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بناء برمجية تعليمية محوسبة بلغة فيجوال بيسك واستقصاء أثرها في تحصيل طلبة الصف الثاني األساسي
بمادة العلوم
إيمان قاسم كريشان
الملخص هدفت هذه الدراسة إلى بناء برمجية تعليمية محوسبة بلغة البيسك واستقصاء أثرها في تحصيل طلبة
الصف الثاني األساسي بمادة العلوم .ولإلجابة عن سؤال الدراسة واختبار فرضيتها الصفرية ،تم تطبيق أدوات
الدراسة على عينة تكونت من ( )48طالبا وطالبة من طلبة الصف الثاني األساسي بمدرسة جامعة الحسين بن
طالل التطبيقية بمدينة معان ،تم اختيار شعبتين بالطريقة العشوائية إحداهما تجريبية وعددها ( )26طالبا وطالبة تم
تدريسها باستخدام برمجية محوسبة بلغة فيجوال بيسك ،واألخرى ضابطة وعددها ( )22طالبا وطالبة تم تدريسها
المادة التعليمية نفسها لكن بالطريقة االعتيادية .ولتحليل نتائج الدراسة تم استخدام اختبار "ت" لقياس الفروق بين
المتوسطات الحسابية حيث توصلت الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ) (α= 0.05في
التحصيل يعزى ألثر طريقة التدريس باستخدام برمجية فيجوال بيسك ،وكانت لصالح الطريقة التجريبية.
وأوصت الدراسة بإنتاج وتصميم دروس تعليمية محوسبة في مادة العلوم باستخدام لغة فيجوال بيسك ،وتوظيف
هذه اللغة في تخطيط وتطوير مناهج العلوم للصفوف الثالثة األولى من مرحلة التعليم األساسي.

Building an Instructional Visual Basic Software Programme
and Inquiring its Effect on the Achievement of Second
Graders in Science.
Eman Qasim Kreishan
Abstract This study aimed at constructing a computerized educational programme by
using the visual basic language and Inquiring its effect on the achievement of basic
second class graders in science. In order to answer the study question and to examine its
null hypothesis, the study tools were implemented on a study sample which consisted of
(48) male and female second graders at "AL – Hussien Bin Talal University" Applied
School in Ma'an city. Two classes were chosen randomly: One of them was
experimental which consisted of (26) male and female students who were taught by
using the visual basic programme, whereas The second group was controll group which
consisted Of (22) male and female students who were taught the same subject in the
traditional way.
In order to analyze the study results, "T" test was used to measure the difference
between the means. The findings of the study showed that there was a statistical

352

جملة جامعة احلسني بن طالل للبحوث ،جملة علميّة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا امللحق()5اجمللد (2021)7

significance differences at (α = 0.05) In the achievement which was attributed to the
effect of the instructional strategy by using the visual basic programme, and which was
in favor of the experimental group.
The study recommended the production and designing of educational computerized
lesson by using the visual basic methodology. The study also recommended
implementing this language in planning and Improving the science curriculum in the
early basic stage.

خلفية الدراسة وأهميتها
المقدمة:
يتميز عصرنا الحالي بنمو وتطور المعرفة اإلنسانية بسرعة كبيرة ،كما يشهد العالم انتشا ار واسعا لهذه المعرفة
لتعدد وسائل الحصول عليها ،وتطورها الهائل ،وهذا االنتشار الواسع لسرعة الحصول على المعلومات ،وزيادتها في
مختلف أنحاء العالم جعل المسؤولية الملقاة على عاتق المعلمين تكبر يوما بعد يوم ،وظهرت حاجة ملحة لتحسين
طرق التعليم ووسائله ،للوصول إلى أكثر هذه الوسائل كفاية وفعالية

( أبو زعرور(Bayrak & Bayram, ،

.2010 ;2003
ويفرض هذا التغير التكنولوجي السريع الذي ظهر في جميع نواحي الحياة ضرورة األخذ بوسائل التعليم الحديثة،
حيث أضاف التطور العلمي ،والتكنولوجي كثي ار من الوسائل التعليمية الجديدة التي يمكن االستفادة منها في تهيئة
مجاالت الخبرة للمتعلمين؛ حتى يتم إعداد الفرد بدرجة عالية من الكفاءة تؤهله لمواجهة تحديات العصر .كما أن
هذا التغير يتطلب التوجه نحو حوسبة التعليم واستخدام التطبيقات التربوية لإلنترنت في العملية التعليمية لإلسهام
في زيادة التوجه نحو التعلم ،وإتاحة الفرصة للفرد الكتساب مهارات جديدة وتطوير كفاءاته ،وبخاصة أنه أصبح من
األهمية إكساب المتعلمين مهارات التعلم الذاتي ،وغرس حب المعرفة وتحصيلها (الحيلة.(Sullivan, 2001 ،
;2000
"وفي الوقت الحاضر يبدو واضحا أن التطوور العلموي ،والتكنولووجي المرتكوز أساسوا علوى المعرفوة يوزداد بصوورة
فائقووة ،ممووا يجعلنووا نستشوورف مجتمعووات الغوود أنهووا سووتكون قائمووة علووى المعرفووة ،وعلووى للووك النوووم الجديوود موون القوووة
البرمجية والتي ستفوق القوة التقليدية؛ مما يجعل الهدف العام للمؤسسات التربوية ،والعمليوة التعليميوة هوو تخوريج طلبوة
لوي معلوموات غزيورة ،ومعوارف غنيوة ،يمتوازون بوذاكرة منظموة ،وأفكوار مترابطوة ولوديهم المهوارات العلميوة المختلفوة
لتوظيفهوا فوي خدموة أنفسوهم ،وخدموة مجوتمعهم" (دروزه;2000 Alsop & Hicks, 2001; Minishi, Muni, ،
Omolo & Munyeke, 2004). Okumu, Mutai, Mwangasha,
"وفي هذا اإلطار تؤكد التوجهات التربوية الحديثة على قدرة البرمجيات التعليمية على إيصال المعلومات بصورة
سلسة ،ومنظمة ،وبطريقة فعالة للطالب ،وعلى هذا فإن أغلب المؤسسات التعليمية بدأت في إعادة النظر في مناهجها،
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وعملت على إعادة تخطيط وبناء المناهج وفق أساليب جديدة ترتكز إلى البرمجيات التعليمية .وبمعنى أصح تكون أحد
طرق التدريس المستعان بها ويتعامل معها المعلم ضمن المناهج الموضوعة" (مهدي.)2006 ،
"وتعد البرمجيات وأجهزة الكمبيوتر المادية وجهان لعملة واحدة يصعب أن يستغنى أو يعمل أحدهما عون اآلخور،
فودون البرمجيوات موثال تصوبح أجهوزة الكمبيووتر مجموعوة مون المعودات عديموة الفائودة والجودوى ،كموا أنوه عون طريقهوا
يسوتطيع المتعلموون والمعلموون أن يتفواعلوا ويتواصولوا موع اآلخورين ،ومون ثوم تعود البرمجيوات المحوور الورئيس ألجهوزة
الكمبيوتر ،والتي يمكن أن تسهم بدور كبير في إثراء التفاعل اإليجابي للمتعلمين وتنميوة مهواراتهم واتجاهواتهم اإليجابيوة"
).(Mishra & Sharma, 2004
ومن مزايا الحاسوب في التعليم يسمح للطلبة بالتعلم حسب سرعتهم ،ويستغرق المتعلم وقت أقل في عملية
التعلم ،واستجابته يقابلها تعزيز ،وتشجيع من قبله ،ويمكنه من تصحيح أخطائه دون الشعور بالخجل أمام زمالئه،
ويوفر الصور واأللوان والموسيقا مما يجعل عملية التعلم أكثر متعة وتشويقا.
نتيجة للتطور الهائل في علم الحاسوب ،ظهرت لغة برمجة جديدة تعد امتدادا للغة البيسيك أال وهي الفيجوال
بيسك ) ،)Visual Basicوأصبحت هذه اللغة لات إمكانيات جيدة ،ومن أهم خصائص لغة الفيجوال بيسك ،أنها
قادرة على التعامل مع قواعد البيانات بسهولة ،وأن طريقتها في التعامل مع البيانات مميزة .وقد عملت شركة
مايكروسوفت على تطوير هذه اللغة طبقا للتطور الحادث في مجال الحاسوب ،وطبقا لرغبات المبرمجين ومستخدمي
البرامج إلى أن ظهر منها اإلصدار السادس ( ،(Microsoft Visual Basic 6.0ويعد هذا اإلصدار من أقوى
إصدارات هذه اللغة في التعامل مع البيانات حتى أنه تفوق على بعض لغات البرمجة األخرى" (شبكة النمر الثقافية،
.)2011
ويشير (النابلسي" )2006 ،إلى أن لغة فيجوال بيسك تمتاز بوجود عدة نوافذ يستطيع المستخدم النقر على
الكائن المطلوب بشكل عشوائي ،فكل كائن يبرمج على حدة وله الرمز البرمجي الخاص به بشكل منفصل ،ويمكن
الربط بينهما بطرق معينة".
في ضوء ما تقدم فإن اإلمكانيات التي تمتاز بها لغة فيجوال بيسك أسهمت في زيادة دافعية الباحثين ،والقائمين
على تطوير عمليات التعليم؛ لالستفادة من هذه اللغة ،والبرامج الحاسوبية المستندة إليها في مجاالت التعلم،
والمعرفة كافة ،وتحقيق األهداف التعليمية في المستويات جميعها.
"ويكتسب تعليم المفاهيم العلمية ،وتطوير طرق واستراتيجيات أهمية بالغة نظ ار؛ الرتباطها الوثيق بمختلف
مجاالت حياة اإلنسان ،أضف إلى للك ما يواجه الطلبة من صعوبة في فهمها بطريقة واضحة منظمة في حال
تدريسها بطرق تقليدية ال تساعد على إدراك هذه المفاهيم وتوظيف فهمها في حياتهم" (Fraser & Walberg,
) .1995نتيجة للتقدم التكنولوجي والبرامج التشغيلية المرافقة له ،فإنها تقدم حلوال فريدة لمعضالت تعليم المفاهيم
العلمية وهي في الوقت لاته ،تدفع الباحثين إلجراء المزيد من الدراسات التي توظف لغات الحاسوب ،والتكنولوجيا
في تطوير استراتيجيات تدريس أكثر قدرة على دمج الطالب في عصر العلوم والتكنولوجيا.
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مشكلة الدراسة وسؤالها:
"تعد مادة العلوم من أزخر المواد وأغناها بالحقائق ،والمفاهيم ،والتطبيقات ،والنظريوات التوي يمكون تقوديمها للطلبوة
بأساليب أكثر إثارة وتشويقا وجذبا ،فهي تساعدهم في التفاعل اإليجابي مع ما يتعرضون له مون خبورات علميوة .إضوافة
إلى للك فإن مادة العلوم من أكثر المواد الدراسية ثراء من حيث تعدد موضوعاتها وتنوم مجاالتها ،وهي تالموس كثيو ار
من الجوانب الحياتية لدى المتعلمين ،ونتيجة لذلك فقود تكوون مون أكثور الموواد الد ارسوية اعتموادا علوى التقنيوات والوسوائل
التعليمية فوي تدريسوها" )زيتوون2000 ،؛ زيتوون .)2007 ،وعلوى الورغم مون أن نتوائج االختبوارات الدوليوة ،مثول اختبوار
( ،)TIMSSلتقييم أداء الطلبة األردنيين في العلوم قد كشفت عن أن تقدم متوسط األداء لدى الطلبة األردنيين الذي
بلوو( ( ،)482مقارنووة بمتوسووط األداء العربووي ،وهووو ( ،)424ويقووارب متوسووط األداء الوودولي والووذي بلوو( ( ،)500إال إن
النسبة الكبيرة للمدارس األردنية التوي كوان متوسوط األداء لودى طلبتهوا ال يتعودى ( )415قود تسوبب فوي ت ارجوع ترتيوب
األردن موون المرتبووة العش ورين إلووى المرتبووة األربعووين ،وهووذا يوودعو إلووى االلتفووات إلووى المتغي ورات التووي تسووببت فووي توودني
متوسط النسبة التي ال يستهان بها من المودارس األردنيوة" (المركوز الووطني لتنميوة المووارد البشورية" .)2010 ،وأكودت
توصيات تقرير نتائج الدول العربية في االختبارات الدولية ( )TIMSSفوي العوام  ،2007وبخاصوة التوصوية العاشورة
علوى أهميوة توظيوف مصوادر الوتعلم المختلفوة كالحاسووب واإلنترنوت ،وتوجيههوا نحوو خدموة تعلويم العلووم والرياضويات،
حيث أشارت النتائج إلى وجوود ارتبوا

بوين مسوتوى األداء ،و بوين اسوتخدام الحاسووب ،واإلنترنوت مون قبول الطلبوة" (أبوو

ه ووال ورخوورون .)158:2009 ،وهووذا كلووه يعكووس الحاجووة الملحووة إلووى توظيووف الحاسوووب فووي أسوواليب توودريس العلوووم،
ودراسة أثر للك على تحصيل المتعلمين في العلوم.
وتعتقد الباحثة أن اإلبقاء على توظيف األساليب التدريسية التقليدية في تدريس العلوم ،والتي تركز على الحفظ
والتذكر فقط ،قد تسهم في تراجع متوسط أداء الطلبة األردنيين في االختبارات الدولية للعلوم .وهذا بدوره يتطلب
توظيف أساليب تدريس تدفع المتعلم والمعلم معا إلى تجديد معارفهم خالل التعامل مع أكثر من مهارة من المهارات
التي تحاكي المهارات العقلية العليا لدى المتعلم.
من هنا ترى الباحثة أن توظيف التكنولوجيا والحاسوب وبرمجياته في عملية تدريس العلوم قد ينعكس على
تحسن مستويات بعض متدني التحصيل من الطلبة؛ ليصبحوا ضمن مصاف الطلبة متوسطي األداء وبعضا من
متوسطي األداء ليصبحوا ضمن مصاف الطلبة المتميزين ،مما قد يسهم في تحسن أساليب تدريس العلوم بشكل عام
واإلسهام في تحسن ترتيب األردن ضمن االختبارات الدولية.
ولعل ندرة الدراسات واألبحاث التي توظف برمجية فيجوال بيسك في تدريس العلوم – في حدود ما قرأت -
دفعني إلى دراسة أثر استخدام هذه البرمجية على تحصيل الطلبة ،بعد أن صممت مادة تعليمية باستخدام البرمجية
بالتعاون مع فريق متخصص ،وتحديدا فإن هذه الدراسة بحثت في أثر التدريس باستخدام برمجية تعليمية بلغة
فيجوال البيسك في تحصيل طلبة الصف الثاني األساسي بمادة العلوم وحدة (المادة وخصائصها) .أو بالتحديد
حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤال اآلتي:
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ما أثر التدريس باستخدام برمجية تعليمية محوسبة بلغة فيجوال البيسك في تحصيل طلبة الصف الثاني
األساسي بمادة العلوم؟
وينبثق من هذا السؤال الفرضية الصفرية اآلتية:
ال يوجد فرق لو داللة إحصائية ) (0,05=αفي متوسط تحصيل طلبة الصف الثاني األساسي بمادة العلوم
تعزى لطريقة التدريس.
أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إلى تحقيق هدفين:
األول :بناء برمجية تعليمية بلغة فيجوال بيسك والثاني :قياس أثر هذه البرمجية على تحصيل طلبة الصف الثاني
األساسي في مادة العلوم.
أهمية الدراسة:
تكمون أهميوة هوذه الد ارسوة فوي بيوان أثور اسوتخدام البرمجيوة التعليميوة) (Visual Basicفوي تودريس موادة العلووم
ومقارنتها بالطريقة االعتيادية في تحصيل طلبة الصف الثاني األساسوي ،واإلسوهام فوي تطووير أسواليب وطورق تودريس
العلوم من خالل توظيف لغة فيجوال بيسك قي تصميم مواد تعليمية ،والسعي لتحقيق التعلم الفعال لكثير من المفاهيم
العلميوة لات الطبيعوة المجوردة ،وبخاصوة فوي مرحلوة التعلويم األساسوية األولوى ،كموا تسوتمد الد ارسوة أهميتهوا فوي كونهوا
من الدراسات القليلة _ في حدود معرفة الباحثة واطالعها التي أجريت_ حول هذا الموضوم.
حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة على المحددات اآلتية:
 -1حودود موضوويية :د ارسوة أثور برمجيوة تعليميوة بلغوة بيسوك فوي تحصويل طلبوة الصوف الثواني األساسوي فوي
تودريس وحودة د ارسوية مون منهواج موادة العلووم المعتمود مون قبول و ازرة التربيوة والتعلويم ،للفصول الد ارسوي الثواني
وحدة المادة وخصائصها.
 -2حدود مكانية :اختيار عينة من طالب الصف الثاني األساسي في مدرسة جامعة الحسين بن طالل
التطبيقية.
 -3حدود زمنية :الفصل الثاني من العام الدراسي2011/2010م.
التعريفات اإلجرائية:
 -1فيجوال بيسك :وهي إحدى لغات البرمجة عالية المسوتوى والراقيوة ،والتوي تسوتخدم فوي عمليوات التودريس؛ نظو ار
إلمكانياتها الكبيرة في خدمة جميع القطاعات ال سيما مجال التعليم.
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 -2التحصيل :وهو مجموعة المعارف والمهارات واالتجاهات ،التي يكتسبها المتعلم أثناء تعلمه مادة العلوم،
ويقاس بالعالمة التي يحصل عليها الطالب من خالل اإلجابة على فقرات االختبار الذي أعد ألغراض هذه
الدراسة.
 -3كتاااا العلااوم للصااف الثاااني األساسااي :هووو الكتوواب الووذي أقوورت و ازرة التربيووة والتعلوويم تدريسووه للصووف الثوواني
األساسي اعتبا ار من العام الدراسي  ،2011/2010وللك بموجب قرار مجلس التربيوة والتعلويم ،وال يوزال يودرس
حتى اآلن ،وهو مكون من جزئين ،ويحتوي على  12وحدة دراسية.
 -4طلبة الصف الثاني األساسي :هم الطلبة الذين تتراوح أعمارهم ما بين ( )8-7سنوات.
 -5الطريقة االعتيادية :هي الطريقة التي تتبعها معلمة العلوم في التدريس ،وللك وفقا لخطوات حددت لها في
دليل المعلم ،وتعتمد هذه الطريقة بشكل أساس على المعلمة ،وتستخدم أحيانا السبورة والطباشير والرسوم
كوسيلة إليصال المعلومات للطلبة.
 -6التدريس باستخدام البرمجية التعليمية المحوسبة :طريقوة تعليميوة تعتمود علوى إيصوال المعلوموات للطلبوة عون
طريق استخدام الحاسوب كمحاور للطلبة ومقويم لهوم فوي رن واحود ،ويقووم دور المعلوم فيهوا علوى توجيوه الطلبوة
في حال حدوث أي معيق قد يوقف تقدمهم.

اإلطار النظري والدراسات السابقة
اإلطار النظري:
تدريس العلوم في المرحلة األساسية
"كوي توتم عمليوة تودريس العلووم بشوكل فعوال ينبغوي االهتموام بطرفوي عمليوة التواصول ) المعلوم والطالوب) اهتماموا
متوازنوا ،لكون المتتبوع للفكور التربووي ،يالحوظ أن التربيوة التقليديوة قود ركوزت علوى المعلوم ،وجعلتوه العنصور الورئيس فوي
العمليوة التعليميوة ،حيوث كوان هوو المسوؤول عون تلقوين المعلوموات للمتعلموين دون النظور إلوى قودراتهم ،واسوتعدادهم،
وإعطائهم دو ار في عملية التعلم" (السيد.)2005 ،
"وفي الوقت الحاضر يعد الطالب المحور األساس في العملية التربوية بشكل عام وتدريس العلوم بشكل خاص،
وفقا لوجهة نظر الكثير من التربويين ،ويعد ما يتلقاه المتعلم ويستويبه هو هدف العملية التعليمية ،ويكمون السوبب وراء
هذا التحول في تدريس العلوم بسبب تغير النظرة لطبيعة العلم ،حيث كانت النظرة التقليدية للعلوم تركوز علوى الجانوب
المعرفي ،فترى أن العلم جسم منظم من المعرفة العلمية ،يتضمن الحقوائق ،والمفواهيم ،والمبواد ،،والقووانين ،والنظريوات
العلمية التي تساعدنا فوي تفسوير الظوواهر الطبيعيوة والكونيوة الموجوودة ،وقود ترتوب علوى هوذه النظورة التقليديوة للعلوم نتوائج
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سولبية انعكسوت علوى طبيعوة العلوم وتودريس العلووم ،فتصوبح المعرفوة العلميوة مطلقوة فوي صوحتها ،وبالتوالي غيور قابلوة
للتعوديل أو التغييور ،كموا تصوبح مهموة المعلوم نقول الموادة العلميوة وتلقينهوا للطلبوة دون مناقشوة فكريوة ،وبالتوالي تصوبح
طريقة المحاضرة هي الطريقة الشائعة في تلقين المادة العلمية ،مما يعني إهمال دور الموتعلم .كموا تونعكس هوذه النظورة
علوى منواهج العلووم فتبنوى علوى مفهووم معرفوي ضويق ،وللوك مون خوالل تأكيودها علوى الموادة الد ارسوية باعتبارهوا ثمورة
ناضجة لجهود العلماء واإلنسانية وبالتوالي إهموال العناصور األساسوية األخورى فوي بنواء منواهج العلووم" ( زيتوون2001 ،
;.(Project, 2061
"أما وجهة النظر األخرى ،فترى أن العلم طريقة منظمة فوي البحوث والتقصوي واالكتشواف ،والمعرفوة العلميوة نسويج
متكامل من المفاهيم والمباد ،العلمية يكونها الباحوث فوي ضووء مالحظاتوه المنظموة ،وتجاربوه العلميوة المضوبوطة لفهوم
الظواهر الطبيعية ،أو البيولوجية التي يسعى الكتشافها وتطويرها في ظل منهجية بحثية واضحة في التفكير والتطبيوق،
فالباحث يحدد المشكلة ويجمع المعلومات ،ويفرض الفرضيات ويختبرها ،ويتوصل إلى النتائج ،وعليه عدت (الطريقوة)
معيار أساسيا في تحديد مدى علمية المعرفة اإلنسانية المكتشفة" ).(Project, 2061; Jinks, 1997
ا
وتؤكد وجهة النظر الثالثة على شقي العلم) :المادة والطريقة) ،فالعلم تكامل بين المادة ) المعرفة العلمية(،
والطريقة (المنهج العلمي) ،وينطلق هذا التعريف من مبدأ أهمية المعرفة .لتقدم العلوم وبناء المعرفة العلمية التراكمية.
وكذلك من أهمية الطريقة في الوصول إلى تلك المعرفة؛ فالعلم له شقان أو وجهان متالزمان) :المادة والطريقة(،
ال يمكن ألحدهما أن ينمو أو يترعرم بمعزل عن اآلخر ،وعليه ،وكتطبيق تربوي في تدريس العلوم ،ينبغي على معلم
العلوم إبراز الصورة العقلية للعلم الذي يدرسه بمادته وطريقته سواء في أساليب تدريسه أم في وسائل قياسه وتقويمه
لتعلم الطلبة" (.) Project, 2061
أمام تعدد وجهات النظور حوول طبيعوة العلوم تتنووم أهوداف تودريس العلووم بودءا مون األهوداف أو الغايوات العاموة،
وانتهاء باألهداف السلوكية قصيرة المدى ،وتأتي األهداف العامة كما يشير(زيتون" ،)44 :1999 ،على شكل يبارات
وجمل غير محددة بفترة زمنيوة ،ويفتورض أنهوا تغطوي جوانوب الوتعلم الثالثوة المعرفيوة (العقليوة) ،والوجدانيوة (العاطفيوة)،
والنفسوية الحركيوة (المهاريوة) عنود الموتعلم ،وعليوه توصوف األهوداف العاموة أنهوا أهوداف (إسوتراتيجية) لتودريس العلووم،
ترتبط بتخطيط عام أو بفلسفة تربوية علمية عامة شاملة لتدريس العلوم والتربية العلمية ،كما أنها أهداف طويلة المدى،
يحتاج تحقيقها إلى فترة زمنية طويلة أو غير محددة نسبيا ( فصل أو سنة أو نهاية مرحلة تعليمية معينة)".
أما األهداف الخاصة فهي أهداف أقل شموال وأسهل قياسا من األهداف العامة ،ويعبر عنها بجملة أو يبارة قصيرة
محددة تحدد بشكل نوعي السلوك (األداء) الذي ينبغي أن يظهره المتعلم كدليل على أن التعلم قد حدث ،وعليه توصف
األهداف الخاصة بأنها أهداف تدريسية ترتبط بالتخطيط والتنفيذ الالزمين لتدريس موضوعات علمية على مستوى
الدروس اليومية أو )الوحدة التعليمية( المقررة في تدريس العلوم ،كما أنها أهداف محددة (قصيرة المدى) يحتاج
تحقيقها إلى فترة زمنية قصيرة نسبيا .وتعد األهداف الخاصة أهداف أولية )أساسية( لتحقيق األهداف العامة الكبرى؛
وبالتالي فإن مجموعة األهداف (الخاصة) بموضوم معين (وحدة تدريسية مثال) يمكن أن تترابط معا لكي تحقق في
النهاية هدفا عاما يؤمل من دراسة للك الموضوم أو الوحدة التدريسية (زيتون.)1999 ،
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تقنيات التعليم المستخدمة في تدريس العلوم:
تعد مادة العلوم من أكثر المواد الدراسية ثراء من حيث تعدد موضوعاتها وتنوم مجاالتها ،فهي تالمس كثي ار من
الجوانب الحياتية لدى المتعلمين ،ونتيجة لذلك فإنهوا من أكثر المواد الدراسية تنوعا من حيث التقنيات والوسائل
التعليمية المستخدمة في تدريسها ،فمنها ما هو سمعي أو بصري أو سمعي بصري.
ويورد( زيتون )275 :1999 ،مجموعة من تلك الوسائل والتقنيات التعليمية التي يجدر بمعلم العلوم االستفادة منها
في تعليم العلوم نذكر منها ما يأتي:
 - 1األشياء ،والعينات ،والنمالج ،والمجسمات.
 - 2الشرائح بأنواعها المختلفة ،والشفافيات والصور الفوتوغرافية.
 - 3الرسوم البيانية والخرائط واللوحات التوضيحية.
 - 4السبورات والملصقات ومجالت الحائط.
 - 5الرحالت والمعارض والتمثيليات العلمية.
 - 6التسجيالت الصوتية ،واإللاعة التربوية.
 - 7التلفزيون التربوي (التعليمي).
 - 8الحاسوب التعليمي.
ومن األجهزة المرتبطة باستخدام الوسائل والتقنيات التعليمية السابقة ما يلي:
المجهر ( الميكروسكوب) بأنواعه المختلفة ،وجهاز عرض الشرائح ،وجهاز العرض فوق الرأس وجهاز عرض األفالم
المتحركة ،وجهاز الفيديو.
دور معلم العلوم في مساعدة الطلبة على التعلم:
لقد أظهر علماء النفس المعاصرون ،وكما يشير (البكري والكسواني" )34 :2002 ،أن قابلية األطفال للتعلم
تبدأ منذ بداية حياتهم ،وتستمر في النمو والتطور مع مرور الزمن ،إال أن قابلية الطفل العقلية تكون محدودة في فترة
الدراسة اإلبتدائية ،وللك بسبب قلة رصيده من الخبرات والتجارب؛ لذا ينبغي على معلم العلوم مساعدة األطفال في
هذه المرحلة من العمر على زيادة رصيدهم من الخبرات العلمية ،وإكسابهم المعلومات والمهارات بأساليب متنوعة،
وإثارة تفكيرهم ورغبتهم في تعلم العلوم ،وال يتسنى له للك إال بجعل مادة العلوم مادة علمية ،وبأنه ينبغي اإلقالم عن
التدريس بالطريقة التقليدية .وأن يساعد األطفال أن يعملوا بأنفسهم ،وللك لتحقيق األغراض التعليمية المتوقعة عن
طريق استخدام أسلوب حل المشكالت والرحالت ،والمشاهدات ،وغيرها من األساليب التعليمية األخرى".
" ويمكن لمعلم العلوم مساعدة األطفال على اكتساب المعلومات والمهارات العلمية والتفكيرية بأساليب عدة من
خالل مساعدتهم أن تكون لهم خبرة مباشرة بالمواد والحيوانات والنباتات ،ومساعدتهم على تكوين اتجاهات بحثية
بسيطة ،وتوجيه نشاطهم نحو هدف محدد باستخدام أسلوب التعلم التعاوني ،واستخدام الجمل والعبارات التي تستثير
مهارات التفكير لديهم .كما يلجأ معلم العلوم إلى تنمية القدرات اإلبدايية للطلبة ،وتوفير فرص كافية لهم للتعرف على
مهارات التفكير وتطبيقها على الكثير من األنظمة" (البكري والكسواني.)36-35 ،2002 ،
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وحتى يكون للمعلم دور فعال في تهيئة المناخ التعليمي المناسب لتكوين المفاهيم العلمية واكتساب الطلبة
لل مهارات العملية المناسبة واالتجاهات العلمية وااليجابية واكتساب الميول العلمية فانه ينبغي لمعلم العلوم ممارسة
أساليب تدريسية مختلفة واستخدام مصادر تعليمية وإعداد أنشطة مساعدة لمساعدة الطلبة على تعلم المفاهيم العلمية،
كما يتحقق للك من خالل البعد عن التلقين في تعليم المفاهيم العلمية .واعتماد التسلسل المنطقي في تعليم المفاهيم
العلمية وتعلمها والتأكيد على ربط الطالب للمعرفة السابقة بالمعرفة الجديدة .والتأكيد على أن تعلم المفاهيم العلمية هي
عملية مستمرة تتطلب تخطيطا للتدريس يتضمن المواقف التعليمية كافة والتي تمكن الطلبة من التعرف على األشياء
والمقارنة بينهما للوصول إلى المفهوم العلمي واكتسابه" (رواشده ،والجراح ،والطيطي ،والطعاني ،والحسون،2004 ،
.)31-29
إلى جانب كل هذه المهام الملقاة على عاتق معلم العلوم الذي يواجه اليوم المزيد من التحديات بسبب التكنولوجيا
الحديثة في مجال المعلومات واالتصاالت حيث فرضت تغيرات واسعة على جميع مناحي الحياة االجتمايية
واال قتصادية والتربوية ،وتتمثل هذه التحديات في األدوار الجديدة والمهام اإلضافية في التعليم ،تجعل من معلم العلوم
يتكيف مع إسهامات هذه التكنولوجيا في تطوير التعليم سواء في مجال التجهيزات ) (Hardwareأو البرامج
) ،(Softwareوتوظيفها في العملية التعليمية من خالل استراتيجيات وطرق تمنح المتعلم دو ار أساسيا وفرصا حقيقية
للمشاركة ،واالندماج في عمليات العلم والتفكير ،بحيث تكون هذه التكنولوجيا أدوات مساعدة لمعلم العلوم لتحقيق تعلم
حقيقي وفعال.
"لذلك يكمن التحدي الرئيس أمام المعلمين في عملية دمج التكنولوجيا الحديثة والبرامج الحاسوبية في التعليم ،وهو
توظيف الحاسوب وبرامجه من خالل منهجية بنائية تتطلب عمال جماييا في بيئة اجتمايية نشطة تتضمن تنفيذ مهام
أصيلة يقوم بتنفيذها الطلبة أنفسهم وبتوجيه من المعلمين" ).(Rogers & Twidle, 2011
تكنولوجيا الحاسوا في التعليم:
لقد جاءت الثورة التكنولوجية المتسارعة التي نعيشها اليوم بوسائل وأساليب لم تقتصر أهميتها على خدمة
اإلنسان وممارسته الوظيفية فحسب ،بل لها دور فاعل في زيادة معلوماته ،ومعارفه ورفع مستوى قدراته الذهنية.
وكان للتكنولوجيا األثر الكبير في تطوير التعليم بمختلف مراحله وفي جميع مجاالته وخاصة أساليب وطرائق
التدريس .فقد تم توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال التي تشتمل على مجموعة من البرمجيات الحاسوبية لخدمة
محتوى المباحث الدراسية وتنويع منابع المعرفة ،إضافة إلى القضاء على الروتين الذي يطغى على الغرف الصفية
التقليدية ،وترسيخ المعرفة ،وتنمية مهارات التفكير عند الطلبة ،وتحسين اتجاهاتهم في المواقف التعليمية ،وتقويم
التعلم ،واالختبار بأسلوب شيق ،وزيادة تفاعل ودافعية المتعلم (بيتس وبول.)2006 ،
في ضوء ما تقدم فقد اهتمت التوجهات التربوية المعاصرة بدمج الوسائل التعليمية المعتمدة على الحاسوب في
التعليم ،واستخدام التقنيات التفاعلية المتقدمة مثل الوسائط المتعددة والواقع االفتراضي ،مموا دعا للحرص على دراسة
تكنولوجيوا الحاسوب في التعليم ومدى االستفادة منها في العملية التعليمية (رواشده ورخرون .)2004 ،فقد مكن
الحاسوب بأجهزته وبرامجه وتوابعه من تحسين التعليم والتعلم ،واإلعالم وغيرها ،ويشير (الحيلة)505 :2000 ،
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"إلى أنه يجب أال يكون التركيز في عملية التعليم على الحاسوب كجهاز بقدر ما يكون على البرنامج التعليمي الذي
يوضع فيه؛ فالحاسوب ليس إال واسطة نقل وخزن وتسجيل ،أما البرنامج الموضوم ضمنه ،فهو الذي يقوم بعملية
التعليم الحقيقية ،لذلك فإن تصميم البرنامج المالئم هو األكثر أهمية في عملية التعلم".
التعليم بمساعدة الحاسواComputer Assisted Instruction (CAI( :
بين (الحيلة )2000 ،أن التعليم بمساعدة الحاسوب :هو بإمكانه الحاسوب تقديم دروس تعليمية مفردة إلى
الطلبة مباشرة ،وهناك يحدث التفاعل بين هؤالء الطلبة ،والبرامج التعليمية التي يقدمها الحاسوب ،ويتعلم الطالب
بوساطة الحاسوب وفق نمالج التعلم الذاتي ،ويؤثر في للك طبيعة البرنامج المدروس وأسلوب التعلم الذي يعتمده
الدارس في تعلمه ،وقد استحدثت الكثير من البرامج والنظم لهذه الغاية ،منها:
 -1برامج التمرين والممارسة:
إن هذا النوم من البرامج يفترض أن القاعدة أو الطريقة قد تم تعليمها للطالب ،حيث يقدم هذا البرنامج سلسلة
من التمارين من أجل زيادة براعة الطالب في استخدام المهارة ،مثل حل التمارين الرياضية وغيرها .ومن ثم يقوم
البرنامج بتعزيز هذه اإلجابة بحيث يتعلمها الطالب إلا كانت صحيحة وإعطاء فرصة أخرى إلا كانت اإلجابة
خاطئة وللك لتصحيح الخطأ ).(Wilson& Redish, 1989
 -2برامج التعليم الخصوصي:
يتم في هذا النوم من البرامج تقديم المعلومات في وحدات صغيرة يتبع كال منها سؤال خاص عن تلك الوحدة
أو ما يسمى (شاشات)؛ ليدرسها المتعلم ثم يجيب على األسئلة اآلتية لها ،وقد تتضمن بعض األنشطة ،وإلا كانت
استجابات المتعلم صحيحة يحصل على تعزيز ،وإال فيطلب منه العودة إلى األطر للتعلم والعودة إلى األسئلة
والنشاطات ).(Wilson & Redish, 1989
 -3برامج المحاكاة:
إن المتعلم في هذا النوم من البرامج يواجه موقفا شبيها لما يواجهه من مواقف في الحياة الحقيقية ،حيث توفر
للمتعلم تدريبا حقيقيا دون أن يتعرض لألخطار ،أو األيباء المالية الباهظة ،التي من الممكن أن يتعرض لها
المتعلم فيما لو قام بهذا التدريب على أرض الواقع ).(Chang, Chen & Sung, 2008
مثل :المقذوفات حيث يمكن للمتعلم مشاهدة صورة قذيفة تخرج من فوهة مدفع إلى أن تصل للهدف وتحديد الزواية
المناسبة إلصابة الهدف .مثال رخر على المحاكاة المعايرة؛ حيث يقوم المتعلم بإجراء بعض التجارب الكيماوية
نظريا من الحاسوب.
 -4برامج اللعب:
"يمكن أن تكون برامج اللعب تعليمية إلا كانت لات صلة بهدف تعليمي محدد ،والغرض األساس هو إيجاد جو
يحبب ويثير ويشوق المتعلم إلى التعلم ،وتوجد منها برامج ترفيهية بحتة ،منها ألعاب فكرية تعمل على تنمية روح
اإلبدام واالبتكار لدى المتعلمين كاأللعاب الرياضية وغيرها" (الحيلة.)509-506 :2000 ،
لغات البرمجة الحاسوبية
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يعمل جهاز الحاسوب من خالل لغات برمجة مختلفة ،حيث ظهرت لغات عدة منها لغة اآللة ،ولغة التجميع،
ولغات البرمجة عالية المستوى ،إلى أن وصلنا إلى لغات البرمجة المرئية التي تستخدم في أكثر من مجال لسهولتها
وبساطتها ومرونتها (النابلسي.)2006 ،
وتتصف كل لغة برمجة حاسوبية بتصميم خاص من حيث التعامل مع المعطيات ،و الطرق والتسهيالت التي
توفرها اللغة للتعامل مع مشكلة معينة.
وتنقسم لغات البرمجة إلى قسمين:
 -1لغات برمجة منخفضة المستوى ) (Low-Level Languagesومن هذه اللغات:
لغة اآللة )(Machine Language
ولغة االسمبلي )(Assembely Language
-2لغات البرمجة عالية المستوى ) (High-Level Languagesومن هذه اللغات:
لغة الفورت ارن )(Fortran Language
ولغة الكوبول )(Cobol Language
ولغة البيسيك بأنواعها المختلفة ).(Basic
الخصائص العامة للبرمجية التعليمية الجيدة:
لكر (الفار )301: 2002 ،خصائص البرمجيات التعليمية على النحو اآلتي:
"تشد االنتباه ،تبل( المتعلم الهدف ،تثير وتساعد على تذكر المتطلبات السابقة للتعلم ،تقدم مواد تعليمية مثيرة ،ترشد
المتعلم ،تقود إلى اإلنجاز ،توفر تغذية راجعة تتعلق بتصحيح اإلنجاز ،تقوم اإلنجاز ،تساعد على التذكر ونقل أثر
التعلم".
لغة الفيجوال بيسك:
يعتموود اختيووار لغووة البرمجووة علووى الغايووة موون اسووتخدام الحاسوووب ،وعلووى مسووتوى المرحلووة العمريووة التووي سووتتعامل
معها .وغالبا ما يتم االعتماد على أبسط اللغات وأشهرها ،وهي لغة بيسك؛ وللك لموا تمتواز بوه هوذه اللغوة مون مرونوة
فووي كافووة التطبيقووات بمووا فيهووا التطبيقووات التعليميووة .كووذلك فووإن لغووة بيسووك تعتموود علووى كلمووات انجليزيووة قليلووة ،وعلووى
القواعوود الجبريووة المعروفووة فووي صووياغة العالقووات الرياضووية ،ويمكوون موون خاللهووا كتابووة الب ورامج البسوويطة لتتوويح فرصووة
للمستخدم للتعامل مع الوسائط المتعددة ،واستخدام مؤثراتهوا كملفوات الصووت واألفوالم والصوور المتحركوة والموسويقى،
وكتابة برامج متعددة الوظائف في بيئة نظام النوافذ (القاضي والقاضي وفاروق وسالم ومجدالوي.)2000 ،
وتعني كلمة البيسك بشكل عام ترميز التعليمات ألغراض المبتدئين كافة ،وتمتاز لغة البيسك بأنها سهلة
االستخدام وسهلة التعلم .وتستعمل البيسك في المجاالت العلمية والتجارية ومجاالت أخرى .وقد أنشئت لغة بيسك على
يد جون كيمني  John Kemenyعام  .1963وتوماس كيرتز  ،Kurtz Thomasوقد أصبحت بسرعة فائقة من
أشهر وأسهل لغات البرمجة ،وبخاصة أنها لغة تعليمية تدرس في المعاهد والكليات والجامعات ،وبدأ انتشار لغة
البيسك في السبعينات ،ثم أخذت هذه اللغة في التطور الدائم مع المحافظة على سهولة استخدامها وبساطتها ،وكان
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اإلصدار األول لهذه اللغة عام  ،1991وجاء اإلصدار الثاني عام  ،1992وأما اإلصدار الثالث فكان عام،1993
ومن للك الوقت تعاقبت إصدارات كثيرة منها.
بذلت شركة مايكروسوفت أقصى ما بوسعها لتزيد من قوة لغة البيسك وطورتها طبقا للتطور الحادث في مجال
الكمبيوتر ،طبقا لرغبات المبرمجين ومستخدمي البرامج ،إلى أن ظهر منها اإلصدار السادس (Microsoft Visual
)Basic 6.0الذي يعد رخر إصدا ارت الفيجوال بيسيك ،حيث يعد هذا اإلصدار أقوى إصداارت هذه اللغة في التعامل
مع البيانات حتى أنه تفوق على بعض لغات البرمجة األخرى.
مميزات الفيجوال بيسيك (:(Visual Basic
من أهم مزايا لغة الفيجوال بيسيك اآلتي (شبكة النمر الثقافية:)2011 ،
 -1توفر لغة الفيجوال بيسيك كائنات ) ،(Objectsوأدوات تستخدم في نظام التشغيل نفسه ،مما يسهل مهمة
المبرمجين في تصميم واجهات تطبيقية جذابة.
 -2توفر لغة الفيجوال بيسيك إمكانية استدعاء الكثير من الوظائف الموجودة في نظام التشغيل ٕوامكانية االستفادة من
بعض البرامج التي تعمل تحت بيئة نظام النوافذ.
خطوات إعداد البرامج التعليمية المحوسبة:
تمر عملية إعداد البرمجيات التعليمية وتطويرها في خطوات عدة ،هي على النحو اآلتي (الحيلة-514 :2000 ،
:)515
 -1تحديد األهداف التعليمية للبرنامج بدقة وبعبارات هدفية محددة حتى يساعد المبرمج على توجيه البرنامج بحيث
يضمن تحقيق هذه األهداف.
 -2تحديد مستوى المتعلمين ( الفئة المستهدفة ) الذين سيتعلمون من خالل البرنامج،
وبالتالي اختيار المادة التعليمية المناسبة لهم.
 -3تحديد المادة التعليمية التي يتكون منها البرنامج.
 -4تحديد نظام عرض المادة التعليمية للبرنامج ،وهذا يتطلب ترتيبا منطقيا للمادة التعليمية.
 -5كتابة إطارات البرنامج ،واإلطار :هو الوحدة األساسية التي يتركب منها البرنامج ،وعند صياغة البرنامج تقسم
كل منها إطا ار أو خطوة ،وكل إطار يتكون من المعلومات،
المادة التعليمية إلى وحدات صغيرة جدا يكون ٌّ
والمثيرات واالستجابات التي يتبعها التغذية الراجعة والتعزيز الفوري.
 -6حوسبة المادة التعليمية باستخدام إحدى اللغات ،مثل :لوغو ،بيسك المرئية ،فورت ران ،أو باسكال.
 -7تجريب البرنامج وتعديله؛ وللك من خالل تجريبه على عينة عشوائية من الطلبة ،ويعدل بناء على ما يحصل
عليه المعلم من تغذية راجعة من الطلبة.
 -8استنساخ البرنامج وتوزيعه على الفئة المستهدفة.
تقويم التحصيل الدراسي
أوالا :معنى التقويم:
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يعد التقويم أحد عناصر المنهاج الدراسي ،وهو يعني في اللغة إصالح االعوجاج ،كما وضع (عبد الهادي،
 ،1999ص  )26تعريفا للتقويم كما يلي " :التقويم بحد لاته إصدار حكم شامل وواضح على ظاهرة معينة بعد القيام
بعملية منظمة لجمع المعلومات وتحليلها بغرض تحديد درجة تحقق األهداف واتخال الق اررات بشأنها".
بما أن الدراسة الحالية تتعلق بمجال تدريس مادة العلوم تحديدا ،فمن المناسب أن نستعرض بعضا من أهداف
التقويم وأغراضه المرغوب تحقيقها في هذا المجال ،وهي كما لكرها (زيتون ،)342 -341 :1999 ،على النحو اآلتي:
 -1تحديد مقدار ما تحقق من األهداف التعليمية والتربوية المنشودة أو المرسومة.
 -2التقويم عملية تشخيصية وقائية عالجية تعطي معلم العلوم تغذية راجعة عن أدائه.
-3التقويم مؤشر جيد لقياس أداء معلم العلوم وفعالية تدريسه والحكم عليها ألغراض
ق اررات إدارية تربوية تتعلق بالنقل والترفيع والترقية.
-4يقدم التقويم مخرجات مهمة ألغراض البحث والتقصي في تدريس العلوم ومناهجها بحثا وتخطيطا وتعديال وتطوي ار
سواء بسواء.
ثاني ا  /االختبارات التحصيلية كإحدى وسائل التقويم:
تعد االختبارات التحصيلية من أهم وسائل التقويم التي تقرر نجاح أو رسوب الطالب ،ويعد استخدامها األكثر
شيوعا بين المعلمين ،وقد عرف )زيتون )355 :1999 ،االختبار التحصيلي بأنه " :موقف يطلب في أثنائه من
المفحوص )الطالب( أن يظهر معارفه أو مهاراته أو اتجاهاته أو ميوله ،أو جوانب تتصل بموضوم علمي معين أو
عدد من الموضوعات العلمية .ولهذا ينظر لالختبار باعتباره مجموعة من المواقف تمثل عينات من السلوك تعرض
على المفحوصين )الطلبة( ويطلب منهم أن يقوموا بأداءات معينة يمكن اعتبارها دليال أو مؤش ار على تعلم الطالب".
فوائد االختبارات التحصيلية:
لالختبارات التحصيلية العديد من الفوائد في مجال تقويم التعلم وقد أوردها (زيتون )1999 ،على النحو اآلتي:
 -1مساعدة الطالب والطالبات على فهم أنفسهم بشكل أفضل ،نتيجة التغذية الراجعة
التي تكشف عن نقا القوة والضعف لديهم ومدى ما أحرزوه من تقدم.
 -2المساعدة على تحديد ما إلا كان الطالب أو الطالبة قد أتقن مفردات المحتوى التعليمي محل التدريس.
 -3زيادة الدافعية لديهم وحثهم على التحصيل والتعلم.
 -4المساعدة على التنبؤ بتحصيلهم ومعرفة فرص نجاحهم في مواد دراسية أخرى.
 -5المساعدة في الحكم على فعالية استراتيجية التدريس وبخاصة إلا أخذ في الحسبان نتائجهم ككل ،فإلا حصل
معظمهم على عالمات أو درجات متدنية فقد يكون السبب كامنا في استراتيجية التدريس المتبعة.
 -6تشخيص صعوبات التعلم بغية تنظيم الوصفات العالجية المناسبة.
 -7المساعدة على االحتفاظ بالتعلم لفترة أطول عن طريق عمل االختبارات من وقت آلخر.
 -8المساعدة على تحديد مدى تمكنهم من متطلبات التعلم المسبقة من عدمه.
 -9المساعدة في تحديد مستويات الطالب أو الطالبة المختلفة في الجوانب التي يقيسها االختبار ووضع من أجلها.
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صفات االختبار التحصيلي الجيد:
لكي يؤدي االختبار التحصيلي الجيد وظيفته على أكمل وجه ،فقد اتفقت العديد من المراجع التربوية على مجموعة
من الصفات التي يجب أن يتصف بها للك االختبار ،ويمكن إجمال تلك الصفات في الصفات األربع اآلتية كما لكرها
(زيتون.)355 :1999 ،
 -1الموضويية :وتعني عدم تأثر نتائج التقييم بالعوامل الذاتية أو الشخصية للمصحح أو المعلم ،وبالتالي فإن عالمة
المفحوص ال تتوقف على من يصحح ورقته ،فال تختلف عالمته باختالف المصححين.
 -2الصدق :ويقصد به قدرة االختبار على قياس الشيء الذي وضع لقياسه فعال ،فال يقيس شيئا رخر.
 -3الثبات :ويقصد به أن يعطي االختبار النتائج نفسها إلا ما كرر تطبيقه في قياس الشيء نفسه مرات متتالية وفي
ظروف متشابهة.
-4سهولة االستعمال وشمولية األهداف المراد قياسها وتقويمها.
خطوات إعداد االختبار التحصيلي:
قبل شروم أي باحث أو معلم في إعداد االختبار التحصيلي ،ينبغي أن يكون فكرة عن الخطوات الرئيسة إلعداد
االختبار التحصيلي ،وقد لكر(عبد الهادي ( 87 :1999 ،مجموعة من الخطوات التي يجب أن تأخذ بعين االعتبار
إلعداد االختبار وهي على النحو اآلتي:
 -1تحديد األهداف التعليمية التي يحققها االختبار ،من خالل وضع أسئلة تحقق للك.
 -2تحديد أهداف قابلة للقياس.
 -3تحليل المادة بحيث يتناسب للك مع األهداف.
 -4إعداد جدول المواصفات واعتباره كأساس لبناء االختبار.
وفي مجال تقويم تحصيل العلوم ،فقد اهتم المختصون بالقياس والتقويم وتدريس العلوم بثالثة أنوام من التقويم من
حيث أهدافه وأغراضه ،وقد أوردها(زيتون )345-343 :1999 ،على النحو اآلتي:
 -1التقويم القبلي:
يقوم التقويم القبلي كما تدل التسمية على تقويم العملية التعليمية قبل بدئها .وهو يهدف بشكل عام إلى تحديد
مستوى استعداد األفراد المتعلمين للتعلم.
 -2التقويم التكويني:
يقوم التقويم التكويني على مبدأ تقويم العملية التعليمية خالل مسارها ويهدف بشكل عام إلى تحديد مدى تقدم
الطلبة نحو األهداف التعليمية المنشودة ،أو مدى استيعابهم وفهمهم لموضوم تعليمي بغرض تصحيح العملية التدريسية
وتحسين مسارها.
 -3التقويم الختامي:
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يقوم التقويم الختامي على مبدأ تقويم العملية التعليمية بعد انتهائها ،وبالتالي يهدف إلى معرفة مقدار ما تم تحقيقه
من األهداف التعليمية التربوية المنشودة والمرسومة سواء بسواء ،كما في تقويم مستوى أداء تحصيل الطلبة للمعرفة
العلمية بأشكالها المختلفة بعد االنتهاء من تدريس موضوم علمي معين أو وحدة دراسية أو أكثر في العلوم.
الدراسات السابقة:
نظو ار لمووا تمتوواز بووه لغووة فيجووال بيسوك موون خصووائص يمكوون توظيفهووا فووي إعوداد بورامج تعليميووة فووي العلوووم وبيووان
وأثرها على الطالب في فهم استيعاب المفاهيم العلمية حيث تم الرجوم إلى مصادر المعلومات والدراسات البحثية في
مجال تكنولوجيا التعليم وتدريس العلوم للتعرف على رخر المستجدات في هذا المجال وقد تمكنت الباحثة مون حصور
الدراسات المرتبطة من خالل العرض اآلتي:
الدراسات العربية
هوودفت د ارسووة(الشوورهان ،)2002 ،إلووى التعوورف علووى أثوور اسووتخدام الحاسوووب فووي تحصوويل طووالب الصووف
األول الثووانوي العلمووي فووي مبحووث الفيزيوواء .تكونووت عينووة الد ارسووة موون ( )50طالب وا وزعووا علووى مجموووعتين بالتسوواوي،
حيث درست المجموعة التجريبية باستخدام برنامج حاسوبي أعود خصيصوا ألغوراض الد ارسوة ،فيموا درسوت المجموعوة
الضابطة بالطريقة التقليدية ،ولم تظهور نتوائج الد ارسوة وجوود فوروق دالوة إحصوائيا بوين متوسوطات التحصويل لكول مون
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة تعزى الختالف طريقة التدريس.
وأما دراسة(أبو زعرور ،)2003 ،فقد هودفت إلوى التعورف علوى أثور اسوتخدام لغوة فيجووال بيسوك علوى التحصويل
اآلنوي والمؤجوول لطلبوة الصووف السوابع األساسووي ودافووع انجوازهم فووي تعلووم الرياضويات فووي مدينووة نوابلس .تكونووت عينووة
الد ارسووة موون ( )140طالبووا وطالبووة موون طلبووة الصووف السووابع األساسووي فووي الموودارس الحكوميووة التابعووة لمديريووة تربيووة
وتعلويم محافظوة نووابلس ،مووزعين علووى أربوع شوعب فوي أربووع مودارس مختلفووة (مدرسوتين للووذكور ،ومدرسوتين لإلنوواث)،
واختيورت شووعبتان (شووعبة للووذكور وأخوورى لإلنوواث) بطريقووة عشووائية تمووثالن الشووعبتين التجوريبتين ،ودرسوتا باسووتخدام
البرنامج المحوسب بلغوة الفيجووال بيسوك كطريقوة تودريس ،وكوان عودد أفرادهوا ( )80طالبوا وطالبوة ،مونهم ( )42طالبوا
و( )38طالبوة ،أموا الشوعبتان األخريوان ،فقود درسوتا باسوتخدام طريقوة التدريووس الصوفي اإلعتيوادي ،وكوان عودد أفرادهوا
( )60طالبا وطالبة ،منهم ( )30طالبا و( )30طالبة .وكشفت نتائج الدراسة عن اآلتي:
 -1يوجد فروق لات داللة إحصائية على مستوى الداللة )  (0,05=αبوين متوسوطات دافوع االنجواز اآلنوي والمؤجول
لطلبة الصف السابع تعزى لمتغير الجنس.
 -2ال يوجود فوروق لات داللوة إحصوائية علوى مسوتوى الداللوة )  (0,05=αفوي دافوع اإلنجواز للمجمووعتين التجريبيوة
والضابطة تعزى لمتغير الزمن.
 -3ال يوجد فروق لات داللة إحصائية بين متوسطات دافع اإلنجاز اآلني والمؤجل لطلبة الصف السابع نحو مادة
الرياضيات تعزى للتفاعل بين متغير طريقة التعليم ومتغير الزمن.
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وهدفت دراسة (الوديان )2003 ،إلى تقصي أثر تصميم برمجيوة تعليميوة فوي تحصويل طلبوة الصوف التاسوع فوي
مبحث الفيزياء مقارنة بالطريقة التقليدية .وتكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف التاسع األساسي في مديريوة التربيوة
والتعلويم لمنطقووة أربود األولووى ،حيووث اختيورت منهووا عينووة الد ارسوة قصووديا ،وتكونوت موون ( )60طالبووا مون مدرسووتي كفوور
أسوود للبنووين والخ وراج الثانويووة للبنووين .وتووم توزيووع أف و ارد العينووة إلووى مجموعووة ضووابطة تضووم ( )29طالبووا درسووت المووادة
التعليميووة بالطريقووة التقليديووة ،ومجموعووة تجريبيووة تضووم ( )31طالبووا درسووت المووادة التعليميووة لاتهووا موون خووالل برمجيووة
تعليميووة مصووممة فووي مبحووث الفيزيوواء فووي وحوودة الح و اررة ،وقوود أظهوورت نتووائج الد ارسووة وجووود فووروق دالووة إحصووائيا فووي
التحصيل المباشر والمؤجل للطلبة تعزى إلى طريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبية.
ومنهووا د ارسووة (نوواجي )2004 ،التووي كشووفت عوون أثوور اسووتخدام برمجيووة تعليميووة محوسووبة فووي تحصوويل طووالب
الصف العاشر األساسوي فوي المسوتويات المعرفيوة العليوا فوي مبحوث األحيواء ،مقارنوة بالطريقوة التقليديوة فوي التودريس،
وار تحصويليا فوي موضووم الد ارسوة ،وقود
حيث أعودت برمجيوة تعليميوة محوسوبة فوي موضووم الو ارثوة فوي األحيواء ،واختب ا
تكونووت عينووة الد ارسووة موون ( )163طالبووا موون طلبووة الصووف العاشوور األساسووي لمدرسووتي لكووور مخوويم اربوود اإلعداديووة
األولووى ،والثانيووة التووابعتين لوكالووة الغوووث الدوليووة لمحافظووة اربوود ،حيووث تووم توزيووع أف وراد العينووة إلووى مجموعووة ضووابطة
تكونووت موون ( )82طالبووا تووم تدريسووهم بالطريقووة التقليديووة ،ومجموعووة تجريبيووة تكونووت موون ( )81طالبووا درسووت بواسووطة
الحاسوب ،وقد أظهرت النتائج وجود فرق دال إحصائيا في التحصيل بمستويات معرفية عليوا يعوزى الخوتالف طريقوة
التدريس لصالح المجموعة التجريبية التي درست بواسطة الحاسوب.
وأجرى (الناشف )2005 ،دراسة هدفت إلى التعرف على أثر استخدام الشرائح المحوسبة التي تتناول موضوم
التلوث البيئي في تحصيل طلبة التعليم األساسي في المدارس الحكومية في سلطنة عمان ،وتكون مجتمع البحث
من طلبة الصف الثالث األساسي في سلطنة عمان للفصل الثاني من العام الدراسي 2003-2002م ،واختير أفراد
العينة عشوائيا ،وكان عددهم ( )48طالبا ،وقد أشارت النتائج إلى وجود فرق لي داللة إحصائية بين من تعلم
باستخدام الطريقة العادية ومن تعلم باستخدام الحاسوب ،وللمادة التعليمية نفسها ،ولصالح الطريقة العادية.
وأما دراسة (الزعانين ،)2007 ،فقد هدفت إلى بناء وحدة تعليمية محوسبة باستخدام الوسائط المتعددة في العلوم
للصف التاسع األساسي في فلسطين ،ومن ثم التعرف إلوى فاعليوة هوذا الوحودة المحوسوبة فوي تنميوة التحصويل الد ارسوي
للطلبة ،واتجاهاتهم نحو التعليم المحوسب .وقد جورى تطبيوق االختبوار والمقيواس علوى طلبوة المجموعوة التجريبيوة وكوان
عددهم ( ) 36طالبا من مدرسة لكوور بيوت حوانون ،وكوذلك علوى طلبوة المجموعوة الضوابطة وكوان عوددهم ( )36طالبوا،
كشفت نتائج الدراسة عن فاعلية البرنامج المحوسب لتدريس وحدة أجهزة جسم اإلنسان في موادة العلووم للصوف التاسوع
األساسي في فلسطين ،حيث تم حساب نسبة الكسب المعدل لبالك للبرنامج المحوسب فكانت ( ،)1.23وهذا يدل على
فاعليوة البرنوامج المقتورح لتنميوة تحصويل طلبوة الصوف التاسوع األساسوي .ولكون تبوين أنوه ال توجود فاعليوة للوحودة
المحوسبة في العلوم على تنمية اتجاهات طلبة الصف التاسع األساسي بفلسطين نحو التعليم المحوسب.
وهدفت دراسة (شديفات وإرشيد )2007 ،إلى الكشف عن أثر الحاسوب واإلنترنت في تحصيل طالب وطالبات
الصف الثامن األساسي في مبحث العلوم مقارنة بالطريقة التقليدية ،تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف الثامن
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األساسي في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق جميعا عام  ،2006حيث تم اختيارها وتوزيعها عشوائيا إلى
ثالث مجموعات :المجموعة الضابطة ) (60طالبا وطالبة ،تم تدريسها باستخدام الطريقة التقليدية ،المجموعة التجريبية
األولى ) (60طالبا وطالبة وتم استخدام الحاسوب في تدريسها ،والمجموعة التجريبية الثانية ) (60طالبا وطالبة وتم
تدريسها باستخدام اإلنترنت .وشملت أدوات الدراسة الوحدة الخامسة (علوم األرض والفضاء) المقررة في منهاج العلوم
على أنها مادة الدراسة ،حيث تم تدريس الوحدة على أربعة أسابيع بواقع خمس حصص أسبوييا ،وبعد االنتهاء من
اختبار تحصيليا تكون من ) )30سؤاال من نوم االختيار من
ا
تدريس الوحدة الدراسية تم إعطاء أفراد مجموعات الدراسة
متعدد وللك لقياس التحصيل ،وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
 -1وجود فروق لات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  (0,05=αفي تحصيل الطلبة تعزى إلوى طريقوة التودريس،
مما يدل على أن الفرق بين طرائق التدريس كان داال إحصائيا ،ولصالح المجموعتين التجريبيتين.
 -2عدم وجود فروق لات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  (0,05 =αفي تحصيل الطلبة تعزى إلى جنس
المتعلم.
وأما دراسة (المنتشري )2007 ،فقد هدفت إلى الكشف عن أثر البرمجيوات التعليمية الحاسوبية الموجهة من و ازرة
التربية والتعليم كوسيلة تعليمية لتدريس بعض موضوعات مقرر العلوم على التحصيل الدراسي عند مستوى التذكر
والفهم والتطبيق لطالب الصف األول المتوسط بمحافظة القنفذة التعليمية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )80طالبا،
وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
توجود فوروق لات داللوة إحصوائية بوين متوسوط درجوات طلبوة المجموعوة الضوابطة الوذين درسووا وحودة خصوائص
الموادة وتركيبهوا باسوتخدام الوسوائل التقليديوة ،ومتوسوط درجوات طلبوة المجموعوة التجريبيوة الوذين درسووا الوحودة نفسوها
باسوتخدام وسويلة البرمجيوات الحاسووبية فوي التحصويل البعودي بعود ضوبط التحصويل القبلوي عنود مسوتوى التوذكر والفهوم
والتطبيق لصالح طالب المجموعة التجريبية.
وهودفت د ارسوة (البشوايرة والفتينوات )2009 ،إلوى استقصواء أثور اسوتخدام برنوامج تعليموي محوسوب فوي إجوراء
التجوارب الكيميائيوة فوي تحصويل طلبوة الصوف التاسوع األساسوي فوي وحودة نشوا الفلوزات مون مبحوث الكيميواء وعلووم
األرض مقارنوة بالطريقوة التقليديوة؛ إلجوراء التجوارب فوي المختبور .تكونوت عينوة الد ارسوة مون ) (116طالبوا وطالبوة مون
الصف التاسع األساسي في مديرية التربية والتعليم لمنطقة القصر ،قسمت إلى أربع مجموعات) ،اثنتين للذكور ،واثنتوين
لإلناث( أجريوت التجوارب علوى مجمووعتين باسوتخدام برنوامج تعليموي محوسوب وعلوى المجمووعتين المتبقيتوين بالطريقوة
االعتيادية ،أخضعت جميعها إلى اختبار تم التأكد من صدقة وثباته .وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصوائيا
) (α = 0.05فوي تحصويل طلبوة الصوف التاسوع األساسوي فوي مبحوث الكيميواء وعلووم األرض تعوزى إلوى طريقوة
التدريس ) استخدام الحاسوب في إجوراء التجوارب الكيميائيوة) ،ولصوالح المجموعوة التجريبيوة .كموا أظهورت النتوائج عودم
وجود فروق دالة في التحصيل تعزى إلى كل من النوم االجتماعي والتفاعل بين طريقة التدريس والنوم االجتماعي.
وهدفت دراسة (العريشي  )2010 ،إلى التعرف على أثر توظيف الوسائط المتعددة في تدريس موادة العلووم علوى
تحصيل طلبة الصف السادس االبتدائي في مدينة جازان ،وتم تقسيم عينة الدراسة إلى (مجموعة تجريبية( تم تدريسها
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المحتوى بالوسائط المتعددة و)مجموعة ضابطة( تم تدريسها بالطريقة التقليدية ،وللك عند المستويات الثالثة الدنيا من
تصنيف بلوم )التذكر – الفهم – التطبيق) ،وفي مجمل االختبار التحصيلي .وتكونت عينة الدراسة من ) (41طالبا ،تم
اختيار أفرادها قصديا بمدرسوة تحفويظ القوررن الكوريم االبتدائيوة بمدينوة جوا ازن ،وكشوفت نتوائج الد ارسوة وجوود فوروق لات
داللوة إحصوائية عنود مسوتوى الداللوة ) (α = 0.05بوين متوسوطات تحصويل الطوالب فوي موادة العلووم للصوف السوادس
االبتدائي بين المجموعة الضابطة التي درست الموادة بالطريقوة التقليديوة والمجموعوة التجريبيوة التوي درسوت الموادة نفسوها
عون طريوق توظيوف الوسوائط المتعوددة فوي عمليوة التودريس ،وللوك عنود المسوتويات الثالثوة األولوى مون تصونيف بلووم
)التذكر ،الفهم ،التطبيق( كذلك في مجمل االختبار التحصيلي ،وكانت الفروق دائما لصالح المجموعة التجريبية.
الدراسات األجنبية:
قام (بيكر وهيل )Baker & Hale, 1997 ،بدراسة هدفت إلى مقارنة أثور اسوتخدام الحاسووب كوسويلة تعليميوة
فوي الوتعلم موع الطورق التقليديوة المعتووادة فوي التودريس علوى طوالب مون م ارحوول مختلفوة ،امتودت مون المرحلوة االبتدائيووة
إلووى المرحلووة الثانويووة ،وقوود أظهوورت النتووائج وجووود فووروق لات داللووة إحصووائية فووي تحصوويل الطلبووة بووين مجموووعتي
الد ارسووة الضووابطة التووي درس أفرادهووا الم وواد بووالطرق التقليديووة ،وبووين أف وراد المجموعووة التجريبيووة ال وذين درس ووا الم وواد
باس ووتخدام الحاس وووب ،وك ووان تحص وويل أفو وراد المجموع ووة التجريبي ووة أفض وول وب ووزمن أق وول مم ووا يحتاج ووه أفو وراد المجموع ووة
الضووابطة ،كووذلك تكونووت لووديهم اتجاهووات إيجابيووة نحووو الموواد التووي يدرسووونها مثوول الد ارسووات اإلجتماييووة والرياضوويات
والعلوم.
وأجرى (كافاس )Cavas, 2000 ،دراسة هدفت إلى الكشف عن وجود فروق لات داللة إحصائية في تعلم
طالب الصف السابع لمادة العلوم المتضمنة مفاهيم رياضية بين مجموعتين :تجريبية درست باستخدام الحاسوب،
وضابطة درست بالطريقة التقليدية تكونت عينة الدراسة من ( )246طالبا من طلبة الصف السابع في ثماني مدارس
أساسية في مقاطعة أزمير في تركيا للعام الدراسي 2000/1999م ،وقد أظهرت نتائج الدراسة تفوق طلبة المجموعة
التجريبية على طلبة المجموعة الضابطة في حل وفهم المسائل التعليمية المشتملة على مفاهيم رياضية.
من العرض السابق للدراسات السابقة خلصت الباحثة إلى ما يلي:
 -1يوجد شبه إجمام في الدراسات السابقة على أهمية وفاعلية استخدام الحاسوب في التدريس.
 -2أشارت معظم الدراسات السابقة إلى وجود فروق بين التدريس بالطريقة العادية والتدريس باستخدام الحاسوب
لصالح التدريس بالحاسوب ،وهو سبب الستمرار البحث في هذا المجال.
 -3ركزت معظم الدراسات السابقة على تأثير التدريس بالحاسوب ،واالتجاهات نحو التعليم المحوسب أو المادة
العلمية ،ووجد ألغلبها تأثي ار إيجابيا ،ولكن يكاد يخلو المجال المعرفي لتكنولوجيا التعليم من دراسة أثر برامج
ولغات حوسبة محددة على متغيرات تعليمية في تدريس العلوم.
 -4تتشابه الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات السابقة في تأثير التدريس بالحاسوب على التحصيل الدراسي.
 -5تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ببرمجة وحدة دراسية باستخدام برمجية فيجوال بيسك واستقصاء
أثرها على التحصيل الدراسي في مادة العلوم.

369

جملة جامعة احلسني بن طالل للبحوث ،جملة علميّة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا امللحق()5اجمللد (2021)7

المنهجية والتصميم
تمهيد:
تناول هذا الفصل استعراض منهج الدراسة من خالل وصف مجتمع الدراسة ،واإلجراءات التي اتبعت في اختيار
العينة ،واألدوات المستخدمة في الدراسة ،وإعداد وبناء الوحدة المحوسبة ،وطرق المعالجة اإلحصائية.
منهج الدراسة:
سارت هذه الدراسة في ركاب المنهج شبه التجريبي؛ لدراسة أثر المتغير المستقل (استخدام برمجية تعليميوة بلغوة
فيجووال البيسوك المرئوي) علوى المتغيور التوابع (التحصويل( فوي موادة العلووم لطلبوة الصوف الثواني األساسوي ،وقود قسومت
عينوة الد ارسوة إلوى مجمووعتين لتمثول إحوداهما المجموعوة التجريبيوة التوي توم تدريسوها باسوتخدام (البرمجيوة التعليميوة بلغوة
فيجووال البيسوك المرئوي) بوجوود المعلوم ،والمجموعوة الثانيوة ،وهوي المجموعوة الضوابطة التوي توم تدريسوهاوفق الطريقوة
االعتيادية.
مجتمع الدراسة:
تكوون مجتموع الد ارسوة مون طوالب وطالبوات الصوف الثواني األساسوي فوي مودارس مديريوة التربيوة والتعلويم لمنطقوة
معان للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  2011\2010وعددهم ( )911طالبا وطالبة ،وللك وفقا إلحصائية رسمية
تم الحصول عليها من مديرية التربية والتعليم في محافظة معان\ قسم التخطيط التربوي.

عينة الدراسة:
ونظر لصعوبة إجراء الدراسة على مجتمع الدراسة كافة،
ا
بعد حصر المدارس االبتدائية في مدينة معان جميعها،
فقد اقتصرت عينة الدراسة على طلبة الصف الثاني األساسي في مدرسة جامعة الحسين بن طالل التطبيقية في مدينة
معان ،وكان اختيارها قصديا لألسباب اآلتية:
 -1توفر البيئة المدرسية المناسبة لتطبيق أدوات الدراسة ،الحتوائها على مختبر للحاسوب مزود بعدد مناسب من
األجهزة إضافة لوجود جهاز العرض ).(Data Show
 -2يبلو( عودد الطلبوة الصوف الثواني األساسوي بالمدرسوة )  ) 73طالبوا وطالبوة ،مووزعين علوى ثوالث شوعب ،وهوذا موا
يوافق عينة الدراسة ،ويساعد على تطبيق الدراسة.
 -3عمل الباحثة في المدرسة لاتها.
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إجراءات تطبيق الدراسة:
تم اختيار شعبتين بالطريقة العشوائية إحداهما تجريبية وعددها ( )26طالبا وطالبة تم تدريسها باستخدام برمجية
فيجوال بيسك ،واألخرى ضابطة وعددها ( )22طالبا وطالبة تم تدريسها المادة التعليمية نفسها بالطريقة االعتيادية.
وقامت الباحثة بااللتقاء مع معلمة العلوم والتنسيق معها بتدريس وحودة (الموادة وخصائصوها) بالطريقوة االعتياديوة
للمجموعة الضابطة دون استخدام الحاسوب ،وقد وضحت لها أهمية الدراسة ،والدور المطلوب منها ،وقاموت الباحثوة
بتوودريس المووادة التعليميووة نفسووها فووي الوقووت لاتووه للمجموع وة التجريبيووة موون خووالل البرمجيووة التعليميووة فيج ووال بيسووك
المحوسوبة ،بعوود عوورض البرمجيووة التعليميووة فووي مختبوور الحاسوووب موون أجوول التأكوود موون تووافر جميووع مسووتلزمات تطبيووق
البرنامج بمساعدة مشرفة المختبر .وقامت الباحثوة بتوجيوه الطلبوة إلوى كيفيوة التنقول واإلجابوة عون األسوئلة عون طريوق
جها ز العرض ،وفي جميع الدروس المصممة على هذه البرمجية تعرض الكلمات المنطوقوة فوي الوقوت الوذي تعورض
فيه الصور المرتبطوة بهوا ،كموا تعورض خلفيوة موسويقية فوي الصوفحة الرئيسوة ،ومون ثوم تعورض بودائل أسوئلة االختيوار
من متعدد بشكل مقروء متزامن مع ظهور الكتابة ،وتشتمل الصفحة على أز ارر التنقل بين الصفحات وهوي( :السوابق
والتالي).
وتوفر البرمجية التنقل بين الصفحات ،والدخول والخروج من البرمجية ،وإجابة الطلبة عن األسئلة بتوجيه من
قبل الباحثة ،ثم طبق االختبار البعدي على مجموعات الدراسة بعد االنتهاء من تدريس المادة والتي استغرقت مدة
أسبوعين .ثم قامت الباحثة بتصحيح استجابات المجموعتين من طلبة العينة.

أدوات الدراسة:
تم استخدام أداتين في إجراءات الدراسة ،وهي على النحو اآلتي:
أوال :البرمجية التعليمية المحوسبة بلغة فيجوال بيسك:
نظو ار لقلووة البورامج التعليميووة المحوسووبة فووي مووادة العلوووم ،فقوود قامووت الباحثووة بالتعوواون مووع فريووق متخصووص ببنوواء
برمجية تعليمية محوسبة بلغوة فيجووال بيسوك لوحودة (الموادة وخصائصوها) مون كتواب العلووم للصوف الثواني األساسوي.
تمثلت في المراحل والخطوات اآلتية:
 -1مرحلة اإلعداد والتحليل.
 -2مرحلة التصميم.
 -3مرحلة كتابة السيناريو.
 -4مرحلة التنفيذ.
 -5مرحلة التقويم والتجريب.
مرحلة إعداد وبناء الوحدة المحوسبة.
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لقد تم إعداد الوحدة المحوسبة بنمط الحاسوب المساعد في التدريس ( CAI: Computer Assisted
 ،)Instructionوللك طبقا للمراحل األربع األساسية النتاج البرمجيات ،وهي مرحلة اإلعداد للوحدة ،ومرحلة كتابة
سيناريو الوحدة ومرحلة إنتاج الوحدة ومرحلة تطوير الوحدة ( الفأر.)2002 ،
وإلعداد هذا البرنامج تم إتبام الخطوات اآلتية:
.1

مرحلة اإلعداد والتحليل :في هذه المرحلة تم وضع الخطو العريضة أو التصور الشامل لما يحتويه
البرنامج ،حيث تم تحديد المادة التعليمية المراد برمجتها وهي وحدة "المادة وخصائصها" ،وتحليل محتوى
هذه الوحدة واستخالص ما بها من حقائق ،ومفاهيم ،ومباد ،،ومهارات ،وقيم ،واإلطالم على األهداف
العامة للوحدة.

.2

مرحلة التصميم :اشتملت هذه المرحلة على ما يأتي:
أ .صياغة األهداف السلوكية الخاصة بهذه الوحدة.
ب .تجزئة المادة التعليمية إلى خطوات صغيرة ،وترتيبها بشكل منطقي متسلسول ،بحيوث تعكوس كول خطووة
هدفا تعليما ،أو فكرة واحدة ،وتحويل كل خطوة من هذه الخطوات إلى شاشة فيما بعد.
ج .تحديد األنشطة التعليمية ،والتمارين ،وطرق التعزيز ،والتغذية الراجعة.
د .تحديد الوسائل التي تساعد فوي توضويح المحتووى التعليموي مثول الصوور ،والخورائط واألفوالم ،واألشوكال،
واألصوات.
هو .تنظيم محتوى المادة التعليمية بشكل منطقي ،وسيكولوجي.
و .تحديد طرق التغذية الراجعة والتعزيز االيجابي ،والسلبي.
ي .إعداد االمتحانات ووسائل التقويم.

 .3مرحلة كتابة السيناريو :توم فيهوا ترجموة الخطوو العريضوة التوي وضوعت مون قبول الباحثوة إلوى إجوراءات تفصويلية
مسجلة على الورق ،وتم فيها أيضا:
أ .تحديد النصوص واألشكال ومواقعها على الشاشة.
ب .تصميم شاشات عرض المعلومات ،والمحتوى الدراسي للوحدة.
ج .تحديد المؤثرات مثل :األلوان ،والصور التوضيحية ،والحركة ،والمؤثرات الصوتية.
د .تحديد كيفية اإلنتقال من شاشة إلى أخرى داخل البرنامج المحوسب.
هو .تحديد عدد الشاشات وتسلسلها.
و .تصميم شاشة اإلدخال ،واإلخراج للطلبة.
ي .تصميم االرتباطات الشعبية داخل البرنامج.
 .4مرحلووة تنفيووذ البرمجيووة وتطويرهووا :تووم فيهووا إنتوواج الرسووومات ،والصووور ،وتعووديلها ،وتسووجيل األص ووات ،ودمجهووا
والتعووديل عليهووا ،وكتابووة النصوووص وتوودقيقها ،وعموول ش ورائح متسلسوولة محوسووبة للوحوودة الد ارسووية .وتووم فيهووا دمووج
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العناص وور الس ووابقة باس ووتخدام برمجي ووات الوس ووائط المتع ووددة ،حي ووث س ووتوفر األدوات ،والخي ووارات المناس ووبة لعملي ووة
تصميم الوحدة الدراسية.
ولقد تم إعداد الوحدة المحوسبة بحيث يعرض في البداية الشاشة االفتتاحية للبرنامج للتعريف بمحتواه ،ويحتوي
على قائمة عناوين الدروس الرئيسة ويتم اختيار الدرس بالضغط على عنوانه بمؤشر الفأرة من قبل الطالب بتوجيه
من المعلم أنظر إلى ملحق (أ) ( ،ص  .)46كما تم مراعاة نمط الموقف التعليمي الذي سينفذ به البرنامج ،من
حيث أنه يستخدم وفق نظام المجموعات في التعليم بتوجيه المباشر من المعلم ،وتم مراعاة الركائز األساسية التي
يقوم بها التعليم بواسطة الحاسوب وهي :عنصر اإلثارة والتشويق ،عنصر االستجابة ،عنصر التعزيز.
 -5مرحلة التقويم والتجريب.
تم في هذه المرحلة تقويم البرنامج المحوسب تقيما أوليا من خالل عرض الموادة المبرمجوة علوى الحاسوب اآللوي
بعد إخراجها على أقراص مضغوطة ( )CDعلى عدد من المتخصصين في الحاسوب ،وتكنولوجيا التعليم ،وأسواليب
توودريس العلوووم ومجموعووة موون معلمووي المووادة الد ارسووية والمش ورفين التربووويين .وتووم الطلووب موونهم إبووداء ررائهووم فووي موودى
مناسبة البرمجية من حيث وضوح الصياغة اللغوية ،ومدى مالءمتها لمستوى الطلبة ،حيث توم تصوميم قائموة معوايير
البرمجية الجيدة ،ووضوع الخبيور أو المتخصوص إشوارة تشوير إلوى أن هوذه البرمجيوة محققوة لهوذه المعوايير أم ال ،وتوم
األخذ بالمالحظات واالقتراحات التي أشار إليها المحكمون ،والتي ساعدت على تحسوين البرمجيوة التعليميوة وتطويرهوا،
لتتناسب وأغراض هذه الدراسة .والملحق (د) يعرض نمولج تحكيم البرنامج الخاص بالمحكمين .أما التجريب فتم مون
خالل تطبيق البرنامج على عينة استطاليية من طلبوة الصوف الثواني (مون مجتموع الد ارسوة ولكون مون خوارج عينتهوا)
وللووك للتأكوود موون وضوووحها ،وسووالمة الصووور ،وسووالمة اللغووة فيهووا ،وكووذلك التأكوود موون الوقووت ومناسووبته للطلبووة .وبعوود
تجريب هذه البرمجية على العينة االستطاليية تم إجراء بعض التعديالت حتى خرجت البرمجية في إطارها المناسب
حسب إعتقاد الباحثة والفريق المتخصص.
ثانيا :االختبار التحصيلي:
تووم إعووداد اختبووار تحصوويلي لوحوودة (المووادة وخصائصووها) موون مووادة العلوووم للصووف الثوواني األساسووي فووي الفصوول
الثوواني  2011/2010للكشووف عوون أثوور البرمجيووة التعليميووة المحوسووبة علووى تحصوويل طلبووة الصووف الثوواني األساسووي
حيووث تووم إعووداد جوودول مواصووفات ،أنظوور ملحووق رقووم (أ) ص( ،)47موون خووالل تحليوول المحتوووى ،وتحديوود األهووداف
التعليمية المتوقع تحقيقها ،والتي روعي فيها تغطية جميع عناصر المادة التعليمية .وفي ضوء للك تم صياغة فقرات
االختبووار موون نوووم االختيووار موون متعوودد ،وإكمووال الف وراي بحيووث يأخووذ الطالووب عالمووة واحوودة علووى كوول سوؤال إن أجوواب
إجابة صحيحة ،أو صف ار إن كانت اإلجابة خاطئة.
صدق االختبار:
للتحقق مون صودق االختبوار توم عورض االختبوار علوى عودد مون المتخصصوين فوي العلووم ،واللغوة العربيوة ،وعلوم
الوونفس التربوووي ،وأسوواتذة الجامعووات ،والمش ورفين التربووويين وعووددهم ( )7ألخووذ ررائهووم عوون موودى مناسووبة االختبووار موون
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حيث وضوح الصياغة اللغوية ،ومدى مالءمته لمستوى الطلبة ،وتم األخذ بالمالحظوات واالقت ارحوات التوي أشوار إليهوا
المحكمون ،والتي ساعدت على تحسين االختبار.
ثبات االختبار:
للتحقق من ثبات االختبار تم حساب معامل ثبات االختبار عن طريق تطبيقه وإعادته) ، (Test- Retestحيث
طبق االختبار التحصيلي على عينة استطاليية من خارج أفراد عينة الدراسة بل( عددها ) (25طالبا وطالبة .وكانت
المدة الزمنية بين االختبارين أسبوعين .وبل( معامل ارتبا بيرسون )  ،(0.82كما تم إيجاد ثبات االختبار باستخدام
معادلة (سبيرمان براون) اآلتية:
معامل الثبات

وبل( )  ( 0.90وهي قيمة عالية ومناسبة إلجراء هذه الدراسة.

وتم تطبيق االختبار على المجموعة التجريبية ،والمجموعة الضابطة قبل البدء بالتجربة (االختبار القبلي)
للتأكد من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة ،وبعد االنتهاء من تطبيق التجربة تم إجراء (االختبار البعدي)
لمعرفة الفرق بين أداء المجموعتين.

تصميم الدراسة:
المجموعة التجريبية :اختبار قبلي -معالجة -اختبار بعدي
المجموعة الضابطة :اختبار قبلي -تدريس اعتيادي -اختبار بعدي
متغيرات الدراسة:
اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:
 -1المتغيرالمستقل :طريقة التدريس وهو بمستويين
أ -التدريس باستخدام برمجية لغة فيجوال بيسك.
ب -التدريس بالطريقة االعتيادية.
 -2المتغير التابع:
التحصيل

المعالجة اإلحصائية:
لإلجابة عن سؤال الدراسة تم استخدام المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،واختبار (ت) الختبار الفروق
بين أفراد مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية.
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عرض النتائج ومناقشتها والتوصيات
المتوسط

االنحراف

المجموعة

العدد

الحسابي

المعياري

تجريبية

26

14.7692

3.71276

ضابطة

22

13.1364

5.13898

قيمة "ت"

1.275

درجات

مستوى

الحرية

الداللة

46

.209

نتائج سؤال الدراسة ونصه:
للتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة تم استخراج نتائج أفراد الدراسة على اإلختبار القبلي وحساب المتوسطات
الحسابية ،واإلنحرافات المعيارية ،كما تم استخدام اختبار (ت) للفروق بين المتوسطات كما يظهر في الجدول ()1

جدول ()1
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لتحصيل الطلبة على نتائج
االختبار القبلي
كبير بين المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية ،والمتوسط
ا
يتضح من الجدول ( )1أعاله أن ثمة تقاربا
الحسابي للمجموعة الضابطة في االختبار القبلي ،ومن أجل معرفة ما إلا كان هناك فروق لات داللة إحصائية في
االختبار القبلي استخدم اختبار (ت) ،حيث كشفت عن عدم وجود فروق لات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
)  (0,05في اختبار التحصيل القبلي عند ت = ،1.275مما يدل على تكافؤ المجموعتين.
وبعد تنفيذ التجربة وتدريس وحدة المادة وخصائصها بالطريقة التقليدية للمجموعة الضابطة ،واستخدام
الحاسوب لتدريس المجموعة التجريبية بعد إعداد برنامج تعليمي بلغة بيسك للوحدة لاتها ،تم تعريض كال
المجموعتين إلختبار التحصيل واستخراج النتائج وحساب المتوسطات الحسابية لكل مجموعة ،وقد بينت النتائج
وجود فروق ظاهرية ،وللتعرف على ما إلا كانت هذه الفروق لات داللة إحصائية استخدم اختبار (ت) للمتوسطات
الحسابية كما هو موضح في الجدول ()2
جدول ()2
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المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ونتائج اختبار (ت) ألداء أفراد العينة البعدي
المتوسط

االنحراف

المجموعة

العدد

الحسابي

المعياري

تجريبية

26

24.4615

3.,53532

ضابطة

22

17.4091

4.53199

قيمة "ت"

6.054

درجات

مستوى

الحرية

الداللة

46

.000

يتضح من الجدول ( )2أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية كان أعلى من المتوسط الحسابي في
المجموعة الضابطة في االختبار البعدي ،ومن أجل معرفة ما إلا كان هناك فروق لات داللة إحصائية في االختبار
البعدي استخدم اختبار "ت" ،حيث تشير النتائج إلى وجود فروق لات داللة إحصائية عند مستوى الداللة = (α
)0,05تعزى ألثر الطريقة على التحصيل ،حيث بلغت قيمة "ت" ( ،)6.054وبداللة إحصائية ) ،).000وجاءت
الفروق لصالح الطريقة التجريبية.
مناقشة النتائج:
أظهرت نتوائج التحليول فوي اختبوار التحصويل البعودي جودول ) (2للمجمووعتين الضوابطة والتجريبيوة ،حسوب متغيور
طريقة التدريس أنه توجد فروق دالة إحصائية ألثر الطريقة على التحصيل ،وجاءت الفروق لصالح الطريقة التجريبية،
وعليوه يمكون القوول :إن طريقوة اسوتخدام الحاسووب فوي تودريس وحودة (الموادة وخصائصوها) والمحوسوبة بلغوة برمجيوة
فيجوال بيسك كانت أفضل ،ولات أثر في زيادة تحصيل الطلبة مقارنة بالطريقة االعتيادية.
ويعزى للك إلى أن طريقة استخدام الحاسوب طريقة جديدة على الطلبة ،بحيث أتيحت الفرصة أمام كل طالب
لالندماج في الموقف التعليمي ،مما أدى إلى زيادة التحصيل ،فضال عن أن الجديد دوما يثير التشويق واالهتمام؛
مما يعمل على رفع دافعية الطلبة نحو التعلم .وهذا ما الحظته الباحثة أثناء متابعة تطبيق البرمجية التعليمية
كبير للتعلم عن طريق الحاسوب.
المحوسبة ،حيث أظهر الطلبة اهتماما وحماسا ا
كما أن احتواء البرمجية التعليمية على وسائط متعددة كاللون والحركة والصوت ،يزيد من اهتمام المتعلم ودافعيته
للموضوم .إضافة إلى ترابط عرض دروس البرمجية على الشاشة مع المحتوى.
كما تعزو الباحثة السبب إلى لغة البرمجة فيجوال بيسك وهي لغة لات تصميم مرئي وواجهة رسومية بعكس
بعض لغات البرمجة حيث تحتوي هذه اللغة على العديد من األوامر بداخلها ،كما أنها لغة سهلة التطبيق تعتمد
على الديناميكية والتي تسهل استدعاء أي اقتران أو إجراء اعتمادا على الحدث ،والحدث هو أي عملية يقوم بها
مستخدم التطبيق مثل الضغط بزر الفارة ،أو الضغط على أحد أزرار لوحة المفاتيح مما يتيح للطالب تفاعال إيجابيا
مع المحتوى التعليمي ،وقد يكون تدريس المفاهيم العلمية باستخدام لغة فيجوال بيسك بكل ما تمتاز به من
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خصائص لا أثر واضح على اكتساب الطلبة لهذه المفاهيم حيث يعتمد تحصيلهم على عرض الصور والنمالج
إضافة إلى الحركة والمقارنة بين األشكال والرسوم التي توضح بعض المفاهيم ،كمفهوم البخار ،والغاز ،وحاالت
المادة.
وقد جاء استخدام البرمجية ألنشطة تعليمية تناسب فئة الطلبة المستهدفة- ،وهم طلبة الصف الثاني األساسي-
والذين أثبتت الدراسات أن لديهم اتجاهات إيجابية نحو استخدام الحاسوب في التعلم ،إضافة إلى ما سبق قد يكون
يز
احتواء البرنامج على التقييم الذاتي لكل درس ساعد في حصول المتعلم على تغذية راجعة فورية ،مما يعطيه تعز ا
وتقدير حقيقيا لمستواه .إضافة إلى حرص الباحثة على مراعاة ميول واهتمامات الطلبة المستهدفين أثناء عرض
ا
لاتيا
وتوظيف مواقف التعلم في البرمجية ،حيث تم اختيار صور األلعاب ،والدمى ،والكرات ،والعصائر ،والحلوى،
والتركيز على األلوان المثيرة للمالحظة والتفكير.
كما أن قيادة المعلم وتوجيهه للطلبة في أثناء الموقف التعليمي باستخدام الحاسوب قد ساعد في تحصيل
الطلبة للمفاهيم العلمية ،إل يعمل المعلم على توجيه الموقف والنشا التعليمي في سياق بنائي يمنح الطالب دو ار
رئيسا وفعاال في عملية التعلم ،ومن خالل مهام تستدعي المالحظة ،والتصنيف ،واالستنتاج ،وصوال إلى تمكين
الطالب من بناء فهم صحيح للمفاهيم العلمية في بيئة تعلم جالبة وممتعة للطلبة.
وترى الباحثة أن السبب الرئيس وراء األثر اإليجابي للتدريس باستخدام لغة الحاسوب فيجوال بيسك على
تحصيل الطلبة لمفهوم المادة ،ونقل عملية التعليم من استراتيجية التعليم المباشر إلى استراتيجيات التعليم التي تستند
إلى مهارات التفكير المتعددة ،وتوظيف عملية عرض المادة العلمية بصور وأنما

مختلفة يتيح للطلبة الفرصة

للمالحظة ،والمقارنة ،والتصنيف ،وبالتالي ممارسة االستنتاج والتفسير وعمليات العلم المختلفة ،وهذا يقود إلى نتيجة
مهمة في التدريس وهي عدم االكتفاء بعرض الحقائق والتعميمات العلمية من خالل شاشة الحاسوب بل يجب تجاوز
للك إلى تشكيل مواقف تعليمية محوسبة تساعد الطلبة أنفسهم للوصول إلى هذه التعميمات من خالل التقصي
واالكتشاف ،واللذين ينتجان بفعل العروض اإللكترونية واألنشطة المرافقة لها.
إن استخدام الحاسوب والتكنولوجيا الحديثة في تدريس العلوم وخاصة المفاهيم العلمية القريبة من بيئة الطالب
قد زاوج بين مزايا التكنولوجيا الحديثة وخصائص المفاهيم العلمية ،فقد وفرت البرامج الحاسوبية للطلبة وخاصة في
مرحلة التعليم األساسي تجسيدا لبعض هذه المفاهيم ،كالكثافة ،والتجمد ،واالنصهار والتبخر وغيرها ،كما وفرت
فرص التصنيف والمقارنة اللحظية ،وبالتالي إثارة التفكير ،وإدراك المفاهيم العلمية خاصة األكثر قربا من حياة
الطالب وهي أكثر المفاهيم التي تشغل لهنه وتدفعه بشكل دائم للتساؤل والتفكير وتركيز المالحظة.
وتتفوق نتيجوة هوذا السوؤال موع نتوائج الد ارسوة التوي أج ارهوا كول مون( :العريشوي( ،)2010 ،البشوايرة والفتينوات،
( ،)2009شو ووديفات

وأرشو وويد( ،)2007 ،الزعو ووانين( ،)2007 ،المنتشو ووري( ،)2007 ،نو وواجي( ،)2004 ،الوديو ووان ،

( ،)2003بيكور وهيول( ،)Baker & Hale, 1997 ،كافواس .)Cavas, 2000 ،والتوي أظهورت وجوود فوروق دالوة
إحصائية في التحصيل تعزى إلى طريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبية.
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ولم تتفق نتيجة هذا السؤال مع نتائج الدراسة التي أجراها كل من( :الشرهان( ،)2002 ،أبو زعورور،)2003 ،
(الناشف .)2005 ،حيث أشارت هوذه الد ارسوات إلوى عودم وجوود فوروق دالوة إحصوائيا بوين متوسوطات التحصويل لكول
من المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة تعزى الختالف طريقة التدريس.
التوصيات
في نهاية هذه الدراسة ،وعلى ضوء النتائج التي تم التوصل إليها ومناقشتها وتفسيرها ،يمكن الخروج
بالتوصيات اآلتية:
 .1إنتاج دروس تعليمية محوسبة في مادة العلوم باستخدام لغة بيسك المرئي.
 .2توظيف برمجية لغة بيسك المرئي في تخطيط وتطوير مناهج العلوم في المرحلة األساسية بعامة ،والصف
الثاني األساسي بخاصة.
 .3توظيف البرمجيات التعليمية ،ومنها برمجية بيسك المرئي في عملية التدريس لتأكيد دور المعلم كموجه
ومرشد ومنظم.
 .4عمل دراسات بحثية لبيان أثرها على التحصيل اآلني والمؤجل فيما يتعلق بالبرمجيات.

المراجع
أ -المراجع باللغة العربية:
البشوايرة ،والفتينوات .)2009( .استقصواء أثور اسوتخدام برنوامج تعليموي محوسوب فوي إجوراء التجوارب الكيميائيوة فوي
تحصيل طلبوة الصوف التاسوع األساسوي فوي مبحوث الكيميواء وعلووم األرض ،مجلاة جامعاة دمشاق،)1( 25 ،
ص.442-405
البكري ،أمل والكسواني ،عفواف .)2002( .أسااليب تعلايم العلاوم والرياتايات،

( ،)2عموان :دار الفكور للطباعوة

والنشر والتوزيع.
الحيلة ،محمد .)2000 ( .تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية التعلمية ،)1 (،عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع.
دروزة ،أفنان نظير .)2000) .األسئلة التعليمية والتقييم المدرسي ،(3 ) .فلسطين.
رواشووده ،إب وراهيم والج وراح ،ضووياء والطيطووي ،محموود والطعوواني ،وحيوود والحسووون ،عوودنان .)2004( .أساااليب تاادريس
العلوم والرياتيات ( لمرحلة رياض األطفال واألساسية الدنيا)،

( .)1عمان :دار األمل للنشر والتوزيع.

الزعوانين ،ارئود .)2007( .فعالياة وحادة محوسابة فاي العلاوم علاى تنمياة التعلايم المحوساب ،رسوالة ماجسوتير غيور
منشورة ،كلية التربية ،عين شمس.
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أبووو زعوورور ،رنووا حمووداﷲ .)2003( .ﺃثﺮ ﺍستخدﺍﻡ ﺍلتعليم بمساااعدة الحاساااوا بلغة فيجوﺍل بيسك على ﺍلتحصيل
في ﺍلﺮياتياﺕ ﻭﺩﺍفع ﺍإلنجاز ﺍلمؤجل لاطلبة ﺍلصف ﺍلسابع ﺍألساسااي فاي مديناة نابلاس ،ﺭسالة ماجستيور
غير منشوﺭﺓ ،كلية ﺍلتﺮبية ،جامعة ﺍلنجاﺡ ﺍلﻮطنية ،نابلس.
زيتووون ،حسوون:1999( .أ) .أصااول التقااويم وال ياااب التربااوي المفهومااات التحصاايل الدراسااي لاادى تالميا الصااف
التاسع األساسي بفلسطين واتجاهاتهم نحو والتطبيقات،
زيتون ،عايش .)2001( .أساليب تدريس العلوم،

( .)1عمان :عالم الكتب.

( .)1عمان :دار الشروق للنشر والتوزيع.

زيتون ،عايش:1999( .ب) .أساليب تدريس العلوم .عمان :دار الشروق.
زيتون ،كمال .)2000( .تدريس العلوم من منظور البنائية ،المكتب العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع.
السيد ،محمد .)2005( .تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية ،مصر :دار ومكتبة
اإلسراء للطبع والنشر والتوزيع.
شوديفات ،يحيوى وارشويد ،طوارق .)2007( .أثور اسوتخدام الحاسووب واإلنترنوت فوي تحصويل طوالب الصوف الثوامن
األساسوي فوي مبحوث العلووم مقارنوة بالطريقوة التقليديوة فوي محافظوة المفورق ،مجلاة جامعاة الشاارقة للعلاوم
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