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 فاعلية استخدام اللوحة التفاعلية على التحصيل
 مبادة العلوم يف مراكز تعليم الكبار
 باململكة العربية السعودية

 (1)اخلضريحممد  اهللعبد أمل

 ل األولــالفص
ا من نتاج ذلك  التدكدا العل كي ظهور الحاسب اآللي على الساحة يعد نتاج   إن

الت بويككة  العسكك  ية  الجت ا  ككة علككى فاضككة ال  ككالم العل  ككة    نفسكك الكك ف ضكك   
من قكدرام ضاقدكة اسكاعد اانسكان ضكي احسكين ا دا   ي لك ب ا  القتصادية  غي ها، 

 أصكب   الح كا. ا لك ل  التدكدا ىكتى نكواحي ابع   اآلليضي أف حدل ضدد دخل الحاسب 
مكن م يكتام افكو    ل ا يت تع ب ح ا. الناس بش ل مباى  أ  غي  مباى ، ضييؤث  

 ،فوسككيلة مسككاعد. ضككي التعلكك   اسككتادام اسككع ا لهكك ا  ،الوسككاقل التعل   ككة مككنه غيكك  
 (2) ضي اادار. الت بوية  ستاداما ف ل  

نتككككاج ال علومككككام  اككككدا لها إا غيكككك  مسكككك و  ضككككي ك ككككا يشككككهد العككككال  اوسككككع    
 التطكككوي  ضكككي م كككادين الح كككا. ال اتلفكككة  اانتكككاج اوظ فهكككا فدكككو. ضاعلكككة ضكككي ع ل كككام 

لكككى مسكككاي . هككك ا التطكككور عكككن   يككك  اطكككور إال ؤسسكككام الت بويكككة  م كككا دضكككع، كاضكككة
توظ كك  ال  أصككب  يت  ككل ضككي اككوضي  مصككادر اعل   ككة متنوعككة  مككن ث كك الكك ف  د رهككا

                                                 

؛ البحث مددا للحصول على أمل ع د هللا مح د الاضي : باح ة ب عهد الدراسام الت بوية  ( أ1
   درجة ال اجستي  ضي الت ب ة قس  اكنولوج ا التعل   ب عهد الدراسام الت بوية جامعة الداه .

  م تب الت ب ة الع بي لد ل الال ج ال يا    الحاسوب ال ياض ام ،الحازمي مطل  مطل  (2
   15ص ، ا1995
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لكت  ن ككككة الحدي ككككة ضككككي الوسككككاق  اا اسككككتاداازيككككاد.  إلككككى ىأد الكككك ف ا مكككك  الفعككككال،
لنظكاا التعل  كي ل كا  اكتاي أه  كة إدخكال التكنولوج كا ضكي ا (3)ع ل ام التعل    الكتعل  

ا لك  من خصاقص  متايا فتطوي  قكدر. الطالكب علكي التعلك   الك ااي ب كا يتفك  مكع 
قدرااكك   كم ان ااكك  الف ديككة  ان ككي لديكك  ر   ال تكككار،  مككن التدن ككام التككي اسككتادم  

  (4)ضي التعل   : ادن ة الحاسب اآللى

ظهككور  إلككيلومككام الن ككو ال تسككارل  التطككور الهاقككل ضككي اكنولوج ككا ال ع أدى  
مككككن أ  زهككككا الحاسككككب  التككككي ااككككتين ال ع ضككككة،  اسككككتع ال العديككككد مككككن  سككككاقل ندككككل 

ا ضككي م ككال اطككوي  ا ف يكك   ،  لسكك  ا ضككي الفصككول الدراسكك ة التككي لع كك  د ر   اط  دااكك 
لكت  ن ة من  سكاقل إ داقل  إلىحيث أضح  الحاجة ماسة  ،أساليب التعل    التعل 

التكككدريم  مكككع ادكككدا علكككوا التطكككورام الحدي كككة ضكككي م كككال ل واكبكككة  ،التعلككك    الكككتعل 
ككك التكككي  ال  م  كككامالحاسكككب  ظهكككور   ،الح كككا. ضكككي فكككل م كككالم  اسكككعةا ضتحككك  أضاق 

 التكككيث ام الح ف كككة الدينام   كككة ؤ حيكككث يكككت  السكككتفاد. مكككن ال ككك، منهكككا م كككال التعل  
 Dataال  انكككام  معهكككا جهكككاز عككك    التكككي يسكككتادا ،بعكككل ال  م  كككاماوض هكككا 

Show ىاىككة ف يكك .  معكك  اسككتادم ف ككا   اللغككة ضككي التعلكك   هكك ه، لعكك   اط  دككام
يطلكك  عليهككا   هككي مككا   اط  دااكك جديككد. مككن الحاسككب  ادن ككةضظهكك م لنككا  للعكك  ،

 (5) التفاعل ة لوحةال

                                                 

 ، دار التمان  النظ ية  ا سمال علوماا ة  التعل   الدواعد ، ال ح سن  ن ع دهللا إ  اه    (3
   325ص ،  2000، ال دينة ال نور.

ط  ، ا2007 ، ال يا  ، دن ام التعل   " م تبة ال ىد"  ساقل  ا من  ر ع دالسالا ضت  هللا  (4
 189ص  ، 2
:" ضاعل ة   نامج مدت   ضي ان  ة اا اهام الطالب ال عل ين  مح د ع دالحل   حسب هللا  (5

جامعة  ، فل ة الت ب ة ، رسالة دفتور. غي  منشور. ، نحو استاداا الس ور. اللكت  ن ة"
   ا2002، الداه . ، ال نصور.
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لدككد أصككبح  التط  دككام التفاعل ككة حاجككة ملحككة لككدى ال عل ككين الكك ين ي يككد ن 
ادمج  التيالتفاعل ة إحدى الوساقل  اللوحةعد إى اك االمي ه  ضى التعل  بالتدن ة   ا

لككك ا اعكككد اللوحكككة التفاعل كككة أدا. اعل   كككة قويكككة ي  كككن أن اك ككك   ،الاكككواص هككك هككككل 
للتعامكككككل مكككككع ال وضكككككوعام  ا ع كككككار ال اتلفكككككة مكككككن خكككككالل التاطككككك   الصكككككح   

  (6)ب  التحضي   التدري

ماا مستادميها  اعد اللوحة التفاعل ة إحدى التدن ام الحدي ة التي ات   أ  
لس  ا ضي ه ا  ض ص الوصول إلى العديد من مصادر ال علومام االكت  ن ة،

ك ا ا  ن من افاعل  العص  ال ف اضاعف  ف   نشا ام النش  االكت  ني،
ف ا اعد من أحدث الوساقل التعل   ة  ،ج  ع ال تعل ين مع الوسيلة خالل ع ضها
 هي نول خاص من الس ورام ال  ضا  ال ستادمة ضي م ال اكنولوج ا التعل  ، 

التفاعل ة التي يت  التعامل معها بالل م،  يت  استادامها لع   ما على ىاىة 
الك  يوا  من اط  دام متنوعة،  استادا ضي الصف الدراسي، أ  ضي الجت اعام 

 اللوحة ا  ن  (7)  ضي التواصل من خالل اانت ن  ، الند ام   رش الع ل
ال تعل ين من الكتابة على التوالي لتفسي  بعل ال وضوعام التي  التفاعل ة ج  ع

التفاعل ة هو ا  ين ال تعل ين من  اللوحة استاداا من الت بوف إن العاقد يتعل وها  
التفاعل ة  اللوحةاحل    الوق  يتعل ونها ضي نفم  التيا  ي  ال فاه    التط  دام 

أن التفاعل هنا ل م من  لإ  تدليديةال تصلة بالشب ة محل الس ور. الطباىي ية ال
                                                 

6( Bell, M. A: Teachers perception Regarding The Use of The Interactive  

Electronic Whiteboard In Instruction.    متا  على النت ن 

www. smarter Kids. ory. research ,paper. last accessed 27 november 

2010.  
ال وي  : استاداا   نامج متعدد الوساق  من خالل الس ور. التفاعل ة ضي أماني ع د هللا  (7

ادريم العلوا على ان  ة التحصيل  بعل مهارام التفكي  ال ع ف ة  الا اه نحوها لدى 
 ا 2009 ، ال يا  ، فل ة الت ب ة ، رسالة ماجستير ، ال ي ام الصف الاامم ال تداقي

http://www.smarter/
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ضالتفاعل ابادلي  اعا ني  ين فاضة ال ستادمين للنظاا التعل  ي   حدا  ف   
هو إااحة الف صة أماا :  ال  ضا  التفاعل ة اللوحة  ما ي يتلكت  ني  ال حتوى اا

    الحلول لل ش الماقت  اأ   ال أفج  ع الطالب لل شارفة  ك دا  

 الفصل الثاني
 ي للبحثاإلطار النظر

يتنكككا ل هككك ا الفصكككل " اا كككار النظككك ف للبحكككث " حيكككث اعككك   الباح كككة  هككك ا 
 : لنظ ف للبحث  ه ان ال حوران ه ااض نا اا ار ا ،الفصل محورين أساسيين 

 المحور األول : اللوحة التفاعلية :

 خصاقص ال ستحدثام التكنولوج ة  

 م يتام استاداا اللوحة التفاعل ة  

  استاداا اللوحة التفاعل ةأسباب  

 اوظ   اللوحة التفاعل ة ضى إعداد الدرس  

 اوظ   اللوحة التفاعل ة ضي   امج محو ا م ة  

  اللوحة التفاعل ة  أساليب التعل  

 ضواقد اللوحة التفاعل ة  

 اللوحة التفاعل ة  ا ساليب التعل   ة  

 أساليب استاداا   امج اللوحة التفاعل ة  

 لضعف ضي اللوحة التفاعل ةنداط الدو.  ا  

   متطلبام استاداا اللوحة التفاعل ة ضي التعل  
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 متطلبام التحول من التعل   التدليدف إلى التعل   االكت  ني  

 أهداف التعل   االكت  ني  

 مبادئ التعل   االكت  ني  

 العوامل التي اساعد على ن ا  أنظ ة التعل   االكت  ني  

 ال  لكة الع ب ة السعوديةالتعل   االكت  ني ب  

 :: تعليم الكبار نيالمحور الثا

 اطور اعل   الكبار ضي ال  لكة الع ب ة السعودية  

 م الم اعل   الكبار  

 أهداف اعل   الكبار بال  لكة الع ب ة السعودية  

 أسباب الهت اا  تعل   الكبار  

 أه  ة عل  اعل   الكبار  

 بعل     ادريم الكبار  

 لتي يواجهها التعل   ال تداقي بال  لكةال ش الم ا  

  معوقام اواج  محو ا م ة  اعل   الكبار ضي ال  لكة 

 التس ب  

 المحور األول : اللوحة التفاعلية :

الع ل ككة التعل   ككة ضككي م ت ككع ال علومككام هككو  اواجكك مككن أهكك  التحككديام التككي 
ع ضكككة الوسككككاقل الدكككدر. علكككى استكشككككاف الطككك   ال ديككككد. للتعلككك   التككككي اسكككتند إلككككى م

 الت  ن مكن اصك     ي كة مناسكبة للتعلك   ،التكنولوج ة الحدي ة ال ستادمة ضي التعل  



 مجلة علمية محكمة  –مجلة وادي النيل للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية 
 

(ISSN : 2536 - 9555)  

 

264 

 كخضككاعها لحاجككام   اسككت  ارهاالطكك    ه اا ككدال ضككي اسككتاداا م ككل هكك  ،التفككاعلي
الحدي ككة ضككي إي ككاد  ي ككة  السككتادامامال تعل ككين،  يعككد التعلكك   االكت  نككي مككن أهكك  

 (8)ا أبدى أث      ا  التعل    جعلثه  ضي إافاعل ة اعل   ة اس

 9  ي  ن استع   أسباب ظهور ال ستحدثام التكنولوج ة ضي التعل    هي :

ثكككور. الاصكككالم قكككد أدم إلكككى ظهكككور ال انكككب ال كككادف مكككن ال سكككتحدثام   1
  التكنولوج ة  ال ت  ل ضي ا جهت. الحدي ة  ا د ام

 
 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

يكككد مكككن الدراسكككام  البحكككوث ضكككى م كككال الت ب كككة علكككى أه  كككة  د ر أككككدم العد
علككى  ،التعلكك   االكت  نككي  مسككتحدثاا  ضككي احسككين ع ل ككة التعلكك    الككتعل   التككدريم

الكك غ  مككن انككول  اعككدد الكك  الدراسكككام  البحككوث إل أن الباح ككة ع ككدم إلككى ادسككك   
 الدراسام إلى ثالثة محا ر  هى :

  التكككي انا لككك  اكككتثي  اللوحكككة التفاعل كككة علكككى التحصكككيلال حكككور ا  ل : الدراسكككام  
   التعل   االكت  ني

  ال حور ال اني : الدراسام التي انا ل  اعل   الكبار

                                                 

 ، كنولوج ا التعل   " ال   وعة الع ب ة للتدريب  النش ( ىوقي حساني مح ود" ادن ام   ا8
 87ص ، الداه .، ا2008، الطبعة ا  لى

ع دالك ي  ع د هللا الب  ف   يحيى ع دال زا  قط ان "اكنولوج ا التعل   مستحدثااها :  (9
 5ص  ،صنعا ، ال  هورية ال  ن ة ، ا2009 ، الطبعة ا  لى، أجهتاها"دار النش  لل امعام
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احملــور األول د دراســات وتــول تناولــ  اللوحــة التفاعليــة والتعلــيم 
  اإللكرتوني

 (10) مPEGGY SUZANNE (2009:)دراسة : بيجي 

ام علككى سككلوك ا  فككال الصككغار  مسككتوى ال شككارفة عنككوان الدراسككة : التككتثي  
    الت  يل خالل الدصص باستاداا اللوحة التفاعل ة

اهككدف الدراسككة إلككى دراسككة  اككتثي ام اللوحككة التفاعل ككة  علككى سككلوك ا  فككال 
  الصغار،  مستوى ال شارفة   الت  يل خالل الدصص

ة أز اج من  اتتلف الدراسة من ال الحظام  كج ا  ال دا الم مع أربع
  التالمي  عندما فانوا يعيد ن ر اية قصة الد بة ال الثة  الفتا. على اللوحة التفاعل ة

حيث ا  احديد الصف الدراسي ا  ل  واسطة إجابة ال عل  على رسالة ال  يد 
 قد فان ال ع ار الوحيد ال ف قام  بإعطاق  لل عل ة هو اخت ار  ،االكت  ني

الددر. على إك ال نشاط الدصص بش ل مستدل باستاداا  ث ان ة مشارفين ي تلكون 
حيث ا  مالحظة فل مشارك إلى أن أنهى ر اية الدصة  من ث   اللوحة التفاعل ة

    إج ا  مدا لة مع  على الفور عن ا  بت  ضي استاداا اللوحة التفاعل ة

نتاقج الدراسة : إل أن استاداا اللوحة التفاعل ة يدع  زياد. التحصيل  
حيث يستادا التالمي  التفكي  ال نطدي ضي اخت ار  ، ال  انام ضي الفصول الدراس ة

  الصور من خالل ا اربه  ضي الدصص

 

                                                 

10)  peggy. S. L:Influences on young childrens behavior, engagement 

level and representation during storytelling using an interactive 

whiteboard  , Oklahoma state university , Doctor of Education .  May 

2009.  
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 (11) مASHLAND OH  (2008)دراسة اشلند 

عنوان الدراسة : إن اللوحة التفاعل ة  سيلة لتحسين احصيل الطالب ضي  
  ال ياض ام

ا فان استاداا اللوحة التفاعل ة ضي اهدف ه ه الدراسة إلى اكتشاف ما إذ 
الفصول الدراس ة م اب  بش ل إي ا ي لإلن از  زياد. التحصيل الدراسي ضي ماد. 

  ال ياض ام

العينة : االمي  ال  حلة ال تداق ة  من الصف ال الث إلي الصف الاامم  
  من خالل اص    ىب  ا  ي ي مع   انام موحد. من مدارس إميل ال حل ة

نتاقج الدراسة أن متوس  درجام اختبار التالمي  ضي ال ياض ام   أظه م
للصف الاامم  التي فان  أعلى لدى م  وعام التالمي  التي استادم  

  اللوحام التفاعل ة من ال   وعام التي ل  استادا اللوحام التفاعل ة

 (12) م(:2008دراسة أماني الجوير )

بي متعدد الوساق  من خالل عنوان الدرسة : أث  استاداا   نامج حاسو 
الس ور. التفاعل ة ضي ان  ة التحصيل  بعل مهارام التفكي  ال ع ف ة  الا اه 

  نحوها

اهدف ه ه الدراسة إلى ق اس أث  استاداا   نامج حاسوبي متعدد الوساق  
من خالل الس ور. التفاعل ة ضي ان  ة التحصيل  بعل مهارام التفكي  ال ع ف ة 

   ا لدى ال ي ام ال  حلة ال تداق ة الا اه نحوه

                                                 

11   ( Dill. M. J, op. cit ,(2008)  

   ا2009 ، "م جع سا  ،  سعدأماني ع دهللا  (12
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عينة الدراسة : م ونة من ال ي ام الصف الاامم ال تداقي ب دارس 
  ا خ ى   هال ي 39 ى ل  م  وعتين إحداه ا ا  ي  ة  عددها   ال يا  ا هل ة

  هال ي  40الضابطة  عددها 

 (0,05 قد أسف م نتاقج البحث عن  جود ض    دالة إحصاق ا أصغ  من )
 مهارام التفكي   ،التحصيل) ين ال   وعتين الت  ي  ة  الضابطة ضي اختبار 

 أن هناك ن وا ضي الا اه ااي ا ي  بعديا لصال  ال   وعة الت  ي  ة ال ع ف ة(
نحو مدى ااضاد. التي حصل  عليها التل ي ام من الدراسة ع   ال  نامج ال ددا 

( 00,0(  مستوى دللة )15,78)T  ة حيث  لغ  ق ،من خالل الس ور. التفاعل ة
  ضي الق اس البعدف لدى ال   وعة الت  ي  ة

 (13) مCHRISTINA RENEE  (2007: )دراسة شيرسنتد 

لوحام التفاعل ة ضي ضصول عنوان الدراسة : اصورام الطالب حول ال
  ا ح ا 

اهدف ه ه الدراسة إلى  اصورام التالمي  حول استاداا اللوحام التفاعل ة 
لدد فان استاداا اللوحة التفاعل ة بالتنا ب مع  ،ضي أحد ضصول ا ح ا  ال انوية

  ضي ضصلين دراسيين  ABAB  BABA اص    

ىاصا ا  ل عينة  36 قد استندم الدراسة إلى مدا الم ىبة منظ ة مع 
 قد رفتم أس لة ال دا لة على   من التالمي  ال دارس ال انوية ضي ال نا   ال يف ة

   القت احام من أجل التحسين ، الديود ، ن ام : الفواقدثالث 

 قد أسف م نتاقج الدراسة عن : أكد احليل النتاقج أن التالمي  ي د ن اللوحة 
   اك  ع   جوانب للوساق  ال تعدد.التفاعل ة م ي . لالهت اا؛  نها قام  بإى

                                                 

13 (Schut.  R c , op. cit, . 2007      
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عل   من خالل  قد ذف  التالمي  أيضا أن اللوحة التفاعل ة ادوا  تحسين الت
 ي  ن  ،ف ا لوحظ  قيود  م الم التحسين أيضا ،اعتيت ال  ق ام  ال الحظام

استاداا ه ه النتاقج ل الل ال عل ين على التط  دام ال   نة لستاداا اللوحام 
  التفاعل ة

 (14) (م2007)  MICHELE MARIEدراسة ميشل 

 نين من خالل استاداا عنوان الدرس  : اعتيت اعل  الد ا .  الكتابة لدى ال
اهدف ه ه الدراسة : إلى اعتيت اعل  الد ا .  الكتابة لدى ال نين   اللوحة التفاعل ة

 من خالل استاداا اللوحة التفاعل ة 

 قد أ ضح  الدراسة أن الفت ان يتالفون ف ي ا عن الفت ام ضى احق ده  ضى  
عل   حول قضايا ال سا ا.  ين  هناك أزمة جديد. ضي م اكت الت ،اعل  الد ا .  الكتابة

ا ضع فا ضي اعل  الد ا .  الكتابة  ه  على ا رج   ،ال نسين : يؤدف الفت ان أدا  
 قد استطلع ه ا البحث   يت فون ال درسة  ي دسون صفوف التعل   الااص

ااج اقي الدراسي الوساقل ال حت لة لتعتيت اعل  الد ا .  الكتابة لدى ال نين  قد 
س لة : هل ي  ن أن استادا اللوحة التفاعل ة  التدن ام ال ساعد. ا خ ى أ 3انا ل 

لتعتيت مواقفه  ا اه الكتابة  ،ل  ب اهت اا ا  لد لدر س اعل  الد ا .  الكتابة
ضصال دراس ا  13 قد  ضع  اللوحام التفاعل ة ضي    لتياد. احق ده  ضي الكتابة

حيث ا  إدخال النصوص  ا  استاداا  بال دارس ال تداق ة ضي منطدة نيويورك :
ال نظ ام البص ية لإلجابة على ه ه النصوص بش ل ج اعي  ض دف على حد 

 من ث  قاا التالمي  ب تابة إجابام ض دية باستاداا ال نظ ام التى قاموا  ،سوا 
  بإنشاقها

                                                 

14) Reaume. M. M, op. cit, (2006) . 
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يشارك ال نين  ،.  الكتابة قد أظه م النتاقج :  أن  ضي در س اعل  الد ا 
 قد أظه م مواقف ا  لد نحو  ،ف ي  عند استاداا التكنولوج ام ال ساعد.بش ل 

حيث ىع  معظ ه  بتنه  ي ت ون أضضل ف ا فان لديه   ،الكتابة احسنا ملحوظا
 قد أظه م معدلم ا دا  ضي الكتابة احسنا  ،موقف إي ا ي أك   نحو الكتابة

أظه  فل من  ،ة إلى ض امضعندما ا  ادس   الكتاب ، على ال غ  من ذل    ف فا
  ال نط   التنظ   احسينام ف ي .

 (15)م( 2002دراسة حسب هللا )

عنوان الدراسة : ضاعل ة   نامج مدت   ضى ان  ة اا اهام الطالب ال عل ين 
  نحو استاداا الس ور. االكت  ن ة

اهدف ه ه الدراسة إلى مع ضة ضاعل ة ال  نامج ال ف أعده الباحث  ض اد 
  البحث ضي ان  ة اا اهااه  نحو استاداا الس ور. اللكت  ن ة م  وعة

عينة الدراسة :  بار. عن م  وعة ا  ي  ة  احد.  ه  الطالب ال عل ين 
حيث ا  اط ي  قاق ة اا اهام   (  البا   البة70بشعبة ال ياض ام  عدده  )

  ع   الطالب نحو استاداا الس ور. االكت  ن ة ق ل ا على م  وعة البحث ث
ام باستاداا الس ور. الااصة  تدريم موضوعام ال ياض  ال واد التعل   ة

   من ث  اط ي  قاق ة اا اهام الطالب نحو استاداا الس ور. االكت  ن ة
  اللكت  ن ة على م  وعة البحث بعديا

 قد فان  نتاقج الدراسة : يوجد ض    ذام دللة إحصاق ة  ين متوسطي 
البحث ضي التط  دين الد لى  البعدف لداق ة اا اهام  درجام  الب م  وعة

 .الطالب نحو استاداا الس ور. اللكت  ن ة لصال  التط ي  البعدف
                                                 

   ا2002، م جع سا   : حسب هللا  ع د الحل  مح د  (15
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 الفصل الرابع
 إجراءات البحث

هدف البحكث الحكالي إلكى مع ضكة أثك    نكامج باسكتاداا اللوحكة التفاعل كة علكى 
بككار ضككي  توسككطة اعلكك   فالتحصككيل ضككي مككاد. العلككوا لككدف ال تعل ككام ضككي ال  حلككة ال

،  يتنا ل هك ا الفصكل ال كنهج الك ف اك  اسكتادام  مكن ق كل ال  لكة الع ب ة السعودية
 العينككككة  ، ال تغيكككك ام التككككي ىكككك لها البحككككث ، التصكككك    الت  ي ككككي ال تبككككع ،الباح ككككة

 الط يدككة التككي اابعكك  ضككي سكك يل انفيكك   ،ال اتككار.  ا سككاليب ااحصككاق ة ال سككتادمة
   ة للبحث الحاليالت  بة ا ساس

 منهج البحث د
 ،اسككتادم  الباح ككة ال ككنهج الوصككفي التحليلككي ضككي م حلككة التحليككل  التصكك   

 ال كككنهج ىكككب  الت  ي كككي ضكككي م حلكككة التدكككوي  لق كككاس أثككك  ال  نكككامج باسكككتاداا اللوحكككة 
  التفاعل ة على التحصيل ب اد. العلوا ب  فت اعل   الكبار

 متغريات البحث د 
 ال  نامج من خالل اللوحة التفاعل ة ال تغي  ال ستدل :  

 ال تغي  التابع :  التحصيل  

  ال تغيككك ام الدخيلكككة : اككك  الكككتح   ضيهكككا  ذلككك  باخت كككار ضصكككلين مكككن الصكككف
بط يدكككة عشكككواق ة  قامككك  الباح كككة  ،ال الكككث متوسككك  ف يككك ام مكككن ال درسكككة ال اتكككار.

التحدك  مكن  ،  اك لت كا ز أثك  اخكتالف   يدكة التكدريم تدريم ال   وعتين  ذل  
 اكاضؤ ال   وعتين من حيث :

  سنة  23 -20أع ار ال تعل ام  ين  الع   التمني: ضدد فان متوس 
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  ال سكككتوى القتصكككادف  الجت كككاعي ل سككك . : اككك  اخت كككار عينكككة البحكككث مكككن
  مدرسة  احد.  من مدينة  احد.

  ال نم : ل  اتع   الباح كة للفك     كين ال نسكين  اكتفك  بالت  يكب علكي
  اثاان

ا  اعيين ه ه الفصول عشواق ا بحيكث ي  كل أحكدها ال   وعكة الضكابطة التكي 
درس  بالط يدة التدليدية،  ال كاني ي  كل ال   وعكة الت  ي  كة التكي درسك  باسكتاداا 

   ال  نامج من خالل اللوحة التفاعل ة

 جمتمع البحث وعينتهد
توسكككك  ي  ككككل  ال  ت ككككع ا صككككلي مككككن ج  ككككع ال تعل ككككام الصككككف ال الككككث ال 

 ه ا  كد ره   هك1432ك ي ام بال دارس الح وم ة ضي مدينة ال يا  للعاا الدراسي  
يدتضككي إجكك ا  الت  بككة علككى ج  ككع ال تعل ككام الصككف ال الككث متوسكك  ف يكك ام ضككي 

 لكككن نظكك ا إلككي انحصككار  ،بحيككث اكككون العينككة م  لككة لل  ت ككع ا صككلي  ال نطدككة
 البحث على ما يلي :اعل   الك ي ام ضي بعل ال دارس ضدد اقتص  

  عينة قصدية ف  ا يتعل  بال دارس التي اعت كد اط يك  اللوحكة التفاعل كة ضكي
م  فكككان عكككددها اكككدريم مناه هكككا بااضكككاضة إلكككى أنهكككا اضككك   اعلككك   ف يككك ا

  قعكك   ،،  اكك  إجكك ا  الد عككة  ككين هكك ه ال ككدارس( سككتة عشكك  مدرسككة16)
لى اط يك  اسكتادا الد عة على مدرسة ال توسطة الا سين،  التي اعت د ع
  اللوحة التفاعل ة ضي التدريم  اض   قس  لتعل   الكبار 

حيككث  ،عينككة عشككواق ة ف  ككا يتعلكك  بال تعل ككام الالاككي  بدكك  علككيهن الت  بككة
 ( متعل ة 61الت  ي  ة  الضابطة ) – لغ العدد النهاقي للعينة الدراس ة 
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 التصميم التجريبي للبحث د
ضدكد اعت كدم الباح كة علكى التصك    ىكب  الت  ي كي   ضي ضو  متغي ام البحث      

  لل   وعتين ال   وعة الت  ي  ة   الضابطة  ض  ال د ل ال وض 

 ( التص    ىبة الت  ي ي ضي ه ا البحث1جد ل رق  )
 االختبار البعدي أسلوب التدريس االختبار القبلي المجموعة وعدد أفرادها

ال  نامج من  اداالتدريم باستا  1خ (30الت  ي  ة )م: 
 خالل اللوحة التفاعل ة 

 2خ

الط يدة  االتدريم باستادا 1خ (31  :  )الضابطة 
 التدليدية االدا 

 2خ

 حتديد األهداف السلوكية للفصل الدراسية د -2
ا هداف السلوف ة هي  بارام اصف ا دا  ال توقع أن يصكب  ال كتعل  قكادرا 
علككى أداقكك  بعككد النتهككا  مككن دراسككة   نككامج معككين،  انككدرج احتهككا أهككداف ال كككنهج 

 (16)  ا هداف الااصة بال واد الدراس ة

 ا هككداف السككلوف ة لل  نككامج هككي ا هككداف السككلوف ة الااصككة  وحككد. الوراثككة     
 لدكد صكاغ  الباح كة  ،  نامج الحالي من  حد. الورثة ال  ون من ضصكليينيتكون ال

م ا  ك  ضكي الك   (الوراثكة)ا هداف السلوف ة لدر س فل ضصل مكن الوحكد. ال اتكار. 
الصكككك اغة التنككككول ضككككي ا سككككاليب ااج اق ككككة التككككي يتسككككنى مككككن خاللهككككا احديكككك  الكككك  

عل   كككة ال الق كككة للفككك    ا هكككداف بالك ف كككة التكككي اضككك ن اكككوضي  أك ككك  ا سكككاليب الت
 انسكككي  ف ف كككة ع ضكككها   ككك   اسكككتادامها ب كككا  ،الف ديكككة ضكككي التحصكككيل الدراسكككي

 يض ن إحداث النتاقج ال طلوبة على النحو التالي :

                                                 

 ، ال يا  ، ( أح د مح د سال  :"ال واد  ا جهت. التعل   ة ضي منظومة اكنولوج ا التعل   "16
   182ص ، ا2005 ، دار الته ا 
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 بعل ا هداف اتض ن ضد  ال حتوف العل ي ضي ى ل نص مط ول  

   بعكككل ا هكككداف بااضكككاضة الكككى الكككنص ال ط كككول ضكككإن محتواهكككا يتضككك ن ر ابككك
أ  فصككور ضالىكك    ،   فلدطككام ضيككديو اوضككح   بالصككوم  الصككور. الح ككةاشككع 

  أ  فصور ثا تة ،بالح فة

  بعكل ا هكداف يتضك ن محتواهكا أنشكطة بح  ككة ماتلفكة اكلكف فكل م  وعكة مككن
 الدصككككد مككككن هكككك ه  ،الطالبكككام بالبحككككث عككككن ال حتكككوف الكككك ف يحدكككك  هكككك ا الهكككدف

 كاد علكى الكنفم ضكي الدكي ا نشطة أن اسعي الطالبة للبحث  الستكشكاف  العت
  علومة  مشارفة زميالاها ضي البحثال 

 وقد اختارات الباحثة وحدة الوراثة المكون من الفصلين التالين وهما :

 (الال ة  عالقتها بالوراثة)الفصل ا  ل  -1

  (عل  الوراثة)الفصل ال اني  -2

 د (اخللية وعالقتها بالوراثة)ومن اهداف  للفصل االول 
   يحدد م  ات فب ،يع ف الصبغ ام -1

  احدد العالقة  ين ال ورثام  الصبغ ام -2

  يحدد العالقة  ين ال ورثام  الصفام -3

  يدارن  ين الندساا الختتالي  الندساا غي  مباى  -4

 .يتتبع م احل اكوين ا مشاج -5

 (األهداف العامة للفصل الثاني )علم الوراثة
ال  تسكككبة  الصكككفة  احكككدد  بشككك ل دقيككك  الفككك    كككين الصكككفة الوراث كككة  الصكككفة  1

  الك  ة
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  اعلل س ب اخت ار مندل لنبام البازل  ضي الت  بة  2

 اتبع خطوام  نتاقج إحدى ا ارب مندل   3

  اف    ين الصفة الساقد.  الصفة ال تنح ة  4

  استادا الط از ال يني لآلبا  ضي احديد صفام ا  نا   5

  اع ف الطف . الوراث ة  احدد أسبا ها  6

 لتعليمي  دحتديد عناصر احملتوي ا -1
اعد ع ل ام اخت ار ال حتوى من أه  م احل اص    ال  نامج حيث ل د أن 

  يتتث  ال حتوى با هداف ال وضوعة لل  نامج

، لومام  الا  ام الت بوية الهادضة يدصد بال حتوف م  وعة ال عارف  ال ع
   التى يت  انظ  ها ضي ى ل معين من أجل احدي  ا هداف ال وضوعة

من مد ر العلوا لصف ال الث ال توس   (الوارثة )رام الباح ة  حد.  قد اختا
 قد ا   ، ال فاه   ال تض نة  ه ه الوحد. هدف احليل الوحد.  احديد الحداق  

 نا  على التسلسل ال نطدي  ،ا تقة محتوف ه ه الوحد. إلي  حدام نسق  
  ه ه الفصول اىت ل ، الواقعي الع لي ال تدرج من السهل الي الصعب ،العدلي

على ج  ع الحداق   ال فاه   التي ي ب أن اتعل ها التل ي . من خالل دراستها 
 .للوحد. الوراثة
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 الفصل اخلامس
 نتائج البحث وتفسريها 

التي حصل  الباح ة ف  ا يلي خطوام التحليل ااحصاقي لل  انام  اددا  
باستاداا اللوحة التفاعل ة عليها من خالل الدراسة الت  ي  ة، لتع ف أث    نامج 

على التحصيل لدى عينة من ال ي ام الصف ال الث متوس  ب اد. العلوا ضي 
ال  لكة الع ب ة السعودية،  ذل  من خالل اط ي  أد ام الق اس اط  دا ق ل ا 

   ف ا اع   الباح ة  ه  النتاقج التى ا  التوصل إليها ، بعديا

لستعانة بالحاسب اآللي   استاداا حتمة  قد ا  إج ا  التحليل ااحصاقي با
  للتحد  من ض    البحث ف ا يلي :  SPSSال  نامج ااحصاقي 

 أوالً : األساليب اإلحصائية المستخدمة :

   (t-testال ع  ف باس  ) (قام  الباح ة باستاداا اختبار )م

  لل دارنة  ين التط ي  الد لي لل   وعتين الت  ي  ة  الضابطة -

  لل   وعة الت  ي  ة ي الد ل فة  ين التط ي  البعدلل دارن -

  لل   وعتين الت  ي  ة  الضابطة فلل دارنة  ين التط ي  البعد -

  معادلة  ل   للكسب للتحدي  من أث  ال  نامج ال دت   -

 

 للتحقق من الفرض األول من فروض البحث : -1

 لكككل  ككين متوسكك  درجككام احصككيل الطالبككامدالككة إحصككاق ا ضكك     ديوجكك  
لالختبككككار  عككككدفتط يكككك  البالمككككن ال   وعككككة الت  ي  ككككة  ال   وعككككة الضككككابطة ضككككي 

  ب اد. العلوا الورثة  لتحصيلي ضي  حد.ا
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للتحدكك  مككن صككحة هكك ا الفكك   قامكك  الباح ككة باسككتاداا اختبككار )م( لدللككة 
الفكككك     ككككين م  ككككوعتين مسككككتدلتين للتعكككك ف علككككى دللككككة الفكككك     ككككين متوسككككطام 

 ة،  ال   وعة الضابطة ضي التط ي  البعكدف لالختبكار التحصكيلي ال   وعة الت  ي 
 : ضي  حد. الوراثة ب اد. العلوا   ال د ل التالي ي ين النتاقج التي ا  التوصل إليها

 درجة 100* ا  احويل الدرجة لتصب  من 

 الدللككة أصككغ  أن قكك   )م( دالككة عنككد مسككتوى  ( 5 )يتضكك  مككن ال ككد ل رقكك  
: )التكككك ف ، الفهكككك ، التط يكككك ، التحليككككل، التدككككوي (،  ضككككي  يام(، ضككككي ال سككككتو 0.01)

ب اد. العلوا، م ا يشي  إلى  جكود الوراثة لوحد.  يالدرجة الكل ة لالختبار التحصيل
ال   وعككككة الت  ي  ككككة،  متوسكككك  درجككككام  ضكككك   ذ  دللككككة إحصككككاق ة  ككككين متوسكككك  

 كككاد. ال   وعكككة الضكككابطة ضكككي درجكككام الختبكككار التحصكككيلي ضكككي  حكككد. بدرجكككام 
العلككوا البعككدف ضككي الكك  ال سككتويام،  فانكك  ج  ككع الكك  الفكك    لصككال  ال   وعككة 

 الت  ي  ة 

أن ق  كككة )م( غيككك  دالكككة، ضكككي مسكككتوى:  ( 5 )ك كككا يتضككك  مكككن ال كككد ل رقككك  
)الت فيككككب(، م ككككا يشككككي  إلككككى عككككدا  جككككود ضكككك   ذ  دللككككة إحصككككاق ة  ككككين متوسكككك  

درجككككككام الختبككككككار  ال   وعككككككة الت  ي  ككككككة،  متوسكككككك  ال   وعككككككة الضككككككابطة ضككككككي
 التحصيلي ضي  حد. ب اد. العلوا البعدف ضي ه ا ال ستوى 

(،  هك ا 0.72 ف ل  يتض  من ال د ل أن ح ك  ا ثك  )م بكع ايتكا( قكد  لكغ )
( مكككن التبكككاين الكلكككي للفككك     كككين متوسكككطام درجكككام الختبكككار %72يعنكككي أنككك  )

يعكود لتكتثي  اسكتاداا  ب اد. العلوا البعدف لل   وعتينالوراثة التحصيلي ضي  حد. 
 اللوحة التفاعل ة ضي ادريم ه ه الوحد. 
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:  يوجد فررو  برين متوسرر درجرات الت بيرب القبلري ودرجرات انيالفرض الث - 
الت بيب البعدي ل البات المجموعة التجريبية لالختبار التحصيلي في وحردة 

 بمادة العلوم.الورثة 

داا اختبار )م( لدللة للتحد  من صحة ه ا الف   قام  الباح ة باستا
الف     ين م  وعتين مت ابطتين،  ذل  للتع ف على دللة الف     ين متوسطام 

ا دا  الد لي  ا دا  البعدف لل  وعة الت  ي  ة ضي درجام الختبار التحصيلي 
 ب اد. العلوا  الوراثة ضي  حد.

 ضكي Black)) ف ل  يتض  من ال كد ل أن نسكبة الكسكب ال عكدل لك الك 
( عكككدا ضكككي 2 – 1ج  كككع ال سكككتويام ادكككع ضكككي ال كككدى الككك ف حكككدده  كككالك  كككين )

التككككتثي  ال لحككككو  لتط يكككك  اسككككتاداا اللوحككككة  إلككككىمسككككتوى الت فيككككب، م ككككا يشككككي  
التفاعل كة ضككي اكدريم هكك ه الوحككد. علكى أدا   البككام ال   وعكة الت  ي  ككة،  يعككد 

 ار ه ا التتثي  محد د )ضع  ( التتثي  ضي مستوى الت فيب لالختب

 أثب  التحليل اإلحصائي لفروض البحث ما يلي د
(  كككين متوسكككطام درجكككام 0،01يوجكككد ضككك   دال إحصكككاق ا  عنكككد مسكككتوى دللكككة ) -

ال   وعككككة الت  ي  ككككة  ال   وعككككة الضككككابطة  ضككككى الختبككككار التحصككككيلي البعككككدف 
  لصال  ال   وعة الت  ي  ة

متوسكككطام  (  كككين0،01اوجكككد ضككك    ذام دللكككة إحصكككاق ة عنكككد مسكككتوى دللكككة ) -
  درجام ال   وعة الت  ي  ة  ضى ااختبار التحصيلي الد لي   البعدف

يوجد أث  لل  نكامج ضكي ان  كة التحصكيل لكدى ال تعل كام الصكف ال الكث ال توسك   -
  ب  اكت اعل   الكبار 
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 تفسير نتائج البحث : 

لوساق  اشي  نتاقج التط ي  البعدف لالختبار إلى أث  ال  نامج ال دت   باستاداا ا
من خالل اللوحة التفاعل ة ضي ان  ة التحصيل الدراسي  (ال تعدد. )الفالش

حيث إن ال  نامج ال ع    من خالل اللوحة التفاعل ة ي فت  ،لل تعل ام الك ي ام
حيث إن مفاه   ه . الوحد.  ،على ال فاه   العل  ة ال تض نة ضي  حد. الوراثة

دد. من خالل اللوحة التفاعل ة  تد يب ه ه مفاه   م  د. ل ا قام  الوساق  ال تع
ال فاه   إلى ذهن ال تعل ام  استاداا اام ان ام ال وجود. باللوحة التفاعل ة م ا 

   ساعد على ان  ة احصيل ال تعل ام

استفاد. ال تعل ام من اللوحة التفاعل ة،  اابحار ضيها  ع   النت ن ،  التى  -
ل ع ضها باستاداا الصور.  ال سوا ال ا تة م نته  من ضه  ال فاه   من خال

م ا ساعد على اوض   ال فاه  ،  است اراهن لداضع ة  ، ال سوا ال تح فة  الصوم
م ا ادف الى ارافال مستوى التحصيل لديهن ف ا أظه ا  نتاقج الختبار  ،لتعل 

التحصيلي البعدف، مدارنة  درجام ال تعل ام ال   وعة الضابطة التى درس  
  ال حتوى بالط يدة التدليدية نفم

 يشي  البحث إلى أن استاداا اللوحة التفاعل ة ضي اعل    حد. الوراثة فان لها 
  ا ث  ضي زياد. التحصيل ضي ماد. العلوا للصف ال الث متوس  اعل   فبار

( دراسة )أماني Ashland oh 2008) ه . النت  ة اتف  مع دراسة فٍل من : 
 Michele marie(، دراسة )Christina renee 2007)سة (، درا2008ع داللة 

  (bell mary 2000)(، دراسة 2002 دراسة )حسب هللا  (2007
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 التوصيات واملقرتحات د
 التوصيات :

 ضى ضو  نتاقج التى اسف  عنها البحث اوصي الباح ة  ب ايلي : 
 العنايكككككة   ككككك امج اكككككدريب ال عل كككككين علكككككى اسكككككتاداا اللوحكككككة التفاعل كككككة ضكككككي (1

  التدريم

أن ات نى  زار. الت ب ة  التعل    ضع  ااط    انفي  ال ام استاداا اللوحة  (2
  التفاعل ة التي ادع  اط ي  التعل   االكت  ني ضي الفصول الدراس ة

إج ا  ال تيد من الدراسام  البحوث حول ضاعل كة اسكتاداا اللوحكة التفاعل كة  (3
    اكت اعل   الكبارضي احدي  ا هداف التعل   ة ضي مواد أخ ى ب

إي ككككاد مدكككك رام دراسكككك ة اككككدخل ضيهككككا التكنولوج ككككا اتناسككككب مككككع سكككك  ولوج ة  (4
  الكبار

 ،الحككد مككن اسككتاداا ا سككاليب التدليديككة التككي اعت ككد علككى التلدككين ال باىكك  (5
   استاداا مستحدثام التكنولوج ا ضي التعل  

ه  ضكككي اط يككك  قكككانون يلكككتا ال تسككك بين  كككدضع قككك   التكلفكككة التكككي اصككك ف علكككي (6
  ال دارس

الهت ككككاا باسككككتاداا الك  يككككوا   مسككككتحدثام التكنولوج ككككا ضككككي م فككككت اعلكككك    (7
  الكبار

اكوضي  ااصكدارام الحدي كة مكن اللوحككة التفاعل كة بال كدارس  اكوضي  الصكك انة  (8
  الد رية لها

 ،نشككك  الكككوعي بته  كككة ال سكككتحدثام التكنولوج كككة  كككين ال عل كككام  ال عل كككين (9
  دريم ال اتلفة ذل  ضي اد    ع ل ام الت
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 املراجع العربيةأوالً د 
التعلرريم المفترروع وتعلرريم  مح ككد : ع مصككطفي ع ككدا لسكك   ،إ كك اه   مح ككد إ كك اه   -

  ا2004 ،الداه .،دار الفك  الع بي ،الكبار رؤى وتوجيهات

ككككككككككك: اسكككت اا   ام اعلككك   الكبكككار ضكككي ال نكككا   ا ك ككك  احت اجكككا ، م تبكككة ا ن لكككو  -
 ا 2000 .، ال ص ية، الداه

الاطكككة  ،اللقرررال الثالرررث لرؤسرررال أقسرررام تعلررريم الكبرررارأح كككد علكككي الع كككدلى :  -
 ،الطكاقف ،العش ية ل حو ا م ة ماابدي من أم ة ضكي ال  لككة الع ب كة السكعودية

  هك1426/ 3/ 23إلي  21/3ضي الفت . 

أح كككد مح كككد السكككل ان : العوامكككل ال درسككك ة ال كككؤث . ضكككي التسككك ب ضكككي ال  حلكككة  -
غيرر  ررسرالة ماجسرتي ،دراسة ميدان ة ضي بعل محاضظام الصكعيد ،ق ةال تدا
  ا1997 ،فل ة الت ب ة ،جامعة أسيوط ،منشورة

إسررتراتيجيات تعلرريم الكبررار ع ككد ال اضككي إ كك اه   مح ككد : ،إ كك اه   مح ككد إ  اه   -
  ا2000،الداه . ،م تبة اان لو ال ص ية،في المناطب األكثر احتياجا

دار   حسين : "ال علوماا ة  التعل   الدواعكد  ا سكم النظ يكة "،ا  اه   ع دهللا ال -
 ا 2000 ،ال دينة ال نور. ،التمان

دمررج التقنيررات فرري التعلرريم إعررداد المعلررم تقنيررا ل ل يررة أي ككان مح ككد الغككت  :  -
  ا2004 ،الطبعة ا  لي ،دار الدل ، د ي ،الثالثة

          ،ال يككا  ،م تبككة ال ىككد،نرريتكنولوجيررا التعلرريم والتعلرريم االلكترو أح ككد سككال  :  -
  ا2004 ،الطبعة ا  لي

 ،"المواد واألجهزة التعليمية فى منظومرة تكنولوجيرا التعلريمأح د مح د سكال  :" -
  182ص ،ا2005 ،دار الته ا  ،ال يا 
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إسرتراتيجية تعلريم الكبرار فري الروطن ال نظ ة الع ب ة للت ب ة  ال داضكة  العلكوا :  -
    ا2000 ،اونم ،امج التربيةإدارة البر  ،العربي

تقانررات التعلرريم فرري منال ع ككد العككال :" ،منككى مح ككد ،أمككل ع ككدالفتا  سككويدان -
 ا 2007 ،، الداه .2"، ط مقدمة أساسية لل الب المعلم ،المدرسة العربية
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