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فاعلية برنامج حاسوبي يف تقييم التحصيل الدراسي
للصف السادس ابتدائي
الملخص_ هدفت الدراسة إلى التحقق من فاعلية برمجية تعليمية

بين المحتوى المعرفي واألهداف التعليمية المتوخاة منها ،مما

تقييمية من إنتاج الباحث تهم الصف السادس ابتدائي في مكون

يؤكد تصور الباحث أنها برمجية ستساهم في تحسين وضعية

الدرس اللغوي ،تمت بلورتها باعتماد ) (Flash Playerوقد اعتمدت

تدريس اللغة العربية بناء على نتائج التجربة الميدانية التي تم

هذه الدراسة على عينة مكونة من  404تلميذا وتلميذة ،تم توزيعهم

إجراؤها على عينة مكونة من  404تلميذا وتلميذة يتمدرسون

إلى مجموعتين تجريبية وضابطة ،كما تم استخدام أداة الدراسة

بالصف السادس ابتدائي ،وموزعين على عشر مدارس ابتدائية

المتمثلة في البرمجية المحوسبة لتقييم التحصيل الدراسي باستخدام

عمومية تابعة لنيابة بنسليمان للموسم الدراسي .2104/2104

منهج تجريبي بنائي حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات

حيث نفّذ تطبيق البرمجية عليهم في الفترة الزمنية المتراوحة بين

داللة إحصائية بين المجموعتين في التطبيق البعدي لصالح العينة

 2104/02/41إلى .2104/12/41

التجريبية تعزى ألداة الدراسة .وقد أوصت الدراسة بضرورة استخدام

فأسفرت النتائج بعد أن عمد الباحث إلى معالجتها إحصائيا

البرمجيات التعليمية والتقييمية للتحصيل الدراسي لما لها من أثر بيّن

بشكل شمولي متضمنا جميع أفراد العينتين الضابطة والتجريبية

في الرفع من جودة التعلمات والتقييمات.

من خالل حساب الوسط الحسابي الذي أوضح ارتفاعا ملحوظا

الكلمات المفتاحية :التقييم الحاسوبي ،الدرس اللغوي والحاسوب.

في صفوف العينة التجريبية ،إضافة إلى انخفاض انحرافها

 .1المقدمة
أصبح التقدم العلمي المعرفي بأشكاله المتعددة مطلبا

المعياري .وللتأكد من داللة هاته الفروق التحصيلية تم تطبيق

أساسيا يسعى من خالله رجال التربية إدخال التكنولوجيا الحديثة

اختبار ) (T Studentالذي أبان عن وجود فروق ذات داللة

في المؤسسات التعليمية ،أمال في زيادة قدرات المتعلمين على

إحصائية لصالح العينة التجريبية مما يدل على الفاعلية واألثر

امتالك معارف ومهارات متنوعة تسعى لتحقيق األهداف
المنشودة بغية الوصول إلى تعليم فعال .وفي هذا المنحى توخت

البين للبرمجية على تحصيل المتعلمين.
ّ

وأوصت الدراسة بتوظيف البرمجية المنتجة من لدن الباحث

هذه الدراسة التحقق من األثر الذي يحدثه توظيف التكنولوجيا

في العملية التعليمية التدريسية كما أكدت على ضرورة تشجيع

في التعلم من خالل برمجية محوسبة قام الباحث بإعدادها

القائمين على الشأن التربوي القيام بتصميم برمجيات تعليمية

انطالقا من البحث اللساني والديداكتيكي ،مراعيا فيها المعايير

محوسبة لمختلف المواد اللغوية في مختلف المراحل التعليمية

العلمية والتربوية والفنية ،فتميزت بالشمولية الحتوائها جميع مواد

حتى يتسنى للمتعلمين اإلفادة منها من أجل الرقي بالمستوى

الدرس اللغوي المعتمدة في المقرر السنوي للصف السادس،

التحصيلي.
 .2مشكلة الدراسة

إضافة إلى التكامل والتدرج الذي تتصف بهما الملخصات
والتقييمات التي تم إعدادها وفق األسس المسطرة في المنهاج

تولّد اإلحساس بمشكلة الدراسة الحالية لدى الباحث من

التعليمي المغربي ،فتراوحت بين التنوع والتدرج والشمولية ،محددا

خالل ما الحظه أثناء الزيارات الميدانية لبعض المدارس

لها مددا زمنية لإلنجاز مع إمكانية التصحيح اآللي المصحوب

االبتدائية ،حيث لمس شكوى المتعلمين من طريقة إعداد

بالنقطة العددية التي تم الحصول عليها .فشكلت بذلك تكامال

التقييمات التحصيلية التي يخضعون لها في فصولهم الدراسية،
76

مما حذا به إلى التفكير في وسيلة تمكن من تجاوز هذا المشكل

عن كل المؤثرات من خالل التوظيف الحاسوبي في هذا الصدد،

عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة.

والذي سيبعد عملية التقييم من التدخل الذاتي للمدرسين أثناء

يقدم الطرح اإلشكالي لهذه الدراسة في السؤال
من هذا المنطلق ّ

تقييم التعلمات والمهارات إذا حسن توظيفه واستخدامه.

التالي:

ج .أهداف الدراسة

أ .أسئلة الدراسة

إن موضوع الدراسة المتمثل في قياس فاعلية برمجية تقييمية

هل يمكن أن نجد حال إلشكالية ضعف جودة التقييم التحصيلي

للتحصيل الدراسي ،مستهدفة مكون الدرس اللغوي للصف

في برمجيات حاسوبية تسهل العملية التقييمية وتجعلها فعالة

السادس ابتدائي المعتمد في المدرسة المغربية ،وذلك من خالل

ودقيقة وموضوعية؟

تطبيقات تقييمية متدرجة تراعي الفروقات التحصيلية لدى

إن مضمون سؤال اإلشكالية العامة يحيلنا إلى سؤالين فرعيين

المتعلمين.

يتحددان كالتالي:

أما فيما يخص األهداف األساسية التي تسعى الدراسة تحقيقها
فهي كالتالي:

ـ ـ ما مدى فاعلية البرمجية التعليمية المقترحة في عملية تقييم

 -االستفادة من التقدم التكنولوجي بشكل علمي مضبوط للرفع

مكون اللغة العربية؟

من جودة التقييم لتجاوز بعض الصعوبات التي يعاني منها

ـ ـ ما أثر البرمجية المقترحة في التحصيل المعرفي للمتعلم؟

التالميذ في درس قواعد اللغة العربية.

ب .أهمية الدراسة

 -اتخاذ اإلجراءات المالئمة إلنجاز تقييم دقيق وموضوعي.

تؤثر المصادر التعليمية والتقييمية التي يقوم المدرس
بتوفيرها بدرجة كبيرة على تحصيل التلميذ وعلى األنماط

 -إخضاع برمجية مبتكرة توضع لهذا الغرض على محك

السلوكية التي يكتسبها نتيجة لعمليات التعلم ،وال تحقق غاياتها

التجربة في الميدان التربوي ،والوقوف على مدى فاعليتها ودقتها

إال بإتباع المدرس ألسلوب يستفيد به من هذه الوسائل ـ

من خالل إجراء دراسة ميدانية في هذا الصدد.

البرمجية التعليمية التقييمية ـ ألن التعلم ال يتم في فراغ ،ولكنه

 -الرفع من جودة أدوات تقييم اللغة العربية بتحسينها وتبسيطها،

يستجيب لعناصر تؤثر في بعضها البعض في ديناميكية مستمرة

وجعلها في متناول المدرس والمتعلم على حد سواء.

مهيئين لها أفضل الظروف لتحقيق أكبر فائدة منها [ .]0ألن

 -تنمية مهارات وقدرات المتعلمين وبناء شخصياتهم إلعداد

األدوات المعتمدة على التكنولوجيا تساعد على تحقيق التعلم

جيل قادر على التفاعل مع متغيرات العصر.

بجوانبه المختلفة المعرفية والمهارية والوجدانية بطرق ممتعة

د .حدود الدراسة

تشبع الميول والرغبات لدى التالميذ ،لذا يجب اإلفادة من التقدم

أ .البعد الجغرافي :أجريت الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية

المعرفي والتقني للرفع من مستوى أداء المنظومة التعليمية وزيادة

االبتدائية العمومية التي يوجد فيها قاعة متعددة الوسائط ،التابعة

فاعليتها وكفاءتها على المستوى اإلجرائي داخل المؤسسات

لنيابة بنسليمان.

التعليمية.

ب .البعد الزمني :تم تطبيق البرمجية المحوسبة في تقييم

لذا فأهمية موضوع الدراسة من الناحية العلمية والنظرية

تحصيل مكون الدرس اللغوي بمحتوياته الثالث :تراكيب ،صرف

تكمن في المكانة البالغة التي يمكن أن يلعبها في الحقل

وامالء في الفترة الزمنية المتراوحة بين  2104/02/41إلى

التربوي ،لكونه يعنى بمحطة أساسية لها الشأن الكبير في زيادة

.2104/12/41

ضبط عملية تقييم تحصيل المتعلمين بشكل علمي مضبوط بعيد

ج .البعد البشري :تتحدد نتائج الدراسة بطبيعة عينة الدراسة
77
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وخصائصها والتي ضمت  404تلميذا وتلميذة في الصف

المتعلمين ،وانجازاتهم لتكون مستجيبة لما تم التخطيط له،

السادس االبتدائي في المؤسسات التعليمية التابعة لنيابة

وتترجم هذه المعايير إلى محكات مضبوطة إلصدار أحكام

بنسليمان ،بنسبة تمثل  %41.02من المجموع الكلي لمجتمع

بخصوص مستوى أداء المتعلم ودرجة إتقانه ،وتأثير التعليم

الدراسة.

وفعالية وسائله ].[5

ه .مصطلحات الدراسة

وبهذا يمكن أن نعرف الجودة في المجال البيداغوجي ،بأنها تلك

 -البرمجيات التعليمية المحوسبة :هي تلك الوسائط التعليمية

المعايير التي ينبغي توفرها في أداءات المتعلمين وانجازاتهم

متعددة الوسائل ،وانتاجها في صورة برمجية حاسوبية في ضوء

لتكون مستجيبة لما تم تخطيطه.

معايير محددة ،ووفقا ألهداف تعليمية محددة ].[2

 -الدرس اللغوي للصف السادس ابتدائي :مكون من مكونات

وعرفها مهدي حسي ربحي بأنها تلك المواد التعليمية المعدة

وحدة اللغة العربية ،يستغرق نصف الغالف الزمني المخصص

بواسطة الحاسوب ،معتمدة على مبدأ تقسيم العمل إلى أجزاء

لهذه الوحدة ،واذا كانت له ارتباطاته العضوية مع القراءة

صغيرة متتابعة منطقيا ،تضمن إثارة من خالل العديد من البدائل

والتعبير الكتابي ،فإن له خصوصياته المميزة لكل أجزاءه،

ذات الوسائط المتعددة من صورة وصوت ونص وحركة ،وتسعى

انطالقا من نص يتضمن الظاهرة التركيبية مرو ار بالصرف

لتحقيق أهداف تعليمية معدة مسبقا ].[3

واإلمالء ،وانتهاء بالنص التطبيقي وما يعقبه من تمارين شفوية
وكتابية.

أما سالمة وأبو ريا فقد عرفاها ،بالمواد التعليمية التي يتم
تصميمها وبرمجتها بواسطة الحاسوب لتكون مقررات دراسية،

 -تقييم التحصيل :هو وسيلة موجهة للتعلم ثم للتدريس والمنهج،

وهذه البرمجيات تعتمد في إنتاجها على مبدأ تقسيم العمل إلى

وكافة العوامل والعمليات التربوية األخرى ،التي تشترك في العادة

أجزاء صغيرة متتابعة منطقيا ].[4

بإنتاجه ،وعليه ،بقدر ما يكون التقييم موضوعيا هادفا ،بقدر ما

لذا يمكن تعريف البرمجيات التعليمية المحوسبة إجرائيا بما

تكون نتائجه صالحة موثوقة وفعالة في توجيه التربية المدرسية

يناسب أهداف الدراسة على أنها وحدة تعليمية مصممة

للتالميذ وتحسينها دائما لألفضل ].[6
 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

بالحاسوب بطريقة مترابطة ومنتظمة ،تضمن تشويقا واثارة

أ .اإلطار النظري

وفاعلية ،وفق أسس تربوية سليمة متضمنة مجموعة من
المعارف والخبرات واألنشطة والوسائل وأساليب التقديم المتنوعة،

تعتبر الفلسفة التربوية اإلطار المرجعي الذي يعتمد عليه

ومعتمدة على مبدأ االستجابة والتعزيز ،تسعى لتحقيق أهداف

أي مجتمع في توجيه وتنظيم نظامه التربوي ،فعلى أساسها يتم

تعليمية محددة.

التخطيط للتعليم والتعلم ،وعلى أساسها يتم اختيار المقاربات

ـ ـ الجودة في المجال التربوي :فقد تعددت تعريفات المفهوم ،فيرى

والطرائق البيداغوجية ،وكذا الوسائل واألدوات الديداكتيكية.

البعض أنها ما يجعل التعليم متعة وبهجة ،حيث أن المدرسة

ويعتبر الميثاق الوطني للتربية والتكوين المجسد الحقيقي لهذه

التي تقدم تعليما يتسم بالجودة هي المدرسة التي تجعل متعلميها

الفلسفة ،فعلى أساسه تم إنجاز مختلف اإلصالحات ،وفي ضوئه

متشوقين لعملية التعليم والتعلم ،مشاركين فيه بشكل إيجابي

تم تبني الكثير من المستجدات منها إدماج تكنولوجيا التعليم في

نشيط ،محققين من خالله اكتشافاتهم وابداعاتهم النابعة من

دعامته العاشرة بغية تجاوز الضعف التحصيلي من خالل الرقي

استعداداتهم وقدراتهم الملبية لحاجات ومطالب نموهم.

بجودة التعلمات والتقييمات .ألن توظيف التكنولوجيا ومنها

وعرفتها وفاء عبد الباقي بالمعايير التي ينبغي توفرها في أداء

الحاسوب فهو يساعد على إتمام العملية التعليمية وانجازها من
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أطول ].[10

خالل المساعدة في شرح الدروس وحل التمارين وتقديم
المعارف ،واجراء تمارين المحاكاة للواقع في المخابر والمعامل،

وقدمت مستغفر ( )2112في أطروحتها اقتراح نمذجة

وتمثيل الظواهر الطبيعية واللغوية ،كما يساعد المدرس على

حاسوبية لتعليم النسق الداللي ،مركزة جهودها على أفعال

تصميم الدروس التعليمية وفق األهداف التعليمية الموضوعة

الحاالت في اللغة العربية ،منطلقة من ثالث ركائز أساسية في

[ .]1إضافة إلى توفير التغذية الراجعة المستمرة ،فهو يمكن

المنظومة التعليمية ممثلة في :ديداكتيك اللغة العربية واللسانيات

مستعمله من إجراء التقويم الذاتي ألدائه ،ومعرفة كيفية عالج

المقارنة والتعليم بالحاسوب ،منطلقة من اإلشكال الرئيس التالي:

األخطاء التي تواجهه ،ويساعد على مراعاة الفروق الفردية إذ

"هل تفيد النمذجة الحاسوبية للغة العربية في رصد التمثيالت

يسمح للمتعلمين بالتعلم حسب قدرتهم [.[8

الداللية ألفعال الحاالت النفسية في اللغة العربية ودعم تعلمها؟".

ب .الدراسات السابقة

وبعد الدراسة النظرية والميدانية خلصت الباحثة إلى النتائج

يشمل هذا المحور مجموعة من الدراسات ذات الصلة بشكل أو

التالية:

بآخر بموضوع الدراسة ،تتناول اللغة والحاسوب مبرزة ضرورة

 -ضرورة إدماج نسق الحقول الداللية ككفاية تعليمية ،ألنها

التوظيف التكنولوجي في الفعل التعلمي داخل المنظومة التربوية

تنمي مهارة وقدرة التلميذ التمييزية بين طبقات األفعال.

لتحقيق األهداف المرجوة.

 نجاعة اللسانيات المقارنة في الكشف عن البنية النسقيةلمجموعة من الظواهر اللسانية منها طبقة األفعال النفسية على

فهدفت دراسة نداء ( )2101التعرف إلى أثر استخدام
برامج الدروس التعليمية المحوسبة في تعلم اللغة العربية،

وجه الخصوص.

فتوصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

 -ضرورة إدخال الحاسوب إلى المدرسة وادماجه في العملية

الداللة ) (ɑ=0.05في التحصيل لدى تالميذ الصف األول

التعليمية ،والعمل على تشجيع إنتاج البرمجيات ذات الجودة

األساسي في مادة اللغة العربية بين المجموعات الضابطة على

العلمية والكفاءة الديداكتيكية ،واستغاللها في تدريس اللغة العربية

القياس القبلي والبعدي ،ولصالح القياس البعدي.

[.[00

وقد أوصت الباحثة بضرورة استخدام برامج الدروس التعليمية

أما دراسة الشعراني (0441ه) فهدفت إلى تحديد مطالب

المحوسبة ،وتوظيف المستحدثات التكنولوجية لتحسين نتائج

استخدام التعليم االلكتروني ،الواجب توفرها في كل من المتعلم

العملية التعليمية ،واجراء المزيد من البحوث حول استخدام برامج

والمنهج والمدرس والبيئة التعليمية ،وكذا التعرف على أهمية

الدروس التعليمية في مختلف المواد الدراسية ].[9

هاته المطالب ،فاختير لذلك عينة من هيئة التدريس طبقت

وأجرى شتات ( )2114دراسة هدف فيها إلى التعرف على

عليها الدراسة ،فخلص الباحث إلى النتائج التالية :أن جميع

أثر توظيف الحاسوب في تدريس النحو ،على تحصيل تالمذة

مطالب استخدام التعليم االلكتروني مطالب هامة ألن إجابات

الصف الحادي عشر واتجاهاتهم نحو االحتفاظ بها ،وقد اعتمد

أفراد العينة شملت جميع فقرات المحاور (المناهج  -هيئة

الباحث االختبار التحصيلي ومقياس االتجاه نحو الحاسوب

التدريس -البيئة التعليمية) بدرجات كبيرة .فأوصى باالستفادة من

كأداتين للدراسة ،وقد أشارت أهم النتائج إلى فاعلية البرنامج

المطالب التي حددتها الدراسة الداعية إلى التدريس باستخدام

وبخاصة في تحقيق األهداف التي وضع من أجلها ،وقدرته على

التعليم االلكتروني [.[02
وهدفت دراسة ربحي ( )2112إلى التعرف على فاعلية

الرفع من مستوى الطالبات في مستوى التحصيل الدراسي،

استخدام برمجيات تعليمية على التفكير البصري لدى تلميذات

وتعديل االتجاه نحو المادة وتثبيت وترسيخ المعلومات لمدة
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الصف الحادي عشر ،ولتحقيق أهدافها استخدم الباحث المنهج

استخدمت الدراسة المنهج التجريبي البنائي لإلجابة على أسئلتها.

التجريبي على عينة ممثلة من تلميذات الصف المذكور .وبعد

ب .مجتمع الدراسة

التحقق من صحة الفروض أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات

شمل مجتمع الدراسة تالمذة المستوى السادس ابتدائي الذين

داللة إحصائية بين متوسطي درجة متعلمات المجموعة

يدرسون في جميع المدارس االبتدائية العمومية المتوفرة على

التجريبية ،ومتعلمات المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل

قاعة متعددة الوسائط الستخدام الحاسوب في العملية التعليمية

بعد إجراء التجربة لصالح المجموعة التجريبية .وبناء على تلك

التعلمية التابعة لنيابة بنسليمان والبالغ عددها عشر مدارس

النتائج أثبت الباحث فاعلية البرمجيات التعلمية [.[04

لوزرة التربية الوطنية والتكوين
حسب إحصاء النيابة اإلقليمية ا

وحاولت دراسة الرشيد (0428ه) اإلجابة عن السؤال

المهني للعام الدراسي .2104/2104

التالي :ما أثر استخدام تقنية البرامج المعتمدة على الحاسب

ج .عينة الدراسة

اآللي على تحصيل تلميذات الصف األول متوسط .وقد استخدم

قام الباحث باختيار جميع المدارس المشتملة على قاعة

المنهج شبه التجريبي إلجراء الدراسة الميدانية .وقد توصلت

متعددة الوسائط بطريقة قصدية لتوفرها على حواسيب تمكن من

الدراسة إلى وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ()1.12

إجراء الدراسة الميدانية .وبعد ذلك تم اختيار فصل دراسي واحد

بين متوسطات تحصيل التلميذات لصالح العينة التجريبية .وفي

من كل مؤسسة تعليمية يهم الصف السادس ابتدائي بالتعيين

ضوء هذه النتائج أوصت الباحثة بتزويد المدارس بأجهزة

العشوائي البسيط بطريقة القرعة .ليتم توزيع تالمذة كل فصل من

الحاسب اآللي ألنها أثبتت نجاعتها في العملية التدريسية [.[04

هذه الفصول العشرة على مجموعتي البحث التجريبية والضابطة،

 .4الطريقة واإلجراءات

بطريقة جداول األرقام العشوائية .ويوضح الجدول الموالي عينة
الدراسة موزعة حسب الجنس:

أ .منهج الدراسة

جدول 1

توزيع عينة الدراسة التجريبية والضابطة
العينة التجريبية

المدارس العمومية

النسبة المئوية لكل مدرسة

العينة الضابطة

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

مدرسة المستقبل

8

9

01

1

01

01

42.29

مدرسة اللة حسناء

1

9

02

2

01

02

44.18

م .م ابن طفيل

04

9

22

00

01

20

42.21

م .م الطوالع

2

2

02

1

2

02

21.12

مدرسة الرازي

1

9

02

1

8

02

40.92

مدرسة األمل

1

8

02

2

9

02

42.81

مدرسة محمدية

8

01

08

9

9

08

48

مدرسة ابن زيدون

8

2

04

8

2

04

40.80

مدرسة الفرابي

9

8

01

1

01

01

44.44

مدرسة سيدي خديم

2

2

00

4

1

00

21

المجموع الكلي

18

81

028

12

84

022

السادس ابتدائي من إنتاج الباحث ،وهي برمجية محوسبة

د .أداة الدراسة

تفاعلية تمت بلورتها باعتماد الفالش بالير )(Flash Player

استخدم الباحث في الدراسة الميدانية األداة البحثية المتمثلة

في نسخته العاشرة لغة لها ،ألنه يم ّكن من إضافة التأثيرات

في برمجية تعليمية تقييمية في مكون الدرس اللغوي للصف
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بسالسة مع تحكم ثنائي وثالثي األبعاد في العناصر ،وهو

يمكنك االطالع على كل منها بضغطة واحدة ،أما الجزء المتبقي

منصة متعددة الوسائط صغير الحجم وسريع التحميل ،تم

من الصفحة والذي يشكل  %11تم تخصيصه للدرس المراد

توظيف اللونين األزرق واألخضر باعتبار الدور التعليمي الذي

قراءته مع إمكانية االستماع إليه بتسجيالت صوتية لتلميذتين من

يلعبانه مع توفير أيقونات متعددة بمزايا مختلفة ،موضوعة بشكل

نفس المستوى المستهدف ،مما أضفى عليه المتعة والتشويق.

يتالءم والنصوص المقدمة في أماكن واضحة.

وأيضا ما يثير االنتباه أثناء قراءة الملخص ،األلوان التي شملت

وقد شملت بلورة برمجية التقييم اآللي مجموعة من المراحل

الظواهر التركيبية والصرفية واإلمالئية المدروسة لشد انتباه

والخطوات المتكاملة فيما بينها ،منطلقة في بدايتها من تحديد

المتعلمين إليها ،وتيسي ار للفهم بغية تحقيق األهداف المرجوة من

األهداف والفئة المستهدفة ،وتهييء المحتوى بكل دقة ،ليتم

ذلك.

التفكير في مرحلة ثانية في التصميم المالئم الذي يتم االشتغال

والمتأمل للواجهة السالفة الذكر ،يتضح له بشكل جلي أن

عليه ،فصممت اإلطارات الخاصة بكل مكون مع القوائم

الملخصات المتضمنة في البرمجية توفر إمكانية تحوير طريقة

واأليقونات ،مراعية المعايير الفنية والتعليمية ،ليعمد في خطوة

التدريس ،بحيث يمكن للمتعلمين تلقيها بالطريقة التي تناسبهم،

الحقة على تقييمها من خالل عرضها على مجموعة من

فمنهم من تناسبه الطريقة المرئية ،وآخر تناسبه الطريقة

المختصين في المجال ،وبناء على آرائهم تم تعديل وتطوير

المسموعة أو المقروءة ،وبعضهم يناسبه المزج بينها .إضافة إلى

مرحلة التصميم ،ليتم االنكباب بعد ذلك على إنتاجها في الصورة

مالءمتها لتالميذ المستوى المستهدف عبر تركيزها على الظاهرة

المبدئية ،التي تم إخضاعها لتقويم بنائي تم تجريبه على فئة من

المدروسة بشكل مرتب ومنسق وبصورة سهلة وجيدة ،تساهم في

العينة المستهدفة بهدف جمع آرائهم واألخذ بها قبل اإلنتاج

ضمان قدر أكبر من اإلفادة العلمية .وقد ارتكز بناؤها على

النهائي لها ،فتم نسخها بعد ذلك في قرص مضغوط.

نظرية تربوية صحيحة في عرض المحتوى متمثلة في تبني

أما مكوناتها فقد تم تناول موضوع البرمجية من خالل

الطريقة االستقرائية التي تستند إلى أساس فلسفي يقوم على أن

عناصر أربعة ،شكلت فيما بينها تكامال وترابطا تم عرضها

االستقراء أسلوب العقل في تتبع أجزائها .واالستقراء ينطوي في

بشكل شمولي في الواجهة الرئيسية التي وفرت فيها المحاور كلها

تدريس القواعد على تقديم عدة أمثلة ومناقشتها بغية استنباط

من ملخصات الدرس اللغوي ،والتقييمين المستمر واإلجمالي

القاعدة ،وهذا ما تم اعتماده في تقديم ملخصات الدرس اللغوي

والمسابقة الثقافية .وهي بذلك تمكن مستعملها من ولوج المحاور

المدرجة في البرمجية.

جميعها ببساطة وبدون انتقال إلى صفحات موالية ،وبألوان

أما المكون الثاني فقد خصص للتقييم المستمر نظ ار لألهمية

تربوية تعليمية تتراوح بين األزرق واألخضر.

البالغة التي يلعبها التقييم ،فقد تضمن مزايا عدة في محور

المكون األول المشكل من ملخصات

التقييم المستمر غابت في البرمجيات السابقة ،يكمن أوالها في

في حين ،اتسم

الدرس اللغوي المتضمنة لجميع دروس التراكيب والصرف

تحديد مدد زمنية مختلفة باختالف أنواع التقييمات ال يمكن

واإلمالء للصف السادس ابتدائي بالبساطة أثناء التصفح،

للمتعلم تجاوزها ،اعتمد الباحث في ضبط زمن تطبيق التقييم

فبمجرد الدخول إلى الصفحة المتضمنة للملخص تظهر أمامك

أخذ المتوسط الحسابي لزمن انتهاء التلميذ األول والتلميذ األخير

وهي مقسمة إلى قسمين بشكل بيداغوجي تربوي ،الهدف منه

إلنجاز التقييم باعتماد المعادلة التالية:

تيسير االطالع على مختلف الملخصات .وتوفر صفحة

زمن إجابة التقييم = زمن إجابة التلميذ األول  +إجابة التلميذ

الملخص في أقصى اليمين قائمة بعناوين مختلف الدروس

األخير ÷ 2
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إضافة إلى أيقونة الطباعة ،وفر الباحث أيقونة التصحيح

وتطبيقات شاملة من خالل المراحل األربعة الممثلة للسنة

التي تمكن المستعمل من مالحظة التقييم المنجز مصححا مع

الدراسية ،المنصوص عليها في المنهاج التعليمي المغربي وفق

تحديد النقطة المحصل عليها ،في حين تم تخصيص أيقونة

خطوات ديداكتيكية محددة.

التقرير لتبيان التاريخ الذي تم فيه إنجاز التقييم وِاسم منجزه

مما سبق ،يؤكد الباحث أن عملية تقييم التحصيل المعتمدة

والنقطة العددية مع تحديد المدة الزمنية التي تم استغراقها في

في البرمجية عملية شاملة من حيث كونها تغطي كافة العناصر

اإلنجاز.

المكونة للدرس اللغوي ،بمعنى أنها ال تقتصر على مجرد قياس

وقد تضمن التقييم المستمر لكل من التراكيب والصرف

تحصيل المتعلمين للمعرفة أو المهارات .ولكنها تأخذ في

واإلمالء نموذجين :تقييم أول وتقييم ثان لكل درس ،شكلت في

الحسبان الجوانب الوجدانية أيضا متجسدة في االتجاهات والقيم

مجملها  11تقييما موزعة إلى  28تقييما في التراكيب ،و 28

المستهدف تعلمها.

في الصرف ،و  04في اإلمالء .عمد الباحث االنطالق في

أما فيما يخص صياغة أسئلتها التقييمية ،فقد روعي أثناء

سؤالها األول من نصوص بإبداع شخصي ،جاعال األسئلة

بنائها عدة أسس كارتباط األسئلة بموضوع الدرس ،ووضوح

المتبقية متدرجة ومتنوعة وتتماشى والقيم المنصوص عليها في

األسئلة لغويا بتوظيف مفردات سليمة ومفهومة من لدن كافة

المنهاج التعليمي ،متحريا السالمة اللغوية في كل التعابير.

المتعلمين بلغة عربية فصحى خالية من األخطاء النحوية

وتوفر البرمجية أيضا للمتعلم إمكانية تغيير لون األجوبة

والصرفية واإلمالئية مع تنوع مستوى األسئلة وتدرجها من السهل

المضغوط عليها حتى يتسنى له معرفة اختياراته بسهولة ،مع

إلى الصعب بتعيين إجابة واحدة لكل سؤال.

ضبط الحركات اإلعرابية للجمل تفاديا لكل لبس يمكن أن يقع

والمتفحص لألسئلة التقييمية المتضمنة في البرمجية يكتشف

فيه.

بأنها تتماشى وتأكيدات التربويين ،حيث نجد أكرول
) (Aggarwalيؤكد أن من أهم خصائص وسمات األسئلة

وقد تم أيضا إعداد مجموعة من التقييمات تمت تسميتها

التقييمية الجيدة ما يلي:

بالتطبيقات الشاملة ،في نفس محور التقييم المستمر ،امتازت
بمزج درس التراكيب مع آخر للصرف على غرار التطبيقات

 -ينبغي أن تكون لغة السؤال بسيطة وسهلة الفهم.

الكتابية المعتمدة في المنهاج التعليمي ،وقد بلغ عددها 04

 -ينبغي أن تكون األسئلة غير مطولة وغير مبهمة.

تقييما ،روعيت فيها الدقة والسالمة اللغوية ووضوح الخط والتنوع

 -ينبغي أن تكون األسئلة مناسبة لقدرات المتعلمين وامكاناتهم.

في األسئلة من أسئلة الشكل والفهم إلى أسئلة التطبيقات التي

 ينبغي أن تكون وثيقة الصلة بموضوع الدرس أو المقررالدراسي.

تضم كال من التراكيب والصرف المراد تقييمهما ،عمل الباحث
فيها تقسيم الصفحة إلى جزأين ،خصص الجزء األصغر

 -ينبغي أن تكون األسئلة متوسطة الصعوبة ،فال تكون سهلة

المتواجد جهة اليمين للنص الذي يبقى ثابتا ،في حين تم

للغاية ،بحيث ال تثير اهتمام المتعلمين ،وال صعبة للغاية فتؤدي

تخصيص الجزء اآلخر لألسئلة التي يتحكم فيها بشكل سلس من

إلى تثبيط عزائمهم.
 -ينبغي أن يصاغ كل سؤال على حدة ،وال يصح وضع

خالل أيقونة التمرير.

سؤالين في صياغة واحدة.

في حين تضمن المكون الثالث المعنون بالتقييم اإلجمالي

 -ينبغي على المدرس عند صياغة األسئلة أن ينوع في

نفس الخطوات المميزة السالفة الذكر في المكون الثاني ،فتم
تناول تقييماته الستة عشر و َّ
المشكلة من تراكيب وصرف وامالء

أشكالها.
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المستهدفة ،وثانيهما في إخضاعها لشبكة تقييم البرمجيات

 -االبتعاد عن األسئلة التي تتضمن التخمين العشوائي في

التعليمية المحوسبة لتحديد درجة جودتها وكفاءتها من عدمه.

اإلجابة.

لقد تناولت الخطوة األولى العينة التجريبية التي تم اختبار

 ينبغي أن تصاغ األسئلة بتدرج واتساق [.[02واستكماال لما تم إب ارزه سالفا ،فإن األسئلة التقييمية تمتاز من

البرمجية عليها للتأكد من نجاعتها وسهولة استعمالها ،ومدى

جهة ثانية بالتنوع ،وذلك باشتمالها على:

مالءمة الحيز الزمني المخصص لكل تقييم ،تم توزيعها بين

 -أسئلة االختيار من متعدد :ويعتبر هذا النوع من أفضل أنواع

الوسطين القروي والحضري ،مستهدفة تالمذة المستوى السادس

األسئلة وأكثرها صدقا وثباتا ،حيث يوفر هذا النوع الفرصة

لمجموعة مدارس ابن طفيل القروية بسيدي بطاش التابعة لنيابة

المناسبة لقياس طريقة المتعلم في تمييزه بين األحكام الصحيحة

بنسليمان بنسبة  ،%22والتي شكل عدد تالمذتها  29منهم 04

والخاطئة ،فيقوم على المقارنة واعمال الفكر ،وهي تحث المتعلم

إناثا ،مقابل نسبة  %02من تالمذة مدرسة عمر بن الخطاب

على التفكير والتفسير التخاذ القرار المناسب.

الحضرية بنيابة تمارة ،البالغ عددهم  21منهم  02إناثا.

 -أسئلة الصواب والخطأ :ويهدف هذا النوع من األسئلة إلى

إن إقبال التالميذ أفراد العينة التجريبية على إنجاز

قياس قدرة المتعلم على التمييز بين المعلومات الصحيحة

التقييمات بسالسة لدليل على صدقها ،مما يؤكد وضوح ونجاعة

والمعلومات الخاطئة.

األسئلة المتضمنة والمعتمدة باألساس على األسئلة الموضوعية،

 -أسئلة التكملة :وتستعمل عموما في قياس أفراد التالميذ على

التي تتماشى والمستوى التحصيلي المستهدف ،عالوة على تمكن

التذكر ،ويمكن استغاللها في تقييم قدرات الفهم والتطبيق

تالمذة الوسط الحضري من االنتهاء قبل انصرام الوقت

والتحليل.

المخصص لكل تقييم ،في حين لم يتمكن ستة متعلمين بالوسط
القروي من إنهاء واجباتهم في الوقت المحدد مشكلين نسبة

أما المكون الرابع للبرمجية فتجلى في مسابقة ثقافية

.%4.84

(لغويات) مكونة من خمس مستويات متدرجة ،تم تحديد وقت
اإلجابة عن أسئلتها بمدد زمنية تتالءم وطبيعة األسئلة

بناء على النتائج المحصل عليها ،يتبين جليا أن المدد

المطروحة ،مصحوبة بعبارات تنبيهية وتشجيعية تظهر عند

الزمنية المعتمدة في التقييمات بمختلف أنواعها تناسب عددا

االنتهاء من اإلنجاز تتحدد من خالل اإلجابات الصائبة

كبي ار من المتعلمين ،ألن تحديدها ارتكز على حساب معدل

والخاطئة ،فيتدرج لونها من األحمر في أدنى اإلجابات

زمني إجابة المتعلم المتفوق والمتعلم المتعثر .وهي مدد توفر

الصحيحة إلى اللون األزرق في أعالها.

الكثير من الوقت والجهد إذا ما قورنت بالتقييم الورقي ،يمكن
استثمارهما في دعم تعثرات المتعلمين قصد الرفع من جودة

ورجوعا لما تمت اإلشارة إليه آنفا حول العبارات التنبيهية

التعلمات.

والتشجيعية المتضمنة في المستويات الخمس للمسابقة الثقافية
(لغويات) ،عمد الباحث إلى تفصيلها إلبراز التسلسل المنطقي

أما الخطوة الثانية التي همت تقييم البرمجية ،فقد تم

البيداغوجي الذي تم إخضاعه لها ،والمبني أساسا على عدد

إخضاعها لشبكات التقييم التي أجراها خمسة أطر تربوية تابعين

اإلجابات الصحيحة التي تأخذ بعين االعتبار العدد اإلجمالي

لو ازرة التربية الوطنية والتكوين المهني ،اثنان منهم يعمالن

ألسئلة كل مستوى.

مفتشين تربويين للمادة ،واآلخرون أساتذة يدرسون المستوى

وقد تم اختبار وتقييم البرمجية عبر خطوتين أساسيتين،

المستهدف .أبان هذا التقييم عن جودة عالية وكفاءة متميزة ،مما

تمثلت أوالهما في تجريبها على عينة صغيرة من الفئة

يفيد أنها مقبولة وبامتياز في العملية التعليمية التعلمية ،وبأنها
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ستساهم ال محالة في الرقي بجودة التعلمات التي تنعكس إيجابا

تعليمية التي سعت جميعها إلى استقصاء أثر استخدام البرمجية

على المستوى التحصيلي للمتعلم.

المحوسبة كوسيلة تعليمية في الرفع من جودة تقييم تحصيل

وتعد النسب المئوية المرتفعة المحصل عليها من مجموع

تالمذة الصف السادس ابتدائي في مكون الدرس اللغوي .واجابة

الدرجات الكلية في كل شبكة تقييمية ،والتي شكل متوسطها

عن سؤال الدراسة" :ما مدى فاعلية البرمجية التعليمية المقترحة

 ،%92.44دليال قويا على احترامها للمعايير اللسانية

في عملية تقييم مكون اللغة العربية؟ وما أثرها في التحصيل
المعرفي

والديداكتيكية.

للمتعلم؟"،

تم

استخراج

المتوسطات

الحسابية

واالنحرافات المعيارية لعينتي الدراسة التجريبية والضابطة في

 .5النتائج

التقييمين القبلي والبعدي كما هو موضح في الجدول رقم (.)2

بعد تناول نتائج التجربة الميدانية على صعيد كل مؤسسة

جدول 2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة
التقييم

المجموعة

عدد أفرادها

نوع التطبيق

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المرحلة القبلية

الضابطة

156

ورقي

5.04

2.30

التجريبية

158

ورقي

5.10

2.20

الضابطة

156

ورقي

4.70

2.58

التجريبية

158

حاسوبي

6.30

1.24

المرحلة البعدية

يشير الجدول السابق رقم ( ،)2أن الوسط الحسابي لنتائج

البعدي حيث سجل ( )0.24درجة مقابل ( )2.21درجة في

المجموعة التجريبية حقق ارتفاعا في قيمة درجاته التحصيلية

التقييم التحصيلي القبلي .مما يؤكد األثر اإليجابي الواضح

حيث انتقل من ( )2.01درجة في التقييم القبلي إلى ()2.41

للبرمجية المحوسبة في زيادة تحصيل الفئة المستهدفة التي

درجة في مرحلة التقييم البعدي ،وذلك بزيادة وصلت إلى

تنعكس إيجابا في تنمية قدرات المتعلم المعرفية والمهارية.

( )0.21درجة .أما النتائج التي حصلت عليها المجموعة

ولتبيان داللة الفروق التحصيلية في النتائج العامة للتقييم البعدي

الضابطة فكانت ضعيفة بحيث عرفت تدن في قيمة الوسط

للمجموعتين الضابطة والتجريبية تم تطبيق اختبار

الحسابي البعدي ب( )1.44درجة.

) (T Studentعلى نتائج أفراد عينة البحث .ويوضح الجدول
الموالي داللة الفروق التحصيلية.

أما بخصوص االنحراف المعياري فيالحظ أن التشتت حقق
انخفاضا في صفوف العينة التجريبية خالل التقييم التحصيلي

جدول 3
داللة الفروق في النتائج العامة للتقييم البعدي للمجموعتين الضابطة والتجريبية
()T Student
1.42

الداللة

فروق الوسط الحسابي
0.91

اتضح من خالل نتائج التقييم البعدي لكال المجموعتين

تفوق قيمة ( )T Studentعند مستوى الداللة 1.12

ويتجلى ذلك من خالل العالمات التحصيلية المرتفعة للمجموعة

التجريبية والضابطة أنها جد معبرة وذلك بوجود فروق ذات داللة

التجريبية مقارنة مع نظيراتها المحصل عليها من لدن المجموعة

إحصائية ،ألن قيمة ) (T Studentالمحصل عليها ()1.42

الضابطة.

تفوق مستوى الداللة ( ،)1.12مما يبين األثر اإليجابي للمتغير

 .6مناقشة النتائج

التجريبي المتمثل في توظيف البرمجية المحوسبة لتقييم تحصيل

اعتمدت الدراسة الميدانية نمطين تعليميين تقييميين ،تمثل

الدرس اللغوي بمكوناته الثالث (تراكيب وصرف وامالء).

األول في النمط التقليدي الورقي الذي تم اعتماده مع المجموعة
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الضابطة ،في حين تم اعتماد النمط الحاسوبي مع أفراد

االستخدام الحاسوبي ،مرده اإلحساس بالمتعة واثارة التشويق ،فقد

المجموعة التجريبية.

أكدت الدراسة الميدانية صحتها وذلك من خالل الحماس الكبير

وأوضحت نتائج التجربة الميدانية تفوقا بينا للمجموعة التجريبية

الذي اعترى العينة التجريبية أثناء إنجازها للتقييمات وذلك

في مجال تحصيل المعارف واكتساب المهارات مقارنة بالعينة

بمطالبتهم المتكررة بزيادة إجراء تقييمات متعددة.

الضابطة .ويفيد ذلك بحسب النتائج السالفة الذكر تفوق التعليم

ومجمل القول :إن الباحث يعزو تقدم المتعلمين المشكلين للعينة

المعتمد على توظيف البرمجيات المحوسبة على التعليم المرتكز

التجريبية في النتائج المحصل عليها إلى استخدام البرمجية

على الطريقة التقليدية ،ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أهمها:

المحوسبة التي أثرت إيجابا على زيادة ضبط معارفهم بفضل

تفوق العينة التجريبية على الضابطة فيما يتعلق بالتحصيل
ــ ّ
والمهارات دليل على حسن تصميم البرمجية المحوسبة ،وجمالية

الجو التفاعلي الذي خلقته ،حيث جعلت منهم المحور الرئيس
للعملية التعليمية ،كما أن للملخصات والتقييمات التي ضمتها

إنتاجها واخراجها.

البرمجية ميزات متعددة جذبت المتعلمين مما زاد دافعيتهم

ـ ـ مساهمة عنصر التشويق وضمانه في البرمجية عامل إيجابي

واقبالهم على التعلم ،عالوة على التجديد الذي خلقته باستخدام

أدى إلى زيادة إثارة المتعلمين وذلك من خالل تحمسهم إلنجاز

طريقة جديدة مرتكزة على التوظيف التكنولوجي لتعلم وتقييم

المطلوب منهم أثناء إجراء الدراسة الميدانية.

تحصيل اللغة العربية بعيدا عن الروتين والتقليد المنبثق من

ـ ـ تمتاز البرمجية بالعرض المبسط والتسلسلي في تقديم

الطريقة التقليدية.

المعلومات وفق ما هو مسطر بالبرنامج التعليمي في مكون

مما أكد أن التوظيف الجيد للبرمجيات التعليمية المحوسبة

الدرس اللغوي سواء على مستوى الدروس أو التقييمات.

المصممة وفق المعايير البيداغوجية والديداكتيكية يساهم في

ـ ـ البرمجية تفاعلية ،تتيح للمتعلم التعلم الذاتي الذي يؤدي إلى

الرقي بجودة تعلمات اللغة العربية من خالل األثر الفعال الذي

الزيادة في التحصيل المعرفي حسب القدرات الفردية.

يحدثه حسن استخدامها.

إن النتائج المتوصل إليها في التجربة الميدانية الحالية

 .7التوصيات

والتي تم عرضها بتفصيل سابقا .أكدت فاعلية البرمجيات

وبناء على أهداف الدراسة ونتائجها التي أثبت فاعلية البرمجية

التعليمية المحوسبة في العملية التعليمية من خالل الزيادة

المحوسبة في الرفع من جودة التعلمات ،وذلك من خالل الزيادة

الملحوظة في تحصيل متعلمي العينة التجريبية مقارنة بالعينة

الملحوظة في نسبة التحصيل ،فإن الباحث يوصي بما يلي:

الضابطة .مما يحيلنا إلى القول :أن تقييم التحصيل الدراسي

 -توظيف البرمجية المحوسبة لمكون الدرس اللغوي التي تم

لمتعلمي اللغة العربية بواسطة البرمجيات المحوسبة يحقق نتائج

إنتاجها في الدراسة الحالية على تالمذة الصف السادس ابتدائي

إيجابية أكثر دقة وموضوعية مقارنة بالتقييم التقليدي الورقي.

في مختلف المدارس العمومية والخصوصية.

وفي نفس المنحى ومن خالل المدد الزمنية التي تم

 -تحفيز الفاعلين التربويين على تصميم برمجيات تعليمية

اعتمادها في التقييمين المستمر واإلجمالي اتضح جليا بأن

لمختلف المواد اللغوية على أسس علمية وتربوية وفنية.

البرمجية التعليمية مكنت المتعلمين والمدرسين على حد سواء

 -تقديم كافة أشكال الدعم لتطوير البرمجيات التعليمية بما

من اقتصاد الجهد والوقت اللذان يمكن استثمارهما في أنشطة

يساهم في تحقيق أهداف المنظومة التربوية.

داعمة لتجاوز بعض التعثرات .إضافة إلى التأثير اإليجابي في
تحسين مردودية تقييم تحصيل مكون الدرس اللغوي نتيجة
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PRODUCING A COMPUTER SOFTWARE
FOR LEARNING, ASSESSING LEARNING,
AND STUDYING ITS EFFICIENCY
MOHAMMED ELACHCHAOUI
Faculty of Education Sciences - Rabat
University of Mohamed V- Rabat - Morocco
Abstract_ The survey aimed at checking the efficiency of a learning and assessing computer software produced by the
researcher. It concerns dictation and grammar of the Arabic language in the sixth grade of the primary school. This
computer software was produced on the basis of Flash Player.
The survey targeted a sample of 314 students (boys and girls) divided into two experimenting and measuring
groups. The computer software was used as a tool of study to assess the assimilated knowledge using the
constructivist approach, experimental method, and then the descriptive approach to interpret the findings.
The results of the study have shown the existence of differences with statistical signification between the two
groups in the post application in favour of the experimental sample due to the tool of study.
The study has recommended the necessity of using learning and assessing computer software as it has an obvious
positive impact on the learning components and assessments.
Keywords: computerized assessment, dictation and grammar of the Arabic language, and the computer.
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