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هــدفت هــذه الدراســة إلــى التحقــق مــن فاعليــة بعــض القطــع التعلميــة  :ملخــص
ــدافها  ــق أهـ ــة فـــي تحقيـ ــائج اخت. اإللكترونيـ ــار أظهـــرت نتـ ــطات ) ت(بـ للمتوسـ

ــد مســتوى       ــة إحصــائية عن ــروق ذات دالل ــين ) ≤0.05(المترابطــة، وجــود ف ب
المتوسطات الحسابية على االختبار التحصـيلي المعرفـي فـي التطبيقـين القبلـي      
والبعدي ولصالح التطبيق البعدي، كما حققـت القطـع التعلميـة الكسـب المعـدل      

يـة باللغـة العربيـة، بينمـا لـم تظهـر       عـدا القطـع التعلم  ) 1.2(بأعلى من " لبليك"
فروقًا دالة إحصائية عنـد مسـتوى   ) المصاحب(نتائج تحليل التباين المشترك 

)≤0.05 ( وأوصــت . بــين  القطــع التعلميــة اإللكترونيــة تبعــًا لمحتواهــا العلمــي
الدراســـة باســـتخدام القطـــع التعلميـــة اإللكترونيـــة فـــي الســـياقات التدريســـية، 

ــة   وإجـــراء المزيـــد مـــن ا  لدراســـات ألغـــراض مقارنـــة اســـتخدام القطـــع التعلميـ
التعلـــيم : الكلمـــات المفتاحيـــة(. اإللكترونيـــة فـــي مقابـــل التـــدريس االعتيـــادي 

  ).لعلوما اإللكترونية، الرياضيات، اللغة العربية، التعلميةاإللكتروني، القطع 

الميـــدان  إلـــىدخـــل مفهـــوم الـــتعلم اإللكترونـــي بقـــوة  :مقدمـــة
ــوفير   حاوالتربــــوي، فقــــد  ــة والتعلــــيم فــــي األردن تــ لــــت وزارة التربيــ

متطلبات الـتعلم اإللكترونـي، كالبنيـة التحتيـة التـي تشـتمل علـى شـبكة         
واسـتخدام  ) National Educational Network(الـربط اإللكترونـي   

والبرمجيات التي تسهل التعامل مع ) DCE and DTE(أجهزة الربط 
لمركزيــــة ) Thin Client(المحتـــوى التعليمـــي إضـــافة إلـــى نظــــام     

المعالجة بهدف استخدام أنظمة التعلم التفـاعلي للتعامـل مـع المنـاهج     
علــى أن يــتم ) 2003الفيــومي،(المحوســبة بغــرض التعــديل والتطــوير 

ــى        ــوى التعليمــي عل ــتعلم وإدارة المحت ــربط مــن خــالل نظــم إدارة ال ال
ولغـة  ) HTML(شبكة اإلنترنت التي تسـتخدم لغـات برمجـة مثـل لغـة      

)XML (    مما أسقط عوائق تحميل المحتـوى اإللكترونـي التقليـدي ،
الــذي كــان يأخــذ صــورة برنــامج حاســوب تعليمــي يتضــمن درســًا أو     

ــة، أو تفكيــك المــادة      ،وحــدة دراســية  ــا تفكيــك األهــداف التعليمي وإنم
 تعلميـــةالعلميـــة إلـــى مكونـــات صـــغيرة جـــدًا تصـــاغ علـــى شـــكل قطـــع  

ــة   ــة تفاعلي  & electronic-learning object) (Tuso(إلكتروني

Longmire, 2000.(  

اإللكترونية أحد العناصر الحديثـة للتـدريس    التعلميةتعد القطع 
المعتمــد علــى الحاســوب والــذي يعــود إلــى مفهــوم الكــائن أو القطعــة     

  في علم الحاسوب، ) Object-oriented paradigm(الموجهة 
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Abstract: This study aimed at identifying the effectiveness of 
Electronic Learning Objects (ELOs) in achieving its objectives. 
Results of One-Sample t-Test with respect of the Analyses of Pre-
test/Post-test Experiment, revealed that there were statistically 
significant differences at (≤0.05) in  the mean difference (Pre-
test/Post-test) in favor of the Post-test, due to the ELOs in achieving 
its objectives. The results showed, that the ELOs can achieve its 
objectives higher than the Blake's (1.2) Gain-score, except the ELOs 
in Arabic. ANCOVA revealed that there is no statistical significant 
differences at (≤0.05) between the experimental group's means of 
pre-test/post-test, due to the ELOs effectiveness in achieving its 
objectives related to its' cognitive content. 
    Based on the results, the researchers recommended adopting the 
ELOs in teaching and learning situations, besides conducting more 
studies to verify the use of ELOs versus traditional 
teaching.(Keywords: Electronic Learning, Electronic learning 
Objects, Mathematics, Arabic Language, Science). 

  

تشكل وحدة صغيرة جدًا تحقق هدفًا واحدًا، إلى أن تم  كونها
في المجال التربوي لتقدم طريقة في استخدامها على نطاق واسع 

التعلم قائمة على برنامج تفاعلي يعرض هدفًا تدريسيًا واحدًا 
وبشكل منفصل ومستقل بذاته، فقد يكون مجرد صورة أو ملف 

فاعلي محوسب أو قطعة نص صوتي أو كتاب إلكتروني أو برنامج ت
أو رسم ثابت أو متحرك أو فلم رقمي يمكن تحميله على شبكات 

  .الحاسوب أو من خالل وسائط تخزين منفصلة

بأنها محتوى تربوي صغير يؤدي  التعلميةتعرف القطع     
دوره منفردًا مع إمكانية دمجه مع قطع أخرى على شكل سلسلة تبني 

عرفت لجنة  ).Elliott & Sweeney, 2008(خبرة تعلمية أصيلة 
 Learning Technology Standards(معايير تكنولوجيا التعليم 

Committee. LTSC(،  بأنها أي كائن رقمي أو غير  التعلميةالقطع
رقمي يمكن أن يستخدم أو يعاد استخدامه أو أحد المصادر التقنية 

ا كم) Wiley, 2000(التي تدعم التعلم كما هو مشار إليه في 
المشار إليه في فرانسيس وميرفي ) Hesemier(عرفها هيسمير 

)Francis & Murphy, 2008, p. 475 ( ملف رقمي معد "بأنها
  ". ألغراض تدريسية تدخل في السياق التدريسي أو كمشاركة فيه
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محتوى تربوي صغير يؤدي دوره منفردًا مع إمكانية : وُعرفت بأنها
لة تبني خبرة تعلمية أصيلة دمجه مع قطع أخرى على شكل سلس

)Eliott & Sweeney, 2008( . أما كيي ونااك)Kay & Knaack, 

2008a ( فقد عرفاها بأدوات ويب تفاعلية تدعم تعلم مفاهيم
أو توجيه العمليات المعرفية لدى / محددة من خالل حث، و

  .المتعلم

مكن اإللكترونية ي التعلميةيستنتج من هذه التعاريف، أن القطع      
دون الحاجة إلى  ة،وتعمل مستقل، أن تخدم هدفًا تدريسيًا واحدًا

على ) Wiley, 2000(وقد أكد ويلي . دمجها بمتطلب مسبق
ضرورة حملها لصفة إعادة االستخدام وإمكانية التعديل عليها، 

أي مصدر رقمي تفاعلي يمكن "  :وتتبنى هذه الدراسة التعريف
" عرض هدفًا تعليميًا واحدًاإعادة استخدامه لدعم التدريس وي

)Jwaifell, 2007, P.  5.(  

لقد أنفقت بعض الدول والمؤسسات التعليمية مبالغ ضخمة      
 التعلميةلتطوير مصادر التعلم على الويب والمعتمد على القطع 

تم إنفاق  1999، ففي شهر آب عام )Wagner, 2002(اإللكترونية 
تحدة على مشروع ويسكينسون مليون دوالر في الواليات الم) 1.6(
)Wisconsin ( لتحسين التعليم الثانوي ببناء)تعلميةقطعة ) 500 
)Chitwood, May, Bunnow & Langan, 2000 ( نظرًا

لفوائدها، كما أنشئت مواقع تتبع منظمات تربوية وبعضها تتبع جهات 
 التعلميةرسمية تختص بمفاهيم ومعايير تصميم وإنتاج القطع 

اهتمت مؤسسات ومنظمات عالمية بمعايير القطع كما  .ةاإللكتروني
  :اإللكترونية ومنها التعلمية

 The Aviation Industry(لجنة التدريب المعتمد على الحاسوب  -

CBT Committee CAICC :( اهتمت بتعريف التدريب
  المداربالحاسوب

)Computer-ManagedInstruction).(http://www.aicc.org(   

 The Instructional Management(مشروع نظم إدارة الحاسوب  -

Systems Project (IMS) :( اإللكتروني، وقد أسس  بالتعلماهتم
  ).Edu Cause(الجهة مشروع  هذه

) http://www.imsproject.org(      

 The World Wide Web(المي للويب المنتدى الع -

Consortium(w3c) :( ، ال يركز هذا المنتدى على التعلم
وإنما على التقنيات القياسية التي تستخدمها التقنيات 

  )http://www.w3c.org(التعليمية 

 The Computer Education(جمعية إدارة الحاسوب التربوي  -

Management Association (CEDMA) :( وتعالج
الجمعية مواضيع التدريب ومعايير تقنيات التعليم 

)http://www.cedma.org(  

 The Advanced Distributed(النشر المتقدم للتعليم  -

Learning (ADL) :( هي شراكة بين األكاديميين ورجال

ة األميركية وتحديث التعليم اإللكتروني، الصناعة والحكوم
)http://www.adlnet.org(  

 The Alliance(شبكة التوزيع والتأليف للتدريس عن بعد ألوروبا  -

of Remote Instructional Authoring and Distribution 
NetWorks for Europe (ARIADNE) :( اهتم هذا

اإللكترونية والتعاون مع  التعلميةمشروع في معايير القطع ال
  )IEEELTSC) (http://ariadne.unil.ch(لجنة 

 Sharable Content(أنموذج مرجع قطع المحتوى التشاركي  -

Object Reference Model(SCORM) :( يهتم هذا الموقع
إللكتروني وتحميله على نظم إدارة بنظم تأليف المحتوى ا

 LMS( Learning Management((التعليم اإللكتروني 

Systems ( ومعايير القطع التعلمية ،)http://scorm.com(  

 The IEEE Learning(لجنة معايير تقنيات التعليم  -

Technology Standards Committe :(جنة مهمة هذه الل
  تطوير معايير لتقنيات التعليم: ساألسا

)http://ltsc.ieee.org(  

اإللكترونية، زخر األدب التربوي  التعلميةونظرًا ألهمية القطع       
في الغرب بالدراسات التي تناولت هذا المفهوم سواًء لتقييم تجارب 

أو ألغراض ) Stamey, 2006(أو لقياس أثرها على التحصيل 
 ,Griffiths & Blat( تدريب المعلمين على التصميم واإلنتاج

، أو )Wiley, 2000(، أو لبناء استراتيجيات تدريسية )2005
، أو لتطوير )Watson, 2010(لتطويرها في التصميم التعليمي 

، أو لتطوير نماذج )Raven, 2002(معايير دمجها بقواعد البيانات 
 ).Reece, 2009(الستخدامها في التعليم المدرسي  تصميمية

راسة كيي ونااك وتناولت بعض الدراسات تقويم القطع التعلمية كد
)Kay & knaack, 2007 (وضوح إلىالتي توصلت في كندا، و 

  .التعليميالمحتوى 

 & Francis(وحددت دراسة كل من فرانسيس وميرفي         

Murphy, 2008 ( اإللكترونية لدى مصممي  لميةالتعمفهوم القطع
يجب أن تكون  التعلميةوقد توصلت الدراسة إلى أن القطع  ،التعليم

هادفة وتحمل قيمة تدريسية نوعية وأنها رقمية وتفاعلية وتقيم أداء 
استقصت بينما  .الطالب وقابلة لالستخدام وإعادة االستخدام

 ,Elliott & Sweeney(الدراسة النوعية لكل من إليوت وسويني 

اإللكترونية من خالل قواعد بيانات  التعلميةتطبيقات القطع ) 2008
مع متطلبات المحتوى التعليمي،  هاتعرف توافقل Diabetesالقطع 

وسهولة البحث عنها، وتبين اختالف زمن البحث، وقد أظهرت 
الدراسة مؤشرات اختصار الوقت الذي يتوقعه المعلمون باستخدام 

  .ممدخل إعادة االستخدا

إلى ) Kay & knack, 2008a(وسعت دراسة كيي ونااك      
 التعلميةتطوير وتقييم نموذج متعدد المكونات لتقويم القطع 

وتوصلت الدراسة إلى فعالية النموذج . باالعتماد على منحى النظم
التقويمي وأنه يمكن التنبؤ بأن العالمة المرتفعة على النموذج تزيد 
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استخدم كوتون بينما  .التعلميةطعة من أداء الطالب على الق
)Cotton, 2008 (  هدف تحديد بالمنهج النوعي في دراسته

المتغيرات التي ترتبط بالكيفية التي يجب أن يستخدم بها المعلمون 
اإللكترونية ألغراض التصميم والتطوير والتقويم  التعلميةالقطع 

مقابالت، في تصميم التعليم، اعتمدت الدراسة على ال هابهدف دمج
أن المعلمين يمتلكون كفايات تقنية محدودة تحد من  تبينو

) 11(وتبين وجود في تصميم التعليم،  التعلميةاستخدامهم للقطع 
مبدأ لتصميم التعليم تساعد في الحفاظ على نوعية طرق التدريس 

  .استخدام القطعب

إلى تصميم قطع ) Jaijadee, 2008(وهدفت دراسة جايجادي      
فراد العينة على مجال أوتوصلت الدراسة إلى موافقة . ضياتالريا

تصميم المحتوى التعليمي وأن األشكال والصور والرسوم 
دراسة كيي فيما فحصت  .المستخدمة تنتمي إلى المحتوى التعليمي

في  التعلميةتأثير القطع ) Kay & knaack, 2008b(ونااك 
ة يقدرون القطع أن المعلمين والطلب وتبين. المدارس الثانوية

من حيث العائد والنوعية ومناسبتها للموقف التعليمي  التعلمية
  .التعلمي

إلى استقصاء استخدام ) Looser, 2009(وهدفت دراسة لوسر   
 Digitalالرقمية  التعلميةمعلمي العلوم في الواليات المتحدة للقطع 

Learning Objects فحصت الدراسة ثالثة أنواع . في بيئة الصف
وتبين أن القطع قد جعلت الطالب محورًا للعملية التعلمية . هامن

التعليمية ، وقد وفرت القطع التفاعلية تغذية راجعة فورية، ثم 
الرقمية تساعد في تطبيق  التعلميةخُلصت الدراسة إلى أن القطع 

  .النظرية البنائية

ئة اإللكترونية يساعدهم في خلق بي التعلميةإن استخدام القطع      
غنية بخبرات التعلم وطرق التدريس وأنماط واستراتيجيات تدريسية 
جديدة مثل التعلم المتمازج ، نظرًا لميزات القطع التعلمية 

المرونة، والولوج، وإدارة المحتوى، واستقالليتها، : اإللكترونية
وفرديتها، وتوافقها مع التعلم الجمعي والزمري والمفرد، ووضوح 

عرضها بعدة طرق، وتضمنها التفاعل، وإمكانية فكرتها، وإمكانية 
تحميلها على شبكات الحاسوب واالنترنت، وأنها مفهرسة، وتشاركية، 

لتغذية الراجعة، وحفظه األداء المتعلم، وإمكانية التعديل وتقديمها ل
وأنها جاذبة لالنتباه ومثيرة للدافعية، ، فيها تبعًا لطريقة التدريس
 مع األنظمة التعليمية المحوسبة وقليلة الكلفة، وتوافقها

)Chitwood et al., 2000(،  مما يساعد كل ذلك على تحقيق
   .األهداف التي أنشئت من أجلها المؤسسات والنظم التربوية

فمع التطور المتسارع للشبكات الالسلكية والتقنيات المحمولة 
وزيادة االهتمام بالتعلم المتنقل، ومع ظهور الحاجة للوصول إلى 

صادر المعلومات من أي مكان وبأي وقت ومن أية أداة، برز م
 & Gkazidou(اإللكترونية  التعلميةاالهتمام بتصميم القطع 

Pearson, 2009 .( إال أن المناهج المحوسبة التي تم تحميلها على
المنظومة التربوية اإللكترونية في األردن لم تكن بالمستوى المطلوب 

؛ 2007مهنا، (م البرنامج التعليمي بسبب قلة التفاعل وكبر حج

Alomari, 2009  وقد تنبهت وزارة التربية )2010حمزة،؛ ،
العناصر "اإللكترونية  التعلميةوالتعليم في األردن إلى أهمية القطع 

) 2011،وزارة التربية والتعليم األردنية" (التعليمية المحوسبة 
. اإللكتروني لمالتعكأحد المستحدثات التربوية الجديدة في ميدان 

إن التغير المتسارع في المعرفة يستدعي بذل جهود كبيرة لمواكبته، 
تسهم هذه الدراسة في تأكيد أهمية استخدام القطع التعلمية قد و

في السياق التدريسي، ودراسة مدى تحقيق هذا النوع من التقنيات 
  .الحديثة ألهدافها التي وضعت من أجلها

 ،اإللكتروني التعلمتطورات الرئيسة في إن أحد ال :مشكلة الدراسة
تعلق بإعادة استخدام المصادر الرقمية، حيث يعنى مفهوم إعادة ي

االستخدام إمكانية استخدام المصادر المعدة لسياق تعلمي محدد، 
 أن ، كما)Elliott & Sweeney, 2008(في سياق تعلمي آخر 

كثر فعالية حوسبة المناهج على شكل قطع تعلمية إلكترونية تعد األ
مفهوم هذا الإذ دخل . في تحميل ونشر المحتوى على شبكة الويب

حديثًا في منظومات التعليم اإللكترونية في الدول العربية ومنها 
بهدف نشر الثقافة الحاسوبية،  وزارة التربية في السعودية،

إدارة ) 2010(استحدثت وزارة التربية في سلطنة ُعمان في عام و
  . تعليميةخاصة للقطع ال

يشير ذلك إلى ضرورة استقصاء قدرة القطع التعلمية اإللكترونية 
على تحقيق أهدافها، وبالتالي، فإن الغرض من هذه الدراسة هو 

المتمثلة  اتعرف فاعلية القطع التعلمية اإللكترونية في تحقيق أهدافه
   .في تحقيق األهداف المعرفية التي صممت القطعة من أجلها

هدفت الدراسة الحالية استقصاء فاعلية بعض  :سةأهداف الدرا
القطع التعلمية اإللكترونية في تحقيق األهداف المعرفية التي وضعت 

نظم التعلم إذ إن الهدف األساس من استخدام  ؛من أجلها
كما أن . ، يرتكز على ما توصلت إليه نظريات التعلماإللكتروني

ات التكنولوجية، تحسين طرق التدريس من خالل توظيف المستحدث
غنية  تعلميسهم في رفع مستوى التحصيل المعرفي، وتوفير خبرات 

التغذية وبالمصادر الرقمية التي تقدم للمتعلم القدرة على التفاعل 
  .الراجعة الفورية

توجد ال  :إن الفرضية األساس لهذه الدراسة: فرضيات الدراسة 
وقد  ،دافهافاعلية للقطع التعلمية اإللكترونية في تحقيق أه

  :ةاشتق من هذه الفرضية، الفرضيات الفرعية اآلتي

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -1
)≤0.05 ( بين متوسطي درجات أفراد الدراسة في التطبيقين

القبلي والبعدي الختبار التحصيل المعرفي، يعزى لفعالية القطع 
  . التعلمية اإللكترونية في تحقيق أهدافها

 ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة -2
)≤0.05 ( بين متوسطات درجات أفراد الدراسة في التطبيقين

القبلي والبعدي الختبار التحصيل المعرفي، يعزى لفعالية القطع 
  .  تحقيق أهدافها في الرياضياتفي التعلمية اإللكترونية 
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مستوى الداللة ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند  -3
)≤0.05 ( بين متوسطات درجات أفراد الدراسة في التطبيقين

القبلي والبعدي الختبار التحصيل المعرفي، يعزى لفعالية القطع 
  .تحقيق أهدافها في اللغة العربيةفي التعلمية اإللكترونية 

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -4
)≤0.05 (جات أفراد الدراسة في التطبيقين بين متوسطات در

القبلي والبعدي الختبار التحصيل المعرفي، يعزى لفعالية القطع 
  .   تحقيق أهدافها في العلومفي التعلمية اإللكترونية 

" بالك"معدل التحقق القطع التعليمية اإللكترونية نسبة الكسب  -5
  .في تحقيق أهدافها) 1.2(أكبر من 

داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال يوجد فروق ذات   -6
)≤0.05 ( بين متوسطات درجات أفراد الدراسة في التطبيقين

القبلي والبعدي الختبار التحصيل المعرفي، يعزى لفعالية القطع 
  .  التعلمية اإللكترونية في تحقيق أهدافها تبعًا لمحتواها المعرفي

خدام تبرز أهمية الدراسة من أهمية است: أهمية الدراسة
المستحدثات التكنولوجية في ميدان التعليم، وزيادة االهتمام 
بحوسبة المناهج، مما حذا بكثير من المختصين في هذا المجال، 
إلى اقتراح طرق أكثر فاعلية في تطبيقات برامج الحاسوب التعليمية، 
وحل مشكالت تحميل البرمجيات على نظم الحاسوب التعليمية ، 

الوصول إلى مصادر المعلومات والبرامج  التي يمكن من خاللها
التفاعلية التي تمكن المدرس والطالب على السواء، من توظيف 

ج ذات الحجم الصغير، ولعل استقصاء فعالية بعض امواستخدام البر
القطع التعلمية اإللكترونية في تحقيق األهداف المعرفية التي وضعت 

ل لمفهوم حوسبة يسهم في تقديم تصور أوضح واشمقد من أجلها، 
إن هذه ، المناهج وأثر هذا النمط الجديد من البرمجيات التعليمية

 لقائمين على العملية التربوية، مؤشرات تقييميةلالدراسة تقدم 
استخدام المصادر الرقمية على للقئمين على العملية التربوية عن 

   .شكل قطع

ضوء  يمكن تعميم نتائج الدراسة في :محددات الدراسة وحدودها
  :ةالمحددات اآلتي

طلبة الصف الثالث أساسي في مدرسة شفاء بنت عوف التابعة  -  
لمديرية التربية والتعليم في قصبة معان، في الحدود الزمانية للعام 

  ).2011/2012(الدراسي الدراسي 

االختبار التحصيلي المعرفي الذي يقيس األهداف المعرفية التي  -
  .تهوصدقه وثبا ،تحققها القطع

القطع التعلمية اإللكترونية المستخدمة لقياس فاعليتها والتي  -
  :تحمل المحتوى التعلمي التعليمي

األشكال الهندسية، الضرب : مادة الرياضيات، ويضم القطع .1
  .عشرة ومئةب

السلسلة الغذائية، المواد الشفافة : مادة العلوم، وتضم القطع .2
  والمواد المعتمة

الفعل المضارع، المعرفة : م القطعمادة اللغة العربية، وتض .3
  والنكرة، تركيب الجملة

القطع التعلمية اختيار تم : اإللكترونية لميةتصميم  القطع التع -
نتاج برنامج تدريبي لطلبة جامعة الحسين بن طالل من اإللكترونية 

ودرجة تحقيق هذه القطع  )2011، جويفل( ضمن أطروحة دكتوراة
، على مقياس قائمة تفقد مهارات إنتاج لمعايير التصميم واإلنتاج

  .القطع التعلمية اإللكترونية، وصدقها، وثباتها

االختبار التحصيلي المعرفي الذي يقيس تحقيق القطع التعلمية  -
  .اإللكترونية ألهدافها، وصدقه، وثباته

تعرضت الدراسة إلى عدد من  :تعريف مصطلحات الدراسة
باحث ضرورة تعريفها إجرائيًا، المفاهيم والمصطلحات التي يرى ال

  :وتبعًا للسياق الذي ستستخدم فيه في هذه الدراسة

برنامج تعلمي تفاعلي قصير قائم : القطعة التعلمية اإللكترونية* 
حقق نتاج تعلمي ي) Flash/8(بذاته مصمم من خالل برنامج فالش 

  .الرياضيات واللغة العربية والعلوم: محدد، في كل من مواد

النتاج الذي تسعى القطع : القطع التعلمية اإللكترونية أهداف* 
مية اإللكترونية إلى تحقيقه لدى طالب الصف الثالث األساسي، لالتع

  .في كل من العلوم والرياضيات واللغة العربية

استخدم الباحثان المنهج القائم على  :منهجية البحث وإجراءاته   
على  اختبار بعدي،اختبار قبلي و -تصميم المجموعة الواحدة 

  :اآلتيالنحو

      G   O1   X   O1     
المجموعة التجريبية المكونة من عدد من الصف الثالث  G: حيث

  األساسي

    X : التعلم من القطع التعلمية اإللكترونية(المعالجة التجريبية(  

O1   : اختبار تحصيلي معرفي، يقيس قدرة القطع التعلمية
  أهدافها على تحقيق اإللكترونية

  :تضمنت الدراسة المتغيرات اآلتية :الدراسة متغيرات

القطع التعلمية اإللكترونية، ولها ثالثة : المتغير المستقل - 
  :مستويات

  القطع التعلمية اإللكترونية للمحتوى المعرفي في الرياضيات.      

  القطع التعلمية اإللكترونية للمحتوى المعرفي في العلوم.      

  القطع التعلمية اإللكترونية للمحتوى المعرفي في اللغة العربية.      
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فعالية القطع التعلمية اإللكترونية في تحقيق : المتغير التابع - 
أهدافها، ممثلًة بدرجة أفراد الدراسة على االختبار التحصيلي 

  .المعرفي

 تم اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية، من :الدراسة أفراد    
التابعة  مدرسة شفاء بنت عوف ف الثالث األساسي فيطلبة الص

، وذلك لتوفر البيئة المناسبة لمديرية التربية والتعليم لقصبة معان
، لتطبيق الدراسة والمعالجات التجريبية، ولتعاون مديرة المدرسة

طالبًا، تسرب منهم ) 23(وقد بلغ عدد الطلبة الحاضرين في الصف 
  .طالب واحد

  : أدوات الدراسة

ضم االختبار التحصيلي المعرفي : الختبار التحصيلي المعرفيا 
للقطع ) المحتوى التعليمي(فقرة موزعة على المجال المعرفي ) 21(

  :التعلمية اإللكترونية كما هو موضح في الجدول اآلتي

توزيع أسئلة االختبار التحصيلي المعرفي تبعًا لمحتوى القطع : 1الجدول 
  التعليمية اإللكترونية

 الدرجة القصوى عدد األسئلة عدد القطع المحتوى المعرفي
 6 6  2  الرياضيات

 8 8  3  اللغة العربية
 7 7  2 العلوم

 21 21  7 اإلجمالي

تم صياغة األسئلة بطريقة االختيار من متعدد، والترتيب، والمطابقة، 
مما يجعل االختبار موضوعيًا غير متأثر بذاتية المصحح، وقد 

احدة لكل اختيار صحيح، فتكون العالمة القصوى أعطيت درجة و
ة عكما صيغت فقرات االختبار لكل هدف سلوكي تهدف القط) 21(

إلى تحقيقه، مما يحقق صدق المحتوى، كما عرضت فقرات االختبار 
على عدد من المحكمين من أساتذة الجامعات في أساليب تدريس 

س اللغة العربية، الرياضيات، وأساليب تدريس العلوم، وأساليب تدري
إذ طلب منهم إبداء الرأي فيما يتعلق بوضوح فقرات االختبار، 
ومالءمتها لقياس أهداف كل قطعة تعليمية، ومناسبة عدد األسئلة، 

وقد  وتغطيتها للمستوى المعرفي الذي تقيسه تبعًا للقطعة التعلمية،
  .أبدى المحكمون موافقتهم على ذلك

) بيرسون(االختبار بطريقة اإلعادة  تم حساب ثبات: ثبات االختبار
على عينة من الطلبة من نفس الفئة المستهدفة ومن خارج عينتها، 

  :والجدول اآلتي يوضح معامالت ثبات االختبار

  معامالت ثبات االختبار التحصيلي المعرفي :2الجدول
 معامل الثبات المحتوى المعرفي

 0.83  الرياضيات
 0.74  اللغة العربية

 0.92  العلوم
 0.87  اإلجمالي

يالحظ من الجدول أعاله، أن أعلى معامل ثبات، كان لمادة العلوم 
وأقلها في مادة اللغة العربية، بينما كان معامل الثبات اإلجمالي 

  .المعامالت مناسبة ألغراض الدراسةه عتبر هذتحيث ) 0.87(
) 7( ضمت القطع التعلمية اإللكترونية: القطع التعليمية اإللكترونية

أو متصفح مثل  Flashي أي مشغل فالش فتعمل ، قطع تعلمية
Explorer واألشكال اآلتية تبين لقطات من القطع السبعة ،
  :المستخدمة

  
  نموذج من شاشات قطع الرياضيات): 1(الشكل 

يمثل الشكل أعاله قطعتين تعلميتين في الرياضات، وتهدف هاتان 
سية ومسمياتها، والضرب بعشرة تعرف األشكال الهند: القطعتان إلى

وبمئة، تبدأ القطعة األولى بتحديد مسمى كل شكل هندسي، ثم 
تقييم تحقق الهدف السلوكي الواحد الذي تحمله القطعة، أما 

ين على الضرب بعشرة وبمئة، وتبدأ القطعة الثانية فتهدف إلى التمر
القطعة بشرح عملية الضرب بعشرة ومئة، ثم تقييم تحقق الهدف 

  .السلوكي، وتقديم التغذية الراجعة للمتعلم

  
  نموذج من شاشات قطع اللغة العربية: 2الشكل 
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) النكرة والمعرفة(و) الفعل المضارع(تأخذ القطعتان التعليميتان 
التفاعل المحدود ذات العنصر ) Single-type(النمط المفرد 

والتي تعرض المحتوى ) Wiley, 2000(الواحد تبعًا لتصنيف ويلي 
  .دون تفاعل في المحتوى ، وإنما التفاعل في اإلبحار والعرض

والتي تهدف إلى تركيب ) في المكتبة(أما القطعة الثالثة، ذات العنوان 
إذ أنها تبدأ بعرض جملة، فإنها تأخذ بنمط التفاعل المتوسط، 

المفهوم، ثم تمرين بالسحب واإلسقاط لتركيب جملة مفيدة، ويتبع 
  .ذلك تغذية راجعة سواء بالتصحيح أو بإعادة التمرين

  
  نموذج من شاشات قطع العلوم: 4الشكل 

تهدف القطعة التعلمية األولى تعرف ترتيب السلسلة الغذائية 
واإلسقاط، كما تقدم  بمستوى تفاعل متوسط، يعتمد على السحب

التغذية الراجعة باإلعادة إلى حين التوصل إلى ترتيب السلسلة 
  .الغذائية تبعًا للترتيب الصحيح

) المواد الشفافة والمواد المعتمة(أما القطعة الثانية ذات العنوان 
فإنها تهدف إلى التمييز بين هذين النوعين، وهي تأخذ بنمط 

تعلم بانتقاء نوع المادة حسب التفاعل المتفدم، إذ تسمح للم
القائمة، ثم السحب واإلسقاط على الصورة لتعرف مفهوم الشفاف 
عن المعتم، وتحمل هذه القطعة مواصفات متقدمة لمعايير القطع 
التعيمية اإللكترونية، إذ تسمح للمتعلم بالحصول على المساعدة 

مة عند لكيفية التفاعل مع القطعة، وتقديم التغذية الراجعة المتقد
الطلب، وإعادة تهيئة القطعة، وحفظ نتاج المتعلم لكي يستطيع 
المعلم تدقيق نتاجات الطالب، كما تسمح للمعلم من وضع مشكلة، 
على المتعلم التفاعل مع القطع، وتسمح بإمكانية تعديل المحتوى، 

  .وطباعة المعروض للمتعلم، على نسخة ورقية

يمية المعايير لطع التعتحمل الق: صدق وثبات القطع التعلمية
عدا معيار الترميز في قاعدة ) SCORM(العالمية الواردة في 

بيانات، إذ أن هدف الدراسة ليس البحث عن القطعة وإنما مدى 
تحقيق أهدافها، وتم تصديق المحتوى التعليمي بتناوله ألهداف 
صغيرة جدًا، وردت في كتب الصف الثالث أساسي، كما تم تقييم 

تعليمي للقطع، من قبل متخصصين في تكنولوجيا التعليم، التصميم ال
وذلك تأكيدًا على صدق تصميم القطع المستخدمة في هذه 

  :الدراسة، والجدول اآلتي يبين درجات تقييم القطع التعلمية

  درجات تقييم القطع التعيمية اإللكترونية: 3الجدول 
المحتوى 

التقييم   اسم القطعة  المعرفي
  األول

التقييم 
  الثاني

المتوسط
  5/من

 4.30 4.50 4.11  األشكال الهندسية الرياضيات
 4.25 4.42 4.08  الضرب بعشرة ومئة

اللغة 
  العربية

 4.32 4.50 4.13  الفعل المضارع
 4.34 4.47 4.21  المعرفة والنكرة

 4.43 4.61 4.26  تركيب جملة

  العلوم
 4.42 4.58 4.26  السلسلة الغذائية

فة والموادالمواد الشفا
  4.45  4.61  4.29  المعتمة

 4.36 4.53 4.19 اإلجمالي

أن جميع القطع التعلمية المستخدمة في هذه ) 3(يتبين من الجدول 
بما يعادل ) 4.36(الدراسة، قد حصلت على تقييم مرتفع، ومتوسط 

مما يدلل على أن هذه القطع في مستوى إتقاني مرتفع %) 87.2(
من مهارات التصميم، وقد %) 80(لوم عن المستوى الذي حدده ب

) بيرسون(تم حساب معامل االرتباط بين التقييمين باستخدام معامل 
مما يؤكد على أن ) 0.01(بداللة إحصائية ) 0.866(والذي بلغ 

التقييمين يتصفان بالصدق والثبات، وبالتالي فإن هذه القطع التعلمية 
  . صادقة وثابتة وفق هذه اإلجراءات

حصل الباحثان على الموافقات الرسمية من  :الدراسةإجراءات 
جهات االختصاص، ثم تم إجراء اختبار قبلي لتحديد المعرفة القبلية 

دقائق لكل قطعة ) 10(كما تم تخصيص . لدى الفئة المستهدفة
دقيقة موزعة على حصتين صفيتين داخل ) 70(تعلمية بإجمالي 

حميل القطع التعلمية مختبر الحاسوب التابع للمدرسة والذي تم ت
التوجيه : على أجهزة الحاسوب في المختبر، وكانت مهمة المعلمة

وفي اليوم التالي من يوم . الستخدام القطع، والتقديم للمحتوى
التطبيق، تم إجراء االختبار بشكل إجمالي، وبعد ذلك أجري 

  .التحليل اإلحصائي للبيانات التي تم جمعها من االختبارين

الختبار فرضيات الدراسة ، تم استخراج  :سةنتائج الدرا
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
الدراسة على االختبارين القبلي والبعدي، لكل قطع تعيمية إلكترونية، 
والمتوسط اإلجمالي ألدائهم على االختبار ككل، وفيما يأتي جدوًال 

فات المعيارية ألداء الطلبة على يبين المتوسطات الحسابية واالنحرا
  :االختبار التحصيلي المعرفي
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتطبيقين القبلي : 4الجدول 
  والبعدي لالختبار

المحتوى 
 المعرفي للقطع

 االختبار البعدي  االختبار القبلي
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف
  المعياري

المتوسط
  الحسابي

افاالنحر
  المعياري

 0.60 5.55 1.24 2.73 الرياضيات
 1.19 7.233 1.94 4.36 اللغة العربية

 0.85 6.41 1.65 3.50 العلوم
 1.65 19.18 3.98 10.59 اإلجمالي

يالحظ من الجدول السابق، وجود فروق ظاهرية بين متوسطات 
درجات أفراد الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدي لالختبار 

لي المعرفي، في إجمال المتوسطات وتبعًا لمحتوى القطع التحصي
التعليمية اإللكترونية، ولفحص داللة هذه الفروق تم إجراء اختبار  

للمتوسطات المترابطة، وذلك لتعرف فعالية القطع التعلمية ) ت(
اإللكترونية في تحقيق أهدافها وفحص فرضيات الدراسة المشتقة 

للمتوسطات ) ت(تي، نتائج اختبار من الفرضية األساس، وفيما يأ
  :المترابطة

  للمتوسطات المترابطة) ت(ملخص نتائج اختبار : 5الجدول 

درجة  )ت(قيمة  القطع التعليمية
  الحرية

مستوى
  الداللة

 2ηإيتا  مربع

  11.68 الرياضيات

21  

0.000 0.86 
 0.87 0.000  12.05 اللغة العربية

 0.76 0.000  7.43 العلوم
 0.68 0.000  7.28 اإلجمالي

دالة إحصائيًا عند مستوى ) ت(يتبين من الجدول أعاله، أن قيم 
، وبناًء على ذلك يتم رفض الفرضيات الصفرية  )≤0.05(الداللة 

فرق ذو  من األولى إلى الرابعة، وقبول الفرضيات البديلة، بوجود
بين متوسطي ) ≤0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

راد الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار درجات أف
التحصيل المعرفي، يعزى لفعالية القطع التعلمية اإللكترونية في 

، وتبعًا للمحتوى المعرفي في الرياضيات، واللغة تحقيق أهدافها
    .العربية، والعلوم

ولحساب حجم التأثير للقطع التعلمية اإللكترونية، فقد تم حساب 
أن قيمة مربع إيتا حيث ) 5(كما هو مبين في الجدول  مربع إيتا 

(2 ) وهذا يعنى أن نسبة التباين ) 0.87 - 0.68( تراوحت بين
القطع التعلمية الكلى لدرجات أفراد العينة التى ترجع إلى تأثير 

القطع وهذا يعنى أن  )%87 -% 68( تتراوح بين اإللكترونية
أداء أفراد عينة الدراسة على ى أحدث تحسنًا ف التعلمية اإللكترونية،

  . االختبار التحصيلي المعرفي البعدي

ولحساب فعالية القطع التعلمية اإللكترونية في تحقيق أهدافها، فقد 
لفحص  Blakeتم حساب الكسب المعدل بموجب معادلة بليك 

تحقق القطع التعلمية اإللكترونية نسبة الكسب معدل : الفرضية

وفيما يأتي ملخص ، في تحقيق أهدافها) 1.2(أكبر من " بالك"
  :نتائج الكسب المعدل

  ملخص نتائج الكسب المعدل :6الجدول 
القطع

  التعليمية
العالمة 
  القصوى

االختبار 
  القبلي

االختبار 
  البعدي

الكسب 
  المعدل

  1.33  5.55  2.73  6 الرياضيات
  1.15  7.23  4.36  8  اللغة العربية

  1.25  6.41  3.50  7 العلوم
  1.24  19.18  10.59  21 لياإلجما

يتبين من الجدول أعاله أن جميع القطع التعليمية حققت نسبة كسب 
وفي إجمالي القطع التعلمية اإللكترونية، عدا ) 1.2(معدل أكبر من 

القطع التعلمية اإللكترونية ذات محتوى اللغة العربية التي بلغت نسبة 
سب المعدل التي وهي أقل من نسبة الك) 1.15(الكسب المعدل فيها 

توجد  :وبالتالي يتم قبول الفرضية البديلة) 1.2(حددها بليك 
، عدا فاعلية للقطع التعلمية اإللكترونية في تحقيق أهدافها

القطع التعلمية اإللكترونية الخاصة باللغة العربية، ولعل ذلك يعزى 
إلى ارتفاع مستوى الطلبة في اللغة العربية، ويظهر ذلك من أثر 

بار القبلي الذي ساعد على تخفيض الكسب المعدل، وسهولة االخت
. المعرفة التي تسعى القطع الخاصة باللغة العربية إلى إكسابها للطلبة

مما ) 0.87(بينما كان مربع إيتا للقطع التعليمية في اللغة العربية 
يدلل على أن القطع التعلمية اإللكترونية أحدثت تحسنًا في أداء 

ختبار البعدي، رغم أن الكسب المعدل كان أقل من الطلبة على اال
)1.2.(  

وألغراض المقارنة بين القطع التعلمية ومدى تحقيق أهدافها تبعًا  
لمحتواها المعرفي، فقد تم تحويل المتوسطات الحسابية من الدرجة 

ألغراض إجراء المقارنة بين المتوسطات الحسابية ) 100(القصوى 
  :وى لكل قطعةبسبب اختالف العالمة القص

  )100(المتوسطات الحسابية من العالمة القصوى : 7الجدول 
القطع

  التعليمية
العالمة 
  القصوى

االختبار 
  القبلي

الدرجة 
 100من 

االختبار 
  البعدي

الدرجة 
 100من 

  92  5.55  45  2.73  6 الرياضيات
اللغة

  4.36  8  العربية
55  

7.23  
90  

  92  6.41  50  3.50  7 العلوم
  91  19.18  52  10.59  21 اإلجمالي

يالحظ من الجدول السابق، وجود فروق ظاهرية بين متوسطات  
درجات أفراد عينة الدراسة على االختبار التحصيلي المعرفي، تبعًا 
لمحتوى القطع التعلمية اإللكترونية، ولفحص داللة هذه الفروق، تم 

وفيما  ANCOVA)  المصاحب(إجراء تحليل التباين المشترك 
  :نتائج تحليل التباينيأتي 
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) المصاحب(ملخص نتائج تحليل التباين المشترك : 8الجدول 
  التحصيل المعرفيالختبار

مجموع   المصدر
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط
  المربعات

قيمة
  )ف(

مستوى
  الداللة

االختبار
 0.025 5.305 777.474  1  777.474  القبلي

محتوى
 0.644 0.443  64.94  2  129.88  القطع

   146.542  62  9085.586 الخطأ
     65  71.563 المجموع

يالحظ من جدول تحليل التباين، أن الفروق بين متوسطات 
استجابات الطلبة على االختبار التحصيلي المعرفي القبلي تبعًا 
لمحتوى القطع التعلمية اإللكترونية، غير دال إحصائيًا، وبالتالي يتم 

  :الفرضية الصفريةرفض الفرضية البديلة، وقبول 

) ≤0.05(يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   ال
بين متوسطات درجات أفراد الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدي 
الختبار التحصيل المعرفي، يعزى لفعالية القطع التعليمية اإللكترونية 

  .في تحقيق أهدافها تبعًا لمحتواها المعرفي

يظهر من هذه النتائج أن القطع التعلمية : ئجمناقشة النتا 
اإللكترونية ذات فاعلية مرتفعة في تحقيق أهدافها المقاسة باالختبار 
التحصيلي المعرفي الذي يقيس المحتوى التعليمي للقطع التعلمية 
اإللكترونية، وهو يمثل هدف القطعة التعلمية األساس، إال أن النتائج 

لفتة للنظر، من حيث أنها كانت ذات داللة المتعلقة باللغة العربية م
للمتوسطات المترابطة، ) ت(إحصائية مرتفعة، عند استخدام اختبار 

بينما لم يكن الكسب المعدل أعلى من النسبة التي حددها بليك، مع 
) 0.05(بفارق ) 1.15(حيث كانت %) 0.025(أنها تقل بنسبة 
نها ال تجعلنا ننكر وهي نسبة قليلة جدًا، ولك) 1.2(عن نسبة بليك 

من الكسب المعدل، يعزى إلى القطع التعليمية في %) 57.5(أن 
اللغة العربية، ومما أثر أيضًا على ذلك، عدد أفراد العينة التي تسرب 
منها طالب واحد، إضافة إلى طالبين اثنين، قد حصال على العالمة 

جة الكاملة في االختبار القبلي، وذلك أثر بشكل مباشر على نتي
  .الكسب المعدل، إضافة لصغر حجم العينة

في ضوء نتائج الدراسة، فإن الباحاثان يوصيان بما  :التوصيات
  :يأتي

توجيه المعلمين إلى أهمية القطع التعليمية واستخدامها في  -1
  .السياقات التدريسية

إجراء دراسة ميدانية تقيس أثر المواقف التعلمية التعليمية   -2
طع التعليمية اإللكترونية بالمقارنة مع المواقف المبنية على الق

  .االعتيادية في التدريس
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