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أثر برمجية تعليمية محوسبة في تنمية مهارات القراءة والكتابة ومهارات 
التعلم الذاتي في مادة القراءة والكتابة لدى طلبة الجامعة األردنية

الملخص:
هدفت هذه الدرا�شة اإىل الك�شف عن اأثر برجمية تعليمية حمو�شبة يف تنمية مهارات القراءة والكتابة، 
ومهارات التعلم الذاتي، يف مادة القراءة والكتابة، لدى طلبة اجلامعة االأردنية، ولتحقيق هدف هذه الدرا�شة 
قام��ت الباحث��ة ببناء برجمية تعليمي��ة حمو�شبة، واإعداد دلي��ل ا�شتخدام الربجمي��ة التعليمية املحو�شبة، 
واختبار حت�شيلي يقي�س مهارات القراءة والكتابة، وا�شتبانة لقيا�س مهارات التعلم الذاتي. وقد مت التاأكد من 
�شدق اأدوات الدرا�شة وثباتها. وتكونت عينة الدرا�شة من )60( طالبًا وطالبة من طلبة اجلامعة االأردنية يف 
الف�شل الدرا�شي الثاين 2017 /2018، مت توزيعهم اإىل جمموعتني اإحداهما جتريبية مكونة من )30( طالبًا 
وطالبة، واالأخرى �شابطة مكونة من )30( طالبًا وطالبة، ومت ا�شتخدام املنهج �شبه التجريبي الذي عمل على 
تق�شيم العينة اإىل جمموعتني: �شابطة در�شت بالطريقة االعتيادية، وجتريبية در�شت با�شتخدام برجمية 
تعليمي��ة حمو�شب��ة. اأظهرت النتائج وج��ود فروق ذات دالل��ة اإح�شائية عند م�شتوى الدالل��ة )α=0.05( يف 
مه��ارات القراءة والكتابة ل��دى طلبة مادة القراءة والكتابة، ل�شالح طريق��ة التدري�س با�شتخدام الربجمية 
التعليمي��ة املحو�شب��ة، واإىل وج��ود فروق ذات دالل��ة اإح�شائية عند م�شت��وى الدالل��ة )α=0.05( على اأبعاد 
مقيا���س مه��ارات التعلم الذات��ي االأربع: امله��ارات التنظيمية، والتحك��م والتوجيه، وا�شتخدام م�ش��ادر التعلم، 
والتق��ومي الذات��ي، وعل��ى املقيا�س ككل تع��زى لطريقة التدري�س ول�شال��ح املجموعة التجريبي��ة. وقد اأو�شت 
الدرا�شة بتعميم جتربة ا�شتخدام الربجمية التعليمية املحو�شبة التي مت تطبيقها على طلبة مادة القرراءة 
والكتاب��ة عل��ى خمتل��ف امل��واد الدرا�شية يف اجلامع��ة االأردني��ة، واال�شتفادة م��ن االأثر االإيجاب��ي ال�شتخدام 
برجمي��ة تعليمية حمو�شب��ة يف تنمية مهارات التعلم الذات��ي لدى طلبة اجلامعة االأردني��ة، واإجراء درا�شات 
اأخ��رى جدي��دة بت�شميمات واأدوات قيا���س خمتلفة، لبحث اأثر ا�شتخدام برجمي��ة تعليمية حمو�شبة يف مواد 

منوعة ومل�شتويات درا�شية خمتلفة.

الكلمات املفتاحية: الربجمية التعليمية املحو�شبة، القراءة، الكتابة، مهارات التعلم لذاتي. 
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The Impact of Instructional Software in Developing Reading, 
Writing and Self-learning Skills in Reading and Writing 

Curriculum for the Students of the University of Jordan

Abstract:

This study aimed to investigate the impact of Instructional Software on the 
development of reading and writing and self-learning skills in the students 
of the University of Jordan. To achieve the study objecitves,  a questionnaire 
was developed to measure self-learning skills. After checking its validity and 
reliability, the questionniare was distributed to a sample of (60) students from 
the Jordan University in the second semester 2017/ 2018, who were divided 
into two groups: an experimental group (30) and a control group of (30) 
students. The experimental was taught using Instructional Software, whereas 
the control group was taught in the usual method. The results showed that 
there were statistically significant differences at the level of (α = 0.05) in the 
students’ reading and writing skills in favor of the teaching method using the 
Instructional Software. There were also statistically significant differences at 
the level of significance (α = 0.05) in the four dimensions of self-learning scale: 
organizational skills, control and guidance, the use of learning resources and 
self-assessment, as well as in the scale as a whole. These differences were 
attributed to the teaching method in favor of the experimental group. The study 
recommended the use of Instructional Software to students of reading and 
writing on various subjects at the University of Jordan in order to benefit from 
the positive impact of the use of Instructional Software in the development of 
self-learning skills among the students of the Jordan University. It was also 
recommended to  study the effect of using Instructional Software on a variety 
of courses and for different levels of study.

Keywords: Instructional software, Reading and writing skills, Self learning 
skills.
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المقدمة:
تع��د اللغ��ة ظاهرة اإن�شاني��ة؛ الأن االإن�شان هو وحده الذي ي�شع ن�شاطه العقل��ي يف رموز لغوية، وبني لغات 
الب�ش��ر عل��ى اختالفه��ا عنا�شر مت�شابه��ة اأو عموميات؛ الأن الب�ش��ر الذين يتحدثون بهذه اللغ��ات مت�شابهون يف 
اإدراكه��م مل��ا يحيط به��م؛ اأي اأنهم يرون العامل املادي بطرائق مت�شابهة يف جوهره��ا، وهذا يعني اأن لدى الب�شر 
عموميات فكرية. واللغة اأهم و�شيلة تو�شل اإليها االإن�شان لالت�شال بالعامل، وي�شتطيع االإن�شان باللغة اأن ينقل 
لالآخري��ن م��ا لديه من اأفكار ومعلومات، وال ي�شتطيع االإن�ش��ان على امل�شتوى الفردي اأن ي�شتغني عن اللغة؛ الأنها 
و�شيل��ة لالت�ش��ال باأفراد اجلماع��ة لق�شاء حاجاته اليومي��ة، واالطالع على ما يج��ري يف املجتمع من اأحداث 

وتطورات، واالإفادة من خربات االآخرين )عا�شور ومقدادي، 2005(.
وي�ش��ري ال��ربي )2010( اإىل اأن عملي��ة تعلي��م اللغ��ة واكت�شاب امله��ارات املرتبطة بها هدف رئي�ش��ي من اأهداف 
العملي��ة التعليمي��ة ملا للغة من اأهمية، وبخا�شة تلك الوظائف املتنوعة الت��ي توؤديها يف حياة الفرد واملجتمع 
على حد �شواء، فالهدف االأ�شا�شي لتعلم اللغة هو اإك�شاب املتعلم القدرة على االت�شال اللغوي الفعال وال�شليم.

ويختل��ف ا�شتع��داد الطلب��ة للتعلم باختالف اأمن��اط تعلمهم، اإذ ي�شري عبي��دات واأبو ال�شمي��د )2011( اإىل اأن 
هوارد جاردنر �شاحب نظرية الذكاء املتعدد اأو�شح اأن الذكاء لي�س قدرة واحدة يقا�س باختبار واحد، بل اإن 
هن��اك ثمانية اأنواع من الذكاء هي: الذكاء اللغ��وي )اللفظي(، والذكاء املنطقي )الريا�شي(، والذكاء املكاين 
)الب�ش��ري(، وال��ذكاء اجل�شمي )احلرك��ي(، وال��ذكاء االإيقاعي )املو�شيق��ي(، والذكاء االجتماع��ي، والذكاء 

التاأملي )الذاتي(، والذكاء الطبيعي )البيئي(. 
وذك��ر املوؤلف��ان م�شلمات نظري��ة جاردنر التي تفرت�س اأنه لي�س هناك ذكاء واح��د ثابت، بل ميتلك كل �شخ�س 
عددًا من اأنواع الذكاء الذي ميكن تنميته، كما ميكن ا�شتغالل اأنواع الذكاء القوية لدى ال�شخ�س لتنمية اأنواع 
ال��ذكاء ال�شعيف��ة، كما اأن االأطفال يتعلم��ون اإذا كان التعليم منا�شبًا ملا ميتلكونه من اأن��واع الذكاء. وبناء على 
ذل��ك يتعلم الطلب��ة بطرائق خمتلفة، فطريقة التدري�س التي تعتمد على املحا�ش��رة واالإلقاء تنا�شب الطلبة 
ذوي ال��ذكاء اللغوي )اللفظي(، وال تنا�شب الطلبة ذوي االأنواع االأخرى من الذكاءات، اأما الطلبة ذوو الذكاء 
امل��كاين )الب�ش��ري( فيتعلمون عند عر�س امل��ادة التعليمية ب�شريًا، واأح��د االأدوات التعليمية املالئمة لهم هي 
ا�شتخ��دام الفيديو التعليمي؛ ل��ذا فاإن على املعلمني التنويع يف اأ�شاليب وطرائ��ق تدري�شهم لتتالءم مع ذكاءات 

الطلبة املتنوعة، واأمناط تعلمهم املختلفة.
وم��ع التقدم الكب��ري يف تكنولوجيا املعلومات واالت�ش��االت الذي مير بعاملنا يف الوق��ت احلا�شر، وظهور مفاهيم 
احلو�شب��ة ال�شحابي��ة واإمكانياتها العدي��دة، حيث �شمل بذلك جميع جماالت احلي��اة وخا�شة التعليمية منها، 
م��ا دف��ع االأفراد واملوؤ�ش�ش��ات لال�شتفادة م��ن هذا التق��دم وحتقيق مي��زات تناف�شية يف خمتلف املج��االت )اأبو 

احلمائل، 2012(.
ف��كان ال ب��د من وجود ا�شرتاتيجيات تدري�شية تواكب الع�ش��ر، وطرائق تدري�شية تنمي ثقة الطلبة مبهارتهم 
وقدراته��م يف تعل��م خمتل��ف املوا�شي��ع الدرا�شي��ة، وحماول��ة تخط��ى الطرائ��ق التقليدية ل��ردم الفجوة بني 

متطلبات الع�شر وطموحات الطلبة )الربعي، 2013(.
ويف الن�ش��ف االأول م��ن الق��رن الع�شري��ن تط��ورت و�شائ��ل تكنولوجي��ا املعلوم��ات واالت�شاالت، مث��ل: االأفالم، 
واملذياع، والتلفاز، ويف الن�شف الثاين اجتهنا نحو التكنولوجيا الفردية، مثل: التدريب املعتمد على احلا�شوب 
)Computer Based Training(، واحلوا�شي��ب ال�شخ�شي��ة، ث��م دجمت بع�شها م��ع بع�س يف �شبكات عاملية 
.)Perrin, 2007( ليبداأ ع�شر املعلومات، و�شتوا�شل تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت تغيري عاملنا با�شتمرار

ويف ع�ش��ر ث��ورة تكنولوجي��ا املعلوم��ات واالت�شاالت واالنفج��ار املعريف، اأ�شب��ح لزامًا عل��ى الرتبويني توظيف 
و�شائ��ل تعليمي��ة تعلمية حديثة من �شاأنها اأن ت�شهم يف اإك�شاب الطالب املع��ارف واملهارات واالجتاهات املنا�شبة 
مل�شت��وى ن�شج��ه وقدراته، وتثري انتباهه نحو الدر�س واملادة التعليمية، وتزي��د من �شرعة تعلمه، وتنمي لديه 
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حب اال�شتطالع، وجتعل التعلم اأكرث عمقًا يف ذهنه، وتنمي اجلوانب احل�شية وتعززها، وتك�شب الطلبة القدرة 
على ت�شنيف االأ�شياء ومتييزها، وتنمي القدرة لديهم على حل امل�شكالت التي يواجهونها )زامل، 2010(.

حيث اأدى ا�شتعمال املواد التعليمية املربجمة يف القطاع التعليمي اإىل جناح  كبري يف حمتلف املوا�شيع الدرا�شية، 
وميك��ن ا�شتخدامه��ا وحدها اأو مع ا�شرتاتيجي��ة تعليمية اأخرى، فالربنامج التعليم��ي املكتوب بطريقة التعليم 
املربم��ج ميك��ن اأن ي�شتعم��ل م��ن اأجل تعليم م�ش��اق باأكلمه اأو ج��زء منه، ووج��د اأن التعليم املربم��ج مفيد ب�شكل 
خا�س حينما ي�شتعمل كن�شاط  اإ�شايف، كما وجد اأنه ميكن اأن يزود الطلبة بخربات تعليمية اإ�شافية وحت�شني 
قدراته��م، لي�س با�شتطاعة املعلم اأن يقوم بتوفريه��ا نظرًا ل�شيق الوقت داخل الغرفة ال�شفية، وبرهنت املواد 
التعليمي��ة عل��ى فعاليتها يف التعليم، كما اأنه��ا تتيح للمتعلم ال�شري يف درا�شته وفق��ًا ل�شرعته الذاتية وتوفر له 

التغذية الراجعة امل�شتمرة وتقدم التعزيز املنا�شب )حما�شنه، 2015(.
ومبوجب النظرية املعرفية للتعلم بالو�شائط املتعددة يح�شل التعلم الفعال، عندما يتمكن املتعلم من االنتباه 
اإىل ج��زاأي املعلوم��ات ال�شمعي��ة والب�شرية، وتن�شيقهم��ا يف متثيل �شمعي ب�شري ودجمهما مع��ًا، وهذا ما يوفره 
املقرر املحو�شب، فقد �شاعد اأفراد املجموعة التجريبية على ا�شتخدام القناتني ال�شمعية والب�شرية، باالإ�شافة 
اإىل اأن ا�شتخ��دام املعلوم��ات ال�شمعية والب�شرية ت�شد املتعلم اإىل االإنتب��اه اإليهما، وتدفعه اإىل التوفيق بينهما 
بالت��ايل ح��دوث تعلم اأكرث فعالية مقارن��ة باأفراد املجموعة ال�شابطة، الذين ا�شتخدم��وا املنهاج الورقي، فقد 
ا�شتخدم��وا قن��اة واحدة ملعاجلة املعلومات وهي القناة الب�شرية، فاملقرر الورقي يقوم على تقدمي املادة ب�شكل 
�ش��ور ون�شو���س ثابتة، مما ي�شيب النظام املع��ريف باالإرهاق، نتيجة تناف�س ال�شور والكلم��ات املطبوعة، اللتان 
تدخ��الن اإىل النظ��ام املع��ريف عرب العين��ني يف الدخ��ول اإىل النظام املع��ريف، باالإ�شاف��ة اإىل حمدودية املوارد 

.)Mayer, 2001( املعرفية يف القناة الب�شرية
ويجم��ع معظ��م العلم��اء كدي ب��ون وكالتون عل��ى اأن التعليم م��ن اأجل التفكري ه��دف مهم للرتبي��ة، حبذا على 
اجلامع��ات القي��ام بتوف��ري فر���س التفكري للطلب��ة، وو�شعه هدف��ًا تربويًا يف مقدم��ة  اأولوياتهم، ك��ي ي�شبحوا 

قادرين على التعامل بفاعلية مع م�شكالت احلياة املعقدة )ن�شواتي، 2010(.
وال �ش��ك يف اأن له��ذه التغريات والتط��ورات انعكا�شاتها على التعليم، فاجلامعة الي��وم مطالبة اأكرث من اأي وقت 
م�ش��ى ب��اأن تبذل كل جهد ممكن لرتبية االإن�ش��ان القادر على التفكري ال�شليم البناء، امل��زود باملعرفة، واملهارات 
االأ�شا�شي��ة، الت��ي متكنه من حتقيق املالءمة الذكية مع طبيعة ع�ش��ره، وخ�شائ�س البيئة من حوله، وما يطراأ 
عليه��ا من تغ��ريات وتط��ورات �شريعة ومتالحق��ة )الفقع��اوي، 2009(. ويعترب التعل��م �شرط��ا اأ�شا�شيا لتكيف 
االإن�شان مع حميطه الذي يعي�س فيه، فهو عملية تعلم م�شتمرة منذ والدته وحتى مماته، فيتعلم كيف يحافظ 
على �شالمته وحياته، وكيف ينظم وقته، ويختار ا�شتجاباته، وال يتوقف على مرحلة واحدة، فالفرد يظل يف 

عملية تعلم م�شتمرة طوال حياته )العزة، 2002(.
وتع��د اللغ��ة اأهم و�شيلة الت�شال الفرد بغريه، وعن طريق ه��ذا االت�شال يدرك حاجاته، ويح�شل على ماآربه، 
وه��ي و�شيلة للتعب��ري عن امل�شاعر، واأداة للتفكري، وتعد عمليتا القراءة والكتاب��ة من اأهم التحديات االأ�شا�شية 
الت��ي تعرت���س الطالب حني دخول��ه املدر�شة، ولكونهم��ا اأداتني مهمت��ني ت�شاعدان الفرد عل��ى االندماج ب�شكل 
اأف�شل يف املجال التعليمي، وهما من اأهم العمليات االإن�شانية االأكرث تركيبا، وت�شمان بداخلهما عنا�شر ذهنية، 
اإدراكي��ة، ح�شي��ة، وحركية )جبايب، 2011(. واإن للقراءة والكتابة اأهمي��ة كبرية، حيث تعد القراءة نافذة 
الفك��ر االإن�ش��اين، وو�شيلت��ه اإىل كل اأن��واع املعرف��ة املختلف��ة، وبامتالكه��ا، ي�شتطي��ع الفرد اأن يج��ول يف املكان 
والزمان، وهو جال�س على كر�شيه، فيتعرف اأخبار االأوائل وجتاربهم، ويلم بكل ما جاء به اأهل زمانه من العلم 

واملعرفة )الربعي، 2013(.
وتع��د القراءة والكتابة ذات اأهمية كربى يف حي��اة االإن�شان منذ القدم، وازدات اأهميتها يف هذا الع�شر، ب�شبب 
التطور العلمي والتكنولوجي، وانفجار املعرفة يف جماالت احلياة، فاالإن�شان ال ي�شتغني عنها بالرغم من وجود 
الو�شائ��ل املتع��ددة لنقل املعرفة واملعلومات، فهي مفت��اح كل معرفة يف جميع التخ�ش�ش��ات، ومنها ت�شتمد بقية 

فنون اللغة عنا�شرها.
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كم��ا تع��د الق��راءة والكتابة من اأهم امله��ارات املكت�شب��ة يف حياة الفرد، فه��ي مفتاح الكت�شاب العل��وم واملعارف 
املتنوع��ة، وو�شيل��ة ات�شال للتعلم، وم�ش��در للنمو اللغوي للفرد، وعامل مهم يف ت�شكي��ل عقله، و�شقل �شخ�شيته 
وتقويته��ا، وتو�شي��ع مدارك��ه واآفاق��ه وقدراته، واإ�شب��اع حاجات��ه، وتهيئة الفر���س املنا�شبة له، ك��ي يكت�شب 
اخل��ربات املتع��ددة، وو�شيلة ال�شتثمار الوقت ب�شكل اإيجابي ومثمر؛ لذا ف��اإن القراءة تعد من اأهم املعايري التي 
يقا���س بها تق��دم املجتمعات، اأو تخلفها، فاملجتم��ع القارئ والكاتب هو الذي ي�شتثمر الكت��اب ب�شورة اإيجابية، 

قراءة وكتابة وحتلياًل ومتحي�شًا ونقدًا )اأبو عكر، 2009(.   
ودافعي��ة التعل��م تكون مرتبطة بوجود دافع لتعل��م املحتوى، الأن الطالب يعرف وي��درك اأهمية ذلك املحتوى، 
وي�شع��ر مبتع��ة يف تعلمه بنف�ش��ه باعتماده ذاتيًا على نف�شه مم��ا يزيد من قدرته على مواجه��ة امل�شكالت التي 

تواجهه اأثناء تعلمه )ن�شواتي، 2010(.
وق��د تناول��ت العديد من الدرا�شات اأث��ر الدافعية وعالقتها بتعلم القراءة والكتاب��ة، فقد قام Liouا)2010( 
بدرا�ش��ة اأ�شارت اإىل وجود عالقة اإيجابية بني حت�شي��ل الطلبة يف القراءة والكتابة والدافعية على امل�شتوى 
الف��ردي. ودرا�ش��ة Putman وWalkerا)2010( ق��د اأ�ش��ارت النتائ��ج اإىل وج��ود عالقة وزي��ادة ذات داللة 
اإح�شائي��ة يف معدل القراءة والكتابة تعزى للدافعية. واأجرى Garcia وde Casoا)2004( درا�شة اأ�شارت 

نتائجها اإىل وجود اأثر ذي داللة اإح�شائية للدافعية يف حت�شني نوعية كتابة الن�س واالجتاه نحو الكتابة.
ويعد التعلم الذاتي واحدا من االأ�شاليب الرتبوية التي دعت اإليها متطلبات الع�شر، ودعت املناهج اإىل تاأ�شيلها 
لدى الن�سء مبجرد دخولهم املدر�شة، باعتباره الو�شيلة اإىل التعلم امل�شتمر الذي يالزم االإن�شان طيلة حياته، 
وباعتب��اره موؤ�ش��را ال�شتقالل ال�شخ�شي��ة واالعتماد على الذات، والقدرة على اتخاذ ق��رار وحتمل امل�شوؤولية. 
وله اأ�شاليبه املتعددة )ح�شن، 2012(. ويهدف التعلم الذاتي اإىل اأن يكت�شب املتعلم اجتاهات اإيجابية جديدة 
نح��و املدر�ش��ة اأو اجلامع��ة، ونحو املنه��ج واملعلم والطريق��ة والتقنية امل�شتخدم��ة، و�شوى ذلك يدخ��ل يف اإطار 
منظوم��ة العملي��ة الرتبوي��ة برمتها، وال يتوق��ف التعلم يف ظل هذا الن��وع من التعليم عند مرحل��ة معينة، اأو 
ي�شع��ى الكت�ش��اب �شهادات عليا فقط، بل يهدف اإىل اأن يتمكن املتعلم من التعلم مدى احلياة، ويف تراثنا العربي 
االإ�شالم��ي �شب��ق يف ذلك، اإذ يقول االإم��ام علي كرم اهلل وجهه: )ال يزال املرء عاملا م��ا طلب العلم، فاإن ظن اأنه 

علم فقد جهل( )القال، 2005(.
وم��ا زال التعلم الذات��ي يلقى اهتمامًا كبريًا من علماء النف�س والرتبية، باعتب��اره اأ�شلوب التعلم االأف�شل، الأنه 
يحق��ق ل��كل متعلم تعلما يتنا�شب مع قدراته و�شرعته الذاتية يف التعلم االأف�شل، ويعتمد على دافعيته للتعلم، 
وياأخ��ذ املتعل��م دورًا اإيجابي��ًا ون�شيط��ا يف التعلم، ومّيك��ن التعلم الذاتي من اإتق��ان امله��ارات االأ�شا�شية الالزمة 
للمتعل��م، ملوا�شل��ة تعلي��م نف�ش��ه بنف�ش��ه، وي�شتمر معه م��دى احلياة، واإع��داد االأبن��اء للم�شتقب��ل، وتعويدهم 
عل��ى حتم��ل م�شوؤولية تعلمهم باأنف�شه��م، وتدريب التالميذ على ح��ل امل�شكالت، واإيجاد بيئ��ة خ�شبة لالإبداع، 
خا�شة اأن العامل ي�شهد انفجارا معرفيا متطورا با�شتمرار ال ت�شتوعبه نظم التعلم وطرائقها، مما يحتم وجود 
ا�شرتاتيجي��ة متك��ن املتعل��م من اإتقان مه��ارات التعلم الذاتي، لي�شتم��ر معه خارج املدر�ش��ة، وحتى مدى احلياة 

)ح�شن واليعقوبي، 2012(.
وبن��اًءا عل��ى م��ا مت ا�شتعرا�شه �شابقًا، هدف��ت هذه الدرا�ش��ة اىل الك�شف عن اأثر برجمي��ة تعليمية حمو�شبة 
يف تنمي��ة مه��ارات الق��راءة والكتابة، ومهارات التعلم الذات��ي يف مادة القراءة والكتاب��ة، لدى طلبة اجلامعة 
االأردني��ة، واأه��م ما مييز ه��ذه الدرا�شة – ح�شب حدود علم الباحثة- عدم وج��ود درا�شة بحثت اأثر برجمية 
تعليمي��ة حمو�شب��ة يف تنمية مهارات القراءة والكتابة، ومهارات التعلم الذاتي يف مادة القراءة والكتابة لدى 

طلبة اجلامعة االأردنية.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تعت��رب اللغ��ة االجنليزي��ة اللغة االأكرث اأهمي��ة للتوا�شل واالندم��اج بجميع جماالت احلي��اة، لذا اهتمت 
وزارة الرتبي��ة والتعلي��م ووزارة التعلي��م الع��ايل بتطوي��ر مناهجها وط��رق تدري�شها، اإال اأن الكث��ري من الطلبة 
يعان��ون من �شعوبات يف تعلم اللغة االجنليزية واإتق��ان مهارتها، فكان ال بد من وجود ا�شرتاتيجيات تدري�شية 
تواكب الع�شر، وطرائق تدري�شية تنمي ثقة الطالب مبهارتهم وقدراتهم يف تعلم اللغة االجنليزية، وحماولة 

تخطى الطرائق التقليدية لردم الفجوة بني متطلبات الع�شر وطموحات الطلبة.
و�شغل��ت ال�شعوب��ات الدرا�شية حيزًا كبريًا م��ن اهتمام الباحثني، وخا�شة اجلوانب الت��ي تتناول عملية التعلم 
والتعلي��م، وم��ن خالل تدقيق الباحثة يف ه��ذه الدرا�شات ومتغرياتها، وما تراه من �شع��ف عام لدى الطلبة، يف 
مو�شوع��ي القراءة والكتابة، وانتقال الطلبة من مرحلة اإىل  اأخرى، دون معرفة اأركان اللغة االأ�شا�شية، وكما 
اأ�ش��ار Edmunds وBausermanا)2006( اإىل قلة الدرا�ش��ات التي تفح�شت العالقة حول اإثارة الدافعية 

يف تنمية مهارات القراءة والكتابة.
م��ن هن��ا كان التوج��ه احلدي��ث يف توظي��ف الطرائ��ق التدري�شية احلديث��ة يف العملي��ة التعليمي��ة التعلمية، 
وا�شتثماره��ا لتنمي��ة امله��ارات العلمي��ة والفكرية العلي��ا لدى الطلب��ة، وزيادة مهاراته��م العلمية، وم��ن اأهمها 
ا�شتخ��دام الربجمي��ات التعليمي��ة )حما�شن��ه، 2015(.باالإ�شاف��ة اإىل �ش��رورة اإع��داد طلب��ة لديه��م مهارات 
وخ��ربات متكنهم م��ن التعامل مع معطيات الع�ش��ر وحتدياته، وتوظيف امل�شتحدث��ات التكنولوجية، وا�شتثمار 
اإمكاناته��ا يف جم��ال التعلي��م، ويتطلب هذا االأمر التع��رف اإىل اأهم مالمح تكنولوجيا التعلي��م االلكرتوين، وما 
يت�شمن��ه من برامج خمتلفة، حيث تع��د هذه التكنولوجيا واحدة من التطبيقات احلديثة للكمبيوتر و�شبكات 
االنرتن��ت الت��ي تتطلب التعرف اإىل اإمكانية ا�شتخدامها يف املوؤ�ش�ش��ات التعليمية، مبا يحقق التوجهات املتعلقة 

باإعداد اأفراد قادرين على التعامل مع متغريات هذا الع�شر )الزبون، 2015(.
ولندرة الدرا�شات – وخا�شة العربية – التي تدر�س اأثر برجمية تعليمية حمو�شبة يف تنمية مهارات القراءة 
والكتاب��ة ومه��ارات التعل��م الذاتي يف مادة الق��راءة والكتابة ل��دى طلبة اجلامع��ة االأردنية اأرت��اأت الباحثة 
�ش��رورة درا�ش��ة اآثار برجمي��ة تعليمية حمو�شبة يف تنمية مه��ارات القراءة والكتابة، وتنمي��ة مهارات التعلم 
الذات��ي لديه��م، ومن هنا كان البد من التع��رف اإىل اأثر برجمية تعليمية حمو�شب��ة يف تنمية مهارات القراءة 

والكتابة، ومهارات التعلم الذاتي يف مادة القراءة والكتابة لدى طلبة اجلامعة االأردنية.
يف �شوء ما تقدم، حتاول هذه الدرا�شة االإجابة عن ال�شوؤال الرئي�شي االآتي:

ما اأثر برجمية تعليمية حمو�شبة يف تنمية مهارات القراءة والكتابة ومهارات التعلم الذاتي يف مادة القراءة 
والكتابة لدى طلبة اجلامعة االأردنية؟

ويتفرع من ال�شوؤال الرئي�شي ال�شوؤاالن الفرعيان االآتيان:
ال�ش��وؤال االأول: ال يوج��د ف��رق دال اإح�شائي��ًا عن��د م�شت��وى )α        0.05( يف م�شت��وى مه��ارات الق��راءة   -
والكتاب��ة لدى طلبة م��ادة القراءة والكتابة يع��زى لطريقة التدري�س )ا�شتخ��دام الربجمية التعليمية 

املحو�شبة، الطريقة االعتيادية(؟
ال�ش��وؤال الث��اين: ال يوجد فرق دال اإح�شائيًا عند م�شتوى )α        0.05( يف م�شتوى مهارات التعلم الذاتي   -
ل��دى طلبة مادة الق��راءة والكتابة يعزى لطريقة التدري�س )ا�شتخ��دام الربجمية التعليمية املحو�شبة، 

الطريقة االعتيادية(؟

≥

≥
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أهمية الدراسة:
تربز اأهمية هذه الدرا�شة من خالل النقاط االآتية:

تاأتي هذه الدرا�شة ا�شتجابة للتطورات والتوجهات الرتبوية التي ت�شعى لتوظيف التكنولوجيا يف تنمية   .1
مهارات القراءة والكتابة ومهارات التعلم الذاتي من خالل الربجمية التعليمية املحو�شبة.

توفر الدرا�شة اإطارًا نظريًا حول اأثر الربجميات التعليمية املحو�شبة يف تنمية مهارات الكتابة والقراءة   .2
ومهارات التعلم الذاتي يف مادة القراءة والكتابة لدى طلبة اجلامعة االأردنية.

ا�شتخ��دام طريق��ة حديثة يف التعليم تعزز قدرات الطلبة يف التعلم الذاتي والتفاعل مع املنهاج الدرا�شي   .3
الكرتونيًا.

تفتح هذه الدرا�شة املجال اأمام اإجراء درا�شات ميدانية اأخرى حول اأثر الربجميات التعليمية املحو�شبة   .4
يف مواد خمتلفة.
حدود الدراسة:

اقت�شرت الدرا�شة على احلدود االآتية:
احل��د املو�شوع��ي: اقت�ش��رت ه��ذه الدرا�ش��ة على مادة الق��راءة والكتابة ل��دى مرحل��ة البكالوريو�س  	•
يف اجلامع��ة االأردني��ة، وت�شتم��ل عل��ى ت�شمي��م ال�شفح��ات االإلكرتوني��ة با�شتخ��دام برنام��ج درمي ويفر 
)Dream Weaver(، ولغة )HTML( الن�س الفائق لالإنتقال اإىل اأجزاء خمتلفة من ال�شفحة نف�شها 

اأو �شفحات اأخرى.
.2018/ 2017 الدرا�شي  العام  خالل  الثاين  الف�شل  يف  الدرا�شة  زمن  حتدد  الزماين:  احلد  	•

االأردنية. اجلامعة  على  الدرا�شة  اقت�شرت  املكاين:  احلد  	•
احل��د الب�ش��ري: اقت�ش��رت عينة الدرا�ش��ة على )60( طالب��ًا وطالبة من طلبة مادة الق��راءة والكتابة  	•

موزعني على �شعبتني.
	اعتم��دت الدرا�ش��ة عل��ى ا�شتخدام اأدوات من اإعداد الباحثة لقيا���س اأثر ا�شتخدام برجمية تعليمية  	•
حمو�شب��ة يف تنمي��ة مه��ارات الكتاب��ة والقراءة ومه��ارات التعلم الذات��ي يف مادة الق��راءة والكتابة لدى 

طلبة اجلامعة االأردنية.
مصطلحات الدراسة:

الربجمي��ة التعليمية املحو�شب��ة )Instructional Software(: يعرفها احليلة )2011( باأنها �شل�شلة  	•
م��ن عدة نق��اط، مت ت�شميمها بعناية فائقة، بحيث تق��ود الطالب اإىل اإتقان اأح��د املو�شوعات باأقل قدر 
م��ن االأخط��اء. وتعرفه��ا الباحث��ة اإجرائي��ًا باأنها م��ادة تعليمية مت ت�شميمه��ا وتطويره��ا وبرجمتها من 
قب��ل الباحث��ة، با�شتخ��دام برنام��ج درمي ويف��ر) Dream Weaver( و�شفح��ات )HTML(، حيث مت 

ا�شتخدامها وتطبيقها لتدري�س الطلبة مادة مهارات القراءة والكتابة يف اجلامعة االأردنية.
برنامج درمي ويفر: برنامج خا�س بت�شميم �شفحات االنرتنت يقوم باإن�شاء �شفحات انرتنت ديناميكية  	•
Cascading Style Sheets-( ويدع��م مفهوم جمموعة االأمن��اط التجميعي��ة ، DHTML بربجم��ة
CSS(، واإ�شافة الطبقات والتحكم ب�شلوكيات اجلافا �شكربت )JAVA SCRIPT(، ويتميز بت�شهيل اإدارة 
املوقع، حيث يت�شمن اإمكانية ا�شتخدام بروتوكل نقل امللفات، مع اإمكانية عر�س �شفحات املوقع كمخطط 

مرئي، واإمكانية فح�س الروابط بني ال�شفحات )املبي�شني، العبي�شات، وقنرب، 2012(.
الدراو�شة )2007، 91( باأنها "عملية تربط بني لغة الكالم والرموز املكتوبة، وت�شتمل  القراءة: عرفها  	•
على املعنى والرمز الدال على اللفظ". وتعرفها الباحثة اإجرائيا باأنها عملية حتويل الرموز املكتوبة اأو 
املطبوع��ة اإىل اأ�ش��وات ذات معنى، مع فهمه��ا واإدراك دالالت هذه الرم��وز، ومت قيا�شها من خالل الدرجة 

التي يح�شل عليها الطالب باالختبار.
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الكتاب��ة: عرفه��ا عاب��د )2013، 19( باأنها "اإعادة ترميز اللغة املنطوقة يف �ش��كل خطي على الورق، من  	•
خ��الل اأ�ش��كال ترتبط بع�شه��ا ببع�س، وفق نظام مع��روف ا�شطلح علي��ه اأ�شحاب اللغة يف وق��ت ما، وذلك 
بغر���س نق��ل اأفكار الكات��ب واآرائه، وم�شاع��ره اإىل االآخرين". وتع��رف اإجرائيا باأنها ق��درة الطلبة على 
حتوي��ل االأ�ش��وات امل�شموعة اإىل رموز مكتوبة اأو مطبوعة ذات معنى، ومت قيا�شها من خالل الدرجة التي 

يح�شل عليها الطالب باالختبار.
اإليه �شراب )2013، 32( باأنه "الن�ش��اط التعليمي الذي يقوم به الطالب  مه��ارات التعل��م الذاتي: ي�شري  	•
م��ن خالل رغبته الذاتية، واقتناعه بهدف تنمية ا�شتعداداته واإمكانياته وقدراته، م�شتجيبًا حلاجاته 
وميول��ه واهتمامات��ه، مبا يحق��ق تنمية �شخ�شيته وتكامله��ا، والتفاعل واالإ�شهام م��ع جمتمعه عن طريق 
االعتم��اد عل��ى نف�شه والثقة بقدراته". وتعرف اإجرائيًا باأنها: قيام الفرد بتعليم نف�شه بنف�شه لتحقيق 
اأه��داف امل��ادة  املقررة، وهو يعد م��ن االأ�شاليب احلديثة التي ت�شتخدم يف حق��ل التعليم والتدريب، �شواء 
للدار�ش��ني اأو املدر�ش��ني اأنف�شه��م، وتعل��م املتعل��م بنف�ش��ه دون، املعل��م وا�شتخ��دام الو�شائ��ل املتاح��ه لديه 
واالأ�شالي��ب التكنولوجية احلديثة، والتي مت قيا�شها من خالل النتائج التي جمعت من خالل االأداة التي 

عدت خ�شي�شًا لهذا الغر�س.

الدراسات السابقة:
تناول��ت بع���س الدرا�ش��ات ال�شابق��ة مو�شوعات وجم��االت خمتلفة حول واق��ع تعليم الق��راءة والكتابة 
وتنمية مهارات التعلم الذاتي. واأطلعت الباحثة على عدد من الدرا�شات ذات �شلة مبو�شوع الدرا�شة احلالّية. 

وفيما يلي عر�س لتلك الدرا�شات رتبت ح�شب ت�شل�شلها الزمني من االأقدم اإىل االأحدث، ومن هذه الدرا�شات:
ق��ام Batainehا)2010( بدرا�ش��ة هدف��ت اإىل معرفة اأثر ا�شتخدام الفيدي��و يف الكفاية غري اللغوية ملتعلمي 
اللغ��ة االإجنليزي��ة يف اجلامع��ات، وتك��ون جمتم��ع الدرا�ش��ة م��ن )760( طالبًا وطالب��ة متخ�ش�ش��ني يف اللغة 
االإجنليزي��ة واآدابها يف اجلامعة االأردنية، وا�شتملت عينة الدرا�شة على )35( طالبًا وطالبة. وحدد الباحث 
العنا�ش��ر غري اللغوية وهي االإمياءات واالإيحاءات وتعابري الوج��ه والعينني. مت تدري�س املجموعة ال�شابطة 
ب�ش��ورة تقليدية، بينم��ا مت تدري�س املجموعة التجريبية با�شتخدام الفيدي��و، وبعد مرور �شهرين، مت اإجراء 
امتح��ان بع��دي. حيث بينت نتائج الدرا�شة اأن هناك فرقًا ب��ني املجموعة ال�شابطة واملجموعة التجريبية يف 

االمتحان ل�شالح املجموعة التجريبية. 
وق��ام Mekheimerا)2011( بدرا�ش��ة هدفت اإىل معرف��ة اأثر ا�شتخدام الفيديو يف تعل��م اللغة االإجنليزية 
كلغ��ة اأجنبي��ة، هدف��ت اإىل قيا�س الفوائ��د التي يحققها يف مه��ارات اال�شتم��اع واملحادثة والق��راءة والكتابة 
با�شتخ��دام البيان��ات م��ن التجربة التي ا�شتمرت ملدة �شن��ة درا�شية كاملة، وا�شُتخدم فيه��ا فيديوهات واقعية 
)Authentic Videos( ب�ش��كل مكث��ف يف برنامج عالج��ي لتنمية مهارات اللغة، وتكون��ت عينة الدرا�شة من 
طلب��ة ال�شن��ة االأوىل والثاني��ة يف ق�ش��م اللغ��ة االإجنليزية يف جامع��ة امللك خال��د يف ال�شعودي��ة، ُق�شمت اإىل 
جمموعتني؛ )33( طالبًا وطالبة يف املجموعة التجريبية و)31( طالبًا وطالبة يف املجموعة ال�شابطة، وقد 
اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن الفيديوهات الواقعية التي حتث على اال�شتيعاب املُر�شي والتي ُتعر�س ب�شكل مدمج 
يف تدري���س مه��ارات اللغة هي منحى قّيم يف تدري�س اللغ��ة، وكان الطلبة اأكرث ن�شاطًا يف املجموعة التجريبية، 
واأك��رث انتباه��ًا واجنذابًا للدرو�س على عك�س املجموعة ال�شابطة، كم��ا اأن الفيديوهات �شجعت على املناق�شات 
بني املعلم والطلبة وبني الطلبة اأنف�شهم، و�شجعت الطلبة على متابعة الكتابة، وا�شتخدام املفردات، وحت�شنت 
مه��ارات الطلب��ة يف املجموعة التجريبي��ة يف اال�شتماع واملحادثة والق��راءة والكتابة. ق��ام Savasا)2012( 
بدرا�شة هدفت اإىل معرفة اأثر ا�شتخدام الفيديو يف م�شاقات اأ�شاليب التدري�س ملعلمي اللغة االإجنليزية كلغة 
اأجنبية لطلبة ال�شنة الثالثة يف مرحلة البكالوريو�س يف جامعة حكومية يف تركيا، وتكونت العينة من )40( 
طالب��ًا وطالب��ة، واأظهرت نتائج الدرا�شة فائدة ا�شتخدام الفيديوه��ات يف التدري�س، اإذ اإنها �شاهمت يف حت�شني 

مهاراتهم يف اللغة االإجنليزية، كما اأنها �شاهمت يف حت�شني مهاراتهم التدري�شية للغة االإجنليزية.
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واأج��رى الزبون )2015( درا�شة هدفت اإىل ا�شتق�شاء اأثر التدري�س با�شتخدام املقررات االإلكرتونية )مودل( 
يف حت�شي��ل طلب��ة اجلامع��ة االأردنية مب��ادة مه��ارات احلا�شوب ويف تنمي��ة مهارت��ْي التعلم الذات��ي والتوا�شل 
االجتماع��ي لديه��م، وتكون��ت عين��ة الدرا�ش��ة م��ن �شعبت��ني اختريت��ا ع�شوائي��ًا، �شكل��ت اإحداهم��ا املجموعة 
التجريبي��ة وعدده��ا )30( طالبًا، بينما �شكل��ت الثانية املجموعة ال�شابطة وعدده��ا )30( طالبًا. مت اإعداد 
اختب��ار حت�شيلي، ومقيا�س مهارات التعلم الذاتي، ومقيا�س مهارات التوا�شل االجتماعي، لقيا�س اأثر التدري�س 
با�شتخ��دام املقررات االإلكرتوني��ة يف التح�شيل الدرا�شي، وتنمية مهارات التعلم الذاتي والتوا�شل االجتماعي 
الأفراد العينة، واأظهرت النتائج وجود فرق دال اإح�شائيًا بني متو�شطي درجات التح�شيل الدرا�شي والدرجات 
عل��ى  مقيا���س مهارات التعلم الذاتي تع��زى ملتغري طريقة التدري�س ول�شالح املجموع��ة التجريبية التي در�شت 
با�شتخ��دام م��ودل، ووجود فروق دال��ة اإح�شائيًا بني متو�شط��ات الدرجات على مقيا�س مه��ارات التعلم الذاتي 
تع��زى لطريق��ة التدري���س ول�شالح املجموع��ة التجريبية الت��ي در�شت با�شتخ��دام مودل، ووج��ود فروق دالة 
اإح�شائي��ًا بني متو�شط��ات الدرجات على اأبعاد مقيا���س مهارات التوا�شل االإجتماعي تع��زى لطريقة التدري�س 

ول�شالح املجموعة التجريبية التي در�شت با�شتخدام مودل.
التعقيب على الدراسات السابقة: 

يتب��ني من خالل ا�شتعرا�س الدرا�شات ال�شابقة اأن ه��ذه الدرا�شة تت�شابه مع الدرا�شات ال�شابقة من حيث 
الك�شف عن مهارات تعلم القراءة والكتابة، واعتمادها على املنهج �شبه التجريبي.

وتختل��ف ه��ذه الدرا�ش��ة من حيث اختي��ار عينتها من طلب��ة اجلامعة، اإذ اإن معظ��م الدرا�ش��ات ال�شابقة  كانت 
عيناتها من طلبة املدار�س.

ولكنه��ا تتمي��ز بتناوله��ا اأثر برجمية تعليمي��ة حمو�شبة يف تنمية مه��ارات القراءة والكتاب��ة ومهارات التعلم 
الذاتي يف مادة القراءة والكتابة لدى طلبة اجلامعة االأردنية، وهي درا�شة – بحدود علم الباحثة – مل يتم 

تناولها حمليًا.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:

منهج الدرا�شة:
ا�شتخدم��ت الباحث��ة يف هذه الدرا�شة املنهج �شب��ه التجريبي الذي يعنى بدرا�شة الظواه��ر االإن�شانية كما هي 
دون تغي��ري، للتحق��ق من اأث��ر برجمية تعليمية حمو�شبة يف تنمي��ة مهارات القراءة والكتاب��ة ومهارات التعلم 
الذات��ي يف م��ادة القراءة والكتابة ل��دى طلبة اجلامعة االأردنية، والذي يقوم عل��ى اختيار �شعبتني وتق�شيمها 
اإىل جمموعت��ني: �شابط��ة، تدر���س با�شتخ��دام الطريق��ة االعتيادي��ة، وجمموعة جتريبية تخ�ش��ع لربنامج 

تعليمي حا�شوبي.
جمتمع وعينة الدرا�شة:

تكون جمتمع الدرا�شة من طلبة البكالوريو�س يف اجلامعة االأردنية، ممن يدر�شون مادة القراءة والكتابة للعام 
الدرا�شي 2017 - 2018. اإذ تكونت عينة الدرا�شة من �شعبتني مت اختيارهما ب�شكل ق�شدي من طلبة اجلامعة، 
بحي��ث متثل اإح��دى ال�شعبتني املجموع��ة التجريبية وعدده��م )30( طالبًا، وتدر�س مادة الق��راءة والكتابة 
ع��ن طريق )برجمية تعليمية حمو�شبة(، واالأخرى املجموعة ال�شابطة وعددهم )30( طالبًا، وتدر�س نف�س 

املادة بالطريقة االعتيادية.
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اأدوات الدرا�شة: 
مت تطوير االأدوات التالية لتحقيق اأهداف الدرا�شة:

االأداة االأوىل: اختبار لقيا�س مهارات القراءة والكتابة: 
لتحقي��ق اأهداف الدرا�شة مت بن��اء اختبار لقيا�س مهارات القراءة والكتابة، م��ن كتاب مادة القراءة والكتابة 
- 2018، ومت حتليل املحتوى  لطلبة اجلامعة االأردنية خالل الف�شل الدرا�شي الثاين من العام الدرا�شي 2017 
وف��ق جدول املوا�شفات واالأه��داف، ثم �شياغة فقرات االختبار لقيا�س مهارات الق��راءة والكتابة، مع مراعاة 

م�شتويات بلوم املعرفية وذلك باالتفاق مع مدر�س املادة. 
مت اختي��ار الوح��دة االأوىل )!You can do it(م��ن كت��اب اللغ��ة االجنليزية املقرر ملرحل��ة البكالوريو�س يف 
اجلامعة االأردنية للف�شل الدرا�شي االأول )2017 /2018(، ملالءمتها الأهداف الدرا�شة، ومنهجيتها واالأن�شطة 

التعليمية املقرتحة من قبل الباحثة. 
ومت اإع��داد االأه��داف ال�شلوكية و�شياغتها، واإعداد مادة تتنا�شب م��ع ا�شتخدام برجمية تعليمية حمو�شبة يف 
التدري���س، وقد مت �شياغة االأهداف التعليمية واملحتوى وا�شرتاتيجي��ات التدري�س، وم�شادر التعلم والو�شائل 
التعليمية والتقومي. وقد بلغ عددها 15 �شاعة تدري�شية على مدار 5  اأ�شابيع، كما مت تطوير املادة التعليمية 
مب��ا يتنا�شب مع االأن�شطة التعليمية املقرتحة لطريقة التدري���س، مع االلتزام باملحتوى الدرا�شي املقرر، حيث 
مت اإعداد اأن�شطة تعليمية لتدري�س الوحدة، با�شتخدام طريقة الربجمية التعليمية املحو�شبة، وت�شتمل على 
 ،)Dream Weaver( وبرنام��ج درمي ويفر )HTML( فيديوه��ات تعليمي��ة مت ت�شميمها من خالل �شفحات
وفيديوه��ات تعليمي��ة من خالل موقع YouTube، و�ش��ور ون�شو�س مكتوبة واأوراق عمل ملا لها من دور فاعل يف 
اإث��راء التعل��م. و�شرائح Power Point، حي��ث اأعدت عرو�س تقدميية متنوعة لعر���س املادة بطريقة مثرية 

و�شيقة. 
يف �ش��وء ج��دول املوا�شف��ات التعليمي مت اإعداد ج��دول موا�شفات تقومي��ي يراعي االأهمي��ة الن�شبية لالأوزان 

بهدف حتقيق �شدق املحتوى. واجلدول )1( يو�شح ذلك.
جدول )1(: جدول املوا�شفات

املعرفةالعالمةالن�شبة املئويةاملهارات
%  40 

الفهم والتطبيق 
%  40

التحليل واال�شتيعاب 
%  20

%القراءة  307.5*Q.1*Q1+*Q.2*Q.2
%املفردات  205*Q.3*Q.3*Q.4
%القواعد  205*Q.5*Q.5*Q.6
%الكتابة  307.5*Q.6*Q.6*Q.6
%املجموع  10025

 * تت�شمن بع�س الأ�شئلة اأكرث من م�شتوى واحد من ت�شنيف بلوم يف نف�س الوقت.
�شدق وثبات االختبار:

للتحق��ق م��ن �شدق االختبار عر�س ب�شورته االأولية على جمموعة من املحكمني البالغ عددهم )10( حمكمني 
م��ن ذوي االخت�شا���س يف املناه��ج والتدري���س، وتكنولوجي��ا التعلي��م والقيا���س والتق��ومي، يف كلي��ة االآداب يف 
اجلامع��ة االأردني��ة، وع��دل وفق��ًا ملالحظات )80 % ( من املحكم��ني. وللتاأكد من ثب��ات االختبار ا�شتخدمت 
طريقة االختبار واإعادة االختبار، بحيث طبق ب�شورته النهائية على عينة ا�شتطالعية عددها )20( طالبًا 
من طلبة البكالوريو�س ممن يدر�شون مادة القراءة والكتابة من خارج عينة الدرا�شة، حيث ي�شرتكون يف نف�س 
خ�شائ���س عين��ة الدرا�شة كالظروف واالإمكان��ات والت�شهيالت املادي��ة املقدمة. وقد ح�ش��ب معامل اال�شتقرار 
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)الثب��ات( الختب��ار التح�شي��ل الدرا�ش��ي وكان م�شاويًا )79.(، وتعت��رب قيمة معامل الثب��ات مقبولة الأغرا�س 
الدرا�ش��ة. وح�شب معام��ل ال�شعوبة والتمييز لفق��رات االختبار، وكانت معامالت ال�شعوب��ة على اأغلب فقرات 
االختب��ار منا�شب��ة حيث تراوحت ب��ني )0.64 – 0.30( وتعترب هذه الن�شب مقبول��ة الأغرا�س الدرا�شة، وقد 
عدلت الفقرات وحذفت الفقرات غري املنا�شبة. اأما بالن�شبة ملعامل التمييز للفقرات فقد تراوحت من )30.( 
ولغاي��ة )60.(، وتعت��رب الفق��رات ب�شكل عام مميزة، مبعن��ى مقبولة الأغرا�س الدرا�ش��ة، وقد عدلت الفقرات 
ال�شعيفة من حيث التمييز، وح�شب معامل االت�شاق الداخلي )الثبات( با�شتخدام معادلة كرونباخ األفا وكانت 

قيمتة )80.( وتعترب مقبولة الأغرا�س الدرا�شة، واجلدول )2( يو�شح ذلك. 
جدول )2(: نتائج معامالت الثبات لختبار التح�شيل الدرا�شي

االختبار التح�شيلي
معامل الثباتعدد الفقرات

)التطبيق واإعادة التطبيق( لالختبار
معامل االت�شاق الداخلي

) كرونباخ األفا(
.30.79.80

االأداة الثانية: مقيا�س مهارات التعلم الذاتي: 
مت تطوي��ر اأداة لقيا���س اأث��ر برجمي��ة تعليمي��ة حمو�شبة يف تنمي��ة مهارات التعل��م الذاتي يف م��ادة القراءة 
والكتاب��ة ل��دى طلب��ة اجلامع��ة االأردني��ة مق�شم��ة اإىل )4( اأبع��اد رئي�ش��ة ه��ي: مه��ارات تنظيمي��ة، مه��ارات 
 التوجي��ه والتحكم، مهارات ا�شتخ��دام م�شادر التعلم، مهارات التقومي الذات��ي، وذلك من خالل تطوير مقيا�س
)الزب��ون، 2015؛ الزبيدي، 2013(. وبناًء على ذلك مت تطوير فقرات االأداة مبا يخدم اأهداف الدرا�شة ومبا 
يجي��ب عن اأ�شئل��ة الدرا�شة وفر�شياتها، اإذ تكون املقيا���س ب�شورته النهائية من )40( فق��رة، ت�شمنت مهارات 
التعل��م الذات��ي، مق�شم��ه �شمن اأبع��اد رئي�شية، وه��ي: مه��ارات تنظيمية، مه��ارات التوجيه والتحك��م، مهارات 
ا�شتخ��دام م�ش��ادر التعلم، مه��ارات التقومي الذاتي، حيث ت�شم��ن بعد املهارات التنظيمي��ة )10( فقرات، وبعد 
مه��ارات التوجي��ه والتحك��م )10( فقرات، وبع��د مهارات ا�شتخدام م�ش��ادر التعلم )10( فق��رات، وبعد مهارات 
التق��ومي الذات��ي )10( فقرات. كما ا�شتخدمت الباحثة مقيا�شا خما�شي التدرج )دائم��ًا، غالبًا، اأحيانًا، نادرًا، 
مطلق��ًا(، ومت ت�شحي��ح مقيا�س مهارات التعلم الذاتي على النحو االآتي: دائمًا )5 درجات(، غالبًا )4 درجات(، 

اأحيانًا )3 درجات(، نادرًا )2 درجتان(، مطلقًا )1 درجة واحدة(.
�شدق املقيا�س وثباته:

للتحقق من �شدق مقيا�س مهارات التعلم الذاتي مت عر�شه ب�شورته االأولية على جمموعة من املحكمني البالغ 
عدده��م )12( حمكم��ًا م��ن ذوي االخت�شا���س يف جم��االت تكنولوجي��ا التعليم واملناه��ج والتدري���س والقيا�س 
والتق��ومي وتخ�ش���س االآداب، الإب��داء الراأي فيه من حي��ث ال�شياغة اللغوي��ة للفقرات وو�شوحه��ا ومالءمتها 
الأبعاد مهارات التعلم الذاتي التي تندرج �شمنها، وعدل املقيا�س تبعًا ملا اأجمع عليه غالبية  املحكمني. وح�شب 
معام��ل اال�شتق��رار )الثبات( ل��الأداة، ومت اأي�شًا ح�ش��اب معامل االت�ش��اق الداخلي )كرونباخ األف��ا( بني فقرات 

االأداة، واجلدول )3( يو�شح معامالت اال�شتقرار، ومعامالت االت�شاق الداخلي )كرونباخ الفا(.
جدول )3(: نتائج معامالت الثبات ملقيا�س مهارات التعلم الذاتي ومهاراته الأربع  

معامل االت�شاق الداخلي ) كرونباخ الفا( معامل اال�شتقرار عدد الفقرات املجال
.90 .93 10 1. املهارات التنظيمية
.81 .86 10 2. مهارات التوجيه والتحكم 
.90 .86 10 3. مهارات م�شادر التعلم
.83 .88 10 4. مهارات التقومي الذاتي
.96 .95 40 املقيا�س ككل
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ت�شميم الدرا�شة:
   EG : O1  O2    X     O1     O2

   CG : O1  O2            O1     O2

حي��ث ت�ش��ري EG اإىل املجموع��ة التجريبي��ة الت��ي �شتدر�س با�شتخ��دام برجمي��ة تعليمية حمو�شب��ة، وت�شري 
CG اإىل املجموع��ة ال�شابط��ة التي �شتدر�س بالطريقة االعتيادية، وت�ش��ري O1 اإىل مقيا�س مهارات القراءة 
والكتاب��ة) قبلي، بعدي(، وت�شريO2  اإىل مقيا�س مه��ارات التعلم الذاتي)قبلي، بعدي(، وت�شري X اإىل طريقة 

التدري�س با�شتخدام برجمية تعليمية حمو�شبة. 
املعاجلة االإح�شائية:

اعتم��دت ه��ذه الدرا�ش��ة االأ�شاليب االإح�شائي��ة املنا�شب��ة املتح�شلة من حتلي��ل البيانات، وا�شتخ��دام اأ�شاليب 
االإح�ش��اء الو�شف��ي واال�شت��داليل م��ن متو�ش��ط ح�شاب��ي وانح��راف معي��اري، اإ�شاف��ة اإىل ا�شتخ��دام حتلي��ل 
)MANCOVA( وحتلي��ل التباي��ن االأح��ادي امل�شاح��ب )ANCOVA( ل�شب��ط الفروق القبلي��ة من قيا�س 
متغ��ريات الدرا�شة، وملعرفة الفرق بني متو�شط اأداء املجموعتني التجريبية وال�شابطة على االختبار البعدي  

ومقيا�س مهارات التعلم الذاتي.
نتائج الدراسة ومناقشتها:

مت تو�شي��ح نتائ��ج الدرا�ش��ة التي هدف��ت اإىل معرفة اأث��ر برجمية تعليمي��ة حمو�شب��ة يف تنمية مهارات 
الق��راءة والكتابة ومهارات التعلم الذاتي يف مادة الق��راءة والكتابة لدى طلبة اجلامعة االأردنية، لدى طلبة 

اجلامعة االأردنية، وذلك وفقًا الأ�شئلة الدرا�شة على النحو االآتي:
ال�ش��وؤال االأول: ال يوج��د ف��رق دال اإح�شائيًا عند م�شت��وى )α         0.05( يف م�شتوى مهارات القراءة والكتابة 
ل��دى طلب��ة م��ادة الق��راءة والكتابة يع��زى لطريق��ة التدري�س )ا�شتخ��دام الربجمي��ة التعليمي��ة املحو�شبة، 

الطريقة االعتيادية(؟
لالإجاب��ة ع��ن ه��ذا ال�ش��وؤال ُح�شبت املتو�شط��ات احل�شابي��ة واالنحرافات املعياري��ة لدرجات طلب��ة املجموعة 
ال�شابط��ة وطلب��ة املجموعة التجريبية على االختبار التح�شيلي البع��دي والقبلي، كما اأجري حتليل التباين 
االأح��ادي امل�شاح��ب )ANCOVA( للك�ش��ف ع��ن اأث��ر ا�شتخ��دام برجمية تعليمي��ة حمو�شبة مل��ادة القراءة 

والكتابة لدى طلبة اجلامعة االأردنية، كما هو مبني يف اجلدولني )4، 5(.
جدول )4(: املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية، لدرجات اأفراد الدرا�شة على اختبار التح�شيل الدرا�شي القبلي 

والبعدي )الدرجة الكلية( تبعاً ملتغري طريقة التدري�س

املجموعة
االختبار البعدياالختبار القبلي

العدد
االنحراف املعيارياملتو�شط احل�شابياالنحراف املعيارياملتو�شط احل�شابي

21.273.69526.632.23630املجموعة التجريبية

20.332.85721.934.15230املجموعة ال�شابطة

20.803.30824.284.06860الكلي

يتب��ني م��ن اجل��دول )4( اأن متو�شط درج��ات طلبة املجموع��ة التجريبية الذي��ن در�شوا با�شتخ��دام برجمية 
تعليمي��ة حمو�شبة عل��ى الدرجة الكلية بل��غ )26.63(. وبانحراف معي��اري )2.236(، بينما متو�شط درجات 
طلبة املجموعة ال�شابطة الذين در�شوا بالطريقة االعتيادية على الدرجة الكلية بلغ )21.93(. وبانحراف 
معي��اري  )4.152(، حي��ث جند فروق��ًا ظاهرية يف املتو�شطات ب��ني املجموعتني ل�شال��ح املجموعة التجريبية 
التي در�شت مادة القراءة والكتابة با�شتخدام برجمية تعليمية حمو�شبة، كدرا�شة Batainehا)2010( التي 

≥
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هدف��ت اإىل معرف��ة اأثر ا�شتخ��دام الفيديو يف الكفاي��ة غري اللغوية ملتعلم��ي اللغة االإجنليزي��ة يف اجلامعات، 
ودرا�شة Mekheimeا)2011( التي هدفت اإىل معرفة اأثر ا�شتخدام الفيديو يف تعلم اللغة االإجنليزية كلغة 
اأجنبية، هدفت اإىل قيا�س الفوائد التي يحققها يف مهارات اال�شتماع واملحادثة والقراءة والكتابة با�شتخدام 

البيانات من التجربة التي ا�شتمرت ملدة �شنة درا�شية كاملة.
وملعرف��ة م��ا اإذا كان��ت هناك فروق دالة اإح�شائي��ًا عند م�شتوى دالل��ة )α        0.05( مت اإجراء حتليل التباين 

االأحادي امل�شاحب )ANCOVA(، كما هو مبني يف اجلدول )5(.
جدول )5(: نتائج حتليل التباين الأحادي امل�شاحب لفح�س الفروق يف متو�شطات الدرجات على الختبار التح�شيلي البعدي 

)الدرجة الكلية( تبعاً ملتغري طريقة التدري�س

الداللة االإح�شائيةقيمة F متو�شط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�شادر التباين
40.270140.2703.797.056املتغري امل�شاحب ) القيا�س القبلي(

292.9261292.92627.618.000طريقة التدري�س

604.5635710.606اخلطاأ

937.79559الكلي

يتب��ني م��ن اجل��دول )5( وج��ود ف��رق دال اإح�شائيًا عند م�شت��وى دالل��ة )α       0.05( ب��ني متو�شطات درجات 
التح�شيل البعدي يعزى ملتغري طريقة التدري�س ل�شالح املجموعة التجريبية التي در�شت با�شتخدام برجمية 
تعليمية حمو�شبة، وعليه مت رف�س الفر�شية ال�شفرية االأوىل )ال يوجد فرق ذو داللة اإح�شائية بني متو�شطي 
درج��ات طلب��ة املجموعتني، التجريبية التي تدر���س با�شتخدام برجمية تعليمية حمو�شب��ة، وال�شابطة التي 
تدر���س بالطريق��ة االعتيادية يف التح�شي��ل الدرا�شي ملادة مهارات احلا�شوب، ومت قب��ول الفر�شية البديلة(. 

وهذا ي�شري اإىل فاعلية ا�شتخدام برجمية تعليمية حمو�شبة يف تدري�س طلبة اجلامعة االأردنية. 
وقد مت ح�شاب اإيتا �شكوير )Eta Square( ملعرفة حجم االأثر الذي اأحدثته طريقة التدري�س يف التح�شيل 
الدرا�شي لطلبة اجلامعة االأردنية، وتبني اأن حجم االأثر كان كبريًا، حيث اإن قيمة اإيتا �شكوير هي )0.724(، 
 اأي اأن طريق��ة التدري���س تف�ش��ر م��ا ن�شبت��ه )72.4%( م��ن التباي��ن الكل��ي يف التح�شي��ل الدرا�ش��ي والباق��ي 
)27.6 %( غري مف�شر ويرجع لعوامل اأخرى، وهو ي�شري اإىل وجود اأثر كبري يف التح�شيل الدرا�شي ملادة القراءة 

والكتابة لدى طلبة اجلامعة االأردنية يعزى لطريقة التدري�س با�شتخدام برجمية تعليمية حمو�شبة.
وم��ن املمك��ن اأن تعزى هذه النتيجة التي تو�شلت اإليها الدرا�شة ملا تتمتع بها الربجمية التعليمية احلو�شبة من 
مزاي��ا متع��ددة الت��ي من املتوقع اأن تخدم تعلم الطلب��ة واأن ت�شهم يف حت�شن م�شتواهم، منه��ا: اأن هذا النوع من 
التعل��م يتي��ح للمتعلم ا�شتعرا�س مادته التعليمية ودرا�شتها غري م��رة دون ال�شعور بامللل ويف الوقت الذي يريد 
ويف امل��كان ال��ذي يرغب، وهذا يف جممله يزيد من دافعيته للتعل��م مما يزيد من حت�شيله الدرا�شي املبا�شر، واأن 
طريق��ة التعل��م بو�شاط��ة برجمية تعليمية حمو�شب��ة هي طريقة جديدة ل��دى الطلبة، االأمر ال��ذي قد اأثار 
اهتمامه��م وزاد م��ن دافعية التعلم لديهم، حيث تقوم هذه الربجمية على الدمج بني املعرفة النظرية املجردة 
والتطبي��ق العمل��ي املح�شو�س وذلك مب��ا توفره من األوان و�شور متحركة واأ�شوات، وه��ذه االأمور قد تعطي اأثرا 
تعليميًا اأكرب مما تعطيه الكلمات املكتوبة، ومتكن الطالب من توظيف املعرفة اللغوية يف مناحي احلياة كافة، 

كما متكن الطالب من تر�شيخ تلك املفاهيم اللغوية يف ذهنه مما يزيد يف حت�شيله العلمي.
وه��ذا يتطاب��ق مع النظرية املعرفية للتعل��م بالو�شائط املتعددة التي تفرت�س اأن نظ��ام معاجلة املعلومات لدى 
االإن�ش��ان يحت��وي على قناة مزدوجة للمعاجلة، وهي قناة ب�شري��ة – ت�شويرية، وقناة �شمعية – لفظية، واأن 
التعل��م الفع��ال يتطل��ب اإج��راء جمموعة متنا�شق��ة من املعاجل��ات املعرفية اأثن��اء التعلم. هذه ه��ي اخلطوات 
اخلم���س يف التعل��م بالو�شائط املتعددة، وهي انتقاء كلمات منا�شبة م��ن الن�س امل�شموع، وانتقاء ال�شور املنا�شبة 
م��ن الر�ش��وم املتحرك��ة، وتن�شيق الكلمات املنتق��اة يف متثيل لفظي مرتاب��ط، وتن�شيق ال�ش��ور املنتقاة يف متثيل 

≥
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.)Mayer, 2001( ب�شري مرتابط، ودمج التمثيالت الب�شرية واللفظية مع املعرفة ال�شابقة
ومن املمكن اأن تعزى اإىل طريقة التعلم من خالل برجمية تعليمية حمو�شبة غنية بتعدد االأمثلة والتدريبات، 
وهذا التنوع قد يعمل على تر�شيخ التعلم لدى الطلبة، اإذ ي�شتطيع الطلبة اأثناء تعلمهم با�شتخدام الربجمية 
التعليمي��ة املحو�شب��ة اأن يطلعوا على اأكرث من مثال، كما تت��اح لهم الفر�شة الكافية حلل العديد من التدريبات 
املتعلق��ة بامل��ادة الدرا�شية الواردة يف الكتاب املقرر، مما يعمل على ت�شهيل هذه املفاهيم وا�شتيعابها وتر�شيخها 

ب�شورة عميقة يف بنيتهم املعرفية، وهذا قد يزيد يف حت�شيلهم العلمي.
ومن املمكن اأن تعزى هذه النتيجة اأي�شًا اإىل التطبيقات التعليمية املتنوعة التي توفرها الربجمية التعليمية 
املحو�شب��ة، الت��ي ق��د ت�شه��م يف حت�ش��ني التح�شيل الدرا�ش��ي لدى الطلب��ة، حي��ث اإن التطبيق��ات التقنية التي 
تت�شمنها الربجمية قد ت�شهم يف حت�شني التح�شيل الدرا�شي للطلبة، من خالل تعميق الفهم با�شتخدام ال�شور 
وال�ش��وت والفيدي��و التو�شيح��ي، اإ�شاف��ة اإىل التطبيقات التي تتيح الو�ش��ول اإىل مواقع اإثرائي��ة من مكتبات 

ومو�شوعات علمية من خالل روابط يتم ت�شمينها يف الدرو�س امل�شممة.
وقد الحظت الباحثة اأثناء تطبيق الدرا�شة اأن تغيري البيئة ال�شفية، واخلروج عن املاألوف يف �شرح الدرو�س، 

قد اأظهر احلما�س لدى الطالب، وحب اال�شتك�شاف والبحث عن املعلومات، بدال من ا�شتقبالها وحفظها.
باالإ�شاف��ة اإىل االأ�شئل��ة واالختب��ارات الذاتي��ة وم��ا قدمت��ه من تغذي��ة راجعة للمعلوم��ات التي ق��د تناولها 
الطلب��ة اأثن��اء البحث، وتقييم اأدائهم والتعرف على اأخطائهم ومراجعتها، قد �شاهمت يف فهم املعلومات لديهم 

وتر�شيخها يف بنيتهم العقلية، مما قد زاد يف حت�شيليهم الدرا�شي.
وتتفق هذه النتيجة مع عدد من الدرا�شات ال�شابقة التي اأ�شارت اإىل اأن للتدري�س با�شتخدام برجمية تعليمية 
حمو�شب��ة اأثرًا اإيجابي��ًا يف تعلم الطلبة ب�شكل عام ويف التح�شيل الدرا�شي ب�شكل خا�س، كدرا�شة اأبو احلمائل 
)2012( الت��ي اأظه��رت النتائ��ج فاعلية الربنامج مب�شاع��دة احلا�شوب يف تنمية حت�شيل معلم��ي العلوم لبع�س 
معارف الرتبية ال�شحية، ودرا�شة الربعي )2013( التي اأظهرت نتائجها جود فروق ذات داللة اإح�شائية بني 
املجموع��ة التجريبية واملجموعة ال�شابطة ول�شالح املجموعة التجريبية، واأظهرت وجود حجم التاأثري كان 
كبريًا يف الدرجة الكلية لالختبار، وهذا يدل على اأن الربنامج اأثر يف حت�شيل الطالب ب�شكل كبري، وتتفق هذه 
النتيجة اأي�شًا مع درا�شة الزبون )2015( التي اأظهرت النتائج وجود فرق دال اإح�شائيًا بني متو�شطي درجات 
التح�شي��ل الدرا�ش��ي  تعزى ملتغري طريقة التدري�س ول�شالح املجموعة التجريبية التي در�شت با�شتخدام نظام 

املقررات االلكرتونية ) مودل(.
ال�ش��وؤال الث��اين: ال يوجد فرق دال اإح�شائيًا عند م�شت��وى )α       0.05( يف م�شتوى مهارات التعلم الذاتي لدى 
طلب��ة مادة الق��راءة والكتابة يعزى لطريقة التدري�س )ا�شتخدام الربجمي��ة التعليمية املحو�شبة، الطريقة 

االعتيادية(:
لالإجاب��ة ع��ن ه��ذا ال�ش��وؤال ُح�شبت املتو�شط��ات احل�شابي��ة واالنحرافات املعياري��ة لدرجات طلب��ة املجموعة 
ال�شابط��ة واملجموع��ة التجريبي��ة على مقيا�س مه��ارات التعل��م الذاتي البع��دي والقبلي )الدرج��ة الكلية(، 
كم��ا اأج��ري حتليل التباين امل�شاح��ب )ANCOVA( للك�شف عن اأثر التدري���س با�شتخدام برجمية تعليمية 
حمو�شبة يف تنمية مهارات التعلم الذاتي ككل لدى طلبة اجلامعة االأردنية، كما هو مبني يف اجلدولني )6، 7(.

≥
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جدول )6(: املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية لدرجات اأفراد الدرا�شة على مقيا�س مهارات التعلم الذاتي القبلي 
والبعدي )الدرجة الكلية( تبعاً ملتغري طريقة التدري�س 

املجموعة
القيا�س البعديالقيا�س القبلي

العدد
االنحراف املعيارياملتو�شط احل�شابياالنحراف املعيارياملتو�شط احل�شابي

119.96676.73889135.903.5753030املجموعة التجريبية

80.40007.7397355.366718.5165030املجموعة ال�شابطة

100.183321.2080095.633342.7047360الكلي

يتب��ني م��ن اجل��دول )6( اأن متو�ش��ط درج��ات طلب��ة املجموعة التجريبي��ة الت��ي در�شت با�شتخ��دام برجمية 
تعليمي��ة حمو�شبة عل��ى الدرجة الكلية )135.90( درج��ة يفوق متو�شط درجات طلب��ة املجموعة ال�شابطة 
الت��ي در�ش��ت با�شتخدام الطريق��ة االعتيادية على الدرج��ة الكلية )55.3667(، حيث جن��د فروقًا ظاهرية 
بني املجموعتني ل�شالح املجموعة التجريبية التي در�شت مادة القراءة والكتابة با�شتخدام برجمية تعليمية 
حمو�شب��ة، كدرا�ش��ة Batainehا)2010( الت��ي هدف��ت اإىل معرف��ة اأث��ر ا�شتخ��دام الفيدي��و يف الكفاية غري 
اللغوي��ة ملتعلمي اللغة االإجنليزية يف اجلامعات، ودرا�شة Mekheimerا)2011( التي هدفت اإىل معرفة اأثر 
ا�شتخ��دام الفيديو يف تعلم اللغة االإجنليزية كلغة اأجنبية، هدفت اإىل قيا�س الفوائد التي يحققها يف مهارات 
اال�شتم��اع واملحادث��ة والق��راءة والكتابة با�شتخ��دام البيانات من التجرب��ة التي ا�شتمرت مل��دة �شنة درا�شية 

كاملة.
وملعرفة ما اإذا كانت هناك فروق دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى داللة ) α     0.05(، اأم اأن هذه الفروق ظاهرية 

فقط، اأجري حتليل التباين االأحادي امل�شاحب )ANCOVA(، كما هو مبني يف اجلدول )7(.
جدول )7(: نتائج حتليل التباين امل�شاحب )ANCOVA( لفح�س الفروق بني متو�شطات الدرجات على مقيا�س مهارات 

التعلم الذاتي )الدرجة الكلية( تبعاً ملتغري طريقة التدري�س

الداللة االإح�شائيةقيمة F متو�شط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�شادر التباين
2999.08412999.08423.371.000املتغري امل�شاحب )القيا�س القبلي(

2948.22112948.22122.974.000طريقة التدري�س

7314.58357128.326اخلطاأ

656342.00059الكلي

يتب��ني م��ن اجل��دول )7( وجود ف��رق دال اإح�شائيًا عن��د م�شت��وى دالل��ة )α       0.05( يف متو�شطات الدرجات 
عل��ى مقيا���س مه��ارات التعلم الذاتي تعزى ملتغ��ري طريقة التدري���س ل�شالح املجموعة التجريبي��ة التي در�شت 
با�شتخ��دام برجمية تعليمية حمو�شبة، وعلي��ه مت رف�س الفر�شية ال�شفرية الثانية )ال يوجد فرق ذو داللة 
)α       0.05( اإح�شائية بني متو�شطي درجات طلبة املجموعتني، التجريبية التي تدر�س با�شتخدام برجمية 
تعليمية حمو�شبة، وال�شابطة التي در�شت بالطريقة االعتيادية يف  مهارات التعلم الذاتي لدى طلبة اجلامعة 
االأردني��ة ومت قب��ول الفر�شي��ة البديلة(. وهذا ي�ش��ري اإىل فاعلية ا�شتخ��دام برجمية تعليمي��ة حمو�شبة يف 

تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى طلبة اجلامعة االأردنية.
وق��د مت ح�شاب اإيت��ا �شكوير )Eta Square( ملعرفة حجم االأثر الذي اأحدثت��ه طريقة التدري�س يف مهارات 
التعل��م الذات��ي لدى الطلبة، وتبني اأن حجم االأثر كان كب��ريًا، حيث اإن قيمة اإيتا �شكوير هي )0.904(، اأي اأن 
 )% طريق��ة التدري���س تف�شر ما ن�شبته )90.4%( م��ن التباين الكلي يف مهارات التعل��م الذاتي والباقي )9.6 
غ��ري مف�ش��ر ويرجع لعوامل اأخرى. وهذا ي�شري اإىل وجود اأثر كبري يف تنمي��ة مهارات التعلم الذاتي لدى طلبة 

اجلامعة االأردنية يعزى لطريقة التدري�س با�شتخدام برجمية تعليمية حمو�شبة.

≥

≥

≥
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الفرعي��ة االأبع��اد  عل��ى  الدرج��ات  متو�شط��ات  يف  اإح�شائي��ًا  دال��ة  ف��روق  هن��اك  كان��ت  اإذا  م��ا   وملعرف��ة 
)املهارات التنظيمية، ومهارات التوجيه والتحكم، ومهارات ا�شتخدام م�شادر التعلم، ومهارات التقومي الذاتي( 
تع��زى ملتغ��ري طريق��ة التدري�س، اأج��ري حتليل التباي��ن امل�شاحب املتع��دد )MANCOVA( كم��ا هو مبني يف 

اجلدولني )8، 9(.
جدول)8(: املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية للدرجات على الأبعاد الفرعية )املهارات التنظيمية، ومهارات التوجيه 

والتحكم، ومهارات ا�شتخدام م�شادر التعلم، ومهارات التقومي الذاتي( تبعاً ملتغري طريقة التدري�س

االأبعاد الفرعية ملهارات التعلم 
الذاتي

املتو�شط ال�شف
احل�شابي

االنحراف 
املعياري

 االأخطاء
املعيارية

العدد

15.63335.23571.9559130املجموعة ال�شابطةاملهارات التنظيمية

39.23331.65432.3020430املجموعة التجريبية

27.433312.506771.6146260الكلي

15.13334.4001.8033530املجموعة ال�شابطةمهارات التوجيه والتحكم

37.26672.19613.4009630املجموعة التجريبية

26.20011.6801.50860الكلي

16.06676.44831.177330املجموعة ال�شابطةمهارات ا�شتخدام م�شادر التعلم

38.16671.9666.359030املجموعة التجريبية

27.11671.097291.562660الكلي

8.53333.3706.6153830املجموعة ال�شابطةمهارات التقومي الذاتي

21.23331.83234.3345430املجموعة التجريبية

14.88336.94553.8966660الكلي

يت�ش��ح م��ن اجل��دول )8( اأن متو�ش��ط درج��ات مه��ارات التعلم الذات��ي لطلبة املجموع��ة التجريبي��ة على بعد 
امله��ارات التنظيمية )39.2333(، ومهارات التوجيه والتحك��م )37.2667(، ومهارات ا�شتخدام م�شادر التعلم 
)38.1667(، ومه��ارات التق��ومي الذات��ي )21.2333(، وه��ي تفوق متو�شط��ات درجات مه��ارات التعلم الذاتي 
لطلب��ة املجموع��ة ال�شابطة عل��ى اأبعاد مهارات التعل��م الذاتي: التنظيمي��ة والتوجيه والتحك��م، وا�شتخدام 

م�شادر التعلم، والتقومي الذاتي وهي: )15.6333(، )15.1333(، )16.0667(، )8.5333(، على التوايل.
وملعرف��ة م��ا اإذا كان��ت هذه الف��روق الظاهرية يف مه��ارات التعلم الذاتي عل��ى االأبعاد الفرعي��ة )التنظيمية، 
التوجي��ه والتحك��م، ا�شتخ��دام م�ش��ادر التعل��م، التق��ومي الذاتي( ب��ني اأفراد عين��ة الدرا�ش��ة يف املجموعتني 
التجريبي��ة وال�شابط��ة دالة اإح�شائيًا، اأجري حتليل التباين امل�شاح��ب املتعدد )MANCOVA( على اأبعاد 
الدرج��ات الفرعي��ة )امله��ارات التنظيمي��ة، ومه��ارات التوجيه والتحك��م، ومه��ارات ا�شتخدام م�ش��ادر التعلم، 
ومه��ارات التق��ومي الذاتي( عل��ى مقيا�س مهارات التعلم الذات��ي البعدي للمجموعت��ني التجريبية وال�شابطة، 

كما هو مبني يف اجلدول )9(. 
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جدول )9(: نتائج حتليل التباين امل�شاحب املتعدد لفح�س الفروق بني متو�شطات الدرجات على الأبعاد الفرعية )املهارات 
التنظيمية، ومهارات التحكم وال�شبط، ومهارات ا�شتخدام م�شادر التعلم، ومهارات التقومي الذاتي( تبعاً ملتغري طريقة 

التدري�س

االأبعاد الفرعية م�شادر التباين
ملهارات التعلم الذاتي

جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متو�شط 
املربعات

قيمة
F 

الداللة 
االإح�شائية

247.0471247.04722.449.861التنظيميةاملتغري امل�شاحب

191.9491191.94921.479.842توجيه وحتكم)القيا�س القبلي(

321.7921321.79218.411.480ا�شتخدام م�شادر التعلم

52.606152.6068.013.711التقومي الذاتي

طريقة التدري�س
قيمة هوتلنج=6.480

الدللة الح�شائية=000.

263.1761263.17623.914.000التنظيمية

257.5481257.54828.820.000التوجيه والتحكم

147.9311147.9318.464.005ا�شتخدام م�شادر التعلم

97.295197.29514.819.000التقومي الذاتي

627.2865711.005التنظيميةاخلطاأ

509.384578.937التوجيه والتحكم

996.2415717.478ا�شتخدام م�شادر التعلم

374.227576.565التقومي الذاتي

54384.00060التنظيميةالكلي

49236.00060التوجيه والتحكم

52763.00060ا�شتخدام م�شادر التعلم

16137.00060التقومي الذاتي

يب��ني اجلدول )9( وجود فروق دال��ة اإح�شائيًا يف اأبعاد مهارات التعلم الذات��ي )املهارات التنظيمية، ومهارات 
التوجيه والتحكم، ومهارات ا�شتخدام م�شادر التعلم، ومهارات التقومي الذاتي( تعزى لطريقة التدري�س ل�شالح 
املجموع��ة التجريبي��ة الت��ي در�شت با�شتخ��دام برجمية تعليمية حمو�شب��ة، حيث بلغت قي��م ف )23.914(، 
 ،)α       0.05(  عل��ى الت��وايل، وه��ي دال��ة اإح�شائي��ًا عن��د م�شت��وى دالل��ة )28.820(، )8.464(، )14.819(
وعلي��ه مت رف���س الفر�شيات ال�شفرية ومت قب��ول الفر�شيات البديلة املناظرة لها. وه��ذا ي�شري اإىل وجود اأثر 
دال اإح�شائي��ًا لطريقة التدري�س با�شتخدام برجمية تعليمي��ة حمو�شبة يف تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى 

طلبة اجلامعة االأردنية.
وق��د مت ح�ش��اب اإيتا �شكوير )Eta Square( ملعرفة حجم االأثر ال��ذي اأحدثته طريقة التدري�س يف االأبعاد 
االأربع��ة مله��ارات التعلم الذاتي لدى طلب��ة اجلامعة االأردنية وتبني اأن حجم االأث��ر كان كبريًا، حيث اإن قيمة 
اإيت��ا �شكوي��ر للمه��ارات التنظيمية، ومه��ارات التوجيه والتحك��م، ومهارات ا�شتخ��دام م�شادر التعل��م، ومهارات 
التق��ومي الذات��ي على التوايل هي: )0.905(، )0.913(، )0.848(، )0.850(؛ اأي اأن طريقة التدري�س تف�شر 
م��ا ن�شبت��ه )90.5%( م��ن التباين الكلي يف امله��ارات التنظيمة والباق��ي )9.5 %( غري مف�ش��ر ويرجع لعوامل 
%( م��ن التباي��ن الكلي يف مهارات التوجيه والتحكم والباقي )8.7 %( غري مف�شر ويرجع  اأخ��رى،  و )91.3 
لعوام��ل اأخ��رى، و)84.4 %( من التباين الكل��ي يف مهارات ا�شتخدام م�شادر التعلم والباقي )15.6 %( غري 
 )% مف�ش��ر ويرج��ع لعوامل اأخرى، و)85.0%( م��ن التباين الكلي يف مهارات التقومي الذات��ي والباقي )15.0 
غ��ري مف�ش��ر ويرج��ع لعوامل اأخ��رى. وهذا ي�ش��ري اإىل وجود اأثر كب��ري يف تنمية امله��ارات التنظيمي��ة ومهارات 

≥
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التوجي��ه والتحك��م ومهارات ا�شتخ��دام م�شادر التعلم ومه��ارات التقومي الذاتي لدى طلب��ة اجلامعة االأردنية 
يعزى لطريقة التدري�س با�شتخدام برجمية تعليمية حمو�شبة.

وميك��ن تف�ش��ري هذه النتيجة اإىل التطبيقات التعليمية املتنوعة الت��ي توفرها الربجمية التعليمية املحو�شبة 
التي قد ت�شهم يف تنمية التعلم الذاتي لدى الطلبة مبهاراته املختلفة، حيث اإن املكونات التقنية التي تت�شمنها 
الربجمية التعليمية املحو�شبة من اإمكانات علمية تقنية متطورة قد ت�شهم يف تنمية القدرات الذاتية للمتعلم 
واكت�شاب��ه امله��ارات االأ�شا�شية للمادة التعليمي��ة من خالل زيادة دافعية املتعلم وم�شاركت��ه الفعالة مع املدر�س 
وزمالئ��ه. وتتف��ق هذه النتيجة مع الدرا�شات ال�شابقة التي اأ�ش��ارت اإىل دور ا�شتخدام التكنولوجيا والتقنيات 

احلديثة يف حتقيق التعلم الذاتي.
كم��ا ميك��ن تف�شريه��ا اأي�ش��ا يف �شوء م��ا �شهده الع�ش��ر الذي نعي���س فيه من الكثري م��ن التط��ورات والتغريات يف 
خمتلف امليادين يف ظل التفجر املعريف والتطور التكنولوجي الذي ظهرت اآثاره يف جميع امليادين، والذي �شاهم 
يف توف��ري املرونة والب�شاط��ة من خالل تعاملنا مع هذه امل�شتحدثات التكنولوجي��ة احلديثة. و�شهد التعليم يف 
الوقت احلايل تطورات كثرية يف جمال امل�شتحدثات التكنولوجية احلديثة، كما �شاهم ا�شتخدام التكنولوجيا 
يف التعليم يف �شرعة نقل املعرفة، وزيادة اإثراء خربات االإن�شان، وجعل التعليم اأكرث تداوال واأكرث تب�شيطا من 
خالل تعدد طرائق عر�س املعلومات، فاأ�شبحت ت�شمل ال�شوت وال�شورة واحلركة واالألوان املختلفة واخلطوط 

املتعددة، كما اأدى ذلك اإىل مراعاة الفروق الفردية، وك�شر امللل والروتني.
كم��ا ي�ش��ري ذلك اإىل اأن الطلبة يدرك��ون اأهمية تكنولوجي��ا التعليم يف العملية التعليمي��ة وخا�شة يف املرحلة 
اجلامعي��ة، الت��ي يتوقع فيها اأن يعتم��د الطلبة على اأنف�شهم يف العمل على اكت�ش��اب املعلومات والتعلم بطريقة 
التعل��م الذات��ي، وذلك من خ��الل التوظيف الفاع��ل للتكنولوجيا يف التعلي��م، وبذلك فاإن الطال��ب ي�شتطيع اأن 
يتفاع��ل م��ع امل��واد التعليمية املختلفة ح�شب قدرت��ه و�شرعته، دون خوف اأو بذل جهد اأك��رب من اأجل اكت�شاب 

املعلومات.
ويع��زى كذل��ك اإىل اأن التعل��م الذاتي ينمي قدرة الطلب��ة على اتخاذ القرارات، وتوفري ج��و من املتعة لدرا�شة 
املق��ررات م��ن خ��الل برجمية تعليمي��ة حمو�شبة، كم��ا اأن التعل��م الذاتي ي�شاع��د الطلبة عل��ى ت�شهيل عملية 
تذك��ر املعلومات واالنخ��راط يف العملية التعليمية من خالل ما اكت�شبوه من مه��ارات، ا�شتطاعوا من خاللها اأن 
يندفع��وا نح��و التعلم، وتوظيف االأجهزة وامل�شتحدثات التكنولوجية احلديث��ة، التي وفرت لهم اال�شتمرارية 
ال�شتخدام هذه امل�شتحدثات يف الزمان واملكان، االأمر الذي يزيد من وعي الطلبة لالعتماد على التعلم الذاتي، 
ال��ذي يعتم��د على مدى توفر امل�شتحدثات التكنولوجية، التي اأ�شبح��ت متطلبًا الزمًا يف ع�شر االنفجار املعريف 
والتقن��ي والثورة التكنولوجية احلديث��ة. و�شاعدت التكنولوجيا يف حتقيق مفه��وم التعلم الذاتي كا�شتخدام 
املتعل��م للحوا�شي��ب لل�شري يف التعلم نف�شه بنف�شه، حيث  ميار�س فيه املتعلم عملية التعلم وحده، يف غياب املعلم 

ظاهرًا، وقد ي�شتخدم املتعلم برجمية مغلقة اأو مفتوحة )عامر، 2005(.
وقد �شاهمت التكنولوجيا احلديثة يف اإجناح عملية التحول من التعليم التقليدي ال�شائد اإىل التعليم الفردي 
والتعل��م الذات��ي، الذي يعد االأ�شلوب املنا�ش��ب لال�شتفادة من التطورات التكنولوجي��ة احلديثة، والتاأكيد على 
اأهمي��ة ا�شتمراريته التعلم مدى احلياة، بحي��ث ت�شبح املهمة الرئي�شية للمتعلم اكت�شاب مهارات التعلم الذاتي 
وطرائ��ق احل�شول على املعرفة من م�شادرها املتنوعة ذاتيا، وتوفري فر�س التعلم الذاتي وجعلها اأكرث اإتاحية 
وتوف��رًا وم��ا يرتبط بها من توفر املواد التعليمية الذاتي��ة يف خمتلف جماالت املعرفة املختلفة، وتعدد اأماكن 
التعل��م بحي��ث ت�شبح يف اأي مكان، وكذلك ال�شيغة التي تتبناها، بحيث ت�شمح ب�شرعة التغري والتعديل ب�شيغة 

م�شتمرة مل�شايرة التطور والتقدم يف خمتلف املجاالت. 
وتتفق هذه النتيجة مع العديد من الدرا�شات ال�شابقة التي اأ�شارت اإىل دور ا�شتخدام التكنولوجيا والتقنيات 
احلديثة يف حتقيق التعلم الذاتي وتنمية مهارات القرن احلايل ومنها مهارات التعلم الذاتي، كدرا�شة الزبون 
)2015( التي اأظهرت نتائجها وجود فروق دالة اإح�شائيًا بني متو�شطات الدرجات على مقيا�س مهارات التعلم 
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الذات��ي تعزى لطريق��ة التدري�س ول�شالح املجموعة التجريبية التي در�ش��ت با�شتخدام املقررات االلكرتونية 
)م��ودل(، ودرا�شة الزبيدي )2013( التي اأظهرت نتائجه��ا اأن م�شتوى القابلية للتعلم الذاتي لدى طلبة كلية 
العل��وم الرتبوي��ة يف اجلامعة االأردنية كانت بدرج��ة مرتفعة يف �شوء التعامل م��ع امل�شتحدثات التكنولوجية 

احلديثة. 
االستنتاجات:

ويف �شوء النتائج ال�شابقة، ميكن ا�شتخال�س اال�شتنتاجات التالية:
وج��ود اأث��ر كبري يف التح�شي��ل الدرا�شي ملادة القراءة والكتابة لدى طلب��ة اجلامعة االأردنية يعزى ملتغري   -
طريق��ة التدري�س، ل�شالح املجموعة التجريبية التي در�ش��ت الربجمية التعليمية املحو�شبة، وهذا ي�شري 
اإىل اأث��ر ا�شتخدام الربجمية التعليمية املحو�شبة يف تدري�س مادة القراءة والكتابة لدى طلبة اجلامعة 

االأردنية.
وج��ود اأث��ر كبري يف تنمية مه��ارات التعلم الذاتي لدى طلبة اجلامعة االأردني��ة يعزى لطريقة التدري�س،   -
ل�شال��ح املجموع��ة التجريبي��ة التي در�شت با�شتخ��دام الربجمي��ة التعليمية املحو�شبة، وه��ذا ي�شري اإىل 
اأث��ر ا�شتخ��دام الربجمية التعليمية املحو�شب��ة يف تنمية مهارات التعلم الذاتي ل��دى لدى طلبة اجلامعة 

االأردنية.
وج��ود اأث��ر كب��ري يف تنمية مه��ارات التعل��م الذات��ي: امله��ارات التنظيمية، ومه��ارات التوجي��ه والتحكم،   -
ومه��ارات ا�شتخ��دام م�شادر التعلم، ومهارات التقومي الذاتي لدى طلب��ة اجلامعة االأردنية يعزى لطريقة 
التدري���س ل�شال��ح املجموع��ة التجريبية التي در�ش��ت با�شتخدام الربجمي��ة التعليمي��ة املحو�شبة، وهذا 
ي�شري اإىل اأثر التدري�س با�شتخدام الربجمية التعليمية املحو�شبة يف تنمية املهارات التنظيمية ومهارات 
التوجي��ه والتحكم ومه��ارات ا�شتخدام م�شادر التحكم ومهارات التق��ومي الذاتي لدى لدى طلبة اجلامعة 

االأردنية.
التوصيات والمقترحات:

يف �شوء نتائج الدرا�شة، تقدم الباحثة التو�شيات واملقرتحات التالية:
تعميم جتربة ا�شتخدام برجمية تعليمية حمو�شبة التي مت تطبيقها على طلبة مادة القرراءة والكتابة   -

على خمتلف املواد الدرا�شية يف اجلامعة االأردنية.
اال�شتف��ادة من االأث��ر االإيجابي ال�شتخدام برجمي��ة تعليمية حمو�شبة يف تنمية مه��ارات التعلم الذاتي   -

لدى طلبة اجلامعة االأردنية.
اإج��راء درا�شات اأخرى جديدة بت�شميمات واأدوات قيا�س خمتلفة لبحث اأثر ا�شتخدام برجمية تعليمية   -

حمو�شبة يف مواد منوعة ومل�شتويات درا�شية خمتلفة.
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