
 الملخص

أثر استخدام الوسائط المتعددة في التحصيل الدراسي في العلوم وتنمية مهارات ما 
 وراء المعرفة لدى طالب الصف التاسع األساسي بسلطنة ُعمان

 (al.faisal89@hotmail.com)الفيصل بن حميد الهنداسي 
 رسالة ماجستير غير منشورة

 م 3122جامعة مؤتة، 
أثدد ذالدد  تاوذاسطلددمتعذاس  يددتتحذ دد ذاس   دد  ذذهددت هذهددلدذاست الددتذصسدد ذ   دد  ذ

است الدددد ذ دددد ذاسييددددطوذط م  ددددتذ مددددم اهذ ددددمذط الذاس ي  ددددتذسددددت ذعدددد  ذاس دددد ذاس ملدددد ذ
ط كطمددهذن مددتذاست الددتذ دد ذ، طا لدد  توذاس ددممهذاددلرذاس    لدد . األلملدد ذللدديعمتذن  ددم 

 ذعمسلدم ذ دد ذعدد  ذاس دد ذاس ملدد ذاأللملدد ذل ت لددتذاس ددل   ذسي ييدد وذاأللملدد(ذ26)
عمسلددم ذ(ذ13)    ل ددتذِّدد  هذ:ذ دد ذ مع ددتذاسلمعمددتذادد م سذ ددو ذ  لدد  موذصسدد ذ   ددطن   

لدددهذلملددد  تاوذاسطلدددمتعذاس  يدددتتحسذطاأل ددد  ذِّدددملعتذِّددد  هذ لدددهذ(ذ13)ت    عمسلدددم ذت   
ا  لددم ذ:ذطسإل ملددتذندد ذألددتيتذاست الددتذ ددو ذلمددملذأتا دد  ذسيت الددتذه ددم.ذلمسع   ددتذاس  ي ت ددت

اهذ ددمذط الذاس ي  ددتسذطمدتذ ددو ذاس   دددهذ دد ذ ددتم م مذلي ِّددم مذ   د ي سذطا  لددم ذ مددم ذ
ذ دد ذاس   ك  دد  سذك ددمذ ددو ذ لددم ذ  يددم ي ذثلم  م ددمذلملدد  تاوذ يم دد ذا  لددمعذ نيدد ذنددتت 

ذليغهذم  تذ يم ي ذثلم  م مذ ذ.ني ذاس طاس (ذ08.6)طذ(ذ08.0)ل  لط سذ  ث 
طمددددتذأ مدددد هذم ددددمتهذاست الددددتذط ددددطتذ دددد طهذتاسددددتذص  ددددمت م ذنمددددتذ لدددد ط ذت سددددتذ

(0800≥αذ)لدددد  ذاس   دددددطن   ذاس    ل ددددتذطاسِّدددددملعتذ ددددد ذا  لددددم ذاس   ددددد  ذاسليدددددت ذ
س دددمسلذاس   طندددتذاس    ل دددتسذطكدددلسدذط دددطتذ ددد طهذتاسدددتذص  دددمت م ذنمدددتذ لددد ط ذت سدددتذ

(0800≥αذ) مم اهذ دمذط الذاس ي  دتذذل  ذاس   طن   ذاس    ل تذطاسِّملعتذ  ذا  لم 
ذ.اسليت ذس مسلذاس   طنتذاس    ل ت

ط  ذِّطلذاسم متهذأط هذاست التذلي تذاسط شذاس ت  ل تذسي ا    ذطاس يي   ذ د ذ
  دددددم ذ دددددت  تذاسييدددددطوذس يددددد  لموذلده  دددددتذاسطلدددددمتعذاس  يدددددتتحذ ددددد ذاس دددددت  تسذطك ل دددددتذ

  ذاست المهذ دط ذذال  تا ممذ  ذاس طم ذاس ل سذك مذأط هذاست التذلإ  الذاس ز ت
ذ.ذذذأث ذال  تاوذاسطلمتعذاس  يتتحذ  ذ مم اهذاس لك  ذاس   يلت

 


