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يف مادة طرق  استخدام السبورة التفاعلية على التحصيل املعريفب التدريس أثر
 الرتبية الرياضية جامعة املنوفيةالتدريس  لطالب املستوى األول بكلية 

  د/ رحاب محمد محمود سالمة
المنوفيةجامعة  -أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية   

 المقدمة ومشكلة البحث: -
 العملية معطيات زيادة أجل من متزايدة أهمية التكنولوجية المستحدثات اكتسبت

 في المطردة والزيادة المعارف في المستمر التطور أثر علي وذلك بها واالرتقاء التعليمية
 الحادي القرن إشراقه مع المعلومات عصر يتوازى أن يدعوا الذي األمر اإلنسانية الخبرات
 المستحدثات لعبتولقد  المتوقعة أو المحددة غير والتحديات المتطلبات لمواجهة والعشرين

 من يبدأ التعليم تطوير أن إذ وتطويرها التعليمية العملية فى وهاما كبيرا دورا التكنولوجية
 (. 114:2)التعليمية العملية فى التكنولوجية المستحدثات توميف

 العملية فى والتكنولوجية التعليمية الوسائل توميف من يبدأ ليمالتع فتطوير   
  والتعليمية، التربوية مؤسساتنا الى العصر مستحدثات كافة إدخال من بد فال التعليمية
 . التربوية بالعملية  للنهوض العملية المهارات تنمية فى وتوميفها

 أمرا يعد التعليمية عمليةال فى والمعلومات التعليم تكنولولوجيا إدخال أن حيث   
 من التعليمية والبيئة المتعلمين بين والتطبيقى الفكرى التفاعل أصبح ولقد وفعاال حيويا
 من يعد التعليمية المؤسسات قبل من التعليم بتكنولوجيا فاإلهتمام التعليم تكنولوجيا صفات
 (.  11:1)والمجتمع الفرد وتنمية التعليم لتطوير الشواهد

بورة التفاعلية أحد المستحدثات المستخدمة في تكنولوجيا التعليم وهي نوع عد السوتُ 
خاص من السبورات الحساسة والتي تمتاز بالتفاعلية ويتم التعامل معها باللمس وتستخدم 
إلجراء عروض على الكمبيوتر من تطبيقات متنوعة منها برامج العروض التقدمية وبرامج 

 (39: 5)طبيقات.أوفيس وغيرها من الت تميكروسوف
) يد من المزايا الفريدة التي تشملويوفر استخدام هذه التقنية في الغرفة الصفية العد

إمكانية التحكم بالنصوص  -استبدال طرق أكثر جاذبية وتشويق بتقنيات العروض التقليدية
تسهيل القدرة على  –والصور والرسومات المعروضة االستفادة من مصادر المواد التعليمية 

تسهيل القدرة على استرجاعها بسرعة  –توفير مساحة لتخزين المواد التعليمية  -استرجعها بسرعة
إمكانية إضافة عبارة وشرحها علي  -توفير فرص للمشاهدة الجماعية للمحتوى المعروض –

 (11: 19) مقاطع الفيديو.

http://jsbsh.journals.ekb.eg/


 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالعلمية لالمجلة 

Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م0202 يناير (1اجلزء ) 88العدد            اجمللة العلمية للرتبية البدنية وعلوم الرياضة          
 

372 

اللكترونية وتعمل والسبورة التفاعلية أو كما تسمى أحيانًا بالذكية هي أحد أجهزة العرض ا
من خالل توصيلها بجهاز الحاسوب وجهاز عرض البيانات ويمكن للمعلم أن يكتب عليها 
باستخدام أقالم خاصة مرفقة مع الجهاز ولها تأثير واسع النطاق في تسيير العملية التعليمية فهي 

ألنها تجذب  تساعد على تسهيل العملية التربوية من خالل إثارة الحوار والنقال أثناء العرض
االنتباه وتجعل تركيز التالميذ منصبًا على المادة العلمية التي يتم عرضها كما أنها تساعد المعلم 
ضافة بعض الجماليات من الصوت والصورة مما  على وضع خطة من خالل الترتيب والتنميم وا 

 (22:1)يزيد من تفاعل الطالب وتلقيهم للمعلومات المطلوبة.
المستحدثات التكنولوجية الحديثة في المساهمة في حل المشكالت  وانطالقًا من قدرة

التدريسية والتعليمية فقد الحمت الباحثة بعد االطالع على األبحاث والمراجع العلمية التي 
استخدمت تقنية السبورة التفاعلية أن تلك التقنية لها من المميزات وااليجابيات في توصيل 

ريقة سهلة وميسرة باإلضافة إلى التشويق واإلثارة للمتعلم المعارف والمعلومات للطالب بط
وحصوله على المادة التعليمية بطريقة بسيطة وسهلة وذلك مقارنة بالطريقة التقليدية وما بها من 

 استخدام خالل من الحديثة التكنولوجيا من االستفادة ضرورةسلبيات هذا ما دعا الباحثة ل
 مادة طرق التدريس فى المعرفى التحصيل مستوى على تعرفلل التفاعلية السبورة تكنولوجيا

 لطالب المستوى األول بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية. 
هدف البحث. -  

 التحصيل على التفاعلية السبورة باستخدام التدريس أثريهدف البحث إلى التعرف على       
 .ألفراد عينة البحثالتدريس  طرق مادة في المعرفي

فروض البحث. -  
في  الضابطة)القبلي والبعدي( للمجوعة بين متوسطي القياسين توجد فروق دالة إحصائيا -1

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

 سط القياس البعدي.مستوى التحصيل المعرفي لصالح متو 
 والضابطة( التجريبية) بين متوسطي القياسين البعديين للمجوعتين توجد فروق دالة إحصائيا -3

 .للمجموعة التجريبية في مستوى التحصيل المعرفي لصالح متوسط القياس البعدي
 .البحث في المستخدمة المصطلحات

 .التفاعلية السبورة
 عليها الكتابة أو باللمس معها التعامل يتم حاسوب جهاز مع مرتبطة كبيرة بيضاء شاشة هى  
 لجميع واضحة بصورة الكمبيوتر شاشة على ما عرض فى إستخدامها يمكن كما خاص، بقلم
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 (.61: 18)الصف طلبددددة
 .  المعرفى التحصيل

 عليها يحصل التى بالدرجة وتقاس دراسية مادة فى تعلموه لما الطلبة إستيعاب هومستوى  
 (. 211:  6)التحصيلى اإلختبار فى بالطال
 الدراسات السابقة. -
" تثثير برنامج تعليمي باستخدام تكنولوجيا (3)(م2116قامت إيمان إبراهيم السيسي ) -1

كلية  طالبات دفع الجلة لدى مسابقة التحصيل المعرفي فيستوى  م السبورة التفاعلية على
تأثير برنامج تعليمي باستخدام التعرف علي ف بهد" التربية الرياضية جامعة مدينة السادات

تكنولوجيا السبورة التفاعلية على مستوى التحصيل المعرفي في مسابقة دفع الجلة لدى طالبات 
( طالبة من طالبات الفرقة 41كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات ، على عينة بلغت )

تكنولوجيا السبورة  إن استخدامهم النتائج التجريبي وكان من أ األولى ، واستخدمت المنهج
 اإليجابيةتنمية الدافعية للتعلم من خالل المشاركة الفعالة  إلىالعملية التعليمية يؤدى  فيالتفاعلية 

 وبالتالي رفع مستوى التحصيل المعرفي.
اعلية أثر الّسبورة التف ”( بدراسة عنوانها 11م()2111بى إبراهيم أبو العينين)و ددد قامت  ر 2  

بهدف ”على تحصيل الطالب غير الناطقين المبتدئين والمنتظمين في مادة اللغة العربية 
أثر الّسبورة التفاعلية على تحصيل الطالب غير الناطقين المبتدئين والمنتممين في  التعرف على

البة ًا وططالب (31)بلغت  المنهج التجريبي على عينة ةالباحث توقد استخدم مادة اللغة العربية
، ومن أهم نتائج م2111/م2111سنة خالل العام الدراسي  (14-11)من في الصف السادس 

المجموعتين الضابطة  درجات أفراد متوسطيبين  اتوجد فروق دالة إحصائي هذه الدراسة إنه
البعدي ولصالح المجموعة التجريبية في مستوى تحصيدل الطالب باستخدام  القياس فيوالتجريبية 
 التفاعليدة. السبورة 

أثر التدريس باستخدام السبورة ” ( بدراسة عنوانها 9م()2111ددد قام طالل األسمرى )3
التفاعلية والسبورة التقليدية على التحصيل الفوري وبقاء أثر التعلم لدى طالب الصف السادس 

تخدام أثر التدريس باستخدام السبورة التفاعلية والتدريس باس التعرف على بهدف ”اإلبتدائى
 ،طالب الصف السادس اإلبتدائى على عينة من السبورة التقليدية في التحصيل الفوري والمؤجل

من أهم نتائج هذه الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية كان و  وقد استخدم المنهج التجريبي
 في التحصيل الفوري ولصالح المجموعة التجريبية التي تستخدم السبورة التفاعلية.
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 اءات البحث.إجر  -
 منهج البحث. -

 على مجموعتين أحداهما تجريبية واألخرى ضابطة المنهج التجريبي ةالباحث تاستخدم
 نمرًا لمالئمته لطبيعة البحث.

 مجتمع وعينة البحث. -
بكلية التربية  المستوى األولطالب من طالب ( 226)اشتمل مجتمع البحث على

طالب مجموعة ( 11)م تم تقسيمهم إلى2119م/2111 الرياضية جامعة المنوفية للعام الجامعي
طالب إلجراء الدراسة االستطالعية كما تم (  41)مجموعة ضابطة و( 11)تجريبية و

 طالب باقي لإلعادة.( 26)استبعاد
 توصيف عينة البحث. -

 توصيف مجتمع وعينه البحث (1جدول)
  النسبة المئوية العدد المجموعة 

 ٪43 83 الضابطة 1

 ٪43 83 تجريبيةال 2

 ٪23 43 الدراسات االستطالعية 3

 ٪133 233 اإلجمالي 4

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء (2جدول )
 والذكاء والوزن و الجانب المعرفي  ألفراد عينة البحث في متغيرات الطول والسن 
 معامل االلتواء ياالنحراف المعيار المتوسط الحسابي وحدة القياس المتغير

 3،821 5،331 174،33 السنتيمتر الطول

 3،332 3،874 17،83 السنة السن

 1،241 7،112 68،93 الكيلوجرام الوزن

 3،344 1،236 19،35 درجة الجانب المعرفي

 3،362 4034 58061 درجة الذكاء

لددوزن والجانددب ( أن معامددل االلتددواء لعينددة البحددث فددي الطددول والسددن وا2يتضددح مددن جدددول رقددم)
( ممددا يدددل علددى تجددانس أفددراد عينددة البحددث فددي تلددك 3±المعرفددي والددذكاء قددد انحصددرت مددا بددين)

 المتغيرات.
 التكافؤ ألفراد عينة البحث. -

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( وداللتها (3جدول رقم)
                     مجموعتين )التجريبية/الضابطة(لل والذكاء  في متغيرات السن والطول والوزن والجانب المعرفي

 المتغير
وحدة 

 القياس

 المجموعة التجريبية
 المجموعة

 الضابطة
قيمة "ت" 

 المحسوبة
 ع -س ع -س

 3،543 5،275 173،99 5،331 174،33 السنتيمتر الطول

 163 ن=

 83=2= ن1ن

 233ن= 
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 3،185 3،845 17،95 3،874 17،83 السنة  السن

 1،137 6،734 69،13 7،112 68،93 كجم الوزن

 10145 1،268 19،33 1،236 19،43 درجة الجانب المعرفي

 10193 30525 61032 4034 58061 درجة الذكاء

 (985ي1 (= )0.05قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية)     
( وجددددود فددددروق غيددددر دالددددة إحصددددائيا بددددين المجمددددوعتين )التجريبيددددة 3يتضددددح مددددن الجدددددول رقددددم)

رات السددن والطددول والددوزن والجانددب المعرفددي والددذكاء ممددا يدددل علددى تكددافؤ والضددابطة( فددي متغيدد
 المجموعتين حيث أن قيمة ثتث المحسوبة أقل من قيمة ثتث الجدولية. 

 األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث. -
 . كاميرا فيديو.سبورة الكترونية -فالل موميري -جهاز كمبيوتر -
 حث. االستمارات المستخدمة في الب -
 (1مرفق رقم )استمارة جمع بيانات الطالب. -
 (2مرفق رقم ) استمارة استطالع رأي الخبراء حول محاور االختبار المعرفي. -
 (3مرفق رقم ) استمارة استطالع رأي الخبراء حول صياغة عبارات االختبار المعرفي. -
 (4مرفق رقم ) .دديةللمرحلة الثانوية والجامع الذكدددددداء اللفمددددددددياختبار  -
 .الدراسة االستطالعية -

م 2111/ 9/ 23 الموافق األحدقامت الباحثة بإجراء الدراسات االستطالعية من يوم 
 ( أيام بين التطبيقين.1بفارق زمني ) م9/2111/ 31 الموافق   األحديوم إلى 
 (6مرفق رقم))إعداد الباحثة( .اختبار التحصيل المعرفي -

تحصديل المعرفدي أثنداء إعدداده بمراحدل مختلفدة حتدى يخدرج فدي صدورته النهائيدة ال ريمر اختبا  
  -وتتلخص هذه الخطوات فيما يلي :

 .تحديد الهدف من االختبار -1

عيندة البحدث لإهدداف المعرفيدة فدي  بيهدف هذا االختبار إلي قياس مستوى تحصيل الطدال   
 ث المنهج المقررث  طرق التدريس

 .ي االختبارإعداد تخطيط عام لمحتو  -2

ث والدذي تدرسده طدرق التددريسبتحليل المحتوي الدراسيث المنهج المقدرر ث لمدادة  ةالباحث تقام   
الطلبة عيندة البحدث وفدي ضدوء أهدداف االختبدار تدم اإلعدداد مدن خدالل الرجدوع للمراجدع العلميدة 

 لحصر األبعاد الرئيسية التي يتضمنها البرنامج التعليمي.

 .تحديد المادة العلمية -3

 ثددالثتددم تحديددد المددادة العلميددة التددي أشددتمل عليهددا االختبددار بندداءًا علددي تحديددد األهددداف فددي    
بيئدة الدتعلم والتفاعددل  – أسداليب وطدرق التددريس –مكوندات عمليدة التددريس محداور رئيسدية هدي 
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 . لطالب المستوى األول، وذلك تبعا للمنهج المخصص الصفى 
 .ختبارتحديد األهمية النسبية لمحاور اال -4

محداور مقترحدة لبنداء  3بتصدميم اسدتمارة السدتطالع رراء الخبدراء تشدتمل علدي  ةالباحثد تقام   
االختبددار روعددي فيهددا اإلضددافة والحددذف بمددا يناسددب رأي الخبيددر وتددم عرضددها علددي الخبددراء فددي 

بكليدات التربيدة الرياضدية والحاصدلين علدي درجدة الددكتوراه وذلدك  المناهج وطرق التددريسمجال 
 تحديد: ل

 مدي مناسبة المحاور المقترحة لبناء االختبار .  -         
 األهمية النسبية لكل محور من محاور االختبار .  -        

 وكانت نتيجة استطالع الرأي كما يلي :
 موافقة جميع الخبراء علي مناسبة المحاور لبناء االختبار  

ضددح رراء الخبددراء بالنسددبة للمحدداور المقترحددة يو  (4ألهميددة النسددبية لكددل محددور، وجدددول)تحديددد ا
 لبناء اختبار التحصيل المعرفي واألهمية النسبية لها. 

 راء الخبراء لمحاور اختبار التحصيل المعرفيآلالنسبة المئوية  (4جدول)
 النسبة المئوية محاور االختبار م

1 

2 

3 

   التدريس عملية مكونات 

  التدريس وطرق أساليب

 الصفى والتفاعل التعلم بيئة

33٪ 

53٪ 

23٪ 

 وطدرق أسداليب( تباين النسدبة المئويدة لمحداور االختبدار فقدد حصدل محدور 4يتضح من جدول )
 الصدفى والتفاعدل الدتعلم بيئدة ( بينمدا حصدل محدور٪51علي أعلي نسبه مئوية وقددرها) التدريس

 ( .٪21لي اقل نسبة مئوية وقدرها)ع
 . تحديد طرق صياغة عبارات االختبار -5

تم تحليل بعض الدراسات التي تناولت بناء االختبارات المعرفية في المجال الرياضي مدن  
 (.5حيث طرق صياغة العبارات كما هو موضح في جدول)

 طرق صياغة العبارات لبعض الدراسات التي تناولت (5جدول رقم )
 بناء االختبارات المعرفية في المجال الرياضي                   

 م
 التكملة راساتالد

الصواب 

 والخطأ
 الصور

االختيار من 

 متعدد
 الترتيب المزاوجة

   *  *  م...1عالد العربي الدسوقي  1

 * * *  * * م...1كمال عبد الةابر عبد الحافظ  2

   * * * * م...1رشا محمد اشرف شرف  3

 *  *  *  منى البصال 4

  * * * *  م2334مروة علي عبد هللا  5

   * * *  م2332دة فتحي عبد الحميدماج .
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   *  *  إيمان إبراةيم السيسي 2

   *  *  م(2332) محمد عبد الحليم محمد .

 2 2 . 3 . 2 التكرار 

لعبدارات  فدي كدل مدن هدذه ا راء حول استخدام طرق صدياغة ا فاختال –( ما يلي 5يتضح من جدول)
 من متعدد.  رطرق الصواب والخطأ واالختيااتفاق غالبية الدراسات علي استخدام  -الدراسات

أسدئلة  -وبناء علي ما سبق فقد وقع االختيار علي نوعين مدن األسدئلة وهدي )أسدئلة الصدواب والخطدأ   
مناسددبتها لمسددتوي  -االختيددار مددن متعدددد ( وقددد روعددي فددي أسددئلة االختبددار الشددروط التاليددة) الشددمولية 

 اللفم ألكثر من مدلول (. احتمال معد-الوضو  في التعبير  -الطلبة
 إعداد وصياغة المفردات. -6

بدراسدددة أندددواع مفدددردات االختبدددار الموضدددوعية وشدددروط كتابتهدددا وعمليدددة بناءهدددا  ةالباحثددد تقامددد  
والمواصدددفات الواجددب إتباعهدددا وذلدددك وفددق القواعدددد والمواصدددفات التددي ذكرتهدددا المراجدددع  طوالشددرو 

ق تدم صدياغة أسدئلة االختبدار وفقدا للقواعدد السدابقة العلمية والدراسدات السدابقة وبنداء علدي مدا سدب
-ووضددعها فددي اسددتمارة فاصددلة للتعددرف علددي) مدددي مناسددبة عبددارات المقيدداس للمحدداور المختلفددة

بإعدددداد صدددورة مبدئيدددة مدددن  ةالباحثددد توقامددد، مددددي كفايدددة عبدددارات كدددل محدددور والمقيددداس ككدددل(
                                      مفردة موزعه علي المحاور المستخلصة.   (62المقياس تضمنت)

(عبدددارة وذلدددك علدددى السدددادة 62تدددم عدددرض المقيددداس فدددي صدددورته المبدئيدددة والدددذي أشدددتمل علدددي)  
حسداب النسدبة المئويدة  راء الخبددراء بهددف اسدتخالص العبددارات  ةالباحثدد تالخبدراء وقدد اسدتخدم

لتي حصلت علي نسبه أكثر من باختيار العبارات ا ةالباحث تاألكثر مناسبة لكل محور،وقد قام
( 6من رراء الخبراء وتدم اسدتبعاد العبدارات التدي حصدلت علدى نسدبه أقدل مدن ذلدك وجددول) 11٪

 يوضح العبارات المقبولة والمحذوفة. 

 بيان بثعداد العبارات المقبولة والمحذوفة طبقًا آلراء الخبراء (6جدول رقم)
 المجموع لةالعبارات المقبو العبارات المحذوفة المحاور م

   التدريس عملية مكونات 1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

22 22 

 28 28 التدريس وطرق أساليب 2

 12 12 الصفى والتفاعل التعلم بيئة 4

تم إعداد الصورة المبدئية لالختبار واستبدال األسئلة المحذوفة بأسئلة مناسبة وذلدك وفقًدا  راء   
( مفدردة وروعدي أن تكدون المفدردات متنوعدة 62الختبار بعد تعديله علدى )الخبراء حيث أشتمل ا

 ومتضمنة عدد كبير من المعلومات. 
 .تعليمات االختبار -1

ُتعدددد تعليمدددات االختبدددار احدددد عوامدددل تطبيقددده حيدددث يترتدددب عليهدددا وصدددول المطلدددوب للطالدددب   
ة واضدحة بحيدث تبتعدد عدن وبالتالي اإلجابة الصحيحة وقد روعي أن ُتكتب تعليماتده بُلغده سدليم

تم تحديد طريقة تسجيل اإلجابة الصحيحة في مكانها في ورق اإلجابة المخصصدة  ااإلطالة كم
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 مع أهمية كتابة البيانات المطلوبة في ورقة اإلجابة .
 صالحية االختبار. – 1

تدم عددرض الصددورة المبدئيدة لالختبددار بعددد إعدداده علددى مجموعددة مدن الخبددراء فددي الجمبدداز  
ك للتأكد من صالحية االختبار لمستوى الطالب وتم إجراء التعديالت الالزمدة فدي ضدوء رراء وذل

   السادة الخبراء.
 تصحيح االختبار. -9  

تم تحديد درجة واحدة لكل إجابة صحيحة لكل بند من بنود االختبار كما تم إعدداد مفتدا        
 حيح االختبار.تصحيح لالختبار بحيث يكون واضح وسهل االستخدام في تص

 تحليل مفردات االختبار. -10
هو تطبيقه علي العينة األسدتطالعيه وذلدك بقصدد تحديدد صدعوبة المفدردات والوقدوف علدي      

ق(،ولحسداب 31مدي مناسبتها وتحديد الزمن الالزم لإلجابة عليه وقد تم حساب زمدن االختبدار)
علددي عينددة  صددورة المبدئيددة لالختبددارمعامددل السددهولة والصددعوبة لمفددردات االختبددار تددم تطبيددق ال

طالددب( بهدددف تقيدديم كددل عبددارة والحكددم عليهددا مددن حيددث  41الدراسددة االسددتطالعية المكونددة مددن)
( لقبول العبارات 1.11–1.31سهولتها وصعوبتها وقد تم تحديد معامل سهولة وصعوبة ما بين)

 ية.ملددته معمم الدراسات والمراجع العوذلك وفقا لما ح
سدداب معامددل التميددز وللحصددول عليدده تددم ترتيددب درجددات العينددة ترتيبددًا تنازليددًا لتحديددد كمددا تددم ح  
الددنيا بهددف التمييدز بدين الطدالب المتميدزين فدي المجموعدة العليدا وغيدر  ٪21العليا وكذلك21٪

المتميددزين فددي المجموعددة الدددنيا،وطبقا لمددا أشددارت إليدده معمددم الدراسددات والمراجددع فقددد تددم تحديددد 
( يوضددح معددامالت السددهولة والصددعوبة 1( فددأكثر لقبددول العبددارات وجدددول)1.31ييددز)معامددل التم

 والتمييز لعبارات االختبار المعرفي قيد البحث.
 معامالت السهولة والصعوبة والتمييز لعبارات االختبار المعرفي  (8جدول )

رقم 

 العبارة

معامل 

 السهولة

معامل 

 الصعوبة

معامل 

 التمييز

رقم 

 العبارة

 معامل

 السهولة

معامل 

 الصعوبة

معامل 

 التمييز

1 36.3 3643 3653 32 36.2 3633 3653 

2 3634 36.. 3653 33 3654 364. 3653 

3 3642 3653 3625 34 36.2 3633 3653 

4 3634 36.. 3653 35 3654 364. 3653 

5 36. 3643 3653 3. 36.3 3623 365 

. 3654 364. 3653 32 3634 36.. 3625 

2 3634 36.. 3653 3. 3642 3653 365 

. 36.2 3633 3653 3. 3642 3653 3625 

. 36.3 3643 3653 43 3642 3653 3653 

 43ن= 
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13 36.3 3643 3653 41 36.2 3633 3653 

11 3634 36.. 3653 42 3634 36.. 3625 

12 3624 364. 3653 43 3654 364. 3625 

13 3643 36.3 3625 44 3634 36.. 3625 

14 3634 36.. 3625 45 36.3 3623 365 

15 3634 36.. 3653 4. 3634 36.. 365 

1. 36.3 3643 3653 42 36.3 3643 365 

12 3643 36.3 3653 4. 3642 3653 3625 

1. 3642 3653 3625 4. 3643 36.3 365 

1. 3654 364. 3653 53 3654 364. 3625 

23 3642 3653 3653 51 3624 364. 3653 

21 36.3 3643 3653 52 3643 36.3 3625 

22 3643 36.3 3653 53 3634 36.. 3625 

23 3634 36.. 3653 54 3654 364. 3653 

24 36.3 3643 3653 55 36.3 3643 3653 

25 3642 3653 3653 5. 3643 36.3 3653 

2. 3654 364. 3625 52 36.2 3633 3653 

22 36.2 3633 3653 5. 3642 3653 3625 

2. 3642 3653 3625 5. 3642 3653 3653 

2. 3642 3653 3653 .3 3،.2 3،33 3،25 

33 3،.2 3،33 3،25 .1 36.3 3623 3625 

31 36.3 3623 3625 .2 3654 364. 3625 

 صدق االختبار المعرفي. -
تددم حسدداب صدددق االختبددار المعرفددي باسددتخدام صدددق االتسدداق الددداخلي بددين عبددارات كددل    

الكلية للمحور وكدذلك بدين درجدة كدل محدور والدرجدة الكليدة لالختبدار وذلدك علدى  محور والدرجة
مدن نفدس مجتمدع  المسدتوى األول( طالب من طدالب 41العينة االستطالعية والتي بلغ عددها )

( يوضددددحان معددددامالت 9(،)1البحددددث ومددددن خددددارج عيندددده البحددددث األساسددددية والجدددددوالن التاليددددان)
لدرجة الكلية للمحور التي ُتمثله العبارة وكذلك معامالت االرتباط االرتباط بين درجة كل عبارة وا

 بين درجة كل محور والدرجة الكلية لالختبار. 
 الكلى للمحور الذي تمثله العبارة معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والمجموع (8جدول )

   التدريس عملية مكونات محور
 وطرق أساليبمحور  

 التدريس
 الصفى والتفاعل تعلمال بيئةمحور 

 رقم العبارة
 قيمة

 " ر "

رقم 

 العبارة

 قيمة

 " ر "
 رقم العبارة

 قيمة

 " ر "

1 362.3* 1 362.2* 1 362.3* 

2 362.5* 2 3622.* 2 362.3* 

3 362..* 3 36225* 3 36222* 

4 36223* 4 362..* 4 362.3* 

5 3622.* 5 3622.* 5 362.2* 

. 362.3* . 362.5* . 362.4* 

2 362.3* 2 362.5* 2 362.1* 

. 362..* . 362.3* . 362..* 

. 362..* . 362.1* . 3625.* 
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13 36225* 13 36222* 13 362..* 

11 362.3* 11 3625.* 11 362.4* 

12 362.3* 12 362.3* 12 362.5* 

13 3622.* 13 362..*   

14 36222* 14 362.5*   

15 3622.* 15 362.3*   

1. 362.5* 1. 362.1*   

12 3625.* 12 3622.*   

1. 362.2* 1. 3625.*   

1. 362.2* 1. 36222*   

23 362.3* 23 3625.*   

21 3625.* 21 362.5*   

22 362.3* 22 36225*   

  23 362.3*   

  24 362.2*   

  25 362.3*   

  2. 36222*   

  22 362.3*   

  2. 3622.*   

 (285ي0= ) ( 0.05عند مستوى معنوية )  ةوليلجدقيمة " ر " ا
( وجود ارتباط دال إحصائي بين درجدة كدل عبدارة والدرجدة الكليدة للمحدور 1يتضح من جدول ) 

 مما يدل على صدق تمثيل العبارة للمحور. 
         الكلى لالختبار المعرفي معامل االرتباط بين درجة كل محور والمجموع (9جدول)

 قيمة معامل االرتباط بار المعرفيمحاور االخت

 ٭ 30937   التدريس عملية مكونات محور

 ٭30983 التدريس وطرق أساليب  محور

 ٭ 30978 الصفى والتفاعل التعلم بيئة محور

 (285ي0(= ) 0.05عند مستوى معنوية )  ةوليقيمة " ر " الجد
ور والدرجددة الكليددة ( وجددود ارتبدداط دال إحصددائيا بددين درجددة كددل محدد9يتضددح مددن جدددول ) 

 لالختبار المعرفي مما يدل على صدق تمثيل المحاور لالختبار .
 ثبات االختبار المعرفي. -

تدددم حسددداب معامدددل ثبدددات االختبدددار المعرفدددي باسدددتخدام معامدددل ث ألفدددا ث وفقدددا لتعدددديل كرونبددداخ   
 ( يوضح قيم معامالت الثبات .11وجدول)

 االختبار المعرفيمعامل ألفا كرونبا) لمحاور  (10جدول )
 قيمة معامل ألفا عدد العبارات محاور االختبار المعرفي

 *30785 22   التدريس عملية مكونات محور

 *30822 28 التدريس وطرق أساليب  محور

 *30945 12 الصفى والتفاعل التعلم بيئة محور

 (285ي0(=) 0.05عند مستوى معنوية )  ةوليالجد قيمة " ر"
( أن جميدع محداور االختبدار المعرفدي تتمتدع بقديم عاليدة لمعامدل ألفدا ممدا يددل علدى 11يتضح من جدول) 

 ثبات االختبار.

 43ن= 

 43ن= 
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 (5مرفق رقم)البرنامج التعليمي المقترح باستخدام السبورة التفاعلية. -
 القياس قبلي. -

على أفراد عينة البحث التجريبية والضابطة يوم  قامت الباحثة بإجراء القياس القبلي
 .1/11/2111 ين الموافقاالثن
 تطبيق البرنامج. -

 حدم وحتى يوم األ2111/ 1/11  االحدبتطبيق البرنامج المقتر  يوم  ةالباحث تقام
 م بواقع وحدة واحده أسبوعيا. 2111/ 23/12

 وأزمنة أجزاء الوحدة التعليمية يوضح عدد الوحدات األسبوعية والشهرية والكلية (11) جدول رقم

 ي األسبوععدد الوحدات ف
عدد الوحدات في 

 الشهر
 عدد الوحدات الكلية للبرنامج زمن الوحدة

 وحدات 13 بمعدل ق 123 ( وحدات4) وحدة واحدة

 القياس البعدي.  -
على أفراد عينة البحث التجريبية والضابطة يوم  قامت الباحثة بإجراء القياس البعدي

 .م2111/ 24/12 ثنين الموافق األ
 حصائية قيد البحث.المعالجات اإل -
 -معامل االرتباط بيرسون. -معامل االلتواء. -االنحراف المعياري. -المتوسط الحسابي. -

 نسبة التحسن. -اختبار ثتث. -عامل ألفا كرونباخ. -معامل السهولة والصعوبة والتمييز.
 عرض ومناقشة النتائج. -
 عرض نتائج الفرض األول. -

 المحسوبةي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( المتوسط الحساب (12) جدول رقم
                     للمجموعة الضابطة في مستوى التحصيل المعرفي (البعدي/القبلي)بين القياسين

 المتغير
وحدة 

 القياس

قيمة "ت"  القياس البعدي القياس القبلي

 ع -س ع -س المحسوبة

 *27،478 7،373 43،88 1،268 19،33 درجة التحصيل المعرفي

 (00ي2 (= )0.05قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية)     
( القبلي/البعدددي) القياسددين( وجددود فددروق دالددة إحصددائيا بددين 12يتضددح مددن الجدددول رقددم)

حيدث أن قيمدة لصدالح متوسدط القيداس البعددي المعرفي  مستوي التحصيلفي للمجموعة الضابطة 
 ة. من قيمة ثتث الجدولي أكبرثتث المحسوبة 

 فروق المتوسطات ونسبة التحسن بين القياسين)القبلي/البعدي( (13) جدول رقم
 في مستوى التحصيل المعرفي للمجموعة الضابطة

 نسبة تحسن فرق بعدي قبلي وحدة القياس المتغير

 %56،32 24،58 43،88 19،33 درجة التحصيل المعرفي
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 مناقشة نتائج الفرض األول. -
( القبلي/البعدددي) القياسددين( وجددود فددروق دالددة إحصددائيا بددين 12يتضددح مددن الجدددول رقددم)

حيدث أن قيمدة لصدالح متوسدط القيداس البعددي المعرفي  مستوي التحصيلفي للمجموعة الضابطة 
 من قيمة ثتث الجدولية.  أكبرثتث المحسوبة 

( وجددود فددروق بددين متوسددطي القياسددين )القبلي/البعدددي( 13كمددا يتضددح مددن الجدددول رقددم)
 (.%56،12عدي كما بلغت نسبة التحسن)بتوسط القياس اللصالح م
إلي دور الطريقة التقليدية التي تعتمد علي ونسب التحسن هذه الفروق  ةجع الباحثتر و 

باإلضافة إلي المعارف والمعلومات الحيدوي في تقديم  األمر الذي يدعم دور المعلم لشر  اللفميا
لهم سوف تزيد من حصيلة  أي معلومات تقدمف المادةليس لديهم أي خلفية عن  الطالبأن 

كما أن الطريقة التقليدية المتبعة ال يمكن االستغناء عنها وذلك لما تقدمه من احتكاك  معرفتهم
مباشر بين المعلم والمتعلم حيث أمهرت تقدم إيجابي عند مقارنة درجات القياس البعدي بالقياس 

ر أساسي في العملية التعليمية من خالل التقديم القبلي، فهذه الطريقة تعتمد على المعلم كمحو 
على العمل بهذا األسلوب في  الطالبهذا باإلضافة إلى تعود  للمعلومات والمعارفاللفمي 

بمادة معمم المواد الدراسية األخرى كل هذا ساهم في تكوين قدر من المعرفة العلمية الخاصة 
 .طرق التدريس

 في استخدامهاإمكانيات مادية مكلفة ،كما يمكن  إلىحتاج ت الطريقة التقليدية ال إن       
سهولة تطبيقها على جميع المراحل  إلىالفصول ذات األعداد الكبيرة من المتعلمين باإلضافة 

 (.35: 4الدراسية )
التعليم يتعلم المتعلم عن طريق اإلرسال واالستقبال ،ويحاول المتعلم  فيالطريقة التقليدية و 

يقوم المعلم بالتدريس لكل تلميذ بنفس الطريقة ويعرض ويعطي اإلجابات تالفي الخطأ ،و 
 (.396:15الصحيحة للتالميذ )

(،ومحمد على 3م()2116إيمان السيسي) وتتفق هذه النتيجة مع نتائج كل من
(،و محمد عبد الحليم 11م()2111(، وروبي أبو العينين)12م()2116عبده)
(،وشيخه 1م()2112(،و ابتهال أبو رزق)9م()2111(،وطالل األسمرى)13م()2112محمد)
(،و 22م()2114(،و زيتل)21م()2111(، وروث وود)1م()2111الزغبي)
 (. 19م()2116إيمار)

" توجد فروق دالة إحصائيا بين وبذلك يتحقق الفرض األول من البحث والذي ينص على أنه 
حصـيل المعرفـي لصـالح فـي مسـتوى الت الضـابطةمتوسطي القياسين)القبلي والبعدي( للمجوعـة 

   متوسط القياس البعدي"
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 عرض نتائج الفرض الثاني. -
 (البعدي/القبلي) بين القياسين المحسوبةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت(  (14جدول رقم)

                     في مستوى التحصيل المعرفي للمجموعة التجريبية 

 المتغير
وحدة 

 القياس

قيمة "ت"  القياس البعدي القبلي القياس

 ع -س ع -س المحسوبة

 *87،232 4،265 58،33 1،265 19،43 درجة التحصيل المعرفي

 (00ي2 (= )0.05قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية)     
( القبلي/البعدددي) القياسددين( وجددود فددروق دالددة إحصددائيا بددين 14يتضددح مددن الجدددول رقددم)

حيدث أن قيمدة لصدالح متوسدط القيداس البعددي المعرفدي  مستوي التحصيلفي ة للمجموعة التجريبي
 من قيمة ثتث الجدولية.  أكبرثتث المحسوبة 

 فروق المتوسطات ونسبة التحسن بين القياسين)القبلي/البعدي( (15جدول رقم)
 في مستوى التحصيل المعرفي للمجموعة التجريبية

 ة تحسننسب فرق بعدي قبلي وحدة القياس المتغير

 %66،55 38،63 58،88 19،43 درجة التحصيل المعرفي

 مناقشة نتائج الفرض الثاني.
( القبلي/البعدددي) القياسددين( وجددود فددروق دالددة إحصددائيا بددين 14يتضددح مددن الجدددول رقددم)

حيدث أن قيمدة لصدالح متوسدط القيداس البعددي المعرفي  مستوي التحصيلفي للمجموعة الضابطة 
 ن قيمة ثتث الجدولية. م أكبرثتث المحسوبة 

( وجددود فددروق بددين متوسددطي القياسددين )القبلي/البعدددي( 15كمددا يتضددح مددن الجدددول رقددم)
 (.%66،55عدي كما بلغت نسبة التحسن)بلصالح متوسط القياس ال

 تهددذه الفددروق ونسددب التحسددن للبرنددامج التعليمددي قيددد البحددث والددذي راعدد ةرجددع الباحثددتو 
اعتمدت على استخدام وسيلة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في  كما فيه األسس العلمية ةالباحث

التعلددديم ث السدددبورة التفاعليددددةث والتدددي تتميددددز بالتشدددويق واسدددتثارة دافعيددددة المدددتعلم للددددتعلم مدددع إمكانيددددة 
  استرجاع المعارف والمعلومات بسرعة. 

خدامها ينتشدر فدي وتعد السبورة التفاعلية واحدة من أهم الوسائل التكنولوجيدة التدي بددأ اسدت
المدددارس والجامعددات فددي تدددريس مختلددف المقددررات فالسددبورة التفاعليددة نددوع جديددد مددن التكنولوجيددا 
يمكن للمعلمين استخدامها في الفصول الدراسية كوسيلة تعليمية من شأنها تحسين البيئة التعليميدة 

 (132:21من خالل إشراك الطالب في التعليم.)
م( مددن أن 2113مددا أشددار إليدده إبددراهيم محمددد عبددد اهلل حسددن)كمددا تتفددق هددذه النتيجددة مددع 

السددبورة التفاعليددة تسدداعد فددي توسدديع خبددرات المددتعلم وتيسددير بندداء المفدداهيم واسددتثارة اهتمددام المددتعلم 
شددباع حاجتدده للددتعلم لكونهددا تعددرض المددادة التعليميددة بأسدداليب مثيددرة ومشددوقة وجذابددة ممددا يحقددق  وا 

 83=ن
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الدتخلص مدن الرتابدة علدى  لتعلم بالنسبة للطالب كما تسداعدهي مواقف االمتعة والتنوع المطلوبين ف
 (36:14)على االنخراط في فعاليات الصف الدراسي. والملل وترغمه

إن استخدام المعلمين للسبورة التفاعليدة يشدجعهم علدى إدارة التكنولوجيدا نحدو الدتعلم النشدط 
 (22:1)كما توسع مجال أساليب التدريس وأنماط التعلم.

(،ومحمدددددددد علدددددددى 3م()2116إيمدددددددان السيسدددددددي)وتتفدددددددق هدددددددذه النتيجدددددددة مدددددددع نتدددددددائج كدددددددل مدددددددن 
(،و محمددددددددددددددد عبددددددددددددددد الحلدددددددددددددديم 11م()2111(، وروبددددددددددددددي أبددددددددددددددو العيندددددددددددددين)12م()2116عبدددددددددددددده)
(،وشدددديخه 1م()2112(،و ابتهددددال أبددددو رزق)9م()2111(،وطددددالل األسددددمرى)13م()2112محمددددد)

(،و 21م()2111(،وروث وود)11م()2111(،و وليدددددددددددددددددددددددددام بيالندددددددددددددددددددددددددد)1م()2111الزغبدددددددددددددددددددددددددي)
 (. 19م()2116(،و إيمار)22م()2114زيتل)

توجد فروق دالة إحصائيا بين  "وبذلك يتحقق الفرض الثاني من البحث والذي ينص على أنه
متوسطي القياسين)القبلي والبعدي( للمجوعة التجريبية في مستوى التحصيل المعرفي لصالح 

  "متوسط القياس البعدي
 .عرض نتائج الفرض الثالث -

 المحسوبة بينالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت(  (16) جدول رقم
                     في مستوى التحصيل المعرفي للمجموعتين )التجريبية/الضابطة(  القياسين البعديين 

 المتغير
وحدة 

 القياس

قيمة "ت"  الضابطة التجريبية

 ع -س ع -س المحسوبة

 *22،733 7،373 43،88 4،265 58،33 درجة يالتحصيل المعرف

 (00ي2 (= )0.05قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية)     
( البعددددديين) القياسددددين( وجددددود فددددروق دالددددة إحصددددائيا بددددين 16يتضددددح مددددن الجدددددول رقددددم)
لصدالح متوسدط القيداس البعدددي المعرفدي  مسدتوي التحصدديلفدي للمجمدوعتين )التجريبية/الضدابطة( 

 من قيمة ثتث الجدولية.  أكبرحيث أن قيمة ثتث المحسوبة التجريبية للمجموعة 
 فروق المتوسطات ونسبة التحسن بين القياسين (18جدول رقم)

 في مستوى التحصيل المعرفي للمجموعتين )التجريبية/الضابطة(  البعديين 
 نسبة تحسن فرق ضابطة تجريبية وحدة القياس المتغير

 %32،18 14،12 43،88 58،33 درجة التحصيل المعرفي

 مناقشة نتائج الفرض الثالث. -
 القياسدددددين البعدددددديين( وجدددددود فدددددروق دالدددددة إحصدددددائيا بدددددين 16يتضدددددح مدددددن الجددددددول رقدددددم)
لصدالح متوسدط القيداس البعدددي المعرفدي  مسدتوي التحصدديلفدي للمجموعتين)التجريبيدة/ الضدابطة( 

 يمة ثتث الجدولية. من ق أكبرحيث أن قيمة ثتث المحسوبة للمجموعة التجريبية 
 البعدددددديين( وجدددددود فدددددروق بدددددين متوسدددددطي القياسدددددين 11كمدددددا يتضدددددح مدددددن الجددددددول رقدددددم)

 83=ن
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كمدا بلغدت للمجموعدة التجريبيدة عددي بلصدالح متوسدط القيداس الللمجموعتين)التجريبية/ الضدابطة( 
 (.%32،18نسبة التحسن)

 عة الضابطةللمجموعة التجريبية عن المجمو  هذه الفروق ونسب التحسن ةرجع الباحثتو 
والذي اعتمد على تقنية حديثة في التعليم وهي تقنية السبورة  للبرنامج التعليمي قيد البحث

 التفاعلية.
وعلى الرغم من أن استخدام الطريقة التقليدية في التعليم لها بعض االيجابيات إال أنه 

الوسائل التكنولوجية يوجد بها الكثير من السلبيات والتي يمكن التغلب عليها من خالل استخدام 
الحديثة التي تعتمد على تكنولوجيا التعليم ومن هذه الوسائل استخدام السبورة التفاعلية قيد البحث 
والتي كان لها بالغ األثر في اكتساب أفراد عينة البحث التجريبية المعارف والمعلومات الخاصة 

زيد من التشويق واإلثارة وهذا ما بمقرر طرق التدريس للمستوى األول بطريقة سهلة ومبسطة مع م
 تتميز به تقنية السبورة التفاعلية.

إن السبورة التفاعلية تؤثر تأثيرًا واسع النطاق في سير العملية التعليمية فهي تساعد على 
تسهيل العملية التعليمية من خالل إثارة الحوار والنقال أثناء العرض للدرس ألنها تستطيع أن 

ل تركيز الطالب قائم طوال المدة الزمنية للحصة الدراسية فهذا يسمح تجذب االنتباه وتجع
للطالب بزيادة النشاط والتعامل كما أنها تساعد المعلمين على وضع خطة قبل البدء بالحصة من 
ضافة الجماليات من الصوت والصورة فهي تستخدم محتويات الدرس  خالل الترتيب والتنميم وا 

 (16:16والمقررات الدراسية.)
إدخال  م( من أن2112وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه هاني شفيق رمزي)

المستحدثات 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 

معرفة كما هو الحال في الطريقة التقليدية إلى دور جديد يتناسب معه وهو دور والملقن والناقل لل
المنسق والمسهل والمستشار والمرشد للعملية التعليمية والمخطط لها وذلك بما يتناسب مع 

 (3:11)احتياجات المتعلمين وميولهم التعليمية كما هو الحال في السبورة التفاعلية.
(،ومحمدددددد علدددددى 3م()2116إيمدددددان السيسدددددي)نتدددددائج كدددددل مدددددن تتفدددددق هدددددذه النتيجدددددة مدددددع كمدددددا 
(،و محمددددددددددددددد عبددددددددددددددد الحلدددددددددددددديم 11م()2111(، وروبددددددددددددددي أبددددددددددددددو العيندددددددددددددين)12م()2116عبدددددددددددددده)
(،وشدددديخه 1م()2112(،و ابتهددددال أبددددو رزق)9م()2111(،وطددددالل األسددددمرى)13م()2112محمددددد)

(،و 21م()2111(،وروث وود)11م()2111(،و وليدددددددددددددددددددددددددام بيالندددددددددددددددددددددددددد)1م()2111الزغبدددددددددددددددددددددددددي)
 (.  19م()2116(،و إيمار)22م()2114زيتل)

توجد فروق دالة إحصائيا بين  "وبذلك يتحقق الفرض الثالث من البحث والذي ينص على أنه
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متوسطي القياسين البعديين للمجوعتين )التجريبية والضابطة( في مستوى التحصيل المعرفي 
  " لصالح متوسط القياس البعدي للمجموعة التجريبية

 وصيات.االستنتاجات والت -
 االستنتاجات. -
في  الضابطةوعة م)القبلي والبعدي( للمجبين متوسطي القياسين فروق دالة إحصائيا وجود -1

 مستوى التحصيل المعرفي لصالح متوسط القياس البعدي.
في  التجريبيةوعة م)القبلي والبعدي( للمجبين متوسطي القياسين فروق دالة إحصائيا وجود -2

 في لصالح متوسط القياس البعدي.مستوى التحصيل المعر 
 التجريبية) بين متوسطي القياسين البعديين للمجموعتين فروق دالة إحصائيا وجود -3

 .للمجموعة التجريبية في مستوى التحصيل المعرفي لصالح متوسط القياس البعدي والضابطة(
على التحصيل المعرفي ألفراد  أثر البرنامج التعليمي باستخدام السبورة التفاعلية تأثيرًا إيجابياً  -4

 المجموعة التجريبية. 
 التوصيات. -
 استخدام تقنية السبورة التفاعلية في درس التربية الرياضية. -1
 استخدام البرنامج التعليمي قيد البحث على عينات مماثلة لعينة البحث. -2
ية خاصة التربية االتجاه إلى استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في العملية التعليم -5

 الرياضية.
 استخدام تقنية السبورة التفاعلية على مراحل سنية مختلفة. -5
 المراجع. -
("أثر استخدام تكنولوجيـــــا السبـــــــــورة التفاعليــــــة في م2112إبتهال محمود أبو رزق ) -1

ــــط  لتدريس مـــادة  اللغة العربيـــــــة المعلميـــــــــــن مهــــــــــــارة التخطيــ إكساب الطلبـــــــة
جامعددة العين  32المجلة الدوليددددددة لإبحاث التربويددددة، العدد واتجاهاتهم نحوها كثداة تعليميــــة"

 للعلوم والتكنولوجيا، اإلمارات المتحدة.
 ضوء فـــى الجامعــــــى مالتعليـــــ تطوير ومتطلبــــات معاييــــــــر(: م2114) الغريب اسماعيل -2

                                     عين جامعدددة التربية، كلية ، 39العدد ، والمعرفة القراءة مجلة  التكنولوجيةي المستحدثــــــات
 . شمس

(" تثثير برنامج تعليمي باستخدام تكنولوجيا السبورة م2116إيمان إبراهيم السيسي ) -3
كلية التربية  طالبات دفع الجلة لدى مسابقة التحصيل المعرفي في توىسالتفاعلية على م

 الرياضية جامعة مدينة السادات"
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تنمية مفاهيم  فيالتعليم المدمج  أسلوب استخداماثر  ثم(2113محمود برهوم ) أماني -4
ت مساق تكنولوجيا التعليم لدى طالبا فيالمستحدثات التكنولوجية المتضمنة  استخدامومهارات 

 رسالة ماجستير، كلية التربية بالجامعة اإلسالمية ، غزة. ثكلية التربية بالجامعة اإلسالمية
"فاعلية استخدام السبورة الذكية في تنمية مهارات إنتاج البرامج م( 2111أمل سويدان)-5

مؤتمر تكنولوجيا التربية  التعليمية لمعلمات رياض األطفال في ضوء احتياجاتهن التدريبية"
 أغسطس. 14: 13عليم الطفل العربي من وت

 لدى العلم نحو واإلتجاهات التحصيل مستويات عالقة إتجاة( :م1999) حمامة صال    -6
 . المعاصدددددددرة  التربيددددددددددة  ، 1 العدد بالسعــــــــودية اإلبتدائــــــــــى السادس الصف تالميذ

 السحاب دار القاهرة، ،االلكترونية لمدرسةوا التعليم(:م2111)عامر الرؤوف عبد طارق -1
 .                             والتوزيع للنشدددر

("أثر برنامج تعليمي باستخدام السبورة التفاعلية في التحصيل م2111الزغبى)محمد شيخة  -1
 رسالددددددددددة ثبدولــــة الكويتالدراسي لمادة العلـــــوم لــــــدى تالميــــــــــذ الصف الخامس اإلبتدائــــــــــى 

 ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الكويت، الكويت.
"أثــــــر التدريس باستخدام السبـــــــورة التفاعليــــــــة م(  2111طالل محمد األسمرى) -9

لسادس والسبورة التقليدية على التحصيــل الفوري وبقــــاء أثر التعلم لدى طالب الصف ا
 مجلة تطوير األداء الجامعي،  المنصورة. اإلبتدائـــــــى"

("إستراتيجية مقترحة الستخدام السبورة التفاعلية في تعليم م2112هاني شفيق رمزي) -11
كلية التربية العدد السابع والعشرين،الجزء مهارات الرسم والتلوين لدى أطفال ما قبل المدرسة" 

 الثالث،يوليو، جامعة بنها.
أثـــر الّسبـــــورة التفاعليــــــــــــة علــــى "(م2111محمود أبو العينين ) إبراهيمروبى  -11

رسالة  ثالمبتدئيـــــــن والمنتظمين فـــي مادة اللغة العربيـــــة الناطقين تحصــــيـــــل الطالب غيـــــــر
 ة العربيددة المفتوحة،الدنمارك.األكاديمي غير منشورة،  كلية ا داب والتربية، ماجستيددر

برنامج مقترح باستخدام السبـورة الذكيـــة لتنمية " (م2116محمد على عبده الحايس) -12
فرع   تربيدددةال ةدددددددكلي رسالددددة ماجستيدددر "تكنولوجيـــــــا التعليـــــم أخصائيالفعال لدى  العرض مهــارات

 .كفر الشيخ، جامعة طنطا
فاعليـــــة برنامج مقتـرح في تنمية اتجاهـات ث م(2112عبد الحليم محمد حسب اهلل) محمد -13

  رسالة ماجستيدددددددر، كلية التربيدددددددددة بدمياط "نحو استخدام السبورة اإللكترونية الطالب المعلمين

 .جامعة المنصورة
يس الهندســة لتنميــة فاعليــة الســبورة التفاعليــة فــي تــدر م(ث 2113محمددد عبددد اهلل حسددن) -14
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( 94ث مجلة كلية التربية ببنهدا، العددد) التحصيل والتفكير الهندسي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية
 (.2ابريل، ج)

دار األنجلو  "التدريس الفعال ـ ماهيته ـ مهاراته ـ إدارته"(م2112مجدى عزيز إبراهيم) -15
 المصرية ، القاهرة.
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