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  العربي  الملخص

ت للتحكم التعليمي الحاسوبي في أربعة أساليب لمعالجـة  مستويا ةأثر خمس يتقصهدف البحث الحالي إلى 
 -صمم الباحـث برنامجـاً حاسـوبياً تعليميـاً    . المعلمين في مادة الحاسوب التربوي/لدى الطلبة المعطيات

المعلمـين  /تألف البرنامج من ثالث وحدات هدفت في مجملها إلى تدريب الطلبـة . تدريبياً متعدد الوسائط
أنتج الباحث من هذا البرنامج خمسة إصدارات كل منها يمثـل أحـد   . ت اإللكترونيةعلى تصميم االختبارا

طالباً وطالبةً من طلبة السنة الثالثة من ) 159(منتألفت عينة البحث . ي الحاسوبيمستويات التحكم التعليم
موعـات  وزع الباحث هذه العينة إلى خمس مج. قسم معلم صف في كلية التربية الثانية في جامعة تشرين

  ).بعدي مؤجل –بعدي فوري  –قبلي (تجريبية طبق الباحث اختبارات معالجة المعطيات ثالث مرات 

  :توصل البحث الحالي إلى مجموعة نتائج؛ كان أهمها

يعد إصدار تحكم المتعلم الجزئي هو األفضل في تصميم بنك األسئلة اإللكترونيـة؛ إذ أظهـرت نتـائج     −
 ن الطلبة الذين تعلموا من إصدار تحكم المتعلم الجزئـي قـد اسـتطاعوا    م%) 93.75(البحث الحالي أن

  .تصميم بنك األسئلة اإللكترونية
فـي   المجموعـات التجريبيـة الخمسـة    جد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلبةتو −

ـ    ، الفورية التطبيقات القبلية ومتوسطات درجاتهم في التطبيقات البعدية ي صـالح  وهـذه الفـروق هـي ف
؛ األمر الذي يؤكد وجود )0.95(متوسطات درجات الطلبة في التطبيقات البعدية الفورية، وبحجم أثر يفوق

أساليب معالجـة المعطيـات لـدى    تنمية جميع مستويات التحكم التعليمي الحاسوبي في أثر إيجابي كبير ل
 .المعلمين في مادة الحاسوب التربوي/الطلبة

ـ     −                    ائية بـين متوسـطي درجـات طلبـة المجمـوعتين التجـريبيتين       توجـد فـروق ذات داللـة إحص
في التطبيق البعدي الفوري، وفي التطبيق البعدي المؤجل الختبار المعالجة التحصيلية، ) األولى والخامسة(

ـ وهذه الفروق هي في صالح طلبة المجموعة التجريبية األولى؛ األمر الذي يؤكد أن إصدار   تعلمتحكم الم
 . في المعالجة التحصيلية للمعطيات تحكم البرنامجأفضل من إصدار 

                توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطي درجـات طلبـة المجمـوعتين التجـريبيتين            −
في التطبيق البعدي الفوري، وفي التطبيق البعدي المؤجل الختبار المعالجـة األدائيـة،   ) األولى والخامسة(

تحكـم  الفروق هي في صالح طلبة المجموعة التجريبية الخامسة؛ األمر الـذي يؤكـد أن إصـدار     وهذه
 .في تنمية المعالجة األدائية للمعطيات تحكم المتعلمأفضل من إصدار  البرنامج

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية  الخامسة فـي التطبيـق    −
ي، ومتوسط درجات طلبة المجموعة نفسها في التطبيق البعدي المؤجـل الختبـار المعالجـة    البعدي الفور

التحصيلية، وهذه الفروق هي في صالح التطبيق البعدي الفوري؛ وهذا يفسر علـى أن المعلومـات التـي    
ت أكثر عرضة للنسيان من المعلومات التي تكتسب تحت تأثير مسـتويا  تحكم البرنامجتكتسب تحت تأثير 

 .  في تنمية المعالجة التحصيلية للمعطيات البرنامج تحكمالتحكم األخرى؛ ولهذا ال يمكن االعتماد على 



 

  ب
 

  شكر وتقدير

كلمـــة امتنـــان وعرفـــان باجلميـــل  ...... كلمـــة تقـــدير .... إنـــه ملـــن العســـري جـــداً أن أجـــد كلمـــة  شـــكر  
كــن أن أملــك  تصــوراً عــن  مقــدار   حقيقــة ال أملــك وال مي ...... لألســتاذة الــيت أشــرفت علــى هــذا البحــث   

يشــق علــي كــثرياً أن أختيــل اجلهــود الــيت  ..... الصــرب الــذي تتحلــى بــه وهــي ترتقــب مراحــل إجنــاز هــذا البحــث   
 ينإنـ .......  أستاذتي الفاضلة الدكتورة أوصاف علي ديب.... بذلتها حتى وصل َ حبثي إِىل ما هو عليـه 
  ......... لمالحظات اليت قدمتيهاممنت للجهود اليت بذلتيها وللمعلومات ول

ــاء هيئــــة تدريســــها  ... أتوجــــه بالشــــكر إىل عمــــادة كليــــة الرتبيــــة يف جامعــــة دمشــــق   مدرســــوها ... أعضــ
ــاء جلنـــة احلكـــم   وإدارييهـــا؛ وهنـــا  أخـــص بالشـــكر   ــتاذ الـــدكتور حممـــد وحيـــد صـــيام  أعضـ ــتاذ  –األسـ األسـ

 كمـا أخـص بالشـكر  األسـتاذ       الدكت –الدكتور غسان اهلديب  –الدكتور فواز العبد ا ،ورة اعتـدال العبـد ا
ــراهيم   ــم إبـ ــدكتور هاشـ ــونس    -الـ ــو يـ ــاس أبـ ــدكتور إليـ ــون      الـ ــدمتموه يل مـــن عـ ــا قـ ــزيال علـــى مـ ؛ أشـــكركم جـ

  ........ من بداية تسجيله وحتى هذه اللحظة  ومساعدة يف  كافة مراحل البحث

ــوس       ــة طرطـــــــ ــة الرتبيـــــــــة يف جامعـــــــ ــول إىل عمـــــــــادة كليـــــــ ــكر موصـــــــ ــذا الشـــــــــكر  والشـــــــ                                             ؛ وأخـــــــــص هبـــــــ
، كما أتوجه بالشكر إىل كافة أعضاء هيئة التدريس الدكتورة نايفة علي  و   حسني إبرهيم  األستاذ الدكتور

ــة الرتبيــة يف جامعــة طرطــوس ، وذلــك علــى التعــاون والتقــدير وحســن         يف  واملــوظفني اإلداريــني والطلبــة   كلي
     .......عاملة امل

الـذين التزمــوا بكافـة مراحــل      –ألفـراد عينـة البحــث    - ممـنت جــداً لطلبـة الســنة الثالثـة مـن قســم معلـم صــف      ينإنـ 
  .... التطبيق دون كلل أو ملل  ءالتجربة وحتملوا عنا

نت نعم ، فكاقتين يف تنفيذ معظم مراحل البحثاليت راف  للدكتورة سهى علي حساموأتوجه بالشكر والتقدير 
  .... الرفيقة ونعم املدرسة ونعم الزميلة، والشكر موصول إىل كل من ساهم يف إجناز هذا البحث 

أقـدر عاليـاً وقـوفهم جلـانيب ومسـاندتي      ......... أخرياً أتوجه بالشكر اجلزيل لوالدي ووالدتي وأخـوتي  
  ..... لى رد جزء مما قدموهأرجو أن مينحين ا اإلرادة والقدرة ع..... يف كافة املراحل العلمية 
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  اإلهداء 
  ....إىل تراب وطين الطاهر
  ....إىل وطين الصامد

  ..... إىل سورية احلبيبة  
  أهدي عملي املتواضع هذا

 علي 
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  الصفحة

  11  توزع المجموعات التجريبية الخمسة على مستويات التحكم التعليمي  )1(

 –مواقع متعددة الوسائط /رسائل الماجستير والدكتوراه التي درست فاعلية برامجبعض   )2(
  )30/5/2012(حتى تاريخ  جامعة دمشق –كلية التربية 

49  

جة المعطيات في البحث مقارنة مع أساليب معال) مكيش(أساليب معالجة المعطيات عند   )3(
  الحالي

70  

  78 حدود الواقعية حسب تصنيف هوفستاتر )4(

  79 درجة واقعية بنود استبانة االحتياجات التعليمية )5(

وفي التطبيق الثاني ) 2014 - 2013(نتائج الدراسة االستطالعية في التطبيق األول  )6(
)2014 - 2015( 

82  

  92 لتعليمي في البرنامج الحاسوبي الحاليمستويات التحكم ا سيناريوهات )7(

للعينات المرتبطة للفروق بين متوسطات درجات طلبة المجموعة  (t-test)نتائج اختبار  )8(
 معالجة المعطياتالختبارات ) القبلية والبعدية(ات األولى في التطبيق

97  

ات طلبة المجموعة للعينات المرتبطة للفروق بين متوسطات درج (t-test)نتائج اختبار  )9(
 الختبارات معالجة المعطيات) القبلية والبعدية(الثانية في التطبيقات 

97  

للعينات المرتبطة للفروق بين متوسطات درجات طلبة المجموعة  (t-test)نتائج اختبار  )10(
 الختبارات معالجة المعطيات) القبلية والبعدية(الثالثة في التطبيقات 

98  

للعينات المرتبطة للفروق بين متوسطات درجات طلبة المجموعة  (t-test)ر نتائج اختبا )11(
 الختبارات معالجة المعطيات) القبلية والبعدية(الرابعة في التطبيقات 

98  

للعينات المرتبطة للفروق بين متوسطات درجات طلبة المجموعة  (t-test)نتائج اختبار  )12(
 الختبارات معالجة المعطيات) يةالقبلية والبعد(الخامسة في التطبيقات 

99  

  103 تحليل المحتوى العلمي للبرنامج الحاسوبي المصمم في البحث الحالي )13(
  103 عدد الشاشات في كل وحدة من وحدات البرنامج )14(
  104  المعرفية عدد األسئلة الالزمة إلعداد اختبار المعالجة التحصيلية )15(

  105  ة التحصيلية المعرفية في صورته األولىمواصفات اختبار المعالج )16(

 من درجات أفراد عينة%) 28(للفرق بين أعلى ) Mann-Whitney U(نتائج اختبار  )17(
  العينة نفسهامن درجات أفراد %) 28(االستطالعية، وأدنى  التجربة

108  

المالحظة  وبطاقات )التنظيمية -األدائية الموسعة  –األدائية (اختبارات المعالجة  )18(
 الخاصة بكل اختبار

112  



 

  ذ
 

  113 )التنظيمية -األدائية الموسعة  –األدائية (المعالجة معامالت الصدق الذاتي الختبارات  )19(

حول بطاقات المالحظة الخاصة بكل اختبار من ) ثبات المصححين(معامالت االتفاق  )20(
 معالجة المعطيات اختبارات

114  

  115 )تنظيميةال–الموسعةاألدائية  –دائيةاأل(دة الختبارات المعالجة معامالت ثبات اإلعا )21(
  115 )تنظيميةال–الموسعةاألدائية  –دائيةاأل(معايير تصحيح اختبارات المعالجة  )22(
  116  )تنظيميةال–الموسعةاألدائية  –دائيةاأل(الدرجة العظمى الختبارات المعالجة  )23(
في صورتها ) تنظيميةال–الموسعةاألدائية  –دائيةاأل(جة مواصفات اختبارات المعال )24(

  النهائية
117  

متوسطات درجات طلبة المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق القبلي الختبارات  ) 25(
 معالجة المعطيات

119  

للتحقق من تكافؤ طلبة ) One -Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  )26( 
 معالجة المعطيات اتالتجريبية الخمسة في التطبيق القبلي الختبارالمجموعات 

120  

ووصف كل  توزيع المجموعات التجريبية على مستويات التحكم التعليمي الحاسوبي )27( 
 مستوى

121  

  122  مراحل تطبيق التجربة األساسية للبحث الحالي وتاريخ كل منها )28(

التوزيع الطبيعي لدرجات طلبة  لتأكد منل )Kolmogorov-Smirnov(نتائج اختبار  )29(
 معالجة المعطيات اتالمجموعات التجريبية الخمسة في كل تطبيقات اختبار

123  

  WQC( 127(المعلمين من األسئلة اإللكترونية التي يتضمنها برنامج /احتياجات الطلبة )30(

لتي يتضمنها برنامج المعلمين الذين صمموا األسئلة اإللكترونية ا/نسبة الطلبة )31(
)WQC(  

130  

للعينات المرتبطة للفروق بين متوسطات درجات طلبة المجموعة  (t-test)نتائج اختبار  )32(
الختبارات أساليب معالجة ) القبلية والبعدية الفورية(التجريبية األولى في التطبيقات 

 المعطيات

132  

درجات طلبة المجموعة  اتوق بين متوسطللعينات المرتبطة للفر (t-test)نتائج اختبار  )33(
 الختبارات معالجة المعطيات) القبلية والبعدية الفورية(التجريبية الثانية في التطبيقات 

134  

للعينات المرتبطة للفروق بين متوسطات درجات طلبة المجموعة  (t-test)نتائج اختبار  )34(
 الختبارات معالجة المعطيات) الفوريةالقبلية والبعدية (التجريبية الثالثة في التطبيقات 

136  

ت طلبة المجموعة درجا اتللعينات المرتبطة للفروق بين متوسط (t-test)نتائج اختبار )35(
 الختبارات معالجة المعطيات) والبعدية الفورية ةالقبلي(في التطبيقيات  التجريبية الرابعة

138  

للفروق بين متوسطات درجات طلبة المجموعة للعينات المرتبطة  (t-test)نتائج اختبار  )36(
 الختبارات معالجة المعطيات) القبلية والبعدية الفورية(التجريبية الخامسة في التطبيقات 

140  

متوسطات درجات المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي الفوري الختبار  )37(
 المعالجة التحصيلية

142  

للفروق بين ) One -Way ANOVA(لتباين األحادي نتائج اختبار تحليل ا )38(
 المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي الفوري الختبار المعالجة التحصيلية

142  



 

  ر
 

للمقارنة بين متوسطات درجات طلبة المجموعات التجريبية ) `Scheffe(نتائج اختبار )39(
 التحصيليةالخمسة في التطبيق البعدي الفوري الختبار المعالجة 

143  

متوسطات درجات المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي الفوري الختبار  )40(
 المعالجة األدائية

147  

للفروق بين ) One -Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  )41(
 دائيةالمعالجة األالمجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي الفوري الختبار 

147  

للمقارنة بين متوسطات درجات طلبة المجموعات التجريبية ) `Scheffe(نتائج اختبار )42(
 الخمسة في التطبيق البعدي الفوري الختبار المعالجة األدائية

148  

متوسطات درجات المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي الفوري الختبار  )43(
 سعةالمعالجة األدائية المو

152  

للفروق بين ) One -Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  )44(
المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي الفوري الختبار المعالجة األدائية 

  الموسعة

152  

للمقارنة بين متوسطات درجات طلبة المجموعات التجريبية ) `Scheffe(نتائج اختبار )45(
  ي التطبيق البعدي الختبار المعالجة األدائية الموسعةالخمسة ف

153  

متوسطات درجات المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي الفوري الختبار  )46(
 المعالجة التنظيمية

157  

للفروق بين ) One -Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  )47(
  التطبيق البعدي الفوري الختبار المعالجة التنظيمية المجموعات التجريبية الخمسة في

157  

للمقارنة بين متوسطات درجات طلبة المجموعات التجريبية ) `Scheffe(نتائج اختبار )48(
 الخمسة في التطبيق البعدي الختبار المعالجة التنظيمية

158  

المؤجل الختبار متوسطات درجات المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي  )49(
 المعالجة التحصيلية

160  

للفروق بين ) One -Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  )50(
  المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي المؤجل الختبار المعالجة التحصيلية

160  

وعات التجريبية للمقارنة بين متوسطات درجات طلبة المجم) `Scheffe(نتائج اختبار )51(
 الخمسة في التطبيق البعدي المؤجل الختبار المعالجة التحصيلية

161  

متوسطات درجات المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي المؤجل الختبار  )52(
 المعالجة األدائية

163  

للفروق بين ) One -Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  )53(
  ات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي المؤجل الختبار المعالجة األدائيةالمجموع

163  

للمقارنة بين متوسطات درجات طلبة المجموعات التجريبية ) `Scheffe(نتائج اختبار )54(
 الخمسة في التطبيق البعدي المؤجل الختبار المعالجة األدائية

164  

ة الخمسة في التطبيق البعدي المؤجل الختبار متوسطات درجات المجموعات التجريبي )55(
  المعالجة األدائية الموسعة

166  

  166للفروق بين ) One -Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  )56(



 

  ز
 

المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي المؤجل الختبار المعالجة األدائية 
  الموسعة

للمقارنة بين متوسطات درجات طلبة المجموعات التجريبية ) `Scheffe(نتائج اختبار )57(
 الخمسة في التطبيق البعدي المؤجل الختبار المعالجة األدائية الموسعة

167  

متوسطات درجات المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي المؤجل الختبار  )58(
 المعالجة التنظيمية

169  

للفروق بين ) One -Way ANOVA(تباين األحادي نتائج اختبار تحليل ال )59(
  المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي المؤجل الختبار المعالجة التنظيمية

169  

للمقارنة بين متوسطات درجات طلبة المجموعات التجريبية ) `Scheffe(نتائج اختبار )60(
 لتنظيميةالخمسة في التطبيق البعدي المؤجل الختبار المعالجة ا

170  

للفروق بين متوسطات ) One -Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي   )61(
 –البعدية الفورية  –القبلية (التطبيقات  فيدرجات طلبة المجموعة التجريبية الخامسة 

    الختبار المعالجة التحصيلية) البعدية المؤجلة

173  

للفروق بين متوسطات  ات البعدية المتعددة للمقارن) Scheffe(نتائج اختبار  )62(
البعدية الفورية  –القبلية (التطبيقات  درجات  طلبة المجموعة التجريبية الخامسة في

   الختبار المعالجة التحصيلية) البعدية المؤجلة –

173  

  األشكال فهرس

رقم 
  شكلال

رقم   عنوان الشكل 
  الصفحة

  10  خمسة في البحث الحاليعدد أفراد المجموعات التجريبية ال  )1(

  52  التحكم التعليمي على خط متصل   )2(
  61  للتصميم التعليمي ) ADDIE(نموذج   )3(
  83 األسئلة اإللكترونية  األوزان النسبية لحاجات الطلبة من أنواع )4(
  86 لتصميم البرامج التعليمية متعددة الوسائط) فوجان تاي(نموذج  )5(
  86 تصميم التعليميلل) ADDIE(نموذج  )6(
  90  الحالي رنامج الحاسوبي المصمم في البحثالب خريطة محتوى )7(
  91 واجهة التفاعل في  البرنامج الحاسوبي المصمم في الدراسة الحالية )8(
  100 حجم عناصر البرنامج الحاسوبي مقدرة بالميغابايت )9(
  128 تدريبيال -األجزاء الرئيسة للبرنامج الحاسوبي التعليمي )10(
نسبة المتوسط من الدرجة العظمى لدرجات طلبة المجموعة التجريبية األولى في التطبيقات  )11(

 الختبارات معالجة المعطيات ) الفورية القبلية والبعدية(

133  

 اتالتطبيق نسبة المتوسط من الدرجة العظمى لدرجات طلبة المجموعة التجريبية الثانية في )12(
 الختبارات معالجة المعطيات ) ة الفوريةبعديوال ةالقبلي(

135  

 اتة التجريبية الثالثة في التطبيقنسبة المتوسط من الدرجة العظمى لدرجات طلبة المجموع )13(
 الختبارات معالجة المعطيات ) ة الفوريةوالبعدي ةالقبلي(

137  



 

  س
 

ية الرابعة في ة التجريبنسبة المتوسط من الدرجة العظمى لدرجات طلبة المجموع )14(
 الختبارات معالجة المعطيات ) ة الفوريةوالبعدي ةالقبلي( اتالتطبيق

139  

ة التجريبية الخامسة في نسبة المتوسط من الدرجة العظمى لدرجات طلبة المجموع )15(
   الختبارات معالجة المعطيات) ة الفوريةوالبعدي ةالقبلي( اتالتطبيق

141  

العظمى لدرجات طلبة المجموعات التجريبية الخمسة في  نسبة المتوسط من الدرجة )16(
  التطبيق البعدي الفوري الختبار المعالجة التحصيلية

146  

نسبة المتوسط من الدرجة العظمى لدرجات طلبة المجموعات التجريبية الخمسة في  )17(
 التطبيق البعدي الفوري الختبار المعالجة األدائية

151  

لدرجة العظمى لدرجات طلبة المجموعات التجريبية الخمسة في نسبة المتوسط من ا )18(
 التطبيق البعدي الفوري الختبار المعالجة األدائية الموسعة

156  

نسبة المتوسط من الدرجة العظمى لدرجات طلبة المجموعات التجريبية الخمسة في  )19(
 التطبيق البعدي الفوري الختبار المعالجة التنظيمية

159  

المتوسط من الدرجة العظمى لدرجات طلبة المجموعات التجريبية الخمسة في  نسبة )20(
 التطبيق البعدي المؤجل الختبار المعالجة التحصيلية

162  

نسبة المتوسط من الدرجة العظمى لدرجات طلبة المجموعات التجريبية الخمسة في  )21(
 التطبيق البعدي المؤجل الختبار المعالجة األدائية

165  

نسبة المتوسط من الدرجة العظمى لدرجات طلبة المجموعات التجريبية الخمسة في  )22(
  التطبيق البعدي المؤجل الختبار المعالجة األدائية الموسعة

168  

نسبة المتوسط من الدرجة العظمى لدرجات طلبة المجموعات التجريبية الخمسة في  )23(
  ميةالتطبيق البعدي المؤجل الختبار المعالجة التنظي

171  

نسبة المتوسط من الدرجة العظمى لدرجات طلبة المجموعة التجريبية الخامسة في تطبيقي  )24(
 اختبار المعالجة التحصيلية البعدي الفوري والبعدي المؤجل 

174  

  املالحق فهرس

  الصفحة   عنوان الملحق   رقم الملحق
  217  المعرفية اختبار المعالجة التحصيلية  )1(
  224  المعالجة األدائيةاختبار   )2(
  227  اختبار المعالجة األدائية الموسعة  )3(
  230  المعالجة التنظيميةب بطاقة المالحظة الخاصة  )4(
  234  المحكمون الذين حكموا البرنامج الحاسوبي مع أدوات البحث    )5(
  235  نتائج اختبار الفرضية الرابعة عشرة  )6(
  239  مییز ألسئلة اختبار المعالجة التحصیلیةمعامالت الصعوبة ومعامالت الت  )7(
  240  الواجهة الرسومية للبرنامج الحاسوبي المصمم في البحث الحالي  )8(
  241  التدريبي  -البرنامج الحاسوبي التعليمي فكار والحقائق والمهارات التي يتضمنهااأل  )9(

  242  أهداف البرنامج الحاسوبي المصمم في البحث الحالي  )10(
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  ثـــالبح مدخـــل إىل
  الصفحة  الموضوع  التسلسل

  2  مقدمة  - 1-1

  4  اإلحساس بالمشكلة وتحديدها   - 1-2

  5  أهمية البحث  - 1-3

  6  أهداف البحث  - 1-4

  6  أسئلة البحث  - 1-5

  6  حدود البحث   - 1-6

  7  منهج البحث  - 1-7

  7   أدوات البحث  - 1-8

  8  متغيرات البحث   - 1-9

  9   مجتمع البحث وعينته  - 1-10

  11  فرضيات البحث  - 1-11

  13 إجراءات البحث  - 1-12

  14 مصطلحات البحث وتعريفاته اإلجرائية   -13 -1
  

 

  

  

  

  

  



 

2 
 

تسعى المؤسسات التعليمية إلى تحقيق أهدافها بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية والدقة،  :مقدمة -1-1
الحديثة، وعلى رأسها الحاسوب،  التطبيقات التكنولوجيةستثمار وهي في سعيها هذا ال تألو جهداً في ا

فالحاسوب يعد العقَل اإللكتروني الذي لم يعد باإلمكان االستغناء عن خدماته في وقت تسـابقت فيـه   
  .لإلفادة من مزاياهالدول 

أثبتها الباحثون حقيقة علمية تؤثر برامج الحاسوب في كافة جوانب العملية التعليمية، وهذا التأثير بات 
ال يزال يوجد ضعف ولكن مع ذلك  )Abu Nabah,et al.,2009 Davis,2009( في دراسات عديدة

أهم عـائق  ، فإن تقرير المرصد العربي للتنميةفي مستوى االعتماد على تطبيقات الحاسوب، وحسب 
ستوى المهـارات  لتوظيف خريجي التعليم العالي هو ضعف تنافسية مخرجات الجامعات العربية في م

نسـبة قليلـة مـن    ويؤكد التقرير ذاتـه أن  . التكيف مع المستجدات -األساسية مثل حذق التكنولوجيا
؛ )104.، ص2012، األليكسـو . (ت الحديثة في التعليمالمدرسين تملك مهارات استخدام التكنولوجيا

ولوجية الحديثة، وفـي هـذا   المعلمين على استخدام التطبيقات التكن/األمر الذي يستدعي تدريب الطلبة
أن هذا التدريب والتعلم لن يكتب له النجاح إال إذا حدث منـذ المراحـل   ) علي وحجازي(السياق يرى

  )9.، ص2007علي وحجازي،. (األولى إلعداد المعلم

مجرد استخدام التطبيقات التكنولوجية في التعليم يعني تحقيق نتائج  يوجد اعتقاد سائد ومنتشر وهو أن
في التعليم يعني الوصول إلى فاعلية أكبر، ولكن  وبرامجه استخدام الحاسوبمجرد  جابية أكثر، وأنإي

د؛ ألن فعالية البرنامج الحاسوبي تتحـدد فـي ضـوء    لألسف ليس هناك ما هو أبطل من هذا االعتقا
تنـاول  ي. مجموعة من العوامل والمتغيرات؛ ولعّل أهم هذه المتغيرات هـي المتغيـرات التصـميمية   

الباحثون هذه المتغيرات ويدرسونها من الجوانب كافةً، وذلك بقصد زيادة فاعلية البرامج الحاسـوبية  
ما المتغيرات التصميمية التي تجعل من برامج : يطرح نفسهإلى أقصى حد ممكن، ولكن السؤال الذي 

مـن   لتحكم التعليميمستوى ايعد ": عن هذا السؤال فيقول )عزمي(الحاسوب فعالة ومؤثرة؟ يجيب 
  ). 167.، ص2005عزمي،( "ط المتعددةأهم متغيرات تصميم وإنتاج برامج الوسائ

ن، وفـي  بحذر شديد، فهو موضوع خالفي بين الباحثي التحكم التعليمي الحاسوبييتناول الباحثون 
في تصميم بيئات  يعد التحكم التعليمي واحداً من المتغيرات الخالفية الرئيسة): "فايل(هذا السياق يقول
بـتحفظ  خاصية تحكم المتعلم تؤخذ " :)صيام وزمالؤه(ويقول ). Fyle,2009,P.22"(الوسائط المتعددة

  ).238.، ص2011ه،ؤصيام وزمال( ")التعليم من بعد(شديد في معظم برامج 
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أجريت عدة دراسات حول موضوع التحكم التعليمي الحاسوبي، وفي ضوء نتائج هذه الدراسـات  لقد  
زت عدة اتجاهات تراوحت بين تحكم المتعلم وتحكم البرنامج، وحول هذا الموضوع ناقش الباحثون بر

البرنامج؟ أي أيهما أفضل أن يتحكم  أم المتعلم ؟من يجب أن يتحكم باآلخر: عدة تساؤالت، لعل أهمها
إعطاء الطلبة مزيـداً   نبأيتحكم المتعلم بالبرنامج؟ فالمؤيدون لتحكم المتعلم يرون البرنامج بالمتعلم أم 

 ومهـاراتهم  ينتج طلبة قادرين على تحديث معلومـاتهم و يمكن أن يحسن أداءهم التعليمي، من التحكم
ولكن هناك من يرى عكس ذلك؛ فمثالً يـرى   ،)Valjataga&Laanpere,2010,p.289(باستمرار

الحريـة  ف ؛إلى نتائج محبطة غالباًة يقود بيئات الوسائط المتعدد في أن تحكم المتعلم) كورسن ورفاقه(
صرف االنتبـاه عـن الفكـرة    تو ،سبب التداخل المعرفيتفي أن تختار بين عدد كبير من الخيارات 

أن  إلـى  نتائج الدراسات وتشير ،ؤدي إلى االنحراف عن الوضع الصحيح ألهداف التعلمتو ،األساسية
 ؛وهذا يؤدي بدوره إلى نتائج غير فعالـة  الخبرة البسيطة قد يسيئون االختيار،ذي  المتعلمين الحديثين

  .)Gorissen, et al.2015,p.657( .األمر الذي یستدعي اعتماد تحكم البرنامج

أنHooper,et al.,1993 ( (توجد بالمقابل دراسات أخرى تدعم تحكم البرنامج؛ إذ أكدت نتائج دراسة
أكثر من أولئك الذين تعلمـوا  حلوا أمثلة د أكملوا التدريبات وتعلموا من تحكم البرنامج ق نالطلبة الذي

أن المجموعة التي تعلمـت مـن تحكـم    ) Martin,2008(من تحكم المتعلم، كما أكدت نتائج دراسة 
 األمر الذي يؤكـد أن  البرنامج قد تفوقت على المجموعات التي تعلمت من مستويات التحكم األخرى؛

ولذلك فإن محاوالت المصممين التعليميـين ال   قاطع، نتائج األبحاث لم تحدد تأثير تحكم المتعلم بشكل
بين تحكم المتعلم وتحكم البرنامج، وبناء علـى ذلـك فـإن    ن زتزال مستمرة في البحث عن نقطة توا

  )Lim,2016,p.161.(األبحاث العلمية ال تزال توصي بضرورة البحث في مجال التحكم التعليمي

مشكلة حقيقية بالنسبة للطلبة الجامعيين؛ فكل يوم يوجد شيء تعد التطورات المتالحقة في هذا العصر 
جديد، وهذا يلقي مسؤولية أكبر على الطلبة؛ مسؤولية تتجسد في ضرورة مواكبة المستجدات، ولذلك 

لمعطيـات  ااالنفجار المعرفي، فوجدوا أن تطوير أساليب معالجة  ةفكر الباحثون ملياً بطرائق مواجه
بأن التوجه فـي  ) الرفوع(في استيعاب هذه التطورات، وفي هذا السياق يرى هميساعدلدى الطلبة قد 

أن يهدف إلى تطوير أساليب معالجة الطلبة للمعطيات، واالهتمام بمـا يحـدث   العصر الحاضر يجب 
أن تعاظم اإلنتاج المعرفي والتقني وتسارعه ) جديد(وتؤكد . )196.،ص2008الرفوع،.(داخل أدمغتهم

يـة للنسـيان إلـى أسـاليب     األساليب السطحية في معالجة المعطيات واألكثر قابل يتطلب التحول من
  ).  4.، ص2009جديد،.(المعمقة األكثر ديمومة في ذهن الطالبالمعالجة 
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لدى الطلبة ال يمكن أن يحدث إال في بيئـة   المعطيات أساليب معالجةيرى بعض الباحثين أن تطوير 
المتعلم في البرنامج، يستطيع أن يتخذ قرارات عديـدة فـي عمليـة     تعتمد تحكم المتعلم؛ فحين يتحكم

التعلم؛ وهذه القرارات تمكّن المتعلم من المعالجة الموسعة للمعطيات، وتسمح له بتعديل معدل الترميز 
أن تحكم المتعلم يسهم في معالجة ) ريتر وجيرجيتزش(، كما يرى)Daniels,1996,p.26(. والمعالجة

البحـث  ، وعلى هذا األساس، فإنScheiter,Gerjets,2007,p.288( .(نشط وبنّاء المعلومات بشكل
عدة مستويات للـتحكم التعليمـي   وذلك من خالل تقصي أثر  التحقق من ذلك تجريبياً، يحاول الحالي

المعلمين في مادة /أساليب معالجة المعطيات لدى الطلبةبتنمية بقصد تطوير بيئة تقنية تسمح الحاسوبي 
    . سوب التربويالحا

الحظ الباحث من خالل تدريسه للجانب العملي في كليـة التربيـة    :اإلحساس باملشكلة وحتديدها -1-2
المعلمين في مادة الحاسوب التربوي ال /الموضوعات التي تقدم إلى الطلبة الثانية في جامعة تشرين أن

هـم وهـو أساسـيات الحاسـوب     متزال تركز على أساسيات الحاسوب المادية، وتبتعد عن جزئها ال
التربوية؛ الحظ الباحث أيضاً أنه ال يوجد كتاب مقرر لهذه المادة، فالمدرسون الذين يقومون بتدريس 
مادة الحاسوب التربوي، يختارون موضوعاتها حسب تصوراتهم، وفي هذا السياق تشير نتائج الدراسة 

 يؤكدون ضرورة تطوير مـادة الحاسـوب   مين المعل/الطلبةاالستطالعية التي أجراها الباحث إلى أن
 ،الجانب األول من مشكلة البحث التربوي ألنها تعجز عن تلبية احتياجاتهم كمعلمي صف، وهنا يكمن

المعلمين على تصميم االختبـارات اإللكترونيـة،   /وكحل لهذه المشكلة وجد الباحث أن تدريب الطلبة
األمـر الـذي   ، في مادة الحاسوب التربوي ة والتدريبيةيمكن أن يغطي جزءاً من احتياجاتهم التعليمي

تخصـيص  «أكدته نتائج الدراسة االستطالعية أيضاً حيث بلغ الوزن النسبي إلجابات الطلبة عن بنـد  
  %). 91(» حول برنامج صانع االختبارات اإللكترونية في مادة الحاسوب التربوي وحدة تعليمية

التعلميـة، وذلـك    –المحوسبة دوراً كبيراً في العملية التعليميـة  تلعب البرامج التعليمية التفاعلية 
يعد ذلك حقيقةً علمية ال . بصرف النظر عن مستوى التحكم التعليمي المعتمد في تصميم تلك البرامج

خالف حولها، إال أن المسألة الخالفية تبرز عند البحث عن مستوى التحكم التعليمي الحاسوبي الـذي  
في تقصي أثر التحكم  الجانب الثاني من مشكلة البحث يكمن .ليمية أفضل وأكثر فاعليةيحقق نتائج تع

 عربياً إذا استثنيت مصر محلياً أو ؛ فالتحكم التعليمي موضوع غير مدروسمحلياً التعليمي الحاسوبي
؛ أضف إلى ذلك هو موضوع خالفي، وتوصي جميع الدراسات بمتابعة البحـث  في حدود علم الباحث

، وذلك من أجل الوصول إلى نتـائج  ثار التحكم التعليمي في بيئات التعلم المعتمدة على الحاسوبفي آ
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يؤكد الباحثون أن تحكم المتعلم يحتاج إلى إطار نظري قوي، كما أنّه ال يوجد إطار موحد  حاسمة؛ إذ
  . يوضح العالقة بين تحكم المتعلم وفاعلية التعليم

هذه الدراسـات  معظم موضوع معالجة المعطيات لدى الطلبة، ولكن  الدراسات التي تناولت تتعدد  
تناولتها وصفياً ال تجريبياً؛ أي أن الباحثين درسوا عالقة معالجة المعطيات بموضوعات أخرى مثـل  

في قلة الدراسـات   يكمن الجانب الثالث من مشكلة البحث. التخصص أو القلق أو التحصيل األكاديمي
يمكـن   معالجة المعطيات المعطيات لدى الطلبة، علماً أن ت تنمية أساليب معالجةالتجريبية التي حاول

  . أن تُنمى وتتطور لدى طلبة الجامعات

عجز مادة الحاسوب التربوي عـن  : تقنية ذات أبعاد ثالثة وهي –يعالج البحث الحالي مشكلة تربوية 
علمية حول موضوع الـتحكم التعليمـي   اختالف نتائج الدراسات ال –المعلمين /احتياجات الطلبةتلبية 

قلة الدراسات التجريبية التي حاولت تنمية أساليب معالجة المعطيات لدى الطلبة؛ األمـر   –الحاسوبي 
الذي دفع الباحث للتصدي لهذه الجوانب ودراستها مجتمعةً في البحث الحالي، حيـث قـام الباحـث    

 م االختبارات اإللكترونية كـون هـذا  لبة تصميتدريبي لتعليم الط -حاسوبي تعليمي  بتصميم برنامج
 ةالموضوع يلبي احتياجات الطلبة في مادة الحاسوب التربوي، ثم أنتج الباحث من هذا البرنامج خمس

ودرس الباحث أثر كل مستوى من مستويات  ،إصدارات كل منها يمثل أحد مستويات التحكم التعليمي
ة المعطيات، وعلى هذا األساس حدد الباحث مشكلة البحث التحكم في أربعة أساليب من أساليب معالج

ما أثر التحكم التعليمي باستخدام الحاسوب في أساليب معالجـة المعطيـات   : من خالل السؤال اآلتي
    ين في مادة الحاسوب التربوي؟مالمعل/لدى الطلبة

  :نتائجه يمكن أنتأتي أهمية هذا البحث من كون  :أهمية البحث -1-3

شروعاً إلعداد مجموعة من المعايير حول مسـتويات الـتحكم التعليمـي فـي البـرامج      تشكَل م −
 .التعليمية التفاعلية المحوسبة

تجريبـي حـول أفضـل مسـتويات      -تزود مصممي البرامج التعليمية المحوسبة بـدليل علمـي   −
 .التحكم التعليمي المحوسب

عبـه بـرامج الحاسـوب فـي     تقدم للمربين والمعلمين صورةً واضحة عن الـدور الـذي قـد تل    −
 .المعلمين في مادة الحاسوب التربوي/تنمية أساليب معالجة المعطيات لدى الطلبة
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حاسـوب بشـكل تلبـى فيـه     تساعد مؤلفي المقررات الجامعيـة فـي تطـوير مقـرر مـادة ال      −
 . المعلمين/التعليمية للطلبةاالحتياجات 

فـي مجـال تصـميم االختبـارات      الحاسـوبية  همالمعلمـين ومهـارات  / تزيد من معارف الطلبة −
 . اإللكترونية بكافة أنواعها

تفتح قنوات بحثية إلجراء مزيد من الدراسات حـول أسـاليب معالجـة المعطيـات ومسـتويات       −
 . التحكم التعليمي في البرامج التعليمية المحوسبة

  :يهدف البحث الحالي إلى :أهداف البحث -1-4

معالجة المعطيات لدى  أسـاليب م التعليمي الحاسوبي في دراسة أثر كل مستوى من مستويات التحك −
 .المعلمين في مادة الحاسوب التربوي/الطلبة

 ).WQC(المعلمين على تصميم عدة أنواع من األسئلة اإللكترونية باستخدام برنامج /تدريب الطلبة −

 ).WQC(األسئلة اإللكترونية باستخدام برنامج بنوك المعلمين على تصميم /تدريب الطلبة −

 . المعلمين في مادة الحاسوب التربوي/تنمية أربعة أساليب من أساليب معالجة المعطيات لدى الطلبة −

  :  أجاب البحث عن األسئلة اآلتية: أسئلة البحث -1-5

المعلمون /، ويحتاجها الطلبة)WQC(ما األسئلة اإللكترونية التي يتضمنها برنامج  –السؤال األول  −
  في مادة الحاسوب التربوي؟ ) بية الخمسةطلبة المجموعات التجري(
، ومـا  حاسوبي الذي تم تصميمه في البحث الحاليما التصور المقترح للبرنامج ال -السؤال الثاني  −

 مستويات التحكم التعليمي الحاسوبي المقترحة في هذا البرنامج؟ 

األسـئلة اإللكترونيـة   الذين صمموا ) أفراد عينة البحث(المعلمين /ما نسبة الطلبة -السؤال الثالث −
 المقترحة في البحث الحالي؟ وكيف تتوزع هذه النسب حسب مستويات التحكم التعليمي؟

: ما أثر كل مستوى من مستويات التحكم التعليمي الحاسوبي في أساليب المعالجة -السؤال الرابع  −
 لتجريبية الخمسة؟التنظيمية لدى طلبة المجموعات ا -األدائية الموسعة  –األدائية  –التحصيلية 

  :أجري هذا البحث في إطار الحدود اآلتية: حدود البحث -6 -1

؛  )2015–2014(وخـالل العـام   ) 2014-2013(أجري هذا البحث خالل العام :الحدود الزمانية −
للتأكد من حاجة الطلبة إلى تعلم  التعليمية ، وزع الباحث استبانة االحتياجات)2014-2013(ففي عام
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التجربـة   أمـا  ارات اإللكترونية، كما نفذ الباحث في العام ذاته التجربة االسـتطالعية، تصميم االختب
  ) 2015-2014(في عام فقد نفذها الباحث األساسية

تصميم االختبارات اإللكترونية : تناول البحث الحالي ثالثة موضوعات رئيسة هي :الحدود العلمية  −
  .معالجة المعطيات –حاسوبي التحكم التعليمي ال –) WQC(باستخدام برنامج 

هي الميدان التربوي الـذي  ) طرطوس(تعد كلية التربية الثانية في جامعة تشرين  :الحدود المكانية −
 .  طبق فيه الباحث جميع أدوات بحثه

اعتمد الباحث على المنهج التجريبي ذي الخمس مجموعات، وذلك نظراً لمناسبة  :منهج البحث -1-7
أهداف البحث الحالي، ووفقاً لهذا المنهج سيطبق الباحث أدوات البحث قبل تنفيذ  طبيعة هذا المنهج مع

ثـم سـيطبق األدوات   ) تطبيق مستويات التحكم التعليمي على المجموعات التجريبية الخمسة(التجربة
وفـي  . نفسها بعد تنفيذ التجربة، ليتمكن بذلك من اختبار فرضيات البحث، ومن ثم استخالص النتائج

وذلك بسبب وجـود   ،غير دقيقةالدراسات غير التجريبية هي دراسات  كّل): شتفال(السياق كتب  هذا
 .)Flach,2012,p.44(. وفي الوقت ذاته ال يمكن أن تدرس بفاعلية ،متغيرات مغفلة ومؤثرة

  : اعتمد الباحث على األدوات اآلتية -أدوات البحث -1-8

خدمت هذه االستبانة من أجل التأكد من حاجة الطلبـة إلـى   است: استبانة االحتياجات التعليمية-1-8-1
 .  تعلم موضوع تصميم األسئلة اإللكترونية كجزء من مادة الحاسوب التربوي

صمم الباحث هذا البرنامج بخمسة إصدارات؛ يمثل : التدريبي -البرنامج الحاسوبي التعليمي -1-8-2
يهدف هذا البرنـامج  . لبرامج التعليمية المحوسبةكّل منها مستوى من مستويات التحكم التعليمي في ا

  ).WQC(المعلمين على تصميم االختبارات اإللكترونية باستخدام برنامج /إلى تدريب الطلبة

. يوجد في الواقع نماذج عديدة في أساليب معالجـة المعطيـات   :اختبارات معالجة المعطيات-1-8-3
اختبارات يقيس  ةذا النموذج أعد الباحث أربع، وفي ضوء ه)Schmeck(اعتمد الباحث على نموذج 

    :، وهذه االختبارات هيكل منها أحد أساليب معالجة المعطيات

يقيس هذا االختبار قدرة الطالـب علـى االحتفـاظ     :المعرفية اختبار المعالجة التحصيلية -1-8-3-1
من نوع االختيار مـن   سؤاالً) 35(يتألف هذا االختبار من ). WQC(ببرنامج  ةبالمعلومات المرتبط

  . متعدد، يوجد  لكل سؤال أربعة خيارات واحد منها صحيح فقط
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يقيس هذا االختبار قدرة الطالب على تحويل األسئلة الورقية إلى  :اختبار المعالجة األدائيـة -1-8-3-2
) 8(يطلب من الطالب في هذا االختبار تصـميم  ). WQC(أسئلة إلكترونية تفاعلية باستخدام برنامج 

  ). WQC(أنواع من األسئلة اإللكترونية باستخدام برنامج 

، )wqc(إلكترونـي  يعطى الطالب في هذا االختبار ملف :اختبار المعالجة األدائية الموسعة-1-8-3-3
تحديد زمن كل : إضافة ميزات جديدة إلى هذا الملف مثلو التوسع في تطوير هذا الملف، ويطلب إليه

 –هرية لتصميم بنوك األسئلة اإللكترونية وهي التوليد العشوائي لألسـئلة  إضافة الميزة الجو –سؤال
تحديـد   -ل تتطلب كلمة مرور واسـم المسـتخدم  تصميم شاشة دخو –توزيع الدرجات على األسئلة 

  .عبارات التغذية الراجعة

بأدائه فـي  يقيس هذا االختبار قدرة الطالب على تنظيم ما يقوم : اختبار المعالجة التنظيمية-1-8-3-4
تنظـيم  : اختبار المعالجة األدائية واختبار المعالجة األدائية الموسعة، ومن طلبات هذا االختبار مـثالً 

 ).WQC(رصف السؤال مع خياراته في برنامج  -خيارات السؤال في عمودين بدالً من عمود واحد

  :رى تابعةإلى متغيرات مستقلة وأخ تقسم متغيرات البحث الحالي :متغريات البحث-1-9

   :فقط، وهو التحكم التعليمي الحاسوبي يوجد متغير مستقل واحد: المتغيرات المستقلة-1-9-1

 –) LC(تحكم المـتعلم  : مستويات هي  ةيتألف هذا المتغير من خمس :التحكم التعليمي الحاسوبي −
) LCA(اد تحكم المتعلم مع اإلرش -)PLC(تحكم المتعلم الجزئي  –) PPC(تحكم البرنامج الجزئي 

  ).PC(تحكم البرنامج  –

  : ، وهيمتغيرات تابعة ةتوجد أربع: المتغيرات التابعة -1-9-2

في التطبيق البعدي الفوري والتطبيق ) طلبة المجموعات التجريبية الخمسة(المعلمين/درجات الطلبة −
 . البعدي المؤجل الختبار المعالجة التحصيلية

في التطبيق البعدي الفوري والتطبيق ) ت التجريبية الخمسةطلبة المجموعا(المعلمين/درجات الطلبة −
 .البعدي المؤجل الختبار المعالجة األدائية

في التطبيق البعدي الفوري والتطبيق ) طلبة المجموعات التجريبية الخمسة(المعلمين/درجات الطلبة −
 . البعدي المؤجل الختبار المعالجة األدائية الموسعة
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في التطبيق البعدي الفوري والتطبيق ) طلبة المجموعات التجريبية الخمسة(المعلمين/درجات الطلبة −
  .البعدي المؤجل الختبار المعالجة التنظيمية

   :جمتمع البحث وعينته -1-10

يشمل مجتمع البحث جميع طلبة السنة الثالثة من قسم معلم صف في كليـة   :مجتمع البحث -1-10-1
كليـة  يذكر أن هذه الكلية اتخذت اآلن اسماً آخر وهـو  . رينفي جامعة تش) طرطوس(التربية الثانية 

القاضي بإحـداث  ) 2015(لعام) 2(أدى مرسوم رئيس الجمهورية رقم ؛ إذ التربية بجامعة طرطوس
جامعة طرطوس إلى فصل كليات جامعة تشرين الموجودة في محافظة طرطوس عن كليات جامعـة  

امل الباحث مع مجتمع البحـث فـي فتـرتين زمنيتـين     لقد تع. ين الموجودة في محافظ الالذقيةتشر
  ). 2015 - 2014(والثانية ) 2014 - 2013(مختلفتين؛ األولى خالل العام الدراسي 

  :تعامل الباحث مع عينات عديدة في هذا البحث: عينة البحث-1-10-2

شكلة البحث مـن  اختار الباحث هذه العينة عشوائياً ليحدد م: عينة الدراسة االستطالعية -1-10-2-1
بلغ عدد أفـراد  . المعلمين في مادة الحاسوب التربوي من جهة أخرى/جهة، ويدرس احتياجات الطلبة

فـي جامعـة تشـرين،     ةكلية التربية الثانيالبةً من طلبة السنة الثالثة في طالباً وط) 130(هذه العينة 
حسب إحصـائيات  ) 303(بالغ من المجموع الكلي لعدد الطلبة ال%) 42.90(ويشكل هؤالء ما نسبته 

  ).2014 - 2013(شؤون الطالب في  العام الدراسي

اختار الباحث هذه العينة قصدياً في الفصل الثاني من العـام   :عينة التجربة االستطالعية -1-10-2-2
. ته الخمسةا، وذلك بهدف التجريب االستطالعي للبرنامج الحاسوبي بإصدار)2014-2013(الدراسي

وزع . طالباً وطالبةً من طلبة كلية التربية الثانية في جامعـة تشـرين  ) 50(اد هذه العينة بلغ عدد أفر
الباحث هذه العينة عشوائياً على خمس مجموعات تجريبية، كل منها تتعلم من أحد مستويات الـتحكم  

  . التعليمي الحاسوبي

من طلبـة السـنة    وطالبةً طالباً) 245(ف مجتمع البحث منيتألّ: عينة التجربة األساسية -1-10-2-3
الثالثة من قسم معلم صف في كلية التربية الثانية في جامعة تشرين، وذلك حسب إحصائيات شـؤون  

طبق الباحث معادلة حساب عدد أفراد عينة البحـث،  ). 2015 - 2014(الطالب في العام الدراسي 
  .طالباً وطالبةً) 150(فتبين أن الباحث يحتاج إلى 
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n =  .  .           =    .   (   . ) .         .    .      =  149.6   

   )211.، ص2005القاضي وآخرون،( : يمكن توضيح رموز المعادلة السابقة على النحو اآلتي

§ )n : ( حجم عينة البحث- )N : (حجم مجتمع البحث.  
§ )P : (اعتماد نسبة مئوية تتراوح بين الصفر وال واحد، وقد تم)0.5(.  
§ )a( : نسبة الخطأ المسموح به ويساوي)0.05(.  
§ )Z :( الدرجة المعيارية وتساوي)95(عند مستوى الثقة ) 1.96% .( 

) مجتمـع البحـث  (اختار الباحث عينة البحث وفق الطريقة القصدية حيث دخل إلى قاعات الطلبـة  
الرغبـة  : ه يحتاج إلى عينة تتوافر فيها صفات مثلوأطلعهم على بعض أهداف البحث، ثم أخبرهم أنّ

سجل الباحث أسماء الطلبـة  . االلتزام بالتجربة –خبرة بسيطة في التعامل مع الحاسوب  -في التعلم 
ـ  طالباً وطالبـةً،  ) 160(الذين تتوافر فيهم شروط االلتزام بالتجربة وبلغ عدد هؤالء  ن وبعـد أن أعل

األمر الذي أدى إلى انخفاض عدد ، انسحب طالب واحد فقط؛ اختارهم سماء الطلبة الذينالباحث عن أ
وزع الباحث الطلبة عشوائياً إلـى خمـس مجموعـات    . طالباً وطالبةً) 159(أفراد عينة البحث إلى 

  : تجريبية، وذلك على النحو الموضح في الشكل اآلتي

  

طالباً ) n=32(متساوية العدد تقريباً  يفي البحث الحال أن المجموعات التجريبية )1( شكليالحظ من ال
ويشـكل  طالباً وطالبةً فقـط،  ) n=31(ما عدا المجموعة التجريبية الرابعة  في كل مجموعة، وطالبةً
البحث؛ أي أن التجربة الحالية قد شملت تقريباً ثلثي  من العدد الكلي ألفراد مجتمع%) 64.89(هؤالء 

) 86(، فإن عدد الطلبة الذين لم تشملهم التجربـة  )1(الشكل ع البحث، وكما هو مالحظ منأفراد مجتم

86

3232

32

31

32

)  1(الشكل 
المجموعات التجریبیة الخمسة في البحث الحالي

الطلبة غیر المشمولین في البحث المجموعة األولى
المجموعة الثانیة المجموعة الثالثة
المجموعة الرابعة المجموعة الخامسة
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طالباً وطالبةً من المجتمع األصلي للبحث؛ وزع الباحث هذه المجموعات علـى كـل مسـتوى مـن     
  : مستويات التحكم التعليمي، وذلك على النحو الموضح في الجدول اآلتي

                                                               )                                            1(الجدول 
  توزع المجموعات التجريبية الخمسة على مستويات التحكم التعليمي

  مستوى التحكم  العدد  المجموعة التجريبية
  تحكم المتعلم  32  األولى
  تحكم البرنامج الجزئي 32  الثانية
  تحكم المتعلم الجزئي 32  الثالثة
  تحكم المتعلم مع اإلرشاد 31  عةالراب

  تحكم البرنامج 32  الخامسة
  

أن المجموعة التجريبية األولى ستتعلم من إصدار تحكم المـتعلم، وسـتتعلم   ) 1(يالحظ من الجدول 
المجموعة التجريبية الثانية من إصدار تحكم البرنامج الجزئي؛ وستتعلم المجموعة التجريبية الثالثة من 

متعلم الجزئي، وهكذا فإن كل مجموعة تجريبية ستتعلم من أحـد مسـتويات الـتحكم    إصدار تحكم ال
ن هذه الفـروق  إ: األساس حين يقال في نتائج البحثالتعليمي المقترحة في البحث الحالي؛ وعلى هذا 

هي لصالح المجموعة التجريبية الثالثة، فهذا يعني أن هذه الفروق هي لصالح إصدار تحكـم المـتعلم   
  . زئي؛ ألن المجموعة التجريبية الثالثة قد تعلمت من إصدار تحكم المتعلم الجزئيالج

  ):0.05(اختبر الباحث فرضيات البحث اآلتية عند مستوى داللة  :فرضيات البحث -1-11
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجـات طلبـة المجموعـة     -الفرضية األولى −

 –األدائية  –التحصيلية : الختبارات المعالجة) الفورية القبلية والبعدية(طبيقات التجريبية األولى في الت
 .التنظيمية –ألدائية الموسعة ا

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجـات طلبـة المجموعـة     -الفرضية الثانية −
–األدائية  –التحصيلية : لمعالجةالختبارات ا) الفورية القبلية والبعدية(التجريبية الثانية في التطبيقات 

  .التنظيمية –ألدائية الموسعةا
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجـات طلبـة المجموعـة     -الفرضية الثالثة −

 –األدائيـة   –التحصيلية : الختبارات المعالجة) الفورية القبلية والبعدية(التجريبية الثالثة في التطبيقات
  .التنظيمية – ألدائية الموسعةا
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجـات طلبـة المجموعـة     -الفرضية الرابعة −
 –األدائية  –التحصيلية : الختبارات المعالجة) الفورية القبلية والبعدية(التجريبية الرابعة في التطبيقات 

  .التنظيمية –ألدائية الموسعة ا
ات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلبـة المجموعـة   ال توجد فروق ذ -الفرضية الخامسة −

األدائية  –التحصيلية : الختبارات المعالجة) الفورية القبلية والبعدية(التجريبية الخامسة في التطبيقات 
 .التنظيمية –ألدائية الموسعة ا –

وعـات  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلبة المجم -الفرضية السادسة −
تعزا إلى مستوى الـتحكم   المعالجة التحصيلية التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي الفوري الختبار

 .)LC-PPC-PLC- LCA-PC( الحاسوبي التعليمي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلبـة المجموعـات   -ابعةالفرضية الس −
تعزا إلى مسـتوى الـتحكم     المعالجة األدائية ي الختبارالتجريبية الخمسة في التطبيق البعدي الفور

  .)LC-PPC-PLC- LCA-PC(التعليمي 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلبـة المجموعـات   -ثامنةالفرضية ال −

تعزا إلـى مسـتوى    المعالجة األدائية الموسعة التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي الفوري الختبار
 .)LC-PPC-PLC- LCA-PC( الحاسوبي حكم التعليميالت

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلبـة المجموعـات   -تاسعةالفرضية ال −
تعزا إلى مسـتوى الـتحكم    المعالجة التنظيمية الختبارالتجريبية الخمسة في التطبيق البعدي الفوري 

  .)LC-PPC-PLC- LCA-PC( الحاسوبي التعليمي
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلبـة المجموعـات   -عاشرةلفرضية الا −

تعزا إلى مستوى الـتحكم  المعالجة التحصيلية  الختبارالمؤجل التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي 
 .)LC--PPC-PLC-LCA-PC( الحاسوبي التعليمي

حصـائية بـين متوسـطات درجـات طلبـة      ال توجد فروق ذات داللة إ: الفرضية الحادية عشرة −
تعزا إلى مستوى المعالجة األدائية  الختبارالمؤجل المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي 

 .)LC-PPC-PLC- LCA-PC( الحاسوبي التحكم التعليمي

ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـطات درجـات طلبـة      : الفرضية الثانية عشرة −
تعـزا    المعالجة األدائية الموسعة الختبارالمؤجل التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي المجموعات 

 . )LC-PPC-PLC- LCA-PC( الحاسوبي إلى مستوى التحكم التعليمي
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ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـطات درجـات طلبـة      : الفرضية الثالثة عشرة −
تعـزا إلـى    المعالجة التنظيميـة  الختبارالمؤجل بعدي المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق ال

  .)LC-PPC-PLC- LCA-PC( الحاسوبي مستوى التحكم التعليمي
ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـطات درجـات طلبـة       :الفرضية الرابعة عشرة −

، وذلك في )مؤجلةالبعدية ال –البعدية الفورية  –القبلية (التطبيقات  المجموعات التجريبية الخمسة في
 .التنظيمية –األدائية الموسعة  –األدائية  -التحصيلية : اختبارات المعالجة كل اختبار من 

  : أعد الباحث هذا البحث وفق اإلجراءات اآلتية :إجراءات البحث -1-12

في جامعة تشرين، وإجـراء   الثانية االطالع على مواضيع مادة الحاسوب التربوي في كلية التربية −
  .راسة استطالعية لتحديد مشكلة البحث من جهة، وتحديد احتياجات الطلبة من جهة أخرىد

تدريبي متعدد الوسائط في خمسة إصدارات؛ كل إصدار  –تصميم وإنتاج برنامج حاسوبي تعليمي  −
صمم الباحث هذا البرنامج وفق نموذج فوجـان تـاي   . يمثل أحد مستويات التحكم التعليمي الحاسوبي

)Vaughan Tay ( ونموذج)ADDIE (يتألف البرنامج من ثالث وحدات تعليمية  . للتصميم التعليمي
 ).WQC(تدريبية تغطي في مجملها موضوع تصميم االختبارات اإللكترونية باستخدام برنامج 

اختبار  – ةالتحصيلي المعالجة اختبار: معالجة المعطيات وهي إعداد أربعة اختبارات لقياس أساليب −
 . اختبار المعالجة التنظيمية –اختبار المعالجة األدائية الموسعة  –األدائية  المعالجة

ته الخمسـة واختبـارات معالجـة    اتحكيم أدوات البحث بما في ذلك البرنامج الحاسوبي بإصـدار  −
 . ومناسبتها ألغراض البحث الحاليالمعطيات األربعة، وذلك بقصد التأكد من صدقها وثباتها 

ث استطالعياً على عينة تجريبية استطالعية، وذلك بقصد التأكد مـن صـدق   تجريب أداوت البح −
أدوات البحث وثباتها تجريبياً، كذلك من أجل تجنب الصعوبات التي قد تعترض الباحث في أثناء تنفيذ 

 .التجربة األساسية

الثانية في  اختيار عينة التجربة األساسية من طلبة السنة الثالثة من قسم معلم صف في كلية التربية −
جامعة تشرين، ثم توزيعها عشوائياً على خمس مجموعات تجريبية؛ بحيث تتعلم كل مجموعة من أحد 

 .  إصدارات البرنامج الحاسوبي
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تطبيق استبانة االحتياجات التعليمية على عينة التجربة األساسية من أجل التأكد من حاجة أفرادهـا   −
 ). WQC(ترونية باستخدام برنامج إلى تعلم موضوع تصميم االختبارات اإللك

للتحقـق مـن تكـافؤ طلبـة      قبلياًتطبيق اختبارات معالجة المعطيات على عينة التجربة األساسية  −
المجموعات التجريبية الخمسة من جهة، ومن أجل مقارنة نتائج التطبيق القبلي مع نتـائج التطبيـق   

، ثم حساب فاعلية وأثر كل مستوى من خرىمن جهة أ البعدي الفوري والتطبيق البعدي المؤجل الحقاً
  . مستويات التحكم التعليمي الحاسوبي

مـن  ته الخمسة على المجموعات التجريبية الخمسة، ثم الطلب اتوزيع البرنامج الحاسوبي بإصدار −
) 21(هذه المجموعات تعلم تصميم االختبارات اإللكترونية من البرنامج الحاسوبي، وامتدت هذه الفترة 

 .اً من تاريخ توزيع البرنامج على المجموعات التجريبية الخمسةيوم

مـن أجـل حسـاب    بعدياً تطبيق اختبارات أساليب معالجة المعطيات على عينة التجربة األساسية  −
ق على هذا التطبيق في متن فاعلية وأثر كل مستوى من مستويات التحكم التعليمي الحاسوبي، وسيطل

 .  لفوري الختبارات معالجة المعطياتاسم التطبيق البعدي االبحث 

من التطبيـق   يوماً) 21(بعد حواليتطبيق اختبارات معالجة المعطيات على عينة التجربة األساسية  −
فـي   البعدي الفوري من أجل حساب فاعلية وأثر كل مستوى من مستويات التحكم التعليمي الحاسوبي

حتفاظ بالمعلومات، وذلك من أجل تقيـيم األثـر   بدراسة أثر التحكم في اال) بيرن(االحتفاظ؛ إذ ينصح
اسـم  ق على هذا التطبيق في متن البحث سيطلهذا و). .18Burn,2007,p. (الحقيقي للتحكم التعليمي
 س.ختبارات معالجة المعطياتال التطبيق البعدي المؤجل

ق الختبارات بعد كل تطبي) SPSS(إدخال نتائج الطلبة في اختبارات معالجة المعطيات إلى برنامج  −
معالجة المعطيات، وذلك من أجل التحقق من التوزيع الطبيعي لدرجات الطلبة، كذلك من أجل تنفيـذ  

  .  المعالجات اإلحصائية الالزمة للوصول إلى النتائج واالستنتاجات

  :هاتوجد مصطلحات عديدة، ولعل أهم: مصطلحات البحث وتعريفاته اإلجرائية -1-13

المدى الذي يتحكم فيه المتعلم في مزايا هو  ):Instructional.Control(ليميالتحكم التع -1-13-1
 :بأنّـه إجرائيـاً   يعرفه الباحث). Fyle,2009,p.22.(الواجهة الرسومية في برامج الوسائط المتعددة
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هـذه   ؛ تتـراوح وبنائهـا  البرامج الحاسوبية التعليمية إعدادمؤثرة في  إنتاجية -استراتيجية تصميمية
  . ماح للبرنامج بالتحكم في المتعلمبين السماح للمتعلم بالتحكم في البرنامج، والس تراتيجيةاالس

تحكم المتعلم في عـرض معلومـات البرنـامج     هو :)Learner Control(تحكم المتعلم -1-13-2
، تسلسل أحداث عملية التعلم، التنقل بين فقـرات  )إيقاف وتشغيل وإعادة عرض المعلومات(التعليمي 

 تحكـم المـتعلم  ويعرف الباحث . )Scheiter&Gerjets,2007,P.287.(لبرنامج التعليمي ومهماتها
الذي يتحكم فيه المتعلم في كل عناصر البرنامج الحاسوبي حيث يستطيع المتعلم اإلصدار : بأنّه إجرائياً

علم فـي هـذا   االطالع على محتوى الوحدة التعليمية قبل إجراء االختبار القبلي، كما يسـتطيع المـت  
اإلصدار أن يطلع على الوحدة الثالثة قبل الثانية وعلى الوحدة الثانية قبل األولى، كما يستطيع الخروج 

  .من البرنامج وقتما شاء

أسلوب يقوم أساساً على فكرة توجيه المـتعلم   هو :)Program.Control( تحكم البرنامج -1-13-3
ساراته بشكل نهائي ال يتيح للمتعلم أي خيارات من عن طريق برنامج حاسوبي سبق ترتيب وتحديد م

تحكم البرنـامج   ويعرف الباحث . )66.،ص2009،محمود(.تغيير أسلوب التعلم وتتابعه وتقديم الرجع
هو اإلصدار الذي يتحكم فيه البرنامج في كل شيء؛ أي أن هـذا اإلصـدار ال يسـمح     :بأنّه إجرائياً

يمية قبل إجراء االختبار القبلي للبرنامج، كما أن هذا اإلصـدار ال  للمتعلم باالطالع على أي وحدة تعل
يسمح باالطالع على أي وحدة تعليمية قبل إتقان الوحدة السابقة لها؛ وهو ال يسمح للمتعلم بـالخروج  
من البرنامج قبل إجراء االختبار البعدي للبرنامج، وحين يجري المتعلم االختبار البعدي، يقدم البرنامج 

نهاية االختبار درجة الطالب في االختبار القبلي ودرجته في االختبار البعدي، ثم يعطيـه نسـبة   في 
  .مئوية عن مستوى التحسن

إعطـاء   هـو  :Learner Control with Advisement)(دتحكم المتعلم مع اإلرشـا  -1-13-4
سب من التدريب، وحريـة  المتعلم حرية تحديد زمن التعلم، واختيار التتابع األنسب، وطلب الكم المنا

طلب التغذية الراجعة، ولكن مع إعطاء توجيهات، ونصائح للمتعلم تتعلق بهذه االختيـارات وتعطيـه   
ـ         .يـد المـتعلم   يمالحظات دائمة عن أنسب هـذه االختيـارات وبحيـث يبقـى القـرار دائمـاً ف

اإلصـدار الـذي    :بأنّـه إجرائياً  تحكم المتعلم مع اإلرشادويعرف الباحث  )168.،ص2005عزمي،(
يتحكم فيه المتعلم في كل أجزاء البرنامج، ولكن بتوجيه وإرشاد من البرنامج؛ فمثالً إذا اختار المتعلم 

ينصحك الحاسـوب  : الوحدة الثانية قبل أن يدرس الوحدة األولى، فإن البرنامج سيوجه رسالة للمتعلم 
 خيـارين الوحدة األولى؟  ثم يظهر البرنـامج   هل تريد العودة إلى. بدراسة الوحدة األولى قبل الثانية
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وهكذا، فإن كل خطوة غير صحيحة يقدم عليها المتعلم، يرشده الحاسوب إلى تصـحيحها،  ) ال -نعم (
   .يترك الحرية للمتعلم في اتخاذ القرارفي الوقت ذاته و
 فيـه  حكميـت  هو اإلصدار الذي ):Partial Program Control(تحكم البرنامج الجزئي-1-13-5

البرنامج في جزء واحد فقط من البرنامج هو االختبار القبلـي؛ أي أن البرنـامج ال يسـمح للمـتعلم     
  . باالطالع على محتوى أي وحدة من وحدات البرنامج قبل إجراء االختبار القبلي

هو اإلصدار الـذي يـتحكم فيـه     ):Partial Learner Control(تحكم المتعلم الجزئي -1-13-6
يتحكم المتعلم في تسلسل . م في جزء واحد فقط من البرنامج، ويتحكم البرنامج في باقي األجزاءالمتعل

تعلم الوحدات التعليمية في البرنامج؛ أي يستطيع المتعلم أن يختار ويطلع على الوحدة الثانيـة قبـل   
لبعـدي؛ أي ال يسـمح   األولى أو الثالثة قبل الثانية، ويتحكم البرنامج في االختبار القبلي واالختبـار ا 

البرنامج للمتعلم باالطالع على أي وحدة قبل إجراء االختبار القبلي، كما أنّه ال يسمح له بالخروج من 
   .البرنامج إال بعد إجراء االختبار البعدي

هو برنامج حاسوبي متوافـق مـع اللغـة    ): WonderShare Quiz Creator(برنامج -1-13-6
سئلة اإللكترونية التفاعلية؛ يتيح تصميم عشرة أنواع مـن األسـئلة   العربية، متخصص في تصميم األ

تحديد عدد المحاوالت  –اإللكترونية، كما يتيح إضافة ميزات كثيرة لالختبار مثل تصميم شاشة دخول 
تحديد زمـن   –تصميم بنوك األسئلة اإللكترونية  –تنسيق االختبار وتنظيمه  –إعداد سلم تصحيح  –

  .)WQC(هذا وسيشار إلى هذا البرنامج باالختصار ؛ختبار ككلكل سؤال وزمن اال

ـ :  )Electronic Tests( االختبارات اإللكترونية -1-13-7 عـن االختبـارات    ةهي اختبارات بديل
الورقية التقليدية، تعتمد على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عرض نشاطات التقـويم  

: بأنّهـا إجرائيـاً   ويعرفهـا الباحـث  ، )Gathuri, et al.,2014,pp.61-62.(وتسجيل االسـتجابات 
وتعتمد علـى الحاسـوب فـي عـرض السـؤال       ،)WQC(االختبارات المصممة بوساطة برنامج 

  . اإللكتروني واستجابة المتعلم وتقديم التغذية الراجعة

خططـة تمكـن   هو مجموعة موديوالت منظمة وم :التدريبي -البرنامج الحاسوبي التعليمي-1-13-8
المعلمين من النمو في المهنة من خالل إمدادهم بالمزيد من الخبرات الفنيـة والمهنيـة والشخصـية    
والثقافية وكل ما من شأنه أن يرفع من مستوى عملية التعليم والتعلم ويزيـد مـن طاقـة المعلمـين     

لتدريبي في البحـث  ا –ويقصد بالبرنامج الحاسوبي التعليمي ، )8.، ص2008فودة وأحمد،(.اإلنتاجية
 ونمـوذج ) ADDIE(في ضوء نموذج مصممة؛ خطة مبرمجة في هيئة برنامج حاسوبي: الحالي بأنّه
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 –من ثـالث وحـدات تعليميـة     هذه الخطةتألف ت. للتصميم التعليمي) Vaughan Tay(فوجان تاي
هـذا   ).WQC(تدريبية تغطي في مجملها موضوع تصميم االختبارات اإللكترونية باستخدام برنامج 

في كل شيء ما عدا مستوى الـتحكم   ةمتشابه خمسة إصدارات الحاسوبي أنتج الباحث من البرنامجو
تحكـم المـتعلم   إصدار : ، وهيتتدرج هذه اإلصدارات من تحكم المتعلم إلى تحكم البرنامج ؛التعليمي

)LC (– تحكم البرنامج الجزئي  إصدار)PPC (– تحكم المتعلم الجزئي  إصدار)PLC(-  إصـدار 
   ).PC(تحكم البرنامج  إصدار –) LCA(تحكم المتعلم مع اإلرشاد 

هو اسـتخدام  : )Computer Assisted Instruction (CAI)(التعلم بمعونة الحاسوب -1-13-9
الحاسوب في تقديم المحتوى التعليمي، وهو مدخل يسمح بالتفاعل بين المتعلم والحاسـوب، وتقـديم   

وهو استراتيجية تتضمن أربعة نشـاطات تعليميـة   ). Bunnet,2012,p.7( .التغذية الراجعة الفورية
. تقويم مستوى أداء تعلم الطالـب  –تدريب المتعلم  –توجيه المتعلم  –تقديم المعلومات : متكاملة هي 

بأنّه اسـتخدام البرنـامج الحاسـوبي     إجرائياًيعرف الباحث هذا المصطلح ). 205.،ص2000الفار،(
المعلمين وتدريبهم على تصـميم االختبـارات   /بي بإصداراته الخمسة في تعليم الطلبةالتدري–التعليمي

  .   اإللكترونية
هي الحقائق واألرقام والخرائط والكلمات واإلشارات التي تعبـر عـن    :)Data(المعطيات-1-13-10

ج يمكـن  إلـى نتـائ   فكرة ما والتي يمكن ترجمتها من قبل اإلنسان أو األجهزة اإللكترونية لتتحـول 
. هي المعلومات والحقائق :ويعرفها قاموس إكسفورد بأنّها .)49.،ص1997المشرقي،(.االستفادة منها

)Oxford,2010,p.384.( ف الباحث الببرنامج  ةوالحقائق المتعلق األفكار: بأنها إجرائياًمعطيات يعر
 ). WQC(تصميم االختبارات اإللكترونية

إلى معلومات مفيدة من أجل ) البيانات(هي تحويل المواد الخام  :)Processing(المعالجة  -1-13-11
هي العمليات التـي تطـرأ علـى    تخزينها في ذاكرة النظام واالستفادة منها في الوقت المحدد لها، و

  المعطيات بقصد تحويلهـا مـن صـيغة إلـى صـيغة أخـرى أكثـر فائـدة ومنفعـة لإلنسـان          
بأنّها قدرة الطالب علـى تحويـل المعطيـات     :إجرائياًُ ويعرفها الباحث. )22.،ص2007الزعانين،(

   .المتعلقة باألسئلة اإللكترونية إلى معلومات أكثر فائدة وذلك باستخدام أساليب عديدة

األسـاليب التـي يتبعهـا     هي :)Data Processing Styles(معالجة المعطيات أساليب-1-13-12
، )33.، ص2011،حمـدان (.ات مفيدة وذات معنىالطالب لتحويل المعطيات غير المنظمة إلى معلوم

  :وتعرف هذه األساليب إجرائياً على النحو اآلتي
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مثـل   )WQC(هي قدرة الطالب على االحتفاظ بالمعلومات المتعلقة ببرنامج  :المعالجة التحصيلية −
هذا وسـتقاس هـذه   . خطوات تصميم سؤال من نوع صح أو خطأ مثالً –وظائف أيقونات البرنامج 

  . الجة من خالل درجة الطالب على اختبار المعالجة التحصيليةالمع
قدرة الطالب على تحويل األسئلة الورقية التقليدية إلـى أسـئلة إلكترونيـة    هي  :المعالجة األدائية −

تفاعلية؛ كأن يعطى الطالب سؤال من نوع االختيار من متعدد بقصد تحويله إلـى سـؤال إلكترونـي    
  . لمعالجة من خالل درجة الطالب على اختبار المعالجة األدائيةهذا وستقاس هذه ا .تفاعلي

بط حقائق وأفكار المـادة الدراسـية بخبرتـه    رقدرة الطالب على هي  :المعالجة األدائية الموسعة −
الرجوع إلـى مصـادر   إضافة أفكار جديدة إليها، و الخاصة والتوسع في دراسة مادة التعلم من خالل

التوسع في  قدرة الطالب على: بأنّها إجرائيـاً  ، ويعرفّها الباحث)51.،ص1998،وياسر كاظم (.متعددة
تفاعلية إلى أسئلة إلكترونية أكثر تطـوراً؛  اللكترونية اإلسئلة األتحويل و تطوير االختبار اإللكتروني،

يتضمن سؤال من نوع اختيار من متعـدد بقصـد   ) wqc(كأن يعطى الطالب ملف حاسوبي لبرنامج 
هذا وستقاس هذه المعالجة من خالل . جديدة إلى هذا السؤال مثل تحديد عدد المحاوالتإضافة ميزات 

  .درجة الطالب على اختبار المعالجة األدائية الموسعة
لب إليه أداؤهـا فـي   هي قدرة الطالب على تنظيم األسئلة اإللكترونية التي يط :المعالجة التنظيمية −

عرض خيارات السؤال في عمودين : مثل ةالموسع ةاألدائي لجةة واختبار المعااألدائي اختبار المعالجة
عرض شريط عنوان يظهـر   –تغيير خلفية االختبار  –إضافة مؤثر صوتي للسؤال –بدالً من عمود 

درجـة  : بأنّهاإجرائياً الحالي من العدد الكلي لألسئلة، ويعرف الباحث المعالجة التنظيمية رقم السؤال 
 .في البحث الحالي ةالمعالجة التنظيمية المعدحظة الخاصة ببطاقة المالالطالب على 

هي إحـدى المـواد    ):Educational Computer Subject(مادة الحاسوب التربوي -1-13-13
التي يدرسها طلبة السنة الثالثة من قسم معلم صف في الكليات التربوية السورية، وحسب ما جاء في 

.                   المادة في األسبوع ساعة نظريـة وثـالث سـاعات عمليـة    دليل كلية التربية، فإنّه يخصص لهذه 
 ). 2010دليل كلية التربية،(

كل طالبة أو طالب دارس في قسم تربية الطفل ) : Student/Teacher(المعلم /الطالب -1-13-14
حالي بأنّـه كـل   المعلم في البحث ال/لتي تعد المعلمين، ويقصد بالطالبفي كليات التربية أو المعاهد ا

كلية التربية في "ـطالبة أو طالب دارس في كلية التربية الثانية في جامعة تشرين والتي تعرف حالياً ب
   ."جامعة طرطوس
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لفصل بعض الدراسات المتعلقة بموضوع البحث الحالي فـي مجـال الـتحكم    يعرض هذا ا :مقدمـة
تعد هذه الدراسات خالصة أعمال ). المعلومات(التعليمي الحاسوبي، ومجال أساليب معالجة المعطيات 

محـور  : هذا ورتب الباحث هذه الدراسات في محورين أساسيين همـا . باحثين كثر من بلدان مختلفة
، واعتمد الباحث في كـل  )المعلومات(ومحور أساليب معالجة المعطيات  ،حاسوبيالتحكم التعليمي ال

  :محور على عرض الدراسات بدءاً من األقدم إلى األحدث

 :دراسات تناولت التحكم التعليمي احلاسوبي –احملور األول  -2-1

    :بحث مجلة -تايوان – Peng)2001( بينكدراسة  -2-1-1
The Effects of Learner Control on Computer-Assisted Language Learning in a 

Hypertext Environment vs.a Linear Text Environment  
  .آثار تحكم المتعلم في تعلم اللغة بمعونة الحاسوب في بيئات التعلم التفريعية والخطية: عنوان الدراسة

وبيئـة   ،لخطية التي تمثل تحكم البرنامجهدفت الدراسة إلى المقارنة بين بيئة التعلم ا :أهداف الدراسة
الدافعية نحـو   –تعلم اللغة اإلنكليزية : يوذلك من عدة نواح ،التعلم التفريعية التي تمثل تحكم المتعلم

  .االتجاهات نحو البرنامج ونحو موضوع التعلم –التعلم 

راسة من مجمـوعتين  اعتمد الباحث على المنهج التجريبي؛ وتألفت عينة الد: منهج الدراسة وعينتها
تعلمـت  ): n=95(المجموعـة األولـى   ).Feng Chia(من طلبة جامعة فينغ تشيا  )188(تجريبيتين 

المجموعـة  أمـا   .والتي تمثل تحكـم البرنـامج   ،موضوع اللغة اإلنكليزية بمعونة بيئة التعلم الخطية
اسـتخدم  . تمثل تحكم المتعلمتعلمت الموضوع ذاته من بيئة التعلم التفريعية التي  ، فقد)n=93(الثانية

  .الباحث االختبار التحصيلي ومقياس االتجاهات ومقياس الدافعية

   :توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج؛ كان أهمها -نتائج الدراسة

في التطبيـق   درجات طلبة المجموعتين التجريبيتين يية بين متوسطال يوجد فرق ذو داللة إحصائ −
تحكم البرنامج وتحكم من لكل  ي اختبار الدافعية؛ أي يوجد تأثير متساوٍالبعدي لالختبار التحصيلي وف

 .متعلم في تعلم اللغة اإلنكليزية وفي دافعية الطلبة نحو التعلمال
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات طلبة المجموعتين التجريبيتين في االتجاه نحـو   −

م تحكم المتعلم في تنمية االتجاهـات اإليجابيـة نحـو    البرنامج، وذلك لصالح تحكم المتعلم؛ أي يسه
  . البرنامج أكثر من تحكم البرنامج
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  :بحث مجلة –مصر  -)2006(عوض دراسة  -2-1-2

لكتروني واألسالیب المعرفیة لتحكم التعلیمي في برنامج تعلیم إأثر التفاعل بین أسالیب ا :عنوان الدراسة

  .التعلیمیة لدى طالب كلیة التربیة على تنمیة مھارات  إنتاج  بعض المواد 

الكشف عن فاعلية أسلوب التحكم التعليمي فـي برنـامج تعلـيم    هدفت الدراسة إلى :أهداف الدراسة
إلكتروني في تنمية مهارات إنتاج المواد التعليمية لدى طالب كلية التربية، كما هدفت الدراسـة إلـى   

أثر و) التروي - االندفاع( ،)االستقالل  -االعتماد(  تعرف أثر التفاعل بين كل من األساليب المعرفية
تحصيل وأداء وزمن تعلم طالب كلية التربيـة   فيأسلوب التحكم التعليمي في برنامج تعليم إلكتروني 

  .لمهارات إنتاج المواد التعليمية

موعات طالباً وطالبة؛ وزعوا على ثماني مج) 160(تألفت عينة الدراسة من  :تهاعينمنهج الدراسة و
إنتاج برنامج تعليم إلكتروني في معالجتين؛ األول أسلوب تحكم المتعلم، تجريبية؛ عملت الباحثة على 
  .والثاني أسلوب تحكم البرنامج 

اختبار تحصيلي موضوعي لقياس تحصـيل  : استخدمت الباحثة أربع أدوات بعد التأكد من صالحيتها
مهارات إنتـاج   ياقات مالحظة لتقدير أداء الطالب فبط -مهارات إنتاج المواد التعليميةفي الطالب 

              الصـورة الجمعيـة لألسـلوب المعرفـي     )ويـتكن (اختبار األشـكال المتضـمنة    -المواد التعليمية
  .)التروي -االندفاع(اختبار تزاوج األشكال لألسلوب المعرفي -)االستقالل-االعتماد(

  : عة نتائج كان أهمهاتوصلت الدراسة إلى مجمو: نتائج الدراسة

التجربة فاعلية البرنامج التعليمي االلكتروني المقترح في تنمية كل من تحصيل وأداء الطالب  تأثبت −
  .لمهارات إنتاج المواد التعليمية

ال يوجد أثر دال إحصائياً ألسلوب التحكم التعليمي على كل من تحصيل وأداء الطلبة؛ أي أن تأثير  −
يؤثر تحكم البرنـامج   متعلم متساوٍ في التحصيل واألداء، لكن بالمقابلوتحكم الكل من تحكم البرنامج 

  .  في اختصار الزمن أكثر من تحكم المتعلم
وأسـلوب الـتحكم التعليمـي           ) االنـدفاع  -التروي (يوجد أثر دال للتفاعل بين األسلوب المعرفي −
داّل في تنمية كل من تحصيل وأداء الطالب، ، وكان لهذا التفاعل أثر )برنامجالتحكم  -متعلمالتحكم (

 .في حين لم يكن له أثر دال في زمن تعلم الطالب
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  :بحث مجلة –مصر –)2006(الدسوقي دراسة  -2-1-3

التحكم التعليمي ومستويات حب االستطالع وأثره علـى تنميـة    أساليبالتفاعل بين  :عنوان الدراسة
  . االنترنيت ةمهارات التعامل مع شبك

 في )تحكم البرنامج -تحكم المتعلم ( أثر التحكم التعليمي تقصي هدفت الدراسة إلى:  ف الدراسةأهدا
 أسـاليب تعرف التفاعـل بـين    هذه الدراسة إلى كما هدفت ،نترنيتتنمية مهارة التعامل مع شبكة اإل

  . ليمي ومستويات حب االستطالعالتحكم التع

طالبـاً  ) 28(ى المنهج التجريبي، تألفت عينة الدراسة من اعتمدت الباحثة عل: تهاعينمنهج الدراسة و
توزعـت  . شعبة تكنولوجيا التعليم في كلية التربية النوعية في جامعة المنيا -وطالبة من الفرقة الثانية

بة ذي طالب؛ المجموعة األولى من الطل) 7(عينة الدراسة إلى أربع مجموعات تجريبية عدد كل منها 
من إصدار تحكم المتعلم؛ المجموعة الثانية مـن الطلبـة ذي حـب     فض وتتعلمحب االستطالع المنخ

المجموعة الثالثة من الطلبة ذي حب االسـتطالع  . االستطالع المرتفع وتتعلم من إصدار تحكم المتعلم
المنخفض وتتعلم من إصدار تحكم البرنامج؛ المجموعة الرابعة من الطلبة ذي حب االستطالع المرتفع 

 . إصدار تحكم البرنامج وتتعلم من

  : توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج كان أهمها: نتائج الدراسة

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعات التجريبية األربعة في التطبيقات  −
كذلك في بطاقة المالحظـة، ولصـالح التطبيقـات     القبلية والتطبيقات البعدية في االختبار التحصيلي

البعدية؛ األمر الذي يؤكد فاعلية إصدار تحكم المتعلم وتحكم البرنامج في تنمية مهارة التعامـل مـع   
  .شبكة اإلنترنيت

ـ   ) مـنخفض  -مرتفع (ال يوجد تفاعل بين مستويي حب االستطالع  − ي        وأسـلوبي الـتحكم التعليم
  . اقة المالحظةفي االختبار التحصيلي، كذلك في بط) تحكم المتعلم –تحكم البرنامج (
ال يوجد فرق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطلبة في االختبار التحصيلي وفي بطاقة  −

المالحظة؛ األمر الذي يؤكد وجود تأثير متماثل لكل من إصدار تحكم المتعلم وإصدار تحكم البرنامج 
 . في كل من التحصيل والمهارات األدائية

   :بحث مجلة -تايوان –Peng)2007(دراسة بينك  -2-1-4
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The Effects of Advisement on English-as-a-Foreign-Language Students in a 
Learner-Controlled CALL Environment  

 .أثر استخدام اإلرشاد في تعلم اإلنكليزية كلغة أجنبية في بيئة تحكم المتعلم الحاسوبية: عنوان الدراسة
راسة إلى تحديد أثر إرشاد المتعلم في التخفيف من حيرة المتعلم فـي  هدفت هذه الد :أهداف الدراسة

أثناء استخدام البرامج التعليمية الحاسوبية، كما هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر تحكم المـتعلم مـع   
  . وفي الدافعية واالتجاهات ،اإلرشاد في نتائج تعلم اللغة اإلنكليزية

وتألفت عينـة الدراسـة مـن     ،الدراسة على المنهج التجريبياعتمدت هذه : منهج الدراسة وعينتها
مجمـوعتين  في تايوان؛ قسـم هـؤالء إلـى    )  Feng Chia University(طالبا من جامعة ) 122(

ن من نوع التعليم الخصوصي، وأنتج منه إصدارين متماثلين في كل صمم الباحث برنامجي. تجريبيتين
 ،تحكم المـتعلم مـن دون إرشـاد    إصدارمن  ة اإلنكليزيةاللغ مجموعة تعلمت ؛شيء ما عدا اإلرشاد

؛ وقدمت هذه اإلرشادات فـي  تحكم المتعلم مع اإلرشاد إصدارتعلمت اللغة اإلنكليزية من ومجموعة 
معلومات حول مستوى تقدم الطالب في البرنامج؛ فقبـل أن  : صيغتين؛ األولى صيغة معلوماتية مثل 

البرنامج رسالة تقول له يمكن طرح سؤال من هذا اإلطار، وهذا يغادر الطالب أحد اإلطارات، يظهر 
الصـيغة الثانيـة   ، ثم يعرض البرنامج اإلجابة؛ أمـا  السؤال يجيب عنه المتعلمون على النحو اآلتي

لإلرشاد هي من نوع تذكير المتعلم بما يجب عليه فعله؛ فإذا اختار المتعلم إجراء االختبـار، يظهـر   
 .كان عليك أن تنتهي من دراسة هذه المقالة قبل اإلجابة عن السؤال:  البرنامج الرسالة
  : توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج؛ كان أهمها: نتائج الدراسة

ال يوجد أي أثر لبرنامج تحكم المتعلم مع اإلرشاد في خفض مستوى الحيرة لدى طلبة المجموعـة   −
  .التجريبية الثانية

بين طلبة المجموعتين التجريبيتين في تعلم اللغة اإلنكليزية، وفي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  −
االتجاهات نحو تعلم هذه المادة؛ األمر الذي يؤكد أن إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد ليس أفضل من 

  .إصدار تحكم المتعلم في تعلم اللغة اإلنكليزية، وتنمية االتجاهات اإليجابية نحوها
ئية بين المجموعتين التجريبيتين في مقياس الدافعية؛ وهذه الفروق هي يوجد فرق ذات داللة إحصا −

لصالح تحكم المتعلم؛ األمر الذي يؤكد أن إصدار تحكم المتعلم  أفضل من تحكم المتعلم مع اإلرشـاد   
 .في تنمية الدافعية نحو تعلم اللغة اإلنكليزية

  : بحث مجلة  – تكساس –Martin) 2008(دراسة مارتن  -5- 2-1

Effects of Practice in a Linear and Non-linear Web-based Learning 
  Environment  
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آثار التدريب في بيئة التعلم المعتمد على الشبكة الخطية والتعلم المعتمد على الشبكة : عنوان الدراسة
  .التفريعية

ـ   :أهداف الدراسة ة، ونـوع اإلبحـار           هدفت الدراسة إلى تقصي آثار التدريب مع  التغذيـة الراجع
لى تقصي في كل من التحصيل واالتجاه والزمن، كما تهدف الدراسة إ) تحكم البرنامج –تحكم المتعلم (

  .والتدريبالتفاعل بين نوع اإلبحار

) 240(اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي، وتألفت عينة الدراسـة مـن   : منهج الدراسة وعينتها
عــة كارولينــا الشــمالية، وذلـك ممــن ســجلوا فــي مقــرر الثقافــة  طالبـاً وطالبــةً مــن جام 

طالباً في كـل   60(انقسمت عينة الدراسة إلى أربع مجموعات ). Computer.Literacy(الحاسوبية
ـ   ). مجموعـة  بـرامج تعليميــة ونشـرها علـى اإلنترنيـت مـن خــالل       ةصـمم الباحـث أربع
  :النحو اآلتيوسار التحكم في هذه البرامج على ) Dreamwaver(برنامج

) اختباراً تـدريبياً إلزاميـاً  (يكون التحكم فيه للبرنامج؛ بمعنى أن البرنامج  يقدم تدريباً ): 1(البرنامج 
ويلزم المتعلم بتعلم المحتوى وفق برمجة خطية ال يسمح فيها للمتعلم بانتقاء الفقرة أو الـدرس الـذي   

  .يرغب بدراسته

هنـا ال يقـدم تـدريباً                               نـامج أيضـاً؛ ولكـن البرنـامج     يكـون الـتحكم فيـه للبر   ): 2(البرنامج 
ويلزم المتعلم بتعلم المحتوى وفق برمجة خطية ال يسمح فيها للمتعلم بانتقاء ) اختباراً تدريبياً إلزامياً(

  .الفقرة أو الدرس الذي يرغب بدراسته

اختبارات تدريبية من قبل يلزم باإلجابة عن  ن المتعلميكون التحكم فيه للمتعلم؛ بمعنى أ): 3(البرنامج 
  ).برمجة تفريعية(البرنامج، لكنّه يستطيع أن يتنقل بين فقرات الدرس كما يشاء 

اختبـارات تدريبيـة مـن قبـل     يلزم باإلجابة عن يكون التحكم فيه للمتعلم أيضاً؛ ال ): 4(البرنامج 
  ).برمجة تفريعية(بين فقرات الدرس بحرية تامة البرنامج، لكن بالمقابل يستطيع أن يتنقل 

  : توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج كان أهمها :نتائج الدراسة 

باستخدام البرنامج الذي اعتمـد االختبـارات    مادة ثقافة الحاسوبحصلت المجموعة التي تعلمت  −
ر التحصـيلي البعـدي؛   الدرجات في االختبا أعلـى على )) 1(البرنامج  (التدريبية والبرمجة الخطية 



 

25 
 

بالمقابل حصلت المجموعة التي تعلمت باستخدام البرنامج الذي اعتمد على البرمجة التفريعية، ولـم  
  .الدرجات في االختبار التحصيلي البعدي أدنى على))  4(البرنامج  (يعتمد على االختبارات التدريبية 

على المجموعـة التـي   ) 1(م البرنامج تفوقت المجموعة  التي تعلمت مادة ثقافة الحاسوب باستخدا −
  . والفروق بين هاتين المجموعتين كانت ذات داللة إحصائية) 3(تعلمت المادة نفسها باستخدام البرنامج 

رغم تفوق المجموعة التي تعلمت من البرنامج الذي اعتمد البرمجة الخطية، على البرنامج الـذي   −
متوسط درجات طلبـة المجمـوعتين فـي االختبـار     ين التفريعية ؛ إال أن الفروق باعتمد البرمجة 

التحصيلي البعدي لم تكن ذات داللة إحصائية، وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود تفاعل بـين نـوع   
  .اإلبحار في البرامج الحاسوبية والتدريب

اختبـارات   المجموعات التي لم تتلقتحتاج المجموعات التي تلقت اختبارات تدريبية زمناً أكثر من  −
ناحية الـزمن، وفيمـا يتعلـق    دريبية، ولكن مع ذلك ال توجد فروق ذات داللة بين المجموعتين من ت

  .إلى وقت متساوٍ تقريباً) الخطية والتفريعية(؛ فقد احتاج الطلبة الذين تعرضوا لنوعي البرمجة بالزمن
  :جستيررسالة ما – الواليات المتحدة األميركية –Carmona) 2008(دراسة كارمونا  -2-1-6

Learner Control in A Technology-Mediated Adaptive Learning Environment 
within Constructivism Framework  

  .تحكم المتعلم في بيئة التعلم المرنة المستخدمة للتكنولوجيا في ظل النظام البنائي :عنوان الدراسة
متعلم وتحكم البرنـامج فـي بيئـة الـتعلم     هدفت الدراسة إلى المقارنة بين تحكم ال :أهداف الدراسة

المستخدمة للتكنولوجيا في ظل النظام البنائي؛ كما هدفت الدراسة إلى دراسة أثر متغيـرات أخـرى   
  )الجنس، العمر(

طالباً وطالبةً من طلبة السنة األولـى الـذين   ) 57(تألفت عينة الدراسة من  :تهاعينمنهج الدراسة و
متكامل على تصميم برنامج تعليمي بوسـاطة لغـات برمجيـة     ؛ عمل فريق)HTML(يدرسون لغة

)HTML,PHP ( وبوساطة قاعدة البيانات)MySQL(    أطلق الباحـث علـى البرنـامج ،)TAL( ،
  .وحدات تعليمية، ويعمل هذا البرنامج على الشبكة المحلية والعالمية) 4(يتألف البرنامج من و

تحكمـاً كـامال فـي    ) n=30(اد المجموعة األولى عطي أفرانقسمت عينة الدراسة إلى مجموعتين؛ ُأ
دراسة جميع وحدات البرنامج وذلك منذ األسبوع األول؛ إذ لم يكن هناك أي قيود على التنقـل بـين   

قيوداً كثيرة؛ إذ لم يسمح  )n=27(فقرات البرنامج، بينما فرض البرنامج على أفراد المجموعة الثانية 
على وحدة تعليمية واحدة في األسـبوع، كمـا ال يمكـن للطلبـة      اإلطالع إالب ةألفراد هذه المجموع

  . االطالع على الوحدة التالية إال بعد اجتياز اختبار خاص بالوحدة األولى
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يتـألف مـن   : النوع اإللكترونـي اعتمد الباحث في استخالص نتائجه على نوعين من أدوات البحث؛ 
ن الجامعة النهائي، اختبار يتألف من امتحا: لنوع الورقيا -اختبارات واستبانات زود بها البرنامج آلياً

  .خضع له طلبة المجموعتينبعدي 
  :توصلت الدراسة إلى نتائج عديدة؛ كان أهمها :نتائج الدراسة

تفوق طلبة المجموعة التي تحكمت بالبرنامج التعليمي على طلبة المجموعـة التـي لـم تـتحكم      −
النهائي، واالختبار التحصـيلي البعـدي، وهـذا التفـوق دال     بالبرنامج، وذلك في كٍل من االمتحان 

 .إحصائياً

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين ذكور وإناث المجموعتين في االمتحان النهائي، ولكن يوجـد   −
فرق بين ذكور المجوعة الثانية وإناثها في االختبار التحصيلي، وفي االختبار ذاته، تسـاوى ذكـور   

  . إناثها مع المجموعة األولى
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طلبة المجموعة الثانية في االختبار التحصيلي  −

البعدي تعزا لمتغير العمر، وذلك لصالح الطلبة من ذي العمر األقل، وهذه الفروق لم تظهر بالنسـبة  
  .لطلبة المجموعة األولى

برمج وفق تحكم المتعلم أكثر مرونةً من البرنامج وجد الطلبة أن البرنامج التعليمي المحوسب الذي  −
  .الذي يفرض على الطلبة تسلسالً منطقياً في دراسة وحداته

فضل طلبة المجموعتين جميعاً البرنامج التعليمي المحوسب الذي يتيح للمتعلم الحرية الكاملة فـي   −
 .اختيار وحداته التعليمية، وفي إجراء االختبارات

  :رسالة دكتوراه – مصر -)2008(ة أبو موتدراسة  -2-1-7

ونمط المنظم التمهيدي في برامج الكمبيوتر متعـددة  التحكم أثر التفاعل بين أسلوب  :عنوان الدراسة
 .الوسائل على تنمية التفكير االبتكاري

لـتحكم التعليمـي   امسـتويات  مستويين مـن  هدفت هذه الدراسة إلى المقارنة بين  :أهداف الدراسة
ثر كل مستوى في أكما هدفت إلى دراسة  ،)تحكم المتعلم مع اإلرشاد –تحكم المتعلم  (الحاسوبي وهي

 . شعبة تكنولوجيا التعليم في قسم التربية الخاصةلدى طلبة والتحصيل العلمي التفكير االبتكاري 

 أربـع وتألفت عينة الدراسة من  ،اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التجريبي :منهج الدراسة وعينتها
كلية التربية النوعية في   -قسم التربية الخاصة  -شعبة تكنولوجيا التعليمطلبة من  مجموعات تجريبية
مستحدثات تكنولوجيا التعليم للمكفـوفين،  : صمم الباحث برنامج حاسوبي بعنوان . جامعة عين شمس
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 -متحركـة   تحكم المتعلم مع خريطة مفاهيم بصـور : وأنتج من هذا البرنامج أربعة إصدارات هي 
تحكم المتعلم مع اإلرشاد مع خريطة مفاهيم بصور -تحكم المتعلم مع خريطة مفاهيم برسوم متحركة 

 .تحكم المتعلم مع اإلرشاد مع خريطة مفاهيم برسوم متحركة -متحركة 

   :توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج؛ كان أهمها: نتائج الدراسة

طات درجات الطلبة فـي التطبيـق البعـدي لالختبـار     توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوس −
  . التحصيلي تعزا إلى أسلوب التحكم التعليمي الحاسوبي، وهذه الفروق لصالح تحكم المتعلم مع اإلرشاد

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطلبة في التطبيق البعدي الختبار التفكير  −
  . التعليمي الحاسوبي، وهذه الفروق لصالح تحكم المتعلم مع اإلرشاد االبتكاري تعزا إلى أسلوب التحكم

بقيـة اإلصـدارات   يعد تحكم المتعلم الذي يتضمن خريطة مفاهيم مع صور متحركة أفضل مـن   −
األخرى، وذلك في االختبار التحصيلي واختبار التفكير االبتكاري؛ األمر الذي يؤكد وجود تفاعل بين 

 .أسلوب التحكم التعليمينمط المنظم التمهيدي و

  : بحث مجلة -مصر -)2009(دراسة محمود -2-1-8

أثر بعض مستويات الرجع وأسلوب التحكم فيها ببرامج الكمبيوتر متعددة الوسـائل   :عنوان الدراسة
  . التربية يةنترنيت لدى الطالب المعلمين بكلتعامل مع التطبيقات التعليمية لإلعلى تنمية مهارات ال

تحكم المتعلم وتحكـم  : هدفت هذه الدراسة إلى المقارنة بين ثالثة أساليب للتحكم هي:راسةأهداف الد
تحكم المتعلم مع اإلرشاد، كما هدفت إلـى المقارنـة بـين نـوعين للتغذيـة الراجعـة                  –البرنامج 

اعل بين ، وهدفت الدراسة أيضاً إلى تقصي أثر التف)تغذية راجعة شارحة –تغذية راجعة تصحيحية (
  . التغذية الراجعة وأسلوب التحكم

صـيل وأداء سـت   اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي؛ وقارنت بـين تح :منهج الدراسة وعينتها
. طالب من طالب كلية التربية في جامعة األزهر) 10(عدد أفراد كل مجموعة مجموعات تجريبية؛ 

  .راتصمم الباحث برنامجاً حاسوبياً؛ وأنتج منه ستة إصدا

  .تحكم المتعلم وفيه تغذية راجعة تصحيحية: اإلصدار األول −
  .تحكم المتعلم وفيه تغذية راجعة شارحة: اإلصدار الثاني −
  .تحكم المتعلم مع اإلرشاد وفيه تغذية راجعة تصحيحية: اإلصدار الثالث −
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  .تحكم المتعلم مع اإلرشاد وفيه تغذية راجعة شارحة: اإلصدار الرابع −
  .تحكم البرنامج وفيه تغذية راجعة تصحيحية: اإلصدار الخامس −
  .تحكم البرنامج وفيه تغذية راجعة شارحة: اإلصدار السادس −

   :توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج؛ كان أهمها: نتائج الدراسة 

التغذية الراجعة الحاسوبية الشارحة أفضل من التغذية الراجعة الحاسوبية التصحيحية في التحصيل  −
 .داء العملي، والفرق بين متوسطي المجموعتين دال إحصائياًالمعرفي واأل

يعد أسلوب التحكم التعليمي مع اإلرشاد أفضل من أسلوب تحكم المتعلم وأسلوب تحكم البرنـامج،   −
نترنيت؛ كما أن أسلوب تعامل مع التطبيقات التعليمية لإلوذلك في تنمية التحصيل المعرفي لمهارات ال

 .  ن أسلوب تحكم البرنامج في تنمية التحصيل المعرفيتحكم المتعلم أفضل م
يعد أسلوب التحكم التعليمي مع اإلرشاد أفضل من أسلوب تحكم المتعلم وأسلوب تحكم البرنـامج،   −

نترنيت، كما أن أسلوب تحكم تعامل مع التطبيقات التعليمية لإلوذلك في تنمية األداء العملي لمهارات ال
 .  تحكم البرنامج في تنمية األداء العمليالمتعلم أفضل من أسلوب 

إحصائياً بين التغذية الراجعة الحاسوبية وأسلوب التحكم، وذلك في التحصـيل   اعل دالال يوجد تف −
 .المعرفي واألداء العملي

  : رسالة ماجستیر -مصر –) 2009(دراسة شنودة  -2-1-9

  .لتعليمية على تنمية دافع اإلنجازتأثير أساليب التحكم في برامج الكمبيوتر ا: عنوان الدراسة

 .دافع اإلنجاز  في تنمية تحديد أنسب أساليب التحكم التعليميهدفت هذه الدراسة إلى  :أهداف الدراسة

اعتمدت الباحثة على المنهج التجريبي وقارنت بين ثالث مجموعات تجريبية : منهج الدراسة وعينتها
فـي كليـة التربيـة     في قسم تكنولوجيا التعليم فرقة األولىمن طلبة ال وطالبةً طالباً) 60(بلغ عددها 
صممت الباحثة برنامجاً حاسوبياً أنتجت منه ثالثة إصدارات متشـابهة  . بور سعيدجامعة النوعية في 

في كل شيء ما عد أسلوب التحكم؛ اإلصدار األول يمثل تحكم المتعلم؛ واإلصدار الثاني يمثل تحكـم  
ث يمثل تحكم المتعلم مع اإلرشاد؛ درست الباحثة أثر كل أسلوب من أساليب واإلصدار الثال ،البرنامج

 . التحكم في تنمية دافع اإلنجاز

   :توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج؛ كان أهمها: نتائج الدراسة
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؛ فـالفرق بـين   النوعية تؤثر أساليب التحكم جميعها في تنمية دافع االنجاز لدى طلبة كلية التربية −
  . البعدي تطبيقصائياً، وذلك لصالح الن القبلي والبعدي لمقياس دافعية االنجاز كان دال إحالتطبيقي

؛ إذ لدى طلبة كلية التربيـة النوعيـة   يعد أسلوب تحكم المتعلم هو األفضل في تنمية دافع االنجاز −
مجموعـة  وذلك لصالح ال ،أظهرت النتائج وجود فرق دال إحصائياً بين المجموعات التجريبية الثالثة

  .تحكم المتعلممن إصدار التي تعلمت 
  :بحث مجلة –هولندا  –.Corbalan,et al) 2009(دراسة كورباالن ورفاقه   -2-1-10

Dynamic task selection: Effects of feedback and learner control on efficiency 
and motivation  

 .الدافعيةاجعة وتحكم المتعلم في الكفاءة وية الرآثار التغذ: اختيار المهمات المرنة :عنوان الدراسة

هدفت الدراسة إلى تعرف آثار التغذية الراجعة من نوع معرفة االستجابة الصحيحة  :أهداف الدراسـة 
)KCR (  على كٍل من كفاءة الطلبة ودافعيتهم، كما هدفت الدراسة إلى المقارنة بين أثر تحكم المـتعلم

  .المعرفة الواقعية، والكفاءة والدافعية وأثر تحكم البرنامج في كل من
تألفت عينـة الدراسـة مـن    اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التجريبي، و: تهاعينمنهج الدراسة و

طالباً مشاركاً في البرنامج الذي تقيمه المدرسة الهولندية للعلوم الصحية؛ صمم فريق البحـث  ) 118(
، وبعد ذلك قسمت عينة البحث بشكل عشوائي إلى )PHP(برامج تعليمية بوساطة لغة البرمجة ةأربع

  . أربع مجموعات؛ كل مجموعة تتعلم من أحد البرامج المصممة
تحكم البرنامج، ويتضمن تغذية راجعة  إصدارهذه المجموعة من  تتعلم ):n=30(المجموعة األولى 

)KCR( ؛ أي)Knowledge Correct Results(.  
، ولكن دون تغذية راجعة إصدار تحكم البرنامجهذه المجموعة من  تتعلم ):n=29(المجموعة الثانية

)KCRNo(  
، ويتضمن تغذية راجعـة  تحكم المتعلم إصدارهذه المجموعة من  تتعلم ):n=30(المجموعة الثالثة  

)KCR.(  
تحكم المتعلم، ولكن دون تغذية راجعة  إصدارهذه المجموعة من  تتعلم ):n=29(المجموعة الرابعة

)KCRNo .(  
اختبر فريق البحث العينات التجريبية األربعة  من خالل اختبار مهمات الـتعلم، واختبـار المعرفـة    

  ).IMMS(الواقعية، واستبانة الدافعية نحو المواد التعليمية 
  :توصلت الدراسة إلى نتائج عديدة كان أهمها :نتائج الدراسة
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المجموعات األربعة فـي اختبـار    ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلبة −
  .المعرفة الواقعية

أقل مـن طلبـة   ) Mental Efforts(بذل طلبة المجموعات التي تلقت تغذية راجعة جهوداً عقلية  −
التحكم المعتمد في البرنامج التعليمي،  تي لم تتلق تغذية راجعة، وذلك بصرف النظر عنالمجموعات ال

  .ت داللة إحصائيةالعقلية كانت ذا والفروق بين الجهود
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين كفاءة طلبة المجموعات األربعة فـي اختبـار أداء المهمـات     −

التعليمية، وذلك لصالح طلبة المجموعات التي تلقت تغذية راجعة؛ كما أن المعالجة اإلحصـائية لـم   
  .للتحكم التعليمي داالً بين كفاءة المجموعات يعزا تظهر فرقاً

طلبة المجموعات التي تلقت تغذيـة  وقناعة  أن انتباه) IMMS(إجابات الطلبة على استبانةأظهرت  −
راجعة أعلى من تلك الموجودة عند طلبة المجموعات التي لم تتلقَ تغذيةً راجعة، وأظهـرت نتـائج   

برنامج  للمقارنة البعدية أن انتباه وقناعة طلبة المجموعة التي تلقت تغذية راجعة في) Tukey(اختبار 
إصدار تحكم المتعلم، تحكم المتعلم هي أعلى من انتباه وقناعة الطلبة الذين لم يتلقوا تغذية راجعة في 

  . تحكم البرنامج وإصدار
  :بحث مجلة  –ألمانيا  -.Clarebout,el al)2009(دراسة كليربوت ورفاقه  -2-1-11

Learner Control and Support Devices in an Electronic Learning Environment  
  . تحكم المتعلم والتقنيات الداعمة في بيئة التعلم اإللكترونية: عنوان الدراسة
هدفت الدراسة إلى تعرف التفاعل الحاصل بين الخبرة السابقة والتنظيم الذاتي، وبين  :أهداف الدراسة

رنة بين مستويين مـن تحكـم   الدراسة إلى المقا تمقدار تأثير تحكم المتعلم في عملية التعلم، كما هدف
  .التحكم الجزئي مع إمكانية اإلضافة: الثاني  –.التحكم الكامل مع إمكانية الحذف :المتعلم؛ األول

) 57(اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي، وتألفت عينة الدراسـة مـن    :منهج الدراسة وعينتها
  : وأنتج منه إصدارين ؛البحث برنامجاً صمم فريق ،؛ قسمت عينة البحث إلى مجموعتينطالباً وطالبةً
يتضمن نص علمي مترجم من اللغـة  ): -LC(يعتمد التحكم الكامل مع إمكانية الحذف : اإلصدار األول

الهولندية إلى األلمانية، هذا وقد أدرج في هذا النص ثالثة أشكال بيانية لكل منها وسيلة تعليمية داعمة 
  . بع بسؤال من نوع أكمل الفراغتشرح الشكل البياني بشكل مفصل، وتت

؛ إنّه يعرض النص العلمي المترجم )+LC(مع إمكانية اإلضافة  تحكم الجزئياليعتمد  :اإلصدار الثاني
دون وجود شرح مفصل للشكل البياني، ولكن يمكن  للمتعلم هنا طلب الشرح المفصل من خـالل زر  
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لبرنامج األول، وبعدها يطلـب مـن المـتعلم    يؤدي النقر عليه إلى إعطاء الشرح نفسه الموجود في ا
  .اإلجابة عن سؤال من نوع أكمل الفراغ

اختبر فريق البحث التنظيم الذاتي للطلبة من خالل استبانة ذات تدرج سداسي؛ كما اختبـر المعرفـة   
  .عد لهذا الغرض، أما التحصيل، فقد قيس من خالل اختبار تحصيليالقبلية من خالل اختبار ُأ

  :توصلت الدراسة إلى نتائج عديدة؛ كان أهمها :دراسةنتائج ال
، وكان لديهم خبرة سابقة بسيطة، وتنظيم ذاتي عالي قد )+LC(إن الطلبة الذين استخدموا البرنامج  −

  ).-LC(تفوقوا في التحصيل البعدي على نظرائهم  الطلبة الذين استخدموا البرنامج 
كـانوا  )  -LC(تنظيم ذاتي بسيط، واستخدموا البرنامج إن الطلبة الذين لديهم خبرة سابقة كبيرة، و −

، وعلى هذا فإن هناك تفـاعالً داالً  )+LC(من نظرائهم الطلبة الذين استخدموا البرنامج أقل تحصيالً 
  .والخبرة السابقة والتنظيم الذاتي إحصائياً بين التحكم التعليمي

، ويـرى  )+LC(واسـتخدموا البرنـامج    لم يزدد تحصيل الطلبة الذين يمتلكون خبرة سابقة كبيرة −
الباحثون أن السبب في ذلك يرجع إلى أن تحكم المتعلم ال يساعد على خلق بيئة تعليمية فعالة  تتحدى 

وتفوق الطلبة ذو الخبرة السابقة البسيطة على الطلبة ذي الخبـرة السـابقة   . قدرات هؤالء المتعلمين
ما تفوق الطلبة ذو التنظيم الذاتي البسيط علـى الطلبـة ذي   الكبيرة في االختبار التحصيلي البعدي، ك

 .التنظيم الذاتي العالي في االختبار التحصيلي البعدي

  : بحث مجلة  –هولندا  – Tabbers&Koeijer)2009(وكويجرزدراسة تابر -2-1-12

Learner Control in Animated Multimedia Instructions  

  . ي التعليم المعتمد على الوسائط المتعددة المتحركةتحكم المتعلم ف: عنوان الدراسة

من ناحيـة أثـر كـل     تحكم البرنامجوهدفت الدراسة إلى المقارنة بين تحكم المتعلم  :أهداف الدراسة
   . منهما في التحصيل العلمي في مادة العلوم

طالبـاً   )52(من  تألفت عينة الدراسةاعتمد الباحث على المنهج التجريبي، و: تهاعينمنهج الدراسة و
طالباً وطالبة، صـمم الباحثـان برنـامجين    ) 26(؛ قسم هؤالء إلى مجموعتين عدد كل منها وطالبةً

شـريحة تسـتخدم الوسـائط المتعـددة     ) 16(، يتألف كل برنامج من »تكوين البرق« تعليميين حول
  ).صوت، نصوص، صور متحركة(
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التنقـل بـين الفقـرات                        برنامج  في الزمن، وفي يتحكم ال يعتمد تحكم البرنامج حيث :اإلصدار األول
)NoLC( ؛ إذ يعرض البرنامج على المتعلم كل شريحة لمدة)ثانية، وهذا العرض مترافق مـع  ) 13

  .شرح صوتي لمحتوى الشريحة، ينقلك البرنامج بعد ذلك آلياً إلى الشريحة التالية

إذا لـم   -، وهنا قد أعطي المتعلم خيارات تحكـم عديـدة  )LC(يعتمد تحكم المتعلم  :اإلصدار الثاني
تتجلى خيـارات   -ثانية تنتقل آلياً إلى الشريحة التالية) 13(يستخدم المتعلم أحدها، فإن الشريحة بعد 

يوقف العرض ويعيد عرض الشرائح من جديد، يعيد سماع الشرح : التحكم في كون المتعلم يستطع أن
  . للتنقل بين الشرائح كما يشاء الصوتي، يستخدم القائمة

اختبار الخبرة السابقة للمتعلم، اختبار االحتفاظ بالمعلومات، اختبـار  : اختبرت المجموعتان من خالل
  .  انتقال أثر التعلم وهو عبارة عن أسئلة مفتوحة، واستبانات االتجاهات نحو الطقس

  : هاكان أهم ؛توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج :نتائج الدراسة

تعلمت من إصدار  التيرغم تفوق المجموعة التي تعلمت من إصدار تحكم المتعلم على المجموعة  −
تحكم البرنامج في اختبار الخبرة السابقة واختبار االحتفاظ بالمعلومات، واستبانة االتجاه نحو الطقس، 

  .جوهرياً إال أن هذا التفوق لم يكن ذا داللة إحصائية؛ وعليه ال يمكن عده تفوقاً
تفوقت المجموعة التي تعلمت من إصدار تحكم المتعلم على المجموعة التي  تعلمت مـن إصـدار    −

  . في اختبار انتقال أثر التعلم، وهذا التفوق كان داالً إحصائياً) NoLC(تحكم البرنامج
علمت احتاجت المجموعة التي تعلمت من  إصدار تحكم المتعلم  إلى زمن أكثر من المجموعة التي ت −

 .من إصدار تحكم البرنامج

الشروح الصـوتية   في إصدار تحكم المتعلم إلى تجاوزمنحت للمتعلمين تؤدي خيارات التحكم التي  −
  .التي تعلق على كل شريحة؛ وهذا ما قام به المتعلمون في المجموعة الثانية

كبيـرة فـي المـادة    ن الذين استخدموا إصدار تحكم المتعلم ممن لديهم خبرة سابقة واحتاج المتعلم −
العلمية إلى زمن أكثر من نظرائهم الذين ال يمتلكون خبرة سـابقة، وذلـك فـي مشـاهدة الشـرائح      

  .  واالستماع إلى الشروح الصوتية
  : بحث مجلة  – بلجیكا –Clarebout&Vandewaetere)2011(دراسة فاندویتر وكلیربوت  -2-1-13

Can Instruction as Such Affect Learning? The Case of Learner Control  

  حالة تحكم المتعلم –هل يؤثر التعليم مثل التعلم؟ : عنوان الدراسة 
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ھدفت ھذه الدراسة إلى تحدید ما إذا كانت معلومات الطلبة ح ول ال تحكم التعلیم ي ت ؤثر     :أهداف الدراسة
  . في نتائج تعلم الطلبة في مادة اللغة اإلنكلیزیة

؛ من طلبة الجامعة في السنة األولى طالبا وطالبة) 165(عينة الدراسة  تألفت: منهج الدراسة وعينتها
مجموعة طلب إليها تعلم أحرف العطف اإلنكليزية من مقـرر منشـور   إلى مجموعتين؛  ت العينةقسم

حول تحكم المتعلم، في حين لم تتلق المجموعة الثانية  تعليماتتلقت المجموعة األولى  ،على االنترنيت
 . التعليماتمثل هذه 

   :توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج؛ كان أهمها: نتائج الدراسة

يوجد اختالف بين نتائج تعلم المجموعتين مع وجود قناعة محدودة لدى الطلبة بأن درجة الـتحكم   −
  . تؤثر في دافعية الطلبة ونتائج تعلمهم

عية في فاعلية تحكم المتعلم في الدافتلعب المعلومات التي يمتلكها الطلبة حول التحكم دوراً محدوداً  −
فإن المجموعة التي تلقت تعليمات حول التحكم تفوقت، ولكن هذا التفوق  ونتائج التعلم؛ وبعبارة أخرى

  . كان محدوداً

  : بحث مجلة -نیوزیالند  –.Taipjutorus, et al)2012(تیبجیتورس ورفاقھا دراسة  -2-1-14

Investigating a Relationship between Learner Control and Self-efficacy in an 
Online Learning Environment  

  في بيئة التعلم اإللكترونيةالعالقة بين تحكم المتعلم والكفاية الذاتية : عنوان الدراسة

تحاول هذه الدراسة استكشاف العالقة بين تحكم المتعلم والكفايـة الذاتيـة للطلبـة     :أهداف الدراسـة 
  .نترنیتالمنشور عبر اإلفي برنامج الدراسات العليا  المسجلين

) 31(وتألفت عينة الدراسة من  ،اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي: منهج الدراسة وعينتهـا 
برنـامج   -قسم تربية الطفل األولى -طالباً مسجال في برنامج الدراسات العليا في جامعة نيوزيالندا 

استخدمت االستبانة ومقياس الكفاية الذاتية لدراسة العالقة بين المتغيرات  .يمكن دراسته عبر االنترنيت
  .سةوالمدر

    :توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج؛ كان أهمها: نتائج الدراسة



 

34 
 

توجد عالقة ارتباطية إيجابية متوسطة دالة إحصائياً بين الكفاية الذاتية وتحكم المتعلم لدى أفراد عينة 
ولكن هذه العالقة لم تكـن   ،زادت الكفاية الذاتية، والعكس صحيح ،د تحكم المتعلمالبحث، أي كلما زا
  .قوية كما هو متوقع

  : بحث مجلة  – ألمانيا –Vandewaetere) 2012(دراسة فاندويتر  -2-1-15

The Added Value of Advice When Learners Can Control Their Tool Use  

  .أدوات تعلمهم استخدام ية للنصيحة حين يتحكم المتعلمون فيالقيمة اإلضاف: عنوان الدراسة 

إن تحكم المتعلمين في عملية تعلمهم ال ينتج دائمـاً  : يقول الباحث في هذه الدراسة : أهداف الدراسة
المقارنة بين ثالثة مستويات للـتحكم  تحسن كبير في عملية التعلم، ولهذا فإن هذه الدراسة تهدف إلى 

  .تقديم أساسيات المحادثة اإلسبانية التعليمي في 

مجموعات تجريبيـة؛   ، وقارن بين ثالثاعتمد الباحث على المنهج التجريبي: منهج الدراسة وعينتها
اسـتخدمت إصـدار تحكـم     –المجموعة الثانية . إصدار تحكم البرنامج تالمجموعة األولى استخدم

علم مع اإلرشاد، وهذا اإلصدار يقـدم للمـتعلم   المجموعة الثالثة استخدمت إصدار تحكم المت –المتعلم 
 –اعتمد الباحث على االختبارات القبلية . إرشادات حول أفضل األدوات لتنفيذ المهمات المطلوب حلها

 .البعدية في جمع البيانات من عينة البحث

   :توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج؛ كان أهمها: نتائج الدراسة

حصائية بين المجموعات التجريبية الثالثة في التطبيق البعدي لالختبـار  ال توجد فروق ذات داللة إ −
التحصيلي؛ أي أن مستويات التحكم التعليمي تؤثر جميعها تأثيراً متماثالً في تعلم أساسيات المحادثـة  

  . اإلسبانية
قيـاس  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعات التجريبية الثالثة في التطبيق البعدي لم −

الدافعية؛ أي أن مستويات التحكم التعليمي تؤثر جميعها تأثيراً متماثالً في دافعية الطلبة الذين يتعلمون 
  . أساسيات المحادثة اإلسبانية

  : بحث مجلة  –ألمانیا  –.Sorgenfrei, et al)2013( سورجینفري ورفاقھدراسة   -2-1-16

The Impact of Learner Control on E-Learning Effectiveness: Towards a 
Theoretical Model  



 

35 
 

  .االتجاه نحو نموذج نظري –أثر تحكم المتعلم في فاعلية التعلم اإللكتروني  :عنوان الدراسة

وذلك في كـل   ،هدفت هذه الدراسة إلى مراجعة األدب التربوي المتعلق بتحكم المتعلم:أهداف الدراسة
 .تحكم المتعلم في فاعلية التعلم اإللكترونيثم تعرف أثر  نترنيت، ومنواإلمن تطبيقات الحاسوب 

وحلـل  ) Content Analysis(اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلـي  :منهج الدراسة وعينتها
تألفت عينة الدراسة مـن  ). 2013 -1996( بين عاميالمنشورة  التحكم التعليمي دراسات ونالباحث

 .الباحثون على النصوص الكاملة للدراسات دمقالة علمية منشورة، اعتم) 58(

   :توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج؛ كان أهمها: نتائج الدراسة

%) 55) (2013 - 2008(بلغت نسبة الدراسات المنشـورة فـي األعـوام الخمسـة األخيـرة       −
  . من مجموع الدراسات المحللة

مـن مجمـوع   %) 68.96(بلغت نسبة الدراسـات التـي اعتمـدت علـى المـنهج التجريبـي        −
 . الدراسات المحللة

 –الـتحكم فـي الـزمن    : وهـي  ة جوانب عديـدة للـتحكم التعليمـي،    تناولت الدراسات المحلل −
 . التحكم في التفاعل–التحكم في المحتوى–التحكم في التجوال

لم تتوصل الدراسة إلى نتائج حاسمة حول أثـر تحكـم المـتعلم فـي نتـائج الـتعلم؛ إذ توجـد         −
دراسـات كشـفت عـن أثـر سـلبي،      ) 6(لم تكشف عن أي أثر لـتحكم المـتعلم، و  دراسة ) 11(
 .دراسة وجدت عالقة إيجابية طردية بين تحكم المتعلم ونتائج التعلم المعرفية ) 11(و
توصلت الدراسة إلى أن أنظمة التحكم التي تـزود المـتعلم بالتغذيـة الراجعـة وترشـده فـي        −

جابي في بداية التدريب، ولكن سـرعان مـا يـزول هـذا األثـر      لها أثر إي يكون أثناء عملية التعلم
 .في مراحل التدريب المتقدمة

  : بحث مجلة  –الواليات المتحدة  –Karim&Behrend)2014(كريم وبهرنددراسة   -2-1-17

Reexamining the Nature of Learner Control: Dimensionality 
and Effects on Learning and Training Reactions  

  .األبعاد واآلثار على التعلم والتفاعل في التدريب –إعادة اختبار طبيعة تحكم المتعلم : عنوان الدراسة

هدفت الدراسة إلى تعرف أثر تحكم المتعلم فـي تعلـم مهـارات إنشـاء الجـداول      :أهداف الدراسة
هذه الدراسـة إلـى    ، كما هدفت)2007(إصدار ) Excel(اإللكترونية واألشكال البيانية في برنامج 
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تعرف العالقة بين تحكم المتعلم واالنتباه للمهمات التدريبية، كذلك العالقة بين تصـورات المتعلمـين   
  .حول التحكم والتنظيم الذاتي للمتعلمين

) 384(اعتمد الباحث على المنهج شبه التجريبي، وتألفت عينة الدراسة مـن  :منهج الدراسة وعينتهـا 
  .عينة البحث إلى أربع مجموعات تتصاصات مختلفة ومن أعمار مختلفة؛ توزعطالباً وطالبة من اخ

للطلبة بالتحكم العالي في عمليـة الـتعلم    هذا الموقع يسمح تحكم عالي؛ موقع ذي من مجموعة تتعلم
تجاوز بعض طع الفيديو وبإيقاف مقاالسماح  –) إكسل(الوصول إلى مقاطع فيديو حول برنامج : مثل

  . ماح باختيار التدريبات وتجاوزهاالس -اإلطارات

مجموعة تتعلم من موقع ذي تحكم متدني؛ موقع يتشابه في المحتوى والتسلسل وكل شيء مع الموقـع  
السابق؛ والفرق األساسي بين الموقعين أن الطلبة في التحكم المتدني غير قادرين على إيقاف الفيـديو  

اختيار أجزاء من محتوى الفيديو؛ أي أن الطلبة  أو تجاوز بعض أجزاء المحتوى، وغير قادرين على
  .في هذا النوع من التحكم يقومون بالمشاهدة فقط

حدد لها ساعتين لكي تتعلم محتوى مقاطع الفيديو، ومجموعة رابعة أعطيـت أسـبوع    ثالثة مجموعة
  . واحد لتتعلم محتوى مقاطع الفيديو

   :كان أهمها توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج؛: نتائج الدراسة
إيجاباً في تفاعل المتدربين، كما يؤثر الـتحكم المجـدول   ) العالي والمتدني(يؤثر التحكم التعليمي  −
  .إيجاباً أيضاً في تفاعل المتدربين) أسبوع -ساعتين (
ال يوجد فرق دال إحصائياً بين المجموعة التي حدد لها ساعتين لتعلم المحتوى، وتلك التي حدد لها  −

 ).Excel(وذلك في عملية تعلم مهارات برنامج  سبعة أيام،
تزيد تصورات الطلبة حول التحكم التعليمي من عدم االنتباه للمهمات التدريبية المتضمنة في مقاطع  −

 .الفيديو؛ أي كلما زاد مستوى تحكم المتعلم، قل انتباه الطلبة والعكس صحيح
؛ أي كلمـا  )Excel(م مهارات برنـامج  عملية تعلت الطلبة حول التحكم التعليمي من تقلل تصورا −

 . امتلك الطلبة معلومات أكثر حول طبيعة التحكم التعليمي، انخفض مستوى التعلم
تزيد تصورات الطلبة حول التحكم التعليمي المجدول من عملية التعلم للمهمات التدريبية المتضمنة  −

 . الطلبة والعكس صحيح في مقاطع الفيديو؛ أي كلما زاد مستوى تحكم المتعلم، قل انتباه
  : بحث مجلة – إسبانيا-ألمانيا – .Buchem,et al) 2014(ادراسة بوشيم ورفاقه  -2-1-18
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Learner Control in Personal Learning Environments: A Cross- 
Cultural Study  

  .دراسة عبر ثقافات متعددة: تحكم المتعلم في بيئات التعلم الشخصية  :عنوان الدراسة 
الـتعلم الشخصـية    هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مستوى تحكم الطلبة فـي بيئـات  :أهداف الدراسة

من وجهة نظر الطلبة؛ أي تهدف هذه الدراسة إلى تعرف ما إذا كان ) PLE(نترنيت المنشورة على اإل
ال؛ كما هـدفت  الطلبة يشعرون بأنهم يتحكمون في المواقع التربوية والتعليمية الموجودة في بلدانهم أم 

  .  الدراسة إلى تحديد أثر التحكم في عملية التعلم من وجهة نظر الطلبة أيضاً
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، جرت هـذه الدراسـة فـي ثـالث     : منهج الدراسة وعينتها

طالبـاً مـن   ) 76(دراسة من الجامعات؛ جامعتين في ألمانيا وجامعة واحدة في إسبانيا؛ تألفت عينة 
طلبة ماجستير في الوسـائط   –االجتماعية  ا؛ يدرس هؤالء مقررات في الميدياامعات ألمانية وإسبانيج

نترنيت وطلبوا مـن الطلبـة   هذه الدراسة ثالثة مقاييس على اإلنشر باحثو . التربوية والقيادة التربوية
 –مقياس الـتحكم   –ية مقياس الملك: أما المقاييس التي نشروها فهي . اإلجابة عن بنود هذه المقاييس

  . مقياس آثار التعلم

   :توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج؛ كان أهمها: نتائج الدراسة

اإلسبانية في بيئات التعلم الشخصية بصورة تفوق )Ibiza(األلمانية و)Berlin(يتحكم طلبة جامعتي −
لـيس  ) ديوسبرغ(امعة ؛ فالطلبة في جاأللمانیة )Duisburg(مستوى التحكم الذي أظهره طلبة جامعة 

  . لديهم حرية اختيار األدوات التقنية من أجل تصميم ملفات اإلنجاز اإللكتروني

) إيبيزا(في التخطيط بصورة أكبر، بينما يتحكم الطلبة في جامعة ) برلين(يتحكم الطلبة في جامعة  −
 .أكبرفي المحتوى بصورة ) ديوسبرغ(في التصميم بصورة أكبر، ويتحكم الطلبة في جامعة 

 . إن القدرة على التحكم في محتوى التعلم ليس له أثر في الشعور بالمسؤولية −
وقتاً في تطوير بيئات تعلمهم أكثر من الوقت الـذي يقضـيه   ) برلين وإيبيزا(يقضي طلبة جامعتي  −

رٍ ، وهذا يشير إلى أن التصميم التعليمي في جامعة ديوسبرغ والذي يسمح بقد)ديوسبرغ(طلبة جامعة 
 .ثار إيجابية أقل للتعلمسيط من التحكم أسهم في ظهور آب

مـن  %) 17(يؤثر تحكم المتعلم في التخطيط والتصميم إيجاباً في التعلم، ويفسر التحكم التعليمي   −
 . آثار التعلم المقدرة من قبل أفراد عينة البحث

  : بحث مجلة  – الواليات المتحدة –,.Karich, et al)2014(دراسة كاريتش ورفاقه  -2-1-19

Updated Meta-Analysis of Learner Control  Within Educational Technology  



 

38 
 

  التحليل النوعي المحدث لتحكم المتعلم في مجال تكنولوجيا التعليم : عنوان الدراسة

وذلك في  ،هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الدراسات التي حللت دراسات تحكم المتعلم:  أهداف الدراسة
  ). 2012 - 1996(فترة الممتدة بين ال

) 18(وبلغـت عينـة الدراسـة     ،اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي: منهج الدراسة وعينتها
 . دراسة؛ غطت مختلف مجاالت التحكم التعليمي 

   :توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج؛ كان أهمها: نتائج الدراسة

ض جوانب تحكم المتعلم؛ حيث بلغ حجم األثر فـي هـذه   ال يوجد أي أثر لألبحاث التي شملت بع −
  .وهو أثر طفيف ويكاد ال يذكر) 0.05(الدراسات 

 -التسلسـل   –الـزمن   –المحتوى  :يوجد أثر صغير جداً لألبحاث التي تناولت تحكم المتعلم في −
 ).0.2(المراجعة حيث بلغ حجم األثر في هذه الدراسات 

لمتعلم في التطبيقات التقنية ال يؤدي إلى زيادة مباشرة في نتائج وجدت الدراسة أن استخدام تحكم ا −
 . تعلم الطلبة، كما أنّه ال يوجد أي فائدة من تحكم المتعلم في أي عنصر من عناصر البرنامج

وهذه النتيجة حسب ما  في حال كان المتعلمون أصغر من تحكم البرنامج يكون تحكم المتعلم أفضل −
إن تحكم المتعلم أفضل من تحكم البرنامج حـين  : القائلة) هنافن(أحد نتائج  تلغي  –جاء في الدراسة 

 . يكون المتعلمون أكبر أسناً

أكبر من أثر تحكم المـتعلم  ) االهتمام -الدافعية (إن أثر تحكم المتعلم في المتغيرات السلوكية مثل  −
يـؤدي   ،ن؛ وعلى هذا األساسولكن األثر صغير في الحالتي ،في المتغيرات األكاديمية مثل التحصيل

 .تحكم المتعلم إلى زيادة االهتمام، لكنه ال يحسن في المهارات

في مواد أخرى  هيؤثر تحكم المتعلم في الدراسات االجتماعية ودراسات تقنيات التعليم أكثر من تأثير −
 .مثل الرياضيات والقراءة والعلوم

  :بحث مجلة –سلطنة عمان –Al-Hassan&Elgazzar)2015(الحسن والجزاردراسة   -2-1-20

Learner Control Design vs. Program Control Design While Designing E-
Learning Multimedia Educational Computer for 10th Grade Students in Oman 

Sultanate: Is There Any Effectiveness in Developing Their Informatics 
Competencies? 
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متعـدد   إلكتروني تحكم المتعلم مقابل تحكم البرنامج في أثناء تصميم برنامج تعليمي :وان الدراسةعن
هل يوجد فاعلية في أثناء تطـوير كفـايتهم   : الوسائط لطلبة الصف العاشر األساسي في سلطنة عمان

   المعلوماتية؟

فـي تنميـة الكفايـات     المقارنة بـين فاعليـة برنـامجين   هدفت هذه الدراسة إلى :  أهداف الدراسة
  .المعلوماتية؛ برنامج حاسوبي يعتمد تحكم المتعلم وبرنامج حاسوبي يعتمد تحكم البرنامج

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج شبه التجريبي، وتألفت عينة الدراسة مـن  : منهج الدراسة وعينتها
إلـى مجمـوعتين    انقسـمت العينـة  . طالبا وطالبة من طلبة الصف العاشر في سلطنة عمان) 50(

تجريبيتين متماثلتين في العدد؛ تعلمت المجموعة األولى من إصدار تحكم المتعلم، في حـين تعلمـت   
م الباحثان االختبار التحصيلي، وبطاقة مالحظة من استخد. ة من إصدار تحكم البرنامجالمجموعة الثاني

 .نوع  قوائم المراجعة، وذلك من أجل قياس نتائج تعلم المجموعتين

   :توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج؛ كان أهمها: نتائج الدراسة

توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات طلبة المجموعتين التجريبيتين في التطبيق القبلي  −
والتطبيق البعدي لالختبار التحصيلي وبطاقة المالحظة، وهذه الفروق  لصالح التطبيق البعدي؛ األمر 

  . كل من تحكم المتعلم وتحكم البرنامج في تنمية الكفايات التقنيةالذي يؤكد فاعلية 
في كل من االختبار التحصـيلي وبطاقـة    توجد فروق دالة إحصائياً بين المجموعتين التجريبيتين −

؛ علمالمالحظة، وهذه الفروق هي لصالح المجموعة التجريبية األولى التي تعلمت من إصدار تحكم المت
  . المتعلم أفضل من إصدار تحكم البرنامج في تنمية الكفايات المعلوماتيةأي أن إصدار تحكم 

درجات، بينمـا بلـغ   ) 6.08(بلغ الفرق بين المجموعتين في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي  −
إصدار تحكم المتعلم ينمي  درجات؛ أي أن) 3.08(الفرق في التطبيق البعدي الختبار بطاقة المالحظة 

 . حصيلية أكثر من المهارات المعلوماتيةالمعارف الت
  : بحث مجلة  –هولندا  –.Gorrissen,et al)2015(كورسن ورفاقه دراسة   -2-1-21

Autonomy supported, learner-controlled or system-controlled learning in 
hypermedia environments and the influence of academic self-regulation style  

فـي   نظـام تعلم تحكم الأم تعلم تحكم المتعلم   أمالتعلم الذاتي المدعوم من األفضل : عنوان الدراسـة 
  .ر أسلوب التنظيم الذاتي األكاديمياآث وبيئات الوسائط المتعددة 
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هدفت هذه الدراسة إلى المقارنة بين ثالثة مستويات للتحكم التعليمـي فـي بيئـات    : أهداف الدراسة
  . المعرفة العميقة - في الدافعيةالتنظيم الذاتي  أسلوب ،  كما هدفت إلى تعرف آثارتعددةالوسائط الم

ألفت عينة الدراسـة مـن   تاعتمدت هذه الدراسة على المنهج شبه التجريبي، : منهج الدراسة وعينتها
مستويات للتحكم  تم توزيع هذه العينة إلى ثالثة. وتلميذة من المدرسة االبتدائية في هولندا تلميذاً) 69(

تحكـم  تحكم البرنامج ويطلق عليه الباحثون في هذه الدراسة اسـم  المستوى األول هو : التعليمي هي
تحكم المتعلم المدعوم وهو في الحقيقـة  : المستوى الثالث –المستوى الثاني وهو تحكم المتعلم –النظام

  . وحدة الزالزل والبراكين –افية صمم الباحثون موضوعاً في مادة الجغر. تحكم المتعلم مع اإلرشاد

يعرض على الطالب سؤال، وعليه أن يجيب عن هذا السؤال : )تحكم البرنامج(إصدار تحكم النظام  −
  .من خالل مشاهدته لمقطع فيديو يحدده البرنامج

يعرض على الطالب سؤال، ولكن في هذا المستوى يختـار الطالـب مقطـع     :إصدار تحكم المتعلم −
  . وذلك بعد أن يقدم له البرنامج قائمة مؤلفة من مقاطع فيديو عديدةالفيديو بنفسه، 

يعرض على الطالب السؤال، ثـم يقـدم    ):تحكم المتعلم مع اإلرشاد(إصدار تحكم المتعلم المدعوم  −
البرنامج للطالب في هذا المستوى أيضاً قائمة مؤلفة من مقاطع فيديو عديدة بقصد مشاهدة أحدها مـن  

السؤال، ولكن البرنامج يشير إلى بعض مقاطع الفيديو األكثر مناسبة لإلجابـة عـن   أجل اإلجابة عن 
 . السؤال

   :توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج؛ كان أهمها: نتائج الدراسة

تفوق التالمذة الذين تعلموا من إصدار تحكم البرنامج وإصدار تحكم المتعلم على الطلبة الذين تعلموا  −
م المدعوم في مجال الدافعية، وفي المجال ذاته أيضاً تفوق التالمذة الذين لديهم من إصدار تحكم المتعل

أسلوب عالي في التنظيم الذاتي األكاديمي على التالمذة الذين لديهم أسلوب متدني في التنظيم الـذاتي  
 .األكاديمي، وهذا التفوق داّل إحصائياً

فـي  . مذة تعزا إلى مستوى التحكم التعليميبين متوسطات درجات التال دال إحصائياً ال يوجد فرق −
 .تبار المعرفة العميقةالتطبيق البعدي الفوري الخ

ال يوجد فرق بين تحكم المتعلم المدعوم وتحكم البرنامج في التطبيق البعـدي المؤجـل الختبـار     −
ختبـار  المعرفة العميقة، ولكن أكدت النتائج أن تحكم المتعلم المدعوم أفضل من تحكم المـتعلم فـي ا  

 .المعرفة العميقة المؤجل
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شاهد التالمذة الذين استخدموا تحكم المتعلم المدعوم مقاطع فيديو أكثر من التالمذة الذين استخدموا  −
 . تحكم البرنامج وتحكم المتعلم

الدراسة إلى أن تحكم المتعلم المدعوم هو أفضل من تحكم البرنامج وتحكم  خلص الباحثون في هذه −
 .المتعلم

   :)املعلومات( املعطيات دراسات تناولت أساليب معاجلة –احملور الثاني  -2-2

  : بحث مجلة –السعودية  –)2000(الصافيدراسة  -1- 2-2

الفروق في استراتيجيات معالجة المعلومـات فـي ضـوء متغيـري التخصـص       :عنوان الدراسة 
  .والتحصيل الدراسي

ي استراتيجيات معالجـة المعلومـات المتتابعـة    تهدف الدراسة إلى تعرف الفروق ف :أهداف الدراسة
  ). أدبي -علمي (والتخصص  –) منخفض –مرتفع (والمتآنية وذلك في ضوء متغيري التحصيل 

  .طالباً وطالبة) 75(عينة من الاعتمد الباحث على المنهج الوصفي، وتألفت : منهج الدراسة وعينتها

  :ن أهمهاتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج كا: نتائج الدراسة

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات طلبة الفرع العلمي ومتوسط درجات طلبة الفرع  −
، وذلك لصالح طلبة الفرع العلمي؛ إذ تبين أن طلبة الفرع استراتيجيات معالجة المعلوماتاألدبي في 

  .طلبة الفرع األدبي نمالعلمي يستخدمون استراتيجيات المعالجة المتآنية والمتتابعة بطريقة أفضل 
طلبة ة مرتفعو التحصيل ومتوسط درجات اليوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلب −

، وذلك لصالح الطلبة ذي التحصيل المرتفع؛ إذ استراتيجيات معالجة المعلوماتمنخفضو التحصيل في 
جة المتآنية والمتتابعـة بطريقـة   تبين أن الطلبة ذو التحصيل المرتفع يستخدمون استراتيجيات المعال

  .أفضل مما يفعل الطلبة ذو التحصيل المنخفض

  : بحث مجلة  –األردن  –) 2008(دراسة الرفوع  -2-2-2

أساليب معالجة المعلومات لدى طلبة المرحلة الثانوية األكاديمية في األردن وعالقتها  :عنوان الدراسة
  . بالجنس والتخصص
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أساليب معالجة المعلومات لدى طلبة الصف الثاني الثانوي راسة إلى تقصي هدفت الد: ف الدراسةاهدأ
أو بجنسه )  أدبي -علمي (األكاديمي وتعرف ما إذا كانت أساليب المعالجة تتأثر باختصاص الطالب 

  ).إناث -ذكور (

مقيـاس  اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي حيث استخدم الباحـث   :منهج الدراسة وعينتها
طالباً وطالبة من الصـف  ) 242(ألساليب معالجة المعلومات، ووزعه على عينة مؤلفة من ) كميش(

  .الثاني الثانوي العلمي في محافظة الطفيلة جنوب األردن

  : توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، كان أهمها :نتائج الدراسة

الثانوي بـين  ى طلبة الصف الثاني المعلومات لديوجد فرق ذو داللة إحصائية في أساليب معالجة  −
  .الذكور واإلناث؛ فالطالبات اإلناث أكثر دقة في أساليب معالجة المعلومات من الطلبة الذكور

العلمـي واألدبـي؛    يناالختصاصبين يوجد فرق ذو داللة إحصائية في أساليب معالجة المعلومات  −
من الطلبة الذين يدرسـون   ة المعلوماتي أفضل في أساليب معالجفالطلبة الذين يدرسون الفرع العلم

  . الفرع األدبي في األردن

  : بحث مجلة –سورية  –) 2010(دراسة جديد  -2-2-3

العالقة بين أساليب التعلم كنمط من أنماط معالجـة المعلومـات وقلـق االمتحـان      :عنوان الدراسة 
  . وأثرهما على التحصيل الدراسي

تعرف العالقة بين أساليب معالجة المعلومات وقلق االمتحـان   هدفت الدراسة إلى –ف الدراسة اهدأ 
  .لدى طلبة الصف الثاني الثانوي في مدارس مدينة دمشق الرسمية

ـ  :منهج الدراسة وعينتها  اختبـار  ة اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي حيث وزعت الباحث
طالباً وطالبة من طلبـة الصـف   ) 264(أساليب المعالجة ومقياس قلق االمتحان على عينة مؤلفة من 

 .مدارس مدينة دمشق الرسمية فيالثاني الثانوي 

  : توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، كان أهمها :نتائج الدراسة

توجد عالقة ارتباطية سلبية دالة إحصائياً بين قلق االمتحـان وأسـلوب المعالجـة؛ أي كلمـا زاد      −
  .قة، انخفض قلق االمتحان والعكس صحيحاالعتماد على أسلوب المعالجة العمي
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توجد عالقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائياً بين أسلوب المعالجة ودرجات التحصـيل؛ أي تـزداد    −
 . درجات التحصيل بازدياد اعتماد الطالب على أسلوب المعالجة العميقة والعكس صحيح

  :  بحث ماجستير –مكة المكرمة  – )2011( سليمانيالدراسة  -2-2-4

أنماط معالجة المعلومات للنصفين الكرويين للمخ وأساليب التعلم لدى عينـة مـن   : عنوان الدراسـة  
  .طالبات الصف الثالث ثانوي بمدينة مكة المكرمة

هدفت الدراسة إلى تعرف أنماط معالجة المعلومات للنصفين الكرويين للمخ وأساليب  :أهداف الدراسة
 .ثانوي بمدينة مكة المكرمةاللصف الثالث التعلم لدى عينة من طالبات ا

) 249(اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي، وتألفت عينة الدراسـة مـن   : منهج الدراسة وعينتها
واستخدمت الباحثة مقياس أنمـاط معالجـة    واألدبي، طالبة من طالبات الصف الثالث الثانوي العلمي
 .د تورانسالمعلومات للنصفيين الكرويين للمخ وهو من إعدا

  :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج؛ كان أهمها :نتائج الدراسة

متوسط نمط معالجة المعلومـات  مات استخداماً هو النمط المتكامل، وإن أكثر أنماط معالجة المعلو −
  .األيمن هو أكبر من متوسط نمط معالجة المعلومات األيسر

: دبي في أنماط معالجـة المعلومـات  ال يوجد فروق بين طالبات التخصص العلمي والتخصص األ −
 . المتكامل –األيسر  –األيمن 

تتشارك الدراسات السابقة مع البحث الحالي في موضوع التحكم  :تعقيب على الدراسات السابقة -2-3
التعليمي الحاسوبي وموضوع معالجة المعطيات؛ أما أوجه االختالف بين البحث الحالي والدراسـات  

  : تيها على النحو اآلابقة، فيمكن إيجازالس

يقارن البحث الحالي بين خمسـة مسـتويات للـتحكم    : مستويات التحكم التعليمي -االختالف األول 
تحكم المتعلم  –تحكم المتعلم الجزئي - تحكم البرنامج الجزئي –تحكم المتعلم : التعليمي الحاسوبي هي

ة بين ثالثة مستويات للتحكم التعليمـي  تحكم البرنامج، في حين تقارن الدراسات السابق –مع اإلرشاد 
  :على األكثر، ويمكن تصنيف هذه الدراسات على النحو اآلتي
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دراسـة   –)2001بينـك، (دراسـة : )تحكـم البرنـامج   -تحكـم المـتعلم   (دراسات قارنت بـين   §
 –) 2008كارمونـا، (دراسـة   –)2008مارتن،(دراسة -)2006عوض،(دراسة  –)2006الدسوقي،(

  . )2015الجزار،الحسن و(دراسة  –)2009،تابرزوكويجر(دراسة  –)2009رفاقه،كورباالن و(دراسة 
           –)2007بينـك، (دراسـة   ):تحكـم المـتعلم مـع اإلرشـاد     -تحكم المتعلم (دراسات قارنت بين  §
  ). 2008أبو موتة،(
) 2009محمود،( ):تحكم البرنامج -تحكم المتعلم مع اإلرشاد -تحكم المتعلم (دراسات قارنت بين  §
 ). 2015كورسن ورفاقه، ( –)2012،دراسة فاندويتر( –)2009شنودة،( –
: )التحكم الكامل مـع إمكانيـة الحـذف    –التحكم الجزئي مع إمكانية اإلضافة (دراسات قارنت بين  §

 . )2009،ورفاقه كليربوت(دراسة 
حين توجد دراسات اعتمد البحث الحالي على المنهج التجريبي، في  :بحثمنهج ال -االختالف الثاني 

                   دراسـة  -)2012تيبجيتـورس ورفاقهـا،  ( سابقة اعتمدت على المـنهج الوصـفي مثـل دراسـة    
ـ    أخـرى  ، وتوجـد دراسـات  )2014بوشيم ورفاقها، (                  مثـل دراسـة   ياعتمـدت المـنهج التحليل
  ).2014كاريتش ورفاقه،(دراسة –)2013ورفاقه، سورجينفري(

ركز موضوع البرنامج الحاسوبي في  :وع البرنامج الحاسوبي مع إصداراتهموض -ف الثالث االختال
البحث الحالي على تصميم االختبارات اإللكترونية كجزء من مادة الحاسوب التربوي، في حين ركزت 

  : البرامج الحاسوبية في الدراسات السابقة على موضوعات تعليمية مختلفة مثل
دراسـة               –)2009،ورفاقـه  كليربـوت (دراسة–)2007(بينك –)2001بينك،( :يةتعلم اللغات األجنب §
 ).2012فاندويتر،(-)2011فاندويتر وكليربوت،(
 ).2015،ورفاقه كورسن(دراسة :الجغرافيا §
  ).2009تابرز وكويجر،(دراسة  –)2009كورباالن ورفاقه،(دراسة  :تعلم العلوم §
دراسـة   –)2006عـوض، (دراسـة  :بـارات اإللكترونيـة  تعلم مهارات تقنية غير تصـميم االخت  §
 -)2008أبـو موتـة،  (دراسة –)2008كارمونا،(دراسة –)2008مارتن،(دراسة –)2006الدسوقي،(

           دراسـة  -)2013سـورجينفري ورفاقـه،  (دراسة -) 2009حمود،م(دراسة -)2009شنودة،(دراسة 
  .)2015الحسن والجزار،(دراسة -)2014كريم وبهريند،(
 :تناول البحث الحالي أربعة أساليب في معالجة المعطيات هـي  :معالجة المعطيات -الختالف الرابع ا

المعالجة التنظيميـة، وهـذه    –المعالجة األدائية الموسعة  –المعالجة األدائية  –المعالجة التحصيلية 
:  على ذلك يمكن القولفي معالجة المعطيات؛ وبناء ) كشيم(شابه إلى حد كبير مع نموذج األساليب تت
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ـ (كون كل منهما اعتمد على نموذج في) 2008الرفوع،(إن البحث الحالي يتشابه مع دراسة  ). مكيش
، )معالجة متوازية –معالجة متتابعة (فقد درست أساليب معالجة مختلفة ) 2000الصافي،(أما دراسة 

، وتناولـت  )المنظمـة  –قـة  العمي –السطحية (على أساليب المعالجة ) 2010،دراسة جديد(وركزت 
معالجـة   –معالجة النصف األيمـن (أساليب المعالجة حسب نصفي الدماغ ) 2011السليماني،(دراسة 

  ).معالجة من النمط المتكامل –النصف األيسر 
ال يمكن عرض كافة أوجه االختالف بين البحث الحالي والدراسات السابقة؛ ألنها كثيرة جـداً،   أخيراً

 البرنـامج  موضـوع ن الدراسات السابقة في العينـة و د بأن البحث الحالي يختلف علكن يمكن التأكي
  .والمكان والزمان

  : ومنها ،قدمت الدراسات السابقة فوائد كثيرة للباحث :أوجه اإلفادة من الدراسات السابقة -2-4
ـ  − ائج بعـض  أفاد الباحث من نتائج الدراسات السابقة في تأكيد إحساسه بمشكلة البحث؛ إذ جاءت نت

أنّه ال فائـدة مـن   ) 2007بينك،(؛ فمثالً أكدت نتائج دراسة حول التحكم التعليمي الدراسات متناقضة
أن تحكم المـتعلم مـع اإلرشـاد    ) 2008أبو موتة،(أكدت نتائج دراسةتحكم المتعلم مع اإلرشاد، لكن 

وتقصـي فاعليـة تحكـم     ،أفضل من تحكم المتعلم؛ األمر الذي دفع الباحث إلى إجراء البحث الحالي
 . المتعلم مع اإلرشاد مقارنة بتحكم المتعلم وتحكم البرنامج

؛ وهذه المقارنات قـدمت  مستويات للتحكم التعليمي على األكثر ةقارنت الدراسات السابقة بين ثالث −
 ي التحكم التعليمي يمكن أن يقود إلى نتائج أكثر دقة ف التوسع في مستوياتفكرة مهمة للباحث وهي أن

  .مستويات للتحكم التعليمي ةمجال التحكم التعليمي؛ ولذلك اقترح الباحث في هذا البحث خمس
فكرة مهمة وهي أنّه ال يمكـن الوثـوق بالنتـائج التـي       )2015كورسن ورفاقه، (قدمت دراسة  −

كثر من حداثة المعلومات أ أثر عائدة إلىقد تكون تستخلص بعد تنفيذ التجربة مباشرة؛ ألن هذه النتائج 
وتجنباً لمثل ذلك النقد، طبق الباحث اختبارات المعالجة المتمثل بالتحكم التعليمي،  المستقل أثر المتغير

قـدمت  . يوماً من انتهاء تنفيذ التجربة) 21(مرتين؛ مرة بعد تنفيذ التجربة مباشرة، ومرة أخرى بعد 
طع الفيديو فـي أثنـاء تصـميم    فائدةً أخرى وهي االعتماد على مقا) 2015كورسن ورفاقه،(دراسة 

 ).WQC(البرنامج الحاسوبي؛ األمر الذي وظفه الباحث في أثناء شرح برنامج 

مج الحاسوبية؛ أفاد الباحث الصيغ اإلرشادية في البرا من عن نوعين) 2007بينك،(تتحدث دراسة  −
 .أثناء تصميم إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد في تينالصيغ من هاتين
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للباحث تصوراً واضحاً عن كيفية تصميم وإنتاج عدة مستويات من  التحكم  السابقة اتقدمت الدراس −
إصدارات؛ كل منها يمثل أحد  ةالتعليمي؛ األمر الذي مكن الباحث من تصميم برنامج حاسوبي بخمس

 . مستويات التحكم التعليمي

ـ (ات لدىللباحث رؤية واضحة عن أساليب معالجة المعطي) 2008الرفوع،( قدمت دراسة − ، )مكيش
 .ذلك النموذج، واالعتماد على المصطلحات التي اعتمدها في ا ما دفع الباحث إلى تبني نموذجهوهذ

على االختبارات في تصميم إصدارات التحكم التعليمي؛ األمر الـذي  ) 2008م ارتن، (تعتمد دراسة  −
 .الحالي أدى إلى االعتماد على هذا األسلوب في مستويات التحكم التعليمي في البحث

؛ األمر الذي )Excel(على مقاطع الفيديو في شرح برنامج ) 2014كريم وبهرند،(اعتمدت دراسة  −
، ومن ثم إدراج هذه المقاطع )WQC(االعتماد على مقاطع الفيديو في شرح برنامج  دفع الباحث إلى

  .في أثناء تصميم البرنامج الحاسوبي المصمم في البحث الحالي

االبتعاد عن فكرة المقارنة بين مجموعة تجريبية : ات السابقة فكرة مهمة، وهيقدمت معظم الدراس −
وأخرى ضابطة فقط، بل المقارنة بين عدة مجموعات تجريبية في البحث الواحد، وهـذا مـا شـجع    

 .الباحث على توزيع عينة البحث إلى خمس مجموعات تجريبية

 –نجاز البحـث  هج المتبع في إالمن: ازها فييمكن إيج للباحث قدمت الدراسات السابقة فوائد عديدة −
  . إعداد االختبارات –إعداد البرنامج الحاسوبي  –األساليب اإلحصائية المستخدمة 
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تحظى البرامج الحاسوبية التعليمية باهتمام الباحثين التربويين في كافة أنحاء العالم؛ فهي تثير  :مقدمة
اعي الفروق الفردية بين المتعلمين، كما أنّها تنمي االتجاهات اإليجابية نحـو  الدافعية نحو التعلم، وتر

مادة التعلم؛ وهذه الحقيقة أدركها المعلمون والمتعلمون وأثبتها الباحثون في دراسات علميـة عديـدة،   
لقد تتبع الباحث الدراسات التجريبية التي تقصت فاعلية . (Korucu&Gunduz,2011)ومنها دراسة 

فخلص إلى أن جميع هذه الدراسات قد أثبتـت   -)2(الجدول –امج الحاسوبية التعليمية في سوريةالبر
فاعلية التعليم بمعونة الحاسوب، وهذه الفاعلية شملت جوانب العملية التعليميـة كافـة فـي مختلـف     

ـ   رامج المراحل الدراسية؛ األمر الذي دفع الباحث إلى تقصي المتغيرات التصميمية التي تجعل مـن ب
التحكم الحاسوب فاعلة ومؤثرة إلى هذا الحد؛ وبعد بحث طويل في هذا الموضوع، تبين أن موضوع 

حقيقيةً يطرح . يعد أحد المتغيرات التصميمية المؤثرة في فاعلية البرامج الحاسوبية التعليمية التعليمي
حكم بـاألخر؟ المـتعلم أم   من يجب أن يت: الباحثون تساؤالت عديدة حول التحكم التعليمي، لعّل أهمها

تحكم المتعلم، والبعض اآلخر يؤيد تحكم البرنامج، وهناك من وجد حلـوالً   فالبعض يؤيد  البرنـامج؟ 
خط متصل يتراوح ما بين التحكم الكامل  ىموقعه عل التحكم التعليمي يأخذوسط، وعلى هذا األساس 

إدارة الموقف التعليمـي بكامـل    ىتعلم علعلم، والذي يعني قدرة المالتحكم الكامل للمت ىللبرنامج حت
  . حريته وباستقاللية تامة عن تحكم البرنامج

أحد المفـاهيم   )Instructional Control(يعد التحكم التعليمي  :مفهوم التحكم التعليمـي -3-1
 Arnone,et al., 1994,p.7) (رنـون  ألقد وضعت . مراعاتها عند تصميم التعليم يينبغي التالمهمة 
ـ  يتراوح متصلخط ك ي تخطيطياً يوضح مفهوم التحكم التعليمشكالً  يبين عدم وجود تحكم للمتعلم ف

ـ  للمـتعلم  عدم وجود تحكمإن . الطرف األخر يأحد طرفيه حتى التحكم الكامل للمتعلم ف عـدم   ييعن
حماية المتعلم من الحيرة، والغموض خصوصـاً إذا كـان   ر؛ أي وجود فرصة لالستكشاف أو االختيا

 الخـط  وعلى الجانب األخر من هذا، يسمح بوجود بدائل أو اختيارات لدرس مصمماً بشكل ثابت الا
ـ ي يوجد التحكم الكامل للمتعلم والذ  ييترجم إلى تقديم العديد من الفرص لالستكشاف واالختيار، والت

ـ إلى  يبدورها تؤد دون و طة المـتعلم ادرجة عالية من الحيرة، والغموض عند اتخاذ القرارات بوس
يعمل على إحداث التوازن بين إعطـاء   يوالذ تحكم المتعلم مع اإلرشاد ، أما في الوسط فيوجدإرشاد

، والغموض إرشاده، وذلك لتحقيق معدالت أعلى للتحصيل وخفض أكبر لدرجة الحيرة،التحكم للمتعلم مع 
يمتد مـن الـتحكم    متصلخط درجة تحكم تقع على  :بأنّه التحكم التعليميوعلى هذا األساس يعرف 

خـر، ويصـبح   كم الكامـل للبرنـامج علـى الطـرف اآل    الكامل للمتعلم على أحد طرفيه حتى التح
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                          )                                                                                                                            2(الجدول 

  )30/05/2012(حتى تاريخ  جامعة دمشق –كلية التربية  –متعددة الوسائط  إلكترونية مواقع/رسائل الماجستير والدكتوراه التي درست فاعلية برامجبعض 

موضوع /المادة العلمية  ة الدراسيةالمرحل  نوع الدراسة  العام  الباحث  الرقم 
  البرنامج

نوع   العام  الباحث
  الدراسة

موضوع /المادة العلمية  المرحلة الدراسية
  البرنامج

  جغرافيا  أول ثانوي دكتوراه  1999  مصطفى  )ھندسة(ریاضیات   ثاني ثانوي علمي  ماجستیر  1996  أبو یونس   .1
  لغة إنكليزية  ثاني إعدادي دكتوراه  1999  الرفاعي  ریاضیات  خامس أساسي  ماجستیر  1996  العلي   .2
  )هندسة(رياضيات   ثاني إعدادي دكتوراه  2000  أبو يونس   لغة إنكليزية  ) صم(ذوي احتياجات خاصة   ماجستیر  2002  المللي   .3
  علوم  ثاني ثانوي علمي دكتوراه  2001  إبراهيم  تربية مرورية  معلم صف  ماجستیر  2004  بيان   .4
  كفايات التدريس  مدرسو علم األحياء دكتوراه  2010  شباط  علوم   م صفمعل  ماجستیر  2004  الفشتكي   .5
  الكيمياء  ثاني ثانوي علمي دكتوراه  2011  بركة  اللغة العربية  ثاني ثانوي أدبي  ماجستیر  2005  الديب   .6
  اللغة اإلنكليزية  ثامن أساسي   دكتوراه  2011  سليمان  اللغة العربية  سابع وثامن أساسي  ماجستیر  2006  شريف   .7
  تربية صحية  معلم صف  دكتوراه  2011  الفشتكي  لغة إنكليزية  خامس أساسي  ماجستیر  2007  سليمان   .8
  اإلحصاء  ثاني ثانوي مهني تجاري  دكتوراه  2011  السقا  فيزياء   -------   ماجستیر  2008  عرابي   .9

  تواصل كلي   )معيامعاقين س(رابع أساسي   دكتوراه  2012  الرفاعي  علوم  ثاني ثانوي علمي  ماجستیر  2008  الخطيب   .10
  كفايات التدريس  طلبة معلم صف  دكتوراه  2012  ديب  علوم  ثاني أساسي  ماجستير  2008  السفره جي   .11
    علوم  ثاني أساسي  ماجستیر  2010  جبالوي   .12
            دراسات اجتماعية  أول أساسي  ماجستير  2011  طيار   .13
            اللغة اإلنكليزية  أول ثانوي  ماجستير  2011  القيم   .14
    دراسات اجتماعية  ثاني أساسي  ماجستير  2011  إدريس   .15

  لغة إنكليزية  رابع أساسي  ماجستير  2011  شعبان   .16  
  القراءة والكتابة  )محو أمية(تعليم الكبار  ماجستير  2012  أحمد   .17
  علوم  ثالث أساسي  ماجستير  2012  مصري   .18
  )هندسة(رياضيات   رابع أساسي  ماجستير  2012  الخاني   .19
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التعليمية مرهوناً بتأثير هـذه   حاسوبلدرجة التحكم المناسبة داخل برامج ال يماختيار المصمم التعلي
النواتج التعليمية المطلوبة مثل زيادة التحصيل إلى أقصى درجـة ممكنـة، أو    فيالدرجة من التحكم 

هذا ويالحـظ مـن التعريـف     ).173.ص ،2005عزمي،.(خفض زمن التعلم إلى أقل درجة ممكنة
التعليمي متغير مدروس داخل برامج الحاسوب التعليمية، وهذا المتغير له مستويات السابق أن التحكم 

عديدة تتراوح بين تحكم المتعلم وتحكم البرنامج، ولذلك فإن الباحثين يحاولون تعـرف أفضـل هـذه    
  . المستويات من أجل الوصول إلى أفضل النتائج

  :، ومن أهمهاة للتحكم التعليميتوجد مستويات عديد :مستويات التحكم التعليمي -3-1-1
مجال التعليم بمعونة التكنولوجيـا  مرة في  ظهر مصطلح تحكم المتعلم ألول :تحكم المتعلم -3-1-1-1

يسـمح  . األداء في التعلم وذلك كطريقة لتحسين ،)1961(ف ي ع ام    )Mager( وزمالؤه من قبل ميجر
ن البرنامج، في الوقت الذي يريد، والتسلسـل  للمتعلم في هذا المستوى باختيار المحتوى الذي يريده م

بأنّه المدى الذي يستطيع فيه الطلبة تحديد متى يتعلمون؟ مـاذا   تحكم المتعلمالذي يريد، هذا ويعرف 
   .)Taipjutorus,et al.,2012b,p.908(يتعلمون؟ أين يتعلمون؟ كيف يتعلمون؟ 

المتعلم غير مقيد بزمن؛ كمـا أن المـتعلم   يالحظ من التعريف السابق أن المتعلم في مستوى تحكم 
وى تحكـم  يستطيع المتعلم في مست. يد أو شرطيستطيع أن يختار من محتوى البرنامج ما يريد دون ق

  ). مقطع فيديو –نص  –صورة  –صوت (المتعلم أيضاً أن يختار الوسيط المناسب للتعلم 
التحكم : يدة لتحكم المتعلم؛ ولعل أهمهاأن هناك مستويات فرعية عد )وهوبر سنكانيوك(ويرى كل من

التحكم في مراجعـة   -التحكم في عرض شرح موسع عن فكرة ما أو تجاوزها- في مستوى الصعوبة
  )Singhanayok&Hooper,1998,p.17(. المادة الدراسية

مكانيات تحكم المتعلم يقدم إ أن )كي( يرىيعلق بعض الباحثين أهمية كبيرة على تحكم المتعلم؛ فمثالً   
في  المتزايد يؤثر إيجاباً أن التحكم )ديروين(ويرى  ،)Kay,2000,p.111.(واعدة لتحسين نتائج التعلم

أن تحكـم  ) أالي ورفاقه(وأثبتت دراسة  ،)DeRouin,et al.,2004,p.147.(تحسين فعالية التدريب
ولكـن   ،)Ally,et al.,2005,p.157. (المتعلم يسهم في تكوين اتجاهات إيجابية نحو مـادة الـتعلم  

إطار عمل يصف بدقة العالقة بين تحكـم المـتعلم، وفاعليـة    أنّه ال يوجد ) تشاو وليو( لمقابل يرىبا
  .)Chou&Liu,2005,p.65( .التعلم
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عدداً من األبحاث التي تناولت تحكم المتعلم، وخلص في نهايـة  ) Hannafin,1984(لقد راجع هانافن
 -يكون المتعلمون أكبر سـناً : حينكون فعاالً أكثر من تحكم البرنامج مراجعته إلى أن تحكم المتعلم ي

تقدم النصيحة للمتعلم في اتخاذ  -لدى الطلبة اًيكون المحتوى العلمي مألوف -يكون المتعلمون أكثر قدرة
 .نظريـاً ومعرفيـاً  أكثـر مـن كونـه     يكون موضـوع المـادة العلميـة عمليـاً     -قرارات التعلم

)(Lin&Hsieh,2001,p.383. 

هذا  التجوال فييعتمد هذا النوع من التحكم على مبادئ المدرسة السلوكية؛ ف :تحكم البرنامج -3-1-1-2
في مصيدة االختبارات، فال يتمكنون من االنتقال يقع الطلبة  حيث يحدده البرنامج المستوى من التحكم

ن محـدودة إن لـم تكـن    إلى الفكرة التالية حتى يقدموا إجابة صحيحة، وخيارات المسـاعدة تكـو  
زمن التعلم،  يتحكم البرنامج ف :بأنّه تحكم البرنامجويعرف . )Heift,2002,pp.295-296(.معدومة

تقديم التغذية الراجعة تلقائياً، وذلك  يالتدريب المفروض على المتعلم، وفكم  يتتابع المحتوى، وف يوف
هذا وتوجد دراسات  ).168.، ص2005عزمي،(.وفقاً لمعايير محددة توضع بمعرفة مصمم البرنامج

أن ) هـوبر ورفاقـه  (عديدة أكدت تفوق تحكم البرنامج على تحكم المتعلم؛ فمثالً أكدت نتائج دراسة 
التالمذة الذين تعلموا من تحكم البرنامج استطاعوا إكمال التدريب وحل أمثلة أكثر مقارنة بالطلبة الذين 

  .)Hooper,et al.,1993,p.5( .تعلموا من تحكم المتعلم

يحتل المرتبة الوسط بين التحكم الكامل للمتعلم والتحكم الكامـل   :تحكم المتعلم مع اإلرشاد -3-1-1-3
، وتحكم المحتوى والتتابع المناسب لھ للبرنامج؛ فإذا كان تحكم البرنامج يحرم الطالب من حرية اختيار
تاحة للمتعلم، فإن تحكـم المـتعلم مـع    المتعلم يؤدي إلى الغموض والحيرة بسبب كثرة الخيارات الم

إرش اده، وذل ك لتحقی ق مع دالت أعل ى      یعمل على إحداث الت وازن ب ین إعط اء ال تحكم للم تعلم م ع       اإلرشاد 

إعطـاء   :ھبأّن   تحك م الم تعلم م ع اإلرش اد    ھ ذا ویع ّرف    .والغم وض  للتحصیل وخفض أكبر لدرجة الحیرة
تابع األنسب، وطلب الكم المناسب من التدريب، وحريـة  المتعلم حرية تحديد زمن التعلم، واختيار الت

مالحظـات دائمـة عـن أنسـب هـذه      وطلب التغذية الراجعة، ولكن مع إعطاء توجيهات ونصائح 
استخدام أسلوب تحكم المتعلم مع بعض التوجيهات ال يعتبر فقط الحل الوسـط بـين   ؛ إن االختيارات
إدارة تعلمـه   يالمتعلم الحق ف ي، ولكنه يعطد كل منهماوتحكم البرنامج بحيث يأخذ فوائ تحكم المتعلم
واإلرشادات المبنية على خبـرة المصـمم   تناسب قدراته، واحتياجاته مع تقديم النصائح،  يبالكيفية الت

 هـذا ووجـد   .تحكم البرنامج يالمادة التعليمية بدالً من فرضها على المتعلم ف ي، والخبراء فيالتعليم
   :تقدم في الحاالت اآلتية يجب أن اإلرشادات أن )تشانغ وريجليوث(
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نماذج مرنة من تحكم المتعلم بحيث يتم تقديم اإلرشاد فيما يتعلق بكم التدريب  وفق ي البرنامجإذا بن −
 .أو المراجعة المناسبة لكل فرد

يجب تقديم مسارات افتراضية  وفي هذه الحالةالقدرات المنخفضة،  يذو ندما يكون المتعلمون منع −
ــ    أو ــداً عل ــلوب جدي ــان األس ــة إذا ك ــة، وخاص ــارات البديل ــاد للمس ــينإرش   .ى المتعلم
)17Chung&Reigeluth,1992,p.(  

 –تحكم المـتعلم   –تحكم البرنامج : المستويات الثالثة للتحكم التعليمي) أرنون ورفاقها(هذا وتلّخص 
  :على النحو الموضح في الشكل اآلتي -تحكم المتعلم مع اإلرشاد 

)                                                                                                    2(ل الشك
    ترجمة الباحث –Arnone,et al., 1994,p.7) ( :التحكم التعليمي على خط متصل المصدر

وفي هذه الحالة تكون  أن عدم وجود أي تحكم للمتعلم يشير إلى تحكم البرنامج؛ )2(الشكل يالحظ من 
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الحيرة منخفضة؛ ألن البرنامج ال يعطي المتعلم عدة خيارات فيقع المتعلم في الحيـرة بـين اختيـار    
البرنامج هو الذي يحدد كل عناصر التعلم للمتعلم، وينتج عن ذلك ال دافعية وال مباالة، إن  أحدها، بل

لي للمتعلم، وهنا تكون الحيرة عالية بسبب وعلى الجانب اآلخر من هذا الخط، يالحظ وجود تحكم عا
وز بعض األفكار، كثرة الخيارات المتاحة أمام المتعلم، وهذه الحيرة تسبب القلق، وتسمح للمتعلم بتجا

إلى عدم االهتمام وانعدام الكفاءة، أما في وسط الخط المتصل، فيوجد تحكم المتعلم مع كما أنّها تؤدي 
برنـامج  ، فالخيارات تكون كثيرة، ولكن الةالخط تكون الحيرة متوسط اإلرشاد، وفي هذه المنطقة من

أفضل هذه الخيارات؛ وهذا يؤدي بدوره إلى االستكشاف واالستمتاع واالهتمام يقوم بإرشاد المتعلم إلى 
بعض النقاط المتعلقة بـتحكم المـتعلم مـع    ) شن ورفاقها( ذكرتبموضوع التعلم، وفي هذا السياق 

  :اإلرشاد، وهي

ـ  -أو على األقل مكافئة  -تحصيل أعلى  حقق الطلبة مستوياتي − ي مسـتويات  ألولئك المشتركين ف
  .التحكم األخرى

إلكمال البرنامج مقارنـة مـع   وقت أطول  حتاج الطلبة في مستوى تحكم المتعلم مع اإلرشاد إلىي −
   )Shin,et al.,1994,p.33(. مستويات التحكم األخرى

تحكم المتعلم مع اإلرشاد هو نقطة التوازن بين تحكم المـتعلم وتحكـم    أن) ورفاقها أرنون( تفترض
أن الكفاءة تكون في أعلى درجاتها عند تحكم المتعلم مع اإلرشـاد،   )أرنون ورفاقها( وتعتقد ،البرنامج
؛ إذ توجد دراسات عديدة أكدت عدم وجـود فـرق بـين    حسب رأي الباحث هذا غير صحيح ولكن

وتوجد دراسات  ،)2007بينك،(تحكم المتعلم مع اإلرشاد مثل دراسة مستوى وتحكم المتعلم، مستوى 
               أخرى أثبتت عدم وجود فرق بين تحكم البرنـامج وتحكـم المـتعلم مـع اإلرشـاد مثـل دراسـة        

دفع الباحـث إلـى   عمق من إحساس الباحث بمشكلة البحث، و ؛ األمر الذي)2015كورسن ورفاقه،(
  .تحكم البرنامج الجزئي وتحكم المتعلم الجزئي: هماديدين للتحكم ين جتجريب مستوي

  : توجد مجاالت عديدة للتحكم -جماالت التحكم التعليمي -3-1-2

يقصد بتحكم المحتوى السماح للطلبـة أن يختـاروا مـن البرنـامج      :التحكم في المحتوى -3-1-2-1
المحتوى من كونه يمكن الطلبة من الرجـوع  في تحكم الالمحتوى الذي يرونه مناسباً لهم؛ تأتي أهمية 

إلى فكرة سابقة كانوا قد تعلموها من قبل؛ األمر الذي يسمح لهم بتأسيس تواصل جيد بـين األفكـار   
 –هما التحكم الكامل مع إمكانية الحذف  من تحكم المحتوى بين نوعين )لنتز(السابقة والحالية؛ ويميز 

  .)Lunts,2002,p.62(.التحكم الجزئي مع إمكانية اإلضافة
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وتخطـي   يسمح للمتعلم بتجاوز بعض األفكار: )Full -Minus(التحكم الكامل مع إمكانية الحذف  −
  .التدريبات التي تكون زائدة عن حاجة المتعلم

يقدم البرنامج هنا أفكاراً أولية للمتعلم دون أن  :)Lean-Plus(التحكم الجزئي مع إمكانية اإلضافة  −
.                      ، وبعــد ذلــك يســمح للمــتعلم طلــب عناصــر تــدريب إضــافيةهــايســمح للمــتعلم بتجاوز

(Hicken, et al.,1992,p.15)  

هذا النوع من التحكم شائع جداً في برامج الوسائط المتعددة؛ إذ يسمح  :التحكم في التسلسل -3-1-2-2
قد يتضـمن  . )Lunts,2002,p.64(.للطلبة بالتنقل بين فقرات البرنامج حسب رغبة الطالب وحاجته

أو عدة وحدات تعليمية متسلسلة؛  البرنامج الحاسوبي التعليمي أفكار متسلسلة أو عدة دروس متسلسلة
وجد برامج تفرض على المتعلمين اتباع التسلسل الذي صممت فيه هذه الدروس؛ فال يسمح لهم مثالً ت

خرى تسمح للمتعلمـين باختيـار أي   وجد برامج أوت. الدرس الثاني قبل الدرس األولبالوصول إلى 
وينصـح  هـذا  . درس دون أن يكونوا متقنين للدروس السابقة أو األفكار السابقة أو الوحدات السابقة

يكون البرنامج التعليمي طويل؛ وذلـك  بوضع التسلسل تحت تحكم المتعلمين حين  )تشانغ وريجليوث(
لدى المتعلمين معرفـة سـابقة بموضـوع     ، وحين يكونمخشية أن يفقد المتعلمون دافعيتهم وحماسه

   ).16Chung&Reigeluth,1992,p( .البرنامج

يمكن أن يكون الزمن أحد مجاالت التحكم؛ فالبرنامج قد يحـدد للمـتعلم   : التحكم في الزمن -3-1-2-3
ويمكـن للبرنـامج أن   . لدراسة فقرة أو فكرة ثواني لإلجابة عن السؤال؛ ويمكن أن يحدد زمناً) 10(

برنـامج حاسـوبياً   ستخدم المـتعلم  حين يهل التحكم بالزمن ويعطي المتعلم ما شاء من الوقت، فيتجا
الشاشة يعرض معلومات نصية أو رسوم أو صور أو جداول، ومن المفترض أن  ىمحتو إن، فتعليمياً

ـ  ) أو ما يعرف باإلطـار ( يستغرق كل متعلم بعض الوقت في قراءة محتوى هذه الشاشة اول ثـم يح
يختلف من شخص ألخر؛ باإلضافة إلى أن مسـتوى   القراءة مستوى نرها بإطار أخر، ونظراً ألتغيي

قد يختلف بين المتعلمين؛ لـذلك   العمليات المعرفية الخاصة بإدراك، واستيعاب المعلومات المعروضة
ة قد يعمل على إعطاء الفرص ين ترك التحكم في زمن عرض اإلطارات، أو ما يعرف بالخطو الذاتإف

متعلم في زمن عرض اإلطـارات،  يأخذ الوقت الكافي لتعلمه، وهو ما يعرف بتحكم ال يلكل متعلم لك
يتم فيها التقدم، واالستمرار في البرنامج، واالنتقال إلـى   يقدرة المتعلم على تحديد اللحظة الت يويعن

رنامج في زمـن عـرض   كم البتح في حين أن ،ي، أو الموضوع التاليالشاشة التالية، أو اإلطار التال
يكـون زمـن    وبناء على ذلـك   البرنامج،ساطة أن يتم تحديد زمن بقاء اإلطار بو ييعن ،اإلطارات
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علومـات علـى   عرض إطار معين هو مقدار ثابت لكل المتعلمين، وقد يتوقف هذا الزمن على كم الم
  .، أو صعوبة محتوى الشاشةسطورالشاشة، أو عدد ال

تحـت تحكـم    )الزمن( الذاتيترتبط بوضع الخطو  يالمحددات الت ع ض ب )تشانغ وريجليوث( يوضح
   ).17Chung&Reigeluth,1992,p(: المتعلم

  .يزيد من فرص نجاحهم في تعلم موضوع البرنامج التعليمي قضاء وقت أطول نأاعتقاد الطالب ب −
ترتبط  يالتإعطاء الطالب الفرصة إلشباع ميولهم بالسماح لهم بقضاء وقت أطول في الموضوعات  −

  .باحتياجاتهم الشخصية وأهدافهم التعليمية
  .نحو مادة التعلم يعمل على زيادة التحصيل والدافعية يالتدرب على الدراسة حسب الخطو الذات −

 أن يكون محدداً بقاعدة لحساب الـزمن، وقـد   يزمن عرض اإلطارات، فينبغ تحكم البرنامج في أما
  :يتحكم البرنامج، وه في اب زمن عرض اإلطاراتطريقة لحس )Beland,1985(صمم بيالند 

 نإ، لذلك فيللنص اإلجمال ثانية )1(باإلضافة إلى  ،ثانية لكل سطر من النصوص )1(يحسب زمن  −
في المتوسط معدل قـراءة   يوهذا يعطي، ثوان )6(سطر، تعطى زمن أ )5(على  يوجود شاشة تحتو

  . كلمة في الدقيقة )300(
 ييحتـو  يالشاشة أو اإلطار الذ نإف وعليه، )لإلطار بكامله(ات المعرفية للعملي يثوان )7(تضاف  −

 عرض إطارثم يحذف تلقائياً وي ؛ثانية )13(لمدة  حاسوبيبقى معروضاً على شاشة الأسطر  )5(على 
 .خر، وهكذا حسب هذه القاعدةآ

  :قاعدة لحساب زمن عرض اإلطارات حين يتحكم البرنامج، وهي) عزمي(كما وضع 
ثـواني   )7(باإلضافة إلـى   )18أو  14(كلمات عربية أو أجنبية بحجم  ثانية لكل خمس )1( نزم −

  ).ثانية )1(كلمات إلى  )5(عدد من الكلمات أقل من  يمع جبر أ(للعمليات المعرفية 
  .ثواني لعرض رسم على الشاشة )5(زمن  −
  .ثواني لعرض صورة ثابتة على الشاشة )5(زمن  −
  .وم متحركة على الشاشةثواني لعرض رس )5(زمن  −
  .على الشاشة) فيديو(ثواني لعرض صورة متحركة  )7(زمن  −
) لرسـم أو ا(أثناء عرض الصورة في ، ولم يتم مسح النص )أو بالرسم(إذا ارتبط النص بالصورة  −

ثواني لكـل صـورة أو    )5(كلمات، باإلضافة إلى  ثانية لكل خمس )1( فإنه يتم حساب الزمن بواقع
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  .زمن للعمليات المعرفية مرة واحدة لإلطار بالكاملرسم مع إضافة 
إذا ارتبط النص بصوت يوضح المفهوم بعد ذلك، يتم حساب زمن النص باإلضافة إلى زمن تشغيل  −

  .الصوت، وإضافة زمن العمليات المعرفية
زر مرسوم على الشاشة لكي يضغط عليه المستخدم لسماع صوت (إذا عرض تفاعل على الشاشة  −

، باإلضافة إلى يزمن تشغيل الملف الصوت يا الزر معروضاً لفترة زمنية تساوف يبقى هذفسو) معين
ثانية فسـوف يبقـى    )12(فإذا كان زمن تشغيل الصوت (ثواني إضافية إلحداث هذه االستجابة  )5(

  .إلى اإلطار التالي ينتقل، ويختفيثانية قبل أن  )17(الزر معروضاً على الشاشة لمدة 
ثانية، ثم  )1(لمتجه لإلشارة إلى عنصر محدد على الشاشة لكي يتم شرحه تأخذ زمن حركة السهم ا −

  .يشرح هذا العنصر ييعرض النص الذ
مع ظهور ساعة تحدد  -ثانية كحد أقصى لإلجابة عن سؤال االختيار من متعدد  )30(يعطى زمن  −

  .لإلطار التاليوإذا لم يستجب المتعلم يختفي السؤال، ويتم االنتقال   -يالوقت المتبق
مع ظهور ساعة تحـدد   -الخطأ  /ثانية كحد أقصى لإلجابة عن سؤال الصواب )20(يعطى زمن  −

  .وإذا لم يستجب المتعلم يختفي السؤال، ويتم االنتقال لإلطار التالي -يالوقت المتبق

الحالة يقـدم  قد يتحكم البرنامج في التغذية الراجعة، وفي هذه  :التحكم في التغذية الراجعـة  -3-1-2-4
م التغذيـة  البرنامج التغذية الراجعة للمتعلم بعد إجابته عن السؤال مباشرةً، وقد يتحكم المتعلم في تقدي

يعطي البرنامج المتعلم االختيار في طلب التغذية الراجعة أو عـدم طلبهـا؛    الراجعة وفي هذه الحالة
هـل تريـد   : هر البرنامج رسالة للمتعلمفمثالً حين يستجيب المتعلم للسؤال الذي عرضه البرنامج، يظ

التغذية الراجعة المقدمـة عـن    )محمود( هذا ويعرف. معرفة اإلجابة قبل االنتقال إلى السؤال التالي
إعطاء المتعلم تحكماً أعلى في مقدار المعلومات التـي تتضـمنها التغذيـة    : طريق تحكم المتعلم بأنها

بـالتحكم   يسمح للمتعلم في هذا األسلوب .)68.،ص2009محمود،(.الراجعة وذلك حسب حاجة المتعلم
البرنامج، فمن الممكن أن تعطى للمتعلم تغذية راجعة عن طريق معرفـة   يكم التغذية الراجعة ف يف

النتائج عندما يطلب تغذية راجعة ألول مرة، ثم تعطى له تغذية راجعة عن طريق معرفـة اإلجابـة   
مرة، ثم تعطى له تغذية راجعة عن طريق إعطاء معلومات  يالصحيحة عندما يطلب تغذية راجعة ثان

إجابته أوالً، ثم ال يسـتوعب   يإضافية عندما يطلب تغذية راجعة للمرة الثالثة، وذلك بعد أن يخطئ ف
فـي  أسلوب  يأما التغذية الراجعة المقدمة عن طريق تحكم البرنامج  فه.معنى اإلجابة الصحيحة ثانياً

 يكم التغذية الراجعة ونوعها، والت في هذا األسلوب يحدد البرنامج لتعليمية؛حاسوب اتصميم برامج ال
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 ،وضع تقديم التغذية الراجعة تحت تحكم المـتعلم  بتجنب) عزمي(هذا وينصح  .تقدم بعد إجابة المتعلم
 ينتج عـن  بل زمن االختبار أو معدل التعلم، اختصار في التحصيل أو يزيادة ف يألنه ال ينتج عنها أ

زمن التعلم مما يجعلها أسلوب غير مناسب، بالمقارنة مع وضع  يزيادة ف عها تحت تحكم المتعلموض
  )245.، ص2005عزمي، (تقديم التغذية الراجعة تحت تحكم المتعلم مع اإلرشاد

حسـب رأي  التغذية الراجعـة، ولكـن   –الزمن – التسلسل–المحتوى  :تحدث الباحثون عن تحكم في
   :أهمها منأخرى للتحكم، وتوجد مجاالت  ،الباحث

قد يتحكم البرنامج في الصور؛ فيعرض الصورة كما هي دون أن يسمح للمتعلم  :التحكم في الصور −
 .بتكبيرها أو تصغيرها، وتوجد برامج تعليمية تسمح للمتعلم بتكبير الصورة أو تصغيرها

تة ال يمكن تغييرها، توجد برامج تعليمية تعرض مؤثرات صوتية وموسيقية ثاب: التحكم في الصوت −
 .ويمكن بناء برنامج يسمح للمتعلم بتغيير المؤثرات الصوتية والموسيقية حسب رغبته

قد يتحكم البرنامج الحاسوبي في مقاطع الفيديو؛ فال يسمح بإعادة تشغيل  :التحكم في مقاطع الفيديو −
 .لتحكم في مقاطع الفيديوالمقطع أو تقديمه أو تأخيره؛ لكن بالمقابل توجد برامج تسمح للمتعلم با

قد يتحكم البرنامج في عرض محتوى البرنامج الحاسوبي، فيعـرض   :التحكم في عرض المحتوى −
وقد يسمح البرنامج للمتعلم بعـرض المحتـوى   . المحتوى بسرعة ثابتة وبنمط خط ثابت وقياس ثابت

  . وفقاً لما يراه مناسباً
توجد برامج تسمح للمتعلم بالتحكم في لون وشـكل  : التحكم في تغيير الواجهة الرسومية للبرنامج −
رى تُقدم في جهة الرسومية للبرنامج وذلك بما يتناسب مع اهتمام الطالب ورأيه، وتوجد برامج أخاالو

  .واجهة رسومية ثابتة ومحددة

  :توجد عوامل عديدة ترتبط بالتحكم التعليمي :العوامل التي ترتبط بالتحكم التعليمي -3-1-3

تؤثر خصائص المتعلمين في اختيار أسلوب التحكم التعليمي المناسـب لهـا   : المتعلمينخصائص  −
  . المعرفة السابقة –القدرات  –االستعدادات  –المثابرة  –مستوى الدافعية  –وتتضمن العمر 

تختلف أساليب التحكم باختالف األهداف التعليمية، فهدف التـذكر قـد يناسـبه     :األهداف التعليمية −
  . حكم مختلف عن هدف التطبيق مثالًأسلوب ت

توجد نظم تعليم فردية وأخرى جمعية؛ فتحكم البرنامج قد يناسب نظم التعلـيم   :نظم التعليم والتعلم −
 ) 317.،ص2006الدسوقي،.  ( الفردية أما تحكم المتعلم قد يناسب نظم التحكم الجمعية
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  :جد مصطلحات عديدة ترتبط بالتحكمتو: املصطلحات املستخدمة يف جمال التحكم التعليمي -3-1-4
يتعامل فيه المتعلمون مع كل عنصر مـن عناصـر البرنـامج     ):Full Control(التحكم الكامل  −

  .التعليمي
يعمل فيه المتعلمون حول منهج محوري؛ أي يمكنهم تجاوز  ):Partial Control(التحكم الجزئي  −

  .بعض عناصر البرنامج التعليمي
هذا المصطلح كبديل عن مصـطلح  ) 1995المغربي،(استخدم ): Self - Control(التحكم الذاتي  −

  . تحكم المتعلم، دون أن يختلف المعنى المقصود، فالمصطلحان متطابقان تماماً
يشير هذا المصطلح إلى عملية إدارة عدد من الظـروف  : )Adaptive Control(التحكم المرن  −

البرنامج في هذا  يعمل .نامج، وليس عن طريق المتعلمالتي يتم التحكم فيها بشكل متغير من خالل البر
على تعديل خصائص الدرس طبقاً السـتعدادات الطـالب، ومسـتوياتهم القبليـة،      النوع من التحكم
فـي أثنـاء   إلى هذا النوع من التحكم ) أبو يونس وخنيفس(ويشير  .محتوى البرنامجواحتياجاتهم من 

ج من اإلطار التعليمي إال وال تسمح للمتعلم بالخر: مية فيقولحديثه عن معايير تصميم الشاشات التعلي
 ).82.، ص2006أبو يونس وخنيفس،( .واسمح له بتكرار اإلطار إذا رغب ،إذا أجاب إجابة صحيحة

مرن، فهو في الشق األول من النصيحة يشـير إلـى   ) أبو يونس وخنيفس(يمكن أن يالحظ أن معيار 
، وفي الشق الثاني يشير إلى تحكم المـتعلم     )متعلم بالخروج من اإلطارعدم السماح لل(تحكم البرنامج 

؛ وهذه هي المرونة في تصميم البرامج التعليمية؛ أي تبادل األدوار بين تحكم )السماح بتكرار اإلطار(
   .المتعلم وتحكم البرنامج

ـ  − ابة عن ، وبعد اإلجيتبع المتعلم مساراً خطياً خالل البرنامج ):Linear Control( يالتحكم الخط
، ومن ثم )إجابتك صحيحة(الطالب يتلقون التغذية الراجعة فوراً مثل  نإكل سؤال داخل هذا الدرس ف

االنتقال إلى الجزئية التالية من البرنامج، وليست هناك اختيارات للتحكم في التتابع، أو اتخاذ قرارات 
  .عالجية، أو إمكانية إلعادة السؤال

 يذا التصميم مساراً محدداً حسـب رأ يتبع الطالب في ه ):Designer Control(تحكم المصمم  −
ن الطالب يتلقى تغذية راجعة بعد كل إجابة إميم التعليمي، وفي هذا التصميم فالخبراء في مجال التص

بته صحيحة أو التفـرع إلـى   باإلضافة إلى معلومات تتعلق باالنتقال إلى الجزئية التالية إذا كانت إجا
، وذلك لمراجعة الجزئية التي أجاب عنها إجابـة خاطئـة،   )يفي برامج الفيديو التفاعل(فيديو  لقطات

وبعد هذه المراجعة يعاد تقديم السؤال مرة أخرى، وتقدم التغذية الراجعة مرة أخرى، وعندئذ يسـتمر  
فتظهر للطالب  ،ةالمتعلم في البرنامج إذا كانت إجابته صحيحة، أما إذا كانت إجابته خاطئة للمرة الثاني
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 .اإلجابة الصحيحة قبل االستمرار في البرنامج

إلـى   يالدرجة، وينتمي متعلم عالالتحكم يشير هذا المصطلح إلى  ):Free Access( الح ر  دخولال −
يستطيع المتعلم  .يغير الخطية، ويرتبط بالبرامج ذات التصميم الشبك ةالفائق وصما يسمى بنظم النص

ـ  من خالله أن يختار من  يطلبهـا   يبين اختيارات متعددة حسب رغبته سواء ارتبطت المعلومـة الت
  .يدرسه أم ال يبالموضوع الذ

متعلم متوسط الدرجة، ويرتبط بـالبرامج ذات  التحكم  يعد ):Limited Access( المح دود  دخولال −
يدرسـه   يترتبط بالموضوع الـذ  ي، وال يستطيع المتعلم إال أن يطلب المعلومات التيالتصميم الهرم

التحكم المحدود البنية الهرميـة  ية للنصوص الفائقة، في حين يمثل يمثل التحكم الحر البنية الشبك .فقط
فاعلية من التحكم المحـدود حـين    أكثرأن التحكم الحر  )شن ورفاقها( رىتهذا و. للنصوص الفائقة

لـدى الطلبـة معرفـة    ولكن حين يكون ، عن موضوع البرنامج يكون لدى الطلبة معرفة قبلية عالية
   )Shin,et al.,1994,p.33( .سطحية يكون التحكم المحدود أكثر فاعلية من التحكم الحر

مستويات للـتحكم التعليمـي،    ةالحظ الباحث أن هذه المصطلحات، وعلى كثرتها تدور في فلك ثالث
باحـث هـذه   تحكم البرنـامج؛ ولهـذا صـنّف ال    –تحكم المتعلم مع اإلرشاد  –تحكم المتعلم : وهي

  : المصطلحات تبعاً للمستوى الذي تتبع له، وذلك على النحو اآلتي

التحكم  –التحكم الكامل مع إمكانية الحذف  –البرمجة التفريعية : تحكم المتعلم تشير إلى مصطلحات −
  .التحكم المرن -الدخول المحدود –الدخول الحر  –الجزئي مع إمكانية اإلضافة 

البرمجة الخطية، وفي الدراسات الحديثـة   –التحكم الخطي  :لبرنـامج تحكم ا إلى تشير مصطلحات −
 . تحكم النظام ، وهويستخدم المؤلفون مصطلحاً جديداً

  .الدعم التعليمي: يوجد بديل واحد فقط هو :تحكم المتعلم مع اإلرشادتشير إلى مصطلحات  −

م عليها مجال تكنولوجيا التعليم؛ التصميم التعليمي أحد األسس التي يقو عدي :التصميم التعليمي -3-2
: أن مجال تكنولوجيا التعليم يقوم على أربعة أسس رئيسـة هـي  ) Wildman(وفي هذا السياق يؤكد

           .علـم الـنفس   نتائج البحث فـي  –نتائج البحث في مجال االتصال  –تصميم التعليم  –مدخل النظم 
تعليمي بأنّه تقنية لتطوير التعليم وخبراته وبيئاته ويعرف التصميم ال ).105.ص ،2003سالم وسرايا،(

  ).34.ص، 1999الحيلة،(.بهدف تحقيق األهداف المرجوة منه وفق شروط معينة
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والتحكم التعليمي من كون األخير قد خرج من رحم التصـميم  تتضح العالقة بين التصميم التعليمي 
رامج الحاسوبية هم الذين يترجمون مسـتويات  الب التعليمية الحاسوبية؛ ألن مصمميالتعليمي للبرامج 

التحكم التعليمي ومجاالته إلى واقع عملي ملموس معتمدين في ذلك علـى نمـاذج عديـدة للتصـميم     
  .)فوجان تاي –ديك وكاري  –الجزار  –جيرالك وإيلي  –كمب (التعليمي مثل نموذج 

قد اعتمد علـى النمـوذج العـام    لقد درس الباحث معظم نماذج تصميم التعليم، فوجد أن معظمها  
هـو أكثـر مـا     )فوجان تاي(، كما وجد أن نموذج )ADDIE(والمعروف اختصاراً لتصميم التعليم 

، ولهذا فإن الباحث سيلقي الضوء على هذين النمـوذجين  يناسب مستويات التحكم التعليمي الحاسوبي
  . بشكل موجز ومختصر

التصـميم   –)Analysis(التحليل :هي خمس مراحل من النموذج يتألف ):ADDIE( منـوذج -3-2-1
)Design(–التطوير)Develop(-التنفيذ)Implement(–التقويم)Evaluation(. النموذج اسـمه   أخذ

م هذا النموذج فـي البدايـة   لقد استخد). ADDIE(ولهذا يطلق عليه  ،من الحرف األول لكل مرحلة
ن فـي  يئات الوسائط المتعددة من قبل التربـوي ألغراض عسكرية، ولكنه حالياً يستخدم في تصميم بي

  )Nadiyah&Faaizah,2015,p.1810. (أنحاء العالم كافة

حيث ركزت لجنة وزارة الدفاع األميركية على تكنولوجيـا  ) 1973(يرجع تاريخ النموذج إلى عام
بات تحسـين تـدري   األداء في جامعة فلوريدا، وذلك من أجل تطوير اإلجراءات التي تسهم فعليا فـي 

الجيش، وفعالً طور الباحثون إجراءات تدريب الجيش، وشكلت هذه اإلجراءات نموذجاً تبنته القـوى  
أي إجراءات الخدمة مـن  ) IPISD( بدايةً وعرف هذا النموذج ،برية والبحرية والجوية في أميركاال

 نظـم تصـميم التعلـيم    أي ؛)ISD(ثـم اختصـر االسـم ليصـبح      أجل تطوير النظم التعليميـة، 
)Instructional Systems Design(.  من خمـس مراحـل هـي   النموذج في ذلك الوقت وتألف :

اسم المرحلة األخيرة ليصـبح   ريثم غُ ،)Control(الضبط  –التنفيذ  –التطوير  –التصميم  –التحليل 
. )ADDIE) .(Sink,2014,p.182(وعندئذ أشير إلى النموذج باالختصار  ،)Evaluation(التقويم 

إال أنّه ال يزال يحظى بمكانة مهمة في األوسـاط التربويـة، ويزخـر    ) ADDIE(ورغم قدم نموذج 
  ).ADDIE(األدب التربوي بالدراسات الحديثة التي اعتمدت على نموذج 

  :اآلتية يتألف النموذج من المراحل الخمس  -)ADDIE(مراحل نموذج  -3-2-1-1
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تحليـل  : م؛ وتعد أساس كل المراحل الالحقة، وتشـمل علّتصف هذه المرحلة ما سي :مرحلة التحليل −
تحليل  –تحليل المادة العلمية  -إيجاد الحلول الممكنة –تحديد المشكلة وجذورها–االحتياجات وتحديدها
  . تحديد النتائج -تحديد المهمات وتحليلها -تحديد األهداف-تحليل بيئة التعلم –خصائص المتعلمين

الوسـائط  تحديد  –د االستراتجيات واألساليب التعليمية يتحد: لمرحلةتشمل هذه ا :مرحلة التصميم −
  .تحديد بيئة التأليف –تحديد أدوات التقويم  –المتعددة ومصادرها 

إنتـاج    -إنتاج الوسائط الالزمـة   –إنتاج المحتوى العلمي : تشمل هذه المرحلة :مرحلة التطوير −
  . إعداد أدوات التقويم –المهمات المحددة 

يدمج المصمم في هذه المرحلة اإلجراءات التي خطط لها في المراحل السابقة فـي   :ة التنفيذمرحل −
  . حزمة إلكترونية يطلق عليها اسم البرنامج الحاسوبي أو الموقع اإللكتروني

يقوم المصمم في هذه المرحلة بقياس فاعلية البرنامج أو الموقع اإللكتروني المصمم  :مرحلة التقويم −
وذلك للتأكد ضه على مجموعة من المحكمين، ومن خالل عرضه على الفئة المستهدفة، من خالل عر

هـذا يـرتبط التقـويم    . من أن البرنامج يلبي احتياجات الطلبة، ويحقق األهداف التي من أجلها صمم
بالمراحل السابقة جميعها؛ إذ يجب عدم تأجيل التقويم إلى نهاية المشروع، بل يجب أن يجرى التقويم 

 )Arkün,Akkoyunlu,2008,pp.3-4.(ي نهاية  كل مرحلةف
 
  

  

  

  

  

  

)                                                                                                 3(الشكل 
   )Sink,2014,p.183(: المصدر -للتصميم التعليمي) ADDIE(نموذج 

الحظ من خالل عرض مراحل النموذج أنمرحلة التحليل ي  ـ تركز على سؤال ماذا يجـب أن ي  م؟علّ
وتركز مرحلة التصميم على سؤال كيف يجب أن يحدث التعلم؟ وتركز مرحلة التطوير على التـأليف  
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عني انطالق البرنامج، ومرحلة التقويم تركـز علـى جوانـب النجـاح     مرحلة التنفيذ فت أما. واإلنتاج
حلة التقويم في هذا النموذج تقوم بدور التغذية الراجعـة أيضـاً؛   ؛ كما يجب أن يالحظ أن مروالفشل

فالتقويم في هذا النموذج عملية مستمرة تشمل كافة مراحله؛ ولهذا يوصف النموذج في صيغته الحالية 
   ).Non – Linear Model(بأنّه نموذج غير خطي 

فـي تصـميم     )ADDIE(ذج  نموالعلمية التي اعتمدت على  تتبع الباحث العديد من الدراساتلقد 
) ADDIE(فاعلية نمـوذج    اإللكترونية؛ وفعالً أثبتت هذه الدراسات والتطبيقات  التعليمية المقررات

كـل مـن   دراسة من هذه الدراسات يمكن ذكر ، واإللكترونية التفاعلية التعليمية في تصميم المقررات
Mahalakshmi&Krishnan,2012,p.72)(، ودراسة)Azimi, et al.,2015,p.180( .  

يتشابه هذا النموذج إلى حد بعيد مع النموذج العـام  : )Vaughan Tay(فوجان تاي منوذج -3-2-2
؛ إذ مرحلة تصـميم التفاعـل  ووجه الخالف بين النموذج يتجسد من خالل  )ADDIE(لتصميم التعليم

ـ  فوجان تايتعد هذه المرحلة إضافية في نموذج  العـام  نمـوذج  الي ، وهي بالمقابل غير موجـودة ف
  .)ADDIE(لتصميم التعليم

  : يتألف هذا النموذج من ست مراحل رئيسة وهي ):فوجان تاي(مراحل نموذج  -3-2-2-1

يقوم المصمم في هذه المرحلة بتحديد الهدف العام للبرنامج الذي يريـد   :مرحلة الدراسة والتحليل −
: للبرنامج، كما يحدد أسلوب الـتعلم مثـل   تصميمه، ويصف بيئة التعلم، ثم يحدد المحتوى التعليمي 

الـتعلم   –التعلم المعتمد علـى الحاسـوب    –التعلم بمعونة الحاسوب  –التعلم الفردي  –التعلم الذاتي 
  .بالحقائب التعليمية

تصاغ األهداف التعليمية العامة في هذه المرحلة، ثـم تحـدد عناصـر     :مرحلة التصميم التعليمي −
د ذلك تحدد األهداف السلوكية بشكل تكون فيه قابلة للمالحظة والقيـاس، ثـم   المحتوى التعليمي، وبع

  .  تحدد أنشطة التعلم التي تساعد الطلبة على تحقيق األهداف المحددة بشكل فعال
تعد هذه المرحلة جديدة بالنسبة للنموذج العام لتصميم التعليم، وهي ما يميز  :مرحلة تصميم التفاعل −

هذا وتوجد أنماط  .، وفيها يحدد المتعلم أنماط التفاعل مع البرنامج)ADDIE(ذجهذا النموذج عن نمو
واجهـة   –متعلم ( –) محتوى -متعلم ( –) معلم -متعلم ( –) متعلم -متعلم : (عديدة للتفاعل التعليمي

أنمـاط  ) واجهة المستخدم –متعلم( يندرج تحت نمط التفاعل و ).Su, et al.,2005,p.3).(المستخدم
ـ  ). WIMP(- )Question/Answer(-)Fill in the Form: (ة عديـدة للتفاعـل؛ أهمهـا   فرعي
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)Dix,et al.,2004,p.125 .(     يحدد المصمم في هذه المرحلة كيفية تعامـل المـتعلم مـع البرنـامج
المصمم؛ أي هل يتم التعامل مع البرنامج من خالل الفأرة أو من خالل لوحة المفاتيح أو من خـالل  

  . شاشة حساسة

يحدد المصمم في هذه المرحلة أيضاً خريطة المفاهيم أو األفكار أو الحقائق أو المهارات التي يتضمنها 
البرنامج، كما يحدد خريطة السير في البرنامج ويصمم واجهة التفاعل، ويضـع السـيناريو فيكتـب    

ـ  أيضاً البرنامج على ورق، وهنا وفي هذه المرحلة يحدد المصمم يعتمده فـي  مستوى التحكم الذي س
تحكم المتعلم أم تحكم البرنامج أم تحكم المتعلم مع اإلرشـاد أم  سيعتمد أثناء تصميم البرنامج؛ أي هل 

  .   تحكم البرنامج الجزئي أم تحكم المتعلم الجزئي

يقوم المصمم في هذه المرحلة بإنتاج كافة عناصر الوسائط المتعددة التي سيحتاجها  :مرحلة اإلنتاج −
رنامج، فمثالً يقوم بإعداد الصور الالزمة ومقاطع الفيديو والمقاطع الفالشـية وكتابـة   في تصميم الب

ويقوم مصمم البرنامج في هـذه  . النصوص والمؤثرات الصوتية والحركية المرافقة للبرنامج وفقراته
 المرحلة أيضاً بدمج كافة عناصر البرنامج الحاسوبي في حزمة إلكترونية تمثل البرنـامج الحاسـوبي  

بصورته الكاملة، ويعتمد المصمم في هذه المرحلة على لغات برمجية أو برامج خاصة فـي تـأليف   
ــل   ــددة مث ــائط المتع أو برن  امج ) Delphi(أو لغ  ة ) Visual Basic(لغ  ة الفیج  وال بیس  ك  : الوس

)Authorware ( أو برنامج)Courselab ( أو برنامج)Flash.(  
  :عين من التقويم تشمل هذه المرحلة نو :مرحلة التقويم  −

يعطى البرنامج في هـذه المرحلـة إلـى مجموعـة مـن       ):Alpha Test(التقويم الصغر  §
المحكمين من ذي الخبرة وأصحاب االختصاص، ويطلب إليهم تحكيم البرنامج وتجريبه مـن  

  . من أجل تقديمه للفئة المستهدفة على أفضل نحوالنواحي كافة، وذلك 
يجرب البرنامج في هذه المرحلـة علـى عينـة     ) :Beta Test(التقويم الموسع أو المكبر  §

استطالعية تحاكي الفئة المستهدفة، ويطلب إلى أفراد هذه العينـة إبـداء الـرأي وإعطـاء     
  . مالحظات حول البرنامج، وذلك بقصد تجويد البرنامج وإنتاجه بشكل نهائي

راحل السابقة، فالمصـمم ال ينتظـر   ترافق هذه المرحلة كافة الم: مرحلة الرجع أو التغذية الراجعة - 
حتى ينتهي من تصميم البرنامج ليتلقى مالحظات حوله، بل يقوم باستشارة المختصين في كل مراحل 
بناء البرنامج بدءاً من تحديد الهدف العام وانتهاء بالتجريب االستطالعي للبرنامج، وهذه المرحلة هي 
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على المحكمين بعد االنتهاء من كل مرحلة، وذلـك   مستمرة؛ أي أن المصمم عليه أن يعرض البرنامج
  )78-71. ،ص ص2009محمود،(. حتى يصل إلى تحقيق أهداف البرنامج

يرى الباحث أن االعتماد على هذا النموذج أو غيره من النماذج ال يؤدي بالضرورة إلى إنتاج فريـد  
في اختيـار الوسـائط المالئمـة     ؛ فالمصمم قد يتبع مراحل هذا النموذج، لكنّه قد يخفقةونتائج فعال

  .لموضوع التعلم، وقد يفشل في تحديد االستراتجيات والطرائق المناسبة

ظهر اتجاه معالجة المعطيات في نهاية األربعينات من : )Processing Data(معاجلة املعطيـات  -3-3
ي بعـد نهايـة   نظرية معالجة المعطيات كرد فعل لالتجاه السـلوك ) شانون(القرن العشرين حين قدم 

الحرب العالمية الثانية، وساعد في تطور هذا االتجاه ظهور أجهزة تقنية متقدمـة مثـل الحاسـوب؛    
هـذا  ). 97.، ص2000الصافي،. (من علوم الحاسوب) المعالجة(فاستعار الميدان التربوي مصطلح 

مات مفيدة من أجـل  إلى معلو )البيانات(تحويل المواد الخام  بأنّها )Processing( المعالجةوتعرف 
 أمـا . )22.ص،2007الزعـانين، . (وقت المحدد لهـا في ال هاتخزينها في ذاكرة النظام واالستفادة من

. واألفكار والمفاهيم التي تجمع وتخـزن فـي شـكل خـام    فتعرف بأنّها الحقائق  )Data(المعطی ات  
التـي خضـعت   بأنّهـا البيانـات    )Information(المعلوم ات   وتعرف ،)24.،ص2008الشربي،(

للمعالجة والتحليل والتفسير بهدف استخراج المؤشرات والعالقات التـي تـربط الحقـائق واألفكـار     
مجموعة مـن   :وتعرف المعلومات أيضاً بأنّها .)39.،ص1998الحسنية،. (والظواهر بعضها ببعض

المفـاهيم، تمكـن   البيانات المنظمة والمنسقة بطريقة توليفية مناسبة، وتركيبة متجانسة من األفكار و
  ).64.، ص2008الشربي،(.اإلنسان من االستفادة منها في الوصول إلى المعرفة واستكشافها

يتفق أغلب المؤلفين على أن المعلومات هي بيانات أو معطيات تمت معالجتها كي تصبح ذات منفعـة  
ومـات كانـت   لطرف ما، وعلى هذا األساس يكون من الخطأ القول معالجة المعلومـات؛ ألن المعل 

معطيات وهذه المعطيات حين عولجت أصبحت معلومات؛ أي أن استخدام مصطلح معالجة المعطيات 
أفضل من استخدام مصطلح معالجة المعلومات علماً أن معالجة المعلومات هو مصطلح مستخدم فـي  

االستخدام في الميدان التربوي بكثرة في حين أن مصطلح معالجة البيانات أو المعطيات مصطلح شائع 
  . علوم الحاسوب والعلوم الهندسية والرياضية واالقتصادية

تخضع المعطيات إلى مراحل عديدة كي تتحول إلـى   :مراحل حتويل املعطيات إىل معلومـات -3-3-1
  :أهم هذه المراحلومعلومات، 

ـ : الحصول على المعطيات وتسجيلها − رد هي المرحلة األولى من مراحل المعالجة حيث يحصل الف
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  .على المعطيات من أجل تسجيلها يدوياً أو آلياً أو إلكترونياً أو ذهنياً
  .تراجع المعطيات من أجل تصويب ما قد يصيبها من أخطاء في أثناء التسجيل :مراجعة المعطيات −
فقد يصـنف   ،شكل مجموعات متجانسة وذلك حسب معيار معين وضع المعطيات على :التصنيف −

  .وقد يصنف الطلبة حسب مكان إقامتهم ،صيليالطلبة حسب مستواهم التح
وقد رتب الطلبة حسب درجاتهم أي ترتيب المعطيات حسب معيار معين أيضاً؛ فمثالً قد ي :الترتيب −

  .يرتبون حسب أحرفهم األبجدية
  .من أجل إعطاء صورة واضحة عن حالة المعطيات العامة يعد التلخيص ضرورياً :التلخيص −
يطبق على المعطيات مجموعة من العمليات الحسابية مثـل جمـع    :نطقيةالعمليات الحسابية والم −

  .درجات الطلبة، وحساب النسب المئوية للنجاح في مادة معينة
تخزن المعطيات وتحفظ بوساطة السجالت أو الوسـائط الممغنطـة أو بوسـاطة ذهـن      :التخزين −

  .اإلنسان
  .جة إليهاالبحث عن معطيات معينة واستدعائها عند الحا :االسترجاع −
رسوم بيانيـة أو   –تقديم المعطيات في صورة مختلفة عن الصورة التي خزنت فيها  :إعادة اإلنتاج −

مطبوعة أو من خالل شاشة الحاسوب، ويرى البعض أن مرحلة إعادة اإلنتـاج تتضـمن    هندسية أو
مة النسخ كأن تنسخ المعطيات من ذاكرة الحاسوب إلى وسيلة تخزين أخرى، وذلـك لضـمان سـال   

  .المعطيات في حال تلفت إحدى وسائط التخزين
؛ )التوزيـع والتوصـيل  (تهدف جميع المراحل السابقة إلـى بلـوغ مرحلـة     :والتوصيل التوزيع −

بالشـكل المناسـب والمكـان    في الوقت المناسب، و فالمعطيات تعالج من أجل إيصالها لمن يحتاجها
في صورة تقارير مطبوعة أو بالعرض على شاشة مناسب، هذا ويمكن أن يتم التوزيع والتوصيل إما ال

 )75 –74. ،ص ص2005إدريس،( .الحاسوب

أنّه ليس من الضروري أن تمر عملية المعالجة بكل المراحل السابقة؛ بل يمكن ) مناصرية(هذا ويرى
أن تتم المعالجـة عـن طريـق إحـدى المراحـل السـابقة مسـتقلة أو عـن طريـق مجموعـة           

  )29.، ص2004مناصرية،.(منها

أسـاليب   –ن على أساليب معالجة المعطيـات  ييطلق بعض التربوي :املعطيـاتمعاجلة مناذج  -3-3-2
.           أن األساليب المعرفية هي نماذج لمعالجـة المعطيـات   )Witken(، يفترضالتعلم؛ وفي هذا السياق

تعلم ثابتة نسبياً، بأنّه طريقة مفضلة لل: ويعرف أسلوب المعالجة) 353.، ص2000قطامي وقطامي،(
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هـذا   ).Entwistle&Peterson,2004,p.538(. وترتبط عادة باإلعدادات التربوية أو مكان العمـل 
   :معالجة المعطيات، ولعّل أهمها وتوجد نماذج عديدة ألساليب

   :تيعلى النحو اآل ، وذلكللمعالجةأساليب ) كمشي( ددح :(Schmeck)ك مينموذج ش -3-3-2-1

 نتهـا  مقارالمعطيـات و  بتحليل، المدى الذي يقوم فيه الشخص يشير إلى :المعمق أسلوب المعالجة −
  .مهاتنظيو هاتقييمو
بمعنى قدرته على ، استراتيجية الشخص في تذويب المعلوماتيشير إلى  :أسلوب المعالجة الموسعة −

 .يمهاوعلى تكوين أنظمة فعالة لتنظ، و أفكار المادة الدراسية بخبرته الخاصة، حقائقالربط 

، واالنتباه للتفاصيل مقابل العموميـات ، القدرة على االحتفاظيشير إلى  :أسلوب االحتفاظ بالحقائق −
 .واسترجاع المعلومات بفعالية

بمعنى تقيـيم   ؛التقليدية الدراسةااللتزام بالنظام وتقنيات إلى مدى  يشير :أسلوب الدراسة المنهجية −
  . )51.ص،1998، روياس كاظم( .قته للدراسة بنجاحقدرة الطالب على تنظيم المكان و جدولة و

  : أساسية هي في نموذجه ثالثة توجهات) إنتوستيل(طرح  :(Entwistle)نموذج إنتوستل -3-3-2-2

  Personal meaning orientation)(التوجه نحو المعنى  - 
 Reproduction  orientation)(التوجه نحو إعادة اإلنتاج  - 

  (Achieving  orientation)التوجه نحو التحصيل  - 

ويـؤدي التفاعـل بـين هـذه الـدوافع      ، الـدافعيات  من مختلفةالتترافق هذه التوجهات مع األنواع  
ثالثة أساليب لمعالجة المعطيـات هـي   والتي ينشأ عنها ، واالستراتيجيات إلى اختالف عمليات التعلم

 ) Lopez, et al.,2013,p.4(: السطحي واألسلوب االستراتيجي ق واألسلوبمعماألسلوب ال

ربط األفكار مـع بعضـها    –االنتباه للمعنى : ويتميز أصحاب هذا األسلوب بـ: األسلوب المعمق −
  .التعلم النشط –استخدام األدلة  –البعض 

تعلم سلبي  –التذكر يكون غير مترابط  –ينشأ عن التوجه نحو اإلعادة الحرفية  :األسلوب السطحي −
 )  Cassidy,2004,p.433. (وخوف من الفشل –
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، ويتميـز أصـحاب هـذا    ينشأ عن التوجه نحو تحصيل الدرجات المرتفعة :األسلوب االستراتيجي −
ينظمون دراستهم  – التحصيل بغض النظر عن مستوى الفهم المحقق فياألسلوب بأنّهم يميلون للتفوق 

  )Manikutty,et al.,2007, p.78(.يركزون على إدارة الوقت  –

من التوفيق بـين الـدوافع    )بيجز(كما يراه معالجة أسلوب ال ينتج :(Biggs)يجزنموذج ب -3-3-2-3
دافعية الفرد هي التي تحدد االستراتيجية التي يتبعها في استقبال ومعالجـة  ف ؛واالستراتيجيات المتعددة

يتكون كل منهـا مـن   ، في معالجة المعطيات ثالثة أساليب )بيجز(وعلى هذا األساس قدم طيات، المع
  : فع واستراتيجيةدا

التعلم على  إلىوالنظر ، الفشل يقوم على أساس الدافعية الخارجية كالخوف من :األسلوب السطحي −
و تستخدم هنا االستراتيجيات ، أنه الطريق نحو تحقيق أهداف أخرى كالحصول على الوظيفة مستقبالً

، الحفظ الصـم للمعلومـات  السطحية التي تقوم على تذكر واسترجاع المعلومات األساسية من خالل 
  .للمعلومات اإلعادة الحرفية مفهوم يمتلك الطلبة هنا. وذلك لمقابلة الحد األدنى من متطلبات التقييم

التـي  و ،والميل الحقيقي لفهم المواد الدراسية، يقوم على أساس الدافعية الداخلية  :األسلوب المعمق −
والحصول ، متبنون لهذا األسلوب لتحقيق الذاتو يسعى الطالب ال، تكون مثيرة لالهتمام بشكل خاص

، كتوسـيع القـراءة  ، تكون االستراتيجيات المستخدمة عميقةهذا و. كاديميةاألمواد العلى الكفاءة في 
البحـث عـن المعنـى    ، واالطالع على مواضيع خارجية لتوسيع المعرفة حول المواضيع األكاديمية

و ربط المعرفة السـابقة  ، النظرية بخبرة الحياة اليوميةوربط األفكار ، واستخالص األفكار الرئيسية
 .بالمعلومات الجديدة المناسبة

كالسعي للحصول على أعلـى  ، يقوم على أساس الدوافع التحصيلية الخارجية :األسلوب التحصيلي −
وتستخدم االستراتيجيات التحصيلية ، بهدف تحقيق مكانة مرموقة، الدرجات مهما كان موضوع التعلم

أن هؤالء يستخدمون الزمـان والمكـان بفاعليـة     )بيجز ورفاقه(، ويرى االلتزام بهو، يم الوقتكتنظ
 )35.، ص2009جديد،( )Biggs,2001,p.15. (عالية

عن المعنى فـي   يبحثونيتميزون بأنّهم  قالمعالجة المعم أسلوبيتبنون  نوبشكل عام، فإن الطلبة الذي
.  يحاولون فهم مادة التعلم  بدوافع  داخليـة  -ألفكار والخبراتيربطون بين ا -التي يدرسونهاالمشكلة 

يعتمدون : ن بأنّهم ، فيتميزوالسطحيةأسلوب المعالجة أما الطلبة الذي يتبنون . يستمتعون بما يتعلمونه
محفزون بدوافع  -يستقبلون مهمة التعلم كعبء ثقيل  -أفكارهم مبعثرة في الذاكرة -صم على الحفظ ال



 

68 
 

يفشلون في إعادة ربط أجزاء المادة العلمية بشكل  -الجون أجزاء المادة كمداخل منفصلة يع -خارجية
  )Duff,2004,p.57(. كلي متماسك

   التربويين قـد وجـدوا أن الحظ من خالل ما سبق أنتعـالج بأسـاليب مختلفـة     قـد  المعطيـات ي               
أى أن هذه ليست أساليب؛ إنما هـي  ، ومنهم من ر)أسلوب أعمق – أسلوب عميق –أسلوب سطحي(

 حفظ هذه المستويات اعتماداً على دوام ، وتتحدد)مستوى عميق –مستوى سطحي (مستويات للمعالجة 
  . المعلومات في الذاكرة، فكلما احتفظ الطالب بالمعلومات أكثر، دّل ذلك على معالجة أعمق للمعطيات

المعلمين في مادة /ليب معالجة المعطيات لدى الطلبةحاول الباحث التوفيق بين ذلك كله في دراسة أسا
الحاسوب التربوي؛ فأخذ الباحث من كل نموذج ما يالئم موضوع بحثه، وخلص إلى أن المعطيـات  

  .التنظيمية –األدائية الموسعة  –األدائية  –التحصيلية : يمكن أن تعالج من خالل أربعة أساليب هي

تعالج معرفياً في الذهن دون أن تخرج هذه المعالجة إلى الواقـع  وجد الباحث أن المعطيات يمكن أن 
؛ اقتبس الباحث هذا المصطلح من المعالجة التحصيليةالباحث اسم  أطلق عليهالتطبيقي العملي وهو ما 

. الذي اقترح ثالثة أساليب لمعالجة المعطيات، وأحد هذه األساليب األسلوب التحصيلي) بيجز(نموذج 
الطالب يسعى في األسلوب التحصيلي إلى الحصول على أعلى الدرجات في المـادة   أن) بيجز(رأى 

بني وفق ثالثة توجهـات أحـدها التوجـه نحـو     ) إنتوسل(مهما كان موضوع التعلم، كما أن نموذج 
يقابل األسلوب التحصـيلي  ) شيمك(التحصيل، ووجد الباحث أن أسلوب االحتفاظ بالحقائق في نموذج 

   .عطياتفي معالجة الم

في هذه الحالة يوظف الشخص المعطيات التي حصـل عليهـا   و، أدائيـاً يمكن للمعطيات أن تعالج 
؛ فالبعض يميل إلـى  المعالجة األدائية للمعطياتعليه الباحث اسم  ويطبقها بشكل عملي وهو ما أطلق

، فتشير إلـى  عةالمعالجة األدائية الموسأما . التطبيق العملي، والبعض اآلخر يقف عند حد التحصيل
إعادة معالجة معطيات سبق وأن عولجت من قبل وذلك بقصد تطويرها وجعلها أكثر فائدة؛ لقد اقتبس 

، وهي تقابـل مرحلـة إعـادة    )شيمك(الباحث هذه الفكرة من أسلوب المعالجة الموسعة الذي اقترحه 
  . اإلنتاج في علوم الحاسوب

مهمـة  الأو بشكل أدائي موسع، ولكن يوجد من يـؤدي  يمكن للطالب أن يعالج المعطيات بشكل أدائي 
بشكل منظم، ويوجد من يؤديها بشكل غير منظم؛ فمثالً  قد يكتب الطالب الوظيفة، ولكن هذه الوظيفة 
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قد تكون غير منظمة، وهذا ما دفع الباحث إلى اقتراح أسلوب رابع للمعالجة هو المعالجة التنظيميـة؛  
  :ربعة أساليب في معالجة المعطيات، وهيوعلى هذا األساس درس الباحث أ

يوجد طلبة يقومون بمعالجة المعطيات معرفياً، وتقتصر معالجتهم عند هذا الحد؛  :المعالجة التحصيلية
 بمعنى أنّهم يبتعدون عن معالجة المعطيات تطبيقياً؛ فمثالً قد تجد طبيباً حصل على تحصيل عالي في

المعلم الذي يكون تحصيله عـالي فـي   /ألمر ذاته يتعلق بالطالب؛ االجامعة ولكن أداؤه العملي متدني
أن هـؤالء  ) بيجـز (يرى . المواد النظرية، لكنه يعجز عن تطبيق ما حصل عليه في الميدان التربوي

 .بهدف تحقيق مكانـة مرموقـة  ، على أعلى الدرجات مهما كان موضوع التعلمالحصول يسعون إلى 
حصيلي يقـيس  من خالل اختبار ت المعالجة التحصيليةلباحث هذا وسيدرس ا) 35.، ص2009جديد،(

يم األسئلة المتخصص في تصم) WQC(كتساب المعطيات المتعلقة ببرنامجعلى االمعلمين /قدرة الطلبة
 ).1(الملحق -.اإللكترونية

ات شير إلى قدرة الطالب على استخدام األسلوب العملي التطبيقي في تحويل المعطيت :المعالجة األدائية
من صيغة إلى صيغة أخرى أكثر فائدة؛ وعملية التحويل هذه تجسد جوهر عملية المعالجـة؛ فحـين   

المعلم األسئلة الورقية التقليدية إلى أسئلة إلكترونية تفاعلية، يكون قـد عـالج األسـئلة    /يحول الطالب
األسـلوب مصـطلح    لقد أطلق الباحث على هذا.  الورقية لتصبح أسئلة إلكترونية تفاعلية أكثر فائدة

المعالجـة  هذا وسيدرس الباحـث  . كون عملية المعالجة تتضمن جانباً عملياً تطبيقياً المعالجة األدائية
يقيس قدرة الطالب على تحويل األسئلة الورقية التقليدية إلـى أسـئلة   من خالل اختبار أدائي  األدائية

  ).2(الملحق –إلكترونية تفاعلية 
شير إلى قدرة الطالب على التوسع في تطبيق مهمة منفذة سـابقاً؛ كـأن   ت: عةالمعالجة األدائية الموس

إذا كان الطالـب فـي   . مسبقاً يزات الجديدة التي لم تكن موجودةيضيف الطالب إلى المهمة بعض الم
ائية المعالجة األدائية يحول األسئلة الورقية التقليدية إلى أسئلة إلكترونية تفاعلية، فإنّه في المعالجة األد

الموسعة يحول األسئلة اإللكترونية التفاعلية إلى أسئلة إلكترونية أكثر تطوراً؛ كأن يطلب من الطالب 
إضـافة ميـزة    –تحديد زمن كل سـؤال  : ت جديدة لألسئلة اإللكترونية مثلإضافة ميزاالتوسع في 
 . إضافة شاشة دخول  –تحديد درجة كل سؤال  –) بنك االختبارات(العشوائية 

األسـئلة اإللكترونيـة    إعادة إنتـاج تتضمن  المعالجة األدائية الموسعةحظ من خالل ما سبق أن يال
ويذكر أن مرحلة إعادة اإلنتاج هي إحدى مراحل معالجة المعطيـات  . بصيغة مختلفة عما كانت عليه

ن علم في علوم الحاسوب، ولكن الباحث لم يعتمد مصطلح إعادة اإلنتاج، وذلك بسبب وجود خالف بي
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؛ ينظر التربويون إلى هذا المصطلح علـى  نتاجاإلإلعادة التربية وعلم الحاسوب في رؤية كل منهما 
أنّه إعادة حرفية صماء للمعطيات، في حين يرى علم الحاسوب أن هذه المرحلة تـؤدي إلـى تقـديم    

ى عدم اعتمـاد  عن الصيغة التي أدخلت فيها؛ األمر الذي دفع الباحث إل ةالمعطيات في صيغة مختلف
مصطلح إعادة اإلنتاج؛ بل على العكس من ذلك اعتمد مصطلحاً تربوياً متفق عليه وهـو المعالجـة   

 .  األدائية الموسعة كون الطالب يعالج المعطيات أدائياً ويتوسع في عملية المعالجة

لـى تحويـل   من خالل اختبار أدائي يقيس قدرة الطالب ع المعالجة األدائية الموسعةسيدرس الباحث 
  ).3(الملحق  –. األسئلة اإللكترونية التفاعلية إلى أسئلة إلكترونية أكثر تطوراً

يشير إلى قدرة الطالب على تنظيم األعمال التي يؤديها؛ لقد اقترح الباحث هـذا   :المعالجة التنظيمية
مل السؤال بشكل األسلوب ألنه الحظ أن الطالب قد يصمم فعالً سؤال من نوع االختيار من متعدد، ويع

لقد الحظ الباحث انتشار هذه الحالة لدى عـدد مـن   . صحيح، ولكن هذا السؤال قد يكون غير منظم؛
الطلبة في أثناء تسليم وظائف مادة تقنيات التعليم ومادة الحاسوب التربوي؛ فنص السؤال قد يكون في 

سؤال بنمط خط مختلف ولـون  يسار الشاشة والخيارات في يمينها، وقد يكون كل خيار من خيارات ال
مختلف، مع العلم أن السؤال يكون صحيح من ناحية تصميم التفاعل؛ لقد دفعت هذه الحاالت وغيرها 

المعالجـة  هذا وسيدرس الباحث . من الحاالت األخرى إلى اقتراح أسلوب آخر للمعالجة وهو التنظيم
 ).4(الملحق  –.يم األعمال التي يؤديهاعلى تنظ من خالل بطاقة مالحظة تقيس قدرة الطالبالتنظيمية 

في معالجة ) شيمك(نموذج  مصطلحات يالحظ مما سبق أن البحث الحالي قد اعتمد إلى حد بعيد على
 معالجـة   لم يتحدث عن معالجة أدائية وأخرى تحصيلية، بل تنـاول ) شيمك(المعطيات، مع العلم أن

   : لكالجدول اآلتي يوضح ذالمعطيات بشكل عام، ولعل 
)                                                                                                 3(الجدول 

  مقارنة مع أساليب معالجة المعطيات في البحث الحالي) شيمك(أساليب معالجة المعطيات عند 
  أساليب المعالجة في البحث   )شيمك(أسلوب المعالجة عند 

  المعالجة التحصيلية  ظ بالحقائقاالحتفا
  المعالجة األدائية  المعالجة العميقة
  المعالجة األدائية الموسعة  المعالجة الموسعة

  المعالجة التنظيمية  المعالجة المنهجية المنظمة
  

أن أساليب المعالجة في البحث الحالي قد اختلفت عن أساليب المعالجة عنـد  ) 3(يالحظ من الجدول 
عد الباحث هذا األسلوب مسـتوى مـن    حقيقةً -ي نقطة وحيدة فقط، وهي المعالجة العميقةف) شيمك(
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حيث وجدا ) Craik&Lockhart(مستويات المعالجة وليس أحد أساليبها؛ وهذا ما أشار إليه كل من 
. مسـتوى أعمـق   –مستوى عميق  –مستوى سطحي : أن المعطيات تعالج وفق ثالثة مستويات هي

  ). 20.ص ،2009علوان،(

توجد عمليات معرفيـة عديـدة تسـهم فـي معالجـة       :التحكم التعليمي ومعاجلة املعطيات -3-1-5
المعلومات لدى المتعلم، فبعد أن تنتقل المعلومات من أجهزة االستقبال الحسية إلى الذاكرة، تمر بعملية 

. بـل تخزينهـا واسـترجاعها   قصيرة المدى، ثم يتم تنظيمها قالثم تمثل المعلومات بالذاكرة  ،الترميز
وتختلف طريقة تنظيم المعلومات في الذاكرة طويلة المدى من متعلم آلخر، وعليه يكون اختيار المتعلم 
للمسار الذي ينظم فيه معلوماته مناسبا أكثر من اختيار البرنامج، ولذلك فإن تحكم المتعلم يسهم فـي  

حين يتحكم المتعلم، يستطيع أن يتخذ قرارات عديـدة  و ،تطوير استراتيجية التنظيم الذاتي لدى المتعلم
إن اتخاذ القرار يمكن المتعلمين من المعالجة الموسعة، و يسمح للمتعلمـين بتعـديل   . في عملية التعلم

  . )Daniels,1996,p.26(. معدل الترميز والمعالجة لديهم حسب قدراتهم

ترونية دوراً محورياً فـي تطبيقـات تكنولوجيـا    تلعب االختبارات اإللك :االختبارات اإللكرتونية -3-4
التعليم؛ ويبرز هذا الدور من ميزات االختبارات اإللكترونية ذاتها؛ فهـي تفاعليـة فـي طبيعتهـا،     

هذا وتحاول دول عديـدة  . وتصحيحها آلي وسريع وغير متحيز، كما أنّها توفر الوقت والجهد والمال
تكنولوجيا جزءاً من سياسـة  الأصبح التقويم المعتمد على مثالً االعتماد على االختبارات اإللكترونية؛ ف

يجـب أن  : وجاء فيهـا  ،خطة للسنوات الخمس المقبلة) 2004(ضعت في عامحيث و المملكة المتحدة
كما . )Ridgway,et al.,2004,p.15.(تكون معظم االمتحانات متوفرة وبشكل اختياري على الشاشة

.                        تبارات اإللكترونية أصبحت منتشرة بشـكل كبيـر فـي أوكرانيـا    أن االخ) فولكوف ورفاقه( يؤكد 
)Volkov, et al.,2007,p.35(    شركة مايكروسوفت تجـري اختبـار الرخصـة والجميع يعلم أن ،

بوساطة االختبارات اإللكترونية؛ األمر ذاته فيمـا يتعلـق باختبـار    ) ICDL(الدولية لقيادة الحاسوب
)Toefl(ويمكن إجراؤه ورقياً، وفي سـورية تقـوم وزارة   إذ يمكن إجراء هذا االختبار إلكترونياً ؛ ،

التربية باختبار المعلمين المشاركين في مشروع دمج التكنولوجيا بوساطة اختبار إلكتروني مصمم لهذا 
من أي كجزء  استخدام الحاسوب واألجهزة التقنية :هذا وتعرف االختبارات اإللكترونية بأنّها. الغرض

  )Jordan,2013,p.88(.نشاط تقويمي سواء كان ذلك في التقويم البنائي أو التشخيصي أو النهائي

سئلة اإللكترونية أحـد األسـاليب المتبعـة فـي بنـاء      األيعد بنك   :سئلة اإللكرتونيةبنك األ -3-4-1
ة والمسائل التي سبق تحديـدها  االختبارات اإللكترونية؛ إذ يوضع في هذا البنك عدداً كبيراً من األسئل
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من قبل مصمم البرنامج التعليمي، ويكون االختيار من داخل هذه البرمجية بطريقة عشوائية، وعادة ما 
يكون عدد األسئلة داخل البنك أكبر بكثير من عدد األسئلة المطلوبة لالختبار وذلك حتى يمكن خلـق  

تكرار مفرداتها، وعلى هذا األسـاس يمكـن   صور متكافئة لكل نوع من االختبارات مع ضمان عدم 
منظومة إلكترونية فرعية داخل البرنامج التعليمـي الحاسـوبي   بأنّه  :بنك األسئلة اإللكترونيةتعريف 

تطرح األسئلة مـن داخـل هـذه    تتضمن عدداً كبيراً من األسئلة التي تركز على موضوع البرنامج، 
  . رى فيها االختباربطريقة عشوائية تختلف في كل مرة يج المنظومة

  : توجد برامج عديدة ولعل أهم هذه البرامج :برامج تصميم االختبارات اإللكرتونية -3-4-2

مـن   يعـدWonderShare Quiz Creator:(  (برنامج صانع االختبارات اإللكترونيـة  -3-4-2-1
لعربية في كثير من يناسب اللغة ا. أسهل البرامج المتخصصة في تصميم األسئلة اإللكترونية وإنتاجها

 /صـح  : أنواع من األسئلة اإللكترونية هـي يتيح تصميم عشرة . مجاني وسهل االستخدام –الحاالت 
مـأل فـي   ا –استجابات متعددة حيث يوجد أكثر من جواب صحيح للسؤال –اختيار من متعدد –خطأ 

ن تصميم سؤال من مصرف الكلمات وفي هذا النوع من األسئلة يمك –التوصيل  –التسلسل  –الفراغ 
نوع التوصيل ولكن مع وجود توصيلة زائدة كأن يكون في العمود األول أربع مفردات وفي العمـود  

يمكن تصـميم أسـئلة مقاليـة    . أسئلة من نوع النقر على الخريطة أو الصور –الثاني ست مفردات 
ت اإلجابة عن تحديد عدد محاوال )WQC(يمكن من خالل برنامج  ).WQC(قصيرة في بيئة برنامج 

السؤال وزمن كل سؤال وزمن االختبار ككل، كما يمكن إرسال نتيجة المتعلم إلى البريد اإللكترونـي  
تبـديل  يمكن أيضاً تطبيق فكرة بنك األسئلة اإللكترونية من خالل ميزة العشـوائية وميـزة    –للمعلم 

يمكن نشر االختبـار  . ختبارب االيتيح هذا البرنامج إدراج الوسائط المتعددة في كافة جوان. الخيارات
يمكن أيضاً تغيير خلفية االختبار وترجمة . )SWF( نترنيت أو كملف تنفيذي أو كملف فالشعلى اإل

توجد دراسـات   هذا و .المصطلحات الموجودة في االختبار إلى أي لغة في العالم ومنها اللغة العربية
ــي   ــدة توص ــامج  عدي ــتخدام برن ــميم االخت ) WQC(باس ــي تص ــة ف ــارات اإللكتروني . ب

)Muchlisin,2014,p.40(؛  

يستخدم في تطـوير محتـوى الـتعلم    برنامج متميز  ):Qedoc Quiz Maker(برنامج  -2 -3-4-2
أسـئلة   –التفاعلي، يتيح تصميم كافة أنواع األسئلة اإللكترونية مثل أسـئلة االختيـار مـن متعـدد     

يتقبل ملفات الصـوت والفيـديو   . سحب وإفالت –أسئلة المطابقة والفراغات  –االستجابات المتعددة 
يمكن مـن خاللـه تصـميم بنـك األسـئلة      . نترنيتيدعم نشر الملفات على صفحات اإل –والفالش 
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ويؤخذ على هذا البرنامج  .يوفر مجموعة واسعة من األدوات لكتابة المعادالت الرياضية- اإللكترونية
  . ويوجد منه إصدار مجاني –ط نشر تطبيقاته في موقعه كما أنّه يشتر –أن دعمه للغة العربية محدود 

نترنيـت ويمكـن تحميلـه    برنامج مجاني متوفر على شبكة اإل ):Hot Potato(برنامج  -2 -3-4-2
إكمال  –االستجابات المتعددة –بسهولة؛ يتيح تصميم بعض األسئلة اإللكترونية مثل االختيار من متعدد 

رسومية باللغة العربية؛ إال أنّه ال  ةسئلة اإللكترونية؛ تتوفر منه واجهالفراغ، كما يتيح تصميم بنك األ
  .يدعم اللغة العربية، يحفظ ملفاته كصفحات إنترنيت

ولكنها ليست متخصصة في  ،األسئلة اإللكترونية ميرامج أخرى يمكن أن تستخدم في تصمهذا وتوجد ب
حيـث  )  Authorware – Moodle – Courselab- Adobe Flash(تصميم هذه األسـئلة مثـل   

  .  تستخدم هذه البرامج في تصميم بيئات تعلم إلكترونية متكاملة

  : توجد أنماط عديدة لالختبارات - أمناط االختبارات اإللكرتونية -3-4-3

تكون أسئلة االختبار هنا شاملة لكل األهداف التعليمية الخاصة بالمقرر وتكـون   :اختبارات التسكين −
يطلب إلى التلميذ اإلجابة عن هذه األسئلة ). من السهل إلى الصعب(درجة في صعوبتها هذه األسئلة مت

ومـن  . جميعها، ومن خالل استجابة التلميذ يمكن تحديد النقطة التي بدأ عندها بمواجهة الصـعوبات 
 االستراتيجيات المتبعة في هذه االختبارات إيقاف االختبار عند النقطة التي ال يسـتطيع الطالـب أن  

  . يحرز فيها مزيداً من التقدم وذلك تجنباً إلصابته بالملل
تستخدم هذه االختبارات من أجل تحديد الموضوعات التي يواجه فيها المتعلم  :اختبارات التشخيص −

تقسم هذه االختبارات إلى اختبارات فرعية . صعوبات معينة، وذلك من أجل تقديم العالج المناسب له
فرعي موضوع معين من موضوعات المادة الدراسية؛ فإذا استطاع الطالـب  بحيث يتناول كل اختبار 

من الطلبة الـذين  هذا الطالب  داؤه جيداً في الموضوع، وإال يعدالنجاح في االختبار الفرعي، يكون أ
  .إلى إعادة تعلم موضوع االختبار يحتاجون

ات من أجل معرفة أداء التلميذ في تستخدم هذه االختبار: االختبارات التحصيلية اإللكترونية العاديـة  −
 عن أدائه في االختبار، وأحيانـاً  وعددياً يعطي االختبار الطالب تقديراً لفظياً. محتوى المادة الدراسية

  .   ل درجة الطالب إلى نسبة مئويةحوتُ
 ير محددة مسبقاً، والهي اختبارات تحصيلية ولكن تختلف عنها في كون لها معاي :اختبارات التمكن −

ع حد النجاح مثالً بإجابة إلى الحد األدنى الموضوع مسبقاً؛ كأن يوضمكناً إال إذا وصل مت يعد الطالب
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هناك معيار آخر وهو أي خطأ في اإلجابة يقود الطالب إلـى  . أسئلة) 10(أسئلة من ) 9(عن الطالب 
 .الخروج من االختبار

يحدد البرنامج لالختبـار زمنـاً معينـاً،    هي اختبارات تحصيلية للتمكن حيث :االختبارات الموقوتة −
تستخدم االختبارات الموقوتة في المهارات حيث يكـون  . ويمكن أن يحدد زمناً لكل سؤال في االختبار

 )255-253.، ص ص2000الفار،(. مهارة بأقصى دقة وأقل وقت ممكنالهدف أداء ال
  : من االختبارات اآلتيةاإلفادة ) أبو يونس(يقترح  :أنواع األسئلة اإللكرتونية -3-4-4
يعد هذا النوع من األسـئلة أحـد أنـواع األسـئلة اإللكترونيـة       ) :True-False(خطأ  –صح  −

المطروحة، ولكن ال ينصح بهذا النوع من األسئلة؛ ألن مجال التخمين فيها كبير؛ فاحتمـال وصـول   
  %).50(المتعلم إلى اإلجابة الصحيحة عن طريقة الصدفة 

سئلة أربعة خيارات أحدها يوجد في هذا النوع من األ ):Multiple Choice(عدد االختيار من مت −
  .مموهة، وينصح باستخدام هذا النوع في برامج التمرين والممارسة الخيارات تكون باقيصحيح و

يطلق عليها البعض اسم التوصيل، وهي تناسب األطفال الصـغار؛ إذ   ) :Matching(المزاوجة  −
  . لتوصيل بين الكلمات والصوريمكن أن يطلب منهم ا

يطلب من المتعلم في هـذا الـنمط أن     ) :Fill in the Blank(الفراغ  امأل فيأسئلة من نوع  −
خبرة عالية من أجل التعامل مع  اذ مبرمج و عبارة محددة؛ وهذا النوع يتطلبيكتب في الفراغ كلمة أ

 ، فـإن إضافة إلى األسئلة السـابقة  ).114.،ص2006أبو يونس،( .كل االحتماالت التي يكتبها المتعلم
  : األنواع اآلتية من األسئلة اإللكترونية يدعم )WQC(برنامج 

يوجد للسؤال عدة خيارات وهنا يكون أكثر مـن   ):Multiple Response(االستجابات المتعددة  −
أثـر   حسب رأي الباحث، فإن هذا النوع من األسئلة اإللكترونية هـو األفضـل؛ ألن  وخيار صحيح، 

    .االستجابات المتعددة إلى حد بعيدأسئلة التخمين يضعف في 
يطلب في هذا النوع ترتيب البنود حسب معيار معين؛ :  )Sequence(أسئلة التسلسل أو الترتيب  −

كأن يطلب من المتعلم ترتيب األحداث من األقدم أو من األحدث أو ترتيب البنود حسـب الحجـم أو   
  .ر آخرحسب الطول أو أي معيا

يستخدم هذا النوع في التوصيل، وهو يختلف عن أسـئلة   ):Word Bank(أسئلة التوصيل الزائد −
)Matching (   في كونه يسمح بوجود توصيلة زائدة في العمود الثاني األمر الذي يسهم أيضـاً فـي

  .إضعاف أثر التخمين
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من أجل تحديد منطقـة   يستخدم هذا النوع من األسئلة ):Click Map(أسئلة النقر على الخريطة  −
 .أو أكثر في الصورة أو الخريطة

يمكن تصميم أسئلة إلكترونية مقالية بوسـاطة برنـامج    ) :Short Essay(أسئلة مقالية قصيرة  −
)WQC (بد من اللجوء إلى التصحيح بتصحيح هذه األسئلة آلياً، بل الن يقوم ولكن ال يمكن للبرنامج أ

 . اليدوي

  : توجد خصائص عديدة لالختبارات اإللكترونية: وميزاتها ةت اإللكرتونيخصائص االختبارا -3-4-5
إمكانية إرفـاق مقـاطع    -التنوع في األسئلة الموضوعية -عدادها وتطبيقها ومراجعة النتائجسهولة إ

تمتعها بدرجـة   -تحديد وقت زمني تنازلي لالختبار إمكانية -ومؤثرات صوتية وحركية وصورفيديو 
   )Volkov, et al.,2007,p.35(. عية؛ فال تتأثر بذاتية المصححعالية من الموضو

السـرعة   -يقها قبل الشرح وبعده وفي أثنـاءه المرونة حيث يمكن تطبتتمتع االختبارات اإللكترونية ب
 -؛ فهي توفر الوقت والجهد والمـال اقتصادية -لومات الطالب وطباعتها وتخزينهاوالدقة في حفظ مع

 ).2.، ص2014عوض،. (كافة أنماط التغذية الراجعة يمكن من خاللها تقديم
 ويرى الباحث أن أهم ميزة لالختبارات اإللكترونية هي نقل الطالب من الحالـة الروتينيـة الجامـدة   

ة اإللكترونية التفاعلية؛ ولكن يجب مالحظـة أن األسـئلة اإللكترونيـة    لالختبارات التقليدية إلى الحال
ة تقليدية ما لم تضاف ميزة التوليد العشوائي لألسـئلة اإللكترونيـة؛ أي   ستتحول إلى أسئلة إلكتروني

 . جرى فيها االختبارته في كل مرة ياالميزة التي تغير من نوع السؤال ورقمه وترتيب خيار
: رونية من بعض العيوب؛ ولعّل أهمهاتعاني االختبارات اإللكت :عيوب االختبارات اإللكرتونيـة -3-4-6

 ااحتمال الغش فيها كبير وخاصة إذ –المعلم والمتعلم بمهارات استخدام التطبيقات التقنية تحتاج إلمام 
احتمال حدوث عطل في الجهاز اإللكتروني في أثناء أداء االختبار؛ األمـر   –نشرت على اإلنترنيت 

الرخصة  ع جهد المعلم والمتعلم، وهذه الحادثة حصلت أكثر من مرة في أثناء أداء اختباراتالذي يضي
  ). ICDL( الدولية لقيادة الحاسوب
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يعرض هذا الفصل وبشكل مفصل إجراءات البحث الحالي، وذلك بدءاً من تحديد االحتياجات  :مقدمة
يعرض هذا الفصـل أيضـاً   . التعليمية مروراً بخطوات تصميم البرنامج الحاسوبي التعليمي وإنتاجه

والتحقق من صدقها وثبات الدرجات عليها، ثم يختتم هـذا  خطوات إعداد اختبارات معالجة المعطيات 
  . الفصل بعرض مفصل لخطوات تنفيذ التجربة النهائية للبحث

هدفت هذه الدراسة إلى التأكد من إحساس الباحث بمشكلة البحـث مـن    :الدراسـة االسـتطالعية -4-1
من جهة أخرى،  ات اإللكترونيةتصميم االختبارالمعلمين إلى تعلم /جهة؛ كذلك التأكد من حاجة الطلبة

أن تحديد االحتياجات هو في الحقيقية تحديد للمشكلة، ثم اختيار الحـل  ) كوفمان(يرىوفي هذا السياق 
  . )Isman, et al.,2005,p.37(.المناسب لهذه المشكلة

      الحظ الباحث من خالل تدريسه للجانب العملي في كلية التربية الثانيـة فـي جامعـة تشـرين أن
المعلمين في مادة الحاسوب التربوي ال تزال تركز على أساسـيات  /الموضوعات التي تقدم إلى الطلبة

الحاسوب المادية، وتبتعد عن جزئها المهم وهو أساسيات الحاسوب التربوية؛ األمر الذي دفع الباحث 
مكن أن يكـون أحـد   إلى التفكير بحل لهذه المشكلة، وفعالً تبين أن تصميم االختبارات اإللكترونية ي

المعلمين كجزء من مادة الحاسوب التربوي، وفي الوقت ذاته تفيد الطلبة /الموضوعات التي تقدم للطلبة
هـذا  . )Jordan,2013,p.90(."فالتقويم اإللكتروني يطور خبرات الطلبة بشكل كبير"بعد التخرج؛ 

للعديد مـن الـدول والمنظمـات     يةالتربو سياسةالتكنولوجيا جزءاً من الأصبح التقويم المعتمد على و
  .   )Ridgway,et al.,2004,p.15( .والمؤسسات التربوية

، ولكـن تـدريب   أحد موضوعات مادة الحاسـوب التربـوي  يمكن لالختبارات اإللكترونية أن تكون 
المعلمين على تصميم هذه االختبارات قبل التأكد من حاجتهم إليها قد يؤدي  إلى نتـائج غيـر   /ةالطلب
هذا واتبع الباحث في إجراء هذه . ة، ولذلك أجرى الباحث دراسة استطالعية في هذا الموضوعمرضي

  :الدراسة الخطوات اآلتية

اختـار الباحـث برنـامج    : اختيار برنامج متخصص في تصميم االختبـارات اإللكترونيـة   -4-1-1
)WonderShare Quiz Creator(  ترونيـة وهو برنامج متخصص في تصميم االختبـارات اإللك- 

كموضوع للبرنامج الحاسوبي الذي سيطبق في الدراسة التجريبية الحالية، هذا وسـيرمز إلـى هـذا    
لقد وجد الباحث أن البرنامج سهل االستخدام، وال يتطلب مهارات . )WQC(البرنامج اختصاراً بالرمز

الباحث لـم يشـرع    برمجية معقدة، ويوفر تصميم عشرة أنواع من األسئلة اإللكترونية، ومع ذلك فإن
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ببناء وتصميم البرنامج الحاسوبي إال بعد أن تأكد من حاجة طلبة السنة الثالثة من قسم معلـم صـف   
  ).WQC(برنامج تصميم االختبارات اإللكترونية الكتساب مهارات 

أعـد الباحـث اسـتبانة خاصـة للتأكـد مـن حاجـة        : إعداد استبانة االحتياجات التعليمية -4-1-2
تألفت هذه االستبانة في صورتها األولى من  ؛لمعلمين إلى تعلم تصميم االختبارات اإللكترونيةا/الطلبة

ال رأي لي  –كبيرة  –كبيرة جداً : خيارات لتحديد درجة الحاجة هي ةبنداً؛ ويوجد لكل بند خمس) 25(
  .جداً ةصغير –صغيرة  –

على مجموعة من المحكمين مـن ذي   عرض الباحث االستبانة :التأكد من صالحية االستبانة -4-1-3
، وبعد ذلـك  )5(الملحق . في جامعتي تشرين ودمشقالخبرة وأصحاب االختصاص في كليتي التربية 

عينـة   على وزع الباحث االستبانة في صورتها األولى ،)11/11/2013(ثنين الواقع فيوفي يوم اال
معلم صف في كلية التربية الثانية في جامعة  طالباً وطالبةً من طلبة السنة الثالثة من قسم) 30(قوامها 
  .، وذلك بقصد تجريب هذه االستبانة والتحقق من صالحيتهاتشرين

درجة الواقعيـة هـي المـدى الـذي يـدرك فيـه       : حساب درجة واقعية بنود االستبانة -4-1-3-1
والتي يجب ) أي ليال ر(المعلم واقعية بنود االستبانة، ويتضح ذلك من خالل اإلجابة المحايدة /الطالب

  . من أفراد عينة البحث%) 25(تزيد نسبة من يختارها عن  أال

)                                                                                                          4(الجدول 
  تصنيف هوفستاتر حسبحدود الواقعية 

  المدى  درجة الواقعية  المدى  درجة الواقعية
  10 -5من   مرتفعة  1أقل  من   منخفضة
  10أكثر  من   مرتفعة جداً  2.49-1من   متوسطة

    4.9 – 2.5من   فوق المتوسط

  )125.، ص2003العمارين،:  (المعادلة اآلتية لحساب درجة الواقعية) Hofstadter(وضع هوفستاتر

F               =  (  ) (  )(   )  

: +S درجة الواقعيـة؛  ): Reality Degree:(رموز المعادلة السابقة على النحو اآلتي يمكن توضيح
 صـغيرة /صغيرة( مجموع اإلجابات السلبية=   -S ؛) كبيرة/كبيرة جداً( مجموع  اإلجابات اإليجابية 

  ).ال رأي لي(مجموع اإلجابات المحايدة : S0 ؛ )جداً
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قعية بنود استبانة االحتياجات، وجرى تقيـيم درجـات   استخدمت المعادلة السابقة في حساب درجة وا
  : ، وجاءت النتائج على النحو اآلتي)هوفستاتر(الواقعية في ضوء المعايير التي وضعها 

)                                                                                                 5(الجدول 
  نة االحتياجات التعليميةدرجة واقعية بنود استبا

 رقم
  البند

    درجة الحاجة
درجة 
  الواقعية

  
 رقم
  البند

درجة   درجة الحاجة
كبيرة   الواقعية

  جدا
ال رأي   كبيرة

  لي
صغيرة   صغيرة

  جداً
كبيرة 
  جدا

ال رأي   كبيرة
  لي

صغيرة   صغيرة
  جداً

1  17  7  1  1  4  10.95  13  8  14  2  3  3  8.12  
2  12  10  1  5  2  12.40  14  15  7  5  1  2  3.63  
3  15  7  5  2  1  3.63  15  4  20  3  2  1  4.89  
4  15  8  3  3  1  5.53  16  17  4  5  2  2  4.09  
5  18  5  3  1  3  5.53  17  5  16  3  4  2  6.48  
6  19  5  2  1  3  6.92  18  12  10  4  2  2  4.69  
7  17  9  1  1  2  8.83  19  8  7  12  1  2  1.93  
8  18  7  2  2  1  6.12  20  6  11  10  2  1  2.25  
9  5  18  2  1  4  7.58  21  11  13  4  1  1  3.46  

10  16  5  4  4  1  5.12  22  7  16  2  2  3  7.58  
11  5  16  2  4  3  8.57  23  11  12  3  2  2  5.53  
12  12  7  5  3  3  4.77  24  11  13  2  2  2  6.92  
  25  12  10  4  2  2  4.69  

  

أن معظم بنود استبانة االحتياجات التعليمية تتمتع بحـدود واقعيـة فـوق    ) 5(يالحظ من الجدول 
على ) 2.25 – 1.93(؛ إذ بلغت درجة واقعيتهما )20 - 19(المتوسطة فأكثر؛ ويستثنى منها البندان 

ذا ويالحظ ؛ همتوسطة، فإن هذين البندين يتمتعان بدرجة واقعية )هوفستاتر(التوالي، وحسب تصنيف 
طالب فـأكثر،  ) 10(قد بلغ ) 20-19(في البندين ) ال رأي لي(أن عدد الطلبة الذين اختاروا اإلجابة 

طالباً وطالبةً؛ ويفسـر  ) 30(من العدد الكلي ألفراد العينة والبالغ %) 25(وهذا العدد يشكل أكثر من 
تفريع األسـئلة فـي   ): 19(البند  -ذلك بأن الطلبة لم يتمكنوا من فهم المقصود من نص هذين البندين

التحكم بعبارات نتائج االختبار، ولذلك انخفضت واقعيـة  ): 20(البند . ضوء نتائج اإلجابة عن السؤال
هذين البندين عن بقية البنود، وازدادت نسبة الطلبة الذين اختاروا اإلجابة المحايدة فيهما إلى أكثر من 

  . من بنود االستبانة ؛ األمر الذي يؤكد ضرورة حذفهما%)25(

  : تحقق الباحث من صدق االستبانة على النحو اآلتي :صدق االستبانة -4-1-3-2

عرض الباحث االستبانة على مجموعة من المحكمين مـن ذي الخبـرة   :صدق المحكمين -4-1-3-2-1
 ؛ وأجمع المحكمون)5(الملحق -جامعتي تشرين ودمشق وأصحاب االختصاص في كليتي التربية في
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: لى تغطية االستبانة لموضوع الدراسة االستطالعية، ولكن أكثرهم أكد ضرورة حذف بندين همـا  ع
تصميم االختبارات اإللكترونية باستخدام  – )WQC(اإللكترونية باستخدام برنامج تصميم االختبارات 
  .   وفعالً حذف الباحث هذين البندين واستبدلهما بما هو مناسب ،لغة الفيجوال بيسك

اعتاد الباحثون على حساب الصدق الذاتي من خـالل حسـاب الجـذر     :الصدق الذاتي -4-1-3-2-2
، ومعامل ثبات االستبانة كما سيتضح الحقـاً  )64.،ص1985ناصر،(التربيعي لمعامل ثبات االستبانة

  . وهو معامل صدق عالي، ويؤكد صدق االستبانة) 0.93(وعليه يكون الصدق الذاتي ،)0.87(هو

     0.93  =Self-Validity = √0.87   

  : تحقق الباحث من ثبات االستبانة وفق اآلتي: ثبات االستبانة -4-1-3-3

طريقـة  بلغ معامل الثبات حسب هذه ): Cronbache`s Alpha(طريقة ألفا لكرونباخ  -4-1-3-3-1
  . ات التعليمية؛ األمر الذي يؤكد ثبات الدرجات على استبانة االحتياجوهو معامل ثبات عاٍل) 0.87(

عينة علـى  الدرجات أفراد  معامل االرتباط بين حسب الباحث :طريقة التجزئة النصـفية  -4-1-3-3-2
ــون    ــاط بيرس ــل االرتب ــغ معام ــة، فبل ــود الزوجي ــى البن ــاتهم عل ــة؛ و درج ــود الفردي                  البن

)0.75r =  ( عند مستوى داللة)على اسـتبانة االحتياجـات   األمر الذي يؤكد ثبات الدرجات ) 0.000
. من أجـل زيـادة قيمـة الثبـات    ) Sperman–Brown(ح يصحهذا ويستخدم معامل الت. عليميةالت

(Okonkwo&Osuji,2006,p.144) 0.85(، وفعالً ارتفع معامل الثبات إلى.(  

F        −      =       =  .     .    = 0.85 

 خمسة بنداً؛ ويوجد لكل بند) 23(االستبانة في صورتها النهائية من  تألفت :تصحيح االستبانة -4-1-4
. جـداً  ةصـغير  –صغيرة  –ال رأي لي  –كبيرة  –كبيرة جداً : خيارات لتحديد درجة الحاجة هي 

). صـغيرة جـداً  (درجة للخيار ) 1(إلى ) كبيرة جداً(درجات للخيار ) 5(تتراوح درجة كل بند من 
) الوزن النسـبي (ونسبة المتوسط من الدرجة العظمى  ،المتوسط الحسابي كل من اعتمد الباحث على

  :  هذا ويحسب المتوسط الحسابي للبند من خالل المعادلة اآلتية. في تقدير حاجات طلبة معلم الصف

E  مجموع درجات الطلبة على البند= المتوسط الحسابي للبند
  عدد الطلبة
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من استبانة االحتياجـات   لتحديد حاجات الطلبة يتحققا معاً لقد حدد الباحث شرطين أساسيين يجب أن
  :، وهماالتعليمية

هذا وحسبت نسبة المتوسـط  %). 80(أن تفوق نسبة المتوسط من الدرجة العظمى للبند :الشرط األول
  )210.ص ،2001قنديل،(: من خالل المعادلة اآلتية )الوزن النسبي( من الدرجة العظمى

  X 100 الدرجة العظمى( )المتوسط الحسابي) = الوزن النسبي( ة العظمىنسبة المتوسط من الدرج

أي ؛ )4(أن يتخطى المتوسط الحسابي للبند، المتوسط الفرضي الذي حدده الباحث وهو  :الشرط الثاني
قارن الباحث بين المتوسط الحسابي إلجابات الطلبة عن كل بند، والمتوسط الفرضي، وأجرى الباحث 

كان  افإذ ؛)One-Sample T Test(لعينة واحدة  )t-test(ة بوساطة االختبار اإلحصائي هذه المقارن
وبداللة إحصائية، فعندئذ يعد محتوى البند حاجة حقيقية  الحسابي أكبر من المتوسط الفرضي المتوسط

  . بالنسبة ألفراد عينة البحث

تكليفه بساعات تدريسـية فـي كليـة    أفاد الباحث من  :تطبيق االستبانة في صورتها النهائية -4-1-5
في جامعة تشرين، وفي هذا السياق أعطى طلبة السنة الثالثة من قسـم معلـم صـف     الثانية التربية

وفـي نهايـة هـذه     ).18/11/2013(يـوم االثنـين   ، وذلك في)WQC(محاضرة تعريفية ببرنامج
لغ عدد الطلبة الذين أجابوا عـن  ب. عليميةع الباحث على الطلبة استبانة االحتياجات التالمحاضرة، وز
 تـاريخ  أعاد الباحث تطبيق االستبانة ذاتها فـي العـام التـالي   . طالباً وطالبةً) 130(هذه االستبانة 

 وبلغ عدد الطلبة في المـرة الثانيـة   ،أي قبل البدء بتطبيق تجربة البحث األساسية ؛)20/10/2014(
تأكد من أن موضوع تصميم االختبارات اإللكترونيـة  ال والهدف في المرتين هو ،طالباً وطالبةً) 160(

، )SPSS(استخدم الباحـث برنـامج   . ضمن احتياجات طلبة السنة الثالثة من قسم معلم صف هو من
إجابات الطلبة عن بنود االستبانة في التطبيقين، ثم حسب الوزن النسبي لكل بند، ثم  اتوحسب متوسط

ــك المتوســطات والمتوســط ا ــين تل ــارن ب ــار اإلحصــائي                             لفرضــيق ــى االختب ــداً عل معتم
)One-Sample T Test( ،وذلك على النحو الموضح في الجدول)مـرتين  أجريت هذه الدراسة ).6 ،

وذلك ألن تصميم البرنامج وتحكيمه استغرق حوالي عام تقريباً؛ أي أصبح الطلبة الذين أجريت عليهم 
ر وتتعدل عبـر  ولى في السنة الرابعة؛ أضف إلى ذلك أن حاجات الطلبة قد تتغيالدراسة في المرة األ
، والتأكد من حاجة )2015-2014(طلبة السنة الثالثة الجدد في عاممن العودة ل بدالزمن، لذلك كان ال

  .لموضوع البرنامج؛ األمر الذي فرض على الباحث إجراء الدراسة االستطالعية مرتين الطلبة
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)                                                                                                                            6(الجدول 
  )2015 - 2014(طبيق الثاني وفي الت) 2014 - 2013(نتائج الدراسة االستطالعية في التطبيق األول 

  )159(درجة الحرية (نتائج التطبيق الثاني   )129(درجة الحرية (نتائج التطبيق األول  البند  الرقم
االنحراف   المتوسط

  المعياري
 )t(  النسبة

  المحسوبة
 

P-Value 
االنحراف   المتوسط

  المعياري
 )t(  النسبة

  المحسوبة
 

P-Value 

  0.000  4.64  89.6  1.15  4.43  0.000  3.80  84.4  1.24  4.42  .خطأ/تصميم سؤال من نوع صح   .1
  0.000  5.89  89.8  1.04  4.49  0.000  4.61  89  1.12  4.45 )خیار واحد صحیح فقط(اختیار من متعدد تصميم سؤال من نوع    .2
  0.000  6.49  89.2  0.88  4.46  0.000  5.83  89.4  0.91  4.47 )أكثر من خیار صحیح(اختیار من متعدد تصميم سؤال من نوع    .3
  0.000  6.05  88.6  0.90  4.43  0.000  5.66  89  0.89  4.45 . التوصیلتصميم سؤال من نوع    .4
  0.001  3.39  86.4  1.18  4.32  0.000  5.22  89.6  1.05  4.48 . التسلسلتصميم سؤال من نوع    .5
  0.000  6.42  90.6  1.04  4.53  0.000  5.12  89.8  1.09  4.49 . إكمال فراغتصميم سؤال من نوع    .6
  0.000  5.70  89.4  1.04  4.47  0.000  4.79  88.8  1.04  4.44 التوصیل مع وجود توصیلة زائدة تصميم سؤال من نوع    .7
  0.000  8.27  90.4  0.79  4.52  0.000  6.73  90  0.84  4.50  .تصميم سؤال من نوع النقر على الخريطة   .8
  0.000  -16.89  44.8  1.32  2.24  0.000  -17.8  41.6  1.22  2.08  .األسئلة المقالية تصميم سؤال من نوع   .9

  0.000  8.06  90.8  0.85  4.54  0.000  6.72  90.6  0.90  4.53  تصميم بنك أسئلة إلكترونية   .10
  0.000  4.79  86.2  0.80  4.31  0.000  4.16  86.2  0.84  4.31  .تصميم شاشة دخول لالختبار   .11
  0.000  3.60 86.2  1.07  4.31  0.01  2.45  85  1.14  4.25 .تحديد عدد محاوالت اإلجابة عن السؤال   .12
  0.000  4.17 86.2  0.94  4.31  0.004  2.89  84.8  0.93  4.24 .إضافة وسائط متعددة لالختبار   .13
  0.003  3.02  85.4  1.12  4.27  0.027  2.23  84.4  1.10  4.22 . تحديد زمن لالختبار   .14
  0.000  4.01  84.8  0.74  4.24  0.003  2.98  84.2  0.79  4.21 .إرسال نتائج االختبار إلى البريد اإللكتروني للمعلم   .15
  0.005  2.83  84.8  1.08  4.24  0.046  2.01  84  1.13  4.20 .نشر االختبار بصيغ مختلفة   .16
  0.002  3.13  84.8  0.983  4.24  0.017  2.41  84.4  1.01  4.22 .تحديد نسب النجاح في االختبار   .17
  0.001  3.32  85.6  1.04  4.28  0.022  2.32  84.6  1.13  4.23 .توزيع درجات السؤال على أجزاء السؤال   .18
  0.021  2.33  83.2  0.88  4.16  0.039  2.08  84.6  0.96  4.18  .تجاهل أو تجاوز سؤال تريد اإلجابة عنه الحقاً   .19
  0.005  2.85  83.8  0.85  4.19  0.041  2.06  83  0.84  4.15  .إعداد تغذية راجعة مختلفة لكل خيار في السؤال   .20
  0.011  2.57  84  0.98  4.20  0.020  2.34  84.2  1.00  4.21  .أجل إجراء االختبارمن  تحديد كلمة مرور للمستخدمين   .21
  0.000 8.22  91.8 0.91  4.59 0.000 6.29  91 0.98  4.55  .في مقرر الحاسوب التربوي) WQC(تخصيص وحدة تعليمية حول برنامج    .22

التربـوي ألنّهـا تعجـز عـن تلبيـة       يجب تطوير مـادة الحاسـوب     .23
  احتياجاتي كمعلم صف 

4.60  0.88  92  7.72  0.000  4.62  0.79  92.4  9.88  0.000  
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  : إلى النقاط اآلتية) 6(تشير النتائج الموضحة في الجدول: نتائج الدراسة االستطالعية -4-1-6

حاجة حقيقية إلى تعلم تصميم األنواع الموضوعية مـن األسـئلة   ) أفراد عينة البحث(يظهر الطلبة  −
ى أكد هؤالء عدم حاجتهم إلى تعلم تصميم أسـئلة إلكترونيـة مقاليـة    اإللكترونية، لكن من جهة أخر

)Essay Questions(  وهذا ما تؤكده نتائج اإلجابة عن البنـود ،)حيـث  ) 8-7-6-5-4-3-2-1
مسـتوى  قيمة حقيقية أصغر من الداللة المستوى متوسط الحسابي المتوسط الفرضي، وقيمة تخطى ال

 :، ولعل الشكل البياني اآلتي يوضح ذلك)P-Value=0.000<0.05( ةالداللة المفترض

  

أن األوزان النسبية لحاجات الطلبة من األسـئلة اإللكترونيـة قـد تخطـت     ) 4(يالحظ من الشكل  −
األسئلة المقالية، حيث بلغ الوزن النسبي لحاجات الطلبة  افي جميع األسئلة اإللكترونية ما عد%) 80(

يالحظ وجود فـرق ذات داللـة    )6(الجدولط، وبالرجوع إلى فق%) 44.8(في هذا النوع من األسئلة 
، وهذا الفرق لصالح المتوسـط  )9(سط إجابات الطلبة عن البندإحصائية بين المتوسط الفرضي ومتو

يعتقد الباحث أن . الفرضي؛ األمر الذي يؤكد عدم حاجة الطلبة إلى تعلم تصميم أسئلة إلكترونية مقالية
األثر غير اإليجابي للطرائق التقليدية التي كرست فكرة األسئلة المقالية مـن  السبب في ذلك يعود إلى 

؛ وهذا يفسر من جهة أخرى جهة، ورغبة الطلبة في تعلم تصميم أنواع أخرى من األسئلة اإللكترونية
تصميم سؤال من نـوع النقـر   : بدوره سبب ارتفاع األوزان النسبية ألنواع األسئلة اإللكترونية اآلتية

تصميم سؤال  -تصميم سؤال من نوع التسلسل  -تصميم سؤال من نوع إكمال فراغ  -الخريطة على

84.4

44.8

020406080100

True/False

Multiple Choice

Multiple Response

Matching 

Sequence

Blank

Word Bank

Click Map

Essay

)  4(الشكل 
األسئلة اإللكترونیة األوزان النسبیة لحاجات الطلبة من أنواع

التطبیق الثاني

التطبیق األول
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تصميم سؤال  –تصميم سؤال من نوع التوصيل -)أكثر من خيار صحيح(من نوع االختيار من متعدد
تصميم سؤال من نوع التوصيل مـع وجـود    -) خيار واحد صحيح فقط(من نوع االختيار من متعدد

 .تصميم سؤال من نوع صح أو خطأ – توصيلة زائدة

 تشـير ألسئلة اإللكترونية كحاجة حقيقية بالنسبة لطلبة السنة الثالثـة؛ إذ  تظهر فكرة تصميم بنك ا −
تجاوز المتوسط الفرضي، وبمسـتوى داللـة   قد  )10( أن متوسط إجابات الطلبة عن البندإلى نتائج ال
)P-Value = 0.000 ( أصغر من)زن النسـبي لهـذا البنـد فـي التطبيقـين                  ، كما بلغ الـو )0.05
 .؛ األمر الذي يعكس حاجة الطلبة لتعلم كيفية تصميم بنك لألسئلة اإللكترونية%)90.8 -% 90.6(

وحدة تعليمية  تخصيص:  التي تنص على) 22(المشمولين في الدراسة فكرة البنديؤيد غالبية الطلبة  −
حيث تجاوز المتوسط الحسابي إلجابات الطلبـة   التربويفي مقرر الحاسوب ) WQC(حول برنامج 

المتوسط الفرضي، وهذا التجاوز كان معنوياً وداّل إحصائياً  في التطبيقـين؛ إذ أكـدت   )22(عن البند
مسـتوى الداللـة   قيمة مستوى الداللة الحقيقية أصغر من قيمة لعينة واحدة أنt-test ( (نتائج اختبار

، األمر الذي يظهر حاجة الطلبة %)90(فيالحظ أنّه تجاوز ) 22(بي للبند ، أما الوزن النسةالمفترض
تصميم االختبارات اإللكترونية الموضوعية كإحدى وحدات  وحدة تعليمية حول تخصيصالماسة إلى 

 .مقرر الحاسوب التربوي الموجه لطلبة السنة الثالثة من قسم معلم الصف

يم االختبارات اإللكترونية، ولكن األوزان النسـبية  توجد حاجات أخرى لدى الطلبة في مجال تصم −
تعلم كيفية تصميم شاشة دخول   :ولعل أهم هذه الحاجات %) 85(لهذه الحاجات األخرى كانت أقل من

تعلم كيفية إعداد وتوجيه أنواع مختلفة من التغذية  –ل المتعلم عن اسمه وكلمة المرور الخاصة به تسأ
تعلم كيفية تحديد زمن لكل سؤال  –لوسائط المتعددة مع أسئلة االختباراتتعلم كيفية دمج ا –الراجعة 

تعلم كيفية إرسال نتائج االختبار إلى البريد اإللكتروني للمعلم فور انتهاء المتعلم من  –ولالختبار ككل 
 تعلم كيفية توزيع الدرجات على أجـزاء  –تعلم كيفية تحديد محاوالت اإلجابة عن السؤال  –االختبار 
تعلم كيفية نشر االختبار بصيغ إلكترونية  –تعلم كيفية تطبيق فكرة تجاهل السؤال أو تجاوزه –السؤال

 ). Exe- Html - Swf(مختلفة مثل 

يحتاج الطلبة إلى تعلم كيفية تصميم األنواع الموضـوعية مـن   : خالصة نتائج الدراسة االستطالعية
يتيح تصميم األسئلة المقالية، فقـد أظهـرت نتـائج    ) WQC(األسئلة اإللكترونية، ورغم أن برنامج 

الدراسة عدم حاجة الطلبة إلى تعلم تصميم هذا النوع من األسئلة؛ األمر الذي ساعد الباحث في تصميم 
  . م الطلبة كيفية تصميم االختبارات اإللكترونيةبرنامج تعليمي حاسوبي يعلّ
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اطلع الباحث على عدد من البرامج الحاسـوبية   :التدريبي -بناء الربنامج احلاسوبي التعليمي -4-2
ــة، ــوذجكم  ا ع  اد الباح  ث إل  ى نم  اذج تص  میم التعل  یم ودرس  ھا، فوج  د أّن     التعليمي ــاي نم ــان ت   فوج

)Vaughan Tay(  ؛ فهذا النمـوذج معتمـد مـن قبـل     التحكم التعليميهو أكثر ما يناسب موضوع
، كما الحظ الباحـث أن  )2014شريف،ال؛2011؛ محمود وآخرون،2009محمود،(دراسات عديدة مثل

الشـكل   -)ADDIE(يتشابه إلى حد بعيد مع النموذج العام لتصـميم التعلـيم   )فوجان تاي(نموذج 
األمر الذي دفع الباحث إلى االعتماد على النموذجين معاً في بنـاء البرنـامج الحاسـوبي     -) 6&5(

  : وإعداده، ولهذا سار بناء البرنامج وفق المراحل اآلتية

   :تشمل هذه المرحلة الخطوات الفرعية اآلتية -مرحلة الدراسة والتحليل  -4-2-1

 تعلـيم  :حدد الباحث الهدف العام مـن البرنـامج وهـو    :تحديد الهدف العام من البرنامج -4-2-1-1
 . اإللكترونية وتوظيفه في تصميم االختبارات) WQC( جماستخدام برناكيفية  المعلمين/طلبةال

تُعد كلية التربية الثانية في جامعة تشرين هي بيئة التعلم، وهذه الكلية ال  :وصف بيئة التعلم -4-2-1-2
يزال ينقصها تجهيزات عديدة وخاصة فيما يتعلق بمخبر الحاسوب؛ إذ يوجد مخبر حاسوب في الكلية، 

ى ذلـك هـو   االقتصاد معاً؛ أضف إلطلبة كلية حاسوب يستخدمها طلبة كلية التربية والولكن أجهزة 
ر، والزمـر  مزحوم دائماً بالطلبة، ومن أجل استيعاب المخبر للطلبة، يقسم المدرسون الطلبة إلى زم

م بمعونة يأسلوب التعل ه وفقلى تصميم البرنامج الحاسوبي وبنائ، وهذا ما دفع الباحث إتقسم إلى فئات
زعه على أفراد عينة البحث، ؛ أي بعد أن يقوم الباحث بتصميم البرنامج وإنتاجه، يو)CAI(الحاسوب

  .تحت إشراف الباحث وتوجيهه ويطلب إليهم تعلم محتوى البرنامج
يستهدف هذا البرنامج طلبة السنة الثالثة من قسم معلم : تحديد الفئة التي يستهدفها البرنامج -4-2-1-3

  :ة أهمهافي جامعة تشرين، وحدد الباحث هذه الفئة ألسباب عديد الثانية في كلية التربيةصف 
التربوي ومقرر تقنيات التعليم في الفصلين األول والثاني، السنة الثالثة مقرر الحاسوب يدرس طلبة  −

وعليه فإن الباحث يضمن وجود خلفية معرفية لدى هؤالء الطلبة عن التعامل مع الحاسوب وتطبيقاته؛ 
 .المقرراتأضف إلى ذلك أن الباحث يستطيع أن يطبق البحث الحالي ضمن إطار هذه 

ليكونوا معلمين بعد التخـرج،   معلم الصففي جامعة تشرين بإعداد طلبة  الثانية تقوم كلية التربية −
تصميم االختبارات اإللكترونية؛ وحسب نتائج الدراسـة  ومن هنا وجد الباحث ضرورة تدريبهم على 

 /يعد من احتياجات الطلبة االستطالعية التي أجراها الباحث، فإن تعلم تصميم االختبارات اإللكترونية
 . المعلمين في مادة الحاسوب التربوي
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)                                                                                                   5(الشكل 
  )71.ص ،2009محمود،:(المصدر –تعليمية متعددة الوسائطلتصميم البرامج ال) فوجان تاي(نموذج 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

                                                                                                                             )      6(الشكل 
   (Saračević,et al.,2012,p. 269) : المصدر -للتصميم التعليمي) ADDIE(نموذج 
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وفـق   صمم الباحث هذا البرنامج بحيث يمكن استخدامه والتعلم منـه : تعلمتحديد أسلوب ال -4-2-1-4
ـ )Computer Assisted Instruction (CAI)(أسلوب التعليم بمعونة الحاسـوب  ن هـذا  ؛ إذ يمكّ

، ولكن بمتابعة المعلـم  )Tutorial(األسلوب الطلبة من االعتماد على البرنامج الحاسوبي كمعلم خاص
نموذجاً متكامالً يستخدم عوناً للمدرس، مسـاعداً لـه،   "بأن هذا األسلوب يعد ) الفار(وإشرافه، ويرى
   ).205.،ص2000الفار،.("مكمالً ألدواره

أما األسلوب الذي سيقدم فيه البرنامج معلوماته وأفكاره، فسيكون مـن خـالل عـدة اسـتراتجيات     
  :وطرائق وأساليب أهمها

ام األسئلة يثير اهتمامات الطلبة بشكل مباشـر لتنميـة   أن استخد) سليمان(يرى -طريقة طرح األسئلة
مهارات التفكير والنقد الذاتي، كما أنّها تفيد في انخراط الطلبة في النشاط التعليمي، وتحقيق نتاجـات  

كيف يمكن : السؤال اآلتييعرض البرنامج : مثال). 37-36. ، ص ص2009سليمان،. (تعليمية قوية
   .البرنامج مباشرة عن السؤال، وذلك من خالل مقطع فيديو تغيير خلفية االختبار؟ يجيب

ألوزوبـورن؛   طريقة حل المشكالتاستوحى الباحث هذه الفكرة من : مواجهة الطالب بموقف مشكل
ولكن من دون أن يستخدم خطوات الطريقة بأكملها، فهذا يحتاج إلى وقت طويل جداً؛ كـأن يعـرض   

يعرض برنـامج  : يظهر البرنامج النص اآلتي :مثال –يقة حلهاالبرنامج إشكالية معينة، ثم يوضح طر
)WQC (هل يوجد طريقة لعرض خيـارات  . خيارات السؤال تحت بعضها البعض وفي عمود واحد

يوضح طريقـة إعـداد    السؤال في عمودين؟ يجيب البرنامج عن هذه اإلشكالية من خالل مقطع فيديو
  .بدالً من عمود واحدالبرنامج ليعرض خيارات السؤال في عمودين 

ة في التدريس وأقدمها، كمـا  ستنتاجية إحدى أهم الطرائق المتبعتعد الطريقة اال -الطريقة االستنتاجية
أنّها تُعد العمود الفقري لكل من نموذج هيلدا تابا وطريقة هربـارات ونمـوذج الـتعلم االستكشـافي     

تفكير الناقد والتفكير اإلبداعي؛ األمر الـذي  لبرونر؛ أضف إلى ذلك أن االستنتاج يعد أحد مهارات ال
مثـال عـن اسـتخدام    . دفع الباحث إلى االعتماد عليها في أثناء تصميم محتوى البرنامج الحاسوبي

يعرض البرنامج قاعدة نسخ األسئلة ولصقها في برنامج : الطريقة االستنتاجية في البرنامج الحاسوبي
)WQC (اسـتخدام االختصـار   ينسخ السؤال و: على النحو اآلتي يلصق من خالل تحديد السؤال ثم
)Ctrl+D( كيفيـة تنفيـذ    -عمليـاً -، وبعد عرض تلك القاعدة، يعرض البرنامج مقطع فيديو يوضح

  . عملية النسخ واللصق
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موضوع تصميم االختبارات اإللكترونية باسـتخدام   يعد :تحديد محتوى البرنامج الحاسوبي -4-2-1-5
ية تحظى بأهميـة  المحتوى الرئيسي للبرنامج الحاسوبي، فاالختبارات اإللكترونهو ) WQC(برنامج 

  .كبيرة ويحتاج طلبة السنة الثالثة من قسم معلم صف إلى تعلمها بشكل كبير

  : تشمل هذه المرحلة الخطوات الفرعية اآلتية –مرحلة التصميم التعليمي  -4-2-2

اشتق الباحث من الهدف العام مجموعـة مـن    :برنامجصياغة األهداف التعليمية العامة لل -4-2-2-1
  :  األهداف الفرعية، وعلى هذا األساس يهدف البرنامج الحاسوبي إلى تحقيق األهداف اآلتية

  ).WQC(تعليم الطلبة التمييز بين وظائف أيقونات الواجهة الرسومية لبرنامج  −
 :تدريب الطلبة على تصميم أسئلة إلكترونية من نوع  −

  ). True/False(خطأ /صح  −
  ). Multiple Choices(االختيار من متعدد −
  ). Multiple Responses(االستجابات المتعددة −
  ). Matching(نوع التوصيل  −
  ). Sequence(التسلسل  −
 ). Fill in Blank(مأل فراغ ا −

  ). Word Bank(التوصيل الزائد  −
  ). Click Map(انقر على الخريطة  −

 ). Bank of Questions(أسئلة إلكترونية تدريب الطلبة على تصميم  بنك −

حدد الباحث عناصر المحتوى التعليمي في ضوء أهداف  :تحديد عناصر المحتوى التعليمي -4-2-2-2
حقق أهداف البرنامج، جزأ الباحث موضوع تصـميم االختبـارات   رنامج وحاجات الطلبة، ولكي تتالب

لف وحـدة رئيسـة مـن وحـدات البرنـامج      اإللكترونية إلى ثالثة عناصر رئيسة؛ كل عنصر سيؤ
  .الحاسوبي، وكل وحدة بدورها ستغطي عدداً من أهداف البرنامج الحاسوبي

  ).WQC(تشرح الواجهة الرسومية لبرنامج ): WQC(مدخل إلى برنامج  -الوحدة األولى −
 )WQC(تصميم أسئلة إلكترونية باستخدام برنامج -الوحدة الثانية −

تشرح هذه الوحدة خطوات ): WQC(ك أسئلة إلكترونية باستخدام برنامجتصميم بن -الوحدة الثالثة −
  .تصميم بنك أسئلة إلكترونية اعتماداً على ميزة العشوائية  وميزة تبديل الخيارات
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يعتمـد الـتعلم بشـكل عـام علـى نشـاطات المـتعلم وحاجاتـه          :تحديد أنشطة التعلم -4-2-2-3
حــدد الباحــث أنشــطة ولهــذا فقــد  ،)Reigeluth&Carr-Chellman,2009,p.18(.واهتماماتــه

الطلب من أفراد عينة البحث محاكاة مـا يعرضـه البرنـامج مـن خطـوات      : التعلم في عدة أشكال
تصـميم   – عمل نمـاذج مـن االختبـارات اإللكترونيـة     –في مجال تصميم االختبارات اإللكترونية

  .اختبارات من كتب مرحلة التعليم األساسي ومن مواد مختلفة

  :تشمل هذه المرحلة الخطوات الفرعية اآلتية -مرحلة تصميم التفاعل -4-2-3

التفاعل هو طريقة لتأطير العالقة بـين  : تحديد أنماط تفاعل المتعلم مع البرنامج الحاسوبي -4-2-3-1
) متعلم -متعلم : (هذا وتوجد أنماط عديدة للتفاعل التعليمي. المتعلمين والموضوعات المصممة ألجلهم

لقد ). Su, et al.,2005,p.3).(واجهة المستخدم –متعلم ( –) محتوى -متعلم ( –) معلم -متعلم ( –
، وذلك ألن التفاعل الذي يحدث بين الحاسـوب  )واجهة المستخدم –متعلم (اختار الباحث النمط األخير

ماديـاً؛   تتضمن واجهة المستخدم جانباً برمجيـاً وآخـر   ؛والمتعلم يحدث من خالل واجهة المستخدم
، ويستجيب المتعلم لتلك المثيـرات  )أسئلة-معلومات(ض المثيرات على المتعلمفالجانب البرمجي يعر
  . )Tripathi,2011,p.1().الفأرة -لوحة المفاتيح ( بوساطة الجانب المادي

 -)WIMP: (أنماط فرعية عديدة للتفاعل؛ أهمها) واجهة المستخدم –متعلم( يندرج تحت نمط التفاعل
)Question/Answer(- )Fill in the Form) .(Dix,et al.,2004,p.125 .(  

يستخدم هذا النمط في غالبية األنظمة الحاسوبية التفاعلية المسـتخدمة حاليـاً؛    ):WIMP(النمط  −
المؤشـرات   –)Menus(القوائم  –)Icons(األيقونات –)Windows(ويعتمد هذا النمط على النوافذ 

)Pointers(لفأرة؛ أي مؤشرات ا .  
يستخدم هذا النمط حين ينقر المستخدم على أحد األزرار، فتظهـر   ):Question/Answer(النمط −

 )ال -نعم (هل تريد فعالً الخروج من البرنامج؟  : مثالً الرسالة اآلتية

يستخدم هذا النمط في تصميم الواجهات التي تطلب كتابـة بعـض    ):Fill in the Form(النمط  −
 . المستخدم مثل االسم وكلمة المرورالبيانات الخاصة ب

وجد الباحث أن األنماط الثالثة السابقة هي أكثر أنماط التفاعل التي يمكن االعتماد عليها فـي أثنـاء   
  . تصميم البرنامج الحاسوبي
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الفأرة ولوحة المفاتيـح، وفي هـذا  : ن طريقتين للتفاعل مع أزرار وقوائم البرنامج وهماحدد الباحثو
الفـأرة أو  باسـتخدام   هتفاعل معومعظمنا تعلم استخدام الحاسوب أن ) هاربر وزمالؤه(ى السياق ير

إمـا   )التـالي (أي أن المتعلم يمكن أن ينقر علـى زر .)Harber,et al.,2008,p.16(. لوحة المفاتيح
لثانية باستخدام الفأرة، أو بالنقر على السهم األيمن الموجود في لوحة المفاتيح، ويطلق على الطريقة ا

، وهكذا فقد حدد الباحث لكل زر في قـوائم البرنـامج   )Accelerator Keys( اسم المفاتيح السريعة
  .  استخدام الفأرة أو أحد أزرار لوحة المفاتيح: طريقتين للتفاعل

البرنامج الحاسـوبي فـي   حدد الباحث خريطة محتويات : البرنامجمحتوى  تحديد خريطة -4-2-3-2
مدخل إلـى برنـامج   : وحدات رئيسة هي  لفرعية، فالبرنامج يتألف من ثالثسة واضوء فقراته الرئي

)WQC (–  تصميم األسئلة اإللكترونية باستخدام برنامج)WQC (–  تصميم بنك األسئلة اإللكترونية
  : ، وكل وحدة تتألف من عدة فقرات فرعية، وذلك على النحو اآلتي)WQC(باستخدام برنامج 

                                                                                                   )        7(الشكل 
  الحالي رنامج الحاسوبي المصمم في البحثالب خريطة محتويات
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حدد الباحث خريطة السير في البرنامج الحاسوبي علـى  : تحديد خريطة السير في البرنامج -4-2-3-3
بدأ البرنامج بمقدمة حول محتوى البرنامج تليها شاشة دخول تطلب من الطالب أن يكتب ي: النحو اآلتي

اسمه وكلمة المرور الخاصة به، وبعد ذلك تظهر القائمة الرئيسة، والتي بموجبها يتمكن الطالب مـن  
لب حين يكتب الطاو ،اختيار ما يريد من وحدات البرنامج، وذلك حسب السيناريو المعتمد في البرنامج

ويخاطبه باسمه في أثناء  وكلمة مروره اسمه وكلمة المرور الخاصة به، يحتفظ البرنامج باسم الطالب
تقدمه في البرنامج الحاسوبي؛ األمر الذي يثير دافعية الطالب ويشجعه على االستمرار فـي عمليـة   

تصـميم البرمجيـات   حيث قال في أثناء تحدثه عن معايير ) الفار(التعلم من البرنامج، وهذا ما أكده 
    )321.، ص2000الفار،( .»يفضل استخدام اسم الطالب«:التعليمية

؛ أي  واجهـة تفاعـل   )MUI(صمم الباحث واجهة تفاعل من نوع :تصميم واجهة التفاعل -4-2-3-4
حيث يمكن بوساطة هذا النوع من الواجهات عرض ) Multiple User Interface(متعددة الوسائط 

راً أن واجهة المستخدم تلعـب دو  )فوجان تاي(وفي هذا السياق يرى ،ائط المتعددةكافة عناصر الوس
مهماً في سهولة استخدام البرنامج، وفاعلية أيقوناته ونوافذه، كما أنّها توفر التحكم للمستخدمين، وتنظم 

  ).Vaughan,2011,p.245. (وتسمح للمستخدمين بتعرف المحتوى المحتوى

  

  

  

  

  

  

                                                                                                           )      8(الشكل 
  واجهة التفاعل في  البرنامج الحاسوبي المصمم في الدراسة الحالية

شـريط : سام رئيسة هيأن واجهة تفاعل البرنامج الحاسوبي تتألف من ثالثة أق) 8(يالحظ من الشكل 
صمم الباحث واجهـة التفاعـل   . القائمة الرئيسة –مكان عرض عناصر الوسائط المتعددة  –العنوان

بحيث تكون بسيطة وجذابة وتأخذ مساحة صغيرة جداً من حجم شاشة الحاسوب؛ فالشاشات الصغيرة 
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. قليلة وسـهلة الحفـظ   الحجم تجذب الطلبة أكثر؛ إذ يعتقدون أن الشاشات الصغيرة تعرض معلومات
حرص الباحث على أال يؤثر صغر حجم الشاشة على جودة عرض المعلومـات ومقـاطع الفيـديو،    

، فبدالً من تسجيل كل شاشة الحاسوب، أعد الباحـث برنـامج   )Snagit9.0(وساعده في ذلك برنامج 
)Snagit (نتباه الطالب فـي  ليسجل فقط مكان نشاط الفأرة، وعلى هذا النحو يكون الباحث قد حصر ا

  .  النقطة التي يجري العمل فيها من جهة، ويكون قد حافظ على جودة التسجيل من جهة أخرى

كتب الباحث سيناريو البرنامج بدايـةً علـى ورق،    ):السيناريو(تصميم البرنامج على ورق  -4-2-3-5
مسـتقل                 صور من السيناريو تختلـف فيمـا بينهـا بـاختالف مسـتوى المتغيـر ال      ) خمس(وصمم 

، وتحكم البرنامج ، وذلك على  تحكم المتعلم وهذه المستويات الخمسة تتراوح بين ،)التحكم التعليمي(
   :النحو الموضح في الجدول اآلتي

)                                                                                                     7(الجدول 
  مستويات التحكم التعليمي في البرنامج الحاسوبي الحاليسيناريوهات 

االختبار   السيناريو  
  القبلي

تسلسل 
  الوحدات 

االختبار   اإلرشاد
  البعدي

  
  

  المتعلم 

  √  x  √  √  األول
  √  x  √  x  الثاني
  x  √  x  x  الثالث
  √ √ √ √  الرابع
  x  x  x  x  الخامس

  :    النقاط اآلتية) 7(يالحظ من الجدول 

يمثل تحكم المتعلم بالبرنامج ؛ أي يستطيع الطالب في هذا السيناريو ): تحكم المتعلم(السيناريو األول 
أن يختار من القائمة الرئيسة ما يشاء من وحدات البرنامج؛ فإذا رغب بإجراء االختبار القبلـي، فلـه   

ير مقيـد  كنه ذلك أيضاً؛ إن المتعلم في هذا السيناريو غذلك، وإذا أراد الدخول إلى الوحدة الثالثة، فيم
  . تعلم وحدات البرنامجتباع تسلسل معين في باختبار، وال بزمن وال با

يتشابه مع السيناريو األول في كل شيء مـا عـدا نقطـة     ):تحكم البرنامج الجزئي(السيناريو الثاني 
 يسمح للطالب باالطالع على أي وحدة تعليميـة  أن البرنامج الاالختبار القبلي؛ أي واحدة فقط، وهي 

من وحدات البرنامج حتى يجيب عن االختبار القبلي للبرنامج؛ فمثالً إذا نقر المـتعلم علـى الوحـدة    
ال يمكن االطالع على أي وحدة من وحدات البرنامج : الثانية، فإن البرنامج سيظهر له الرسالة اآلتية
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أما في السيناريو األول، فقـد  ). ال -نعم (ل تريد إجراء االختبار القبلي؟قبل إجراء االختبار القبلي، ه
كان يسمح للطالب باالطالع على أي وحدة تعليمية سواء أجرى الطالب االختبار القبلي للبرنـامج أم  

كون البرنامج يتحكم في جزء واحد فقـط   تحكم البرنامج الجزئيهذا وسيطلق على هذا السيناريو . ال
  . نامج ويعطي الطالب حرية التحكم في باقي أجزاء البرنامجمن البر

يحافظ هذا السيناريو على تحكم البرنامج في االختبار القبلي  ):تحكم المتعلم الجزئي(السيناريو الثالث 
ويضيف إلى ذلك تحكمه في االختبار البعدي؛ أي أن البرنامج ال يسمح للطالب باالطالع على محتوى 

جراء االختبار القبلي للبرنامج، كما أنّه ال يسمح له بالخروج من البرنامج إال بعد إجراء البرنامج قبل إ
كون المتعلم يتحكم في جـزء   تحكم المتعلم الجزئيهذا وسيطلق على هذا السيناريو . االختبار البعدي

درس الوحدة فقط من البرنامج وهو تسلسل تعلم الوحدات؛ أي أن الطالب في هذا السيناريو يمكن أن ي
  .الثانية قبل األولى، ويمكن أن يدرس الوحدة الثالثة قبل األولى والثانية

السيناريو في كل أجزاء البرنامج هذا يتحكم المتعلم في ): تحكم المتعلم مع اإلرشاد(السيناريو الرابع 
ة األولى، يوجه وعناصره، ولكن بتوجيه وإرشاد من البرنامج؛ فمثالً إذا اختار المتعلم أن يدرس الوحد

ينصحك الحاسوب بإجراء االختبار القبلي قبل االطالع علـى أي  : البرنامج الرسالة اآلتية إلى المتعلم
أي أن البرنامج يرشد المـتعلم فـي هـذا     ؛)ال -نعم (هل تريد إجراء االختبار القبلي وحدة تعليمية، 

  . لكن المتعلم غير ملزم باتباع هذه اإلرشادات ،السيناريو

  يتحكم البرنامج هنا فـي كـل أجـزاء البرنـامج دون اسـتثناء       ):تحكم البرنامج(السيناريو الخامس
أي يحافظ البرنامج في هذا السيناريو علـى  ؛ )االختبار البعدي -تسلسل الوحدات  –االختبار القبلي (

فال ). الوحداتتسلسل (ويضيف إلى ذلك تحكم جديد هو ) االختبار البعدياالختبار القبلي و(تحكمه في
للطالب باالطالع على الوحدة الثانية مثالً قبل التمكن من الوحدة األولى، كما أنّـه ال   البرنامج يسمح

ھ ذا وس یطلق عل ى    . )األولى والثانية(االطالع على الوحدة الثالثة قبل دراسة الوحدتين يسمح للطالب ب
  . ل أجزائھ؛ ألّن البرنامج یتحكم في كتحكم البرنامجھذا السیناریو 

حدد الباحث في مرحلة كتابة السيناريو أيضاً نقاط مهمة عديدة مشتركة بين السيناريوهات الخمسة؛ 
، ويترافـق  )Informative Feedback(نوع التغذية الراجعة، وهي من النوع اإلعالمي: لعّل أهمها

ب ومجموع درجاته، كما يترافق بذكر اسم الطال –هذا النوع بمؤثرات صوتية تختلف من مرة ألخرى
  .درجة) 15(أصبح مجموع درجاتك  )فراس(يا  –أحسنت؛ إجابة صحيحة : مثال
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   :تشمل هذه المرحلة الخطوات الفرعية اآلتية: مرحلة اإلنتاج  -4-2-4

 –ة حاجة البرنامج من الوسـائل السـمعي   حدد الباحث: البصرية –إنتاج الوسائط السمعية  -4-2-4-1
  : ، وهيعلى تصميم تلك الوسائل وإنتاجها بما يتناسب مع موضوع البرنامجالبصرية، ولذلك عمل 

استخدام مقاطع الفيديو من األمور المهمة جداً في تحسين عملية التعليم؛ إذ  تؤكد  يعد: مقاطع الفيديو
زيادة نشاط الطلبـة  اكتساب مستوى عاٍل من المعرفة و التجارب أن استخدام مقاطع الفيديو يسهم في

 )فراونـة (دراسة نتائج وتوصي . )Ljubojevic, et al.,2014,p.287(.فاعليتهم في عملية التعليمو
مهـارات  بضرورة توظيف مقاطع الفيديو في التعليم الجامعي، والتركيز على استخدامها في تنميـة  

وتماشيا مع نتـائج هـذه    . )117.، ص2012فراونة،. (استخدام الحاسوب وبرمجياته بصفة خاصة
كمقاطع فيديو بقصد إدراجهـا  ) WQC(راسات، عمد الباحث إلى تسجيل خطوات استخدام برنامج الد

  :هذا وجرى تسجيل مقاطع الفيديو على النحو االتي. في البرنامج الحاسوبي

  ).Snagit(، ويفتح في الوقت ذاته برنامج )WQC(يفتح الباحث برنامج  −
) WQC(الختيار من متعدد باستخدام برنـامج  يقوم الباحث بتنفيذ خطوات تصميم سؤال من نوع ا −

  .كل ما يحصل على شاشة الحاسوب) Snagit(مثالً، فيسجل برنامج 
، وبعد ذلك يقوم الباحث بعمل مونتاج )Snagit9.0(يحفظ الباحث مقطع الفيديو الذي سجله برنامج −

 ). Camtasia 8.0(له من خالل برنامج آخر هو 

موسـيقا  : حث مؤثرات صوتية في عدة مواقع مـن البرنـامج  أدرج البا ):Sounds(مقاطع الصوت
مؤثرات صـوتية ترافـق    -مؤثرات صوتية في بداية كل فقرة  -تعليمية ترافق كل فقرات البرنامج 

هذا وحرص الباحث على أن تكون هذه المؤثرات محفزة وهادئة، ومناسـبة  . عبارات التغذية الراجعة
  .السنة الثالثة من قسم معلم صفلمحتوى المادة العلمية وألعمار طلبة 

، )WQC(حدد الباحث الصور التي يحتاجها البرنامج الحاسوبي لشرح برنـامج   ):Images(الصور
 االباحث بنفسه، ومنها ما حصل عليه امنها ما أعده ؛وحصل الباحث على هذه الصور بطرائق مختلفة

هذا وعالج الباحث جميع الصور التي . الباحث من شاشة حاسوبه امن شبكة االنترنيت ومنها ما التقطه
  ).Photoshop(حصل عليها باستخدام برنامج 

تصـميم مقدمـة   :  منهـا  احث على هذه الملفات في عدة نـواحي اعتمد الب ):SWF(ملفات الفالش 
تصمم األزرار والقـوائم الفالشـية باسـتخدام     -)Swishmax(البرنامج الحاسوبي باستخدام برنامج 

  ).Sothink SWF Easy(برنامج 
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ة البصرية في هيئـة برنـامج   دمج الباحث كل الوسائل السمعي :إنتاج البرنامج الحاسوبي -4-2-4-2
، حيث يتميز برنـامج  )Authorware 7.01(، واعتمد الباحث في هذه المرحلة على برنامج حاسوبي

)Authorware (اعتماد برنامج : بميزات عديدة)Authorware  (سـكو كلغـة   من قبل منظمة اليون
) Authorware(ة اعتمدت على برنامج ديمصر ودول خليجية عد –برمجة مناسبة للوسائط المتعددة 

دراسات علمية عديدة أثبتت فاعلية البرامج التعليمية المصممة  –في إنتاج مشاريع التعليم اإللكتروني 
وخلص الباحـث   ،)2008؛ السفره جي، 2000، أبو يونس:(ومنها) Authorware(بوساطة برنامج 

إصدارات؛ كل إصدار يمثل أحد السـيناريوهات التـي    ةفي النهاية إلى إنتاج برنامج حاسوبي بخمس
حددها الباحث في المرحلة السابقة؛ أي أن اإلصدارات الخمسة متشابهة في كل شيء ماعدا مسـتوى  

  . التحكم التعليمي
  :ية اآلتيةتشمل هذه المرحلة الخطوات الفرع -مرحلة التقويم -4-2-5

ته الخمسـة علـى   اعرض الباحث البرنامج مع إصـدار  ):Alpha Test(التقويم المصغر -4-2-5-1
 طرائـق تـدريس   –حاسوب تربوي–تقنيات التعليم: مجموعة من المحكمين من اختصاصات مختلفة
تحكيم البرنـامج مـن    المحكمينطلب الباحث إلى . مهندسون مهتمون في تصميم البرامج الحاسوبية

  . كافة؛ كل حسب اختصاصه يلنواحا

أن البرنامج يحقق األهداف التي صـمم مـن أجلهـا، ومناسـب ألعمـار الطلبـة        وجد المحكمون
  :أهمهاو تحتاج إلى تحسين أو تطوير؛ية، ولكن وجدوا بعض النقاط التي ومستوياتهم العقل

اقترح المحكمون . شاشةوفي أعلى ال) الوحدة األولى(لقد كان البرنامج يعرض ترتيب الوحدة فقط  −
  ))WQC(مدخل إلى برنامج  –الوحدة األولى . (عرض عنوان الوحدة وترتيبها في آنٍ معاً

مقاطع الفيديو تبقى في حالة تشغيل دائم؛ أي حين يصل مقطع الفيديو إلى نهايته، يعود من جديـد،   −
ن  ضرورة إعـداد مقـاطع   وهنا قد يعتقد الطالب أن المقطع لم ينته بعد، لذلك وجد هؤالء المختصو

  . الفيديو بحيث تتوقف حين تصل إلى النهاية، وتنبيه الطالب بعبارة أو ومضة عند انتهاء مقطع الفيديو
−  ة كل فقرة، وتلك المترافقة مع عبارات التغذية الراجعـة  ؤثرات الصوتية التي تسمع عند بدايالمإن

الصوتية التي تشكل خلفية موسيقية للبرنامج هي جيدة ومناسبة حسب آراء المحكمين، ولكن المؤثرات 
 . ككل غير مناسبة، واقترح المحكمون تغييرها

كلمة وبسرعة تتخطى سرعة الطالب في القراءة، ولذلك اقترح  –يعرض البرنامج النصوص كلمة  −
  . المحكمون إبطاء حركة النصوص بحيث يستطيع الطلبة تتبعها
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. )التجريب االستطالعي(يطلق الباحثون على هذه المرحلة ):Beta.Test( التقويم الموسع -4-2-5-2
طالباً وطالبـةً  ) 50(استطالعية بلغ عدد أفرادها تجريبية جرب الباحث البرنامج الحاسوبي على عينة

قسم معلم صف في كلية التربية الثانية في جامعة تشرين، وذلك في الفصـل   –من طلبة السنة الثالثة 
  :لقد جرت التجربة االستطالعية وفق المراحل اآلتية). 2014-2013(يالثاني من العام الدراس

وأطلعهم على ، )15/3/2014(اجتمع الباحث مع عينة التجربة االستطالعية في يوم السبت تاريخ  −
وطريقة تنصيبه، وعرض عليهم بعـض  ) WQC(بعض أهداف البحث؛ ثم أعطاهم فكرة عن برنامج 

طالب، ) 10(التجربة االستطالعية إلى خمس مجموعات عدد كل منها  تطبيقاته، ثم قسم الباحث عينة
 .ثم حدد الباحث ألفراد العينة جدوالً زمنياً من أجل تنفيذ التجربة

وذلك في يومي السبت واألحـد  قبلياً، طبق الباحث اختبارات معالجة المعطيات على أفراد العينة   −
كافؤ المجموعات التجريبية الخمسة من جهـة،  وذلك بقصد التحقق من ت ؛)23/3/2014-22( تاريخ

وتقصي فاعلية مستويات التحكم التعليمي من جهة أخرى، وبعد ذلك وزع الباحث على كل مجموعـة  
  . قرصاً مضغوطاً يتضمن مستلزمات التجربة، وأحد مستويات التحكم التعليمي

البرنامج، لذلك يجب على كـل  يوماً سيعود ويختبرهم بمحتويات ) 21(أخبر الباحث الطلبة بأنّه بعد −
أخبر الباحث أفراد العينة أنّه سـيجتمع  . وتعلم محتواه مجموعة استخدام البرنامج الحاسوبي التعليمي

 .من كل أسبوع من أجل اإلجابة عن أسئلة الطلبة واستفساراتهم )سبت(معهم في كل يوم 

مج الحاسوبي التعليمي سـواء  طلب الباحث من الطلبة أيضاً تسجيل أي خلل يالحظونه في البرنا  −
  . علمياً، وذلك بقصد تصويبه فيما بعد–منهجياً  –برمجياً  –كان لغوياً 

اجتمع الباحث مع طلبة المجموعات التجريبيـة الخمسـة فـي يـومي السـبت واألحـد تـاريخ                     −
معالجـة   في كلية التربية الثانية في جامعة تشرين، وطبـق علـيهم اختبـارات    )12-13/4/2014(

طبق الباحث االختبارات نفسها مـن   )4/5/2014-3(يوماً؛ أي بتاريخ ) 21(المعطيات بعدياً، وبعد 
  .أجل حساب الصدق والثبات

حلل الباحث نتائج عينة التجربة االستطالعية، وقارن بين متوسطات درجاتهم في التطبيقات القبلية  −
، والهدف من ذلك هو التحقق التطبيقات البعدية ات درجاتهم فيالختبارات معالجة المعطيات، ومتوسط

هذا واعتمد الباحث في إجـراء  . من صدق البرنامج من جهة، وحساب فعاليته وأثره من جهة أخرى
  :، وجاءت النتائج على النحو الذي توضحه الفقرات اآلتية)SPSS(هذه المقارنات على برنامج 
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لمجموعة األولى على ا) تحكم المتعلم(صدار األولالباحث اإل وزع: صدق اإلصدار األول -4-2-5-2-1
  :من عينة التجربة االستطالعية، وجاءت نتائجها على النحو اآلتي

)                                                                                                                            8(الجدول 
 لبة المجموعة األولى في التطبيقاتدرجات ط اتللعينات المرتبطة للفروق بين متوسط (t-test)ر نتائج اختبا

  معالجة المعطيات  اتختبارال) ةوالبعدي ةالقبلي(

  
أسلوب 
  المعالجة 

  
  التطبيق

 

حجم  )Paired Samples T Test(للعينات المرتبطة )  t-test( اختبار اإلحصاء الوصفي
 األثر

نسبة 
الكسب 
  معدلال

M. S.D.  فرق
 المتوسطين

ت 
 الجدولية

  ت
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

 
P-Value 

إيتا 
 مربع

    2.50  7.40 القبلي  ةالتحصيلي
18.80-  

  
2.26 

  
57.56-  

  
9  

  
0.000  

  
0.99 

  
  3.08  26.20 البعدي  1.21

    2.66  7.30 القبلي  ةاألدائي
19.00-  

  
2.26 

  
32.90- 

  
9 

  
0.000 0.99 

 
  3.09  26.30 لبعديا 1.22

 ةاألدائي
  ةالموسع

    2.58  8.00 القبلي
29.00-  

  
2.26 

  
24.70- 

  
9 

  
0.000 

  
0.99  

  
  6.03  37.00 البعدي 1.21

    3.02  9.30 القبلي   ةالتنظيمي
56.20-  

  
2.26 

  
67.93- 

  
9 

  
0.000 

  
0.99 

  
 5.46 65.50 البعدي 1.45

  

علـى   )تحكم البرنـامج الجزئـي  ( الباحث اإلصدار الثاني وزع: لثانيصدق اإلصدار ا -4-2-5-2-2
  :لمجموعة الثانية من عينة التجربة االستطالعية، وجاءت نتائجها على النحو اآلتيا

)                                                                                                             9(الجدول 
 ات درجات طلبة المجموعة الثانية في التطبيقاتللعينات المرتبطة للفروق بين متوسط (t-test)نتائج اختبار 

  معالجة المعطيات  اتختبارال) ةوالبعدي ةالقبلي(

  
أسلوب 
  المعالجة 

  
  التطبيق

 

حجم  )Paired Samples T Test(للعينات المرتبطة )  t-test( اختبار اإلحصاء الوصفي
 األثر

نسبة 
الكسب 
  المعدل

M. S.D.  فرق
 المتوسطين

ت 
 الجدولية

  ت
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

 
P-Value 

إيتا 
 مربع

    2.17  8.60 القبلي  التحصيلية
18.30-  

  
2.26 

  
46.23-  

  
9  

  
0.000  

  
0.99 

1.21  
  2.68  26.90 البعدي

    2.72  7.90 القبلي  األدائية
18.90-  

  
2.26 

  
37.46- 

  
9 

  
0.000 0.99 

1.23 
  3.22  26.80 البعدي

األدائية 
  الموسعة

    2.36  8.60 القبلي
29.50-  

  
2.26 

  
25.49- 

  
9 

  
0.000 

  
0.99  

1.24 
  5.44  38.10 البعدي

    2.71  9.60 القبلي  التنظيمية 
57.70-  

  
2.26 

  
57.66- 

  
9 

  
0.000 

  
0.99 

1.5 
 5.77 67.30 البعدي
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علـى   )تحكـم المـتعلم الجزئـي   ( الباحث اإلصدار الثالث وزع: صدق اإلصدار الثالث -4-2-5-2-3
  :لمجموعة الثالثة من عينة التجربة االستطالعية؛ وجاءت نتائجها على النحو اآلتيا

)                                                                                  10(الجدول 
 ات درجات طلبة المجموعة الثالثة في التطبيقاتللعينات المرتبطة للفروق بين متوسط (t-test)نتائج اختبار 

  معالجة المعطيات  اتختبارال) ةوالبعدي ةالقبلي(

  
أسلوب 
  المعالجة 

  
  التطبيق

 

حجم  )Paired Samples T Test(نات المرتبطة للعي)  t-test( اختبار اإلحصاء الوصفي
 األثر

نسبة 
الكسب 
  المعدل

M. S.D.  فرق
 المتوسطين

ت 
 الجدولية

  ت
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

 
P-Value 

إيتا 
 مربع

    1.81  8.80 القبلي  التحصيلية
19.00-  

  
2.26 

  
52.03-  

  
9  

  
0.000  

  
0.99 

 
  2.20  27.80 البعدي  1.25

    2.42  8.10 بليالق  األدائية
19.70-  

  
2.26 

  
39.75- 

  
9 

  
0.000 0.99 

 
  3.49  27.80 البعدي 1.29

األدائية 
  الموسعة

    1.82  8.70 القبلي
30.70-  

  
2.26 

  
35.29- 

  
9 

  
0.000 

  
0.99  

 
1.29 
 

  2.44  39.40 البعدي

    -60.20  2.20  9.80 القبلي  التنظيمية 
2.26 

  
56.65- 

  
9 

  
0.000 

  
0.99 

  
 5.35 70.00 البعدي 1.56

  

علـى   )تحكم المتعلم مع اإلرشاد( الباحث اإلصدار الرابع وزع: صدق اإلصدار الرابع -4 -4-2-5-2
  :لمجموعة الرابعة من عينة التجربة االستطالعية، وجاءت نتائجها على النحو اآلتيا

                                                                                      )                                            11(الجدول 
 ات درجات طلبة المجموعة الرابعة في التطبيقاتللعينات المرتبطة للفروق بين متوسط (t-test)نتائج اختبار 

  معالجة المعطيات ات ختبارال) ةوالبعدي ةالقبلي(

  
أسلوب 
  المعالجة 

  
  التطبيق

 

حجم  )Paired Samples T Test(للعينات المرتبطة )  t-test( اختبار اإلحصاء الوصفي
 األثر

نسبة 
الكسب 
  المعدل

M. S.D.  فرق
 المتوسطين

ت 
 الجدولية

  ت
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

 
P-Value 

إيتا 
 مربع

    1.22  8.80 القبلي  التحصيلية
19.60-  

  
2.26 

  
73.50-  

  
9  

  
0.000  

  
0.99 

  
  1.57  28.40 البعدي  1.30

    1.83  8.40 القبلي  األدائية
19.90-  

  
2.26 

  
31.95- 

  
9 

  
0.000 0.99 

 
  3.26  28.30 البعدي 1.31

األدائية 
  الموسعة

    1.52  8.90 القبلي
31.00-  

  
2.26 

  
32.88- 

  
9 

  
0.000 

  
0.99  

  
  3.95  39.90 البعدي  1.31

    2.36  10.40 القبلي  التنظيمية 
60.00-  

  
2.26 

  
58.71- 

  
9 

  
0.000 

  
0.99 

  
 4.97 70.40 البعدي 1.5
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لمجموعة على ا )تحكم البرنامج(الباحث اإلصدار الخامس وزع: صدق اإلصدار الخامس -4-2-5-2-5
  :  الخامسة من عينة التجربة االستطالعية، وجاءت نتائجها على النحو اآلتي

                                                                                                                 )                 12(الجدول 
 ات درجات طلبة المجموعة الخامسة في التطبيقاتللعينات المرتبطة للفروق بين متوسط (t-test)نتائج اختبار 

  ات معالجة المعطياتختبارال) ةوالبعدي ةالقبلي(

  
أسلوب 
  المعالجة 

  
  التطبيق

 

حجم  )Paired Samples T Test(للعينات المرتبطة )  t-test( اختبار اإلحصاء الوصفي
 األثر

نسبة 
الكسب 
  المعدل

M. S.D.  فرق
 المتوسطين

ت 
 الجدولية

  ت
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

 
P-Value 

إيتا 
 مربع

    1.76  9.30 القبلي  التحصيلية
19.80-  

  
2.26 

  
83.66-  

  
9  

  
0.000  

  
0.99 

  
  1.85  29.10 البعدي  1.33

    1.95  8.50 القبلي  األدائية
22.00-  

  
2.26 

  
52.17- 

  
9 

  
0.000 0.99 

 
  1.65  30.50 البعدي 1.45

األدائية 
  الموسعة

    1.76  9.00 القبلي
36.00-  

  
2.26 

  
80.49- 

  
9 

  
0.000 

  
0.99  

  
  2.53  45.00 البعدي 1.52

    2.79  10.70 القبلي  لتنظيمية ا
61.50-  

  
2.26 

  
38.26- 

  
9 

  
0.000 

  
0.99 

  
 5.00 72.20 البعدي 1.61

  

  :مايلي) 12-11-10-9-8(يالحظ من الجداول

، )P.Value=0.000<0.05(ةأصغر من قيمة مستوى الداللة المفترض ةقيمة مستوى الداللة الحقيقي −
طيات، وفي جميع اإلصدارات أيضاً؛ وهذا يؤكد وجود فروق دالة وذلك في كل اختبارات معالجة المع

ومتوسطات  ةالقبلي اتإحصائياً بين متوسطات درجات طلبة المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق
أكبر، فهذا يؤكد أن الفـرق   ةالبعدي اتالتطبيق في متوسطاتال، وبما أن ةالبعدي اتدرجاتهم في التطبيق
  . قات البعديةفي صالح التطبي

، وذلك في كل اختبارات )بالك(وهي عتبة الفاعلية حسب رأي) 1.2(نسبة الكسب المعدل أكبر من  −
 . معالجة المعطيات وفي جميع اإلصدارات، األمر الذي يؤكد فاعلية إصدارات البرنامج الحاسوبي

قـف موسـيقا   تو: أهمهـا  لبرنامج الحاسوبي التعليمي؛ ومنسجل الطلبة بعض المالحظات حول ا −
وضـع تعليمـات مفصـلة     –وجود بعض األخطاء المطبعية في نصوص البرنامج  –البرنامج فجأة 

العنوان بحيث تترجم إلـى اللغـة    تغيير عبارات شريط –لالختبار اإللكتروني الموجود في البرنامج
   .ثر للتعلمإعطاء الطلبة وقتاً أك –عند شاشة الدخول إلى البرنامج ) Enter(وضع كلمة  –العربية 
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 صوأفراد عينة التجربـة االسـتطالعية، وأنـتج    ير كل ما اقترحه المحكمون ول وغّب الباحث وعد
تحكـم   –تحكم المـتعلم  : هي  إصدارات ةالباحث في النهاية برنامجاً حاسوبياً صادقاً ومجرباً بخمس

 .كم البرنامجتح –تحكم المتعلم مع اإلرشاد  –تحكم المتعلم الجزئي  –البرنامج الجزئي 

ـ  ي لقد أكد المحكمون صدق البرنامج الحاسوبي بإصداراته الخمسة مع تحفظهم على بعض النقاط الت
جرب الباحث البرنـامج  ؛ إذ وهذا الصدق تأكد الباحث منه تجريبياً ؛عمل الباحث مباشرة على تعديلها

، وأكدت نتائج تجريبيةجموعات استطالعية مقسمة إلى خمس م تجريبية ته الخمسة على عينةابإصدار
علـى ذلـك أصـبح    وبنـاء  هذا التجريب صدق البرنامج الحاسوبي وفاعليته في معالجة المعطيات، 
  .البرنامج الحاسوبي جاهزاً للتطبيق في التجربة األساسية للبحث الحالي

  :يمكن توصيف البرنامج على النحو اآلتي :البرنامج الحاسوبي في صيغته النهائية -4-2-5-3
؛ موجه إلى طلبة السنة الثالثة من قسم معلـم  متعدد الوسائطتدريبي  –تعليمي  حاسوبي برنامج هو −

يشرح البرنامج كيفية تصميم االختبارات اإللكترونية . صف في كلية التربية الثانية في جامعة تشرين
االختبـارات  المعلمين وتدريبهم على تصـميم  /ولذلك فإن هدف البرنامج هو تعليم الطلبة ،المحوسبة

يوجد خمسة إصدارات من البرنامج تختلف فيمـا  ). WQC(برنامج  من خاللاإللكترونية المحوسبة 
، )Megabytes(ميغـا بايـت  ) 273(بينها في مستوى التحكم التعليمي، ويبلغ حجم أكبر إصدار فيها 

 : ويتوزع حجم البرنامج على النحو اآلتي

  

   

  

  

  

  

الفيديو ومقاطع الفالش تحتل النسبة الكبـرى مـن حجـم البرنـامج     أن مقاطع ) 9(يالحظ من الشكل
ـ  ،ميغابايت) 94.12(الحاسوبي؛ حيث يبلغ حجم مقاطع الفيديو  مـن  %) 34.47( ةوتشكل هذه القيم

لقـد اعتمـد   . من حجم البرنامج%) 31.45(الحجم الكلي للبرنامج، وتشكل مقاطع الفالش ما نسبته 
األفكار التي يقـدمها   لفالش والفيديو، وذلك من أجل زيادة توضيحالباحث بشكل أساسي على مقاطع ا

94.12

85.88
1.9

9.2

18.27

21.73
5.6 35.8

)9(الشكل 
حجم عناصر البرنامج الحاسوبي مقدرة بالمیغابایت

فیدیو فالش صوت صور نصوص حركة أوامر برمجیة ملفات تنفیذیة



 

101 
 

الكليات أن مقاطع الفيديو تؤثر  البرنامج للطلبة حيث أكدت نتائج العديد من الدراسات التي أجريت في
 )Greenberg&Zanetis,2012,p.5(. اختبارات األداء علىإيجاباً في تحسين درجات الطلبة 

بي المصمم في البحث الحالي بسهولة االستخدام؛ إذ صمم الباحـث معظـم   يتميز البرنامج الحاسو -
 قسـماً   صمم الباحث داخل بنية البرنـامج  وواجهته الرسومية باللغة العربية، إضافة إلى ذلكأزراره 
فـي  ) لمسـاعدة ا(على وجود قسم ) ISO-9241(؛ إذ تؤكد معايير)المساعدة(الطالبلمساعدة  خاصاً

  .)Bevan,2005,p.5(.نترنيتإلتطبيقات الحاسوب وا

يوجد داخل البرنامج أربعة اختبارات؛ اختبار للبرنامج ككل، واختبار لكـل وحـدة مـن وحـدات      -
صمم الباحث هذه االختبارات وفق طريقة العرض العشوائي لألسئلة، وهذا ما يطلق عليـه  . البرنامج

فترة قصيرة، فإن البرنامج يختبر الطالب  ؛ أي إذا أجرى الطالب االختبار، ثم أجراه بعد)بنك األسئلة(
بأسئلة مختلفة عن األسئلة التي اختبر فيها الطالب في المرة األولى؛ األمر الذي يبعد الطالـب عـن   

يقوم البرنامج بتقييم مستوى تعلم  ؛وبالترتيب ذاته ،إلجابات بسبب تكرار األسئلة نفسهااألصم ل حفظال
 .الطالب للدراسة حسب مستواه و درجته  البرنامج يوجهلك وبعد ذ الطالب لمحتوى البرنامج،

يقدم البرنامج أفكاره بأسلوب مبسط وسهل، وبعبارات واضحة ولغة مناسبة ألعمار الطلبة، وتأكـد   -
يعتمد البرنامج أيضاً في تقديم أفكاره على شـكل  . الباحث من ذلك تجريبياًُ وبوساطة آراء المحكمين

 . يثير دافعية المتعلمين للتعلم، ويشد انتباههم ألفكار البرنامججواب؛ األمر الذي  –سؤال 

اطلع الباحث على دراسات الذاكرة وأبحاثها؛ وطبق بعض األفكار التي تثبت المعلومات في ذهـن   -
؛ أي أن النقاط التعليمية التي تقدم للطالب في آنٍ معـاً  )2±7(القاعدة : ؛ مثال)معينات التذكر(المتعلم 

أفاد الباحث من هذه القاعدة ). 36.، ص2014فوستر،.(نقاط على األكثر) 9 -5(اوح من يجب أن تتر
 . وحافظ على عدم عرض أكثر من تسع نقاط أو خطوات في اإلطار التعليمي الواحد

أن مقاطع الفيديو القصيرة تؤثر إيجاباً فـي مسـتويات    )سميرني ونيكوبولوس(نتائج دراسة تؤكد  -
ولهذا حافظ الباحث علـى إدراج   ).Smyrni&Nikopoulos,2010,p.307.(بةالتركيز ودافعية الطل

) 3(ال يوجد مقطع فيديو تزيـد مدتـه عـن   إذ مقاطع فيديو قصيرة في البرنامج التعليمي الحاسوبي؛ 
دقائق، وفي حال وجدت فكرة يحتاج توضيحها إلى مقطع فيديو طويل، فإن الباحث يقوم بتجزئة مقطع 

الحفاظ على تركيز انتباه الطلبة جزء في إطار تعليمي مستقل، وكل ذلك من أجل الفيديو، ويضع كل 
   .موضوع البرنامج وإثارة دافعيتهم نحو التعلمعلى 
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: معالجة المعطيات هيلدراسة أساليب  أعد الباحث أربعة اختبارات :معاجلة املعطيات اتاختبار -4-3
اختبـار  –ختبار المعالجة األدائيـة الموسـعة  ا–األدائية اختبار المعالجة – اختبار المعالجة التحصيلية

  .  المعالجة التنظيمية

أعد الباحث اختباراً تحصيلياً معرفيـاً حـول برنـامج    : المعرفية ةالتحصيليالمعالجة  اختبار -4-3-1
)WQC(برنامج المصمم وأهداف ال ،؛ لقد أعد الباحث هذا االختبار في ضوء أهداف البحث من جهة

وراعى الباحث في أثناء إعداد هذا االختبار معظم مستويات بلـوم   ،من جهة أخرى الحالي ثبحفي ال
أربعـة   -سؤاالً من نوع االختيار مـن متعـدد  ) 38(تألف االختبار في صورته األولى من. المعرفية

   :اتبع الباحث في إعداد هذا االختبار الخطوات اآلتية. خيارات لكل سؤال؛ واحد منها صحيح فقط

من أجله، يحدد في هذه الخطوة مجال التحصيل الذي صمم االختبار : تحديد أهداف االختبار -4-3-1-1
المعالجة التحصيلية ، وبناء على ذلك يهدف اختبار )26.، ص2014أبو عون،(.وكذلك الفئة المستهدفة

  .)WQC(ببرنامج ةوالحقائق المتعلق أفراد عينة البحث لألفكارإلى قياس مستوى تحصيل 

 يار من متعدد في إعداد اختبار المعالجةاعتمد الباحث على أسئلة االخت :تحديد نوع األسئلة -4-3-1-2
تـرى  . حيث وضع الباحث لكل سؤال أربعة خيارات واحد منهـا صـحيح فقـط    هوبنائ ةالتحصيلي

. أن أفضل األسئلة تلك التي تتضمن أربعة بدائل لقـدرتها علـى التمييـز    )86.، ص2005دروزة،(
تستغرق اإلجابـة عنهـا وتصـحيحها وقتـاً أقـل      : ويتميز هذا النوع من األسئلة بعدة ميزات منها

تستخدم في تقويم أنـواع  . تغطي محتوى كبيراً من موضوعات المقرر الدراسي –وموضوعية أكثر 
 تفيد بصورة كبيرة في مجال تقـويم القـدرات  . التحليل وغيرها –الفهم  –التذكر : من القدرات مثل

  ). 121. ، ص2001؛ عبد الكريم،176.،ص2006؛ ربيع،62.، ص2009أحمد،. (المعرفية

يعد محتوى البرنامج الحاسوبي والـذي يشـرح كيفيـة تصـميم     : تحليل المحتوى العلمي -4-3-1-3
هو المحتوى العلمي الذي سـتركز عليـه أسـئلة    ) WQC(االختبارات اإللكترونية باستخدام برنامج 

، وهذا المحتوى يتألف من ثالث وحدات رئيسة؛ وكل وحدة تتألف من عدد ةالتحصيلي لمعالجةاختبار ا
   ).WQC(الحقائق المتعلقة باستخدام برنامج  بعضمن الشاشات؛ وكل شاشة تعرض 

حلل الباحث محتوى شاشات البرنامج الحاسوبي، فوجد أن شاشة المقدمة وشاشة أهـداف البرنـامج،   
وشاشات المساعدة ال تصلح ألن يطرح منها أي سؤال من أسئلة اختبار  وشاشات االختبار اإللكتروني

؛ فاألسئلة يجب أن تركز على محتوى شاشات وحدات البرنامج فقط، وهذا ما دفع ةالتحصيليالمعالجة 
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الباحث إلى حساب الوزن النسبي لجميع الشاشات المؤلفة للبرنامج الحاسوبي، وذلـك علـى النحـو    
  :تيالموضح في الجدول اآل

)                                                                             13(الجدول 
  رنامج الحاسوبي المصمم في البحث الحاليتحليل المحتوى العلمي للب

عدد   العنوان  النسبة  عدد الشاشات  العنوان
  الشاشات

  النسبة

  %24.52  39  الوحدة األولى  %0.68  1  مقدمة البرنامج
  %19.49  31  الوحدة الثانية %0.68  1  شاشة الدخول
  %17.61  28  الوحدة الثالثة %0.68  1  القائمة الرئيسة
  %16.98  27  االختبار اإللكتروني %0.68  1  أهداف البرنامج

  %18.23  29  المساعدة  %0.68  1  الخروج
  %)100(شاشة  159  المجموع

  

 عامـة غيـر المخصصـة للوحـدات الثالثـة     أن نسـبة الشاشـات ال  ) 13(ل يالحظ من الجـدو 
، ةالتحصـيلي المعالجة أي سؤال في اختبار  ه الشاشات ال يمكن أن يطرح منها، وهذ%)38.36(تشكل

ستركز على الشاشات المؤلفة للوحدات الثالثـة ويبلـغ    ةالتحصيليالمعالجة ولذلك فإن أسئلة اختبار 
 أيضاً حلل الباحث. من العدد الكلي لشاشات البرنامج%) %61.63(ما نسبته  شاشة؛ أي) 98(عددها 

   :  محتوى شاشات الوحدات الثالثة، وذلك على النحو الموضح في الجدول اآلتي

)                                                                                  14(الجدول 
  عدد الشاشات في كل وحدة من وحدات البرنامج 

  
  الوحدة 

  
  عنوان الوحدة

  عدد الشاشات 
عنوان الوحدة 
  وأهدافها

محتوى ال
  المعرفي

  محتوى ال
  العملي

االختبار 
  اإللكتروني

  المجموع

  WQC(  1  18  5  15  39(مدخل إلى برنامج   األولى
  31  15  10  5  1  تصميم األسئلة اإللكترونية  الثانية
  28  15  10  2  1  تصميم بنك األسئلة اإللكترونية  الثالثة

  98  45  25  25  3  المجموع

  

شاشـة،  ) 25(أن عدد الشاشات التي يغلب عليها المحتوى المعرفي تبلغ ) 14(يالحظ من الجدول 
من العدد الكلي للشاشات المخصصة لوحدات البرنامج؛ وهذه الشاشـات  %) 25.51(وتحتل ما نسبته 
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سـتكون   ةالتحصيليالمعالجة ؛ أي أن اختبار ةالتحصيليالمعالجة تركز عليها أسئلة اختبار هي التي س
الشاشات التي يغلب عليها الطابع المعرفـي غيـر العملـي، بينمـا سـتركز اختبـارات       أسئلته من 
   .على الشاشات التي يغلب عليها الطابع العملي) التنظيمية –األدائية الموسعة  –األدائية(المعالجة

تأتي أهمية جدول المواصفات من كونه : إعداد جدول مواصفات اختبار المعالجة التحصيلية-4-3-1-4
). 240.،ص2004الفتالوي،(. لمراد قياسها من خالل االختبارنسب تمثيل المادة العلمية اعن  يكشف
 ج الحاسوبي ضوء أهداف البرنامفي ، وذلك ةالتحصيلي المعالجة الختبارالباحث جدول مواصفات أعد

، والجدول اآلتي من جهة أخرى وحدات البرنامجنسبي المؤلف للمحتوى المعرفي لمن جهة، والوزن ال
  : يوضح ذلك

)                                                                                   15(الجدول 
  تبار المعالجة التحصيلية المعرفيةعدد األسئلة الالزمة إلعداد اخ

 شاشاتد عد  المحتوى  الوحدة
  المحتوى المعرفي

الوزن 
  النسبي

عدد األسئلة 
  الالزمة

عدد األسئلة 
  المطروحة

  WQC(  18  72%  21.6  23(مدخل إلى برنامج   األولى
  10  6  %20  5  تصميم األسئلة اإللكترونية  الثانية
  5  2.4  %8  2  ةتصميم بنك األسئلة اإللكتروني  الثالثة

  38  30  %100  25  المجموع

  

أن عدد الشاشات التي يغلب عليها الطابع المعرفي في الوحـدات الثالثـة   ) 15(يالحظ من الجدول   
) 30(شاشة؛ وجد الباحث أنّه يمكن أن يطرح من محتوى هذه الشاشات ) 25(للبرنامج الحاسوبي يبلغ 

اعتمـد الباحـث علـى    . املة وممثلة لكل المحتوى المعرفيسؤاالً تقريباً بحيث تكون هذه األسئلة ش
  ) 244.،ص2004الفتالوي،: (المعادلة اآلتية من أجل تحديد عدد األسئلة الالزم وضعها في كل وحدة

  عدد أسئلة االختبار Xالوزن النسبي للوحدة = عدد األسئلة في كل وحدة 

؛ أي يجب أن يطرح من الوحدة األولـى  ) X 30 )= (21.6 0.72=( عدد األسئلة في الوحدة األولى
لقـد  وضـع   . وهكذا حدد الباحث عدد األسئلة في الوحدة الثانية والوحدة الثالثة. سؤاالً تقريباً) 21(

الباحث أسئلة أكثر من العدد المطلوب وذلك خشية أن تتعرض تلك األسئلة للحذف في أثنـاء عمليـة   
هذا ويالحظ أن الوحدة األولى قد احتلـت  . بات درجاتهالتحكيم وعملية التحقق من صدق االختبار وث

العدد األكبر من عدد شاشات المحتوى المعرفي، وذلك كون هذه الوحدة تقدم معلومات معرفية حـول  
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هذا وتوزعت أسئلة اختبار المعالجـة التحصـيلية علـى    ). WQC(وظائف أيقونات واجهة برنامج 
  :الموضح في الجدول اآلتي مستويات بلوم المعرفية، وذلك على النحو

)                                                                                                         16(الجدول 
  مواصفات اختبار المعالجة التحصيلية المعرفية في صورته األولى 

  جموعالم  التقويم  التركيب  التحليل  التطبيق  الفهم  التذكر  الوحدة
)25(%  )25(%  )10(%  )20(%  )10(%  )10(%  

  23  2.3  2.3  4.6  2.3  5.75  5.75  %)72(األولى

  10  1  1  2  1  2.5  2.5  %)20(الثانية

  5  0.5  0.5  1  0.5  1.25  1.25  %)8(الثالثة

  38  3.8  3.8  7.6  3.8  9.5  9.5  المجموع

  38  3  3  8  4  10  10  بعد جبر الكسور
  

16(الحظ من الجدول ي ( سئلة اختبار المعالجة التحصيلية تغطي كافة مستويات بلوم المعرفية، هذا أأن
ويالحظ أن األسئلة التي تقع في مستوى التطبيق والتركيب والتقويم قد جاءت قليلة، وذلك ألن هـذه  
المستويات قد تمت تغطيتها بشكل كامل في اختبارات المعالجة األدائية والمعالجة األدائيـة الموسـعة   

  . عالجة التنظيميةوالم

سؤاالً من نوع االختيـار  ) 38(قام الباحث في هذه الخطوة بكتابة  :كتابة مفردات االختبار -4-3-1-4
  ).أربعة خيارات لكل سؤال(من متعدد

لة االختبار مباشـرةً، وبعـد   أعد الباحث مفتاح اإلجابة عقب كتابة أسئ: إعداد مفتاح اإلجابة-4-3-1-5
إجابة آخر عن االختبار نفسه، ثم قارن بين المفتاحين بقصد  تصحيح باحث مفتاحتقريباً أعد ال أسبوع

  .  التأكد من سالمة مفتاح تصحيح اإلجابة
لة التعليمات الواجب علـى الطلبـة   على ورقة مستقكتب الباحث : كتابة تعليمات االختبار -4-3-1-6
   .ناء اإلجابة عن أسئلة االختبارتباعها في أثا

تحقق الباحث من صالحية هذا االختبـار  : تحقق من صالحية اختبار المعالجة التحصيليةال -4-3-1-7
من خالل عرضه على مجموعة من المحكمين من ذي الخبرة وأصحاب االختصاص فـي جامعـات   

تحقق الباحث أيضاً من صالحية االختبار . دمشق –الفرات  –طرطوس  –تشرين : سورية عديدة هي
طالباً وطالبةً من طلبة كلية التربية الثانيـة فـي   ) 50(ينة استطالعية قوامهامن خالل تطبيقه على ع
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، وهي العينة ذاتها التي أجريت عليها التجربة االستطالعية والتي تحقق الباحـث مـن   جامعة تشرين
التحقق هذا وستوضح الفقرات اآلتية أساليب . خاللها من صدق البرنامج الحاسوبي بإصدارته الخمسة

  :ية هذا االختبارمن صالح

تحسب معامالت الصعوبة من خالل إجابات أفراد عينـة  : معامالت صعوبة أسئلة اختبار -4-3-1-7-1
استخدم الباحث المعادلة اآلتيـة فـي   . ةالتحصيلي عن اختبار المعالجة) n=50(التجربة االستطالعية 

  ) 407.، ص2001عبد الهادي،:  (حساب معامالت الصعوبة

   X 100 (  ) العدد الكلي للطلبة عدد الطلبة الذين أخطأوا في اإلجابة عن السؤال= معامل الصعوبة 

%) 20(إلى وجود سؤال بلغ معامل صـعوبته   معادلة حساب معامل الصعوبةأشارت نتائج تطبيق 
فقط؛ وهذا السؤال يعد سؤاالً سهالً، إذ أجاب عنه معظم أفراد العينة االستطالعية، ولذلك يجب حذف 

صعوبة المقبولة هي التّي يجب أال تقّل أن معامالت اله ال يقيس؛ فالدراسات تؤكد ثل هذا السؤال ألنّم
أما األسـئلة  . )20.ص،2001عبد الهادي،. (قلت عن هذا الحد يجب أن تلغى ، وفي حال%)25(عن 

صـعوبة  ، كما بلغ متوسط معـامالت  %)72 -% 36(المتبقية فقد تراوحت معامالت صعوبتها بين 
أن متوسـط معـامالت الصـعوبة    ) أبو عالم(ويؤكد %). 52.91(ةالتحصيلياختبار المعالجة أسئلة 

.          ، وذلك بالنسبة ألسئلة االختيار من متعدد ذات األربعة خيـارات %)77( عن المفضلة يجب أال يزيد
  )331-328.صص  ،2005أبو عالم، (

اختبـار  لكل سؤال من أسـئلة   تمييزالاحث بحساب معامل قام الب: حساب معامل التّمييز -4-3-1-7-2
  )(Cohen, et al.,2007,p.422: ، معتمداً في ذلك على المعادلة اآلتيةةالتحصيليالمعالجة 

عدد الناجحين من الفئة العليا عدد الناجحين من الفئة الدنيا= معامل التّمييز 
    ( . ) ن

) 25(نة التجربة االستطالعية إلى فئتين؛ فئة عليا تضم أعلى تفترض المعادلة السابقة تقسيم أفراد عي
  . درجة) 25(درجة في عينة التجربة االستطالعية، وفئة دنيا تضم أدنى 

، تعـد علـى الحافـة،    )0.29 – 0.20(أن األسئلة التي تتراوح معامالت تمييزها بين  )إيبيال(يرى 
 ، يجب أن يكون أكثـر )جيد جداً(الذي يحظى بتقييم وتحتاج إلى تحسين، كما وجد أن معامل التمييز 

معامـل التّمييـز   "أن  )ديدريتش(، وفي هذا المجال أيضاً، يرى)223.ص،2006ربيع،). (0.40(من 
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، وعلى هذا األساس يمكن قبوله ومـا دون ذلـك يمكـن    ")0.75 – 0.25(الجيد يجب أن يتراوح بين
  )416.ص ،2001عبد الهادي،( .رفضه

حث معادلة حساب معامالت التمييز، فأشارت النتائج إلى وجود سؤالين بلغ معامال تمييزهما طبق البا 
أما بقية أسئلة االختبار، فقد تبين أن . ؛ األمر الذي يؤكد ضرورة حذفهما من االختبار)0.20 – 0.12(

ـ ، )ديدريتش(و )إيبيال(، وحسب معايير )0.70(إلى) 0.40(معامالت تمييزها تتراوح من  إن هـذه  ف
  . المعامالت تؤكد الجودة التمييزية ألسئلة االختبار

يعرف صدق االختبار بأنّه قدرة االختبار على قياس : صدق اختبار المعالجة التحصيلية -4-3-1-7-3 
؛ فالمتر يقـيس  )Ross,2005,p.39؛ 129.، ص2008العزاوي،. (الخاصية التي صمم لقياسها فعلياً

ر الطول، واالختبار الحالي يحاول قياس مستوى معلومات ومعارف الطلبـة  الطول وال يقيس شيئاً غي
  : اتبع الباحث عدة طرائق للتحقق من صدق االختبار). WQC(حول برنامج 

عرض الباحث االختبار على مجموعة مـن المحكمـين مـن ذي     :صدق المحكمين -4-3-1-7-3-1 
 –حاسـوب تربـوي    –نيـات التعلـيم   تق –طرائق تدريس : الخبرة وأصحاب االختصاصات اآلتية

طلب الباحث إلى المحكمين التفضل بإعطاء الرأي فيما إذا كان االختبار يقـيس مسـتوى   . معلوماتية
لـى  طلب الباحث إ. ، أم أنّه يقيس شيئاً آخر غير ذلك)WQC(معلومات ومعارف الطلبة في برنامج 

  . ولغوياً ياًكافةً منهجياً وعلم يتحكيم االختبار من النواحالمحكمين 

جاءت ردود المحكمين متسقة مع بعضها البعض إلى حد ما؛ إذ أكد المحكمون جميعاً أن هذا االختبار 
وال يقيس شيئاً آخر غير ذلـك؛ وهـذا   ) WQC(يقيس مستوى معلومات ومعارف الطلبة في برنامج 

طلب ق بالخيارات، كما يؤكد صدق محتوى االختبار، ولكن طلب هؤالء تعديالت لغوية وتعديالت تتعل
ة االسـتفهامية كـأن   الصيغعدم طرح سؤال مباشر؛ أي فضل المحكمون أال يتخذ السؤال  المحكمون

مـا الخيـار   : بدالً من أن تقول:....... الخيار الذي يستخدم لتحديد عدد المحاوالت هو: تقول مثالً 
ـ ؟ لقد عدل الباحث االختبار بما يتناسب ومالحظات المح....الذي ول إلـى  كمين، وذلك بقصد الوص

  .وتقديمه إلى الطلبة بأفضل صيغة ممكنةمستوى صدق عاٍل، 

تستخدم هذه الطريقـة للتأكـد مـن أن     ):الصدق التمييـزي (صدق المقارنة الطرفية  -4-3-1-7-3-2
ك درجة مرتفعـة مـن السـمة المقاسـة،     التي تمتل القدرة على التمييز بين المجموعةاالختبار لديه 

، فإذا كشفت النتائج عن وجود فرق حقيقي بين مجموعة التي تمتلك درجة منخفضة من السمة نفسهاوال
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تفترض هـذه الطريقـة اتبـاع الخطـوات     و ،المجموعتين، فإن ذلك يعد مؤشراً على صدق االختبار
   )265.، ص2007عباس وآخرون،(:اآلتية

  .ترتيب درجات أفراد عينة التجربة االستطالعية تصاعدياً .1
) n=14(عليـا عـددها    لتجربة االستطالعية إلى ثالث مجموعات؛ مجموعـة تقسيم أفراد عينة ا .2

 حصلت على أدنى الدرجات، ومجموعة) n=14(دنيا عددها  حصلت على أعلى الدرجات، ومجموعة
 .الدنيا درجات أفرادها في الوسط بين المجموعة العليا والمجموعةتقع ) n=22(وسطى

، وذلك )المجموعة العليا والمجموعة الدنيا(رفي عينة التجربة االستطالعية المقارنة بين درجات ط .3
   . )Uمان وتني ( باستخدام االختبار اإلحصائي 

                                                                                                                            )17(الجدول 
االستطالعية،  التجربة من درجات أفراد عينة%) 28(للفرق بين أعلى  )Mann-Whitney U(ختبار نتائج ا

   العينة نفسهامن درجات أفراد %) 28(وأدنى 

متوسط  العدد المجموعة
 الرتب

مجموع 
 الرتب

مان وتني 
)U( 

ولكوكسن 
)W( 

 
Z 

 
P.Value  

 0.000 -4.55 105.00 0.000  105.0  7.50 14 المجموعة الدنيا

 301.0  21.50 14 المجموعة العليا

  
قيمـة  أصـغر مـن   ) =P.Value 0.000( ةمستوى الداللة الحقيقيقيمة أن  )17( يالحظ من الجدول

          تينإحصـائياً بـين تحصـيل المجمـوع     يؤكد وجود فرق دالمما  )0.05(ةاللة المفترضمستوى الد
من يمتلك درجة مرتفعة من السـمة  على التّمييز بين  االختبار ةاألمر الذّي يؤكّد قدر؛ )العلياالدنيا و(

  .   المقاسة، ومن يمتلك درجة منخفضة من السمة نفسها، وهذا مؤشر آخر على صدق االختبار
خالل حسـاب الجـذر   اعتاد الباحثون على حساب الصدق الذاتي من : الصدق الذّاتي -4-3-1-7-3-3

هذا ويبلـغ   ).72.، ص2010؛ عبد الرشيد، 64.،ص1985اصر،ن( االختبار التربيعي لمعامل ثبات
هـذا    .)0.95(وعليه فإن الصدق الذّاتي يكـون  ، )0.92(الحقاً  تبينكما سيمعامل ثبات االختبار، 

اختبار ن إ: ، وعليه يمكن القول)0.90(أن معامل الصدق يكون عالياً إذا تجاوز)  عبد الهادي(يرى و
  )388.ص ،2001عبد الهادي، .(ع بدرجة صدق عاليةيتمت ةالتحصيليالمعالجة 

يعرف الثبات بأنّه األداة التي تعطي نتائج متقاربـة أو  : ةالتحصيليالمعالجة  اختبار ثبات -4-3-1-7-4
هـذا  . )266.، ص2007وآخرون، عباس.(النتائج نفسها إذا طبقت أكثر من مرة في ظروف متماثلة

  : لباحث منها على األكثر شهرة، وهيويحسب الثبات بطرائق عديدة؛ اعتمد ا
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يطبق االختبار حسب هذه الطريقة على مجموعة من المتعلمين  :طريقة إعادة االختبار -4-3-1-7-4-1
مرتين، ثم يحسب معامل االرتباط بين درجات المتعلمين في التطبيقين، ومعامل االرتباط هـو ذاتـه   

 طبق الباحث االختبار على أفراد عينةيذاً لذلك، وتنف). 191.ص ،2006ربيع،.(معامل ثبات االختبار
) 21(ثم طبق االختبار نفسه على المجموعة نفسـها بعـد    ،)12/4/2014( فياالستطالعية  التجربة
بين درجـات األفـراد فـي     )Pearson( االرتباطمعامل ثم حسب ، )3/5/2014(تاريخ  يوماً، أي

هذه القيمة تشير إلى  أن) الجادري(ويرىهذا  .)0.000( عند مستوى داللة )=0.92r(، فبلغ تطبيقينال
  )283.، ص2007الجادري،(.ارتباط عالي جداً؛ األمر الذي يعكس بدوره الثبات العالي لالختبار

من مشـكلة   هذه الطريقة تتخلص :)Cronbache's Alpha( طريقة ألفا لكرونباخ -4-3-1-7-4-2
ثم حساب درجـات   ،تطبيق االختبار لمرة واحدة فقطتتطلب إعادة تطبيق االختبار لحساب الثبات؛ إذ 

ووفقـاً  في تنفيذ هذه الطريقة،  )SPSS(اعتمد الباحث على برنامج .االتّساق الداخلي ألسئلة االختبار
، وتؤكد الدراسات بأن هذه القيمة تشير إلى معامل ثبات )0.90(درجات االختبار باتلذلك بلغ معامل ث

     )388.ص،2001،عبد الهادي(.عاٍل

دقيقة من بدايته، وأنهى آخـر طالـب   ) 32(أنهى أول طالب االختبار بعد  :االختبار زمن -4-3-1-8
جمع الباحث الزمن الذي استغرقه أول طالب مع الـزمن الـذي   . دقيقة من بدايته) 45(االختبار بعد 

  : وذلك على النحو اآلتي ،استغرقه آخر طالب، ثم حسب متوسط الزمنين

 = = من االختبار ز  
       38.5   

؛ أي أن االختبـار يحتـاج إلـى    )38.5(يالحظ أن متوسط زمن إجابة الطالبين عن االختبار قد بلغ 
يقة ونصف، وذلـك للـتخلص مـن    دق إلى الزمن السابق أضاف الباحث. دقيقة لإلجابة عنه) 38.5(

    .  دقيقة) 40(الختبار هو ل، فيصبح الزمن المحدد الكسور

سؤاالً مـن نـوع   ) 35(يتألف اختبار المعالجة التحصيلية من  :ةياالختبار في صيغته النهائ-4-3-1-9
 تمتوسـط معـامال   لإلجابة عنه، دقيقة) 40(يحتاج االختبار إلى .)خيارات ةأربع(االختيار من متعدد

معامل صدقه  ،اختبار صادق ، إنّه)0.53(ومتوسط معامالت تمييز أسئلته ) %52.91(صعوبة أسئلته
 وكل تلـك المؤشـرات   . )0.92(بلغ معامل ثبات درجاته، نّه اختبار ثابت أيضاًكما أ؛ )0.95(الذّاتي

تحظى بقبول المعايير العالمية والدراسات العلمية المعمول بها في مجال القياس والتقـويم التربـوي؛   
  .  نة الثالثة من قسم معلم صفاألمر الذي يؤكد صالحية االختبار التحصيلي للتطبيق على طلبة الس
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. خصص الباحث لكل سؤال درجـة واحـدة فقـط    :ةالتحصيليالمعالجة  تصحيح اختبار -4-3-1-10
.  يحصل عليها الطالب إذا كتب الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة على الورقة المخصصة لإلجابة

  .درجة) 35(ةالتحصيلي الختبار المعالجةهذا وتبلغ الدرجة العظمى 

أعد الباحث ثالثة اختبارات من  ):تنظيميةال -الموسعة األدائية  – دائيةاأل(معالجةالاختبارات  -4-3-2
: األدائية، وذلك لقياس أساليب معالجة الطلبة للمعطيات، وهذه االختبارات هيالعملية نوع االختبارات 

سـيتناول  . تنظيميـة التبار المعالجة اخ –الموسعة اختبار المعالجة األدائية  – دائيةاختبار المعالجة األ
نـوع االختبـارات   هو و ،الباحث خطوات إعداد هذه االختبارات مجتمعة، وذلك ألنها من نوع واحد

  :اتبع الباحث الخطوات اآلتية في إعداد االختبارات السابقة .العملية األدائية

  :ى النحو اآلتيحدد الباحث هدف كل اختبار عل: تحديد الهدف من االختبارات -1 -4-3-2

المعالجـة   يهدف هذا االختبار إلى قياس قدرة الطالب علـى : المعالجة األدائية اختبار -1 -1 -4-3-2
). WQC(تحويل األسئلة الورقية إلى أسئلة إلكترونية تفاعلية باستخدام برنامج األدائية للمعطيات؛ أي
حويل األسئلة المكتوبـة فـي ورقـة    أسئلة، ويطلب إلى الطلبة ت) 8(هذا االختبار يعرض الباحث في

يطلب الباحث في هذا االختبار أيضاً حفظ ما يقوم به الطالـب   .االختبار إلى أسئلة إلكترونية تفاعلية
يقوم الباحث بعد ذلك بتصحيح وتقييم الملف من خالل بطاقة مالحظة أعدت خصيصاً ). wqc(كملف

  ).اد عينة البحثأفر(الطلبة  التي ينتجها) wqc(تصحيح وتقييم ملفاتل

يهدف هذا االختبار إلى قياس قـدرة الطالـب علـى    : ةالموسع المعالجة األدائيةاختبار -1-2 -4-3-2
تتلخص  .، وإضافة ميزات جديدة إليها)WQC(األسئلة اإللكترونية المصممة باستخدام برنامج تطوير

 كـل جهـاز  لمكتب فـي  على سطح ا) wqc(يضع الباحث ملف :فكرة هذا االختبار على النحو اآلتي
يطلب  .ولكنها تحتاج إلى تطوير ،يتضمن هذا الملف أسئلة إلكترونية تفاعلية. مخبر الكليةفي  حاسوب

د تحدي: ؛ فمثالً يطلب إليهاالختبار ومكتوبة في ورقة إلى الطلبة فتح هذا الملف وإضافة ميزات محددة
   .على الخياراتتوزيع درجة السؤال  –إضافة ميزة العشوائية -زمن كل سؤال

في ثنايـا طلبـات    ةالتنظيمي معالجةاختبار ال توجد طلبات :تنظيميةال المعالجةاختبار  -3 -1 -4-3-2
اعتماد  مدى بطاقة مالحظة تقيساختبار المعالجة األدائية واختبار المعالجة األدائية الموسعة، وتوجد 

تنظيم مـا  ختبار إلى قياس قدرة الطالب على يهدف هذا اال تنظيمية، وبناء على ذلكال معالجةالطلبة لل
اعتماد ألوان  –رصف نص السؤال وخياراته : في أثناء تصميم االختبارات اإللكترونية، مثل يقوم به



 

111 
 

الطلبة في اختبار  التي ينتجها )wqc( هذا األسلوب من خالل ملفات الباحث سيقيس –ومناسبة محددة
  . ةالموسع ةاألدائي لمعالجةالتي يطورونها في اختبار ا) wqc(، ومن خالل ملفات ةاألدائي المعالجة

من خالل خبرته في مجال تـدريس تقنيـات    المعالجة التنظيميةلقد أدرك الباحث ضرورة قياس  
التعليم والحاسوب التربوي؛ إذ الحظ الباحث أن بعض الطلبة يقومون بتصميم سؤال إلكتروني بشكل 

فمثالً يكون نص السؤال فـي يسـار الشـريحة،     ؛ن غير منظمصحيح، ولكن مظهر هذا السؤال يكو
تلفة في القيـاس ونـوع الخـط    بخطوط مخ مكتوبةته في يمينها، كما يمكن أن تجد الخيارات اوخيار
  .المعالجة التنظيميةومن هذا المنطلق وجد الباحث ضرورة قياس  ،ولونه

أنّه إذا ترتب على أداء الطالب ) أبو عالم(يرى  :تحديد مخرجات التعلم التي يراد قياسها  -2 -4-3-2
، ولذلك فقد وجد الباحث )283.ص،2005أبو عالم،.(اإلنتاج إنتاج معين، فقد يكون من األفضل قياس

التي ينتجها ويطورها الطلبة فـي  ؛ أي الملفات )wqc(أن مخرجات التعلم التي يراد قياسها هي ملفات
وبما أن تلك الملفات هي المؤشر األساسي . الجة األدائية الموسعةاختبار المعالجة األدائية واختبار المع

على معالجة الطلبة للمعطيات، فقد حرص الباحث على تأمينها بشكل كامل، وذلك من خالل حفظهـا  
إلى جهازين مـن نـوع   إرسال الملفات  – الكلية الرئيسي في مخبر حاسوبالجهاز : في ثالثة أماكن

)USB( عطل فني قد يصيب أحد الجهازين، وذلك تجنباً ألي.   

أعد الباحث قائمةً بالمهمـات التـي تتضـمنها     :اختيار المهمات التي تتضمنها االختبارات -3 -4-3-2
 –شاملة لكل محتـوى الـتعلم   : راعى الباحث في أثناء إعداد هذه القائمة عدة نقاط هي. االختبارات

  . رة ال تستغرق وقتاً طويالًقصي –مناسبة  لألجهزة المتوفرة في مكان التعلم 

أعد الباحث بطاقة مالحظة خاصة لكل : إعداد أسلوب المالحظة المستخدم في قياس األداء -4 -4-3-2
اختبار، وهذه البطاقة ستستخدم كساللم تصحيح في البحث الحالي؛ أي أن بطاقة المالحظة هي جـزء  

 المراجعـة  قوائمى بطاقات مالحظة من نوع اعتمد الباحث عل. أداةً أخرى غيره تمن االختبار وليس
)Checklists( .ف قوائم المراجعة بأنّهاوسيلة لتسجيل حدوث أو عدم حدوث عمل ما، أو  :هذا وتعر

أي أن بنود قوائم المراجعة لها خياران فقط لإلجابة هي محقق أو غيـر  . وجود أو غياب خاصية ما
تتميز قوائم المراجعـة  . اجعة كأداة لقياس إنتاج الطالبمحقق، ولهذا السبب اختار الباحث قوائم المر

         . بأنّها تمكن من تحديد السلوك بسرعة، وتحصر انتباه المالحظ في الخصـائص الموجـودة بالقائمـة   
  ). 284.،ص2005أبو عالم،(
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بإعداد ثالث بطاقات مالحظة مـن نـوع    – خطوة إعداد أسلوب المالحظة –لقد انتهت هذه الخطوة 
  :وائم المراجعة، وتألفت كل بطاقة من عدد من البنود، وذلك على النحو الموضح في الجدول اآلتيق

)                                                                                                   18(الجدول 
   وبطاقات المالحظة الخاصة بكل اختبار )التنظيمية -األدائية الموسعة  –األدائية (اختبارات المعالجة 

اختبار   الرقم
  المعالجة 

عدد   بطاقة المالحظة 
  البنود

الدرجة 
  العظمى

بطاقة المالحظة الخاصة باختبار   األدائية   .1
  المعالجة األدائية

35  35  

األدائية    .2
  ةالموسع

بطاقة المالحظة الخاصة باختبار 
  المعالجة األدائية الموسعة

52  52  

المالحظة الخاصة باختبار  بطاقة  ميةتنظيال   .3
  .المعالجة التنظيمية

82  82  

  169  169  المجموع

  

احتـاج اختبـار   . بنـداً ) 169(أن عدد بنود بطاقات المالحظة ككل قد بلغ ) 18(يالحظ من الجدول 
إلى  ةموسعال ةاألدائي بنداً، واحتاج اختبار المعالجة) 35(من إلى بطاقة مالحظة مؤلفة ةاألدائي المعالجة

، فقد بلغ المعالجة التنظيميةبنداً، أما بطاقة المالحظة الخاصة باختبار ) 52(بطاقة مالحظة مؤلفة من 
هذا وتجدر اإلشارة إلى أن كل بند في بطاقة المالحظة هو مهمـة أدائيـة أو   . بنداً) 82(عدد بنودها 

كل بند درجة واحدة فقط، وعليـه  خصص الباحث ل. جزء من مهمة أدائية في أحد االختبارات الثالثة
  .  لعدد بنود بطاقة المالحظة الخاصة باالختبار تكون الدرجة العظمى ألي اختبار مساويةً

تحقـق   ):تنظيميـة ال –الموسعةاألدائية  –دائيةاأل(التحقق من صالحية اختبارات المعالجة -4 -4-3-2
بطاقات المالحظة الخاصة بكـل   حساب صدق وثبات خالل الباحث من صالحية هذه االختبارات من

اختبار؛ إذ تعد بطاقات المالحظة جزء من االختبارات، وتقيس ما تقيسه االختبارات، ألنهـا تعمـل   
  . كساللم التصحيح، وعليه فإن صدق وثبات هذه البطاقات، يعكس صدق االختبارات وثباتها

اعتمد الباحث علـى  ):تنظيميةال –سعةالمواألدائية  –دائيةاأل(صدق اختبارات المعالجة  -1 -4 -4-3-2
  : األساليب اآلتية في التحقق من صدق االختبارات

عرض الباحث هذه االختبارات على مجموعة من المحكمين من ذي :صدق المحكمين -1 -1 -4 -4-3-2
مناسبتها ألهداف : حكيم هذه االختبارات من عدة نواحيالخبرة وأصحاب االختصاص، وطلب إليهم ت
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تمثيلها للمحتوى العلمـي المتمثـل    –دقتها وصياغتها اللغوية  –ألهداف البرنامج الحاسوبي البحث و
بمحتوى البرنامج الحاسوبي، وباختصار طلب الباحث إليهم إبداء الرأي بهذه االختبارات وتحكيمها من 

ى البرنـامج  لقد أكد المحكمون تمثيل هذه االختبـارات لمحتـو  . وعلمياً ولغوياً كافة منهجياً يالنواح
اقترح المحكمون أن تعاد . الحاسوبي وأهدافه، كما أكدوا صدقها، وقدرتها على قياس ما أعدت لقياسه

بما يتناسب مع مالحظاتهم وآرائهم، وحذف مـا   الباحث ، وعدلبعض بنود بطاقات المالحظةصياغة 
  .  رأوا ضرورة حذفه، وصحح ما يجب تصحيحه

  : بلغت معامالت الصدق الذاتي على النحو اآلتي :الصدق الذاتي -2 -1 -4 -4-3-2

)                                                                                            19(الجدول 
  )التنظيمية -األدائية الموسعة  –األدائية (المعالجة معامالت الصدق الذاتي الختبارات 

  اتيالصدق الذ  الثبات  االختبار
  0.94  0.90  ةاألدائي اختبار المعالجة

  0.95  0.92  ةالموسع ةاألدائي اختبار المعالجة
  0.95  0.92  ةالتنظيمي اختبار المعالجة

  

، )0.95(قد بلغ  المعالجة األدائية الموسعةأن معامل الصدق الذاتي الختبار ) 19(يالحظ من الجدول 
، وبلغ معامـل الصـدق الـذاتي    أيضاً )0.95(ة التنظيميةالمعالجبلغ معامل الصدق الذاتي الختبار و

رات تؤكد الصـدق  ، فإن هذه المؤش)عبد الهادي(، وحسب ما يرى )0.94( المعالجة األدائيةالختبار 
  ).388.، ص2001عبد الهادي،. ()تنظيميةال –الموسعةاألدائية  –دائيةاأل(المعالجةالعالي الختبارات 

قام الباحث بحسـاب   ):تنظيميةال –الموسعةاألدائية  –دائيةاأل(المعالجة ثبات اختبارات  -4-2 -4-3-2
  .  ثبات بطاقات المالحظة على أنّه ثبات اختبارات المعالجة

المالحظة من قبل مالحظين تقوم هذه الطريقة على استخدام بطاقة : ثبات المصححين -1 -4-2 -4-3-2
يدل على ثبات فإذا كان معامل االتفاق عاٍل، فإن ذلك  ثم يحسب معامل االتفاق بين المالحظين،اثنين، 

أخذ الباحث عينة من الملفات التي أنتجهـا  . ثبات اختبارات المعالجة في آنٍ معاًبطاقات المالحظة، و
كـل اختبـار مـن اختبـارات     ملفات ل) 3(غ عدد هذه الملفاتويبل، الستطالعيةاأفراد عينة التجربة 

الملفات معتمداً على بطاقات المالحظة المعدة لهذا الغرض، ثم طلب من صحح الباحث هذه . المعالجة



 

114 
 

المالحظة نفسها أيضاً، ثم حسب الباحث لفات نفسها باالعتماد على بطاقات ثاني تصحيح المالمالحظ ال
معامل االتفاق بين المالحظين، وذلك من خالل حساب عدد مرات االتفاق واالختالف فـي تصـحيح   

عدد المرات التي اتفق فيها المالحظان على  :بعدد مرات االتفاق يقصدهذا و. مالحظةبنود بطاقات ال
  .إعطاء بند ما من بنود بطاقة المالحظة الدرجة نفسها

عدد مرات االتفاق =  معامل االتفاق
  )x  100  )Cohen,et la.,2007,p.147 عدد مرات االختالف   عدد مرات االتفاق

  : لسابقة، جاءت النتائج على النحو الموضح في الجدول اآلتيوبعد تطبيق المعادلة ا

)                                                                                                                            20(الجدول 
  المعطيات ارات معالجة اختببحول بطاقات المالحظة الخاصة ) ثبات المصححين(معامالت االتفاق 

عدد   بطاقة المالحظة  االختبار
  البنود

عدد مرات   الطالب
  االتفاق

عدد مرات 
  االختالف

معامل 
  الثبات

اختبار 
المعالجة 
  ةاألدائي

بطاقة المالحظة 
الخاصة باختبار 
  المعالجة األدائية

  
  
35  

  0.94  2  33  األول

  0.91  3  32  الثاني

  0.85  5  30  الثالث

  0.90  سط االتفاق عند الطلبة الثالثةمتو

اختبار 
المعالجة 
 ةاألدائي
  ةالموسع

بطاقة المالحظة الخاصة 
المعالجة باختبار 

  عةاألدائية الموس

  
  
52  

  0.94  3  49  األول

  0.90  5  47  الثاني

  0.92  4  48  الثالث

  0.92  متوسط االتفاق عند الطلبة الثالثة

اختبار 
المعالجة 
  ةالتنظيمي

بطاقة المالحظة 
الخاصة باختبار 
  المعالجة التنظيمية

  
  
82  

  0.89  9  73  األول

  0.95  4  78  الثاني

  0.92  6  76  الثالث

  0.92  متوسط االتفاق عند الطلبة الثالثة

  

ومعامـل   ،)0.92(قد بلـغ   المعالجة األدائية الموسعةأن معامل ثبات اختبار ) 20(يالحظ من الجدول
فقـد بلـغ    المعالجة األدائيـة أما معامل ثبات اختبار  ،)0.92(قد بلغ المعالجة التنظيمية بار ثبات اخت

تؤكد في الوقت ذاته و، طلبة على االختبارات، وهذه المعامالت تؤكد الثبات العالي لدرجات ال)0.90(
قات المالحظة ال الموضوعية العالية التي تتمتع بها بطاقات المالحظة؛ إذ ثبت أن عملية تصحيح بطا

إلى وضوح تتأثر بالعوامل الشخصية الذاتية للمصححين، ويعتقد الباحث أن السبب في ذلك إنما يعود 
  عبارات بطاقات المالحظة من جهة، وكون هذه البطاقات هي من نوع قوائم المراجعة من جهة أخرى
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 –الموسـعة األدائيـة   –ائيـة داأل(طبق الباحث اختبارات المعالجـة   :ثبات اإلعـادة  -2 -4-2 -4-3-2
يومـاً ثـم حسـب    ) 21(مرتين على أفرد عينة التجربة االستطالعية وبفارق زمني قدره ) تنظيميةال

الموضـح فـي    معامل االرتباط بين درجات أفراد العينة في التطبيقين، وجاءت النتائج على النحـو 
   :اآلتي الجدول

                                                                     )                                 21(الجدول 
  ) نظيميةتال –الموسعةاألدائية  –دائيةاأل(معامالت ثبات اإلعادة الختبارات المعالجة 

معامل   التطبيق الثاني  التطبيق األول  اختبار المعالجة
  االرتباط

 
P.Value 

  0.000  0.89  )3/5/2014(  )12/4/2014(  األدائية
 0.000  0.93  )2014/ 4/5(  )13/4/2014(  األدائية الموسعة

 0.000  0.95  )2014/ 4/5(  )13/4/2014(  التنظيمية

  

وهذه القيمة هي الحد األدنى ) 0.75(أن معامالت ثبات االختبارات قد تخطت) 21(يالحظ من الجدول
وا أن معامل الثبات العالي  يجـب  حيث وجد) بادموس وزمالؤه(لمعامل الثبات العالي حسب ما يرى 

معامالت ثبـات   تعد وعلى هذا األساس). Badmus,et al.,2012,p.96. (أو أكثر) 0.75(أن يكون 
  .تنظيمية مقبولة ومناسبة ألغراض البحثال –الموسعةاألدائية  –دائيةاأل: اختبارات المعالجة

حدد الباحث زمن  ):تنظيميةال –الموسعةئية األدا –دائيةاأل(المعالجة اختبارات تحديد زمن  -4-3-2-5
وزمن آخر  ،هذه االختبارات من خالل حساب المتوسط الحسابي لزمن أول طالب انتهى من االختبار

الموضح فـي   يكون الزمن المحدد لكل اختبار على النحو طالب انتهى من االختبار، وبناء على ذلكال
   :اآلتي الجدول

                                                                   )              22(الجدول 
   )تنظيميةال –الموسعةاألدائية  –دائيةاأل( المعالجةاختبارات تحديد زمن 

زمن أول   اختبار المعالجة 
  طالب

زمن آخر 
 طالب

تقریب زمن   زمن االختبار
  االختبار

  60  57.5  70  45  ةاألدائي

  60  59 70  48  ةالموسع ةاألدائي

  -------   ------  -----   ---   ةالتنظيمي
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دقيقة وبعد التقريب وبقصـد  ) 57.5(يحتاج إلى  ةاألدائي المعالجة اختبارأن ) 22(يالحظ من الجدول 
 المعالجـة  اختبارأما . دقيقة) 60(ة بـاألدائي المعالجة اختبار، حدد الباحث زمن التخلص من الكسور

دقيقة ) 60(قريب حدد الباحث زمن هذا االختبار بـدقيقة، وبعد الت) 59(، فيحتاج إلى ةالموسع ةدائياأل
لمعالجـة  ، فلم يحدد له الباحث أي زمن ألن الباحث سـيدرس ا اختبار المعالجة التنظيميةأما . أيضاً

ـ  المعالجـة  اختبـار  في )أفراد عينة البحث( من خالل الملفات التي ينتجها الطلبة ةالتنظيمي  ةاألدائي
  .ةالموسع ةاألدائي واختبار المعالجة

سيصحح الباحث بنفسه  ):تنظيميةال –الموسعةاألدائية  –دائيةاأل(المعالجة ختباراتتصحيح ا -4-3-2-6
حيث سيأخذ ) wqc(أداء الطلبة في اختبارات معالجة المعطيات، وذلك من خالل ما ينتجونه من ملفات

نتجها الطلبة، وسيصححها في ضوء بنود بطاقة المالحظة المعدة لهذا الغرض، الباحث الملفات التي ي
  .هذا ويوضح الجدول اآلتي الدرجة العظمى لكل اختبار

)                                                                                 23(الجدول 
   )تنظيميةال –الموسعةاألدائية  –دائيةاأل( لمعالجةاختبارات الدرجة العظمى ال

الدرجة   االختبار
  العظمى

  35  اختبار المعالجة األدائية 

  52  اختبار المعالجة األدائية الموسعة

  82  اختبار المعالجة التنظيمية 
  

الطالـب  بعد أن ينتهي : أما آلية تصحيح اختبارات معالجة المعطيات، فإنّها ستجري على النحو اآلتي
الذي أجرى الطالـب   من جهاز الحاسوب الطالب من أداء االختبار، يرسل الباحث الملف الذي أنتجه

آخر تحسباً ألي عطل فني قد يصـيب  ) USB(ثم يرسله إلى جهاز ) USB(إلى جهاز عليه االختبار
اسوب تحسباً حلمخبر ال لف الطالب ذاته في الجهاز الرئيسالجهازين، كما يحتفظ الباحث بنسخة من م

وهكذا بالنسبة لكل طالب من طالب أفراد عينة البحث، وبعد ذلك يرسل الباحث ألي ضياع للملفات، 
يفتح الباحث الملف الذي أنتجـه  . هذه الملفات إلى حاسوبه ويصححها في ضوء بنود بطاقة المالحظة

مـن بنـود بطاقـة     الطالب ويقوم بتشغيله بشكل عام في البداية، ثم يرصد مستوى تحقق كـل بنـد  
يجمع الباحث عدد انية تحسباً ألي غفلة، وبعد ذلك المالحظة، وبعد ذلك يعيد الباحث هذه العملية مرة ث
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هذا وقد خصص الباحث لكل بند . البنود المحققة، وعلى أساس ذلك تحتسب درجة الطالب في االختبار
   .من بنود بطاقة المالحظة درجة واحدة فقط

تهدف هـذه   ):تنظيميةال –الموسعةاألدائية  –دائيةاأل(المعالجة ختبارات لنهائية الالصورة ا -6 -4-3-2
المعلمين في مادة الحاسوب التربوي؛ أعد الباحث /االختبارات إلى قياس معالجة المعطيات لدى الطلبة

  ).بيجز(ونموذج ) شيمك(هذه االختبارات ضمن األطر النظرية لنموذج 

                                                                                      )             24(الجدول 
  في صورتها النهائية  )تنظيميةال –الموسعةاألدائية  –دائيةاأل( المعالجةاختبارات مواصفات 

عدد   بطاقة المالحظة   اختبار المعالجة   الرقم
  البنود

الدرجة 
  العظمى

  الثبات  الصدق 

بطاقة المالحظة الخاصة باختبار   ةائیاألد .1
  المعالجة األدائية

  
35  

  
35  

  
0.90   

  
0.94  

 ةاألدائی .2
  ةالموسع

بطاقة المالحظة الخاصة باختبار 
  ةالمعالجة األدائية الموسع

  
52  

  
52  

  
0.95  

  
0.97  

بطاقة المالحظة الخاصة باختبار    ةالتنظیمی .3
  المعالجة التنظيمية

  
82   

  
82   

  
0.92   

  
0.95  

    169  169  لمجموعا
    

عبارة عـن أسـئلة، وهـذه     :الجزء األولأن كل اختبار يتألف من جزأين؛ ) 24(يالحظ من الجدول 
 الجزء الثـاني أما .وأمام الباحث) WQC(األسئلة هي مهمات عملية يطلب تنفيذها باستخدام برنامج 

أجل تصحيح المهمات التي  كساللم تصحيح من تستخدمفهو بطاقة مالحظة من نوع قوائم المراجعة؛ 
  . ينفذها الطلبة في الجزء األول

نفذ الباحث التجربة النهائية للبحث من خـالل تطبيـق أدوات البحـث     :التجربة النهائية للبحث -4-4
بتـاريخ   التجربة بدأتووالبرنامج الحاسوبي بإصداراته الخمسة على خمس مجموعات تجريبية، هذا 

  :، وجرت مراحلها على النحو اآلتي)15/12/2014( وانتهت بتاريخ) 19/10/2014(

اختار الباحث عينة البحث من طلبة السنة الثالثة من قسـم معلـم    :مرحلة اختيار عينة البحث -4-4-1
أفاد الباحث مـن عملـه فـي    . القصديةالطريقة وفق في جامعة تشرين  الثانية صف في كلية التربية

  :اختار الباحث هذه العينة على النحو اآلتيالجامعة كمدرس للجانب العملي، ولذلك 
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اعتمد الباحث على معادلة رياضية من أجل تحديد عدد أفراد عينة البحث الالزم سحبها من مجتمع  −
  .طالباً وطالبةً )150(البحث، وأشارت نتائج هذه المعادلة إلى أن عدد أفراد العينة يجب أن يكون 

لقـد  . وأطلعهم على بعض أهداف بحثـه  ،)19/10/2014(دخل الباحث إلى قاعات الطلبة بتاريخ  −
أخبر الباحث الطلبة بأنّه يريد إجراء تجربة علمية هدفها تعليم الطلبـة كيفيـة تصـميم االختبـارات     
اإللكترونية، وعملية التعليم والتعلم والتدريب ستكون من خالل برنامج حاسوبي يعلم الطلبـة كيفيـة   

 .تصميم االختبارات اإللكترونية

الرغبـة فـي   : أخبر الباحث الطلبة أنّه يحتاج مجموعة من الطلبة تتوافر فيهم بعض المواصفات  −
خبـرة   –وجود حاسوب لدى الطالب في المنـزل   –االشتراك في التجربة وااللتزام بها حتى النهاية 

  . بسيطة في التعامل مع الحاسوب وتطبيقاته
وصل عدد الطلبة الذين رغبوا  ك في التجربة، لقدسماء الطلبة الذين يريدون االشتراسجل الباحث أ −

طالباً وطالبةً ممن تتوفر فيهم الصفات التي حددها الباحـث سـابقاً،   ) 160(االلتحاق في التجربة إلى 
 .وبعد ذلك حدد الباحث لهؤالء الطلبة جدوالً زمنياً من أجل متابعة سير التجربة

بت هذه األسماء التي تمثل األرقام علماً أن الباحث وث )160(لطلبة لسجل الباحث األرقام الجامعية  −
اعتمد على معادلة لحساب عدد أفراد العينة الالزمة، وأظهرت نتائج هذه المعادلة أن الباحث يحتـاج  

طالباً وطالبةً تحسباً للموات ) 160(طالباً وطالبةً من مجتمع البحث، ولكن الباحث اختار ) 150(إلى 
 .ج في أثناء تنفيذ التجربةالتجريبي الذي قد ينت

طالبـاً وطالبـةً بتـاريخ    ) 160(اجتمع الباحث مع عينـة التجربـة األساسـية البـالغ عـددها       −
، )WQC(وأعطاهم جدوالً زمنياً لالجتماع معهم، كما قدم لهم فكرة عـن برنـامج   ،)20/10/2014(

ة هذا اللقـاء، وزع  ، وفي نهاي)DataShow(وعرض لهم بعض تطبيقاته معتمداً في ذلك على جهاز 
الباحث على هؤالء الطلبة استبانة االحتياجات التعليمية ليتأكد من حاجة العينة المختارة إلى موضوع 

 ).82(يمكن االطالع على نتائج إجابات الطلبة عن استبانة االحتياجات في الصفحة . البرنامج

عات تجريبية عدد كل منهـا  قسم الباحث عينة التجربة األساسية وبشكل عشوائي إلى خمس مجمو −
 -طالبـاً وطالبـةً  ) 31(من المجموعة الرابعة فبقي عددها انسحب طالب واحد –طالباً وطالبةً)  32(

وهذا التقسيم جرى دون معرفة الطلبة؛ إذ لم يخبر الباحث الطلبة بأن كل مجموعـة لـديها إصـدار    
قدر اإلمكان؛ وعلـى  ) حكم التعليميالت(مختلف عن اآلخر، وذلك حرصاً على ضبط المتغير المستقل

  .طالباً وطالبةً) 159(هذا األساس يكون عدد أفراد عينة البحث في كل المجموعات التجريبية 
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طبق الباحث اختبارات : )التطبيق القبلي لالختبارات(التحقق من تكافؤ المجموعات التجريبية  -4-4-2
خمسة قبلياً في كلية التربية الثانية فـي جامعـة   معالجة المعطيات على طلبة المجموعات التجريبية ال

ر واختبـا  ةالتحصـيلي طبق الباحث اختبار المعالجة . في يومين متتاليينتشرين، وجرى هذا التطبيق 
، وفـي يـوم األربعـاء الواقـع فـي      )21/10/2014(الواقع في  المعالجة األدائية في يوم الثالثاء

هذا وتهدف هـذه   .ة األدائية واختبار المعالجة التنظيميةطبق الباحث اختبار المعالج )22/10/2014(
؛ كما تهدف هـذه  عات التجريبية في موضوع البرنامجالمجمو) تماثل(الخطوة إلى التحقق من تكافؤ 

تحقق الباحث من هذا التكافؤ . الخطوة إلى تعرف مستوى تحسن الطلبة بعد التعرض للمتغير المستقل
  : ولين اآلتيينن األحادي، وذلك على النحو الموضح في الجدبوساطة اختبار تحليل التباي

)                                                                                                                       25(الجدول 

  معالجة المعطيات اتمتوسطات درجات طلبة المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق القبلي الختبار

  المجموعة
  التجريبية 

المعالجة  اختبار  اإلصدار
  ةالتحصيلي

المعالجة  اختبار
  ةاألدائي

المعالجة  اختبار
  ة الموسعةاألدائي

المعالجة  اختبار
  ةالتنظيمي

M. S.D  M S.D  M. S.D  M. S.D  
  LC 7.53  2.55  7.34  2.40  9.53  2.38  7.25  2.79  األولى

  PPC 7.75  2.32  7.47  2.22  9.34  2.29  7.31  2.69  الثانية

  PLC 7.97  2.19  7.53  2.21  9.25  2.22  7.38  2.63  الثالثة

  LCA 7.94  2.17  7.48  2.30  9.19  1.95  7.55  2.46  الرابعة

 PC  8.00  2.15 7.66  2.23 9.09  2.13 7.63  2.57  الخامسة

  

بيـة الخمسـة   موعـات التجري أن المتوسطات الحسابية لدرجات طلبة المج) 25(يالحظ من الجدول 
اختبارات معالجة المعطيات؛ فمثالً يالحظ أن الفرق بـين المتوسـط الحسـابي    متقاربة جداً في كل 

ال يتجـاوز   المعالجة التحصيليةللمجموعة األولى والمتوسط الحسابي للمجموعة الخامسة في اختبار 
، وفـي اختبـار   )0.34(المجموعـات   ال يتجاوز الفرق بين المعالجة األدائية، وفي اختبار )0.47(

، وفـي اختبـار   )0.44(يبلغ الفرق بين أكبر متوسط وأصـغر متوسـط    المعالجة األدائية الموسعة،
ومع ذلك وبقصد التأكد من عدم وجود فرق ). 0.38(يبلغ الفرق في حده األعظمي  المعالجة التنظيمية

اختبار تحليل التباين األحادي، ثم قارن بـين  دال إحصائياً بين المجموعات التجريبية، استخدم الباحث 
المجموعات التجريبية الخمسة في كل اختبارات معالجة المعطيات، وذلك على النحو الموضـح فـي   

  :   الجدول اآلتي
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)                                                                                                     26(الجدول 
للتحقق من تكافؤ طلبة المجموعات التجريبية ) One -Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

  الخمسة في التطبيق القبلي الختبارات معالجة المعطيات

 اختبار
  المعالجة

مجموع   الحالة
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 
F 

 
P.Value  

  
  ةالتحصيلي

    1.23  4  4.94  بين المجموعات
0.23  

  

  
0.91  

  5.226  154  804.80  داخل المجموعات  
  

  158  809.74  الكلي

  
  دائيةاأل

    0.40  4  1.63  بين المجموعات
0.07  

  

  
0.98  
  5.19  154  800.11  داخل المجموعات  

  
  158  801.74  الكلي

  
دائية األ

  الموسعة

    0.88  4  3.51  المجموعات بين
0.18  
  

  
0.94  
  4.86  154  748.74  داخل المجموعات  

  
  158  752.26  الكلي

  
  تنظيميةال

    0.80  4  3.21  بين المجموعات
0.11  
  

  
0.97  
  6.94  154  1069.55  داخل المجموعات  

  
  158  1072.76  الكلي

  

حقيقية أكبر من قيمة مستوى الداللة المفترض فـي  أن قيمة مستوى الداللة ال) 26(يالحظ من الجدول 
ـ و؛ األمر الذي يؤكد عـدم وجـود فـر   )P.Value > 0.05(كل اختبارات معالجة المعطيات  ةق دال

إحصائياً بين متوسطات درجات طلبة المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيقات القبلية الختبـارات  
ؤ طلبة المجموعات التجريبية، وعليه فإن ذلـك يسـمح   تدل هذه النتيجة على تكاف. معالجة المعطيات

  . للباحث بعزو الفرق الذي قد يظهر الحقاً إلى مستوى التحكم التعليمي المعتمد في البرنامج الحاسوبي

حتـى  ) 26/10/2014(امتدت هـذه المرحلـة مـن    : مرحلة التعلم من البرنامج الحاسوبي -4-4-3
  :جراءات اآلتيةتضمنت هذه المرحلة اإل) 23/11/2014(
يتضـمن إصـداراً مـن    ) .C.D(وزع الباحث على طلبة  المجموعات التجريبية قرصاً مضغوطاً  −

  ). WQC(إصدارات البرنامج الحاسوبي، وبرنامج تصميم االختبارات اإللكترونية 
، وأخبرهم بأن البرنامج الحاسوبي يقدم شرحاً )WQC(علّم الباحث الطلبة طريقة تنصيب برنامج  −
معـارفكم   فإن دراسة وحدات البرنـامج سـتزيد مـن   ، لذلك )WQC(صالً عن استخدام برنامج مف

  .وخبراتكم في مجال تصميم االختبارات اإللكترونية
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 ،، وحدد لهم الزمان والمكان المناسـبين نّه سيلتقي بهم في كل أسبوع مرتينأخبر الباحث الطلبة بأ −
كذلك من ى مستوى تقدم الطلبة في وحدات البرنامج، وذلك من أجل تنفيذ بعض األنشطة واالطالع عل

  .  الطلبة واستفساراتهمأجل اإلجابة عن تساؤالت 
، سـيختبر الباحـث   يع من تاريخ توزيع القرص المضغوطأعلم الباحث الطلبة بأنّه بعد ثالثة أساب −

  .الطلبة بمحتوى البرنامج الحاسوبي ووحداته

                                                                            )                        27(الجدول 
  على مستويات التحكم التعليمي الحاسوبي ووصف كل مستوىالمجموعات التجريبية توزيع 

  المجموعة
  التجريبية

وصف مستوى التحكم   العدد
  التعليمي 

رمز 
  اإلصدار

  اسم اإلصدار

كل  يتحكم المتعلم في 32  األولى
 عناصر البرنامج

LC تحكم المتعلم 

يتحكم البرنامج في  32  الثانية
 االختبار القبلي

PPC تحكم البرنامج الجزئي 

يتحكم المتعلم في تسلسل  32  الثالثة
 المحتوى

PLC  تحكم المتعلم الجزئي  

 تحكم المتعلم مع اإلرشاد LCA يتحكم المتعلم مع اإلرشاد 31  الرابعة

لبرنامج في كل تحكم ا 32  الخامسة
 عناصر البرنامج

PC  تحكم البرنامج  

  
، وسـتتعلم  طالباً وطالبةً) 32(أن المجموعة التجريبية األولى يبلغ عددها ) 27(يالحظ من الجدول 

ة هذه المجموعة تصميم االختبارات اإللكترونية من إصدار تحكم المتعلم، بينما ستتعلم المجموعة الثاني
يبلغ عدد أفـراد المجموعـة   . من إصدار تحكم البرنامج الجزئي طالباً وطالبةً) 32(التي يبلغ عددها 

يبلغ عدد أفـراد  . طالباً وطالبةً وستتعلم هذه المجموعة من إصدار تحكم المتعلم الجزئي) 32(الثالثة 
. طالباً وطالبةً، وستتعلم هذه المجموعة من إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشـاد ) 31(المجموعة الرابعة

  .طالباً وطالبةً، وستتعلم من إصدار تحكم البرنامج) 32(أما المجموعة الخامسة فيبلغ عدد أفرادها 
معالجة المعطيات علـى   اتطبق الباحث اختبار :لالختبارات الفوري مرحلة التطبيق البعدي -4-4-4

لم ، وجرى هذا أسابيع من بدء مرحلة التع يبية الخمسة، وذلك بعد مرور ثالثةطلبة المجموعات التجر
وسيطلق على هـذا   ،)24/11/2014-23( األحد واالثنين أي في يومي ؛التطبيق في يومين متتاليين

   .التطبيق البعدي الفوريالتطبيق اسم 
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معالجة المعطيات علـى   اتطبق الباحث اختبار: مرحلة التطبيق البعدي المؤجل لالختبارات  -4-4-5
يوماً من التطبيق البعدي الفوري، وجرى ) 21(وذلك بعد مرورالتجريبية الخمسة، طلبة المجموعات 

وسـيطلق   ،)15/12/2014-14(يومي األحد واالثنينأي في  ؛هذا التطبيق في يومين متتاليين أيضاً
  .التطبيق البعدي المؤجلعلى هذا التطبيق اسم 

  )28(الجدول 
  وتاريخ كل منها  مراحل تطبيق التجربة األساسية للبحث الحالي

  التاريخ  موضوع الجلسة   يومال
  )19/10/2014(  اجتماع مع الطلبة بقصد اختيار عينة البحث  األحد
  )20/10/2014(  وتوزيع استبانة االحتياجات التعليمية ) WQC(محاضرة تعريفية ببرنامج   االثنين
  )21/10/2014(  ةدائياأل المعالجة اختبار+  ةتحصيليال المعالجة اختبار: تطبيق قبلي  الثالثاء
  )22/10/2014(  ةتنظيميالمعالجة الاختبار +  ةموسعال ةدائيالمعالجة األاختبار : تطبيق قبلي  األربعاء
  )WQC (  )26/10/2014(مدخل إلى برنامج  - الوحدة األولى   األحد
  )WQC(  )27/10/2014(مدخل إلى برنامج  - الوحدة األولى   االثنين
  )2/11/2014( استجابات متعددة +اختيار من متعدد : لة اإللكترونيةتصميم األسئ -الوحدة الثانية   األحد
  )3/11/2014( تسلسل+ امأل في الفراغ : تصميم األسئلة اإللكترونية -الوحدة الثانية   االثنين
  )9/11/2014(  )مصرف الكلمات(توصيل زائد+ توصيل : تصميم األسئلة اإللكترونية -الوحدة الثانية   األحد
  )10/11/2014(  نقر على الخريطة: تصميم األسئلة اإللكترونية -نية الوحدة الثا   االثنين
  )16/11/2014(  تصميم بنك األسئلة اإللكترونية  -الوحدة الثالثة   األحد
  )17/11/2014(  تصميم بنك األسئلة اإللكترونية -الوحدة الثالثة   االثنين
  )23/11/2014(  ةدائياأل المعالجة اختبار+  ةليتحصيال المعالجة اختبار: تطبيق بعدي فوري  األحد
  )24/11/2014(  ةتنظيميالمعالجة الاختبار +  ةموسعال ةدائيالمعالجة األاختبار : تطبيق بعدي فوري  االثنين
  )14/12/2014(  ةدائياأل المعالجة اختبار+  ةتحصيليال المعالجة اختبار:تطبيق بعدي مؤجل  األحد
  )15/12/2014(  ةتنظيميالمعالجة الاختبار +  ةموسعال ةدائيالمعالجة األاختبار : لتطبيق بعدي مؤج  االثنين

  

إلـى  ) 19/10/2014(أن التجربة األساسية للبحث قد امتدت من يوم األحد ) 28( يالحظ من الجدول
ت يوماً؛ بلغ عدد الجلسـا ) 58(؛ أي أنّها استغرقت حوالي شهرين تقريباً )15/12/2014(يوم االثنين 

اختبـارات   تطبيقـات جلسات قد خصصت لتنفيذ ) 6(أن  هذا ويالحظ. جلسة) 16(في هذه التجربة 
جلسات من أجل متابعة مستوى تقدم الطلبة في تعلم محتوى ) 8(الباحث خصصو ،معالجة المعطيات

  ).  WQC(البرنامج؛ وجلستين من أجل اختيار عينة البحث والتعريف ببرنامج 
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تساعد هذه الخطـوة فـي   : لتوزيع الطبيعي لدرجات طلبة المجموعات التجريبيةالتحقق من ا -4-4-6
درجـات   أننتائج إلى الفإذا أشارت  تحديد االختبارات اإلحصائية المناسبة الختبار فرضيات البحث،

االختبارات المعلميـة بوساطة  الفرضيات يمكن أن تختبر الطلبة تتبع التوزيع الطبيعي، فهذا يعني أن 
)Parametric.Tests( مثل) اختبـارات و  األحـادي  باينتتحليل الاختبار)t-test(،   كانـت  أمـا إذا

تتبع التوزيع الطبيعي، فهذا يعني أن الفرضيات يجب أن تختبر باسـتخدام االختبـارات    ال الدرجات
             اختبــار هــذا ويعــد . مــان ويتنــي: مثــل اختبــار )Non Parametric Tests(الالمعلميــة 

من االختبارات الرئيسة واألكثر استخداماً في التحقـق مـن التوزيـع     )سميرنوف –ف وكلوموغر(
 ،هذا االختبار الباحث مولذلك استخد ، )Ghasemi&Zahediasl,2012,p.787(. الطبيعي للدرجات

  :وجاءت النتائج على النحو الموضح في الجدول اآلتي ،وتحقق من التوزيع الطبيعي لدرجات الطلبة

)                                                                                           29(الجدول 
التوزيع الطبيعي لدرجات طلبة المجموعات التجريبية  لتأكد منل )Kolmogorov-Smirnov(نتائج اختبار 

  معالجة المعطيات اتالخمسة في كل تطبيقات اختبار

اختبار   بيقالتط
  المعالجة

  اإلصدار الخامس اإلصدار الرابع اإلصدار الثالث اإلصدار الثاني اإلصدار األول
D. P.Value  D.  P.Value  D.  P.Value  P.Value  P.Value  D.  P.Value  

  القبلي

  0.200  0.12  0.20  0.10  0.17  0.13  0.10  0.14  0.200  0.12  ةالتحصيلي

  0.16  0.13  0.18  0.13  0.18  0.13  0.19  0.12  0.18  0.13  األدائية
  0.15  0.13  0.10  0.14  0.17  0.13  0.11  0.14  0.13  0.13  عةالموس ةاألدائي
  0.11  0.14  0.07  0.14  0.09  0.14  0.11  0.14  0.10  0.14  تنظيميةال

  
  
  البعدي

  0.08  0.14  0.09  0.14  0.17  0.13  0.19  0.12  0.07  0.14  ةالتحصيلي

  0.07  0.14  0.17  0.13  0.07  0.14  0.09  0.14  0.16  0.13  األدائية
  0.08  0.14  0.20  0.11  0.19  0.12  0.16  0.13  0.10  0.14  عةالموس ةاألدائي
  0.10  0.14  0.15  0.13  0.20  0.12  0.19  0.12  0.20  0.12  تنظيميةال

  
  المؤجل

  0.08  0.14  0.07  0.14  0.11  0.14  0.09  0.14  0.08  0.14  ةالتحصيلي

  0.051  0.15  0.20  0.11  0.07  0.14  0.16  0.13  0.07  0.14  األدائية
  0.053  0.15  0.06  0.15  0.07  0.14  0.14  0.13  0.20  0.12  عةالموس ةاألدائي
 0.19 0.12 0.14 0.13 0.07 0.14 0.20 0.10 0.08 0.145  تنظيميةال

  

فـي   ةلة المفترضأن قيم مستوى الداللة الحقيقية أكبر من قيمة مستوى الدال )29( يالحظ من الجدول
األمر الذي يؤكد أن درجـات طلبـة    ؛)P.Value > 0.05( معالجة المعطيات اتكل تطبيقات اختبار

معالجـة المعطيـات    اتالمجموعات التجريبية الخمسة تتبع التوزيع الطبيعي في كل تطبيقات اختبار
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ا يعنـي أن االختبـارات   وهذ ،)المؤجل البعدي التطبيق – الفوري التطبيق البعدي –التطبيق القبلي (
  . اإلحصائية المعلمية يمكن أن تستخدم في اختبار فرضيات البحث

اعتمد الباحث على مجموعة من االختبارات : االختبارات اإلحصائية املستخدمة يف البحث احلـايل -4-5
  : أهمها مناإلحصائية في إجراء البحث الحالي، و

ة المتوسط من الدرجة العظمى ألي اختبار؛ هذا وتحسب المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ونسب −
ما يسميه البعض الوزن النسبي أو األهمية النسبية من خـالل  و نسبة  المتوسط من الدرجة العظمى أ

  :المعادلة اآلتية

E  المتوسط االحسابي للبند) = الوزن النسبي(نسبة المتوسط من الدرجة العظمى
  X 100  الدرجة العظمى

لباحث على هذه المعادلة في حساب الوزن النسبي إلجابات الطلبـة عـن بنـود اسـتبانات     اعتمد ا 
  )20.، ص2011درويش،. (باحثون كثر حتياجات التعليمية، هذا ويعتمد على الوزن النسبياال

استخدم الباحث هذا االختبار من أجـل   ):One-Sample T Test(لعينة واحدة ) t-test(اختبار  −
سطات درجات الطلبة على بنود استبانة االحتياجات التعليمية، والمتوسط الفرضـي  المقارنة بين متو
اقتبس الباحث هذا األسلوب من دراسة نشرها أستاذ اإلحصاء التربوي في جامعة . الذي حدده الباحث

  )13.، ص2011درويش،. (دمشق الدكتور رمضان درويش
استخدم هذا االختبار من أجل  ):Paired Samples T Test(للعينات المرتبطة ) t-test(اختبار −

التطبيقات  في دراسة الفرق بين متوسطات درجات الطلبة في التطبيقات القبلية و متوسطات درجاتهم
  . البعدية الفورية الختبارات معالجة المعطيات

استخدم الباحث هذا االختبار من أجـل   ):One -Way ANOVA(اختبار تحليل التباين األحادي  −
  -القبلية : طبيقات اختبارات معالجة المعطياتتالمجموعات التجريبية الخمسة في لفروق بين دراسة ا

  . البعدية المؤجلة -البعدية الفورية
اعتمد الباحث على هذا  األسـلوب مـن    :)Kolmogorov-Smirnov(اختبار التوزيع الطبيعي  −

بية الخمسة في تطبيقات اختبـارات  أجل التأكد من التوزيع الطبيعي لدرجات طلبة المجموعات التجري
  .البعدية المؤجلة –البعدية الفورية  –القبلية : معالجة المعطيات

م الباحث هذا االختبار من أجل حساب الصدق استخد ):Mann-Whitney U(اختبار مان ويتني  −
  .الختبار المعالجة التحصيليةالتمييزي 
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 تعـرف اتجـاه الفـروق   استخدم من أجل : عددةللمقارنات البعدية المت) `Scheffe(اختبار شيفيه  −
  .في اختبار تحليل التباين األحادي ولصالح من تعود

استخدم الباحث هذه النسبة مـن   ):Ratio Of Adjusted Acquisition(نسبة الكسب المعدل  −
 بأن تغيراً ملحوظـاً وداالً  ترى هذه الطريقة. أجل حساب فاعلية مستويات التحكم التعليمي الحاسوبي

مستقل، ولكن ليس كل تغيـر  لمتغير الالتعرض لالمجموعة التجريبية بعد إحصائياً سيحصل في أداء 
ت نسـبة  حسـب إذا ما » Blakeبالك «حسب رأي ) 1.2(فالتغير المقبول يجب أن ال يقل عنمقبول؛ 

  :  هذا وتحسب نسبة الكسب المعدل من خالل المعادلة اآلتية. الكسب المعدل
F Ratio Of Adjusted Acqui ition =             +         

المتوسط الحسابي للمجموعة فـي االختبـار   : M1: (يمكن توضيح رموز المعادلة السابقة وفق اآلتي
) الدرجة العظمـى لالختبـار  : TS ؛المتوسط الحسابي  للمجموعة في  االختبار البعدي:  M2 ؛القبلي

  ) 174.ص ،2004؛ بيان، 88.، ص2008السفره جي،(

من أجـل حسـاب   ) إيتا مربع(اعتمد الباحث على اختبار حجم األثر  ):Effect Size(حجم األثر  −
هذا ويحسب حجم األثر من . يمي الحاسوبي المعتمدة في البحث الحاليحجم أثر مستويات التحكم التعل

  )Fritz,et al.,2012.p.8(: خالل المعادلة اآلتية

F Eta Squared  =           
:  ، وهـذه المعـايير هـي   )Cohen(أما تفسير حجم األثر، فأغلب الدراسات تشير إلى معايير كوهين

 يكـون و، )0.79 – 0.50(كون متوسطاً إذا كاني، و)0.49 – 0.2(إذا كان  اًيكون حجم األثر صغير
   )Lakens,2013,p.4;Kotrlik,et al.,2011,p.138(.فما فوق) 0.80(كبيراً إذا كان

ياألكثر أهمية في الدراسات التجريبية جم األثر هو القيمةح عد).Lakens,2013,p.1 .(  هذا ويختلـف
في كون مستوى الداللة الحقيقية ) P.Value(عن مستوى الداللة الحقيقية ) Effect Size(حجم األثر 

للمتغير  ةاآلثار الفعلي )حجم األثر(في حين يحسب  ،ل إلى هذه النتيجة بالصدفةويحسب احتمال الوص
التابع؛ ولهذا ينصح الباحثون بحساب حجم األثر مع مستوى الداللة الحقيقية فـي  المستقل في المتغير 

  ) Olejnik&Algina,2000,p.241. (اء إجراء الدراسات التجريبيةنأث
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  الفصل اخلامس

  حتليل نتائج البحث وتفسريها

  رقم الصفحة   الموضوع   التسلسل 
  127  مقدمة   --- 

  127  اإلجابة عن أسئلة البحث   -5-1

  127  السؤال األول   -5-1-1

  128  السؤال الثاني   -5-1-2

  129  السؤال الثالث   -5-1-3

  132  اختبار فرضيات البحث   -5-2

  132  الفرضية األولى   -5-2-1

  134  الفرضية الثانية  -5-2-2

  136  الفرضية الثالثة   -5-2-3

  138  الفرضية الرابعة  -5-2-4

  140  الفرضية الخامسة   -5-2-5

  142  الفرضية السادسة   -5-2-6

  147  الفرضية السابعة   -5-2-7

  152  الفرضية الثامنة   -5-2-8

  157  الفرضية التاسعة   -5-2-9

  160  الفرضية العاشرة   -5-2-10

  163  الحادية عشرة الفرضية   -5-2-11

  166  الفرضية الثانية عشرة   -5-2-12

  169  ضية الثالثة عشر الفر  -5-2-13

  172  الفرضية الرابعة عشر  -5-2-14

  175  تفسير النتائج  -5-3

  180  االستنتاجات  -5-4

  181  مقترحات البحث  -5-5
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ارات أساليب يعرض هذا الفصل نتائج إجابات طلبة المجموعات التجريبية الخمسة عن اختب: مقدمــة
اختبار المعالجة األدائيـة   –اختبار المعالجة األدائية  -ةالتحصيلي المعالجة اختبار: معالجة المعطيات 

اختبـار  تائج المجموعات التجريبية فـي كـل   اختبار المعالجة التنظيمية، ثم يقارن بين ن  -الموسعة
بي للـتحكم  وصوالً إلى اإلجابة عن أسئلة البحث واختبار فرضياته، ومن ثم الكشف عن األثر التجري

  .معالجة المعطياتساليب التعليمي الحاسوبي في أ

  :أجاب الباحث عن أسئلة البحث على النحو اآلتي :اإلجابة عن أسئلة البحث -5-1

ويحتاجهـا طلبـة   ) WQC(اإللكترونية التي يتضـمنها برنـامج  ما األسئلة  –السؤال األول  -5-1-1
  المجموعات التجريبية الخمسة في مادة الحاسوب التربوي؟ 

ـ   الل استبانة االحتياجات التعليميةال من خأجاب الباحث عن هذا السؤ ى التي صممها، ووزعهـا عل
. من طلبة كلية التربية الثانية في جامعة تشـرين  طالباً وطالبةً) 160(أفراد عينة البحث البالغ عددهم

  :  وجاءت النتائج على النحو الموضح في الجدول اآلتي
                                                                                            )  30(الجدول 

  ) WQC(المعلمين من األسئلة اإللكترونية التي يتضمنها برنامج /احتياجات الطلبة
احتياجات الطلبة من 
  األسئلة اإللكترونية

اسم السؤال في 
)WQC( 

 
M. 

 
S.D 

  
  النسبة

)t( 
  المحسوبة

 
P.Value 

  True/False  4.43  1.15  89.6  4.64  0.000 خطأ/صح 

  Multiple Choice 4.49  1.04  89.8  5.89  0.000 اختيار من متعدد

  Multiple Response 4.46  0.88  89.2  6.49  0.000 استجابات متعددة

  Matching 4.43  0.90  88.6  6.05  0.000 توصيل

  Sequence 4.32  1.18  86.4  3.39  0.001 ترتيب –تسلسل 

  Fill In the Blank 4.53  1.04  90.6  6.42  0.000 مأل في الفراغا

  Word Bank 4.47  1.04  89.4  5.70  0.000 مصرف الكلمات

  Click Map 4.52  0.79  90.4  8.27  0.000 النقر على الخريطة 

  Bank Questions 4.54  0.85  90.8  8.06  0.000 بنك األسئلة اإللكترونية

  

حتياجات الطلبة من األسـئلة اإللكترونيـة قـد    أن المتوسطات الحسابية ال) 30(يالحظ من الجدول 
مسـتوى الداللـة   قيمـة  أصغر مـن   حقيقيةالداللة المستوى وقيمة  ،)4(ط الفرضيالمتوس تجاوزت
يؤكد حاجة الطلبة إلـى تعلـم تصـميم األسـئلة      ؛ األمر الذي)P.Value = 0.000 <0.05(ةالمفترض

 –اختيـار مـن متعـدد     –خطـأ /صح: ة هيوهذه األسئل).WQC(اإللكترونية التي يوفرها برنامج 
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النقـر علـى الخريطـة     –مصرف الكلمات -امأل في الفراغ –تسلسل –توصيل –استجابات متعددة 
لحاجة الوزن النسبي لهذه ا بنك األسئلة اإللكترونية، حيث تخطىإضافة إلى حاجتهم إلى تعلم تصميم 

ـ أيضـاً أصـغر مـن     وقيمة مستوى الداللة الحقيقية ،%)80( ـ   ة قيم                      ةمسـتوى الداللـة المفترض

)P.Value = 0.000 <0.05.(  

، حاسوبي الذي تم تصميمه في البحث الحاليما التصور المقترح للبرنامج ال -السؤال الثاني  -5-1-2
  وما مستويات التحكم التعليمي الحاسوبي المقترحة في هذا البرنامج؟ 

) Vaughan.Tay(اعتماداً على نموذج فوجان تاي  تدريبياً -عليمياًحاسوبياً ت اًصمم الباحث برنامج
يتألف البرنامج من ثالث وحدات تعليمية؛ تهدف في مجملهـا  . للتصميم التعليمي) ADDIE(ونموذج

  ). WQC(إلى تدريب الطلبة على تصميم االختبارات اإللكترونية باستخدام برنامج

  

  

  

  

  

  

تناولـت شـرح   صـفحة؛  ) 39(في البرنامج قد تألفت من األولى أن الوحدة) 10(يالحظ من الشكل 
علـى شـرح    تركزصفحة، و) 31(ت الوحدة الثانية من تألف). WQC(الواجهة الرسومية لبرنامج 

) 28(ت الوحدة الثالثة مـن  تألف). WQC(باستخدام برنامج  أنواع من األسئلة اإللكترونية) 7(تصميم 
أما ). WQC(ميم بنك األسئلة اإللكترونية باستخدام برنامج صفحة، وتشرح هذه الوحدة خطوات تص

هذا ويتضمن جزء المساعدة مسرداً خاصاً بالكلمات األجنبية  .صفحة) 29(جزء المساعدة فيتألف من
؛ أي صـفحة ) 27(في هذا البرنامج من االختبار اإللكتروني ، ويتألف مع ترجمتها إلى اللغة العربية

إصدارات متماثلة فـي كـل   ) 5(أنتج الباحث من هذا البرنامج. )WQC(نامج سؤاالً متعلقاً ببر) 27(
كل إصدار يمثل مستوى مـن مسـتويات الـتحكم    ستوى التحكم التعليمي الحاسوبي؛ شيء ما عدا م

    :التعليمي الحاسوبي، ويمكن توضيح هذه المستويات على النحو اآلتي

28

31

39

27

29

)10(الشكل 
األجزاء الرئیسة للبرنامج الحاسوبي التعلییمي التدریبي

الوحدة الثالثة الوحدة الثانیة الوحدة األولى االختبار اإللكتروني المساعدة
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يسمح هذا اإلصدار للمـتعلم بـالتحكم    :)Learner Control(LC)(تحكم المتعلم –اإلصدار األول  −
إجراء أو عدم إجراء االختبار القبلي  –تعلم وحدة قبل سابقتها : الكلي في جميع عناصر البرنامج مثل

  .إجراء أو عدم إجراء االختبار البعدي للبرنامج –للبرنامج 
يتحكم البرنامج  :)Partial Program Control (PPC)(تحكم البرنامج الجزئي –اإلصدار الثاني  −

في هذا اإلصدار في جزء واحد فقط من البرنامج هو االختبار القبلي؛ أي أن البرنامج ال يسمح للمتعلم 
  . باالطالع على محتوى أي وحدة من وحدات البرنامج قبل إجراء االختبار القبلي

م المتعلم فـي  يتحك): Partial Learner Control(PLC)(تحكم المتعلم الجزئي –اإلصدار الثالث  −
يتحكم المتعلم فـي  . هذا اإلصدار في جزء واحد فقط من البرنامج، ويتحكم البرنامج في باقي األجزاء

تسلسل تعلم الوحدات التعليمية في البرنامج؛ أي يستطيع المتعلم أن يختار ويطلع على الوحدة الثانيـة  
تبار القبلي واالختبار البعدي؛ أي ال يسمح قبل األولى أو الثالثة قبل الثانية، ويتحكم البرنامج في االخ

البرنامج للمتعلم باالطالع على أي وحدة قبل إجراء االختبار القبلي، كما أنّه ال يسمح له بالخروج من 
  .البرنامج إال بعد إجراء االختبار البعدي

 :)Learner Control with Advisement(LCA)(تحكم المتعلم مع اإلرشاد  –اإلصدار الرابـع   −
يتحكم المتعلم في هذا اإلصدار في كل شيء، ولكن بتوجيه وإرشاد من البرنامج؛ فمـثالً إذا اختـار   

ينصـحك  : المتعلم الوحدة الثانية قبل أن يدرس الوحدة األولى، فإن البرنامج سيوجه رسالة للمـتعلم  
وهكذا، ) ال -نعم (لى؟  هل تريد العودة إلى الوحدة األو. الحاسوب بدراسة الوحدة األولى قبل الثانية

فإن كل خطوة غير صحيحة يقدم عليها المتعلم، يرشده الحاسوب إلى تصـحيحها، ويتـرك الحريـة    
 .للمتعلم في اتخاذ القرار

يتحكم البرنامج في هذا اإلصدار  : )Program Control(PC)(تحكم البرنامج  –اإلصدار الخامس −
تعلم باالطالع على أي وحدة تعليميـة قبـل إجـراء    في كل شيء؛ أي أن هذا اإلصدار ال يسمح للم

باالطالع على أي وحدة تعليمية قبل إتقـان   البرنامج للمتعلم أيضاً ال يسمح -االختبار القبلي للبرنامج
  .ال يسمح للمتعلم بالخروج من البرنامج قبل إجراء االختبار البعدي –الوحدة السابقة لها 

الـذين صـمموا األسـئلة    ) أفراد عينـة البحـث  (المعلمين /طلبةما نسبة ال –السؤال الثالث -5-1-3
  اإللكترونية المقترحة في البحث الحالي، وكيف تتوزع هذه النسب حسب مستويات التحكم التعليمي؟

أجاب الباحث عن هذا السؤال من خالل درجات الطلبة على بعض بنود بطاقة المالحظـة الخاصـة   
إذ تتضمن هذه البطاقـة بنـود    ؛))2(ملحق رقم – لبنود بلون مختلفظللت ا( باختبار المعالجة األدائية
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حسب الباحث نسبة الطلبة الذين حققـوا  . تتعلق بتصميم الطلبة لكل نوع من أنواع األسئلة اإللكترونية
  : محتوى هذه البنود كونها تعكس مدى تصميم األسئلة اإللكترونية، وجاءت النتائج على النحو اآلتي

                                                                                           )   31(الجدول
  ) WQC(األسئلة اإللكترونية التي يتضمنها برنامج  الذين صمموا المعلمين/الطلبة نسبة
 مستويات التحكم التعليمي   األسئلة اإللكترونية  الرقم

LC PPC PLC LCA PC 
  %)100(32 %)100( 31 %)100(32  %)93.75(30  %)100(32 خطأ/صح    .1

 %)100(32 %)100(31  %)90.62(29 %)84.37(27 %)87.5(28 اختيار من متعدد   .2

 %)100(32 %)100(31  %)87.5(28 %)84.37(27 %)84.37(27 استجابات متعددة   .3

 %)100(32 %)96.77(30  %)87.5(28  %)81.25(26  %)78.12(25 توصيل   .4

 %)96.87(31 %)96.77(30  %)90.62(29  %)84.37(27  %)75(24 ترتيب –تسلسل    .5

 %)96.87(31 )93.54(29 %)87.5(28  %)78.12(25  %)62.5(20 مأل في الفراغا   .6

 %)90.62(29 )93.54(29 %)87.5(28 %)75(24  %)56.25(18 مصرف الكلمات   .7

 %)87.5(28 )%87.09(27 %)93.75(30 %)75(24  %)50( 16 النقر على الخريطة    .8

 %)90.62(29 )%87.09(27 %)93.75(30 %)75(24  %)56.25(18 بنك األسئلة اإللكترونية   .9

  
  :النقاط اآلتية) 31(يالحظ من الجدول

استطاع جميع طلبة المجموعات التجريبية الخمسة أن يصمموا ): خطأ/صح(تصميم سؤال من نوع  −
لمجموعـة التجريبيـة الثانيـة، وهـي     هذا النوع من األسئلة، ويستثنى من هؤالء طالبان اثنان من ا

  ).PPC(تحكم البرنامج الجزئي المجموعة التي تعلمت من إصدار 
%) 87.5:(تمكن من تصميم هذا النوع من األسـئلة  -) االختيار من متعدد(تصميم سؤال من نوع  −

ـ %) 84.37(، و)LC(من الطلبة الذين تعلموا بوساطة إصدار تحكم المتعلم  وا من الطلبة الذين تعلم
من الطلبة الذين تعلموا مـن إصـدار   %) 90.62(، و)PPC(بوساطة إصدار تحكم البرنامج الجزئي 

في إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد %) 100(، ووصلت هذه النسبة إلى )PLC(تحكم المتعلم الجزئي 
)LCA( وإصدار تحكم البرنامج ،)PC.( 

لبـة الـذين تعلمـوا مـن إصـدار تحكـم       إن الط): االستجابات المتعددة(تصميم سؤال من نوع  −
قد تمكنوا جميعاً من تصميم هذا النوع من ) LCA(وإصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد ) PC(البرنامج
وإصـدار  ) LC(في إصدار تحكم المتعلم %) 84.37(تراجعت هذه النسبة، فبلغت%). 100(األسئلة 

، فقد وصلت هذه النسبة )PLC(الجزئي ما في إصدار تحكم المتعلم، أ)PPC(تحكم البرنامج الجزئي 
 %).87.5(إلى 
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يعد إصدار تحكم البرنامج هو اإلصدار الوحيد الذي تمكن جميع  ):التوصيل(تصميم سؤال من نوع  −
من طلبة إصدار تحكم المتعلم مع %) 96.77(طلبته من تصميم هذا النوع من األسئلة؛ هذا ويالحظ أن

، وفي إصدار تحكم المتعلم الجزئـي، بلغـت   )التوصيل(ل من نوع اإلرشاد قد تمكنوا من تصميم سؤا
، وانخفضت هذه النسـبة إلـى   %)87.5(نسبة الطلبة الذين تمكنوا من تصميم هذا النوع من األسئلة 

 .في إصدار تحكم المتعلم%) 78.12(في إصدار تحكم البرنامج الجزئي، و%) 81.25(

مـن طلبـة   %) 96.87(م هذا النوع من األسئلة استطاع تصمي ):التسلسل(تصميم سؤال من نوع  −
في إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد، وتراجعت %) 96.77(إصدار تحكم البرنامج، وبلغت هذه النسبة

في إصدار تحكم المتعلم الجزئي، أما في إصدار تحكم البرنامج الجزئي، %) 90.62(هذه النسبة إلى 
، وتراجعت هذه النسبة كثيـراً  %)84.37(من نوع التسلسلفقد بلغت نسبة الطلبة الذين صمموا أسئلة 

 .في إصدار تحكم المتعلم%). 75(لتصل إلى 

مـن  %) 62.5:(استطاع تصميم هذا النوع من األسـئلة ): مأل في الفراغا(تصميم سؤال من نوع  −
فـي  %) 93.54(، ووصلت هذه النسبة إلـى  )LC(الطلبة الذين تعلموا بوساطة إصدار تحكم المتعلم 

هو اإلصدار الوحيد ) PC(هذا ويعد إصدار تحكم البرنامج ). LCA(صدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد إ
 .فراغ من طلبته تصميم سؤال من نوع امأل%) 96.87(الذي استطاع 

تتلخص فكرة هذا السؤال في كونه يسمح بتصميم أسئلة  ):مصرف الكلمات(تصميم سؤال من نوع  −
ود توصيلة زائدة؛ كأن تضع في العمود األول ثالث أفكار وتضع في من نوع التوصيل، ولكن مع وج

يعد إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد هو اإلصدار ). توجد فكرة ليس لها حل(العمود الثاني أربع أفكار
هذا وانخفضت هذه النسبة . من طلبته تصميم هذا النوع من األسئلة%) 93.54(الوحيد الذي استطاع 

  .إصدار تحكم المتعلمفي  %)56.25(إلى 

يستخدم هذا النوع من األسئلة فـي تصـميم أسـئلة     ):النقر على الخريطة(تصميم سؤال من نوع  −
تتطلب تحديد مواقع على الخرائط، وعلى الصور أيضاً؛ كأن يعرض الحاسوب صورة جهاز الهضم، 

ن األسئلة بتحديد تسعة مواقع يسمح هذا النوع م. على الصورة مثالً) المعدة(ويطلب إلى الطلبة تحديد 
ـ   ع دول ناطقـة  على الخريطة معاً، كأن يعرض على المتعلم خريطة العالم، ويطلب إليه تحديـد تس

هو اإلصدار الوحيد الـذي  ) PLC(تشير النتائج إلى أن إصدار تحكم المتعلم الجزئي. باإلسبانية مثالً
لى الخريطة، لكـن بالمقابـل اسـتطاع    من طلبته تصميم سؤال من نوع النقر ع%) 93.75(استطاع 

 .نصف طلبة إصدار تحكم المتعلم تصميم هذا النوع من األسئلة
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إذا استطاع الطالب إضافة ميزة العشوائية إلى االختبار، فقد نجح  :تصميم بنك األسئلة اإللكترونيـة  −
سئلة اإللكترونية تتلخص فكرة ميزة العشوائية في كونها تظهر األ. في تصميم بنك األسئلة اإللكترونية

ساس يختبر الطالب في كل مرة يجريجرى فيها االختبار، وعلى هذا األبشكل عشوائي في كل مرة ي 
حسب الباحث نسب الطلبة الذين استطاعوا إضافة ميزة . بأسئلة مختلفة عن المرة السابقة االختبار فيها

 من %) 93.75(ر الوحيد الذي استطاع هو اإلصدا إصدار تحكم المتعلم الجزئـي العشوائية ، فتبين أن
 .طلبته إضافة ميزة العشوائية إلى ملف االختبار، وهي أكبر نسبة مقارنة ببقية اإلصدارات األخرى

ب أثـر مسـتويات   حيث حس من خالل اختبار فرضيات البحث السؤال الرابعأجاب الباحث عن    −
 : وضح في الفقرات اآلتيةمي في معالجة المعطيات، وذلك على النحو الميالتحكم التعل

  :)0.05(اختبر الباحث فرضيات البحث عند مستوى داللة  - اختبار فرضيات البحث - 5-2

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلبة المجموعة  -الفرضية األولى -5-2-1
 –األدائية  –التحصيلية : عالجةالختبارات الم) القبلية والبعدية الفورية(التجريبية األولى في التطبيقات 

  .التنظيمية –ألدائية الموسعة ا

حسب الباحث متوسطات درجات هـذه   ؛تحك م الم تعلم   م ن إص دار   المجموعة التجریبیة األولى  تعلمت 
، وقارن بـين  )t-test(، ثم استخدم اختبارلالختبارات والبعدية الفورية المجموعة في التطبيقات القبلية

  :لتطبيقات القبلية والبعدية الفورية، وذلك على النحو الموضح في الجدول اآلتياالمتوسطات في 

)                                                                                                                            32(الجدول 
ات درجات طلبة المجموعة التجريبية األولى في فروق بين متوسطللعينات المرتبطة لل (t-test)نتائج اختبار 

  أساليب معالجة المعطيات  اتختبارال) ة الفوريةوالبعدي ةالقبلي( التطبيقات

  
اختبار 

  المعالجة 
  
  التطبيق

 

حجم   )Paired Samples T Test(للعينات المرتبطة )  t-test( اختبار اإلحصاء الوصفي
الكسب  األثر

   المعدل
M 

 
S.D 

فرق 
 المتوسطين

ت 
 الجدولية

  ت
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

 
P-Value 

إيتا 
 مربع

    2.55  7.53 القبلي  التحصيلية
23.68-  

  
2.02 

  
57.07-  

  
31  

  
0.000  

  
0.99 

  
  1.40  31.22 البعدي  1.53

    2.40  7.34 القبلي  األدائية
17.96-  

  
2.02 

  
33.40- 

  
31 

  
0.000 0.98 

 
  2.10  25.31 البعدي 1.22

األدائية 
  الموسعة

    2.38  9.53 القبلي
29.96-  

  
2.02 

  
49.40- 

  
31 

  
0.000 

  
0.99  

  
  2.52  39.50 البعدي 1.28

    2.79  7.25 القبلي  التنظيمية 
58.09-  

  
2.02 

  
93.77- 

  
31 

  
0.000 

  
0.99 

  
 2.14 65.34 البعدي 1.48
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فـي   ةستوى الداللة الحقيقية أصغر من قيمة مستوى الداللة المفترضأن قيم م) 32(يالحظ من الجدول
، وهي )0.80( القیمة تخطت قيم حجم األثر). P.Value = 0.000 < 0.05(جميع اختبارات المعالجة 

تؤكد . وهي عتبة الفاعلية) 1.2(العتبة لحجم أثر كبير جداً، كما تخطت قيم نسبة الكسب المعدل القيمة 
فـي    األولى جود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات طلبة المجموعة التجريبيةهذه النتائج و

التطبيقات القبلية ومتوسطات درجاتهم في التطبيقات البعدية الفورية، وهذه الفروق لصالح التطبيقـات  
  :  البعدية الفورية، وذلك على النحو الموضح في الشكل اآلتي

  

  

  

  

  

  

  

  

ن طلبة المجموعة التجريبية األولى قد حصلت في التطبيق القبلي على ما أ) 11(يالحظ من الشكل
، وزادت هذه النسبة بعد الـتعلم  ةالتحصيلي المعالجة اختبارلدرجة العظمى في من ا%) 21.51(نسبته 

؛ أي أن إصدار تحكم المـتعلم أسـهم فـي تنميـة المعالجـة      %)89.2(من إصدار تحكم المتعلم إلى
أسهم إصدار تحكم المتعلم فـي تنميـة المعالجـة األدائيـة بنسـبة      و ،%)67.69(التحصيلية بنسبة 

، كما أسـهم فـي تنميـة    %)57.64(، وأسهم في تنمية المعالجة األدائية الموسعة بنسبة %)51.34(
في تنمية  تحكم المتعلمتؤكد هذه النسب جميعها فاعلية إصدار %). 70.84( لمعالجة التنظيمية بنسبةا

المعلمين في مادة الحاسوب التربوي؛ أي أن الفرضية الصفرية /جة المعطيات لدى الطلبةأساليب معال
  : األولى ترفض، وتقبل بديلتها ويتخذ القرار اآلتي
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20.97

72.31

18.32

75.96

8.84

79.68

)11(الشكل 
نسبة المتوسط من الدرجة العظمى لدرجات طلبة المجموعة التجریبیة 

الختبارات معالجة المعطیات ) القبلیة والبعدیة الفوریة(األولى في التطبیقات 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات درجـات طلبـة     :القرار المتعلق بالفرضية األولى
الختبـارات المعالجـة                     ) يـة والبعديـة الفوريـة   القبل(المجموعة التجريبية األولى فـي التطبيقـات   

، وهذه الفروق هي لصالح متوسطات درجات )التنظيمية –الموسعة  ةاألدائي –األدائية  –التحصيلية (
  .الفورية الطلبة في التطبيقات البعدية

ت طلبة المجموعة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجا -الفرضية الثانية -5-2-2
–األدائية  –التحصيلية : الختبارات المعالجة) القبلية والبعدية الفورية(التجريبية الثانية في التطبيقات 

  .التنظيمية –ألدائية الموسعةا

جاءت نتائج هـذه  و ،)PPC(برنامج الجزئيإصدار تحكم ال منالمجموعة التجريبية الثانية  تعلمت
  : اآلتي في الجدولالموضح  المجموعة على النحو

)                                                                                                                            33(الجدول 
ي ات درجات طلبة المجموعة التجريبية الثانية فللعينات المرتبطة للفروق بين متوسط (t-test)نتائج اختبار 

  معالجة المعطيات  اتختبارال) ة الفوريةوالبعدي ةالقبلي( التطبيقات

  
اختبار 
  المعالجة

  
  التطبيق

 

حجم  )Paired Samples T Test(للعينات المرتبطة )  t-test( اختبار اإلحصاء الوصفي
الكسب  األثر

   المعدل
M 

 
S.D 

فرق 
 المتوسطين

ت 
 الجدولية

  ت
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

 
P-Value 

إيتا 
 مربع

    2.32  7.75 القبلي  ةالتحصيلي
18.62-  

  
2.02 

  
32.21-  

  
31  

  
0.000  

  
0.98 

  
  2.01  26.38 البعدي  1.21

    2.22  7.47 القبلي  ةاألدائي
19.96-  

  
2.02 

  
38.06- 

  
31 

  
0.000 0.98 

 
  1.98  27.44 البعدي 1.29

 ةاألدائي
  ةالموسع

    2.29  9.34 القبلي
30.87-  

  
2.02 

  
51.72- 

  
31 

  
0.000 

  
0.99  

  
  2.39  40.22 البعدي 1.31

    2.69  7.31 القبلي   ةالتنظيمي
59.18-  

  
2.02 

  
95.27- 

  
31 

  
0.000 

  
0.99 

  
 2.03 66.50 البعدي 1.51

  

                       أن الفــروق بــين متوســطات درجــات الطلبــة فــي التطبيقــات) 33(يالحــظ مــن الجــدول
) t-test(هي فروق كبيرة، وهذه الفروق دالة إحصائياً حسب نتائج اختبـار  ) القبلية والبعدية الفورية(

 ةقيم مستوى الداللة الحقيقية أصغر من قيمة مستوى الداللة المفترضت المرتبطة؛ إذ يالحظ أن  للعينا
، )0.80(م حجم األثرتخطت قي). P.Value = 0.000 < 0.05(في جميع اختبارات معالجة المعطيات

وهي عتبة الفاعلية حسب رأي ) 1.2(كما تخطت قيم نسبة الكسب المعدل  كبير،وهي العتبة لحجم أثر 
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)Blake .(    تؤكد هذه النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجـات طلبـة المجموعـة
قات البعدية الفورية، وبمـا أن  التجريبية الثانية في التطبيقات القبلية، ومتوسطات درجاتهم في التطبي

المتوسطات الحسابية لدرجات الطلبة في التطبيقات البعدية الفورية أكبر، فهذا يعني أن الفروق لصالح 
  .التطبيقات البعدية الفوريةفي درجات الطلبة 

المعالجة  تشير النتائج إلى أن طلبة المجموعة التجريبية الثانية قد حصلوا في التطبيق القبلي الختبار 
، زادت هـذه  تحكم البرنـامج الجزئـي   ، وبعد التعلم من إصدار%)22.14(التحصيلية على ما نسبته

أسهم في تنمية المعالجـة التحصـيلية    تحكم البرنامج الجزئي ؛ أي أن إصدار%)75.37(النسبة إلى 
ـ  وسـعة، والمعالجـة   ة المبشكل كبير جداً، كما أنّه أسهم في تنمية المعالجة األدائية والمعالجة األدائي

  : الشكل اآلتي يوضح ذلكالتنظيمية، و

  

  

  

  

  

  

  

  

قد أسهم في تنمية المعالجة التحصيلية بنسبة  تحكم البرنامج الجزئيأن إصدار ) 12(يالحظ من الشكل
، وأسهم أيضاً فـي  %)57.06(بنسبة اني في تنمية المعالجة األدائية أسهم اإلصدار الثو ،%)53.23(

أسهم اإلصدار الثاني في تنمية المعالجة التنظيمية %). 59.38(عالجة األدائية الموسعة بنسبة تنمية الم
في تنمية أساليب معالجـة   تحكم البرنامج الجزئيتؤكد هذه النسب جميعها فاعلية %). 72.18(بنسبة 

ة الصفرية المعلمين في مادة الحاسوب التربوي، وبناء على ذلك ترفض الفرضي/المعطيات لدى الطلبة
  :   الثانية، وتقبل بديلتها، ويتخذ القرار اآلتي
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22.1475.37

21.34
78.4

17.96
77.34

8.91
81.09

)12(الشكل 
نسبة المتوسط من الدرجة العظمى لدرجات طلبة المجموعة التجریبیة الثانیة 

الختبارات معالجة المعطیات ) القبلیة والبعدیة الفوریة(في التطبیقات 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات درجـات طلبـة     -القرار المتعلق بالفرضية الثانية
الختبـارات المعالجـة                     ) القبليـة والبعديـة الفوريـة   (المجموعة التجريبية الثانية فـي التطبيقـات   

، وهذه الفروق هي لصالح متوسطات درجات )التنظيمية –األدائية الموسعة  –األدائية  –التحصيلية (
  .الطلبة في التطبيقات البعدية الفورية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلبة المجموعة  -الفرضية الثالثة  -5-2-3
 –األدائية  –التحصيلية : الختبارات المعالجة) وريةالقبلية والبعدية الف(التجريبية الثالثة في التطبيقات 

  .التنظيمية –ألدائية الموسعة ا

جاءت نتائج هذه المجموعـة  ، وتحكم المتعلم الجزئيإصدار  منالمجموعة التجريبية الثالثة  تعلمت
  : الموضح في الجدول اآلتي على النحو 

                                                                                        )                                          34(الجدول 
في  درجات طلبة المجموعة التجريبية الثالثة اتللعينات المرتبطة للفروق بين متوسط (t-test)نتائج اختبار 

  الختبارات معالجة المعطيات ) ة الفوريةوالبعدي ةالقبلي( التطبيقات

  
ار اختب
  المعالجة

  
  التطبيق

 

حجم  )Paired Samples T Test(للعينات المرتبطة )  t-test( اختبار اإلحصاء الوصفي
الكسب  األثر

   المعدل
M 

 
S.D 

فرق 
 المتوسطين

ت 
 الجدولية

  ت
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

 
P-Value 

إيتا 
 مربع

    2.19  7.97 القبلي  ةالتحصيلي
20.25-  

  
2.02 

  
36.22-  

  
31  

  
0.000  

  
0.98 

  
  2.13  28.22 البعدي  1.32

    2.21  7.53 القبلي  ةاألدائي
20.00-  

  
2.02 

  
41.83- 

  
31 

  
0.000 0.99 

 
  1.79  28.53 البعدي 1.36

 ةاألدائي
  ةالموسع

    2.22  9.25 القبلي
33.93-  

  
2.02 

  
58.15- 

  
31 

  
0.000 

  
0.99  

  
  2.37  43.19 البعدي 1.44

    2.63  7.38 القبلي   ةالتنظيمي
60.65-  

  
2.02 

  
90.95- 

  
31 

  
0.000 

  
0.99 

  
 1.99 68.03 البعدي 1.55

  

للعينات المرتبطة قد أكد وجود فروق دالة إحصائياً بين ) t-test(أن اختبار ) 34(يالحظ من الجدول 
مـن قيمـة مسـتوى الداللـة     ؛ فقيم مستوى الداللة الحقيقية أصغر الفورية التطبيقات القبلية والبعدية

تؤكد هـذه النتـائج   ). P.Value = 0.000 < 0.05(في جميع اختبارات معالجة المعطيات ةالمفترض
وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات طلبة المجموعة التجريبية الثالثة فـي التطبيقـات   

المتوسطات الحسابية لـدرجات   القبلية، ومتوسطات درجاتهم في التطبيقات البعدية الفورية، وبما أن
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أكبر، فهذا يعني أن الفروق لصالح درجاتهم في التطبيقات البعدية  الفورية الطلبة في التطبيقات البعدية
، وهي العتبة لحجم أثر كبير حسب معايير حجم األثر، )0.80(تخطت قيم حجم األثر القيمة . الفورية

تشير النتائج إلى ). Blake(عتبة الفاعلية حسب رأي  وهي) 1.2(كما تخطت قيم نسبة الكسب المعدل 
معالجة المعطيـات لـدى   وأثره اإليجابي الكبير في تنمية أساليب  إصدار تحكم المتعلم الجزئيفاعلية 
  : الشكل البياني اآلتي يوضح ذلكن في مادة الحاسوب التربوي، ويملالمع/الطلبة

  

  

  

  

  

  

  

  

لجة المعطيات قد تطورت بشكل كبير لدى طلبة المجموعـة  أن أساليب معا) 13(يالحظ من الشكل
 - مـثالً  –ففي اختبار المعالجة التحصيلية تحكم المتعلم الجزئي؛التجريبية الثالثة بعد استخدام إصدار 

؛ أي أن  الـتعلم قبل %) 22.77(، في حين كانت هذه النسبة %)80.62(حصل الطلبة على ما نسبته 
تحسنت . تحكم المتعلم الجزئيبعد استخدام إصدار %) 57.85(سنت بنسبة المعالجة التحصيلية قد تح

 تحكم المـتعلم الجزئـي  المعالجة األدائية لدى طلبة المجموعة التجريبية الثالثة بعد التعلم من إصدار 
، %)65.27(، وأسهم اإلصدار الثالث في تنمية المعالجة األدائية الموسعة أيضاً بنسـبة  %)60(بنسبة 
تـدل  %). 73.96(في تنمية المعالجة التنظيمية بنسبة  تحكم المتعلم الجزئي، فقد أسهم إصدار وأخيراً

في تنمية أساليب معالجة المعطيات لدى  تحكم المتعلم الجزئيهذه النسب جميعها على فاعلية إصدار 
الثة، وتقبل المعلمين في مادة الحاسوب التربوي، وبناء على ذلك ترفض الفرضية الصفرية الث/الطلبة

  :   بديلتها، ويتخذ القرار اآلتي
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)13(الشكل 
نسبة المتوسط من الدرجة العظمى لدرجات طلبة المجموعة التجریبیة الثالثة 

الختبارات معالجة المعطیات ) القبلیة والبعدیة الفوریة(في التطبیقات 
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توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات درجـات        -القرار المتعلق بالفرضية الثالثة
الختبـارات المعالجـة                         ) القبليـة والبعديـة الفوريـة   (طلبة المجموعة التجريبية الثالثة في التطبيقات

، وهذه الفـروق هـي لصـالح متوسـطات     )التنظيمية –الموسعة  ةاألدائي – األدائية –التحصيلية (
  .درجات الطلبة في التطبيقات البعدية الفورية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلبة المجموعة  -الفرضية الرابعة -5-2-4
 –األدائية  –التحصيلية : ارات المعالجةالختب) القبلية والبعدية الفورية(التجريبية الرابعة في التطبيقات 

  .التنظيمية –ألدائية الموسعة ا

جاءت نتائج و ؛)المتعلم مع اإلرشـاد تحكم (الرابع  اإلصدار منالمجموعة التجريبية الرابعة  تعلمت
  : هذه المجموعة على النحو الموضح في الجدول اآلتي

                                                                                           )                                       35(الجدول 
ات درجات طلبة المجموعة التجريبية الرابعة في للعينات المرتبطة للفروق بين متوسط (t-test)نتائج اختبار 

  معالجة المعطيات  ختباراتال) الفوريةوالبعدية  ةالقبلي( التطبيقات

  
ختبار ا

  المعالجة
  
  التطبيق

 

حجم  )Paired Samples T Test(للعينات المرتبطة )  t-test( اختبار اإلحصاء الوصفي
الكسب  األثر

   المعدل
M 

 
S.D 

فرق 
 المتوسطين

ت 
 الجدولية

  ت
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

 
P-Value 

إيتا 
 مربع

    2.17  7.94 القبلي  ةالتحصيلي
24.87-  

  
2.03 

  
42.70-  

  
30  

  
0.000  

  
0.99 

  
  2.07  32.81 البعدي  1.62

    2.30  7.48 القبلي  ةاألدائي
23.09-  

  
2.03  
 

  
50.47- 

  
30 

  
0.000 0.99 

 
  1.85  30.58 البعدي 1.49

األدائي 
  ةالموسع

    1.95  9.19 القبلي
37.22-  

  
2.03  
 

  
58.12- 

  
30 

  
0.000 

  
0.99  

  
  2.61  46.42 البعدي 1.58

    2.46  7.55 القبلي   ةيميالتنظ
68.93-  

  
2.03 

  
114.12 - 

  
30 

  
0.000 

  
0.99 

  
 2.33 76.48 البعدي 1.76

  

في  ةأن قيم مستوى الداللة الحقيقية أصغر من قيمة مستوى الداللة المفترض) 35(يالحظ من الجدول 
لنتائج وجود فروق دالة تؤكد هذه ا). P.Value = 0.000 < 0.05(جميع اختبارات معالجة المعطيات 

إحصائياً بين متوسطات درجات طلبة المجموعة التجريبية الرابعة في التطبيقات القبلية، ومتوسـطات  
درجاتهم في التطبيقات البعدية الفورية، وبما أن المتوسطات الحسابية لدرجات الطلبة في التطبيقـات  
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تخطت قيم حجـم  . التطبيقات البعدية الفورية البعدية أكبر، فهذا يعني أن الفروق لصالح درجاتهم في
، وهي العتبة لحجم أثر كبير جداً حسب معايير حجم األثر، كما تخطت قيم نسبة )0.80(األثر القيمة 

إصـدار  تؤكد النتائج السابقة فاعلية ). Blake(وهي عتبة الفاعلية حسب رأي ) 1.2(الكسب المعدل 
الشـكل البيـاني اآلتـي    مية أساليب معالجة المعطيات، وفي تن وأثره الكبير تحكم المتعلم مع اإلرشاد

  :  يوضح ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

أن الفروق بين التطبيقات القبلية والتطبيقات البعدية كبيرة جداً؛ ففي اختبار ) 14(يالحظ من الشكل
تشير هذه %). 71.06(بلغ الفرق بين التطبيق القبلي والتطبيق البعدي   -مثالً  –المعالجة التحصيلية 

 تحكم المـتعلم مـع اإلرشـاد   النسبة إلى مستوى التحسن في المعالجة التحصيلية بعد استخدام إصدار 
)LCA .( التحسن في المعالجة األدائية  نسبةهذا وتبلغ)التحسن في المعالجـة   نسبةووصلت  ،%)66

%). 84.06(لتحسـن  ا معالجة التنظيمية، فقد بلغت نسـبة أما في ال%). 71.59(األدائية الموسعة إلى
تؤكد هذه النسب فاعلية إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد في تنمية أساليب معالجة المعطيـات لـدى   

المعلمين في مادة الحاسوب التربوي، وبناء على ذلك ترفض الفرضية الصفرية الرابعة، وتقبل /الطلبة
  :   بديلتها، ويتخذ القرار اآلتي

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات درجـات طلبـة     -بعةالقرار المتعلق بالفرضية الرا
الختبـارات المعالجـة                     ) القبليـة والبعديـة الفوريـة   (المجموعة التجريبية الرابعة فـي التطبيقـات   
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22.68

93.74

21.37

87.37

17.67

89.26

9.2

93.26

)14(الشكل 
نسبة المتوسط من الدرجة العظمى لدرجات طلبة المجموعة التجریبیة الرابعة 

الختبارات معالجة المعطیات ) القبلیة والبعدیة الفوریة(في التطبیقات 
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، وهذه الفروق هي لصالح متوسطات درجات )التنظيمية –األدائية الموسعة  –األدائية  –التحصيلية (
  .الفورية في التطبيقات البعدية الطلبة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات درجـات طلبـة      -الفرضية الخامسة -5-2-5
التحصيلية : الختبارات المعالجة) القبلية والبعدية الفورية(المجموعة التجريبية الخامسة في التطبيقات 

  .التنظيمية –ألدائية الموسعة ا –األدائية  –

تـتلخص فكـرة هـذا     ).م البرنامجتحك(الخامس اإلصدار منلمجموعة التجريبية الخامسة ا تعلمت
تسلسـل   –االختبار القبلي : في البرنامج الحاسوبي؛ يتحكم في اإلصدار في كونه يتحكم في كل شيء

اسة االختبار البعدي؛ فمثالً ال يسمح هذا اإلصدار باالطالع على الوحدة الثانية قبل در –تعلم الوحدات 
جـاءت  . الوحدة األولى، وال يسمح بإجراء االختبار البعدي حتى تتم دراسة جميع وحدات البرنـامج 

  : نتائج هذه المجموعة على النحو الموضح في الجدول اآلتي

)                                                                                                    36(الجدول 
ات درجات طلبة المجموعة التجريبية الخامسة في للعينات المرتبطة للفروق بين متوسط (t-test)نتائج اختبار 

  معالجة المعطيات  اتختبارال) ة الفوريةوالبعدي ةالقبلي( التطبيقات

  
اختبار 
  المعالجة

  
  التطبيق

 

حجم  )Paired Samples T Test(نات المرتبطة للعي)  t-test( اختبار اإلحصاء الوصفي
الكسب  األثر

   المعدل
M 

 
S.D 

فرق 
 المتوسطين

ت 
 الجدولية

  ت
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

 
P-Value 

إيتا 
 مربع

    2.15  8.00 القبلي  التحصيلي
21.25-  

  
2.02 

  
39.30-  

  
31  

  
0.000  

  
0.99 

  
  1.96  29.25 البعدي  1.38

    2.23  7.66 القبلي  األدائي
25.53-  

  
2.02 

  
59.61- 

  
31 

  
0.000 0.99 

 
  1.46  33.19 البعدي 1.66

األدائي 
  الموسع

    2.13  9.09 القبلي
41.09-  

  
2.02 

  
87.91- 

  
31 

  
0.000 

  
0.99  

  
  1.49  50.19 البعدي 1.74

    2.57  7.63 القبلي  التنظيمي 
71.75-  

  
2.02 

  
125.16 - 

  
31 

  
0.000 

  
0.99 

  
 1.89 79.38 البعدي 1.83

  

للعينات المرتبطة قد أكد وجود فروق دالة إحصائياً بـين  ) t-test(اختبار أن ) 36(يالحظ من الجدول
متوسطات درجات طلبة المجموعة التجريبية الخامسة في التطبيقات القبلية، ومتوسطات درجاتهم في 

فـي   ةة الحقيقية أصغر من قيمة مستوى الداللة المفترضالتطبيقات البعدية الفورية؛ فقيم مستوى الدالل
، وبما أن المتوسـطات الحسـابية   )P.Value = 0.000 < 0.05(جميع اختبارات معالجة المعطيات 
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لدرجات الطلبة في التطبيقات البعدية الفورية أكبر، فهذا يعني أن الفـروق لصـالح درجـاتهم فـي     
، وهي العتبة لحجم أثر كبيـر جـداً   )0.80(حجم األثر القيمة  تخطت قيم. التطبيقات البعدية الفورية

وهي عتبة الفاعلية حسب ) 1.2(حسب معايير حجم األثر، كما تخطت قيم نسبة الكسب المعدل القيمة 
مثّل الباحث نتائج طلبة المجموعة التجريبية الخامسة في اختبارات معالجة المعطيات ). Blake(رأي

  : شكل اآلتيعلى النحو المبين في ال

  

  

  

  

  

  

  

  

 المعالجـة  ختباردرجة العظمى في التطبيق القبلي الأن نسبة المتوسط من ال) 15(يالحظ من الشكل
، وازدادت هذه النسبة في التطبيق البعدي الفـوري، فوصـلت إلـى    %)22.85(قد بلغت  ةالتحصيلي

لمعالجة التحصيلية، لـذلك  يعكس الفرق بين النسبتين دور اإلصدار الخامس في تنمية ا%). 83.57(
قد أسهم فـي تنميـة المعالجـة التحصـيلية بنسـبة      ) PC(إن  إصدار تحكم البرنامج : القوليمكن 

أسهم إصدار تحكـم  %). 72.94(أسهم اإلصدار ذاته في تنمية المعالجة األدائية بنسبة %). 60.72(
ما أسهم في تنمية المعالجة التنظيمية ، ك%)79.03(البرنامج في تنمية المعالجة األدائية الموسعة بنسبة 

في تنمية أساليب معالجـة  تحكم البرنامج  تؤكد هذه النسب جميعها فاعلية إصدار %). 87.5(بنسبة 
المعلمين في مادة الحاسوب التربوي، وبناء على ذلك ترفض الفرضية الصفرية /المعطيات لدى الطلبة

  :   الخامسة، وتقبل بديلتها، ويتخذ القرار اآلتي
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22.85

83.57

21.88

94.82

17.48

96.51

9.3

96.8

)15(الشكل 
نسبة المتوسط من الدرجة العظمى لدرجات طلبة المجموعة التجریبیة 

الختبارات معالجة المعطیات) القبلیة والبعدیة الفوریة(الخامسة في التطبیقات 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجـات طلبـة    -القرار المتعلق بالفرضية الخامسة
                   :الختبـارات المعالجـة  ) القبليـة والبعديـة الفوريـة   (المجموعة التجريبية الخامسة في التطبيقـات  

فروق هي لصالح متوسطات درجات ، وهذه ال)التنظيمية –األدائية الموسعة  –األدائية  –التحصيلية (
   .الطلبة في التطبيقات البعدية الفورية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات درجـات طلبـة      -الفرضية السادسة -5-2-6
تعـزا إلـى    المعالجة التحصـيلية  المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي الفوري الختبار

  .)LC-PPC-PLC- LCA-PC( حاسوبيال مستوى التحكم التعليمي

)                                                                                                      37(الجدول 
   متوسطات درجات طلبة المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي الفوري الختبار المعالجة التحصيلية

  M. S.D  راإلصدا  المجموعة
  LC 31.22  1.40  األولى

  PPC  26.38  2.01  الثانية

  PLC  28.22  2.13  الثالثة

  LCA 32.81  2.07  الرابعة

 PC 29.25  1.96  الخامسة

  

)                                                                                                                     38(الجدول 
 للفروق بين المجموعات التجريبية الخمسة في) One -Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

  المعالجة التحصيلية ختبار ال التطبيق البعدي الفوري

مجموع   الحالة
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 
F 

 
P.Value  

    200.005  4  800.01  بين المجموعات
53.35  

  
  

  
0.000  

  3.749  154  577.27  داخل المجموعات  
  

  158  1377.29  الكلي

  

في  ةأن قيمة مستوى الداللة الحقيقية أصغر من قيمة مستوى الداللة المفترض) 38(يالحظ من الجدول
د فـروق ذات  تؤكد هذه النتيجة وجـو ). P.Value = 0.000 < 0.05(اختبار تحليل التباين األحادي

داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلبة المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي الفوري 
الختبار المعالجة التحصيلية، ولتعرف اتجاه هذه الفروق، ولصـالح مـن تعـود، اسـتخدم الباحـث      
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، وذلـك  )Post Hoc–Multiple Comparisons(للمقارنات البعدية المتعـددة  ) `Scheffe(اختبار
  :  على النحو الموضح في الجدول اآلتي

)                                                                                       39(الجدول 
التطبيق  للمقارنة بين متوسطات درجات طلبة المجموعات التجريبية الخمسة في) `Scheffe(نتائج اختبار

  المعالجة التحصيليةختبار ال بعدي الفوريال

    حجم األثر  )`Scheffe(اختبار شيفيه  اإلحصاء الوصفي

 M A J  اإلصدار  المجموعة
 

الفرق بين 
  المتوسطين

P.Value  إيتا مربع 

    LC  31.22  األولى
 
LC 

PPC  4.84  0.000  0.81  
  PPC  26.38  PLC  3.00  0.000  0.64  الثانية
  PLC  28.22  LCA 1.59-  0.03  0.41  الثالثة
  LCA 32.81  PC 1.96 0.003  0.50  الرابعة
   PC 29.25  الخامسة

PPC  
PLC 1.84 -  0.007  0.41  

  LCA 6.43 -  0.000 0.84  
PC 2.87 -  0.000 0.59  

 
PLC  

LCA 4.58 -  0.000  0.74  
PC 1.03 -  0.34   ---  

LCA  PC  3.55  0.000  0.66  
  

  : ط اآلتيةالنّقا) 39(يالحظ من الجدول 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية األولى، ومتوسط درجات 
مسـتوى  قيمـة  ، فالمعالجة التحصيليةالمجموعة التجريبية الثانية في التطبيق البعدي الفوري الختبار 

وبمـا أنP.Value = 0.000 < 0.05 .(  (قيمة مستوى الداللة المفترضـة  الداللة الحقيقية أصغر من
يبلغ الفرق بـين  . متوسط درجات المجموعة التجريبية األولى أكبر، فهذا يعني أن الفرق في صالحهم

من الدرجة العظمـى  %) 13.82(وتشكل هذه القيمة ما نسبته ) 4.84(متوسطي درجات المجموعتين 
إصـدار  متعلم قد تفوق علـى  تشير هذه النتيجة إلى أن إصدار تحكم ال. المعالجة التحصيليةالختبار 

  .)0.81(، وبحجم أثر كبير %)13.82(بنسبةالمعالجة التحصيلية تحكم البرنامج الجزئي في تنمية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية األولى، ومتوسط درجات 
مسـتوى   قيمـة ف ؛لمعالجة التحصيليةاالمجموعة التجريبية الثالثة في التطبيق البعدي الفوري الختبار 
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وبمـا أنP.Value = 0.000 < 0.05(  ،  (قيمة مستوى الداللة المفترضة منالداللة الحقيقية أصغر 
يبلغ الفرق بـين  . امتوسط درجات المجموعة التجريبية األولى أكبر، فهذا يعني أن الفرق في صالحه

فسـر علـى أن   وهذا ي%). 8.57(ما نسبتهوهذا الفرق يشكل ) 3.00(متوسطي درجات المجموعتين 
المعالجـة التحصـيلية   إصدار تحكم المتعلم الجزئي فـي تنميـة    إصدار تحكم المتعلم قد تفوق على

  ).0.64(وبحجم أثر متوسط ، %)8.57(بنسبة

تفوق طلبة المجموعة التجريبية الرابعة على طلبة المجموعة التجريبية األولى في التطبيق البعدي 
، إال أنّـه داّل  )-1.59(، ورغم أن الفرق بين المجموعتين بسيط المعالجة التحصيليةختبار الفوري ال
إلى أن الفـرق فـي   ) -1.59(تشير اإلشارة الجبرية السالبة ). P.Value = 0.03 < 0.05(إحصائياً
د هذه تؤك%). 4.54(ل الفرق بين المجموعتين ما نسبتهيشك. بة المجموعة التجريبية الرابعةصالح طل

 المعالجـة  تحكم المتعلم في تنميـة  إصدار  قد تفوق علىتحكم المتعلم مع اإلرشاد إصدار النتيجة أن
  ).  0.41(وبحجم أثر صغير %) 4.54(بنسبة التحصيلية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية األولى، ومتوسط درجات 
مستوى قيمة ، فالمعالجة التحصيليةفي التطبيق البعدي الفوري الختبار  المجموعة التجريبية الخامسة

ـ قيمة الداللة الحقيقية أصغر من  وبمـا أنP.Value = 0.003 < 0.05.(  (ةمستوى الداللة المفترض
يبلغ الفرق . متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية األولى أكبر، فهذا يعني أن الفرق في صالحهم

 قد تفوق علىتحكم المتعلم إصدار تشير هذه النتيجة إلى أن ).1.96(جات المجموعتينمتوسطي در بين
  ).0.50(، وبحجم أثر متوسط %)5.6(تحكم البرنامج في تنمية المعالجة التحصيلية بنسبة إصدار 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية ومتوسط درجـات  
مسـتوى  قيمـة  ، فالمعالجة التحصيليةالتجريبية الثالثة في التطبيق البعدي الفوري الختبار المجموعة 

تشـير  ). P.Value = 0.007 < 0.05(قيمة مستوى الداللـة المفترضـة   الداللة الحقيقية أصغر من
فرق بين يبلغ ال. طلبة المجموعة التجريبية الثالثة سالبة إلى أن الفرق يقع في صالحاإلشارة الجبرية ال

تؤكد هذه النتيجـة أن  %). 5.25(وهذا الفرق يشكل ما نسبته) -1.84(متوسطي درجات المجموعتين
المعالجـة  إصدار تحكم البرنـامج الجزئـي فـي تنميـة      قد تفوق علىإصدار تحكم المتعلم الجزئي 

  ).0.41(وبحجم أثر صغير %) 5.25(بنسبة التحصيلية 
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بعة على طلبة المجموعة التجريبية الثانية في التطبيق البعـدي  تفوق طلبة المجموعة التجريبية الرا
مسـتوى الداللـة   قيمة مستوى الداللة الحقيقية أصغر من قيمة ؛ فالمعالجة التحصيليةالفوري الختبار 

المجموعة التجريبية الرابعة طلبة ، وبما أن متوسط درجات )P.Value = 0.000 < 0.05(ةالمفترض
 يشـكل هـذا   ). 6.43(يبلغ الفرق بين متوسطي المجموعتين. لحهمالفرق في صاأكبر، فهذا يعني أن

تحكـم المـتعلم مـع    إصدار تؤكد هذه النتيجة أن . من الدرجة العظمى%) 18.37(الفرق ما نسبته 
%) 18.37(تحكم البرنامج الجزئي في تنمية المعالجة التحصيلية بنسبة إصدار  قد تفوق علىاإلرشاد 

  ). 0.84(وبحجم أثر كبير

) الثانية والخامسة( توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبيتين
مستوى الداللة الحقيقية أصـغر مـن   قيمة ، فالمعالجة التحصيليةفي التطبيق البعدي الفوري الختبار 

ية السالبة إلـى أن  تشير اإلشارة الجبر). P.Value = 0.007 < 0.05(ةمستوى الداللة المفترضقيمة 
يبلـغ الفـرق بـين متوسـطي درجـات      . الفرق في صالح طلبة المجموعة التجريبيـة الخامسـة  

تؤكد هذه النتيجة أن . من الدرجة العظمى%) 8.20(وهذا الفرق يشكل ما نسبته ) -2.87(المجموعتين
الجـة التحصـيلية   ئي في تنمية المعتحكم البرنامج الجزإصدار  قد تفوق علىتحكم البرنامج إصدار 
   ).0.59(وبحجم أثر متوسط  ،%)8.20(بنسبة

) الثالثة والرابعـة ( توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبيتين
 مستوى الداللة الحقيقية أصـغر مـن  قيمة ، فالمعالجة التحصيليةفي التطبيق البعدي الفوري الختبار 

وبما أن متوسط درجات المجموعـة  ). P.Value = 0.000 < 0.05(ضةقيمة مستوى الداللة المفتر
يبلـغ الفـرق بـين متوسـطي درجـات      . في صالحهم بية الرابعة أكبر، فهذا يعني أن الفرقالتجري

تؤكد هذه النتيجة أن . من الدرجة العظمى%) 13.08(وهذا الفرق يشكل ما نسبته ) 4.58(المجموعتين
تحكم المتعلم الجزئـي فـي تنميـة المعالجـة     إصدار  قد تفوق علىرشاد تحكم المتعلم مع اإلإصدار 

  ).0.74(وبحجم أثر متوسط %) 13.08(التحصيلية بنسبة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبيـة الثالثـة، ومتوسـط    
قيمة المعالجة التحصيلية، ف درجات المجموعة التجريبية الخامسة في التطبيق البعدي الفوري الختبار

تؤكـد  ). P.Value = 0.34 > 0.05(قيمة مستوى الداللة المفترضةمستوى الداللة الحقيقية أكبر من 
هذه النتيجة أن إصدار تحكم المتعلم الجزئي ال يختلف عن إصدار تحكم البرنامج في تنمية المعالجـة  

  .تحصيلية بالمستوى نفسهالمعالجة الية؛ أي أن اإلصدارين يؤثران في التحصيل
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تفوق طلبة المجموعة التجريبية الرابعة على طلبة المجموعة التجريبية الخامسة في التطبيق البعدي 
مسـتوى الداللـة   قيمة مستوى الداللة الحقيقية أصغر من قيمة الفوري الختبار المعالجة التحصيلية؛ ف

جات المجموعة التجريبية الرابعة أكبر، ، وبما أن متوسط در)P.Value = 0.000 < 0.05(ةالمفترض
يشكل هذا الفرق مـا نسـبته   ). 3.55(المجموعتين  يبلغ الفرق بين. فهذا يعني أن الفرق في صالحهم

 قد تفوق علىتؤكد هذه النتيجة أن إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد . من الدرجة العظمى%) 10.14(
  )0.66( ، وبحجم أثر متوسط%)10.14(ة بنسبة تحصيليإصدار تحكم البرنامج في تنمية المعالجة ال

أن الـتحكم التعليمـي فـي البـرامج      -وبما ال يدع مجاالً للشك   -أكدت نتائج الفرضية السادسة
المعلمـين فـي مـادة الحاسـوب     /المعالجة التحصيلية لدى الطلبةعليمية الحاسوبية يؤثر في تنمية الت

  :  الشكل اآلتي يوضح ذلكختالف مستوى التحكم، وختلف باالتربوي، ولكن هذا التأثير ي

  

  

  

  

  

  

  

  

هو أفضل مستويات التحكم التعليمـي   -أن إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد ) 16(من الشكل يالحظ 
التي تعلمت من هذا اإلصـدار   التجريبية الرابعة في تنمية المعالجة التحصيلية؛ إذ حصلت المجموعة

ختبـار المعالجـة   ال التطبيـق البعـدي الفـوري    ن الدرجة العظمى فيم%) 93.74(على ما نسبته 
يتفـوق  %). 89.2(يحتل إصدار تحكم المتعلم المرتبة الثانية في تنمية المعالجة التحصيلية .التحصيلية

إصدار تحكم البرنامج على إصدار تحكم المتعلم الجزئي في تنمية  المعالجة التحصيلية ظاهرياً، لكن 
أكد أن هذا التفوق غير داّل إحصائياً، ولذلك يجب وضع إصدار تحكم البرنـامج  ) `Scheffe(اختبار
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. تحكم المتعلم الجزئي في المرتبة نفسها في تنمية المعالجة التحصيلية، وهي المرتبة الثالثـة وإصدار 
أما إصدار تحكم البرنـامج الجزئـي فقـد جـاء فـي المرتبـة األخيـرة فـي تنميـة المعالجـة           

  %).75.37(التحصيلية

درجـات طلبـة    توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات -القرار المتعلق بالفرضية السادسة
تعـزا إلـى   المعالجة التحصـيلية   المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي الفوري الختبار

، وهي لصـالح  ، وهذه الفروق هي في صالح إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشادمستوى التحكم التعليمي
  .تحكم المتعلم عند مقارنته مع أي إصدار غير إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد

ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـطات درجـات طلبـة      -ابعةالفرضية الس -5-2-7
تعزا إلى مستوى   المعالجة األدائية المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي الفوري الختبار

  .)LC-PPC-PLC- LCA-PC(لتحكم التعليمي ا

)                                                                                                      40(الجدول 
     متوسطات درجات طلبة المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي الفوري الختبار المعالجة األدائية

  M S.D  اإلصدار  عةالمجمو
  LC 25.31  2.10  األولى

  PPC  27.44  1.98  الثانية

  PLC  28.53  1.79  الثالثة

  LCA 30.58  1.85  الرابعة

 PC 33.19  1.46  الخامسة

  

)                                                                                                             41(الجدول 
للفروق بين المجموعات التجريبية الخمسة في ) One -Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

   المعالجة األدائية  لبعدي الفوري الختبار االتطبيق 

مجموع   الحالة
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 
F 

 
P.Value  

    289.71  4  1158.85  وعاتبين المجم
84.318  

  

  
0.000  

  3.436  154  529.14  داخل المجموعات  
  

  158  1688.00  الكلي
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في  ةأن قيمة مستوى الداللة الحقيقية أصغر من قيمة مستوى الداللة المفترض) 41(يالحظ من الجدول
نتيجة وجـود فـروق ذات   تؤكد هذه ال). P.Value = 0.000 < 0.05(اختبار تحليل التباين األحادي

داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلبة المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي الفوري 
، ولتعرف اتجاه هذه الفـروق ولصـالح مـن تعـود، اسـتخدم الباحـث       المعالجة األدائيـة الختبار 
  :  ح في الجدول اآلتيوذلك على النحو الموضالمتعددة،  للمقارنات البعدية) `Scheffe(اختبار

)                                                                                       42(الجدول 
التطبيق  للمقارنة بين متوسطات درجات طلبة المجموعات التجريبية الخمسة في) `Scheffe(نتائج اختبار

  لجة األدائية  الختبار المعا البعدي الفوري

حجم األثر      )`Scheffe(اختبار شيفيه  اإلحصاء الوصفي
 M A J  اإلصدار  المجموعة

 
الفرق بين 
  المتوسطين

P.Value  إيتا مربع 

    LC 25.31  األولى
 
LC  

PPC  2.12-  0.001  0.46  
  PPC  27.44  PLC  3.21-  0.000  0.64  الثانية
  PLC  28.53  LCA 5.26-  0.000 0.80  الثالثة
  LCA 30.58  PC 7.87- 0.000 0.91  الرابعة
   PC 33.19  الخامسة

PPC  
PLC  1.09-  0.23  ---  

  LCA 3.14-  0.000 0.63  
PC 5.75-  0.000 0.85  

 
PLC 

LCA 2.04-  0.001  0.49  
PC 4.65-  0.000  0.82  

LCA  PC  2.60-  0.000  0.63  

  : النّقاط اآلتية) 42(يالحظ من الجدول 

فـي   )الثانيـة و األولـى (درجات المجموعة التجريبية  يداللة إحصائية بين متوسط وذوجد فرق ي
قيمـة  مستوى الداللة الحقيقية أصـغر مـن   قيمة المعالجة األدائية، ف التطبيق البعدي الفوري الختبار

وبمـا أن متوسـط درجـات المجموعـة     ). P.Value = 0.001 < 0.05(ةمستوى الداللة المفترض
يبلـغ الفـرق بـين    . ، فهذا يعني أن الفرق في صـالحهم )25.31  >27.44(انية أكبر التجريبية الث

ـ %) 6.05(ا نسبته م هذا الفرق ويشكل ،)2.12(متوسطي درجات المجموعتين   ىمن الدرجة العظم
 قد تفوق علـى تشير هذه النتيجة إلى أن إصدار تحكم البرنامج الجزئي . في اختبار المعالجة األدائية

  ). 0.46( صغير ، وبحجم أثر%)6.05(كم المتعلم في تنمية المعالجة األدائية بنسبة إصدار تح
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تفوق طلبة المجموعة التجريبية الثالثة على طلبة المجموعة التجريبية األولى في التطبيق البعـدي  
 ؛)3.21(الفوري الختبار المعالجة األدائية؛ فالفرق بين متوسطي درجات المجموعتين داّل إحصـائياً 

). P.Value = 0.000 < 0.05(ضةمستوى الداللة المفترقيمة مستوى الداللة الحقيقية أصغر من وقيمة 

قد تفوق تشير هذه النتيجة إلى أن إصدار تحكم المتعلم الجزئي ). %9.17(ما نسبته  هذا الفرق ويشكل
ـ  %)9.17(إصدار تحكم المتعلم في تنمية المعالجـة األدائيـة بنسـبة    على           متوسـط ر ، وبحجـم أث

)0.64  .(   

فـي   )والرابعة األولى(تينالتجريبي تيندرجات المجموع يداللة إحصائية بين متوسط ووجد فرق ذي
قيمـة  مستوى الداللة الحقيقية أصـغر مـن   قيمة ، فالمعالجة األدائية التطبيق البعدي الفوري الختبار

ـ ). P.Value = 0.000 < 0.05(ةمستوى الداللة المفترض ا أن متوسـط درجـات المجموعـة    وبم
يبلغ الفرق بين متوسطي . ، فهذا يعني أن الفرق في صالحهم)25.31>30.58(أكبر رابعةالتجريبية ال

في اختبار  ىمن الدرجة العظم%) 15.02(ما نسبته  هذا الفرق ويشكل ،)5.26(درجات المجموعتين 
إصـدار   قد تفوق علـى م المتعلم مع اإلرشاد تشير هذه النتيجة إلى أن إصدار تحك. المعالجة األدائية

  ). 0.80( كبيروبحجم أثر %) 15.02(بنسبة المعالجة األدائية تحكم المتعلم  في تنمية 

في التطبيـق البعـدي   ) األولى والخامسة(بلغ الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبيتين
وحسـب نتـائج   %). 22.48(فرق ما نسبته ، ويشكل هذا ال)7.87(المعالجة األدائيةالفوري الختبار 

يقـع   ).P.Value = 0.000 < 0.05(، فإن الفرق بين المجموعتين دال إحصائياً )`Scheffe(اختبار
تشير هذه النتيجة . هذا الفرق في صالح طلبة المجموعة التجريبية الخامسة، ألن متوسط درجاتهم أكبر

دار تحكم المتعلم في تنمية المعالجة األدائيـة بنسـبة   إص قد تفوق علىإلى أن إصدار تحكم البرنامج 
  ).0.91(وبحجم أثر كبير %) 22.48(

في  )ثالثةو ال ثانيةال( تينالتجريبي تيندرجات المجموع يداللة إحصائية بين متوسط ووجد فرق ذيال 
مستوى قيمة من  رأكبمستوى الداللة الحقيقية قيمة ، فالمعالجة األدائية التطبيق البعدي الفوري الختبار

تؤكد هذه النتيجة أن إصدار تحكم المتعلم وإصدار تحكم ). P.Value 0.23 > 0.05(ةالداللة المفترض
   .بالمستوى نفسهالمعالجة األدائية البرنامج الجزئي يؤثران في تنمية 

  )رابعـة و ال ثانيـة ال( تينالتجريبي تيندرجات المجموع يمتوسط داللة إحصائية بين ووجد فرق ذي
قيمـة  من  مستوى الداللة الحقيقية أصغرقيمة ف ؛المعالجة األدائية في التطبيق البعدي الفوري الختبار
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المجموعـة  طلبة  وبما أن متوسط درجات). P.Value = 0.000 < 0.05(ةمستوى الداللة المفترض
فرق بين متوسطي يبلغ ال. ، فهذا يعني أن الفرق في صالحهم)27.44>30.58(أكبر  رابعةالتجريبية ال

في اختبـار   ىمن الدرجة العظم%) 8.97(ما نسبته  هذا الفرق ويشكل ،)3.14(درجات المجموعتين
إصـدار   قد تفوق علـى تشير هذه النتيجة إلى أن إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد . المعالجة األدائية

  ).0.63(جم أثر متوسط وبح%) 8.97(بنسبة المعالجة األدائية تحكم البرنامج الجزئي في تنمية 

  )خامسـة وال ثانيـة ال( تينالتجريبي تيندرجات المجموع يداللة إحصائية بين متوسط ووجد فرق ذي
وهذا الفرق هو ). P.Value = 0.000 < 0.05(؛المعالجة األدائيةفي التطبيق البعدي الفوري الختبار 

يشكل هذا ) . 5.75(بمقدار  م أكبرفي صالح طلبة المجموعة التجريبية الخامسة، ألن متوسط درجاته
تشير هذه النتيجة إلى أن . المعالجة األدائيةفي اختبار  ىمن الدرجة العظم%) 16.42(ا نسبتهالفرق م
في تنمية المعالجة األدائيـة بنسـبة    إصدار تحكم البرنامج الجزئيأفضل من  تحكم البرنامج  إصدار

   ).0.85(، وبحجم أثر كبير %)16.42(

بة المجموعة التجريبية الرابعة على طلبة المجموعة التجريبية الثالثة في التطبيق البعـدي  تفوق طل
، وهو فـرق  )2.04(يبلغ الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين. المعالجة األدائيةالفوري الختبار 

تشـير هـذه   ). %5.82(ما نسبته  هذا الفرق ويشكل). P.Value = 0.001 < 0.05(داّل إحصائياً 
إصدار تحكم المتعلم الجزئي في تنميـة   قد تفوق علىلنتيجة إلى أن إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد ا

  ). 0.49(، وبحجم أثر صغير %)5.82(بنسبة المعالجة األدائية 

في   )خامسةوال ثالثةال( تينالتجريبي تيندرجات المجموع يداللة إحصائية بين متوسط ووجد فرق ذي
وهذا الفرق هو في ). P.Value = 0.000 < 0.05(المعالجة األدائية وري الختبار التطبيق البعدي الف

يشكل هذا الفرق ). 4.65(مقدارصالح طلبة المجموعة التجريبية الخامسة، ألن متوسط درجاتهم أكبر ب
تشير هذه النتيجـة إلـى أن   . المعالجة األدائيـة في اختبار  ىمن الدرجة العظم) %13.28(ما نسبته 

في تنمية المعالجة األدائيـة بنسـبة   إصدار تحكم المتعلم الجزئي  قد تفوق علىار تحكم البرنامج إصد
   .)0.82(، وبحجم أثر كبير )13.28%(

في ) رابعة والخامسةال(تينالتجريبي تيندرجات المجموع يداللة إحصائية بين متوسط ووجد فرق ذي
صالح لوهذا الفرق ). P.Value = 0.000 < 0.05( المعالجة األدائيةالتطبيق البعدي الفوري الختبار 

يشكل هذا الفـرق مـا   ). 2.60(مقدارطلبة المجموعة التجريبية الخامسة، ألن متوسط درجاتهم أكبر ب
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إصـدار  تشير هذه النتيجة إلى أن . المعالجة األدائيةفي اختبار  ىمن الدرجة العظم%) 7.42(نسبته 
في تنمية المعالجـة األدائيـة  بنسـبة     تحكم المتعلم مع اإلرشادإصدار  قد تفوق على تحكم البرنامج

   .)0.63( ، وبحجم أثر متوسط %)7.42(

 /لدى الطلبـة المعالجة األدائية  أكدت نتائج الفرضية السابعة أن التحكم التعليمي الحاسوبي يؤثر في 
  : الشكل اآلتي يوضح ذلكن في مادة الحاسوب التربوي، والمعلمي

  

  

  

  

  

  

  

  

إصدار تحكم البرنامج هو األفضل في تنمية المعالجة األدائية حيث حصلت ) 17(الحظ من الشكل ي أن
مـن الدرجـة   %) 94.82(المجموعة التجريبية الخامسة التي تعلمت من هذا اإلصدار على ما نسبته 

إلرشاد المرتبة يحتل تحكم المتعلم مع ا. العظمى في التطبيق البعدي الفوري الختبار المعالجة األدائية
يحتل إصدار تحكم البرنامج الجزئي وإصدار تحكم المتعلم الجزئي المرتبة نفسـها  %). 87.37(انيةالث

وغيـر داًل إحصـائياً حسـب نتـائج     %) 3.11(ألن الفـرق بينهمـا بسـيط     ،وهي المرتبة الثالثة
ي المرتبة األخيرة في تنمية يأتي إصدار تحكم المتعلم ف. للمقارنات البعدية المتعددة) `Scheffe(اختبار

المعالجة األدائية حيث حصلت المجموعة التجريبية األولى التي تعلمت من هذا اإلصدار علـى مـا   
من الدرجة العظمى في التطبيق البعدي الفوري الختبار المعالجة األدائية، وبنـاء  %) 72.31(نسبته 

  : ويتخذ القرار اآلتيعلى ذلك ترفض الفرضية الصفرية السابعة وتقبل بديلتها، 
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)  17(الشكل 
نسبة المتوسط من الدرجة العظمى لدرجات طلبة المجموعات التجریبیة 

الخمسة في التطبیق البعدي الفوري الختبار المعالجة األدائیة
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درجـات طلبـة    توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات -القرار المتعلق بالفرضية السابعة
تعزا إلى مستوى  المعالجة األدائية  المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي الفوري الختبار

تحكـم  إصـدار  مج، وهي في صالح ، وهذه الفروق هي في صالح إصدار تحكم البرناالتحكم التعليمي
  . تحكم البرنامجإصدار المتعلم مع اإلرشاد عند مقارنته مع أي إصدار آخر غير 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلبة المجموعات -ثامنةالفرضية ال -5-2-8
تعزا إلـى مسـتوى    لموسعةالمعالجة األدائية ا التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي الفوري الختبار

  .)LC-PPC-PLC- LCA-PC( الحاسوبي التحكم التعليمي

                                                                                               )       43(الجدول 
  تبار المعالجة األدائية الموسعةمتوسطات درجات طلبة المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي الفوري الخ

  M. S.D  اإلصدار  المجموعة
  LC 39.50  2.52  األولى

  PPC  40.22  2.39  الثانية

  PLC  43.19  2.37  الثالثة

  LCA 46.42  2.61  الرابعة

 PC 50.19  1.49  الخامسة

)                                                                       44( الجدول 

 للفروق بين المجموعات التجريبية الخمسة في) One -Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
   المعالجة األدائية الموسعةختبار ال التطبيق البعدي الفوري

مجموع   الحالة
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 
F 

 
P.Value  

    632.79  4  2531.19  بين المجموعات
118.15  

  

  
0.000  

  5.356  154  824.76  داخل المجموعات  
  

  158  3355.96  الكلي

  

أن قيمة مستوى الداللة الحقيقية أصغر من قيمة مستوى الداللة المفترض في ) 44(يالحظ من الجدول
تؤكد هذه النتيجة وجـود فـروق ذات   ). P.Value = 0.000 < 0.05(األحادياختبار تحليل التباين 

داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلبة المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي الفوري 
الختبار المعالجة األدائية الموسعة، ولتعرف اتجاه هذه الفروق ولصالح من تعود، اسـتخدم الباحـث   

  :  وذلك على النحو الموضح في الجدول اآلتي، للمقارنات البعدية المتعددة) `Scheffe(اختبار
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)                                                                                       45(الجدول 
التطبيق  جريبية الخمسة فيللمقارنة بين متوسطات درجات طلبة المجموعات الت) `Scheffe(نتائج اختبار

  الختبار المعالجة األدائية الموسعة  البعدي الفوري

حجم األثر      )`Scheffe(اختبار شيفيه  اإلحصاء الوصفي

 M. A J  اإلصدار  المجموعة
 

الفرق بين 
  المتوسطين

 
P.Value 

 إيتا مربع 

    LC 39.50  األولى
 
LC 

PPC  0.71 -  0.81   ---  
  PPC  40.22  PLC  3.68 -  0.000  0.60  الثانية
  PLC  43.19  LCA 6.91 -  0.000  0.80  الثالثة
  LCA 46.42  PC 10.68 -  0.000  0.94  الرابعة
   PC 50.19  الخامسة

PPC  
PLC  2.96 -  0.000  0.53  

  LCA 6.20 -  0.000 0.78  
PC 9.96 -  0.000 0.94  

 
PLC  

LCA 3.23  0.000  0.54  
PC 7.00 -  0.000  0.89  

LCA  PC  3.76 -  0.000  0.71  

  

  : النّقاط اآلتية) 45(يالحظ من الجدول

في ) األولى والثانيـة (إحصائية بين متوسطي  درجات المجموعتين التجريبيتينداللة  ووجد فرق ذيال 
الحقيقيـة   الداللة مستوىقيمة وذلك ألن  ،المعالجة األدائية الموسعةالتطبيق البعدي الفوري الختبار 

ـ   ). P.Value=0.81>0.05(ةالداللة المفترضمستوى قيمة أكبر من  ة إلـى أن  تشـير هـذه النتيج
  . يؤثران في تنمية المعالجة األدائية الموسعة بالمستوى نفسه) األول والثاني(اإلصدارين

فـي   )ولى والثالثـة األ (تينالتجريبي تيندرجات المجموع يداللة إحصائية بين متوسط يوجد فرق ذو
وهـذا  ). P.Value = 0.000 < 0.05( المعالجة األدائية الموسـعة ختبار التطبيق البعدي الفوري ال

يشكل هـذا  ). 3.68(مقدارألن متوسط درجاتهم أكبر ب ،ثالثةصالح طلبة المجموعة التجريبية اللالفرق 
تشـير هـذه   . المعالجة األدائية الموسـعة في اختبار  ىمن الدرجة العظم%) 7.07(الفرق ما نسبته 
المعالجـة  في تنميـة  إصدار تحكم المتعلم  قد تفوق على إصدار تحكم المتعلم الجزئي  النتيجة إلى أن
   ). 0.60( متوسط، وبحجم أثر %)7.07(بنسبة  األدائية الموسعة
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فـي   )ولى والرابعـة األ (تينالتجريبي تيندرجات المجموع يداللة إحصائية بين متوسطيوجد فرق ذو 
وهـذا  ). P.Value = 0.000 < 0.05( الجة األدائية الموسـعة المعالتطبيق البعدي الفوري الختبار 

يشكل هذا ). 6.91(مقدارألن متوسط درجاتهم أكبر ب ،رابعةصالح طلبة المجموعة التجريبية اللالفرق 
تشـير هـذه   . المعالجة األدائية الموسعة في اختبار ىمن الدرجة العظم%) 13.28(الفرق ما نسبته 
 المعالجة في تنمية إصدار تحكم المتعلم  قد تفوق على كم المتعلم مع اإلرشادإصدار تحالنتيجة إلى أن
  ).  0.80(كبير ، وبحجم أثر%)13.28(بنسبة  األدائية الموسعة

تفوق طلبة المجموعة التجريبية الخامسة على طلبة المجموعة التجريبية األولى في التطبيق البعـدي  
، )10.68(يبلغ الفرق بين متوسطي درجات المجمـوعتين . عةالمعالجة األدائية الموسالفوري الختبار 

). %20.53(مـا نسـبته   هذا الفرق ويشكل). P.Value = 0.000 < 0.05(وهو فرق داّل إحصائياً 
المعالجة إصدار تحكم المتعلم في تنمية  قد تفوق علىتشير هذه النتيجة إلى أن إصدار تحكم البرنامج 

  ).0.94(كبير ، وبحجم أثر%)20.53(بنسبة  األدائية الموسعة

فـي   )ثانية والثالثـة ال (تينالتجريبي تيندرجات المجموع يداللة إحصائية بين متوسط ووجد فرق ذي
وهـذا  ). P.Value = 0.000 < 0.05( المعالجة األدائية الموسـعة التطبيق البعدي الفوري الختبار 

يشكل هـذا  ). 2.96(مقداردرجاتهم أكبر ب ألن متوسط ،ثالثةصالح طلبة المجموعة التجريبية اللالفرق 
هذه النتيجة  تشير .المعالجة األدائية الموسعةفي اختبار  ىمن الدرجة العظم%) 5.69(الفرق ما نسبته

 المعالجـة  تنمية  إصدار تحكم البرنامج الجزئي في قد تفوق على إصدار تحكم المتعلم الجزئيإلى أن
  ). 0.53( متوسطجم أثر ، وبح%)5.69( بنسبة األدائية الموسعة

في التطبيـق البعـدي   ) الثانية والرابعة(بلغ الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبيتين
وحسب نتائج . لصالح المجموعة التجريبية الرابعة) 6.20( المعالجة األدائية الموسعةالفوري الختبار 

تؤكد هذه  ).P.Value=0.000<0.05( ، فإن الفرق بين المجموعتين دال إحصائياً)`Scheffe(اختبار
إصدار تحكم البرنامج الجزئي فـي تنميـة    قد تفوق علىالنتيجة أن إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد 

  ).0.78( متوسط وبحجم أثر%) 11.92(بنسبة  المعالجة األدائية الموسعة

انية في التطبيـق البعـدي   تفوق طلبة المجموعة التجريبية الخامسة على طلبة المجموعة التجريبية الث
، )9.96(يبلغ الفرق بين متوسطي درجات المجمـوعتين . المعالجة األدائية الموسعةالفوري الختبار 

). %19.15(مـا نسـبته   هذا الفرق ويشكل). P.Value = 0.000 < 0.05(وهو فرق داّل إحصائياً 
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رنـامج الجزئـي فـي تنميـة     تؤكد هذه النتيجة أن إصدار تحكم البرنامج أفضل من إصدار تحكم الب
  ).0.94( كبير وبحجم أثر%) 19.15(بنسبة  المعالجة األدائية الموسعة

فـي   )ثالثة والرابعـة ال (تينالتجريبي تيندرجات المجموع يداللة إحصائية بين متوسط يوجد فرق ذو
وهـذا  ). P.Value = 0.000 < 0.05( المعالجة األدائية الموسـعة التطبيق البعدي الفوري الختبار 

يشكل هذا ). 3.23(مقدارألن متوسط درجاتهم أكبر ب ،رابعةصالح طلبة المجموعة التجريبية اللالفرق 
هـذه  تؤكـد   .المعالجة األدائية الموسـعة في اختبار  ىمن الدرجة العظم%) 6.21(الفرق ما نسبته 

 فـي تنميـة   م الجزئي إصدار تحكم المتعل قد تفوق على إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد  النتيجة أن
  ). 0.54( متوسط، وبحجم أثر %)6.21( بنسبة المعالجة األدائية الموسعة

في التطبيـق البعـدي   ) الثالثة والخامسة(بلغ الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبيتين
. ، وذلك لصالح المجموعـة التجريبيـة الخامسـة   )7.00(المعالجة األدائية الموسعة الفوري الختبار 

ــار  ــائج اختب ــب نت ــائياً    )`Scheffe(وحس ــوعتين دال إحص ــين المجم ــرق ب ــإن الف ، ف
)P.Value=0.000<0.05.( إصدار تحكم البرنامج قد تفوق علىتؤكد هذه ا إصدار تحكم  لنتيجة أن

  ).0.89(وبحجم أثر كبير %) 13.46(المتعلم الجزئي  في تنمية المعالجة األدائية الموسعة بنسبة 

 )الرابعة والخامسـة  (تينالتجريبي تيندرجات المجموع يات داللة إحصائية بين متوسطتوجد فروق ذ
؛ فقيمة مستوى الداللة الحقيقية أصـغر  في التطبيق البعدي الفوري الختبار المعالجة األدائية الموسعة

ـ  صـالح طلبـة   لوهـذا الفـرق   ). P.Value = 0.000 < 0.05(ةمن قيمة مستوى الداللة المفترض
 يشكل هذا الفـرق مـا نسـبته   ). 3.76(ـب ألن متوسط درجاتهم أكبر ،خامسةالتجريبية ال المجموعة

إصـدار   هذه النتيجة أن تؤكد  .في اختبار المعالجة األدائية الموسعة ىمن الدرجة العظم%) 7.23(
ـ   إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد قد تفوق علىتحكم البرنامج  عة في تنمية المعالجة األدائيـة الموس

  ).  0.71(، وبحجم أثر متوسط %)7.23( بنسبة

أن التحكم التعليمي الحاسـوبي يـؤثر    -وبما ال يدع مجاالً للشك  –لقد أكدت نتائج الفرضية الثامنة 
المعلمين في مادة الحاسـوب التربـوي،   /لدى الطلبة المعالجة األدائية الموسعةتنمية بشكل كبير في 

  .يتوى التحكم التعليمي في البرنامج الحاسوبوهذا التأثير يختلف باختالف مس
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 إصدار تحكم البرنامج هو األفضل في تنمية المعالجة األدائية الموسعة؛ إذ حصـلت المجموعـة    يعد
من الدرجة العظمى فـي  %) 96.51(التجريبية الخامسة التي تعلمت من هذا اإلصدار على ما نسبته 

    : الشكل البياني اآلتي يوضح ذلكو ،األدائية الموسعةالمعالجة التطبيق البعدي الفوري الختبار 

  

  

  

  

  

  

  

  

يحتل المرتبة الثانية في تنمية المعالجة إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد  أن) 18(يالحظ من الشكل 
األدائية الموسعة؛ إذ حصلت المجموعة التجريبية الرابعة التي تعلمت من هذا اإلصدار على ما نسبته 

وجاء إصدار تحكم المتعلم الجزئي في المرتبة الثالثة؛ إذ حصلت المجموعة التجريبيـة   ،%)89.26(
رغم وجود فـرق ظـاهري بـين    و%). 83.05(الثالثة التي تعلمت من هذا اإلصدار على ما نسبته 

إصدار تحكم المتعلم وإصدار تحكم البرنامج الجزئي، إال أن كل منهما احتل المرتبة نفسها في تنميـة  
 للمقارنـات البعديـة  ) `Scheffe(عالجة األدائية الموسعة وهي المرتبة الرابعة، وذلك ألن اختبـار الم

إحصائياً بين متوسط درجات المجموعة التجريبية األولى، ومتوسط  المتعددة أكد عدم وجود فرق دال
دائية الموسـعة،  درجات المجموعة التجريبية الثانية في التطبيق البعدي الفوري الختبار المعالجة األ

  : وتقبل بديلتها ويتخذ القرار اآلتي ،وبناء على ذلك ترفض الفرضية الصفرية الثامنة

درجـات طلبـة    توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات  -القرار المتعلق بالفرضية الثامنة
تعزا إلى  ة الموسعةالمعالجة األدائي المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي الفوري الختبار
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) 18(الشكل 
نسبة المتوسط من الدرجة العظمى لدرجات طلبة المجموعات التجریبیة الخمسة 

في التطبیق البعدي الفوري الختبار المعالجة األدائیة الموسعة
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 إصدار ، وهذه الفروق هي في صالح إصدار تحكم البرنامج، وهي في صالحمستوى التحكم التعليمي
  .  أي إصدار آخر غير إصدار تحكم البرنامج مع تحكم المتعلم مع اإلرشاد عند مقارنته

لبـة  ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـطات درجـات ط    -تاسعةالفرضية ال -5-2-9
تعـزا إلـى    المعالجة التنظيميـة  الختبارالمجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي الفوري 

  .)LC-PPC-PLC- LCA-PC(الحاسوبي مستوى التحكم التعليمي

تقارن هذه الفرضية بين متوسطات درجات طلبة المجموعات التجريبية الخمسة في اختبار المعالجة 
ية إلى تعرف أفضل مستويات التحكم التعليمـي فـي تنميـة المعالجـة     تهدف هذه الفرض. التنظيمية
جاءت النتائج على . اعتمد الباحث في إجراء هذه المقارنة على اختبار تحليل التباين األحادي.التنظيمية

  :النحو الموضح في الجداول اآلتية

                                             )                                                         46(الجدول 
   متوسطات درجات طلبة المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي الفوري الختبار المعالجة التنظيمية

  M. S.D  اإلصدار  المجموعة
  LC 65.34  2.13  األولى

  PPC  66.50  2.03  الثانية

  PLC  68.03  1.99  الثالثة

  LCA 76.48  2.33  الرابعة

 PC 79.38  1.89  الخامسة

  

)                                                                                                                            47(الجدول 
 مجموعات التجريبية الخمسة فيللفروق بين ال) One -Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

    الختبار المعالجة التنظيمية التطبيق البعدي الفوري

مجموع   الحالة
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 
F 

 
P.Value  

    1282.13  4  5128.53  بين المجموعات
295.83  

  

  
0.000  

  4.33  154  667.42  داخل المجموعات  
  

  158  5795.96  الكلي

  



 

158 
 

ـ  ) 47(من الجدول يالحظ  ةأن قيمة مستوى الداللة الحقيقية أصغر من قيمة مستوى الداللـة المفترض
)P.Value = 0.000 < 0.05 .(  تؤكد هذه النتيجة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات

 .درجات طلبة المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي الفوري الختبار المعالجة التنظيميـة 
، وذلك بقصد تعرف اتجاه الفروق بين المتعددة للمقارنات البعدية) `Scheffe(استخدم الباحث اختبار

  :  المجموعات، ولصالح من تعود، وجاءت النتائج على النحو الموضح في الجدول اآلتي

)                                                                           48(الجدول 
التطبيق  للمقارنة بين متوسطات درجات طلبة المجموعات التجريبية الخمسة في) `Scheffe(نتائج اختبار

  الختبار المعالجة التنظيمية البعدي الفوري

    حجم األثر  )`Scheffe(اختبار شيفيه  اإلحصاء الوصفي

 M A J  اإلصدار  المجموعة
 

الفرق بين 
  سطينالمتو

P.Value  إيتا مربع 

    LC 65.34  األولى
 
LC 

PPC  1.15-  29.0  ---  
  PPC  66.50  PLC  2.68-  0.000  0.55  الثانية
  PLC  68.03  LCA 11.14-  0.000  0.93  الثالثة
  LCA 76.48  PC 14.03- 0.000  0.96  الرابعة
   PC 79.38  الخامسة

PPC  
PLC  1.53-  0.07  ----  

  LCA 9.98-  0.000 0.91  
PC 12.87-  0.000 0.95  

 
PLC  

LCA 8.45-  0.000  0.89  
PC 11.34-  0.000  0.94  

LCA  PC  2.89-  0.000  0.56  

  

  :النقاط اآلتية) 48(يالحظ من الجدول 

فـي  ) األولى والثانية(إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبيتينداللة  ووجد فرق ذيال 
إحصـائية بـين   داللة  ووجد فرق ذيالمعالجة التنظيمية، كما أنّه ال  بارالتطبيق البعدي الفوري الخت

في االختبار نفسه، وذلك ألن قيم مسـتوى  ) الثانية والثالثة(متوسطي درجات المجموعتين التجريبيتين
تشير هذه النتيجـة إلـى أنP.Value > 0.05 .(   (ةالداللة الحقيقية أكبر من مستوى الداللة المفترض

بالمسـتوى   المعالجة التنظيميـة يؤثران في تنمية ) تحكم المتعلم وتحكم البرنامج الجزئي(ناإلصداري
المعالجـة  فـي تنميـة   ) تحكم البرنامج الجزئي وتحكم المتعلم الجزئـي (نفسه، كما يؤثر اإلصداران 

  .  بالمستوى نفسه أيضاً التنظيمية
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موعات التجريبية الخمسة فـي التطبيـق   عن نتائج المقارنة بين طلبة المج) `Scheffe(يكشف اختبار
 يد فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـط  ووجالبعدي الفوري الختبار المعالجة التنظيمية، فيؤكد 

 -لصالح الرابعة) األولى والرابعة( -لصالح الثالثة) األولى والثالثة:(تينالتجريبي تيندرجات المجموع
لصـالح  ) الثانية والخامسـة ( -لصالح الرابعة) ة والرابعةالثاني( -لصالح الخامسة) األولى والخامسة(

لصالح الخامسة؛ فقيم مستوى الداللة الحقيقية في هذه المقارنات أصغر ) الرابعة والخامسة(-الخامسة
يمكن توضيح هذه النتائج، وفهمها  ).P.Value = 0.000 < 0.05(ةمن قيمة مستوى الداللة المفترض
  : ل دراسة الشكل البياني اآلتيعلى نحو أفضل، وذلك من خال

  

  

  

  

  

  

  

  

أن إصدار تحكم البرنامج أفضل من كل اإلصدارات األخرى فـي تنميـة   ) 19(يالحظ من الشكل 
المعالجة التنظيمية حيث حصلت المجموعة التجريبية الخامسة التي تعلمت من هذا اإلصـدار علـى   

على إصدار تحكم المتعلم مـع اإلرشـاد   ، وعلى هذا األساس يتفوق إصدار تحكم البرنامج %)96.8(
يأتي إصدار تحكم المتعلم مع %). 17.12(، كما يتفوق على إصدار تحكم المتعلم بنسبة%)3.54(بنسبة

اإلرشاد في المرتبة الثانية في تنمية المعالجة التنظيمية حيث يتفوق على إصدار تحكم المتعلم الجزئي 
يأتي إصدار تحكـم المـتعلم   %). 13.58(لمتعلم بنسبة ، ويتفوق على إصدار تحكم ا%)10.3(بنسبة 

يأتي إصدار تحكم %). 3.28(الجزئي في المرتبة الثالثة حيث يتفوق على إصدار تحكم المتعلم بنسبة 
المرتبة الرابعة، وذلك لعدم وجود فـرق   –الجزئي وإصدار تحكم المتعلم في المرتبة نفسها  البرنامج
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)  19(الشكل 
نسبة المتوسط من الدرجة العظمى لدرجات طلبة المجموعات التجریبیة 

الخمسة في التطبیق البعدي الفوري الختبار المعالجة التنظیمیة
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، وبناء على ذلك ترفض الفرضية الصفرية )األولى والثانية(التجريبيتين  داّل إحصائياً بين المجموعتين
  :  وتقبل بديلتها ويتخذ القرار اآلتي ،التاسعة

درجـات طلبـة    توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات -القرار المتعلق بالفرضية التاسعة
تعـزا إلـى    المعالجة التنظيميـة  المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي الفوري الختبار

، وهذه الفروق هي في صالح إصدار تحكم البرنامج، وهي في صالح تحكـم  مستوى التحكم التعليمي
   .أي إصدار غير إصدار تحكم البرنامجالمتعلم مع اإلرشاد عند مقارنته مع 

لبـة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات درجـات ط   -عاشـرة الفرضية ال -5-2-10
تعـزا إلـى   المعالجة التحصـيلية   الختبارالمؤجل المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي 

  .)LC–PPC-PLC- LCA-PC( الحاسوبي مستوى التحكم التعليمي

)                                                                                                    49(الجدول 
  متوسطات درجات طلبة المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي المؤجل الختبار المعالجة التحصيلية

  M. S.D  اإلصدار  المجموعة
  LC 30.97  1.51  األولى

  PPC  26.25  2.03  الثانية

  PLC  27.84  2.55  الثالثة

  LCA 32.52  2.18  الرابعة

 PC 25.88  1.60  الخامسة

                                                                                                                             )   50(الجدول 
 للفروق بين المجموعات التجريبية الخمسة في) One -Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

  الختبار المعالجة التحصيلية مؤجلالتطبيق البعدي ال

مجموع   الحالة
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 
F 

 
P.Value  

    271.72  4  1086.90  بين المجموعات
67.014  

  

  
0.000  

    154  624.42  داخل المجموعات  
4.05  

  158  1711.33  الكلي  

  

ـ  أن قيمة مستوى الداللة الحقيقية ) 50(يالحظ من الجدول  ةأصغر من قيمة مستوى الداللـة المفترض
)P.Value = 0.000 < 0.05 .(  تؤكد هذه النتيجة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات
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. درجات طلبة المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي المؤجل الختبار المعالجة التحصيلية
ية المتعددة، وذلك بقصد تعرف اتجاه الفروق بين للمقارنات البعد) `Scheffe(استخدم الباحث اختبار

  :  وجاءت النتائج على النحو الموضح في الجدول اآلتي. المجموعات، ولصالح من تعود

)                                                                                       51(الجدول 
التطبيق  للمقارنة بين متوسطات درجات طلبة المجموعات التجريبية الخمسة في) `Scheffe(نتائج اختبار

  المعالجة التحصيليةختبار ال البعدي المؤجل

    حجم األثر  )`Scheffe(اختبار شيفيه  اإلحصاء الوصفي

 M A J  اإلصدار  المجموعة
 

الفرق بين 
  المتوسطين

 
P.Value 

 إيتا مربع 

    LC 30.97  األولى
 
LC 

PPC  4.71  0.000  0.80  
  PPC  26.25  PLC  3.12  0.000  0.50  الثانية
  ---   PLC  27.84  LCA 1.54-  0.059  الثالثة
  LCA 32.52  PC 5.09 0.000  0.85  الرابعة
   PC 25.88  الخامسة

 
PPC  

PLC  1.59 -  0.044  0.33  
  
  

LCA 6.26 -  0.000 0.83  
PC 0.37  0.968  ---  

 
PLC  

LCA 4.67 -  0.000  0.70  
PC 1.96  0.005  0.44  

LCA  PC  6.64  0.000  0.86  
  :  النّقاط اآلتية) 51(يالحظ من الجدول 

 )األولى والرابعـة (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبيتين
داللة إحصـائية   المعالجة التحصيلية، كما أنّه ال توجد فروق ذات الختبار مؤجلفي التطبيق البعدي ال

قيمـة  في االختبار نفسه، وذلك ألن  )الثانية والخامسة(بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبيتين
ـ قيمة مستوى الداللة الحقيقية أكبر من  تشـير هـذه   ). P.Value > 0.05(ةمستوى الداللة المفترض
ـ ) األول والرابع(النتيجة إلى أن  تأثير اإلصدارين درات الطلبـة علـى االحتفـاظ    متساوٍ في تنمية ق

متساوٍ  أيضاً في تنمية قدرات الطلبـة علـى   ) الثاني والخامس(بالتحصيل، كما أن تأثير اإلصدارين 
  .االحتفاظ بالتحصيل

عن نتائج المقارنة بين طلبة المجموعات التجريبية الخمسة فـي التطبيـق   ) `Scheffe(يكشف اختبار
 يد فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـط  ووجحصيلية، فيؤكد البعدي المؤجل الختبار المعالجة الت

لصـالح  ) األولى والثالثـة ( -لصالح األولى) األولى والثانية:(تينالتجريبي تينالمجموعطلبة درجات 
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لصالح ) الثانية والرابعة( -لصالح الثالثة) الثانية والثالثة( -لصالح األولى) األولى والخامسة( -األولى
لصالح ) الرابعة والخامسة(-لصالح الثالثة) الثالثة والخامسة(–لصالح الرابعة) ثة والرابعةالثال(-الرابعة

ـ    ةالرابعة؛ فقيم مستوى الداللة الحقيقية في هذه المقارنات أصغر من قيمة مستوى الداللـة المفترض
)P.Value = 0.000 < 0.05.( ل يمكن توضيح هذه النتائج، وفهمها على نحو أفضل، وذلك من خال

  :دراسة الشكل البياني اآلتي

  

  

  

  

  

  

  

  

أن إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد أفضل من إصدار تحكم المتعلم ظاهرياً؛ ) 20(يالحظ من الشكل
؛ ولـذلك فـإنScheffe`(   (وغير دال إحصائياً حسب نتائج اختبـار %) 4.43(فالفرق بينهما بسيط 

يتفـوق  . بالتحصـيل ية قدرات الطلبة على االحتفـاظ  اإلصدارين يحتالن معاً المرتبة األولى في تنم
، ويتفوق إصدار تحكم %)18.97(إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد على إصدار تحكم البرنامج بنسبة 

الجزئي في المرتبة  يأتي إصدار تحكم المتعلم%). 14.54(المتعلم على إصدار تحكم البرنامج بنسبة 
، وبما أنّه ال يوجد %)5.6(بنسبة في المعالجة التحصيلية لبرنامجتفوق على إصدار تحكم االثانية حيث 

إصدار تحكم البرنامج وإصدار ، فهذا يعني أن )الثانية والخامسة(فرق دال إحصائياً بين المجموعتين 
يحتالن المرتبة الثالثة في تنمية قدرات الطلبة على االحتفاظ بالتحصيل، وبناء تحكم البرنامج الجزئي 

  : ك ترفض الفرضية العاشرة وتقبل بديلتها، ويتخذ القرار اآلتيعلى ذل
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)  20(الشكل 
نسبة المتوسط من الدرجة العظمى لدرجات طلبة المجموعات التجریبیة 

الخمسة في التطبیق البعدي المؤجل الختبار المعالجة التحصیلیة
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درجـات طلبـة    توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات -القرار المتعلق بالفرضية العاشرة
تعـزا إلـى   المعالجة التحصـيلية   الختبار مؤجلالمجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي ال

إصدار تحكـم المـتعلم مـع اإلرشـاد      كل من ذه الفروق هي في صالح، وهمستوى التحكم التعليمي
  .وإصدار تحكم المتعلم عند مقارنة اإلصدارين مع بقية اإلصدارات

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلبـة   ال: الفرضية الحادية عشرة -5-2-11
تعزا إلى مستوى المعالجة األدائية  تبارالخالمؤجل المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي 

  .)LC-PPC-PLC- LCA-PC( الحاسوبي التحكم التعليمي

)                                                                                                      52(الجدول 
    المؤجل الختبار المعالجة األدائية متوسطات درجات المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي

  M S.D  اإلصدار  المجموعة
  LC 25.22  2.090  األولى

  PPC  27.19  2.264  الثانية

  PLC  28.19  2.132  الثالثة

  LCA 30.13  2.012  الرابعة

 PC 32.88  1.963  الخامسة

  

                                                                                       )                                                              53(الجدول 
 للفروق بين المجموعات التجريبية الخمسة في) One -Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

   الختبار المعالجة األدائية   التطبيق البعدي المؤجل

مجموع   الحالة
  المربعات

ة درج
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 
F 

 
P.Value  

    272.62  4  1090.48  بين المجموعات
62.08  

  
0.000  

  4.39  154  676.20  داخل المجموعات  
  

  158  1766.69  الكلي

  

ـ  ) 53(يالحظ من الجدول  ةأن قيمة مستوى الداللة الحقيقية أصغر من قيمة مستوى الداللـة المفترض
)P.Value = 0.000 < 0.05( .  تؤكد هذه النتيجة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات

. درجات طلبة المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي المؤجل الختبار المعالجـة األدائيـة  
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للمقارنات البعدية المتعددة، وذلك بقصد تعرف اتجاه الفروق بين ) `Scheffe(استخدم الباحث اختبار
  :  لح من تعود، وجاءت النتائج على النحو الموضح في الجدول اآلتيالمجموعات، ولصا

)                                                                                       54(الجدول 
التطبيق  سة فيللمقارنة بين متوسطات درجات طلبة المجموعات التجريبية الخم) `Scheffe(نتائج اختبار

  المعالجة األدائية  ختبار ال البعدي المؤجل

    حجم األثر  )`Scheffe(اختبار شيفيه  اإلحصاء الوصفي

 M A J  اإلصدار  المجموعة
 

الفرق بين 
  المتوسطين

 
P.Value 

 إيتا مربع 

    LC 25.22  األولى
 
LC 

PPC  1.96-  0.000  0.41  
  PPC  27.19  PLC  2.96-  0.000  0.58  الثانية
  PLC  28.19  LCA 4.91-  0.000  0.77  الثالثة
  LCA 30.13  PC 7.65- 0.000  0.88  الرابعة
   PC 32.88  الخامسة

 
PPC  

PLC 1.00  0.45   ---  
  
  

LCA 2.94 -  0.011 0.57  
PC 5.68 -  0.000 0.80  

 
PLC  

LCA 1.94 -  0.000  0.42  
PC 4.68 -  0.000  0.75  

LCA  PC  2.74 -  0.000  0.57  

  :  النّقاط اآلتية) 54(ظ من الجدول يالح

في  )الثانية والثالثة(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبيتين
مستوى الداللة الحقيقية أكبـر مـن   قيمة المعالجة األدائية، وذلك ألن  الختبار مؤجلالتطبيق البعدي ال

تشـير هـذه النتيجـة إلـى أن  تـأثير      ). P.Value=0.45 > 0.05(ةمستوى الداللة المفترضقيمة 
  .متساوٍ في تنمية قدرات الطلبة على االحتفاظ في المعالجة األدائية) الثاني والثالث(اإلصدارين

عن نتائج المقارنة بين طلبة المجموعات التجريبية الخمسة فـي التطبيـق   ) `Scheffe(يكشف اختبار
 يد فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـط   ووجاألدائية، فيؤكد البعدي المؤجل الختبار المعالجة 

لصـالح  ) األولـى والثالثـة  ( -لصالح الثانية) األولى والثانية:(تينالتجريبي تينالمجموعطلبة درجات 
) الثانيـة والرابعـة  ( -لصالح الخامسة) والخامسة األولى(-لصالح الرابعة) األولى والرابعة( -الثالثة

الثالثـة  (–لصـالح الرابعـة  ) الثالثة والرابعـة (-لصالح الخامسة) لثانية والخامسةا( -لصالح الرابعة
لصالح الخامسة؛ فقيم مستوى الداللة الحقيقية فـي  ) الرابعة والخامسة(  -لصالح الخامسة) والخامسة



 

165 
 

تؤكد هـذه   ).P.Value = 0.000 < 0.05(ةهذه المقارنات أصغر من قيمة مستوى الداللة المفترض
أن إصدار تحكم البرنامج هو األفضل في تنمية قدرات الطلبة علـى  ت فكرة مهمة جداً، وهي المقارنا

ئي يأتي إصدار تحكم المتعلم الجزو ،، يليه إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاداالحتفاظ بالمعالجة األدائية
. رتبة األخيـرة في المرتبة نفسها، ويأتي إصدار تحكم المتعلم في الموإصدار تحكم البرنامج الجزئي 

  :  يمكن توضيح ذلك على نحو أفضل من خالل الشكل البياني اآلتي

  

  

  

  

  

  

  

  

أن إصدار تحكم البرنامج يتفوق على إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشـاد فـي   ) 21(يالحظ من الشكل 
تحكـم  ، كما يتفوق على إصدار %)7.86(تنمية قدرات الطلبة على االحتفاظ بالمعالجة األدائية بنسبة 

يتفوق إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد على إصدار تحكم المتعلم بنسـبة  %). 21.89(المتعلم بنسبة 
، ويتفوق %)8.49(يتفوق إصدار تحكم المتعلم الجزئي على إصدار تحكم المتعلم بنسبة %). 14.03(

حظ فإن جميع وكما هو مال%). 5.63(إصدار تحكم البرنامج الجزئي على إصدار تحكم المتعلم بنسبة 
وبناء على ذلك ترفض الفرضـية  . اإلصدارات تتفوق على إصدار تحكم المتعلم في المعالجة األدائية

  :     وتقبل بديلتها ويتخذ القرار اآلتي ،الحادية عشرة

درجـات   توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات  -القرار المتعلق بالفرضية الحادية عشرة
تعزا إلـى  المعالجة األدائية  الختبار مؤجللتجريبية الخمسة في التطبيق البعدي الطلبة المجموعات ا

، وهذه الفروق هي في صالح إصدار تحكم البرنامج عند مقارنته مـع بقيـة   مستوى التحكم التعليمي
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)21(الشكل 
نسبة المتوسط من الدرجة العظمى لدرجات طلبة المجموعات التجریبیة الخمسة 

في التطبیق البعدي المؤجل الختبار المعالجة األدائیة
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اإلصدارات، وفي صالح إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد عند مقارنته مع أي إصـدار آخـر غيـر    
  .لبرنامجإصدار تحكم ا

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجـات طلبـة    ال: الفرضية الثانية عشرة -5-2-12
تعـزا    المعالجة األدائية الموسعة الختبارالمؤجل المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي 

  .)LC-PPC-PLC- LCA-PC( الحاسوبي إلى مستوى التحكم التعليمي

                                                                                                   )   55(الجدول 
متوسطات درجات طلبة المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي المؤجل الختبار المعالجة األدائية 

  الموسعة

  M S.D  اإلصدار  المجموعة
  LC 39.19  2.494  األولى

  PPC  39.97  2.495  يةالثان

  PLC  42.81  2.901  الثالثة

  LCA 46.23  3.084  الرابعة

 PC 49.56  1.900  الخامسة

)                                                                                                                            56(الجدول 
 للفروق بين المجموعات التجريبية الخمسة في) One -Way ANOVA(ائج اختبار تحليل التباين األحادي نت

  المعالجة األدائية الموسعةالختبار  التطبيق البعدي المؤجل

مجموع   الحالة
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 
F 

 
P.Value  

    603.88  4  2415.54  بين المجموعات
89.078  

  

  
0.000  

  6.77  154  1044.01  داخل المجموعات  
  

  158  3459.56  الكلي

  

ـ  ) 56(يالحظ من الجدول  ةأن قيمة مستوى الداللة الحقيقية أصغر من قيمة مستوى الداللـة المفترض
)P.Value = 0.000 < 0.05 .(  تؤكد هذه النتيجة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات

المعالجـة األدائيـة    لتجريبية الخمسة في التطبيق البعدي المؤجل الختباردرجات طلبة المجموعات ا
للمقارنات البعدية، وذلك بقصد تعرف اتجاه الفروق بين ) `Scheffe(استخدم الباحث اختبار.الموسعة

  :  وجاءت النتائج على النحو الموضح في الجدول اآلتي. المجموعات، ولصالح من تعود
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                                                                             )          57(الجدول 
التطبيق  للمقارنة بين متوسطات درجات طلبة المجموعات التجريبية الخمسة في) `Scheffe(نتائج اختبار

   المعالجة األدائية الموسعةختبار ال البعدي المؤجل

    حجم األثر  )`Scheffe(ر شيفيه اختبا اإلحصاء الوصفي

 M A J  اإلصدار  المجموعة
 

الفرق بين 
  المتوسطين

 
P.Value 

 إيتا مربع 

    LC 39.19  األولى
 
LC 

PPC  0.78-  0.83   -----  
  PPC  39.97  PLC  3.62-  0.000  0.58  الثانية
  PLC  42.81  LCA 7.03-  0.000  0.78  الثالثة
  LCA 46.23  PC 10.37- 0.000  0.92  الرابعة
   PC 49.56  الخامسة

 
PPC  

PLC  2.84 -  0.000  0.47  
  
  

LCA 6.25 -  0.011 0.75  
PC 9.59 -  0.000 0.91  

 
PLC  

LCA 3.41 -  0.000  0.50  
PC 6.75 -  0.000  0.80  

LCA  PC  3.33 -  0.000  0.55  

  

  :  النّقاط اآلتية) 57(يالحظ من الجدول 

 )األولى والثانيـة ( توسطي درجات المجموعتين التجريبيتينال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين م
مسـتوى الداللـة   قيمـة  ، وذلـك ألن  المعالجة األدائية الموسعة الختبار مؤجلفي التطبيق البعدي ال

تشير هذه النتيجة إلى ). P.Value = 0.45 > 0.05(ةمستوى الداللة المفترضقيمة الحقيقية أكبر من 
متساوٍ في تنمية قدرات الطلبة على االحتفاظ في المعالجة األدائية ) ول والثانياأل(أن  تأثير اإلصدارين

  .الموسعة

عن نتائج المقارنة بين طلبة المجموعات التجريبية الخمسة فـي التطبيـق   ) `Scheffe(يكشف اختبار
ن د فروق ذات داللـة إحصـائية بـي   ووجالبعدي المؤجل الختبار المعالجة األدائية الموسعة، فيؤكد 

) األولى والرابعـة ( -لصالح الثالثة) األولى والثالثة:(تينالتجريبي تينالمجموعطلبة درجات  يمتوسط
         -لصـالح الثالثـة  ) الثانيـة والثالثـة  (  -لصـالح الخامسـة  ) األولى والخامسـة ( -لصالح الرابعة

لصـالح  ) الثـة والرابعـة  الث(-لصالح الخامسة) الثانية والخامسة( -لصالح الرابعة) الثانية والرابعة(
لصالح الخامسة؛ فقيم مستوى الداللة ) الرابعة والخامسة(-لصالح الخامسة) الثالثة والخامسة(–الرابعة
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 ).P.Value = 0.000 < 0.05(ةالحقيقية في هذه المقارنات أصغر من قيمة مستوى الداللة المفترض
المجموعة التجريبية الخامسة التي تعلمت  تؤكد هذه المقارنات أنّه لم تتفوق أي مجموعة تجريبية على

  :  من إصدار تحكم البرنامج، ويمكن توضيح ذلك على نحو أفضل من خالل الشكل البياني اآلتي

  

  

  

  

  

  

  

  

أن إصدار تحكم البرنامج هو األفضل في تنميـة قـدرات الطلبـة علـى     ) 22(يالحظ من الشكل 
صلت المجموعة التجريبية الخامسة التي تعلمت من هذا ؛ إذ حالمعالجة األدائية الموسعةاالحتفاظ في 
في التطبيق البعـدي المؤجـل الختبـار     من الدرجة العظمى %)95.3(متوسط يشكل اإلصدار على

، %)19.94(إصدار تحكم المتعلم بنسبة  على ، وبناء على ذلك، فإنّه يتفوقالمعالجة األدائية الموسعة
، ويتفوق على إصدار تحكم المتعلم مـع  %)12.98(زئي بنسبة ويتفوق على إصدار تحكم المتعلم الج

يأتي إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد في المرتبة الثانيـة، فيتفـوق علـى    %).  6.4(اإلرشاد بنسبة 
، ويحتل إصدار تحكم المتعلم الجزئي المرتبة الثالثـة، وبنـاء   %)13.54(إصدار تحكم المتعلم بنسبة 
  :     ثانية عشرة، وتقبل بديلتها، ويتخذ القرار اآلتيعلى ذلك ترفض الفرضية ال

درجـات   توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات  -القرار المتعلق بالفرضية الثانية عشرة
 المعالجة األدائية الموسـعة  الختبار مؤجلطلبة المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي ال

، وهذه الفروق هي في صالح إصدار تحكم البرنامج عند مقارنته مع يتعزا إلى مستوى التحكم التعليم
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)22(الشكل 
نسبة المتوسط من الدرجة العظمى لدرجات طلبة المجموعات التجریبیة الخمسة 
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بقية اإلصدارات، وفي صالح إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد عند مقارنته مع أي إصدار آخر غيـر  
   . إصدار تحكم البرنامج

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلبـة  : الفرضية الثالثة عشرة  -5-2-13
تعـزا إلـى    المعالجة التنظيميـة  الختبارالمؤجل المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي 

  .)LC-PPC-PLC- LCA-PC( الحاسوبي مستوى التحكم التعليمي

)                                                                                                      58(الجدول 
وسطات درجات طلبة المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي المؤجل الختبار المعالجة مت

  التنظيمية

  M S.D  اإلصدار  المجموعة
  LC 64.72  2.65  األولى

  PPC  66.00  2.44  الثانية

  PLC  67.53  2.63  الثالثة

  LCA 75.81  3.27  الرابعة

 PC 78.94  2.28  الخامسة

  

                                                                                                                             )       59(الجدول 
 للفروق بين المجموعات التجريبية الخمسة في) One -Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

  المعالجة التنظيميةالختبار  التطبيق البعدي المؤجل

مجموع   الحالة
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 
F 

 
P.Value  

    1287.47  4  5149.90  بين المجموعات
179.732  

  

  
0.000  

  7.163  154  1103.15  داخل المجموعات  
  

  158  6253.05  الكلي

  

ـ  أن قيمة مستوى الداللة الحقيقية أ) 59(يالحظ من الجدول  ةصغر من قيمة مستوى الداللـة المفترض
)P.Value = 0.000 < 0.05 .(  تؤكد هذه النتيجة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات

. المعالجة التنظيمية درجات طلبة المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي المؤجل الختبار
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، وذلك بقصد تعرف اتجاه الفروق بين المتعددة ةللمقارنات البعدي) `Scheffe(استخدم الباحث اختبار
  :  وجاءت النتائج على النحو الموضح في الجدول اآلتي. المجموعات، ولصالح من تعود

)                                                                                                        60(الجدول 
للمقارنة بين متوسطات درجات طلبة المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق ) `Scheffe(نتائج اختبار

   المعالجة التنظيميةالبعدي المؤجل الختبار 

    حجم األثر  )`Scheffe(اختبار شيفيه  اإلحصاء الوصفي

 M A J  اإلصدار  المجموعة
 

الفرق بين 
  المتوسطين

 
P.Value 

 إيتا مربع 

    LC 64.72  األولى
 
 
LC 

PPC  1.28-  0.45   ---  
  PPC  66.00  PLC  2.81-  0.002  0.47  الثانية
  PLC  67.53  LCA 11.08-  0.000  0.88  الثالثة
  LCA 75.81  PC 14.21- 0.000  0.94  الرابعة
   PC 78.94  الخامسة

 
PPC  

PLC  1.53 -  0.23   ---  
  
  

LCA 9.80 -  0.000 0.86  
PC 12.93 -  0.000 0.94  

 
PLC 

LCA 8.27 -  0.000  0.81  
PC 11.40 -  0.000  0.91  

LCA  PC  3.13 -  0.000  0.49  
  

  :  النّقاط اآلتية) 60(يالحظ من الجدول 

في  )األولى والثانية(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبيتين
د فروق ذات داللة إحصائية بـين  ، كما أنّه ال توجالمعالجة التنظيمية الختبار مؤجلالتطبيق البعدي ال

مستوى قيمة في االختبار نفسه، وذلك ألن  )الثانية والثالثة(متوسطي درجات المجموعتين التجريبيتين
تشير هذه النتيجة إلى أنP.Value > 0.05 .(  (ةمستوى الداللة المفترضقيمة الداللة الحقيقية أكبر من 

في االحتفاظ بالمعالجة التنظيمية، كما أن تـأثير اإلصـدارين               متساوٍ ) األول والثاني(تأثير اإلصدارين
  .متساوٍ أيضاً في االحتفاظ بالمعالجة التنظيمية) الثاني والثالث(

عن نتائج المقارنة بين طلبة المجموعات التجريبية الخمسة فـي التطبيـق    )`Scheffe(يكشف اختبار
 يد فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـط  ووج، فيؤكد ميةالمعالجة التنظيالبعدي المؤجل الختبار 

لصـالح  ) األولى والرابعـة ( -لصالح الثالثة) األولى والثالثة:(تينالتجريبي تينالمجموعطلبة درجات 



 

171 
 

) الثانية والخامسـة ( -لصالح الرابعة) الثانية والرابعة(-لصالح الخامسة) األولى والخامسة( -الرابعة
              -لصـالح الخامسـة  ) الثالثـة والخامسـة  ( –لصـالح الرابعـة  ) ة والرابعـة الثالث(-لصالح الخامسة

لصالح الخامسة؛ فقيم مستوى الداللة الحقيقية في هذه المقارنات أصغر من قيمـة  ) الرابعة والخامسة(
تؤكد هذه المقارنات أن المجموعة التجريبية  ).P.Value = 0.000 < 0.05(ةمستوى الداللة المفترض

الخامسة التي تعلمت من إصدار تحكم البرنامج  قد تفوقت على باقي المجموعـات التجريبيـة فـي    
  :  ويمكن توضيح ذلك على نحو أفضل من خالل الشكل البياني اآلتيالمعالجة التنظيمية، 

  

  

  

  

  

  

  

  

فـاظ  كل اإلصدارات األخرى في االحت على أن إصدار تحكم البرنامج يتفوق) 23(يالحظ من الشكل 
إلرشاد في التطبيق البعدي في المعالجة التنظيمية للمعطيات؛ فهو يتفوق على إصدار تحكم المتعلم مع ا

المتعلم الجزئي بنسبة  ، ويتفوق على إصدار تحكم%)3.81(الختبار المعالجة التنظيمية بنسبة المؤجل 
علم الجزئـي بنسـبة   ويتفوق إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد على إصدار تحكم المـت ، %)13.91(
تفوق إصدار تحكم المتعلم الجزئي على إصـدار تحكـم   ) `Scheffe(تؤكد نتائج اختبار%). 10.1(

، وعلى هذا األساس ترفض الفرضية الثالثة عشرة، وتقبل بـديلتها، ويتخـذ   %)3.43(المتعلم بنسبة 
  : القرار اآلتي

درجـات   لة إحصائية بين متوسـطات توجد فروق ذات دال -القرار المتعلق بالفرضية الثالثة عشرة
تعزا إلـى  الختبار المعالجة التنظيمية  مؤجلطلبة المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي ال
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)23( الشكل 
نسبة المتوسط من الدرجة العظمى لدرجات طلبة المجموعات التجریبیة الخمسة 

المعالجة التنظیمیةفي التطبیق البعدي المؤجل الختبار
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، وهذه الفروق هي في صالح إصدار تحكم البرنامج عند مقارنته مـع بقيـة   مستوى التحكم التعليمي
اد عند مقارنته مع أي إصـدار آخـر غيـر    اإلصدارات، وفي صالح إصدار تحكم المتعلم مع اإلرش

   . إصدار تحكم البرنامج

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلبـة   :الفرضية الرابعة عشرة -5-2-14
، وذلك في )البعدية المؤجلة –البعدية الفورية  –القبلية (التطبيقات  المجموعات التجريبية الخمسة في

  .التنظيمية –األدائية الموسعة  –األدائية  -التحصيلية : ات المعالجة اختبارمن  كل اختبار

  : تهدف هذه الفرضية إلى دراسة

الفرق بين التطبيق القبلي والتطبيق البعدي الفوري في كل اختبار، ولكل مجموعة تجريبية؛ لقد تأكد  −
  . الباحث من وجود هذا الفرق من خالل الفرضيات الخمس األولى

  .لتطبيق القبلي والتطبيق البعدي المؤجل في كل اختبار، ولكل مجموعة تجريبيةالفرق بين ا −
الفرق بين التطبيق البعدي الفوري والتطبيق البعدي المؤجل في كـل اختبـار، ولكـل مجموعـة      −

  .تجريبية

) شـيفيه (تحليـل التبـاين األحـادي واختبـار    اختبـار  استخدم الباحث في إجراء هذه المقارنـات  
يوضـح نتـائج هـذه الفرضـية      -))235(فـي الصـفحة    )6(الملحق ( عدية المتعددةللمقارنات الب
  : وجاءت النتائج على النحو اآلتي بشكل مفصل،

توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـطات درجـات طلبـة المجموعـات التجريبيـة         −
 –األدائيـة   - التحصـيلية : الختبـارات المعالجـة  ) القبلية والبعدية الفوريـة (الخمسة في التطبيقات

  .الفورية التنظيمية، وهذه الفروق لصالح التطبيقات البعدية –األدائية الموسعة 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلبة المجموعات التجريبية الخمسـة فـي    −

 –لموسـعة  األدائيـة ا  –األدائية-التحصيلية: الختبارات المعالجة) القبلية والبعدية المؤجلة(التطبيقات
تشير هذه النتيجة إلى أن آثار مسـتويات  . التنظيمية، وهذه الفروق لصالح التطبيقات البعدية المؤجلة
لم تكن آنية، وليست ناتجـة  و هي آثار فعلية، التحكم التعليمي الحاسوبي في أساليب معالجة المعطيات

 . عن حداثة المعلومات في أذهان طلبة المجموعات التجريبية الخمسة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلبة المجموعات التجريبية الخمسة في  −
األدائيـة   –األدائية   -التحصيلية  :الختبارات المعالجة) البعدية الفورية والبعدية المؤجلة(التطبيقات 
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من إصدار تحكـم   التنظيمية؛ ويستثنى من ذلك المجموعة التجريبية الخامسة التي تعلمت –الموسعة 
البرنامج حيث أشارت النتائج إلى وجود فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات طلبـة المجموعـة   

، ةالتحصـيلي الختبار المعالجـة  ) بعدي الفوري و البعدي المؤجلال(التجريبية الخامسة في التطبيقين 
  : ولعل الجدول اآلتي يوضح ذلك

                                                                                  )                          61(الجدول 
للفروق بين متوسطات درجات طلبة المجموعة التجريبية ) One -Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

     المعالجة التحصيليةر الختبا )البعدية المؤجلة –البعدية الفورية  –القبلية (تطبيقات ال فيالخامسة 

مجموع   الحالة
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 
F 

 
P.Value  

    4173.16  2  8346.33  بين المجموعات
1129.85  

  

  
0.000  

  3.69  93  343.50  داخل المجموعات  
  

  95  8689.83  الكلي

      

ـ قيمة من  أن قيمة مستوى الداللة الحقيقية  أصغر) 61(يالحظ من الجدول          ةمستوى الداللة المفترض
)P.Value= 0.000 < 0.05( األمر الذي يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات   ؛

 )البعدية المؤجلة –البعدية الفورية  –القبلية (المجموعة التجريبية الخامسة في التطبيقات درجات طلبة
وذلـك   ،لتعرف اتجاه هذه الفـروق ) Scheffe(حث اختبار استخدم البا .الختبار المعالجة التحصيلية

  :اآلتيعلى النحو 

)                                                                                                            62(الجدول 
جات  طلبة المجموعة التجريبية للفروق بين متوسطات در للمقارنات البعدية المتعددة ) Scheffe(نتائج اختبار

    المعالجة التحصيليةالختبار  )البعدية المؤجلة –البعدية الفورية  –القبلية (تطبيقات ال الخامسة في

  )Scheffe(نتائج اختبار  اإلحصاء الوصفي
الفرق بین   )B( التطبیق  )A( التطبیق M.  S.D  التطبيق

)A-B(  
P.Val

ue  
 حجم األثر

  0.99  0.000  -21.25  الفوري البعدي   قبلي  ال  2.15  8.00  القبلي

  0.97  0.000 -17.87   البعدي المؤجل  1.96  29.25  الفوري البعدي

  0.69  0.000  3.37  المؤجلالبعدي   الفوري البعدي  1.60  25.88  المؤجل البعدي 

  

  :النقاط اآلتية) 62(يالحظ من الجدول 
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لخامسـة فـي   المجموعـة التجريبيـة ا   بةطل درجات يداللة إحصائية بين متوسط ووجد فرق ذي −
الختبار المعالجة التحصيلية؛ فقيمة مستوى الداللة الحقيقية أصغر ) القبلي والبعدي الفوري(التطبيقين 

  ). 0.99(، وبحجم أثر كبير )P.Value = 0.000<0.05(ةمن قيمة مستوى الداللة المفترض
لخامسـة فـي   لمجموعـة التجريبيـة ا  ا طلبة درجات يداللة إحصائية بين متوسط ووجد فرق ذي −

فقيمة مستوى الداللة الحقيقية أصغر  ،الختبار المعالجة التحصيلية) القبلي والبعدي المؤجل(التطبيقين 
  ) .  0.97(، وبحجم أثر كبير )P.Value = 0.000< 0.05( ةمن قيمة مستوى الداللة المفترض

لخامسـة فـي   لمجموعـة التجريبيـة ا  ا طلبة درجات يداللة إحصائية بين متوسط ووجد فرق ذي −
الختبار المعالجة التحصيلية، فقيمة مستوى الداللة الحقيقية ) البعدي الفوري والبعدي المؤجل(ينالتطبيق
، وبحجـم أثـر متوسـط    )P.Value = 0.000 < 0.05(ر من قيمة مستوى الداللة المفترضـة أصغ

ر المعلومات والخبرات التي فقدها طلبـة  تشير هذه الحالة إلى ظاهرة مميزة، وهي أن مقدا). 0.69(
لدرجة أن ذلك سجل فرقاً داالً إحصـائياً بـين    يوماً هو كبير) 21(وعة التجريبية الخامسة بعدالمجم

  :والشكل البياني اآلتي يوضح ذلك وهذا الفرق لصالح التطبيق البعدي الفوري التطبيقين،

  

  

  

  
  

  

  

  

جريبية الخامسة التي تعلمت من إصدار تحكم البرنامج قد أن المجموعة الت) 24( يالحظ من الشكل
وانخفضـت هـذه   %) 83.57(حصلت في التطبيق البعدي الفوري الختبار المعالجة التحصيلية على 

يومـاً مـن انتهـاء    ) 21(في التطبيق البعدي المؤجل الذي أجري بعد%) 73.94(بة لتصل إلى النس
درجات طلب المجموعة التجريبية الخامسة في اختبـار   ؛ أي انخفض متوسطالتجربة النهائية للبحث

6570758085

بعدي

مؤجل

83.57

73.94

)24(الشكل 
نسبة المتوسط من الدرجة العظمى لدرجات طلبة المجموعة التجریبیة 

الخامسة في تطبیقي اختبار المعالجة التحصیلیة البعدي الفوري والبعدي 
المؤجل 
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وهذا يؤكد بدوره أن إصدار تحكم البرنامج  يؤثر فعـالً فـي   ، %)9.63(المعالجة التحصيلية بنسبة 
المعالجة التحصيلية، ولكن هذا التأثير سرعان ما يسجل تراجعاً ملحوظاً بعد فترة من الزمن؛ األمـر  

  .   ويل كثيراً على المعارف المكتسبة تحت تأثير تحكم البرنامجالذي يؤكد أنّه ال يمكن التع

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات درجـات    :القرار المتعلق بالفرضية الرابعة عشرة
البعديـة المؤجلـة    –البعديـة الفوريـة    –التطبيقات القبلية  طلبة المجموعات التجريبية الخمسة في

صالح لالتنظيمية، وهذه الفروق هي  –األدائية الموسعة  –األدائية  -تحصيلية ال: الختبارات المعالجة 
التطبيقات البعدية المؤجلة عند التطبيقات البعدية الفورية عند مقارنتها بالتطبيقات القبلية؛ وهي لصالح 

وريـة  مقارنتها بالتطبيقات القبلية، وأكدت هذه الفرضية عدم وجود فرق بين التطبيقـات البعديـة الف  
والبعدية المؤجلة لجميع اختبارات معالجة المعطيات، ويستثنى من ذلك المجموعة التجريبية الخامسة؛ 

متوسـط  التطبيق البعدي الفـوري و متوسط درجات الطلبة في إذ تبين وجود فرق دال إحصائياً بين 
  .ق البعدي الفوريالتطبيق البعدي المؤجل الختبار المعالجة التحصيلية، ولصالح التطبيدرجاتهم في 

مـا  : وهكذا يالحظ من خالل اختبار فرضيات البحث أن الباحث قد أجاب عن سؤال البحث األساسي
ين في مـادة  مالمعل/أثر التحكم التعليمي باستخدام الحاسوب في أساليب معالجة المعطيات لدى الطلبة

     الحاسوب التربوي؟

   : تم التوصل إليها في البحث الحالي على النحو اآلتي تفسير النتائج التييمكن  :النتائج تفسري -5-3

مستويات للتحكم التعليمي في أربعة أساليب لمعالجة المعطيات،  ةحاول البحث الحالي تقصي أثر خمس
وفعالً أكدت نتائج البحث الحالي أن مستويات التحكم التعليمي تؤثر جميعها فـي أسـاليب معالجـة    

ين في مادة الحاسوب التربوي؛ إذ بلغ حجم األثر في جميع المقارنات بين المعلم/المعطيات لدى الطلبة
كحـد أدنـى   ) 0.95(البعدية المؤجلة والتطبيقات القبلية ، كذلك بين التطبيقات القبلية والبعدية الفورية

تتفق هذه النتيجـة مـع نتـائج     حقيقيةً. حسب معايير كوهن لتصنيف حجم األثر كبير وهو حجم أثر
إيجابي كبير لبرامج الحاسوب في جوانب العملية التعليمية كافة، ومنها  أثر ثيرة أكدت وجوددراسات ك

، كما تتفق هذه النتيجة مع ( Gharaibeh&Alsmadi,2012; Alliprandini, et al., 2013)دراسة
دراسـة   –)2006عـوض، (دراسة : معظم الدراسات التي عرضها الباحث في الفصل الثاني، ومنها

 –) 2009شـنودة، (دراسـة   –) 2009محمود،(دراسة  –) 2007بينك،(دراسة  –)2006ي،الدسوق(
حيث أكـدت هـذه الدراسـات    ) 2015،ورفاقه كورسن(دراسة  –) 2015الحسن والجزار،(دراسة 



 

176 
 

. جميعها األثر اإليجابي لجميع مستويات التحكم التعليمي الحاسوبي في معظم جوانب العملية التعليمية
المعلمين إلـى تعلـم   /حاجة الطلبة: ن السبب في ذلك يرجع إلى عوامل عديدة أهمها يعتقد الباحث أ

كثرة الوسائط المتعددة التـي اعتمـدها     –ته اموضوع البرنامج الحاسوبي بصرف النظر عن إصدار
مـن الحجـم الكلـي    %) 34.47(الباحث في أثناء تصميم البرنامج الحاسوبي إذ شكلت مقاطع الفيديو

 –أضف إلى ذلك المؤثرات الصوتية والحركية ومقاطع الفالش المعتمدة فـي البرنـامج    -للبرنامج 
للتصـميم  ) ADDIE(، ونمـوذج  )فوجـان تـاي  (م وفق نموذجالتصميم المنهجي للبرنامج؛ إذ صم

منظومة التقويم اإللكترونية التي اعتمدها الباحث في تصميم البرنـامج الحاسـوبي،    التعليمي، وكذلك
ائمة على التوليد العشوائي لألسئلة اإللكترونية؛ إذ يختبر الطالب بأسئلة مختلفة، وذلك وهي منظومة ق
هذه العوامل جميعها أثرت . فيها االختبار اإللكتروني الخاص بالبرنامج الحاسوبي جريفي كل مرة ي

دي الفوري لدرجة نتج عن ذلك حجم أثر كبير في التطبيق البع) أفراد عينة البحث(المعلمين /في الطلبة
والتطبيق البعدي المؤجل الختبارات معالجة المعطيات، ولكن هذا ال يعنـي أن مسـتويات الـتحكم    

  .متساوٍ في تنمية أساليب معالجة المعطيات التعليمي المعتمدة في البحث الحالي تؤثر بشكٍل

ليب معالجـة  أثبت البحث الحالي أن مستويات التحكم التعليمي تختلف من ناحية تأثيرهـا فـي أسـا   
المعلمين في مادة الحاسوب التربوي؛ فمثالً يوجد إصداران متساويان من ناحية /المعطيات لدى الطلبة

تأثيرهما في المعالجة التحصيلية للمعطيات، وفي الوقت ذاته يتفوقان على بقية اإلصدارات األخـرى  
وهذه . شاد وإصدار تحكم المتعلمفي المعالجة التحصيلية للمعطيات، وهما إصدار تحكم المتعلم مع اإلر

) 2015كورسن ورفاقه،(ونتائج دراسة ) 2009محمود،(النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه نتائج دراسة 
تحكم المـتعلم مـع    التي أكدت أن) 2012فاندرواتر،(ونتائج دراسة ) 2008،أبو موتة(ونتائج دراسة

ــو  ــاد ه ــتحكم ال اإلرش ــتويات ال ــل مس ــق  أفض ــا تتف ــي، كم ــة                              تعليم ــائج دراس ــع نت م
، ويعتقد الباحث أن السبب في ذلك قد يعود إلى أن هـذين اإلصـدارين ال   )2015الحسن والجزار،(

باالطالع على كافة معلومات البرنامج دون  الطالب؛ األمر الذي يسمح للطالب يفرضان أي قرار على
المعلومات التي يحصل عليها الطالب، يحصـل عليهـا    أي إلزام من أي مصدر خارجي، وعليه فإن

لديه؛ فالطالب حين يقبل على اكتساب فكـرة أو معلومـة فـي هـذين      ةموجودنتيجة رغبة حقيقية 
 مـن أجـل   ، وهو يتعلمها من أجل االحتفاظ بها الفألنه هو فعالً يحتاج إلى تعلم الفكرة إلصدارين،ا

ـ  لطالب من الحصول على المعلوماتشرط فرضه البرنامج؛ وهذه الرغبة مكنت ا تفادة منهـا  واالس
؛ المتضمنة في البرنـامج ؛ األمر الذي ساعد الطلبة على اكتساب كافة المعارف ولذلك فهو يحتفظ بها
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تحكم المتعلم في المعالجة التحصيلية؛ إن إصدار ولهذا السبب تفوق إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد و
جل التطبيق البعدي المؤجل لالختبار التحصيلي؛ فالنتائج في التطبيـق  هذه النتيجة صحيحة فقط من أ

البعدي الفوري تؤكد تفوق إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد على إصدار تحكم المتعلم فـي المعالجـة   
التحصيلية، ولكن هذا غير صحيح في التطبيق البعدي المؤجل ألن نتائج اختبار فرضـيات البحـث   

جة التحصـيلية؛  صدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد وإصدار تحكم المتعلم في المعالأكدت تساوي تأثير إ
وهـذه  ، إن اإلرشادات التي يقدمها البرنامج تزول فاعليتها بعد مدة مـن الـزمن  :وعليه يمكن القول 

أنظمة التحكم التي تـزود  والتي أكدت أن ) 2013سورجينفري ورفاقه،(دراسة  النتيجة تتفق مع نتائج
لها أثر إيجابي في بداية التدريب، ولكـن   يكون علم بالتغذية الراجعة وترشده في أثناء عملية التعلمالمت

دراسـة  ، وتتفق هـذه النتيجـة مـع نتـائج     سرعان ما يزول هذا األثر في مراحل التدريب المتقدمة
تلف عن تـأثير  التي أكدت أن تأثير تحكم المتعلم ال يخ) 2012فاندويتر،(ونتائج دراسة ) 2007بينك،(

تحكم المتعلم مع اإلرشاد، ويعتقد الباحث أن السبب في ذلك هو اعتياد الطالب على صيغة اإلرشادات 
التي يقدمها البرنامج بعد الفترة األولى من استخدام البرنامج؛ أضف إلى ذلك أن هذه اإلرشادات قـد  

  . أثرها بعد فترة من الزمنتشعر الطالب بأنّه ال يستطيع أن يتخذ قرار بنفسه، ولهذا زال 

وهـي  تفـوق إصـدار تحكـم البرنـامج      توجد نتيجة أخرى مهمة توصل إليها البحـث الحـالي،   
 –األدائيـة الموسـعة    –األدائيـة  : على بقيـة اإلصـدارات األخـرى فـي اختبـارات المعالجـة      

 ت تختلـف الدراسـا  نتـائج  تتباين نتائج الدراسات السابقة حول هذه النتيجـة؛ فـبعض  . التنظيمية
مع هذه النتيجة، وبعضها اآلخر يقف على الحياد، وبعض الدراسـات اتفقـت نتائجهـا مـع نتيجـة      

  .البحث الحالي

وأكـدت تفـوق تحكـم المـتعلم علـى       البحث الحـالي  نتيجةاختلفت نتائجها مع الدراسات التي  −
 دراسـة  -) 2009تـابرز وكـويجر،  (دراسـة  –) 2008كارمونـا، (دراسـة  : تحكم البرنامج هي

ــود،( ــة  –) 2009محم ــنودة،(دراس ــة  -)2009ش ــا،(دراس ــيم ورفاقه ــة  -)2014بوش دراس
  ). 2015الحسن والجزار،(
أما الدراسات التي جاءت نتائجها محايدة؛ أي الدراسات التـي أكـدت عـدم وجـود فـرق دال       −

دراســة  –)2001بينــك،(دراســة : إحصــائياً بــين تحكــم المــتعلم وتحكــم البرنــامج، فهــي
دراسـة   –) 2009كوربـاالن ورفاقـه،  (دراسـة   –)2006الدسـوقي، (دراسـة   -) 2006عوض،(
  ).2009تابرز وكويجر،(
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الدراسات التي اتفقت نتائجها مع نتائج البحث الحـالي وأكـدت تفـوق تحكـم البرنـامج علـى        −
هـذا ويعتقـد   ). 2015،ورفاقـه  كورسـن (دراسـة   –) 2008مـارتن، (دراسة: تحكم المتعلم، هي

حكم البرنامج علـى بقيـة مسـتويات الـتحكم األخـرى فـي اختبـارات        الباحث أن سبب تفوق ت
  :يعود إلى مجموعة من العوامل) التنظيمية –األدائية الموسعة  –األدائية (المعالجة 

يفرض إصدار تحكـم البرنـامج علـى    : نظرة الطلبة إلى تحكم البرنامج على أنّه تحد –العامل األول
للمتعلم عدم السماح له بـاالطالع  ين يظهر البرنامج رسالة تؤكد ح الطالب مسارات افتراضية؛ فمثالً

المعلم؛ وعليه يبذل الطالـب  /على الوحدة الثانية قبل الوحدة األولى، فإن ذلك يخلق تحدياً لدى الطالب
مضاعفاً من أجل تخطي التحدي الذي فرضه البرنامج؛ فيستمر بالمحاولة حتـى يـنجح    جهداً عملياً
؛ األمر الذي يدفعه إلى مضاعفة جهوده حتى يتجـاوز  ليجد تحدياً آخر أكثر صعوبةً حديويتجاوز الت

؛ إن هذه التحديات تشكل دافعاً لدى الطالب من أجـل  التي فرضها البرنامج) التحديات(مسارات الكل 
مثيرات مستمرة تظـل  مجموعة  هي )(Edwine Guthrieالمتابعة في التعلم، والدوافع حسب نظرية 

 يعتمد المصممون على هذه الفكـرة  .)18.،ص1990حجاج،. (ملها حتى تتم االستجابة الكاملةتعمل ع
إذ يفرضون على المستخدم تنفيذ عـدة  ؛ اإللكترونية كثيراً في أثناء تصميم األلعاب التعليمية )التحدي(

فيها أكثر من  المستخدم إلى المحاولة تدفع مهمات من أجل االنتقال إلى المراحل التالية؛ هذه المراحل
حثون كثر؛ فمـثالً  هذا ويدعم فكرة التحدي في تصميم التعليم با. مرة، وذلك حتى يجتاز كل التحديات

على ضرورة وضع المتعلمين في مواقف تعليمية تتطلب التحـدي عوضـاً   ) فالجيتاغا والنبيري(يؤكد
) كم ب (یق ول   ، وف ي ھ ذا الس یاق   )Valjataga&Laanpere,2010,p.284(عن تقديم تعلـيم جـاهز  

ينبغي أن يكون التخطيط لتعليم الطالب نشاطاً يحمـل    :صاحب نموذج تصمیم التعلیم المعروف باسمھ
ثالثين عاماً ال بد من أن أكثر من وبعد  -يتابع المؤلف الذي استشهد بهذه المقولة  - التحدي واإلثارة

ــممون   ــق المص ــرة     يواف ــى فك ــون عل ــون المتمرس ــون، والتربوي ــبك(التعليمي                         ). م
الشروط التـي يفرضـها   إن : وفي ضوء ما سبق يمكن القول. )9.، ص2012موريسون وآخرون، (

؛ المعلم وتدفعه لبذل جهد مضاعف بقصد تجاوز هـذا التحـدي  /إصدار تحكم البرنامج تتحدى الطالب
   .مدروسة في البحث الحاليدى إلى تفوق إصدار تحكم البرنامج على كل اإلصدارات الاألمر الذي أ

يعتقـد الباحـث أن هنـاك عامـل     ): معالجة أدائيـة عمليـة  (طبيعة موضوع التعلم  –العامل الثاني
آخر غير التحدي قد أسهم في تفوق تحكـم البرنـامج وهـو موضـوع الـتعلم؛ فإصـدار تحكـم        

ـ     البرنامج قد تفوق في تنفيـذ  يلية؛ إن  االختبارات العملية لكنه لم يتفـوق فـي االختبـارات التحص
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حتـى ولـو كانـت    مـن المعـارف التحصـيلية    أكثر  في الذهن المهمات العملية يؤدي إلى ثباتها
اء؛ كيـة فـي األد  يمفروضة على المتعلم فرضاً؛ خاصة إذا وصل الطالـب إلـى مرحلـة األوتومات   

 إشـارات المـرور، ولكـن يسـتحيل أن ينسـى القيـادة؛ إن       ىحـد فمثالً قد ينسى السائق فكرة إ
الفكرة التي يود الباحث إيصـالها هـي أن معالجـة المعطيـات أدائيـاً  تـؤدي إلـى االحتفـاظ         
بالخطوات العملية للمعالجة حتى ولو كانت مفروضة؛ وذلـك علـى عكـس المعالجـة التحصـيلية      

  .التي تتعرض للنسيان بسبب ابتعادها عن التطبيق العملي

 امل آخر أسـهم فـي تفـوق تحكـم البرنـامج وهـو      يوجد ع :طبيعة اختبار األداء -العامل الثالث
أن الطالب في اختبارات المعالجـة األدائيـة يوجـد لديـه احتمـال الرتكـاب الخطـأ، وإعـادة         

معتقـداً أن ذلـك التبويـب    ) Quiz Properties(تصحيحه؛ فمثالً قد ينقر الطالب علـى تبويـب   
اجـأ بـأن هـذا التبويـب يسـتخدم      يقوده إلى تغيير خلفية االختبار، ولكن حـين ينقـر عليـه، يتف   

       لتغيير نسبة النجاح، األمر الذي يدفعه إلى العـودة إلـى التبويـب الحقيقـي لتغييـر الخلفيـة؛ إن
هذا اإلجراء غير متوفر في االختبارات التحصـيلية، فالطالـب حـين يجيـب عـن أحـد أسـئلة        

ـ      تخبـره   د أي ردة فعـل االختيار من متعدد، ويحدد أحد الخيـارات، فإنّـه يحـدد الخيـار وال يج
  .بصحة اختياره أو عدم صحته

المعلمين من تصميم األسئلة اإللكترونيـة؛ فمـثالً   /تختلف مستويات التحكم التعليمي في تمكين الطلبة 
استطاعوا تصميم كافة األسئلة اإللكترونيـة    -على األقل  -من طلبة إصدار تحكم البرنامج %) 87(

ة المفاجـأ  مر ذاته ينطبق على إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد، ولكنالمقترحة في البحث الحالي؛ األ
قد تفوق على كل اإلصدارات األخرى في تمكين الطلبة ) PLC(هي أن إصدار تحكم المتعلم الجزئي 

؛  وتفوق أيضاً علـى كـل   )Click Map(من تصميم أسئلة إلكترونية من نوع النقر على الخريطة 
يم بنك األسئلة اإللكترونية، كما تفوق هذا اإلصدار على إصدار تحكـم  اإلصدارات األخرى في تصم

المتعلم وتحكم البرنامج الجزئي في معالجة المعطيات األدائية واألدائية الموسعة والتنظيميـة؛ يعتقـد   
في إصدار تحكم المتعلم الجزئي، فهو يتـرك   )Flexibility( المرونةالباحث أن السبب في ذلك هو 

االً واسعاً للتحكم؛ يترك له حرية التحكم في تسلسل تعلم الوحدات، لكنه يرغمه على إجراء للمتعلم مج
؛ كما أن إصـدار تحكـم المـتعلم    يفتح فيها المتعلم اإلصداراختبار قبلي واختبار بعدي في كل مرة 

ل االطـالع  الجزئي مصمم وفق آلية تقويم فعالة جداً؛ إذ ترغم المتعلم على إجراء االختبار القبلي قب
على أي وحدة تعليمية، وترغمه على إجراء االختبار البعدي قبل كل خروج من البرنـامج؛ إن هـذه   
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قد أوصلت الطلبة إلى مرحلة تفوقوا فيها على الطلبة  -حسب رأي الباحث  –االختبارات على كثرتها 
) 2008مارتن،(مع دراسة  النتيجة تتفق تعلم وتحكم البرنامج الجزئي؛ وهذهالذين تعلموا من تحكم الم

  .التي أكدت أن تحكم البرنامج في إجراء االختبارات يقود إلى نتائج إيجابية في عملية التعلم

نّه ال فائدة من تحكم البرنامج الجزئي في أثنـاء  حث الحالي نتيجة مهمة أيضاً وهي أأكدت تجربة الب
، فقط ه حين يتحكم البرنامج في االختبار القبليتصميم البرامج التعليمية الحاسوبية؛ إذ أكدت النتائج أنّ

ويعتقد الباحـث أن  . فإنّه ال يسجل تفوقاً ملحوظاً وداالً إحصائياً في أي اختبار من اختبارات المعالجة
ال تدفع الطالب ألن يبذل أي جهد إضافي زائـد   ،السبب في ذلك يعود إلى أن قلة التحديات وسهولتها

  .لطالب في أثناء اعتماد تحكم المتعلمعن الجهد الذي يبذله ا

    ال يمكن االعتماد على تحكم البرنامج في مجال المعالجة التحصيلية للمعطيات؛ إذ أكـدت النتـائج أن
يوماً ) 21(بعد %)9.63(طلبة المجموعة التجريبية الخامسة قد انخفض متوسط درجات طلبتها بنسبة 

ذا االنخفاض فرقاً داالً إحصائياً بين التطبيق البعدي الفوري ؛ سجل همن انتهاء التجربة النهائية للبحث
والتطبيق البعدي المؤجل الختبار المعالجة التحصيلية؛ يعتقد الباحث أن السبب في ذلك يرجع إلى كون 
المعلومات التي تكتسب تحت تأثير قيود البرنامج، يكتسبها الطلبة من أجل االستمرار في التقدم فـي  

  .من أجل حاجتهم إليها، ولذلك هي عرضة للنسيان أكثر من غيرهاالبرنامج ال 

  : توصل البحث إلى مجموعة من االستنتاجات، ولعّل أهمها - االستنتاجات -5-4
يؤثر إصدار تحكم المتعلم في المعالجة التحصيلية بشكل أكبر من تأثير إصـدار تحكـم البرنـامج     −

متعلم الجزئي؛ وهذه النتيجة صحيحة فـي التطبيـق   وإصدار تحكم البرنامج الجزئي وإصدار تحكم ال
  . البعدي الفوري والتطبيق البعدي المؤجل

تحكـم  إصدار في المعالجة التحصيلية بشكل أكبر من تأثير  مع اإلرشاد يؤثر إصدار تحكم المتعلم −
إصدار المتعلم وهذا صحيح في التطبيق البعدي الفوري فقط، أما في التطبيق البعدي المؤجل فإن أثر 
 .تحكم المتعلم يتساوى مع أثر إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد في المعالجة التحصيلية للمعطيات

، وذلك في بعد مدة من الزمن تحكم المتعلم مع اإلرشادتزول فاعلية اإلرشادات التي يقدمها إصدار  −
  .ر اإلرشادات واضحاًمجال المعالجة التحصيلية للمعطيات فقط، أما في المعالجات األخرى، فيبقى أث

يؤثر إصدار تحكم البرنامج في المعالجة األدائية والمعالجة األدائية الموسعة والمعالجة التنظيميـة    −
بشكل أكبر من تأثير إصدار تحكم المتعلم، وإصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد، وإصدار تحكم البرنامج 
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حيحة في التطبيق البعدي الفوري، والتطبيق الجزئي، وإصدار تحكم المتعلم الجزئي؛ وهذه النتيجة ص
 .البعدي المؤجل الختبارات معالجة المعطيات

ية الموسعة والمعالجـة  يؤثر إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد في المعالجة األدائية والمعالجة األدائ  −
دار تحكـم  بشكل أكبر من تأثير إصدار تحكم المتعلم، وإصدار تحكم البرنامج الجزئي، وإصالتنظيمية 

وهذه النتيجة صحيحة في التطبيق البعدي الفـوري، والتطبيـق البعـدي المؤجـل     المتعلم الجزئي؛ 
 .الختبارات معالجة المعطيات

− إصدار تحكم المتعلم الجزئي هو األفضل في تصميم أسئلة من نوع النقر على الخريطة، وفـي   يعد
هو األفضل في عمليات التصميم التعليمي التـي  ؛ أي أن هذا اإلصدار تصميم بنك األسئلة اإللكترونية

  .تتطلب التعامل مع إعدادات كثيرة، وكذلك تلك التي تتطلب التعامل مع الوسائط المتعددة

المبنية وفـق أسـس    متعددة الوسائط تؤثر برامج الحاسوب التعليمية :وخالصة ما تقدم يمكن القـول 
المعلمين فـي مـادة الحاسـوب    /المعطيات لدى الطلبةفي تنمية أساليب معالجة  إيجاباً منهجية سليمة

تؤكـد  . في تصميم تلك البـرامج المعتمد  التعليمي مستوى التحكمعن وذلك بصرف النظر  ،التربوي
نتائج البحث الحالي أن أي مستوى من مستويات التحكم التعليمي ال يمكن أن يكون وصفة سحرية لكل 

وق فيه تحكم البرنامج على تحكم المتعلم في مجاٍل ما، يمكن أن مجاالت التعلم؛ ففي الوقت الذي قد يتف
  تحكم المتعلم متفوقاً في مجال آخر، وهذا ما توصل إليه البحث الحالي؛ إذ أكدت نتائجـه أن تجد أن
إصدار تحكم المتعلم وإصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد هما األفضل من كل مستويات التحكم األخرى 

جة التحصيلية للمعطيات، بينما يعد إصدار تحكم البرنامج هو األفضل من كل مستويات في تنمية المعال
  . التحكم األخرى في تنمية المعالجة األدائية والمعالجة األدائية الموسعة، والمعالجة التنظيمية للمعطيات

  : ت اآلتيةيقترح البحث الحالي في ضوء النتائج التي توصل إليها المقترحا :مقرتحات البحث -5-5

لدى طلبة السنة الثالثة من قسم  ومادتي تقنيات التعليم االستمرار في تطوير مادة الحاسوب التربوي −
  .معلم صف في الكليات التربوية السورية جميعها

االستمرار في البحث عن حاجات طلبة كليات التربية، وخاصة حاجاتهم من تطبيقـات تكنولوجيـا    −
 .ا قدر اإلمكان؛ ألن الطلبة يقبلون على تعلم ما يحتاجون إليه بدافعية أكبرالتعليم، والعمل على تلبيته

التعلمية متعددة الوسائط في تقديم المقررات التربويـة   –االعتماد على البرامج الحاسوبية التعليمية  −
 .من طلبة الكليات األخرى إلى طلبة كلية التربية، وإلى غيرهم
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المعلمين في مواد أخرى غير مادة الحاسوب التربوي؛ /ى الطلبةتنمية أساليب معالجة المعطيات لد −
 .والتأكيد على المعالجة األدائية للمعطيات؛ ألنّها أكثر فائدة للطالب وللمجتمع

التنظيميـة   –األدائية الموسعة  –األدائية : إصدار تحكم البرنامج في تنمية المعالجات على عتماداال −
هـذا إذا كنـت   . في جامعة تشرين الثانية معلم صف في كلية التربيةلدى طلبة السنة الثالثة من قسم 

 .المعالجة العملية للمعطياتتبحث عن حلول مثالية في 

إصدار تحكم المتعلم وتحكم المتعلم مع اإلرشاد في تنمية المعالجة التحصـيلية لـدى    على عتماداال −
عن حلول مثالية لتنميـة المعالجـة    المعلمين في مادة الحاسوب التربوي؛ هذا إذا كنت تبحث/الطلبة

 .التحصيلية للمعطيات

 -لتنمية أساليب معالجـة المعطيـات التحصـيلية     )غير مثالية( إذا كنت تبحث عن حلول متميزة −
التنظيمية مجتمعةً؛ فإن تحكم المتعلم مع اإلرشاد يعد األفضل؛ إذ أكدت  –األدائية الموسعة  –األدائية 

طلبة الذين استخدموا إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد حصلوا علـى درجـات   نتائج هذا البحث أن ال
في كافة اختبارات معالجة المعطيات، وعليه فإن هذا اإلصدار يقلل من عناء %) 85(عن مرتفعة تزيد

 . المصممين والمبرمجين في حالة المقررات التي تتضمن معالجات تحصيلية وأدائية

تصميم بنـك األسـئلة   المعلمين على /متعلم الجزئي في تدريب الطلبةإصدار تحكم ال على عتماداال −
تصميم أسئلة إلكترونية تتطلب التعامل مع الصور والخرائط؛ إذ أكدت النتائج أن إصدار اإللكترونية و

من طلبته تصميم بنـك األسـئلة   %) 93.75(تحكم المتعلم الجزئي هو اإلصدار الوحيد الذي استطاع 
 .يم سؤال من نوع النقر على الخريطةاإللكترونية وتصم

معالجة المعطيات لدى  االبتعاد عن تصميم أو استخدام تحكم البرنامج الجزئي كتقنية لتنمية أساليب −
علمين في مادة الحاسوب التربوي؛ ألن النتائج التي تنتج عن استخدام هذا المسـتوى مـن   الم/الطلبة

 .  عطيات التحصيلية واألدائيةالتحكم غير واعدة في مجال تنمية معالجة الم

إذا كانت المادة العلمية ذات طبيعة نظرية معرفية، فإن البحث الحالي يوصي باعتماد تحكم المتعلم،  −
وإذا كانت المادة العلمية ذات طبيعة عملية، فإن البحث الحالي يوصي باعتماد تحكم البرنـامج، وإذا  

ما يقومون به، فإن البحث الحالي يوصي أيضاً باعتمـاد  كانت أهدافك تنمية قدرات الطلبة على تنظيم 
 . تحكم البرنامج

إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث العلمية المتعلقة بالتحكم التعليمي فـي البـرامج التعليميـة     −
إجراء المزيد من مستويات أخرى من التحكم التعليمي، كما يقترح البحث الحالي المحوسبة وتجريب 

  .تعلقة بتنمية أساليب معالجة المعطيات بوساطة البرامج التعليمية المحوسبةالدراسات الم
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   ملخص البحث باللغة العربية

يعد التحكم التعليمي من المتغيرات التصميمية المهمة التي يختلف عليها البـاحثون فـي    :مقدمـة -1
باحثون فاعلية تحكم المتعلم مجال تصميم برامج الحاسوب التعليمية؛ ففي الوقت الذي يؤكد فيه بعض ال

؛ إن نتائج الدراسـات العلميـة   عكس، ويؤيدون فكرة تحكم البرنامج، يوجد باحثون آخرون يثبتون ال
حول التحكم التعليمي غير متسقة؛ ولهذا فإن موضوع التحكم التعليمي يعد مسـألة خالفيـة تسـتحق    

يضاً ولعّل أهمها أساليب معالجة الطلبة توجد متغيرات أخرى عديدة تستحق البحث أ ؛الدراسة والبحث
التطـور  عصـر  للمعطيات؛ إذ يرى الباحثون أن تطوير هذه األساليب وتنميتها قد يسهم في مواجهة 

تلبيـة احتياجـات   مواكبة مستجدات العصـر، و  بد مننفجار المعرفي، وفي عصر كهذا الالتقني واال
 البحـث ولهذا فـإن  رسة مهنة التعليم في المستقبل، المعلمين؛ االحتياجات التي تمكنهم من مما/الطلبة

المعلمين فـي مـادة   /االختبارات اإللكترونية كموضوع يلبي احتياجات الطلبة الحالي يتناول موضوع
الحاسوب التربوي؛ ويساعدهم على ممارسة مهنة التعليم في المستقبل؛ كمـا أن الباحـث سـيقترح    

، وسـيدرس  كل منها مستوى من مستويات التحكم التعليمي برنامجاً حاسوبياً بخمسة إصدارات يمثل
  .المعلمين/الباحث أثر كل مستوى في تنمية أساليب معالجة المعطيات لدى الطلبة

ما أثـر الـتحكم التعليمـي    : حدد الباحث مشكلة البحث من خالل التساؤل اآلتي :مشكلة البحـث -2
    ين في مادة الحاسوب التربوي؟مالمعل/لطلبةباستخدام الحاسوب في أساليب معالجة المعطيات لدى ا

  :تأتي أهمية هذا البحث من كون نتائجه يمكن أن :أهمية البحث -3

تشكَل مشروعاً إلعداد مجموعة من المعايير حول مسـتويات الـتحكم التعليمـي فـي البـرامج       −
 .التعليمية التفاعلية المحوسبة

تجريبـي حـول أفضـل مسـتويات      -علمـي  تزود مصممي البرامج التعليمية المحوسبة بـدليل  −
 .التحكم التعليمي المحوسب

تقدم للمربين والمعلمين صورةً واضحة عن الـدور الـذي قـد تلعبـه بـرامج الحاسـوب فـي         −
 .المعلمين في مادة الحاسوب التربوي/تنمية أساليب معالجة المعطيات لدى الطلبة

حاسـوب بشـكل تلبـى فيـه     لتساعد مؤلفي المقررات الجامعيـة فـي تطـوير مقـرر مـادة ا      −
 . المعلمين/التعليمية للطلبةاالحتياجات 
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الحاسـوبية فـي مجـال تصـميم االختبـارات       همالمعلمـين ومهـارات  /تزيد من معارف الطلبة −
 . اإللكترونية بكافة أنواعها

تفتح قنوات بحثية إلجراء مزيد من الدراسات حـول أسـاليب معالجـة المعطيـات ومسـتويات       −
 . في البرامج التعليمية المحوسبة التحكم التعليمي

  :يهدف البحث الحالي إلى :أهداف البحث -4

معالجة المعطيات لدى  أسـاليب دراسة أثر كل مستوى من مستويات التحكم التعليمي الحاسوبي في  −
 .المعلمين في مادة الحاسوب التربوي/الطلبة

 ).WQC(ترونية باستخدام برنامج المعلمين على تصميم عدة أنواع من األسئلة اإللك/تدريب الطلبة −

 ).WQC(األسئلة اإللكترونية باستخدام برنامج  بنكالمعلمين على تصميم /تدريب الطلبة −

 . المعلمين في مادة الحاسوب التربوي/تنمية أربعة أساليب من أساليب معالجة المعطيات لدى الطلبة −

    :أجاب البحث عن األسئلة اآلتية: أسئلة البحث -5

المعلمون /، ويحتاجها الطلبة)WQC(ما األسئلة اإللكترونية التي يتضمنها برنامج  –ألول السؤال ا −
  في مادة الحاسوب التربوي؟ ) طلبة المجموعات التجريبية الخمسة(
ما التصور المقترح للبرنامج الحاسوبي الذي تم تصميمه في البحث الحالي، ومـا   -السؤال الثاني  −

 حاسوبي المقترحة في هذا البرنامج؟ مستويات التحكم التعليمي ال

الذين صمموا األسـئلة اإللكترونيـة   ) أفراد عينة البحث(المعلمين /ما نسبة الطلبة -السؤال الثالث −
 المقترحة في البحث الحالي؟ وكيف تتوزع هذه النسب حسب مستويات التحكم التعليمي؟

: مي الحاسوبي في أساليب المعالجةما أثر كل مستوى من مستويات التحكم التعلي -السؤال الرابع  −
 التنظيمية لدى طلبة المجموعات التجريبية الخمسة؟ -األدائية الموسعة  –األدائية  –التحصيلية 

  :أجري هذا البحث في إطار الحدود اآلتية: حدود البحث-6

  .)2015–2014(وخالل العام ) 2014-2013(أجري هذا البحث خالل العام :الحدود الزمانية −
 –التحكم التعليمي الحاسـوبي  : تناول البحث الحالي ثالثة موضوعات رئيسة هي :ود العلمية الحد −

  ).WQC(تصميم االختبارات اإللكترونية باستخدام برنامج  -معالجة المعطيات
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هي الميدان التربوي الـذي  ) طرطوس(تعد كلية التربية الثانية في جامعة تشرين  :الحدود المكانية −
 .  جميع أدوات بحثه طبق فيه الباحث

اعتمد الباحث على المنهج التجريبي ذي الخمس مجموعات، وذلك نظراً لمناسـبة   :منهج البحـث -7
 .طبيعة هذا المنهج مع أهداف البحث الحالي

   :اعتمد الباحث على األدوات اآلتية -أدوات البحث -8

ل التأكد من حاجة الطلبة إلى تعلم استخدمت هذه االستبانة من أج: استبانة االحتياجات التعليمية-8-1
 .  موضوع تصميم األسئلة اإللكترونية كجزء من مادة الحاسوب التربوي

صمم الباحث هذا البرنامج بخمسة إصدارات؛ يمثل كّل : التدريبي-البرنامج الحاسوبي التعليمي-8-2
هدف هذا البرنامج إلـى  ي. منها مستوى من مستويات التحكم التعليمي في البرامج التعليمية المحوسبة

  ).WQC(المعلمين على تصميم االختبارات اإللكترونية باستخدام برنامج /تدريب الطلبة

اعتمد . يوجد في الواقع نماذج عديدة في أساليب معالجة المعطيات :اختبارات معالجة المعطيـات -8-3
تبارات يقـيس كـل   اخ ة، وفي ضوء هذا النموذج أعد الباحث أربع)Schmeck(الباحث على نموذج 

    :، وهذه االختبارات هيمنها أحد أساليب معالجة المعطيات

يقيس هذا االختبار قـدرة الطالـب علـى االحتفـاظ      :المعرفية اختبار المعالجة التحصيلية -8-3-1
سؤاالً من نوع االختيـار مـن   ) 35(يتألف هذا االختبار من ). WQC(بالمعلومات المرتبط ببرنامج 

هذا وتبلغ الدرجـة العظمـى لهـذا    . لكل سؤال أربعة خيارات واحد منها صحيح فقطمتعدد، يوجد  
  .درجة) 35(االختبار 

يقيس هذا االختبار قدرة الطالب على تحويل األسئلة الورقيـة إلـى    :اختبار المعالجة األدائية-8-3-2
) 8(تبار تصـميم  يطلب من الطالب في هذا االخ). WQC(أسئلة إلكترونية تفاعلية باستخدام برنامج 

هذا وتبلغ الدرجة العظمى لهـذا االختبـار   ). WQC(أنواع من األسئلة اإللكترونية باستخدام برنامج 
  .درجة) 35(

 ، ويطلب إليه)wqc(يعطى الطالب في هذا االختبار ملف  :اختبار المعالجة األدائية الموسعة-8-3-3
 –هذا الملف مثل تحديد زمن كـل سـؤال   إضافة ميزات جديدة إلى و التوسع في تطوير هذا الملف،

توزيـع   –إضافة الميزة الجوهرية لتصميم بنوك األسئلة اإللكترونية وهي التوليد العشوائي لألسـئلة  
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تصميم شاشة دخول تتطلب كلمة مرور واسم المسـتخدم تحديـد عبـارات     –الدرجات على األسئلة 
  .درجة) 52(تبار هذا وتبلغ الدرجة العظمى لهذا االخ .التغذية الراجعة

يقيس هذا االختبار قدرة الطالب على تنظيم ما يقوم بأدائـه فـي   : اختبار المعالجة التنظيمية-8-3-4
تنظـيم  : اختبار المعالجة األدائية واختبار المعالجة األدائية الموسعة، ومن طلبات هذا االختبار مـثالً 

 ).WQC(ل مع خياراته في برنامج رصف السؤا -خيارات السؤال في عمودين بدالً من عمود واحد
 .درجة) 82(هذا وتبلغ الدرجة العظمى لهذا االختبار 

  :إلى متغيرات مستقلة وأخرى تابعةالبحث الحالي تقسم متغيرات  :متغريات البحث-9

يتـألف  ، وفقط، وهو التحكم التعليمي الحاسوبي يوجد متغير مستقل واحد: المتغيرات المستقلة -9-1
تحكـم   –)PPC(تحكم البرنامج الجزئي –) LC(تحكم المتعلم : ة مستويات هين خمسهذا المتغير م
  ).PC(تحكم البرنامج  –) LCA(تحكم المتعلم مع اإلرشاد  -)PLC(المتعلم الجزئي

   :متغيرات تابعة، وهيأربعة  توجد: المتغيرات التابعة-9-2

التطبيق البعدي الفوري والتطبيق  في) طلبة المجموعات التجريبية الخمسة(المعلمين/درجات الطلبة −
 –اختبار المعالجة التحصـيلية  : في كل اختبار من اختبارات معالجة المعطيات وهي البعدي المؤجل 

 .اختبار المعالجة التنظيمية –اختبار المعالجة األدائية الموسعة  –اختبار المعالجة األدائية 

   :جمتمع البحث وعينته -10

مل مجتمع البحث جميع طلبة السنة الثالثة من قسم معلم صف فـي كليـة   يش :مجتمع البحث -10-1
في جامعة تشرين، وتعامل الباحث مع هذا المجتمع في عامين دراسيين هما     ) طرطوس(التربية الثانية 

)2013 - 2014 (– )2014 - 2015.(  

  :تعامل الباحث مع عينات عديدة في هذا البحث: عينة البحث-10-2

اختار الباحث هذه العينة عشوائياً ليحدد مشكلة البحث من جهة، : ة الدراسة االستطالعيةعين-10-2-1
المعلمين في مادة الحاسوب التربوي من جهة أخرى؛ بلغ عدد أفـراد هـذه   /ويدرس احتياجات الطلبة

، في  العام في جامعة تشرين ةكلية التربية الثانيالبةً من طلبة السنة الثالثة في طالباً وط) 130(العينة 
  ).2014 - 2013(الدراسي
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اختار الباحث هذه العينة قصدياً في الفصل الثاني مـن العـام    :عينة التجربة االستطالعية -10-2-2
. ته الخمسةا، وذلك بهدف التجريب االستطالعي للبرنامج الحاسوبي بإصدار)2014-2013(الدراسي

  . زعين عشوائياً على خمس مجموعات تجريبيةطالباً وطالبةً مو) 50(بلغ عدد أفراد هذه العينة 

مـن طلبـة السـنة     طالباً وطالبةً) 245(ف مجتمع البحث منيتألّ: عينة التجربة األساسية -10-2-3
الثالثة من قسم معلم صف في كلية التربية الثانية في جامعة تشرين، وذلك حسب إحصائيات شـؤون  

) 159(عدد أفراد هذه العينة في صورتها النهائية بلغ  ).2015 - 2014(الطالب في العام الدراسي 
  :طالباً وطالبةً موزعين على خمس مجموعات تجريبية، وذلك على النحو اآلتي

  )LC( .تتعلم من إصدار تحكم المتعلم) : n=32(المجموعة التجريبية األولى  −
  )PPC( .تتعلم من إصدار تحكم البرنامج الجزئي) : n=32(المجموعة التجريبية الثانية  −
  )PLC( .تتعلم من إصدار تحكم المتعلم الجزئي) : n=32(المجموعة التجريبية الثالثة  −
  )LCA( .تتعلم من إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد) : n=31(المجموعة التجريبية الرابعة  −
  )PC( .تتعلم من إصدار تحكم المتعلم) : n=32(المجموعة التجريبية الخامسة  −

   ):0.05(ختبر الباحث فرضيات البحث اآلتية عند مستوى داللة ا :فرضيات البحث -11
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجـات طلبـة المجموعـة     -الفرضية األولى −

 –األدائية  –التحصيلية : الختبارات المعالجة) الفورية القبلية والبعدية(التجريبية األولى في التطبيقات 
 .لتنظيميةا –ألدائية الموسعة ا

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجـات طلبـة المجموعـة     -الفرضية الثانية −
–األدائية  –التحصيلية : الختبارات المعالجة) الفورية القبلية والبعدية(التجريبية الثانية في التطبيقات 

  .التنظيمية –ألدائية الموسعةا
لة إحصائية بين متوسطات درجـات طلبـة المجموعـة    ال توجد فروق ذات دال -الفرضية الثالثة −

 –األدائيـة   –التحصيلية : الختبارات المعالجة) الفورية القبلية والبعدية(التجريبية الثالثة في التطبيقات
  .التنظيمية –ألدائية الموسعة ا

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجـات طلبـة المجموعـة     -الفرضية الرابعة −
 –األدائية  –التحصيلية : الختبارات المعالجة) الفورية القبلية والبعدية(جريبية الرابعة في التطبيقات الت
  .التنظيمية –ألدائية الموسعة ا



 

188 
 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلبـة المجموعـة    -الفرضية الخامسة −
األدائية  –التحصيلية : الختبارات المعالجة) الفورية القبلية والبعدية(التجريبية الخامسة في التطبيقات 

 .التنظيمية –ألدائية الموسعة ا –

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلبة المجموعـات   -الفرضية السادسة −
تعزا إلى مستوى الـتحكم   المعالجة التحصيلية التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي الفوري الختبار

 .)LC-PPC-PLC- LCA-PC( الحاسوبي لتعليميا

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلبـة المجموعـات   -ابعةالفرضية الس −
تعزا إلى مسـتوى الـتحكم     المعالجة األدائية التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي الفوري الختبار

  .)LC-PPC-PLC- LCA-PC(التعليمي 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلبـة المجموعـات   -ثامنةالفرضية ال −

تعزا إلـى مسـتوى    المعالجة األدائية الموسعة التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي الفوري الختبار
 .)LC-PPC-PLC- LCA-PC( الحاسوبي التحكم التعليمي

وسطات درجات طلبـة المجموعـات   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مت-تاسعةالفرضية ال −
تعزا إلى مسـتوى الـتحكم    المعالجة التنظيمية الختبارالتجريبية الخمسة في التطبيق البعدي الفوري 

  .)LC-PPC-PLC- LCA-PC( الحاسوبي التعليمي
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلبـة المجموعـات   -عاشرةالفرضية ال −

تعزا إلى مستوى الـتحكم  المعالجة التحصيلية  الختبارالمؤجل ي التطبيق البعدي التجريبية الخمسة ف
 .)LC- -PPC- PLC- LCA-PC( الحاسوبي التعليمي

ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـطات درجـات طلبـة      : الفرضية الحادية عشرة −
تعزا إلى مستوى الجة األدائية المع الختبارالمؤجل المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي 

 .)LC-PPC-PLC- LCA-PC( الحاسوبي التحكم التعليمي

ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـطات درجـات طلبـة      : الفرضية الثانية عشرة −
تعـزا    المعالجة األدائية الموسعة  الختبارالمؤجل المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي 

 . )LC-PPC-PLC- LCA-PC( الحاسوبي لتحكم التعليميإلى مستوى ا

ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـطات درجـات طلبـة      : الفرضية الثالثة عشرة −
تعـزا إلـى    المعالجة التنظيميـة  الختبارالمؤجل المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي 

  .)LC-PPC-PLC- LCA-PC( الحاسوبي مستوى التحكم التعليمي
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ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـطات درجـات طلبـة       :الفرضية الرابعة عشرة −
، وذلك في )البعدية المؤجلة –البعدية الفورية  –القبلية (التطبيقات  المجموعات التجريبية الخمسة في

 .تنظيميةال –األدائية الموسعة  –األدائية  -التحصيلية : اختبارات المعالجة كل اختبار من 

   :أعد الباحث هذا البحث وفق اإلجراءات اآلتية :إجراءات البحث -12

في جامعة تشرين، وإجـراء  الثانية  االطالع على مواضيع مادة الحاسوب التربوي في كلية التربية −
  .دراسة استطالعية لتحديد مشكلة البحث من جهة، وتحديد احتياجات الطلبة من جهة أخرى

تدريبي متعدد الوسائط في خمسة إصدارات؛ كل إصدار  –مج حاسوبي تعليمي تصميم وإنتاج برنا −
صمم الباحث هذا البرنامج وفق نموذج فوجـان تـاي   . يمثل أحد مستويات التحكم التعليمي الحاسوبي

)Vaughan Tay ( ونموذج)ADDIE (يتألف البرنامج من ثالث وحدات تعليمية  . للتصميم التعليمي
 ).WQC(ملها موضوع تصميم االختبارات اإللكترونية باستخدام برنامج تدريبية تغطي في مج

اختبـار   –االختبـار التحصـيلي   : إعداد أربعة اختبارات لقياس أساليب معالجة المعطيات وهـي  −
 . اختبار المعالجة التنظيمية –اختبار المعالجة األدائية الموسعة  –المعالجة األدائية 

ته الخمسـة واختبـارات معالجـة    االبرنامج الحاسوبي بإصـدار  تحكيم أدوات البحث بما في ذلك −
 . ومناسبتها ألغراض البحث الحاليالمعطيات األربعة، وذلك بقصد التأكد من صدقها وثباتها 

تجريب أداوت البحث استطالعياً على عينة تجريبية استطالعية، وذلك بقصد التأكد مـن صـدق    −
أجل تجنب الصعوبات التي قد تعترض الباحث في أثناء تنفيذ أدوات البحث وثباتها تجريبياً، كذلك من 

 .التجربة األساسية

اختيار عينة التجربة األساسية من طلبة السنة الثالثة من قسم معلم صف في كلية التربية الثانية في  −
جامعة تشرين، ثم توزيعها عشوائياً على خمس مجموعات تجريبية؛ بحيث تتعلم كل مجموعة من أحد 

 .  رات البرنامج الحاسوبيإصدا

تطبيق استبانة االحتياجات التعليمية على عينة التجربة األساسية من أجل التأكد من حاجة أفرادهـا   −
 ). WQC(إلى تعلم موضوع تصميم االختبارات اإللكترونية باستخدام برنامج 

لتحقق من تكافؤ طلبة ل قبلياًتطبيق اختبارات أساليب معالجة المعطيات على عينة التجربة األساسية  −
المجموعات التجريبية الخمسة من جهة، ومن أجل مقارنة نتائج التطبيق القبلي مع نتـائج التطبيـق   
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، ثم حساب فاعلية وأثر كل مستوى من من جهة أخرى البعدي الفوري والتطبيق البعدي المؤجل الحقاً
 . مستويات التحكم التعليمي الحاسوبي

ته الخمسة على المجموعات التجريبية الخمسة، ثم الطلب إلـى  ابإصدار توزيع البرنامج الحاسوبي −
) 21(هذه المجموعات تعلم تصميم االختبارات اإللكترونية من البرنامج الحاسوبي، وامتدت هذه الفترة 

 .يوماً من تاريخ توزيع البرنامج على المجموعات التجريبية الخمسة

من أجل حساب فاعلية وأثـر  بعدياً نة التجربة األساسية تطبيق اختبارات معالجة المعطيات على عي −
اسـم  لتطبيق في متن البحث كل مستوى من مستويات التحكم التعليمي الحاسوبي، وسيطلق على هذا ا

 .  التطبيق البعدي الفوري الختبارات معالجة المعطيات

من التطبيق البعدي اً يوم) 21(بعدتطبيق اختبارات معالجة المعطيات على عينة التجربة األساسية  −
الفوري من أجل حساب فاعلية وأثر كل مستوى من مستويات التحكم التعليمي الحاسوبي، وسـيطلق  

 . اسم التطبيق البعدي المؤجل الختبارات معالجة المعطياتا التطبيق في متن البحث على هذ

كل تطبيق الختبارات  بعد) SPSS(إدخال نتائج الطلبة في اختبارات معالجة المعطيات إلى برنامج  −
معالجة المعطيات، وذلك من أجل التحقق من التوزيع الطبيعي لدرجات الطلبة، كذلك من أجل تنفيـذ  

   .  المعالجات اإلحصائية الالزمة للوصول إلى النتائج واالستنتاجات

    :توصل البحث إلى النتائج اآلتية :نتائج البحث -13

   :على النحو اآلتي الباحث عن أسئلة البحث أجاب :اإلجابة عن أسئلة البحث -13-1

ويحتاجهـا طلبـة   ) WQC(ما األسئلة اإللكترونية التي يتضمنها برنـامج   – السؤال األول -13-1-1
                المعلمـين  /المجموعات التجريبية الخمسة في مادة الحاسوب التربوي؟  أكـدت النتـائج أن الطلبـة   

). WQC(إلى تعلم تصميم األسئلة اإللكترونية التي يوفرها برنـامج   يحتاجون) أفراد عينة البحث( 
مصرف  –تسلسل  –توصيل –استجابات متعددة  –اختيار من متعدد  –خطأ /صح: وهذه األسئلة هي 

  .تعلم تصميم بنك األسئلة اإللكترونية -النقر على الخريطة  – )توصيل زائد( الكلمات

ر المقترح للبرنامج الحاسوبي الذي تم تصـميمه فـي الدراسـة    ما التصو - السؤال الثاني -13-1-2
الحالية، وما مستويات التحكم التعليمي الحاسوبي المقترحة في هذا البرنامج؟ صمم الباحـث برنـامج   

) ADDIE(ونمـوذج ) Vaughan.Tay(اعتماداً على نموذج فوجان تـاي   تدريبياً -حاسوبياً تعليمياً
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رنامج من ثالث وحدات تعليمية؛ تهدف في مجملها إلى تدريب الطلبة على يتألف الب. للتصميم التعليمي
) 5(أنتج الباحـث مـن هـذا البرنـامج    ).  WQC(تصميم االختبارات اإللكترونية باستخدام برنامج

إصدارات متماثلة في كل شيء ما عدا مستوى التحكم التعليمي الحاسوبي، وكل إصدار يمثل مستوى 
    :ليمي الحاسوبي، ويمكن توضيح هذه المستويات على النحو اآلتيمن مستويات التحكم التع

يسمح هذا اإلصدار للمـتعلم بـالتحكم    :)Learner Control(LC)(تحكم المتعلم –اإلصدار األول  −
إجراء أو عدم إجراء االختبار القبلي  –تعلم وحدة قبل سابقتها : الكلي في جميع عناصر البرنامج مثل

  .عدم إجراء االختبار البعدي للبرنامج إجراء أو –للبرنامج 
يتحكم البرنامج  :)Partial Program Control (PPC)(تحكم البرنامج الجزئي –اإلصدار الثاني  −

في هذا اإلصدار في جزء واحد فقط من البرنامج هو االختبار القبلي؛ أي أن البرنامج ال يسمح للمتعلم 
  . رنامج قبل إجراء االختبار القبليباالطالع على محتوى أي وحدة من وحدات الب

يتحكم المتعلم فـي  ): Partial Learner Control(PLC)(تحكم المتعلم الجزئي –اإلصدار الثالث  −
يتحكم المتعلم فـي  . هذا اإلصدار في جزء واحد فقط من البرنامج، ويتحكم البرنامج في باقي األجزاء

ستطيع المتعلم أن يختار ويطلع على الوحدة الثانيـة  تسلسل تعلم الوحدات التعليمية في البرنامج؛ أي ي
قبل األولى أو الثالثة قبل الثانية، ويتحكم البرنامج في االختبار القبلي واالختبار البعدي؛ أي ال يسمح 
البرنامج للمتعلم باالطالع على أي وحدة قبل إجراء االختبار القبلي، كما أنّه ال يسمح له بالخروج من 

 .بعد إجراء االختبار البعديالبرنامج إال 

 :)Learner Control with Advisement(LCA)(تحكم المتعلم مع اإلرشاد  –اإلصدار الرابـع   −
يتحكم المتعلم في هذا اإلصدار في كل شيء، ولكن بتوجيه وإرشاد من البرنامج؛ فمـثالً إذا اختـار   

: للمـتعلم   التاليـة  رسالةالنامج سيوجه المتعلم الوحدة الثانية قبل أن يدرس الوحدة األولى، فإن البر
 )ال -نعم (هل تريد العودة إلى الوحدة األولى؟ . ينصحك الحاسوب بدراسة الوحدة األولى قبل الثانية

وهكذا، فإن كل خطوة غير صحيحة يقدم عليها المتعلم، يرشده الحاسوب إلـى تصـحيحها، ويتـرك    
 .الحرية للمتعلم في اتخاذ القرار

يتحكم البرنامج في هذا اإلصدار  : )Program Control(PC)(تحكم البرنامج  –امساإلصدار الخ −
في كل شيء؛ أي أن هذا اإلصدار ال يسمح للمتعلم باالطالع على أي وحدة تعليميـة قبـل إجـراء    

باالطالع على أي وحدة تعليمية قبل إتقان الوحدة  البرنامج للمتعلم ال يسمح -االختبار القبلي للبرنامج
  .ال يسمح للمتعلم بالخروج من البرنامج قبل إجراء االختبار البعدي  –لسابقة لها ا
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الـذين صـمموا األسـئلة    ) أفراد عينة البحـث (المعلمين /ما نسبة الطلبة –السؤال الثالث  -13-1-3
  اإللكترونية المقترحة في البحث الحالي، وكيف تتوزع هذه النسب حسب مستويات التحكم التعليمي؟ 

استطاع جميع طلبة المجموعات التجريبية الخمسة أن يصمموا ): خطأ/صح(يم سؤال من نوع تصم −
هذا النوع من األسئلة، ويستثنى من هؤالء طالبان اثنان من المجموعـة التجريبيـة الثانيـة، وهـي     

  ).PPC(تحكم البرنامج الجزئي المجموعة التي تعلمت من إصدار 
%) 87.5:(تمكن من تصميم هذا النوع من األسـئلة  -) تعدداالختيار من م(تصميم سؤال من نوع  −

فـي  %) 100(، ووصلت هذه النسبة إلى )LC(من الطلبة الذين تعلموا بوساطة إصدار تحكم المتعلم 
 ).PC(، وإصدار تحكم البرنامج )LCA(إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد 

ين تعلمـوا مـن إصـدار تحكـم     إن الطلبـة الـذ  ): االستجابات المتعددة(تصميم سؤال من نوع  −
قد تمكنوا جميعاً من تصميم هذا النوع مـن  ) LCA(وإصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد )PC(البرنامج
وإصـدار تحكـم    ،في إصدار تحكم المتعلم%) 84.37(تراجعت هذه النسبة فبلغت%). 100(األسئلة 

 .البرنامج الجزئي

كم البرنامج هو اإلصدار الوحيد الذي تمكن جميع يعد إصدار تح ):التوصيل(تصميم سؤال من نوع  −
فـي إصـدار تحكـم    %) 81.25(ة إلىطلبته من تصميم هذا النوع من األسئلة، وانخفضت هذه النسب

 .في إصدار تحكم المتعلم%) 78.12(البرنامج الجزئي، و

 مـن طلبـة  %) 96.87(استطاع تصميم هذا النوع من األسئلة  ):التسلسل(تصميم سؤال من نوع  −
 .في إصدار تحكم المتعلم%) 75(إصدار تحكم البرنامج، وتراجعت هذه النسبة كثيراً لتصل إلى 

مـن  %) 62.5:(استطاع تصميم هذا النوع من األسـئلة ): مأل في الفراغا(تصميم سؤال من نوع  −
هـو  ) PC(هذا ويعد إصدار تحكم البرنامج ) LC(الطلبة الذين تعلموا بوساطة إصدار تحكم المتعلم 

 .فراغال سؤال من نوع امأل في من طلبته تصميم%) 96.87(اإلصدار الوحيد الذي استطاع 

يعد إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشـاد هـو اإلصـدار     ):مصرف الكلمات(تصميم سؤال من نوع  −
هذا وانخفضت هذه النسبة . من طلبته تصميم هذا النوع من األسئلة%) 93.54(الوحيد الذي استطاع 

  .المتعلمفي إصدار تحكم %) 56.25(إلى 

تشـير النتـائج إلـى أن إصـدار تحكـم المـتعلم        ):النقر على الخريطة(تصميم سؤال من نوع  −
من طلبته تصميم سؤال من نوع النقر %) 93.75(هو اإلصدار الوحيد الذي استطاع ) PLC(الجزئي

 .ميم هذا النوع من األسئلةعلى الخريطة، لكن بالمقابل استطاع نصف طلبة إصدار تحكم المتعلم تص
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هـو اإلصـدار الوحيـد الـذي      إصدار تحكم المتعلم الجزئييعد  :تصميم بنك األسئلة اإللكترونية −
 .تصميم بنك األسئلة اإللكترونيةمن طلبته %) 93.75(استطاع 

  :نتائج اختبار فرضيات البحث -13-2

وسطات درجات طلبة المجموعـة  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مت :نتيجة الفرضية األولى −
ــات   ــي التطبيق ــى ف ــة األول ــة (التجريبي ــة الفوري ــة والبعدي ــة                   ) القبلي ــارات المعالج الختب

، وهذه الفروق هي لصالح متوسطات درجات )التنظيمية –األدائي الموسعة  –األدائية  –التحصيلية (
 .الفورية الطلبة في التطبيقات البعدية

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلبة المجموعة : ثانيةفرضية النتيجة ال - −
ــات   ــي التطبيق ــة ف ــة الثاني ــة (التجريبي ــة الفوري ــة والبعدي ــةالخت) القبلي ــارات المعالج                   ب

ات ، وهذه الفروق هي لصالح متوسطات درج)التنظيمية –األدائية الموسعة  –األدائية  –التحصيلية (
  .الطلبة في التطبيقات البعدية الفورية

توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات درجـات طلبـة        -الفرضية الثالثة نتيجة −
الختبـارات المعالجـة                         ) القبليـة والبعديـة الفوريـة   (المجموعة التجريبية الثالثـة فـي التطبيقـات   

، وهذه الفـروق هـي لصـالح متوسـطات     )التنظيمية –موسعة ال ةاألدائي –األدائية  –التحصيلية (
  .درجات الطلبة في التطبيقات البعدية الفورية

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلبة المجموعـة   -الفرضية الرابعة نتيجة −
ــات   ــي التطبيق ــة ف ــة الرابع ــة (التجريبي ــة الفوري ــة والبعدي ــة     ) القبلي ــارات المعالج               الختب

، وهذه الفروق هي لصالح متوسطات درجات )التنظيمية –األدائية الموسعة  –األدائية  –التحصيلية (
   .الفورية الطلبة في التطبيقات البعدية

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلبة المجموعة  -الفرضية الخامسة نتيجة −
ــات   ــي التطبيق ــة ف ــة الخامس ــة(التجريبي ــة الفوري ــة والبعدي ــة                   ) القبلي ــارات المعالج الختب

، وهذه الفروق هي لصالح متوسطات درجات )التنظيمية –األدائية الموسعة  –األدائية  –التحصيلية (
   .الطلبة في التطبيقات البعدية الفورية

درجـات طلبـة    توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـطات    -نتيجة الفرضية السادسة −
تعـزا إلـى   المعالجة التحصـيلية   المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي الفوري الختبار
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، وهذه الفروق هي في صالح إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد، وهي لصـالح  مستوى التحكم التعليمي
  .تحكم المتعلم عند مقارنته مع أي إصدار غير إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد

درجـات طلبـة    توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات     -نتيجة الفرضية السابعة −
تعزا إلى مستوى  المعالجة األدائية  المجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي الفوري الختبار

مع ، وهذه الفروق هي في صالح إصدار تحكم البرنامج، وهي في صالح تحكم المتعلم التحكم التعليمي
  . اإلرشاد عند مقارنته مع أي إصدار آخر غير تحكم البرنامج

درجات طلبة المجموعات  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات -نتيجة الفرضية الثامنة −
تعزا إلـى مسـتوى    المعالجة األدائية الموسعة التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي الفوري الختبار

الفروق هي في صالح إصدار تحكم البرنامج، وهي في صالح تحكم المتعلم مع ، وهذه التحكم التعليمي
  .  أي إصدار آخر غير إصدار تحكم البرنامج معاإلرشاد عند مقارنته 

درجـات طلبـة    توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات     -نتيجة الفرضية التاسعة −
تعـزا إلـى    المعالجة التنظيميـة  الختبارالمجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي الفوري 

، وهذه الفروق هي في صالح إصدار تحكم البرنامج، وهي في صالح تحكـم  مستوى التحكم التعليمي
   .أي إصدار غير إصدار تحكم البرنامجالمتعلم مع اإلرشاد عند مقارنته مع 

ت طلبـة  درجـا  توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات     -نتيجة الفرضية العاشرة −
تعـزا إلـى   المعالجة التحصـيلية   الختبار مؤجلالمجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي ال

إصدار تحكـم المـتعلم مـع اإلرشـاد      كل من وهذه الفروق هي في صالح، مستوى التحكم التعليمي
   .وإصدار تحكم المتعلم عند مقارنة اإلصدارين مع بقية اإلصدارات

درجـات طلبـة    توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات -دية عشرةنتيجة الفرضية الحا −
تعزا إلى مستوى المعالجة األدائية  الختبار مؤجلالمجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي ال

، وهذه الفروق هي في صالح إصدار تحكم البرنامج عند مقارنته مع بقية اإلصدارات، التحكم التعليمي
دار تحكم المتعلم مع اإلرشاد عند مقارنته مع أي إصدار آخر غيـر إصـدار تحكـم    وفي صالح إص

 .البرنامج

درجـات طلبـة    توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات  -نتيجة الفرضية الثانية عشرة −
تعـزا   المعالجة األدائية الموسـعة  الختبار مؤجلالمجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي ال

، وهذه الفروق هي في صالح إصدار تحكم البرنامج عند مقارنته مع بقية ستوى التحكم التعليميإلى م
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اإلصدارات، وفي صالح إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد عند مقارنته مع أي إصـدار آخـر غيـر    
 . إصدار تحكم البرنامج

درجـات طلبـة    توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات  -الفرضية الثالثة عشرةنتيجة  −
تعزا إلى مستوى الختبار المعالجة التنظيمية  مؤجلالمجموعات التجريبية الخمسة في التطبيق البعدي ال

، وهذه الفروق هي في صالح إصدار تحكم البرنامج عند مقارنته مع بقية اإلصدارات، التحكم التعليمي
دار آخر غيـر إصـدار تحكـم    وفي صالح إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد عند مقارنته مع أي إص

  . البرنامج

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات درجـات طلبـة     :الفرضية الرابعة عشرةنتيجة  −
البعدية المؤجلة الختبـارات   –البعدية الفورية  –التطبيقات القبلية  المجموعات التجريبية الخمسة في

 .التنظيمية –عة األدائية الموس –األدائية  -التحصيلية : المعالجة 

يمكن إجمال النتائج التي تستخلص مـن اختبـار فرضـيات     :خالصة نتائج اختبار فرضيات البحث
  : على النحو اآلتي البحث

يـؤثر إصـدار تحكـم    ): التطبيق البعدي الفوري الختبار المعالجة التحصيلية(المعالجة التحصيلية −
صلت المجموعة التجريبية األولى التي تعلمت من المتعلم إيجاباً في تنمية المعالجة التحصيلية حيث ح

الختبـار  من الدرجة العظمى في التطبيق البعدي الفوري %) 89.2( متوسط يشكل هذا اإلصدار على
، وحصلت المجموعة التجريبية الثانية التي تعلمت من إصـدار تحكـم البرنـامج    المعالجة التحصيلية

وعة التجريبية الثالثة التي تعلمت من إصدار تحكم وحصلت المجم، )%75.37(الجزئي على ما نسبته
وحصلت المجموعة التجريبية الرابعة التي تعلمت من إصدار تحكم ) %80.62(المتعلم الجزئي على 

، وحصلت المجموعة التجريبية الخامسة التي تعلمت من إصدار )%93.74(المتعلم مع اإلرشاد على 
على كـل  إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد  يتفوق: لكوفي ضوء ذ ،)%83.57(تحكم البرنامج على 
    .في تنمية المعالجة التحصيلية لدى الطلبة في مادة الحاسوب التربوياإلصدارات األخرى 

يؤثر إصـدار تحكـم   ): الختبار المعالجة التحصيلية مؤجلالتطبيق البعدي ال(التحصيلية المعالجة  −
يلية حيث حصلت المجموعة التجريبية األولى التي تعلمت من المتعلم إيجاباً في تنمية المعالجة التحص

الختبار  مؤجلالعظمى في التطبيق البعدي ال من الدرجة) %88.48(متوسط يشكلهذا اإلصدار على 
، وحصلت المجموعة التجريبية الثانية التي تعلمت من إصـدار تحكـم البرنـامج    المعالجة التحصيلية

ت المجموعة التجريبية الثالثة التي تعلمت من إصـدار تحكـم   وحصل، )%75(الجزئي على ما نسبته
وحصلت المجموعة التجريبية الرابعة التي تعلمت من إصدار تحكم ) %79.54(المتعلم الجزئي على 
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، وحصلت المجموعة التجريبية الخامسة التي تعلمت من إصدار )%92.91(المتعلم مع اإلرشاد على 
إصدار تحكـم  كل من إصدار تحكم المتعلم و يتفوق: ي ضوء ذلكوف ،)%73.94(تحكم البرنامج على 
في تنمية المعالجة التحصيلية لدى الطلبة في مـادة  على كل اإلصدارات األخرى المتعلم مع اإلرشاد 
    .الحاسوب التربوي

يؤثر إصدار تحكـم المـتعلم   ): دائيةالختبار المعالجة األ فوريالتطبيق البعدي ال(دائيةاألالمعالجة  −
حيث حصلت المجموعة التجريبية األولى التي تعلمـت مـن هـذا     دائيةفي تنمية المعالجة األ يجاباًإ

مؤجـل الختبـار   العظمى في التطبيق البعدي ال من الدرجة) %72.31(متوسط يشكلاإلصدار على 
لجزئي إصدار تحكم البرنامج ا ، وحصلت المجموعة التجريبية الثانية التي تعلمت من المعالجة األدائية

ن إصدار تحكم المتعلم الجزئـي  وحصلت المجموعة التجريبية الثالثة التي تعلمت م، )%78.4( على
وحصلت المجموعة التجريبية الرابعة التي تعلمت من إصدار تحكـم المـتعلم مـع    ) %81.51(على

، وحصلت المجموعة التجريبية الخامسة التي تعلمت مـن إصـدار تحكـم    )%87.37(اإلرشاد على 
علـى كـل اإلصـدارات    إصدار تحكم البرنامج   يتفوق: وفي ضوء ذلك ،)%94.82(رنامج على الب

   .لدى الطلبة في مادة الحاسوب التربوي دائيةفي تنمية المعالجة األاألخرى 

يؤثر إصدار تحكـم المـتعلم   ): دائيةالختبار المعالجة األ مؤجلالتطبيق البعدي ال( دائيةاألالمعالجة  −
حيث حصلت المجموعة التجريبية األولى التي تعلمـت مـن هـذا    األدائية ية المعالجة إيجاباً في تنم

الختبـار   مؤجـل العظمى في التطبيق البعدي ال من الدرجة) %72.05(متوسط يشكلاإلصدار على 
، وحصلت المجموعة التجريبية الثانية التي تعلمت من إصدار تحكم البرنامج الجزئي المعالجة األدائية

وحصلت المجموعة التجريبية الثالثة التي تعلمت من إصدار تحكم المتعلم ، )%77.68(سبتهعلى ما ن
وحصلت المجموعة التجريبية الرابعة التي تعلمت من إصدار تحكم المتعلم ) %80.54(الجزئي على 

، وحصلت المجموعة التجريبية الخامسة التي تعلمت من إصدار تحكـم  )%86.08(مع اإلرشاد على 
علـى كـل اإلصـدارات    البرنـامج  إصدار تحكم  يتفوق: وفي ضوء ذلك ،)%93.94(ج على البرنام

   .لدى الطلبة في مادة الحاسوب التربوي دائيةفي تنمية المعالجة األاألخرى 

يـؤثر  ): األدائيـة الموسـعة  الختبار المعالجة  فوريالتطبيق البعدي ال( دائية الموسعةاألالمعالجة  −
حيث حصلت المجموعـة التجريبيـة    األدائية الموسعة اباً في تنمية المعالجةإصدار تحكم المتعلم إيج

العظمى في التطبيـق   من الدرجة) %75.96(متوسط يشكلاألولى التي تعلمت من هذا اإلصدار على 
، وحصلت المجموعة التجريبية الثانية التي تعلمـت  الفوري الختبار المعالجة األدائية الموسعةالبعدي 
وحصلت المجموعة التجريبية الثالثة التي تعلمت ، )%77.34(كم البرنامج الجزئي على صدار تحمن إ
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وحصلت المجموعة التجريبية الرابعة التي تعلمـت  ) %83.05(على من إصدار تحكم المتعلم الجزئي
، وحصلت المجموعة التجريبية الخامسة التـي  )%89.26(من إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد على 

البرنـامج  إصدار تحكـم   يتفوق: وفي ضوء ذلك ،)%96.51( إصدار تحكم البرنامج علىعلمت من ت
لدى الطلبة فـي مـادة الحاسـوب    األدائية الموسعة في تنمية المعالجة على كل اإلصدارات األخرى 

   .التربوي

ـ ): دائيـة الموسـعة  الختبار المعالجة األ مؤجلالتطبيق البعدي ال( دائية الموسعةاألالمعالجة  − ؤثر ي
حيث حصلت المجموعـة التجريبيـة    دائية الموسعةإصدار تحكم المتعلم إيجاباً في تنمية المعالجة األ

العظمى في التطبيق  من الدرجة) %75.36( متوسط يشكلاألولى التي تعلمت من هذا اإلصدار على 
انية التي تعلمـت  ، وحصلت المجموعة التجريبية الثالختبار المعالجة األدائية الموسعة مؤجلالبعدي ال

وحصلت المجموعة التجريبية الثالثة التي تعلمت ، )%76.86( علىمن إصدار تحكم البرنامج الجزئي 
وحصلت المجموعة التجريبية الرابعة التي تعلمت ) %82.32(من إصدار تحكم المتعلم الجزئي على 

يبية الخامسـة التـي   ، وحصلت المجموعة التجر)%88.9(من إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشاد على 
 تحكـم البرنـامج   إصدار  يتفوق: وفي ضوء ذلك ،)%95.3(تعلمت من إصدار تحكم البرنامج على 

لدى الطلبة فـي مـادة الحاسـوب    ألدائية الموسعة في تنمية المعالجة اعلى كل اإلصدارات األخرى 
   .التربوي

يؤثر إصدار تحكم المتعلم ): نظيميةلتالختبار المعالجة ا فوريالتطبيق البعدي ال(التنظيميةالمعالجة  −
حيث حصلت المجموعة التجريبية األولى التي تعلمت مـن هـذا   التنظيمية إيجاباً في تنمية المعالجة 
الختبار المعالجة  فوريالعظمى في التطبيق البعدي ال من الدرجة) %79.68(اإلصدار على ما نسبته 

التي تعلمت من إصدار تحكم البرنامج الجزئي علـى   ، وحصلت المجموعة التجريبية الثانيةالتنظيمية
وحصلت المجموعة التجريبية الثالثة التي تعلمت من إصدار تحكم المتعلم الجزئي على ، )81.09%(
وحصلت المجموعة التجريبية الرابعة التي تعلمت من إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشـاد  ) 82.96%(

ة الخامسة التي تعلمت من إصدار تحكم البرنامج على ، وحصلت المجموعة التجريبي)%93.26(على 
في تنمية المعالجـة  على كل اإلصدارات األخرى  البرنامجإصدار  يتفوق: وفي ضوء ذلك ،)96.8%(
   .لدى الطلبة في مادة الحاسوب التربوي نظيميةالت

إصدار تحكم المتعلم يؤثر ): نظيميةالختبار المعالجة الت مؤجلالتطبيق البعدي ال(نظيميةالتالمعالجة  −
حيث حصلت المجموعة التجريبية األولى التي تعلمت مـن هـذا   نظيمية في تنمية المعالجة الت إيجاباً

الختبار المعالجة  مؤجلالعظمى في التطبيق البعدي ال من الدرجة) %78.92(اإلصدار على ما نسبته 
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صدار تحكم البرنامج الجزئي علـى  ، وحصلت المجموعة التجريبية الثانية التي تعلمت من إالتنظيمية
وحصلت المجموعة التجريبية الثالثة التي تعلمت من إصدار تحكم المتعلم الجزئي على ، )80.48%(
وحصلت المجموعة التجريبية الرابعة التي تعلمت من إصدار تحكم المتعلم مع اإلرشـاد  ) 82.35%(

علمت من إصدار تحكم البرنامج على ، وحصلت المجموعة التجريبية الخامسة التي ت)%92.45(على 
فـي تنميـة   على كل اإلصدارات األخرى البرنامج إصدار تحكم  يتفوق: وفي ضوء ذلك ،)96.26%(

  .لدى الطلبة في مادة الحاسوب التربوي نظيميةالمعالجة الت

تـؤثر   :لحالي مجموعة من االسـتنتاجات وهـي  يمكن أن يستخلص من البحث ا: االستنتاجات-13-3
في تنمية أسـاليب   إيجابـاً  المبنية وفق أسس منهجية سليمة متعددة الوسائط الحاسوب التعليمية برامج

مستوى عن وذلك بصرف النظر  ،المعلمين في مادة الحاسوب التربوي/معالجة المعطيات لدى الطلبة
مـن  تؤكد نتائج البحـث الحـالي أن أي مسـتوى    . في تصميم تلك البرامجالمعتمد  التعليمي التحكم

مستويات التحكم التعليمي ال يمكن أن يكون وصفة سحرية لكل مجاالت التعلم؛ ففي الوقت الذي قـد  
يتفوق فيه تحكم البرنامج على تحكم المتعلم في مجاٍل ما، يمكن أن تجد تحكم المتعلم متفوقاً في مجال 

ـ  تعلم وإصـدار تحكـم   آخر، وهذا ما توصل إليه البحث الحالي؛ إذ أكدت نتائجه أن إصدار تحكم الم
المتعلم مع اإلرشاد هما األفضل من كل مستويات التحكم األخرى في تنميـة المعالجـة التحصـيلية    
للمعطيات، بينما يعد إصدار تحكم البرنامج هو األفضل من كل مستويات التحكم األخرى فـي تنميـة   

  . للمعطيات المعالجة األدائية والمعالجة األدائية الموسعة، والمعالجة التنظيمية
  : يقترح البحث الحالي في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها :المقترحات -13-4
التنظيميـة لـدى    –األدائية الموسعة  –األدائية : اعتماد إصدار تحكم البرنامج في تنمية المعالجات −

 . في جامعة تشرين الثانية طلبة السنة الثالثة من قسم معلم صف في كلية التربية

اد إصدار تحكم المتعلم وتحكم المتعلم مع اإلرشاد فـي تنميـة المعالجـة التحصـيلية لـدى      اعتم −
 .المعلمين في مادة الحاسوب التربوي/الطلبة

االعتماد على تحكم البرنامج إذا كانت المادة العملية ذات طبيعة عملية، واالعتماد على تحكم المتعلم  −
عرفية، واالعتماد على تحكم المتعلم مع اإلرشاد إذا كانت إذا كانت المادة العلمية ذات طبيعة نظرية م
 .المادة العلمية ذات طبيعة نظرية وعملية معاً

إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث العلمية المتعلقة بالتحكم التعليمي فـي البـرامج التعليميـة     −
.المحوســــبة وتجريــــب مســــتويات أخــــرى مــــن الــــتحكم التعليمــــي 



 

199 
 

  

  

  

  

 
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  دراسة جتريبية يف كلية الرتبية جبامعة تشرين -  عاجلة املعطيات لدى الطلبة املعلمني يف مادة احلاسوب الرتبوي أثر التحكم التعليمي باستخدام احلاسوب يف أساليب م

في أسـاليب معالجـة    الحاسوبي لتحكم التعليميلخمسة مستويات المقارنة بين  للبحث هو الهدف األساسي
 .ربية الثانية في جامعة تشرينالت المعطيات لدى طلبة السنة الثالثة من قسم معلم صف في كلية

صمم الباحث برنامج تعليمـي  
حاسـوبي متعــدد الوســائط؛  
وأنتج من هذا البرنامج خمسة 
إصدارات كل منها يمثل أحـد  

. مستويات الـتحكم التعليمـي  
يتألف البرنـامج مـن ثـالث    
وحدات تهدف في مجملها إلى 
تدريب الطلبة علـى تصـميم   
االختبــارات اإللكترونيــة   

ــتخدام ــامج  باســ برنــ
)WonderShare Quiz Creator.( 

اعتمد الباحث علـى المـنهج   
ــام  ــالل الع ــي، وخ التجريب

 )2015 - 2014(الدراســي 
ــدارات وز ــث اإلص ع الباح

الخمس على خمس مجموعات 
بحيـث   ثبت تكافؤها تجريبية

تتعلم كل مجموعة مـن أحـد   
بلغ عدد أفـراد  . اإلصدارات
ما عـدا  ) n=32(كل مجموعة
  .)n=31(ابعة المجموعة الر

 

E  تحكم المتعلم (اإلصدار األول)LC:((    يسمح للطالـب بـالتحرك
  .ضمن بيئة البرنامج الحاسوبي المصمم في البحث الحالي كيفما أراد

E تحكم البرنـامج الجزئـي   ( اإلصدار الثاني)PPC:((   ال يسـمح
  .البرنامج باالطالع على محتوى أي وحدة قبل إجراء االختبار القبلي

E تحكم المتعلم الجزئي (الثالث  اإلصدار)PLC:((   ال يسمح البرنامج
للطالب باالطالع على محتوى أي وحدة قبل إجراء االختبـار القبلـي،   

إحـدى   محتـوى  وال يسمح له بالخروج من البرنامج حتى يطلع على
  .وحداته، وحتى يجري اختباراً بعدياً

E  تحكم المـتعلم مـع اإلرشـاد   (اإلصدار الرابع)LCA:((  ـ مح يس
البرنامج  للطالب بالتحرك ضمن بيئة البرنامج كيفمـا أراد، ولكـن إذا   

شـده إلـى   أقدم الطالب على خطوة غير صحيحة، فـإن البرنـامج ير  
  .الصواب دون أن يلزمه في اختيار الصواب

E  تحكم البرنـامج  (اإلصدار الخامس)PC:((    ال يسـمح للطالـب
ار القبلي، وال يسمح باالطالع على محتوى أي وحدة قبل إجراء االختب

له بتعلم وحدة قبل إتقان الوحدة السابقة لها، وال يسمح له بالخروج من 
  . البرنامج قبل إجراء االختبار البعدي

اليب لمعالجة المعطيـات  اقترح الباحث أربعة أس
 –المعالجة األدائيـة   -المعالجة التحصيلية: هي

المعالجة التنظيمية،  –المعالجة األدائية الموسعة 
لكل أسلوب اختباراً خاصاً به، ثـم   الباحث وأعد

طبق الباحث هـذه االختبـارات علـى خمـس     
مجموعات تجريبية قبل تنفيذ التجربة، ثـم وزع  

اإلصدارات الخمـس   المجموعات الخمسة على
، تعلم كل مجموعة من أحد اإلصـدارات بحيث ت

وبعد انتهـاء عمليـة الـتعلم، طبـق الباحـث      
مرة ثانية علـى المجموعـات    ذاتها االختبارات
يوماً طبق الباحث ) 21(وبعد ،الخمسة التجريبية

  .على المجموعات مرة ثالثة االختبارات ذاتها

يتفوق إصدار تحكم المتعلم وإصدار تحكم المـتعلم مـع   : النتائجأبرز 
اإلرشاد على كل اإلصدارات في المعالجة التحصيلية للمعطيات، لكـن  

على كل اإلصدارات األخرى في  إصدار تحكم البرنامجبالمقابل يتفوق 
  .المعالجة األدائية والمعالجة األدائية الموسعة والمعالجة التنظيمية

ل قسمة المتوسط الحسـابي  حسبت النتائج من خال
مجموعة على الدرجة العظمـى لكـل   ألفراد كل 

 .مئةاختبار وضرب الناتج ب

 من التطبيق الثاني) يوماً 21(بعد المجموعات نتائج :مؤجل
 .نتائج التطبيق الثاني لالختبارات :فوري. لالختبارات

  )2016( العام                                          ديبإعداد الطالب علي منري حربا                     إشراف الدكتورة أوصاف علي            حبث قدم لنيل درجة الدكتوراه يف تقنيات التعليم 
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اتجاهات المعلمين نحو برنامج حاسوبي لتدريبهم على تعليم وحـدتي المـاء   .)2008(.السفره جي،فاتن .36
اجستير غير رسالة م .والغذاء في الصف  الثالث االبتدائي وأثرها  على تحصيل التالميذ في  هاتين الوحدتين

 .كلية التربية ، جامعة دمشق، دمشق .منشورة

فاعلية برنامج إثرائي بمساعدة الحاسوب لتدريس مقرر اإلحصاء فـي المرحلـة   ). 2011.(السقا، نبال .37
دراسة تجريبية على طلبة الصف الثاني الثانوي المهني التجاري في مدينة  :الثانوية للتعليم المهني التجاري

 .كلية التربية،جامعة دمشق، دمشق .راه غير منشورةرسالة دكتو. دمشق

 . منشورات جامعة دمشق: دمشق. أصول التدريس). 2009. (سليمان، جمال .38

برنامج حاسوبي إثرائي متعدد الوسائط في اكتساب مهارات اللغـة اإلنكليزيـة   ). 2011.(سليمان، هالة .39
حلة التعليم األساسي بمدارس مدينة دمشـق  دراسة تجريبية على طلبة الصف الثامن من مر: وتقييم فاعليته

 .كلية التربية،جامعة دمشق، دمشق .رسالة دكتوراه غير منشورة. الرسمية

فاعلية برنامج حاسوبي في  تحصيل  تالميذ  الصف  الخامس  األساسـي فـي   .)2007(.سليمان،هالة .40
كلية  .رسالة ماجستير غير منشورة. يةالطالئع دراسة تجريبية في المدارس التطبيقية للمناشط :ةاللغة اإلنكليزي

 .التربية، جامعة دمشق، دمشق

أنماط معالجة المعلومات للنصفين الكرويين للمخ وأساليب الـتعلم لـدى   ). 1432.(السليماني، ميرفت .41
مكـة  . ير منشورة على االنترنيتترسالة ماجس. عينة من طالبات الصف الثالث ثانوي بمدينة مكة المكرمة

ــة ــرى جام: المكرم ــة أم الق ــة –ع ــة التربي ــاريخ ا. كلي ــع ) 3/5/2013(ســترجعت بت ــن الموق : م
libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS  

تصميم برنامج حاسوبي تفاعلي لتنمية كفايات مـدرس علـم األحيـاء وفـق     ). 2010.(شباط، محمد .42
رسـالة   .ودرعـا  دراسة تجريبية في ثانويات محافظتي دمشق: المتطلبات الوطنية للتعليم ما قبل الجامعي

  .دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة دمشق
 . دار أسامة للنشر والتوزيع: عمان). الطبعة األولى. (نظم المعلومات اإلدارية).2008. (الشربي، فؤاد .43

فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مهارات طالب الدراسـات  ). 2014.(الشريف، باسم بن نايف بن محمد .44
رسالة دكتوراه منشورة على شبكة . عامل مع بعض مستحدثات التعليم اإللكتروني واالتجاه نحوهاالعليا في الت
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: مـن الموقـع   ) 3/5/2013(اسـترجعت بتـاريخ    .كلية التربيـة، جامعـة طيبـة   : السعودية. االنترنيت
repository.taibahu.edu.sa/handle  

صيل الطلبة المتفوقين في اللغة العربيـة  فاعلية برنامج حاسوبي إثرائي في تح.)2006(.شريف، هالة .45
دراسة تجريبية على طالب السنة السابعة والثامنة من مرحلة التعليم األساسي في  :واتجاهاتهم نحو البرنامج

 .كلية التربية ، جامعة دمشق، دمشق .رسالة ماجستير غير منشورة.مدرسة المتفوقين في مدينة حلب

ة تعليمية متكاملة باستخدام الوسائط المتعددة في تنميـة مهـارة   فاعلية أنشط). 2011.(شعبان، أريج .46
رسـالة ماجسـتير غيـر    .القراءة في اللغة اإلنكليزية لدى تالمذة الصف الرابع األساسي في مدينة حمـص 

 .منشورة، كلية التربية، جامعة دمشق
علـى تنميـة   تأثير أساليب التحكم في برامج الكمبيوتر التعليمية  ).2009.(شنودة، رضا جرجس .47

 .كلية التربية النوعية ببور سعيد، جامعة قناة السويس. رسالة ماجستير غير منشورة .دافع اإلنجاز
الفروق في استراتيجيات معالجة المعلومات في ضوء متغيري التخصـص  ). 2000.(الصافي، عبد اهللا .48

 ).1(العدد  .)1(المجلد  ).نسانيةالعلوم اإلدارية واإل(المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل .والتحصيل الدراسي
: دمشـق  .مدخل  إلـى تقنيـات التعلـيم   ).2011(.؛ العبد اهللا، فواز؛ ديب، أوصافصيام، محمد وحيد .49

  .منشورات جامعة دمشق
فعالية برنامج حاسوبي متعدد الوسائط في اكتساب المفاهيم االجتماعيـة لـدى   ). 2011. (لينا طيار، .50

. دراسة تجريبية في مدارس محافظة طرطوس :مادة الدراسات االجتماعيةتالمذة الصف األول األساسي في 
 .رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة دمشق

مـدخل إلـى    .)2007(.أبو عواد، فريال محمد و العبسي، محمد مصطفىونوفل، محمد بكر وعباس، محمد خليل  .51
 .دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة: عمان .)الطبعة األولى(مناهج البحث في التربية و علم النفس

فاعلية برنامج مقترح للتكامل بين معلمات رياض األطفال واألسـرة  ). 2010.(عبد الرشيد، وحيد حامد .52
مجلة اتحاد جامعات الدول العربية . دراسة شبه تجريبية: في تنمية بعض المهارات اللغوية لدى طفل الروضة

 )86 - 55(ص ص  ).3(، العدد )8(مجلدللتربية وعلم النفس، ال

أثر التغذية الراجعة باستخدام الكمبيوتر علـى التحصـيل  الدراسـي     ).2001.(عبد الكريم، سعد خليفة .53
مجلـة كليـة   . دراسة تجريبية: والقدرة المعرفية لدى طالب  األحياء بالصف األول  الثانوي  بسلطنة عمان

 ). 2(عدد، ال)17(جامعة أسيوط ،المجلد  .التربية

           القياس والتقويم التربوي واستخدامه فـي  مجـال  التـدريس  الصـفي     .)2001(.عبد الهادي، نبيل .54
 .دار وائل  للنشر :عمان.)الطبعة الثانية(

فاعلية استخدام الوسائط المتعددة في تدريس مـادة الفيزيـاء للطـالب    .)2008(.عرابي، حسن محمود .55
 .كلية التربية ، جامعة دمشق، دمشق .رسالة ماجستير غير منشورة .وأثرها على تحصيلهم الدراسي
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دار دجلة : عمان). الطبعة األولى. (مقدمة في منهج البحث العلمي).2008.(العزاوي، رحيم يونس كرو .56
 . للنشر والتوزيع والطباعة

دار الهـدى  : رةالقاه). الطبعة األولى( التصميم التعليمي للوسائط المتعددة). 2005. (عزمي، نبيل جاد .57
 .للنشر والتوزيع والطباعة

                القيـاس والتقـويم التربـوي فـي العمليـة التدريسـية       .)2009(.عالم، صـالح الـدين محمـود    .58
 .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة :عمان.)ةالطبعة الثاني(

ى حل المشـكالت لـدى   تجهيز المعلومات وعالقتها بالقدرة عل). 2009.(علوان، مصعب محمد شعبان .59
مـن  ) 5/10/2014(اسـترجعت بتـاريخ   . رسالة ماجستير منشورة على االنترنيت. طلبة المرحلة الثانوية

  library.iugaza.edu.ps/thesis: الموقع

دراسة تجريبية لتعليم مادة الرياضيات لتالمذة : فاعلية التعليم بمعونة الحاسوب). 1996.(العلي، إقبال .60
رسالة ماجستير . ساسي االبتدائي في المدارس التطبيقية للمناشط الطالئعية بمدينة دمشقالصف الخامس األ

  .غير منشورة، كلية التربية، جامعة دمشق
مجلـة  التعلم أم التعليم في عصر المعرفة الرقمي؟ : فجوة التعلم). 2007. (علي، نبيل و حجازي، نادية .61

 )9 - 1. (ص ص) 2007(كانون األول ) 26(العدد . تواصل
فاعلية برنامج مقترح لتضمين المفاهيم البيئية فـي  منـاهج علـم     .)2003(.العمارين، يحيى عوض .62

دراسة شبه تجريبية لفاعلية برنـامج وحـدتي    :األحياء بالمرحلة اإلعدادية في  الجمهورية العربية السورية
كليـة التربيـة ،    .ه غير منشـورة رسالة دكتورا. الموارد الطبيعية والنظم البيئية في الصف األول اإلعدادي

 .جامعة دمشق، دمشق

أثر التفاعل بين أساليب التحكم التعليمي في برنامج تعليم الكتروني  ).2006.(أماني عبد العزيز عوض، .63
مجلة حولية . واألساليب المعرفية على تنمية مهارات  إنتاج  بعض المواد  التعليمية لدى طالب كلية التربية

  ).2006(عام ملحق  )7(العدد. )ليا مجلة البحث العلمي في التربيةحا(كلية البنات 
 .كلية التربية -جامعة المجمعة: السعودية. إنتاج مصادر التعلم اإللكترونية). 2014.(عوض، أماني .64
            .تربويات الحاسوب وتحديات مطلـع القـرن الحـادي والعشـرين    . )2000(.،إبراهيم عبد الوكيلرالفا .65

 .دار الفكر العربي: القاهرة). الثانيةالطبعة (

أنموذج في القيـاس  : تفريد التعليم في إعداد وتأهيل المعلم .)2004(.الفتالوي، سهيلة محسن كاظم .66
 .لتوزيعللنشر وا دار الشروق :عمان.والتقويم التربوي

ـ ). 2012.(فراونة، أكرم عبد القادر عبد اهللا .67 ة فـي اكتسـاب   فاعلية استخدام مواقع الفيديو اإللكتروني
رسـالة ماجسـتير   . مهارات تصميم الصور الرقمية لدى طالبات كلية التربية في الجامعة اإلسالمية بغـزة 



 

206 
 

مـن  ) 5/10/2014(اسـترجعت بتـاريخ   . كلية التربية، الجامعة اإلسـالمية : غزة. منشورة على االنترنيت
  library.iugaza.edu.ps/thesis: الموقع

رسـالة   ،ية برنامج حاسوبي في التربية الصحية مصمم وفقاً لمدخل النظمفاعل.)2004(.الفشتكي،هاشم .68
 .كلية التربية ، جامعة دمشق، دمشق .ماجستير غير منشورة

أثر طريقة حل المشكالت بمساعدة الحاسوب في تحصيل طلبة معلم الصـف  ). 2011. (الفشتكي، هاشم .69
معلم صـف   –سة تجريبية على طلبة السنة األولى درا :في مقرر العلوم واكتسابهم مهارات التفكير اإلبداعي

 .جامعة دمشق، دمشق كلية التربية، .رسالة دكتوراه غير منشورة.في كلية التربية بجامعة دمشق

فاعلية برنامج مقترح لتـدريب  ). 2008.(فودة، فاتن عبد المجيد السعودي؛ وأحمد، حمدي عبد العزيز .70
مجلـة كليـة التربيـة    . ة الذكاءات المتعـددة فـي  التـدريس   معلمي العلوم التجارية على استخدام نظري

  ).3(، الجزء )66(العدد .بالمنصورة، جامعة المنصورة

مـروة عبـد   : ترجمة). (الطبعة األولى.(مقدمة قصيرة جداً –الذاكرة ) . 2014. (فوستر، جوناثن، ك .71
 . مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة: القاهرة). السالم

دار : عمان.اإلحصاء لإلداريين واالقتصاديين). 2005.(اهللا، سهيلة، البياتي، محمود القاضي، دالل؛ عبد .72
 .الحامد للنشر والتوزيع

دار الشروق : عمان). الطبعة األولى.(سيكولوجيا التعلم الصفي). 2000.(ونايفة قطامي ،قطامي، يوسف .73
  .للنشر والتوزيع والطباعة

ودوره في تدريب القيادات التعليمية فـي ضـوء خبـرات     التعليم من بعد). 2001.(قنديل، عالء محمد .74
 . جامعة الزقازيق –فرع بنها  –كلية التربية : الزقازيق. رسالة ماجستير غير منشورة .بعض الدول

فاعلية تدريس مادة اللغة اإلنكليزية بمساعدة شبكة األنترنت في تحصيل الطلبـة  ). 2011.(القيم، رانيا .75
: دمشق .تجريبية لدى طلبة الصف األول الثانوي في مدارس مدينة دمشق الرسميةدراسة : واتجاهاتهم نحوها

 .رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة دمشق
الجماهيرية . أساليب التعلم لدى طلبة جامعة قارينوس). 1998.(كاظم، مهدي علي و ياسر، عامر حسن .76

 . كلية التربية بالمرج: الليبية

أثر بعض مستويات الرجع وأسلوب التحكم فيهـا ببـرامج الكمبيـوتر متعـدد     ). 2009.(محمود، حسن .77
.  الوسائل على تنمية مهارات التعامل مع التطبيقات التعليمية لإلنترنيت لدى الطالب المعلمين بكليـة التربيـة  

  ).104 - 53.(ص ص ). 2(العدد ). 19(المجلد .سلسلة دراسات وبحوث محكمة -مجلة تكنولوجيا التعليم
فاعلية ). 2010. (محمود، محمد يوسف؛ إبراهيم، حماده محمد مسعود؛ ومحمود، إبراهيم محمد يوسف .78

بعض استراتيجيات التدريب اإللكتروني وأثر ذلك على مفهوم الذات لدى األطفال ذوي اإلعاقة العقلية القابلين 
 )112 - 3.(ص ص. الجزء األول). 144(العدد. جامعة األزهر –مجلة التربية . للتعلم
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: عمـان ). الطبعة األولى. (نظرية القرارات اإلدارية مدخل كمي في اإلدارة). 1997. (المشرقي، حسن .79
 .دارة المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة

فاعلية برنامج حاسوبي في تحصـيل تالميـذ الصـف الثالـث     ). 2012. (مصري، غالية محمد عادل .80
 -دراسة تجريبية في مدارس التعليم األساسي: صحية واتجاهاتهم نحوهااألساسي في مادة العلوم والتربية ال

 .رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة دمشق. حلقة أولى بمدينة دمشق
فاعلية استخدام برنامج حاسوبي في تدريس الجغرافيا الطبيعية فـي   .)1999(.محمد محمود مصطفى، .81

رسالة دكتوراه غير . دراسة تجريبية في محافظة القنيطرة :ربي السوريالصف األول الثاني  في  القطر الع
 .كلية التربية ، جامعة دمشق، دمشق .منشورة

فاعلية برنامج حاسوبي في تعليم الصم مهـارات القـراءة والكتابـة للغـة     ). 2002.(المللي، سوسن .82
 .رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة دمشق .اإلنكليزية

دور نظام المعلومات اإلدارية في الرفع مـن فعاليـة اتخـاذ القـرارات     ). 2004.(اصرية، اسماعيلمن .83
جامعة محمد بوضياف المسـيلة، كليـة العلـوم    : الجزائر. رسالة ماجستير منشورة على اإلنترنيت. اإلدارية

 .التجارية وعلوم التسيير والعلوم االقتصادية

: التعلـيم فـي الـوطن العربـي    ). 2012.()األليكسـو ( العلـوم المنظمة العربية للتربيـة والثقافـة و   .84
 .تقرير المرصد العربي للتربية

              .تصـميم التعلـيم الفعـال   ). 2012.( ؛ كيمـب، جيرولـد أي  .؛ روس، ستيفن م.موريسون، غازي ر .85
  . مكتبة العبيكان للنشر: السعودية).أماني الدجاني: ترجمة). (طبعة ويلي الدولية(

منشورات وزارة الثقافـة فـي الجمهوريـة    : دمشق. التربية واتجاهات الشباب). 1985.(يونسناصر،  .86
  .العربية السورية سورية
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  )1( قحاملل

  المعرفية اختبار المعالجة التحصيلية 

  : طلبتنا األحبة؛ تحية طيبة

فـي  سؤاالً؛ يهدف هذا االختبار إلى قياس مسـتوى معلومـاتكم   ) 35(أضع بين أيديكم اختباراً مؤلفاً من 
والذي سيرمز له اختصاراً بــ  ) WonderShare Quiz Creator(صانع االختبارات اإللكترونيةبرنامج 

)WQC(لقد بنيـت  .  ، لذا أرجو اإلجابة عن أسئلة االختبار بشكل كامل، وعدم ترك أي سؤال دون إجابة
خصص لكل سؤال . أسئلة االختبار من نوع االختيار من متعدد؛ ويوجد لكل سؤال خيار واحد صحيح فقط

  .درجة فقط) 35(ن الدرجة العظمى لالختبار درجة واحدة فقط؛ وعليه فإ

يرجى من الطلبة األفاضل عدم كتابة أي شيء على أوراق أسئلة االختبار؛ وفيما يتعلـق باإلجابـة، فلقـد    
أرفق مع االختبار ورقة منفصلة لكتابة اإلجابة؛ يكتب على ورقة اإلجابـة هـذه اسـم الطالـب ورقمـه      

  : الصحيح بجانب رقم كل سؤال؛ وذلك كما يوضح المثال التاليالجامعي؛ ويوجد جدول لكتابة الخيار 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :في) WonderShare Quiz Creator(يستخدم برنامج  -1
A. الحسابية إجراء العمليات.  
B. تقطيع ودمج مقاطع الفيديو. 

C. تصميم االختبارات اإللكترونية.  
D. تقطيع ودمج مقاطع الصوت.  

 

 ورقة األسئلة

  اإلجابة الصحیحة  رقم السؤال 
1-   C 
2-     
3-     
4-     
5-     
6-     
7-     
8-     

 

 ورقة اإلجابة
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   :سؤال من نوع هو) WQC(برنامج صحيح في  اختيارالسؤال اإللكتروني الذي يمكن أن تحدد له أكثر من  -1

True/False - A     Word Bank- B    C -  Multiple Choice     Multiple Response – D 

  :هو )WQC(بالكامل في برنامج  هولصق يستخدم من أجل نسخ السؤالالذي  تصاراالخ -2

Ctrl + C    - A                       C -  Ctrl + D 

Ctrl +V  -  B                        D -  Ctrl +Shift  

  :هذه العبارة بشكل صحيح؛ فإن " إجابة صحيحة؛ أحسنت" إذا أردت أن تُظهر عبارة التغذية الراجعة  -3

- A أحسنت؛ صحيحة إجابة: " يجب أن تكتب       "- C ال يمكن أن تُكتب ألنها طويلة.  

- B إجابة صحيحة؛ أحسنت: " يجب أن تكتب       "- D ال يمكن أن تُكتب باللغة العربية.  

  :)Click Map(الحد األعلى لعدد البقع التي يسمح برسمها في أثناء تصميم سؤال من نوع  -4

- A بقعة واحدة      .- B بقعتين              .- C خمس بقع     .- D تسع بقع.  

  : هو) WQC(في برنامج  نقل مؤشر الكتابة من يسار الصفحة إلى يمينهايستخدم من أجل الذي  االختصار -5

Ctrl + C    - A                      C -  Ctrl + D 

Ctrl +V  -  B                       D -  Ctrl +Shift  

  : ، وهذا النوع هوبتصميم سؤال من نوع التوصيل مع وجود توصيلة زائدة )WQC( برنامجيسمح  -6

Matching - A     Word Bank- B    C -  Multiple Choice     Multiple Response – D  

  :تقوم ميزة العشوائية بـ -7

- A تغيير ترتيب أسئلة االختبار بشكل دائم .             – C تغيير ترتيب خيارات كل سؤال في االختبار.  

- B عرض عشوائي لعبارات التغذية الراجعة            .- D عرض عشوائي لكلمات مرور المستخدمين.  

  :  ينشر بتنسيقفإن االختبار يجب أن النتيجة إلى إيميل محدد مسبقاً؛ إذا أردت إعداد االختبار ليرسل -8

 - Aنفيذي ملف ت)Exe     .(- B  ملف إكسل)Excel    .(- C  صفحة)Web     (- D  صفحة)SWF(  
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) 19 - 9(إن األسـئلة مـن    .)WQC( توضح الصورة المبنية في األسفل تبويبات الواجهة الرئيسة لبرنامج
  .ستركز على وظيفة كل تبويب

  

  

  

  : ختبار، هوالتبويب الذي يستخدم إلضافة ميزة تبديل الخيارات إلى اال -9

- A Quiz Properties .     - B Player Template        - C Questions       - D Publish  

  :التبويب الذي يستخدم لتغيير خلفية االختبار،هو -10

- A Quiz Properties .     - B Player Template        - C Questions       - D Publish  

  :هو إلضافة ميزة العشوائية إلى  االختبارالتبويب الذي يستخدم  -11

- A Quiz Properties .     - B Player Template        - C Questions       - D Publish  

  ) :outline(التبويب الذي يستخدم إللغاء عرض الزر  -12

- A Quiz Properties .     - B Player Template        - C Questions       - D Publish  

  :هو التبويب الذي يستخدم لتحديد نسبة النجاح في االختبار -13

- A Quiz Properties .     - B Player Template        - C Questions       - D Publish  

  :هو التبويب الذي يستخدم لوضع الصورة في يسار الصفحة أو يمينها -14

- A Quiz Properties .     - B Player Template        - C Questions       - D Publish  

  :هو التبويب الذي يستخدم إللغاء شريط العنوان من ملف االختبار المصمم -15

- A Quiz Properties .     - B Player Template        - C Questions       - D Publish  

  :هو )Exe(التبويب الذي يستخدم لحفظ ملف االختبار بصيغة  -16

- A Quiz Properties .     - B Player Template        - C Questions       - D Publish  

  :هو التبويب الذي يستخدم لرصف خيارات اإلجابة في عمودين -17

- A Quiz Properties .     - B Player Template        - C Questions       - D Publish  
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  : هو حديد زمن كل سؤال في االختبارالتبويب الذي يستخدم لت -18

- A Quiz Properties .     - B Player Template        - C Questions       - D Publish  

  :التبويب الذي يستخدم لتطبيق قياس خط معين على كل األسئلة المصممة هو -19

- A Quiz Properties .     - B Player Template        - C Questions       - D Publish  

إن األسـئلة مـن             .)WQC( توضح الصورة المبنية في األسفل الواجهة الرئيسية لتصميم سؤال في برنـامج 
  .ستركز على وظيفة كل خيار في هذه الصورة) 24 - 20(

  

    

  :من أجل ) Score(يستخدم الخيار  -20

- A تحديد درجة النجاح            .- C لكل خيار صحيح في السؤال تخصيص درجة.  

- B            تحديد درجة االختبار- D توزيع درجة السؤال على أسئلة االختبار ككل.  

  :عدد محاوالت من أجل تحديد) Attempts(يستخدم الخيار  -21

- A كتابة اسم المستخدم                 .- C اإلجابة عن السؤال  

- B             كتابة كلمة المرور       - D إجراء االختبــار.  

ختبار، أما إذا كانت اإلجابة صحيحة؛ تابع إجراء اال«ما الخيار الذي يستخدم من أجل تطبيق الشرط التالي؟  -22
  .»للسؤال األول إذا كانت خاطئة، فعد

- A Score         .- B Branching        .– C Attempts               - D Feedback  

إذا كانت اإلجابة صحيحة؛ تابع إجراء االختبار، أما «الخيار الذي يستخدم من أجل تطبيق الشرط التالي؟ ما  -23
  »إذا كانت خاطئة، فأنه االختبار

- A Score         .- B Branching        .– C Attempts               - D Feedback  

  :اله من أجل الموضح في الصورة أع) Feedback(يستخدم الخيار -24

- A              تحديد عبارات التغذية الراجعة اإليجابية- C تحديد توقيت ظهور التغذية الراجعة.  

- B تحديد عبارات التغذية الراجعة السلبية               .- D تحديد مكان ظهور التغذية الراجعة.  
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  :من أجلالمبين في الصورة جانباً ) Text&Label(يستخدم التبويب  -25

- A ترجمة النصوص والعبارات                .  

- Bحذف النصوص والعبارات .                    

- C تنسيق النصوص والعبارات. 

- D كتابة النصوص والعبارات.  

  :تظهر عبارة التغذية الراجعة المبينة في الصورة جانباً حين -26

- A يجيب المتعلم عن السؤال إجابة صحيحة  .              

- B يحصل المتعلم على الدرجة الكلية للسؤال              .  

– C ينجح المتعلم في االختبار.  

- D سؤاليحصل المتعلم على الدرجة الكلية لل.  

إذا أردت أن تسمح للمتعلم بتجاهل أو تجـاوز  ). WQC(تعرض الصورة اآلتية بعض إعدادات برنامج  -27 
  :ه فيما بعد، فإن الخيار الذي يجب أن تحدده هوالسؤال ثم العودة إلي

  

 

 

 

  :تحديد في) Random(تساعد الميزة  -28

- A عدد األسئلة التي يظهرها االختبار                      .- C عدد خيارات كل ســؤال.  

- B عبارات التغذية الراجعة اإليجابية                       .- D بارزمن كل سؤال في االخت.  

  :  )WQC(، فإن برنامج )Fill in the Blank(النوع إذا كانت اإلجابة باللغة اإلنكليزية في  -29

- A ًلألحرف الكبيرة يكون  حساســا           .- C يقبل اإلجابة سواء كانت بأحرف كبيرة أم صغيرة.  

- B يقبل اإلجابة باألحرف الصغيرة فقط         .- D حرف الكبيرة فقط ودون أي زيادةيقبل اإلجابة باأل.  

  :تغيير من أجل) Shuffle Answers(تستخدم الميزة  -30
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- A خيارات السؤال                                       .– C ترتيب الخيارات .  

- B الترتيب الصحيح                                      .- D خيارات اإلجابة.  

  :أن يحدد )WQC(برنامج  يستطيع المصمم في -31

- A درجة النجاح في االختبار                                     .– C نسبة النجاح في كل سؤال.  

- B نسبة النجاح في االختبار                                      .- D نسبة الفشل في كل سؤال. 

  :ة في كون المصمم يستطيع أنعن بقية األسئل) Multiple Choice(يتميز سؤال  -32

- A يضيف صورة إلى صفحة الســؤال                     .– C يحدد تغذية راجعة مختلفة لكل خيار.  

- B يضيف مقطع فيديو إلى صفحة السؤال                    .- D يضيف مؤثر حركي للتغذية الراجعة.  

  :بأنّه) WQC(الذي يوفره برنامج ) Outline(يتميز الزر -33

- A يسمح للمتعلم بالخروج من االختبار             .– C يعطي موجز عن األسئلة التي يتضمنها االختبار.  

- B يمكن المتعلم من إخراج النتائج                 .- D يعطي موجز عن األسئلة التي يمكن تجاوزها.  

  :بأنّه) WQC(يتميز برنامج  -34

- A ة االختباريتيح إلغاء صفحة مقدم             .– C يتيح إلغاء أسئلة محددة في مقدمة االختبار.  

- B  يسمح بتأجيل عرض صفحة المقدمة        .- D يلزم المصمم بإضافة صورة إلى المقدمة.  

  ):WQC(صمم بوساطة برنامج في نهاية االختبار الميبين الجدول الذي يظهر  -35

- A  عن االختبار الوقت المستغرق في اإلجابة           .– C درجة المتعلم في كل سؤال.  

- B  الوقت المستغرق في اإلجابة عن كل سؤال     .     - D درجة المتعلم في كل نوع من األسئلة.  

=========  

  انتھى االختبار  

=========  
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  اختبار املعاجلة التحصيلية  عن صفحة اإلجابة 

  ةـــــــدقيق )45(: المدة                   ..                               : ..................االسم 

  خمس وثالثون درجة : الدرجة            :.....................                                       الرقم 

 ================================================================  

  اإلجابة الصحیحة  الرقم السؤ
1.   D 
2.   C 
3.   A 
4.   D 
5.   D  
6.   B 
7.   A 
8.   C 
9.   A 

10.   B 
11.   A 
12.   B 
13.   A 
14.   B 
15.   B 
16.   D 
17.   B 
18.   A 
19.   A 
20.   C 
21.   C 
22.   B 
23.   B 
24.   C 
25.   A 
26.   C 
27.   B 
28.   A 
29.   C 
30.   C 
31.   B 
32.   C 
33.   C 
34.   A 
35.   A 
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  )2(امللحق 

  اختبار المعالجة األدائية 

                                                          دقيقة 60: المدة                    :...............                                   االسم 

====================================================  

 یوضح ھذا الجدول  ؛أسئلة؛ كل سؤال من نوع مختلف) 8(یحتوي الجدول المبین في األسفل 
  . یحة عن كل سؤال أیضًاخیارات كل سؤال، واإلجابة الصح

اإلجابة   الخیارات  نص السؤال  النوع  الرقم
  الصحیحة

1.   True/False خطأ  خطأ –صح   شارل باباج ھو أبو االنترنیت؟  
2.   Multiple 

Choice  
  1971  1985 - 1975 – 1971 – 1961  متى اخترع المعالج الدقیق؟ 

3.   Multiple 
Response 

ب   ول   -ري ت   وم لنس   ون   –الري ب   یج  من أسس محرك البحث  غوغل؟
  سیرغي بیرن –باران 

 -الري بیج 
  سیرغي بیرن

4.   Fill in the 
Blank 

م           ا الحق           ة مل           ف برن           امج  
)PowerPoint(؟  

 ---------------------  ppt 

5.   Sequence      رت  ب وح  دات قی  اس س  عات التخ  زین 
  .التالیة بدءًا من األصغر

  -----------   میغابایت –كیلو بایت  –بایت  –بت 

6.    
Matching 

  
صل بین الجیل الحاس وبي، والتطبی ق   

  .الذي استخدم في ذلك الجیل

    الصمامات المفرغة  الجیل األول
  الترانزستور  الجیل الثاني  -----------    

  الدوائر المتكاملة  الجیل الثالث
  المعالج الدقیق  الجیل الرابع

  
7.   Word Bank   

  صل بین االختصار ووظیفتھ؟ 
Ctrl+C  النسخ    

 --------  Ctrl +X القص  
  اللصق ----- 

8.   Click Map مستلزمات االختبارات( الصورة موجودة في مجلد باسم  .حدد السواقة في الصورة المبینة(  
  :المطلوب

مؤلفًا من األسئلة الثمانیة  إلكترونیًا ثّم صمم اختبارًا ؛)WonderShare Quiz Creator(استخدم برنامج  .1
 . ضحة في الجدول أعالهالمو

 :احرص على أن یتمیز االختبار بمایلي .2
 آلة العصر: عنوان االختبار .3
 .خصص لكل سؤال خمس درجات .4
 %).60(حدد نسبة النجاح بـ  .5
 .عبارات التغذیة الراجعة  –خیارات اإلجابة  –نص السؤال :  استخدم قیاس خط مناسب ومقروء  لكل من  .6
 . اللغة العربیة حول عبارات التغذیة الراجعة إلى .7
 .استخدم لون مناسب لعبارات التغذیة الراجعة  .8
، ثّم )وظائف(احفظ ملف االختبار باسمك الخاص في مجلد ). الوظائف(یوجد على سطح المكتب مجلد باسم  .9

 ).Exe(انشره بصیغة 
  == انتھى االختبار == 
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  باختبار المعالجة األدائية  بطاقة المالحظة الخاصة

  ...................        مستحقةالدرجة ال         ..................                                         : .اسم الطالب

===================================================================  

   بطاقة المالحظة تعليمات استخدام

الختبـار  الدرجـة العظمـى   فإن  وعليه ؛كل بند درجة واحدةبنداً؛ خصص ل) 35(من تتألف بطاقة المالحظة هذه 
  :تستخدم بطاقة المالحظة وفق التالي. درجة) 35(هي المعالجة التحصيلية 

  .أمامهبطاقة المالحظة يضع المصحح  .1
 . أو غيره) exe(يقوم المصحح بفتح ملف االختبار الخاص بالطالب سواء كان هذا الملف  .2

 ى بطاقة المالحظة يكتب المصحح اسم الطالب عل .3

 .يفتح المصحح ملف االختبار الخاص بالطالب؛ ويجرب كل سؤال في حالتي اإلجابة الصحيحة والخاطئة .4

 .يرصد المصحح مستوى تحقق كل بند من بطاقة المالحظة .5

 .محققفي الحقل )  √(، يضع المصحح إشارة صح محقق إذا كان البند .6

 .غير محققفي الحقل )  √(ة صح ، يضع المصحح إشارغير محققإذا كان البند   .7

  . يجمع المصحح في النهاية عدد البنود المحققة على بطاقة المالحظة، ويضع له درجة نهائية .8

  مستوى التحقق  البند  الرقم
  محقق  غیر محقق

      آلة العصر: عنوان االختبار  .1

      .   يعمل السؤال األول بشكل صحيح .2

      .درجات) 5( األول خصص للسؤال .3

      . باللغة العربيةالتغذية الراجعة اإليجابية كتبت  .4

     .باللغة العربية سلبيةالتغذية الراجعة الكتبت  .5

      .   يعمل السؤال الثاني بشكل صحيح .6

      .درجات) 5(الثاني خصص للسؤال .7

      . باللغة العربية الثاني للسؤال التغذية الراجعة اإليجابيةكتبت  .8

     .باللغة العربية الثاني للسؤالسلبية ال التغذية الراجعةكتبت  .9

      .   يعمل السؤال الثالث بشكل صحيح .10

      .درجات) 5(الثالث خصص للسؤال .11

      . باللغة العربية الثالث للسؤال التغذية الراجعة اإليجابيةكتبت  .12

     .باللغة العربية الثالث للسؤالسلبية التغذية الراجعة الكتبت  .13

      .   ابع بشكل صحيحيعمل السؤال الر .14
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      .درجات) 5(الرابع خصص للسؤال .15

      . باللغة العربية للسؤال الرابع التغذية الراجعة اإليجابيةكتبت  .16

     .باللغة العربية سلبية للسؤال الرابعالتغذية الراجعة الكتبت  .17

      .   يعمل السؤال الخامس بشكل صحيح .18

      .درجات) 5(الخامس خصص للسؤال .19

      . باللغة العربية للسؤال الخامس التغذية الراجعة اإليجابية كتبت .20

     .باللغة العربية سلبية للسؤال الخامسالتغذية الراجعة الكتبت  .21

      .   يعمل السؤال السادس بشكل صحيح .22

      .درجات) 5(السادس خصص للسؤال .23

      . باللغة العربية للسؤال السادس التغذية الراجعة اإليجابيةكتبت  .24

     .باللغة العربية سلبية للسؤال السادسالتغذية الراجعة الكتبت  .25

      .   يعمل السؤال السابع بشكل صحيح .26

      .درجات) 5(السابع خصص للسؤال .27

      . باللغة العربية السابع للسؤال التغذية الراجعة اإليجابيةكتبت  .28

     .بيةباللغة العر السابع للسؤالسلبية التغذية الراجعة الكتبت  .29

      .   يعمل السؤال الثامن بشكل صحيح .30

      .درجات) 5(الثامن خصص للسؤال .31

      . باللغة العربية الثامن للسؤال التغذية الراجعة اإليجابيةكتبت  .32

     .باللغة العربية الثامن للسؤالسلبية التغذية الراجعة الكتبت  .33
      )wqc(یوجد ملف االختبار بتنسیق  .34
      )exe(بار بصیغة یوجد ملف االخت .35

  

  ===انتھت البنود ==== 
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  ) 3( قحلملا

   ةاختبار المعالجة األدائية الموسع

دقيقة  60 :المدة    ...............                                                 :االسم
====================================================  

 ).اختبار المعلوماتية(وهو باسم ؛ )WonderShare Quiz Creator(كتب ملف برنامج يوجد على سطح الم
 . تطوير من عدة نواحي يحتاج هذا االختبار إلى. أسئلة إلكترونية) 10(هذا الملف عبارة عن اختبار مؤلف من 

قبل  اقرأ كل الطلبات( .ناهثم أضف إليه الميزات المبينة في الجدول أد ؛)اختبار المعلوماتية(ملفالافتح  :المطلوب
.)بالحلالبدء 

  المیزات المطلوب إضافتھا إلى االختبار
 مقدمـة الصورة اسمها (أضف إلى مقدمة االختبار صورة  -1

  ))مستلزمات االختبارات(وهي موجودة في مجلد 
أضف صفحة دخـول لالختبـار، واسـمح للمسـتخدمين      -2
)Karam, Rania (فقط بالدخول إلى البرنامج:    

  كلمة المرور  اسم المستخدم
Karam  2222  
Rania 3333  

إذا كانت اإلجابة صحيحة، : طبق الشرط التالي على كل األسئلة -3
 .االختبار ختبار، أما إذا كانت خاطئة؛ فانهتابع إجراء اال

  .المحاولة مرتين لإلجابة عن كل سؤالاسمح للمتعلم ب -4
  .السؤال السابعا درجات ما عد) 5(خصص لكل سؤال  -5
خصص لكـل توصـيلة   من نوع التوصيل؛  السؤال السابع -6

  .درجات) 3(صحيحة 
 غير قياس خط األسئلة والخيارات وعبارات التغذية الراجعة -7

  .بحيث يبدو قياس الخط مناسب
  .لتبدو مناسبة أيضاً عبارات التغذية الراجعةغير ألوان  -8
) 50(عدا السـؤال السـابع   ما  ثانية) 40(حدد لكل سؤال  -9

  .ثانية
) 6(أضف إلى االختبار ميزة العشوائية؛ بحيـث يظهـر    -10

 .أسئلة من األسئلة العشرة في كل مرة يفتح فيها االختبار

 .أضف إلى االختبار ميزة تبديل الخيارات -11

 .%)70(حدد نسبة النجاح بـ  -12

 .إلى نهاية االختبار) Finish(أضف الزر  -13

 .استخدم إحدى الخلفيات الموجودة في القوالب الجاهزة -14

  .قم بإعداد خيارات اإلجابة لتظهر في عمودين -15
  . قم بإعداد الصور لتظهر في يمين الصفحة -16
  .لغِ أيقونة الطباعةا -17
سماء أزرار االختبار الموضحة في الجـدول أدنـاه    غير أ -18

  .من اإلنكليزية إلى العربية
  اللغة اإلنكليزية ة العربيةاللغ

 User ID  اسم المستخدم

 Password  كلمة المرور

  Start  بدأا
 Submit  تثبيت

 Outline  الموجز

 Try Again  حاول ثانية

: قم بإعداد االختبار ليرسل النتيجة إلـى اإليميـل التـالي    -19
nbmeelad@gmail.com 

، ثم انشر )الوظائف(احفظ ملف االختبار المطور في مجلد  -20
  )HTML(وبصيغة  )Exe(االختبار بصيغة 

  ==انتهى االختبار== 
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  باختبار المعالجة األدائية الموسعة بطاقة المالحظة الخاصة

  ...................        مستحقةة الالدرج                                   : ...................               اسم الطالب

===================================================================  

   بطاقة المالحظة تعليمات استخدام

الدرجـة العظمـى   فـإن   وعليـه  ؛بنداً؛ خصص لكل بند درجة واحدة) 52(من تتألف بطاقة المالحظة هذه 
  :تستخدم بطاقة المالحظة وفق التالي. درجة) 52(هي  التطبيقي الموسعلألسلوب 

  .أمامهبطاقة المالحظة يضع المصحح  −
 . أو غيره) exe(يقوم المصحح بفتح ملف االختبار الخاص بالطالب سواء كان هذا الملف  −

 . يكتب المصحح اسم الطالب على بطاقة المالحظة −

 .حالتي اإلجابة الصحيحة والخاطئةيفتح المصحح ملف االختبار الخاص بالطالب؛ ويجرب كل سؤال في  −

 .يرصد المصحح مستوى تحقق كل بند من بطاقة المالحظة −

 .محققفي الحقل )  √(، يضع المصحح إشارة صح محقق إذا كان البند −

 .غير محققفي الحقل )  √(، يضع المصحح إشارة صح غير محققإذا كان البند   −
  . بطاقة المالحظة، ويضع له درجة نهائيةيجمع المصحح في النهاية عدد البنود المحققة على  −

  مستوى التحقق  البند  الرقم
  محقق  غير محقق

      .إلى مقدمة االختبار) مقدمة(أضيفت الصور  .1
      .أضيف إلى االختبار صفحة دخول .2
      )2222(بالدخول إلى االختبار بكلمة المرور ) Karam(يسمح للمستخدم  .3
      )3333(إلى االختبار بكلمة المرور بالدخول ) Rania(يسمح للمستخدم  .4
     طُبق شرط الميزة الثالثة على السؤال األول .5
      .   درجات) 5(خصص للسؤال األول  .6
      .يسمح بالمحاولة مرتين لإلجابة عن السؤال األول .7
     طُبق شرط الميزة الثالثة على السؤال الثاني .8
      .   درجات) 5(خصص للسؤال الثاني  .9

      .لمحاولة مرتين لإلجابة عن السؤال الثانييسمح با .10
     طُبق شرط الميزة الثالثة على السؤال الثالث .11
      .   درجات) 5(خصص للسؤال الثالث  .12
      يسمح بالمحاولة مرتين لإلجابة عن السؤال الثالث .13
     طُبق شرط الميزة الثالثة على السؤال الرابع .14
      .   درجات) 5(خصص للسؤال الرابع  .15
      يسمح بالمحاولة مرتين لإلجابة عن السؤال الرابع .16
     طُبق شرط الميزة الثالثة على السؤال الخامس .17
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      .   درجات) 5(خصص للسؤال الخامس  .18
      يسمح بالمحاولة مرتين لإلجابة عن السؤال الخامس .19
     .طُبق شرط الميزة الثالثة على السؤال السادس .20
      .   اتدرج) 5(خصص للسؤال السادس  .21
      .يسمح بالمحاولة مرتين لإلجابة عن السؤال السادس .22
     .طُبق شرط الميزة الثالثة على السؤال السابع .23
      .   درجات) 3(خُصص لكل توصيلة صحيحة للسؤال السابع  .24
      .يسمح بالمحاولة مرتين لإلجابة عن السؤال السابع .25
     .شرط الميزة الثالثة على السؤال الثامنطُبق  .26
      .   درجات) 5(خصص للسؤال الثامن  .27
      .يسمح بالمحاولة مرتين لإلجابة عن السؤال الثامن .28
     .شرط الميزة الثالثة على السؤال التاسعطُبق  .29
      .   درجات) 5(خصص للسؤال التاسع  .30
      .يسمح بالمحاولة مرتين لإلجابة عن السؤال التاسع .31
     .سؤال العاشرشرط الميزة الثالثة على الطُبق  .32
      .   درجات) 5(خصص للسؤال العاشر  .33
      .يسمح بالمحاولة مرتين لإلجابة عن السؤال العاشر .34
      .ثانية) 40(حدد لكل سؤال  .35
      .ثانية) 50(حدد للسؤال السابع  .36
      .أضيفت ميزة العشوائية إلى االختبار .37
      .ة يفتح فيها االختبارأسئلة من األسئلة العشرة في كل مر) 6(يظهر االختبار  .38
      .أضيفت ميزة تبديل الخيارات إلى االختبار .39
      .في االختبار%) 70(حددت نسبة النجاح بـ  .40
      . إلى نهاية االختبار) Finish(أضيف الزر  .41
      . ُألغيت أيقونة الطباعة من االختبار .42
      )اسم المستخدم(إلى ) User ID(غيرت العبارة  .43
      .إلى كلمة المرور) Password(غيرت العبارة  .44
      .إلى ابدأ) Start(غير اسم الزر  .45
     .إلى تثبيت) Submit(غير اسم الزر  .46
      .إلى الموجز) Outline(غير اسم الزر  .47
      .حاول ثانيةًإلى ) Try Again(غير اسم الزر  .48
      )nbmeelad@gmail.com(أعد االختبار ليرسل النتيجة إلى  .49
      .ختبار المطور في مجلد الوظائفحفظ ملف اال .50
      .من االختبار المطور) exe(يوجد ملف  .51
      .من االختبار المطور) HTML(يوجد ملف  .52

  ===انتھت البنود === 
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  ) 4( امللحق

  بالمعالجة التنظيمية  بطاقة المالحظة الخاصة

  ...................        مستحقةالدرجة ال              : ...................                                    اسم الطالب

===================================================================  

   بطاقة المالحظة تعليمات استخدام

يـة،  تتألف بطاقة المالحظة من قسمين؛ القسم األول يرصد المعالجة التنظيمية المرافقة الختبار المعالجة األدائ
أما القسم الثاني فيرصد المعالجة التنظيمية المرافقة الختبار المعالجة األدائية الموسـعة  بنداً؛ ) 48(من ويتألف 
هـي   الدرجة العظمى للمعالجـة التنظيميـة  فإن  وعليه ،خصص لكل بند درجة واحدة، بنداً) 34(من ويتألف 

  :تستخدم بطاقة المالحظة وفق التالي. درجة) 82(

  .أمامهبطاقة المالحظة صحح يضع الم −
 ).wqc(أو ملف ) exe(يقوم المصحح بفتح ملف االختبار الخاص بالطالب سواء كان هذا الملف  −

 . يكتب المصحح اسم الطالب على بطاقة المالحظة −

 .يفتح المصحح ملف االختبار الخاص بالطالب؛ ويجرب كل سؤال في حالتي اإلجابة الصحيحة والخاطئة −

 .توى تحقق كل بند من بطاقة المالحظةيرصد المصحح مس −

 .محققفي الحقل )  √(، يضع المصحح إشارة صح محقق إذا كان البند −

 .غير محققفي الحقل )  √(، يضع المصحح إشارة صح غير محققإذا كان البند   −

 . يجمع المصحح في النهاية عدد البنود المحققة على بطاقة المالحظة، ويضع له درجة نهائية −

  :ة للمعالجة األدائيةلمرافقالتنظيمية ا المعالجة –ولالقسم األ
  مستوى التحقق  البند  الرقم

  محقق  غیر محقق
      . يمين الصفحةفي  نص السؤال األوليوجد  .1

      . يمين الصفحةفي خيارات السؤال األول توجد  .2

      . نص السؤال األول بقياس أكبر من القياس االفتراضيكتب  .3

     . ؤال األول بقياس أكبر من القياس االفتراضيخيارات السكتبت  .4

      .بألوان مختلفة بالسؤال األول عبارات التغذية الراجعة الخاصةلونت   .5

     بقياس أكبر من القياس االفتراضي بالسؤال األول عبارات التغذية الراجعة الخاصةكتبت  .6

      . يمين الصفحةفي  ثانينص السؤال اليوجد  .7

      . يمين الصفحةثاني في لسؤال الخيارات اتوجد  .8

      . بقياس أكبر من القياس االفتراضي ثانينص السؤال الكتب  .9
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     . بقياس أكبر من القياس االفتراضي ثانيخيارات السؤال الكتبت  .10

      .بقياس أكبر من القياس االفتراضي بالسؤال الثاني عبارات التغذية الراجعة الخاصةكتبت  .11

     . بألوان مختلفة بالسؤال الثاني غذية الراجعة الخاصةعبارات التلونت  .12

      . الصفحة يمينفي نص السؤال الثالث يوجد  .13

      . يمين الصفحةفي  خيارات السؤال الثالثتوجد  .14

      . بقياس أكبر من القياس االفتراضي ثالثنص السؤال الكتب  .15

     . اضيخيارات السؤال الثالث بقياس أكبر من القياس االفتركتبت  .16

      .بقياس أكبر من القياس االفتراضي بالسؤال الثالث عبارات التغذية الراجعة الخاصةكتبت  .17

     . بألوان مختلفة بالسؤال الثالث عبارات التغذية الراجعة الخاصةلونت  .18

      . يمين الصفحةفي نص السؤال الرابع يوجد  .19

      . يمين الصفحةفي  خيارات السؤال الرابعتوجد  .20

      . نص السؤال الرابع بقياس أكبر من القياس االفتراضيكتب  .21

     . خيارات السؤال الرابع بقياس أكبر من القياس االفتراضيكتبت  .22

      .بقياس أكبر من القياس االفتراضي بالسؤال الرابع عبارات التغذية الراجعة الخاصةكتبت  .23

     . بألوان مختلفة بالسؤال الرابع عبارات التغذية الراجعة الخاصةلونت  .24

      . يمين الصفحةفي نص السؤال الخامس يوجد  .25

      . يمين الصفحةفي  خيارات السؤال الخامستوجد  .26

      . نص السؤال الخامس بقياس أكبر من القياس االفتراضيكتب  .27

     . خيارات السؤال الخامس بقياس أكبر من القياس االفتراضيكتبت  .28
      .بقياس أكبر من القياس االفتراضي بالسؤال الخامس جعة الخاصةعبارات التغذية الراكتبت  .29

     . بألوان مختلفة بالسؤال الخامس عبارات التغذية الراجعة الخاصةلونت  .30

      . يمين الصفحةفي نص السؤال السادس يوجد  .31

      . يمين الصفحةفي  خيارات السؤال السادستوجد  .32

      . القياس االفتراضي نص السؤال السادس بقياس أكبر منكتب  .33

     . خيارات السؤال السادس بقياس أكبر من القياس االفتراضيكتبت  .34

      .بقياس أكبر من القياس االفتراضي بالسؤال السادس عبارات التغذية الراجعة الخاصةكتبت  .35

     . بألوان مختلفة بالسؤال السادس عبارات التغذية الراجعة الخاصةلونت  .36

      . يمين الصفحةفي ل السابع نص السؤايوجد  .37

      . يمين الصفحةفي  خيارات السؤال السابعتوجد  .38

      . نص السؤال السابع بقياس أكبر من القياس االفتراضيكتب  .39

     . خيارات السؤال السابع بقياس أكبر من القياس االفتراضيكتبت  .40

      .بر من القياس االفتراضيبقياس أك بالسؤال السابع عبارات التغذية الراجعة الخاصةكتبت  .41

     . بألوان مختلفة بالسؤال السابع عبارات التغذية الراجعة الخاصةلونت  .42

      . يمين الصفحةفي نص السؤال الثامن يوجد  .43
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      . يمين الصفحةفي  خيارات السؤال الثامنتوجد  .44

      . نص السؤال الثامن بقياس أكبر من القياس االفتراضيكتب  .45

     . ت السؤال الثامن بقياس أكبر من القياس االفتراضيخياراكتبت  .46

      .بقياس أكبر من القياس االفتراضي بالسؤال الثامن عبارات التغذية الراجعة الخاصةكتبت  .47

     . بألوان مختلفة بالسؤال الثامن عبارات التغذية الراجعة الخاصةلونت  .48

  
  :ة للمعالجة األدائية الموسعةلمرافقالتنظيمية ا المعالجة –القسم األول –القسم الثاني

  مستوى التحقق  البند  الرقم
  محقق  غیر محقق

      . يمين الصفحةفي  وخياراته نص السؤال األوليوجد  .49

      .بقياس أكبر من القياس االفتراضي وخياراته نص السؤال األولكتب  .50

      .ةبألوان مختلف بالسؤال األول عبارات التغذية الراجعة الخاصةلونت  .51

      . يمين الصفحةفي  ثاني وخياراتهنص السؤال اليوجد  .52

      .بقياس أكبر من القياس االفتراضي ثاني وخياراتهالنص السؤال كتب  .53

      .بألوان مختلفة ثانيالبالسؤال  عبارات التغذية الراجعة الخاصةلونت  .54

      . يمين الصفحةفي  ثالث وخياراتهنص السؤال اليوجد  .55

      .بقياس أكبر من القياس االفتراضي ثالث وخياراتهالؤال نص السكتب  .56

      .بألوان مختلفة ثالثالبالسؤال  عبارات التغذية الراجعة الخاصةلونت  .57

      . يمين الصفحةفي  رابع وخياراتهنص السؤال اليوجد  .58
      .بقياس أكبر من القياس االفتراضي رابع وخياراتهالنص السؤال كتب  .59

      .بألوان مختلفة رابعالبالسؤال  لتغذية الراجعة الخاصةعبارات الونت  .60

      . يمين الصفحةفي  خامس وخياراتهنص السؤال اليوجد  .61

      .بقياس أكبر من القياس االفتراضي خامس وخياراتهالنص السؤال كتب  .62

      .بألوان مختلفة خامسالبالسؤال  عبارات التغذية الراجعة الخاصةلونت  .63

      . يمين الصفحةفي  سادس وخياراتهل النص السؤايوجد  .64

      .بقياس أكبر من القياس االفتراضي سادس وخياراتهال نص السؤالكتب  .65

       .بألوان مختلفة سادسالبالسؤال  عبارات التغذية الراجعة الخاصةلونت  .66

      . يمين الصفحةفي  سابع وخياراتهنص السؤال اليوجد  .67

      .بقياس أكبر من القياس االفتراضي سابع وخياراتهال نص السؤالكتب  .68

       .بألوان مختلفة سابعالبالسؤال  عبارات التغذية الراجعة الخاصةلونت  .69

      . يمين الصفحةفي  ثامن وخياراتهنص السؤال اليوجد  .70

      .بقياس أكبر من القياس االفتراضي ثامن وخياراتهال نص السؤالكتب  .71

       .بألوان مختلفة ثامنالبالسؤال  اصةعبارات التغذية الراجعة الخلونت  .72

      . يمين الصفحةفي  تاسع وخياراتهنص السؤال اليوجد  .73
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      .بقياس أكبر من القياس االفتراضي تاسع وخياراتهال نص السؤالكتب  .74

       .بألوان مختلفة تاسعالبالسؤال  عبارات التغذية الراجعة الخاصةلونت  .75

      . يمين الصفحةفي  هعاشر وخياراتنص السؤال اليوجد  .76

      .بقياس أكبر من القياس االفتراضي عاشر وخياراتهال نص السؤالكتب  .77

       .بألوان مختلفة عاشرالبالسؤال  عبارات التغذية الراجعة الخاصةلونت  .78

      .نظمت خيارات األسئلة في عمودين .79

      .طبقت إحدى خلفيات القوالب الجاهزة على االختبار .80

      .لتظهر في يمين صفحة السؤال رصفت الصورة .81

      .لونت عبارات التغذية الراجعة في صفحة نتيجة االختبار .82
  

 =====انتھت البنود ===== 
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  ) 5( امللحق

  المحكمون الذين حكموا البرنامج الحاسوبي مع أدوات البحث 

  االختصاص  مكان العمل  االسم  الرقم
  حاسوب  جامعة دمشق –علوم كلية ال  خالد خنيفس. د.أ   .1
  تقنيات التعليم  جامعة دمشق –كلية التربية   فواز العبد اهللا.د.أ   .2
  طرائق تدريس  جامعة دمشق –كلية التربية  جمال سليمان.د.أ   .3
  طرائق تدريس  جامعة دمشق –كلية التربية  هاشم إبراهيم.د.أ   .4
  تربوي حاسوب  جامعة دمشق –كلية التربية   إلياس أبو يونس.د   .5
  تقنيات التعليم  جامعة طرطوس –كلية التربية  أمنة شعبان.د   .6
  تقنيات التعليم  جامعة الفرات –كلية التربية   سها حسامو.د   .7
  تقنيات التعليم  جامعة تشرين –كلية التربية  مطيعة أحمد.د   .8
  تقنيات التعليم  جامعة تشرين –كلية التربية  خضر علي .د   .9
 طرائق تدريس جامعة تشرين –كلية التربية  روعة جناد.د   .10

  حاسوب  جامعة تشرين –كلية التربية   رامي سلطان.م.د   .11
  مهندس معلوماتية  جامعة طرطوس –كلية التربية  منونزين .أ   .12
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  ) 6( امللحق

  الرابعة عشرة اختبار الفرضية نتائج  

                                           )                                                      I(جدول ال
طلبة المجموعات التجريبية  للفروق بين متوسطات درجات) One -Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

                                                                                                        لمعطياتختبارات معالجة اال) البعدية المؤجلة –البعدية الفورية  –القبلية ( التطبيقات في  الخمسة

  
المجموعة 
  التجريبية 

  
اختبار 
  المعالجة

 )One -Way ANOVA(اختبار تحليل التباين األحادي 
مجموع   الحالة

  المربعات
درجة 
  الحرية

متوسط 
  تالمربعا

 
F 

 
P.Value   

ولى
األ

- 
علم
لمت
م ا
حك
ر ت
صدا
إ

  

  
  التحصيلي

  1647.08  5922.54  2  11845.08  بين المجموعات
  

0.000  
  3.59  93  334.40  داخل المجموعات  

  95  12179.49  الكلي  

  
  األدائي

  705.61  3426.13  2  6852.27  بين المجموعات
  

0.000  
  4.85  93  451.56  داخل المجموعات  

  95  7303.83  الكلي  

األدائي 
  الموسع

  1555.53  9481.15  2  18962.31  بين المجموعات
  

0.000  
  6.095  93  566.84  داخل المجموعات  

  95  19529.15  الكلي  

  
  التنظيمي

  5504.94  35615.63  2  71231.27  بين المجموعات
  

0.000  
 6.47  93  601.68  داخل المجموعات  

 95  71832.95  الكلي 

نية
الثا

- 
ئي
جز
ج ال
نام
لبر
م ا
حك
ر ت
صدا
إ

  

  
  التحصيلي

  810.96  3675.50  2  7351.00  بين المجموعات
  

0.000  
  4.532 93  421.50  داخل المجموعات  

 95  7772.50  الكلي  

  
  األدائي

  898.67  4200.76  2  8401.52  بين المجموعات
  

0.000  
  4.674 93  434.71  داخل المجموعات  

 95  8836.24  الكلي  

األدائي 
  الموسع

  1757.76  10086.50  2  20173.00  بين المجموعات
  

0.000  
  5.73 93  533.65  داخل المجموعات  

 95  20706.65  الكلي  

  
  التنظيمي

  6394.85  37054.04  2  74108.08  بين المجموعات
  

0.000  
  5.79 93  538.87  داخل المجموعات  

 95  74646.95  الكلي  

لثة
الثا

- 
ئي
جز
م ال
تعل
الم

كم 
 تح
دار
إص

  

  
  التحصيلي

  810.68  4294.50  2  8589.00  بين المجموعات
  

0.000  
  5.29 93  492.65  داخل المجموعات  

 95  9081.65  الكلي  

  
  األدائي

  1095.76  4628.26  2  9256.52  بين المجموعات
  

0.000  
  4.22 93  392.81  داخل المجموعات  

 95  9649.33  الكلي  

األدائي 
  الموسع

  1916.15  12151.15  2  24302.25  بين المجموعات
  

0.000  
  6.341 93  589.75  داخل المجموعات  

 95  24892.00  الكلي  

  
  التنظيمي

  6528.97  38923.76  2  77847.52  بين المجموعات
  

0.000  
  5.96 93  554.43  داخل المجموعات  

 95  78401.95  الكلي  
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)                                                                                                 I(جدول ال
وعات التجريبية طلبة المجم للفروق بين متوسطات درجات) One -Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

  الختبارات معالجة المعطيات ) البعدية المؤجلة –البعدية الفورية  –القبلية ( التطبيقات في  الخمسة

  
المجموعة 
  التجريبية 

  
اختبار 
  المعالجة

 )One -Way ANOVA(اختبار تحليل التباين األحادي 
درجة   مجموع المربعات  الحالة

  الحرية
   متوسط المربعات

F 
 

P.Value   

ابع
الر

 -ة
مع 

لم 
متع
م ال
حك
ر ت
صدا
إ

شاد
إلر
ا

  

  
  التحصيلي

  1372.003  6318.09  2  12636.19  بين المجموعات
  

0.000  
  4.60  90  414.45  داخل المجموعات  

  92  13050.64  الكلي  
  
  األدائي

  1264.65  5406.75  2  10813.50  بين المجموعات
  

0.000  
  4.27  90  384.77  داخل المجموعات  

  92  11198.28  الكلي  
األدائي 
  الموسع

  1913.8  10713.43  2  21426.86  بين المجموعات
  

0.000  
  5.59  90  503.80  داخل المجموعات  

  92  21930.66  الكلي  
  
  التنظيمي

  6568.70  48627.237  2  97254.47  بين المجموعات
  

0.000  
 7.403  90  666.2  داخل المجموعات  

 92  97920.73  كليال 

سة
خام
ال

- 
ج 
نام
لبر
م ا
حك
ر ت
صدا
إ

  

  
  التحصيلي

  1129.85  4173.167  2  8346.33  بين المجموعات
  

0.000  
  3.694 93  343.500  داخل المجموعات  

 95  8689.83  الكلي  
  
  األدائي

  1870.09  6868.948  2  13737.89  بين المجموعات
  

0.000  
  3.673 93  341.59  داخل المجموعات  

 95  14079.49  الكلي  
األدائي 
  الموسع

  5132.99  17742.969  2  35485.93  بين المجموعات
  

0.000  
  3.457 93  321.46  داخل المجموعات  

 95  35807.40  الكلي  
  
  التنظيمي

  10599.69  54579.875  2  109159.75  بين المجموعات
  

0.000  
  5.149 93  478.87  داخل المجموعات  

 95  109638.62  الكلي  
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)                                                                                                        II(جدول ال
في  المجموعات التجريبية الخمسةطلبة  درجات للفروق بين متوسطات للمقارنات البعدية المتعددة ) Scheffe(نتائج اختبار

 ات معالجة المعطيات ختبارال) البعدية المؤجلة –البعدية الفورية  –القبلية ( التطبيقات 

المجموعة 
  التجريبية

  
اختبار 

 المعالجة 

  حجم األثر )Scheffe(نتائج اختبار  اإلحصاء الوصفي
الفرق بین  )B(التطبیق )A(  التطبیق .M S.D  التطبيق 

بیقین التط
)A-B( 

  
P.Value 

  إیتا مربع 

ولى
األ

- 
علم
لمت
م ا
حك
ر ت
صدا
إ

  

  
  التحصيلي

  0.99 0.000 -23.68 البعدي الفوري القبلي  2.55  7.53 القبلي
  0.98 0.000 -23.43 البعدي المؤجل  1.40  31.22 البعدي
  ------  0.87 0.25 البعدي المؤجل البعدي الفوري 1.51  30.97 المؤجل

  
  األدائي

  0.98 0.000 - 17.96 البعدي الفوري القبلي  2.40  7.34 القبلي
  0.97 0.000 - 17.87 البعدي المؤجل  2.10  25.31 البعدي
  ------  0.98 0.09 البعدي المؤجل البعدي الفوري 2.09  25.22 المؤجل

األدائي 
  الموسع

  0.99 0.000 - 29.96 البعدي الفوري القبلي  2.38  9.53 القبلي
  0.98 0.000 - 29.65 البعدي المؤجل  2.52  39.50 عديالب

  -------  0.88 0.31 البعدي المؤجل البعدي الفوري 2.49  39.19 المؤجل
  
  التنظيمي

  0.99 0.000 - 58.09 البعدي الفوري القبلي  2.79  7.25 القبلي
  0.99 0.000 - 57.46 البعدي المؤجل  2.13  65.34 البعدي
   0.63 0.62 البعدي المؤجل البعدي الفوري 2.65  64.72 المؤجل

نية
الثا

 - 
ئي
جز
ج ال
نام
لبر
م ا
حك
ر ت
صدا
إ

  

  
  التحصيلي

  0.98 0.000  - 18.62 البعدي الفوري القبلي  2.328  7.75 القبلي
  0.97 0.000  - 18.52  البعدي المؤجل  2.012  26.38 البعدي
  -------  0.97  0.12 البعدي المؤجل البعدي الفوري 2.032  26.25 المؤجل

  
  األدائي

  0.98 0.000  - 19.96 البعدي الفوري القبلي  2.22  7.47 القبلي
  0.97 0.000  - 19.71  البعدي المؤجل  1.98  27.44 البعدي
  -------  0.89  0.25 البعدي المؤجل البعدي الفوري 2.26  27.19 المؤجل

األدائي 
  الموسع

  0.99 0.000  - 30.87 البعدي الفوري القبلي  2.29  9.34 القبلي
  0.98 0.000  - 30.62  البعدي المؤجل  2.39  40.22 البعدي
  -------  0.91  0.25 البعدي المؤجل البعدي الفوري 2.49  39.97 المؤجل

  
  التنظيمي

  0.99 0.000  - 59.18 البعدي الفوري القبلي  2.69  7.31 القبلي
  0.99 0.000  - 58.68  البعدي المؤجل  2.03  66.50 البعدي
  -------  0.70  0.50 البعدي المؤجل البعدي الفوري 2.44  66.00 المؤجل

لثة
الثا

- 
ئي
جز
م ال
تعل
الم

كم 
 تح
دار
إص

  

  
  التحصيلي

  0.98 0.000  -20.25 البعدي الفوري القبلي  2.192  7.97 القبلي
  0.97 0.000  -19.87  البعدي المؤجل  2.136  28.22 البعدي
  -------  0.80  0.37 البعدي المؤجل ي الفوريالبعد 2.554  27.84 المؤجل

  
  األدائي

  0.99 0.000  21.00 البعدي الفوري القبلي  2.214  7.53 القبلي
  0.97 0.000  20.66  البعدي المؤجل  1.796  28.53 البعدي
  -------  0.80  0.34 البعدي المؤجل البعدي الفوري 2.132  28.19 المؤجل

األدائي 
  الموسع

  0.99 0.000  -33.93 البعدي الفوري القبلي  2.229  9.25 القبلي
  0.98 0.000  -33.56  البعدي المؤجل  2.375  43.19 البعدي
  -------  0.83  0.37 البعدي المؤجل البعدي الفوري 2.901  42.81 المؤجل

  
  التنظيمي

  0.99 0.000  -60.65 البعدي الفوري القبلي  2.637  7.38 القبلي
  0.99 0.000  -60.15  البعدي المؤجل  1.992  68.03 البعدي
  -------  0.71  0.50 البعدي المؤجل البعدي الفوري 2.639  67.53 المؤجل
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)                                                                                                   II(جدول ال
 في طلبة المجموعات التجريبية الخمسةللفروق بين متوسطات درجات  للمقارنات البعدية المتعددة ) Scheffe(نتائج اختبار

 ات معالجة المعطياتختبارال ) البعدية المؤجلة –البعدية الفورية  –القبلية ( التطبيقات 

المجموعة 
  التجريبية

  
اختبار 

 المعالجة 

جم األثر ح )Scheffe(نتائج اختبار  اإلحصاء الوصفي
الفرق بین  )B(التطبیق )A(  التطبیق .M. S.D  التطبيق   )إيتا مربع(

التطبیقین 
)A-B( 

  
P.Value 

بعة
لرا
ا

- 
علم
لمت
م ا
حك
ر ت
صدا
إ

 
شاد
إلر
ع ا
م

  

  
  التحصيلي

  0.98 0.000 -24.87 البعدي الفوري القبلي  2.17  7.94 القبلي
  0.98 0.000 -24.57 البعدي المؤجل  2.07  32.81 البعدي
  -----  0.86 0.29 البعدي المؤجل البعدي الفوري 2.18  32.52 المؤجل

  
  األدائي

  0.98 0.003 -23.09 البعدي الفوري القبلي  2.30  7.48 القبلي

  0.98 0.000 -23.64 البعدي المؤجل  1.85  30.58 البعدي

  - ------ 0.69 0.45 البعدي المؤجل البعدي الفوري 2.01  30.13 المؤجل
األدائي 
  الموسع

  0.99 0.000 -37.22 البعدي الفوري القبلي  1.957  9.19 القبلي

  0.99 0.000 -37.03 البعدي المؤجل  2.618  46.42 البعدي

  -----  0.95 0.19 البعدي المؤجل البعدي الفوري 3.084  46.23 المؤجل
  
  التنظيمي

  0.99 0.000 - 68.93 البعدي الفوري القبلي  2.461  7.55 القبلي
  0.99 0.000 - 68.25 البعدي المؤجل  2.336  76.48 البعدي
  -------  0.62 0.67 البعدي المؤجل البعدي الفوري 3.270  75.81 المؤجل

سة
خام
ال

- 
مج
رنا
 الب
حكم
ر ت
صدا
إ

  

  
  التحصيلي

  0.99 0.000  -21.25 البعدي الفوري القبلي  2.15  8.00 القبلي

  0.97 0.000  -17.87  ي المؤجلالبعد  1.96  29.25 البعدي

  0.69 0.000  3.37 البعدي المؤجل البعدي الفوري 1.60  25.88 المؤجل
  
  األدائي

  0.99 0.003  -25.53 البعدي الفوري القبلي  2.23  7.66 القبلي

  0.98 0.000  -52.21  البعدي المؤجل  1.46  33.19 البعدي

  -------  0.80  0.31 لمؤجلالبعدي ا البعدي الفوري 1.96  32.88 المؤجل
األدائي 
  الموسع

  0.99 0.000  -41.09 البعدي الفوري القبلي  2.13  9.09 القبلي

  0.99 0.000  -40.46  البعدي المؤجل  1.49  50.19 البعدي

  -------  0.40  0.62 البعدي المؤجل البعدي الفوري 1.90  49.56 المؤجل
  
  التنظيمي

  0.99 0.000  -71.75 بعدي الفوريال القبلي  2.57  7.63 القبلي

  0.99 0.000  -71.31  البعدي المؤجل  1.89  79.38 البعدي

  -------  0.74  0.43 البعدي المؤجل البعدي الفوري 2.28  78.94 المؤجل
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                                                                                                                   )  7(امللحق 
  معامالت الصعوبة ومعامالت التمییز ألسئلة اختبار المعالجة التحصیلیة 

  معامل التمییز  )دنیامجموعة (ناجحین   )علیامجموعة (ناجحین   صح  الصعوبةمعامل    خطأ  السؤال  رقم

1.   20 40 30 21  9  0.48  
2.   18 36 32 23  9  0.56  
3.   24 48 26 21  5  0.64  
4.   22 44 28 19  9  0.40  
5.   19 38 31 22  9  0.52  

  -----   -----   -----  40 0.2 10  محذوف
6.   23 46 27 21  6  0.60  
7.   27 54 23 18  5  0.52  
8.   23 46 27 19  8  0.44  

  0.20  16  21 37 26 13  محذوف
9.   26 52 24 19  5  0.56  

10.   25 50 25 19  6  0.52  
11.   24 48 26 18  8  0.4  
12.   26 52 24 18  6  0.48  
13.   26 52 24 19  5  0.56  
14.   27 54 23 18  5  0.52  
15.   26 52 24 17  7  0.40  
16.   28 56 22 17  5  0.48  
17.   24 48 26 22  4  0.72  

  0.12  16  19 35 30 15  محذوف
18.   27 54 23 20  3  0.68  
19.   26 52 24 20  4  0.64  
20.   36 72 14 13  1  0.48  
21.   27 54 23 19  4  0.6  
22.   28 56 22 19  3  0.64  
23.   29 58 21 17  4  0.52  
24.   35 70 15 14  1  0.52  
25.   24 48 26 20  6  0.56  
26.   34 68 16 14  2  0.48  
27.   32 64 18 16  2  0.56  
28.   27 54 23 18  5  0.52  
29.   29 58 21 16  5  0.44  
30.   30 60 20 18  2  0.64  
31.   24 48 26 20  6  0.56  
32.   32 64 18 17  1  0.64  
33.   31 62 19 17  2  0.60  
34.   24 48 26 18  8  0.40  
35.   23 46 27 20  7  0.52  

الصعوبة متوسط معامالت   0.53  متوسط معامالت التمییز 52.91 
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  الواجهة الرسومية للبرنامج الحاسوبي المصمم في البحث الحالي
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  التدريبي  -فكار والحقائق والمهارات التي يتضمنها البرنامج الحاسوبي التعليمياأل

  )WQC(تصميم األسئلة اإللكترونية باستخدام برنامج   الوحدة الثانية  )WQC(مدخل إلى برنامج   ىالوحدة  األول
  تصميم سؤال من نوع االختيار من متعدد   .1  الواجهة العامة للبرنامج   .1
 االستجابات المتعددةتصميم سؤال من نوع    .2  خطأ/تصميم سؤال من نوع صح   .2

 إكمال فراغتصميم سؤال من نوع    .3  نسخ األسئلة ولصقها   .3

 التوصیل تصميم سؤال من نوع    .4  نقل نص السؤال وخياراته إلى يمين نافذة العرض   .4

 التسلسلتصميم سؤال من نوع    .5  إضافة صورة إلى السؤال   .5

 مصرف الكلماتتصميم سؤال من نوع    .6  تغيير عنوان االختبار   .6

 یطةالنقر على الخرتصميم سؤال من نوع    .7  عرض صفحة مقدمة االختبار/إلغاء   .7

  )WQC(تصميم بنك االختبارات اإللكترونية باستخدام برنامج   الوحدة الثالثة   االختبار جدول نتيجةعرض /إلغاء   .8
  تثبيت الخط والدرجة والتغذية الراجعة -الخطوة األولى    .1  تحديد زمن االختبار واألسئلة   .9

  ةتصميم األسئلة اإللكتروني -الخطوة  الثانية    .2  إضافة ميزة العشوائية   .10
  إضافة ميزتي العشوائية وتبديل الخيارات -الخطوة الثالثة    .3  تثبيت اإلعدادات   .11
  تصميم صفحة المقدمة  -الخطوة  الرابعة    .4  التحكم بعبارات نتائج االختبار   .12
  تصميم صفحة الدخول  -الخطوة الخامسة    .5  )خلفيات(إضافة قوالب جاهزة    .13
  فحة النتيجة تصميم ص -الخطوة السادسة    .6  ترجمة األيقونات   .14
  تحديد زمن األسئلة -الخطوة السابعة    .7  عرض الخيارات في عمودين   .15
  ترجمة أيقونات االختبار -الخطوة الثامنة    .8  اليسار/عرض الصور في اليمين   .16
  نشر االختبار -الخطوة التاسعة    .9  عرض شريط األدوات/إلغاء   .17
  تجريب االختبار -الخطوة العاشرة    .Outline(  10(وظیفة الزر    .18
  )WQC(مھارات إثرائیة في برنامج   مھارات إثرائیة  عرض أيقونة الطباعة/إلغاء   .19

  ) WQC(الكتابة في برنامج    .1  حفظ ملف االختبار والتعديل عليه   .20
  ميزة تبديل الخيارات    .Exe(  2(نشر االختبار بصیغة    .21
  تحديد عدد المحاوالت    .3  إرسال نتيجة االختبار إلى إيميل المعلم   .22
  تحديد توقيت ظهور التغذية الراجعة    .4  ألسئلة والعودة إليهاتجاوز بعض ا   .23

  تحديد درجة كل خيار في السؤال    .5    
  محددات تصميم سؤال من نوع إكمال فراغ    .6  

  احتساب درجة التوصيالت الصحيحة فقط    .7
  التفريع في حالة اإلجابات الصحيحة والخاطئة    .8
  أفكار موسعة حول سؤال مصرف الكلمات    .9

  لسؤال عن أكثر من مكان في الخريطة معاً ا   .10
  

  

  

  



 

242 
 

  )10( امللحق

  أهداف البرنامج الحاسوبي المصمم في البحث الحالي

  : يتوقع من الطالب في نهاية هذه الوحدة أن –أهداف الوحدة األولى 

  )WQC(يعدد األسئلة اإللكترونية التي يوفرها برنامج  −
  )Quiz Properties(وظائف التبويب  ميز بيني −
  )Player Template(يميز بين وظائف التبويب  −
  )Preview(يعدد وظائف التبويب  −
  .)خطأ/صح(يصمم سؤال من نوع  −
 .يميز بين اختصارات لوحة المفاتيح الواردة في هذه الوحدة −

 .ينسخ األسئلة اإللكترونية المصممة ويلصقها −

 .يسار نافذة العرض/ ينقل نص السؤال وخياراته إلى يمين −

 .ة إلى السؤال اإللكترونييضيف صور −

 .يغير عنوان االختبار −
 .يعرض صفحة مقدمة االختبار/يلغي −

 .يعرض صفحة نتيجة االختبار/يلغي −

 يحدد زمن االختبار −

 .يحدد زمن كل سؤال في االختبار −

 .يضيف ميزة العشوائية إلى أسئلة االختبار −

 .يثبت إعدادات الخط في نص السؤال ونصوص عبارات التغذية الراجعة −

 .يتحكم بعبارات نتائج االختبار −

 .يضيف قوالب جاهزة لالختبار −
 .يترجم أيقونات االختبار −

 .يعرض خيارات السؤال في عمودين −

 .يسار االختبار/يعرض الصورة في يمين −

 . يعرض شريط األدوات/يلغي −

 .يعرض أيقونة طباعة االختبار/يلغي −

 )outline(يذكر وظيفة الزر  −

 ).WQC(يحفظ ملف اختبار برنامج  −

 )EXE(ينشر االختبار بصيغة  −

 .ينشر االختبار بصيغة صفحة إنترنيت −
 .يرسل نتيجة االختبار إلى البريد اإللكتروني للمعلم −

 . يطبق فكرة تجاوز األسئلة والعودة إليها فيما بعد −
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  : يتوقع من الطالب في نهاية هذه الوحدة أن –أهداف الوحدة الثانية 

  )Multiple Choice(الختيار من متعدد يصمم سؤال إلكتروني من نوع ا −
  )Multiple Response(يصمم سؤال إلكتروني من نوع االستجابات المتعددة  −
  )Fill in the Blank(يصمم سؤال إلكتروني من نوع امأل في الفراغ −
  )Matching(يصمم سؤال إلكتروني من نوع التوصيل  −
  )Sequence(يصمم سؤال إلكتروني من نوع التسلسل  −
  )Word Bank(سؤال إلكتروني من نوع التوصيل الزائد يصمم  −
 )Click Map(يصمم سؤال إلكتروني من نوع النقر على الخريطة  −

 .يميز بين ميزات وخصائص كل سؤال من األسئلة اإللكترونية −

 يطبق فكرة التفريع في أثناء تصميم األسئلة اإللكترونية −

 .هيوزع درجات السؤال الواحد على أجزاء السؤال نفس −

 .يحدد األسئلة التي تقبل تحديد تغذية راجعة مختلفة لكل خيار −

 .ينظم األسئلة التي يقوم بتصميمها −

   :يتوقع من الطالب في نهاية هذه الوحدة أن -الوحدة الثالثة

  يثبت قياس الخط والدرجة وعبارات التغذية الراجعة −
  يصمم صفحة مقدمة لالختبار −
  يصمم صفحة نتيجة االختبار  −
 .اشة دخول لالختباريصمم ش −
 .يضيف ميزة العشوائية لالختبار −

 .يضيف ميزة تبديل الخيارات −

 .يميز بين ميزة العشوائية وميزة تبديل الخيارات −

 )EXE(ينشر بنك األسئلة اإللكترونية بصيغة ملف  −

 )HTML(ينشر بنك األسئلة اإللكترونية بصيغة ملف  −

 .يحدد نسبة النجاح في االختبار −

 . ختباريغير عنوان اال −

 .يضيف صورة إلى االختبار −

 .يرسل نتيجة االختبار إلى البريد اإللكتروني للمعلم −
 ).WQC(يميز بين قواعد الكتابة باللغة العربية في برنامج  −

 .يقيم أسئلة صممها طلبة آخرون −

 .ينظم األسئلة اإللكترونية المصممة من قبل طلبة آخرين −

 . نية المصممة من قبل طلبة آخرينيحدد الميزات الضرورية لألسئلة اإللكترو −
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English Summary 

1- Introduction :The ways in which we live, learn and work have been 
transformed by technology over the last few decades and it is therefore not 
surprising that people in the (21st) century need new skills to cope in the 
information society.  

Educational researchers have tried to use of instructional programs, so they 
conducted many studies about effectiveness of instructional programs. The 
researchers have proved that instructional program enhance learning and teaching 
process. but they found that quality of instructional programs depend on a variable 
named Instructional Control. 

Instructional Control occupied a high position in body of instructional technology 
literature. instructional control is concerned in a question: who must control in  
instructional program? Learner or program? Researchers up to now couldn't 
answer this question, because results of studies are contradictory. Some studies 
asserted that learner should control in program, other studies emphasized the 
opposition.   

Many educational establishments depend on  electronic questions to assess their 
pupils or students; this is in present. In the future all educational establishments 
will depend on this kind of questions. As for teachers in pre service, it is necessary 
to acquire skills of designing electronic questions so that they can face this 
development. Actually, the researcher found that Wondershare Quiz Creator 
application (WQC) may meet students/teachers` needs in Faculty of  Education. 

The researchers found that developing Styles of Data Processing for students may 
enable them to deal with rapid changes in age of information, so the current 
research aims to develop Styles of Data Processing for students/teachers in Faculty 
of  Education. The styles that researcher suggests are: Achievement Processing – 
Performance  Processing – Elaborated  Performance  Processing – Regulation 
Processing. 

2- Research Problem: The researcher specified the problem statement through the 
following question: What is the effect of Computerized instructional control on 
Styles of Data Processing for students/teachers in the second Faculty of  
Education? 

3-Research Importance: The importance of the research springs from the 
following points:  
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− The results of this research may benefit educational designers to specify the best 
levels of instructional control. 
− The results of this research may benefit authors of educational courses to 
specialize a chapter about Electronic Questions in Courses of Educational 
Technology or Educational computes courses. 
− The results of this research may help students/ teachers to develop their skills in 
field of  Electronic Questions.  
− The results of this research may guide educators to methods that develop Styles 
of Data Processing for students/teachers.  
4- Research Goals: This research aims at: 
− Investigating the effect of five levels of instructional control on Styles of Data 
Processing for students/teachers in the second Faculty of  Education. 
− Developing four  Styles of  Data Processing for students/teachers which are: 
Achievement Processing – Performance  Processing – Elaborated  Performance  
Processing – Regulation Processing. 
− Training students/teachers to design eight kinds of  Electronic Questions by 
using of Wondershare Quiz Creator application (WQC). 
− Training students/teachers to design bank of Electronic Questions by using of 
Wondershare Quiz Creator application (WQC). 
5- Research Questions: This research aims at answering the following questions:  
§ The First Question: What are the  suggested levels of computerized 
instructional control in this research? 
§ The Second Question: What are the Electronic Questions that students/teachers 
need form Wondershare Quiz Creator application (WQC)? 
§ The Third Question: What is the percentage of students that can design 
electronic questions as a results of using levels Computerized instructional 
control? 
§ The Fourth Question: What is the effect of Computerized instructional control 
on Styles of  Data Processing for students/teachers in the second Faculty of  
Education? 
6-Research Limits: This research was conducted in two academic year                    
(2013-2014) – (2014-2015) in the Second Faculty of Education (Tartous City) in 
Tishreen University. The research focused on three objects: Instructional Control-  
Designing electronic Questions by WQC – Data Processing Styles: Achievement – 
Performance – Elaborated Performance – Regulation. 

7-Research Methodology: The research depend on a Methodology of 
Experimental research. 
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8-Research Tests: The researcher prepared the following tests: Test of 
Achievement Processing – Test of Performance  Processing –Test of  Elaborated  
Performance  Processing – Test of Regulation Processing. 

9- Research Variables: There are two kinds of variables : 
Independent Variable: Level of Instructional Control : There are five levels of 
Instructional Control: 

1. Learner Control (LC) 
2. Partial Program Control (PPC) 
3. Partial Learner Control (PLC) 
4. Learner Control with Advisement (PLC) 
5. Program Control (PC) 

Dependent Variables: There are four  dependent variables: 
1. Students` degrees in the Test of Achievement processing. 
2. Students` degrees in the Test of performance  processing. 
3. Students` degrees in the Test of  Elaborated  performance  processing. 
4. Students` degrees in the Test of Regulation processing.  

10-Research Sample: Research sample consisted of five experimental groups 
assigned to five levels of instructional control. This sample was selected 
intentionally from Department of Class Teacher in the Second Faculty of 
Education in Tartous City in Academic Year (2014 – 2015). 

− The First Experimental Group (n = 32): Taught form (LC). 
− The Second Experimental Group (n = 32): Taught form (PPC). 
− The Third Experimental Group (n = 32): Taught form (PLC). 
− The Fourth Experimental Group (n = 31): Taught form (LCA). 
− The Fifth Experimental Group (n = 32): Taught form (LC). 
11-Researches Hypotheses: Researches Hypotheses are tested at significance 
level of (0.05): 
§ The First Hypothesis: There are no  statistical significant differences among 
Students` mean scores (Students of  the First Experimental Group) in pretests and 
posttests (Test of Achievement Processing – Test of Performance  Processing –
Test of  Elaborated  Performance  Processing – Test of Regulation Processing)  
§ The Second Hypothesis :There are no  statistical significant differences among 
Students` mean scores (Students of the Second  Experimental Group)in pretests 
and posttests (Test of Achievement Processing – Test of Performance  Processing 
–Test of  Elaborated  Performance  Processing – Test of Regulation Processing)  
§ The Third Hypothesis :There are no  statistical significant differences among 
Students` mean scores (Students of the Third  Experimental Group)in pretests and 
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posttests (Test of Achievement Processing – Test of Performance  Processing –
Test of  Elaborated  Performance  Processing – Test of Regulation Processing) 
§ The Fourth Hypothesis :There are no  statistical significant differences among 
Students` mean scores (Students of the Fourth  Experimental Group)in pretests and 
posttests (Test of Achievement Processing – Test of Performance  Processing –
Test of  Elaborated  Performance  Processing – Test of Regulation Processing)  
§ The Fifth Hypothesis :There are no  statistical significant differences among 
Students` mean scores (Students of the Fifth  Experimental Group)in pretests and 
posttests (Test of Achievement Processing – Test of Performance  Processing –
Test of  Elaborated  Performance  Processing – Test of  Regulation Processing)  
§ The Sixth Hypothesis :There are no  statistical significant differences among 
Students` mean scores (Students of  five Experimental Groups) in the Posttest of 
Achievement Processing due to levels of instructional control (LC – PPC – PLC – 
LCA – PC). 
§ The Seventh Hypothesis :There are no  statistical significant differences among 
Students` mean scores (Students of  five Experimental Groups) in the posttest of  
Performance Processing due to levels of instructional control                (LC – PPC 
– PLC – LCA – PC). 
§ The Eighth Hypothesis :There are  no  statistical significant differences among 
Students` mean scores (Students of five Experimental Groups)in the posttest of 
Elaborated Performance Processing due to levels of instructional control (LC – 
PPC – PLC – LCA – PC). 
§ The Ninth Hypothesis :There are no  statistical significant differences among 
Students` mean scores (Students of five Experimental Groups)in the posttests of 
Regulation Processing due to levels of instructional control (LC – PPC – PLC – 
LCA – PC).  
§ The Tenth Hypothesis :There are no  statistical significant differences among 
Students` mean scores (Students of five Experimental Groups) in the delayed 
posttests of Achievement processing due to levels of instructional control(LC – 
PPC – PLC – LCA – PC). 
§ The Eleventh Hypothesis: There are no  statistical significant differences 
among Students` mean scores (Students of five Experimental Group) in the 
delayed posttests of Performance Processing due to levels of instructional 
control(LC – PPC – PLC – LCA – PC). 
§ The Twelfth Hypothesis: There are no  statistical significant differences among 
Students` mean scores (Students of five Experimental Group)in the delayed 
posttests of Elaborated Performance Processing due to levels of instructional 
control(LC – PPC – PLC – LCA – PC). 
§ The Thirteenth Hypothesis: There are no  statistical significant differences 
among Students` mean scores (Students of five Experimental Group)in the delayed 
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posttests of  Regulation Processing due to levels of instructional control (LC – 
PPC – PLC – LCA – PC). 
§ The Fourteenth Hypothesis: There are no  statistical significant differences 
among Students` mean scores (Students of five Experimental Group)in the 
pretests, posttest and delayed posttests for: Test of Achievement processing – Test 
of performance  processing –Test of  Elaborated  performance  processing – Test 
of Regulation processing. 

12-Research Results: 

10-1- Results Related to question Research:  

§ The First Question: What are the Electronic Questions that students/teachers 
need form Wondershare Quiz Creator application (WQC)? 
§ The researcher distributed a questionnaire to determine students` needs from 
electronic questions. The results asserted that they need the following electronic 
questions: True/false – Multiple Choice – Multiple Response – Matching – 
Sequence – Fill in the Blank – Word Bank – Click Map – Questions Bank. 
Therefore the research designed a multimedia instructional Program; this program 
was designed to explain steps of designing the former questions by using 
WonderShare Quiz Creator application.  
§ The Second Question: What are the  suggested levels of computerized 
instructional control in this research? The researcher designed a multimedia 
instructional Program; this program consisted of three units; the first unit explains 
the interface of  WonderShare Quiz Creator application, the second units explains 
how to design the following electronic question: True/false – Multiple Choice – 
Multiple Response – Matching – Sequence – Fill in the Blank – Word Bank – 
Click Map. The final unit explain phases of designing Questions Bank by 
WonderShare Quiz Creator application. 
The researcher produced five versions of the program, each one represents a 
level of  Instructional Control : 
§ The First Version: This version represent Learner Control (LC). In this version, 
students are allowed to learn from the program what they want without any 
conditions. 
§ The Second Version: This version represents Partial Program Control (PPC). In 
this version, students aren`t allowed to study any unit of the program before 
completing electronic the pre – test. If students do that, they can log in any unit in 
program. 
§ The Third Version: This version represents Partial Learner Control (PLC). In 
this version, students aren`t allowed to study any unit of the program before 
completing electronic the pre – test. They aren`t allowed to quit the program 



 

VI 
 

before completing the electronic posttest in the program. Students here are allowed 
to study units of the program randomly; thus they can study the third units before 
the second one. 
§ The Fourth Version: This version represents Learner Control with Advisement 
(LCA). In this version, students are allowed to learn from the program what they 
want without any conditions, but the program introduce guidelines and 
advisements to students when they disorientate. For example, if students select to 
study  the second unit before the first one, program shows the following message: 
"You should study the first unit before the second one". 
§ The Fifth Version: This version represents Program Control (PC). In this 
version, program controls in everything; students aren`t allowed to study any unit 
of the program before completing electronic pre – test, students aren`t allowed to 
quit the program before completing the electronic posttest in the program. Program 
supposes specific paths. Program doesn`t allow to study the second unit before the 
first one. Students aren`t allowed to study the third unit before the second one; thus 
program controls in content and sequence of learning. 
The Third Question: What is the percentage of students that can design electronic 
question as a results of using levels Computerized instructional control?  
§ True/ False Questions: (100%) of students who taught from (LC, PLC, LCA, 
PC) could design true/false question; only (93.75%) of students who taught from 
PPC could design true/false questions. 
§ Multiple Response Questions: (100%) of students who taught from (LCA, PC) 
could design this type of question; only (84.37%) of students who taught from LC 
could design this type of question.  
§ Matching Questions: (100%) of students who taught from (PC) could design 
this type of questions; only (78.12%) of students who taught from (LC) could 
design Matching Questions.  
§ Sequence Questions: (96.87%) of students who taught from (PC) could design 
this type of questions; only (75%) of students who taught from (LC) could design 
Sequence Questions.  
§ Fill in the Blank Questions: (96.87%) of students who taught from (PC) could 
design this type of question; (93.54%) of students who taught from (LCA) could 
design this type of question. (78.12%) of students who taught from (PPC) could 
design Fill in the Blank Question. (62.5%) of students who taught from (LC) could 
design this type of question.  
§ Word Bank Questions: (93.54%) of students who taught from (PLC) could 
design this type of questions; thus (PLC) is the best in designing Word Bank 
Questions  only (75%) of students who taught from (LC) could design Word Bank 
Questions. 
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§ Click Map Questions: (93.75%) of students who taught from (PLC) could 
design this type of question; (87.5%) of students who taught from (PC) could 
design this type of question. (87.09%) of students who taught from (LCA) could 
design this type of question, (75%) of students who taught from (PC) could design 
Click Map Question. Only (50%) of students who taught from (LC) could design 
this type of question. 
§ Bank of Questions: (93.75%) of students who taught from (PLC) could design 
this type of question; (90.62%) of students who taught from (PC) could design this 
type of question. (87.09%) of students who taught from (LCA) could design this 
type of question, (75%) of students who taught from (PC) could design Click Map 
Question. Only (56.25%) of students who taught from (LC) could design this type 
of question. 
10-2- Results Related to Hypotheses: These Hypotheses were tested at level of 
significance (0.05): 
§ The First Hypothesis :There are  statistical significant differences among 
Students` mean scores (Students of  the First Experimental Group)in pretests and 
posttests (Test of Achievement Processing – Test of Performance  Processing –
Test of  Elaborated  Performance  Processing – Test of Regulation Processing).  
These differences are in favor of posttests. 
§ The Second Hypothesis :There are  statistical significant differences among 
Students` mean scores (Students of the Second  Experimental Group)in pretests 
and posttests (Test of Achievement Processing – Test of Performance  Processing 
–Test of  Elaborated  Performance  Processing – Test of Regulation Processing).  
These differences are in favor of posttests. 
§ The Third Hypothesis :There are statistical significant differences among 
Students` mean scores (Students of the Third  Experimental Group)in pretests and 
posttests (Test of Achievement Processing – Test of Performance  Processing –
Test of  Elaborated  Performance  Processing – Test of Regulation Processing).  
These differences are in favor of posttests. 
§ The Fourth Hypothesis :There are statistical significant differences among 
Students` mean scores (Students of the Fourth  Experimental Group)in pretests and 
posttests (Test of Achievement Processing – Test of Performance  Processing –
Test of  Elaborated  Performance  Processing – Test of Regulation Processing).  
These differences are in favor of posttests. 
§ The Fifth Hypothesis :There are  statistical significant differences among 
Students` mean scores (Students of the Fifth  Experimental Group)in pretests and 
posttests (Test of Achievement Processing – Test of Performance  Processing –
Test of  Elaborated  Performance  Processing – Test of Regulation Processing).  
These differences are in favor of posttests.  
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§ The Sixth Hypothesis :There are  statistical significant differences among 
Students` mean scores (Students of  five Experimental Groups) in the posttests of 
Achievement Processing due to levels of instructional control (LC – PPC – PLC – 
LCA – PC). These differences are in favor of (LC) comparing with (PPC – PLC – 
LCA – PC). They are also in favor of (LCA) comparing with (PPC – PLC – PC).  
§ The Seventh Hypothesis :There are statistical significant differences among 
Students` mean scores (Students of  five Experimental Groups) in the posttests of 
performance processing due to levels of instructional control(LC – PPC – PLC – 
LCA – PC). These differences are in favor of (PC) comparing with (LC,PPC – 
PLC – LCA). They are also in favor of (LCA) comparing with (LC,PPC – PLC). 
§ The Eighth Hypothesis :There are  statistical significant differences among 
Students` mean scores (Students of five Experimental Groups) in the posttest of 
Elaborated Performance Processing due to levels of instructional control                  
(LC – PPC – PLC – LCA – PC). These differences are in favor of (PC) comparing 
with (LC,PPC – PLC – LCA). They are also in favor of (LCA) comparing with 
(LC,PPC – PLC). 
§ The Ninth Hypothesis :There are  statistical significant differences among 
Students` mean scores (Students of five Experimental Groups)in the posttest of 
Regulation Processing due to levels of instructional control (LC – PPC – PLC – 
LCA – PC). These differences are in favor of (PC) comparing with (LC,PPC – 
PLC – LCA). They are also in favor of (LCA) comparing with (LC,PPC – PLC). 
§ The Tenth Hypothesis :There are  statistical significant differences among 
Students` mean scores (Students of Five  Experimental Groups) in the delayed 
posttests of Achievement processing due to levels of instructional control                
(LC – PPC – PLC – LCA – PC). These differences are in favor of (LC&LCA) 
comparing with (PPC – PLC – PC).  
§ The Eleventh Hypothesis: There are  statistical significant differences among 
Students` mean scores (Students of five  Experimental Groups)in the delayed 
posttests of Performance Processing due to levels of instructional control(LC – 
PPC – PLC – LCA – PC). These differences are in favor of (PC) comparing with 
(LC,PPC – PLC – LCA). They are also in favor of (LCA) comparing with 
(LC,PPC – PLC). 
§ The Twelfth Hypothesis: There are  statistical significant differences among 
Students` mean scores (Students of five  Experimental Groups) in the delayed 
posttests of Elaborated Performance Processing due to levels of instructional 
control (LC – PPC – PLC – LCA – PC). These differences are in favor of (PC) 
comparing with (LC,PPC – PLC – LCA). They are also in favor of (LCA) 
comparing with (LC,PPC – PLC). 
§ The Thirteenth Hypothesis: There are statistical significant differences among 
Students` mean scores (Students of five  Experimental Groups)in the delayed 
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posttests of Regulation processing due to levels of instructional control                         
(LC – PPC – PLC – LCA – PC). These differences are in favor of (PC) comparing 
with (LC,PPC – PLC – LCA). They are also in favor of (LCA) comparing with 
(LC,PPC – PLC). 
§ The Fourteenth Hypothesis: There are statistical significant differences among 
Students` mean scores (Students of five  Experimental Groups) in the pretests, 
posttests and delayed posttests for: Test of Achievement Processing – Test of 
Performance  Processing –Test of  Elaborated  Performance  Processing – Test of 
Regulation Processing. These differences are in favor of (posttest) comparing with 
(pretests). They are also in favor of (delayed posttest) comparing with (pretests). 
There are no differences among posttests and delayed posttest. There is an 
extraordinary in students of the fifth experimental groups, there is statistical 
significant difference between students` mean scores in posttest and delayed 
posttest in the Test of Achievement Processing. This difference is in favor of 
Posttest; thus we couldn`t depend on (PC) in field of Achievement.  

13- Conclusion: It can be drawn the following conclusions from this research: 

− Learner Control is better than other levels of instructional Control in 
achievement processing. Learner Control is equal to Learner Control with 
Advisement in retaining of  achievement processing.  
− Partial Learner Control is better than (PC,LCA, PPC,LC) in designing Click 
Map Question and Bank of Question. 
− Program Control is better than other levels of instructional Control in 
Performance  Processing –Elaborated  Performance  Processing – Regulation 
Processing.  

14 - Research Recommendation: The following Suggestions are introduced in 
the light of  results:   

− Using Lerner Control (LC) to develop Achievement Processing for 
Students/Teacher. 
− Using Program Control (PC) to develop  the following styles of  Data 
Processing: Performance Processing –Elaborated  Performance  Processing –
Regulation Processing. 
− Using Learner Control with Advisement (LCA) to develop  the following styles 
of Data processing: Achievement Processing- Performance  Processing –
Elaborated  Performance  Processing –Regulation Processing. 
− Using Partial Learner Control to design both Click Map questions and Bank of 
Questions. 

 



ABSTRACT  

  

ho should Control? Learner or Program? It is a main question that this 
research tried to answer it. This research aimed at investigating the effect 

of five levels of instructional control on four styles of  processing data for 
students/teachers in subject of educational computer. The researcher designed and 
built a multimedia instructional program, then the researcher produced five 
versions of the program. Each version represents a level of instructional control. 
the program consisted of three units; each unit explains an aspect of WonderShare 
Quiz Creator application. The research depend on a Methodology of experimental 
research. Research sample consisted of five experimental groups assigned to five 
levels of instructional control. This sample (n=159) was selected intentionally 
from Department of Class Teacher in the Second Faculty of Education in Tartous 
City in Academic Year (2014 – 2015). 

The research showed the following results:  

− Partial Learner Control (PLC) is the best to design click map question and bank 
question; (93.75%) of  students who used Partial Learner Control could design 
click map question and bank question.  
− There are  statistical significant differences among students` mean scores 
(Students of All Experimental Groups) in pretests and posttests of Processing Data 
(Test of Achievement processing – Test of performance  processing –Test of  
Elaborated  performance  processing – Test of Regulation processing). These 
differences are in favor of students` mean scores in posttests of Processing Data. 
Values of effect sizes were more than (0.95). This means that  all  level of 
instructional control affect positively in Processing Data Styles. 
− Both Learner Control(LC) and Learner Control with Advisement(LCA) are the 
best to develop Style of Achievement Processing. 
− Program Control is the best to develop the following styles of Processing Data; 
Style of Performance Processing; Style of Elaborated Performance Processing and 
Style of Regulation Processing. 
− The information that students acquire under effect of Program Control is more 
likely to have forgotten than information that students acquire under effect of 
Learner Control(LC) and Learner Control with Advisement(LCA). This means 
that both(LC)& (LCA) are the best in field of Achievement Processing while 
Program Control is the best in field of Practical Processing. 
− Many results were also found by conducting of this research; all results were 
interpreted and explained; then suggestions were introduced in light of the results.  
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