ امؽ حيث وعيفتيا عؽ تجسيأل الخب
ا مؽ معمؾمات السدػ، كسا أنيا تقـؾ بتحميل وتشغيؼ وتفدير السعمؾمات وتعظييا معاني وتترابط وتتكامل وتشدمج بغيرى

ستدعاء جسيأل السؾاقف الستساثمة والستذابية والتي تؼ تخزيشيا عمى فترات زمشية طؾيمة والسقارنة بيشيا. عمى ا نغرًا لقدرتيا
بط تتر تيا عمى التخزيؽ  ير محدودة وال وسع (Hultén, 2015, p145-146)أما قدرة الذاكرة طؾيمة السدػ كسا بيشيا 

جل لمسعمؾمات وتتسيز بسقاومة ضسؾر وإنظفاء السعمؾمات بعد بسدة زمشية معيشة فيي تتسيز بخاصية البقاء طؾيل األ
تكرارىا وتشغيسيا وترتيبيا والتدرير الجيد عمييا فالذاكرة طؾيمة السدػ تتكؾف مؽ ثالثة أنؾاع ىي: ذاكرة األحداث الخاصة 

بأداء عسل معيؽ. ومؽ بأحداث الحياة، وذاكرة السعاني الخاصة بالحقائق العامة والقؾاعد، وذاكرة اإلجراءات الخاصة 
إنعداـ حدود السعمؾمات التي  (Friedenberg & Silverman, 2006, p130-134)خرائريا كسا وضحيا 

ستسرارية، وتخزف فييا جسيأل سمية حفع السعمؾمات فيي تترف بااليسكؽ أف تدتؾعبيا وال ترتبط بسدة زمشية معيشة في ع
ائيا نغرًا لتأثرىا بعسمية تشغيؼ وترتير السعمؾمات والحالة الشفدية لمفرد، ستدعات التي ترميا حتى ولؾ فذمشا في االسعمؾم
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أو في  كل  عيًا وبذكل صريح وحدر ما يظمر مشوًء كاف الفرد وا استرجاع السعمؾمات مشيا سؾ ويسكؽ أف تتؼ عسمية ا
 ضسشي وبدوف وعي.

 :عالقة الهسائط المتعجدة بالحاكخة  3-6
الشغرية السعرفية لمتعمؼ مؽ خالؿ الؾسائط الستعددة  (Cognitive Theory of Multimedia Learning)أكدت 

ستخداـ العشاصر البررية أف التعمؼ يكؾف أفزل عشد ا (Mayer, 2009, a, p58-64)كسا بيشيا صاحبيا 
 لقشاةستقباؿ السعمؾمات مؽ خالؿ القشاة الدسعية والشغرية عمى ثالثة فروض وىي: يتؼ اوالدسعية معًا، وتقـؾ ا

ستعابية لمقشاتيؽ الدسعية والبررية محدودة، والفرض الثالث مبشي عمى أف البررية بذكل مشفرل، والقدرة اال
عسمية التعمؼ ىي عسمية نذظة تتكؾف مؽ ترفية و إختيار وتشغيؼ و تكامل. وبالتالي يجر تقديؼ السعمؾمات 

و في  كل كمسات مدسؾعة وتقـؾ القشاتيؽ لمستعمؼ في  كل مرؾر يتألف مؽ خميط مؽ صؾر وأ كاؿ ونرؾص أ
كسا أضاف. الشغرية مبدأيؽ لتعزيز التعمؼ  ستقباؿ ىذه السعمؾمات.بررية السشفرمة و ير الستعارضة باالدسعية وال

ص عمى أف التعمؼ وىسا: مبدأ الؾسائط الستعددة والذؼ يش (Mayer, 2014, b, p345-371)بالؾسائط الستعدد 
داـ الشرؾص السدسؾعة والرؾر وذلػ إلمكانية الربط بيؽ الكمسات والرؾر، أما السبدأ ستخيتؼ بذكل أفزل با

جزء مؽ السحادثة سيبذؿ مجيؾد أكبر  الستعمؼ فعشدما يذعر الستعمؼ أنو الثاني فيؾ التخريص ويحث عمى مخاطبة
ويتعمؼ بذكل أفزل، عالوة عؽ خسس مبادغ لمحد مؽ تداخل السعمؾمات تبيؽ فؽ إعيار الشص والرؾر والتعميق، 

 وثالثة مبادغ لسعالجة السعمؾمات مؽ حيُث تجزئتيا وتعريف مفرداتيا قبل عرضيا لتحقيق اإلستفادة القرؾػ.
م. عمى أف أف الشغرية السعرفية لمتعمؼ مؽ خالؿ الؾاسط الستعددة أجز  (Rosen, et al, 2015, p406-414)و أوضح 

ستقباؿ السعمؾمات السرؾرة مؽ خالؿ العيشاف والسعمؾمات السدسؾعة مؽ خالؿ األُذناف وتسثل في ىذه الذاكرة الحدية تقـؾ با
ذاكرة العاممة بإنتقاء السعمؾمات مؽ الذاكرة السرحمة أما نسؾذج بررؼ أو سسعي وتكؾف السعمؾمات  ير مدركة، ثؼ تقـؾ ال

مؽ خالؿ تؾصيل وإتحاد السعمؾمات السرؾرة  (Mayer, 2009, a, p72-77)كسا أ ار الحدية وإدراكيا وُمعالجتيا 
يا والسدسؾعة وكذلػ ربظيا بالسعمؾمات الدابقة، ثؼ بعد ذلػ تشقل السعمؾمات السدمؾجة الستكاممة لمذاكرة طؾيمة السدػ لتخزيش

 & Baddeley)أف الذاكرة العاممة وفقاً لشسؾذج  (Grignon, 2018, p3-4)لؾق.  ير ُمحدد حدر قدرات الستعمؼ. وكذف 
Hitch)  مؽ نغاماف فرعياف وىسا المؾح البررؼ السكاني الذؼ يقـؾ  تحتؾؼ عمى الشغـا التفيذؼ السركزؼ والذؼ يتغذؼ

ـ. ثؼ يقـؾ الشغـا  ىبالسعالجة البررية، والحمقة الرؾتية التي تختص بسعالجة الرؾت أو الشرؾص السكتؾبة وتحؾليا ال كال
والحمقة الرؾتية، باإلضافة  التشفيذؼ السركزؼ بسعالجة الُسدخالت البررية والمفغية والشتديق بيشيسا وتشغيؼ عسل المؾح البررؼ 

مػ عشدما يتؼ تقديؼ السعمؾمات في صؾرة مرئية ومدسؾعة لمستعمسيؽ يقـؾ الشغـا التشفيذؼ السركزؼ بتشديق وتشغيؼ ت أنو ىإل
 الشغرية السعرفية لمتعمؼ مؽ خالؿ الؾسائط الستعددة. و. وىذا ُمظابق لسا نر. عميالسعمؾمات والتحكؼ في االنتباه
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 :أبعاد مخاحل وأنهاع الحاكخة  3-7
 :مخحمة التخميد والحاكخة الحدية 3-7-0

أف الذاكرة الحدية ىي الشؾع األوؿ مؽ الذاكرة حدر نسؾذج  (McEntarffer & Weseley, 2007, p104)أوضح 
التخزيؽ الستعدد وأفاد بأف الشسؾذج نفدة ىؾ نسؾذج لسعالجة السعمؾمات، حيُث تقـؾ الذاكرة الحدية كسرحمة أولى بتدجيل 

صؾتية، وتخزف ة في  كل رمؾز ي  كل رمؾز بررية والذاكرة الدسعيالسعمؾمات السختمفة عؽ طريق الذاكرة البررية ف
الذاكرة قريرة السدػ أو تفقد  ىالسعمؾمات كسرحمة ثانية لبعض ثؾاٍف وتزوؿ بسجرد إختفاء الُسثير، وقد تشتقل السعمؾمات إل

 حدر درجة إنتباىشا أو تركيزنا.

 :مخحمة التخميد والتخدين والحاكخة قريخة المجى 3-7-8
كرة قريرة السدػ ىي الشؾع الثاني مؽ الذاكرة وتدسى أف الذا (McEntarffer & Weseley, 2007, p105)أعير 

تيا في الؾق. الحالي ويقغيؽ بيا ومدركيؽ ليا في وعيشا وىي تقـؾ بإنتقاء ابالذاكرة العاممة نغرًا إلنشا نعسل عمى ذكري
بيشيا  كساالذاكرة قريرة السدػ تقـؾ كسرحمة أولى  والسدخالت الحدية ومعالجتيا وربظيا بالسعمؾمات الدابقة. 

(Rathus, et al, 2013, p129-130)  بترميز السعمؾمات الحدية وتحؾيميا إلى معمؾمات صؾتية ويتؼ ذلػ بتحؾيل
صؾرة لفغية حدر الرؾت، ثؼ كسرحمة ثانية تقـؾ الذاكرة القريرة بتخزيؽ السعمؾمات لفترة  ىالرمؾز البررية والدسعية إل

ا في  كل تدمدمي مدتسر أو تجزئتيا والتدرب عمييا لشقميا لمذاكرة طؾيمة محدودة قد تكؾف ثؾاٍف أو دقائق بعد تكرارى
 السدػ وإال فقدت.

 :ستخجاع والحاكخة طهيمة المجىالمخحمة التخميد والتخدين وا 3-7-3
لمذاكرة طؾيمة السدػ كشؾع ثالث لمذاكرة حدر نسؾذج   (Carpenter & Huffman, 2009, p179)أ ار 

(Atkinson and Shiffrin وبيؽ أنيا تعسل عمى تجسيأل الخبرات والسعارؼ التي إنتقم. مؽ الذاكرة قريرة السدػ )
وتقـؾ كسرحمة أولى بترميزىا مؽ خالؿ تحؾيل الترميز المفغي إلى ترميز حدر السعاني وتشغيسيا ودمجيا بغيرىا مؽ 

ستدعائيا قدرتيا عمى التخزيؽ الغير محدود االسعمؾمات وتعسل عمى تخزيشيا كسرحمة ثانية لفترة  ير محدودة نغرًا ل
أف معمؾمات الذاكرة طؾيمة السدػ  McEntarffer & Weseley, 2007, p105)كسرحمة ثالثة عشد الحاجة. كسا بيؽ )

بأداء عسل  ةيتؼ ترميزىا وتشغيسيا وتخزيشيا وفقًا لداللتيا ومعانييا أو وفقًا لتتابأل األحدات أو وفقًا ل جراءات الخاص
 وال ُتشدى كميًا نتيجة لعدـ التشغيؼ والتدرير الجيد. ىذه السعمؾمات قد تفقد أو تتال ى عيؽ، كسا أفم

 

 المبحث الثالث
 الجانب العممي

 :أواًل.. خرائص مجمتع وعينة الجراسة
خالؿ الفرميؽ  231الدارسيؽ بسادة السحاسبة الستؾسظة  االقترادطالر مؽ طالب كمية  857بمم مجتسأل الدراسة 

 265عيشة تتكؾف مؽ  اختياروتؼ  ،ـ( حدر كذؾؼ حزؾر اإلمتحاف الشيائي 2017الربيأل والخريف لمعاـ الدراسي )
( مؽ الجشديؽ ومؽ مختمف 0.05( وندبة خظأ )0.95( بسدتؾػ داللة )Krejcie & Morganطالر وفقًا لجدوؿ )
إستبانة بذكل عذؾائي وتؼ  265يأل حيث تؼ تؾز  ،قررة عمييؼ السادة والرفات الدراسية والسدتؾػ العمسيالتخررات الس

وبذلػ يكؾف عدد اإلستبانات الرالحة  ،إستبانة لعدـ جدية اإلجابة عمييا 17ستبعد مؽ التحميل اُ و  ،سترجاعيا بالكاملا
وخرائص ىذه العيشة  ،265اإلستسارات السدترجعة والبالغة % مؽ إجسالي عدد 94إستبانة والتي تسثل  248لمتحميل 

 :وصفاتيا كسا يمي
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 ( خرائص وصفات عينة الجراسة0ججول رقم )
 الندبة العجد الجنذ
 %40.7 101 ذكر
 %59.3 147 أنثى

 %100 248 اإلجسالي
 الندبة العجد صفة القيج
 %85.9 213 نغامي
 %14.1 35 ُمشتدر
 %100 248 اإلجسالي
 الندبة العجد التخرص
 %36.3 90 إدارة أعساؿ
 %30.6 76 محاسبة
 %19.8 49 تسؾيل
 %13.3 33 عاـ

 %100 248 اإلجسالي
 الندبة العجد المعجل العام

 %14.5 36 4 ىال 3.5مؽ 
 %25.4 63 3.5 ىال 3مؽ 
 %34.7 86 3 ىال 2.5مؽ 
 %21.4 53 2.5 ىال 2مؽ 

 %4 10 2أقل مؽ 
 %100 248 اإلجسالي

 :ثانيًا.. عخض النتائج وتحميمها

ليذا فقد تؼ حداب طؾؿ الفئة وفقًا  ،أسالير اإلحراء الؾصفي باستخداـيتشاوؿ ىذا الجانر عرض الشتائج وتحميميا 
( إلى أقل قيسة 0.8( ثؼ يزاؼ طؾؿ الفئة )0.8=5÷1-5أعمى قيسة( أؼ )÷ أقل قيسة  –لمسعادلة )أعمى قيسة 
 - 3.41 ،حؾؿ الؾسط 3.40 - 2.61 ،ضعيف 2.60 -1.81 ،ضعيف جداً  1.80- 1وبذلػ تربح الفئات )

أما  ،فإف ىشاؾ خسس فئات تشتسي إلييا الستؾسظات الحدابيةعالي جدًا(. وبالتالي  5 - 4.20 ،عالي 4.20
ستؾضح األوساط الحدابية التالية إلى أؼ الفئات تشتسي إلييا  و( وعمي3=5÷15الستؾسط الحدابي الفرضي فيكؾف )
برنامج حزمة البرامج الجاىزة  باستخداـولقد تؼ تحميل البيانات التي تؼ تجسيعيا  ،مؽ خالؿ تحميل إجابات أفراد العيشة

 :والشتائج كسا يمي ،SPSSلمعمـؾ االجتساعية 
( وىؾ 4.831( أف الؾسط الحدابي اإلجسالي ليذا الُستغير بمم )2ُيبيؽ الجدوؿ رقؼ ) :.. أنهاع الحاكخة8-0

مؾسائط بسعشى أف إجابات العيشة تذير إلى السؾافقة عمى وجؾد تأثير إيجابي ل ،وسط حدابي )عالي جدًا(
واضحًا فاألوساط الحدابية لجسيأل الفقرات ىي أوساط حدابية عالية  ه وىذا ما نرا  ،الستعددة عمى أنؾاع الذاكرة

 ،تجانس عاٍؿ في إجابات عيشة الدراسة ى( وىذا يذير إل0.405وقد بمم اإلنحراؼ السعيارؼ اإلجسالي ) ،جداً 
%(. أما عؽ أبعاد ىذا الُستغير فقد كان. الشتائج 8.39اإلجسالي والذؼ بمم ) االختالؼوىذا ما أكده معامل 

 حؾليا كاآلتي:



 
 

 البذخية في التعميم المحاسبي دراسة تطبيقية لمادة المحاسبة المتهسطةتأثيخ الهسائط المتعجد عمى الحاكخة 
 بشغازؼ جامعة                                                           عبد الدالـ دمحم عسر البريكي  أ.  
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 (8ججول رقم )

المتهسط  يانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب م
 الحدابي

اإلنحخاف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف

 %8.06 0.391 4.853 العاـ لبعد الذاكرة الحدية. االختالؼالسعيارؼ ومعامل  واالنحراؼالؾسط الحدابي  1
 %8.96 0.432 4.820 العاـ لبعد الذاكرة العاممة. االختالؼالسعيارؼ ومعامل  واالنحراؼالؾسط الحدابي  2
 %9.25 0.446 4.818 السعيارؼ ومعامل االختالؼ العاـ لبعد الذاكرة طؾيمة السدػ.الؾسط الحدابي واالنحراؼ  3

 %8.39 0.405 4.831 الؾسط الحدابي واالنحراؼ السعيارؼ ومعامل االختالؼ اإلجسالي ألبعاد أنؾاع  الذاكرة.

 وأؼ أن (4.853)إلى أف الؾسط الحدابي العاـ ليذا البعد بمم  (1-1-2)يذير الجدوؿ  :. الحاكخة الحدية.8-0-0
وىذا ما أكده معامل اإلختالؼ  (0.391)وبتشا ؼ في اإلجابات إذ بمم اإلنحراؼ السعيارؼ  ،وسط حدابي )عالي جدًا(

وىؾ يذير إلى أف عيشة الدراسة مؾافقة عمى وجؾد تأثير لمؾسائط الستعددة عمى الذاكرة الحدية. أما  ،%(8.06)البالم 
كتداب معمؾمات تعؾيزية نتيجًة ا)تداعد التدجيالت في  (3)بالشدبة لفقرات ىذا البعد كان. أعمى الشتائج لمفقرة رقؼ 

 (4.927)مرور الؾق. والذعؾر بالسمل أو التعر( إذ بمغ. لفقداف التركيز الذؼ قد يشتاب الظالر أثشاء السحاضرة بعد 
وىذا  ،%(8.03) معامل اإلختالؼ ووىذا ما أثبت (0.396)وىؾ )عالي جدًا( وبإندجاـ تاـ إذ بمم اإلنحراؼ السعيارؼ ليا 

البررية  ستقباؿ السعمؾمات عؽ طريق الحاستافاُسثير ُتداعد الذاكرة الحدية في يعكد عمى أف الؾسائط الستعددة ك
)تداعد التدجيالت في  (1)وأكدت عمى ذلػ الفقرة  رقؼ  ،والدسعية التي ُفقدت أثشاء السحاضرة نتيجة لفقداف التركيز
وىؾ )عالي جدًا( وبإندجاـ تاـ إذ بمم اإلنحراؼ  (4.911)تؾضيح أؼ  سؾض قد يحرل أثشاء السحاضرة( إذ بمغ. 

أف الؾسائط الستعددة تداعد الذاكرة  ىوىذا ُيذير إل ،%(7.99)اإلختالؼ معامل  ووىذا ما أثبت (0.392)السعيارؼ ليا 
)تداعد التدجيالت في كتابة بعض  (2)الحدية في إعادة الترميز البررؼ والدسعي. ىذا باإلضافة إلى الفقرة رقؼ 

وىؾ )عالي جدًا(  (4.899)السالحغات أو تؾضيح العسميات الحدابية لألرقاـ والكيفية التي تؼ إحتدابيا بيا( إذ بمغ. 
وىذا ُيذير إلى ذروة  ،%(9.41)( وىذا ما أكدة معامل اإلختالؼ 0.461وبتؾافق تاـ إذ بمم اإلنحراؼ السعيارؼ ليا )

يعكد عمى  وتابة مالحغة أو تؾضيح رقؼ كسا أناإلنتباه أؼ التركيز وإ تراؾ ثالثة حؾاس وىي الدسأل والبرر والمسس لك
عالوة عمى ذلػ فإف اإلجابة عمى ىذا الدعاؿ ُتذير  ،ى تأثير الؾسائط الستعددة في الذاكرة الحديةمؾافقة عيشة الدراسة عم

 ستخداميا لكتابة السالحغات.اى الذاكرة العاممة فيي التي يتؼ إنتقاؿ التأثير إل ىإل

 (0-0-8ججول )

المتهسط  :كتدابال بعج الحاكخة الحدية وبعج ا م
 الحدابي

اإلنحخاف 
 المعياري 

معامل 
 اإلختالف

 %7.99 0.392 4.911 تداعد التدجيالت في تؾضيح أؼ  سؾض قد يحرل أثشاء السحاضرة. 1
ـ والكيفية التي تؼ إحتدابيا بيا. 2  %9.41 0.461 4.899 تداعد التدجيالت في كتابة بعض السالحغات أو تؾضيح العسميات الحدابية لألرقا
 %8.03 0.396 4.927 التعر.بالذعؾر كتداب معمؾمات تعؾيزية نتيجًة لفقداف التركيز أثشاء السحاضرة أو اتداعد التدجيالت في  3
 %11.14 0.542 4.867 كتداب معمؾمات تعؾيزية إذا  رد ذىؽ الظالر في السحاضرة.اتداعد التدجيالت في  4
 %9.06 0.445 4.907 السحاضرة.كتداب معمؾمات تعؾيزية إذا حدث تذؾيش أثشاء اتداعد التدجيالت في  5
 %13.04 0.625 4.794 تداعد التدجيالت في زيادة اإلنتباه نغراً إلحتؾائيا عمى ألؾاف )خاصية الترؾير السمؾف(. 6
 %12.57 0.603 4.798 تداعد التدجيالت في زيادة اإلنتباه والتركيز عشد سساعي لرؾت التدجيل. 7
 %13.95 0.669 4.794 عمى التركيز وتتبأل مفردات الدرس عشدما تتحرؾ الذا ة.تداعد التدجيالت في السحافغة  8
 %9.59 0.467 4.871 تداعد التدجيالت في التعمؼ حيُث يسكؽ إيقاؼ التدجيل والسذاىده مجدداً إذا لؼ أتسكؽ مؽ فيؼ نقظة معيشو. 9
 %13.04 0.625 4.794 تداعد التدجيالت في تعمؼ الدرس بديؾلو بدوف أؼ نقص خرؾصاً في حالة الغياب عؽ السحاضره. 10
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 : كتدابال بعج الحاكخة الحدية وبعج ا م
المتهسط 
 الحدابي

اإلنحخاف 
 المعياري 

معامل 
 اإلختالف

 %10.35 0.502 4.847 عؽ الدرس. ةكتداب معرفا ىيسكؽ القؾؿ بذكل عاـ أف التدجيالت تعدؼ إل 11

ستخداميا في السشزؿ أو في أؼ مكاف آخر والظالر في وضعية مريحة ومزاج رائق وتسكشة مؽ اتؾفر التدجيالت ميزة  12
ـ في السحاضرة متعكر ألؼ سبٍر كاف.  %12.19 0.589 4.827 التعمؼ بكل ُيدر خرؾصاً إذا كاف مزاج الظالر العا

 %10.55 0.512 4.855 التحريل العمسي. متغمر عمى فروؽ لستيعاب الدرس اإحتياجات الظالر وتراعي ُخرؾصيتة في التدجيالت  تمبي 13
 %10.25 0.496 4.843 كتداب الدرس وبشائة والتغمر عمى الشدياف.االسذاىدة والتي تداىؼ في إعادة  تؾفر التديجالت ميزة تكرار 14

 %8.06 1.390 4.853 كتداب.الحدية وبعج اال لبعج الحاكخة المعياري ومعامل اإلختالف العام  الهسط الحدابي واإلنحخاف

وسط  و( أؼ أن4.820ـا ليذا البعد بمم )( إلى أف الؾسط الحدابي الع2-1-2يذير الجدوؿ ) :. الحاكخة العاممة.8-0-8
( وىذا ما أكده معامل اإلختالؼ البالم 0.432عالي في اإلجابات إذ بمم اإلنحراؼ السعيارؼ ) وبإندجـا ،حدابي )عالي جداً(

وىؾ يذير إلى أف عيشة الدراسة مؾافقة عمى وجؾد تأثير لمؾسائط الستعددة عمى الذاكرة العاممة. أما بالشدبة لفقرات  ،%(8.96)
ولؾ لفترة قريرة(  هالدرس تدريجيًا مأل إمكانية تذكر  ىدة التدجيل في فيؼ( )تداعد مذا1ىذا البعد كان. أعمى الشتائج لمفقرة رقؼ )

معامل اإلختالؼ  و( وىذا ما أثبت0.404سعيارؼ ليا )( وىؾ )عالي جداً( وبتشا ؼ تـا إذ بمم اإلنحراؼ ال4.919إذ بمغ. )
سة فعسميات اإلدراؾ والفيؼ والتذكر وىذا يدؿ عمى أف ىشاؾ تأثير عمى الذاكرة العاممة مؽ وجية نغر عيشة الدرا ،%(8.22)

( )تداعد مذاىدة التدجيل 2وأكدت عمى ذلػ الفقرة رقؼ ) ،لسدة قريرة ىي مؽ وعائف الذاكرة قريرة السدػ ومؽ خرائريا
( وىؾ )عالي جداً( وبتؾافق 4.859في تمخيص العشاويؽ الرئيدية لمدرس بغض الشغر عؽ ترتيبيا في  كل صحيح( إذ بمغ. )

أف الؾسائط  ىوىذا ُيذير إل ،%(9.63( وىذا ما أكده معامل اإلختالؼ )0.468بمم اإلنحراؼ السعيارؼ ليا )عالي إذ 
رمؾز لفغية. ىذا  لىالستعددة تداعد الذاكرة العاممة في تحؾيل السعمؾمات الحدية الستسثمة في الرمؾز البررية والدسعية إ

تشعكس في حل تساريؽ عؽ الدرس لخبرة واقعية  وجيل في تحؾيل معمؾماتاىدة التد( )تداعد مذ4باإلضافة إلى الفقرة رقؼ )
معامل  و( وىذا ما أثبت0.543سعيارؼ ليا )( وىؾ )عالي جداً( وبؾفاؽ تـا إذ بمم اإلنحراؼ ال4.819( إذ بمغ. )ونفد

عيشة الدراسة فيي السدعولة  وىذا يقؾد إلى أف التأثير قد حدث فعاًل في الذاكرة العاممة مؽ وجية نغر ،%(11.27اإلختالؼ )
( )تداعد مذاىدة التدجيل في ترحيح أؼ 5وجاءت الفقرة رقؼ ) ،عؽ العمسميات الحدابية ويعتسد عمييا الفرد في حل السدائل

 ( وىؾ )عالي جداً( وبإندجـا تـا إذ بمم اإلنحراؼ السعيارؼ ليا4.891معمؾمة خاطئة أو سؾء فيؼ سابق لمدرس( إذ بمغ. )
لتعزز التأثير في الذاكرة العاممة مؽ وجية نغر عيشة الدراسة فالذاكرة  ،%(9.56معامل اإلختالؼ ) و( وىذا ما أثبت0.468)

العاممة تعسل عمى ربط السعمؾمات الحالية بالدابقة فعشد ترحيح معمؾمة خاطئة أو سؾء فيؼ سابق يعشي أف عسمية الربط قد 
في خظؾات  وسترجاع الدرس وترتير معمؾماتافي )يداعد تكرار مذاىدة التدجيل  (9وجاءت الفقرة رقؼ ) ،حدث فعالً 

 و( وىذا ما دؿ عمي0.545( وىؾ )عالي جداً( وبإتفاؽ عالي إذ بمم اإلنحراؼ السعيارؼ ليا )4.851صحيحة( إذ بمغ. )
سة فالذاكرة العاممة تعالج السعمؾمات لتقؾؼ التأثير في الذاكرة العاممة مؽ وجية نغر عيشة الدرا ،%(11.24معامل اإلختالؼ )

اإلدارؾ فعشد ترتير السعمؾمات  الحدية مؽ خالؿ اإلستدالؿ والتسييز والتعرؼ و يرىا مؽ السيـا السعرفية فيي تقـؾ بعسمية
 سترجاعيا بذكل صحيح ُيذير إلى تكرارىا وتييئتيا لمترسيخ والتخزيؽ طؾيل السدػ.او 

 (8-0-8ججول )

المتهسط  :وبعج التخدين االكتداببعج الحاكخة قريخة المجى وبعج  م
 الحدابي

اإلنحخاف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف

 8.22% 0.404 4.919 ولؾ لفترة قريرة. هالدرس تدريجياً مأل إمكانية تذكر  تداعد مذاىدة التدجيل في فيؼ 1
 9.63% 0.468 4.859 بغض الشغر عؽ ترتيبيا في  كل صحيح.تداعد مذاىدة التدجيل في تمخيص العشاويؽ الرئيدية لمدرس  2
 12.90% 0.619 4.794 تداعد مذاىدة التدجيالت في تسييز وترتير معمؾمات الدروس وتدمدميا حدر الرعؾبة مثاًل. 3
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المتهسط  بعج الحاكخة قريخة المجى وبعج االكتداب وبعج التخدين: م
 الحدابي

اإلنحخاف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف

 11.27% 0.543 4.819 .وتشعكس في حل تساريؽ عؽ الدرس نفدلخبرة واقعية  وتداعد مذاىدة التدجيل في تحؾيل معمؾمات 4
 9.56% 0.468 4.891 تداعد مذاىدة التدجيل في ترحيح أؼ معمؾمة خاطئة أو سؾء فيؼ سابق لمدرس. 5

تداعد مذاىدة التدجيل في تدسيأل الدرس والحديث عشة برؾرة صحيحية أو مأل بعض األخظاء أو  6
 12.47% 0.599 4.807 الخمط بيؽ السعمؾمات.

 13.65% 0.647 4.742 في الدابق بالتعميؼ الحالي. وذاىدة التدجيل في ربط ما تؼ تعمستداعد م 7
 12.55% 0.604 4.811 وإستعادة أؼ معمؾمات مفقؾدة نتيجة لمشدياف.تداعد مذاىدة التدجيل في تشذيط الذاكرة  8
 11.24% 0.545 4.851 في خظؾات صحيحة. وسترجاع الدرس وترتير معمؾماتايداعد تكرار مذاىدة التدجيل في  9
 12.09% 0.581 4.802 يداعد تكرار مذاىدة التدجيل في تجديد وإعادة بشاء الدرس وترسيخة. 10
 11.93% 0.574 4.815 تكرار مذاىدة التدجيل في ترسيخ الدرس في الذىؽ بذكل عاـ.يداعد  11

سترجاعة بكامل تفاصيمة االتغمر عمى عسمية ندياف الدرس و  يداعد تكرار مذاىدة التدجيل في 12
 14.17% 0.670 4.730 خرؾصًا بعد مرور فترة زمشية معيشة )إسبؾع أو  ير مثاًل(.

 8.96% 1.438 4.881 .كتداب والتخدينال العاممة وبعجي اواإلنحخاف المعياري ومعامل اإلختالف العام لبعج الحاكخة الهسط الحدابي 

وسط  و( أؼ أن4.818ـا ليذا البعد بمم )( إلى أف الؾسط الحدابي الع3-1-2يذير الجدوؿ ) :. الحاكخة الطهيمة.8-0-3
( وىذا ما أكده معامل اإلختالؼ 0.446عالي في اإلجابات إذ بمم اإلنحراؼ السعيارؼ ) وبإندجاـ ،حدابي )عالي جداً(

وىؾ يذير إلى قبؾؿ عيشة الدراسة التأثير في الذاكرة طؾيمة السدػ. أما بالشدبة لفقرات ىذا البعد كان.  ،%(8.925البالم )
( 4.879لدروس والتدمدل السشظقي ليا( إذ بمغ. )( )تداعد التدجيالت في تشغيؼ معمؾمات ا1أعمى الشتائج لمفقرة رقؼ )

وىذا  ،%(9.07معامل اإلختالؼ ) و( وىذا ما أثبت0.443سعيارؼ ليا )وىؾ )عالي جداً( وبتشا ؼ تاـ إذ بمم اإلنحراؼ ال
تيا ُيذير إلى أف ىشاؾ تأثير لمؾسائط الستعددة عمى الذاكرة الظؾيمة حدر رأؼ عيشة الدراسة فيي مدعولة مؽ حيث وعيف

كسا أف  ،أو وفقًا ل جراءات الخاصة بأداء عسل معيؽ ثومعانييا أو وفقًا لتتابأل األحداعؽ تشغيؼ السعمؾمات وفقًا لداللتيا 
( )يداعد تكرار 8الفقرة رقؼ ) وتخزيؽ السعمؾمات في الذاكرة الظؾيمة يتؼ وفقًا لمداللة أو الحدث أو اإلجراء وىذا ما دل. عمي

ربط السعرفة الحالية لمدورس بالسعرفة الدابقة واإلستفادة مؽ الخبرة الدابقة لمدرس وتشغيؼ عسمية التعميؼ مذاىدة التدجيل في 
( وىذا ما 0.443( وىؾ )عالي جداً( وبإتفاؽ تـا إذ بمم اإلنحراؼ السعيارؼ ليا )4.875في  كل تراعدؼ( إذ بمغ. )

لدابقة يتظمر تشغيسيا ثؼ بياف العالقة بيشيا وبيؽ  يرىا مؽ فربط السعرفة الحالية با ،%(8.77أكده معامل اإلختالؼ )
( )يداعد تكرار مذاىدة التدجيل في تجسيأل معمؾمات دروس 5وعززت الفقرة رقؼ ) ،لمفرد ومعمؾمات تؼ ربظيا وفقًا لسا تعشي

( 0.647السعيارؼ ليا ) ( وىؾ )عالي جداً( وبتشا ؼ تاـ إذ بمم اإلنحراؼ4.827الباب وحفغيا وتذكرىا بديؾلة( إذ بمغ. )
عمى ذلػ فالذاكرة الظؾيمة مدعولة مؽ حيًث وعيفتيا عؽ تجسيأل الخبرات  ،%(13.41معامل اإلختالؼ ) ووىذا ما دؿ عمي

( )تداعد 3وأرس. عمى ذلػ الفقرة رقؼ ) ،ستدعاء جسيأل السؾاقف الستساثمة والستذابيةاعارؼ السختمفة وذلػ لقدرتيا عمى والس
( وىؾ )عالي جداً( وبتشا ؼ تـا إذ بمم 4.802جسيأل وتؾحيد معمؾمات الدروس وتدييل دراستيا( إذ بمغ. )التدجيالت في ت

فالذاكرة الظؾيمة تقـؾ بتحميل وتفدير  ،%(11.65معامل اإلختالؼ ) و( وىذا ما أثبت0.559سعيارؼ ليا )اإلنحراؼ ال
السعمؾمات وتترابط وتتكامل وتشدمج بغيرىا مؽ معمؾمات والتي تؼ تخزيشيا عمى فترات زمشية طؾيمة. عالوة عمى ذلػ فقد 

في  ( )تداعد التدجيالت2تجم. مؾافقة عيشة الدراسة عمى تأثير الؾسائط الستعددة في الذاكرة الظؾيمة مؽ خالؿ الفقرة رقؼ )
( وىؾ )عالي جداً( وبتشا ؼ تـا إذ 4.778تحميل السعمؾمات وإجراء مقارنة بيشيا وبيؽ معمؾمات الدروس الدابقة( إذ بمغ. )

فالذاكرة الظؾيمة تتستأل بدعة  ير  ،%(14.14معامل اإلختالؼ ) و( وىذا ما أثبت0.676سعيارؼ ليا )بمم اإلنحراؼ ال
وُتذير إجابة عيشة الدراسة  ،كؽ مؽ إجراء مقارنة بيؽ السعمؾمات الجديدة بالدابقةمحدودة لتخزيؽ السعمؾمات وبالتالي تس
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( )يداعد تكرار مذاىدة التدجيل في تخزيؽ السعمؾمات في الذاكرة واإلحتفاظ 7( بالفقرة رقؼ )2بالقبؾؿ عمى تؾثيق الفقرة رقؼ )
 و( وىذا ما أجزم0.437سعيارؼ ليا )بمم اإلنحراؼ ال( وىؾ )عالي جداً( وبتشا ؼ تـا إذ 4.875بيا لسدة أطؾؿ( إذ بمغ. )

فقدرة الذاكرة طؾيمة السدػ وسعتيا عمى التخزيؽ  ير محدودة وال تتربط بسدة معيشة وتتسيز  ،%(8.96معامل اإلختالؼ )
يشة الدراسة كذلػ كاف لقشاعة ع ،بسقاومة ضسؾر وإنظفاء السعمؾمات بعد تكرارىا وتشغيسيا وترتيبيا والتدرير الجيد عمييا

سترجاعيا وتحؾيميا لخبرة التدجيل في اإلحتفاظ بالسعمؾمات و ( )يداعد تكرار مذاىدة ا9بالسؾافقة عمى إجابة الفقرة رقؼ )
( وىؾ )عالي جداً( وبتؾافق عالي إذ بمم 4.790( إذ بمغ. )وعكس في حل تساريؽ عؽ الباب بكامممبا رة وواقعية تش

تعزيزًا لمتأثير في الذاكر الظؾيمة فيي  ،%(11.96معامل اإلختالؼ ) ووىذا ما أثبت (0.573سعيارؼ ليا )اإلنحراؼ ال
السدعولة عؽ الترتير الذؼ يجعل السعمؾمات تترابط وتتساسػ عمى أساس معشاىا السذترؾ وىؾ الذؼ يتيح لشا إمكانية 

 استخراج السعمؾمات الزرورية والتي نحتاج إلييا في وق. قرير.

 (3-0-8ججول )

 :ستخجاعالالتخدين وبعج اكتداب وبعج ال بعج الحاكخة طهيمة المجى وبعج ا م
المتهسط 
 الحدابي

اإلنحخاف 
 المعياري 

معامل 
 اإلختالف

 9.07% 0.443 4.879 تداعد التدجيالت في تشغيؼ معمؾمات الدروس والتدمدل السشظقي ليا. 1
 14.14% 0.676 4.778 وبيؽ معمؾمات الدروس الدابقة. تداعد التدجيالت في تحميل السعمؾمات وإجراء مقارنة بيشيا 2
 11.65% 0.559 4.802 تداعد التدجيالت في تجسيأل وتؾحيد معمؾمات الدروس وتدييل دراستيا. 3
 10.53% 0.507 4.815 يداعد تكرار مذاىدة التدجيل في إعادة تشغيؼ الدرس ويديل دراستة. 4
 13.41% 0.647 4.827 معمؾمات دروس الباب وحفغيا وتذكرىا بديؾلة. يداعد تكرار مذاىدة التدجيل في تجسيأل 5
 10.30% 0.496 4.819 يداعد تكرار مذاىدة التدجيل في تمخيص الدرس وكتابتة بذكل تفريمي في وق. أقل. 6
 8.96% 0.437 4.875 يداعد تكرار مذاىدة التدجيل في تخزيؽ السعمؾمات في الذاكرة واإلحتفاظ بيا لسدة أطؾؿ. 7

يداعد تكرار مذاىدة التدجيل في ربط السعرفة الحالية لمدورس بالسعرفة الدابقة واإلستفادة مؽ الخبرة الدابقة  8
 8.77% 0.427 4.875 لمدرس وتشغيؼ عسمية التعميؼ في  كل تراعدؼ.

سترجاعيا وتحؾيميا لخبرة مبا رة وواقعية تشعكس ايداعد تكرار مذاىدة التدجيل في اإلحتفاظ بالسعمؾمات و  9
 11.96% 0.573 4.790 .وبكاممفي حل تساريؽ عؽ الباب 

 11.15% 0.538 4.827 يداعد تكرار مذاىدة التدجيل في اإلرتقاء بالتحريل العمسي بفزل تراكؼ الخبرة الدابقة. 10
ـ في السدتقبل.االتفاظ بالسعمؾمات في الذىؽ لغرض واإلح وىدة التدجيل في تثبي. ما تؼ تعمسيداعد تكرار مذا 11  11.58% 0.560 4.839 ستخدا

بعد مذاىدة التدجيل لسرات عديدة وفيؼ الدرس بكامل تفاصيمة وحل التساريؽ لؽ تكؾف ىشاؾ أؼ إضافات  12
 15.31% 0.725 4.738 جديدة لمتدجيل نغراً لسعرفتي الدابقة بسحتؾيات التدجيل ووصؾلي لسرحمة التذبأل.

سترجاعيا بكامل تفاصيميا لغرض الذرح او يداعد تكرار مذاىدة التدجيل في التغمر عمى ندياف األبؾاب  13
 12.55% 0.598 4.766 أ ير او سشة(. 6لظالر أخر مثالً في السدتقبل بعد إجتياز السادة خرؾصاً بعد مرور فترة زمشية طؾيمة )

 9.25% 1.446 4.808 .المعياري ومعامل اإلختالف العام لبعج الحاكخة الطهيمة وأبعاد مخاحل الحاكخة الهسط الحدابي واإلنحخاف
 8.39% 0.405 4.831 .الهسط الحدابي واإلنحخاف المعياري ومعامل اإلختالف اإلجمالي ألبعاد مخاحل وأنهاع الحاكخة 

( وىؾ 4.832( أف الؾسط الحدابي اإلجسالي ليذا الُستغير بمم )2ُيبيؽ الجدوؿ رقؼ ) :.. مخاحل الحاكخة8-8
بسعشى أف العيشة مؾافقة عمى وجؾد تأثير إيجابي لمؾسائط الستعددة عمى مراحل  ،وسط حدابي )عالي جدًا(

وقد بمم اإلنحراؼ  ،جداً واضحًا فاألوساط الحدابية لجسيأل الفقرات ىي أوساط حدابية عالية  ه وىذا ما نرا  ،الذاكرة
وىذا ما أكده معامل  ،تجانس عاٍؿ في إجابات عيشة الدراسة ى( وىذا يذير إل0.408السعيارؼ اإلجسالي )

 %(. أما عؽ أبعاد ىذا الُستغير فقد كان. الشتائج حؾليا كاآلتي:8.44اإلختالؼ اإلجالي والذؼ بمم )
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 (3ججول رقم )

المتهسط  يانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب م
 الحدابي

اإلنحخاف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف

 8.17% 0.396 4.841 العاـ لبعد الذاكرة الحدية.الؾسط الحدابي واالنحراؼ السعيارؼ ومعامل االختالؼ  1
 8.52% 0.412 4.835 الؾسط الحدابي واالنحراؼ السعيارؼ ومعامل االختالؼ العاـ لبعد الذاكرة العاممة. 2
 9.26% 0.446 4.814 الؾسط الحدابي واالنحراؼ السعيارؼ ومعامل االختالؼ العاـ لبعد الذاكرة طؾيمة السدػ. 3

 8.44% 0.408 4.832 الحدابي واالنحخاف المعياري ومعامل االختالف اإلجمالي ألبعاد أنهاع  الحاكخة.الهسط 

 ،وسط حدابي )عالي جداً( و( أؼ أن4.841اـ ليذا البعد بمم )تبيؽ أف الؾسط الحدابي الع :كتدابال . مخحمة ا.8-8-0
وىؾ  ،%(8.17( وىذا ما أكده معامل اإلختالؼ البالم )0.396عالي في اإلجابات إذ بمم اإلنحراؼ السعيارؼ ) وبإندجـا

كتداب. أما بالشدبة لفقرات ىذا البعد الر لمؾسائط الستعددة عمى مرحمة ايذير إلى أف عيشة الدراسة مؾافقة عمى وجؾد تأثي
( 2-1-2( مؽ الجدوؿ رقؼ )7،6،5،4،3،2،1) ى( باإلضافة إل1-1-2)( مؽ الجدوؿ رقؼ 5،4،3،2،1فكان. الفقرات )

افقة عمى وجؾد تأثير في فقد تبيؽ مؽ تحميل رأؼ عيشة الدراسة السؾ  ،(3-1-2( مؽ الجدوؿ رقؼ )6،5،4،3،2،1وكذلػ )
تقباؿ الذاكرة ساوسسعية في الذاكرة الحدية وعشد  فيي تتؼ بتدجيل السعمؾمات في صؾرة رمؾز بررية ،كتدابالعسمية ا

ثؼ تقـؾ الذاكرة طؾيمة السدػ بترميزىا مؽ خالؿ  ،رمؾز لفغية ىقريرة السدؼ الزمؾز البررية والدسيعة تقـؾ بتحؾيميا إل
 أو وفقًا ل جراءات ودمجيا بغيرىا مؽ معمؾمات. ثومعانييا أو وفقًا لتتابأل األحداتشغيسيا وفقًا لداللتيا 

 ،وسط حدابي )عالي جداً( و( أؼ أن4.835اـ ليذا البعد بمم )تبيؽ أف الؾسط الحدابي الع :. مخحمة التخدين.8-8-8
وىؾ  ،%(8.52( وىذا ما أكده معامل اإلختالؼ البالم )0.412وبإندجـا عالي في اإلجابات إذ بمم اإلنحراؼ السعيارؼ )

تخزيؽ. أما بالشدبة لفقرات ىذا البعد فكان. الفقرات يذير إلى قبؾؿ عيشة الدراسة وجؾد تأثير لمؾسائط الستعددة عمى مرحمة ال
فُتذير  ،(3-1-2( مؽ الجدوؿ رقؼ )11،10،9،8،7،6،5) ى( باإلضافة إل2-1-2( مؽ الجدوؿ رقؼ )11،8،3،1)

ت فبالر ؼ مؽ أف الذاكرة الحدية قادرة عمى اإلحتفاظ بالسعمؾما ،وجية نغر عيشة الدراسة إلى وجؾد تأثير في عسمية التخزيؽ
كسا أف الذاكرة قريرة األجل  ،داء السياـأل وذلػ ال يعتبر التخزيؽ الذؼ نحتاجإلجزاء مؽ الثانية وقد ترل لعدة ثؾاٍف إال أف 

تقـؾ بتخزيؽ السعمؾمات لفترة محدودة قد تكؾف ثؾاٍف أو دقائق بعد تكرارىا في  كل تدمدمي مدتسر أو تجزئتيا والتدرب 
وىشا يبرز دور الذاكرة طؾيمة السدػ فيي تقـؾ بتشغيؼ السعمؾمات وتخزيشيا وفقاً  ،عمييا لشقميا لمذاكرة طؾيمة السدػ وإال فقدت

 أو وفقًا ل جراءات لفترة  ير محدودة نغرًا لقدرتيا عمى التخزيؽ الغير محدود. ثومعانييا أو وفقاً لتتابأل األحدالداللتيا 

 ،وسط حدابي )عالي جداً( و( أؼ أن4.814ـا ليذا البعد بمم )تبيؽ أف الؾسط الحدابي الع :ستخجاعال. مخحمة ا.8-8-3
وىؾ  ،%(9.26( وىذا ما أكده معامل اإلختالؼ البالم )0.446إلنحراؼ السعيارؼ )وبتؾافق عالي في اإلجابات إذ بمم ا

سترجاع. أما بالشدبة لفقرات ىذا البعد فكان. الر لمؾسائط الستعددة عمى مرحمة ايذير إلى قبؾؿ عيشة الدراسة وجؾد تأثي
فسؾافقة عيشة الدراسة تؾضح وجؾد تأثير لمؾسائط الستعددة  ،(3-1-2( مؽ الجدوؿ رقؼ )12،11،10،9،8،6،5الفقرات )
فبالر ؼ مؽ أف الذاكرة القريرة قادرة عمى اإلحتفاظ بالسعمؾمات لسدة قريرة وُيسكششا تذكرىا في  كل  ،سترجاعالا عمى عسمية

وىشا  ،. الحاجة إليياسترجاع السعمؾمات السختزنة وقامفيـؾ التذكر الكامل والذؼ يعشي ولكؽ ليس ىذا  ،صحيح أو خظأ
ًء كشا واعييؽ وبذكل صريح وحدر ما يظمر استرجاع السعمؾمات سؾ اؽ تكؾف وعيفة الذاكرة طؾيمة السدػ فيي مدعولة ع

مشا أو في  كل ضسشي وبدوف وعي. فاإلنعدـا حدود السعمؾمات التي يسكؽ أف تدتؾعبو الذاكرة الظؾيمة وعدـ إرتباطيا بسدة 
حتى ولؾ فذمشا في وتخزف فييا جسيأل السعمؾمات التي ترميا  ،فع السعمؾمات برؾرة ُمدتسرةزمشية معيشة أثر في ح

 ستدعائيا نغرًا لتأثرىا بعسمية تشغيؼ وترتير السعمؾمات والحالة الشفدية لمفرد.ا
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 :ثالثًا.. إختبار التهزيع الطبيعي والفخضيات
  :. إختبار التهزيع الطبيعي.3-0

أف البيانات ال تتبأل التؾزيػأل ( لعيشة واحدة Kolmogorov-SmirnovTestتبيؽ مؽ خالؿ إختبار كؾلسجروؼ سسيرنؾؼ )
 :( التالي0-3كما مبين بالججول رقم ) ،%5( وىي أقل مؽ p = 0.000الظبيعي حيث بمغ. القيسة اإلحتسالية )

 ــــــــــــــــــــــيانالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م
Kolmogorov-Smirnova 

Statistic df Sig 
 0000. 248 4130. الحدية. الذاكرة  1
 0000. 248 3920. السدػ. قريرة الذاكرة 2
 0000. 248 3850. السدػ. طؾيمة الذاكرة 3

 :. إختبار الفخضيات.3-8
 كالتالي: بيؽ الؾسائط الستعددة ومراحل وأنؾاع الذاكرة العسميات التفاعمية لغرض تحديد طبيعة تؼ صيا ة الفرضيات 

  د مراحيل وأةيواع الي اكرب ال يوجد أيرير  و داللة ميةوية لئوستئت المأييددب ايي أبييت الفرضية الرئيسية الصفرية
 الفرضيتت الفرعية الأتلية  هتويشأق مة

 الستعددة في الذاكرة الحدية.ال يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية لمؾسائط  .0
 ال يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية لمؾسائط الستعددة في الذاكرة قريرة السدػ. .8
 .ال يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية لمؾسائط الستعددة في الذاكرة طؾيمة السدػ .3

 ال يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية لمؾسائط الستعددة في مرحمة االكتداب. .4
 لة معشؾية لمؾسائط الستعددة في مرحمة التخزيؽ.ال يؾجد تأثير ذو دال .5
 ال يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية لمؾسائط الستعددة في مرحمة االسترجاع. .6

 ويشأق د مراحل وأةواع ال اكرب الفرضية الرئيسية البديئة  يوجد أيرير  و داللة ميةوية لئوستئت المأيددب اي أبيت
 الفرضيتت الفرعية الأتلية  هتمة

 يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية لمؾسائط الستعددة في الذاكرة الحدية. .0
 يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية لمؾسائط الستعددة في الذاكرة قريرة السدػ. .8
 الذاكرة طؾيمة السدػ.يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية لمؾسائط الستعددة في  .3

 يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية لمؾسائط الستعددة في مرحمة االكتداب. .4
 يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية لمؾسائط الستعددة في مرحمة التخزيؽ. .5
 يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية لمؾسائط الستعددة في مرحمة االسترجاع. .6

 

( Sign Testوتحديدًا إختبار اإل ارة ) (Nonparametric Analysis)الالمعمسية  ستخدـا اإلختباراتاتؼ وإلختبار الفرضيات 
ال أوافق  –محايد  –أوافق ندبيًا  –الخساسي )أوفق تسامًا  ليكرت لسقياس تؼ ترتير قائسة اإلستبياف وفقاً  وحيُث أن ،لعيشة واحدة

( ألفراد العيشة Group1 ≤ 3فقد تؼ تقديؼ عيشة الدراسة إلى مجسؾعتيؽ ىسا: السجسؾعة األولى ) وتساماً( عميال أوافق  –ندبيًا 
اليجهد تأثيخ لمهسائط المتعجدة عمى وبالتالي وجية نغرىؼ تسثل الفرضية الرفرية ) 3إجابات مداوية أو أقل مؽ  االذيؽ أعظؾ 

إجابات أكبر مؽ  ا( ألفراد العيشة الذيؽ أعظؾ Group2 >3والسجسؾعة الثانية ) ،(%5مخاحل وأنهاع الحاكخة عنج متدهى داللة 
 يهجهد تأثيخ ذو داللة معنهية لمهسائط المتعجدة عمى الحاكخة عنج مدتهى داللةوبالتالي تسثل وجية نغرىؼ الفرضية البديمة ) 3
والجدوؿ التالي ُيبيؽ  ،(0.05% أو 5لية أكبر مؽ )وبشاًء عمى ذلػ يتؼ قبؾؿ الفرضية الرفرية إذا كان. القيسة اإلحتسا ،(5%

 :الفرضياتنتائج إختبار 
 (Sign Testنتائج إختبار اإلشارة ) (8-3ججول رقم )

(P-value)  البيان   المجمهعات الفئات  القيمة اإلحتمالية

 Group 1 3 ≥ 0.000 .. الذاكرة الحدية.1
 > 3 Group 2 

 Group 1 3 ≥ 0.000 .. الذاكرة قريرة السدػ.2
 > 3 Group 2 
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 المجمهعات الفئات القيمة اإلحتمالية (P-value)  البيان 

 Group 1 3 ≥ 0.000 .. الذاكرة طؾيمة السدػ.3
 > 3 Group 2 

 Group 1 3 ≥ 0.000 .. مرحمة االكتداب.4
 > 3 Group 2 

 Group 1 3 ≥ 0.000 التخزيؽ... مرحمة 5
 > 3 Group 2 

 Group 1 3 ≥ 0.000 .. مرحمة االسترجاع.6
 > 3 Group 2 

 Group 1 3 ≥ 0.000 .. مخاحل وأنهاع الحاكخة.7
 > 3 Group 2 

وعميو يتؼ رفض الفرضية الرفرية  ،(0.05% أو 5كان. أقل مؽ ) (Pأعيرت الشتائج أف القيسة اإلحتسالية )
قبؾؿ ، )اليهجج تأثيخ ذو داللة معنهية لمهسائط المتعجدة في أبعاد مخاحل وأنهاع الحاكخة(التي تشص عمى  الرئيدية

)يهجج تأثيخ ذو داللة معنهية لمهسائط المتعجدة في أبعاد مخاحل وأنهاع التي تشص عمى  الفرضية البديمة الرئيدية
 ( أو بسعشى أخر كان. الشتائج عمىووزمالئ ة تسامًا مأل رأؼ )مايروبذلػ تكؾف الشتائج عمى تشا ؼ وُمتفقالحاكخة(، 
السعرفية لمتعمؼ مؽ خالؿ  الشغرية وما أكدت (Cognitive Theory of Multimedia Learning)وفاؽ مأل 

 يجسأل بيؽ أنؾاع الذاكرة حدر نسؾذج التخزيؽوالذؼ الدراسة نسؾذج يسكؽ إعادة صيا ة  وبالتالي .الؾسائط الستعددة
ترؾر ( وبيؽ مراحل الذاكرة وعروض الؾسائط الستعددة حدر Atkinson and Shiffrinالستعدد السقدـ مؽ )

الباحث وذلػ لؾصف العسميات التفاعمية الستبادلة بيؽ الستغيرات وتدييل اإلجابة عمى تداؤالت الدراسة، حيُث تؼ في 
 كسا يمي:والشسؾذج  العسميات التفاعمية الستبادلة ضسؽ اإلستشتاجات. هبحث الرابأل تقديؼ  رح تفريمي ليذالس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تخدين دائم تخدين مؤقت

ستخجاعا  

كتداب = تخميد سمعي وبرخي ا كتداب = تخميد لفعي + إدراكا  كتداب = تخميد المعاني والتنعيما   

 تخدين مؤقت

عادة تعممإ عادة تعممإ   

ستخجاعا  

كتدابال خحمة ام  

التخدين مخحمة  

ستخجاعالخحمة ام  

 

 الحاكخة قريخة المجى 
 

 

 الحاكخة الحدية
 

 المحاضخات
 

 الحاكخة طهيمة المجى

 فقداف
 تكخار

 هنتباا تحؾيل

 فقداف فقداف

 عخوض الهسائط المتعجدة
نتباه، إعادة الترميزا  الدمج إعادة التشغيؼ، إعادة الربط، إعادة  إعادة الترميز المفغي، إدراؾ، تكرار، تدويؽ  

 مالحغات                    

 تأثيخ تأثيخ تأثيخ

 تأثيخ

 المرجر: ترهر الباحث.
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 المبحث الخابع

 اإلستنتاجات والتهصيات

 :أواًل.. اإلستنتاجات

وسسعية ثؼ تتحؾؿ إلى رمؾز لفغية أو كالمية ثؼ كتداب تبدأ في صؾرة رمؾز بررية التبيؽ أف مرحمة ا ..0-0
أما الفذل في تشغيسيا  ،إلى إدراؾ تاـ لمسعمؾمات يتؼ تشغيسيا وربظيا ودمجيا بغيرىا مؽ معمؾمات وخبرات

كتداب قد يحدث في الكسا أف الفذل في مرحمة ا ،كتدابالىا مؽ معمؾمات يعدؼ إلى إعادة اوربظيا بغير 
إدراؾ تاـ أو قد يتؼ في  ىرمؾز لفغية أو يقأل في تحؾيل الرمؾز المفغية إل ىلدسعية إلتحؾيل الرمؾز البررية وا

ؼ فييا. وبسعشى آخر فإف مرحمة عمسية التشغيؼ والربط والدمج لمسعمؾمات ويتؾجر اإلعادة مؽ الشقظة التي ت
رة بإستسرار وقد كتداب تتؼ في  كل حمزوني ُمتراعد ُممتف حؾؿ محؾر في سمدمة مؽ السدتؾيات الستغيالا

 يكؾف التغير بالزيادة أو الشقراف.
تؾضح أف مرحمة تخزيؽ السعمؾمات تبدأ في صؾرة معقتة ومتال ية ثؼ معقتة قابمة لمزواؿ أو التثبي. ثؼ  ..0-8

كسا أف مرحمة التخزيؽ قد تكؾف في  كل حمزوني  ،دائسة وبحاجة إلى تجديد لتفادؼ إضسحالليا وال تفقد كمياً 
 وتعتسد ىذه السرحمة عمى التكرار والتدرير والُسسارسة لزساف إستسرارىا. ،أو نازؿ أو مدتديرُمتراعد 

سترجاع أو اإلستعادة تتؼ بيؽ الذاكرة قريرة السدػ والذاكرة الظؾيمة السدػ وقد تتؼ في الإستباف أف مرحمة ا ..0-3
حدية بعد دخؾؿ الُسثير الخارجي وعشد ُحدوث ولكؽ نقظة بدايتيا قد تكؾف في الذاكرة ال ، كل إرادؼ أو ال إرادؼ

أو قد يكؾف  ،اإلستجابة يكؾف الدمؾؾ سؾاًء كاف إجابة عؽ سعاؿ كتابي أو  فيي مثاًل ىؾ بسثابة مخرجات لمذاكرة
سترجاع بعض السعمؾمات أو أؼ عسل ايؽ مثل قيادة سيارة أو ر بتة في الُسثير داخميًا كر بة الفرد في القياـ بعسل ُمع

أخر وتكؾف بدايتيا في الذاكرة قريرة السدػ نغرًا إلرتباطيا بالؾعي. كسا أف بدايتيا قد تكؾف في الذاكرة طؾيمة السدػ 
 في إجازة. ود إلى العسل وعشد وصؾلة يتذكر أنبذكل ال إرادؼ كأف يذىر الفر 

سترجاع قد تتؼ مأل بعزيا وتتداخل فقد ُتكتدر معمؾمة او  كتداب وتخزيؽاف مراحل الذاكرة مؽ تبيؽ أ ..0-4
سترجاع والتخزيؽ الأو قد تتؼ مرحمتي ا ،وتخزف ولكؽ ال ُتدترجأل أو تفقد وبالتالي يتؾجر إعادة التعمؼ مؽ جديد

 بذكل ُمدتقل خرؾصًا عشد قيامشا باألعساؿ اليؾمية.
ر التأثير و ير زائل وبالتالي يتيح فرصة تحؾيل عير أف الؾسائط الستعددة ُتذكل ُمثير خارجي ُمدتس ..0-5

ويداعد الذاكرة قريرة السدػ والسرتبظة بالؾعي في  ،السعمؾمات مؽ رمؾز بررية وسسعية في الذاكرة الحدية
كسا أنيا تمعر دورًا ىامًا في تكرار السعمؾمات والتدرب عمييا ويعزز  ،تحؾيل الُسدخالت الحدية إلى رمؾز لفغية

وحتى وإف كان. عسميات  ،أف تتخزف في الذاكرة طؾيمة السدػ ىبظيا بغيرىا مؽ معمؾمات ودمجيا إلتشغيسيا ور 
التشغيؼ والربط  ير جيدة فتداعد الؾسائط الستعددة في إعادة التشغيؼ وإعادة الربط وإعادة الدمج وتعؾيض ما ُيفقد 

 أو يتال ى مؽ معمؾمات.
الذاكرة فيي ثالثة وتتسثل في  ُسسارسة وكذلػ التشغيؼ عؽ مراحل ياب التكرار وىؾ يسثل التدرير وال.. 0-6
الُسسارسة والتدرير حتى  ىفقد ُتكتدر السعمؾمات ُجزئيًا والتخزف ألنيا بحاجة إل ،سترجاعالكتداب والتخزيؽ واالا

كسا أف السعمؾمات قد تكتدر وتخزف ولكؽ ال ُتدترجأل وعشد ُمسارسة التكرار في صؾرة  ،ترسخ في الذىؽ
التدرير أو الُسسارسة ُتدترجأل السعمؾمة. باإلضافة إلى أف الُسسارسة أو التكرار في أداء السياـ يعدؼ إلى السيارة 

 مراحل.واإلمتياز ومأل ذلػ يبقى التكرار والتشغيؼ مجرد عؾامل تقؾػ الذاكرة وليد. 
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 :ثانيًا.. التهصيات

 الستعددة كؾسيمة الؾسائط ستخداـا وال سيسا وتؾعيف التعميؼ اإللكتروني وأدواتوالتذجيأل عمى  الحث ..8-0
 .األداء تحديؽ مدتؾػ  عمى أثر مؽ مداعدة لمتدريس لسا ليا

عروض الؾسائط  ستخداـافي مجاؿ  متخررة دورات تذجيأل كمية تقشية السعمؾمات عمى إعداد وتشفيذ ..8-8
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Abstract: 

 The objective of this study is to explain and interpret the impact of 

multimedia on human memory in accounting education, an applied study case to 

Intermediate Accounting 231. This study, moreover, interprets the mutual and 

interactive processes not only between multimedia and memory types’ dimensions 

(sensory memory, short-term memory, long-term memory) but also between 

multimedia and memory stages’ dimensions (coding, storage, and retrieval). In 

addition, achieving a set of cognitive and applied goals is vital. E-learning tools are 

the leading and modern source for providing learners with information, 

consequently, multimedia roles in education ought to be taken into consideration in 

order to gather valid and convincing evidence and draw some conclusions. Results 

showed a direct correlation between multimedia learning and the memory stages and 

types. A number of recommendations were presented, the most important of which 

are the adoption of the cognitive theory of multimedia learning (Meyer's theory), 

clarifying its concept to students and faculty members, and incorporating it as a 

means of teaching courses. 
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