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 ومعوقات،ّهدفت هذه الدراسة للتعرف إلى اتّجاهات معلمّي املدارس الثانويّة نحو استخدام اللوح التفاعلي
 واختيرت عينة الدراسة من معّلمي املدارس.ّ وقد استخدم املنهج الوصفيّ التحليلي،استخدامه من وجهة نظرهم
 حيث بلغ،2019/2018 ّالحكوميّة الثانويّة يف مديريّة تربية لواء ماركا خالل الفصل الدراسيّ األوّل من العام الدراسي
 ولتحقيق أهداف الدراسة بُنيت أداة الدراسة التي. ) معلمة150() معلمًا و48( ) موزعين بواقع198( عدد أفراد العينة
)31(  استبانة اتجاهات معلمي املدارس الثانوية نحو استخدام اللوح التفاعلي وتكونت األداة من:تكونت م ن اآلتي
 وأظهرت النتائج. وتمّ التأكّد من صدق أداة الدراسة وثباتها، ) فقرة17(  واستبانة معوقات استخدامه وتكوّنت من،فقرة
 وأظهرت.وجود درجة مرتفعة التّجاهات معلّمي املدارس الحكوميّة يف استخدام اللوح التفاعليّ من وجهة نظرهم
، وال يوجد هناك أيّ فروق بالنسبة ملتغيّرات الدراسة (الجنس،النتائج أيضًا وجود درجة مرتفعة من معوقات استخدامه
 وعقد دورات، وأوصت الباحثة بضرورة توفير مزيد من األلواح التفاعليّة.) واملؤهل العلمي، وسنوات الخبرة،والعمر
.تدريبيّة فعّالة للمعلّمين يف كيفيّة استخدام اللوح التفاعليّ يف التدريس

. األردن، المدارس الثانوية، معوقات،  اتجاهات،  اللوح التفاعلي:كلمات مفتاحية
The Obstacles and the Attitudes toward the Use of the Interactive Board and of Using it of
the High Schools in from Their Point of View in Jordan
Abstract:
This study aimed at identifying the attitudes of the high school teachers toward the use of the
interactive board and the obstacles of using it from their point of view. The descriptive analytical
method was used. The sample of the study was chosen from the secondary school teachers in the
Directorate of Education in Marka District during the first semester of the scholastic year
2018/2019; teachers of sample was of (198) teachers distributed to (48) male teachers and (150)
female teachers. To achieve the aims of the study, study instruments were constructed as the
following: a questionnaire for the attitudes of the public school teachers towards the use of the
interactive board consisted of (31) items, and a questionnaire for the obstacles of using it consisted
of (17) items. The validity and reliability of the study instrument were conducted. The results
showed a high degree of the attitudes of the public school teachers towards the use of the interactive
board. The results also showed a high degree of obstacle for using them. The study revealed that
there were no differences between the study variables (gender, age, years of experience,
qualifications). The researcher recommended providing more attention for the interactive boards
and conducting effective training courses for teachers about how to use effectively the interactive
board during teaching.
Keywords: interactive board, attitudes, obstacles, high school, Jordan.
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مقدمة:
ةّتحاولّجاهدةّمنذّعقودّأنّتحافظّعلىّتطورهاّبسببّالتقدّمّالهائلّفيّحقلّالتكنولوجياّ ،وخاصّةّ
ّ
إنّ ّالمؤسّسةّالتعليميّ
عبرّاألجيالّبغيةّاالرتقاءّبالمجتمعّإلىّتحقيقّ
ال ّبدّ ّمنّتطويرّخبراتهاّ ،وتوارثّمخزونهاّالمعرفيّ ّ
تكنولوجياّاالتّصاالتّ،فكانّ ّ
ُ
اآلمالّالمرجوةّ .

ّوتطور ّالتكنولوجيا ّبشكل ّسريعّ،
ّ
فقد ّظهرت ّعوامل ّعدّة ّتواجه ّالمؤسّسة ّالتعليميّةّ :كتزايد ّالسكّانّ ،وتفجّر ّالمعلومات،
باإلضافةّإلىّالصراعاتّاإلقتصاديّة؛ ّمماّأدّىّإلىّضرورةّتطويرّمخرجاتّالتعليمّ ،وإعطاءّدورّأوسعّللطالبّفيّممارسةّالتعلّمّ
الفعّالّ ،ودعمّمهاراتهّفيّالتفكيرّواإلبداعّفيّحلّ ّالمشكالتّالتيّتواجهّالمتعلّمّأوّالمجتمعّ،والخروجّمنّأساليبّالتلقينّوالحفظّ
التطورّالسريعّفيّتقنياتّالمعل ّوماتّواالتّصاالتّفيّ
إلىّأساليبّحديثةّ ،تعتمد ّعلىّالطالب(ّ .عبودّوالعانيّ2009ّ،م) ّكماّأنّ ّ ّ
ّتزود ّمختلف ّالمؤسّسات ّالتعليميّة ّبالفرص ّالقويّة ّلتحسينّ
العالم ّأدّى ّإلى ّزيادة ّالتنافس ّبين ّمختلف ّالمؤسّسات ّالتعليميّةّ ،فهي ّ
نشاطاتها ّالتعليميّة ّوالتدريبيّة ّالموجودة(ّ .الطيطي2008ّ ،م) ّوحتّى ّيتحقّق ّذلك ّفعلى ّالمعلّم ّأن ّيكون
ممتلكا ّمهاراتّ
ّ
ّمتطوًار ّ ً
وكفاياتّواستراتيجياتّفاعلةّفيّتوظيفّاألجهزةّالتعليميّةّوموادهاّلمساعدةّطالّبهّفي ّبلوغّاألهدافّالتعليميّةّ ّ،ويجبّأالّ ّيقتصرّ
ّأجهزةّ
استخدام ّالتقنيات ّالتعليميّة ّعلى ّاألساليب ّالتقليديّة ّأو ّالحديثةّ ،كما ّيجب ّأن ّتشمل ّوسائل ّتكنولوجيّة ّمتنوعةّ :كاستخدام ّ
الحواسيبّ،وأجهزةّالعرضّ،واللوحّالتفاعليّ(ّ.التودري2009ّ،مّ) ّ
إنّ ّإحدى ّأهمّالمهاراتّالتدريسيّةّالمعاصرةّ،مهارةّاستخدامّاللوحّالتفاعليّ ّوتوظيفهّ ،وذلكّمنّحيثّالتجديدّ،والتغييرّ،
ّالمتكررّ ،فالمميّزات ّالتي ّيتمتع ّبها ّاللوح ّالتفاعليّ ّمميّزات ّرائعة ّجدّا؛ ّفهو ّمجهّز ّلالتّصال ّمع ّجهازّ
ّ
والخروج ّمن ّالروتين
الحاسوبّ،وجهازّالعرضّ،ويتحولّفيّثو ٍ
انّإلىّشاشةّكمبيوتر ّعمالقةّعاليةّالوضوحّ،ويمكنّأنّتُعرضّ ّعليهاّمختلفّالوسائطّ
ّ
وخّزنتّفيهّ
(الصوتّ،والصورةّ،والفيديو)ّ،وهوّمرنّفيّاالستخدامّوالتحكّمّفيّعرضّالدرس؛ّفهوّلوحّحسّاسّجدّاّيعملّباللمسُّ ّ،

األلوانّواألشكالّواألدواتّجميعهاّ،ولهّتأثيرّكبيرّفيّعمليّتيّالتعلّمّوالتعليمّ(ّ.الجبور2012ّ،مّ) ّ

ّاالتصال ّالحديثة ّكالحاسوب ّوالشبكات ّواإلنترنت ّوالوسائطّ
إنّ ّالتعلّيم ّاإللكترونيّ ّهو ّطريقة ّللتعّلم ّباستخدام ّأدوات ّ
المتعدّدةّ ،سواءّكانّذلكّفيّداخلّالغرفةّالصفيّةّأوّفيّالتعليمّعنّبعدّ ،إليصالّالمعلومةّللمتعلّمّبأقصرّوقتّوأقلّجهدّوأكب ّرّ
المتنوعة ّمن ّأجهزة ّوبرامج ّبد ًءا ّمن ّاستخدام ّوسائلّ
فائدةّ ،فالتعليم ّاإللكترونيّ ّثورة ّحديثة ّفي ّاستخدام ّأساليب ّالتعليم ّوتقنيّاته ّ ّ

انتهاء ّببناء ّالمدارس ّاإللكترونيّةّ
العرض ّاإللكترونيّة ّفي ّّإعطاء ّالدروسّ ،واستخدام ّالوسائط ّالمتعدّدة ّفي ّعمليّات ّالتدريسّ ،و ً

والفصولّاإلفتراضيّةّالتيّتتيحّالتفاعلّبينّالحضو ّرّفيّالمحاضراتّوالندوات(ّ.الكرعاويّّ،وعبدالكريمّ،والحسيني2017ّ،مّ) ّ

نّ
للوصولّإلىّتعليمّأعلىّفاعليةّوكفاءةّ،ومنّهناّيتّضحّلناّأ ّ
ّ
تستخدمّالمواردّالمتاحة ّالبشريّةّوغيرّالبشريّة ّجميعها ّ
الّيتجزأّمنّالعمليّةّالتعليميّةّ.ولعلّّأكبرّدليلّعلىّذلكّسعةّانتشارّاستعمالهاّ
ّ
التقنياتّالتعليميّةّوتكنولوجياّالتعليمّأصبحتّجزًّءاّ

أفكارّومعلوماتّمتنوعةّومهارات؛ّ
ّ
فيّجميعّأنحاءّالعالمّ،فالتقنيّاتّالتربويّةّهيّأدواتّتعلّمّوتعليمّتؤدّيّإلىّتحصيلّخبراتّو
لتحقيقّأهدافّتربويّةّمحدّدةّمسبًّقاّ،أماّتقنيّاتّالتعليمّفتعنيّاستخدامّالتقنيات ّواألجهزةّواألساليبّوالبرامجّوالمنتجاتّالعلميّةّمنّ
أجلّتحسينّفعاليّةّالتدريس(ّ.عليانّوالدبس2003ّ،م)ّ ّ
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كبير ّإذاّأحسنّاستخدامهاّوتوظيفهاّفيّالعمليّةّالتعليميّةّ،وخاصةّبعدّدخولهاّفيّجميعّ
دور ّ ًا
تلعب ّالتقنياتّالتعليميّة ّ ًّا

يّإلىّتطورّفعّالّ
ّ
اد ّومواقفّتعليميّة ّوإستراتيجيّةّ ّوتقييمّمستمرّ ّ ّوتغذيةّراجعة؛ ّممّاّي ّؤدّ
المجاالتّالتربويّةّمنّأجهزةّوأدواتّومو ّ
وملحوظّفيّمخرجاتّالعمليّةّالتعليميّةّ،وهناّيمكنّأنّنوضّحّأهميّةّالتقنياتّالتعليميّةّبماّيأتيّ :
تهّ:وذلكّمنّخاللّحلّمشكلةّازدحامّالصفوفّوقاعاتّالمحاض ارتّ ّ،ومراعاةّالفروقّالفرديّةّ
ّ
ّ.1تحسينّنوعيّةّالتعليمّوزيادةّفاعليّ
بين ّالطالب ّمن ّخالل ّالتنويع ّفي ّمصادر ّالتعليمّ ّ ،ومكافحة ّاألميّةّ ،وتدريب ّالمعلّمين ّعلى ّإعداد ّالنتاجات ّالتعليميّةّ ،وتصميمّ
الدّرسّ،وطريقةّالتدريسّالمناسبةّ .
بديلةّتقربّالواقعّإلىّأذهانّالطلبةّّ .
ّ
ّ.2توفيرّفرصةّللخبراتّالحسيّةّ:وذلكّمنّخاللّتوفيرّخبراتّواقعيّةّحقيقيّةّأوّ
ّ.3تنويعّأساليبّالتعزيزّالتيّتؤدّيّإلىّتثبيتّاالستجاباتّالصحيحةّوتأكيدّالتعلّمّ .
ّ.4تبسيطّالمعلوماتّواألفكارّوتوضيحهاّللطالبّ .
ّ.5تقليلّالزمنّالمستغرقّفيّنقلّالمعلوماتّوالمهاراتّوالخبراتّللطالبّ .
ىّنتيجةّعملهّّ .
التعرفّإل ّ
جعةّفورّو ّ
ًّا
ّ.6الحصولّعلىّالتغذيةّال ار
ّ.7إثارةّاهتماماتّالطلبةّومشاركتهم(ّ.عليانّوالدبس2003ّ،مّ) ّ

كبير ّفي ّتحسين ّالعمليّة ّالتعليميّةّ ،ولذا ّأصبحت ّضرورًّة ّمن ّضروراتّ
ّدور ّ ًّا
ويتّضح ّممّا ّسبق ّأنّ ّللتقنيات ّالتعليميّة ًّا

المدرسةّالحديثةّ،ومنّهذهّالتقنيات ّاللوحّالتفاعليّّّ ،وجديرّبالذكرّأن ّاأللوحّالبيضاء ّقدّاستخدمتّلعرضّالصورّالصادرةّمنّ
جهاز ّالحاسوب ّعبر ّجهاز ّالعرضّ ،غير ّأن ّه ّال ّيمكن ّالتعامل ّمع ّمحتويات ّالشاشة ّإال ّبالرجوع ّإلى ّجهاز ّالحاسوب؛ ّممّاّ
يستوجب ّوقوف ّالمعلم ّأمام ّجهاز ّالحاسوب ّبشكل ّدائم ّوال ّيتنقل ّبين ّالطلبة ّبحرية ّوبالتالي ّالتفاعل ّمعهم ّأثناء ّالتعلم ّوإلزاميةّ
الذيّيدمجّفيهّجهازّالحاسوبّبجهازّ
ُّ
الوقوفّبوضعيّةّمعيّنةّالّتحجبّالشاشةّأمامّالطلبةّ،وهذا ّقادّإلىّاختراعّاللوحّالتفاعليّ ّ
عرضّالبياناتّوشاشةّالعرضّ ّ،ونتعاملّمعه ّمباشرةّباستخدامّاألصبعّأوّأداةّتشبهّالقلمّ،ممّاّوفّرّللطلبةّإمكانيّةّالمشاركةّفيّ

الحصّ ّةّ،أوّحفظّموضوعّمعيّنّمنّالدرس(ّ.الزبونّوعبابنه2010ّ،مّ) ّ
عرف ّدغريغورياّوسوبل-لوجيسكيّ ) (Digregorio & Sobel-Lojeski, 2010, 257بأنّهّ"الجهازّالذيّيتّصلّمعّ
ّ
ض ّمن ّخالله ّالوسائط ّالمتعدّدة ّب ّوساطة ّجهاز ّالعرضّ ،ويمكن ّللمستخدم ّالتحكّم ّمع ّالصورةّ
جهاز ّالحاسوبّ ،والذي ّتُعر ّ
وعرفه ّ(أبوّحمادة2013ّ ،مّ )9ّ ،بأنّه ّ"من ّأحدث ّالتقنيات ّالتعليميّةّ
المعروضة ّوالتعامل ّمعها ّمن ّخالل ّالبرامج ّالمثبّته ّعليه"ّ ّ .

المستخدمةّفيّتكنولوجياّالتعليمّ،وهوّنوعّخاصّّمنّاللوحاتّأوّالسبّوراتّالبيضاءّالحسّاسةّالذكيّةّالتيُّّيتعاملّمعهاّ،وهيّتحفظّ

ماّشرحّ،وتُخزنهّ،ونطبعهّ،وترسلهّلآلخرينّعنّطريقّالبريدّاإللكترونيّّ،فيّحالّوجودهمّفيّالمحيطّ،كماّيمكنّتشغيلّأيّّملفّّ
ُ

كماّعرفهّملكاويّ(ّ)Malkawi, 2017, 199بأنهّ"جهازّيجمعّبينّاألجهزةّوالبرامجّ ،يسمحّ
ّ
وسائطّمتعدّدةّلتقديمهّللطالب"ّ .
وعرفهّ(عبدالحقّ،
للمعلّمّبعرضّالمعلوماتّومعالجتهاّعلىّلوحةّعرضّللمتعلّمينّ،وتعملّمنّخاللّاللمسّأواألقالمّالمتوافرة"ّ ّ .
2018مّ)3ّ،بأنّهّ"نوعّخاصّّمنّاللوحاتّأوّالسبّوراتّالبيضاءّالحسّاسةّالتفاعليّةّالتيُّّيتعاملّمعهاّباللمسّ،وتُستخدمّلعرضّماّ
أيضاّعرفهّ(هواشّوالعجلوني2018ّ،مّ ّ)369ّ،اللوحّالتفاعليّبأنّهّ"أحدّاألجهزةّ
ّ
علىّشاشةّالحاسوبّمنّتطبيقاتّمتنوعة"ّ.و ً

ّمستقالّ ،بل ّيعمل ّمن ّخاللّتوصيلهّبجهاز ّكمبيوتر ّشخصيّ ّوجهازّ
ًّ
المصنّفة ّمنّضمن ّأجهزة ّالعرض ّاإللكترونيّةّ ،وال ّيعمل
ّالطلبةّلحلّ
ّ
عرض ّالبياناتّ ،ويمكن ّللمعلّم ّأن ّيكتب ّعليه ّباستخدام ّأقالمّخاصّة ّمرفقةّبالجهازّ ،كما ّيمكن ّاستعمالها ّمن ّقبل
التمارين"ّ ّ.
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ّالتفاعلي ّوهيّ :السّبورة ّالذكيّة ّ ّّّ ،Smart Boardوالسّبورة ّاإللكترونيّة ّ ّ Electronic
ّ
ويوجد ّهناك ّمسميّات ّمتعدّدة ّللوح

ّوالسّبورة ّالبيضاء ّالتفاعليّة ّ ّ ّّّ.Interactive whiteboard
ّوالسّبورة ّالرقميّة ّ ّ ّّ ،Digital Board
)ّ ،Board (e-board
(العويسي2015ّ،مّ) ّ
يعدّاللوحّالتفاعليّأحدّالتقنياتّالمستخدمةّفيّالتعليمّ،حيثّتكمنّمميزاتّاستخدامهّفيّاآلتيّ ّ:
 .1توفير ّوقت ّالمعلّم ّالذي ّيحتاجه ّللكتابة ّعلى ّالسبّورةّ ،حيث ّيوفّر ّإمكانيّة ّكتابة ّالدرس ّمسبًّقاّ ،وإضافة ّالتعليقاتّ
والمالحظاتّفيّأثناءّالشرحّ.

 .2ال ّيحتاج ّالطالب ّنقل ّما ّيكتبه ّالمعلّم ّعلى ّاللوح؛ ّحيث ّيمكن ّطباعته ّوتوزيعهّ ،أو ّحفظه ّوإرساله ّلهم ّعبر ّالبريدّ
االلكترونيّ.
 .3توفيرّعنصرّالحركةّفيّّالبرامجّالتعليميّةّمتعدّدةّالوسائط.
 .4تحفّزّالطالبّعلىّاستخدامّالتكنولوجياّ،والقضاءّعلىّخوفهّمنها.

لكترونيا.
ًّ
ةّتسجيلّالدرسّكامالّمعّصوتّالمعلّمّ،وإعادةّعرضهّفيّصفوفّأخرىّّّ،أوّإرسالهّإلىّالطلبةّإ
ًّ
 .5توفرّإمكانيّ
يقةّمشوقةّوجذّابةّ.
ّ
 .6عرضّالدروسّبطر

مّوصورتهّ
ّ
 .7إمكانيّةّاستخدامهاّفيّالتعلّمّعنّبعد؛ ّحيثّيتمّربطهّباإلنترنتّ ،فتعرضّكلّ ّماّيكتبّعليهاّمعّصوتّالمعلّ
فيّحالّوجودّكاميراّ.

 .8المرونةّوالتنوعّمنّخاللّمناسبتهّفيّتدريسّالطالبّمنّمختلفّاألعمارّوالمواضيعّ.

 .9له ّتأثير ّبصريّ ّكبير ّمما ّيساعد ّفي ّجذب ّانتباه ّالطلبة(ّ .هواش ّوالعجلوني2018ّ ،م؛ ّفروانه ّّوأبوعلبة2013ّ ،مّ؛ ّ

)Yang & Wang, 2012
عدداّمنهمّيميلونّ
ّوعلىّالرغمّمنّأنّ ّ ًّا
كثيرّمنّالتربوييّنّيتفاءلواّبمستقبلّاستخدامّالتقنيّةّفيّالعمليّةّالتعليميّةّ،إالّأنّ ّ ً

المعوقاتّالكثيرةّالتيّتحدّّمنّتطبيقهّفيّ
ةّفيّظلّ ّ
ّ
عونّانتكاسةّوخيبةّأملّبسببّالتسرعّفيّتطبيقّهذهّالتقنيّ
ّ
إلىّخلوّّذلكّّ،ويتوقّ

مدارسناّ،وممّاّيجعلّالتربويّينّالّيتحمّسونّلقبولّفكرةّاالعتمادّعلىّاستخدامهاّهوّماّيصاحبّتطبيقّهذهّالتقنيّةّمنّمخرجاتّ
تعليميّة ّضعيفةّ ،إضافة ّإلى ّالناحية ّاالقتصاديّة ّكشراء ّالبرامج ّوتحديثهاّ ،ونفقات ّالصيانةّ ّ ،وتوفير ّغرف ّخاصّة(ّ .الكرعاويّ،
ّوعبدالكريمّ،والحسينيّ2017ّ،مّ)ّ ّ.
كماّأشارّالعويسي ّ(2015م)ّأن ّاأللواحّالتفاعليةّتحتاجّإلىّوجودّكهرباءّللتشغيلّ،وإلىّصعوبةّنقلهاّمنّمكانّإلىّ

آخرّ ،وأنها ّقد ّتتعطل ّنتيجة ّلتشغيلها ّمدة ّطويلةّ ،وهي ّتحتاج ّإلى ّوجود ّفني ّالتشغيل ّبصورة ّشبه ّدائمة ّفي ّحالة ّعدم ّتمكنّ
المعلمين ّمن ّالتعامل ّمع ّاللوح ّالتفاعليّ .وذكر ّكارسنتي ّ(ّ )Karsenti, 2016بعض ّالمعوقات ّالتي ّتواجه ّاستخدام ّاللوحّ
طويال ّليتعرفّكيفيّةّاستخدامّاللوحّالتفاعليّ ّقبلّتجربتهّمعّالطالبّ ّ،وصغرّحجمّ
وقتًا ّ ًّ
التفاعليّّ :مشاكلّتقنيّةّ ّ،ويحتاجّالمعلمّ ّ
ّ،والتدريبّغيرّالكافيّّ .
ّ،واإلدارةّالصفّية ّ
الشاشة ّ

الشعور بمشكلة الدراسة:
اّهاما ّفي ّتوليدّالمعلوماتّ
ّيشهد ّالعالم ّثورة ّتقنية ّمتسارعة ّنتيجة ّللتطور ّالتكنولوجي ّالسريعّفيّالعالمّالتي ّتلعب ً
ّدور ً

وتنظيمهاّوتخزينهاّوإيصالهاّبسرعةّكبيرةّولمواكبةّهذهّالتطوراتّوالتغييراتّالّبدّمنّدمجّالتكنولوجياّوخاصةّالحديثةّمنهاّفيّ
التعليم ّلتحسين ّ عملية ّالتعلم ّوالتعليم ّمن ّحيث ّمحتواها ّوأهدافها ّوطرائقهاّ ،ويعتبر ّاللوح ّالتفاعلي ّمن ّهذه ّالتقنيات ّالحديثةّّ
المستحب ّاستخدامها ّولكن ّهناك ّبعض ّالمعوقات ّوالتحديات ّالتي ّتمنع ّاستخدامها ّبالرغم ّمن ّتوافرها ّفي ّالعديد ّمن ّالمدارسّ
الحكومية(ّ.قنديل2013ّ،مّ) ّ
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وبشكلّعامّفإنّهذّه ّالدراسةّسوفّتركزّعلىّاتجاهاتّمعلميّالمدارسّالثانويةّالحكوميةّنحوّاستخدامّاللوحّالتفاعليّ
يّ
فيّعمليةّالتدريسّومعوقاتهّاستخدامهّلدعمّبيئاتّتعليمّوتعلمّفعالةّداخلّالصفوفّالمدرسيةّ،كماّأنهاّتعتبرّالدراسةّالوحيدةّالت ّ
اءّماركاّمنّهذاّالنوعّ،ومماّسيترتبّعليهاّأخذّالنتائجّوتقديمّالتوصياتّلألقسامّالمعنيةّألخذّاإلجراءاتّالالزمةّ
ّ
أُجريتّبتربيةّلو
لضمانّتفعيلّاأللواحّالتفاعليةّفيّمدارسّاللواءّبصورةّمستمرةّكقسمّالمصادرّليقومّبعقدّدوراتّتدريبيةّللمعلمينّ،وقسمّشبكاتّ
الحاسوبّلتوفيرّالبرمجياتّوالصيانةّالالزمةّلأللواحّالتفاعليةّ.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
احّالتفاعليةّ
ّ
هناكّعدداّمنّاأللو
تكمنّمشكلةّالدراسة ّمنّخاللّعملّالباحثةّكمشرفةّلمادّةّالحاسوبّ،فقدّالحظتّأنّ ّ
ً

متوافرةّفيّالمدارسّالحكوميّةّفيّمديريّةّلواءّماركاّ،إالّأنّهّالّيوجدّتفعيلّلجزءّكبيرّمنهاّفيّالتخصصاتّالمختلفةّ،كماّالحظتّ
ّ
ّالتفاعلي ّلدى ّالمعلمين؛ ّمن ّهناّ
ّ
الباحثة ّمن ّخالل ّالزيارات ّالميدانية ّللمدارس ّالحكومية ّوجود ّضعف ّفي ّمهارة ّاستخدام ّاللوح
ىّ
فاعلي ّباعتباره ّإحد ّ
ظهرتّالحاجةّإلىّدراسةّ ّومعرفةّاتّجاهاتّمعلّميّالمدارسّالحكوميّةّفيّلواءّماركاّنحوّاستخدامّاللوحّالت ّ
تّ
س ّوخاصةّالحكوميةّ ،والتيّيمكنّأنّيستفيدّمنهاّجميعّالمعلّمينّمنّالتخصصا ّ
ةّالمتوافرةّفيّالمدار ّ
ّ
أحدثّالتقنيات ّالتكنولوجيّ
كافّةّ .
ولقد ّاهتمت ّو ازرة ّالتربية ّوالتعليم ّبايجاد ّآلية ّلتفعيل ّواستخدام ّاللوح ّالتفاعلي ّفي ّجميع ّالمديرياتّ ،حيث ّقامت ّبتنظيمّ
دوراتّتدريبيةّللمعلمينّ،ولكنّوبالرغمّمنّوجودّاأللواحّالتفاعليةّفيّالعديدّمنّالمدارسّالحكوميةّإالّأنّهناكّمعوقاتّتمنعّمنّ
استخدامهّ،وهنا ّال ّبدّمن ّ ّحصر ّأهمّ ّالمعوقاتّوالتحديات ّالتي ّتعيق ّالمعلّمين ّعنّاستخدامّاللوح ّالتفاعليّ ّوتفعيله ّفيّعمليّةّ
التدريس ّفيّالمدارسّوخاصةّالحكوميةّوالتيّقدّتكونّعلىّسبيلّالمثالّالتكلفةّالماديةّالمرتفعةّلشراءّوصيانةّاأللواحّالتفاعليةّ
باإلضافةّإلىّمقاومةّالمعلمينّللتغييرّوالتمسكّبالطرق ّالتقليديةّ،وعدمّحصولهمّعلىّالتدريبّالكافيّوالمناسبّالستخدامّاللوحّ
التفاعلي(ّ.الغمالس2016ّ،م؛ّّ )ّPourciau, 2014
وتتحدّمشكلةّالدراسةّمنّخاللّاألسئلةّاآلتيةّ :
 .1ما ّاتّجاهات ّمعلّمي ّمدارس ّلواء ّماركا ّالحكومية ّالثانوية ّنحو ّاستخدام ّاللوح ّالتفاعليّ ّمن ّوجهة ّنظرهم ّفي ّعمليّةّ
التدريس؟
 .2ماّهيّمعوقاتّاستخدامّاللوحّالتفاعليّّالتيّتواجهّالمعلّمينّفيّعمليّةّالتدريسّمنّوجهةّنظرهم ّ؟
 .3هلّتوجّد ّفروقّذاتّداللةّإحصائيّة ّفيّاتّجاهاتّمعلّميّالمرحلةّالثانويّةّفيّالمدارسّالحكوميّةّفيّمديريّةّلواءّماركاّ
تعزىّلمتغيراتّ:الجنسّّ،والعمرّّ،والخبرةّّ،والمؤهّلّالعلميّ ّ؟
هدف الدراسة:
هدفتّهذهّالدراس ّةّإلىّالكشفّعنّاتّجاهاتّمعلّميّالمدارسّالحكوميّةّالثانويّةّفيّمديريّةّلواءّماركاّنحوّاستخدامّاللوحّ
ّالتفاعلي ّفي ّعمليّةّالتدريسّ ،وبيان ّأثرّ
ّ
التفاعليّ ّفيّعمليّةّالتدريسّ،وبيان ّالمعوقات ّالتي ّتواجه ّالمعلّمين ّعند ّاستخدامّاللوح
متغيراتّالدراسةّ:الجنسّ،والعمرّ،والخبرةّ،والمؤهلّالعلميّفيّاتجاهاتّمعلميّالمرحلةّالثانويةّّّ .
ّ
ّ
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أهمية الدراسة:
تطرق ّإلحدى ّالتقنيات ّالحديثةّالتيّتُستخدمّفيّالعمليّةّالتعليميّةّ،إذّ ُيعدّّ
تنبع ّاألهميةّالكبيرةّلهذهّالدراسة ّمنّكونها ّت ّ

موضوعّاللوحّالتفاعليّ ّمنّالموضوعاتّالمهمّةّالتيّدخلتّالنظامّالتربويّّ،وممّاّيزيدّمنّأهميتهّمحاولةّالوقوفّعلىّالمعوقاتّ
التيّتواجههمّأثناءّاستخدامهّفيّعمليةّالتدريسّّ .
يمكنّتحديدّأهميةّومبرراتّاختيارّهذاّالموضوعّفيّالنقاطّاآلتيةّ :
 .1قامت ّو ازرة ّالتربية ّوالتعليم ّبتوفير ّعدد ّمن ّاأللواح ّالتفاعلية ّفي ّمعظم ّالمدارس ّالحكوميةّ ،ومن ّخالل ّطبيعة ّعمليّ
كمشرفةّتربويةّ(حاسوب)ّالحظتّمنّخاللّالزياراتّالميدانيةّبأنّالكثيرّمنّهذهّاأللواحّغيرّمفعلةّفيّهذهّالمدارسّ،
والّتستخدمّفيّإعطاءّالحصصّ،وفيّهذهّالدراسةّستقومّالباحثةّبمعرفةّاتّجاهاتّمعلميّهذهّالمدارسّنحوّاستخدامّ
هذهّاأللواحّالتفاعليةّفيّعمليةّالتدريس.
 .2بعضّمدراءّالمدارسّكانواّغيرّراضينّعنّاالستخدامّالحاليّللوحّالتفاعليّ،والسؤالّهناّهوّلماذاّعددّكبيرّمنّمعلميّ
هذهّالمدارسّاليستخدمونّهذهّالتقنيةّبالرغمّمنّتوفيرهاّوتشجيعّاإلدارةّلهم.
 .3ندرة ّالدراسات ّالمتناولة ّلمسألة ّاتجاهات ّمعلمي ّالمدارس ّالثانوية ّالحكومية ّفي ّتربية ّلواء ّماركا ّنحو ّاستخدام ّاللوحّ
التفاعليّفيّعمليةّالتدريسّوالمعوقاتّاستخدامهّ.
 .4بيان ّأهمّ ّالمعوقات ّالتي ّتواجه ّاستخدام ّاللوح ّالتفاعلي ّفي ّعملية ّالتدريس ّوالتنسيق ّمع ّاألقسام ّالمعنية ّلتقديم ّالحلولّ
المناسبةّلها.
بشكلّعامّفإنّهذهّالدراسةّسوفّتركزّعلىّاتجاهاتّمعلمي ّالمدارسّالثانويةّالحكوميةّنحو ّاستخدامّاللوحّالتفاعلي ّفيّ
عمليةّالتدريسّومعوقاتهّاستخدامهّلدعمّبيئاتّتعليمّوتعلمّفعالةّداخلّالصفوفّالمدرسيةّ،كماّأنهاّتعتبرّالدراسةّالوحيدةّالتيّ
أُجريتّبتربيةّلواءّماركاّمنّهذاّالنوعّ،ومماّسيترتبّعليهاّأخذّالنتائجّوتقديمّالتوصياتّلألقسامّالمعنيةّألخذّاإلجراءاتّالالزمةّ
لضمانّتفعيلّاأللواحّالتفاعليةّفيّمدارسّاللواءّبصورةّمستمرةّكقسمّالمصادرّليقومّبعقدّدوراتّتدريبيةّللمعلمينّ،وقسم ّشبكاتّ
الحاسوبّلتوفيرّالبرمجياتّوالصيانةّالالزمةّلأللواحّالتفاعليةّ.
التعريفات اإلجرائية:
اللوح التفاعليّ :بعد ّالطالع ّعلى ّتعريف ّكل ّمن ّ(الحسن ّوالبدوي2016ّ ،م؛ ّالموال ّوالشرع2013ّ ،م)ّ ،تعرف ّالباحثة ّاللوحّ
التفاعلي ّإجرائيا ّبأنه ّ ّتقنية ّحديثة ّ ّتستخدم ّفي ّالتدريسّ ،عبارة ّعن ّلوح ّأبيض ّتفاعليّ ّ ُيتعامل ّمعه ّباللمس ّأو ّبوساطة ّأقالمّ

باستخدامّالخصائصّالمتنوعةّفيهّ،أوّربطهّمعّجهازّالحاسوبّلعرضّمحتوىّالشاشةّ،أوّربطهّ
ّ
خاصّةُّ،يعطىّالدرسّمنّخاللهّ

باالنترنتّللتّراسلّ،معّتوفرّإمكانيّةّالحفظّوالتخزينّوالطباعةّّ .

االتجاهاتّ :بعدّالطالعّعلىّتعريفّ(هواش2018ّ،م)ّ،تعرفّالباحثةّاالتجاهاتّإجرائياّبأنهاّ ّاالستعداداتّالتيّيبديهاّالمعلّمّّ
اتّاالستبانةّالتيّستوزعّعليهمّ ّ.
ّ
فّعليهاّمنّخاللّفقر
وسيتعر ُّ
تجاهّموضوعّاللوحّالتفاعليّّواستخدامهّداخلّالغرفةّالصفيةُ ّ،

المعوقاتّ :بعدّالطالعّعلىّتعريفّكلّمنّ(هواشّوالعجلوني2018ّ،م؛ّالغمالس2016ّ،م)ّ،تعرفّالباحثةّالمعوقاتّإجرائياّ

بأنها ّمجموعة ّمن ّالعوامل ّالتي ّتؤثّر ّبشكل ّسلبيّ ّعلى ّاستخدّام ّاللوح ّالتفاعليّّ ،وتعكس ّصعوبة ّاستخدامه ّفي ّالغرفة ّالصفيّةّ
اتّاالستبانةّالتيّستوزعّعليهمّ .
ّ
تعرفّعليهاّمنّخاللّّفقر
مّ،وسي ّ
ُّ
بالنسبةّبالمعلّ
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ّالمرحلة الثانويةّ:بعدّالطالعّعلىّتعريفّ(مشعلة2016ّ،م)ّ،تعرفّالباحثةّالمرحلةّالثانويةّإجرائياّبأنهاّالمرحلةّالعلياّواألخيرةّ
توزعّاالستبانةّ
منّالتعليمّالمدرسيّّ،وتقسمّالمرحلةّإلىّشعبّوتخصّصاتّكثيرةّ،وهيّالمدارسّالتيّستطبّقّعليهاّالدراسةّّ ّ ،وس ّ
علىّمعلّميهاّ .
حدود الدراسة ومحدداتها:
-

الحدود الموضوعيةّ :اقتصرّموضوعّالدراسة ّعلىّاتّجاهاتّمعلّميّالمدارسّالحكوميّةّالثانويّةّفيّتربيةّلواءّماركاّفيّ
األردنّنحوّاستخدامّاللوحّالتفاعليّّ،ومعوقاتّاستخدامهّمنّوجهةّنظرهم.

-

الحدود المكانية :اقتصرّتطبيقّهذهّالدراس ّةّعلىّالمدارسّالحكوميّةّالثانويّةّفيّمديريّةّلواءّماركاّ.

-

فيّالفصلّاألولّللعامّالدراسيّّّّّ2019ّّ/ّ2018م
ّ
طبّقتّهذهّالدراسةّ
الحدود الزمانيةُّ ّ:

أمّاّمحدّداتّالدراسةّفتتمثّ لّفيّتحديدّتعميمّنتائجّهذاّالبحثّبمدىّصدقّأداةّالبحثّالمستخدمةّفيهّوثباتها.
الدراسات السابقة:
استعرضتّالباحثةّمجموعةّمنّالدراساتّواألبحاثّذاتّالصلةّ،والتيّتناولتّأثرّاستخدامّاللوحّالتفاعليّفيّتحصيلّ
الطلبةّواتجاهاتّمعلميّالمدارسّنحوّاستخدامهّ،ومعوقاتّاالستخدامّّ.وفيماّيأتيّبعضّّمنهاّ ّ:
تناولتّدراسةّ(صندوقة2018ّ،م)ّأثرّاستخدامّاللوحّاألبيضّالتفاعليّ ّفيّتحصيلّطلبةّالصفّ ّالثامنّاألساسيّ ّفيّ
األولّللعامّّ2018/ّ2017مّّ،وهدفتّهذهّالدراسةّإلىّتعرفّ
مقررّالعلومّفيّمدارسّمحافظةّالعاصمةّعمانّفيّالفصلّالدراسيّ ّ ّ
ّ
انّ،وتكونّ
ّ
الثامنّفيّمقررّالعلومّفيّمدارسّمحافظةّالعاصمةّعمّ
ّ
أثرّاستخدامّاللوحّاألبيضّالتفاعليّّفيّتحصيلّطلبةّالصفّّ
)ّطالباّ
ًّ
ةّخليلّالرحمنّ،واختيرتّعينةّالدراسةّقصدياّمنّ(58
ّ
مجتمعّالدراسةّمنّطلبةّالصفّّالثامنّاألساسيّّمنّمدارسّأكاديميّ

)ّطالبا ّوطالبةّمنهاّ(ّ)15ذكورّو(ّ)14إناثّ
ًّ
وطالبةّ ،مقسّمينّلمجموعتينّ ،حيثّبلغّعددّالطلبةّفيّالمجموعةّالتجريبيّةّ(29
)ّطالبا ّوطالبة ّمنها ّ(ّ)15ذكور ّو(ّ)14إناث ّدرسواّ
ًّ
درسوا ّباستخدامّاللوح ّاألبيضّ،وعددّالطلبةّفيّالمجموعةّالضابطة ّ(29

باستخدام ّالطريقة ّالتقليديةّ ،وطبّق ّاختبار ّقبليّ ّواختبار ّبعديّ ّعلى ّالمجموعتينّ ،وكشفت ّالنتائج ّوجود ّفروق ّبين ّمتوسّطاتّ
ّالتحصيلي ّلصالح ّاالختبار ّالبعديّّ ،وفي ّاتجاه ّالمجموعة ّالتجريبيّة ّالتي ّاستخدمت ّاللوحّ
ّ
التطبيق ّالقبليّ ّوالبعديّ ّلالختبار
حّالتفاعليّ
ّ
التفاعليّّ ،ووجودّفروقّوفقاًّللنوعّاالجتماعيّ ّلصالحّاإلناثّفيّالمجموعةّالتجريبيّةّ ،ممّاّيدلّ ّعلىّفاعليّةّاستخدامّاللو
فيّالتحصيلّالدراسيّّّ .
كماّجاءتّدراسةّهواشّوالعجلونيّ(2018م)ّاستخدامّاللوحّالتفاعليّفيّتنميةّالمهاراتّالتعليميّةّومعوقات ّاستخدامهّ
تعرف ّدور ّاستخدام ّاللوح ّالتفاعليّ ّفي ّتنمية ّالمهارات ّالتعليميّة ّومعوقاتّ
من ّوجهة ّنظر ّالمعلّمينّ ،هدفت ّهذه ّالدراسة ّإلى ّ ّ
استخدامهّمنّوجهةّنظرّالمعلّمينّ،تكّونّمجتمعّالد ارسةّمنّمعلميّالمرحلةّاألساسيةّالعلياّوطلبتهاّمنّمدارسّلواءّالجامعةّ،
)ّطالباّوطالبةّ،وّ(ّ)275
ًّ
حيثّبلغّعددّأفرادّالدراسةّ(ّ)651موزعينّعلىّالنحوّاآلتي376(ّ:
واختيرتّعينةّعشوائيّةّطبقيّةّ ّ

معلما ّومعلمةّ،ووزعت ّاستبانةّمعرفةّدورّاستخدامّاللوحّالتفاعليّ ّفيّتنميةّالمهاراتّالتعليميّةّمنّوجهةّنظرّالطالبّ،وتوزيعّ
ً

استبانةّمعوقاتّاالستخدامّعلىّالمعلّمينّوالمعلّماتّ،وكشفتّالنتائجّوج ّودّدورّمرتفعّالستخدامّاللوحّالتفاعليّّفيّتنميةّالمهاراتّ
ّ
حّالتفاعليّّ .
ّ
طةّمنّالمعوقاتّنحوّاستخدامّاللو
ّ
التعليميّةّمنّوجهةّنظرّالطالبّ،كماّأظهرتّالنتائجّوجودّدرجةّمتوسّ
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حاولتّدراسةّالرشيديّ(ّ2018م)ّمعرفةّواقعّاستخدامّالسبّورةّالذكيّةّفيّتدريسّالموادّ ّالتعليميّةّ ،ومعوقات ّاستخدامهاّ
فيّالمدارسّالثانويّةّمنّوجهةّنظرّالمعلّمينّفيّدولة ّالكويتّ،هدفتّهذهّالدراسةّإلىّتعرفّواقعّاستخدامّالسبّورةّالذكيّةّفيّ
تدريسّالموادّّالتعليميّةّ،ومعوقاتّاستخدامهاّفيّالمدارسّالثانويّةّمنّوجهةّنظرّالمعلّمينّفيّمحافظةّالفروانيّةّفيّدولةّالكويتّ،
ّمعلما ّومعلمة ّفي ّالمرحلةّ
ّمكونا ّمن ّالمدارس ّالثانويّة ّفي ّمنطقة ّالفروانيّةّ ،اختيرت ّعينة ّالدراسةّّ()280
ًّ
وكان ّمجتمع ّالدراسة
ً
ّوزعت ّعلى ّعينةّ
ّوتكونت ّأداةّالدراسة ّمن ّاستبانة ّ
الثانويّةّ ،استخدم ّالباحث ّالمنهج ّالوصفيّ ّالمسحيّّ ،
ّمكونه ّمن ّ(ّ )63فقرةُ ،
الدراسةّ،وكشفتّالنتائجّأنّّأثرّاستخدامّالسبّورةّالذكيّةّعلىّالمعلّمّوالمتعلّمّجاءّبدرجةّمتوسّطةّ،كماّأوجدتّفروًّقاّلواقعّاستخدامّ

السبّورةّالذكيّةّتعزىّألثرّالنوعّاالجتماعيّ ّلصالحّاإلناثّ،كماّأظهرتّالنتائجّأنّ ّمعوقات ّاستخدامّالسبّورةّالذكيّةّكانتّبدرجةّ
متوسّطةّ ّ.
جاءتّدراسةّهواشّ(2018م)ّبالتعرفّعلىّدورّاستخدامّاللوحّالتفاعلي ّفيّتنميةّالمهاراتّالتعليميةّواتجاهاتّطلبةّ
المرحلةّاألساسيةّالعلياّومعلميهاّفيّمدارسّلواءّالجامعةّفيّاألردنّنحوّاستخدامّاللوحّالتفاعليّ،هدفتّهذهّالدراسةّتعرفّدورّ
اللوحّالتفاعليّفيّتنميةّالمهاراتّلدىّالطلبةّ،واتجاهاتّالطلبةّومعلميهمّنحوّاستخدامهّ،تكونّمجتمعّالدراسةّمنّمعلميّوطلبةّ
مدارسّالمرحلةّاألساسيةّالعلياّمنّمدارسّلواءّالجامعةّ،واختيرتّعينةّعشوائيةّطبقيةّخاللّالفصلّالدراسيّالثانيّللعامّالدراسيّ
ّمعلما ّومعلمةّ .تم ّتوزيع ّاستبانة ّدورّ
ّطالبا ّوطالبةّ ،و()275
ّ ،2014/2013حيث ّبلغت ّالعينة ّ(ّ )651موزعة ّبواقع ّ(ً )376
ً
استخدام ّاللوح ّالتفاعليّ ،ومقياس ّاتجاهات ّالمعلمين ّنحو ّاستخدام ّاللوح ّالتفاعليّ ،ومقياس ّاتجاهات ّالطلبة ّنحو ّاستخدام ّاللوحّ

التفاعليّ.أظهرتّالنتائجّوجودّدورّمرتفعّالستخدامّاللوحّالتفاعلي ّفيّتنميةّالمهاراتّالتعليميةّمنّوجهةّنظرّالطلبةّ،وكانتّ
ئجّعدمّوجودّفروقّدالةّإحصائياّبينّالمتوسطاتّ
اتجاهاتّالمعلمينّوالطلبةّنحوّاستخدامّاللوحّالتفاعليّمرتفعةّ،كماّأظهرتّالنتا
ً
الخبرةّ .
الحسابيةّلتقديراتّمعلميّالمرحلةّاألساسيةّالعلياّالتجاهاتهمّنحوّاستخدامّاللوحّالتفاعليّتُعزىّلمتغيريّالمؤهلّالعلميّو ّ

ي ّتحصيلّتالميذّالصف ّالثامنّفيّمرحلةّ
تناولتّدراسةّالحسنّوالبدويّّ(ّ2016م)ّأثرّاستعمالّتقنيّةّالسبّورةّالذكيّةّف ّ
تعرفّأثرّاستعمالّتقنيةّالسبّورةّالذكيّةّفي ّّ
التعليمّاألساسيّّبمحليّةّالخرطومّفيّمادّةّالعلمّفيّحياتناّ،هدفتّهذهّالدراسةّإلىّ ّ
تحصيلّتالميذّالصفّ ّالثامنّفيّمرحلة ّالتعليمّاألساسيّ ّبمحليّةّالخرطومّفيّمادّةّالعلمّفيّحياتناّ،وكانّمجتمع ّالدراسةّمدرسةّ
)ّطالباّوطالبةّ،بواقعّ(ّ)18
ًّ
عبدونّحمّادّللموهبةّوالتميّزّاألساسيّةّالتابعةّلمحليّةّالخرطومّ،حيثّاختيرتّعينةّقصديّةّبلغتّ(36

)ّطالباّوطالبةّفيّالمجموعةّ
ًّ
ةّالتيّدّرستّالمادّةّالعلميّةّباستعمالّتقنيّةّالسبّورةّالذكيّةّ،و(18
طالباّوطالبةّفيّالمجموعةّالتجريبيّ
ًّ
ُ
طبّقتّالتجربةّفيّالفصلّالدراسيّّالثانيّمنّعامّّ،2015/2014ثمّأُجريّّ
الضابطةّالتيّدّرستّالمادّةّنفسهاّبالطريقةّالتقليديةُ ّ،
ُ
االختبارّالتحصيليّ ّنهايةّالفصلّالدراسيّّ،وقدّكشفتّنتائجّالدراسةّعن ّوجودّفروقّبينّمتوسّطاتّدرجاتّتحصيلّالمجموعةّ
التجريبيّةّالتيّدرستّباستخدامّالسبّورةّالذكيّةّومتوسّطاتّدرجاتّتحصيلّالمجموعةّالضابطةّالتيّدرستّبالطريقةّالتقليدية ّفيّ
االختبارّالبعديّّلصالحّالمجموعةّالتجريبيةّ .
كماّجاءتّدراسةّالغمالسّ(2016م)ّ.مدىّتطبيقّأعضاءّهيئةّالتدريسّللسبّوراتّالذكيّةّلتطويرّبيئاتّتعليميّةّتعلّميّةّ
فعّالةّداخلّالقاعاتّالدراسيّةّبجامعةّسلمانّبنّعبدّالعزيزّ،بهدفّالتعرفّإلىّمدىّتطبيقّأعضاءّهيئةّالتدريسّللسبّوراتّالذكيّةّ
بشكل ّفعّال ّلتطوير ّبيئات ّتعليميّة ّتعلمّيّة ّفعّالة ّداخل ّالقاعات ّالدراسيّة ّبجامعة ّسلمان ّبن ّعبد ّالعزيزّ ،وكان ّمجتمع ّالدراسةّ
أعضاءّالهيئةّالتدريسيّةّفيّجامعةّسلمانّبنّعبدالعزيزّ،وكانتّعينةّالدراسةّعشوائيّةّ،اختيرّّ(ّ)200منّأعضاءّهيئةّالتدريسّ،
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طبّقت ّالدراسة ّفي ّالفصل ّالدراسيّ ّالثاني ّللعام ّالدراسيّ ّّ ،2014/2013وطبّق ّالباحث ّأداةّالدراسة ّاستبانة ّلمعرفة ّوجهة ّنظرّ
أعضاءّهيئةّالتدريسّحولّأهميّةّاستخدامّالسبّورةّالذكيّةّفيّتطويرّبيئاتّتعليميّةّتعلّميّةّفعّالةّ،واستبانةّالكتشافّمدىّجودةّ
ّ
استخدام ّأعضاء ّهيئة ّالتدريس ّللسبّورات ّالذكيّةّ ،ومعرفة ّالعقبات ّالتي ّتحول ّدون ّاستخدام ّفعّال ّللسبّورات ّالذكيّة ّفي ّالجامعةّ،
كشفتّالنتائجّأنّمعظمّأعضاءّهيئةّالتدريسّيرونّأهميّةّاستخدامّالسبّورةّالذكيّةّ،وأظهرتّالدراسةّأنّهّالّيوجدّإثباتّالستخدامهاّ
ّأبرزّالمعوقات ّضعفّالدعمّ
ّ
فيّالتحولّمن ّالتعليم ّالمتمركز ّعلى ّالمعلّمّإلىّالتعلمّالمتمركز ّعلى ّالطالبّ ،وكانّمن
ّ
بفاعلية ّ
الفنيّّللسبّورةّالذكيّةّ ّ،و ّقلةّاألجهزةّوالبرمجيّاتّالالزمةّ ّ،و ّقلةّالبرامجّالتدريبيّةّفيّالجامعةّحولّكيفيّةّاستخدامهاّ .
ّمقرر ّالدراساتّ
تناولت ّدراسة ّالحميدان ّ(2013م) ّأثر ّاستخدام ّالسبّورة ّالذكيّة ّفي ّالتحصيلّ ،واتّجاهات ّالطالب ّنحو ّ
ّمقرر ّالدراساتّ
االجتماعيّةّ ،هدفت ّهذه ّالدراسة ّإلى ّمعرفة ّأثر ّاستخدام ّالسبّورة ّالذكيّة ّفي ّالتحصيلّّ ،واتّجاهات ّالطالب ّنحو ّ
طبّقتّعلىّالمدارسّاألهليّةّالمتوسّطة ّفيّمدينةّالرياضّللعامّالدراسيّ ّّ،2012/2011وقّد ّاستخدمّالباحثّ
االجتماعيّةّ،حيثّ ُّ
ّ،وتكونّمجتمعّالدراسةّمنّجميعّفصولّالصفّ ّالثانيّمتوسطّفيّالمدارسّاألهليّةّبمدينةّالرياضّوعددهاّ
ّ
المنهجّشبهّالتجريبيّ
موزعون ّبالتساوي ّبين ّالمجموعة ّالتجريبيّةّ
ّطالبا ّ ّ
()1037
ً
ّطالباّ ،وكانت ّعينة ّالدراسة ّّ(ً )48
ّفصالّ ،وعدد ّالطلبة ّّ(ً )20754

ّوالمجموعةّالضابطةّ،حيثّاستخدمتّالسبّورةّالذكيّةّفيّتدريسّالمجموعةّالتجريبيّةّ،طبّقّالباحثّاالختبارّالقبليّ ّوالبعديّ ّعلىّ
المجموعتينّلقياسّمدىّالتطورّفيّمستوىّالطالبّبعدّتطبيقّالتجربةّ،وقياسّاتّجاهاتّالطلبةّنحوّالدراساتّاالجتماعيّةّ،كشفتّ
النتائج ّوجود ّفروق ّبين ّالمجموعتين ّالتجريبيّة ّوالضابطة ّفي ّالتحصيل ّلصالح ّالمجموعة ّالتجريبيّةّّ ،ووجود ّفروق ّفي ّاالختبارّ
التحصيليّ ّالقبليّ ّوالبعديّ ّلصالح ّاالختبار ّالبعديّ ّلدى ّالمجموعة ّالتجريبيّةّ ،وبالنسبة ّلمقياس ّاالتجاه ّفلم ّتظهر ّفروق ّبينّ
المجموعتينّ .
حّالتفاعلي ّفيّتحصيلّطلبةّالصفّ ّالرابعّاألساسيّ ّفيّ
ّ
أمّاّدراسةّالموالّوالشرعّ(2013م)ّفقدّتناولتّأثرّاستخدامّاللو
ّالتفاعلي ّفيّ
ّ
ي ّأثناء ّالتدريس ّفي ّاألردنّّ ،هدفت ّهذه ّالدراسة ّإلى ّتقصّي ّأثر ّاستخدام ّاللوح
ّاللفظي ّف ّ
ّ
الرياضيّات ّوفي ّتفاعلهم
اسيّ
تحصيل ّطلبة ّالصفّ ّالرابع ّاألساسيّ ّفي ّالرياضيّات ّوفي ّتفاعلهم ّاللفظيّّ ،طبّقت ّفي ّالفصل ّاألول ّمن ّالعام ّالدر ّ
ّ 2012/2011فيّإحدىّالمدارسّالتابعةّإلىّمديريّةّالتعليمّالخاصّ ّفيّمحافظةّالعاصمةّفيّاألردنّّ،كانتّعينةّالدراسةّّ(ّ)81
موزعاتّعلىّشعبتينّ،اختيرتّالشعبتانّعشوائيا ّمنّأصلّ(ّ)5شعبّ،كماّ ُقسّمتّالشعبتانّ
طالبةّمنّالصفّالرابعّاألساسيّ ّ ّ
عشوائيا ّعلىّمجموعتيّالدراسةّ:مجموعةّتجريبيّةّوبلغتّ(ّ)40طالبةّحيثّدرسنّ ّباستخدامّاللوحّالتفاعليّّ،ومجموعة ّضابطةّ
طبقّاختبارّتحصيليّ ّقبليّ ّعلىّالمجموعتينّ،ثمّ ّأعيدّ
بلغتّ(ّ)41طالبةّحيثّدرسنّ ّبالطريقةّالتقليدية ّمدعّمةّبالحاسوبّ،وقدّ ُ
ّاللفظي ّعلى ّالمجموعة ّالتجريبيّةّ ،كشفتّ
ّ
تطبيقه ّعليهما ّبعد ّاالنتهاء ّمن ّالتجربةّ ،وطبقت ّأداةّفالندرز ّالمعدّلة ّلتحليل ّالتفاعل
نتائجّالدراسةّوجودّفروقّفيّتحصيلّالطالباتّاللواتيّدرسنّباستخدامّاللوحّالتفاعليّّ،وزادتّنسبةّكلّ ّمنّ:كالمّالمعّلمةّخاللّ
التدريسّ،وفتراتّانقطاعّالتواصلّاللفظيّّ،ونسبةّطرحّالمعلّمةّلألسئلةّ،وتعزيزهاّلطالباتهاّ،واستجابةّالطالباتّومبادرتهنّّ .
تناولت ّدراسة ّالخضير ّ(2012م)ّ .أثر ّبرنامج ّباستخدام ّاللوحةّالتفاعليّة ّعلى ّالتحصيل ّبمادّة ّالعلوم ّفي ّمراكز ّتعليمّ
ي ّتحصيلّالتلميذاتّ
اسةّإلىّتعرفّأثرّاستخدامّاللوحةّالتفاعليةّفيّالتدريسّف ّ
ّ
الكبارّبالمملكةّالعربيّةّالسعوديّةّ،هدفتّهذهّالدر
ّالصف ّالثالث ّمتوسّط ّبمراكزّ
ّ
ةّ،تكون ّمجتمع ّالدراسة ّمن ّطالبات
ّ
بالمرحلة ّالمت ّوسّطةّ ،تعليم ّكبارّ ،فيّالمملكة ّالعربيّة ّالسعوديّ
تّ
تعليمّالكبارّفيّمدينةّالرياضّ،وكانتّعينةّالدراسةّّ(ّ)55طالبةُ ّ،ق ِّسمن ّإلىّّ(ّ)27طالبةّشكّلنّالمجموعةّالتجريبيّةّالتيّدرس ّ
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نامجا ّباستخدام ّاللوحة ّالتفاعليّةّ ،و(ّ )28طالبة ّشكلن ّالمجموعة ّالضابطة ّالتي ّدرست ّبالطّريقة ّالتقليديّةّ ،استخدمت ّالدراسةّ
بر ًّ

طبّقّاختبارّقبليّ ّوبعديّ ّعلىّالمجموعتينّ،وكشفتّالنتائجّوجودّفروقّبينّمتوسّطيّدرجاتّتحصيلّ
المنهجّشبهّالتجريبيّّ،و ُّ

طالباتّالمجموعةّالتجريبيّةّوالمجموعةّالضابطةّلالختبار ّالتحصيليّ ّفيّالقياسّالبعديّ ّلصالحّالمجموعةّالتجريبيّةّ،كماّأظهرتّ
النتائج ّأنه ّال ّيوجد ّفروق ّبين ّالمجموعتين ّفي ّاالختبار ّالقبليّّ ،وتوجد ّفروق ّبين ّمتوسّطي ّدرجات ّتحصيل ّطالبات ّالمجموعةّ
التجريبيّةّفيّالقياسينّالقبليّّوالبعديّّلالختبارّالتحصيليّّلصالحّالقياسّالبعديّّ .
تحصيلّطلبةّالصفّ
ّ
يّ
أمّاّفيّدراسةّملكاويّ)ّMalkawi (2017فقدّقامّالباحثّبدراسةّتأثيرّاستخدامّالسبّورةّالذكيّةّف ّ
ةّ،تكونّمجتمعّالدراسةّمنّإحدىّمدارسّ
ّ
التفاعلّاللفظيّفيّأثناءّالتدريسّفيّالمدارسّالحكوميّ
ّ
العاشرّفيّمادّةّاللغةّاالنجليزيّةّو
ّطالبا ّمن ّشعبتينّ
وادي ّالسير ّالتابعة ّلمديريّة ّوادي ّالسير ّبمحافظة ّعمّان ّباألردنّ ّللعام ّالدراسي ّّ ،2017/2016اختير ّ(ً )81
)ّطالباّ،والمجموعةّالضابطةّتكونتّمنّ
ًّ
ةّتكونتّمنّ(40
عشوائياّمنّأصلّ(ّ)5شعبّ،قسّمواّإلىّمجموعتينّ:المجموعةّالتجريبيّ ّ

ّطالباّ ،حيث ّدرست ّالمجموعة ّالتجريبيّة ّباستخدام ّالسبّورة ّالذكيّةّ ،أمّا ّالمجموعة ّالضابطة ّفقد ّ ُدرست ّباستخدام ّالطريقةّ
(ًّ )41
طبقت ّأداةّفالندرزّالمعدّلةّللتحليلّاللفظيّّ،كشفتّنتائجّ
التقليديّةّالتيّيدعمهاّالحاسوبّ،طبق ّاختبارّتحصيليّ ّقبليّ ّوبعديّّ ّ ،و ُ
الدراسة ّوجود ّفرق ّكبير ّفي ّتحصيل ّالطلبة ّلصاّلح ّالمجموعة ّالتجريبيّةّ ،وزيادة ّدور ّتحدّث ّالمعلّم ّفي ّأثناء ّالتدريس ّوتشجيعهّ
للطلبةّ،وردودّفعلّالطلبةّومبادراتهمّ .
تناولتّدراسة ّ ِّمنّوسيجلّ)ّ Min & Siegel (2011تكاملّاستخدامّالسبّورةّالذكيّةّوالتدريسّالّفعّالّ،حيثّكشفتّعنّ
جريت ّالدراسة ّفي ّمدرسة ّكونيتيكت ّاالبتدائية ّفيّ
تأثير ّتكنولوجيا ّالسبّورة ّالذكيّة ّفي ّمشاركة ّالطلبة ّألنشطة ّالفصل ّالدراسيّ ،أ ّ
)ّطالبا ّوطالبةّمنهمّ(ّ)9ذكورّو(ّ)9
ًّ
الثانيّالذيّيتكونّمنّ(18
ّ
)ّطالبا ّوطالبةّ،اختيرّالصفّ ّ
ًّ
الوالياتّالمتّحدةّ ّ،وتضمّ ّ(450
عّاألولّدرسواّّ3دروسّرياضيّاتّوّ3دروسّعلومّمنّدونّاستخدامّالسبّورةّالذكيّةّ ّ،وفيّاألسبوعّالثانيّدرسواّّ3
إناثّ،فيّاألسبو ّ

علىّالطلبةّلتقييمّتصوراتهمّحولّتعلّمهمّمعّ
ّ
دروسّرياضيّاتّوّ 3دروسّعلومّباستخدامّالسبّورةّالذكيّةّ،ثمّ ّوزع ّالباحثّاستبانة ّ
ٍ
ةّيحافظّعلىّمستوىّعال ّمنّمشاركةّ
السبّورةّالذكيّة ّأ ّومنّدونهاّ،وجاءتّالنتائجّأنّ ّالجمعّبينّالتدريسّالفعّالّوالسبّورةّالذكيّ
الطلبةّّ .
المعوقات ّالتي ّتواجه ّالمعلمين ّفي ّاستخدامّ
ودراسة ّبورسيو ّ)ّ Pourciau (2014هدفت ّإلى ّالكشف ّعن ّالتحدّيات ّو ّ
السبّورةّالذكيّةّفيّالتدريسّوالتعليمّ،وماّهيّاحتياجاتهمّلتنفيذّهذهّالتكنولوجياّ،طبّقتّهذهّالدراسةّعلىّمدرسةّبيريّالمتوسّطةّفيّ
وجمعت ّالبيانات ّعن ّطريق ّالمسحّ
ّتتكون ّمن ّ(ًّ )776
بيرمنجام ّفي ّأمريكاّ ،
ّطالبا ّوطالبةّ ،شملت ّالدراسة ّ(ّ )8معلّمين ّكعينةُ ّ ،
والمقابلةّواالستبانةّ،و ّأظهرتّالنتيجةّوجودّمشكلةّفيّدمجّالسبّورةّالذكيّةّفيّالتدريسّوالتعليمّالفعّالّ،ووجودّنقصّفيّالتطوي ّرّ
ٍ
مقترحاّللتعلّمّالمهنيّّ
ًّ
ادّالالزمةّالستخدامهاّ،اقترح ّ
بشكلّكاف ّلدمجّالسبّورةّالذكيّةّ،ووجودّنقصّفيّالمو ّ
المهنيّ ّ
الباحثّمشروعا ّ ً

خاللّثالثةّأيامّ:اليومّاألولّخاصّ ّبتدريبّالقادةّ،اليومان ّالثانيّوالثالثّخاصّان ّبتدريبّالمشاركينّجميعهمّ
ّ
هو ّ(ّ)PLCوطبقه ّ
علىّالتطورّالمهنيّّالكاملّلدمجّالسبّورةّالذكيّةّفيّالتدريسّوالتعليمّ .
ّ
أمّا ّدراسة ّأكباس ّوبكتاس ّ)ّ Akbas & Pektas (2011فقد ّتناولت ّدراسة ّآثار ّاستخدام ّالسبّورة ّالتفاعليّة ّعلىّ
التكنولوجياّ،تكونتّ
ّ
التحصيلّاألكاديميّ ّلطلبةّجامعةّ(ّ Kirikkaleكيريكاال)ّفيّتركياّ،فيّمادّةّالكهرباءّفيّشعبةّمختبرّالعلومّو
ّطالبّا ّوطالبة ّفي ّالسنة ّالثانية ّمن ّالجامعةّ /كليّة ّالعلوم ّالتربويّةّ /كليّة ّالتربيةّ ،قسّموا ّإلى ّمجموعتينّ:
عينة ّالدراسة ّمن ّ(ًّ )33
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)ّطالباّوطالبةّ،طبقّاختبارّقبليّّوبعديّّعلىّ
ًّ
)ّطالباّوطالبةّ،ومجموعةّضابطةّتتكونّمنّ(16
ًّ
ةّتتكونّمنّ(17
ّ
مجموعةّتجريبيّ
المجموعتينّ،حيثّدرست ّالمجموعةّالتجريبيّةّباستخدامّالسبّورةّالذكيّةّوالممارساتّالمخبريّةّ،أمّاّالمجموعةّالضابطةّفلمّيمارسواّ

سوىّّالممارساتّالمخبريّةّ،وكانتّالنتيجةّعدمّوجودّفروقّبينّتحصيلّطلبةّالمجموعةّالتجريبيّةّوالضابطةّ،لكنّّاستخدامّالسبّورةّ
مثيرّلالهتمامّ،جعلّالدرسّأكثرّمتعةّ .
خلقّجواّ ًّا
ّ
الذكيّةّشجّعهمّعلىّالمشاركةّبشكلّأفضلّّ،و
التعقيب على الدراسات السابقة:

ّالتفاعلي،
ّ
في ّضوء ّالدراسات ّالسابقة ّذات ّالصلة ّيمكن ّالقول ّإن ّمعظم ّهذه ّالدراسات ّقد ّركزت ّعلى ّموضوع اللوح

فبعض ّالدراسات ّركزت ّعلى ّدراسة ّأثر ّاستخدام ّاللوح ّالتفاعلي ّفي ّتحصيل ّالطلبةّ ،واستخدام ّالمنهج ّالتجريبيّ ،مثلّ :دراسةّ
صندوقة ّ(2018م) ّالتي ّطبقت ّالدراسة ّعلى ّمادة ّالعلوم ّفي ّمدارس ّأكاديميّة ّخليل ّالرحمنّ /عمان ّّ ،ودراسة ّالحسن ّوالبدويّ

(2016م)ّالتيّطبقتّالدراسةّعلى ّمادّةّالعلمّفيّحياتنا ّفيّالخرطومّ،ودراسةّالحميدانّ(2013م)ّالتيّطبقتّالدراسةّعلىّمادةّ
االجتماعياتّفيّالسعوديةّ،ودراسةّالموالّوالشرعّ(2013م)ّالتيّطبقتّالدراسةّعلىّمادةّالرياضياتّفيّعمانّ،ودراسةّالخضيرّ
(2012م)ّالتيّطبقتّالدراسةّعلىّمادةّالعلومّفيّالسعوديةّ،ودراسةّملكاويّ(ّ Malkawi (2017التيّطبقتّالدراسةّعلىّمادةّ
اللغةّاالنجليزيةّفيّعمانّّ،ودراسةّأكباسّوبكتاسّ)ّ Akbas & Pektas (2011التيّطبقتّالدراسةّعلىّمادةّالكهرباءّفيّ
جامعةّكيريكاالّفيّتركياّ،والتيّأكدتّعلىّفاعليةّاستخدامّاللوحّالتفاعليّفيّالتحصيلّالدراسيّّ .

أماّالدراساتّاألخرىّفقدّركزتّعلىّواقعّاستخدامّالسبورةّالذكيةّومعوقاتّاستخدامهاّ،واستخدامّالمنهجّالوصفيّ،كماّ
طبقتّعلىّمعلميّالمرحلةّاألساسيةّالعلياّوطلبتهاّفيّعمانّ،وفيّدراسةّالرشيديّ
فيّدراسةّهواشّوالعجلونيّ(ّ2018م)ّالتيّ ُ

طبقتّبجامعةّسلمانّبنّعبدالعزيزّفيّ
طبقتّفيّالمدارسّالثانويةّفيّالكويتّ،ودراسةّالغمالسّ(2016م)ّالتيّ ُ
(2018م)ّالتيّ ُ
مدرسةّبيريّالمتوسّطةّفيّأمريكاّ،وفيّدر ِّ
اسةّمنّوسيجلّ Min
السعوديةّّ،ودراسةّبورسيوّ)ّPourciau (2014التيّطبقتّفيّ ّ
)ّ & Siegel (2011التي ّطبقت ّفي ّمدرسة ّكونيتيكت ّاالبتدائية ّفي ّالواليات ّالمتّحدة ّالتي ّأكدت ّعلى ّتأثير ّاستخدام ّاللوحّ
التفاعليّفيّمشاركةّالطلبةّّ .
اّوطالباّفيّدراسةّ(هواشّوالعجلونيّ،
)ّمعلم
أماّبالنسبةّلعددّأفرادّالعينةّفقدّتباينتّالدراساتّالسابقةّ،إذّبلغتّ(651
ً
ً

2018م)ّكأعالهاّ،و(ّ)8معلمينّفيّدراسةّبورسيوّ)ّPourciau (2014كأدناهاّّ .

إن ّالدراسة ّالحالية ّالتي ّتقوم ّبها ّالباحثة ّتتفق ّمع ّالدراسات ّالسابقة ّمن ّحيث ّتناولها ّللوح ّالتفاعلي ّوأهميته ّومميزاتهّ

وعيوبهّ،لكنهاّتركزّعلىّاتجاهاتّاستخدامّاللوحّالتفاعليّ،ومعوقاتّاستخدامهّمنّوجهةّنظرّالمعلمينّ،وتختلفّعنهاّمنّحيثّ
تطبيقّهذهّالدراسةّعلىّمعلميّالمدارسّالثانويةّالحكوميةّفيّمديريةّلواءّماركاّّ .
أبرز جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة:

أفادتّالباحثةّمنّالدراساتّالسابقةّفيّالجوانبّالتاليةّّ :
-

ّ

االطالعّعلىّماّأجريّمنّدراساتّسابقةّفيّمجالّالدراسةّ.

-

كتابةّأسئلةّالدراسةّبطريقةّمناسبةّللدراسةّ.

-

اإلفادةّمنّاإلجراءاتّالمنهجيةّفيماّيتعلقّباختيارّعينةّالدراسةّ.

-

اإلسهامّفيّإثراءّاالطارّالنظريّللدراسةّ.

-

تصميمّأداةّالدراسةّ.

-

اختيارّالوسائلّاالحصائيةّالمناسبة.

ّ
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الطريقة وإجراءات الدراسة:

تتناولّالباحثةّوصفّلمجتمعّالدراسةّوطريقةّاختيارهاّ،ووصًفاّألدواتّالدراسةّوكيفيةّإعدادهاّ،وخطواتّتنفيذّالدراسةّ،

واألساليبّاالحصائيةّالمستخدمةّ .
منهجية الدراسة:

منّأجلّتحقيقّأهدافّالدراسةّّاستخدمّالمنهجّالوصفيّّالتحليليّّلمناسبتهّألغراضّالدراسةّّ .

مجتمع الدراسة:

تمثّلّمجتمعّالدراسةّمنّجميعّمعلّميّومعلّماتّالمدراسّالحكوميّةّالثانويّةّالتيّتفعّلّاللوحّالتفاعليّ ّفيّمدارسهمّفيّ

سّ
تربيةّلواءّماركاّ ّ،وُّيقدّرّعددهّا ّبـّ(ّ)24مدرسةّمنهاّ(ّ)17مدرسةّإناثّ،وّ(ّ)7مدرسةّذكورّ،حيثّبلغّعددّمعلّميّالمدار ّ

ومعلّماتهاّ(ّ)994معلّ ًّماّومعلّمةّ)751(ّ:معلّمةّو(ّ)243معلّ ًّماّحسبّإحصائياتّقسمّالتخطيطّفيّمديريةّلواءّماركاّّ .
عينة الدراسة:
ّ

)ّمعلما ّومعلمةّ ،اختيرت ّبنسبة ّ(ّ ،)%20ووزعت ّاالستبانات ّعليهم ّبطريقة ّعشوائيّةّ ،بواق ّعّ
ًّ
ّبلغت ّعينة ّالدراسة ّّ(198

ّمعلماّ ،واستردت ّ(ّ )189استبانةّ ،إذ ّبلغت ّنسبة ّاالسترداد ّ(ّ ،)%95.5في ّحين ّبلغ ّعدد ّاالستباناتّ
ًّ
(ّ )150معلمة ّو()48
الصالحةّللتحليلّاإلحصائيّّّ(ّ)179بنسبةّ(ّ،)%90.4وعددّاالستباناتّغيرّالصالحةّللتحليلّّ(ّ)10بنسبةّ(.ّ)%5.05

أداة الدراسة:

أفادت ّالباحثة ّفي ّبناء ّاالستبانة ّمن ّاطالعها ّعلى ّاألدب ّالنظريّ ّوالتربويّ ّالمتعلّق ّبالموضوع ّكدراسة ّ(هواشّ

والعجلوني2018،م)ّ ،دراسة ّهواش ّ(2018م)ّ ،دراسة ّالغمالس ّ(2016م)ّ ،دراسة ّقزق ّوالختاتنه ّ(2014م)ّ ،فطّوّرت ّاستبانةّ

تكونتّممّاّيأتيّ :
ّ

ّ.1الخصائصّالتعريفيّةّلعينةّالدراسةّ(الجنسّ،العمرّ،عددّسنواتّالخبرةّ،المؤهّلّالعلمي)ّ .
ّ:حيثّتكونتّمنّ(ّ)31فقرةّ،تضمّالفقراتّمنّّ .ّ31-1
ّ
ّ.2اتّجاهاتّمعلّميّالمدارسّنحوّاستخدامّاللوحّالتفاعليّ
قاتّاالستخدامّ:حيثّتكونتّمنّ(ّ)16فقرةّ،تضمّالفقراتّمنّّ .ّ48-32
ّ
ّ.معو
ّ 3
وتدرج ّمستوىّاإلجابةّعنّكلّ ّفقرةّمنّفقراتّاالستبانةّوفقّمقياسّليكرتّالخماسيّّ،وحدّدتّبخمسةّمستوياتّهيّ:

موافقّبشدّةّ(ّ5درجات)ّ،موافقّ(ّ4درجات)ّ،محايدّ(ّ3درجات)ّ،غيرّموافق(درجتين)ّ،غيرّموافقّبشدّةّ(درجةّواحدة)ّ ّ.
صدق وثبات أداة الدراسة:

بهدف ّالتحقق ّمن ّصحّة ّمقياس ّالدراسة ّوتوخّي ّالدّقة ّفي ّتحصيل ّالبياناتّ ،فقد ّأُخضع ّالمقياس ّإلى ّمجموعة ّمنّ
االختباراتّالقبليّةّمنّخاللّاختبارّالصدقّوالثباتّ .
صدق أداة الدراسة:
ّاألوليّة ّعلى ّ(ّ )7محكّمين ّمن ّذوي ّاالختصاصّ
للتأكّد ّمن ّالصدق ّالظاهريّ ّألداةّالدراسة ّعرضتها ّالباحثة ّبصورتها ّ
األكاديميّّ،لتحديدّالمفاهيمّوالمتغيّراتّذاتّالعالقةّ ،وصياغةّالفقراتّالدّالةّعليهاّبدقّةّ،وقدّأخذّبعينّاالعتبارّالمالحظاتّالتيّ
صحّحت ّبعضّالفقراتّوإضافةّفقراتّأخرىّ ّودمجّبعضّالفقراتّ ،إلىّأنّأصبحت ّصلةّ
وردتّمنّالمحكّمينّوتفريغهاّ ،حيثّ ُّ
مضمونّالفقراتّبموضوعّالدراسةّق ّويةّومصوغةّبلغةّواضحةّومفهومةّ .
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الثانوية في األردن

ثبات أداة الدراسة:
ّمعلما ّومعلمة ّمن ّخارج ّعينةّ
ًّ
استخدمت ّطريقة ّاالختبارّوإعادة ّاالختبار ّحيث ّوزعت ّالباحثةّأداةّالدراسةّعلىّ()30

استُخرج ّمعاملّالثباتّ،والجدولّ(ّ)1يبينّمعاملّاالتساقّالداخليّوفقّ
الدراسةّ،وأعادت ّتطبيقهاّعليهمّبعدّأسبوعينّ،وبعدّذلكّ ّ
معادلةّالفاّكرونباخّأنّجميعّقيمّمعاملّالثباتّمقبولةّلغاياتّالدراسةّّ .
جدول رقم ( :)1ثبات مقياس اتجاهات معلمي المدارس الثانوية في تربية لواء ماركا في األردن نحو استخدام اللوح التفاعلي
وثبات مقياس المعوقات استخدامه باسلوب (كرونباخ ألفا)
المقياس

عدد الفقرات

قيمة الفا كرونباخ

االتجاهات ّ

ّ 31

ّ 0.917

تّ
المعوقا ّ

ّ 17

ّ 0.878

االستبيانّككل ّ

ّ 48

ّ 0.889

يبينّالجدولّ(ّ) 1انّفقراتّاتجاهاتّمعلميّالمدارسّالثانويةّفيّتربيةّلواءّماركاّفيّاألردنّنحوّاستخدامّاللوحّالتفاعليّومعوقاتّاستخدامهّ

ت ّ( ّّ )0.917وبلغت ّ(ّ )0.878لفقرات ّالمعوقات ّوكما ّبلغت ّلفقراتّ
تتمتع ّبقيم ّاتساق ّداخلي ّبدرجة ّعالية ّحيث ّبلغت ّلفقرات ّاالتجاها ّ

االستبيانّككلّ(ّ ّّ)0.889

وتعدّجميعّهذهّالقيمّمناسبةّوكافيةّالغراضّمثلّهذهّالدراسةّوتشيرّالىّقيمّثباتّمناسبةّبحيثّانّالقيمةّالقصوىّالتيّيمكنّانّيصلهاّ

الثباتّهيّالواحدّالصحيحّ ّ.

إجراءات تطبيق الدراسة:

مرتّعمليةّإعدادّأداةّالدراسةّوتطبيقهاّبالخطواتّاآلتيةّ :
ّ
احّا ّتفاعليّةّ،
 .1التنسيق ّمع ّقسم ّالمصادر ّفي ّتربية ّلواء ّماركا ّلتعميم ّكتاب ّرسميّ ّعلى ّمدارس ّاللواء ّالت ّ
ي ّتمتلك ّألو ً
ّولمعرفةّصالحيتها.

 .2االطالعّعلىّاألدبيّاتّالمتعلّقةّبموضوعّالدراسةّاللوحّالتفاعليّّ.
 .3بناءّفقراتّاالستبانةّباالعتمادّعلىّالدراساتّالسابقة.
 .4التأكدّمنّصدقّاالستبانةّوثباتها.
 .5تحديدّمجتمعّالدراسة.
 .6التنسيقّمعّقسمّالتخطيطّفيّتربيةّلواءّماركاّلتحديدّأعدادّالمعلمينّفيّالمدارسّالمختارة.
 .7تحديدّعينةّالدراسةّ.
 .8أخذّالموافقةّالالزمةّمنّمديرّالتربيةّلتسهيلّإجراءاتّتوزيعّاالستبانات.
 .9توزيعّاالستباناتّعلىّأفرادّعينةّالدراسةّ،ومتابعةّعمليّةّاالسترجاعّ،وفرزّاالستباناتّالصالحةّللتحليل.
 .10إدخالّالبياناتّ ّوتحليلهاّإحصائيّا.
المعالجة اإلحصائية:
 .1النسبّالمئويةّوالتك ارراتّوالمتوسطّالحسابيّ:لمعرفةّتكرارّفئاتّالمتغيراتّ،لإلفادةّفيّوصفّعينةّالدراسةّ.
 .2اختبارّألفاّكرونباخّ(ّ)Cronbach's Alphaلمعرفةّثباتّفقراتّاالستبانة.
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 .3اختبارّأنوفاّ( ِِّّّ)ANOVAلمناسبتهّألغراضّالدراسةّ.
 .4اختبارّ(ّ)T-Testللبحثّفيّفروقّالمتوسطاتّ .
نتائج الدراسة:
وصف خصائص عينة الدراسة:
ستوصفّالخصائصّالتعريفيةّوالديموغرافيةّألفرادّعينةّالدراسةّ،وهيّ(الجنسّ،العمرّ،سنواتّالخبرةّ،المؤهلّالعلمي)ّ،
وحتىّتوصفّهذهّالخصائصّفقدّحسبّالعددّوالنسبّالمئويةّّ :
ُ

جدول رقم ( :)2وصف أفراد عينة الدراسة تبعا للمتغيرات الديموغرافية

المتغيرات ّ

س
الجن ّ

العمر

سنواتّالخبرّة ّ

المؤهّلّالعلمي ّ

الفئات ّ

العدد

النسبة

ذكر ّ

47

26.26

أنثى

ّ 132

73.74

المجموع

ّ 179

100

أقلِّّمنّّ30سن ّة ّ

16

8.94

منّّ30إلىّأقلّّمنّّ40سنة

ّ 82

45.81

منّّ40إلىّأقلّّمنّّ50سنة

ّ 68

37.99

منّّ50سنةّفأكثر

ّ 13

7.26

المجموع

ّ 179

100

تّ
أقلّّمنّّ5سنوا ّ

ّ 18

10.06

منّّ5إلىّأقلّّمنّّ10سنوات

ّ 51

28.49

منّّ10إلىّأقلّّمنّّ15سنة

ّ 57

31.84

منّّّ15سنةّفأكثر

ّ 53

29.61

المجموع

ّ 179

100

دبلومّكليةّمجتمع ّ
ّ

ّ 14

7.82

بكالوريوس

ّ 126

70.39

دراساتّعليا

ّ 39

21.79

المجموع

ّ 179

100

نالحظّمنّجدولّ(ّ)2بأنّالذكورّيشكلونّنسبةّّ(ّ)%26.26منّعينةّالدراسةّ،بينماّتشكلّاإلناثّنسبةّ(ّ)%73.74منّالعينةّ،
وقدّيعودّذلكّإلىّعددّمدارسّالذكورّواإلناثّفيّتربيةّلواءّماركاّ،حيثّتكونّمجتمعّالدراسةّمنّ(ّ)7مدرسةّذكورّو(ّ)17
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مدرسةّإناثّ.أماّبالنسبةّّلمتغيرّالعمرّفإنناّنالحظّمنّالجدولّ(ّ)2أن ّفئةّاألعمار ّمنّّ 30إلىّأقلّ ّمنّّ 40سنة ّهيّالفئةّ
األكثرّ،حيثّبلغتّنسبتهاّ(ّ،)%45.81بينماّكانتّالفئةّالعمريةّمنّّ 50سنةّفأكثر ّاألقلّوبنسبةّ(ّ،)%7.26وهذاّيشيرّإلىّ

أنّالمعلمينّالذينّالّيستخدمونّاللوحّالتفاعليّهمّممنّيتقدمونّفيّالعملّالوظيفيّفترةّزمنيةّ،أماّالفئةّالعمريةّّ50فماّفوقّفلهمّ
فترةّطويلةّفيّالخدمةّوعادةّماّيكونّمنّصعبّتغييرهمّ.وبالنسبةّلمتغيرّسنواتّالخبرةّنالحظّمنّالجدولّّ(ّ)2أنّفئةّسنواتّ
الخبرةّمنّّ 10إلىّأقل ّمنّّ 15هيّالفئةّاألكثرّ،حيثّبلغتّنسبتهاّ(ّ)%31.84وكانتّباقيّالفئاتّقريبةّمنهاّبينماّالفئةّأقلّ
منّّ 5سنواتّبلغتّنسبتهاّ(ّ)%10.06هيّاألقلّ،وهذاّيشيرّإلىّأن ّأفرادّالعينةّيتميزونّبخبرةّعمليةّعاليةّنسبياّ،مماّيدلّ

علىّوجودّانسجامّإلىّحدّكبيرّبينّأفرادّعينةّالدراسةّمنّحيثّالخبرةّالعمليةّ.أماّبالنسبةّلمتغيرّالمؤهلّالعلميّفإنناّنالحظّمنّ

الجدولّّ(ّ)2أن ّحملةّمؤهلّالبكالوريوسّقدّشكلواّالنسبةّاألعلىّمنّأفرادّعينةّالدراسةّ،حيثّبلغتّنسبتهمّ(ّ)%70.39وربماّ
يكونّالسببّإلىّتوجهّو ازرةّالتربيةّوالتعليمّلتوظيفّحملةّمؤهلّالبكالوريوسّ،فيّحينّجاءتّفيّالمرتبةّاألخيرةّفئةّدبلومّكليةّ
مجتمعّبنسبةّبلغتّ(ّ ّ.)%7.82
وصف أسئلة الدراسة:

ّتحليال ّألسئلة ّالدراسةّ ،حيث ّاحتُسبت ّالمتوسّطات ّالحسابيّة ّواالنحرافات ّالمعياريّةّ
ًّ
يعرض ّهذا ّالجزء ّمن ّالدراسة

ّكل ّفقرةّ ،كما ّاستخدم ّمقياس ّتصنيفيّّ
الستجابات ّأفراد ّالعينةّ ،بغرض ّالحكم ّعلى ّدرجة ّالموافقةّ ،وتحديد ّاألهميّة ّالنسبيّة ّعند ّ
يّّ :
خماسيّّلوصفّقيمّالمتوسّطاتّالحسابيّةّ(منخفضّجداّ/منخفضّ/متوسطّّ/مرتفعّ/مرتفعّجدا)ّعلىّالنحوّالتال ّ

ّّ 1.80ّ–ّ1.00

ّمنخفضّجدّا ّ

ّ ّ2.60ّ–ّ1.81

ّمنخفض ّ

ّ 3.40ّ–ّ2.61

ّمتوسط ّ

ّ ّ5.00ّ–ّ4.21

ّمرتفعّجدّا ّ

ّ ّ4.20ّ–ّ3.41

ّمرتفع ّ

وقدّتُوصّلّالىّالفئاتّالتصنيفيّةّالسابقةّوفًّقاّللمعادلةّاآلتيةّّ :
ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(اعلىّوزنّلالستجابةّّ–ّادنىّوزنّلالستجابةّ) ّ

ّطولّالفئةّ=ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(عددّالفئاتّالتصنيفية) ّ
ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(ّ )ّ1ّ–5

طولّالفئةّّ=ّّّّّّّ ـ ـ ـ ـ ـ ــّّّّّّّّ=ّّ 0.80
ّّّّّّّّّّّّّّّّ 5
وكانتّالنتائجّكماّيأتيّ :

نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها:

نتائج أسئلة الدراسة:

الّاألولّوالذيّينصّعلىّ"ّ:ما اتجاهات معلمي المدارس الحكومية الثانوية في لواء ماركا
ّ
 .1أوالّ:النتائجّالمتعلّقةّبالسؤ

نحو استخدام اللوح التفاعلي في عملية التدريس من وجهة نظرهم"

ّحددت ّاألهمية ّالنسبيةّ،
ّّّّّلإلجابة ّعن ّالسؤال ّاألول ّقامت ّالباحثة ّبحساب ّالمتوسطات ّالحسابية ّواالنحرافات ّالمعياريةّ ،كما ُ

والرتبّ،والمستوىّلفقراتّأداةّالدراسةّ،والجدولّ(ّ)3يبينّذلكّّ :
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جدول رقم ( :)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات اتجاهات معلمي المدارس الحكومية الثانوية في تربية لواء
ماركا في األردن نحو استخدام اللوح التفاعلي من وجهة نظرهم مرتبة ترتيبا تنازليا
الحسابي

االنحراف
المعياري

األهمية

المتوسط

0.66

90.00

مرتفعّجدا

86.40

مرتفعّجدا

2

مرتفعّجدا

3
4

المستوى

الرتبة
1

الرقم

الفقرة

1

يجعلّاللوحّالتفاعليّالتعليمّأكثرّمتعة ّ

4.50

2

أفضلّاستخدامّاللوحّالتفاعليّفيّالتدريسّلمميزاتهّالعديدة ّ

4.32

0.75

5

ُيسهمّتوظيفّاللوحّالتفاعليّفيّفهمّالمحتوىّالعلميّالذيّيتمّمنّخالل ّه ّ

4.31

0.71

86.20

4.28

0.74

85.60

مرتفعّجدا

0.76

85.60

مرتفعّجدا

4

84.60

مرتفعّجدا

6

مرتفعّجدا

7
8

النسبية

12

يعملّتوظيفّاللوحّالتفاعليّعلىّتنويعّاألنشطةّالتعليمية ّ

18

يعرضّاللوحّالتفاعليّالمادةّالتعليميةّبطريقةّفعالةّوسهل ّة ّ

4.28

10

يرفعّتوظيفّاللوحّالتفاعليّمنّمستوىّالمهاراتّالحاسوبيةّعندّالطلب ّة ّ

4.23

0.75

21

أؤيدّتوظيفّاللوحّالتفاعليّفيّجميعّالمدارس ّ

4.21

0.77

84.20

6

يوفرّتوظيفّاللوحّالتفاعليّفرصاًّحقيقّيةّلتعلمّالطلبة ّ

4.18

0.82

83.60

مرتفع

4.17

0.80

83.40

مرتفع

9

4.14

0.73

82.80

مرتفع

10

4.09

0.77

81.80

مرتفع

11

4.07

0.77

81.40

مرتفع

12

29

يساعدّتوظيفّاللوحّالتفاعليّالمعلمّعلىّإبرازّاألفكارّالرئيسةّوتبسيطها ّ

4.06

0.78

81.20

مرتفع

13

4

أرغبّفيّالمشاركةّفيّالدوراتّالتدريبيةّالخاصةّباستخدامّاللوحّالتفاعلي ّ

4.04

1.04

80.80

مرتفع

14

14
8

ُيشعرنيّتوظيفّاللوحّالتفاعليّباالرتياح ّ

4.04

0.81

80.80

مرتفع

14

يقللّتوظيفّاللوحّالتفاعليّمنّأعباءّالمعلم ّ

4.02

0.91

80.40

مرتفع

16

16

بّ
يزيدّتوظيفّاللوحّالتفاعليّمنّالمعرفةّالمفاهيميةّواإلجرائيةّللطال ّ

4.02

0.85

80.40

مرتفع

16

الرقم

الفقرة

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

األهمية

المستوى

الرتبة

15
31

ُينميّتوظيفّاللوحّالتفاعليّمهاراتّالتذكرّلدىّالطلب ّة ّ

4.01

0.82

80.20

مرتفع

18

يزيدّتوظيفّاللوحّالتفاعليّمنّتقديرّالمتعلمّللتعلم ّ

4.01

0.90

80.20

مرتفع

18

9

يساعدّتوظيفّاللوحّالتفاعليّفيّحلّالمشكالتّالمتعلقةّبالتدريس ّ

3.99

0.86

79.80

مرتفع

20

19
3

ُيحسنّتوظيفّاللوحّالتفاعليّمنّالتحصيلّالعلميّلدىّالطلب ّة ّ

3.99

0.84

79.80

مرتفع

20

أتطلعّإلىّاستخدامّاللوحّالتفاعليّباستمرارّفيّجميعّالحصصّالتيّأدرسها ّ

3.97

0.94

79.40

مرتفع

22

28

ُيشجعّتوظيفّاللوحّالتفاعليّالطالبّعلىّالحوارّوالمناقشةّفيّالحص ّة ّ

3.96

0.77

79.20

مرتفع

23

3.91

0.85

78.20

مرتفع

24

26

ُينميّتوظيفّاللوحّالتفاعليّمهارةّالبحثّواالستقصا ّء ّ

3.85

0.79

77.00

مرتفع

25

0.92

74.20

مرتفع

26

66.40

متوسط

27

متوسط

28

متوسط

29

20

ُيمكننيّتوظيفّاللوحّالتفاعليّمنّتقديمّمعلوماتّكثيرةّفيّوقتّقصي ّر ّ

22

يساعدّتوظيفّاللوحّالتفاعليّعلىّتحقيقّاألهدافّالتعليميةّالمنشودة ّ

11

30

ُيسهمّتوظيفّاللوحّالتفاعليّفيّتقديمّالتغذيةّالراجعةّالفوريةّللطلب ّة ّ

يساعدّتوظيفّاللوحّالتفاعليّفيّعرضّالمادةّالتعليميةّبشكلّمتسلسلّ
ومنظم ّ

النسبية

17

ُيسهمّتوظيفّاللوحّالتفاعليّفيّدعمّتفريدّالتعلم ّ

27

يساعدّتوظيفّاللوحّالتفاعليّفيّمعالجةّالضعفّالتحصيليّلدىّالطلب ّة ّ

3.71

24

يزيدّتوظيفّاللوحّالتفاعليّالشعورّبالمللّوالّيثيرّحماسّالطلب ّة ّ

3.32

1.08

25

أجدّصعوبةّفيّاستخدامّاللوحّالتفاعليّفيّالتدريس ّ

3.04

0.96

60.80

2.78

0.88

55.60

7

يستغرقّتوظيفّاللوحّالتفاعليّفيّالحصةّوقتاُّأطو ّل ّ
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23

تّ
أعتقدّبأنّتوظيفّاللوحّالتفاعليّمضيعةّللوق ّ

2.70

1.21

54.00

متوسط

30

13

تّ
قدّّيعترضنيّعندّتوظيفّاللوحّالتفاعليّبعضّالمفاجآتّواالحراجا ّ

2.46

0.77

49.20

منخفض

31

االتجاهات

3.89

0.45

77.80

مرتفع

(الفقرات  7و  13و  24و  25هي فقرات سلبية)

يالحظّمنّالجدولّّ(ّ)3أنّ ّمستوىّ ّاتّجاهاتّمعلّميّالمدارسّالحكوميةّالثانويّةّفيّتربيةّلواءّماركاّفيّاألردنّنحوّاستخدامّ
تفعاّ،إذّبلغتّقيمةّالمتوسّطّالحسابيّ ّ(ّ ّ)3.89وبأهميّةّنسبيّة ّ(ّ)77.80وبدرجةّمرتفعةّ
اللوحّالتفاعليّ ّمنّوجهةّنظرهم ّكانّمر ًّ
وفًقاّللمعيارّالمعتمدّفيّالدراسةّ،وهذاّيشيرّإلىّأن ّاتجاهاتّمعلميّالمدارسّالحكوميةّالثانويةّنحوّاستخدامّاللوحّالتفاعلي ّكانّ

تفعاّوبشكلّايجابيّّ،وتباينّمستوىّفقراتّاالتّجاهاتّماّبينّالمنخفضّالىّالمرتفعّجداّّ،وتراوحتّالمتوسّطاتّالحسابيّةّبينّ
مر ً
حّالتفاعليّالتعليمّأكثرّمتعة"ّبمتوسّطّحسابيّّ(ّ)4.50وّ
ّ
(ّ،ّ)2.46ّ–4.50وجاءتّفيّالرتبةّاألولىّالفقرةّ(ّ)1وهيّ"ّيجعلّاللو

بأهميّةّنسبيّةّ(ّ )90.0وبمستوىّمرتفعّجداّ،وجاءتّفيّالرتبةّاألخيرةّالفقرةّ(ّ)13وهيّ"قدّيعترضنيّعندّتوظيفّاللوحّالتفاعليّّ
بعضّالمفاجآتّواالحراجات"ّبمتوسّطّحسابيّ ّ(ّ)2.46بأهميّةّنسبيّةّ(ّ )49.20وبمستوىّمنخفضّمنّالدورّ،بمعنىّأن ّاستخدامّ
ّالّيعرضّالمعلمّلبعضّالمفاجآتّواالحراجاتّ.ويمكنّأنّتعزىّهذهّالنتائجّإلىّماّيأتيّ :
اللوحّالتفاعلي ُ
-

الخصائص ّواإلمكانات ّوالمميزات ّالتي ّيوفرها ّاستخدام ّاللوح ّالتفاعلي ّمن ّالوسائط ّالمتعددةّ :كالنصوصّ ،والصورّ،

والفيديوهاتّ،مماّيساعدّفيّتحقيقّالنتائجّ،باإلضافةّإلىّجعلّالدرسّأكثرّمتعةّ.
-

ةّتسجيلّالدرسّكامالّمعّصوتّالمعلمّ،وإعادةّعرضةّفيّصفوفّأخرىّ،أوّإرسالهّإلىّالطلبةّالكترونيا.
إمكاني
ً

كما ّأنه ّيوفر ّفرصة ّللخبرات ّالحسيةّ ،وتنويع ّأساليب ّالتعزيزّ ،وتبسيط ّالمعلومات ّواألفكارّ ،وتقليل ّالزمن ّفي ّنقلّ
المعلومةّوالمهارةّوالخبرةّللطلبةّ.

-

كبير ّفي ّتحسين ّالعمليّة ّالتعليميّةّ ،ولذا ّأصبحت ّضرورة ّمن ّضروراتّ
ّدور ّ ًّا
ويتّضح ّممّا ّسبق ّأنّ ّللوسائل ّالتعليميّة ًّا
المدرسةّالحديثةّ،ومنّهذهّالتقنيات ّاللوحّالتفاعليّّ،ولكنّالّيمكنّالتعاملّمعّمحتوياتّالشاشةّإالّ ّبالرجوعّإلىّجهازّ

الحاسوبّ ،ممّاّيستوجب ّعلىّالمعلمّأنّيتقنّمهارةّاستخدامّالحاسوبّ،ويكسرّالحاجزّبينّالتكنولوجياّوالطالبّ ّ،ويرفعّ

منّمستوىّالمهاراتّالحاسوبيّةّعندّالطلبةّ.

وهذاّيتفقّمعّدراسةّالغمالسّ(2016م)ّالتيّأكدتّعلىّمدىّتطبيقّأعضاءّهيئةّالتدريسّللسبوراتّالذكيةّلتطويرّبيئاتّ
تعليميةّتعلميةّفعالةّداخلّالقاعاتّالدراسيةّفيّجامعةّسلمانّبنّعبدّالعزيزّ،كماّوتتفقّمعّنتائجّدراسةّملكاويّ Malkawi
اتهمّ،وتتفقّأيضاّمعّ
)ّ (2017التيّأكدتّعلىّزيادةّدورّتحدثّالمعلمّأثناءّالتدريسّوتشجيعهّللطلبةّ،وردودّفعلّالطلبةّومبادر
ً
در ِّ
اسةّمنّوسيجلّ) Min & Siegel (2011التيّأكدتّعلىّأن ّالجمعّبينّالتدريسّالفعالّوالسبورةّالذكيةّيحافظّعلىّمستوىّ
ٍ
عال ّمنّمشاركةّالطلبةّ،ودراسةّأكباسّوبكتاس)ّ Akbas & Pektas (2011التيّأكدتّعلىّاستخدامّالسبورةّالذكيةّشجعهمّ
اّمثيراّلالهتمامّ،وجعلّالدرسّأكثرّمتعةّ .
علىّالمشاركةّبشكلّأفضلّ،وخلقّجو ً

ثانياّ:النتائجّالمتعلقةّبالسؤالّالثانيّالذيّينصّعلىّ"ّ:ما هي معوقات استخدام اللوح التفاعلي التي تواجه المعلمين في عملية
التدريس من وجهة نظرهم" ّ

ّحددت ّاألهمية ّالنسبيةّ،
ّّّّّلإلجابةّعن ّالسؤالّالثاني ّقامت ّالباحثة ّبحساب ّالمتوسطات ّالحسابية ّواالنحرافات ّالمعياريةّ ،كما ُ

والرتبّ،والمستوىّلفقراتّأداةّالدراسةّ،والجدولّ(ّ)4يبيّنّذلكّّ :
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الثانوية في األردن

جدول رقم ( :)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات معوقات معلمي المدارس الحكومية الثانوية في تربية لواء
ماركا في األردن نحو استخدام اللوح التفاعلي من وجهة نظرهم مرتبة ترتيبا تنازليا
الحسابي

االنحراف
المعياري

اكألهمية

المتوسط

0.93

85.00

مرتفعّجدا

83.40

مرتفع

2

مرتفع

3
4

المستوى

الرتبة
1

الرقم

الفقرة

10

فّ
عدمّتوافرّاأللواحّالتفاعليةّفيّالغرفّالصفيةّبعددّكا ّ

4.25

4

فّ
ارتفاعّعددّالطلبةّفيّالصفو ّ

4.17

0.92

6

قلةّتوفرّدوراتّتدريبيةّالستخدامّاللوحّالتفاعلي ّ

4.13

0.82

82.60

3

ارتفاعّالتكلفةّالماديةّلشراءّاألجهزةّوصياّنتها ّ

4.09

0.87

81.80

مرتفع

3.96

0.82

79.20

مرتفع

5

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

اكألهمية

المستوى

الرتبة

0.89

78.80

مرتفع

6

78.00

مرتفع

7

مرتفع

8
8

12

يصعبّالحصولّعلىّاألجهزةّالتعليميةّالخاصةّالتيّتستخدمّمعّاللوحّ
التفاعليّكجهازّالعرضّواألقالم ّ

النسبية

الرقم

الفقرة

8

قلةّامتالكّالمعلمّللمهاراتّالالزمةّالستخدامّاللوحّالتفاعلي ّ

3.94

11
2

الّتُصلحّاأللواحّالتفاعليةّالتيّتتعطلّبسرع ّة ّ

3.90

0.81

قلةّوجودّحوافزّماديةّومعنويةّلتحفيزّالمعلمّعلىّاستخدامّاللوحّالتفاعلي ّ

3.89

0.98

77.80

9

قلةّتوافرّالوقتّلّتعلمّكيفيةّاستخدامّاللوحّالتفاعلي ّ
ّ

3.89

0.95

77.80

مرتفع

1

تسببّكثرةّاألعطالّضياعّالمادةّالتعليمية ّ

3.84

0.99

76.80

مرتفع

10

5

مقاومةّبعضّالمعلمينّللتغيير ّ

3.83

0.93

76.60

مرتفع

11

7

قصرّالوقتّالمتاحّلشرحّالحص ّة ّ

3.68

1.13

73.60

مرتفع

12

3.51

0.97

70.20

مرتفع

13

13

يقللّمنّالتفاعلّاللفظيّبينّالطلبةّوالمعلمين ّ

3.44

1.04

68.80

مرتفع

14

17

الّيوجدّقيمّ(مسؤول)ّعنّاللوحّالتفاعليّفيّالمدرس ّة ّ

3.40

1.12

68.00

متوسط

15

15

قدّيحدثّفوضىّفيّالصفّنتيجةّاستخدامّاللوحّالتفاعلي ّ

3.10

1.16

62.00

متوسط

16

2.94

1.17

58.80

متوسط

17

3.76

0.57

75.20

مرتفع

14

16

يقللّضعفّمهاراتّاستخدامّالحاسوبّعندّالطلبةّمنّرغبتهمّفيّاستخدامّ
اللوحّالتفاعلي ّ

الّتشجعّإدارةّالمدرسةّالمعلمينّعلىّاستخدامّاأللواحّالتفاعليةّوالموادّ
التعليمية ّ

المعوقات

النسبية

)ّأنّمستوىّّالمعوقاتّمعلّميّالمدارسّالثانويّةّفيّتربيةّلواءّماركاّفيّاألردنّّنحوّاستخدامّاللوحّ
يالحظّمنّالجدولّ(ّ 4
تفعاّّ،إذّبلغتّقيمةّالمتوسّطّالحسابيّّ(ّ ّ)3.76وبأهميّةّنسبيّة ّ(ّ،)75.20وتباينّمستوىّفقراتّ
التفاعليّّمنّوجهةّنظرهمّكانّمر ًّ
المجالّماّبينّالمتوسّطّالىّالمرتفعّجدّاّّ،وتراوحتّالمتوسّطاتّالحسابيّةّبينّ(ّ)2.94ّ –4.25وبدرجةّمرتفعةّالمعوقاتّوفًقاّ
للمعيارّالمعتمدّفيّالدراسةّ،وجاءتّفيّالرتبةّاألولىّالفقرةّ(ّ)10وهيّ" ّعدم ّتوافرّاأللواحّالتفاعليّةّفيّالغرفّالصفيّةّبعددّ
كاف" ّبمتوسّط ّحسابيّ ّ(ّ )4.25و ّبأهميّة ّنسبيّة ّ(ّ )85.0وبمستوى ّمرتفع ّجدا ّمن ّالمعوقاتّ ،وجاءت ّفي ّالرتبة ّاألخيرة ّالفقرةّ
(ّ)16وهيّ"الّتشجّعّإدارةّالمدرسةّالمعلّمينّعلىّاستخدامّاأللواحّالتفاعليّةّوالموادّ ّالتعليميّة"ّبمتوسّطّحسابيّ(ّ)2.94بأهميّةّ
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ّكثيراّمنّاإلداراتّالمدرسيةّتشجعّالمعلمينّعلىّاستخدامّاأللواحّ
نسبيّةّ(ّ )ّ58.80وبسمتوىّمتوسطّمنّالمعوقاتّ.مماّيعنيّأن ً
التفاعليّةّوالموادّّالتعليميّةّ .

بينتّنتائجّالجدولّالسابقّوجودّمجموعةّمنّمعوقاتّاستخدامّاللوحّالتفاعليّفيّعمليةّالتدريسّ،وهيّكاآلتيّ :
عدم ّتوافرّاأللواحّالتفاعليّةّفيّالغرفّالصفيّةّبعددّكافّ،واقتصارّوجودّلوحّواحدّفقطّفيّأغلبّالمدارسّ،وارتفاعّعددّالطلبةّ
فيّالصفوفّ،وارتفاعّالتكلفةّالماديةّلشراءّاألجهزةّوصيانتهاّ،يصعبّالحصولّعلىّاألجهزةّالتعليميةّالخاصةّالتيّتُستخدمّمعّ
وقدّيعزىّالسببّفيّذلكّإلىّالتكلفةّالعاليةّلشراءّاأللواحّ
اللوحّالتفاعليّ ّ،قلةّامتالكّالمعلّمّللمهاراتّالالزمةّإلستخدامّاللوحّالتفاعليُّ ّ.
التفاعليةّوصيانتهاّ،اكتظاظّعددّالطلبةّفيّالصفوفّ،عدمّوجودّالوقتّالكافيّللمعلمّ ّ.

ّيعزى ّالسبب ّفي ّوجود ّمعوقات ّمرتفعة ّجدا ّفي ّاستخدام ّاللوح ّالتفاعلي ّفي ّالتدريس ّإلى ّوجود ّلوح ّواحد ّفقط ّفي ّأغلبّ
وقد ُ
ةّ،ووضعهّغالباّفيّمختبرّالحاسوب؛ّمماّيؤديّإلىّصعوبةّالحصولّعلىّوقتّإلعطاءّالحصةّ،وتعارضهاّ
المدارسّالحكومي
ً

معّحصصّالحاسوبّوحصصّالمعلمينّاآلخرينّالذينّيريدونّإعطاءّحصصهمّباستخدامّاللوحّالتفاعليّّ .

ومن ّناحية ّأخرى ّيمكن ّتبرير ّبعض ّالمعوقات ّبمستوى ّمرتفع ّفي ّاستخدام ّاللوح ّالتفاعلي ّفي ّالتدريس ّلمجموعة ّمنّ
العواملّ،منهاّ:ارتفاعّعددّالطلبةّفيّالصفّ،قلةّتوافرّالدوراتّالتدريبيةّفيّكيفيةّتفعيلّاللوحّالتفاعليّ،أوّأنّيكونّالتدريبّ
غيرّفعالّ،عدمّتوفيرّالحوافزّالماديةّأوّالمعنويةّلتشجيعّالمعلمينّإلعطاءّالحصصّباستخدامّاللوحّالتفاعليّ،باإلضافةّعدمّ
مناسبةّوقتّإعطاءّالدورةّللمعلمينّ،والعبءّالدراسي ّعليهمّ،ووجودّعددّمنّالمعلمينّمقاومينّللتغييرّ،وتفضيلهمّلطرق ّالتدريسّ
القديمةّ .
ومنّناحيةّأخرىّيمكنّتبريرّوجودّبعضّالمعوقاتّبمستوىّمتوسطّفيّاستخدامّاللوحّالتفاعلي ّبمستوىّمتوسطّبسببّ
بعضّاألعطالّالتيّقدّتحدثّ،والّيستطيعّالمعلمّالتعاملّمعهاّوالّيوجدّقيمّمسؤولّعنّاللوحّالتفاعلي ّيستطيعّأنّيساعدهّ،كماّ
يمكن ّأن ّيصعب ّعلى ّالمعلم ّالسيطرة ّعلى ّالصفّ ،وخاصة ّالصفوف ّذات ّاألعداد ّالكبيرة ّمن ّالطلبةّ ،مما ّيؤدي ّإلى ّإحداثّ
بعضّالفوضىّفيّالحصةّ،بسببّاستخدامّاللوحّالتفاعليّّ .
وتتفق ّنتائج ّهذه ّالدراسة ّمع ّدراسة ّهواش ّوالعجلوني ّ(2018م)ّ ،ودراسة ّالرشيدي ّ(2018م)ّ ،ودراسة ّبورسيو Pourciau
)ّ .ّ(2014
ثالثاّ :النتائج ّالمتعلّقة ّبالسؤال ّالثالث ّالذي ّينص ّعلىّ "ّ :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات معلمي المرحلة
الثانوية في المدارس الحكومية في مديرية لواء ماركا تعزى للمتغيرات :الجنس ،والعمر ،والخبرة ،والمؤهل العلمي" ّ
أوال :الفروق في اتجاهات معلمي المدارس الثانوية في تربية لواء ماركا في األردن نحو استخدام اللوح التفاعلي من وجهة
نظرهم تبعا لمتغير الجنس:

ّ
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الثانوية في األردن

الجدول رقم ( :)5اختبار "ت" للفروق بين متوسطات اتجاهات معلمي المدارس الثانوية في تربية لواء ماركا في األردن نحو
استخدام اللوح التفاعلي من وجهة نظرهم تبعا لمتغير الجنس.
المتوسط

الجنس

العدد

ذكر

ّ 47

3.93

أنثى

ّ 132

ّ 3.88

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.41
0.47

قيمة ت
0.73

مستوى
الداللة
0.462

ّالكليةّ
ّإحصائية ّعند ّمستوى ّالداللة ّ(ّ )α≥ّ 0.05بين ّمتوسّطات ّالدرجة ّ
ّ
ّتشير ّالنتائج ّفي ّالجدول ّ(ّ )5إلى ّعدم ّوجود ّفروق ّذات ّداللة
ىّلمتغيرّالجنسّ،وذلكّ
ّ
ميّالمدارسّالثانويةّفيّتربيةّلواءّماركاّفيّاألردنّ ّنحوّاستخدامّاللوحّالتفاعليّ ّمنّوجهةّنظرهمّتعز
ّ
التجاهاتّمعلّ
ّ
هذهّالقيمةّغيرّدالةّإحصائيا؛ّألنّّقيمّمستوىّالداللةّ
ّ
استناداّإلىّقيمةّتّالمحسوبةّإذّبلغتّ(ّ،ّ)0.73وبمستوىّداللةّ(ّ)0.462حيثّتعدّ ّ
ًّ
كانتّأكبرّمن(ّّ.)0.05وتُعزىّهذهّالنتيجةّإلىّأن ّطبيعةّالدعمّالذيّيتلقاهّالمعلمونّوالمعلماتّمنّقبلّمديريهمّتتمّبطريقةّمتشابههّ،فالّ
يوجدّتمييزّبينّالجنسينّفيّعمليةّالدعمّللمعلمّمنّقبلّمديرّالمدرسةّ ّ.

ثانيا :الفروق في اتجاهات معلمي المدارس الثانوية في تربية لواء ماركا في األردن نحو استخدام اللوح التفاعلي من وجهة
نظرهم تبعا لمتغير العمر:

جدول رقم ( :)6تحليل التباين األحادي لمتوسطات اتجاهات معلمي المدارس الثانوية في تربية لواء ماركا في األردن نحو
استخدام اللوح التفاعلي من وجهة نظرهم تبعا لمتغير العمر
المتوسط

االنحراف

العمر

العدد

أقلّّمنّّ30سن ّة

16

3.85

منّّ30إلىّأقلّّمنّّ40سنة

ّ 82

3.90

0.43

منّّ40إلىّأقلّّمنّّ50سنة

ّ 68

3.92

0.48

منّّ50سنةّفأكثر

ّ 13

3.74

ّ 0.51

الحسابي

المعياري
0.42

قيمة ف

0.64

مستوى
الداللة

0.587

تشيرّالنتائجّفيّالجدولّ(ّ)6إلىّعدمّوجودّفروقّذاتّداللةّإحصائيّةّعندّمستوىّالداللةّ(ّ)αّ≥ّ0.05بينّمتوسّطاتّ
حّالتفاعلي ّمنّوجهةّ
ّ
اءّماركاّفيّاألردن ّنحوّاستخدامّاللو
ّ
الدرجةّالكليّةّالممثّلةّالتّجاهاتّمعلّميّالمدارسّالثانويّةّفيّتربيةّلو
ّاستنادا ّإلى ّقيمة ّف ّالمحسوبة ّاذ ّبلغت ّ(ّ ،ّ )0.64وبمستوى ّداللة ّ(ّ )0.587للدرجة ّالكليّةّ
ًّ
تبعا ّلمتغيّر ّالعمرّ ،وذلك
نظرهم ّ ًّ
هذهّالقيمةّغيرّدالةّإحصائيّا؛ ّألنّ ّقيمّمستوىّالداللةّالمحسوبةّكانتّأكبرّمنّ(ّّ.)0.05وتُعزىّهذهّ
ّ
لالتّجاهاتّ ،حيث ّتعدّ ّ
النتيجةّإلىّأنّمديريّالمدارسّيقدمونّالدعمّلمعلميهمّدونّالتمييزّبينّأعمارهمّ ّّ.
ثالثا :الفروق في اتجاهات معلمي المدارس الثانوية في تربية لواء ماركا في األردن نحو استخدام اللوح التفاعلي من وجهة
نظرهم تبعا لمتغير سنوات الخبرة:
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جدول رقم ( :)7تحليل التباين األحادي لمتوسطات اتجاهات معلمي المدارس الثانوية في تربية لواء ماركا في األردن نحو
استخدام اللوح التفاعلي من وجهة نظرهم تبعا لمتغير سنوات الخبرة
المتوسط

االنحراف

سنوات الخبرة

العدد

تّ
أقلّمنّّ5سنوا ّ

ّ 18

3.89

منّّ5إلىّأقلّّمنّّ10سنوات

ّ 51

3.85

0.43

منّّ10إلىّأقلّّمنّّ15سنة

ّ 57

3.94

0.42

منّّّ15سنةّفأكثر

ّ 53

3.89

0.51

الحسابي

المعياري
0.48

مستوى

قيمة ف

الداللة

0.820

0.31

تشيرّالنتائجّفيّالجدولّ(ّ)7إلىّعدمّوجودّفروقّذاتّداللةّإحصائيةّعندّمستوىّالداللةّ(ّ)αّ≥ّ0.05بينّمتوسّطاتّ
حّالتفاعلي ّمنّوجهةّ
ّ
األردن ّنحوّاستخدامّاللو
ّ
يّ
الدرجةّالكليّةّالممثّلةّالتّجاهاتّمعلّميّالمدارسّالثانويّةّفيّتربيةّلواءّماركاّف ّ
ّ،وذلكّاستنادا ّإلىّقيمةّفّالمحسوبةّاذّبلغتّ(ّ،ّ)0.31وبمستوىّداللةّ(ّ)0.820للدرجةّ
ًّ
تبعاّلمتغيّرّسنواتّالخبرة
نظرهمّ ّ ًّ
الكليّةّلالتّجاهاتّ ،حيثّتعدّ ّهذهّالقيمةّغيرّدالّةّإحصائيّا؛ ّألنّ ّقيمّمستوىّالداللةّالمحسوبةّكانتّأكبرّمنّ(ّّ.)0.05وتُعزىّ
التشجيعّلجميعّالمعلمينّالجددّوالقدامىّبدونّتمييزّ .
هذهّالنتيجةّإلىّأنّمديريّالمدارسّيوفرواّالدعمّو
ُ

رابعا :الفروق في اتجاهات معلمي المدارس الثانوية في تربية لواء ماركا في األردن نحو استخدام اللوح التفاعلي من وجهة
نظرهم تبعا لمتغير المؤهل العلمي:

جدول رقم ( :)8تحليل التباين األحادي لمتوسطات اتجاهات معلمي المدارس الثانوية في تربية لواء ماركا في األردن نحو
استخدام اللوح التفاعلي من وجهة نظرهم تبعا لمتغير المؤهل العلمي
المتوسط

االنحراف

المؤهل العلمي

العدد

دبلومّكليةّمجتمع
ّ

ّ 14

3.74

بكالوريوس

ّ 126

3.90

0.45

دراساتّعليا

ّ 39

ّ 3.91

0.48

الحسابي

المعياري
0.36

قيمة ف

0.87

مستوى
الداللة

0.420

تشيرّالنتائجّفيّالجدولّ(ّ)8إلىّعدمّوجودّفروقّذاتّداللةّإحصائيّةّعندّمستوىّالداللةّ(ّ)αّ≥ّ0.05بينّمتوسّطاتّ
حّالتفاعلي ّمنّوجهةّ
ّ
اءّماركاّفيّاألردن ّنحوّاستخدامّاللو
ّ
الدرجةّالكليّةّالممثّلةّالتّجاهاتّمعلّميّالمدارسّالثانويّةّفيّتربيةّلو
ّاستنادا ّإلى ّقيمة ّف ّالمحسوبة ّإذ ّبلغت ّ(ّ ،)0.87وبمستوى ّداللة ّ(ّ )0.420للدرجةّ
ًّ
تبعا ّلمتغيّر ّالمؤهّل ّالعلميّّ ،وذلك
نظرهم ّ ًّ
الكليّةّلالتّجاهاتّ ،حيثّتعدّ ّهذهّالقيمةّغيرّدالّةّإحصائيّا؛ ّألنّ ّقيمّمستوىّالداللةّالمحسوبةّكانتّأكبرّمنّ(ّّ.)0.05وتُعزىّ

يتمّتقديمّالدعمّللمعلّمينّدونّالتمييزّبينّمؤهلهمّالعلميّّ .
ّ
هذهّالنتيجةّإلىّأنّّ
فيّاتجاهاتّمعلّميّالمرحلةّالثانويّةّفيّالمدارسّالحكوميّةّفيّمديريةّ
وهناّتؤكدّالباحثةّأنهّالّيوجد ّفروقّذاتّداللةّإحصائيّة ّ ّ
لواءّماركاّتعزىّللمتغيّراتّ:الجنسّ،العمرّ،الخبرةّ،المؤهلّّالعلميّّ،وتتفقّمعّدراسةّهواشّ(2018م)ّالتيّأشارتّإلىّعدمّوجودّ
فروقّذاتّداللةّاحصائيةّتُعزىّلمتغيريّالمؤهلّالعلميّوالخبرةّ .
ّ
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ّالتوصيات والمقترحات:
-

توفيرّلمزيدّمنّاأللواحّالتفاعليةّواألجهزةّالتعليميةّالخاصةّالتيّتستخدمّمعّاللوحّالتفاعليّكجهازّالعرضّواألقالمّفيّ
المدارسّالحكوميةّ.

-

عقدّدوراتّتدريبيةّفعالةّللمعلمينّفيّكيفيةّاستخدامّاللوحّالتفاعليّفيّالتدريس.

-

تزويدّالمعلمينّبمادةّتدريبيةّيستعينّبهاّالمعلمّفيّأثناءّاستخدامّاللوحّالتفاعليّفيّالحصةّ.

-

تحفيزّالمعلمينّفيّالمدارسّالحكوميةّمادياّأوّمعنوياّعندّاستخدامّاللوحّالتفاعليّ.

-

توفيرّالصيانةّالدوريةّللوحّالتفاعليّفيّالمدارسّالحكومية.

-

اجراءّدراساتّأخرىّمشابههّلهذهّالدراسةّباستخدامّأدواتّتكنولوجيةّحديثةّ،كاستخدامّاللوحّالرقميّ(ّ)Tabletفيّعمليةّ
التدريسّوأثرهّفيّتحصيلّالطلبة.

ّ
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