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مشتخلص البحث
اسػػػتتدات ال سدراسػػػة الااليػػػة الك ػػػؼ عػػػف أثػػػر توظيػػػؼ السػػػبورة الت اعميػػػة ال ػػػور –
المرجػ ف اػػم تنميػػة متػػارات اسػػت داـ أجتػػزة العػػرا الػػتعمـ لػػدا طػػبلب ال ريػػة الثانيػػة ب ػػعبة
تكنولوجيا التعميـ بكمية التربية جامعة األزهر ،كما ااولت التعرؼ عمػ اتجاهػات عينػة الدراسػة
ناو است داـ السبورة الت اعمية مف بلؿ االجابة عف التساؤالت الثبلث لمباث.
تػػـ تطبيػػؽ الدراسػػة عمػ عينػػة مػػف طػػبلب ال ريػػة الثانيػػة ػػعبة تكنولوجيػػا التعمػػيـ بم ػػت
07ف طالػػب مػػف ػػبلؿ أداتػػ الباػػث بطايػػة مبلاظػػة األداق ومقيػػاس االتجػػا  ،وكانػػت مػػادة
المعالجػػة التجريبيػػة ه ػ واػػدة العػػرا الت اعميػػة بمقػػرر اسػػت داـ أجتػػزة العػػرا ،أوضػػات
نتػػا ج الدراسػػة الػ أثػػر توظيػػؼ واػػدة العػػرا الت اعميػػة اػ تنميػػة متػػارات اسػػت داـ أجتػػزة
العرا عمم األداق ال ور والمرج ومساهمتتا ا إبقاق أثر التعمـ لتػذ المتػارات  ،وايجابيػة
اتجػػػا طػػػبلب العينػػػة ناػػػو تعمػػػـ متػػػارات اسػػػت داـ أجتػػػزة العػػػرا باسػػػت داـ واػػػدة العػػػرا
الت اعم .
كما أ ارت نتا ج الدراسة إل وجود اػروؽ ذات داللػة اائػا ية بػيف متوسػطات درجػات
الطػػبلب اػػم المجموعػػة التجريبيػػة الػػذيف يدرسػػوف متػػارات اسػػت داـ أجتػػزة العػػرا باسػػت داـ
السبورة الت اعمية ،ومتوسطات درجات الطبلب ام المجموعة الضػابطة الػذيف يدرسػوف متػارات
است داـ أجتزة العرا بالطريقة االعتياديػة ،ايػث اظتػرت النتػا ج أف ييمػة ت الماسػوبة
هم 0072ف أكبر مف ييمة

ت الجدولية وهم 0..2ف عند مستوا  7.70ف  ،كمػا أف

نتا ج ا تبار مربع إيتا  ، 2µا ػارت إلػ أف اجػـ األ ثػر بمػ

 7.00ف وهػو كبيػر  ،ممػا

ي ير إل أف التبايف ا األداق يعزا لمادة المعالجة التجريبية ب كؿ كبير.
الكممات الم تااية :السبورة الت اعمية–أجتزة العرا – أثر التعمـ ال ور – المرج ف
– االتجا .
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ABSTRACT

The Effect of Utilizing the Interactive Board on Developing the Skills
of Operating and Using Presentation Devices and The Delayed Impact
among Second Year Education Technology Students at The Faculty of
Education Al-Azhar University
Dr. Sayed Mohamed Marae
Assistant Professor - Curriculum and Instruction Dept.
Faculty of Education – Al-Azhar University Cairo
The current study sought to probe the effect of utilizing the interactive
board on developing the kills of operating and using presentation devices and
their delayed impact among the second year Education Technology students at
the Faculty of Education, Al-Azhar University. Furthermore, it also targeted
exploring participants attitudes towards it. The study tries to answer the
following research questions:
The participants of the current study comprised 70 second year students
of education technology who responded to the two instruments of the study,
namely, the performance observation form and the attitude scale. The treatment
material was a a unit of the course “Operating and Using Presentation
Devices”. Findings revealed that utilizing the interactive board had a
significant immediate and delayed effect on developing the kills of operating
and using presentation devices. Furthermore, it enhanced participants’ attitude
students towards learning how to operate and use presentation multimedia.
The results of the study indicated that there are statistically significant
differences between the averages of the students ’scores in the experimental
group who are studying the skills of operating and using the projectors using
the interactive whiteboard, and the mean of the students’ scores in the control
group who study the skills of operating and using the projectors in the usual
way, as the results showed that the value of “T The computed is (2203) greater
than the tabular value of “T” which is (2.58) at (0.01) level, and the results of
the ETA square test “2µ” indicated that the effect size was (0.14) which is
large, which indicates that the variance The performance is largely attributed to
experimental treatment.
Keywords: Interactive Board – Presentation Devices – Immediate Effect
(immediate/delayed) – Delayed Effect
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مكدمة:
السػػػبورة الت اعميػػػة هػػػ أاػػػد نمػػػاذج التطػػػور التقنػػػم الػػػذا اػػػدث اػػػم مجػػػاؿ الوسػػػا ؿ
وتكنولوجيػػا التعمػػيـ  ،وهػ بتػػذا تثبػػت مػػف جديػػد أف السػػبورة وااػػدة مػػف أهػػـ أدوات المعمػػـ اػػم
التػػػدريس وهػػػ أهػػػـ أدوات المػػػتعمـ اػػػم الػػػتعمـ واالسػػػتقباؿ المعراػػػم البئػػػرا  ،ولقػػػد يػػػدمت
التكنولوجيػػا التربويػػة الاديثػػة اػػم السػػنوات األ يػػرة العديػػد مػػف المسػػتادثات التكنولوجيػػة التػػم
لعبت دو ارً هاماً ام زيػادة ك ػاقة العمميػة التربويػة وتطويرهػا ،ويػد أدا هػذا التطػور إلػ ظتػور
أنظمة جديدة اػم التعمػيـ وزيػادة االتجػا إلػ اسػت دامتا اػم العمميػة التعميميػة ،منتػا :التعمػيـ

الم ػرد ،والػتعمـ بمسػػاعدة ال يػديو الت ػػاعمم ،والتعمػيـ المبنػػم عمػ وسػػا ط الااسػوب المتعػػددة،
والنص ال ا ؽ ،وال يديو ال ا ؽ ،وغيرها مف األنظمة والمستادثات التم غيػرت مػف دور المعمػـ
والمتعمـ ام العممية التعميمية ،كما غيرت مػف ػكؿ اجػرة ال سدراسػة التقميديػة إلػ بي ػات جديػدة
مئممة لتبل ـ ااتياجات المتعممػيف وميػولتـ واسػتعدادهـ  ،واػم ظػؿ هػذا الوايػع  ،اقػد أئػب
لزاما عم المؤسسات التربوية استثمار هذ التكنولوجيا لمنتػوا بالعمميػة التعميميػة مػف ػبلؿ
تنميػػة متػػارات المعممػػيف وا ئػػا يو تكنولوجيػػا التعمػػيـ المػػذيف تعػػاظـ دورهػػـ اػ ا ونػػة األ يػػرة
وتاثيرهـ المماوظ ا ااعمية التعميـ وبقاق أثر التعمـ لدا المتعمميف.
وتعد السبورة الت اعمية إادا المسػتادثات التكنولوجيػة التػم تمثػؿ ثػورة اػم أسػاليب
العرا البئر  ،و ائة ام مجاؿ التػدريس  ،اػيمكف عػف طريقتػا عػرا مػواد الػتعمـ بئػورة
جذابػة وت اعميػػة ،وتوظيػػؼ كااػػة متاراتتػػا وأدواتتػػا لتنميػػة المتػػارات العمميػػة واألدا يػػة لمطػػبلب،
باإلضػػااة لممي ػزات المتنوعػػة التػػم يمكػػف تن يػػذها بواسػػطة هػػذ السػػبورة ،كالتسػػجيؿ ،والتوثيػػؽ،
والتطبيػػػؽ ،والرسػػػـ المبا ػػػر عمػػػ السػػػبورة والااسػػػوب ،وكػػػذلؾ سػػػتولة إعػػػداد الػػػدروس عبػػػر
السبورة ،وا ظ وطباعة وترتيب ماتويات السبورة ،وتواير الويػت والجتػد ،والتوائػؿ المبا ػر،
سواق دا ؿ ال ئؿ أو عبر ال بكة العالمية والبريد اإللكترونم ع ي م0770 ،ف.
وه ػ غالبػػا مػػا تاتػػاج إلػػ جتػػاز عػػرا بيانػػات الػػذا يعػػد جتػػاز إلكترونػػم ضػػو م
يسػػت دـ اػػم عػػرا م ػواد تعميميػػة م تم ػػة مػػف ػػبلؿ جتػػاز الااسػػوب ،أو جتػػاز ال يػػديو ،أو
أجتػػزة التم زيػػوف أو مػػف أجتػػزة الريسػػي ر أو مػػف كػػاميرات ال يػػديو أو مػػف الكػػاميرات الوثا قيػػة
وهو جتاز يتـ توئيمه بالااسوب ايعرا المعمومات التم توجد عمػ ال ا ػة ،ويمكػف عػرا
أ رطة ال يديو بتوئيمه بجتاز ال يديو وعرا الئور ال وتوغراايػة بتوئػيمه مبا ػرة بالكػامي ار
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الريميػػة ،كمػػا تاقػػؽ السػػبورة الت اعػػؿ مػػع جميػػع المتعممػػيف ،مػػف ػػبلؿ عرضػػتا لؤلن ػػطة
الم تم ة ،وذلؾ ألنتا تتي ال رئة لم اركة بعا المتعمميف اػم اسػت داـ الوسػا ط التعميميػة،
ويترتب عم ذلؾ بقاق أثر كبير لمتعمـ ،وهذا يؤد بالضرورة إل تاسيف نوعية الػتعمـ ،وراػع
األداق عند المعمػـ والمػتعمـ معػاً  ،األمػر الػذا يسػتـ اػ تنميػة االتجػا االيجػاب لمطػبلب ناػو
توظيؼ السبورة الت اعمية ا تعمـ متارات است داـ أجتزة العرا.

مشكلة الدِّراسة:
تتضػػػ م ػػػكمة الدراسػػػة الااليػػػة اػػػ ضػػػعؼ متػػػارات طػػػبلب ال ريػػػة الثانيػػػة ب ػػػعبة
تكنولوجيا التعميـ بكمية التربية جامعة االزهر بالقاهرة المرتبطة باست داـ بعا أجتزة العػرا
مما يؤثر عم اسف توظي تا ا مجاؿ ت ئئه باعتبار ا ئا

تكنولوجيا تعميـ.

ومما يبرر يياـ البااث بتذ الدراسة مراجعة درجات الجانب العمم لمقرر أجتػزة العػرا التػ
أثبتت ضعؼ المتارات العممية لطبلب ال رية الثانية ب عبة تكنولوجيػا التعمػيـ  ،وئػعوبة إتااػة
الويػػت الكػػاام لمتػػدريب عم ػ المتػػارات المطموبػػة اػػم مقػػرر ت ػػعيؿ واسػػت داـ أجتػػزة العػػرا،
باإلضااة إل ضعؼ توار األجتزة البلزمة لتدريب الطبلب مف ايث العدد الكاا لتدريب جميػع
الطبلب ‘اضبلً عف تقادـ بعا األجتزة وتعطؿ بعضتا وئعوبة تواار ئيانتتا بالجامعة.

اضػبلً عػػف نتػػا ج بعػػا الدراسػػات السػػابقة التػ ا ػػارت الػ وجػػود ضػػعؼ اػ األداق المتػػارا
ألجتزة العرا الضو

لدا طبلب عبة تكنولوجيا التعميـ .

وبنػػاق عم ػ مػػا سػػبؽ ،ت ػ تم هػػذ ال سدراسػػة لتتنػػاوؿ أثػػر السػػبورة الت اعميػػة ،باعتبارهػػا إاػػدا
المستادثات التكنولوجية المست دمة ام تنمية متارات است داـ أجتزة العرا نظػ ارً إلمكانتتػا
الكبيرة ا عرا المتارات واتااة التدريب عميتػا مػف يبػؿ الطػبلب وتكػرار التػدريب اتػ يئػؿ
المتعمـ إل إتقاف المتارة  ،ويد أثبتت العديد مف الدراسات ااعمية السبورة الت اعميػة اػ تنميػة
األداق المتػارا واالتجػػا اإليجػػاب لػػدا المتعممػػيف  ،مثػػؿ دراسػػة أبوجػػوير  0700،وابػػو عمبػػة
0700،ف ممػػػا يبػػػرر لتوظيػػػؼ السػػػبورة الت اعميػػػة كاػػػؿ مناسػػػب لتنميػػػة متػػػارات الطػػػبلب و
إتجاهاتتـ ناو است داـ أجتزة العرا ،وتتض م كمة الباث مف بلؿ األس مة ا تية:
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 .0ما متارات است داـ أجتزة العرا مف وجتة نظر ال براق؟
 .0مػػػا أثػػػر توظيػػػؼ السػػػبورة الت اعميػػػة اػػػم تنميػػػة اتجاهػػػات طػػػبلب ال ريػػػة الثانيػػػة ب ػػػعبة
تكنولوجيا التعميـ ناو است داـ السبورة الت اعمية ام متارات است داـ أجتزة العرا؟
 .2ما أثر توظيؼ السبورة الت اعمية ال ور – المرج ف اػم تنميػة متػارات اسػت داـ أجتػزة
العرا؟

فروض البحث:
 .0ال توجػػد اػػروؽ ذات داللػػة إائػػا ي ًة عنػػد مسػػتوا داللػػة 7.7.ف بػػيف متوسػػطات درجػػات
الطػػبلب اػػم المجموعػػة التجريبيػػة الػػذيف يدرسػػوف متػػارات اسػػت داـ أجتػػزة العػػرا عػػف
طريػػػؽ السػػػبورة الت اعميػػػة ،ومتوسػػػطات درجػػػات الطػػػبلب اػػػم المجموعػػػة الضػػػابطة والػػػذيف
يدرسػػوف متػػارات ت ػ يؿ أجتػػزة العػػرا بالطريقػػة االعتياديػػة ا ػ التطبيقػػيف القبمػػم والبعػػد ف
لبطاية مبلاظة متارات است داـ أجتزة العرا لدا طبلب عينة الباث.
 .0ال توجػػد اػػروؽ ذات داللػػة إائػػا ي ًة عنػػد مسػػتوا داللػػة 7.7.ف بػػيف متوسػػطات درجػػات
الطػػبلب اػػم المجموعػػة التجريبيػػة الػػذيف يدرسػػوف متػػارات اسػػت داـ أجتػػزة العػػرا عػػف
طريػػػؽ السػػػبورة الت اعميػػػة ،ومتوسػػػطات درجػػػات الطػػػبلب اػػػم المجموعػػػة الضػػػابطة والػػػذيف
يدرسػػوف متػػارات اسػػت داـ أجت ػزة العػػرا بالطريقػػة االعتياديػػة ا ػ التطبيقػػيف القبمػػم والبعػػد ف
لمقياس االتجا ناو متارات است داـ أجتزة العرا لدا طبلب عينة الباث.
 .2ال توجػػد اػػروؽ ذات داللػػة إائػػا ي ًة عنػػد مسػػتوا داللػػة 7.7.ف بػػيف متوسػػطات درجػػات
طػػبلب اػػم المجموعػػة التجريبيػػة الػػذيف يدرسػػوف متػػارات اسػػت داـ أجتػػزة العػػرا عػػف

طريػػؽ السػػبورة الت اعميػػة ،ا ػ التطبيقػػيف ال ػػورا و المرج ػ ف لبطايػػة مبلاظػػة األداق ا ػ
متارات است داـ أجتزة العرا لدا طبلب عينة الباث.

أهداف الدِّراسة:
هدات ال سدراسة الاالية إل معراة أثر است داـ السبورة الت اعميػة اػم اكسػاب متػارات
اسػػت داـ أجتػػزة العػػرا  ،وبقػػاق أثػػر ال ػتعمـ ال ػػورا – المرج ػ ف لػػدا ط ػبلب ال ريػػة الثانيػػة
ب عبة تكنولوجيا التعميـ واتجاهاتتـ ناوها .
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أهمية الدِّراسة :
كمنت أهمية هذ ال سدراسة ام أنتا:
 .0تعد ترجمة لمتوجتات التربوية الاديثة ،العالميػة والماميػة السػاعية إلػ دمػج التكنولوجيػا
اػػػم التعمػػػيـ ،مػػػف ػػػبلؿ تركيزهػػػا عمػػػ دراسػػػة وااػػػدة مػػػف أاػػػدث الوسػػػا ؿ التكنولوجيػػػة
المست دمة ام الميداف التربو ام الويت الااضر وه السبورة الت اعمية.
 .0إلقػػػاق الضػػػوق عمػػػ المتػػػارات البلزمػػػة لػػػتمكف الكػػػوادر التعميميػػػة مػػػف السػػػبورة الت اعميػػػة ائػػػة
ال ئا

تكنولوجيا التعميـ ،وبقاق أثر تعممتـ لمتارات است داـ أجتزة العرا.

 .2توجيه أنظار القا ميف عم العمميػة التعميمػة إلػ دور السػبورة الت اعميػة ال عػاؿ اػم تنميػة
االتجاهات االيجابية ناو أجتزة العرا.
 .0يد ت يد المعمميف واال ئا ييف ام تطوير ط ار ؽ وأساليب التدريس والعرا لديتـ.
 ..يد ت ت ال سدراسػة الااليػة آاايػا جديػدة لػدا البػااثيف إلجػراق دراسػات مسػتقبمية اػم تنميػة متػارات
است داـ وتوظيؼ وسا ؿ تعميمية جديدة  ،ومت يرات تجريبية ا را .
 .6تطوير مقػررات أجتػزة العػرا والوسػا ؿ التعميميػة وتضػمينتا الاػديث مػف تمػؾ الوسػا ؿ العئػرية
المطموبة العداد ا ئا

تكنولوجيا التعميـ.

مصطلحات الدِّراسة:
 .0توظيؼ السبورة الت اعمية :ويعراه البااث إج ار ياً أنه :عممية اإلست ادة القئػوا مػف مزايػا

السػػبورة الت اعميػػة ا ػ ايجػػاد ردود أاعػػاؿ ايجابيػػة ناػػو الماتػػوا المعػػروا بمقػػرر أجتػػزة

العػػػرا ،مػػػف ػػػبلؿ الت اعػػػؿ معتػػػا بػػػالممس ،ويػػػتـ اسػػػت دامتا اػػػم عػػػرا التطبيقػػػات
والمثيرات الاسية المتنوعػة ،ويػتـ اسػت دامتا اػم ياعػة ال سد ارسػة لتاقيػؽ اهػداؼ التػدريس
ب اعمية.
 .0متػػػارات االداق :ويعراتػػػا البااػػػث إج ار يػػػاً عمػػػ أنتػػػا :مجموعػػػة مػػػف األداقات وال بػػػرات
واالجػػراقات التن يذيػػة التػػم يكتسػػبتا المػػتعمـ نتيجػػة مػػرور ب بػػرة التعميميػػة اثنػػاق تعمػػـ

متػػارات اسػػت داـ أجتػػزة العػػرا ،والت ػ تقػػاس مػػف ػػبلؿ العبلمػػة التػػم يائػػؿ عميتػػا
المتعمـ ام بطاية المبلاظة المعدة لتذا ال را.
 .2بقػػاق أثػػر الػػتعمـ :ويعراػػه البااػػث إج ار يػاً أنػػه :مسػػتوا اات ػػاظ الطالػػب بمػػا اكتسػػبه مػػف
متارات ا است داـ أجتزة العرا بعد ثبلثة أسابيع مف دراسته لمماتوا المقترح.
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 .0االتجا  :ويعراه البااث إج ار ياً أنه :مائمة استجابات المتعمميف عمػ عبػارات الرغبػة اػم
تعمػػـ متػػارات اسػػت داـ أجتػػزة العػػرا واالسػػتمتاع بتػػا ،بػػالقبوؿ أو الايػػاد أو الػػراا،
ويعبر عنه بالدرجة التم يائػؿ عميتػا المتعممػوف اػم المقيػاس المعػد ئيئػاً اػم هػذ

ال سدراسة.

حدود الدِّراسة:
اد الزمف :ال ئؿ الدراسم األوؿ لمعاـ الجامعم 0707/070ـ
اد المكاف :كمية التربية بالقاهرة.
اد العينة :طبلب ال رية الثانية ب عبة تكنولوجيا التعميـ بكمية التربية جامعة األزهر بالقاهرة .
اد الماتوا :وادة العرا الت اعمية بمقرر أجتزة العرا بقسـ تكنولوجيا التعميـ.

االطار املفاهيمى للبحث
ت تمؼ وتتنوع أساليب التعميـ والتعمـ التػ أارزتتػا النظريػات التربويػه  ،وتتجػه الطػرؽ
الاديثة إل تا يز اواس أكثر مثؿ :البئػر ،والتػذوؽ ،والممػس ،وال ػـ ،ائػة بعػد أف أكػدت
الدراسػػات أف اسػػت بلؿ هػػذ الا ػواس يػػؤد إل ػ الػػتعمـ ب ػػكؿ أاضػػؿ ،واسػػت داـ الا ػواس هػػو
المبدأ الذ تستند عميه نظرية التكامؿ الاس  ،الػذ جػذب أعػداداً كبيػرة مػف البػااثيف و بػراق

التعمػػيـ اػػوؿ العػػالـ  ،إذا يػػرا أئػػااب هػػذ النظريػػة  ،أف الػػدماغ يػػتعمـ بسػػتولة أكبػػر ،عنػػد
تا يػػز معظػػـ الا ػواس اػػم آف وااػػد ،ػػبلؿ عمميػػة الػػتعمـ ،وت كػػدت ئ ػاة هػػذ النظريػػة بعػػد
دراسات عديدة أجراهػا بػااثوف اػم معتػد مػاكس ببلنػؾ  ،لعمػوـ اإلدراؾ والػدماغ الب ػر  ،وهػو
معتد باثم يتبع جمعية ماكس ببلنؾ بمدينة اليبزج  ،ام ألمانيا ئاة النظرية.
إذ يعبػػر م تػػوـ التكامػػؿ الاس ػ عػػف اسػػتقباؿ اإلنسػػاف لممعمومػػات مػػف ا ػواس متنوعػػة

وارسالتا إل الدماغ ومف ثـ معالجتتا واعطاق االستجابات المبل مة اكؿ ااسة تعمػؿ مػع بقيػة
الاواس لت كيؿ ئورة متكاممة عف مثيرات التعمـ ،ويعتبر الدماغ هو المس وؿ عػف إنتػاج هػذ
الئػػورة الكاممػػة كمنظومػػة معمومػػات اسػػية تسػػت دـ ب ػػكؿ مسػػتمر ،و التكامػػؿ الاسػػم ال عػػاؿ
اع وبدوف جتد مف بلؿ ال برات الاسية لدينا .
يادث أوتوماتيكيا وب كؿ ال و ٍ

ورغػػـ أف السػػبورة الت اعميػػة هػػم ثمػرة مػػف ثمػرات التطػػور التقنػػم اػػم عئػػر اإل تئػػاالت

الاػػديث ،إال أنتػػا تعػػد أاػػد ن ػواتج توظيػػؼ مبػػاداق نظريػػة التكامػػؿ الاس ػ ايػػث إنتػػا وسػػيمة
تستثير العديد مف الاواس اػ آف وااػد  ،مثػؿ السػمع والبئػر والممػس  ،ويػد بػدأت إرهائػات
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الت كيػػر اػػم تئػػميـ المواػػة الذكيػػة اػػم عػػاـ 0820ـ مػػف يبػػؿ كػػؿ مػػف دي يػػد مػػارتف ،ونانسػػم
نولتػػوف اػػم إاػػدا ال ػػركات الكبػػرا ال ار ػػدة اػػم مجػػاؿ تكنولوجيػػا التعمػػيـ اػػم كنػػدا ،والواليػػات
المتادة األمريكية ،وبدأت األبااث عف جدوا المواة الذكية تتوائػؿ  ،ثػـ كػاف اإلنتػاج ال عمػم
ألوؿ سبورة ت اعمية مف ركة سمارت ام عاـ  0880أبو العينيف : 0700 ،ص00ف.
ولقػػد تعػػددت تعري ػػات السػػبورة الذكيػػة  ،اعراتػػا سػرايا  :0778ص060ف عمػ أنتػػا
ا ة عػرا إلكترونيػة اساسػة بيضػاق  ،يػتـ التعامػؿ معتػا باسػت داـ ااسػة الممػس ب ئػبع
اليػػد أو بػػالقمـ الريمػػم ،ويػػتـ توئػػيمتا بجتػػاز الااسػػوب وجتػػاز العػػرا  ، LCDوالطابعػػة ،
ايث تعػرا جميػع البػرامج التعميميػة الم زنػة عمػ الكمبيػوتر ،أو الموجػودة عمػ

ػبكة اإلنترنػت

ب كؿ مبا ر أو عف بعد.
وعراتتػػػا أبوجػػػوير  : 0778ص076ف عمػػػ أنتػػػا :جتػػػاز إلكترونػػػم يػػػتـ توئػػػيمه
بالااسػػوب ا لػػم ،ايػػث يػػتـ عػػرا ئػػور ومقػػاطع ايػػديو مػػف الااسػػوب عم ػ المواػػة ،ويػػتـ
است داـ هذ المواة بئورة ت اعمية ،كما يمكف إضااة المبلاظات ،وتسميط الضػوق عمػ نقػاط
االهتمػػاـ ،مػػع إمكانيػػة الػػتاكـ اػػم البػػرامج بالطريقػػة التػػم يريػػدها المسػػت دـ ،وطباعػػة هػػذ
المبلاظات والرسوـ وغيرها مف الااسوب  ،أو ا ظتا لمرجوع إليتا مستقببلً .

ويػػتـ التعامػػؿ معتػػا بػػالممس وبػػالقمـ اإللكترونػػم ،ويػػتـ الكتابػػة عميتػػا إلكتروني ػاً كمػػا

يمكف االسػت ادة منتػا اػم عػرا مػا عمػ

ا ػة الااسػوب مػف تطبيقػات متنوعػة  ،وتسػت دـ

ب كؿ ت ػاعمم بػيف المعمػـ والطػبلب دا ػؿ ال ئػؿ ،اتػم تعمػؿ بػالممس ويمكػف لممػدرس الكتابػة
عميتػا بقمػـ ػاص بمجػرد تمريػر يػد عميتػا ،و ب مكانػه أف يماػو مػا كتبػه إف أراد بمماػاة
إلكترونية أنيقة ال تترؾ أثر اً سويداف :0772 ،ص06ف.

ا ػة

وهم مجتػزة لبلتئػاؿ بالااسػب وأجتػزة العػرا ،وبمجػرد توئػيمتا تتاػوؿ إلػ

كمبيوتر عالية الوضوح واضبل عػف ذلػؾ هػم مػزودة ب ائػية التوئػيؿ بسػماعات وميكرواػوف
لنقؿ الئوت والئور ،واذا مػا يػاـ المعمػـ بكتابػة جممػة ،أو رسػـ ػكؿ مػف األ ػكاؿ التوضػياية
،أو عػرا ئػورة مػف الااسػوب ،أو اإلنترنػت ،ايمكنتػا عمػ ال ػور ا ظتػا اػم ذاكرتتػا ونقمتػا
لاواسيب الطبلب إف أرادوا  ،ويمكف أل طالب أف يبعث بما لديه مف مبلاظات ومساهمات اػم
الدرس لتعرا عمم السبورة ا االة توئيمه ب بكتتا ال يبانية:0770 ،ص 62ف.
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كمػػػا تعػػػددت مسػػػميات السػػػبورة الت اعميػػػة مػػػف ػػػبلؿ المسػػػميات التػػػم أطمقتتػػػا ال ػػػركات
المئػػنعة لتػػػا والتػػػم منتػػػا السػػبورة البيضػػػاق اإللكترونيػػػة  ،whiteboard electronicو السػػػبورة
البيضػػػػاق الت اعميػػػػة  ، Interactive Whiteboardوالسػػػػبورة الذكيػػػػة

Smart Board

 ، Demirliو ا ػػػػػة الممػػػػػس الت ػػػػػاعمم  ، interactive Touch-screenوالسػػػػػبورة الريميػػػػػة،
. Digital board
ولمسػػبورة الت اعميػػة ئػػا ص منتػػا :أنتػػا تبعػػث الايػػاة اػػم ب ػرامج الااسػػوب ،ايػػث
يمكػػف الت اعػػؿ مػػع جميػػع المم ػػات والب ػرامج المعروضػػة عم ػ سػػط المكتػػب دوف لمػػس لواػػة
الم اتي أو ال رة ،ولتػا أيػبلـ ومماػاة إلكترونيػةا ممػا يجعمتػا أداة نظي ػة وجميمػة ،كمػا أنتػا
تم سكػػػف المسػػػت دـ مػػػف عػػػرا الوسػػػا ط المتعػػػددة والت اعػػػؿ مػػػع برامجتػػػا ،وتاريػػػر الئػػػور
والرسػػومات واأل ػػياق  ،مػػف ػػبلؿ الممػػس عمػ سػػط السػػبورة ،كمػػا يمكػػف تسػػجيؿ العديػػد مػػف
الئ ػ اات عميتػػا وا ظتػػا وطباعتتػػا ،أو ات ػ إرسػػالتا بالبريػػد اإللكترونػػم لوضػػعتا عم ػ أ
مويع إنترنػت ،ويمكػف عػرا الػدروس مػرة أ ػرا أمػاـ الطػبلب المت يبػيف ،إضػااة إلػ إمكانيػة
تعػػديؿ مم اتتػػا  ،مػػف ػػبلؿ تاػػديث مػػا تتضػػمنه هػػذ المم ػػات مػػف معمومػػات أو دمجتػػا مػػع
تطبيقات أ را مف برامج الكمبيوتر ،ويمكػف إن ػاق مم ػات ال يػديو التػم ت يػد الطػبلب اػم تعمػـ
المتارات ،والدروس العممية ،كما أنتػا واضػاة وتتػي اريػة الاركػة ،ممػا ي ػكؿ بي ػة تا يزيػة
لمطبلب  ،ايستؿ اتـ موضوع التعمـ ع ي م0770 ،ف ،الئباغ0707 ،ف
وتمتاز بعرا الموضوع أو ال كرة ب كؿ متكامؿ وام تسمسؿ منطقم باست داـ الئور
والرسوـ واأل كاؿ البسيطة ،ويطع رتابة الموايؼ التعميميةا مما تؤد إل مزيد مف اإليجابية
لدا المتعمـ والم اركة اإليجابية واالنتبا واثارة اهتماـ المتعمميف ،كما أنتا تتناسب مع جميع
المرااؿ والمناهج ال سدراسية ،اسب الماتوا التعميمم لمدرس ،اضبل عف وضوح ال طوط
والكتابات المست دمة ايتاا مما يساعد عم عممية تاسيف عممية التعمـ أبو عمبة:0700 ،
ص00-07ف ،وتواير الويت والجتد ،وتساعد ام توسيع برات المتعمـ ،وتيسير بناق الم اهيـ
،واستثارة اهتماـ المتعمـ ،وا باع ااجته لمتعمـ لكونتا تعرا المادة ب ساليب مثيرة وم وية
وجذابة ،مما ياقؽ المتعة والتنوع ام موايؼ التعمـ بالنسبة لمطالب ،وتزيد مف ت اعؿ جميع
المتعمميف مع الوسيمة بلؿ عرضتا لم اركتتـ ام است دامتاا مما يساعد عم بقاق أطوؿ
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أل ثر التعمـ أبو العينيف :0700،ص 06 -00ف.وهذا ما يؤكد دورها ا

تنمية المتارات

ا دا ية.
كما تمتاز السبورة الت اعمية تربوياً ب نتا تساعد المعمـ عم تاديد األاكار الر يسة

وتبسيطتا ،و رح الم اهيـ والقوانيف وتوضياتا  ،وبستولة است دامتا مع الوسا ط التعميمية

البئرية والاركية والسمعية األ را ،اتم تجمع بيف الئور الثابتة والاركية  ،مع إمكانية
العرا دوف إظبلـ ال راةا مما يجعؿ العرا أاضؿ لمتابعة ردود أاعاؿ الطبلب أثناق الدرس،
كما توار بي ة تعميمية ذات اتجاهيف ،ايث يكوف هناؾ تبادؿ وت اعؿ بيف المعمـ و المتعمـ
سويداف02 :0772 ،ف  ،وهذا ما يؤكد ااعمية السبورة الت اعمية ا تنمية االتجا االيجاب
لدا الطبلب
ويتطمب است داـ السبورة الت اعمية بعا األدوات والتجتيزات أهمتا :أيبلـ
إلكترونية Electronic Pens،تست دـ ام الكتابة عم

السبورة ،وبرامج ات

وعرا

المعمومات الم تم ة ،ومنظؼ البقع الئعبة ،والبئمات ،Cleaner For Erase Boards
وممااة  ،Eraseوا رة السمكية  ، Wireless Mouseوكابؿ توئيؿ  ،Cable USBوال ريط
الم تئر  Shortcut stripرمود :0778 ،ص022ف.
ولقػػػد تناولػػػت العديػػػد مػػػف الدراسػػػات ،والموايػػػع اإللكترونيػػػة أدلػػػة اسػػػت داـ السػػػبورة
الت اعميػػة ،ويمكػػف إيجػػاز المتػػارات التػػم البػػد أف تتػػوار اػػم القػػا ـ بالتػػدريس ،وهػػم  :تركيػػب
وتعػرؼ اسػت داـ ػريط األدوات ومكتبػة المػوارد،
السػبورة الت اعميػة ،وتثبيػت برنػامج ت ػ يمتا ،ف
ومراقات السبورة الت اعمية ،واست داـ تطبيقات الااسوب ا لم ،والتعامػؿ مػع األدوات والبػرامج

المماقة  ،وتسجيؿ وعرا الدروس المسجمة.
ومػػف أبػػرز مػػا يؤ ػػذ عم ػ السػػبورة الت اعميػػة إرت ػػاع ثمنتػػا وتكػػاليؼ ئػػيانتتا ،ويمػػة
مراكز الئيانة التم تقدـ دمات ئيانة ألدوات السبورة الت اعميػة ومسػتمزماتتا ،ووجػود بعػا
الم كبلت ام تعريب برنامجتا ،وتاتاج إل وجود أ ئا م الت ػ يؿ بئػورة مسػتمرة و ائػة
ام بداية مرااؿ التدريب ،وعدـ تػوار اإلمكانػات الماديػة وال نيػة إلنتػاج المػواد التعمػيـ عػودة،
 :0702ص0ف.
ومػػف ػػبلؿ مػػا سػػبؽ ،نجػػد أف تقنيػػة السػػبورة الت اعميػػة تعػػد إاػػدا إبػػداعات التطػػور
التكنولػػػوجم الػػػذ يعي ػػػه العػػػالـ ب كممػػػه ،واألجػػػدر بنػػػا اسػػػتثمار هػػػذ التقنيػػػة اػػػم مؤسسػػػاتنا
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التربوية لمريم بالعممية التعميمية ،وتبادؿ المعارؼا لبناق جيؿ مف المعممػيف واال ئػا ييف يػادر
عم مواجتة التاديات التعميمية بما يمتمكه مف م زوف أدا

متقدـ.

وعمية اقد أئب لزاماً عم طبلب عبة تكنولوجيا التعميـ بكمية التربية اإلسػت ادة مػف

هػػذ التقنيػػة  ،ألنتػػـ أ ئػػا يو المسػػتقبؿ ا ػ تكنولوجػػا التعمػػيـ والوسػػا ؿ التعميميػػة والبػػد مػػف
تمكيف إعدادهـ اػ هػذا البػاب ،ومػف هنػا تػ ت أهميػة هػذا الباػث  ،ائػة إذا مػا وضػعنا اػ
اإلعتبػػار أهميػػة اتجػػا الطالػػب ناػػو تعمػػـ متػػارات السػػبورة الت اعميػػة  ،ايػػث تػػؤد االتجاهػػات

المتعمسمػػػيف واتجاهػػػاتتـ ناػػػو المػػػواد الدراسػػػية
دو ارً ااسػػػماً اػػػم التعمػػػيـ واألداق ،ل
ألف م ػػػاعر ج
ألف الػتعمفـ
والن اطات التعميمية تؤثر ام يدرتتـ عم تاقيػؽ األهػداؼ التعميميػة أو التعمميػة ،ل

المتعمسمػيف يكػوف أكثػر جػدوا مػف الػتعمفـ
الذ يؤد إلػ تكػويف اتجاهػات ن سػية مناسػبة لػدا ج
الذ يؤد إل اكتساب المعراة اقط ،ويعود سبب ذلؾ إل أف االتجاهات الن سية تبقػ آثارهػا
وياػػت ظ بتػػا مػػدة طويمػػة ،بينمػػا ت ضػػع ال بػرات المعرايػػة بئػػورة عامػػة لعوامػػؿ النسػػياف ،كمػػا
تػػؤثر االتجاهػػات اػػم يػػدرتتـ عم ػ الت اعػػؿ االجتمػػاعم ،والعمػػؿ الم ػػترؾ مػػع ا

ػػريف ،واػػم

يػػدرتتـ عمػػ تاقيػػؽ ذواتتػػـ ،ومػػف ثػػـ تػػؤثر اػػم يػػدرتتـ عمػػ التكيفػػؼ واالسػػتجابة لمت يفػػرات
يتئدوف لتا ام المجتمع مف اولتـ.
المستمرة التم
ل
أف ال
ويرا البااثوف ام سيكولوجية اإل نسػاف ،ل

ئػية اػم جانػب كبيػر منتػا مػا هػم

إال مجموعة االتجاهات الن سية التم تتكوف عند ال ػ ص اتػؤثر اػم عاداتػه وميولػه وعواط ػه
وأساليب سموكه الم تم ة ،وأ لنه عم يدر توااؽ االتجاهات الن سية وانسجامتا واتسػايتا تكػوف

يوة ال

ئية ،وعم يدر اتمنا التجاهات ال رد يكوف اتمنا لاقيقة

ئيته  ،ولعػؿ هػذا مػا

ادا بالبااث أف يػدرس اتجاهػات طػبلب ال ريػة الثانيػة ب ػعبة تكنولوجيػا التعمػيـ ك اػد مت يػرات
هذ الدراسة .

الدراسات الشابكة:
نالػػت السػػبورة الت اعميػػة يسػػطاً كبيػ ارً مػػف اإلهتمػػاـ مػػف يبػػؿ العديػػد مػػف الدراسػػات اػػم

ا ونة األ يرة تنوعت بيف عربية وأجنبية  ،وايما يمم عرا لتمؾ الدراسات:

دراسة ع ي م 0770ف الت هدات إل تنمية متارات أعضػاق هي ػة التػدريس بكميػات
المعممػػيف والتربيػػة اػػم اسػػت داـ السػػبورة الذكيػػة اػػم التػػدريس ،واتجاهػػاتتـ ناػػو اسػػت دامتا،
وناو دمج التقنية ام التدريس  ،وذلػؾ مػف ػبلؿ برنػامج تػدريبم أعػد لتػذا ال ػرا ،ويػد بمػ
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عػدد عينػة ال سدراسػػة 25ف عضػواً ،وتمثمػػت أدوات الدسراسػة اػػم اقيبػة تدريبيػػة ،ومقيػاس اتجػػا ،
وا تبار معرام ،وبطاية مبلاظة ،وتوئمت ال سدراسػة إلػ أنػه توجػد اػروؽ ذات داللػة إائػا ية

بيف متوسطم درجات التطبيؽ القبمم والبعد ألاراد عينػة ال سدراسػة اػم الجانػب المعراػم لمتػارة
اسػػت داـ السػػبورة الذكيػػة ،لئػػال التطبيػػؽ البعػػد  ،وتوج ػد اػػروؽ اػػم مقيػػاس االتجػػا ناػػو
است داـ السبورة الذكية ،لئال التطبيؽ البعد

 ،وت تمؼ تمؾ الدراسػة عػف الدراسػة الااليػة

ا عينة الباث اقد استتدات الدراسة الاالية تنمية متارات الطػبلب بينمػا اسػتتدات الدراسػة
السابقة تنمية متارات اعضاق هي ة التدريس.
التعػرؼ إلػ أثػر اسػت داـ
كما تت ؽ مع دراسة أمولو 0770 Amoloف الت هدات
ف

السبورة الت اعمية ام ال تـ و برات الػتعمـ لػدا طمبػة الئػؼ ال ػامس األساسػم اػم الدراسػات
االجتماعيػػػة ،وتكونػػػت عينػػػة ال سدراسػػػة مػػػف 0.ف طالبػػػاً ،واسػػػت دـ البااػػػث البيانػػػات الكميػػػة
والوئ ػ ية لقيػػاس ال تػػـ و ب ػرات الطػػبلب  ،مػػف ػػبلؿ تكنولوجيػػا السػػبورة الت اعميػػة ،وأظتػػرت

نتػػا ج ال سدراسػػة أثػػر اً واضػػااً إيجابيػاً السػػت داـ السػػبورة الت اعميػػة عمػ ئػػعيد ال تػػـ و ب ػرات
تعمػػـ الطمبػػة  ،وهػػذا مػػا يػػدعـ هػػدؼ الدراسػػة الااليػػة مػػف ايػػث امكانيػػة اف يكػػوف لتػػا نتػػا ج
م ابتة ا مقرر است داـ أجتزة العرا.
وتت ػػؽ الدراسػػة الاالي ػة مػػع دراسػػة ورزر 0772 Wuezerف دراسػػة االػػةف الت ػ
التعرؼ إل أثر است داـ السبورة الت اعمية ام تعمـ الم ة اإلنجميزية لػدا طمبػة الئػؼ
هدات ف
الثانم األساسم ،وتضمنت مقارنة بيف ئ يف مف ئ وؼ الئؼ الثانم ،ايػث اسػت دـ المعمػـ
ام أاد الئ وؼ تقنية السبورة الت اعمية مجموعة تجريبيػةف  ،اػم اػيف لػـ يسػت دـ السػبورة
الت اعميػػة مػػع الئػػؼ ا

ػػر مجموعػػة ضػػابطةف ويػػاـ المعمػػـ بتعمػػيـ ن ػػس الموضػػوعات لكػػبل

الئ ػ يف مسػػت دماً ن ػػس الم ػػردات والم ػػة لمػػدة 8ف أ ػػتر ،وأظتػػرت نتػػا ج ال سدراسػػة تاسػػناً
مماوظ ػاً اػػم متوسػػط درجػػات المجموعػػة التجريبيػػة بئػػورة مضػػاع ة مػػف ايػػث عػػدد الكممػػات
الجديدة المتعممػة مقارنػة بػزمبل تـ اػم المجموعػة الضػابطة  02.0كممػة مقابػؿ  8.2كممػةف،
كما أظترت ت وؽ المجموعة التجريبية ام ل ػظ ويػراقة الكممػات الجديػدة بديػة واسػت دامتا اػم
ئياغة سيايات جديدة  ،رغـ ا تبلؼ العينة المستتداة ا كمتا الدراستيف.
تعػرؼ أثػر
كما أجرا سواف وآ روف 0772 Swan & othersف دراسة هدات إل
ف

است داـ السبورة الت اعمية ام تاسيف متارات تعمـ الم ة اإلنجميزيػة والرياضػيات لػدا الطػبلب
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ام المناطؽ التم تقاس ايتا درجات الطبلب ام اال تبػارات التائػيمية الدوليػة ،وتكونػت عينػة
ال سدراسة مف طبلب الئػؼ الثالػث اتػ الثػامف اػم المػدارس الاضػرية الئػ يرة اػم ال ػماؿ ،
وتمت مقارنة درجػات الطػبلب الػذيف اسػت دـ معممػوهـ السػبورة الت اعميػة مػع أيػرانتـ الػذيف لػـ
يسػػػت دـ معممػػػوهـ السػػػبورة الت اعميػػػة ،وأوضػػػات النتػػػا ج ت ويػػػاً لئػػػال أداق الطػػػبلب الػػػذيف تػػػـ

است داـ السبورة الت اعمية معتـ ائة ام الئ يف الرابع وال ػامس ،كمػا أظتػرت تاسػناً واضػااً اػم
مسػػتوا تعمػػـ طػػبلب الثانويػػة العامػػة التػػم اسػػت دمت معتػػـ السػػبورة الت اعميػػة ،ولعػػؿ هػػذا ممػػا يػػدعـ

ا تيار السبورة الت اعمية لتنمية متارات عينة الباث الاال ا مقرر أجتزة العرا.
تعرؼ أثر است داـ برنامج ااسوبم
كما أجرت أبو جوير 0778ف دراسة هدات إل
ف

متعدد الوسا ط مف بلؿ السبورة اإل لكترونية ام تنمية االداق وبعا متارات الت كير المعراية
واالتجا ناوها لدا تمميذات المرامة االبتدا ية ،إضااة إل تاديد متطمبات ومعايير است داـ
السبورة الت اعمية ام تدريس العموـ ،ويد است دمت منتج أسموب النظـ كمنتج أساسم ام
تبارً لمتارات الت كير ومقياس اتجا ،
ا
تبارً تائيمياً وا
ا
تئميـ البرنامج الااسوبم ،وأعدت ا
وطبقتتا عم

عينة مف تمميذات الئؼ ال امس بمدارس الرياا األهمية ،وأكدت نتا ج

ال سدراسة وجود اروؽ ذات داللة إائا ية لئال المجموعة التجريبية التم است دمت برنامج
ااسوبم متعدد الوسا ط يوظؼ السبورة اإل لكترونية وهذا يرتبط ببعا مت يرات الباث الاال
وي تمؼ عنه ا نوع العينة ونوع المعالجة التجريبية.
تعرؼ
وات قت هذ الدراسة مع دراسة مارزانو 0707 Marzanuف الت هدات إل
ف

أثر است داـ السبورة الت اعمية ام التائيؿ األكاديمم لمطمبة ،وتكونت عينة ال سدراسة مف
06ف معمماً يعملموف ن س الموضوعات لعدد 0802ف طالباً ،وتـ توزيع المعمميف بالتساو

إل مجموعتيف األول تجريبية تست دـ السبورة الت اعمية ام التدريس ،والثانية ضابطة ال
تست دمتا ،واست دـ البااث 00ف عبلية ،ونوعيف مف التاميبلت اإلائا ية :معامؿ
االرتباط ،وا تبار تف ،وأظترت النتا ج وجود اروؽ دالة إائا ياً لئال

المجموعة

التجريبية ،ووجود عبلية ارتباطية يوية عند مستوا 7.770ف بيف است داـ تكنولوجيا

السبورة الت اعمية ام التدريس وتائيؿ الطمبة األكاديمم ،وبم اجـ الت ثير 7.00ف وهو
جدا.
كبير ً
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ومػػع دراسػػة 0707 Riskaف هػػدات إلػ تعػ فػرؼ أثػػر تكنولوجيػػا السػػبورة الذكيػػة اػم

زيػػادة النمػػو اػػم األداق الرياضػػيات لػػدا الطػػبلب الموهػػوبيف ،ومػػدا ت ثيرهػػا عمػ أداق الطػػبلب
ام اال تبارات الموادة الدوليػة ،واسػت دمت ال سدراسػة المػنتج التجريبػم ،وتمثمػت عينػة ال سدراسػة

مػػف 00.ف طالبػاً مػػف سػػت مػػدارس ابتدا يػػة ،ثػػبلث منتػػا اسػػت دمت السػػبورة الذكيػػة اػػم اػػؿ

المسػػا ؿ الرياضػػية ،وثػػبلث أ ػػرا لػػـ تسػػت دـ السػػبورة الذكيػػة اػػم اػػؿ المسػػا ؿ الرياضػػية،
وأ ػػارت النتػػا ج إلػػ عػػدـ وجػػود اػػروؽ ذات داللػػة إائػػا ية بػػيف مسػػتوا طمبػػة المجموعػػة
التجريبيػػة الػػذيف تمق ػوا تعمػػيمتـ باسػػت داـ تقنيػػة السػػبورة الذكيػػة وغيػػرهـ مػػف الطمبػػة الػػذيف لػػـ
يست دموها ،ولكنتا ت تمؼ عف الدراسة الاالية ا طبيعة المعالجة ونوع الماتوا .
تعرؼ أثػر السػبورة الت اعميػة عمػ
كما أجرت أبو العينيف 0700ف دراسة هدات إل
ف

تائيؿ الطبلب األجانب غير الناطقيف المبتد يف والمنتظمػيف اػم مػادة الم ػة العربيػة لممسػتوا
المبتدئ ام المرامة المتوسطة مقارنة بالطريقة االعتيادية ،ولتاقيؽ هػدؼ ال سدراسػة اسػت دمت
البااثة منتجاً تجريبيػاً  ،ايػث طبقػت ال سدراسػة عمػ عينػة مكونػة مػف 67ف طالبػاً وطالبػة مػف
طػػبلب المرامػػة المتوسػػطة اػػم أكاديميػػة دبػػم األمريكيػػة اػػم ال ئػػؿ ال سدراسػػم األوؿ مػػف العػػاـ

 ،0707ويػػد أظتػػرت نتػػا ج ال سدراسػػة وجػػود اػػروؽ ذات داللػػة إائػػا ية اػػم أداق أا ػراد عينػػة
ال سدراسة ام اال تبار  ،لئال أداق طمبػة المجموعػة التجريبيػة  ،وت تمػؼ عػف الدراسػة الااليػة
ا المت ير المستقؿ التائيؿ الدراس ف ،بينما كاف مت ير الدراسة الاالية االداق المتاراف.
ػػػرؼ أثػػػػر اسػػػػت داـ السػػػػبورة
كمػػػػا أجػػػػرت الزعبػػػػم 0700ف دراسػػػػة هػػػػدات إلػػػػ تعػ ف

اإل لكترونية ام تائيؿ تبلميذ الئؼ ال امس االبتدا م ام مادة العمػوـ اػم الكويػت ،وتمثمػت
أداة ال سدراسة ام ا تبار تائيمم طجبؽ عمػ عينػة مكونػة مػف 22ف تمميػذاً وتمميػذة ،وتوئػمت
ال سدراسػػة إل ػ وجػػود اػػروؽ دالػػة إائػػا ياً بػػيف متوسػػطات درجػػات اال تبػػار البعػػد لممجموعػػة
التجريبية والمجموعة الضابطة ،لئال المجموعة التجريبية ،وت تمؼ عف الدراسة الااليػة اػ

المت ير المستقؿ التائيؿ الدراس ف ،بينما كاف مت ير الدراسة الاالية االداق المتاراف.
تعػرؼ أثػر
كما ات قت الدراسة الاالية مع دراسة أبو عمبة 0700ف دراسة هدات إلػ
ف

برنػػامج اسػػت داـ السػػبورة الذكيػػة اػػم تنميػػة المتػػارات العمميػػة اػػم الم ططػػات الكتربا يػػة لػػدا
طمبػػة الئػػؼ التاسػػع األساسػػم ب ػػزة ،واسػػت دـ البااػػث المػػنتج التجريبػػم ،ويػػد تكونػػت عينػػة
ال سدراسة مف 60ف طالبػاً مػف طمبػة الئػؼ التاسػع األساسػم ،وتمثمػت أداة ال سدراسػة اػم ا تبػار
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تائػػيمم ،وبطايػػة مبلاظػػة ،وتوئػػمت ال سدراسػػة إلػػػ وجػػود اػػروؽ ذات داللػػة إائػػا ية بػػػيف
متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبيػة والمجموعػة الضػابطة اػم الجوانػب المعرايػة ،والمتػارات
العممية  ،لئال طبلب المجموعة التجريبية ،بينما ا تم ت معتا ا العينة المستتداة .
كما أجرت أبو رزؽ 0700ف دراسة هدات إل استقئاق أثر است داـ تكنولوجيا
السبورة الت اعمية ام تنمية متارة الت طيط لتدريس مادة الم ة العربية لدا الطمبة المعمميف
المسجميف ام يسـ الدبموـ المتنم ام التدريس ام جامعة العيف لمعموـ والتكنولوجيا ،باإلضااة
إل تاديد اتجاهاتتـ ناوها والم اكؿ التم واجتتتـ أثناق است دامتا ك داة تعميمية ،وتمثمت
أداة الدراسة ام ا تبار أدا م ،ومعايير لتقويمه ،ومقياس اتجا  ،وطجبؽ عم عينة مكونة مف
20ف طالباً وطالبة مف الطمبة المعمميف وزعوا ع وا ياً عم مجموعتيف :تجريبية وضابطة،

وأظترت النتا ج وجود اروؽ ذات داللة إائا ية ام أداق أاراد العينة ام الت طيط اليومم،
وام مجموع عبلمات الت طيط اليومم والسنو معاً ،لئال أداق طمبة المجموعة التجريبية،

كما أظترت عدـ وجود اروؽ ذات داللة إائا ية ام أداق مجموعتم العينة ام الت طيط
السنو  ،كما بينت أف لدا الطمبة المعمميف اتجاهاً إيجابياً ناو است داـ السبورة الت اعمية
ك داة تعميمية ،مع وجود عدد مف الم اكؿ والمعيقات التم واجتتتـ أثناق است دامتا.
تعميؽ عاـ عم

الدراسات السابقة  :مف بلؿ عرا الدراسات السابقة يتض ما يمم :

أف هناؾ اهتماماً واضااً بالسبورة الت اعمية  ،باعتبارها مف أهـ المستادثات التكنولوجية
 .0ل
ام التدريس.
برمج مقتراة ام تنمية متارات است داـ السبورة الت اعمية ،وتنمية
 .0أنتا تناولت اعالية ا
المتارات العقمية والعممية ،وتنوعت ام أهدااتا وعيناتتا.
 .2است ادت ال سدراسة الاالية مف الت ئيؿ النظر لمدراسػات السػابقة اػم بنػاق اإلطػار النظػر ،
وتئميـ أدوات ال سدراسة.
 .0تميػػزت الدراسػػة الااليػػة عػػف غيرهػػا مػػف الدراسػػات السػػابقة اػػ تناولتػػا أل ثػػر اسػػػت داـ
السبورة الت اعمية ا تنمية متارات أجتزة العرا .
 ..ان ػػردت الدراسػػة الااليػػة بقياسػػتا لبقػػاق أثػػر الػػتعمـ ال ػػورا – المرجػ ف لمتػػارات اسػػت داـ
أجتزة العرا وهو ما لـ تتناوله الدراسات األ را.
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 .6ساعدت الدراسات السابقة البااث ا وضع اجراقات الباػث الاػال وتقػديـ أدوات مناسػبة
ألهدااه.

الطريكة واإلجراءات:
 - 1حتديد مههـج الدِّراسة :
اسػػت دـ البااػػث اػػم هػػذ ال سدراسػػة المػػنتج ػػبه التجريبػػم  ،وذلػػؾ تئػػميـ المجموعػػة
الضابطة ذات اإل تبار القبمم ،والبعد والمرج

 - 2إعداد التصميم التجرييب للدراسة:
واػػػم ضػػػوق طبيعػػػة الباػػػث تػػػـ اتبػػػاع أاػػػد تئػػػميمات المػػػنتج ػػػبه التجريبػػػم ،وهػػػو
التئميـ التجريبم ذو المجموعة الواادة أو ما يعرؼ بتئميـ القيػاس القبمػم والبعػد

والمرجػ

لمجموعة الدراسة ،واتض ذلؾ بالجدوؿ التالم:
شكم سقى ()4
انتصًٛى انتجشٚث ٙنؼُٛح انثحث انحانٔ ٙفق أْذافّ
انقٛاط انقثهٗ ya ya
ya

تطاقح
يالحظح
يقٛاط
االتجاْاخ

انًجًٕػح

انًؼانجح
انتجشٚثٛح x
xxxxxxxءx

انقٛاط
انثؼذٖ yb

ااػادج نقٛاط
انثؼذٖ *yb

تجشٚثٛح

ضاتطّ

دساعح
انًُٕرج
انًقتشح
نٕحذج ػشض
انثٛاَاخ
انًطٕسج

تطاقح
يالحظح
يقٛاط
االتجاْاخ

تطاقح
يالحظح
يقٛاط
االتجاْاخ

انًؼانجح االحصائٛح



حيث :تشير  yaإلي القياس القبلي ،و تشير  xإلي المتغير التجريبي أو المستقل (المعالجة التجريبية) ،و تشير
ybإلي القياس البعدي ،و تشير * ybإلي اعادة القياس البعدي
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- 3اختيار عيهة الدِّراسة :
ا تػػار البااػػث نػػوع العينػػة بطريقػػة يئػػدية وهػػـ طػػبلب ال ريػػة الثانيػػة ب ػػعبة تكنولوجػػا
التعميـ ،وذلؾ لتوايػد بي ػة التجريػب مػع بي ػة الم ػكمة ولتػوار متطمبػات التجربػة بكميػة التربيػة
مف ناايػة أ ػرا ،اضػبلً عػف أف هػذا المقػرر مػف مقػرراتتـ التػ يدرسػونتا اػ ال ريػة الثانيػة

ك اد متطمبات إعدادهـ ك ئا م تكنولوجيا تعميـ ،كما تـ ا تيار أاراد عينػة الدراسػة بالطريقػة
الع ػوا ية المنتظمػػة وهػػـ أئػػااب األ ريػػاـ الزوجيػػة بقا مػػة الطػػبلب مػػا بػػيف ريػػـ  0واتػ ريػػـ
000ف ،وبم ػ عػػدد أارادهػػا 07ف طالب ػاً ،وزع ػوا ع ػوا ياً بالتسػػاو عم ػ مجمػػوعتيف :األول ػ

تجريبيػػة تػػدرس باسػػت داـ السػػبورة الت اعميػػة وعػػددها 2.ف طالػػب ،واأل ػػرا ضػػابطة تػػدرس
بالطريقة االعتيادية وعددها 2.ف طالب.

- 4اعداد مادة املعاجلة التجريبية:
يػػػاـ البااػػػث ب عػػػداد مػػػادة المعالجػػػة التجريبيػػػة لمدراسػػػة الااليػػػة با تيػػػار واػػػدة العػػػرا
الت اعم بمقرر أجتزة العرا واعادة تئميمتا باست داـ نمػوذج تئػميـ اسػتي ف واسػتانم

:

) 46 ، 2011 :Stephen & Staleyف امػػف ػػبلؿ دراسػػة التئػػميـ اػػرص البااػػث اػػم
تئػػميـ وانتػػاج البرمجيػػة التعميميػػة المقدمػػة أف تتناسػػب مػػع أهػػداؼ و ئػػا ص طػػبلب ػػعبة
تكنولوجيػػا التعمػػيـ ،واإلمكانػػات المتااػػة وظػػروؼ الػػتعمـ ،وتضػػمف النمػػوذج المرااػػؿ وال ط ػوات
البلزمة لعمميتم التئميـ واإلنتاج ،وال كؿ ريـ 0ف يوض مرااؿ و طوات النموذج المقترح.
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( )4يشحهح انتحهٛم
يشحهح انتحهٛم

( )4يشحهح
انتصًٛى

( )8يشحهح انتقٕٚى

( )4يشحهح
انتجشٚة

-4
-4
-4
-8
-4
-6

تحذٚذ حاجاخ انًتؼهً.ٍٛ
تحذٚذ انًٓاو انتؼهًٛٛح.
تحهٛم خصائص انًتؼهً.ٍٛ
تحذٚذ انغهٕك انًذخه.ٙ
تحذٚذ يصادس انتؼهى انالصيح نهثشَايج.
تحذٚذ انًٓاساخ انتؼهًٛٛح

-4

صٛاغح األْذاف
انغهٕكٛح.
تصًٛى أدٔاخ انقٛاط.
اختٛاس انًحتٕٖ
ٔتُظ.ًّٛ

-8
-4
-6

اختٛاس االعتشاتٛجٛاخ انتؼهًٛٛح.
تصًٛى شاشاخ انؼشض.
تحذٚذ أًَاط انتفاػم.

-4
-4

تجًٛغ انٕعائظ انًتاحح.
إَتاج انٕعائظ انًتطهثح.

-4
-8
-4
-6

اختٛاس َظاو انتأنٛف.
اختٛاس انثشايج انًغاػذج.
ػًم انًؼانجح انشقًٛح.
إَتاج انثشَايج انًثذئٛح.

-4
-4

انتقٕٚى ٔانتغزٚح انشاجؼح

 )4(-يشحهح اإلَتاج

عدد مايو-ج0201 )28( -1م

 -4تحكٛى انثشَايج.
 -4إجشاء انتُ َؼذٚالخ انت ٙأٔصٗ تٓا
انًحكًٌٕ.
 -4إػذاد انصٕسج انُٓائٛح نهثشَايج.

 -4إجشاء انذساعح اإلعتطالػٛح .
 -0تؼذٚم انثشَايج ٔٔضؼح ف ٙانشكم
النتا م.

( )6يشحهح
اإلعتخذاو ٔانتطثٛق

 -4تذسٚظ انٕحذج نهطالب

شكم (ًَٕ )4رج اعتٛفٍ ٔاعتاَهٗ 4444و
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ويد ياـ البااث ب عداد وادة العرا الت اعم واؽ تئميـ استانم واؽ مراامه التسع:
 -0ئياغة األهداؼ السموكية :ويػد ئػاغ البااػث ع ػرة أهػداؼ سػموكية لمواػدة ركػزت عمػ
الجانبيف المتارا والوجدان .
 -0تئػػػػميـ أدوات القيػػػػاس :ايػػػػث ااتػػػػوت الواػػػػدة عمػػػػ بطايػػػػة مبلاظػػػػة األداق مػػػػف يبػػػػؿ
المبلاظيف  ،ومقياس اإل تجا .
 -2ا تيػػار الماتػػوا وتنظيمػػه :اعتمػػد البااػػث عم ػ

ماتػػوا ال ئػػؿ الثػػامف واػػدة السػػبورة

الت اعميةف بمقرر است داـ أجتزة العرا لطبلب ال رية الثانية ب عبة تكنولوجيا التعميـ.
 -0ا تيػػار االسػػتراتيجيات التعميمي ػة :اسػػت دـ البااػػث اسػػتراتيجية العػػرا العمم ػ لممتػػارات
المستتداة.
 -.تئػػميـ ا ػػات العػػرا :يػػاـ البااػػث بمراعػػاة معػػايير تئػػميـ ا ػػة العػػرا مػػف ايػػث
المكونات واأل لواف ونوع واجـ ال ط.
 -6تاديد أنماط الت اعؿ :ياـ البااث با تيار نمػط ت اعػؿ مناسػب لمماتػوا والعينػة والتػدؼ
المسن ود.
 -0كتابػػة الػػنص التعميمػػم :تػػـ كتابػػة الػػنص وتقسػػيمة واػػؽ مجموعػػة مػػف األ ن ػػطة المناسػػبة
لموادة
 -2تاديػػد المتػػارات المطموبػػة :تناولػػت مػػادة المعالجػػة 00ف متػػارة ر سػػية

070ف متػػارة

ارعية.
 -8تعزيز االتجا ناو التعمـ :ياـ البااث بتعزيز االتجا ناػو تعمػـ الواػدة مػف ػبلؿ عػرا
أن طة عممية تعكس أهمية متارات است داـ أجتزة العرا.

 - 5إعداد أدوات الدِّراسة :
أوالً :بطاقة مالحظة أداء الطالب ملهارات استخدام أجهزة العرض:
لتاقيػؽ أهػػداؼ الدراسػػة يػػاـ البااػػث ب عػػداد بطايػػة مبلاظػػة بقئػػد مبلاظػػة أداق طػػبلب
ال ريػػة الثانيػػة ػػعبة تكنولوجيػػا التعمػػيـ لمتػػارات اسػػت داـ أجتػػزة العػػرا لػدا أاػراد العينػػة اػػم
ماتوا الواػدة الم تػارة اػم مقػرر أجتػزة العػرا وتكونػت البطايػة مػف  00ف متػار ر يسػية ،
ت رع منتا

078ف متارة ارعيػة مماؽ 0ف ويػد بنيػت المتػارات عمػ أسػاس اإلجػراقات ال عميػة
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التػ تتطمبتػػا عمميػػة ت ػػعيؿ واسػػت داـ واػػدة العػػرا الت ػػاعم بمقػػرر أجتػػزة العػػرا ويػػد راعػ
البااث عند إعداد هذ المتارات ما يم :
0ف أف تكوف المتارة األدا ية ماددة إج ار ياً ات تستؿ مبلاظتتا .
0ف أف تئؼ العبارة متارة أدا ية واادة.
2ف أف تنتم كؿ متارة ارعية إل

المتارة األدا ية العامة ال ائة بتا.

0ف عدـ ا تماؿ المتارة األدا ية عم أداة ن

.

صدم البطاقة:
تـ عرا بطاية المبلاظة عم مجموعة مف ال براق والمت ئئيف ام التربية وعمػـ
الػػػن س وتكنولوجيػػػا التعمػػػيـ ،وطجمػػػب مػػػنتـ إبػػػداق الػػػ أر اػػػم مػػػدا ارتبػػػاط المتػػػارات ال رعيػػػة

بالمتارات الر يسة ،ومػدا وضػوح وسػبلمة تعميمػات البطايػة وبنودهػا ،مػع اػذؼ أو إضػااة أو

تعػػديؿ م ػػردات اال تبػػار ،وبعػػد تعػػديؿ مبلاظػػات السػػادة الماكمػػيف أئػػبات البطايػػة جػػاهزة
لمتطبيػػؽ عمػػػ العينػػػة االسػػػتطبلعية .ولمت كػػد مػػػف ئػػػدؽ البطايػػػة اعتمػػد عمػػػ تعريػػػؼ أوبػػػر
 Operف لئػػدؽ ي ػوا ـ المبلاظػػة والػػذا يقئػػد بػػه القػػدرة اإلج ار يػػة لمنظػػاـ عم ػ مبلاظػػة و
ييػػاس جانػػب أو جوانػػب سػػموؾ أداق المتػػارة لداللػػة عبارتػػه اإلج ار يػػة  ،وهػػذا يعنػ أف ئػػدؽ
نظاـ المبلاظة يستدؿ عميه مف تطبيقه ا عدة موايؼ  ،لذا ياـ البااػث بتطبيقتػا عمػ عينػه
مػػف الطػػبلب بم ػػت  2طػػبلب ف مػػف طػػبلب ال ريػػة الثانيػػة ب ػػعبة تكنولوجيػػا التعمػػيـ مػػف ن ػػس
طػػبلب الدراسػػة االسػػتطبلعية الػػذيف ائػػموا عم ػ أعم ػ درجػػات بالتجربػػة االسػػتطبلعية ولػػواظ
عميتـ الن اط والمثابرة أثناق التجربة  ،وتـ مبلاظة كؿ منتـ لمدة ثبلثة جمسات متتالية ،وكػؿ
جمسة ساعة كاممة ،وبذلؾ بم عدد الجمسات  0.جمسة ف.
وعميػػه اقػػد أثبتػػت البطايػػة القػػدرة عمػػ ييػػاس مػػا وضػػعت لقياسػػه مػػف مظػػاهر أداق

المتار األدا ية الست داـ أجتزة العرا  ،وبذلؾ اعتبرت البطاية أداة ئادية.

 ثبات درجـات بطاقـة املالحظـة :يػاـ البااػث باالسػتعانة بػاثنيف مػف المبلاظػيف ،وبعػد عػرابطايػػة المبلاظػػة عميتمػػا ومناي ػة ماتواهػػا وتعميمػػات اسػػت دامتا ،تػػـ تطبيػػؽ البطايػػة
لمبلاظة أداق ثبلث طػبلب ،ويػد تػـ معالجػة النتػا ج التػم ائػؿ عميتػا البااػث باسػت داـ
معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف والػػذ بم ػػت ييمتػػه .86ف وهػػذا يعنػ أف بطايػػة المبلاظػػة عمػ
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درجػػة عاليػػة مػػف الثبػػات ،وأنتػػا ئػػالاة ك ػ داة لمقيػػاس ،والبطايػػة اػػم ئػػورتتا النتا يػػة
تكونت مف 00ف متار ر يسية و 070ف متارة ارعية.

ثانياً :مكياس اجتاهات الطالب حنو توظيف الشبورة التفاعلية فى تهميـة مهـارات اسـتخدام أجهـزة
العرض:
لمتعػرؼ عمػ اتجاهػات طػبلب ال ريػة الثانيػػة
لتاقيػؽ أهػداؼ ال سدراسػة تػػـ بنػاق مقيػاس
ف

ب ػػعبة تكنولوجيػػا التعمػػيـ ناػػو توظيػػؼ السػػبورة الت اعميػػة اػ تنميػػة متػػارات اسػػت داـ أجتػػزة
العرا  ،ويد مرت عممية تئميـ المقياس باإلجراقات ا تية :

-ا تػار البااػث طريقػة ليكػرت  : Likertلمتقػديرات المجمعػة إلعػداد المقيػاس الاػال

وذلػػؾ

لمناسػبة هػػذ النوعيػػة مػف المقػػاييس لموضػػوع الباػث ويػػدرتتا عمػ التمييػز وسػػتولة التطبيػػؽ
والتئاي ومعالجة النتػا ج ايمػا بعػد  ،وتتػدرج اإلجابػة عػف هػذا النػوع مػف الموااقػة ال ػديدة
إلػ المعارضػػة ال ػػديدة وبالتػػال

تتضػػمف كػػؿ مسػػتويات اإلتجػػا  ،وعميػػه وضػػع البااػػث ثػػبلث

مستويات لئلجابة عم كؿ مف عبارات المقياس ه
 -تاديػػد التػػدؼ مػػف المقيػػاس:

موااؽ– ماايد – غير موااؽف.

والػػذ يقػػدر بالدرجػػة التػػم يائػػؿ عميتػػا الطػػبلب نتيجػػة

اسػػتجاباتتـ عم ػ عبػػارات المقيػػاس ،وتاديػػد ماػػاور المقيػػاس ،وئػػياغة عبػػارات المقيػػاس
المكونة مػف 2.ف عبػارة  ،وروعػم عنػد ئػياغة عبػارات المقيػاس أف تكػوف ل تتػا سػتمة
وواضػػاة ،مػػع تجنػػب اسػػت داـ عبػػارات الن ػػم ،و أف تامػػؿ كػػؿ عبػػارة اكػػرة وااػػدة ،مػػع
مراعاتتػػػا لطبيعػػػة ال ػػػة المسػػػتتداة ،وئػػػياغة تعميمػػػات المقيػػػاس  ،والت كػػػد مػػػف ئػػػدؽ
المقياس وثباته.
 ئػػدؽ المقيػػاس :لمتاقػػؽ مػػف ئػػدؽ المقيػػاس تػػـ عرضػػه عمػػ مجموعػػة مػػف الماكمػػيفالمت ئئػػيف اػػم مجػػاؿ عمػػـ الػػن س وتكنولوجيػػا التعمػػيـ  ،وذلػػؾ إلبػػداق آ ار تػػـ اػػوؿ مػػدا
وضوح العبارات ،وستولة اتمتا ،ومدا انتماق كؿ عبارة لمماػور الػذ تقيسػه ،وتػـ تعػديؿ
المقياس ام ضوق مقتراات الماكميف.
 اساب ئػدؽ االتسػاؽ الػدا مم لمقيػاس االتجػا عػف طريػؽ معػامبلت االرتبػاط بػيف درجػاتمااور مقياس االتجا والدرجة الكمية لممقياس ،والجدوؿ ريـ 0ف يوض ذلؾ.
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انجذٔل ()4
يؼايالخ اإلستثاط ت ٍٛدسجاخ يحأس يقٛاط االتجاِ ٔانذسجح انكهٛح نهًقٛاط
سقى
انثؼذ
4
4
4

اعى انثؼذ

يؼايم استثاط
تٛشعٌٕ

تقذٚش أًْٛح ٔقًٛح انغبثٕسج انتفاػهٛبح فب ٙتًُٛبح يٓباساخ اعبتخذاو
انؼشض
أجٓضج
تانغثٕسج انتفاػهٛح اثُباء تؼهبى يٓباساخ اعبتخذاو أجٓبضج
االعتًتاع
انؼشض
االْتًاو تًقشس أجٓضج انؼشض يٍ قثم ػُٛح انثحث

0.796
0.956
0.782

جيتبػػيف لنػػا مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف معػػامبلت اإل رتبػػاط بػػيف درجػػات مكونػػات المقيػػاس
وبعضتا البعا  ،وبينتا وبيف درجة المقياس ككؿ .
ثبػػات المقيػػاس :تػػـ اسػػاب معامػػؿ ثبػػات المقيػػاس عػػف طريػػؽ اسػػاب معادلػػة أل ػػا
كرونبػػاخ  ،ايػػث بم ػ الثبػػات 7.80ف ،وهػػو معامػػؿ ثبػػات مرت ػػع ،ويػػدؿ عم ػ أف المقيػػاس
يتميز بدرجة عالية مف الثبات.

 - 5التطبيل الكبلي ألدوات الدراسة :
تـ تطبيؽ بطايػة المبلاظػة ومقيػاس االتجػا يبميػاً مػف يبػؿ البااػثا وذلػؾ لمت كػد مػف

تكااؤ المجموعتيف ام االداقات والمتارات ، ،وال برات ،المتضمنة ام وادة السػبورة الت اعميػة
واالتجػا ناػو اسػت داـ السػبورة الت اعميػة اػػم التػدريس يبػؿ إجػراق التجربػة األساسػية ،وضػػبط
مت يرات األداق العاـ لمطبلب ،والجدوؿ ريـ 0ف يوض النتا ج.
انجذٔل ()4
انًتٕعطاخ ٔاالَحشافاخ انًؼٛاسٚح ٔقًٛح ( خ ) نطهثح يجًٕػت ٙانذِّساعح
ف ٙانقٛاط انقثه ٙنثطاقح انًالحظح ٔيقٛاط االتجاِ
قًٛح
االَحشاف
انًتٕعظ
ػذد
انًجًٕػح
انًقٛاط
"خ"
انًؼٛاس٘
انحغاتٙ
انطالب
3.36
8.29
35
انتجشٚثٛح
1.61
تطاقح انًالحظح
3.19
8.54
35
انضاتطح
0.32
2.13
35
انتجشٚثٛح
0.48
يقٛاط االتجاِ
0.30
2.17
35
انضاتطح

انذالنح
اإلحصائٛح
غٛش دانح
غٛش دانح

يتض لنا مف الجدوؿ السابؽ ما يمم:
 – 0عدـ وجود اروؽ ذات داللة إائا ية بيف متوسطات درجػات طمبػة المجموعػة التجريبيػة ،وطمبػة
المجموعة الضابطة عند مستوا 7.7.ف ام اداق متارات السبورة الت اعمية.
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 – 0عدـ وجود اروؽ ذات داللة إائا ية بيف متوسطات درجػات طمبػة المجموعػة التجريبيػة،
وطمبة المجموعة الضابطة عند مستوا 7.7.ف ام اتجا الطبلب ناو اسػت داـ السػبورة
الت اعمية .
مما يؤكد تجانس طمبة مجموعتم ال سدراسة التجريبيػة والضػابطة اػم االداق المتػارا ،واالتجػا ،
باإلضااة إل أف جميع الطبلب مف سنة دراسية واادة ،و عبة دراسبة واادة.

 - 6تطبيل مادة املعاجله التجريبية :
بعػػد إ تيػػار مجموعػػة الباػػث واجػراق التطبيػػؽ القبمػ ألدوات القيػػاس ،تػػـ تطبيػػؽ واػػدة السػػبورة
الت اعميػػػة عمػػػ طػػػبلب مجموعػػػة الباػػػث لمػػػدة .ف أسػػػابيع بمعػػػدؿ مااضػػػرة ،تػػػدريب عممػػػ ف
أسػػبوعياً ،بوايػػع 07ف مااضػػرة /تػػدريب عممػػ  ،واسػػتعاف البااػػث بػػزميميف مػػف يسػػـ المنػػاهج
وطػػرؽ التدريس برتبػػة مػػدرسف ،يػػاـ أاػػدهما بتػػدريس طػػبلب المجموعػػة التجريبيػػة  ،ويػػاـ األ ػػر

بتدريس طبلب المجموعة الضابطة.

عرض نتائج الدراسة وتفشريها:
لئلجابػػة عػػف س ػؤاؿ ال سدراسػػة األوؿ والػػذ يػػنص عم ػ  :مػػا متػػارات اسػػت داـ أجتػػزة
العرا مف وجتة نظر ال براق؟ ياـ البااث باعداد يا مة بمتارات است داـ السػبورة الت اعميػة
والتاكيـ عميتا وبم ت  00متارة ر يسية و070متارة ارعية مماؽ 0ف
لئلجابػػػة عػػػف سػػػؤاؿ ال سدراسػػػة الثػػػان والػػػذ يػػػنص عمػػػ  :مػػػا أثػػػر توظيػػػؼ السػػػبورة
الت اعميػػة ال ػػور – المرجػ ف اػػم تنميػػة متػػارات اسػػت داـ أجتػػزة العػػرا؟ تػػـ ا تبػػار ال رضػػية
األولػ والتػػم تػػنص عمػ أنػػه :ال توجػػد اػػروؽ ذات داللػػة إائػػا ي ًة عنػػد مسػػتوا داللػػة 7.7.ف
بػػيف متوسػػطات درجػػات الطػػبلب اػػم المجموعػػػة التجريبيػػة الػػذيف يدرسػػوف متػػارات اسػػػت داـ

أجتػػزة العػػرا عػػف طريػػؽ السػػبورة الت اعميػػة ،ومتوسػػطات درجػػات الطػػبلب اػػم المجموعػػة
الضابطة والذيف يدرسوف متػارات اسػت داـ أجتػزة العػرا بالطريقػة االعتياديػة اػ التطبيقػيف
القبمم والبعد ف لبطاية مبلاظة متارات است داـ أجتزة العرا لدا طبلب عينة الباث.
ولمتاقػػؽ مػػف ئػػاة هػػذا ال ػػرا تػػـ اسػػت راج داللػػة ال ػػروؽ بػػيف متوسػػطم التطبيػػؽ
البعد ام بطاية المبلاظة بيف طمبػة المجمػوعتيف التجريبيػة ،والضػابطة بواسػطة ا تبػار ت
لمعينات المستقمة كما هو موض ام جدوؿ ريـ 2ف:
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انجذٔل ()4
يتٕعطا دسجاخ طهثح انًجًٕػت ٍٛانتجشٚثٛح ٔانضاتطح ف ٙانتطثٛق انثؼذ٘ نثطاقح انًالحظح
ٔاَحشافًٓا انًؼٛاس٘ ٔقًٛح " خ " انًحغٕتح
انذالنح
قًٛح " خ
االَحشاف
انًتٕعظ
انًجًٕػح ػذد انطالب
اإلحصائٛح
"
انًؼٛاس٘
انحغاتٙ
2.04
37.31
35
انتجشٚثٛح
دانح ػُذ
22.3
4.44
2.67
24.51
35
انضاتطح
قًٛح " خ " انجذٔنٛح =  4.46ػُذ يغتٕٖ 4.44
قًٛح " خ " انجذٔنٛح =  4.44ػُذ يغتٕٖ 4.44

يتض مف الجدوؿ السابؽ أف ييمة ت الماسوبة هم 0072ف أكبػر مػف ييمػة
ت الجدولية وهػم 0..2ف عنػد مسػتوا  7.70ف ،أ أننػا نػراا ال ػرا الئػ ر ونقبػؿ
بػػال را البػػديؿ  ،بمعن ػ أنػػه توجػػد اػػروؽ ذات داللػػة إائػػا ية عنػػد مسػػتوا  7.70ف بػػيف
متوسػػػػطم درجػػػػات طمبػػػػة المجمػػػػوعتيف التجريبيػػػػة والضػػػػابطة اػػػػم التطبيػػػػؽ البعػػػػد لبطايػػػػة
المبلاظػػة ،لئػػال طمبػػة المجموعػػة التجريبيػػة ،وتت ػػؽ هػػذ النتيجػػة مػػع العديػػد مػػف الدراسػػات
السػػػابقة مثػػػؿ دراسػػػة :أبػػػو جػػػوير 0778ف ،وأبػػػو العينػػػيف 0700ف ،والزعبػػػم 0700ف ،و
دراسػة ورزر 0772 Wuezerف ،و دراسػة سػواف وآ ػروف 0772 Swan & othersف،
ودراسة مارزانو 0707 Marzanuف.
ولمتعرؼ إل اجػـ أثػر اسػت داـ السػبورة الت اعميػة اػم تنميػة اداق طػبلب المجموعػة
ف

التجريبية ياـ البااث باساب مربع إيتا  ، µ2ايث إف القيـ المرجعية لتاديد مسػتويات اجػـ
األ ثر كما ام الجدوؿ ريـ 0ف  ،وتوضي اجـ األ ثر كما ام جدوؿ ريـ .ف.
انجذٔل ()8
انقٛى انًشجؼٛح نتحذٚذ يغتٕٚاخ حجى األثش
حجى انتأثٛش
األداج انًغتخذيح
كثٛش
يتٕعظ
صغٛش
4.48
4.46
4.44
µ4
انجذٔل ()4
قًٛح "خ" ٔيشتغ إٚتا ""µ2إلٚجاد حجى األثش ف ٙاالختثاس انثؼذ٘
حجى انتأثٛش
قًٛح إٚتا تشتٛغ
قًٛح "خ"
دسجح انحشٚح
انًٓاسج
كثٛش
4.47
44.4
64
انذسجح انكهٛح

وت ػػػير النتػػػا ج المتعمقػػػة بالجػػػدوؿ السػػػابؽ إلػػػ أف اجػػػـ التػػػ ثير بػػػيف المجمػػػوعتيف
ػرً السػػت داـ السػػبورة الت اعميػػة اػػم تنميػػة
التجريبيػػة والضػػابطة كبيػػر ،أ أف هنػػاؾ أثػػر اً كبيػ ا
متارات طبلب المجموعة التجريبية ام التطبيؽ البعد لبطايػة المبلاظػة ،وتت ػؽ هػذ النتيجػة
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مع نتا ج دراسة مارزانو 0707 Marzanuف ،وترجع هذ النتيجػة اػم نظػر البااػث إلػ مػا
يمم:
 .0ال اعمية الاسية لمسبورة الت اعمية ام التدريس ،ايث تقوـ عم تعػدد المثيػرات باسػت داـ
مجموعة اعالة مف الوسا ط واألدوات واألن طة التعميمية ام سياؽ ممتع وم ػوؽ  ،وهػذ
العنائر كمتا تتضاار لتاقيؽ األهداؼ التدريسية المرغوبة .
 .0ااعميػػػة المػػػتعمـ العتمػػػاد التػػػدريس باسػػػت داـ السػػػبورة الت اعميػػػة عمػػػ ن ػػػاط المػػػتعمـ ،
باعتبار ماور العممية التعميمية ،والقضاق عم ممؿ المتعميمف أثناق المويؼ التعميمم.
 .2الت ويؽ زيادة التركيز الف السبورة الت اعميػة تسػاعد عمػ زيػادة انتبػا الطػبلبا وتػزودهـ
بدااعية مستمرة.
ااست داـ السبورة الت اعميػة ياػوؿ الاجػرة ال سدراسػية إلػ ميػداف عممػم ثقػاام ترايتػم
يقة وجذابةا مما ييسر عمميػة

مابب إل الن وس تجنقؿ عف طريقه المادة العممية ام ئورة
االستيعاب وال تـ  ،ا م الويت الذ ي اهد ايه المتعمـ بعينيػه مػا يسػمعه ب ذنيػه ا نػه يت اعػؿ
معه باواسه ووجدانه ،مما يجعؿ المادة المقدمة راس ة مؤكدة لديه.
اإلجابػة عػػف سػؤاؿ ال سدراسػػة الثػان والػػذ يػػنص عمػ  :مػػا أثػر توظيػػؼ السػػبورة الت اعميػػة اػػم
تنمية اتجاهات طبلب ال رية الثانية ب ػعبة تكنولوجيػا التعمػيـ ناػو اسػت داـ السػبورة الت اعميػة
ام متارات است داـ أجتزة العرا؟
ولئلجابة عف هذا السؤاؿ تـ ا تبار ال رضػية الثانيػة التاليػة والتػم تػنص عمػ  :ال توجػد اػروؽ
ذات داللة إائا ي ًة عند مستوا داللة 7.7.ف بيف متوسطات درجػات الطػبلب اػم المجموعػة

التجريبيػػة الػػذيف يدرسػػوف متػػارات اسػػت داـ أجتػػزة العػػرا عػػف طريػػؽ السػػبورة الت اعميػػة،
ومتوسطات درجات الطبلب اػم المجموعػة الضػابطة والػذيف يدرسػوف متػارات اسػت داـ أجتػزة
العػػرا بالطريقػػة االعتياديػػة ا ػ التطبيقػػيف القبمػػم والبعػػد ف لمقيػػاس االتجػػا ناػػو متػػارات
است داـ أجتزة العرا لدا طبلب عينة الباث.
ولمتاقػػؽ مػػف ئػػاة هػػذا ال ػػرا تػػـ اسػػت راج داللػػة ال ػػروؽ بػػيف متوسػػطم درجػػات
استجابات طمبة المجموعة التجريبية ومتوسطم درجات استجابات طمبػة المجموعػة الضػابطة ،
ايمػا ي تػػص بالتطبيػػؽ البعػػد لمقيػاس االتجػػػا بواسػطة ا تبػار ت  ،كمػا هػو موضػػ اػػم
جدوؿ ريـ 0ف:
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انجذٔل ()7
يتٕعطاخ دسجاخ اعتجاتاخ طهثح انًجًٕػت ٍٛانتجشٚثٛح ٔانضاتطح ف ٙيقٛاط
االتجاِ انثؼذ٘ ٔاَحشافًٓا انًؼٛاس٘ ٔقًٛح " خ " انًحغٕتح
قًٛح
االَحشاف
انًتٕعظ
ػذد
انذالنح اإلحصائٛح
انًجًٕػح
"خ"
انًؼٛاس٘
انحغاتٙ
انتاليٛز
0.27
3.49
35
انتجشٚثٛح
 10.66دانح ػُذ 4.44
0.16
2.92
35
انضاتطح
قًٛح " خ " انجذٔنٛح =  4.46ػُذ يغتٕٖ 4.44
قًٛح " خ " انجذٔنٛح =  4.44ػُذ يغتٕٖ 4.44

يتض مف الجدوؿ السابؽ أف ييمػة ت الماسػوبة هػم 10.66ف أكبػر مػف ييمػة
ت الجدوليػػة وهػػم 0..2ف عنػػد مسػػتوا 7.70ف  ،أ أننػػا نػػراا ال ػػرا الئ ػ ر ونقبػػؿ
ال را البديؿ  ،أ أنه توجد اروؽ ذات داللة إائػا ية عنػد مسػتوا 7.70ف بػيف متوسػطم
درجػػات اسػػتجابات طمبػػة المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة اػػم مقيػػاس االتجػػا البعػػد ناػػو
است داـ السبورة الت اعمية ام تدريس أجتزة العرا  ،لئال المجموعة التجريبية.
وتت ؽ هذ النتيجة مػع العديػد مػف الدراسػات السػابقة ،وذلػؾ مثػؿ دراسػة كػؿ مػف أبػم
جوير 0778ف ،وأبم رزؽ 0700ف وترجع هذ النتيجة مف وجتة نظر البااث إل ما يمم:
 .0اسػػت داـ السػػبورة الت اعميػػة اػػم تػػدريس أجتػػزة العػػرا لطػػبلب طػػبلب ػػعبة تكنولوجيػػا
التعميـ أدا إل زيادة دااعيتتـ لمتعميـ  ،وتكويف اتجػا إيجػابم ناػو دراسػة أجتػزة العػرا
واالهتماـ بتا.
 .0ياقػػؽ التػػدريس باسػػت داـ السػػبورة الت اعميػػة تاػػرر الطػػبلب مػػف أ ػػكاؿ ال ػػوؼ ،والكبػػتا
مما يؤد إل الك ؼ عف م اعرهـ الدا ميػة اإليجابيػة تجػا التػدريس باسػت داـ السػبورة
الت اعمية .
 .2يتميػز التػػدريس باسػت داـ السػػبورة الت اعميػة بقػػدرة ااعمػة اػػم توضػي العبليػػات العمميػػة ،
وتنمية المتارات ،واالتجاهات اإليجابية مما ي عر الطالب بال ارؽ.
 .0ااتواق التدريس باست داـ السػبورة الت اعميػة عمػ العديػد مػف المثيػرات ،وئػور الن ػاط ،
مػػف ػػبلؿ الموايػػؼ الم تم ػػة ،والاػػوار ال ػػا ؽ ،وتقػػديـ المعمومػػات وال بػػرات والعمميػػات
بطريقة جذابة ،ومسمية .
ابػا ،وايبػػاالً عمػ المػػادة
 ..ييػادة المعمػـ لمطػػبلب بطريقػة واعيػة ،ممػػا مػؽ لػػدا المتعممػيف ً
العمميػػة ،ورغبػػة اػػم تكػرار ممارسػػة هػػذا النػػوع مػػف التػػدريس ،واسػػتمرار  ،وهػػم بػػذلؾ تعمػػؿ
عم إكسابتـ االتجاهات اإليجابية ناوها.
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لئلجابػػػة عػػػف سػػػؤاؿ ال سدراسػػػة الثالػػػث ايضػػػاً والػػػذ يػػػنص عمػػػ  :مػػػا أثػػػر توظيػػػؼ السػػػبورة
الت اعمية ال ور – المرج ف اػم تنميػة متػارات اسػت داـ أجتػزة العػرا؟ تػـ ا تبػار ال رضػية
الثالثة التالية والتم تنص عم

أنػه  :ال توجػد اػروؽ ذات داللػة إائػا ي ًة عنػد مسػتوا داللػة

7.7.ف بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات طػػػبلب اػػػم المجموعػػػة التجريبيػػػة الػػػذيف يدرسػػػوف متػػػارات
اسػػت داـ أجتػػزة العػػرا عػػف طريػػؽ السػػبورة الت اعميػػة ،ا ػ التطبيقػػيف ال ػػورا و المرج ػ ف
لبطاية مبلاظة األداق ا متارات است داـ أجتزة العرا لدا طبلب عينة الباث.
ولمتاقػػؽ مػػف ئػػاة هػػذا ال ػػرا تػػـ اسػػت راج داللػػة ال ػػروؽ بػػيف متوسػػطم االداق
البعد والمرج ام بطاية المبلاظة بيف طمبة المجموعة التجريبيػة بواسػطة ا تبػار ت كمػا
هو موض ام جدوؿ ريـ 6ف:
انجذٔل ()6
يتٕعطا دسجاخ طهثح انًجًٕػت ٍٛانتجشٚثٛح ٔانضاتطح ف ٙانتطثٛق انثؼذ٘ انًشجأ نثطاقح انًالحظح
ٔاَحشافًٓا انًؼٛاس٘ ٔقًٛح " خ " انًحغٕتح
انذالنح
قًٛح
االَحشاف
انًتٕعظ
ػذد
انًجًٕػح
اإلحصائٛح
"خ"
انًؼٛاس٘
انحغاتٙ
انطالب
4.06
72.00
35
انثؼذ٘
0.83
غٛش دانح
4.58
72.86
35
انًشجأ
قًٛح " خ " انجذٔنٛح =  4.46ػُذ يغتٕٖ 4.44
قًٛح " خ " انجذٔنٛح =  4.44ػُذ يغتٕٖ 4.44

يتض مف الجػدوؿ السػابؽ أف ييمػة ت الماسػوبة هػم 722ف أكبػر مػف ييمػة
ت الجدوليػػػة وهػػػم 0..2ف عنػػػد مسػػػتوا 7.70ف  ،أ أنػػػه ال توجػػػد اػػػروؽ ذات داللػػػة
إائا ي ًة عنػد مسػتوا داللػة 7.7.ف بػيف متوسػطات درجػات طػبلب اػم المجموعػة التجريبيػة
الذيف يدرسوف متارات است داـ أجتزة العرا عػف طريػؽ السػبورة الت اعميػة ،اػ التطبيقػيف
ال ػورا والمرجػ ف لبطايػػة مبلاظػػة األداق اػ متػػارات اسػػت داـ أجتػزة العػػرا لػػدا طػػبلب عينػػة
الباث ،ويعزو البااث ذلؾ لآلتم:
 .0اسػػت داـ السػػبورة الت اعميػػة اػػم تػػدريس موضػػػوعات أجتػػزة العػػرا يجعمتػػا ثابتػػة لػػػدا
المتعمـ لمدة أطوؿ مف التدريس االعتياد .
 .0تعػػدد المثيػػرات الاسػػية اػػ التػػدريس بالسػػبورة الت اعميػػة :لمػػا ايتػػا مػػف مثيػػرات اسػػية
واركية وغير ذلؾ مف مثيرات االنتبا مما يجعؿ الطالب ال ينس ما تعمـ بستولة.
 .2ايجابيػػة المػػتعمـ :ايػػث تجعػػؿ المػػتعمـ إيجابي ػاً م ػػاركاً اػػاعبلً اػػم العمميػػة التعميميػػة ا ممػػا
يعكس األ ثر اإليجابم لدا الطالب ام االات اظ بالمعمومات لمدة طويمة.
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 .0اثارة الدااعية  :ألف طريقة التدريس التم تست دـ السبورة الت اعمية تجعؿ التعمـ أبق أثر
اً مف غيرها ،لكونتا تا ز المتعمـ عم

التعمـ وتثير دوااعه ،وتجعمه منتبتا وم اركاً

وواعياً لكؿ ما يدور اوله ام المويؼ التعميمية.

 ..امكانات السبورة الت اعمية و ئا ئتا تؤكد أنتا جتاز ئنع ئيئاً لمعممية التعميمية
وتـ برمجته واؽ ااتياجات التعمـ ال عاؿ.

 .6وجود عنئرا الت اعمية والتكاممية بيف ماتويات العرا وستولة االعادة والتكرار عم
السبورة الت اعمية.

توصيات الدِّراسة :
ام ضوق ما توئمت إليه ال سدراسة مف نتا ج  ،جيوئم البااث با تم:

 .0االهتماـ بتزويد ا ئا ي تكنولوجيا التعميـ ،أثناق االعداد ،بكااة المعػارؼ والمتػارات التػم
تتعمػػػؽ بالمسػػػتادثات التكنولوجيػػػة و ائػػػة السػػػبورة الت اعميػػػة واسػػػت دامتا اػػػم العمميػػػة
التعميمية .
 .0ضػػرورة اػػث طػػبلب ػػعبة تكنولوجيػػا التعمػػيـ عم ػ اسػػت داـ السػػبورة الت اعميػػة اػػم تعمػػـ
موضوعات أجتزة العرا ائة ،والمواد ال سدراسية األ را عامة .
 .2برمجة وتئميـ موضوعات أجتػزة العػرا اػم كااػة الواػدات التعميميػة ا السػت دامتا اػم
التدريس مف بلؿ السبورة الت اعمية.
 .0ضػػرورة تػػواير تقنيػػة السػػبورة الت اعميػػة بمماقاتتػػا الم تم ػػة اػػم جميػػع مؤسسػػات الدولػػه
التعميميػػػة ا لمػػػا لتػػػا مػػػف أهميػػػة ائػػػة اػػػم تا يػػػز الطػػػبلب  ،وزيػػػادة ت ػػػاعمتـ الن ػػػط
واإليجابم مػع الماتػوا التعميمػم واألن ػطة التطبيقيػة ممػا يسػاعد عمػ إبقػاق أثػر الػتعمـ
لديتـ.
 ..عقد دورات تدريبية لممعمميف تساعدهـ ام تئميـ عنائر الوسا ط المتعددة وانتاجتػا ،مػف
ئور متاركػة ،ونئػوص مكتوبػة ،ورسػومات ،مػع تػواير األجتػزة والبػرامج المسػاعدة عمػ
إد اؿ لقطات ال يديو ،والئور الثابتة ،والرسومات التعميميػة ،وغيرهػا مػف أدوات تسػتـ اػم
توظيؼ السبورة الت اعمية ام كؿ مويؼ تعميمم.
 .6إجػراق دراسػػات اػػوؿ اسػػت داـ السػػبورة الت اعميػػة اػػم تػػدريس مقػػررات دراسػػية م تم ػػة اػػم
مستويات دراسية متنوعة بالكمية ،وأثر ها عم بعا نواتج التعمـ الم تم ة.
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املراجع
أوالً :املراجع العربية:
تائيؿ الطبلب غير الناطقيف المبتد يف

السبورة الت اعمية عم
 .1أبو العينين  ،ربى " ،أثر
ل
والمنتظميف ام مادة الم ة العربية (رسالة ماجستير) كمية اآلداب والتربية  ،األكاديمية العربية
المفتوحة  -الدنمارك. 1111 ،

 .1أبو جوير ،أماني ،أثر است داـ برنامج ااسوبم متعدد الوسا ط مف بلؿ السبورة اإللكترونية
ام تدريس العموـ عم التائيؿ وبعا متارات الت كير المعراية واالتجا ناوها لدا تمميذات

المرامة االبتدا ية (رسالة ماجستير) كمية التربية لمبنات  ،جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ،الرياض،

.1119

 .3أبو رزق ،ابتهال" ،أثر استخدام تكنولوجيا السبورة التفاعمية في إكساب الطمبة المعممين مهارة
التخطيط لتدريس مادة المغة العربية واتجاهاتهم نحوها كأداة تعميمية" ،المجمة الدولية لؤلبااث

التربوية ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة.183 -153 ،)1( ،1111 ،

 .4أبو عمبة ،أحمد ،أثر برنامج يوظؼ السبورة الذكية ام تنمية المتارات العممية ام الم ططات
الكتربا ية لطبلب الئؼ التاسع األساسم ب زة

اإلسالمية ،غزة.1111 ،

(رسالة ماجستير) ،كمية التربية  ،الجامعة

 .5األغا ،إحسان؛ األستاذ ،محمود ،تئميـ الباث التربو  ،الطبعة الثانية ،مكتبة آفاق لمنشر
والتوزيع ،غزة.88-87 ،1111 ،

 .6بني ذياب  ،محمود " ،فاعمية طريقة التدريس التبادلي لمادة النصوص األدبية في عالج ضعف
الطمبة في االستيعاب القرائي" ،مجمة المنارة لمباوث والدراسات ،األردن111 ،

.41 – 9 ،4 )17( ، 1+ .7

 .8رمود  ،ربيع " :فاعمية استراتيجية التعمم المدمج اإللكتروني والتقميدي في تنمية كفايات استخدام
السبورة الذكية التفاعمية لدى أعضاء هيئة التدريس بكمية التربية" ،المؤتمر العممم الثانم ع ر لمجمعية

المئرية لتكنولوجيا التعميـ ،التعميـ اإللكترونم بيف تاديات الااضر وآااؽ المستقبؿ ،مصر،1119 ،

.173 – 115

 .9الزعبي  ،شيخة " ،أثر برنامج تعميمي باستخدام السبورة التفاعمية في التحصيل ِّ
الدراسي مادة
العموم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي بدولة الكويت " ،المجمة التربوية مم ئات الرسا ؿ

الجامعيةف.399-393 ،)111( ،1111 ،
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 .11سرايا  ،عادل ،تكنولوجيا التعميـ ومئادر التعمـ  ،م اهيـ نظرية وتطبيقات عممية ،مكتبة الرشد
لمنشر والتوزيع ،الرياض.168-167 ،1119 ،

 .11سويدان  ،أمل " :فاعمية استخدام السبورة الذكية في تنمية مهارات إنتاج البرامج التعميمية لمعممات
رياض األطفال في ضوء احتياجاتهن التدريبية "  ،مؤتمر تكنولوجيا التربية وتعميـ الط ؿ العربم،

الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية ،مصر.71 – 36 ،1118 ،

 .11الشيبانية ،زينة بنت صالح " ،وداعا لمطباشير وسبورة الحائط السوداء  -السبورة الذكية وسيمة
تعميمية تفاعمية بالفصول" ،مجمة التطوير التربو .64-63 ،)33( ،1117 ،

 .13الصباغ  ،هبة " :استخدام السبورة الذكية وفق إطار مقترح لمعايير الجودة الشاممة" ،المؤتمر
العممم الثالث لكمية العموـ التربوية ،جامعة جرش  ،األردن.348 – 336 ،1111 ،

 .14عبد الرازق ،عبد الرحمن" ،أسباب تدنم مستوا التائيؿ ام مادة الم ة العربية لدا تبلميذ
الئ وؼ الث بلثة األول

مف المرامة األساسية لممدارس األردنية الاكومية مف وجتة نظر

الم رايف التربوييف وأولياق األمور ( ،رسالة ماجستير)  ،كمية العموم التربوية :جامعة الشرق

األوسط ،األردن.1111 ،

 .15عصر ،أحمد؛ والجزار ،منى" ،أثر اختالف نمط اإلبحار في تصميم الوسائط المتعددة الفائقة
لتنمية مهارات استخدام السبورة التفاعمية لدى معممي مرحمة التعميم األساسي" ،مجمة تكنولوجيا

التربية دراسات وباوثف ،مصر.74-7 ،)19( ،1117 ،

 .16عفيفي  ،محمد " ،فاعمية حقيبة تدريبية في تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بكميات المعممين
والتربية في استخدام السبورة الذكية في التدريس واتجاهاتهم نحوها " مجمة تكنولوجيا التربية
دراسات وباوثف ،مصر.133-189 ،)45( ،1117 ،

عودة ،فراس" ،السبورة الذكية" ،مجمة المعراة اإللكترونية ،جامعة القدس المفتوحة ،فمسطين،
http://www.qou.edu/newsletter/smartBoard.jsp .1-1 ،)1( ،1111

 .17عوض  ،أحمد عبده" ،فعالية استراتيجية مقترحة في عالج الضعف القرائي والكتابي والتحصيمي في
المغة العربية لدى بعض تالميذ الصف التاسع من التعميم األساسي"  ،مجمة كمية التربية

بالمنئورة ،مصر.374-311 ،)73( ،1111 ،

 .18الكيالني ،زيد؛ والتقي ،أحمد ،وعدس ،عبد الرحمن ،القياس والتقويـ ام التعميـ والتعمـ ،الشركة
العربية المتحدة لمتسويق والتوريدات.448-1119،447 ،

 .19المياحي  ،سميمان " ،السبورة الذكية " ،دورية التطوير التربوية ،سمطنة عمان-6 ،)37( ،1117 ،
.11
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