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 شكر وتقدير

"كن عالًما.... فإن لم تستطع فكن متعلًما، فإن لم تستطع فأحب العلماء، فإن لم تستطع فال 

 تبغضهم"

ذا البحث، بعد رحلة بحث طويلة وجهد واجتهاد انتهى بهذا العمل المتواضع، وتكلل بإنجاز ه

نحمد اهلل عز وجل الذي َمن  علينا بنعِمِه التي ال تعد  وال تحصى فهو العلي القدير، كما وال 

يسعني إال  أن أقد م عبارات الش كر والت قدير إلى األستاذ الد كتور حمزة عبد الفتاح العس اف لما 

رشاد  ومعرفة طيلة  إنجاز هذا البحث. قد مه لي من نصح وا 

لش كر الجزيل لكل من َمدَّ يد العون إلنجاز هذا البحث وأخص  بالذ كر أساتذتنا الكرام كما أقد م ا

الذين أشرفوا على تكوين دفعة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم، كما ال يفوتني 

 أن أشكر أعضاء لجنة المناقشة 

اقتراحات ساهمت في إثراء  لما بذلوه من جهود مباركة في قراءة متمعنة للبحث، وما قدموه من

 البحث وتطويره.

وفي الختام أشكر جامعتي جامعة الشرق األوسط ممثلة برئيسها وأعضاء الهيئة التدريسية 

أساتذتنا الكرام على عطائهم الد ائم، لما بذلوه معنا من جهود خي رة وما زرعوه فينا من حبٍّ 

                                         زاء.ء، وجزى اهلل الجميع خير الجللعلم والمعرفة والعطا

 قةالباحثة: آالء أحمد صندو                                                            
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( في Interactive WhiteBoard IWBالتفاعلي)أثر استخدام الّلوح األبيض 

تحصيل طلبة الّصف الثامن األساسي في مقرر العلوم في مدارس محافظة 

 العاصمة عّمان

 إعداد

 آالء أحمد سالمه صندوقة

 إشراف

 الّدكتور حمزه عبدالفتاح العّساف

  ملخص

اعلي  في تحصيل طلبة هدفت هذه الد راسة إلى التعر ِف على أثر استخدام الل وح األبيض الت ف

ولتحقيق أهداف الد راسة  الص ف الثامن في مقرر العلوم في مدارس محافظة العاصمة عم ان،

قامت الباحثة بإعداد اختبار تحصيلي قبلي وبعدي تم  الت أك د من صدقه وثباته، إذ تم  استخدام 

الًبا وطالبة تم  ( ط58المنهج شبه الت جريبي، حيث طبقت الد راسة على عي نة مكونة من )

اختيارهم بالط ريقة القصدي ة من طلبة الص ف الث امن في مدرسة أكاديمي ة خليل الرحمن الذين 

 توز عوا على مجموعتين:



 م    
 

نة من ) ( طالًبا وطالبة درسوا باستخدام الل وح األبيض الت فاعلي، 29مجموعة تجريبي ة مكو 

نة من ) سوا باستخدام الط ريقة االعتيادي ة، إذ تم  ( طالًبا وطالبة در 29ومجموعة ضابطة مكو 

تطبيق الد راسة على وحدة تعليمي ة في مقرر العلوم )وحدة الموجات واالهتزازات(. وذلك في 

تم  استخدام تحليل الت باين الُمشترك ُمتعد د (. و 2017/2018الفصل الد راسي األول للعام)

وجود فروق يرها، وقد خلصت الد راسة إلى ، لتحليل الن تائج ثم  تفس(MANCOVA)الُمتغي رات 

ذات داللة إحصائي ة بين متوسطات التطبيق القبلي والبعدي لالختبار الت حصيلي لصالح 

االختبار البعدي، وفي اتجاه المجموعة الت جريبي ة التي استخدمت الل وح الت فاعلي، ووجود فروق 

ناث في المجموعة الت جريبي ة، مم ا يدل  ذات داللة إحصائية وفًقا للن وع االجتماعي لصالح اإل

 على فاعلي ة استخدام الل وح الت فاعلي في الت حصيل الد راسي.

وأوصت الد راسة إلى ضرورة حث المعلمين على اإلستفادة من استخدام األجهزة واألدوات 

المعلمين التكنولوجية كالل وح الت فاعلي واعتمادها كأسلوب من أساليب تدريس العلوم، وتدريب 

على توظيف الل وح الت فاعلي في صفوفهم الد راسي ة لجعل المتعل م فرًدا نشًطا في العملي ة 

في ة.  الت عليمي ة التعلمية في الغرفة الص 

مقرر العلوم، الكلمات المفتاحّية: الّلوح الّتفاعلي، الّتحصيل الّدراسي، الّصف الثّامن، 

 المدارس الخاّصة. 
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Abstract 

The purpose of the study is to assess the effect of using the 

interactive whiteboard on the overall achievement of eighth grade 

students in science course in the schools of Amman governorate.  

 To achieve the objectives of the study, the researcher prepared a pre 

and post achievement test that was verified and validated. This quasi 

experimental approach was used on a sample of (58) students, who 

were intentionally selected from the eight grade students at Khalil AL 

Rahman Academy during the first semester of the (2017-2018) 

Academic year.  

The students were divided into two groups, an experimental group 

(treatment group) consisting of (29) students, who were taught by 

using the interactive whiteboard, and the control group which 

consisting of (29) students, the study was applied on one educational 



 س    
 

unit in science (Waves and Vibrations unit). who were taught by using 

the traditional way. 

 

The Multivariate Analysis of Covariance method (MANCOVA) was 

used to analyze , and explain the results of the students. The analysis 

led to two  main findings : 

There are differences between the pre and the pos-test results 

indicating that the students who were taught via IWB did better than 

the students who were taught via the traditional way. Statistically-

significant differences, and better overall achievements were also 

observed within the girls, who were part of experimental study, which 

indicates the effectiveness of the use of IWB. 

 

The main recommendation of the study is for teachers to use IWB 

method in teaching science because it is proved to be an effective 

technique that engages the learner/student more and makes them an 

active participant in the learning process as well as in the classroom.  

 

Keywords: InteractiveWhiteboard, Academic achievement, 

Science course, The eighth grade, Privet School.
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  الفصل األول                                   

 تهاهمي  أو  ة الدراسةخلفي

 مقدمة 

إزاء التقد م العلمي الذي شهدته البشري ة بدًءا من السنوات العشرة األخيرة من القرن الماضي 

م هذا الكم  الهائل من والذي يفوق كل ما شهدته البشري ة من تقد م منذ فجرالتاريخ، وأما

 إذالمعلومات والمعارف، تسارع إنتاج التقنيات العلمي ة الحديثة، المتمثلة بتكنولوجيا المعلومات، 

أبدت الت كنولوجيا في الوقت الحاضر اهتماًما كبيًرا في شت ى أنحاء العالم لما لها من أثٍر كبيٍر 

ة، إذ أد ت إلى تغي ر في نمط عيش اإلنسان في تقد م المجتمعات في الميادين المتعددة والمختلف

وتسهيل عملية الحصول على المعرفة والمعلومات واإلستفادة منها في حياته اليومية، وقد أد ت 

إلى إنتاِج جيٍل تكنولوجي  جديٍد يختلف عن سابقيه بطريقة تفكيره وتحقيقه ألهدافه، حيث نقلت 

لته ل فيها والوصول  الت كنولوجيا الحديثة العالم الكبير وحو  إلى قريٍة صغيرةٍ  يسهل الت نقل والت جو 

 إلى ميادين المعرفة المختلفة.

أحدثت الت كنولوجيا تقد ًما في عصٍر أصبح يسم ى بعصر الت قد م العلمي والت كنولوجي  وتقنية كما و 

م، حيث قد مت المعلومات، وقد طرقت الت كنولوجيا جميع الميادين وال سي ما ميدان الت علم والت علي

الت كنولوجيا حلواًل للكثير من المشكالت الت ي تواجه العملي ة الت عليمية من أبرزها: الكم الهائل 

أعداد  وقل ة اإلمكانات المتاحة، ونقص في ،كثرة أعداد الط لبة في الغرفة الصفي ةو للمعلومات، 

 (. 2009(العفتان   المعلمين، وُبعد المسافات
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في ة، والوسائل الت عليمي ة كما وتحتاج المؤسس ات الت ربوية إلى إعادة الن ظر في تجهيز الغرف الص 

المستخدمة في تدريس الط لبة، إذ يجب توفير الت كنولوجيا في كل  صفٍّ وفي متناول يد كل 

طالب ومعل م، ألن ها تعد الورقة والقلم في العصر الحالي، وعليه فعلى المعلمين استخدام 

تدريب الط لبة على مهارات القرن الحادي والعشرون، إذ إن  لتلك الت كنولوجيا األثر الت كنولوجيا و 

الكبير في تطوير وتنمية القدرات العقلي ة واللغوي ة للط لبة وتنمية المهارات االجتماعية لديهم من 

لبن اء، خالل تسهيل عملي ة الت واصل االجتماعي عبر اإلنترنت، إذ يفتح المجال للحوار والن قاش ا

ويحف ز الط لبة على الت عاون والمشاركة والقيام بأعماٍل إيجابية في مجتمعاتهم المختلفة 

 (.2017)الحيلة،وحسين 

يواجه المعل م في حياته العملي ة متغيرات عديدة ومختلفة تحد  من قدراته في إنجاز أعماله، إال     

ال الت ربي ة، إضافة إلى أن  الد راسات أن  الخبرات والمعارف تتغير بشكل مستمر وخاصة في مج

تقد م كل جديد يحتاجه المعل م في حياته العملي ة، إذ يعد  المتعل م هو المتأثر األكبر بهذه الت غيرات 

دفة، إن ما بالت دريب  التي أجبرت المعلمين على امتالك خبرات جديدة ال يمكن اكتسابها بالص 

في ة مم ا يؤدي إلى إتقانهم ورفع مستوى تعل م الط لبة من والممارسة المستمرة لها بالغرفة الص  

خاللها، إذ يعد تطوير المعل مين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالت صاالت خطوة مهم ة، 

ة في عصرنا الحالي،إذ أن ها تحظى باهتماٍم كبيٍر، إذ يعد  المعلم أحد أعمدة قطاع  وحاجة ملح 

وع امتالكه لمهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تعد  من أهم  الت ربي ة والت عليم، فإن  موض

الر شيد  .المواضيع الت ي يمكنها أن ُتحِدَث نقلًة نوعي ًة في نطاق الت ربية والت عليم والمجتمع

(2014.) 



3 
 

 يعتبر المعل م الذي يعد  إعداًدا تربوي ا وتخصصي ا جيًدا، باإلضافة لتمتعه بقدراٍت إضافي ة تمكنه

من الت كي ف مع المستحدثات الت كنولوجي ة، ويقوم بتنمية ذاته وقدراته باستمرار، والت عامل مع كل 

جديد بفاعلي ة فهو معلٌم قادٌر على تحقيق الن هضة الت ربوي ة المرجو ة التي تؤدي إلى نهضة 

تقان  (.2014(حمدي . المجتمع في الجوانب جميعها بفاعلي ة وا 

ثورة الت كنولوجيا في تقنية المعلومات وما قد مته هذه الث ورة في ميدان ومع ظهور ما يسم ى ب

الت عليم من تقد م وتطو ر وهو الذ ي ساهم بدوره  في حل العديد من المشكالت الت ي تواجه كل 

من المعل م والط الب واإلدارة المدرسي ة. أد ت هذه الث ورة إلى ظهور ما يسم ى بالل وح األبيض 

( وهو الذ ي بدوره ساعد في خلق بيئٍة تعليمي ٍة تفاعلي ٍة للمتعلمين. فهو يزيد من IWB)الت فاعلي 

حافزي ة الط لبة على الت علم كما أن ه ُيعِطي كل طالٍب فرصة الت علم حسب قدراته وسرعته في 

أثناء  الت علم، حيث أثبتت الد راسات أن  استخدام الل وح األبيض الت فاعلي يزيد من تركيز الط لبة

تعل مهم  ويعمل على زيادة قابلي تهم للت علم لتنو ع أساليب عرض المقررات الت عليمية بطريقة تعمل 

على جذب انتباه المتعلم ألكبر وقت ممكن، كما أن ها تساهم في مساعدة المعلم على الت نويع في 

الة ترتقي للوصول طريقة تعليم الط لبة عبر هذه األداة مم ا يصل بنا إلى بيئة تعليمي ة فع  

 Melanie (2011.). ميالني بالعملي ة الت عليمية إلى أعلى المستويات المرجو ة

ويعد استخدام تكنولوجيا الل وح الت فاعلي في تدريس العلوم المختلفة من أهم األمور التي تدعم 

ا إمكانية طريقة الت دريس وتطويرها ، كما و يمتاز الل وح الت فاعلي بمزايا متعددة من أهمه

، والت نقل عبر شبكة اإلنترنت مم ا يؤدي إلى (Microsoft Officeاستخدام مجموعة برامج )

إثراء المادة الت عليمي ة والحصول على معلومات متنو عة من مصادٍر متعددٍة تخدم الموقف 
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شباع الت عليمي، إذ أن ها بهذه المزايا تعمل على توسيع خبرات الط لبة واستثارة دافعي تهم  وا 

حاجاتهم ورغباتهم من خالل عرض المادة الت عليمي ة بطريقة مثيرة وجذ ابة، كما وتعمل تكنولوجيا 

 (.2015)يد، والش ايع . العيالل وح الت فاعلي على تفاعل أكبر قدر ممكن من الط لبة ألطول وقت

إذ يعمل على استثارة الل وح األبيض الت فاعلي  بعرض المعلومات بطريقٍة شي قٍة وممتعٍة،  ساعدوي

اهتمام وتركيز المتعل م، ويقوم بدوره بتفعيل وزيادة الخبرات الت عليمي ة لدى المتعلمين، باإلضافة 

لقدرته على تخط ي الفروق الفردي ة بين الط لبة لكونه يزيد وينو ع من طرق الت دريس، فيزيد من 

 Onal. اونال طريقة علمي ة عملي ةقدرة المتعلمين على الحفظ والفهم بالط ريقة الص حيحة وب

(2017.) 

ومن أهم  ما يمي ز الل وح األبيض الت فاعلي هي تعويد الط لبة على العمل الجماعي، وبناء 

عالقات طي بة بينهم وبين المعل مين مم ا يجعل البيئة الت عليمي ة بيئًة نشطًة وفع الًة وجذ ابًة تعمل 

 (.2015)الز بيدي  .لمعلى زيادِة رغبة المتعلمين في الت ع

في ة يزيد من  استخدام الت كنولوجيا عموًما والل وح األبيض الت فاعلي  خصوًصا داخل الغرفة الص 

معد ل أداء الط لبة لما تقدمه هذه األداة من طرٍق متعددٍة في عرض الم ادة الت عليمي ة على المتعل م 

ور الثابت ة، الص وت، والر سومات المتحركة، ولقطات الت ي بدورها تستخدم كالًّ من الن ص، الص 

الفيديو، الت ي بدورها تزيد دافعية الفرد للت عل م في بيئٍة تعليمي ٍة فع الة تتطل ب منه استجابة معي نة، 

مم ا ُينم ي عند المتعل م بعض المهارات التي بدورها تصنع منه فرًدا اجتماعًيا قادًرا على حل 

 أقرانه. مشكالته بطريقٍة مختلفٍة عن
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إن  الهدف األساسي من التعليم  هو رفع مستوى أداء الط لبة وتحصيلهم وطريقة تفكيرهم وحلهم 

للمشكالت، والعنصر األساسي الذي يلعب دوًرا كبيًرا في هذه العملي ة هو المعلم، فهو بدوره 

ه والمرشد والمنظ م للعملي ة الت عليمي ة، فهو يعمل على بناِء شخصي ِة ا مهارات و لط لبة، الموج 

تفكيرهم، ومعارفهم، وات جاهاتهم. إذ يحتاج تدريس مادة العلوم إلى طرٍق وأساليٍب وأدواٍت متنو عٍة 

ومتعددٍة لجذب الط لبة وزيادة فاعلي تهم في أثناء العملي ة الت عليمي ة، وعند استخدام أدوات 

 دٍر على تحم ل المسؤولي ة.تكنولوجي ة حديثة نصل إلى إنشاء جيٍل تكنولوجيٍّ مفك ٍر وقا

إن  الت فاعَل الذي ُيحِدُثه الل وح الت فاعلي مع المتعل مين، من خالل عرضه لألنشطة المختلفة، 

يتيح للمتعلم فرصة المشاركة في استخدام الوسائط الت عليمي ة، إذ يؤد ي هذا الت فاعل بين المتعل م 

ويل، ويؤد ي بالض رورة إلى تحسين نوعي ة المخرجات والل وح الت فاعلي إلى بقاء أثر الت علم لوقت ط

 (.2014). دحالن  الت عليمي ة، ورفع األداء عند المعلم والمتعلم مًعا

 مشكلة الّدراسة:

أصبح لزاًما على المتخص صين في المجال الت ربوي البحث عن وسائل جديدة تساعد المد رسين  

من وجود العديد من الوسائل الت كنولوجية الحديثة  وترفع من كفاءة العملية التعليمية، وانطالقا

وقدرتها على حل المشكالت الت ربوية ، فإنه من الممكن استثمار هذه الت كنولوجيا إلكساب 

المدرس ين والط لبة مهارات الت عليم والت علم الجي د ، فإن  ما يمي ز هذه الوسائل عن غيرها من 

إذ ال بد  ك المتعل مين بصورة فع الة في عملي ة الت علم والت عليم.الوسائل الت قليدية قدرتها على إشرا

إلى فاعلي ة توظيف الط رق الت عليمي ة القائمة على الت قويم الحقيقي في تحصيل الط لبة  من التطرق

باستخدام أساليب جديدة تستند إلى استخدام الوسائل اإللكترونية الحديثة في العملية الت عليمية 
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لما لها من أثٍر في تحصيل الطلبة ودافعيتهم . كما وأوصت الدراسات كدراسة  التعلمية 

( إلى ضرورة وجود دراسات تهتم بأثر استخدام اللوح 2006علي أبو ؛ و 2017)العس اف 

بأن هناك قلة في عدد  وحسب حدود علم الباحثةالتفاعلي في تحصيل طلبة المرحلة األساسية، 

بيض التفاعلي في تحصيل طلبة المرحلة االساسية تخدام اللوح األالدراسات التي تتناول أثر اس

بعمل دراسة تتناول أثر استخدام الل وح األبيض  مشكلة البحثفي مقرر العلوم، فمن هنا جاءت 

الت فاعلي في تحصيل طلبة الص ف الث امن األساسي في مقرر العلوم في مدارس محافظة 

 العاصمة عم ان.

 هدف الدراسة وأسئلتها

على تحصيل طلبة  استخدام الل وح األبيض الت فاعليهدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر   

األساسي في مقرر العلوم في محافظة العاصمة عم ان، وذلك من خالل اإلجابة  ثامنالص ف ال

 على السؤالين اآلتيين:

سي في مقرر ما أثر استخدام اللوح األبيض التفاعلي في تحصيل طلبة الص ف الثامن األسا -

 العلوم في محافظة العاصمة عم ان؟

أثر استخدام في  ( a ≤ 0.05هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

(IWB) ؟في تحصيل طلبة الص ف الثامن األساسي تبًعا لمتغير النو ع االجتماعي 
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 أهمية الدراسة:

 تتمث ل أهمية الدراسة فيما يلي:

الد راسة من أهمية استخدام الل وح األبيض الت فاعلي بصفته وسيلة حديثة في تنبع أهمية هذه  -

 الت دريس.

 بيان مدى فاعلية الل وح الت فاعلي في رفع مستوى الت حصيل للطلبة. -

قد ينتج عن هذه الد راسة نتائج يمكن االسترشاد بها في استخدام الل وح الت فاعلي بوصفها  -

 .وسيلة تحس ن من نواتج الت علم

قد تفتح المجال أمام الباحثين لدراسة أثر استخدام الل وح الت فاعلي في ضوء متغيرات أخرى،  -

 ولمراحل عمري ة مختلفة.

ضرورة العمل على إيجاد بيئة تعليمي ة مناسبة لتنمية وتحفيز الط لبة على رفع الت حصيل  -

 الد راسي.

 تطوير المناهج في العملي ة الت عليمي ة. قد تفيد نتائج هذه الد راسة صن اع القرار والقائمين على -

 مصطلحات الّدراسة وتعريفاتها اإلجرائّية

تناولت هذه الد راسة بعض المصطلحات والمفاهيم منها الل وح الت فاعلي، والتحصيل، وفيما يلي 

 عرض لتعريفاتها والت عريف اإلجرائي للباحثة لكلٍّ منها.

لحديثة وهو نوع من الس بورات البيضاء الحس اسة، يتم : هو أحد الت قنيات االّلوح الّتفاعلي

الت فاعل معها بالل مس وتقوم بعرض ما على شاشة الكمبيوتر من تطبيقات مختلفة، وُتستخدم في 
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أماكن مختلفة في الص ف، االجتماعات، المؤتمرات، الن دوات، ورش العمل، وفي الت واصل من 

 (. 2014). هو اش والحفظ والط باعة واإلرسال خالل اإلنترنت، وتقوم بعمليات الت خزين

( بأن ها: عبارة عن لوحة لمس 2012)الخضير  (المشار إليه فيBREWER) وقد عر فها بريور

حس اسة تت صل بجهاز عرض إلكتروني وجهاز حاسوب، يقوم جهاز العرض بعرض صور 

ور عن طريق ل مس الل وحة باليد أو الحاسوب على الل وحة ويقوم المستخدم بالت حكم في الص 

 باستخدام قلم إلكتروني خاص بها.

وتعر فه الباحثة إجرائًيا بأن ه: عبارة عن لوحة لمس حس اسة يتم  التحك م بها عن طريق قلٍم 

إلكتروني خاص بها أو عن طريق الل مس باليد، حيث يقوم بعرض المحتوى الت عليمي من خالل 

تفاعل من قبل المتعل م للحصول على أفضل الن تائج )صوت، صورة، فيديو...(  بطريقة تتطلب 

 في العملي ة التعليمية الت علمي ة.

 من محدد مستوى :( بأنه2010)الحموي ( كما ورد في دراسة Gablinجابلن) يعر فه :الّتحصيل

، الت حصيلي ة باالختبارات أو المعلمين، ِقبل من ُيقاس المدرسي العمل في إبداع أو اإلنجاز،

 عليها يحصل التي الدرجات هو الدراسي التحصيل مستوى لمعرفة عليه يعتمد الذي اسوالمقي

 االختبارات بعد إنهاء وذلك الد راسي، الفصل نهاية أو الدراسي، العام نهاية في الط الب

 بنجاح. واالمتحانات

جات الت حصيل: هو نشاط عقلي يقوم به المتعل م، يتم االستدالل عليه من خالل مجموع الد ر 

 (.2016)الخاتم  .الت ي يحصل عليها المتعل م نتيجة أدائه لمتطلبات الد راسة
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وتعر فه الباحثة إجرائي ا: هو الد رجة التي يحصل عليها طلبة الصف الث امن في مقرر العلوم 

 الت فاعلي.األبيض لل وح ااستخدام تعلمهم نتيجةنتيجة 

 حدود الّدراسة ومحّدداتها

 حدود الدراسة

 حدود الدراسة الحالي ة بالحدود اآلتية: تتمثل

 الحدود البشري ة: اقتصرت هذه الد راسة على طلبة الص ف الث امن األساسي.

 الحدود المكاني ة: اقتصرت هذه الد راسة على مدارس أكاديمي ة خليل الرحمن.

ي الحدود الز ماني ة: أجريت الد راسة خالل الفصل الد راسي  األول من العام الد راس

2017/2018. 

 

 محددات الدراسة:

تتحدد نتائج هذه الدراسة بمجتمعها،ودرجة استجابة أفراد عيناتها ،وبطبيعة أدواتها ومتغيراتها، إذ 

يمكن تعميم نتائج الدراسة على المجتمعات المشابهة لمجتمعها ،في ضوء صدق 

 األدوات،ومعامالت ثباتها،وموضوعية المستجيبين .
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 الفصل الثّاني                                

 اإلطار النظري والّدراسات الّسابقة:

يتناول هذا الفصل عرضًا لألدب الت ربوي الس ابق والدراسات والبحوث ذات الصلة بموضوع 

الدراسة، حيث سيتناول اإلطار النظري مستحدثات تكنولوجيا الت عليم كالل وح الت فاعلي من حيث 

وتطو ره، وأهمي ته وممي زاته وخصائصه ومعيقات استخدامه ودوره في ماهي ته ونشأته وتسميته 

ناته ومقارنة بينه وبين الل وح الت قليدي. كما ويتضم ن هذا الفصل  تحصيل الط لبة، إضافة لمكو 

لة بالموضوع حيث اشتملت على مجموعة  مراجعة ألهم  الد راسات والبحوث الس ابقة ذات الص 

لة بموضوع الد راسة. من الد راسات العربي ة و  األجنبية ذات الص 

 النظري دبأواًل: األ

شهد عصرنا الحالي تطورًا كبيرًا في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، إذ عكس هذا 

الت طور الت كنولوجي  تغي رًا في معيشة اإلنسان وأسلوب حياته، فقد عملت الت كنولوجيا على نقل 

نه من الحصول على المعلومات وكل ما يحتاجه من حقول المعرفة اإلنسان إلى نمط حياٍة يمك  

لت هذه الت كنولوجيا وتقنياتها عالمنا الكبير والمتباعد إلى  والمعلومات بكل  يسٍر وسهولة، فقد حو 

 قريٍة صغيرٍة يسهل فيها عملية الت نقل من مكان إلى آخر ومن حقل إلى آخر.

م المؤسسات التي تحتاج إلى استخدام الت كنولوجيا كما وتعتبر المؤسسات التعليمية من أه

الحديثة وتقنياتها لما لها من األثر الكبير في تحويل العملية التعليمية من مسارها التقليدي إلى 
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مسار يحف ز الط لبة ويثير دافعيتهم إلى الت علم، حيث تقوم الت كنولوجيا بإيصال المعلومات بدقٍة 

 (.2010)العربيد   .رفع الكفاءة ومستوى األداء لدى الطلبةوعمٍق أكبر مم ا يؤدي إلى 

وأصبح استخدام الل وح األبيض الت فاعلي أمٌر غاية في األهمية في المؤس سات الت عليمي ة، فهو 

يعتبر وسيلة فع الة وجذ ابة للمتعلمين، إذ يوف ر مي زة الكتابة عليه إلكتروني ًا بألواٍن وأحجاٍم وأشكاٍل 

تخدام قلٍم خاص  به، ويوف ر الوقت والجهد على المعلم والمتعلم لما له مي زة إتاحة مختلفة باس

مجموعة من الصور والمجسمات والخرائط، والبطاقات الجاهزة التي تدعم العملي ة الت عليمية في 

 (.2013)قنديل  .جميع المجاالت

ًا، لما تقد مه هذه كما إن  استخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات واالت صاالت أصبح أ مرًا ملح 

الت قنيات من خدمات لمجموعات كبيرة من المعل مين والط لبة، إذ  أصبح استخدام هذه الت قنيات  

في كاف ة المجاالت والحقول الت عليمي ة أمًرا غاية في األهمي ة بما فيها الت عليم المدرسي، لما لها 

ب حيث تقوم هذه الت كنولوجيا بتقديم الت غذية الر اجعة األثر في زيادة الفاعلي ة بين المعلم والط ال

المناسبة للمتعل م، إذ إن  استخدام أداة فاعلة مثل الل وح األبيض التفاعلي يعمل على زيادة 

المشاركة الفع الة للمتعل م من خالل دعم وتعزيز عملي ة الت علم، حيث إن جودة ال تعليم واالرتقاء 

هو اش  . تتطلب توجيه االهتمام إلى جودة استخدام ال تقنيات الحديثةفي مستوى التحصيل لطلبة 

(2014.) 

 تعريف الّلوح الّتفاعليّ 
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الل وح الت فاعلي: عبارة عن لوحة لمس حس اسة يتم  التحك م بها عن طريق قلم إلكتروني خاص بها 

ديو...(  أو عن طريق الل مس باليد، حيث تقوم بعرض المحتوى الت عليمي )صوت، صورة، في

بطريقة تتطلب تفاعل من قبل المتعل م للحصول على أفضل الن تائج في العملي ة التعليمية 

 الت علمي ة.

 تاريخ الّلوح التفاعلي

إن  الل وح الت فاعلي هو من ثمرات الت طور الت قني في عصر المعلوماتي ة، إذ بدأ التفكير في 

كل من "ديفيد مارتن" و "نانسي نولتن" في  م، من قبل 1987تصميم الل وح التفاعلي في عام 

إحدى الشركات الكبرى الرائدة في تكنولوجيا التعليم في كندا والواليات المتحدة األمريكية، ثم  

قنديل م .  1991كان اإلنتاج الفعلي ألول لوحة ذكي ة من قبل شركة سمارت في عام 

(2013.) 

م، عن طريق شركة سمارت، وفي عام 1991موتم  اإلنتاج الفعلي  لل وح الت فاعلي  في عا

م قامت شركة سمارت بعمل تحالًفا استراتيجي ا مع الكمبيوترات األميريكي ة العمالقة شركة 1992

انتل سمارت، إذ أد ى هذا الت حالف إلى تطوير المنتجات المشتركة بين الش ركتين. وفي عام 

ى النوت بوك أيضًا، وفي عام م تم تطوير الن ظام ليس فقط على الحاسوب بل عل1998

وتي إلى الل وح الت فاعلي وبيعه في األسواق2001  (.  2015)الز بيدي .م تم  إدخال الت سجيل الص 

م أعلنت شركة سمارت عن ظهور أو ل لوح تفاعلي السلكي، قرص الكمبيوتر 2005وفي عام 

المالحظات وتشغيل  الذي يعمل على تحديد الكائنات التي يتم  عرضها على الش اشة، وحفظ
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م تم  إضافة الكاميرا الذ كي ة والبرامج الت عليمي ة الت عاوني ة للت علم. كما 2008الت طبيقات، وفي عام 

وواصلت شركة سمارت في تطوير وصقل ألواح الكتابة الت فاعلية عن طريق تحسين وتصميم 

للسب ورة الت فاعلية لتصل إلى األجهزة وتطوير البرمجي ات، واستمرت خطوات الت طوير والت حسين 

 (.2015) . الزبيديالشكل الموجود في الوقت الحالي

كما وتتعد د األسباب وراء استخدام المعلمين لل وح الت فاعلي في صفوفهم الد راسي ة، إذ وجدت 

 British Educational Communicationsوكالة االت صاالت الت كنولوجي ة البريطاني ة 

Technology Agency(BECTA) 

كانت التكنولوجيا وال زالت المحرك األساس للتغير الحضاري للشعوب، حيث تكمن أهمية 

المعلومات وعالقتها الوطيدة بثورة االتصاالت، إذ قامت هذه التكنولوجيا بإضافة مفاهيم جديدة 

 -E(، والتعليم اإللكتروني )Hypermediaوخاصة في مجال التربية مثل الوسائط الفائقة)

Learning( والفيديو الت فاعلي ،)Interactive Video نظام تكنولوجي مكونات (، إذ إن  لكل

وهي: مدخالت ) مواد خام مثل المعلومات والبيانات األساسي ة ( التي تتم معالجتها وتحويلها 

إلى مخرجات وهي المعلومات التي يستفيد منها كل من المعلم والطالب الذي يعد  الهدف 

 في العملي ة  الت عليمي ة الت علمي ة.األساسي 

ذ إن  إالمستخدمة في العملية التعليمية، جي ة الحديثة إذ يعد الل وح الت فاعلي من التقنيات التكنولو 

في ة، إذ  ه في الغرفة الصفيةاستخدام يعمل على زيادة دافعي ة وحماس الط لبة داخل الغرفة الص 

ثارة اهتمامهم، والعمل على يعمل على الت حكم بالن صوص والر سوم  والعمل على تحفيز الط لبة وا 

 .، ورفع مستوى تحصيل الطلبةتحسين سلوكهم
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ويعتبر الل وح الت فاعلي من الوسائل التي  تمتاز بالمرونة لمراعاتها ألنماط الت علم، إذ إن  

نة وا لرسوم البياني ة المتعلمون البصري ون يمكنهم أن يتعل موا من خالل الص ور المتحركة والملو 

التي يتم عرضها على شاشة الل وح الت فاعلي، أم ا الط لبة الحركي ون المتفاعلون فإن  الل وح 

ور عند  الت فاعلي يمك نهم من االستكشاف من خالل تحريك األحرف واألرقام والكلمات والص 

معي ون من خالل الل مس بأصابعهم على الش اشة أو عن طريق القلم، بينما يتعل م الط لبة الس  

 (.2013)الموال، والش رع . الوسائط المتعددة عن طريق مكب رات الص وت

في ة وسيلة إثرائي ة للعملي ة الت عليمي ة في تعليم  كما ويعد  استخدام الل وح الت فاعلي داخل الغرفة الص 

ًها لتنمية مهارات الت فكير المعرفي مثل: الت ركي ز والقدرة على جمع الط لبة، ويمكن أن يكون موج 

المعلومات وتحليلها، إذ إن  أي وسيلة تعليمي ة مهما كان نوعها يمكنها أن تكون فع الة لتنمي ة 

الت فكير لدى الط لبة إذا تم  استخدامها بطريقة صحيحة، فهي بدورها تعمل على إثراء المادة 

ونصوص(.إذ إن  هذه الت عليمي ة بالوسائط المتعددة )صوت، صور ثابتة ومتحركة، فيديو، 

الوسيلة تجعل تعليم الط لبة نشًطا وفع ااًل، باإلضافة إلى أن  استخدامها من قبل المعل مين 

عهم على إدارة الت كنولوجيا نحو الت علم الن شط، ويجعل أساليب الت دريس واسعة المجال  يشج 

 (.2015). امبو سعيدي، والس المي ة وتعمل على توسيع أنماط الت عل م

الل وح الت فاعلي وسيلة تساعد الط لبة على تحسين قدرتهم على استدعاء  مم ا سبق يت ضح أن  و 

ؤية الت ربوي ة في أهمي ة تطوير  المعلومات واالحتفاظ بها لفترة طويلة وذلك بما ينسجم مع الر 

استكشاف  البيئة الت عليمي ة في المدارس لتصبح بيئة محف زة وتستثير دافعي ة الط لبة، وتقوم على

 مواهبهم مم ا ينعكس إيجاًبا على نوعي ة مخرجات الت عليم.
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 مسّميات الّلوح الّتفاعلي:

 (:143: 2014)دحالن   تعددت مسم يات الل وح الت فاعلي تبًعا للش ركات الموز عة لها

 (.Whiteboard Electronic الس بورة البيضاء اإللكتروني ة ) -

 (.Interactive Whiteboard ) الس بورة البيضاء الت فاعلي ة    -

 (.Interactive Touch- Screenالس بورة الذ كي ة              ) -

 (.Digital Boardالس بورة الر قمي ة            ) -

 .(Smart Boardالل وح الذ كي                 ) -

 

 & Tunaboylu)تطبيقات الكمبيوتر التي يمكن استخدامها مع الّلوح الّتفاعلي 

Demir, 2017): 

( مع الل وح الت فاعلي عن Microsoft Officeيمكن استخدام جميع تطبيقات المايكروسوفت )

 (.Word, Excel, Power point, Internet programsطريق الل مس مثل )

   :مقارنة بين الّلوح األبيض الّتفاعلي والّلوح الّتقليدي

( 2015، إذ  أورد  الز بيدي )ي والل وح الت قليديتعددت أوجه المقارنة بين الل وح األبيض الت فاعل

 مجموعة من أوجه المقارنة منها: 
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يوف ر الل وح الت فاعلي الوقت في الكتابة عليه وذلك من خالل إمكاني ة استدعاء نص مخز ن  -

 عليه مسبقا، بينما في الل وح الت قليدي الكتابة عليه تأخذ وقًتا كبيًرا.

دمة في الل وح الت فاعلي واإلنترنت كل ها تشك ل مصدًرا للط الب، بينما الكتاب والبرمجيات المستخ -

 يشك ل المعل م المرجع الوحيد  في الكتابة على الل وح الت قليدي.

يتم  الكتابة على الل وح الت فاعلي عن طريق لوحة المفاتيح، إذ يعتبر الخط واضًحا وال يشك ل  -

أن يشتكي الط لبة من خط المعل م الغير واضح في  مشكلة بالن سبة للطلبة، بينما من الممكن

 الكتابة على الل وح الت قليدي.

رساله للط لبة الغائبين، األمر الذي ال  - يمكن االحتفاظ بكل ما تم  كتابته وطباعته وعرضه وا 

 يمكن عمله مع الل وح الت قليدي.

علي، بينما يتم  عرض يمكن عرض صورعلمي ة متحركة أو تجارب علمي ة من خالل الل وح الت فا -

 صور علمي ة غير متحركة على الل وح الت قليدي.

يحتوي الل وح الت فاعلي على كل ما يحتاجه الط لبة والمعل مين من خرائط وصور وفيديو وغيرها  -

من أمور توفر عليهم االنتقال من مكان إلى آخر، بينما يحتاج الفصل الت قليدي إلى االنتقال 

ة المعلم والط الب لبعض األدوات مثل إجراء الت جارب واستخدام من فصل إلى آخر لحاج

 الخرائط وغيرها.

 أهمية الّلوح التفاعليّ 

 :(2013) قنديل إن  لل وح الت فاعلي أهمي ة كبيرة في العملي ة الت عليمي ة إذ تكمن أهمي تها في

 توفير الوقت والجهد:  -
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جهد في إنتاج الوسائل الت عليمي ة التي يحتاجها حيث يوف ر الل وح الت فاعلي الكثير من الوقت وال

ور والبطاقات، ويمكن ربط الل وح  المعل م، فهو يوفر قوالب جاهزة للمجس مات والخرائط والص 

ور والفيديوهات، وكل ما  الت فاعلي بشبكة اإلنترنت مم ا يمكن نا من الحصول على ماليين الص 

 ة بوقت قصير.يحتاجه المعل م خالل العملي ة الت عليمي  

 عرض الّدروس بطريقة مشّوقة وتعليم مهارات استخدام الكمبيوتر: -

(. Microsoft Officeإذ يتمي ز الل وح الت فاعلي  بإمكاني ة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس )

مكانية استخدام شبكة اإلنترنت واستخدام كل ما يحتاجه المتعلم فيها، كما ويسهم في زيادة  وا 

علم، والمساعدة في تعل م المفاهيم الجديدة، ويعمل على زيادة نسبة المشاركة الفع الة في خبرة المت

 العملية الت عليمي ة من قبل المتعل مين.

عادة عرض الدروس: -  تسجيل وا 

عادة عرضها بعد حفظها، وطباعة الد رس  حيث يوفر الل وح الت فاعلي خاصي ة تسجيل الد روس وا 

تابته في الد فاتر، ويمكن إرساله عن طريق البريد اإللكتروني، مما يتيح كاماًل للفصل بداًل من ك

 الفرصة للط الب الغائب الحصول على دروسه وشرحها كاملة  دون أن يفقد أي ا منها.

 استخدام الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت( والبحث عن المعلومات ذات العالقة بالموضوع: -

خاصة تساعد على توسيع خبرات المتعل م مما يؤد ي إلى  وذلك من خالل إضافة أبعاد ومؤث رات

 عرض المادة بطريقة ممي زة ومشوقة وجذابة.

 حل مشكلة نقص كادر الهيئة التعليمية: -
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حيث يساعد استخدام الل وح الت فاعلي في حل مشكلة نقص أعداد الهيئة الت دريسي ة من المعل مين 

اًل من قبل معلم ما على فصل آخر بعد وذلك من خالل إعادة عرض الدرس المشروح كام

 ب اآللي الخاص بالل وح التفاعلي.تحميله من جهاز الحاس

 معوقات استخدام الّلوح التفاعي 

يعد  استخدام الت قنيات الت كنولوجية بشكل عام واستخدام الل وح الت فاعلي بشكل خاص تحدٍّ كبير 

حد  من درجة استخدامهم لمثل هذه للمؤسسات التعليمي ة وللمعلمين، إذ يوجد معيقات ت

 ( مجموعة من هذه المعيقات:2015الت كنولوجيا، حيث أورد  عبد المنعم )

 عدم رغبة المعل مين في تطوير خبراتهم من الن احية التكنولوجية. -

 ارتفاع ثمن شراء الل وح الت فاعلي كما أن ه يحتاج  إلى تكاليف صيانة كبيرة. -

 المدرسة.وجود لوح تفاعلي  واحد في  -

اعتبار الل وح التفاعلي حس اس وال يحتمل كثرة األخطاء، وعدم وجود متخصص في الل وح  -

 التفاعلي داخل المدرسة.

 بشكٍل  ُتؤم ن لم ما الدراسية الغرفة في األمان نسبة من تهدد قد الكهربائية األسالك وجود -

 .جيد

 فوائد استخدام الّلوح الّتفاعلي 

(،  وعبد 2015في العييد، والش ايع) استخدام الل وح األبيض الت فاعلي مجموعة من فوائد  وردت 

 :منها (2015المنعم )
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 تشجيع المعل م على اإلبداع واالبتكار في الت عليم. -

 سهلة االستخدام إذ يستطيع المتعل مين الص غار استخدامها. -

 تستخدم الكثير من البرامج األمر الذي يجعل استخدامها ممتع وفع ال. -

ور والمخططات.غن -  ي ة باألنشطة المتنو عة والص 

 تزيد دافعي ة الط لبة وقابلي تهم للت علم. -

ات صالها باإلنترنت، مم ا ُيعطي المتعل م الفرصة في الحصول على المعلومات واألنشطة  -

 الت عليمي ة من مصادر متنو عة.

 تسهيل عملي ة الت خطيط  اليومي للمعل م أو المحاضر. -

 حكم بحجم وحركة كل من الن صوص والص ور والر سومات المعروضة.إمكاني ة الت   -

 تجعل تركيز المتعل مين موج هة ألشياء محددة من خالل التأشير الفيزيائي. -

 دور الّلوح التفاعلي في تحصيل الطلبة

إن استخدام الل وح الت فاعلي في العملية الت عليمية يؤث ر بشكٍل إيجابيٍّ في تحصيل الط لبة، حيث 

يقوم الل وح الت فاعلي بعرض المادة الت عليمية بأشكاٍل وطرٍق متعددٍة، وهو بدوره يستثير دافعية 

عهم على الت عل م، إذ يعمل الل وح الت فاعلي على زيادة انتباه الط لبة نتيجة استخدامه  الط لبة ويشج 

لت دقيق ومتابعة األحداث ألكثر من حاس ة في الموقف الت عليمي، مما يدفع الط لبة إلى الت ركيز وا

وزيادة في نشاطهم. كما ويعمل الل وح الت فاعلي على جذب انتباه المتعلم لما يستخدمه من 

ور الث ابتة والمتحر كة، الن ص،  والفيديو ويؤث ر بشكل إيجابي على تحصيل  مؤث رات الص وت، الص 

 الط لبة وارتفاع في مستواهم العلمي  واألكاديمي  .
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م الل وح الت فاعلي في تدريس العلوم المختلفة يمكن أن يدعم تغيير األساليب الت عليمي ة إن  استخدا

المستخدمة، إذ إن  المعلمين عندما يتعر فون على الممي زات التي توف رها هذه الت كنولوجيا سيبذلون 

أقصى جهودهم في البحث عن أفضل الط رق لخلق بيئة تعليمي ة فع الة، ويشير 

( أن ه توجد في 2015)امبو سعيدي، والس المي ة ( المشار إليه في Marzano, 2015مارزانو)

الل وح الت فاعلي خصائص مهم ة من الممكن أن تساهم في رفع مستوى تحصيل الط لبة مثل 

خاصي ة الت صويت، التي تمك ن الط لبة من خاللها اختيار إجابة معي نة، وخاصي ة إمكاني ة 

ور المرئي ة، وتحميل ما يحتاجه المستخدم من اإلنترنت مباشرة، استخدام الر سوم البي اني ة والص 

أم ا الخاصي ة الث الثة وهي الت عزيز المباشر للط لبة في حال اإلجابة الص حيحة، مم ا يزيد من 

في ة  دافعي ة الط لبة وال سي ما الط لبة الخجولين منهم على المشاركة والت فاعل أثناء الحصص الص 

 يؤث ر إيجاًبا في تحصيلهم الد راسي. مم ا

   خصائص الّلوح الّتفاعليّ 

إذ إن  الستخدام الت قنيات الت كنولوجية الحديثة األثر الكبير في تحسين المخرجات الت عليمي ة، 

توليد الحماسة وبث عنصر الت شويق في البيئة الت عليمية، إذ أشار العييد، والش ايع  تعمل على 

 وعة من الخصائص التي تتمث ل في الل وح الت فاعلي منها:( إلى مجم2015)

نترنت وألعاب، ويمكن الت فاعل  - تعرض كل ما يعرض على شاشة الكمبيوتر من تطبيقات وا 

 معها عن طريق الل مس باليد، وهي بذلك يمكن أن تستخدم بدياًل عن شاشة الكمبيوتر.
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امج والت طبيقات المستخدمة في الل وح تسمح للمستخدم بالكتابة والت عليق والر سم على البر  -

الت فاعلي، فيمكن للمستخدم كتابة أي تعليق يحتاجه أثناء عرض األفالم الت عليمي ة 

 والعروض الت قديمي ة.

يقوم الل وح الت فاعلي بتحويل األشكال التي يرسمها المستخدم باليد إلى رسوم رقمي ة، وكذلك  -

 ة.الن صوص يتم  تحويلها إلى حروف رقمي  

يمكن ربطها بشبكة اإلنترنت، فتمكن المستخدم من التصف ح بشبكة اإلنترنت من خاللها،  -

 والحصول على المعلومات من مصادر متعددة.

 

يحتاج تشغيل واستخدام الّلوح األبيض الّتفاعلي إلى توافر بعض األمور منها 

 (:2014)حمدي، 

 جهاز حاسوب آلي. -

 صل بجهاز الحاسوب.( يت  Data Showجهاز عرض البيانات ) -

 سلك خاص يصل بين جهاز الحاسوب والل وح األبيض الت فاعلي. -

( إذ يتم  تحميله على جهاز الحاسوب الذي ُيراد Starboardبرنامج الل وح الت فاعلي ) -

 استخدامه.

بعض المتطل بات التي تدعم وظائف الل وح األبيض الت فاعلي مثل: الكاميرا، والن ظام  -

وتي )الس م  اعات ومضخم الص وت(، والط ابعة.الص 
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 المكّونات الّتي تشتمل عليها الّلوحة الّتفاعلّية عند تحميلها على جهاز الكمبيوتر

 (:2015)الّزبيدي 

 حيث تتكّون من: :(Hardwareالمكّونات المادّية ) -

لل وح شاشة بيضاء تفاعلي ة، أقالم رقمي ة، ممحاة رقمي ة، زر إلظهار لوحة المفاتيح على شاشة ا

 الت فاعلي، زر الفأرة األيمن، زر المساعدة.

 المكّونات البرمجّية: وتتكّون من: -

  :(Note book) برنامج النوت بوك

ضافة صور وتحريكها وتغيير ألوانها وخلفي اتها، وتتي يح  إذ يسمح للُمستخدم بالكتابة عليه وا 

المايكروسوفت مثل  إمكاني ة سحب أي صورة من البرنامج ألي تطبيق آخر من تطبيقات

(Word, Excel, Power point.) 

 :(Recorderبرنامج الريكوردر )

ُيستخدم لتسجيل كل ما يقوم به المعل م أثناء التدريس من عمل )هاي اليت، وضع خط تحت 

 (.Internet, Clipartالكلمات المفتاحي ة أو المهم ة، إحضار صور من )

 (:Video Playerبرنامج الفيديو بالير )
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إذ يستخدم لعرض ما تم  تخزينه من قبل المعل م أو المستخدمين من دروس تطبيقي ة، أو 

 عرض أفالم تم  تنزيلها من قبل اإلنترنت ويريد المستخدم الت عليق أو الكتابة عليها.

 :(On Screen Keyboardالكيبورد )

لكتابة من خاللها، وهي لوحة المفاتيح الموجودة على شاشة الل وح الت فاعلي، إذ يمكننا ا

وتحويل الكتابة بخط اليد إلى كتابة مطبوعة، ويمكن طباعة الكلمات والر موز واألرقام من 

 خاللها بشكٍل سهل.

 ( :Flutting Toolsالفلوتنج تولز)

إذ ُتستخدم لعمل ) فوكس ( لموضوع معي ن )إذ يمكن للُمستخدم إخفاء كل ما على الش اشة 

 ( والت ركيز على ما يريد إظهاره فقط.(Spotlighted areaعن طريق عمل 

إذ يستخدم لتغيير حجم الخط ، وتغيير لون القلم  :(Control Panelالكنترول بانيل )

 اإللكتروني، وتغيير حجم المساحة اإللكتروني ة.
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 ثانًيا: الّدراسات الّسابقة ذات الّصلة

ت والد وري ات الت ربوي ة وا لر سائل العلمي ة العربية واألجنبية الت ي تناولت استعانت الباحثة بالمجال 

موضوع الل وح الت فاعلي وأثره في تحصيل الط لبة، وذلك لمراجعة أهم  الد راسات الس ابقة ذات 

لة بالموضوع.  الص 

( دراسة حول تقييم فعالي ة استخدام تكنولوجيا الل وح الت فاعلي 2011)  Melanie ميالني أجرى 

مشاركة الط لبة وتقييم إنجاز الط لبة للمهام والت ركيز على الط لبة ذوي بمراقبة معدالت 

ة، هدفت هذه الد راسة إلى ضرورة تقييم استخدام تكنولوجيا الل وح الت فاعلي  االحتياجات الخاص 

ب ذوي االحتياجات  في مشاركة الط لبة والقدرة على إكمال عملهم مع الت ركيز على الط ال 

ة،إذ استخد نة من أربعة الخاص  مت الد راسة المنهج شبه الت جريبي، حيث كانت عي نة الد راسة مكو 

ب من الص ف السادس من ذوي صعوبات التعل م حيث تم  استخدام الل وح األبيض الت فاعلي  طال 

كأداة  لقياس مدى تركيز الط لبة وقدرتهم على إنجاز مهامهم من خالله، وكانت النتيجة 

لل وح الت فاعلي يساعد الط لبة على زيادة دافعيتهم للت عل م، ويزيد من تركيزهم المباشرة  هي أن  ا

ومساعدتهم في إنجاز مهامهم المستحق ة، وأوصت الد راسة بضرورة استخدام المعلمين لل وح 

 الت فاعلي مم ا يزيد من تعل م الط لبة.

المتمازج في تحصيل  ( دراسة بعنوان أثر طريقة الت علم2011)العوض واليونس كما أجرى 

طلبة الص ف الث امن في وحدتي االقترانات وحل المعادالت وفي ات جاهاتهم نحو الر ياضيات، وقد 

استخدمت الد راسة المنهج شبه الت جريبي، وقد اختيرت مدرستين من مدارس عم ان الث انية وتم  

متمازج  باستخدام الل وح الت فاعلي، تقسيم الط لبة إلى مجموعتين تجريبي ة إذ تم  استخدام الت عليم ال
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وأخرى ضابطة درست بالط ريقة االعتيادي ة، وقد استخدمت الد راسة اختبار قبلي واختبار 

تحصيلي، ومقياس ات جاهات الط لبة نحو الر ياضيات، وخلصت الد راسة إلى عدم وجود 

وجود أثر ذي داللة أثرلمستوى الط لبة الت حصيلي على ات جاهاتهم نحو الر ياضيات، وعدم 

 إحصائي ة في تحصيل الط لبة في وحدتي االقترانات وحل  المعادالت.

( دراسة بعنوان آي بود، آي باد، والل وح الذ كي في تعليم القراءة 2012) Paulaباوال وأجرى

والكتابة في تعليم الط لبة، إذ هدفت الد راسة إلى تقص ي أثر استخدام كل من آي باد واآلي بود 

لل وح الذ كي في تعليم القراءة والكتابة في تعليم الط لبة، ولقد طب قت الد راسة على طلبة المرحلة وا

اإلبتدائي ة، إذ استخدمت الد راسة المنهج شبه الت جريبي، إذ تم  استخدام اآلي باد واآلي بود والل وح 

باد،ومجموعة  الذ كي ، وتم  تقسيم الط لبة إلى ثالث مجموعات: مجموعة استخدمت اآلي

استخدمت اآلي بود، ومجموعة استخدمت الل وح الذ كي ، إذ أظهرت الد راسة نتائج من أهم ها 

زيادة في تفاعل الط لبة أثناء الت علم والت عم ق واالندماج أثناء تنفيذ المهم ات وزيادة الت فكير 

ب تعليم الط لبة من خالل اإلبداعي أثناء الت علم، وأوصت الد راسة إلى ضرورة تغيير طرق وأسالي

 استخدام الت كنولوجيا الر قمي ة.

( دراسة بعنوان وجهات نظر الط الب نحو استخدام ألواح الكتابة 2013) Aytac آيتاك وأجرى

الت فاعلي ة والمشكالت التي تواجههم، إذ هدفت الد راسة إلى الت عرف على المشاكل التي تواجه 

 202الل وح الت فاعلي وات جاهاتهم نحوها، إذ طب قت الد راسة على  الط لبة أثناء تعل مهم باستخدام

طالب ا من المدارس الث انوي ة في مدينة أنقرا، حيث استخدمت المنهج الوصفي المسحي، إذ بي ن 

الطلبة أهمي ة الل وح الت فاعلي وقدرته على دمجهم في بيئة الت عل م، وتسهيل عملي ة الفهم لديهم، 
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سة المشكالت التي تواجه الط لبة أثناء تعل مهم باستخدام الل وح الت فاعلي مثل قل ة وأظهرت الد را

الوقت مقارنة بالمنهاج الكبير، تأثير إضاءة الل وح الت فاعلي على أعينهم، وحركة األصبع 

 المزعجة أثناء الت حريك والت نقل على الش اشة.

ارتباط تعل م الط لبة باستخدام األلواح ( دراسة حول درجة 2012)Crystal كريستال كما وأجرى

الذ كي ة في ورشة عمل القر اء، حيث تم  إجراء هذه الد راسة من خالل مشاهدة ثالثة دروس 

نة من ثالثة طلبة، وتم  جمع  البيانات وتحليلها باستخدام وسائل  مختلفة بمجموعات مكو 

ش خصي ة. كما أظهرت الن تائج وجود االختبار: نماذج عمل الط لبة، االستبيانات والمقابالت ال

فوائد كثيرة للمعلمين الذين يدمجون الل وح الت فاعلي بالمهم ات اليومي ة، ومن هذه الفوائد زيادة 

تفاعل الط لبة، زيادة تعاون األقران، باإلضافة إلى تقوية الفهم االستيعابي، وعليه أوصت 

 اعلي من أجل تزويد الطلبة بوسائل الت عليم الت فاعلي.الد راسة إلى أهمية استخدام المعل م لل وح الت ف

( بدراسة حول أثر برنامج باستخدام الل وحة الت فاعلية على الت حصيل 2012وقامت الخضير )

بمادة العلوم في مراكز تعليم الكبار بالمملكة العربية الس عودي ة، حيث ُطب ق برنامج يحتوي على 

وتم  عرضه من خالل  -تعليم الكبار-ت بالمرحلة المتوس طة وسائط متعددة )فالش( على تلميذا

الل وحة الت فاعلي ة، وُطبق البحث على مجموعتين من المتعل مات الكبار أحدهما تجريبية واألخرى 

نت أداة البحث من اختبار تحصيلي، وكانت الن تيجة مناسبة استخدام الل وحة  ضابطة ، وتكو 

 المتعل مات الكبار. الت حصيل لدىالت فاعلية وبرامجها في تنمية 

( دراسة حول اتجاهات طالبات المرحلة الث انوي ة نحو استخدام الس بورة 2012كما أجرت الغريب)

الت فاعلي ة في مقرر الكيمياء، وأوصت استخدم المنهج الوصفي المسحي، وتكو نت عي نة الد راسة 
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ل الثانوي في 379من ) المدارس الحكومي ة، وبعد جمع البيانات ( طالبة من طالبات الص ف األو 

وتحليلها إحصائًيا تبي ن  وجود اتجاه إيجابي نحو استخدام الل وح الت فاعلي من وجهة نظر عي نة 

ور والجدول الد وري،  الد راسة، تمثل ت  في تمي ز الس بورة الت فاعلية في عرض مقاطع الفيديو والص 

لت فاعلي في كافة مدارس المملكة لما له من إيجابياٍت وأوصت الد راسة بضرورة توظيف الل وح ا

جراء المزيد من الد راسات حول اتجاهات الط لبة نحو استخدام الس بورة الت فاعلية في  كثيرة، وا 

رات دراسية مختلفة.  مراحل ومقر 

 ( في دراستها حول أثر استخدام الل وح الت فاعلي المترافق مع الت قويم2012وأشارت الفنجري )

الحقيقي في تعليم العلوم لطبة الص ف الث الث األساسي في تحصيلهم ودافعي تهم للت عل م،و أجريت 

( طالبًة من طالبات مدرسة اإلت حاد الث انوي ة للبنات وتم  توزيعهم إلى 47الد راسة على )

مجموعتين بطريقة قصدي ة وهما مجموعة تجريبي ة، ومجموعة ضابطة، وتم  تدريس المجموعة 

الت جريبي ة باستخدام الل وح الت فاعلي المترافق مع الت قويم الحقيقي، حيث استخدمت الد راسة أداة 

االختبار الت حصيلي لجمع البيانات،  وكانت أهم نتائج هذه الدراسة أن  الل وح الت فاعلي يعمل 

ا يعكس على تعديل على تزويد المتعلمين بالد افعي ة والت غذية الر اجعة الفوري ة والمتواصلة مم  

سلوكهم بفاعلي ة، وزيادة أنشطتهم التعليمية. حيث أوصت الد راسة بضرورة استخدام الل وح 

ثارة دافعيتهم للتعل م.  الت فاعلي لما له األثر الكبير في تقد م مستوى الط لبة وا 

ة ومهارات ( بحثًا حول فاعلي ة الد مج بين استخدام الس بورة الذ كي  2013كما أجرى الجبيلي )

الت فكير ما وراء المعرفي في تحصيل طلبة تكنولوجيا الت عليم للمعرفة المرتبطة بمهارات إنتاج 

البرمجي ات الت عليمية،إذ استخدمت الد راسة المنهج شبه الت جريبي، واستخدمت االختبار 
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توى البكالوريوس ( طالًبا وطالبًة من مس50الت حصيلي كأداة لد راسة، وتكون ت عي نة الد راسة من)

من طلبة تخصص تكنولوجيا الت عليم في جامعة جدارا، واختيرت شعبتان عشوائًيا من طلبة مادة 

)إنتاج البرمجي ات الت عليمي ة(، وكانت الن تيجة تفو ق الط لبة ال ذين استخدموا الل وح الت فاعلي مع 

ل وح الت فاعلي دون توظيف توظيف مهارات ما وراء المعرفي على الط لبة الذين استخدموا ال

مهارات ما وراء المعرفي، وجاء من أهم توصيات الد راسة ضرورة تطبيق استيراتيجي ة الد مج بين 

استخدام الس بورة الت فاعلية ومهارات الت فكير ما وراء المعرفي عند تدريب الط لبة على مهارات 

 إنتاج البرمجيات الت عليمية.

( ببحث حول أثر استخدام الل وح الت فاعلي في تحصيل طلبة 2013وقامت الموال، والش رع )

الص ف الر ابع األساسي في الر ياضيات وفي تفاعلهم الل فظي  أثناء الت دريس في األردن، وكانت 

( طالبًة من شعبتين اختيرتا عشوائًيا، حيث قس مت العي نة إلى مجموعتين 81عي نة الد راسة )

اللوح الت فاعلي وأخرى ضابطة  بالط ريقة  االعتيادية  مدع مة مجموعة تجريبي ة باستخدام 

بالحاسوب، حيث ُطب ق اختبار على الط البات وعليه خُلصت الد راسة إلى تفو ق الط البات اللواتي  

درسن باستخدام الل وح الت فاعلي، وأوصت الد راسة بضرورة حث  المعل مين على استخدام الل وح 

جراء دراسات تكشف عن واقع استخدام الل وح الت فاعلي.الت فاعلي في تدريس   الر ياضيات، وا 

( دراسة حول دور استخدام اللوح الت فاعلي في تنمية المهارات الت عليمية 2014وأجرت هو اش )

واتجاهات طلبة ومعلمي المرحلة األساسية في مدارس لواء الجامعة نحوه ومعيقات استخدامه، 

( معل ًما ومعلمًة، 275( طالًبا وطالبًة و )376( موزعين بواقع )651ة )حيث بلغت عي نة الد راس

وقد استخدمت االستبانة كأداة للد راسة، وكان من أهم نتائج الد راسة وجود درجة متوسطة من 
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قات نحو استخدام الل وح الت فاعلي، وأوصت الد راسة بضرورة تفعيل استخدام الل وح الت فاعلي  المعو 

 الت عليمية وبخاصة في المدارس الحكومي ة. في العملي ة

( دراسة حول الت عليم والت علم باستخدام الل وح الذ كي في 2014) Elizabeth اليزابيث وأجرى

فوف المتوسطة، حيث كان الهدف من هذه الد راسة اكتشاف الت حد يات والعوائق  مدارس الص 

فقد حد دت الد راسة الت حد يات المتعل قة بتطبيق  الت ي تواجه المعلمين خالل استخدام الل وح الذ كي،

ة الد راسي ة. حيث أخذت الد راسة عي نات مناسبة من ثمانية  استخدام الل وح الذ كي خالل الحص 

معل مين حيث تم  جمع البيانات عن طريق االستبانات والمقابالت، تحليل المقابالت تضم ن 

رت ثالثة محاور رئيسة: الص عوبات الت قنية, قل ة الت رميز و التدقيق على األعضاء  حيث ظه

الت طوير الذ اتي الفع ال ووجود مصادر لل وح الت فاعلي. احتاج تحليل االستبيانات إلى إحصاء 

وصفي )مفص ل( حيث أظهر دمج نتائج االستبيان و تحليل المقابالت بأن  المعلمين يواجهون 

علي وهم بحاجة إلى تطوير ذاتي بخصوص هذه صعوبات في تطبيق تكنولوجيا الل وح الت فا

الت كنولوجيا من أجل الحصول على الت عليم الفع ال. وأد ت الد راسة إلى نتيجة مفادها عمل خط ة 

شاملة مصم مة لمساعدة المعل مين الكتساب المهارات والمعرفة المطلوبة والمتعل قة باستخدام 

 الل وح الت فاعلي.

راء دراسة حول أثر استخدام الس بورة الت فاعلية في تحصيل طلبة ( بإج2014وقام الر شيد )

الص ف الحادي عشر في مادة األحياء واتجاهاتهم نحوها كأداة تعليمية في الكويت، إذ تم  

استخدام المنهج التجريبي، وتم  استخدام االستبانة واختبار تحصيي كأداة للدراسة، حيث بلغ 

الص ف الحادي عشر تم  توزيعهم على مجموعتين: تجريبية حيث  ( طالًبا من60أفراد الد راسة )
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درسوا باستخدام الس بورة الت فاعلية، وأخرى ضابطة حيث درسوا الماد ة بالط ريقة االعتيادية، 

وكانت أبرز الن تائج إلى أن  تعليم الط لبة باستخدام الس بورة الت فاعلية أفضل ويفوق الط ريقة 

م، وأوصت الد راسة إلى حث المعلمين على استخدام الس بورة الت فاعلية في االعتيادية في الت علي

 تدريس مادة األحياء وتزويد كافة الفصول الد راسي ة بالس بورة الت فاعلية.

( دراسة حول فاعلي ة الت دريس باستخدام الس بورة 2015)الس المي ة، وأمبو سعيديكما وأجرى 

مية مهارات الت فكير المعرفي لدى طالبات الص ف العاشر الت فاعلي ة في تحصيل العلوم وتن

األساسي، إذ هدفت الد راسة إلى تقص ي فاعلي ة استخدام الس بورة الت فاعلي ة في تدريس العلوم في 

نت  الت حصيل وتنمية مهارات الت فكير المعرفي لدى طالبات الص ف العاشر األساسي، إذ تكو 

مقس مة إلى مجموعتين تجريبي ة وضابطة، درسن فيها الط البات  ( طالبةً 62عي نة الد راسة من )

نت أداة  وحدة )انسياب الط اقة في األجهزة الت قني ة(، إذ استخدمت الد راسة المنهج الت جريبي، وتكو 

الد راسة من اختبار تحصيلي واختبار لقياس مهارات الت فكير المعرفي لدى الط البات، وقد 

إحصائي ة لصالح المجموعة الت جريبي ة في ائج اآلتية : وجود فروق ذو داللة أظهرت الد راسة الن ت

االختبار الت حصيلي البعدي  وفي اختبار مهارات الت فكير المعرفي البعدي، وقد أوصت الد راسة 

إلى تكوين فريق عمل من كاف ة الت خصصات يهتم بإعداد دروس باستخدام الس بورة الت فاعلي ة 

 ع إليها واالستفادة منها.وتكوين مكتبة إلكتروني ة يستطيع المعلم الر جو 

( دراسة بعنوان أثر الت عليم المدع م 2016)Tunaboylu, Dimirكما أجرى تانابويلو، وديمير 

بالل وح الت فاعلي في تحصيل طلبة الت عليم الث انوي في الر ياضي ات، إذ هدفت الد راسة إلى البحث 

ثامن في  مادة الر ياضي ات، و في أثر استخدام الل وح الت فاعلي في تحصيل طلبة الص ف ال
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( طالًبا من الص ف السابع، 58استخدمت الد راسة البحث الت جريبي، و طبقت الد راسة على )

واستخدمت االختبار الت حصيلي كأداة للد راسة، إذ بي نت الن تائج أن  استخدام الل وح الت فاعلي أث ر 

 .بشكل إيجابي  في تحصيل الط لبة في مادة الر ياضيات

( دراسة 2017) Young, Hamilton, Cason يونغ، وهاميلتون، وكاسون وأجرى كل من

بعنوان الل وح الت فاعلي في فضاءات الر ياضيات ودراسات تكامل الت كنولوجيا في مدارس أربان 

المتوس طة، إذ هدفت الد راسة إلى تقص ي أثر استخدام الل وح الت فاعلي في الر ياضيات ودراسة 

لت كنولوجيا في مدارس أربان المتوس طة ،و استخدمت الد راسة المنهج شبه الت جريبي، تكامل ا

على عي نة من طلبة الص ف الس ادس، الس ابع، والث امن، وبي نت الن تائج أن  هناك أثر لل وح 

الت فاعلي في تحصيل الط لبة في الر ياضيات، وأوصت باستخدام الل وح الت فاعي وجعله في مقد مة 

 لحلول األساسي ة في تدريس الر ياضي ات. ا

( دراسة بعنوان أثر استخدام الحاسب الش خصي المدرسي 2017)حسين والحيلة كما وأجرى 

والس بورة الت فاعلي ة لتدريس العلوم في الت فكير اإلبداعي لتالميذ الص ف الث اني األساسي في 

استخدام الحاسب الش خصي المدرسي المدارس الخاصة، إذ هدفت الد راسة إلى استقصاء أثر 

والس بورة الت فاعلية في الت فكير اإلبداعي لتالميذ الص ف الث اني في مادة العلوم مقارنة باستخدام 

الط ريقة المعتادة، إذ تم  استخدام المنهج شبه الت جريبي، وقد تم  اختيار عي نة قصدي ة اقتصرت 

ي األساسي موزعين على ثالث شعب، شعبة ( طالًبا وطالبًة من الص ف الث ان56على )

استخدمت الحاسب الش خصي المدرسي، وشعبة استخدمت الل وح الت فاعلي، وشعبة استخدمت 

الط ريقة الت قليدية، وقد استخدم اختبار تورانس كأداة للد راسة، وقد أظهرت الد راسة الن تائج اآلتية 
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ادة على الط لبة الذين درسوا باللوح الت فاعلي على وهي تفو ق الط لبة الذين درسوا بالط ريقة المعت

بعد مهارات األصالة والط القة والمرونة والد رجة الكلي ة، وتفو ق الط لبة الذين درسوا بالحاسب 

الش خصي على الط لبة الذين درسوا باللوح الت فاعلي على بعد مهارات األصالة والمرونة والط القة 

ود فرق ذو داللة إحصائي ة على بعد األصالة والط القة والمرونة والد رجة الكلي ة، وعدم وج

والت فاصيل بين المجموعتين اللتين درستا باستخدام الحاسب الش خصي والطريقة المعتادة ، وعدم 

وجود فروق ذو داللة إحصائية بين المجموعات الث الث على بعد الت فاصيل. وقد أوصت 

د راسات حول استخدام الحاسب واللوح التفاعلي ، في صفوف الد راسة إلى إجراء المزيد من ال

 ومراحل داراسية أخرى وعلى عي نات أخرى مثل الت فكير الن اقد واالتجاهات والد افعي ة.

( دراسة بعنوان استخدام الس بورة الت فاعلي ة في الر ياضي ات 2017) Onalوأجرى اونال 

ي أعمالهم. إذ هدفت الد راسة  الكشف عن تصو رات وتصو رات الط لبة حول قبول الت كنولوجيا ف

الط لبة فيما يتعل ق باستخدام الل وح الت فاعلي في الر ياضيات وقبول الت كنولوجيا في إطار أعمالهم، 

( طالًبا من طلبة 58استخدمت الد راسة المنهج الوصفي، وطب قت هذه الد راسة على ) و

فوف الخامس والسا دس والس ابع وال ث امن، إذ تم  استخدام المقابالت شبه المنظ مة لجمع الص 

البيانات، إذ بي نت الن تائج بأن  الل وح الت فاعلي والت كنولوجيا بشكل عام ُتمك ن الط الب من فهم 

المادة بشكل أفضل وأن ها تحافظ على تركيزهم واندماجهم بالمادة بشكل أكبر، باإلضافة إلى أن ها 

 .مفيدة وسهلة االستخدام
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 الّتعقيب على الّدراسات الّسابقة

لة بموضوع الد راسة وبالت حديد الل وح األبيض الت فاعلي، دراسة  من الد راسات الس ابقة ذات الص 

(Milanie, 2011 حيث استخدمت الد راسة المنهج شبه الت جريبي، إذ كانت عي نة الد راسة ،)

ب من الص ف الس ادس من ذوي  نة من أربعة طال  صعوبات الت علم، حيث استخدمت الد راسة مكو 

الل وح الت فاعلي كأداة لقياس مدى تركيز الط لبة وقدرتهم على إنجاز مهامهم، وكانت الن تيجة أن  

 الل وح الت فاعلي يساعد على زيادة دافعي ة الط لبة على الت علم وزيادة في  تركيزهم.

ختبار، نماذج عمل الط لبة، االستبانات ( استخدمت وسائل االCrystal, 2012كما أن  دراسة )

والمقابالت الش خصي ة، للتعرف حول درجة ارتباط تعل م الط لبة باستخدام ألواح باستخدام األلواح 

الذ كي ة في ورشة عمل القر اء، إذ بلغت عي نة الد راسة مجموعات مكونة من ثالث طلبة، إذ 

ين يدمجون الل وح الت فاعلي بالمهمات الي ومية.كما أظهرت النتائج وجود فوائد كثيرة للمعلمين الذ

نة من 2012أن  دراسة الفنجري ) (، استخدمت المنهج شبه الت جريبي وكانت عي نة الد راسة مكو 

( طالبًة من طالبات الص ف، إذ استخدمت الد راسة أداة االختبار الت حصيلي كأداة لجمع 47)

ا أن  الل وح الت فاعلي يعمل على تزويد المتعل مين بالد افعي ة البيانات وبي نت الدراسة نتائج من أهمه

 والت غذية الر اجعة الفوري ة والمتواصلة مم ا يعكس تعديل سلوكهم بفاعلي ة.

نت أداة الد راسة من 2013كما أجرى الجبيلي ) ( دراسة استخدمت المنهج شبه الت جريبي، وتكو 

لت  (50اختبار تحصيلي، وتكو نت عي نتها من ) طالًبا وطالبًة من طلبة البكالوريوس، وتوص 

الد راسة إلى أن  الل وح الت فاعلي يعمل على دعم الط لبة في توظيف مهارات ما وراء المعرفي 

 بشكٍل كبيٍر.
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(، إذ استخدمت الد راسة المنهج شبه الت جريبي، 2013وُيالحظ من دراسة الموال والش رع )

( طالبًة، تم  اختيارهن  81أداة للد راسة على عي نة مكونة من )واستخدمت االختبار الت حصيلي ك

بالط ريقة العشوائي ة للت عر ف على أثر الل وح الت فاعلي في تحصيل طلبة الص ف الر ابع في 

لت الد راسة إلى نتيجة مفادها تفو ق الط لبة الذين د رسوا باستخدام الل وح الر ياضيات، وقد توص 

 الت فاعلي.

( دراسة استخدمت المنهج شبه الت جريبي، للت عرف على أثر 2011العوض واليونس) كما أجرى

استخدام الل وح الت فاعلي في وحدتي االقترانات وحل المعادالت في الر ياضيات، واستخدمت 

الد راسة االختبار الت حصيلي، ومقياس اتجاهات، وتوصلت الد راسة إلى نتيجة مفادها عدم وجود 

 الل وح الت فاعلي في تحصيل الطلبة في وحدتي االقترانات وحل المعادالت. أثٍر الستخدام

نت Tunaboylu& Dimir, 2016كما أجرى ) (، دراسة استخدمت المنهج شبه الت جريبي، وتكو 

( طالًبا من الص ف الس ابع، إذ استخدمت االختبار الت حصيلي كأداة للد راسة، 58عينتها من )

م الل وح الت فاعلي أث ر بشكٍل إيجابي  في تحصيل الط لبة في مادة ومن نتائجها أن  استخدا

(، استخدمت المنهج شبه Young, Hamilton, Cason, 2017الر ياضي ات. كما أن  دراسة )

الت جريبي، إذ استخدمت االختبار الت حصيلي كأداة للد راسة، وأد ت الد راسة إلى نتيجة أن  هناك 

 حصيل الط لبة في الر ياضيات.أثر لل وح الت فاعلي في ت

( دراسة هدفت للكشف عن تصو رات الط لبة حول قبول الت كنولوجيا Onal, 2017كما وأجرى )

نت عينتها من ) ( طالًبا من 58في أعمالهم في الر ياضيات، واستخدمت المنهج الوصفي، إذ تكو 

راسة المقابالت شبه طلبة الص فوف )الخامس، الس ادس، الس ابع، الث امن(، واستخدمت الد  
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لت إلى نتائج أن الل وح الت فاعلي يمك ن الط لبة من فهم المادة  المنظ مة لجمع البيانات وتوص 

 ويحافظ على اندماجهم بالماد ة بشكٍل أكبر.

(، دراسة لتقص ي أثر استخدام كل من آي باد، آي بود، والل وح Paula, 2012كما وأجرى )

لكتابة للطلبة، طب قت الد راسة على طلبة المرحلة االبتدائي ة، حيث الذ كي في تعليم القراءة وا

استخدمت الد راسة المنهج شبه الت جريبي، إذ أظهرت الد راسة نتيجة مفادها زيادة تفاعل الط لبة 

 أثناء الت عل م والت عمق واالندماج أثناء تنفيذ المهم ات، وزيادة الت فكير اإلبداعي أثناء الت علم.

( دراسة هدفت إلى الت عر ف إلى وجهات نظر الط الب باستخدام Aytac, 2013رى )كما أج

نت عي نة الد راسة من ) ( 202الل وح الت فاعلي والمشكالت التي تواجههم أثناء استخدامه، إذ تكو 

طالًبا من المدارس الث انوي ة، استخدمت الد راسة المنهج الوصفي المسحي، وأظهرت الدراسة 

ا أن  أبرز المشاكل التي يعانيها الط لبة هي قل ة الوقت بالمقارنة مع المنهاج الكبير، نتائج أهمه

( دراسة تكونت Elizabeth, 2014تأثير إضاءة الل وح الت فاعلي على أعينهم. كما أجرى )

( معلمين، إذ تم استخدام المنهج الوصفي، وتم  استخدام االستبانة والمقابالت 8عي نتها من )

للد راسة، إذ توصلت الد راسة إلى نتيجة مفادها عمل خط ة شاملة الكتساب المعل مين كأدوات 

 للمهارات المتعل قة باستخدام الل وح الت فاعلي.

نت عي نتها من )2012كما قامت الغريب) ( طالبًة من األول ثانوي، حيث 379( بدراسة تكو 

راسة تمي ز الل وح الت فاعلي في استخدمت المنهج الوصفي المسحي، وكان من أبرز نتائج الد  

( استخدام 2012عرض مقاطع الفيديو والص ور والجدول الد وري. ويالحظ من دراسة الخضير)

( اختيارهن 23-20المنهج شبه الت جريبي على عي نة التلميذات اللواتي تتراوح أعمارهن  ( وتم   
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الت حصيلي، وأد ت الد راسة إلى نتيجة بالطريقة العشوائي ة، حيث تكونت أداة الد راسة من االختبار 

 مفادها مناسبة استخدام الل وح الت فاعلي في تنمية الت حصيل لدى المتعل مات الكبار.

( بدراسة استخدمت المنهج الت جريبي، واستخدمت االستبانة واالختبار 2014كما قام الر شيد )

الًبا، وكانت من أبرز نتائجها أن  ( ط60الت حصيلي كأدوات للد راسة إذ بلغت عي نة الد راسة )

تعليم الطلبة باستخدام الل وح الت فاعلي يفوق الط ريقة اإلعتيادي ة في تدريس ماد ة األحياء. كما 

( دراسة على استخدام الل وح الت فاعلي ، و استخدما 2015وأجرى )الس المي ة، وأمبو سعيدي، 

نت عي نة الد راسة  ( طالبًة من الص ف العاشر، و 62من )المنهج الت جريبي، بحيث تكو 

استخدمت الد راسة االختبار الت حصيلي كأداة للد راسة، وأظهرت الد راسة نتائج من أهم ها تفو ق 

 الط لبة الذين درسوا باستخدام الل وح الت فاعلي على الط ريقة االعتيادي ة. 

لًبا وطالبًة من الص ف ( طا56( دراسة شملت عي نتها على )2017كما أجرى حسين، والحيلة)

الث اني األساسي، إذ استخدمت الد راسة المنهج شبه التجريبي، واستخدم اختبار تورانس كأداة 

للد راسة، وأشارت الد راسة إلى نتائج من أهم ها تفو ق الط لبة الذين درسوا بالط ريق االعتيادي ة 

 على الط لبة الذين درسوا باستخدام الل وح الت فاعلي.

الل الد راسات الس ابقة ترى الباحثة أن  الد راسة الحالي ة ات فقت مع دراسة كل من من خ

(Milanie, 2011(ودراسة الفنجري )ودراسة الموال، 2013( ودراسة الجبيلي )2012 )

( ودراسة 2014ودراسة الر شيد )  (Tunaboylu& Dimir 2016( ودراسة )2013والش رع)

( في نتائجها بتأثير الل وح الت فاعلي في تحصيل الط لبة الد راسي، 2015الس المي ة، وأمبو سعيدي)

 واستخدام االختبار الت حصيلي كأداة للد راسة.
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( وقد يعود 2011إال  أن  نتائج الد راسة الحالي ة لم تت فق مع  نتائج دراسة العوض، واليونس )

لمي ة. وأيضا لم تتفق مع نتائح الس بب في ذلك إلى طبيعة اختالف العينه والمدرسة والم ادة الع

( في عدم فاعلي ة الل وح الت فاعلي وقد يعود الس بب في ذلك إلى 2017دراسة حسين، والحيلة )

 طبيعة العي نة عندهم )الص ف الثاني األساسي(.

 ما يمّيز الّدراسة الحالّية عن الّدراسات الّسابقة:ّ 

ساسي ة دنيا ومنها متوس طة كما وتناولت مواد تناولت الد راسات الس ابقة مراحل متعددة منها أ

علمي ة متعددة كالر ياضي ات والعلوم لمراحل أساسية دنيا حيث تناولت هذه الدراسة مرحلة الص ف 

وهي تعتبر مرحلة وسطية بين بداية الن ضج األكاديمي، وتكامل الجوانب  الث امن األساسي

 ي ة والمعرفي ة إلعداده للمراحل الت عليمي ة القادمة.المختلفة لشخصي ة الطا لب االجتماعي ة والعقل

وكما أنها تناولت وحدة مهمة في ماد ة العلوم أال وهي وحدة )االهتزازات والموجات(  وذلك 

 الحتوائها على مفاهيم وتطبيقاٍت علمي ٍة فيزيائي ة  تتضم ن مهارات تفكيٍر عليا.
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 الفصل الثالث                                    

 الّطريقة واإلجراءات                      

 

يتضمن هذا الفصل عرضا مفصال إلجراءات الد راسة، من حيث تحديد المنهج المستخدم 

الخطوات يتناول أدوات الدراسة، و و المجتمع والعينة وطريقة اختيارها، كما  والتصميم المتبع، وتحديد

ليل البيانات التفصيلية إلعدادها، وخطوات التطبيق، واألساليب اإلحصائية المستخدمة في تح

 واختبار الفرضيات. 

 منهج الدراسة:

إنطالًقا من طبيعة الدراسة والمعلومات المطلوبة لإلجابة عن أسئلتها وتحقيق أهدافها استخدمت 

 المالئم لهذا الن وع من الد راسات.الباحثة المنهج شبه الت جريبي، ألن ه المنهج 

 

 المجتمع والعينة 

في مدارس محافظة العاصمة  األساسي تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الص ف الثامن

 .)2018-2017( م الد راسي للعا عمان

 عّينة الّدراسة:

، والت ي  في مدارس أكاديمي ة خليل الرحمن األساسي تكونت عينة الدراسة من طلبة الصف الثامن
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في هذه المدرسة، حيث  كمدر سة تم  اختيارها قصدي ا؛ وذلك لتسهيل مهمة الباحثة كونها تعمل

( طالب وطالبة مقسمين  58)  وبلغ عدد أفرادها من كال الجنسين ذكور واناثتكو نت العي نة 

 مجموعة تجريبية ومجوعة ضابطة .  لمجموعتين .

( وبلغ  14( وبلغ عدد االناث )   15وعة التجريبية ) حيث بلغ عدد الطالب الذكور في المجم

 (.  14( وبلغ عدد االناث )   15 عدد الطالب الذكور في المجموعة الضابطة )

 :والجدول اآلتي يوضح أعداد الطلبة موزعين على مجموعتين تجريبي ة وضابطة

 

 أداة  الدراسة :

في مادة العلوم (  سؤال اختيار من متعدد 20أداة الدراسة عبارة عن اختبار تحصيلي مكون من )

والموجات(  للصف الثامن األساسي.لوحدة )االهتزازات   

 اإلناث الذ كور المجموعة

 14 15 الت جريبي ة

ابطة  14 15 الض 

 28 30 عالمجمو 

       58               العدد الكل ي
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 داة الدراسة أصدق 

 تم التحقق من صدق أداة الدراسة من خالل :

 صدق المحتوى  - أ

تم التأكد من صدق  المحتوى ألداة الدراسة ، من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين من 

( مختصين يحملون درجة الدكتوراه  و معلمان  8( محكمين ) 10األساتذة ، حيث بلغ عددهم )

بداء مالحظاتهم حول فقر  ات االختبار لمادة الفيزياء، حيث طلب منهم االطالع على أداة الدراسة وا 

ع على وجهات نظرهم غوية، وتم االطالياغة الل  ومدى مناسبة الفقرات للمحور ، ومدى سالمة الص  

 .ت الالزمةثم القيام بالتعديال ومالحظاتهم، 

 إجراءات الثباتثانًيا: 

 تم التحقق من ثبات أداة الدراسة من إجرائيين هما:

 :اختبار كرونباخ ألفااواًل: معامل ثبات االتساق الداخلي باستخدام 

للتحقق من ثبات األداة بطريقة تم التحقق من  االتساق الداخلي  بداللة معادلة كرونباخ الفا    

( طالبًا من خارج العينة األساسية  20حيث تم تطبيق األداة على عينة استطالعية  بلغت ) 

  .للدراسة

 خراج معامل بيرسون:عن طريق است (Test-retest). الثبات  بطريقة اإلعادة  2
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إعادة -تم استخدام معامل إرتباط بيرسون للتأك د من ثبات األداة باستخدام طريقة  االختبار

( طالبًا وطالبة من خارج عينة الدراسة 20االختبار، إذ تم التطبيق على عينة بلغ عددها )

 األساسية وبعد مرور أسبوعين تم إعادة التطبيق على أفراد العينة انفسهم.

 والجدول التالي يبين قيم الثبات بطريقة االتساق الداخلي)كرونباخ الفا( والثبات بطريقة اإلعادة.

 (1الجدول )

 قيم معامالت الثبات )بيرسون( واالتساق الداخلي كرونباخ الفا

قيم االتساق  المهارات

 الداخلي)كرونباخ الفا(

الثبات بطريقة 

 اإلعادة)بيرسون(

 0.78 0.87 الدنيا

 0.80 0.90 لياالع

 0.84  الدرجة الكلية

( للمهارات الدنيا، و 0.87( أن قيم الثبات بطريقة االتساق الداخلي قد بلغت )1يالحظ من الجدول)

( 0.78( و )0.84( للمهارات العليا، أما قيم الثبات بطريقة اإلعادة فقد تراوحت ما بين )0.90)

 وهي جميعها مناسبة ألغراض الدراسة الحالية.

 خصائص فقرات االختبار:

 يبين ذلك.  ( 2لفقرات االختبار والجدول) التمييزتم استخراج معامالت الصعوبة و 

 (2جدول)                                 

 قيم معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار )اكتساب المفاهيم( للعينة االستطالعية
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 معامل التمييز معامل الصعوبة رقم الفقرة

1 0.46 0.40 

2 0.38 0.42 

3 0.65 0.35 

4 0.66 0.54 

5 0.50 0.67 

6 0.60 0.30 

7 0.60 0.45 

8 0.67 0.31 

9 0.60 0.33 

10 0.54 0.30 

11 0.33 0.30 

12 0.51 0.34 

13 0.55 0.34 

14 0.70 0.34 

15 0.69 0.32 

16 0.40 0.39 

17 0.46 0.34 
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18 0.57 0.45 

19 0.56 0.37 

20 0.67 0.39 

 

( ، بينما 0.70و  0.38( أن قيم معامالت الصعوبة قد تراوحت بين )2يتضح من الجدول)

 ,Ebel and Frisbie)(  ، ُيشير ايبل 0.67و   0.30تراوحت قيم معامالت التمييز بين )

هذا السياق أنه يمكن االحتفاظ بالفقرات التي تتراوح معامل صعوبتها بين في     (1991

 ( فما فوق.0.30( والفقرات التي تمييزها )0.80 – 0.20)

 متغّيرات الّدراسة:

 اشتملت الد راسة على المتغي رات اآلتي ة:

 متغّيرات مستقّلة وتشمل: -

  مستويان: الطريقة ولها 

 استخدام الل وح الت فاعلي. -

 طرق الت دريس االعتيادي ة.  -

 : الن وع االجتماعي 

 ذكر -

 أنثى -

 متغّيرات تابعة: -
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   حصيل الد راسي ويقسم إلى:الت 

 مهارات عليا -

 مهارات دنيا -

 راسة:جراءات الدّ إ

 :تيةجراءات اآلباع اإلبات   الباحثة قامتراسة بعد تحديد مجتمع الد  

 .وسط رق األجامعة الش   منه موج   الحصول على كتاب تسهيل مهم ة -

 الحصول على كتاب موافقة من مديرية التعليم الخاص. -

 .عليها راسةتطبيق الد  تم  ي الت   المدرسة الحصول على موافقة -

 اختيار المادة الت عليمي ة المراد معالجتها باستخدام الل وح الت فاعلي. -

 بناء أدوات الد راسة بصورتها المبدئي ة. -

 األداة. ق من صدق وثباتلتحق  ل أداة الد راسة تحكيم  -

 ارس الخاصة.تحديد مجتمع الد راسة وعي نتها )عي نة قصدي ة( من طلبة المد -

 التأكد من صدق وثبات أداة الد راسة بتطبيقها على العي نة االستطالعي ة. -

أخذ الت غذية الراجعة من العي نة االستطالعية ومن ثم  إعداد أداة الد راسة بصورتها  -

 الن هائي ة.

 .ختيارهاإ تم  ي الت   عي نة الد راسة على القبلي  اإلختبارالتحصيلي تطبيق -

موجات واالهتزازات لطلبة المجموعة الت جريبي ة باستخدام الل وح الت فاعلي، تدريس وحدة ال -

 والمجموعة الضابطة بالطريقة اإلعتيادي ة.
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 ختبار الت حصيلي البعدي على عي نة الد راسة  الت ي تم  إختيارها.تطبيق اال -

 تطبيق ثبات االختبار الت حصيلي على عي نة الد راسة. -

زم اإلحصائي ة تحليل نتائج االختبار ب -  .SPSSاستخدام الر 

تائج من خالل مقارنتها مع الن    تلك ومناقشةتائج ومناقشتها في فصل منفرد عرض الن   -

 راسات.الد  

 .ليهاإوصل الت   تم  ي تائج الت  ع الن  فق  موبما يت   بناء توصيات مناسبة -
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 الفصل الرابع                                   

 عرض نتائج الدراسة

لت إليها الد راسة بعد تطبيق أداة الد راسة وجمع  يتضم ن هذا الفصل عرًضا للنتائج التي توص 

البيانات وتحليلها، بهدف تحديد مدى فاعلية البرنامج الت عليمي الُمقتَرح. وُتعَرض النتائج وفق 

 د راسة كاآلتي: أسئلة ال

ما أثر استخدام اللوح النتائج المتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة األول والذي نصه األول 

األبيض التفاعلي في تحصيل طلبة الّصف الثامن األساسي في مقرر العلوم في محافظة 

 ؟العاصمة عّمان

لمعيارية الستجابات لإلجابة عن هذا السؤال تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا

أفراد عينة الدراسة على االختبار وذلك في االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 

 ( .1والضابطة كما في الجدول )

 (3الجدول رقم)

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الختبار العلوم للصف الثامن األساسي باختالف 

 مجموعتي الدراسة

                             المهارات              

 العدد المجموعة

 البعدي   القبلي  

المتوس ط 

 الحسابي  

االنحراف 

 المعياري  

المتوس ط 

 الحسابي  

االنحراف 

 المعياري  
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 الدنيا

 1.02 5.97 69. 3.14 29 الت جريبي ة

ابطة  0.77 3.10 71. 3.17 29 الض 

 العليا
 2.20 9.03 70. 3.16 29 الت جريبي ة

ابطة  1.18 5.24 1.18 5.24 29 الض 

 الد رجة الكلي ة لالختبار
 2.96 15.00 1.18 5.24 29 الت جريبي ة

ابطة  1.20 8.34 1.17 5.24 29 الض 

 

 ( وجود فروق ظاهري ة في المتوس طات الحسابي ة بين أفراد المجموعتين 3الجدول ) ُيبي ن

ابطة الختبار  العلوم للصف الثامن األساسي ، كما ُيالحظ أن المتوس ط الحسابي  الت جريبي ة والض 

لعالمات المجموعة الت جريبي ة  قد ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة مع المتوس ط الحسابي  لعالمات 

، حيث بلغ المتوس ط الحسابي  الكلي  ) ابطة على االختبار البعدي  ( 15.00أفراد المجموعة الض 

(، كذلك 8.34نما بلغ المتوس ط الحسابي  الكلي  للمجموعة الضابطة )للمجموعة التجريبية، بي

الحال في المهارات  الختبار العلوم للصف الثامن األساسي إذ بلغ المتوس ط الحسابي  

(، وللمجموعة الضابطة 5.97للمجموعة التجريبية على المهارات الدنيا للمجموعة التجريبية )

ارات العليا، إذ بلغ المتوس ط الحسابي  للمجموعة الت جريبي ة (، كذلك بالن سبة للمه3.10بلغ )

(، وبالتالي يمكن االستنتاج أن المجموعة الت جريبي ة التي 5.24( وللمجموعة الضابطة )9.03)

درست وفق االلواح التفاعلية حصلت على متوس طات حسابي ة أعلى من المتوس طات الحسابي ة 

ابطة، على اختبار العلوم للصف الثامن االساسي ولمعرفة فيما إذا كانت هذه  للمجموعة الض 
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الفروق الظاهري ة بين المتوس طات الحسابي ة دالة إحصائيًّا، تم  استخراج تحليل الت باين الُمشترك 

 ( ُيبي ن ذلك.4، والجدول )(MANCOVA)ُمتعد د الُمتغي رات 

 (4الجدول )

لعام للفروق على اختبار العلوم للصف الثامن نتائج تحليل الت باين المتعدد على المستوى ا

 االساسي

 F القيمة التأثير

مستوى 

 الداللة

 

 

 المجموعة

Pillai's Trace 0.124 7.385  0.000 

Wilks' Lambda 0.876 7.385  0.000 

Hotelling's 

Trace 
0.141 7.385  0.000 

Roy's Largest 

Root 
0.141 7.385  0.000 

 

(  وهي 7.385بلغت ) (Wilks Lambda) (، أن قيمة )ف( بالنسبة لمؤش ر 4)ُيظهر الجدول 

(، مما يدل  على وجود فروق ذات داللة  α= 0.05دال ة إحصائيًّا عند مستوى الداللة )

إحصائية بين متوسطات أداء مجموعتي الد راسة على الد رجة الكلي ة الختبار العلوم للصف 

حليل التباين المشترك متعد د المتغيرات على النحو الذي الثامن االساسي، وجاءت نتائج ت

 (:5يوض حه الجدول )
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 (5الجدول )

( للفروق بين متوس طات MANCOVAنتائج تحليل الت باين الُمشترك  المتعد د المتغي رات )

 درجات مجموعتي الد راسة على اختبار العلوم للصف الثامن االساسي البعدي  بحسب المجموعة 

باينمصدر الت    
مجموع 

 المرب عات

درجات 

 الحري ة

متوس ط 

 المرب عات

قيمة 

 )ف(

مستوى 

 الد اللة

مربع 

 ايتا

الت طبيق 

القبلي  

 الختبار 

  411. 685. 562. 1 562. المهارات الدنيا

  001. 13.031 33.381 1 33.381 المهارات العليا

  003. 9.606 42.604 1 42.604 الد رجة الكلي ة

 المجموعة

 725. 000. 145.090 118.956 1 118.956 المهارات الدنيا

 599. 000. 82.215 210.613 1 210.613 المهارات العليا

 726. 000. 145.677 646.137 1 646.137 الد رجة الكلي ة

 الخطأ

 

 

 

       820. 55 45.093 المهارات الدنيا

       2.562 55 140.895 المهارات العليا

       4.435 55 243.947 الكلي ة الد رجة

 الكلي

 

 

 

         58 1357.000 المهارات الدنيا

         58 3338.000 المهارات العليا

         58 8831.000 الد رجة الكلي ة

         57 164.431 المهارات الدنياالكلي 
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 المصحح

 

 

 

         57 382.897 المهارات العليا

         57 928.776 لي ةالد رجة الك

 (α=0.05*الفرق دال إحصائي ا عند مستوى )  

( وهي دال ة 145.124( أن قيمة )ف( بالن سبة للمجموعة بلغت )5ُتشير نتائج الجدول )

( للمهارات العليا وهي دال ة إحصائيًّا 82.217(، كما بلغت قيمة ف )α=0.05إحصائيًّا عند )

( للمهارات الدنيا، كما 145.090،  وبلغت قيمة )ف(  )(α=0.05عند مستوى الد اللة )

( وُتعد  قيمة هذا 0.726 – 0.599ُيالحظ من الجدول أن قيمة مربع إيتا قد تراوحت بين )

. األمر الذي ُيشير إلى فعالية البرنامج التدريبي (Brown, 2008)الت باين الُمفس ر هذه مرتفعة 

صيل الطلبة في مبحث العلوم،  ولمعرفة عائدية الفروق القائم على االلواح التفاعلية على تح

بالن سبة للمجموعة تم  استخراج المتوس طات الحسابية الُمعد لة واألخطاء المعياري ة كما ُيبي ن 

 (.6الجدول )

 ( 6الجدول )

  المتوس طات الحسابي ة الُمعد لة واألخطاء المعياري ة ألداء مجموعتي الد راسة على اختبار العلوم

 نوع االجتماعيالبعدي  للصف الثامن األساسي بحسب المجموعة وال

 

 المستوى
 المجموعة

 البعدي  

 الخطأ المعياري   المتوس ط الحسابي  

 168. 5.97 تجريبية 



51 
 

 168. 3.10 ضابطة المهارات الدنيا

 

 المهارات العليا

 297. 9.04 تجريبية

 297. 5.23 ضابطة

 

 الدرجة الكلية

 391. 15.01 تجريبية

 391. 8.33 ضابطة

 

(، 8.33(، أن المتوس ط الحسابي  للد رجة الكلي ة للمجموعة الضابطة )6ُيالحظ من الجدول )

( للمجموعة التجريبي ة، مما ُيشير إلى وجود أثر للبرنامج 15.01المتوسط الحسابي  ) بينما بلغ

لى مهاراته الدنيا والعليا، إذ ُيالحظ من الت عليمي  على أداء الط لبة على االختبار التحصيلي، وع

ابطة للمهارات، كما  الجدول أن المتوس طات الحسابي ة للمجموعة التجريبي ة أعلى منها للض 

( أن المتوسطات الحسابية للمهارات العليا والدنيا أعلى للمجموعة 6يالحظ من الجدول)

( للمجموعة التجريبية 5.97ات الدنيا )التجريبية منها للضابطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي للمهار 

( 9.04(، وللمهارات العليا بلغ  المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية )3.10وللضابطة )

 (.5.23وللضابطة )

النتائج المتعلقة باالجابة عن سؤال الدراسة الثاني والذي نصه: هل يوجد فروق ذات داللة 

في تحصيل طلبة  (IWBأثر استخدام )ي ف ( a ≤ 0.05احصائية عند مستوى الداللة )

 ؟الّصف الثامن األساسي تبًعا لمتغير النّوع االجتماعي
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لإلجابة عن هذا الس ؤال تم  استخراج المتوس طات الحسابي ة، واالنحرافات المعياري ة ألداء 

ابطة( على اختبار العلوم في وحدة )االهتزازات والمو  جات ( مجموعتي الد راسة )الت جريبي ة والض 

للصف الثامن االساسي القبلي  والبعدي  لدى عينة الد راسة وفق المجموعة والجنس، والجدول 

 ( يبي ن ذلك.7)

 (7الجدول )

المتوس طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة ألداء الط لبة على اختبار العلوم للصف الثامن 

 والمجموعة  نوع االجتماعياألساسي باختالف ال

 

 العدد المجموعة الجنس المستوى

 البعدي   القبلي  

المتوس ط 

 الحسابي  

االنحراف 

 المعياري  

المتوس ط 

 الحسابي  

االنحراف 

 المعياري  

 

 

 

 المهارات الدنيا

 تجريبي ة

 77. 5.20 80. 2.93 15 ذكور

 43. 6.79 50. 3.36 14 إناث

 1.02 5.97 69. 3.14 29 المجموع

 ضابطة

 89. 3.00 81. 3.13 15 ذكور

 60. 3.23 60. 3.23 14 إناث

 77. 3.10 71. 3.17 29 المجموع

 

 
 تجريبي ة

 68. 7.20 1.08 5.20 15 ذكور

 1.36 11.00 1.33 5.29 14 إناث



53 
 

 المهارات العليا

 

 2.20 9.03 1.18 5.24 29 المجموع

 ضابطة

 1.14 5.31 1.14 5.31 15 ذكور

 1.28 5.15 1.28 5.15 14 إناث

 1.18 5.24 1.18 5.24 29 المجموع

 الدرجة الكلي ة

 

 تجريبية

 99. 12.40 1.55 8.13 15 ذكور

 1.31 17.79 1.50 8.64 14 إناث

 2.96 15.00 1.52 8.38 29 المجموع

 

 ضابطة

 1.25 8.31 1.46 8.44 15 ذكور

 1.19 8.38 1.33 8.38 14 إناث

 1.20 8.34 1.38 8.41 29 المجموع

 

( وجود فروق ظاهري ة في المتوس طات الحسابي ة بين أفراد المجموعتين الت جريبي ة 7الجدول ) ُيبي ن

ابطة الختبار العلوم للصف الثامن األساسي، باختالف المجموعة والجنس، كما ُيالحظ أن  والض 

ملحوظ مقارنة مع  المتوس ط الحسابي  لعالمات اإلناث في المجموعة الت جريبي ة  قد ارتفع بشكل

 ، المتوس ط الحسابي  لعالمات أفراد المجموعة الذكور  في نفس المجموعة على االختبار البعدي 

( بينما بلغ 12.40فعلى الدرجة الكلية بلغ المتوسط الحسابي للذكور في المجموعة التجريبية )

علوم للصف الثامن (، كذلك الحال في المهارات  الختبار ال17.79المتوسط الحسابي لإلناث )

األساسي إذ بلغ المتوس ط الحسابي   لإلناث في المجموعة التجريبية على المهارات الدنيا 
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(،  كذلك بالن سبة 5.25(، بينما بلغ للذكور بنفس المجموعة )6.79للمجموعة التجريبية )

( وللذكور 11.00للمهارات العليا، إذ بلغ المتوس ط الحسابي   لإلناث في المجموعة الت جريبي ة )

( وبالتالي يمكن االستنتاج أن أداء االناث في المجموعة الت جريبي ة التي درست وفق 7.20)

االلواح التفاعلية حصلت على متوس طات حسابي ة أعلى من المتوس طات الحسابي ة للذكور في 

 نفس المجموعة، على اختبار العلوم للصف الثامن االساسي.

ت هذه الفروق الظاهري ة بين المتوس طات الحسابي ة دالة إحصائيًّا، تم  ولمعرفة فيما إذا كان 

 ( ُيبي ن ذلك.8، والجدول )(MANCOVA)استخراج تحليل الت باين الُمشترك ُمتعد د الُمتغي رات 

 (8الجدول )

نتائج تحليل الت باين المتعدد على المستوى العام للفروق على اختبار العلوم للصف الثامن 

ياالساس  

 F القيمة التأثير

مستوى 

 الداللة

 

 

 

 

 

 النوع االجتماعي

Pillai's Trace .648 47.884 .000 

Wilks' 

Lambda 
.352 47.884 .000 

Hotelling's 

Trace 
1.842 47.884 .000 

Roy's 

Largest 

Root 

1.842 47.884 .000 

 النوع االجتماعي*المجموعة
Pillai's Trace .629 44.172 .000 

Wilks' .371 44.172 .000 
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Lamda 

Hotelling's 

Trace 
1.699 44.172 .000 

Roy's 

Largest 

Root 

1.699 44.172 .000 

 

 (Wilks Lamda) (، أن قيمة )ف( بالنسبة لمؤش ر  لمتغير النوع االجتماعي 8ُيظهر الجدول )

(، مما يدل  على وجود  α= 0.05(  وهي دال ة إحصائيًّا عند مستوى الداللة )47.884بلغت )

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء مجموعتي الد راسة على الد رجة الكلي ة الختبار 

العلوم للصف الثامن األساسي باختالف النوع االجتماعي، وبلغت قيمة )ف( بالنسبة لمؤش ر  

(Wilks Lamda)  ( 44.172للتفاعل بين المجموعة والنوع االجتماعي بلغت )  وهي دال ة

(، مما يدل  على وجود فروق ذات داللة إحصائية  α= 0.05إحصائيًّا عند مستوى الداللة )

بين متوسطات أداء مجموعتي الد راسة على الد رجة الكلي ة الختبار العلوم للصف الثامن 

 األساسي باختالف النوع االجتماعي والمجموعة، وجاءت نتائج تحليل التباين المشترك متعد د

 (:9المتغيرات على النحو الذي يوض حه الجدول )

 (9الجدول )

( للفروق بين متوس طات MANCOVAنتائج تحليل الت باين الُمشترك  المتعد د المتغي رات )

درجات مجموعتي الد راسة على اختبار العلوم للصف الثامن االساسي البعدي  بحسب المجموعة 

 ، والت فاعل بينهما.نوع االجتماعي وال
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 مصدر الت باين
مجموع 

 المرب عات

درجات 

 الحري ة

متوس ط 

 المرب عات

قيمة 

 )ف(

مستوى 

 الد اللة

مربع 

 ايتا

التطبيق 

 القبلي

  759. 095. 049. 1 049. المهارات الدنيا

  000. 22.014 20.405 1 20.405 المهارات العليا

  000. 22.019 22.446 1 22.446 الد رجة الكلي ة

 المجموعة

  000. 234.183 119.372 1 119.372 لمهارات الدنياا

  000. 233.659 216.576 1 216.576 المهارات العليا

  000. 645.040 657.527 1 657.527 الد رجة الكلي ة

النوع 

 االجتماعي

 302. 000. 22.937 11.692 1 11.692 المهارات الدنيا

 464. 000. 45.969 42.608 1 42.608 المهارات العليا

 

 647. 000. 97.060 98.939 1 98.939 الد رجة الكلي ة

المجموعة 

*النوع 

 االجتماعي

 192. 001. 12.634 6.440 1 6.440 المهارات الدنيا

 502. 000. 53.353 49.452 1 49.452 المهارات العليا

 629. 000. 89.845 91.584 1 91.584 الد رجة الكلي ة

 الخطأ

 

 

 

       510. 53 27.016 لدنياالمهارات ا

       927. 53 49.125 المهارات العليا

       1.019 53 54.026 الد رجة الكلي ة
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 الكلي

 

 

 

         58 1357.000 المهارات الدنيا

         58 3338.000 المهارات العليا

         58 8831.000 الد رجة الكلي ة

الكلي 

 المصحح

 

 

 

         57 164.431 دنياالمهارات ال

         57 382.897 المهارات العليا

         57 928.776 الد رجة الكلي ة

 (α=0.05*الفرق دال إحصائي ا عند مستوى )  

( أن قيمة )ف( بالن سبة للنوع للدرجة الكلية باختالف النوع االجتماعي 9ُتشير نتائج الجدول )

(، وفي المهارات العليا بلغت قيمة α=0.05إحصائيًّا عند )( وهي دال ة 97.060قد  بلغت )

( 22.937( ، كما بلغت قيمة ف )α 0.05=( وهي دال ة إحصائيًّا عند )45.696)ف(  )

(، كما كانت قيم ف دالة α= 0.05للمهارات الدنيا وهي دال ة إحصائيًّا عند مستوى الداللة )

عة فقد بلغت قيم الداللة الخاصة بـ "ف" أقل من احصائيًا للتفاعل الثنائي بين الجنس والمجمو 

( لكل حالة  كما ُيالحظ من الجدول أن قيمة مربع إيتا للنوع االجتماعي  قد تراوحت 0.05)

، كما  (Brown, 2008)( وُتعد  قيمة هذا الت باين  المفسر مرتفعة 0.647 – 0.302بين )

نوع االجتماعي والمجموعة قد تراوحت ما يالحظ من  الجدول أن قيم مربع إيتا للتفاعل بين ال

(، ولمعرفة عائدية الفروق بالن سبة للنوع االجتماعي تم  استخراج 0.629( و )0.192بين )

 (.10المتوس طات الحسابية الُمعد لة واألخطاء المعياري ة كما ُيبي ن الجدول )
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 (10الجدول )

بي ة الُمعد لة واألخطاء المعياري ة ألداء مجموعتي الد راسة على االختبار المتوس طات الحسا

 نوع االجتماعيالتحصيلي للعلوم للصف الثامن االساسي البعدي  بحسب ال

 

 المستوى
 الجنس المجموعة

 البعدي  

 الخطأ المعياري   المتوس ط الحسابي  

 

 

 المهارات الدنيا

 تجريبية
 185. 5.21 ذكور

 192. 6.78 إناث

 ضابطة
 179. 3.00 ذكور 

 198. 3.23 أناث

 

 

 المهارات العليا

 250. 7.31 ذكور تجريبية

 258. 10.90 إناث

 241. 5.30 ذكور  ضابطة

 267. 5.16 إناث

 

 الدرجة الكلية

 

 

 تجريبية
 262. 12.52 ذكور

 271. 17.68 إناث

 ضابطة
 252. 8.29 ذكور 

 280. 8.39 إناث
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( أن الفروق بين المتوسطات الحسابية الختبار العلوم للصف الثامن 10يالحظ من الجدول)

تعزى لإلناث، فعلى الدرجة الكلية بلغ المتوسط الحسابي االجتماعي  نوعاألساسي باختالف ال

(، وكذلك في المهارات 17.68( بينما بلغ لإلناث )12.52للذكور في المجموعة التجريبية )

 والدنيا كانت الفروق تعزى لإلناث.العليا 

ولدراسة التفاعل الثنائي ما بين الجنس والمجموعة على المهارات الدنيا والعليا والدرجة الكلية 

 )التطبيق البعدي( الختبار العلوم للصف الثامن االساسي، تم استخراج الرسوم البيانية التالية:

 المهارات الدنيا )البعدية( - أ

 
 

 (1شكل)

 يل البياني للتفاعل بين النوع االجتماعي والمجموعة على المهارات الدنيا من اختبار العلوم للصف الثامن التمث

 التجريبية                        الضابطة               

 ذكور

 اناث
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( ان الفروق بين المتوسطات الحسابية للمهارات الدنيا في اختيار العلوم  1يالحظ من الشكل )

 للصف الثامن األساسي تعزى لإلناث في المجموعة التجريبية.

 

 ياالمهارات العل-ب

 
 

 (2شكل)

 ا من اختبار العلوم للصف الثامنالعليالتمثيل البياني للتفاعل بين النوع االجتماعي والمجموعة على المهارات 

( ان الفروق بين المتوسطات الحسابية للمهارات العليا في اختيار العلوم  2يالحظ من الشكل )

 ة.للصف الثامن األساسي تعزى لإلناث في المجموعة التجريبي

 

 الضابطة                                التجريبية      

 ذكور

 اناث
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 الدرجة الكلية -ج

 
 

 (3شكل)

 من اختبار العلوم للصف الثامن الدرجة الكليةالتمثيل البياني للتفاعل بين النوع االجتماعي والمجموعة على 

ار العلوم  طات الحسابية للدرجة الكلية الختب( أن الفروق بين المتوس3يالحظ من الشكل )

 وعة التجريبية.للصف الثامن األساسي تعزى لإلناث في المجم

 

 

 

 الضابطة                                  التجريبية      

 ذكور

 اناث
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 الفصل الخامس                                      

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

يتضمن هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة، باإلضافة لطرح بعض 

 التوصيات بناءًا على نتائج الدراسة.

ام اللوح األبيض التفاعلي في تحصيل طلبة ما أثر استخد أوال: مناقشة نتائج السؤال األول :

 الّصف الثامن األساسي في مقرر العلوم في محافظة العاصمة عّمان؟

وجود فروق ظاهري ة في المتوس طات الحسابي ة بين أفراد أظهرت نتائج السؤال األول: 

ابطة الختبار  ظ أن ، كما ُيالحالعلوم للصف الثامن األساسيالمجموعتين الت جريبي ة والض 

المتوس ط الحسابي  لعالمات المجموعة الت جريبي ة  قد ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة مع المتوس ط 

. ويستنتج من ذلك أن  ابطة على االختبار البعدي  الحسابي  لعالمات أفراد المجموعة الض 

ى فاعلية حصلت على متوس طات حسابي ة أعللواح الت  المجموعة الت جريبي ة التي درست وفق األ

ابطة وهذا مم   فاعلي وح الت  على أهمية استخدام الل   ا يدل  من المتوس طات الحسابي ة للمجموعة الض 

قليدية معهم. كما ريقة الت  استخدام الط   لبة التي تم  بالط   ةً وتأثيره ايجابيًا على تحصيل الطلبة مقارن

عليمية روني( في العملية الت  داة الكترونية حديثة )لوح تفاعلي الكتأبب في استخدام وقد يرجع الس  

لبة وهذا مما يجذب انتباه الط   ،همية من استخدام صوت وصورة وفيديو ... الخأوذلك لما له 

( ودراسة هواش 2013علم. وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة الجبيلي )وتحفيزهم على الت  

 Crystal, (2013 .)( ودراسة 2013),Aylac( ودراسة 2014)
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حصائية عند مستوى الداللة إهل يوجد فروق ذات داللة  : قشة نتائج السؤال الثانيثانيا: منا

(a ≤ 0.05 )  في( أثر استخدامIWB)  في تحصيل طلبة الّصف الثامن األساسي تبًعا

 ؟لمتغير النّوع االجتماعي

وجود فروق ظاهري ة في المتوس طات الحسابي ة بين أفراد أظهرت نتائج السؤال الثاني: 

ابطة الختبار العلوم للص  الم امن األساسي، باختالف المجموعة ف الث  جموعتين الت جريبي ة والض 

والجنس، كما ُيالحظ أن المتوس ط الحسابي  لعالمات اإلناث في المجموعة الت جريبي ة  قد ارتفع 

كور  في نفس بشكل ملحوظ مقارنة مع المتوس ط الحسابي  لعالمات أفراد المجموعة الذ  

. ويتبي  المج أداء االناث في المجموعة  راسة أن  ن من نتائج الد  موعة على االختبار البعدي 

فاعلية حصلت على متوس طات حسابي ة أعلى من لواح الت  الت جريبي ة التي درست وفق األ

ساسي. امن األف الث  المتوس طات الحسابي ة للذكور في نفس المجموعة، على اختبار العلوم للص  

لبة من حيث البيئة والثقافة لسبب في ذلك وجود اختالف في مجموعات الط  وقد يرجع ا

لى إلكترونية )لوح تفاعلي الكتروني(، أيضًا قد يرجع السبب أيضًا دوات اإلواستخدامهم لأل

كور وذلك نتيجة لطبيعة كثر من الذ  أدوات االلكترونية لهم الستخدام األاهتمام االناث وتقب  

كثر من االناث. وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة أة مور الحياتي  ألور وانشغالهم باكالذ  

 .Melanie,(2012)( ودراسة 2012الغريب )
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 التوصيات والمقترحات:

 من خالل نتائج الّدراسة الحالّية توصي الباحثة باآلتي:

ي ة، كاستخدام حث  المعلمين على االستفادة من الت كنولوجيا وتوظيفها في العملي ة الت عليم -

 من أساليب تدريس العلوم. جديد وبلكأس Interactive White Boardالل وح الت فاعلي

الت فاعلي في صفوفهم عقد ورش عمل تدريبي ة للمعلمين، لتدريبهم على توظيف الل وح  -

 الت عليمي ة.

ي ة أثر استخدام الل وح الت فاعلي في تحصيل الط لبة لمواد دراستتناول  اجراء دراسات -

 أخرى، ومتغي رات أخرى، ومراحل عمري ة مختلفة.

بضرورة تفعيل الت كنولوجيا في العملي ة توجيه لصن اع القرار في المؤسسات الت عليمي ة  -

 خاص. لالت عليمي ة بشكل عام والل وح الت فاعلي بشك
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 المصادر والمراجع:

يمية القائمة على فاعلية توظيف الطرق التعل .(2006, )أبو علي، محمد زهران -

التقويم الحقيقي في تنمية مهارات التفكير العليا عند تالميذ الصف العاشـر وفي 

 .، أطروحة دكتوراه، الجامعة األردنية، عماناتجاهاتهم نحو العلوم

فاعلّية الّدمج بين استخدام الّسبورة الّذكّية ومهارات ، 2013الجبيلي، ابراهيم،  -

في تحصيل طلبة تكنولوجيا الّتعليم للمعرفة المرتبطة الّتفكير ما وراء المعرفي 

، (1)10،بمهارات إنتاج البرمجيات الّتعليمّية، المجلة األردنّية في العلوم التربوية

2014 ،121-132. 

واقع استخدام التعليم اإللكترونّي في مدارس أهلّية مختارة ، 2008الحازمي، عصام،  -

 ، جامعة الملك سعود.والّطالب بمدينة الّرياضمن وجهة نظر المعلمين

التحصيل الّدراسي وعالقته بمفهوم الّذات)دراسة ميدانّية على ، 2010الحموي، منى،  -

من الّتعليم األساسي في محافظة  -الحلقة الثّانّية-عينة من طلبة الّصف الخامس

 دمشق الرسمّية(.

ي محافظة درجة امتالك معلمي الّصفوف الثالثة األولى ف(. 2014حمدي، نرجس) -

العاصمة في األردن للمهارات الالزمة الستخدام اللوح الّتفاعلي واتجاهاتهم نحو 

 .849-827( ، 2) 40دراسات العلوم التربوية، ، استخدامه في الّتدريس الّصفي

أثر استخدام الحاسب الّشخصي المدرسي (. 2017حسين، سهير، الحيلة، محمد) -

ي التفكير اإلبداعي لتالميذ الصف الثاني والسبورة التفاعلية لتدريس العلوم ف
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(، 14) 8، الّدولّية لتطوير الّتفوقالمجلة ، األساسي في المدارس الخاصة األردنية

121-146. 

أثر استخدام الّسبورة الّتفاعلّية في الّتحصيل الّدراسّي لمادة ، 2016الخاتم، العاصم،  -

 .ة والية الخرطومدراسة تجريبية بالمرحلة الثانويّ  -العلوم الهندسّية

أثر برنامج باستخدام الّلوحة الّتفاعلّية في الّتحصيل بمادة ، 2012الخضير، أمل،  -

، (رسالة ماجستير منشورة)العلوم في مراكز تعليم الكبار بالمملكة العربية الّسعودّية

 جامعة القاهرة.

ي وبقاء أثر استخدام السبورة التفاعلية في التحصيل الدراس(. 2014دحالن، عمر ) -

أثر الّتعلم لدى طالب الصف السابع األساسي في مادة اللغة العربية واتجاهاتهم 

 .163-141(، 2) 20، مجلة المنارة، نحوها

أثر استخدام الّسبورة الّتفاعلّية في تحصيل طلبة الّصف ، 2014الر شيد، سالم،  -

ّتجاهاتهم نحوها كأداة تعليمّية في رسالة )الكويت الحادي عشر في مادة األحياء وا 

 ، الجامعة األردني ة.(ماجستير غير منشورة

الّسبورة الّتفاعلّية وتكنولوجيا الّتعليم، مجلة جامعة بابل، ، 2015الزبيدي، منى،  -

 .(2)23العلوم اإلنسانية، 

فاعلية التدريس باستخدام السبورة (. 2015السالمية، خولة، امبو سعيدي، عبداهلل ) -

لوم وتنمية مهارات التفكير المعرفي لدى طالبات الصف التفاعلية في تحصيل الع

-336(، 2)30 مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية(،، العاشر األساسي

380. 
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واقع ومعّوقات استخدام السبورة التفاعلية من وجهة نظر ، 2015عبد المنعم، رانيا،  -

وسنوات الخبرة في منطقة معلمي مدرارس وكالة الغوث الّدولّية وعالقته بالتخصص 

 اإلنساني( العلوم سلسلة األقصى) جامعة مجلة، غرب محافظة غزة بفلسطين

،19(2). 
أثر برنامج بالوسائط المتعددة في تنمية المفاهيم ومهارات ، 2010العربيد، محمد،  -

، )رسالة ماجستير منشورة(حل المسألة الفيزيائية لدى طاّلب الّصف الحادي عشر

 غز ة.-سالميةالجامعة اإل

   The Interactive Boardأثر استخدام اللوح التفاعلي . 2017العساف، حمزة ، -

في تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي في مادة التربية الوطنية  في ضوء بعض 

 .(1) 18. جامعة البحرين. المتغيرات في األردن، مجلة العلوم التربوية والنفسية

ستخدام طلبة الجامعة العربية المفتوحة للتعلم درجة ا، 2009العفتان، سعود،  -

)رسالة اإللكترونّي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والّطلبة في الجامعة

 جامعة عم ان العربية للدراسات العليا.، ماجستير غير منشورة(

أثر طريقة التعليم المتمازج في تحصيل (. 2011العوض، فوزي، اليونس، يونس) -

في وحدتي االقترانات وحل المعادالت وفي اتجاهاتهم نحو  طلبة الصف الثامن

 . 2368-2351(،2) 38، دراسات العلوم التربوية، الرياضيات

، الطبعة (. تكنولوجيا التعليم األسس والتطبيقات2015العييد، أفنان، الش ايع، حصة) -

 األولى، الرياض، دار ناشرون.
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الثانوية نحو استخدام الّسبورة اتجاهات طالبات المرحلة ، 2012الغريب، نورة،  -

، جامعة اإلمام محمد بن سعود )رسالة ماجستير منشورة(الّتفاعلّية في مقرر الكيمياء

 اإلسالمية.

أثر استخدام اللوح التفاعلي المترافق مع التحصيل الحقيقي ، 2012الفنجري، جنيفر،  -

)رسالة ّيتهم للّتعلمفي تعليم العلوم لطلبة الّصف الثّالث األساسي في تحصيلهم ودافع

 .ماجستير غير منشورة(

 .الّسبورة الّذكية "الّتفاعلّية" في مدارسنا مجاراة أم ضرورة. 2013قنديل، أنيسة،  -

في تحصيل طلبة أثر استخدام الّلوح الّتفاعلي ، 2013 الش رع، ابراهيم، الموال، عال، -

في أثناء الّتدريس في الّصف الرّابع األساسي في الّرياضّيات وفي تفاعلهم الّلفظي 

 .األردن. بحوث ومقاالت، كلية العلوم التربوية

، استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الّتعليم.  2010الن عواشي، قاسم،  -

 ، األردن، دار وائل للنشر.1ط

دور استخدام الّلوح الّتفاعلي في تنمية المهارات التعليمّية ، 2014هو اش، دالل،  -

طلبة ومعلمي المرحلة األساسّية العليا في مدارس لواء الجامعة نحوه واّتجاهات 

 ، الجامعة األردنية.)رسالة ماجستير غير منشورة(ومعيقات استخدامه
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 (1ملحق )

 االختبار التحصيلي بصورته األولية

الوحدة الّرابعة )االهتزازات / اإلختبار التّحصيلي لطلبة الّصف الثامن في مادة العلوم     

 والموجات(

 

-----------------------اسم المدرسة:    

  23ّدرجة:         /ال                                                   -----------------------االسم  

                                                                                                     

    ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:

 تسمى حركة الجسم حول موضع سكونه خالل فترات زمنية متساوية بالحركة:. 1

 جـ. الدائرية المنتظمة    د. االهتزازية المنتظمة    ب. االنتقالية المنتظمة   لمنتظمةورانية اأ. الد       

 يسمى الزمن الالزم كي يكمل الجسم المهتز دورة كاملة بـ:  .2

وري      من الد   ب. الزمن الكلي للدورات     جـ. التردد     د. الحركة االهتزازية     أ.  الز 

 ثواٍن، فإن زمنه الدوري بوحدة الثانية يساوي: 5خالل  مرة 20.  إذا اهتز جسم 3

 ث                د. ربع ثانية100ث                    جـ.4ب.             ث  0.5أ.      

 . تسمى المسافة بين قيمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين في الموجة بـ:4

 جـ. نقطة االتزان         د. موجة كاملة  أ. اتساع الموجة       ب. الطول الموجي           

 . تسمى الموجات التي تحتاج إلى وسط ناقل بـ:5

   الموجات الكهربائية جـ.    الموجات الميكانيكيةب.   . الموجات الكهروميغناطيسية  أ    

 الموجات المستعرضةد.  
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 .  تنتقل موجات الصوت أسرع ما يمكن في الوسط:6

 ب. السائل                  جـ. الصلب               د. الغاز         أ. الفراغي       

 ث، فإن تردده بوحدة هيرتز يساوي:0.1. إذا كان الزمن الدوري لحركة جناح بعوضة 7

 0.01د.                     5جـ.                      10ب.                      0.1-أ.      

 جة مع طولها الموجي:. يتناسب تردد المو8

 جـ. ال يتأثر          د. ال شيء مما ذكر صحيح         ب. عكسياً           أ. طردياً        

  . من األمثلة على الموجات الكهرمغناطيسية:9

 ب. الموجات الزلزالية    جـ.الموجات المائية       د.موجات الراديو    أ. موجات الصوت      

 م فترددها بوحدة هيرتز يساوي:0.5م/ث، فإذا كان طولها الموجي 60ة بسرعة . تحركت موج10

  60.5د.                      45جـ.                     120ب.                30أ.      

 . الوحدة المقابلة لوحدة هيرتز هي:11

 1-د. ث                    2-جـ. ث                   2/ث1ب.                    1-/ث1أ.      

 . في التمثيل البياني للحركة الموجية، الرقم الذي يمثل اكتمال موجة واحدة هو:12

 3د.                        4جـ.                         1ب.                     2أ.      

 . تتناسب سرعة الموجة:13

 أ. طردياً مع التردد         

 عكسياً مع الطول الموجي    ب.      

 جـ.عكسياً مع التردد      

 د. ال شيء مما ذكر صحيح     

 . من خصائص الموجات الكهرمغناطيسية:14

 أ. تحتاج إلى وسط ناقل     
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 ب. تسير في خطوط مستقيمة    

 جـ. موجاتها طولية    

 د. لها قيمة واحدة للطاقة     

 الن اقل فإن سرعة الموجة المنتقلة:. عند زيادة درجة حرارة الوسط 15

 جـ. ال تتأثر        د. ال تسري الموجة في الوسط الساخن       أ. تزداد       ب. تقل        

وت األصلي بـ:16 وت بعد زوال الص   . يسم ى تكرار سماع الص 

نينأ. انعكاس الصوت     ب.الصدى             جـ. تشتت الص وت                        د. الر 

م، فإن 25م/ث فانعكست عن حاجز يبعد عن مصدر الصوت 150. إذا سارت موجة صوتية بسرعة 17

 الزمن الذي لزمها للعودة بوحدة الثانية يساوي:

 ث0.33ث                            د.3ث               جـ. 2ب.         ث  0.5أ.      

ر ظاهر الرنين بسبب التقاء18  موجتي  جسمين لهما نفس: . ُتفسَّ

 د. الطول الموجي                  ب. المادة             جـ. المساحة        أ. التردد        

 . من الشروط الواجب توافرها النعدام ظاهرة الصدى:19

 أ.  أن يكون الحاجز بعيداً عن مصدر الصوت     

 ب. أن يكون الحاجز خشناً      

 الصوت مرتفعاً  جـ. أن يكون     

 د. ال شيء مما ذكر صحيح     

 . تسمى الموجات التي ال تحتاج إلى وسط ناقل بـ:20

 الموجات المستعرضةد.    الموجات الكهربائية جـ.    الموجات الميكانيكيةب. الموجات الكهروميغناطيسية   أ.     

 .  يكون الصوت أوضح ما يمكن إذا عبر خالل مادة:21

 جـ. صلبة                د. ال يتأثر بنوع الوسط          ب. سائلة        ية     أ. غاز     

نة تكون:22  . إذا قُذف حجر في بركة راكدة فإن  الموجات المتكو 
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 أ. مستعرضة            ب. طولي ة               جـ. كهرمغناطيسي ة        د. صوتي ة     

 تي ة عن األسطح الصلبة بـ:. يسم ى ارتداد الموجات الص و23

وت       جـ. تشت ت الموجة          د. انتشار الموجة      وت     ب. انعكاس الص  أ. امتصاص الص   
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 (2ملحق رقم )

 قائمة بأسماء السادة المحكمين ألداة الدراسة

 مكان العمل التخصص االسم الرقم

 الجامعة األردنية لتعليمتكنولوجيا ا أ.د. عبد المهدي علي الجراح 1

 الجامعة األردنية تكنولوجيا التعليم أ.د. منصور الوريكات 2

 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم أ.د. عبدالحافظ سالمة 3

 الجامعة األردنية مناهج وطرق تدريس أ.د. منعم السعايدة 4

 األوسط جامعة الشرق ادارة وقيادة تربوية يأ.د. عباس مهدي الشريف 5

 جامعة الشرق األوسط ادارة وقيادة تربوية أمجد درادكةد.  6

 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم فادي عياصرةد.  7

 أكاديمية خليل الرحمن مشرف تربوي/قسم العلوم الحويطي ربحيد.  8

 أكاديمية خليل الرحمن معلمة فيزياء روان عواد 9

 أكاديمية خليل الرحمن معلمة فيزياء لينا جابر 10
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 (3الملحق )

 االختبار بصورته النهائيّة

اإلختبار التّحصيلي لطلبة الّصف الثامن في مادة العلوم/ الوحدة الّرابعة )االهتزازات 

 والموجات(

  

-----------------------اسم الطالب:       

           20الّدرجة:         /                             -----------------------اسم المدرسة     

                                                                                                                 

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي: 

 بالحركة: . تسمى حركة الجسم حول موضع سكونه خالل فترات زمنية متساوية1

 ورانية المنتظمة      ب. االنتقالية المنتظمة     جـ. الدائرية المنتظمة    د. االهتزازية المنتظمةأ. الد       

 ثواٍن، فإن زمنه الدوري بوحدة الثانية يساوي: 5مرة خالل  20. إذا اهتز جسم 2

 د. ربع ثانية               ث 100ث                    جـ.4ث                   ب. 0.5أ.      

 . تسمى المسافة بين قيمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين في الموجة بـ:3

 أ. اتساع الموجة            ب. الطول الموجي        جـ. نقطة االتزان         د. موجة كاملة     

  . تنتقل موجات الصوت أسرع ما يمكن في الوسط:4

 ب. السائل                  جـ. الصلب               د. الغاز             أ. الفراغي          

 ث، فإن تردده بوحدة هيرتز يساوي:0.1. إذا كان الزمن الدوري لحركة جناح بعوضة 5

 0.01د.                     5جـ.                      10ب.                      0.1-أ.      

 الموجة مع طولها الموجي:. يتناسب تردد 6

 أ. طردياً                    ب. عكسياً                  جـ. ال يتأثر          د. ال شيء مما ذكر صحيح     

 . من األمثلة على الموجات الكهرمغناطيسية:7
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 الراديوأ. موجات الصوت        ب. الموجات الزلزالية    جـ.الموجات المائية       د.موجات      

 م فترددها بوحدة هيرتز يساوي:0.5م/ث، فإذا كان طولها الموجي 60. تحركت موجة بسرعة 8

  60.5د.                      45جـ.                     120ب.                       30أ.      

 . الوحدة المقابلة لوحدة هيرتز هي:9

 1-د. ث                    2-جـ. ث                   2/ث1ب.                    1-/ث1أ.      

 . في التمثيل البياني للحركة الموجية، الرقم الذي يمثل اكتمال موجة واحدة هو:10

 3د.                        4جـ.                         1ب.                        2أ.      

 . تتناسب سرعة الموجة:11

 طردياً مع التردد    أ.      

 ب. عكسياً مع الطول الموجي         

 جـ.عكسياً مع التردد      

 د. ال شيء مما ذكر صحيح     

 . من خصائص الموجات الكهرمغناطيسية:12

 أ. تحتاج إلى وسط ناقل     

 ب. تسير في خطوط مستقيمة    

 جـ. موجاتها طولية    

 د. لها قيمة واحدة للطاقة     

 . عند زيادة درجة حرارة الوسط الن اقل فإن سرعة الموجة المنتقلة:13

 جـ. ال تتأثر        د. ال تسري الموجة في الوسط الساخن        ب. تقل         أ. تزداد     

وت األصلي بـ:14 وت بعد زوال الص   . يسم ى تكرار سماع الص 

نين         تشتت الص وت أ. انعكاس الصوت     ب.الصدى             جـ.       د. الر 
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م، فإن 25م/ث فانعكست عن حاجز يبعد عن مصدر الصوت 150. إذا سارت موجة صوتية بسرعة 15

 الزمن الذي لزمها للعودة بوحدة الثانية يساوي:

 ث0.33ث                            د.3ث               جـ. 2ث                ب. 0.5أ.      

 ر ظاهر الرنين بسبب التقاء موجتي  جسمين لهما نفس:. ُتفسَّ 16

 د. الطول الموجي         أ. التردد                 ب. المادة             جـ. المساحة       

 . من الشروط الواجب توافرها النعدام ظاهرة الصدى:17

 أ.  أن يكون الحاجز بعيداً عن مصدر الصوت     

 اجز خشناً ب. أن يكون الح     

 جـ. أن يكون الصوت مرتفعاً      

 د. ال شيء مما ذكر صحيح     

 . يكون الصوت أوضح ما يمكن إذا عبر خالل مادة:18

 د. ال يتأثر بنوع الوسط              جـ. صلبة              ب. سائلة          أ. غازية     

 نة تكون:. إذا قُذف حجر في بركة راكدة فإن  الموجات المتكو  19

 أ. مستعرضة            ب. طولي ة               جـ. كهرمغناطيسي ة        د. صوتي ة     

وتي ة عن األسطح الصلبة بـ:20  . يسم ى ارتداد الموجات الص 

وت      وت     أ. امتصاص الص   د. انتشار الموجة     جـ. تشت ت الموجة     ب. انعكاس الص 
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نسبتهانوع األسئلة 20درجة األختبار

%0المقالي20عدد األسئلة

%100الموضوعي

وحدة وحدهاسم ال وحدهعدد اهداف ال وزن ال

0.0درجته0.0مقالي

1.5درجته1.5موضوعي

0.0درجته0.0مقالي

3.1درجته3.1موضوعي

0.0درجته0.0مقالي

1.5درجته1.5موضوعي

0.0درجته0.0مقالي

3.1درجته3.1موضوعي

0.0درجته0.0مقالي

1.5درجته1.5موضوعي

0.0درجته0.0مقالي

1.5درجته1.5موضوعي

0.0درجته0.0مقالي

3.1درجته3.1موضوعي

0.0درجته0.0مقالي

3.1درجته3.1موضوعي

0.0درجته0.0مقالي

1.5درجته1.5موضوعي

20.020.0%13100المجموع

2

عدد األسئلة ودرجتها 

%18الحركة االهتزازية-تفسير

215%

%18الحركة االهتزازية-تركيب

االختبار التحصيلي لمادة العلوم

أكاديمية خليل الرحمن

تربوي تطوير ال دائرة األشراف وال

%215تطبيقات الموجات-تفسير

%18تطبيقات الموجات-تذكر

%18الحركة االهتزازية-تحليل

تطبيقات الموجات-تطبيق

الصف : الثامنالمادة :  العلوم

جدول الـمواصـفات

KHALIL AL-RAHMAN ACADEMY

15%

%215الحركة االهتزازية-تقويم

%18الحركة االهتزازية-تذكر

الحركة االهتزازية-تطبيق

المعلم :  آالء صندوقة

 (4الملحق )

 ل المواصفاتجدو
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 (5الملحق )

 كتاب تسهيل مهمة
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 (6الملحق )

 كتاب تسهيل مهمة من التّعليم الخاص

 


