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  ةص الدراسـملخـ

أثـر توظیـف الـسبورة الذكیـة فـي تـدریس الجغرافیـا علـى هدفت هذه الدراسـة إلـى الكـشف عـن 
ائط لــدى طــالب الــصف التاســع محافظــة غــزة وتتمثــل تنمیــة المفــاهیم الجغرافیــة ومهــارة اســتخدام الخــر 

  :مشكلة الدراسة بالسؤال الرئیس اآلتي 
مــا أثــر توظیــف الــسبورة الذكیــة فــي تــدریس الجغرافیــا علــى تنمیــة المفــاهیم الجغرافیــة ومهــارة اســتخدام 

  الخرائط لدى طالب الصف التاسع األساسي؟

  :اآلتي ومن السؤال السابق اشتقت أسئلة عدیدة فرعیة وهي ك
بـــین متوســـط درجـــات المجموعـــة التجریبیـــة ) α≥ 0.05(توجـــد فـــروق دالـــة إحـــصائیًا عنـــد  هـــل -1

  ومتوسط درجات المجموعة الضابطة على القیاس البعدي للمفاهیم الجغرافیة ؟
بـــین متوســـطي درجـــات طـــالب المجموعـــة ) α ≥ 0.05(توجـــد فـــروق دالـــة إحـــصائیًا عنـــد  هـــل -2

    لقبلي والبعدي للمفاهیم الجغرافیة ؟التجریبیة على القیاسین ا
یوجد أثر للتدریس باستخدام الـسبورة الذكیـة علـى المفـاهیم الجغرافیـة لـدى طـالب المجموعـة  هل -3

  التجریبیة ؟
بـــین متوســـط درجـــات المجموعـــة التجریبیـــة ) α≥ 0.05(توجـــد فـــروق دالـــة إحـــصائیًا عنـــد  هـــل -4

  البعدي لمهارات استخدام الخرائط ؟ومتوسط درجات المجموعة الضابطة على القیاس 
بــین متوســطي درجــات طــالب المجموعــة ) α ≥ 0.05(توجــد فــروق دالــة إحــصائیًا عنــد  هــل  -5

  التجریبیة على القیاسین القبلي والبعدي لمهارات استخدام الخرائط ؟
 یوجــد أثــر للتــدریس باســتخدام الــسبورة الذكیــة علــى مهــارات اســتخدام الخــرائط لــدى طــالب هــل -6

  المجموعة التجریبیة ؟
واستخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج التجریبـي لمجمـوعتین ضـابطة وتجریبیـة ،بحیـث 
درســـت المجموعـــة الـــضابطة بالطریقـــة التقلیدیـــة ، بینمـــا درســـت المجموعـــة التجریبیـــة بتقنیـــة الـــسبورة 

، مــن طــالب الــصف طالبــاً ) ثالثــة وســتین(الذكیــة ، حیــث تــم تطبیــق الدراســة علــى عینــة مكونــة مــن 
   .التاسع 

 )spss(وقد تم جمع البیانات وتحلیلها باستخدام المعالجات اإلحـصائیة عـن طریـق برنـامج 
معادلة سبیرمان براون و ثبات التجزئة النصفیة ،ل معامل ارتباط بیرسون لصدق االتساق الداخلي ولو

یة ، و معادلـــة كرونبـــاخ ألفـــا لتعـــدیل طـــول االختبـــار ذي الفقـــرات الزوجیـــة فـــي ثبـــات التجزئـــة النـــصف
للفروق بین متوسطي ) ت(اختبار و للفروق بین متوسطي عینتین مستقلتین ) ت(للثبات ،و اختبار 

  .عینتین مرتبطتین و مربع إیتا للكشف عن األثر 



ه  

  :وقد أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية 

ة ومتوسـط درجـات المجموعـة توجد فروق دالة إحصائیًا بین متوسط درجـات المجموعـة التجریبیـ -1
  . ومهارات استخدام الخرائط  الضابطة على القیاس البعدي للمفاهیم الجغرافیة

توجــد فـــروق دالـــة إحــصائیًا بـــین متوســـطي درجــات طـــالب المجموعـــة التجریبیــة علـــى القیاســـین  -2
  . ومهارات استخدام الخرائط القبلي والبعدي للمفاهیم الجغرافیة

 باســـتخدام الـــسبورة الذكیـــة علـــى المفـــاهیم الجغرافیـــة لـــدى طـــالب المجموعـــة وجـــود أثـــر للتـــدریس -3
  .التجریبیة

وجــــود أثــــر للتــــدریس باســــتخدام الــــسبورة الذكیــــة علــــى مهــــارات اســــتخدام الخــــرائط لــــدى طــــالب  -4
  .المجموعة التجریبیة

   :وفي ضوء ماتوصلت إلیه الدراسة من نتائج ، تم وضع عدد من التوصیات أهمها 
الســـتفادة مـــن المـــستحدثات التكنولوجیـــة ، وخاصـــة الـــسبورة الذكیـــة وتوظیفهـــا فـــي المواقـــف ضـــرورة ا

التعلیمیة، و ضرورة توفیر تقنیة السبورة الذكیـة فـي جمیـع مـدارس الـوطن لمـا لهـا مـن أهمیـة خاصـة 
  .ةفي تحفیز وٕاثارة دافعیة الطلبة ،وتفاعلهم النشط واإلیجابي مع المحتوى التعلیمي واألنشطة الصفی
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Abstract 
This study aimed to reveal the effect of employing smart board in teaching geography 

on developing geographic concepts and using maps skill among nine graders in Gaza 

Governorate. 

The problem of the study can be stated in the following main question: 

What is the effect of employing smart board -in teaching geography -on developing 

geographic concepts and using maps skill among nine graders? 

The main question can be branched out into the following sub skills: 

1-  Are there statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the mean score of 

the experimental group and mean score of the control group on the post geographic 

concepts test? 

2- Are there statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the mean score of 

the experimental group on the pre and post geographic concepts test? 

3-  Is there an effect for teaching by using the smart board on developing the geographic 

concepts among the experimental group? 

4- Are there statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the mean score of 

the control group on the post using maps  skills test? 

5- Are there statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the mean scores of 

the experimental group on the pre and post using maps test? 

6- Is there an effect for teaching by using the smart board on developing using maps 

skills among the experimental group? 

The researcher used the experimental method. The study sample consisted of sixty six 

students and divided into two groups. The control group was taught by using the 

traditional way and the experimental group was taught by using the smart board. 

Data was collected and analyzed using the following statistical treatments: Pearson 

correlation, Split-Half, Spearman Brown, Cronbach Alpha, and T- test. 

The study findings revealed that: 

1- Are there statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the mean score of 

the experimental group and the mean score of the control group on the post geographic 

concepts test and using maps skills test. 
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2- Are there statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the mean scores of 

the experimental group on the pre and post geographic  concepts test and using maps 

skills test. 

3- there is an effect of teaching by using the smart board on developing geographic 

concepts among the experimental group. 

4-there is an effect of teaching by using the smart board on developing the skills of 

using maps among the experimental group. 

In the light of the study findings, the following recommendations are stated: 

- There is a need to get benefit from the technological innovations, specially the smart 

board and employing it in the educational situations. 

- There is a need to provide schools with smart board because of its special importance in 

stimulating the students, and raising their active and positive interaction with the educational 

content and classroom activities.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




