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 :الملخص

ا كأداة في العملية التعليمية واتجاهات المعلمين نحوه تعرف على مميزات استخدام السبورة التفاعليةال هذا البحث هدف
ف هدااأل. ولتحقيق لبحث( معلمًا ومعلمة تم اختيارهم بطريقة قصدية من مجتمع ا156من)  البحث تعليمية. وتكونت عينة

درجة  نتائج إلى أنلا وقد أشارتاستخدم المنهج الوصفي التحليلي المعتمد على االستبانة التي تم التحقق من صدقها وثباتها. 
اللة وجود فروق ذات دها كانت مرتفعة. كما أظهرت اتجاهات المعلمين نحو استخدامو مميزات استخدام السبورة التفاعلية 

لة األساسية لصالح الذكور والمرحالمرحلة التعليمية عند جميع المجاالت و إحصائية في اتجاهات المعلمين تعزى لمتغير الجنس 
صالح لد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المعلمين تعزى لمتغير المؤهل العلمي عند جميع المجاالت عدم وجو الدنيا. و 

 توجد عقاقة ال. و عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المعلمين تعزى لمتغير سنوات الخبرةمؤهل دبلوم. وكذلك 
وقد  .علية في العملية التعليمية واتجاهات المعلمين نحوها كأداة تعليميةذات داللة احصائية بين مميزات استخدام السبورة التفا

 خلص البحث الى عدد من التوصيات والمقترحات في ضوء نتائجها.
 السبورة التفاعلية، العملية التعليمية، االتجاهات، أداة تعليمية. الكلمات المفتاحية:

 
 االطار العام للبحث:

السنوات األخيرة العديد من المستحدثات التي لعبت دورًا هامًا في انتقاء قدمت التكنولوجيا التربوية الحديثة في 
الوسائل التي تخدم أهدافًا متنوعة في العملية التعليمية، وتعمل على زيادة كفاءتها وتطورها، فالعملية التعليمية لم تعد كما 

لتي تساعد متنوعًا؛ له مصادره المختلفة ا كانت في العصر القديم مجرد تلقين وتسميع للكتاب المدرسي، بل أصبحت نشاطاً 
في تلبية رغبات الطقاب وميولهم. لذا فإنه بات من الضروري جدًا أن نواكب هذا التطور التكنولوجي ونسايره ونتعايش معه 

 ونستخدمة في العملية التعليمية للوصول إلى الهدف المنشود.
ا أكده لتكنولوجية والتي تمثل ثورة في الوسائل التعليمية، وهذا موتأتي السبورة التفاعلية على هرم هذه المستحدثات ا

عدد من التربويين من حيث أهميتها وأثرها في إيجاد تعلم تفاعلي، يقود التعليم إلى مرحلة جديدة من حيث التجديد والتغير 
(، لذا فإننا في الوقت Sad,2012 ؛McNamara(2012) (والخروج من الروتين المتكرر الذي يغلب على أدائنا التدريسي

الحالي نجد أن الكثير من المدارس أصبحت تفضل استخدام السبورة التفاعلية على السبورة التقليدية، فالمميزات التي تتمتع 
بها غاية في الروعة فهي مرنة في االستخدام، وتخلق بيئة صفية تفاعلية، هذا إلى جانب كونها تمتاز بالجاذبية وقربها من 

 ط عيش الجيل الجديد وتهيئه لمواجهة العالم الحقيقي المليء بالتقلبات التكنولوجية.بيئة ونم
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والسبورة التفاعلية نوع خاص من اللوحات أو السبورات البيضاء الحساسة التفاعلية التي يتم التعامل معها باللمس، 
من  لصف او غيره، كما أنها تمكن المعلمويتم استخدامها لعرض ما على شاشة الكمبيوتر من تطبيقات متنوعة، سواًء في ا

اإلبحار في برامج اإلنترنت بكل حرية، مما يسهم بشكل مباشر في إثراء المادة التعليمية من خقال إضافة أبعاد ومؤثرات 
 (.2011خاصة، وبرامج مميزة، تساعد في توسيع خبرات المتعلم، وإشباع حاجاته) ابو العنين، 

( على أنها شاشة كبيرة بيضاء ترتبط بجهاز  Campbell, 2010التفاعلية فعرفها) وقد تعددت تعريفات السبورة
الكمبيوتر، يتم التعامل معها باللمس والكتابة عليها بقلم خاص، وتستخدم في عرِض ما على شاشة الكمبيوتر بصورة واضحة 

 لجميع الطقاب.
(  National Centre for Technology in Education, 2009بينما عرفها المعهد الوطني لتكنولوجيا التعليم)

على أنها شاشة عرض كبيرة حساسة للمس، تعمل على تسهيل المشاركة التفاعلية في تكنولوجيا المعلومات، تتصل بجهاز 
كمبيوتر وجهاز عرض، تشبة السبورة التقليدية ويمكن استخدامها بالمثل، ويمكن التحكم بالكمبيوتر المتصل بها من خقال 

 اللوحة مباشرة أو باستخدام قلم خاص.لمس 
وتتميز السبورة التفاعلية عن الوسائل التعليمية األخرى بدقتها ودرجة الوضوح العالية، وسهولة توصيلها بجهاز 
الكمبيوتر، وسرعة استجابتها، وتركيبها وتشغيلها وعدم احتياجها إلى مصدر تغذية خارجي، كم ويمكن حفظ الدروس التي 

لم وطباعتها أو إرسالها عبر البلوتوث أو البريد اإللكتروني، ورؤية كل محتويات جهاز الحاسوب على شاشة كبيرة يلقيها المع
 (.2008؛ عطاروكنسارة، 2015من أي اتجاه بوضوح)عبد المنعم، 

 عومرت السبورة بمراحل عديدة منذ أن كانت على ألواح من الحجارة ثم ألواح الخشب مع الحجارة ثم السبورة م
الطباشير ثم السبورة البيضاء، الى ان وصلت اآلن إلى السبورات التفاعلية كبديل للسبورات التقليدية. وبدأ التفكير في 

م تم إنتاج أول سبورة تفاعلية، وفي 1991م من قبل كل من دفيد مارتن وزوجته نانسي، وفي عام 1987تصميمها عام 
إنتل أدى إلى تطورها، واستمرت خطوات التطوير واإلضافة الى أن سمارت تحالفًا مع شركت  شكلت شركة 1992عام 

 Marzano and ؛ 2012؛ الرشيدي، 2012؛ بن فاطمة، 2013وصلت إلى الشكل المستخدم في الوقت الراهن)بسيسو،
Haystead, 2009.) 

وقد مر التعلم اإللكتروني في مراحل مختلفة في فلسطين. فمنذ قيام السلطة الفلسطينية كانت هنالك محاوالت فردية     
ومع انطقاقة مبادرة التعليم اإللكتروني والتي هدفت  2004ومتفرقة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم، وفي سنة 

م التكنولوجيا، تم وضع استراتيجية للتعليم اإللكتروني، ومنذ ذلك الحين تعمل إلى تحسين نوعية التعليم من خقال استخدا
الوزارة على تطوير توظيف تكنولوجيا المعلومات) التعليم والتعلم اإللكتروني(، وذلك ضمن خطتها لتحقيق هدفها نحو 
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 يق مشاريع مختلفة تركز علىتحسين نوعية التعليم. وقد خطت الوزارة عدة خطوات في هذا المجال وذلك في إطار تطب
المكونات األساسية لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم والتي تتمثل في: البنية التحتية، والمحتوى اإللكتروني، وبناء 

 القدرات، وتعزيز شبكة االنترنت داخل المدارس للوصول إلى قدرة نفاذ عالية للمعلومات، ومن هذه المشاريع: 
، برنامج انتل للتعليم والذي أطلق في فلسطين 2007مدارس النموذجية: والذي تم إطقاقه في عام مشروع شبكة ال -

( وقد PSDنت كتابي)  م، ومشروع2012والذي تم إطقاقه في (Seed )تعليم بطريقة تكامليةالم، ومشروع تحسين 2008
ي التعليم التي ال تزال الوزارة قائمة على في توطيف تكنولوجيا المعلومات ف هام، وهو من أكبر وأهم2011تم إطقاقه في

 تنفيذها.
ويهدف إلى خلق بيئة تفاعلية نشطة بين  م،2010مشروع تعزيز التعليم اإللكتروني في المدارس: وقد تم انطقاقه في  -

درة على حل قالطقاب والمعلمين والمجتمع داخل وخارج الغرف الصفية؛ إلكساب الطلبة مهارات التفكير الناقد واالبداعي وال
  .المشكقات

وتعمل الوزارة حالًيا على نشر ثقافة التعلم اإللكتروني في جميع المدارس من خقال توسيع تجربة المشروع والتي تم 
مدرسة في مختلف المديريات في الضفة الغربية؛ وتشمل أيًضا عدًدا من المدارس الخاصة، وحوالي  280تطبيقها في حوالي 

من المدارس في  %50كالة الغوث، وذلك على عدة مراحل ويمكن القول بأن هنالك أكثر من مدرسة من مدارس و  30
 .(2015فلسطين تطبق التعليم اإللكتروني ولكن بأشكال مختلفة) الجيوسي، 

؛ قسم التعليم 2015) عبد المنعم، في العملية التعليمية ويمكن توضيح مميزات استخدام السبورة التفاعلية      
 ؛Glover& Miller, 2003  ؛2009؛ مندور، 2011؛ الزعبي،2012؛  الصباغ، 2013؛ ابو الليل، 2013وني،  اإللكتر 

Bacta,2003  ؛ Gast & Mechling, 2007؛  Shenton & Pagett, 2007 ؛ Swan, 2008؛Campblell, 
 (: Al-Faki and Khamis,2014 ؛2010

 من حيث المعلم السبورة التفاعليةم مميزات استخدا (أ
شرح المفاهيم الصعبة والظواهر الطبيعية الخطيرة وكذلك  تساعد على تحديد الهدف العام وإبراز األفكار وتبسيطها -

 .أوالنادرة
 .تشجع المعلم على استخدام اغلب الوسائل التعليمية ذات المداخل البصرية والحركية والسمعية -
هناك تبادل وتفاعل بين المعلم والطالب فتغير دور المعلم وتغير توفر بيئة تعليمية ذات اتجاهين، حيث يكون  -

 .أكثر تشويقا هتجعلفلنشاط الصفي في االمتبعة  اإلجراءات
 .إمكانية استخدامها دون تعتيم الغرفة، مما يساعد المعلم على متابعة ردود أفعال الطقاب وسلوكهم أثناء الدرس -
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تداول المواد ونسخها وكذلك العرض في أي وقت  ة المعروضة أو ايقافحجب الصوت أو إعادة جزء من الماد إمكانية -
 إلى بعضها عند الحاجة.والرجوع 

 تساعد المعلم على شرح وعرض تجارب الدروس من خقال المختبرات االفتراضية. -
 حيث المحتوى التعليميمن  السبورة التفاعليةم مميزات استخدا (ب
 .كالوتحريك الرسومات واألش بالكتابة عليها ونقل ى اعل مع المحتو التفب عرض المحتوى بشكل شيق وممتع وجذاب -
 .جميع المحتويات والمواد التعليميةتخدم  حيث المناقشات حول المحتوى التعليمي في الصفها في يسهل استخدام -
 .سهولة حفظ وطباعة جميع ما على السبورة من المحتوى التعليمي والعودة إليه بسهولة -
 .المحتوى بأشكال مختلفة ومن مجموعة أوسع من المصادرلى إالوصول  -
 .ترجمة المحتوى الى واقع فعليو  ،تعزيز المحتوى من خقال أدوات العرض التي يتضمنها -

 من حيث التعلم  السبورة التفاعليةم مميزات استخدات( 
تباين و  وضوح الخط والكتابةو األيديسهام في التغلب على كل ما ينتج عن استخدام الطباشيرمن انتشار الغبار وتلوث اإل -

 .األلوان
 .تساعد على إدارة الوقت التعليمي بشكل فعال -
التعلم عن بعد وذلك عن طريق ربطها  إمكانية استخدامها في تفعيلو تساعد في حل نقص المعلمين في بعض التخصصات  -

 .باإلنترنت
 من حيث الطالب  السبورة التفاعليةم مميزات استخدا (أ

الخجل أثناء  وكسر حاجز منفسهأفي  قابزيادة ثقة الطو معرفتهم من ت التثبو  الفصلتحفيز الطقاب على المشاركة داخل  -
 .التعامل مع أقرانهم

 .ستفاة منها في تصميم واستخدام الرموز والصورالتعلم باال يئيمساعدة الطقاب بط -
 .الملل عن الطقابعامل الرتابة و  وإبعاد تعويد الطقاب على حب العمل الجماعي -
 تسهم السبورة التفاعلية في معالجة الفروق الفردية بين الطقاب. -
 .جذب انتباه الطقاب وإثارة دافعيتهم من خقال استخدام أكثر من حاسة أثناء الموقف التعليمي -

ة، فهي تساعد فمما سبق يمكن مقاحظة مدى تأثير استخدام السبورة التفاعلية على العملية التعليمية بجوانبها المختل
المعلمين على زيادة إنتاجهم وليكونوا أكثر كفاءة وتكامقًا في تكنولوجيا المعلومات، كما أنها تدعم العديد من أنماط التعلم، 

  وتستخدم في بيئات تعلم تخدم احتياجات الطقاب في مجموعة متنوعة من الطرق. 
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فاعقًا  تجاهات كمثيرات للدافعية عند المتعلم، كما أن  لها أثراً كما وتلعب السبورة التفاعلية دورًا فاعقًا في ترسيخ اال
في تعزيز التعلم، وتوفير مناخ تفاعلي إيجابي داخل الفصل كواحدة من أهم العناصر التي تساعد على تنمية االتجاه االيجابي 

 (.  2013للطالب نحو تعلم المادة) الحميدان، 
ومع أن مفهوم االتجاه في التربية وعلم النفس قديم، مازال العلماء يختلفون في تعريفه كما هو الحال في معظم 
المفاهيم النفسية والتربوية، وتتحدد االتجاهات عموما على أنها نسق متكامل من المكتسبات التي ولدتها تجربة الفرد داخل 

 (.2011مما يعمل على توجيه سلوكاته نحو وجهات محددة)حديدان، بيئته التي نشأ فيها، 
كما ويمكن تعريفه بأنه نزعة وجدانية يبديها الفرد نحو قضية أو ظاهرة أو مادة دراسية معينة بالَقبول أو الرفض نتيجة 

أداء  عام للفرد فيمروره بعدد من الخبرات والمواقف، وقد يشير الى اإلستجابات العاطفية التي تؤثر في السلوك ال
 (.2007؛ سرايا، Qazaq, 2012العمل)

ويعرف االتجاه بشكل عام بأنه استعداد مكتسب ثابت نسبيًا لدى األفراد يحدد استجابتهم نحو األفكار أو األشخاص 
اتجاهات أو األشياء، وقد تكون االتجاهات اتجاهات عامة أو اجتماعية وتضم الموضوعات أو األحداث العامة، وقد تكون 

 نحو الذات وتتضمن أحداث حياته أو ظروفها.
ولقياس االتجاه أهمية كبيرة فهو يساعد على تيسير عملية التعلم والتنبؤ بالسلوك المستقبلي، كما ويلقي الضوء على 

وامل التي عصحة الدراسات النظرية القائمة أو خطئها، ويزود الباحث بميادين تجريبية مختلفة تعمل على زيادة المعرفة بال
تؤثر في نشأة االتجاه، وتكوينه، وتتنميته، واستقراره، وثبوته، وتحّوله، وتغيره، مما يساعد كثيرًا في حالة الرغبة بتعديل 

 0(2013اتجاهات األفراد أو تغييرها نحو موضوع معين) الحميدات، 
ت معرفة تطور سلوك المعلم وقد أشار وبشكل عام يمكن القول أن أهمية قياس االتجاه تبدو واضحة حيث يساعد في 

الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت مميزات استخدام السبوره التفاعلية واالتجاهات نحوها إلى مدى تأثيرها على العملية 
 التعليمية بجوانبها المختلفة ومن هذه الدراسات:

( بدراسة هدفت معرفة   Winzenried, A., Dalgarno, B., & Tinkler, J., 2010وينزينريد و دالجارنو وتينكلير) قام
وجهات نظر المعلمين حول أثر السبورة التفاعلية في ممارساتهم التعليمية، وأشارت النتائج إلى أن جميع المعلمين كانو 

ة واضحة في دمتحمسين الستخدام السبورة التفاعلية، وأشاروا إلى انها ساعدت في تطوير ممارساتهم التعليمية، وأدت إلى زيا
 مشاركة الطقاب في العملية التعليمية.
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بخصوص تصورات المعلمين واستخدامهم  (Turel, Y., & Johnson, T., 2012بينما أشارت دراسة توريل وجونسون)
 للسبورة التفاعلية، إلى أن المعلمين يعتقدون أن السبورة التفاعلية يمكن استخدامها في جميع الموضوعات، وأن استخدامها

 أكثر تكرارًا من السبورة التقليدية وأنها تعمل على تحسين كفاءتهم.
( فقام بدراسة عن واقع استخدام معلمي المرحلة االبتدائية في الكويت للسبورة التفاعلية واتجاهاتهم 2013الباوي)  أما

استخدامها جاء  س ومعرفتهم بمتطلباتنحوها، وتوصل إلى أن استخدام معلمات المرحلة االبتدائية للسبورة التفاعلية في التدري
بدرجة متوسطة، وأن  البنية التحتية الستخدامها متوافر بدرجة متوسطة أيضًا، وكانت اتجاهات المعلمين نحو استخدام السبورة 

 التفاعلية في التدريس إيجابية.
 

مين والمتعلمين حول فوائد استخدام ( بعنوان تحديد تصورات المعل Bahadur, G., 2013وهدفت دراسة بهادور)
السبورة التفاعلية في بيئات التعليم والتعلم الخاصة بهم، توصل من خقالها إلى أن استخدام السبورة التفاعلية أدى إلى تفاعل 

فئات  عالطلبة واستمتاعهم بالمادة التعليمية، وأن معظم المعلمين يتفقون على فعالية السبورة التفاعلية في التدريس لجمي
 المتعلمين.

عن أثر استخدام السبورة التفاعلية في تحصيل طلبة الصف الخامس  في حديثها (2014وأكدت دراسة قزق والختاتنة) 
األساسي في مادة العلوم، أنها ساعدت على زيادة قدرة الطلبة على فهم أكثر المفاهيم العلمية تعقيدًا، باإلضافة إلى قدرتها 

ة وتحفيزهم نحو التعلم، وعلى تحقيق التعلم التفاعلي، وزيادة تشويق الطلبة بما تتضمنه من وسائل على جذب انتباه الطلب
 أكثر إيضاحًا.

( عن كيفية استخدام السبورة التفاعلية والفوائد والتحديات  Karsenti, T., 2016وأظهرت نتائج دراسة كارسنتي)
 عرض رقمي، وكانت وجهات نظر الطقابالمرتبطة بها، أن المعلمين يستخدمون السبورة كجهاز 

 أكثر إيجابية حول تأثيرها على التحصيل المدرسي والدافع اإليجابي نحو المعلم والرضا العام نحو المدرسة.
( عن درجة امتقاك معلمي اللغة العربية في المرحلة األساسية للمهارات التقنية 2017في حين أشارت دراسة القضاة)

التفاعلية في التدريس واتجاهاتهم نحو استخدامها في دولة اإلمارات العربية المتحدة، إلى أن درجة امتقاك لتوظيف السبورة 
معلمي اللغة العربية للمهارات التقنية لتوظيف السبورة التفاعلية في التدريس كانت متوسطة أما اتجاهاتهم نحو توظيفها في 

 التدريس فكانت بدرجة مرتفعة.
دور استخدام اللوح التفاعلي في تنمية المهارات التعليمية واتجاهات طلبة المرحلة األساسية  (2018 بينما درس هواش)

العليا ومعلميها في مدارس لواء الجامعة باألردن نحو استخدام اللوح التفاعلي، وأظهر وجود دور فعال الستخدام اللوح التفاعلي 
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لمين كانت مرتفعة نحو استخدام اللوح التفاعلي، كما تبين عدم وجود فروق في تنمية المهارات التعليمية، وان اتجاهات المع
دالة احصائيًا بين المتوسطات الحسابية لتقديرات معلمي المرحلة األساسية العليا التجاهاتهم نحو استخدام اللوح التفاعلي 

 تعزى لمتغيري المؤهل العلمي والخبرة.
اللوح التفاعلي وانعكاساته على أداء المعلمين والطلبة في مدارس  ( عن2018وأظهرت دراسة قام بها الدجاني) 

القدس، أن اللوح التفاعلي يزيد من قدرة التقاميذ على حفظ المعلومات، ويعزز قدرة المعلم على ضبط الصف، وتفعيل القدرات 
ي عرض ير الوقت والجهد فالتعليمية كما يثير اهتمام المعلمين ويعرض المعلومات بشكل شائق وممتع، ويعمل على توف

المادة التعليمية، وينوع ويزيد من طرق التدريس، ويحفز استخدامها أداء المعلمين حسب التخصص، وكذلك تسهل استرجاع 
الدروس والمعلومات المخزنة كاملة بالنسبة للمعلم، كما وترسخ المعلومات في ذهن الطلبة من خقال استخدام الصور المتحركة 

 يرها.والروسومات وغ
بناء على ما سبق ومن خقال استعراضات الدراسات السابقة يمكن القول ان االستخدام الفعال للسبورة التفاعلية كإحدى 
األدوات التكنولوجية الحديثة في العملية التعليمية، يؤدي إلى نتائج إيجابية وُيسهم في حل العديد من المشكقات رغم المحدودية 

زات استخدام السبورة التفاعلية في العملية التعليمية بمحاورها المختلفة، لهذا سعى البحث الحالي للدراسات التي تناولت ممي
 إلى  الكشف عن مميزات استخدام السبورة التفاعلية بمحاورها المختلفة، وإلى استقصاء اتجاه المعلمين نحوها كأداة تعليمية.

ت استخدام السبورة التفاعلية في العملية التعليمية واتجاهات وتاسيسًا لما سبق وانطقاقًا من ذلك فإن معرفة مميزا
 المعلمين نحوها كأداة تعليمية باتت ضرورة ملحة وحتمية لمواجهة تحديات العصر الحالي، وهذا ما يرمي إليه هذا البحث. 

 نبع اإلحساس بمشكلة البحث من عدة أمورة وهي:اإلحساس بمشكلة البحث: 
ة من التطور المتسارع في مجال التقنيات التكنولوجية ووسائل االتصال وما يرتبط بها من أساليب الحاجة الماسة لقاستفاد -

 وأجهزة تعليمية تستطيع منافسة التسارع التقني مع بيئة الطالب الخارجية.
 االهتمام الخاص من قبل وزارة التربية والتعليم في استعمال التقنيات التكنولوجية في مؤسساتها التربوية. -
 تعتبر السبورة التفاعلية من أبرز األدوات وإحدى ابداعات التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم اليوم. -
ندرة الدراسات التي تناولت هذا الجانب بمحاوره األربعة حيث لم ُتجَر دراسات على المستوى المحلي) الضفة الغربية(  -

 الباحثة. وخصوصًا في منطقة الخليل تتناول هذا الموضوع حسب علم
ما أكدته نتائج وتوصيات الدراسات السابقة من األثر اإليجابي للسبورة التفاعلية الواسع النطاق في سير العملية التعليمية.  -

 فكان ال بد من التوجه نحو تطبيق هذا البحث.
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ة في بورة التفاعليما مميزات استخدام الس تتحدد مشكلة البحث في اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:مشكلة البحث: 
 العملية التعليمية واتجاهات المعلمين نحوها كأداة تعليمية؟

 ويتفرع عنه األسئلة الفرعية التالية: 
ما مميزات استخدام السبورة التفاعلية في العملية التعليمية) بالنسبة إلى المعلم، والمحتوى التعليمي، وعملية التعلم،   .1

 والطالب(؟
 نحو استخدام السبورة التفاعلية كأداة تعليمية في العملية التعليمية؟ما اتجاهات المعلمين  .2
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مميزات واتجاهات المعلمين نحو استخدام السبورة التفاعلية في العملية التعليمية تعزى  .3

 وسنوات الخبرة(. للمتغيرات الشخصية والديمغرافية)الجنس، والمؤهل العلمي، والمرحلة التعليمية، 
( بين مميزات استخدام السبورة التفاعلية في العملية α =0.05هل توجد عقاقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .4

 التعليمية واتجاهات المعلمين نحوها كأداة تعليمية؟ هذا وقد تمخض عن األسئة الفرضيات التالية: 
نحو استخدام السبورة التفاعلية ( في اتجاهات المعلمين 0.05=  ∝) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  (1

 كأداة تعليمية في العملية التعليمية تعزى للجنس.
نحو استخدام السبورة التفاعلية ( في اتجاهات المعلمين 0.05=  ∝ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)  (2

 للمؤهل العلمي.كأداة تعليمية في العملية التعليمية تعزى 
نحو استخدام السبورة التفاعلية ( في اتجاهات المعلمين 0.05=  ∝ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)  (3

 كأداة تعليمية في العملية التعليمية تعزى للمرحلة التعليمية.
دام السبورة التفاعلية نحو استخ( في اتجاهات المعلمين 0.05=  ∝ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)  (4

 كأداة تعليمية في العملية التعليمية تعزى لسنوات الخبرة.
( بين مميزات استخدام السبورة التفاعلية في العملية α =0.05ال توجد عقاقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (5

 التعليمية واتجاهات المعلمين نحوها كأداة تعليمية
 :بحث الحالي فيقد يفيد الأهمية البحث: 

توجيه المعلمين الستخدام السبورة التفاعلية وتجاوز النمط التعليمي التقليدي إلى أنماط تعليمية حديثة، بالنسبة للمعلم:  (ب
 مما يؤدي إلى تحسين وتحقيق الجودة والتميُّز في العملية التعليمية.

تقديم تمثل نوعًا من التقويم يمكن أن يستفاد منه في تكثيف الجهود و  بالنسبة للجهات المختصة) وزارة التربية والتعليم(: (ت
 البرامج التربوية والتدريبية المقائمة لتحقيق األهداف المرجوة منها.
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فتح المجال أمام بحوث ودراسات أخرى تتعلق في مجال استخدام السبورة التفاعلية، والربط بين نظريات بالنسبة للباحثين:  (ث
 جيا السبورة التفاعلية والممارسة الفعلية لتلك التكنولوجيا على أرض الواقع.استخدام تكنولو 
 :ارتبطت نتائج البحث بالحدود التاليةحدود البحث: 

 السبورة التفاعلية كإحدى التقنيات التكنولوجية الحديثة المستخدمة على أرض الواقع. -
 ية وسط الخليل.المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم في مدير  -

 مصطلحات البحث:
: شاشة إلكترونية مسطحة بيضاء تعمل عبر االتصال ويمكن تعريف السبورة التفاعلية إجرائيا بأنها :السبورة التفاعلية -

بجهاز الكمبيوتر وجهاز عرض البيانات. تعتبر من الوسائل التكنولوجية التي يستخدمها المعلمون في المدارس الحكومية 
عملية التعلم كبديل للسبورة التقليدية، ُتعرض من خقالها الدروس أو البرامج المعدة إلكترونيًا، وكذلك األنشطة لتسهيل 

 الخارجية.
مجموعة استجابات المعلمين بالموافقة أو الحياد او الرفض لكل عبارة من عبارات المقياس االتجاه: ويعرف إجرائيًا بأنه:  -

 هذا البحث نحو السبورة التفاعلية كأداة تعليمية.المعد من قبل الباحثة خصيصًا ل
ورة توظيف المعلمين السبورة التفاعلية كأداة تعليمية في المواقف التعليمية من حيث خبرتهم بالسباستخدام السبورة التفاعلية:  -

 التفاعلية وأهمية استخدامها وسلبيات ومعوقات استخدامها.
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 إجراءات البحث
تبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في تنفيذه، فهو أنسب أنواع المناهج امن أجل تحقيق أهداف البحث  منهج البحث: -

المناسبة لهذا البحث؛ ألنه يعتمد على وصف الواقع أوالظاهرة كما توجد وتحليلها وبيان العقاقة بين مكوناتها واآلراء التي 
 عنها كيفيًا أو كميًا.تطرح حولها، ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا ويعبر 

تألف مجتمع البحث من جميع المدارس الحكومية بمديرية تربية وسط الخليل التي تم تزويدها بالسبورة  مجتمع البحث: -
 م.2018-2017( مدرسة حسب إحصائيات المديرية للعام الدراسي 46 ها)التفاعلية البالغ عدد

والجدول بحث. ومعلمة تم اختيارهم بطريقة قصدية من مجتمع ال ( معلماً 156تكونت عينة البحث من)  عينة البحث: -
 :بحثاآلتي يوضح توزيع عينة البحث وفق متغيرات ال
 وفق المتغيرات العينةتوزيع  :(2جدول)

 النسبة المئوية العدد البدائل المتغيرات  النسبة المئوية العدد البدائل المتغيرات
 

 الجنس
  %41.80 107 ذكر

 المؤهل
 العلمي

 %5.50 14 دبلوم
 %85.50 219 بكالوريوس %58.20 149 انثى
 %9.00 23 ماجستير فاعلى   

 %100 256 المجموع %100 256 المجموع
 النسبة المئوية العدد البدائل المتغيرات النسبة المئوية العدد البدائل المتغيرات

 
 المرحلة 
 التعليمية

  %19.10 49 اساسية دنيا
 سنوات   

 الخبرة

 %9.40 24 أقل من سنة
 %27.30 70 سنة  %64.50 165 اساسية عليا

 % 50 128 سنتان %16.40 42 ثانوية
 %10.50 27 ثقاث سنوات   
 %2.70 7 اربع سنوات   

 %100 256 المجموع %100 256 المجموع 
 

 بمميزات استخدام السبورة قةالمتعلوالدراسات السابقة  يةالتربو بياتمراجعة األد ءفي ضو :(ستبانةاالبحث) إعداد أداة ال -
 تتكونين رئيسين، و حيث قسمت إلى  محور، (ستبانةلبحث)االأداة ااء تم بنواالتجاهات نحوها كأداة تعليمية، التفاعلية 

ر فق، متردد، غير موافق، غي) موافق بشدة، مواوقد أعد المقياس وفقًا لطريقة ليكارت ذي السلم الخماسي فقرة،( 77من)
 . حسب درجة الموافقة ( بالترتيب1، 2، 3، 4، 5موافق بشدة(، واعطيت الدراجات) 

http://www.ajsp.net/


   
   

 
 

 العدد الحادي عشر     

  2019 – 9 – 2: تاريخ اإلصدار     

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
    

 

406 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 
 

بعرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص، والذين أبدوا  بحثتم التحقق من صدق أداة الستبانة: صدق اال -
مميزات استخدام السبورة التفاعلية واتجاهات المعلمين نحوها  مدى صقاحية المقياس في دراسة حول واآلراء بعض المقاحظات

 كأداة تعليمية، وقد أشاروا إلى صقاحية عباراته ومقاءمته لهذا الغرض. 

ت ستخدام ثبات االتساق الداخلي إلجابات المبحوثين على عباراعن طريق اثبات القامت الباحثة بحساب  ثبات االستبانة: -
  لثبات كرونباخ ألفا على مجتمع البحث وكانت النتائج على النحو التالي:األداة باستخدام معامل ا

 (: معامالت الثبات3جدول)

(، وللمحور الثاني 0.93كما يتضح من الجدول السابق بلغت قيمة معامل الثبات للمحور األول المميزات)
 %0.96نسبته (، مما يدل على أن أداة البحث الحالية قادرة على إعادة إنتاج ما 0.96(، وللدرجة الكلية) 0.95االتجاهات)

من النتائج الحالية فيما لو تمت إعادة القياس والبحث واستخدامها مرة أخرى بنفس الظروف، وهذه القيم اعتبرت مناسبة 
 ((.1ومقبولة ألغراض البحث واألهداف التي وضعت هذه المجاالت وعباراتها من أجلها) ملحق )

 متغيرات االبحث  -
  (.، المرحلة التعليمية، سنوات الخبرةهل العلميالمؤ الجنس، المتغيرات الديمغرافية: ) -1

 المتغيرات التابعة: الدرجة الكلية لمتوسط استجابات المعلمين نحو استخدام السبورة التفاعلية كأداة تعليمية. -2

جعت عد ذلك استر ، وببحثستبانة بصورتها النهائية تم توزيعها على عينة الاال عباراتان تم إعداد  بعد تطبيق االستبانة: -
 حصائيًا والخروج بالنتائج والتوصيات.إمعالجتها تم االستبانات من أفراد العينة وأدخلت الحاسوب و 

(، تم حساب فرق أدنى قيمة 5-1بعد إعطاء اتجاهات أفراد العينة أرقاما تمثل أوزانا التجاهاتهم من) مفتاح التصحيح: -
وهو ما يسمى المدى، ثم تمت قسمة قيمة المدى على عدد المجاالت المطلوبة في  4=  5من أعلى قيمة وهي  1وهي 

ر في زيادة هذه القيمة ابتداء من أدنى قيمة وذلك ، وبالتالي نستم0.8=  5/4ليصبح الناتج =  5الحكم على النتائج وهو 
 إلعطاء الفترات الخاصة بتحديد مستوى وشدة االستجابة باالعتماد على الوسط الحسابي, والجدول التالي يوضح ذلك:

 

 معامل الثبات ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال
المحور األول: مميزات استخدام السبورة التفاعلية في العملية 

 التعليمية
28 0.93 

السبورة التفاعلية كأداة : اتجاهات المعلمين نحو نيالمحور الثا
 0.95 25 تعليمية

 0.96 53 الدرجة الكلية
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 (: مفتاح التصحيح الخماسي4جدول)
 المستوى  الوسط الحسابي

 منخفضة جدا 1.8أقل من 
 منخفضة 2.6_ أقل من  1.8من 
 متوسطة 3.4_ أقل من  2.6من 
 مرتفعة 4.2_ أقل من  3.4من 

 مرتفعة جدا فأكثر 4.2من 
قامت الباحثة بمراجعتها تمهيدا إلدخالها إلى الحاسوب وقد تم إدخالها  بحث،بعد جمع بيانات ال المعالجة اإلحصائية: -

 ،درجات 5معينة أي بتحويل اإلجابات اللفظية إلى رقمية حيث أعطيت اإلجابة موافق بشدة  اً للحاسوب بإعطائها أرقام
أما اإلجابة غير موافق بشدة فقد أعطيت  ،اإلجابة غير موافق درجتين ،درجات 3اإلجابة متردد  ،درجات 4اإلجابة موافق 

ة ستخدام السبورة التفاعلية كأداة تعليمية في العمليدرجة واحدة بحيث كلما زادت الدرجة زادت درجة استجابة المعلمين نحو ا
 التعليمية.

وقد تمت المعالجة اإلحصائية القازمة للبيانات باستخراج األعداد والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات 
المستقلة واختبار تحليل (، عن طريق اختبار ت للعينات α= 0.05عند المستوى) بحثالمعيارية، وقد تم فحص فرضيات ال

ص ومعامقات االرتباط بيرستتتتتتتتتتتون لفح بحثالتباين األحادي، وتم استتتتتتتتتتتتخدام معادلة الثبات كرونباخ ألفا لفحص ثبات أداة ال
 .SPSS برنامج الرزم اإلحصائية عبر وذلك باستخدام الحاسوب بحث،صدق أداة ال

 اعرض النتائج ومناقشته
وتطبيقها، تم جمع البيانات وتم تحليلها ثم استخرجت اإلحصائيات الوصفية  بعد االنتهاء من إعداد أدوات البحث

 المناسبة. وفيما يلي اإلجابة على أسئلة البحث وفرضياته.
ما مميزات استخدام السبورة التفاعلية في العملية التعليمية من  " :والذي ينص علىالسؤال الرئيس لإلجابة عن 

 الفرعية التالية:تمت اإلجابة عن االسئلة . "والطالب( ،وعملية التعلم ،والمحتوى التعليمي ،حيث)المعلم
 : ما مميزات استخدام السبورة التفاعلية في العملية التعليمية من حيث المعلم؟أوالً 

 ستبانةعبارات االمن  عبارةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل لإلجابة عن هذا السؤال فقد تم حساب 
 يبين ذلك: الجدول التاليو  حسب درجات الوسط الحسابي اً تنازلي اً ترتيب وترتيبها
لية مميزات استخدام السبورة التفاعالمتعلقة ب انةاالستب عبارات(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل5جدول)

 في العملية التعليمية من حيث المعلم
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 التفاعلية في العملية التعليمية من حيث المعلممميزات استخدام السبورة  الرقم
الوسط 

 الحسابي
االنحراف 
 المستوى  المعياري 

 مرتفعة 0.65 4.16 تساعد على تحديد الهدف العام وإبراز األفكار وتبسيطها 1
 مرتفعة 0.71 4.11 عرض المادة التعليمية بتسلسل منطقي وبسيط 2
 مرتفعة 0.79 4.11 تساعد على شرح المفاهيم الصعبة والظواهر الطبيعية الخطيرة أو النادرة أو المعقدة  3
 مرتفعة 0.91 4.07 تعمل على تقليل وقت وجهد وطاقات المعلمين 4
 مرتفعة 0.76 4.04 يمكن استخدامها مع أساليب وتقنيات تعليمية مختلفة  5
 مرتفعة 0.89 3.86 التعليمي بفعالية تساعد على تنظيم وإدارة الوقت 6
 مرتفعة 0.80 3.81 تساعد على متابعة ردود أفعال الطقاب وسلوكهم أثناء الدرس 7
 مرتفعة 1.08 3.58 يمكن استخدامها في جميع المواضيع التي أدرسها 8

 مرتفعة 0.57 3.97 الدرجة الكلية
( 3.97مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية)أن اتجاهات المبحوثين كانت  الجدول السابق يتضح من

مما يدل على أن درجة مميزات استخدام السبورة التفاعلية في العملية التعليمية من  ،(0.57واالنحراف المعياري الكلي مقداره)
لعبارات في مقدمة هذه ا )تساعد على تحديد الهدف العام وإبراز األفكار وتبسيطها(العبارة توقد جاء حيث المعلم مرتفعة.

)عرض المادة التعليمية بتسلسل وتليها العبارة ،(0.65( وانحراف معياري مقداره )4.16بمتوسط حسابي مقداره)كأعلى ترتيب 
( 3.58)يمكن استخدامها في جميع المواضيع التي أدرسها( بمتوسط حسابي مقداره )عبارةفي حين كانت ال، منطقي وبسيط(

كأقل ترتيب. وهذا يؤكد وجهة نظر المعلمين المبحوثين أن استخدام السبوره التفاعلية يعمل ( 1.08قداره)وانحراف معياري م
على نجاح العملية التعليمية والتي تقوم في خطواتها االولى على نجاح المعلم في التهيئة والتحضير وعرض المادة التعليمية 

 المطلوبة.بأسلوب متسلسل وبسيط للخروج بالنتائج التعليمية 
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 ما مميزات استخدام السبورة التفاعلية في العملية التعليمية من حيث المحتوى التعليمي؟ ثانيًا:
ستبانة عبارات االمن  عبارةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل لإلجابة عن هذا السؤال فقد تم حساب 

 يبين ذلك: الجدول التاليو  حسب درجات الوسط الحسابي اً تنازلي اً ترتيب وترتيبها
 
 
 
لية مميزات استخدام السبورة التفاعالمتعلقة ب انةاالستب عبارات(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل6جدول)

 في العملية التعليمية من حيث المحتوى التعليمي

 الرقم
مميزات استخدام السبورة التفاعلية في العملية التعليمية من حيث المحتوى 

 لتعليميا
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى  المعياري 

 مرتفعة جدا 0.69 4.23 تساعد على التفاعل مع المحتوى بالكتابة والنقل وتحريك األشكال 1
 مرتفعة 0.72 4.13 توفر مزايا البعد البصري للمحتوى التعليمي  2 .1
 مرتفعة 0.63 4.11 تعزز المحتوى التعليمي من خقال أدوات العرض التي تتضمنها  3 .2
 مرتفعة 0.67 4.00 تسهل حفظ المحتوى التعليمي والعودة إليه بسهولة 4 .3
 مرتفعة 0.76 3.98 تسهل المناقشات حول المحتوى التعليمي في الحصة 5 .4
 مرتفعة 0.77 3.98 ترجمة المحتوى التعليمي إلى واقع فعلي  فييساعد استخدامها  6 .5

 مرتفعة 0.49 4.07 الدرجة الكلية
أن اتجاهات المبحوثين كانت مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي إلى تشير الدرجة الكلية من خقال الجدول السابق 

مما يدل على أن درجة مميزات استخدام السبورة التفاعلية  ،(0.49( واالنحراف المعياري الكلي مقداره)4.07للدرجة الكلية)
 في من حيث المحتوى التعليمي مرتفعة.

)تساعد على التفاعل مع المحتوى بالكتابة والنقل وتحريك األشكال( بمتوسط العباراتفي مقدمة هذه  تجاءو كما 
)توفر مزايا البعد البصري للمحتوى التعليمي( بمتوسط حسابي والعبارة ،(0.69( وانحراف معياري مقداره)4.23حسابي مقداره )

 ترجمة المحتوى التعليمي في)يساعد استخدامها العباراتن كانت أدنى في حي، (0.72( وانحراف معياري مقداره)4.13مقداره)
وترجع الباحثة هذه النتيجة إلى أن استخدام  ،(0.77( وانحراف معياري مقداره)3.98إلى واقع فعلي( بمتوسط حسابي مقداره)

ليمي، وتعطي مرونة المحتوى التع في عرض التربوية تواجه العمليةبات التي عقسهم في حل الكثير من الالسبوره التفاعلية يُ 
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في عرض المحتوى التعليمي في صورة شيقة وجذابة مما ييسر عملية االستيعاب والفهم، ففي الوقت الذي يشاهد فيه المتعلم 
 المحتوى بعينيه ما يسمعه بأذنيه فإنه يتفاعل معه بحواسه ووجدانه مما يجعل المحتوى المقدم راسخًا لديه.

 ت استخدام السبورة التفاعلية في العملية التعليمية من حيث عملية التعلم؟ما مميزا ثالثًا:
ستبانة عبارات االمن  عبارةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل لإلجابة عن هذا السؤال فقد تم حساب 

 يبين ذلك: الجدول التاليو  حسب درجات الوسط الحسابي اً تنازلي اً ترتيب وترتيبها
لية مميزات استخدام السبورة التفاعالمتعلقة ب تبانةاالس عبارات(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل7جدول)

 في العملية التعليمية من حيث عملية التعلم

 
( واالنحراف المعياري 3.98كانت مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية) أن اتجاهات المبحوثين يوضح الجدول

مما يدل على أن درجة مميزات استخدام السبورة التفاعلية في العملية التعليمية من حيث عملية التعلم  ،(0.52الكلي مقداره)
ط ) تسهم في التغلب على كل ما ينتج عن استخدام الطباشير( بمتوسالعبارات كأعلى ترتيبجاء في مقدمة هذه كما و  مرتفعة.

)توليد الحاجة للتعلم من خقال تنوع الوسائل التعليمية( بمتوسط عبارةوال ،(0.82( وانحراف معياري مقداره)4.36حسابي مقداره)
)يساعد على استخدام المجموعات في التعلم( العبارة في حين كان ،(0.66( وانحراف معياري مقداره)4.04حسابي مقداره)

مميزات استخدام السبورة التفاعلية في العملية التعليمية من حيث عملية  الرقم
 التعلم

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المستوى 

مرتفعة  0.82 4.36 تسهم في التغلب على كل ما ينتج عن استخدام الطباشير  1 .1
 جدا

 مرتفعة 0.66 4.04 توليد الحاجة للتعلم من خقال تنوع الوسائل التعليمية 2 .2
 مرتفعة 0.70 4.04 يساعد الطقاب على فهم واستيعاب المحتوى التعليمي المطلوب 3 .3
 مرتفعة 0.75 4.03 رتابة الموقف التعليمي أثناء التعلمتعمل على قطع  4 .4
تستخدم في بيئات التعلم المتنوعة بما في ذلك تلك التي تلبي احتياجات ذوي  5 .5

 مرتفعة 0.82 3.98 االحتياجات الخاصة 

 مرتفعة 0.76 3.89 تسهم في خلق ديناميكية التعلم المشترك 6 .6
 مرتفعة 0.84 3.81 جديدة للتعلم الفردي اً توفر فرص 7 .7
 مرتفعة 0.94 3.68 ساعد على استخدام المجموعات في التعلمت 8 .8

 مرتفعة 0.52 3.98 الدرجة الكلية 
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لى أن مميزات السبورة ، وترجع الباحثة هذا إ(0.94( وانحراف معياري مقداره)3.68بمتوسط حسابي مقداره)كأقل ترتيب 
التفاعلية واستخدامها في عملية التعلم حسب رأي المبحوثين كانت تعدُّ للخروج عن الروتين وتوليد نوع من التغير من خقال 
تنوع الوسائل التعليمية والتغلب على بعض مشاكل السبورة التقليدية حيث تجعل التعلم أبقى أثرًا من غيرها بكونها تحفز الطالب 

  التعلم، وتجعله منتبهًا واعيًا لكل ما يدور حوله في الموقف التعليمي.  على 
 

 ما مميزات استخدام السبورة التفاعلية في العملية التعليمية من حيث الطالب؟ رابعًا:
 ستبانةعبارات االمن  عبارةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل لإلجابة عن هذا السؤال فقد تم حساب 

 يبين ذلك: الجدول التاليو  حسب درجات الوسط الحسابي اً تنازلي اً ترتيب وترتيبها
لية مميزات استخدام السبورة التفاعالمتعلقة ب انةاالستب عبارات(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل8جدول)

 في العملية التعليمية من حيث الطالب

 الرقم
التفاعلية في العملية التعليمية من حيث مميزات استخدام السبورة 

 الطالب
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى  المعياري 

 مرتفعة جدا 0.65 4.31 تعمل على جذب انتباه الطقاب وإثارة دافعيتهم أثناء التعلم 1 .1
 مرتفعة جدا 0.69 4.27 يزيد استخدام السبورة من تحفيز ومشاركة الطقاب 2 .2
 مرتفعة 0.80 4.01 الطقاب وترغمهم على االنخراط في التعلمتبعد االرتياب عن  3 .3
 مرتفعة 0.83 3.95 تعمل على زيادة ثقة الطالب في نفسه وكسر حاجز الخجل لديه 4 .4
 مرتفعة 0.90 3.87 تعويد الطقاب على حب العمل الجماعي 5 .5
 مرتفعة 0.89 3.71 تسهم في معالجة الفروق الفردية بين الطقاب 6 .6

 مرتفعة 0.57 4.02 الكليةالدرجة  
)تعمل على جذب انتباه الطقاب وإثارة دافعيتهم أثناء التعلم( بمتوسط حسابي العبارة الجدول السابق أن يقاحظ من

)تسهم في معالجة العباراتفي حين كانت أدنى ، قد جاءت كأعلى ترتيب، (0.65( وانحراف معياري مقداره)4.31مقداره)
مما يدل على أن اتجاهات . (0.89( وانحراف معياري مقداره)3.71الطقاب( بمتوسط حسابي مقداره)الفروق الفردية بين 

، وهذا (0.57( واالنحراف المعياري الكلي مقداره)4.02المبحوثين كانت مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية)
 ة التعليمية من حيث الطالب مرتفعة.درجة مميزات استخدام السبورة التفاعلية في العملييؤكد على أن 
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رتفعة. كانت ممميزات استخدام السبورة التفاعلية في العملية التعليمية ومن خقال ما سبق يمكن مقاحظة أن درجة  
عرض المادة و تساعد على تحديد الهدف العام وإبراز األفكار وتبسيطها،  هابأنوتتلخص هذه المميزات حسب رأي المبحوثين 

تساعد كما أنها  ،شرح المفاهيم الصعبة والظواهر الطبيعية الخطيرة أو النادرة أو المعقدةو التعليمية بتسلسل منطقي وبسيط، 
تسهم في التغلب و  ،توفر مزايا البعد البصري للمحتوى التعليميو على التفاعل مع المحتوى بالكتابة والنقل وتحريك األشكال، 

موقف التعليمي قطع رتابة الو تولد الحاجة للتعلم من خقال تنوع الوسائل التعليمية، و ن استخدام الطباشير، على كل ما ينتج ع
هميتها . وهذا ما أكدت عليه الدراسات السابقة التي تناولت السبورة التفاعلية وأ جذب انتباه الطقاب وإثارة دافعيتهم أثناء التعلمب

 ,.Turel, Y., & Johnson, T ؛ Bahadur, G., 2013 ؛ ؛2014 ، والختاتنةقزق  )وأثرها على العملية التعليمية
 . (Winzenried, A., Dalgarno, B., & Tinkler, J., 2010 ؛2012

ما اتجاهات المعلمين نحو استخدام السبورة التفاعلية كأداة تعليمية في  والذي نص على: " الثاني السؤالولإلجابة عن 
 ية التالية:الفرعتم اإلجابة عن االسئلة  ."والطالب( ،وعملية التعلم ،والمحتوى التعليمي ،العملية التعليمية من حيث)المعلم

 في العملية التعليمية من حيث المعلم؟ما اتجاهات المعلمين نحو استخدام السبورة التفاعلية كأداة تعليمية  أواًل:
، وترتيبها لالمتعلقة بهذا السؤا انةاالستبعبارات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل لإلجابة عن السؤال تم حساب

 وكانت النتائج كما يظهرها الجدول اآلتي: ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي
اتجاهات المعلمين نحو استخدام المتعلقة ب انةاالستب عباراتة واالنحرافات المعيارية ل(: المتوسطات الحسابي9جدول)

 السبورة التفاعلية كأداة تعليمية في العملية التعليمية من حيث المعلم

 الرقم
اتجاهات المعلمين نحو استخدام السبورة التفاعلية كأداة تعليمية 

 في العملية التعليمية من حيث المعلم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المستوى 

 مرتفعة 0.72 4.16 اشعر بالمتعة عند استخدام السبورة  1 .1
 مرتفعة 0.81 4.02 اشعر أن السبورة أضافت مهارات جديدة لدي 2 .2
 مرتفعة 0.82 3.98 أرى أن السبورة تلبي حب االستطقاع لدي 3 .3
 مرتفعة 0.83 3.95 يشعرني استخدامها بالثقة بالنفس  4 .4
 مرتفعة 0.85 3.94 أرى أن استخدام السبورة أمر مريح بالنسبة لي  5 .5
 مرتفعة 1.01 3.68 تسهل عملية التحضير للمعلم 6 .6
 مرتفعة 0.88 3.54 اشعر أن السبورة تشكل تحديًا كبيرًا للمتعلمين 7 .7

 مرتفعة 0.62 3.89 الدرجة الكلية
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اتجاهات المبحوثين نحو استخدام السبورة التفاعلية كأداة تعليمية في العملية  تبين من خقال النتائج السابقة أني
( واالنحراف المعياري الكلي 3.89مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية)كانت التعليمية من حيث المعلم 

( 4.16( بمتوسط حسابي مقداره ))اشعر بالمتعة عند استخدام السبورةالعباراتوقد جاء في مقدمة هذه ، (0.62مقداره)
)اشعر أن السبورة تشكل تحديًا كبيرًا للمتعلمين( بمتوسط العباراتفي حين كانت أدنى ، (0.72وانحراف معياري مقداره )

وتعزو الباحثة ذلك إلى المزايا التي يشعر بها المعلمون خقال  ،(0.88( وانحراف معياري مقداره)3.54حسابي مقداره )
 لسبورة التفاعلية واقتناعهم بأهمية مواكبة التكنولوجيا الحديثة ورغبتهم في مواكبة العصر.استخدامهم ل

ما اتجاهات المعلمين نحو استخدام السبورة التفاعلية كأداة تعليمية في العملية التعليمية من حيث المحتوى  ثانيًا:
  التعليمي؟

لتي اعبارة من عبارات االستبانة حرافات المعيارية لكل المتوسطات الحسابية واالنولقاجابة عن السؤال تم حساب 
 ثم ،تقيس اتجاهات المعلمين نحو استخدام السبورة التفاعلية كأداة تعليمية في العملية التعليمية من حيث المحتوى التعليمي

 ذلك. الجدول التالي يوضحو  ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابيترتيبها 
 

 اتجاهات المعلمين نحو استخدامالمتعلقة ب انةاالستب عباراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل(: 10جدول)
 السبورة التفاعلية كأداة تعليمية في العملية التعليمية من حيث المحتوى التعليمي

اتجاهات المعلمين نحو استخدام السبورة التفاعلية كأداة تعليمية في العملية  الرقم
 التعليمية من حيث المحتوى التعليمي

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى  المعياري 

 مرتفعة 0.67 4.19 تعتبر وسيلة فعالة في عرض المحتوى بطريقة مشوقة وجذابة 1 .1
 مرتفعة 0.81 4.06 أشعر أن السبورة تسهل المناقشات حول المحتوى التعليمي في الفصل 2 .2
 مرتفعة 0.75 4.05 رهاالمحتوى التعليمي بطريقة تساعد المتعلم على تذكتساعد السبورة على تلخيص  3 .3
 مرتفعة 0.83 4.05 اعتقد أن السبورة تسهل تقديم معلومات كثيرة في وقت قصير 4 .4
 مرتفعة 0.80 3.97 د المبذول من المعلم والطالب لتعلم مفردات المادة التعليميةهتوفر الج 5 .5

 مرتفعة 0.60 4.06 الدرجة الكلية
أن اتجاهات المعلمين نحو استخدام السبورة التفاعلية كأداة تعليمية في العملية التعليمية من أعقاه يوضح الجدول 

. (0.60( واالنحراف المعياري الكلي مقداره)4.06حيث المحتوى التعليمي مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية)
ذابة( )تعتبر وسيلة فعالة في عرض المحتوى بطريقة مشوقة وجالعباراتجاء في مقدمة هذه  فقد العبارات بالنظر الى ترتيبو 

د المبذول من ه)توفر الجالعباراتفي حين كانت أدنى  ،(0.67( وانحراف معياري مقداره )4.19بمتوسط حسابي مقداره )
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وتعزو الباحثة  ،(0.80( وانحراف معياري مقداره)3.97المعلم والطالب لتعلم مفردات المادة التعليمية( بمتوسط حسابي مقداره)
هذه النتيجة الى أن السبوره التفاعلية تدعم العديد من انماط التعلم وتستخدم في بيئات تخدم احتياجات الطقاب في مجموعة 

 متنوعة من الطرق.
 م؟ة التعليمية من حيث عملية التعل: ما اتجاهات المعلمين نحو استخدام السبورة التفاعلية كأداة تعليمية في العمليثالثاً 

 الجدول التالي يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات االستبانة المتعلقة بهذا السؤال.
 اتجاهات المعلمين نحو استخدامالمتعلقة ب انةاالستب عبارات(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل11جدول)

 التفاعلية كأداة تعليمية في العملية التعليمية من حيث عملية التعلمالسبورة 

 الرقم
اتجاهات المعلمين نحو استخدام السبورة التفاعلية من حيث عملية 

 التعلم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى  المعياري 

 مرتفعة 0.79 3.97 تعمل السبورة التفاعلية على التنوع في أساليب التقويم والتغذية الراجعة  1
 مرتفعة 0.89 3.91 تتم عملية التعلم بشكل أسرع من الطرق التقليدية  2
 مرتفعة 0.91 3.83 اعتقد أن السبورة غيرت التعليم نحو األفضل 3
 مرتفعة 0.81 3.82 تحفز المتعلمين على التفكير وحل المشكقات  4
 مرتفعة 0.92 3.80 أرى أن السبورة تزيد من تقدير المتعلم للتعلم  5
 مرتفعة 0.84 3.78 اعتقد أن السبورة تلبي الحاجات التعليمية للمتعلمين 6
 مرتفعة 0.90 3.63 أرى أن التعلم باستخدام السبورة يراعي الفروق الفردية بين المتعلمين 7

 مرتفعة 0.67 3.82 الدرجة الكلية
درجة اتجاهات المعلمين نحو استخدام السبورة التفاعلية كأداة تعليمية في العملية التعليمية أعقاه أن يوضح الجدول 

( واالنحراف المعياري الكلي 3.82حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية) كانت مرتفعة،من حيث عملية التعلم 
متوسط التنوع في أساليب التقويم والتغذية الراجعة( ب )تعمل السبورة التفاعلية علىالعباراتوجاء في مقدمة هذه  ،(0.67مقداره)

)أرى أن التعلم باستخدام السبورة يراعي لعباراتكانت أدنى ا بينما ،(0.79( وانحراف معياري مقداره)3.97حسابي مقداره)
ثة هذه النتيجة إلى وتعزو الباح ،(0.9( وانحراف معياري مقداره)3.63الفروق الفردية بين المتعلمين( بمتوسط حسابي مقداره)

أن السبورة التفاعلية تعمل على التنوع في انتقاء األساليب والوسائل األكثر حداثة والتي تخدم أهدافًا متنوعة في العملية 
 التعليمية.
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 : ما اتجاهات المعلمين نحو استخدام السبورة التفاعلية كأداة تعليمية في العملية التعليمية من حيث الطالب؟رابعاً 
 ذا السؤالالمتعلقة به انةاالستبعبارات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل لإلجابة عن السؤال تم حساب

 وكانت النتائج كما يظهرها الجدول اآلتي: ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابيوترتيبها 
 اتجاهات المعلمين نحو استخدامالمتعلقة ب انةتباالس عبارات(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل12جدول)

 السبورة التفاعلية كأداة تعليمية في العملية التعليمية من حيث الطالب

 الرقم
اتجاهات المعلمين نحو استخدام السبورة التفاعلية كأداة تعليمية في 

 العملية التعليمية من حيث الطالب
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى  المعياري 

 مرتفعة 0.69 4.18 تشد انتباه الطالب للدرس   1
 مرتفعة 0.75 4.10 أرى أنها تزيد من تفاعل الطلبة داخل غرفة الصف  2
 مرتفعة 0.79 4.03 تساعد الطقاب على تذكر ما تعلموه بالحصة 3
 مرتفعة 0.78 4.00 تزيد من اهتمامات الطالب بالدرس وتركيزه 4
 مرتفعة 0.78 3.93 ترسخ المعلومات في ذهن الطالب  5
 مرتفعة 0.95 3.66 يستطيع الطقاب استثمارها في إجراء واجباتهم المدرسية 6

 مرتفعة 0.62 3.98 الدرجة الكلية
ن حيث مالدرجة الكلية أن اتجاهات المبحوثين نحو استخدام السبورة التفاعلية كأداة تعليمية في العملية التعليمية تشير 

وجاء في مقدمة ، (0.62( واالنحراف المعياري الكلي مقداره)3.98)الكلي الطالب كانت مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي
 كانت أدنى بينما ،(0.69( وانحراف معياري مقداره)4.18)تشد انتباه الطالب للدرس( بمتوسط حسابي مقداره)العباراتهذه 

( وانحراف معياري 3.66ا في إجراء واجباتهم المدرسية( بمتوسط حسابي مقداره))يستطيع الطقاب استثمارهالعبارات
مما يدل أن استخدام السبوره التفاعلية تساعد في تلبية رغبات الطقاب وميولهم وتساعد المعلمين على زيادة  ،(0.95مقداره)

 انتاجهم وأن يكونوا أكثر كفاءة وتكامقًا .
اتجاهات المعلمين نحو استخدام السبورة التفاعلية كأداة تعليمية في العملية ومن خقال ما سبق يمكن مقاحظة أن 

أن السبورة و لمتعة، با الشعورتتلخص في استخدام السبورة التفاعلية كانت مرتفعة. وكانت اتجاهات المعلمين نحو التعليمية 
شات حول تسهل المناقوأنها وسيلة فعالة في عرض المحتوى بطريقة مشوقة وجذابة،  كما أنها هم،أضافت مهارات جديدة لدي

عمل على التنوع في تكما أنها ، تلخص المحتوى التعليمي بطريقة تساعد المتعلم على تذكرهاو المحتوى التعليمي في الفصل، 
ية كأداة تناولت اإلتجاهات نحو السبورة التفاعل . وهذا ما أكدت عليه الدراسات السابقة التيأساليب التقويم والتغذية الراجعة
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( أن استخدام السبورة أدى إلى تكوين اتجاه إيجابي نحو Karsenti, T., 2016 ؛2013لباوي، ا ؛2017القضاة، تعليمية)

 العملية التعليمية وخلق حباً وإقباالً تجاه التعليم ورغبة في استخدامها  واالهتمام بها. 
في اتجاهات المعلمين نحو استخدام  (α=0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: هل السؤال الثالث

 ،لمؤهل العلميا ،السبورة التفاعلية كأداة تعليمية في العملية التعليمية تعزى للمتغيرات الشخصية والديمغرافية)الجنس
 بحث:السؤال من خالل فرضيات التم اإلجابة على هذا توسوف  المرحلة الدراسية(؟، سنوات الخبرة

في اتجاهات المعلمين نحو  ( 0.05α=)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة:" الفرضية األولى
 ."استخدام السبورة التفاعلية كأداة تعليمية في العملية التعليمية تعزى لمتغير الجنس

 ،سابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت للعينات المستقلةمن أجل فحص هذه الفرضية تم استخراج المتوسطات الح
 اآلتي:وذلك كما هو واضح من الجدول 

(: نتائج اختبار ت للعينات المستقلة لفحص الفروق في اتجاهات المعلمين نحو استخدام السبورة التفاعلية 13)جدول
 كأداة تعليمية في العملية التعليمية تعزى لمتغير الجنس

الوسط  العدد الجنس جالالم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

ت  قيمة
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 االستخدام حيث من
 2.967 0.60 4.03 107 ذكر

 
254 
 

0.003 
 0.62 3.80 149 أنثى 

من حيث المحتوى 
 التعليمي

 2.812 0.57 4.19 107 ذكر
 

254 
 

0.005 
 0.61 3.98 149 أنثى 

 من حيث التعلم
 3.180 0.69 3.97 107 ذكر

 
254 
 

0.002 
 0.64 3.71 149 أنثى 

 من حيث الطالب
 2.187 0.68 4.08 107 ذكر

 
254 
 

0.030 
 0.56 3.91 149 أنثى 

 الدرجة الكلية
 3.251 0.55 4.07 107 ذكر

 
254 
 

0.001 
 0.52 3.85 149 أنثى 

في اتجاهات المعلمين نحو استخدام  (α=0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) مما سبقيتضح لنا 
من  أقلوى الداللة )مستلبحثالسبورة التفاعلية كأداة تعليمية في العملية التعليمية تعزى لمتغير الجنس عند جميع مجاالت ا

( مقابل اإلناث بوسط 4.07لصالح الذكور بوسط حسابي)الفروق وفي الدرجة الكلية حيث كانت  لجميع المجاالت( 0.05
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جية أكثر وهذا يدل على اهتمام الذكور بالوسائل التكنولو  (. وبالتالي يستنتج رفض الفرضية الصفرية السابقة. 3.85حسابي)
 من اإلناث القاتي يملن إلى استخدام السبورة التقليدية.

في اتجاهات المعلمين نحو استخدام (  0.05α= )صائية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات داللة إح:" الفرضية الثانية

 ."السبورة التفاعلية كأداة تعليمية في العملية التعليمية تعزى لمتغير المؤهل العلمي

 ،يمن أجل فحص هذه الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار تحليل التباين األحاد
 اآلتي: وذلك كما هو واضح من الجدول 

(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لفحص الفروق في اتجاهات المعلمين نحو استخدام السبورة التفاعلية 14جدول)
 كأداة تعليمية في العملية التعليمية تعزى لمتغير المؤهل العلمي

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 درجات الحرية المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

من حيث 
 االستخدام

 2.344 0.897 2 1.794 بين المجموعات
 
 

0.098 
 
 

 0.383 253 96.838 داخل المجموعات
  255 98.632 المجموع

من حيث 
المحتوى 
 التعليمي

 0.468 0.169 2 0.339 بين المجموعات
 
 

0.627 
 
 

 0.362 253 91.571 المجموعاتداخل 
  255 91.909 المجموع

من حيث 
 التعلم

 1.319 0.599 2 1.197 بين المجموعات
 
 

0.269 
 
 

 0.454 253 114.801 داخل المجموعات
  255 115.999 المجموع

من حيث 
 الطالب

 3.181 1.185 2 2.370 بين المجموعات
 
 

0.043 
 
 

 0.373 253 94.246 داخل المجموعات
  255 96.615 المجموع

الدرجة 
 الكلية

 2.069 0.604 2 1.208 بين المجموعات
 
 

0.128 
 
 

 0.292 253 73.887 داخل المجموعات
 255 75.096 المجموع 
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( في اتجاهات α=0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) يتضح لنا من الجدول السابق
المعلمين نحو استخدام السبورة التفاعلية كأداة تعليمية في العملية التعليمية تعزى لمتغير المؤهل العلمي عند جميع المجاالت 

وبالتالي يستنتج قبول  ،عند جميع المجاالت ما عدا مجال الطالب( 0.05من  أكبرما عدا مجال الطالب)مستوى الداللة 
 ابقة عند جميع المجاالت ما عدا مجال الطالب. الفرضية الصفرية الس

اتجاهات  ( للمقارنات الثنائية البعدية لفحص الفروق فيLSDوالجدول التالي يوضح نتائج اختبار أقل فرق دال)
 المعلمين حسب متغير المؤهل العلمي عند مجال الطالب:

البعدية لفحص الفروق في اتجاهات المعلمين نحو ( للمقارنات الثنائية LSDنتائج اختبار أقل فرق دال) :(15)جدول
 استخدام السبورة التفاعلية حسب متغير المؤهل العلمي عند مجال الطالب

 
 
 

 

 .0.05األوساط الحسابية دالة عن مستوى  * الفروق في
بأن الفروق في اتجاهات المعلمين نحو استخدام السبورة التفاعلية كأداة تعليمية في  LSDيتضح من نتائج اختبار 

العملية التعليمية من حيث الطالب كانت لصالح المعلمين ذوي المؤهل دبلوم والتي كانت اتجاهاتهم أعلى من اتجاهات مؤهل 
اهميتها ويعزى ذلك الى عدم شعورهم بمميزات السبورة التفاعلية و  ولم يتضح وجود فروق أخرى بين باقي الفئات. ،الوريوسالبك

يبين  الجدول التاليو في العملية التعليمية وكما قد يعود ذلك الى قلة التعريف والتدريب على توظيف السبورة كأداة تعليمية. 
واالنحرافات المعيارية التجاهات المعلمين نحو استخدام السبورة التفاعلية حسب متغير المؤهل األعداد والمتوسطات الحسابية 

 العلمي.
(: األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات المعلمين نحو استخدام السبورة التفاعلية 16جدول)

 العلميكأداة تعليمية في العملية التعليمية حسب متغير المؤهل 
 االنحرافات المعيارية المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي المجال

 من حيث االستخدام

 

 

 

 0.56 4.03 14 دبلوم

 0.62 3.86 219 بكالوريوس

 0.67 4.13 23 ماجستير فأعلى

 0.62 3.89 256 المجموع

 من حيث المحتوى

 التعليمي

 0.54 4.17 14 دبلوم

 0.61 4.05 219 بكالوريوس

 ماجستير فأعلى بكالوريوس دبلوم المؤهل العلمي
 0.225 *0.387 --- دبلوم

 0.162- --- 0.387-* بكالوريوس
 --- 0.162 0.225- ماجستير فأعلى
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 0.53 4.14 23 ماجستير فأعلى

 0.60 4.06 256 المجموع

 من حيث التعلم

 

 

 

 0.47 4.01 14 دبلوم

 0.69 3.79 219 بكالوريوس

 0.62 3.97 23 ماجستير فأعلى

 0.67 3.82 256 المجموع

 من حيث الطالب

 

 

 

 0.51 4.33 14 دبلوم

 0.63 3.95 219 بكالوريوس

 0.47 4.11 23 ماجستير فأعلى

 0.62 3.98 256 المجموع

 الدرجة الكلية

 لالتجاهات

 

 

 0.46 4.14 14 دبلوم

 0.55 3.91 219 بكالوريوس

 0.51 4.09 23 ماجستير فأعلى

 0.54 3.94 256 المجموع

في اتجاهات المعلمين نحو استخدام  (0.05α= )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة:" الفرضية الثالثة

 ." السبورة التفاعلية كأداة تعليمية في العملية التعليمية تعزى لمتغير المرحلة التعليمية

من أجل فحص هذه الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار تحليل التباين األحادي, 
 اآلتي:ل وذلك كما هو واضح من الجدو 

(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لفحص الفروق في اتجاهات المعلمين نحو استخدام السبورة التفاعلية 17جدول)
 كأداة تعليمية في العملية التعليمية تعزى لمتغير المرحلة التعليمية

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المجال
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

حيث  من
 االستخدام

 6.069 2.258 2 4.516 بين المجموعات
 
 

0.003 
 
 

 0.372 253 94.117 داخل المجموعات
  255 98.632 المجموع

من حيث 
المحتوى 
 التعليمي

 3.035 1.077 2 2.153 بين المجموعات
 
 

0.050 
 
 

 0.355 253 89.756 داخل المجموعات
  255 91.909 المجموع

من حيث 
 التعلم

 4.455 1.973 2 3.946 بين المجموعات
 
 

0.013 
 
 

 0.443 253 112.053 داخل المجموعات
  255 115.999 المجموع
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من حيث 
 الطالب

 2.812 1.050 2 2.101 بين المجموعات
 
 

0.062 
 
 

 0.374 253 94.515 داخل المجموعات
  255 96.615 المجموع

الدرجة 
 الكلية

 5.282 1.505 2 3.010 بين المجموعات
 
 

0.006 
 
 

 0.285 253 72.086 داخل المجموعات
  255 75.096 المجموع

( في اتجاهات α=0.05يتضح لنا من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
المعلمين نحو استخدام السبورة التفاعلية كأداة تعليمية في العملية التعليمية تعزى لمتغير المرحلة التعليمية عند جميع المجاالت 

وبالتالي يستنتج رفض ، عند جميع المجاالت ماعدا مجال الطالب( 0.05من  أقلماعدا مجال الطالب)مستوى الداللة 
والجدول التالي يوضح نتائج اختبار  ابقة عند جميع مجاالت الدراسة ما عدا مجال الطالب.الفرضية الصفرية الس

( للمقارنات الثنائية البعدية لفحص الفروق في اتجاهات المعلمين نحو استخدام السبورة التفاعلية كأداة تعليمية Tukeyتوكي)
 حسب متغير المرحلة التعليمية:

 
( للمقارنات الثنائية البعدية لفحص الفروق في اتجاهات المعلمين نحو Tukeyتوكي)نتائج اختبار  (:18 جدول)

 استخدام السبورة التفاعلية كأداة تعليمية في العملية التعليمية حسب متغير المرحلة التعليمية
 ثانوية أساسية عليا أساسية دنيا المرحلة التعليمية المجال

 من حيث االستخدام
 0.036- *0.260 --- أساسية دنيا
 *0.296- --- *0.260- أساسية عليا

 --- 0*296. 0.036 ثانوية

من حيث المحتوى 
 التعليمي

 0.105 0*229. --- أساسية دنيا
 0.124- --- *0.229- أساسية عليا

 --- 0.124 0.105- ثانوية

 من حيث التعلم
 0.066 0*28644. --- أساسية دنيا
 0.221- --- *0.286- أساسية عليا

 --- 0.221 0.066- ثانوية

 من حيث الطالب
 0.002 0.190 --- أساسية دنيا
 0.188- --- 0.190- أساسية عليا
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 --- 0.188 0.002- ثانوية

 الدرجة الكلية
 0.034 0*241. --- أساسية دنيا
 0.207- --- *0.241- أساسية عليا

 --- 0.207 0.034- ثانوية
 .0.05األوساط الحسابية دالة عن مستوى * الفروق في 

يتضح من نتائج اختبار توكي بأنه فيما يتعلق بمجال االستخدام كانت الفروق لصالح معلمي المرحلة األساسية الدنيا 
مجال ن المجاالت)بكل م فيما يتعلق والمرحلة الثانوية والتي كانت اتجاهاتهم اعلى من اتجاهات معلمي المرحلة األساسية العليا.

على من أ كانت الفروق لصالح معلمي المرحلة األساسية الدنيا والتي كانت اتجاهاتهم  ، مجال التعليم(المحتوى التعليمي
أداة الدرجة الكلية التجاهات المعلمين نحو استخدام السبورة التفاعلية كبوفيما يتعلق  اتجاهات معلمي المرحلة األساسية العليا.

معلمي المرحلة األساسية الدنيا والتي كانت اتجاهاتهم اعلى من اتجاهات معلمي المرحلة  صالحكانت الفروق ل ،تعليمية
ويعزى ذلك الى طبيعة التخصص حيث إن معلمي المرحلة األساسية الدنيا قد تعرضو لمساقات أثناء دراستهم  األساسية العليا.

الجامعية في تقنيات التعليم على خقاف معلمي المرحلة االساسية العليا ذوي التخصصات المجردة األدبية والعلمية التي تعتمد 
 على التعليم النظري أكثر من العملي.

تالي يبين األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات المعلمين نحو استخدام السبورة التفاعلية والجدول ال
 كأداة تعليمية في العملية التعليمية حسب متغير المرحلة التعليمية.

 
 استخدام السبورة التفاعلية(: األعداد و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات المعلمين نحو 19جدول)

 كأداة تعليمية في العملية التعليمية حسب متغير المرحلة التعليمية
 المعيارية االنحرافات المتوسط الحسابي العدد المرحلة التعليمية المجال

 من حيث االستخدام
 
 
 

 0.57 4.06 49 أساسية دنيا
 0.63 3.80 165 أساسية عليا

 0.58 4.09 42 ثانوية
 0.62 3.89 256 المجموع

 من حيث المحتوى 
 التعليمي

 
 

 0.52 4.23 49 أساسية دنيا
 0.62 4.00 165 أساسية عليا

 0.58 4.12 42 ثانوية
 0.60 4.06 256 المجموع
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 من حيث التعلم
 
 
 

 0.51 4.01 49 أساسية دنيا
 0.72 3.73 165 أساسية عليا

 0.62 3.95 42 ثانوية
 0.67 3.82 256 المجموع

 من حيث الطالب
 
 
 

 0.51 4.11 49 أساسية دنيا
 0.65 3.92 165 أساسية عليا

 0.58 4.10 42 ثانوية
 0.62 3.98 256 المجموع

 الدرجة الكلية
 لقاتجاهات

 
 

 0.43 4.10 49 أساسية دنيا
 0.56 3.86 165 أساسية عليا

 0.53 4.07 42 ثانوية
 0.54 3.94 256 المجموع

 

في اتجاهات المعلمين نحو ( 0.05α= )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: " الفرضية الرابعة

 ."استخدام السبورة التفاعلية كأداة تعليمية في العملية التعليمية تعزى لمتغير سنوات الخبرة

 معيارية ونتائج اختبار تحليل التباينمن أجل فحص هذه الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال
 اآلتي:الجدول  يبينهوذلك كما  ،األحادي
(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لفحص الفروق في اتجاهات المعلمين نحو استخدام السبورة التفاعلية 20جدول)

 كأداة تعليمية في العملية التعليمية تعزى لمتغير سنوات الخبرة
 

مجموع  التباين مصدر المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

من حيث 
 االستخدام

 0.213 1.466 0.563 4 2.251 بين المجموعات
   0.384 251 96.381 داخل المجموعات

    255 98.632 المجموع
من حيث 
المحتوى 
 التعليمي

 0.608 0.678 0.246 4 0.983 بين المجموعات
   0.362 251 90.927 داخل المجموعات

    255 91.909 المجموع
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 من حيث التعلم
 0.763 0.463 0.213 4 0.850 بين المجموعات

   0.459 251 115.148 داخل المجموعات
    255 115.999 المجموع

من حيث 
 الطالب

 0.502 0.839 0.319 4 1.274 بين المجموعات
   0.380 251 95.341 داخل المجموعات

    255 96.615 المجموع

 الدرجة الكلية
 0.646 0.624 0.185 4 0.740 بين المجموعات

   0.296 251 74.356 داخل المجموعات
    255 75.096 المجموع

( في اتجاهات المعلمين α=0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) مما سبقيتضح لنا 
لجميع  0.05ن م أكبرنحو استخدام السبورة التفاعلية تعزى لمتغير سنوات الخبرة عند جميع مجاالت الدراسة)مستوى الداللة 

ن ويعزى ذلك إلى اهتمام وتحمس الجيل الجديد من المعلمي المجاالت(, وبالتالي يستنتج قبول الفرضية الصفرية السابقة.
 لتوظيف التكنولوجيا.

والجدول التالي يبين األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات المعلمين نحو استخدام السبورة التفاعلية 
 كأداة تعليمية في العملية التعليمية حسب متغير سنوات الخبرة.

(: األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات المعلمين نحو استخدام السبورة التفاعلية 21جدول)
 كأداة تعليمية في العملية التعليمية حسب متغير سنوات الخبرة

 االنحرافات المعيارية المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة المجال

 من حيث
 االستخدام

 0.66 3.73 24 أقل من سنة
 0.59 3.93 70 سنة واحدة

 0.65 3.92 128 انسنت
 0.53 3.94 27 ثقاث سنوات
 0.55 3.45 7 أربع سنوات

 0.62 3.89 256 المجموع
 االنحرافات المعيارية المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة المجال

 من حيث
 المحتوى 
 التعليمي

 0.65 4.09 24 أقل من سنة
 0.62 3.99 70 سنة واحدة

 0.59 4.12 128 انسنت
 0.58 4.02 27 ثقاث سنوات
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 0.45 3.91 7 أربع سنوات
 0.60 4.06 256 المجموع

 من حيث
 التعلم

 0.67 3.89 24 أقل من سنة
 0.69 3.74 70 سنة واحدة

 0.70 3.86 128 انسنت
 0.58 3.79 27 ثقاث سنوات
 0.37 3.69 7 أربع سنوات

 0.67 3.82 256 المجموع

 
 

 من حيث
 الطالب

 0.55 4.08 24 أقل من سنة
 0.61 3.90 70 سنة واحدة

 0.66 4.01 128 انسنت
 0.53 4.03 27 ثقاث سنوات
 0.30 3.74 7 أربع سنوات

 0.62 3.98 256 المجموع

 الدرجة الكلية
 لقاتجاهات

 0.56 3.95 24 أقل من سنة
 0.55 3.89 70 سنة واحدة

 0.57 3.98 128 سنتين
 0.44 3.95 27 ثقاث سنوات
 0.29 3.70 7 أربع سنوات

 0.54 3.94 256 المجموع
بين مميزات استخدام السبورة التفاعلية ( α=0.05 ): هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةرابعالسؤال ال

 نحوها كأداة تعليمية؟في العملية التعليمية واتجاهات المعلمين 
 ة الخامسة التالية:يهذا السؤال من خالل فحص الفرض نتم اإلجابة عتوسوف  

بين مميزات استخدام السبورة  (0.05α= )ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة:" الفرضية الخامسة

 ."التفاعلية في العملية التعليمية واتجاهات المعلمين نحوها كأداة تعليمية
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  :نتائجالتم استخدام اختبار معامل االرتباط بيرسون والجدول التالي يوضح  ،من أجل فحص هذه الفرضية
 

مميزات استخدام السبورة التفاعلية في العملية  (: نتائج اختبار معامل االرتباط بيرسون لفحص العالقة بين21جدول)
 التعليمية واتجاهات المعلمين نحوها كأداة تعليمية

 المتغيرات
 اتجاهات المعلمين نحو السبورة التفاعلية

 .Sigمستوى الداللة اإلحصائية  معامل االرتباط بيرسون  العدد
 0.000 0.730 256 مميزات السبورة التفاعلية

( وبالتالي يتم 0.05نتائج الجدول السابق بأن قيمة معامل بيرسون دالة إحصائيا)مستوى الداللة أقل من ويقاحظ من 
لتعليمية حصائية بين مميزات استخدام السبورة التفاعلية في العملية اإو يستنتج بأنه ال توجد عقاقة ذات داللة  ،رفض الفرضية

( وهذه العقاقة طردية أي ان زيادة مميزات 0.730غ مقدار معامل بيرسون)واتجاهات المعلمين نحوها كأداة تعليمية حيث بل
ُيعزى ذلك للمميزات و  استخدام السبورة التفاعلية في العملية التعليمية يؤدي إلى زيادة اتجاهات المعلمين نحوها كأداة تعليمية.

راها معلمو عددة ومرونة في االستخدام أّدت إلى أن يالمتعددة للسبورة التفاعلية في العملية التعليمية وبما توفره من وسائط مت
 المدارس مهمة.

 والمقترحات التوصيات
 تعميم استخدام السبورة التفاعلية على كافة المدارس في المحافظة. -
دارسة اتجاهات المشرفين الموجودين في الميدان نحو استخدام  السبورة التفاعلية للتأكد من فاعلية استخدامها وقدرتها  -

 على رفع كفاءة العملية التعليمية في بيئات وسياقات مختلفة.
ستخدام ايم تتقيوخصوصًا في مديرية التربية والتعليم وسط الخليل ة تفي الضفة الغربيوقسم المناهج دعوة التربية والتعليم    -

 المعلمين للسبورة التفاعلية في العملية التعليمية وتحقيق األهداف التي وضعت من اجلها.
 توفير العدد الكافي من السبورات التفاعلية في المدارس يتناسب مع عدد المعلمين المستخدمين لها. -
وجية التربوية التكنولالمهني يتم من خقاله التدريب على استخدام األجهزة  التربوي  العمل على استحداث برنامج للدبلوم -

 .التعليميةعملية الحديثة كالسبورة التفاعلية وكيفية استخدامها في ال
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 (1ملحق)

 مميزات استخدام السبورة التفاعلية في العملية التعليمية واتجاهات المعلمين نحوها كأداة تعليمية

 
 الرقم

 
 العبارات 
 الرئيسية

 
 العبارات

 اإلجابة المناسبة                
 موافق 
 بشدة

 غير  متردد موافق
 موافق

 غير موافق
 بشدة 

 المحور األول : مميزات استخدام السبورة التفاعلية في العملية التعليمية
 
 
 
1 
 
 

 
 

 من حيث 
 المعلم  

      تساعد على تحديد الهدف العام وإبراز األفكار وتبسيطها
      تعمل على تقليل وقت وجهد وطاقات المعلمين       

      يمكن استخدامها في جميع المواضيع التي أدرسها
      يمكن استخدامها مع أساليب وتقنيات تعليمية مختلفة 

      تساعد على متابعة ردود أفعال الطقاب وسلوكهم أثناء الدرس
      تساعد على شرح المفاهيم الصعبة والظواهر الطبيعية الخطيرة أوالنادرة أو المعقدة 

      تساعد على تنظيم وإدارة الوقت التعليمي بفعالية
      عرض المادة التعليمية بتسلسل منطقي وبسيط

 
 
2 
 
 

 
 

 من حيث 
 المحتوى 

 التعليمي 

      توفر مزايا البعد البصري للمحتوى التعليمي 
      تسهل حفظ المحتوى التعليمي والعودة إليه بسهولة

      حول المحتوى التعليمي في الحصةتسهل المناقشات 
      يساعد استخدامها في ترجمة المحتوى التعليمي إلى واقع فعلي 

      تعزز المحتوى التعليمي من خقال أدوات العرض التي تتضمنها 
      تساعد على التفاعل مع المحتوى بالكتابة والنقل وتحريك األشكال

 
3 

 
 من حيث 

 التعلم  

      تسهم في التغلب على كل ما ينتج عن استخدام الطباشير 
تستخدم في بيئات التعلم المتنوعة بما في ذلك تلك التي تلبي احتياجات ذوي 

 االحتياجات الخاصة 
     

      تسهم في خلق ديناميكية التعلم المشترك
      توليد الحاجة للتعلم من خقال تنوع الوسائل التعليمية

      يساعد الطقاب على فهم واستيعاب المحتوى التعليمي المطلوب
      تعمل على قطع رتابة الموقف التعليمي أثناء التعلم
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      تساعد على استخدام المجموعات في التعلم
      توفر فرصًا جديدة للتعلم الفردي

 حيث من 4
 الطالب

      ومشاركة الطقابيزيد استخدام السبورة من تحفيز 
      تعويد الطقاب على حب العمل الجماعي 

 
 الرقم 

 العبارات 
 الرئيسية

 
 العبارة                  

 اإلجابة المناسبة                
 موافق 
 بشدة

 موافق 
 

 غير متردد
 موافق

 غير موافق 
 بشدة

 
 
4 

 من
 حيث

 الطالب

      بين الطقابتسهم في معالجة الفروق الفردية 
      تعمل على جذب انتباه الطقاب وإثارة دافعيتهم أثناء التعلم

      تبعد ارتابة عن الطقاب وترغمهم على االنخراط في التعلم 
      تعمل على زيادة ثقة الطالب في نفسه وكسر حاجز الخجل لديه

 المحور الثاني:  اتجاهات المعلمين نحو السبورة التفاعلية كأداة تعليمية 
 
 
  1 

 
 

 من حيث 
 اإلستخدام

      اشعر بالمتعة عند استخدام السبورة 
      تسهل عملية التحضير للمعلم

      اشعر أن السبورة تشكل تحديدًا كبيرًا للمتعلمين
      أرى أن استخدام السبورة أمر مريح بالنسبة لي 

      يشعرني استخدامها بالثقة بالنفس   
      اشعر أن السبورة أضافت مهارات جديدة لدي

      أرى أن السبورة تلبي حب االستطقاع لدي
 
 
  2 
 

 من
 حيث

 المحتوى 
 التعليمي

      كثيرة في وقت قصيراعتقد أن السبورة تسهل تقديم معلومات 
      على تذكرها تساعد السبورة على تلخيص المحتوى بطريقة تساعد المتعلم
      التعليميةة توفر الجهد المبذول من المعلم والطالب لتعلم مفردات الماد

      تعتبر وسيلة فعالة في عرض المحتوى بطريقة مشوقة وجذابة
      في الفصلي المناقشات حول المحتوى التعليمأشعر أن السبورة تسهل 

 
 
 
  3 

 
 
 من حيث 

 التعلم  

      اعتقد أن السبورة غيرت التعليم نحو األفضل
      أرى أن السبورة تزيد من تقدير المتعلم للتعلم  

      تتم عملية التعلم بشكل أسرع من الطرق التقليدية 
      السبورة يراعي الفروق الفردية بين المتعلمينأرى أن التعلم باستخدام 

      اعتقد أن السبورة تلبي الحاجات التعليمية للمتعلمين
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      تحفز المتعلمين على التفكير وحل المشكقات 
      والتغذية الراجعة  تعمل السبورة التفاعلية على التنوع في أساليب التقويم

 
 
  4 

 
 من حيث
 الطالب

      ترسخ المعلومات في ذهن الطالب 
      تشد انتباه الطالب للدرس

      تزيد من اهتمامات الطالب بالدرس وتركيزه
      تساعد الطقاب على تذكر ما تعلموه بالحصة

      أرى أنها تزيد من تفاعل الطلبة داخل غرفة الصف  
      واجباتهم المدرسيةيستطيع الطقاب استثمارها في إجراء 
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Advantages of using interactive board in the education  “The

process and teachers trends toward using it as an educational 

tool” 
 

 
:Abstract 

advantages of using interactive board in the educational The goal of this study is to know the 

process and teachers trends toward using it as an educational tool. The sample consisted of 

156 teachers who have been chosen in an intentionally from the research community. To 

an analysis descriptive method “which depends on the Questionnaire  accomplish the goals,

that has been verified” has been used. Results indicate that the advantages degree of using 

interactive board and teachers trends toward using it was high. Also, it shows that there are 

riations indicated for statistical significance in the trends of teachers refers to sex variable va

and stage level in all areas in favor of Males and basic elementary stage. The absence of 

ir qualifications in all fields in statistical significance variations in teachers’ trends refers to the

favor of the diploma qualification. It, also, refers to the years of experience variable. And 

there is no statistical significance relation between advantages of using the interactive board 

it as an educational tool. The study proposed a number of  and teacher trends toward using

recommendations and suggestions in light of its results. 

 

interactive board, educational process, trends, educational tool. Keywords: 
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