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ملخص:
اللوح  ا�ستخدام  دور  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
املرحلة  طلبة  واجتاهات  التعليمية  املهارات  تنمية  يف  التفاعلي 
الأردن  يف  اجلامعة  لواء  مدار�س  يف  ومعًلميها  العليا  الأ�سا�سية 
نحو ا�ستخدام اللوح التفاعلي. ومت اختيار عينة الدرا�سة من معلمي 
يف  اجلامعة  لواء  مدار�س  من  وطلبتها  العليا  الأ�سا�سية  املرحلة 
الدرا�سي  الف�سل  خالل  طبقية  ع�سوائية  بطريقة  عمان  العا�سمة 
اأفراد  عدد  بلغ  حيث   ،2014  /2013 الدرا�سي  العام  من  الثاين 
العينة )651( موزعني بواقع )376( طالبًا وطالبة، و)275( معلمًا 
ومعلمة. ولتحقيق اأهداف الدرا�سة مت بناء اأدوات الدرا�سة التي تكونت 
من الآتي: ا�ستبانة دور ا�ستخدام اللوح التفاعلي، وتكونت الأداة من 
اللوح  ا�ستخدام  نحو  املعلمني  اجتاهات  ومقيا�س  فقرة،   )40(
الطالب نحو  )34( فقرة، ومقيا�س اجتاهات  التفاعلي ويتكون من 
ا�ستخدام اللوح التفاعلي ويتكون من )30( فقرة، وقد مت التاأكد من 
مرتفع  دور  وجود  النتائج  واأظهرت  وثباتها.  الدرا�سة  اأدوات  �سدق 
التعليمية من وجهة  املهارات  تنمية  التفاعلي يف  اللوح  ل�ستخدام 
ا�ستخدام  نحو  واملعلمني  الطالب  اجتاهات  وكانت  الطالب،  نظر 
فروق  وجود  عدم  النتائج  اأظهرت  كما  مرتفعة،  التفاعلي  اللوح 
دالة اإح�سائيًا بني املتو�سطات احل�سابية لتقديرات معلمي املرحلة 
تعزى  التفاعلي  اللوح  ا�ستخدام  نحو  لجتاهتهم  العليا  الأ�سا�سية 
تفعيل  ب�رضورة  الدرا�سة  اأو�ست  واخلربة.  العلمي  املوؤهل  ملتغريي 
ا�ستخدام اللوح التفاعلي يف العملية التعليمية وبخا�سة يف املدار�س 

احلكومية.
التفاعلي، مهارات  اللوح  ا�ستخدام،  املفتاحية: دور،  الكلمات 

تعليمية، اجتاهات، مرحلة اأ�سا�سية عليا.

The Role of Using the Interactive Board in Devel-
oping the Educational Skills, and the Attitudes 
of the Students and Teachers of the Upper Basic 
Stage in the Schools of the University County in 

Jordan towards Using the Interactive Board

Abstract:

The objective of the study is to identify the role of 
using the interactive board in developing educational 
skills, and identify the attitudes of the students and 
teachers at upper basic stage towards using the 
interactive board. The study sample consisted of 
students and teachers at the upper basic stage across 
the University County in Jordan. A stratified cluster 
random sample was drawn from the target population 
during the second semester of the year 2013 /2014. The 
total number of interviewed persons in the sample is 
(651), (376) female and male students and (275) female 
and male teachers in private and public schools. To 
achieve the objectives of the study, a scale consisted 

of (40) items was used to assess the perception of the 
students on the role of interactive board in developing 
learning skills. Moreover, a scale that consisted of 
(34) items was used to identify the attitudes towards 
using interactive board among teachers, in addition 
to using a scale that consisted of (30) items to identify 
the attitudes towards utilizing interactive board 
among students. The credibility and reliability of both 
instruments were verified using iterative methods and 
persons correlation coefficient.

The results show that students perceive the 
interactive board to be highly useful in developing 
learning skills. The attitudes of the students and 
teachers towards the use of the interactive board were 
high. 

The results show that there are no statistically 
significant differences between the arithmetic mean of 
the teachers of the upper basic stage and their tendency 
towards the use of the interactive table due to the 
variables of qualification and experience. The study 
recommends the need to promote the use of interactive 
board in the educational process, especially in public 
schools.

Key Words: Roles, usage, Interactive whiteboard, 
educational skills, attitudes, Upper Basic Stage. 

املقدمة 
اإن عملية التدري�س ت�سري وفق منظومة جمتمعية عامة، تتاأثر 
وعلمي،  وفكري،  اجتماعي،  تغري  من  املجتمعات  تلك  يوؤثر يف  مبا 
والت�سالت  التكنولوجيا  ثورة  نعي�س  كنا  وملا  بتقدمه.  وتتقدم 
بد  ل  كان  وتقنية،  علمية،  م�ستجدات،وتطورات  من  �ساحبها  وما 
لهذا العلم من التجديد، والتحديث، ومواكبة هذا التطور، والتغري. اإن 
الهدف الرئي�س من التعليم هو رفع م�ستوى تعلم الطلبة، وحت�سيلهم، 
ومهاراته،  ومعارفه،  الطالب،  عقل  يف  يوؤثران  والتعليم  فالتعلم 
ال�سيا�سات  جناح  يف  رئي�سًا  دوراً  املعلم  ويوؤدي  واجتاهاته. 
التعليمية، وجعلها مو�سع التطبيق؛ فهو املوؤثر ب�سورة مبا�رضة يف 
باخلربات،  وتزويدهم  �سخ�سياتهم،  ومنو  واأدائهم،  الطلبة،  حت�سيل 

واملعارف، واملهارات، والقيم، واأ�ساليب التفكري.
تكنولوجيا  يف  ونوعية  كمية،  تطورات  اليوم  العامل  وي�سهد 
اأعداد  حيث  من  املعلومات  تنامت  فقد  والت�سالت،  املعلومات 
وطرائقها،  اإنتاجها،  وم�سادر  واأ�سكالهان  واأنواعها،  خمرجاتها، 
وا�سرتجاعها،  فيهان  والبحث  وتنظيمها،  معاجلتها،  واآليات 
التخزين،  حيث  من  احلو�سبة  جمال  يف  وا�سعًا  تقدمًا  اأحدثت  وقد 
درجة  اإىل  الت�سالت  وارتفعت  وال�سرتجاع،  والبحث،  واملعاجلة، 
و�سبكاتها،  ونظمها،  وا�ستخدامها،  واأدائها،  و�سائلها،  يف  عظيمة 
ومفاهيم،  قيمًا،  يطرح  والت�سالت  املعلومات،  جمتمع  واأ�سبح 
واأ�ساليب جديدة، ويفر�س على اأفراده حتديات كبرية، ويعيد النظر يف 
امل�سلمات امل�ستقرة )Barry, 2009(. كما ميكن للتكنولوجيا احلديثة 
والتجريب،  التفكري،  بحرية  له  ت�سمح  للمتعلم  غنية  بيئة  توفر  اأن 
واملعنوية  املادية،  التبعات  من  اخلوف  دون  واخلطاأ  واملحاولة، 
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عالية  املختربات  وتوفري  التجريب،  ممار�سة  على  املرتتبة  املكلفة 
التكلفة، حيث اأ�سبحت تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف الوقت 
واأ�سبحت  وتطوره،  املجتمع،  لنمو  حاجة  الأكرث  الثقافة  احلا�رض 
حلظة  كل  يف  نلم�سه  حقيقيًا  واقعًا  �سغرية  قرية  العامل  اإن  مقولة 
كافة، ومن خالل  باأ�سكالها  العالم  و�سائل  التعامل مع  من خالل 
توطيد  يف  وزاد  الف�سائية،  وال�سبكات  احلديثة،  الت�سالت  و�سائل 
هذه العالقات انت�سار احلوا�سيب، وتعميمها، وا�ستعمالتها املتعددة 

.)Zembylas & Vrasidas, 2008( الو�سائط
بالعملية  املختلفة  تطوره  مراحل  يف  احلا�سوب  وارتبط 
ا مع تزايد  التعليمية لي�سبح جزءاً ي�سهم يف تقدمها، وتطورها طرديًّ
الو�سائط  تقنية  ظهور  يف  الرتباط  مدى  ويتجلى  للتعلم.  احلاجة 
والفيديو،  ال�سورة، وال�سوت، واحلركة،  التي تهتم بعر�س  املتعددة 
ا�ستخدام  يف  اأن  ذلك  اأخرى،  تفاعلية  وميزات  واللون،  والن�س، 
تقنيات الو�سائط املتعددة طريقة منا�سبة لتعزيز املنهاج املتنوع، 
تعاونية،  بطريقة  احلياة  اإىل  التجريدية  املفاهيم  وا�ستح�سار 

.)Lai, 2010( وتفاعلية
العلمي  للتقدم  اإ�سافًة  التعليم  تكنولوجيا  ظهور  �سبب  وكان 
الطلبة،  اأعداد  وارتفاع  التوعية،  وازدياد  ال�سكاين،  النفجار  هو 
يف  والرغبة  التعليمية،  العملية  كفاءة  يف  املتوايل  والنخفا�س 
 .)2013 �سقور،  2010؛  وعبابنة،  )الزبون  نتائجها  جودة  تعزيز 
و�ساعدت تكنولوجيا التعليم على حت�سني عملية التعليم، وح�سنتها، 
التعليمية،  خربته  وو�سعت  الطالب،  خربات  من  فزادت  واأفادتها، 
و�سّورت الواقع يف ذهنه، وو�سحت م�سطلحات، ومناهج ا�ست�سعب 
فهمها على الطلبة دون الو�سائط املرئية، واحل�سية، وال�سمعية التي 
وفرتها التكنولوجيا احلديثة، وجعلت عملية التعليم اقت�سادية برفع 
الوقت، واجلهد، وامل�سادر،  اإىل كلفته، ووفرت  التعلم  ن�سبة عائدات 
و  ممتعة،  اإىل  مملة  من  العلم  عن  الطالب  فكرة  وحّولت  والكلفة، 
 .)Levy, 2002( لفتت انتباهه، ف�ساًل عن اإ�سباع حاجاته اإىل التعلم
وتقوم فكرة توظيف تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف العملية 
من  كبري  عدد  مع  واملتعلم  املعلم  تفاعل  اأ�سا�س  على  التعليمية 
امل�سادر التعليمية املتنوعة، التي من �ساأنها اأن تقدم خربة متكاملة 

للفرد، وتن�سجم مع واقع الع�رض الذي يعي�س به. 
املعلومات  تكنولوجيا  بوا�سطة  للتعليم  احلايل  الو�سع  اإن 
القطاع  التنمية يف  لدعم  الهامة  الأولويات  اأ�سبح من  والت�سالت 
الرتبوي، ويف هذا املجال يتجلى بو�سوح دور اليون�سكو يف م�ساعدة 
الدول الأع�ساء يف النخراط يف جمال التطور التكنولوجي، وو�سائل 
جميع  يف  �سائعًا  اأ�سبح  الذي  بعد  عن  والتعليم  املتعددة،  الت�سال 
الأنظمة الرتبوية. ولأهمية هذا املو�سوع قامت اليون�سكو بن�رض كتب 
والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  توظيف  كيفية  حول  متعددة 
الالزمة  التعليمية  املوؤ�س�سات  تطوير  ل�سمان  التعليمية  العملية  يف 
احلديث  املجتمع  بناء  يف  الأكرب  الدور  لهم  ليكون  ال�سباب  لإعداد 

.)Rocco, 2010(
 اإن مثل هذا املفهوم للتعليم ي�سعب حتقيقه من خالل الطرق 
العتيادية التي متار�س يف غالبية املدار�س التي تعتمد على التلقني 
والإلقاء. لذا فاإن التوجهات احلديثة للتعليم تقوم على حماور عدة، 
منها: توفري الظروف املالئمة لإحداث التغيريات املرغوبة يف �سلوك 
اإيجابيًا يف املواقف  الطالب  الطلبة ب�سكل �سامل ومتوازن، لي�سبح 

التعليمية، وحموراً لعملية التعلم والتعليم. وقد ل يتحقق هذا اإل اإذا 
طورت الرتبية اأدواتها، واأ�ساليبها يف التدري�س والتقومي.

الأردنية  اململكة  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  وا�ستجابت 
الها�سمية لهذه التغريات عرب توفري الأجهزة، والأدوات التكنولوجية 
من  التعليم  حقل  يف  للعاملني  التدريبية  الدورات  عقد  و  احلديثة، 
اإىل  واأدخلت   .)2013 والتعليم،  الرتبية  )وزارة  ومعلمني  اإداريني، 
املبادرة  اأطلقته  ما  عرب  اأ�سكالها  بجميع  التقنية  ال�سفية  الغرف 
التي   )Jordan Education Initiative, 2009( الأردنية  التعليمية 
بني  �رضاكة  منوذج  بناء  خالل  من  التعليم  تطوير  اإىل  هدفت 
وت�سجيع  والكفاءات،  القدرات،  وبناء  اخلا�س،  و  العام،  القطاعيني: 
توظيف  خالل  من  والطلبة  املعلمني،  لدى  والإبداع  البتكار، 

تكنولوجيا املعلومات والت�سالت )املول، 2012(.
اآماًل  التعليم  تقنيات  ميدان  يف  املخت�سني  من  كثري  ويعلق 
يف  املعلومات  تكنولوجيا  توؤديه  اأن  ميكن  الذي  الدور  على  وا�سعة 
العملية الرتبوية. كما يوؤكد بع�س الرتبويني على اأهمية هذا الدور، 
مبفهومها  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  اأن  اإىل  م�سريين 
الرتبوية،  املجالت  جميع  يف  تدخل  واأدوات  اأجهزة  من  احلديث، 
حيث توؤكد جمموعة التعريفات اخلا�سة بتكنولوجيا املعلومات اأن 
املح�سلة النهائية لتوظيفها يف العملية التعليمية حت�سني التدري�س 
 Smith, Hardman( التعليمية  املهارات  لتنمية  فعاليته  Kوزيادة 

تفاعالت  حدوث  الطالب  تعلم  عملية  وتتطلب   .)& Higgins, 2006

متعددة اأثناء املوقف التدري�سي، منها ما يكون بني الطالب واملعلم، 
التعليمية،  واملادة  الطالب  اأو بني  البع�س،  بع�سهم  الطالب  اأو بني 
ويف هذه التفاعالت املتنوعة ي�ستخدم املعلم والطالب اأدوات ومواد 
خمتلفة كال�سبورة، والطبا�سري، واأجهزة العر�س املختلفة، ولهذا فاإن 
تخطيط الدر�س ينبغي اأن ي�سف التفاعالت املتوقع حدوثها يف اأثناء 
التعليمي،  املوقف  اأهداف  بالعتبار  الأخذ  مع  التدري�سي،  املوقف 
الكافية،  الزمنية  واملدة  الأهداف،  لتحقيق  الالزمة  والإمكانات 
واملكان املنا�سب لتحقيق الأهداف، ومن هذا املنطلق بداأ املهتمون 
يف  املعلم  ت�ساعد  و�سائل  بابتكار  والتعليم  التكنولوجية  بالعلوم 
التفاعلي  اللوح  الو�سائل  هذه  ومن  التعليمية،  للمواقف  التخطيط 

)الزعبي، 2011(.
اخل�سبية  لالألواح  بديلة  و�سيلة  الألواح  من  النوع  هذا  ويعترب 
املدر�سية ال�سوداء، التي تتم الكتابة عليها باأقالم الطبا�سري الكل�سية، 
حا�سوب،  جهاز  مع  مرتبطة  كبرية  بي�ساء  �سا�سة  عن  عبارة  هو 
وتعمل هذه الألواح بتكنولوجيا اللم�س التفاعلي املتعدد بالأ�سابع، 
اأو باأقالم اإلكرتونية خا�سة، كما ميكن ال�ستفادة منها يف عر�س ما 
على �سا�سة الكمبيوتر من تطبيقات متنوعة ب�سورة وا�سحة جلميع 
اأو  احلا�سوب  جهاز  يف  املخزنة  التطبيقات  وتعر�س  ال�سف،  طلبة 
املتوفرة على الإنرتنت ب�سكل مبا�رض اأو غري مبا�رض )الزبون، 2012 

؛ املول، 2012؛ اأبو العينني،2011(. 

مفهوم اللوح التفاعلي
اأو  اللوحات،  من  خا�س  نوع  باأنه:  التفاعلي  اللوح  يعرَّف 
معها  التعامل  يتم  التي  التفاعلية  احل�سا�سة  البي�ساء  ال�سبورات 
من  احلا�سوب  �سا�سة  على  ما  لعر�س  ا�ستخدامها  ويتم  باللم�س، 
تطبيقات متنوعة، كما ميكن تعريفه على اأنه: �سا�سة عر�س )لوحة( 



اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح والتعلم اإللكرتوني96

أ. دالل مصطفى عبد اهلل هواش دور استخدام اللوح التفاعلي يف تنمية املهارات التعليمية واجتاهات طلبة ومعلًمي املرحلة األساسية العليا يف مدارس لواء اجلامعة باالردن حنو استخدام اللوح التفاعلي 

حا�سة  با�ستخدام  معها  التعامل  يتم  بي�ساء  ح�سا�سة  اإلكرتونية 
حيث  البيانات  عار�س  وجهاز  باحلا�سوب،  تو�سيلها  ويتم  اللم�س، 
احلا�سوب،  على  املخزنة  املختلفة  احلا�سوب  تطبيقات  مع  تتفاعل 
اأو املوجودة على النرتنت �سواء ب�سكل مبا�رض اأم ب�سكل غري مبا�رض 
)Torff & Tirotta, 2010( ويعرفها مورجان )Morgan, 2008( باأنها: 
عبارة عن �سا�سة م�سطحة ح�سا�سة امللم�س، تعمل بالتوافق مع جهاز 
احلا�سوب وجهاز عر�س البيانات، وتقدم �سورة وا�سحة للحا�سوب 
بحيث ميكن �سبطها بب�ساطة، والتحكم بحجمها، وميكن من خاللها 
يتيح  رقمي، مما  قلم  اأو  اللم�س  بوا�سطة  احلا�سوب  عمل  التحكم يف 
 )2012( الزبون  ويعرفها  األوان.  بعدة  ر�سوم  اأو  كتابات  اإ�سافة 
جمموعة  عن  عبارة  وهي  التعليمية،  الربجميات  من  نوع  باأنها: 
خا�سة  بلغة  اإعدادها  ويتم  احلا�سوب،  اإىل  املوجهة  التعليمات  من 
بها  يقوم  التي  اخلطوات  ت�سل�سل  اللغة  وتو�سح هذه  الآلة،  تتفهمها 
احلا�سوب لأداء املهام الالزمة حلل م�سكلة ما، ومن ثم الو�سول اإىل 

نتائج معينة.
اأحد الأجهزة امل�سًنفة  التفاعلي باأنه:  اللوح  الباحثة  وتعرف 
يعمل  بل  م�ستقاًل،  يعمل  اللكرتونية، ول  العر�س  اأجهزة  من �سمن 
من خالل تو�سيله بجهاز كمبيوتر �سخ�سي، وجهاز عر�س البيانات 
اأقالم  با�ستخدام  عليه  يكتب  اأن  للمعلم  وميكن   Data Projector

خا�سة مرفقة باجلهاز، كما ميكن ا�ستعمالها من قبل الطالب اأي�سا 
حلل التمارين.

األهمية الرتبوية للوح التفاعلي
بداأت  التي  التكنولوجيا  و�سائل  اأحد  التفاعلي  اللوح  يعد 
تناولت  ولقد  التعليم،  يف  اأهميتها  ب�سبب  املدار�س  يف  تنت�رض 
الأدبيات الرتبوية الأهمية الرتبوية للوح التفاعلي بكثري من التقدمي 
والهتمام، وتو�صلت اإىل اأن اأهمية اللوح التفاعلي تكمن يف الآتي:

من . 1 الكثري  التفاعلي  اللوح  يوفر  واجلهد:  الوقت  توفري 
الو�سيلة  للبحث عن  لوقت طويل  للمعلم، فهو يحتاج  الوقت واجلهد 
التعليمية، اأو ت�سميمها، اأو اإنتاجها، وعلى �سبيل املثال: ففي مادة 
لعر�س  وال�سور  البطاقات  ي�ستخدم  املعلم  فاإن  الإجنليزية  اللغة 
 Clip( الكلمات التي بحث عنها يف املجالت، ويف برامج الكليب اأرت
 flash( ومن الإنرتنت وبعد ذلك يقوم بل�سقها على بطاقات اأو )Art

cards( ل�ستخدامها يف عر�س املادة التعليمية. بينما يحتاج املعلم 

يف مادة العلوم ملج�سمات و�سور، ويف مادة الجتماعيات يحتاج 
خلرائط كما قد تكون الو�سيلة التعليمية مكلفة ماديا على املعلم، لذا 
فاإن اللوح التفاعلي هو البديل الأمثل لكل معلم مبدع ملا يت�سمنه 

اللوح من �سور واأ�سكال ومناذج واإبداعات )الزعبي،2011(.
حل م�صكلة نق�ص كادر الهيئة التدري�صية: يالحظ يف بداية . 2

كل عام درا�سي وجود نق�س يف اأعداد املعلمني لبع�س التخ�س�سات، 
التي تعاين من نق�س  التقنية يف املدار�س  لذا فاإن توفري مثل هذه 
يف الهيئة التدري�سية ميكن من التغلب على هذه امل�سكلة، اأو التقليل 
من حجم الآثار املرتتبة على وجودها، بحيث ميكن بوا�سطة اللوح 
التفاعلي اإعادة عر�س الدر�س امل�رضوح كامال من قبل معلم اآخر ي�سد 
النق�س احلا�سل نتيجة النق�س يف اأعداد املعلمني اأو تغيبهم لظرف 
 CD ما، بعد حتميله يف جهاز احلا�سوب اخلا�س باللوح اأو يف قر�س
)اجلزار  متوقف  ومبنهج  معلم  بدون  لأ�سهر  الف�سل  اإبقاء  من  بدل 

اإىل  الرتبوية  الدرا�سات  من  كثري  اأ�سارت  ولقد   .)2010 والعمري، 
اأهمية اللوح التفاعلي، اإذ اأكدت بيكتا موؤ�س�سة الت�سالت التعليمية 

.)Becta, 2003( الربيطانية، والوكالة التكنولوجية
واآخرون . 3 �سمى  اأكدت  عر�صه:   واإعادة  الدرو�ص  ت�صجيل 

)2008( اأنه ميكن الإ�سارة لأهمية للوح التفاعلي الرتبوية من خالل 
ما ميتاز به من اإمكانية ت�سجيل الدرو�س واإعادة عر�سه بعد حفظها، 
بحيث ميكن عر�سها على الطالب الغائبني، اأو طباعة الدر�س كامال 
للف�سل بدل من كتابته يف الدفاتر، كما اأنه بالإمكان اإر�ساله بالربيد 
الإلكرتوين عن طريق الإنرتنت، وبالتايل لن يفوت اأي طالب متغيب 

اأي در�س.
بني . 4 التعاون  يعد  التدري�ص:  يف  املعلمني  بني  التعاون 

يف  ميزاته  من  وال�ستفادة  التفاعلي  اللوح  توظيف  يف  املعلمني 
التدري�س ال�سفي من اأهم الفوائد الرتبوية للوح التفاعلي، حيث يتيح 
امل�رضوحة  العلمية  املادة  لتبادل  للمعلمني  الفر�سة  التعاون  هذا 
الآراء  تبادل  اأي�سا  اللوح  هذا  �سابق، كما ميكن من خالل  يف وقت 
املواقع  على  والطالع  الدرو�س،  يف  املعلمني  بني  واملقرتحات 
التعليمية مثل موقع وزارة الرتبية والتعليم، وموقع منتدى ال�رضكة 

.)BECTA, 2003( املوفرة للوح التفاعلي
اإعطاء املتعلمني فر�صة للتعبري وحتفيزهم على امل�صاركة: . 5

تتاأتى الأهمية الرتبوية للوح التفاعلي يف اإعطاء املتعلمني فر�سة 
التعبري عن اآرائهم، وحتفيزهم على امل�ساركة الإيجابية الفاعلة. وذلك 
من خالل اإعطاء املتعلمني فر�سة للتعبريعن اأفكارهم وم�ساركاتهم 
حتفيز  على  التفاعلي  اللوح  وي�ساعد  كما  فقط،  لفظا  ولي�س  علنا، 
الطالب بدل من التلقي ال�سلبي مما يتيح للطالب البتعاد عن اجلمود 
اأحد  اإن  )الزعبي،2011(.  العلمية  املادة  الدرا�سة واملبادرة يف  يف 
اأ�سباب ا�ستعمال هذه الأداة التكنولوجية هو اعتبارها و�سيلة لدمج 
�سوت،  ن�س،  كتابة  املتعددة:  الو�سائط  موارد  من  وا�سعة  جمموعة 
 Ekhaml,( سورة، جمموعة برجميات، مقاطع فيديو، مواقع اإنرتنت�
 Bryanter &( متزامن  نقل  التفاعلي طريقة  اللوح  وفر  2009(. كما 

مفيدا  يكون  اأن  ميكن  التفاعلي  اللوح  اأن  كما   .)Houston, 2000

خطوط  ر�سم  على  والقدرة  بالذات،  الريا�سيات  تدري�س  عند  للغاية 
.)Gag, 2005( م�ستقيمة، ودوائر، ومثلثات، ومربعات

متطلبات تشغيل اللوح التفاعلي وآلية عمله:
اإن م�سارات املعلومات باجلهاز ت�سري يف اجتاهني، فالكتابة 
اللم�س،  التقليدي، ول بالطبا�سري، بل من خالل  ل تتم عليه باحلرب 
فحني يقوم املعلم ب�سحب قلم من لوحة الأدوات، والكتابة على �سطح 
باإر�سال  اجلهاز  يقوم  باللم�س  خا�سة  مب�ست�سعرات  املزود  اجلهاز 
تلك البيانات اإىل برنامج خا�س بالكمبيوتر ليحول النقاط التي مت 
ثم  ومن  البيانات،  عر�س  جهاز  خالل  من  يعر�س  لون  اإىل  مل�سها 
فالبيانات تتجه من ال�سبورة البي�ساء اإىل الكمبيوتر، ومن الكمبيوتر 
اإىل جهاز عر�س البيانات لتعر�س مرة اأخرى على ال�سبورة، واجلهاز 
ي�سمح للمعلم بالتفاعل مع برامج احلا�سب كافة من خالل ال�سبورة، 
الر�سم  برامج  اأحد  يف  ر�سم  اأو  عن�رض،  حتريك  اأو  برنامج،  فلت�سغيل 
على  لينقر  الفاأرة  موؤ�رض  عن  عو�سًا  يده  املعلم  ي�ستخدم  اأن  يكفي 
العنا�رض التي يرغب بالتعامل معها، وبالتايل فاملعلم ل ينتقل من 
ال�سبورة اإىل اجلهاز بل ي�ستخدم ال�سبورة كو�سيلة لإدخال البيانات 
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الكمبيوتر  حمتوى  عر�س  يف  وظيفتها  جانب  اإىل  اجلهاز،  اإىل 
)الزعبي، 2011(.

وحتى يتم ت�سغيل اللوح التفاعلي وا�ستخدامه فال بد من توافر 
 Data Show الأمور الآتية: جهاز حا�سب اآيل، وجهاز عر�س البيانات
التفاعلي  اللوح  بني  للتو�سيل  خا�س  و�سلك  باحلا�سوب،  مو�سل 
التفاعلي يتم حتميله على جهاز  اللوح  وجهاز احلا�سوب، وبرنامج 

احلا�سوب.
الأ�سا�سية، ولكن  الت�سغيل غري  اأن هناك بع�س متطلبات  كما 
والنظام  الكامريا،  مثل  التفاعلي  اللوح  وظائف  يدعم  وجودها 
ال�سوتي والطابعة )Stoica et al, 2011(. ويتكون اللوح التفاعلي من 
�سبورة بي�ساء تفاعلية ت�ستمل على اأربعة اأقالم الكرتونية، وم�ساحة 
امللتيميديا بروجكرت،  بالكمبيوتر وبجهاز  يتم تو�سيلها  الكرتونية 
ويف حالة الرغبة يف ا�ستخدام الفيديو التفاعلي يتم تركيب كامريا 

مع الكمبيوتر على ال�سبورة التفاعلية )طوالبة واآخرون، 2011(. 
التعليم  فى  التعليمية  املهارات  توظيف  ق�سية  وُتعد 
املراحل  كل  فى  التعليم  يواجهها  التى  احلقيقية  التحديات  اإحدى 
التعليمية طريق ل غنى  املهارات  التعليمية. فتوظيف  وامل�ستويات 
ومغزى  معنى  ذات  مفيدة  خربة  امل�ساقات  درا�سة  ت�سبح  لكي  عنه 
خمرجات  �سوء  من  ت�سكو  املعا�رضة  فاملجتمعات  املتعلم.  للفرد 
وطاأة  وحتت  نفعًا،  اأكرث  بتعليم  يطالبون  العمل  واأ�سحاب  التعليم، 
واأن  العملية،  بالتطبيقات  املربون  يهتم  اأن  ينبغى  الظروف  هذه 
ُينمو لدى طالبهم اإطاراً وا�سعًا من املهارات ال�رضورية التى تعينهم 
2010(.  وُتعد  )اجلزار والعمري،  التعلم فى ع�رض املعلومات  على 
للفرد املتعلم  التعليمية من املهارات املهمة وال�رضورية  املهارات 
فى ع�رض املعلومات والثورة التكنولوجية، حيث اإنها ت�ساعده على 
حياته  ممار�سة  اأجل  من  التعليمية  مراحله  فى  يتعلمه  ما  تطبيق 
اليومية والعملية، كما ت�ساعده فى التكيف وظروفه البيئية، ومتكنه 
ال�سخ�سية، والجتماعية  للم�سكالت  اإيجاد حلول منا�سبة  اأي�سًا من 
التى تواجهه )�سقور، 2013(.  كما اأن املهارات التعليمية لها دور 
فّعال فى م�ساعدة املعلمني على بذل ق�سارى جهدهم جلعل عملية 
واإتقان  احلياتية،  باملواقف  ومرتبطة  كبرية،  فائدة  ذات  التعلم 
اإىل �سهولة تدريب تالميذهم عليها،  املعلمني لهذه املهارات يوؤدى 
التعلم  اأثر  نقل  على  ي�ساعده  املهارات  بهذه  املعلم  اإملام  اأن  كما 
املعريف اإىل واقع احلياة العملية واليومية من حوله.  حيث يتمكن 
املرتبطة  التعليمية  واملهارات  املفاهيم،  املعلم من خاللها تطبيق 
بحياته اليومية من ناحية، والتو�سل اإىل حلول منا�سبة ملا يواجهه 
الهتمام  وينبع   .)2012 )الزبون،  اأخرى  ناحية  من  م�سكالت  من 
يف  والقيادي  الرائد  دوِرها  من  التعليمية  املهارات  بتنمية  الكبري 
التي ت�ساعد على توجيه احلياة وتقدمها، كما  الإن�سان؛ فهي  حياة 
ت�ساعد على حل كثري من امل�سكالت وجتنب كثري من الأخطاء، وبها 
ي�ستطيع الإن�سان اأن يبدع وينتج ويكت�سف اأ�رضار الكواكب، وي�ستعمل 
التي  اللكرتونية  واحلا�سبات  النووية  والتفاعالت  ال�سم�سية  الطاقة 

دخلت تقريبًا جميع نواحي احلياة )املول، 2012(.

الدراسات السابقة 
ت�سمن هذا اجلزء الدرا�سات التي اطلعت عليها الباحثة، والتي 
لها عالقة با�ستخدامات اللوح التفاعلي، ويالحظ قلة الدرا�سات التي 

ا�صتعرا�ص لأهم هذه  وفيما يلي  تناولت هذا املو�سوع ب�سكل عام. 
الدرا�صات مت�صل�صلة وفق الآتي:

اأثر  معرفة  هدفت  درا�سة   )2013( وال�رشع  املول  اأجرى 
ال�سا�سي  الرابع  ال�سف  طلبة  التفاعلي يف حت�سيل  اللوح  ا�ستخدام 
التدري�س يف  اأثناء  اللفظي يف  تفاعلهم  الريا�سيات، ويف  مادة  يف 
الأردن. وتكونت العينة من )81( طالبة من ال�سف الرابع ال�سا�سي 
الدرا�سة  وا�ستخدمت  الها�سمية.  الردنية  باململكة  عمان  مدينة  يف 
اختباراً حت�سيليًا يف الريا�سيات، وبطاقة مالحظة التفاعل ال�سفي 
اإح�سائيًا يف حت�سيل  النتائج وجود فروق دالة  لفالندرز. واأظهرت 
اأظهرت وجود فروق  التجريبية. كما  الطالبات، ول�سالح املجموعة 
با�ستخدام  در�سن  اللواتي  الطالبات  كالم  ن�سبة  يف  اإح�سائيًا  دالة 
التدري�س با�ستخدام  التفاعلي وقلة ن�سبة كالم املعلمة خالل  اللوح 
طرح  ون�سبة  اللفظي  التوا�سل  انقطاع  وفرتات  التفاعلي،  اللوح 

املعلمة لالأ�سئلة.
مدى  معرفة  اإىل  هدفت  درا�سة   )2013( احلوت  اأجرت  كما 
احل�س  تطوير  يف  التفاعلي  باللوح  الريا�سيات  تعليم  م�ساهمة 
الفحم  اأم  مبدينة  البتدائية  املدر�سة  يف  الطالب  لدى  العددي 
بفل�سطني واجتاهاتهم نحوه. وتكونت عينة الدرا�سة من جمموعتني: 
الأوىل جتريبية �سمت )30( طالبًا وطالبة در�ست با�ستخدام اللوح 
و�سمت  التفاعلي  اللوح  بدون  در�ست  �سابطة  وجمموعة  التفاعلي، 
اأدوات عدة كامل�ساهدات،  الدرا�سة  )31( طالبًا وطالبة. وا�ستخدمت 
حت�سيليًا  واختباراً  العددي  الإدراك  جمال  يف  والتمارين  واحللول، 
ومقيا�سًا لالجتاهات مكونًا من )29( فقرة. واأظهرت النتائج تطور 
ا�ستخدام  عند  التجريبية  املجموعة  يف  الطالب  عند  العددي  احل�س 
يف  الطلبة  اأولئك  من  اأكرث  الريا�سيات  تعليم  يف  التفاعلي  اللوح 

املجموعة ال�سابطة. 
اأجرت ب�صي�صو )2013( درا�سة هدفت معرفة اجتاهات املعلمني 
التعليمية. وتكونت عينة  العملية  الذكية يف  ال�سبورة  ا�ستخدام  نحو 
الثانوية  الري�س  ب�سري  )43( معلمًا ومعلمة يف مدر�سة  الدرا�سة من 
مقيا�س  الدرا�سة  وا�ستخدمت  بفل�سطني.  غزة  مدينة  يف  للبنات 
فقرة.   )32( من  مكونًا  التفاعلي  اللوح  ا�ستخدام  نحو  الجتاهات 
واأظهرت نتائج الدرا�سة وجود اإجتاهات عالية نحو ا�ستخدام اللوح 

التفاعلي يف العملية التعليمية.
 )Kennewell and Morgan, 2013( واأجرى كينويل ومورجان
ا�ستخدام  نحو  املعلمني  الطلبة  اجتاهات  معرفة  ا�ستهدفت  درا�سة 
الدرا�سة  ا�ستخدمت  الأطفال.  وتعليم  التدري�س،  يف  التفاعلي  اللوح 
من  مكونًا  لالجتاهات  مقيا�س  ت�سميم  خالل  من  الو�سفي  املنهج 
اللوح  ا�ستخدام  نحو  املعلمني  الطلبة  اجتاهات  لقيا�س  فقرة   )39(
التفاعلي. تكونت عينة الدرا�سة من )69( طالبًا وطالبة من الطلبة 
Wales Swan� �سوان�سي  ويلز  بجامعة  الرتبية  كلية  يف  )ململعلمني 

مرتفعة  درجة  وجود  النتائج  واأظهرت  املتحدة.  باململكة   )sea

ويلز  جامعة  يف  واملتدربني  املعلمني  الطلبة  لدى  الجتاهات  من 
�سوان�سي. كما اأظهرت الدرا�سة اأن الطلبة املعلمني قدمو جمموعة من 
التفاعلي كتقدمي  اللوح  ا�ستخدام  املقرتحات للتغلب على �سعوبات 

الدورات التدريبية املكثفة للطالب داخل املدار�س، اأو يف اجلامعة.
ويف درا�سة قام بها ظاهر )Daher, 2012( التي هدفت معرفة 
ت�سورات املعلمني ل�ستخدام الألواح التفاعلية يف التدري�س والتعلم 
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نظام  تتبع  التي  املدار�س  يف  واخلا�س  العام،  القطاع  مدار�س  يف 
وجهات  يف  الفروقات  معرفة  بهدف  فل�سطني،  يف  العربي  التعليم 
واأولئك  للتدري�س،  الكمبيوتر  ي�ستخدمون  الذين  اأولئك  بني  النظر 
الذين لي�ستخدمونة، وكذلك درا�سة الأ�سباب التي متنع املعلمني من 
ا�ستخدام اللوح التفاعلي يف املدار�س العامة باملقارنة مع املدار�س 
اخلا�سة. حيث قام بجمع بيانات عن طريق ا�ستبانة تناولت اأربعة 
الرتبوية،  والتقنية  والتعليمية،  الرتبوية،  اجلوانب  وهي:  حماور، 
واجلوانب التقنية التعليمية. وتكونت عينة الدرا�سة من )217( معلما 
املدار�س  معلمي  من   )157( بواقع  موزعني  الثانوية  املدرا�س  من 
القطاع  يف  الثانوية  املدار�س  معلمي  من  و)60(  العامة  الثانوية 
اخلا�س. واأظهرت نتائج الدرا�سة: وجود درجة مرتفعة من ت�سورات 
درجة  ووجود  التدري�س.  يف  التفاعلي  اللوح  ل�ستخدام  املعلمني 
النتائج  التفاعلي. واظهرت  اللوح  متو�سطة من املعيقات ل�ستخدام 
انة ل يوجد فروقات دالة اإح�سائيًا بني الأ�سباب التي متنع املعلمني 
من ا�ستخدام اللوح التفاعلي يف املدار�س العامة واخلا�سة با�ستثناء 
اأحد الأ�سباب، وهو النق�س يف الألواح التفاعلية يف كل ف�سل درا�سي.
اإىل  هدفت  التي   )2012( الزبون  اأجراها  التي  الدرا�سة  ويف 
للمهارات  الأردنية  الأ�سا�سية  املرحلة  معلمي  امتالك  درجة  معرفة 
ا�ستخدامه  نحو  واجتاهاتهم  التفاعلي  اللوح  ل�ستخدام  الالزمة 
ومعلمة  معلمًا   )193( من  العينة  تكونت  ال�سفي.  التدري�س  يف 
اململكة.  حمافظات  خمتلف  يف  ال�سا�سية  املرحلة  �سفوف  من 
معلمي  امتالك  درجة  لقيا�س  الأوىل  اأداتني:  الدرا�سة  وا�ستخدمت 
من  مكونة  التفاعلي  اللوح  ا�ستخدام  ملهارات  الأ�سا�سية  املرحلة 
)36( فقرة، اأما الأداة الثانية فعبارة عن مقيا�سًا لالجتاهات مكونًا 
من )19( فقرة. واأظهرت النتائج الآتي: كانت درجة امتالك معلمي 
اللوح  ل�ستخدام  الالزمة  للمهارات  الأردنية  الأ�سا�سية  املرحلة 
التفاعلي عالية، كما كانت اجتاهاتهم نحو ا�ستخدامه يف التدري�س 

ال�سفي مرتفعة.
Is�( و�صاداين  وح�صني  واأبامني  ا�صمان  من كل  اأجرى   مما 

درا�سة   )man, Abanmy, Hussein & Al saadany, 2012
احلكومية  الثانوية  املدار�س  معلمي  اجتاهات  معرفة  اإىل  هدفت 
يف  التفاعلي  اللوح  ا�ستخدام  نحو  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 
عينة  وتكونت  الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  ا�ستخدمت  ال�سفية.  الغرفة 
الدرا�سة من )100( معلمة. وا�ستخدمت ال�ستبانة ملعرفة اجتاهات 
واأظهرت  مالحظة.  وبطاقة  التفاعلي  اللوح  ا�ستخدام  نحو  املعلمني 
املعلمني  ا�ستخدام  نحو  عالية  اإيجابية  اجتاهات  وجود  النتائج 
للوح التفاعلي يف الغرفة ال�سفية. كما اأظهرت النتائج وجود درجة 
متو�سطة من ال�سعوبات التي يواجهها املعلمون يف ا�ستخدام اللوح 
التفاعلي يف الغرفة ال�سفية، ومنها: قلة الدورات التدريبية الفاعلة 

ل�ستخدام اللوح التفاعلي. 

التعقيب على الدراسات السابقة ذات الصلة:
يتبني للباحثة من خالل ا�صتعرا�ص الدرا�صات ال�صابقة، ومن 
خالل ا�صتقراء بع�ص املناهج امل�صتخدمة يف هذه الدرا�صات، وبع�ص 

اأهدافها، ونتائجها ما ياأتي:
البحث  تنوع مناهج  امل�ستخدم، يالحظ  باملنهج  يتعلق  فيما 
درا�سة  يف  كما  التجريبي  املنهج  ا�ستخدم  فبع�سها  امل�ستخدمة، 

درا�سة  اتبعت  2013(. يف حني  واحلوت،  2013؛  وال�رضع،  )املول 
وا�ستهدفت  الو�سفي.  املنهج   )2012 والزبون،  2013؛  )ب�سي�سو، 
يف  التفاعلي  اللوح  ا�ستخدام  اأثر  معرفة  ال�سابقة  الدرا�سات  بع�س 
حني  يف   .)2013 وال�رضع  )املول  درا�سة  مثل  الدرا�سي  التح�سيل 
ا�ستهدف بع�سها الآخر معرفة اأثر ا�ستخدام اللوح التفاعلي يف تطوير 
وتتفاوت   ،)2013( احلوت  كدرا�سة  الريا�سيات  يف  العددي  احل�س 
الدرا�سات ال�سابقة يف حجم العينة فمنها ال�سغري كدرا�سة )ب�سي�سو، 
وظاهر،  2013؛  وال�رضع،  )املول  كدرا�سة  الكبري  ومنها   .)2013
امل�ستخدمة  الأدوات  وتنوعت   .)2012 والزبون،  Daher, 2012؛ 

والختبارات،  واملقابالت،  ال�ستبانة،  بني  ال�سابقة  الدرا�سات  يف 
فدرا�سة  الدرا�سة.  ومنهج  البحث،  لطبيعة  وفقًا  املالحظة  وبطاقة 
ب�سي�سو )2013( ا�ستخدمت ال�ستبانة، اأو مقيا�س الجتاهات كاأداة 
جلمع املعلومات، وكذلك درا�سة )الزبون، 2012(. اأما درا�سة املول 
وبطاقة  حت�سيلي،  اختبار  ت�سميم  على  فعملت   )2013( وال�رضع 
مالحظة للتفاعل ال�سفي، وكذلك درا�سة )احلوت، 2013(. وتت�سابه 
تناولها  منها:  اأمور،  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  مع  احلالية  الدرا�سة 
ومنها:  اأخرى،  لأمور  تطرقت  ولكنها  التفاعلي،  اللوح  مو�سوع 
كما  التعليمية،  املهارات  تنمية  يف  التفاعلي  اللوح  دور  معرفة 
العليا  الأ�سا�سية  املرحلة  الطلبة واملعلمني يف  تبحث يف اجتاهات 
نحو ا�ستخدام اللوح التفاعلي. وتختلف هذه الدرا�سة عن غريها من 
خالل تناولها عينات متنوعة، ومتفاوتة العدد، حيث قامت الباحثة 
واحلكومية ممن  اخلا�سة  املدار�س  من  املعلمني  من  عينة  باختيار 
يدر�سون يف املرحلة الأ�سا�سية العليا، وكذلك عينة من الطلبة لذات 

املرحلة التعليمية. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها
ال�رضيعة  والتغريات  واملعريف  التكنولوجي  للتطور  نتيجة 
يف املجتمع اأ�سبح ل بد من دمج التكنولوجيا يف التعليم لتح�سني 
يف  والتغيريات  التطورات  هذه  ومواكبة  والتعليم،  التعلم  عملية 
املجتمع وم�سايرتها، ويعترب اللوح التفاعلي من الو�سائل التعليمية 
تتفق  ومل   .)Kuzminsky,2008( التعليم،  تكنولوجيا  يف  احلديثة 
الدرا�سات حول نتائج ا�ستخدام اللوح التفاعلي يف العملية التعليمية 
يف  التفاعلي  اللوح  ل�ستخدام  الإيجابية  النتائج  عن  احلديث  رغم 
)2012(، ومن خالل عمل  التعليمية كما يف درا�سة ظاهر  العملية 
اأن  لحظت  فقد  املهنية،  الرتبية  ملادة  وم�رضفة  كمعلمة  الباحثة 
ا�ستخدام  ملهارة  واملعلمني  الطلبة  امتالك  مدى  يف  �سعفًا  هناك 
اللوح التفاعلي يف املدار�س الأردنية، لذلك ظهرت احلاجة اإىل درا�سة 
التعليمية،  املهارات  تنمية  يف  تعليمية  كاأداة  التفاعلي  اللوح  دور 
التفاعلي،  اللوح  ا�ستخدام  الطلبة واملعلمني نحو  ومعرفة اجتاهات 
اخلا�سة  املدار�س  تغزو  بداأت  التي  الأدوات  اأحدث  من  باعتبارها 
الإجابة عن  الدرا�صة  هذه  اأكرث حتديدا حتاول  وب�صكل  واجلامعات. 

الأ�صئلة الآتية: 
املهارات  ◄ تنمية  يف  التفاعلي  اللوح  ا�ستخدام  دور  ما 

التعليمية من وجهة نظر طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا يف املدار�س 
احلكومية واخلا�سة؟ 

ما اجتاهات طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا نحو ا�ستخدام  ◄
اللوح التفاعلي؟ 
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ما اجتاهات معلمي املرحلة الأ�سا�سية العليا نحو ا�ستخدام  ◄
اللوح التفاعلي؟ 

معلمي  ◄ اجتاهات  يف  اإح�سائيًا  دالة  فروق  هناك  هل 
تعزى  التفاعلي  اللوح  ا�ستخدام  نحو  العليا  ال�سا�سية  املرحلة 

ملتغريي اخلربة واملوؤهل العلمي؟

أهمية الدراسة
اجلديدة  للتغريات  مواكبتها  من  الدرا�سة  هذه  اأهمية  تنبع 
واملت�سارعة يف العملية التعليمية، حيث ميكن اأن ت�سهم هذه الدرا�سة 
الأ�سا�سية  املدار�س  يف  التفاعلية  الألواح  ا�ستخدام  مدى  معرفة  يف 
التابعة ملديرية لواء اجلامعة يف مدينة عمان، وكذلك معرفة الآثار 
حتقيق  يف  التفاعلي  اللوح  ي�ساعد  وهل  التفاعلي،  للوح  التعليمة 
اأهداف العملية التعليمية التي تركز على ما �سيح�سل عليه الطالب، 
الواقع؟  املتعلم من معارف، ومهارات، وكفايات، و�سلوكات يف  اأو 
الرتبوية  التوجهات  ترجمة  يف  كذلك  الدرا�سة  هذه  اأهمية  وتكمن 
من  التعليم،  يف  للتكنولوجيا  الفعال  الدمج  اإىل  ال�ساعية  احلديثة 
التكنولوجية  الأدوات  اأحدث  درا�سة واحدة من  تركيزها على  خالل 
امل�ستخدمة يف امليدان الرتبوي يف الوقت احلا�رض، من خالل توظيف 
املعلمني للوح التفاعلي يف عملية التدري�س اليومي، وال�ستفادة من 

دافعية الطلبة ل�ستخدامه يف حتقيق الأهداف الرتبوية املن�سودة. 

املصطلحات والتعريفات اإلجرائية:
لأغرا�ص الدرا�صة تعرف امل�صطلحات الواردة فيها كالآتي: 

والأن�سطة،  � واملمار�سات،  الأعمال،  جمموعة  دور: 
توؤدى  التي  والن�سائح  والتنبيهات،  والإر�سادات،  والتوجيهات، 
لتحقيق اأهداف معينة.  وي�سري الدور ب�سورة عامة كما عرفه ا�سكندر 
الفرد  الواجبات املرتتبة على  باأنه » جمموعة من   )166  ،1999(

ال�ساغل لوظيفة معينة«.
املرحلة  � معلمو  بها  ي�ستخدم  التي  الدرجة  ا�صتخدام: 

التفاعلي،  للوح  بالأردن  اجلامعة  لواء  مدار�س  يف  العليا  ال�سا�سية 
التي تقا�س من خالل ا�ستجابة طالب املرحلة ال�سا�سية العليا على 

ال�سلم التدريجي يف ال�ستبانة التي اأعدتها الباحثة لهذا الغر�س.
اللوح التفاعلي: »اأحد الأجهزة امل�سًنفة من �سمن اأجهزة  �

العر�س اللكرتونية، ول يعمل م�ستقاًل، بل يعمل من خالل تو�سيله 
Data Projec� البيانات عر�س  وجهاز  �سخ�سي  كمبيوتر   ججهاز 

مرفقة  خا�سة  اأقالم  با�ستخدام  عليه  يكتب  اأن  للمعلم  وميكن   tor

باجلهاز، كما ميكن ا�ستعمالها من قبل الطالب اأي�سا حلل التمارين 
)املول وال�رضع، 2013، 32(. وتعرفها الباحثة اإجرائيًا باأنها اإحدى 
نوع  وهو  التدري�س،  يف  امل�ستخدمة  احلديثة  التعليميه  التقنيات 
خا�س من اللوحات اأو ال�سّبورات البي�ساء احل�سا�سة التفاعلية، التي 
يتم التعامل معها باللمـ�س، ويتم ا�ستخدامها لعر�س ما على �سا�سة 
احلا�سوب، من تطبيقات متنوعة، وي�ستخدم يف ال�سف الدرا�سي، ويف 
التوا�سل  ويف  العمـل،  وور�س  والندوات،  واملوؤمترات  الجتماعات 
من خالل الإنرتنت، وي�سمح للم�ستخدم بعمليات احلفـظ، والتخزين، 

والطباعة، والإر�سال.
املهارات التعليمية: )هي جمموعة من القدرات واملهارات  �

الأ�سا�سية التي تتوافر لدى معلم الريا�سيات، التي تعمل على م�ساعدة 

املعلم على القيام بعمله ب�سهولة ودقة مع التوفري يف اجلهد والوقت، 
وميكن اأن تكون املهارات حركية اأو ذهنية، ومتثل تلك املهارات يف 
 .)45  ،2010 )قطامي،  والتقومي(  والتنفيذ  التخطيط  الدرا�سة:  هذه 
التي  الدرجة  باأنها  اإجرائيًا  التعليمية  املهارات  الباحثة  وتعرف 
وت�سمل  و�سلوكات.  وكفايات،  معارف،  من  الطالب  عليها  �سيح�سل 
مهارات مهارة املعرفة والفهم، املهارات العقلية والتفكري، ومهارات 
اللفظية،  واملهارات  الإبداعي  التفكري  ومهارات  والتق�سي،  البحث 
احلا�سوبية،  واملهارات  واملكتوب،  ال�سفوي  الت�سال  ومهارات 
فريق  �سمن  وامل�ساركة  ال�سفي  والتفاعل  امل�سكالت  حل  ومهارات 

العمل.
وامل�ساعر  � املعتقدات  من  جمموعة  )هي  الجتاهات: 

ال�سلوك  توجه  خمتلفة  لعوامل  نتيجة  الفرد  عند  تتكون  والرغبات 
�سلبًا اأو اإيجابًا نحو �سيء ما( )اأبو جادو، 2005، 12(. ومت قيا�سه 
خالل  من  واملعلم  الطالب  عليها  ح�سل  التي  بالدرجة  اإجرائيًا 
ا�ستجابته لبنود املقيا�س املتعلق بالجتاهات الذي اأعدته الباحثة 

لغرا�س هذه الدرا�سة.

حدود الدراسة 
املرحلة  � طلبة  على  الدرا�سة  اقت�رضت  الب�رشية:  احلدود 

الدرا�سي  للعام  الثامن والتا�سع والعا�رض  لل�سفوف  العليا  الأ�سا�سية 
)2013 - 2014( والبالغ عددهم )376( طالبًا، ومعلميها والبالغ 

عددهم )275( معلمًا ومعلمة.
احلدود املكانية: اقت�رضت الدرا�سة على املدار�س احلكومية  �

واخلا�سة يف مديرية لواء اجلامعة يف مدينة عمان. 
الدرا�سي  � الف�سل  يف  الدرا�سة  تطبيق  مت  الزمانية:  احلدود 

الثاين 2013 /2014 

منهجية الدراسة
لأغرا�ص  ملنا�صبتها  الو�صفي  التحليل  منهج  ا�صتخدام  مت 

الدرا�صة.

جمتمع الدراسة 
معلمي  جميع  من  للمعلمني  بالن�سبة  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
والعا�رض(  والتا�سع  )الثامن  ومعلماتها  العليا  الأ�سا�سية  املرحلة 
اجلامعة  لواء  ملديرية  التابعة  واخلا�سة  احلكومية،  املدار�س  يف 
عملية  يف  التفاعلي  اللوح  ي�ستخدمون  الذين  عمان،  مدينة  يف 
ح�سب  ومعلمة  معلمًا   )1375( عددهم  واملقدر  ال�سفي  التدري�س 
اإح�سائيات ق�سم التخطيط يف مديرية لواء اجلامعة. يف حني تكون 
الأ�سا�سية  الدرا�سة بالن�سبة للطلبة من جميع طلبة املرحلة  جمتمع 
العليا )الثامن والتا�سع والعا�رض( يف املدار�س احلكومية، واخلا�سة 
يبلغ عددهم  الذين  لواء اجلامعة يف مدينة عمان،  التابعة ملديرية 
)3665( طالبا وطالبة ح�سب اإح�سائيات ق�سم التخطيط يف مديرية 
املدار�س  معلمي  ا�ستخدام  من  الباحثة  تاأكدت  ولقد  اجلامعة.  لواء 
اإدارة  مع  التوا�سل  خالل  من  التفاعلي  للوح  واخلا�سة  احلكومية 

ال�رضاف الرتبوي بوزارة الرتبية والتعليم.
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عينة الدراسة
تكونت عينة الدرا�سة من فئتني هما: فئة املعلمني وتكونت من 
)275( معلمًا ومعلمة من معلمي املرحلة الأ�سا�سية العليا )الثامن 
والتا�سع والعا�رض( يف املدار�س احلكومية واخلا�سة التابعة ملديرية 
من   )%  20( بن�سبة  التفاعلي  اللوح  ي�ستخدمون  من  اجلامعة  لواء 
الدرا�سة، مت اختيارهم بطريقة ع�سوائية طبقية حيث عملت  جمتمع 
الباحثة على ح�رض اأعداد املعلمني يف املرحلة الأ�سا�سية العليا يف 
املدار�س احلكومية واخلا�سة، ومن ثم ح�رض عدد املدار�س احلكومية 
واخلا�سة، ومن ثم اختيار املعلمني ب�سكل ع�سوائي من هذه املدار�س. 
واجلدول )1( يبني توزيع اأفراد عينة املعلمني ح�سب متغريي املوؤهل 

العلمي واخلربة.
الجدول 1

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيري الدراسة

العددم�صتوياتهاملتغري

املوؤهل العلمي
185بكالوريو�س

90درا�سات عليا

275املجموع

اخلربة التعليمية

5 �سنوات  - 1121

699-10 �سنوات

1155 �سنة فاأكرث

275املجموع

املتعلقة  العينة  وتكونت  الطالب:  فئة  فهي  الثانية  الفئة  اأما 
بالطالب من )376( طالبًا وطالبة من طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا 
)الثامن والتا�سع والعا�رض( يف املدار�س احلكومية واخلا�سة التابعة 
للواء اجلامعة بن�سبة مئوية بلغت )20 %( من جمتمع الدرا�سة، حيث 

قامت الباحثة باختيارهم بطريقة ع�سوائية طبقية.

أداتا الدراسة:
قامت الباحثة بتطوير ا�صتبانتني، وهما:

مقيا�س . 1 الآتي:  من  وتكونت  للمعلمني،  موجهة  الأوىل 
املرحلة  معلمي  اجتاهات  قيا�س  اإىل  املقيا�س  وهدف  اجتاهات: 
الأ�سا�سية العليا، ومعلماتها يف املدار�س احلكومية، واخلا�سة نحو 
النظري،  الأدب  على  الطالع  بعد  وذلك  التفاعلي  اللوح  ا�ستخدام 
ب�سي�سو  درا�سة  الدرا�سات،  هذه  ومن  باملو�سوع،  املتعلق  والرتبوي 

)2013( حيث تكون املقيا�س ب�سورته الأولية من )46( فقرة. 
دور . 2 ا�ستبانة  الآتي:  من  وتكونت  للطالب  الثانية موجهة 

ا�ستخدام اللوح التفاعلي: وهدفت ال�ستبانة اإىل معرفة دور ا�ستخدام 
اللوح التفاعلي يف تنمية املهارات التعليمية من وجهة نظر طالب 
حيث  واخلا�سة،  احلكومية  املدار�س  يف  العليا  الأ�سا�سية  املرحلة 
تكونت الأداة ب�سورتها الأولية من )36( فقرة. ومقيا�س اجتاهات: 
وهدف املقيا�س اإىل قيا�س اجتاهات طالب املرحلة الأ�سا�سية العليا 
التفاعلي.  اللوح  ا�ستخدام  نحو  واخلا�سة  احلكومية  املدار�س  يف 
وا�ستفادت الباحثة من الأدب النظري والرتبوي املتعلق باملو�سوع، 

املقيا�س  تكون  )2013( حيث  ب�سي�سو  درا�سة  الدرا�سات،  ومن هذه 
ب�سورته الأولية من )28( فقرة. وقد مت تدريج م�ستوى الإجابة عن 
اخلما�سي  ليكرت  مقيا�س  وفق  الدرا�سة  اأدوات  فقرات  من  فقرة  كل 
موافق  درجات(،   5( ب�سدة  موافق  هي:  م�ستويات  بخم�سة  وحددت 
)4 درجات(، حمايد )3 درجات(، غري موافق )درجتان(، غري موافق 
تقدير الجتاهات ودور  تق�سيم درجة  واحدة(. وجرى  )درجة  ب�سدة 
ثالثة  اإىل  التعليمية  املهارات  تنمية  يف  التفاعلي  اللوح  ا�ستخدام 
م�ستويات: مرتفع، متو�سط، منخف�س؛ وذلك بتق�سيم مدى الأعداد من 
5 يف ثالث فئات للح�سول على مدى كل م�ستوى اأي 1.33 =   - 1
5 وعليه تكون امل�ستويات كالآتي: درجة منخف�سة من )1 -   - 1
3.67(، ودرجة عالية من   - 2.34( 2.33(، ودرجة متو�سطة من 

)3.68 - 5( )ال�سمادي، 2011(.

 صدق األداتني 
الباحثة  قامت  الدرا�سة  لأدوات  الظاهري  ال�سدق  من  للتاأكد 
بعر�سها ب�سورتها الأولية على )8( حمكمني من ذوي الخت�سا�س 
يف جمال تكنولوجيا التعليم، والقيا�س والتقومي الرتبوي يف اجلامعة 
الأردنية وذلك للحكم على درجة مالءمة الفقرات من حيث �سالحية 
بناًء  التعديالت  اأجريت  اأي تعديالت يرونها، وقد  الفقرات، واقرتاح 
اآراء  ومراجعة  ال�ستبانات  ا�سرتجاع  وبعد  املحكمني.  اآراء  على 
املحكمني، مت اختيار الفقرات التي اأجمع املحكمون على منا�سبتها، 
ومت تعديل �سياغة بع�س الفقرات التي اأجمع املحكمون على اإجراء 
تعديالت عليها، حيث مت اإ�سافة جمموعة من الفقرات، وحذف بع�سها 
الآخر. وتكونت اأدوات الدرا�سة ب�سورتهما النهائية كالآتي: ا�ستبانة 
دور ا�ستخدام اللوح التفاعلي يف تنمية املهارات التعليمية من وجهة 
نحو  الجتاهات  ا�ستبانة  اأما  فقرة.   )40( من  وتكونت  الطلبة  نظر 
ا�ستخدام اللوح التفاعلي فقد تكونت ا�ستبانة اجتاهات املعلمني من 

)34( فقرة. وتكونت ا�ستبانة اجتاهات الطالب من )30( فقرة.

ثبات االداتني 
ثبات اأدوات املعلمني:  ●

قامت  حيث  الختبار  واإعادة  الختبار،  طريقة  ا�ستخدام  مت 
الباحثة بتوزيع اأداتي الدرا�سة املوجهة للمعلمني على )25( معلمًا 
ومعلمة من خارج عينة الدرا�سة، واإعادة تطبيقها عليهم بعد م�سي 
ح�ساب  خالل  من  الثبات  معامل  ا�ستخراج  مت  ذلك  وبعد  اأ�سبوعني، 
معامل ارتباط بري�سون بني الدرجات يف التطبيقني الأول والثاين، 
حيث بلغت قيمة معامل الرتباط الكلي ملقيا�س اجتاهات املعلمني 

نحو اللوح التفاعلي )0.90(، 
ثبات اأدوات الطلبة: ●

الباحثة  ا�ستخدمت  الطلبة  اأدوات  ثبات  ا�ستخراج  لغايات 
اأداتي  بتطبيق  قامت  حيث  الختبار  واإعادة  الختبار،  طريقة 
التفاعلي  اللوح  دور  با�ستبانة  واملتعلقة  للطلبة  املوجهة  الدرا�سة 
 )30( على  الجتاهات  ومقيا�س  التعليمية،  املهارات  تنمية  يف 
طالبًا وطالبة من خارج عينة الدرا�سة، واإعادة تطبيقها عليهم بعد 
خالل  من  الثبات  معامل  ا�ستخراج  مت  ذلك  وبعد  اأ�سبوعني،  م�سي 
الأول  التطبيقني  يف  الدرجات  بني  بري�سون  ارتباط  معامل  ح�ساب 
والثاين، حيث بلغت قيمة معامل الرتباط الكلي ل�ستبانة دور اللوح 
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التفاعلي يف تنمية املهارات التعليمية )0.87(، يف حني بلغت قيمة 
معامل الرتباط الكلي ملقيا�س الجتاهات )0.89(. 

إجراءات تطبيق الدراسة
مرت عملية اإعداد اأدوات الدرا�صة باخلطوات الآتية: 

املو�سوع  ♦ بهذا  املتعلقة  الأدبيات  على  الطالع 
واملتخ�س�سة باللوح التفاعلي، وذلك لال�ستفادة من الإطار النظري 

لهذه الدرا�سات. 
عليه  ♦ اطلعت  ما  على  اعتماداً  الدرا�سة  اأدوات  فقرات  بناء 

الباحثة من اأدب نظري. ومت التاأكد من �سدق اأدوات الدرا�سة وثباتها، 
وحتديد عينة الدرا�سة، واأخذ املوافقة الر�سمية لتطبيق الأداة.

الر�سمية  ♦ اخلطابات  على  باحل�سول  الباحثة  قامت  ثم 
املتعلقة بت�سهيل مهمة الباحثة من اجلهات ذات ال�سلة يف اجلامعة 

الأردنية. 
اأفراد  ♦ اأدوات الدرا�سة على  ومن ثم قامت الباحثة بتوزيع 

من  وا�سرتجاعها  الدرا�سة  اأداة  متابعة  عملية  ومتت  الدرا�سة،  عينة 
خالل اإجراء الت�سالت امليدانية باملعلمني والطلبة من خالل اإدارات 
ال�ستبانات  مع  التعامل  مت  ثم  ومن  واخلا�سة.  احلكومية  املدار�س 
واإدخالها اإىل احلا�سوب وحتليلها اإح�سائيًا، وكتابة ف�سول الر�سالة.

املعاجلة اإلحصائية 
ولالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة قامت الباحثة باإجراء التحليالت 
والثاين  الأول  ال�سئلة  عن  لالإجابة  الآتي:  النحو  على  الإح�سائية 
املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�ساب  مت  والثالث 
ا�ستخدام  مت  فقد  الرابع  ال�سوؤال  عن  ولالإجابة  الفقرة.  م�ستوى  على 
اختبار )ت( ل�ستجابات اأفراد العينة يف �سوء متغري املوؤهل العلمي، 
العينة يف �سوء متغري  اأفراد  الأحادي ل�ستجابات  التباين  وحتليل 

اخلربة.
اللوح  ◄ ا�صتخدام  دور  ما  ومناق�صته:  الأول  ال�صوؤال  نتائج 

التفاعلي يف تنمية املهارات التعليمية من وجهة نظر طلبة املرحلة 
الأ�صا�صية العليا يف املدار�ص احلكومية واخلا�صة 

 لالإجابة عن دور ا�ستخدام اللوح التفاعلي يف تنمية املهارات 
التعليمية من وجهة نظر طلبة املرحلة ال�سا�سية العليا يف املدار�س 
والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�ساب  مت  واخلا�سة  احلكومية 
اأداة الدرا�سة، واجلدول  املعيارية، كما حددت الرتب والدور لفقرات 

)2( يبني ذلك:
جدول 2

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدور لفقرات دور استخدام اللوح 
التفاعلي في تنمية المهارات التعليمية من وجهة نظر طلبة المرحلة االساسية العليا في 

المدارس الحكومية والخاصة مرتبة تنازليًا 

املتو�صطالفقرةالرقم
احل�صابي

النحراف
درجة الرتبةاملعياري

الدور

21
ُي�ساعدين يف تنمية مهاراتي 

مرتفعة4,390,801التكنولوجية

1
ُي�ساهم يف زيادة اإدراكي 

مرتفعة4,380,892للمادة التعليمية

املتو�صطالفقرةالرقم
احل�صابي

النحراف
درجة الرتبةاملعياري

الدور

37
ينمي لدي مهارة احل�سول 

على امل�سادر واملراجع من 
خالل النرتنت

مرتفعة4,331,023

6
ا�ستخدامي اللوح التفاعلي 

ُينمي لدي املهارات 
احلا�سوبية

مرتفعة4,310,994

18

ي�ساعدين على ا�ستيعاب 
الدر�س ب�سكل اأف�سل من 
خالل ا�ستخدام الألوان 

املًعربة الوا�سحة

مرتفعة4,300,965

2
ُيح�َسن من قدرتي على 

مرتفعة4,280,956اخليال العلمي

22
ُي�ساعدين يف التعامل مع 
مرتفعة4,261,197املواد والأن�سطة التعلمية

17

ُي�ساعدين على عملية حت�سني 
عملية التعلم من خالل 

و�سوح اخلطوط والكتابات 
امل�ستخدمة

مرتفعة4,241,038

38
ينمي لدي مهارة الحتفاظ 

مبا يتم كتابته على اللوح 
عن طريق تخزينها وطبعها

مرتفعة4,231,139

13
ُيرثي املادة العملية باملواد 

مرتفعة4,211,0610وامل�سادر التعليمية املتنوعة

39
ي�ساعدين على بقاء اأثر التعلم 

من خالل م�ساركتي يف 
ا�ستخدام الو�سيلة التعليمية

مرتفعة4,201,0511

19
يعزز من تنمية مهارات 

مرتفعة4,181,0912التفكري التاأملي لدي

35
ينمي لدي املبادرة يف 

مرتفعة4,171,0213املادة العلمية

مرتفعة4,141,0214ُينمي لدي العمل اجلماعي 9

28
ُي�ساعدين على اكت�ساب العديد 

مرتفعة4,101,0915من املهارات التعليمية

23
ُي�سهم يف تنظيم �سل�سلة 
الأن�سطة التعلمية التي 

اأحتاجها
مرتفعة4,101,1216

32
ا�ستخدامي اللوح التفاعلي 

ُينمي مهارات البحث 
والتق�سي لدّي

مرتفعة4,051,1217

4
ُي�سهم يف م�ساركتي الفَعالة 

مرتفعة4,011,1118مع زمالئي

40
ينمي لدى مهارات العمل 

القيادي من خالل التفاعل 
باملجموعات التعليمية

مرتفعة4,001,0219

16
ُي�ساعدين على الإ�رضاع يف 

مرتفعة3,961,1420تنفيذ درو�سي

3
ُي�ساهم يف تنمية اأمناط 

مرتفعة3,921,0221التفكري العلمي لدي

14
ُي�ساعدين على زيادة 
مرتفعة3,911,1122املناق�سات اجلماعية

10
ُيقرب املجردات اإىل 

مرتفعة3,881,0823حم�سو�سات
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املتو�صطالفقرةالرقم
احل�صابي

النحراف
درجة الرتبةاملعياري

الدور

36
ينمي لدي تعلم املفاهيم 

مرتفعة3,881,1724با�ستخدام املحاكاة

33
ُي�ساعدين على الرتكيز على 

مرتفعة3,871,1025املهارات اللغوية للتعلم

11
ُيو�سح يل اخل�سائ�س 

مرتفعة3,861,2626املادية لالأ�سياء

30
ا�ستخدامي اللوح التفاعلي 

اأدى اإىل رفع م�ستوى 
التح�سيل العلمي لدي

مرتفعة3,851,1427

24
ُيوفر فر�سة التفاعل مع 

مرتفعة3,841,0728الزمالء بكل �سهولة وي�رض

29
ُي�ساعدين يف التدرب على 

الن�ساطات املطلوبة مع 
الزمالء

مرتفعة3,831,0629

27
ُي�ساعدين على تنظيم اخلربات 

مرتفعة3,811,0230الدرا�سية

15
ُينّمي لدّي املهارات العقلية 

مرتفعة3,801,1131العليا

12
ُينمي لدي مهارات التوا�سل 

مرتفعة3,791,0932الجتماعي

مرتفعة3,790,9633ُينمي لدي الدقة يف الدرا�سة8

31
ا�ستخدامي اللوح التفاعلي 

ُي�ساعدين على التفكري 
البداعي

مرتفعة3,780,7934

34
ينمي لدي مهارة التعبري عن 

مرتفعة3,780,9135اأفكاري علنًا

25
ُي�ساعدين يف تنمية مهارات 

مرتفعة3,770,7936الكت�ساف

26
ُي�ساعدين على الرتكيز على 
مرتفعة3,751,0237املهارات الريا�سية للتعلم

5
اللوح التفاعلي ينمي لدي 

مرتفعة3,750,9938املهارات اللفظية 

7
ُينمي لدي القدرة على حل 

متو�سطة3,650,1439امل�سكالت

33

ا�ستخدامي اللوح التفاعلي 
يزيد القدرة على الت�سال 

ال�سفوي بني الطلبة 
واملعلمني

متو�سطة3,531,1040

مرتفعة3.881.08الدرجة الكلية

املرحلة  طلبة  ا�ستجابات  متو�سط  اأن   )2( اجلدول  من  يظهر 
دور  لفقرات  واخلا�سة  احلكومية  املدار�س  يف  العليا  ال�سا�سية 
ا�ستخدام اللوح التفاعلي يف تنمية املهارات التعليمية تراوحت بني 
)3،53 - 4، 39(، وبلغت الدرجة الكلية ملتو�سطات فقراته )3،88( 
وبانحراف معياري )1،08( وبدرجة مرتفعة من الدور وفقًا للمعيار 
املعتمد يف الدرا�سة. وهذا ي�سري اإىل اأن راأي الطلبة ب�سكل عام بالدور 
وجاء  اإيجابي.  وب�سكل  مرتفعًا  كان  التفاعلي  اللوح  يلعبه  الذي 
تنمية مهاراتي  )ُي�ساعدين من  )21( وهي  الفقرة  الأوىل  الرتبة  يف 
التكنولوجية( مبتو�سط ح�سابي )4.39( وانحراف معياري )0،85( 
 )1( الفقرة  الثانية  الرتبة  يف  وجاء  الدور،  من  مرتفعة  وبدرجة 

التعليمية( مبتو�سط ح�سابي  للمادة  ادراكي  وهي)ُي�ساهم يف زيادة 
الدور.  من  مرتفعة  وبدرجة   )0،89( معياري  وانحراف   ،)4،38(
تقديرات  على  فقراته  جميع  ح�سول  ال�سابق  اجلدول  من  ويالحظ 
مرتفعة لدور ا�ستخدام اللوح التفاعلي يف تنمية املهارات التعليمية 
من وجهة نظر الطلبة يف املرحلة الأ�سا�سية العليا، با�ستثناء فقرتني 
الأخرية  قبل  الرتبة  يف  جاءت  حيث  متو�سط،  تقدير  على  ح�سلتا 
على  القدرة  لدي  ُينمي  التفاعلي  اللوح  )توظيف  وهي   )7( الفقرة 
حل امل�سكالت( مبتو�سط ح�سابي )3،68( وانحراف معياري )0،14( 
وبدرجة متو�سطة من الدور، مبعنى اأن اللوح التفاعلي مل ينم القدرة 
الفقرة  جاءت  الأخرية  الرتبة  ويف  عال،  ب�سكل  امل�سكالت  حل  على 
القدرة  يزيد من  التفاعلي  اللوح  )ا�ستخدامي  التي تن�س على   )33(
ح�سابي  مبتو�سط  واملعلمني(  الطلبة  بني  ال�سفوي  الت�سال  على 
الدور  من  متو�سطة  وبرتبة   )1،10( معياري  وانحراف   )3،53(
الت�سال  على  القدرة  يزيد  مل  التفاعلي  اللوح  ا�ستخدام  اأن  مبعنى 
اإىل  النتائج  هذه  تعزى  اأن  وميكن  واملعلمني.  الطلبة  بني  ال�سفوي 

ما ياأتي: 
توا�سل  � من  التفاعلي  اللوح  يوفرها  التي  الإمكانيات 

التطبيقات  الطالب واملعلم والتوا�سل فيما بينهم فيما يخ�س  بني 
اللوح  اأن  من   )2012( الزبون  درا�سة  له  اأ�سارت  ما  وهذا  العملية. 
التفاعلي ي�ساعد الطالب واملعلمني يف التفاعل، والتوا�سل، وحتقيق 
النتاجات التعليمية، وتنمية املهارات التعلمية ب�سكل اأكرث و�سوحًا.

اإليه  � اإىل امل�ستوى الذي و�سلت  وقد يعزى ال�سبب يف ذلك 
واأنها  خا�س،  ب�سكل  التعليم  وتكنولوجيا  املعلومات  تكنولوجيا 
الناجحة  امل�ساريع  من  لكثري  ملحة  حاجة  كبري  وب�سكل  اأ�سبحت 
�سواء يف التعليم اأو غريه، هذا بالإ�سافة اإىل اإدراك معظم الطلبة يف 
املرحلة ال�سا�سية العليا اأنهم اإذا اأرادوا اأن يكون لهم م�ستقبل زاهر، 
فيجب اأن تكون خرباتهم ومهارات التعلم لديهم عالية حتى ي�ستطيعوا 
مواكبة التطور التكنولوجي. واأكد الزبون )2012( اأن الطالب ميكن 
اإىل تفعيل اخلربات  التكنولوجيا مما يوؤدي  اأن ي�ستخدموا تطبيقات 
التعليمية ويطورها. وميكن اأن يعزى ال�سبب كذلك اإىل اعتقاد معظم 
الطلبة اأن الثقافة التكنولوجية املكت�سبة لديهم �ستنعك�س اإيجابًا على 
اأدائهم، وبالتايل اإثراء خرباتهم ومهارات تعلمهم، الأمر الذي انعك�س 
على تنمية مهاراتهم التكنولوجية، واكت�سابهم للمهارات احلا�سوبية 

لكونها �رضورة لكت�ساب اخلربات وتنمية املهارات التعليمية.
بالأمثلة  � النظري  الدرا�سية  املادة  بني  الربط  وكذلك 

اإمكانية  التفاعلية من خالل عر�سها عن طريق اللوح التفاعلي مع 
الرجوع اإليها يف اأي وقت.

بالغرفة  � درا�ستها  يتم  التي  العملية  التطبيقات  اإعادة 
تو�سيحية  تفاعلية  برامج  با�ستخدام  التفاعلي  اللوح  عرب  ال�سفية 
دائمة  ب�سورة  اإتاحتها  اإمكانية  مع  الطالب  لدى  ال�ستيعاب  �سهلة 
درا�سة  مع  الدرا�سة  هذه  نتائج  وتتفق  با�ستمرار.  العملي  للتوا�سل 
الالزمة  للمهارات  املعلمني  امتالك  اأكدت  والتي   )2012( الزبون 
ل�ستخدام اللوح التفاعلي يف التدري�س ودوره يف العملية التعليمية. 
كما وتتفق مع نتائج درا�سة مهنا )2013( والتي اأكدت وجود دور 

وا�سح للوح التفاعلي يف حت�سني مهارات الطالب. 
ويالحظ من اجلدول )2( ح�سول فقرتني على درجة متو�سطة 
من الدور وهما )ُينمي لدي القدرة على حل امل�سكالت( و)ا�ستخدامي 
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الطلبة  بني  ال�سفوي  الت�سال  على  القدرة  يزيد  التفاعلي  اللوح 
واملعلمني( وقد يعزى ال�سبب يف ذلك اإىل ما يعتقده بع�س املعلمني 
التعامل مع  التفاعلية يختلف متاما  عن  ال�سبورة  ا�ستعمال  اأن  من 
التفاعلية  لل�سبورة  الناجح  الإ�ستعمال  اأن  حيث  التقليدية،  ال�سبورة 
يتطلب املاما متو�سطا باملعلومات ملواجهة خمتلف العوائق التقنية 
التكنولوجيا  هذه  ادماج  يفرزها  اأن  ميكن  التي  الديداكتيكية  و 

احلديثة يف ممار�ستنا التعليمية.
نتائج ال�صوؤال الثاين ومناق�صته: ما اجتاهات الطلبة يف  ◄

املرحلة الأ�صا�صية العليا نحو ا�صتخدام اللوح التفاعلي؟ 
العليا  الأ�سا�سية  املرحلة  يف  الطلبة  اجتاهات  عن  لالإجابة 
احل�سابية  املتو�سطات  ح�ساب  مت  التفاعلي  اللوح  ا�ستخدام  نحو 
والنحرافات املعيارية، كما حددت الرتب والجتاهات لفقرات اأداة 

الدرا�سة، واجلدول )3( يبني ذلك:
 جدول 3

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والمستوى لفقرات اتجاهات الطلبة في 
المرحلة األساسية العليا نحو استخدام اللوح التفاعلي مرتبة تنازليًا 

املتو�صطالفقرةالرقم
احل�صابي

النحراف
م�صتوى الرتبةاملعياري

الجتاهات

1
اأرى اأن ا�ستخدامي اللوح 

التفاعلي يجعل التعليم اأكرث 
متعة

مرتفع4,400,881

2
اأعتقد اأن ا�ستخدام اللوح 

مرتفع4,240,982التفاعلي اأف�سل يف التدري�س 

15
اأعتقد اأن اللوح التفاعلي 
يعر�س املادة التعليمية 

بطريقة فعالة
مرتفع4,191,013

11
اأعتقد اأن ا�ستخدام اللوح 

التفاعلي ُيقّدم املادة العلمية 
بطريقة م�سوقة.

مرتفع4,130,994

6

اأرى اأن اللوح التفاعلي 
ي�ساعد على اإثراء العملية 

التعليمية باملواد وامل�سادر 
التعليمية املتنوعة

مرتفع4,090,965

3
اعتقد ا�ستخدام اللوح 

التفاعلي يزيد من دافعيتي 
للتعلم 

مرتفع4,091,196

13
اأرى اأن اللوح التفاعلي 

ي�ساعد على توفري الوقت 
واجلهد 

مرتفع4,091,197

14
اأرى اأن اللوح التفاعلي 
يحفزين على امل�ساركة 

ال�سفية
مرتفع4,081,028

5
 اأرى اأن ا�ستخدام اللوح 

التفاعلي يزيد من انتباهي 
للح�سة ال�سفية 

مرتفع4,080,969

12
اعتقد اأن اللوح التفاعلي 

ي�ساعدين على فهم املحتوى 
التعليمي املطلوب وا�ستيعابه

مرتفع4,071,0910

8

ا�ستخدام اللوح التفاعلي يف 
ال�سف ي�ساعد على زيادة 
رغبتي يف الطالع على 

م�سادر خارجية.

مرتفع4,070,9611

املتو�صطالفقرةالرقم
احل�صابي

النحراف
م�صتوى الرتبةاملعياري

الجتاهات

10
ا�ستخدام اللوح التفاعلي 

ي�ساعد على زيادة التفاعل 
بيني وبني املعلم.

مرتفع4,070,7912

17
اأعتقد اأن اللوح التفاعلي غرّي 

مرتفع4,050,9113التعليم نحو الأف�سل.

7

اأعتقد اأن ا�ستخدام اللوح 
التفاعلي يف ال�سف ي�سجعني 

على امل�ساركة بدًل من 
ال�ستماع.

مرتفع4,010,7914

16
اأعتقد اأن اللوح التفاعلي 

مرتفع3,991,0215ي�ساعد على بقاء اأثر التعلم 

9

ا�ستخدام اللوح التفاعلي 
يف ال�سف ي�ساعدين على 

الحتفاظ باملعلومات 
لفرتات طويلة.

مرتفع3,970,9916

4
اأرى اأن ا�ستخدام اللوح 

التفاعلي ي�سجعني للتفاعل 
ال�سفي مع زمالئي 

مرتفع3,950,1417

18
اأ�سعر اأن ا�ستخدام اللوح 

التفاعلي ُيلّبي حّب 
ال�ستطالع لدي.

مرتفع3,930,9818

19
اأعتقد اأن اللوح التفاعلي 

مرتفع3,911,0119يجعل التدري�س اأف�سل.

30

اأ�سعر ان اللوح التفاعلي 
ي�ساعد يف اإمكانية ا�ستخدامه 
يف التعلم عن بعد با�ستخدام 

خا�سية الفيديو كونفرن�س

مرتفع3,900,8820

29
اأرى اأن اللوح التفاعلي تزيد 

مرتفع3,890,9621من تقدير املتعلم للتعلم 

25
ي�ساعد ا�ستخدام اللوح 

التفاعلي يف تو�سيع خرباتي 
التعليمية

مرتفع3,881,1022

26
اأرى اأن ا�ستخدام اللوح 

التفاعلي ُيعزز ثقة الطالب 
باأنف�سهم 

مرتفع3,861,1923

27
اأرى اأن ا�ستخدام اللوح 

التفاعلي يزيد من املناق�سات 
اجلماعية ال�سفية 

مرتفع3,851,0924

28
ا�ستخدام اللوح التفاعلي 
ت�ساعد يف توليد الأفكار 

اجلديدة 
مرتفع3,841,1225

24
اأرى اأن ا�ستخدام اللوح 

التفاعلي يزيد من انتباهي 
للدر�س التعليمي

مرتفع3,811,1226

20
اأعتقد اأن اللوح التفاعلي 

ميكنني من تقدمي معلومات 
كثرية يف وقت ق�سري.

مرتفع3,761,1127

23
ل اأحب ا�ستخدام اللوح 

متو�سط3,021,0228التفاعلي يف عملية التعلم 

21
اأعتقد اأن ا�ستخدام اللوح 

متو�سط2,931,1429التفاعلي م�سيعة للوقت. 

22
اأرى اأن اللوح التفاعلي ممل 

متو�سط2,911,0930ول يثري حما�ستي. 
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املتو�صطالفقرةالرقم
احل�صابي

النحراف
م�صتوى الرتبةاملعياري

الجتاهات

مرتفع3,901,02الدرجة الكلية

الأ�سا�سية  املرحلة  طلبة  اجتاهات  اأن   )3( اجلدول  من  يظهر 
 ،)4،40  -  2،89( بني  تراوحت  التفاعلي  اللوح  ل�ستخدام  العليا 
وبلغت الدرجة الكلية ملتو�سطات فقراته )3،90( وبانحراف معياري 
املعتمد يف  للمعيار  )1،02( وبدرجة مرتفعة من الجتاهات وفقًا 
الدرا�سة. وجاء يف الرتبة الأوىل الفقرة )1( وهي )اأرى اأن ا�ستخدامي 
اللوح التفاعلي يجعل التعليم اأكرث متعة( مبتو�سط ح�سابي )4،40( 
)0،88( وبدرجة مرتفعة من الجتاهات، وجاء  وانحراف معياري 
التفاعلي  اللوح  ا�ستخدام  الفقرة )2( وهي)اأف�سل  الثانية  الرتبة  يف 
يف التدري�س »مبتو�سط ح�سابي )4،24(، وانحراف معياري )0،98( 
وبدرجة مرتفعة من الجتاهات. ويالحظ من اجلدول ال�سابق ح�سول 
ثالث  با�ستثناء  الجتاهات  من  مرتفعة  درجة  على  فقراته  جميع 
فقرات ح�سلت على تقديرات متو�سطة من الجتاهات.علما بانة مت 
الجابة،  ال�سلبي يف  الثالث ملحتواها  الفقرات  هذة  تقديرات  عك�س 
اأن  )اأعتقد  وهي   )21( الفقرة  الأخرية  قبل  الرتبة  يف  جاءت  حيث 
التفاعلي م�سيعة للوقت( مبتو�سط ح�سابي )2،93(  اللوح  ا�ستخدام 
الجتاهات. ويف  متو�سطة من  وبدرجة   )1،14( معياري  وانحراف 
اللوح  اأن  )اأرى  التي تن�س على   )22( الفقرة  الأخرية جاءت  الرتبة 
التفاعلي ممل ول يثري حما�ستي( مبتو�سط ح�سابي )2،89( وانحراف 
اإرجاع  وميكن  الجتاهات.  من  متو�سطة  وبدرجة   )1،09( معياري 
تف�سري هذه النتيجة اإىل عوامل عدة، منها:  �سهولة ال�رضح امل�ستخدم 
التفاعلية  والعرو�س  التفاعلي.  اللوح  نظام  عرب  الدرا�سية  باملواد 
باملادة الدرا�سية وما ا�ستمل عليه من عر�س للح�س�س ال�سفية عرب 
برامج الفيديو التي مكنت الطالب من متابعة الدرو�س ب�سكل متكرر 
ويف اأي وقت. ولقد نظر الطلبة يف املرحلة ال�سا�سية العليا لل�سبورة 
اأداة تعليمية مهمة ومفيدة وذلك ب�سبب الفوائد  اأنها  التفاعلية على 
التعليمية  العملية  فعالية  ت�رضيع  خالل  من  تقدمها  التي  الرتبوية 
ال�سبورة  اأهمية  من  يزيد  ما  اإن  وزيادتها.  وت�سهيلها  التعلمية 
اأثناء  املختلفة  الطالب  حوا�س  توظيف  على  قدرتها  هو  التفاعلية 
عملية التعلم، وهذا ما يتفق مع الجتاهات احلديثة ومبادئ التدري�س 
مهمة  النتيجة  هذه  وتعترب   )Ishtaiwa and Shana, 2011(الفعال
اإن اجتاهات  التعليمية، حيث  العملية  التكنولوجيا يف  لزيادة دمج 
التفاعلية �سوف يحفزهم ويزيد من  ال�سبورة  الإيجابية نحو  الطلبة 
التعليمية.  ال�سفية  احل�س�س  يف  التقنيات  هذه  ملثل  ا�ستخدامهم 
وقد تعود اجتاهات الطالب املرتفعة نحو ا�ستخدام اللوح التفاعلي 
التدري�س  التقنية يف  اإىل معرفة الطالب وقناعاتهم باإمكانات هذه 
الغرفة  يف  امل�ستخدمة  التقنية  هذه  ميزات  على  اطالعهم  ب�سب 
تقنية  ميزات  اأبرز  اإىل  اأي�سًا  ال�سبب  يعود  وقد  با�ستمرار.  ال�سفية 
ي�ستفيد  بحيث  واللم�سية،  التفاعلية  اخلا�سية  وهي  التفاعلي  اللوح 
منا كل من الطالب واملعلم يف التوظيف اليومي للعملية التدري�سية 
مما ي�ساعد الطالب يف التنويع يف الن�سطة املقدمة لهم، الأمر الذي 
اجتاهاتهم  من  زاد  مما  والروتني  امللل  عن  البتعاد  يف  ي�ساعدهم 
 )2013( احلوت  درا�سة  مع  الدرا�سة  هذه  نتائج  وتتفق  املرتفعة. 
والتي اأظهرت وجود اجتاهات عالية لدى الطلبة نحو ا�ستخدام اللوح 
Ken� ومورجان  كينويل  درا�سة  نتائج  مع  وتتفق  كما  )للتفاعلي. 

اأكدت وجود اجتاهات عالية لدى  newell & Morgan, 2013( التي 

التدري�س وتعليم  التفاعلي يف  اللوح  ا�ستخدام  الطلبة املعلمني نحو 
الأطفال.

تقديرات  فقرات على  )3( ح�سول ثالث  اجلدول  ويالحظ من 
ل  وهي:  التفاعلي  اللوح  ا�ستخدام  نحو  الجتاهات  من  متو�سطة 
اأحب ا�ستخدام اللوح التفاعلي يف عملية التعلم، و اأعتقد اأن ا�ستخدام 
ول  ممل  التفاعلي  اللوح  اأن  اأرى  و  للوقت،  م�سيعة  التفاعلي  اللوح 
املرحلة  النتيجة لعتقاد طالب  هذه  تف�سري  يثري حما�ستي. وميكن 
التفاعلي  اللوح  ال�سلبيات ل�ستخدام  بع�س  بوجود  العليا  ال�سا�سية 
مما ي�سعف من الجتاهات اليجابية الكبرية جتاه اللوح التفاعلي.

املعلمني  ◄ اجتاهات  ما  ومناق�صته:  الثالث  ال�صوؤال  نتائج 
يف املرحلة الأ�صا�صية العليا نحو ا�صتخدام اللوح التفاعلي؟

لالإجابة عن اجتاهات املعلمني نحو ا�ستخدام اللوح التفاعلي 
مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية، كما حددت 

الرتب والجتاهات لفقرات اأداة الدرا�سة، واجلدول )4( يبني ذلك:
جدول 4

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والمستوى لفقرات اتجاهات المعلمين 
نحو استخدام اللوح التفاعلي مرتبة تنازليًا 

املتو�صطالفقرةالرقم
احل�صابي

النحراف
م�صتوى الرتبةاملعياري

الجتاهات

1
اأرى اأن اللوح التفاعلي 

مرتفعة4,590,441يجعل التعليم اأكرث متعة 

5
اأرى اأن توظيف اللوح 

التفاعلي ُي�سهم يف فهم 
املحتوى التعليمي 

مرتفعة4,530,422

10

اأرى اأن توظيف اللوح 
التفاعلي يرفع من 
م�ستوى املهارات 

احلا�سوبية عند الطلبة.

مرتفعة4,460,523

2
ل ا�ستخدام اللوح  اأف�سّ
مرتفعة4,440,494التفاعلي يف التدري�س

24
اأرى اأن توظيف اللوح 

التفاعلي ُينمي املهارات 
التكنولوجية للطلبة

مرتفعة4,390,545

12
اأرى اأن توظيف اللوح 

التفاعلي يعمل على تنويع 
الأن�سطة

مرتفعة4,381,026

18

اأرى اأن توظيف اللوح 
التفاعلي يعر�س املادة 
التعليمية بطريقة فعالة 

و�سهلة

مرتفعة4,380,497

22
اوؤيد توظيف اللوح 
التفاعلي يف جميع 

املدار�س
مرتفعة4,360,998

33

اأرى اأن توظيف اللوح 
التفاعلي ُت�ساعد يف 

عر�س املادة التعليمية 
ب�سكل مت�سل�سل ومنظم 

مرتفعة4,360,589

25
اأرى اأن توظيف اللوح 
التفاعلي ي�ساعد على 

ت�سهيل عملية التعلم
مرتفعة4,340,4410
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املتو�صطالفقرةالرقم
احل�صابي

النحراف
م�صتوى الرتبةاملعياري

الجتاهات

6
اأرى اأن توظيف اللوح 
التفاعلي يوفر فر�س 

حقيقة للطلبة. 
مرتفعة4,330,6511

4
اأرغب بامل�ساركة 

بالدورات التدريبية 
اخلا�سة 

مرتفعة4,300,7112

23
اأرى اأن توظيف اللوح 
التفاعلي ي�ساعد على 

حتقيق الأهداف
مرتفعة4,230,5113

11
اأرى اأن توظيف اللوح 

التفاعلي ُي�سهم يف تقدمي 
التغذية الراجعة الفورية

مرتفعة4,210,5714

15
اأرى اأن توظيف اللوح 

التفاعلي ُينمي مهارات 
التذكر

مرتفعة4,200,6515

3
اأتطلع اىل ا�ستخدام اللوح 

التفاعلي با�ستمرار يف 
جميع احل�س�س.

مرتفعة4,190,6516

16

اأرى اأن توظيف اللوح 
التفاعلي يزيد من املعرفة 

املفاهيمية والإجرائية 
للطالب 

مرتفعة4,190,6817

21

اأرى اأن توظيف اللوح 
التفاعلي مُيكنني من 

تقدمي معلومات كثرية يف 
وقت ق�سري.

مرتفعة4,190,8718

14
اأرى اأن توظيف اللوح 

التفاعلي ُي�سعرين 
بالرتياح.

مرتفعة4,160,6519

31
اأرى اأن توظيف اللوح 

التفاعلي ُت�سجع الطالب 
على احلوار واملناق�سة 

مرتفعة4,120,5820

32

اأرى اأن توظيف اللوح 
التفاعلي ت�ساعد املعلم 

على اإبراز الأفكار الرئي�سة 
وتب�سيطها 

مرتفعة4,071,3221

9
اأرى اأن توظيف اللوح 

التفاعلي ُي�ساعد يف حل 
امل�سكالت.

مرتفعة4,040,5822

19
اأرى اأن توظيف اللوح 

التفاعلي ُيح�سن من 
التح�سيل العلمي

مرتفعة4,020,7123

20
اأرغب يف تنفيذ جميع 

الدرو�س با�ستخدام اللوح 
التفاعلي.

مرتفعة3,961,2124

29
اأرى اأن توظيف اللوح 
التفاعلي ُتنمي عملية 

البحث والتق�سي.
مرتفعة3,950,8825

17
اأرى اأن توظيف اللوح 

التفاعلي ُي�ساهم يف تفريد 
التعليم 

مرتفعة3,680,8726

30
اأرى اأن ا�ستخدام اللوح 

التفاعلي ي�ساعد على 
معاجلة ال�سعف 

متو�سطة3,670,5827

املتو�صطالفقرةالرقم
احل�صابي

النحراف
م�صتوى الرتبةاملعياري

الجتاهات

8
اأرى اأن توظيف اللوح 

التفاعلي يقلل من اأعباء 
املعلم.

متو�سطة3,631,1028

13
اأرى اأن توظيف اللوح 

التفاعلي ُيعر�سني 
للمفاجاآت واملخاطر

متو�سطة3,040,9729

7
اأرى اأن توظيف اللوح 
التفاعلي يعيق اإنهاء 

الدر�س
متو�سطة2,591,1530

28
اأرى �سعوبة يف ا�ستخدام 

اللوح التفاعلي يف 
التدري�س.

منخف�سة2,221,0931

34
اأرى اأن توظيف اللوح 

التفاعلي تزيد من تقدير 
املتعلم للتعلم

منخف�سة2,220,8732

26
اأرى اأن توظيف اللوح 

منخف�سة2,211,0233التفاعلي م�سيعة للوقت. 

27
اأرى اأن توظيف اللوح 

التفاعلي ممل ول تثري 
حما�س الطلبة. 

منخف�سة2,001,0934

مرتفعة3,811,02الدرجة الكلية

يظهر من اجلدول )4( اأن اجتاهات معلمي املرحلة الأ�سا�سية 
 ،)4،59  -  2،00( بني  تراوحت  التفاعلي  اللوح  ل�ستخدام  العليا 
وبانحراف   )3،81( فقراته  ملتو�سطات  الكلية  الدرجة  وبلغت 
للمعيار  وفقًا  الجتاهات  من  مرتفعة  وبدرجة   )1،02( معياري 
املعتمد يف الدرا�سة. وجاء يف الرتبة الأوىل الفقرة )1( وهي)اأرى اأن 
اللوح التفاعلي يجعل التعليم اأكرث متعة( مبتو�سط ح�سابي )4،59( 
)0،44( وبدرجة مرتفعة من الجتاهات، وجاء  وانحراف معياري 
اأن توظيف اللوح التفاعلي  يف الرتبة الثانية الفقرة )5( وهي)اأرى 
 ،)4،53( ح�سابي  مبتو�سط  التعليمي(  املحتوى  فهم  يف  ُي�سهم 
الجتاهات.  من  مرتفعة  وبدرجة   )0،42( معياري  وانحراف 
ولتقدير املتو�سط احل�سابي مت عك�س تقديرات الفقرات ال�سبع الأخرية 
ملحتواها ال�سلبي يف الإجابة، ويالحظ من اجلدول ال�سابق ح�سول 
اأربع  با�ستثناء  الجتاهات  من  مرتفعة  درجة  على  فقراته  جميع 
حني  يف  الجتاهات.  من  متو�سطة  تقديرات  على  ح�سلت  فقرات 
الرتبة  يف  جاءت  حيث  منخف�سة  تقديرات  على  اأخرى  فقرات  اأربع 
التفاعلي  اللوح  توظيف  اأن  )اأرى  وهي   )26( الفقرة  الأخرية  قبل 
م�سيعة للوقت( مبتو�سط ح�سابي )2،21( وانحراف معياري )1،09( 
وبدرجة منخف�سة من الجتاهات. ويف الرتبة الأخرية جاءت الفقرة 
)27( التي تن�س على )اأرى اأن توظيف اللوح التفاعلي ممل ول تثري 
حما�س الطلبة( مبتو�سط ح�سابي )2،00( وانحراف معياري )1،09( 
اللوح  توظيف  اأن  يعني  مما  الجتاهات.  من  منخف�سة  وبدرجة 
التفاعلي لي�س مماًل ويعمل لإثارة حما�س الطلبة. وتعزو الباحثة هذه 
تبدي  والتي  منها  اخلا�سة  وبالتحديد  املدار�س  اإىل طبيعة  النتائج 
اهتمامًا يف توفري م�سادر الثقافة اللكرتونية، واملختربات املجهزة 
باحلوا�سيب، وم�سادر املعلومات، واأجهزة العر�س، واإىل وجود توجه 
اإيجابي لدى معلمي املرحلة ال�سا�سية العليا ل�ستخدام تكنولوجيا 
التدري�س. ورمبا  التفاعلي يف  اللوح  املعلومات والت�سالت ومنها 
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يعمل الكادر الإداري والفني يف املدار�س على و�سع برامج حمددة 
تكنولوجيا  تقنيات  لتوظيف  الدرا�سي  الربنامج  �سمن  زمنيًا، 
املعلومات والت�سالت يف التدري�س، وتقوم على متابعتها وتقيمها، 
�سيما واأن املدار�س اخلا�سة تعمل على اختيار معلميها وفق جمموعة 
التعليم  يف  للخربة  اإ�سافة  احلا�سوبية،  اخلربة  ومنها  ال�رضوط،  من 
الواجبات  تنفيذ  املعلم  على  ي�سهل  مما  والرتبوي؛  العلمي  واملوؤهل 
م�ستويات  اأعلى  وفق  التعليمية  الأهداف  وحتقيق  اإليه  املوكلة 
العوامل  هذه  كل  اأن  ترى  الباحثة  فاإن  وبالتايل  الرتبوي.  التجديد 
ت�سهم يف تبني املعلمني لجتاهات عالية نحو ا�ستخدام تكنولوجيا 
املعلومات والت�سالت يف الغرفة ال�سفية وا�ستثمار اللوح التفاعلي 
كجزء من هذه التقنيات يف التدري�س ال�سفي. وميكن تف�سري ذلك يف 
ا�ستخدامهم  �سعر بها املعملون واملعلمات خالل  التي  املزايا  �سوء 
مواكبة  باأهمية  واقتناعهم  ا�ستخدامها  و�سهولة  الذكية،  لل�سبورة 
مواكبة  يف  ورغبتهم  التعليمية،  العملية  يف  احلديثة  التكنولوجيا 
والذين  اجلدد  املعلمني  جيل  وحتم�س  اهتمام  اإىل  اإ�سافة  الع�رض. 
التكنولوجيا  الدرا�سة لتوظيف  اأدوات  اأثناء تطبيق  الباحثة  قابلتهم 
بحكم اهتمامهم بها وتعاي�سهم مع و�سائل الت�سال احلديثة وعدم 
التدريبية  الدورات  عن  ناهيك  معها.  للتعامل  �سعوبات  اأي  وجود 
توظيف  على  ت�سجعهم  والتي  اخلدمة  اأثناء  املعلمون  يتلقاها  التي 
مع  الدرا�سة  هذه  نتائج  وتتفق  التعليمية.  العملية  يف  التكنولوجيا 
اأكدتا  اللتني   )2012( الزبون  ودرا�سة   )2013( ب�سي�سو  درا�سة 
وجود اجتاهات عالية لدى املعلمني نحو ا�ستخدام اللوح التفاعلي. 
و�ساداين  وح�سني  واأبامني  ا�سمان  درا�سة  نتائج  مع  وتتفق  كما 
اأكدت  والتي   )Isman, Abanmy, Hussein & Al saadany, 2012(
وجود اجتاهات مرتفعة لدى معلمي املدار�س الثانوية احلكومية يف 
اللوح التفاعلي يف الغرفة  ال�سعودية نحو ا�ستخدام  اململكة العربية 

ال�سفية. 
اجتاهات  على  فقرات   )4( ح�سول   )4( اجلدول  من  ويالحظ 
يف  ال�سبب  يعزى  وقد  املنخف�سة،  لالجتاهات  ومثلها  متو�سطة 
اإىل  التفاعلي  للوح  املنخف�سة  واجتاهاتهم  املعلمني  تقديرات 
املعلمني  تعيق  التي  التفاعلي  للوح  ال�سلبية  العوامل  من  جمموعة 
ومن  طالبهم.  اأداء  م�ستوى  وحت�سني  الرتبوية،  اأهدافهم  حتقيق  من 
التعليمية،  التي ت�سبب �سياع املادة  الأعطال  اأي�سًا كرثة  ال�سلبيات 
ا�ستخدامه، و  و قلة وجود حوافز مادية ومعنويه حتفز املعلم على 
امل�ساكل  و  الأجهزة،  هذة  و�سيانة  ل�رضاء  املادية  التكلفة  ارتفاع 

التقنية، وف�سل اأنظمة احلا�سوب. 
دالة  ◄ فروق  هناك  هل  ومناق�صته:  الرابع  ال�صوؤال  نتائج 

نحو  العليا  ال�صا�صية  املرحلة  معلمي  اجتاهات  يف  اإح�صائياً 
ا�صتخدام اللوح التفاعلي تعزى ملتغريي املوؤهل العلمي واخلربة؟

أ- متغير المؤهل العلمي 
 ولالإجابة عن �سوؤال الدرا�سة املتعلق مبتغري املوؤهل العلمي، 
واختبار  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�ساب  مت 
الدرا�سة من معلمي املرحلة ال�سا�سية  اأفراد عينة  )ت( ل�ستجابات 

العليا يف �سوء متغري املوؤهل العلمي، واجلدول )5( يو�سح ذلك.
الجدول 5

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت( لتقديرات معلمي المرحلة 
االساسية العليا التجاهاتهم نحو استخدام اللوح التفاعلي تعزى لمتغير المؤهل العلمي

املوؤهل 
املتو�سط العددالعلمي

احل�سابي
النحراف 
درجات تاملعياري

احلرية
م�ستوى 
الدللة

0.0422730.967-1853.0900.160بكالوريو�س
903.0910.154درا�سات عليا

ي�سري اجلدول )5( اإىل عدم وجود فروقات ذات دللة ح�سابية 
بني املتو�سطات احل�سابية لتقديرات معلمي املرحلة ال�سا�سية العليا 
املوؤهل  ملتغري  تعزى  التفاعلي  اللوح  ا�ستخدام  نحو  لجتاهاتهم 
املرحلة  معلمي  جميع  اأن  اإىل  ذلك  يف  ال�سبب  يعزى  وقد  العلمي. 
املتنوعة،  العلمية  موؤهالتهم  عن  النظر  وبغ�س  العليا،  الأ�سا�سية 
الأردنية  باململكة  والتعليم  الرتبية  وزارة  خطط  �سمن  يخ�سعون 
اإىل  تدعو  وجميعها  واحد،  حمتوى  ذات  تدريبية  لدورات  الها�سمية 
توظيف الأ�ساليب الكرث تطوراً، واأهمها اللوح التفاعلي يف العملية 
التعليمية. هذا بالإ�سافة لدور ال�رضاف الرتبوي يف توجيه معلمي 
العملية  يف  التفاعلي  اللوح  لتوظيف  العليا  الأ�سا�سية  املرحلة 
التي  التعليمية  البيئات  لت�سابه  اأي�سًا  تف�سري ذلك  التعليمية. وميكن 

يعمل فيها املعلمون برامج تبادل الزيارات ال�سفية بينهم.
متغري اخلربة؟  ●

ولالإجابة عن �سوؤال الدرا�سة املتعلق مبتغري اخلربة، مت ح�ساب 
اأفراد  ل�ستجابات  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات 
العليا يف �سوء متغري  الأ�سا�سية  املرحلة  الدرا�سة من معلمي  عينة 

اخلربة، واجلدول )6( يو�سح ذلك.
الجدول 6

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات معلمي المرحلة االساسية العليا 
التجاهاتهم نحو استخدام اللوح التفاعلي تعزى لمتغير الخبرة 

النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعدداخلربة

11213.0930.154-5 �سنوات

6993.0880.150-10 �سنوات

11553.0890.173 �سنة فاأكرث

2753.0900.158الكلي

املتو�سطات  بني  فروقات  وجود  اإىل   )6( اجلدول  ي�سري 
بني  ما  الفروق  دللة  وملعرفة  اخلربة.  ملتغري  تعزى  احل�سابية 
واجلدول  الأحادي،  التباين  حتليل  ا�ستخدم  احل�سابية،  املتو�سطات 

)7( يو�سح ذلك:
 الجدول 7

تحليل التباين األحادي لتقديرات لتقديرات معلمي المرحلة االساسية العليا التجاهاتهم نحو 
استخدام اللوح التفاعلي تعزى لمتغير الخبرة 

جمموع م�صدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
م�صتوى فاملربعات

الدللة

0.00120.00050.0240.988بني املجموعات

3.7182720.013داخل املجموعات

3.719274الكلي
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اأ�سارت النتائج الواردة يف اجلدول )7( اإىل عدم وجود فروق 
ال�سا�سية  املرحلة  لتقديرات معلمي  لتقديرات  اإح�سائية  ذات دللة 
ملتغري  تعزى  التفاعلي  اللوح  ا�ستخدام  نحو  لجتاهاتهم  العليا 
اخلربة. وقد يعزى ال�سبب يف ذلك اإىل وعي معلمي املرحلة الأ�سا�سية 
العليا، وب�رضف النظر عن خرباتهم التعليمية لديهم باأهمية توظيف 
اللوح التفاعلي يف العملية التعليمية، فهم ملتزمون بتوظيفه بغر�س 
حتقيق الأهداف، واإجناز العملية التعليمية. هذا بالإ�سافة لإدراكهم 
لهذه  ملا  هادف  ب�سكل  التفاعلي  للوح  الطالب  ا�ستخدام  وجوب 
املمار�سات من اأثر يف الرتبية. هذا بالإ�سافة لعتقاد الباحثة باأن 
ب�سكل عام  العليا  ال�سا�سية  املرحلة  يتم بني معلمي  الذي  التعاون 

يعمل على تذويب عامل اخلربة.

التوصيات واملقرتحات
بالعتماد على نتائج الدرا�صة تو�صي الباحثة مبا ياأتي:

ت�سجيع ا�ستخدام اللوح التفاعلي يف العملية التعليمية من . 1
قبل املعلمني والطلبة كو�سيلة جلذب انتباه الطلبة، وزيادة تفاعلهم، 
اأدائهم،  اإيجابًا على  ينعك�س  التعليمية مما  العملية  وم�ساركتهم يف 

وحت�سيلهم العلمي من خالل حتفيزهم ماديًا، ومعنويًا.
يف . 2 والطالب  للمعلمني  تدريبية  عمل  ور�سات  تنظيم 

املدار�س احلكومية واخلا�سة ل�ستخدام اللوح التفاعلي يف التدري�س 
ال�سفي، وبيان دوره، واأهميته يف عملية التعلم والتعليم.

توفري املزيد من الألواح التفاعلية يف القاعات التدري�سية . 3
ال�ستخدام  والطلبة  للمعلمني  يتيح  ب�سكل  احلكومية  املدار�س  يف 

الكايف ملا لها من فوائد تربوية عديدة.
اللوح . 4 با�ستخدام  العليا  ال�سا�سية  املرحلة  معلمي  اإلزام 

التفاعلي ب�سكل م�ستمر، وجعل ا�ستخدامه جزءاً من تقييم املعلم من 
قبل امل�رضف الرتبوي.

حت�سني اجتاهات املعلمني والطالب نحو اللوح التفاعلي، . 5
اأو  متو�سطة،  اجتاهات  وجود  اأظهرت  التي  الفقرات  يف  وبخا�سة 

منخف�سة نحو اللوح التفاعلي.
اإجراء درا�سة اأخرى م�سابهة لهذه الدرا�سة على عينة اأكرب، . 6

وملدة زمنية اأطول مما يزيد من اإمكانية تعميم نتائجها.
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