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في التحصيل الدراس ي ملادة العلوم لدى طلبة الصف الثالث   iPadاآليباد فعالية استخدام 

 األساس ي بوالية صحار

 شاهر ربحي عليان

 جامعة صحار –كلية التربية  -أستاذ مناهج وطرق تدريس العلوم املساعد

se72sc@gmail.com 

 أماني بنت سليمان القاسمية
 ماجستير مناهج وطرق تدريس العلوم

 :خلص امل
في التحصيل الدراس ي ملادة العلوم لدى طلبة الصف الثالث األساس ي بوالية صحار.  اآليبادهدفت الدراسة الحالية الى الكشف عن فعالية 

( طالبا وطالبة من طلبة الصف الثالث األساس ي بمدرسة العهد الزاهر، موزعين على 51استخدم فيها املنهج شبه التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )

( طالبا وطالبة، واملجموعة الضابطة درست 25، وضمت) اآليبادستقصاء املواد" باستخدام مجموعتين: املجموعة التجريبية تم تدريسها" وحدة ا

بيق الكتاب تط منها، و تطبيقات اآليباد( طالبا وطالبة. مادة الدراسة تمثلت في برنامج تدريبي تم تصميمه باستخدام 26بالطريقة االعتيادية، وضمت)

كما تم اعداد اختبار بعدي  تحقق من صدق محتواه.م عرضه على مجموعة من املحكمين للوتطبيقات أخرى، وقد ت التفاعلي كتطبيق رئيس

( فقرة يقيس تحصيل الطلبة في املجموعتين. أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة 28للمجموعتين في وحدة استقصاء املواد، تكون من)

لصالح املجموعة التجريبية. وفي ضوء نتائج املجموعتين التجريبية والضابطة  ( بين املتوسط الحسابي لدرجاتα≤ 0.05إحصائية عند مستوى)

وتفعيل الورش والدروات  ،من خالل تضمين املناهج ألنشطة تفاعلية ذات صلة باملحتوى  اآليبادبدعم تعلم العلوم باستخدام  فإنها توص يالدراسة 

 لتحسين إجراءاتهم التدريسية. يباداآل التدريبية لزيادة خبرة معلمي العلوم في استخدام تطبيقات 

 اآليباد، التحصيل الدراس ي، والية صحار. الكلمات املفتاحية:

 :املقدمة
 بمقدار الدول  تقدم يقاس وأصبح واملجتمعات، الدول  لتصنيف السائدة السمة أصبحت التي التكنولوجيا، بعصر الحالي عصرنا يوصف 

  املتسارع التكنولوجي التقدم وساهم وغيرها. والزراعية والطبية واالقتصادية الصناعية املجاالت في للتكنولوجيا توظيفها
 
 منظومة على التأثير في أيضا

 واألجهزة. التقنيات أحدث خاللها من يطبق تعلمية تعليمية استراتيجيات استحداث خالل من التعليم،

 Laptop  املحمول  الحاسوب بين متوسطة حالة تعد وهي أشكالها، أحد اآليباد وجهاز اللوحية، األجهزة املستخدمة التقنيات بين منو 

 من فكان للطلبة، اليومية الحياة من جزءا اللوحية األجهزة في املتمثلة الحديثة التقنية أصبحت وقد .منهما كال مميزات وتجمع الذكية، والهواتف

 من كبيرا فارقا يشكل التعليم أصبح أبل، شركة طريق عن2010 العام في لوحي جهاز أول  انتاج فبعد التعليم. في فاعلة بطريقة توظف أن الضروري 

 والذي للتعليم أبل ملؤتمر 2012 عام في عقدها خالل من وذلك التعليم، في الجهاز هذا واستثمار ابداعية قةبطري البرامج من لعدد تطويرها خالل

 (.2014 الرويلي، التعليم) مجال في نوعية نقله املؤتمر هذا فكان التفاعلي، الكتاب فكرة خالله من عرضت

 بها، يتمتع التي املزايا من له ملا التعليمية، املراحل وملختلف العلوم عأنوا مختلف لتدريس جديدا تعليميا عصرا الجهاز هذا ظهور  مثل وقد

 باإلضافة الطلبة، مجموعات بين تفاعلي بشكل وتوظيفه املناسبين، ووزنه حجمه بسبب وخارجه، الصف داخل آلخر مكان من للنقل قابليته بينها: ومن

 هذه تحقيق الى تؤدي مختلفة تطبيقات على الحتوائه للمعلومات، الوصول  سهولة خالل من املشكالت وحل الذاتي التعلم على الطلبة يشجع أنه إلى

 .(Sweeney, & Dunn 2018) األهداف

 أو تعليمية وسيلة أو مرجع أي احتواء على لقدرته وذلك سواء؛ حد على واملتعلم للمعلم بالنسبة املفضلة األجهزة من اآليباد جهاز يعد كما

 على لقدرته وذلك الدروس؛ تحضير في مساعدا عامال يكون  أن كذلك ويمكن التقليدية، بالوسائل مقارنة أفضل نتائج تحقيق على ويعمل كما كتاب،

http://www.refaad.com/
mailto:se72sc@gmail.com


 شاهر عليان، أماني القامسية                                                                                            ....العلوم يف التحصيل الدراسي ملادة  iPadفعالية استخدام اآليباد   

 2019 -2، العدد5املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
194 

 

 في وعملية سهلة طرقا ويقدم كما خارجها، أم الصفية الغرفة داخل سواء صحيحة بصورة التعلم لتحقيق باألمثلة الطالب يدوتزو  البيانات معالجة

 (.,Murphy 2011 للمعلم) إرشادات تقديمه خالل من للطالب املعلومات تقديم كيفية

 كما (.2015 ،الشهري الجنوبية) وكوريا املتحدة الواليات تركيا، الهند، بينها من مدارسها، في اآليباد لتوظيف الدول  من العديد سارعت وقد

 راشد بن محمد برنامج في متمثلة املتحدة العربية اإلمارات دولة بينها من مدارسها، في اآليباد توفير إلى أيضا سارعت التعاون  مجلس دول  بعض وأن

 التعليمي) النظام في التقنية دمج خالل من العالم في الحاصلة التكنولوجية الجوانب في التطور  ملواكبة للتعليم حديثة طريقة يقدم حيث الذكي، للتعلم

 (.2012 اإلمارات، حكومة

 التقليدية، الحقيبة أعباء من التخفيف بهدف املستقلة املدارس من مدرسة 30في اإللكترونية الحقيبة مشروع طرحت التي قطر دولة كذلك

 والتعليم التعليم وزارة ) اإللكترونية املدرسة تأسيس إلى للوصول  تمهيدا وذلك االنترنت، ومواقع التطبيقات خالل من للمعلومات الوصول  وتسهيل

 (.2013 العالي،

 أكدت حيث معلمة،  240من يقرب ملا تدريبية دورات اآليباد استخدام في مشروعها خالل من والتعليم التربية وزارة نفذت الكويت وفي

 املعلومات) توصيل عملية في والطالب املعلم على ويسهل ومتعة، تشويق وسيلة كونه التعليم في أهميته على بالبرنامج امللتحقات واملوجهات املعلمات

 (.2013 ،التركي

 التعليم، في الحديثة التقنية الوسائل توظيف أهمية على والتعليم التربية وزارة أكدت فقد التطورات هذه عن بمعزل  عمان سلطنة تكن ولم

 من وذلك العمل، سوق  متطلبات مع يتماش ى بما واالستراتيجيات الخطط تطوير وتم األولى، الحلقة مدارس في التعلم مصادر مراكز توفير خالل من

 وخلص كما (.2007 العريمي، األساس ي) التعليم في الحديثة التكنولوجية التقنيات استخدام على والتركيز املجال، هذا في البحوث إعداد تشجيع خالل

 ميةالتعلي املؤسسات في اإللكتروني التعليم بتطبيق التوصية منها: التوصيات من العديد الى قابوس السلطان جامعة في املقام التعليم تقنيات مؤتمر

 (.2014 النعيمي، التعليم) لتكنولوجيا عمانية جمعية وإنشاء

 الدراسة تأتي ، من هناإن تسارع الدول في توظيف املستحدثات التكنولوجية في التعليم، يتطلب منها اتخاذ اجراءات منظمة بهذا الخصوص       

 التجريبية الدراسات ندرة ظل في عمان، سلطنة في بالتعليم الخاصة طويريةالت التوجهات مع وتتماش ى الصلة، ذو العالمي الحراك مع لتنسجم الحالية

 الدراس ي للعام األولى الحلقة مناهج على ستطبق أنها وخاصة التدريس، في اآليباد استخدام فعالية في بحثت التي - الباحثين معرفة حدود في – املحلية

 التعليمي. كامبردج نظام مناهج اعتماد فيه سيتم الذي الحالي

 :الدراسة مشكلة
 املختلفة، الدراسية املراحل عبر تقدمهم مدى إلى تشير الطلبة بشأن إدارية راتاقر  اتخاذ في عليها ُيعتمد التي الوسيلة الدراس ي التحصيل ُيعد

 مؤسسات في املختلفة التخصصات في قبولهم وكذلك األساس ي، بعد ما التعليم مرحلة في املختلفة املعرفة فروع على وتوزيعهم الطلبة اختيار في كذلك

 آثار من لها ملا األمور  وأولياء املربين تؤرق التي التربوية املشاكل أحد بريعت الطلبة تحصيل في الضعف أن إلى (2013 السلخي) أشار وقد العالي. التعليم

 املدارس، من الطالب تسرب في سببا تعد حيث التعليمي، النظام على سلبية آثارا لها أن كما بالفشل. شعورهم في سببا تعتبر حيث الطالب، على سلبية

 واألسرة. لدولةا ميزانية على تؤثر بحيث االقتصاد على أثرها وكذلك

 عينات على وتطبق ،سنوات أربع كل مرة تنظم التي TIMSS  والرياضيات العلوم في الدولية االختبارات نتائج إلى ُيشار اإلطار هذا وضمن

 العلوم اختبارات في أخرى  عربية ودول  عمان سلطنة ترتيب 2015 األخيرة الدورة نتائج أظهرت والثامن. الرابع الصفين في الطلبة من عشوائيا مختارة

 على وقطر (،25 املركز) على البحرين وحصلت (،23 املركز) على املتحدة العربية ماراتاإل  حصلت لالختبار تقدمت دولة (37) بين فمن ،الثامن للصف

 ،33 ،32 ،31 ،30 املراكز) على ومصر( املغرب السعودية، لبنان، الكويت، األردن، الدول) حصلت كذلك (،29 املركز) على عمان وسلطنة (،26املركز)

TIMSS &  األساس ي) الرابع للصف العلوم اختبار في اشتركت دولة (47 أصل) من (42 املركز) على السلطنة طلبة حصول  كذلك الترتيب. على (36 ،34

2015 PIRLS,.) الطلبة أداء لتحسين التدريس استراتيجيات وتطوير املقدمة، املناهج في النظر إعادة إلى والتربويين املسؤولين يحفز هذا كل 

  الدراس ي. وتحصيلهم

 جودة عمان سلطنة في الطلبة تحصيل مستويات تدني إلى تؤدي التي العوامل بين من أن عمان بسلطنة (2017 التعليم) مجلس يشير كما

 العليا التعليم معايير ثقافة بناء هما: أولويتين على العمل خالل من التعليم مجلس توصيات تركزت لكلذ أهمية؛ األكثر العامل وهو التدريس،

 تحويل الى واالنتقال املفتوحة التعليمية املصادر استخدام تفعيل على شجعت كما التدريس. مهارات في املعلمين قدرات وتطوير األداء(، )مستويات

 التعليم. مجال في توفره أن يمكن وما الحديثة التقنية إمكانيات من لالستفادة كوذل رقمية، محتويات إلى الكتاب

 املوجود التعلم مصادر مركز في وجودها يقتصر  التي الحاسوب وأجهزة التفاعلية السبورة التعليم في املستخدمة التقنيات ضمن ومن

 نظرا الستخدامها كافية فرص الطالب يمنح ال كما دائم، بشكل الطلبة تنقل ااستخدامه ويتطلب الدراسية، القاعات في منها يستفاد وال باملدرسة،
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 سهولة حيث من للمعلم يمكن ميزة مثلي ذيال اآليباد أهمية تأتي هنا من مدرسة. كل في الحاسوب ومختبرات التعلم مصادر غرف من قليل عدد لتوفر

 اآلتي: السؤال خالل من الحالية الدراسة مشكلة تحددت تقدم، ما ضوء في الب.للط وتشويق جذب كعامل الصفية الغرف داخل واستخدامها نقلها

 صحار؟ بوالية األساس ي الثالث الصف طلبة لدى كامبردج( مناهج العلوم) ملادة الدراس ي التحصيل في اآليباد فعالية ما

 اآلتية: الصفرية الفرضية اختبار سيتم الدراسة سؤال عن ولإلجابة

 البعدي التحصيل اختبار في والضابطة التجريبية املجموعتين درجات متوسطي بين (α= 0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 األساس ي. الثالث الصف طالب لدى العلوم ملادة

 :الدراسة أهمية
 ظهر قد اآليباد جهاز أن حيث التعليمية، العملية في جديدا موضوعا تناولت أنها في النظرية الناحية من الحالية الدراسة أهمية تكمن

 غير متعددة مجاالت في ودراسات لبحوث انطالقة الدراسة هذه وستكون  مستقبال، التعليم في بارز  دور  له يكون  وربما ،)م2010عام) في جديد كمخترع

 الطبيعية. العلوم

 حسب العلوم مادة في األساس ي الثالث الصف طلبة تحصيل في اآليباد فعالية عن كشفت الدراسة هذه فإن ،التطبيقية الناحية من أما

 واملشرفين العلوم معلماتو  معلمي سيفيد تدريبيا برنامجا قدمت كما عمان، سلطنة في (2017/2018) الدراس ي العام من بدءا املطبقة كامبردج مناهج

 املطبقة. الوحدة بمحتوى  املرتبط التحصيلي لالختبار نموذجا دمتق كما ،اآليباد عبر تطبيقات الستخدام تطبيقية نماذج على الحتوائه

 :الدراسة حدود
 الصف طلبة لدى املواد" استقصاء " وحدة تدريس في اآليباد عبر تطبيقات استخدام فعالية على الحالية الدراسة اقتصرت املوضوعية: الحدود 

  كامبردج(. )مناهج العلوم مادة في الدراس ي التحصيل في األساس ي الثالث

 م.2018 /2017الدراس ي العام من الثاني الدراس ي الفصل خالل الدراسة تنفيذ تم زمانية: حدود  

 الباطنة. شمال بمحافظة والتعليم التربية ملديرية التابعة (1- 4 األساس ي) للتعليم الزاهر العهد مدرسة في الدراسة تنفيذ تم مكانية: حدود 

 (25 وعددها) التجريبية مجموعتين، إلى مقسمين وطالبة طالبا (51 على) الدراسة تطبيق تم بشرية: حدود  
 
 باستخدام تدريسها تم وطالبة طالبا

  االعتيادية. بالطريقة تدريسها تم (26) وعددها وضابطة ،اآليباد

 الدراسة: متغيرات
 مستويين: وله التدريس طريقة املستقل: املتغير .1

 اآليباد تطبيقات باستخدام التدريس طريقة. 

 التقليدية. التدريس طريقة 

 الدراس ي. التحصيل التابع: املتغير .2

 :الدراسة مصطخلحات

 شركة طريق عن إنتاجها تم أجهزة :اآليباد Apple التطبيقات بتحميل وتسمح باللمس، تعمل واالستخدام، الحمل سهلة ،2010 عام يناير في 

 املتجر. من واملختارة للدراسة املناسبة التعليمية

 املشكالت حل على وقدرات تفكير وأساليب وقيم وميول  واتجاهات ومهارات معارف من التالميذ يكتسبه ما كل" بأنه يعرف الدراس ي: التحصيل 

 ويعرف (.89 ص: ،2003 النجار، و شحاته ) املعلمون" يعدها التي باالختبارات، قياسه ويمكن املدرسية، الكتب في عليهم مقرر  هو ما لدراسة نتيجة

 البعدي االختبار في األساس ي الثالث الصف في الطالبة الطالب/ عليها يحصل التي الدرجة :بأنه الحالية الدراسة في إجرائيا الدراس ي التحصيل

 العلوم. مادة في املواد" "استقصاء لوحدة

 نامج محوسب يتم فيه تحويل الكتاب املدرس ي املقرر من صورته الورقية إلى صورة ُيعرف على أنه: " عبارة عن بر  :الكتاب اإللكتروني التفاعلي

أخرى الكترونية تفاعلية، حيث يتم استبدال املحتوى الساكن من صور ورسومات وأمثلة وأنشطة بمحتوى تفاعلي يتيح للمتعلم التفاعل معه، 

 iBooksتطبيق  الدراسة(.وقد استخدمت 192، ص: 2013حي")أبو زايدة، ويتم تشغيل هذا الكتاب بواسطة الحاسوب العادي أو الحاسوب اللو 

Author ( كأحد تطبيقات متجر أبل املتوفر علىApple StoreMac والخاص بتصميم الكتب اإللكترونية التفاعلية على جهاز )Mac  وإمكانية

، وكان الهدف من تصميم الكتاب iBooksوقرائته عبر تطبيق  iosوخاصية تصديره كذلك إلى جميع األجهزة التي تعمل بنظام  iTunesنشرها على 
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اب التفاعلي هو جذب انتباه الطالب لطريقة جديدة للتدريس مقارنة بالكتاب املدرس ي الورقي، وكذلك استخدام األجهزة اللوحية في تشغيل الكت

 صيل الدراس ي ملادة العلوم لدى الطلبة في وحدة "استقصاء املواد".وتصفحه كأداة تزيد من دافعية الطالب نحو تعلم العلوم، وبالتالي زيادة في التح

 :اإلطار النظري والدراسات ذات الصلة
على مدى نشر  كذلكتبني األجهزة اللوحية في التعليم على مدى توفيرها في املدارس، وتضمينها بالتطبيقات التعلمية املتنوعة ، يعتمد  

 لروجرز الذي  Theory Innovationsof Diffusion  املعلومات حول استخدامها كوسيلة تعلمية جديدة، وهذا ما تؤكده نظرية انتشار املبتكرات

بالفكرة أو االبتكار حتى  يعرف عملية تبني األفكار الجديدة واملستحدثة بوجه عام أنها "العملية العقلية التي يمر خاللها الفرد من وقت سماعه أو علمه

وتمر هذه العملية بثالث مراحل هي: مرحلة الوعي بالفكرة الجديدة بشكل عفوي أو مقصود، ومرحلة (. Rogers, 1983)ينتهي به األمر إلى أن يتبناها "

ويوضح  التخاذ قرار بشأن تبنيها أو رفضها.االهتمام والتعرف على واقع هذه الفكرة، ومرحلة تقييم الفكرة )أو االبتكار( وإخضاعها للتجريب العملي 

 هذه الخطوات: 1في الشكل النموذج 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نموذج خطوات تبني األجهزة اللوحية في التدريس(1 )شكل

وقد ساهمت هذه النظرية في وصف كيفية انتشار األفكار املستحدثة، وتغيير األساليب والدوافع التي تقود األفراد إلى اإلقناع والتبني  

رئية ( من خالل وسائل اإلعالم املاآليبادومنها )للمبتكرات. في ضوء افتراضات هذه النظرية تتضح أهمية نشر املعلومات والترويج للمبتكرات الجديدة 

 واملكتوبة واملسموعة، وعقد املؤتمرات وورش العمل ذات الصلة، إضافة إلى تحفيز الباحثين لتنفيذ دراسات نوعية وكمية توص ي بمدى فعالية

 استخدام املبتكرات في مجاالت الحياة املختلفة.

 دراسةلبة منها في التحصيل الدراس ي لدى الط يباداآل مثل  مبتكرات التكنولوجيا الحديثة فعالية استخدام وقد أثبتت العديد من الدراسات 

وجود  ، وأظهرت نتائجها( التي طبقت املنهج التجريبي على شعبتين تم اختيارهما عشوائيا من إحدى املدارس الخاصة في مدينة عمان2017، السعايدة)

 باستخدام اآليباد.العلوم فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات التحصيل الدراس ي لصالح املجموعة التجريبية التي درست 

في تدريس وحدة املجسمات لتنمية التصور املكاني  اآليبادهدفت إلى التعرف على أثر استخدام  التي )2015دراسة)العبداللطيف، و 

بق فيهاى طلبة الصف الثامن األساس والتحصيل في الرياضيات لد
ُ
من  الدراسةتكونت عينة و املنهج شبه التجريبي،  ي بمدارس الحصاد التربوي بعمان. ط

( طالبا وطالبة، حيث أظهرت نتائج الدراسة إلى فعالية الوحدة التعليمية 56( طالبا وطالبة، والضابطة) 62مجموعتين، املجموعة التجريبية) 

 ي وحدة املجسمات على تحصيل طلبة الصف الثامن األساس ي.باستخدام اآليباد ف

إلى الكشف عن فعالية األجهزة اللوحية وتطبيقاتها التعليمية في تنمية تحصيل طالب الصف الرابع التي هدفت ( 2014دراسة) الرويلي، و 

( طالبا، 18منهما يتكون من)ابع مقسمين ملجموعتين كل ( طالبا من طالب الصف الر 36األساس ي في مادة الرياضيات، فقد اشتملت عينة الدراسة على) 

( لصالح املجموعة التجريبية α≤ 0.05وكشفت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات املجموعتين عند مستوى الداللة) 

 .اآليبادالتي درست باستخدام 

على تحصيل طلبة الصف الخامس في مادة الرياضيات، وقد  اآليبادالتي هدفت لقياس أثر استخدام ( Carr, 2012كار)  وأشارت دراسة      

( طالبا من طالب الصف الخامس اإلبتدائي في اثنين من املدارس اإلبتدائية في والية فرجينيا الريفية، وملدة تسع أسابيع، وأظهرت 104شملت الدراسة) 

ن االختبار القبلي واالختبار البعدي لم يكن كبيرا بين املجموعتين، وأوصت الدراسة بزيادة مدة التدخل واستخدام نتائج تحليل التباين أن التأثير بي

 مشاركين إضافيين.
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في تعزيز ميل الطالب للتعلم وزيادة تحصيلهم  اآليباد( فقد هدفت إلى البحث في كيف يعمل جهاز Mckenna, 2012أما دراسة مكينا) 

والصف اآلخر  اآليباديت الدراسة على صفين في مدرسة ابتدائية بمنطقة وسط كاليفورنيا، وقد درس أحد الفصلين باستخدام جهاز الدراس ي، فقد أجر 

قد عزز التعلم لدى الطالب، وكذلك زاد من  اآليبادأشهر، وخلصت إلى أن استخدام أجهزة  3درس بالطريقة االعتيادية، وأجريت الدراسة ملدة 

 ي.تحصيلهم الدراس 

 في أهمية الكشف عن فعالية اآليباد في التحصيل الدراس ي 
 
وبمراجعة للدراسات السابقة، يتضح أن الدراسة الحالية تتفق معها جميعا

ة راس( في العلوم. كما أن اإلضافة في الد2017للطلبة، ولو أن معظم الدراسات السابقة تم تطبيقها على تدريس الرياضيات ما عدا دراسة )السعايدة، 

في أحد املدارس في سلطنة عمان، في حين أن املوقع الجغرافي للدراسات  لطلبة من الصف الثالث األساس ي كعينة للدراسةالحالية تتضح من استخدامها 

 السابقة توزع ما بين األردن والسعودية وواليتي كاليفورنيا وفيرجينيا.

  :منهجية الدراسة
 .1يظهر في الجدول  كماحسب  Static Group Comparison Designاتبعت الدراسة املنهج شبه التجريبي 

 تصميم الدراسة: (1 )جدول 
 التطبيق البعدي نوع املعالجة مجموعتا الدراسة 

 اختيار املجموعتين

 التجريبية والضابطة

 واختبار تكافؤهما

 التدريس باستخدام التجريبية -

 تطبيقات عبراألجهزة اللوحية

 

 وحدة استقصاء املواداختبار تحصيلي في 

 التدريس باستخدام الطريقة االعتيادية الضابطة -

 :مجتمع الدراسة 

( التابعة ملديرية التربية 4-1تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف الثالث األساس ي املقيدين بمدرسة العهد الزاهر للتعليم األساس ي)

موزعين على خمس طالبا و طالبة ( 126( وقد بلغ عددهم )2018/ 2017األول من العام الدراس ي)والتعليم بمحافظة شمال الباطنة، خالل الفصل 

معلمة سابقة فيها، كما وتتوفر شبكة واي ك الباحثة الرئيسة عملتتم اختيار مدرسة العهد الزاهر لتطبيق الدراسة بطريقة قصدية، كون قد شعب، و 

 الباحثة تطبيق الدراسة.( في جميع أركانها، مما سهل على  Wi-Fiفاي)

 :عينة الدراسة
تم اختيار شعبتين من الشعب الخمس بحيث اعتبرت إحداهما مجموعة تجريبية، واألخرى مجموعة ضابطة وقبل أن يتم اختيار الشعبتين 

فوف تم اختيارها من ضمن مجتمع ( لثالثة صtيوضح نتائج اختبار)2تم تطبيق اختبار التكافؤ لضمان أن الفرق يحدث فقط نتيجة املعالجة. والجدول 

 الدراسة الختبار التكافؤ.
 للصفوف ثالث ثالث وثالث ثاني وثالث أول  t-test نتائج : (2 )جدول 

Sig  قيمةt  الصف عدد األفراد املتوسط الحسابي االنحراف املعياري 

 .123  -1.569 
-1.569 

2.072 

2.079 

7.28 

8.19 

25 

26 

 ثالث ثالث

 ثالث ثاني

.139 1.504 
1.538 

2.072 

3.092 

7.28 

6.18 

25 

28 

 ثالث ثالث

 ثالث أول 

.007 -2.786 
-2.826 

3.092 

2.079 

6.18 

8.19 

28 

28 

 ثالث أول 

 ثالث ثاني

 ينللصف 0.05وهي أكبر من قيمة الداللة اإلحصائية   p= 0.123 الداللة اإلحصائية أن قيمة يتضح2 لجدول التي ظهرت في انتائج المن خالل 

ثالث ثالث  ينكذلك الداللة اإلحصائية بين الصف هاتين املجموعتين.دالة إحصائيا، أي أنه ال توجد فروق بين  فهي غيرثالث وثالث ثاني، وبالتالي ثالث 

هاتين وق بين ، أي أنه ال توجد فر أيضا دالة إحصائيا فهي غيروبالتالي  ،0.05وهي قيمة أكبر من قيمة الداللة اإلحصائية  p=0.139بلغت وثالث أول 

 0.05أصغر من قيمة الداللة اإلحصائية قيمة وهي  p= 0.007 ثالث أول وثالث ثالث تساوي الصفين في حين أن الداللة اإلحصائية بين  املجموعتين.

 دالة إحصائيا، أي أنه توجد فروق بين املجموعتين. فهيوبالتالي فإن 

إمكانية اختيارهما في و  يعني تكافؤهما دالة إحصائيا مما ث ثالث و ثالث ثاني( ال توجد بينهما فروقوعليه فإن الصفوف) ثالث ثالث وثالث أول(، )ثال     

( طالبا 51في املجموعتين، وبلغ حجم عينة الدراسة )  لبة) ثالث ثالث، وثالث ثاني( لتقارب عدد الطينوقع االختيار على الصفقد و  تطبيق الدراسة.

( موزعين على شعبتين: شعبة مثلت املجموعة التجريبية) ثالث 4-1وطالبة من طالب الصف الثالث األساس ي بمدرسة العهد الزاهر للتعليم األساس ي)

 ( طالبا وطالبة.26بطة وعددها) لضا( طالبا وطالبة، والشعبة األخرى) ثالث ثاني( مثلت املجموعة ا25ثالث( وعددها)
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 :مادة الدراسة

تضمن شرحا مفصال للتطبيقات املستخدمة في الدراسة وكيفية عملها في تدريس وحدة) استقصاء املواد( ملادة  تمثلت في برنامج تدريبيي

 .اآليبادالعلوم للصف الثالث األساس ي باستخدام 

 تصميم البرنامج التدريبي

وقد تم  ،اآليبادباستخدام الوحدة التفاعلية عن طريق تطبيقات  (استقصاء املواد)تنفيذ وحدة لبإعداد برنامج تدريبي  قام الباحثان

كأحد املستحدثات التكنولوجية في  اآليباديكون هناك تقبل من املعلم الستخدام ، و تصميمه بشكل سهل ومفصل لكل جزء حتى يسهل اتباع خطواته

عليان والعرفج، ) وهي انة باألدبيات التربوية ذات الصلة حول نماذج التصميم التعليمي املناسبة في تصميم البرنامج التدريبيالتدريس. وتمت االستع

وقد  (.2005الحيلة، ؛ 2008؛ عبد العزيز، 2011؛ العنزي، 2011؛ العشيري 2013؛ خليل، 2014؛ الشبول و عليان، 2014؛ عليان والشورى، 2015

؛ 2014املصري، ؛ Al Lily et al., 2018باألدب النظري ) تمت االستعانةتم تصميم البرنامج بحيث يتناسب وخصائص املتعلمين، ولتحقيق ذلك فقد 

 فلسفة التعليم في سلطنة عمان والتي تنادي بتوظيف املعرفة مبادئتم االخذ في االعتبار (، كما 2005؛ الهويدي، 2009صادق،  و أبو حطب

في تلبية االحتياجات الحالية والعمل على توفير  لإلسهاموالتكنولوجيا كونها أهم مكونات املجتمعات الحديثة والحرص على تحقيق التنمية املستدامة 

من بعض األدبيات تصميم معايير تتوافق ودمج التكنولوجيا في التعليم من خالل االستفادة ال (،كما راعى2017التعليم،  مجلسملستقبلية) املتطلبات ا

 يلي: (، وقد تضمن البرنامج ما2006؛ الحلفاوي 2005في هذا الخصوص )عزمي، 

حيث تم التعريف باألجهزة اللوحية وباألخص جهاز اآليباد، ومميزاته في العملية التعليمية، وكذلك تم التعريف بالكتاب التفاعلي  اإلطار النظري: .1

واملهارات ومقارنته بالكتاب الورقي، كما وتم التطرق إلى خدمة الحوسبة السحابية وتطبيقاتها في الدراسة، وذلك حرصا على امتالك املعلم للمعارف 

 التي تسهم في بناء اتجاه ايجابي نحو األجهزة اللوحية واستخدامها في التدريس.و 

وقد تضمن جدول توصيف الحصص الدراسية الخاصة بالوحدة، وكذلك جدول الخطة الزمنية املقترحة لتدريس وحدة  اإلطار اإلجرائي: .2

 استقصاء املواد، وتم تقسيم اإلطار اإلجرائي كما يلي:

  بالسبورة البيضاء: وفيه شرح لألجهزة والوصالت التي يحتاجها املعلم وشرح كيفية توصيل األجهزة اللوحية بالسبورة  اداآليبطريقة توصيل

 (.Apple TVالبيضاء عن طريق جهاز) 

 (دليل استخدام التطبيقات هو عبارة عن مجموعة من التطبيقات تم تحميلها من متجر أبلApple store استخدمت في تدريس وحدة )

 .3ستقصاء املواد، وتم تقسيمها إلى ثالث مجموعات كما في الجدول ا

 التطبيقات املستخدمة في الدراسة: (3 )جدول 
 الوصف اسم التطبيق التطبيق

 

 

 تطبيقات 

 عرض 

 املحتوى 

 

 الكتاب التفاعلي 

iBooks author. 

البحث، والذي  ،  وهو التطبيق الرئيس ي فيmacتطبيق لتصميم الكتاب التفاعلي على جهاز  هو

 تم تصميم الكتاب التفاعلي من خالله حسب الدروس الواردة في وحدة استقصاء املواد.

 الخرائط الذهنية تطبيق

LitePopplet 

هو تطبيق لتصميم الخرائط الذهنية للدروس، حيث يتم تصميم الخريطة من قبل الطالب 

وبالطباعة، كما يمكن إدراج الصور من بعد شرح الدرس، ويتضمن خيارات الكتابة باليد 

 الجهاز.

 الطالب تطبيق ملف أنشطة

smart notebook  

األنشطة العملية وتسجيل املالحظات،  هو تطبيق كتاب الطالب لإلجابة عن األسئلة، ولتصوير

 .Google Driveكما يمكن مشاركة األنشطة وحفظها في ملفات املجموعات على تطبيق 

 الدمى  تطبيق

Sock puppet   

 بالشرح، الدمية وتقوم بالدرس وفكرةلصوت فيه تسجيل  يتم مشوق  تطبيق هو الدمى تطبيق

 الطلبة. قبل معها من التفاعل ويتم خيارات، عدة بين من والدمى الخلفيات اختيار ويمكن

تطبيقات 

الحوسبة 

السحابية 

cloud 
computing 

 تطبيق

Dropbox 

وهو تطبيق يتم فتح حساب خاص  .وتطبيق مواد الدراسة وأداتهاخاص بأعمال اعداد 

باملستخدم، حيث ساعد في عملية تصميم الكتاب التفاعلي وبناء البرنامج التدريبي، من خالل 

 حفظ امللفات الخاصة بالدراسة، وإمكانية فتحها من جميع األجهزة بنفس الحساب. 
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 تطبيق

Google Drive 

، تم   Dropboxلتطبيقسبة السحابية، طريقة عمله مشابهه هو أحد تطبيقات الحو 

 ، ومشاركتها.   Smart notebook استخدامه لحفظ أنشطة الطالب في تطبيق

 

 

 

 

تطبيقات 

اإلدارة 

 الصفية

 تطبيق

Classroom Timer 

 

يعتبر تطبيق الساعة من التطبيقات التي تساعد املعلم في ضبط الصف، ويمكن استخدامه 

مختلفة، في الدراسة الحالية تم استخدامه لضبط وقت األنشطة، حيث يتم تحديد بصور 

مدة النشاط، ويقوم التطبيق بالعد تنازليا حتى انتهاء الوقت، ويعطي صوت تعزيز ايجابي عند 

 .انتهاء الطالب من النشاط قبل املوعد املحدد

 

 تطبيق

Teacher Kit  

انشاء حساب خاص باملستخدم، ثم البدء بإدراج  هو أحد تطبيقات اإلدارة الصفية، يتم

األسماء والصور للطالب وإضافة الدرجات، كما ويعمل على رصد الغياب والحضور للطالب، 

 .واالختيار العشوائي للطالب

 

 

برامج 

مساندة 

 تللتطبيقا

األسئلة التفاعلية  تطبيق

 املساند للكتاب التفاعلي 

Book widjets 

اعداد أسئلة تفاعلية يمكن تشغيلها على أجهزة الهاتف أو األجهزة اللوحية أو يساعد في برنامج

 .  iBOOKالحاسوب أو تطبيق

تطبيق األسئلة التفاعلية 

 الطالب أنشطة املساند مللف

Smart notebook 

على  Smart Notebook تطبيق لألسئلة التفاعلية على جهاز املاك، ويمكن ربطه بتطبيق

 كود. للبار scanجهاز الطالب من خالل عمل 

 

وهي عبارة عن خطط خاصة لكل حصة من حصص الوحدة، والتي تضمنت األهداف التعليمية كما جاءت في دليل املعلم  الصطط التدريسية:  .3

حظات حسب منهج كامبردج للصف الثالث األساس ي ملادة العلوم، واالجراءات واألنشطة املتبعة في تنفيذ الحصة، وكذلك التقويم والواجبات واملال 

سالمة إن وجدت، حيث أن الوحدة قد انقسمت الى دروس نظرية ودروس عملية تم خاللها )الدروس العملية( الدمج حول الحصة وقواعد األمن وال

ة من خالل في استخدام أدوات الحقيبة التعليمية باإلضافة للوحدة التفاعلية من خالل األجهزة اللوحية، باإلضافة الى األسئلة التفاعلية املستخدم

للكتاب التفاعلي أو التطبيقات   سوآءاة، كما ويلي كل خطة تدريسية تفصيال بالشرح والصور لكل اجراء ورد في الخطط، تطبيقات األجهزة اللوحي

 األخرى.

 يأتي:كما وفقا ملراحله الخمس: التحليل والتصميم والتطوير والتنفيذ والتقويم  ADDIEوقد تم بناء البرنامج التدريبي وفقا لنموذج 

 وتتضمن الصطوات اآلتية: ،Analyzeمرحلة التحليل  .1

  تحديد األهداف العامة: وهو الهدف العام للدراسة، متمثال في تنمية التحصيل الدراس ي من خالل استخدام األجهزة اللوحية في تدريس وحدة

 املواد. استقصاء

  حصة دراسية.  13دروس موزعة على  5اختيار الوحدة الدراسية:  فقد تم اختيار وحدة استقصاء املواد للصف الثالث األساس ي متمثلة في 

  تحليل خصائص املتعلمين: حيث أن طالب الصف الثالث األساس ي يبلغون التاسعة من العمر وهذه املرحلة عند بياجيه هي مرحلة العمليات

قل فيها لغة الطفل من التمركز حول الذات إلى لغة تغلب عليها االجتماعية، لذلك تم توفير جهاز لكل أربعة طالب للعمل بشكل املحسوسة وتنت

والتي  تعاوني فيما بينهم واكتساب الخبرات واملهارات املختلفة، كما وتتميز هذه املرحلة بقدرة الطالب على القيام بمهارات التصنيف والترتيب

اجيه األحداث العقلية التي تتسم بدرجة عالية من التعقيد، وقد تم تضمين األنشطة املناسبة للطالب بناء على خصائص هذه املرحلة) يسميها بي

 (.2009صادق،  و ؛ أبوحطب2014؛ املصري، 2005الهويدي، 

  7تحديد االحتياجات: وتتمثل في توفير (أجهزة لوحيةiPadsوالتطبيقات والبرامج  املستخدمة ) وتكلفتها، وجهاز كمبيوترMac   من شركة

 .HDMI، ووصلة Apple TV( لتصميم الكتاب التفاعلي، وكذلك جهاز عرض، باإلضافة لجهاز  Appleأبل)

  تحديد األداة املستخدمة لتحقيق الهدف العام: وهو اختبار تحصيلي من نوع اختيار من متعدد، حيث تم اعداد جدول مواصفات للست

 .ف التعليمية لدروس الوحدة حسب تصنيف بلوممستويات لألهدا

 وتتضمن الصطوات اآلتية: ،Designمرحلة التصميم  .2
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  ساس يصياغة األهداف التعليمية اجرائيا: وتتمثل في األهداف كما تم إدراجها في دليل املعلم لكتاب العلوم حسب نظام كامبردج للصف الثالث األ. 

  وقوانين واملتضمنة في كتاب العلوم للصف الثالث  ومبادئتحليل املحتوى وتنظيمه: من خالل تحديد عناصر املعرفة العلمية من مفاهيم

 األساس ي.

 اختيار التطبيقات املناسبة: من خالل تحليل األهداف التعليمية وتحليل املحتوى، فقد تم اختيار التطبيقات التي تسهم في تحقيق األهداف 

 بالصورة املطلوبة.

  ألبوم صور صور مستقلة و  اختيار الوسائط املتعددة املناسبة لكل درس: وذلك بعد تحليل محتوى الدروس في الوحدة املختارة، وقد اشتملت ،

 .أسئلة تقويمية تفاعلية متنوعة، و فيديوو  وصور تفاعلية

 وتتضمن الصطوات اآلتية: ،Developmentمرحلة التطوير  .3

   تصميم طريقة عرض الدروس في الكتاب التفاعلي: فقد بدأ التصميم بالغالف املعبر عن محتوى الوحدة الدراسية، ثم يليه عرض فيديو يعمل

( 1تلقائيا بعد فتح الكتاب، وتم تصميم كل درس بحيث يكون بلون مختلف عن الدرس التالي، كما تم كتابة رقم الدرس باألسفل حيث يعبر الرقم)

 ( يعبر عن الدرس الثاني.2لدرس األول والرقم )عن ا

 .تصميم محتوى الوسائط املتعددة: حيث تم تصميم املحتوى ومدة العرض لكل نشاط، بحيث يتماش ى مع هدف الدرس ويحقق الغاية منه 

 وتتضمن الصطوات اآلتية: ،Implementationمرحلة التنفيذ  .4

  التفاعلي: حيث تم ادراج الوسائط بأنواعها حسب كل درس في الكتاب.تضمين الوسائط املتعددة املعدة في الكتاب 

 تطبيقات عرض املحتوى،  تحميل التطبيقات املختارة في أجهزة الطالب: وهي التطبيقات كما تم توضيح شرح عمل كال منها في البرنامج التدريبي(

 (.تطبيقات الحوسبة السحابية

 وهي نفس التطبيقات الخاصة بالطالب إضافة عليها تطبيقات اإلدارة الصفية متمثلة في تطبيق ةاملنفذ تحميل التطبيقات في جهاز املعلمة :

Teacher kit  وClassroom timer  ألن املعلمة هي التي تديرهما، باإلضافة الى تطبيق الحوسبة السحابية ،Drop box  حيث ساعد املعلمة في

 اعداد البرنامج التدريبي والكتاب التفاعلي.

 تصديره  تصدير الكتاب التفاعلي إلى جميع األجهزة: وذلك بعد االنتهاء من تحكيمه وتطبيقه على العينة االستطالعية وإخراجه بصورته النهائية تم

الى (، باإلضافة GB64و  GB32( وبمساحة تخزينية تتنوع بين )Apple iPad Airإلى جميع األجهزة بواقع جهاز لكل أربعة طالب، وكان من نوع )

 جهاز املعلمة، كما وتمت طباعة محتويات كل حصة دراسية وإلصاقها في كراس الطالب للرجوع إليها في غير وقت الحصة.

  اإلخراج الفني للبرنامج التدريبي: وذلك بتضمين أهدافه وشرح مفصل لكل تطبيق وطريقة استخدامه في الحصة الدراسية والخطط الدراسية

 وشرح آلية تنفيذها.

وفيها تم التحقق من صدق محتوى البرنامج التدريبي وكذلك الكتاب التفاعلي، والذي يعتبر التطبيق الرئيس ي في  :Evaluationالتقويم  مرحلة .5

 الدراسة، وتتضمن خطوتين هما:

 ومات ومحكمين في تحكيم البرنامج التدريبي: حيث تم عرض البرنامج التدريبي على مجموعة من املحكمين من ذوي التخصص في تقنيات املعل

رسة العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة وجامعة السلطان قابوس وكلية التربية بصحار ناهج وطرق تدريس العلوم، في املدتخصص م

العهد  وكذلك كلية الشرق األوسط من حملة الدكتوراه واملاجستير والبكالوريوس، وكذلك مشرفين علوم ومعلم أول ومعلمة علوم بمدرسة

الزاهر، للتحقق من الدقة اللغوية ووضوح الصياغة اللغوية، والتأكد من ارتباط األنشطة بمواضيع وحدة الدراسة، ومدى مناسبة استخدام 

 ،جهاز اآليباد والوقت املخصص لتنفيذ األنشطة، واإلخراج الفني للبرنامج التدريبي. وفي ضوء آراء املحكمين تم تنفيذ بعضا من املقترحات

ك استبدال مقطع فيديو بآخر يتناسب مع الهوية العربية، وكذلك إضافة مقاطع للواقع املعزز تشرح عمل كل تطبيق في البرنامج التدريبي، وذل

تين حص لسهولة تقبل املعلم املنفذ الستخدام األجهزة في التعليم من خالل التقليل من الغموض في شرح البرنامج التدريبي، كما تم اقتراح إضافة

 دة وتم التعديل وفق هذا املقترح.لدروس الوح

   تجريب الكتاب التفاعلي على العينة االستطالعية: حيث تم تطبيق الكتاب التفاعلي على العينة االستطالعية، بحضور معلم أول ومجموعة من

 املعلمات، وتسجيل املالحظات التي تساعد في تحسين عمل الكتاب التفاعلي والتطبيقات االخرى املستخدمة في الدراسة، من أجل تحقيق الهدف

 وكانت مرحلة التقويم متزامنة مع جميع مراحل اعداد البرنامج التدريبي. ضوع ألجله.املو 

 :االختبار التحصيلي

؛ 2005؛  الهويدي، 2007الصافي، و  من خالل االطالع  على الدراسات السابقة واملصادر املتنوعة ذات الصلة بموضوع الدراسة، ) عياش

الثالث واملتمثلة في كتاب التلميذ وكتاب النشاط، وعلى مخرجات التعلم الواردة في دليل املعلم الصادر (، وكذلك على كتب العلوم للصف 2003علي، 
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جهزة اللوحية، من وزارة التربية والتعليم، تم تصميم أداة الدراسة واملتمثلة في اختبار تحصيلي لقياس فعالية وحدة تفاعلية من خالل تطبيقات عبر األ 

بار بحيث تشتمل على مستويات التفكير في تصنيف بلوم في املجال املعرفي وهي) التذكر والفهم والتطبيق والتحليل والتركيب وتم تصميم فقرات االخت

باألدب النظري في اعداد أسئلة االختبار حسب املستويات الستة  االستعانةلجدول املواصفات لالختبار التحصيلي. وقد تمت  1والتقويم(، ويشير ملحق

 تفصيل ألداة الدراسة وخطوات اعدادها. يأتي(.وفيما 2003هالله،  أبوو  بيديلبلوم)الز 

 :صدق االختبار

صدق االختبار يعني أن يقيس االختبار الهدف الذي وضع لقياسه وليس شيئا آخر ويتوقف صدق االختبار على عاملين: الهدف من االختبار 

( من أساتذة املناهج 7قياس صدق االختبار بعرضه على مجموعة من املحكمين وعددهم) (.وقد تم2009والفئة الت سيطبق عليها االختبار )ملحم، 

املديرية وطرق تدريس العلوم باملديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة، واملعلمات األوائل ومعلمات العلوم، ومشرفين ومشرفات ب

إلبداء مالحظاتهم حول االختبار من حيث: سالمة الصياغة اللغوية لفقرات األسئلة علميا ولغويا، العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة، 

تحليل، تركيب، تقويم(، ومدى مناسبة  ومدى ارتباطها بمواضيع الوحدة، وكذلك تمثيل أسئلة االختبار ملستويات بلوم لألهداف) تذكر، فهم، تطبيق،

كما وتم بدائل بأخرى أكثر مناسبة للسؤال. تم تعديل الصياغة اللغوية لبعض األسئلة، وكذلك استبدال بعض الالبدائل لفقرات أسئلة االختبار، وقد 

 ( سؤال.30( درجة موزعة على )30تحديد درجات االختبار بدرجة واحدة لكل سؤال ليكون مجموع درجات األسئلة)

 :تحليل فقرات االختبار

( 28ة بمدرسة العهد الزاهر من خارج عينة الدراسة ، ولكن من ضمن مجتمع الدراسة بلغ عددهم) تطبيق االختبار على عينة استطالعيتم   

 ، وهي قيم مقبولة لتطبيق االختبار،(0.63 – 0.3تراوحت قيم معامل الصعوبة بين ) الصعوبة والتمييز لبنود االختبار.حساب معامل طالبا وطالبة، ثم 

كانت قدرتها التمييزية صفر، حيث ( 16الفقرة ) ( وهما30للفقرات فقد وجهت إلى حذف فقرتين من فقرات االختبار وعددها ) معامل التمييزنتائج  أما

 .( فقرة 28كانت قدرتها التمييزية سالبة، وعليه فإن مجموع فقرات االختبار بعد حذف الفقرتين)و ( 10وبالتالي فأنها ال تظهر أي فروق فردية، والفقرة)

 :االختبارثبات 
عن طريق معادلة كودر املستخدمة في تحليل فقرات االختبار  ستطالعيةاال  عينةالتم التحقق من ثبات االختبار بتطبيقه على 

( 0.94:" تعطي معدل جميع معامالت الثبات الناتجة من جميع التجزئات املمكنة". وقد بلغ معامل الثبات) )2009( والتي عرفها ملحم) 20ريتشاردسون)

 .وهي نسبة مقبولة ألغراض الدراسة

 :تحديد زمن االختبار

( دقيقة، من خالل حساب متوسط الزمن الذي استغرقه أول طالب وآخر طالب لإلجابة على أسئلة 35تم تحديد الزمن املناسب لتطبيق االختبار بـ )  

 االختبار من قبل العينة االستطالعية.

 :إجراءات الدراسة
 اإلجراءات اآلتية لتحقيق أهداف الدراسة: الدراسةاتبعت 

 .اختيار وحدة )استقصاء املواد( ملادة العلوم للصف الثالث األساس ي 

 استقصاء املواد( وإعداد الخطط التدريسية لكل حصة من حصص الوحدة. تحليل محتوى وحدة( 

 ء مخرجات التعلم للوحدة الدراسية.التخطيط إلجراءات تصميم الكتاب التفاعلي بما يتناسب واملرحلة العمرية وفي ضو 

  اختيار التطبيقات التي تدعم تدريس الوحدة وتقسيمها الى تطبيقات خاصة بعرض املحتوى، وتطبيقات اإلدارة الصفية، وكذلك تطبيقات

 الحوسبة السحابية.

 .إعداد البرنامج التدريبي املفصل لكيفية تطبيق التدريس باستخدام األجهزة اللوحية 

  ( أجهزة باإلضافة لجهاز الباحثة، وملحقاتها.7جهزة اللوحية وعددها) توفير األ 

  (تصدير الكتاب التفاعلي من جهازMac (الى تطبيق )iBook في جميع األجهزة اللوحية، وكذلك التطبيقات األخرى املستخدمة في تدريس )

 الوحدة.

 .اختيار عينة الدراسة من املدرسة واختبار تكافؤهما 

 صص الدراسية في أحد املدارس الخاصة بوالية صحار)مدرسة صحار العاملية( ولقاء أحد املدرسين، واالطالع على تنفيذ حضور بعض الح

عاما، ويطبق هذا العام بمدارس سلطنة عمان للحلقة  15الحصص الدراسية وفق نظام كامبردج، حيث أن املدرسة تطبق هذا النظام ألكثر من 

 األولى من التعليم األساس ي.
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 .إعداد أداة الدراسة واملتمثلة في اختبار التحصيل الدراس ي والتحقق من صدقه وثباته 

 ام الحصول على املوافقة من املكتب الفني للدراسات والتطوير بوزارة التربية والتعليم بتطبيق الدراسة خالل الفصل الدراس ي الثاني من الع

 م.2018/ 2017الدراس ي 

  الوحدة التفاعلية املتمثلة في الكتاب التفاعلي والتطبيقات الداعمة له.تدريب الطالب على استخدام 

 .البدء في تطبيق الدراسة باستخدام تطبيقات عبر األجهزة اللوحية 

 .تطبيق االختبار التحصيلي على عينة الدراسة 

  (املعالجة اإلحصائية للبيانات باستخدام برنامج الحزم اإلحصائيةSPSS.) 

  تحليلها والتعليق عليها.استخراج النتائج و 

 .صياغة التوصيات واملقترحات في ضوء نتائج الدراسة 

 :صعوبات تطبيق الدراسة
 صادف تطبيق الدراسة بعض الصعوبات متمثلة في ما يلي: 

 .اعداد الكتاب التفاعلي استغرق وقتا طويال وساعات من العمل املتواصل 

  ة لوحية تكون تطلب تطبيق الدراسة توفيرا لألجهزة اللوحية وملحقاتها من قبل الباحثة لعدم توافرها باملدرسة، كما وأن املدارس التي تتوفر بها أجهز

متاجر شركات وغير املتوفرة ب ت التعليمية التي يوفرها اآليباد(، وذلك يتعارض مع التطبيقاAppleمن نوع آخر غير اآليباد الذي تنتجه شركة) 

 األجهزة اللوحية األخرى.

 ترنت بطء شبكة اإلنترنت في املدرسة، وهذا ما الحظته الباحثة أثناء التطبيق االستطالعي للدراسة، وتم تفادي هذه اإلشكالية بتوفير مودم إن

 متنقل.

 شكل عبء على الباحثة، واضطرارها الى املزامنة بين األجهزة والتأكد من شحن األجهزة قبل وقت الحصة، مع عدم وجود معلمة مساعدة ،

 تخصيص حصص إضافية لذلك.

 :نتائج الدراسة
"ما فعالية األجهزة اللوحية في التحصيل الدراس ي ملادة العلوم لدى طلبة الصف الثالث األساس ي بوالية  نص سؤال الدراسة على ما يأتي:     

ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لدرجات طلبة املجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار  صحار؟"

 .4التحصيلي. وكانت النتائج كما يوضحها الجدول 

افان املعياريان لدرجات طلبة مجموعتي الدراسة على االخت(4 )جدول   بار التحصيلي في وحدة استقصاء املواد: املتوسطان الحسابيان واالنحر
 املعياري  االنحراف  املتوسط الحسابي العدد املجموعة             

 التجريبية

 الضابطة

25 

26            

 22.84 

19.77 

 4.469 

5.631     

(، واملتوسط الحسابي 4.469( بانحراف معياري قدره) 22.84أن املتوسط الحسابي لدرجات طلبة املجموعة التجريبية) 4يتضح من الجدول 

( لصالح 3.07(، مما يدل على وجود فرق بين متوسطي درجات املجموعتين وقدره )5.631( بانحراف معياري قدره)19.77لدرجات املجموعة الضابطة)

التجريبية. وللكشف عن داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطي مجموعتي الدراسة)اختبار صحة الفرضية الصفرية( عند مستوى املجموعة 

 (، تم تطبيق االجراءات اآلتية:  α= 0.05الداللة)

 اختبار التوزيع الطبيعي لدرجات عينة الدراسة 

ويلك( لتحديد  -سميرنوف( واختبار )شابيرو -حيث تم اختبار مدى اعتدالية التوزيع لدرجات عينة الدراسة من خالل اختبار) كوملوجروف  

 (:5االختبار اإلحصائي املناسب للتحقق من صحة الفرضية الصفرية، وكانت النتائج كما في الجدول) 

 ويلك( للتأكد من مدى اعتدالية التوزيع لدرجات املجموعتين) التجريبية والضابطة(-( واختبار) شابيروسميرنوف -: نتائج اختبار )كوملجروف(5 )جدول 

Shapiro-Wilk Kolmogorov-Smirnovͣ اسم الصف  

الداللة درجات الحرية  درجات الداللة    

 ثالث ثالث 008.  25          008.            25

 ثالث ثاني

 التحصيل 

 000. 26         011.          26 الدراس ي
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وهي أصغر من  ρ=0.008ويلك(  -سميرنوف( واختبار) شابيرو -الختبار) كوملوجروف)ρتظهر نتائج االختبار إلى أن قيمة الداللة اإلحصائية)

، مما يدل على أن الفروق بين درجات الطلبة في االختبار التحصيلي دالة إحصائيا وهذا يعني أن الدرجات ال تتبع α =0.05قيمة الداللة اإلحصائية عند  

 ρللصف ثالث ثاني وقيمة  ρ=0.000سميرنوف(  -(الختبار) كوملوجروفρالتوزيع الطبيعي للصف ثالث ثالث. وكذلك تظهر نتائج االختبار أن قيمة)

 وبالتالي فإن الدرجات ال تتبع التوزيع الطبيعي للصف ثالث ثاني.  α= 0.05وهما أصغر من قيمة الداللة اإلحصائية عند  0.011يلك( و  -الختبار) شابيرو

( أو اختبار التباين t- testرامترية مثل)من خالل نتائج اختبارات التوزيع الطبيعي للدرجات يتضح أنها قد أخلت بأحد شروط استخدام االختبارات البا

ANOVA( وبالتالي  تم استخدام اختبار مربع كاي ،Chi square كأحد االختبارات الالبارامترية الختبار فرضية الدراسة، حيث ظهرت النتائج كما في )

 .6الجدول 

 : نتائج اختبار مربع كاي(6 )جدول 
 ᵡ² ρقيمة  dfدرجة الحرية  العدد الصف

 0.000 43.33 16 25 ثالث ثالث

 26 ثالث ثاني

 Chi،وتظهر نتائج اختبار 0.05ومستوى الداللة يساوي (df=16) بقيمتها الجدولية عند درجة الحرية  Chi squareوتتم مقارنة قيمة 

square  إلى أن القيمة املحسوبة لالختبارᵡ² =43.33 والتي تساوي  )16، 0.05عند) وهي أكبر من القيمة الجدولية ملربع كايᵡ² =26.296 ،  وبالتالي تم

( بين متوسطي درجات املجموعتين α= 0.05رفض الفرضية الصفرية الذي تنص على أنه" ال يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة)

ساس ي"، وعليه فإننا نقبل الفرض البديل والذي ينص على" التجريبية والضابطة في اختبار التحصيل البعدي ملادة العلوم لدى طالب الصف الثالث األ 

( لصالح املجموعة التجريبية"، هذه النتيجة تشير إلى فعالية استخدام األجهزة اللوحية α= 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)

 في التحصيل الدراس ي ملادة العلوم للصف الثالث األساس ي.

الرويلي، ، )(2017ملختلفة منها:) السعايدة، عديد من الدراسات لتؤكد على فعالية األجهزة اللوحية في التحصيل الدراس ي وملواد اوقد جاءت ال     

 (.Carr, 2012)(، 2013(، )املوال، 2014

التدريسية لكل درس  الوحدة والخططيعزى ذلك إلى البرنامج التدريبي الذي تم تصميمه لتطبيق الدراسة، حيث اتصف بشموله ألهداف  

 لكل جزئية مدعما بالصور والتطبيقات املستخدمة في كل درس.و 

ن كما وأن األجهزة اللوحية بشكل عام تعتبر مألوفة لدى الطالب حيث ومن خالل استطالع الباحثة لعدد الطلبة في املجموعة التجريبية والذي  

طالبا، وحتى أن بقية الطالب الذين ال يمتلكون جهازا فإنهم يستخدمون أجهزة  25طالبا من أصل  15يمتلكون أجهزة لوحية أو أجهزة هاتف ذكي قد بلغ 

عضهم البعض والديهم، وهذا يدل على أن معظم الطلبة لديهم خلفية حول آلية عمل الجهاز. كما وأن جهاز اآليباد قد عزز التفاعل اللفظي بين الطلبة ب

( بأن تفاعل الطالبات لفظيا قد ازداد 2013)املوال، الشرع،  من فرص التفاعل داخل الصف، وقد أكدت دراسة وكذلك بينهم وبين املعلمة، حيث زاد

 عند التدريس باستخدام األجهزة اللوحية، إضافة إلى زيادة في استجابات الطالبات ومبادراتهن.

في الصف، حيث تدرجوا في التعلم مما أدى إلى زيادة في تحصيلهم  باإلضافة إلى ذلك فإن جهاز اآليباد قد حفز الطلبة الخجولين غير الفاعلين 

الباركود،   قارئ الدراس ي، كما وأنه زاد من اهتمام الطلبة بمادة العلوم حيث يتواصلون ملعرفة التطبيقات املستخدمة لتحميلها على أجهزتهم كتطبيق 

بة الواجبات واألنشطة اإلثرائية لفضولهم ملعرفة ما يحويه الباركود، حيث جاءت وتطبيق الخريطة الذهنية باإلضافة لتطبيق الدمى، واهتمامهم بكتا

(، لتشير إلى تكون اتجاه ايجابي لدى الطالب نحو األجهزة اللوحية، وزيادة الدافعية لديهم عند استخدام األجهزة 2017(، )أكرم، 2016دراسات )قنيبي، 

 اللوحية.
حمله وبطاريته التي تستمر لفترة طويلة قد ساعد في استخدامه ألغراض متنوعه خالل تدريس وحدة وطريقة تصميم الجهاز من حيث سهولة  

ات حتى ال استقصاء املواد، كتصوير األنشطة وكتابة املالحظات عليها، واستخدامه خالل الزيارات امليدانية خارج الصف للتصوير واالحتفاظ باملالحظ

 كله يؤدي الى التعلم بطريقة جديدة وفي بيئة تكنولوجية محفزة للتعلم.يتم نسيانها عند العودة للصف، وهذا 

كما أن تطبيقات جهاز اآليباد جاءت منسجمة مع املرحلة العمرية لطلبة الصف الثالث األساس ي، والخصائص السيكولوجية حسب مراحل  

اما( يستطيعون القيام بعمليات حقيقية مرتبطة باألشياء املادية، أو التي ع11 -8النمو املعرفي لدى بياجيه، حيث أن الطالب في هذه املرحلة من العمر) 

حظة مر بها سابقا، والتي من خاللها تنمو لدى الطالب قدرات التصنيف والترتيب والتفكير فيها من أبعاد مختلفة، فمن خالل عرض الدروس تم مال 

املرونة واللمعان وقدرتها على امتصاص املاء( كما ينجح طالب هذه املرحلة في قدرة الطلبة على تصنيف املواد حسب خصائص مختلفة )كالصالبة و 

املرتبطة باألشياء، مثل: )الدبابيس، املسامير، بعض املفاتيح( قابلة للمغنطة وبالتالي فإنه يستنتج أن جميع هذه املواد مصنوعة  باالستنتاجاتالقيام 

 ، وبالتالي يستنتج أن جميع املواد املصنوعة من الحديد يجذبها املغناطيس.اآليباد من الحديد من خالل األنشطة التفاعلية باستخدام

ثاني توزيع درجات الصف الثالث 
 ثالث
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كما وأن طالب هذه املرحلة يميلون إلى تفهم وجهات نظر اآلخرين ويكون أقل تمركزا نحو الذات وأكثر اجتماعية، حيث أن اآليباد تم  

نشطة والنقاش داخل املجموعة الواحدة، وكذلك بين املجموعات املختلفة من خالل وتم تبادل الخبرات وحل األ استخدامه ملجموعة من أربع طالب،

الل ربط كل جهاز بالسبورة لعرض النتائج؛ مما عزز التواصل االجتماعي بين أفراد املجموعة، حيث أن التطبيقات وفرت خبرات مباشرة سواء من خ

، حيث يتعامل الطالب معها ويكون استنتاجات ويصدر أحكام ويتنبأ iPadانية باستخدام والفيديوهات، الزيارات امليد األنشطة التفاعلية، والصور،

 بالحوادث املستقبلية بمساعدة بعض املواد الخام من البيئة.

 :توصيات الدراسة
 توص ي الدراسة بما يأتي:في تحصيل الطلبة في مادة العلوم، وفي ضوء هذه نتيجة الدراسة فإنها   iPadكشفت الدراسة عن فعالية استخدام جهاز 

  دعم تعلم العلوم باستخدام التكنولوجيا ومن بينها جهاز اآليباد، حيث يتم استخدام اآليباد كجزء من تدريس مادة العلوم، خالل الحصة

وى املادة والتي الصفية و من خالل تضمين مجموعة من األنشطة واألسئلة الصفية التفاعلية، والصور والفيديوهات املشوقه، ذات الصلة بمحت

 تعزز من فهم الطلبة لها.

  تضمين مناهج العلوم لتطبيقات علمية خاصة باآليباد، بحيث تتم إعادة صياغة مخرجات التعلم واملحتوى التعلمي بما ينسجم مع هذه

تحصيلهم بما يتناسب مع التطبيقات، وكذلك تضمينها ملجموعة من األنشطة واألسئلة التفاعلية تقيس مدى تعلم الطالب ومتابعة مستوى 

 كأحد البرامج التعليمية. Book widgets، وبرنامج Smartnotebook برنامج

 ملعلم، تفعيل برامج مساعدة للمعلم في إدارة العملية التعليمية، حيث أن كثرة السجالت الورقية الخاصة باملعلم تؤدي إلى زيادة األعباء على ا

اصة باإلدارة الصفية يجمع العديد من املهام الخاصة باملعلم في مكان واحد ومنها: )متابعة الغياب، كأحد البرامج الخ Teacher Kitفتطبيق 

 متابعة السلوك، جدول الحصص، دفتر الدرجات، تقارير إحصائية، التواصل مع الطالب وأولياء أمورهم(.
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Abstract: The current study aimed to investigate the effectiveness of iPads in science achievement for 
the 3

rd 
grade students in Sohar Governate. Qusai- experiment method was used. The study sample was 

consisted of (51) male and female in 3
rd

 grade in AL-Ahd AL-zaher primary school. They were distributed 

into two groups:  experimental that consisted of (25) students were learned using iPads, and control group of 
(26) students were learned by traditional method. Study material was a training program that was designed 

using interactive book and other applications in iPads, and was reviewed by specialists in science education 

and information technology. Also, post-test exam was designed and applied on the two groups at the end of 
the experiment. Findings showed that there was a significant statistical difference at (α ≤ 0.05) between the 

two groups' mean in favor of the experimental one. So, the study recommended that it is important to support 

science teaching and learning by iPad during including science curriculum with interactive relevant activities, 

and holding workshops to qualify teachers to use iPads in their teaching procedures. 

Keywords: IPAD, Science Achievement, Sohar State. 
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