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 صملخال

في  المرحلة األساسية العُليا في مادة العلومطلبة استخدام التعليم المبرمج في تحصيلهدفت الدراسة الكشف عن أثر  
ا تحصيليًا اختبارً  ،وإعداديإعداد برمجية تعليمية  لوحدة الخلية للصف السابع األساستمَّ ولتحقيق هدف الدراسة  ،األردن

خالل الفصل األول للعام  بالطريقة القصدية هنختيارتّم ا، طالبةً ) 72(، وتكّونت عينة الدراسة من فقرة )30(مكونًا من 
طالبةً درست باستخدام الطريقة التقليدية،  )36(ضابطة تضم : تّم توزيع أفراد العينة إلى مجموعتْين,2017/2016الدراسي 

أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة .  طالبةً درست باستخدام طريقة التعليم المبرمج) 36(وتجريبية تضم 
بين متوسطات درجات الطالبات في االختبار التحصيلي البعدي تُعزى إلى طريقة التدريس ولصالح المجموعة إحصائية 
تدريب ، والتعليم المبرمج في تدريس مادة العلوم تشجيع معلمي العلوم على استخدام طريقةبسة الدرا أوصتوقد .  التجريبية

استخدام التعليم المبرمج  أثر إجراء دراسات مماثلة حول، ومجال إعداد البرمجيات التعليمية في كفاياتهمورفع معلمي العلوم
  .وحدات دراسية أخرى من مادة العلوم تدريس في

      .التعليم المبرمج، التحصيل، العلوم: الكلمات المفتاحية

ABSTRACT 

This study aims to investigate the effect of using programmed instruction on the 
achievement of middle school students in science.  To achieve this aim, learning software for 
a unit that is entitled: "The Cell" for the seventh grade's students was developed, and an 
achievement test consisted of 30 questionswas designed.  A Purposive sample of 72 Jordanian 
public school students have been assigned as the experimental group consists of 36 students, 
who are taught by programmed instruction, and the control group consists of 36 students, who 
are taught by traditional methodduring the first semester of the scholastic year 2016/2017. 
The findings of the study reveal that there is a significant statistical difference in students ' 
achievement in science between the experimental and control groups, and this statistical 
difference is attributed to the teaching method (Programmed Instruction, Traditional) in favor 
of programmed instruction.  The implications of this study suggest:encouraging the teachers 
of science to utilizing the programmed instruction in teaching, training the teachers of 
scienceto prepare educational software, and examining of the effect of programmed 
Instruction in other subjects of science. 
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  مقدمةال

في مجال تكنولوجيا  والسريع ، وكان من أبرزها التطور الهائلوتكنولوجيَّة ةعرفيَّ ة ومَ هدَ العالم تطورات علميَّ ش
وقد وصَل أثر هذه التطورات ، Information Communication Technology (ICT(المعلومات واالتصاالت

السعدي (كالجامعات والمدارستأثًرا المؤسسات التربوية وأكثرها  هامن أبرزكان مختلف المجاالت والميادين، و
  .)2013العنزي،  ؛2012والشّمري،

لخطط التربوية والمناهج الحاسوب واإلنترنت في التعليم كوسيلة تعليمية حديثة مما دعا التربويين إلى تعديل ا دَخل
استخدام الحاسوب، والتعلُّم ب،ومن أهمها التعلُّم على الحاسوباعتمادًا استحداث  طرائق وأساليب تدريسوالدراسية

؛ فبدأ التحول تدريجيًا من )2009بني دومي والطراونة، ؛ 2000الشرهان، (اإللكتروني، والتعلُّم الُمصغُّر، والتعلُّم المبرمُج 



 

الهدف الذي وذلك لتحقيق التعليم الفعّال وهو  (ICT)التعليم التقليدي إلى التعليم القائم على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
الُمعلّم كل من دور دى هذا التحول الى تغيير أ، ف)Shah & Khan, 2015( الحديثة النظم التربوية تسعى إليهجميع

رإذحلّت ،والُمتعلّم تيسيَر عمليةَ الحصوِل على  الُمعلّم أصبحَ  دوردليًال على أن ) ُمعلّم(كلمة بدًال من  )Facilitator(كلمة ُميّسِ
 , Yacapsin& Stick(المختلفة يانات العالمية ومصادر المعلوماتالمعرفة وذلك باستخدام شبكات اإلنترنت وقواعد الب

، أما الُمتعلّم فأصبح محوًرا للعملية التعليمية في بيئٍة تعليميٍة غنيٍة بمصادر التعلُّم المتنوعة )2011الحمروني، ؛ 2007
)Arman, El-Arif&Elgazzar, 2009(.  

تعلّم المُ  جعلت منوالتي أحد طرق التعلُّم الفاعلة) Skinner(ه العالُم سكنر يُعد التعليم المبرمج والذي أرسى مبادئَ 
 ه الخاصةبحسب قدراتفي عملية تعلُّمه ، ومن هنا ظهر مفهوم التعلُّم الذاتي وسيّْر الُمتعلّم للعملية التعليميةا محورً 

)Yilmazlar, Corapcigil&Toplu, 2014(وفي مادة عامٍ  بشكلٍ أهمية تنويع طرق التعليم  يؤكد التربويين على، و ،
اإلبداع زهم على يالعلوم من تنمية مهارات التفكير العليا لدى الطلبة، وتحف تعلُّم، لما يترتب على خاٍص  بشكلٍ العلوم 
الغنية بالتجارب والتطبيقات العملية التي يمكن تنفيذها باستخدام أساليب التعليم حيث تُعد مادة العلوم من المواد ، رواالبتكا
 تحديدًا قلة عدد الدراسات التي تبحث مالحظتهماجراء هذه الدراسة لوتوّجه الباحثان إل،)2012الفشتكي،وصوافطة(الُمبرمج

في األردن، بحيث يسير الُمتعلّم في عملية تعلُّمه بنفسه  مادة العلومالطلبةفي أثر استخدام التعليم المبرمج في تحصيل 
ي بعض المدارس الحكومية بشكٍل وبمقابلة عدَدًا من معلمي ومعلمات مادة العلوم ف،وبحسب قدراته بوجود أو غياب الُمعلّم

شوقة تعينهم في عشوائي، والذين اشتكوا من عدم توافر برمجيات تعليمية متخصصة في مادة العلوم أو سائل تعليمية مُ 
للكشف عن أثِر  األمر الذي دفع الباحثان إلى إجراء الدراسة الحاليةعملية التدريس مما ينعكس سلبًا على تحصيل طلبتهم، 

  .األردنفي في مادة العلومليا ساسية العُ المرحلة األطلبة استخدام التعليم المبرمج في تحصيل 

  التعليم المبرمج

 م،وامل التي تتحكم في عملية التعلُّ في دراساتهم حول العوالتربويين  نِتاج لجهود علماء النفسيُعد التعليم المبرمج 
حيث قام ، )SidneyPressey, 1927(سي يعالم النفس األمريكي سيدني بربدأت الفكرة األولى للتعليم المبرمج على يد و

لكن لم يقصد وقتها بريسي التعليم المبرمج بمفهومه الحالي ،آلي الموضوعية بشكلٍ  باختراع آلة بسيطة لتصحيح االختبارات
ن وأوصىبإدخال التعليم المبرمج ضم,سييواستفاد مما قام به بر)Skinner(ثُّم جاء عالُم النفس سكنر , )2006, جديدي(

م للمتعلم بشكل تُقدَّ  مترابطةى أجزاء أو أُُطْر صغيرة بتقسيم المحتوى التعليمي إل حيث قام، برنامج تعليمي إلى جهاز أو آلة
، )Mukadam, Vys&Nayak, 2014(من إطار إلى آخر بحسب سرعته وقدراته وينتقل يتفاعل معهابحيث  ،تتابعي

 إطارإلىتنقل الُمتعلّم، واالستجابة الصحيحة مع كل استجابةتغذية راجعة  هويتم إعطاء) األسئلة(فيستجيب الُمتعلّم للمثيرات
، العلوان والتل(التالي لإلطارحة قبل االنتقال قدم البرنامج اإلجابة الصحيوغالبًا يُ , تصحيح، واالستجابة الخاطئة تحتاج جديد

الزمن  بين الُمتعلّمين لتحولها من فروق في القدرات إلى فروق فيتراعي الفروق الفردية م ، فأصبحت عملية التعلُّ )2013
  ).2006, جديدي( إلتمام عملية التعلُّم الُمستغَرق

التعليم  عملية محوًرا لها، وزيادة فاعلية بحيث يصبحة التعليمية العمليَّ في  مالُمتعلّ تفعيل دور يهدف التعليم المبرمج إلى 
، وتحقيق نتاجات التعلُّم بوقت أقصر وأكثر فاعليةً حد اإلتقان في عمليَّة تعلُّمه مالُمتعلّ وصول والتقليدي،  الطريقة بعيدًا عن

يمكن إجمال األسس التي يقوم عليها و  .)2015محاسنة، ( ومتعة من خالل تقديم التغذية الراجعة الفورية والتعزيز المناسب
صغيرة وتنظيمها  أطرٍ إلى  المحتوى التعليميتقسيم  ):2011، الحمروني؛ 2008، القواقنة(التعليم المبرمج في ما يأتي 

استجابة، ويجب أن تكوَن االستجابةُ  إلى ويحتاج)سؤال(مثير إلىالُمتعلّم يتعرض  وفي كل إطار، متسلسل منطقي بشكلٍ 
ا نحو عملية إيجابيً  اتجاًهالديه  م على تعزيز الستجابته الصحيحة سيشكلالُمتعلّ وحصول ، التالي اإلطاربيةً لينتقَل إلى إيجا
حيث وسرعته،  الخاصةته احسب قدرفي عملية تعلمهب مسير الُمتعلّ يو، بحماس التالي اإلطارإلى  االنتقالممايدفعه إلىم التعلّ 

نتاجات التعلم  ، بالتالي تتحقققة لينتقل منها إلى خبراٍت جديدةم بتقويم تعلُّمه ذاتيًا على أساس الخبرات السابيقوم الُمتعلّ 
 .بصورة أكثر فاعلية

زيادة فاعلية الطالب ومساعدة الطالب الوصول إلى حد اإلتقان في التعلُّم، : الستخدام التعليم المبرمج عدة مزايا منها
على التفكير المنطقي بسبب التدرج الُمتعلّم مساعدة و، المتعلمينمراعاة الفروق الفردية بين وومشاركته في عملية التعلُّم، 

جميعًا  بمرورهموذلك على نفس الفرصة في التعلُّم المتعلمينحصول جميع ومبدأ التعلُّم الذاتي،تعزيز وفي خطوات التعلُّم، 
  .)2016، حميدشة؛ 2015، عثُّمان(دعم التعلُّم خارج حدود المدرسةونفس األنشطة التعليمية، ب

  :أنواع التعليم المبرمج

 :ثة أنواع من التعليم المبرمج، نذكرها كاآلتيهناك ثال

حيث  يم،بخط مستق من التعلُّم وفقًا لهذا النمط المتعلميسير  :Linear Programmingالبرمجة الخطية: أوالً 
في كل إطار يحتاج المتعلم أن يقدم استجابة من نوع معين وا،ا منطقيً أطر صغيرة مرتبة ترتيبً  شكلعلى  ةالتعليمي تُقسَّمالمادة

يقدم استجابة بل أن ق اإلطارالتاليم إلى وال يمكن أن ينتقَل الُمتعلّ  ويحصل على تغذية راجعة فورية وتعزيز مناسب،
  .)2013, علي؛ Oginni&Owolabi, 2012(الحالي لمحتوى اإلطارصحيحة



 

ألجزاء صغيرة، وإعدادها بأكثر  التعليميةالمادة  تقسيميتم: Branching Programmingالبرمجة المتشعبة: ثانيًا
بطريقة  تّم إعدادهينتقَل إلى مستوى آخر البرمجيةفإنه مستوى من مستويات  من اجتيازالُمتعلّم فإذا لم يتمكنمن مستوى 

  .)2015محاسنه، ؛ 2000الترك، (السابقمختلفة عن المستوى 

الطريقة الخطية مع إضافة  هذه البرمجة على تعتمد: Skip/Branching Programmingالبرمجة القافزة: ثالثًا
أو  األُُطر،تجاوز بعض لُمتعلّم لفيمكن  الُمتعلّم،خيارات لزيادة سرعة التقدم في البرمجية أو إبطائها بما يتناسب وسرعة 

وعرض المحتوى التعليمي الذي يخفق به بأكثر من مستوى كما في أه، بأخطائدون االهتمام سابقة،الرجوع إلى أُُطر 
  .)1999،دمحم(المتشعبةالبرمجة 

من الطريقة التقليدية كالمحاضرة والمناقشة وبعض ابتداءً  ،تنوعت أساليب تدريسها تُعد مادةُ العلوم من المواد التي
 ،انتقاًال إلى التوّجهات الحديثة في تدريس العلوم مثل التعليم المبرمج الذي يعتمد على فكرة التعلُّم الذاتي ،الطرق العملية

, ته وسرعته ومستواه لتحقيق نتاجات التعلُّم المطلوب تحقيقهاابأنشطة تعليمية متنوعة بحسب قدرالُمتعلّم بحيث يقوم 
رو ه والُميّسِ ط بات استخدام عناصر الوسائ، و)2014،حوراني(لعملية التعلُّم  والُمشّجع ينحصر دور الُمعلّم بدور الُموِجّ

أفضل، ومحاكاة  مهًما وأساسيًا، حيث تساعد وتُيّسر تفسير الظواهر والعمليات بشكلٍ  االمتعددة في تدريس العلوم أمرً 
نحو عملية  دافعيتهمويزيد من  المتعلمينالخطرة، وربط المفاهيم المجردة بالمفاهيم المحسوسة، مما يُحفز الظواهر

هنالك نسبة كبيرة من معلمي مادة العلوم   أنَّ ، إال أنَّ الدراسات بينت )Shah & Khan, 2015؛2014وحبوش،اليتيم(التعلُّم
العلوم، مما  لحصةص من الزمن الُمخصَّ  %)75(ألكثر من  أذهان الطلبة بالمعلومات يتَّبعون طريقة التلقين واإللقاء وحشو

في تدريس مادة العلوم إلى  الحديث يشير األدب التربوي، حيث )2012الفشتكي، (يخلق من الطالب متلٍق سلبي 
المختلفة وطبيعة المادة بما يتناسب مع خصائص المتعلمين  كثر من طريقة لتدريس مادة العلومألالُمعلّم  أهميةاستخدام
هنالك مزايا و  ).2010صوافطةوالفشتكي، (تناسب جميع المواقف التعليمية  يوجد طريقة تدريس واحدة فاعلة التعليمية، فال

ير سَ لية التعليمية بدًال من الُمعلّم، م محوًرا للعميصبح الُمتعلّ أن  منهامادة العلومريس تدالستخدام التعليم المبرمج في عديدة 
م نفَسه ذاتيًا الُمتعلّ  تقويمم والموقف التعليمي، بين الُمتعلّ يجابي اإلالتفاعل اته، وقدرعملية التعلُّم بحسب سرعته م فيالُمتعلّ 

 ). 2007, الزعانين(يخطئ أمام زمالءه دون الخجل من أن

 مادةالعلومتحصيل الطلبة فيالتعليم المبرمج في الحاسوب و استخدامأثر تناول العديد من الباحثين عربيًا وعالميًا دراسة 
 نتاجاتدراسة بهدف الكشف عن أثر استخدام الحاسوب في تحسين ) Chang, 2002(فقد أجرى شانغ ألهميته،إدراًكا منهم 

تجريبية : طالبًا وطالبةً في تايوان، وتّم توزيع أفراد العينة إلى مجموعتْين) 294(تدريس العلوم، وتكّونت عينة الدراسة من 
وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبة لصالح المجموعة التجريبية  وضابطة،

إلى تحري أثر كل من التعلُّم التعاوني وبرنامج ) 2005(دراسة المنزالوي سعت كما  .التي درست باستخدام الحاسوب
) 115(تكّونت عينة الدراسة من .  تعليمي محوسب في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في مادة العلوم بمحافظة العقبة

سطْي تحصيل طلبة المجموعة طالبًا وطالبةً، وتوصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متو
قام كل من و  .تعود لطريقة التدريس التجريبية وطلبة المجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي البعدي

بدراسة هدفت إلى تحري ) Kurbanoglu, Taskesenligil&Sozbilir, 2006(كوربانوجلووتاسكيسينليجل و سوزبلير
طالبا في شرق ) 40(مادة الكيمياء المجسمة، وقد تكّونت عينة الدراسة من أثر التدريس المبرمج في تحصيل الطلبة في 

وأظهرت نتائج الدراسة تفوق المجموعة التجريبية التي تعلُّمت باستخدام التعليم المبرمج على المجموعة الضابطة .  تركيا
  .التي تعلُّمت باستخدام الطريقة االعتيادية

م المبرمج بمساعدة الحاسوب في تدريس وحدة دراسية من مادة العلوم في تنمية ن أثر استخدام التعليالكشفعفي سبيل 
قام الغامدي ، احة في المملكة العربية السعوديةمادة العلوم لطلبة الصف األول المتوسط في منطقة الب فيالتحصيل الدراسي 

أثر إيجابي للتعليم المبرمج في تحصيل طالبًا، وقد توصلت الدراسة إلى وجود ) 50(من  تهاتكّونت عينبدراسة ) 2009(
بدراسة هدفت ) Uhumuavbi&Mamudu, 2009(كما قام يوهوموفبيومامودو .الطلبة لصالح طلبة المجموعة التجريبية

وتكّونت عينة .  في نيجيريا Edoإلى الكشف عن فاعلية التعليم المبرمج في تحصيل الطلبة في مادة العلوم في والية إيدو
وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة .  وضابطةة يطالباً، وتم توزيعهم إلى مجموعتْين تجريب) 100(الدراسة من 

إحصائية بين متوسطْي درجات طالب المجموعتْين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام 
  .طريقة التعليم المبرمج

إلى تقصي فاعلية  )Owusu,Monney, Appiah&Toplu,  2010(وتوبلوهدفت دراسة أوسو وموني وأبياه 
تكونت عينة الدراسة .  التدريس بمساعدة الحاسوب مقارنة بالطريقة التقليدية في مادة األحياء لطلبة المرحلة الثانوية في غانا

واتضح من نتائج .  من صف العلوم من مدرستْين تم اختيارهما عشوائيًا، وتوزيعهم إلى مجموعتْين ضابطة وتجريبية
هدفت .الذين درسوا بالطريقة التقليدية كانت نتائجهم أفضل من الطلبة الذين درسوا بمساعدة الحاسوبالدراسة أن الطلبة 

تكّونت عينة .  إلى اختبار أثر برمجية تعليمية لمادة العلوم في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي) 2011(دراسة األبرط 
وأظهرت نتائج .  ساسي بمحافظة ذمار بالجمهورية اليمنيةطالبًا وطالبةً من طلبة الصف السابع األ) 43(الدراسة من 



 

الدراسة وجود فرق ذي داللة إحصائية في تحصيل الطلبة يُعزى إلى طريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبية التي 
  .درست باستخدام البرمجية التعليمية

إلى فهدفت  )Alsalloum, Al-Zahrani& Al-Kureadees, 2012(دراسة السلوم والزهراني والقريديس أما
تكّونت عينة الدراسة من .  تحري أثر استخدام التعليم اإللكتروني في تدريس مادة العلوم في تحصيل طلبة الصف الثامن

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق  السعودية،طالبًا من طلبة الصف الثامن في مدينة الرياض في المملكة العربية ) 60(
تحصيل المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي البعدي لصالح  ية بين متوسطيْ ذات داللة إحصائ

في سبيل الكشف عن أثر استخدام التعليم المبرمج في تحصيل الطلبة في مادة العلوم واتجاهاتهم   .المجموعة التجريبية
طالبًا من الصف السادس في ) 58(من  تهاعين تكّونتبدراسة ) Yilmazlar,et al., 2014( وآخرونقام يلمزالرنحوها

مدرسة أساسية في تركيا، وأظهرت نتائج الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائيًا لصالح المجموعة التجريبية يُعزى إلى 
المبرمج بدراسة هدفت إلى التعرف على مدى فاعلية طريقة التعليم ) 2016(قام دمحم كما .  قة التعليم المبرمجاستخدام طري

تكّونت عينة .  التنفس مقارنة بالطريقة التقليدية في السودان في وحدةفي تدريس مقرر األحياء لطالب الصف الثاني ثانوي 
طالبًا، وأظهرت نتائج الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائيًا لصالح المجموعة التجريبية يُعزى إلى ) 72(الدراسة من 

  .استخدام طريقة التعليم المبرمج

 مشكلة الدراسة

نسبة كبيرة من معلمي مادة العلوم يستخدمون طريقة المحاضرة في تدريس المادة، مما يجعل من المتعلم متلٍق سلبي  إنَّ 
لعملية التعليمية بدًال من ا لمحورً لحديثة التي تركز على جعل الطالب ، وهذا ال يتوافق مع الفلسفة التربوية اللمعلومة فقط

 )ICT( تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتا للتطورات الكبيرة والمتسارعة في مجال نظرً ، و)2011الحمروني، ( المعلم
ل من التعليم إلى التعلُّم، ومن التركيز كان من التي في الميدان التربويو راتيمن التغيالعديد القيامبالبدمن كان  أهمها التحوُّ

ومن التخطيِط غير المنظِم إلى التخطيِط بأسلوب النظم، ومن الكتاب المدرسي إلى ،الُمتعلّمعلى الُمعلّم إلى التركيز على 
الحاسوب في تدريس وحدات من  مَ خدِ استُ و، )2016,أحمد(ومن التعليم الجمعي إلى التعليم المفرد ،مصادر التعلُّم المتعددة

استخدام الحاسوب في تدريس  طرق، ومن )2007الزعانين، (وزيادة تحصيلهمي تعليم الطلبةأثبت فعاليتَه فو العلوم مادة
استخدام التعليم المبرمج في تحصيل طلبة  تكمن مشكلة الدراسة في الكشف عن أثرِ ف، برمجالتعليم الم طريقةالعلوم استخداُم 

  .األردنفي  المرحلة األساسية العُليا في مادة العلوم

طلبة تحصيل في ) التعليم المبرمج، التقليدية(ما أثر طريقة التدريس ":اآلتيحاولت الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس 
ال توجد فروق ذات " :وتنبثق عن هذا السؤال فرضية الدراسة اآلتية . "؟األردنفي في مادة العلومليا ساسية العُ المرحلة األ

طلبة المجموعة الضابطة وطلبة المجموعة التجريبية  تحصيلبين متوسطات ) α=0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
تُعزى لطريقة التدريس ليا ساسية العُ المرحلة األمن مادة العلوم لدى طلبة ) الخلية(في اختبار التحصيل البعدي في وحدة 

  )".التعليم المبرمج، التقليدية(

  أهمية الدراسة

، للعملية التعليمية ُمتعلّم كمحورً بحيث يصبح التركيز على الالعلوم مادة تحسين طرق تدريس في تتمثل أهمية الدراسة 
من المتوقع ، حيث في التعليم )ICT( المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا  استخدامنحويملتتماشى هذه الدراسة مع التوجه العاو

م المبرمج في زيادة تحصيل التعليطريقة استخدام سيستفيدون من حيث العلوم مادة معلميتفيد نتائج هذه الدراسة كًال منأن 
الذين يقع على عاتقهم ري مناهج العلوم وّ ُمط، وتحصيلهم الدراسيدراسة من تحسين الطلبة بما تسهم فيه هذه ال، وطلبتهم

أن تؤدي نتائج هذه الدراسة إلى من المؤمل ، ووالتقدم العلمي والمعرفي والتكنولوجي الحاليمسؤولية تطويرمناهج تتماشى 
 .م المبرمج في تدريس مادة العلوملياستخدام طريقة التع

  التعريفات االصطالحية واإلجرائية

  :كاآلتيات تم تعريفها اصطالحيًا وإجرائيً ة مصطلحاعدَّ اشتملت الدراسة على

 صغيرةٍ  نوع من أنواع التعليم الفردي بحيث يتم تنظيم المادة التعليمية في مجموعِة خطواتٍ : التعليم المبرمج 
بشكٍل  آخرإلى  إطارُمرتبة ترتيبًا منطقيًا متسلسًال تهدف إلى تحقيق أهداف تعليمية محددة، وينتقل الطالب من أُُطر، تدعى 

 الباحثانعرفه يو).2010، الديب( ته وسرعته ويحصل على تغذية راجعة فورية وتعزيز مناسب إلجابتهامتدرجٍ حسب قدر
، إلى أجزاء صغيرة تُدعى أُطر) الخلية(التعلُّم الذاتي، يعتمد على تقسيم الوحدة الدراسية أسلوب من أساليب : إجرائيًا بأنه

وبرمجتها إلكترونيًا بحيث ينتقل الطالب من إطار إلى آخر حسب قدرته وسرعته مع إعطاء التعزيز المناسب والتغذية 
  .الراجعة الفورية

 ومعارٍف بعد دراسة مقررات دراسية معينة، ويقاس مقدار ما اكتسبه الطالب من خبراٍت : التحصيل
إجرائيًا  انعرفه الباحثيو.  )2015، رشيد( بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في االختبار التحصيلي الُمعدّ لذلك



 

بمقدار الدرجة التي  ُمقاًسا، )الخلية(مقدار ما اكتسبه الطالب من المفاهيم والمعارف العلمية المتعلقة بوحدة : بأنه
  .يحققها في اختبار التحصيل الذي تم إعداده لهذا الغرض

 للعام الدراسي  األردنالمادة التعليمية المتمثلة في كتاب العلوم المقرر تدريسه في : مادة العلوم
  ).الخلية(في هذه الدراسة بوحدة  اُر عنهلصف السابع األساسي، ويُعَبَّ ل 2016/2017

  ومحدداتهاحدود الدراسة 

  :تتحدد الدراسة بالحدود والمحددات اآلتية

 من مادة العلوم بواسطة التعليم ) الخلية(اقتصرت الدراسة على تدريس وحدة : الحدود الموضوعية
 .المبرمج وقياس أثر هذه الطريقة في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي

 من مدرسة عائشة القرطبية األساسية للبنات في  ُطبقت الدراسةُ على أفراد عينة الدراسة: الحدود المكانية
 .مدينة الزرقاء

 2016/2017يتحدد زمن الدراسة بالفصل األول من العام الدراسي : الحدود الزمانية. 

  الطريقة واإلجراءات

ومتغيراتها، وأدواتها  ،جية الدراسة، ومجتمعها، وعينتهالمنه عرًضايتضمن هذا الجزء من الدراسة 
  .المستخدمة،وإجراءات تنفيذها، وتصميمها، والمعالجة اإلحصائية المستخدمة في تحليل بياناتها

  الدراسة يةمنهج

بوصفه األسلوب األنسب لبحث مشكلة  التجريبي،شبه التجريبي والتصميم في هذه الدراسة المنهجالباحثان  استخدم
في مادة  المرحلة األساسية العُلياالكشف عن أثر استخدام التعليم المبرمج في تحصيل طلبة الدراسة الحالية المتمثلة في 

  .في األردن العلوم

  وعيّنتها مجتمع الدراسة

تكّوَن مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف السابع األساسي في المدارس الحكومية التابعة لمديريات التربية   
) 72(من فتكّونت عينة الدراسةأما . 2017/2016للعام الدراسي المملكة األردنية الهاشمية ء فيوالتعليم في محافظة الزرقا

 وتجريبية طالبة،)36(تكّونت من  ضابطة: على شعبتْين القصدية، ُوّزعنَ طالبةً من مجتمع الدراسة، تّم اختيارهن بالطريقة 
األساسية للبنات التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة وقد تّم اختيار مدرسة عائشة القرطبية ، طالبة)36(تكّونت من 

الدراسة، ووجود مختبر  إجراءات الزرقاء األولى بشكٍل قصدي؛ بسبب تعاون إدارة المدرسة وُمعلِّمة المادة في تنفيذ
واألخرى كمجموعة ضابطة بشكٍل ، ةريبيتجوقد تّم اختيار إحدى الشعبتْين كمجموعة .  ز في المدرسةجهَّ حاسوب مُ 

  .  عشوائي

  متغيرات الدراسة

  :اآلتيةاشتملت الدراسة على المتغيرات 

  ).التعليم المبرمج، الطريقة التقليدية(طريقة التدريس، ولها مستويان متغير مستقل واحد وهو :المتغيرات المستقلة

  .في مادة العلومالمرحلة األساسية العُليا طلبة تحصيل متغير تابع واحد وهو :المتغيرات التابعة

 الدراسة داتاأ

  :األداتين اآلتيتينقام الباحثان باستخدام لتحقيق أهداف الدراسة،

  االختبار التحصيلي: األداة األولى

للفصل األول من العام الدراسي ادة العلوم للصف السابع األساسيا تحصيليًا في وحدة الخلية من كتاب ماختبارً  تّم إعداد
باإلضافة إلى قياس الفرق في مقدار تحصيل ، تحصيل الطالبات في وحدة الخليةوهدف االختبار قياس ، 2016/2017

وحدةبهدف اشتقاق النتاجات التعليمية التحليل محتوى تمّ  ، حيثطالبات المجموعة الضابطةوطالبات المجموعة التجريبية 
نتاًجا تعليميًا وفقًا ) 17(تّم اشتقاق النتاجات التعليمية وعددها ، ووحدةلتحقيقها بعد دراستهن ل المتوقع من الطالبات

شكًال واحدًا من أشكال األسئلة في تمَّ اختيار ، و)التذكر، الفهم واالستيعاب، التحليل(ستويات المعرفية لهرم بلوم وهي للم
ذلك لما يتمتع به هذا النوع من االختبارات التحريرية من جوانب قّوة ، واالختبارات التحريرية، وهو االختيار من متعدد

  .ووضوح اإلجابة بالنسبة للطالبات ثبات العالمات، وتغطية المادة الدراسية، تقليل أثر التورية،: مثل



 

، مواصفاٍت يوضح كيفية توزيع فقرات االختبار بين الموضوعات الرئيسية لمحتوى وحدة الخلية جدولتّم إعداد
مستويات التنظيم في أجسام الكائنات الحية، والخلية ودراستها، : تقسيم الوحدة الدراسية إلى موضوعات رئيسية هيوذلكب

وتركيب الخلية، واالنقسام الخلوي، ونقل المواد عبر الغشاء البالزمي، والبناء الضوئي، والتنفس الخلوي، ثُّم تحديد 
تحديد نسبة كل واصة بكل موضوع رئيسي وفقًا للمستويات المعرفية لهرم بلوم، المستوى الذي تنتمي إليه النتاجات الخ

تحديد نسبة كل مستوى من النتاجات حسب هرم بلوم بالنسبة لعدد النتاجات الكلي، وموضوع بالنسبة للموضوعات األخرى، 
فقرات ) 6(هم واالستيعاب، وفقرة للف) 12(فقرة للتذكر، و) 12(وأخيًرا تحديد عدد فقرات االختبار في كل مستوى، 

لكل فقرة أربع بدائل، واحد منها فقط هو ، فقرة) 30(صياغة فقرات االختبار فقد تمَّ باالستناد إلى جدول المواصفات، وللتحليل
  ).30-  0(أعطت لكل فقرة من فقرات االختبار درجةً واحدةً فقْط، بالتالي تنحصر درجة الطالبة بين ، والصحيح

مين بهدف إبداء الرأي على مجموعة من  االختبار عرض تمَّ  من حيث صياغة الفقرات، ومدى مناسبتها لمستوى الُمحّكِ
تمَّ الحصول عليها على التغذية الراجعة التي وسالمة صياغتها اللغوية، وبناءً الطالبات، وشموليتها لنتاجات المادة التعليمية، 

 .من حيث الصياغة، وإجراء بعض التعديالت اللغوية من الُمحّكمين تم تعديل بعض فقرات االختبار

طالبة من طالبات الصف السابع األساسي في ) 30(االختبار بصورته األولية على عينة استطالعية تكّونت من  ُطبّقَ 
 بارتحديد الزمن الالزم لالختوذلك بهدفاختيارهن من خارج عينة الدراسة مدرسة عائشة القرطبية األساسية للبنات، وتمّ 

حيث تّم التأكد من صدق االختبار بعرضه على مجموعة من ، التأكد من صدق االختبار وثباته، ودقيقةً ) 40(يساوي وكان 
مين من معلمي م مين ي حصلت عليها الباحثة من الُمحكّ على التغذية الراجعة الت وبناءً ادة العلوم والمشرفين التربويين،الُمحّكِ

حساب معامل الثبات باستخدام معادلة كرونباخ  تمّ أما ثبات االختبار فقد .وإعادة صياغة فقرتْينتم تعديل ثالث فقراٍت، 
، وبلغ معامل كرونباخ ألفا )SPSS(من خالل برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  Cronbach-Alpha (α)ألفا

) 0.6(ن أقل قيمة مقبولة لمعامل كرونباخ ألفا هو ، وُعدّت هذه القيمة مقبولةً ألغراض الدراسة الحالية، حيث أ)0.87(
، )0.40(، بمتوسط حسابي مقداره )0.30-0.60(بين تراوحتو،لالختبار حساب معامالت الصعوبةتّم و، )2014, حوراني(

الحسابي من ويعتبر معامًال مقبوًال لغايات هذه الدراسة، حيث يعتبر معامل الصعوبة لالختبار مقبوًال كلما اقترب المتوسط 
على ذلك تّم ترتيب فقرات االختبار من ، وبناءً )2015عالم، ) (0.20-0.80(، ومعامل صعوبة الفقرة تراوح بين )0.50(

  .األسهل إلى األصعب

، ويعتبر معامًال مقبوًال )0.41(، بمتوسط حسابي مقداره )0.20-0.80(بين  تراوحت، وساب معامالت التمييزحتّم 
يتضح من النتائج ).  2015, عالم(فأكثر ) 0.20(الدراسة، حيث يعتبر معامل التمييز مقبوًال إذا كان يساوي لغايات هذه 

بخصائص سيكومترية مقبولةً ألغراض الدراسة الحالية، وعليه فقد تكّون االختبار بصورته  تمتّعالسابقة أن االختبار 
  .فقرة) 30(النهائية من 

  التعليميةالبرمجية : األداة الثانية

بحسب ) Adobe Captivate( أدوبي كابتفيت تّم تطوير البرمجية التعليمية باستخدام االصدار التاسع من برنامج
  :وفقًا للخطوات اآلتية)2011,عزمي(موذج تصميم البرمجية التعليمية الذي قدمه ن

 مرحلة التخطيط والتحليل - 1

، ثمَّ تم اشتقاقها من المحتوى التعليمي لوحدة الخليةو العامة التي تسعى البرمجية التعليمية إلى تحقيقها األهدافتحديد  تمَّ 
ً باألهداف السلوكيةاألهداف اإلجرائيةق اشتقا تّم االعتماد بشكٍل وقد.من األهداف العامة بحيث يمكن قياسهاوتدعى أيضا

الفصل األول من العام الدراسي  األساسي،رئيسي في تحديد محتوى البرمجية التعليمية على كتاب العلوم للصف السابع 
، رونية ذات الصلة بموضوع الوحدةوبعض المواقع اإللكت الُمعلّم،ودليل  والتعليم،الصادر عن وزارة التربية 2017/2016

إعطاء الفرصة للطالبة على األغلب بالتحكم في تنظيم البرنامج واالنتقال من إطار إلى آخر البرمجية بوتّم تنظيم محتوى 
الخطوات ت ضَ رِ عُ .نقطة انتهاء البرنامج بالوصول إلى التقويم النهائيتّم تحديد و سب رغبتها وقدراتها واحتياجاتها،بح

مين ُمتخِصصين في مجال تكنولوجيا ال وذلك للحكم على  ؛تعليم، وتدريس مادة العلوم، ومشرفيين تربويينالسابقة على ُمحّكِ
والحكم على مدى ارتباِط المحتوى باألهداف اإلجرائية، والحكم  العامة،مدى مناسبِة األهداف اإلجرائية لتحقيق األهداف 

مين تّم التعديل على خطوات مرحلة التخطيط  وبناءً .  المحتوى لغويًا وعلميًاعلى أسلوب صياغة األهداف و على رأي الُمحّكِ
 .والتحليل

 مرحلة التصميم - 2

، ت والفيديوهاتصوااألو, متحركةالثابتة والصور الوكالنصوص , لمحتويات شاشات البرنامجتمَّ تصميم سيناريو 
 وأساليب التحكم, لتغذية الراجعةا تقديم وكيفية, من خاللهااالستجابة التي تتفاعل الطالبة مع البرمجية طرقباإلضافة إلى 

وتّم وضع خريطة مفاهيمية لتوضيح كل المفاهيم والحقائق والمعارف التي تقدمها , ذلك على ورقكل و، بمحتويات الشاشات
ستمر التقويم البنائي ، واتعامل مع البرنامج بكفاءة وسهولةبشكٍل جيد يساعد الطالبة على التصميم الشاشات، وتمَّ البرمجية



 

مين الُمتخِصصين في مجال ريو بحسب آراء مجموعة من الُمحكّ م التعديل والتطوير في السيناتَّ تصميم السيناريو، و أثناء
 .حتى تّم وضع السيناريو بصورته النهائية, تكنولوجيا التعليم وتدريس العلوم

 مرحلة التنفيذ - 3

البرمجية مع بعضها البعض بشكٍل متكامٍل وفاعٍل، حيث تّم استخدام اإلصدار تّم استخدام نظام تأليف لتجميع أجزاء 
لتحقيق أهداف متالك البرنامج خصائص يمكن توظيفها ال ؛)Adobe Captivate( أدوبي كابتفيت التاسع من برنامج
تصميم الشاشات بحسب السيناريو الذي  ثمَّ عملية تجميع وإنتاج كل الوسائط المتعددة المطلوبة، وذلك بعد البرمجية التعليمية

 .بالتالي أصبح لدينا نسخة مبدئية أولية من البرمجية المراد تطويرها البعض،وربطها ببعضها  وضعه،تّم 

 مرحلة التحكيم - 4

مين )CDs(أقراص مدمجة على بعد نسخها  عرض الوحدة الدراسية اإللكترونية تمّ  لتحكيمها وتقييمها من قبل ُمحّكِ
الرأي في تصميم الوحدة  بداءِ ، إلفي مجال تكنولوجيا المعلومات، والمناهج والتدريس، ومعلمين في مادة العلوم ُمتخِصصين

الدراسية، ومدى مالئمتها للفئة  المستهدفة، وطريقة تسلسل عرض المعلومات، ومناسبة الصور واألصوات والنصوص 
مين الباحثان ة التي حصلعلى التغذية الراجع بناءً و، المستخدمةللمحتوى التعليمي تّم إجراء تعديالت على عليها من الُمحّكِ

بعض الصور واأللوان المستخدمة، وتعديالت لغوية، وإضافة بعض األزرار على الشاشات لتأدية وظائف محددة، وإضافة 
 .توجيهاٍت صوتيٍة تزيد من درجة اندماج واستمتاع الطالبة بعملية التعلُّم

 والتطويرمرحلة التجريب  - 5

طالبة من طالبات الصف السابع األساسي من مدرسة عائشة ) 20(مكونة منعلى عينة استطالعية تجريب البرمجيةتّم 
وقد   .تسجيل مالحظات الطالبات حول استخدام البرمجية ومحتوياتهاو، القرطبية األساسية للبنات من خارج عينة الدراسة

توضيح المطلوب من بعض األنشطة بشكٍل أفضل، كتّم األخذ ببعض المالحظات التي من شأنها تطوير البرمجية التعليمية، 
بعد إجراء التعديالت الالزمة أصبحت البرمجية جاهزةً للتطبيق ، وزيادة عدد التدريباتوإعادة صياغة بعض األسئلة، و

 .المجموعة التجريبية طالباتعلى 

 اإلنتاج النهائيمرحلة  - 6

بعد أن أصبحت البرمجية جاهزةً كان البد من تحديد حجم الملفات المكونة للبرمجية قبل تخزينها على أجهزة مختبر 
توزيع تعليمات مطبوعة و، المجموعة التجريبية طالباتوتوزيعها على ) CDs(وتخزينها على أقراص مدمجة  الحاسوب،

تّم إرفاق البرامج الالزمة لتشغيل البرمجية داخل القرص المدمج في و، )CDs( لتشغيل البرمجية مع األقراص المدمجة
 .حالة احتاجتها الطالبة ولم تكن موجودةً على جهاز الحاسوب الخاص بها

  إجراءات الدراسة

  :الدراسة الحالية في تطبيقاآلتية  اإلجراءاتتّماتباع   

 .الجهات المعنية بذلكالحصول على كتاب تسهيل مهمة تنفيذ الدراسة من  - 1

بتدريس  قامتالقرطبية األساسية للبنات ومعلمة مادة العلوم التي االجتماع بمديرة مدرسة عائشة  - 2
المجموعتْين التجريبية والضابطة، حيث تحمل معلمة العلوم درجة البكالوريوس في الفيزياء، بخبرة تدريسية ال 

وتّم شرح فكرة الدراسة وأهدافها وكيفية تطبيقها ومتطلبات .  سنواٍت في تدريس مادة العلوم) 10(تقل عن 
 .تطبيقها

على آراء  الالزمة بناءً تطبيق االختبار على عينة الدراسة بعد إجراء التعديالت  تمَّ : رتطبيق االختبا - 3
 .مين، والنتائج المتعلقة بصدق وثبات االختبارالُمحكّ 

  :حيث الدراسة منق من تكافؤ مجموعتْي التحقُّ تمَّ : الدراسةمجموعتْي تكافؤ  - 4

 تّم اختيار جميع أفراد مجموعتي الدراسة من االناث: الجنس. 

 13- 12(جميع أفراد الدراسة تتراوح أعمارهم بين : العمر( ً  .عاما

 حيث  القبلي،من خالل رصد الفروقات بين درجات مجموعتْي الدراسة في االختبار : التحصيل الدراسي
طة قبل البدء بتدريس وحدة تّم تطبيق االختبار بصورته النهائية على طالبات المجموعتْين التجريبية والضاب

بواقع  البرمجية،تدريب معلمة العلوم على استخدام البرمجية، ثُّم تّم ترتيب موعد لبدء التدريس باستخدام و، الخلية
  .سي المقرراردحصص في كل أسبوع حسب الجدول ال ، أربعدراسية حصةً ) 12(



 

وتنصيب البرمجية على  وفاعليتها،التأكد من جاهزية مختبر الحاسوب من حيث عدد أجهزة الحاسوب  - 5
 .وتنصيب البرامج الالزمة لتشغيل البرمجية الحاسوب،أجهزة 

 .تدريب أفراد المجموعة التجريبية على استخدام البرمجية بكل سهولة ويسر - 6

المجموعة التجريبية باستخدام طالبات حيث تّم تدريس  ،)17/10/2016(أ تطبيق الدراسة بتاريخ بد - 7
 .باستخدام الطريقة التقليدية نالمجموعة الضابطة فتم تدريسهطالبات  طريقة التعليم المبرمج، أما

الحصة السماح للطالبات باستخدام البرمجية بالتعاون مع مشرفة مختبر الحاسوب في خارج وقت  - 8
 .الدراسية

وتوزيعها على طالبات المجموعة التجريبية الستخدامها في  )CDs(نسخ البرمجية على أقراص مدمجة  - 9
 .البيت

وقت الحصة  خارجمختبر الحاسوب في تعزيز الطالبات اللواتي يستخدمن البرمجية في البيت أو في - 10
 .الدراسية أمام زميالتهن بالمدح والثناء

 .الدراسية ثالث أسابيع بواقع أربع حصص في األسبوعاستغرق تطبيق الوحدة  - 11

 :أثناء تدريس أفراد المجموعة التجريبية كاآلتي الباحثانتمثل دور  - 12

 متابعة أداء الطالبات أثناء استخدام البرمجية في مختبر الحاسوب. 

 إعطاء تلميحات وتوجيهات حول استخدام البرمجية. 

 اإلجابة عن أي استفسار لدى الطالبات. 

 أي مشكلة طارئة في عمل البرمجية أو األجهزة حل. 

 اندماج الطالبات واستمتاعهن بعملية التعلُّم من خالل استخدام البرمجية التعليمية الباحثانالحظ. 

وبنفس ، )التجريبية والضابطة( المجموعتْينأفراد تطبيق االختبار التحصيلي البعدي مباشرة على  - 13
 .تينالظروف للمجموع

  تصميم الدراسة

  :والذي يمكن التعبير عنه بالرموز اآلتية وبعدي،قبلي  باختبارْين،اتبعت الدراسة تصميم المجموعة الضابطة 

  O2 X  O1  المجموعة التجريبية

  O2 ~  O1  المجموعة الضابطة

      

  :حيث أنّ 

O1:االختبار القبلي.    X: التعليم المبرمج(المعالجة للمجموعة التجريبية.(  

O2:غياب المعالجة:~    .االختبار البعدي. 

  المعالجة اإلحصائية

 برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيةتّم استخدام  فرضياتها،والتحقق من  الحالية،لإلجابة عن أسئلة الدراسة   
)SPSS ( لحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد مجموعتْي الدراسة)في ) التجريبية والضابطة

درجات أفراد مجموعتْي  متوسطيْ داللة الفرق بين  اإلحصائيللكشف عن )ت(خدام اختبار وتّم است والبعدي،االختبار القبلي 
  .في االختبار القبلي والبعدي) التجريبية والضابطة(الدراسة 

  نتائج الدراسة ومناقشتها

القبل استعراض نتائج الدراسة البد من اإلشارة إلى أن الدراسة في االختبار  مجموعتيْ  من تكافؤ تحققه تمَّ
حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجات أفراد المجموعة التجريبية على اختبار التحصيل القبلي  التحصيلي القبلي،

، وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجات أفراد المجموعة الضابطة على )2.21(بانحراف معياري مقداره ) 9.50(
للتحقق اإلحصائي ) ت(بإجراء اختبار اموتمَّ القي، )2.01(بانحراف معياري مقداره ) 8.94( القبلياختبار التحصيل 



 

 اختبار التحصيلالضابطة في والمجموعة التجريبية أفراد تحصيلمتوسطيمن وجود فروق ذات داللٍة إحصائيٍة بين 
لمجموعة التجريبية والضابطة تحصيالمتوسطْي  للفرق بين) ت(يبين نتائج اختبار ) 1(والجدول .  ي لوحدة الخليةالقبل

 .القبلي لوحدة الخليةفي االختبار 

 في االختبار القبلي لمجموعة التجريبية والضابطةتحصيالللفرق بين متوسطيْ ) ت(نتائج اختبار . 1الجدول 

المتوسط   العدد  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجا
  ت الحرية

قيمة 
  )ت(

مستوى 
  الداللة

 0.27 1.12 70 2.01 8.94  36  الضابطة

  2.21  9.50 36  التجريبية

مما يؤكد ) 0.05(>)0.27(ويتضح أيضاً أن مستوى الداللة ، )1.12(تساوي ) ت(أّن قيمة )1(يتضح من الجدول 
فراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في تحصيألبين متوسطات على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

القبلي  التحصيلي التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبارهذا يدل على تكافؤ المجموعة و, القبلياختبار التحصيل 
  .في وحدة الخلية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند : "لإلجابة عن سؤال الدراسة واختبار الفرضية المرتبطة به والتي تنص على
ضابطة في اختبار طلبة المجموعة التجريبية وطلبة المجموعة التحصيلبين متوسطات ) α=0.05(مستوى الداللة 

التعليم (س تُعزى لطريقة التدري المرحلة األساسية العُلياطلبة من مادة العلوم لدى) الخلية(التحصيل البعدي في وحدة 
المجموعة  فرادتحصيألاإلحصائي للتحقق من وجود فرق بين متوسطيْ ) ت(إجراء اختبارتمَّ ؛ )"المبرمج، التقليدية

 :اآلتي)2(في االختبار التحصيلي البعدي في وحدة الخلية وكانت النتائج كما في الجدولالمجموعة الضابطة والتجريبية 

 الضابطة في االختبار البعدي والمجموعة التجريبية  تحصيلللفرق بين متوسطْي ) ت(نتائج اختبار .  2الجدول 

المتوسط   العدد  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجا
  ت الحرية

قيمة 
  )ت(

 مستوى
  الداللة

  0.01  2.55  70 7.47 17.28 36 الضابطة

  5.95 21.33 36  التجريبية

فراد المجموعة التجريبية والمجموعة تحصيألوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ) 2(يتضح من الجدول
الحسابي لدرجات أفراد حيث بلغت قيمة المتوسط , الضابطة في االختبار التحصيلي البعدي تُعزى إلى طريقة التدريس

، وبلغت قيمة المتوسط )5.95(بانحراف معياري مقداره ) 21.33(المجموعة التجريبية على اختبار التحصيل البعدي 
, )7.47(بانحراف معياري مقداره ) 17.28(الحسابي لدرجات أفراد المجموعة الضابطة على اختبار التحصيل البعدي 

ً أن مستوى الداللة ويتضح أ, )2.55(تساوي ) ت(وقيمة  مما يؤكد على وجود فروق ذات داللة ) 0.05(<)0.01(يضا
وبذلك تُرفض الفرضية , إحصائيةلصالح المجموعة التجريبية التي درست وحدة الخلية باستخدام طريقة التعليم المبرمج

بين متوسطات ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : "الصفرية والتي تنص على أنه
من مادة العلوم ) الخلية(طلبة المجموعة الضابطة وطلبة المجموعة التجريبية في اختبار التحصيل البعدي في وحدة تحصيل

نالحظ إذن .  وتُقبل الفرضية البديلة, )"التعليم المبرمج، التقليدية(تُعزى لطريقة التدريس  المرحلة األساسية العُليالدى طلبة 
حيث أظهرت  العلوم،إيجابي الستخدام طريقة التعليم المبرمج في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في مادة وجود أثر 

ما ُصّممت األنشطة  فيمكننا القول أنه إذا نتائج الدراسة تقدًما في تحصيل الطلبة في مادة العلوم والذين درسوا بهذه الطريقة،
 تعليمية،فإنَّالمتعلم سيكونال، وإعطائهم القدرة على التحكم باألنشطة همجذب انتباهتحفيز الطلبة و على التعليمية بشكٍل قادرٍ 

ا على التوصل إلى المعرفة بنفسه من خالل تفاعله مع هذه األنشطة التعليمية لتحقيق األهداف التعليمية بشكٍل أكثر رً قاد
اتفقت حيث  ).Wang, Ke, Wu & Hsu, 2012( تحصيلهجابًا على مما ينعكس إي فاعليةً من التدريس بالطريقة التقليدية

دراسة كوربانوجلو وآخرون ، و)Chang, 2002(دراسة شانغ  سة مع ما توصلت إليه نتائجاه الدرنتائج هذ
)Kurbanoglu, et al., 2006( ، ودراسة الغامدي)ودراسة يوهوموفبيومامودو  ،)2009
)Uhumuavbi&Mamudu, 2009( ، األبرط ودراسة)(ودراسة السلوم وآخرون ، )2011Alsalloum, et al., 

هذه أظهرت نتائج والتي ، )2016(ودراسة دمحم , )Yilmazla, et al., 2014(ن وودراسة يلمزالر وآخر، )2012
في  المبرمجطريقة التعليم الحاسوبأو  إلى وجود فرق دال إحصائيًا لصالح المجموعة التجريبية ُيعزى إلى استخدام الدراسات



 

, المنزالوي( كل من إليه نتائج دراسة تما توصلاختلفت نتائج هذه الدراسة مع و  .التدريس بدًال من الطريقة التقليدية
في تحصيل الطلبة وجود فرق دال إحصائيًا لتي أظهرت عدم وا،)Owusu, et al., 2010(أوسو وآخرون ، و)2005

  .طريقة التدريسإلى عزى يُ 

النتائج إلى طريقة التدريس الجديدة التي تّم استخدامها في تدريس مادة العلوم بدًال من الطريقة التقليدية هذه عزو  يمكنو
ونصوص تحّول , ومتحركةٍ  ثابتةٍ  وصورٍ , ة بالوسائط المتعددة من أصواتٍ بعة، حيث تّم استخدام برمجية تعليمية غنيَّ تَّ المُ 

الطالبات في هذه المرحلة العمرية فهمها واستيعابها إلى مفاهيم محسوسٍةوخبراٍت المفاهيم العلمية المجردة التي يصعب على 
حيٍة يتفاعلن معها في جو مليء بالتشويق واإلثارة، حيث تتحكم الطالبات في سير عملية تعلُّمهمن بحسب سرعتِهن وقدرتهن 

في أوقات خارج وقت الحصة الدراسية، وهذا تفعيٌل بغياب الُمعلّمةفي البيت أو التعلُّم وإمكانية حدوث عملية  ،على التعلُّم
, قدرة الطالبات على تقويم أنفسهنَّ ولمفهوم التعلُّم الذاتي وتفريد التعليم الذي تنادي به النظريات التربوية الحديثة، 

.  ابي في تحصيلهنَّ مما كان له األثُر اإليج الفوري لالستجابة الصحيحة،على التغذية الراجعة الفورية والتعزيز  وحصولهنَّ 
باإلضافة إلى مالحظة الباحثان أن طالبات المجموعة التجريبية ُكّن يشعرن باالطمئنان والمتعة أثناء عملية التعلُّم، وإمكانية 
تصحيح أخطائهنَّ من غير الشعور بالخجل أو الخوف وذلك بإعادة استخدام البرمجية مرة أخرى على عكس طالبات 

أّن مجرد استخدام األسلوب الجديد في التعلُّم كان بمثابة السبب وراء إثارة دافعيتهنَّ نحو التعلُّم في جو و. المجموعة الضابطة
 .مليء بالتحدّي والمنافسة لتحقيق األداء األفضل

  :التوصيات والمقترحات

  :بناًء على نتائج الدراسة يمكن تقديم التوصيات والمقترحات اآلتية

تدريب معلمي مادة ، وعلى استخدام طريقة التعليم المبرمج في تدريس مادة العلومتشجيع معلمي مادة العلوم 
استخدام التعليم  أثر إجراء دراسات مماثلة حول، باإلضافة إلى مجال إعداد البرمجيات التعليمية ورفع كفاءاتهم فيالعلوم

  .وحدات دراسية أخرى من مادة العلوم تدريس المبرمج في
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