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دراسة مقارنة بين درجات طالب دبلوم الهندسة املدنية في إختبارات مقرر ميكانيكا التربة بإستخدام 

  الاخرى  ق الحاسوب و بالطر 

 دراسة حالة

 هللا عبد الرحمن احمد عبد ،  محمد فاروق ميرغني

 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
 

 تستخل  امل
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 بإستخدام البرنامج إلاحصائي .التخصصات
ً
البرنامج املقترح أعطى دقة  :منها مجموعة من النتائجتوصل الباحث إلى  (SPSS) وبعد معالجة البيانات إحصائيا

تطبيق معايير  في: كما خرجت الدراسة بعدد من التوصيات يمكن إيجازها .كفاءة إستخدام الحاسوب في املقارنة بين نتائج الطالب .الاختباراتعالية في نتائج 
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 .، إدارة الجودة الشاملة، مقاييس الجودة الشاملةميكانيكا التربة  : الكلمات املفتاحية

 

 قدمةةامل
التربة هى املكون ألاساس ي للغالف اليابس ي من الكرة ألارضية، وهي التي من 

تزراع ألاراض ي، واستصالحها، وإنتاج املحاصيل، والحصول خاللها يمكن اس

على الغذاء، كما أن باطنها يعد غنًيا بالكثير من الخيرات التي أودعها هللا 
إياها، مثل النفط واملعادن واملياه الجوفية وغيرها، من خالل املقال التالي، 

 .نتناول تعريفها، وأنواعها، وأهم خصائصها

 تعريف التربة
ة كما عرفنا سلًفا، هي الطبقة امللساء الرقيقة، والتي تغطي السطح فالترب

تكون تلك التربة  العادةاليابس ي الصالحة للمعيشة على الكرة ألارضية، وفي 

في حد ذاتها، واحدة من أغنى   مركبة من مواد هشة ولينة ومفككة، وتعد
ألاشياء على كوكب ألارض باملوارد الغذائية وذلك بشكٍل مباشر أو غير 

فاملكونات ألاساسية للتربة تعد هي املصدر الرئيس ي الذي تعتمد  مباشر،

عليه النباتات املزروعة، كما تمثل النباتات املزروعة بالتربة، مصدر رئيسًيا 
لغذاء كل الكائنات الحية، كاإلنسان والحيوانات بل وبعض النباتات 

ادن على نفسها، وفي باطنها، تزخر بالكثير من املكونات، مثل الصخور واملع

اختالف أنواعها وأشكالها، إال أن النسبة الفعلية لتلك املكونات داخلها، 
 على 

ً
تختلف ما بين تربة إلى تربة أخرى، ولها معايير معينة، تختلف مثال

أساس الدول، وعلى أساس قربها من البحار واملحيطات، وغيرها، وملزيد من 

والعلماء إلى عدة أنواع  إلايضاح والتفاصيل، وعليه، فقد قسمها الباحثون 

 .مختلفة ومتباينة

 أنواع التربة 

وفقا للنسب املتوافرة، من املعادن والصخور ومختلف املواد، قسمها 

العلماء والباحثون في املجال الجيولوجي إلى سبعة أقسام، وهي الطينية، 

يليها الرملية، ثم السلتية، وهناك أيًضا البنية، إلى جانب الروسوبية، 
  .وأخيًرا تربة الطمي الخث،

 الخواص ألاساسية للتربة
تتلخص هذه الخاصية في قابلية التربة )إلى درجة كبيرة   :انضغاطية التربة

أحيانا( لتغيير بنيتها تحت تأثير املؤثرات الخارجية إلى بنية أكثر دموجا أو 

من أهم  التربةتعتبر انضغاطية  .التربة مساميةتراصا على حساب تقليل 

واص املميزة لطبيعة التربة وهي تميز التربة تمييزا جوهريا عن الصخور الخ
املصمتة وغيرها من ألاجسام الصلبة، وتتلخص هذه الخاصية في قابلية 

التربة )إلى درجة كبيرة أحيانا( لتغيير بنيتها تحت تأثير املؤثرات الخارجية إلى 

  .بنية أكثر دموجا أو تراصا

 قانون الدموج أو التراصمهم هو  قانون بهذه الخاصية   :التربة متسامية

خاصية نفاذية املاء، أي قابلية ترشيح املاء والترشيح في  : نفاذية التربة للماء

التربة يعتمد على درجة التشديد أو التراص للتربة، وفي الغضار عالي اللدونة 
وشبه الصلب يعتمد الترشيح على وجود التدرج الابتدائي للضغط، الذي 

 .تبدأ حركة املاء عند التغلب عليه فقط

  .الترشيح الطبقى قانون ويرتبط بهذه الخاصية 

تحت تأثير الحمل الخارجى، يمكن  : مقاومة التربة للق  أو الزحزحة
للضغوط القعالة في بعض النقاط أن تتفوق على ألاربطة الداخلية بين 

https://www.mosoah.com/health/mens-health/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A8/
https://www.mosoah.com/health/mens-health/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A8/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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ت )زحزحات( لبعض الدقائق ويمكن هنا أن دقائق التربة، وتنشأ انزالقا

يختل اتصال التربة في إحدى املناطق أي يتم التغلب على مقاومة التربة في 
 .تلك املنطفة

إن املقاومة الداخلية، املعارضة أو املانعة إلزاحة أو زحزحة الدقائق الصلبة 

في ألاجسام السائبة املثالية تكمن فقط في الاحتكاك الناش ئ في نقاط 
تالمس أو اتصال الدقائق، اما في التربة املتماسكة املثالية مثل ألاطيان 

اللزجة ستقوم بقاومة زحزحة الدقائق فيها ألاربطة البنيوية الداخلية 

ولزوجة ألغلفة الغروانية املائية للدقائق فقط وليس في الاحتكاك الناش ئ 
 .في نقاط تالمس أو اتصال الدقائق

 الدراسةمشكلة 
 :حث أن مشكلة البحث تكمن في ألاسئلة ألاتيةيرى البا

ما مدى مواكبة أساليب التدريس املستخدمة في تدريس إختبارات مقرر 

 ميكانيكا التربة ألساليب التدريس الحديثة؟.

هل طرق التدريس املستخدمة في تدريس إختبارات مقرر ميكانيكا التربة 

 ستاذ؟الحالي توفر الوقت و الجهد بالنسبة للطالب و ألا 

 أهداف الدراسة
 تسعى هذه الدراسة لتحقيق ألاهداف التالية:

 إجراء مقارنة بين درجات الطالب في إختبارات مقرر ميكانيكا التربة  .5

 .باستخدام الحاسوب والطرق الاخرى 
توفير الوقت والجهد بالنسبة للطالب وألاستاذ في تناول إختبارات مقرر   .0

 ميكانيكا التربة.

 القوة والضعف في مقرر ميكانيكا التربة.الكشف عن نقاط   .3

 أهمية الدراسة
يقوم بتصميم برنامج حاسوبي ملساعدة الطالب تنبع أهمية البحث في أنه 

في حساب إختبارات والذي يعتبر من املقررات ألاساسية لطالب الهندسة 

مقرر ميكانيكا التربة والذي يعتبر من املقررات الاساسية لطلبة كلية  املدنية
حيث تعتبر التربة من أقدم املواد إلانشائية التي عرفها إلانسان  هندسة.ال

فلقد صنع منها إلانسان البدائي أدواته ومستلزماته سواء قي العمل او في 

 
ً
 او مقابرا

ً
آكل او في السكن. وحينما عرف إلانسان املباني سواء كانت سكنا

 تعامل مع التربة على أنها مادة تأسيس فك
ً
ان يختار التربة املناسبة او معابدا

 لتحمل املبنى الذي يريده.

 فروض الدراسة
 .تطبيق البرنامج يختلف بإختالف التخصص  .5
ال يوجد فرق بين درجات الطالب باملجموعة التجريبية واملجموعة   .0

 الضابطة.

 منهج الدراسة
الدراسة املنهج الوصفي. ألنه يعتبر ألافضل وألاكثر مالءمة. ذلك أنه  اتبعت

دد بعدد من الخطوات تبدأ بالشعور باملشكلة ثم تتدرج حتى تصل إلى مح

 
ً
تحليل النتائج وتفسيرها. وذلك عن طريق وصف الحالة والتعبير عنها كما

 .
ً
 وكيفا

 مجتمع الدراسة
يقصددد بمجتمددع الدراسددة املجموعددة الكليددة مددن العناصددر التددي يسددعى الباحددث 

لة املدروسددددددة. يتكددددددون مجتمددددددع أن يعمددددددم عليهددددددا النتددددددائج ذات العالقددددددة باملشددددددك
قسددددم  الثدددداني تخصددددص مدنيددددةالدراسددددة ألاصددددلي مددددن جميددددع طددددالب املسددددتوي 

الدراسددددددددددددات الهندسددددددددددددية كليددددددددددددة التكنولوجيدددددددددددددا بجامعددددددددددددة السددددددددددددودان للعلدددددددددددددوم 

 .طالب وطالبة 084وعدهم  والتكنولوجيا

 عينة الدراسة
تم  وطالبة،( طالب 084) إختار الباحث لهذه الدراسة عينة تتكون من

درجات الطالب بالطريقة العادية  واملقارنة بينعليهم  الاختبار  تجريب

 .املقترحةوالطريقة 

 أدوات الدراسة
إعتمد الباحث على الوسيلة التجريبية ملعرفة مدى فاعلية البرنامج 

 املستخدم على أفراد الدراسة.

 الاساليب الاحصائية املتستخدمة
الاساليب  استخدام من فرضياتها، تموللتحقق لتحقيق أهداف الدراسة 

 :الاحصائية الاتية

  اختبارt لداللة الفروق بين إلاجابات. 

 تحليل التباين. 

 الوسط الحسابى.  

  إلانحراف املعيارى. 

للحصول على نتائج دقيقة قدر الامكان، تم استخدام البرنامج الاحصائى 
SPSS يشير إختصارا الى الحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية  والذي

Statistical Package for Social Sciences. 

 التقويم
التقويم هو العملية التي يتم بها إصدار حكم على مدى وصول العملية 

عملية تشخيصية وعالجية في الوقت  وعملية التقويمالتربوية ألهدافها 

نفسه، فعن طريق التقويم تتبين نواحي القوة ويتبع ذلك عالج نواحي 

أو هو عملية منظوميه يصدر منها حكم على  مكنةالقصور بشتى الوسائل امل

بغية إصدار قرارات  منظومة تدريس ما أو أحد مكوناتها أو عناصرها،

تدريسية تتعلق بإدخال تحسينات أو تعديالت على تلك املنظومة ككل أو 

ألاهداف املرجوة من تلك على بعض مكوناتها أو عناصرها وبما يحقق 
 )3, ص5983 ،جابر جابر عبد الحميد (.املنظومة

تقف عند مجرد  وبهذا املعنى يصبح التقويم عملية مستمرة شاملة ال

م على ضوء أهداف أو إعطاء درجة أو تقدير وإنما ترتبط بإصدار أحكا
 معايير محددة.
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 من مفهوم تقويم التدريس يمكن القول انه ال يوجد تصور محدد 
ً
وانطالقا

  تقويم التدريس، إذ يوجد  متفق عليه بين اهل الاختصاص حول عملية
العديد من النماذج املقترحة لتقويم التدريس، فيما يطلق عليه في ألادب 

) املرجع .Teaching Evaluation  Modelsالتدريس التربوي نماذج تقويم 

 )1، صالسابق
 ال يتجزأ من عملية الت

ً
 من والتقويم يمثل جزءا

ً
 أساسيا

ً
علم ومقوما

في جميع خطواتها، ويعرف التقويم بأنه عملية إصدار  ، وأنه يواكبهامقوماتها

 
ً
حكم على قيمة ألاشياء أو املوضوعات أو املواقف أو ألاشخاص، اعتمادا

وفي مجال التربية يعرف التقويم بأنه  على معايير أو محكمات معينة.

العملية التي ترمي إلى معرفة مدى النجاح أو الفشل في تحقيق ألاهداف 

تضمنها املنهج وكذلك نقاط القوة والضعف به، حتى يمكن العامة التي ي

 تحقيق ألاهداف املنشودة بأحسن صورة ممكنة.

 التدريس مفهومه وطرقه 
، يدرس ) َدَرَس ( الثالثي الفعل من مشتق التدريس 

ً
 وذهب عفا:بمعنى درسا

 .ويفهمه ليحفظه عليه وأقبل أي قرأه الكتاب درس :معانيه أثره. ومن

 ست الكريم القرآن في مشتقاتها ببعض )التدريس( الكلمة ههذ وردت وقد

 دراستهم عن كنا وإن" ، "فيه ما ودرسوا"، "درست وليقولوا" :تعالى قال مرات،
لكم  أم" ، "يدرسونها كتب من آتيناهم وما" ،"تدرسون  كنتم وبما" ، "لغافلين

 (١م، ص0450.  )حمد بن عبد هللا القميزي ،"تدرسون  فيه كتاب

 التدريسطرق 
 اساسيا  تلعب أنها أي واملهمة الفعالة ألادوات من التدريس طرائق تعتبر

ً
دورا

م يستطيع وال العلمية املادة تناول  وفي الدراسة تنظيم وفعاال في
ّ
 املعل

م يتبعها تدريسية دون طريقة من ألنه عنها، الاستغناء
ّ
 تحقيق يمكن ال املعل

 وحددت املاض ي في التدريس طرق  حللت ولو .والخاصة العامة ألاهداف
 تعمل كانت إذ التقليدي للمنهج، باملفهوم كليا تأثيرا لوجدت متأثرة مسارها،

مين إكساب على الطرق  هذه
ّ
 والنظريات والقوانين واملفاهيم الحقائق املتعل

مين املعرفة توصيل على تركز كانت أي املنهج، التي يتضمنها
ّ
 طريق عن للمتعل

م،
ّ
 وأصبحت مجاالتها واتسعت أهدافها تعدلت الحديثة فقد الطرق  أما املعل

م جهد على تركز
ّ
م. ويمكن عملية في ونشاطه املتعل

ّ
 أن مبالغة دون  القول  التعل

م التدريس طرق 
ّ
 هي التي ألنها لألهداف، تحقيقا املنهج عناصر أكثر هي والتعل

م من كل دور  تحدد
ّ
م املعل

ّ
 تحدد يالت وهي التعليمية، العملية في واملتعل

 الواجب وألانشطة استخدامها الواجب إتباعها والوسائل الواجب ألاساليب

 .(30م,  ص0449)كمال عبد الحميد,   بها. القيام

 واملناقشة النتائج
للحصول على نتائج دقيقة قدر الامكان, تم استخدام البرنامج الاحصائى 

SPSS  جتماعية و الذى يشير اختصارا الى الحزمة الاحصائية للعلوم الا

Statistical Package for Social Sciences 
 

الوصف إلاحصائي للمجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة :  (1الجدول )

 :) إنشاءات(

الوسط  العدد املجموعة

 الحسابي

إلانحراف 

 املعياري 

 الخطأ املعياري 

 4.543 5.0 51.1 501 التجريبية

 4.508 5.1 50.9 501 الضابطة

 .مspss,0458إعداد الباحث, من الدراسة امليدانية، برنامج  املصدر:

يوضح الوصف الاحصائي لنتائج املبحوثين في  (5رقم )الجدول 
املجموعتين، حيث نالحظ أن كل من املجموعة التجريبية والضابطة 

فردا لكل مجموعة )طالب وطالبات( وقد بلغ متوسط  501اشتملت علي 

 5.0درجة بانحراف معياري  51.1ت الطالب املجموعة التجريبية لدرجا

وهذا املتوسط يعتبر أعلي من متوسط درجات املجموعة الضابطة والذي 

وهذا يؤشر علي أن أداء الطالب في  5.1درجة بانحراف معياري  50.9بلغ 

املجموعة التجريبية كان أفضل من أدائهم في املجموعة الضابطة، وقد بلغ 
، 4.543وللمجموعة الضابطة )التجريبية الخطا املعيارى للمجموعة 

 ( علي التوالي.4.508

ملتوسط  درجات الطالب للمجموعة التجريبية  tإختبار : ( 2الجدول )

 :واملجموعة الضابطة ) إنشاءات(

متوسط  املجموعة

 الفرق 

الخطا 

 املعياري 

 القيمة إلاحتمالية  t قيمة 

الضابطة 

 والتجريبية

0.1 4.5139 51.403 4.444 

 .مspss,0458املصدر: إعداد الباحث, من الدراسة امليدانية، برنامج 

لدراسة الفرق بين املجموعة التجريبية واملجموعة  tتم استخدام اختبار 

( بقيمة إحتمالية 51.403الختبار املجموعتين ) tالضابطة حيث بلغت قيمة 

( وهذا دليل علي وجود فروق 4.41( وهي أقل من مستوي املعنوية )4.444)
معنوية بين درجات الطالب في املجموعتين )التجريبية والضابطة(، وأن 

ان اداء  علىدرجة وهذا يدل  0.1الفرق بين متوسط املجموعتين قد بلغ 

التجريبية يفوق ادائهم بالنسبة ملا كان عليه في الطالب في املجموعة 
درجة وذلك بمتوسط خطأ معياري بلغ  0.1املجموعة الضابطة بفارق 

4.5139 

الوصف إلاحصائي للمجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة :( 3الجدول )

 :)بلديات(

الوسط  العدد املجموعة

 الحسابي

إلانحراف 

 املعياري 

 الخطأ املعياري 

 4.531 5.0 51.39 99 بيةالتجري

 4.490 4.83 53.43 99 الضابطة

 .مspss,0458املصدر: إعداد الباحث, من الدراسة امليدانية، برنامج 
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يوضح أن كل من املجموعة التجريبية واملجموعة  (3رقم )الجدول 

طالب لكل مجموعة )طالب وطالبات( حيث بلغ  99 علىالضابطة احتوت 
  51.39ي املجموعة التجريبية متوسط لدرجات الطالب ف

درجة وهو أعلي من متوسط درجات الطالب في املجموعة الضابطة والذي 

أن أداء الطالب في املجموعة التجريبية  علىدرجة وهذا يؤشر  53.43بلغ 
أفضل من أدائهم في املجموعة الضابطة، كما بلغ إلانحراف املعياري 

درجة والخطا  4.83الضابطة درجة وللمجموعة  5.0للمجموعة التجريبية 

 علي التوالي. 4.490وللضابطة  4.531املعيارى للتجريبية 

ملتوسط  درجات الطالب للمجموعة التجريبية  tإختبار : ( 4الجدول )
 :واملجموعة الضابطة )بلديات(

متوسط  املجموعة

 الفرق 

الخطا 

 املعياري 

القيمة   t قيمة 

 إلاحتمالية

الضابطة 
 والتجريبية

0.0- 4.510 50.388- 4.444 

 .مspss,0458املصدر: إعداد الباحث, من الدراسة امليدانية، برنامج 

لدراسة الفرق بين املجموعة التجريبية واملجموعة  tتم استخدام اختبار 

( بقيمة -50.388الختبار املجموعتين ) tالضابطة حيث بلغت قيمة 
( وهذا دليل علي 4.41( وهي أقل من مستوي املعنوية )4.444إحتمالية )

وجود فروق معنوية بين درجات الطالب في املجموعتين )التجريبية 

درجة وهذا  -0.0والضابطة(، وأن الفرق بين متوسط املجموعتين قد بلغ 
ان اداء الطالب في املجموعة الضابطة يفوق ادائهم بالنسبة ملا  علىيدل 

 4.5139ي بلغ كان عليه في املجموعة التجريبية، وذلك بخطأ معيار 
 

الوصف إلاحصائي للمجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة : (1)الجدول 

 :)تشييد(

الوسط  العدد املجموعة

 الحسابي

إلانحراف 

 املعياري 

 الخطأ املعياري 

 4.540 5.0 503 51.33 التجريبية

 4.530 5.1 503 53.00 الضابطة

 .مspss,0458رنامج املصدر: إعداد الباحث, من الدراسة امليدانية، ب

( أن كل من املجموعة التجريبية والضابطة 1نالحظ من الجدول رقم )

مبحوث لكل مجموعة )طالب وطالبات( حيث بلغ  503 علىاحتوت 
درجة وهو أعلي من  51.33متوسط املجموعة التجريبية لدرجات الطالب 

درجة وهذا يؤشر  53.00متوسط درجات املجموعة الضابطة والذي بلغ 

أن أداء الطالب في املجموعة التجريبية أفضل من أدائهم في املجموعة  لىع

درجة  5.0الضابطة، كما بلغ إلانحراف املعياري للمجموعة التجريبية 
 4.540درجة والخطا املعيارى للتجريبية  5.1وللمجموعة الضابطة 

 علي التوالي. 4.530وللضابطة 

الطالب للمجموعة التجريبية  ملتوسط درجات tإختبار : ( 1الجدول رقم )

 .واملجموعة الضابطة )تشييد(

متوسط  املجموعة

 الفرق 

الخطا 

 املعياري 

القيمة   t قيمة 

 إلاحتمالية

الضابطة 
 والتجريبية

3.5- 4.519 58.34- 4.444 

 .مspss,0458املصدر: إعداد الباحث, من الدراسة امليدانية، برنامج 

لدراسة الفرق بين املجموعة التجريبية  t ملعرفة الفرق تم استخدام اختبار

( وهي أقل 4.444( بقيمة إحتمالية )-58.3) tوالضابطة حيث بلغت قيمة 

وجود فروق معنوية بين درجات  على( وهذا يدل 4.41من مستوي املعنوية )

الطالب في املجموعتين )التجريبية والضابطة(، وأن متوسط الفرق بين 

ان اداء الطالب في املجموعة  علىجة وهذا يدل در  -3.5املجموعتين قد بلغ 

درجة  -3.5التجريبية ليس أفضل من ادائهم في املجموعة الضابطة بفارق 

 . 4.519بمتوسط خطأ معياري بلغ 

الوصف إلاحصائي للمجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة :( 9الجدول )

 .)طرق ونقل(

الوسط  العدد املجموعة

 الحسابي

إلانحراف 

 عياري امل

 الخطأ املعياري 

 4.540 5.5 51.1 553 التجريبية

 4.531 5.0 53.1 553 الضابطة

 .مspss,0458املصدر: إعداد الباحث, من الدراسة امليدانية، برنامج 

( أن كل من املجموعة التجريبية والضابطة 9-5نالحظ من الجدول رقم )

بلغ متوسط طالب لكل مجموعة )طالب وطالبات( حيث  553 علىاحتوت 
من متوسط  ىدرجة وهو أعل 51.1املجموعة التجريبية لدرجات الطالب 

أن أداء  ىدرجة وهذا يؤشر عل 53.1درجات املجموعة الضابطة والذي بلغ 

الطالب في املجموعة التجريبية أفضل من أدائهم في املجموعة الضابطة، 
للمجموعة درجة و  5.5كما بلغ إلانحراف املعياري للمجموعة التجريبية 

 4.531وللضابطة  4.540للتجريبية  ي درجة والخطا املعيار  5.0الضابطة 

 التوالي. على

ملتوسط درجات الطالب للمجموعة التجريبية  t اختبار( يوضح 8الجدول )

 .واملجموعة الضابطة )طرق ونقل(

متوسط   املجموعة
 الفرق 

الخطا 
 املعياري 

القيمة   t قيمة 
 إلاحتمالية

الضابطة 

 التجريبيةو 

 0.90- 4.590 59.401- 4.444 

 .مspss,0458املصدر: إعداد الباحث, من الدراسة امليدانية، برنامج 
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لدراسة الفرق بين املجموعة التجريبية  tملعرفة الفرق تم استخدام اختبار 

( وهي 4.444( بقيمة إحتمالية )-59.401) tوالضابطة حيث بلغت قيمة 
وجود فروق معنوية بين  ى( وهذا يدل عل4.41املعنوية ) ى أقل من مستو 

 درجات الطالب في املجموعتين )التجريبية والضابطة(، وأن متوسط الفرق 

ان اداء الطالب في  علىدرجة وهذا يدل  -0.90بين املجموعتين قد بلغ 
درجة  -0.90املجموعة الضابطة يفوق ادائهم في املجموعة التجريبية بفارق 

 .4.590لغ بمتوسط خطأ معياري ب

الوصف إلاحصائي للمجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة :( 9الجدول )

 .)لكل التخصصات(

الوسط  العدد املجموعة

 يالحساب

إلانحراف 

 املعياري 

 الخطأ املعياري 

 4.4109 5.399 51 084 التجريبية

 4.4109 5.390 53.0 084 الضابطة

 .مspss,0458نية، برنامج املصدر: إعداد الباحث, من الدراسة امليدا

( أن كل من املجموعة التجريبية والضابطة 9نالحظ من الجدول رقم )
طالب لكل مجموعة )طالب وطالبات( حيث بلغ متوسط  084 علىاحتوت 

من متوسط  ىدرجة وهو أعل 51املجموعة التجريبية لدرجات الطالب 

أن أداء  ىعلدرجة وهذا يؤشر  53.0درجات املجموعة الضابطة والذي بلغ 
الطالب في املجموعة التجريبية أفضل من أدائهم في املجموعة الضابطة، 

درجة وللمجموعة  5.399كما بلغ إلانحراف املعياري للمجموعة التجريبية 

وللضابطة  4.4109للتجريبية  ي درجة والخطا املعيار  5.390الضابطة 

 التوالي. على 4.4109
 

جات الطالب للمجموعة التجريبية ملتوسط  در  t( إختبار 54الجدول )

 .واملجموعة الضابطة )لكل التخصصات(

متوسط  املجموعة
 الفرق 

الخطا 
 املعياري 

 القيمة إلاحتمالية t قيمة 

الضابطة 
 والتجريبية

0.99- 4.888 53.01- 4.444 

 .مspss,0458املصدر: إعداد الباحث, من الدراسة امليدانية، برنامج 

لدراسة الفرق بين املجموعة التجريبية  tدام اختبار ملعرفة الفرق تم استخ

( وهي أقل 4.444( بقيمة إحتمالية )-35.01) tوالضابطة حيث بلغت قيمة 
وجود فروق معنوية بين درجات  ى( وهذا يدل عل4.41املعنوية ) ى من مستو 

الطالب في املجموعتين )التجريبية والضابطة(، وأن متوسط الفرق بين 

ان اداء الطالب في  ىدرجة وهذا يدل عل -0.99بلغ املجموعتين قد 
املجموعة التجريبية ليس أفضل من ادائهم في املجموعة الضابطة بفارق 

 .4.888درجة بمتوسط خطأ معياري بلغ  -0.99

إختبار تحليل التباين للفرق بين درجات الطالب بمختلف :( 55الجدول )

 .تخصصاتهم

مجموع  الاختالف
 املربعات

درجة 
 حريةال

متوسط 
 املربعات

F  القيمة
 إلاحتمالية

بين 

 املجموعات

90.41 3 34.180 59.850 4.444 

داخل 
 املجموعات

859.9 091 5.903 

  099 955.99 املجموع

( يوضح ما اذا كانت هنالك فروقات ذات داللة معنوية 55الجدول رقم )

 اربين درجات الطالب في مختلف التخصصات تم استخدام اختب
(ANOVA واختصارا يكتب )F   حيث بلغت قيمة اختبارF (17.812 بقيمة )

 ى( وهذا يدل عل4.41املعنوية ) ى ( وهي أقل من مستو 4.444إحتمالية )

وجود فروق معنوية بين درجات الطالب في التخصصات الاربعة 

 والتجريبية. للمجموعتين الضابطة

 .التخصصات إختبار متوسط الاختالفات بين: ( 50الجدول )

القيمة 
 إلاحتمالية

متوسط 
 الخطا

متوسط 
 إلاختالفات

  

4.584 

4.004 

4.444 

4.5801 

4.5108 

4.5945 

4.0010- 

4.5019- 

*4.1094- 

 بلديات 

 تشييد

 طرق 

 إنشاءات

4.584 

4.104 

4.444 

4.5801 

4.5819 

4.5900 

4.0010 

4.5591- 

*4.0431- 

 إنشاءات 

 تشييد

 طرق 

 بلديات

4.004 

4.104 

4.443 

4.5108 

4.5819 

4.5931 

4.5019 

4.5591- 

*4.1035- 

 إنشاءات 

 بلديات  

 طرق 

 تشييد

4.444 

4.431 

4.443 

4.5940 

4.5900 

4.5931 

*4.1094 

*4.0431 

*4.1035 

 إنشاءات 

 بلديات  

 تشييد

 طرق 

4.048 

4.990 

4.444 

4.5801 

4.5108 

4.5940 

4.0010 

4.5019 

*4.1094 

 بلديات 

 تشييد 

 طرق 

Dunnett 

 إنشاءات

 .مspss,0458املصدر: إعداد الباحث, من الدراسة امليدانية، برنامج 
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( يوضح متوسط الاختالف بين درجات الطالب في 59-0الجدول رقم )

مختلف التخصصات وذلك بعد التاكد من وجود فروقات ذات داللة 
معنوية بين درجات الطالب باستخدام الطريقتين الحديثة والتقليدية كما 

الخاصة  f( اعاله، حيث بلغت قيمة اختبار 51وضح في الجدول رقم )م

( وهي قيمة 59.850بوجود فروقات بين الدرجات بمختلف التخصصات )
معنوية لذلك نقول بانه توجد فروقات معنوية بين درجات الطالب 

بمختلف تخصصاتهم بالنسبة للطريقتين املستخدمه في الاختبار، تم 

والتي تعني أقل فرق معنوي، والتي تبين وتوضح أي   LSDاستخدام طريقة 
ناتج الفرق باملوجب درجات الطالب أفضل وفي أي تخصص فعندما يكون 

ان التخصص الاول هو الافضل أما اذا كانت نتيجة الفرق  فهذا مؤشر على

بالسالب فهذا دليل علي ان التخصص الثاني هو الافضل والجدول يوضح 

ام ال وذلك بالنظر الي قيمة ن هذا الفرق معنوي ذلك ثم نتاكد ما اذا كا

املعنوية في العمود الاخير من الجدول حيث نالحظ ان كل من  مستوى 

الفرق بين تخصص الانشاءات والطرق هو فرق معنوي لذلك يمكن عمل 

 ذلك فان اختبار الطالب في التخصصين وللتاكيد على املقارنة بين درجات
Dunnett د فروقات معنوية بين الانشاءات والطرق، وجو  ايضا يشير الى

كذلك الحال الفرق بين تخصص البلديات والطرق هو فرق معنوي، ايضا 

 الفرق بين تخصص التشييد والطرق.

 الاستنتاجات
دقة استخدام البرنامج الحاسوبي في حساب درجات الطالب في   .5

 الاختبارات.

 سهولة اجراء مقارنات بين نتائج الطالب.   .0
تطبيق معايير الجودة الشاملة في الفروقات بين نتائج الطالب في تساعد   .3

 ميكانيكا التربة. اختبارات مقرر 

 . الفعالة مصادر التعلم تساعد النتائج املتحصلة في معرفة  .0
مهمة حساب  الاستفادة من القدرات إلابداعية لهيئة التدريس وتسهيل  .1

 لهم. النتائج

متطلبات لجامعية بما يتوافق و ة اتهيئة البيئمعرفة ما يتطلب من   .1

 تدريس ميكانيكا التربة. 

 املصادر واملراجع
املكتب  والقياس النفس ي والتربوي،احمد محمد الطيب، التقويم  .5

 م.5999 مصر، إلاسكندرية، الحديث،الجامعي 
أروى بنت علي الاخضر، واقع استخدام الحاسب الالي ومعوقاته في   .0

عمادة الدراسات  -تدائية، امللك سعودمناهج معاهد الامل للمرحلة الاب
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