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Abstract 

The current research aims to know the effect of using electronic education in the subject of Bio statistics 

in the academic achievement of graduate students - College of Education for Pure Sciences To achieve 

this goal, the researcher developed the following zero hypothesisThere is no statistically significant 

difference in the average academic achievement score between students of the experimental group who 

use e-learning in learning using SPSS and between students of the control group who use the usual 

method. After completing the research experiment, the researcher obtained results as follows:The average 

score for the students of the experimental group was (71.75), with a standard deviation of 9.680, while the 

average score for the students of the control group was (62.22), with a standard deviation of (9.295) and 

the calculated (T) was equal to (3.889) while (T (Tables are equal to (2.000) at the level of 0.05, and this 

means that there are statistically significant differences at the level of 0.05 and in favor of the 

experimental group used computer in the degrees of achievement, and it appears from the results of the 

academic achievement that the use of electronic education as a therapeutic technique to master learning 

has contributed to raising the level of student achievement. The researchers also recommended that the 

university work on programming curricula to facilitate training for professors and their use. The university 

should work to provide and equip all colleges with modern computer equipment and train students in 

order to develop their attitudes towards electronic education and its uses. 

 ملخص البحث :  
البحث استخدام    يهدف  أثر  معرفة  الكتروني الحالي  الدراسي  الحياتي اإلحصاء بمادة التعليم  التحصيل  العليا  لطلبة    في  -   الدراسات 

الصرفة التربية كلية    وضع   ولتحقيق  للعلوم   , الهدف  يوجد الباحثان هذا  ال   : التالية  الصفرية  إحصائية   الفرضية  داللة  ذو  في     فرق 
الدراسيدرج   متوسط التحصيل  التجريبية   ات  المجموعة  طالب  يستخدمون    بين  الكتروني  الذين  التعلم  التعليم  باستخدام  في 
يستخدمون     SPSS برنامج الذين  الضابطة  المجموعة  طالب  تجربة     الطريقة   وبين  من  االنتهاء  بعد   . االعتيادية 
: الباحثان حصل   البحث يلي  كما  نتائج  درجا على  متوسط  )بلغ  التجريبية  المجموعة  طالب  معياري   (درجة, 71.75ت  وبانحراف 
حين9.680)   مقداره في   , متوسط   (  )    بلغ  الضابطة  المجموعة  طالب  وبانحراف62.22درجات  درجة,   )   ( مقداره  (  9.295معياري 
فروق دالة     ذا يعني وجود, وه0.05( عند مستوى  2.000تساوي )   )ت( الجدولية   حين   ( في 3.889تساوي )   )ت( المحسوبة   وكانت

مستوى    إحصائيا التجريبية   0.05عند  المجموعة  الحاسوب   ولصالح  ,   استخدمت  التحصيل  درجات  التحصيل     في  نتائج  من  ويبدو 
استخدام  الكتروني الدراسي أن  .كما أوصى التعليم  الطالب  اسهم في رفع مستوى تحصيل  قد  التعلم  بان     الباحثانان  تقنية عالجية إلتقان 

وتجهيز     على توفير   لتسهل على األساتذة التدريب عليها واستخدامها.و ان تعمل الجامعة   على برمجة المقررات الدراسية   تعمل الجامعة
  واستخداماته.  التعليم الكتروني نحو  بغية تنمية اتجاهاتهم  حديثة , وتدريب الطلبة عليها  بأجهزة حاسوبية   كافة الكليات
 املقدمة:

القدم نأ منذ  نشأ  مناهجه   اإلحصاء.الذي  أخذت  و  ويتسع  يتطور  التطوير   اخذ  إلى  حياة     تتعرض  في  أهمية  من  لماله   , والتغيير 
اليومية , ودخوله في كل فرع من فروع العلوم , حتى صبغت حياة العصر الحالي بصبغة هي في صميمها رياضية ,لذلك اصبح     الناس

من تأثير في تنمية التفكير , وتطوير أساليبه نتيجة طبيعتها  لالختبارات وتطوره ,فضال عما   تقدم المجتمع  اإلحصاء.من متطلبات االهتمام
اإلحصاء.فرضت تدريسها مادة للطلبة   مادة أن أهمية . (1989,1والبرهان والمنطق )جمعة,   التي تعتمد على التجربة والمناقشة واالكتشاف

المجردة يجعل الصعب أن لم يكن من المتعذر االعتماد على     التي تحتوي على قدر كبير من المفاهيم  بأساليب تتفق مع طبيعة هذه المادة
التلقين دقيق   أسلوب  بشكل  الطالب  ألي  المفاهيم  هذه  ينبغي   وحدة إليصال  ,مما  التقنيات     تحسين   وواضح  واستخدام  تدريسها,  أساليب 

( ,لذلك أوصت النظريات الحديثة في 1989,1محددة )جمعة , ة إلى مفاهيم محسوسة أوالحديثة التي تساعد على تحويل المفاهيم المجرد
( , بما 2,  1992وإتقانها والتمكن منها ) مؤمني ,   تساعد على استعيابها القياس والتقويم واساليب حديثة في   التربية والتعليم بتبني وسائل

السليم التفكير  أساليب  الطلبة  إكساب  إلى  لم     يؤدي  علىإذ  مقصورا  التعليم  المعارف يعد  أنواع  والمبادئ     تحصيل  والمفاهيم  والحقائق 
العقلية القدرات  التفكير, لهذا نجد أن "بوليا" , أكد على ضرورة تعلم الطلبة كيف     والمهاراتبل ينبغي أن يتعدى ذلك إلى تنمية  ومستويات 

هذه المادة من    وذلك لما تتميز به (, والسيما في مادةالقياس والتقويمToback,1992,p253وإكسابهم طرائق التفكير العلمي )    يفكرون ,
العادية  اللغة  التعبير   طبيعة استداللية, ولغة رياضية, ورموز خاصة,تمتاز بها عن  تبرز فيه     ووضوحه وإيجازه , ومحتوى رياضي   بدقة 
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فأن     ( , فضال عن هذا16,   1999ط التفكير العلمي وتنميته ) حسن ,ميدانا خصبا لتدريب الطلبة على أنما   مما يجعلها   الناحية المنطقية
وانما    أو المناقشة أو القيام بنشاط   من خالل معلم يقوم بدور الملقن بدون السماح بالحوار   أهداف التعليم لم تعد مقصورة على أعداد المتعلم

المفكر   الواعي  العقل  ذي  المتعلم  أعداد  اآلن هو  التعليم  قدرتهاصبح هدف  تنمية  وتحليلها  من خالل  لفهمها  المعلومات  في جمع  الذهنية 
امين ,   والحكم عليها , والتمكن منها   واستنباط مدلوالتها والتفكير في صحتها (.أن استخدام  1999,60وفي توظيفها في مواقف حياتية ) 

يمكن المناسبة     الحاسوب  الراجعة  بالتغذية  وبمده  استجابته  تقويم  من  التعلمالمتعلم  عملية  يجعل  على     مما  تساعد  تفاعلية  عملية 
,     واكتساب   االبتكار المناسب  للزمن  واختياره   , الذاتي  التعلم  على  المتعلم  ويساعد   ,. اإلبداعي  التفكير  أو   , المتشعب  التفكير  مهارات 

له)حمدي, المناسبة  بالسرعة   , تعلمه  في  يرغب  الذي  ,1998,26والموضوع  الحاسو    (  شهد  من  لذلك  واسعا  اهتماما  التعليمي  ب 
المتقدمة   المربين الدول  في  قدراته     والمعلمين  التفكير بحسب  مهارات  وامتالك   , التعلم  على  المتعلم  تساعد  التي  البرمجيات  له  وصممت 

)القاعود,  المتعلم1993,226وقابليته وسرعته  الحاسوب خيال  إذ يمكن ان ينمي   , اك   (  للتعلم  الدافعية  ثر من الوسائل األخرى  ويثيير فيه 
إلى محسوسات,) المجردات  الحاسوبMarshall,1982,p,53,النه وسيلة مشوقة وقادرة على تحويل  يعد ثمرة من    (, حتى اصبح  الذي 

تفاعل فيها  بكل صيغها , من اجل تطوير نواتج التعليم التي ي   التقليدية   ثورة على التربية   والتعليمي   ثمرات التكنولوجيا في المجال التربوي 
االصطناعي الذكاء الذكاء  مع  )مالك,   اإلنساني  االعراقية1995,4وتحسينها  التربية  مدارس    (.أن وزارة  في  درسا  الحاسوب  بإدخال  بدأت 

, تماشيا الثانوي  العلمي   التعليم  التطور  الحاسوب في تعلم   مع  لذلك ينبغي توظيف تقنية   , العالم  المعلومات في  لمواد  ا   والتقني , وثورة 
 تعليمية أخرى   ودليال لبرامج  بداية  الدراسية باستخدام برامج خاصة , وعليه يمكن اإلفادة من برنامج البحث الحالي

 هدف البحث:
البحث استخدام    يهدف  أثر  معرفة  الكتروني الحالي  برنامج التعليم  التحصيل    .في الحياتي اإلحصاء بمادة   SPSS باستخدام 

الفرضية الصفرية   الباحثان هذا الهدف , وضع   ولتحقيق   للعلوم الصرفة التربية كلية   - قسم علوم الحياة -الدراسات العليا   لطلبة   الدراسي
التعليم   الذين يستخدمون    بين طالب المجموعة التجريبية   درجات التحصيل الدراسي   في متوسط   فرق ذو داللة إحصائية   التالية :ال يوجد

 االعتيادية .    الطريقة  وبين طالب المجموعة الضابطة الذين يستخدمون   في التعلم الكتروني
 حدود البحث:

الذين يدرسون مادة   -1 الطلبة  الحالي  البحث  العليا    لطلبة الحياتي اإلحصاء   يشمل  الحياة -الدراسات  للعلوم   التربية كلية   - قسم علوم 
 .  2020-2019الدراسي    لعامل جامعة ديالى –الصرفة

 الحياتي.  اإلحصاء مقرر على يقتصر البحث الحالي    -2
 حتديد املصطلحات:

ومفاهيم , ومبادئ وتعاميم , ومهارات وأساليب    من معلومات   " مقدار ما يحصل عليه الطالب من مكونات المعرفة الرياضيةالتحصيل .1
 التحصيل الذي سيعد لهذا الغرض " يها من خالل استجاباته عن فقرات اختباربالدرجة الكلية التي يحصل عل  التفكير , مقاسا

تجربة    األهداف غير المتقنة في المادة التي درست   أو   المحوسب لتدريس المفاهيم   التعليمي   " عملية استخدام البرنامجتقنية الحاسوب .2
 طلبة غير المتقنين إلى مستوى االتقان "في التعلم بغية الوصول بال   البحث الحالي بهدف معالجة نقاط الضعف

وواجبات    إعطاء تمارين   غير المتقنة بموجب االختبار التكويني مع   أو األهداف   " الطريقة التي تدرس بها المفاهيمالطريقة االعتيادية .3
 او األهداف"   تطبيقا لتلك المفاهيم  بيتيه, تعمل على زيادة الخبرات التعليمية

 الدراسات السابقة:
من     والدوريات ذات االختصاص   والمجالت   الباحثانين وبعض   من مراكز البحث العلمي في العالم بعدد   باالتصال   الباحثان لقد قام  •

المعلومات الدراسات   الباحثان ) االنترنيت( ووجد   العالمية   خالل شبكة  التعلم ,سواء استخدمته   استخدمت   عدد من  في  في     الحاسوب 
)ادارة   التعليم  له   CMI)(Computer Managed Instruction)عملية  مساعدة  وسيلة   . المعلم  عن  بديال  أي   ,  Instruction 

Assisted  (CAL) (Computer  
 اجراءات البحث: 
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التجريبي: التصميم  الحالي  اعتمدأوال:  البحث  األساسية   العشوائية   المجموعات   تصميم   في  التصاميم  من  يعد  الذي  فيه    ويعتمد   التام 
بالمفحوصين   ضبط الخاصة  الداخلية  المشهداني,   المتغيرات   ( المعالجات  على  العينة  ألفراد  العشوائي  التوزيع  الذي  1989,98على   ,  )

البحث هذا  في  باستخدامواح   تجريبية   معالجة   يتطلب  تعلمها  التقان  تدرس  الحاسوب   دة  )التحصيل(     تقنية  التابع  المتغير  ويقاس 
 . يعد لهذ الغرض  باختبار

 ثانيا : عينة البحث :
الدراسية: المادة  التجريبية والضابطة مقرر  اختير  أ: عينة  للمجموعتين  بتدريسها كي     اإلحصاء  الكلية  المقرر من مجلس  المفردات  من 

 والتحكم بالتجربة.  من أعداد االختبار  احثانالب يتمكن
الطلبة عينة  الحالي :   ب:  البحث  طبيعة  كانت  إجراء    تتطلب   لما  مستلزمات  فيها  يتوفر  التي  الكلية  في  التجربة  أجراء 

الحاسوب   والسيما   التجربة المختبرات   ونوعيات   بأعداد كافية   أجهزة  التربية   كلية هي كليةافضل     فوجد    معينة تم االتصال بمسؤولي 
( حاسوب, وبعد تحديد 60أجهزة حاسوب بنوعيات مناسبة , بلغ عددها )  على مختبر مناسب للحاسوب , وفيها  ألنها تحتوي   للعلوم الصرفة

 .   با( طال30)  المجموعة الضابطة علوم الحياة وقسم  ( طالبا30)  المجموعة التجريبية  الكلية اختير عشوائيا قسم علوم الحياة
: التعليمية   ثالثا  المادة  االعتيادية     المبرمجة    أعداد  اطالعوالطريقة  خالل  وجد   الباحثان :من  االنترنيت  في  التعليمية  المواقع  على 
التي   من   www.spss.com موقع المفردات  تغطى  التي  الحالي تقرر     المواقع  البحث  تجربة  ضمن  الموقع     إعطاءها  مزود  وكذلك 

 المقننة للمادة الدراسية .  باالختبارات
الوسائل اإلحصائية : النتائج  رابعا:  الحقيبة اإلحصائيةspss تم استخدام   اإلحصائية   وداللتها   للتأكد من صحة  للعلوم االجتماعية (    ) 

 واختبارات)ت(.  واالنحراف المعياري   المتوسطات  متواستخد  بالحاسوب  البيانات  معالجة  وتمت
:   خامسا:صدق العاملي   ومناالختبار  الصدق  و  المحك  : صدق  طرقه  استخدم   أهم  العاملي الباحثان وقد  أنواع     ألنه   الصدق  افضل 

في ضوء النتائج    ياغة العباراتوإعادة ص   وقد تم تعديل وحذف spss باستخدام برنامج   التحليل العاملي   وتم حسابه عن طريق   الصدق
 التي حصل عليها من التحليل العاملي .

والثالثية والتجزئة بصفة عامة ( ومعامل ألفا ل     بأنواعها ) النصفية   ومن أهم طرقه : إعادة االختبار , والتجزئة: سادسا: ثبات االختبار
 وهو معامل ارتباط عالي .  0.93وجد أن معامل ثبات المقياس  spss وعند تطبيق طريقة التجزئة النصفية باستخدام برنامج  كرونباخ

 نتائج البحث وتفسريها:
( درجة,  71.1)   على نتائج كما يلي :بلغ متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية الباحثان حصل  بعد االنتهاء من تجربة البحث الحالي

معياري     ( درجة, وبانحراف 61.66درجات طالب المجموعة الضابطة )   بلغ متوسط   ( , في حين9.003)     وبانحراف معياري مقداره
كما موضحا ذلك في    0.05( عند مستوى 1.67)  تساوي   )ت( الجدولية   ( في2.023تساوي )  )ت( المحسوبة  ( وكانت6.358مقداره )
 لمعرفة داللة الفرق بين متوسطي درجات تحصيل المجموعتين التجريبية والضابطة   نتائج االختبار التائي :  (1جدول)(.1جدول )

 
 المجموعة 

 

 
 العينة

 
 المتوسط 

االنجراف  
 المعياري

درجة  
 الحرية 

القيمة التائية  
 المحسوبة 

القيمة التائية  
 الجدولية 

الداللة  
المعنوية  

 0.05عند 

دال   2.00 3.889 58 9.680 71.75 30 التجريبية
 9.295 62.22 30 الضابطة  احصائيا

في درجات التحصيل     التعليم الكتروني استخدمت   ولصالح المجموعة التجريبية   0.05عند مستوى     فروق دال إحصائيا   وهذا يعني وجود
 ويبدو من نتائج التحصيل الدراسي ان استخدام الحاسوب تقنية عالجية إلتقان التعلم قد اسهم في رفع مستوى تحصيل الطالب .   ,

 التوصيات :

 باآلتي:  الباحثان يوصي  واستنتاجاته  تائج البحثن  في ضوء
وأسلوب     و نوعياتها   من قبل المدرسين, ونظرا الن طبيعة هذه البرامج   المحوسبة   في أعداد البرامج التعليمية   هناك صعوبة   لما كانت  -1

اإلتقان   أعدادها مستوى  على  يؤثر  يوصى   وبرمجتها  ,لذا  الدراسية  الجامعةب   الباحثان للمقررات  تعمل  المقررات     ان  برمجة  على 
 عليها واستخدامها. لتسهل على األساتذة التدريب  الدراسية

http://www.spss.com/
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الجامعة  -2 الكليات   على توفير   أن تعمل  كافة  الطلبة عليها   بأجهزة حاسوبية   وتجهيز  , وتدريب  اتجاهاتهم   حديثة  تنمية  نحو     بغية 
 واستخداماته.   الحاسوب

في استخدامه و أعداد البرمجيات الخاصة به , لذا ينبغي ان تقوم     يعتمد على كفاءة المدرس   وسيلة تعليمية   الحاسوببما أن استخدام    -3
الحاسوب استخدام  على  اإلعداد  أثناء  في  الطلبة  بتدريب  ,   الجامعة  التعليمية  البرامج  االستمرار     وتصميم  على  الجامعة  تعمل  أن 

 عليها أثناء الخدمة .   بتدريبهم
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