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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�سة �إىل الك�شف عن �أثر برجمية تعليمية حمو�سبة يف تنمية مهارات القراءة والكتابة،
ومهارات التعلم الذاتي ،يف مادة القراءة والكتابة ،لدى طلبة اجلامعة الأردنية ،ولتحقيق هدف هذه الدرا�سة
قام��ت الباحث��ة ببناء برجمية تعليمي��ة حمو�سبة ،و�إعداد دلي��ل ا�ستخدام الربجمي��ة التعليمية املحو�سبة،
واختبار حت�صيلي يقي�س مهارات القراءة والكتابة ،وا�ستبانة لقيا�س مهارات التعلم الذاتي .وقد مت الت�أكد من
�صدق �أدوات الدرا�سة وثباتها .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )60طالب ًا وطالبة من طلبة اجلامعة الأردنية يف
الف�صل الدرا�سي الثاين  ،2018/ 2017مت توزيعهم �إىل جمموعتني �إحداهما جتريبية مكونة من ( )30طالب ًا
وطالبة ،والأخرى �ضابطة مكونة من ( )30طالب ًا وطالبة ،ومت ا�ستخدام املنهج �شبه التجريبي الذي عمل على
تق�سيم العينة �إىل جمموعتني� :ضابطة در�ست بالطريقة االعتيادية ،وجتريبية در�ست با�ستخدام برجمية
تعليمي��ة حمو�سب��ة� .أظهرت النتائج وج��ود فروق ذات دالل��ة �إح�صائية عند م�ستوى الدالل��ة ( )α=0.05يف
مه��ارات القراءة والكتابة ل��دى طلبة مادة القراءة والكتابة ،ل�صالح طريق��ة التدري�س با�ستخدام الربجمية
التعليمي��ة املحو�سب��ة ،و�إىل وج��ود فروق ذات دالل��ة �إح�صائية عند م�ست��وى الدالل��ة ( )α=0.05على �أبعاد
مقيا���س مه��ارات التعلم الذات��ي الأربع :امله��ارات التنظيمية ،والتحك��م والتوجيه ،وا�ستخدام م�ص��ادر التعلم،
والتق��ومي الذات��ي ،وعل��ى املقيا�س ككل تع��زى لطريقة التدري�س ول�صال��ح املجموعة التجريبي��ة .وقد �أو�صت
الدرا�سة بتعميم جتربة ا�ستخدام الربجمية التعليمية املحو�سبة التي مت تطبيقها على طلبة مادة القرراءة
والكتاب��ة عل��ى خمتل��ف امل��واد الدرا�سية يف اجلامع��ة الأردني��ة ،واال�ستفادة م��ن الأثر الإيجاب��ي ال�ستخدام
برجمي��ة تعليمية حمو�سب��ة يف تنمية مهارات التعلم الذات��ي لدى طلبة اجلامعة الأردني��ة ،و�إجراء درا�سات
�أخ��رى جدي��دة بت�صميمات و�أدوات قيا���س خمتلفة ،لبحث �أثر ا�ستخدام برجمي��ة تعليمية حمو�سبة يف مواد
منوعة ومل�ستويات درا�سية خمتلفة.
الكلمات املفتاحية :الربجمية التعليمية املحو�سبة ،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 �إن�ساني��ة؛ لأن الإن�سان هو وحده الذي ي�ضع ن�شاطه العقل��ي يف رموز لغوية ،وبني لغات
الب�ش��ر عل��ى اختالفه��ا عنا�صر مت�شابه��ة �أو عموميات؛ لأن الب�ش��ر الذين يتحدثون بهذه اللغ��ات مت�شابهون يف
�إدراكه��م مل��ا يحيط به��م؛ �أي �أنهم يرون العامل املادي بطرائق مت�شابهة يف جوهره��ا ،وهذا يعني �أن لدى الب�شر
عموميات فكرية .واللغة �أهم و�سيلة تو�صل �إليها الإن�سان لالت�صال بالعامل ،وي�ستطيع الإن�سان باللغة �أن ينقل
للآخري��ن م��ا لديه من �أفكار ومعلومات ،وال ي�ستطيع الإن�س��ان على امل�ستوى الفردي �أن ي�ستغني عن اللغة؛ لأنها
و�سيل��ة لالت�ص��ال ب�أفراد اجلماع��ة لق�ضاء حاجاته اليومي��ة ،واالطالع على ما يج��ري يف املجتمع من �أحداث
وتطورات ،والإفادة من خربات الآخرين (عا�شور ومقدادي.)2005 ،
وي�ش�ير ال�بري (� )2010إىل �أن عملي��ة تعلي��م اللغ��ة واكت�ساب امله��ارات املرتبطة بها هدف رئي�س��ي من �أهداف
العملي��ة التعليمي��ة ملا للغة من �أهمية ،وبخا�صة تلك الوظائف املتنوعة الت��ي ت�ؤديها يف حياة الفرد واملجتمع
على حد �سواء ،فالهدف الأ�سا�سي لتعلم اللغة هو �إك�ساب املتعلم القدرة على االت�صال اللغوي الفعال وال�سليم.
ويختل��ف ا�ستع��داد الطلب��ة للتعلم باختالف �أمن��اط تعلمهم� ،إذ ي�شري عبي��دات و�أبو ال�سمي��د (� )2011إىل �أن
هوارد جاردنر �صاحب نظرية الذكاء املتعدد �أو�ضح �أن الذكاء لي�س قدرة واحدة يقا�س باختبار واحد ،بل �إن
هن��اك ثمانية �أنواع من الذكاء هي :الذكاء اللغ��وي (اللفظي) ،والذكاء املنطقي (الريا�ضي) ،والذكاء املكاين
(الب�ص��ري) ،وال��ذكاء اجل�سمي (احلرك��ي) ،وال��ذكاء الإيقاعي (املو�سيق��ي) ،والذكاء االجتماع��ي ،والذكاء
الت�أملي (الذاتي) ،والذكاء الطبيعي (البيئي).
وذك��ر امل�ؤلف��ان م�سلمات نظري��ة جاردنر التي تفرت�ض �أنه لي�س هناك ذكاء واح��د ثابت ،بل ميتلك كل �شخ�ص
عدد ًا من �أنواع الذكاء الذي ميكن تنميته ،كما ميكن ا�ستغالل �أنواع الذكاء القوية لدى ال�شخ�ص لتنمية �أنواع
ال��ذكاء ال�ضعيف��ة ،كما �أن الأطفال يتعلم��ون �إذا كان التعليم منا�سب ًا ملا ميتلكونه من �أن��واع الذكاء .وبناء على
ذل��ك يتعلم الطلب��ة بطرائق خمتلفة ،فطريقة التدري�س التي تعتمد على املحا�ض��رة والإلقاء تنا�سب الطلبة
ذوي ال��ذكاء اللغوي (اللفظي) ،وال تنا�سب الطلبة ذوي الأنواع الأخرى من الذكاءات� ،أما الطلبة ذوو الذكاء
امل��كاين (الب�ص��ري) فيتعلمون عند عر�ض امل��ادة التعليمية ب�صري ًا ،و�أح��د الأدوات التعليمية املالئمة لهم هي
ا�ستخ��دام الفيديو التعليمي؛ ل��ذا ف�إن على املعلمني التنويع يف �أ�ساليب وطرائ��ق تدري�سهم لتتالءم مع ذكاءات
الطلبة املتنوعة ،و�أمناط تعلمهم املختلفة.
وم��ع التقدم الكب�ير يف تكنولوجيا املعلومات واالت�ص��االت الذي مير بعاملنا يف الوق��ت احلا�ضر ،وظهور مفاهيم
احلو�سب��ة ال�سحابي��ة و�إمكانياتها العدي��دة ،حيث �شمل بذلك جميع جماالت احلي��اة وخا�صة التعليمية منها،
م��ا دف��ع الأفراد وامل�ؤ�س�س��ات لال�ستفادة م��ن هذا التق��دم وحتقيق مي��زات تناف�سية يف خمتلف املج��االت (�أبو
احلمائل.)2012 ،
ف��كان ال ب��د من وجود ا�سرتاتيجيات تدري�سية تواكب الع�ص��ر ,وطرائق تدري�سية تنمي ثقة الطلبة مبهارتهم
وقدراته��م يف تعل��م خمتل��ف املوا�ضي��ع الدرا�سي��ة ,وحماول��ة تخط��ى الطرائ��ق التقليدية ل��ردم الفجوة بني
متطلبات الع�صر وطموحات الطلبة (الربعي.)2013 ،
ويف الن�ص��ف الأول م��ن الق��رن الع�شري��ن تط��ورت و�سائ��ل تكنولوجي��ا املعلوم��ات واالت�صاالت ،مث��ل :الأفالم،
واملذياع ،والتلفاز ،ويف الن�صف الثاين اجتهنا نحو التكنولوجيا الفردية ،مثل :التدريب املعتمد على احلا�سوب
( ،)Computer Based Trainingواحلوا�سي��ب ال�شخ�صي��ة ،ث��م دجمت بع�ضها م��ع بع�ض يف �شبكات عاملية
ليبد�أ ع�صر املعلومات ،و�ستوا�صل تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت تغيري عاملنا با�ستمرار (.)Perrin, 2007
ويف ع�ص��ر ث��ورة تكنولوجي��ا املعلوم��ات واالت�صاالت واالنفج��ار املعريف� ،أ�صب��ح لزام ًا عل��ى الرتبويني توظيف
و�سائ��ل تعليمي��ة تعلمية حديثة من �ش�أنها �أن ت�سهم يف �إك�ساب الطالب املع��ارف واملهارات واالجتاهات املنا�سبة
مل�ست��وى ن�ضج��ه وقدراته ،وتثري انتباهه نحو الدر�س واملادة التعليمية ،وتزي��د من �سرعة تعلمه ،وتنمي لديه
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حب اال�ستطالع ،وجتعل التعلم �أكرث عمق ًا يف ذهنه ،وتنمي اجلوانب احل�سية وتعززها ،وتك�سب الطلبة القدرة
على ت�صنيف الأ�شياء ومتييزها ،وتنمي القدرة لديهم على حل امل�شكالت التي يواجهونها (زامل.)2010 ،
حيث �أدى ا�ستعمال املواد التعليمية املربجمة يف القطاع التعليمي �إىل جناح كبري يف حمتلف املوا�ضيع الدرا�سية،
وميك��ن ا�ستخدامه��ا وحدها �أو مع ا�سرتاتيجي��ة تعليمية �أخرى ،فالربنامج التعليم��ي املكتوب بطريقة التعليم
املربم��ج ميك��ن �أن ي�ستعم��ل م��ن �أجل تعليم م�س��اق ب�أكلمه �أو ج��زء منه ،ووج��د �أن التعليم املربم��ج مفيد ب�شكل
خا�ص حينما ي�ستعمل كن�شاط �إ�ضايف ،كما وجد �أنه ميكن �أن يزود الطلبة بخربات تعليمية �إ�ضافية وحت�سني
قدراته��م ،لي�س با�ستطاعة املعلم �أن يقوم بتوفريه��ا نظر ًا ل�ضيق الوقت داخل الغرفة ال�صفية ،وبرهنت املواد
التعليمي��ة عل��ى فعاليتها يف التعليم ،كما �أنه��ا تتيح للمتعلم ال�سري يف درا�سته وفق�� ًا ل�سرعته الذاتية وتوفر له
التغذية الراجعة امل�ستمرة وتقدم التعزيز املنا�سب (حما�سنه.)2015 ،
ومبوجب النظرية املعرفية للتعلم بالو�سائط املتعددة يح�صل التعلم الفعال ،عندما يتمكن املتعلم من االنتباه
�إىل ج��ز�أي املعلوم��ات ال�سمعي��ة والب�صرية ،وتن�سيقهم��ا يف متثيل �سمعي ب�صري ودجمهما مع�� ًا ،وهذا ما يوفره
املقرر املحو�سب ،فقد �ساعد �أفراد املجموعة التجريبية على ا�ستخدام القناتني ال�سمعية والب�صرية ،بالإ�ضافة
�إىل �أن ا�ستخ��دام املعلوم��ات ال�سمعية والب�صرية ت�شد املتعلم �إىل الإنتب��اه �إليهما ،وتدفعه �إىل التوفيق بينهما
بالت��ايل ح��دوث تعلم �أكرث فعالية مقارن��ة ب�أفراد املجموعة ال�ضابطة ،الذين ا�ستخدم��وا املنهاج الورقي ،فقد
ا�ستخدم��وا قن��اة واحدة ملعاجلة املعلومات وهي القناة الب�صرية ،فاملقرر الورقي يقوم على تقدمي املادة ب�شكل
�ص��ور ون�صو���ص ثابتة ،مما ي�صيب النظام املع��ريف بالإرهاق ،نتيجة تناف�س ال�صور والكلم��ات املطبوعة ،اللتان
تدخ�لان �إىل النظ��ام املع��ريف عرب العين�ين يف الدخ��ول �إىل النظام املع��ريف ،بالإ�ضاف��ة �إىل حمدودية املوارد
املعرفية يف القناة الب�صرية (.)Mayer, 2001
ويجم��ع معظ��م العلم��اء كدي ب��ون وكالتون عل��ى �أن التعليم م��ن �أجل التفكري ه��دف مهم للرتبي��ة ،حبذا على
اجلامع��ات القي��ام بتوف�ير فر���ص التفكري للطلب��ة ،وو�ضعه هدف�� ًا تربوي ًا يف مقدم��ة �أولوياتهم ،ك��ي ي�صبحوا
قادرين على التعامل بفاعلية مع م�شكالت احلياة املعقدة (ن�شواتي.)2010 ،
وال �ش��ك يف �أن له��ذه التغريات والتط��ورات انعكا�ساتها على التعليم ،فاجلامعة الي��وم مطالبة �أكرث من �أي وقت
م�ض��ى ب���أن تبذل كل جهد ممكن لرتبية الإن�س��ان القادر على التفكري ال�سليم البناء ،امل��زود باملعرفة ،واملهارات
الأ�سا�سي��ة ،الت��ي متكنه من حتقيق املالءمة الذكية مع طبيعة ع�ص��ره ،وخ�صائ�ص البيئة من حوله ،وما يطر�أ
عليه��ا من تغ�يرات وتط��ورات �سريعة ومتالحق��ة (الفقع��اوي .)2009 ،ويعترب التعل��م �شرط��ا �أ�سا�سيا لتكيف
الإن�سان مع حميطه الذي يعي�ش فيه ،فهو عملية تعلم م�ستمرة منذ والدته وحتى مماته ،فيتعلم كيف يحافظ
على �سالمته وحياته ،وكيف ينظم وقته ،ويختار ا�ستجاباته ،وال يتوقف على مرحلة واحدة ،فالفرد يظل يف
عملية تعلم م�ستمرة طوال حياته (العزة.)2002 ،
وتع��د اللغ��ة �أهم و�سيلة الت�صال الفرد بغريه ،وعن طريق ه��ذا االت�صال يدرك حاجاته ،ويح�صل على م�آربه،
وه��ي و�سيلة للتعب�ير عن امل�شاعر ،و�أداة للتفكري ،وتعد عمليتا القراءة والكتاب��ة من �أهم التحديات الأ�سا�سية
الت��ي تعرت���ض الطالب حني دخول��ه املدر�سة ،ولكونهم��ا �أداتني مهمت�ين ت�ساعدان الفرد عل��ى االندماج ب�شكل
�أف�ضل يف املجال التعليمي ،وهما من �أهم العمليات الإن�سانية الأكرث تركيبا ،وت�ضمان بداخلهما عنا�صر ذهنية،
�إدراكي��ة ،ح�سي��ة ،وحركية (جبايب .)2011 ،و�إن للقراءة والكتابة �أهمي��ة كبرية ،حيث تعد القراءة نافذة
الفك��ر الإن�س��اين ،وو�سيلت��ه �إىل كل �أن��واع املعرف��ة املختلف��ة ،وبامتالكه��ا ،ي�ستطي��ع الفرد �أن يج��ول يف املكان
والزمان ،وهو جال�س على كر�سيه ،فيتعرف �أخبار الأوائل وجتاربهم ،ويلم بكل ما جاء به �أهل زمانه من العلم
واملعرفة (الربعي.)2013 ،
وتع��د القراءة والكتابة ذات �أهمية كربى يف حي��اة الإن�سان منذ القدم ،وازدات �أهميتها يف هذا الع�صر ،ب�سبب
التطور العلمي والتكنولوجي ،وانفجار املعرفة يف جماالت احلياة ،فالإن�سان ال ي�ستغني عنها بالرغم من وجود
الو�سائ��ل املتع��ددة لنقل املعرفة واملعلومات ،فهي مفت��اح كل معرفة يف جميع التخ�ص�ص��ات ،ومنها ت�ستمد بقية
فنون اللغة عنا�صرها.
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كم��ا تع��د الق��راءة والكتابة من �أهم امله��ارات املكت�سب��ة يف حياة الفرد ،فه��ي مفتاح الكت�ساب العل��وم واملعارف
املتنوع��ة ،وو�سيل��ة ات�صال للتعلم ،وم�ص��در للنمو اللغوي للفرد ،وعامل مهم يف ت�شكي��ل عقله ،و�صقل �شخ�صيته
وتقويته��ا ،وتو�سي��ع مدارك��ه و�آفاق��ه وقدراته ،و�إ�شب��اع حاجات��ه ،وتهيئة الفر���ص املنا�سبة له ،ك��ي يكت�سب
اخل�برات املتع��ددة ،وو�سيلة ال�ستثمار الوقت ب�شكل �إيجابي ومثمر؛ لذا ف���إن القراءة تعد من �أهم املعايري التي
يقا���س بها تق��دم املجتمعات� ،أو تخلفها ،فاملجتم��ع القارئ والكاتب هو الذي ي�ستثمر الكت��اب ب�صورة �إيجابية،
قراءة وكتابة وحتلي ًال ومتحي�ص ًا ونقد ًا (�أبو عكر.)2009 ،
ودافعي��ة التعل��م تكون مرتبطة بوجود دافع لتعل��م املحتوى ،لأن الطالب يعرف وي��درك �أهمية ذلك املحتوى،
وي�شع��ر مبتع��ة يف تعلمه بنف�س��ه باعتماده ذاتي ًا على نف�سه مم��ا يزيد من قدرته على مواجه��ة امل�شكالت التي
تواجهه �أثناء تعلمه (ن�شواتي.)2010 ،
وق��د تناول��ت العديد من الدرا�سات �أث��ر الدافعية وعالقتها بتعلم القراءة والكتاب��ة ،فقد قام )2010(Liou
بدرا�س��ة �أ�شارت �إىل وجود عالقة �إيجابية بني حت�صي��ل الطلبة يف القراءة والكتابة والدافعية على امل�ستوى
الف��ردي .ودرا�س��ة  Putmanو )2010(Walkerق��د �أ�ش��ارت النتائ��ج �إىل وج��ود عالقة وزي��ادة ذات داللة
�إح�صائي��ة يف معدل القراءة والكتابة تعزى للدافعية .و�أجرى  Garciaو )2004(de Casoدرا�سة �أ�شارت
نتائجها �إىل وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية للدافعية يف حت�سني نوعية كتابة الن�ص واالجتاه نحو الكتابة.
ويعد التعلم الذاتي واحدا من الأ�ساليب الرتبوية التي دعت �إليها متطلبات الع�صر ،ودعت املناهج �إىل ت�أ�صيلها
لدى الن�شء مبجرد دخولهم املدر�سة ،باعتباره الو�سيلة �إىل التعلم امل�ستمر الذي يالزم الإن�سان طيلة حياته،
وباعتب��اره م�ؤ�ش��را ال�ستقالل ال�شخ�صي��ة واالعتماد على الذات ،والقدرة على اتخاذ ق��رار وحتمل امل�س�ؤولية.
وله �أ�ساليبه املتعددة (ح�سن .)2012 ،ويهدف التعلم الذاتي �إىل �أن يكت�سب املتعلم اجتاهات �إيجابية جديدة
نح��و املدر�س��ة �أو اجلامع��ة ،ونحو املنه��ج واملعلم والطريق��ة والتقنية امل�ستخدم��ة ،و�سوى ذلك يدخ��ل يف �إطار
منظوم��ة العملي��ة الرتبوي��ة برمتها ،وال يتوق��ف التعلم يف ظل هذا الن��وع من التعليم عند مرحل��ة معينة� ،أو
ي�سع��ى الكت�س��اب �شهادات عليا فقط ،بل يهدف �إىل �أن يتمكن املتعلم من التعلم مدى احلياة ،ويف تراثنا العربي
الإ�سالم��ي �سب��ق يف ذلك� ،إذ يقول الإم��ام علي كرم اهلل وجهه( :ال يزال املرء عاملا م��ا طلب العلم ،ف�إن ظن �أنه
علم فقد جهل) (القال.)2005 ،
وم��ا زال التعلم الذات��ي يلقى اهتمام ًا كبري ًا من علماء النف�س والرتبية ،باعتب��اره �أ�سلوب التعلم الأف�ضل ،لأنه
يحق��ق ل��كل متعلم تعلما يتنا�سب مع قدراته و�سرعته الذاتية يف التعلم الأف�ضل ،ويعتمد على دافعيته للتعلم،
ميك��ن التعلم الذاتي من �إتق��ان امله��ارات الأ�سا�سية الالزمة
وي�أخ��ذ املتعل��م دور ًا �إيجابي�� ًا ون�شيط��ا يف التعلم ،و ّ
للمتعل��م ،ملوا�صل��ة تعلي��م نف�س��ه بنف�س��ه ،وي�ستمر معه م��دى احلياة ،و�إع��داد الأبن��اء للم�ستقب��ل ،وتعويدهم
عل��ى حتم��ل م�س�ؤولية تعلمهم ب�أنف�سه��م ،وتدريب التالميذ على ح��ل امل�شكالت ،و�إيجاد بيئ��ة خ�صبة للإبداع،
خا�صة �أن العامل ي�شهد انفجارا معرفيا متطورا با�ستمرار ال ت�ستوعبه نظم التعلم وطرائقها ،مما يحتم وجود
ا�سرتاتيجي��ة متك��ن املتعل��م من �إتقان مه��ارات التعلم الذاتي ،لي�ستم��ر معه خارج املدر�س��ة ،وحتى مدى احلياة
(ح�سن واليعقوبي.)2012 ،
وبن��اءا عل��ى م��ا مت ا�ستعرا�ضه �سابق ًا ،هدف��ت هذه الدرا�س��ة اىل الك�شف عن �أثر برجمي��ة تعليمية حمو�سبة
ً
يف تنمي��ة مه��ارات الق��راءة والكتابة ،ومهارات التعلم الذات��ي يف مادة القراءة والكتاب��ة ،لدى طلبة اجلامعة
الأردني��ة ،و�أه��م ما مييز ه��ذه الدرا�سة – ح�سب حدود علم الباحثة -عدم وج��ود درا�سة بحثت �أثر برجمية
تعليمي��ة حمو�سب��ة يف تنمية مهارات القراءة والكتابة ،ومهارات التعلم الذاتي يف مادة القراءة والكتابة لدى
طلبة اجلامعة الأردنية.
ا

ا

ا
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تعت�بر اللغ��ة االجنليزي��ة اللغة الأكرث �أهمي��ة للتوا�صل واالندم��اج بجميع جماالت احلي��اة ،لذا اهتمت
وزارة الرتبي��ة والتعلي��م ووزارة التعلي��م الع��ايل بتطوي��ر مناهجها وط��رق تدري�سها� ،إال �أن الكث�ير من الطلبة
يعان��ون من �صعوبات يف تعلم اللغة االجنليزية و�إتق��ان مهارتها ،فكان ال بد من وجود ا�سرتاتيجيات تدري�سية
تواكب الع�صر ،وطرائق تدري�سية تنمي ثقة الطالب مبهارتهم وقدراتهم يف تعلم اللغة االجنليزية ،وحماولة
تخطى الطرائق التقليدية لردم الفجوة بني متطلبات الع�صر وطموحات الطلبة.
و�شغل��ت ال�صعوب��ات الدرا�سية حيز ًا كبري ًا م��ن اهتمام الباحثني ،وخا�صة اجلوانب الت��ي تتناول عملية التعلم
والتعلي��م ،وم��ن خالل تدقيق الباحثة يف ه��ذه الدرا�سات ومتغرياتها ،وما تراه من �ضع��ف عام لدى الطلبة ،يف
مو�ضوع��ي القراءة والكتابة ،وانتقال الطلبة من مرحلة �إىل �أخرى ،دون معرفة �أركان اللغة الأ�سا�سية ،وكما
�أ�ش��ار  Edmundsو� )2006(Bausermanإىل قلة الدرا�س��ات التي تفح�صت العالقة حول �إثارة الدافعية
يف تنمية مهارات القراءة والكتابة.
م��ن هن��ا كان التوج��ه احلدي��ث يف توظي��ف الطرائ��ق التدري�سية احلديث��ة يف العملي��ة التعليمي��ة التعلمية،
وا�ستثماره��ا لتنمي��ة امله��ارات العلمي��ة والفكرية العلي��ا لدى الطلب��ة ،وزيادة مهاراته��م العلمية ،وم��ن �أهمها
ا�ستخ��دام الربجمي��ات التعليمي��ة (حما�سن��ه.)2015 ،بالإ�ضاف��ة �إىل �ض��رورة �إع��داد طلب��ة لديه��م مهارات
وخ�برات متكنهم م��ن التعامل مع معطيات الع�ص��ر وحتدياته ،وتوظيف امل�ستحدث��ات التكنولوجية ،وا�ستثمار
�إمكاناته��ا يف جم��ال التعلي��م ،ويتطلب هذا الأمر التع��رف �إىل �أهم مالمح تكنولوجيا التعلي��م االلكرتوين ،وما
يت�ضمن��ه من برامج خمتلفة ،حيث تع��د هذه التكنولوجيا واحدة من التطبيقات احلديثة للكمبيوتر و�شبكات
االنرتن��ت الت��ي تتطلب التعرف �إىل �إمكانية ا�ستخدامها يف امل�ؤ�س�س��ات التعليمية ،مبا يحقق التوجهات املتعلقة
ب�إعداد �أفراد قادرين على التعامل مع متغريات هذا الع�صر (الزبون.)2015 ،
ولندرة الدرا�سات – وخا�صة العربية – التي تدر�س �أثر برجمية تعليمية حمو�سبة يف تنمية مهارات القراءة
والكتاب��ة ومه��ارات التعل��م الذاتي يف مادة الق��راءة والكتابة ل��دى طلبة اجلامع��ة الأردنية �أرت���أت الباحثة
�ض��رورة درا�س��ة �آثار برجمي��ة تعليمية حمو�سبة يف تنمية مه��ارات القراءة والكتابة ،وتنمي��ة مهارات التعلم
الذات��ي لديه��م ،ومن هنا كان البد من التع��رف �إىل �أثر برجمية تعليمية حمو�سب��ة يف تنمية مهارات القراءة
والكتابة ،ومهارات التعلم الذاتي يف مادة القراءة والكتابة لدى طلبة اجلامعة الأردنية.
يف �ضوء ما تقدم ،حتاول هذه الدرا�سة الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�سي الآتي:
ما �أثر برجمية تعليمية حمو�سبة يف تنمية مهارات القراءة والكتابة ومهارات التعلم الذاتي يف مادة القراءة
والكتابة لدى طلبة اجلامعة الأردنية؟
ويتفرع من ال�س�ؤال الرئي�سي ال�س�ؤاالن الفرعيان الآتيان:
 ال�س���ؤال الأول :ال يوج��د ف��رق دال �إح�صائي�� ًا عن��د م�ست��وى ( )α ≥ 0.05يف م�ست��وى مه��ارات الق��راءةوالكتاب��ة لدى طلبة م��ادة القراءة والكتابة يع��زى لطريقة التدري�س (ا�ستخ��دام الربجمية التعليمية
املحو�سبة ،الطريقة االعتيادية)؟
ً
 ال�س���ؤال الث��اين :ال يوجد فرق دال �إح�صائيا عند م�ستوى ( )α ≥ 0.05يف م�ستوى مهارات التعلم الذاتيل��دى طلبة مادة الق��راءة والكتابة يعزى لطريقة التدري�س (ا�ستخ��دام الربجمية التعليمية املحو�سبة،
الطريقة االعتيادية)؟
ا
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أهمية الدراسة:
تربز �أهمية هذه الدرا�سة من خالل النقاط الآتية:
 .1ت�أتي هذه الدرا�سة ا�ستجابة للتطورات والتوجهات الرتبوية التي ت�سعى لتوظيف التكنولوجيا يف تنمية
مهارات القراءة والكتابة ومهارات التعلم الذاتي من خالل الربجمية التعليمية املحو�سبة.
 .2توفر الدرا�سة �إطار ًا نظري ًا حول �أثر الربجميات التعليمية املحو�سبة يف تنمية مهارات الكتابة والقراءة
ومهارات التعلم الذاتي يف مادة القراءة والكتابة لدى طلبة اجلامعة الأردنية.
 .3ا�ستخ��دام طريق��ة حديثة يف التعليم تعزز قدرات الطلبة يف التعلم الذاتي والتفاعل مع املنهاج الدرا�سي
الكرتوني ًا.
 .4تفتح هذه الدرا�سة املجال �أمام �إجراء درا�سات ميدانية �أخرى حول �أثر الربجميات التعليمية املحو�سبة
يف مواد خمتلفة.

حدود الدراسة:
اقت�صرت الدرا�سة على احلدود الآتية:
• احل��د املو�ضوع��ي :اقت�ص��رت ه��ذه الدرا�س��ة على مادة الق��راءة والكتابة ل��دى مرحل��ة البكالوريو�س
يف اجلامع��ة الأردني��ة ،وت�شتم��ل عل��ى ت�صمي��م ال�صفح��ات الإلكرتوني��ة با�ستخ��دام برنام��ج درمي ويفر
( ،)Dream Weaverولغة ( )HTMLالن�ص الفائق للإنتقال �إىل �أجزاء خمتلفة من ال�صفحة نف�سها
�أو �صفحات �أخرى.
• احلد الزماين :حتدد زمن الدرا�سة يف الف�صل الثاين خالل العام الدرا�سي .2018/ 2017
• احلد املكاين :اقت�صرت الدرا�سة على اجلامعة الأردنية.
• احل��د الب�ش��ري :اقت�ص��رت عينة الدرا�س��ة على ( )60طالب�� ًا وطالبة من طلبة مادة الق��راءة والكتابة
موزعني على �شعبتني.
• اعتم��دت الدرا�س��ة عل��ى ا�ستخدام �أدوات من �إعداد الباحثة لقيا���س �أثر ا�ستخدام برجمية تعليمية
حمو�سب��ة يف تنمي��ة مه��ارات الكتاب��ة والقراءة ومه��ارات التعلم الذات��ي يف مادة الق��راءة والكتابة لدى
طلبة اجلامعة الأردنية.

مصطلحات الدراسة:

• الربجمي��ة التعليمية املحو�سب��ة ( :)Instructional Softwareيعرفها احليلة ( )2011ب�أنها �سل�سلة
م��ن عدة نق��اط ،مت ت�صميمها بعناية فائقة ،بحيث تق��ود الطالب �إىل �إتقان �أح��د املو�ضوعات ب�أقل قدر
م��ن الأخط��اء .وتعرفه��ا الباحث��ة �إجرائي�� ًا ب�أنها م��ادة تعليمية مت ت�صميمه��ا وتطويره��ا وبرجمتها من
قب��ل الباحث��ة ،با�ستخ��دام برنام��ج درمي ويف��ر(  )Dream Weaverو�صفح��ات ( ،)HTMLحيث مت
ا�ستخدامها وتطبيقها لتدري�س الطلبة مادة مهارات القراءة والكتابة يف اجلامعة الأردنية.
• برنامج درمي ويفر :برنامج خا�ص بت�صميم �صفحات االنرتنت يقوم ب�إن�شاء �صفحات انرتنت ديناميكية
بربجم��ة  ، DHTMLويدع��م مفهوم جمموعة الأمن��اط التجميعي��ة (Cascading Style Sheets-
 ،)CSSو�إ�ضافة الطبقات والتحكم ب�سلوكيات اجلافا �سكربت ( ،)JAVA SCRIPTويتميز بت�سهيل �إدارة
املوقع ،حيث يت�ضمن �إمكانية ا�ستخدام بروتوكل نقل امللفات ،مع �إمكانية عر�ض �صفحات املوقع كمخطط
مرئي ،و�إمكانية فح�ص الروابط بني ال�صفحات (املبي�ضني ،العبي�سات ،وقنرب.)2012 ،
• القراءة :عرفها الدراو�شة ( )91 ،2007ب�أنها "عملية تربط بني لغة الكالم والرموز املكتوبة ،وت�شتمل
على املعنى والرمز الدال على اللفظ" .وتعرفها الباحثة �إجرائيا ب�أنها عملية حتويل الرموز املكتوبة �أو
املطبوع��ة �إىل �أ�ص��وات ذات معنى ،مع فهمه��ا و�إدراك دالالت هذه الرم��وز ،ومت قيا�سها من خالل الدرجة
التي يح�صل عليها الطالب باالختبار.
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• الكتاب��ة :عرفه��ا عاب��د ( )19 ،2013ب�أنها "�إعادة ترميز اللغة املنطوقة يف �ش��كل خطي على الورق ،من
خ�لال �أ�ش��كال ترتبط بع�ضه��ا ببع�ض ،وفق نظام مع��روف ا�صطلح علي��ه �أ�صحاب اللغة يف وق��ت ما ،وذلك
بغر���ض نق��ل �أفكار الكات��ب و�آرائه ،وم�شاع��ره �إىل الآخرين" .وتع��رف �إجرائيا ب�أنها ق��درة الطلبة على
حتوي��ل الأ�ص��وات امل�سموعة �إىل رموز مكتوبة �أو مطبوعة ذات معنى ،ومت قيا�سها من خالل الدرجة التي
يح�صل عليها الطالب باالختبار.
• مه��ارات التعل��م الذاتي :ي�شري �إليه �شراب ( )32 ،2013ب�أنه "الن�ش��اط التعليمي الذي يقوم به الطالب
م��ن خالل رغبته الذاتية ،واقتناعه بهدف تنمية ا�ستعداداته و�إمكانياته وقدراته ،م�ستجيب ًا حلاجاته
وميول��ه واهتمامات��ه ،مبا يحق��ق تنمية �شخ�صيته وتكامله��ا ،والتفاعل والإ�سهام م��ع جمتمعه عن طريق
االعتم��اد عل��ى نف�سه والثقة بقدراته" .وتعرف �إجرائي ًا ب�أنها :قيام الفرد بتعليم نف�سه بنف�سه لتحقيق
�أه��داف امل��ادة املقررة ،وهو يعد م��ن الأ�ساليب احلديثة التي ت�ستخدم يف حق��ل التعليم والتدريب� ،سواء
للدار�س�ين �أو املدر�س�ين �أنف�سه��م ،وتعل��م املتعل��م بنف�س��ه دون ،املعل��م وا�ستخ��دام الو�سائ��ل املتاح��ه لديه
والأ�سالي��ب التكنولوجية احلديثة ،والتي مت قيا�سها من خالل النتائج التي جمعت من خالل الأداة التي
عدت خ�صي�ص ًا لهذا الغر�ض.

الدراسات السابقة:
تناول��ت بع���ض الدرا�س��ات ال�سابق��ة مو�ضوعات وجم��االت خمتلفة حول واق��ع تعليم الق��راءة والكتابة
وتنمية مهارات التعلم الذاتي .و�أطلعت الباحثة على عدد من الدرا�سات ذات �صلة مبو�ضوع الدرا�سة احلال ّية.
وفيما يلي عر�ض لتلك الدرا�سات رتبت ح�سب ت�سل�سلها الزمني من الأقدم �إىل الأحدث ،ومن هذه الدرا�سات:
ق��ام  )2010(Batainehبدرا�س��ة هدف��ت �إىل معرفة �أثر ا�ستخدام الفيدي��و يف الكفاية غري اللغوية ملتعلمي
اللغ��ة الإجنليزي��ة يف اجلامع��ات ،وتك��ون جمتم��ع الدرا�س��ة م��ن ( )760طالب ًا وطالب��ة متخ�ص�ص�ين يف اللغة
الإجنليزي��ة و�آدابها يف اجلامعة الأردنية ،وا�شتملت عينة الدرا�سة على ( )35طالب ًا وطالبة .وحدد الباحث
العنا�ص��ر غري اللغوية وهي الإمياءات والإيحاءات وتعابري الوج��ه والعينني .مت تدري�س املجموعة ال�ضابطة
ب�ص��ورة تقليدية ،بينم��ا مت تدري�س املجموعة التجريبية با�ستخدام الفيدي��و ،وبعد مرور �شهرين ،مت �إجراء
امتح��ان بع��دي .حيث بينت نتائج الدرا�سة �أن هناك فرق ًا ب�ين املجموعة ال�ضابطة واملجموعة التجريبية يف
االمتحان ل�صالح املجموعة التجريبية.
وق��ام  )2011(Mekheimerبدرا�س��ة هدفت �إىل معرف��ة �أثر ا�ستخدام الفيديو يف تعل��م اللغة الإجنليزية
كلغ��ة �أجنبي��ة ،هدف��ت �إىل قيا�س الفوائ��د التي يحققها يف مه��ارات اال�ستم��اع واملحادثة والق��راءة والكتابة
با�ستخ��دام البيان��ات م��ن التجربة التي ا�ستمرت ملدة �سن��ة درا�سية كاملة ،وا�س ُتخدم فيه��ا فيديوهات واقعية
( )Authentic Videosب�ش��كل مكث��ف يف برنامج عالج��ي لتنمية مهارات اللغة ،وتكون��ت عينة الدرا�سة من
طلب��ة ال�سن��ة الأوىل والثاني��ة يف ق�س��م اللغ��ة الإجنليزية يف جامع��ة امللك خال��د يف ال�سعودي��ةُ ،ق�سمت �إىل
جمموعتني؛ ( )33طالب ًا وطالبة يف املجموعة التجريبية و( )31طالب ًا وطالبة يف املجموعة ال�ضابطة ،وقد
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الفيديوهات الواقعية التي حتث على اال�ستيعاب املُر�ضي والتي ُتعر�ض ب�شكل مدمج
يف تدري���س مه��ارات اللغة هي منحى ق ّيم يف تدري�س اللغ��ة ،وكان الطلبة �أكرث ن�شاط ًا يف املجموعة التجريبية،
و�أك�ثر انتباه�� ًا واجنذاب ًا للدرو�س على عك�س املجموعة ال�ضابطة ،كم��ا �أن الفيديوهات �شجعت على املناق�شات
بني املعلم والطلبة وبني الطلبة �أنف�سهم ،و�شجعت الطلبة على متابعة الكتابة ،وا�ستخدام املفردات ،وحت�سنت
مه��ارات الطلب��ة يف املجموعة التجريبي��ة يف اال�ستماع واملحادثة والق��راءة والكتابة .ق��ام )2012(Savas
بدرا�سة هدفت �إىل معرفة �أثر ا�ستخدام الفيديو يف م�ساقات �أ�ساليب التدري�س ملعلمي اللغة الإجنليزية كلغة
�أجنبية لطلبة ال�سنة الثالثة يف مرحلة البكالوريو�س يف جامعة حكومية يف تركيا ,وتكونت العينة من ()40
طالب�� ًا وطالب��ة ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة فائدة ا�ستخدام الفيديوه��ات يف التدري�س� ،إذ �إنها �ساهمت يف حت�سني
مهاراتهم يف اللغة الإجنليزية ،كما �أنها �ساهمت يف حت�سني مهاراتهم التدري�سية للغة الإجنليزية.
ا

ا

ا
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و�أج��رى الزبون ( )2015درا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء �أثر التدري�س با�ستخدام املقررات الإلكرتونية (مودل)
مهارت��ي التعلم الذات��ي والتوا�صل
يف حت�صي��ل طلب��ة اجلامع��ة الأردنية مب��ادة مه��ارات احلا�سوب ويف تنمي��ة
ْ
االجتماع��ي لديه��م ،وتكون��ت عين��ة الدرا�س��ة م��ن �شعبت�ين اختريت��ا ع�شوائي�� ًا� ،شكل��ت �إحداهم��ا املجموعة
التجريبي��ة وعدده��ا ( )30طالب ًا ،بينما �شكل��ت الثانية املجموعة ال�ضابطة وعدده��ا ( )30طالب ًا .مت �إعداد
اختب��ار حت�صيلي ،ومقيا�س مهارات التعلم الذاتي ،ومقيا�س مهارات التوا�صل االجتماعي ،لقيا�س �أثر التدري�س
با�ستخ��دام املقررات الإلكرتوني��ة يف التح�صيل الدرا�سي ،وتنمية مهارات التعلم الذاتي والتوا�صل االجتماعي
لأفراد العينة ،و�أظهرت النتائج وجود فرق دال �إح�صائي ًا بني متو�سطي درجات التح�صيل الدرا�سي والدرجات
عل��ى مقيا���س مهارات التعلم الذاتي تع��زى ملتغري طريقة التدري�س ول�صالح املجموع��ة التجريبية التي در�ست
با�ستخ��دام م��ودل ،ووجود فروق دال��ة �إح�صائي ًا بني متو�سط��ات الدرجات على مقيا�س مه��ارات التعلم الذاتي
تع��زى لطريق��ة التدري���س ول�صالح املجموع��ة التجريبية الت��ي در�ست با�ستخ��دام مودل ،ووج��ود فروق دالة
�إح�صائي�� ًا بني متو�سط��ات الدرجات على �أبعاد مقيا���س مهارات التوا�صل الإجتماعي تع��زى لطريقة التدري�س
ول�صالح املجموعة التجريبية التي در�ست با�ستخدام مودل.

التعقيب على الدراسات السابقة:
يتب�ين من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة �أن ه��ذه الدرا�سة تت�شابه مع الدرا�سات ال�سابقة من حيث
الك�شف عن مهارات تعلم القراءة والكتابة ،واعتمادها على املنهج �شبه التجريبي.
وتختل��ف ه��ذه الدرا�س��ة من حيث اختي��ار عينتها من طلب��ة اجلامعة� ،إذ �إن معظ��م الدرا�س��ات ال�سابقة كانت
عيناتها من طلبة املدار�س.
ولكنه��ا تتمي��ز بتناوله��ا �أثر برجمية تعليمي��ة حمو�سبة يف تنمية مه��ارات القراءة والكتاب��ة ومهارات التعلم
الذاتي يف مادة القراءة والكتابة لدى طلبة اجلامعة الأردنية ،وهي درا�سة – بحدود علم الباحثة – مل يتم
تناولها حملي ًا.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�سة:
ا�ستخدم��ت الباحث��ة يف هذه الدرا�سة املنهج �شب��ه التجريبي الذي يعنى بدرا�سة الظواه��ر الإن�سانية كما هي
دون تغي�ير ،للتحق��ق من �أث��ر برجمية تعليمية حمو�سبة يف تنمي��ة مهارات القراءة والكتاب��ة ومهارات التعلم
الذات��ي يف م��ادة القراءة والكتابة ل��دى طلبة اجلامعة الأردنية ،والذي يقوم عل��ى اختيار �شعبتني وتق�سيمها
�إىل جمموعت�ين� :ضابط��ة ،تدر���س با�ستخ��دام الطريق��ة االعتيادي��ة ،وجمموعة جتريبية تخ�ض��ع لربنامج
تعليمي حا�سوبي.

جمتمع وعينة الدرا�سة:

تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة البكالوريو�س يف اجلامعة الأردنية ،ممن يدر�سون مادة القراءة والكتابة للعام
الدرا�سي � .2018 - 2017إذ تكونت عينة الدرا�سة من �شعبتني مت اختيارهما ب�شكل ق�صدي من طلبة اجلامعة،
بحي��ث متثل �إح��دى ال�شعبتني املجموع��ة التجريبية وعدده��م ( )30طالب ًا ،وتدر�س مادة الق��راءة والكتابة
ع��ن طريق (برجمية تعليمية حمو�سبة) ،والأخرى املجموعة ال�ضابطة وعددهم ( )30طالب ًا ،وتدر�س نف�س
املادة بالطريقة االعتيادية.
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�أدوات الدرا�سة:
مت تطوير الأدوات التالية لتحقيق �أهداف الدرا�سة:
الأداة الأوىل :اختبار لقيا�س مهارات القراءة والكتابة:
لتحقي��ق �أهداف الدرا�سة مت بن��اء اختبار لقيا�س مهارات القراءة والكتابة ،م��ن كتاب مادة القراءة والكتابة
لطلبة اجلامعة الأردنية خالل الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي  ،2018 - 2017ومت حتليل املحتوى
وف��ق جدول املوا�صفات والأه��داف ،ثم �صياغة فقرات االختبار لقيا�س مهارات الق��راءة والكتابة ،مع مراعاة
م�ستويات بلوم املعرفية وذلك باالتفاق مع مدر�س املادة.
مت اختي��ار الوح��دة الأوىل (!)You can do itم��ن كت��اب اللغ��ة االجنليزية املقرر ملرحل��ة البكالوريو�س يف
اجلامعة الأردنية للف�صل الدرا�سي الأول ( ،)2018/ 2017ملالءمتها لأهداف الدرا�سة ،ومنهجيتها والأن�شطة
التعليمية املقرتحة من قبل الباحثة.
ومت �إع��داد الأه��داف ال�سلوكية و�صياغتها ،و�إعداد مادة تتنا�سب م��ع ا�ستخدام برجمية تعليمية حمو�سبة يف
التدري���س ،وقد مت �صياغة الأهداف التعليمية واملحتوى وا�سرتاتيجي��ات التدري�س ،وم�صادر التعلم والو�سائل
التعليمية والتقومي .وقد بلغ عددها � 15ساعة تدري�سية على مدار � 5أ�سابيع ،كما مت تطوير املادة التعليمية
مب��ا يتنا�سب مع الأن�شطة التعليمية املقرتحة لطريقة التدري���س ،مع االلتزام باملحتوى الدرا�سي املقرر ،حيث
مت �إعداد �أن�شطة تعليمية لتدري�س الوحدة ،با�ستخدام طريقة الربجمية التعليمية املحو�سبة ،وت�شتمل على
فيديوه��ات تعليمي��ة مت ت�صميمها من خالل �صفحات ( )HTMLوبرنام��ج درمي ويفر (،)Dream Weaver
وفيديوه��ات تعليمي��ة من خالل موقع  ،YouTubeو�ص��ور ون�صو�ص مكتوبة و�أوراق عمل ملا لها من دور فاعل يف
�إث��راء التعل��م .و�شرائح  ،Power Pointحي��ث �أعدت عرو�ض تقدميية متنوعة لعر���ض املادة بطريقة مثرية
و�شيقة.
يف �ض��وء ج��دول املوا�صف��ات التعليمي مت �إعداد ج��دول موا�صفات تقومي��ي يراعي الأهمي��ة الن�سبية للأوزان
بهدف حتقيق �صدق املحتوى .واجلدول ( )1يو�ضح ذلك.
جدول ( :)1جدول املوا�صفات
املهارات

الن�سبة املئوية

العالمة

القراءة
املفردات
القواعد
الكتابة

% 30
% 20
% 20
% 30
% 100

7.5

املجموع

5
5
7.5

املعرفة
% 40

الفهم والتطبيق
% 40

التحليل واال�ستيعاب
% 20

*Q.1
*Q.3
*Q.5
*Q.6

*Q1+*Q.2
*Q.3
*Q.5
*Q.6

*Q.2
*Q.4
*Q.6
*Q.6

25

* تت�ضمن بع�ض الأ�سئلة �أكرث من م�ستوى واحد من ت�صنيف بلوم يف نف�س الوقت.

�صدق وثبات االختبار:

للتحق��ق م��ن �صدق االختبار عر�ض ب�صورته الأولية على جمموعة من املحكمني البالغ عددهم ( )10حمكمني
م��ن ذوي االخت�صا���ص يف املناه��ج والتدري���س ،وتكنولوجي��ا التعلي��م والقيا���س والتق��ومي ،يف كلي��ة الآداب يف
اجلامع��ة الأردني��ة ،وع��دل وفق�� ًا ملالحظات ( ) % 80من املحكم�ين .وللت�أكد من ثب��ات االختبار ا�ستخدمت
طريقة االختبار و�إعادة االختبار ،بحيث طبق ب�صورته النهائية على عينة ا�ستطالعية عددها ( )20طالب ًا
من طلبة البكالوريو�س ممن يدر�سون مادة القراءة والكتابة من خارج عينة الدرا�سة ،حيث ي�شرتكون يف نف�س
خ�صائ���ص عين��ة الدرا�سة كالظروف والإمكان��ات والت�سهيالت املادي��ة املقدمة .وقد ح�س��ب معامل اال�ستقرار
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(الثب��ات) الختب��ار التح�صي��ل الدرا�س��ي وكان م�ساوي ًا ( ،).79وتعت�بر قيمة معامل الثب��ات مقبولة لأغرا�ض
الدرا�س��ة .وح�سب معام��ل ال�صعوبة والتمييز لفق��رات االختبار ،وكانت معامالت ال�صعوب��ة على �أغلب فقرات
االختب��ار منا�سب��ة حيث تراوحت ب�ين ( )0.30 – 0.64وتعترب هذه الن�سب مقبول��ة لأغرا�ض الدرا�سة ،وقد
عدلت الفقرات وحذفت الفقرات غري املنا�سبة� .أما بالن�سبة ملعامل التمييز للفقرات فقد تراوحت من ().30
ولغاي��ة ( ،).60وتعت�بر الفق��رات ب�شكل عام مميزة ،مبعن��ى مقبولة لأغرا�ض الدرا�س��ة ،وقد عدلت الفقرات
ال�ضعيفة من حيث التمييز ،وح�سب معامل االت�ساق الداخلي (الثبات) با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا وكانت
قيمتة ( ).80وتعترب مقبولة لأغرا�ض الدرا�سة ،واجلدول ( )2يو�ضح ذلك.
جدول ( :)2نتائج معامالت الثبات الختبار التح�صيل الدرا�سي
االختبار التح�صيلي

عدد الفقرات

معامل الثبات
(التطبيق و�إعادة التطبيق) لالختبار

معامل االت�ساق الداخلي
( كرونباخ �ألفا)

.30

.79

.80

الأداة الثانية :مقيا�س مهارات التعلم الذاتي:
مت تطوي��ر �أداة لقيا���س �أث��ر برجمي��ة تعليمي��ة حمو�سبة يف تنمي��ة مهارات التعل��م الذاتي يف م��ادة القراءة
والكتاب��ة ل��دى طلب��ة اجلامع��ة الأردني��ة مق�سم��ة �إىل (� )4أبع��اد رئي�س��ة ه��ي :مه��ارات تنظيمي��ة ،مه��ارات
التوجي��ه والتحكم ،مهارات ا�ستخ��دام م�صادر التعلم ،مهارات التقومي الذات��ي ،وذلك من خالل تطوير مقيا�س
وبناء على ذلك مت تطوير فقرات الأداة مبا يخدم �أهداف الدرا�سة ومبا
(الزب��ون2015 ،؛ الزبيدي.)2013 ،
ً
يجي��ب عن �أ�سئل��ة الدرا�سة وفر�ضياتها� ،إذ تكون املقيا���س ب�صورته النهائية من ( )40فق��رة ،ت�ضمنت مهارات
التعل��م الذات��ي ،مق�سم��ه �ضمن �أبع��اد رئي�سية ،وه��ي :مه��ارات تنظيمية ،مه��ارات التوجيه والتحك��م ،مهارات
ا�ستخ��دام م�ص��ادر التعلم ،مه��ارات التقومي الذاتي ،حيث ت�ضم��ن بعد املهارات التنظيمي��ة ( )10فقرات ،وبعد
مه��ارات التوجي��ه والتحك��م ( )10فقرات ،وبع��د مهارات ا�ستخدام م�ص��ادر التعلم ( )10فق��رات ،وبعد مهارات
التق��ومي الذات��ي ( )10فقرات .كما ا�ستخدمت الباحثة مقيا�سا خما�سي التدرج (دائم�� ًا ،غالب ًا� ،أحيان ًا ،نادر ًا،
مطلق�� ًا) ،ومت ت�صحي��ح مقيا�س مهارات التعلم الذاتي على النحو الآتي :دائم ًا ( 5درجات) ،غالب ًا ( 4درجات)،
�أحيان ًا ( 3درجات) ،نادر ًا ( 2درجتان) ،مطلق ًا ( 1درجة واحدة).

�صدق املقيا�س وثباته:

للتحقق من �صدق مقيا�س مهارات التعلم الذاتي مت عر�ضه ب�صورته الأولية على جمموعة من املحكمني البالغ
عدده��م ( )12حمكم�� ًا م��ن ذوي االخت�صا���ص يف جم��االت تكنولوجي��ا التعليم واملناه��ج والتدري���س والقيا�س
والتق��ومي وتخ�ص���ص الآداب ،لإب��داء الر�أي فيه من حي��ث ال�صياغة اللغوي��ة للفقرات وو�ضوحه��ا ومالءمتها
لأبعاد مهارات التعلم الذاتي التي تندرج �ضمنها ،وعدل املقيا�س تبع ًا ملا �أجمع عليه غالبية املحكمني .وح�سب
معام��ل اال�ستق��رار (الثبات) ل�ل�أداة ،ومت �أي�ض ًا ح�س��اب معامل االت�س��اق الداخلي (كرونباخ �ألف��ا) بني فقرات
الأداة ،واجلدول ( )3يو�ضح معامالت اال�ستقرار ،ومعامالت االت�ساق الداخلي (كرونباخ الفا).
جدول ( :)3نتائج معامالت الثبات ملقيا�س مهارات التعلم الذاتي ومهاراته الأربع

74

املجال

عدد الفقرات

معامل اال�ستقرار

معامل االت�ساق الداخلي ( كرونباخ الفا)

 .1املهارات التنظيمية
 .2مهارات التوجيه والتحكم
 .3مهارات م�صادر التعلم
 .4مهارات التقومي الذاتي

10

10

املقيا�س ككل

40

.93
.86
.86
.88
.95

.90
.81
.90
.83
.96
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ت�صميم الدرا�سة:
EG : O1 O2 X O1 O2
O1 O2

CG : O1 O2

حي��ث ت�ش�ير � EGإىل املجموع��ة التجريبي��ة الت��ي �ستدر�س با�ستخ��دام برجمي��ة تعليمية حمو�سب��ة ،وت�شري
� CGإىل املجموع��ة ال�ضابط��ة التي �ستدر�س بالطريقة االعتيادية ،وت�ش�ير � O1إىل مقيا�س مهارات القراءة
والكتاب��ة( قبلي ،بعدي) ،وت�شري� O2إىل مقيا�س مه��ارات التعلم الذاتي(قبلي ،بعدي) ،وت�شري � Xإىل طريقة
التدري�س با�ستخدام برجمية تعليمية حمو�سبة.

املعاجلة الإح�صائية:

اعتم��دت ه��ذه الدرا�س��ة الأ�ساليب الإح�صائي��ة املنا�سب��ة املتح�صلة من حتلي��ل البيانات ،وا�ستخ��دام �أ�ساليب
الإح�ص��اء الو�صف��ي واال�ست��داليل م��ن متو�س��ط ح�ساب��ي وانح��راف معي��اري� ،إ�ضاف��ة �إىل ا�ستخ��دام حتلي��ل
( )MANCOVAوحتلي��ل التباي��ن الأح��ادي امل�صاح��ب ( )ANCOVAل�ضب��ط الفروق القبلي��ة من قيا�س
متغ�يرات الدرا�سة ،وملعرفة الفرق بني متو�سط �أداء املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على االختبار البعدي
ومقيا�س مهارات التعلم الذاتي.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
مت تو�ضي��ح نتائ��ج الدرا�س��ة التي هدف��ت �إىل معرفة �أث��ر برجمية تعليمي��ة حمو�سب��ة يف تنمية مهارات
الق��راءة والكتابة ومهارات التعلم الذاتي يف مادة الق��راءة والكتابة لدى طلبة اجلامعة الأردنية ،لدى طلبة
اجلامعة الأردنية ،وذلك وفق ًا لأ�سئلة الدرا�سة على النحو الآتي:
ال�س���ؤال الأول :ال يوج��د ف��رق دال �إح�صائي ًا عند م�ست��وى ( )α ≥ 0.05يف م�ستوى مهارات القراءة والكتابة
ل��دى طلب��ة م��ادة الق��راءة والكتابة يع��زى لطريق��ة التدري�س (ا�ستخ��دام الربجمي��ة التعليمي��ة املحو�سبة،
الطريقة االعتيادية)؟
للإجاب��ة ع��ن ه��ذا ال�س���ؤال ُح�سبت املتو�سط��ات احل�سابي��ة واالنحرافات املعياري��ة لدرجات طلب��ة املجموعة
ال�ضابط��ة وطلب��ة املجموعة التجريبية على االختبار التح�صيلي البع��دي والقبلي ،كما �أجري حتليل التباين
الأح��ادي امل�صاح��ب ( )ANCOVAللك�ش��ف ع��ن �أث��ر ا�ستخ��دام برجمية تعليمي��ة حمو�سبة مل��ادة القراءة
والكتابة لدى طلبة اجلامعة الأردنية ،كما هو مبني يف اجلدولني (.)5 ،4
جدول ( :)4املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،لدرجات �أفراد الدرا�سة على اختبار التح�صيل الدرا�سي القبلي
والبعدي (الدرجة الكلية) تبعاً ملتغري طريقة التدري�س
املجموعة

االختبار القبلي

االختبار البعدي

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

العدد

املجموعة التجريبية
املجموعة ال�ضابطة

21.27

3.695

26.63

2.236

30

20.33

2.857

21.93

4.152

30

الكلي

20.80

3.308

24.28

4.068

60

يتب�ين م��ن اجل��دول (� )4أن متو�سط درج��ات طلبة املجموع��ة التجريبية الذي��ن در�سوا با�ستخ��دام برجمية
تعليمي��ة حمو�سبة عل��ى الدرجة الكلية بل��غ ( .)26.63وبانحراف معي��اري ( ،)2.236بينما متو�سط درجات
طلبة املجموعة ال�ضابطة الذين در�سوا بالطريقة االعتيادية على الدرجة الكلية بلغ ( .)21.93وبانحراف
معي��اري ( ،)4.152حي��ث جند فروق�� ًا ظاهرية يف املتو�سطات ب�ين املجموعتني ل�صال��ح املجموعة التجريبية
التي در�ست مادة القراءة والكتابة با�ستخدام برجمية تعليمية حمو�سبة ،كدرا�سة  )2010(Batainehالتي
ا
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هدف��ت �إىل معرف��ة �أثر ا�ستخ��دام الفيديو يف الكفاي��ة غري اللغوية ملتعلم��ي اللغة الإجنليزي��ة يف اجلامعات،
ودرا�سة  )2011(Mekheimeالتي هدفت �إىل معرفة �أثر ا�ستخدام الفيديو يف تعلم اللغة الإجنليزية كلغة
�أجنبية ،هدفت �إىل قيا�س الفوائد التي يحققها يف مهارات اال�ستماع واملحادثة والقراءة والكتابة با�ستخدام
البيانات من التجربة التي ا�ستمرت ملدة �سنة درا�سية كاملة.
وملعرف��ة م��ا �إذا كان��ت هناك فروق دالة �إح�صائي�� ًا عند م�ستوى دالل��ة ( )α ≥ 0.05مت �إجراء حتليل التباين
الأحادي امل�صاحب ( ،)ANCOVAكما هو مبني يف اجلدول (.)5
جدول ( :)5نتائج حتليل التباين الأحادي امل�صاحب لفح�ص الفروق يف متو�سطات الدرجات على االختبار التح�صيلي البعدي
(الدرجة الكلية) تبعاً ملتغري طريقة التدري�س
ا

م�صادر التباين

املتغري امل�صاحب ( القيا�س القبلي)
طريقة التدري�س
اخلط�أ
الكلي

جمموع املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات
40.270

1

40.270

292.926

1

292.926

604.563

57

10.606

937.795

59

قيمة F

الداللة الإح�صائية

3.797
27.618

.056
.000

يتب�ين م��ن اجل��دول ( )5وج��ود ف��رق دال �إح�صائي ًا عند م�ست��وى دالل��ة ( )α ≥ 0.05ب�ين متو�سطات درجات
التح�صيل البعدي يعزى ملتغري طريقة التدري�س ل�صالح املجموعة التجريبية التي در�ست با�ستخدام برجمية
تعليمية حمو�سبة ،وعليه مت رف�ض الفر�ضية ال�صفرية الأوىل (ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية بني متو�سطي
درج��ات طلب��ة املجموعتني ،التجريبية التي تدر���س با�ستخدام برجمية تعليمية حمو�سب��ة ،وال�ضابطة التي
تدر���س بالطريق��ة االعتيادية يف التح�صي��ل الدرا�سي ملادة مهارات احلا�سوب ،ومت قب��ول الفر�ضية البديلة).
وهذا ي�شري �إىل فاعلية ا�ستخدام برجمية تعليمية حمو�سبة يف تدري�س طلبة اجلامعة الأردنية.
وقد مت ح�ساب �إيتا �سكوير ( )Eta Squareملعرفة حجم الأثر الذي �أحدثته طريقة التدري�س يف التح�صيل
الدرا�سي لطلبة اجلامعة الأردنية ،وتبني �أن حجم الأثر كان كبري ًا ،حيث �إن قيمة �إيتا �سكوير هي (،)0.724
�أي �أن طريق��ة التدري���س تف�س��ر م��ا ن�سبت��ه ( )%72.4م��ن التباي��ن الكل��ي يف التح�صي��ل الدرا�س��ي والباق��ي
( )% 27.6غري مف�سر ويرجع لعوامل �أخرى ،وهو ي�شري �إىل وجود �أثر كبري يف التح�صيل الدرا�سي ملادة القراءة
والكتابة لدى طلبة اجلامعة الأردنية يعزى لطريقة التدري�س با�ستخدام برجمية تعليمية حمو�سبة.
وم��ن املمك��ن �أن تعزى هذه النتيجة التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ملا تتمتع بها الربجمية التعليمية احلو�سبة من
مزاي��ا متع��ددة الت��ي من املتوقع �أن تخدم تعلم الطلب��ة و�أن ت�سهم يف حت�سن م�ستواهم ،منه��ا� :أن هذا النوع من
التعل��م يتي��ح للمتعلم ا�ستعرا�ض مادته التعليمية ودرا�ستها 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�صيله الدرا�سي املبا�شر ،و�أن
طريق��ة التعل��م بو�ساط��ة برجمية تعليمية حمو�سب��ة هي طريقة جديدة ل��دى الطلبة ،الأمر ال��ذي قد �أثار
اهتمامه��م وزاد م��ن دافعية التعلم لديهم ،حيث تقوم هذه الربجمية على الدمج بني املعرفة النظرية املجردة
والتطبي��ق العمل��ي املح�سو�س وذلك مب��ا توفره من �ألوان و�صور متحركة و�أ�صوات ،وه��ذه الأمور قد تعطي �أثرا
تعليمي ًا �أكرب مما تعطيه الكلمات املكتوبة ،ومتكن الطالب من توظيف املعرفة اللغوية يف مناحي احلياة كافة،
كما متكن الطالب من تر�سيخ تلك املفاهيم اللغوية يف ذهنه مما يزيد يف حت�صيله العلمي.
وه��ذا يتطاب��ق مع النظرية املعرفية للتعل��م بالو�سائط املتعددة التي تفرت�ض �أن نظ��ام معاجلة املعلومات لدى
الإن�س��ان يحت��وي على قناة مزدوجة للمعاجلة ،وهي قناة ب�صري��ة – ت�صويرية ،وقناة �سمعية – لفظية ،و�أن
التعل��م الفع��ال يتطل��ب �إج��راء جمموعة متنا�سق��ة من املعاجل��ات املعرفية �أثن��اء التعلم .هذه ه��ي اخلطوات
اخلم���س يف التعل��م بالو�سائط املتعددة ،وهي انتقاء كلمات منا�سبة م��ن الن�ص امل�سموع ،وانتقاء ال�صور املنا�سبة
م��ن الر�س��وم املتحرك��ة ،وتن�سيق الكلمات املنتق��اة يف متثيل لفظي مرتاب��ط ،وتن�سيق ال�ص��ور املنتقاة يف متثيل
76
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ب�صري مرتابط ،ودمج التمثيالت الب�صرية واللفظية مع املعرفة ال�سابقة (.)Mayer, 2001
ومن املمكن �أن تعزى �إىل طريقة التعلم من خالل برجمية تعليمية حمو�سبة غنية بتعدد الأمثلة والتدريبات،
وهذا التنوع قد يعمل على تر�سيخ التعلم لدى الطلبة� ،إذ ي�ستطيع الطلبة �أثناء تعلمهم با�ستخدام الربجمية
التعليمي��ة املحو�سب��ة �أن يطلعوا على �أكرث من مثال ،كما تت��اح لهم الفر�صة الكافية حلل العديد من التدريبات
املتعلق��ة بامل��ادة الدرا�سية الواردة يف الكتاب املقرر ،مما يعمل على ت�سهيل هذه املفاهيم وا�ستيعابها وتر�سيخها
ب�صورة عميقة يف بنيتهم املعرفية ،وهذا قد يزيد يف حت�صيلهم العلمي.
ومن املمكن �أن تعزى هذه النتيجة �أي�ض ًا �إىل التطبيقات التعليمية املتنوعة التي توفرها الربجمية التعليمية
املحو�سب��ة ،الت��ي ق��د ت�سه��م يف حت�س�ين التح�صيل الدرا�س��ي لدى الطلب��ة ،حي��ث �إن التطبيق��ات التقنية التي
تت�ضمنها الربجمية قد ت�سهم يف حت�سني التح�صيل الدرا�سي للطلبة ،من خالل تعميق الفهم با�ستخدام ال�صور
وال�ص��وت والفيدي��و التو�ضيح��ي� ،إ�ضاف��ة �إىل التطبيقات التي تتيح الو�ص��ول �إىل مواقع �إثرائي��ة من مكتبات
ومو�سوعات علمية من خالل روابط يتم ت�ضمينها يف الدرو�س امل�صممة.
وقد الحظت الباحثة �أثناء تطبيق الدرا�سة �أن تغيري البيئة ال�صفية ،واخلروج عن امل�ألوف يف �شرح الدرو�س،
قد �أظهر احلما�س لدى الطالب ،وحب اال�ستك�شاف والبحث عن املعلومات ،بدال من ا�ستقبالها وحفظها.
بالإ�ضاف��ة �إىل الأ�سئل��ة واالختب��ارات الذاتي��ة وم��ا قدمت��ه من تغذي��ة راجعة للمعلوم��ات التي ق��د تناولها
الطلب��ة �أثن��اء البحث ،وتقييم �أدائهم والتعرف على �أخطائهم ومراجعتها ،قد �ساهمت يف فهم املعلومات لديهم
وتر�سيخها يف بنيتهم العقلية ،مما قد زاد يف حت�صيليهم الدرا�سي.
وتتفق هذه النتيجة مع عدد من الدرا�سات ال�سابقة التي �أ�شارت �إىل �أن للتدري�س با�ستخدام برجمية تعليمية
حمو�سب��ة �أثر ًا �إيجابي�� ًا يف تعلم الطلبة ب�شكل عام ويف التح�صيل الدرا�سي ب�شكل خا�ص ،كدرا�سة �أبو احلمائل
( )2012الت��ي �أظه��رت النتائ��ج فاعلية الربنامج مب�ساع��دة احلا�سوب يف تنمية حت�صيل معلم��ي العلوم لبع�ض
معارف الرتبية ال�صحية ،ودرا�سة الربعي ( )2013التي �أظهرت نتائجها جود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
املجموع��ة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة ول�صالح املجموعة التجريبية ،و�أظهرت وجود حجم الت�أثري كان
كبري ًا يف الدرجة الكلية لالختبار ،وهذا يدل على �أن الربنامج �أثر يف حت�صيل الطالب ب�شكل كبري ،وتتفق هذه
النتيجة �أي�ض ًا مع درا�سة الزبون ( )2015التي �أظهرت النتائج وجود فرق دال �إح�صائي ًا بني متو�سطي درجات
التح�صي��ل الدرا�س��ي تعزى ملتغري طريقة التدري�س ول�صالح املجموعة التجريبية التي در�ست با�ستخدام نظام
املقررات االلكرتونية ( مودل).
ال�س���ؤال الث��اين :ال يوجد فرق دال �إح�صائي ًا عند م�ست��وى ( )α ≥ 0.05يف م�ستوى مهارات التعلم الذاتي لدى
طلب��ة مادة الق��راءة والكتابة يعزى لطريقة التدري�س (ا�ستخدام الربجمي��ة التعليمية املحو�سبة ،الطريقة
االعتيادية):
للإجاب��ة ع��ن ه��ذا ال�س���ؤال ُح�سبت املتو�سط��ات احل�سابي��ة واالنحرافات املعياري��ة لدرجات طلب��ة املجموعة
ال�ضابط��ة واملجموع��ة التجريبي��ة على مقيا�س مه��ارات التعل��م الذاتي البع��دي والقبلي (الدرج��ة الكلية)،
كم��ا �أج��ري حتليل التباين امل�صاح��ب ( )ANCOVAللك�شف عن �أثر التدري���س با�ستخدام برجمية تعليمية
حمو�سبة يف تنمية مهارات التعلم الذاتي ككل لدى طلبة اجلامعة الأردنية ،كما هو مبني يف اجلدولني (.)7 ،6
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جدول ( :)6املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات �أفراد الدرا�سة على مقيا�س مهارات التعلم الذاتي القبلي
والبعدي (الدرجة الكلية) تبعاً ملتغري طريقة التدري�س
املجموعة

القيا�س البعدي

القيا�س القبلي

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

العدد

املجموعة التجريبية
املجموعة ال�ضابطة

119.9667

6.73889

135.90

3.57530

30

80.4000

7.73973

55.3667

18.51650

30

الكلي

100.1833

21.20800

95.6333

42.70473

60

يتب�ين م��ن اجل��دول (� )6أن متو�س��ط درج��ات طلب��ة املجموعة التجريبي��ة الت��ي در�ست با�ستخ��دام برجمية
تعليمي��ة حمو�سبة عل��ى الدرجة الكلية ( )135.90درج��ة يفوق متو�سط درجات طلب��ة املجموعة ال�ضابطة
الت��ي در�س��ت با�ستخدام الطريق��ة االعتيادية على الدرج��ة الكلية ( ،)55.3667حيث جن��د فروق ًا ظاهرية
بني املجموعتني ل�صالح املجموعة التجريبية التي در�ست مادة القراءة والكتابة با�ستخدام برجمية تعليمية
حمو�سب��ة ،كدرا�س��ة  )2010(Batainehالت��ي هدف��ت �إىل معرف��ة �أث��ر ا�ستخ��دام الفيدي��و يف الكفاية غري
اللغوي��ة ملتعلمي اللغة الإجنليزية يف اجلامعات ،ودرا�سة  )2011(Mekheimerالتي هدفت �إىل معرفة �أثر
ا�ستخ��دام الفيديو يف تعلم اللغة الإجنليزية كلغة �أجنبية ،هدفت �إىل قيا�س الفوائد التي يحققها يف مهارات
اال�ستم��اع واملحادث��ة والق��راءة والكتابة با�ستخ��دام البيانات من التجرب��ة التي ا�ستمرت مل��دة �سنة درا�سية
كاملة.
وملعرفة ما �إذا كانت هناك فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة ( � ،)α ≥ 0.05أم �أن هذه الفروق ظاهرية
فقط� ،أجري حتليل التباين الأحادي امل�صاحب ( ،)ANCOVAكما هو مبني يف اجلدول (.)7
جدول ( :)7نتائج حتليل التباين امل�صاحب ( )ANCOVAلفح�ص الفروق بني متو�سطات الدرجات على مقيا�س مهارات
التعلم الذاتي (الدرجة الكلية) تبعاً ملتغري طريقة التدري�س
ا

ا

قيمة F

الداللة الإح�صائية

م�صادر التباين

جمموع املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات

املتغري امل�صاحب (القيا�س القبلي)
طريقة التدري�س
اخلط�أ

2999.084

1

2999.084

23.371

.000

2948.221

1

2948.221

22.974

.000

7314.583

57

128.326

الكلي

656342.000

59

يتب�ين م��ن اجل��دول ( )7وجود ف��رق دال �إح�صائي ًا عن��د م�ست��وى دالل��ة ( )α ≥ 0.05يف متو�سطات الدرجات
عل��ى مقيا���س مه��ارات التعلم الذاتي تعزى ملتغ�ير طريقة التدري���س ل�صالح املجموعة التجريبي��ة التي در�ست
با�ستخ��دام برجمية تعليمية حمو�سبة ،وعلي��ه مت رف�ض الفر�ضية ال�صفرية الثانية (ال يوجد فرق ذو داللة
(� )α ≥ 0.05إح�صائية بني متو�سطي درجات طلبة املجموعتني ،التجريبية التي تدر�س با�ستخدام برجمية
تعليمية حمو�سبة ،وال�ضابطة التي در�ست بالطريقة االعتيادية يف مهارات التعلم الذاتي لدى طلبة اجلامعة
الأردني��ة ومت قب��ول الفر�ضي��ة البديلة) .وهذا ي�ش�ير �إىل فاعلية ا�ستخ��دام برجمية تعليمي��ة حمو�سبة يف
تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى طلبة اجلامعة الأردنية.
وق��د مت ح�ساب �إيت��ا �سكوير ( )Eta Squareملعرفة حجم الأثر الذي �أحدثت��ه طريقة التدري�س يف مهارات
التعل��م الذات��ي لدى الطلبة ،وتبني �أن حجم الأثر كان كب�ير ًا ،حيث �إن قيمة �إيتا �سكوير هي (� ،)0.904أي �أن
طريق��ة التدري���س تف�سر ما ن�سبته ( )%90.4م��ن التباين الكلي يف مهارات التعل��م الذاتي والباقي ()% 9.6
غ�ير مف�س��ر ويرجع لعوامل �أخرى .وهذا ي�شري �إىل وجود �أثر كبري يف تنمي��ة مهارات التعلم الذاتي لدى طلبة
اجلامعة الأردنية يعزى لطريقة التدري�س با�ستخدام برجمية تعليمية حمو�سبة.
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وملعرف��ة م��ا �إذا كان��ت هن��اك ف��روق دال��ة �إح�صائي�� ًا يف متو�سط��ات الدرج��ات عل��ى الأبع��اد الفرعي��ة
(املهارات التنظيمية ،ومهارات التوجيه والتحكم ،ومهارات ا�ستخدام م�صادر التعلم ،ومهارات التقومي الذاتي)
تع��زى ملتغ�ير طريق��ة التدري�س� ،أج��ري حتليل التباي��ن امل�صاحب املتع��دد ( )MANCOVAكم��ا هو مبني يف
اجلدولني (.)9 ،8
جدول( :)8املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للدرجات على الأبعاد الفرعية (املهارات التنظيمية ،ومهارات التوجيه
والتحكم ،ومهارات ا�ستخدام م�صادر التعلم ،ومهارات التقومي الذاتي) تبعاً ملتغري طريقة التدري�س
الأبعاد الفرعية ملهارات التعلم
الذاتي

ال�صف

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الأخطاء
املعيارية

العدد

املهارات التنظيمية

املجموعة ال�ضابطة
املجموعة التجريبية

15.6333

5.23571

.95591

30

39.2333

1.65432

.30204

30

الكلي

27.4333

12.50677

1.61462

60

املجموعة ال�ضابطة

15.1333

4.4001

.80335

30

املجموعة التجريبية

37.2667

2.19613

.40096

30

الكلي

26.200

11.680

1.508

60

املجموعة ال�ضابطة

16.0667

6.4483

1.1773

30

املجموعة التجريبية

38.1667

1.9666

.3590

30

الكلي

27.1167

1.09729

1.5626

60

املجموعة ال�ضابطة

8.5333

3.3706

.61538

30

املجموعة التجريبية

21.2333

1.83234

.33454

30

الكلي

14.8833

6.94553

.89666

60

مهارات التوجيه والتحكم

مهارات ا�ستخدام م�صادر التعلم

مهارات التقومي الذاتي

يت�ض��ح م��ن اجل��دول (� )8أن متو�س��ط درج��ات مه��ارات التعلم الذات��ي لطلبة املجموع��ة التجريبي��ة على بعد
امله��ارات التنظيمية ( ،)39.2333ومهارات التوجيه والتحك��م ( ،)37.2667ومهارات ا�ستخدام م�صادر التعلم
( ،)38.1667ومه��ارات التق��ومي الذات��ي ( ،)21.2333وه��ي تفوق متو�سط��ات درجات مه��ارات التعلم الذاتي
لطلب��ة املجموع��ة ال�ضابطة عل��ى �أبعاد مهارات التعل��م الذاتي :التنظيمي��ة والتوجيه والتحك��م ،وا�ستخدام
م�صادر التعلم ،والتقومي الذاتي وهي ،)8.5333( ،)16.0667( ،)15.1333( ،)15.6333( :على التوايل.
وملعرف��ة م��ا �إذا كان��ت هذه الف��روق الظاهرية يف مه��ارات التعلم الذاتي عل��ى الأبعاد الفرعي��ة (التنظيمية،
التوجي��ه والتحك��م ،ا�ستخ��دام م�ص��ادر التعل��م ،التق��ومي الذاتي) ب�ين �أفراد عين��ة الدرا�س��ة يف املجموعتني
التجريبي��ة وال�ضابط��ة دالة �إح�صائي ًا� ،أجري حتليل التباين امل�صاح��ب املتعدد ( )MANCOVAعلى �أبعاد
الدرج��ات الفرعي��ة (امله��ارات التنظيمي��ة ،ومه��ارات التوجيه والتحك��م ،ومه��ارات ا�ستخدام م�ص��ادر التعلم،
ومه��ارات التق��ومي الذاتي) عل��ى مقيا�س مهارات التعلم الذات��ي البعدي للمجموعت�ين التجريبية وال�ضابطة،
كما هو مبني يف اجلدول (.)9
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جدول ( :)9نتائج حتليل التباين امل�صاحب املتعدد لفح�ص الفروق بني متو�سطات الدرجات على الأبعاد الفرعية (املهارات
التنظيمية ،ومهارات التحكم وال�ضبط ،ومهارات ا�ستخدام م�صادر التعلم ،ومهارات التقومي الذاتي) تبعاً ملتغري طريقة
التدري�س
م�صادر التباين

الأبعاد الفرعية
ملهارات التعلم الذاتي

التنظيمية
املتغري امل�صاحب
توجيه وحتكم
(القيا�س القبلي)
ا�ستخدام م�صادر التعلم
التقومي الذاتي
التنظيمية
طريقة التدري�س
6
.
480
قيمة هوتلنج=
التوجيه والتحكم
الداللة االح�صائية=.000
ا�ستخدام م�صادر التعلم
التقومي الذاتي
اخلط�أ

الكلي

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة
F

الداللة
الإح�صائية

247.047

1

247.047

22.449

191.949

1

191.949

21.479

321.792

1

321.792

18.411

52.606

1

52.606

8.013

263.176

1

263.176

23.914

257.548

1

257.548

28.820

147.931

1

147.931

8.464

97.295

1

97.295

14.819

.861
.842
.480
.711
.000
.000
.005
.000

627.286

57

11.005

57

8.937

57

17.478

57

6.565

التنظيمية
509.384
التوجيه والتحكم
996.241
ا�ستخدام م�صادر التعلم
374.227
التقومي الذاتي
54384.000
التنظيمية

60

49236.000

60

التوجيه والتحكم
ا�ستخدام م�صادر التعلم 52763.000
16137.000
التقومي الذاتي

60
60

يب�ين اجلدول ( )9وجود فروق دال��ة �إح�صائي ًا يف �أبعاد مهارات التعلم الذات��ي (املهارات التنظيمية ،ومهارات
التوجيه والتحكم ،ومهارات ا�ستخدام م�صادر التعلم ،ومهارات التقومي الذاتي) تعزى لطريقة التدري�س ل�صالح
املجموع��ة التجريبي��ة الت��ي در�ست با�ستخ��دام برجمية تعليمية حمو�سب��ة ،حيث بلغت قي��م ف (،)23.914
( )14.819( ،)8.464( ،)28.820عل��ى الت��وايل ،وه��ي دال��ة �إح�صائي�� ًا عن��د م�ست��وى دالل��ة (،)α ≥ 0.05
وعلي��ه مت رف���ض الفر�ضيات ال�صفرية ومت قب��ول الفر�ضيات البديلة املناظرة لها .وه��ذا ي�شري �إىل وجود �أثر
دال �إح�صائي�� ًا لطريقة التدري�س با�ستخدام برجمية تعليمي��ة حمو�سبة يف تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى
طلبة اجلامعة الأردنية.
وق��د مت ح�س��اب �إيتا �سكوير ( )Eta Squareملعرفة حجم الأثر ال��ذي �أحدثته طريقة التدري�س يف الأبعاد
الأربع��ة مله��ارات التعلم الذاتي لدى طلب��ة اجلامعة الأردنية وتبني �أن حجم الأث��ر كان كبري ًا ،حيث �إن قيمة
�إيت��ا �سكوي��ر للمه��ارات التنظيمية ،ومه��ارات التوجيه والتحك��م ،ومهارات ا�ستخ��دام م�صادر التعل��م ،ومهارات
التق��ومي الذات��ي على التوايل هي)0.850( ،)0.848( ،)0.913( ،)0.905( :؛ �أي �أن طريقة التدري�س تف�سر
م��ا ن�سبت��ه ( )%90.5م��ن التباين الكلي يف امله��ارات التنظيمة والباق��ي ( )% 9.5غري مف�س��ر ويرجع لعوامل
�أخ��رى ،و ( )% 91.3م��ن التباي��ن الكلي يف مهارات التوجيه والتحكم والباقي ( )% 8.7غري مف�سر ويرجع
لعوام��ل �أخ��رى ،و( )% 84.4من التباين الكل��ي يف مهارات ا�ستخدام م�صادر التعلم والباقي ( )% 15.6غري
مف�س��ر ويرج��ع لعوامل �أخرى ،و( )%85.0م��ن التباين الكلي يف مهارات التقومي الذات��ي والباقي ()% 15.0
غ�ير مف�س��ر ويرج��ع لعوامل �أخ��رى .وهذا ي�ش�ير �إىل وجود �أثر كب�ير يف تنمية امله��ارات التنظيمي��ة ومهارات
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التوجي��ه والتحك��م ومهارات ا�ستخ��دام م�صادر التعلم ومه��ارات التقومي الذاتي لدى طلب��ة اجلامعة الأردنية
يعزى لطريقة التدري�س با�ستخدام برجمية تعليمية حمو�سبة.
وميك��ن تف�س�ير هذه النتيجة �إىل التطبيقات التعليمية املتنوعة الت��ي توفرها الربجمية التعليمية املحو�سبة
التي قد ت�سهم يف تنمية التعلم الذاتي لدى الطلبة مبهاراته املختلفة ،حيث �إن املكونات التقنية التي تت�ضمنها
الربجمية التعليمية املحو�سبة من �إمكانات علمية تقنية متطورة قد ت�سهم يف تنمية القدرات الذاتية للمتعلم
واكت�ساب��ه امله��ارات الأ�سا�سية للمادة التعليمي��ة من خالل زيادة دافعية املتعلم وم�شاركت��ه الفعالة مع املدر�س
وزمالئ��ه .وتتف��ق هذه النتيجة مع الدرا�سات ال�سابقة التي �أ�ش��ارت �إىل دور ا�ستخدام التكنولوجيا والتقنيات
احلديثة يف حتقيق التعلم الذاتي.
كم��ا ميك��ن تف�سريه��ا �أي�ض��ا يف �ضوء م��ا �شهده الع�ص��ر الذي نعي���ش فيه من الكثري م��ن التط��ورات والتغريات يف
خمتلف امليادين يف ظل التفجر املعريف والتطور التكنولوجي الذي ظهرت �آثاره يف جميع امليادين ،والذي �ساهم
يف توف�ير املرونة والب�ساط��ة من خالل تعاملنا مع هذه امل�ستحدثات التكنولوجي��ة احلديثة .و�شهد التعليم يف
الوقت احلايل تطورات كثرية يف جمال امل�ستحدثات التكنولوجية احلديثة ،كما �ساهم ا�ستخدام التكنولوجيا
يف التعليم يف �سرعة نقل املعرفة ،وزيادة �إثراء خربات الإن�سان ،وجعل التعليم �أكرث تداوال و�أكرث تب�سيطا من
خالل تعدد طرائق عر�ض املعلومات ،ف�أ�صبحت ت�شمل ال�صوت وال�صورة واحلركة والألوان املختلفة واخلطوط
املتعددة ،كما �أدى ذلك �إىل مراعاة الفروق الفردية ،وك�سر امللل والروتني.
كم��ا ي�ش�ير ذلك �إىل �أن الطلبة يدرك��ون �أهمية تكنولوجي��ا التعليم يف العملية التعليمي��ة وخا�صة يف املرحلة
اجلامعي��ة ،الت��ي يتوقع فيها �أن يعتم��د الطلبة على �أنف�سهم يف العمل على اكت�س��اب املعلومات والتعلم بطريقة
التعل��م الذات��ي ،وذلك من خ�لال التوظيف الفاع��ل للتكنولوجيا يف التعلي��م ،وبذلك ف�إن الطال��ب ي�ستطيع �أن
يتفاع��ل م��ع امل��واد التعليمية املختلفة ح�سب قدرت��ه و�سرعته ،دون خوف �أو بذل جهد �أك�بر من �أجل اكت�ساب
املعلومات.
ويع��زى كذل��ك �إىل �أن التعل��م الذاتي ينمي قدرة الطلب��ة على اتخاذ القرارات ،وتوفري ج��و من املتعة لدرا�سة
املق��ررات م��ن خ�لال برجمية تعليمي��ة حمو�سبة ،كم��ا �أن التعل��م الذاتي ي�ساع��د الطلبة عل��ى ت�سهيل عملية
تذك��ر املعلومات واالنخ��راط يف العملية التعليمية من خالل ما اكت�سبوه من مه��ارات ،ا�ستطاعوا من خاللها �أن
يندفع��وا نح��و التعلم ،وتوظيف الأجهزة وامل�ستحدثات التكنولوجية احلديث��ة ،التي وفرت لهم اال�ستمرارية
ال�ستخدام هذه امل�ستحدثات يف الزمان واملكان ،الأمر الذي يزيد من وعي الطلبة لالعتماد على التعلم الذاتي،
ال��ذي يعتم��د على مدى توفر امل�ستحدثات التكنولوجية ،التي �أ�صبح��ت متطلب ًا الزم ًا يف ع�صر االنفجار املعريف
والتقن��ي والثورة التكنولوجية احلديث��ة .و�ساعدت التكنولوجيا يف حتقيق مفه��وم التعلم الذاتي كا�ستخدام
املتعل��م للحوا�سي��ب لل�سري يف التعلم نف�سه بنف�سه ،حيث ميار�س فيه املتعلم عملية التعلم وحده ،يف غياب املعلم
ظاهر ًا ،وقد ي�ستخدم املتعلم برجمية مغلقة �أو مفتوحة (عامر.)2005 ،
وقد �ساهمت التكنولوجيا احلديثة يف �إجناح عملية التحول من التعليم التقليدي ال�سائد �إىل التعليم الفردي
والتعل��م الذات��ي ،الذي يعد الأ�سلوب املنا�س��ب لال�ستفادة من التطورات التكنولوجي��ة احلديثة ،والت�أكيد على
�أهمي��ة ا�ستمراريته التعلم مدى احلياة ،بحي��ث ت�صبح املهمة الرئي�سية للمتعلم اكت�ساب مهارات التعلم الذاتي
وطرائ��ق احل�صول على املعرفة من م�صادرها املتنوعة ذاتيا ،وتوفري فر�ص التعلم الذاتي وجعلها �أكرث �إتاحية
وتوف��ر ًا وم��ا يرتبط بها من توفر املواد التعليمية الذاتي��ة يف خمتلف جماالت املعرفة املختلفة ،وتعدد �أماكن
التعل��م بحي��ث ت�صبح يف �أي مكان ،وكذلك ال�صيغة التي تتبناها ،بحيث ت�سمح ب�سرعة التغري والتعديل ب�صيغة
م�ستمرة مل�سايرة التطور والتقدم يف خمتلف املجاالت.
وتتفق هذه النتيجة مع العديد من الدرا�سات ال�سابقة التي �أ�شارت �إىل دور ا�ستخدام التكنولوجيا والتقنيات
احلديثة يف حتقيق التعلم الذاتي وتنمية مهارات القرن احلايل ومنها مهارات التعلم الذاتي ،كدرا�سة الزبون
( )2015التي �أظهرت نتائجها وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطات الدرجات على مقيا�س مهارات التعلم
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الذات��ي تعزى لطريق��ة التدري�س ول�صالح املجموعة التجريبية التي در�س��ت با�ستخدام املقررات االلكرتونية
(م��ودل) ،ودرا�سة الزبيدي ( )2013التي �أظهرت نتائجه��ا �أن م�ستوى القابلية للتعلم الذاتي لدى طلبة كلية
العل��وم الرتبوي��ة يف اجلامعة الأردنية كانت بدرج��ة مرتفعة يف �ضوء التعامل م��ع امل�ستحدثات التكنولوجية
احلديثة.

االستنتاجات:
ويف �ضوء النتائج ال�سابقة ،ميكن ا�ستخال�ص اال�ستنتاجات التالية:
 وج��ود �أث��ر كبري يف التح�صي��ل الدرا�سي ملادة القراءة والكتابة لدى طلب��ة اجلامعة الأردنية يعزى ملتغريطريق��ة التدري�س ،ل�صالح املجموعة التجريبية التي در�س��ت الربجمية التعليمية املحو�سبة ،وهذا ي�شري
�إىل �أث��ر ا�ستخدام الربجمية التعليمية املحو�سبة يف تدري�س مادة القراءة والكتابة لدى طلبة اجلامعة
الأردنية.
 وج��ود �أث��ر كبري يف تنمية مه��ارات التعلم الذاتي لدى طلبة اجلامعة الأردني��ة يعزى لطريقة التدري�س،ل�صال��ح املجموع��ة التجريبي��ة التي در�ست با�ستخ��دام الربجمي��ة التعليمية املحو�سبة ،وه��ذا ي�شري �إىل
�أث��ر ا�ستخ��دام الربجمية التعليمية املحو�سب��ة يف تنمية مهارات التعلم الذاتي ل��دى لدى طلبة اجلامعة
الأردنية.
 وج��ود �أث��ر كب�ير يف تنمية مه��ارات التعل��م الذات��ي :امله��ارات التنظيمية ،ومه��ارات التوجي��ه والتحكم،ومه��ارات ا�ستخ��دام م�صادر التعلم ،ومهارات التقومي الذاتي لدى طلب��ة اجلامعة الأردنية يعزى لطريقة
التدري���س ل�صال��ح املجموع��ة التجريبية التي در�س��ت با�ستخدام الربجمي��ة التعليمي��ة املحو�سبة ،وهذا
ي�شري �إىل �أثر التدري�س با�ستخدام الربجمية التعليمية املحو�سبة يف تنمية املهارات التنظيمية ومهارات
التوجي��ه والتحكم ومه��ارات ا�ستخدام م�صادر التحكم ومهارات التق��ومي الذاتي لدى لدى طلبة اجلامعة
الأردنية.

التوصيات والمقترحات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة ،تقدم الباحثة التو�صيات واملقرتحات التالية:
 تعميم جتربة ا�ستخدام برجمية تعليمية حمو�سبة التي مت تطبيقها على طلبة مادة القرراءة والكتابةعلى خمتلف املواد الدرا�سية يف اجلامعة الأردنية.
 اال�ستف��ادة من الأث��ر الإيجابي ال�ستخدام برجمي��ة تعليمية حمو�سبة يف تنمية مه��ارات التعلم الذاتيلدى طلبة اجلامعة الأردنية.
	�إج��راء درا�سات �أخرى جديدة بت�صميمات و�أدوات قيا�س خمتلفة لبحث �أثر ا�ستخدام برجمية تعليميةحمو�سبة يف مواد منوعة ومل�ستويات درا�سية خمتلفة.

المراجع:
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النف�س.66 - 28 ،41 ،
�أب��و عك��ر ،حممد (� .)2009أثر برنام��ج بالألعاب التعليمي��ة لتنمية بع�ض مهارات الق��راءة الإبداعية لدى
تالمي��ذ ال�ص��ف ال�ساد���س الأ�سا�سي مبدار���س خان يون�س (ر�سال��ة ماج�سرت غري من�ش��ورة) ،كلية الرتبية،
اجلامعة الإ�سالمية ،غزة ،فل�سطني.
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