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Abstract 

The study title is " The Effectiveness of  Using  E-books 

on the Academic Achievement of  the Students Of  the  

Secondary First in  Teaching English Language Subject" 

  This study aims at measuring the effectiveness of using 

E-books on academic achievement of  the students of  the 

Secondary first in teaching English language.The 

researcher uses the semi-experimental method . It is 

known for  designing the Pre-and Post –test of the control 

group by studying  the impact of the independent variable 

( E-books ) on the dependent variable (Academic 

Achievement).The researcher selected a random sample 

from first year secondary students who are currently in 

their second semester of the academic year 1436.H /1437. 

H .The sample consists of  42 students , half of the 

sample constitutes  the experimental group , while the 

other half  is the control group whose were taught by the 

traditional method . The students in the two groups were  

exposed to the Pre / Post  achievement test . 

  To answer the questions of the study , the researcher 

assumes the following : 

1- There are statistical significant differences between the 

average scores of the experimental group students and 

that of control group when applying the achievement  test  

where the sake is for  the experimental group sample. 

2- There are statistical significant differences between the 

average scores of the experimental group students when 

applying the achievement test  where the sake is for  the 

After- Application. 

The results of the study are as follows: 

1- There are statistical significant differences at (0.05) 

between the average scores of the experimental group 

students and that of the control group in the achievement 

test for the experimental group. 

2- There are statistical significant differences at (0.05) 

between the average scores of the experimental group 

students in the achievement test where the sake is for the 

After- Application. 
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 ملخص  

هدف البحث إىل قياس فعالية استخدام الكتاب اإللكرتوين يف  تنمية 
التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الثانوي يف تدريس مادة اللغة 

 اإلجنليزية.
وقد أخذ البحث باملنهج شبه التجرييب حيث مت دراسة فعالية استخدام املتغري 

على املتغري التابع )التحصيل الدراسي( يف  )الكتاب اإللكرتوين ( املستقل
 وي. تدريس مادة اللغة اإلجنليزية للصف األول الثان

وقامت الباحثة باختيار عينة عشوائية من جمتمع الدراسة ؛ طالبات الصف 
األول الثانوي يف حمافظة جدة والاليت يدرسن يف الفصل الدراسي الثاين للعام 

( 42هـ ؛ حيث بلغت العينة بشكلها النهائي )1437هـ / 1436الدراسي 
ستخدام الكتاب ( طالبة يف اجملموعة التجريبية درست با21طالبة، منها)
( طالبة يف اجملموعة الضابطة، درست احملتوى نفسه بالطريقة 21اإللكرتوين و)

 التقليدية ، وطُبَِّق عليهم اختبار حتصيلي قبلياً وبعدياً.
 ولإلجابة عن تساؤالت البحث ، قامت الباحثة باختبار الفروض التالية : 

بني متوسطي  (0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .1
درجات طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار 

 التحصيلي ملادة اللغة اإلجنليزية لصاحل اجملموعة التجريبية .
( بني متوسطي 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .2 

ادة اللغة اإلجنليزية درجات طالبات اجملموعة التجريبية يف االختبار التحصيلي مل
ذات ً وقد توصلت نتائج البحث إىل أن هناك فروقا.لصاحل التطبيق البعدي

( بني متوسطي درجات طالبات 0.05داللة إحصائية عند مستوى )
اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي ملادة 

ذات داللة ً .كما أن هناك فروقااللغة اإلجنليزية لصاحل اجملموعة التجريبية 
( بني متوسطي درجات طالبات اجملموعة 0.05إحصائية عند مستوى )

 التجريبية يف االختبار التحصيلي ملادة اللغة اإلجنليزية لصاحل التطبيق البعدي.
التشجيع و وأوصت الباحثة إىل ضرورة التدريس باستخدام الكتاب اإللكرتوين 

 نية واستخدامها يف املقررات الدراسية املختلفة .على إنتاج الكتب اإللكرتو 
 التحصيل الدراسي. –الكتاب اإللكرتوين   -الكلمات املفتاحية: فعالية 

 
 

____________ 
 34البحث الفائز باملركز الثاين يف جمال تقنية املعلومات يف املسابقة  الـ [

 ]جلائزة راشد بن محيد للثقافة والعلوم
-جدة-اجنليزية يف الثانوية احلادية والثمانون ، وزارة التعليممعلمة لغة  *

 السعودية
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 مقدمة
يشيد العصر الحاضر انفجاًرا معرفًيا وتكنولوجًيا في مختمؼ مجاالت المعرفة والعمـو , ومف بيف ىذه المجاالت مجاؿ   

التربية والتعميـ الذي تأثر تأثًرا واضًحا بيذا االنفجار. وقد صاحب ىذا التطور ظيور الكثير مف المشكالت داخؿ البيئة 
 انة بتقنيات التعميـ لحؿ ىذه المشكالت في عممية التدريس.التعميمية , لذا كاف ال بد مف االستع

يعد التدريس الفّعاؿ أكثر مف مجّرد تقديـ معمومات , فيو يتطمب فيًما عميًقا لخصائص المتعمميف و قدراتيـ و استعداداتيـ  
لمتكامؿ , وتحفزىـ لمعمؿ منيـ مف أساليب و طرؽ تساعدىـ عمى النمو اً ومعدؿ تقدميـ , وبالتالي اختيار ما ُيناسب كال

 .(1)ـ(2005والنشاط مف أجؿ التعمـ.)محمود ,
مف ىذه الطرؽ حيث وصفتو موسوعة عمـ المكتبات والمعمومات بأنو: "نص مشابو  "e book"ويعتبر الكتاب اإللكتروني  

جمع الكتاب ـ (. وي 1997لمكتاب المطبوع، غير أنو في شكؿ قالب رقمي يتـ عرضو عمى شاشة الحاسب اآللي.) 
 .(2)(2012 :حيا البيئة الرقمية االفتراضية ) عزتياإللكتروني بيف قوة النص , إضافة إلى اإلمكانات التي تت

حيث تشير دراسة قاـ بيا كؿ مف  ،وقد تعددت الدراسات التي تشير إلى فعالية استخداـ الكتب اإللكترونية في التعميـ  
إلى فعالية وفائدة استخداـ الكتب اإللكترونية في مجاؿ  Estrada and Conaway: 2012) (3))استرادا و كوناوي 
و يجدونيا أكثر مواءمة  ،السيما و أف الطالب يفضموف الكتب اإللكترونية عمى الكتب المطبوعة  ،االبتكارات التعميمية 

 لمعصر الرقمي الجديد الذي يتعمموف فيو.
ووصفتيا  ،عمى أىمية الكتب اإللكترونية التفاعمية Beer and Wagner, 2011) )(4)كما أكدت دراسة بير و واجنر 

 .لت توفر الدعـ الكامؿ لمستخدميياكتب الذكية البا
لما  في دراستو عمى ضرورة االستفادة مف الكتب اإللكترونية المتاحة عمى اإلنترنت ؛ نظراً  (5)ـ(2011عبدالكريـ )وقد أكد 

  تضمو مف مزايا تربوية متعددة. 
فقد أوصت بضرورة االىتماـ بتصميـ الكتب اإللكترونية في ضوء المعايير  (6)ـ(2010عزمي والمرادني )أما دراسة  

 التربوية اليادفة .
وحيث إف المغة ىي وعاء الفكر وىي وسيمة االتصاؿ مع اآلخريف فإف مف الضروري تعمـ المغات األجنبية حتى يمكف   

. ومف أشير ىذه المغات وأكثرىا (7)ـ(2008االطالع عمييا في أوعية الفكر المختمفة باختالؼ المغات واأللسف.)جاىيف
تبر ىذه المغة مف المغات العالمية الضرورية في مختمؼ المجاالت العممية استخداما في العالـ : المغة اإلنجميزية . حيث تع

كما أنيا واحدة مف أىـ الوسائؿ لالطالع عمى كؿ ما ىو جديد في العالـ. وقد أكدت دراسة كوبر  ،والمعرفية والتكنولوجية 
(Cooper , 1987)(8)  عمى أف التمميذ الذي يدرس لغة أجنبية يستطيع أف يحقؽ نتائج أفضؿ مف الذي لـ يدرس أي لغة

 . The Scholastic Aptitude Test(SAT)أجنبية في اختبار االستعداد المدرسي 
ادة أساسية منذ لذلؾ نجد أف وزارة التربية والتعميـ في المممكة العربية السعودية اىتمت بيذه المادة وأقّرت تدريسيا كم 

الصؼ السادس االبتدائي . كما وفرت الكتب الدراسية والوسائؿ التعميمية التي تسيـ في  إثارة دافعية الطالبات نحو التعمـ, 
و تنمية تحصيميف الدراسي. حيث ُيعّبر التحصيؿ الدراسي عما وصؿ إليو الفرد في تعممو مف معمومات و ميارات فيو  

ُيعد التحصيؿ الدراسي مف الموضوعات . و (9)(ھ1415،جراء عممية التعميـ " )الحميبي والرياشب بعد إناتج ما يتعممو الطال"
التي شغمت مكاًنا كبيًرا في تفكير عمماء التربية وعمـ النفس وجيودىـ . كما ُيعد أيًضا مف الموضوعات التي تستحوذ عمى 

 مي , وتحديد مينيـ في الحياة. عميو مستقبؿ أبنائيـ العماىتماـ معظـ األسر, حيث يتوقؼ 
توضح فعالية استخداـ التقنيات التعميمية في تنمية التحصيؿ الدراسي , ومنيا دراسة وقد أجريت العديد مف الدراسات التي  
 التي ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ برمجية مف برمجيات الحاسب اآللي في مادة المغة  (10)(ھ1427الدباسي )
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اإلنجميزية عمى تنمية تحصيؿ تمميذات الصؼ السادس االبتدائي بمدينة الرياض، وتوصمت الدراسة إلى وجود فرؽ داؿ 
 إحصائيًا بيف متوسطات التحصيؿ في مادة المغة اإلنجميزية لصالح تمميذات المجموعة التجريبية. 

ة والتعميـ الحظت انخفاض مستوى التحصيؿ الدراسي مف خالؿ عمؿ الدارسة كمعممة لغة إنجميزية في مدارس وزارة التربيو  
لطالبات الصؼ األوؿ الثانوي في مادة المغة اإلنجميزية مف خالؿ درجات االختبارات. وقد قمت بمناقشة أسباب انخفاض 

حيث أوضحف أف مف ىذه األسباب المنيج الذي  ،المستوى التحصيمي لمطالبات مع عدد مف معممات المغة اإلنجميزية 
حتوي عمى معمومات كثيفة تحتاج إلى تبسيط , باإلضافة إلى الطريقة التقميدية في التدريس و ما تتضمنو مف سرد تمقيني ي

وعدـ توافر الوسائؿ التعميمية التي تجذب انتباه الطالبات وتنمي تحصيميف الدراسي. وقد تناولت العديد مف الدراسات أسباب 
الذي ذكر فييا  (11)(ھ1428الزىيري, راشد زناف )ادة المغة اإلنجميزية ومنيا دراسة انخفاض مستوى التحصيؿ الدراسي في م

تعود إلى عدـ استخداـ ً أف مف أسباب انخفاض مستوى تحصيؿ طالب المرحمة المتوسطة في تعمـ المغة اإلنجميزية أسبابا
 التقنيات الحديثة في التدريس والتنويع فييا.

وألىمية بناء لغة سميمة صحيحة لمطالبات في ىذه المرحمة  ،ولشعور الدارسة بأىمية ىذه المغة في العصر الحالي   
 ،لمطالباتً وشيقاً ممتعاً أدركت أنو مف الضروري تبسيط مادة المغة اإلنجميزية وتسييؿ تعمميا وجعؿ دراستيا أمرا ، الميمة

وتنمي تحصيميف  ،أنماط  تدريس شيقة تدفعيف إلى تعمـ ىذه المادة بسيولة خصوًصا وأنيف في ىذه المرحمة يحتجف إلى 
وىذا ما دعا  ،كما أف الطالبات في الصؼ األوؿ الثانوي يستمتعف بقضاء أوقات طويمة أماـ جياز الحاسوب  ،الدراسي 

ت الصؼ األوؿ الثانوي في تدريس الدارسة إلى دراسة فعالية استخداـ الكتاب اإللكتروني في تنمية التحصيؿ الدراسي لطالبا
 مادة المغة اإلنجميزية. 

 مشكمة البحث و أسئمته
في إطار ما سبؽ عرضو تتحدد مشكمة البحث في أف ىناؾ العديد مف الصعوبات التي تواجو طالبات الصؼ األوؿ  

ست الباحثة ما تعانيو الثانوي في مادة المغة اإلنجميزية مما يؤدي إلى انخفاض مستوى تحصيميف الدراسي , حيث لم
الطالبات مف صعوبة في فيـ واستيعاب المادة الدراسية . كما أف الطالبات يشعرف بالممؿ والرتابة وانعداـ الدافعية نتيجة 
الطريقة التقميدية في الشرح. ولذلؾ تسعى الباحثة إلى إيجاد حؿ ليذه المشكمة عف طريؽ استخداـ الكتاب اإللكتروني كأداة 

 دة تساعد الطالبات عمى التذكر والفيـ والتطبيؽ والتحميؿ ودراسة فعاليتيا في تنمية التحصيؿ الدراسي. تقنية جدي
 ويمكف تحديد مشكمة البحث في التساؤؿ الرئيس اآلتي:  

مغة ما فعالية استخداـ الكتاب اإللكتروني في تنمية التحصيؿ الدراسي لطالبات الصؼ األوؿ الثانوي في تدريس مادة ال    
 اإلنجميزية ؟

 ويتفرع مف ىذا التساؤؿ عدد مف األسئمة الفرعية يمكف صياغتيا عمى النحو اآلتي:
 ما المفاىيـ والميارات الالـز اكتسابيا لطالبات الصؼ األوؿ الثانوي في مادة المغة اإلنجميزية؟ 
  األوؿ الثانوي في مادة ما صورة الكتاب اإللكتروني الالزمة لتنمية التحصيؿ الدراسي لطالبات الصؼ

 المغة اإلنجميزية ؟
  ما فعالية استخداـ الكتاب اإللكتروني في تدريس مادة المغة اإلنجميزية لطالبات الصؼ األوؿ الثانوي في

 تنمية التحصيؿ الدراسي؟
 وقد تمكنت الباحثة مف صياغة الفروض اإلحصائية التالية:

( بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة 0.05وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .1
 في االختبار التحصيمي لمادة المغة اإلنجميزية لصالح المجموعة التجريبية.
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( بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في 0.05وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .2     

 االختبار التحصيمي لمادة المغة اإلنجميزية لصالح التطبيؽ البعدي.
 ييدؼ ىذا البحث إلى:  أهداف البحث
 في مادة المغة اإلنجميزية.تحديد المفاىيـ والميارات الالـز اكتسابيا لطالبات الصؼ األوؿ الثانوي  .1
 تصميـ كتاب إلكتروني لمادة المغة اإلنجميزية لمصؼ األوؿ الثانوي. .2
قياس فعالية استخداـ الكتاب اإللكتروني في تنمية التحصيؿ الدراسي في مادة المغة اإلنجميزية لمصؼ األوؿ  .3

 الثانوي. 
 تبرز أىمية ىذا البحث فيما يأتي: أهمية البحث: 
 لطالبات عمى فيـ المادة وجعميا بسيطة شيقة وتزيد مف تحصيميف الدراسي.تساعد ا .1  
توفر لممعممات أدوات تقنية متمثمة في الكتب اإللكترونية تعتمد عمى عنصري اإلثارة والتشويؽ مما يزيد مف  .2  

 فاعمية التعمـ.
 التعميمية والميتميف بتطويرىا. إلقاء الضوء عمى فاعمية الكتب اإللكترونية لمقائميف عمى العممية .3      

 مصطمحات البحث 
بأنيا " القدرة عمى إنجاز األىداؼ أو المدخالت  (12)ـ(1998يعرفيا كماؿ زيتوف ) ":Effectivenessالفعالية".1

 لبموغ النتائج المرجوة والوصوؿ إلييا بأقصى حد ممكف ".
 عمى تنمية التحصيؿ الدراسي لدى الطالبات.وتعرؼ إجرائيا في ىذه الدراسة بأنيا أثر كائنات التعمـ 

 ": e-bookالكتاب اإللكتروني " .2
الكتاب اإللكتروني بأنو وسيط معموماتي رقمي يتـ إنتاجو عف طريؽ إدماج المحتوى  (13)ـ(2008يعرؼ داوود )    

ج الكتاب في شكؿ و تطبيقات البيئة الرقمية الحاسوبية مف جانب آخر؛ و ذلؾ إلنتا ،النصي لمكتاب مف جانب 
الخيارات التي تتفوؽ بيا البيئة اإللكترونية  االفتراضية عمى البيئة الورقية ني يكسبو المزيد مف اإلمكانيات و إلكترو 
 لمكتاب.

 بأنو أحد أشكاؿ التعميـ والتعمـ الذي يتـ مف خاللو تحويؿ الكتاب الورقي إلى إلكتروني. ويعرؼ إجرائياً   
 ":Academic Achievementالتحصيل الدراسي " .3    

التحصيؿ الدراسي بأنو " مقدار ما يتـ  إنجازه مف التعمـ لدى الفرد أو مقدار ما  (14)(ـ2002صبري)يّعرؼ  
يكتسبو مف معمومات وخبرات نتيجة دراستو لموضوع أو مقرر أو برنامج تعميمي والتحصيؿ أيًضا ىو مقدار ما 

 ىداؼ التعميمية , وُيقاس التحصيؿ عادة بواسطة اختبارات تعرؼ باالختبارات التحصيمية."مف األ يتحقؽ فعمياً 
 وُيعرؼ إجرائيًا بالدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة مف االختبار التحصيمي الذي أعدتو الباحثة في بحثيا الحالي.

 مجتمع البحث والعينة 
تكوف مجتمع البحث مف جميع طالبات الصؼ األوؿ الثانوي في مدينة جدة . أما العينة فتـ اختيارىا عشوائًيا مف  

- ھ1436طالبات الصؼ األوؿ الثانوي في الثانوية الحادية والثمانيف في مدينة جدة في الفصؿ الدراسي الثاني لعاـ 
( طالبة ومجموعة 21وعتيف مجموعة تجريبية وعدد طالباتيا). وتـ تقسيميا بطريقة عشوائية بسيطة إلى مجم ھ1437

 ( طالبة.21ضابطة وعدد طالباتيا )
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 تـ استخداـ المنيجيف التالييف في البحث:  مناهج البحث 

 المنيج الوصفي لتحميؿ محتوى مقرر المغة اإلنجميزية لمصؼ األوؿ الثانوي وتحميؿ النتائج ومناقشتيا. .1
ويقـو ىذا المنيج عمى أساس العالقة السببية بيف متغيريف أحدىما المتغير المستقؿ أو  المنيج شبو التجريبي .2

, ويكوف باستخداـ مجموعتيف متكافئتيف المجموعة التجريبية والمجموعة  التجريبي واآلخر المتغير التابع
متو لمشكمة البحث وأىدافو و طبيعتو. حيث تـ اختيار العينة و ءذات االختبار القبمي والبعدي مالالضابطة 

تقسيميا بطريقة عشوائية بسيطة إلى مجموعتيف المجموعة األولى وتسمى "المجموعة التجريبية" وىي التي 
درست باستخداـ الكتاب اإللكتروني والمجموعة الثانية وتسمى "المجموعة الضابطة" والتي درست بالطريقة 

 .   التقميدية
 يمتـز ىذا البحث بالحدود اآلتية:  حدود البحث:

حدود موضوعية: استخداـ الكتاب اإللكتروني المعد مف جانب الباحثة في تدريس مادة المغة اإلنجميزية لمصؼ  .1
 األوؿ الثانوي .

 حدود مكانية : تـ تطبيؽ البحث في الثانوية الواحد والثمانوف في مدينة جدة . .2
 .ھ1437 - ھ1436حدود زمانية : تـ تطبيؽ البحث في الفصؿ الدراسي الثاني لعاـ  .3
حدود بشرية : تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة عشوائية مف طالبات الصؼ األوؿ الثانوي في الثانوية الحادية والثمانيف .4

 في مدينة جدة.
 األدوات المستخدمة في البحث ىي: أدوات البحث: 
اختبار تحصيمي قبمي وبعدي لكؿ مف المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة مف تصميـ الباحثة وىو عبارة  .1

عف اختيار مف متعدد وتحديد ما إذا كانت العبارة صحيحة أو خاطئة في مادة المغة اإلنجميزية لمصؼ األوؿ 
 الثانوي لمفصؿ الدراسي الثاني. 

 ثة.كتاب إلكتروني معد مف ِقبؿ الباح .2
 

 أساليب المعالجة اإلحصائية
( لمعالجة إحصاءات الدراسة SPSS.v12استخدمت الباحثة برنامج الحـز اإلحصائية لمعمـو النفسية واالجتماعية )     

 كما يمي :
 ( لتحديد الفروؽ بيف متوسطات عينتيف مستقمتيف و متساويتيف في العدد.T-testاختبار ت ) .1
     الكتاب اإللكتروني.معادلة" بالؾ" لقياس فاعمية  .2

                            
 لإلجابة عف تساؤالت البحث تـ تنفيذ ما يمي: إجراءات البحث:

االطالع عمى األدبيات واألبحاث والدراسات السابقة المتعمقة باستخداـ الكتاب اإللكتروني في تنمية التحصيؿ  .1
 الدراسي في تدريس مادة المغة اإلنجميزية.

حتوى مقرر المغة اإلنجميزية لمصؼ األوؿ الثانوي و ذلؾ بتحديد المعارؼ والميارات المتضمنة حيث تحميؿ م .2
ىذا ما فصمتو فينوكيارو ميارات و  يتميز منيج المغة اإلنجميزية بكونو ليس مجرد معارؼ ولكف أيضاً 

(Finocchiaro,1969,)(15)  بقوليا إف محتوى منيج المغة اإلنجميزية البد أف يراعي التكامؿ بيف االتجاىيف
وتحدث وقراءة و  ،فاالتجاه المغوي يركز عمى الميارات المغوية األساسية مف استماع  ،المغوي و الثقافي 

شكؿ ونظاـ ،  كتابة والتي تساعد عمى التمكف مف نظاـ المغة ذاتو حيث النظاـ الصوتي و التراكيب النحوية
 والمفردات المغوية. أما االتجاه الثقافي فيشتمؿ عمى المعارؼ المتضمنة في المحتوى سواء كانت  ،الكممات 
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ومف أىـ الموضوعات التعريؼ بالشخصية   ،معارؼ اجتماعية أو ثقافية ذات العالقة ببيئة الطالب و خبراتو 

اليوايات وغيرىا مف الموضوعات . تظير ،األسرة وأفرادىا،المدرسة ومرافقيا ،الفصؿ المدرسي ومكوناتو 
 ( . 1عناصر الوحدة الدراسية في ممحؽ رقـ ) 

 تصميـ كتاب إلكتروني لتدريس مادة المغة اإلنجميزية باتباع اآلتي: .3
 الدراسة عف بعض الكتب اإللكترونية الالزمة لتدريس مادة المغة اإلنجميزية .   .أ
 إعداد كتاب إلكتروني لتدريس مادة المغة اإلنجميزية وفًقا لمخطوات التالية: .ب

 .إعداد وتصميـ كتاب إلكتروني لممحتوى المختار 
  بناء الكتاب اإللكتروني باستخداـ موقعhttp://bookbuilder.cast.org 

 ى مدى صالحيتيا لمتدريس.عرض الكتاب اإللكتروني عمى مجموعة مف المحكميف و الخبراء لمتعرؼ عم.  ج      
 بناء االختبار التحصيمي والتأكد مف صدقو وثباتو. .4
 تطبيؽ االختبار القبمي عمى مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة: .5

لمتأكد مف تكافؤ  ھ 1436/  6/  23حيث تـ تطبيؽ االختبار القبمي عمى المجموعتيف في يـو األحد الموافؽ 
 صيمي.المجموعتيف في المستوى التح

قبؿ البدء في تنفيذ التجربة األساسية لمدراسة قامت الباحثة بضبط المتغيرات والتي ضبط متغيرات الدراسة :   .6
، طبؽ  ) التحصيؿ الدراسي ( قبؿ بداية التجربة قد تؤثر في نتائج البحث. ولضبط المتغير التجريبي

توضيحو. كما تـ ضبط المتغيرات الخاصة االختبار القبمي عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة كما سبؽ 
جراءات االختبار القبمي و البعدي.   بإجراءات التطبيؽ مثؿ توحيد الفترة الزمنية الخاصة لمتدريس وا 

 ،حيث تـ تدريس المجموعة التجريبية باستخداـ الكتاب اإللكتروني لمجموعتيف التجريبية والضابطة: تدريس ا .7
لضابطة نفس المحتوى العممي بالطريقة التقميدية والمتمثمة في الشرح في حيف درست طالبات المجموعة ا

المفظي والعرض بالوسائؿ التعميمية السائدة داخؿ الفصؿ مف قبؿ الباحثة. وقد تمت عممية التطبيؽ في 
حصص مادة المغة اإلنجميزية المدرجة في الجدوؿ المدرسي بواقع أربع حصص في األسبوع , مدة كؿ حصة 

حيث  ،وعدد الحصص الدراسية  ،وقد تماثمت المجموعتاف في نفس الفترة الزمنية لمتطبيؽ  ،دقيقة 45
 7/  14إلى يـو األحد  الموافؽ   ھ1436/  6/  23مف يـو األحد الموافؽ    استغرقت فترة التطبيؽ شيراً 

 6/  24حيث تـ البدء في تطبيؽ التجربة لممجموعتيف التجريبية والضابطة يـو االثنيف الموافؽ ، ھ1436/ 
 ىػ .1436/

بناء االختبار التحصيمي بعدًيا عمى المجموعتيف التجريبية و الضابطة: بعد انتياء طالبات المجموعتيف   .8
عمى المجموعتيف في يـو األثنيف  التجريبية والضابطة مف الدراسة تـ تطبيؽ االختبار التحصيمي بعدياً 

ىػ ، ومف ثـ تـ تصحيح االختبار ورصد درجات طالبات مجموعتي البحث تمييدًا 1436/ 7/ 15الموافؽ 
 إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة.

 
 نتائج البحث وتفسيرها

 : التحقق من صحة فروض البحث أولا 
 اختبار صحة الفرض األوؿ لمبحثأ.
باختبار صحة  الفرض األوؿ لمدراسة الذي ينص عمى ما يمي:" وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند  قامت الباحثة 

( بيف متوسطي درجات طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لالختبار التحصيمي 0.05مستوى )
 لمادة المغة اإلنجميزية لصالح المجموعة التجريبية ".
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حة ىذا الفرض تـ إجراء المعالجة اإلحصائية لالختبار التحصيمي بغرض المقارنة بيف متوسطي درجات ولمتحقؽ مف ص
طالبات المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة بعد االنتياء مف مرحمة التدريس ؛ لمعرفة فعالية الكتاب اإللكتروني في 

تـ إيجاد المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة)ت( لداللة حيث  ،تنمية التحصيؿ الدراسي مقارنة بالطريقة التقميدية 
الفروؽ بيف متوسطي درجات طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لالختبار التحصيمي ، وذلؾ 

 لي:لمجموعتيف مستقمتيف، وقد كانت نتيجة تمؾ المعالجة كما في الجدوؿ التا T-testباستخداـ اختبار)ت( 
 

 قيمة )ت( لداللة الفروؽ بيف متوسطي درجات طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة :1جدوؿ 
 في التطبيؽ البعدي  لالختبار التحصي

 
( وىي  أكبر مف قيمة "ت" الجدولية  6.57( يتضح أف قيمة "ت" المحسوبة تساوي ) 1وبالنظر إلى الجدوؿ السابؽ رقـ )

ذات داللة إحصائية عند ً ( , وبذلؾ يتبيف أف ىناؾ فروقا0.05و مستوى ) 40(عند درجة الحرية   1.69وىي تساوي ) 
( بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي 0.05مستوى داللة )

عمى االختبار التحصيمي لصالح طالبات المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ الكتاب اإللكتروني, مما يعني قبوؿ 
اـ الكتاب اإللكتروني في عممية التدريس لو دور واضح و فعاؿ في الفرض األوؿ مف فروض البحث . كما يظير أف استخد

 زيادة التحصيؿ الدراسي لدى الطالبات.
ويمكف توضيح الفروؽ بيف متوسطي طالبات المجموعتيف التجريبية و الضابطة لالختبار التحصيمي بيانيا كما ىو موضح 

 ( :1بالشكؿ رقـ )
       

 
 وعتيف التجريبية و الضابطةدرجات الطالبات لممجمرسـ بياني لمتوسطات  : 1شكؿ
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 1.15 13.33 21 التجريبية
 ( درجة14الدرجة الكمية لالختبار ) 
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 النتائج المتعمقة بالفرض الثاني:  .ب

( بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة 0.05ينص ىذا الفرض عمى : " وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 لبعدي "التجريبية في االختبار التحصيمي لمادة المغة اإلنجميزية لصالح التطبيؽ ا

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ إيجاد المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة)ت( لداللة الفروؽ بيف متوسطي 
 T-testدرجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي لالختبار التحصيمي ، وذلؾ باستخداـ اختبار)ت( 

 : 2كما في الجدوؿ  لمجموعة مرتبطة ، وقد كانت نتيجة تمؾ المعالجة
 قيمة )ت( لداللة الفروؽ بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي :2جدوؿ 

 المجموعة
 التجريبية

 العدد
 المتوسط
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 قيمة "ت"المحسوبة

 21 االختبار القبمي
 

8.09 3.46 
20 8.33 

 1.15 13.33 االختبار البعدي
 ( درجة14الدرجة الكمية لالختبار )
 

( وىي  أكبر مف قيمة "ت" الجدولية وىي   8.33( يتضح أف قيمة "ت" المحسوبة تساوي )   2وبالنظر إلى الجدوؿ رقـ )
داللة ( , ويفسر ذلؾ بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.05و مستوى ) 20عند درجة الحرية    1.72تساوي 

( بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في االختبار التحصيمي لصالح التطبيؽ البعدي , مما يعني 0.05)
قبوؿ الفرض الثاني مف فروض الدراسة و أف استخداـ الكتاب اإللكتروني في عممية التدريس لو دور واضح و فعاؿ في 

 ؾ في الرسـ البياني التالي :زيادة التحصيؿ الدراسي لدى الطالبات ويظير ذل
 

 
 رسـ بياني لمتوسطات درجات الطالبات لممجموعة التجريبية . :2شكؿ رقـ 

 
 فاعمية الكتاب اإللكتروني عمى التحصيل الدراسي :ً: ثانيا
لقياس فاعمية استخداـ الكتاب اإللكتروني في تدريس مادة المغة اإلنجميزية , قامت الباحثة باستخداـ معادلة نسبة الكسب  

  Modified Gain Ratioالمعدؿ ؿ "بالؾ"
 وذلؾ لحساب فاعمية الكائنات التعمـ في التدريس و يعبر عنيا بالمعادلة التالية:

 2س – 2ص  +   2س – 2صنسبة الكسب المعدؿ = 
 د             2س –د                          
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 = متوسط الدرجة في االختبار البعدي. 2حيث إف :ص

 = متوسط الدرجة في االختبار القبمي.  2س
 د   = النياية العظمى لمدرجة التي يمكف الحصوؿ عمييا في االختبار.

( .باكياـ 2أعمى قدره ) ( وحداً 1,2أدنى ليذه النسبة قدره ) ويقترح "بالؾ " أف البرنامج يكوف ذا فاعمية إذا حقؽ حداً      
 . (Packham , et .al.,1972)(16)وآخروف
اإللكتروني ( لقياس فاعمية استخداـ الكتاب 2-1,2وقد أخذت الباحثة بما اقترحو "بالؾ" وىي النسبة التي تتراوح بيف )     

 في التدريس .
والجدوؿ التالي يوضح نسبة الكسب المعدؿ ؿ "بالؾ" لقياس فاعمية الكتاب اإللكتروني في تنمية التحصيؿ الدراسي عند     

التحميؿ( ككؿ لدى طالبات المجموعة التجريبية المواتي درسف باستخداـ  -التطبيؽ  –الفيـ  –المستويات المعرفية )التذكر 
 لكتروني.الكتاب اإل

 ي لدى طالبات نسبة الكسب المعدؿ ؿ "بالؾ" لقياس فاعمية الكتاب اإللكتروني في تنمية التحصيؿ الدراس : 3جدوؿ 
 المجموعة التجريبية

 الدرجة النيائية المتوسط نوع التطبيؽ
 نسبة الكسب
 المعدؿ

 الداللة

 14 8,09 القبمي
 دالة 1,3

 14 13,33 البعدي
 

( و ىي تزيد عف الحد األدنى الذي وضعو  1،3الجدوؿ أف نسبة الكسب المعدؿ لممجموعة التجريبية ) ويتضح مف ىذا   
( وبالتالي يمكف القوؿ إف استخداـ الكتاب اإللكتروني في تدريس مادة المغة اإلنجميزية تتصؼ بالفاعمية في 1,2"بالؾ" )

 تنمية التحصيؿ الدراسي لدى طالبات المجموعة التجريبية.
 نتائجال
تشير نتائج البحث بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ الكتاب   

حيث تتضح الفاعمية الستخداـ الكتاب اإللكتروني في تدريس مادة المغة اإلنجميزية مف خالؿ نتائج الكسب  ،اإللكتروني
المعدؿ لبالكوىذا يدؿ عمى فاعمية استخداـ الكتاب اإللكتروني في تنمية التحصيؿ الدراسي لطالبات الصؼ األوؿ الثانوي 

اب اإللكتروني في التدريس أفضؿ مف الطريقة التقميدية لرفع مستوى وأف استخداـ الكت ،في تدريس مادة المغة اإلنجميزية 
وقد تكوف مدة فترة التطبيؽ والتي استغرقت شير غير كافية لمحكـ بشكؿ دقيؽ عمى فعالية  ،التحصيؿ لدى الطالبات 

الثانية . ومف خالؿ  استخداـ الكتاب اإللكتروني ولكنيا مؤشر عمى تأثيره . وىذا ما تحقؽ مف خالؿ الفرضيتيف األولى و
 ،العرض السابؽ لمنتيجة التي توصمت ليا الباحثة  يتضح أف نتائج الدراسة الحالية اتفقت مع معظـ نتائج الدراسات السابقة 

واألثر الذي تركو ذلؾ االستخداـ في تفوؽ المجموعة التجريبية التي  ،والتي دلت عمى فاعمية استخداـ الكتاب اإللكتروني 
حيث تتفؽ ىذه  ،في مقابؿ المجموعة الضابطة التي لـ تقـ باستخداميا في تدريس المغة اإلنجميزية  ،داميا قامت باستخ

إلى فعالية استخداـ الكتب اإللكترونية في العممية التعميمية.  (Frye , 2014)(17) النتيجة مع ما توصؿ إليو كؿ مف فري
الميـ الفعاؿ في زيادة تحصيؿ الطالبات الدراسي وىذا يتفؽ مع دراسة  كما يتضح لنا في ىذا البحث دور الكتب اإللكترونية

 التي أظيرت فعالية الكتب اإللكترونية في تعزيز و دعـ التعمـ. كما نجد أف نتيجة ىذا و  (18)( Ciaimpa , 2012كيامبا )
 
 
 



 

 

 

 

 

 

2 
 مجمة عجماف لمدراسات والبحوث المجمد الثامف عشر ،العدد األوؿ                              

 

 
مع نتائج العديد مف الدراسات والتجارب السابقة التي تثبت فعالية استخداـ الكتب اإللكترونية في  البحث تتشابو أيضاً 

 . (19)(Lowe 2010 ,العممية التعميمية مثؿ دراسة كؿ مف لوي وآخريف )
 التوصيات 
في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة التي استند عمييا البحث ، وفي ضوء النتائج التي تـ التوصؿ إلييا، توصي   

 الباحثة بما يمي:
  فتح المجاؿ لدراسات مماثمة بحيث تشمؿ عينات أكبر ومناطؽ تعميمية أوسع و في مقررات دراسية أخرى و لمراحؿ

 تائج ىذا البحث.دراسية مختمفة لمتمكف مف تعميـ ن
 .استخداـ الطرؽ و التقنيات الحديثة في التدريس و البعد عف الطرؽ التقميدية الروتينية 
  تبني وزارة التربية والتعميـ إنتاج كتب إلكترونية يمكف استخداميا في المقررات الدراسية المختمفة و خاصة المغة

 اإلنجميزية.
 التعميـ بوزارة التربية والتعميـ عمى تصميـ كتب إلكترونية لمقررات أخرى . تدريب القائميف في اإلدارة العامة لتقنيات 
  عقد دورات تدريبية لمشرفي ومعممي المغة اإلنجميزية تحت إشراؼ مدربيف مؤىميف لتعريفيـ بأىمية الكتب اإللكترونية

 وكيفية إعدادىا واستخداميا في التدريس. 
  

 في ضوء نتائج الدراسة الحالية تقترح الباحثة إجراء المزيد مف البحوث والدراسات في المجاالت التالية: األبحاث المقترحة:
 .أثر استخداـ الكتب اإللكترونية في تدريس مقررات دراسية أخرى و لمراحؿ دراسية مختمفة 
 في مجاؿ تدريس المغة اإلنجميزية.  مقارنة فاعمية الكتب اإللكترونية بتقنيات تعميمية أخرى في مراحؿ تعميمية مختمفة 
      .أثر الكتب اإللكترونية عمى تحصيؿ ذوي صعوبات التعمـ في مقررات دراسية مختمفة وفي المراحؿ المختمفة 
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 (: عناصر الوحدة الدراسية1ممحؽ رقـ )
 

Concepts and skills: 

Nouns: 

Personal Items: Other nouns: Clothes: 

Handbag 
Suitcase 

Sunglasses 
Watch 

 

A pair of 
Belt 

Colour 
Uniform 

Jacket 
Pyjamas 

Shirt 
Head scarf 

Socks 
Trousers 
Blouse 
Skirt 
Dress 
Hat 
 

Verbs: 
Help – look for – wear – sell –buy – choose –carry 

Adjectives: 
Other adjectives: Colours: 

 
Size  
Large 
Medium 
Lost 
Tidy 
Beautiful 
Big       ≠  small                   
Expensive  ≠   cheap 
Old       ≠  new                         
Long    ≠ short  

White 
Black 
grey  
pink  
 red 
blue   
 green  
 orange  
 yellow  

Pronouns: 
Possessive Adjectives: Possessive Pronouns: 

mine. 
yours. 
hers. 

My 
your 
her 
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his. 
yours. 
ours. 
theirs. 

 

his 
your 
our 
their 

 
Language Use: 

What is your favorite  colour? 
Blue / Green 
What is it like? 
It is____(adjectives) 
What size is it? 
 It is ________( size) 
What colour are they?                        
 They are_____(colour) 
How much are they?          
They are________(Price) 
Whose ________is this? 

It is Ali's / mine . 
Skills: 

Grammar Functions/Speaking 
-Affirmative  statements in the present continuous 
tense. 
-Negative statements in the present continuous 
tense. 
- Wh - questions (what). 
-Possessive pronouns. 

-Talking about clothes. 
-Buying and selling things. 
-Asking about lost items. 
-Finding the owner of  an item. 

Reading / Writing Listening / Phonics 
- Reading  descriptions  of  people  clothes. 
(Reading for gist). 
-Writing sentences about pictures (statements and 
questions) 

-Listening to people buying 
clothes. 
-short / o /. 

 
 
 


