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THE EFFECT OF TEACHING SCIENCE BY
USING IPAD ON ACHIEVEMENT FOR THE
SIXTH BASIC GRADE STUDENTS
REHAM M. AL SAYDAH*

ABSTRACT_ This study aimed to investigate the effect of teaching science by using IPad on
achievement for the Sixth Basic Grade Students. The study sample consisted of two classes
choosing randomly from sixth elementary male students who were attending a private school. The
sample was divided into two groups: experimental (26 students) who were taught by using iPad
and control (30 students) who were taught without using iPad. To achieve the study aims, one
validated and the reliable instrument was developed: a test to assess students' achievement, which
includes 30 items. Data collected from pre-test and post-test were examined by several statistical
measures utilizing SPSS software. Results revealed that: There were significant statistical
differences between the two groups' means at the post-achievement test in favor of the
experimental group. The result of this investigation can be generalized on the other classrooms in
Jordan. Also, it was recommended to integrate iPad in teaching students in all schools in Jordan.
KEYWORDS: IPAD, Achievement, Sixth, Grade Students.
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ّ

ّ
أثر التدريس باستخدام اآليباد يف التحصيل الدراسي
ّ
ّ
ّ
ملادة العلوم لدى طلبة الصف السادس األساسي
رهام مشهور السعايدة*
امللخص _هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر التدريس باستخدام اآليباد في التحصيل الدراس ي ملادة العلوم لدى طلبة الصف السادس
ً
األساس ي .تكونت عينة الدراسة من شعبتين اختيرتا عشوائيا من إحدى املدارس الخاصة في عمان ،شكلت إحداهما املجموعة التجريبية
ً
وعددها ( )26طالب بينما شكلت الثانية املجموعة الضابطة وعددها ( )30طالب .تم إعداد اختبار تحصيلي مكون من ( )30سؤاال لقياس
أثر التدريس باستخدام اآليباد في التحصيل الدراس ي ألفراد العينة ،وتم التأكد من صدق أداة الدراسة وثباتها .ولإلجابة عن أسئلة الدراسة
تم حساب املتوسطات الحسابية ،واالنحرافات املعيارية لعينة الدراسة باإلضافة إلى تحليل التباين األحادي املصاحب (ANCOVA).
ً
وأظهرت النتائج وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات التحصيل الدراس ي تعزى ملتغير طريقة التدريس ولصالح املجموعة التجريبية
التي درست باستخدام اآليباد .أوصت الدراسة بتعميم تجربة املدارس األردنية املشاركة في مشروع إدماج اآليباد في التعليم على بقية
الصفوف في هذه املدرسة وعلى املدارس األخرى في األردن.
الكلمات املفتاحية :اآليباد ،التحصيل الدراس ي ،طالب الصف السادس.

*دكتوراه في املناهج والتدريس ،تكنولوجيا التعليم ،جامعة البلقاء التطبيقية
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ّ
التحصيل الدراس ّي ّ
ملادة العلوم لدى
أثرالتدريس باستخدام اآليباد في
طلبة ّ
الصف ّ
السادس األساس ي

ً
َّ
أداة َّ
الت َّ
لالستخدام في
عملية ومطلوبة
املتعددة مما يجعل اآليباد
عليمية
ِ
ِ
املدارس.
َّ
َّ
وفي ضوء سياسات تطوير التعليم في األردن وما ترتب عليها من
سنتين جاءت هذه
استخدام لآليباد في عدد من املدارس وملدة ال تزيد عن
ِ
َّ
الدراسة الستقصاء أثر هذا االستخدام وعالقته بمتغير التحصيل
ِ
الدراس ي.
 .2مشكلة الدراسة
أ .أسئلة الدراسة
يعد التطور املعرفي والتكنولوجي الهائل واملتسارع من أبرز التحديات
التي تواجه املؤسسات التربوية كغيرها من مؤسسات املجتمع مما يحتم
ً
عليها بذل جهود استثنائية ،حيث أصبح التغيير والتطوير ضرورة تشمل
ً
املجتمع وقطاعاته ليكون قادرا على مواجهة
أنظمة
النظام التعليمي كباقي
ِ
ِ
تحديات هذا العصر ،وبالتالي فإن على الفرد التكيف مع املعرفة املتغيرة
باستمرار ،ومن غير املتوقع أن يأتي ذلك باستراتيجيات الحفظ
واالستدعاء للمعلومات واملعارف املنقولة من املعلم وإنما عن طريق
اكتساب طرق الوصول إلى املعرفة والبحث عنها واكتشافها ،ومن ثم
استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لالحتفاظ بها وخزنها
واسترجاعها عند الحاجة ،وهذا لن يتأتى إال من خالل عملية تعليمية
تعلمية محكمة وجيدة تأخذ بالتقنيات التكنولوجية الحديثة [ .]5إال َّأن
ً
َ
َ
ُ
السابق ُ
األدب التربو َّي
يعكس انخفاضا في
يشير إلى َّأن واقع تدريس العلوم
كفاءة املعلمين ،مما ُ
مستوى
يؤثر ذلك في انخفاض قدراتهم عندما
ِ
الصفية [ .]6وقد َ
َ
ُ
يقومو َن
التقرير
أشار
الغرفة
داخل
باألداء التدريس ِي
ِ
ِ
ِ
ُّ
ُّ
والعلوم لعام  2011إلى
للرياضيات
الدولية
األردني عن الدراسة
الوطني
ِ
ِ
ِ
قصور
عام في مادة العلوم
إجابات
واضح في
ِ
ِ
ٍ
الطلبة عن االختبار بشكل ٍ
ٍ
[]7؛ لذلك ال بد من استخدام طرائق وأساليب تدريس من شأنها أن ُتسهمَ
ِ
ُ
عتبر َ
ُ
األساسية
األهداف
أحد
ت
التي
العلمية
للمفاهيم
اكتساب الطلبة
في
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
لتدريس العلوم وفقا ملعايير تدريس العلوم في األردن إضافة إلكساب
الطلبة القدرة على التدخل الواعي في البيئة وإكسابهم مهارات التواصل
املشكالت والتعلم املستمر [.[8
االجتماعي وحل
ِ
َّ
َ
َ
الشرح والتكر ِار واستخدام
العلوم يتطلب الكثير من
تدريس
َّإن
ِ
ِ
َّ
َّ
العلمية
ذهنية لتوضيح املفاهيم
الوسائط من صور وفيديو وخرائط
َّ
العصر التي تهدف إلى
ات
الهامة في منهاج العلوم واكتساب
الطلبة ملهار ِ
ِ
ِ
َ
النظريات والقوانين واملعارف
تطبيق
إعداد الطلبة ليكونوا قادرين على
ِ
ِ
َّ
والحقائق العلمية في حياتهم اليومية وتوظيف الخبرات الجديدة النظرية
َّ
حد تسمح به قدراتهم [.[9
منها
والعملية للوصول بالطلبة إلى أقص ى ٍ
ومن أبرز املعطيات التكنولوجية التي يمكن االستفادة منها في الحقل
التعليمي في وقتنا الحالي جهاز اآليباد إذ تعد تجربة استخدام اآليباد في
ُ
ُ
ٌ
ُ
العهد حيث بدأت منذ  2012 – 2011وطبقت في
األردن تجربة حديثة
ِ
ِ
َ
مدارس الحصاد ومدارسُ
ُ
األردن منها:
عدد من املدارس الخاصة في
ٍ
ِ
ُ
ُ
َ
َّ
الغد ،ومن هنا جاءت
العمري ِة ومدرسة املجتمع
ناة ِ
األمريكي وأكاديمية ب ِ
ِ

 .1املقدمة
يتميز العصر الحالي بتقدم علمي وتكنولوجي هائل ومتسارع شمل كافة
مجاالت الحياة ،ولقد أثر هذا التقدم في املجال التعليمي ،فقد ظهرت
أساليب متطورة ونظريات حديثة تواكب العصر الحالي والتي غيرت من
دور املعلم واملتعلم ،ولذلك أصبح من الضروري االهتمام بكليهما بما
يتناسب مع متطلبات هذا العصر ،مما أدى باملؤسسات التعليمية إلى تبني
سياسات إصالح شملت كافة عناصر العملية التعليمية التعلمية من
معلم ومتعلم ومنهاج وطرق تدريس بما يتيح اإلفادة من التقنيات
التكنولوجية الحديثة بكافة أشكالها واالعتماد عليها حيث أصبحت
ضرورة ملحة ال يمكن االستغناء عنها.
َّ
الوافر من َّ
َ
ات اإلصالح على مستوى
وقد نالت مناهج العلوم حظها
عملي ِ
ً
ابتداء من أزمة سبوتنك عام  1957عندما أطلق االتحاد السوفيتي
العالم
سبوتنك  ،1-وفي عام  1958وجهت انتقادات لنظم تعليم الرياضيات
والعلوم في الواليات املتحدة األمريكية؛ لذلك ظهرت مشاريع عدة لتطوير
َّ
األردنية بشكل عام ومناهج
مناهج تعليم العلوم .وفي األردن مرت املناهج
َّ
َّ
َّ
تطويرية متتابعة امتدت إلى وقتنا الحاضر،
العلوم بشكل خاص بمحطات
حيث ُعقد املؤتمر الوطني األول للتطوير التربوي في أيلول من عام ،1987
ُ
ُ
الحاجات
صياغتها لتلبي
العلوم أن تعاد
مناهج
مجال
ِ
وكان من توصياته في ِ
ِ
ِ
ُّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
واالجتماعية واالقتصادية والعلمية والتكنولوجية [.[1
الفردية
َّ
َّ
األردنية لم يتوقف عند الوضع
غير أن االهتمام بتطوير مناهج العلوم
َّ
َّ
املشار إليه فيما سبق ،فقد ُعقد مؤتمر التطوير التربوي الثاني في عام
 ،1999وكان من توصياته إعادة َّ
النظر في مناهج العلوم املختلفة بغية
َّ
املعلوماتية َّ
َّ
والتعامل معها باقتدار [.[2
استيعاب الثورة
َ
فالهدف هو التعليم بطرق وأساليب حديثة تدعم التعلم بشكل عام
والعلوم بشكل خاص ،وإن تدريس مادة العلوم إنما هو على األهمية
بمكان حيث تكمن أهمية مادة العلوم ليس في كونها مجموعة من الحقائق
تم التوصل إليها عن طريق االختبار .بل تكمن في طريقة التفكير والبحث
ً
للتوصل إليها واكساب املتعلم هذه التقنيات وجعله مستقال عن اآلخرين
ً
ً
من خالل تجاوزه للعوائق التي تعترضه ،واثقا بنفسه مستعدا ملواجهة
ً
مبدع وغير اتكالي...إلخ ،وهذا لن
الحياة ،متطلعا إلى املستقبل ،ذا عقل ٍ
يتأتى إال من خالل عملية تعليمية تعلمية محكمة وجيدة تأخذ بالتقنيات
التكنولوجية الحديثة [.[3
َّ
ً
َّ
ُّ
َّ
َّ
وانطالقا من الطرح السابق تأتي أهمية دمج التكنولوجيا في التعليم،
َّ
َّ
التربية و َّ
التعليم العديد من املبادرات وقامت بالعديد من
حيث تبنت وزارة
املشاريع ،فقد تم تبني مبادرة َّ
األردني التي شملت في العام 2010
التعليم
ِ
حوالي ( )80000طالب و( )100معلم ،باإلضافة إلى مبادرة مدرستي التي
شملت حوالي ( )126مدرسة حتى العام  .]4[ 2011وقد تم إدخال العديد
من التقنيات الحديثة إلى الصفوف الدراسية منها الحاسوب الشخص ي
والحاسوب املحمول واآليباد ،الذي ُ
بسهولة حمله وتنوع تطبيقاته
يمتاز
ِ
والتي يمكن تحميلها واستخدامها بسهولة ،إضافة ملتانته وتطبيقاته
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ُ
الحاجة إلجراء دراسات حو َل هذه َّ
اجعة عن
لتوفير
التجربة
ٍ
تغذية ر ٍ
ٍ
ِ
جدوى استخدام اآليباد في التعليم ،وبذلك فإن مشكلة الدراسة تكمن في
ملادة
أثر التدريس باستخدام اآليباد في
التحصيل الدراس ِي ِ
ِ
استقصاء ِ
َّ
الدراسة
الصف
طلبة
العلوم لدى
السادس؛ وعليه فإن سؤال هذه ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
يتلخ ُ
ص فيما يأتي:
 ما أثر استخدام اآليباد في التحصيل الدراس ي ملادة العلوم لدى طلبةالصف السادس؟
ب .أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية إلى:
َّ .1
التعرف إلى أثر التدريس باستخدام اآليباد في التحصيل الدراس ي ملادة
العلوم لدى طلبة الصف السادس األساس ي.
ج .أهمية الدراسة
انبثقت أهمية هذه الدراسة من خالل ما أكدته نتائج العديد من
الدراسات حول أهمية التكنولوجيا كعامل مهم يؤثر في تعليم الطلبة،
ً
ومن الحاجة امللحة لتحديث طرق التدريس وتطويرها تماشيا مع
التوجهات الحديثة للعاملين في امليدان التربوي في األردن والساعية إلى
حوسبة التعليم .كما وتسهم هذه الدراسة في تزويد املعنيين في مجال
التربية من معلمين ومدراء مدارس...وغيرهم ،بمعلومات ذات عالقة
بتجربة استخدام اآليباد في التعليم املدرس ي مما يمكننا من توفير قاعدة
معلوماتية تساعدهم في اتخاذ القرارات املناسبة والتخطيط للمناهج في
كافة املدارس الحكومية والخاصة في ضوء تجربة استخدام اآليباد.
ً
ً
وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها توفر منهجا تجريبيا الستخدام
اآليباد في العملية التعليمية بكافة مكوناتها ،وتوفير تغذية راجعة عن
جدوى االستخدام ومدى الرقي بمستوى التعليم وجودته وإلى أي مدى
يمكن اإلفادة من استخدامه في تحسين عملية التدريس ،األمر الذي
ً
يسهم في رفد عجلة البحث العلمي التي تكرس اهتمامها نحو دراسة التعلم
اإللكتروني وأحدث التقنيات في مجال التدريس ،حيث يعد التدريس
باستخدام اآليباد من القضايا املعاصرة والجديرة بالبحث.
ً
ومن العوامل التي دعت الباحثة إلى القيام بهذه الدراسة أيضا هو
األهمية الكبيرة ملادة العلوم فأهمية العلوم ليست في كونها مجموعة من
الحقائق تم التوصل إليها عن طريق االختبار .بل تكمن في طريقة التفكير
ً
والبحث للتوصل إليها واكساب املتعلم هذه التقنيات وجعله مستقال عن
ً
ً
اآلخرين من خالل تجاوزه للعوائق التي تعترضه ،واثقا بنفسه مستعدا
ً
ملواجهة الحياة ،متطلعا إلى املستقبل ،ذا عقل مبدع وغير اتكالي...إلخ،
وهذا لن يتأتى إال من خالل عملية تعليمية تعلمية محكمة وجيدة تأخذ
بالتقنيات التكنولوجية الحديثة [.[3
كما ويؤمل أن يتم التوصل إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن
تدعم القرارات الخاصة باستخدام اآليباد في التدريس لتحسين التحصيل
الدراس ي لدى الطلبة.
د .حدود ومحددات الدراسة
تخضع الدراسة إلى الحدود اآلتية:
 .1الحدود املكانية :طبقت الدراسة في املدارس الخاصة املتبنية ملشاريع
اآليباد في التعليم في األردن.

11

2017

 .2الحدود الزمانية :تم إجراء الدراسة في الفصل األول من العام الدراس ي
.2017-2016
وتناولت هذه الدراسة استقصاء أثر التدريس باستخدام اآليباد في
التحصيل الدراس ي ملادة العلوم لدى طلبة الصف السادس (ذكور) ،لذا
فإن هذه الدراسة تتحدد بما يأتي:
 .1اقتصرت الدراسة الحالية على طالب الصف السادس باملرحلة
األساسية في املدارس الخاصة في األردن املتبنية ملشاريع دمج اآليباد في
التعليم ،في العام الدراس ي .2017-2016
 .2اقتصرت عينة الدراسة على عينة عشوائية من طلبة إحدى املدارس
الخاصة املتبنية ملشاريع دمج اآليباد في التعليم في األردن التي تم اختيارها
بطريقة قصدية.
 .3اقتصرت عينة الدراسة على فئة الذكور من طلبة الصف السادس في
املدرسة التي تم اختيارها بطريقة قصدية.
 .4اقتصر قياس التحصيل على اختبار تحصيلي تم تطويره من قبل
الباحثة .
 .5اقتصرت هذه الدراسة على طلبة الصف السادس الذين يدرسون مادة
ٌ
محدد بهذه املحددات.
العلوم فقط ،لذلك فإن تعميم نتائج الدراسة
ه .مصطلحات الدراسة
ً
تتضمن هذه الدراسة عددا من املصطلحات التي يمكن تعريفها على
النحو التالي:
التحصيل الدراس ي:
ً
ويعرف إجرائيا :أنه مجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب في االختبار
التحصيلي املعد ألغراض هذه الدراسة في وحدة (جسم اإلنسان) التي
تتضمن الفصل األول :مجموعات الغذاء الرئيسية ،والفصل الثاني:
أجهزة الهضم والدوران والتنفس ،والفصل الثالث :جهاز اإلخراج،
والفصل الرابع :جهاز الدعامة والحركة من كتاب العلوم للصف السادس
األساس ي.
اآليباد Apple IPad
جهاز حاسوب لوحي محمول من شركة أبل  ،Appleحجمه أصغر من
الحاسوب املحمول وأكبر من الهاتف الذكي ،يعتمد على شاشة تعمل
باللمس ويمكن وصله بلوحة مفاتيح خارجية ،محمل عليه املنهاج
التفاعلي ملادة العلوم ويستخدمه طلبة الصف السادس ليساعدهم في
تعلم مادة العلوم.
الصف السادسsixth – Grade :
هو أحد صفوف املرحلة األساسية في األردن والتي تبدأ من الصف الرابع
إلى الصف السادس ويتراوح عمر التالميذ فيها ما بين ( )11-9سنة.
 .3الدراسات السابقة
ً
ُ
نظرا لحداثة موضوع الدراسة املتمثل باستخدام اآليباد في التدريس
ُ
ٌ
وأثره على التحصيل ،إذ إن تجربة استخدام اآليباد هي تجربة حديثة
ً ُ
ُ
العهد حيث بدأت عامليا منذ  .]10[ 2010أما في األردن كانت تجربة
ِ
استخدام اآليباد منذ  2012-2011والتي طبقت في عدد محدود من
املدارس ،فإن الدراسات التي تناولت هذا املوضوع في أغلبها دراسات
أجنبية ،أما الدراسات العربية فهي قليلة في صميم هذا املوضوع،
وتستعرض الباحثة الدراسات السابقة اآلتية:
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وهدفت دراسة  [14] Huberإلى تقديم ملحة عامة عن دمج اآليباد في
التعليم ،وذلك ضمن تجربة ميدانية تم من خاللها إجراء اختبار وتقييم
على املنهاج التقليدي النمساوي للغات األجنبية .وتكونت عينة الدراسة
ً
من ( )48طالبا من طالب املدارس الثانوية الحديثة .وأظهرت النتائج أن
ً
كل األهداف تقريبا واملهام التعليمية واملفاهيم في املناهج الدراسية يمكن
أن تعزز بمساعدة اآليباد ،وهناك الكثير من املتطلبات من حيث البرامج
واألجهزة الالزمة لنجاح الدمج للحاسوب اللوحي (اآليباد) في التعليم،
باإلضافة لذلك هناك بعض السلبيات مثل عدم وجود التدريب الكافي
للمعلمين إضافة إلى أن عملية كتابة النصوص من قبل الطلبة أصبحت
أبطأ.
وفي دراسة  [15] Bentonالتي هدفت إلى تطبيق اآليباد كأداة تعليمية
من خالل تجارب معلمي الصفوف ،استخدمت الدراسة املنهج النوعي بما
في ذلك املقابالت للمعلمين املشاركين واملالحظات الصفية .تألفت عينة
الدراسة من ثمانية معلمين الذين شاركوا في مشروع إدماج اآليباد في
إحدى مدارس والية متشيجن األمريكية .وقد كشفت الدراسة أن املعلمين
لم يتلقوا الدعم الكافي لدمج اآليباد في مجاالت املحتوى الخاصة ونتيجة
لذلك اعتمدوا على زمالئهم وعلى طالبهم ،وكشفت الدراسة أن السلوكات
التربوية للمعلمين بقيت كما هي ولم يطرأ عليها تغير طوال فترة التنفيذ،
حيث كان املعلمون يميلون إلى اعتماد األساليب التعليمية التقليدية ذاتها
التي استخدمت قبل إدماج اآليباد .إضافة إلى ذلك أشارت الدراسة إلى أن
ً
املعلمين يعتقدون أن اآليباد لديه القدرة على التأثير إيجابا في مشاركة
الطالب في التعلم ،وفي إنجازهم للمهام.
وفي دراسة & [16] Haydon, Hawkins, Denune, Kimener, McCoy
 Bashamالتي هدفت إلى مقارنة اآلثار املترتبة على التدريس باستخدام
ورقة العمل واآليباد على الطالقة في الرياضيات وعلى املشاركة األكاديمية
النشط خالل درس الرياضيات في املدارس الثانوية في بيئة املدرسة
البديلة ،تكونت عينة الدراسة من ثالثة طالب ومعلم في إحدى مدارس
الواليات املتحدة .وأظهرت نتائج الدراسة ً
بناء على التحليالت البصرية حل
ً
الطالب عددا أكبر من مشاكل الرياضيات وبشكل صحيح إضافة
إلظهارهم مستوى أعلى من املشاركة الفعالة في استخدام اآليباد مقارنة
بأوراق العمل ،وأشارت النتائج إلى أن الطلبة واملعلمين يفضلون اآليباد
على أوراق العمل خالل دروس الرياضيات.
وقارنت دراسة  [17] Hallidayالتعلم من خالل الكتاب الورقي
والكتاب اإللكتروني ،حيث تم تدريس عينة من الطلبة باستخدام كتاب
) (Al Ghore's Our Choiceالورقي األصلي وعينة أخرى باستخدام كتاب
إلكتروني تم تصميمه على اآليباد لنفس محتوى كتاب (Al Ghore's Our
) Choiceوأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
ً
بين الطريقتين ،وأشارت النتائج أيضا إلى أن اتجاهات العينة التي درست
باستخدام الكتاب اإللكتروني كانت إيجابية مقارنة بالعينة التي درست
باستخدام الكتاب الورقي.
وجاءت دراسة  [18] Clarke & Svanaesوالتي طبقت استخدام اآليباد
في تدريس مادتي العلوم والرياضيات حيث أظهرت نتائجها بأن اآليباد
يعمق تعلم الرياضيات والعلوم ويعزز فهمهما من خالل العديد من
التطبيقات التي تخدم هاتين املادتين ،وإلى أن اآليباد بما يوفره من

في دراسة  [11] Shargelوالتي هدفت إلى التعرف على أثر التدريس
املوجه وغير املوجه باستخدام اآليباد ملادة العلوم لدى طالب الصف
السادس ،أجريت هذه الدراسة على طلبة الصف السادس في املدارس
ً
املتوسطة في والية كالفورنيا .تكونت عينة الدراسة من ( )40طالبا وطالبة
قسمت إلى مجموعتين تضمنت كل مجموعة ( )10طالب من الذكور
و( )10طالب من اإلناث .ويدرس هذا املشروع تأثير اآليباد على نتائج تعلم
الطلبة مع ودون توجيه مباشر ونمذجة من قبل املعلم ،وتم جمع البيانات
من خالل االستبانة واملالحظة واملقابالت .وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود
أثر للتدريس املوجه وغير املوجه باستخدام اآليباد لصالح التدريس غير
املوجه حيث أظهر الطالب اتجاهات إيجابية نحو التعلم واملدرسة ومادة
العلوم ،وأظهروا حبهم للتدريب العملي والعمل في املختبر ،وأظهرت النتائج
إلى تكون عالقة إيجابية لدى الطلبة واملعلمين مع التكنولوجيا وقد أبدوا
ً
ارتياحا نحو التكنولوجيا ،مع ضرورة الدعم املستمر لآليباد ليكون أداة
تعليمية.
وهدفت دراسة القدس ي [ ]5معرفة أثر استخدام اآليباد في الكفاءة
التدريسية لدى معلمي املدارس الخاصة من وجهة نظرهم ،كما هدفت إلى
الكشف عن الصعوبات التي تواجه املعلمين في تدريسهم باستخدام
ً
ً
ً
األيباد وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك أثرا إيجابيا متوسطا
الستخدام اآليباد في الكفاءة التدريسية ملعلمي املدارس الخاصة املتبنية
ملشروع إدماج اآليباد في التعليم في األردن ،كما أظهرت نتائج الدراسة
وجود معوقات الستخدام اآليباد في التدريس بنسبة متوسطة ،ولم تظهر
النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في أثر استخدام اآليباد في
الكفاءة التدريسية أو درجة وجود املعوقات في استخدام اآليباد تعزى
للمادة التدريسية.
وبحثت دراسة  [12] Carrأثر استخدام اآليباد في تحصيل طلبة
الصف الخامس في مادة الرياضيات ،وذلك في مدرستين في والية فيرجينيا
األميركية .واعتمدت الدراسة املنهج شبه التجريبي ،وقد تم تقسيم عينة
الدراسة إلى مجموعتين؛ تجريبية درست باستخدام اآليباد وضابطة
درست بالطريقة التقليدية ،وتم تطبيق اختبار تحصيلي قبلي وبعدي،
وأظهرت نتائج الدراسة :عدم وجود أثر لآليباد على تحصيل طلبة
املجموعة التجريبية وبالتالي عدم وجود أثر لآليباد على تحصيل طلبة
الصف السادس في مادة الرياضيات ،وعزا الباحث هذه النتيجة إلى قصر
املدة التي طبقت فيها الدراسة حيث يجب زيادة املدة الزمنية التي يخضع
فيها الطلبة للتدريس باستخدام اآليباد.
وجاءت دراسة  [13] Hesser & Schwartzالتي هدفت إلى اختبار
مشروع دمج اآليباد في مناهج الكيمياء الدراسية .تكونت عينة الدراسة
ً
من ( )20طالبا من طلبة جامعة نيوهافن ،وقد تم اختيار التطبيقات
املحددة التي من شأنها أن تسمح النتقال أسهل للمواد الدراسية في الشكل
اإللكتروني .وأظهرت نتائج الدراسة نجاح تجربة خالية من الورق،
وأشارت نتائج الدراسة إلى عدة مزايا لآليباد جعلته أفضل من الالبتوب في
مختبر الكيمياء منها :سهولة حمله ونقله من مكان إلى آخر ،والتكلفة
األقل ،ووجود الكاميرا فيه التي تمكن الطلبة من استخدامها في التوثيق في
أثناء العمل.
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تطبيقات متنوعة يساعد على إنشاء محتوى املنهج من دروس وتمارين
إضافة إلمكانية االستفادة من خاصية التفاعلية في أثناء عرض الدروس
كمقاطع الفيديو أو الصور أو الخرائط الذهنية .وأشارت الدراسة في أن
املتعلمين أصبحوا ينجزون املهام التعليمية بهمة عالية وأنهم يستمتعون
في أثناء إنجازهم لها .ومن الصعوبات التي توصلت غليها الدراسة إلى أنه
بالرغم من وفرة التطبيقات على اآليباد إال أنها ال تفي بالحاجة من وجهة
نظر املعلمين إذ إنه من الصعب أن تغطي التطبيقات التعليمية
موضوعات املنهج بأكمله إضافة إلى أن الكم الكبير من املعلومات على
ً
ً
شبكة اإلنترنت ال تعد مصدرا موثوقا ألخذ املعلومات الصحيحة منها؛
لذلك ال بد من توجيه الطلبة من قبل املعلم واالعتماد على خبرته في
تصميم مواد إلكترونية على اآليباد تغطي املادة التعليمية.
َ
وفي دراسة أجراها  [19] Valstadهدفت إلى تقييم مدى مالءمة اآليباد
في الفصول الدراسية ،وما هي مزايا وعيوب استخدامه وإذا كان باإلمكان
أن يزيد الدافعية نحو التعلم لدى الطالب .وتكونت عينة الدراسة من
ً
( )15طالبا و( ) 5معلمين ،وقد تم اختيار أنشطة نوعية :كاملالحظات،
واألنشطة ،واملقابالت لجمع املعلومات .وأشارت نتائج الدراسة إلى أن
استخدام اآليباد حقق العديد من املزايا في الفصول الدراسية ،ولكن
األمر ال يخلو من العيوب .ومن املزايا أن حجمه املالئم سهل للطلبة
القراءة ،إضافة لتوفير وسائل متعددة لتمثيل املحتوى وتوفير خيارات
ً
متعددة للطلبة وطرق مختلفة للتعبير عن النصوص .ومن مزاياه أيضا
زيادة الدافعية للتعلم لدى الطلبة حيث أبدى كل من املعلمين والطلبة
سعادتهم باستخدام اآليباد لحل املهام واستخدامه في أعمالهم املدرسية.
ً
ً
أما من العيوب أنه يتطلب تدريبا مكثفا لإلفادة القصوى من كافة
ً
إمكاناته ،إضافة إلى أنه ال يعد بديال للحاسوب املحمول ،إضافة للنقص
باملحتوى التعليمي والكتب املدعمة بالوسائط املتعددة.
وجاءت دراسة  [20] Doganبهدف التعرف على البنية التحتية الالزمة
لدعم استخدام اآليباد في الفصول الدراسية والتعرف على إمكانات
وتحديات استخدام اآليباد في التدريس ،وحاولت الدراسة اإلجابة عن
ً
األسئلة اآلتية :هل يشكل اآليباد سببا في إلهاء الطلبة في أثناء التدريس؟ ما
هي آلية استخدام اآليباد في أثناء التدريس؟ ما هي الخطط الستخدام
اآليباد في الصفوف الدراسية؟ ما شروط استخدام اآليباد من قبل
ً
املعلمين في التدريس؟ هل يسبب اآليباد إرباكا في الغرفة الصفية من وجهة
نظر املعلمين؟ ما هي طرق استخدام اآليباد من قبل الطلبة؟ هل يحبذ
الطلبة أن يستخدم معلموهم اآليباد بشكل نشط في التدريس؟ وقد بدأ
املشروع في الكلية الصغيرة في هيوستن في املناطق الحضرية .وأظهرت
نتائج الدراسة اهتمام الطلبة باستخدام اآليباد في أثناء التعلم وخاصة في
البحث على اإلنترنت والتواصل االجتماعي ،كما َّ
ود الطلبة أن يستخدم
معلموهم اآليباد في تدريسهم وتوجيههم إلى التطبيقات املناسبة .وأظهر
ً
املعلمون اهتماما باستخدام اآليباد في التدريس وبتدريبهم على توظيفه في
التدريس بطرق مختلفة.
وفي دراسة  [21] Gollandالتي هدفت إلى إجابة السؤال املتعلق
باإلمكانيات التي يملكها اآليباد في الغرف الصفية التي تدرس اللغة
اإلنجليزية كلغة ثانية فيما يتعلق بتحسين انخراط الطالب والنتائج
التعليمية ،طبقت الدراسة على فصل ) (ESLفي مدرسة ابتدائية خاصة في
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إسطنبول حيث تكونت عينة الدراسة من مجموع الطالب في الصف
الثاني والخامس مع املعلمين املعنيين .وكانت النتائج الرئيسية كالتالي- :
امتالك كل طالب لجهاز آيباد يؤدي إلى زيادة انخراط الطالب وتحسين
النتائج التعليمية بشكل عام - .يعد دمج اآليباد من أفضل املمارسات
لتعليم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية والتي يجب اتباعها لتحقيق االنخراط
الذهني وتحسين النتائج التعليمية في هذا السياق بالتحديد .
وفي دراسة  [22] Andrea, Cameron & Michaelالتي هدفت إلى
استكشاف كيفية استخدام الجهاز اللوحي (اآليباد) متعدد الوسائط
وأثره على البيئة األكاديمية ،اتبعت هذه الدراسة املنهج النوعي حيث تم
إعداد برنامج تدريبي تضمن ثالثة مستويات من طلبة املاجستير في الكلية
ً
املعتمدة إقليميا ،وقد تم جمع البيانات من الطالب خالل الدراسة
املسحية واملقابالت الجماعية املركزة ومن خالل املقابالت الفردية مع
ً
أعضاء هيئة التدريس ،وقد رمزت البيانات وفقا ألسئلة البحث لتشمل
املحاور اآلتية :أ .سهولة االستخدام .ب .التفاوت بين تصورات أعضاء
هيئة التدريس والطالب .جـ .االستخدام الشخص ي واألكاديمي للجهاز
اللوحي متعدد الوسائط .د .التأثير على التعليم .هـ .استبدال املواد
الدراسية املطبوعة باملواد التعليمية الرقمية .و .نشر االبتكار .وتوصلت
الدراسة إلى النتائج اآلتية :أن الغالبية العظمى من الطالب يعتبرون املواد
الدراسية اإللكترونية املوجودة على اآليباد أفضل من املواد التعليمية
ً
ً
املطبوعة ،وأظهرت النتائج أن لآليباد تأثيرا واضحا على مشاركة الطالب في
ً
أثناء التعلم وفي تحقيق الفهم لديهم .وأخيرا كان هناك توجه إيجابي من
قبل الطالب وأعضاء هيئة التدريس الستخدام اآليباد في التدريس.
وجاءت دراسة  [23] Ireland & Wolertonللتحقق من قدرة أجهزة
آبل التي تعمل بنظام التشغيل ( IOSاآليباد واآليبود) على إحداث ثورة في
التعليم والدور الذي يمكن أن يلعبه الطلبة واملعلمون واملؤسسات
التعليمية والناشرون في تطوير بيئات تعليمية جديدة وأساليب ومواد
تعليمية تتناسب مع هذه التقنيات .وهدفت هذه الدراسة أيضا الكتشاف
فيما إذا كانت األهداف الستخدام هذه التكنولوجيا الجديدة سوف تكون
ً
عملية وواقعية واقتصادية ومرغوب فيها تربويا .وأظهرت نتائج الدراسة
فوائد ومزايا أجهزة آبل من سهولة الحمل ونقلها من مكان إلى آخر
ومناسبة حجم الشاشة للقراءة.
وقام  [24] Heinrichبدراسة هدفت إلى التعرف على تأثير إدماج اآليباد
على التعليم في أكاديمية لونجفيلد البريطانية ،واستخدمت الدراسة
االستبيان كأداة لجمع البيانات واستخدمت املقابالت واملالحظات لدعم
الردود الواردة في االستبيان .وأظهرت نتائج الدراسة أن غالبية الطالب
يرون أن وجود أجهزة اآليباد كان له تأثير إيجابي كبير على التعلم ،وقد
كان الطلبة إيجابيون خالل التجربة حيث كان الستخدام اآليباد أثر في
زيادة دافعيتهم للتعلم ،وقدرتهم على البحث ،وتنمية مهارات التواصل
االجتماعي لديهم ،وزاد من تعاون الطلبة مع زمالئهم ومعلميهم.
التعقيب على الدراسات السابقة
بالرجوع إلى الدراسات السابقة يالحظ تنوع الدراسات التي تناولت
استخدام اآليباد في التعليم فمنها ما جاء بهدف التعرف على أثر استخدام
اآليباد على كفاءة املعلمين كدراسة كل من ] .[5,15وتناول عدد من
الدراسات صعوبات استخدام اآليباد في التعليم كدراسة كل من
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] .[5,14,19ومنها ما تناول اإلمكانات الالزمة لدعم استخدام اآليباد في
الفصول الدراسية كدراسة كل من [ .]20,21,22وتنوعت الدراسات في
تناولها ألثر استخدام اآليباد في التدريس على تحصيل الطلبة في املواد
الدراسية املختلفة منها الرياضيات والعلوم والكيمياء كدراسة
].[11,12,13,16
أوجه االلتقاء مع الدراسة الحالية :تتفق الدراسة الحالية مع
الدراسات السابقة في تناولها الستخدام اآليباد في التعليم كدراسة كل
من ] .[5,14,16,19,21وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة [ ]12في
استخدام االختبار التحصيلي كأداة لجمع البيانات ،ومع دراسة []11
لتناولها أثر التدريس باستخدام اآليباد في العلوم لدى طلبة الصف
السادس ،ومع دراسة [ ]21لتناولها طلبة املرحلة األساس ي.
أما أوجه االختالف مع الدراسة الحالية :تختلف الدراسة الحالية مع
عدد من الدراسات التي تناولت صعوبات استخدام اآليباد في التدريس
كدراسة [ ،]14ودراسة [ ،]19ودراسة [ .]20وتختلف مع دراسة كل من
] [11,24في استخدام االستبانة واملالحظة واملقابلة كأدوات لجمع البيانات
ً
من أفراد الدراسة ،وتختلف ايضا مع دراسة [ ]14في تناولها طلبة املرحلة
الثانوية.
 .4الطريقة واإلجراءات
أ .منهج الدراسة
سعت الدراسة لقياس أثر التدريس باستخدام اآليباد في التحصيل
الدراس ي ملادة العلوم لدى طلبة الصف السادس األساس ي وتم استخدم
املنهج شبه التجريبي الذي عمل على تقسيم العينة إلى مجموعتين:
ضابطة درست منهاج العلوم بالطريقة االعتيادية ،وتجريبية درست منهاج
العلوم باستخدام اآليباد.
ب .أفراد الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف السادس األساس ي في
املدارس الخاصة املتبنية ملشاريع دمج اآليباد في التعليم وعددها ()6
مدارس ( )5منها في العاصمة عمان و( )1في مأدبا ،حيث بلغ عدد الطلبة
( )200طالب ،ذلك خالل الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي
 .2017-2016وتكونت عينة الدراسة من شعبتين من طالب الصف
السادس األساس ي الذين يدرسون في إحدى املدارس الخاصة املتبنية
ملشاريع دمج اآليباد في التعليم التي سمحت املدرسة بالتطبيق فيها وتم
ً
اختيارهما عشوائيا لتكون إحداهما املجموعة التجريبية وعددها ()26
طالب بينما تشكل الثانية املجموعة الضابطة وعددها ( )30طالب.

ج .أداة الدراسة
قامت الباحثة بتطوير األداة اآلتية:
 اختبار التحصيل الدراس ي :لتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد اختبارً
ً
تحصيل دراس ي تكون من ( )30سؤاال ،أعد وفقا لجدول املواصفات
لوحدة (جسم اإلنسان) من منهاج العلوم للصف السادس األساس ي؛ وقد
اتخذ االختبار شكل أسئلة االختيار من متعدد بحيث يختار الطالب
ً
اإلجابة الصحيحة للسؤال من أربعة بدائل يكون أحدها فقط صحيحا،
وأسئلة مقاليه من نوعي اإلجابة القصيرة واإلجابة املستفيضة وهناك
إجابة صحيحة لكل سؤال ،وخصص لالختبار ( )100درجة ولكل فقرة
ً
درجة وفقا للدرجات املخصصة في جدول املواصفات ثم حولت عالمة
االختبار من ( )100درجة إلى ( )30درجة.
د .ثبات االختبار وصدقه
للتحقق من صدق االختبار تم عرضه على مجموعة من املحكمين ذوي
االختصاص في مجاالت العلوم والقياس والتقويم واملناهج والتدريس
ً
العامة ،وتم تعديله وفقا ملالحظات املحكمين .وللتأكد من ثبات االختبار
تم استخدام طريقة االختبار وإعادة االختبار بحيث تم تطبيقه بصورته
ً
النهائية على عينة استطالعية عددها ( )30طالبا من طالب الصف
السادس األساس ي من خارج عينة الدراسة حيث يشتركون في نفس
خصائص عينة الدراسة كاملرحلة الدراسية ،والظروف واإلمكانات
والتسهيالت املادية املقدمة للطالب في املدرسة ،لذا يفترض أن مثل هذه
الظروف واإلمكانات والتسهيالت تتشابه بين الطالب .وقد تم حساب
ً
معامل االستقرار (الثبات) الختبار التحصيل الدراس ي وكان مساويا
( ،)754.وتعتبر قيمة معامل الثبات مقبولة ألغراض الدراسة .وتم حساب
معامل الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار وكانت معامالت الصعوبة على
أغلب فقرات االختبار مناسبة حيث تراوحت بين ( )0.63 – 0.33وتعتبر
هذه النسب مقبولة ألغراض الدراسة ،وقد تم تعديل وحذف الفقرات
غير املناسبة .أما بالنسبة ملعامل التمييز للفقرات فقد تراوحت من ()30.
ولغاية ( )60.وتعتبر الفقرات بشكل عام مميزة ،بمعنى مقبولة ألغراض
الدراسة وقد تم تعديل الفقرات الضعيفة من حيث التمييز .وتم حساب
معامل االتساق الداخلي (الثبات) باستخدام معادلة كرونباخ ألفا وكانت
قيمته ( )775.وتعتبر مقبولة ألغراض الدراسة .والجدول ( )1اآلتي يوضح
معامالت الثبات بالطريقتين.

جدول 1
نتائج معامالت الثبات الختبارالتحصيل الدراس ي
عدد الفقرات
30

معامل الثبات
(التطبيق وإعادة التطبيق) لالختبار
0.754

ه .طريقتا التدريس
فيما يلي شرح لطريقة تدريس طالب املجموعة التجريبية واملجموعة
الضابطة:
 .1درست املجموعة الضابطة باستخدام الطريقة االعتيادية حيث تم
تدريس املادة املختارة (وحدة جسم اإلنسان) من منهاج العلوم للصف

معامل االتساق الداخلي
(كرونباخ ألفا)
0.775

السادس األساس ي لطالب املجموعة الضابطة من قبل املعلمة خالل ()13
حصة دراسية ،وقامت املعلمة بشرح وتقديم املعلومات للطالب وتحديد
النقاط املهمة في املادة وتوجيه األسئلة لهم ،وذلك باستخدام عدد من
الوسائل التعليمية منها اللوح واملجسمات في مختبر العلوم .واقتصر دور
الطالب على استقبال املعلومات واملشاركة املحدودة واإلجابة عن
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األسئلة ،وأهم ما يميز هذه الطريقة عن الطريقة املستخدمة في تدريس
طلبة املجموعة التجريبية أنها لم تستخدم اآليباد في تدريس الطالب.
 .2درست املجموعة التجريبية باستخدام اآليباد من خالل مادة التعلم
التي تم تصميمها باستخدام بعض البرامج والتطبيقات التي يوفرها اآليباد
بما ينسجم مع املادة املختارة من منهاج العلوم للصف السادس األساس ي
ومن ثم تم تقديمها للمعلمة التي بدورها استخدمتها في تدريس وحدة
(جسم اإلنسان) لطالب الصف السادس األساس ي خالل ( )13حصة
دراسية ،واستخدمت املعلمة تطبيقات اآليباد في تحميل املادة التي تم
ً
تصميمها مسبقا لتدريسها للطالب وفي عرض وشرح دروس الوحدة وفي
استعراض آخر الكتب واإلصدارات واملوسوعات اإللكترونية وتحميل
امللفات والصور والفيديوهات ذات العالقة في أثناء الشرح بهدف تقديم
مادة إثرائية حول موضوعات الوحدة.
ُ
ً
واستخدمت املعلمة أيضا عددا من تطبيقات اآليباد في تدريس املادة
املختارة منها )،Goodreader ،Keynote ،Dropbox ،:IBook
 (YouTube ،E-mail ،Chrome ،Wikipanionو  Video Scienceو
 (Mitosisوالتي تساهم في إثراء مادة العلوم حيث تتضمن هذه التطبيقات
ً
ً
ً
ً
تجارب مخبرية وصورا ورسومات وتفسيرا صوتيا وفيديو توضيحيا
لتقريب املعنى وتعميق الفهم.
و .متغيرات الدراسة
 املتغير املستقل :هو طريقة التدريس ولها مستويان: .1تدريس مادة العلوم باستخدام اآليباد.
 .2تدريس مادة العلوم بالطريقة االعتيادية.
 املتغير التابع :ويتمثل في التحصيل الدراس ي للطالب في مادة العلوم.ز .إجراءات الدراسة
ولتحقيق أهداف هذه الدراسة قامت الباحثة بإجراء الخطوات اآلتية:
 .1االطالع على الدراسات السابقة املتعلقة بأثر التدريس باستخدام
اآليباد في التحصيل.
 .2اختيار مادة العلوم للصف السادس األساس ي وهي الوحدة الثالثة
بعنوان (جسم اإلنسان) وتكونت من أربعة فصول وهي على التوالي:
مجموعات الغذاء الرئيسية ،وأجهزة الهضم والدوران والتنفس ،وجهاز
اإلخراج ،وجهاز الدعامة والحركة ،وقد تم تدريسها باستخدام اآليباد
للمجموعة التجريبية ،وتم تدريس وحدة (جسم اإلنسان) من منهاج
العلوم للصف السادس األساس ي للمجموعة الضابطة بالطريقة
االعتيادية.
 .3اختيار املدرسة التي تم تطبيق الدراسة فيها والتعاون مع املديرة
ومعلمة العلوم لطالب الصف السادس األساس ي.
 .4إعداد أداة الدراسة (اختبار تحصيلي لوحدة (جسم اإلنسان) من مادة
العلوم للصف السادس).
 .5عرض أداة الدراسة على املحكمين والتأكد من صدقها.
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 .6تعيين املجموعتين التجريبية والضابطة بالطريقة العشوائية وتمثلت
املجموعة التجريبية بطلبة شعبة الذكور للصف السادس األساس ي التي
درست منهاج العلوم باستخدام اآليباد ،واملجموعة الضابطة بطلبة شعبة
الذكور للصف السادس األساس ي التي درست منهاج العلوم باستخدام
الطريقة االعتيادية.
 .7تطبيق أداة الدراسة (االختبار التحصيلي) على عينة خارج عينة
الدراسة للتأكد من ثباتها.
 .8التطبيق القبلي ألداة الدراسة (االختبار التحصيلي ملادة العلوم) على
املجموعتين التجريبية والضابطة وذلك بهدف فحص الفروق القبلية في
التحصيل لدى طلبة املجموعتين للتحقق من تكافؤ املجموعتين.
 .9تم تدريس املجموعة التجريبية باستخدام اآليباد ،واملجموعة الضابطة
باستخدام الطريقة االعتيادية من قبل معلمة الشعبتين في املدرسة.
 .10التطبيق البعدي ألداة الدراسة (االختبار التحصيلي) على املجموعتين
التجريبية والضابطة.
 .11تصحيح االختبار حيث خصص لالختبار ( )100درجة ولكل فقرة
ً
درجة وفقا للدرجات املخصصة في جدول املواصفات ،ثم حولت عالمة
االختبار من ( )100درجة إلى ( )30درجة .
 .12إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة.
 .13استخراج النتائج وتوضيحها ومناقشتها وكتابة التوصيات.
ح .املعالجة اإلحصائية
اعتمدت هذه الدراسة األساليب اإلحصائية املناسبة في تحليل
البيانات ،وقد تم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي واالستداللي من
متوسط حسابي وانحراف معياري وخطأ معياري ،إضافة إلى استخدام
تحليل التباين األحادي املصاحب ) (ANCOVAلفحص الفرق بين
متوسط أداء املجموعتين التجريبية والضابطة على االختبار البعدي
للتحصيل الدراس ي.
 .5النتائج ومناقشتها
سؤال الدراسة :ما أثر استخدام اآليباد في التحصيل الدراس َّي ملادة العلوم
لدى طلبة الصف السادس األساس ي؟
فرضية الدراسة :ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات
طلبة املجموعتين ،التجريبية التي تدرس باستخدام اآليباد ،والضابطة
التي تدرس بالطريقة االعتيادية في التحصيل الدراس ي ملادة العلوم.
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات
املعيارية لدرجات طالب املجموعة الضابطة وطالب املجموعة التجريبية
على االختبار التحصيلي البعدي والقبلي (الدرجة الكلية) ،كما أجري
تحليل التباين األحادي املصاحب ) (ANCOVAللكشف عن أثر استخدام
اآليباد في التدريس على التحصيل الدراس ي ملادة العلوم لدى طالب الصف
السادس ،كما هو مبين في الجدولين (.)3،2
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جدول 2
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،لدرجات أفراد الدراسة على اختبارالتحصيل الدراس ي القبلي والبعدي (الدرجة الكلية) تبعا ملتغيرطريقة التدريس
االختبارالقبلي
املجموعة
املجموعة التجريبية
املجموعة الضابطة
الكلي

املتوسط
الحسابي
12. 65
11.17
11.86

االختبارالبعدي
االنحراف
املعياري
2.69
2.74
2.79

يتبين من الجدول ( )2أن متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية
التي درست باستخدام اآليباد على الدرجة الكلية ( )24.15درجة يفوق
متوسط درجات طالب املجموعة الضابطة التي درست بالطريقة
االعتيادية على الدرجة الكلية ( .)20.30وأن االنحراف املعياري لدرجات
طالب املجموعة التجريبية التي درست باستخدام اآليباد على الدرجة
الكلية ( )2.63درجة يفوق االنحراف املعياري لدرجات طالب املجموعة
ً
الضابطة على الدرجة الكلية ( ،)2.51حيث نجد فروقا ظاهرية بين

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

24.15
20.30
22.09

2.63
2.51
3.19

املجموعتين لصالح املجموعة التجريبية التي درست مادة العلوم املختارة
باستخدام اآليباد.
ً
وملعرفة فيما إذا كانت هناك فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة = (α
) 0.05أجري تحليل التباين األحادي املصاحب ) ،(ANCOVAكما هو مبين
في الجدول رقم (.)4

جدول 3
نتائج تحليل التغايراألحادي املصاحب لفحص الفروق في متوسطات الدرجات على االختبارالتحصيلي البعدي (الدرجة الكلية) تبعا ملتغيرطريقة التدريس
مصادرالتباين
املتغير املصاحب
(القياس القبلي)
طريقة التدريس
الخطأ
الكلي

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط املربعات

قيمة
F

الداللة اإلحصائية

98.875

1

98.875

20.406

0.000

125.448
256.810
562.554

1
53
55

125.448

25.890
4.845

0.000

ً
يتبين من الجدول ( )3وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة (α
) = 0.05بين متوسطات درجات التحصيل البعدي يعزى ملتغير طريقة
التدريس لصالح املجموعة التجريبية التي درست باستخدام اآليباد،
وعليه ترفض الفرضية الصفرية (ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين
متوسطي درجات طلبة املجموعتين ،التجريبية التي تدرس باستخدام
اآليباد ،والضابطة التي تدرس بالطريقة االعتيادية في التحصيل الدراس ي
ملادة العلوم) وتقبل الفرضية البديلة .وهذا يشير إلى فاعلية استخدام
اآليباد في تدريس العلوم لطالب الصف السادس األساس ي ً
بناء على ما
توصلت إليه النتائج من وجود أثر كبير في التحصيل الدراس ي ملادة العلوم
لدى طالب الصف السادس األساس ي يعزى ملتغير طريقة التدريس لصالح
املجموعة التجريبية التي درست باستخدام اآليباد ،وأن متوسط درجات
طالب املجموعة التجريبية التي درست باستخدام اآليباد يفوق متوسط
درجات طالب املجموعة الضابطة التي درست باستخدام الطريقة
االعتيادية.
وتتفق هذه النتيجة مع عدد من الدراسات السابقة التي أشارت إلى أن
ً
ً
للتدريس باستخدام اآليباد أثرا إيجابيا في تعلم الطلبة بشكل عام وفي
التحصيل الدراس ي بشكل خاص كدراسة [ ]16التي أشارت نتائجها إلى
فاعلية استخدام اآليباد في تحسين النتائج األكاديمية ملادة الرياضيات
لدى طالب املدارس الثانوية ،ودراسة [ ]13التي أظهرت نتائجها فاعلية
ً
استخدام اآليباد في مختبرات الكيمياء ،وتتفق هذه النتيجة أيضا مع
دراسة [ ]11التي أظهرت نتائجها األثر اإليجابي للتدريس غير املوجه

باستخدام اآليباد في التحصيل الدراس ي ملادة العلوم لدى طلبة الصف
السادس.
وتختلف هذه النتيجة مع دراسة [ ]12التي أظهرت نتائجها عدم وجود
أثر للتدريس باستخدام اآليباد في التحصيل الدراس ي ملادة الرياضيات
لدى طلبة الصف السادس ويرجع [ ]12هذه النتيجة إلى قصر املدة التي
طبقت فيها الدراسة حيث يجب زيادة املدة الزمنية التي يخضع فيها الطلبة
للتدريس باستخدام اآليباد.
ومن املمكن أن تعزى هذه النتيجة التي توصلت إليها الدراسة ملا يتمتع
به اآليباد من مزايا متعددة التي من املتوقع أن تخدم تعلم الطلبة وأن
تسهم في تحسن مستواهم ،منها :سهولة حمل اآليباد ونقله من مكان إلى
آخر ،التكلفة القليلة ،ووجود الكاميرا فيه التي تمكن الطلبة من
استخدامها في التوثيق في أثناء العمل ،وحجمه املالئم الذي يسهل على
الطلبة القراءة ،إضافة لتوفير وسائل متعددة لتمثيل املحتوى وتوفير
خيارات متعددة للطلبة وطرق مختلفة للتعبير عن النصوص ،والوصول
ً
السريع للمعلومة والتصفح السلس الفعال خصوصا في أثناء عمل
املجموعات ونقاشات الفرق ،إضافة إلى إمكانية التحميل للبرامج
والتطبيقات بدون تعقيد .ويساعد اآليباد في التخطيط للدروس وفي
حفظ محتوى املواد الدراسية وتدوين املالحظات وتقديم العروض
الصفية ،وغيرها من املزايا التي تخدم تعلم الطلبة وتطوره .وهذا يتفق مع
العديد من الدراسات التي أشارت إلى مزايا اآليباد ودورها اإليجابي في
التعليم كدراسة [ ]20التي أظهرت نتائجها أن استخدام اآليباد في
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التدريس يعزز التفاعل والتواصل االجتماعي ،ويسهم في التقليل من
انشغالهم وممارستهم لألنشطة غير ذات العالقة ،ودراسة [ ]24التي
أظهرت نتائجها أن اآليباد كان له تأثير إيجابي كبير على التعلم ،وأن
الطلبة كانوا إيجابيين في أثناء استخدامهم لآليباد حيث كان الستخدام
اآليباد أثر في زيادة دافعيتهم للتعلم وقدرتهم على البحث ،وفي تنمية
مهارات التواصل االجتماعي لديهم وتعاون الطلبة مع زمالئهم ومعلميهم،
ودراسة [ ]19التي أشارت نتائجها إلى أن استخدام اآليباد حقق العديد من
املزايا في الفصول الدراسية منها حجمه املالئم الذي سهل على الطلبة
القراءة ،وتوفيره خيارات متعددة للطلبة من خالل تطبيقاته املتنوعة،
إضافة لزيادة دافعية الطلبة للتعلم ،ودراسة [ ]15التي أظهرت قدرة
ً
اآليباد على التأثير إيجابا في مشاركة الطالب في أثناء التعلم وإنجازهم
للمهام الدراسية ،ودراسة [ ]13التي أشارت نتائجها إلى عدة مزايا لآليباد
تجعله أفضل من الالبتوب في مختبر الكيمياء منها :سهولة حمله ونقله،
وتكلفته املنخفضة ،وإمكانية التوثيق من خالل التصوير بالكاميرا .وتتفق
ً
هذه النتيجة أيضا مع دراسة كل ] [19,24التي أظهرت أن اآليباد يضيف
تفاعل ومتعة أثناء التعلم تفوق الوسائل التعليمية األخرى بما يتميز به
من التفاعل اللمس ي إضافة إلى أن الطلبة أصبحوا ينجزون املهام املوكلة
إليهم بهمة عالية بزيادة الدافعية لديهم وأصبح الطلبة ،فإن ما يوفره
جهاز اآليباد من املتعة والتشويق في أثناء عرض الدروس يزيد من دافعية
الطالب للتعلم وشغفهم لحضور الحصص الدراسية واملتوقع من هذه
العوامل أن تنعكس باإليجاب على تحصيل الطلبة.
ً
ومن املمكن أن تعزى هذه النتيجة أيضا إلى التطبيقات التعليمية
املتنوعة التي يوفرها جهاز اآليباد والتي قد تسهم في تحسين التحصيل
الدراس ي ملادة العلوم لدى الطلبة ،حيث إن املكونات التقنية التي يتضمنها
اآليباد من إمكانات علمية تقنية متطورة قد تسهم في تحسين التحصيل
الدراس ي للطلبة من خالل تعميق الفهم باستخدام الصور والصوت
والفيديو التوضيحي ضمن دروس العلوم إضافة إلى التطبيقات التي تتيح
الوصول إلى مواقع إثرائية من مكتبات وموسوعات علمية من خالل
روابط يتم تضمينها في دروس العلوم املصممة على جهاز اآليباد ،ويتفق
هذا التفسير مع دراسة [ ]18التي أظهرت نتائجها بأن اآليباد يعمق تعلم
الرياضيات والعلوم ويعزز فهمهما من خالل العديد من التطبيقات التي
تخدم هاتين املادتين ،فهناك مجموعة من التطبيقات في الكيمياء واألحياء
والفيزياء والهندسة التي تتضمن تجارب مخبرية وصور ورسومات
توضيحية لتقريب املفاهيم واملعاني.
ً
وقد تعزى هذه النتيجة أيضا إلى أن استخدام اآليباد في التدريس ال
ً
يتطلب من املعلم ابتكار طرق تدريس جديدة بعيدة تماما عن طرق
التدريس التي اعتاد على استخدامها ،بل إن استخدام اآليباد يتيح للمعلم
ً
اإلفادة من مزاياه املتعددة جنبا إلى جنب مع الوسائل التعليمية األخرى
وال يتوجب على املعلم استخدامه في كل ش يء في تدريسه فتحري الوقت
واملكان واملوقف املناسب يزيد من جدوى استخدامه في الغرفة الصفية
ويتفق هذا التفسير مع دراسة [ ]19والتي أظهرت نتائجها إلى أن من مزايا
استخدام اآليباد في التدريس أن اآليباد ال يحتاج من املعلم تغيير طريقة
ً
تدريسه كليا ،ويمكن أن يكون اآليباد إحدى األدوات املستخدمة في
ً
التعليم وليست األداة الوحيدة ،حيث أن استخدام اآليباد ليس هدفا في
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حد ذاته بل الهدف هو تحقيق التعلم ،مما يساعد على استخدامه من
قبل املعلم واملتعلم بيسر وسهولة وبالتالي يزيد من ثقتهم بإمكانات اآليباد
في مساعدتهم على التعلم .
 .7التوصيات
في ضوء نتائج الدراسة ،تقدم الباحثة التوصيات اآلتية:
فيما يلي عدد من التوصيات على املستوى العملي التطبيقي:
 .1تعميم تجربة املدارس األردنية املشاركة في مشروع إدماج اآليباد في
التعليم على بقية الصفوف في هذه املدارس وعلى املدارس األخرى ملا
أثبتته هذه الدراسة من أثر إيجابي الستخدام اآليباد في التحصيل
الدراس ي ملادة العلوم لدى طالب الصف السادس األساس ي وفي تحقيقه
لألهداف التي وضعتها هذه املدارس.
 .2إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بين املدارس املشاركة في مشروع إدماج
اآليباد واملدارس األخرى في األردن من خالل ورشات العمل وحلقات
النقاش.
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