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طلبة  من كتاب الحاسوب على تحصيل أثر تدريس وحدة محوسبة )كويك بيسك(
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 :الملخص
من كتاب الحاسوب على تحصيل طلبة الصف  تدريس وحدة محوسبة )كويك بيسك( رأث استقصاء إلى الدراسة هذه هدفت        
. تكونت عينة الدراسة من والتفاعل بينهما الجنس وطريقة التدريس ، وفقا لمتغيراتثانوي في مدارس البادية الشمالية الغربيةالثاني 

 العشوائية ، وتم اختيارهم بأسلوب العينةالغربيةفي مدارس البادية الشمالية  الثاني ثانوي طلبة الصف وطالبة من  اطالب   (105)
 الثاني ثانوي المقرر للصف  الحاسوبمن كتاب  كويك بيسكاختبار تحصيلي في وحدة  إعدادولتحقيق غرض الدراسة تم  .الطبقية

 ولتحليل البيانات تملمدارس الحكومية في األردن، وتكون بصورته النهائية من ستة أسئلة تراعي المعرفة الجزئية للطالب. في ا
 . (T-testاختبار ) استخدم

 :يلي ما الدراسة وأظهرت نتائج
 ال مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  دو وج ( داللة =α0.05 ) بين متوسطي عالمات مجموعتي الذكور واالناث على

  الذكور.  ولصالح تعزى ألثر الجنس ،اختبار التحصيل
 داللة  مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  وجود ( =α0.05)  الضابطة والمجموعة بين متوسطي عالمات المجموعة

ا ،التجريبية على االختبار التحصيل  .للوحدة المحوسبة تعزى لطريقة التدريس ولصالح التدريس وفق 
  داللة  مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  عدم وجود ( =α0.05)  على اختبار  عينة الدراسةبين متوسطات عالمات

 التدريس.تعزى ألثر التفاعل بين الجنس وطريقة  ،التحصيل
 الكافي الوقت حوسبة الوحدة الدراسية وإعطائها موضوع على التركيز على والمعلمات المعلمين حث ضرورة ويوصي الباحث بما يلي:      
 من يتم تدريبية دورات عقد، الطالب المهارات الالزمة في كل وحدة دراسية اكتساب في كبيرة أهمية من لها لما السنوية، خططهم ضمن
 البرامج، الضرورية لحوسبة المنهاج. استخدام على المشرفين تدريب خاللها

 كويك بيسك، كتاب الحاسوب، المدارس الحكومية. الكلمات المفتاحية:

 مقدمة:ال
لقد أصبح الحاسوب وتطبيقاته جزءا ال يتجزأ من حياة المجتمعات العصرية حيث أخذت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      

المبنية حول الحاسوب تغزو كل مرفق من مرافق الحياة، فاستطاعت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تغير أوجه الحياة المختلفة 
 .((cai, 2010نترنت من رحم هذه التقنية فأحدثت طوفانا معلوماتي في زمن قياسي، ثم ولدت شبكة اإل
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أهم الخصائص المميزة لعصرنا هذا ليس التطورات العلمية والتقنية المدهشة فحسب، بل تعداه إلى تسارع في معدل من إن        
تلك المتعلقة  العلمية والتقنية وخصوصا   لك التطور، ومدى التأثير في حياتنا، ومن هنا ال يستطيع الشخص تجاهل تأثير التطوراتذ

بتكنولوجيا المعلومات في جميع نواحي الحياة. حيث وظف الحاسوب في مجاالت العمل والتخصصات جميعها، وبسبب ذلك أصبح 
م متطور نظا ؛نظامنا التربوي ، فمن الضروري استخدامه، وتعلم استعمال برامجه المتنوعة في المجاالت جميعها ومن ضمنها التعليم

يواكب التطورات التي يواجهها العالم في مجال استخدام الحاسوب حيث تم تحديث هذا النظام التربوي وتعزيزه بتكنولوجيا المعلومات 
في هذا النظام لتحسينه وتطويره وتوجيهه كي ينسجم مع التوجهات الجديدة وما تتطلبه من إعداد  أساسيا   عنصرا  واالتصاالت لتكون 

 . (2005 ،)الدايل في بناء االقتصاد والمجتمع المستقبلي جيل يساهم
التي أفرزتها أنماط الحياة المدنية،  سمة من سمات العصر الحاضر؛ نظرا  لالستحقاقاتاهم استخدام الحاسوب أصبح        

وسياسات شاملة ومتكاملة، تكفل مجتمعاتنا التي من شأنها بناء ثقافات  التغيرات ومعايشتها في هذا األمر إحداث بعضويتطلب 
المشكالت المختلفة.  التقليدي في الحياة اليومية والعملية وترسخ المنهجية العلمية التحليلية والتجريبية أسلوبا  لحل التخلص من النمط

لرسمية والشعبية أن يتطلب من جميع مؤسساتنا ا وذلك وثيقا  إذ إن التقدم العلمي والتكنولوجي يرتبط بالحاسوب وثقافته ارتباطا  
المرحلة القادمة من تأهيل أبناء هذه األمة تأهيال   تتطلبمثل هذا التحدي المتعاظم بما  تتكاثف، وتواصل الجهود الحثيثة؛ لمواجهة

 )200٣والعجلوني،  والمنافسة )صبح تكنولوجيا  يجعلهم قادرين على التعايش والعطاء
التحديات أبرز التعليمي الشامل. ولعل  ال يتجزأ من النظام ا  ءوجز ا  من أركان العملية التعليمية تعد تقنيات التعليم ركنا  أساسي        

جميع نواحي الحياة، تجعل من الضروري على المؤسسات التعليمية أن  التي يواجهها العالم هذا اليوم والتغير السريع الذي طرأ على
أبرز المستجدات  أجل تحقيق أهدافه وفق المنظومة التعليمية. ويعد الحاسوب منواالتصال ومستجداتها من  تأخذ بتقنيات التعليم

كثيرا  من المتغيرات في جميع النواحي المعرفية والعملية،  التي أنتجتها التقنية الحديثة في القرن العشرين. فظهور الحاسوب فرض
)الشرهان،  ونقلها ومعالجتهالحفظ المعلومات  قويةة واضحة المعالم في جميع الميادين، لتشكل أدا  حتى أصبحت بصمة الحاسوب

2000( 
مجاالت الحياة كافة، وبخاصة في  وقد هيأ ظهور جيل الحواسيب الشخصية مرونة عالية في االستخدام والتوظيف في        

كافة أقطار الوطن العربي حول فاعلية  بين العاملين في التربية والتعليم في التعليم والتعلم. وفي الوقت الذي ال يزال الجدل فيه قائما  
الستعماله وتوظيفه في  يقوم الجدل والنقاش في الدول المتقدمة حول أفضل السبل؛حيث التربوية بأشكالها التقليدية،  استخدام التقنيات

جميع المواد الدراسية، وعلى مستوى المراحل التعليمية جميعها  سياق نظام تربوي تعليمي جديد يؤدي فيه الحاسوب الدور الرئيس في
cai, 2010)). 

يتعلم الطالب وفق خصائصه وبيئة  إن استخدام الحاسوب بوصفه عامال  مساعدا  على التعليم يهيئ الفرصة المناسبة؛ كي        
تعليمي للمتعلم، مما يمكنه من السير في التعلم حسب مع المستوى ال التعلم. وتقوم هذه الطريقة على مبدأ التعلم الذاتي والتكيف

المبرمجة مرات عديدة دون  وتصحيح أخطائه دون خجل من زمالئه، كما تتاح له إعادة استعراض المادة التعليمية سرعة استيعابه،
يحة للطالب، مما يزيد من والتشجيع، الذي يقابل االستجابة الصح الشعور بالحرج أو الملل، فضال  عن أنها تأخذ بمبدأ التعزيز

 تصور :مثلإلى الربط بين المعرفة النظرية المجردة والتطبيق المادي المحسوس، وتجسيد المفاهيم  دافعيته للتعلم. هذا باإلضافة
تترك ونماذج محاكاة، ومؤثرات صوتية، وهذه عوامل  األبعاد الثالثية، والمستويات في الفضاء، بما توفره من ألوان، وصور متحركة،

 ) 1995 الكلمات المكتوبة )الفار، أثرا  في التعلم أكبر مما تعطيه
 ن يلعب الحاسوب دور شريك الطالب والمعلم، مما يعني تقديم الحاسوب دروسا  أوتقوم فكرة التعليم بمساعدة الحاسوب على         

بة والبرامج التعليمية، بعمل دروس محوسبة حيث أن تعليمية مفردة أو جماعية إلى الطلبة مباشرة، وهناك يحدث التفاعل بين الطل
يواجه السهولة والمرونة في التعامل مع الدروس، عندها يتوافر تدريب حقيقي للمتعلم دون أن  -في هذا النوع من البرامج -المتعلم

 . (2000)الفار،  بمن الحاسو  يتعرض للمشاكل، أو لتكاليف مالية باهظة، حيث يقوم المتعلم بدراسة بعض الدروس نظريا  
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وجاء في اإلطار العام والنتاجات العامة والخاصة لمناهج الحاسوب في مرحلتي التعليم األساسي والثانوي في األردن، ضرورة     
استخدام الطالب الحاسوب لتطوير مهارات التفكير الناقد ومهارات صنع القرار في المواقف الحياتية وتطبيق المهارات بفعالية ودقة 

 (.2015التربية والتعليم األردنية،  )وزارةمشكالت لتوليد المعرفة من خالل توظيف حل ال
من أهمية الحاسوب في العملية التربوية ودورها في تطوير وتسهيل ونمذجة عملية التعلم وتفعيل دور التقنيات الحديثة،  وانطالقا     

طلبة المدارس األردنية لمواكبة ركب ( من مادة الحاسوب للصف الثاني الثانوي لQuick Basicحرصت على حوسبة وحدة )
 التكنولوجيا.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
الحظ الباحث من خالل عمله في الميدان التربوي ومن خالل مالحظات معلمي مادة الحاسوب  للمرحلة الثانوية، أنَّ هناك        

تدريس الحاسوب لم تتحقق بدرجة عالية، خاصة في ضعفا  عند طلبة الصف الثاني ثانوي في التحصيل الدراسي، وأنَّ أهداف 
المرحلة الثانوية، ألن كثرة المواضيع وتنوعها في مادة الحاسوب يتطلب جهدا  كبيرا  من المتعلم في الفهم وتنمية روح اإلبداع، بسبب 

 لم عن طريق الحاسوب.كثرة انتشار الطرق واألساليب التقليدية االعتيادية في تدريس مادة الحاسوب للطلبة، وقلة التع
كما أشارت نتائج العديد من الدراسات إلى فاعلية استخدام الحاسوب في تدريس العديد من الموضوعات التعليمية مثل دراسة     

 (.2014، ودراسة برقاوي ) (2006(، ودراسة الشناق وبني دومي )2006العبادي والشبول )
ابقة من نتائج وتوصيات، وما تراكم لدى الباحث من مشاهدات وخبرات في الميدان وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسات الس        

التربوي فإن الباحث يحاول الكشف عن فاعلية استخدام أسلوب القصة المحوسبة في التعليم، وأثرها في مستوى التحصيل طالب 
 المرحلة األساسية في مادة العلوم.

كتاب الحاسوب على تحصيل طلبة الصف الثاني ثانوي في مدارس البادية الشمالية من  تدريس وحدة محوسبة )كويك بيسك( رأث  
 الغربية

 الرئيس التالي: تتحدد مشكلة الدراسة باإلجابة عن السؤال  
مدارس البادية الشمالية  من كتاب الحاسوب على تحصيل طلبة الصف الثاني ثانوي في تدريس وحدة محوسبة )كويك بيسك( رأثما 

 ؟الغربية
 وينبثق عن السؤال الرئيس السؤال الفرعي اآلتي:       
 طريقة التدريس والتفاعل بينهما؟و  الجنس باختالف في وحدة كويك بيسكالطلبة  تحصيلختلف يهل 

 :فرضيات الدراسة
 داللة ذات فروق  توجد  ( إحصائية =α0.05بين ) التحصىيلي االختبىار علىى واإلناث مجموعتي الذكور عالمات متوسطي 

 أنثى(. ذكر، ( الطالب لجنس تعزى 
 إحصىائية داللىة ذات فىروق  توجىد  ( =α0.05بىين ) علىى التجريبيىة والمجموعىة المجموعىة الضىابطة عالمىات متوسىطي 

 (.تدريس االعتياديةال طريقة)الوحدة المحوسبة،  التدريس لطريقة تعزى  التحصيلي االختبار
 داللة ذات فروق  توجد  ( إحصائية =α0.05بين ) للتفاعىل تعىزى  التحصىيل اختبىار على عينة الدراسة عالمات متوسطات 

 .الطالب وجنس التدريس طريقة بين
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 أهداف الدراسة:
 سعت الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية وهي    

  التعرف على أثر تدريس وحدة محوسبة )كويك بيسك( من كتاب الحاسوب على تحصيل طلبة الصف الثاني ثانوي في
 مدارس البادية الشمالية الغربية.

 .التعرف على مهارة معلمي الحاسوب في تدريس الوحدة المحوسبة )كويك بيسك( لدى طلبة الصف الثاني ثانوي 

 همية الدراسة:أ
  تعزيز وتطوير المناهج  يسلط الضوء علىما يعرف بالجودة واالعتماد،  علىسعي وزارة التربية والتعليم للحصول  إطارفي

 الدراسية في الوزارة بما يخدم الطلبة وينعكس إيجابيا على المجتمع. 
  .تحفيز اإلبداع لدى الطلبة والمدرسين وذلك من خالل توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
  .توظيف وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بعمليات التعلم والتعليم 
  .إعداد المواد الدراسية بطريقة تعليمية مشوقة باستخدام الوسائط المتعددة والصور والحركات 
  .تطوير التنمية الفكرية لدى الطلبة والمعلمين وذلك بتطوير المناهج وحوسبتها وتحسين طرق وأساليب التدريس 
 هولة في طرح الموضوع.منح الطالب المتعة أثناء الدراسة وذلك لما يتمتع به النظام الجديد من س 

 ،مةبصورة عا الحاسوبو  حوسبة المواد الدراسيةعلى تفعيل مهارات  الحاسوبمعلمي ومعلمات  ةساعدمالدراسة في  وتبرز أهمية    
تعمل على التي  ،لكليات التربويةللجامعات وا ولين عن رسم السياسة التعليميةتسهم في لفت نظر المسؤ  قد في أنها ويعتقد الباحث

مما يعود بالفائدة  ،أثناء تأهيلهم واستخدام التكنولوجيا حوسبة المناهجضرورة التركيز على موضوع  ، إلىالمعلمين والمعلمات إعداد
 .فهم المواد الدراسية ، بحيث تزودهم بقدرة أكبر علىالمجتمعالكبيرة على الطلبة بشكل رئيسي وعلى 

 :التعريفات اإلجرائية
قدرة التالميذ على معرفة وفهم وحدة )كويك بيسك( باستخدام برنامج حاسوبي، ويقاس بالدرجة التي يحصل  هو التحصيل الدراسي:

 هذه الدراسة.لعليها التلميذ في االختبار التحصيلي المعد 
نوع من التعلم الذاتي يقوم على أساس تقسيم المادة التعليمية إلى أجزاء صغيرة نسبيا  ويتم تصميمها على  هو المحوسب:التعليم 

الحاسوب في شكل برنامج حاسوبي، ومرتبة ترتيبا  منطقيا  ومتدرجة في الصعوبة، وتقدم للمتعلم في خطوات متتابعة كل منها يسمى 
يستطيع المتعلم تعلمها بسهولة، وينتهي كل إطار بسؤال يطلب من المتعلم اإلجابة  إطار يحوي على قدر قليل من المادة العلمية

عليه بطريقة محددة، وعندما تكون إجابته صحيحة يتلقى تعزيزا  فوريا  من جهاز الحاسوب يسمح له بالسير في البرنامج حسب قدراته 
 الخاصة وبسرعته الذاتية معتمدا  على نفسه .

معد من قبل الباحث، تم تصميمه وإنتاجه على الحاسوب لتعليم مهارات وحدة كويك بيسك، وذلك من خالل  هي برنامج البرمجية:
عرض نماذج للمهارات، ومعلومات ذات صلة بها، وعرض مجموعة من التدريبات التي تساعد في تعلم المهارات، باإلضافة إلى 

والمتحركة، ومقاطع  الثابتة النصوص، الصور(دعم بالوسائط المتعددة التطرق لألخطاء الشائعة وكيفية تصحيحها. وهذا البرنامج م
 ). الفيديو، والرسوم ثالثية األبعاد، والصوت

، وتعتمد على التلقين باستخدام الوسائل يةغرفة الصفالمجموعة إجراءات يتعرض لها المتعلم داخل  :الطريقة االعتيادية في التدريس
 .والورق واالقالم، ويكون الدور األساسي فيها للمعلم وتكون مشاركة المتعلم فيها محدودةالمعتادة كاللوح والطباشير 

صممت لتكون  ،أثناء إعداد     البرنامج واستخدامه ،هي لغة برمجة تسمح باالتصال المباشر بين المستخدم والحاسوب بيسك:كويك 
عدة مجاالت منها )المجاالت التجارية،  تستخدم فينها أاللغات عالية المستوى، كما من  وسيلة تعليمية لذا فهي لغة تفاعلية، تعتبر

 (.ألخ........العلمية و 
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 :محددات الدراسة
، ولهذا يتوقف تصميم الغربيةمديرية تربية البادية الشمالية في  الثاني ثانوي هذه الدراسة على عينة من طلبة الصف  تاقتصر    

 مدى تمثيل العينة لمجتمعها.نتائج هذه الدراسة على 
، لذا فإن نتائج هذه الدراسة تعتمد على مدى صدق في نهاية التجربة كان من إعداده بقة الباحثاالختبار التحصيلي الذي ط   

 وثبات هذا االختبار.
الفصل  ني ثانوي الثاللصف  الحاسوبمن كتاب هي وحدة كويك بيسك  عليها بإجراء تجربته لمادة الدراسية التي قام الباحثا

 .الغربيةمدارس البادية الشمالية  م في 2015/2016للعام الدراسي  الثاني

 الدراسات السابقة:
من األقدم إلى األحدث مبتدأ  بالدراسات العربية  ، مرتبة بحسب تسلسلها الزمنيلدراسات لها عالقة بدراستهعدد من ا يتناول الباحث

 . تليها الدراسات األجنبية
 :الدراسات العربية 

( دراسة هدفت إلى التعريف بأنماط برمجيات الحاسوب التعليمية المستخدمة في العملية التعليمية، 1995أجرى المناعي )         
وتحديد المعايير التي يجب توافرها في برمجيات الحاسوب التعليمية جيدة التصميم واإلنتاج، وتقديم نموذج مقترح لتصميم برمجية 
تعليمية جيدة، أثبتت النتائج مدى فاعلية استخدام الحاسوب كوسيلة مساعدة في التعليم، وقدمت الدراسة تصميما مقترحا إلنتاج 

 برمجية تعليمية جيدة تجمع بين التعليم بمساعدة الحاسوب، واستخدام الحاسوب كوسيلة مساعدة في إدارة العملية التعليمية.
دراسة هدفت الى تقصي أثر تدريس وحدة هندسية بمساعدة الكمبيوتر في التحصيل وتنمية مهارات  (1999أجرى الكرش )و          

البرهان الرياضي لدى طالب الصف األول الثانوي، حيث استخدم الباحث لغة البيسك المرئي لبناء الوحدة المقدمة للمجموعة 
ئج على فاعلية الوحدة المقترحة في تنمية مهارات البرهان الرياضي التجريبية، والمحتوى المعتاد للمجموعة الضابطة، وقد دلت النتا

 ونمو التحصيل لدى طالب المجموعة التجريبية.
حساب المثلثات باستخدام الحاسوب على  مقترح لتدريسأثر برنامج هدفت الى تقصي دراسة ( 2000عجينة ) تجر أو         

اد برنامج محوسب لوحدة الدوال المثلثية من مقرر الصف العاشر في مادة غزة. وقد تم إعد ةتحصيل طلبة الصف العاشر بمحافظ
الرياضيات، وكانت عينة الدراسة من المدارس الثانوية للبنات، حيث تم اختيار فصلين وقسمت العينة لى مجموعتين األولى ضابطة 

البرنامج  لوتم تدريس الوحدة الدراسية من خال( طالبة. 40) ا( طالبة، والثانية تجريبية وعدد طالباته44ويبلغ عدد طالباتها )
للمجموعة التجريبية داخل مختبر الحاسوب الخاص بالمدرسة، درست الوحدة بالطريقة التقليدية للمجموعة الضابطة. وبعد االنتهاء 

 إلى:نتائج الدراسة من تطبيق التجربة تم تطبيق االختبار التحصيلي على طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية. وقد أشارت 
فاعلية البرنامج المحوسب لتدريس وحدة حساب المثلثات فى مادة الرياضيات لطالب الصف العاشر، حيث جاءت نسبة الكسب 

وفي ضوء النتائج السابقة أوصت الباحثة باالهتمام باستخدام  ك،بال هدتقع في المدى الذي حدوهذه القيمة  1.2المعدل لبالك= 
 لفة.بالمراحل التعليمية المختالحاسوب كوسيلة مساعدة في التدريس 

إلى قياس فاعلية برنامج كمبيوتر بالوسائط المتعددة في تدريس العلوم البيولوجية من دراسة هدفت  (2000) هندية جرتوأ        
عينة إلى ثالث ( طالبة وتم تقسيم ال99منظمة لطالب المرحلة الثانوية، وقد تكونت عينة الدراسة من )خالل مدخل المعرفة ال

المجموعة طريقة التقليدية، و ( طالبة يدرس الوحدة المختارة بال٣٣حد )االمجموعة الضابطة: وتتكون من فصل و مجموعات كالتالي، 
المدخل التقليدي  ليدرس باستخدام برنامج كمبيوتر بالوسائط المتعددة من خال ( طالبة٣٣حد )االتجريبية األولى: وتتكون من فصل و 

( ٣٣المجموعة التجريبية الثانية: وتتكون من فصل واحد )اب المدرسي(، و )عرض المعلومات في صورة موضوعات كما ورد في الكت
مدخل المعرفة المنظمة )عرض المعلومات في صورة مفاهيم  لطالبة يدرس باستخدام برنامج كمبيوتر بالوسائط المتعددة من خال

ستخدام مدخل المعرفة المنظمة على اتفوقت المجموعة التجريبية الثي درست ب ، واظهرت النتائجمترابطة وهي خرائط المفاهيم(
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جموعة الضابطة وذلك في تفوقت المجموعتين التجريبيتين على المستخدام المدخل التقليدى، ست باالمجموعة التجريبية التي در 
تفوقت المجموعة التجريبية األولى على المجموعة التجريبية الثانية وذلك في الدرجة الكلية و الكلية الختبار التفكير العلمي،  الدرجة

 الختبار التحصيل الدراسي. 
اسىىوب فىىي تىىدريس الهندسىىة لتنميىىة إلىىى التعىىرف علىىى أثىىر اسىىتخدام برنىىامج تعليمىىي بالح دراسىىة هىىدفت .(2002خالىىد )جىىرت وأ       

الصىف األول اإلعىدادي. ولتحقيىق هىذا  نحو استخدم الكمبيوتر لدى طىالب الناقد والتحصيل وتكوين االتجاهالتفكير بتكاري و التفكير اإل
لين الهىدف اختىارت الباحثىىة أربعىة فصىول مىىن بىين فصىول الصىىف األول اإلعىدادي بطريقىة عشىىوائية مىن مدرسىتين، ثىىم تىم اختيىار فصىى

بطريقة عشوائية ليمثل تلميذها المجموعة الضابطة حيث تدرس مادة الرياضيات بالطريقة التقليديىة، والفصىلين ارخىرين يمثىل تالميىذها 
امىت الباحثىة بتتفيىذ االختبىار التحصىيلي نتهىاء مىن تطبيىق التجربىة قالمجموعة التجريبيىة ويىدرس لهىم برنىامج الكمبيىوتر المعىد. وبعىد اال

م الحاسىوب فىي العمليىة ين الضابطة والتجريبية، وكذلك تطبيىق مقيىاس االتجاهىات نحىو اسىتخداته في الهندسة على المجموعالذي أعدت
وقىىد أشىىارت نتىىائج الدراسىىة إلىىى فاعليىىة البرنىىامج الكمبيىىوتر فىىي تنميىىة مهىىارات تقكيىىر التالميىىذ االبتكىىاري بطريقىىة ذات داللىىة التعليميىىة، 
ن المفىاهيم زيىادة تحصىيلهم لجوانىب تعلىم الرياضىيات المتضىمنة فىي مقىرر الهندسىة مىو ير التالميذ الناقىد. تنمية مهارات تفكو إحصائية. 

 في العملية التعليمية وعملية التعليم والتعلم واالستفادة منه. الطالب نحو استخدام الحاسوب نمووزيادة والعالقات والمهارات، 
أثر اسىتخدام الحاسىوب فىي تىدريس العلىوم علىى التحصىيل واالتجىاه نحىو  لى تقصيدراسة هدفت ا( 200٣عبد الهادي )جرى وأ       

مىىن  ( طالبىىا٧2مىىن الصىىف السىىادس االبتىىدائي، ) ( طالبىىا1٣٧الصىىف السىىادس االبتىىدائي. وتكونىىت عينىىة الدراسىىة مىىن ) تعلم لطىىالبالىى
حسىىىاء )كمجموعىىىة ائيىىىة باإللهدايىىىة االبتدمىىىن مدرسىىىة اطالبىىىا ( 65حسىىىاء )كمجموعىىىة ضىىىابطة( و)مدرسىىىة اإلمىىىام مسىىىلم االبتدائيىىىة باإل

بواقىىع فصىلين مىىن كىىل مدرسىة، حيىىث تىدرس المجموعىىة الضىىابطة وحىدة البيئىىة مىن كتىىاب العلىىوم بالطريقىة التقليديىىة، وتىىدرس تجريييىة(، 
صىيلي مىن نىوع المجموعة التجرييية نفس الوحدة باستخدام الحاسوب، وبعد االنتهاء مىن تطبيىق التجربىة قىام الباحىث بتطبيىق اختبىار تح

وجود فىروق ذات داللىة إحصىائية فىي مسىتويات ظهرت النتائج الى اسؤاال.  ٣0يتكون من نفسه حث ااالختبار من متعدد من إعداد الب
)التىىذكر، والفهىىىم، والتطبيىىق( بىىىين المجموعىىة التجريييىىىة، والمجموعىىىة الضىىابطة لصىىىالح المجموعىىة التجريييىىىة. وجىىود فىىىروق ذات داللىىىة 

وجىود عالقىة ارتباطيىه دالىة وموجبىة بىين و المجموعىة التجريبيىة، ح لبعىدي لصىالس ااعلم في القيته نحو الااختبار االتجإحصائية في في 
 اد المجموعة التجريبية.علم في القياس البعدي ألفر تالتحصيل واالتجاه نحو ال

سىىىوب فىىىي اكتسىىىاب مهىىىارات العمليىىىات هىىىدفت هىىىذه الدراسىىىة إلىىىى استقصىىىاء أثىىىر اسىىىتخدام الحا دراسىىىة( 2005الىىىدايل ) جىىىرى أو        
ولتحقيىق هىذا عهىد العاصىمة النمىوذجي فىي الريىاض، الحسابية الىثالث )جمىع، وطىرح، وضىرب( لطىالب الصىف الثىاني االبتىدائي فىي م

الصىىف الثىىاني االبتىىدائي، وتىىم تقسىىيمهم عشىىوائيا إلىىى مجمىىوعتين : األولىىى  ن( طالبىىا مىى40اسىىتخدم الباحىىث عينىىة مؤلفىىة مىىن )ف دالهىى
الحاسىىوب وقىد أسىىتخدم  امدباسىتخوا ( طالبىا تعلمىى21بالطريقىىة التقليديىة، والثانيىىة تجريييىة وعىىددها ) او ( طالبىىا تعلمى19ضىابطة وعىددها )

بية، وتىم اسىتخراج المتوسىطات الحسىىاي االبتىىدائي، هىاج الصىف الثىانالمهىارات الحسىابية الىثالث ضىىمن من ر تحصىيلي فىىيالباحىث أختبىا
لىىة دال التوصىل إليهىىا إلىىى : وجىود فىىروق ذاتيىىل البيانىات التىىي تىىم وقىد أشىىار تحلمىىات الكليىة ألفىىراد العينىىة، واالنحرافىات المعياريىىة للعال

إلىىى اسىىتخدام إسىىتراتيجية الىىتعلم  الحسىىابية الىىثالث تعىىزى ألفىىراد عينىىة الدراسىىة فىىي المهىىارات  إحصىىائية فىىي التحصىىيل المباشىىر والمؤجىىل
 ستخدام الحاسوب.اب

( دراسىىة هىىدفت إلىىى استقصىىاء أثىىر طريقىىة الىىتعلم باالكتشىىاف بمسىىاعدة الحاسىىوب فىىي تنميىىة 2006أجىىرى العبىىادي، والشىىبول )و        
قىىة االكتشىىاف والطريقىىة عمليىىات العلىىم )المالحظىىة والتصىىنيف والتنبىىؤ( لىىدى طلبىىة الصىىف الثالىىث األساسىىي فىىي األردن، ومقارنتهىىا بطري

( طالبا  وطالبة  من طىالب الصىف الثالىث األساسىي، وزا عىوا  90التقليدية. حيث تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية، تكونت من )
بشىىكل عشىىوائي إلىىى ثىىالث مجموعىىات. و قىىد تىىم اختيىىار وحىىدة دراسىىية مىىن كتىىاب العلىىوم المقىىرر للصىىف الثالىىث األساسىىي فىىي األردن، 

وسىىبتها وفىىق طريقىىة الىىتعلم باالكتشىىاف بمسىىاعدة الحاسىىوب، وتدريسىىها إلحىىدى المجموعىىات الىىثالث، بينمىىا د را سىىت المجموعىىة الثانيىىة وح
قىة وفق طريقة الىتعلم باالكتشىاف، والمجموعىة الثالثىة وفىق الطريقىة التقليديىة. وقىد أظهىرت النتىائج، تفىوق الطلبىة الىذين تعلَّمىوا وفقىا  لطري

شىاف بمسىىاعدة الحاسىوب فىىي التحصىيل لعمليىىات العلىم علىىى أقىرانهم الىىذين تعلَّمىوا وفىىق طريقىة الىىتعل م باالكتشىاف والطريقىىة الىتعلم باالكت
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 التقليديىىة.  كمىىا أظهىىرت النتىىائج تفىىوق أفىىراد مجموعىىة الىىتعلم باالكتشىىاف علىىى أفىىراد مجموعىىة الىىتعل م بالطريقىىة التقليديىىة فىىي األداء الكلىىي
 وعلى كل عملية من عمليات العلم الثالث. لتحصيل عمليات العلم،

برمجيىىة تمسىىاح الرياضىىيات فىىي تىىدريس وحىىدة الاندسىىة لطلبىىة الصىىف السىىادس علىىى  أثىىر اسىىتخدام( 2011لخزاعلىىة )وأجىىرى ا        
إحصىائية فىي لىة الت إلياا الدراسىة وجىود فىروق ذات دالنتائج التي ا توصل البرمجية، وأظهرت تحصيلام في الرياضيات واتجاھاتام نحو

وجىود اتجاھىات ايجابيىة مىىن قبىل الطلبىة نحواسىتخدام برمجيىة تمسىىاح و  ،تحصىيل الطلبىة فىي وحىدة الاندسىة لصىىالح المجموعىة التجريبيىة
 .الرياضيات

( بدراسة هدفت إلى معرفة أثر برمجيىة تعليميىة محوسىبة فىي تحصىيل طلبىة الصىف الرابىع األساسىي فىي 2014برقاوي ) وأجرت     
( طالبىا  وطالبىة ، وتىم اختيىار العينىة بالطريقىة العشىوائية العنقوديىة، حيىث أجىرت الباحثىة 92وم، حيث بلغ عىدد أفىراد العينىة ) مادة العل

االختبىىىار التحصىىىيلي علىىىى المجموعىىىات التجريبيىىىة والضىىىابطة، وكشىىىفت النتىىىائج وجىىىود فىىىروق فىىىي التحصىىىيل تعىىىزى للطريقىىىة ولصىىىالح 
 وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس.المجموعة التجريبية، وكشفت عن عدم 

 الدراسات األجنبية:
حول أثر استخدام الحاسوب في تسهيل تعلم طلبة  بدراسة Monaghan and Clemnt, 2015)مونغهان وكلمنت )  أجرى                  

المفاهيم الحركية إلى التفكير بعمق، من خالل استخدام برامج الحاسوب في تعليمهم، واإلسهام في إيجاد حلول تمكن الطلبة من فهم 
ورهم بالمتعة وتحفزهم موضوع الدراسة وأن استخدام برامج الحاسوب المعدة لمثل هذه الموضوعات مما يزيد من فهم الطلبة، وشع

 لالستمرار بالتعلم وتكوين اتجاهات إيجابية نحو دراسة موضوعات العلوم.
دراسة هدفت إلى معرفة أثر التدريس المتفاعل بالحاسوب، مقارنة مع   (Aless and Pena, 2014وبينا ) لسوأجرى أ          

حيث قاما باستخدام ثالث طرق لعرض المادة العلمية وهي: المحاكاة، والنص الطريقة التقليدية في تحصيل الطلبة للمفاهيم الفيزيائية، 
المعتمد على الحاسوب وتجارب معتمدة على الحاسوب. وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا  في تحصيل الطلبة للمفاهيم 

 الفيزيائية ولصالح المجموعة التجريبية.
( بدراسة قارنت فيها بين أثر كل من طريقة التدريس بمساعدة الحاسوب وطريقة التدريس Gent, 2009جنت )وأجرت                 

( طالبا ، تم تقسيمهم إلى مجموعتين تلقت كل  141االعتيادية في تحصيل  طلبة الصف الثالث االبتدائي. وتكونت عينة الدراسة من )
( CCCواستخدام برنامج مؤسسة مناهج الحاسوب)  بة بمساعدة الحاسو مجموعة التعليم لمدة ثمانية أشهر، ودرست المجموعة التجريبي

(Computer Curriculum Corporation في حين أن المجموعة الضابطة درست بالطريقة االعتيادية. وأشارت النتائج إلى . )
 عدم وجود أثر لمتغير الطريقة في التحصيل.

كز حول المعلم تطبيقات الحاسوب التعليمي المتمر  هدفت إلى تقصي أثر استخدام دراسة (Change, 2002)وأجرى تشانغ                
داللة إحصائية في  والطالب في التحصيل العلمي لطلبة الصف العاشر األساسي في تايون، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات

 حاسوبية وبإشراف المعلم. علوم األرض ببرمجية  تلصالح المجموعة التجريبية التي درستحصيل الطلبة 
دراسة هدفت إلى إجراء مقارنة بين أسلوب التدريس بالطريقة التقليدية، والتدريس بمساعدة Dunn,2002) وأجرى دون )               

وقد راءة، في مهارة القلطلبة الصف االول الثانوي الذين يعانون ضعفا  .مهارة القراءةفاعلية كل منهما في تنمية من حيث  ،الحاسوب
 .أظهرت نتائج الدراسة تفوق المجموعة التجريبية التي درست بواسطة الحاسوب

يظهر أنها تدعم االدعاء القائل بوجود أثر  ،بشكل عام حوسبة المواد الدراسيةمما سبق يتبين أن نتائج األبحاث في مجال     
(، ودراسة 200٣(، ودراسة عبدالهادي )2000كدراسة هندية ) .في تحصيلهم المواد الدراسية المحوسبةايجابي لتدريس الطلبة على 

 (Gent, 2009)جنت 
( على وجود أثر للتفاعل بين طريقة 2005 ،الدايلأما فيما يخص التفاعل بين طريقة التدريس والجنس فقد دلت نتائج دراسة )     

 .التدريس والجنس
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والتي  الدراسية،البرمجية المستخدمة لحوسبة الوحدة في  (Change, 2002) دراسة وقد استفاد الباحث في دراسته الحالية من    
من أهم  ابوصفه سئلة الكترونية في نهاية كل درس محوسبالوسائط المتعددة وا بتركيز علىيعتقد الباحث بأنها تتميز عن سابقاتها 

 .األكاديميالوحدة الدراسية وزيادة تحصيله فهم التي تساعد الطالب على  البرامج
، مجتمع الدراسة ومكان السكنحيث حسب علم الباحث من ويرى الباحث إن دراسته تمتاز عن دراسات من سبقه في أنها األولى     

 والمادة الدراسية. وعينتها

  واإلجراءات:الطريقة 
لمجتمع الدراسة، والطريقة التي جرى بها تحديد عينة الدراسة، وطريقة إعداد أداة القياس والخطوات الالزمة  وصفا   الباحثتناول 

 .للتحقق من صدقها وثباتها، وفقا إلجراءات تطبيق الدراسة
للعام الدراسي  الغربيةفي مديرية تربية البادية الشمالية  الثاني ثانوي مجتمع الدراسة من طلبة الصف  تكون  الدراسة:مجتمع 

 (81طالبا  وطالبة موزعين على ) (2022)م، حيث بلغ حجم عينة الدراسة تبعا  إلحصائيات مديرية التربية والتعليم  2015/2016
 تبعا  للجنس وعدد الطلبة. الغربيةمديرية تربية البادية الشمالية ( توزيع أفراد مجتمع الدراسة في 1الجدول )شعبة، ويبين 

 (1جدول )
 توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعًا للجنس، وعدد الشعب، وعدد الطلبة.

 المجموع مدارس اإلناث مدارس الذكور 
 81 ٣2 49 عدد الشعب

 2022 905 111٧ عدد الطلبة

 عينة الدراسة:
شعبتان ذكور وشعبتان  :منها( شعب 4اختيار )من مجتمع الدراسة حيث تم الطريقة العشوائية الطبقية تم اختيار عينة الدراسة ب     

أما الشعب الباقية لكل من الذكور  ،ضابطةالمجموعة المن شعب اإلناث لتكون  ةمن شعب الذكور وشعب ةشعب الباحثإناث، واختار 
 عدد الطلبة.( توزيع أفراد العينة تبعا  للمدرسة والجنس ومجموعة الدراسة والشعبة و 2الجدول )ويبين  المجموعة التجريبية،واإلناث تمثل 

 (2جدول )
 توزيع أفراد العينة تبعًا للمدرسة، والجنس، ومجموعة الدراسة، والشعبة، وعدد الطلبة.

 مجموعة الدراسة عدد الطلبة الشعبة المدرسة الجنس
 تجريبية ٣1 أ الثانوية للبنين المنصورة ذكور

 ضابطة ٣0 ب
 تجريبية 22 أ الثانوية لإلناث الحمراء إناث

 ضابطة 22 ب

كما يالحظ أن عدد الطلبة في كل شعبة من الشعب التي تمثل المجموعة الضابطة والتجريبية فوق قيمة المتوسط الحسابي لعدد 
(. 1999 الطلبة في الوضع الطبيعي، والذي يعتبر الحد األدنى لحجم المجموعة وهذا ما تم االتفاق علية من قبل التربويين )عبده،

 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا  للجنس ومجموعة الدراسة. (٣) ويبين الجدول
 (3جدول )

 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا للجنس ومجموعة الدراسة.
 المجموعة

 الجنس
 المجموع تجريبية ضابطة

 61 ٣1 ٣0 ذكور
 44 22 22 إناث

 105 5٣ 52 المجموع
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 الدراسة: أداة
 وتم إعداده وفق الخطوات ارتية: ،الثاني ثانوي لطلبة الصف  الحاسوبتكونت أداة الدراسة من اختبار تحصيلي في مبحث 

المقرر  الحاسوبمن كتاب  الثانية، وهي تمثل الوحدة كويك بيسكلهذه الدراسة على وحدة التعليمية فقد اشتملت المادة  :المادة الدراسية .1
، المتغيرات والثوابتبنود وهي"  اربعة المادة الدراسيةت نوتضم (.2015/2016) في المدارس الحكومية في األردن الثاني ثانوي للصف 

 ( حصة صفية.15" يتم تدريسها على خالل )على الوحدة، مسائل المكتبية االقترانات االولويات الحسابية، ،جمل كويك بيسك
المادة بإعداد  الباحث، ومن ثم قام لحوسبة مادة كويك بيسك، ثم تخطيط الوحدة وفقا  بتحديد األهداف المطلوب تحقيقها الباحثقام  .2

حيث زود معلمي ومعلمات الشعب التجريبية لإلفادة منها واالسترشاد بها والشرح على ضوئها لطالب المحوسبة لوحدة كويك بيسك 
 المجموعة التجريبية.

دى تحصيل الطلبة والذي يمثل المتغير التابع في الدراسة، حيث تم إعداد االختبار االختبار التحصيلي أداة لقياس م الباحثاعتمد  .٣
 مر هذا االختبار بمراحل هي:قد ، و الباحثالتحصيلي من قبل 

 أواًل: مرحلة تحليل محتوى المادة الدراسية:           
المتغيرات والثوابت، مسائل مسائل على إلى  بيسككويك في وحدة  الواردة المسائل بتصنيف المرحلة هذه في الباحث قام         

 .مسائل على االقترانات المكتبية مسائل المعامالت المنطقية، مسائل على البرامج، بيسك،على جمل كويك 
   إطالع وبعد الخبرة، ذوي  من الثاني ثانوي للصف  الحاسوب معلمي من عدد استشارة بعد الباحث إليه توصل التصنيف وهذا      

 آنف التصنيف هذا الباحث اعتمد ثم ومن ،الغربيةللواء البادية الشمالية  التربية والتعليمرية مدي في الحاسوب مشرفةل الباحث
 .بيسك وحدة كويك في للمسائل الواردة الذكر

 :الوحدة بنود من بند كل على الواردة األسئلة تصنيف مرحلة :ثانًيا    
ا للتصنيف الدراسي المحتوى  بنود من بند كل عقب الواردة األسئلة بتصنيف الباحث قام حيث            في إرساؤه تم الذي تبع 

ا األولى، المرحلة ا يصنف مطلوب من يحوي أكثر السؤال كان وإذا فيها، المطلوب نوعلل تبع   والجدول فيه، الرئيس للمطلوب تبع 
 .التصنيف هذا يوضح( 4)

 (4) جدول
 ونوع السؤالتصنيف األسئلة الواردة في المحتوى تبعًا للمحتوى 

المتغيرررررررررررررررررررات  
 والثوابت

جمرررررررل كويرررررررك 
 بيسك

االولويررررررررررررررررررات 
 الحسابية

االقترانررررررررررررررررررات 
 المكتبية

مسرررررائل علرررررى 
 النسبة المجموع الوحدة

اسرررررررررررررررررررررتخرا  
متغيرات عدديرة 

 ورمزية
2 4 2 1 - 9 ٣6% 

بررررررررام  حرررررررل ال
باسرررررررررررررررررررتخدا  

 الدوال
4 - ٣ - 2* 9 ٣6% 

بررررررررام  حرررررررل ال
باسرررررررررررررررررررتخدا  
المعررررررررررررررررام ت 

 المنطقية

٣ 2 - - 2 ٧ 28% 

 %100 25 4 1 5 6 9 المجموع
 %100 %100 %16 %4 %20 %24 %36 النسبة 

( يدل على عدد األسئلة الواردة على الصنف الموجود على يمين الررقم فري المحتروى الرذي فوقر ، 4) * الرقم في أي خلية من خ يا الجدول
 .2يساوي  حل البرام  باستخدا  الدوال الوحدة من نوع سائل على * يدل على أن عدد األسئلة الواردة في بند م2فمثً  الرقم 
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 ( إلعداد فقرات االختبار التحصيلي كأداة لقياس تحصيل الطلبة.4) جدول الباحث: استخدم ثالثا  
 صدق االختبار:

 معلمي من مجموعة شملت المحكمين من على لجنة بعرضه األولى بصورته االختبار صدق من التحقق ألجل الباحث قام        
 عددهم بلغ حيث الثاني ثانوي الصف  يدرسون  الذين الحاسوب ومعلمات

مديرية تربية البادية  في الحاسوب على مشرفة المكون من ستة أسئلة االختبار بعرض الباحث قام كما ومعلمة، معلم ا) 1٣ (
 الوحدة، ألهداف وتغطيتها األسئلة شمولية مدى حيث من االختبار على آرائهم وملحوظاتهم إبداء إليهم وطلب ، الغربيةالشمالية 

 اللغوية الصياغة سالمة العالمات، ومدى توزيع دقة ومدى لإلجابة، المتروكة المساحة مالئمة ومدى للطلبة، األسئلة مالئمةومدى 
  .أخرى  مالحظات أية أو األسئلة بعض حذف أو وإضافة المحدد، الوقت كفاية مدىو  االختبار، لفقرات

بجمع مالحظاتهم وعدل االختبار بناءا  عليها، حيث تم تعديل الوقت  الباحثبعد جمع االختبار من المحكمين قام     
 دقيقة. 80دقيقة إلى 60من

 ثبات األداة: 
 وحدة إنهائهم بعد الدراسة عينة الدراسة غير مجتمع من عينة على بتطبيقه الباحث قام االختبار، ثبات درجة معرفة أجل من         

 طالب ا (45) عددهم بلغ حيث ،الباحث لم يطبق عليهم التي المدرسة في للذكور شعبتين من العينة مكونة هذه وكانت ، كويك بيسك
 الباحث استخدم ثم العالمات، األوراق ورصد تصحيح وتم نفسها، السابقة العينة على نفسه االختبار تطبيق الباحث أعاد وبعد أسبوعين

( ( SPSS عليها حصل التي والعالمات األول التطبيق في الطلبة عليها التي حصل العالمات بين بيرسون  ارتباط معامل لحساب 
  الدراسة وتناسب أغراض تربوي ا مقبولة القيمة هذه التربويون  ويعتبر (0.85) االرتباط معامل بلغ وقد التطبيق الثاني، في الطلبة نفس

 .(1999، عبده)
 إجراءات الدراسة:

 :الدراسة إعداد في التالية الخطوات الباحث اتبع
 الكتب والمراجع المتعلقة بهذه   أيضا على  لها عالقة بموضوع الدراسة واطلع على عدد من الدراسات السابقة التي طلعأ

 الدراسة.
 للعام الدراسة هذه تضمنتها الدراسية التي الوحدة رضعل المخصص الطبيعي الوقت قبل بالدراسة المشمولة المدارس زيارة 

الثاني  للصف الحاسوب يدرسون  الذين والمعلمات والمديرات والمعلمين المديرين إلى ( واجتمع2015/2016الدراسي )
 .العلمي والخبرة المؤهل حيث من المعلمين لتكافؤ اطمأن كما تعاونهم، لحسن واطمأن أهداف دراسته، على طلعهموأ ثانوي 

 كما الدراسة شعب في الطلبة على أسماء الباحث حصل الزيارة هذه وفي الدراسة، في المشاركة للمدارس أخرى  زيارة تمت 
 .الباحث اعتمدها التي الوحدة المحوسبة حسب الدراسية وذلك بالمادة والمعلمات نالمعلمي زود

 بإبالغ الباحث قام ثم .الضابطة عشوائي ا المجموعة تمثل التي والشعب التجريبية المجموعة تمثل التي الشعب تحديد تم 
 تدريسها سيتم التي والشعب للدراسة المعدة بالوحدة المحوسبةمنها  كل تدريس عليهم الواجب بالشعب والمعلمات المعلمين
 .وفقها التدريس كل منهم اعتاد التي التقليدية بالطريقة

 .عمل اختبار قبلي للطلبة الذين طبقت عليهم الدراسة 
 خطوات تتضمن التجريبية مثلت المجموعة التي الشعب معلمي على لوحات بتوزيع التجربة بتنفيذ البدء قبل الباحث قام 

 ، الطلبة أذهان في يتركز حتى وذلك ،حاسوب حصة كل في غرفة الصف في تعليقها أجل من المقترحة الوحدة المحوسبة
ا كويك بيسكل المسائل بعض لحلول بنماذج زودهم كما كويك بيسكمسائل  بحل القيام أثناء بها واالسترشاد للمادة  وفق 
 .المحوسبة

 استخدام من للتأكد المجموعة التجريبية شعب من شعبة لكل صفية حصة بحضور التجربة إجراء أثناء الباحث قام 
 .المقترحة البرمجية استخدام عدم من للتأكد الضابطة المجموعة شعبمن  شعبة لكل صفية حصة وحضور ،البرمجية
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  بتصحيح األوراق ورصد  الباحثفي نهاية التجربة طبق االختبار التحصيلي الخاص بالتجربة بصورته النهائية ثم قام
 العالمات من أجل المعالجات اإلحصائية واستخراج النتائج.

 متغيرات الدراسة:
 .متغيرين مستقلين ومتغير تابع واحداشتملت الدراسة على 

 ة وتشمل:المستقل اتالمتغير  .1
 الطريقة االعتيادية ةوالثاني ،البرمجية )الوحدة المحوسبة(طريقة التدريس باستخدام  األول :مستويان ولها التدريس طريقة      

 .بالتدريس
 .واإلناث الذكور، فئتان: وله الجنس    

 سئلة الوحدة الدراسية.أ حل في تحصيل طلبة أفراد الدراسة في ويتمثل :التابع المتغير .2

ل في طلبة عينة الدراسة على اختبار التحصي ألداءتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  المعالجات اإلحصائية:
التجريبية والضابطة، ولمعرفة مدى تكافؤ مدى تكافؤ مجموعتي الدراسة ( لمعرفة T-testاختبار ) إلى، إضافة وحدة كويك بيسك

 مجموعتي الذكور وإلناث في نهاية االختبار القبلي وتحليل التباين الثنائي إليجاد داللة الفروق بين األوساط الحسابية ألسئلة الدراسة
 .ع البياناتيلتحليل جم (SPSS) (، وقد تم استخدام برنامجα0.05= ) على مستوى داللة إحصائية

 الدراسة ومناقشتها:نتائ  
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على االختبار التحصيلي القبلي لمجموعتي للتحقق من فرضيات الدراسة     

 (.5الجدول )كما هو مبين في  الدراسة،
 (5جدول )

 القبلي حسب متغيري المجموعة والجنس وحدة كويك بيسكالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الختبار 
 العدد االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجموعة الجنس

 ذكور

 ٣1 19.862 4٧.٣2 تجريبية
 ٣0 15.292 50.0٧ ضابطة
 61 1٧.669 48.6٧ المجموع

 إناث

 22 15.٧2٣ 51.82 تجريبية
 22 1٧.95٧ 52.2٣ ضابطة
 44 16.681 52.02 المجموع

 المجموع

 5٣ 18.2٣٣ 49.19 تجريبية
 52 16.٣٣8 50.98 ضابطة
 105 1٧.260 50.08 المجموع

(، وانحراف معياري 4٧.٣2( أن متوسط عالمات الذكور للمجموعة التجريبية بلغ )5يتضح من النتائج الواردة في الجدول )    
(. كما 15.292(، وانحراف معياري مقداره )50.0٧الضابطة )(، بينما بلغ متوسط عالمات الذكور للمجموعة 19.862مقداره )

(، بينما بلغ متوسط 15.٧2٣(، وانحراف معياري مقداره )51.82تشير النتائج أن متوسط عالمات اإلناث للمجموعة التجريبية بلغ )
أن المتوسط  إلىج أيضا  كما تشير النتائ (.1٧.95٧وانحراف معياري مقداره ) (،52.2٣عالمات اإلناث للمجموعة الضابطة )

(، بينما بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة 18.2٣٣) مقداره ( وانحراف معياري 49.19الحسابي للمجموعة التجريبية ككل بلغ )
كان  التجريبية والضابطة((، وهذا يشير إلى أن الفرق بين المجموعتين )16.٣٣8)مقداره ( وانحراف معياري 50.98الضابطة )

 .بسيطا  
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 .(6الجدول )في  مبينان داللة الفروق إحصائيا  بين هذه المتوسطات الحسابية فقد تم استخدام تحليل التباين الثنائي كما هو ولبي 
 (6جدول )

 .الثنائي ألثر متغيري المجموعة والجنس والتفاعل بينهما على االختبار القبليتحليل التباين 
 اإلحصائية الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 .٣٣6 .9٣5 28٣.099 1 28٣.099 الجنس
 .648 .210 6٣.5٣0 1 6٣.5٣0 المجموعة

 .٧٣5 .115 ٣4.8٣8 1 ٣4.8٣8 المجموعة×  الجنس
   ٣02.٧٧0 101 ٣05٧9.٧٧٧ الخطأ
    104 ٣098٣.٣90 المجموع

الجنس، بينما دلت النتائج إلى  تعزى ألثر( α0.05=وجود فروق ذات داللة إحصائية )( 6) يتضح من النتائج الواردة في الجدول    
إال أن النتائج كانت تشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة  المجموعة( تعزى ألثر α0.05=عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )

النتيجة تدل على تكافؤ المجموعات من حيث الجنس ( تعزى ألثر التفاعل بين الجنس وطريقة التدريس. وهذه α0.05= إحصائية )
 والطريقة والتفاعل بينهما.

البعدي )مجموعتي الضابطة  كتاب الحاسوب على تحصيل بيسك( منتدريس وحدة محوسبة )كويك  رأثما  :السؤال األول
 الغربية؟طلبة الصف الثاني ثانوي في مدارس البادية الشمالية  والتجريبية( 

حسب الطريقة  البعدي التحصيل هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء الطلبة علىلإلجابة عن 
 بينهما؟والجنس والتفاعل 

 (7جدول )
 حسب الطريقة والجنسوحدة كويك بيسك ل البعدي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء الطلبة اختبار

 العدد االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجموعة الجنس

 ذكور

 ٣1 11.02٧ ٧9.58 تجريبية
 ٣0 1٣.9٧4 55.40 ضابطة
 61 1٧.428 6٧.69 المجموع

 إناث

 22 9.969 ٧1.95 تجريبية
 22 19.58٣ 50.82 ضابطة
 44 18.٧11 61.٣9 المجموع

 المجموع

 5٣ 11.166 ٧6.42 تجريبية
 52 16.558 5٣.46 ضابطة
 105 18.159 56.05 المجموع

(، وانحراف معياري مقداره ٧9.58( أن متوسط عالمات الذكور للمجموعة التجريبية بلغ )٧يتضح من النتائج الواردة في الجدول )    
كما تشير النتائج أن ( 1٣.9٧4وانحراف معياري مقداره ) (،55.40(، بينما بلغ متوسط عالمات الذكور للمجموعة الضابطة )11.02٧)

(، بينما بلغ متوسط عالمات اإلناث 9.969(، وانحراف معياري مقداره )٧1.95متوسط عالمات اإلناث للمجموعة التجريبية بلغ )
(.كما تشير النتائج أيضا  إلى أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية 19.58٣(، وانحراف معياري مقداره )50.82للمجموعة الضابطة )

 ( وانحراف معياري 5٣.46(، بينما بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة )11.166) مقداره ( وانحراف معياري ٧6.42كل بلغ )ك
وسط الذكور المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية أكبر من متوسط المجموعة الضابطة وإن مت (، وهذا يشير إلى أن16.558) مقداره

 أعلى من متوسط اإلناث.
(، تم تحليل النتائج باستخدام تحليل التباين الثنائي α0.05= ) ولمعرفة إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية من مستوى الداللة   

 ( نتائج تحليل التباين لعالمات الطلبة، وسوف تعرض النتائج حسب تسلسل فرضيات الدراسة.8ويبين الجدول)
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 (8جدول )
 الرياضية اللفظية الطريقة والجنس والتفاعل بينهما على اختبار حل المسألة ألثر الثنائيتحليل التباين 

 قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
الداللة 

 اإلحصائية
 .028 4.945 952.286 1 952.286 الجنس
 .000 68.1٣8 1٣122.204 1 1٣122.204 الطريقة

 .580 .٣0٧ 59.218 1 59.218 الجنس× الطريقة 
   192.584 101 19450.9٧6 الخطأ
    104 ٣4294.٧62 المجموع

مجموعتي  عالمات متوسطي ( بينα0.05= إحصائية )  داللة ذات فروق  توجد "أنهللتحقق من الفرضية األولى والتي تنص على  .1
( وجود فروق ذات داللة إحصائية ٧) يبين الجدولأنثى(".  ذكر،( الطالب لجنس تعزى   التحصيلي االختبار على واإلناث الذكور

، إذ بلغ البعديبيان عالمات  االختبار بعد ، تعزى للجنس، (α0.05= مستوى الداللة ) البعدي على التحصيلي في االختبار
 (.0.05( وهو أقل من )0.028) مستوى الداللة

( وجود فروق ذات 8الجدول ) في لقد أظهرت نتائج تحليل التباين الثنائي لعالمات مجموعتي الذكور واإلناث على اختبار التحصيل    
 .داللة إحصائية بين متوسطات عالمات الذكور واإلناث تعزى للجنس ولصالح الذكور

تفتح  حوسبة الوحدة الدراسيةوجود فروق تعزى للجنس ولصالح الذكور إلى وجود دافعية أكبر عند الذكور للتعلم وإن  الباحثويفرد 
واختلفت هذه  المجال للطلبة الذكور للحوار وحل األنشطة اإلثرائية أكثر من اإلناث، مما كان له األثر األكبر في تحقيق هذا التفوق.

 ( التي أشارت إلى عدم وجود فروق لصالح الجنس.2014الدراسة عن دراسة برقاوي )
 عالمات متوسطي ( بينα0.05= )  إحصائية داللة ذات فروق  للتحقق من الفرضية الثانية والتي تنص على أنه " توجد  .2

 طريقة المقترحة، الوحدة المحوسبة) التدريس لطريقة تعزى  التحصيلي االختبار على التجريبية والمجموعة المجموعة الضابطة
البعدي عن مستوى الداللة  التحصيلي ( وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل في االختبار4يبين الجدول )المقرر(. الكتاب

(=α0.05)، وبداللة  رست بالطريقة المحوسبةبعد بيان العالمات على االختبار البعدي، ولصالح المجموعة التجريبية التي د
 (.0.000) إحصائية

 (،8) جدولال)التجريبية والضابطة( على اختبار التحصيل  لقد أظهرت نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي لعالمات طلبة المجموعتين     
. حيث دلت هذه النتائج باستخدام الوحدة المحوسبة لكويك بيسكوجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لطريقة التدريس، ولصالح التدريس 

 . في مادة كويك بيسكفي تحسين قدرة الطلبة  في هذه الدراسة الوحدة المحوسبةعلى فعالية استخدام 
وإن حوسبة  ،للتعلم الطالبإلى وجود دافعية أكبر عند  لطريقة التدريس باستخدام الوحدة المحوسبةويفرد الباحث وجود فروق تعزى     

، مما كان له األثر األكبر في تحقيق الطرق التدريس االعتياديةالمجال للطلبة للحوار وحل األنشطة اإلثرائية أكثر من الوحدة الدراسية تفتح 
 (Gent, 2009)جنت (، ودراسة 200٣(، ودراسة عبدالهادي )2000اتفقت هذه الدراسة مع  هندية ) هذا التفوق.

عينة  عالمات متوسطات ( بينα0.05= إحصائية )  داللة ذات فروق  توجد للتحقق من الفرضية الثالثة والتي تنص على أنه "  .٣
( إلى عدم وجود فروق ذات داللة 8) يبين الجدول.الطالب" وجنس التدريس طريقة بين للتفاعل تعزى  التحصيل اختبار على الدراسة

 وجنس التدريس طريقة بين للتفاعل تعزى  التحصيل اختبار على عينة الدراسة عالمات متوسطات ( بينα0.05= )  إحصائية
 .(0.05( وهو أعلى من )0.58الطالب، إذ بلغ مستوى الداللة اإلحصائية)

ويعزي الباحث  .ألثر التفاعل بين الطريقة والجنس( تعزى α0.05= وجود فروق ذات داللة إحصائية )عدم  النتائج إلىكما تشير     
ذلك إلى وجود مهارات استخدام الحاسوب لدى معلمي الحاسوب والطلبة، وكذلك وجود أهمية لحوسبة المنهاج مما يثير دافعية الطلبة 



ة|  427 ح ف ص ل  ا

 

(، التي أشارت إلى وجود 2005اختلفت هذه الدراسة مع دراسة دايل ) للتعلم، وبالتالي يشجع الطلبة على االستمرار في التفوق الدراسي.
 فاعل بين الطريقة والجنس.ت

 :التوصيات
 خططهم ضمن الكافي الوقت وإعطائها حوسبة الوحد الدراسية موضوع على التركيز على والمعلمات المعلمين حث ضرورة 

 .المهارات االزمة في كل وحدة دراسيةالطالب  اكتساب في كبيرة أهمية من لها لما السنوية،
 البرامج، الضرورية لحوسبة المنهاج استخدام على المشرفين تدريب خاللها من يتم تدريبية دورات عقد. 
 المادة محوسبة تدريس في جيدة اكتساب مهارات من يمكنهم بشكل الحاسوب ومعلمات معلمي تأهيل وإعادة إعداد ضرورة. 

 المواد. حوسبةباستخدام  الطلبة لتدريس الحاسوب مشرفي قبل من الحاسوب ومعلمات معلمي على التركيز ضرورة 
 :المراجع

  أواًل: المراجع العربية:   
(. معرفة أثر برمجية محوسبة في تحصيل طلبة الصف الرابع في مادة العلوم، رسالة ماجستير غير 2004برقاوي، مها.) .1

 منشورة. اربد األردن.
االبتكاري والناقد والتحصيل (. استخدام برنامج تعليمي بالكمبيوتر في تدريس الهندسة لتنمية الفكر 2002خالد، زينب ) .2

وتكوين االتجاه نحو استخدام الكمبيوتر لدى تالميذ الصف األول اإلعدادية، دراسات في المناهج وطرق التدريس، الجمعية 
 (.81)2المصرية لمناهج وطرق التدريس، 

بة الصف السادس على (. أثر استخدام برمجية تمساح الرياضيات في تدريس وحدة المندسة لطل2011الخزاعلة، عالء ) .٣
 تحصيلهم في الرياضيات واتجاھاتام نحو البرمجية. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيت، المفرق.

(. أثر استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات على تحصيل طالب الصف الثاني االبتدائي. مجلة 2005الدايل، سعد ) .4
 (.٣)6جامعة البحرين،  -العلوم التربوية والنفسية، كلية التربية 

 (. الوسائل التعليمية ووسائل ومستجدات تكنولوجيا التعليم. الرياض: مطابع الحميضي. 2000الشرهان، جمل ) .5
(. أثر تجربة التعلم اإللكتروني في المدارس الثانوية األردنية على تحصيل 2006الشناق، قسيم وبني دومي، حسن. ) .6

 .142-129(: ٣، )2الفيزياء. المجلة األردنية في العلوم التربوية، الطلبة المباشر والمؤجل في مادة 
(. أثر استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات لطلبة الصف األول ثانوي العلمي 200٣صبح، يوسف والعجلوني، خالد ) .٧

 (، الجامعة األردنية، عمان.٣0)1على تحصيلهم واتجاهاتهم نحو الحاسوب. مجلة دراسات، 
(. أثر طريقة التعلم باالكتشاف بمساعدة الحاسوب في تنمية عمليات العلم لدى 200٧امد والشبول فتحية. )العبادي، ح .8

 .٣15-٣01(: ٣، )٣طلبة الصف الثالث األساسي، المجلة األردنية في العلوم التربوية، 
التجاه نحو العلم لتالميذ (. أثر استخدام الحاسوب في تدريس العلوم على التحصيل وا200٣عبد الهادي، جمال الدين ) .9

 (.85)٣الصف السادس االبتدائي، دراسات في المناهج وطرق التدريس، 
 (. أساسيات البحث العلمي في العلوم التربوية واالجتماعية. نابلس: دار الفاروق للثقافة والنشر.1999عبده، شحادة ) .10
خدام الحاسوب على تحصيل طالبات الصف (. أثر برنامج مقترح لتدريس حساب المثلثات باست2000عجينة، أمل ) .11

 القاهرة. -كلية التربية، جامعة األزهر  -العاشر بالمرحلة الثانوية بمحافظة غزة. رسالة ماجستير غير منشورة 
 (. استخدام الحاسوب في التعليم، دار الفكر العربي، األردن: عمان.1995الفار، ابراهيم ) .12
 (. تربويات الحاسوب وتحديات مطلع القرن الحادي والعشرين، دار الكتاب الجامعي، العين. 2000الفار، إبراهيم ) .1٣
(. أثر تدريس وحدة هندسية بمساعدة الكمبيوتر في التحصيل وتنمية مهارات البرهان الرياضي لدى 1999الكرش، محمد ) .14

 ة، جامعة الخليج العربي.طالب الصف األول الثانوي، رسالة ماجستير غير منشور 
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أنماط برمجيات الحاسوب التعليمية المستخدمة في العملية التعليمية، وتحديد المعايير التي (. 1995المناعي، عبد هللا ) .15
، يجب توافرها في برمجيات الحاسوب التعليمية جيدة التصميم واإلنتاج، وتقديم نموذج مقترح لتصميم برمجية تعليمية جيدة

 ماجستير غير منشورة حولية، كلية التربية، جامعة قطر.رسالة 

(. فاعلية برنامج كمبيوتر بالوسائط المتعددة في تدريس العلوم البيولوجية من خالل مدخل المعرفة 2000هندية، دينا ) .16
 المنتظمة لطالب المرحلة الثانوية. رسالة ماجستير غير منشورة، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة.

 ، إدارة المناهج والكتب المدرسية. 1(. الحاسوب للمرحلة الثانوية المستوى الثالث، ط2015وزارة التربية والتعليم ) .1٧
. 1(. اإلطار العام والنتاجات العامة والخاصة لمرحلتي التعليم األساسي والثانوي، ط2015وزارة التربية والتعليم األردنية ) .18
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Abstract: 

         The study was aimed to investigate the effect of teaching a computer unit (Quick Basic) from 

computer book on the achievement of secondary school students in the schools of the North West 

Badia, accordance with the change of gender variables and the method of teaching and interaction 

between them. The study sample consisted of (105) second grade secondary school students in the 

North West Badia schools. To achieve the purpose of the study, an achievement test was prepared in 

the Quick Basic module of the computer book for the second-grade secondary school in the public 

schools in Jordan. To analyze the data, the T-test was used. The results of the study showed the 

following 

The study results as follows:  

1- There are statistical differences at (α=0,05) Between the median scores of the male and 

female groups on the achievement test
,
 ascribed to the effect of sex and to male students.  

2- There are statistical differences at (α=0,05) Between the median control group scores and the 

experimental group on the test achievement ascribed to the method of teaching and to the 

benefit of teaching following the computerized unit.  

3- There are no statistical differences at (α=0,05) Between the mean scores of the sample of the 

study on the achievement test ascribed to the effect of interaction between sex and the method 

of teaching. 
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