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الملخﺺ
هدفت الدراسة الكشف عن أثر استخدام التعليم المبرمج في تحصيل طلبةالمرحلة اﻷساسية العُليا في مادة العلوم في
اختبارا تحصيليًا
اﻷردن ،ولتحقيق هدف الدراسة ت ﱠم إعداد برمجية تعليمية لوحدة الخلية للصف السابع اﻷساسي،وإعداد
ً
وتكونت عينة الدراسة من ) (72طالبةً ،ت ّم اختيارهن بالطريقة القصدية خﻼل الفصل اﻷول للعام
مكونًا من ) (30فقرة،
ّ
الدراسي ,2017/2016ت ّم توزيع أفراد العينة إلى مجموعتيْن :ﺿابطة تﻀم ) (36طالبةً درست باستخدام الطريقة التقليدية،
وتجريبية تﻀم ) (36طالبةً درست باستخدام طريقة التعليم المبرمج .أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دﻻلة
إحصائية بين متوسطات درجات الطالبات في اﻻختبار التحصيلي البعدي تُعزى إلى طريقة التدريس ولصالح المجموعة
التجريبية .وقد أوصت الدراسة بتشجيع معلمي العلوم على استخدام طريقة التعليم المبرمج في تدريس مادة العلوم ،وتدريب
معلمي العلومورفع كفاياتهم في مجال إعداد البرمجيات التعليمية ،وإجراء دراسات مماثلة حول أثر استخدام التعليم المبرمج
في تدريس وحدات دراسية أخرى من مادة العلوم.
الكلمات المفتاحية :التعليم المبرمج ،التحصيل ،العلوم.
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.
Keywords: programmed instruction, Achievement, Science.
المﻘدمة
ﺷهدَ العالم تطورات علميﱠة و َمعرفيﱠة وتكنولوجيﱠة ،وكان من أبرزها التطور الهائل والسريع في مجال تكنولوجيا
المعلومات واﻻتصاﻻت) ،Information Communication Technology (ICTوقد وصلَ أثر هذه التطورات
تأثرا المؤسسات التربوية كالجامعات والمدارس)السعدي
مختلف المجاﻻت والميادين ،وكان من أبرزها وأكثرها
ً
والش ّمري2012،؛ العنزي.(2013 ،
دخَل الحاسوب واﻹنترنت في التعليم كوسيلة تعليمية حديثة مما دعا التربويين إلى تعديل الخطط التربوية والمناهج
الدراسيةواستحداث طرائق وأساليب تدريساعتمادًا على الحاسوب،ومن أهمها التعلﱡم باستخدام الحاسوب ،والتعلﱡم
اﻹلكتروني ،والتعلﱡم ال ُمصغّ ُر ،والتعلﱡم المبرم ُج )الشرهان2000 ،؛ بني دومي والطراونة(2009 ،؛ فبدأ التحول تدريجيًا من

التعليم التقليدي إلى التعليم القائم على تكنولوجيا المعلومات واﻻتصاﻻت) (ICTوذلك لتحقيق التعليم الفعّال وهو الهدف الذي
تسعى إليهجميع النظم التربوية الحديثة ) ،(Shah & Khan, 2015فأدى هذا التحول الى تغيير دور كل من ال ُمعلّم
بدﻻ من كلمة ) ُمعلّم( ً
سر)ً (Facilitator
تيسير عمليةَ الحصو ِل على
أصبح
دليﻼ على أن دور ال ُمعلّم
وال ُمتعلّم ،إذحلّتكلمة ُمي ِ ّ
َ
َ
المعرفة وذلك باستخدام ﺷبكات اﻹنترنت وقواعد البيانات العالمية ومصادر المعلوماتالمختلفة ) Yacapsin& Stick ,
محورا للعملية التعليمية في بيئ ٍة تعليمي ٍة غني ٍة بمصادر التعلﱡم المتنوعة
2007؛ الحمروني ،(2011 ،أما ال ُمتعلّم فأصبح
ً
).(Arman, El-Arif&Elgazzar, 2009
يُعد التعليم المبرمج والذي أرسى مبادئَه العال ُم سكنر ) (Skinnerأحد طرق التعلﱡم الفاعلةوالتي جعلت من ال ُمتعلّم
محورا للعملية التعليمية ،ومن هنا ظهر مفهوم التعلﱡم الذاتي وس ْيّر ال ُمتعلّم في عملية تعلﱡمه بحسب قدراته الخاصة
ً
عام ،وفي مادة
) ،(Yilmazlar, Corapcigil&Toplu, 2014ويؤكد التربويين على أهمية تنويع طرق التعليم
بشكل ٍ
ٍ
خاص ،لما يترتب على تعلﱡم العلوم من تنمية مهارات التفكير العليا لدى الطلبة ،وتحفيزهم على اﻹبداع
العلوم بشك ٍل
ٍ
ُ
واﻻبتكار ،حيث تعد مادة العلوم من المواد الغنية بالتجارب والتطبيقات العملية التي يمكن تنفيذها باستخدام أساليب التعليم
ال ُمبرمج)صوافطةوالفشتكي،(2012،وتوجّه الباحثان ﻹجراء هذه الدراسة لمﻼحظتهما قلة عدد الدراسات التي تبحث تحديدًا
أثر استخدام التعليم المبرمج في تحصيل الطلبةفي مادة العلوم في اﻷردن ،بحيث يسير ال ُمتعلّم في عملية تعلﱡمه بنفسه
وبحسب قدراته بوجود أو غياب ال ُمعلّم،وبمقابلة عدَدًا من معلمي ومعلمات مادة العلوم في بعض المدارس الحكومية بشك ٍل
عشوائي ،والذين اﺷتكوا من عدم توافر برمجيات تعليمية متخصصة في مادة العلوم أو سائل تعليمية ُمشوقة تعينهم في
أثر
عملية التدريس مما ينعكس سلبًا على تحصيل طلبتهم ،اﻷمر الذي دفع الباحثان إلى إجراء الدراسة الحالية للكشف عن ِ
استخدام التعليم المبرمج في تحصيل طلبة المرحلة اﻷساسية العُليا في مادة العلومفي اﻷردن.
التعليم المبرمج
يُعد التعليم المبرمج نِتاج لجهود علماء النفس والتربويين في دراساتهم حول العوامل التي تتحكم في عملية التعلﱡم،
وبدأت الفكرة اﻷولى للتعليم المبرمج على يد عالم النفس اﻷمريكي سيدني بريسي ) ،(SidneyPressey, 1927حيث قام
بشكل آلي،لكن لم يقصد وقتها بريسي التعليم المبرمج بمفهومه الحالي
باختراع آلة بسيطة لتصحيح اﻻختبارات الموﺿوعية
ٍ
)جديدي ,(2006 ,ث ُ ّم جاء عال ُم النفس سكنر )(Skinnerواستفاد مما قام به بريسي,وأوصىبإدخال التعليم المبرمج ﺿمن
برنامج تعليمي إلى جهاز أو آلة ،حيث قام بتقسيم المحتوى التعليمي إلى أجزاء أو أ ُ ُ
ط ْر صغيرة مترابطة تُقدﱠم للمتعلم بشكل
تتابعي ،بحيث يتفاعل معها وينتقل من إطار إلى آخر بحسب سرعته وقدراته)،(Mukadam, Vys&Nayak, 2014
فيستجيب ال ُمتعلّم للمثيرات)اﻷسئلة( ويتم إعطاءه تغذية راجعة مع كل استجابة ،واﻻستجابة الصحيحة تنقل ال ُمتعلّمإلىإطار
جديد ،واﻻستجابة الخاطئة تحتاج تصحيح ,وغالبًا يُقدم البرنامج اﻹجابة الصحيحة قبل اﻻنتقال لﻺطار التالي)العلوان والتل،
 ،(2013فأصبحت عملية التعلﱡم تراعي الفروق الفردية بين ال ُمتعلّمين لتحولها من فروق في القدرات إلى فروق في الزمن
ستغرق ﻹتمام عملية التعلﱡم )جديدي.(2006 ,
ال ُم
َ
محورا لها ،وزيادة فاعلية عملية التعليم
يهدف التعليم المبرمج إلى تفعيل دور ال ُمتعلّم في العمليﱠة التعليمية بحيث يصبح
ً
بعيدًا عن الطريقة التقليدي ،ووصول ال ُمتعلّم حد اﻹتقان في عمليﱠة تعلﱡمه ،وتحقيق نتاجات التعلﱡم بوقت أقصر وأكثر فاعليةً
ومتعة من خﻼل تقديم التغذية الراجعة الفورية والتعزيز المناسب )محاسنة .(2015 ،ويمكن إجمال اﻷسس التي يقوم عليها
أطر صغيرة وتنظيمها
التعليم المبرمج في ما يأتي )القواقنة2008 ،؛ الحمروني :(2011 ،تقسيم المحتوى التعليمي إلى ٍ
بشك ٍل منطقي متسلسل ،وفي كل إطار يتعرض ال ُمتعلّم إلى مثير)سؤال(ويحتاج إلى استجابة ،ويجب أن تكونَ اﻻستجابةُ
إيجابيةً لينتقلَ إلى اﻹطار التالي ،وحصول ال ُمتعلّم على تعزيز ﻻستجابته الصحيحة سيشكل لديه اتجاهًا إيجابيًا نحو عملية
التعلّم ممايدفعه إلىاﻻنتقال إلى اﻹطار التالي بحماس ،ويسير ال ُمتعلّم في عملية تعلمهبحسب قدراته الخاصة وسرعته ،حيث
ت جديدة ،بالتالي تتحقق نتاجات التعلم
يقوم ال ُمتعلّم بتقويم تعلﱡمه ذاتيًا على أساس الخبرات السابقة لينتقل منها إلى خبرا ٍ
بصورة أكثر فاعلية.
ﻻستخدام التعليم المبرمج عدة مزايا منها :مساعدة الطالب الوصول إلى حد اﻹتقان في التعلﱡم ،وزيادة فاعلية الطالب
ومشاركته في عملية التعلﱡم ،ومراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين ،ومساعدة ال ُمتعلّم على التفكير المنطقي بسبب التدرج
في خطوات التعلﱡم ،وتعزيز مبدأ التعلﱡم الذاتي،وحصول جميع المتعلمين على نفس الفرصة في التعلﱡموذلك بمرورهم جميعًا
بنفس اﻷنشطة التعليمية ،ودعم التعلﱡم خارج حدود المدرسة)عثُ ّمان2015 ،؛ حميدﺷة.(2016 ،
أنواع التعليم المبرمج:
هناك ثﻼثة أنواع من التعليم المبرمج ،نذكرها كاﻵتي:
ً
أوﻻ :البرمجة الخطية :Linear Programmingيسير المتعلم وفقًا لهذا النمط من التع ﱡلم بخط مستقيم ،حيث
تُقسﱠمالمادة التعليمية على ﺷكل أطر صغيرة مرتبة ترتيبًا منطقيًا،وفي كل إطار يحتاج المتعلم أن يقدم استجابة من نوع معين
ويحصل على تغذية راجعة فورية وتعزيز مناسب ،وﻻ يمكن أن ينتق َل ال ُمتعلّم إلى اﻹطارالتالي قبل أن يقدم استجابة
صحيحةلمحتوى اﻹطار الحالي)Oginni&Owolabi, 2012؛ علي.(2013 ,

ثانيًا :البرمجة المتشعبة :Branching Programmingيتمتقسيم المادة التعليمية ﻷجزاء صغيرة ،وإعدادها بأكثر
من مستوى فإذا لم يتمكنال ُمتعلّم من اجتياز مستوى من مستويات البرمجيةفإنه ينتقلَ إلى مستوى آخر ت ّم إعداده بطريقة
مختلفة عن المستوى السابق)الترك2000 ،؛ محاسنه.(2015 ،
ثالﺜًا :البرمجة الﻘافزة :Skip/Branching Programmingتعتمد هذه البرمجة على الطريقة الخطية مع إﺿافة
خيارات لزيادة سرعة التقدم في البرمجية أو إبطائها بما يتناسب وسرعة ال ُمتعلّم ،فيمكن لل ُمتعلّم تجاوز بعض اﻷ ُ ُ
طر ،أو
الرجوع إلى أُ ُ
طر سابقة،دون اﻻهتمام بأخطائه ،أوعرض المحتوى التعليمي الذي يخفق به بأكثر من مستوى كما في
البرمجة المتشعبة)ﷴ.(1999،
تُعد مادة ُ العلوم من المواد التي تنوعت أساليب تدريسها ،ابتدا ًءمن الطريقة التقليدية كالمحاﺿرة والمناقشة وبعض
ً
انتقاﻻ إلى التوجّهات الحديثة في تدريس العلوم مثل التعليم المبرمج الذي يعتمد على فكرة التعلﱡم الذاتي،
الطرق العملية،
ﱡ
ّ
بحيث يقوم ال ُمتعلم بأنشطة تعليمية متنوعة بحسب قدراته وسرعته ومستواه لتحقيق نتاجات التعلم المطلوب تحقيقها,
سر وال ُمشجّع لعملية التعلﱡم )حوراني ،(2014،وبات استخدام عناصر الوسائط
وجّه وال ُمي ِ ّ
وينحصر دور ال ُمعلّم بدور ال ُم ِ
بشكل أفﻀل ،ومحاكاة
أمرا مه ًما وأساسيًا ،حيث تساعد وتُيسّر تفسير الظواهر والعمليات
المتعددة في تدريس العلوم ً
ٍ
الظواهرالخطرة ،وربط المفاهيم المجردة بالمفاهيم المحسوسة ،مما يُحفز المتعلمين ويزيد من دافعيتهم نحو عملية
أن الدراسات بينت ﱠ
التعلﱡم)اليتيموحبوش2014،؛ ،(Shah & Khan, 2015إﻻ ﱠ
أن هنالك نسبة كبيرة من معلمي مادة العلوم
صﺺ لحصة العلوم ،مما
يتﱠبعون طريقة التلقين واﻹلقاء وحشو أذهان الطلبة بالمعلومات ﻷكثر من ) (%75من الزمن ال ُمخ ﱠ
ق سلبي )الفشتكي ،(2012 ،حيث يشير اﻷدب التربوي الحديث في تدريس مادة العلوم إلى
يخلق من الطالب متل ٍ
أهميةاستخدام ال ُمعلّم ﻷكثر من طريقة لتدريس مادة العلوم بما يتناسب مع خصائﺺ المتعلمين المختلفة وطبيعة المادة
التعليمية ،فﻼ يوجد طريقة تدريس واحدة فاعلة تناسب جميع المواقف التعليمية )صوافطةوالفشتكي .(2010 ،وهنالك مزايا
محورا للعملية التعليمية ً
بدﻻ من ال ُمعلّمَ ،سير
عديدة ﻻستخدام التعليم المبرمج في تدريس مادة العلوممنها أن يصبح ال ُمتعلّم
ً
سه ذاتيًا
ال ُمتعلّم في عملية التعلﱡم بحسب سرعتهوقدراته ،التفاعل اﻹيجابي بين ال ُمتعلّم والموقف التعليمي ،تقويم ال ُمتعلّم نف َ
دون الخجل من أنيخطئ أمام زمﻼءه )الزعانين.(2007 ,
تناول العديد من الباحثين عربيًا وعالميًا دراسة أثر استخدام الحاسوب والتعليم المبرمج في تحصيل الطلبة فيمادةالعلوم
إدرا ًكا منهم ﻷهميته،فقد أجرى ﺷانغ ) (Chang, 2002دراسة بهدف الكشف عن أثر استخدام الحاسوب في تحسين نتاجات
وتكونت عينة الدراسة من ) (294طالبًا وطالبةً في تايوان ،وت ّم توزيع أفراد العينة إلى مجموعتيْن :تجريبية
تدريس العلوم،
ّ
وﺿابطة ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دﻻلة إحصائية في تحصيل الطلبة لصالح المجموعة التجريبية
التي درست باستخدام الحاسوب .كما سعت دراسة المنزﻻوي ) (2005إلى تحري أثر كل من التعلﱡم التعاوني وبرنامج
تكونت عينة الدراسة من )(115
تعليمي محوسب في تحصيل طلبة الصف السابع اﻷساسي في مادة العلوم بمحافظة العقبةّ .
سطي تحصيل طلبة المجموعة
طالبًا وطالبةً ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دﻻلة إحصائية بين متو
ْ
التجريبية وطلبة المجموعة الﻀابطة في اﻻختبار التحصيلي البعدي تعود لطريقة التدريس .وقام كل من
كوربانوجلووتاسكيسينليجل و سوزبلير) (Kurbanoglu, Taskesenligil&Sozbilir, 2006بدراسة هدفت إلى تحري
تكونت عينة الدراسة من ) (40طالبا في ﺷرق
أثر التدريس المبرمج في تحصيل الطلبة في مادة الكيمياء المجسمة ،وقد ّ
تركيا .وأظهرت نتائج الدراسة تفوق المجموعة التجريبية التي تعلﱡمت باستخدام التعليم المبرمج على المجموعة الﻀابطة
التي تعلﱡمت باستخدام الطريقة اﻻعتيادية.
في سبيل الكشفعن أثر استخدام التعليم المبرمج بمساعدة الحاسوب في تدريس وحدة دراسية من مادة العلوم في تنمية
التحصيل الدراسي في مادة العلوم لطلبة الصف اﻷول المتوسط في منطقة الباحة في المملكة العربية السعودية ،قام الغامدي
تكونت عينتها من ) (50طالبًا ،وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي للتعليم المبرمج في تحصيل
) (2009بدراسة ّ
الطلبة لصالح طلبة المجموعة التجريبية.كما قام يوهوموفبيومامودو ) (Uhumuavbi&Mamudu, 2009بدراسة هدفت
وتكونت عينة
إلى الكشف عن فاعلية التعليم المبرمج في تحصيل الطلبة في مادة العلوم في وﻻية إيدو Edoفي نيجيريا.
ّ
الدراسة من ) (100طالباً ،وتم توزيعهم إلى مجموعتيْن تجريبية وﺿابطة .وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دﻻلة
ي درجات طﻼب المجموعتيْن التجريبية والﻀابطة لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام
إحصائية بين متوسط ْ
طريقة التعليم المبرمج.
هدفت دراسة أوسو وموني وأبياه وتوبلو) (Owusu,Monney, Appiah&Toplu, 2010إلى تقصي فاعلية
التدريس بمساعدة الحاسوب مقارنة بالطريقة التقليدية في مادة اﻷحياء لطلبة المرحلة الثانوية في غانا .تكونت عينة الدراسة
من صف العلوم من مدرستيْن تم اختيارهما عشوائيًا ،وتوزيعهم إلى مجموعتيْن ﺿابطة وتجريبية .واتﻀح من نتائج
الدراسة أن الطلبة الذين درسوا بالطريقة التقليدية كانت نتائجهم أفﻀل من الطلبة الذين درسوا بمساعدة الحاسوب.هدفت
تكونت عينة
دراسة اﻷبرط ) (2011إلى اختبار أثر برمجية تعليمية لمادة العلوم في تحصيل طلبة الصف السابع اﻷساسيّ .
الدراسة من ) (43طالبًا وطالبةً من طلبة الصف السابع اﻷساسي بمحافظة ذمار بالجمهورية اليمنية .وأظهرت نتائج

الدراسة وجود فرق ذي دﻻلة إحصائية في تحصيل الطلبة يُعزى إلى طريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبية التي
درست باستخدام البرمجية التعليمية.
أما دراسة السلوم والزهراني والقريديس) (Alsalloum, Al-Zahrani& Al-Kureadees, 2012فهدفت إلى
تكونت عينة الدراسة من
تحري أثر استخدام التعليم اﻹلكتروني في تدريس مادة العلوم في تحصيل طلبة الصف الثامن.
ّ
) (60طالبًا من طلبة الصف الثامن في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق
متوسطي تحصيل المجموعة التجريبية والمجموعة الﻀابطة في اﻻختبار التحصيلي البعدي لصالح
ذات دﻻلة إحصائية بين
ْ
المجموعة التجريبية .في سبيل الكشف عن أثر استخدام التعليم المبرمج في تحصيل الطلبة في مادة العلوم واتجاهاتهم
تكونت عينتها من ) (58طالبًا من الصف السادس في
نحوهاقام يلمزﻻروآخرون ) (Yilmazlar,et al., 2014بدراسة ّ
مدرسة أساسية في تركيا ،وأظهرت نتائج الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائيًا لصالح المجموعة التجريبية يُعزى إلى
استخدام طريقة التعليم المبرمج .كما قام ﷴ ) (2016بدراسة هدفت إلى التعرف على مدى فاعلية طريقة التعليم المبرمج
تكونت عينة
في تدريس مقرر اﻷحياء لطﻼب الصف الثاني ثانوي في وحدة التنفس مقارنة بالطريقة التقليدية في السودانّ .
الدراسة من ) (72طالبًا ،وأظهرت نتائج الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائيًا لصالح المجموعة التجريبية يُعزى إلى
استخدام طريقة التعليم المبرمج.
مشكلة الدراسة
ﱠ
ق سلبي
إن نسبة كبيرة من معلمي مادة العلوم يستخدمون طريقة المحاﺿرة في تدريس المادة ،مما يجعل من المتعلم متل ٍ
ً
محورا للعملية التعليمية بدﻻ من
للمعلومة فقط ،وهذا ﻻ يتوافق مع الفلسفة التربوية الحديثة التي تركز على جعل الطالب
ً
نظرا للتطورات الكبيرة والمتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات واﻻتصاﻻت )(ICT
المعلم )الحمروني ،(2011 ،و ً
التحول من التعليم إلى التعلﱡم ،ومن التركيز
كان ﻻبدمن القيامبالعديد من التغييرات في الميدان التربويوالتي كان من أهمها
ﱡ
المنظم إلى التخطيطِ بأسلوب النظم ،ومن الكتاب المدرسي إلى
على ال ُمعلّم إلى التركيز على ال ُمتعلّم،ومن التخطيطِ غير
ِ
ُ
مصادر التعلﱡم المتعددة ،ومن التعليم الجمعي إلى التعليم المفرد)أحمد ،(2016,واستخ ِد َم الحاسوب في تدريس وحدات من
مادة العلوم وأثبت فعاليتَه في تعليم الطلبةوزيادة تحصيلهم)الزعانين ،(2007 ،ومن طرق استخدام الحاسوب في تدريس
أثر استخدام التعليم المبرمج في تحصيل طلبة
العلوم استخدا ُم طريقة التعليم المبرمج ،فتكمن مشكلة الدراسة في الكشف عن ِ
المرحلة اﻷساسية ال ُعليا في مادة العلوم في اﻷردن.
حاولت الدراسة اﻹجابة عن السؤال الرئيس اﻵتي":ما أثر طريقة التدريس )التعليم المبرمج ،التقليدية( في تحصيل طلبة
المرحلة اﻷساسية العُليا في مادة العلومفي اﻷردن؟" .وتنبثق عن هذا السؤال فرﺿية الدراسة اﻵتية" :ﻻ توجد فروق ذات
دﻻلة إحصائية عند مستوى الدﻻلة ) (α=0.05بين متوسطات تحصيل طلبة المجموعة الﻀابطة وطلبة المجموعة التجريبية
في اختبار التحصيل البعدي في وحدة )الخلية( من مادة العلوم لدى طلبة المرحلة اﻷساسية العُليا تُعزى لطريقة التدريس
)التعليم المبرمج ،التقليدية(".
أهمية الدراسة
كمحور للعملية التعليمية،
تتمثل أهمية الدراسة في تحسين طرق تدريس مادة العلوم بحيث يصبح التركيز على ال ُمتعلّم
ً
وتتماﺷى هذه الدراسة مع التوجه العالمينحواستخدام تكنولوجيا المعلومات واﻻتصاﻻت ) (ICTفي التعليم ،حيث من المتوقع
أن تفيد نتائج هذه الدراسة ً
كﻼ منمعلمي مادة العلومحيث سيستفيدون من استخدام طريقة التعليم المبرمج في زيادة تحصيل
طلبتهم ،والطلبة بما تسهم فيه هذه الدراسة من تحسين تحصيلهم الدراسي ،و ُمط ّوري مناهج العلوم الذين يقع على عاتقهم
مسؤولية تطويرمناهج تتماﺷى والتقدم العلمي والمعرفي والتكنولوجي الحالي ،ومن المؤمل أن تؤدي نتائج هذه الدراسة إلى
استخدام طريقة التعليم المبرمج في تدريس مادة العلوم.
التعريفات اﻻصطﻼحية واﻹجرائية
اﺷتملت الدراسة علىعدﱠة مصطلحات تم تعريفها اصطﻼحيًا وإجرائيًاكاﻵتي:
 التعليم المبرمج :نوع من أنواع التعليم الفردي بحيث يتم تنظيم المادة التعليمية في مجموع ِة خطوا ٍ
ت صغيرةٍ
تدعى أ ُ ُ
ً
متسلسﻼ تهدف إلى تحقيق أهداف تعليمية محددة ،وينتقل الطالب من إطار إلى آخر بشك ٍل
طرُ ،مرتبة ترتيبًا منطقيًا
متدرج حسب قدراته وسرعته ويحصل على تغذية راجعة فورية وتعزيز مناسب ﻹجابته )الديب.(2010 ،ويعرفه الباحثان
ٍ
إجرائيًا بأنه :أسلوب من أساليب التعلﱡم الذاتي ،يعتمد على تقسيم الوحدة الدراسية )الخلية( إلى أجزاء صغيرة تُدعى أ ُ
طر،
وبرمجتها إلكترونيًا بحيث ينتقل الطالب من إطار إلى آخر حسب قدرته وسرعته مع إعطاء التعزيز المناسب والتغذية
الراجعة الفورية.
ت ومعارفٍ بعد دراسة مقررات دراسية معينة ،ويقاس
 التحصيل :مقدار ما اكتسبه الطالب من خبرا ٍ
بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في اﻻختبار التحصيلي ال ُمعدّ لذلك )رﺷيد .(2015 ،ويعرفه الباحثان إجرائيًا

بأنه :مقدار ما اكتسبه الطالب من المفاهيم والمعارف العلمية المتعلقة بوحدة )الخلية(ُ ،مقا ًسا بمقدار الدرجة التي
يحققها في اختبار التحصيل الذي تم إعداده لهذا الغرض.
 مادة العلوم :المادة التعليمية المتمثلة في كتاب العلوم المقرر تدريسه في اﻷردن للعام الدراسي
 2017/2016للصف السابع اﻷساسي ،ويُعَبﱠ ُر عنها في هذه الدراسة بوحدة )الخلية(.
حدود الدراسة ومحدداتها
تتحدد الدراسة بالحدود والمحددات اﻵتية:
 الحدود الموﺿوعية :اقتصرت الدراسة على تدريس وحدة )الخلية( من مادة العلوم بواسطة التعليم
المبرمج وقياس أثر هذه الطريقة في تحصيل طلبة الصف السابع اﻷساسي.
 الحدود المكانيةُ :
طبقت الدراسةُ على أفراد عينة الدراسة من مدرسة عائشة القرطبية اﻷساسية للبنات في
مدينة الزرقاء.


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

الطريﻘة واﻹجراءات
يتﻀمن هذا الجزء من الدراسة عرﺿًا لمنهجية الدراسة ،ومجتمعها ،وعينتها ،ومتغيراتها ،وأدواتها
المستخدمة،وإجراءات تنفيذها ،وتصميمها ،والمعالجة اﻹحصائية المستخدمة في تحليل بياناتها.
منهجية الدراسة
استخدم الباحثان في هذه الدراسة المنهج التجريبي والتصميمشبه التجريبي ،بوصفه اﻷسلوب اﻷنسب لبحث مشكلة
الدراسة الحالية المتمثلة في الكشف عن أثر استخدام التعليم المبرمج في تحصيل طلبة المرحلة اﻷساسية ال ُعليا في مادة
العلوم في اﻷردن.
مجتمع الدراسة وعيّنتها
تكونَ مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف السابع اﻷساسي في المدارس الحكومية التابعة لمديريات التربية
ّ
فتكونت من)(72
الدراسة
عينة
أما
.
2017/2016
الدراسي
للعام
الهاﺷمية
اﻷردنية
المملكة
في
ء
الزرقا
محافظة
والتعليم في
ّ
ّ
تكونت من )(36طالبة ،وتجريبية
طالبةً من مجتمع الدراسة ،ت ّم اختيارهن بالطريقة القصديةُ ،وزعنَ على ﺷعبتيْن :ﺿابطة ّ
تكونت من )(36طالبة ،وقد ت ّم اختيار مدرسة عائشة القرطبية اﻷساسية للبنات التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة
ّ
بشكل قصدي؛ بسبب تعاون إدارة المدرسة و ُمعلِّمة المادة في تنفيذ إجراءات الدراسة ،ووجود مختبر
الزرقاء اﻷولى
ٍ
حاسوب ُمج ﱠهز في المدرسة .وقد ت ّم اختيار إحدى الشعبتيْن كمجموعة تجريبية ،واﻷخرى كمجموعة ﺿابطة بشك ٍل
عشوائي.
متغيرات الدراسة
اﺷتملت الدراسة على المتغيرات اﻵتية:
المتغيرات المستقلة:متغير مستقل واحد وهو طريقة التدريس ،ولها مستويان )التعليم المبرمج ،الطريقة التقليدية(.
المتغيرات التابعة:متغير تابع واحد وهو تحصيل طلبة المرحلة اﻷساسية العُليا في مادة العلوم.
أداتا الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة ،قام الباحثان باستخداماﻷداتين اﻵتيتين:
اﻷداة اﻷولى :اﻻختبار التحصيلي
اختبارا تحصيليًا في وحدة الخلية من كتاب مادة العلوم للصف السابع اﻷساسيللفصل اﻷول من العام الدراسي
ت ّم إعداد
ً
 ،2017/2016وهدف اﻻختبار قياس تحصيل الطالبات في وحدة الخلية ،باﻹﺿافة إلى قياس الفرق في مقدار تحصيل
طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الﻀابطة ،حيث ت ّمتحليل محتوى الوحدةبهدف اﺷتقاق النتاجات التعليمية
المتوقع من الطالبات تحقيقها بعد دراستهن للوحدة ،وت ّم اﺷتقاق النتاجات التعليمية وعددها ) (17نتا ًجا تعليميًا وفقًا
ً
ﺷكﻼ واحد ًا من أﺷكال اﻷسئلة في
للمستويات المعرفية لهرم بلوم وهي )التذكر ،الفهم واﻻستيعاب ،التحليل( ،وت ﱠم اختيار
قوة
اﻻختبارات التحريرية ،وهو اﻻختيار من متعدد ،وذلك لما يتمتع به هذا النوع من اﻻختبارات التحريرية من جوانب ّ
مثل :ثبات العﻼمات ،وتغطية المادة الدراسية ،تقليل أثر التورية ،ووﺿوح اﻹجابة بالنسبة للطالبات.

ت ّم إعدادجدول مواصفاتٍ يوﺿح كيفية توزيع فقرات اﻻختبار بين الموﺿوعات الرئيسية لمحتوى وحدة الخلية،
وذلكبتقسيم الوحدة الدراسية إلى موﺿوعات رئيسية هي :مستويات التنظيم في أجسام الكائنات الحية ،والخلية ودراستها،
وتركيب الخلية ،واﻻنقسام الخلوي ،ونقل المواد عبر الغشاء البﻼزمي ،والبناء الﻀوئي ،والتنفس الخلوي ،ث ُ ّم تحديد
المستوى الذي تنتمي إليه النتاجات الخاصة بكل موﺿوع رئيسي وفقًا للمستويات المعرفية لهرم بلوم ،وتحديد نسبة كل
موﺿوع بالنسبة للموﺿوعات اﻷخرى ،وتحديد نسبة كل مستوى من النتاجات حسب هرم بلوم بالنسبة لعدد النتاجات الكلي،
وأخيرا تحديد عدد فقرات اﻻختبار في كل مستوى (12) ،فقرة للتذكر ،و) (12فقرة للفهم واﻻستيعاب ،و) (6فقرات
ً
للتحليل ،وباﻻستناد إلى جدول المواصفاتفقد ت ﱠمصياغة فقرات اﻻختبار ) (30فقرة ،لكل فقرة أربع بدائل ،واحد منها فقط هو
الصحيح ،وأعطت لكل فقرة من فقرات اﻻختبار درجةً واحدة ً ْ
فقط ،بالتالي تنحصر درجة الطالبة بين ).(30- 0
ت ﱠم عرض اﻻختبار على مجموعة من ال ُمح ِ ّكمين بهدف إبداء الرأي من حيث صياغة الفقرات ،ومدى مناسبتها لمستوى
الطالبات ،وﺷموليتها لنتاجات المادة التعليمية ،وسﻼمة صياغتها اللغوية ،وبنا ًءعلى التغذية الراجعة التي ت ﱠم الحصول عليها
من ال ُمح ّكمين تم تعديل بعض فقرات اﻻختبار من حيث الصياغة ،وإجراء بعض التعديﻼت اللغوية.
ُ
تكونت من ) (30طالبة من طالبات الصف السابع اﻷساسي في
طبّقَ اﻻختبار بصورته اﻷولية على عينة استطﻼعية ّ
مدرسة عائشة القرطبية اﻷساسية للبنات ،وت ّم اختيارهن من خارج عينة الدراسةوذلك بهدفتحديد الزمن الﻼزم لﻼختبار
وكان يساوي ) (40دقيقةً ،والتأكد من صدق اﻻختبار وثباته ،حيث ت ّم التأكد من صدق اﻻختبار بعرﺿه على مجموعة من
ال ُمح ِ ّكمين من معلمي مادة العلوم والمشرفين التربويين،وبنا ًء على التغذية الراجعة التي حصلت عليها الباحثة من ال ُمح ّكمين
تم تعديل ثﻼث فقراتٍ  ،وإعادة صياغة فقرتيْن.أما ثبات اﻻختبار فقد ت ّم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة كرونباخ
ألفا) Cronbach-Alpha (αمن خﻼل برنامج الرزم اﻹحصائية للعلوم اﻻجتماعية ) ،(SPSSوبلغ معامل كرونباخ ألفا
عد ّت هذه القيمة مقبولةً ﻷغراض الدراسة الحالية ،حيث أن أقل قيمة مقبولة لمعامل كرونباخ ألفا هو )(0.6
) ،(0.87و ُ
)حوراني ،(2014 ,وت ّم حساب معامﻼت الصعوبة لﻼختبار،وتراوحتبين ) ،(0.60-0.30بمتوسط حسابي مقداره )،(0.40
ً
ً
ً
مقبوﻻ كلما اقترب المتوسط الحسابي من
مقبوﻻ لغايات هذه الدراسة ،حيث يعتبر معامل الصعوبة لﻼختبار
معامﻼ
ويعتبر
) ،(0.50ومعامل صعوبة الفقرة تراوح بين )) (0.80-0.20عﻼم ،(2015 ،وبنا ًءعلى ذلك ت ّم ترتيب فقرات اﻻختبار من
اﻷسهل إلى اﻷصعب.
ً
ً
مقبوﻻ
معامﻼ
ت ّم حساب معامﻼت التمييز ،وتراوحت بين ) ،(0.80-0.20بمتوسط حسابي مقداره ) ،(0.41ويعتبر
ً
مقبوﻻ إذا كان يساوي ) (0.20فأكثر )عﻼم .(2015 ,يتﻀح من النتائج
لغايات هذه الدراسة ،حيث يعتبر معامل التمييز
ً
تكون اﻻختبار بصورته
السابقة أن اﻻختبار تمتّع بخصائﺺ سيكومترية مقبولة ﻷغراض الدراسة الحالية ،وعليه فقد ّ
النهائية من ) (30فقرة.
اﻷداة الﺜانية :البرمجية التعليمية
ت ّم تطوير البرمجية التعليمية باستخدام اﻻصدار التاسع من برنامج أدوبي كابتفيت ) (Adobe Captivateبحسب
نموذج تصميم البرمجية التعليمية الذي قدمه )عزمي(2011,وفقًا للخطوات اﻵتية:
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مرحلة التخطيط والتحليل

ت ﱠم تحديد اﻷهداف العامة التي تسعى البرمجية التعليمية إلى تحقيقها واﺷتقاقها من المحتوى التعليمي لوحدة الخلية ،ث ﱠم تم
اﺷتقاق اﻷهداف اﻹجرائيةوتدعى أيﻀا ً باﻷهداف السلوكيةمن اﻷهداف العامة بحيث يمكن قياسها.وقدت ّم اﻻعتماد بشك ٍل
رئيسي في تحديد محتوى البرمجية التعليمية على كتاب العلوم للصف السابع اﻷساسي ،الفصل اﻷول من العام الدراسي
2017/2016الصادر عن وزارة التربية والتعليم ،ودليل ال ُمعلّم ،وبعض المواقع اﻹلكترونية ذات الصلة بموﺿوع الوحدة،
وت ّم تنظيم محتوى البرمجية بإعطاء الفرصة للطالبة على اﻷغلب بالتحكم في تنظيم البرنامج واﻻنتقال من إطار إلى آخر
ﺿت الخطوات
بحسب رغبتها وقدراتها واحتياجاتها ،وت ّم تحديد نقطة انتهاء البرنامج بالوصول إلى التقويم النهائيُ .
ع ِر َ
تخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم ،وتدريس مادة العلوم ،ومشرفيين تربويين؛ وذلك للحكم على
السابقة على ُمح ِ ّكمين ُم ِ
مدى مناسب ِة اﻷهداف اﻹجرائية لتحقيق اﻷهداف العامة ،والحكم على مدى ارتبا ِط المحتوى باﻷهداف اﻹجرائية ،والحكم
على أسلوب صياغة اﻷهداف والمحتوى لغويًا وعلميًا .وبنا ًء على رأي ال ُمح ِ ّكمين ت ّم التعديل على خطوات مرحلة التخطيط
والتحليل.
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مرحلة التصميم

ت ﱠم تصميم سيناريو لمحتويات ﺷاﺷات البرنامج ,كالنصوص والصور الثابتة والمتحركة ,واﻷصوات والفيديوهات،
باﻹﺿافة إلى طرق اﻻستجابة التي تتفاعل الطالبة مع البرمجيةمن خﻼلها ,وكيفية تقديم التغذية الراجعة ,وأساليب التحكم
بمحتويات الشاﺷات ،وكل ذلك على ورق ,وت ّم وﺿع خريطة مفاهيمية لتوﺿيح كل المفاهيم والحقائق والمعارف التي تقدمها
البرمجية ،وت ﱠم تصميم الشاﺷاتبشك ٍل جيد يساعد الطالبة على التعامل مع البرنامج بكفاءة وسهولة ،واستمر التقويم البنائي

تخصصين في مجال
أثناء تصميم السيناريو ،وتﱠم التعديل والتطوير في السيناريو بحسب آراء مجموعة من ال ُمح ّكمين ال ُم ِ
تكنولوجيا التعليم وتدريس العلوم ,حتى ت ّم وﺿع السيناريو بصورته النهائية.
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مرحلة التنفيذ

وفاعل ،حيث ت ّم استخدام اﻹصدار
ت ّم استخدام نظام تأليف لتجميع أجزاء البرمجية مع بعﻀها البعض بشك ٍل متكام ٍل
ٍ
التاسع من برنامج أدوبي كابتفيت )(Adobe Captivate؛ ﻻمتﻼك البرنامج خصائﺺ يمكن توظيفها لتحقيق أهداف
البرمجية التعليميةوذلك بعد عملية تجميع وإنتاج كل الوسائط المتعددة المطلوبة ،ث ﱠم تصميم الشاﺷات بحسب السيناريو الذي
ت ّم وﺿعه ،وربطها ببعﻀها البعض ،بالتالي أصبح لدينا نسخة مبدئية أولية من البرمجية المراد تطويرها.
-4

مرحلة التحكيم

ت ّم عرض الوحدة الدراسية اﻹلكترونية بعد نسخها على أقراص مدمجة )(CDsلتحكيمها وتقييمها من قبل ُمح ّكِمين
تخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات ،والمناهج والتدريس ،ومعلمين في مادة العلوم ،ﻹبداءِ الرأي في تصميم الوحدة
ُم ِ
الدراسية ،ومدى مﻼئمتها للفئة المستهدفة ،وطريقة تسلسل عرض المعلومات ،ومناسبة الصور واﻷصوات والنصوص
المستخدمةللمحتوى التعليمي ،وبنا ًء على التغذية الراجعة التي حصل الباحثان عليها من ال ُمح ّكِمينت ّم إجراء تعديﻼت على
بعض الصور واﻷلوان المستخدمة ،وتعديﻼت لغوية ،وإﺿافة بعض اﻷزرار على الشاﺷات لتأدية وظائف محددة ،وإﺿافة
ت صوتي ٍة تزيد من درجة اندماج واستمتاع الطالبة بعملية التعلﱡم.
توجيها ٍ
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مرحلة التجريب والتطوير

ت ّم تجريب البرمجية على عينة استطﻼعيةمكونة من) (20طالبة من طالبات الصف السابع اﻷساسي من مدرسة عائشة
القرطبية اﻷساسية للبنات من خارج عينة الدراسة ،وتسجيل مﻼحظات الطالبات حول استخدام البرمجية ومحتوياتها .وقد
ت ّم اﻷخذ ببعض المﻼحظات التي من ﺷأنها تطوير البرمجية التعليمية ،كتوﺿيح المطلوب من بعض اﻷنشطة بشك ٍل أفﻀل،
وإعادة صياغة بعض اﻷسئلة ،وزيادة عدد التدريبات ،وبعد إجراء التعديﻼت الﻼزمة أصبحت البرمجية جاهزة ً للتطبيق
على طالبات المجموعة التجريبية.
-6

مرحلة اﻹنتاج النهائي

بعد أن أصبحت البرمجية جاهزة ً كان ﻻبد من تحديد حجم الملفات المكونة للبرمجية قبل تخزينها على أجهزة مختبر
الحاسوب ،وتخزينها على أقراص مدمجة ) (CDsوتوزيعها على طالبات المجموعة التجريبية ،وتوزيع تعليمات مطبوعة
لتشغيل البرمجية مع اﻷقراص المدمجة ) ،(CDsوت ّم إرفاق البرامج الﻼزمة لتشغيل البرمجية داخل القرص المدمج في
حالة احتاجتها الطالبة ولم تكن موجودة ً على جهاز الحاسوب الخاص بها.
إجراءات الدراسة
ت ّماتباع اﻹجراءات اﻵتية في تطبيق الدراسة الحالية:
 -1الحصول على كتاب تسهيل مهمة تنفيذ الدراسة من الجهات المعنية بذلك.
 -2اﻻجتماع بمديرة مدرسة عائشة القرطبية اﻷساسية للبنات ومعلمة مادة العلوم التي قامت بتدريس
المجموعتيْن التجريبية والﻀابطة ،حيث تحمل معلمة العلوم درجة البكالوريوس في الفيزياء ،بخبرة تدريسية ﻻ
ت في تدريس مادة العلوم .وت ّم ﺷرح فكرة الدراسة وأهدافها وكيفية تطبيقها ومتطلبات
تقل عن ) (10سنوا ٍ
تطبيقها.
 -3تطبيق اﻻختبار :ت ﱠم تطبيق اﻻختبار على عينة الدراسة بعد إجراء التعديﻼت الﻼزمة بنا ًء على آراء
ال ُمح ّكمين ،والنتائج المتعلقة بصدق وثبات اﻻختبار.
مجموعتي الدراسة :ت ﱠمالتحقﱡق من تكافؤ مجموعت ْي الدراسة من حيث:
 -4تكافؤ
ْ
 الجنس :ت ّم اختيار جميع أفراد مجموعتي الدراسة من اﻻناث.
 العمر :جميع أفراد الدراسة تتراوح أعمارهم بين )(13-12عاما ً.
مجموعتي الدراسة في اﻻختبار القبلي ،حيث
 التحصيل الدراسي :من خﻼل رصد الفروقات بين درجات
ْ
ت ّم تطبيق اﻻختبار بصورته النهائية على طالبات المجموعتيْن التجريبية والﻀابطة قبل البدء بتدريس وحدة
الخلية ،وتدريب معلمة العلوم على استخدام البرمجية ،ث ُ ّم ت ّم ترتيب موعد لبدء التدريس باستخدام البرمجية ،بواقع
) (12حصةً دراسية ،أربع حصﺺ في كل أسبوع حسب الجدول الدراسي المقرر.

 -5التأكد من جاهزية مختبر الحاسوب من حيث عدد أجهزة الحاسوب وفاعليتها ،وتنصيب البرمجية على
أجهزة الحاسوب ،وتنصيب البرامج الﻼزمة لتشغيل البرمجية.
 -6تدريب أفراد المجموعة التجريبية على استخدام البرمجية بكل سهولة ويسر.
 -7بدأ تطبيق الدراسة بتاريخ ) ،(2016/10/17حيث ت ّم تدريس طالبات المجموعة التجريبية باستخدام
طريقة التعليم المبرمج ،أما طالبات المجموعة الﻀابطة فتم تدريسهن باستخدام الطريقة التقليدية.
 -8السماح للطالبات باستخدام البرمجية بالتعاون مع مشرفة مختبر الحاسوب في خارج وقت الحصة
الدراسية.
 -9نسخ البرمجية على أقراص مدمجة ) (CDsوتوزيعها على طالبات المجموعة التجريبية ﻻستخدامها في
البيت.
 -10تعزيز الطالبات اللواتي يستخدمن البرمجية في البيت أو في مختبر الحاسوب فيخارج وقت الحصة
الدراسية أمام زميﻼتهن بالمدح والثناء.
 -11استغرق تطبيق الوحدة الدراسية ثﻼث أسابيع بواقع أربع حصﺺ في اﻷسبوع.
 -12تمثل دور الباحثان أثناء تدريس أفراد المجموعة التجريبية كاﻵتي:


متابعة أداء الطالبات أثناء استخدام البرمجية في مختبر الحاسوب.



إعطاء تلميحات وتوجيهات حول استخدام البرمجية.



اﻹجابة عن أي استفسار لدى الطالبات.



حل أي مشكلة طارئة في عمل البرمجية أو اﻷجهزة.



ﻻحظالباحثان اندماج الطالبات واستمتاعهن بعملية التعلﱡم من خﻼل استخدام البرمجية التعليمية.

 -13تطبيق اﻻختبار التحصيلي البعدي مباﺷرة على أفراد المجموعتيْن )التجريبية والﻀابطة( ،وبنفس
الظروف للمجموعتين.
تصميم الدراسة
اتبعت الدراسة تصميم المجموعة الﻀابطة باختباريْن ،قبلي وبعدي ،والذي يمكن التعبير عنه بالرموز اﻵتية:
المجموعة التجريبية

O2

X

O1

المجموعة الﻀابطة

O2

~

O1

حيث ّ
أن:
:O1اﻻختبار القبلي.

:Xالمعالجة للمجموعة التجريبية )التعليم المبرمج(.

:O2اﻻختبار البعدي.

~:غياب المعالجة.

المعالجة اﻹحصائية
لﻺجابة عن أسئلة الدراسة الحالية ،والتحقق من فرﺿياتها ،ت ّم استخدام برنامج الرزم اﻹحصائية للعلوم اﻻجتماعية
) (SPSSلحساب المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية لدرجات أفراد مجموعت ْي الدراسة )التجريبية والﻀابطة( في
ي
اﻻختبار القبلي والبعدي ،وت ّم استخدام اختبار )ت( اﻹحصائيللكشف عن دﻻلة الفرق بين
متوسطي درجات أفراد مجموعت ْ
ْ
الدراسة )التجريبية والﻀابطة( في اﻻختبار القبلي والبعدي.
نتائج الدراسة ومناقشتها
مجموعتي الدراسة في اﻻختبار
قبل استعراض نتائج الدراسة ﻻبد من اﻹﺷارة إلى أنه ت ﱠمالتحقق من تكافؤ
ْ
التحصيلي القبلي ،حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجات أفراد المجموعة التجريبية على اختبار التحصيل القبلي
) (9.50بانحراف معياري مقداره ) ،(2.21وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجات أفراد المجموعة الﻀابطة على
اختبار التحصيل القبلي ) (8.94بانحراف معياري مقداره ) ،(2.01وت ﱠم القيام بإجراء اختبار)ت( اﻹحصائي للتحقق

من وجود فروق ذات دﻻل ٍة إحصائي ٍة بين متوسطيتحصيل أفرادالمجموعة التجريبية والﻀابطة في اختبار التحصيل
القبلي لوحدة الخلية .والجدول ) (1يبين نتائج اختبار )ت( للفرق بين متوسط ْي تحصيﻼلمجموعة التجريبية والﻀابطة
في اﻻختبار القبلي لوحدة الخلية.
الجدول  .1نتائج اختبار )ت( للفرق بين متوسط ْيتحصيﻼلمجموعة التجريبية والضابطة في اﻻختبار الﻘبلي
المجموعة

العدد

المتوسط
الحسابي

اﻻنحراف
المعياري

الﻀابطة

36

8.94

2.01

التجريبية

36

9.50

2.21

درجا
ت الحرية

قيمة
)ت(

مستوى
الدﻻلة

70

1.12

0.27

يتﻀح من الجدول )ّ (1
أن قيمة )ت( تساوي ) ،(1.12ويتﻀح أيﻀا ً أن مستوى الدﻻلة ) (0.05)<(0.27مما يؤكد
على عدم وجود فروق ذات دﻻلة إحصائية بين متوسطات تحصيﻸفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الﻀابطة في
اختبار التحصيل القبلي ,وهذا يدل على تكافؤ المجموعة التجريبية والمجموعة الﻀابطة في اﻻختبار التحصيلي القبلي
في وحدة الخلية.
لﻺجابة عن سؤال الدراسة واختبار الفرﺿية المرتبطة به والتي تنﺺ على" :ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية عند
مستوى الدﻻلة ) (α=0.05بين متوسطات تحصيلطلبة المجموعة التجريبية وطلبة المجموعة الﻀابطة في اختبار
التحصيل البعدي في وحدة )الخلية( من مادة العلوم لدى طلبةالمرحلة اﻷساسية العُليا تُعزى لطريقة التدريس )التعليم
المبرمج ،التقليدية("؛ ت ﱠم إجراء اختبار)ت( اﻹحصائي للتحقق من وجود فرق بين متوسط ْيتحصيﻸفراد المجموعة
التجريبية والمجموعة الﻀابطة في اﻻختبار التحصيلي البعدي في وحدة الخلية وكانت النتائج كما في الجدول)(2اﻵتي:
متوسطي تحصيل المجموعة التجريبية والضابطة في اﻻختبار البعدي
الجدول  . 2نتائج اختبار )ت( للفرق بين
ْ
اﻻنحراف
المعياري

المجموعة

العدد

المتوسط
الحسابي

الﻀابطة

36

17.28

7.47

التجريبية

36

21.33

5.95

درجا
ت الحرية

قيمة
)ت (

مستوى
الدﻻلة

70

2.55

0.01

يتﻀح من الجدول) (2وجود فروق ذات دﻻلة إحصائية بين متوسطات تحصيﻸفراد المجموعة التجريبية والمجموعة
الﻀابطة في اﻻختبار التحصيلي البعدي تُعزى إلى طريقة التدريس ,حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجات أفراد
المجموعة التجريبية على اختبار التحصيل البعدي ) (21.33بانحراف معياري مقداره ) ،(5.95وبلغت قيمة المتوسط
الحسابي لدرجات أفراد المجموعة الﻀابطة على اختبار التحصيل البعدي ) (17.28بانحراف معياري مقداره ),(7.47
وقيمة )ت( تساوي ) ,(2.55ويتﻀح أيﻀا ً أن مستوى الدﻻلة ) (0.05)>(0.01مما يؤكد على وجود فروق ذات دﻻلة
إحصائيةلصالح المجموعة التجريبية التي درست وحدة الخلية باستخدام طريقة التعليم المبرمج ,وبذلك تُرفض الفرﺿية
الصفرية والتي تنﺺ على أنه" :ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية عند مستوى الدﻻلة ) (α=0.05بين متوسطات
تحصيلطلبة المجموعة الﻀابطة وطلبة المجموعة التجريبية في اختبار التحصيل البعدي في وحدة )الخلية( من مادة العلوم
لدى طلبة المرحلة اﻷساسية العُليا تُعزى لطريقة التدريس )التعليم المبرمج ،التقليدية(" ,وتُقبل الفرﺿية البديلة .نﻼحظ إذن
وجود أثر إيجابي ﻻستخدام طريقة التعليم المبرمج في تحصيل طلبة الصف السابع اﻷساسي في مادة العلوم ،حيث أظهرت
ص ّممت اﻷنشطة
نتائج الدراسة تقد ًما في تحصيل الطلبة في مادة العلوم والذين درسوا بهذه الطريقة ،فيمكننا القول أنه إذا ما ُ
قادر على تحفيز الطلبة وجذب انتباههم ،وإعطائهم القدرة على التحكم باﻷنشطة التعليمية،فإنﱠالمتعلم سيكون
التعليمية بشك ٍل ٍ
بشكل أكثر
قاد ًرا على التوصل إلى المعرفة بنفسه من خﻼل تفاعله مع هذه اﻷنشطة التعليمية لتحقيق اﻷهداف التعليمية
ٍ
فاعليةً من التدريس بالطريقة التقليدية مما ينعكس إيجابًا على تحصيله ) .(Wang, Ke, Wu & Hsu, 2012حيث اتفقت
نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت إليه نتائج دراسة ﺷانغ ) ،(Chang, 2002ودراسة كوربانوجلو وآخرون
يوهوموفبيومامودو
ودراسة
ودراسة الغامدي )،(2009
،(Kurbanoglu, et al.,
)2006
) ،(Uhumuavbi&Mamudu, 2009ودراسة اﻷبرط ) ،(2011ودراسة السلوم وآخرون ) Alsalloum, et al.,
 ،(2012ودراسة يلمزﻻر وآخرون ) ,(Yilmazla, et al., 2014ودراسة ﷴ ) ،(2016والتي أظهرت نتائج هذه
الدراسات إلى وجود فرق دال إحصائيًا لصالح المجموعة التجريبية يُعزى إلى استخدام الحاسوبأو طريقة التعليم المبرمج في

التدريس ً
بدﻻ من الطريقة التقليدية .واختلفت نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت إليه نتائج دراسة كل من )المنزﻻوي,
 ،(2005وأوسو وآخرون )،(Owusu, et al., 2010والتي أظهرت عدم وجود فرق دال إحصائيًا في تحصيل الطلبة
يُعزى إلى طريقة التدريس.
ويمكن عزو هذه النتائج إلى طريقة التدريس الجديدة التي ت ّم استخدامها في تدريس مادة العلوم ً
بدﻻ من الطريقة التقليدية
تحول
ال ُمتﱠبعة ،حيث ت ّم استخدام برمجية تعليمية غنيﱠة بالوسائط المتعددة من أصواتٍ ,
وصور ثابت ٍة ومتحرك ٍة ,ونصوص ّ
ٍ
ت
المفاهيم العلمية المجردة التي يصعب على الطالبات في هذه المرحلة العمرية فهمها واستيعابها إلى مفاهيم محسوسةٍوخبرا ٍ
حي ٍة يتفاعلن معها في جو مليء بالتشويق واﻹثارة ،حيث تتحكم الطالبات في سير عملية تعلﱡمهمن بحسب سرعتِهن وقدرتهن
على التعلﱡم ،وإمكانية حدوث عملية التعلﱡم بغياب ال ُمعلّمةفي البيت أو في أوقات خارج وقت الحصة الدراسية ،وهذا تفعي ٌل
ﱠ
أنفسهن,
لمفهوم التعلﱡم الذاتي وتفريد التعليم الذي تنادي به النظريات التربوية الحديثة ،وقدرة الطالبات على تقويم
ﱠ
ﱠ
تحصيلهن.
اﻷثر اﻹيجابي في
وحصولهن على التغذية الراجعة الفورية والتعزيز الفوري لﻼستجابة الصحيحة ،مما كان له
ُ
ﱡ
ُ
نّ
باﻹﺿافة إلى مﻼحظة الباحثان أن طالبات المجموعة التجريبية ك يشعرن باﻻطمئنان والمتعة أثناء عملية التعلم ،وإمكانية
تصحيح أخطائهنﱠ من غير الشعور بالخجل أو الخوف وذلك بإعادة استخدام البرمجية مرة أخرى على عكس طالبات
المجموعة الﻀابطة .وأنّ مجرد استخدام اﻷسلوب الجديد في التعلﱡم كان بمثابة السبب وراء إثارة دافعيتهنﱠ نحو التعلﱡم في جو
مليء بالتحد ّي والمنافسة لتحقيق اﻷداء اﻷفﻀل.
التوصيات والمﻘترحات:
بنا ًء على نتائج الدراسة يمكن تقديم التوصيات والمقترحات اﻵتية:
تشجيع معلمي مادة العلوم على استخدام طريقة التعليم المبرمج في تدريس مادة العلوم ،وتدريب معلمي مادة
العلومورفع كفاءاتهم في مجال إعداد البرمجيات التعليمية ،باﻹﺿافة إلى إجراء دراسات مماثلة حول أثر استخدام التعليم
المبرمج في تدريس وحدات دراسية أخرى من مادة العلوم.
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