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الصف الرابع االساسي في مادة التربية  طالباتتحصيل  ىبرمجية تعليمية عل ستخداما أثر
 في تربية وادي السير والوطنية ومهارات التفكير العليا لديهن جتماعيةاال

 *حمود عطا السليحات معبد الحكي
 

 ملخص:
أثر استخدام برمجية تعليمية في تحصيل طالبات الصف  التحقق من إلى الدراسة الحالية هدفت

الرابع األساسي ومهارات التفكير العليا لديهن في تربية لواء وادي السير في مادة التربية االجتماعية 
طالبة من  06ة مكونة من االعتيادية، وأجريت الدراسة على عينة عشوائي بالطريقة والوطنية مقارنة

، وقّسمت 8602/ 8602طالبات الصف الرابع األساسي في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 
بالطريقة االعتيادية  إحداهما درستطالبة لكل مجموعة،  06العينة بالتساوي على مجموعتين بواقع 

اختبارين أحدهما للتحصيل واآلخر  البرمجية التعليمية، تم إعداد درست باستخدام واألخرى تجريبية
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين لمهارات التفكير العليا، وبعد تحليل البيانات أشارت النتائج إلى 

باستخدام )الطريقة االعتيادية،  المستخدمةطريقة المتوسطات أداء مجموعتي الدراسة باختالف 
تبار مهارات التفكير العليا لصالح المجموعة واخ البرمجية التعليمية( على االختبار التحصيلي

 التربية مناهجتدريس  في التعليمية البرمجيات استخدامب الباحث أوصى النتائج ضوءالتجريبية. وفي 
 وتوجيه تدريبو  لديهن،ومهارات التفكير العليا  الطالبات تحصيل زيادة في ألثرها والوطنية االجتماعية

 .يدرسونها التي المناهج مجال في تعليمية ياتمجبر  تطويرو  تصميم على المعلمين
  .التفكير العليا التحصيل، مهارات التعليمية،البرمجية  الكلمات المفتاحية:
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The impact of the use of educational software on the achievement of 

fourth grade students in the field of social and national education and 

their higher thinking skills in the education directorate of Wadi Sir 

Abed Alhakeem Hmod Ata Alsolihat* 

 
Abstract: 

The present study aimed at verifying the impact of teaching using 

educational software in the achievement of the fourth grade students and their 

higher thinking skills in the Wadi Al-Sir Directorate of Education in the 

field of social and national education compared to the regular method. The 

study was conducted on a random sample of 60 female students in the 

elementary fourth grade in the first semester for the academic year 

2018/2019. The sample is divided into two equal groups , where every group 

include 30 students, the first group studied by using the regular method and 

the other group studied by using the experimental method, Two tests were 

conducted, one for achievement and the other for higher thinking skills. The 

results indicated that there were statistically significant differences between 

the performance means of the two groups according to the method of teaching 

(the regular method, the educational software method) on the achievement 

test and the test of higher thinking skills for the experimental group. As a 

result, the researcher recommended the using educational software in the 

teaching of social and national education curricula for their impact on 

increasing the achievement of students and their higher thinking skills, as well 

as training and guiding teachers to design and develop educational software in 

the field of the curriculum they study. 

Keywords: Educational software, achievement, higher thinking skills. 
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 مقدمة ال
 تعقيدا ازدادت وتقدمها تطورها ازداد كلماو  للتكنولوجيا، اسريع تطورا الحالي العصر يشهد

الحياة حتى أصبح من الصعوبة على األفراد والمؤسسات التعليمية وغيرها  نواحي جميع في وتشعبا
 البد لذا كان ؛ي مواكبة التطورات التقنية في جميع مجاالت الحياةاالستغناء عن التكنولوجيا الحديثة ف

التكنولوجيا  تطور ساليب التدريس فيها بما يتناسب معأأن تطور مناهجها و  للمؤسسات التعليمية
 مجاالتها.  بمختلف المجتمعات حياة في التكنولوجيا الحديثة أثرت إذ ،الحديثة
 اآلليات يشمل أصبحب، ففحس المتقدم الصناعي بالمنجز معنيًّا التكنولوجيا مصطلح يعد لم 
 للتقنياتالمجتزأة  المعاني تجاوز الذي التعليم تكنولوجيا مفهوم برز هنا ومن، والتنظيم والتفكير

 وتقويما وتنفيذا تخطيطا وتفاعالتها التعلمية التعليمية العملية لياتاآل لىإ اإليضاح وسائل أو التعليمية،
 .Abood,2000)) اوتطوير 

 الطلبة هتمامجاذبة ال تفاعلية تعليمية بيئة لتوفير الطرق  أنجع عن التربويون  ولطالما بحث
 المتمثلة التقنية الحديثة للمعلومات ، ومن أهمها تلك المعتمدة علىوالخبرات اآلراء تبادل على وحثهم

 مشاريع في العمل من مكنت إذ متعددة، وسائط من بهما يلحق وما واإلنترنت اآللي الحاسب في
 عبر االتصال أن كما، فوصياغتها المعلومات عن البحثمن  الطلبة تمكنو  ،سمدار ال بين تعاونية

لدى الطلبة ويعطي الشعور بالمساواة بين  اإلنجليزية اللغة ومهارات الكتابة مهارات ينمي اإلنترنت
هم وبين المعلم من جهة أخرى، فيما بينهم من جهة وفيما بين الطلبةجميع الطلبة ويزيد فرص اتصال 

 الوصول من المعلم التقنية الحديثة تمكنوجهة نظره دون أي عائٍق، و اإلسهام في وتمكن الطالب من 
التواصل  اإلنترنتيمكن من خالل و ، أخرى  بطرق  إليها الوصول يصعب تعليمية وتجارب خبرات لىإ

 التعليم فرص مما يسهم في زيادة اينة،متب معلوماتية مصادر وبين هائلة مسافات عبر األشخاص بين
 أهم من يعد الذي اإللكتروني التعلم بمسمى عرف ما وهذا المدارس، نطاق من أبعد مدى لىإ وتمتد

 .المستقبل مدرسة ميزات
ونتيجة لحاجات سوق العمل لمهارات ومؤهالت جديدة أخذ يفرض اختصاصات جديدة 

 التعليمية المناهج فإن لذارات على مجاالت التعليم؛ ومستحدثة تلبي احتياجاته مما أدى إلى تغيي
 التعليم مثل المتاحة، التقنياتفق و  الحديثة المتطلباتلمواكبة  النظر إلعادة األخرى  هي خضعت

 إذا النجاح يكتب له لن اإللكتروني التعليم لكن اإلنترنت، على المعتمد المباشر والتعليم اإللكتروني
 من كثير يحقق والذي التقليدي، التعليم في ةوفر األساسية المت عناصرال من أساسية لعوامل رافتق
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 الجماعي وحضورهم لمدارسفي ا الطلبة دوام يشكل إذ مرئية، غير أو مباشرة غير بصورة المهمات
، واحد كفريق المشترك العمل أهمية ويعزز مباشرة غير بصورة تربوية قيمافيهم   يغرس هاما أمرا

 خاصة لفئة التقليدي التعليم يمنحها لم فرصة توفيره خالل من اإللكتروني للتعليم أخرى  أهمية تظهرو 
 الحاسباتتمكنهم التقنية الحديثة واستخدام  إذ ،أصحاب االحتياجات الخاصة إنهم المجتمع، أبناء من

 .بأنفسهم  أنفسهم عن لتعبيرمن ا
 عاجزة التقليدي التعليم أساليب تجعل للمعلومات كبير تزايد من عنها نتج وما المعرفة ثورة إن

 العمل سوق  تغييرات أن كما والتربوية، واالجتماعية واالقتصادية والتقنية العلمية التغيرات مسايرة عن
 المتغيرة المعرفية الوظائف على الطلب وتزايد المعرفة، على المترتبة الوظائف وظهور المتتالية،

 يحصل أن المعاصر اإلنسان بإمكان يعد فلم الحياة، طول المستمرة الوظائف على قضت باستمرار،
 عمله لتغيير االستعداد عليه أصبح بل ،نادرا إال التقاعد سن حتى فيها يبقى التي الوظيفة على

 أصبح فقد باستمرار، يتعلم أن عليه المعاصر واإلنسان، العمل لسوق  الجديدة المتطلبات مع والتكيف
 فإن المعاصرة، الحياة ضروريات من ضرورة العلم وطلب الحياة، مدى لموالتع مةيالمستد التربية مفهوم

 .مستمر تعلم مجتمع المعاصر المجتمع
راسية هدف يطمح التربويون وألن تحسين التحصيل لدى الطلبة وفي مختلف المراحل الد 

ك التعليمي في السل التقنية الحديثةقامت المؤسسات التعليمية باستخدام  إليه وتحقيقه؛ فقد للوصول
ومنها  ،ساسي في مناهجها ثم دراسة األثر المعرفي والتحصيلي في استخدامهاأوتطبيقها كجزء 

والسلبية  جوانبها اإليجابية لتعزيزها إلىالبرمجيات التعليمية المعتمدة على الحاسوب بغية التعرف 
 .لتالفيها
 قائم جديد تعليمي محتوى  خالل من يتعلم بأن للمتعلم الفرصة ليوفر اإللكتروني التعليم جاءو 

 اوغيره الصناعية واألقمار اإلنترنت، مثل حديثة، الكترونية وسائط خالل من ويقدم التكنولوجيا على
(Salem,2004) 

 مع يتماشى نحو على والتحديث، التطوير من وافر بنصيب العالم دول معظم في المناهج حظيت لقد
 (.(Abo Zina,2010األخيرة  السنوات في العالم شهدها التي والتغيرات التطورات

( أن للحاسوب دورا مهما في استخدام المواقف التعليمية المختلفة Al-Mannai,1992وقد أكد )
ثم وضع المعلم في بيئة مماثلة للبيئة  ،مثل التدريب والممارسة والشروح العملية وحل المشكالت

الكتاب المدرسي بواسطة التركيز على التعلم  التعليمية عوضا عن الطرق االعتيادية التي تتمثل في
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 العمرية، المرحلة هذه في للطفل ومشوقة مبرمجة تعليمية أنشطة خالل من الطلبة تعلم ويمكن، الذاتي
 الطلبة وتمكن مسلية، ورياضية وذهنية معرفية يدوية معالجات وتتضمن انتباهه، جذب على وتعمل

 الرئيسة. المفاهيم بناء في فهاوتوظي معارفهم استخدام من
 الطريقة لمتعلمل تهيءالتعليمية أهمها  للبرمجيات ميزات عديدة (Al-Sharhan,2005)حدد وقد

 يتمتع التي الخبرات يراعي منظم، علمي بأسلوب المعلومات له تقدم، و بها التعلم يرغب التي المناسبة
 وأصوات ورسوم ،روصو ، معلومات من تعرضه لما المتعلم، مع التفاعل بفاعلية تتميزو  المتعلم، بها

 والتمرينات، التدريبات وتقديم متنوعة بطرق  المعلومات عرضم، و المتعل انتباه تشد متنوعة ومؤثرات
 التعليمية المادة في والجهد الوقت توفير في كبيرا   دورا  البرمجيات التعليمية  تؤديو  ،االستجابات وتقويم

 .المتعلم لدى واسالح من عدد أكبر  الشتراك تعطي الفرصةو 
شغلت قضايا اإلبداع والتفكير حيزا كبيرا من اهتمام المفكرين ورجاالت التربية في كثير من كما 

وذلك لما لهذا المجال من أثر بارز في إيجاد أفراد قادرين على اتخاذ  ؛دول العالم خاصة  المتقدمة منها
شعوبهم وتقدمها، ومن المعروف أن  قرارات صائبة تجاه القضايا المصيرية التي تؤثر في مسيرة

المتطلبات الحياتية من جوانبها المختلفة االجتماعية، والسياسية، واالقتصادية، والمالية، والتعليمية، 
متغيرة بشكل متسارع لدرجة يصعب معها تحديد نمط حياتي ثابت لمجموعة من البشر لفترة زمنية 

يم وفي مراحله المختلفة: االبتدائية واإلعدادية والثانوية، طويلة، ومن هنا انطلقت فكرة االنتقال بالتعل
وحتى الجامعية منها من النمط التقليدي الذي يعتمد على التلقين أو إلقاء المحاضرات، وحشو األذهان 
بقدر هائل من المعلومات التي يطلب استظهارها وتذكرها عند إجراء االمتحان من أجل انتقال الطلبة 

 ,Qatami and Qatami).8666أعلى منها ) أخرى  إلى من سنة
ويتضمن  التفكير األساسيمنها  ،قد ميز الباحثون في مجال التفكير بين مستويين للتفكيرل

مهارات كثيرة من بينها المعرفة من حيث اكتسابها وتذكرها، وكذلك المالحظة والمقارنة والتصنيف، 
ري قبل أن يصبح االنتقال ممكنا لمواجهة وهي مهارات يتفق الباحثون على أن إجادتها أمر ضرو 

ال يمكن تحديد خط السير فيه ومن خصائصه أنه  التفكير المركبو  ،التفكير المركب بصورة فعالة
يتضمن ف ،يشتمل على حلول مركبة أو متعددةوالذي  ،بصورة وافية بمعزل عن عملية تحليل المشكلة

يؤسس معنى و  ،يحتاج الى مجهودو  ،ات متعددةيستخدم معايير أو محكو  ،إصدار حكم أو إعطاء رأي
 .(,0222Grewanللموقف)
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ن تعلم كيفية معالجة المعرفة والخبرات تفوق في قيمتها بأويمكن تحديد ضرورة تعليم التفكير 
أهمية المعرفة نفسها وكميتها. ولذلك فان تعلم كيفية الحصول على المعلومة أهم من تعلم المعلومة 

توجه و  ،بحالوة المنتج الذهني يفوق إنجاز حفظ معلومة أنتجها شخص آخرإن الشعور و  ،نفسها
التفكير المنتج هو التفكير و ، ، وكيف تتعلم، بدال من تعلم كيف تتذكررالمناهج نحو التعلم كيف تفك

لى إلى قمة الجبل أهم من عملية الصعود إالذي يشكل هدفا للتخطيط والتعليم فالتفكير كيف تصعد 
فالطالب يشكل موضوعا وهدفا ألن تكرس الجهود له من أجل تحقيق التفكير ؛ ة آليةالجبل بطريق

تقان هذه المهارات ان التأكد من إو  ،وزيادة تحصيله الدراسي وتكيفه مع المدرسة والمجتمع المتقن
ضبطه وسيطرته على ما  مقدرةزيادة  ،زيادة ثقة المتعلم بنفسه وتوظيفها في مواقف التعلم تسهم في

زيادة درجة تكيفه السوي و  زيادة درجة تحصيله الدراسيو  ،دث من عمليات ربط واستنتاج، واستدعاءيح
 .(Qatami and Qatami,2000) في المدرسة والمجتمع

ولتحقيق الغايات المرجوة من التعلم فال بد أن يتم في بيئة تعليمية مناسبة تتوفر فيها األنشطة 
المحتوى والتي تزيد من دافعية الطلبة نحو التعلم؛ لتحقيق الزيادة في  التعليمية والتفاعلية المنسجمة مع

التحصيل وتنمية مهارات التفكير العليا لدى الطلبة؛ لذا يرى الباحث ضرورة استخدام التكنولوجيا 
الحديثة من خالل البرمجيات التعليمية في التدريس لما الحظه من اهتمام طلبة المرحلة األساسية 

سعت لتقصي وغ للباحث إجراء هذه الدراسة التي الرقمية والبرمجيات التعليمية، وهذا ما سّ  بالتطبيقات
جتماعية تحصيل طالبات الصف الرابع األساسي في مادة التربية اال فيأثر استخدام برمجية تعليمية 

 .ومهارات التفكير العلياوالوطنية في تربية وادي السير في التحصيل 
  :السابقة الدراسات

 ألثرها ؛التعليمية البرمجيات فاعلية موضوع العربية واألجنبية السابقة الدراسات من عديد تناولت
 :ما يأتي الدراسات هذه ومن التعليمية، العملية في الفعال

لى الكشف عن أثر برنامج جوجل إهدفت دراسة  (Al-Shlool,2015شلول )أجرى 
ة االجتماعية والوطنية للصف الثالث األساسي بمنطقة التحـصيل لمادة التربي في Google earthيـرثإ

تربية إربد األ ولـى، ولتحقيـق هدف الدراسة تم اختيار شعبتين من شعب الصف الثالث األساسي 
األولى  :لى مجموعتينإوطالبة، قسمت عشوائيا   اطالب( 80بمدرسة جميلة بو باشا، في كل شعبة )

والثانية ضابطة درست بالطريقة االعتيادية )الصور والخرائط  ،تجريبية درست باسـتخدام جوجل إيرث
 جوجل إيرث التحصيلي البعدي، أظهرت النتائج وجود أثر لبرنامج االختباروباإلعتماد على ة(، الورقي
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Google earth  تحصيل طلبة الصف الثالث األساسي علـى اختبـار التربيـة االجتماعيـة والوطنية، في
فـي تحصيل الطلبة في  (0.05α=عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةوكشفت أيضا  وجود 

لى طريقة التدريس، وقد جاء الفـرق لصالح المجموعة إمادة التربية االجتماعية والوطنية يعزى 
 .التجريبية

لى معرفة أثر استخدام أسلوب التعلم إهدفت دراسة  (,8600Al-Khwalda( الخوالدةكما أجرى 
تحصيل طلبة الصف الثالث األساسي في مادة التربية االجتماعية والوطنية في األردن  فيني اإللكترو 

من أربع مدارس،  اطالبا وطالبة، تم اختيارهم قصد (26تكونت عينة الدراسة من )و  ،واتجاهاتهم نحوه
 (85ضابطة وتكونت من مدرستين األولى للذكور وبلغ عدد طلبتها ) :لى مجموعتينإوتم تقسيمهم 

األولى  ،ومجموعة تجريبية كانت من مدرستين، طالبة (85واألخرى لإلناث وبلغ عدد طالباتها )، طالبا
وقد تم تدريس . طالبة( 86واألخرى لإلناث وبلغ عدد طالباتها ) ،طالبا( 86للذكور وبلغ عدد طلبتها )

وطنية للصف الثالث األساسي طلبة المجموعة التجريبية الوحدة األولى من كتاب التربية االجتماعية وال
 ؛بينما تم تدريس طلبة المجموعة الضابطة الوحدة ذاتها بالطريقة االعتيادية ،لكترونيبطريقة التعلم اإل

االختبار التحصيلي ومقياس االتجاهات.  :بناء أداتي الدراسة وهماتم ولغايات تحقيق أهداف الدراسة 
داللة إحصائية في مستوى التحصيل بين المجموعتين : وجود فروق ذات أتيوقد أظهرت النتائج ما ي

 التجريبية.الضابطة والتجريبية وكانت هذه الفروق لصالح أفراد المجموعة 
أثر استخدام األلعـاب التعليميـة  إلى( التعرف ,8600Al-Khatanah) دراسة الختاتنةواستهدفت 

ماعيـة والوطنيـة فـي محافظة الكرك، فـي تحصيل طلبة الصف الرابع األساسي في مادة التربية االجت
تم التأكـد مـن صدقه وثباته. تكونت عينة الدراسة من الدراسة تم بناء اختبار تحصيلي، ولتحقيق هدف 

طالبا وطالبة من طلبة الصف الرابـع األساسي في مدرسة شويح األساسية المختلطة، مقسمة الى ( 02)
طالبا وطالبة، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود ( 02بطة)طالبا وطالبة، وضا (02مجموعتين تجريبية)

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات األداء البعدي ألفـراد المجمـوعتين التجريبيـة والضابطة على 
اختبار التحصيل، وكانت الفروق لصالح طلبة المجموعة التجريبيـة التي تعلمت باستخدام األلعاب 

 التعليمية. 
ستراتيجية المنظم االى استقصاء فاعلية  هدفت ( دراسة,8608Al-Sqayratات )الصقير  وأجرى 

المتقدم في تحصيل طالبات الصف الثالث األساسي في التربية االجتماعية والوطنية مقارنة بالطريقة 
االعتيادية من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي: ما أثر التدريس باستخدام طريقة المنظم المتقدم 
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"المقارن" في تحصيل طالبات الصف الثالث األساسي في مادة التربية االجتماعية والوطنية عند 
مستوى التذكر والفهم والتطبيق والتحليل؟ وتكون مجتمع الدراسة من طالبات الصف الثالث األساسي 

وتكونت  ،ةطالب 4271)) في مديرية التربية والتعليم للزرقاء األولى للفصل الدراسي الثاني وعددهن
طالبة موزعات على مجموعتين، األولى ضابطة درست بالطريقة االعتيادية ( 22عينة الدراسة من)
وبلغ عدد  المنظم المتقدمستراتيجية اطالبة، واألخرى تجريبية درست باستخدام ( 44وبلغ عدد طالباتها)

الكون من حولي( منظمة  )وحدة ؛ األولى: مادة تعليميةاداتانستخدمت وقد أ  ، طالبة( 44طالباتها)
والمنظم المتقدم وتم التأكد من صدق االختبار  ،، والثانية: اختبار تحصيليالمنظم المتقدمبطريقة 

وجود فروق دالة إحصائيا  بين متوسط  :ظهرت النتائج اآلتيةأبعرضهما على محّكمين مختصين، وقد 
تذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عند مستوى ال

 .لصالح المجوعة التجريبية
( بإجراء دراسة Haiyan, Atsusi & Mansureh,2010وقام هيان واتسوسي ومانسوره )

لى قياس أثر ألعاب رياضية حاسوبية حديثة في تحصيل الطلبة في الرياضيات ودافعيتهم إهدفت 
ة، توزعوا في مجموعتين: ضابطة وتجريبية، أشارت ( طالبا وطالب020نحوها، وشارك في الدراسة )

لعاب الحاسوبية على طلبة لى تفوق طلبة المجموعة التجريبية التي تعلمت باستخدام األإالدراسة 
 المجموعة الضابطة، كما تحسنت دافعيتهم نحو تعلم الرياضيات.

 مادة في برامج الحاسوب أحد استخدام أثر (,0222Al-laheeb) اللهيبوبينت دراسة 
 المنهج باستخدام الثانوي  الصف األول طالب تحصيل في السوائل( )خواص موضوعفي  الفيزياء

إحداهما  مجموعتين على موزعة طالبا 56من  الدراسة عينة تكونتو  ،الرياض بمدينة التجريبي
 تدرس األخرى  والمجموعة اآللي، الحاسب باستخدام طالبا درست 85 وعددها التجريبية المجموعة

داللة  ذات فروق  وجود عدم الدراسة نتائج أظهرت وقد، طالبا 85 االعتيادية وعددها بالطريقة
 التذكر عند مستوى  واالعتيادية التجريبية عند المجموعتين الطالب تحصيل متوسطات في إحصائية

 .والتطبيق والفهم
 في الحاسوب دامباستخ التعليم طريقة استخدام أثر إلى (Malak,1995) مالك وأشارت دراسة

 أجريت وقد الحاسوب، ونحو نحوها تجاهاتهماالكيمياء و  مادة في ثانوي  األول الصف طلبة تحصيل
 واألخرى  طالبا( 23) إحداهما مجموعتين لىإ قسمت وطالبة ( طالبا49) قوامها عينة على الدراسة

 إحداهما :مجموعتين لىإ توزيعهم وتم األردن، في والبنات للبنين المشايخ مدرستي في طالبة( 80)
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 يدرس بحيث ضابطة كمجموعة وطالبة طالب ا (85) واألخرى  ،طالبا وطالبة (84) وتضم تجريبية
 عدم لىإ الباحث توصل وقد .والضابطة التجريبية المجموعتين كلتا في البنات عن بمعزل الطالب

 لمادة الطلبة حصيلت في والضابطة التجريبية المجموعتين عند إحصائية داللة ذات فروق  وجود
 .الحاسوب نحو الطالب اتجاهات في إيجابي اتجاه وجد ولكن الكيمياء

 الدراسات معظم أن تبين الدراسة، موضوع في الصلة ذات السابقة الدراسات استعراض خالل من
 كثير من نتائج وأثبتت المفاهيم، يصالإو  التحصيل، تنمية في البرمجيات التعليمية فاعلية تناولت

فضال   الدراسي، التحصيل زيادة في أنماطها اختالف على البرمجيات التعليمية فاعلية راساتالد
 البرمجيات خالل من تدريسها تم التي والمفاهيم المعلوماتب حتفاظالا في اإلسهام في فاعليتها
 الححصائية لصإيجابية  في التحصيل المعرفي ووجود فروق ذات داللة إولها نتائج كما ، التعليمية

 وقد استفاد الباحث منها باختيار، للتعلم دافعيتهم في تؤثر كما المجموعة التجريبية في التحصيل 
 منهجية الدراسة وكيفية تحديد مجتمع الدراسة وعينتها وكيفية اجراء الدراسة وكتابة االطار النظري 

لدراسة الحالية عن الدراسات دراسة، واختلفت اواستخدام المعالجة االحصائية المناسبة ومناقشة نتائج ال
 الدراسة وعينتها وبرمجيتها التعليمية المستخدمة والمقرر الدراسي. مجتمعمن حيث 

 :الدراسة مشكلة
 وتمكن والحيوية، واإلثارة بالتشويق مليئة تعلمية تعليمية بيئة المختلفةت التعليمية البرمجيا تهّيء

التعلم لدى  عملية في واالستمرارية يثير الدافعية عوممت شيق بأسلوب واالختبار التدريس من المعلم
 ما تطبيق على مقدرةالو  أفضلبشكل  فهمالو  للتعلم مساعدة أداة  البرمجيات هذه تعد وبذلك ؛الطلبة
 .متقن بشكل اليومية المواقف في تعلمه

وجود  لىإ اختبارات ضبط نوعية التعليم التي تجريها وزارة التربية والتعليمشارت نتائج أفقد 
بعض إداراك الطلبة ألهمية  في الحظ الباحث تدنيو  في مهارات التفكير العليا، ضعف عام لدى الطلبة

 تصميم، لذلك رأى الباحث واالجتماعية في البيئة األردنية من خالل عمله اإلشرافي ةيالسياحالمفاهيم 
اشمية بإسلوب شيق وجذاب. ردنية الهالمملكة األ هم في تدريس السياحة فياستراتيجيات تعليمية تس

أثر استخدام برمجية تعليمية في تحصيل طالبات الصف الرابع األساسي  تتناول الدراسة الحالية وعليه
 إذومهارات التفكير العليا لديهن في تربية لواء وادي السير في مادة التربية االجتماعية والوطنية، 

 لهذا الغرض. (Dream weaverبرمجية ) خدامقام بإعدادها باست برمجية تعليمية الباحث استخدم
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 :الدراسة هدف
 :الحالية إلىالدراسة هدفت 
  ساسي في الصف الرابع األ طالباتتحصيل  في وأثرها أثر استخدام برمجية تعليميةالتعرف إلى

 .وادي السيرلواء ومهارات التفكير العليا لديهن في تربية  االجتماعيةمادة التربية 
 العليا ومهارات التفكيراألساسي  الصف الرابع طالباتفروق في تحصيل ت هناك التعرف إذا كان 

المجموعة  طالبات البرمجية التعليمية )المجموعة التجريبية( وبينن استخدم بين الطالبات اللواتي
  .درسن بالطريقة االعتياديةاللواتي الضابطة 

 ة. اإلفادة من التقنية الحديثة وخصوصا البرمجيات التعليمي 
 :الدراسة أسئلة

 حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤالين البحثيين اآلتيين:
 داللة ذات فروق  وجدت هل ( 0.05=إحصائية عند مستوى داللةα) تحصيل متوسطي بين 

 الى عزى تدة التربية االجتماعية والوطنية ما تدريس في الضابطة المجموعةو  التجريبية المجموعة
 التدريس؟ طريقة

 داللة ذات روق ف وجدت هل ( 0.05=إحصائية عند مستوى داللةα) عالمات متوسطي بين 
 مادة التربيةاختبار مهارات التفكير العليا في  في الضابطة المجموعة وعالمات التجريبية المجموعة

 التدريس؟ طريقة لىإ عزى تاالجتماعية والوطنية 
 : الدراسة اتفرضي

 : الفرضيتين الصفريتين اآليتينة اختبار حاولت الدراس السابقين،في ضوء السؤالين 
 داللة ذات فروق  توجد ال ( 0.05=إحصائية عند مستوى داللةα) تحصيل متوسطي بين 

 لىإ عزى تمادة التربية االجتماعية والوطنية  تدريس في الضابطة المجموعةو  التجريبية المجموعة
 التدريس؟ طريقة

 إحصائية عند مستوى  داللة ذات فروق  توجد ال( 0.05=داللةα) عالمات متوسطي بين 
دة التربية مااختبار مهارات التفكير العليا في  في الضابطة المجموعة وعالمات التجريبية المجموعة

 التدريس؟ طريقة لىإ عزى تاالجتماعية والوطنية 
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  :الدراسة أهمية
المعلومات  نولوجياوتك التعليم برمجيات من خالل الدور الذي تقوم به الدراسة هذه أهمية تكمن
في اكتساب مهارة التفكير العلمي، يواجهها الطلبة  التي الصعوبات تفادي في تسهم، والتي في التدريس

واألساسية في التربية الحديثة، وكذلك تسهم في اطالع  المهمةوالذي تعد تنميته هدفا من األهداف 
عليم على واقع استخدام البرمجيات المعلمين والمشرفين التربويين وكل من له عالقة بتطوير الت

الطلبة  تدريس في التعليمية، وعالقة ذلك بمستوى تحصيل الطلبة ومخرجات التعليم األساسي وتبنيها
إذا أثبتت الدراسات بأن هناك أثر إيجابي الستخدامها في التحصيل وإعداد برمجيات أخرى لمختلف 

 .على إجراء دراسات مماثلةالباحثين  ا وأنها تشجيعالمقررات التدريسية لمختلف المراحل األساسية، كم
 :االجرائية التعريفات
  :التعليمية البرمجية

ردنية السياحة في المملكة األ) رحلة في وطني وحدة تعليمية تستخدم في تدريس برمجية هي
 متنوعة، نشاطات وإجراء ،الطالبات بتدريس المعلم يقومها خالل ومن للصف الرابع األساسي، (الهاشمية

 .تم فهمه لما للطالبات تقويم وجود فضالص عن
  التحصيل:

التي تحصل عليها الطالبة نتيجة إخضاعها لمجموعة من الفقرات االختبارية بطريقة  الدرجة
منظمة للتحقق من درجة نجاح المتعلم في مادة التربية االجتماعية والوطنية وفي هذه الدراسة، تم قياس 

ي تحصل عليها الطالبة باالختبار البعدي أو بالفرق بين درجة الطالبة في التحصيل بالدرجة الت
 االختبار البعدي واالختبار القبلي.

 : العليا مهارات التفكير
العليا في هرم  ي العمليات العقلية للفرد الثالثهي مجموعة من المهارات المتقّدمة التي تتحّكم ف

 "بلوم" وهي:
  التحليلAnalysis المكّونات الجزئية، وفهم العالقات، أي  إلىتحليل المعلومة للتعّرف : هي مهارة

المتعّلم على تجزئة المادة التعليمية المعطاة له، وإدراك العالقات بين األجزاء، والتعـّرف  مقدرةهي 
 المبادئ التي تحكم هذه العالقات. إلى
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  التركيبSynthesisشكل جديد لتكوين إنتاج  : عملية تجميع األجزاء أو العناصر مع بعضها في
ة مــن المحتــوى، أو الموضــوع المــتعّلم علــى القيــام بتجميــع األجــزاء المختلفــ مقــدرةأصــيل، أي هــي 

 في إيجاد شيء جديد يختلف عن األشياء السابقة. الرئيس
  التقويمEvaluation ،عملية الحكم على قيمة، أو نوعية الفكرة، أو الشيء، أو النشاط الممارس :

 .أو المعني
ويتم قياس هذه المهارات بالعالمة التي تحصل عليها الطالبة في اختبار مهارات التفكير العليا 

 الذي أعده الباحث
  :االعتياديةالطريقة 

المعلم محور  وي عدالطريقة المتبعة في التدريس وتعتمد على الشرح والتفسير والمناقشة  هي
 .ية الحديثةالعملية التدريسية وال يتم فيها استخدام التقن

 : مقرر التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابع
الصف الرابع  طلبةمقرر من المقررات اإلجبارية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم األردنية على 

 م.8605/8600األساسي والمعمول به منذ العام الدراسي 
 المرحلة األساسية: 

ويقصد بها المرحلة التي تشمل الصفوف من األول إلى العاشر وفقا للسلم التعليمي الذي أقرته 
 وزارة التربية والتعليم االردنية.

 :يأتيبما  الدراسةهذه تتحدد  :ومحدداتها الدراسة حدود
ممن أجريت  وادي السيرلواء ساسي في تربية الصف الرابع األاقتصرت هذه الدراسة على طالبات  .0

 .8602/8602خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي عليهن الدراسة 
السياحة في ) رحلة في وطني وحدةاالجتماعية والوطنية التربية على مادة  اقتصرت هذه الدراسة .8

 (.ردنية الهاشميةالمملكة األ
، ومهارات يالمعرف الطالباتتحصيل  في )من إعداد الباحث( استخدام برمجية تعليمية دراسة أثر .0

 .التفكير العليا لديهن
  .أهدافها تحقيق أجل من تهاوثبا المعدة الدراسة أداة  صدق على تعتمد الدراسة نتائج .4
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 : الدراسة منهج
 (طريقة التدريس)للتعرف إلى أثر المتغير المستقل  التجريبي شبه المنهجالباحث  استخدم
دية( على المتغير التابع )التحصيل ومهارات التفكير الطريقة االعتيا التعليمية،برمجية بـاستخدام )ال

 تجريبية :مجموعتين لىإ وتقسيمها البسيطة العشوائية بالطريقة الدراسة عينة أفراد اختيار تم إذ ،العليا(
وضبط تكافؤ . االعتيادية بالطريقة تدريسها ضابطة تمو  التعليمية، البرمجيةباستخدام  تدريسها تم

المتوسطات ا باستخراج قبلي والمقارنة بينهم ال المجموعتين الختبار تحصيليالمجموعتين بخضوع ك
 .تأكد تكافؤ المجموعتين إذ المستقلتين للعينتين "ت"  اختبار ونتائجواالنحرافات المعيارية  الحسابية

 : وعينتها الدراسة جتمعم
للواء  والتعليم ربيةالت بمديرية األساسي الرابع الصف جميع طالبات من الدراسة مجتمع تكّون 
واختار الباحث مدرستي الفقهاء  .(8602/8602)الدراسي  للعام العاصمة محافظة في وادي السير

الثانوية للبنات ومدرسة أم القرى األساسية عشوائيا من مدارس تربية لواء وادي السير، والبالغ عددها 
طالبة، وقّسمت العينة إلى  06وتكّونت عينة الدراسة من  الرابع،( مدرسة تدرس الصف 02)

 األساسية،طالبة/أم القرى  06طالباتها األولى ضابطة درست بالطريقة االعتيادية وبلغ عدد مجموعتين 
طالبة/ الفقهاء الثانوية  06البرمجية التعليمية وبلغ عدد طالباتها  واألخرى تجريبية درست باستخدام

 للبنات.
 الدراسة أدوات

  مية:أواًل: البرمجية التعلي
 الرابع لطلبة الصف (Dream weaverبرمجية ) تعليمية باستخدام برمجية بتصميم الباحث قام
 اإلطارو  التعليمية البرمجيات بناء خطوات على االطالع بعد وذلك التجريبية، لمجموعةل األساسي

  .النظري 
  ثانيا: االختبار التحصيلي:

ربعة األولى من للمستويات المعرفية األقام الباحث بإعداد اختبار تحصيلي اتصف بشموله 
من ( سؤاال  05التحليل( في ضوء المنهاج المقرر، وبواقع ) ،التطبيق ،الفهم ،تصنيف بلوم )التذكر

تأثير  مدى لقياسمن متعدد، ولكل سؤال ثالثة بدائل واحدة منها فقط صحيحة، وذلك  نوع اختيار
األساسي  الرابع الصف طالبات تنمية فهم في االعتيادية الطريقةب مقارنة يةالتعليم ةيبالبرمج التدريس

 المتضمن المحتوى  تحليل :اآلتية الخطوات وفق االختبار بناء وتم ،لمادة التربية االجتماعية والوطنية
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 التعلم ونتاجات األهداف تحديد، و  (ردنية الهاشميةالسياحة في المملكة األ) رحلة في وطني وحدة في
 لإلجابة، البدائل ووضع االختبار، فقرات كتابةللوحدة، و  دراسته بعد تحقيقها البالط من يتوقع التي

الدقة  مراعاة حيث من االختبار أسئلة إعداد كما تم األولية، بصورتها وطباعتها وتنقيحها ومراجعتها
 هاهداف المراد قياسممثلة للمحتوى واأل، و وخالية من الغموض واضحةوبصياغة العلمية واللغوية 

 .للطالباتللفئة العمرية  تهامناسبو 
 االختبار:  صدق

الختبار في صورته األولية من خالل عرض فقرات االختبار مع اجرى التحقق من صدق 
 في مجال التربية وأساليب من أساتذة الجامعات األهداف على محكمين من ذوي الخبرة والتخصص

، ومختصي المناهج في وزارة التربية والتعليم ن، ومعلمين ومشرفيالتربية االجتماعية والوطنية تدريس
، ، وطلب منهم التأكد من: وضوح األهداف واألسئلة لغويامحّكمين( 06وقد بلغ عدد المحكمين )

مدى ، و فاعلية البدائل المقترحة، و مة فقرات االختبار لألهدافءمال مدى، و تمثيل الفقرات للمحتوى و 
، ومن مقترحات تساعد على تطوير االختبار أيّ ، و د لالختبارالوقت المحد، و شمولية األسئلة للمحتوى 

منها وتم اإلبقاء  ها اآلخربعضبتعديل بعض الفقرات، وحذف  المحكمين آراء على بناء تعديلال ثّم تم
فأكثر من آراء المحكمين وخرج االختبار بصورته النهائية  %26على الفقرات التي حازت على نسبة 

 (.86ن، وبهذا تكون العالمة الكلية لالختبار من )عالمتيتم إعطاء كل فقرة فقرات فقط، و  06بواقع 
 ثبات االختبار: 

وللتأكد من ثبات االختبار قام الباحث باختبار عينة أخرى محايدة من خارج عينة البحث وبواقع 
، ذاتها وعةعلى المجم ذاته( طالبا من مدرسة الفقهاء األساسية للبنين وبعد أسبوع أعاد االختبار 06)

 .( وهو معامل ثبات مقبول ألغراض الدراسة6.700)وتّم حساب معامل ارتباط بيرسون فكانت قيمته 
  : اختبار مهارات التفكير العليا:ثالثا

ن في صورته تكوّ  متعدد،قام الباحث ببناء اختبار لمهارات التفكير العليا من نوع االختيار من 
هذا االختبار على مستويات بلوم المعرفية للعمليات العقلية العليا:  ( فقرة، وقد اشتمل06النهائية من )

 وقد تم بناء االختبار وفق الخطوات اآلتية:  ،وتقويم( وتركيب، تحليل،)
  في ضوء تصنيف بلوم في المجال المعرفي تها وصياغاشتقاق مجموعة من األهداف السلوكية

لمادة التربية  نمن تعلمه الطالباتحققها تن أوقع وتقويم( والمت وتركيب، تحليل،للمهارات العليا )
 االجتماعية والوطنية.
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  قام الباحث بإعداد جدول مواصفات لفقرات اختبار مهارات التفكير العليا حسب الموضوع والمستوى
 وتقويم( ونسبة التركيز للموضوع، وعدد الحصص، وعدد األهداف.  وتركيب، تحليل،المعرفي )

  فقرات االختبار التحصيلي على مستويات بلوم المعرفية. قام الباحث بتوزيع 
 : صدق اختبار مهارات التفكير العليا

جرى التحقق من صدق المحتوى لالختبار في صورته األولية من خالل عرض فقرات االختبار 
التربية مع األهداف على محكمين من ذوي الخبرة والتخصص في مجال التربية وعلم النفس وأساليب 

، وطلب منهم التأكد محكمين( 06وقد بلغ عدد المحكمين ) ،، ومعلمين ومشرفينجتماعية والوطنيةاال
مة فقرات االختبار ءمال مدى، و تمثيل الفقرات للمحتوى ، و من: وضوح األهداف واألسئلة لغويا

 أيّ و  الوقت المحدد لالختبار، و مدى شمولية األسئلة للمحتوى ، و فاعلية البدائل المقترحة، و لألهداف
وبناء على مالحظات المحكمين وتوصياتهم أعيدت صياغة  ،مقترحات تساعد على تطوير االختبار

هذه المالحظات دليل صدق  وع دتاآلخر، وتم زيادة بعض الفقرات،  بعضهابعض الفقرات، وحذف 
 لمحتوى االختبار.

 : ثبات اختبار مهارات التفكير العليا
احث بتطبيق االختبار بصورته األولية على عينة استطالعية االختبار قام الب من ثباتللتحقق 

 86 – ريتشاردسون - معادلة كودر، وحسب معامل ثبات االختبار باستخدام طالبة( 04مكونة من )
(K-R-20)( 6.20، فبلغت قيمة الثبات ،)هذه القيمة مقبولة ألغراض الدراسة، كما تم إعادة  وع دت

ب معامل الثبات باستخدام معامل ارتباط ابعد أسبوعين، وحسذاتها ية االختبار على العينة االستطالع
العالمة القصوى  الدراسة، وبلغتهذه القيمة أيضا مقبولة ألغراض  وع دت (6.72)بلغ  إذبيرسون، 

 ( عالمة.06لالختبار )
 :اآلتيةالباحث بإتباع الخطوات  قام: الدراسةإجراءات 

 اختيار أفراد الدراسة .0
اختبار مهارات  التحصيلي،، االختبار البرمجية التعليمية :وتصميمها الثالثالدراسة إعداد أدوات  .8

  والتحقق من إجراءات الصدق والثبات لها. ،التفكير العليا
 الحصول على إذن من وزارة التربية والتعليم، من أجل تطبيق الدراسة. .0
هذه االختبارات متمثلة في: االختبار تطبيق االختبارات القبلية على الطلبة قبل البدء بالمعالجة، و   .4

 التجريبية والضابطة(.)العليا التحصيلي )التجريبية والضابطة(، اختبار مهارات التفكير 



 عبدالحكيم حمود السليحات                                                    ....    برمجية تعليمية ستخداما أثر

328 

 المجموعة التجريبية على التعامل مع الحاسوب والبرامج التعليمية. طالبات مقدرةالتأكد من  .5
قام الباحث بتدريس  فقدية، البدء بتطبيق المعالجات على المجموعتين الضابطة والتجريب .0

، البرمجية التعليميةوالضابطة، وذلك لمعرفته بإجراءات التعليم باستخدام  المجموعتين التجريبية
  .نخالل تعلمه الطالباتالتي يمكن أن تواجه  المشكالت واستيعابهاقدرته على حل مو 

االختبارات البعدية على اء وإجر  تطبيق بعد االنتهاء من تدريس الوحدة التعليميةالقام الباحث ب .7
 .والضابطة( )التجريبية الطالبات

وإجراء التحليالت اإلحصائية المناسبة لتحقيق أغراض  على االختبارين، الطالباتتصحيح إجابات  .2
 الدارسة.

  المعالجة اإلحصائية:
 أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها قام الباحث باستخدام: عنلإلجابة 

  واالنحرافات المعيارية، ألداء مجموعتي الدراسة على االختبار التحصيلي، المتوسطات الحسابية
 واختبار مهارات التفكير العليا.

 ( تحليل التباين المشتركANCOVA لفحص الفروق بين متوسطي مجموعتي الدراسة، سواء على )
شترك يستخدم في االختبار التحصيلي، أو اختبار مهارات التفكير العليا وذلك ألن تحليل التباين الم

الدراسات لتحليل البيانات المتعلقة بتصميم االختبار القبلي واالختبار البعدي مع وجود مجموعة 
 ضابطة. 

  التابعة،المتغيرات  فيوهو طريقة التدريس  المستقل،تم اختيار تصميم عاملي لدارسة أثر المتغير 
 لديهن،، وتنمية مهارات التفكير العليا وهي تحصيل الطالبات في مادة التربية االجتماعية والوطنية

ويقع هذا التصميم تحت إطار التصاميم شبه التجريبية، وذلك لغياب عنصر االختيار العشوائي 
 لكل فرد من أفراد الدراسة، ويمكن توضيح التصميم على النحو اآلتي: 

A O1 O2 X1 O1 O2 
B O1 O2 X2 O1 O2 

التعليمية البرمجية التعلم باستخدام  ،B جموعة الضابطةالم ،A حيث ترمز: المجموعة التجريبية 
X1 ،التعليم بالطريقة االعتيادية X2، باستخدام االختبار التحصيلي القياس O1،  القياس باستخدام

 .O2 اختبار مهارات التفكير العليا
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  متغيرات الدراسة:
  .برمجية التعليميةالباستخدام  التدريس - طريقة التدريس أوال: المتغير المستقل وهو:

 التدريس وفق الطريقة االعتيادية. -                                           
  .التربية االجتماعية والوطنيةفي  الطالباتدرجات تحصيل  ثانياً : المتغيرات التابعة وهي:
 ير العليا.اختبار مهارات التفك الطالبات فيدرجات تحصيل  -                             

 :نتائج الدراسة ومناقشتها
داللة وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى تهل  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول أواًل:

(=0.05 α بين متوسطي تحصيل المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في تدريس مادة التربية )
ابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات لإلج االجتماعية والوطنية يعزى الى طريقة التدريس؟

باختالف  البعدي الحسابية، واالنحرافات المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة على االختبار التحصيلي
  ( يوضح ذلك:2، والجدول )طريقة التدريس

طريقة باختالف المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة  (1) جدولال
 وعالماتهم القبليةعلى االختبار التحصيلي البعدي لتدريس ا

العالمة  العدد المجموعة
 الكلية

 االختبار البعدي االختبار القبلي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 0.05 08.07 1.45 6.60 86 06 الضابطة
078. 00.26 2.05 6.47 06 التجريبية  

باستخدام  ( أّن المتوسط الحسابي لطالبات المجموعة التجريبية اللواتي درسن2يشير الجدول )
(، في حين بلغ 08.61كان األعلى إذ بلغ ) على االختبار التحصيلي البعدي تعليميةالبرمجية ال

ة إذ بلغ الطريقة االعتيادي باستخدام اللواتي درسن الضابطةالمجموعة المتوسط الحسابي لطالبات 
(، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين متوسطات مجموعات الدراسة ذات داللة إحصائية 01.01)

(، ANCOVA)المشترك( ) التباين المصاحبتحليل  تطبيق ( تمα=2.20عند مستوى داللة )
 (:0على النحو الذي يوضحه الجدول )تحليل النتائج وجاءت 

على المشترك( ألداء مجموعتي الدراسة باختالف طريقة التدريس المصاحب ) تحليل التباين (2) جدولال
 االختبار التحصيلي البعدي

 مجموع مصدر التباين
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط مجموع
مستوى  (ف)قيمة المربعات

 قيمة إبتا الداللة
 0.017 0.321 1.001 7.989 1 7.989 االختبار القبلي

 0.411 0.000 39.800 317.689 1 317.689 طريقة التدريس
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 مجموع مصدر التباين
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط مجموع
مستوى  (ف)قيمة المربعات

 قيمة إبتا الداللة
    7.982 57 454.978 الخطأ

     59 784.983 الكلي المعدل

(، عند مستوى 39.800( أن قيمة )ف( بالنسبـة لطريقة التدريس قد بلغت )0الجـدول ) يشير
 ق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء مجموعتيو (، مما يدل على وجود فر 0.000داللة )

على االختبار التحصيلي  البرمجية التعليمية( االعتيادية،الطريقة ريقة التدريس )طباختالف الدراسة 
وجد فروق ذات داللة تال  ، وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية األولى والتي تنص على أنهالبعدي

( بين متوسطي تحصيل المجموعة التجريبية والمجموعة α=6.65إحصائية عند مستوى داللة )
وتم استخراج  .لى طريقة التدريسإعزى تة والوطنية س مادة التربية االجتماعيالضابطة في تدري

، ومن أجل على االختبار التحصيلي البعديمجموعات الدراسة  المتوسطات الحسابية المعدلة ألداء
 ( يوضح ذلك. 3الفرق، فالجدول )كان  معرفة لصالح من

طريقة باختالف الدراسة  تيألداء مجموعة معياريال المعدلة واألخطاء المتوسطات الحسابية (3) جدولال
 على االختبار التحصيلي البعديالتدريس 

 المعياري  الخطأ المعدل المتوسط الحسابي العالمة الكلية العدد المجموعة

 22 الضابطة
32 

12.18 0.52 

 0.52 16.79 22 التجريبية

 جموعة التجريبية اللواتي درسنلطالبات الم المعدل أّن المتوسط الحسابي( 3يشير الجدول )

(، في 16.79كان األعلى إذ بلغ ) تعليمية على االختبار التحصيلي البعديالبرمجية الباستخدام 
(، وهذا يدل على وجود فروق 12.18) حين بلغ المتوسط الحسابي لطالبات المجموعة الضابطة

عزى إلى استخدام البرمجية ية تدراسي لصالح المجموعة التجريبذات داللة إحصائية في التحصيل ال
 التعليمية في تدريس طلبة الصف الرابع لمادة التربية االجتماعية والوطنية.

ن استخدام ألى عدة أمور منها: إ الطالباتتعود فاعلية البرمجية التعليمية في زيادة تحصيل و 
لدى الطالبات مما يساعد يعزز التعليم الذاتي  مادة التربية االجتماعية والوطنيةالحاسوب في تعليم 

ن ، كما ألى تحسين نوعية التعلم والتعليمإفي مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، وبالتالي يؤدي 
حها ومعالجتها بعد كل استجابة قد تشجع يالتغذية الراجعة الفورية في تشخص األخطاء وتصح

ولعل الدافعية ، لم والتحصيل لديهلى تحسين التعإمما يؤدي بالتالي  ؛المتعلم على تصحيح أخطائه
تضيف عنصرا مهما  البرمجية التعليميةالتي تحدثها األلوان والرسومات والحركة  المستخدمة في 

 لى زيادة دافعية التعلم لدية وبالتالي زيادة التحصيل.إللتفاعل بين المتعلم والمادة التعليمية مما يؤدي 
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 (،Al-Khwalda,2013) (،Al-Shlool,2015) منها: وتتفق هذه النتيجة مع عدة دراسات سابقة
(Al-Khattatnah,2013،) (Al-Sqayrat,2012،) (Haiyan, Atsusi & 

Mansureh,2010)( بينما اختلفت مع دراسات سابقة منها .Al-Laheeb,1999) 
(Malak,1995.) 

ند مستوى ع وجد فروق ذات داللة إحصائيةت: هل النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ثانيا:
 ( بين متوسطي عالمات المجموعة التجريبية وعالمات المجموعة الضابطة في0.05α=داللة)

 لى طريقة التدريس؟إعزى تدة التربية االجتماعية والوطنية اختبار مهارات التفكير العليا في ما
جموعتي لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء م

( يوضح 4، والجدول)طريقة التدريسباختالف  البعديمهارات التفكير العليا اختبار  الدراسة على
  ذلك:
طريقة باختالف المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة  (4) جدولال

 وعالماتهم القبلية، على اختبار مهارات التفكير العليا البعديالتدريس 

 العالمة الكلية العدد المجموعة المهارة

 االختبار البعدي االختبار القبلي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 االنحراف المعياري

 .تحليل
 30 الضابطة

22 
4.47 1.14 6.47 1.14 

 1.41 7.43 1.30 4.33 30 التجريبية

 .تركيب
 30 الضابطة

22 
4.40 1.40 6.40 1.40 

 1.33 7.40 1.55 4.53 30 التجريبية

 .تقويم
 30 الضابطة

22 
4.07 1.64 6.07 1.64 

 1.55 7.27 1.45 4.20 30 التجريبية

 .كلي
 30 الضابطة

22 
12.93 3.01 18.93 3.01 

 3.19 22.10 2.53 13.07 30 التجريبية

باستخدام  لتجريبية اللواتي درسن( أّن المتوسط الحسابي لطالبات المجموعة ا4يشير الجدول )
(، في 11.01كان األعلى إذ بلغ ) على اختبار مهارات التفكير العليا البعدي تعليميةالبرمجية ال

الطريقة االعتيادية  باستخدام اللواتي درسن الضابطةالمجموعة حين بلغ المتوسط الحسابي لطالبات 
طات مجموعات الدراسة ذات داللة إحصائية (، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين متوس18.93)

(، MANCOVA))المشترك(  التباين المصاحبتحليل  تطبيق ( تمα=2.20عند مستوى داللة )
 (:5على النحو الذي يوضحه الجدول )تحليل النتائج وجاءت 
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طريقة التدريس باختالف ( ألداء مجموعتي الدراسة MANCOVAالمصاحب ) تحليل التباين (5) جدولال
 لى اختبار مهارات التفكير العليا البعديع

 المهارة مصدر التباين
 مجموع

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات

 قيمة

 ف

مستوى 

 الداللة
 قيمة إبتا

االختبار 

 القبلي

 0.423 0.000 41.840 40.144 1 40.144 تحليل

 0.277 0.000 21.865 30.054 1 30.054 تركيب

 0.614 0.000 90.839 90.774 1 90.774 تقويم

 0.819 0.000 257.313 455.635 1 455.635 كلي

 المجموعة

 0.191 0.001 13.419 12.875 1 12.875 تحليل

 0.151 0.002 10.166 13.973 1 13.973 تركيب

 0.255 0.000 19.495 19.481 1 19.481 تقويم

 0.577 0.000 77.836 137.828 1 137.828 كلي

 طأالخ

    959. 57 54.689 تحليل

    1.374 57 78.346 تركيب

    999. 57 56.959 تقويم

    1.771 57 100.932 كلي

 الكلي المعدل

     59 108.850 تحليل

     59 123.400 تركيب

     59 169.333 تقويم

     59 706.983 كلي

( عند مستوى 77.836تدريس قد بلغت )( أن قيمة )ف( بالنسبـة لطريقة ال5يشير الجـدول )
( مستوى داللة 10.166 -19.495للدرجة الكلية لالختبار، وبلغت بين )( 0.000داللة )

ق ذات داللة إحصائية و ( للمهارات الفرعية لالختبار، مما يدل على وجود فر 0.002 - 0.000بين)
البرمجية  االعتيادية،يقة الطر طريقة التدريس )باختالف الدراسة  بين متوسطات أداء مجموعتي

ومهاراته الفرعية كافة، وهذا يعني رفض  البعدي اختبار مهارات التفكير العلياعلى  التعليمية(
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  وجدتال الفرضية الصفرية الثانية والتي تنص على أنه 

 لمجموعة الضابطة فيبين متوسطي عالمات المجموعة التجريبية وعالمات ا (0.05α=)داللة
وتم  .لى طريقة التدريس؟إعزى تدة التربية االجتماعية والوطنية اختبار مهارات التفكير العليا في ما

كان  من أجل معرفة لصالح منمجموعات الدراسة  استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة ألداء
 ( يوضح ذلك.6الفرق، والجدول )
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طريقة باختالف الدراسة  تيألداء مجموعة المعياري المعدلة واألخطاء ةالمتوسطات الحسابي (6) جدولال
 البعدياختبار مهارات التفكير العليا على التدريس 

 الخطأ المعياري  المعدلالمتوسط الحسابي  المجموعة المهارة

 0.18 6.49 الضابطة تحليل
 0.18 7.41 التجريبية

 0.21 6.42 الضابطة تركيب
 0.21 7.38 التجريبية

 0.18 6.10 الضابطة تقويم
 0.18 7.24 التجريبية

 0.24 19.00 الضابطة كلي
 0.24 22.03 التجريبية

لطالبات المجموعة التجريبية اللواتي  المعدل أّن المتوسط الحسابيإلى ( 6يشير الجدول )
كان األعلى إذ بلغ  بعديتعليمية على اختبار مهارات التفكير العليا الالبرمجية الباستخدام  درسن

على (، وهذا يدل 19.00) (، في حين بلغ المتوسط الحسابي لطالبات المجموعة الضابطة22.03)
عزى إلى لصالح المجموعة التجريبية تمهارات التفكير العليا فروق ذات داللة إحصائية في  وجود

 بية االجتماعية والوطنية.استخدام البرمجية التعليمية في تدريس طلبة الصف الرابع لمادة التر 
بها  البرمجية التعليميةيعزى تفوق المجموعة التجريبية لفاعلية اإلجراءات التي تم تصميم و 

لى مستويات إللوصول  اوسرعته اقدراتهمبالسير حسب  ةضمن خطط تدريسية، وألنها تسمح للطالب
 ةأن الطالب البرمجية التعليميةعليا من التفكير، وربما يكون تفوق المجموعة التي تعلمت باستخدام 

 البرمجية التعليمية، واستخدام همونقد دون تأثير من اآلخرين اورغبته اقدرتهمو  اتعّلم حسب سرعتهت
على التعامل مع مستويات عليا  اقدرتهملى زيادة إ، مما أدى ابنفسه ةلفترات أكثر زاد من ثقة الطالب

لى استخدام أنماط مختلفة من التقويم إ ذلك أيضا قد يعزى و  ،من التفكير مثل التحليل والتركيب
في  تهاوسرع الطالبات مقدرة، تناسبت مع البرمجية التعليميةوالتغذية الراجعة الفورية التي يوفرها 

على التعامل مع المواقف الجديدة، وزيادة عمليات  مقدرةلى فهم معمق و إالتعّلم، مما قد يؤدي 
-Al-Shlool ,2015( ، )Alعدة دراسات سابقة منها: )وتتفق هذه النتيجة مع  ،التفكير

Khwalda,2013)، (Al-Khattatnah,2013)، (Al-Sqayrat,2012)، (Haiyan, Atsusi 

& Mansureh,2010( بينما اختلفت مع دراسات سابقة منها .)Al-Laheeb,1999 )
(Malak,1995.) 
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 :ما يأتيب الباحث يوصي الدراسة نتائج ضوء فيالتوصيات: 
 الطلبة ومهارات التفكير  تحصيل زيادة في التدريس ألثرها في التعليمية البرمجيات استخدام ضرورة

 العليا.
 التي المناهج مجال في رهاتطويو  تعليمية ياتبرمج تصميم على همهوتوجي نالمعلمي تدريب ضرورة 

 .يدرسونها
 التدريس في يميةالبرمجيات التعل فاعلية مدى عنمن قبل باحثين آخرين  دراسات إجراء. 
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