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نظام إدارة التعلم  القائمة على سرتاتيجية دورة التعلم الخماسيةإ أثر
 بةطلالفيزياء لدى في تحصيل وعلى برمجية تفاعلية  "بالكبورد"اإللكرتوني 

  الهندسة بجامعة امللك سعود

  * صطفى رضوانوم * وليد صوافطه
  

 17/11/2013 تاريخ قبوله                   18/6/2013 تاريخ تسلم البحث

 دورة الــتعلم الخماســية   أثــر إســتراتيجية هــدفت الدراســة إلــى استقصــاء     :ملخــص
فــي وعلـى برمجيـة تفاعليـة     "بالكبـورد "نظـام إدارة الـتعلم اإللكترونـي     القائمـة علـى  

الطريقة  الهندسة بجامعة الملك سعود مقارنة باستخدام لبةطالفيزياء لدى تحصيل 
ــادة : عين علــى ثــالث مجموعــات   طالبــًا مــوز  50تكونــت عينــة الدراســة مــن    . المعت

ــاء باســتخدام    19المجموعــة األولــى ضــمت   ســتراتيجية دورة إطالبــًا درســوا الفيزي
، والمجموعة "بالكبورد"نظام إدارة التعلم اإللكتروني  القائمة علىالتعلم الخماسية 
ــة ضــمت    ســتراتيجية دورة الــتعلم الخماســية   إطالبــًا درســوها باســتخدام    15الثاني

طالبًا درسوها بالطريقة  16جية تفاعلية، والمجموعة الثالثة ضمت برم القائمة على
لـدرجات أفـراد العينـة علـى اختبـار       كشـفت نتـائج تحليـل التبـاين األحـادي      .ةالمعتـاد 

التحصيل عن تفوق طالب المجموعة األولـى وطـالب المجموعـة الثانيـة علـى طـالب       
ــوق طــالب المجموعــة     ــة إحصــائية، وتف ــة بدالل ــى طــالب    المجموعــة الثالث ــى عل األول

وفــي ضــوء هــذه النتــائج خلصــت الدراســة إلــى    .المجموعــة الثانيــة بداللــة إحصــائية 
ــيات   ــن التوصـ ــة مـ ــة (. مجموعـ ــات المفتاحيـ ــي   :الكلمـ ــتعلم اإللكترونـ ــم إدارة الـ  نظـ

(LMS) ، ــورد ــام بالكبــــ ــدريس العلــــــوم،   إ ،Blackboard)( نظــــ ــتراتيجيات تــــ ســــ
ــتعلم،  إ ــتعلم الخماســية ســتراتيجية دورة إســتراتيجية دورة ال ــة ، ال ــات تعليمي ، برمجي

  )..التعلم اإللكتروني

إن مـــا يشـــهده العصــر الحـــالي مـــن تفجـــر معرفـــي، وضـــع    :مقدمـــة
أمام تحد كبير؛ لما يقع علـى  المختصين في التربية العلمية وتدريس العلوم 

مــن مهــام ومســؤوليات فــي البحــث عــن حلــول تســاعد علــى الفهــم           همعــاتق
أن يــرون هــم مــن معــارف ومفــاهيم علميــة، وجعل العميــق لمــا ينــتج عــن ذلــك  

ــاك  ضــرورة ملحــة إلعــادة النظــر فــي طرائــق التــدريس، ويحثــون معلمــي        هن
العلوم ويشجعونهم على استخدام طرائق من شأنها أن تسـاعد طلبـتهم فـي    

ة يمعنى، واعتبار ذلك من األهداف األساس ااكتساب تلك المفاهيم اكتسابًا ذ
المفـاهيم العلميـة   أن ) 2003(خطايبـة والعريمـي   ال إذ يرى لتدريس العلوم،

تكوينهــا لــدى المــتعلم بطريقــة    أناللبنــة األساســية للمعرفــة العلميــة، و   تعــد
المشار ذات معنى من المتطلبات األساسية لفهم تلك المعرفة، واعتبر برونر 

أنـه يمكـن تعلـيم أي مفهـوم ألي     ) 1996(إليه في الخليلـي وحيـدر ويـونس    
ــه واســـتعداداته   مـــتعلم إذا ُقـــد  ــبة لقدراتـ ــه بطريقـــة مناسـ ــاجر  ، واعتبـــرم لـ يـ

)Yager, 2000 (ء المقبولة في تعليم العلوم وتعلمها ىأن من أكثر المباد
  .يتمثل بإعطاء الطالب فرصًا لبناء فهمهم ومعارفهم الخاصة

ومن طرائق التدريس التي تحقق هذا الهدف تلك الطرائق التي تبنت 
وقــــراره ) 1992(ائيــــة، إذ يشـــير زيتــــون وزيتــــون  مـــا قدمتــــه النظريــــة البن 

)Qarareh, 2012 (         إلـى أن هـذه النظريـة تعـد واحـدة مـن أهـم النظريـات
الـتعلم عمليـة نشـطة فـي      عـدت التي اهتمـت بالبنيـة المعرفيـة للمـتعلم، حيـث      

بناء المعرفة، وركزت على ما يحدث في دمـاغ المـتعلم أثنـاء عمليـة الـتعلم،      
ها بإيجاد عالقة بين المعرفة الجديدة ومـا يتـوافر فـي    إذ يقوم المتعلم خالل

 .بنيته المعرفية من معرفة سابقة
_________________________  

  .المملكة العربية السعودية، الرياض ،جامعة الملك سعود *   
  .حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، اربد، األردن© 
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Abstract: This study aimed to investigate the effect of teaching 
physics by using the 5E learning cycle based on the learning 
management system "Blackboard" and interactive multimedia 
program on the achievement of engineering students at King Saud 
University in Saudi Arabia, in comparison with the traditional method. 
The study sample consisted of 50 engineering students at King Saud 
University who were divided into three groups: the first group (19 
students) studied physics by using the 5E learning cycle based on the 
learning management system Blackboard; the second group (15 
students) studied the same content by using the 5E learning cycle 
based on interactive multimedia program; and the third group (16 
students) studied the same content by using the traditional method. 
The analysis results of (ANOVA) for the students' scores on the 
achievement test indicated that the first and second groups 
significantly outperformed the third group, and the first group 
significantly outperformed the second group. Finally, based on these 
findings, some recommendations are presented.(Keywords: Learning 
Management Systems (LMS), Blackboard System (Bb), Science 
Teaching Strategies, Learning Cycle, 5E Learning Cycle, multimedia 
program, e-Learning). 

  
  

أن النظرية البنائية تنظر للمتعلم على ) Wheatly, 1991(ويرى ويتلي 
أنه مفكر نشط، وأن المعرفة تتولد لديه من خالل ما يقوم به من أنشطة 

إلى أن الفلسفة البنائية ) 1996(ويشير الخليلي وزمالؤه . وعمليات تفكير
تشكيل  المعنى يبنى لدى المتعلم ذاتيا من قبل جهازه المعرفي، وأن تعد

   .عملية نفسية نشطة تتطلب جهدا عقليا هوالمعاني لدى المتعلم 

تستمد النظرية البنائية فلسفتها من نظرية بياجيه في النمو المعرفي، 
الذي فسر فيها عملية النمو المعرفي لدى المتعلم واكتسابه للمعرفة من 

واجه خالل مفهوم االتزان المعرفي، حيث يرى بياجيه أن الفرد عندما ي
معرفة جديدة يحدث لديه فقدان في االتزان المعرفي، مما يدفعه الستعادة 
االتزان بين ما لديه من معارف سابقة وما يدركه من معرفة جديدة من 
خالل عمليتي التمثيل والمواءمة، مما يؤدي بالتالي إلى النمو المعرفي 

  ).1996الخليلي، (معنى  الديه وتعلمه تعلمًا ذ

ات التربوية للنظرية البنائية دورة التعلم التي استخدمت ومن التطبيق
في بناء مناهج العلوم وتدريسها بهدف تحسين مستوى فهم الطلبة لها، 
وقد حققت نجاحًا في التخطيط لدروس العلوم والتدريس الفعال لها، 

 هاباستخدام ألن التعلم ؛على فهمهم للمفاهيم العلمية متعلمينوساعدت ال
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 ,Lawson, 1995; Renner & Marek(استقصائية يكون عملية 
1990.(  

ستراتيجية دورة التعلم في إلية ايشير األدب التربوي إلى فعو
 دوران وهاني وسشيرماندوران و عدهاتعليم العلوم وتعلمها، إذ 

)Duran, Duran, Haney, and Scheuermann, 2011(  واحدة
لوم، وتتوافق مع ستراتيجيات الفعالة في تدريس العمن أكثر اإل

ويرى الوسون . المعايير الوطنية للتربية العلمية األمريكية
)Lawson, 2001 ( أن استخدام دورة التعلم يساعد الطلبة على

ستداللية لديهم في البيئة التعليمية التي ابناء المفاهيم وتنمية أنماط 
أن استخدام ) Blank, 2000(ويرى بالنك . يكون المتعلم محورها

على ربط المعرفة الجديدة بمعارفهم  متعلمينالتعلم يساعد ال دورة
النشاط العقلي  )2005( ةوخطايب) 2002(زيتون  يعدو. ةالسابق

على خبرات  اة قائمستراتيجالذي يحصل لدى المتعلم في هذه اإل
 عدكما ي. فعلية، وهو أفضل من النشاط القائم على الخبرات اللفظية

الجتماعي الذي يحصل خاللها بين التفاعل ا) 2008(إبراهيم 
المتعلمين أنفسهم وبين المتعلمين ومعلمهم يسهم بشكل كبير في 

  .عملية التعلم

 & Musheno(موشينو والوسون و) 2007(زيتون  يرىو
Lawson, 1999(  أن دورة التعلم تقوم على مبدأ النموذج

عزز توفير بيئة لعلوم ياالستقصائي، وأن استخدامها في تدريس ا
جعل الطلبة يقومون بالتحري واالستقصاء ت التي االستقصاء العلمي

ه دما تعوهذا الذي بدوره يؤدي إلى تعلم حقيقي،  ،والبحث
 National Research(للتربية العلمية  ألمريكيةالمعايير الوطنية ا

Council: NRC, 1996 (أحد متطلبات معايير تدريس العلوم .
ستراتيجية تقدم العلوم أن هذه اإل) 1996(ويرى الخليلي وزمالؤه 

كطريقة بحث، إذ يسير التعلم فيها من الجزء إلى الكل، وهذا 
يتوافق مع طبيعة المتعلم الذي يعتمد على الطريقة االستقرائية في 

  .تعلم المفاهيم

كما يشير األدب التربوي العلمي إلى مجموعة من الميزات 
البكري (ريس، منها ستراتيجية دورة التعلم في التدإالستخدام 
  ):Marek & Methven, 1991; 2001والكسواني، 

تنمية الخبرات المعرفية ورفع مستوى التحصيل لدى الطلبة   -
  .خبرات وفعالياتما تتيحه لهم من بسبب 

توفير بيئة مالئمة تدعم التعلم النشط الذي يقوم به المتعلم   -
  .نفسه فيكتشف وينقب

 همبسبب دمج للمفاهيم العلمية متعلمينتزيد من استيعاب ال  -
  .للخبرات الجديدة بمعارفهم السابقة

من ذوي التفكير المحسوس على اكتساب  متعلمينتساعد ال  -
  .المفاهيم المجردة

ومع تطور ، تكونت دورة التعلم في بداياتها من ثالث مراحل
مرات ستراتيجيات تدريسها، تم تعديل مراحلها إمناهج العلوم و

إستراتيجية دورة التعلم  الدراسة، تم استخدام وفي هذه. عدة
الخماسية التي قدمها روجر بايبي، وفيما يلي توضيح لمراحلها 

 & Trowbridge, Bybee, and Powel, 2000; Stamp(الخمس 
O’Brien, 2005;(:  

في هذه المرحلة يوجه ): Engagement(مرحلة االندماج  -
سئلة مثيرة أو المعلم اهتمام طلبته نحو الموضوع بطرح أ

مشكلة تؤدي إلى اختالل التوازن المعرفي لديهم، مما يؤدي إلى 
إثارة دافعيتهم للتعلم وانخراطهم في مهام التعلم والمواقف 

 . التعليمية
في هذه المرحلة، يتم ): Exploration(مرحلة االستكشاف  -

تصميم أنشطة بحيث تعمل على تزويد المتعلمين بقاعدة 
استكشاف وتحديد المفاهيم، ويكون المعلم  أساسية تمكنهم من

مسؤوًال عن تقديم توجيهات كافية ومواد مناسبة تتعلق بكل 
نشاط، وإتاحة الفرص أمامهم لالستقصاء في مجموعات عمل 

 .تعاونية
يقوم المعلم في ): Explanation(مرحلة التفسير أو التوضيح  -

األنشطة  هذه المرحلة بتوجيه اهتمام طالبه إلى أوجه خاصة من
التي مارسوها في مرحلتي االندماج واالستكشاف، ويشجعهم 
على توضيح ما أدركوه من مفاهيم وتقديم التفسيرات المناسبة 
لها استنادًا إلى خبراتهم السابقة، وذلك من أجل وضع الخبرات 

 .الجديدة في وضعها الصحيح

في هذه المرحلة، يستخدم ): Elaboration(مرحلة التوسيع  -
علمون ما اكتسبوه من خبرات جديدة ليطبقوها في مواقف المت

جديدة من أجل تطوير وتوسيع فهمهم لها، كما يعرضون 
 .تفسيراتهم ويدافعون عنها

يقوم المعلم في هذه المرحلة ): Evaluation(مرحلة التقويم  -
بتقويم اكتساب طالبه للمفاهيم، وينبغي أن تتم عملية التقويم 

ر على نهاية الوحدة أو الفصل، ومن بشكل مستمر، وال تقتص
 .الممكن أن تتم خالل كل مرحلة من مراحل دورة التعلم

، سابقةوبمراجعة األدب التربوي وإجراء مسح للدراسات ال
التي دراسة الفي ف. وجد العديد من الدراسات في هذا المجال

طالبًا موزعين ) 80(طبقها على و) Qarareh, 2012(قراره  أجراها
 ذين درسواالالطالب ، بينت نتائجها تفوق مجموعتين علىي بالتساو
 لذين درسواطالب االباستخدام دورة التعلم الخماسية على العلوم 

وفي الدراسة التي أجراها  .بالطريقة التقليدية في اختبار التحصيل
طالبًا موزعين ) 60(وطبقاها على ) 2012(الكبيسي والجنابي 

ية، بينت نتائجها تفوق الطالب بالتساوي على ثالث شعب دراس
الذين درسوا األحياء باستخدام دورة التعلم الخماسية والطالب 

على الطالب الذين  يةسباعباستخدام دورة التعلم ال وادرس ذينال
وأجرت شطا . درسوا بالطريقة التقليدية في اختبار التحصيل

مجموعة : طالبة في مجموعتين) 37(دراسة طبقتها على ) 2011(
طالبة درسن الكيمياء باستخدام إستراتيجية  18جريبية ضمت ت

طالبة درسن المحتوى  19دورة التعلم، ومجموعة ضابطة ضمت 
أظهرت نتائج الدراسة تفوق طالبات . نفسه بالطريقة التقليدية

المجموعة التجريبية على طالبات المجموعة الضابطة في اختبار 
ة تكونت عينتها من دراس) 2007(وأجرى الخوالدة  .التحصيل

ضمت . ثالث مجموعات طالبًا وطالبة موزعين على) 280(
األحياء باستخدام  وادرس طالبًا وطالبة 93األولى  المجموعة

طالبًا  95وضمت المجموعة الثانية ، ستراتيجية دورة التعلم المعدلةإ
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وضمت ، ستراتيجية خريطة المفاهيمإباستخدام  وادرس وطالبة
. بالطريقة التقليدية وادرس طالبًا وطالبة 93ة المجموعة الضابط

أظهرت نتائج الدراسة تفوق طلبة المجموعة األولى وطلبة المجموعة 
في و .في تحصيلهم لألحياء الثانية على طلبة المجموعة الثالثة

طالبًا ) 22(طبقها على ) Campbell, 2006(دراسة قام بها كامبل 
أن  هاي، بينت نتائجوطالبة من طلبة الصف الخامس األساس

 همأسهم في زيادة فهمالخماسية ستراتيجية دورة التعلم إاستخدام 
وقام بالسي  .للمفاهيم العلمية في موضوع الحركة والقوة

) Balci, Cakiroglu, and Tekkaya, 2006(وكاكيروجلو وتيكايا 
طالب وطالبة من طلبة الصف ) 101(بدراسة تكونت عينتها من 

على ثالث مجموعات، المجموعة األولى ضمت  الثامن، موزعين
طالبًا وطالبة درسوا موضوع التمثيل الضوئي والتنفس في ) 33(

) 34(النباتات باستخدام دورة التعلم، والمجموعة الثانية ضمت 
طالبًا وطالبة درسوا المحتوى نفسه بطريقة التغيير المفاهيمي، 

سوا المحتوى طالبًا وطالبة در) 34(والمجموعة الثالثة ضمت 
أظهرت نتائج الدراسة تفوق المجموعتين األولى . بالطريقة التقليدية

والثانية على المجموعة الثالثة في اختبار التحصيل، ولم تظهر 
النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات المجوعة 

وفي  .األولى ومتوسط درجات المجموعة الثانية في هذا االختبار
 60تكونت عينتها من ) 2000(بها خطايبة ونوافلة دراسة قام 

طالبًا من طالب األول الثانوي موزعين بالتساوي على مجموعتين، 
تفوق الطالب الذين درسوا الكيمياء باستخدام دورة أظهرت نتائجها 

في  التعلم الرباعية على زمالئهم الذين درسوها بالطريقة التقليدية
) Lord, 1999(التي أجراها لورد وفي الدراسة  .اختبار التحصيل

طالبًا ) 94(وطبقها على مجموعتين، مجموعة تجريبية ضمت 
وطالبة درسوا علم البيئة باستخدام إستراتيجية دورة التعلم 

طالبًا وطالبة درسوا ) 91(الخماسية، ومجموعة ضابطة ضمت 
المحتوى نفسه بالطريقة التقليدية، أشارت نتائجها إلى تفوق 

. التجريبية على المجموعة الضابطة في اختبار التحصيلالمجموعة 
) 160(طبقتها على التي ) Garcia, 2005(في دراسة جارسيا أما 

الصف السابع األساسي بهدف استقصاء أثر في طالبًا وطالبة 
ستراتيجية دورة التعلم الخماسية في إتدريس البيولوجيا باستخدام 

ية اتجاهاتهم نحو العلوم، فقد تحصيل الطلبة للمفاهيم العلمية وتنم
متوسط أشارت نتائجها إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين 

درجات المجموعة الضابطة متوسط درجات المجموعة التجريبية و
  .في كل من اختبار المفاهيم العلمية ومقياس االتجاهات نحو العلوم

كما وجد بعض الدراسات التي أثبتت أن تدريس العلوم 
على االحتفاظ بما  الطلبة ستراتيجية دورة التعلم يساعدإام باستخد
ففي دراسة . ه لفترة أطول، وهو ما يسمى ببقاء أثر التعلمنيتعلمو

طالبة من طالبات الصف ) 80(وطبقتها على  )2009(قامت أحمد 
الثامن األساسي موزعات بالتساوي على مجموعتين، أشارت نتائجها 

درسن العلوم باستخدام إستراتيجة دورة إلى تفوق الطالبات الالتي 
التعلم على الطالبات الالتي درسن المحتوى نفسه بالطريقة التقليدية 

وفي دراسة . في اختبار تحصيل المفاهيم العلمية الفوري والمؤجل
طالبًا  )93(تكونت عينتها من ) 2007(سرحان ونصرالله  اهاأجر

ن بالتساوي على موزعيمن طلبة الصف السادس األساسي وطالبة 
الذين درسوا طلبة التفوق  هات نتائجهر، أظشعب دراسيةثالث 

ذين درسوها بالطريقة طلبة الالعلى العلوم باستخدام دورة التعلم 
وفي الدراسة التي  .في اختبار التحصيل الفوري والمؤجلالتقليدية 

ين عموز طالبًا) 84(وتكونت عينتها من ) 2003(أجراها شاليل 
الذين  تفوق الطالبعلى مجموعتين، أظهرت نتائجها  بالتساوي

الذين درسوا طالب ال درسوا العلوم باستخدام دورة التعلم على
في اختبار التحصيل الفوري، المحتوى نفسه بالطريق التقليدية 

على التحصيل المنخفض في المجموعة التجريبية تفوق ذوي و
وفي  .يل المؤجلنظرائهم في المجموعة الضابطة في اختبار التحص

طالبًا من ) 80(وطبقها على ) 1999(دراسة أجراها عبدالنبي 
طالب الصف األول متوسط موزعين بالتساوي على مجموعتين، 
أظهرت نتائجها أن تعلم الطالب المجموعة التجريبية لموضوع 
المادة والطاقة باستخدام إستراتيجية دورة التعلم ساعدهم على 

ها بدرجة أكبر من طالب االحتفاظ بية واكتساب المفاهيم العلم
  .المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة المعتادة

ثالث دراسات هدفت إلى استقصاء أثر إستراتيجية  وهناك
ففي دراسة . دورة التعلم في تحصيل طلبة المرحلة الجامعية للعلوم

طالبًا ) 68(تكونت عينتها من ) 2009(عابد والحيلة  قام بها
: موزعين على ثالث مجموعاتمن طلبة معلم الصف ة وطالب

طالبًا وطالبة درسوا وحدة الخلية ) 27(المجموعة األولى ضمت 
ستراتيجية التشبيهات التدريسية، والمجموعة الثانية إباستخدام 

طالبًا وطالبة درسوا المحتوى نفسه باستخدام ) 20(ضمت 
طالبًا ) 21(ت ة ضمثالثستراتيجية دورة التعلم، والمجموعة الإ

 تفوق المجموعة األولى أظهرت، وطالبة درسوا بالطريقة التقليدية
المجموعة الثانية على  وتفوقة، ثالثالثانية وال تينالمجموع على

. اختبار المفاهيم العلمية الفوري والمؤجل، في ةثالثالمجموعة ال
تكونت عينتها من  )Salih, 2005(صالح قام بها دراسة وفي 

موزعين على  لبًا وطالبة من طلبة البكالوريوسطا) 120(
طالبًا وطالبة، ومجموعة  )61(مجموعتين، مجموعة تجريبية ضمت 

طلبة لموضوع الأن تعلم  ، بينتطالبًا وطالبة )59(ضابطة ضمت 
ستراتيجية دورة التعلم أفضل إالتيار الكهربائي المباشر باستخدام 

الدراسة التي قام بها تويدي في أما . بالطريقة التقليدية هممن تعلم
)Tweedy, 2005 ( وهدف من خاللها إلى استقصاء أثر استخدام
ستراتيجية دورة التعلم في فهم الطلبة للخاصية األسمؤزية وخاصية إ

في جامعة  طالبًا وطالبة) 229(االنتشار، وتكونت عينتها من 
ئيا أشارت نتائجها إلى عدم وجود فروق دالة إحصافقد كاليفورنيا، 

بين أداء طلبة المجموعة التجريبية وأداء طلبة المجموعة الضابطة 
  .على اختبار المفاهيم العلمية

كما وجدت دراسة واحدة هدفت إلى استقصاء أثر إستراتيجية 
دورة التعلم القائمة على البرمجيات التعليمية في تحصيل الطلبة 

نت عينتها من تكوو) 2008(همام ففي الدراسة التي قام بها . للعلوم
موزعين بالتساوي على في إحدى المدارس السعودية طالبًا ) 92(

مجموعتين، مجموعة تجريبية درس طالبها العلوم باستخدام دورة 
، ومجموعة ضابطة القائمة على برمجية تفاعلية التعلم الخماسية
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 هاأظهرت نتائج، درس طالبها المحتوى نفسه بالطريقة التقليدية
جموعة التجريبية على طالب المجموعة الضابطة في تفوق طالب الم

كل من اختبار تحصيل المفاهيم العلمية ومقياس مهارات التفكير 
  .نحو العلوم اتالعلمي ومقياس االتجاه

ومع تطور الوسائل التقنية والبرامج الحاسوبية، انصب التركيز 
في البحث عن سبل تطبيقها وتوظيفها في تحقيق األهداف 

، وذلك من خالل ما تتوافر فيها من إمكانات تعمل على التعليمية
إيجاد بيئة تعلم تفاعلية تجذب انتباه الطلبة وتزيد من اهتمامهم، 
وتشجعهم على تنفيذ األنشطة والمهام المطلوبة، ومن هذه 
التطبيقات استخدام البرامج التعليمية المحوسبة أو ما يسمى 

لها تقديم مواقف تعليمية بالبرمجيات التعليمية التي يمكن من خال
تحاكي الخبرات الحسية المباشرة للمتعلمين، مما يزيد من 

إلى أن هذه ) 2007(تحصيلهم للمعرفة العلمية، إذ يشير صوافطه 
البرامج تجمع بين العديد من المثيرات من خالل استخدام الوسائط 
المتعددة، مما يؤدي إلى مشاركة المتعلم في العملية التعليمية 

شاركة فاعلة تؤدي إلى فهمه لما يقدم له من مفاهيم علمية وزيادة م
الوسائط ) 2013(واعتبر نوافلة والهنداسي . في تحصيله العلمي

المتعددة من أهم التقنيات الحديثة لقدرتها على توفير بيئة تفاعلية 
) 2004(ويشير الل . تساعد في اكتساب الطلبة للمعرفة العلمية

ستخدام الوسائط المتعددة يتيح للمتعلم فرصًا إلى أن التدريس با
لمواجهة مواقف تعليمية تعلمية غير مألوفة له، مما يتطلب منه 
تفسيرًا لها في ضوء خبراته السابقة، وهذا بدوره يخلق ما يسمى 
بالتعلم النشط الذي يسهم في اكتسابه لما يقدم له من معرفة 

 ,Williamson & Abraham(ويشير وليامسون وأبراهام . علمية
إلى أن عرض الصور واألشكال بنماذج ثالثية األبعاد في ) 1995

البرمجيات التعليمية المحوسبة يساعد في اإلدراك المفاهيمي، مما 
. يزيد من تعميق البعد المفاهيمي والتحصيل العلمي لدى الطلبة

وبمراجعة األدب التربوي وجد العديد من الدراسات التي أشارت في 
ا إلى فاعلية تدريس العلوم باستخدام البرمجيات التعليمية في نتائجه

دراسة نوافلة والهنداسي : تحصيل الطلبة، ومن هذه الدراسات
، ودراسة همام )2010(ودراسة صوافطه والفشتكي  ،)2013(
، ودراسة سوييبو )2003(، ودراسة محمد والعجلوني )2008(

 ,Allen(ألين ، ودراسة )Soyibo & Hudson, 2000(وهودسون 
ومن التطبيقات التقنية الحديثة األخرى في العملية ). 1998

  .التعليمية ما قدمته نظم إدارة التعلم اإللكتروني

 Learning Management(م إدارة التعلم اإللكتروني انظ
System: LMS:(  السلوم ورضوان عرفه)بأنه تطبيق ) 2013

ة عمليتي التعليم برمجي يعتمد على اإلنترنت، يعمل على إدار
والتعلم إلكترونيا من خالل منظومة برمجية متكاملة مسؤولة عن 

مجموعة ويعرفه الباحثان بأنه . إدارة العملية التعليمية اإللكترونية
تمكن المعلم من إدارة عملية التعلم دوات التعليمية الرقمية من األ

لم وتوجيهها نحو تعلم طلبته بطرق تربوية تضعهم في بيئات تع
، وتعمل كمساند ومعزز للعملية التعليمية عبر شبكة اإلنترنت تفاعلية

ومكملة للتدريس الصفي، بحيث يضع المعلم فيه المادة التعليمية من 
معلومات وأنشطة وواجبات واختبارات ومصادر تعلم ومعززات 

وغيرها، كما أنها تحتوي على غرف حوار لتواصل المتعلمين فيما 
ع معلمهم، وحافظة ألعمالهم، ومن خاللها بينهم وتواصلهم م

يستطيع المعلم تحديد أوقات يلتقي بها مع طلبته، وغيرها من 
  .الخدمات اإللكترونية الداعمة للعملية التعليمية

م إدارة التعلم اإلى أن نظ) 2013(السلوم ورضوان  شيروي
ن من التطبيقات التعليمية التفاعلية بتوفيرها كثير م دعياإللكتروني 

يسر يم االنظا إلى أن هذ) 2008(وتشير الخليفة ، األدوات التعليمية
عمل كداعم ومكمل يعلى المعلم والطالب عملية التواصل، و

زود المتعلمين بالتدريبات في الوقت يللتدريس التقليدي، و
نظام من أهم مكونات التعليم هذا ال) 2004(سالم  ويعتبر، المناسب

تكاملة مسؤولة عن إدارة العملية التعليمية اإللكتروني، فهو منظومة م
عبر شبكة اإلنترنت، وهذه المنظومة تتضمن القبول والتسجيل، 

والواجبات، ومتابعة تعلم الطالب، وإدارة  وإدارة المقررات
في  انجاحا وانتشارا واسع قىمما جعل هذا النظام يل ،االختبارات

صاء مزاياه المؤسسات التعليمية، واهتمام الباحثين في استق
 Watson(فقد أشارت دراسة واتسن وواتسن  ،قات استخدامهوومع

& Watson, 2007 (في  هإلى أهمية دراسة أثر استخدام أدوات
 ,Kim & Lee(وأشارت دراسة كيم ولي ، متغيرات التعليم والتعلم

مناسبة وبساطة : منها، تهإلى عدة عوامل تساعد في فعالي) 2008
ة استخدام أدوات تصميم المقرر، وتوافق تصميم الشاشات، وسهول

اإلدارة التقنية للنظام مع اإلدارة األكاديمية، وسهولة إدارة التعليم، 
وتقبل النظام لتحميل مختلف ملفات الوسائط المتعددة، وتوافر 
المرونة والتفاعلية واالختبارات وتحكم المتعلم، وتنوع وسائل 

 ,Johnson(ن وزمالئه دراسة جونسوأما . االتصال بين األفراد
Hurtubise, Castrop, French, Groner, Ladinsky, 

McLaughlin, Plachta, and Mahan, 2004(إلى  ، فقد أشارت
إهدار المدرس : قات الستخدام هذا النظام، منهاوعدد من المع

للوقت في إعداد المادة الدراسية، والمهارات التقنية التي يجب أن 
  .هتعلمين الستخداميمتلكها المدرس والم

هناك عدة أنواع من نظم إدارة التعلم اإللكتروني، منها ما هو 
، ومنها ما هو )Moodle(دل ومجاني ومفتوح المصدر مثل نظام مو
، ونظام ويب )Blackboard(تجاري مملوك مثل نظام بالكبورد 

وفي هذه الدراسة، تم استخدام نظام ). WebCT(سي تي 
 King(المستخدم بجامعة الملك سعود بالكبورد، وهو النظام 

Saud University: KSU, 2009.(  

تكمن  ):Blackboard Learning System(نظام بالكبورد 
قوة هذا النظام في تقديم الكثير من الخيارات أمام المستخدم 
ليختار منها ما يناسب حاجته، ويقدم أدوات تتيح للمتعلم التفاعل 

، ويقدم دعمًا تنفيذ المهام المطلوبةوممارسة األنشطة و مع زمالئه
لصيغ الملفات المختلفة وتبادل هذه الملفات، باإلضافة إلى تقديم 
، نموذج لالختبار يتيح للمعلم تصميم أنواع مختلفة من االختبارات
. كما أن هذا النظام يوفر دليًال يوضح استخدام تلك األدوات

لية التي يقدمها وبمراجعة هذا الدليل يمكن تحديد الوظائف التا
  ):2013السلوم ورضوان، (النظام 
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ويقصد بها األدوات التي يتفاعل  :توفير أدوات تفاعل المتعلم. 1
  :معها المتعلم أثناء دراسته وهي كما يلي

تتيح هذه األداة آخر األخبار أو اإلعالنات التي يريد : اإلعالنات  -
 .مإلى المتعلمين أو إلى مجموعة منه المدرس أن يرسلها

هذه األداة تخبر المتعلم بتوقيتات األحداث : التقويم الزمني -
المرتبطة بموضوع التعلم، وتنبهه عندما يحين موعدها مثل 

 .المحاضرات واالجتماعات
تخبر المتعلم عما يجب أن يؤديه من مهام، كما أنها : المهام -

تتيح له تنظيم تلك المهام حسب الموضوع أو وفقًا لرؤيته 
مكن للمعلم أن يرسل لمتعلم بعينه مهمة معينة ال الشخصية، وي

 .يرسلها لمتعلم آخر
تختص هذه المهمة بتقديرات المعلم سواء في : التقديرات  -

 .االختبارات المرحلية أو النهائية
جميع لعمل دليل ببيانات  طتهيمكن بواس: دليل المستخدمين  -

 .بعضاالطالب المشاركين في المقرر ليتعرفوا على بعضهم 
هو دفتر شخصي للطالب يضع فيه بيانات من : دفتر العناوين -

  .يريد التواصل معهم من خالل النظام

 الوظيفة األساسية لنظام بالكبورد تتمثل :عرض المحتوى. 2
ومن خالل هذه  ،بتقديم المحتوى التعليمي إلى المتعلمين

  :الوظيفة يقوم النظام بعرض المحتوى بالصور التالية
النصية مصحوبة بالصور والرسومات المتحركة عرض المعلومات  -

 .منظمة وفقًا للتنظيم التربوي المطلوب وغيرها
 .الوثائق والملفات المرتبطة بموضوع الدراسة -
الكتب والمراجع المتاحة على الشبكة أو التي ينصح المعلم  -

 .طالبه بقراءتها
  .الوصالت بالمواقع الهامة -

أمام الطالب للتواصل  يتيح النظام ثالث طرق :وظيفة االتصال .3
 :فيما بينهم والتواصل مع معلمهم، وذلك كما يلي

حيث يتيح دليًال بأسماء : إرسال واستقبال الرسائل البريدية  -
 .البريدية مهوعناوين

وتسمى كذلك بلوحات : Discussion Boardلوحات النقاش  -
، وهي من أدوات التواصل غير Bulletin Boardاإلعالنات

يمكن للمتعلم بواسطتها إبداء رأيه حول أي المتزامن، حيث 
 .قضية أو طرح تساؤل ليستعرضه أقرانه ومعلمه فيما بعد

وهو نظام : Virtual Classroomالفصل االفتراضي  -
لالجتماعات والتواصل المتزامن عبر الشبكة، حيث يتيح 
للمتعلم أن يتحاور مع زمالئه ومعلمه فيما يشبه الفصل 

  .االفتراضي

إلى أن نظام إدارة التعلم أصبح أحد ) 2011(لوم ويشير الس
األركان األساسية في الجامعات الحديثة لما يقدمه من خدمات 
 تعليمية، وما له من ميزات تساعد على إيجاد بيئات تعلم تفاعلية

، فقد أشارت نتائج دراسة تساعد في تحقيق األهداف التعليمية
توى تعليمي رقمي إلى أن الموقع لمح) 2012(السعدي والشمري 

في العلوم أسهم في زيادة تحصيل طلبة الصف السادس االبتدائي 
بينت نتائج دراسة كما . بدرجة تفوق ما عملته الطريقة التقليدية

أن الموقع لمحتوى تعليمي رقمي أسهم ) 2012(حسامو والعبدالله 
في زيادة تحصيل الجانب المعرفي لمهارات التحاور اإللكتروني 

متزامن لدى طلبة معلم الصف بجامعة غير اللمتزامن والصوتي ا
إلى أن نظام بالكبورد ) 2010(وأشارت نتائج دراسة بدوي . تشرين

حقق فاعلية في تنمية مهارات استخدام برامج إدارة المحتوى 
وتعديل أنماط التفضيل المعرفي وتنمية االتجاهات نحو التعليم 

. بجامعة الملك خالداإللكتروني لدى طالب الدبلوم التربوي 
إلى فاعلية نظام بالكبورد في ) 2010(وأشارت نتائج دراسة األشقر 

. كل من التعلم المتنقل والتعلم المزيج لدى طالب جامعة مسقط
) Johnson et al., 2004(ه ئوأشارت نتائج دراسة جونسون وزمال

قابل للتطوير لتعليم موضوع ) WebCT(إلى أن نظام ويب سي تي 
ة الصحية األولية، ويعالج االحتياجات التعليمية، ويوفر البنية الرعاي

  .التحتية التكنولوجية لقياس الكفاءة المعرفية الطبية

  :وأسئلتها مشكلة الدراسة

ن بالتدريس في المرحلة الجامعية، يمن خالل عمل الباحث
اتضح لهما أنه ما زال أعضاء هيئة التدريس يستخدمون طرائق 

تسم باإللقاء والعرض والمحاضرة، ويكون لهم تدريس تقليدية ت
الدور األساس فيها، وما على الطلبة إال استقبال المعرفة العلمية 

مما يزيد من صعوبة في  دون أن يكون لهم دور في التوصل إليها،
من منطلق اعتبار تعلم الطالب تعلمًا و. دراستهم لمقررات الفيزياء

س العلوم، وكشف الدراسات ذا معنى من األهداف األساسية لتدري
التقليدية من تحقيق ذلك، التدريس السابقة عن قصور طرائق 

وتركيز الباحثين على البحث عن طرائق مكملة للتدريس الصفي، 
" بالكبورد"نظام إدارة التعلم اإللكتروني لر األدب التربوي ااعتبو

 يعمل على إيجاد بيئة تعلم تفاعلية معززة ومكملة للتدريس الصفي
، واعتباره )Kim & Lee, 2008; 2008الخليفة، ( وداعمة له

للبرمجيات التعليمية من الوسائل التقنية التي تساعد الطلبة على 
اكتساب المعرفة العلمية، وتزيد من تحصيلهم الدراسي؛ لما توفره 

نوافلة (من بيئة تعلم تفاعلية تجذب انتباههم وتزيد من اهتمامهم 
، تسعى هذه الدراسة إلى )2007فطه، ؛ صوا2013والهنداسي، 

نظام  القائمة على ستراتيجية دورة التعلم الخماسيةإ أثراستقصاء 
في تحصيل وعلى برمجية تفاعلية إدارة التعلم اإللكتروني بالكبورد 

الهندسة بجامعة الملك سعود مقارنة باستخدام  بةطلالفيزياء لدى 
  :ن األسئلة التالية، وذلك من خالل اإلجابة عالطريقة المعتادة

هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  :السؤال األول
)α=0.05 (الهندسة بجامعة الملك سعود الذين  بةبين تحصيل طل

ستراتيجية دورة التعلم الخماسية إيدرسون الفيزياء باستخدام 
)5E's (بالكبورد"نظام إدارة التعلم اإللكتروني  القائمة على "

  الئهم الذين يدرسونها بالطريقة المعتادة؟وتحصيل زم

هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  :السؤال الثاني
)α=0.05 (الهندسة بجامعة الملك سعود الذين  بةبين تحصيل طل

ستراتيجية دورة التعلم الخماسية إيدرسون الفيزياء باستخدام 
)5E's ( هم الذين وتحصيل زمالئالقائمة على برمجية تفاعلية

  يدرسونها بالطريقة المعتادة؟
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هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  :السؤال الثالث
)α=0.05 (الهندسة بجامعة الملك سعود الذين  بةبين تحصيل طل

ستراتيجية دورة التعلم الخماسية إيدرسون الفيزياء باستخدام 
)5E's (بالكبورد"نظام إدارة التعلم اإللكتروني  القائمة على "

ستراتيجية دورة إوتحصيل زمالئهم الذين يدرسونها باستخدام 
  ؟القائمة على برمجية تفاعلية )5E's(التعلم الخماسية 

  :أهمية الدراسة

نظرا لما يعانيه طلبة المرحلة الجامعية من صعوبة في دراسة 
حث عن إستراتيجيات بفي ال ، واهتمام الباحثينمقررات الفيزياء

عد الطلبة على تعلم العلوم بصورة وظيفية تعمل على تدريسية تسا
تدريس  أثر ، تأتي هذه الدراسة لتكشف عنزيادة تحصيلهم العلمي

ستراتيجية دورة إ( ستراتيجيات الحديثةالفيزياء باستخدام إحدى اإل
لبة في تحصيل ط القائمة على برمجية تفاعلية) ةالتعلم الخماسي

كمن كما ت .ة عن سؤالها الثانيإلجابالمرحلة الجامعية، وذلك با
أهمية هذه الدراسة في أمرين يميزانها عن غيرها من الدراسات 

باستخدام الفيزياء تدريس  ثريتمثل األول باستقصائها أل. السابقة
دورة التعلم (ستراتيجيات التدريس الحديثة إستراتيجية من إ

نظام (أحد األنظمة التكنولوجية الحديثة  القائمة على) الخماسية
المرحلة  بةفي تحصيل طل") بالكبورد"إدارة التعلم اإللكتروني 

، حيث يعتبر سؤاليها األول والثالثالجامعية، وذلك باإلجابة عن 
استخدام وسائل التعلم التكنولوجية ودمج المحتوى التعليمي 

من أهم معايير المحتوى العلمي ومعايير  ابالتكنولوجيا واحد
يير الوطنية األمريكية للتربية العلمية تدريس العلوم في المعا

)NRC, 1996 .(الفيزياء تدريس ثر والثاني يتمثل باستقصائها أل
) دورة التعلم الخماسية(ستراتيجيات الحديثة باستخدام إحدى اإل

في إكمال " بالكبورد"نظام إدارة التعلم اإللكتروني  القائمة على
ستراتيجية، م هذه اإلالتدريس الصفي الجامعي عندما يكون باستخدا

، إذ اعتبر األدب التربوي هذا لثالثا هاوذلك باإلجابة عن سؤال
النظام يعمل على إيجاد بيئة تعلم تفاعلية ومكمل للتدريس الصفي 

 & Kim; 2008الخليفة، ; 2013السلوم ورضوان، (وداعم له 
Lee, 2008.(  

  : محددات الدراسة
  :ددات التاليةيمكن تعميم نتائج الدراسة في ضوء المح

اقتصرت عينة الدراسة على عدد من طالب الهندسة بجامعة   -
الملك سعود في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

م لسهولة تطبيقها في هذه الجامعة، وذلك بسبب  2012/2013
عمل الباحثين فيها واستخدامها لنظام إدارة التعلم اإللكتروني 

  ".بالكبورد"
دوران جسم (دة التعليمية على الفصل العاشر اقتصرت الما  -

الفيزياء "من الكتاب المقرر لمقرر ) صلب حول محور ثابت
بجامعة الملك سعود في ) فيز103" (لطلبة الهندسة) 1(العامة 

  .م2012/2013الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
ف اقتصر اختبار التحصيل على المستويات الثالثة األولى لتصني -

  .التذكر، والفهم، والتطبيق: بلوم المعرفي
  

  :مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية

 Blackboard( "بالكبورد"إدارة التعلم اإللكتروني نظام 

Learning System:( مستخدم  ،أحد نظم إدارة التعلم اإللكتروني
ستخدم إلدارة العملية يحاسوبي  وهو تطبيقبجامعة الملك سعود، 

ية إلكترونيا من خالل منظومة برمجية متكاملة عبر شبكة التعليم
تسجيل بيانات المتعلمين : تشمل منظومةاإلنترنت، وهذه ال

وإدارتها، وتقديم المحتوى التعليمي، وتقديم تدريبات وواجبات 
واختبارات إلكترونية، ومتابعة المدرس ألداء طالبه للمهام 

ة الراجعة المناسبة لكل والواجبات، وتقويم تعلمهم وتقديم التغذي
منهم، وتواصل المتعلمين فيما بينهم وتواصلهم مع مدرسهم من 

  .خالل منتديات الحوار والبريد اإللكتروني

برمجية  القائمة علىدورة التعلم الخماسية  يجيةإسترات

إستراتيجية تدريسية استخدمت في تدريس المجموعة : تفاعلية
مادته التعليمية داخل غرفة ها المدرس فيالتجريبية الثانية، عرض 

ملف على هيئة برمجية تعليمية  خالل الصف بطريقة تفاعلية من
 Lecture(الحاسوبي برنامج التم تأليفها باستخدام ، )flash(فالش 

Maker 2(، خاصة بتأليف مؤثرات الحركة وبرامج أخرى مساعدة 
 Adobe(، وبرنامج الرسوم )Macromedia Flash MX(برنامج ك

Photo Shop( وهذه المادة معالجة وفق مراحل دورة التعلم ،
مرحلة االندماج التي : )2007زيتون، ( التي اقترحها بايبي الخمس

استخدمت إلثارة دافعية الطالب، ومرحلة االستكشاف التي شجعتهم 
على تفحص الموضوع وتحديد المفهوم، ومرحلة التفسير التي 

لتفسيرات، ومرحلة التوسع التي أتاحت لهم توضيح المفهوم وتقديم ا
وطورت فهمهم له، ومرحلة التقويم التي قوم  ،طبقوا فيها المفهوم

فيها المدرس تعلم طالبه، وكان هذا العرض مصحوبًا بالمعلومات 
النصية، واألسئلة التقويمية، والصور، والرسومات الثابتة والمتحركة، 

وروابط  ،وتيوبباإلضافة إلى روابط لمقاطع من الفيديو على الي
تخدم استخدام مراحل التي أخرى لمواقع إثرائية على شبكة اإلنترنت 

كما  .دورة التعلم، وغيرها من العناصر الداعمة للعملية التعليمية
تخلل هذه اإلستراتيجية المناقشة وتبادل األسئلة بين المدرس 
 وطالبه، وكان للطالب الدور األساس في التوصل إلى المعلومة أثناء

  .عرض المدرس لمادته التعليمية وفق هذه اإلسترايجية

رة انظام إد القائمة علىة دورة التعلم الخماسية يستراتيجإ

استخدمت  تدريسيةستراتيجية إ ":بالكبورد"التعلم اإللكتروني 
  :تضمنت اإلجراءات التاليةفي تدريس المجموعة التجريبية األولى، و

بنفس غرفة الصف عرض المدرس مادته التعليمية داخل  -
في تدريس المجموعة التجريبية  تي استخدمهاالاإلستراتيجية 

المرفوع على ) SCORM( باستخدام ملف سكورم ، ولكنالثانية
عوضًا عن ملف  "بالكبورد"نظام إدارة التعلم اإللكتروني 

 .)flash(الفالش 
التجريبية األولى ب المجموعة الستراتيجية لطأتاحت هذه اإل -

من خالل نظام الصف بنفسه ادة التعليمية خارج غرفة دراسة الم
وفق سرعته الذاتية وقدراته  "بالكبورد"إدارة التعلم اإللكتروني 

باستخدام اسم في النظام الدخول إلى صفحته وذلك ب، وإمكاناته
مرور خاصين به، حيث تمكن من خالل هذه مستخدم وكلمة 



  صوافطة ورضوان

 167

مي والتدريبات الطالع على درجاته والمحتوى التعليا الصفحة
واألسئلة التقويمية والواجبات، والقيام بالمهام والواجبات 

، واالطالع على المطلوبة منه، وتخزينها ليطلع عليها مدرسه
 .التغذية الراجعة التي قدمها له مدرسه

التواصل فيما بينهم أتاحت لطالب المجموعة التجريبية األولى  -
وطرح األسئلة،  وتبادل وجهات النظروالتواصل مع مدرسهم 

المتوافرة في النظام  من خالل شبكة التواصل االجتماعيوذلك 
 .كالبريد اإللكتروني وبرامج الحوار والنقاش

، التواصل مع طالبه من خالل هذا النظام ،للمدرس تأتاح -
للمهام والواجبات، وتقويم تعلمهم وتقديم  أدائهممتابعة و

  .لكل منهم التغذية الراجعة

المدرس داخل غرفة  تدريسية استخدمهاطريقة : تادةالطريقة المع
، لطالب المجموعة الضابطة الصف في تقديم المادة التعليمية

  :التاليةوتضمنت اإلجراءات 
على شكل داخل غرفة الصف تقديم المدرس للمادة التعليمية  -

  ).شرائح بوربوينت(عروض تقديمية 
شة ألسلوب المحاضرة والعرض والمناق درساستخدام الم -

  .الشفوية مع استخدام األسئلة بشكل محدود
استقبال الطلبة للمعرفة العلمية من المدرس دون أن يكون لهم  -

  .دور في التوصل إليها

مقدار ما اكتسبه الطالب من المعرفة العلمية المتضمنة  :التحصيل
ة التي حصل درجبال الطالبتحصيل اس يقتم ، وبالمادة التعليمية

ة األولى ثالثالذي تكون من المستويات ال تحصيلعليها في اختبار ال
مستوى الفهم، ومستوى التذكر، : تصنيف بلوم المعرفي، وهيل
 .مستوى التطبيقو

تضمنت الدراسة مجموعة من  :طريقة الدراسة وإجراءاتها
  :اإلجراءات قام بها الباحثان، وهي كما يلي

  عينة الدراسةاختيار : أوًال

يع طالب الهندسة بجامعة الملك تكون مجتمع الدراسة من جم
الفيزياء "سعود في المملكة العربية السعودية المسجلين لمقرر 

في الفصل الدراسي الثاني ) فيز 103" (لطلبة الهندسة) 1(العامة 
 أما عينة الدراسة، فقد تكونت. م 2012/2013من العام الجامعي 

ين على موزع ،جامعةفي هذه الطالب الهندسة من طالبًا ) 50( من
تم تقسيمها ثالث شعب دراسية، يدرسها أحد مدرسي المقرر، 

المجموعة التجريبية األولى : بطريقة عشوائية إلى ثالث مجموعات
طالبًا درسوا المادة التعليمية ) 19(تكونت من شعبة دراسية ضمت 

 القائمة على) 5E's(باستخدام إستراتيجية دورة التعلم الخماسية 
، والمجموعة التجريبية "بالكبورد" اإللكتروني نظام إدارة التعلم

طالبًا درسوا المحتوى ) 15(الثانية تكونت من شعبة ضمت 
) 5E's(التعليمي نفسه باستخدام إستراتيجية دورة التعلم الخماسية 

القائمة على برمجية تعليمية تفاعلية، والمجموعة الضابطة تكونت 
توى بالطريقة طالبًا درسوا هذا المح) 16(من شعبة ضمت 

  .المعتادة

معالجة المادة التعليمية المقررة وفق إستراتيجية دورة : ثانيًا

  )5E's( التعلم الخماسية

دوران جسم صلب (الج الباحثان موضوعات الفصل العاشر ع
) 1(الفيزياء العامة " قررمن الكتاب المقرر لم) حول محور ثابت

 & Serway( دبجامعة الملك سعو) فيز103" (لطلبة الهندسة
Jewett, 2004 (وهذه ة، ستراتيجية دورة التعلم الخماسيوفقًا إل
الموقع الزاوي والسرعة الزاوية والتسارع الزاوي، : الموضوعات هي

الحركة الدورانية بتسارع زاوي ثابت، كميات خطية وكميات زاوية، 
الطاقة الدورانية، حساب القصور الذاتي، العزم، العالقة بين العزم 

. لتسارع الزاوي، الشغل والقدرة والطاقة في الحركة الدورانيةوا
  :وقد مرت هذه المعالجة في الخطوات التالية

ستراتيجية دورة التعلم الخماسية إمعالجة الموضوعات وفق  .1
 استنادًا إلى المراحل الخمس التالية التي اقترحها بايبي

  :)2007زيتون، (
المرحلة يوجه  في هذه): Engagement(مرحلة االندماج  -

المعلم اهتمام طلبته نحو الموضوع بطرح أسئلة مثيرة أو 
مشكلة تؤدي إلى اختالل التوازن المعرفي لديهم، مما يؤدي إلى 
إثارة دافعيتهم للتعلم وانخراطهم في مهام التعلم والمواقف 

 . التعليمية
في هذه المرحلة، تم ): Exploration(مرحلة االستكشاف  -

مل على تزويد المتعلمين بقاعدة أساسية تصميم أنشطة تع
 .تمكنهم من استكشاف وتحديد المفاهيم

يقوم المعلم في ): Explanation(مرحلة التفسير أو التوضيح  -
هذه المرحلة بتوجيه اهتمام طالبه إلى أوجه خاصة من األنشطة 
التي مارسوها في مرحلتي االندماج واالستكشاف، ويشجعهم 

من مفاهيم وتقديم التفسيرات المناسبة على توضيح ما أدركوه 
لها استنادًا إلى خبراتهم السابقة، وذلك من أجل وضع الخبرات 

 .الجديدة في وضعها الصحيح
في هذه المرحلة، يستخدم ): Elaboration(مرحلة التوسيع  -

المتعلمون ما اكتسبوه من خبرات جديدة ليطبقوها في مواقف 
 .لها جديدة من أجل تطوير وتوسيع فهمهم

يقوم المعلم في هذه المرحلة ): Evaluation(مرحلة التقويم  -
 .بتقويم تعلم طالبه واكتسابهم للمفاهيم

عرض المادة المعالجة على مجموعة من المحكمين  .2
المتخصصين في المناهج وطرائق تدريس العلوم، ومجموعة 
من أعضاء هيئة التدريس في قسم الفيزياء بجامعة الملك 

  .ًاوإضافة وحذف ما يرونه مناسبتعديل وسعود، 

ورفعه  إلى محتوى تعليمي رقمي المادة التعليمية تحويل: ثالثًا

 "بالكبورد"على نظام إدارة التعلم اإللكتروني 

بعد معالجة المادة التعليمية وفق إستراتيجية دورة التعلم 
برمجية تعليمية (محتوى تعليمي رقمي الخماسية، تم تحويلها إلى 

 Lecture(الحاسوبي برنامج الباستخدام ) موديوالتتتكون من 
Maker 2( وبرامج أخرى مساعدة، ورفعه على نظام إدارة التعلم ،

باستخدام نموذج عبدالمنعم ونعيم ، وذلك "بالكبورد"اإللكتروني 
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بست مراحل، وفيما يلي توضيح لهذه المراحل  الذي يمر )2000(
 :هاواإلجراءات التي تمت في كل من

  مرحلة الدراسة والتحليل: لة األولىالمرح
تم تحديد مجال االهتمام من خالل : تحديد مجال االهتمام .1

) 1(الفيزياء العامة " مشكلة الدراسة، حيث تم اختيار مقرر
 .بجامعة الملك سعود) فيز 103(" لطلبة الهندسة

تم اختيار : اختيار المحتوى التعليمي المناسب إلعداد البرمجية .2
مناسب للبرمجية التعليمية ونظام بالكبورد،  محتوى تعليمي

أن هذا المحتوى قابل  إذوهو المحتوى التعليمي المقترح، 
لتوظيف العناصر المتعددة التي توفرها مواقع اإلنترنت من 
نصوص مكتوبة، وصور ثابتة، وصور متحركة، ورسوم ثابتة، 

 .ولقطات فيديو، وصوت
يد الوسائط المتعددة تم تحد: جدوى توظيف الوسائط التفاعلية .3

واألدوات التي تزيد من تفاعل المتعلم مع ما يعرض عليه من 
مواقف تعليمية، وبالتالي تحقيق األهداف التعليمية للمحتوى 

 .المقترح
تم تحديد المتطلبات القبلية التالية  :تحديد متطلبات التوظيف .4

  :ألخذها بعين االعتبار في إعداد المحتوى التعليمي الرقمي
تم مراعاة خصائص المتعلمين من حيث : ئص المتعلمينخصا -

جنسهم، وأعمارهم، ومرحلتهم الدراسية، ومستوياتهم 
 .االقتصادية، ومدى امتالكهم للمهارات التقنية الالزمة

تم تحديد السلوك المدخلي : سلوك التعلم المدخلي للمتعلمين -
ي خالل االختبارات التمن  هممن للمتعلمين ونقطة البداية لكل

طبقها عليهم مدرسهم، ومن خالل التطبيق القبلي الختبار 
 .التحصيل

تحديد اسلوب التعلم الذاتي كأحد تم : أسلوب التعلم -
  .المتطلبات القبلية في إعداد المحتوى التعليمي الرقمي

  مرحلة التصميم التعليمي: المرحلة الثانية
 تم اعتماد موضوعات المحتوى: تقسيم المحتوى إلى موديوالت .1

 .)ثمانية موديوالت( وفق تقسيمها في الكتاب المقرر
تحليل المحتوى التعليمي تم : صياغة األهداف التعليمية .2

، وكانت جميعها ضمن توخاة من دراستههداف الماألصياغة و
ة األولى لتصنيف بلوم المعرفي ثالثالمستويات المعرفية ال

 ).التذكر، الفهم، التطبيق(
المناسبة  التعليمية لختيار الوسائاتحليل محتوى كل موديول و .3

تم اختيار استنادًا إلى األهداف التعليمية لكل موديول، : له
للمواقع ، وروابط متعددةمن وسائط اه متطلبات عرض محتو

 . اإلثرائية، وأدوات التقييم، وأدوات التواصل االجتماعي
تعلم هي بيئة التم التركيز على أن تكون بيئة : وصف بيئة التعلم .4

وفق ، يتعلم فيها الطالب المحتوى الرقمي لتعلم الذاتيا
استراتيجية دورة التعلم الخماسية من خالل البرمجية التعليمية 

  .وفق قدراته الذاتية هالتي تعتمد على الخطو الذاتي ل

  مرحلة تصميم التفاعل: المرحلة الثالثة
تم من خالل وأساليبه ومستوياته التي ت تحديد أنماط التفاعل .1

  :ام تعليمية يقوم بها المتعلممه

استجابة الضغط على زر مرسوم، : تحديد أنماط التفاعل، مثل -
استجابة القائمة الرأسية، و ستجابة الضغط على الروابط،وا
 .الستجابة النصيةوااالستجابة الشرطية، و

المحتوى  ستعراضللطالب ا تتيحالتي التفاعل  تحديد أساليب -
 .سلية أو شبكية في آن واحدالتعليمي الرقمي بطريقة تسل

مع  مستوى التلقي والمشاهدة: ، وهيمستويات التفاعلتحديد  -
مستوى المشاهدة ، وإمكانية تحكم الطالب في تتابع العرض

مستوى ، والتغذية الراجعة يوتلق ،واإلجابة عن األسئلة
  .المشاهدة واالستجابات المتنوعة المتطلبة لغرفة الدردشة

تم تصميم ): شاشات العرض(ل تصميم واجهات التفاع .2
التي من المبادئ  عددمراعاة تعليمي مع صفحات المحتوى ال

الخلفية : ، مثلتعمل على جذب االنتباه وتوفير البيئة التفاعلية
المناسبة، وأحجام الخطوط، وكمية المعلومات، واستخدام 
األلوان والرسوم الثابتة والمتحركة، والمسافات المناسبة بين 

. وأساليبه ومستوياته أنماط التفاعل استخداموالسطور، 
باإلضافة إلى ذلك فقد تم التخطيط إلثراء الشاشات بروابط 
لمقاطع من الفيديو على موقع اليوتيوب وروابط أخرى لمواقع 
إثرائية على شبكة اإلنترنت تخدم استخدام مراحل دورة 

 صممت الشاشاتوفي مرحلة التقويم من دورة التعلم، . التعلم
بحيث ال يستطيع المتعلم االنتقال إلى الشاشة التالية قبل أن 

فإذا كانت إجابته صحيحة ينتقل إلى . يصل إلى درجة اإلتقان
الشاشة التالية، وإذا كانت إجابته خاطئة يعيده البرنامج لقراءة 
المحتوى من جديد قبل عودته إلى مرحلة التقويم مرة 

 .أخرى
في هذه المرحلة : ريو األوليإعداد القصة المصورة والسينا .3

ُترجمت الخطوط العريضة للمحتوى التعليمي الذي تم إعداده 
ستراتيجية دورة التعلم الخماسية إلى إجراءات تفصيلية إوفق 

تم تصميمها على الورق، حيث تم تصميم خريطة تسلسل 
الوسائط بما تتضمنه من عرض شاشات كل موديول 

لمقاطع من الفيديو بط ة، وأنماط التفاعل، وروامتعددال
ما سيتم عرضه و، وروابط لمواقع إثرائية على شبكة اإلنترنت

، وذلك باستخدام من محتوى تعليمي على هذه الشاشات
النص المكتوب، والصور : يشمل العناصر التالية سيناريو

 .روابطوال ومقاطع الفيديو، والرسوم،
  مرحلة اإلنتاج: المرحلة الرابعة

تم تحويل السيناريو إلى برمجية تعليمية  ،في هذه المرحلة
الذي يستخدم ) Lecture Maker 2(الحاسوبي برنامج الباستخدام 

لتأليف المحتوى التعليمي الرقمي، وكذا البرامج المساعدة الخاصة 
 Macromedia(برنامج كبتأليف مؤثرات الحركة الخاصة باإلنترنت 

Flash MX( وبرنامج الرسوم ،)Adobe Photo Shop.(  

  مرحلة التحكيم والتجريب: المرحلة الخامسة
تم عرض النموذج المبدئي ): Alpha Test(اختبار ألفا  .1

للبرمجية التعليمية على مجموعة من المتخصصين في المناهج 
وطرق تدريس العلوم وتكنولوجيا التعليم وأعضاء هيئة 
 .التدريس في مجال الفيزياء، وتم إجراء ما يرونه من تعديالت
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لبرمجية على اتم تطبيق هذه ): Beta Test(بار بيتا اخت .2
من مجتمع الدراسة وخارج عينتها، وُطلب منهم  البًاط) 14(

، وتم إجراء بعض التعديالت في ليهامالحظاتهم ع تسجيل
  .ضوء تلك المالحظات

  مرحلة التطبيق: المرحلة السادسة
 SCORMفي هذه المرحلة، تم تحويل البرمجية إلى حزمة 

المستخدم " بالكبورد" اإللكتروني ا على نظام إدارة التعلمورفعه
بجامعة الملك سعود، وتم إضافة أدوات التواصل االجتماعي، مثل 
منتدى وغرفة الحوار، وأداة رفع الواجبات، وروابط لمواقع إثرائية 
تفاعلية، وتم تطبيقها على المجموعة التجريبية األولى داخل غرفة 
الصف وخارجها، حيث استطاع كل طالب من هذه المجموعة 

باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور  "بالكبورد"نظام ل إلى الدخو
وفي الوقت نفسه، تم تحويل البرمجية إلى ملف فالش . خاصين به

)flash ( تم تطبيقه على المجموعة التجريبية الثانية داخل غرفة
  . يظهر بعض شرائح البرمجية) 1(وفي الملحق . فقط الصف

  إعداد اختبار التحصيل: رابعًا
جعة األدب التربوي السابق، وتحديد الهدف من بعد مرا

اختبار التحصيل، وتحليل المحتوى التعليمي، وتحديد األهداف 
المرجوة من دراسته، وتصنيف تلك األهداف في مستويات وفق 
تصنيف بلوم المعرفي، وتحديد الوزن النسبي ألهداف كل مستوى، 
 وتحديد الوزن النسبي لكل موضوع من موضوعات المحتوى

المستويات  التعليمي، وإعداد جدول مواصفات لالختبار تضمن
 )تذكر، فهم، تطبيق(تصنيف بلوم المعرفي األولى من ة ثالثال

استنادا إلى تلك األوزان، أعد الباحثان اختبارا لقياس تحصيل أفراد 
العينة في المادة التعليمية استنادا إلى هذا الجدول، تكون من عشرة 

تيار من متعدد، ذيل كل منها بأربع إجابات أسئلة من نوع االخ
هذه األسئلة جميع موضوعات  شملت. واحدة منها صحيحة

سؤالين من : المحتوى ومفاهيمه العلمية، وكانت موزعة كالتالي
مستوى التذكر، وسؤالين من مستوى الفهم، وستة أسئلة من 

  .بيقطمستوى الت

  :صدق المحتوى الختبار التحصيل
وصالحية أسئلته في قياس  ى االختبارحتولتأكد من صدق مل

تحقيق األهداف التعليمية المرجوة من تدريس المحتوى التعليمي، 
تم عرضه على مجموعة من المحكمين المتخصصين في المناهج 

أعضاء ثالثة من وطرائق تدريس العلوم، والقياس والتقويم، وعلى 
د مراجعة وبع. قسم الفيزياء بجامعة الملك سعودبهيئة التدريس 

مالحظات واقتراحات لجنة التحكيم، تم إعادة صياغة بعض أسئلة 
االختبار، واستبدال سؤالين منها بسؤالين آخرين من نفس المستوى 
المعرفي، وأصبح جاهزًا بصورته النهائية دون أي تغيير بعدد األسئلة 

  .ةثالثألي مستوى من المستويات المعرفية ال

   :التحصيل تصحيح اختبار
تخصيص درجة واحدة لإلجابة الصحيحة ودرجة صفر  تم

الختبار ل، وبذلك تكون الدرجة العظمى على كل سؤال لإلجابة الخطأ
، ثم حولت الدرجة التي حصل عليها كل )0(والدرجة الدنيا ) 10(

  ).100(طالب لتصبح من 

لقياس ثبات اختبار التحصيل، تم تطبيقه : ثبات اختبار التحصيل
طالبًا من مجتمع الدراسة ) 21(العية تكونت من على عينة استط

، )KR-20(ريتشاردسون  –وخارج عينتها، واستخدام معادلة كودر
، وهي قيمة مناسبة )0.83(ووجد أن معامل الثبات لالختبار 

  .لتحقيق الهدف من هذه الدراسة

باستخدام : االختبار معامالت الصعوبة ومعامالت التمييز ألسئلة
حساب تم عينة االستطالعية في اختبار التحصيل، درجات أفراد ال

معامل الصعوبة ومعامل التمييز لكل سؤال من أسئلته، وقد وجد أن 
، )0.77(و) 0.31(معامالت الصعوبة ألسئلة االختبار تتراوح بين 

وهي قيم مناسبة ، )0.81(و) 0.29(معامالت التمييز تتراوح بين و
  .لتحقيق الهدف من هذه الدراسة

  الدراسةتحديد متغيرات : خامسًا
بعد اختيار عينة الدراسة وتحديد مجموعاتها، تم تحديد متغيراتها، 

  :وكانت على النحو التالي

تضمنت الدراسة  :)Independent Variable( المتغير المستقل -
ثالثة ة التدريس، وله طريقوهو متغيرا مستقال واحدا، 

القائمة على نظام  ستراتيجية دورة التعلم الخماسيةإ: تمستويا
ستراتيجية دورة التعلم ، إ"بالكبورد"إدارة التعلم اإللكتروني 

 .المعتادة ريقةالقائمة على برمجية تفاعلية، الط الخماسية
تضمنت الدراسة  :)Dependent Variable( عالمتغير التاب -

تسعى الدراسة لمعرفة أثر المتغير المستقل  ا واحداتابعمتغيرا 
أفراد العينة في الفيزياء، وحدده متوسط تحصيل  فيه، وهو

 .درجات طالب كل مجموعة في اختبار التحصيل
  ة وتصميمهاالدراسمنهجية تحديد : سًاساد

بجامعة الملك  طالب الهندسةتم اختيار عينة الدراسة من 
تطبيق تجربتها على ثالث شعب حيث تم سعود بطريقة قصدية، 

مقرر، تم الأحد مدرسي  يدرسها )فيز 103(من شعب مقرر دراسية 
تجربة على الإلى ثالث مجموعات، وقد تم تطبيق عشوائيا توزيعها 

 هذه الدراسة عتبرتهذه الشعب كما هي دون أي تغيير، لذلك 
  :، ويمكن التعبير عن تصميمها كما يليةشبه تجريبيوصفية 

G1   :    ----     O1         X1          O2 
G2   :   ----      O1         X2          O2 
G3   :   ----      O1         ----          O2 

: G2). األولى المجموعة التجريبية(المجموعة األولى : G1حيث،
المجموعة : G3. )ثانيةالمجموعة التجريبية ال( ثانيةالمجموعة ال

  ).المجموعة الضابطة(ة لثالثا
 :O1ختبار التحصيلالتطبيق القبلي ال. :O2 ختبار تطبيق البعدي الال

   .التحصيل
X :5(ستراتيجية دورة التعلم الخماسية استخدام إالتدريس بE's( 

: X2 ."بالكبورد" اإللكترونينظام إدراة التعلم  علىالقائمة 
 )5E's(ستراتيجية دورة التعلم الخماسية إالتدريس باستخدام 

  .القائمة على برمجية تفاعلية

  ضبط بعض المتغيرات: ًابعسا
من أجل ضبط أية متغيرات أخرى، غير المتغير المستقل، 

ألفراد ومنعها من التأثير في المتغير التابع، تم ضبط العمر الزمني 
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، وتم من طالب السنة الثانية همأن جميعبعن طريق التأكد العينة 
المجموعات الثالث لنفس تدريس ب المادة الدراسيةضبط متغير 

بتدريس المحتوى  مدة التجربةوتم ضبط  ي،تعليملمحتوى الا
القائم على وتم ضبط متغير ، للمجموعات الثالث بنفس المدة الزمنية

مجموعات لتدريس المدرس نفسه لب) المدرس( تنفيذ التجربة
  .الثالث

  الختبار التحصيلالتطبيق القبلي : ثامنًا
قبل البدء بتنفيذ تجربة الدراسة، تم تطبيق اختبار التحصيل 

اد العينة، وذلك للتحقق فيما إذا كانت المجموعات على جميع أفر
وبالتالي تحديد نوع التحليل متكافئة في هذا االختبار أم ال، 

ق بين واإلحصائي الذي يمكن استخدامه لفحص داللة الفر
ومن أجل . هفي التطبيق البعدي ل اتدرجات المجموع اتمتوسط

نحرافات فحص هذا التكافؤ، تم حساب المتوسطات الحسابية واال
المعيارية لدرجات المجموعات الثالث في التطبيق القبلي الختبار 
التحصيل بعد أن تم استبعاد درجة أي طالب لم يلتحق في التطبيق 

  ).1(البعدي له، وكانت على النحو المبين في الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد  :1جدول 
  ختبار التحصيلالقبلي ال العينة في التطبيق

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المجموعة
  8.56  17.63  19  األولى
 9.57  18.33  15  الثانية
  9.11  16.87  16  الثالثة

درجات  اتق بين متوسطووجود فر) 1(جدول ال من ظهري
، حيث بلغ ختبار التحصيلفي التطبيق القبلي ال ات الثالثالمجموع

 تمتوسط درجاو، )17.63(األولى المجموعة  ترجامتوسط د
ة ثالثومتوسط درجات المجموعة ال ،)18.33( ثانيةالمجموعة ال

، تم متوسطاتال ههذ الفروق بين ومن أجل اختبار داللة). 16.87(
ختبار في التطبيق القبلي لهذا االتحليل درجات أفراد العينة 

برنامج خالل ال من) ANOVA( تحليل التباين األحادياستخدام ب
جدول ال، وكانت النتائج على النحو المبين في )SPSS(اإلحصائي 

)2.(  

لدرجات أفراد العينة في تحليل التباين األحادي نتائج  :2جدول 
  ختبار التحصيلالتطبيق القبلي ال

درجات   مصدر التباين
  الحرية

مجموع 
  المربعات

  متوسط
  المربعات

  قيمة
  ف

مستوى 
  الداللة

عات لمجموابين 
  8.25  16.50  2  )الطريقة(

داخل المجموعات   0.904  0.101
  81.82  3845.50  47  )الخطأ(

    3862.00  49  المجموع الكلي

ومستوى الداللة ) 0.101( ف أن قيمة) 2(جدول اليظهر من 
دالة إحصائيا عند مستوى داللة غير وهي قيمة ) 0.904(لها 

)α=0.05( عند  ًالة إحصائياق دووجود فرعدم ، مما يشير إلى
الدراسة  اتدرجات مجموع اتبين متوسط) α=0.05(مستوى داللة 
ات ، وبالتالي إلى تكافؤ المجموعالقبلي الختبار التحصيلفي التطبيق 

  .في هذا االختبار الثالث

تم تطبيق تجربة الدراسة على :  تنفيذ تجربة الدراسة: ًاتاسع
  :أفراد العينة وفقًا للخطوات التالية

ستراتيجية دورة التعلم إ تخداميزياء على اسمدرس الف يبتدر .1
في تدريس المجموعة " بالكبورد"القائمة على نظام  الخماسية

 ستراتيجية دورة التعلم الخماسيةإواستخدام  التجريبية األولى،
القائمة على البرمجية التفاعلية في تدريس المجموعة التجريبية 

  .الثانية
الب المجموعة التجريبية األولى على تدريب مدرس الفيزياء لط .2

 نظاماستخدام إستراتيجية دورة التعلم الخماسية القائمة على 
، وتدريب طالب المجموعة التجريبية الثانية على "بالكبورد"

استخدام إستراتيجية دورة التعلم الخماسية القائمة على 
  .البرمجية التفاعلية

م،  2012/2013عي في الفصل الدراسي الثاني من العام الجام .3
وعلى مدى أسبوعين، بواقع ثالث ساعات أسبوعيا، قام مدرس 
الفيزياء بتدريس المجموعات الثالث وفق طريقة التدريس 

  :، وفيما يلي توضيح آللية تنفيذ كل منهاالمخصصة لكل منها

برمجية ال القائمة علىة دورة التعلم الخماسية يتراتيجإس  - أ

ادته التعليمية داخل غرفة مفيها  المدرسعرض : تفاعليةال
 بطريقة تفاعلية منلطالب المجموعة التجريبية الثانية الصف 

تم ) flash(ملف فالش على هيئة برمجية تعليمية  خالل
 ،)Lecture Maker 2(الحاسوبي برنامج التأليفها باستخدام 

وبرامج أخرى مساعدة، وهذه المادة معالجة وفق مراحل 
: )2007زيتون، (ي اقترحها بايبالتي  دورة التعلم الخمس

مرحلة االندماج، ومرحلة االستكشاف، ومرحلة التفسير، 
ومرحلة التوسع، ومرحلة التقويم، وكان هذا العرض مصحوبًا 
بالمعلومات النصية، واألسئلة التقويمية، والصور، والرسومات 
الثابتة والمتحركة، باإلضافة إلى روابط لمقاطع من الفيديو 

وروابط أخرى لمواقع إثرائية على شبكة  ،وبعلى اليوتي
تخدم استخدام مراحل دورة التعلم، وغيرها من التي اإلنترنت 

كما تخلل هذه  .العناصر الداعمة للعملية التعليمية
اإلستراتيجية المناقشة وتبادل األسئلة بين المدرس وطالبه، 
وكان للطالب الدور األساس في التوصل إلى المعلومة أثناء 

  .ض المدرس لمادته التعليمية وفق هذه اإلسترايجيةعر

رة اإدم نظا القائمة على ة دورة التعلم الخماسيةيستراتيجإ  -  ب

استخدمها المدرس في : "بالكبورد"التعلم اإللكتروني 
تضمنت اإلجراءات تدريس المجموعة التجريبية األولى، و

  :التالية
 بنفسعرض المدرس مادته التعليمية داخل غرفة الصف  -

في تدريس المجموعة التجريبية  تي استخدمهاالاإلستراتيجية 
المرفوع على ) SCORM( باستخدام ملف سكورم ، ولكنالثانية

عوضًا عن ملف  "بالكبورد"نظام إدارة التعلم اإللكتروني 
  .)flash(الفالش 

التجريبية األولى ب المجموعة الستراتيجية لطأتاحت هذه اإل -
من خالل نظام الصف بنفسه خارج غرفة دراسة المادة التعليمية 
وفق سرعته الذاتية وقدراته  "بالكبورد"إدارة التعلم اإللكتروني 
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باستخدام اسم في النظام الدخول إلى صفحته وذلك ب، وإمكاناته
مرور خاصين به، حيث تمكن من خالل هذه مستخدم وكلمة 

 ،توالتدريبا ،والمحتوى التعليمي ،الطالع على درجاتها الصفحة
والواجبات، والقيام بالمهام والواجبات  ،واألسئلة التقويمية

، واالطالع على المطلوبة منه، وتخزينها ليطلع عليها مدرسه
 .التغذية الراجعة التي قدمها له مدرسه

 ،التواصل فيما بينهمأتاحت لطالب المجموعة التجريبية األولى  -
سئلة، وتبادل وجهات النظر وطرح األوالتواصل مع مدرسهم 

المتوافرة في النظام  من خالل شبكة التواصل االجتماعيوذلك 
 .كالبريد اإللكتروني وبرامج الحوار والنقاش

، التواصل مع طالبه من خالل هذا النظام ،للمدرس تأتاح -
للمهام والواجبات، وتقويم تعلمهم وتقديم  أدائهممتابعة و

  .لكل منهم التغذية الراجعة

خدمها المدرس في تدريس المجموعة است: الطريقة المعتادة  - ج

  :التاليةوتضمنت اإلجراءات  الثالثة،
على شكل داخل غرفة الصف تقديم المدرس للمادة التعليمية  -

  ).شرائح بوربوينت(عروض تقديمية 
ألسلوب المحاضرة والعرض والمناقشة  درساستخدام الم -

  .بشكل محدود الشفوية مع استخدام األسئلة
رفة العلمية من المدرس دون أن يكون لهم استقبال الطلبة للمع -

 .دور في التوصل إليها
  التطبيق البعدي الختبار التحصيل: ًاعاشر

تطبيق اختبار تم بعد انتهاء تنفيذ تجربة الدراسة مباشرة، 
جميع أفراد العينة مرة أخرى، ورصد درجاتهم مع التحصيل على 

  .ختبارهذا االل التطبيق القبلي فيأي طالب لم يلتحق درجة استبعاد 

  المعالجات اإلحصائية: حادي عشر
درجات أفراد العينة وجمع االنتهاء من تنفيذ تجربة الدراسة، بعد 

 برنامجالعلى ها تم إدخالفي التطبيق البعدي الختبار التحصيل، 
تحليل التباين األحادي ، واستخدام )SPSS(اإلحصائي 

)ANOVA(، بالتالي اإلجابة عن أسئلتهاو.  

  :ج الدراسة ومناقشتها نتائ
، استخدمت درجات أفراد العينة في إلجابة عن أسئلة الدراسةل

التطبيق البعدي الختبار التحصيل، وتم إيجاد المتوسط الحسابي 
واالنحراف المعياري لدرجات طالب كل مجموعة من مجموعات 

المتوسطات يبين ) 3(جدول الالدراسة الثالث في هذا االختبار، و
واالنحرافات المعيارية لدرجات المجموعات الثالث في الحسابية 

  :التطبيق البعدي الختبار التحصيل

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات  :3جدول 
  ختبار التحصيلي البعدأفراد العينة في التطبيق ال

المتوسط   العدد  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  4.78  76.84  19  األولى المجموعة
 12.46  68.67  15  الثانية المجموعة

  9.46  58.13  16  المجموعة الثالثة

وجود فروق بين متوسطات درجات ) 3(يظهر من الجدول 
، حيث بلغ ختبار التحصيلي البعدفي التطبيق الالمجموعات الثالث 

 متوسط درجاتو، )76.84(األولى متوسط درجات المجموعة 
ة ثالثومتوسط درجات المجموعة ال ،)68.67( ثانيةالمجموعة ال

، تم بين هذه المتوسطات قوومن أجل اختبار داللة الفر). 58.13(
ختبار ي لهذا االبعدفي التطبيق التحليل درجات أفراد العينة 

 برنامجمن خالل ال) ANOVA( تحليل التباين األحادياستخدام ب
جدول ال، وكانت النتائج على النحو المبين في )SPSS( اإلحصائي

)4.(  

لدرجات أفراد العينة في  تحليل التباين األحادينتائج  :4جدول 
  ختبار التحصيلال بعديالتطبيق ال
  مصدر
  التباين

درجات 
  الحرية

مجموع 
  المربعات

  متوسط المربعات
  قيمة
  ف

  مستوى
  الداللة

بين المجموعات 
  1522.19  3044.39  2  )الطريقة(

داخل المجموعات   0.000  18.21
  83.57  3927.61  47  )الخطأ(

  ---   6972.00  49  المجموع الكلي

ومستوى الداللة ) 18.21( ف أن قيمة) 4(جدول اليظهر من 
دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  وهي قيمة) 0.000(لها 

)α=0.05(عند مستوى  الة إحصائياق دووجود فر ، مما يشير إلى
في ثالث ال اتمجموعالدرجات  اتبين متوسط) α=0.05(داللة 

ومن أجل معرفة أي من تلك . البعدي الختبار التحصيلالتطبيق 
، تم استخدام )α=0.05(عند مستوى داللة الفروق دال إحصائيا 

للمقارنات البعدية المتضمن في  )Scheffe Test(اختبار شافيه 
يبين الفروق ) 5(الجدول و، )ANOVA(تحليل التباين األحادي 

عات الثالث، وأي منها دال إحصائيا بين متوسطات درجات المجمو
  ).α=0.05(عند مستوى داللة 

المقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدرجات  :5جدول 
  مجموعات الدراسة في اختبار التحصيل

  )58.13( الثالثة  )68.67( الثانية  )76.84( األولى  المجموعة
  --   --   --   )76.84(األولى 
  --   --   * 8.17  )68.67(الثانية 
  --   * 10.54  * 18.71  )58.13(الثالثة 

  )α=0.05(عند مستوى داللة فرق دال إحصائيا * 

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوًال
أن الفرق بين متوسط درجات  )5(جدول اليظهر من 

 )18.71( المجموعة األولى ومتوسط درجات المجموعة الثالثة
ستراتيجية إها باستخدام دأفرالصالح المجموعة األولى، التي درس 

نظام إدارة التعلم اإللكتروني  القائمة علىدورة التعلم الخماسية 
مما  ،)α=0.05(، وهو دال إحصائيا عند مستوى داللة "بالكبورد"

ستراتيجية دورة التعلم إيشير إلى أن تدريس الفيزياء باستخدام 
أكثر " كبوردبال"نظام إدارة التعلم اإللكتروني  القائمة علىالخماسية 

الهندسة بجامعة الملك  بةفاعلية من الطريقة المعتادة في تحصيل طل
  .سعود

 جعلت وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن دورة التعلم الخماسية
 ،طالب المجموعة التجريبية األولى نشطًا ومحورًا للعملية التعليمية
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اللها غنية بالمعززات، فكان يمارس خ في بيئة تعلم استقصائيةيتعلم 
عمليات استقصائية، ويمر بخبرات ومواقف تعليمية تساعده على 

زاد من دافعيته  استكشاف المفهوم وتحديد داللته اللفظية، مما
للتعلم، وزاد في تحصيله الدراسي مقارنة مع طالب المجموعة 

كما أن دورة التعلم تهتم بما يوجد لدى المتعلم من . الضابطة
قة، وتهتم بانتقاء وتنظيم خبرات تراكيب معرفية وخبرات ساب

المحتوى بحيث يسهل عليه تمثيل المادة التعليمية في تراكيبه 
طالب المعرفية، وتكوين أبنية معرفية جديدة لديه، مما ساعد 

ربط المعرفة الجديدة بمعارفه  علىالمجموعة التجريبية األولى 
ث النمو وحدو في بنيته المعرفية رفةمعتلك اليبني قبل أن  السابقة

ستراتيجية التي مراحل هذه اإل المعرفي لديه، وذلك عندما تعلم وفق
النظرية البنائية التي اهتمت بالبنية المعرفية للمتعلم، إذ تستند إلى 

يقوم المتعلم خاللها بإيجاد عالقة بين المعرفة الجديدة وما يتوافر 
اجيه نظرية بيلديه من معارف سابقة، والتي تستند في أساسها إلى 

في النمو المعرفي التي ترى بأن الفرد عندما يواجه معرفة جديدة 
يحدث لديه فقدان في االتزان المعرفي، مما يدفعه الستعادة االتزان 
بين ما لديه من معارف سابقة وما يدركه من معرفة جديدة من 
خالل عمليتي التمثيل والمواءمة، مما أدى إلى نمو المعرفة لدى 

ففي مرحلة . التجريبية األولى وتعلمه تعلما ذا معنىطالب المجموعة 
االنشغال تم إحداث إخالل في التوازن المعرفي لديه وإثارة دافعيته 
نحو موضوع الدرس، وفي مرحلة االستكشاف قام بتفحص 

توضيح الموضوع وتحديد المفاهيم، وفي مرحلة التفسير قام ب
تطبيق ما اكتسبه تفسير ما توصل إليه، وفي مرحلة التوسع قام بو

من خبرات جديدة في مواقف جديدة فتطور الفهم المفاهيمي لديه، 
وفي مرحلة التقويم قام معلمه بتقويم تعلمه وتقديم التغذية الراجعة 

 ساعده على االحتفاظ بالمعرفة العلمية واستيعابهامما المناسبة له، 
معتادة وتطبيقها في مواقف جديدة بدرجة تفوق ما عملته الطريقة ال

لدى طالب المجموعة الضابطة، الذي كان له دور محدود في 
كان فيها الدور األساس للمدرس عندما حيث  العملية التعليمية،

عرض المادة التعليمية باستخدام شرائح العروض التقديمية 
وقد أكد . مع استخدام محدود للمناقشة وتبادل األسئلة) بوربوينت(

والوسون ) Renner & Marek, 1990(ك يذلك رينر ومار
)Lawson, 1995 (الطلبة على  تساعد عندما اعتبروا دورة التعلم

فهمهم للمفاهيم العلمية ألن التعلم باستخدامها يكون عملية 
عندما اعتبر استخدام ) Blank, 2000(استقصائية، وأكده بالنك 

دورة التعلم يساعد الطلبة على ربط المعرفة الجديدة بمعارفهم 
 داععندما ) 2005(وخطايبه ) 2002(ون قة، وأكده زيتالساب

ستراتيجية قائم النشاط العقلي الذي يحصل لدى المتعلم في هذه اإل
على خبرات فعلية، وهو أفضل من النشاط القائم على الخبرات 

 & Musheno(وموشينو والوسون ) 2007(اللفظية، وأكده زيتون 
Lawson, 1999 (لم تقوم على مبدأ عندما اعتبروا دورة التع

النموذج االستقصائي، وأن استخدامها في تدريس العلوم يعزز توفير 
بيئة االستقصاء العلمي التي تجعل الطلبة يقومون بالتحري 
واالستقصاء والبحث، الذي بدوره يؤدي إلى تعلم حقيقي، وأكده 

التفاعل االجتماعي الذي يحصل في  عدعندما ) 2008(إبراهيم 
 ة بين المتعلمين أنفسهم وبين المتعلمين ومعلمهميجيستراتهذه اإل

وأكده الخليلي وزمالؤه ، يسهم بشكل كبير في عملية التعلم
ستراتيجية يتوافق مع اإلبهذه عندما أشاروا إلى أن التعلم ) 1996(

طبيعة المتعلم الذي يعتمد على الطريقة االستقرائية في تعلم 
) 2001(ري والكسواني كما أكد ذلك البك. المفاهيم الجديدة

) Marek & Methven, 1991(ك وميثفين يومار) 2002(وزيتون 
عندما اعتبروا دورة التعلم تعمل على تنمية الخبرات المعرفية ورفع 
مستوى التحصيل، وتوفير بيئة مالئمة تدعم التعلم النشط، وزيادة 

للخبرات الجديدة  هماستيعاب الطلبة للمفاهيم العلمية بسبب دمج
معارفهم السابقة، وتساعد الطلبة من ذوي التفكير المحسوس على ب

  .اكتساب المفاهيم المجردة
وبمراجعة األدب التربوي وجد العديد من الدراسات التي 

علم على الطريقة المعتادة في تبينت تفوق إستراتيجية دورة ال
دراسة قراره : ، ومن هذه الدراساتتحصيل الطلبة للعلوم

)Qarareh, 2012( ودراسة الكبيسي والجنابي ،)ودراسة )2012 ،
، ودراسة أحمد )2009(، ودراسة عابد والحيلة )2011(شطا 

ودراسة سرحان ونصرالله  ،)2007(ودراسة الخوالدة ، )2009(
، ودراسة بالسي )Campbell, 2006(ودراسة كامبل  ،)2007(
 ،)Salih, 2005(، ودراسة صالح )Balci et al., 2006(زمالئه و

، )2000(ودراسة الخطايبة ونوافلة ، )2003(ودراسة شاليل 
كما ). 1999(، ودراسة عبدالنبي )Lord, 1999(ودراسة لورد 

 ,Tweedy(وجد أن هذه النتيجة مخالفة لنتيجة دراسة تويدي 
  ).Garcia, 2005(، ونتيجة دراسة جارسيا )2005

ظام باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن ن
وضع طالب المجموعة التجريبية " بالكبورد"إدارة التعلم اإللكتروني 

األولى في بيئة تعلم تفاعلية نشطة غنية بالمعززات، وعمل كداعم 
ومكمل لما درسه في الغرفة الصفية، عندما كان يدخل على النظام 
ويعيد دراسة المحتوى التعليمي بنفسه وفق قدراته وسرعته 

مع زمالئه ومعلمه بواسطة شبكة التواصل الذاتية، ويتواصل 
االجتماعي المتوافرة في هذا النظام، كالبريد اإللكتروني وغرف 
الحوار والنقاش، ويتبادل معهم وجهات النظر ويطرح عليهم ما 
يجول في خاطره من أسئلة ويتلقى إجابات عنها، مما شجعه 

مزيد وساعده على دراسة المحتوى التعليمي خارج الصف وممارسة 
من التدريبات وأداء الواجبات، وغيرها من الميزات التي استخدمها 
من خالل هذا النظام، كمشاهدة مقاطع من الفيديو على اليوتيوب، 
والدخول إلى مواقع إثرائية على شبكة اإلنترنت، وذلك باستخدام 
روابط لمواقع ذات عالقة بموضوع الدرس وبما يخدم استخدام 

مما ساعده على االحتفاظ بالمعرفة العلمية  مراحل دورة التعلم،
واستيعابها وتطبيقها في مواقف جديدة بدرجة تفوق ما عملته 
الطريقة المعتادة لدى طالب المجموعة الضابطة الذي لم تتح له 
فرص االستفادة من ميزات هذا النظام التي أتيحت لطالب المجموعة 

" بالكبورد"اإللكتروني  كما أن نظام إدارة التعلم. التجريبية األولى
أتاح فرصًا أمام المدرس لمتابعة أداء طلبة المجموعة التجريبية 
األولى وتنفيذهم للمهام والواجبات، وسمح له تقويم تعلمهم وتقديم 
التغذية الراجعة المناسبة لهم، مما ساعدهم على زيادة تحصيلهم 

. بطةالدراسي بدرجة أكبر من تحصيل زمالئهم في المجموعة الضا
نظم إدارة  عداعندما ) 2011(وقد أكد ذلك السلوم ورضوان 



  صوافطة ورضوان

 173

التعلم اإللكتروني من التطبيقات التعليمية التفاعلية بتوفيرها كثير من 
نظم إدارة  عدتعندما ) 2008(ة، وأكدته الخليفة األدوات التعليمي

التعلم اإللكتروني داعمة ومكملة للتدريس التقليدي، وتزود 
دريبات في الوقت المناسب، وأكدته دراسة كيم ولي المتعلمين بالت

)Kim & Lee, 2008 ( عندما أشارت إلى عدة عوامل تساعد في
مناسبة وبساطة تصميم : فعالية نظام إدارة التعلم اإللكتروني، منها

الشاشات، وتوافق اإلدارة التقنية للنظام مع اإلدارة األكاديمية، 
رونة والتفاعلية وتحكم المتعلم، وسهولة إدارة التعليم، وتوافر الم

) 2011(كما أكده السلوم . وتنوع وسائل االتصال بين األفراد
عندما اعتبر هذا النظام أحد األركان األساسية في الجامعات 
الحديثة لما يقدمه من خدمات تعليمية، ولما له من ميزات تساعد 

  .على إيجاد بيئات تعلم تفاعلية
وجد بعض الدراسات التي بينت وبمراجعة األدب التربوي، 

فاعلية نظام إدارة التعلم اإللكتروني والمواقع التعليمية في زيادة 
: تحصيل الطلبة مقارنة بالطريقة المعتادة، وهذه الدراسات هي

، ودراسة حسامو والعبدالله )2012(دراسة السعدي والشمري 
، )2010(، ودراسة األشقر )2010(، ودراسة بدوي )2012(

  .)Johnson et al., 2004(ة جونسون وزمالئه ودراس

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيًا
أن الفرق بين متوسط درجات المجموعة ) 5(جدول اليظهر من 

لصالح ) 10.54(الثانية ومتوسط درجات المجموعة الثالثة 
ستراتيجية دورة إها باستخدام أفرادالمجموعة الثانية، التي درس 

، وهو دال إحصائيا ة القائمة على البرمجية التفاعليةماسيالتعلم الخ
، مما يشير إلى أن تدريس الفيزياء )α=0.05(عند مستوى داللة 

القائمة على البرمجية ستراتيجية دورة التعلم الخماسية إباستخدام 
الهندسة  بةأكثر فاعلية من الطريقة المعتادة في تحصيل طل التفاعلية

  .بجامعة الملك سعود
ما تضمنته مراحل دورة التعلم من وقد تعزى هذه النتيجة إلى 

مواقف تعليمية وأنشطة استقصائية متنوعة ساهمت في إيجاد بيئة 
تعليمية تفاعلية محورها الطالب، ساعدت على تفاعل طلبة 

الثانية فيما بينهم، وعلى تفاعلهم مع مدرسهم المجموعة التجريبية 
مما زاد من تحصيلهم العلمي مقارنة  وما قدم لهم من مادة تعليمية،

كما أن ما حققته تلك األنشطة . بتحصيل طلبة المجموعة الضابطة
لدى طالب المجموعة إحداث إخالل في التوازن المعرفي من 

مروره وإثارة دافعيته نحو موضوع الدرس، والتجريبية الثانية 
 مال هتفسيرولمفاهيم، ا بخبرات تعليمية ساعدته على استكشاف

ما اكتسبه من خبرات جديدة في مواقف ل هتوصل إليه، وتطبيق
باإلضافة إلى ما ذكر من ميزات إلستراتيجية دورة التعلم في ، دةجدي

ساعده على مناقشة نتيجة السؤال األول، جعل تعلمه ذا معنى، و
وتطبيقها في مواقف جديدة  االحتفاظ بالمعرفة العلمية واستيعابها

الطريقة المعتادة لدى طالب المجموعة بدرجة تفوق ما عملته 
الذي كان له دور محدود في العملية التعليمية، حيث كان  الضابطة

فيها الدور األساس للمدرس عندما عرض المادة التعليمية 
مع استخدام ) بوربوينت(باستخدام شرائح العروض التقديمية 

  .محدود للمناقشة وتبادل األسئلة

جد العديد من الدراسات التي وبمراجعة األدب التربوي و
بينت تفوق إستراتيجية دورة التعلم على الطريقة المعتادة في 
تحصيل الطلبة للعلوم، وقد تم اإلشارة لها في مناقشة نتيجة 

دراسة واحدة فقط هدفت إلى استقصاء  تكما وجد. السؤال األول
يل أثر إستراتيجية دورة التعلم القائمة على برمجية تفاعلية في تحص

) 2008(الطلبة للعلوم مقارنة بالطريقة التقليدية، وهي دراسة همام 
  .التي اتفقت في نتائجها مع نتيجة هذه الدراسة

باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن األدوات 
التقنية التفاعلية والوسائط المتعددة التي تضمنتها البرمجية 

 تجمعلمجموعة التجريبية الثانية، المستخدمة في تدريس ا التعليمية
كالنصوص المكتوبة والمقروءة، بين العديد من المثيرات، 

والمؤثرات الصوتية، والصور والرسومات الملونة الثابتة والمتحركة، 
وروابط أخرى  ،إضافة إلى روابط لمقاطع من الفيديو على اليوتيوب

م مراحل دورة تخدم استخداالتي لمواقع إثرائية على شبكة اإلنترنت 
، مما أتاح التعلم، وغيرها من العناصر الداعمة للعملية التعليمية

لمواجهة مواقف تعليمية تعلمية غير لطالب هذه المجموعة فرصا 
، وساهم في تقديم المادة التعليمية بطريقة تفاعلية عملت مألوفة له

على تفاعله مع المواقف والخبرات التعليمية، وشجعه على المشاركة 
في العملية التعليمية مشاركة فاعلة، وممارسة األنشطة وتنفيذ 

وتطبيقها في واستيعابها االحتفاظ بالمعرفة العلمية  المهام، وبالتالي
مواقف جديدة بدرجة تفوق ما عملته الطريقة المعتادة لدى طالب 

التي تضمنها واألشكال  عرض الصوركما أن . المجموعة الضابطة
 ةالبرمجي باستخدامنماذج ثالثية األبعاد بالمحتوى التعليمي 

تعميق البعد طلبة المجموعة التجريبية الثانية على التعليمية ساعد 
لديهم، وساعدهم في الوصول إلى التفسيرات المطلوبة، المفاهيمي 

هم للفيزياء بدرجة أكبر من تحصيل طلبة تحصيلمما زاد من 
) 2013(داسي وقد أكد ذلك نوافلة والهن .المجموعة الضابطة

عندما اعتبرا الوسائط المتعددة من أهم التقنيات الحديثة لقدرتها 
. على توفير بيئة تفاعلية تساعد في اكتساب الطلبة للمعرفة العلمية

عندما أشار إلى أن البرمجيات ) 2007(وأكده أيضًا صوافطه 
التعليمية تجمع بين العديد من المثيرات من خالل استخدام 

تعددة، مما يؤدي إلى مشاركة المتعلم في العملية الوسائط الم
التعليمية مشاركة فاعلة تؤدي إلى فهمه لما يقدم له من مفاهيم 

عندما ) 2004(الل كما أكده  .علمية وزيادة في تحصيله العلمي
التدريس باستخدام الوسائط المتعددة يتيح للمتعلم فرصا  عد

له، مما يتطلب منه  لمواجهة مواقف تعليمية تعلمية غير مألوفة
تفسيرًا لها في ضوء خبراته السابقة، وهذا بدوره يخلق ما يسمى 
بالتعلم النشط الذي يسهم في اكتسابه لما يقدم له من معرفة 

 ,Williamson & Abraham(وليامسون وأبراهام وأكده . علمية
إلى أن عرض الصور واألشكال بنماذج ثالثية عندما أشارا ) 1995

البرمجيات التعليمية يساعد في اإلدراك المفاهيمي، مما  األبعاد في
  .يزيد من تعميق البعد المفاهيمي والتحصيل العلمي لدى الطلبة

 وبمراجعة األدب التربوي وجد العديد من الدراسات التي
بينت تفوق استخدام البرمجيات التعليمية التفاعلة على استخدام 

: ، ومن هذه الدراساتعلومالطريقة المعتادة في تحصيل الطلبة لل
دراسة صوافطه والفشتكي و ،)2013(دراسة نوافلة والهنداسي 
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دراسة صبح والعجلوني ، و)2008(، ودراسة همام )2010(
 ,Soyibo & Hudson(دراسة سوييبو وهودسون ، و)2003(

  .)Allen, 1998(، ودراسة ألين )2000

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ثالثًا
أن الفرق بين متوسط درجات ) 5(جدول ال يظهر من

لصالح ) 8.17(المجموعة األولى ومتوسط درجات المجموعة الثانية 
ستراتيجية دورة إها باستخدام أفرادالتي درس  ،المجموعة األولى

نظام إدارة التعلم اإللكتروني  القائمة علىالتعلم الخماسية 
، مما )α=0.05(، وهو دال إحصائيا عند مستوى داللة "بالكبورد"

ستراتيجية دورة التعلم إيشير إلى أن تدريس الفيزياء باستخدام 
أكثر " بالكبورد"نظام إدارة التعلم اإللكتروني  القائمة علىالخماسية 

القائمة على ستراتيجية دورة التعلم الخماسية إفاعلية من استخدام 
  .عودالهندسة بجامعة الملك س بةفي تحصيل طل البرمجية التفاعلية

وقد تعزى هذه النتيجة إلى ما تميزت به إستراتيجية دورة 
التعلم الخماسية القائمة على نظام إدارة التعلم اإللكتروني بالكبورد 
على إستراتيجية دورة التعلم الخماسية القائمة على البرمجية 

ففي الوقت الذي درس فيه طلبة المجموعة التجريبية . التفاعلية
لتعليمي في غرفة الصف فقط باستخدام الثانية المحتوى ا

إستراتيجية دورة التعلم الخماسية من خالل البرمجية التفاعلية على 
، درس فيه طلبة المجموعة التجريبية )flash(هيئة ملف فالش 

األولى المحتوى نفسه في غرفة الصف باستخدام إستراتيجية دورة 
ها على هيئة ملف التعلم الخماسية من خالل البرمجية التفاعلية ذات

مرفوع على نظام إدارة التعلم اإللكتروني ) SCORM(سكورم 
، ثم درسوا المحتوى مرة أخرى بأنفسهم خارج غرفة "بالكبورد"

الصف من خالل هذا النظام، األمر الذي أتاح أمام طالب المجموعة 
التجريبية األولى فرصًا لدراسة المحتوى التعليمي مرة أخرى وفق 

ته الذاتية، واالستفادة مما يقدمه هذا النظام من سرعته وقدرا
مما ساعده ميزات تم توضيحها في مناقشة نتيجة السؤال األول، 

وتطبيقها في مواقف  على االحتفاظ بالمعرفة العلمية واستيعابها
إستراتيجية دورة التعلم الخماسية  جديدة بدرجة تفوق ما عملته

طالب المجموعة التجريبية القائمة على البرمجية التفاعلية لدى 
  .الثانية الذي لم تتح له فرص االستفادة من ميزات هذا النظام

بينت الدراسات التي  بعضوجد  ،وبمراجعة األدب التربوي
، وهذه فاعلية نظام إدارة التعلم اإللكتروني في زيادة تحصيل الطلبة

، ودراسة )2012(دراسة السعدي والشمري : هيالدراسات 
، ودراسة )2010(دراسة بدوي ، و)2012(بدالله حسامو والع

 ,.Johnson et al(، ودراسة جونسون وزمالئه )2010(األشقر 
2004(.  

   :توصيات الدراسة
  :، فإنها توصي بما يلينتائجبناًء على ما توصلت إليه الدراسة من 

 ستراتيجية دورة استخدام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات إل
في ئمة على البرمجيات التعليمية المحوسبة القاالتعلم الخماسية 
 .ءتدريسهم للفيزيا

 ستراتيجية دورة استخدام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات إل
نظام إدارة التعلم اإللكتروني  القائمة علىالتعلم الخماسية 

  .في تدريسهم للفيزياء" بالكبورد"
  تدريب الطالب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات على

في تعليم " بالكبورد"م نظام إدارة التعلم اإللكتروني استخدا
 .الفيزياء وتعلمها

  دورة إستراتيجية ستقصاء فعالية الإجراء مزيد من الدراسات
إدارة التعلم نظام بالكبورد ونظم  القائمة علىالتعلم الخماسية 

في تحصيل طالب المرحلة وعلى البرمجيات التعليمية األخرى 
أخرى للفيزياء ومقررات فروع العلوم  الجامعية في مقررات

  .األخرى

  :المراجع
أثر تدريس العلوم الطبيعية ). 2008(ابراهيم، بسام عبدالله 

في تنمية مهارات التفكير ) 5E's(باستخدام دورة التعلم المعدلة 
العلمي والقدرة على حل المشكالت لدى طلبة كلية العلوم 

 – حاد الجامعات العربيةمجلة ات .التربوية الجامعية في األردن
 354-305: 51األردن، 

رة ائستراتيجية دافاعلية استخدام ). 2009(أحمد، آمال سعد 
التعلم في تحصيل بعض المفاهيم العلمية وتنمية التفكير 
االستداللي وبقاء أثر التعلم لدى تلميذات الصف الثامن بالتعليم 

 .214-183): 4(12مصر،  - مجلة التربية العلمية. األساسي
فاعلية نظام البالك بورد في التعلم ). 2010(األشقر، أشرف حسين 

، الجمعية مؤتمر التعلم المزيج والمتنقل. المتنقل والمزيج
 .العمانية لتكنولوجيا التعليم، مسقط، عمان

فعالية تدريس وحدة مقترحة ). 2010( محمد بدوي، محمد
برامج إدارة بالتعليم اإللكتروني في تنمية مهارات استخدام 

المحتوى وتعديل أنماط التفضيل المعرفي لدى طالب الدبلوم 

جامعة األزهر،  -مجلة كلية التربية .التربوي واتجاهاتهم نحوه
 .357-311: ، الجزء الثاني144العدد 

أساليب تدريس العلوم . )2001( والكسواني، عفاف ؛بكري، أملال
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