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ه الدراسـة إلـى استقـصاء اثـر تجربـة الـتعلم اإللكترونـي               ذهـ  تفد هـ  :ملخص
ة دامـ  يفـ  المؤجـل ور باشـ ملا يمـ لفي تحصيل طلبة الصف األول الثـانوي الع  

خمـــس   مـــوزعين علـــىبـــًاالط) 118(الدراســـة مـــن  ينـــةع تنـــوك ت.الفيزيـــاء
منهـا  ؛ أربعـة  في ثالث مـدارس ثانويـة للـذكور فـي محافظـة الكـرك        مجموعات
المـدمج ، المعلـم    صرقـ لا عمـ ت، القـرص المـدمج، اإلنترنـت        نرتنإلا(تجريبية  

ولتحقيـق  ).  العاديـة  ةريقـ طال( ة  طباة ضـ  عـ ومجمو )ض البيانـات  رعـ  زاهج عم
تأكد لا دعب أهداف الدراسة، تم استخدام اختبار تحصيل المفاهيم الفيزيائية

 المتوســطات مادختســاة البيانــات إحــصائيا تــم  جــلاعملو. مــن صــدقه وثباتــه 
). ت(ر ابتخاو،  التباين المصاحبليلحتو ،رافات المعياريةحنالاو، الحسابية

 نيبـ ) α= 0.05 (ائياصحـ إ لادق رفـ  دجـ وي أنـه  ىلـ لدراسـة إ ا تلصـ و تدقو
لــصف األول الثــانوي العلمــي علــى االختبــار التحــصيلي   ا ةبــلط ســط أداءوتم

ــتعلم    ) المباشــر(البعــدي ــة ال ــة يعــزى لطريق ــاهيم الفيزيائي لفــرق ؛ وكــان اللمف
بينمـا ال   . يديـة  بالطريقـة التقل   ةنـ راقم لمـدمج ا صرقـ لالصالح الـتعلم بطريقـة      

 زاهــج عمــ ملــعملا، وقــة كــل مــن اإلنترنــتيرط نيدال إحــصائيا بــفــرق  دجــيو
ــ ــ اإلنتر، وطريقـــةض البيانـــاترعـ قـــة يرطلابنـــة راقملمـــدمج ا صرقـــل مـــع اتنـ

لـــة إحـــصائية علـــى دال ذو يوجـــد فـــرق ال كمـــا توصـــلت إلـــى أنـــه .التقليديـــة
لتجريبيـة  ن متوسـط أداء طلبـة المجموعـات ا   بـي ) α= 0.05(مستوى الداللة

ــل     ــصيلي المؤجـ ــار التحـ ــى االختبـ ــة للعلـ ــاهيم الفيزيائيـ ــة  اقم مفـ ــة بالطريقـ رنـ
لبة على طلان متوسطي عالمات يب ينما يوجد فرق دال إحصائيا ب.التقليدية
ــار  ــتاختبـ ــاهيمصحـ ــصالح االختبـــار      يل المفـ ــل لـ ــدي والمؤجـ ــة البعـ الفيزيائيـ
 فّعالــة فـــي  وهــذا يــدل علــى أن طــرق الـــتعلم اإللكترونــي لــم تكــن       . البعــدي 

الــــتعلم : ةيــــتاحف المتلكلمــــاا( .مـــساعدة الطلبــــة علــــى االحتفــــاظ بــــالتعلم 
 لم بمـساعدة  عنت، الت رتنإلا  القائم على  ملعتلا اإللكتروني، تعلم وتعليم الفيزياء،   

  )الحاسوب
  

  
 
ة هائلـة جـدًا   يـ ماتوعلمو ا العـصر بثـورة تكنولوجيـة   ذهـ  مستـ ي :ةمـ دقم

لــسريع ا روطــتلاية اصــ خهابتأثــرت فــي مختلــف ميــادين الحيــاة، وأكــس 
ــة     ــه العمليـ ــا عمـــق المـــشكالت والتحـــديات التـــي تواجـ والمـــستمر ممـ

ــة، ومــن هــذه المــشكالت    ــي   : التربوي ــل ف ــد الهائ طلبــة، لا دادعــأالتزاي
  نالمعلمين المـدربي  صقنو ،مهنيب الفردية   قورفلا عاةارم مدعومشكلة

  
_________________________  

ــ"دكتــوراه بعنــوان   ةحــورطأ * ــتعلم اإللكترونــي فــي الفيزيــاء فــي المــدارس    تق ويم ال
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Abstract: This study aimed at investigating the effect of e-learning on 
scientific track secondary school students’ immediate and postponed 
achievement in physics. The study sample consisted of (118) male 
students distributed into five groups at three secondary schools for 
boys in Al-Karak governorate. Four of these groups are experimental 
(internet, CD, internet + CD, the teacher + Data Show) and one 
control group (traditional method). In order to achieve the objectives 
of the study, a physics concept achievement test was used after 
confirming its validity and reliability. The mean scores, standard 
deviations, t-test, ANCOVA were used in the statistical analysis. 
Results showed that there is a significant statistical difference (α = 
0.05) between the mean scores of the performance of first secondary 
scientific track students on the post physics concepts achievement test 
due to method of learning. The difference was in favor of learning by 
using CD compared to using the traditional method. Yet there is non 
statistically significant difference due to method of learning using 
internet, teacher + Data Show, and internet + CD compared to the 
traditional method. And showed that there isn’t any statistical 
significance at (α =0.05) among the experimental groups on the 
achievement delayed test on physics concepts compared with the 
traditional method. However, there is statistically significant analysis 
difference between the mean scores of students on the physics 
concepts achievement postponed post test in favor of the post test. This 
indicates that the methods of e-learning are not effective in helping 
students in retaining information. (Keywords: E-learning, physics, 
internet based learning, computer assisted instruction.) 

  

 وتعد مشكلة االنفجار. ن علميًا وتربويًا، واالنفجار المعرفييؤهلمالو
مـشكالت حيـث جعلـت اإلنـسان ال يتعمـق فـي       لا هذه المعرفي من أبرز  

شـــيء، وال يـــستطيع متابعـــة المعرفـــة الجديـــدة أو جمعهـــا فـــي كتـــاب  
الحاجـــــة إليهـــــا، ممـــــا يحـــــتم علـــــى  دنـــــع اهءدعاتســـــا وأ ،مدرســـــي

تعانة بالوســـائل التكنولوجيـــة  ســـاال يـــةميلالمؤســـسات التربويـــة والتع 
  .أثرها ت والتخفيف منياحدلتالحديثة لمواجهة هذه ا

لحاسوب من أهم الوسائل التكنولوجية الحديثة في ا دعيو
ت اينقتلاعمليتي التعليم والتعلم، فهو يجمع مزايا الكثير من 

التعليمية في تقنية واحدة، إذ يوفر الحركة والصورة 
 ,Caffarell(وان والتفاعل مع المتعلم لاألوى قيسوالمو
 ،اسوب من سرعة ودقةحلا اهب تمتعي يتلا زاتيمملاف .)1987
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م في كحتلاو ، في االستخدامةوالمرون ، المعلومات المعروضةعيونتو
زة عرض المعلومات هجأ نم عليةاف رثكأظروف العرض تجعله 

 ،)2002 ،رافلا(ية ر بصةالمختلفة من كتب ووسائل سمعي
ة الواضحة التي تميز الحاسوب عن الوسائل األخرى هي زيملاو

   .)1993المغيرة، (قدرته على التفاعل والحوار مع الطالب 
ادة العلوم من أكثر المواد التي يمكن استخدام التقنية م دعتو

الحديثة المحوسبة في تدريسها، فهذه التقنية تساعد في تطوير 
رفة الصف إلى مختبر  وتحويل غيبه،السأوريس العلوم دق ترط
وقد تكون بديًال للمختبرات في . ةبلطلا نة الفروق الفردية بيعارالم

ي تتطلب تلا وأ ،حالة التجارب التي يتعذر إجراؤها داخل المدرسة
 امك ؛أجهزة أو مواد عالية التكلفة، وتسبب خطورة ما أثناء إجرائها

لحاالت وصًا في ا وخصة،عيبومحاكاة الط ائقققوم بتبسيط الحتو
ة على رالقد ةيمنت يف دا مباشرة، كذلك تساعتههدشاالتي يتعذر م

التحليل والتركيب وحل المشكالت، وتوفر التفاعل الشخصي بين 
  .الحاسوب والطالب، وتقديم التغذية الراجعة

 يي الذديلقتلا ر الحاسوب بدأ التحول من التعليمصع يفو
لية عمالر المعلم محور ابتعاو ،ت وحفظهالومامعلا م على تلقينويق

تعلم اإللكتروني الذي لا ىلإ ،فةرحيد للمعولامصدر لاو ،التعليمية
 لعجويقوم على التعلم الذاتي، ومراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، 

 أدبملا نأ) 2003(الب محور العملية التعليمية، ويرى الخطيب طلا
بيئة تفاعلية لكتروني هو توفير م اإلعلتلا يقوم عليه يالذ األساسي

  .ةيميلعتبين المتعلم والمادة ال
 التعلم اإللكتروني أنه طريقة للتعلم باستخدام آليات فّرعيو

 صن ه المتعددة منطئاسوو ،هتاكبشو ،االتصال الحديثة من حاسب
 ية،نت إلكتروابتكمو ، بحثتايلآو ،تاموسرو ،رةوصو توصو

 ؛اسيدرالل فصت سواء كان عن بعد أو في النترنإلا توكذلك بوابا
أنواعها في إيصال المعلومة  عيمجب ةينقود هنا استخدام التصقملاف

  ).2002الموسى،(دة ئاف ربكأو دهج لقأبأقصى وقت و للمتعلم
منظومة " د عّرف التعلم اإللكتروني أنهقف) 2004(سالم  الامأ

ين أو ملعتمللالتدريبية  أو يةميللبرامج التعايم دتعليمية لتق
 تقنيات مداختساب ن أي وقت وفي أي مكاالمتدربين في

نت، اإلنترانت، رتنإلا مثل(المعلومات واالتصاالت التفاعلية 
اإلذاعة، القنوات المحلية أو الفضائية للتلفاز، األقراص الممغنطة، 

مؤتمرات عن ل، ابالتلفون، البريد اإللكتروني،أجهزة الحاسو
متعددة المصادر  يةعلفافير بيئة تعليمية تعلمية تلتو..) .،دعب

امنة في الفصل الدراسي أو غير متزامنة عن بعد دون زتم ةقيبطر
االلتزام بمكان محدد اعتمادا على التعلم الذاتي والتفاعل بين 

  .)289ص "(المتعلم والمعلم
 وني يهدفرتكلإلا ملعتلا عديد من الباحثين إلى أنويشير ال

لراشد، ؛ ا2004ودري، لتا( أهداف عديدة منها قيقتحى إل
  ):2004لسالم، ا ؛2003

 تعويض النقص في الكوادر األكاديمية والتدريبية في ةيناكمإ .1
  .بعض القطاعات التعليمية عن طريق الصفوف االفتراضية

قنية في المجتمع وإعطاء مفهوم أوسع تلا رشني فة دعاسملا .2
  .رممستلللتعليم ا

لمين والطالب قادر على التعامل مع المعن م ليج دادعإ .3
ا رات الهائلة التي يشهده، والتطو العصراراته، ومتقنيةال
  .لمعاال

غنية ومتعددة المصادر تخدم العملية  ةيلعافبيئة ت ريفوت .4
  .التعليمية بكافة محاورها

لمدرسة ، وبين العالقة بين أولياء األمور والمدرسةا زيزعت .5
  .والبيئة الخارجية

اكب مع المعلم في العملية التعليمية حتى يتوور  ديرطوت .6
  .المتالحقة ورةتمت العلمية والتكنولوجية المساطورتال

عدين من ، والمسامين، والمعلية التفاعل بين الطالبلمع معد .7
، قشات، والمناء، واآلراخالل تبادل الخبرات التربوية

: ثل مةفلرات الهادفة باالستعانة بقنوات االتصال المختوالحوا
  .اضيةلصف االفتر، وغرف ا اإللكترونيديربال
 وهـ ف ؛ةثـ يلـتعلم اإللكترونـي مـن أهـم أسـاليب الـتعلم الحد            اد  عيو

اعد فـــي حـــل مـــشكلة االنفجـــار المعرفـــي والطلـــب المتزايـــد علـــى سيـــ
كمـــا يـــساعد فـــي حـــل مـــشكلة ازدحـــام  ). 2002العبـــادي، (التعلـــيم 

، وتوسـيع  دعـ ب نعـ  علمللتة يلوسكقاعات المحاضرات إذا ما استخدم   
ــيم،   ــوا فــرص القبــول فــي التعل ــعتو نيلماعــلا  مــن تــدريب نتمكل  مهيمل

ليم ربات البيوت؛ مما يـسهم فـي رفـع         عتو مهلهم دون ترك أعما   ليهأتو
فــالتعلم ). 2002المبيريــك، (نــسبة المتعلمــين والقــضاء علــى األميــة   

مـن  ل قلوي ،ية التعلم إلى درجة كبيرة  لاعف نموني يزيد   رتكلإلا
  التـــــــــــدريب  ةفـــــــــــلكت نمـــــــــــو ،الوقـــــــــــت الـــــــــــالزم للتـــــــــــدريب

), 2002 Guckel &Ziemer(بيئة تعلـم تفاعليـة، ويـسمح     رفويو ؛
ــضله      ــذي يفــ ــان الــ ــت والمكــ ــي الوقــ ــة فــ ــضابي، (للطالــــب بالدراســ عــ

 رفويــو ،ت ومناقــشات حيــة علـى الــشبكة الباقـ م عمــل حيتـ يو). 2004
 مجر بــرا ويــوف،ت المتعلمــيناجــايتحاع مــ مجسنــت ومــات حديثــةلعم
ات عمليـة   قيبطتو ،ةاعليفرين ت امتو ،اة والصور المتحركة  كاحملا
)Al-Karam& Al-Ali, 2001.(  

ئد التعلم اإللكتروني أيضًا القدرة على تلبية احتياجات اوف نمو
المتعلمين الفردية، بحيث يتعلم األفراد حسب سرعتهم الذاتية، 

 االحتفاظ نيسحتو ،)بتكلر، ااإلقامة، السف(وتوفير تكلفة التدريب 
ت في الوقت المناسب، وسرعة معلومالى البالمعلومات، والوصول إ

ة، وتوحيد المحتوى والمعلومات لجميع كبشلا يتحديث المعلومات ف
 ويقلل من ،بالطلاعلية بين افتلاو ، التعاوننيسحتو ،المستخدمين

 ,Codone(شعور الطالب باإلحراج أمام زمالئه عند ارتكابه خطأ ما 
2001.(  

جال تعلم عديدة في م تعلم اإللكتروني فوائد ومزاياولل 
  ): 2003، آخرونود االجو بدع (وتعليم الفيزياء منها

معلمين على إيجاد أفكار جديدة لشرح دروس ليساعد ا   -1
و المعقدة مما ألفيزياء الصعبة ائ الفيزياء وتبسيط مباد

  .البعلى الطا ستيعابهايسهل عملية 
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يزياء، فيس اللتدرمعلمين على إيجاد وسيلة جديدة لعد ااسي   -2
عد الطلبة على التعلم االتي تس ينإللكتروا وسيلة التعلم هيو

ن استخدام إإذ ة لتقليديابطريقة مغايرة للدراسة في الصفوف 
 عززتاألمثلة التصويرية ونماذج المحاكاة المتوفرة في النظام 

د على تسهيل تذكر اعستوبة  المشكالت عند الطللة حرمها
استذكارها أو تعزيزها م لتي تة المجردئية االمعلومات الفيزيا

  .باستخدام هذه األمثلة
معلمين على مراعاة الفروق الفردية وصعوبات التعلم ليساعد ا   -3

  .ةبالطل عضبالموجودة لدى 
معلمين على عرض تجارب فيزيائية قد يصعب او لد ايساع   -4

بر المدرسة كرسم مسار قنبلة تخميستحيل أجراؤها في 
  .عينة وتكون زاوية ما مع األفقة مأولي بسرعة مدفعتنطلق من 

ت قفي أي و يد المحتوى الموجود على اإلنترنتديمكن تج   -5
و ألفيزياء محليًا اوفقًا للتغيرات التي قد تطرأ على مادة 

  .عالميًا
ياء مساعدة زيفمجال ال  فيان فوائد التعلم اإللكتروني أيضوم

ة يائيادالت الفيزالمجردة والمع الطالب على تقريب المفاهيم الفيزيائية
ن طريق تمثيلها بواسطة رسوم وأشكال مسطحة أو هم عإلى أذهان

بعاد، باإلضافة إلى تمثيل الظواهر الطبيعية كالبراكين  األةثالثي
  .والزالزل وحركة النجوم

لكتروني إال أن هناك  اإلممن المزايا العديدة للتعلي مغرلاب
ض الباحثين ه كما أشار بعقات المصاحبة لتطبيبيسلالبعض 

  :هامن) 2003؛ الفرا، 2002الشهري، (
اإللكتروني يحتاج إلى جهد مكثف لتدريب وتأهيل  ملعتلا .1

المعلمين والطالب بشكل خاص استعدادًا لهذه التجربة في 
  .ظروف تنتشر فيها األمية التقنية في المجتمع

 ةءافك لوامل تقنية أخرى، مثبعي ون التعليم اإللكترطارتبا .2
ة صاالت، وتوافر األجهزة والبرامج ومدى القدرشبكات االت

  .ى إنتاج المحتوى بشكل محترفعل
 مدى قدرة أهل ًاضيأو ،تكلفة في اإلنتاج والصيانةعامل ال .3

الطالب على تحمل تكاليف المتطلبات الفنية من أجهزة 
  .ةربخول في هذه التجد للةوتطبيقات ضروري

ة اليومية ايحلاو ،سةردملاو ،منزللا يف ةوظيف التقنيت ةرثك .4
لجدية ا مدعو ،ذه الوسائطمن هربما يؤدي إلى ملل المتعلم 

  .في التعامل معها
 حبرلا دف إلىهت يتلا ،كثير من الشركات التجاريةظهور ال .5

هي و ،إلشراف على تأهيل المعلمين وإعدادهماب موقتو ،فقط
  .الحقيقة غير مؤهلة علميًا لذلك يف

ي يؤدي دورًا مهمًا في ور المدرسة كنظام اجتماعد فاعضإ .6
  .التنشئة االجتماعية

طلبات التالية تملا رفاالتعلم اإللكتروني البد من تو قيبطتلو 
  ):2004الفليح، (
ية وخطة للتعلم اإللكتروني وفق فلسفة المنهج ؤر ءانب .1

  .تاواإلمكان

 تاكبشو ،اتيجمربو ،تالبنية التحتية من حاسبا تهيزاجت .2
 LAN(local(ة المحلية كبشلاو ،إلنترنتا ةكبش :اتصال مثل

area network.  
 ن،يريدملاو ،لعنصر البشري من حيث تأهيل المشرفينتطوير ا .3

  .ق التنفيذي في المدرسةيرفلاو ،بالطلاو ،مينلعملاو
  .اإللكتروني علمتحتوى رقمي تفاعلي وفق معايير الم ريوطت .4
نظم : ىلع يوتحت تعليمية تفاعلية على اإلنترنت ةباير بووطت .5

فاعلي ت يمقر ىوتحمارة تعليمية، نظم إدارة مدرسية، إد
 الوحدات ميمصتو ،يفلأت مظنوحتوى الوطني، ملا عم مجسنم

  .عمد مظنو ،تبارات وقياسخا مظنو التعليمية،
ه الدراسة  جاءت هذ،هاياومزي نورتكلإلالم ألهمية التع ًارظنو

 ة التعلم اإللكتروني في تحصيل طلبة الصفقيرط رثأالستقصاء 
  .ر والمؤجل في مادة الفيزياءشابملا األول الثانوي العلمي

يس مباحث العلوم  تدرةيعمل هجتوا: لدراسة وأسئلتهاا ةلكشم
في مدارسنا ) فيزياء،كيمياء، أحياء، علوم األرض(المختلفة 

نة بسبب عدم توافر اإلمكانات المادية في إجراء  معيتابصعو
وبسبب ب،  المنهاج لدى الطالإثراء في دتساعالتجارب العملية التي 

ابتة منها أو  الثصريةوالبافتقار مدارسنا للوسائل السمعية 
 وم،العلالمتحركة، يسود طابع الجانب النظري في تدريس مناهج 

  ).1995حسن،  (مي يؤثر سلبا في نوعية التعلمما
 دناألر" رؤية جاللة الملك عبدالله الثاني  من القاطوان

 جهود ن وا،"في المنطقةمات جيا المعلوزا لتكنولو مركحبسيص
اث ثورة في النظام التعليمي من خالل إحد علىالتنمية يجب أن تركز 

علومات  الملوجياتكنوسياسات واستراتيجيات محكمة تدخل 
 تقاءلالريمية، وتجعل منها قاعدة لب العملية التعل يواالتصاالت ف

 األردن ة في من القيادوإيمانا. تعليم، وأداة لحفز اإلبداع والتميزبال
حول إلى نظام التعلم القائم على البحث وتحصيل المعرفة  الترةبضرو

ائم على التلقين والتفكير المسّير، فقد  القليمالتعبدال من نظام 
ية إلرساء قواعد التعلم  عملءاتإجرا والتعليم ةيباتخذت وزارة التر

 شبكات عبر ناهجوالماإللكتروني، وتوفير المصادر التعليمية، 
فة، كما تم ربط ما يزيد على ألف مدرسة بشبكة إلكترونية لمعرا

ية اآلن، وتم تزويد معظم مدارس المملكة بأجهزة  لغاةالسعمتوسطة 
ن استخدام هذه اضمول. ألفاحاسوب زاد عددها على ستين 

جميع  بتدريب 2002لتقنيات الحديثة، فقد بدأت الوزارة منذ عام ا
تقنيات المعلومات دام ارة على استخمي وموظفي الوزمعل

الفيومي، ( ملية التعليمية  العينلتحسواالتصاالت واستغاللها 
2003.(  

 نجاح خطط التربية والتعليم وبرامجها في التعلم  مدىرفةمعول
 البد من تقويم ما تم تحقيقه من اجل التعرف على  كان،ترونيكلاإل

بباتها، ة مسيق معرفلبيات عن طر السفيوتالاإليجابيات ودعمها، 
موال توظيفا  واألاقاتوالطمما يساعد بالتالي على توظيف الجهود 

يحقق األهداف التي تتطلع إليها الخطط والبرامج التعليمية 
 يربة التعلم اإللكترونجدراسة لتقويم تلا ك جاءت هذهلذل. ربويةوالت
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لتعلم راتيجيات وطرق التعلم اإللكتروني كاست افيفي األردن والتنوع 
 blended(تمازج  المعلموالتن خالل الحاسوب واإلنترنت م يالذات

learning .(هذه الدراسة تحاول اإلجابة عن  فانتحديدلوبا 
  :السؤال اآلتي

لة العند مستوى الد ةي فروق ذات داللة إحصائدجوت له
)α =0.05( صف األول الثانوي لا ةبلطوسطات عالمات تم نيب

 الفيزيائية تعزى إلى ميهافملل مؤجل والرشابملا مهسابتكا يف العلمي
 ،جص المدمرقلا عمرنت تنإلا ،لمدمجا صرقلااإلنترنت، (لتعلم ا ةقيرط
  ؟ ) قة التقليديةيرطلا ،اتنايبلا  عرضزاهج عمم لعملا
هذه الدراسة أهميتها من أهمية تعلم  بستتك :لدراسةاهمية أ

ساسية في تكوين البنية ت األانبللا دُّعُت يتلا المفاهيم الفيزيائية،
. همي لدميالمعرفية للطلبة، ولقدرتها على تنمية مهارات التفكير العل

طلبة عن لف اوزعو ،يق المفاهيم الفيزيائيةبطتو ملونظرا لصعوبة تع
ارت بعض أشيزياء في الثانوية العامة، كما فيار مبحث الختا

ث عن ، كان ال بد من البح)1998(الدراسات مثل دراسة الشياب 
 .تعلم المفاهيم الفيزيائيةعلى طرق وبرامج جديدة تساعد الطلبة 

مكن أن يساعد الطلبة على تعلم ي يذلا ،لتعلم اإللكترونيا رهظف
 ،توصو ،ناولأو ،برامج محاكاة نم هرف؛ لما يوةيئفيزيال اماهيمفال
 فيديو تسهل تعلم المفاهيم الفيزيائية تاطقلو ،تحركةم روصو

  .وتبسطها
ود علم دح يف –ات ذه الدراسة من أوائل الدراسه دعتو 

 ذإحاول تقويم تجربة التعلم اإللكتروني في األردن، ت يتلا - نيثالباح
 الفيزياء لطلبة الصف جاهنم ةيم بحوسبلعتة واليتربلزارة او تأدب

 ذإبة في حوسبة المناهج، رجت لوأ هنأ ىلعاألول الثانوي العلمي 
سي لدراالفصل الدراسي الثاني للعام ا المحوسبة في ةداملا تقبط

، لذلك تأتي هذه الدراسة لتقويم هذه التجربة 2003/2004
  .يونللوقوف على فاعلية التعلم اإللكتر

ية هذه الدراسة من استجابتها مهأ يتأت كلذ ىفة إلاضوباإل 
؛ 2002، ىفطصملا ؛2003ي، نولجعلا(لتوصيات دراسات عديدة 

 لمأيو ).2001 ،سومديه ؛2002، ينموملا ؛1995 ،كالم
  :م نتائج هذه الدراسة في تحقيق اآلتيهست نأ نالباحثا

ة يساالدر جهانمل الفيزياء واجاهنمل لمادة المحوسبةا ريوطت -1
  .ىرخألا

  .رق تدريس المواد العلميةط نيسحت -2
  ائيةرجات اإلفيرعتلا

لي تعريف لبعض المصطلحات المستخدمة في ي اميف 
  :الدراسة
طلبة لمادة الفيزياء من خالل لا ملعت: ترونياإللك ملعتلا

كترونية مثل اإلنترنت واألقراص المدمجة وجهاز عرض اإللالوسائل 
   . )Data Show( البيانات 
ستخدام برمجية الفيزياء اي بتلتعلم الذاا ةقيرط

استخدام الطالب لبرمجية  ينعتو ):لمدمجا صرقلا (سبةوحمال
ة على نزخملا ارة التربية والتعليم، من وزةرقملا الفيزياء المحوسبة

محتوى مادة الفيزياء للفصلين التاسع اسة القرص المدمج لدر
 رر فيقملا يلملع اينووالعاشر من كتاب الفيزياء للصف األول الثا

ي أ نود ،2003/2004دراسي لا ية في العامندرألا المدارس
، مشرفا تدريس من قبل المعلم للمادة، ويكون دور المعلم هنا

جابة  واإللمختلفة،ا سردلاا للطلبة في مراحل وموجها، ومتابع
. على أسئلة الطلبة وتسجيل مالحظات عن أدائهم

  ).جدملما صرقلا (ولالختصار تسمى طريقة
 الطريقة هذه يف :تنلم الذاتي باستخدام اإلنترعلتة اقيرط

يقوم المتعلم بالحصول على أية معلومات بخصوص موضوع محدد 
ن يمك يتلاو لمواقع التعليمية المتوفرة على اإلنترنت،من خالل ا

وصول إليها من خالل إحدى محركات البحث المعروفة بشكل ال
ة يلمع ىللطلبة عايب رهذه الطريقة تدي دور المعلم ف نوكيو. ذاتي

واقع التعليمية، وتزويدهم ببعض المواقع التعليمية ملاالبحث عن 
ولالختصار تسمى طريقة . مالجيدة، ومتابعة الطلبة ومراقبته

  ).اإلنترنت(
تي باستخدام برمجية الفيزياء المحوسبة الذالتعلم ا ةقيرط

 ةراسدلطالب ب اوميق قة الطريهذه يف :رنتتنإلاو) لمدمجا صرقلا(
 ةقيرط(  كما في الطريقة األولى،ايتاذ اء المحوسبةيزيفلة ايجمرب

حالة  يفو ،)بةالتعلم الذاتي باستخدام برمجية الفيزياء المحوس
لحصة يقوم الطالب اء اإنهاء المادة المخصصة للدرس قبل انته

باستخدام اإلنترنت للبحث عن مواقع تعليمية تتعلق بموضوع 
، هاجومدور المعلم  نوكيو .لمواقعاذه ه وتصفح ودراسة س،الدر

 القرص المدمج(ولالختصار تسمى طريقة . ا للطلبةومرشدا، ومراقب
  ).نترتنإلا عم

التعلم من خالل المعلم وجهاز عرض  ةقيرط 
الطريقة يقوم المعلم بتدريس  هذه يف ):Data Show(البيانات

في لم عالمقائمة  بنةعاتسمحتوى المادة بالطريقة التقليدية واال
  من خالل جهاز عرض البياناتةبسبرمجية الفيزياء المحو

يكون دور و.  المفاهيم الفيزيائية ثم المتابعة بشكل تقليديحيضوتل
للمعلم والتفاعل معه من خالل ماع الطالب في هذه الطريقة االست

 المناقشة ومتابعة محتويات قائمة المعلم المعروضة، واإلجابة عن
المعلم  (ةقيار تسمى طرصتخاللو .لدرسا ىلع ةالمطروحة ئلسألا
  ).ض البياناترع زاهج عم

معلم قة التدريس التي يقوم اليرط يه : التقليديةةقيرطلا
اقشة، نم (ديري ةليسو ة بأيمن خاللها بعرض المادة التعليمية

  . اإللكترونيةطئاسولاما عدا استخدام ...) محاضرة، عروض عملية،
 اهدية تعليمية تم إعداجمرب يه: ء المحوسبةايزيفال ةيجمرب

 ةيريدمو، يلودلا بالتعاون بين خبراء فريق الوكالة اليابانية للتعاون
. ات التعليميةتقنيمنهاج لل ةكرشو ،ارة التربية والتعليمالمناهج في وز

وتضم هذه البرمجية فصلين دراسيين من مادة الفيزياء للصف األول 
، )خصائص بصرية للمادة(صل التاسع فلا: اهمي الثانوي العلم

ل فصل ك يوتحيو، )الحركة التذبذبية والموجات(العاشر  لصوالف
وتحتوي هذه . عربية واإلنجليزية درسا مطورًا باللغتين ال12على 
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 األمثلة كدةاعالبرمجية على نصوص وصور ووسائل شرح مس
 براجتو ،كاةاحلموا ، النمذجةةلثمأو ،ة المتحركة واألمثل،ويريةصالت

. لمحلوله واألسئلة على كل درسا ةفة إلى األمثلاضإلاب ،فيزيائية
لم على الطالب والمع من ويتكون الدرس من عدة مفاتيح تساعد كل

وي هذه تحت ام ك.التحكم في سير الدرس وفقا الحتياجاتهم
توي على خبرات تربوية حت ةمئا، وهي قممعللقائمة اى علة البرمجي

لم استخدامها بهدف تدعيم الشرح الشفهي عن للممكمختلفة ي
 ةلثمأو ،هذه الخبرات على أمثلة تصويرية لمتشت ذإ ؛سردلل

  . اةمذجة والمحاكة النلثمأو ،متحركة
ن تقلل من أ نكمي يتلاعض المحددات ب كانه :الدراسة تاددحم

  :تائج الدراسة وهينيم مإمكانية تع
 ف األول الثانوي العلميلصة ابلط ىلع الدراسة ترصتقا -

ة لمديريات التربية والتعليم في عبادارس التملا يف روكذلا
  .2003/2004محافظة الكرك للعام الدراسي 

 باتك نم  والعاشرعساتلا نيلفصل على اةساردلا اقتصرت -
 لعاما لالخ يثانوي العلمالل وألا فصلل ررقملا الفيزياء
   .2003/2004 الدراسي

ــ: ةت الــــسابقاســــاردلا  اول هــــذا الجــــزء عــــرض مجموعــــة مــــن يتنــ
دراسات والبحوث ذات العالقة بأثر التعلم اإللكترونـي علـى تحـصيل            لا

 الدراسـات متسلـسلة    لهـذه ي مواد العلوم، وفيما يأتي عـرض        بة ف الطل
  . حدثمن األقدم إلى اال

 لتقويم المعرفة سةراد) Jun،1992 ( أجرى جون فقد 
 ،ين التعلم اإللكترو:اط التعلم همام أنننمطين مين المكتسبة ب

وقد تم تطوير ثالث فرضيات . صفلا ةفرغم داخل لعتلاو
ما استفاده المشاركون في الغرفة الصفية دوى الستكشاف مدى ج

قبلي وبعدي تكون من  رابتخا قيبطت متو ،لبيئة اإللكترونيةأو ا
ية رلبشاللموارد ن ينيمهة فقرة اختيار من متعدد على مجموع) 35(

 ءالؤهوقد تم تسجيل . ةدفي جميع أنحاء الواليات المتح
 خالل ة منلمشاركين إما في مساقات صفية أو مساقات مباشرا

. بشرية في عدة جامعاتالحاسوب لمساق أنظمة تعليم الموارد ال
وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروقات بين مجموعتي التعلم في 

بارات البعدية أن المتعلمين تالخا كشفت كما. ةيجالعالمعرفة القبل 
أكثر من أولئك المتعلمين داخل  اودافت الحاسوب قد اسلالمن خ

فة إلى ذلك لم يكن هناك أية فروق داله على  إضاصفية،لا ةفرغلا
  .لرضى عن التدريبا

 لمعرفة أثر استخدام طريقة ةسادر) 1995 (كالم رىجأو
مي في لعلا يوثانلل اوف األالصالتعليم بالحاسوب في تحصيل طلبة 

) 49(ينة الدراسة من ع تفلأتولطريقة العادية، ا عالكيمياء مقارنة م
اث من مدارس لواء اإلنو روكذللطالبًا وطالبة من مدرستين 

: نمها إلى مجموعتييسقت مت ،ردنألا يف اليةاألغوار الشم
 طالبًا) 20( وضابطة عددها ، وطالبةًابلاط) 24( عددها ةيبيرجت

لة إحصائية الدوقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات . وطالبة
  . في تحصيل الطلبة تعزى إلى طريقة التدريس أو الجنس

 & Lazarowitz (وهيوبيرت زيتارولز دراسة فتده و
Huppert, 1995 (رفة أثر التعليم بمساعدة الحاسوب مدمجًا عم ىلإ

خبري ملاي فصلا لمنة مع العرمقال المخبري بافيلص امع التعليم
. هارات عمليات العلممان قتإو ،لوحده على تحصيل الطالب

خمس شعب  ىلععين زوم ٍبطال) 181(ينة الدراسة من ع تنوكت
إلى أن المعرفة األولية تائج الدراسة ن تراشأ. شرالعافي الصف 

تا كلى لدللطالب في مجال األحياء الدقيقة كانت متكافئة 
وفي االختبار البعدي حققت . ةطباضلاتجريبية ولن ايالمجموعت

بية متوسط عالمات أعلى بشكل دال إحصائيًا في يرجالمجموعة الت
  . التحصيل األكاديمي

ق هنسي ودايفر واوشيا واوملي وبيارد ودرابر بطو
 ,Hennessy, Twigger, Driver( هارتلي ومحمد وسكانلونو

O'shea, O'malley, Byard, Draper, Hartley, Mohamed, 
and Scanlon,1995 (ة أثر استخدام فرعسة هدفت إلى مدرا

ن خالل ية مالحاسوب في زيادة التعلم ذي المعنى للمفاهيم الفيزيائ
دراسة في وقد طبقت هذه ال. لحقيقة بالتجريبعن االبحث 

سة ثانوية مدر) 375 (منطقة شاسعة من بريطانيا، حيث شملت
) 60(نة، باإلضافة إلى س) 15-12(تراوحت أعمار طالبها ما بين 

م استخدام برنامج تعليمي محوسب حول ت دشخصًا بالغا، وق
 إذ صمم على شكل سلسلة اسة؛موضوع القوة والحركة في هذه الدر

على جعل الطالب مهتمين بالمفاهيم من النشاطات الحاسوبية تعمل 
الفيزيائية الموجودة لديهم وتشجعهم على تطوير واستخدام 

لطريقة كان ا هم التي تناسب خبراتهم، ولقياس اثر التعلم بهذاهيالمف
يقدم للطالب ورقة عمل تحوي مجموعة من األسئلة تتعلق بظواهر 

 ءد االنتهاوبع. فيزيائية مختلفة بعد االنتهاء من تطبيق كل نشاط
إجراء الدراسة ُرصدت عالمات الطالب وُحللت، وبينت النتائج أن  من

 الستخدام البرامج المحوسبة في منهاج الفيزياء هناك أثرًا إيجابيا
   . إحداث تغيرات مفاهمية وتعلم ذي معنى لدى الطالبيف

  رسويل وتوماس وبيتر وبرايس وريشارداك ماقو
(Carswell, Pertre, Price &Thomas, Richards.2000)  

لطلبة في تجربة التعلم عن بعد اء ا هدفت إلى معرفة آرةساردب
 Learning( على نواتج التعلم اهرثأو ،ترنتنبواسطة اإل
outcomes (عينة الدراسة من  تنوكت . بالطريقة التقليديةةنراقم

المجموعة األولى تكونت : طالب تم توزيعهم على مجموعتين) 500(
 ريقةطالب درست المادة التعليمية من خالل اإلنترنت بط) 300(من 

ت طالب درس) 200(ن ة مالتعلم عن بعد، وتكونت المجموعة الثاني
ج الدراسة أن ئاتن تن بَي.ليديةقتلا ةقيرطلها باس نفةدة التعليميماال

نواتج التعلم متماثلة، رغم أن الطالب فضلوا تجربة اإلنترنت وكانوا 
 رفوي كما بينت نتائج الدراسة أن اإلنترنت. يرغبون في إعادتها

 التفاعل مع يدا أن تزهنكميو ،سيلة اتصال سريعة ومريحة وبالطلل
: رنت تتمثل باآلتيتنإلا دئاو فتناكو ،نيالء والمعلمزمالب الطال

 ،عرسأ لكشب ل على تغذية راجعةوصحلاو ،اعيرسإعادة الواجبات 
  .وزيادة التفاعل مع المعلم والطالب
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برنامج لية دراسة الستقصاء فاع) 2001(إبراهيم  بقطو
 من الصف نلميعصيل المتفي تحط ائحاسوبي تفاعلي متعدد الوس

 يف  مقرر علم األحياء في محافظة القنيطرةيف نوي العلمياثلا ينالثا
ينة الدراسة من مجموعتين من ع تفلأتو ،مهورية العربية السوريةجلا

لبرنامج الحاسوبي التفاعلي المتعدد تجريبية استخدمت ا: المتعلمين
 تطة استخدم ضابرىأخط في تعليم وتعلم علم األحياء، ووسائال
ار العينة يتخا متألحياء، وا مريقة الشائعة في تعليم وتعلم علطال

بطريقة العينة المقصودة بالنسبة للمدارس، وبالطريقة العشوائية 
لدراسة تفوق وقد أظهرت نتائج ا. البسيطة بالنسبة للمتعلمين
ي وعة الضابطة في االختبار التحصيللمجمالمجموعة التجريبية على ا

جموعة ملاك تفوق المجموعة التجريبية على لوكذ .المباشربعدي ال
  .الضابطة في االختبار التحصيلي البعدي المؤجل

ثر استخدام أ يصقت ىلإدراسة سعت ) 2001( بادي قبط امك
يل طلبة الصف العاشر األساسي ب على تحصوساحلا ةطاسوبالتعلم 

طريقة ة بث الكيمياء مقارنحبم يف ةينيطسلفلا لفيتظة سفي محاف
 ةبطالبًا وطال) 57(من  ةسينة الدراع تنوكتورة التقليدية، ضمحالا
ضابطة : طالبة موزعين على مجموعتين) 35(طالبًا و) 22 (مهنم

طالبًا ) 11(طالبة، وأخرى تجريبية تضم ) 18(طالبًا و) 11(تضم 
دراسة عدم وجود فروق ذات ج الرت نتائهظأ دقو. طالبة) 17(و

ل الطلبة الذين تعلموا عن يتحص  متوسطاتفي يةائحصداللة إ
 تعلموا عن طريق األسلوب نيذلا ةسوب التعليمي والطلباحلطريق ا

  .التقليدي
الستقصاء أثر ) 2001(سة قام بها هيدموس ارد يفو

سوب في تحصيل طلبة الصف العاشر استخدام طريقة التعلم بالحا
تكونت عينة . ةييدقللتفي الفيزياء مقارنة مع الطريقة ااسي األس

. لبة الصف العاشر األساسيط ن مةبلاطو ًاطالب) 144(الدراسة من 
) 38( وطالبة) 37( تضم ةيبيرجت:  الطلبة إلى مجموعتينعزو دقو
ارت نتائج شأد قو. بًاالط) 32(  وطالبة) 37(البًا وضابطة تضم ط

سطات وتم يف) α =0.05(صائيًا حإ ةلاد قالدراسة إلى وجود فرو
ة الصف العاشر في الفيزياء تعزى إلى استخدام لبتحصيل ط

  .لمجموعة التجريبيةا حلاصل قالفرو تناكو ،سوب في التدريساحلا
 ,Johanson &Deeds(يدز ن ودفت دراسة جوهنسودهو
واالستيعاب لدى الطالب ارنة مستوى المعرفة قم ىلإ)  2002

دة  ماب فيوساحلا ستندة إلىموال الملتحقين بالمساقات التقليدية
ينة ع تنوكتو. يسيسبيم ةالعلوم الزراعية للمرحلة الثانوية في والي

عة مجمو: زيعهم على مجموعتينتوطالبًا تم ) 152(الدراسة من 
. البًاط) 79(يدية تكونت من لقتلاو ،طالبًا) 73(لحاسوب تكونت من ا

 ةسائج الدرات نتر أشا.لتدريس لاتحدتم تقسيم األداة إلى أربع و
م يلع إلى وجود فروق دالة إحصائيًا لصالح طريقة التيةة كلروصب

التقليدية، وتبين كذلك وجود فروق دالة إحصائيًا لثالث من 
  .ح التعليم التقليديلصالالوحدات األربع و
ة أثر استخدام إلى معرف) 2002(اسة الشرهان وسعت در

 ءايزيفلي منهاج افوي ن األول الثاصفالب الحاسوب في تحصيل طال
 تنوكتو. يات التذكر والفهم والتطبيق بحسب تصنيف بلومتولمس

ينة الدراسة من مجموعتين متكافئتين إحداهما تجريبية واألخرى ع
تم تدريس المجموعة . طالبًا) 25(ل منها من لف كضابطة، تتأ

 تدريس تم وب،ة الفيزياء المقررة باستخدام الحاسوالتجريبية ماد
وخضعت . الطريقة التقليدية بفسهان ةداملالضابطة ا وعةمالمج

ي وآخر بعدي في الموضوعات التي شملها لبقالمجموعتان الختبار 
بلي على عدم وجود  القوقد دلت نتائج تحليل االختبار. المنهاج

أما . كافؤ المجموعتينفروق ذات داللة إحصائية، مما يدل على ت
  :رت عن اآلتيف أسدر البعدي فقباختالنتائج تحليل ا

روق ذات داللة إحصائية في المستوى المعرفي د فجوت ال .1
بين المجموعة التجريبية والمجموعة ) مستوى التذكر (لواأل

  .الضابطة
إحصائية في المستوى المعرفي الثاني لة روق ذات دالف دجوت .2

 طةابلضمجموعة التجريبية والمجموعة ابين ال) مستوى الفهم(
  .بيةيتجرللصالح المجموعة ا

لة إحصائية في المستوى المعرفي الثالث ال ذات دقروف دجوت .3
بين المجموعة التجريبية والمجموعة ) طبيقتلامستوى (

  .الضابطة لصالح المجموعة التجريبية
بدراسة هدفت إلى استقصاء أثر ) 2002(لمصطفى ا تماقو 

وب في تحصيل طلبة سلحااريس بواسطة تدالة طريقاستخدام 
قارنة مع الطريقة م ءايزي الفحث في مبيالصف التاسع األساس

) 40( وًابلاط) 40(ينة الدراسة منع تنوكت. سيردالتقليدية في الت
بة الصف التاسع األساسي لن طمريقة قصدية بطم رهطالبة تم اختيا

سيمها قت متو ،ردنألا يف ليةامشلا رغواألا ءاول من مدرستين في
تائج ن رتظهأ.  وضابطةةيبيرجت: إلى مجموعتين بطريقة عشوائية

= α( مستوى الداللة دنعالدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية 
لح ال طلبة الصف التاسع األساسي في الفيزياء لصيصحت يف )0.05

  . لمجموعة التجريبية التي درست بواسطة الحاسوبا
دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر ) 2002(مومني وأجرى ال 

 في االكتساب اآلني للمفاهيم بوسحيمي ملالتدريس ببرنامج تع
 دن في األرحتفاظ بها لدى طلبة الصف العاشرى االدمو ،الكيمائية

تكونت عينة الدراسة من . يسرلتداتقليدية في الة يق بالطرةنراقم
رست د ةيبير تج:طالبًا وطالبة قسمت إلى مجموعتين) 148(

 قةيرست بالطرد ةطباضبالبرنامج التعليمي المحوسب واألخرى 
صائيا بين حإ تائج الدراسة وجود فرق دالن ترهظأ. التقليدية

ن  مكلى متوسطي مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية عل
صالح المجموعة ل كلذو ،عدي اآلني واالحتفاظب الناالختباري
  .التجريبية
ة أثر طريقة عرض معرفبدراسة ل) 2003(عجلوني لا ماقو

يمية باستخدام الحاسوب علاد التومادة تصميم واستخدام الم
 يلصتح ىلع ) Data Show (ناتالبيا ضرعالموصول مع جهاز 

وقد تكونت عينة . التربوية في الجامعة األردنية لومعلبة كلية الط
ل ئاسولا الدراسة من شعبتين من شعب مادة تصميم وإنتاج

) 44(ل قصدي، بلغ عدد أفراد كل شعبة  بشك اختيرتاالتعليمية
ًا يئاوقد دلت نتائج الدراسة على وجود فرق دال إحص. ةبلاطو ًابلاط
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بة في مادة لالط ليصحت يف )α =0.05(عند مستوى الداللة 
تصميم وإنتاج المواد التعليمية يعزى إلى طريقة التدريس ولصالح 

  . ةيبيرجتلأفراد المجموعة ا
لتعليم ثر اا سبق قلة الدراسات العربية التي تناولت أمم حيتض

 ةل وق،ة في مادة الفيزياءلبلط الحاسوب على تحصيل امساعدةب
ت التي تناولت تدريس المواد باستخدام جهاز عرض اساردلا

تي هذه أت كلذل ،بوساحلا عمل وصوملا) Data Show(البيانات 
  .جوانبلا هذه نع فشكللالدراسة 
 تمدختسان البرامج التعليمية المحوسبة التي حظ أالي امك 

 جمارب نم وأ ثحابلا دادعإ نم امإ يه ابقةلسراسات ادلا يف
بينما ستقوم . تطبق على عينة بسيطة من المدارس تناكو ،ريةاجت

 يف التعلم اإللكتروني في األردن خاصة ةبرجت مييقتبهذه الدراسة 
تم يس يتلا،ي العلميفيزياء المحوسبة للصف األول الثانولا ةدام

 هجنا ميدًا لحوسبة بقيةمهارس األردنية تالمدتطبيقها في غالبية 
 ،ىرخألا ميةيلعتلا داوملا ةبسوحو ،خرىالعلوم في الصفوف األ

قد تعود نتائج هذه الدراسة بالفائدة على أصحاب القرار في  كلذلو
في لمعلمين ا ىلعو ،مديرية المناهج ومديرية تكنولوجيا المعلومات

  .علمينمربية الت جامرب يروطمو ،وزارة التربية والتعليم
   واإلجراءاتةقيرطلا
دراسة من جميع طالب الصف  المعتجم نوكت :لدراسةا عمتجم

األول الثانوي العلمي في المدارس الحكومية التابعة لمديريات 
 ًابلاط) 391(التربية والتعليم في محافظة الكرك، والبالغ عددهم 

عين  موز2003/2004 في المدارس للعام الدراسي والمنتظمين
  .ة مدرس16على 

ة بالطريقة القصدية راسلدااحث باختيار عينة بلا ماق :دراسةلا ةنيع
درسة األمير م (من ثالثة مدارس ثانوية للذكور في محافظة الكرك

الحسن الثانوية للبنين، مدرسة الثنية الثانوية للبنين، مدرسة الربة 
ن حيث ملتي يتوافر فيها إمكانية تطبيق الدراسة  ا،)الثانوية للبنين

فر مختبرات الحاسوب واإلنترنت، وتكونت عينة الدراسة من تو
تجابات طالبين منهم لعدم اكتمال ت اسطقسأ دقوطالبًا، ) 120(

خمس   موزعين علىًابلاط) 118( يالمعالجة عليها، وبقت ءاارإج
  .شعب في ثالث مدارس، أربع منها تجريبية وواحدة ضابطة

  :دراسةلا ةادأ
احث ببناء هذا بلا ماق :لفيزيائية اتحصيل المفاهيم رابتخا

 الواردة في الفصل ائيةاالختبار لقياس تحصيل الطلبة للمفاهيم الفيزي
ات زازته واالاتجالمو: ية؛ والفصل العاشرخصائص بصر: التاسع

التذكر، الفهم : على المستويات الثالثة الدنيا من تصنيف بلوم
مسين فقرة من وخن خمس متكون االختبار . واالستيعاب، والتطبيق

نوع االختيار من متعدد، وقد توزعت الفقرات على المستويات 
 هملف ا،%30نسبة ب ةرقف )17(التذكر :  يلي كماالثالثة

فقرة بنسبة ) 27( تطبيقلاو ،%20 نسبة بةفقر) 11(واالستيعاب
50.%  

  :ع الباحثان الخطوات التالية في بناء االختباربتا دقو
مة بالمفاهيم التي يدرسها الطلبة في ائباحثان بوضع قلا ماق  . 1

تاب الفيزياء من كي الفصالن التاسع والعاشر ، وهمادة الدراسة
  .ثانوي العلميالل وللفصل الثاني للصف األ

، )1(فات كما هو مبين في الجدول صاوملا ل جدودادعإتم   . 2
الذي يبين توزيع الفقرات على الخاليا المحددة بعناصر 

  . لسلوك العقلي الثالثة استوياتمالمحتوى و

  مواصفات الختبار المفاهيم الفيزيائيةلا : )1 ( لودج
    

  ىوالمحت
 ددع

  صصحلا
 ةبسن
  تركيزلا

 عومجم  لسؤالا ىوتسم
 ئلةألسا

  %100  %50طبيقت  %20مهف  %30 ركذت       
  5  3  1  1  %9  2  لضوء مع المادةا لعافت
  7  5  1  1  %13.6  3  الضوء راسكنا
  10  5  2  3  %18  4  تاسدعلا

ا لصفلا
سع

لتا
  3  1  1  1  %4.5  1   بصريةتاقيبطت  

  7  3  2  2  %13.6  3  كة التوافقية البسيطةالحرالتذبذبية و ةكرحلا
  3  1  -  2  %4.5  1 الموجية وأنواع الموجات ةكرحلا
  5  2  1  2  %9  2  لموجاتا صئاصخ
  3  3  -  -  %4.5  1   المستقرةتاجوملا
  3  1  -  2  %4.5  1  لضوءا لخادت
  2  -  -  2  %4.5  1  موجاتلا دويح
  2  1  1  -  %4.5  1  جات الضوءوم دويح

 لصفلا 
شر

لعا
ا

  

  5  2  1  2  %9  2   الضوءباطقتسا
  55  27  10  18  %99.2  22  عومجملا  
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 ددعو د هذا الجدول في ضوء محتوى المادةا إعد تمدقو 
وتم أخذ رأي المحكمين في تصنيف فقرات . لحصص لكل جزء منها

ى المستويات الثالثة، ومدى مالءمة هذه الفقرات علاالختبار 
  .للمستويات

حيث غطت جميع المفاهيم ار باغة فقرات االختبيص تمت  . 3
د بلغ عدد وق بة،رج محتوى المادة موضوع التالواردة في

فقرة ولكل فقرة أربعة بدائل، أحدها ) 70(فقرات االختبار 
  . يمثل اإلجابة الصحيحة

 المنطقي لالختبار من حيث الصياغة دقن الص مققحتتم ال  . 4
لذي اللغوية والوضوح والشمولية ومقارنة الفقرة للجزء ا

بار بصورته األولية على تخوكان ذلك بعرض اال. تنتمي إليه
 المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في من وعةمجم

القياس والتقويم، وفي أساليب تدريس العلوم، ومشرفي 
. بية والتعليم، ومعلمين لمادة الفيزياءتررة الزا وفيالفيزياء 

لت ، عدوفي ضوء آراء المحكمين ومالحظاتهم ومقترحاتهم
يفت فقرات جديدة، وبعد ضأبعض الفقرات، وحذفت بعضها و

ضت فقرات االختبار على بعض هؤالء المحكمين رل عديعتال
هم مرة أخرى، وفي ضوء مالحظاتهم تاظحالمإلبداء 
) 55(ر بحيث أصبح عدد فقراته بااالختد تماعالنهائية 

  . ةرقف
) 28(من الختبار على عينة استطالعية تكونت ا قتطبي مت .5

 ةلداعم ماخدستبا تبارامل ثبات االخعم با حسمتو ،البط
 ألفا، إذ بلغ معامل االتساق الداخلي لالختبار خرونباك
   .مة مقبولة ألغراض هذه الدراسةيق يهو ).0.84(

  :اء تطبيق الدراسة وفق الخطوات اآلتيةرجإ مت : الدراسةتاءارجإ
 ،"ةيئااالختبار التحصيلي للمفاهيم الفيزي" داة الدراسةأ دادعإ -1

  .باته من صدقه وثقتحقلوا
ق الدراسة بالتنسيق مع وزارة التربية يبطوافقة لتملا ذخأ -2

 ،ات التربية والتعليم في محافظة الكركيريدمو ،والتعليم
  .اسةالدرمديريات لغايات تسهيل الرس التابعة لهذه ادملاو

م رة المدارس المعنية والتحدث مع مدير المدرسة ومعلايز -3
هدافها لتقديم حاسوب ومعلم الفيزياء حول الدراسة وأال

الالزمة بخصوص استخدام مختبر الحاسوب في  تالتسهيال
  .حصص الفيزياء لتطبيق الدراسة

 والظابطة يةيد عينة الدراسة واختيار المجموعات التجربدحت -4
  .بالطريقة القصدية

تفاق مع معلم الفيزياء في مدارس عينة الدراسة على آلية الا -5
مناسب للبدء في عملية  واالتفاق على الوقت ال،تنفيذ الدروس

  .طبيقتلا
الختبار التحصيلي على مجموعات الدراسة الخمسة ا قيبطت -6

 من كدية والضابطة قبل البدء بالمعالجة التجريبية؛ للتأبجريتال
  .تكافؤ مجموعات الدراسة

 ملعالاسي الثاني ردلا لصبيق الدراسة في منتصف الفطت  -7
ية تجربت الالمجموعا بتدريس 2003/2004 الدراسي

   :آلتيةا قوالظابطة حسب الطر
 الطالب  إذ يقوم):القرص المدمج(جموعة التجريبية األولى ملا

ول إلى دخ بالذهاب إلى مختبر الحاسوب والءزيايفي كل حصة ف
ب، واستعراض سوحاالبرمجية الفيزياء التي تم تخزينها على جهاز 

له، توى ووسائط متعددة وأمثلة محلوحالدرس ذاتيا بما فيه من م
 ذاتيا، واستعراض التجارب  درسة المتعلقة بكللئسواإلجابة على األ
لة اإلضافية، وإجراء ئألساراؤها، وحل جإ مث ،المتعلقة بالدرس

ا ، وموجها، ومتابعمشرفا ويكون دور المعلم هنا. رائيةثاألنشطة اإل
جابة على أسئلة الطلبة  واإللمختلفة،ا سردلاللطلبة في مراحل 

  .ظات عن أدائهموتسجيل مالح
 الطريقة يقوم هذ هيف): اإلنترنت(ة التجريبية الثانية عوممجلا

المتعلم بالحصول على أية معلومات بخصوص موضوع محدد من 
خدام باستك  وذل،اقع التعليمية المتوفرة على اإلنترنتموخالل ال

محركات  ىدحإو، )Explorer(برنامج المتصفح اكسبلورر 
 بإدخال بطاللم اوقي ذإ، ...)، Yahoo،Google(البحث مثل 

الكلمة أو الكلمات المفتاحية التي تحدد الموضوع المطلوب البحث 
 وبعد ذلك يختار ث،عنه، ثم ينتظر ظهور قائمة عناصر نتيجة البح

العنصر الذي يراه مالئما لما يبحث عنه، ويؤشر عليه فيتم عرض 
عد بو. ليصفتعلومات التي تتضمن ما يريده المستخدم بال المصفحة

تعلم بدراسة هذه المعلومات، أو تخزينها على األقراص م المذلك يقو
ع آخر، وهكذا حتى يحصل وق ملىالمرنة، أو طباعتها، ثم ينتقل إ

دور المعلم في هذه  نوكيو،  معلومات تغطي موضوع الدرسلىع
المواقع التعليمية،  ة البحث عنيلمع ىللطلبة عايب رالطريقة تد

لجيدة، ومتابعة الطلبة ا ةعض المواقع التعليميوتزويدهم بب
  .ومراقبتهم

 يف):  القرص المدمجمعاإلنترنت (جموعة التجريبية الثالثة ملا
 ،ايتاذ اء المحوسبةيزيفلة ايجمرب ةراسد بلبلطا اوميق الطريقة هذه

حالة إنهاء  يفو ،)القرص المدمج ةقيرط( كما في الطريقة األولى
لطالب باستخدام ا ملحصة يقواء اقبل انتهالمادة المخصصة للدرس 

اإلنترنت للبحث عن مواقع تعليمية تتعلق بموضوع الدرس، وتصفح 
ا ، ومرشدا، ومراقبهاوجدور المعلم م نوكيو .لمواقعاذه هودراسة 

  .للطلبة
 ):المعلم مع جهاز عرض البيانات(مجموعة التجريبية الرابعة لا

 ةقمحتوى المادة بالطريالطريقة يقوم المعلم بتدريس  ههذ يف
في برمجية الفيزياء المحوسبة لم عالمقائمة  بنةعاالتقليدية واالست

ية ثم ائ المفاهيم الفيزيحيضوتل من خالل جهاز عرض البيانات
ويكون دور الطالب في هذه الطريقة . المتابعة بشكل تقليدي

 للمعلم والتفاعل معه من خالل المناقشة ومتابعة محتوياتماع االست
 ىلع ةالمطروح ئلةس، واإلجابة عن األةضوقائمة المعلم المعر

  .لدرسا
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ريقة  الط هذهيفو): ة العاديةقيطرلا(ة طباضلا عةلمجموا
اقشة، نم (ديري ةليسو ة بأيمادة التعليميةاليقوم المعلم بعرض 
  . اإللكترونيةطئاسولاما عدا استخدام ...) محاضرة، عروض عملية،

خمسة تم لا ة التدريس للمجموعاتنتهاء من عمليالا دعبو -8
  .تطبيق االختبار التحصيلي البعدي

يم هافملل ةسمخلا مدى احتفاظ طلبة المجموعات ةفرعملو -9
 التحصيلي ذاته تبارتم تطبيق االخا الفيزيائية التي درسوه

تقديم  يع منباسأ ةثالثا هرادقم ةينمبعد فترة ز) المؤجل(
حيح االختبار ورصد ومن ثم تص. االختبار التحصيلي البعدي

  .ل اإلحصائيليتحالائج ألغراض تنلا
  لدراسة ومناقشتهاا جئانت

 فروق ذات دجوت له"ةساردلا لاؤس جئاتنل ضرعي لي اميف
 نيب )α= 0.05(لة الدلا ىحصائية عند مستو إداللة

 مهسابتكا يف يملعلاصف األول الثانوي لا ةبلطوسطات عالمات تم
  ."؟قة التعلميرطفيزيائية تعزى إلى  الميهافملل ر والمؤجلشابملا

لسؤال تم حساب المتوسطات الحسابية  اذا هنعة باجإلل
 ىلع ة الدراسة الخمستعاومجم دارفأواالنحرافات المعيارية ألداء 

 ةختبار التحصيلي القبلي؛ وذلك لمعرفة تكافؤ مجموعات الدراسالا
   ).2( البدء بالتجربة، كما هو مبين في الجدول لقب
ات الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة ألداء  توســطملا : )2 ( لودجــ

ــا   الا ىلــع ةمجموعــات الدراســة الخمــس   ــار التحــصيلي القبلــي وفق ختب
  لملطريقة التع

  لمتوسط  العدد  طريقة التعلم
  *الحسابي

  االنحراف
  المعياري

  2.93  15.19  21  تنرتنإلا
  3.82  15.72  18  ت مع القرص المدمجنرتنإلا
  4.11  15.83  23  جلمدما صرقلا
  3.52  17.04  27  جهاز عرض البيانات مع ملعملا
  3.85  16.28  29  ةيديلقت
أداء  طسوتم يف ةيرهاظ قورف دوجو) 2( من الجدول حظالي 

رفة عولم ،ختبار التحصيلي القبليالا ىلع ة الدراسة الخمسوعاتمجم
نت هذه الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى اا كذما إ

 إجراء تحليل التباين األحادي متد فق، )α= 0.05(الداللة
)ANOVA .(دول جوال)تائج هذا التحليلن حضوي) 3.  
 الدراسة ةنعي دء أفرااألداألحادي حليل التباين ت جئاتن :)3 (لودج

  ةيئايزعلى اختبار التحصيل القبلي للمفاهيم الفي
درجات   مصدر التباين

 الحرية 
مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

مة قي
  ف

مستوى 
 الداللة

  لمجموعاتاين ب
  المجموعاتل اخد
 وعجملما

4  
113  
117  

46.243  
1528.910  
1575.153  

11.561  
13.530  

0.854  0.494  

 لة إحصائيةالد تاذ روقف دوجودم ع)3( الجدول نم حضتي
سة الخمسة على اختبار الدراوسطات أداء طلبة مجموعات تم نيب

جموعات الدراسة م ةأداء طلبالتحصيل القبلي، مما يعني تكافؤ 
  . الخمسة على اختبار التحصيل القبلي

 األول من هذا السؤال المتعلق باختبار ءزجلا نعة باإلجل 
ستخراج المتوسطات الحسابية تم ا،  البعديلتحصيل المباشرا

 ىلع ةت الدراسة الخمساعومجم ادرفأواالنحرافات المعيارية ألداء 
كما هو مبين في ، لملتعا فقا لطريقةو يدعبلاختبار التحصيلي الا

  ).4(الجدول
ــ ــوتملا :)4 (لودجـ ــة ألداء   سـ ــات المعياريـ ــسابية واالنحرافـ طات الحـ

حــصيلي البعــدي  التختبــارالا ىلــع ةسمــلخطلبــة مجموعــات الدراســة ا
  وفقا لطريقة التعلم

  توسطمل  عددلا  قة التعلميرط
  *حسابيلا

  نحرافالا
 معياريلا

  5.56  22.86  21 تنرتنإلا
  6.16  25.67  18 ت مع القرص المدمجنرتنإلا
  7.64  36.91  23 لمدمجا صرقلا
  7.03  29.63  27 مع جهاز عرض البيانات ملعملا
  6.73  25.00  29 ةيديلقت

أداء  طسوتم يف ةيرهاظ قورف دوجو) 4(ن الجدول م رهظي
. ختبار التحصيلي البعديالا ىلع ةخمسلة اسمجموعات الدرا

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى لا  هذهولمعرفة ما إذا كانت
 إجراء تحليل التباين األحادي مت دقف) α= 0.05( الداللة

)ANOVA .(دول جوال)تائج هذا التحليلنح وضي) 5.  
حليل التباين األحادي ألداء أفراد عينة الدراسة ت جئاتن :)5 (لودج

  ةيئايزللمفاهيم الفي على اختبار التحصيل المباشر
 تاجدر  باينتلا ردصم

  الحرية 
 عومجم

  المربعات
 طسوتم

  المربعات
 ةميق

إلحصائي ا
  ف

 ىوتسم
 ةلالالد

  لمجموعاتاين ب
 المجموعاتل اخد
 وعجملما

4  
113  
117  

2812.086 
5100.694 
7912.780 

703.021  
45.139  

15.575  0.00* 

  حصائيةإلة الد تاذ*  
 نيب لة إحصائيةالد تاذ روقف دوجو) 5( الجدول نم حضتي

سطات أداء طلبة مجموعات الدراسة الخمسة على االختبار توم
 اتولمعرفة أي من المجموع. التحصيلي البعدي تعزى لطريقة التعلم

 لصالحها، أجريت المقارنات بين فروقالخمس تكون هذه ال
 امك ،(Tukey Test) ر توكياختباالمتوسطات الحسابية باستخدام 

  ).6(و مبين في الجدول ه
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  يعدالمجموعات الخمسة على اختبار التحصيل الب الطلبة في ات البعدية بين متوسطات عالماترنقالماختبار توكي ل جئاتن :)6( لودج
  

  ةقيرطلا
  نترنتإلا

  
ت مع القرص نرتنإلا

  المدمج
 صرقلا
  لمدمجا

هاز  مع جملعملا
  عرض البيانات

  ةيديلقت
 

  2.14-  *6.77-  *14.06-  2.81-  _  )22.86(ت نرتنإلا
  0.67  3.96-  *11.25-  __   )25.67(ت مع القرص المدمج نرتنإلا
  *11.91  *7.28  __     )36.91(لمدمج ا صرقلا
  4.63  __       )29.63(مع جهاز عرض البيانات  معللما
  __         )25.00( ةيديلقت

  لة إحصائيةالد تاذ* 
  :يلي ام )6(  الجدول رقم نم نتبي

  الداللةىوتسإحصائية على م ةلالد وق ذاترف دوجو •
)α=0.05( يل طلبة الصف األول الثانوي العلمي صحت يف

  :للمفاهيم الفيزيائية بين
طريقة  حلاصل) لمدمجا صرقلاة طريق(و) اإلنترنت ةقيرط(  .1

  جلمدما صرقلا
) جهاز عرض البيانات مع ملعملا طريقة(و) اإلنترنت ةقيرط(  .2

  . مع جهاز عرض البياناتملعملا طريقة حلاصل
) لمدمجا صرقلاة قيرط( و) لمدمجا صرقل اترنت معنإلا ةقيرط(  .3

  .لمدمجا صرقلاطريقة  حلاصل
 صرقلاة قيطر( و) ز عرض البيانات جهامع ملعملا ةقيرط(  .4

  .جم المدصرقلاطريقة  حلاصل) لمدمجا
طريقة  حلاصل) لمدمجا صرقلاطريقة (و) قة التقليديةيرطلا(  .5

  .لمدمجا صرقلا
عند مستوى الداللة  ةيإحصائ ةلالد د فروق ذاتوجو مدع •

)α= 0.05( نيب:  
ة قريط (،)المدمج صرقلا اإلنترنت وطريقة اإلنترنت مع ةقيرط(

 مجدلما صرقلا طريقة اإلنترنت مع(، و)تقليديةالاإلنترنت والطريقة 
 اإلنترنت مع طريقة(، )مع جهاز عرض البيانات ملعملا ةقيرطو
مع جهاز  ملعملاطريقة ( ، و) التقليدية قةيرطلاو لمدمجا صرقلا

   ).ة التقليديةقيرطلاو عرض البيانات
تعلم الذاتي ة ال نتائج الجزء األول تفوق طريقنم حضتي 

قة ريلطى اعل) جالقرص المدم(خدام برمجية الفيزياء المحوسبة ستبا
: التقليدية، وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من

والشرهان ) 2002(مومني لاو) 2002(فى طصملاو) 2001(موس ديه
) (Lazarawitz &Huppert,1993و) Jun.1995(وجون ) 2002(
يل المجموعة ص تحفوق من الدراسات التي أكدت تاهريغو

طة الحاسوب على المجموعة الضابطة ساوب تمعلت يتلا ،التجريبية
  .التي تعلمت بالطريقة التقليدية

 يتلا ،)1995(ق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة مالك فتت ملو
في تحصيل الطلبة ئية لة إحصاالد تاذهرت عدم وجود فروق ظأ

فق أيضا تت ملو ،)يةالحاسوب، التقليد(تعزى إلى طريقة التدريس 
ود فروق ذات جو مدع ظهرتأ يتلا ،)2001 (مع نتائج دراسة بادي

موا عن لداللة إحصائية في متوسطات تحصيل الطلبة الذين تع
والطلبة الذين تعلموا عن طريق  ،يطريق الحاسوب التعليم

 وديدز نوسنهوج تتفق مع نتائج دراسة مل امك ،دياألسلوب التقلي
)Johanson &Deeds, 2002(، روق دالة ف دوجو شارت إلىأ يتلا

 هذه ناالباحث وزعيو .إحصائيًا لصالح طريقة التعليم التقليدية
  : نتيجة إلى األسباب التاليةلا
اء المحوسبة وعرضها بأسلوب مشوق يزيميم برمجية الفصت ةدوج -

قرر والمواقع التعليمية على ملاتاب كلا عن ما ومختلف نوعًا
) 2006(لشناق وبني دومي ا ةساردج ئت نتاراشأ ذإاإلنترنت، 

قويم المعلمين للبرمجية أن خصائص هذه البرمجية تب ةقلعتملا
تتوافق بدرجة عالية مع خصائص البرمجية الجيدة ضمن 

صائص المحتوى التعليمي للبرمجية، وأهداف خ :يمجاالت ه
ة، وخصائص استخدام الطالب للبرمجية والتحكم بها، رمجيالب

ف ادهأ نأأي . رمجية، والتغذية الراجعةب الليشغوتصفح وت
 واضحة ةددحمو ،البرمجية تتوافق مع أهداف المنهاج المقرر

 ،محتواها بالحداثة فصتيو ،سلوكية ةغايص ةغوصمو
رسوم والنماذج المتحركة ولقطات الفيديو بشكل لا مدختستو

 التسلسل المنطقي والسيكولوجي، وتتضمن يعارتو ،ممالئ
 ةيئارثإلى كل درس، وتتضمن أنشطة  عوعةنمتو يةأمثلة كاف

للطالب سريع التعلم، وتقدم تغذية راجعة، وتساعد الطالب في 
ئة لسهولة تشغيل البرمجة وتحكم طحالة االستجابة الخا

  .لب بهااطلا
القرص (وب لحاسيقة التعلم الذاتي باستخدام ارط موقت -

تفاعل بين المتعلم والحاسوب، وتتكيف مع لا ىلع) المدمج
مي للطالب، مما ُيمّكن الطالب من التعلم حسب علالى وستالم

سرعة استيعابه وتصحيح أخطائه دون الشعور بالخجل من 
ة يميدة التعليح للطالب إعادة استعراض الماتت امك .زمالئه

 فضًال عن ملل،المبرمجة مرات عديدة دون الشعور بالحرج وال
ة ابتجسالأنها تأخذ بمبدأ التعزيز والتشجيع الذي يقابل ا

 دافعية الطلبة للتعلم، مما ديزت روالجيدة للطالب، وهذه األم
  . يزيد من تحصيلهم الدراسي

  التعلم الذاتي باستخدام برمجية الفيزياءةريقط عتمتت -
يح للطلبة التنقل بين مكونات تي امم ،المرونةب ةالمحوسب

دة التعليمية المبرمجة حسب رغبتهم وسرعتهم الذاتية، الما
تعلم، وبالتالي لا ةيلمي يناسبهم، وهذا يسهل عذلت اقلووفي ا

  .يؤدي إلى تحصيل أفضل لدى الطلبة
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 الذاتي باستخدام برمجية الفيزياء ميقة التعلرط طبرت -
 النظرية المجردة والتطبيق العملي ةفربين المعالمحوسبة 

د على تصور األبعاد الثالثية بما توفره من تساعالمحسوس، و
رًا ثأ يطعتوهذه األمور قد . اتووأصة كرحمتألوان وصور 

 ترسيخ نم نّكمتو ،تعليميًا أكبر مما تعطيه الكلمات المكتوبة
 همن تحصيلهيم الفيزيائية في ذهن الطالب، مما قد يزيد االمف

  .لعلميا
ريقة التعلم الذاتي وق طهرت نتائج الدراسة تفظأ امك 

على طريقة ) دمجمص الرلقا (باستخدام برمجية الفيزياء المحوسبة
 ةبوعصويعزو الباحثان ذلك إلى .  عرض البياناتزاهمع ج ملالمع

 ذإبين الطريقة التقليدية واستخدام جهاز عرض البيانات،  جزملا
برمجية من القرص المدمج على لا ضرع ىلع معلمدور ال رصتقا

 أمام الطلبة وقلة استخدام الشرح والسبورة لعرضشاشة ا
معلم الجزء الخاص بالطالب وعدم استخدام لدام اخستواالطباشرية، 
يديو فت ولقطات اموسرو ًاروصو تضمن أشكاًالت يتلا ،قائمة المعلم

قد كان ف بلطالر اود امأ .تساعد المعلم على توضيح المفاهيم
ات باستخدام جهاز علوممستمعا ومشاهدا لما يعرض أمامه من م

 تهجاو  التيتشكالموقد يعزى السبب أيضا إلى ال. عرض البيانات
سرعة : الطلبة في طريقة المعلم مع جهاز عرض البيانات من مثل

ة العرض وصغر الخط على الشاشة، كما عالقراءة في البرمجية، وسر
ام تيجة إلى مزايا طريقة التعلم الذاتي باستخد النهذه نايعزو الباحث

  .لقرص المدمج كما ذكر سابقاا
ريقة ط ىلع جالمدم قرص القةطري قوفت ناالباحثيعزو و

القرص المدمج إلى انشغال الطلبة في طريقة اإلنترنت + اإلنترنت 
القرص المدمج باإلنترنت والمواقع غير التعليمية أكثر من + 

  .دة التعليمية الموجودة على القرص المدمجاملاالهتمام با
لمدمج على طريقة ا صرقلاريقة طن تفوق الباحثا رسفيو

جية الفيزياء المحوسبة الموجودة مرب ميمدة تصوى ج إلنتتراإلن
ني دومي بلشناق وا ةساردارت نتائج شأ امك على القرص المدمج

الذاتي لم عتلالمشاكل التي واجهت الطلبة عند ا ةلقو ،)2006(
و زعي امك اإلنترنت،يقة  مع طرةنراقم لمدمجا صرقلابطريقة 

ء التعلم انثإ ةب الطلتاجهي ولت انتيجة إلى المشكالتلن هذه ااالباحث
 لصفو،بطء فتح المواقع التعليمية : من خالل اإلنترنت من مثل

ة الحصول على المعلومات بوعصو ،ممة اإلنترنت إثناء التعلدخ
وعدم  ،رة المعلومات الموجودة على اإلنترنت كثببسالمطلوبة ب

لبحث إلى وقت ا ةيلم عجايتحايمها، وتعدد محركات البحث، وظنت
ودة ج مدعو ،ة على مواقع غير تعليميةبلطلا ضتح بعف، وبيرك

   .تصميم بعض المواقع التعليمية
يق رط ىلع مع جهاز عرض البيانات ملعملاوق طريقة أما تف

علم  المسبب إلى جودة البرمجية التي يعرضهاد يعود القف اإلنترنت،

 ودع يدقو ،ياناتبلا ضرعام جهاز دختساب من القرص المدمج
أيضا إلى انشغال الطلبة باإلنترنت والمواقع غير التعليمية  سببال

ل الطلبة يترقبون وقت عجما م ؛واالستمتاع بالعمل على اإلنترنت
يمية، باإلضافة إلى صعوبة ادة التعلملاالعمل عليه أكثر من االهتمام ب

لمعلومات المطلوبة من اإلنترنت بسبب كثرة لى االحصول ع
ن المعلومات وبسبب ع ثحبلار في ي كبوقتع ياالمعلومات وض
  .مشاكل اإلنترنت

الثاني من سؤال الدراسة المتعلق باختبار  ءزجلا نعة باجإلل 
افات ات الحسابية واالنحرطسوتملاالتحصيل المؤجل، تم استخراج 

ر التحصيلي ابتخالا ىلع ةت الدراسة الخمسموعاالمعيارية ألداء مج
  ).7(قة التعلم، كما هو مبين في الجدول ريطا لقفالبعدي والمؤجل و

ــ ــوتملا: )7 (لودجـ ــة ألداء   طسـ ــات المعياريـ ــسابية واالنحرافـ ات الحـ
وفقــا  لجــمجموعــات الدراســة الخمــسة علــى االختبــار التحــصيلي المؤ

  لطريقة التعلم
  طستوملا  ددعلا  لتعلما ةقيرط

  *يباسحلا
  افرحنالا
 ريايعملا

  2.56  14.67  21  تنرتنإلا
  4.95  17.17  18  المدمج صرقلا عمت نرتنإلا
  6.59  20.17  23  لمدمجا صرقلا
  5.42  17.78  27  رض البياناتع زاهج عم ملعملا
  4.85  17.93  29  ةيديلقت

سطات روق ظاهرية بين متوف دوجو) 7(ن الجدول م رهظي
. جلؤالم ر التحصيليابتخالادراسة الخمسة على ت الأداء مجموعا

 عند مستوى ةيئاصحإلة الد تاذ هذه الفروق انتكولمعرفة ما إذا 
 تحليل التباين مادختسا متد فق، )α= 0.05(الداللة 
  .تائج هذا التحليلن حضوي) 8 (لودجلاو. االحادي

 راسةاء أفراد عينة الدحليل التباين األحادي ألدت جئنتا :)8 (لودج
  يم الفيزيائيةهافملل على اختبار التحصيل المؤجل

 تاجرد تباينلا ردصم
 لحريةا

 عومجم
 لمربعاتا

 طسوتم
 لمربعاتا

 ةميق
 ئي فاصحإلا

 ىوتسم
 لةلدالا

  تاعلمجمواين ب
  المجموعاتل اخد
 وعجملما

4  
113  
117  

340.331  
2925.00  

3265.331 

85.083  
25.885 

3.287  0.014*  

  صائيةة إحلالد تاذ*  
 نيبة ائيصلة إحالد تاذ فروقد جوو) 8(من الجدول ح تضي

وسطات أداء طالب مجموعات الدراسة الخمس على االختبار تم
رفة أي من عولم .التحصيلي المؤجل تعزى لطريقة التعلم

ريت المقارنات جأ المجموعات الخمس تكون هذه الفروق لصالحها،
 ،(Tukey Test) دام اختبار توكياستخبين المتوسطات الحسابية ب

   ).9(و مبين في الجدول ه امك



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 140

  المجموعات الخمسة على اختبار التحصيل المؤجل الطلبة في للمقارنات البعدية بين متوسطات عالمات نتائج اختبار توكي :)9 (دولج
  

  ةقيرطلا
  تنرتنإلا

  
ت مع القرص نرتنإلا

  المدمج
 صرقلا
  لمدمجا

مع جهاز  ملعملا
  تانض البياعر

  ةيديلقت
 

  3.26-  3.11-  *5.51-  2.50-  __ تنرتنإلا
  0.76-  0.61-  3.01-  __   ت مع القرص المدمجنرتنإلا
  2.24  2.40  __     لمدمجا صرقلا

  0.15-  __       مع جهاز عرض البيانات ملعملا

  __         ةيديلقت

  يةئاإحص لةال دذات* 
جموعة بة مت طلتوسط عالمامأن ) 9(هر من الجدول ظي 

ت ننتراإلعة وممج لبةطات م عالطسوتم نع فلاخت القرص المدمج
) α= 0.05(مستوى الداللة  ىللة إحصائية عالدذي ق ربف
ن المقارنات كم تل بينما. رص المدمجقلاعة جموم الحلصو

  .الثنائية األخرى دالة إحصائيا بين الطرق المختلفة
 نم ددعتلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج خا دقو 

هرت هذه أظ  إذ،)2002 ،مومنيلا؛ 2001 ،ميهاربإ (الدراسات
سات تفوق المجموعة التجربية التي تعلمت باستخدام الحاسوب راالد

لتي تعلمت بالطريقة التقليدية في االختبار ا ،ةطباضعلى المجموعة ال
  .التحصيلي المؤجل

مجموعات ة الفرق بين متوسطي عالمات طلبص الحفلو 
جل ؤالموبعدي لا ةيئابار تحصيل المفاهيم الفيزيالخمس على اخت

للبيانات المرتبطة، ويبين " ت"، تم استخدام اختبار )ظاالحتفا(
  .نتائج هذا االختبار) 10(الجدول 

  دي والمؤجلالبعالفيزيائية  لمفاهيم ايلحصلمقارنة المتوسطات الحسابية على اختبار ت) ت(اختبار  جئاتن) 10 (لودج
ط سوتملا  دعدال  اربتخالا  ةعومجملا

  الحسابي
اف رحنالا

  يرياالمع
 ملعام

  باطتاالر
 جاترد
  لحريةا

ة لالدلا  ت ةميق
 اإلحصائية

  تنرتنإلا  5.561  22.86  21  يدعبلا
  2.556  14.67  21  لجؤملا

-0.11  20  6.108  0.00  

  المدمج صرقلا عم تنرتنإلا  6.164  25.67  18  يدبعلا
  4.950  17.17  18  لجؤملا

0.590  17  7.01  0.00  

  لمدمجا صرقلا  7.639  36.91  23  يدعبلا
  6.560  20.17  23  لمؤجلا

0.233  22  9.073  0.00  

  ض البياناترع زاهج عم ملعملا  7.028  29.63  27  يدعبلا
  5.423  17.78  27  لمؤجلا

0.213  26  7.784  0.00  

  ةيديلقت  6.729  25.00  29  يدعبلا
  4.847  17.93  29  لجؤملا

0.336  28  5.561  0.00  

  يلكلا  8.224  28.10  118  عديبلا
  5.283  17.64  118  لجؤملا

0.378  117  14.36  0.00 

 حصائية علىإ ةلالدوجود فرق ذي ) 10( الجدول نم حيتض 
على  ةبلطلاسطي عالمات وتم نيب) α =0.05(لداللة ا ىوتسم
 لصالح االختبار الفيزيائية البعدي والمؤجل هيمالمفا ليصحت رابتخا

تكن فّعالة في   لميم اإللكترونعلل على أن طرق التدي اذه و.البعدي
مساعدة الطلبة على االحتفاظ بالتعلم، ولم تختلف عن الطريقة 

 وقد يعود ذلك. ية في مساعدة الطلبة على االحتفاظ بالتعلميدقللتا
م ة الفيزياء المحوسبة تهتم بتعليرمجيمنهاج الفيزياء وب أنى إل

 ،يتفكير العلمالالطالب حقائق ومعلومات، وقلة اهتمامها بمهارات 
ارات دون االهتمام بختالا يف حطالب يركز على الحفظ والنجالا نأو

يات العقلية العليا من تحليل وتركيب وتقويم، تومسالبفهم المادة و
حيث تركيز الكتب من ) 2004(ا أشار إليه القادري م عوهذا يتفق م
 ونلى حفظ الحقائق والمفاهيم والقوانين الفيزيائية دالمدرسية ع
ها وتطبيقاتها العملية، وضعف مساهمتها في تنمية م فهىالتركيز عل

كما أن االختبارات تركز على . مهارات التفكير العلمي للمتعلمين
فاظ مما يؤدي إلى عدم االحت قيمستوى التذكر والفهم والتطب

  .بالمعلومات لفترة طويلة
  تايصوتلا

  :بما يأتين اد على نتائج هذه الدراسة يوصي الباحثامتعالاب
 تدريبية للمعلمين في وزارة التربية والتعليم بحيث تارود دقع -

في  تنيتم تدريبهم على كيفية استخدام الحاسوب واإلنتر
  .لتعليم اإللكترونييذ ا تنفةيفيكو ،التعليم

سة ختبر حاسوب خاص بالمواد العلمية في المدرم ريفوت -
لمعلمين والطلبة أثناء ادة ع حاسوب لمسابرومشرف مخت

 كلبشب تنفيذ التعلم اإللكتروني، وصيانة أجهزة الحاسو
  .مستمر

  .ميع المدارس بخدمة اإلنترنتج ديوزتلى ع لمعلا -



 الشناق وبني دومي

 141

ص ارقأضعها على وو حوسبة المناهج الدراسية، ىعل لمعلا -
ية العام ع الكتاب المقرر في بدام ةبلطلى العها عيزوتو ة،جدمم

  .سيراالد
 في ينوراسات أخرى حول تقويم تجربة التعلم اإللكترد ءارجإ -

  .ء في المراحل التعليمية المختلفةيزيامناهج أخرى غير الف
   والمراجعرداصملا
بي وحاس برنامج ةيلعاف). 2001 (.، جمعه حسنميهاربإ

تحصيل علم األحياء  سائط فيولا ددعتفاعلي مت
الصف الثاني الثانوي العلمي في ة لطلبة نيميدا ةسارد(

نشورة، جامعة م ردكتوراه غي ةلاسر .)محافظة القنيطرة
  .اريوس ،دمشق

خدام الحاسوب التعليمي تسا رثأ). 2001. (دالله ضامنبع،يداب
عاشر لف اصعلى التحصيل اآلني والمؤجل لطلبة ال

 ةلاسر. األساسي في مبحث الكيمياء في محافظة سلفيت
  .ورة،جامعة النجاح الوطنية، فلسطين غير منشيرستاجم

 اإللكترونية وأدوار ةلمدرسا). 2004. (ي، عوض حسينردوتلا 
  .مكتب الرشد ناشرون: ضايرلا. ة للمعلمحديث

لة مج. التعلم الذاتي والوسائل التعليمية). 1995. (ن، محمدحس
  .109-67 ،)112(24قطر، / التربية

 ءة لحوسبة الفيزياالتدريبي ةشرولا). 2003. ( قاسم،بيطخال
دة يومي الخميس والجمعة قعنملا يمقرلاتعلم الذاتي لوا
)22،  23/5/2003.(   

.  اإللكتروني واقع وطموحميلعتلا). 2003. (، فارسدشارلا
والمقامة بمدارس وني  األولى للتعلم اإللكترةيل الدوةودنلا

-21مدارس الملك فيصل،. الملك فيصل بالرياض
  :ى الموقعتوفر علم. 23/4/2003

http://www.kfs.sch.sa/ar/sim.htm   
يا التعليم والتعليم جولونكت). 2004. (، أحمدملاسلا
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