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 Abstract: 

electronic learning is an interactive learning system that’s 

presented to the learner by using communication technologies and 

IT. It depends on a self-sufficient binary electronic environment، 
which presents the subjects through electronic networks. It is a 
learning form based on making use of every aspect of technology to 

covey information at the shortest time، using the least effort, and at 

the greatest benefit. The aim of this paper is to research the use of 

electronic learning in the Computer Applications course with the 
first year students of The technical trainees institute for the 2020-

2021 academic year. The results were yielded using the appropriate 
statistical methods, and a comparison was later performed using 

the average values for the test group and the control group. The 

study found differences of a<0،05 statistical values between the two 

groups. The study also concluded several recommendations , the 

most significant being the importance of using electronic learning 
in other courses to improve the students’ results, and to make the 

switch from traditional learning to electronic learning. 

Keywords: Academic Achievement,  Computer Applications,  
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ملادة تطبيقات احلاسبة    اإللكرتوينالتعليم    أثر  املدربني التقنيني  إعدادلدى طلبة معهد  يف التحصيل الدراسي 
 

 2 نضال خليل عجيل
 

 :امللخص
واملعلومات،  هو نظام تفاعلي للتعليم يقدم للمتعلم ابستخدام تكنولوجيات االتصال    اإللكرتوينالتعليم   يعرف

عرب الشبكات  نه تعليم أأي   اإللكرتونية.ويعتمد على بيئة إلكرتونية رقمية متكاملة تعرض املقررات الدراسية 
فـي   جبميـع أنواعهـا  جهد وأكرب    أقلللمتعلم أبقصر وقت و صـال املعلومة  أيقائم على االستفادة من التقنية 

 فائدة
من معرفة    واهلدف  هو  على    اإللكرتوينالتعليم    أثرالبحث  مادة تطبيقات احلاسبة  التحصيل   يف تدريس 

معهد   طلبة  لدى  التقنيني    إعدادالدراسي  الدراسي    –املدربني  للعام  االوىل    2021  -2020املرحلة 
النتائج ابستخدام بعض الوسائل اإل   داء األاملقارنة بني متوسط  ومت بعد ذلك   املناسبة  حصائيةواستخرجت 

ومتوسط ألفرادالبعدي  وتوصلت الدراسة عن وجود    اجملموعة الضابطة. ألفراد داءاأل العينة اجملموعة التجربيبة 
مستوى    إحصائيةفروق ذات داللة   و   أفراد( بني    (a≤0.05عند  الدراسة    ضا  أياجملموعتني.   إىل توصلت 

لرفع التحصيل   خرىاألاإللكرتوين يف املقررات الدراسية  استخدام التعليم  ضرورة    أمههاجمموعة من التوصيات و 
 .  اإللكرتوينالتعليم  إىلالتعليم التقليدي   منوالتحول   الدراسي للطلبة

املفتاحية: الدراسي،  الكلمات  احلاسبة،  التحصيل  املدربني    إعدادمعهد    اإللكرتوين،التعليم    تطبيقات 
 .التقنيني
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 املقدمة
 البحث: أمهية
التحصيل الدراسي  اإللكرتوينالتعلم    أثر  إظهارالبحث يف   أمهية أتيت •  .على خمرجات العملية التعليمية وخاصة 
 .كتقنية حديثة يف العملية التعليمية التعلمية  اإللكرتوينالضوء على دور التعليم   إلقاء •
ايب يف حتسني مستوى الطلبة ورفع التحصيل  أجيمقارنة ابلطريقة التقليدية له أتثري  اإللكرتوين  قد يبني أتثري استخدام التعليم  •

 الدراسي
أل • اليت من املمكن أن تســهم يف زايدة الوعي    إعداد يف معهد   اإللكرتوينالتعليم  مهية يقدم جمموعة من النتائج والتوصــيات 

 .املدربني التقنيني  
 

 هدف البحث:
 .املدربني التقنيني  إعدادعلى مستوى التحصيل الدراسي لطلبة معهد   اإللكرتوينالتعليم   أثرمعرفة  إىليهدف البحث   •
بفاعلية يف العملية التعليمية لتحقيق حمتوى الدرس عرب املنصات الدراسية إىليهدف البحث   •  توظيف التقنية احلديثة 

 
 حدود البحث :

جمموعة من طلبة معهد   املدربني التقنيني  إعداداحلدود بشرية: 
معهد    املدربني التقنيني / اجلامعة التقنيية الوسطى  إعداداحلدود مكانية: 

 2021-2020احلدود زمانية: العام الدراسي  
البحث: مجيع طلبة املرحلة االوىل لطلبة قسم التقنييات    عينة  والبالغ عددهم )اإللكرتونيتكون جمتمع البحث وعينته  (  75ة 

 2021-2020طالبا  وطالبة للعام الدراسي  
 

 مصطلحات البحث :
مدى التقدم الذي التحصيل الدراسي املادة التعليمية املدروسة ويقاس بعالمة الدراسة   أهدافالدراسني يف حتقيق   أحرزه:هو 

العلمي الذي يتعرض له مباشرة بعد انتهاء تدريس املادة التعليمية املقررة  (1992)القدس،   اليت حصل عليها يف اختبار التحصيل 
الباحث    تطبيقات احلاسبة يعرفه  املرحلة االوىل    نهإجرائيا "أب:  مقرر دراسي يدرس يف  عن  العلمية يف معهد   ألقسامعبارة 

 املدربني التقنيني /اجلامعة التقنية الوسطى  إعداد
 التدريبية للطالب أو   : ” منظومة تعليمية لتقدمي الربامج التعليميةاإللكرتوين على أنهالتعليم   ميكن تعريف  : اإللكرتوينالتعليم  

و  أي   وقت ويفأي    املتدربني يفأو   و القنوات التلفزيونية  مثل ) اإلنرتنت  املعلومات واالتصاالت التفاعلية  تقنية  مكان ابستخدام 
متزامنة  اإللكرتوينالربيد   بطريقة  احلاسوب(  أجهزة  متزامنةأو     synchronous و   .“ غري 

صال املهارات واملفاهيم للمتعلم على أيعتمد يف تقدمي احملتوى التعليمي و التعليم ي أساليبمن   أسلواب    اإللكرتوينميكن اعتبار التعليم  
املعلومات و االتصاالت يتيح  تقنيات  بشكل  املتعددة  والزمالء بصورة   وسائطهما  و املدرس  مع احملتوى  النشيط  التفاعل  للطالب 

قدرته و إدارة كافة الفعاليات العلمية التعليمية ومتطلباهتا غري متزامنة يف الوقت واملكان والسرعة اليت تناسب ظروف املتعلم و أو    متزامنة
ابنواعه له دور كبري يف حتسني جودة ورفع التعليم  اإللكرتوينوالتعليم    .ة املخصصة لذلكاإللكرتونيبشكل إلكرتوين من خالل األنظمة 

 .(2003)ابراهيم،  يف الكليات واملعاهد التقنية  
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أبنه عبارة عن مؤسسة أكادميية تضم جمموعة من الطلبة الذين يتلقون   إجرائيا  يعرفه الباحث   :املدربني التقنيني    إعدادمعهد 
والرتبوية التقنية  الوسطى( وهي   أحدبواسطة أعضاء اهليئات التدريسية يف املعهد، وهو   ،العلوم اهلندسية   أحد معاهد )اجلامعة التقنية 

مثل )جامعة بغداد  جامعة املستنصرية /اجلامعة التكنولوجية(.  ،اجلامعات العراقية 
 

السابقة :  الدراسات 
الدراسة (2005)العوض، العوضي  دراسة-1 استخدام طريقة التعليم املدمج على حتصيل طلبة الصف الثامن  أثرمعرفة   إىل:هدفت 

من )األساسي   العينة  املعادالت واجتاهاهتم حنوها وتكونت  وحل  جتريبية    (طالبا  148يف وحديت االقرتاانت  جمموعتني  موزعني على 
من مديرية عمان الثانية  عشواثالث شعب اختريت بطريقة   أصلدراستني من   وضابطة واجملموعة الضابطة مكونة من شعبتني ما  أئية 

التجربيبة قصدية  اجملموعة  اليت تدرس ابلطريقة  من املدراس    فاختريت بطريقة  نفسها و االستكشافية  يف املديرية  ظهرت أاإللكرتونية 
فروق ذات داللة  الدراسي لطريقة التعليم املدمج يف حتصيل الطلبة يف الرايضيات    إحصائيةالدراسة وجود  ويف اجتاهاهتم يف التحصيل 
 حنوها ولصاحل اجملموعة التجريبية

 
 :  (2006)احليلة،    دراسة -2

لطلبة   واملؤجل املباشر التحصيل يف الطلبة جنسو  (E-learning) اإللكرتوين التّعلم أثر استقصاء إىل الدراسة هذه هدفت
 وطالبة، ا  طالب ( 60 ) من الدراسة عينة تكونت وقد .االعتيادية ابلطريقة مقارنة التعليم تكنولوجيا مساق يف الرتبوية، العلوم كلية

الدراسي االول  الفصل يف التعليم تكنولوجيا مساق يف املسجلني الرتبوية العلوم كلية طلبة من طالبة ( 39 ) و طالب ا  ( ( 21 هم
 امهاأحد  / شكلت حيث صفية، شعب (5 ) البالغ الدراسة جمتمع من عشوائي ا شعبتني اختيار مت وقد ،2004-2003للعام 

 بينما اإللكرتوين التّعلم سرتاتيجيةاب  التعليم تكنولوجيا مساق التجريبية اجملموعة درست .الضابطة اجملموعة خرىواأل التجريبية اجملموعة
 .االعتيادية ابلطريقة الضابطة اجملموعة درسته

 
الدراسة  (2006)فهد،    دراسة-3 التعلم   أثرمعرفة    إىل:هدفت  على مستوى التحصيل يف مادة العلوم لدى   اإللكرتويناستخدام 

وتنمية املتوسطة  من املرحلة  الثالث  شبه   تالميذ الصف  املنهج  الباحث  حنو العلم واستخدام  لديهم واجتاهاهتم  العقلية  القدراسات 
هذة األ لتحقيق  جمموعتني    هدافالتجرييب  استخدم  برجمأحدحيث  مادة العلوم من خالل استخدام  جتريبية درست  تعليمية امها  ية 

و  املتغري  أثرملعرفة  دواهتا بعداي  أطبقت   .ضابطة درست مادة العلوم ابلطريقة التقليدية وبعد االنتهاء من جتربة الدراسة أخرىالكرتونية 
التابعة )التحصيل  )اإللكرتويناملستقل )التعلم   املتغريات  العقلية،على  الدراسة وجو أو   واالجتاه حنو العلم (،والقدرات  فروق ظهرت  د 

التحصيلي    إحصائيةة  لذات دال الختبار  البعدي  التطبيق  يف  الضابطة  واجملموعة  التجريبية  درجات تالميذ اجملموعة  متوسطي  بني 
فروق ذات داللة  التجربيبة وعدم وجود   لكل من االجتاهات والقدرات العقلية.  إحصائيةولصاحل اجملموعة 

 
على حتصيل طلبة الصف السادس يف مادة الرايضيات   اإللكرتوينالتعليم    أثرقياس    إىلدراسة هدفت  :  (2009)الغامدي،   دراسة-4

من )  يف مدينة جدة البحث  عينة  واهتاهتم حنوه تكونت  السعودية  مت اختيارهم   طالبا    (98ابململكة العربية  ربعة أقصداي  من  وطالبة 
من مدرستني ك  جمموعتني ضابطة  إىلمدراس ومت تقسيهم  انث  خرى إلواأل  (طالبا  29وىل لذكور وبلغ عدد طلبتها )لك األذتكونت 

جتريبية تكونت من مدرستني 28وبلغ عدد طلبتها   انثخرى إلواأل  طالبا    17وبلغ عدد طلبتها    كذلك االوىل لذكور  طالبة وجمموعة 
طلبتها   ما يليأالبة وقد  ط  24وبلغ عدد  فروق ذات داللة  ظهرت النتائج  الداللة )  إحصائية: وجود  يف a=0.05عند مستوى   )

وكانت الفروق لصاحل  التجربية  أفرادمستوى التحصيل بني اجملموعتني الضابطة والتجربية   .اجملموعة 
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 وميكن تليخص الدراسات السابقة النحو التايل:
على    أكدت • الدراسات  التحصيل  اإللكرتوينالتعلم    أمهيةمعظم  التعليم  يف  االمناط يف  ومسا  وتبين    فاتملقررات دراسية 

 جامعية خمتلفة
فروق ذات داللة  ظهرت الدراساتأو   اإللكرتوينابية حنو التعلم أجيظهرت دراسات اجتاهات أ •  إحصائيةوجود 
 

 اجلانب النظري :
 .يف اجلامعات  اإللكرتويندور استخدام التعليم  

العقدين االخريةإن التطور السريع يف   املعلومات والذي حدث يف  القرن احلايل جعل أيوبد  من القرن املاضي  تكنولوجيا  ة 
 : متعددة منهاأاياستخدام هذه التكنولوجيا يف املؤسسات حيقق هلا مز 

املعلومات 1 - اتوفري  إشباع   لعلوماتمل: تعمل تكنولوجيا  العايل يف  التعليم  موسسة  مساعدهتا  املعلومات من خالل  توفري  على 
 حاجات ورغبات أعضائها من أساتذة، طلبة، واملوظفني

على مز  2- املعلومات لتحسني وضعها يف البيئة    املوسسات: حيث تستخدم العديد من   تنافسيةايااحلصول  اجلامعية تكنولوجيا 
على مز  واحلصول  مبتكرة تسمح ابملنافسة بصورة أكثر فعالية ورفع كفاءة    أايالتنافسية،  وتطبيقات  من خالل تصميم برامج  تنافسية 

اث التغذية الرجعية، وهذا من دون شك سيشرع من عملية إجياد القرار داخل املوسسة  أحدنظام املعلومات املتبع من خالل سرعة  
 .فيعطي بذلك ميزة سرعة رد الفعل كميزة تنافسية

التكاليف 3- أن  ختفيف  القول  تكنولوجيا    ختفيض: ميكن  عن استخدام  الناجتة  أهم الفوائد  يف   املعلوماتالتكاليف يعرتب من 
 املؤسسات اجلامعية

 (2019)يوزار و ساحي،  جودة املخرجات   حتسني املعلوماتأهم أسباب استخدام تكنولوجيا   أحد:  حتسني اجلودة 4-
 

 :  اإللكرتوينالتعليم  
والباحثني  مجاعا  إولكن    اإللكرتوينقد تعددت تعريفات التعلم   التعلم   بدا بني اخلرباء  ماهية  فهو اإللكرتوين  والرتبويني حول 

من االسرتاتيجيات املهلومات    املناسبة  التعليمية  جمموعة  تقنية  وتعد  ابلتقنيات الفائقة  التعلم املعزز واملدعم  وما اإللكرتونيلتحقيق  ة 
املالئمة   التعليمية  البيئة  لتوفري  من وسائط متعددة من اجنح الوسائط  العابدين ،  يرافقها  املتعلم    (2006)زين  فضل الطرائق  أفيوفر 

ذ من إ(  join،2003راء واخلربات )املتعلم وحتثه على تبادل اآل اهتمام  خللق بيئة تعليمية تعلمية تفاعلية جتذب والتقنياتوالوسائل  
بعد  مكان عرب شبكة االنرتنتأي    املتعلم يف  إىلخالله ميكن الوصول   من  أم    سواء كان عن  الغرف الصيفية  تصميم    أجلداخل 

التعليمي للمتعلم وتقدميه   التفاعلاحملتوى  بديلة عن  تعليمية افرتاضية  ولعل ممارسة املتعلم للفعاليات   وجها    يف بيئة  ة  اإللكرتوني لوجه 
وااللتقاء وجاهيا   معهم يفضي    املتنوعة  والتفاعل  وزمالئه  بروز منط  مع مشرفة  التعلم  خرآإىل  املبارك ، املدمج    يدعى  و  )املوسى 

2005) 
التعلم أ(2009وسنغ,   &الرسون  )ويوكد   من حتصيلهم  أداءحيسن من اإللكرتوين  ن  للمادة الدراسية كما   الطالب ويزيد 

التحسنأ هذا  يلعبه  يكمن  الطلبة  أداءيف    ن  التعليم  الدور الذي  حتسني  يف  املدمج  خمرجاته  التعلم  مصادر    وجتويد  املعرفة  وتعدد 
 التعلم املستمر  فرص  الفروق الفردية وزايدة  واملعلومات ومراعاته
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على مس  إعدادوقد حرص معهد  العاملي وانسجاما  يااملدربني التقنيني /اجلامعة التقنية الوسطى   رة التطور التقين والتكنولوجي 
شكاله أبطريقة تدمج بني التعلم التقليدي لتدريس ب  وقد طرحت عدد من املقررات الدراسية اإللكرتوينمع رؤيته يف تبين فلسفة التعليم 

ويف ضوء نتائج الدراسات  .املوقف التعليمي وجتويد خمرجات التعلم  رغبة يف زايدة فاعلية  مناطه املتنوعةأب  اإللكرتويناملختلفة والتعلم 
ابلتعلم  الدراسيثر أبشكل عام و   اإللكرتوينالسابقة املتعلقة  تعود ابلنفع   إىليف الوصول   مال  أبشكل خاص    ه على التحصيل  نتائج 

 اإللكرتوين.والقائمني على التعلم   على دراسي الكليات واملعاهد ومصممي املناهج ومطوريها

 
 نواع التعليم اال لكرتوين :أ
املعتمدة على اإلنرتنت لتوصيل   تقنيات التعليم أسلوب و  املباشر اإللكرتوينتعين عبارة التعليم املباشر:   اإللكرتوينالتعليم   -أ

املتعلم و املدرس األحباث بني  الدروس ومواضيع  للتفاعل  ،وتبادل  فرصة  انتشار اإلنرتنت  يتيح  التعليم    حيث   اإللكرتوين و اعتماد 
 .التعليم الواقعية أساليبوذلك حملاكاة فعالية   املباشر عن طريق اإلنرتنت

 :املعتمد على احلاسب  اإللكرتوين  التعليم–ب
للتعليم    أسلواب  مرادفا   (CBT – Computer-Based      Training ) املعتمد على الكمبيوتر اإللكرتوينيعترب التعليم 

و ليس قطيعة معه  ساليبالتقليدي كما يعترب مكمال أل  األساسي تبين   ،التعليم املعهود  البعض و بصورة عامة ميكننا  كما قد يظن 
التدريب  أساليبتقنيات و  للتعليم و  شاملة  من األ  عديدة ضمن خطة  جمموعة  على  إذا كان من   والتقنيات  ساليبتعتمد  فمثال  

التعليمي عرب اإلنرتن مدجمة طاملا أن ذلك يساالصعب بث الفيديو  على أقراص  هم يف رفع جودة ومستوى ت فال مانع من تقدميه 
 .التعليمالتدريب و 

املعلومات ليسا هدفا   اإللكرتوينفالتعليم  املعرفة وحت  ،ة حبد ذاهتماياغ أو   و تقنية  املعروفة  بل مها وسيلة لتوصيل  قيق األغراض 
متطلبات احلياة العملية بكل أوجهها و اليت أصبحت  نواع اجلودة يف التعليم والرتبية  أمن حتسني  ومنها جعل املتعلم مستعدا  ملواجهة 

 .آبخر على تقنية املعلومات و طبيعتها املتغرية بسرعةأو    تعتمد بشكل
 

 يف العملية التعليمية:  اإللكرتوينمميزات التعليم 
وكذلك  ،الدرس فكار املهمةن يركز على األأيتيح للمتعلم    اإللكرتوينالتعليم   أساليبمبالئمة خمتلف   اإللكرتوينيتميز التعليم 

املادة املهام االستفادة من  وتنظيم  الرتكيز  من صعوبة  يعلنون  للطالب الذين  أل  يتيح  ومنسقة بصورة سهلة وذلك  مرتقبة  هنا تكون 
مكان تصفح املواد التعليمية نفسها ويتمكن  أي  للمتعلمني يفوتساوي الفرص التعليمية فيمكن   وجيدة والعناصر املهمة فيها حمددة

التعليم ك تعتمد  خرأ متعلم  أيكل متعلم من نيل نفس نوعية  طرق تدريس متنوعة  على    يف العامل ويقدم  املتعلم وتركز  قدراته  على 
ما يإو  الطالب  للتعليم متمركزة حول  فرص  وتتيح  تنوع الفرص  مما يساهم يف  احلديثة  مكانياته وخصائصه  الفلسفات الرتبوية  تطابق 

الذاتية وحسب قدراته اخلاصة واملرونة يف الوقت واملكان مما ميكن للمتعلم على احلصول    ونظرايت التعلم اجلادة يف تعلم حسب السرعة
مبجهود   التعليمية  التعليمية احملددة  أقلمع املادة  ابلساعات  والتقيد  الزمان واملكان  على حدود  تلقي املادة   ضافةإ  متغلبة  امكانية 

املرئية ومنهم تناسبه الطريقة املسموعة اليت تناسب الطالب فمنهم من تناسبه الطريقة  املقروءة وبعضهم تتناسب  أو   العلمية ابلطريقة 
التكرار يف متكن للطالب من التدريب العملية واملساعدة االضافية بواسطة  التكرار عم  معه الطريقة  ملستوى ا يسهم يف رفع ابواسطة 

 (2020)املالكي و شعبان، دارك وزايدة االحتفاظ ابملعلومة  وحتسني اإل
 

http://www.new-educ.com/instructional-technology-edtech
http://www.new-educ.com/comment-utiliser-la-technologie-dans-la-salle-de-classe
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 التحصيل الدراسي :
من األ ما حتقق لدى الطالب  ابنه مدى  الدراسي  التحصيل  دراسة  التعليمية  هدافيعرف  من املوضوعات    نتجية  ملوضوع 

أب  الدراسية اليتنه درجة  كما يعرف  الذي حيرزهأو    حيققها فرد  االكتساب  النجاح  مادة دراسيةأو    مستوى  اليه يف  جمال  أو    يصل 
 (2020)يونس،  تعليمي معني 

العامة اليت حيصل عليها الطالبكما يعرف أب عليها حصل    النتائج اليت  مجيع تضم  واليت  العام الدراسي  ةيايف هن  نه النتجية 
 (2019)علي ت.،  ة العام  ياويف كل شهر وكل فصل وهن يف كل يوم
 

 نواع التحصيل الدراسي :أ
الدراسي اجليد ويستخدم املتعلم   ابقي الطلبة  أداءعلى من معدل ألطالب  ا  أداءالذي يكون فيه    وهو  ،وتتمثل يف التحصيل 

املتوسط تكون الدرجة اليت حيصل الدرجة    يف التحصيل  ماأوالسن   عن زمالئه يف نفس اجملال فيكون متفوقا    مكاانته وقدراتهإفيه كل 
الطالب حيصل عليها  منها    داؤه متوسطةأويكون    ميتلكها  مكانيات اليتمتثل نصف اإل  اليت  ابملعلومات واستفادته  احتفاظه  ودرجة 

 أداء الضعيف حيث يكون فيه  الدراسي  ابلتحصيل داءاألنه نوع من  أي يعرف على الذ  املنخفض متوسطة وهناك التحصيل الدراسي
العادي  أقل  الطالب من ضعفية تصل   من املستوى  ملا تقدم من املقرر الدراسي واستفادته  زمالئه فنسبة استغالله  ابملقارنة مع بقية 

 (2013)حدة ، درجة االنعدام  
 

 جراءات البحث :إ
طالبا  وطالبة عشوائيا   75تقسيم الطلبة والبالغ عددهم)  -1  .جمموعتني ضابطة وجتريبية إىل( 
  هم يف استخدام أيلبيان ر   ،حيث مت عرض االختبار على عدد من اخلرباء يف مادة تطبيقات احلاسبة ،مت التاكد من صدق االختبار  -2

بلغ معامل ثبات ).منه  مدى استفادة الطلبةو    واتثريه على رفع مستوى الطلبة  اإللكرتوينالتدريس   ( وهو معامل ثبات 0.81حيث 
 جيد

 حصائيةالوسائل اإل -3
النتائج ومعاجلة البياانت ابستخدام الربانمج االحصائ  حصائيةالباحثة الوسائل اإل  استخدامت  excelي  املناسبة الستخراج 
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 حتليل النتائج:
لل -1 القبلي  التحصيلي  االختبار  للتمت تطبيق  والضابطة  التجريبية  البحث  أمجموعتني  جمموعيت  قامت الباحثة  إكد من تكافو  ذ 

رقم )  وقيمة )ت(حبساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية    (1جملموعيت البحث كما مبني يف جدول 
 

 تدريس ( املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة )ت( جملمتوعي البحث على االختبار القبلي تبعا لطريقة ال1جدول رقم )
( املتعلقة بتحصيل جمموعيت الدراسة الفبلي  a<0.05عند مستوى الداللة )  إحصائيةذي داللة  أثرعدم وجود   إىل(  1تشري نتائج اجلدول )

 (0.003حيث بلغت قيمة )ت( )

و    وتبني النتائج   يف التدريس وتطبيق االختبار البعدي للمجموعتيني الضابطة والتجريبية  اإللكرتويندخال التعليم إوبعد تطبيق التجربة 
 (2يف جدول رقم )

 لطريقة التدريس  احلاسيب واالحنراف املعياري وقيمة )ت( جملوعيت البحث على االختبار البعدي تبعا    (املتوسط2جدول رقم )

 
على التحصيل(a≤0.05عند مستوى الداللة   إحصائية ذي داللةأثر وجود   إىل( 2تشري النتائج يف جدول رقم)  ن هناك فرقا  أأي    ( 

نالحظ   هذة املتوسطات إىلعلى اختبار التحصيل وابلرجوع  اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة أفرادبني متوسط   إحصائيةذا داللة  
ة  اإللكرتوني ومصادر التعلم   يوفر العديد من التقنيات والوسائلاإللكرتوين اجملموعة التجربيبة وميكن تفسري ذلك ابن التعلم   أداءلصاحل  

 على التحصيل الدراسي  ابيا  جيامر الذي يؤثر  م ابلطريقة اليت تناسب مهارته األاليت تساعد املتعلم على االختيار الذي ميارسه يف التعلي
عام وبش ملادة تطبيقات احلاسبةبشكل  خاص  مبصادرها )صور ونصوص    اإللكرتوينفالتعلم    .كل  غنية  ذاتية  تعلم فردية  بيئة  يوفر 

) الكرتونية  التعلم  مبا قد يسهم  ومكتبات  على  مساعدةاملتعلم  دافعيته  يف  يزيد  وقد  التفكريية    بفاعلية  املهارات  التعلم ويطور  حنو 
 .زايدة التحصيل الدراسي إىل  االمر الذي يؤدي بداعيشجعه على اإلو 

 
 
 

 

املتوسط   العدد اجملموعة
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى  قيمة )ت(
 الداللة

 0.954 0.003 13.11 55.21 35 اجملموعة الضابطة

 13.86 55.02 40 اجملموعة التجربية

املتوسط   العدد اجملموعة
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى  قيمة )ت(
 الداللة

 0.024 2.31 11.45 66.1 35 اجملموعة الضابطة

 9.35 72.2 40 اجملموعة التجربية
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 التوصيات:
 اإللكرتوين.اليت تدرس منط التعلم    حتفيز الطلبة على االخنراط يف املقررات الدراسية-1
 .تشجيع الطلبة على املشاركة الفعالة من خالل التعليم التعليم -2
فاق املعرفة وتطوير  آيف توسيع    ةاإللكرتونينشطة واجبات  أوضع أو   اإللكرتوينالتعلم    لتدرس ابستخدام أخرىطرح مواد دراسية   -2

 .الدراسي املتعلم وزايدة حتصيله أداء
التعليم    -3 واالختباراتاإللكرتوين  استخدام  التدريس  طرائق  التقنية  يف  والكليات  املعاهد  يف  التحصيل    والتدريب  مستوى  لرفع 

 الدراسي للطلبة ولتحسني جودة التعليم.
التعليم   التحتية واالدواتتوفري البنية   4 التقنية الالزمة لتطبيق   يف اجلامعات والكليات واملعاهد.  اإللكرتوينوالوسائل 
 اإللكرتوينمثلة احمللولة من خالل التعليم لطلبة االطالع على العديد من األ  على مدرسي مادة تطبيقات احلاسبة االاتحة-5
حبيث تتالئم مع نظام الصفوف   -6  االفرتاضية )التعلم عن بعد(تطوير املناهج 
 

 املقرتحات:
جماالت  .أخرىملتغريات  اإللكرتوين  الستقصاء اتثريات التعلم   إجراء مزيد من الدراسات اليت تتناول 
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