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 الملخص:
حافظة مهدفت هذه الدراسة التعرف على دور التعليم االلكتروني في زيادة التحصيل الدراسي لدى طلبة المدارس الثانوية في 

( فقرة، تم توزيعها بطريقة 20الفروانية من وجهة نظر معلمي اللغة العربية، ولتحقيق هدف الدراسة تم تطوير استبانة مؤلفة من )
من معلمي اللغة العربية للمرحلة الثانوية، وللتأكد من صدقها وثباتها من قبل لجنة من المحكمين من ذوي ( 30عشوائية على )

االختصاص، وبعد عملية توزيع االستبانات وجمعها تم ترميزها وإدخالها الى الحاسوب، ومعالجتها إحصائيًا باستخدام الرزمة 
بعدة نتائج كان أهمها ان دور التعليم االلكتروني في زياده  التحصيل الدراسي لدى  االحصائية للعلوم االجتماعية. وخرجت هذه الدراسة

الفروانية من وجهة نظر معلمي اللغة العربية كانت درجاتها كبيرة، وتبين وجود فروق ذات داللة طلبة المدارس الثانوية في محافظة 
افراد عينة الدراسة حول دور التعليم االلكتروني في زياده  بين متوسطات استجابات   (α =0.05)إحصائية عند مستوى الداللة 
الفروانية حسب متغير الجنس والتخصص وكانت لصالح االناث ولصالح المدارس الثانوية في محافظة التحصيل الدراسي لدى طلبة 

بين متوسطات استجابات افراد   (α =0.05)ستوى الداللةأساليب التدريس،، كما تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند م
 نية حسب متغيرالفرواعينة الدراسة حول دور التعليم االلكتروني في زياده  التحصيل الدراسي لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة 

 المؤهل العلمي.
 لعربية الفروانية،  معلمي اللغة االتعليم االلكتروني، زيادة التحصيل الدراسي، طلبة المدارس الثانوية، محافظة  الكلمات المفتاحية:

 
 المقدمة:

يعيش العالم ثورة علمية وتكنولوجية كبيرة كان لها تأثير كبير على جميع جوانب الحياة، بدأت في النصف األول من القرن 
الذي تطور في أشكاله وأنواعه حتى وصل إلى ما وصل إليه في الوقت الحالي، وبسبب المميزات العديدة العشرين باختراع الحاسوب، 

التي يمتاز بها من حسين مهارات المتعلمين التحقيق األهداف التربوية، وإمكانية حل المشكالت التي تواجه المعلم داخل الصف مثل 
، وتحسين اتجاهات ايجابية نحو بعض المواد المعقدة مثل الرياضيات فقد تسابقت زيادة عدد الطلبة، أو قلة الوقت المخصص للدراسة

األمم على اقتنائه واستخدامه في شؤون حياتها كافة، ومنها مجال التربية والتعليم. ولكي تحقق المؤسسات التربوية األهداف المرجوة 
لى المسؤولين عنها أن يعملوا باستمرار على تحديث مناهجها، وأن منها البد أن تكون مواكبة التطور السريع للعلم والتكنولوجيا، وع

يعدوا من مصادر التعلم بها بما يناسب احتياجات خطط التنمية بهدف إيجاد التكامل بينها مع تحديث المعامل واألجهزة التعليمية في 
وجيا في المعلومات من حيث استخدام التكنولتلك المؤسسات في ضوء رؤية استراتيجية مستقبلية تواكب مجتمع التكنولوجيا و عصر 

 (.2016التعليم )العرب، 
وألن مؤسسات التعليم تعد مؤسسات اجتماعية تؤدي دورة ريادية ومسؤولية كبرى في تحقيق تنمية الرأسمال الفكري والتقدم 

ى عاتقها اصة بسبب قناعتها بأنه يقع علالتكنولوجي وتنمية االقتصاد المعرفي، وتولي الدول المتقدمة مؤسسات التعليم العناية الخ
المسؤولية األولى في اعداد وتأهيل أجيالها لمواجهة تحديات العصر، وإليمانها أن الذي أصبح مطلوبا هو التعليم من نوع جديد، يعلم 

رين، ولذلك حادي والعشالفرد والمجتمع الحقائق وديناميكيات عصر الثورة التكنولوجية والمعرفية، التي أصبحت أهم خواص القرن ال
ة يباتت ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتقنيات التعليم المتزايدة في الوقت الحالي تحدي التربويين والقادة والقائمين على العمل

ساليب وأدوات أالتعليمية التعلمية ولذلك فمن الضروري االستفادة من التقنيات التعليمية المواكبة العصر، والتي تسهم في استحداث 
 (.2020وطرق جديدة للتعليم، لحل الكثير من المشكالت التي يواجهها النظام التربوي والعملية التعليمية )البادي، 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثونالو الرابع العدد

 م 2021 – آب – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

195 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

وقد أولى التربويون والباحثون اهتماما بدراسة مستوى التحصيل الدراسي السيما الواطئ منه ألنها مشكلة تربوية تؤدي إلى 
الة التي يصعب أن يؤتى ببديل عنها للمجتمع، لهذا يعد التحصيل الدراسي من الموضوعات التي شغلت مكانا إهدار القوى البشرية الفع

كبيرا في تفكير علماء التربية وعلم النفس وجهودهم. ويعد أيضا من الموضوعات التي تستحوذ على اهتمام الوالدين حرصا على 
يتوقف عليه االهتمام البالغ ف –تحصيل الدراسي والوصول إلى االمتياز )النجاح( مستقبل أبنائهم السيما في المجتمعات التي تعطي ال

 (.2019مستقبل التالميذ العلمي وتحديد مهنتهم في الحياة )علي، 
ومن المعروف أن مستحدثات تكنولوجيا التعليم، وما ارتبط بها من تطبيقات، لم تعد غاية في حد ذاتها، بل تكمن أهميتها في 

يفها في المواقف التعليمية، ويمثل التدريس اإللكتروني بنية أساسية للمعلم من أجل التدريس بنجاح، وهو مطلب أساسي كيفية توظ
، التي حولت االهتمام من التعلم اإللكتروني إلى Web2لنجاح التعلم اإللكتروني، خاصة مع ظهور تقنيات الجيل الثاني للويب 

 (.2015التدريس اإللكتروني )النجار، 
 مشكلة الدراسة:

 تكمن مشكلة الدراسة في اإلجابة على السؤال الرئيسي االتي:
اللغة  الفروانية من وجهة نظر معلميما دور التعليم االلكتروني في زيادة التحصيل الدراسي لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة 

 العربية؟ ويتفرع من السؤال الرئيس االتي:
داللة إحصائية في متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة نحو دور التعليم االلكتروني في زيادة التحصيل هل هنالك فروق ذات  .1

 الفروانية حسب متغير الجنس؟الدراسي لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة 
تحصيل االلكتروني في زيادة الهل هنالك فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة نحو دور التعليم  .2

 الفروانية حسب متغير المؤهل العلمي؟الدراسي لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة 
هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة نحو دور التعليم االلكتروني في زيادة التحصيل  .3

 الفروانية حسب متغير التخصص؟في محافظة  الدراسي لدى طلبة المدارس الثانوية
 أهداف الدراسة:

 تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالي:
ة من وجهة نظر الفروانيالتعرف على دور التعليم االلكتروني في زيادة التحصيل الدراسي لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة  .1

 معلمي اللغة العربية.
في  التعليم االلكترونيفروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة نحو دور التعرف اذا كان هنالك  .2

 الفروانية حسب متغير الجنس.زيادة التحصيل الدراسي لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة 
في  التعليم االلكترونيلدراسة نحو دور التعرف اذا كان هنالك فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات افراد عينة ا .3

 الفروانية حسب متغير المؤهل العلمي.زيادة التحصيل الدراسي لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة 
في  التعليم االلكترونيالتعرف اذا كان هنالك فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة نحو دور  .4

 الفروانية حسب متغير التخصص.حصيل الدراسي لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة زيادة الت
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 أهمية الدراسة:
 تنقسم أهمية الدراسة الى: 

 األهمية النظرية:
تأتي أهميتها من أهمية موضوعها والذي تناول دور التعليم االلكتروني في زيادة التحصيل الدراسي لدى طلبة المدارس 

الفروانية من وجهة نظر معلمي اللغة العربية وذلك لما له أهمية في تقديم معلومات نظرية تختص بالتعليم في محافظة الثانوية 
االلكتروني وكذلك التحصيل الدراسات والعمل على زيادته، كما تأتي أهمية الدراسة من خالل عرض للدراسات السابقة والتي تناولت 

يل الدراسي، حيث ان هذا يفيد في تقديم معلومات نظرية حول مشكلة الدراسة الحالية وتقديم معلومات التعليم االلكتروني وكذلك التحص
 مهمه في الجانب التربوي.

 األهمية العملية:
تأتي أهمية الدراسة في كونها تقدم معلومات ذات فائدة لمعلمي اللغة العربية مون هذا الجانب والتخصص في اللغة العربية 
يعاني من قلة الدراسات واألبحاث والمقاالت العلمية المنشورة على مستوى الدول العربية وهذا ما يعتبر اثراء للمكتبة العربية في هذا 

راسة تسهم في تقديم توصيات تساعد معلي اللغة العربية على االستخدام األمثل للتعليم االلكتروني وتوجيهه في الجانب، وان هذه الد
زيادة التحصيل الدراسي، كما وتسهم نتائج وتوصيات الدراسة في افادة المسؤولين عن عملية التعلم االلكتروني وكذلك موجهي ومعلمي 

 ل الطلبة. اللغة العربية وانعكاس ذلك على تحصي
 حدود الدراسة:

 م.2020/2021تم إجراء الدراسة الحالية في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  الحدود الزمنية: -
 تم تطبيق الدراسة في مدارس منطقة الفروانية في دولة الكويت. الحدود المكانية: -
 ت.بية للمرحلة الثانوية في منطقة الفروانية في دولة الكوياقتصرت عينة الدراسة على  عينة من مدارس اللغة العر  الحدود البشرية: -

 مصطلحات الدراسة:
ما يكتسبه الطلبة من معارف ومهارات وأساليب تفكير وقدرات على المشكالت نتيجة لدراسة مقرر  التحصيل الدراسي:

 (.2020)بوسحلة وفرحاوي، 
 التعليم االلكتروني: 

التعلم، ويعتمد على تصميم بيئة التعلم بسعر التعليم، باستخدام الوسائط االلكترونية هو نمط تعليمي تفاعلي يرتكز على 
المتعددة لتقديم مواد وبرامج معينة للمتعلمين تحقق أهدافا تعليمية سواء داخل المؤسسة التعليمية أو خارجها، فهو استخدام الوسائط 

 غير متزامن لتقديم المحاضرات والدروس، والنقاشات والتمارين، واالختبارات، االلكترونية المعتمدة على شبكة االنترنت بشكل متزامن أو
 (.2020سواء من داخل قاعات الدراسة أو خارجها )الزهراني، 

( بانه نظام تعليمي قائم على تقديم المحتوى االلكتروني عبر الحاسب اآللي وشبكاته ووسائطه المتعددة 2015ويعرفه عامر)
تيح له امكانية التفاعل النشط مع هذا المحتوى ومع المعلم ومع أقرانه سواء كان بصورة متزامنة أو غير متزامنة الى المتعلم بشكل ي

 واتمام عملية التعلم في الوقت والمكان وبالسرعة التي تناسب ظروفه وقدراته.
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 أهداف التعليم االلكتروني:
وفي أي وقت ومن أي مكان، وتوفير عنصر التشويق والمتعة أثناء  يهدف التعليم االلكتروني الى توفير التعلم طوال اليوم

تقديم المحتوى التعليمي، وتوطيد وتوثيق العالقة بين المعلم والمتعلم، ودعم وسائل االتصال التعليمي لفتح باب اإلبداع والتدريب 
هذا  ية الالزمة، وإعداد المتعلمين لمواجهة متطلباتالمبتكر لحل المشاكل ودفع الطالب لحب المعرفة، وإكساب المتعلمين المهارات التقن

العصر، وإتاحة الفرصة للطالب للتعامل مع العالم المنفتح عن طريق الكومبيوتر وأدواته وبرمجياته و الشبكات المعلوماتية، أيضا إيجاد 
لمتعلمين، اتي وتعزيز التقويم الذاتي لدى اشبكات تعليمية لتنظيم و إدارة عمل المؤسسات التعليمية، باإلضافة الى تعزيز التعلم الذ

 (.2020وتوفير مصادر متعددة للمعرفة وتنمية التطوير المهني للمعلم، وتغيير أدوار المعلم في العملية التعليمية )حسين، 
 مميزات توظيف التعليم االلكتروني في العملية التعليمية:

تعليم اإللكتروني يتيح للمتعلم أن يركز على األفكار المهمة الدرس، يتميز التعليم االلكتروني بمالئمة مختلف أساليب ال
وكذلك يتيح للطالب الذين يعانون من صعوبة التركيز وتنظيم المهام االستفادة من المادة وذلك ألنها تكون مرتبة ومنسقة بصورة سهلة 

 ين في اي مكان تصفح المواد التعليمية نفسهاوجيدة والعناصر المهمة فيها محددة، وتساوي الفرص التعليمية فيمكن للمتعلم
ويتمكن كل متعلم من نيل نفس نوعية التعليم كأي متعلم أخر في العالم، ويقدم طرق تدريس متنوعة تعتمد على المتعلم وتركز على 

فلسفات التربوية ال قدراته وإمكانياته وخصائصه مما يساهم في تنوع الفرص، وتتيح فرص للتعليم متمركزة حول الطالب ما يتطابق
الحديثة ونظريات التعلم الجادة في تعلم حسب السرعة الذاتية وحسب قدراته الخاصة، والمرونة في الوقت والمكان مما يمكن المتعلم 

 ىعلى الحصول مع المادة التعليمية بمجهود أقل متغلبة على حدود الزمان والمكان والتقيد بالساعات التعليمية المحددة، اضافة ال
إمكانية تلقي المادة العلمية بالطريقة التي تناسب الطالب فمنهم من تناسبه الطريقة المرئية ومنهم تناسبه الطريقة المسموعة أو 

المقروءة، وبعضهم تتناسب معه الطريقة العملية، والمساعدة اإلضافية بواسطة التكرار في تمكن للطالب من التدريب بواسطة التكرار 
 (.2020ع المستوى وتحسين اإلدراك وزيادة االحتفاظ بالمعلومة )المالكي وشعبان، عما يسهم في رف

 التحصيل الدراسي:
يعرف التحصيل الدراسي بأنه مدى ما تحقق لدى الطالب من األهداف التعليمية نتيجة دراسة لموضوع من الموضوعات 

ى النجاح الذي يحرزه أو يصل اليه في مادة دراسية، أو مجال الدراسية، كما يعرف بأنه درجة االكتساب التي يحققها فرد، أو مستو 
 (.2020تعليمي أو تدريب معين )يونس، 

كما يعرف بأنه النتيجة العامة التي يحصل عليها الطالب في نهاية العام الدراسي والتي تضم جميع النتائج التي حصل عليها 
 (.2019في كل يوم وفي كل شهر وكل فصل ونهاية العام )علي، 

 أنواع التحصيل الدراسي:
وتتمثل في التحصيل الدراسي الجيد، وهو الذي يكون فيه أداء الطالب أعلى من معدل أداء باقي الطلبة، ويستخدم المتعلم 
فيه كل إمكاناته، وقدراته، فيكون متفوقا عن زمالئه في نفس المجال، والسن، أما في التحصيل المتوسط تكون الدرجة التي يحصل 

ا الطالب تمثل نصف اإلمكانيات التي يمتلكها، ويكون أداؤه متوسطة، ودرجة احتفاظه بالمعلومات واستفادته منها متوسطة، عليه
وهناك التحصيل الدراسي المنخفض، الذي يعرف على أنه نوع من األداء بالتحصيل الدراسي الضعيف، حيث يكون فيه أداء التلميذ 

ة مع بقية زمالئه، فنسبة استغالله لما تقدم من المقرر الدراسي، واستفادته منه ضعيفة تصل إلى أقل من المستوى العادي، بالمقارن
 (.2013درجة االنعدام )حدة، 
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 العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي:
متحان الان التحصيل الدراسي عملية معقدة تدخل فيها العديد من العوامل منها ما يتعلق بالذكاء ودافعية االنجاز وقلق ا

ومركز الضبط ومنها ما يتعلق بعوامل خارجية تتمثل بالمستوى االقتصادي واالجتماعي والمستوى الثقافي التي تحيط بالمتعلم، أما 
العوامل النفسية التي تؤثر بالتحصيل الدراسي وهي العوامل الداخلية التي ترتبط بتحصيل الطلبة الدراسي سلبا أو ايجابا وتتمثل هذه 

 (.2020النفسية بالذكاء ودافعية االنجاز ومركز الضبط وتقديرات الذات وقلق االمتحان )فطرياني،  العوامل
 الدراسات السابقة:

 الدراسات ذات العالقة بالتعليم االلكتروني:
من  ( هدف البحث الى معرفة إمكانية استخدام التعليم االلكتروني في معالجة مشكالت تعلم الطلبة2020دراسة محمد )

اختيرت عينتين . و خالل اجراء دراسة تطبيقية للتعرف على وجهات نظر التدريسيين والطلبة نحو استخدامه في معالجة مشكالت التعلم
 - 2017مكونتين من عدد من التدريسيين والطلبة في المعهد التقني في الناصرية بالجامعة التقنية الجنوبية خالل العام الدراسي )

واعد الباحثين محاضرة شاملة بعنوان )أهمية التعليم االلكتروني في التدريس الجامعي( بواسطة برنامج  ( لتطبيق البحث.2018
(  لغرض عرضها على التدريسيين والطلبة تهدف الى تعريفهم على امكانيات power pointالعروض التوضيحية الحاسوبية )

رهم الت التعلم وتنمية ثقافة التعليم االلكتروني عندهم لتطوير وجهات نظومميزات التعليم االلكتروني في عملية التدريس ومعالجة مشك
نحوه. وأعدت اداة البحث وهي )مقياس وجهات النظر نحو استخدام التعليم االلكتروني في معالجة مشكالت التعلم( والذي يتكون من 

اء سائل االحصائية المناسبة. وبدأ البحث بإجر ( فقرة. واستخرجت الخصائص السيكو مترية له كالصدق والثبات باستخدام الو 35)
التطبيق القبلي لمقياس وجهات النظر نحو استخدام التعليم االلكتروني في معالجة مشكالت التعلم على عينة التدريسيين وعينة الطلبة 

انات ام جهاز عارض البيوحللت نتائج استجاباتهم على فقرات المقياس. ثم قام احد الباحثين بعرض المحاضرة المذكورة باستخد
(Data Show على العينتين. ثم جرى بعدها اجراء التطبيق البعدي لمقياس وجهات النظر نحو استخدام التعليم االلكتروني في )

 معالجة مشكالت التعلم على العينتين وتحليل نتائجه باستخدام الوسائل االحصائية المناسبة.
على أثر استخدام برمجية تعليمية محوسبة على تحصيل طالب الصف األول ( هدفت إلى التعرف 2016دراسة السهلي )

( طالبة من طلبة الصف األول 50وقد تكونت مجموعة الدراسة من ) الثانوي في مادة النحو في محافظة حفر الباطن التعليمية
لمجموعة عشوائية إلى مجموعتين هما: ، حيث الباحث بتوزيع ا۲۰۱۷/۲۰۱6الثانوي، في مدرسة ثانوية حفر الباطن، للعام الدراسي 

( طالبة، تم تدريسها مادة النحو باستخدام البرمجية التعليمية المحوسبة والمجموعة الضابطة ۲۰المجموعة التجريبية، والتي تكونت من )
ة، قام قيق أهداف الدراس( طالبا درست مادة النحو بالطريقة االعتيادية )أي لم تستخدم البرمجية التعليمية المحوسبة(. ولتح۲۰من )

( فقرة اختيار من متعدد، ثم تم التحقق من صدقه وثباته. ۳۰الباحث بإعداد اختبار تحصيلي صمم ألغراض الدراسة، حيث تكون من )
واستخدم الباحث تحليل التباين المشترك المصاحب للفرق بين متوسط أداء المجموعتين الضابطة والتجريبية عند مستوى الداللة 

(a0.05 في تحصيل طلبة الصف األول الثانوي في مادة النحو تعزى إلى طريقة التدريس، ولصالح استخدام البرمجية التعليمية )
المحوسبة. وفي ضوء تلك النتائج، أوصى الباحث باستخدام برمجيات تعليمية محوسبة لتعليم مادة النحو العربي، وفروع اللغة العربية 

 األخرى.
( هدفت هذه الدراسة التعرف الى درجة استعداد مدرسي جامعة النجاح الوطنية نحو استخدام 2015)دراسة شقور وسعدي 

والتربية والمحتوى التيباك في ضوء متغيرات الدراسة )الجنس، نوع  نظام إدارة التعلم )موودل( وفق إطار المعرفة الخاص بالتكنولوجيا
لموودل(، وتبنت هذه الدراسة المنهج الوصفي باعتماد االستبانة وسيلة لجمع البيانات. الكلية، العمر، عدد المساقات التي استخدم فيها ا
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من المجتمع، تم اختيارها بالطريقة الطبقية العشوائية وفق متغيري الجنس  %50( درسا أي ما نسبته 95تكونت عينة الدراسة من )
(. توصلت الدراسة إلى أن SPSSيل اإلحصائي للعلوم االجتماعية )ونوع الكلية، وتم جمع البيانات وتحليلها باستخدام برنامج التحل

( TPKمرتفعة جدا. أما معرفة التكنولوجيا والتربية ) CK(، ومعرفة المحتوى )PK(، ومعرفة التربية )TKمستوى معرفة التكنولوجيا )
جد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ( فكانت متوسطة. وال تو TPCKفكانت مرتفعة، ومعرفة التكنولوجيا والتربية والمحتوى )

مستوى معارف التيباك لدى المدرسين تعود إلى متغيرات )الخبرة، الجنس(، بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات معرفة 
طوير معرفتي حة لتالتكنولوجيا لدى المدرسين تعود إلى متغيرات )العمر، التخصص(. وفي ضوء هذه النتائج تم تقديم نموذجا مقتر 

 ( لدي مدرسي جامعة النجاح الوطنية.TPCK(، ومعرفة التكنولوجيا والتربية والمحتوى )TPKالتكنولوجيا والتربية )
": (: دراسة اتجاهات الطالب نحو التعلم اإللكتروني: حالة من الهندMehra & Omidian, 2011دراسة ميهرا و وميديان )
جاهات الطالب في جامعة بنجاب في الهند نحو التعلم اإللكتروني، وقد تم جمع البيانات من خالل تم تصميم هذه الدراسة لفحص ات

من الطلبة لديهم اتجاهات ايجابية واضحة نحو التعلم  76من طلبة الدراسات العليا، وقد أظهرت النتائج أن % 400مسح عينة من 
من الطلبة فوائد التعلم اإللكتروني، واعتزم  %82اإللكتروني، وتصور اتجاهات سلبية نحو التعلم  %24اإللكتروني، في حين أظهر 

 من الطلبة على تبني التعلم اإللكتروني في تعلمهم. 57%
(: "الموودل بيئة التعلم اإللكتروني كأداة فاعلة في التعليم الجامعي": هدفت الدراسة إلى معرفة Siirak, 2011دراسة سيراك )

 واستخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع البيانات وزعت المقدمة لهم في بيئة التعلم اإللكتروني )موودل(،كيف يقدر الطلبة الدورات 
اإللكتروني )موودل( هي أداة  من أفراد العينة أن بيئة التعلم %96مجموعة من الطلبة في نهاية الدورات المقدمة، وقد اجاب  علی

موودل تشجعهم وتحفزهم على تعلم المزيد وأنهم ال يرغبون في الدورات  يئة التعلم اإللكترونيتعليمية فاعلة جدا، وعبر الطلبة على أن ب
المتاحة بشكل  من أفراد العينة أن مشاركتهم في المحافل واألنشطة %80التعلم اإللكتروني موودل(، وأشار  التي ال تقدم في بيئة

على معرفة جديدة، وتزيد من اهتمامهم في األنشطة  لمهم وتشجعهم للحصولواضح في بيئة التعلم اإللكتروني )موودل( مفيدة جدا لتع
اإللكتروني )موودل تمنح الفرصة للتعلم في المكان والزمان المناسبين لكل طالب،  الصفية، وأشار بعض الطلبة أن بيئة التعلم

 اتي.بعض الطلبة أن تجربة التعلم في تلك البيئة هي مفيدة لتطوير انضباطهم الذ وأضاف
 الدراسات ذات العالقة بالتحصيل الدراسي:

( استهدف هذا البحث قياس أثر دروس ومواقع محوسبة في اللغة العربية على تحصيل 2020دراسة جنيدي والشديفات )
، ومعرفة أثر متغير جنس التالميذ على التحصيل، وتكونت مجموعة البحث من تالميذ الصف الرابع األساسي في منطقة حائل

( 60، وعددهم )2020\2019وعة من تالميذ الصف الرابع األساسي في منطقة حائل في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي مجم
( 15( تلميذا )15( تلميذة في المجموعة التجريبية درسوا باستخدام الدروس والمواقع المحوسبة، )15( تلميذا، )15من الجنسين، منهم )

-درسوا بالطريقة التقليدية، ولتحقيق أهداف البحث تم اختيار وتحديد الدروس والمواقع المحوسبة تلميذه في المجموعة الضابطة
المستخدمة في التدريس، وبناء اختبار تحصيلي من نوع االختيار من متعدد، ليطبقا على مجموعة البحث، وتم التأكد من صدق وثبات 

ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية، وعدم وجود فروق ذات دالله  أدوات البحث. واظهر البحث النتائج اآلتية: وجود فروق 
إحصائية تعزى إلى الجنس، وعدم وجود فروق للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس. وفي ضوء النتائج أوصت الباحثتان بضرورة 

 .تدريس مادة اللغة العربية للصف الرابع األساسي باستخدام الدروس المحوسبة
( هدف البحث إلى التعرف على أثر استخدام نظرية الذكاءات المتعددة في التحصيل الدراسي وتنمية 2020ة البساطي )دراس

البحث تم  ولتحقيق أهداف مهارات التفكير العليا لدى طالب الصف الثالث االبتدائي بمدرسة البشرى االبتدائية األهلية بالعوالي،
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الختبار التحصيلي ومقياس مهارات التفكير العليا على عينة من طلبة الصف الثالث االبتدائي استخدام المنهج الوصفي وتم تطبيق ا
( طالبًا، وتم تعيين المجموعة الضابطة والتجريبية من هذه 53بمدارس البشرى االبتدائية األهلية بالعوالي بمكة المكرمة وعددهم )

مقياس مهارات التفكير(، وتم التحقق من صدق األداتين عن طريق  -لتحصيلي العينة، وتكونت أداة الدراسة من اختبارين )االختبار ا
عرضهما على لجنة من المحكمين ذوي االختصاص وتم حساب معامل الثبات لالختبارين باستخدام معادلة )كرونباخ ألفا(. حيث تم 

التقليدية لطالب المجموعة الضابطة، في حين تقديم وحدة )من علماء المسلمين( من مادة لغتي للصف الثالث االبتدائي بالطريقة 
تستخدم استراتيجيات تعتمد على نظرية الذكاءات المتعددة مع طالب المجموعة التجريبية، مع تطبيق أداتي البحث الحالي على طالب 

لطالب، ى التحصيلي لعينة البحث. أظهرت النتائج أن النتائج أن استخدام نظرية الذكاءات المتعددة في التدريس تزيد من المستو 
وتنمية مهارات التفكير العليا وحل المشكالت لديهم، فقد كانت النتائج لصالح المجموعة التجريبية التي أظهرت فروق ذات داللة 

إحصائية في االختبار التحصيلي ومقياس مهارات التفكير الذي تم تطبيقه. وفي ضوء نتائج البحث أوصى الباحث بضرورة مراعاة 
لذكاءات المتعددة من قبل وزارة التعليم لما لها من أثر إيجابي على زيادة التحصيل الدراسي وتنمية مهارات التفكير العليا لدى نظرية ا

الطالب، وضرورة عقد الدورات التدريبية حول نظرية الذكاءات المتعددة لمعلمي المدارس وخاصة معلمي اللغة العربية، والتركيز على 
تدريس الحديثة التي تنمي مهارات التفكير العليا، وإجراء المزيد من البحوث حول نظرية الذكاءات المتعددة للمواد استخدام أساليب ال

 المختلفة والمراحل المختلفة.
( هدفت الدراسة إلى اكتشاف أثر استخدام استراتيجية خرائط المفاهيم في التحصيل لدى 2020دراسة بوسحلة وفرحاوي )

( تلميذًا واختيروا بطريقة قصدية، ولتحقيق هدف 56تكونت العينة من )لى من التعليم االبتدائي في مادة اللغة العربية، تالميذ السنة األو 
الدراسة تم استخدام المنهج التجريبي، وتم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين إحداهما تجريبية تلقت دروسًا وفق استراتيجية الخرائط 

بطة تلقت الدروس بالطريقة االعتيادية، وتم التحقق من أن المجموعتين متساويتين ومتجانستين في العمر المفاهيمية، واألخرى ضا
الزمني ومستوى التحصيل في اللغة العربية، وتم بناء خطط تدريسية قائمة على الخرائط المفاهيمية، من خالل تحديد المفاهيم 

األولى االبتدائي، كما أعد اختبارًا تحصيليًا من نوع االختبار من متعدد، المتضمنة في الدروس المختارة من مقرر كتاب السنة 
وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام الخرائط المفاهيمية ذا فاعلية في التحصيل الدراسي في اللغة العربية، إذ تفوقت المجموعة التجريبية 

 على الضابطة بداللة إحصائية.
يهدف هذا البحث إلى تحديد أسباب ونتائج انخفاض التحصيل الدراسي   (Samer. M, Mohammad. A, 2015)دراسة 

رسين . باإلشارة إلى تجارب الباحثين كمدمن منظور المعلمين وأولياء األمور والطالب باإلضافة إلى تقديم الحلول الممكنة لهذه المشكلة
للطالب في الدورات المختلفة ، وجدوا أن هناك نقاط ضعف في المدارس والحًقا في الجامعات وبعد االطالع على النتائج األكاديمية 

في التحصيل األكاديمي للطالب. في الواقع ، يعتبر التحصيل الدراسي ضرورًيا جًدا للطالب لالنتقال من مستوى دراسي إلى آخر ، 
لى ث بعض العوامل التي تؤثر علذلك وجد الباحثون أنه من األهمية بمكان التحقيق في هذا الموضوع. في الواقع، يعرض هذا البح

التحصيل الدراسي المنخفض للطالب على سبيل المثال، استخدام األساليب التقليدية بداًل من استخدام طرق التدريس الحديثة في 
دم قبول عالتدريس ، فضاًل عن العالقات الضعيفة بين المعلمين والطالب التي تخلق بيئة تعليمية تفتقر إلى االحترام. مما يؤدي إلى 

الطالب لعملية التعلم بشكل عام. وأخيرًا اقترح الباحثون بعض الحلول للتعامل مع التحصيل الدراسي المنخفض مثل البحث عن 
األسباب الحقيقية للفشل ووضع خطط وقواعد واضحة لتحقيق النجاح وعدم تجاهل إمكانات المتعلم. أوصى الباحثون بضرورة أن يكون 

دراية بمشاكل أطفالهم ومتابعة تحصيلهم األكاديمي خطوة بخطوة، وزيادة االهتمام بالجسم البدني والعقلي والصحي أولياء األمور على 
 للطالب ، وتوفير بيئة مدرسية مريحة واستخدام تقنيات جذابة وأنشطة تعليمية لتحفيز الطالب.
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هذه الدراسة هو استكشاف  ( كان الغرض من(Kourosh.A, Shahrzad.E, Hamzeh.A, Hadi.P, 2011 دراسة
. طريقة في دراسة االرتباط المقطعي هذه ، ُطلب من العالقة بين الدافع األكاديمي والتحصيل األكاديمي بين طالب جامعة طهران

جوانب من الدافع.  8عنصًرا  43طالًبا من جامعة طهران ملء استبيان التحفيز األكاديمي. يقيس هذا االستبيان المكون من  252
بواسطة معامل ارتباط  SPSS16ان معيار التحصيل األكاديمي عالمة أبلغ عنها الطالب أنفسهم. تم تحليل البيانات باستخدام ك

بيرسون. نتائج : أشار تحليل البيانات إلى وجود عالقة ارتباط موجبة ومعنوية بين الدافع األكاديمي والتحصيل األكاديمي. عالوة على 
فرعية للمهمة والجهد والمنافسة واالهتمامات االجتماعية ضمن ثمانية نطاقات فرعية لها عالقة كبيرة بالتحصيل ذلك ، فإن المقاييس ال

 .األكاديمي. استنتاج : فيما يتعلق بالنتائج ، يتطلب التحصيل الدراسي للطالب التنسيق والتفاعل بين مختلف جوانب التحفيز
 منهجية الدراسة:

الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي الميداني والذي يعرف بأنه طريقة في البحث تتناول تفسير من اجل تحقيق أهداف 
الوضع القائم للظاهرة أو المشكلة من خالل تحديد ظروفها وأبعادها وتوصيف العالقات بينها بهدف االنتهاء إلى وصف عملي دقيق 

 ( .15، ص:2002ا.)اللحلح، ابو بكر، متكامل للظاهرة أو المشكلة يقوم على الحقائق المرتبطة به
 مجتمع وعينة الدراسة :

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي اللغة العربية للمرحلة الثانوية في المدارس الحكومية بمنطقة الفروانية في الكويت  
 ( معلم ومعلمة  ،وفيما وصف لخصائص عينة الدراسة حسب متغيراتها:30حيث تم اختيار منهم عينة عشوائية بحجم )

 ( 1جدول )
 توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها

 النسبة المئوية العدد فئات المتغير المتغير

 الجنس
 63.3 19 ذكر
 36.7 11 انثى

 100.0 30 المجموع

 المؤهل العلمي

 16.7 5 دبلوم
 56.7 17 بكالوريوس

 26.7 8 دراسات عليا
 100.0 30 المجموع

 التخصص
 40 12 أدب عربي

 60 18 أساليب عربي
 100.0 30 المجموع
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 الدراسة:أداة 
قام الباحث بإعداد أداة الدراسة )االستبانة( وذلك بعد مراجعة أدبيات الدراسة والدراسات السابقة ذات العالقة بالموضوع، وقد 

تضمنت االستبانة قسمين القسم األول البيانات التعريفية، أما القسم الثاني فتضمن بيانات متغيرات الدراسة حيث بلغت عدد فقرات 
( خماسي األبعاد، وقد بنيت الفقرات باالتجاه اإليجابي، Likert Scaleوقد صممت على أساس مقياس ليكرت ) ( فقرة،20)األداة 

وأعطيت األوزان للفقرات كما يأتي: موافق بشدة: خمس درجات، وموافق: أربع درجات، ومحايد: ثالث درجات وغير موافق: درجتان، 
 : درجة واحدة .إطالقا موافق غيرو

 ق األداة:صد

لقد تم التحقق من صدق األداة عن طريق عرضها على مجموعة من المحكمين ذات االختصاص والخبرة في مجال العلوم 
التربوية والمناهج والتدريس وطلب منهم إبداء الرأي حول فقرات االستبانة وذلك بالحذف والتعديل واقتراح فقرات جديدة ومناسبة األداة 

( فقرة، وبناًء على ذلك 20ء على مالحظات المحكمين تم تعديل أداة الدراسة فأصبحت بصورتها النهائية مكونه)لموضوع الدراسة، وبنا
 فان األداة تتمتع بصدق المحتوى.

 ثبات األداة:
( وهذه القيم التي تم 0.88من استخراج معامل الثبات قام الباحث باستخدام معادلة الفا كرونباخ فقد بلغ معامل الثبات )

 لتوصل إليها لمعامالت الثبات مناسبة وتفي بغرض الدراسة.ا
 المعالجة اإلحصائية: 

وبعد جمع البيانات وترميزها ومعالجتها بالطرق اإلحصائية المناسبة، وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية 
SPSS  فقد استخدم الباحث التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ومعادلة كرونباخ الفا، واختبار)ت( لعينتين ،

 مستقلتين واختبار تحليل التباين االحادي.
 عرض النتائج ومناقشتها

 عرض النتائج ومناقشتها:
ظة زياده  التحصيل الدراسي لدى طلبة المدارس الثانوية في محافتهدف هذه الدراسة للتعرف على دور التعليم االلكتروني في   

( فقرة تم توزيعها على عينة 21الفروانية من وجهة نظر معلمي اللغة العربية و من اجل تحقيق ذلك استخدم الباحث استبانة مؤلفة من)
 لمتوسطات الحسابية التالية:( من معلمي اللفة العربية، ولتفسير نتائج الدراسة استخدم الباحث ا30مؤلفة من )

  درجة تطبيق قليلة 2.5اقل من 
 2.5-3.5  درجة تطبيق متوسطة 
  درجة تطبيق كبيرة 3.5اكبر من 
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 وفيما يلي عرضا لنتائج الدراسة:
 النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرئيسي

ظر الفروانية من وجهة نالثانوية في محافظة ما دور التعليم االلكتروني في زيادة التحصيل الدراسي لدى طلبة المدارس 
 معلمي اللغة العربية؟

ومن اجل اإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لكل فقرة من فقرات األداة، والجداول 
 التالية تبين ذلك :

 (2جدول رقم)
في دور التعليم االلكتروني في زياده  التحصيل الدراسي لدى طلبة المدارس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة 

 الفروانية من وجهة نظر معلمي اللغة العربية الثانوية في محافظة 
رقم 

 الفقرات
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة

1.  
ان التقصي والبحث باستخدام التعليم االلكتروني يعزز 

 المكتسبة ويرسخها في ذهن المتعلم.المادة 
 كبيرة 0.910 4.26

2.  
يساعد التعلم االلكتروني الطلبة على التعلم حسب سرعتهم 

 الذاتية 
 كبيرة 1.112 4.23

3.  
التغلب على طرح االسئلة من قبل الطلبة الخجولين أدى 

 الى فهم كامل للمادة وبالتالي رفع مستواهم التحصيلي.
 كبيرة 0.868 4.18

 كبيرة 640. 4.14 الطالب مشاركا نشطا من خالل التعليم االلكتروني. يعد  .4

5.  
يوفر التعليم االلكتروني العديد من المصادر والوسائل 
التي تتيح للطلبة االختيار من بينها بما يناسبه لرفع 

 مستواه التحصيلي.
 كبيرة 1.112 4.02

6.  
المثلة ايتيح التعليم االلكتروني االطالع على العديد من 

 المحلولة لتسهيل المفاهيم واستيعابها.
 كبيرة 0.923 3.97

7.  
يوفر التعليم االلكتروني تغذية راجعة فورية على اسئلة 

 كبيرة 0.923 3.91 الطلبة مما يزيد من دافعيتهم رفع مستواهم الدراسي.

8.  
يوفر التعليم االلكتروني المزيد من الوقت الذي يحتاجه 

 مستواهم التعليمي.بعض الطلبة لمراعاة 
 كبيرة 0.819 3.89

9.  
ان احتواء التعليم االلكتروني على العديد من الوسائط 

التي تجذب انتباه الطلبة للمادة التعليمية يزيد  من 
 مستواهم التحصيلي.

 كبيرة 0.819 3.87
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10.  
يطور التعليم االلكتروني من المهارات التفكيرية الغير 

 يؤثر ايجابا على تحصيلهتقليدية المتعارف عليها مما 
 الدراسي.

 كبيرة 0.913 3.83

11.  
استمرارية التعليم االلكتروني تسهم في االحتفاظ 

 بالمعلومات  واسترجاعها وقت االختبارات بسهولة.
 كبيرة 0.913 3.80

12.  
يمكن التعليم االلكتروني من اعادة حضور اللقاءات 

 المسجلة لتعميق فهم المادة واتقانها.
 كبيرة 0.847 3.79

13.  
التنوع في عرض االمثلة والتدريبات من خالل التعليم 

 االلكتروني يرسخ المادة المتعلمة.
 كبيرة 0.950 3.78

14.  
يوفر التعليم االلكتروني من فرصة التعلم التعاوني الذي 

يسهم في تغيير االدوار بين المتعلمين ورفع مسواتهم 
 التحصيلي.

 كبيرة 0.847 3.75

15.  
األخطاء ونقاشها في التعلم االلكتروني يتم تصحيح 

 كبيرة 0.997 3.73 لتجنب الوقوع بها الحقا.

16.  
يمكن التعليم االلكتروني المعلم من تحضير المادة 

 التعليمية بطريقة مختلفة تحبب الطلبة بالمادة التعليمية.
 كبيرة 0.997 3.69

17.  
يثير التعليم االلكتروني اهتمام الطلبة كونه طريقه حديثة 
وغير تقليدية مما يشجعهم على التعليم وزيادة التحصيل 

 الدراسي.
 كبيرة 1.211 3.66

18.  
يتيح التعليم االلكتروني للمعلم تطوير مهاراته وخبراته 

التقليدية التي تؤثر بدورها على فهم المادة التعليمية وزيادة 
 تحصيل الطلبة بها

 كبيرة 1.314 3.61

19.  
دورة على الطلبة مما يؤثر ب يثير التعليم االلكتروني تفكير
 ارتفاع مستواهم التحصيلي.

 كبيرة 1.412 3.52

20.  
يعمل التعليم االلكتروني على جذب اهتمام الطلبة للمادة 

 التدريسية.
 كبيرة 1.562 3.51

 كبيرة 0.983 3.857 المجموع
 

س التحصيل الدراسي لدى طلبة المدار يتضح من خالل البيانات في الجدول السابق أن دور التعليم االلكتروني في زياده  
الفروانية من وجهة نظر معلمي اللغة العربية كانت درجاتها كبيرة، فتراوحت المتوسطات الحسابية عليها ما بين الثانوية في محافظة 

(، وفيما يتعلق بالدرجة الكلية لدور التعليم االلكتروني في زياده  التحصيل الدراسي لدى طلبة المدارس الثانوية 3.51( إلى )4.26)
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(، وتشير هذه 3.85الفروانية من وجهة نظر معلمي اللغة العربية كانت كبيرة وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ )في محافظة 
ة من وجهة نظر الفروانيكتروني في زياده  التحصيل الدراسي لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة النتيجة إلى أن دور التعليم االل

وتفسر الباحثة هذه النتيجة الى الدور الكبير الذي يؤثر على التحصيل الدراسي بسبب التعليم االلكتروني  معلمي اللغة العربية كبيرة،
هم ادة المكتسبة وترسيخها في ذهن المتعلم، كما أنه يتيح له التعلم وفق سرعته الذاتية، الفوالمتمثل في تعزيز التعليم االلكتروني للم

 الكامل للمادة من خالل طرح األسئلة، باالضافة لتوفير التعليم االلكتروني العديد من المصادر والوسائل التي تتيح للطلبة االختيار من
لم ة على اسئلة الطلبة، ويطور من مهاراتهم التفكيرية الغير تقليدية، ويوفر فرصة التعبينها بما يناسبهم، كما يوفر تغذية راجعة فوري

 التعاوني الذي يسهم في تغيير االدوار بين المتعلمين ليرفع من مستواهم التحصيلي. 
( ( التي أشار فيها Kourosh.A, Shahrzad.E, Hamzeh.A, Hadi.P ,2011وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

تحليل البيانات إلى وجود عالقة ارتباط موجبة ومعنوية بين الدافع األكاديمي والتحصيل األكاديمي. وتتفق أيضا مع نتيجة  دراسة 
اإللكتروني )موودل( هي أداة تعليمية  من أفراد العينة أجابوا أن بيئة التعلم %96( التي أظهرت نتائجها أن Siirak, 2011سيراك )

موودل تشجعهم وتحفزهم على تعلم المزيد وأنهم ال يرغبون في الدورات التي ال  لطلبة على أن بيئة التعلم اإللكترونيفاعلة جدا، وعبر ا
المتاحة بشكل واضح في  من أفراد العينة أن مشاركتهم في المحافل واألنشطة %80التعلم اإللكتروني موودل(، وأشار  تقدم في بيئة

على معرفة جديدة، وتزيد من اهتمامهم في األنشطة الصفية،  مفيدة جدا لتعلمهم وتشجعهم للحصول بيئة التعلم اإللكتروني )موودل(
بعض  اإللكتروني )موودل تمنح الفرصة للتعلم في المكان والزمان المناسبين لكل طالب، وأضاف وأشار بعض الطلبة أن بيئة التعلم

 2011ر انضباطهم الذاتي. وتتفق أيضا مع نتيجة دراسة ميهرا و وميديان )الطلبة أن تجربة التعلم في تلك البيئة هي مفيدة لتطوي
,Mehra & Omidian% من الطلبة لديهم اتجاهات ايجابية واضحة نحو التعلم اإللكتروني، وتصور  76( وقد أظهرت النتائج أن

 .لكتروني في تعلمهممن الطلبة على تبني التعلم اإل %57من الطلبة فوائد التعلم اإللكتروني، واعتزم  82%
 ولم تختلف هذه النتيجة مع أي من نتائج الدراسات السابقة الواردة في هذا البحث.

 
( بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة α =0.05 )يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة هل  السؤال الثاني:

 ر الجنس حسب متغيالفروانية حول دور التعليم االلكتروني في زياده  التحصيل الدراسي لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة 
لجدول االتي امن أجل اإلجابة على السؤال السابقة والمتعلقة بمتغير الجنس فقد استخدم اختبار )ت( لعينتين مستقلتين و 

 يوضح ذلك:
 (3الجدول رقم)

الفروانية من تحليل التباين األحادي لمدى دور التعليم االلكتروني في زيادة التحصيل الدراسي لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة 
 وجهة نظر معلمي اللغة العربية حسب متغير الجنس

 مستوى  قيمة)ت( االنحراف المتوسط العدد النوع المحور
 الداللة

 الجنس
3.218 0.40734 3.58 19 ذكر

  
0.001 

 0.27948 4.12 11 انثى
    (α =0.05)* )دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
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( بين α= 0.05يالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  
متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول دور التعليم االلكتروني في زياده  التحصيل الدراسي لدى طلبة المدارس الثانوية في 

( وتؤكد هذه النتيجة الى 0.05( وهذه القيمة اكبر من )0.001الفروانية حسب متغير الجنس فقد بلغت قيمة مستوى الداللة )محافظة 
( بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول دور التعليم α= 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ان هناك فروق 

 الفروانية حسب متغير الجنس .االلكتروني في زياده  التحصيل الدراسي لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة 
( التي أظهرت عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية تعزى إلى 2020وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة جنيدي والشديفات ) 

( التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 2015متغير الجنس. أيضا وتتفق مع نتائج دراسة شقور وسعدي )
 مستوى معارف التيباك لدى المدرسين تعود إلى متغير الجنس.

 ئج الدراسات السابقة الواردة في هذا البحث.ولم تختلف هذه النتيجة مع أي من نتا 
( بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة α =0.05 )يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة هل  السؤال الثالث:

ر المؤهل حسب متغيالفروانية المدارس الثانوية في محافظة حول دور التعليم االلكتروني في زياده  التحصيل الدراسي لدى طلبة 
 العلمي؟

من أجل اإلجابة على السؤال السابقة والمتعلقة بمتغير المؤهل العلمي فقد استخدم اختبار تحليل التباين االحادي والجدول 
 االتي يوضح ذلك:

 (4الجدول رقم)
الفروانية من في زيادة التحصيل الدراسي لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة تحليل التباين األحادي لمدى دور التعليم االلكتروني 

 وجهة نظر معلمي اللغة العربية حسب متغير المؤهل العلمي 

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة)ف( المربعات

 الداللة

 المؤهل العلمي 
 0.560 0.592 0.064 2 0.129 بين المجموعات

   0.109 27 2.941 داخل المجموعات
    29 3.070 المجموع

    (α =0.05 )* )دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
= 0.05يالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  
α بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول دور التعليم االلكتروني في زياده التحصيل الدراسي لدى طلبة المدارس الثانوية )

( وتؤكد هذه 0.05( وهذه القيمة اكبر من )0.56الفروانية حسب متغير المؤهل العلمي، فقد بلغت قيمة مستوى الداللة )في محافظة 
( بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة α= 0.05يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  النتيجة الى انه ال

لمؤهل الفروانية حسب متغير احول دور التعليم االلكتروني في زياده  التحصيل الدراسي لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة 
 استخدام التعليم االلكتروني ليس كتقنيات البرمجة التي تحتاج لمتخصصين مؤهلين فمهماالعلمي. وتفسر الباحثة هذه النتيجة الى أن 

كان تخصص المعلم سيقوم باستخدام هذه التكنلوجيا بنفس طريقة باقي المعلمين وما يؤثر ويتأثر باستخدام هذه التقنية فهو للجميع 
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ا كذلك سيكون له أثر على الجميع ولو لم يكن له أثر فسيكون أيضبنفس المستوى فلو كان للتعليم االلكتروني أثر على التحصيل ف
 للجميع وهذا ما يفسر لنا عدم وجود فروق تعود لصالح المؤهل العلمي.

 ولم تتفق أو تختلف هذه النتيجة مع أي من نتائج الدراسات السابقة الواردة في هذا البحث. 
بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة  (α =0.05 )يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة هل  السؤال الرابع:

 ر التخصص؟ حسب متغيالفروانية حول دور التعليم االلكتروني في زياده التحصيل الدراسي لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة 
قة بمتغير التخصص فقد استخدم اختبار )ت( لعينتين مستقلتين والجدول االتي من أجل اإلجابة على السؤال السابقة والمتعل

 يوضح ذلك:
 (5الجدول رقم)

الفروانية من تحليل التباين األحادي لمدى دور التعليم االلكتروني في زيادة التحصيل الدراسي لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة 
 ر التخصصوجهة نظر معلمي اللغة العربية حسب متغي

مستوى  قيمة)ت( االنحراف المتوسط العدد النوع المحور
 الداللة

 التخصص
3.710 0.6742 3.52 12 أدب عربي

  
0.001 

 0.5623 4.18 18 أساليب عربي
    (α =0.05 )* )دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

( α= 0.05يالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  
بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول دور التعليم االلكتروني في زياده  التحصيل الدراسي لدى طلبة المدارس الثانوية في 

( وتؤكد هذه النتيجة 0.05( وهذه القيمة اكبر من )0.001لتخصص فقد بلغت قيمة مستوى الداللة )الفروانية حسب متغير امحافظة 
( بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول دور α= 0.05الى ان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 
 الفروانية حسب متغير التخصص.دارس الثانوية في محافظة التعليم االلكتروني في زياده  التحصيل الدراسي لدى طلبة الم

التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات   (2015وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة شقور وسعدي ) 
 معرفة التكنولوجيا لدى المدرسين تعود إلى متغير التخصص.

 ت السابقة الواردة في هذا البحث.ولم تختلف هذه النتيجة مع أي من  نتائج الدراسا
 توصيات الدراسة

 بعد التوصل لنتائج الدراسة تم التوصل الى التوصيات االتية
 على معلمي اللغة العربية االستمرار في التقصي والبحث باستخدام التعليم االلكتروني .1
 على معلمي اللغة العربية مساندة الطلبة الخجولين وادماجهم من خالل التعليم االلكتروني كون التعليم اإللكتروني يعزز ذلك.  .2
 على معلمي اللغة الغربية تشجيع الطلبة على المشاركة الفعالة من خالل التعليم االلكتروني. .3
ن بينها بما تتيح للطلبة االختيار متخدم في التعليم اإللكتروني والتي على إدارة المدرسة توفير كافة المصادر والوسائل الت تس .4

 التحصيلي.يناسبه لرفع مستواه 
 المحلولة من خالل التعليم اإللكتروني.على معلمي اللغة العربية اإلتاحة للطلبة االطالع على العديد من االمثلة  .5
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“The role of e-learning in increasing the academic achievement of secondary 

school students in Farwaniya Governorate from the point of view of Arabic 

language teachers” 
 

Abstract: 
 

This study aimed to study e-learning in university studies at the Arabic language teachers' point of view school, 

and to achieve the study objective, a questionnaire was developed Al-Farwaniyah consisting of (20) items, distributed 

randomly (20) 30 Arabic language teachers for the secondary stage, and to ensure that the Its validity and reliability were 

approved by the expert panel of arbitrators, and after the process of distributing the questionnaires, the questionnaires were 

encoded and submitted to the computer, and were processed statistically using the statistical code for the social sciences. 

This study came out with several study results, the most important of which is the study in the study of increasing 

university studies in secondary school in Al-Farwaniyah Governorate and the teachers’ point of view) a study of the 

average responses of the study sample members about the education scheme in increasing study and academic achievement 

at the university of high school students in the capital governorate according to a variable The significance (α = 0.05) 

between the average responses of the study sample members about e-learning in increasing the academic achievement of 

secondary school students in Farwaniya Governorate according to the educational qualification variable. 

Keywords: E-learning, Increasing academic achievement, Secondary school students, Farwaniya Governorate, Arabic 

language teachers. 
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