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امللخ�ص

ت�ستق�صي الدرا�سة فاعلية طريقة التدري�س با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية يف تعلُّم طلبة ال�صف الثالث
الثانوي الكيمياء من حيث حت�صيلهم املبا�شر وامل�ؤجل واجتاهاتهم نحوها ،وتكونت ع ِّينة الدرا�سة من ()39
طال ًبا مو َّزعني ع�شوائيا يف ُ�شعبتني يف ال�صف الثالث الثانوي ملدار�س العزيزية الأهلية مبدينة اخلرب يف
اململكة العربية ال�سعودية ،در�سوا ف�صلني من كتاب الكيمياء يف الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي
2014/2013م .وقد ا�ستخدم الباحثون لهذا الغر�ض املنهج �شبه التجريبي يف جمموعتني؛ تعلمت �إحداهما
بالطريقة التقليدية ،والأخرى عن طريق ال�سبورة التفاعلية ،كما ا�ستخدمت الدرا�سة اختبا ًرا حت�صيل ًّيا
وا�ستبانة االجتاهات نحو ال�سبورة التفاعلية.
و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أث ًرا �إيجاب ًّيا ال�ستخدام ال�سبورات التفاعلية يف رفع حت�صيل الطلبة املبا�شر
وامل�ؤجل ،وا�ستعداد ًا مبدئيا لتقبل ال�سبورة التفاعلية وتفعيلها يف علمية التعلم انطالقا من دافعية مرتفعة
وحتفظ وا�ضح على قيود ا�ستخدامها .و�أو�صت الدرا�سة بتفعيل ا�سخدام ال�سبورة التفاعلية يف تدري�س الكيمياء
ٍ
وبطريقة ن�شطة ترتكز على الطالب.

الكلمات املفتاحية:

ال�سبورة التفاعلية ،تدري�س الكيمياء ،التح�صيل (املبا�شر ،امل�ؤجل) ،االجتاهات نحو ال�سبورة
التفاعلية.
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Abstract
This study aimed to investigate the effect of using Interactive whiteboard (IWB) in
chemistry teaching on the immediate & delayed acheivement of 12th grade students’
and their attitudes towards it. A sample of (39) male students was randomly chosen
from Al Aziziyah School in Al Khobar city, Saudia Arabia, year 2013-2014, and
were distributed randomly to two groups. The researchers used quasi-experimental
design with two groups, the control group learned by the traditional strategy, and
the experimental one learned by using IWB. To achieve the purpose of this study,
an achievement exam and attitudes questionnaire were developed. The results of the
study show high positive effect of using IWB in the students’ immediate achievements
and level of retention (delayed achievements), and a desire to accept using IWB in
learning because of high motiviation, but with barriers that limit its effectivenes and
lower learning level. The study recommends using IWB in teaching chemestery in
active student’s centered manner.

Keywords: Interactive whiteboard (IWB), Chemistry teaching, Acheivement (immediate, delayed),
Attitudes towards using IWB.
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املقدمة:
رغم توافر خمتربات احلا�سوب املكتبية
واملحمولة � ،اَّإل �أن ا�ستخدامها ما زال حمدودًا
أ�سباب تقني ٍة ،كما �أن وجود احلوا�سيب يف الغرفة
ل ٍ
ال�صفية قد ال ُيفيد يف حل الكثري من امل�شكالت،
كاف يف �ضوء
وذلك نظ ًرا ل�صعوبة تفعيلها ب�شكل ٍ
تزايد �أعداد الطلبة ،ولعل �إحدى طرائق تفعيلها هي
ا�ستخدام �أدا ٍة للعر�ض اجلماعي ،وقد �أدرك بع�ض
املعلمني يف ال�سابق �أهمية ذلك فربطوا حوا�سيبهم
بتلفازٍ  � ،اَّإل �أن �صغر حجم �شا�شته وانخفا�ض جودة
ُ�ص َو ِر ِه مل تكن بامل�ستوى الذي يجعله �إجرا ًء م�ستم ًّرا
يف التعليم ،فا�ستخدموا جهاز عر�ض البيانات
«الربوجيكرت» مع احلا�سوب يف �سنة  ،1997اً
بدل
من التلفاز لكن حمدودية �أعدادها يف املدر�سة
منتظم ،كما �أن
ب�شكل
مل يجعل ا�ستخدامها ي�سري ٍ
ٍ
�شجع التعلم التقليدي
العديد من اخلرباء يرونها ُت ِّ
املتمركز حول املعلم.
قابل هذا التغيري تطو ٌر م�ستم ٌّر يف ا�ستخدامات
�أدوات عر�ض املعلومات ،وميكننا يف الع�صر
معلم يف ٍّ
درا�سي ي�ستخدم
�صف
ٍّ
احلديث تخ ُّيل ٍ
�أ�صبعه ليكتب جملة �أو ليعالج بيانات من الإنرتنت
على �شا�شة مل�س عمالقة ،وي�ستخدم الطلبة جمي ًعا
جها ًزا ال�سلك ًّيا ل ُي ِجي ُبوا عن �أ�سئلة املعلم ،ولإعطائه
تغذي ًة راجع ًة فوري ًة لتحديد املفاهيم الوا�ضحة
http://journals.uob.edu.bh

وغري الوا�ضحة� ،أو ي�شاهد �أحد الطلبة يف مقرر
الأحياء �أحد الكائنات احلية الدقيقة با�ستخدام
املِجهر ،ويف الوقت نف�سه ي�شاهد الآخرون ذلك
الكائن على ال�شا�شة ،وين�شغلوا جميعهم بكل ما
يعر�ضه املعلم يف تدري�سه.
متثل لقطة التخيل ال�سابقة �أحد مظاهر
تطور التكنولوجيا املُ�ستخدمة يف �صفوفنا حدي ًثا
وهي ا�ستخدام ال�سبورات التفاعلية Interactive
 ،whiteboard IWBو ُتط ِلق بع�ض الدرا�سات
احلديثة على هذه ال�سبورات و ُملحقاتها عبارة
"نظام العر�ض التفاعلي" (Interactive Display
 )System IDSالذي يتكون من حا�سوب وعار�ض
بيانات رقمي "داتا�شو" و�سبورة تفاعلية وو�صلة
�إنرتنت ( ،)Schnittka & Bell, 2009يف حني
ت�ستخدم درا�سات �أخرى لفظ ال�سبورات التفاعلية
الإلكرتونية (Interactive Electronic Whiteboards
.)Smith, Higgins, Wall & Miller, 2005
ري يف تكنولوجيا االت�صال يف
لقد حدث تط ُّو ٌر كب ٌ
الوقت املعا�صر ،نتج عنه تغيرُّ ٌ وا�ض ٌح يف ا�ستخدام
التكنولوجيا داخل الغرفة ال�صفية ،فظهرت يف
الفرتة بني  2004-1999ال�سبورات التفاعلية
التي هي من �أكرث �أدوات التكنولوجيا احلديثة
�أهمي ًة ،كما ُتع ُّد حلاًّ لكث ٍري من امل�شاكل التي تواجه
املعلمني يف تدري�سهم ،فهي حوا�سيب ب�شا�شات مل�س
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عمالقة ي�ستطيع املعلمون والطلبة ت�شغيلها ب�أ�صابعهم
�أو ب�أقالم خا�صة ،وا�ستخدام �أي تطبيق موجود
على �سطحها كمعالج الن�صو�ص وجداول احل�سابات
والر�سومات والإنرتنت والأقرا�ص املدجمة ،والكتابة
فوق �أي �شيء موجود وحفظه ملزيد من الدرا�سة
امل�ستقبلية واملراجعة.
لقد مت تطوير �أول �سبورة تفاعلية يف بداية العقد
الأخري من القرن الع�شرين ،لكن انت�شارها تط َّلب
بع�ض الوقت ،وب�سبب الكلفة العالية لها انخف�ض
ا�ستخدامها يف املدار�س -يف البداية -واقت�صر
ا�ستخدامها يف الأعمال التجارية ،ومع تزايد �أهميتها
الرتبوية ،تو�سع ا�ستخدامها يف كث ٍري من الدول
وازدادت �أعدادها يف املدار�س وت�ضاعفت �أعداد
احلوا�سيب.
وهناك نوعان من التكنولوجيا امل�س�ؤولة عن
جعل �سطح هذه ال�سبورات ح�سا�سة للم�س؛ النوع
الأول منهما هو تكنولوجيا مغناطي�سية و�سطح �صلب
خا�صا ،والثاين تكنولوجيا مقاومة
امللم�س يحتاج قل ًما ًّ
 Resistive Technologyيغلف �سطحها غ�شاء ي�ستجيب
بالقلم �أو بو�سائل �أخرى كالإ�صبع ،و ُت�سمى ال�سبورات
الناعمة  .)Walker, 2006) Soft Boardوتتوافر حدي ًثا
�أنوا ٌع عديد ٌة من ال�سبورات التفاعلية تقوم جميعها
بالوظيفة نف�سها ،وهي متكني املعلم �أو الطالب من
خاللها من التحكم يف احلا�سوب مع ا�ستخدام لوحة
املفاتيح والف�أرة لنف�س الغر�ض ،وتتلخ�ص �آلية عمل
عموما يف ثالث مراحل وهي:
ال�سبورة التفاعلية
ً
�إر�سال �صورة �شا�شة احلا�سوب �إىل جهاز الداتا�شو،
و�إ�شعاع الداتا�شو ل�صورة �شا�شة احلا�سوب على
لوحة تفاعلية ،وا�ستقبال لوحة بي�ضاء ح�سا�سة للم�س
لل�صورة.
وتعتمد ال�سبورات التفاعلية يف �إي�صال
املعلومات ،على �أ�سلوب النقل املتزامن Synchronous
 Transmissionوتفاعل ثنائي االجتاه بني املعلم �أو
املتعلم وال�سبورة ،وي�ؤدي م�ستوى التوا�صل هذا �إىل
مما يزيد
م�شاركات كثرية ومتنوعة من الطلبة؛ َّ
ُّ
من ان�شغالهم يف عملية التعلم و ُيعزِّ ز بيئة تعلمِ هم،
كما متتلك هذه ال�سبورات وظائف غري متزامنة
http://journals.uob.edu.bh

 Asynchronous Functionsت�سمح بالت�شارك
الإلكرتوين �أو الورقي يف املواد التعلمية والدرو�س
بعد حدوث عملية التعلم (الت�سجيل و�إعادة العر�ض)
(.)Beeland, 2002
ويف املجال البيداغوجي ،ظهر جمال وا�سع
من الدرا�سات الرتبوية يبحث يف �أهمية ال�سبورات
التفاعلية كو�سائل تدري�س وتعلُّم ،وت�ؤكد درا�سات
عديدة على �أهمية � اَّأل يقت�صر ا�ستخدام ال�سبورات
التفاعلية على عر�ض املعلومات (Glover,
Ruthven

Deaney,

Littleton,

Gillen,

Hennessy,
;2007

;2009

Miller,

Winterbottom,

&

Twiner, Staarman & Mercer, 2008; Kennewell

 ،)& Beauchamp, 2007بل يجب تفعيل طرائق
ا�ستخدامها ،ويع ُّدها البع�ض و�سيلة تدري�س تت�صف
باملرونة والفاعلية و�إمكانية ا�ستخدامها يف جميع
املقررات ،كما تدعم ا�ستخدام الو�سائط املتعددة
وت�ساعد على تخطيط امل�صادر وتطويرها وتعلم
الطلبة مهارات املعلومات واالت�صاالت والتكنولوجيا
 ICT Skillsمن خالل ممار�سة التعلم والتفاعلية
وامل�شاركة يف الدرو�س.
و ُت�ستخدم ال�سبورات التفاعلية يف التدري�س
بطرائق عديدة ترتبط ب�أمناط تعلُّم الطلبة؛
الطريقة الأوىل التعلم الب�صري visual learning
الذي ميكن �أن يبد�أ من ا�ستخدام الن�صو�ص وال�صور
اً
و�صول ال�ستخدام الفيديوهات واللقطات املتحركة،
والطريقة الثانية هي طريقة التعلم ال�سمعي
 ،Auditory learningحيث تت�ض َّمن الأن�شطة التعلُّمية
اال�ستخدامات اللفظية كالتهجئة والكالم وال�شعر
واال�ستماع �إىل الأ�صوات واملو�سيقى ،والطريقة
احلركي  ،Tactileحيث ي�ؤدِّي تفاعل
الثالثة هي التعلُّم
ُّ
ح�سي مع ال�سبورة التفاعلية �إىل تلبية
الطلبة ٍ
ب�شكل ٍّ
احتياجاتهم ،ويحدد م�ستوى ان�شغال �أو انغما�س
الطلبة يف عملية التعلم -وبالتايل دافعيتهم-مدى
ت�ضمني �أمناط التعلم الثالثة يف خمطط الدر�س
وتطبيقها با�ستخدام ال�سبورات التفاعلية (عدد
الأمناط التي ي�ستخدمها املعلم وم�ستويات تفعيل
املواد التعلُّمية وعمقها) (.)Beeland, 2002

66

Sharif Al-yateem, et. al.: The Effect of Using Interactive ...

ويرى كينويل وبو�شامب
� )Beauchamp, 2007أن ال�سبورات التفاعلية �أكرث
وا�ستخداما
�شيوعا
الو�سائل التعلمية التقنية
ً
ً
يف املدار�س التي حتتوي على �أدوات تكنولوجية
عديدة ،وتعدها درا�سات عديدة (Smith, Higgins,
 )Wall & Miller, 2005و�سيلة ّذات ت�أثري �إيجابي يف
تعلم الطلبة ودافعيتهم ،وجتعل تعلمهم �أكرث متع ًة
واهتماما ،وي�ؤثر ا�ستخدام الو�سائط املتعدد ب�شكل
ً
مبا�شر يف تعلُّمهم ،فيزيد العر�ض املتعدد املُدخالت
احل�سية  Presentation Multi-Sensoryمن قدرتهم
على التذكر ،ويعزِّ ز فهمهم .و ُتظهر البيانات
الكم َّية والنوع َّية للدرا�سات الرتبوية ،زيادة دافعية
ِّ
املعلمني �أنف�سهم ،وت�أكيدهم �أثناء تفاعلهم معها
على �أنهم �أ�صبحوا قادرين على �إحداث تعلم �أكرث
فاعلي ًة جلميع الطلبة ،وعلى التعامل مع طلبة �أكرث
اً
ان�شغال ودافعي ًة.
ويظهر بع�ض الطلبة تذ ُّك ًرا �أف�ضل ب�سبب الكلمات
املل َّونة والأ�شكال املعرو�ضة على ال�سبورات التفاعلية،
و ُتق ِّلل مزاولتهم الر�سم ب�أيديهم احتمال وقوعهم يف
الأخطاء لأنهم يح�صلون على ن�سخة مطبوعة بعد
الدر�س .كما �أنها مهمة لطلبة االحتياجات اخلا�صة،
فهي توفر للطالب الأ�صم -الذي عاد ًة ما يكون قوي
أدوات ب�صري ًة عديد ًة؛ فالألوان اجلاذبة
الإب�صارٍ �-
َّ
انزعاجا و�أكرث تركيزًا يف تعلم
احليوية ُتبقيه �أقل
ً
املفاهيم اجلديدة ،كما ت�ساعده على التعلم يف
ال�صفوف العادية واالندماج فيها ،فالطلبة الذين
يق�ضون وقتًا طويلاً يف ن�سخ املالحظات من على
ال�سبورة ي�ستطيعون الآن تعلُّ َم معلومات �أكرث؛ لأنهم
يح�صلون على ن�سخة مطبوعة الح ًقا ،وميكنها
وبو�ضوح �أكرث فت�ساعد
تكبري ال�صور بدرجة منا�سبة
ٍ
الطلبة الذين يعانون من �صعوب ٍة يف الإب�صار،
وتعر�ض برجميات لغة الرموز للطالب الأبكم �أو
�ضعيف ال�سمع .وفيما يتعلق بالطلبة ال�سريعي
الت�شتت ،وامل�صابني مبتالزمة خلل االنتباه ومر�ض
الن�شاطية املُفرطة ،تقل احتمالية �إ�صابتهم ب�سلوك
اال�ستجابة املُفرطة Impulsive and Disruptive
 Outburstsوتكون فرتة االنتباه �أطول� .أما طلبة
اخللل ال�سلوكي العاطفي Emotional Behavior
(&

http://journals.uob.edu.bh

Kennewell

 Disorders EBDالذين ي�سلكون �سلو ًكا عدائ ًّيا
عندما يجدون �صعوب ًة يف تنفيذ ال�سلوك املنا�سب
يف املوقف التعليمي ،ف ُيالمون من ِق َب ِل زمالئهم،
في�ستفيدون من ا�ستخدام ال�سبورات التفاعلية لأنها
توفر لهم الفر�صة ملتابعة تعلُّمِ هم مع زمالئهم يف
ال�صفوف العادية ويقومون ب�أعمال قيادية منا�سبة
(.)Ernst, 2008

وتبحث بع�ض الدرا�سات يف �أهمية ال�سبورات
التفاعلية يف تقليل الفجوة النوعية يف التح�صيل
(فروق التح�صيل بني الطلبة الذكور والإناث)،
و�أظهرت نتائجها (- )Emron & Dhindsa, 2010يف
املا�ضي -تفوق الذكور يف التح�صيل ،لكن انعك�س
احلال يف الوقت املعا�صر ،حيث تفوقت الإناث على
مما زاد عدد العامالت عن العاملني،
الذكور؛ َّ
ورغم �أن مثل هذه النتيجة قد ال ُت�شِ ري �إىل �أيِّ خلل،
حيث لكل فرد احلق يف �أن يح�صل باجتهاده على
�أعلى النتائج ،بغ�ض النظر عن نوعه � -اَّإل �أنه ميكن
�أن تكون لهذه الفجوة ت�أثريات خطرية على النماء
مما قد ي�ستوجب احلاجة �إىل
االجتماعي-الثقايف؛ َّ
خ�صو�صا يف املجتمعات املحافظة.
تقليلها
ً
ويواجه التدري�س بال�سبورات التفاعلية حتديات
عديدة ،ومن املُع ِّوقات التي حتد من تفعيلها �ضعف
الإعداد الالزم ال�ستخدام التكنولوجيا ،فنتائج
البحوث ُتظهر �أن �إعداد معلم العلوم ال�ستخدام
تكنولوجيا التدري�س ب�شكل �صحيح يحتاج �إىل
تعددي ،يتطلب معرفة باملادة العلمية
منحى
ٍّ
ً
وامل�صادر ،ويرى البع�ض �أن عوامل معرفية ثالثة
ُيطلق عليها حمتوى املعرفة الرتبوية والتكنولوجية
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 TPCKذات �أهمية لنجاح التدري�س بالتكنولوجيا
وهي :املحتوى ،والطرائقية ،والتكنولوجيا ،وتعد
املهام ال�صعبة التي ت�شكل حتد ًيا
هذه املعرفة من ِّ
لربامج �إعداد املعلمني ،حيث ي�ؤدي ا�ستيعابها
�إىل تطبيق ناجح وت�ضمني ف َّعال للتكنولوجيا يف
التدري�س ( .)Schnittka & Bell, 2009وي�سمي
�سميث وزمال�ؤه (& Smith, Higgins, Wall
 )Miller, 2005م�شكالت عديدة يطرحها معلمون
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كُثرُ ٌ ُتواجه ا�ستخدام ال�سبورات التفاعلية منها:
كاف لتطبيق كافة الإمكانات
حاجتها �إىل
تدريب ٍ
ٍ
املتوافرة فيها ،وم�شاكل ب�صرية؛ كلون ال�شا�شة مع
وجود �أ�شعة ال�شم�س ،حيث يجد الطلبة �صعوبة يف
ر�ؤيتها ،ووجود الغبار وا�ستخدام �ألوان وخطوط
منا�سب يخدم
ارتفاع
غري منا�سبة ،وعدم اختيار
ٍ
ٍ
جميع الطلبة واملعلم.
مما �سبق ميكننا �إدراك �أهمية اال�ستخدام
َّ
الفعال لل�سبورات التفاعلية يف عملية التعليم
واالنتقال من الرتكيز على التدري�س �إىل التعلم،
فهي و�سيلة تعتمد على تكنولوجيا حديثة قد ت�ؤدي
– �إذا َح ُ�سنَ ا�ستخدامها� -إىل م�شاركة الطلبة
و�إدماجهم يف عملية التعلم ،والتغلب على الفروق
ا�ستخداما
الفردية بينهم ،كما ُتظهِ ر الدرا�سات
ً
غري ف َّع ٍال لها لدى املعلمني ،ولعل هذا ي�ؤكد �أهمية
البحث امل�ستمر يف ت�أثريها يف عملية التعلم،
وخ�صو�صا حت�صيل الطلبة واجتاهاتهم باعتبارها
ً
م�ستحد ًثا جديدً ا يحتاج الكثريون �إىل �أدلة م�ؤكدة
على ت�أثريها ،كما يحتاجون ملعرفة الطريقة
املنا�سبة ال�ستخدامها الفعال يف الغرفة ال�صفية
خ�صو�صا مع وجود حتديات كثري ٍة ،مثل عدد
ً
الطلبة ،ووقت الإعداد والتدرب وعوائق عديدة
تحَ ُ ول دون تفعيلها ،لهذا جاءت هذه الدرا�سة
لتبحث يف ذلك ،وت�ساعد على تو�ضيح الطرائقية
املنا�سبة ال�ستخدامها ،بحيث ال يقت�صر على عر�ض
املعلومات �أمام الطلبة فقط ،كما قد تك�شف عن
�أهم العوائق التي تحَ ُ ُ
ول دون ذلك.
الدرا�سات ال�سابقة:
تزايد اهتمام الأدب الرتبوي بتكنولوجيا التعليم
وم�ستحدثاتها الإلكرتونية ،وقد نالت ال�سبورة
التفاعلية جز ًءا منها ،و�سيتم ا�ستعرا�ض الدرا�سات
املرتبطة ب�أثرها يف حت�صيل الطلبة واجتاهاتهم
نحوها.
فبالن�سبة لأثرها يف التح�صيل ،بحث جاتلني
( )Gatlin, 2007يف تقييم �أثر ا�ستخدام ال�سبورة
التفاعلية يف حت�صيل الطلبة ،وكان ت�صميم
الدرا�سة على �شكل جمموعة �ضابطة واختبا ٍر
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(قبلي/بعدي) ،وكان العامل امل�ستقل هو ا�ستخدام
ٍّ
ال�سبورة �أو عدمه ،وتك َّونت عينة الدرا�سة من 140
طال ًبا وطالب ًة من مدرا�س ثوما�ستون يف جورجيا
يتعلمون العلوم والريا�ضيات واللغة ،وتكونت
املجموعة التجريبية من �صفوف املرحلة الإعدادية
الذين تع َّلموا با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية ،يف حني
مل ي�ستخدمها طلبة املجموعة التقليدية .وا�ستخدم
املعلم م�صادر كثرية يف درو�س ال�سبورة التفاعلية
مثل الدرو�س الإلكرتونية بربنامج ال�سبورة،
ومعاجلات الر�سومات ،وو�صالت الإنرتنت ،و�أجهزة
الت�صويت التقوميية ،بالإ�ضافة �إىل م�صادر عديدة
موجودة يف برجمية ال�سبورة ،يف حني اعتمدت
الدرو�س التقليدية على ال�سبورة العادية؛ لعر�ض
املعلومات دون ا�ستخدام �أجهزة عر�ض الو�سائط
املتعددة ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة تفوق
املجموعة التجريبية يف الريا�ضيات والعلوم.
وهدف جاك�سون (� )Jackson, 2009إىل البحث
يف �أثر ال�سبورات التفاعلية و�أجهزة التقومي
الإلكرتوين يف اهتمامات الطلبة وحت�صيلهم يف
مقرر الأحياء يف العام الدرا�سي ،2008/2007
وتكونت عينة الدرا�سة من  80طال ًبا من ال�صف
التا�سع يف �إحدى املدار�س الثانوية مبنطقة كالرك
يف الواليات املتحدة الأمريكية ،ونفذ الدرا�سة
مع ِّلما �أحياء؛ فد ّر�س الأول با�ستخدام ال�سبورة
التفاعلية والثاين من دونها ،و�أجاب الطلبة
على ا�ستبانة م�سحي ٍة قبلي ٍة وبعدي ٍة للمقارنة بني
م�ستويات االهتمام ،كما َّمتت مقارنة درجات
التقييم للمجموعتني يف نهاية الدرا�سة ،و�أظهرت
ارتفاعا يف حت�صيل واهتمامات
نتائج الدرا�سة
ً
الطلبة الذين ا�ستخدموا ال�سبورات التفاعلية
مقارنة بالذين مل ي�ستخدموها.
وت�صف درا�سة �إمرون ودين�سا (& Emron
جتريبي
بحثي
م�شروع
 )Dhindsa, 2010نتائج
ٍّ
ٍّ
ٍ
يخت�ص بدمج تقنية ال�سبورة التفاعلية اعتمادًا
على برجمية «اال�ستوديو الن�شط» Activstudio
يف تدري�س الكيمياء الع�ضوية؛ لتح�سني نتاجات
تعلم الطلبة يف بيئة تعلم بنائية باملرحلة الثانوية
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يف بروناي ،وتك َّونت ع ِّينة الدرا�سة من 115
طال ًبا يف ال�صف احلادي ع�شر ،تعلم  58طال ًبا
يف جمموعة �ضابطة بالطريقة التقليدية ،و57
طال ًبا يف جمموعة جتريبية اعتمادًا على ال�سبورة
التفاعلية .وا�ستخدم اختبا ًرا حت�صيل ًّيا تك َّون من
 8فقرات اختيار من متعدد ،و 5فقرات �إجابات
ق�صرية وواحدة كتابية و�صفية .وقد �أظهرت نتائج
الدرا�سة فرو ًقا دال ًة بني املجموعتني (ال�ضابطة
والتجريبية) ل�صالح التجريبية.
وبحث لوبز ( )López, 2010يف �أثر ا�ستخدام
ال�سبورة التفاعلية يف حت�صيل طلبة ال�صف الثالث
وعددهم  213طال ًبا ،وال�صف اخلام�س وعددهم
 151طال ًبا يف مق َّر َري الريا�ضيات والقراءة،
وا�ستخدمت الدرا�سة ت�صمي ًما �شبه جتريبي
مبقارنة طلبة ال�صف الإلكرتوين الذين يتع َّلمون
با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية ،والطلبة يف ال�صف
التقليدي (دون ال�سبورة التفاعلية) ،و�أظهرت
نتائج الدرا�سة �أث ًرا لل�سبورات التفاعلية يف تطوير
�أداء الطلبة ،كما عر�ضت التطبيقات البيداغوجية
يف �سياق ال�صف الإلكرتوين.
وهدفت درا�سة �أبو العينني (� )2011إىل معرفة
�أثر ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية يف حت�صيل الطلبة
الأجانب غري الناطقني -املبتدئني واملنتظمني -يف
مادة اللغة العربية مقارنة بالطريقة التقليدية،
وتك َّونت ع ِّينة الدرا�سة من  60طال ًبا وطالب ًة
يف املرحلة املتو�سطة لأكادميية دبي الأمريكية
خالل الف�صل الدرا�سي الأول من عام ،2010
وزعوا يف جمموعتني بالت�ساوي در�ست التجريبية
با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية وال�ضابطة بالطريقة
التقليدية ،وقدم الطلبة يف املجموعتني اختبا ًرا
وعولجِ ت البيانات ب�إجراء اختبارا (ت)
حت�صيل ًّياُ ،
للمجموعات امل�ستق َّلة ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة
وجود فروق ذات داللة بني املجموعتني يف حت�صيل
الطلبة ل�صالح املجموعة التجريبية.
وا�ستق�صى وينكلري ( )Winkler, 2011يف
درا�سته �أثر تطبيق �أن�شطة تفاعلية وطرائق
تقني ٍة تفاعلي ٍة يف درو�س الريا�ضيات با�ستخدام
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ال�سبورة التفاعلية يف حت�صيل الطلبة ،وتكونت
ع ِّينة الدرا�سة من  311طال ًبا يف املرحلة االبتدائية
توزعوا ع�شوائيا بالت�ساوي على جمموعتنيَّ ،مت
تدري�س املجموعة التجريبية با�ستخدام ال�سبورة
التفاعلية من معلمني ا�شرتكوا يف برامج تدريبية
حول ا�ستخداماتها يف حني در�س طلبة املجموعة
ال�ضابطة من معلمني غري متدربني ،وا�ستخدمت
بطاقات مالحظة بتدريج ليكرت ونتائج الطلبة
التح�صيلية لقيا�س الأثر يف تعلُّم جمموعتَي
الدرا�سة ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة فرو ًقا دال ًة
�إح�صائ ًّيا بني املمار�سات التدري�سية وعالمات
الطلبة ملجموعتَي املعلمني املتدربني وغري املتدربني
ل�صالح املعلمني املتدربني الذي د ّر�سوا با�ستخدام
ال�سبورة التفاعلية.
وفيما يتعلق باالجتاهات نحو ال�سبورة التفاعلية
واملرتبطة بدافعية الطلبة وانخراطهم يف عملية
التعلم ،هدفت درا�سة بيالند ()Beeland, 2002
�إىل حتديد �أثر ا�ستخدام ال�سبورات التفاعلية يف
انخراط الطلبة يف عملية التدري�س ،وتك َّونت ع ِّينة
الدرا�سة من ع�شرة معلمني يدر�سون مواد متنوعة
و 179طال ًبا يف مدر�سة متو�سطة ،حيث ا�ستخدم ك ُّل
معلم ال�سبورة التفاعلية يف تدري�سهَّ ،ثم عب�أ الطلبة
بعد انتهاء التدري�س -ا�ستمارة م�سحية اعتمدتعلى ن�سخة معدلة ال�ستبانة االجتاهات نحو
احلا�سوب ،وعب�أ بع�ضهم ا�ستبانة حتديد اجتاهات
الطلبة ال�ستخدام ال�سبورة التفاعلية ،و�أكمل جميع
املعلمني اال�ستمارة امل�سحية لتحديد اجتاهاتهم
نحو ا�ستخدام ال�سبورات بو�صفها و�سيلة تعليمية،
كما مت حتديد �أمناط التعلم التي ا�ستعملها املع ِّلمون
(ب�صري �أو �سمعي �أو حركي) با�ستخدام ا�ستمارة
ع َّب�أها الباحث �أثناء عملية التدري�س ،و�أظهرت
نتائج الدرا�سة رغبة قوية يف ا�ستعمال ال�سبورات
التفاعلية يف التدري�س.
وا�ستق�صت درا�سة كينويل ومورغان
( )Kennewell & Morgan, 2003ا�ستجابات الطلبة
على ا�ستمارات االجتاهات نحو ا�ستخدام ال�سبورة
التفاعلية ملقررات تربوية متنوعة ،وقارنت بني
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اجتاهات جمموعتني (جتريبية و�ضابطة) يف
مراحل التدري�س الأوىل واملرحلة االبتدائية العليا،
كما عر�ضت م�ستويات توافرها وا�ستعمالها يف
التدري�س .وت�ض َّمنت الدرا�سة � ً
أي�ضا ا�ستبانة �سمحت
للطلبة بالتعليق على ا�ستعماالت ال�سبورة يف املدر�سة
واجتاهاتهم نحوها .و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود
ت�شابه يف االجتاهات بني املجموعتني واختال ًفا يف
م�ستوى ا�ستعمال ال�سبورات التفاعلية ،كما �أظهرت
�أن  %52من الطلبة الحظوا �أن ال�سبورات التفاعلية
ُت�ستعمل �أثناء التعلم ،و�شعر جميعهم ب�أن ال�سبورات
التفاعلية مفيدة ملو�ضوعات عديدة و�ضرورية
لعملية التدري�س كلها.
وا�ستك�شفت درا�سة الأزيز ()Elaziz, 2008
اجتاهات الطلبة واملعلمني واملُديرين نحو ا�ستعمال
ال�سبورة التفاعلية يف تدري�س اللغات ،وبحثت يف
اال�ستعمال احلقيقي للمعلمني والطلبة لل�سبورات
التفاعلية يف تدري�س اللغة الإجنليزية بو�صفها
لغ ًة �أجنبي ًة ،كما ا�ستق�صت العوامل امل�ؤثرة يف
االجتاهات الإيجابية وال�سلبية للطلبة واملعلمني
نحو ال�سبورات التفاعلية .وا�ستعملت ا�ستبانة
جلمع البياناتَّ ،مت توزيعها على  458طال ًبا و82
معل ًما يف م�ؤ�س�سات تربوية متنوعة ،ا�شتملت على
مدار�س ابتدائية حتى اجلامعة يف خمتلف مناطق
تركيا ،كما �أُجريت مقابالت مع ثالثة ُمديرين؛
ال�ستك�شاف �آراءهم حول ا�ستعمال ال�سبورات يف
تدري�س اللغة بالإ�ضافة �إىل مالحظة ثالثة �صفوف.
و�أظهرت نتائج اال�ستبانة �أن الطلبة واملعلمني
ميتلكون اجتاهات �إيجابية ال�ستعمال ال�سبورات
التفاعلية يف تدري�س اللغة ،و�أنهم ُمدركني لأثر هذه
التكنولوجيا ،كما �أ�شارت ا�ستجاباتهم يف املقابالت
�إىل دعم املُديرين ال�ستعمال هذه التكنولوجيا،
كما �أظهرت املالحظات ال�صفية �أن ا�ستعمال هذه
ال�سبورات كان يف م�ستوى الوظائف الأ�سا�سية.
وهدفت درا�سة عثمان وزمالئه (Isman,
 )Abanmy, Hussein & Al Saadany, 2012للبحث
يف اجتاهات مع ِّلمي مدار�س املرحلة الثانوية
ال�سعوديني نحو ا�ستخدام ال�سبورات التفاعلية يف
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التدري�س ال�ص ِّف ِّي ،واعتمد البحث على الت�صميم
�شبه التجريبي مبجموعة جتريبية واحدة تك َّونت
من  100معلم د ّر�سوا يف الف�صل الأول من ال�سنة
الدرا�سية  .2012/2011وا�ستخدم البحث
ا�ستبانة االجتاهات نحو ال�سبورة التفاعلية وبطاقة
مالحظة مهارات ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية يف
ال�صف ومقابالت الطلبة .و�أظهرت نتائج الدرا�سة
وجود اجتاهات �إيجابية نحو ا�ستخدام ال�سبورات
التفاعلية ،وا�ستخدم عدد قلي ٌل من املعلمني
ال�سبورات التفاعلية بفاعلية يف ال�صف.
وهدفت ب�سي�سو ( )2013يف درا�ستها �إىل
تعرف اجتاهات املعلمني نحو ا�ستخدام ال�سبورة
التفاعلية (الذكية) ،وتك َّونت ع ِّينة الدرا�سة من
 43معل ًما ومعلم ًة من مدر�سة ب�شري الري�س الثانوية
للبنات يف مدينة غزة يف فل�سطني .وا�ستخدمت
الدرا�سة �أداة �أعدتها الباحثة لقيا�س االجتاهات
نحو ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية ،واعتمدت يف
حتليلها الإح�صائي على التكرارات والن�سب املئوية.
و�أظهرت النتائج وجود اجتاهات �إيجابية نحو
ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية ،وكانت ا�ستجابات
املعلمني ذوي التخ�ص�ص العلمي على مقيا�س
االجتاهات �أكرب من مع ِّلمي العلوم الإن�سانية،
�سنوات)
وا�ستجابات املعلمني اجلدد (خربة 5- 1
ٍ
�أكرث �إيجابية من املعلمني ذوي اخلربة (من 10- 6
�سنوات و� 11سنة ف�أكرث) ،وت�سا َوت ا�ستجابات
مع ِّلمِ ي �شهادة البكالوريو�س واملاج�ستري .كما
�أظهرت النتائج عدم وجود فروق يف ا�ستجابات
الطلبة تعزى �إىل العمر.
وهدفت درا�سة �أبو رزق (� )2013إىل البحث
يف �أثر ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية يف تنمية مهارة
تخطيط تدري�س مادة اللغة العربية لدى طلبة ق�سم
الدبلوم املهني يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا،
وحتديد اجتاهاتهم نحوها وامل�شاكل التي تواجههم
�أثناء ا�ستخدامها .وتكونت عينة الدرا�سة من 32
طال ًبا وطالبة ُو ِّزعوا ع�شوائ ًّيا على جمموعتني
جتريبية و�ضابطة .ومت �إعداد اختبار �أدائي لقيا�س
التح�سن الذي طر�أ على مهارة التخطيط لدى
مدى
ُّ
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طلبة الع ِّينة ،ومقيا�س االجتاهات نحو ال�سبورة
التفاعلية وم�شاكل ا�ستخدامها .وتو�صلت الدرا�سة �إىل
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف �أداء طلبة عينة
الدرا�سة يف التخطيط اليومي ويف جمموع عالمات
التخطيط اليومي وال�سنوي م ًعا ،ل�صالح �أداء طلبة
املجموعة التجريبية ،وعدم وجود فروق يف التخطيط
ال�سنوي ،كما �أظهرت النتائج �أن لدى الطلبة اجتاهً ا
�إيجاب ًّيا نحو ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية.
من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة،
ميكننا مالحظة خلو الأدب الرتبوي من ا�ستق�صاء
�أثر ال�سبورة التفاعلية يف تدري�س الكيمياء ،وتركيزه
على مواد خمتلفة للبحث يف �أهميتها يف عمليتَي
التعليم والتعلم ،و ُتظهر نتائج هذه الدرا�سات
اي�ض ًا �أث ًرا �إيجاب ًّيا لهذه الأداة يف تعلم الطلبة،
فعال لها لدى املعلمني ،وتو�صي
وا�ستخداما غري ٍ
ً
مبزيد من البحث حول فاعليتها .لذلك جاءت هذه
اً
ا�ستكمال للدرا�سات ال�سابقة وا�ستجابة
الدرا�سة
إجماع حول
لتو�صياتها ،ولت�ساعد على الو�صول �إىل � ٍ
�أهميتها يف تدري�س الكيمياء خا�صة .ولعل الرتكيز
على �أثرها يف التح�صيل واالجتاهاتُ ،يظهر �أهمية
هذين املتغريين بو�صفهما عاملني يحتاجان مزيدً ا
من البحث واال�ستق�صاء.
م�شكلة الدرا�سة:
ر�صد الباحثون يف هذه الدرا�سة تركيز الأدب
َ
الرتبوية على ا�ستخدام التكنولوجيا يف التدري�س
وت�ضمينها يف عمليتَي التعليم والتعلم ،وتزايد
االهتمام بتوفري �أدوات و�أجهزة تكنولوجية عديدة
يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية التي من �أكرثها �أهمية
وانت�شا ًرا يف الوقت احلايل ال�سبورة التفاعلية،
بالإ�ضافة �إىل زيادة االهتمام بتفعيل دور الطلبة
وتنمية مهاراتهم الفكرية ،وت�شجيعهم على تبادل
الآراء والتفاعل االجتماعي .كما الحظوا  -بحكم
عملهم املبا�شر مع املعلمني داخل ال�صفوف
الدرا�سية ُ -عزُوف بع�ض املعلمني عن ا�ستخدام
هذه الأدوات رغم توافر الإمكانات لتطبيقها� ،أو
تطبيقهم لها بطريقة �شكلية ع ْر�ضية ال تفعل دور
الطالب لعدم معرفتهم بها وجهلهم ب�أهميتها يف
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زيادة حت�صيل الطلبة ،ولوجود عوائق لتطبيقها
كالبيئة التعلُّم َّية وعدم �إتقان طريقة ا�ستخدامها
والأوقات املنا�سبة لذلك ،وعليه جاءت هذه
الدرا�سة لتُظهر �أهمية �إحدى �أدوات التكنولوجيا
منوذجا
احلديثة ،وهي ال�سبورة التفاعلية ولتقرتح
ً
اً
فعال ال�ستخدامها يرتكز على فر�ضيات التعلم
البنائي والتعلم الن�شط ،ولت�سلط ال�ضوء على �أهمية
هذه الأداة ودورها يف حت�سني اجتاهات الطلبة
وحت�صيلهم.
هدف الدرا�سة و�أ�سئلتها:
تهدف هذه الدرا�سة ال�ستق�صاء فاعلية طريقة
التدري�س با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية يف تعلم
طلبة ال�صف الثالث الثانوي مادة الكيمياء ،وتحُ اول
حتديدً ا الإجابة عن ثالثة �أ�سئلة �أ�سا�سية هي:
 -1ما �أثر طريقة التدري�س با�ستخدام ال�سبورة
التفاعلية يف تدري�س الكيمياء يف التح�صيل
املبا�شر لطلبة ال�صف الثالث الثانوي؟
 -2ما �أثر طريقة التدري�س با�ستخدام ال�سبورة
التفاعلية يف تدري�س الكيمياء يف التح�صيل
امل� َّؤجل لطلبة ال�صف الثالث الثانوي؟
 -3ما اجتاهات طلبة ال�صف الثالث الثانوي نحو
ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية يف تعلُّم الكيمياء؟
حمددات الدرا�سة:
حتددت الدرا�سة احلالية بعدد من املحددات
متثلت يف الآتي:
 اقت�صرت الدرا�سة على ف�صلني من كتاب ال�صفالثالث الثانوي ت�ضمنت مفاهيم كيميائية فقط
ُد ّر�ست يف الف�صل الدرا�سي الثاين من العام
الدرا�سي  2014-2013م.
 اعتمدت منهجية الدرا�سة على املنحى �شبهالتجريبي؛ لتحديد �أثر طريقة التدري�س
با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية يف حت�صيل
الطلبة املبا�شر وامل�ؤجل .والو�صفي؛ لتحديد
اجتاهات الطلبة نحو ا�ستخدام ال�سبورة
التفاعلية بو�صفها �أدا ًة تعليمي ًة.
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 ا�ستخدمت الدرا�سة اختبا ًرا حت�صيل ًّيا لقيا�سحت�صيل الطلبة املبا�شر وامل�ؤجل؛ وا�ستبانة
لقيا�س اجتاهات الطلبة نحو ا�ستعمال ال�سبورة
التفاعلية ،لذلك تعتمد نتائجها على �صدق هذه
الأدوات.
 اقت�صرت الدرا�سة على طلبة ال�صف الثالثالثانوي يف مدر�سة للذكور مت اختيارها ق�صد ًّيا
يف مدينة اخلرب يف املنطقة ال�شرقية يف
ال�سعودية.
التعريفات الإجرائية والإ�صطالحية:
التح�صيل الأكادميي للطلبة :هو ما ميتلكه
الطلبة من نواجت تعلُّ ٍم يف م�ستويات املعرفة
جميعها ،ح�سب ت�صنيف بلوم للأهداف الرتبوية،
وحدِّ دت يف الدرا�سة احلالية بالعالمة على االختبار
ُ
التح�صيلي الذي مت �إعداده ،وتت�ضمن التح�صيل
ِّ
املبا�شر ،و ُي َقا�س بالعالمة على االختبار التح�صيلي
بعد االنتهاء مبا�شرة من تطبيق التدري�س عن
طريق ال�سبورات التفاعلية ،وامل�ؤجل والذي يرتبط
مب�ستوى االحتفاظ باملعلومات ،و ُيقا�س بالعالمة
�شهر من انتهاء
على االختبار التح�صيلي بعد ٍ
تطبيق التدري�س من خالل ال�سبورات التفاعلية.
التدري�س التقليدي :هو التعليم ال�ص ِّفي املبا�شر
الذي يجعل دور املع ِّلم هو الأ�سا�س ،ويعتمد على
اللقاءات ال�صفية املتكررة بني املتع ِّلمني واملع ِّلمني،
وا�ستخدام الكتاب املدر�سي وال�سبورة العادية.
مل�س
ال�سبورة التفاعلية :حوا�سيب ب�شا�شات ٍ
كبري ٍة ي�ستطيع املعلمون والطلبة ت�شغيلها ب�أ�صابعهم
أقالم خا�ص ٍة ،وتتلخ�ص �آلية عملها يف �إر�سال
�أو ب� ٍ
�صورة �شا�شة احلا�سوب �إىل جهاز الداتا�شو الذي
يو�صلها باللوحة التفاعلية احل�سا�سة للم�س.
اجتاهات الطلبة نحو ال�سبورة التفاعلية:
م�شاعر الطلبة و�آرا�ؤهم ومعتقداتهم عن ال�سبورات
التفاعلية �أثناء التعلم ،والتي ت�ؤثر يف موقفهم
منها ت�أييد ًا �أو رف�ض ًا .ويف هذه الدرا�سة ُحدد
م�ستوى اجتاهات الطلبة نحوها بالعالمة على
ا�ستبانة االجتاهات نحو ال�سبورة التفاعلية التي مت
تطويرها.
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�أهمية الدرا�سة:
تكمن �أهمية هذه الدرا�سة من مواكبتها الع�صر
التوجهات الرتبوية
وتطوراته املت�سارعة وترجمة
ُّ
احلديثة ال�ساعية �إىل الدمج الف ّعال للتكنولوجيا يف
التعليم من خالل تركيزها على درا�سة واحدة من
�أحدث الأدوات التكنولوجية امل�ستخدمة يف امليدان
الرتبوي وهي ال�سبورة التفاعلية� ،إ�ضافة �إىل
ا�ستخدامها يف تدري�س مادة مهمة وهي الكيمياء،
كما ت�ض َّمنت البحث يف توظيفها ملا لها من �أثر كبري
يف حت�سني العملية التع ِليمية/التعلُّمية بو�صفها
�أدا ًة ف َّعالة ولي�س و�سيل ًة لنقل املعلومات ،وهي
بذلك حتاول ان تقدم �أفكار ًا يف املجالني العملي
والنظري؛ فعلى ال�صعيد الأول ت�ساعد املعلم على
تعرف �أهمية هذا امل�ستحدث التكنولوجي ،وتقدم
له العون يف طريقة تفعيله لتدري�س مو�ضوعات
الكيمياء ،وعلى ال�صعيد الثاين ،تفتح هذه الدرا�سة
للمهتمني بالتكنولوجيا احلديثة وطرائق تفعيلها
مزيد من البحث
باب ًا جديد ًا ،ي�شجعهم على
ٍ
والتجريب يف جمال تدري�س الكيمياء با�ستخدام
ال�سبورة التفاعلية ،واعتماد ًا على ا�سرتاتيجيات
تدري�سية ترتكز على فر�ضيات النظرية البنائية.
وركزت ب�شكل وا�ضح على ا�سرتاتيجية التدري�س
واملنهجية املنا�سبة لتفعيلها ،بحيث تظهر فر�ضيات
النظرية البنائية يف �آلية ا�ستخدامها ،وحاولت
�أن تقدم ت�ص ُّو ًرا لال�ستخدام الف َّعال لهذه التقنية
احلديثة من خالل ا�ستق�صاء �أثرها يف حت�صيل
الطلبة واجتاهاتهم .وتظهر �أهميتها من كونها:
 قد ُت�سهم يف الك�شف عن �أثر ال�سبورة التفاعليةيف حت�صيل الطلبة.
 ميكن �أن ت�شجع املعلمني والرتبويني على توظيفال�سبورة التفاعلية وا�ستخدامها بفاعلية �ضمن
مادة الكيمياء ،وعدم اقت�صار ذلك على عر�ض
املعلومات والو�سائط املتعددة.
 قد تك�شف عن بع�ض املعوقات الفعلية التي حت ُّدمن ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية.
 -قد ت�سهم يف تقدمي �صورة وا�ضحة للباحثني
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واملربني متكنهم من الربط بني نظريات
ا�ستخدام التكنولوجيا واملمار�سة الفعلية لها
على �أر�ض الواقع.
جمتمع الدرا�سة وع ِّينتها:
تك َّون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة ال�صف
الثالث الثانوي يف املدار�س اخلا�صة واحلكومية
باملنطقة ال�شرقية للمملكة العربية ال�سعودية يف
العام الدرا�سي 2014/2013م ( 1435/1434هـ)،
وتك َّونت عينة الدرا�سة من ( )39طال ًبا مو َّزعني
على ُ�شعبتني يف ال�صف الثالث الثانوي يف مدار�س
العزيزية الأهلية مبدينة اخلرب ،مت اختيارها
ق�صد ًّيا؛ لتوفر العوامل اللاَّ زمة لإمتام الدرا�سة
كالتقنية احلديثة ،ومع ِّلم مد َّرب على طرائق
التدري�س احلديثة ومهارات ا�ستخدام التقنية
احلديثة املرتبطة بال�سبورة التفاعلية ،كما َّمت
توزيع ُّ
ال�ش َعب على جمموعتني بالطريقة الع�شوائية
الب�سيطة؛ تك َّونت الأوىل من ( )18طال ًبا ،واعتربت
جمموع ًة �ضابط ًة (در�ست من دون ا�ستخدام
ال�سبورة التفاعلية) ،والثانية من ( )21طال ًبا
واعتربت جمموع ًة جتريبي ًة (در�ست با�ستخدام
ال�سبورة التفاعلية).
�أدوات الدرا�سة وموادها التعليمية:
دليل تدري�س الطلبة :للإجابة عن �أ�سئلة
الدرا�سة ،قام الباحثون ب�إعداد دليل تدري�س
الطلبة ،بحيث يحوي خطوات كل ا�سرتاتيجية
والتوزيع الزمني ملو�ضوعات الدرا�سة ،و�أمثل ًة على
درو�س �إلكرتونية متنوع ٍة ،وا�شتملت املادة التعليمية
على ف�صلني يف مادة الكيمياء (الأك�سدة واالختزال،
والكيمياء الكهربائية) ،وت�ض َّمنا املو�ضوعات
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التالية :الأك�سدة واالختزال ،ومعادالت الأك�سدة
واالختزال ،واخلاليا اجللفانية ،والبطاريات،
والتحليل الكهربائي.
ال�سبورة التفاعلية :ا�ستخدم املعلم يف تدري�سه
�سبورة تفاعلية  e-boardبتكنولوجيا مغناطي�سية
خا�صا يحل حمل
و�سطح �صلب امللم�س يحتاج قل ًما ًّ
ف�أرة احلا�سوب وقلم الكتابة العادي لي�ستخدم
للكتابة والر�سم ولإدارة ال�سبورة واحلا�سوب
املو�صل والربجميات املختلفة ،و�إجراء عمليات
الن�سخ والل�صق وحفظ امللفات و�إر�سالها عرب
الربيد وت�صفح الإنرتنت وغريها من �إجراءات،
وا�ستخدمت برجمية ال�سبورة الإلكرتونية ن�سخة
 6.3التي حتوي مكتبة تت�ضمن �أكرث من 10000
ماد ٍة �إلكرتوني ٍة (�صور متنوعة) بالإ�ضافة �إىل
�أدوات م�ساعدة عادية للمعلم كامل�سطرة واملنقلة،
و�أدوات تفاعلية كالرتكيز على منطقة يف ال�صورة
وتكبريها و�أخذ لقط ٍة ،وت�سجيل الأحداث والأ�صوات
وال�ساعة الرقمية املوقتة ،كما يرتبط معها �أجهزة
ت�صويت ( )Voting systemتقوميي.
االختبار التح�صيلي :بد�أت عملية �إعداد
االختبار بتحليل املادة التعليمية �إىل عنا�صرها
الأ�سا�سية (العنا�صر املعرفية كاحلقائق واملفاهيم
والتعميمات واملبادئ والقواعد والقوانني والنماذج
والنظريات ،والوجدانية كاالجتاهات وامليول
واالهتمامات والقيم ،واملهارية العقلية واليدوية).
ثم ا�شتقاق الأهداف ال�سلوكية و�صياغتها ،اعتمادًا
على املحتوى الدرا�سي والأهداف العامة الواردة
يف كتاب الكيمياء ودليل املعلم ،وتال ًيا جدول
املوا�صفات (جدول .)1
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جدول رقم ( :)1جدول موا�صفات االختبار التح�صيلي
لف�صلَي الدرا�سة يف مقرر الكيمياء
م�ستويات الأهداف
املحتوى

عدد احل�ص�ص

الأك�سدة واالختزال

5

معادالت الأك�سدة
واالختزال

5

اخلاليا اجللفانية

6

البطاريات

6

التحليل الكهربائي

5

املجموع

27

ن�سبة تركيز الأهداف

املعرفة والفهم
�أعداد الأهداف
�أعداد الفقرات
درجات الفقرات
�أعداد الفقرات
درجات الفقرات
�أعداد الفقرات
درجات الفقرات
�أعداد الفقرات
درجات الفقرات
�أعداد الفقرات
درجات الفقرات

20
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2

التطبيق
والتحليل
10
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1

الرتكيب
والتقومي
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

31
3
3
3
3
6
6
5
5
3
3

�أعداد الفقرات

12

7

1

20

درجات الفقرات

12

7

1

20

الوزن الن�سبي

%65

%32

%3

وت�ض َّمن االختبار  20فقر ًة مو�ضوعي ًة من نوع
اختيار من متعدد ب�أربعة بدائل؛ واحد منها ميثل
الإجابة ال�صحيحة فكانت العالمة العليا ،20
وتوزعت الفقرات على م�ستويات املعرفة الثالثة
ح�سب ت�صنيف بلوم للمجال املعريف ،وعر�ض
االختبار على جمموعة من املح ِّكمني املتخ�ص�صني
(ملحق  )2للت�أكد من �صدق حمتواه ،فعدلت بع�ض
الفقرات و�أعيدت �صياغة بع�ضها الآخر يف �ضوء
مالحظاتهم .وحل�ساب ثبات االختبار مت تطبيقه
على عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )24طال ًبا
وح�سب ثباته
من مدر�سة �أخرى يف نف�س املنطقةُ ،
با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا فوجد (،)0.86
كما مت حتليل فقراته وح�ساب معامل ال�صعوبة
والتمييز لكل فقرة ،حيث تراوحت بني (0.66
 )0.22وعليه مل حتذف �أ َّية فقرة منه.ا�ستبانة االجتاهات نحو ا�ستخدام ال�سبورة
التفاعلية :اعتمد الباحثون على درا�سة مورجان
( )Morgan, 2008التي تكونت ا�ستبانتها من 23
http://journals.uob.edu.bh

الوزن
الن�سبي
املجموع للمو�ضوعات
%15
%15
%30
%25
%15
%100
%100

وعدِّ لت لتتالءم مع بيئة التعلم
فقرة ،ترجمت ُ
وعر�ضت على جمموعة من املحكمني
املحليةُ ،
اخلرباء للت�أكد من �صدق حمتواها؛ وليقوموا
بتدقيق الرتجمة وليت�أكدوا من مالءمة الألفاظ
املُختارة ومنا�سبتها للبيئة العربية ،وتوزيع الفقرات
على جماالت فرعية ،فتوزعت الفقرات على ثالثة
جماالت فرعية هي :اندماج الطلبة ودافعيتهم،
وعمليتَا التعليم والتعلم ،وقيود ا�ستخدام ال�سبورة
التفاعلية (الحظ �أرقام الفقرات يف املجاالت
الفرعية يف امللحق رقم  .)2وبعد جتريب اال�ستبانة
على طلبة �إحدى ال�شعب خارج عينة الدرا�سة
وعددهم ( )22طال ًبا ،ح�سب معامل ثبات كرونباخ
�ألفا با�ستخدام برنامج التحليل الإح�صائي SPSS
وبلغ لال�ستبانة كاملة ( )0.81وملجاالتها كما يف
جدول ( ،)2كما ُح�سب معامل التمييز لكل فقرة،
و ُروجعت ثالث فقرات النخفا�ض معامل ثباتهما
ومت تعديلها ،كماحذفت فقرة كان معامل متييزها
�سال ًبا؛ ف�أ�صبح عدد فقرات اال�ستبانة النهائي
( )22فقرة (ملحق .)2
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جدول رقم ( :)2معامل الثبات كرونباخ �ألفا ملجاالت ا�ستبانة االجتاهات
نحو ال�سبورة التفاعلية وعدد فقراتها
معامل الثبات كرونباخ �ألفا
املجال الفرعي
0.78
اندماج الطلبة ودافعيتهم
0.81
عمليتَا التعليم والتعلم
0.84
قيود ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية
عدد فقرات اال�ستبانة كاملة

وعند عر�ض اال�ستبانة على الطلبة ،حولت
ثماين فقرات �إىل ال�صورة ال�سلبية ( -10-9-8-5
 )22-21-16-15بالإ�ضافة �إىل فقرات املجال
الفرعي الثالث التي كانت ذات طبيعة �سلبية ،حيث
�إنها ُتظهر اجلوانب ال�سلبية ال�ستخدام ال�سبورة
التفاعلية .و�أجاب طلبة املجموعة التجريبية على
فقرات اال�ستبانة ب�إبداء ر�أيهم على ُ�س َّل ٍم من �أربع
درجات� :أوافق ب�شدة� ،أوافق ،ال �أوافق ،ال �أوافق
ب�شدة .و�صححت الإجابات على الفقرة الإيجابية
ب�إعطائها العالمة (� ،)4إذا اختاروا �إجابة �أوافق
ب�شدة ،و(� )3إذا اختاروا �إجابة «�أوافق» ،و(� )2إذا
اختاروا « ال �أوافق» ،و(� )1إذا اختاروا «ال �أوافق
ب�شدة» ،وعك�س ت�صحيح الإجابة �إذا كانت الفقرة
�سلبية (عدا فقرات املجال الثالث) ،ف�أعطيت
العالمة (� )1إذا اختاروا �إجابة �أوافق ب�شدة،
و(� )2إذا اختاروا �إجابة «�أوافق» ،والعالمة ()3
�إذا اختاروا «ال �أوافق» ،و(� )4إذا اختاروا «ال
�أوافق ب�شدة» ،وعليه تراوحت عالمات الطلبة يف
املجال الأول بني  1و 10والثاين بني  1و 7والثالث
بني  1و ،5وتدل العالمة العليا على درجة �أعلى من
ال�سمة التي يقي�سها املقيا�س كما ُي�شري �إليها ا�سمه.
ولتحديد طبيعة اجتاه الفقرات بفئتيه الإيجابي
وال�سلبي ،مت تق�سيم املدى على (� )2أي (/ )1-4
 ،1.5 = 2و�أ�ضيف الناجت لأدنى تدريج لتكون فئة
االجتاه ال�سلبي ( )2.50-1وفئة االجتاه الإيجابي
(.)4-2.51
منهجية الدرا�سة:
هدفت الدرا�سة �إىل حتديد �أثر طريقة التدري�س
با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية يف تعلم الطلبة من
حيث حت�صيلهم املبا�شر وامل�ؤجل واجتاهاتهم
http://journals.uob.edu.bh

عدد الفقرات
10
7
5
22

نحوها ،وا�ستخدم الباحثون لهذا الغر�ض املنهج
�شبه التجريبي مبجموعتني (�ضابطة وجتريبية)
واختبار حت�صيلي وا�ستبانة اجتاهات ،ودر�ست
املجموعات ف�ص َلي الت�أك�سد واالختزال والكيمياء
الكهربائية ملدة �أربعة �أ�سابيع مبعدل �أربع ح�ص�ص
�أ�سبوع ًّيا ،وتعلمت املجموعة ال�ضابطة وف ًقا
للطريقة التقليدية اعتمادًا على ال�سبورة العادية
دون ا�ستخدام �أجهزة عر�ض الو�سائط املتعددة
�أو ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية� ،أما التجريبية
فتعلمت با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية بدرو�س
ت�ستخدم برجمية ال�سبورة التفاعلية ،اعتمادًا على
م�صادر عديدة مثل املكتبة الإلكرتونية ،ومعاجلات
الر�سومات ،والإنرتنت ،و�أجهزة الت�صويت
التقوميي ،ومت تنفيذ االختبار على ال�شعبتني
(ال�ضابطة والتجريبية) بعد االنتهاء من تدري�س
الف�صلني؛ لقيا�س التح�صيل املبا�شر و�إعادة تنفيذه
بعد مرور �أربعة �أ�سابيع لقيا�س التح�صيل امل�ؤجل
(م�ستوى االحتفاظ) ،يف حني طبقت اال�ستبانة
على املجموعة التجريبية بعد التجريب ،ثم جمعت
البيانات با�ستخدام الأداتني وحللت �إح�صائ ًّيا،
اعتمادًا على برنامج التحليل الإح�صائي SPSS
واختبارا (ت) للمجموعات غري امل�ستقلة ،وحتليل
التباين امل�صاحب ( )ANCOVAباعتبار عالمات
الطلبة يف الف�صل ال�سابق عام ًال م�صاح ًبا
 ،Covariantبالإ�ضافة �إىل التحليل الو�صفي
با�ستخدام املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية.
�إجراءات الدرا�سة:
اتبع الباحثون يف تطبيق الدرا�سة الإجراءات
التالية:
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�أولاً  :تهيئة بيئة التعلم املادية ،وتدريب املعلم
والطلبة على ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية:
عمل الباحثون على تهيئة البيئة املادية للتدري�س
باختيار مكان منا�سب للمجموعة التجريبية يحوي
�سبور ًة تفاعلي ًة وملحقاتها ،وجهاز حا�سوب
وداتا�شو العر�ض ،ومواد خمربية لتنفيذ �أن�شطة
عملية ،و ُاخ ِتري �أحد خمتربات العلوم لهذا الغر�ض،
يف حني تعلم طلبة املجموعة ال�ضابطة يف غرف ٍة
خمربي ٍة ال حتوي �سبور ًة تفاعلي ًة �أو �أي �أجهزة
عر�ض .واختري معلم كيمياء يف املدر�سة ،كان قد
التحق بدور ٍة تدريبي ٍة يف ا�ستخدامات ال�سبورة
التفاعلية نفذتها ال�شركة ال�صانعة ،حيث د َّرب
طلبة املجموعة التجريبية مدة ع�شرة �أيام قبل
التجريب ،وا�شتمل التدريب على:
 طريقة عر�ض املادة التعليمية ،ور�سم الأ�شكالوا�ستخدام الألوان وال�صور والأفالم.
 ا�ستخدام �أدوات التظليل لت�سليط ال�ضوء والرتكيزعلى النقاط الرئي�سة واملهمة يف املو�ضوعات.
 كتابة وتلخي�ص الأفكار الرئي�سة؛ لال�ستفادةمنها عند �إعادة �شرح نقاط غري مفهومة،
وطرائق و�أدوات التقومي الت�شخي�صي والتكويني
واخلتامي �أثناء تنفيذ املوقف التعليمي/
التعلمي ،اعتمادًا على جهاز الت�صويت التقوميي
برجميات تقوميي ٍة �أخرى.
�أو
ٍ
 ت�صفح الإنرتنت واحل�صول على مواد تعليميةوبرامج حماكاة وفال�شات متنوعة مرتبطة
مبو�ضوع الدر�س لإثراء العملية التعليمية.
 عر�ض الطلبة ُ -فرادى �أو يف جمموعات-�أفكارهم و�إجاباتهم و�أعمالهم با�ستخدام مواد
�إلكرتونية ومناق�شتها وتل ِّقي التغذية الراجعة
ومبا�شر على
فوري
ب�شكل ٍّ
عليها ،وت�صحيحها ٍ
ٍ
ال�سبورة التفاعلية.
 �إجراء تقومي �أداءٍ من ِق َب ِل املعلم والطالب نف�سه�أو جمموعة الطلبة ،اعتمادًا على ال�سبورة
التفاعلية.
http://journals.uob.edu.bh
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 ا�ستخدام تطبيقات عديدة موجودة على �سطحال�سبورة التفاعلية كمعاجلات للن�صو�ص
وجداول احل�سابات والر�سومات والأقرا�ص
املدجمة.
 �إ�ضافة التعليقات ب�شكل مبا�شر فوق �أي �شيءملزيد
موجود على ال�سبورة التفاعلية وحفظه ٍ
من الدرا�سة امل�ستقبلية واملراجعة.
ثان ًيا :تدريب املعلم على تخطيط وتدري�س
املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية:
مت تدريب املعلم على خطوات تدري�س
املجموعتني ،فبالن�سبة للمجموعة ال�ضابطة َّمت
توجيه املعلم لتدري�س الطلبة بالطريقة التقليدية،
اعتمادًا على املحا�ضرة والنقا�ش وا�ستخدام
ال�سبورة االعتيادية للر�سم والتو�ضيح وتنفيذ
�أن�شطة عملية داعمة� ،أما التجريبية فقد عقدت
جل�سات مناق�شة وتطبيق لتو�ضح �آلية تدري�سهم،
وكانت البداية من ت�أكد املعلم وم�س�ؤول املخترب
من توافر املواد املخربية و�سالمة ال�سبورة
والأجهزة قبل التدري�س وجتربة الربجميات واملواد
امل�ستخدمة وتهيئة ال�سبورة عند احلاجة ،ثم
تو�ضيح طريقة تدري�س الطلبة با�ستخدام ال�سبورة
التفاعلية ،اعتمادًاعلى اال�سرتاتيجية املرتكزة على
الإطار العام الذي اقرتحة براندون (Brandon,
)2004؛ لت�صميم التعلُّم الإلكرتوين يف بيئة تعلُّ ٍم
بنائي ٍة ،ور َّكز فيه على التعلُّم ذي املعنى املتكون
من خم�سة �أركان� ،أ َّو ُلها التعلُّم ال َّن�شط Active
 ،Learningحيث ين�شغل الطالب يف معاجل ٍة ذهني ٍة
للمعلومات ،ويكون م�س� اًؤول عن نتائجها ،وثانيها
بنائية  Constructiveالتعلُّم ،حيث يربط الطالب
الأفكار اجلديدة باملعلومات ال�سابقة لبناء املعاين،
وثالثها ق�صدية  Intentionalالتعلُّم ،حيث يحاول
الطالب بن�شاط ورغبة �أن يح ِّقق �أهدا ًفا تعلُّمية،
فيختار من م�صادر عديدة ما يحتاجه ويل ِّبي ميوله
واهتماماته وقدراته ،ورابعها �أ�صالة Authentic
التعلُّم ذي املعنى ،حيث ترتكز املهمات التعلُّمية
حقيقي �أو على حماكاة مت ِّثل احلالة
على عا ٍمل
ٍّ
الواقعية ،و�آخرها الت�شاركية  ،Cooperativeحيث
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النقا�ش التعاوين الذي تدعمه التكنولوجيا .وتال ًيا
الأدوار التي ا ُّت ِفق �أن ينفذها املعلم يف تخطيطه
وتدري�سه ،اعتمادًا على اخلطوط العري�ضة لهذه
اال�سرتاتيجية مت�ض َّمن ًة ال�سبورة التفاعلية واملواد
الإلكرتونية والربجميات املُ َحو�سبة املدعمة
ال�ستخدامها ،بالإ�ضافة للأن�شطة املخربية
املُدعمة ،حيث يظهر ا�ستخدام ال�سبورة وملحقاتها
يف الأماكن الأ�سا�سية يف الدر�س كالبداية والعر�ض
واخلامتة.
 مي ِّهد املعلم مبقدمة منا�سبة جتذب انتباهالطلبة (مادة �إلكرتونية كالفيديو �أو الفال�ش
�أو �صور من املكتبة الإلكرتونية على ال�سبورة
التفاعلية) ،يلي ذلك نقا�ش يربط معلومات
الطلبة ال�سابقة مبو�ضوع الدر�س.
ً
افرتا�ضا،
 يطرح املعلم �س� اًؤال �أ�سا�س ًّيا �أووي�ستقبل �إجابات الطلبة وتعليقاتهم دون
تقييمها (برجمية الباوربوينت على ال�سبورة
التفاعلية).
 للإجابة عن ال�س�ؤال الأ�سا�سي ،يتعلم الطلبة يفجمموعات تعاوني ٍة حمتوى املواد الإلكرتونية
ٍ
املرتبطة مبو�ضوع الدر�س (فال�ش �أو فيديو �أو
�صور �أو ن�شاط �إلكرتوين تفاعلي على ال�سبورة
التفاعلية) ويربطونها ب�أن�شطة عملية (يف حال
توافر املواد الالزمة) ،بحيث يوفر هذا التن ُّوع
للطلبة حرية االختيار من م�صادر عديدة
(�إلكرتونية ويدوية) ،وي�ستعينون بورقة عمل
�أُع َّدت م�سب ًقا على برجمية ال�سبورة التفاعلية
حتوي تطبيقات حياتي ًة خمتلف ًة من العامل
احلقيقي ،ويكون دور املعلم مي�س ًرا وم�سهلاً
لأعمال الطلبة.
 يعر�ض الطلبة نتائجهم (برجمية الباوربوينتعلى ال�سبورة التفاعلية �أو �أن�شطة ورقية
وخمربية) ،و ُيدير املع ِّلم ً
نقا�شا يطرح فيه
�أ�سئلة متنوعة عن املعلومات الواردة ،ويتل َّقى
�إجابات لي�صل معهم �إىل مفاهيم الدرا�سة التي
متثل الإجابة عن ال�س�ؤال الأ�سا�سي ،و ُي�صحح
�أية مفاهيم خاطئة لديهم.
http://journals.uob.edu.bh

 يط ِّبق الطلبة تقيي ًما ختام ًّيا للدر�س ،اعتمادًا علىال�سبورة التفاعلية (�أجهزة الت�صويت التقوميي
�أوبرامج �إعداد االختبارات الإلكرتونية� ،أو
فال�ش� ،أو برجمية معالج الن�صو�ص) ،ويتم
ربط مو�ضوع الدر�س ب�أحد التطبيقات احلياتية
املرتبطة مبو�ضوع الدر�س ،ثم يطرح املعلم
�س� اًؤال �أو وظيف ًة بيت َّي ًة كامتداد للدر�س.
 ميكن �أن تتك َّرر اخلطوات ال�سابقة ب�شكل متعاقب(يف دورات) ،بح�سب املعلومات الواردة يف
الدر�س ،وبح�سب عدد املواد الإلكرتونية
ً
خمططا
املدرو�سة ،ويعر�ض ال�شكل ()1
تو�ضيح ًّيا لال�سرتاتيجية املنفذة.

ال�شكل ( :)1خمطط تو�ضيحي ال�سرتاتيجية التدري�س املنفذة يف
املجموعة التجريبية ،اعتمادًا على ال�سبورة التفاعلية

نتائج الدرا�سة:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة �أثر طريقة
التدري�س با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية يف تعلم
طلبة ال�صف الثالث الثانوي للكيمياء ،وفيما ي�أتي
ٌ
عر�ض لنتائج الدرا�سة ح�سب ت�سل�سل �أ�سئلتها.
ال�س�ؤال الأول :ما �أثر طريقة التدري�س
با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية يف تدري�س الكيمياء
يف التح�صيل املبا�شر لطلبة ال�صف الثالث
الثانوي؟ لدرا�سة �أثر طريقة التدري�س با�ستخدام
ال�سبورة التفاعلية يف التح�صيل املبا�شر� ،أُجريت
املقارنة بني درجات طلبة املجموعتني (ال�ضابطة
التي در�ست بالطريقة التقليدية ،والتجريبية التي

77

)Int. J. Res. Edu. Psy. 3, No. 1 (Apr. 2015

در�ست با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية) ،حيث مت
ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية

لدرجات طلبة املجموعتني يف اختبار التح�صيل
املبا�شر ،وكانت النتائج كما يف اجلدول (.)3

اجلدول رقم ( :)3املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات طلبة
املجموعتني (ال�ضابطة والتجريبية) يف اختبار التح�صيل املبا�شر
املجموعة

طريقة التدري�س

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

ال�ضابطة
التجريبية

التقليدية
با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية

12.99
17.81

3.01
2.92

ُيظهر اجلدول (� )3أن �أداء طلبة املجموعة
التجريبية التي ُد ّر�ست با�ستخدام ال�سبورة
التفاعلية يف اختبار التح�صيل املبا�شر ،كان �أف�ضل
من �أداء طلبة املجموعة ال�ضابطة التي ُد ّر�ست
با�ستخدام الطريقة التقليدية ،فقد بلغ املتو�سط
احل�سابي لدرجات طلبة املجموعة التجريبية
( ،)17.81يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي لدرجات

طلبة املجموعة ال�ضابطة ( ،)12.99وملعرفة
ما �إذا كانت الفروق يف متو�سطات درجات طلبة
املجموعتني ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( ،)0.05 = αمت �إجراء حتليل التباين امل�صاحب
باعتبار عالمات الطلبة يف الف�صل ال�سابق
للتجريب ُمتغ ًريا ُم�صاح ًبا ،واجلدول (ُ )4يظهر
لخ�صا لهذه النتائج:
ُم ً

اجلدول رقم ( :)4نتائج حتليل التباين امل�صاحب لأثر طريقة التدري�س (الطريقة التقليدية
وطريقة التدري�س با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية) يف حت�صيل الطلبة املبا�شر
امل�صدر
التباين امل�شرتك
طريقة التدري�س
اخلط�أ
املجموع

جمموعات املربعات
106.88
13.82
219.30
470.97

درجات احلرية
1
1
36
38

ُيظهر اجلدول (� )4أن هناك فرو ًقا ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.05 = αبني
طريقتَي التدري�س من حيث ت�أثريها يف التح�صيل
املبا�شر للطلبة ،حيث بلغ م�ستوى داللة الفروق يف

متو�سط املربعات
106.88
13.82
6.09

قيمة ف املح�سوبة
17.54
2.27

م�ستوى الداللة
0.14
0.00

املتو�سطات ( )0.000وهي �أقل من م�ستوى الداللة
( ،)0.05وملعرفة ل�صالح �أي جمموعة ت ْك ُمن الفروق
يف املتو�سطات ،مت �إيجاد املتو�سطات احل�سابية
املع َّدلة ،واجلدول ( )5يو�ضح هذه النتائج.

اجلدول رقم ( :)5املتو�سطات احل�سابية املعدلة واالنحرافات املعيارية لدرجات طلبة
املجموعتني (ال�ضابطة والتجريبية) على اختبار التح�صيل املبا�شر
املجموعة

طريقة التدري�س

املتو�سط احل�سابي املعدل

االنحراف املعياري

ال�ضابطة

التقليدية

13.23

1.01

التجريبية

با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية

16.70

0.92
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ُيظهر اجلدول (� )5أن �أداء طلبة املجموعة
التجريبية التي مت تدري�سها با�ستخدام ال�سبورة
التفاعلية يف اختبار التح�صيل املبا�شر ،كان �أف�ضل
من �أداء طلبة املجموعة ال�ضابطة التي مت تدري�سها
با�ستخدام الطريقة التقليدية ،فقد بلغ املتو�سط
احل�سابي املعدل لدرجات طلبة املجموعة التجريبية
( ،)16.70يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي لدرجات
مما ُي�شري
طلبة املجموعة ال�ضابطة (َّ ،)13.23
�إىل الأثر الإيجابي ال�ستخدام ال�سبورة التفاعلية يف
زيادة حت�صيل الطلبة.

ال�س�ؤال الثاين :ما �أثر طريقة التدري�س
با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية يف تدري�س الكيمياء
يف التح�صيل امل� َّؤجل لطلبة ال�صف الثالث
الثانوي؟ لدرا�سة �أثر ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية
يف م�ستوى احتفاظ الطلبة باملعرفة العلمية ،مت
ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لأداء طلبة املجموعتني (التجريبية وال�ضابطة) يف
اختبا َري التح�صيل املعدلني املبا�شر (االختبار بعد
التجريب مبا�شرة) وامل�ؤجل (م�ستوى االحتفاظ،
االختبار بعد �شهر من وقت التجريب) ،واجلدول
( )6يو�ضح هذه النتائج.

اجلدول رقم ( :)6املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات طلبة املجموعتني
(ال�ضابطة والتجريبية) يف اختبا َري التح�صيل املعدلني املبا�شر وامل�ؤجل
املجموعة ال�ضابطة
اختبار التح�صيل
املبا�شر
امل�ؤجل

املتو�سط احل�سابي

املجموعة التجريبية

االنحراف املعياري
1.01
2.92

13.23
9.11

ُيظهر اجلدول ( )6فرو ًقا مرتفع ًة ن�سب ًّيا بني
�أداء طلبة املجموعة ال�ضابطة يف اختبا َري التح�صيل
املبا�شر وامل�ؤجل ،فقد بلغ املتو�سط احل�سابي لدرجات
طلبة املجموعة ال�ضابطة يف اختبار التح�صيل
املبا�شر ( ،)13.23يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي
لدرجاتهم يف اختبار التح�صيل امل�ؤجل (،)9.11
و ُيظهر � ً
أي�ضا تقا ُر ًبا ن�سب ًّيا بني �أداء طلبة املجموعة
التجريبية على اختبا َري التح�صيل املبا�شر وامل�ؤجل،
فقد بلغ املتو�سط احل�سابي لدرجات طلبة املجموعة
التجريبية يف اختبار التح�صيل املبا�شر (،)16.70
يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي لدرجاتهم يف اختبار
التح�صيل امل�ؤجل (.)14.6

االنحراف املعياري

املتو�سط احل�سابي

0.92
2.62

16.70
14.6

ولتحديد داللة الفروق بني املتو�سطني يف
املجموعتني ل�صالح �أي جمموعة ،ا�ستخدم اختبار
ت للمجموعات غري امل�ستقلة ،واجلدول (ُ )7يظهر
داللة الفروق عند م�ستوى داللة ()0.05 = α
بني املتو�سطني يف املجموعة ال�ضابطة ،حيث بلغ
م�ستوى داللة الفروق يف املتو�سطات (،)0.03
وهو �أقل من م�ستوى الداللة ( ،)0.05وعدم
داللتها يف املجموعة التجريبية ،حيث بلغ م�ستوى
داللة الفروق يف املتو�سطات ( ،)0.63وهو �أعلى
مما ُي�شري �إىل الأثر
من م�ستوى الداللة (َّ ،)0.05
الإيجابي ال�ستخدام ال�سبورة التفاعلية يف احتفاظ
الطلبة للمعرفة العلمية.

اجلدول رقم ( :)7نتائج اختبار ت للمجموعات غري امل�ستقلة؛ لتحديد داللة
الفروق بني التح�صيلني (املبا�شر وامل�ؤجل) للمجموعتني
املجموعة ال�ضابطة
املجموعة التجريبية
http://journals.uob.edu.bh

قيمة ت املح�سوبة
39.1
84.0

درجات احلرية
71
02

م�ستوى الداللة
30.0
36.0

79

)Int. J. Res. Edu. Psy. 3, No. 1 (Apr. 2015

ال�س�ؤال الثالث :ما اجتاهات طلبة ال�صف
الثالث الثانوي نحو ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية
يف تع ُّلم الكيمياء؟ لدرا�سة اجتاهات الطلبة نحو
ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية ،مت ح�ساب املتو�سطات

احل�سابية واالنحرافات املعيارية وال ُّرتب وطبيعة
االجتاه لكل فقرة من فقرات اال�ستبانة ،واجلدول
( )8يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ( :)8املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وال ُّرتب
وطبيعة االجتاه لفقرات اال�ستبانة ب�صورتها الكلية

رقم
الفقرة
12
13
1
22
6
4
11
15
3
10
19
5
8
16
17
7
20
2
14
18
9
21

الفقرة
يزداد ُح ِّبي للمدر�سة كلما زاد عدد املع ِّلمني الذين ي�ستخدمون ال�سبورات التفاعلية
يف املدر�سة.
فر�صا �أكرث لتعلُّمِ ي �أ�شياء جديدة.
التفاعلية
ال�سبورة
توفر يل
ً
ال �أ�شعر بالرهبة من ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية.
عندما �أكون يف ال�صف املجهز ب�سبورة تفاعلية �أت�صرف ك�أنني معل ٌم.
تزيد رغبتي يف التعلم عند ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية.
ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية يف �ص ِّفي يحفزين على بذل ق�صا َرى جهدي يف
درا�ستي.
ت�ساعدين ال�سبورة التفاعلية على حل واجباتي املدر�سية ب�سهولة.
�أرى �أن التعلم با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية ال ي�ساعدين على احل�صول على
فر�صة عمل منا�سبة.
�أ�شعر باال�ستمتاع ودافعية �أكرب للتعلم با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية.
�أتعلم باجتهادٍ �أكرث �إذا ا�ستخدمت ال�سبورة التفاعلية وقتًا �أكرب.
�أرى �أن ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية يحتاج وقتًا �أطول مقارنة بال�سبورة العادية.
ال �أ�شعر بامللل عند ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية يف ال�صف.
ال�سبورة التفاعلية تُثري انتباهي يف الدر�س.
يزيد تركيزي يف الدر�س با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية.
�أجد �صعوبة يف ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية.
�أ�شعر باالرتياح �أثناء ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية.
لي�س مه ًّما معرفة كيفية ا�ستخدام و�سائل التكنولوجيا مثل احلا�سوب وال�سبورة
التفاعلية.
ال �أ�شعر بالتوتر عند ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية.
�أفهم مو�ضوع الدر�س ب�شكل �أف�ضل عند ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية.
� ِّ
أف�ضل ا�ستخدام الكتاب يف التعلم �أكرث من ال�سبورة التفاعلية.
ا�ستخدامي ال�سبورة التفاعلية يجعلني �أجنز واجباتي يف الوقت املنا�سب.
�أبذل جهدً ا قلي ًال يف تذ ُّكر الدر�س عند ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية
الأداة ككل

يظهر اجلدول (� )8أن املتو�سطات احل�سابية
لفقرات اال�ستبانة تراوحت بني (،)1.52 -3.43
تن�ص على
واحتلت الفقرة رقم ( ،)12والتي ُّ
(يزداد ُح ِّبي للمدر�سة كلما زاد عدد املع ِّلمني الذين
ي�ستخدمون ال�سبورات التفاعلية يف املدر�سة)
ح�سابي (،)3.43
ومبتو�سط
يف املرتبة الأوىل
ٍ
ٍّ
تن�ص على (توفر
تليها الفقرة رقم ( )13والتي ُّ
ُّ
فر�صا �أكرث لتعلمِ ي �أ�شياء
يل ال�سبورة التفاعلية ً
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طبيعة
املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري الرتبة االجتاه
3.43

0.58

1

�إيجابي

3.26
3.26
3.17
2.95

0.61
0.68
0.71
0.76

2
2
3
4

�إيجابي
�إيجابي
�إيجابي
�إيجابي

2.91

0.79

5

�إيجابي

2.82
2.82
2.73
2.73
2.60
2.56
2.56
2.30
2.17
2.13
2.08
1.86
1.78
1.73
1.65
1.52
2.50

0.71
0.88
0.68
0.81
0.94
0.72
0.84
0.82
0.65
0.75
0.94
0.69
0.59
0.96
0.77
0.66
0.75

6
6
7
7
8
9
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

�إيجابي
�إيجابي
�إيجابي
�إيجابي
�إيجابي
�إيجابي
�إيجابي
�سلبي
�سلبي
�سلبي
�سلبي
�سلبي
�سلبي
�سلبي
�سلبي
�سلبي
�سلبي

جديدة) ومبتو�سط ح�سابي ( )3.26والفقرة
تن�ص على (ال �أ�شعر بالرهبة من
رقم ( ،)1والتي ُّ
ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية) يف املرتبة الثالثة
ومبتو�سط ح�سابي ( ،)3.26وجاءت الفقرة رقم
تن�ص على (�أبذل جهدً ا قليلاً لتذكر
( )21والتي ُّ
الدر�س عند ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية) يف
املرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي ( .)1.51يف
حني بلغ املتو�سط العام للأداة ككل (.)2.50
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وفيما يتعلق مبجاالت اال�ستبانة الثالثة
(اندماج الطلبة ودافعيتهم ،وعمليتا التعليم
والتعلم ،وقيود ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية)،

مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية والرتب وطبيعة االجتاه لكل فقرة من
جمال ،وكانت النتائج كما ي�أتي:
فقرات كل ٍ

اجلدول رقم ( :)9املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات
املجال الأول (اندماج الطلبة ودافع َّي ُتهم)
رقم
الفقرة
12
1
22
6
4
3
5
8
7
2

طبيعة
املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري الرتبة االجتاه

الفقرة
يزداد ُح ِّبي للمدر�سة كلما زاد عدد املع ِّلمني الذين ي�ستخدمون ال�سبورات التفاعلية يف
املدر�سة.
ال �أ�شعر بالرهبة من ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية.
عندما �أكون يف ال�صف املج َّهز ب�سبورة تفاعلية �أت�صرف ك�أنني معل ٌم.
تزيد رغبتي يف التعلم عند ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية.
ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية يف �ص ِّفي يح ِّفزين على بذل ق�صا َرى جهدي يف درا�ستي.

3.43
3.26
3.17
2.95

0.58
0.68
0.71
0.76

1
2
3
4

�إيجابي
�إيجابي
�إيجابي
�إيجابي

2.91

0.79

5

�إيجابي

�أ�شعر باال�ستمتاع ودافعي ٍة �أكرب للتعلم با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية.
ال �أ�شعر بامللل عند ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية يف ال�صف.
ال�سبورة التفاعلية تُثري انتباهي يف الدر�س.
�أ�شعر باالرتياح �أثناء ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية.
ال �أ�شعر بالتوتر عند ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية.
املجال ككل

2.73
2.56
2.56
2.13
1.86
2.756

0.68
0.72
0.84
0.75
0.69
0.72

6
7
7
8
9

�إيجابي
�إيجابي
�إيجابي
�سلبي
�سلبي
�إيجابي

يظهر اجلدول (� )9أن املتو�سطات احل�سابية
لفقرات املجال الأول قد تراوحت بني (-3.43
 ،)1.86حيث احتلت الفقرة رقم ( )12والتي
ن�صها (يزداد ح ِّبي للمدر�سة كلما زاد عدد املعلمني
ُّ
الذين ي�ستخدمون ال�سبورات التفاعلية يف املدر�سة)
يف املرتبة الأوىل ومبتو�سط ح�سابي ( ،)3.43تليها
تن�ص على (ال �أ�شعر بالرهبة
الفقرة رقم ( )1والتي ُّ
من ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية) يف املرتبة الثانية
ومبتو�سط ح�سابي ( ،)3.26وجاءت الفقرة رقم

تن�ص على (ال �أ�شعر بالتوتر عند
( )2والتي ُّ
ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية) يف املرتبة الأخرية
ومبتو�سط ح�سابي ( .)1.86يف حني بلغ املتو�سط
العام جلميع فقرات املجال الأول (.)2.75
ويف املجال الثاين لال�ستبانة (عمليتا التعليم
والتعلم) ،فيظهر اجلدول ( )10املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتب وطبيعة
االجتاه لفقراته ال�سبع.

اجلدول رقم ( :)10املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتب وطبيعة االجتاه
لفقرات املجال الثاين (عمليتا التعليم والتعلم)

رقم الفقرة

الفقرة

13
11
10
16
14
9
21

فر�صا �أكرث لتعلمي �أ�شياء جديدة.
توفر يل ال�سبورة التفاعلية ً
ت�ساعدين ال�سبورة التفاعلية على حل واجباتي املدر�سية ب�سهولةٍ.
�أتعلم باجتهادٍ �أكرث �إذا ا�ستخدمت ال�سبورة التفاعلية وقتًا �أكرب.
يزيد تركيزي يف الدر�س با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية.
ب�شكل �أف�ضل عند ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية.
�أفهم مو�ضوع الدر�س ٍ
ا�ستخدامي ال�سبورة التفاعلية يجعلني �أجنز واجباتي يف الوقت املنا�سب.
�أبذل جهدً ا قلي ًال يف تذ ُّكر الدر�س عند ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية.
املجال ككل
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املتو�سط
احل�سابي
3.26
2.82
2.73
2.30
1.78
1.65
1.52
2.29

طبيعة
االنحراف
املعياري الرتبة االجتاه
�إيجابي
1
0.61
�إيجابي
2
0.71
�إيجابي
3
0.81
�سلبي
4
0.82
�سلبي
5
0.59
�سلبي
6
0.77
�سلبي
7
0.66
�سلبي
0.71
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يظهر اجلدول (� )10أن املتو�سطات احل�سابية
لفقرات املجال الثاين قد تراوحت بني (-3.26
 ،)1.52حيث احتلت الفقرة رقم ( )13والتي
فر�صا �أكرث
تن�ص على (توفر يل ال�سبورة التفاعلية ً
ُّ
لتعلمي �أ�شياء جديدة) املرتبة الأوىل ومبتو�سط
ح�سابي بلغ ( ،)3.26تليها فقرة رقم (،)11
تن�ص على (ت�ساعدين ال�سبورة التفاعلية
والتي ُّ
على حل واجباتي املدر�سية ب�سهولة) يف املرتبة
الثانية ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)2.82يف حني

تن�ص على (�أبذل
ح ّلت الفقرة رقم ( ،)21والتي ُّ
جهدً ا قلي ًال لتذكر الدر�س عند ا�ستخدام ال�سبورة
ح�سابي
ومبتو�سط
التفاعلية) يف املرتبة الأخرية
ٍ
ٍّ
بلغ ( ،)1.52يف حني بلغ املتو�سط العام جلميع
فقرات املجال الأول (.)2.29
وفيما يتعلق باملجال الثالث (قيود ا�ستخدام
ال�سبورة التفاعلية) ،فيظهر اجلدول ()11
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
والرتب وطبيعة االجتاه لفقراته اخلم�س.

اجلدول رقم ( :)11املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتب وطبيعة االجتاه
لفقرات املجال الثالث (قيود ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية)
رقم
الفقرة
15
19
17
20
18

الفقرة
�أرى �أن التعلم با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية ال ي�ساعدين على احل�صول على
فر�صة عمل منا�سبة.
�أرى �أن ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية يحتاج وقتًا �أطول مقارنة بال�سبورة
العادية.
�أجد �صعوبة يف ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية.
لي�س مه ًّما معرفة كيفية ا�ستخدام و�سائل التكنولوجيا مثل احلا�سوب
وال�سبورة التفاعلية.
� ِّ
أف�ضل ا�ستخدام الكتاب يف التعلم �أكرث من ال�سبورة التفاعلية.
املجال ككل

يظهر اجلدول (� )11أن املتو�سطات احل�سابية
لفقرات املجال الثالث قد تراوحت بني (-2.82
 ،)1.73حيث احتلت الفقرة رقم ( ،)15والتي
تن�ص على (�أرى �أن التعلم با�ستخدام ال�سبورة
ُّ
التفاعلية ال ي�ساعدين على احل�صول على فر�صة
ح�سابي بلغ
ومبتو�سط
عمل منا�سب ٍة) املرتبة الأوىل
ٍ
ٍ
ٍّ
تن�ص
( ،)3.82تليها الفقرة رقم ( ،)19والتي ُّ
على (�أرى �أن ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية يحتاج
وقتًا �أطول مقارن ًة بال�سبورة العادية) يف املرتبة
ح�سابي بلغ ( ،)2.60يف حني
ومبتو�سط
الثانية
ٍ
ٍّ
تن�ص على (�أف�ضل
حلت الفقرة رقم ( ،)18والتي ُّ
ا�ستخدام الكتاب يف التعلم �أكرث من ال�سبورة
التفاعلية) يف املرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي
بلغ ( ،)1.73وبلغ املتو�سط العام جلميع فقرات
املجال الأول (.)2.28
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املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

طبيعة
االجتاه

2.82

0.88

1

�إيجابي

2.60

0.94

2

�إيجابي

2.17

0.65

3

�سلبي

2.08

0.94

4

�سلبي

1.73

0.96

5

�سلبي

2.28

0.874

�سلبي

مناق�شة النتائج:
فيما يتعلق بال�س�ؤال الأول (�أثر طريقة التدري�س
با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية يف حت�صيل الطلبة
املبا�شر)� ،أظهرت نتائج الدرا�سة ارتفاع املتو�سط
احل�سابي للمجموعة التجريبية  -بعد التعلم
مما
مبا�شرة  -مقارنة باملجموعة ال�ضابطة؛ َّ
ي�ؤكد �أهمية ال�سبورة التفاعلية يف زيادة حت�صيل
الطلبة ،وميكن ر ُّد ذلك �إىل زيادة دافعية الطلبة
نحو التعلم ،كما يقلل التعامل املبا�شر التفاعلي
بالأيدي كالر�سم وال�سحب والإفالت احتمال
وقوعهم يف الأخطاء ،وت�ساعدهم ال�سبورة على
التعلم من م�صادر عديدة كالإنرتنت والأن�شطة
التفاعلية ومواقع عديدة حتوي و�سائط ومواد
�إلكرتونية متنوعة فيتعلموا بالطرائق التي تنا�سب
قدراتهم واهتماماتهم وميولهم وتوفر لهم فر�صة
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االختيار ،ويتفق ذلك مع درا�سات عديدة يف هذا
املجال ; )Emron & Dhindsa, 2010; López, 2010
�أبو العينني.)2011 ،
�أما ال�س�ؤال الثاين (�أثر طريقة التدري�س
با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية يف حت�صيل الطلبة
امل�ؤجل) ،فقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل الأثر
الإيجابي ال�ستخدام ال�سبورة التفاعلية يف احتفاظ
الطلبة باملعرفة العلمية ،ولعل ذلك ين�سجم مع كون
ال�سبورة التفاعلية و�سيل ًة تفاعلي ًة يتعلم الطلبة من
خاللها بطريقة تن ِّمي تفكريهم ،وترفع من م�ستوى
تعلُّمهم ،بحيث ال تقت�صر على م�ستوى التذ ُّكر ،بل
تتع َّداه مل�ستويات �أعلى كالفهم والتحليل والتطبيق
عال باملعلومة،
والتقومي ،فيتحقق م�ستوى
ٍ
احتفاظ ٍ
وبالتايل تتحقق الدميومة يف التعلم وثبات املعارف
درا�سات عديد ٍة ت�ؤكد
طويل ،وهذا يتفق مع
ٍ
ٍ
لوقت ٍ
هذه الوظيفة لل�سبورات التفاعلية (Hatzenbuhler,
2011; Wisegeek, 2014; SMART Technologies

 )Inc, 2006فهي ت�ساعد على جعل معلومات الدر�س
�أكرث ثباتًا وتذك ًرا؛ لأن الطلبة ينخرطون يف تعلمهم،
كما �أن حتقيق التمايز ومراعاة الفروق الفردية
اعتمادًا على التكنولوجيا يعزز فر�ص االحتفاظ
باملعلومات ،بالإ�ضافة �إىل �أن املالحظات املكتوبة
على ال�سبورة التفاعلية ميكن طباعتها �أو �إر�سالها
عرب الربيد الإلكرتوين وحفظها يف �صورة ملف
ووا�ضحا
�إلكرتوين ي�ستخدمه الطلبة مرج ًعا دقي ًقا
ً
وقت؛ فيزيد الرجوع �إليها يف
للمراجعة يف �أي ٍ
الوقت املنا�سب من فهم الطلبة لها ،وي�ساعد على
تذ ُّكرها يف امل�ستقبل.
�أما فيما يتعلق بال�س�ؤال الثالث (اجتاهات
طلبة ال�صف الثالث الثانوي نحو ا�ستخدام
ال�سبورة التفاعلية يف تعلم الكيمياء) ،وبالن�سبة
�إىل اال�ستبانة بجميع فقراتها ،فت�شري النتائج
مبدئي لتقبل ال�سبورة التفاعلية
ا�ستعداد
�إىل
ٍ
ّ
وتفعيلها يف علمية التعليم والتعلم (يقع متو�سطها
احل�سابي  2.50يف �أعلى امل�س�ستوى ال�سلبي وقريب
من الإيجابي) ،وميكن رد هذا �إىل كون ال�سبورة
التفاعلية م�ستحدثا جديدا على الطلبة ويحتاجون
جهدا ووقتا لي�ألفوا ا�ستخدامها ،كما �أنهم ميتلكون
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ً
وا�ضحا على
وحتفظا
دافعية مرتفعة ال�ستخدامها
ً
القيود املرتبطه بهذا (كما تظهر نتائج املجالني
الثاين والثالث) ،وهذه الإيجابية املرتبطة بالتقبل
واال�ستعداد والدافعية املرتفعة يتفق مع نتائج
درا�سات عديدة (Elaziz, 2008; Mathews-Aydinli
 .)& Elaziz, 2010وقد كانت �أكرث �إدراكات الطلبة
قو ًة ترتبط بزيادة حبهم للمدر�سة ال�ستمتاعهم
وعدم رهبتهم من ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية،
والرتفاع عدد املعلمني امل�ستخدمني لها وزيادة
فر�ص تعلُّمهم وا�ستخدامهم مواد مل ي�ستخدموها
من قبل .ويف املقابل يرى الطلبة ال�سبورة ذات
�أهمية �أقل من حيث اجلهد الالزم لتذكر الدر�س،
ويرتبط ذلك مع تف�سريات �أخرى مل�س�ألة الوقت
واجلهد املعتمدين على التدريب الكايف لإتقان
العمل يف زمن قليل .ولعل جميع ما �سبق ي�ؤكد �أهمية
ال�سبورة التفاعلية بو�صفها و�سيل ًة تعلمي ًة فعال ًة
تزيد من حب الطلبة للتعلم ،حيث �إنهم ال يخافون
ا�ستخدامها ،كما ي�ساعد التنويع وتعدد البدائل من
اجنذابهم لها ،ويعزِّ ز فهمهم للمعلومات ،كما �أكد
ذلك �سميث وزمال�ؤه (& Smith, Higgins, Wall
.)Miller, 2005
ويف املجال الأول لال�ستبانة (اندماج الطلبة
اجتاهات عالي ًة بربط
ودافعيتهم)� ،أظهر الطلبة
ٍ
زيادة ح ِّبهم للمدر�سة بزيادة ا�ستخدام ال�سبورة
التفاعلية وعدم �شعورهم بالرهبة ،وكانت
اجتاهاتهم منخف�ضة من حيث عدم �شعورهم
بالتوتر عند ا�ستخدامها يف الدر�س ،الذي ي�شري
�إىل التوتر وعدم االرتياح من ا�ستخدام بع�ض
م�ستحدثات التكنولوجيا املرتبط مع م�ستويات
التدريب التي يحتاجها الطالب للو�صول مل�ستوى
االتقان .ولعل ذلك ي�ؤكد الأثر الإيجابي ال�ستخدام
ال�سبورة التفاعلية يف زيادة دافعية الطلبة ،والتي
ً
ارتباطا وثي ًقا مب�ستوى تعلُّمهم ،وقد �أكدت
ترتبط
عد ٌد من الدرا�سات هذه النتيجة (;Beeland, 2002
 .)Morgan, 2008ويتما�شى هذا مع ما جاء به
بيالند ( )Beeland, 2002يف �أن م�ستوى اندماج
الطلبة يف عملية التعلم -وبالتايل دافعيتهم-
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يتحدد مبدى ت�ضمني �أمناط التعلم الثالثة يف
خمطط الدر�س وتطبيقها با�ستخدام ال�سبورات
التفاعلية ،فتزيد من اندمادجهم ودافعيتهم،
في�ستخدم طلبة النمط الب�صري الن�صو�ص
وال�صور والفيديوهات واللقطات املتحركة،
ويتعلم طلبة النمط ال�سمعي بالأن�شطة واملناق�شة
واال�ستماع للأ�صوات واملو�سيقى ،ويتفاعل طلبة
النمط احلركي ماد ًّيا مع ال�سبورة وينفذون �أن�شط ًة
تفاعلي ًة �إلكرتوني ًة بطرائق عديدة كال�سحب
والإفالت والر�سم والكتابة .كما ي�ساعد �أ�سلوب
النقل املتزامن والتفاعل الثنائي االجتاه بني املعلم
�أو املتعلم وال�سبورة �إىل م�شاركات كثري ٍة ومتنوع ٍة
فيزداد اندماج الطلبة يف عملية التعلم وتتعزز بيئة
تعلُّمهم ،كما متتلك هذه ال�سبورات وظائف غري
الورقي يف
متزامنة ت�سمح بالت�شارك الإلكرتوين �أو
ِّ
املواد التعلمية والدرو�س بعد حدوث عملية التعلم
(الت�سجيل و�إعادة العر�ض) .ولعل مراعاة تطبيق
الدرا�سة احلالية يف املجموعة التجريبية لأمناط
التعلم من خالل ال�سبورة التفاعلية وو�سائطها
وموادها الإلكرتونية املتنوعة َ
يتما�شى مع ما �أكده
بيالند ( )Beeland, 2002يف هذا املجال.
ويف املجال الثاين لال�ستبانة (عمليتَا التعليم
والتعلم) ،كانت اجتاهات الطلبة �أعلى ما تكون يف
فر�صا �أكرث لتعلمهم
جمال توفري ال�سبورة التفاعلية ً
�أ�شياء جديدة وم�ساعدتهم على حل واجباتهم
املدر�سية ب�سهولة ،وكانت ت�ص ُّوراتهم منخف�ضة
قليل
امل�ستوى ،من حيث حاجة ا�ستخدامها ٍ
جلهد ٍ
لتذكر الدرو�س املرتبط مب�ستوى التدريب التي
يحتاجها الطلبة للو�صول �إىل م�ستوى االتقان ،وتتفق
هذه النتائج مع الدرا�سات (Toor, 2013; Emron
& Dhindsa, 2010; Gregory, 2010; Manny-Ikan,

Zorman, 2011

& )KadimaMada, Tikochinski

ومع ما جاء به سميث وزمالؤه (Smith, Higgins, Wall

 )& Miller, 2005يف �أن ا�ستخدام الو�سائط املتعدد
والعر�ض املتعدد املدخالت احل�سية بوا�سطة ال�سبورة
التفاعلية ،يزيد من الفر�ص التي تتوافر لدى الطالب
ليختار منها مايتالءم مع رغباته يف التعلم.
http://journals.uob.edu.bh
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وفيما يتعلق باملجال الثالث ( ُقيو ُد ا�ستخدام
ال�سبورة التفاعلية) ،فقد ر�أى الطلبة �أن �أكرث
معوقات ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية هي �أنها
ال ت�ساعدهم على احل�صول على فر�صة عمل
منا�سبة ،وحتتاج وقتًا �أطول مقارنة بال�سبورة
العادية ،يف حني كانت املحددات الأقل �أهمية هي
�سهولة ا�ستخدام الكتاب للتعلم �أكرث من ال�سبورة
التفاعلية ،ومن الوا�ضح �أن الطلبة ال زالوا يرون
�أن هناك قيودًا يف ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية،
املرتبطة ب�صعوبة ا�ستخدامها -يف بادئ الأمر-
وبالتايل حاجة ذلك لوقت �أطول ،و� ً
أي�ضا �إىل �ضعف
الإعداد الالزم ال�ستخدام التكنولوجيا ،وتتما�شى
هذه النتائج مع ما جاء به �شنيتكا وبيل (Schnittka
 )& Bell, 2009ومع درا�سة �سميث وزمالئه (Smith,
 )Higgins, Wall & Miller, 2005يف �أن م�شكالت
عديدة تواجه ا�ستخدام ال�سبورات التفاعلية منها:
كاف لتطبيق كافة الإمكانات
حاجتها �إىل
تدريب ٍ
ٍ
املتوافرة فيها ،وين�سجم ذلك مع نتائج درا�سة
عثمان وزمالئه (& Isman, Abanmy, Hussein
 )Al Saadany, 2012حول احلاجة �إىل التدريب
ب�سبب قلة ممار�سة املعلمني التدري�س با�ستخدام
ال�سبورات التفاعلية بفاعلية يف ال�صف.
وعند مقارنة متو�سطات جماالت اال�ستبانة
الثالثة ،جاء متو�سط جمال (اندماج الطلبة
ودافعيتهم) يف املرتبة الأوىل (،)2.756
تلته عمليتا التعليم والتعلُّم ( ،)2.29ثم قيود
ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية ( ،)2.28ولعل
هذا ي�ؤكد الأثر الوا�ضح لل�سبورة يف زيادة دافعية
الطلبة لكن بزيادة حمدودة يف تعلم الطلبة ،وذلك
كونها جها ًزا جديدً ا يف املدار�س ،وب�سب وجود
قيود وعوائق حتد من ذلك ،وي�شري هذا �إىل �أن
جيل التكنولوجيا اجلديد ميتلك الرغبة الكبرية
والدافعية العالية يف ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية
بو�صفها �إحدى تطبيقات التكنولوجيا احلديثة،
وباعتباره ي�ستخدم كث ًريا منها يف حياته العامة،
ولديه اال�ستعداد الكبري لتطبيقها لتح�سني تعلمه
لكن عوائق عديدة حتدد م�ستوى ذلك .ولعل مثل
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هذا ال�شعور يرتبط بطريقة ا�ستخدام ال�سبورة
التفاعلية ،فيكون �إيجاب ًّيا مب�ست ًوى �أكرب عند
ا�ستخدامها بطريق ٍة تفاعلي ٍة ،ي�شرتك الطلبة من
خاللها يف تنفيذ �أن�شط ٍة �إلكرتوني ٍة وي�ستمعون
لقطات �صوتي ًة وفيديوهات جاذبة،
وي�شاهدون
ٍ
كما يرتبط � ً
أي�ضا بعدد املرات التي يلم�س الطالب
فيها ال�سبورة التفاعلية ،ويعتمد � ً
أي�ضا على نوعية
الأن�شطة التي ينفذها الطلبة ،وهل تت�ض َّمن تفاعلاً
مبا�ش ًرا مع ال�سبورة التفاعلية� ،أم ح�ضور الطالب
لفيديوهات يت ُّم عر�ضها مبا�شر ًة
للقطات جاذبة
ٍ
مبا�شر دون االعتماد على
عرب الإنرتنت� ،أو غري
ٍ
الإنرتنت ،وعلى ا�ستخدام املعلم الباوربوينت
بطريق ٍة ال تقت�صر على عر�ض املعلومات الواردة يف
الكتاب ،وا�ستخدامه برجمية ال�سبورة نف�سها مبا
حتويه من �إمكانات عديدة.
التو�صيات:
 ت�ؤكد الدرا�سة �أهمية �أن تعمل اجلهات الر�سميةعلى توفري ال�سبورات التفاعلية يف املدار�س،
وعلى �أهمية تدريب املعلمني والطلبة على
ا�ستخدامها لتقليل الوقت اللاَّ زم لتفعيلها.
 تو�صي الدرا�سة بالعمل على ن�شر ثقافة ا�ستخدامال�سبورة التفاعلية يف عملية التعلم ملا لها من
إيجابي يف رفع م�ستوى حت�صيل الطلبة
� ٍأثر � ٍّ
ودافعيتهم وانخراطهم يف التعلم.
 تنبه الدرا�سة لأهمية توفري بيئ ٍة تعلُّ ٍم فاعل ٍة،تدعم ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية ،بحيث ال
يقت�صر ا�ستخدامها على عر�ض املعلومات.
املراجع:
املراجع باللغة العربية:
ال�س ُّبورة التفاعلية
�أبو العينني ،ربى (� .)2011أثر ّ
على حت�صيل الطلبة املبتدئني واملنتظمني
غري الناطقني باللغة العربية .ر�سالة من
متطلبات احل�صول على درجة املاج�ستري
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املالحق
ملحق رقم  :1االختبار التح�صيلي

عزيزي الطالب:

يت�ألف االختبار من ( )20فقر ًة ٍّ
لكل منها ( )4بدائل ،اقر�أ كل فقرة بتمعن ،واخرت رمز الإجابة ال�صحيحة،
و�ضع عالمة ( )Xيف اخلانة املنا�سبة يف ورقة الإجابة املخ�ص�صة مقابل رقم ال�س�ؤال و�أ�سفل رمز الإجابة
ال�صحيحة.
مثال تو�ضيحي:
 -1الرمز الكيميائي لعن�صر ال�صوديوم هو:
أMg .
بCl .
جNa .
دCs .

يف هذا املثال يدل الرمز ج على االختيار ال�صحيح؛ لذا ن�ضع ( )Xحتت الرمز ج يف ورقة الإجابة كما يلي:
رقم الفقرة

رمز االجابة ال�صحيحة
�أ.

ج.

ب,

1

X

ملحوظات:
•ال تكتب يف كرا�سة الأ�سئلة ،وا�ستخدم منوذج الإجابة املرفق.
•�أجب عن جميع فقرات االختبار وعددها ( )20فقرة.
 -1عدد الـت�أك�سد للكلور يف مركب كلورات البوتا�سيوم  KClOي�ساوي:
3

أ6+ .
ب5+ .
		
ج7+ .
د– 5 .

 -2العامل امل�ؤك�سد يف التفاعل الكيميائي الآتي هو:
(Br2( l ) +2Cl-(aq
أBr- .
بBr2 .
جCl- .
دCl2 .
http://journals.uob.edu.bh
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د.
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مما ي�أتي ال يعد عاملً خمتزلً يف تفاعل الأك�سدة واالختزال:
� .3أيٌّ َّ
�أ .املادة التي ت�أك�سدت
ب .م�ستقبل الإلكرتون
ج .املادة الأقل كهرو�سالبية
د .مانح الإلكرتون
 .4املعادلة الآتية نِّ
تبي تفاعل يوديد ال�صوديوم والكلور ويكون فيها (�أيون :)Na+
2NaI
+ Cl
2 NaCl
+I
)q
�أ� .أيون ثنائي الذرة
ب .ال ميكن �أن يختزل
متحد
ج .عن�صر غري ٍ
د� .أيون �أحادي الذرة
 .5التفاعل بني النيكل وكلوريد النحا�س  IIمو�ضح يف التفاعل الآتي:
(2(aq

) 2(g

)(aq

(Cu(s) + NiCI2(aq

(a

)Ni (s) + CuCl2(aq

ما ن�صفا تفاعل الأك�سدة واالختزال؟
أ2Cl-(aq) +2e .
ب.

((s

Cu

)Ni+2(aq)+2e-, Cl2(g

)Ni -(s

Ni (s) Ni+2 (aq) + e-, Cu + e-

جCu (s( .

Ni+2(aq) + 2e- , Cu + e-

دCu (s( .

Ni+2(aq) + 2e-, Cu+2 + 2e-

)Ni (s
)Ni (s

� .6أي العبارات الآتية املتعلقة بالبطاريات غري �صحيحة:
�أ .البطاريات مناذج م�ضغوطة من اخلاليا اجللفانية.
ب .البطاريات الثانوية من الأمثلة على بطاريات تخزين.
ج .ميكن �أن تتكون البطاريات من خلي ٍة واحد ٍة.
د .تفاعل الأك�سدة واالختزال يف البطاريات الأولية تفاعل معكو�س.
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ا�ستخدم اجلدول الآتي للإجابة عن الأ�سئلة من ()9- 7
جهود االختزال القيا�سية لبع�ض �أن�صاف اخلاليا عند  1 Mو25 C 0

تفاعل ن�صف االختزال

((V

Mg

+ 2e-

Mg2+

-2.372

Al

+ 3e-

Al3+

-1.662

Pb

+ 2e-

Pb2+

-0.1262

+ e-

Ag+

0.7996

+ 2e-

Hg2+

0.851

Ag
Hg

E0

 .7واحد فقط من الأيونات الآتية يعترب الأ�سهل اختزالاً ؟
أMg2+ .
بHg2+ .
جAg + .
دAl3+ .

 .8اعتمادًا على جهود االختزال القيا�سية املو�ضحة يف اجلدول �أعاله ،ما هو رمز اخللية الذي ميثل خلية
جلفانية �صحيحة:
أAg I Ag+ II Al3+ I Al .
بMg I Mg2+ II Hg2+ I Hg .
جH2 I H+ I Pb2+ II Pb .
دPb I Pb2+ I Al3+ II Al .

 .9خلية جلفانية تتك َّون من ق�ضيب من املغن�سيوم مغمو�س يف حملول �أيونات  Mg2+تركيزه  ، 1Mوق�ضيب
من الف�ضة مغمو�س يف حملول �أيونات  Ag+تركيزه  ،1Mما اجلهد القيا�سي لهذه اخللية؟
أ1.572V .
ب3.172V .
ج0.773V .
د3.971V .
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ال�شكل املجاور نِّ
يبي خلية جلفانية مكونة من قطعة خار�صني يف  1Mمن حملول نرتات اخلار�صني،
وقطعة ف�ضة يف  1Mمن حملول نرتات الف�ضة:
�أجب عن الأ�سئلة من ( ،)12 –10عل ًما ب�أن قيمة  Eاالختزالية للخار�صني ( )-0.7618وللف�ضة ()0.7996
 .10الفلز الذي ت�أك�سد هو:
		
أZn .
0

بZn2+ .
جAg .
دAg+ .

 .11وظيفة اجل�سر امللحي يف اخللية اجللفانية هو:
�أ .مينع ا�ستمرار التفاعل داخل اخللية.
ب .يحدث عليه تفاعل االختزال.
ج .يحدث فيه تراكم للأيونات.
د .مم ٌّر لتدفق الأيونات من جهة �إىل �أخرى.
 .12معادلة ن�صف تفاعل االختزال املوزونة هي:
أAg .

+ e-

Ag+

ب2 Ag .

+ 2e-

2Ag+

جZn .

+ 2e-

Zn2+

دZn .

+ e-

Zn+

�إذا علمت �أن :
ف�إن2 e ....... =E° :
�أ-0.8V .
E°

-

=  0.8فولت

A+ + e- → A

2A → 2A+ +

ب+0.8V .
ج-1.6V .
د+1.8 .

 .13واحدة من العبارات التالية �صحيحة فيما يتعلق باخللية اجللفانية:
�أ .تتكون من �أنود وكاثود وقنطرة ملحية و�سلك تو�صيل بني الأقطاب.
ب .يحدث الت�أك�سد على الكاثود.
ج .يحدث االختزال على الأنود.
د .يتم فيها �إنتاج الطاقة الكيميائية من الطاقة الكهربائية.
http://journals.uob.edu.bh
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 .15يف التفاعل:

(

+ 2Ag+(aq) → Zn2+(aq) + 2Ag(s

 Znالعامل امل�ؤك�سد هو:

)(s

أZn .
بAg+ .
جZn2+ .
دAg .

 .16عند حتول
�أ .يفقد � 7إلكرتونات.
ب .يفقد � 5إلكرتونات.
			
ج .يكت�سب � 7إلكرتونات.
د .يكت�سب � 5إلكرتونات.
 .17يف اخللية اجللفانية يح�صل التغري التايل:
�أ .تزداد كتلة الكاثود.
ب .تقل كتلة الكاثود.
ج .تزداد كتلة ٍّ
كل من الأنود والكاثود.
ٍّ
كتلةكل من الأنود والكاثود.
د .تقل
 .18اعتمادًا على اجلدول التايل:
MnO4- → Mn2+

ف�إن

:Mn

(E0 (V

ن�صف التفاعل
MnO4- + 8H++ 5e-

Mn2+ +4H2O

+1.51

Sn

Sn2+ + 2e-

- 0.14

Al

Al

-1.662

Ag

+ 3e

-

+ e

-

3+
+

Ag

+0.7996

يكون الرتتيب ال�صحيح للمواد الآتية ت�صاعد ًّيا وفق قوتها بو�صفهاعوامل م�ؤك�سدة هو:
أSn2+ ,Ag+ , Ag+ , MnO-4 .
ب MnO-4, Sn2+ , A13+ , Ag+
جSn2+ , MnO-4 , Sn2+ ,A13+ .
دA13+ ,Sn2+ ,Ag+ , MnO-4 .
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 .19ميثل ال�شكل املجاور:
�أ .خلية جلفانية
ب .خلية داون
ج .خلية وقود
د .بطارية ثانوية.
 .20يف خلية الوقود ،يكون الوقود امل�ستخدم:
�أ(OH -). .
بH2O .
جH2 .
دH + .

ملحق رقم  :2ا�ستبانة االجتاهات نحو ال�سبورة التفاعلية

**

الفقرة
1
2
3
4

الإجابة
ب
د
ب
د

الفقرة
5
6
7
8

مفتاح الإجابة لالختبار التح�صيلي
الفقرة الإجابة الفقرة
الإجابة
13
ب
9
د
14
�أ
10
د
15
د
11
ب
16
ب
12
ب

الإجابة
�أ
�أ
ب
د

الإجابة
�أ
د
ب
ج

الفقرة
17
18
19
20

عزيزي الطالب /اقر�أ كل فقر ٍة ،ثم �ضع دائرة حول الرقم الذي يعبرِّ عن �شعورك ،اعتمادًا على �أن :الرقم :1
ال �أوافق ب�شدة ،الرقم  :2ال �أوافق ،الرقم � :3أوافق ،الرقم � :4أوافق ب�شدة.
الفقرة

الرقم

ال �أ�شعر بالرهبة من ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية.
ال �أ�شعر بالتوتر عند ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية.
�أ�شعر باال�ستمتاع ودافعية �أكرب للتعلم با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية.
ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية يف �ص ِّفي يح ِّفزُين على بذل ُق َ�صا َرى جهدي يف
درا�ستي
ال �أ�شعر بامللل عند ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية يف ال�صف.
تزيد رغبتي يف التعلم عند ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية.
�أ�شعر باالرتياح �أثناء ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية.
ال�سبورة التفاعلية تُثري انتباهي يف الدر�س.
ا�ستخدامي ال�سبورة التفاعلية يجعلني �أجنز واجباتي يف الوقت املنا�سب.
�أتعلم باجتهادٍ �أكرث �إذا ا�ستخدمت ال�سبورة التفاعلية وقتًا �أكرب.
ت�ساعدين ال�سبورة التفاعلية على حل واجباتي املدر�سية ب�سهولة.
يزداد ُح ِّبي للمدر�سة كلما زاد عدد املع ِّلمني الذين ي�ستخدمون ال�سبورات التفاعلية
يف املدر�سة.
http://journals.uob.edu.bh

ال �أوافق
ب�شدة
1
1
1

ال �أوافق

�أوافق

2
2
2

3
3
3

�أوافق
ب�شدة
4
4
4

1

2

3

4

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

1

2

3

4

94

Sharif Al-yateem, et. al.: The Effect of Using Interactive ...

فر�صا �أكرث لتعلمي �أ�شياء جديدة.
توفر يل ال�سبورة التفاعلية ً
�أفهم مو�ضوع الدر�س ب�شكل �أف�ضل عند ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية.
�أرى �أن التعلم با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية ال ي�ساعدين على احل�صول على فر�صة
عمل منا�سبة.
يزيد تركيزي يف الدر�س با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية.
�أجد �صعوب ًة يف ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية.
� ِّ
أف�ضل ا�ستخدام الكتاب يف التعلم �أكرث من ال�سبورة التفاعلية.
�أرى �أن ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية يحتاج وقتًا �أطول مقارن ًة بال�سبورة العادية.
لي�س مه ًّما معرفة كيفية ا�ستخدام و�سائل التكنولوجيا مثل احلا�سوب وال�سبورة
التفاعلية.
�أبذل جهدً ا قليال يف تذ ُّكر الدر�س عند ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية.
عندما �أكون يف ال�صف املجهز ب�سبورة تفاعلية �أت�صرف ك�أنني معل ٌم.

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

**الفقرات يف املجموعة الفرعية الثالثة (قيود ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية) جميعها �سلبية
( )16،18،19،20،21كما َّمت حتويل الفقرات (� )22-21-16-15-10-9-8-5إىل �صيغ ٍة �سلبي ٍة عند عر�ضها
على الطلبة.
توزيع الفقرات على املجاالت الفرعية
�أرقام الفقرات

عدد الفقرات

اندماج الطلبة ودافعيتهم

1،2،3،4،5،6،7،8،13،23

10

عمليتا التعليم والتعلم
قيود ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية
جمموع فقرات اال�ستبانة

9،10،11،14،15،17،22
16،18،19،20،21

7
5
22

ملحق رقم  :2املحكمون
ا�سم املح ِّكم

الدرجة العلمية

التخ�ص�ص

م�صطفى ح�سن م�صطفى
ح�سن مالك
�سمري خري�سات
عبد اللطيف �أبو عمر
�سامي قطاونة
يو�سف املحروق
زياد الطوي�سي
�سفيان حواجرة
يا�سر ال�شماالت
ن�ضال فتينات

الدكتوراة
الدكتوراة
الدكتوراة
دكتوراة
دكتوراة
دكتوراة
ماج�ستري
ماج�ستري
ماج�ستري
ماج�ستري

مناهج العلوم وطرائق تدري�سها
مناهج العلوم وطرائق تدري�سها
مناهج العلوم وطرائق تدري�سها
مناهج العلوم وطرائق تدري�سها
مناهج اللغة العربية وطرائق تدري�سها
القيا�س والتقومي
القيا�س والتقومي
كيمياء
القيا�س والتقومي
الكيمياء

نبيل ال�صاحلي

ماج�ستري

مناهج العلوم وطرائق تدري�سها
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