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Abstract 

This research aims at identifying (The Effect of Using the Smart Board in the Acquisition 

for the Pupils in the 8th. Class of the Basic Education Stage at Khartoum locality in the Lesson of 

Science in Our Life).The researchers have used an experimental design with a partial control for 

both groups: experimental and control. The researchers have been chosen Abdoun Hammad 

School for Gifted and Excellence from basic schools at Khartoum locality. The sample has been 

selected purposely from the pupils of the 8th. Class of (36) boy and girl pupils; (18) in the 

experimental group who study the lesson of Science in Our Life (Microorganisms Units)by using 

the Smart Board and (18) in the control group who study the same material by ordinary method. 

An equivalence between the two groups is made in (age up to months, the IQ , and the midterm 

exam degree). The researchers have been prepared the behavioral objectives have been defined. 

The researchers have made an acquisition test for two groups considering of (29) MCQ items 

after measuring validity and reliability. The researchers reached a number of results, the most 

important of which: There are statistically significant differences at 0.05 for the significance level 

between the mean of acquisition degrees for the experimental group which was taught the lesson 

of Science in Our Life by using the Smart Board and the mean of acquisition degrees for the 

control group which was taught by using the ordinary method, in the post test, in favor for 

experimental group. 

 مستخلص البحث 
لذكية في تحصيل تالميذ الصف الثامن بمرحلة التعليم يهدف هذا البحث للتعرف على أثر استعمال تقنية السبورة ا

األساسي بمحلية الخرطوم في مقرر العلم في حياتنا. استعمل الباحثان التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي لمجموعتين 
مدارس األساسية مدرسة عبدون حماد للموهبة والتميز من بين المتكافئتين، إحداهما تجريبية والثانية ضابطة. اختار الباحثان 

( تلميذ 36تالميذ وتلميذات الصف الثامن؛ قومها )عينة البحث قصديًا ممثلة في التابعة لمحلية الخرطوم، حيث تم اختيار 
( تلميذ وتلميذة في المجموعة التجريبية والتي ُدرست المادة العلمية )وحدة الكائنات الدقيقة( باستعمال تقنية 18) بواقعوتلميذة 
( تلميذ وتلميذة في المجموعة الضابطة والتي ُدرست المادة نفسها بالطريقة اإلعتيادية. ُكوفئت مجموعتي 18لذكية و)السبورة ا

تحصيل أفراد العينة في مادة العلم في حياتنا في امتحان نصف اختبار الذكاء و البحث في متغيرات: )العمر الزمني بالشهور، 
محددة للمادة الدراسية المشمولة بالبحث، وفي ضوء ذلك تم إعداد الخطة الدراسية واالختبار السنة(. أعد الباحثان أهدافًا سلوكية 

فقرة، بعد تأكد الباحثان من  (29)التحصيلي لمجموعتي البحث، والذي تألف من ستة أسئلة من النوع الموضوعي تكونت من 
م(. وباستعمال المعالجات 2015–2014) الثاني من العام صدقه، وثباته، وفاعلية بدائله؛ تم تطبيق التجربة في الفصل الدراسي

mailto:esamkalhassan@hotmail.com
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االختبار التائي لعينتين مستقلتين، معادلة ارتباط بيرسون، معامل ارتباط سبيرمان. تم التوصل إلى النتائج  اإلحصائية المالئمة:
لمجموعة التجريبية التي بين متوسطات درجات تحصيل ا (0.05)التالية: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

درست مادة العلم في حياتنا باستعمال تقنية السبورة الذكية، ومتوسطات درجات تحصيل المجموعة الضابطة التي درست 
بالطريقة اإلعتيادية في االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية. توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

درجات تحصيل المجموعة التجريبية بنين الذين درسوا مادة العلم في حياتنا باستعمال السبورة الذكية بين متوسطات  (0.05)
ومتوسطات درجات تحصيل المجموعة الضابطة بنين الذين درسوا بالطريقة اإلعتيادية في االختبار البعدي لصالح المجموعة 

بين متوسطات درجات تحصيل المجموعة التجريبية بنات  (0.05) التجريبية. توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
التي درست مادة العلم في حياتنا باستعمال السبورة الذكية، ومتوسطات درجات تحصيل المجموعة الضابطة بنات التي درست 

 ائية عند مستوى داللةال توجد فروق ذات داللة إحص .في االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية بالطريقة اإلعتيادية
بين متوسطات درجات تحصيل المجموعة التجريبية التي درست باستعمال السبورة الذكية في االختبار البعدي تعزى  (0.05)

 يتيح بشكل التدريسية القاعات في الذكية السبورة أجهزة من المزيد توفيرلمتغير النوع. وفي هذه النتيجة أوصى الباحثان ب
التعليم كتقنية تزيد من تفاعل  في الذكية السبورة استعمال المعلمين على تشجيع .التوظيف األمثل لهذه التقنية ميذللمعلمين والتال

 .التالميذ ومشاركتهم الفعالة في العملية التعليمية
 

 الفصل األول
 التعريف بالبحث

 أواًل: مشكلة البحث:
ة المعلومات ووسائل اإلتصال، من هنا كان البد للدول يشهد العالم في هذا العصر تطورات هائلة في مجال تقني 

هذه التطورات، والتغيرات ُبغية االستفادة القصوى من هذه التقنية وما يرتبط بها من  مواكبةالنامية من بذل الجهود من أجل 
دعم العملية التعليمية ويحولها أساليب وأجهزة تعليمية في دعم العملية التعليمية، ويبرز التعلم اإللكتروني كأسلوب من شأنه أن ي

فيجمع كل األشكال اإللكترونية للتعليم؛ حيث تستخدم أحدث  ،من طور التلقين إلى طور اإلبداع والتفاعل وتنمية المهارات
 (. 18،ص 2013،الطرق باعتماد الحواسيب ووسائطها التخزينية وشبكاتها.)المسلم

وكيفه؛ جعل الدول النامية على مختلف مستوياتها ونظمها  إن تطور نوعية ومستوى التعليم، فضاًل عن كمه 
وفي سعي  .والسودان باعتباره أحد هذه الدول؛ أولى التعليم وتطويره بالغ االهتمام .االجتماعية واالقتصادية توليه اهتمامًا كبيراً 

في القرن الحادي  التعليم الشامل للجميعوزارة التعليم العام لتحقيق األهداف والغايات الملقاة على عاتقها، كان التركيز على 
وصناع القرار التربوي ينظرون إلى إمكاناتها باعتبارها  والعشرين الذي يشهد ثورة علمية تكنلوجية جعلت العديد من التربويين

 التربوية بجميع مدخالتها وعملياتها ومخرجاتها. المنظومةفرصة سانحة إلحداث تحول نوعي في 
 استعمال الحاسوب في المؤسسات التربوية حتى أصبح في وقت قصير وجهد أقل الوسيلة المميزة من جانب فقد اتسع 

استخدام الحاسوب في العملية التعليمية إلى العديد من األجهزة التقنية الحديثة، وتعد تقنية  قادناوقد  في نقل المعرفة إلى متلقيها،
حدى إبداعات التطور التقني الذي يعيشه العالم اليوم( من أبرز هذه األجهز Smart Boardالسبورة الذكية ) فكان ال بد من  ،ة وا 

استثمار هذه التقنية في مؤسساتنا التربوية لإلرتقاء بالعملية التعليمية وتبادل المعارف لبناء جيل قادر على مواجهة التحديات بما 
طور التقني يصبح دور التربية هو تنمية الطالب في . ولمواكبة هذا الت(م2014 ،)عودة يمتلكه من مخزون للمعارف العلمية.

 (.49، ص 2011الجانب المعرفي والمهاري، وذلك بأساليب وتقنيات متعددة )شاهين،
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 -من هنا فقد نبعت مشكلة البحث في ضوء ما الحظه الباحثان من ضعف في توظيف أجهزة في التقنيات التعليمية  
تحصيل تالميذ وتلميذات هذه المرحلة في مادة  التعليم األساسي،ومن تدن في مستوىفي مرحلة  - برمجياتوما يرتبط بها من 
 وعليه يمكن أن تتبلور مشكلة البحث الحالي في اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي: العلم في حياتنا.

صف الثامن بمرحلة السبورة الذكية على التحصيل الدراسي في مقرر العلم في حياتنا لدى تالميذ ال استخدامما أثر  
 .للموهبة والتميز بمحلية الخرطوم التعليم األساسي بمدرسة عبدون حماد

 ثانيًا: أهمية البحث
 البحث من عدة جوانب: أهميةتنبع 

تزويد المعلمين بمرحلة التعليم األساسي بأساس نظري؛ يساعدهم على استخدام السبورة الذكية كجهاز مستحدث في   -1
  .التدريس

 . يد المعلمون من نتائج البحث في تحسين طرق وأساليب تدريسهمقد يستف -2
 يمكن اإلستفادة من نتائج البحث في وضع مخططات برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة. -3
حياتنا لمساعدة تلميذ  استعملت هذه التقنية في تدريس مادة العلم في –بحسب علم الباحثان  –ال يوجد بحث أو دراسة   -4

 يم األساسي ليعي ويستوعب الدرس.مرحلة التعل
تمثل الدراسة استجابة لتوجيهات وتوصيات كثير من المؤتمرات التي تنادي بأهمية البحث في األجهزة التقنية الحديثة   -5

 .والتأكد من فعاليتها في تدريس مقررات مرحلة التعليم األساسي
 ثالثًا: أهداف البحث

 :يهدف هذا البحث إلى
لدى تالميذ الصف الثامن  الدراسي في مقرر العلم في حياتنا ة استخدام السبورة الذكية في التحصيلتعّرف مدى فاعلي -1

 للموهبة والتميز بمحلية الخرطوم. بمدرسة عبدون حمادبمرحلة التعليم األساسي 
األساسي بمدارس  الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية في تحصيل تالميذ وتلميذات الصف الثامن بمرحلة التعليم -2

 .الموهبة والتميز في مقرر العلم في حياتنا جّراء دراستهم باستخدام السبورة الذكية ودراستهم بالطريقة التقليدية
 .تعّرف إمكانية زيادة فرص التطوير في تدريس مقرر العلم في حياتنا باستخدام السبورة الذكية -3

 رابعًا: فروض البحث
( بين متوسطات درجات تحصيل المجموعة التجريبية التي 0.05 (حصائية عند مستوى داللةتوجد فروق ذات داللة إ -1

تقنية السبورة الذكية، ومتوسطات درجات تحصيل المجموعة الضابطة التي درست  باستخدامدرست مقرر العلم في حياتنا 
 . البعدي، لصالح المجموعة التجريبية االختبارفي  ،بالطريقة التقليدية

( بين متوسطات درجات تحصيل تالميذ المجموعة التجريبية 0.05 (روق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةتوجد ف -2
تقنية السبورة الذكية، ومتوسطات درجات تحصيل تالميذ المجموعة  باستخدامبنين الذين درسوا مقرر العلم في حياتنا 

 البعدي، لصالح المجموعة التجريبية. راالختبا في، التقليديةالضابطة بنين الذين درسوا بالطريقة 
بين متوسطات درجات تحصيل المجموعة التجريبية بنات التي  (0.05 (توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -3

تقنية السبورة الذكية، ومتوسطات درجات تحصيل المجموعة الضابطة بنات التي  باستخدامدرست مقرر العلم في حياتنا 
 البعدي، لصالح المجموعة التجريبية. االختبارفي  ،طريقة التقليديةدرست بال
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بين متوسطات درجات تحصيل المجموعة التجريبية التي  (0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -4 
 .البعدي تعزى لمتغير النوع االختبارتقنية السبورة الذكية في  باستخدامدرست 

 لبحثخامسًا: حدود ا
 الحالي على: البحثيقتصر  

 مدرسة عبدون حماد للموهبة والتميز  ،: ُأجرى هذا البحث في والية الخرطوم، محلية الخرطوممكانية حدود
 م. 2015 -2014: الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي زمنية حدود

 رر لتالميذ الصف الثامن بمرحلة التعليم األساسي. في كتاب العلم في حياتنا المق : دروس من الوحدات المقررةحدود موضوعية
 سادسًا: تحديد المصطلحات 
( األثر بأنه" محصلة تغير مرغوب فيه، يحدث في المتعلم نتيجة لعملية 32، ص2003يعّرف كل من شحاتة والنجار) األثر: 

 التعلم".
كن إذا انتفت هذه النتيجة فإن العامل قد يكون كما ُعرف بأنه قدرة العامل موضوع الدراسة على تحقيق نتيجة إيجابية، ل

 (.30ص  ،2009إبراهيم،)من األسباب التي تؤدي إلى حدوث تداعيات سلبية 
الذي ينجم عن استعمال تقنية السبورة الذكية في التحصيل الدراسي لدى تالميذ وتلميذات الصف  التغير: التعريف اإلجرائي 

 ادة العلم في حياتنا. الثامن بمرحلة التعليم األساسي في م
  :السبورة الذكية

هي نوع خاص من السبورات البيضاء الحساسة التفاعلية التي يتم التعامل معها باللمس والبعض اآلخر بالقلم وتتم 
على شاشة الحاسوب من تطبيقات متنوعه عليها.  منها وعرض ما االستفادةالكتابة عليها بطريقة إلكترونية، كما يمكن 

 (2012)رشيد،
وهي وسيلة للتفاعل بين  خاصة )أقالم الحبر الرقمي( بأقالمعبارة عن سبورة بيضاء نشطة تعمل باللمس أو  التعريف اإلجرائي:

بطريقة شيقة  الثامن بمرحلة التعليم األساسي في مادة العلم في حياتناالمعلم والمجموعة التجريبية من تالميذ وتلميذات الصف 
 المعلم التحكم بجميع تطبيقات الحاسوب وأن يمحو ما اه التلميذ والتلميذة طوال الحصة، وباستطاعةوممتعة، بحيث تشد انتب

 كتبه عن طريق ممحاة خاصة كما يمكن استخدامها لعرض ما على شاشة الحاسوب.
 التحصيل الدراسي: 

قاس بالدرجة التي يحصل هو مدى استيعاب الطالب لما حصلوا عليه من خبرات معينة من خالل مقررات دراسية، وي 
 ( 47م ص1996عليها الطالب في االختبارات التحصيلية المعدة لهذا الغرض )اللقاني،

يقصد به الدرجات التي يتحصل عليها تالميذ وتلميذات الصف الثامن بمرحلة التعليم األساسي في االختبار  : التعريف اإلجرائي
 .عد انتهاء التجربةالتحصيلي بعد دراسة المادة العلمية المقررة ب

( بأنها: المرحلة التي تمتد لثمان سنوات للفئة العمرية من سن السادسة 3م،ص1993أبو شنب ) عّرفها :مرحلة التعليم األساسي
 المرحلة االبتدائية والمرحلة المتوسطة السابقتين.  حتى سن الرابعة عشر، وهي مرحلة واحدة متكاملة تضم

السادس في سلسلة اإلنسان والكون المقرر للصف الثامن بمرحلة التعليم األساسي. )المركز القومي  الكتابهو  :العلم في حياتنا
 . م(2001للمناهج،
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 أواًل: خلفية نظرية
 التقنيات التعليمية

الحياة المختلفة، يجعل من الضروري على  إن التحديات التي يواجهها العالم اليوم والتغير الذي طرأ في نواحي 
التعليمية الحديثة لتحقيق أهدافها، وقد أضاف التطور العلمي كثيرًا من التقنيات التعليمية  بالتقنياتالمؤسسات التعليمية أن تأخذ 

فاءة التي تؤهله لمواجهة منها في تهيئة مجاالت الخبرة للدارسين حتى يتم إعداد الفرد بدرجة عالية من الك االستفادةالتي يمكن 
المصطلح منذ نحو عقدين من الزمان أو أكثر قلياًل؛ ُأستخِدم في أحيان كثيرة ليحل  هذا انتشارهذه التحديات. هذا وفي أعقاب 

محل مصطلحات الوسائل التعليمية إلى درجة أنه قد غُلب على تفكير كثير من المعلمين والمشتغلين في مجال التربية والتعليم 
وأن مصدر هذا المصطلح هو رغبة المربين في  ،مصطلح التقنيات التعليمية ما هو إال مرادف لمصطلح الوسائل التعليمية أن

تطوير مصطلح الوسائل التعليمية أو الوسائل السمعية البصرية لتتماشى مع الوسائل التعليمية الحديثة، التي أمكن التوصل إليها 
ي الناتج عن تطبيق المعارف العلمية المتقدمة، في مجال صناعة األجهزة والمواد التعليمية خاصة نتيجة التقدم العلمي والتكنولوج

في ميادين الحاسوب واإلذاعة والتلفزيون، وأجهزة العرض الضوئي وأشرطة التسجيل وغير ذلك من المواد واألجهزة التعليمية 
 . (13،ص2008الحديثة. )شمي واسماعيل، 

 عليمية: مفهوم التقنيات الت 
التعليم تتضمن المواد واألدوات واألجهزة التعليمية التي يستخدمها  تكنولوجياعبارة عن منظومة فرعية من منظومة  

 (.57م،ص 2004)سالم،  المعلم أو المتعلم أو كليهما في المواقف التعليمية بطريقة منظومية لتسهل عملية التعليم والتعلم
األجهزة التعليمية اإللكترونية والتي صاحبها تطورا كبيرا خالل العقود األخيرة  تعليميةالويبرز من بين هذه التقنيات  

حداث نقلة نوعية في أدوات العرض الضوئية داخل القاعات.  األمر الذي مكن من توظيفها واستخدامها في مجال التعليم وا 
ر التعليم في المؤسسات التربوية بالتعليم العام وأضحت علية استخدام األجهزة اإللكترونية من العالمات الدالة على تطو 

 (.2007والجامعي)سرايا،
العام وبصفة خاصة مرحلة التعليم األساسي كعنصر رئيس في  التعليمولكي تؤدي األجهزة اإللكترونية دورها في 

 منظومة التقنيات التعليمية يشير الباحثان في هذا السياق إلى عدة معايير من أهمها:
 م على توفير عنصر التفاعلية بين المتعلم ومحتوى مادة الجهاز التعليمية.حرص المعل -
 تدريب المعلم على أفضل أساليب عرض المواد)البرمجيات( التعليمية وفنياتها تدريبًا عمليًا مستمرًا. -
 سواء كان في مجموعات صغيرة أو كبيرة أو تعليم فردي مستقل. تحديد أسلوب التعليم المستخدم -
 فترة الزمنية المناسبة للعرض.تحديد ال -

وقد أثبتت العديد من الدراسات أن التوظيف األمثل لألجهزة اإللكترونية من شأنه أن ُيحسن من عائد التعليم ومخرجاته البشرية 
 (2007)سرايا،

 نبذة تاريخية عن جهاز السبورة الذكية:
ثم ألواح الخشب مع الحجارة ثم السبورة مع  حجارةمرت السبورة بمراحل عديدة منذ أن كانت بدائية على ألواح من ال 

 والطباشيرية الطباشير ثم السبورة البيضاء واآلن )السبورة التفاعلية(، وفي محاولة اليجاد بديل للسبورات التقليدية مثل الوبرية
ور محورها حول ربط م لفكرة جديدة يد1980وبعد تجارب وأبحاث تكنولوجية عديدة أمكن التوصل في منتصف  ،والمغناطيسية
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وطريقة التنقل فيها هي اللمس  ،الحاسوب بشاشة عرض )لوحة( حساسة تعمل كبديل لشاشة الحاسوب بدون فأرة أو لوحة مفاتيح
من قبل كل من ديفيد مارتن وزوجته نانسي نولتون في إحدى الشركات الكبرى الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم في كندا 

لم يكن أحد يعرف عن وجود السبورة التفاعلية في تلك السنوات المبكرة، ناهيك عن التساؤل لماذا قد ترغب  ،والواليات المتحدة
واستغرق األمر جهدا كبيرا  أو تحتاج إلى السبورة التفاعلية ؟ من هنا فإن مبيعات السبورة التفاعلية بدأت بطيئة. في ذلك الوقت،

م تم اإلعالن عن إنتاج أول 1991ئد التي يمكنهم تحقيقها جّراء استخدامها. وفي العام لترك الناس يعرفون عن هذا المنتج والفوا
 . (2012بن فاطمة،)سبورة تفاعلية ألول مرة عن طريق شركة سمارت.

أدى إلى تطوير المنتجات المشتركة وجهود  شركة إنتل االمريكية شكلت سمارت تحالفًا استراتيجيًا مع 1992في عام  
 .شترك وملكية األسهم في شركة إنتل سمارت، وقد وسعت الشركة بشكل مطرد عملياتها لتلبية زيادة الطلب العالميالتسويق الم

" رأينا منذ أن تم اصدار أول سبورة تفاعلية أنها مجزية وفعاله في :المؤسس المشارك سمارت والرئيس التنفيذي وقال ديفيد مارتن
 رون أهمية السبورة التفاعلية في ازدياد".عملية التعليم وعدد العمالء الذين يقد

تم بيعها  1999أيضًا وفي عام  Note Bookم تم تطوير النظام ليس فقط على الحاسوب بل على 1998وفي عام  
 باألسواق.
م ُكشف 2005م،.في عام 2003م ُأدخل التسجيل والصوت إلى السبورة التفاعلية وتم تسويقه عام 2001وفي عام  

ئحة السبورة التفاعلية الالسلكية، قرص الحاسوب الذي يتيح للمستخدمين التعامل وتحديد الكائنات التي تظهر على النقاب عن ال
نشاء وحفظ المالحظات وبدء تشغيل التطبيقات.   الشاشة، وا 

واصلت سمارت تطوير وصقل  ،سبورة ذكية في منطقة الشرق األوسط 7000تم بيع أكثر من  ،م2002وفي العام  
واستمرت خطوات التطوير واإلضافة للسبورة  .وتطوير البرمجيات ،ح الكتابة التفاعلية عن طريق تحسين وتصميم األجهزةألوا

 م(.2012)الرشيدي،  التفاعلية لتصل إلى الشكل األخير المستخدم في الوقت الراهن.
 األهمية التربوية للسبورة الذكية 

 :انباألهمية من خالل ثالثة جو  يمكن توضيح هذه 
 أهميتها بالنسبة للعملية التعليمية  :أوالً 

تسهيل الممارسة التعليمية التعلمية في  واسعًا في سير العملية التعليمية ؛ فهي تساعد على تأثيراً تؤثر السبورة الذكية  
ز الطالب قائم طوال وتجعل تركي االنتباهالمدارس من خالل إثارة الحوار والنقاش أثناء العرض للدرس ألنها تستطيع أن تجذب 

ضافة بعض المؤثرات  زمن الحصة، كما أنها تساعد المعلمين على وضح خطة قبل البدء بالحصة من خالل الترتيب والتنظيم وا 
 من صوت وصورة، فهي بذلك تخدم جميع محتويات الدروس والمقررات الدراسية وهي بذلك تخدم العملية التعليمية من خالل:

  وقة:عرض الدروس بطريقة مش -1
( وبإمكانية اإلبحار Microsoft Officeتتمـيز السبورة التفاعلية بإمكانية استخــدام معظم برامـــج مايكروسوفـــت أوفيس ) 

في برامج االنترنت بكل حرية، مما يسهم بشكــل مباشر في إثــــراء المـــــادة العلمية من خالل إضافة أبعـــاد ومؤثرات خاصة 
شباع حاجته للتعلم ،اعد في توسيع خبرات المتعلموبرامج مميزة تس لكونها  ،وتيسير بناء المفاهيم واستثـارة اهتمام المتعلم وا 

كما تتيح هذه السبورة للمتعلمين الفرصة للتفاعل معها والمشاركة الفعالة  ،تعرض المادة العلمية بأساليب مثيرة ومشوقة وجذابة
 (.Becta,2003التعلم.) ثرالتعليمية وبالتالي بقاء أ في العملية
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 تسجيل و إعادة عرض الدروس: -2
عادة عرض الدروس بعد حفظها بحيث يمكن عرضها على الطالب   يمكن من خالل السبورة التفاعلية تسجيل وا 

عن طريق كما أنه باإلمكان إرساله بالبريد االلكتروني  الغائبين أو طباعة الدرس كاماًل للفصل بداًل من كتابته في الدفاتر،
 .Becta,2003)االنترنت، وبالتالي لن يفوت أي طالب متغيب أي درس)

 حل مشكلة نقص المعلمين: -3
يمكن استخدام السبورة الذكية في التغلب على مشكلة نقص المعلمين في بعض التخصصات، بحيث يمكن إعادة  

آخر بعد تحميله في جهاز الحاسوب الخاص  عرض الدرس المشروح كاماًل من قبل معلم ما ـــ عند الحاجة ـــ على فصل
 .(18،ص2011بداًل من إبقاء الفصل بدون معلم. )الزعبي، CDبالسبورة أو في قرص 

 الخاصة: االحتياجاتوسيلة لتدريس ذوي  -ـ4
تخدم السبورة التفاعلية عملية تدريس ذوي االحتياجات الخاصة؛ فالصور المستخدمة من خالل السبورة الذكية مثاًل  

 (.Mechling, &Gast (2007 وكيفية تحركيها من شأنها أن تجذب انتباه المعاقين وتركز المعلومات في أذهانهم.
 تجعل العملية التعليمية أكثر مرونة: -6

عند استخدام السبورة الذكية ؛ فإن المتعلم يستطيع أن يستخدم حاسة البصر برؤية األشياء تتحرك عليها مثل عرض  
ومن ذلك تجعل هذه التقنية العملية التعليمية أكثر مرونًة و  ،سة اللمس كاللعب بأدواتها باستخدام األيقوناتكذلك حا ،فيديو

  .سالسًة وتنظيماً 
 أهميتها بالنسبة للمعلم:ثانياً  
 توفير الوقت و الجهد: -1

سيلة التعليمية أو تصميمها توفر السبورة الذكية الكثير من الوقت والجهد للمعلم، فهو يحتاج لوقت طويل للبحث عن الو  
يستخدم المعلم البطاقات والصور لعرض الكلمات التي بحث عنها في  في مادة اللغة اإلنجليزية :وعلى سبيل المثال أو إنتاجها،
( Flashcards)(، ومن اإلنترنت وبعد ذلك يقوم بلصقها على بطاقات أو Clip Art) وفي برامج الكليب آرت ،المجــــالت
دامها في عرض المادة العلمية، كما يوفر وسيلة الحائـــــط لدرس كامل، و في مـــــادة العلوم يحتاج المعلم لمجسمات الستخـــ

كما قد تكون الوسيلة التعليمية مكلفة ماديًا على المعلم، لذا فإن السبورة الذكية  ،يحتاج لخرائــط االجتماعياتوصور وفي مادة 
 (. 2011:مبدع لما تتضمنه من صور وأشكال ونماذج. )الزعبيهي البديل األمثل لكل معلم 

 التعاون بين المعلين في التدريس:-2
تتيح السبورة الذكية للمعلمين الفرصة للتعاون و تبادل المادة العلمية المشروحة في وقت سابق، كما يمكن من خالل  

على المواقع التعليمية المختلفة التي تخدم  واالطالعدروس، والمقترحات بين المعلمين في ال ،هذه السبورة أيضًا تبادل اآلراء
 .(,Becta 2003)العملية التعليمية التعلمية. 

  تساعد المعلمين في تعزيز دروسهم: -3
 تسمح السبورة الذكية للمعلم من استيراد الصور والفيديو التي تخدم درسه من ملفاته الخاصة أو من شبكة االنترنت. 

 ا بالنسبة للمتعلمأهميته :ثالثاً 
تعتبر السبورة الذكية وسيلة لزيادة وتسهيل مشاركة التالميذ داخل الفصل الدراسي، وتحفيزهم  / ـتحفيز الطالب على المشاركة:1

 .(,Pagett &Shenton ,2007 (إلثبات معرفتهم.
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م مع السبورة الذكية تخلق لديهم رغبة عندما يرى التالميذ الخجولين تفاعل زمالئه :ضاء على حاجز الخجل عند التالميذ/ الق2
وبذلك لن نجد تالميذ خجولين في أي فصل  ،فكل ما يحتاجونه هو لمسة إصبع وتتم العملية بسهولة في كسر حاجز خجلهم

 (.Sani ,2007ذكية. ) يحتوي على سبورة
ويمكن القضاء  ،ومات في آن واحديجد التالميذ صغار السن صعوبة في حفظ عدة معل :ترسيخ المعلومات في ذهن التالميذ/ 3

على هذه المشكلة بتوظيف السبورة الذكية عن طريق استخدام الصور المتحركة والفالشات والرسومات لتسهيل حفظ 
 (.Mowbray  &Preston، 2008) المعلومات

مما يقرب المعرفة في ذهن منها في تصميم واستخدام الرموز والصور  االستفادةحيث يمكن  مفيدة لتالميذ التعلم البطيء: /4 
 .(Ngao, 2006) التلميذ بطيء التعلم.

 أبرز إيجابيات السبورة الذكية في التعليم األساسي
 يمكن إيجاز ما يمكن أن تقدمه السبورة الذكية في التعليم األساسي فيما يلي: 

الممكن عمل مشاركة لمساحة  سهولة استرجاع الدروس والمعلومات المخزنة كاملة بالنسبة للمعلم والتلميذ حيث من -1
 تخزينية معينة على شبكة اإلنترنت، وهذا من شأنه رفع كفاءة التالميذ وتحفيزهم لمواصلة عملية المذاكرة.

رساله لهم عبر البريد اإللكتروني ) -2 ( وبالتالي E-mailتتيح للمعلم طباعة ما تم شرحه وتوزيعه على التالميذ أو حفظه وا 
ما يكتبه المعلم على السبورة، وهذا بدوره يقلل من تشتت التالميذ حيث أن التركيز سيكون موجهًا ال يحتاج المتعلم لنقل 

 لفهم المواضيع المشروحة.
 عرض المعلومات بشكل سلس ومرن وممتع. -3
عملية التفاعل التي توفرها هذه السبورة الذكية تزيد من قدرة التالميذ على حفظ المعلومات وفهمها بالشكل الصحيح  -4

 طريقة علمية عملية.ب
 تقلل من استخدام المعلمين ألنواع مختلفة من الطباشير واألقالم التي قد تسبب أمراضًا مختلفة على المدى الطويل. -5
 تطوير عملية التعلم عن بعد. -6
كة رفع درجة انتباه و كذلك تفاعل التالميذ مع الدروس محل الشرح والعرض وأيضا الرغبة للخروج إلى السبورة والمشار  -7

 الفاعلة.
تعتبر وسيلة لتبادل الخبرات بين  وعليه ،تعويد التالميذ على حب العمل الجماعي و تبني عالقة ما بين المعلم والتالميذ -8

 التالميذ.
 تسهم في معالجة الفروق الفردية بين الدارسين. -9
ة ما يحدث في الوقت حدود الزمان والمكان حيث يمكن التعايش مع ما حصل في الماضي)الحروب(ومشاهد تعدي -10

في التجارب العلمية(وكذلك رؤية ما يتوقع حدوثه في المستقبل )مشاهدة حاالت التصادم الشمسي،  االحتراقالحاضر )
 مشاهدة نتائج السرعة في السيارات الحوادث(.

عية وكذلك تجنب تجنب المخاطر التي من الممكن أن تحدث عند الخروج إلى أرض الواقع لدراسة إحدى الظواهر الطبي -11
 سوء األحوال الجوية )الخروج الى االماكن البعيدة لمشاهدة الجبال صيفًا(.

 م(2012)الصباغ،  م(2009)مندور، بين السبورة الذكية والسبورة التقليدية وفيما يلي جدول يبرز أوجه المقارنة 
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 ثانيًا: دراسات سابقة
جراءاتهابالدراسة الحالية من حيث منهجيتها، على عدد من الدراسات ذات الصلة  الباحثاناطلع   ، وفيما يلي عرضًا وا 

 لهذه الدراسات مرتبة ترتيبًا زمنيًا من األقدم إلى األحدث بما فيها من دراسات عربية وأجنبية. 
 دراسات عربية  - أ

 ( 2011) العينين دراسة أبو
 اللغة مادة في الناطقين غير األجانب لطالبا تحصيل على التفاعلية أثر السبورة هذه الدراسة إلى التعّرف هدفت 
 ( طالباً 60من ) مكونة عينة على الدراسة طبقت .التقليدية بالطريقة مقارنة المتوسطة المرحلة في للمستوى المبتدئ العربية
 م.2010/2011خالل العام الدراسي  األمريكية بدولة اإلمارات العربية دبي أكاديمية في المتوسطة المرحلة طلبة من وطالبة

 مع بشكل أساسي التفاعلية السبورة تم استخدام الباحثة قامت)وضابطة تجريبية (متساويتين مجموعتين في توزيعهم تم وقد)
 في الطلبة تحصيل لقياس تحصيلي بإعداد اختبار قامت كما .الضابطة المجموعة مع التقليدية والطريقة التجريبية، المجموعة

 أداء في (α = 0.05) اإلحصائية الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات وجود فروق الدراسة نتائج تأظهر  وقد .العربية اللغة
 .التجريبية المجموعة ولصالح التحصيلي االختبار على عينة الدراسة أفراد
 ( 2011) طالل دراسة 

 في التقليدية السبورة باستخدام سالتفاعلية والتدري السبورة باستخدام التدريس أثر بين للمقارنة هدفت هذه الدراسة 
 إلى الدراسة عينة تقسيم تم وقد، العربية اللغة قواعد في السادس االبتدائي الصف تالميذ لدى والمؤجل الفوري التحصيل الدراسي

 وريالتحصيل الف في إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى الدراسة توصلت والمستوى. وقد العدد من حيث متكافئتين مجموعتين
 التحصيل في إحصائية داللة ذات توجد فروق لم بينما .التفاعلية السبورة وهو التجريبية المجموعة في المستقل المتغير ولصالح
  والضابطة. التجريبية المجموعة بين المؤجل

 (2011) دراسة الزعبي 
 لدى العلوم لمادة الدراسي التحصيل في السبورة التفاعلية باستخدام تعليمي برنامج أثر استقصاء إلى هدفت الدراسة 

 على يعتمد تعليمي برنامج بمساعدة تعليماً  التجريبية المجموعة تلقت بدولة الكويت، حيث االبتدائي الخامس الصف طلبة
 أن هامفاد نتيجة خلصت الدراسة إلى وقد التقليدية، بالطريقة تعليماً  الضابطة المجموعة تلقت بينما التفاعلية، استخدام السبورة

 .العلوم في مادة التحصيل مستوى تحسين في واضح دور التفاعلية للسبورة
 ( 2012رزق) دراسة أبو 

 مادة تدريس في مهارة التخطيط المعلمين الطلبة إكساب في التفاعلية السبورة أثر استقصاء إلى الدراسة هذه هدفت 
 السبورة نحو المعلمين الطلبة تحديد اتجاهات إلى سعت الدراسة اكم المجال، هذا في منها االستفادة مدى وتحديد العربية اللغة

اقتصرت الدراسة  على استخدام كل من المنهج شبه التجريبي وكذلك المنهج الوصفي اعتمدت الدراسة .تعليمية كأداة التفاعلية
ي في التدريس، والمسجلين لمساق على عينة من طلبة كلية التربية في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، قسم الدبلوم المهن

 إحصائية داللة ذات فروق وجود نتائجال أظهرت م،2012 -2011طرائق تدريس اللغة العربية في الفصل األول للعام الدراسي 
 طلبة أداء ولصالح معاً  والسنوي اليومي التخطيط عالمات مجموع وفي اليومي، التخطيط في الدراسة أفراد عينة أداء في

 يستخدموها لم ممن سواهم على التفاعلية السبورة باستخدام درسوا الذين الطلبة وأشارت النتائج إلى تفوق .التجريبية المجموعة
 .تعلمهم في
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 (2014جبيلي، )
 طلبة تحصيل في المعرفي وراء ما التفكير ومهارات السبورة الذكية استخدام بين الدمج فاعلية تعّرف الدراسة إلى هدفت 
 من وطالبةً  طالباً  (50) من الدراسة تكونت عينة وقد التعليمية، البرمجيات إنتاج بمهارات المرتبطة للمعرفة لتعليما تكنولوجيا
 مادة طلبة من عشوائياً  شعبتان اختيرت حيث .األردنية جدارا جامعة في التعليم تكنولوجيا قسم طلبة من البكالوريوس مستوى

 وضمت .ضابطة مجموعة لتكون وأخرى التجريبية، المجموعة لتكون عشوائيًا؛ شعبة تواختير  ،"التعليمية البرمجيات إنتاج"
 الدراسة، تطبيق وبعد المعرفي، ما وراء التفكير مهارات ووظفوا الذكية، السبورة استخدموا وطالبة طالباً  (25) التجريبية المجموعة

 المجموعة طلبة تفوق إلى النتائج وأشارت .جميعهم المجموعتين لطلبة تحصيلي اختبار أسابيع، ُطبق ستة استغرقت التي
 .الضابطة المجموعة طلبة على التجريبية

 دراسات أجنبية -ب
  (Zittle, 2004)دراسة 

 في االبتدائي والرابع الثالث الصف لطالب التحصيل الدراسي على الذكية السبورة استخدام أثر استقصاء إلى هدفت 
 كمجموعة وطالبة طالباً  (53ألولى ): امجموعتين على موزعين وطالبة ( طالباً 92من ) الدارسة عينة تكونت .الرياضيات
 .الذكية السبورة درست باستخدام تجريبية كمجموعة وطالبة ( طالباً 39) والثانية مكتبية، حاسوب أجهزة درست باستخدام ضابطة

المجموعة  طلبة لصالح الرياضيات في الطلبة يلتحص في متوسط إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج أظهرت وقد
 باستخدام الذين تعلموا الطلبة أن على بالدراسة، شاركوا الذين المعلمين مع والمقابالت الصفية أكدت المشاهدات وقد .التجريبية
 .وأكثر عفوية أكبر بشكل البعض بعضهم مع وتعاونوا تفاعلوا التفاعلية السبورة

  (Dhindsa & Emran, 2006)دراسة  
 .بروناي في الكيمياء مادة في الطلبة تحصيل على الذكية استخدام السبورة أثر الكشف على إلى هدفت هذه الدراسة 

 في توزيعهم تم سنة، 19 -16 بين من المرحلة الثانوية تتراوح أعمارهم وطالبة طالباً  (115) الدراسة من عينة تكونت وقد
 وقد التجريبية المحاضرة والمجموعة بطريقة درسوا طالبة (33و) طالباً  (25) من تكونت لتيوا الضابطة، المجموعة :مجموعتين

 ثالثة من تكّون تحصيلي اختبار استخدام تم وقد السبورة الذكية. باستخدام درسوا طالبة (34و) طالباً  (23) من تكونت
النتائج  دلت وقد .للطلبة العلمي التحصيل لقياس) المقالية واألسئلة القصيرة، اإلجابات متعدد، وأسئلة من االختيار أسئلة(أقسام
 االختبار في التجريبية طلبة المجموعة لصالح الكيمياء في الطلبة تحصيل متوسط في إحصائية داللة ذات فروق وجود على
 في الجنس امللع تعزى احصائية داللة ذات فروق تظهر النتائج لم ذلك، على وعالوة .االختبار أقسام في وكذلك الكلي

دراسة  .المجموعة في الجنس لعامل تعزى التحصيل في احصائية داللة ذات كانت الفروق بينما التجريبية، المجموعة
Smith,et.al.,2006))  

 والكتابة القراءة حصص في والطالب المعلم التفاعل بين زيادة على الذكية السبورة أثر لمعرفة سعت هذه الدراسة 
فيها  التدريس تم االبتدائية المرحلة مدرسي من لعينة سنتين مدار على صفية حصة 184مشاهدة  تم ذلك قولتحقي ،والحساب
 بعض إلى أدت السبورة التفاعلية أن إلى الدراسة توصلت .محوسب مشاهدة نموذج وباستخدام وبدونها التفاعلية بالسبورة

 والطالب. المعلم بين التفاعل التغييرات في
  (Swan, & et.al, 2008)دراسة  

 اللغة في للطلبة الدراسي التحصيل تحسين إلى يؤدي الذكية استخدام السبورة كان إن للتحقق هدفت هذه الدراسة 
والية أوهايو  مستوى على تستخدم والتي المقننة والرياضيات القراءة في األداء اختبارات وتم استخدام .والرياضيات اإلنجليزية
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 األساسي في الثامن في التعليم الصف إلى الثالث الصف من الطلبة تحصيل عالمات بين للمقارنة مريكيةبالواليات المتحدة األ
 يستخدم لم الذين والطلبة السبورة التفاعلية معلموهم استخدم الذين الطلبة عشرات الدراسة في وشارك .الوالية مدارس إحدى

 الصفين طلبة لدى وخاصة التفاعلية السبورة استخدموا الذين بقليل للطلبة لىأع أداء النتائج وأظهرت .التفاعلية السبورة معلموهم
  .أوضح وأقوى بشكل الذكية السبورة أثر من للتأكد الدراسات من المزيد بإجراء الدراسة وقد أوصت، والخامس الرابع

 موازنة الدراسات السابقة بالدراسة الحالية 
فقد وازن الباحثان هذه الدراسات بالدراسة الحالية وكانت الحصيلة كما  في ضوء ما تم استعراضه من دراسات سابقة

 يلي:
 على ()التفاعلية الذكية أثر السبورة هدف الدراسة: اتفقت الدراسة الحالية من حيث الهدف العام وهو التعرف على 
 (Dhindsa & Emran, 2006) (، دراسة2011) طالل (، دراسة2011) العينين الطالب مع دراسة كل من أبو تحصيل
 برنامج أثر استقصاء فقد هدفت إلى (2011) أما دراسة الزعبي (Zittle, 2004) ودراسة (Swan, & et.al, 2008)ودراسة 
 استقصاء إلى (2012) رزق أبودراسة الدراسي، في الوقت الذي هدفت فيه  التحصيل في السبورة التفاعلية باستخدام تعليمي

 في منها االستفادة مدى وتحديد العربية اللغة مادة تدريس في مهارة التخطيط المعلمين الطلبة إكساب في التفاعلية السبورة أثر
بينما التعّرف على  تعليمية كأداة التفاعلية السبورة نحو المعلمين الطلبة تحديد اتجاهات إلى سعت الدراسة كما المجال، هذا

 بين الدمج فاعلية تعّرف إلى هدفت( التي 2014جبيلي، )وهناك دراسة  .لم يكن ضمن أهداف الدراسة الحالية االتجاهات
 البرمجيات إنتاج بمهارات المرتبطة للمعرفة الطالب تحصيل في المعرفي وراء ما التفكير ومهارات السبورة الذكية استخدام
 التعليمية.

جموعتين التجريبية والضابطة وهي تتفق في ُجل الدراسات السابقة وّظفت المنهج التجريبي نظام الم :التصميم التجريبي -
 .اعتمدت المنهج التجريبي باإلضافة إلى الوصفي (2012) رزق أبوبينما نجد دراسة  ،ذلك مع الدراسة الحالية

 & Dhindsa)دراسة  طالبًا في (115عدد أفراد العينة: تباينت الدراسات السابقة فيما يتعلق بعدد أفراد العينة، إذ بلغت ) -
Emran, 2006) ( طالبًا في دراسة92) و (Zittle, 2004) ( 60( و )2014جبيلي، ) وطالبًة في دراسة طالباً  50))و

 .( تلميذ وتلميذة36) (، أما الدراسة الحالية فقد بلغت عينتها2011) العينين وطالبة في دراسة أبو طالباً 
 ودراسة الزعبي (Zittle, 2004) دراسة (Swan, & et.al, 2008)المرحلة الدراسية: اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كل 

 العينين والتي ُطبقت جميعها في مرحلة التعليم األساسي )اإلبتدائية(، بينما ُطبقت دراسة أبو (2011) طالل ( ودراسة2011)
 ما دراسةأ (Dhindsa & Emran, 2006)في المرحلة المتوسطة. وبعضها ُطبقت في المرحلة الثانوية كدراسة  (2011)

 فقد ُطبقتا في المرحلة الجامعية. (2012رزق) أبوودراسة  (2014جبيلي، )
 دراسة كل من أبو تضمنت الدراسة الحالية الجنسين البنين والبنات وقد اتفقت في ذلك مع دراسة كل من جنس العينة: -

 ،،(Zittle, 2004) سة دراو (Dhindsa & Emran, 2006)و دراسة  (2014جبيلي، )ودراسة  (2011) العينين
وأيضًا  .(حيث كانت العينة في هذه الدراسات من التالميذ فقط2011) ( و طالل2011) الزعبيبينما اقتصرت دراسة 

 .( والتي تمثلت عينتها في الطالب المعلمين2012اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة أبو رزق )
 أبرز جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة

 ثان من الدراسات السابقة في الجوانب التالية:أفاد الباح 
 ما ُأجري من دراسات ذات الصلة بمجال الدراسة. على االطالع -
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اإلفادة من اإلجراءات المنهجية التي تضمنتها الدراسات السابقة خاصة فيما يتعلق باختيار التصميم التجريبي المالئم،  -
 ممثلة للمجتمع.  عينةواختيار 

 حصائية المناسبة لتحليل بيانات الدراسة الحالية. اإل الوسائلاختيار  -
 فروض مالئمة للدراسة. لصياغة االهتداء -
 مبدئي لكيفية بلوغ أهداف الدراسة. تصوروضع  -
 

 الفصل الثالث 
جراءاتمنهج البحث    :هوا 

فرضياتها، وهي على اتبع الباحثان عددًا من اإلجراءات التي اقتضتها طبيعة الدراسة؛ بغية بلوغ أهدافها والتحقق من 
 النحو التالي:

 أواًل: منهج البحث
كما يشير إلى  اعتمد الباحثان المنهج التجريبي؛ باعتبارها األنسب لتحقيق الهدف األساسي للدراسة، فالمنهج التجريبي 

من اليقين مرده إلى  ، وأن ما تمتاز به هذه المعرفة( يمثل الدعامة التي تقام عليها المعرفة العلمية92،ص1997ذلك العيسوي )
  التجريب والمالحظة.

 ثانيًا: التصميم التجريبي
اختار الباحثان التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي والذي يحتوي على مجموعتين: أولى تجريبية تعرضت للمتغير 

 المستقل )استعمال تقنية السبورة الذكية( وثانية ضابطة درِّست بالطريقة التقليدية.
 Population of the Research & Sampleمع البحث وعينته ثالثًا: مجت

أن ُتعمم عليه نتائج البحث سواء كان مجموعة أو أفراد أو كتب  نما يمكيعّرف مجتمع البحث بأنه كل  مجتمع البحث:
الصف  في تالميذ( وعليه فقد تمثل مجتمع البحث 91،ص1995،وذلك طبقًا للمجال الموضوعي لمشكلة البحث )العساف ،الخ

 .(محلية الخرطوم)الثامن بمرحلة التعليم األساسي بوالية الخرطوم 
ُتوصف العينة بأنها جزء من وحدات المجتمع األصلي المعني بالدراسة والذي يشمل صفات المجتمع عينة البحث:  

عبدون حماد للموهبة  مدرسة ( وإلجراء التجربة الحالية تم اختيار277،ص2005المشتركة والممثلة له )أبو صالح وآخرون،
والتميز بطريقة قصدية وهي التي تقوم الباحثة باختيارها اختيارًا حرًا على أساس أنها تحقق أغراض الدراسة، وعليه فقد تم اختيار 

( تلميذًا وتلميذة؛ حيث تم تقسيمهم 36وتلميذات الصف الثامن بمدرسة عبدون حماد للموهبة والتميز، والبالغ عددهم ) تالميذ
شوائيًا إلى مجموعتين ضابطة وُأخرى تجريبية والتي يرى الباحثان بأنها يمكن أن تحقق أهداف البحث، واألقدر على تقديم ع

 .معلومات تفيد في حل مشكلة البحث
 Equivalent of the Groups researchرابعًا: تكافؤ مجموعتي البحث  

ؤ مجموعتي البحث إحصائيًا في بعض المتغيرات والتي ربما قبل تطبيق التجربة حرص الباحثان على التحقق من تكاف 
 تؤثر في نتائج التجربة على الرغم من أن أفراد العينة من مدرسة واحدة، وقد شملت هذه المتغيرات: العمر الزمني باألشهر،

 م. 2015-2014التحصيل الدراسي في مادة العلم في حياتنا في امتحان نصف السنة للعام  اختبار الذكاء ومستوى
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في مستوى التحصيل الدراسي في مقرر العلم  ولمعرفة مدى تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية )تالميذ وتلميذات( 
 ،لعينتين مستقلتين استعمل الباحثان االختبار التائي م )االختبار القبلي(. 2015 -2014في حياتنا امتحان نصف السنة للعام 

 :ضح نتيجة ذلك( يو 1والجدول التالي رقم )
نتيجة االختبار التائي لعينتين مستقلتين للمقارنة بين متوسطات درجات تالميذ وتلميذات المجموعتين الضابطة ( 1جدول )

 والتجريبية في االختبار القبلي

من قيمة "ت" المقروءة من الجداول اإلحصائية أمام درجة  ( أن قيمة "ت" المحسوبة أقل1نالحظ من الجدول أعاله )  
األمر الذي يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  2.03تي تساويوال 0.05وتحت مستوى داللة  34حرية 

المتوسطات الحسابية لدرجات تالميذ وتلميذات المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار القبلي. وتشير هذه النتيجة إلى 
 لمجموعتين قبل استعمال السبورة الذكية.مدى تكافؤ مستوى التحصيل الدراسي في مقرر العلم في حياتنا لدى تالميذ وتلميذات ا

 ولمعرفة مدى تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية بنين في مستوى التحصيل الدراسي في مقرر العلم في حياتنا
 :( يوضح نتيجة ذلك2استخدمت الباحثة االختبار التائي لعينتين مستقلتين، والجدول أدناه رقم )

التائي لعينتين مستقلتين للمقارنة بين متوسطات درجات تالميذ المجموعتين الضابطة  ( يوضح نتيجة االختبار2جدول )
 والتجريبية في االختبار القبلي

تالميذ المجموعتين  توجد فروق دالة إحصائيًا بين المتوسطات الحسابية لدرجات بأنه ال (2يتضح من الجدول أعاله ) 
فؤ مستوى تحصيل تالميذ المجموعتين في مقرر العلم الضابطة والتجريبية في االختبار القبلي. وتشير هذه النتيجة إلى مدى تكا

 قبل استخدام السبورة الذكية. ،في حياتنا
 ولمعرفة مدى تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية بنات في مستوى التحصيل الدراسي في مقرر العلم في حياتنا 

 ( يوضح نتيجة ذلك 3) والجدول أدناه رقم ،استخدمت الباحثة االختبار التائي لعينتين مستقلتين
( نتيجة االختبار التائي لعينتين مستقلتين للمقارنة بين متوسطات درجات تلميذات المجموعتين الضابطة والتجريبية 3جدول )

 في االختبار القبلي

 اإلختبار
مجموعتا 
 المقارنة

 المتوسط العدد
اإلنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 قيمة "ت"
القيمة 
 االحتمالية

 النتيجة يرالتفس

 القبلي
 3.3616 25.2222 18 التجريبية

 غير دالة 0.583 0.207 34
ال توجد 
 3.0583 25.0000 18 الضابطة فروق

 المتوسط العدد مجموعتا المقارنة االختبار
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 قيمة "ت"
القيمة 
 االحتمالية

 النتيجة التفسير

 القبلي
 3.6200 24.8636 11 التجريبية بنين

20 0.181 0.882 
غير 
 دالة

ال توجد 
 3.4265 24.5909 11 الضابطة بنين فروق

 المتوسط العدد مجموعتا المقارنة االختبار
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 قيمة "ت"
القيمة 
 االحتمالية

 النتيجة رالتفسي

 القبلي
 3.0938 25.7857 7 التجريبية بنات

12 0.145 0.887 
غير 
 دالة

ال توجد 
 2.3705 25.5714 7 الضابطة بنات فروق
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تلميذات  ( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المتوسطات الحسابية لدرجات3يتبين من الجدول أعاله رقم ) 
في االختبار القبلي. وعليه تشير هذه النتيجة إلى مدى تكافؤ مستوى تحصيل تلميذات  المجموعتين الضابطة والتجريبية بنات
  قبل استخدام السبورة الذكية. ،المجموعتين في مقرر العلم في حياتنا

 خامسًا: ضبط المتغيرات الدخيلة
صميم التجريبي، ولكي لتعرض البحث التجريبي لتأثير بعض المتغيرات الدخيلة والتي ربما تؤثر في صدق الت نظراً  

التابع إلى المتغير المستقل وليس إلى متغيرات أخرى؛ من هنا فقد عِمد الباحثان بقدر المستطاع  المتغيرُيعزى أي تباين في 
توزيع الحصص ومبنى  ،على ضبط هذه المتغيرات والتي تمثلت في: معلم المادة، المادة الدراسية المختارة،المدة الزمنية،

 الفصل.
 Requirements of Researchًا: متطلبات البحث سادس
تحديد المادة الدراسية: اختار الباحثان المادة الدراسية من الكتاب المقرر لمادة العلم في حياتنا لتالميذ الصف الثامن   -1

من  وحدة الكائنات الدقيقةم، والتي تضمنت 2015 – 2014بمرحلة التعليم األساسي بوالية الخرطوم للعام الدراسي 
 الكتاب المقرر.

صياغة األهداف السلوكية: تم صياغة األهداف السلوكية لمحتوى المادة الدراسية المختارة وذلك وفقًا لتصنيف بلوم في  -2
المجال المعرفي مقتصرة على مستويات: التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل والتركيب ُعرضت في البداية على محكمين 

وفي ضوء مرئياتهم تم اعتماد األهداف  (1دريس والعلوم وتكنولوجيا التعليم )ملحق رقم من خبراء المناهج وطرق الت
 %. 85السلوكية في المستويات المذكورة بعد أن نالت نسبة اتفاق بلغ أكثر من 

ا إعداد الخطة التدريسية: أعد الباحثان خطة تدريسية لكل المجموعة ضابطة والتجريبية لتدريس مادة العلم في حياتن -3
التدريس باستعمال تقنية السبورة الذكية، بينما ُدرست المجموعة  الستراتيجيةوفقًا  التجريبيةلتالميذ وتلميذات المجموعة 

  الضابطة تبعًا للطريقة التقليدية.
 Research Toolسابعًا: أداة البحث 

 أواًل: بناء االختبار التحصيلي:
جموعة التجريبية والمجموعة الضابطة اعتمادًا على مواصفات االختبار للم االختبار التحصيلي البعدي الباحثانصاغ  

 الواقعيـة. ،التمـييز، الدافعـية ،الشـمول ،الصـدق ،الثبات ،الموضوعيةالجيد والتي تتمثل في 
 : االختبارتقنين 

 الصدق الظاهري:
( وبعد اجراء التعديالت 1رقم )تم عرضه على عدد من المحكمين ملحق  ،بعد تصميم االختبار في صورته األولية 

فقرة من األسئلة الموضوعية موزعة بين أسئلة  (29) التي أوصى بها المحكمين تم وضع االختبار في صورته النهائية مكونًا من
  (2االختيار من متعدد، أسئلة التكميل، استخراج الكلمة الشاذة باإلضافة إلى االسئلة القصيرة والرسم المبين )ملحق رقم 

  :االختبار ثبات
إليجاد الثبات، وتحديد الزمن المناسب لالختبار وتعليماته تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية عشوائية من أفراد  

والذي بلغ  االرتباطمعامل  تم حساب االرتباط( طالبًا، وباستخدام طريقة التجزئة النصفية ومن معادلة 36المجتمع بلغ عددها )
0.95. 

 :معامل الثبات تم تطبيق معادلة سبيرمان براون، فكان أن بلغ معامل الثبات حسب ما موضح أدناهولحساب  
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  ر2   = الثبات 
 + ر 1      

 0.95 25 = الثبات
    1  +0.95 
  = 1.90 
   1.95 
 .وهو معامل ثبات مرتفع يمكن األخذ به 0.97 =  

 :لالختبارالصدق الذاتي 
 لمعادلة التالية:  تم حساب الجذر التربيعي لمعامل الثبات وفقا ،لالختبار لحساب معامل الصدق الذاتي

 .(αر)      معامل الثبات = = الصدق الذاتي معامل 
  
  0.98 = 0.97    = الصدق الذاتي 

 بدرجة عالية من الثبات يتمتع االختباراألمر الذي يعني أن  ،(0.98وبذلك يكون معامل الصدق الذاتي مساويًا ) 
 .والصدق. مما يؤكد مدى إمكانية تطبيقه على عينة الدراسة

 تم تحديد الزمن المناسب )المستغرق لإلجابة( وذلك على النحو التالي:
 دقيقة 44الزمن الذي استغرقته إجابة أول تلميذ = 
 دقيقة 56الزمن الذي استغرقته إجابة آخر تلميذ = 

 دقيقة 50=  100/2متوسط الزمن = 
  Procedures Application Experimentingيق التجربة ثامنًا: تطب
وتدريس المجموعة  بعد الفراغ من تدريس المجموعة األولى )لتجريبية( وحدة الكائنات الدقيقة باستخدام السبورة الذكية 

جموعتي البحث لهذا التحصيلي البعدي، ولتهيئة م لالمتحانالثانية )الضابطة( باستخدام الطريقة التقليدية؛ خضعت المجموعتين 
االختبار وحتى يكون لديهم االستعداد والوقت الكافي للمراجعة حدد الباحثان موعد إجراء االختبار قبل خمسة أيام من الموعد 

م بواقع حصتين في 4/12/2015م علمًا بأن التطبيق بدأ يوم األحد 2/12/2015المضروب إلجرائه وهو يوم األربعاء الموافق 
م.وتم رصد درجاته ومن ثّم تم تحليل نتائجه وفقًا لألساليب اإلحصائية 26/11/2015ى يوم الخميس الموافق األسبوع وانته

 المالئمة.
 Statistical Treatmentsتاسعًا: المعالجات اإلحصائية  

لتالية: (، تمت معالجة البيانات باتباع األساليب اSPSS) االجتماعيةباستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم  
لعينتين مستقلتين، باإلضافة لحساب األوساط الحسابية  طريقة التجزئة النصفية، معامل ارتباط بيرسون االختبار التائي

  المعيارية. واالنحرافات
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 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرها: 
 View of the Results أواُل: عرض النتائج 
 نتيجة الفرض األول: 

بين متوسطات  (0.05 (ض األول الذي نصه "توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةللتحقق من الفر  
درجات تحصيل المجموعة التجريبية التي درست مقرر العلم في حياتنا باستخدام تقنية السبورة الذكية، ومتوسطات درجات 

استعمل الباحثان  ،بعدي، لصالح المجموعة التجريبية"في االختبار ال ،تحصيل المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية
 ( يوضح نتيجة ذلك:4االختبار التائي. والجدول التالي رقم )

متوسطات درجات تالميذ وتلميذات المجموعتين  لعينتين مستقلتين للمقارنة بين يوضح نتيجة االختبار التائي (4)جدول 
 الضابطة والتجريبية في اختبار التحصيل البعدي

وبة أكبر من قيمة "ت" المقروءة من الجداول اإلحصائية أمام درجة ( أن قيمة "ت" المحس4يظهر من الجدول أعاله ) 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات  مما يدل على 2.03والتي تساوي 0.05وتحت مستوى داللة  34حرية 

 التجريبية.  الحسابية لدرجات تالميذ وتلميذات المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي لصالح المجموعة
 للتحقق من الفرض الثاني الذي نصه "توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة نتيجة الفرض الثاني:

بين متوسطات درجات تحصيل تالميذ المجموعة التجريبية بنين الذين درسوا مقرر العلم في حياتنا باستخدام تقنية  (0.05(
في االختبار  ،تالميذ المجموعة الضابطة بنين الذين درسوا بالطريقة التقليدية السبورة الذكية، ومتوسطات درجات تحصيل

وقد نتج عن هذا اإلجراء الجدول  .استخدم الباحثان االختبار التائي لعينتين مستقلتين ،البعدي، لصالح المجموعة التجريبية"
 التالي:
 متوسطات درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية نة بينيوضح نتيجة االختبار التائي لعينتين مستقلتين للمقار  (5)جدول 

 بنين في اختبار التحصيل البعدي

وتحت مستوى داللة  20المحسوبة أكبر من قيمة )ت( المقروءة أمام درجة حرية  (ت)( أن قيمة 5يتبين من الجدول ) 
الحسابية لدرجات تالميذ  مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات ،2.09والتي تساوي  0.05
 .وعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي لصالح تالميذ المجموعة التجريبيةالمجم

 
 

 االختبار
مجموعتا 
 المقارنة

 المتوسط العدد
االنحراف 
 المعياري

 قيمة "ت" درجة الحرية
القيمة 
 االحتمالية

 النتيجة التفسير

 البعدي
 2.2426 28.0000 18 التجريبية

 دالة 0.000 5.532 34
توجد 
 2.1246 23.9722 18 الضابطة فروق

 المتوسط العدد مجموعتا المقارنة االختبار
االنحراف 
 المعياري

 قيمة "ت" درجة الحرية
القيمة 
 االحتمالية

 النتيجة التفسير

 البعدي
 2.3903 27.1818 11 التجريبية بنين

 دالة 0.000 4.817 20
وجد ت

 1.8203 22.8182 11 الضابطة بنين فروق
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  نتيجة الفرض الثالث:
بين متوسطات  (0.05( للتحقق من الفرض الثالث الذي نصه "توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

باستخدام تقنية السبورة  (في حياتنا )وحدة الكائنات الدقيقةدرجات تحصيل المجموعة التجريبية بنات الالتي درسن مقرر العلم 
في االختبار البعدي، لصالح  ،الذكية، ومتوسطات درجات تحصيل المجموعة الضابطة بنات الالتي درسن بالطريقة التقليدية

 :نتيجة ذلك والجدول التالي يوضح .استخدم الباحثان االختبار التائي لعينتين مستقلتين ،المجموعة التجريبية"
 متوسطات درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية يوضح نتيجة االختبار التائي لعينتين مستقلتين للمقارنة بين (6)جدول 

 بنات في اختبار التحصيل البعدي

( أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لدرجات تلميذات المجموعتين 6يتبين من الجدول ) 
 عدي لصالح المجموعة التجريبية. الضابطة والتجريبية بنات في االختبار الب

  نتيجة الفرض الرابع:
( بين متوسطات 0.05 (للتحقق من هذا الفرض والذي نصه "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

 ،"درجات تحصيل المجموعة التجريبية التي درست باستخدام تقنية السبورة الذكية في االختبار البعدي تعزى لمتغير النوع
 ذلك.  نتيجةاستعمل الباحثان االختبار التائي لعينتين مستقلتين. والجدول التالي يوضح 

( يوضح نتيجة االختبار التائي لعينتين مستقلتين للمقارنة بين متوسطات درجات تالميذ وتلميذات المجموعة 7جدول )
 اختبار التحصيل البعدي التجريبية في

 المجموعةالحسابية لدرجات  لة إحصائيًا بين المتوسطاتتوجد فروق دا ُيالحظ أنه ال (7بالرجوع إلى الجدول أعاله )  
  .التجريبية في اختبار التحصيل البعدي تعزى إلى النوع

  Explanation of the Resultsثانيًا: تفسير النتائج
في ضوء النتائج التي تم عرضها يتضح أن مستوى تحصيل تالميذ وتلميذات الصف الثامن بمرحلة التعليم األساسي  

في مقرر العلم في حياتنا، الذين درسوا باستخدام تقنية  -مدرسة عبدون حماد النموذجية للموهبة والتميز  –لية الخرطوم بمح
السبورة الذكية أفضل من مستوى التالميذ والتلميذات الذين درسوا باستخدام السبورة التقليدية، األمر الذي الذي يعكس مدى 

 التحصيل الدراسي ولتفسير ذلك فقد خُلص الباحثان لما يلي:فاعلية السبورة الذكية في زيادة 
والتلميذات ربما تفسر  إن فاعلية استخدام تقنية السبورة الذكية في زيادة التحصيل الدراسي لدى أفراد العينة من التالميذ  -1

اعد بشكــل مباشر في على أساس ما أسهمت به من حيث زيادة تركيز التلميذ وتثبيت المعلومة في ذهن المتعلم، مما يس
إثــــراء المـــــادة العلمية من خالل إضافة بعض المؤثرات من صورة وصوت وتفعيل عنصر المشاركة ؛ األمر الذي أسهم 

 المتوسط العدد مجموعتا المقارنة االختبار
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 "ت"

القيمة 
 االحتمالية

 النتيجة التفسير

 البعدي
 1.2536 29.2857 7 التجريبية بنات

 دالة 0.000 5.788 12
توجد 
 9940. 25.7857 7 الضابطة بنات فروق

 المتوسط العدد مجموعتا المقارنة االختبار
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 "ت"

القيمة 
 االحتمالية

 النتيجة التفسير

 البعدي
 2.3903 27.1818 11 التجريبية بنين

16 2.133 0.05 
غير 
 دالة

ال توجد 
 1.2536 29.2857 7 التجريبية بنات فروق
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شباع حاجته للتعلم. ،وتيسير بناء المفاهيم ،في توسيع خبرات المتعلم وتتفق هذه النتيجة  فضاًل عن استثـارة اهتمامه وا 
 (Dhindsa & Emran, 2006) ( و دراسة2011) م(، ودراسة الزعبي2011) ل من أبو العينينمع نتيجة دراسة ك
( فيما ذهبت إليه هذه الدراسات من أثر فّعال للسبورة الذكية في زيادة التحصيل الدراسي لصالح 2011ودراسة طالل )

وصلت اليه من دور فّعال الستخدام فيما ت (2014جبيلي، ) تتفق هذه النتيجة مع دراسةكذلك  .المجموعة التجريبية
 ,Zittle) كما تتفق مع دراسة. التعليمية البرمجيات إنتاج بمهارات المرتبطة طالبال تحصيل في زيادة الذكية السبورة

 البعض، بعضهم وتعاونهم مع تفاعل الطالب الذكية في زيادة السبورة مدى فاعلية استخدام أظهرتالتي  (2004
النتيجة إلى ما تتمتع به تقنية السبورة الذكية في توظيف لحاستي البصر واللمس من حيث اللعب  ويعزي الباحثان هذه

 بأدواتها باستخدام األيقونات األمر الذي يسهم في تثبيت المعلومة ويجعل العملية التعليمية التعلمية أكثر مرونة وسالسة.
تكافؤ مستوى  يذات المجموعة التجريبية؛ يعكس مدىوجود اختالف في التحصيل الدراسي بين تالميذ وتلم إن عدم  -2

وتؤكد هذه النتيجة مدى فاعلية  تحصيل تالميذ و تلميذات المجموعة التجريبية، بعد استعمال تقنية السبورة الذكية.
 توظيف السبورة الذكية في تدريس مقرر العلم في حياتنا لتالميذ وتلميذات الصف الثامن دون تأثرها باختالف النوع
وربما يفسر ذلك على أساس أن الظروف التي تهيأت لجميع أفراد العينة من الجنسين كانت موحدة مما أدى إلى عدم 

 & Dhindsa)وجود اختالف في مستوى التحصيل الدراسي بين الجنسين من أفراد العينة. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
Emran, 2006) في المجموعة التجريبية تعزى لمتغير النوع والتي لم تظهر فروق ذات داللة احصائية. 

 
 الفصل الخامس

 االستنتاجات، التوصيات والمقترحات
  Conclustionأواًل: االستنتاجات 

 في ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج؛ يستنتج الباحثان ما يلي:
رة مكنت المعلم من إدارة العملية أسهمت السبورة الذكية في توصيل المعلومات للتالميذ بأسرع وقت وبأقل جهد بصو  -1

ربما ساعدت في زيادة دافعية أفراد المجموعة  فضاًل عن توفير تقنية جديدة غير مألوفة لديهم ،التدريسية وتقييم أداء التالميذ
  التجريبية نحو التعلم وتثبيت المعلومات التي تلقوها و تزودهم بالتغذية الراجعة.

ئية في متوسطات تحصيل درجات المجموعتين ولصالح المجموعة التجريبية، يدل على إن وجود فروق ذات داللة إحصا  -2
بالمقابل تؤكد هذه  ،تفوق التالميذ الذين درسوا باستخدام تقنية السبورة الذكية على نظرائهم الذين درسوا بالطريقة التقليدية

 من وممتع وجذاب شيق بأسلوبالمحتوى التعليمي  به تقنية السبورة الذكية من مميزات من حيث عرض النتيجة على ما تتمتع
 مشاركته انتباه التلميذ وزيادة جذب على تعمل وبذلك واللون والحركة والصورة كالصوت المختلفة المصاحبة خالل المؤثرات

 (et.al, 2006دراسة  ذهبت اليه جهة أخرى، ولعل هذا ما من المعروضة المادة ومع جهة من وزمالئه معلمه مع وتفاعله
(Smith,  دراسة و(Zittle, 2004) ، اللتين أشارتا إلى دور كبير الستخدام السبورة الذكية في زيادة التفاعل بين المعلم
 .والتالميذ

إن توظيف تقنية السبورة الذكية في تدريس المواد العلمية في مرحلة التعليم األساسي أسهم في تحقيق أهداف تعجز عن  -3
 ة في التدريس.تحقيقيها الطرق التقليدي
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  Recommendationثانيًا: التوصيات 
 يتقدمان بالتوصيات التالية: الباحثانبناًء على ما أسفر عنه البحث الحالي من نتائج، فإن  
توفير المزيد من أجهزة السبورة الذكية في القاعات التدريسية بشكل يتيح للمعلمين والتالميذ االستخدام األمثل لهذه  -1

 .التقنية
جيع معلمي مرحلة التعليم األساسي على توظيف السبورة الذكية في التدريس كتقنية تزيد من تفاعل التالميذ تش  -2

 .ومشاركتهم اإليجابية في الممارسة التعليمية التعلمية
في ضرورة تنفيذ الدورات التدريبية وتوظيف مصادر التعلم الضرورية لزيادة مهارة التالميذ والمعلمين ورفع كفاياتهم   -3

  .مجال استخدام السبورة الذكية
برنامج للدبلوم المهني في التدريس يتم من خاللها التدريب على استخدام األجهزة التعليمية  استحداثالعمل على  -4

 الحديثة كالسبورة الذكية وكيفية استعمالها في التدريس.
  Sugestions  ثالثًا: المقترحات 

 واستكمااًل له يقترح الباحثان ما يلي:في ضوء ما تمخض عنه البحث من نتائج  
 .نتائجها تعميم إمكانية يزيد من مما أطول زمنية ولمدة أكبر عينة على سةاالدر  لهذه مشابهة أخرى دراسة إجراء  -1
مختلفة في مقررات  دراسية ووحدات تعليمية أخرى مراحل تتناول أن الدراسة على لهذه مشابهة أخرى سات درا إجراء  -2

 مختلفة.
راء دراسة للتعرف على اتجاهات المعلمين والتالميذ نحو استخدام السبورة الذكية في العملية التعليمية التعلمية في إج  -3

 التعليم العام.
 المصادر

 أواًل: المصادر العربية
 م2009،إبراهيم، مجدي عزيز، معجم مصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم، عالم الكتب، القاهرة  -1
، أثر الّسبورة التفاعلي على تحصيل الطالب الناطقين بغيرها المبتدئين والمنتظمين إبراهيم محمود أبو العينين، ربى  -2

 ، رسالة ماجستير غير منشورة.2011في مادة اللغة العربية، دبي، كلية اآلداب والتربية، األكاديمية العربية المفتوحة 
لتفاعلية في إكساب الطلبة المعلمين مهارة التخطيط لتدريس أثر استخدام تكنولوجيا السبورة ا أبو رزق، ابتهال محمود، -3

مادة اللغة العربية واتجاهاتهم نحوها كأداة تعليمية، المجلة الدولية لألبحاث التربوية/ جامعة اإلما رات العربية المتحدة، 
 م. 2012، 32العدد 

  م.1993 ،م العام بالسودان الخرطومأبو شنب، محمد الحسن، أضواء على اإلستراتيجية القومية الشاملة للتعلي -4
، دار الميسرة للنشر SPSSأبو صالح، محمد صبحي وآخرون، مقدمة في اإلحصاء مبادئ وتحليل باستخدام  -5

 م. 2005والطباعة، عمان،
-يونيو -25استرجعت بتاريخ  مجلة التعليم اإللكتروني. "التفاعلية". "السبورة الذكية بن فاطمة، عبدالحميد،  -6

2012http://www.madinahx.com/t2038.html 
تحصيل طلبة  ومهارات التفكير ما وراء المعرفي في فاعلية الدمج بين استخدام السبورة الذكية ،جبيلي، ابراهيم -7

، المجلد لمجلة األردنية في العلوم التربوية، اتكنولوجيا التعليم للمعرفة المرتبطة بمهارات إنتاج البرمجيات التعليمية
  .132 – 121م، ص ص 2014(، 1(، العدد )10)
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 المالحق

 (1ملحق رقم )
 يوضح أسماء األساتذة المحكمين لالختبار التحصيلي 

 
 
 
 
 

 مكان العمل الصفة االسم م
 جامعة الخرطوم ـــ كلية التربية قسم األحياء -أستاذ مشارك  د.عبد الجبار ناصر جمعة 1
 جامعة الخرطوم ـــ كلية التربية العلوم قسم المناهج وطرق تدريس -أستاذ مشارك  حنان محمد عثمان الفاضالبي د. 2
 جامعة الخرطوم ـــ كلية التربية قسم تقنيات التعليم –أستاذ مساعد  د.عواطف اسماعيل حريري 3
 الخرطوم -جيه الفني للتطوير األكاديميالتو  موجه لمادة العلم في حياتنا أ. عبد الرحيم عبد الرحمن بابكر 4
 مدارس الموهبة والتميز معلم لغة عربية أ. وفاء محمد محجوب 5
 كلية التربية –جامعة الخرطوم  مناهج وطرق تدريس علوم –أستاذ مشارك  د. علي حمود علي 6
 كلية التربية –وم جامعة الخرط قسم المناهج وطرق التدريس -أستاذ مشارك د. كمال الدين محمد هاشم 7

http://smartboardita.pbworks.com/f/smartboard+with+kindergar%20%20tener.pdf
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 (2ملحق رقم )

 يوضح االمتحان التحصيلي البعدي
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 وزارة التربية والتعليم ــ إدارة التعليم األساسي 

 الهيأة القومية لرعاية الموهوبين ـ مدارس الموهبة والتميز
 لتحصيلي البعدياالمتحان ا

  الصـف الثامـن العلم في حياتنا
 .......................................................الزمن ساعة ونصف:.اإلسم

 
 االرشادات:

 . تب اسمك بصورة واضحة/ أك1
 ./ لن تصرف لك غير ورقة واحدة2
 / أقرأ السؤال جيدًا قبل البدء في اإلجابة.3
 / أجب عن جميع األسئلة في المكان المخصص لها.4
 / يحتوي االمتحان على ستة أسئلة 5
 
 

  السؤال االول
 أكمل بوضع الكلمة أو العبارة المناسبة في األماكن الشاغرة فيما يلي:

 .........................مرض يصيب الجهاز مرض البلهارسيا/ 1
 ................................ الذي يستخدم في عملية./ تساهم الكائنات الدقيقة في تحليل المواد العضوية وتطلق غاز2
 مما يؤدي زيادة االنتاج الزراعي .................. ..التي تعيش في جذور النباتات في................./ تساعد البكتريا3
 ...............ويتلف خاليا السلسلة الفقرية................... له أثر ضار على./ مرض4
..علي سطح ................................... وذلك برش./ يمكن القضاء علي الوسيط الناقل ليرقات الفرنديت وهو5

 ........................ .المياه في ............... أو حفظ.بواسطة ................المياه.ومنع الماء
 ............تعمل لمكافحة الفرنديت....................و./ المنظمات.............6
 ..................و......................و................./ من أعراض مرض السل7
 ...................ألطفال في العدوى األولى مع/ يظهر المكروب المسبب لشلل ا8

  السؤال الثاني
 أرسم دائرة حول حرف االجابة الصحيحة:

 -:ينتقل مرض عمي الجور بواسطة -1

 درجة السؤال
 السؤال

 درجة
 التلميذ

 صححه

    األول
    الثاني
    الثالث
    الرابع

    الخامس
    السادس
    المجموع
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  البكتريا -د السميليوم -ج الذبابة المنزلية -ب البعوض - أ
 -:الذي يسبب شلل االطفال -2
 السركاريا -د الفالريا -ج الفيروسات -ب البكتريا -أ
 طرق الوقاية من مرض الفرنديت من  -3
 القضاء علي الوسيط الناقل -ب تنقية مياه الشرب - أ
 كل ما ذكر صحيح -د عالج المصابين -ج 
  -:مرض السل عن طريق ينتقل -4
 الرزاز المتطاير من فم المريض-ب دخول المياه الملوثة - أ
 عن طريق الجلد -د البعوض -ج
 -من مضاعفات البلهارسيا المجاري البولية: -5
 اسهال دموي-ب ق الحالب ومجري البولضي - أ
 أ و ب صحيحتان  -د ازدياد كمية البول -ج

  السؤال الثالث
 استخرج العبارةأوالكلمة الشاذة فيما يلي مع توضيح السبب: 
 الفطريات  – الطحالب – البكتريا ــ الفيروسات -1

 ......................ريات.............ألنها من.............. واألخ.الكلمة أوالعبارة الشاذة هي
 السويد – ــ صدأ القمح القوبا – البياض الزغبي -2

 ............................... ألنها مرض يصيب............ بينما األمراض األخرى تصيب.الكلمة أو العبارة الشاذة هي
 الدبال –األجبان  – الخبز – اإليثانول -3

........... للكائنات الدقيقة واألخريات من فوائد ....ألنها من فوائد اإلنتاج........الكلمة أوالعبارة الشاذة هي
 ...................... لها.اإلنتاج

 علل لما يأتي: -:السؤال الرابع
 / تختفي جثث الكائنات بعد فترة قصيرة من موتها.1

....................................................................... 
....................................................................... 

 / اإلنسان معرض لمرض الفرنديت عدة مرات.2
..........................................................................................................................

.............................................................................. 
 ./ من مضاعفات البلهارسيا حدوث شلل في الرجلين3
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  السؤال الخامس:
 :أحب عن اآلتي

 على ماذا يعتمد تشخيص البلهارسيا؟ -1
....................................................................................... 

 بيضة بلهارسيا المستقيم وبيضة بلهارسيا المجاري البولية دخل الشكل المبين أدناه: بالرسم وضح -2
 المستقيم المجاري البولية 
 
  
 
 
 
 ـ:/ أرسم األجزاء المطلوبة مع كتابة اإلسم3
  
 
 
 
 

  الطور الذي يلي البيض الطور المعدي للبلهارسيا
  :السؤال السادس

 أكتب رقم العبارة من القائمة )ب( داخل األقواس من القائمة )أ(

 
 

 القائمة )ب(  القائمة )أ( م
 هاب حاد بالقرنيةالت (1) مضاعفات السل )(
 لقاح بي سي جي (2) البلهارسيا )(
 البلهارسيا البولية (3) الوقاية من شلل االطفال )(
 التدرن الصديدي (4) الفالريا )(
 لقاح سابين (5) الوقاية من الدرن )(
 القوقع (6) بالنورس )(
 تورم جفن العين (7) بولينيس )(
 قيمبلهارسيا المست (8) ديدان غينيا )(
 فيروسات (9) البكترية العقدية )(
 أمراض البكتريا (10)  
 تخصيب التربة (11)  
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 للبحوث الجامعية في علوم الشريعة المنهجية العلمية
 الدكتور رشيد ُكُهوس
 المملكة المغربية أستاذ بكلية أصول الدين بتطوان/

يسة، ولقد كان البحث شعارا للحياة اإلسالمية في مختلف عصور إن البحث العلمي هو ثمرة العلم ودعامة من دعائمه الرئ
 النهضة والتجديد والقوة واالزدهار، بل كان هم علماء المسلمين البحث والكشف عن كل جديد في الحياة والكون.
 ونافعة.وتقتضي العناية بالبحث العلمي االهتمام بمناهجه وأصوله وثوابته، حتى تكون ثماره يانعة، ونتائجه مفيدة 

البحث الجامعي.. لعلها تفيد الطالب في طريق  (1)وسأحاول إلقاء الضوء هنا على جملة من المسائل المتعلقة بمنهاج
 إنجاز بحث أكاديمي موفق.

 ويمكن إجمال أهم الخطوات الكبرى لكتابة بحث في علوم الشريعة في اآلتي:
 اختيار موضوع البحث؛ -
 صره؛وضع خطة مفصلة للبحث تشمل كل عنا -
 اختيار المصادر والمراجع المتصلة بالموضوع أو بإحدى جزئياته؛ -
االطالع على هذه المصادر والمراجع بغرض الوقوف على ما يفيد الباحث في موضوعه، وهذا يحتاج إلى قراءة واعية  -

 ومتأنية ومستوعبة.
نتائجه المقصودة، في ذكاء شديد، الكتابة في موضوع البحث كتابة منهجية أصيلة لتحقيق الهدف منه، والوصول إلى  -

ونظام كامل، ومنطق سليم، وأمانة علمية تامة، فضال عن الجدة واالبتكار بالكشف عن مسائل جديدة ومهمة في 
 الموضوع.

                                                           
 الواضح البين. ( المنهج والمنهاج والنهج ألفاظ مترادفة ُيراد بها الطريق 1)

 أما المنهج العلمي في عرف الباحثين: طريقة يتوصل بها إلى حقيقة.
شياء إذن فالمنهج: أسلوب منظم ذو مراحل متدرجة يقود إلى الكشف عن حقائق مجهولة أو إقامة األدلة على أشياء معلومة من خالل تتبع وفحص األ

 المعلومة.
 ي على اآلتي:ونقتصر في الكتب المؤلفة في المنهج العلم

 كتاب كيف تكتب بحثًا د.أحمد شلبي.
 كيف تكتب بحثا جامعيا، د.محمد عبد المنعم خفاجي ود.عبد العزيز شرف.

 تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين، د.رمضان عبد التواب.
 منهج البحث وتحقيق النصوص، ليحيى وحيد الجبوري.

 ي.مناهج البحث وتحقيق التراث، أكرم ضياء الُعمر
 منهج إعداد البحوث الجامعية، د.حمادي العبيدي.

 كتاب البحث العلمي صياغة جديدة، د.عبد الوهاب أبو سليمان.
 أبجديات البحث في العلوم الشرعية، د.فريد األنصاري.

 منهج البحث في الدراسات اإلسالمية تأليفًا وتحقيقًا، د.فاروق حمادة.
 طيع أن نحكم من خاللها على قيمة أي بحث علمي:وإن أبرز المعايير والموازين التي نست

 وتتجلى موضوعية البحث في أمرين:الموضوعية: -1
 ويقصد بها أمرين:

االقتصار على موضوع البحث وعدم الخروج عنه إال بقدر ما يهم البحث؛ ألن الخروج عن موضوع البحث ُيشتت الباحث ويعيقه عن الوصول -أولهما
راد الباحث أن يبحث اآلراء العقدية لعالم من العلماء، فهنا يجب عليه أن يركز على آراء هذا العالم إال إذا كان يبحث إلى نتيجة البحث. مثال: أ

 في آرائه مقارنة مع اآلخرين.
 جة سواء وافقت هواه أم ال.االبتعاد عن النزعات واألهواء الشخصية، فالباحث ال ُيقر بنتيجة قبل البحث، ولكنه يبحث بحثًا متجردًا ثم ُيقرر النتي-آخرها

 فالنتيجة تكون بعد البحث، أما من يقرر النتيجة ثم يبحث ما يقرر هذه النتيجة فهذا خالف الموضوعية.
 المنهجية: اتباع أسلوب منظم وطريقة محكمة للوصول إلى نتيجة علمية.-2
 ها إلى مصادرها وقائليها. وأداء األمانات إلى أهلها. األمانة العلمية: الحرص على األمانة العلمية في نقل النصوص، وذلك بعزو -3

 وكذلك ليس من األمانة العلمية تأويل نصوص الكتَّاب على غير وجهها الصحيح وبغير دليل.
 وإن أي بحث افتقر إلى هذه الخصائص الثالث ليس ببحث علمي.
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 وهنا يمكن التفصيل في هذه الخطوات الكبرى:
 اختيار الموضوع: -1

موضوع للبحث؟ وما فائدته وأهميته؟ وهل هو جديد في اختيار الموضوع يجب أن يواجه بعدة أسئلة منها: ما مدى قابلية ال
مجاله؟ أم ُقتل بحثا ودراسة حتى ال يكرر الباحث جهد غيره في موضوع مستهلك؟ وهل هو تطبيقي لحل قضية علمية من 

؟ وهل يصل قضايا المجتمع؟ أو البحث عن اإلجابة لنازلة من النوازل؟ وهل هو أساسي يسهم في إثراء البناء المعرفي في مجاله
الباحث إلى نتائج متوخاة؟ أم تضيع الفكرة فتؤدي إلى ضياع الوقت والجهد؟ وهل توجد مصادر ومراجع كافية للبحث في 

 الموضوع المختار؟
 أضف إلى كل هذه األسئلة النقاط اآلتية التي تساعد على اختيار موضوع موفق للبحث:

ذا لم يكن البحث جديدا كله يجب أن تكون القضايا والظواهر التي أن يتسم موضوع البحث بالجدة واالبتكار، وحتى إ -
 يتناولها الفتة لالنتباه وليست مبتذلة.

 االستفادة من خبرات أهل االختصاص في اختيار موضوع معين، أو باألستاذ المشرف على البحث. -
 على موضوع جديد لبحثه. االطالع على توصية الرسائل واألبحاث العلمية عسى أن يقف الباحث من خاللها -
 االطالع على موضوعات الرسائل العلمية من خالل الفهارس المطبوعة أو االلكترونية، فقد يوحي بموضوع مشابه.-
عند استقرار الطالب على موضوع من مواضيع البحث، يبدأ بجمع المصادر والمراجع التي لها صلة ببحثه، لصياغة  -

 خطة لبحثه.
 صياغة خطة البحث: -2

 ة البحث هي بمنزلة الخريطة التي يعدها المهندس لبناء بيت، وبمقدار مهارة المهندس تكون مهارته في الخريطة.خط
 فكلما كانت الخريطة محكمة متينة كان البناء كذلك.

 وكذلك بجودة خطة البحث العلمي يكون جمال البحث.
 ثه.ولذلك يجب على الباحث أن يبذل قصارى جهده إلعداد خطة محكمة لبح

ويجب أن يكون لكل فصل أو مبحث أو مطلب أو فرع... عنوانا يعبر بدقة عن محتواه والفكرة التي سيناقشها الباحث، كما 
 ينبغي أن تكون هذه العناوين مترابطة ومتوازنة.

طة واضحة والجدير بالذكر هنا أن خطة البحث تتناول العناوين الرئيسة والهيكل العام بصورة دقيقة. ويجب أن تكون الخ
المعالم، بحيث تنير الطريق للباحث كي يسير في بحثه ليجمع ويرتب وينظم بياناته ويدّون ويحّلل نتائج بحثه بطريقة منهجية 

 دقيقة.
 المادة العلمية من مظانها.وبعد إحكام الخطة يبدأ الباحث في جمع 

 منهاج التعامل مع النقول: -3
 السياق، مع االستعانة بمهارتي التصرف والتلخيص. تجاوز النقول الطويلة إال ما اقتضاه -
 النقول ال ترد إال من أجل التعريف واالستشهاد واالستدالل، وال يقبل إيرادها غفال عن أي اعتبار. -
 ال يجوز إرداف النقول دون فاصل يسهم فيه الطالب بالتحليل والنقد والشرح والتنسيق... -
 ، وال يجوز اللجوء إلى النقل بواسطة إال في حالة عدم توفر المرجع األصلي.النقول توثق من مصادرها األصلية -
إذا تضمن النقل مفردات ومصطلحات يتوقف فهم سياق الكالم على تحديد داللتها، فالواجب أن تعرف في الهامش،  -

 وكذلك التعريف باألعالم الواردة أسماؤهم في المتن.
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 »...«....( أو مزدوجتين: )وسين توضح النقول بين شولتين "..." أو ق -
 أما اآليات القرآنية فتوضع بين القوسين المزهرتين: ﴿...﴾. -
وعلى الباحث أن يلتزم األمانة العلمية عند إعادة صياغة فكرة لكاتب ما، على أن يحتفظ بفكرة صاحب الناس دون أن  -

 : انظر: كتاب...يخرجها عن مقصدها ومراد الكاتب. مع اإلحالة عليها في الهامش بـ
 منهاج المعالجة المفهومية والنقدية: -4
معاجم لغوية، )يرجع تحديد المفردات والمفاهيم والمصطلحات بالرجوع إلى المعاجم اللغوية والمعاجم العلمية المختصة.  -

 فقهية، قرآنية، تاريخية، كالمية، صوفية...(.
ما هو أقدم، ثم القديم، وذلك للوقوف على التطور الداللي للمصطلح، يراعى في عرض التعريفات البعد التاريخي، فيبدأ ب -

 ويمكن ترتيب ذلك حسب تاريخ وفاة الُكتَّاب.
أثناء بسط معالجة نقدية ما يرجح البدء باألقدم، ثم ما يليه تاريخيا، وذلك للوقوف على التطورات التي عرفتها المعالجة، -

 جدة الموقف أو اتباعيته. ومدى استفادة الالحق من السابق، ومعرفة
 عند شرح الكلمات الغريبة ال بد من الرجوع إلى كتب اللغة، ومن أمثلة هذه الكتب:  -

 لسان العرب البن منظور، والصحاح للجوهري، وغيرهما.
 غريب القرآن نرجع إلى: 

 يرزآبادي.معجم مفردات ألفاظ القرآن لألصفهاني، بصائر ذوي التمييز من لطائف الكتاب العزيز للف
غريب الحديث نرجع إلى: النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير، غريب الحديث البن قتيبة، غريب الحديث البن 

 الجوزي...
المصطلحات األصولية ُيرجع فيها إلى كتب األصول: كالبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي وغيره. كما يرجع إلى 

حات أصول الفقه لقطب مصطفى سانون، وكتاب الحدود في األصول ألبي الوليد الباجي، معاجم أصول الفقه: كمعجم مصطل
 وغيرهما.

كاصطالح المتكلمين يرجع إلى التعريفات للجرجاني، أو الكليات ألبي البقاء الكفوي، أو كتاب  والمصطلحات األخرى
 ن سابق الصقلي.الحدود الكالمية والفقهية على رأي أهل السنة األشعرية ألبي بكر محمد ب

أما المصطلحات الصوفية فنرجع إلى: الرسالة القشيرية في علم التصوف لعبد الكريم القشيري، وكتاب اللمع في التصوف 
 للسراج الطوسي، ومعجم اصطالحات الصوفية لعبد الرزاق الكاشاني وغيرها.

 أما مصطلحات الفقهاء: 
 ة في االصطالحات الفقهية لنجم الدين أبي حفص النسفي. فيرجع في مذهب الحنفية: إلى كتاب ِطَلَبة الطلب

 والمالكية: الحدود البن عرفه. 
 ومذهب الشافعية: المصباح المنير للفيومي. 

 ومذهب الحنابلة: المطلع على أبواب المقنع للبعلي.
ذا لم نجد نرجع إلى كتب الفقه.  وا 

 فإن لم نجد مرجع إلى المصادر العامة.أما الترجمة لألعالم: فنرجع في كل طبقة إلى مصادرها،  -
فالتراجم العامة: كسير أعالم النبالء، والعبر في خبر من غبر، للذهبي. واألعالم لخير الدين الزركلي، ومعجم المؤلفين 

 لرضا كحالة، ووفيات األعيان البن خّلكان.
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تمييز الصحابة البن حجر العسقالني، نرجع إلى: الطبقات الكبرى البن سعد، واإلصابة في  وفي الترجمة للصحابة 
 وأسد الغابة البن األثير، واالستيعاب في معرفة األصحاب البن عبد البر... 

 التراجم الخاصة: بالمذهب أو البلد أو التخصص واألفضل البدء بالخاصة إذا لم يجد الباحث ينتقل إلى العامة.
 ومن هذه التراجم: 

 ...للمفسرين: طبقات المفسرين للسيوطي
 للمحدثين: المعين في طبقات المحدثين للذهبي...

 لألصوليين: الفتح المبين في طبقات األصوليين عبد اهلل المراغي...
لألحناف: الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية البن أبي الوفاء القرشي، والطبقات السنية في طبقات الحنفية، تقي الدين 

 الحنفية للكنوي...التميمي، والفوائد البهية في تراجم 
للمالكية: الدبياج المذهب في معرفة أعيان المذهب البن فرحون، وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمخلوف، وكتاب 

 ترتيب المدارك للقاضي عياض...
 للشافعية: طبقات الشافعية للسبكي...

من ذهب البن العماد الحنبلي، وذيل طبقات  للحنابلة: طبقات الحنابلة ألبي علي الحنبلي، وشذرات الذهب في أخبار
 الحنابلة البن رجب...

 للصوفية: طبقات الصوفية لعبد الرحمن السلمي، ورسالة القشيري، وطبقات الصوفية للشعراني...
 للشعراء: طبقات الشعراء البن المعتز، وسالفة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر : البن معصوم الحسني...

جال الفكر والدعوة ألبي الحسن الندوي، ومعجم المؤلفين المعاصرين في آثارهم المخطوطة والمفقودة وما للمعاصرين: ر 
طبع منها أو حقق بعد وفاتهم، لمحمد خير رمضان يوسف الصاد، وعلماء أعالم عرفتهم لعبد اهلل بن عقيل بن سليمان العقيل، 

 بدمشق... وسلسلة علماء مفكرون معاصرون التي تصدرها دار القلم
ألهل بلد معين أو قرن معين: دوحة الناشر من محاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر، لمحمد الحسني 
الشفشاوني، والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ابن تغري بردي، والمختار المصون من أعالم القرون، لمحمد بن حسن 

محمد حجي وأحمد توفيق، وسلوة األنفاس ومحادثة األكياس بمن أقبر من العلماء بن عقيل موسى، وموسوعة أعالم المغرب، ل
والصلحاء بمدينة فاس لمحمد بن جعفر الكتاني، وسلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر للمرادي، والدرر الكامنة في أعيان 

 المئة الثامنة البن حجر العسقالني...
 ديثية والشعرية:منهاج توثيق النصوص القرآنية والح -5
 توثيق اآليات بمراعاة ما يلي: -
رواية ورش أو حفص...( )ضبط نص اآلية بالشكل التام واعتماد رواية واحدة في المتن دون الخلط بين الروايات، -1

 ويفضل أن تؤخذ اآليات القرآنية من نص مبرمج مشكول.
تن وليس في الهامش، هكذا: ﴿َقْد َجاَءُكْم ِمَن اللَِّه ُنوٌر َوِكَتاٌب ذكر اسم السورة ورقم اآلية بعد ذكر اآلية مباشرة وفي الم -2
 (.15المائدة: )ُمِبيٌن﴾
 أما توثيق األحاديث النبوية الشريفة فيعتمد ما يلي: -
يخرج الحديث من الكتب الحديثية المعتمدة، وال يعول على كتب األدب والنقد. وال يستخرج الحديث إال من مصادره  -1
 ية فال يستخرج من األربعين النووية أو التغريب والترهيب او غيرهما... األول
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ويمكن تخريج الحديث من كتب التفسير والتاريخ والتراجم والطبقات وغيرها لكن شريطة أن يكون أصحابها أوردوا األحاديث 
 المسندة ابتداء ال نقال من مصدر آخر.

اب ورقم الحديث ودرجته. ويستحب ذكر الصفحة والجزء. أما إن كان عند التخريج: يذكر اسم المصدر، والكتاب والب
 ودرجته. -إن وجد–الكتاب غير مبوب فيذكر اسم المصدر والصفحة والجزء ورقم الحديث 

(. أو 6صحيح البخاري، كتاب الصالة، باب كيف فرضت الصلوات في اإلسراء، حديث رقم )مثال لكتب الحديث المبوبة: 
 ، قال األرنؤوط: حديث صحيح(. ،4/123بل، مسند أنس بن مالك مسند أحمد بن حن)

، قال شعيب األرنؤوط: إسناده  ،2/10مسند أحمد بن حنبل، مسند عبد اهلل بن عمر )مثال لكتب الحديث غير المبوبة: 
 صحيح(. 

بة الحديث كتخريجه *ذكر رتبة الحديث عند الحاجة أمر أساسي في التخريج، ففي بعض الحاالت ال نحتاج إلى ذكر رت
؛ ألن األمة قد سلمت في صحة أحاديثهما نظرا للشروط التي يشترطونها في رواية أحاديثهم. أما إذا -مثال–من الصحيحين 

خرجناه من غير هذه الكتب فاألمر يحتاج إلى ذكر درجة الحديث، إما اعتمادا على المعلق كتعليقات األرنوؤط على مسند أحمد 
ت األلباني على السنن، أو تخريج المؤلف نفسه كتخريجات الترمذي على سننه، أو االعتماد على كتب تخريج بن حنبل، وتعليقا

الحديث البن حجر العسقالني والزيلعي والحافظ العراقي وأحمد بن صديق وآل الصديق عامة، أو باالعتماد على شروح 
 من األحاديث النبوية. الحديث: التي قد تتعرض لذكر درجة الحديث أثناء شرحها لحديث

 أما األبيات الشعرية فتوثق وفق الخطوات اآلتية: -
 يرجع إلى الديوان إن كان مطبوعا. -1
 يضبط البيت بالشكل التام. -2
 يشرح غريب لفظ في الهامش لتمثل معناه اللغوي. -3
 أما ذكر بحر البيت فهو مستحب وليس بواجب.-4
 الهامشية وفي ثبت المصادر في نهاية البحث: منهاج توثيق المصادر في اإلحاالت -6
 في أول ظهور للمصدر، يحرص على أن يتضمن التوثيق ما يأتي: -

 إن كان الكتاب في أجزاء(.)إن كان الكتاب محققا(، والصفحة والجزء )اسم الكتاب، واسم الكاتب، واسم المحقق 
. شرح التبيان في علم البيان، ألبي عبد اهلل 1/256يدي، السيرة النبوية البن إسحاق، تحقيق: أحمد فريد المز )مثال:  

 (. 441محمد المغيلي، تحقيق: أبو أزهر بلخير هانم، ص
هذا عند ذكر المرجع أو المصدر في المرة األولى، أما بعد ذلك فيكتفي الطالب بذكر اسم الكتاب والصفحة والجزء، إال إذا 

الكامل )الباحث في كل مرة أن يذكر اسم المؤلف إلى جانب اسم كتابه؛ مثل:  كان اسم الكتاب مشتركا بين مؤلفين، فإن على
 (.45، ص1، والكامل للمبرد، ج123، ص2البن األثير، ج

وقد شاعت بين الباحثين عادة لم نعهدها عند المؤلفين العرب القدامى، وهي ذكر اسم المؤلف أوال وبعده اسم الكتاب، مثل 
(. فهذه عادة دخيلة علينا، وال بأس من استعمالها مع المصادر غير العربية، أما العربية 66، ص1الرافعي، وحي القلم، ج)

 فيعتمد على طريقة التوثيق األولى.
حالة تكرار ذكر المرجع المستعمل مرتين متواليتين، دون أن يفصل بينهما مرجع آخر، يستغنى عن ذكر اسم في  -

 لة بعبارة: "المرجع نفسه" يتبع بفاصلة ثم كلمة ص الرقم.المؤلف ولقبه، ويكتفى بعد وضع رقم اإلحا
 مثال: 
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 .240التشابك القصصي في سورة الكهف، زكية محمد خالد، ص-1
 .385المرجع نفسه، ص-2

 المرجع نفسه. -2(، نكتفي باآلتي: 240أي: )مالحظة : لو كانت الصفحة نفسها المقتبس منها في المثال أعاله 
 الحالة الثانية :

ذكر اسم الكتاب، ثم ، من المرجع نفسه، ولكن مع وجود فاصل من حواشي أخرى -فأكثر –االقتباس للمرة الثانية  عند
 عبارة: "مرجع سابق" أو "المرجع السابق" ثم فاصلة وأخيرا الصفحة.

 مثال:
 .93، عبد القادر الجيالني، صكتاب البلبل الصادي بمولد الهادي -1
 خرى لمؤلفين آخرين.وجود فاصل من إحاالت أ -2
 .130كتاب البلبل الصادي، مرجع سابق، ص -3

مالحظة: التعبير بـ"المرجع نفسه" أسلم من "نفس المرجع" في اإلحاالت الهامشية: جاء في معجم األخطاء الشائعة لمحمد 
ا كانتا للتوكيد، وجب أن نفس وعين( إذ)العدناني قوله: "ويقولون: جاء نفس الرجل. والصواب: جاء الرجل نفسه؛ ألن كلمتي 

يسبقهما المؤكد، وأن تكونا مثله في الضبط اإلعرابي، وأن تضاف كل واحدة منهما إلى ضمير مذكور حتما، يطابق هذا المؤكد 
 ـ(1)في التذكير والتأنيث، واإلفراد والتثنية والجمع"

 وقد استعمل العلماء الجلة االستعمال الفصيح "الشيء نفسه":
 :246/  3هـ(: 436ت)المرتضى؛ الشيخ الشريف المرتضى  ـــ ففي رسائل

 ".الكالم نفسهفإن الكالم سبب والنص أوضح من  ،قال: "فإن شك مخالفونا في النص دللناهم عليه وأوضحناه لهم
 :42/  1هـ(: 456ت)ـــ وفي اإلحكام في أصول األحكام؛ لإلمام ابن حزم 

وهذا أيضا هو  ،الشفتين واألضراس والحنك والحلق والرئة على تأليف محدود قال: "وحده على الحقيقة أنه هواء مندفع من
 ".الكالم نفسه

 .52/  1هـ(: 764ت)وفي الوافي بالوفيات؛ للعالمة صالح الدين الصفدي 
دون فال يمدون فيها إال بعد حرفين ويع الكلمة نفسهاقال: "ورأيتهم ال يجوزون في السطر الواحد أكثر من ثالث مدات فأما 

 ذلك كله من لحن الوضع في الكتابة".
 .294هـ(: ص 792ت)ـــ وفي مختصر المعاني؛ للشيخ سعد الدين التفتازاني 

أو الحرف األخير  الكلمة نفسهاقال: "وقال إنها في النثر كالقوافي في الشعر وذلك الن القافية لفظ في آخر البيت أما 
 بارة عن تواطئ الكلمتين من أواخر األبيات على حرف واحد".منها أو غير ذلك على تفصيل المذاهب وليست ع

 :1/367هـ(: 794ت)ـــ وفي البرهان؛ الزركشي 
 ".الكالم نفسهقال: "ستة أصناف من الوقف في الكالم : خمسة منها بحسب 

"يتحرج بعض وأما االستعمال اآلخر "نفس الشيء" فقد كتب الشيخ المحقق عبد السالم هارون في مجلة المجمع قائال: 
 النفس( في غير التوكيد، فيقول: الشيء نفسه فقط. وقد ضيقوا واسعا.)المتحذلقين من استعمال 

 .(2)فنفس الشيء ذاته، تستعمل استعماله، وال يمنع من ذلك نحو وال لغة"

                                                           
 .252ص ( 1)
 .122: ص54م،ع 1984مجلة مجمع اللغة العربية/ القاهرة،( 2)
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في كتاب سيبويه  واستأنس األستاذ عبد السالم باستخدام ذلك المتقدمون من النحويين واألدباء في لغتهم فذكر أنه جاء
، وقوله: "وذلك قولك: نزلت بنفس (1)قوله: "وتجري هذه األشياء التي هي على ما يستخفون بمنزلة ما يحذفون من نفس الكالم"

. ويقول الجاحظ: "وال بد للترجمان من أن يكون بيانه في نفس الترجمة، في وزن عمله في نفس (2)الجبل، ونفس الجبل مقابلي"
 .(3)المعرفة"
أنه يجوز لك أن تقول، بشكل عام: قرأت الكتاب  -كما قال األستاذ أبو أوس إبراهيم الشمسان–الذي يفهم من ذلك كله و 

نفسه، وقرأت نفس الكتاب. فال تكون مخطئا من الناحية التركيبية؛ ولكن يجب أن نتنبه إلى أّن بين االستخدامين فرًقا. ففي 
يزيل الشبهة، ويبعد الظن بأن القراءة كانت عن الكتاب أو هي سماع بأمر الكتاب أو  قولنا: قرأت الكتاب نفسه توكيد للكتاب

قراءة لما يشبه الكتاب. أما في التركيب الثاني وهو: قرأت نفس الكتاب، فهو بمعنى قرأت لّب الكتاب وجوهر الكتاب وأهّم ما فيه 
 من محتوى.

النفس( في غير التوكيد، )المتحذلقين أنهم يتحرجون من استخدام ولذلك فقد أجاد األستاذ عبد السالم حين قال عن بعض 
 النفس( يمكن أن تستخدم لغير التوكيد على نحو ما ورد في النصوص المذكورة.)ومراده أن 

 قائمة أو الئحة( المصادر والمراجع فيتضمن العشارية اآلتية:)أما ثبت 
 اسم الكتاب،-
 اسم الكاتب،-
 إن ُوجد(،)اسم المحقق -
 دار النشر،-
 لبنان(.-بيروت)المدينة والدولة( مثل )بلد النشر:  -
 يشار إليها بـ: ط( إن وجدت.)رقم الطبعة  -
ال يشار إليه بـ )التاريخ  -  د.ت( أي دون تاريخ.)إن وجد( وا 

هـ(، قابل أصوله 1103ت)مثل: "َسَداد الِدين وِسَداد الَدين في إثبات النجاة والدرجات للوالدين"، محمد البرزنجي المدني 
 م.2006/ 2لبنان، ط-الخطية واعتنى به: عباس أحمد صقر الحسيني وحسين محمد علي شكري، دار الكتب العلمية، بيروت

يكون مرة واحدة في قائمة المصادر والمراجع المذكورة وفي نهاية البحث، إال إن اعتمد الطالب  -الكامل-وهذا التوثيق 
 في الهامش(. )واحد فيضع أمام كل طبعة دار نشرها على طبعات مختلفة للكتاب ال

 مثال: 
 مؤسسة الندوي(.)الشراكة الزوجية، رشيد كهوس، 
 دار ابن رشد(.)الشراكة الزوجية، رشيد كهوس، 

 ** إذا كان المرجع مقالة أو بحث بمجلة أو صحيفة، فيتعين ذكر:
 عنوان المقالة أو البحث؛  -
 اسم الكاتب؛  -
 و الصحيفة أو الدورية؛اسم المجلة أ -
 جهة اإلصدار؛ -

                                                           
 .1/266الكتاب، سيبويه،( 1)
 .2/379المصدر نفسه، ( 2)
 .122: 54. وانظر: مجلة المجمع 1/76( الحيوان، للجاحظ، 3)
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 بلد اإلصدار؛ -
 رقم السنة والعدد؛ -
 التاريخ؛ -
 مكان البحث في المجلة أو الدورية أو الصحيفة ممثال بالصفحات. -

مثال: "جامعة القرويين بفاس"، بقلم: روم الندو، تعريب: محمد الخطيب، مجلة زهور الصادرة عن جمعية زهور للعدالة 
يعني مكان المقالة )[: 36-31(، ]2012يوليوز )اعية والتنمية المستدامة، موالي ادريس زرهون المغرب، العدد الثالث االجتم

 (.36إلى الصفحة  31في المجلة من الصفحة 
 وكذلك األمر فيما يتعلق ببحوث المؤتمرات.

وذجا"، رشيد كهوس، بحث مقدم في المؤتمر مثال: "نماذج من تدبر القرآن الكريم عند السلف الصالح: التدبر السنني أنم
قطر، الهيئة العالمية -هـ، الدوحة1434شعبان  25-23العالمي لتدبر القرآن الكريم: "تدبر القرآن الكريم وأثره في حياة األمة"، 

 لتدبر القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بدولة قطر.
المخطوطات ثم المطبوعات(، ثم تعقبها المصادر األجنبية، بعد ذلك تذكر المجالت )أوال تذكر المصادر بالعربية  -

 والدوريات، مع اإلشارة إلى اسم المقال وصاحبه وعدد المجلة وسنة صدورها.
 مالحظة: ال يذكر الطالب في الهوامش إال المصادر التي اطلع عليها.

 :منهاج توثيق المواقع اإللكترونية 
يستغني باحث أو كاتب أو طالب عن شبكة اإلنترنت، لما فيها من فوائد وفرائد ودرر قد ال توجد في غيرها؛ ال يمكن أن 

ففيها الغث وفيها السمين، وفيها الصحيح وفيها السقيم، وفيها العلم وفيها الفوضى، لذلك البد من التعامل مع المواقع االلكترونية 
 بمنهجية علمية.

الجامعات، الكليات، المعاهد...(، وهناك )زارات، المؤسسات السياسية...(، وهناك مواقع أكاديمية الو )فهناك مواقع رسمية 
مجامع الهيئات، واإلفتاء، ومواقع المشايخ والعلماء، والمجالت العلمية والمتخصصة والمحكمة...(... وغيرها من )مواقع علمية 

ها عن اإلحالة إلى الكتاب المطبوع أو بحث في مجلة مطبوعة، ألنها تذكر المواقع ذات القوة العلمية... فال تختلف اإلحالة إلي
 المعلومة ابتداًء، وقد ال توجد هذه المعلومة في غيرها. 

ولذلك فإن منع التوثيق من شبكة اإلنترنت نهائًيا مخالف لمواكبة العصر وتطور التكنولوجيا، فقد غدت الشبكة في صدارة 
ن البحث العلمي، وصار التوثي ن كانت األبحاث الشرعية ال تزال تأنف من ذلك وا  ق إليها معتادًا في األبحاث العلمية والفكرية، وا 

كان قد ظهر بجالء وعلى المكشوف استفادتها منها. علما بأن هناك مادة غير متوفرة ومن الصعب العثور عليها في المراجع 
 ريقة.والمصادر بينما استطاعت شبكة اإلنترنت توفيرها بأسهل ط

ومع ذلك، البد من مراعاة ضوابط منهجية معينة في التعامل مع المواقع االلكترونية، فال يصح اعتماد المواقع في المسائل 
الموجودة في الكتب الورقية المتداولة، وال يعتمد إال على المواقع العلمية والفكرية المشهورة والموثوق بها، والمواقع العلمية التي 

 اءة...لها لجان للقر 
 أما توثيق المواد من المواقع المشار إليها أعاله فيكون كاآلتي:

 إن كان منشورا بتاريخ(، ورابط المقال على الشبكة.)عنوان المقال أو الدراسة أو البحث أو التقرير...، وكاتبه، وتاريخه 
 مثال:

 13/12/2014"مقصد مراعاة السنن اإللهية"، جاسر عودة، موقع يقظة فكر، بتاريخ: 
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http://feker.net/ar/2014/12/13/258963 
 :منهاج ثبت المصادر والمراجع 

 إذا كانت منهجيات ترتيب المصادر والمراجع متعددة، فإن أقربها إلى االنضباط واليسر تلك التي تعتمد الخطوات اآلتية:
 ا وفق أسماء مؤلفيها.ترتيب المصادر والمراجع بحسب اسم الكتاب تفاديا لإلشكاالت الناجمة عن تصنيفه -
 اعتماد الترتيب األلفبائي؛ مثل: -

 "أ" إتحاف العباد بحقيقة الجهاد،
 "ب" بهجة النفوس،

 "ت" التفسير الميسر....
 ...ب()أ(، )وضع الحرف المناسب على رأس الالئحة المناسبة له:  -

 أ(.)فكل المصادر المراجع التي تبدأ بالهمزة تدرج في الئحة 
 ب(.)التي تبدأ بالباء تدرج في الئحة وكل المصادر 

 وهكذا مع باقي الحروف... 
 ترتيب المصادر باألرقام. مثل: -

 كتاب الخصال، البن زرب...-1 
 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل.. -2
3-... 

 اإلشارة إلى ذلك.وجوب اشتمال كل رقم على جميع المعطيات المتعلقة بالمصدر أو المرجع أو الدورية كما سبقت  -
 :رموز تعد اختصارا للكلمات 

 ق.م: قبل الميالد.
 م: التاريخ الميالدي.
 ه: التاريخ الهجري.

 ص: الصفحة.
 ج: الجزء.
 م: مجلد.

 ط: الطبعة.
 ح: حديث رقم.

 ت: توفي.
 د.ت: دون تاريخ.

 تح: تحقيق.
ه الكثير من الكتاب الذين يبخلون ببعض الحبر أما اختصار الصالة على سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كما يفعل

الشريف أو صفته مجردا ]محمد[]رسول اهلل[]النبي[، أو يختصرونها بصاد صماء  حين يذكرون اسمه  على خير البشر 
ال وبرمز اخترعوه ]ص[، أو يجمعون أوائل حروفها في كلمة واحدة شاذة وسمجة هي ]صلعم[، إنها واهلل عادة سيئة قبيحة، وبخ
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إن اهلل ومالئكته ُيصّلون )ووجوبها وفقا ألمر اهلل جل وعال:  ، وجهال بفضل الصالة والتسليم عليه وتقليال لشأن رسول اهلل 
 على النبي يا أيها الذين آمنوا صلَّوا عليه وسلِّموا تسليمًا(.

 :عالمات الترقيم 
 كل متعلقاتها، وعند انتهاء الكالم..(: النقطة توضع في نهاية الجملة التامة المعنى المستوفية ل)

 مثل: األيام دول.
 ،(: الفاصلة توضع بعد ما يلي:)
 لفظ المنادى. مثل: يا إسماعيل، احرص على ما ينفعك.-1
عرابا. -2  مثل: خير الكالم ما قل ودل، ولم يطل فيمل. بين الجملتين المرتبطتين معنى وا 
ا طالت جملة الشرط أو القسم مثل: إذا كنت في مصر ولم تك ساكنا على بين الشرط والجزاء وبين القسم والجواب إذ -3

 نيلها الجاري، فما أنت في مصر.
 ومثل: لئن أنكر الحر من غيره ما ال ينكر من نفسه، لهو أحمق.

بين المفردات المعطوف بعضها على بعض. مثل: ما خاب تاجر صادق، وال تلميذ عامل بنصائح والديه ومعلميه، وال  -4
 صانع مجيد لصناعته غير مخلف لمواعيده.

 ؛(: الفاصلة المنقوطة، توضع:)
بعد جملة ما بعدها سبب فيها. مثل: عبد اهلل من خيرة الطالب في فوجه؛ ألنه حسن الصلة بأساتذته وأصدقائه، وال -1

 يتخلف عن الكلية قط، ويستذكر مقرره بعناية وجد.
ن رأيتم الشر فدعوه. بين جملتين مرتبطتين معنى ال إعرابا. -2  مثل: إذا رأيتم الخير فخذوا به؛ وا 
 :(: النقطتان توضعان:) 
 بين القول ومقول القول. مثل: ولقد أمر على اللئيم يسبني فأعف ثم أقول: ال يعنيني. -1
، وطالب بين الشيء وأقسامه. مثل: أصابع اليدين خمسة: اإلبهام، والمسبحة،. ومثل: اثنان ال يشبعان: طالب علم -2
 مال.

 قبل األمثلة التي توضح القاعدة. -3
 ؟(: عالمة االستفهام توضع عقب جملة االستفهام سواء أكانت أداته ظاهرة أم مقدرة.)
 !(: عالمة االنفعال توضع في آخر جملة يعبر بها عن فرح أو حزن أو تعجب أو تأسف أو استغاثة. مثل: بشراي!)
 ي المحاورة بين اثنين استغني عن تكرار اسميهما. وبين العدد والمعدود.(: الشرطة توضع في أول السطر ف-)
 (: الشرطتان، وتوضع الجملة االعتراضية بينهما.- -)
"(: المزدوجتان، وتوضع بينهما العبارات المنقولة حرفيا المصادر والمراجع، والموضوعة في ثنايا كالم الباحث، ليتميز  ")

 حث.الكالم المنقول عن كالم البا
 [: المعقوفتان توضع بينهما زيادة قد يدخلها شخص في جملة اقتبسها. ]
 
 :رشادات  تنبيهات وا 
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جمع المادة العلمية في الغالب أمر يسير يستطيعه كل باحث، لكن االستفادة من هذه المادة العلمية وكتابتها وصياغتها  -
ر، وبهذا تتميز قدرة الباحث على التركيز والصياغة وحسن بطريقة علمية جيدة تحتاج إلى مهارة وذكاء وقدرة على االختيا

 االختيار لما يناسب بحثه ويضفي عليه جمالية ودقة.
ليس من الضروري أن يدرج الطالب في بحثه جميع ما توفر لديه من جذاذات، بل لعل المنهاج السليم يكمن في إخضاع و 

ن لم يوظف كل تلك المادة العلمية التي جمعها  تلك المادة المعرفية إلى ترتيب محكم ليوظف منها األدق واألقوى واألحكم، وا 
 حتى ال يكثر الحشو والتكرار في بحثه لكن تكفيه فائدة االطالع عليها واإلفادة منها في بحوث أخرى.

 يمكن استثمار المساحة المتاحة في الهوامش لتوظيف بعض النقول التي ال يطيقها متن البحث. -
 موضوع يجب كتابته بأسلوب سليم جيد خاضع لألساليب العربية.ال صياغةعند  -
 الشائعة والنحوية واإلمالئية والركاكة في األسلوب. األخطاءتجنب  -
الموضوع يجب شكل اآليات القرآنية واألحاديث النبوية واألبيات الشعرية، والغرض من ذلك هو معرفة األستاذ  كتابةعند  -

لغته ومعانيه حتى إذا أخطأ الطالب وجدها فرصة سانحة للتقويم، وتصويب ما زل فيه قلمه مدى تمكن الطالب من النص و 
 .بعد لسانه

 عند التصحيح يجب أن ال يصحح الخطأ بالخطأ، إذ البد من الرجوع إلى المصادر والمعاجم. -
 عن المقدمات واإلطالة في ما ال يعني. االستغناء -
لعموميات تفضي إلى تعب الطالب، فال يتحصل له الجهد لمعالجة صلب الموضوع، لذا اإلطالة في المقدمات والمداخل وا -

 فإن االقتصار على جوهر الموضوع يعد عمال محمودا.
المقدمة: تخصص ألهمية موضوع البحث، ودواعي اختياره، وأهدافه، وأسئلته، وحدوده، ومنهجه، والدراسات السابقة فيه، ثم -

 شكر لمن ساعده وقدم له يد المعونة في بحثه...عناصره، فصعوباته، فكلمة 
 المدخل: يخصص لظروف الموضوع أو الجوانب الفكرية له. -
وأن ال  العرض: وهو المهم. وفيه فصول ومباحث، أو مباحث ومطالب، ويشترط في ذلك التوازن بين الفصول أو المباحث.. -

 يذكر الطالب إال المسائل المهمة بتركيز.
 برز أفكار البحث ونتائجه وجديده وتوصياته....صص ألالخاتمة: تخ -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


