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في بعض أساليب التدريس لطالبات    تأثير استخدام السبورة التفاعلية على التحصيل المعرفي "
 المستوى األول بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية"

نفين حنفي 
 المقدمة ومشكلة البحث.

 لقد اصبح العالم في تقدم مستمر نتيجة تغيرات سريعة محاطة بتحديات كثيرة تشمل التقدم العلمي
أثر كل  والتطور التكنولوجي والوسائط التكنولوجية في جميع ميادين الحياة عامة والتعليم خاصة حيث ت

 ( 163: 15).عناصر الموقف التعليمي بهذا التطور
أنظمة وأساليب   التعليم حيث ظهر استخدام ومن هنا بدأ ظهور  ومداخل جديدة في منظومة 
اه من األدوات الفعالة في تطوير أنماط التدريس وذلك لدورها تكنولوجيا الحاسبات االلية)الكمبيوتر( كأد 

التفاعل الفكري والتطبيقي بين المتعلمين والبيئة  في التصميم والتطوير، واالستخدا م والتقويم وأصبح 
هذه التكنولوجيا وهذا التطور الهائل والمتنامي لتطبيقات استخدام تكنولوجيا الحاسب  التعليمية من سمات  

 ( 82:6ي الي اكتشاف السبورة التفاعلية حيث تعتبر من احدث الوسائل التكنولوجية في التعليم.)األلي أد 
م  والسبورة التفاعلية هي نوع خاص من السبورات البيضاء التي يتم التعامل معها باللمس ويت

طبيق أو  استخدامها لعرض األنشطة والبرامج التعليمية للمتعلمين اما بالتواجد الفعلي داخل حجرة الت
بعد   يدرسون عن  الذين  المتعلمين  الي  نفسه  الوقت  ذاتها في  والبرامج  األنشطة  هذة  من خالل نقل 

 ( 6:23األنترنت.)
ايا الفريدة التي تشمل) استبدال طرق  ويوفر استخدام هذه التقنية في الغرفة الصفية العديد من المز 

التقليدية العروض  بتقنيات  وتشويق  جاذبية  والرسومات   إمكانية   -أكثر  والصور  بالنصوص  التحكم 
توفير مساحة    -تسهيل القدرة على استرجعها بسرعة   –المعروضة االستفادة من مصادر المواد التعليمية  

توفير فرص للمشاهدة الجماعية    – سترجاعها بسرعة  تسهيل القدرة على ا  –لتخزين المواد التعليمية  
 ( 1: 19ا علي مقاطع الفيديو.) إمكانية إضافة عبارة وشرحه  -للمحتوى المعروض 

والسبورة التفاعلية أو كما تسمى أحيانًا بالذكية هي أحد أجهزة العرض االلكترونية وتعمل من  
ورة في أساليب العرض نتيجة مميزاتها  خالل توصيلها بجهاز الحاسوب وجهاز عرض البيانات وتمثل ث 

ليها وإعداد الدروس عبر هذه السبورة كما يمكن  المتنوعة كالتسجيل والتوثيق والتطبيق والرسم المباشر ع
تم تقديمه من أنشطة وبرامج تعليمية عن طريق البريد حفظ وطباعة وترتيب محتويات السبورة وارسال ما

م معظم برامج ميكروسوفت أوفيس مما يجعل لها تأثير واسع النطاق  األلكتروني وتتمتع بامكانية استخدا

 
   مدرس بكلية التربية الرياضية )بنين  بنات( جامعة المنوفية 
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فهي تساعد بشكل مباشر علي اثراء المادة العلمية من خالل اضافة أبعاد في تسيير العملية التعليمية  
ميزة تساعد في توسيع خبرات المتعلم وأستثارة اهتمامه واشباع حاجاته كما  ومؤثرات خاصة وبرامج م

فاعل مع جميع المتعلمين من خالل عرضها لألنشطة المختلفة وفرص المشاركة في  تساعد علي الت
الوسائط   مستوي  استخدام  ورفع  التعليم  نوعية  وتحسين  التعلم  اثر  بقاء  ذلك  علي  يترتب  وبالتالي 

 ( 22:1األداء.)
ل  ومواكبة للتطور العلمي والتكنولوجي وبحثا عن كل ما ييسر العملية التعليمية والوصول ألفض
ية  وأسهل الطرق التي تصل بالطالب ألعلي مستوي تعليمي وانطالقا من قدرة المستحدثات التكنولوج

بحاث  علي حل الكثير من المشكالت التدريسية والتعليمية فقد الحظت الباحثة بعد االطالع علي األ 
ثير من المميزات في  والمراجع العلمية التي استخدمت تقنية السبورة التفاعلية أن تللك التقنيه لها الك
تعلم أثناء حصوله علي  توصيل المعلومات بطريقة سهله للطالب كذلك تميزها بالتشويق واالثارة للم

التقليدية وما بها من سلبيات هذا   المادة التعليمية نتيجة التفاعل المباشر للطالب وذلك مقارنة بالطريقة
باستخدام السبورة التفاعلية للتعرف على تأثيره    ما دعا الباحثة إلى التفكير في تصميم برنامج تعليمي
ا أساليب  بعض  في  المعرفي  التحصيل  مستوى  التربية  على  بكلية  األول  المستوى  لطالبات  لتدريس 

 الرياضية جامعة المنوفية.  
 هدف البحث. 

يهدف البحث إلى التعرف على تأثير برنامج تعليمي باستخدام السبورة التفاعلية على مستوى        
 التحصيل المعرفي في بعض أساليب التدريس ألفراد عينة البحث.

 فروض البحث. 
قياسين)القبلي والبعدي( للمجوعة الضابطة في مستوى  ائيا بين متوسطي التوجد فروق دالة إحص -1

 المعرفي لصالح متوسط القياس البعدي. التحصيل 
توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي القياسين)القبلي والبعدي( للمجوعة التجريبية في مستوى   -2

 التحصيل المعرفي لصالح متوسط القياس البعدي. 
قياسين البعديين للمجوعتين)التجريبية والضابطة( في  ائيا بين متوسطي التوجد فروق دالة إحص -3

 لتحصيل المعرفي لصالح متوسط القياس البعدي للمجموعة التجريبية. مستوى ا
 الدراسات السابقة.

)قامت   السيسي  إبراهيم  تكنولوجيا   ”  (4()م2016إيمان  باستخدام  تعليمي  برنامج  تأثير 
كلية التربية   طالبات دفع الجلة لدى مسابقة التحصيل المعرفي في   وى ستالسبورة التفاعلية على م
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تأثير برنامج تعليمي باستخدام تكنولوجيا السبورة  التعرف علي  بهدف    ”الرياضية جامعة مدينة السادات
التربية الرياضية   التفاعلية على مستوى التحصيل المعرفي في مسابقة دفع الجلة لدى طالبات كلية 

استخدمت المنهج ( طالبة من طالبات الفرقة األولى ، و 40ة السادات ، على عينة بلغت )جامعة مدين
  إلى العملية التعليمية يؤدى    فيتكنولوجيا السبورة التفاعلية    التجريبي وكان من أهم النتائج إن استخدام

 حصيل المعرفي.وبالتالي رفع مستوى الت اإليجابية تنمية الدافعية للتعلم من خالل المشاركة الفعالة 
الخاتم)قام   محمد  أدم  بركات  السبورة    ”وانهاعن  بدراسة  (10م()2016عاصم  إستخدام  أثر 

  الخرطوم -دراسة تجريبية بالمرحلة الثانوية–التفاعلية في التحصيل الدراسي لمادة العلوم الهندسية  
ات الصف األول  بهدف التعرف علي أثر إستخدام السبورة التفاعلية علي التحصيل الدراسي لطالب  ”

سيات الهندسة الكهربية بصفة خاصة وإستخدم  الثانوي في مادة العلوم الهندسية بشكل عام ووحدة أسا
(طالبة تم تقسيمهم بالتساوي علي مجموعتين احداهما 40الباحث المنهج التجريبي علي عينة قوامها )

إحصائية في التحصيل الدراسي  تجريبة واألخري ضابطة وقد كانت النتائج انه توجد فروق ذات داللة  
التج المجموعة  درجات طالبات  متوسطي  لصالح طالبات  بين  البعدي  اإلختبار  في  والضابطة  ريبية 

 المجموعة التجريبية. 
فاعلية استخدام السبورة الذكية في    ”بدراسة عنوانها  (  20م()2016سرين عاشور:)نقامت  

بهدف التعرف    ”بية الرياضية جامعة االسكندرية التحصيل المعرفي لمقرر الهوكي لطالبات كلية التر 
مج المقترح باستخدام السبورة الذكية علي مستوي التحصيل المعرفي في مقرر  علي مدي فاعلية البرنا

المنهج التجريبي    الباحثة  ت وقد استخدمالهوكي لدي طالبات كلية التربية الرياضية جامعة االسكندرية  
)تعليم( قمست بالتساوي علي مجموعتين احداهما تجريبية  شعبة    طالبات   ( من 128ا)على عينة قوامه

 ات أفراد ـدرج  متوسطيتوجد فروق دالة إحصائيا بين    إنه  نتائج هذه الدراسةضابطة ومن أهم    واالخري 
لمقرر الهوكي    المعرفي  للجانب   التحصيليلالختبار    البعديالقياس    في لمجموعتين الضابطة والتجريبية  ا

 التجريبية. لصالح المجموعة 
فاعلية إستخدام السبورة التفاعلية   ”بدراسة عنوانها    (5م()  2015إيمان محمد صديق) قامت  

وتهدف الدراسة    ”في تدريس مادة العلم في حياتنا علي الصف السابع من مرحلة التعليم األساسي 
السابع الميذ الصف  إلي معرفة فاعلية إستخدام السبورة التفاعلية في التدريس وعلي التحصيل المعرفي لت

(  40مرحلة التعليم األساسي واتبعت الباحثة المنهج التجريبي لتحقيق هدف الدراسة علي عينة قوامها ) 
مجموعتين متساويتين إحداهما تجريبية    إلي  تلميذ بمدرسة القبس األساسية بنين قسم العربي وتم تقسيمهم

في التدريس يوفر وقت    اعليةلسبورة التفضابطة ومن أهم نتائج هذة الدراسة أن إستخدام ا  واألخرى 
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المعلم والتلميذ في الدرس وأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المجموعتين في درجات 
 األختبار التحصيلي في مادة العلم في حياتنا لصالح المجموعة التجريبية.

الدحالن)  قام بعنوان13م()2014عمر  بدراسة  السبورة  ”   (  إستخدام  في  التفاعلية    أثر 
العربية   اللغة  مادة  في  األساسي  السابع  الصف  طالب  لدي  التعلم  أثر  وبقاء  الدراسي  التحصيل 

وتهدف الدراسة إلي معرفة أثر توظيف السبورة التفاعلية في التحصيل الدراسي    ”ةإتجاهاتهم نحوها
اللغة العربية و  التعلم لدي طالب الصف السابع األساسي في مادة   د نحوها ولقإتجاهاتهم  وبقاء أثر 

( طالبًا من طالب الصف السابع األساسي  70اإستخدم الباحث المنهج شبه التجريبي علي عينة قوامها )
وزعت باتساوي علي مجموعتين إحداهما تجريبية واألخري ضابطة وقد أظهرت نتائج الدراسة فروق 

دي والمرجأ ومقياس  تحصيلي البعذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين في اإلختبار ال
 األتجاه لصالح طلبة المجموعة التجريبية وقد كان حجم األثر كبيرًا. 

بدراسة  (  11م()2013العزيز، ياسر عبد الرشيد سيد احمد)   دمحمد عبعبد العزيز  من    قام كال
لل    ”عنوانها  التدريس  مهارات  تنمية  علي  التفاعلية  السبورة  باستخدام  مقترح  برنامج  طلبه تأثير 
المنياالمعلم جامعة  الرياضية  التربية  بكلية  السبورة    ”ين  باستخدام  تعليمي  برنامج  تصميم  بهدف 

التدريس   مهارات  تنمية  علي  تأثيرة  ومعرفة  المعلمين. -التنفيذ -التخطيط  0التفاعلية  للطلبه  التقويم( 
مجموعتين  قسيمهم إلي  (عشرون طالبًا تم ت20واستخدم الباحثان المنهج التجريبي علي عينه قوامها )

(عشرة طالب احداهما تجريبية واألخري ضابطة وكان من أهم النتائج  10متساويتين قوام كال منهما ) 
 أن البرنامج المقترح بإستخدام السبورة التفاعلية أسهم إيجابيًافي تنمية مهارات التدريس قيد البحث.          

أثر الّسبورة التفاعلية على    ”ها  دراسة عنوانب(  7م()2011روبى إبراهيم أبو العينين)  قامت  
أثر    بهدف التعرف على”تحصيل الطالب غير الناطقين المبتدئين والمنتظمين في مادة اللغة العربية  

وقد  الّسبورة التفاعلية على تحصيل الطالب غير الناطقين المبتدئين والمنتظمين في مادة اللغة العربية 
-11ًا وطالبة في الصف السادس من )طالب  (30)بلغت    نةريبي على عي المنهج التج  ةالباحث   ت استخدم

توجد فروق دالة    ، ومن أهم نتائج هذه الدراسة إنه م2011/ م2010سنة خالل العام الدراسي    (14
أفراد   متوسطيبين    اإحصائي والتجريبية    درجات  الضابطة  ولصالح   القياس  فيالمجموعتين  البعدي 

 ـة. ى تحصيـل الطالب باستخدام السبورة التفاعليالمجموعة التجريبية في مستو 
أثر التدريس باستخدام السبورة التفاعلية ” راسة عنوانها ( بد9م()2011طالل األسمرى )قام 

 ”والسبورة التقليدية على التحصيل الفوري وبقاء أثر التعلم لدى طالب الصف السادس اإلبتدائى
ة التقليدية في  سبورة التفاعلية والتدريس باستخدام السبور بهدف التعرف على أثر التدريس باستخدام ال
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التحصيل الفوري والمؤجل على عينة من طالب الصف السادس اإلبتدائى، وقد استخدم المنهج التجريبي  
ا التحصيل  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  الدراسة  هذه  نتائج  أهم  من  ولصالح  وكان  لفوري 

 دم السبورة التفاعلية.المجموعة التجريبية التي تستخ
أثر تكنولوجيا السبورة التفاعلية في زيادة   ”بدراسة بعنوان    (26م() Riska ()2010)دراسة  

النمو في األداء الرياضي لدي الطالب الموهوبين ومدي تأثيرها علي أداء الطالب في اإلختبارات 
تفاعلية في زيادة النمو في األداء  لدراسة إلي معرفة أثر تكنولوجيا السبورة الوتهدف ا  ”الموحدة دوليا  

دوليًا  الرياضي   الموحدة  اإلختبارات  في  الطالب  أداء  علي  تأثيرها  ومدي  الموهوبيبن  الطالب  لدي 
( من  مكونة  عينة  علي  التجريبي  المنهج  الباحثة  من  175واستخدمت  الدراسة  مجتمع  من  (طالبًا 

اللة إحصائية بين مستوي طلبة المجموعة تدائية وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات د (مدارس اب6)
 ريبية الذين تلقوا تحصيلهم بإستخدام السبورة التفاعلية وغيرهم من الطلبة الذين لم يستخدموها. التج

بعنوان  (27م()Swan )2008 دراسة   تحسين    ر”أث   بدراسة  في  الذكية  السبورة  استخدام 
لمناطق التي تقاس فيها درجات الطالب في لغة اإلنجليزية والرياضيات لدي الطالب في ا مهارات ال

الدوليةاإل الذكية في تحسين   ”ختبارات التحصيلية  السبورة  أثر إستخدام  إلي معرفة  الدراسة  وتهدف 
ب  مهارات تعلم اللغة اإلنجليزية والرياضيات لدي الطالب في المناطق التي تقاس فيها درجات الطال

ن طالب الصف  ستخدمت الباحثة المنهج التجريبي علي عينة م في اإلختبارات التحصيلية الدولية ولقد ا
الثالث حتي الثامن من مجتمع الدراسة وقد أظهرت النتائج تفوق الطالب الذين تم إستخدام السبورة  

 الذكية معهم خاصة في الصفين الرابع والخامس. 
بعنوانبدرا(  21م()Amolo()2007)دراسة   في    ”سة  الذكية  السبورة  إستخدام  الفهم  أثر 

  تهدف ”صف الخامس في الدراسات اإلجتماعية ,الواليات المتحدة األمريكية وخبرات التعلم لدي طلبة ال 
الدراسة إلي معرفة أثر إستخدام السبورة الذكية في الفهم وخبرات التعلم لدي طلبة الصف الخامس في  

( طالبًا  25نة البحث من )الدراسات اإلجتماعية واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وتكونت عي 
السبورة الذكية علي  من طالب الصف الخامس وأظهرت نتائج الدراسة أثرًا واضحًا إيجابيًا إلستخدام  

 صعيد الفهم وخبرات تعلم الطلبة. 
التفاعلية على تحصيل  ”  بدراسة بعنوان  (  28م()2004)  Zittle  قام أثر استخدام السبورة 

ستخدام السبورة التفاعلية على تحصيل الطالب في  ف على أثر ابهدف التعر  ”الطالب في الرياضيات
( طالبا وطالبة  53عينة من مجموعتين المجموعة األولى)   الرياضيات وقد استخدم المنهج التجريبي على

 ( والثانية  مكتبية،  كمبيوتر  أجهزة  باستخدام  درست  كمجموعة  39كمجموعة ضابطة  وطالبة  طالبا   )
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سبورة التفاعلية، ومن أهم نتائج هذا البحث وجود فروق ذات داللة إحصائية  تجريبية درست باستخدام ال
 ضيات لصالح طلبة المجموعة التجريبية. في متوسط تحصيل الطلبة للريا

التعلم في  مشاركة الطالب    ”بدراسة بعنوان    (22م()2001)  William    &Beeland    قام
وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف   المساعدة ”  والتكنولوجيا :هل تستطيع السبورة التفاعلية  البصري 

تعليمية على ز  كأداة  التفاعلية  السبورة  استخدام  تأثير  العملية  على  الطالب في  يادة مستوى مشاركة 
( طالب وطالبة ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي 197التعليمية، وقد اشتملت عينة البحث على )
للطالب نتيجة الستخدام السبورة التفاعلية في الفصول الدراسية   وكان من أهم النتائج وجود مشاركة قوية
 نفاق على التكنولوجيا.وسوف تستخدم هذه النتائج في زيادة اإل

 إجراءات البحث. 
 منهج البحث. 

نظرًا   واألخرى ضابطة  تجريبية  أحداهما  مجموعتين  على  التجريبي  المنهج  الباحثة  استخدمت 
 لمالئمته لطبيعة البحث.

بحث. عينة المجتمع و   
البحث على)  مجتمع  التربية  130اشتمل  بكلية  األول  المستوى  طالبات  طالبة من  الرياضية  ( 

( 50( طالبة مجموعة تجريبية و)50م تم تقسيمهن إلى) 2018م/2017جامعة المنوفية للعام الجامعي  
ت باقيات  ( طالبا10( طالبة إلجراء الدراسة االستطالعية كما تم استبعاد)  20مجموعة ضابطة و)

 لإلعادة.
 توصيف عينة البحث. 

 ( 1جدول)
 توصيف مجتمع وعينه البحث

 النسبة المئوية  العدد  المجموعة  

 ٪41,67 50 الضابطة  1

 ٪41,67 50 التجريبية  2

 ٪16,66 20 الدراسات االستطالعية 3

 ٪100 120 اإلجمالي 4

 
  

120ن=   
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 ( 2جدول )
 ألفراد عينة البحث  اللتواءالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل ا

 والذكاء والوزن والجانب المعرفي في متغيرات الطول والسن
 معامل االلتواء  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  وحدة القياس  المتغير

 0,387 4,914 163,57 السنتيمتر الطول 

 1,196 0,729 18,08 السنة السن

 0,715 7,716 60,44 الكيلوجرام  الوزن 

 0,567 2,052 20,59 درجة المعرفي  انبالج

 0,642 2,272 64,83 درجة الذكاء 

( أن معامل االلتواء لعينة البحث في الطول والسن والوزن والجانب المعرفي  2يوضح جدول رقم)
 ( مما يدل على تجانس أفراد عينة البحث في تلك المتغيرات.3والذكاء قد انحصرت ما بين)±

بحث.التكافؤ ألفراد عينة ال  
 ( 3جدول رقم)

 في متغيرات السن والطول والوزن  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( وداللتها
 للمجموعتين )التجريبية/الضابطة(  والذكاء والجانب المعرفي 

 المتغير
وحدة  

 القياس 

قيمة "ت"   الضابطة المجموعة المجموعة التجريبية

 ع -س ع -س المحسوبة

 1,979 5,070 165,19 4,938 164,73 مترنتيالس الطول 

 1,698 14,166 19,94 14,180 19,84 السنة  السن

 1,994 8,904 61,89 8,942 61,05 كجم الوزن 

 1,769 2,033 21,10 2,114 20,98 درجة الجانب المعرفي 

 1,425 2,409 64,94 2,275 64,85 درجة الذكاء 

 (2,00(= )0.05قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية)
( وجود فروق غير دالة إحصائيا بين المجموعتين )التجريبية والضابطة(  3يوضح جدول رقم)

في متغيرات السن والطول والوزن والجانب المعرفي والذكاء مما يدل على تكافؤ المجموعتين حيث أن  
 دولية. قيمة "ت" المحسوبة أقل من قيمة "ت" الج

ي البحث.األجهزة واألدوات المستخدمة ف   
 سبورة الكترونية. -فالش موميري  -حاسوب جهاز  •

الستمارات المستخدمة في البحث. ا  
 (1استمارة جمع بيانات الطالب.مرفق رقم ) •
 (2استمارة استطالع رأي الخبراء حول محاور االختبار المعرفي. مرفق رقم ) •
 (4جامعــية. مرفق رقم )الذكــــــاء اللفظــــــــي للمرحلة الثانوية والاختبار  •
 ( 5مرفق رقم )  الصورة االولية(.) المعرفياستمارة استطالع رأي الخبراء حول صياغة عبارات االختبار   •

120 ن=  

50=2= ن 1ن  
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(4مرفق رقم)والجامعية.ختبار الذكاء اللفظي للمرحلة الثانوية ا  
 صدق اختبار الذكاء.

األدنقام   والربيع  األعلى  الربيع  بين  التمايز  صدق  بحساب  الدراسة الباحث  عينة  على  ى 
 لجدول التالي يوضح صدق االختبار.( طالب وا20االستطالعية والبالغ عددها) 

 (4)  جدول رقم
 داللة الفروق بين الربيع األعلى والربيع األدنى الختبار الذكاء قيد البحث

 مجموع الرتب متوسط الرتب العدد  المتغيرات
   z "قيمة "

 المحسوبة

احتمال 

 الخطأ 

 ذكاء اختبار ال
5 15,50 77,5 

3,798 * 0.00 5 5,50 27,5 
10  

 ( 1.96( =)0.05الجدولية عند )  ”Z“قيمة     

حيث أن قيم  ( وجود فروق دالة إحصائيا بين الربيع األعلى والربيع األدنى    4يوضح جدول رقم)
  "Z  ( المحسوبة أكبر من قيمة "Z( الجدولية عند مستوى داللة )مما يشير  0.05 )  االختبار إلى صدق  

 على التمييز بين المجموعات.ه وقدرت
 ثبات اختبار الذكاء.

 (5جدول رقم) 
 الختبار الذكاء قيد البحث معامل االرتباط بين التطبيق األول والثاني

 
 التطبيق الثاني  التطبيق األول  المتغير

 قيمة"ر" المحسوبة 

   الذكاءاختبار 
 ±ع -س ±ع -س

64,00 7,518 63,40 1,178 0,682 * 

  (0,444)( = 0,05قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية )     
( بين التطبيق  0.05( وجود ارتباط دال إحصائيا عند مستوى معنوية )5يوضح جدول رقم )

والتطبيق   األول  التطبيق  بين  االرتباط  معامل  بلغ  حيث  الذكاء  لالختبار  الثاني  والتطبيق  األول 
 لية وهي دالة مما يدل على ثبات االختبار بدرجة عالية. رجة ارتباط عا( وهي د 0,682الثاني) 

(6مرفق رقم) )إعداد الباحثة( .اختبار التحصيل المعرفي  
اختبا النهائية    ريمر  في صورته  يخرج  حتى  مختلفة  بمراحل  إعداده  أثناء  المعرفي  التحصيل 

   -وتتلخص هذه الخطوات فيما يلي :
 

20ن=   
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 تحديد الهدف من االختبار. 
دف هذا االختبار إلى قياس مستوى تحصيل الطالبات عينة البحث لألهداف المعرفية في  هي

 بعض أساليب التدريس "  
 إعداد محتوي االختبار. 

قامت الباحثة بتحليل المحتوي الدراسي" المنهج المقرر " لبعض أساليب التدريس" والذي تدرسه 
عداد من خالل الرجوع للمراجع العلمية لحصر  إل الطالبات عينة البحث وفي ضوء أهداف االختبار تم ا 

 األبعاد الرئيسية التي يتضمنها البرنامج التعليمي. 
 تحديد المادة العلمية.

تم تحديد المادة العلمية التي أشتمل عليها االختبار بناءًا علي تحديد األهداف في أربع محاور  
كاًل من المعلم والمتعلم في كل   دور  –ماهية وخصائص كل إسلوب    –رئيسية هي مهارات التدريس 

 مميزات وعيوب كل إسلوب، وذلك تبعا للمنهج المخصص لطالبات المستوى األول. –إسلوب 
 تحديد األهمية النسبية لمحاور االختبار. 

 " الخبراء تشتمل علي  الباحثة بتصميم استمارة الستطالع آراء  لبناء  4قامت  " محاور مقترحة 
والحذف بما يناسب رأي الخبير وتم عرضها علي الخبراء في المناهج    ةاالختبار روعي فيها اإلضاف

  -وطرق التدريس بكليات التربية الرياضية والحاصلين علي درجة الدكتوراه وذلك لتحديد:
 مدي مناسبة المحاور المقترحة لبناء االختبار .  •
 األهمية النسبية لكل محور من محاور االختبار .  •

لرأي كما يلي :وكانت نتيجة استطالع ا  
 موافقة جميع الخبراء علي مناسبة المحاور لبناء االختبار.   •

( يوضح آراء الخبراء بالنسبة للمحاور المقترحة 6تحديد األهمية النسبية لكل محور، وجدول)
 همية النسبية لها.  لبناء اختبار التحصيل المعرفي واأل

 ( 6جدول)
 ار التحصيل المعرفيراء الخبراء لمحاور اختبآلالنسبة المئوية 

 النسبة المئوية  محاور االختبار  م

1 

2 

3 

4 

 محور مهارات التدريس 

 ماهية االسلوب وخصائصهمحور 

 دور المعلم والمتعلم محور 

 مميزات وعيوب االسلوب محور 

11,63٪ 

24,42٪ 

36,05٪ 

27,90٪ 
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لمعلم والمتعلم ( تباين النسبة المئوية لمحاور االختبار فقد حصل محور دور ا6يوضح جدول )
وقدرها)   مئوية  نسبه  أعلي  نسبة  ٪36,05علي  علي  اإلسلوب  وعيوب  محورمميزات  بينما حصل   )

قدرها)٪27,90وقدرها)   نسبة  على  وخصائصه  االسلوب  ومحورماهية  مهارات  24,42٪(  ومحور   )
 ( .٪11,63سبة وقدرها)التدريس على ن 

 إعداد وصياغة المفردات.  
  ط عية وشروط كتابتها وعملية بناءها والشرو ع مفردات االختبار الموضو قامت الباحثة بدراسة أنوا 

والمواصفات الواجب إتباعها وذلك وفق القواعد والمواصفات التي ذكرتها المراجع العلمية والدراسات 
 السابقة 

( 5الصورة األولية لإلخبار المعرفي مرفق رقم )   
لقواعد السابقة ووضعها في استمارة فاصلة  بناء علي ما سبق تم صياغة أسئلة االختبار وفقا ل

مدي كفاية عبارات كل محور والمقياس  -ارات المقياس للمحاور المختلفة علي مدي مناسبة عبللتعرف  
( مفردة موزعه علي المحاور  87بإعداد صورة مبدئية من المقياس تضمنت)   الباحثةككل( ،وقامت  
السادة  (عبارة وذلك على 87والذي أشتمل علي) تم عرض المقياس في صورته المبدئية  ،المستخلصة.

 الخبراء.
(  6لصورة النهائية لالختبار المعرفي مرفق رقم ) ا  

تم تجميع اإلستمارات بعد عرضها علي السادة الخبراء وتفريغ بياناتها وقامت الباحثة باختيار  
بارات التي حصلت من آراء الخبراء وتم استبعاد الع  ٪70العبارات التي حصلت علي نسبه أكثر من  

 لعبارات المقبولة والمحذوفة.  ( يوضح ا7ذلك وجدول)على نسبه أقل من 
 ( 7جدول رقم)

 بيان بأعداد العبارات المقبولة والمحذوفة طبقا  آلراء الخبراء 
 المجموع العبارات المقبولة  المحذوفة  العبارات المحاور  م

 11 11 ----  مهارات التدريس  1

 30 28 2 لوب ماهية وخصائص كل إس 2

 25 23 2 المعلم والمتعلم في كل إسلوب دور كالًمن 3

 21 21 ---  مميزات وعيوب كل إسوب  4

ــتمل االختبار بعد تعديله      ــورة النهائية لالختبار وذلك وفًقا  راء الخبراء حيث أشــ تم إعداد الصــ
 معلومات. ( مفردة وروعي أن تكون المفردات متنوعة ومتضمنة عدد كبير من ال83على )
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 تعليمات االختبار. 
طالبات وبالتالي  ُتعد تعليمات االختبار احد عوامل تطبيقه حيث يترتب عليها وصول المطلوب لل

تم    ااإلجابة الصحيحة وقد روعي أن ُتكتب تعليماته بُلغه سليمة واضحة بحيث تبتعد عن اإلطالة كم
اإلجابة المخصصة مع أهمية كتابة البيانات    تحديد طريقة تسجيل اإلجابة الصحيحة في مكانها في ورق 

 رقة اإلجابة . المطلوبة في و 
 صالحية االختبار. 

لالختبار بعد إعداده على مجموعة من الخبراء في المناهج وطرق    المبدئيةتم عرض الصورة  
  التدريس وذلك للتأكد من صالحية االختبار لمستوى الطالبات وتم إجراء التعديالت الالزمة في ضوء

 آراء السادة الخبراء. 
 تصحيح االختبار. 

بنود االختبار كما تم إعداد مفتاح تصحيح  تم تحديد درجة واحدة لكل إجابة صحيحة لكل بند من  
 لالختبار بحيث يكون واضح وسهل االستخدام في تصحيح االختبار. 

 تحليل مفردات االختبار. 
قوف علي مدي عوبة المفردات والو وذلك بقصد تحديد ص  االستطالعية هو تطبيقه علي العينة  

 مناسبتها وتحديد الزمن الالزم لإلجابة عليه وذلك عن طريق قيام الباحثة بالمعادلة التالية: 
 
 
ق(،ولحساب معامل السهولة والصعوبة لمفردات االختبار تم  45حساب زمن االختبار)  تم  وقد 

طالبة( بهدف تقييم   20تطبيق الصورة المبدئية لالختبار علي عينة الدراسة االستطالعية المكونة من)
سهول معامل  تحديد  تم  وقد  وصعوبتها  سهولتها  حيث  من  عليها  والحكم  عبارة  ما  كل  وصعوبة  ة 

 ( لقبول العبارات وذلك وفقا لما حددته معظم الدراسات والمراجع العلمية. 0.70–0.30بين)
 ( 8جدول )

 معامالت السهولة والصعوبة والتمييز لعبارات االختبار المعرفي  
 

رقم 

 العبارة 

معامل  

 السهولة 

معامل  

 الصعوبة 

معامل  

 التمييز 

رقم 

 العبارة 

معامل  

 السهولة 

معامل  

 الصعوبة 

معامل  

 ز التميي

1 0.54 0.46 0.75 49 0.47 0.53 0.75 

2 0.47 0.53 0.75 50 0.54 0.46 0.50 

3 0.47 0.53 0.75 51 0.67 0.33 0.50 

4 0.34 0.66 0.50 52 0.54 0.46 0.50 

20ن=   

 الزمن الذي إستغرقه أخر طالب  +الزمن الذي إستغرقه اول طالب =الزمن االزم لإلختبار
2 
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5 0.64 0.40 0.50 53 0.8 0.41 0.52 

6 0.54 0.46 0.50 54 0.34 0.66 0.75 

7 0.47 0.53 0.75 55 0.47 0.53 0.50 

8 0.67 0.33 0.50 56 0.47 0.53 0.75 

9 0.63 0.40 0.50 57 0.47 0.53 0.50 

10 0.67 0.40 0.50 58 0.67 0.33 0.50 

11 0.34 0.66 0.50 59 0.34 0.66 0.75 

12 0.34 0.46 0.50 60 0.54 0.46 0.75 

13 0.40 0.60 0.75 61 0.34 0.66 0.75 

14 0.34 0.66 0.75 62 0.45 0.20 0.53 

15 0.54 0.46 0.50 63 0.34 0.66 0.35 

16 0.64 0.40 0.50 64 0.6 0.40 0.45 

17 0.49 0.60 0.50 65 0.47 0.53 0.75 

18 0.47 0.53 0.75 66 0.49 0.60 0.46 

19 0.54 0.46 0.50 67 0.54 0.46 0.75 

20 0.47 0.53 0.50 68 0.24 0.46 0.50 

21 0.65 0.40 0.50 69 0.45 0.60 0.75 

22 0.40 0.60 0.50 70 0.34 0.66 0.75 

23 0.34 0.66 0.50 71 0.54 0.46 0.50 

24 0.47 0.53 0.75 72 0.65 0.40 0.50 

25 0.38 0.43 0.75 73 0.47 0.60 0.50 

26 0.54 0.46 0.75 74 0.67 0.33 0.50 

27 0.67 0.33 0.50 75 0.45 0.53 0.75 

28 0.47 0.53 0.75 76 0.47 0.53 0.50 

29 0.47 0.53 0.5 77 0,67 0,33 0,75 

30 0,67 0,33 0,75 78 0.80 0.57 0.75 

31 0.58 0.43 0.75 79 0.54 0.46 0.75 

32 0.54 0.46 0.75 80 0.67 0.33 0.5 

33 0.67 0.33 0.50 81 0.47 0.53 0.75 

34 0.47 0.53 0.75 82 0.35 0.46 0.45 

35 0.35 0.46 0.50 83 0.60 0.40 0.75 

36 0.60 0.40 0.75 

37 0.51 0.46 0.50 

38 0.67 0.40 0.75 

39 0.54 0.46 0.50 

40 0.65 0.40 0.50 

41 0.54 0.46 0.75 

42 0.67 0.33 0.50 

43 0.47 0.53 0.75 

44 0.37 0.46 0.50 

45 0.69 0.40 0.75 

46 0.35 0.46 0.50 
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اسة االستطالعية. الدر   
الموافق   األربعاء  يوم  من  االستطالعية  الدراسات  بإجراء  الباحثة  يوم  2017/  10/  4قامت  إلى  م 

 ( أيام بين التطبيقين. 7م بفارق زمني ) 10/2017/ 11األربعاء الموافق   
لالختبار المعرفي. المعامالت العلمية   

 صدق االختبار المعرفي.
داخلي بين عبارات كل محور  في باســتخدام صــدق االتســاق التم حســاب صــدق االختبار المعر   

والـــدرجـــة الكليـــة للمحور وكـــذلـــك بين درجـــة كـــل محور والـــدرجـــة الكليـــة لالختبـــار وذلـــك على العينـــة  
( طالبة من طالبات المســتوى األول من نفس مجتمع البحث ومن 20االســتطالعية والتي بلغ عددها )

عامالت االرتباط بين درجة كل ( يوضـــحان م10(،)9التاليان) ه البحث األســـاســـية والجدوالنخارج عين
عبـــارة والـــدرجـــة الكليـــة للمحور التي ُتمثلـــه العبـــارة وكـــذلـــك معـــامالت االرتبـــاط بين درجـــة كـــل محور  

 والدرجة الكلية لالختبار. 
 ( 9جدول )

 الكلى للمحور الذي تمثله العبارة  والمجموعمعامل االرتباط بين درجة كل عبارة 
 

  ورمح

 مهارات التدريس 

ماهية األسلوب   محور

   وخصائصه

دور كال من المعلم  محور 

 والمتعلم

مميزات وعيوب محور 

 االسلوب

 " ر " قيمة رقم العبارة " ر " قيمة رقم العبارة " ر " قيمة رقم العبارة " ر " قيمة رقم العبارة

1 0.680 * 1 0.581 * 1 0.585 * 1 0.579 * 

2 0.776 * 2 0.676 * 2 0.790 * 2 0.579 * 

3 0.893 * 3 0.793 * 3 0.679 * 3 0.577 * 

4 0.593 * 4 0.893 * 4 0.576 * 4 0.675 * 

5 0.676 * 5 0.784 * 5 0.790 * 5 0.787 * 

6 0.580 * 6 0.687 * 6 0.886 * 6 0.784 * 

7 0.786 * 7 0.582 * 7 0.778 * 7 0.791 * 

8 0.679 * 8 0.691 * 8 0.780 * 8 0.689 * 

9 0.585 * 9 0.776 * 9 0.893 * 9 0.690 * 

10 0.885 * 10 0.893 * 10 0.675 * 10 0.588 * 

11 0.680 * 11 0.793 * 11 0.584 * 11 0.684 * 

  12 0.584 * 12 0.683 * 12 0.783 * 

  13 0.691 * 13 0.590 * 13 0.690 * 

  14 0.681 * 14 0.785 * 14 0.585 * 

  15 0.576 * 15 0.584 * 15 0.582 * 

  16 0.579 * 16 0.687 * 16 0.779 * 

47 0.65 0.40 0.75 

48 0.54 0.46 0.50 

20ن=   
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  ورمح

 مهارات التدريس 

ماهية األسلوب   محور

   وخصائصه

دور كال من المعلم  محور 

 والمتعلم

مميزات وعيوب محور 

 االسلوب

 " ر " قيمة رقم العبارة " ر " قيمة رقم العبارة " ر " قيمة رقم العبارة " ر " قيمة رقم العبارة

  17 0.676 * 17 0.782 * 17 0.681 * 

  18 0.780 * 18 0.691 * 18 0.580 * 

  19 0.886 * 19 0.776 * 19 0.778 * 

  20 0.879 * 20 0.693 * 20 0.889 * 

  21 0.785 * 21 0.593 * 21 0.579 * 

  22 0.685 * 22 0.684 *   

  23 0.583 * 23 0.591 *   

  24 0.781 *     

  25 0.577 *     

  26 0.595 *     

  27 0.587 *     

  28 0.696 *     

 (0,444(=) 0.05عند مستوى معنوية )  ةقيمة " ر" الجد ولي     
( وجود ارتباط دال إحصــــــائي بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور مما يدل  9يوضــــــح جدول )

 على صدق تمثيل العبارة للمحور. 
 ( 10 جدول)

 الكلى لالختبار المعرفي معامل االرتباط بين درجة كل محور والمجموع
20ن=   

 قيمة معامل االرتباط محاور االختبار المعرفي

 ٭0.756 محور مهارات التدريس 

 ٭0.869 ماهية األسلوب وخصائصهمحور 

 ٭ 0.946 دور كال من المعلم والمتعلممحور 

 ٭ 0.874 وب االسلوب مميزات وعيمحور 

 (0,444(= ) 0.05عند مستوى معنوية )  ةوليقيمة " ر" الجد     
( وجود ارتباط دال إحصائيا بين درجة كل محور والدرجة الكلية لالختبار    10يوضح جدول ) 

 المعرفي مما يدل على صدق تمثيل المحاور لالختبار.

 ثبات االختبار المعرفي.
(  11المعرفي باســتخدام معامل " ألفا " وفقا لتعديل كرونباو وجدول)بات االختبار  تم حســاب معامل ث

 يوضح قيم معامالت الثبات.
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 (11 جدول )
 معامل ألفا كرونباخ لمحاور االختبار المعرفي

  20ن=

 قيمة معامل ألفا عدد العبارات محاور االختبار المعرفي

 * 0,942 11 محور مهارات التدريس 

 * 0.812 28 وب وخصائصهاألسلماهية محور 

 * 0.702 23 دور كال من المعلم والمتعلممحور 

 * 0.835 21 مميزات وعيوب االسلوب محور 

 (0,444(= )0.05عند مستوى معنوية )  ةقيمة " ر" الجد ولي  
يدل  ( أن جميع محاور االختبار المعرفي تتمتع بقيم عالية لمعامل ألفا مما    11يوضح جدول)  

 بات االختبار.على ث 

( 8مرفق رقم)تفاعلية. لسبورة الالبرنامج التعليمي المقترح باستخدام ا  
السبورة التفاعليةالبرنامج التعليمي باستخدام   

قامت الباحثة بوضع برنامج تعليمي باستخدام السبورة التفاعلية ألساليب التدريس قيد البحث حيث     
)األعمال المرتبطة بمهارات التدريس    قامت الباحثة بتحليل المحتوي العلمي ألساليب التدريس قيد البحث 

األمر  أسل– التطبيقي–وب  التبادلي- األسلوب  الذاتي-اإلسلوب  التطبيق  المبرمج( التع-إسلوب  تم   ليم  وقد 
مقاطع  –رسومات توضيحية  -صور  -عرض المحتوي علي الطالبات من خالل )عروض بور بوينت 

التعليمية والتي بلغ عددها )  الوحدات  التفاعلية وذلك خالل  السبورة  وحدات   عشرة   (10فيديو( علي 
 ليمية بواقع تدريس وحدة واحدة إسبوعيًا. تع

 

 هدف البرنامج التعليمي : 
التعرف على تأثير برنامج تعليمي باستخدام السبورة التفاعلية على مستوى التحصيل المعرفي        

 في بعض أساليب  التدريس ألفراد عينة البحث. 
 أسس وضع البرنامج التعليمي المقترح : 

 - ع البرنامج التعليمي ألفراد عينة البحث األسس التالية: وقد راعت الباحثة عند وض 
 حتوى البرنامج مع أهدافه. أن يتناسب م ▪
 أن يكون البرنامج في مستوي قدرات أفراد عينة البحث.   ▪
 مراعاة الفروق الفردية بين افراد عينة البحث.  ▪
 لي أفراد عينة البحث. مراعاة توفير المكان واإلمكانيات المناسبة لتنفيذ البرنامج ع  ▪
 مراعاة مبدأ التدرج من السهل إلى الصعب.  ▪
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 مراعاة أن يحقق الشعور بالتشويق والسرور.  ▪
 أن تثير محتويات البرنامج قدرات أفراد عينة البحث بما يسمح باستثارة دافعيتهم لتحقيق العائد التعليمي.  ▪
 أن يتميز البرنامج بالبساطة والتنوع.  ▪

  .القياس قبلي
بية والضــــــــــــــابطة يوم الخميس قامت الباحثة بإجراء القياس القبلي على أفراد عينة البحث التجري

 م. 12/10/2017الموافق

   تطبيق البرنامج.
/  17م وحتي يوم األحــد  2017/  10/  15قــامــت البــاحثــة بتطبيق البرنــامج المقترح يوم األحــد  

  بواقع وحدة واحده أسبوعيا.م  2017/  12

البعدي.    القياس  
 البحث التجريبية والضـــــــــــــابطة يوم الثالثاءقامت الباحثة بإجراء القياس البعدي على أفراد عينة  

 م. 2017/  12/  19الموافق  

 المعالجات اإلحصائية قيد البحث.
معامل السطهولة    ،معامل االرتباط بيرسطون   ،معامل االلتواء ،  االنحراف المعياري ،  المتوسطط الحسطابي  

 نسبة التحسن.  ،اختبار "ت".  ،معامل ألفا كرونباخ.  ،والصعوبة والتمييز

 عرض ومناقشة النتائج.
 عرض نتائج الفرض األول.

 ( 12 جدول رقم)
 للمجموعة  (البعدي/القبلي)بين متوسطي القياسين المحسوبةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت(  

 يالضابطة في مستوى التحصيل المعرف 
50=ن  

 المتغير
وحدة  

 القياس 

قيمة "ت"   البعدي القياس  القياس القبلي 

 ع -س ع -س المحسوبة

 * 48,032 2,781 44,68 2,114 20,98 درجة التحصيل المعرفي 

 (1,684(=) 0.05قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية)
ــين )القبلي12يوضـــــح جدول رقم)   ــائيا بين متوســـــطي القياســـ البعدي( /( وجود فروق دالة إحصـــ
لصـالح متوسـط القياس البعدي حيث أن قيمة "ت" مسـتوى التحصـيل المعرفي  للمجموعة الضـابطة في 

 المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية. 
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 (  13جدول رقم)
 للمجموعة الضابطة مستوى التحصيل المعرفيفي  القياسين)القبلي/البعدي(فروق المتوسطات ونسبة التحسن بين 

 نسبة تحسن فرق  بعدي  قبلي  لقياس وحدة ا المتغير

 ٪53,04 23,7 44,68 20,98 درجة التحصيل المعرفي 

( نســــب التحســــن بين القياســــين)القبلي/البعدي( للمجموعة الضــــابطة في 13يوضــــح جدول رقم)
 المعرفي.مستوى التحصيل 

دي( (  وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي القياسين )القبلي/البع12يتضح من الجدول رقم)
 لصالح متوسط القياس البعدي .مستوى التحصيل المعرفي للمجموعة الضابطة في 

( أن نســـبة التحســـن بين متوســـطي القياســـين القبلي والبعدي في 13كما يتضـــح من جدول رقم )
 (.٪53,04لمعرفي للمجموعة الضابطة بلغت )مستوي التحصيل ا

إســــــــــــلوب  عتمد عليي  ذيال التقليديالتعليم   إليونســــــــــــب التحســــــــــــن  هذه الفروق   ةجع الباحثتر و 
التي تعتمد علي أســلوب  المحاضــرة حيث يقوم المعلم بشــرح المادة التعليمية خالل المحاضــرة الدراســية

ليس لديهم أي خلفية    الطالب باإلضـافة إلي أن   اسـيةالمادة الدر التلقين تقدم المزيد من المعلومات عن  
ــيلة معرفتهم كما أن الطريقة التقليدية   فأي معلومات تقدم لهم ســـوف المعلومات عن هذه  تزيد من حصـ

المتبعة ال يمكن االسـتغناء عنها وذلك لما تقدمه من احتكا  مباشـر بين المعلم والمتعلم حيث أظهرت 
القيــاس البعــدي بــالقيــاس القبلي، فهــذه الطريقــة تعتمــد على المعلم   تقــدم إيجــابي عنــد مقــارنــة درجــات 
 .ليميةكمحور أساسي في العملية التع

( أن الطريقة التقليدية ال تحتاج إلي 2013ويتفق ذلك مع ما أشــارت إليه أماني محمود برهوم) 
متعلمين باإلضــافة  إمكانيات مادية مكلفة كما يمكن إســتخدامها في الفصــول ذات األعداد الكبيرة من ال

 ( 35:2إلي سهولة تطبيقها علي جميع المراحل الدراسية )
حيـث انهـا تســـــــــــــــاعـد علي إبراز العالقـات التعليم    فيالطريقـة التقليـديـة  ال  أنـه ال يمكن اغفـكمـا  

 اإلجتماعية والجوانب اإلنسانية بين المعلم والمتعلم مما يزيد من دافعية المتعلمين للتعلم .
(،  2م() 2016(, إيمان السيسي)3()2009يجة مع نتائج كاًل من أمل عبد الفتاح)وتتفق هذه النت

الــعــيــنــيــن) أبــو  ــف)8م()2011وروبــي  يــوســـــــــــــ عــلــي  ــد  مــحــمـــــ ونــجــود  ــه  19م()2016(،  ــيــخـــــ (،وشـــــــــــــ
(,عمر  20()2016(،نســـــــــــــرين عاشـــــــــــــور)15م()2015(،وايمان محمد صـــــــــــــديق)5م()2011الزغبي)
 (. 26م()2010(،وريسكا)25م()2010(, و مرزانو)14()2011(,وفداء أكرم)13()2014الدحالن)
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فروق دالة إحصطططائيا بين  " توجدوبذلك يتحقق الفرض األول من البحث والذي ينص على أنه  
متوسططططي القياسطططين)القبلي والبعدي( للمجوعة الضطططابطة في مسطططتوى التحصطططيل المعرفي لصطططالح 

  متوسط القياس البعدي"

 عرض نتائج الفرض الثاني. 
 ( 14جدول رقم)

 التجريبية للمجموعة (البعدي/القبلي)بين القياسين المحسوبةف المعياري وقيمة )ت(  المتوسط الحسابي واالنحرا
 في مستوى التحصيل المعرفي

50=ن  

 المتغير
وحدة  

 القياس 

قيمة "ت"   القياس البعدي  القياس القبلي 

 ع -س ع -س المحسوبة

 * 105,295 3,666 76,46 2,136 20,74 درجة التحصيل المعرفي 

 (1,684(= ) 0.05قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية)
ــين)القبلي/البعدي(  ( وجود فروق دال14يوضـــــح  جدول رقم)   ــائيا بين متوســـــطي القياســـ ة إحصـــ

لصـالح متوسـط القياس البعدي حيث أن قيمة "ت" مسـتوى التحصـيل المعرفي للمجموعة التجريبية في 
 المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية. 

 (  15جدول رقم)
 للمجموعة التجريبية  لمعرفيمستوى التحصيل افي  القياسين)القبلي/البعدي(فروق المتوسطات ونسبة التحسن بين 

 نسبة تحسن فرق  بعدي  قبلي  وحدة القياس  المتغير

 ٪72,87 55,72 76,46 20,74 درجة التحصيل المعرفي 

ــين)القبلي/البعدي(  (   14يوضــــــح جدول رقم) ــائيا بين متوســــــطي القياســــ وجود فروق دالة إحصــــ
 .س البعديلصالح متوسط القيامستوى التحصيل المعرفي للمجموعة التجريبية في 

( أن نســــــبة التحســــــن بين القياســــــين القبلي والبعدي في التحصــــــيل  15كما يوضــــــح جدول رقم)
 (.٪72,87للمجموعة التجريبية  بلغت )  المعرفي

باحثة هذه الفروق ونسب التحسن للبرنامج التعليمي قيد البحث والتي راعت الباحثة فيه وترجع ال
ــ ــتخدام وســــــ ــس العلمية كما اعتمدت على اســــــ ــائل التكنولوجية الحديثة في التعليم " األســــــ يلة من الوســــــ

ــترجاع ــتثارة دافعية المتعلم للتعلم مع إمكانية اسـ ــبورة التفاعلية" والتي تتميز بالتشـــويق واسـ المعارف  السـ
      والمعلومات بسرعة.  

لدى  لمعرفيفي زيادة التحصــيل اســاعد   تفاعليةاســتخدام تقنية الســبورة ال  أنإعادة صــياغة كما 
، مما يســاعد  أذهانهموتثبيت المعلومة في   الطالبات ما أســهمت به من حيث زيادة تركيز لأفراد العينة  

ــادة العلمي ــ ــ ــ ــراء المــ ــ ــ ــل مباشر في إثــ ة من خالل إضافة بعض المؤثرات من صورة وصوت وتفعيل  بشكــ
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لمفاهيم، فضــاًل عن  ، وتيســير بناء اطالبات عنصــر المشــاركة م األمر الذي أســهم في توســيع خبرات ال
 للتعلم. ماستثـارة اهتمامه وإشباع حاجته

ــة كل من ــة  (  7)م(2011أبو العينين ) روبي  وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراســـــ ــيحة  ودراســـــ شـــــ
ودراســــــــة طالل االســــــــمري    (Dhindsa & Emran, 2006)  (23)ودراســــــــة ( 8)  (2011) لزعبيا
فّعال للســــــــــبورة التفاعلية في زيادة التحصــــــــــيل  فيما ذهبت إليه هذه الدراســــــــــات من أثر   (9)  (2011)

 المعرفي لصالح المجموعة التجريبية.
فيما توصلت اليه من دور فّعال   (6)  (2014) ابراهيم  جبيلي تتفق هذه النتيجة مع دراسةكذلك    

.  التعليمية البرمجيات  إنتاج بمهارات  المرتبطة البات طال تحصيل في زيادة تفاعلية ال  الستخدام السبورة
 في زيادة  تفاعليةال السبورة مدى فاعلية استخدام أظهرت التي    (Zittle, 2004)كما تتفق مع دراسة  

هذه النتيجة إلى ما تتمتع به تقنية السبورة    ةعزي الباحثتو  البعض، بعضهم وتعاونهم مع تفاعل الطالب 
يقونات األمر الذي في توظيف لحاستي البصر واللمس من حيث اللعب بأدواتها باستخدام األ  تفاعليةال

 يسهم في تثبيت المعلومة ويجعل العملية التعليمية التعلمية أكثر مرونة وسالسة.
(،  2م() 2016(, إيمان السيسي)3()2009اح)وتتفق هذه النتيجة مع نتائج كاًل من أمل عبد الفت

الــعــيــنــيــن) أبــو  ــف)8م()2011وروبــي  يــوســـــــــــــ عــلــي  ــد  مــحــمـــــ ونــجــود  ــه  19م()2012(،  ــيــخـــــ (،وشـــــــــــــ
(,وكريم محمد 20()2016(،نســرين عاشــور)15م()2015(،وايمان محمد صــديق)5()م 2011الزغبي)
( ــدحـــالن)15()2011عـــلـــي  الـــــ الـــمـــحســــــــــــــــن)13()2014(,وعـــمـــر  ــد  عـــبـــــ ومـــنـــي  (,و  18()2015(, 
 (.26م()2010(،وريسكا)25م()2010مرزانو)
توجد فروق دالة إحصططائيا بين   "وبذلك يتحقق الفرض الثاني من البحث والذي ينص على أنه 

القبلي والبعدي( للمجوعة التجريبية في مسططططتوى التحصططططيل المعرفي لصططططالح القياسططططين)ي  متوسططططط
 " متوسط القياس البعدي

 عرض نتائج الفرض الثالث.
 ( 16 جدول رقم)

للمجموعتين   متوسطي القياسين البعديين المحسوبة بينالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت(  
 ي مستوى التحصيل المعرفيف )التجريبية/الضابطة( 

50=2=ن1ن  

 وحدة القياس  المتغير
قيمة "ت"   الضابطة  التجريبية 

 ع -س ع -س المحسوبة

 * 51,510 2,781 44,68 3,666 76,46 درجة التحصيل المعرفي 

 (2,00(=) 0.05قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية)   

https://mnase.journals.ekb.eg/
mailto:Jatpessa@phed.usc.edu.eg


  
 

 

 

Website://mnase.journals.ekb.eg/ 

Email: Jatpessa@phed.usc.edu.eg 104 

 

ISSN : : 2636-3860 (online) 

 مجلة نظريات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 
2020( يوليو 1العدد ) ( 34المجلد )  

ISSN : : 2636-3860  

ــائيا بين متوســـــــــــــطي ال  16يوضـــــــــــــح جدول رقم) ــين البعديين  ( وجود فروق دالة إحصـــــــــــ قياســـــــــــ
لصـــــــالح متوســـــــط القياس البعدي في مســـــــتوى التحصـــــــيل المعرفي للمجموعتين)التجريبية/الضـــــــابطة(  

 للمجموعة التجريبية حيث أن قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية. 
 ( 17 ( رقمجدول 

 للمجموعتين   البعديين المتوسطات ونسبة التحسن بين متوسطي القياسينفروق 
 في مستوى التحصيل المعرفيتجريبية/الضابطة( )ال

 نسبة تحسن المتوسطين  نالفرق بي  ضابطة  تجريبية وحدة القياس  المتغير
 % 71,13 31,78 44,68 76,46 درجة التحصيل المعرفي 

رقم جدول  نسبة  17)  يوضح  )التجريبية  (  للمجموعتين  البعديين  القياسين  متوسطي  بين  التحسن 
 التحصيل المعرفي.والضابطة( في مستوى 

( وجود فروق بين متوسطي القياسين البعديين للمجموعتين)التجريبية/  17كما يوضح جدول رقم)
 (.٪71,13الضابطة( لصالح متوسط القياس البعدي للمجموعة التجريبية كما بلغت نسبة التحسن)

جموعتين  بين متوسطي القياسين البعديين للم  وجود فروق داله إحصائياً   (16يتضح من جدول )
 التجريبية والضابطة في مستوي التحصيل المعرفي لصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية.

التجريبية  ( أن نسبة التحسن بين متوسطي القياسيين البعديين للمجموعتين  17كما يتضح من جدول )
 (. ٪71,13والضابطة قد بلغت)

جريبية عن المجموعة الضــــــــــــابطة  الباحثة هذه الفروق ونســــــــــــب التحســــــــــــن للمجموعة الت  وترجع
 للبرنامج التعليمي قيد البحث والذي اعتمد على تقنية حديثة في التعليم وهي تقنية السبورة التفاعلية.

ــتخدام الطريقة التقليدية في ا ــتخدام وعلى الرغم من أن اسـ لتعليم لها بعض االيجابيات إال أن اسـ
ر في اكتســــــــــــاب أفراد عينة البحث التجريبية المعارف الســــــــــــبورة التفاعلية قيد البحث كان لها بالغ األث

ــطة ســـــاعدت الطالبات علي   ــهلة ومبســـ ــاليب التدريس قيد البحث بطريقة ســـ ــة بأســـ والمعلومات الخاصـــ
 شكاله المختلفة.التعايش بإيجابية مع المحتوي التعليمي في أ

راتهم بأنفسـهم من السـبورة التفاعلية تتيح تعلم إيجابي نشـط يسـمح للطالبات بإكتسـاب مها  إن اكم
خالل تفاعلهم مع السـبورة التفاعلية مما سـمح لهم بزيادة النشـاط والتعامل كما سـاعدت المتعلمين علي  

تم عرضـــه بصـــوره متنوعة تناســـب  حيث ي  التعايش بإيجابية مع المحتوي التعليمي في أشـــكاله المختلفة
 حاجة كل طالبة.

أن  ( 11()2013الرشططططيد) عبد محمد وياسططططر عبد العزيز  وتتفق هذه النتيجة مع ما أشــــــار إليه
ــبورة التفاعلية أثر إيجابيًا علي مهارات التدريس حيث خلقت بيئة تعليمية جيدة من خالل  ــتخدام السـ إسـ
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ــير   ــرا  جميع حواس المتعلم ودوافعه نحو التعلم ومســــاعدته علي التفكير العلمي المنظم وجعله يســ إشــ
ع المتعلم الشــــــــــعور بذاته وقيمته في العملية قدراته مما دفلرغبته وســــــــــرعته و  في العملية التعليمية وفقاً 

 التعليمية.
ــة من خالل الترتيب والتنظيم   كما  أنها تســـــــاعد المعلمين على وضـــــــع خطة قبل البدء بالحصـــــ

 (50:14وإضافة الجماليات من الصوت والصورة فهي تستخدم محتويات الدرس والمقررات الدراسية.)
أش ما  مع  النتيجة  هذه  إليه  وتتفق  محمود)إبتهارت  المستحدثات  (  1م()2016ال  إدخال  أن  من 

التكنولوجية إلى قاعات الدراسة سيغير من شكل العالقة القائمة بين المعلم والمتعلم ويعيد صياغتها  
عن طريق تطوير وتغيير أدوار كل منهما فيحول المعلم من دور المسيطر والملقن والناقل للمعرفة كما 

الطر  الحال في  التقليديةهو  المنسق والمسهل والمستشار   يقة  يتناسب معه وهو دور  إلى دور جديد 
والمرشد للعملية التعليمية والمخطط لها وذلك بما يتناسب مع احتياجات المتعلمين وميولهم التعليمية  

 كما هو الحال في السبورة التفاعلية. 
مــن   كــاًل  ــائــج  نــتـــــ مــع  ــة  الــنــتــيــجـــــ ــذه  هـــــ الطفطتطططططاح)وتــتــفــق  عطبطططططد  إيطمطططططان 3()2009أمطططططل   ,)

الطططعطططيطططنطططيطططن)2م()2016يسطططططططططططي)السططططططططططط أبطططو  وروبطططي  عطططلطططي  8م()2011(،  مطططحطططمطططططد  ونطططجطططود   ،)
(،نسططرين  15م()2015(،وايمان محمد صططديق)5م()2011(،وشططيخه الزغبي)19م()2016يوسططف)

)20()2013عططططاشطططططططططور) علي  محمططططد  الططططدحالن)15()2011(,وكريم  و 13()2014(,وعمر   ,)
 . (26م()2010(،وريسكا)25م()2010مرزانو)

توجد فروق دالة إحصططططائيا بين   "الثالث من البحث والذي ينص على أنهيتحقق الفرض  وبذلك
التجريبية والضططططابطة( في مسططططتوى التحصططططيل المعرفي  ) للمجوعتينمتوسطططططي القياسططططين البعديين 

 "  لصالح متوسط القياس البعدي للمجموعة التجريبية

 االستنتاجات والتوصيات. 
 االستنتاجات.

)القبلي والبعدي( للمجموعة الضابطة في    بين متوسطي القياسيندالة إحصائيا  وجود فروق   -1
 مستوى التحصيل المعرفي لصالح متوسط القياس البعدي.

القبلي والبعدي( للمجموعة التجريبية في  )  القياسينوجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي   -2
 مستوى التحصيل المعرفي لصالح متوسط القياس البعدي.

إحصائيا بين متوسطي القياسين البعديين للمجموعتين )التجريبية والضابطة(  ود فروق دالة  وج -3
 في مستوى التحصيل المعرفي لصالح متوسط القياس البعدي للمجموعة التجريبية.
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أثر البرنامج التعليمي باستخدام السبورة التفاعلية تأثيرًا إيجابيًا على التحصيل المعرفي ألفراد  -4
 ة التجريبية.  المجموع

 التوصيات.
 استخدام تقنية السبورة التفاعلية كوسيله تعليمية في عملية التدريس. -1
 نة البحث. استخدام البرنامج التعليمي قيد البحث على عينات مماثلة لعي -2
 العمرية المختلفة. والحضانات للفئات توفير جهاز السبورة التفاعلية بكل المدارس  -3
 إستخدام السبورة التفاعلية.  علىالمعلمين والطالب  تدريب وتأهيل4 -4
 االتجاه إلى استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في العملية التعليمية خاصة التربية الرياضية.  -5

 المراجع.
("أثر استخدام تكنولوجيطططططا السبطططططططططورة التفاعليططططططة في إكساب  م2012إبتهال محمود أبو رزق )  -1

العربيطططططططة واتجاهاتهم نحوها   مطططادة اللغة  التخطيططططططط لتدريسالمعلميطططططططططططن مهططططططططططططارة   لبطططططططةالط
جامعــة العين للعلوم والتكنولوجيا،    32ــــة لألبحاث التربويــــة، العدد المجلة الدوليــ  كأداة تعليميططططة"

 اإلمارات المتحدة. 
تنمية مفاهيم ومهارات   فيالتعليم المدمج    أسلوب  استخداماثر    "م(2013برهوم )محمود    أماني  -2

المتضمنة    استخدام التكنولوجية  كلية   في المستحدثات  طالبات  لدى  التعليم  تكنولوجيا  مساق 
 رسالة ماجستير، كلية التربية بالجامعة اإلسالمية ، غزة. " التربية بالجامعة اإلسالمية

("تصميم برنامج قائم علي األنشطة اإللكترونية بإستخدام  م2009حمد سويدان )أمل عبد الفتاح أ  -3
 لك علي تنمية مهارات التفكير المنطقي لألطفال"السبورة التفاعلية لمعلمات رياض األطفال وأثر ذ

 معهد الدراسات التربوية، جامعــة القاهرة. 
ستخدام تكنولوجيا السبورة التفاعلية (" تأثير برنامج تعليمي بام2016إبراهيم السيسي )  إيمان  -4

المعرفي فيستوى   على م الجلة لدى مسابقة التحصيل  التربية   طالبات دفع  الرياضية  كلية 
 جامعة مدينة السادات"

"فاعلية إستخدام السبورة التفاعلية في تدريس مادة العلم في م(  2015محمد صديق:)  إيمان  -5
ليم األساسي" مدرسة القبس التعليميةبنين بمحلية  حياتنا علي الصف السابع من مرحلة التع

 لدراسات العليا. كلية ا-بحري )القسم العربي( جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

https://mnase.journals.ekb.eg/
mailto:Jatpessa@phed.usc.edu.eg


  
 

 

 

Website://mnase.journals.ekb.eg/ 

Email: Jatpessa@phed.usc.edu.eg 107 

 

ISSN : : 2636-3860 (online) 

 مجلة نظريات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 
2020( يوليو 1العدد ) ( 34المجلد )  

ISSN : : 2636-3860  

فاعلية الدمج بين إستخدام السبورة الذكية ومهارات التفكير ما وراء م(: "2014ابراهيم)  جبيلي-6
" فة المرتبطة بمهارات إنتاج البرمجيات التعليميةالمعرفه في تحصيل طلبة تكنولوجيا التعليم للمعر 

 (.1,المجلة األردنية في العلوم التربوية,المجلد العاشر,العدد) 
أثطططر الّسبطططططورة التفاعليططططططططططططة علططططى تحصططططيطططططل الطالب "(م2011محمود أبو العينين )  إبراهيمروبى    -7

غير منشورة،    رسالة ماجستيــر  "طن والمنتظمين فطططي مادة اللغة العربيطططططةالمبتدئيطططططط  الناطقين غيطططططططر
 األكاديمية العربيــة المفتوحة،الدنمار . كلية ا داب والتربية،

التحصيل  م2011الزغبى)محمد  شيخة    -8 في  التفاعلية  السبورة  باستخدام  تعليمي  برنامج  ("أثر 
 رسالــــــــــة  "الميططططططططططذ الصف الخامس اإلبتدائططططططططططى بدولططططة الكويتالدراسي لمادة العلطططططوم لططططططدى ت

 شورة، كلية التربية، جامعة الكويت، الكويت.ماجستير غير من

األسمرى)   -9 والسبورة م(    2011طالل محمد  التفاعليططططططططة  السبطططططططورة  باستخدام  التدريس  "أثططططططر 
التحص اإلبتدائطططططططى"التقليدية على  السادس  الصف  طالب  لدى  التعلم  أثر  وبقططططاء  الفوري   يططل 

 ي،  المنصورة. مجلة تطوير األداء الجامع
"أثر إستخدام السبورة التفاعلية في زيادة التحصيل م(:  2016بركات,عبد الباسط عبد هللا)  عاصم- 10

" رسالة ماجستير, جامعة  نوي الدراسي في تدريس مقررمادة األحياء لطالب الصف الثاني الثا
 السودان للعلم والتكنولوجيا ,كلية الدراسات العليا.

)  عبد - 11 احمد  سيد  الرشيد  عبد  العزيز,ياسر  عبد  محمد  "2013العزيز  مقترح  م(:  برنامج  تأثير 
التربية   بكلية  المعلمين  للطلبة  التدريس  مهارات  تنمية  علي  التفاعليه  السبورة  بإستخدام 

 . 2,ج36,مجلة أسيوط للعلوم وفنون التربية الرياضية,العدد المنيا جامعة-الرياضية
أثر استعمال تقنية السبورة الذكية في  م(: "2014كمتور, محاسن مصطفي محمد)إدريس    عصام- 12

  تحصيل تالميذ الصف الثامن بمرحلة التعليم األساسي بمحلة الخرطوم في مادة العلم في حياتنا 
 وم.,كلية التربية,جامعة الخرط

اسي وبقاء أثر  " أثر إستخدام السبورة التفاعلية في التحصيل الدر م( :2014عمر الدحالن:)   -13
العربية ةإتجاهاتهم نحوها" اللغة  السابع األساسي في مادة  ,رسالة   التعلم لدي طالب الصف 

 ماجستير.
تدريس وتنمية  أثر إستخدام العصف الذهني في تحصيل مادة طرائق الم(: "2011سليم)  أكرمفداء  -14

 . 4,ج 2,مجلة علوم التربية الرياضة,ع التفكير العلمي
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"2011ي) عل  محمد كريم  -15  : المهارات  م(  بعض  تعلم  علي  التفاعلية  السبورة  إستخدام  تأثير 
الرياضية التربية  كلية  طالب  لدي  الطاولة  تنس  في  التربية    األساسية  ماجستير,كلية  ,رسالة 

 الرياضية ,جامعة المنصورة. 
طرائق 2010كمبش)  حميد جدة  ما-16 لمادة  المعرفي  التحصيل  مستوي  علي  كيلر  خطة  "أثر  م(: 

 ريس التربية الرياضية" .تد 
"أثر إستخدام السبورة اإللكترونية في تحصيل  م(:  2014محمود نايف قزق,سماهر خالد الختاتنة) -17

بية محافظة  طالب الصف الخامس األساسي في مادة العلوم وإتجاهاتهم نحوها في مدارس تر 
 ,كلية التربية,أم القري.اريداإلولي في اإلدرن 

،مجلة جامعة    السبورة التفاعلية و تكنولوجيا التعلم,دراسة تطبيقيةم(: "2015عبد المحسن)  مني-18
 .2,العدد 23العلوم اإلنسانية,المجلد  -بابل 

يوسف)  نجود -19 علي  زيادم(:  2016محمد  في  التفاعلية  السبورة  إستخدام  التحصيل  "فاعلية  ة 
الثانوي  الثاني  الصف  لطالب  األحياء  مقررمادة  تدريس  في  ماجستير,جامعة  ,رسالة  الدراسي 

 السودان للعلم والتكنولوجيا,كلية الدراسات العليا.
فاعلية إستخدام السبورة الذكية في التحصيل المعرفي لمقرر الهوكي  م(: "2013عاشور)   نسرين -20

ج الرياضية  التربية  كلية  اإلسكندريةلطالبات  البدنية    امعة  للتربية  العلمية  ,المجلة 
 (.53( ,العدد)1والرياضة,مجلد)

21- Sharon, Amolo. The      Influence of Interactive Whiteboards on Fifth-Grade 

Student Perceptions and Learning Experiences, Elizabeth Dees, Ed.D. 

Department of Curriculum, Leadership, and Technology. Valdosta State 

University. GA, United States,2007. 

22- Beeland & Willia    D  (2001) "   Student  Engagement,    Visual    Learning   

and    Technology  :Can   Interactive  Whiteboards  Help  ?     Valdosta  State  

University  Graduate  School  Date   : 12. 

23-- Emarn,S.H  & Dhindsa,   H.S, (2006) "  Use  of  the  interactive   whiteboard  

in  constructivist   teaching  for      higher    student    achievement"  proceedings 

of the second Annual coneference For the Middle East  Teachers Of   Science   

Mathematics, and   Computing  (pp.175-188), Abu Dhabi,UAE 

24-Ishatiwa,F.&Shana,Z:Theuse of interactive whiteboard(IWB)bypre-service 

teachers to enhanceArabic language teaching and learning in Higher 

Education:Gulf perspectives,8(2),1-14(2011). 
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25- Marzano, R. J. and Hay stead, M. W. Final Report: A second year evaluation 

study of Promethean Active Classroom. Englewood, CO: Marzano Research 

Laboratory, 2010. 

26- Riska, Patricia . The Impact of Smart Board technology on Growth in 

mathematics achievement of gifted learners , school of Education , North 

Carolina , 2010. 

27- Swan, K., Schenker, J. and Kratcoski, A. The Effects of the Use of Interactive 

Whiteboards on Student Achievement. In J. Luca & E. Weippl (Eds.), 

Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and 

Telecommunications (pp. 3290-3297). Chesapeake, VA: AACE,2008, 

Retrieved . January 9, 2014 from 

28- Zittle, F.j. (2004)" The  use  of  smartboard Generated Virtual manipulative 

for enhancing mathematics learning conceptual, understanding"  Retrieved 
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