
              نايف علي صالح األبرط                 2011-ملحق  -27المجلد –مجلة جامعة دمشق 

 

 669 

صيل طلبة الصف  في تحالعلوملمادة تعليمية  برمجية أثر
  الجمهورية اليمنيةبالسابع األساسي 

  

   الدكتوراهطالب إعداد
  نايف علي صالح األبرط

  الدكتورإشراف 
  أحمد عصام الدبسي

   الدكتور األستاذومشاركة   
  محمد إبراهيم الصانع

  كلية التربية
  جامعة دمشق

  كلية التربية  
  اليمن -جامعة ذمار

  
  ملخصال

صيل طلبة  في تح العلوم لمادةبرمجية تعليمية أثر اختبارهذه الدراسة إلى هدفت 
ولتحقيق هدف الدراسة، قام الباحث . الجمهورية اليمنيةالصف السابع األساسي ب

تركيب المادة؛ المواد من حولنا، من كتاب العلوم :  لوحدتيبرمجية تعليميةبتصميم 
فقرة من نوع ) 20(وأعد الباحث اختبارا تحصيلياً مكوناً من . يللصف السابع األساس
، كما تم رإعادة االختبا_ تم التأكد من ثباته بطريقة االختبار االختيار من متعدد، 

وهي قيمة مقبولة ) 0.81( قيمته باستخدام معادلة بيرسون بلغتحساب معامل االرتباط 
  .ألغراض هذه الدراسة

طالبا وطالبة من طلبة الصف السابع األساسي في ) 43 (تكونت عينة الدراسة من
اليمنية خالل الفصل مدرسة المالك األهلية النموذجية بمحافظة ذمار بالجمهورية 
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تم توزيع عينة الدراسة عشوائياً في م، 2007/2008ام الدراسي األول من الع
ست ، در) طالبات10 طالبا و12(طالبا وطالبة ) 22(ضابطة تضم : مجموعتين

، درست ) طالبات9 طالبا و12(طالبا وطالبة ) 21(بالطريقة االعتيادية، وتجريبية تضم 
  .عن طريق البرمجية التعليمية المحوسبة

في تحصيل الطلبة ) α=  0.05( داللة إحصائية ق ذيأظهرت نتائج الدراسة وجود فر
ية لبرمجتعزى إلى الطريقة، ولصالح المجموعة التجريبية، التي درست عن طريق ا

 نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة كما أشارت. التعليمية المحوسبة
  .تعزى إلى متغير الجنس أو التفاعل بين الطريقة والجنس) α=  0.05 (إحصائية

 بإجراء مزيد من وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، أوصى الباحث
لحاسوب وبرمجياته التعليمية كوسيلة مساعدة الدراسات لمعرفة مدى فاعلية استخدام ا

 .في تدريس المواد العلمية والنظرية األخرى في جميع المراحل التعليمية
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  :المقدمة
على لم القادر لما كان هدف التربية األسمى هو الوصول إلى الفرد الواعي المتع
 والر األساسي، التكيف مع المجتمع والبيئة التي يعيش فيها، فال بد من اعتباره المحو

بد من تلبية حاجاته، وقد تتحقق مثل هذه االعتبارات باللجوء إلى تقنيات التعليم 
 ويعد الحاسوب من أبرز المستجدات التي ،التي تتحقق فيها أهداف التربيةومستجداتها 

أنتجتها التقنية الحديثة في القرن العشرين، فظهور الحاسوب فرض كثيراً من 
 واضحاً في جميع ه تأثيرة، حتى أصبحة والعملياحي المعرفيالنوالمتغيرات في 

  .ونقلهاظ المعلومات ومعالجتها  لحفالميادين، كأداة قوية

اليات في الو) Michigan(وقد اتضح من الدراسات التي قامت بها جامعة مشغان 
يم ،أن أساليب التعلل التعليمية المختلفة المدارس بالمراحالمتحدة األمريكية على طلبة

 الذين تعلموا بمساعدة الحاسوب ةبسوب أدت إلى نتائج أفضل وان الطلالمعزز بالحا
دام الحاسوب في ضافة إلى إن استخإ هم ممن لم يستخدموا الحاسوب،ءفاقوا زمال

  شكوى الطلبةقلل من وة أدى إلى رفع أداء المعلم بصورة ملحوظة،العملية التعليمي
  ).2002,213حسين،(من ذاتية التقويم 

 تحسين على تساعد  التقنيةإلى أن الحاسوب وبرامجه )2002,565(يشير الحيلة و
التعليم والتعلم واإلعالم والثقافة والتحكم بسلوك الناس في حياتهم اليومية، ويجب أن 

ون على البرنامج ال يكون التركيز في عملية التعليم على الحاسوب بقدر ما يك
تسجيل، أما الخزن والنقل ولل أداةوب ليس إال  فالحاس،ي الذي يوضع فيهالتعليم

  .البرنامج الموضوع ضمنة فهو الذي يقوم بعملية التعليم الحقيقية

 بمختلف أنواعها تتيح للمتعلم أن يتعلم بنفسه دون ةالبرمجيات التعليمية المحوسبف
الحاجة إلى معرفة متعمقة بعلم الحاسوب، وقد يكون استخدام الحاسوب وبرمجياته 

 العلمية المختلفة  في تدريس المباحثبتعليمية أنسب صور برامج التعليم المحوسال
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  لما يتمتع به من ميزات كسرعة البحث عن المعلومات وعرضها بأشكال مختلفة،نظراً
لمعرفة للمتعلم بأسلوب وتقديم ا ه مثيرات بصرية وسمعية تزيد متعة التعليم،ترافق
تعلم، ويزيد من قدراته على المتابعة والمثابرة  يزيد من دافعيته نحو الق جذابائش

  .)63 ، 2006،بطاينة( ومواصلة التعلم

  :مشكلة الدراسة
تنويع أساليب وطرائق التدريس إلى  الحاجة الملحة  من الدراسة الحاليةتنبثق مشكلة
كاستخدام ، لمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين في مجال التعليم والتعلم، المستخدمة

 أصبح أنه وخاصة ،وسيلة مساعدة في التدريسبوصفها حاسوب وبرمجياته التعليمية ال
الدول المتقدمة تستخدم ن غالبية أ في مجاالت الحياة المختلفة وواسع االنتشار

  .وسيلة مساعدة في التدريسبوصفها  الحاسوب وبرمجياته التعليمية

 برمجية تعليمية أثرتبار لق باخ دراسة محلية تتعإجراءلذلك شعر الباحث بضرورة 
  .في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي بالجمهورية اليمنية العلوم لمادة

 األساسي جاءت هذه الدراسة للكشف عن التغير في تحصيل طلبة الصف السابع وقد
تركيب (عرض مادة تعليمية واحدة هي وحدتي الناتج عن استخدام طريقتين مختلفتين ل

والثانية وفق ،  المصممة التعليميةهما وفق البرمجيةاحدإتنفذ ، )ولناالمواد من حالمادة؛ 
  .الطريقة االعتيادية

  :أهمية الدراسة
  :تنبثق أهمية هذه الدراسة من

  .ها في التحصيلأثروأهمية الكشف عن ،  التعليميةالبرمجية أهمية تصميم -
  . أهمية النتائج المنبثقة عن الدراسة والمقترحات-
 .ف عن االختالف والتشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة أهمية الكش-
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  . تعزيز الدراسات والبحوث في هذا المجال-
  :هدف الدراسة

  :هدفت هذه الدراسة إلى
العلوم في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي لمادة تصميم برمجية تعليمية  -

  .بالجمهورية اليمنية
 في التحصيل بتطبيقها على عينة من طلبة  البرمجية التعليميةأثرالكشف عن  -

  .الصف السابع األساسي
  :أسئلة الدراسة

في تحصيل طلبة الصف السابع  )α)=0.05 هل هناك فروق ذات داللة إحصائية -
وفق البرمجية المصممة، (األساسي في مادة العلوم تعزى إلى طريقة التدريس 

 ؟)واالعتيادية

 في تحصيل طلبة الصف السابع )α = 0.05(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية -
 ؟)ذكور، إناث(األساسي في مادة العلوم تعزى إلى الجنس 

 في تحصيل طلبة الصف )α = 0.05(هل هناك فروق ذات داللـة إحصـائية -
 والجنس؟، السابع األساسي في مادة العلوم تعزى للتفاعل بين الطريقة

  :فرضيات الدراسة
  : صياغة الفرضيات التاليةت أسئلة الدراسة تملإلجابة عن

في تحصيل طلبة الصف السابع ) α)=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  -
وفق البرمجية المصممة، (األساسي في مادة العلوم تعزى إلى طريقة التدريس 

 ؟)واالعتيادية
 في تحصيل طلبة الصف السابع )α =  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية -

 ؟)ذكور، إناث(ة العلوم تعزى إلى الجنس األساسي في ماد
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 في تحصيل طلبة الصف )α = 0.05(ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية  -
  والجنس؟، السابع األساسي في مادة العلوم تعزى للتفاعل بين الطريقة

  :منهج الدراسة
مة هذا األسلوب لطبيعة هذه ءوذلك لمال، اتبع الباحث في دراسته المنهج التجريبي

ها في تحصيل أثر رالتي استهدفت تصميم برمجية تعليمية في العلوم واختبا، دراسةال
  .طلبة الصف السابع األساسي في الجمهورية اليمنية

  :حدود الدراسة
  :تم إجراء هذه الدراسة وفق الحدود اآلتية

  . م2008-2007 الدراسة في الفصل األول من العام الدراسي اقتصر تطبيق -
سة على طلبة الصف السابع األساسي في مدرسة المالك اقتصرت هذه الدرا -

  .األهلية النموذجية في محافظة ذمار بالجمهورية اليمنية
؛ تركيب المادة( المحتوى التعليمي في البرمجية التعليمية على وحدتي اقتصر -

 من للصف السابع األساسي المقرر على الطلبةمن كتاب العلوم ) المواد من حولنا
  . م2008-2007ة والتعليم بالجمهورية اليمنية في العام الدراسي وزارة التربي
  :أدوات الدراسة

  :لتحقيق هدف الدراسة تم استخدام األدوات التالية
  :المادة التعليمية: أوالً

  ):البرمجية(المادة التعليمية المحوسبة  -أ
  : هي عدة وفق مراحل)البرمجية (تم إعداد المادة التعليمية المحوسبة

  رحلة اختيار المادة التعليمية وتحليلهام -1

) تركيب المادة؛ المواد من حولنا(تكونت المادة التعليمية من الوحدتين األولى والثانية 
 من  والمقرر على الطلبةالجزء األول، /كتاب العلوم للصف السابع األساسيمن 
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  م، وتضمنت2007/2008وزارة التربية والتعليم بالجمهورية اليمنية للعام الدراسي 
درس ، درس الجزيء والذرة، درس العناصر: (الوحدة األولى: الدروس التالية

درس الحالة الصلبة، درس الحالة السائلة،درس (:دة الثانية، الوح)المركبات والمخاليط
  ).تحوالت حاالت المادةالحالة الغازية،

   المادة التعليمية)برمجة (مرحلة حوسبة -2

 وتعرف مراحل إعداد الدروس المحوسبة قام الباحث التربويب بعد االطالع على األد
 التعليمية بعد تحليل محتوى الدروس  التقنيةبإعداد التصميم الورقي للبرمجية

) POWER POINT & FLASH( قام الباحث باستخدام  برنامجي المستخدمة، ومن ثم
رض المادة، وتناولها  المادة التعليمية، لما تتيحه هذه البرامج من إمكانات لعبرمجةل

ما تحققه من تفاعل بين الطالب والبرنامج، واتبع الباحث في إعداد  ولبسهولة،
عرض البرمجية التي كانت أثناء تصميم وفي  التعليمية خطوات رئيسة  التقنيةالبرمجية

  :يتاآل شاشة تمثلت في 64عبارة عن 

  . وجملة ترحيبيةوالصف،  غالف البرمجية ويحتوي على عنوان المادة التعليمية، -1

   . شاشة التعليمات واإلرشادات توضح للطالب كيفية استخدام هذه البرمجية التعليمية-2

الصفحة الرئيسة وتحتوى على قائمة توضح توزيع الدروس التي تتضمنها كل  -3
وحدة، يتمكن من خاللها المتعلم االنتقال إلى الوحدة وإلى الدرس الذي يرغب في 

  .تعلمه

توزيع محتوى وحدتي المادة التعليمية إلي دروس، ويتكون كل درس من عدد من   -4
 :اإلطارات التعليمية، نفذت وفق الخطوات التالية

عرض األهداف التعليمية الخاصة بكل درس على شريحة تسبق عرض المادة  -
  . تحقيقهاالتي يجب يتعرف المتعلم على األمور ىالتعليمية، حت
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بطريقة متسلسلة وفق ما تقتضيه طبيعة الدرس بحيث يبدأ  عرض محتوى الدرس -
  .بمجموعة من األنشطة وينتهي بالخالصة

بعد االنتهاء من عرض محتوى الدرس هناك تقويم ذاتي مزود : لتقويم الذاتي ا-
 على حد سواء، وهكذا مع أ اإلجابة الصحيحة والخطتيبتغذية راجعة فورية في حال

  . بقية الدروس

تعلمه، وقد  ةحسب سرعبالتنقل بين شاشاتها  للمتعلم تسمحية معدة بحيث وهذه البرمج
روعي في تقديم  وقد  فردي وسهل،على نحوصممت بشكل يكون تعامل الطالب معها 
ما يشتت  البعد عن كل منهاو ، التعليمية التقنيةالمادة العلمية معايير تصميم البرمجيات

الشاشة، عدم عرض كمية كبيرة من  يكة ف مثل الزخارف وكثرة الحر،اه الطالبانتب
  .السريع للشاشة المعلومات في الشاشة الواحدة، وتجنب الدوران

  :  المادة التعليمية الخاصة بطريقة التدريس االعتيادية- ب

) تركيب المادة؛ المواد من حولنا(تكونت المادة التعليمية من  الوحدتين األولي والثانية 
 من وزارة  المقرر على الطلبةالجزء األول،/ابع األساسي من كتاب العلوم للصف الس

  . م2007/2008التربية والتعليم بالجمهورية اليمنية للعام الدراسي 

  .االختبار التحصيلي: ثانياً
وتحديد األهداف التعليمية المراد تحقيقها من خالل  ،دة التعليميةبعد تحليل محتوى الما

 بناء حصيلي تام الباحث بإعداد اختبار، قلمواصفاتوتكوين جدول االمادة التعليمية، 
على األهداف التعليمية، وجدول المواصفات، بهدف قياس التحصيل العلمي للطلبة، 

 لكل فقرة من نوع االختيار من متعدد،) 20(وتكون هذا االختبار بصورته النهائية من 
 وللتحقق من صدق . اإلجابة الصحيحةأحدهان ، بحيث يكوفقرة منها أربعة اختيارات

االختبار تم عرضه على مجموعة من المحكمين المتخصصين في تقنيات التعليم، 
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كما تم التحقق من ثبات االختبار بتطبيقه . وأساليب تدريس العلوم، والحاسوب
طالبا وطالبة من خارج عينة ) 20(بصورته النهائية على عينة استطالعية مكونة من 

ختبار ذاته على العينة نفسها بعد أسبوع، وتم حساب معامل وأعيد تطبيق اال، الدراسة
وتعد هذه القيمة مقبولة ) 0.81(االرتباط باستخدام معادلة بيرسون وكانت قيمته 

كذلك تم حساب معامل ثبات االتساق الداخلي باستخدام معادلة . ألغراض هذه الدراسة
. ة ألغراض هذه الدراسةوتعد هذه القيمة كافي) 0.83(كرونباخ ألفا وبلغت قيمته 

  .يوضح معامالت الصعوبة والتمييز لالختبار التحصيلي ) 1(والجدول 

  )1(جدول

  )تركيب المادة ؛ المواد من حولنا(معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار في وحدتي 
 يزيمعامل التم  الصعوبةمعامل الفقرة  الوحدة

1 0.30 0.51 
2  0.65  0.23 
3  0.35  0.58 
4  0.35  0.25 
5  0.45  0.25 
6  0.20  0.34  
7  0.30  0.70 
8  0.20  0.34 
9  0.40  0.52 
10 0.35  0.26 

 
 
 
 األولى

11  0.55  0.34 
12  0.25  0.32 
13  0.35  0.60 
14  0.45  0.63 
15  0.35  0.66 
16  0.25  0.32 
17  0.40  0.45 
18  0.30  0.36 
19  0.40  0.47 

 
 
 الثانية

20  0.50  0.28  
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  :التعريفات اإلجرائية
طة ابوس،  الباحثتها منهي مادة تعليمية تم إعدادها وبرمج: التعليمية البرمجية
تعليمية مراعياً فيها معايير تصميم البرمجيات مها كوسيلة استخدمن اجل ا، الحاسوب
اد من تركيب المادة؛ المو(وتناولت المادة المحوسبة وحدتي  ، المحوسبةالتعليمية
 من وزارة التربية للصف السابع األساسي المقرر على الطلبةمن كتاب العلوم ) حولنا

 برمجتها باسلوب ت وتم. م2007/2008والتعليم بالجمهورية اليمنية للعام الدراسي 
، )POWER POINT & FLASH(باستعمال برنامجي ، طريقة التعليم الخصوصي

  .يهاإلشراف والتوجويكون دور المعلم هنا 

ده الذي أعالب في االختبار التحصيلي  الطهو درجة :ةفي هذه الدراس: تحصيل الطلبة
وم للصف السابع من كتاب العل) تركيب المادة ؛ المواد من حولنا(وحدتي الباحث، في 

  . البرمجية التعليمية في التحصيل الدراسيأثرللكشف عن ، األساسي

  : النظرياإلطار
ليم عنصراً أساسياً في تنفيذ المناهج التربوية بشكل عام يعد استخدام تقنيات التع

ومناهج العلوم بشكل خاص، فقد تزايد االهتمام بتحسين نتاجات تعلم العلوم عند 
الطلبة، وذلك بتوظيف كافة االستراتيجيات والمناحي المتاحة في التدريس بهدف 

ومن أبرز هذه . )Edelson,2001,364(تحقيق التكامل بين الطريقة والمعرفة العلمية 
إكساب الطلبة استراتيجيات التفكير المناسبة التي تمكنهم من التعامل مع :النتاجات

المواقف الحياتية المستجدة، وتحسين اتجاهاتهم العلمية، وتحسين قدراتهم على امتالك 
ة لديهم، وزيادة فهم الطلبة للمحتوى اهيمي إلصالح البنية المعرفيلمفمهارات التغيير ا

  ).Gaddis and Anderson,2000,28(المعرفي الذي يدرسونه 
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برز االستراتيجيات الحديثة في مجال تدريس العلوم توظيف نظام الوسائط أومن 
المتعددة التي يمثل الحاسوب عمودها الفقري، حيث يمثل استخدام الحاسوب ثورة 

لى إحداث تقنية في عالم البيانات ومعالجة المعلومات، وعمل ظهور الحاسوب ع
يتمتع كما  ).409، 2004، هوال وآخرونأبو( تطورات في ميادين المعرفة المختلفة 

مكانات هائلة ومتكاملة بين الكثير من تقنيات التعلم المختلفة، باإلضافة إلى إالحاسوب ب
ما إمكانية برمجة المحتوى التعليمي المقدم للطلبة بصورة متتابعة نفسياً ومنطقياً م

  ).61، 2003 العجلوني،( لطلبة يسهل تعلم ا

أهمية الحاسوب التعليمي وأشار إلى فاعليته المتميزة في ) Molnar,1997(وقد أكد مولنر 
إمكانات هائلة على الصعيد يوفر  استخدامه في تعليم األطفال واليافعين ألنالتعليم، 

صة، كما التربوي، فيتيح رسم مسارات فردية يتقدم فيها كل تلميذ حسب قدراته الخا
ييسر على المعلمين عملية إدارة الصف الذي يتكون من طلبة ذوي قدرات متباينة، ويتيح 
الحاسوب التعليمي الفرصة للتصرف في كم هائل من المعلومات على شكل صوت 

الستعانة وصورة ونص دون الحاجة إلى معرفة مسبقة في تكنولوجيا المعلومات، وإن ا
قد وجدت الدراسات أن الطلبة ولمكافحة الفشل الدراسي،  تعد وسيلة بمثل هذه التقنية

ق االعتيادية في التعليم تزداد حوافزهم وتظهر ائالذين يعانون صعوبات في الطر
  ).283 ،1996 اليونسكو،(فرصة للتعلم بالحاسوب التعليمي مواهبهم عندما تتاح لهم ال

تعليم يؤدي إلى بناء أن اعتماد الحاسوب في عملية ال) 7، 2001(كما تؤكد رضوان 
وإلى اعتبار  مفصل للمادة الدراسية بقصد توضيح المفاهيم وإزالة الغموض من جهة،

صبح غاية عملية التعليم ليس فتمن المادة الدراسية من جهة أخرى، موقف المتعلم 
عملية نقل المعرفة بل إيجاد عنصر التشويق في ا أمكن خزنه من المعلومات، خزن م

 ته فيقبل على التعلم في جو يمتازى يزداد اهتمامه وتزداد بذلك فاعليتإلى المتعلم ح
 إذ يتيح إمكانية عرض تعليمية، ب أحدث وأهم تقنية الحاسوويعد بالتفاعل والتركيز،

  .سواء الصور الثابتة والمتحركة على حد 



 الجمهورية اليمنيةبالعلوم في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي لمادة برمجية تعليمية أثر 

 680 

ليمية اتقهم مهمة إدخال الحاسوب في خدمة العملية التعولذلك أخذ رجال التربية على ع
وسيلة تعليمية حديثة، وشجعهم في ذلك ميزات الحاسوب وتقنياته العالية، التي بوصفه 

ق ائتمكن من سهولة برمجة مادة تعليمية لدرس أو عدة دروس تقدم إلى المتعلم بأسلوب ش
يسهل تعلمها تحت إشراف المعلم أو حتى دون وجوده، وهذا شجع المتخصصين في علوم 

حتى الشخص الملم بمهارات الحاسوب عن طريق الدورات الحاسوب وهندسته أو 
  ).22، 2003 ،الهرش وآخرون( تجارياً التدريبية على إنتاج برمجيات حاسوبية وترويجها

التقنيات في  وجوب االنتفاع بمختلف المؤتمرات العالمية والعربية قد أكدت العديد منو
، ويعد الحاسوب وبرمجياته مجال التربية، وأن تكون التربية مواكبة لركب التطور

وغزا هذا العصر، في  اقتحم حياتنا التعليمية من أهم ما في الركب التكنولوجي الذي
االتصال، وغيرها من و، المعرفة المختلفة كبرامج الفضاءالكثير من مجاالت 

) 8، 2003(ويذكر الخطيب المشار إليه في باصالح  ).8 ،2003 باصالح، (مجاالتال
أداة بوصفه  عملية التعليم في البلدان العربية سعت إلى إدخال الحاسوب  منعديدأن ال

تعليمية لتحسين العملية التعليمية وتوصيل المعلومات بطريقة أفضل محاولة مواكبة 
 يوضح سنوات البدء باستخدام الحاسوب )2( والجدول. التطور العلمي في هذا المجال

  .بعض الدول العربيةلدى في التعليم 
  )2 (جدول

  سنوات البدء باستخدام الحاسوب في بعض البلدان العربية
  اليمن  الكويت  السعودية  البحرين  األردن  العراق  جيبوتي  المغرب  الدولة
 1989 1985 1985 1985 1984 1983 1981 1981  السنة

 الجاري في التقنية، أهمية التطور م بالجمهورية اليمنيوأدركت وزارة التربية والتعلي
تغيير المفاهيم التربوية والتحديث في السياسة التعليمية، ومواكبة عبر  اليوم، عالمنا

) مقدمة في علم الحاسوب( من خالل إدخال مادة واقع عصر تكنولوجيا المعلومات
رقم  طبقاً للقرار كمساق دراسي ملزم لكافة التخصصات في كلية التربية جامعة عدن،



              نايف علي صالح األبرط                 2011-ملحق  -27المجلد –مجلة جامعة دمشق 

 

 681 

وقد حذت بقية الجامعات اليمنية حذو  ).131 ،2001، العمودي  ()م1998( لعام )16(
 .جامعة عدن في إدخال مادة مقدمة في الحاسوب كمادة إلزامية لجميع التخصصات

األساسية وعملت وزارة التربية والتعليم  أيضاً على تغيير مناهجها في المرحلتين 
ال لى بإدخ في مادته األو م2002 لعام )178(رار الوزاري رقم لقاستجابة لوالثانوية 

استرجعت  .داد مناهجها وتشكيل لجنة إلع التعليم،حلاادة الحاسوب ضمن مواد مرم
  .، من المصدر)م2006(  نوفمبر،)21(في 

كما جاءت توجهات وزارة التربية والتعليم الستخدام الحاسوب لرفع مستويات التعليم، 
الل برمجة التعليم، واالنتقال من أسلوب اعتيادي إلى أسلوب أكثر تقنية وحداثة من خ

ولعل المشكلة التي تعانيها وزارة التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية هي قلة 
 خاصة مادة العلوم،بس بعض المواد واستخدام الحاسوب في تدريب  المتصلةالدراسات

ق التدريس المستخدمة مراعاة ائتنويع أساليب وطرإلى ومن هنا برزت الحاجة الملحة 
ردية بين المتعلمين كاستخدام الحاسوب في مجال التعلم والتعليم، وذلك من لفروق الفل

ات الحاسوب الهائلة في التعليمية واالستفادة من إمكان  التقنيةخالل تصميم البرمجية
عرض المادة التعليمية متضمنة الصورة والصوت والتأثيرات الحركية وغير ذلك مما 

  .يجعلها أكثر متعة وفاعلية

  : التعليميةصميم البرمجياتمعايير ت
 أن للحاسوب قدرات وإمكانات عالية في مجال التعليم، إال أن هذا الجهاز ال يمكن مع

م المعايير العامة ف أهوعلية البد من تعر. دةاالستفادة منه إال بوجود برامج تعليمية جي
  ا والخاصة التي يجب مراعاتها عند تصميم البرامج التعليمية وإنتاجها، ومنه

  ):102، 1993؛ المغيرة،86، 1998؛ الخطيب،74، 2003، الهرش وآخرون(
 قياسه اضحاً ومصوغاً صياغة جيدة تمكن منالبرنامج وأن يكون الهدف من  -1

  .مالحظتهو
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 .أن يكون محتوى البرنامج مناسباً لمستوى المتعلم -2

 .مفاهيم جديدةت أو إلى مهاراة قبل االنتقال تعلم المهارات القبلية األساسيتأكيد  -3

 .ترك بعض الحرية للمتعلم للتحكم في البرنامج -4

 .باستخدام الخطوط والرسوم والصوت واللون مثالًنتباه االبما يجذب البرنامج أن يبدأ  -5

 . أن يتوافر للمتعلم تدريب على هذا الجزء يجببعد عرض جزء من المادة التعليمية -6

عليمية، فقد أثبتت الدراسات أن تصميم الشاشة مراعاة أسس تصميم الشاشة الت -7
الجيدة يسهل تفاعل المتعلم مع المادة التعليمية ويزيد من دافعيته واستمراره في 

لذلك يجب مراعاة اآلتي في تصميم شاشات البرمجية التعليمية . التعلم
  )104، 1993؛ المغيرة،1995,436المناعي،(

  .في شاشة واحدةعدم عرض كمية كبيرة من المعلومات  - أ
استخدام األلوان والرسوم في البرمجية إذا كانت تزيد من فاعلية التعلم مع عدم  -ب

  .المبالغة حتى ال تؤدي إلى تشتيت انتباه المتعلم
تجنب دوران الشاشة السريع أثناء عرض المادة العلمية، لمراعاة الفروق الفردية  -ج

  .ة واالستجابةبين المتعلمين، من حيث سرعة الفهم والقراء
مراعاة ترتيب شاشات العرض بشكل يسمح للمتعلم السير في خطوات متسلسلة في  -د

  .التعلم
  . أيضاًالطلبة للتطوير والتعديل، بناء على اقتراحات المدرسين وقابلةأن تكون البرمجية  -ز

  : البرمجية التعليميةمراحل بناء
يم، هو البرمجية التعليمية، وإعداد إن المكون األساسي في استخدام الحاسوب في التعل

  ):63، 2002الفار،(البرمجية يتم في مجموعة من المراحل 
 بشكل خطوط عريضة من  شامالًاًالتي تحدد تصور) Design(مرحلة التصميم  -1

  .أهداف ومحتوى وأنشطة وتدريبات وتقويم
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 عناصر ويتم في هذه المرحلة تجهيز كافة) Preparation(مرحلة التجهيز واإلعداد  -2
تم فيها صياغة تالتصميم من أهداف ومادة علمية وأنشطة وصور وأصوات، و

األهداف التعليمية بطريقة إجرائية، ويتم فيها تحديد محتوى موضوع البرمجية 
وتنظيمه في ضوء خصائص المتعلم ثم وضع خطط للدروس وتحديد الوسائل 

 .ذية الراجعة وغيرهاواألساليب واألنشطة المستعملة وكذا طرق التعزيز والتغ

تم فيها ترجمة الخطوط العريضة التي تو) Scenario(مرحلة كتابة السيناريو  -3
 .رسمها المصمم إلى إجراءات وأحداث ومواقف حقيقية تعليمية على الورق

وفي هذه المرحلة يتم تجسيد السيناريو ببرمجية ) Execution(مرحلة التنفيذ  -4
بار سالمة عملية التشغيل للبرمجية، واختيار تفاعلية متعددة الوسائط، ويتم اخت

 .عملية استعراض البرمجية واختيار المؤثرات الصوتية واللونية وغير ذلك

على عرض البرمجية فيها تم تو ):Development(مرحلة التجريب والتطوير -5
 إلى مستوى مالئم  تصلحتى بهدف تحسينها وتطويرها مجموعة من المحكمين

  .يسمح بتعميمها
  :راسات السابقةالد

يعد التعرف على الدراسات السابقة أمراً ضرورياً لتقديم بعض الحقائق العلمية التي 
 :تخدم الدراسة، وقد صنفت الدراسات السابقة على النحو التالي

 استخدام برمجية تعليمية محوسبة في مادة أثرالدراسات التي تناولت قياس : أوال
  .األساسيةالعلوم على تحصيل طلبة المرحلة 

  :)2005/ الهرش وعبابنة ودلوع( دراسة -1
 اختالف منظومة الرموز في برمجية تعليمية في تحصيل طلبة الصف أثر"عنوانها 

  "الثالث األساسي في مادة العلوم
اختالف منظومة الرموز في برمجية تعليمية في تحصيل طلبة أثرف هدفت إلى تعر 

طالباً وطالبة ) 62(تكونت عينة الدراسة من و. الصف الثالث األساسي في مادة العلوم
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: من مدرسة بشرى الثانوية للبنات، وتم تقسيم أفراد عينة الدراسة إلى أربع مجموعات
طالباً ) 16(طالباً وطالبة، والثالثة ) 15(طالباً وطالبة، والثانية ) 16(المجموعة األولى 
 الدراسة على المعالجات األربعة نةعيطالباً وطالبة، وتم توزيع ) 15(وطالبة والرابعة 

الصوت والصور المتحركة والصوت : بطريقة عشوائية، وهذه المعالجات األربعة هي
أظهـرت و. والصور الثابتة والنص والصور المتحركة والنص والصور الثابتـة

 بين المتوسطات الحسابية تعزى )α= 0.05( إحصائية دالةنتائج الدراسـة وجود فروق 
أظهرت النتائج وجود فروق في المتوسطات الحسابية بين كما قة المعالجة، إلى طري

مجموعة النص والصور المتحركة مقارنة مع مجموعة النص والصور الثابتة لصالح 
نتائج وجود فروق في المتوسطات الأظهرت  كما مجموعة النص والصور المتحركة،

مع مجموعة النص والصور الحسابية بين مجموعة الصوت والصور الثابتة مقارنة 
 وجود فروق دالة النتائجكما أظهرت . الثابتة لصالح مجموعة الصوت والصور الثابتة

 بين مجموعات الصوت والصور المتحركة مقارنة مع مجموعة الدراسات إحصائياً
مجموعة النص والصور الثابتة، ومجموعة النص والصور المتحركة، (األخرى 

  .لصالح مجموعة الصوت والصور المتحركة )ثابتةومجموعة الصوت والصور ال
  :)Change 2002/تشانغ( دراسة -2

Does Computer - Assisted Instruction in Problem Solving  Improve Science 
Outcomes? A Pioneer Study  

على تحسين مخرجات تعلم  التعليم بمساعدة الحاسوب في حل المسائل أثر"عنوانها 
  "علومال

 استخدام التعليم بمساعدة الحاسوب في تحسين أثرإلى استقصاء الدراسة ت هدف
 وطالبة في تايوان، اًطالب) 294(مخرجات تعلم العلوم، وتكونت عينة الدراسة من 

مادة العلوم عن طريق  وطالبة درسوا اًطالب) 138(تضم المجموعة الضابطة 
جية طة برما المادة نفسها بوس وطالبة درسوااًطالب) 156(االنترنت، وتجريبية تضم 

اء مقياس تم بن كما ، وتم بناء اختبار تحصيلي تم تطبيقه قبل المعالجة،تعليمية
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 وبعد جمع البيانات وتحليلها إحصائياً ظهر وجود فروق ذي داللة إحصائية ،اتجاهات
في تحسين اتجاهات الطلبة نحو العلوم لصالح المجموعة التي درست بالحاسوب 

 وكذلك وجود فرق إيجابي حول تحسن تحصيل طلبة المجوعة التي درست التعليمي،
  .بالحاسوب التعليمي

   ):Rothman 2000/ روثمان(  دراسة-3
The Impact of Computer based Versus "traditional" Textbook Science 

Instruction on Selected Students Learning Outcomes  
م العلوم على الحصيلة  لتعلحوسب مقابل الكتاب التقليديب الم الكتاأثر"  عنوانها

  "لعينة مختارة من الطلبةالتعليمية 

المرحلة ب تقليديال الكتاب المحوسب مقابل الكتاب أثرإلى قياس الدراسة هدفت 
االبتدائية في مادة العلوم من حيث اتجاهاتهم نحو تعلم العلوم، ومستوى مهاراتهم في 

ب في الصف الخامس الط) 209(التفكير والبحث الناقد، واشتملت عينة الدراسة على 
، وتم تقسيمها إلى ثالث مجموعات، عولجت كل مجموعة  مسجلين في ثالث مدارس
  :ةبواحدة من المعالجات التالي

  .  التدريس المختلط والمركز على استخدام الحاسوب كجزء من مساق العلوم-1

 . معتمد على التكنولوجيا باستخدام حامل للمواد المحوسبةاعتيادي  تدريس غير -2

 . المعتمد على الكتاب باستخدام الكتاب فقط كأساس للتدريساالعتيادي  التدريس -3

ا ، والمعتمد على الحاسوب حسنَّاالعتيادي غير من التدريسوأظهرت النتائج أن كالً 
جليزية، وظهرت ر لغتهم اإلنيتطوفي  نحو تعلم العلوم والطلبةبفاعلية من اتجاهات 

ر يالتحصيل العام في العلوم وتطو: دالة للمخرجات التاليةنزعات إيجابية غير 
  .مهارات التفكير البحثي الناقد
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 تعليمية محوسبة في مختلف  استخدام برمجيةأثرالدراسات التي تناولت قياس : ثانياً
  :على تحصيل طلبة المرحلة األساسيةالمواد 

  :)2006/ طوالبة(  دراسة-1
 التدريس الخصوصي في تحصيل  استخدام برمجية تعليمية من نمطأثر"عنوانها 

  " طلبة الصف العاشر األساسي في األردنىاللغة العربية لدقواعد 
 استخدام برمجية تعليمية من نمط التدريس الخصوصي في أثري إلى تقصالدراسة هدفت 

 عينةتحصيل قواعد اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشر األساسي في األردن، وتكون 
 المدارس  وطالبات الصف العاشر األساسي، في إحدىطلبةمن ) 104(الدراسة من 

 تعزى إلى كل من )α=0.05(لة إحصائية إلى وجود فروق دانتائج الأشارت و، الخاصة
طريقة التدريس المعتمدة على نمط التدريس الخصوصي المعزز بالحاسوب، المستوى 

والتفاعل بين الطريقة والجنس، والتفاعل بين الجنس والمستوى . التحصيلي المرتفع
 تعزى إلى كل )α= 0.05(النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً أظهرت كماالتحصيلي، 

  .لتفاعل بين الطريقة والجنس والمستوى التحصيليمن الجنس، وا
  :)2003/ عياصرة ( دراسة-2

 برمجية تعليمية محوسبة في تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي في أثر"عنوانها 
  "مادة التربية اإلسالمية

 استخدام برمجية تعليمية في تحصيل طلبة الصف أثرف تعر الدراسة إلى هدفت
ة التربية اإلسالمية مقارنة بالطريقة االعتيادية، تكونت عينة التاسع األساسي في ماد

من طلبة الصف التاسع األساسي في مدرستين من مدارس تربية ) 104(الدراسة من 
مجموعتين ضابطتين : جرش، تم تقسيم عينة الدراسة إلى أربع مجموعات

ة االعتيادية، أما  بالطريقادة العلميةومجموعتين تجريبيتين، درست األولى والثانية الم
أظهرت النتائج وجود فروق دالة و المادة من خالل الحاسوب، االثالثة والرابعة فدرست

إحصائياً في تحصيل الطلبة تعزى لطريقة التدريس لصالح المجموعتين التجريبيتين، 
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في تحصيل الطلبة تعزى إلى داللة إحصائية أظهرت الدراسة عدم وجود فروق كذلك 
  .التفاعل بين الجنس والطريقةو إلى الجنس أ

  :)Baharvend 2002/ بهارفند(  دراسة-3
A Comparison of the Effectiveness of Computer Assisted Instruction Versus 

Traditional Approach to Teaching Geometry  
يس رمقارنة بين التعلم بمساعدة الكمبيوتر والتعلم بالطرق االعتيادية في تد"عنوانها 

  "الهندسة علم
 استخدام برمجية تعليمية في تدريس الهندسة على أثرإلى قياس الدراسة هدفت 

 اتجاهات الطلبة نحو في البرمجية أثرالتحصيل مقارنة بالطريقة االعتيادية، وكذلك 
طالباً في الصف السابع وزعوا ) 50(المفاهيم الهندسية، وتكونت عينة الدراسة من 

طالباً في المجموعة التجريبية، حيث ) 24(اً في المجموعة الضابطة وطالب) 26(كالتالي 
تم تدريس المجموعتين المفاهيم الهندسية ذاتها لكن باختالف الطريقة، وقد أشارت 
نتائج التحليل اإلحصائي إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تحصيل 

ج أن اتجاهات الطلبة في المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية، كما أظهرت النتائ
المجموعة التجريبية كانت أكثر إيجابية نحو المفاهيم الهندسية مقارنة بالمجموعة 

  .الضابطة
  : الدراسات السابقةتعقيب على

  :من خالل مراجعة ما تم عرضه من الدراسات السابقة استخلص الباحث ما يلي
تعليمية محوسبة في المواد  استخدام برمجية أثركشفت الدراسات التي تناولت قياس  -

  :التعليمية المختلفة فاعليتها في زيادة تحصيل الطلبة وهذا ما أكدته دراسة كل من
؛ Change,2002؛ 2003عياصرة، ؛ 2005 الهرش وعبابنة ودلوع، ؛2006طوالبة، (

Baharavend,2002.(  
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )Rothman 2002/ روثمان(دراسة وكشفت   -

 .وسبةفي تحصيل الطلبة تعزى إلى طريقة التدريس المح
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  :تتميز الدراسة الحالية باالتي
أنها أجريت على طلبة الصف السابع األساسي في مدرسة المالك األهلية النموذجية  -

 .في محافظة ذمار بالجمهورية اليمنية

ع  العلوم في تحصيل طلبة الصف السابصميم برمجية تعليمية لمادةأنها تبنت ت -
 .وهذا لم تتناوله أي دراسة بالجمهورية اليمنية في حدود علم الباحث، األساسي

 :اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث
طلبة الصف السابع األساسي في مدرسة المالك األهلية النموذجية في : العينة -

 .محافظة ذمار بالجمهورية اليمنية

 . الجمهورية اليمنية- محافظة ذمار – النموذجية مدرسة المالك األهلية: المكان -

البرمجية المصممة، (قد تم عرضها وفق و: المادة التعليمية- أ:األدوات -
تركيب ( وتكونت المادة التعليمية من الوحدتين األولى والثانية ،)واالعتيادية

 الجزء األول،/ من كتاب العلوم للصف السابع األساسي) المادة؛ المواد من حولنا
والمقرر على الطلبة من وزارة التربية والتعليم بالجمهورية اليمنية للعام الدراسي 

درس الجزيء والذرة، : (الوحدة األولى: م، وتضمنت الدروس التالية2007/2008
درس الحالة ( :، الوحدة الثانية)درس العناصر، درس المركبات والمخاليط

  ).غازية، تحوالت حاالت المادةدرس الحالة ال الصلبة، درس الحالة السائلة،
  . االختبار التحصيلي-ب

  : من الدراسات السابقة في اآلتية الحاليد استفاد الباحث في دراستهلق
 .ة الحاليسابقة في وضع اإلطار النظري للدراسةاستفاد الباحث من الدراسات ال -

ف  وتعرسةي تحديد آلية العمل ومنهجية الدرااستفاد الباحث من الدراسات السابقة ف -
 .ة الحاليداد أدوات الدراسةتباعها عند إعااألدوات البحثية والخطوات الواجب 

أعطت الدراسات السابقة للباحث تصوراً واضحاً عن طبيعة تصميم البرمجيات  -
 .التعليمية المحوسبة وكيفية بنائها
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 بينت الدراسات السابقة للباحث الجوانب التي تم البحث فيها مما أعطى للباحث -
 العلوم في تحصيل طلبة الصف  برمجية تعليمية لمادةأثرفرصة البحث في اختبار 

كما يتضح من خالل عرض الدراسات السابقة  .السابع األساسي بالجمهورية اليمنية
 تحصيل طلبة لمادة العلوم في برمجية تعليمية أثرقلة الدراسات التي تناولت قياس 

لتي تناولت هذه المشكلة في الجمهورية ية، وندرة الدراسات االمرحلة األساس
 النتائج التي توصلت إليها بعض الدراسات السابقة، شجع ل اختالفعلو اليمنية،

العلوم  لمادة برمجية تعليمية أثر  اختبارالباحث على إجراء هذه الدراسة، للتأكد من
  .الجمهورية اليمنيةب حصيل طلبة الصف السابع األساسيفي ت

  :ءاتواإلجراالطريقة 
تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف السابع األساسي في  :مجتمع الدراسة

المدارس الخاصة التابعة لمحافظة ذمار بالجمهورية اليمنية والمسجلين للعام الدراسي 
  . م2007/2008

تكونت عينة الدراسة من جميع طلبة الصف السابع األساسي في  :عينة الدراسة
والبالغ عددهم . ةة بمحافظة ذمار في الجمهورية اليمني النموذجيمدرسة المالك األهلية

خالل الفصل األول من العام الدراسي ).  طالبة19 طالبا و24(ة طالبا وطالب) 43(
 م، وقد تم اختيار المدرسة بطريقة قصديه نظراً لتوفر أجهزة حاسوب 2007/2008

وعدم وجود أجهزة حاسوب  حديثة وتعاون المدرسة ورغبتها في إجراء هذه الدراسة
: ، كما تم توزيع عينة الدراسة بطريقة عشوائية إلى مجموعتينفي المدارس الحكومية

، وقام أحد الطلبة باختيار كل مجموعة عشوائياً، الضابطة تضم )، وتجريبيةضابطة(
 12(طالبا وطالبة ) 21(، والتجريبية تضم ) طالبات10 طالبا و12(طالبا وطالبة ) 22(

  ):3(، كما هو مبين في جدول ) طالبات9 وطالبا
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  )3(جدول 
  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع المعالجة والجنس

  الجنس  نوع المعالجة
  تجريبية  ضابطة

  المجموع

 24  12 12  ذكور
 19  9 10  إناث

 43 21 22  المجموع
  :  اآلتيةالخطواتتم تطبيق الدراسة وفق  :إجراءات تطبيق الدراسة

بمحافظة ذمار . مدرسة المالك األهلية النموذجية األساسية المختلطةزيارة  -1
وقد اختيرت هذه المدرسة قصدياً نظراً لتوفر أجهزة حاسوب . بالجمهورية اليمنية

االتفاق مع اإلدارة المدرسية وتم . حديثة وتعاون المدرسة في إجراء هذه الدراسة
 .  تنفيذ الدراسةم العلوم للصف السابع األساسي على إجراءاتومعل

 .توزيع عينة الدراسة عشوائياً إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية -2
طالباً وطالبة، حيث ) 43(إجراء االختبار القبلي لجميع أفراد عينة الدراسة وعددهم  -3

 .طبق هذا االختبار للكشف عن مدى تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية
سابية واالنحرافات حطات السج المتوم استخرات وللتحقق من تكافؤ المجموعتين

وم ل القبلي في مادة الع على االختبار طلبة الصف السابع األساسيدرجات لالمعيارية
  ).4 (دولجالكما ب ، والجنسالطريقة،اً لمتغيري قوف

  )4(جدول 
 مجموعات طلبة عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 

  قبلي حسب متغيري الطريقة والجنسعلى االختبار ال
 العدد المعياري االنحراف الحسابي المتوسط الجنس الطريقة

 12 2.74 14.67 ذكور
 9 2.19 15.56 إناث

  
 تجريبية

 21 2.50 15.05 الكلـي
 12 3.07 14.00 ذكور
 10 2.90 14.20 إناث

  
 ضابطة

 22 2.93 14.09 الكلـي
 24 2.87 14.33 ذكور
 19 2.61 14.84 إناث

  تجريبية
+ 

 43 2.74 14.56 المتوسط الكلي ضابطة
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 المتوسطات الحسابية ة قليلة بين ظاهري وجود فروق حسابية)4 (يبين الجدول
 ، القبليعلى االختبار لدرجات أداء مجموعات عينة الدراسةواالنحرافات المعيارية 

 وهو 15.05وعة التجريبية هوفنالحـظ أن المتوسط الحسابي الكلي ألداء أفراد المجم
، كما نالحظ أن 14.09أعلـى من المتوسط الحسابي الكلـي ألفراد المجموعة الضابطة 

   .14.84من المتوسط الحسابـي الكلي لإلناث  أقل 14.33المتوسط الحسابي الكلي للذكور 

م تحليل ااستخد تم، ات الحسابية وتحديد اتجاههاـولمعرفة داللة هذه الفروق بين المتوسط
  .)5 (جدولالوذلك كما في   والجنس والتفاعل بينهما،الطريقة ثرالتباين الثنائي أل

  )5(جدول 
 لدرجات أداء طلبة مجموعات عينة الدراسة على االختبار نتائج تحليل التباين الثنائي

   والجنسالطريقة القبلي حسب
مجموع   مصدر التباين

  المربعات
درجات 
  الحرية

متوسط 
الداللة   يمة فق  المربعات

 اإلحصائية
 0.243 1.405 10.825 1 10.825 المجموعة
 0.527 0.407  3.139 1 3.139 الجنس

 0.689 0.163 1.256  1  1.256 الجنس× الطريقة 
   7.705 39 300.489  الخطأ

    42 314.605  المتوسط الكلي

 ) α= 0.05 (لة الدال عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)5 (يبين الجدول
كذلك عدم وجود فروق ذات داللة . بين متوسطات درجات طلبة مجموعتي الدراسة

 والطالبات على االختبار القبلي، وال يوجد تفاعل الطلبةإحصائية بين عالمات أداء 
  .بين عالمات أداء طلبة عينة الدراسة حسب مستويات طريقة التدريس وجنس الطلبة

 .طة البرمجية التقنية المصممةابوس المادة التعليميةة درست المجموعة التجريبي -4

 .بالطريقة االعتياديةالمادة التعليمية قام معلم العلوم بتدريس المجموعة الضابطة  -5

تطبيق االختبار التحصيلي البعدي على جميع أفراد عينة الدراسة بعد االنتهاء من  -6
  فقرات االختبار القبليضمنن االختبار البعدي يتإ حيث .تدريسهم المادة التعليمية

  .نفسها
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  :المعالجة اإلحصائية
 أسئلة الدراسة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ىـ عللإلجابة

الستجابات أفراد العينة، ولكشف الفروق بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل 
  .التباين الثنائي

  :نتائج الدراسة
صيل طلبة  في تحلمادة العلوم برمجية تعليمية أثر اختبار إلىهذه الدراسة هدفت 

  .الجمهورية اليمنيةالصف السابع األساسي ب
   :ج في ضوء فرضيات الدراسةـنتائال عرض أتيوفي ما ي

 أداء عينة الدراسة لدرجات المعيارية ابية واالنحرافاتـ استخراج المتوسطات الحستم
  ).6 ( بالجدولكمالوم ادة العـ في مالبعدي على االختبار

  )6(جدول 
عينة  طلبة  أداء مجموعاتلدرجاتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

   والجنس التدريس طريقةستوىحسب مالدراسة على االختبار التحصيلي البعدي 
 العدد االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  الجنس الطريقة

 12 6.24 29.83 ذكور
 9 7.26 28.44 اثإن

  
 تجريبية

 21 6.56 29.24 الكلـي
 12 5.42 24.67 ذكور
 10 4.53 24.60 إناث

  
 ضابطة

 22 4.91 24.64 الكلـي
 24 6.29 27.25 ذكور
 19 6.13 26.42 إناث

  تجريبية
+ 

  43 6.16 26.88 المتوسط الكلي ضابطة

 ذات داللة لكشف عما إذا كانت الفروق المالحظة بين المتوسطات الحسابيةلو
  .)7(الجدول كما ب  )Two-Way ANOVA(إحصائية، تم استخدام تحليل التباين الثنائي 
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  )7(جدول 
عينة الدراسة على االختبار  طلبة  أداء مجموعاتلدرجاتتحليل التباين التنائي 

  والتفاعل بينهما والجنس التدريس طريقةستوى حسب مالبعدي

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

ت درجا
  الحرية

متوسط 
 الداللة  قيمة ف  المربعات

 اإلحصائية
 017. 6.178 214.942 1 214.942 الطريقة
 690. 161. 5.608 1 5.608 الجنس

 717. 133. 4.628  1 4.628 الجنس× الطريقة 
   34.794 39 1356.956 الخطأ

     42 1594.419 المتوسط الكلي

 فروق ذات داللـة  ال توجد: نص علىتي تى ال األول النتائج المتعلقـة بالفرضية-
 في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في مادة العلوم تعزى )α= 0.05(إحصـائية

  ؟)وفق البرمجية المصممة، واالعتيادية(إلى طريقة التدريس 
 أداء عينة الدراسة على لدرجات) 7(تظهر نتائج تحليل التباين الثنائي في الجدول 

في تحصيل الطلبة في ) α=0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية ،االختبار البعدي
حيث بلغت قيمة اإلحصائي ، مادة العلوم بين مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة

  وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة،)0.017(باحتمال يساوي ) 6.178" (ف"
)α=0.05( ،أداء لدرجاتت المعيارية كما تظهر نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافا 

أن الفارق يعود لصالح ) 6(المبينة في الجدول ، عينة الدراسة على االختبار البعدي
، بينما بلغ المتوسط )29.24 (حيث بلغ متوسطها الحسابي، المجموعة التجريبية

  ). 24.64(الحسابي للمجموعة الضابطة 
 فروق ذات داللـة ال توجد: علىبالفرضية الثانية التي تنص  النتائج المتعلقـة -

 في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في مادة العلوم )α=  0.05(إحصـائية
  ؟)ذكور، إناث(تعزى إلى الجنس 
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 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط )7(يتضح من الجدول السابق رقم 
حيث ، جنستحصيل الذكور واإلناث على االختبار التحصيلي البعدي تعزى إلى ال

وهذه القيمة غير دالة ، )0.690(باحتمال يساوي ) 0.161" (ف"بلغت قيمة اإلحصائي 
  .)α=  0.05 ( عند مستوى الداللةإحصائيا

فروق ذات داللـة ال توجد : علىبالفرضية الثالثة التي تنص  النتائج المتعلقـة -
ة العلوم  في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في ماد)α = 0.05(إحصـائية

  والجنس؟، تعزى للتفاعل بين الطريقة
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط ) 7(يتضح من الجدول السابق رقم 

 للتفاعل يبن الطريقة ىتحصيل طلبة الصف السابع األساسي في مادة العلوم تعز
 وهذه، )0.717(باحتمال يساوي ) 0.133" (ف"حيث بلغت قيمة اإلحصائي ، والجنس

  .)α = 0.05 ( عند مستوى الداللةالقيمة غير دالة إحصائيا
  : وتفسيرهامناقشة النتائج

 فروق ذات ال توجد: علىبالفرضية األولى التي تنص  مناقشة النتائج المتعلقـة -
 في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في مادة )α=  0.05(داللـة إحصـائية

  ؟) البرمجية المصممة، واالعتياديةوفق(العلوم تعزى إلى طريقة التدريس 
على االختبار ) α=  0.05(أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 الطريقة على تحصيل الطلبة، وجاءت الفروق لصالح المجموعة ثرالبعدي، تعزى أل
 مما يدل على فاعلية البرمجية التقنية التعليمية المصممة في زيادة تحصيل، التجريبية

  . المجموعة التجريبية مقارنة بتحصيل طلبة المجموعة الضابطةطلبة

 المجموعة التجريبية استفادوا من اإلمكانات التي طلبةوقد تعزى هذه النتيجة إلى أن 
، )(POWER POINT & FLASHالمصممة، باستخدام برنامجيتها البرمجية التقنية وفر

ت باستغاللها لعناصر الصوت والحركة  والطالباالطلبةالتي ساعدت على إثارة انتباه 
واللون التي توفرت بالشكل المناسب، وتركيزها على مبدأ التعلم الذاتي، بأسلوب يثير 
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الدافعية لدى المتعلمين نحو التعلم، مما ساعد على الخروج من جو الغرفة الصفية 
التعليمية البرمجية التقنية  والطالبات مع الطلبةاالعتيادية والذي أدى إلى تفاعل 

  .بأكثر من حاسة وبالتالي زيادة تحصيلهمالمصممة 

ويالحظ أن نتائج هذه الدراسة قد اتفقت مع اغلب نتائج الدراسات السابقة، التي أشارت 
إلى فاعلية استخدام الحاسوب وبرمجياته التقنية التعليمية المحوسبة في زيادة تحصيل 

؛ 2003؛ عياصرة، 2005ابنة ودلوع، ؛ الهرش وعب2006طوالبة،: (الطلبة مثل دراسة
Change,2002 ؛Baharavend,2002.(  

، ويمكن أن )Rothman,2002: (بينما تعارضت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة
يعزى السبب في اختالف النتائج إلى اختالف طول الفترة الزمنية التي طبقت فيها 

  .رالدراسة، أو اختالف عينة الدراسة من مجتمع إلى أخ

 فروق ذات ال توجد: علىبالفرضية الثانية التي تنص  مناقشة النتائج المتعلقة -
 في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في مادة العلوم )α =  0.05(داللة إحصائية

  ؟)ذكور، إناث(تعزى إلى الجنس 

 أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على االختبار البعدي،
 إذ بلغت . الجنس على تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في مادة العلومثرتعزى أل

وهذه القيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى ) 0.161(المحسوبة ) ف(قيمة اإلحصائي 
 .الداللة

وإلى ،  والطالبات تلقوا نفس النوع والدرجة من التعلمالطلبةوقد يعزى ذلك إلى أن 
 أثناء تطبيق الدراسة على مجموعتي الدراسة من  فية والزمنيةتشابه الظروف المكاني

كما يمكن اعتبار أن البرمجية التقنية التعليمية كوسيلة تعليمية تمثل إحدى . الجنسين
ق التعلم الحديثة التي تعنى بتنمية قدرات الطلبة المختلفة، بغض النظر عن ائطر

 أخرى، كما أنها لم تصمم أو تعد جنسهم، وال تستهدف فئة معينة من الطلبة دون فئة
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ه فرداً متعلماً بوصفلجنس معين من الطلبة دون جنس أخر، وإنما تنظر إلى الطالب 
لديه إمكانات وقدرات ومهارات معينة تسعى لتطويرها وتنميتها دون اعتبارات 

أن مكونات ومحتويات البرمجية التقنية التعليمية كانت نفسها واختالف الجنس خاصة 
ناث، مما ساهم في عدم وجود فرق في التحصيل بين اإلذكور وال  منع الطلبةلجمي

كما يمكن . الذكور واإلناث في المجموعة التجريبية على االختبار التحصيلي البعدي
من األمور  الجنسين ىاعتبار تشابه المستوى التحصيلي ومستويات االهتمام والجدية لد

باإلضافة إلى كون مادة العلوم . حصيل بينهما في عدم وجود فروق في التالتي ساعدت
وقد اتفقت نتيجة ، مهمة للجنسين وال تقتصر على جنس معين من الطلبة دون اآلخر

  ).2003؛ عياصرة، 2006طوالبة، (: هذه الدراسة مع نتيجة دراسة كل من
 فروق ذات ال توجد: علىبالفرضية الثالثة التي تنص  مناقشة النتائج المتعلقـة -
 في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في مادة )α = 0.05(لـة إحصـائيةدال

  والجنس؟، العلوم تعزى للتفاعل بين الطريقة
على االختبار البعدي، أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
ي المحسوبة تساو) ف(تعزى للتفاعل بين الطريقة والجنس، فقد كانت قيمة اإلحصائي

 ).α=  0.05(وهذه القيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 0.133(
وهذه النتيجة طبيعية بسبب عدم وجود فروق دالة إحصائياً في أداء الطلبة على 

العلمية االختبار البعدي يعزى إلى جنس الطالب، وهذا يعني أن تدريس المادة 
ن لك إ في الجنسين وبشكل متماثل، كذأثر التقنية التعليمية المصممة باستخدام البرمجية

 في الجنسين بالقدر نفسه، وعدم وجود فروق بين أثراألسلوب العادي في التدريس 
 إلى ياواألسلوب العادي، أد، الجنسين في طريقة استخدام البرمجية التقنية المصممة
متساوي االهتمام الهذا عن نتج  عدم وجود تفاعل بين طريقة التدريس والجنس، وربما

وبالعلوم كمادة ، لدى الجنسين بالبرمجية التقنية المصممة كأسلوب تدريس جديد
  .تعليمية
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  :المقترحات
  :ما يلي  الباحث، الدراسة يقترحفي ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه

 إجراء مزيد من الدراسات لمعرفة مدى فاعلية استخدام الحاسوب وبرمجياته -1
 مساعدة في تدريس المواد العلمية والنظرية األخرى في  التعليمية كوسيلةالتقنية

 .في المدارس الخاصة والحكومية، جميع المراحل التعليمية

  مادةاستخدام الحاسوب وبرمجياته التعليمية كوسيلة مساعدة وفعالة في تدريس -2
في المدارس الخاصة ، العلوم خاصة، والمواد الدراسية األخرى بشكل عام

 .والعامة

 التعليمية في  التقنيةدرسي العلوم على استخدام الحاسوب وبرمجياتهتشجيع م -3
 . العلومتدريس

عقد دورات تدريبية لمعلمي العلوم تمكنهم من تفعيل دور الحاسوب في تدريس  -4
  .حقائق ومفاهيم مادة العلوم
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