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ة باعلتحص ل علتورني اإل علاا عالقة ممارسة األ
مادة اعلالوم علدى طاعلبات املرحلة يف اعلدراسي 

 املتوسطة
 

أمير خلف عرط***الأ عبد            ** سعيد حسين علي الثالب              * زهراء حامد خفيف

أ

أأ

طالبات املرحلة املتوسطة نمستوى التحص ل الدراس ي لديهن ة لدى لتروني اإل لعا هدفت الدراسة الى معرفة مستوى ممارسة األ _امللخص

 من مجتمع املدارس لتكون ع نة البحث ون الباحث نأتبع
ً

نكذلك اختيوت الُشعب , منهج البحث الوصفي نتم اخت ار ستة مدارس عشوائ ا

إلى بناء أداتي للبحث التي تمثلت باالختبار  ون ثالباح نف ما يتعلق بأدنات البحث فقد عمد, ( طالبة513بنفس الطريقة إذ بلغ عدد الطالبات )

ناختبار تحص لي , ( فقرة موضوع ة من يوع االخت ار من متعدد ذي أربعة بدائل للصف األنل متوسط40التحص لي في مادة العلوم مكون من )

ناألداة الثاي ة تمثلت , ثاني متوسط( فقرة موضوع ة من يوع االخت ار من متعدد ذي أربعة بدائل للصف ال40في مادة العلوم مكون من )

أدنات البحث على  ون الباحث نطبق, نتم التأكد من الخصائص السايكومروية لكل منهما, ( فقرة36ة املتكون من )لتروني اإل لعا بمق اس األ

 الوسائل االحصائ ة املناسبة.  ون الباحث ناستعمل, الع نة

 .طالبات املرحلة املتوسطة, العلوم, حص لالت, ةلتروني اإل لعا األ :املفتاحيةالكلمات 
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 لدى العلوم ملادة الدراس ي بالتحصيل ةلتترنيياإل لعابال ممارسة عالقة

أاملتوسطة املرحلة طالبات
أاملقدمة. 1

ينشغل التثيونن منا بأحداث تغيو في مجتمعنا حتى نستط ع يواكب       

نأن يجتاز دائرة التخلف الى  التغ يوات التتنولوج ة املعاصرة في العالم,

نإذا كايت الطريقة األنلى هو أن يخلق أنسان قادر على , رحا  التقدم

االرض الخصبة  مواجهة التحديات لصنع املستقبل فالواقع أن الشبا  هم

بل من املمتن أن تعطي أرنع الثمار إذا , التي ال تذهب فيها الجهود سدى

[ 1تعهديا برعايتهم نيقدم لهم كل ما من شأيه ذا جدنى لهم حسني ]

نخطابنا للفئة العمرية من شبابنا يتم بالطرق الروبوية القادرة على تفع ل 

الخالقة الكامنة دنر عقولهم نمشاعرهم نإذكاء ح ويتهم نطاقاتهم 

نتوجيههم يحو أيفسهم نناقعهم توجيها صح حا نمن البديهي إن ذلك لن 

يتحقق إال بتوفيو الظرنف االجتماع ة نالنفس ة نالتعل م ة التي تجعلهم 

 [.2قادرين على مواجهة التغيوات التي تطرأ على مجتمعاتهم ]

لذلك فأن االهتمام بهذه املرحلة العمرية نخاصة طالبات املرحلة      

املتوسطة أصبح من املعاييو املهمة التي يقاس بها تقدم املجتمع نتطوره 

فاالهتمام بمستقبل أج النا اهتمام حتمي  نتحضره بين املجتمعات,

 [.3يفرضه التطور العلمي نالتتنولوجي املعاصر ]

ة ايتشارا ناسعا كما هو الحال في الوسائط لتروني اإل لعا ايتشرت األ     

نأخذت الدراسات , الف ديو ألعا كالتلفزيون نالسينما ن  االتصال ة األخرى 

ة نحول مواض ع مثيوة لتروني اإل لعا ناألبحاث تتمركز نتنتشر حول األ

ة ظاهرة مجتمع ة اذ ان لتروني اإل لعا للجدل تتعلق بتأثرها. نتمثل األ

أنل اء االمور ناملربين ناملثقفين يعتقدنن أن ممارسة هذه  التثيو من

أصبحت بمثابة عائق امام أبنائهم نطلبتهم عن ق امهم بواجباتهم  لعا األ

[  لذا تعد الروب ة هي العامل االنل في التقدم 4] املدرس ة بلقيس الحريري 

العلمي نهي عمل ة تخط ط ة ندينام ت ة يتوقف عليها رقي املجتمعات 

تحق ق االهداف املنشودة نمن ابرز تلك االهداف هو تزنيد الدارس ل

بمجموعة من الخبوات العلم ة الضرنرية ل صبح قادرا على مجاراة عصر 

التقدم نتنف ذ املعرفة في املواقف الح ات ة نتكوين نجهات يظر سل مة 

باتجاه الح اة بوجه عام نليس ملئ االذهان باملعارف ناملعلومات ال غيو 

[ فمن الضرنري ان تكون ترب ة املتعلم شاملة متكاملة من 5] لدنريا

جم ع الجوايب مستمرة باستمرار الح اة ال تحد بمدة زمن ة مع نة نايما 

تشمل ح اة املتعلم بكاملها من املهد الى اللحد نتشروك مؤسسات متعددة 

 .[6] في الروب ة منها املدرسة ناالسرة ناملجتمع في ذلك

 ألهم ة نايتشار األتأسي      
ً
 على ما سبق نيظرا

ً
ة بجم ع لتروني اإل لعا سا

أيواعها في أنساط االفراد في جم ع بلدان العالم سواء العرب ة ان الغرب ة 

 من اهتمام علماء النفس  ,نملا لها من تأثيو فعال في ح اة االفراد
ً
نأيطالقا

 للحا
ً
جة الى معرفة تأثيو نالروب ة بهذه املرحلة العمرية من الشبا  ندعما

ة على الطالبات بصفة عامة نعلى طالبات لتروني اإل لعا ممارسة األ

فقد أرتأت الباحثة التشف عن أثر , املرحلة املتوسطة بصفة خاصة

ة على التحص ل الدراس ي لدى طالبات املرحلة لتروني اإل لعا ممارسة األ

 املتوسطة.

: الدراسات املتعلقة باأل 
ً
 ة لتروني اإل لعا أنال

 [ 7دراسة حسن ] 

ة على الذكاء اللغوي ناالجتماعي لدى لتروني اإل لعا )تأثيو ممارسة األ

 االطفال(

على  ةلتروني اإل لعا هدفت هذه الدراسة الى معرفة أثر ممارسة األ       

الذكاء اللغوي ناالجتماعي لدى أطفال مرحلة الطفولة املتوسطة باململتة 

 نتلم ذة من 233كويت ع نة الدراسة من )العرب ة السعودية, نت
ً
( تلم ذا

تالم ذ املرحلة االبتدائ ة بست مدارس بمحافظات )الرياض, املدينة 

املنورة, الخرج(, نتم تطب ق أدنات الدراسة التي تمثلت في استباية 

( من اعداد الباحثة, نمق اس الذكاء اللغوي( لتروننياإل لعا ممارسة األ

نمق اس الذكاء االجتماعي( من اعداد الباحثة على من اعداد الباحثة )

 بين 
ً
أفراد الع نة, نقد توصلت النتائج الى عدم نجود فرنق دالة احصائ ا

ة نالذين ال يمارسون على لتروني اإل لعا أفراد الع نة الذين يمارسون األ

 بين أفراد الع نة 
ً
مق اس الذكاء اللغوي, بينما نجدت فرنق دالة احصائ ا

ة نالذين ال يمارسون على مق اس لتروني اإل لعا يمارسون األ الذين

الذكاء االجتماعي لصالح الذين يمارسون, كما أنضحت النتائج عدم نجود 

 تعزي ملتغيو الجنس بين متوسطات درجات أفراد 
ً
فرنق دالة احصائ ا

 ة على مق اس الذكاء اللغوي,لتروني اإل لعا الع نة الذين يمارسون األ

 تعزي ملتغيو الجنس بين متوسطات 
ً
بينما نجدت فرنق دالة احصائ ا

ة على مق اس لتروني اإل لعا درجات أفراد الع نة الذين يمارسون األ

 
ً
 أظهرت النتائج عدم نجود فرنق دالة احصائ ا

ً
الذكاء اإلجتماعي, نأخيوا

تعزي ملتغيو املدينة بين متوسطات درجات أفراد الع نة الذين يمارسون 

ة على كال من مق اس الذكاء اللغوي نمق اس الذكاء لتروني اإل لعا األ

 [. 7اإلجتماعي ]

: الدراسات السابقة ذات الصلة 
ً
 ثاي ا

 [8دراسة عباس ]

 لعا أّن هدف هذه الدراسة هو التشف عن تأثيو ممارسة األ     

, ة على التحص ل الدراس ي لدى طلبة املرحلة املتوسطةلتروني اإل

طالب  250نتكويت ع نة البحث من , م املنهج الوصفي في البحثناستخدا

نطالبة من طلبة الثاني املتوسط تم أخت ارهم بطريقة عشوائ ة من 

نتكويت أداة , املدارس املتوسطة التابعة ملديرية الترخ االنلى نالثاي ة

البحث من استباية تتألف من اربعة أسئلة نكل سؤال يحوي بدائل تتدرج 

 لعا ناظهرت النتائج أن افراد ع نة البحث يمارسون األ, بدائل (5-2من )

ح ث أن , نيلعبون بواقع اقل من ساعة في ال وم, ة أيام العطللتروني اإل

ة ايام الدراسة ناالمتحايات لتروني اإل لعا ابائهم يمنعوهم من ممارسة األ

الدراس ي  ة على مستوى التحص للتروني اإل لعا نبالتالي ال يوجد تأثيو لأل

 نجود فرنق ذات داللة احصائ ة في , لدى طلبة املرحلة املتوسطة
ً
نأيضا

نيعزى التوصل إلى  التحص ل الدراس ي بين الذكور ناالياث نلصالح الذكور 

هذه النت جة الرقابة ناملتابعة من قبل الوالدين للذكور خاصة في هذه 

 ساعات اللعب  املرحلة العمرية نحرصهم على االهتمام بالدراسة نتحديد
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 حتى ال تؤثر على تحص لهم الدراس ي.

أمشكلة الدراسة. 2

 في التتنولوج ا بشكل عام      
ً
 هائال

ً
شهدت السنوات األخيوة تطورا

ة أكثو لتروني اإل لعا ة بشكل خاص أصبحت هـــذه األلتروني ناألجهزة اإل

االجهزة نأصبحوا تواجدا في ح اة الصغار نالتبار فال يخلو أي بيت من هذه 

 
ً
نبجم ع أصنافها نأشتــالها  لعا طويلة في ممارسة هذه األ يقضون أنقاتا

في إغنـاء حـاجـات االفـراد نإشبــاع  لعا نبحرية تامة, فأسهمـت هـذه األ

نما تقـدمه لهـم مــن  لعا رغباتــه نم وله, نبقدر ما يستمتع الفرد في هذه األ

ة لتروني أزق حق ــقي, تتحــول بـمــوجبها اللــعـبة اإلمتــعة فنحن االن أمــام مــ

الـى أداة لتعم ق االغروا  نااليطواء نذلك مـن خالل ما تـؤدي بالفـرد 

ن أكثو الحوارات التي تكون بين الالعبين أل  االبتعـاد عـن يفسـه ن عن ناقعه,

  ا ألعأثناء اللعب ب
ً
نليـس لها  عـن الواقع املغامرة أن القتال, تذهـب بع دا

ة يرزايد لتروني اإل لعا نجـود حـق قي على ارض الواقع نأن نلع االفراد باأل

 
ً
 كلما تقدموا في العمر فـأصـبح يـأخـذ كـل نقــتهـم مما جـعـله ينعتـس سـلـبا

علـى صحتهم نتحص لـهم الدراســي نذلـك مـن خـالل التشف عـن ازديـاد 

ة نما يرافقـه من مشـتالت لتروني اإل لعا االقـبال علـى استــخدام األ

أسـرية ن اجتماع ة ندراس ة نمـن خـالل مـا يصادفه في ح اتنا ال وم ة 

نشكوى االهل بأن اطفالهم يعايون من ضعف في مستواهم الدراس ي 

نقد تم التأكد من خالل مقابلة , ةلتروني اإل لعا بسبب استخدام األ

%( من 90أن نسبة ) ينبين للباحثمدرس ي نمدرسات مادة العلوم نقد ت

نأن , مدرسات العلوم غيو راضين على تحص ل الطالبات في هذه املادة

دن أن ملمارسة األ85نسبة )
ّ
ة لتروني اإل لعا %( من مدرسات الع نة أك

بق ام  ون الباحث ىلذا ارتأ, تأثيو على مستوى التحص ل الدراس ي للطالبات

ة لتروني اإل لعا ثيو الذي تسببه األدراسة تسهم في توع ة الطالبات بالتأ

 الطال  في املدارس ألنها تؤثر على تحص لهم الدراس ي 
ً
على األفراد نخصوصا

 نبالتالي على مستقبلهم.

أأسئلة الدراسةأ. 

 ة لدى طالبات املرحلة املتوسطة؟لتروني اإل لعا ما مستوى ممارسة األ .1

عند مستوى داللة هل توجد عالقة ارتباط ة ذات داللة إحصائ ة  .2

ة لدى طالبات املرحلة املتوسطة في لتروني اإل لعا ( بين ممارسة األ0,05)

 مركز محافظة بابل ن مستوى التحص ل الدراس ي لدى طلبتهم؟

أأهمية الدراسةب. 

 تظهر أهم ة هذه الدراسة في مجالين هما: األهم ة النظرية نالتطب ق ة:

 األهم ة النظرية:

 ألهم ة      
ً
نايتشار نسائل التتنولوج ة السمع ة نالبصرية بصفة يظرا

ة بصفة خاصة في أنساط االفراد في جم ع لتروني اإل لعا عامة نايتشار األ

نملا لها من آثار ايجاب ة نسلب ة على , بلدان العالم سواء العرب ة أن الغرب ة

, االفراد نملا يول ه علماء النفس نالباحثين في علوم الروب ة من اهتمام

 للحاجة الى معرفة أثر األ
ً
ة على االفراد نفي ظل يدرة لتروني اإل لعا ندعما

فقد حانلت الباحثة , دراسة هذا املوضوع بالدنل العرب ة رغم أهم ته

ة على التحص ل الدراس ي لدى لتروني اإل لعا التشف عن تأثيو ممارسة األ

 طالبات املرحلة املتوسطة.

 األهم ة التطب ق ة: 

 اذ في هذه , تسلط هذه الدراسة الضوء على طالبات املرحلة املتوسطة    

 من ح ث املعلومات ناملهارات 
ً
 متكامال

ً
 شامال

ً
عد الطالبة اعدادا

ُ
املرحلة ت

ناالتجاهات التي تنمي شخص تها من جوايبها املعرف ة نالنفس ة 

ة نضمن هذا الس اق تحرص هذه الدراس, ناالجتماع ة نالعقل ة نالبدي ة

على تخريج طالبات مزندين باملعارف العلم ة ناملهارات الفن ة التي تؤهلهم 

نالته ؤ ملهنة , لحل مشتالتهم نمشتالت مجتمعهم بطرائق صح حة

نيمتن االستفادة , اضافة الى زيادة تحصليهن في مادة العلوم, مستقبل ة

س ة من هذه الدراسة في استغاللها لزيادة تحص ل الطالبات في مواد درا

 أخر.

أحدند الدراسة ج. 

 اشتملت حدند على ما يأتي:

حدند بشرية نمكاي ة: اقتصرت هذه الدراسة على طالبات املرحلة  -

سنة في مديرية ترب ة  15-13املتوسطة اللواتي تروانح اعمارهن بين 

 محافظة بابل.

حدند زماي ة: تم تطب ق هذه الدراسة خالل شهر آيار من العام الدراس ي  -

 م.2018-2019

 محددات الدراسة: 

تتحدد امكاي ة تعم م يتائج هذه الدراسة على طب عة الع نة نادنات  

الق اس املستخدمة فيها نمدى توفر الخصائص الس كومروية )الصدق 

نالثبات( في اداتي الدراسة. نتتحدد الدراسة باألدنات التي تم اعدادها من 

مدى توفر الخصائص الس كومروية قبل الباحثة ناألبعاد التي تشمل عليها ن 

 فيها.

:
ً
 نإجرائ ا

ً
 تعريفات املصطلحات يظريا

 ة عرفها كٌل من:لتروني اإل لعا األ -1

)مطانع( بأّنها: "نشاط منظم يتم أخت اره نتوظ فه لتحق ق أهداف محددة  

يستمع الطفل أثناء اللعب نيتفاعل بإيجاب ة , أهمها التغلب على الصعوبة

نيمارس التفتيو نيتخذ القرار السريع بنفسه نيتعلم الصبو مع التمب وتر 

 [.9ناملثابرة أن العنف نالقتال نالتوصل الى يتائج معززة " ]

 بأنها: جم ع أيواع األ ون عرفها الباحثين 
ً
املتوفرة على ه ئات  لعا إجرائ ا

 playالف ديو  ألعا اإليرويت ن  ألعا الحاسب ن  ألعا نتشمل , ةإلتروني 

station  األجهزة التف ة. ألعا ن , الهواتف النقالة ألعا ن 

 التحص ل عرفُه كًل من: -2

ه: درجة االكتسا  التي يحققها فرد أن مستوى النجاح الذي 10عالم ] 
ّ
[ بأي

 يحرزه أن يصل إل ه في مادة دراس ة أن في مجال تعل مي أن تدريس ي معين ".

ه: مقدار ما اكتسبت ون عرفه الباحثين 
ّ
 بأي

ً
ه طالبات املرحلة املتوسطة اجرائ ا

 بالدرجات التي حصلن  ()االنل نالثاني
ً
من معلومات في مادة العلوم مقاسا

 عليها في األختبار التحص لي الذي أعّدته الباحثة لهذا الغرض.

أناالجراءات . الطريقة3

أمنهج الدراسةأ. 

ح ث ليس هناك منهج في البحث , منهج البحث الوصفي ون الباحث اتبع     

فهو يحلل نيفسر نيقارن نيق م , الوصفي أكثو ايتشارا من املنهج الوصفي

نيعد البحث الوصفي دراسة , بقصد الوصول الى تق  مات ذات معنى

نالدراسة االرتباط ة مف دة في تقدير , استطالع ة تمهد لبحوث تجريب ة

 العالقة بين متغيوين أن أكثو.

أمجتمع الدراسةب. 
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الحالي طالبات املرحلة املتوسطة في املدارس  يمثل مجتمع البحث     

النهارية الحكوم ة التابعة للمديرية العامة في محافظة  ()املتوسطة نالثايوية

 ون الباحث ر اختاأما ع نة البحث فقد , م(2019-2018بابل للعام الدراس ي )

 الشعب بطريقة السحب العشوائي لتمثل ع نة البحث.

أاداة الدراسةج. 

 ات ألداة الدراسة )االختبار التحص لي( تتمثل بما يأتي:تم اعداد خطو 

 تحديد الغرض من االختبار التحص لي:

إن الغاية املتوخاة من االختبار التحص لي هو لق اس تحص ل طالبات 

 املرحلة املتوسطة في مادة العلوم.

 تحديد أهداف االختبار:

هدف االختبار  بعد أن تم تحديد الغرض من االختبار التحص لي يتم تحديد

 هو معرفة تحص ل طالبات املرحلة املتوسطة.

 تحديد فقرات االختبار:

قامت الباحثة بتحديد عدد الفقرات التي يتكون منها االختبار التحص لي إذ 

 فقرة(. 40بلغت عدد فقرات االختبار )

 اخراج فقرات االختبار:

الخارطة تم ص اغة فقرات االختبار التحص لي في ضوء ما تضمنته     

ناختارت الباحثة يوع االختبار)االختبار من متعدد( الذي يعد , االختبارية

( فقرة اختبارية 40تألف االختبار من ), من افضل االختبارات املوضوع ة

, الفهم, املعرفة)توزعت على مستويات بلوم املعرف ة , لكل مرحلة

 .(التحل ل, التطب ق

 تعل مات االختبار:

تم ص اغة التعل مات نالتوجيهات الخاصة في ك ف ة االجابة ناملتمثلة     

املدة , االجابة على الفقرات جم عها, اخت ار بديل صح ح ناحد للفقرة)بـ

 .(كتابة االسم الثالثي نالصف نالشعبة في املكان املناسب, الزمن ة لإلجابة

 تصح ح اجابات االختبار:

تم نضع , ختبار ناخت ار يوع االختباربعد أن تمت ص اغة فقرات اال     

 لتصح ح االجابات
ً
اذ نضعت )درجة ناحدة لكل فقرة اختبارية , مع ارا

نالفقرة املرونكة الذي لم تجب عليها , ن )صفر لإلجابة الخاطئة (صح حة

نبالتالي فالدرجة النهائ ة  (الفقرة الذي نضع لها أكثو من اخت ار, الطالبة

 نالدرجة الدي ا )صفر(. (درجة 40)ص لي هي العل ا لالختبار التح

 صدق االختبار:

إذ أظهرت , تم التأكد من الصدق الظاهري لالختبار نصدق املحتوى     

%( من قبل 80النتائج أن الصدق الظاهري حصل على نسبة اتفاق )

اما صدق املحتوى فقد أظهرت النتائج أن جم ع , املحتمين ناملختصين

 فقرات االختبار التحص
ً
لذا يعد االختبار التحص لي ,  لي دالة احصائ ا

 في ق اس مدى فهم ناست عا  الطالبات.
ً
 صادقا

التطب ق االستطالعي لالختبار التحص لي للصف االنل متوسط: نيتضمن 

 ما يأتي:

التطب ق االستطالعي االنل للصفين االنل نالثاني املتوسط: تم تطب ق  -1

ستطالع ة االنلى على مجموعة من طالبات االختبار التحص لي في مرحلته اال 

( 40نكان عدد الطالبات ), الصف االنل املتوسط من غيو ع نة البحث

 40نالصف الثاني املتوسط ), طالبة
ً
الغرض منه معرفة , ( طالبة أيضا

نضوح تعل مات نأرشادات االختبار نمدى فهم ننضوح فقرات االختبار 

الالزمة لالختبار اذ قامت الباحثة بتسج ل للطالبات نحسا  املدة الزمن ة 

نبحسا  الوسط الحسابي للزمن نجدت ان , زمن الخرنج لكل طالبة

 ( دق قة.42الزمن الالزم لإلجابة على فقرات االختبار جم عها هو )

التطب ق االستطالعي الثاني للصفين االنل نالثاني املتوسط: تم تطب ق  -2

, ( طالبة لكل صف من غيو ع نة البحث120االختبار على ع نة مكوية من )

 ناملتمثلة بصعوبة 
ً
نالغرض منه تحل ل فقرات االختبار التحص لي إحصائ ا

 فعال ة البدائل الخاطئة., تم يز الفقرات, الفقرة

التحل ل االحصائي لفقرات االختبار التحص لي: تم تحل ل فقرات  -3

 االختبار التحص لي نكما يلي: 

بأجراء التحل ل االحصائي لفقرات االختبار التحص لي  صعوبة الفقرة: -1

( نبذلك تعد 70, 0-33, 0نجد أن معامل صعوبة فقراته يروانح من )

 فقرات االختبار التحص لي جم عها ج دة نصعوبتها مناسبة.

تم يز الفقرات: من الصفات املهمة نالواجب توفرها في فقرات االختبار  -2

مكاي ة البنود أن الفقرات التشف على الفرنق نهي خاص ة التم يز نتعني ا

الفردية للطالبات نتعد بنود االختبار صالحة اذ كان معامل تم يز البنود هو 

نتروانح ق مة معامل تم يز فقرات االختبار التحص لي ما , ( فما فوق 20, 0)

نبذلك تعتبو فقرات االختبار التحص لي ذات معامل , (63, 0-30, 0بين )

 نمناسب. تم يز ج د

  ون الباحث ى فاعل ة البدائل الخاطئة: أجر  -3
ً
% 27ألعلى )تحل ل احصائ ا

, 0-درجة ل جد فاعل ة البدائل الخاطئة تروناح ما بين ) (%27درجة نادنى 

( نأتضح من ذلك أن بدائل فقرات االختبار التحص لي جم عها 44, 0—15

 فعالة نبذلك تعد جم عها مناسبة.

 ثبات االختبار:

طريقة  ون الباحث هناك عدة طرق إليجاد ثبات االختبار لذا استعمل    

إذ تعد هذه الطريقة من أكثو الطرائق , التجزئة النصف ة لثبات االختبار

 
ً
نيرجع ذلك إلى أنها تتالفى ع و  بعض الطرق األخرى نألجل , استعماال

بتقس م  ون الباحث الحصول على صورتين متكافئتين من االختبار قام

ت االختبار إلى فقرات فردية نزنج ة نباخت ار إجابات طالبات الع نة فقرا

معامل ارتباط بيوسون بين  نباستخراج, ( إجابة513االستطالع ة نالبالغة )

درجات الفقرات الفردية نالزنج ة تم الحصول على معامل الثبات 

يقيس نملا كان معامل ثبات التجزئة النصف ة لالختبار ال , (80, 0نمقداره )

لذلك تم إجراء (, التجانس التلي لالختبار )أليه ثبات لنصفه فقط

( نهو معامل 95, 0إذ بلغ ), معامل سبيومان برانن  باستعمالالتصح ح 

 ثبات ج د من نجهة املختصين.

 تطب ق اداة البحث:

بعد أن أصبح االختبار التحص لي جاهز للتطب ق على ع نة البحث     

ذهبت الباحثة الى مدارس ع نة , ل على النتائجة من اجل الحصو ساس األ 

البحث قبل مدة من التطب ق من اجل اللقاء بالطالبات نتحديد مواع د 

نتم تطب ق االختبارات التحص ل ة , لالختبار التحص لي نتوض ح طب عتها

 .(االنل نالثاني املتوسط)للمرحلتين الدراسيتين 

 الوسائل االحصائ ة:

حث الحالي تم استخدام عدد من املعالجات الستتمال متطلبات الب

قد استخدمت الوسائل االحصائ ة في إعداد االختبار نتحل ل يتائج البحث ن 

 ت ة:حصائ ة اآلاإل 
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 النسبة املئوية: لتحديد اتفاق الخبواء على صالح ة فقرات االختبار. -1

 لع نتين مستقلتين. t-testاالختبار التائي  -2

األحادي لغرض التشف عن الفرنق ذات الداللة تحل ل التباين  -3

 االحصائ ة بين متغيوات البحث.

 .chi – squareكاي سكوير  -4

أالنتائج. 4

ة لدى طالبات لتروني اإل لعا الهدف االنل: ما مستوى ممارسة األ -1

 املرحلة املتوسطة في املدارس املتوسطة التابعة ملديرية ترب ة محافظة بابل 

 في مركز محافظة بابل؟ 

أشارت يتائج البحث الى إن املتوسط الحسابي لدرجات ع نة البحث      

, 15( نبايحراف مع اري قدره )84, 74ة قد بلغ )لتروني اإل لعا مق اس األ

( نملعرفة داللة الفرق بين املتوسط الحسابي ناملتوسط الفرض ي الذي 93

, (05, 0لة إحصائ ة عند مستوى )تبين أن الفرق كان بدال, ( درجة72بلغ )

( نهي أكبو من الق مة التائ ة 09, 6إذ بلغت الق مة التائ ة املحسوبة )

نهذا يشيو إلى أن طالبات , (512( نبدرجة حرية )960, 1الجدنل ة البالغة )

 ( يوضح ذلك:1ة نجدنل )لتروني اإل لعا املرحلة املتوسطة يمارسن األ

أ1جدنل 

أة لطالبات املرحلة املتوسطةلتترنيياإل لعاباملتوسطات الحسابية نااليحرافات املعيارية ناالنساط الفرضية ملمارسة ال

املتوسط أاملقياس

أالحسابي

اإليحراف 

أاملعياريأ

الوسط 

أالفرض ي

القيمة التائية 

أاملحسوبة 

القيمة التائية 

أالجدنلية 

درجة 

أالحرية

أالداللة اإلحصائية

 لعا ممارسة األ

 ة لتروني اإل

دالة عند مستوى  512 1,960 6,09 72 15,93 74,84

0,05 

 عند إحصائ ة داللة ذات ارتباط ة عالقة توجد هل: الثاني الهدف -2

 طالبات لدى ةلتروني اإل لعا األ ممارسة بين( 0,05) داللة مستوى 

 لدى الدراس ي التحص ل نمستوى  بابل محافظة مركز في املتوسطة املرحلة

 طلبتهم؟

 بيوسون  ارتباط معامل بأستعمال الباحثة قامت الهدف لهذا تحق قا     

 أن النتائج اظهرت نقد نالتحص ل ةلتروني اإل لعا األ بين العالقة ملعرفة

 داللة مستوى  عند(, 0,76-) بلغت ككل للع نة االرتباط معامل درجة

 بين االرتباط أن على الق مة هذه نتدل(, 512) حرية ندرجة( 0,05)

  كان نالتحص ل لعا األ
ً
 لعا باأل اللعب الطالبات مارست كلما أي عتس ا

 ارتباط معامل أيه على يدل نهذا الدراس ي تحص لهن قل كلما ةلتروني اإل

 ملتغيوي  االرتباط ة العالقة أن النت جة هذه تفسيو نيمتن عالي سالب

 :ذلك يوضح( 2) نجدنل  قوية عتس ة ارتباط ة عالقة البحث

أ2 جدنلأ

أاملتوسطة املرحلة طالبات لدى الدراس ي نالتحصيل ةلتترنيياإل لعابال ممارسة بين بيرسونأ ارتباط معامل

 الداللة مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط ايحراف معياريأ املتوسط الحسابي االرتباطيوع  العالقة

 دالة 0,05 0,76- 15,93 74,84 بس ط ةلتروني اإل لعا األ

 7,20 24,01 التحص ل

أة النتائجمناقش. 5

 املتوسطة املرحلة طالبات أن الباحثة نجدت اعاله النتائج عرض بعد      

 االنل  نللصفين ةلتروني اإل لعا األ ممارسة في ج د مستوى  لديهن يوجد

 التي[ 8] عباس دراسة يت جة مع النت جة هذه نتتفق املتوسط نالثاني

 نأظهرت ةلتروني اإل لعا األ يمارسون  البحث ع نة أفراد أن إلى أشارت

 ةلتروني اإل لعا األ ممارسة بين بيوسون  ارتباط معامل حسا  أن النتائج

 التحص ل نمستوى  بابل محافظة مركز في املتوسطة املرحلة طالبات لدى

 ملتغيوي  االرتباط ة العالقة ان أي عالي سالب ارتباط معامل هو الدراس ي

 دراسة يت جة مع النت جة هذه نتتفق قوية عتس ة ارتباط ة عالقة البحث

 يرواجع الدراس ي التحص ل أداء مستوى  أن إلى أشارت التي[ 11] حت م

 .ةلتروني اإل لعا األ بممارسة

 :االستنتاجات

 بمعدل ةلتروني اإل لعا األ باستخدام اللعب البحث ع نة فرادأ يمارس -1

 .ال وم في كبيو

 يت جة املتوسطة املرحلة طلبة لدى الدراس ي التحص ل على تأثيو يوجد -2

 اللعب يمارسون  البحث ع نة أفراد أن ح ث ةلتروني اإل لعا األ ممارسة

 .الدراس ي تحص لهم على ذلك يؤثر مما ناالمتحايات الدراسة أيام خالل

أالتوصيات. 6

  نمميزاتها ع وبها نشرح ةلتروني اإل لعا لأل الفرد ممارسة على االشراف -1

 .املناسب اخت ار على الفرد نارشاد للفرد

 على ةلتروني اإل لعا األ بتأثيو أيفسهن الطالبات توع ة ضرنرة -2

 .الدراس ي تحص لهن

 االفراد توع ة في االمور  نأنل اء املدرسين دنر  أهم ة على التأك د -3

 على تعتمد التي لعا األ على نتوجيههم, لعا األ هذه على االدمان بمخاطر

 .للفرد ناالبداع ة التفتيوية القدرات تنمي التي االنشطة

أاملراجع

أأ. املراجع العربية

 دار, 1ط, العوملة عصر في ةلتروني اإل لعا األ(: 2008) مها, حسني[ 1]

 .االردن, عمان, نالتوزيع للنشر املسيوة

 للطفولة العربي املجلس نالتنم ة, الطفولة مجلة(: 2001) آيات ريان,[ 2]

 .1م ,4ع نالتنم ة,

 املراهقة, إلى الحمل من النمو(: 2003) قاسم التريم عبد الخيو, أبو[ 3]

 .األردن, عمان, نالتوزيع نالنشر للطباعة أنائل دار, 1 ط

, االطفال نحكايات الروب ة(: 2009) الحريري  نبلقيس, رفدة, الحريري [ 4]

 .االردن, عمان, الهاشم ة االردي ة اململتة, الفتر دار 1ط

 1ط, الحديث مفهومها في الروب ة اصول (: 2009) حسن علي, الدنري[ 5]

 .االردن, عمان, الجامعة متتبة

 الرضوان دار, 2ط,العلم ة الروب ة(: 2015) احمد عبدهللا, املوسوي [ 6]



 

105 

 .االردن, عمان, نالتوزيع للنشر      

 ةلتروني اإل لعا األ ممارسة تأثيو(: 2016) عبدالتوا  اماني, حسن[ 7]

, مصر, االزهر جامعة, االطفال لدى ناالجتماعي اللغوي  الذكاء على

 .منشورة غيو ماجستيو رسالة

 العدد, نالنفس ة الروبوية البحوث مجلة(: 2018) فاضل ريا, عباس[ 8]

(59.) 

متتبة النهضة املصرية, التعل م ة, الوسائل  (.2000) , إبراه ممطانع[ 9]

 القاهرة: جمهورية مصر العرب ة.

الق اس نالتقويم الروبوي  (2000صالح الدين محمود ) ,عالم[ 10]

, دارالفتر 1, طنتطب قاته نتوجهاته املعاصرةاته, أساس نالنفس ي 

 القاهرة: مصر.العربي, 

على مستوى أداء  هاالف ديو نانعكاسات ألعا  (.2014) عقون  ,حت م[ 11] 

لدى التالم ذ لرياض ة نبعض األنشطة االتحص ل الدراس ي 

جامعة  , رسالة ماجستيو غيو منشورة,سنة( 18-15) املراهقين 

 الجزائر. ,قلةر . ن قاصدي مرباح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



International Interdisciplinary Journal of Education, Volume 8, Issue 8, August 2019 

106 

 

 

 

 

 

RELATIONSHIP OF PRACTICING 

ELECTRONIC GAMES WITH THE 

ACADEMIC ACHIEVEMENT IN 

SCIENCE AMONG MIDDLE SCHOOL 

STUDENTS 

 
ZAHRA HAMED KHAFEF  

    SAID HUSSEIN ALI THALAB  

 ABDUL AMIR KHALAF ART 

University of Babylon 

 

Abstract: The study aimed to know the level of electronic games practice among middle school 

students and the level of their academic achievement. The researchers followed the descriptive 

research methodology. Six schools were randomly selected from the school community to be the 

sample of the research. The divisions were selected in the same way as the number of female 

students reached (513) students. With the research tools, the researchers constructed two 

research tools which consisted of the achievement test in the science subject consisting of (40) 

thematic paragraphs of multiple choice type with four alternatives for the first grade medium, and 

the achievement test in the science consists of (40) objective items of the selection type. Who died 

Number of alternatives to a four-second grade average, the second tool consisted scale electronic 

games consisting of (36) paragraph, have been confirmed Psychometric characteristics of each of 

them, the researchers applied research tools on the sample, the researchers used appropriate 

statistical methods. 

Keywords: electronic games, achievement, science, middle school students. 


