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صعىبات التعليم االلكرتوني وتأثريه على االجناز الدراسي عند طلبة 
 دياىل من وجهة نظرهم -الرتبية االساسية

 قحطان عدنان محمود م.
 كمية التربية االساسية –جامعة ديالى 

Qahtan_13@yahoo.com 

  الممخص:  
ز الدراسي عند طمبة التربية ييدف البحث الى معرفة صعوبات التعميم االلكتروني وتأثيره عمى االنجا  

 ديالى من وجية نظرىم, من خالل االجابة عن التساؤالت االتية : -االساسية
 التعرف عمى صعوبات التعميم االلكتروني وجية نظر الطمبة. -١
 عموم الحياة ؟قسم ما مستوى دافع االنجاز لدى طمبة  -2
 اللكتروني واإلنجاز الدراسي لمطمبة.عالقة ارتباطية بين صعوبات التعميم اما مدى وجود   -3
واستخدم الباحث الوسائل االحصائية )معادلة ي , ـىذا البحث المنيج الًصفي التحميمإجراء عتمد في وأ

, قياس معامل الثبات , معامل ارتباط بيرسون( , وتم تطبيق البحث معادلة الفاركرونباخ االتفاق لكوبر,
ية )قسم العموم( وأظيرت النتائج عدة مجاالت لصعوبات التعميم عمى عينة طالب كمية التربية االساس

بتقديرات مختمفة منيا جاءت بتقديرات عالية  وقسم منيا االلكتروني وان فقرات دافع االنجاز جاءت 
وأن مستوى االرتباط بين صعوبات التعميم االلكتروني  حصمت بتقديرات مقبولة وقسم لم تتحقق .

( وىي ذات داللة إحصائية وتشير ىذا النتيجة أن مستوى 5.845الطمبة بمغ )واالنجاز الدراسي لدى 
 العالقة قوية. 

 الكممات المفتاحية: )التعميم االلكتروني، الصعوبات، االنجاز الدراسي(. 
The difficulties of e-learning and its impact on the academic achievement 

of students of basic education - Diyala from their point of view 

Qahtan Adnan Mohammed 

Diyala University - College of Basic Education 

Abstract: 

The research aims to know the difficulties of e-learning and its impact on the 

academic achievement of students of basic education - Diyala from their 

point of view, by answering the following questions: 

1- Identifying the difficulties of e-learning from the students' point of view. 

3- Is there a correlation between the difficulties of e-learning and the 

academic achievement of students. 
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In conducting this research, the descriptive analytical approach was adopted, 

and the researcher used the following statistical (Cooper agreement equation, 

Farkronbach equation, reliability coefficient measurement, Pearson 

correlation coefficient), and the research was applied to a sample of students 

of the College of Basic Education (Department of Science) The results 

showed several areas of e-learning difficulties, and the achievement 

motivation paragraphs came with different grades, some of them came with 

high grades, some of them got acceptable grades, and some were not. And 

that the level of correlation between the difficulties of e-learning and 

academic achievement among students was (0.845), which is statistically 

significant. This result indicates that the level of the relationship is strong. 

Keywords: (e-learning, difficulties, academic achievement). 

 مشكمة البحث:األول /المبحث 
يعد التعميم االلكتروني من االتجاىات الحديثة بالنسبة لمتعميم ، وبدأ استخدامو وانتشر 
بشكل سريع في معظم الجامعات والكميات ,واسموب جديد في التعمم والتعميم وفي الوقت 

ار جائحة نتشإل( ونظرًا 279: ص  2558نفسو تطويرًا لطرائق تعميمية . )عبدالخالق, 
"فايروس كورونا" ، فقد وجدت المؤسسات التربوية نفسيا مجبرة عمى التحول لمتعمم 

 .االلكتروني والتعميم المدمج لضمان استمرارية عممية التعميم والتعمم 
وبما أن الطمبة ىم جزء من المجتمع، فعمى الجامعة االىتمام بيم باعتبارىم محور 

ومن خالل اطالع تمام بمستوى إنجازىم الدراسي ، العممية التعميمية وباألخص االى
الباحث عمى الدراسات والمؤتمرات التي بحثت في الوقوف عمى المعوقات والصعوبات 
التي واجيت تطبيق نظام التعميم االلكتروني واىميتو في الجامعات والمدارس كدراسة 

ببحثو الحالي , لذلك قام الباحث  ( 2559( , ودراسة )الركابي ,25١7)عمر خميس 
لتعزيز احدى وجيات النظر , في االجابة عن التساؤل االتي الذي مثل مشكمة البحث 

صعوبات التعميم االلكتروني وتأثيره عمى االنجاز الدراسي عند طمبة التربية )ماىي 
 ديالى من وجية نظرىم( -االساسية

 ثانيًا: اىمية البحث
ميم العالي , وغير طريقة اكتساب المعرفة فقد احدث التعميم االلكتروني ثورة في التع

والميارات بشكل كامل , بسبب التقنية الحديثة واصبحت ادوات وتقنيات التعميم 
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االلكتروني اكثر اثارة لألعجاب وايضا اكثر فاعمية لدعم العممية التعميمية.)نوفل 
 (34: ص25١6,

, تقدم فيو المناىج يعد التعميم االلكتروني شكل من اشكال التعميم الحديث      
والمقررات من خالل استخدام الوسائط االلكترونية في العممية التعميمية دون االلتزام في 
وقت معين او مكان محدد , فيو وسيمة تدعم العممية التعميمية , وتحوليا من اسموب 

عتماد التمقين الى االبداع , وتنمي ميارات التفكير, وتوسيع مفيوم التعميم الذاتي , باال
 عمى قدراتو , وطاقاتو, وسرعة تعممو  وفقا لما لديو من ميارات وخبرات سابقة . 

 (2١: ص252١)الخفاجي واخرون ,
ومن اجل تحسين االتجاه نحو تكنولوجيا التعميم , فانو البد من القيام بإزالة الصعوبات  

التي يمكن ان تؤدي الى عزوف التدريسيين والطمبة عن استعمال وسائل 
ويمثل الدافع لإلنجاز أحد الجوانب الميمة في ( ١5: ص25١2لتكنولوجيا.)محمود,ا

نظام الدوافع اإلنسانية فيو مكون جوىري في عممية إدراك الفرد وتوجيو سموكو وتحقيق 
 (.١6-١5: 2555)خميفة،                .ذاتو من خالل ما ينجزه من أىداف

 يمكن اجمالو في النقاط االتية : مما تقدم ذكره فأن اىمية البحث الحالي 
انيا تعد دراسة عممية تتناول بشكل مفصل صعوبات استعمال التعميم  -١

    5االلكتروني من وجية نظر الطمبة 
صعوبات التعميم االلكتروني قد تسيم نتائج البحث في التعرف عمى العالقة بين  -2

 واالنجاز الدراسي لمطمبة.
  ثالثًا: ىدف البحث
 االلكتروني وتأثيره عمى االنجاز صعوبات التعميممعرفة لى معرفة )ييدف البحث ا

 (ديالى من وجية نظرىم -الدراسي عند طمبة التربية االساسية
 -: ويتم تحقيق ذلك 

 .الطمبة وجية نظرصعوبات التعميم االلكتروني عمى التعرف  -١
 عموم الحياة ؟قسم ما مستوى دافع االنجاز لدى طمبة  -3
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عالقة ارتباطية بين صعوبات التعميم االلكتروني واإلنجاز  وجدما مدى  -3
 الدراسي لمطمبة.

 حدود الرابعا: 
لمسنة الدراسية  جامعة ديالى. –كمية التربية االساسية في الطمبة عينة تكون من 

252١- 2522. 
 خامسا: تحديد المصطمحات

 التعميم االلكتروني -١
من اساليب التعميم توظف فيو اليات  : اسموب حديث( بأنو 7102أ( عرفو )مجدي, 

 ( ١3: ص 25١7االتصال الحديثة االتصال عن بعد او في فصل دراسي .)مجدي, 
بأنو : وسيمة لتطوير جانب المعرفة والميارات والمواقف, ( 7170ب( عرفو )الخفاجي,

التي تسمح لممتعممين بزيادة معرفتيم , ومرونتيم , وقدرتيم عمى التكيف , مع عمميم 
 (24: ص 252١في المستقبل . )الخفاجي 

بيئة تعميمية تقدم المعمومات عن طريق أليات االتصال الحديثة ,   التعريف االجرائي:
كالياتف النقال والحاسوب مستخدمة لذلك نظم الوسائط التفاعمية لتقديم المعمومات , 

 الىداف.وبتصميم يتفاعل من خاللو المعمم والمتعمم ويمبي االحتياجات ويحقق ا
 االنجاز الدراسي -2
"سمة تفاعمية في الشخصية، تعني رغبة الفرد في اإلتقان  ( بأنيا:7110)الغامدي، (أ 

 (.2١: ص255١واالمتياز في تحقيق الميام التي يقوم بيا" )الغامدي،
 :الثاني/ االطار النظريالمبحث 

 التعميم االلكتروني -المحور الثاني :
 مفيوم التعميم االلكتروني

في ظل التطورات الكثيرة فإَن التعميم االلكتروني أصبح ضرورة ميمو و حتمية,      
لكافة المجتمعات المتقدمة , واىميتو في اختصار الجيد والوقت في تحقيق الكثير من 
االىداف التعميمية, واعتماد المتعمم عمى نفسو في اكتساب المعارف , واكتسابو ادوات 



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 
 

 

 
 

687 

ديو ميارات التعمم الذاتي ,  )الخفاجي التعمم الفعالة مما يحفز ل
 ( 22:ص252١,واخرون,

أن التعميم االلكتروني مصطمح واسع يعني استخدام التكنولوجيا في تيسير العممية 
التعميمية ودعميا وتعزيزىا ، وىو بذلك يشير إلى نوع التعميم الذي يقدم عن طريق 

 (9: ص25١9و الرقمية. )سممان,االنترنيت ، أو االقراص المدمجة , او اقراص  الفيدي
 دواعي التعميم االلكتروني.

 ىناك الكثير من الدواعي جعمت من التعميم االلكتروني ضروريا ومنيا :
زيادة اعداد المتعممين بدرجة كبيرة جعمت من الصعب توفير مباني خاصة  -١

 , ومستمزمات وتجييزات لمتعميم , عمى وفق األساليب التقميدية.
جانب المعرفي في مختمف مجاالت الحياة والحاجة إلى دخول جديد لم  -2

 الوصول لتمك المعرفة بسرعة.
 عجز التعميم الصفي التقميدي عن تحقيق معايير الجودة في التعميم. -3
 الحاجة إلى التعميم االلكتروني لمن فاتيم التعميم االعتيادي. -4

 (2:ص2557)المحيسن ,                                            
 عناصر التعميم االلكتروني :

ىناك مجموعة من العناصر التي من المفترض  توافرىا جميعًا في تحقيق فمسفة      
 التعميم االلكتروني وىي :

 الفصل االلكتروني  -
 البريد اإللكتروني  -
 المؤتمرات العممية اإللكترونية  -
 المكتبات اإللكترونية -
 (93 :2554)التودري,                                  فصول افتراضية -

 صعوبات التعميم االلكتروني/
وصعوبات التعميم بشكل عام ىي العقبات التي تحول دون استخدام التعميم, وتقمل      

 من فرص تحقيق االىداف بفاعمية وتؤثر سمبا في استخداميا , 
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انت تقنية تتمثل بعدم يواجو التعميم االلكتروني بعض الصعوبات والتحديات , سواء ك
 اعتماد معيار موحد لصياغة المحتوى ام فنية 

 ( 25١4وعمية يواجو التعميم االلكتروني الكثير من الصعوبات منيا ما يمي )الشبول, 
: أن الترابط المباشر بين انتشار وقوة  ضعف بنية تكنولوجية المعمومات في العراق -١

وى االلكتروني, نالحظ ضعف انتشار تقنيات وسائل االتصال بشبكة االنترنيت والمحت
االتصال السريع , وعدم كفاءتيا بالمقارنة بالوسائل واالتصال مع الدول العربية 

 المتقدمة , وىذا يمعب دور سمبي في تسخيره.
: تشمل وسائل  عدم توفير ادوات ومستمزمات التعميم االلكتروني بشكل كافي -2

اتصال عبرة شبكات االنترنيت , وطبيعة االتصال عرض إلكترونية, واجيزة حاسوب, و 
بين الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية ومؤسسات قواعد بيانات، ونقص الكوادر 

 الفنية المتدربة , ووسائل االتصال واالفتقار إلى التمويل الكافي.
جامدة  : إجراءات إدارية روتينية ال تتبع المرونة في العمل , ولوائح عقبات ادارية -3

 ( 3 :25١4,)الشبول                                            5تعيق التطوير
 5التكمفة المادية العالية في شراء المعدات الالزمة واالجيزة االخرى -6

 (  45 :252١,)الخفاجي                                                      
 : الدراسات السابقة ثانيا/

التعرف عمى اتجاىات طالبات كميتي التربية لمبنات والعموم  ( 2559ركابي )ال -١
 لمبنات نحو التعميم االلكتروني

 .طالبات المرحمة الرابعة قسم المعة العربية والمرحمة الرابعة قسم عموم الحياة المجتمع/
 .طالبة43طالب قسم المغة العربية 45العينة/

 .المنيج الوصفي/ منيج الدراسة 
معامل ارتباط بيرسون ,معامل ارتباط سبيرمان  وسائل االحصائية المستخدمو/ال

براون والوسط المرجح ,الوزن المئوي ,االختبار التائي لممقارنة بين متوسطات افراد عينة 
 البحث.
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نتائج الدراسة/ ىناك عالقة في اتجاىات الطالبات نحو التعميم االلكتروني وطبيعة 
التخصص العممي عمى حساب التخصص االنساني ,ووجود التخصص الدراسي لصالح 

 (2555)الركابي, وعي وادراك الىمية التعميم االلكتروني يعود الى طبيعة التخصص
تقويم التعميم االلكتروني لمادة الحاسوب من وجية نطر كل  (25١6زينب ) -2

 من المشرفين والمدرسين
 .اديةالمجتمع/ التخصص العممي واالدبي ,لممرحمة االعد

 .مشرفين 3مدرس  55العينة/ 
 .منيج الوصفي المسحيمنيج الدراسة/ 

الوسائل االحصائية/ النسبة المئوية والوزن المئوي والوسط المرجح ,الفاكرونباخ توظيف 
 برنامج الحزم االحصائي.

نتائج الدراسة/ حققت اىداف التعميم االلكتروني وفقا آلراء عينة البحث مع توافر 
المادية بشكل جيد,وتوافر كفاية المدرسين العتماد نظام التعميم االلكتروني ومع الجوانب 

 (25١6وجود ضعف في الجوانب البرمجية لمتعميم االلكتروني. )زينب,
معوقات استخدام منظومة التعميم االلكتروني من  (25١5)اليرش واخرون, -4

 وجية نظر معممي المرحمة الثانوية في لواء الكورة
 .ضمن منياج الدراسة الثانويةالمجتمع/ 
 مدرسا.47من المدرسات 58العينو/ 

 .منياج الدراسة/ المنيج الوصفي
الوسائل االحصائية/ متوسطات حسابية تحميل التباين الثالثي وانحراف معياري 

 .وقنون ألفاكرونباخ ,اختبار شيفيو
ا البنية نتائج الدراسة/ جاءت اىم المعوقات بالمدرسين بالمرتبة االولى تالى -5

التحتية والتجييزات الالزمة ثم الطمبة ,ىناك فروق دالة نحو متغير الجنس من 
 (25١5)اليرش واخرون,. ناحية البنية التحتية والتجييزات لصالح الجنس
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 :الثالث /المبحث 
 اوال : منيج البحث :

 ي ـالمنيج الًصفي التحميمالباحث اعتمد 
 ثانيا : اجراءات البحث:

 مع البحث وعينتو:: مجتاوالَ 
طالب وطالبات كمية التربية االساسية / قسم العموم/ يتكون مجتمع البحث من جميع 
( وتم اخذ عينة البحث بصورة عشوائية واقتصرت 595جامعة ديالى والبالغ عددىم )

 .( طالب وطالبة ١6١عمى طالب المرحمة الرابعة والبالغ عددىم)
 ثانيَا: أدوات البحث :

.)الزوبعي بيقيا عمى عينة كبيرة وبوقت قصيراإلستبيان وىي أداة يمكن تط تم  استخدام
 في ضوء مرحمتين: االستبيان ,تم إعداد أداتي)١84: ١98١والغنام، 

وجو الباحث سؤاال من النوع المفتوح, لكل استبانة عمى حده إلى أفراد عينة البحث   -١
  .االستطالعية

إجابات االستبيان المفتوح وعمى عدد من الدراسات بناء االستبيان المغمق باالعتماد عمى  -2
  .السابقة 

تم اختيارىم بطريقة الطمبة ( من ١5والستخراج ثبات االستبيان وزع الباحث اإلستبانة عمى )
 .( 5,83)حيث بمغ تم حساب معامل الثبات و عشوائية من بين مجتمع البحث, 

% 85، واعتمدت نسبة  ينالبحث عمى مجموعة من الخبراء والمحكم أداتيتم عرض 
المجاالت وعدد فقراتيا النيائية يوضح  (١لمقبول عمى وفق معادلة كوبر. والجدول )

 ( يوضح فقرات االنجاز الدراسي.2االلكترونية, وجدول ) التعميم لصعوبات
 (١مجاالت االستبانة وعدد فقراتيا بصورتيا النيائية )

 عدد الفقرات المجاالت
 ١5 يجصعوبات تتعمق بالمن

 6 فنية وماليةصعوبات 
 8 صعوبات التقويم
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 8 صعوبات تتعمق بالطمبة
 32 المجموع

 
 مجاالت صعوبات التعميم االلكترونية مع الفقرات المخصصة ليا:

 المجال االول 
 صعوبات تتعمق بالمنيج/

 ة الحـــــواس.يركز نيج التعميــــم االلكترونــــي عمى حاستي السمع والبصر دـــــون بقيــــ -١
 قمو وجـــــود دورات تدريبيــــة لمطمبــــة مما زاد في صعـــــوبــــة تقبل التعميــــم االلكترونــــي. -2
 ضعف غالبيــــة الطمبــــة عمى فيم المادة عند تقديميا إلكترونيـــــا. -3
ـة التي تحتاج إلى قمة خبره الطالب في مجال العمل لبعض التخصصـــات العمـــــميـــ -4

جراء التجارب العمـــــميــــة.  الحضـــــور الميداني وا 
 صعـــــوبــــة اعتماد االنترنيت كمصدر عمـــــمي مـــــوثـــــوق. -4
 ضعف مالءمة  مفردـــات المنياج الجامعي ألدوات التعميــــم االلكترونــــي. -5
يحسن استقبالو وما ال يحسن استقبالو من  ضعف قدرة الطمبــــة عمى التميز بين ما -6

 المادة التعميــــميــــة.
 صعـــــوبــــة تطبيق المقررات الدراسيــــة كبرمجيـــــات إلكترونيــــة -7
 قمة نشر مقررات إلكترونيــــة عمى مستـــــوى عالي من الجـــــودة. -8
الطمبة المادة تقدم بشكل عدم رؤية التدريسي يسبب عدم فيم المادة لدى بعض  -9

 مختصر
 pdfعدم توضيح المادة من قبل بعض التدريسين و االكتفاء برفعيا بشكل ممف  -١5

 المجال الثاني
 صعوبات فنية ومالية /

صعـــــوبــــة تـــــوافر التيـــــار الكيربائي بنحـــــو مستمر أثناء قيـــــام الطمبــــة بالعمميــــة  -١
 يــــة.التعميــــم

 كثرة الضوضاء في المحاضرات االلكترونية. -2
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 عدم القدرة عمى ادارة و تنظيم الوقت بشكل جيد. -3
 عدم توفير خدمة االنترنيت بشكل مجاني. -4
 االعطال الفنيــــة المتكررة مع االجيزة المستعممة في عمميــــة التعميــــم االلكترونــــي. -5
 -يــــة لمطمبــــة من ذوي العـــــوائل المتعففة في تـــــوافر جياز ضعف االمكانـــات الماد -6

 الحاســـــوب واالنترنت.
 المجال الثالث

 صعوبات التقويم/
 القمق المتزايد لمطمبــــة أثناء اختبارات التعميــــم االلكترونــــي. -١
 5أن تعيق اختباراتيم ضعف قدرات الطمبــــة في مجال الكـــــومبيـــــوتر من الممكن -2
)الكتاب المفتـــــوح( وعدم حفظ المادة وبدون  open Book)مشكمو االمتحان ب)  -3

 جيد.
 وانقطاعو لمدة طـــــويمة.أثناء االختبارات ضعف شبكة االنترنيت  -4
  صعـــــوبــــة تقـــــويم الطمبــــة بنحـــــو دقيق. -5
 عدم وجود مانع لمغش بين الطمبة -6
قمة الجانب العممي و انعدامو كممارسة التركيز عمى الجانب النظري فقط اثناء  -7

 االمتحان
عدم وصول االجابة و العودة من البداية باإلجابة بسبب كثرة انقطاع التيار  -8

 الكيربائي
 المجال الرابع

 صعوبات تتعمق بالطمبة/
وافكارىم ونشاطـــاتيم كتابيـــــا  يعاني بعض الطمبــــة الصعوبة في التعبير عن ارائيم -١

 من خالل التعميــــم االلكترونــــي.
 محدودية مشاركة الطمبة في المحاضرة االلكترونية. -2
 5قمو مراعاة الفروق الفرديــــة بين الطمبة في التعميــــم االلكترونــــي -3
 يت.افتقار الطمبــــة إلى امتالك ميارات الحاســـــوب واالنترن -4
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 ضعف إجادة المغة اإلنكميزيــــة لمعظم الطمبــــة. -5
عدم التواصل من قبل بعض التدريسيين مع الطمبة ومعرفتيم فيما اذا تم فيم  -6

 المادة.
 غياب الجانب االجتماعي بين الطمبة -7
 ضعف التفاعل اإلنساني بين الطمبــــة. -8

 اجراءات تنفيذ التجربة:
, تمت معالجة البيانات 2522-252١السنة الدراسية  تم تطبيق االستبانة من

 احصائيَا.
 : الوسائل اإلحصائيو -
 (معامل ارتباط بيرسون , معادلة نسبة االتفاق لكوبر,معادلة الفاركرونباخ  )

 / الرابعالمبحث 
 :وتفسيرىا أواًل: عرض نتائج البحث

 النتائج المتعمقة لإلجابة عن السؤال األول/ -١
وكما موضح في جدول رقم  التعميم االلكتروني وجية نظر الطمبة. صعوبات معرفةـ 
  (6( وجدول )5( وجدول )4( وجدول )3)

 وفيما يأتي عرض ومناقشة النتائج وفقًا لمجداول األتية:
 المجال األول/ صعوبات تتعمق بالمنيج

نتائج المتوسط الحسابي واألوزان المئوية لفقرات المجال األول )صعوبات تتعمق 
 (3المنيج( وترتيبيا في المجال. كما في جدول )ب

 (3) جدول صعوبات التي تتعمق بالمنيج المتوسط الحسابي واألوزان المئوية لم
 الترتيب الوزن الوسط الفرضي المتوسط الحسابي ت
١ 3  

 
 
 

١55% ١ 
2 2،63 87% 3 
3 2،54 85% 4 
4 2،27 76% 8 
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5 2،95  
 
١5 

96% 2 
6 2،63 78% 7 
7 2،54 85% 4 
8 2،١8 73% 9 
9 2،36 79% 6 
١5 2،54 82% 5 

 المجال الثاني/ صعوبات تتعمق باألمور الفنية والمالية
 نتائج المتوسط الحسابي واألوزان المئوية لفقرات المجال الثاني )صعوبات تتعمق

 (4( وترتيبيا في المجال. كما في جدول )باألمور الفنية والمالية
التي تتعمق باألمور الفنية والمالية  الحسابي واألوزان المئوية لمصعوبات المتوسط
 (4جدول )
 الترتيب الوزن الوسط الفرضي المتوسط الحسابي ت
١ 2،63  

 
 
 
9 

86% ١ 
2 2،45 82% 3 
3 2،36 79% 4 
4 2،27 76% 5 
5 2،54 85% 2 
6 2،8١ 94%  

 / صعوبات تتعمق بالتقويمالثالثالمجال 
 )صعوبات تتعمقالثالث نتائج المتوسط الحسابي واألوزان المئوية لفقرات المجال 

 (5( وترتيبيا في المجال. كما في جدول )بالتقويم
 (5بالتقويم )  المتوسط الحسابي واألوزان المئوية لمصعوبات التي تتعمق

 الترتيب الوزن الوسط الفرضي المتوسط الحسابي ت
١ 2،54  85% 3 
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2 2،45  
١2 

82% 4 
3 2،36 79% 5 
4 2،27 73% 6 
5 2،72  9١% 2 
6 2،54 85% 3 
7 2،8١ 94 % ١ 
8 2،54 85% 3 

 المجال الرابع/ صعوبات تتعمق بالطمبة
 نتائج المتوسط الحسابي واألوزان المئوية لفقرات المجال الرابع)صعوبات تتعمق

 (6( وترتيبيا في المجال. كما في جدول )بالطمبة
 (6جدول )بالطمبة  المتوسط الحسابي واألوزان المئوية لمصعوبات التي تتعمق

 الترتيب الوزن الوسط الفرضي المتوسط الحسابي ت
١ 2،54  

 
١2 

85% 3 
2 2،45 82% 4 
3 2،36 79% 5 
4 2،27 73% 6 
5 2،72  9١% 2 
6 2،54 85% 3 
7 2،8١ 94 % ١ 
8 2،54 85% 3 

 مقة لإلجابة عن السؤال الثاني/النتائج المتع -2
  ؟كمية التربية االساسية  – مستوى دافع االنجاز لدى طمبة جامعة ديالى معرفةـ 

 ( 7)وكما موضح في جدول رقم  وفيما يأتي عرض ومناقشة النتائج
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نتائج المتوسط الحسابي واألوزان المئوية لفقرات دافع االنجاز وترتيبيا في الجال. 
 (6كما في جدول )

 (7جدول )بالطمبة  المتوسط الحسابي واألوزان المئوية لفقرات دافع االنجاز التي تتعمق
الوسط  المتوسط الحسابي ت

 الفرضي
 الوزن
 المئوي

 الترتيب

١ 2  
 
 
 

١9،5 

67% ١2 
2 2،36 79% 8 
3  2،59 97% 2 
4 3 ١55% ١ 
5 2،8١ 73% ١5 
6 2،59 75% ١١ 
7 2،27  76% 9 
8 2،36 88% 5 
9 2،45 82% 7 

١5 2،8١ 94% 3 
١١ 2،54 85% 6 
١2 2،72 9١% 4 
١3 2،36 79% 8 
١4 2،36 

 
88% 5 

١5 2،45 82% 7 
١6 2،8١  94% 3 

(فقرة , والفقرات ١6)ضم  دافع االنجاز ان  ( 6يتضح من الجدول )
لفقرات %( وا١55و% 9١( تحققت بتقديرات عالية  تراوحت بين )١6,١2,١5,3,4)
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% 76( حصمت عمى تقديرات مقبولة تراوحت بين )١5,١4,١١,١١,١3,2,7,8,9)
 . %(73% و67( لم تتحقق وتراوحت بين )١,5,6%( والفقرات )88و

 /الثالثالنتائج المتعمقة لإلجابة عن السؤال  -3
ىل توجد عالقة ارتباطية بين صعوبات التعميم االلكتروني واإلنجاز الدراسي 

 لمطمبة.
صعوبات التعميم استخدام معامل ارتباط بيرسون وجد أن مستوى االرتباط بين ب     

( وىي ذات داللة إحصائية عند 5.845بمغ ) الطمبةلدى االلكتروني واالنجاز الدراسي 
( . إذ كانت القيمة التائية المحسوبة بداللة معامل 54( ودرجة حرية )5.55مستوى )
( . وتشير ىذا النتيجة 2.557لجدولية البالغة )( أعمى من القيمة ا١١.6١١االرتباط )

. انعكس عمى  ةمرتفعالصعوبات لمطمبة أن مستوى العالقة قوية . أي أن كمما كان 
 .االنجاز الدراسي لدييممستوى 

 -:ثانيًا: المقترحات 
 اجراء بحث عن أثر استخدام التعميم االلكتروني عمى التحصيل الدراسي. -١
ب التعميم االلكتروني في بعض الدول واالستفادة اجراء بحث عن تقييم تجار  -2

 من االيجابيات والسمبيات .
 اجراء دراسة تتضمن بناء برنامج عالجي لمشكالت التعميم االلكتروني. -3

 
 


