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 الملخص

( اليت تسمى Smart Boardهتدف هذه الورقة البحثية التعريف مباهية السبورة التفاعلية )
ث مكوناهتا ومزاياها وأثرها يف مستوى التحصيل الدراسي أيضًا السبورة الذكية، من حي

للطلبة. الورقة جزٌء من دراسة دكتوراه تطبيقية جيريها الباحث مبدارس التعليم ما بعد 
األساسي بوالية صاللة مبحافظة ظفار يف سلطنة عمان. لقد بيعْت السبورة باألسواق منذ 

ل مستمر حلد اآلن. وتكمن املشكلة م، واستمر إدخال التحسينات عليها بشك1999عام 
يف حداثة السبورة التفاعلية يف سلطنة عمان، وقلة الدراسات اليت ناقشت استخدامها 
وأثرها يف التحصيل الدراسي لدى الطلبة، ووجود اجتاهات سلبية لدى املعلمني حنو 

رّاء استخدام أشارت النتائج إىل وجود العديد من املزايا اجلمة جتقنيات التعليم احلديثة. 
فمن أمهية الدراسة التعريف السبورة الذكية يف فصول الدراسة لكل من املعلمني واملتعلمني. 

مبفهوم السبورة ومكوناهتا ومزاياها وأثرها يف مستوى التحصيل الدراسي يف املدارس، ألجل 
 .أن يستنري هبديها املدرسون والطلبة يف سياق التعليم والتعلم

 
 السبورة التفاعلية، املكونات، املزاياها، التأثري.ية: مفتاحالكلمات ال

 

SMART BOARD IMPACTS ON THE STUDENTS 

ACQUISITION:  ANALYTICAL DESCRIPTIVE STUDY 

 
ABSTRACT 

The objective of this research paper is to introduce the Smart Board, 

in terms of its components, advantages and impact on the level of 

student achievement. This paper is part of an applied doctoral study 

conducted by the researcher in post-primary education schools in 

Salalah, Dhofar Governorate, Sultanate of Oman. The Smart Board 

has been sold on the market since 1999 and has been continuously 
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improved. The problem is the modernity of the Smart Board in the 

Sultanate of Oman, the lack of studies on the impact of its use, its 

impact on academic achievement, and the existence of negative 

attitudes among teachers towards modern education techniques. The 

findings indicated that there are many advantages of using this board 

in the classroom for both teachers and learners. The significant of this 

study is to understand the concept of the board, its components, its 

advantages and its impact on the level of educational in schools, so 

that can help teachers and students in the context of teaching and 

learning.  

 

Keywords: interactive whiteboard, components, features, effect 
 

 المقدمة
مي  جوانبها جبأدى التقدم يف جمال التقنية والتكنولوجيا إىل التأثري على العملية التعليمية 

(. فارتفعت األصوات املنادية بالتغيري اجلذري يف املؤسسات التعليمية، 2013، )املسلم
يمية، وأسرعت الدول املتقدمة حتذوها النامية لدمج التكنولوجيا التعليمية يف أنظمتها التعل

إميانا منها بدور التكنولوجيا يف حتسني كفاءة وفعالية أنظمتها الرتبوية، لتضمن هلذه 
 األنظمة الرتبوية البقاء يف ميدان السباق التكنولوجي. 

 
( أن هناك حاجة يف عصر املعلوماتية إىل تطوير التعليم جبمي  فروعة 2002ويرى مطاوع )

علمية والتكنولوجية الالزمة للمشاركة بصورة جمدية يف م  الرتكيز على املعارف واملهارات ال
جمتم  املستقبل، وإن ظهور املستحدثات التكنولوجية عامة ومستحدثات تكنولوجيا 
التعليم على وجه اخلصوص قد أسهم يف تدريس املواد العلمية بصفة خاصة وخصوصا 

ساليب حديثة سامهت الرياضيات، فقد اشتملت التكنولوجيا اجلديدة على أجهزة ومواد وأ
يف حتسني التدريس وخففت من األعباء اليت كانت على املعلم، وزادت من فاعلية املتعلم. 
هذه املستجدات حتمت على املدرس اإلملام بالكفايات التكنولوجية اليت متكنها من 

ة، تصميم التعليم وإنتاج واختيار الربجميات واملواد التعليمية واستخدام األجهزة التعليمي
إضافة إىل الكفايات التدريسية اليت تسمح بإدخال التجديدات الرتبوية يف التعليم، ودمج 

 (.2012 التكنولوجية يف املنهج من خالل استخدام أساليب تدريسية جديدة )مقبل،
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برز التعلم اإللكرتوين كأسلوب يدعم العملية التعليمية وحيوهلا من طور التلقني إىل طور 

تستخدم  اليتعل وتنمية املهارات، فيجم  كل األشكال اإللكرتونية للتعليم، اإلبداع والتفا
(. 2013أحدث الطرائق باعتماد احلواسيب ووسائطها التخزينية وشبكاهتا )املسلم، 

 ملشكالتا لحلو ، الرتبوي اجملال ويف احلياة جماالت  يف ينقوالت العلمي للتطور ونتيجة
 إىل احلاجة ظهرتالتعليم االلكرتوين و  ظهرقليدية؛ فقد الت السبورات استخدام عن ةمجاالن

 تدريس وطرائق وإجياد وسائل املعلومايت التدفق من اهلائل الكم ملواكبة إلكرتونية بدائل
 طفرة تعد التفاعلية اليت السبورة فكرة ظهرت هنا من. اإللكرتوين والتعلم تتماشى حديثة
 .وتشويق للتعلم إثارة طاب  التعليم ىعل أضفت التعليمية الوسائل جمال يف نوعية

 
 :(smart boardالتفاعلية ) لسبورةا

 اآليل احلاسب لغات إحدى "؛ اجلافا" لغة لظهور نتيجة التفاعلية السبورة مصطلح ظهر
من  توفره مبا التعليم، جمال ومنها احلياة، جماالت كل يف واسعة آفاقا فتحت اليت، املهمة
عرض  جبهاز وربطها، اللغة هذه تطبيقات من االستفادة مت يةح ديناميكية حركية مؤثرات
 عرض وسيلة إهنا .التفاعل إلنتاج نسبيا كبرية عرض وشاشة ،(data show) البيانات
 على احلاسوب املكتب جلهاز سطح يعرض عرض وجهاز مرتبطة جبهاز احلاسوب كبرية

 ,Marzano & Haystead) بالنقر أو خاصة أقالم باستخدام التخطيط ويتم السبورة

 أو باللمس معها التعامل يتم حاسوب جهاز م  مرتبطة كبرية بيضاء شاشةفهي  .(2009
 الكمبيوتر شاشة على ما عرض يف استخدامها ميكن كما خاص، بقلم عليها الكتابة

 (Campbell, 2010) . الصف طلبة جلمي  بصورة واضحة
 

 تعليمية مواد لعرض  (data show)البيانات عرض جهاز تستخدم السبورة الضوئية
 املعلومات شبكة على أم احلاسب اآليل على املواد تلك أكانت سواء )اجلافا( بلغة مكتوبة

 لوحة بأهنا (Beauchamp, 2004) بيوشامب (. عرفها6: 2002 اهلل، العاملية )حسب
 عليها املسقطة والصور التطبيقات عرض على قادرة آيل جبهاز حاسب متصلة صفية
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باللمس  معها التعامل يتم تفاعلية شاشة طريق اللمس، وهي عن معها التعامل كنومي
عليها  متنوعه تطبيقات من احلاسوب شاشة على ما إلكرتونية لعرض بكتابة أوالقلم
 التعليمية بصورة والبيئة املتعلم بني التفاعل صفة التعليم إكساب (. هبدف2012 )رشيد،
  . (Lamberth, 2012) للمتعلمني ملقدما التعليم حتسني اجل من جذابة

 
طريق  عن تعمل نشطة بيضاء سبورة؛ التفاعلية السبورة أنّ  يف السابقة التعريفات تتفق

 جبهاز توصيلها خالل من تعمل بل مستقلة تعمل ال وهي ،خاصة أقالم أو اللمس
 تابةبالكب( الطال و )املعلم للمستخدم وتسمح البيانات، عرض اآليل وجهاز احلاسب
 حمفوظة كانت سواء متنوعة حاسوبية تطبيقات استخدام كما تتيح واملسح، عليها والرسم

 حفظ على بقدرهتا تتميزوهي  .املعلومات شبكة على أو موجودة احلاسب اآليل جهاز يف
إجراء أنشطة التخزين، . و احلاجة عند واسرتجاعها من التطبيقات وغريها والصور املعلومات

والكتابة  واستخدام الصفحات املتتابعة، مج مصادر الوسائط املتعددة،واالسرتداد، ود
 وتصفح الشبكة )الزعيب، ،نرتنيتعليها م  حفظ التغيريات وتصدير امللفات لشبكة اإل

2011:16.) 
 

لقد بدأت فكرة دخول السبورة التفاعلية املدارس احلكومية جبمي  مدارس سلطنة عمان 
اليت تربعت بعدد من السبورات التفاعلية هبدف  ،انضمن مشروع شركة تنمية نفط عم

االرتقاء بالعملية التعليمية، ومت توزيعها على مديريات الرتبية والتعليم جبمي  احملافظات، 
وقامت بتوزيعها على مجي  املدارس بواق  سبورة تفاعلية واحدة لكل مدرسة، يف بادرة منها 

 شري ضمن حوسبة املناهج.إىل إحالهلا مكان السبورة العادية والطبا
 

تطبيق مشروع  ظفار، جيري وضمن اجلهود اليت تبذهلا املديرية على مستوى مدارس حمافظة
كما أشارت األستاذة آمنه العوادي املشرفة على الفصول التفاعلية   ،الفصول التفاعلية

من العام ( مدارس باحملافظة 4) باحملافظة قائلة: هذا املشروع اجمليد الذي مت تفعيله يف
ترمجة لتوجهات وزارة الرتبية والتعليم لتطوير التعليم ومواكبة يأيت  2011/2012الدراسي
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خاصة التعليم باستخدام التقنية احلديثة، مضيفة أنه يف العام  ،التقدم العلمي املستمر
 ني باملشروع.تم سوف يتم إحلاق مدرستني أخري2018/2019الدراسي 

 
 مشكلة الدراسة

وتعد  ،للتعلم ةليوسكاألجهزة التقنية احلديثة يف املؤسسات الرتبوية  و اسوب استخدم احل
من أبرز هذه األجهزة، فال بد من االستفادة من هذه  (Smart Boardالسبورة التفاعلية )

 (.2014التقنية واستثمارها لتحقيق األهداف الرتبوية املنشودة )عودة، 
 

أولت التعليم اهتماما بالغا وركزت على التعليم وسلطنة عمان باعتبارها أحدى الدول اليت 
 الشامل للجمي  الذي يتواكب م  حتقيق مهارات القرن احلادي والعشرين. فالتحصيل

 التحصيل رف  إىل إصالح املناهج حركات تسعى اليت الرتبوية العملية أهداف من العلمي
 األدوات توظيف أن ات دراسالعديد من الأشارت نتائج وقد  (.2007 )زيتون، فيها

 املوال (وبقاء أثر التعلم التعليمية حتسني العملية يف كبري حد إىل يسهم التعليم يف التقنية
  )املطاعين، (،2008 (، )احلراصي،2011 )السعدي والشمري، ،)2012 ،والقيسي

 .(2012 ، )اهلاجري،(2000
 
 امليدانية خالل زياراته تربوي، ومن شرفباعتباره م املالحظة املباشرة للباحث من خاللو 

 ،علمنيامل مواضي  تدريب يف واملشاركة الدراسية واأليام العمل ورشات وحضور للمعلمني،
االجتاهات اليت تتمثل يف الدراسة  مشكلة ظهرت: الرتبويني شرفنيامل زمالئه م  ومناقشاته
 يف حني .تدريسال والتقانة احلديثة يف التعليمية الوسائل حنو استخدام لمعلمنيلالسلبية 

أن االجتاهات السلبية حنو تقنيات التعليم احلديثة، ( Yildirim, 2000) أشارت دراسة
من األسباب اليت  ؛وضعف اإلمكانات وعدم الرؤية حول مىت ميكن استخدام التكنولوجيا

 تؤثر سلبا على التحصيل األكادميي.
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لقلة الدراسات اليت تناولت أثر ونظرا حلداثة السبورة التفاعلية يف سلطنة عمان، ونتيجة 
 -يف حدود علم الباحث-سلطنة الاستخدام السبورة التفاعلية يف التحصيل األكادميي ب

فقد جاءت هذه الدراسة لتستقصي أثر السبورة التفاعلية يف التحصيل الدراسي ملدارس 
سة يف سد التعليم ما بعد األساسي بسلطنة عمان بوالية صاللة، ورمبا قد تسهم هذه الدرا

النقص يف هذا اجلانب، أو تقدم من خالل ما تتوصل إليه من نتائج وتوصيات مسامهة يف 
 توجيه املعلمني يف امليدان إىل تفعيل توظيف السبورة التفاعلية يف التدريس.

 أهداف الدراسة
 .مكونات السبورة التفاعليةحبث  -1
 عرض أنواع السبورات التفاعلية -2
 للمعلمني وللطلبة. التفاعليةورة مناقشة مزايا وفوائد السب -3

 
 الدراسات السابقة

أثر استخدام السبورة أجرى باحثون أمريكان دراسات تطبيقية كثرية، سعت إىل تشخيص 
ة يف مادة الرياضيات يف خمتلف املراحل الدراسية، يف خمتلف طلبالالتفاعلية يف حتصيل 

 ,Dill)  ديل؛  (Zircle, 2003) كلزير الواليات اآلمريكية. من تلك الدراسات التجريبية؛ 

 ,Lamberth) المرب؛ (Campbell, 2010)  كامبل؛   (Lutz, 2010) وتز؛ ل(2008

وجود أثر دال إحصائيا الستخدام السبورة التفاعلية يف  اتأظهرت نتائج الدراس؛ (2012
ريبية استنادا اىل الفروق بني اجملوعة الضابطة والتج ،طالب يف مادة الرياضياتالحتصيل 

 . ت السبورة التفاعليةتعملسالصاحل اجملموعة التجريبية اليت 
 
 هدفت دراسة  (Clemens, Moore & Nelson, 2001)ونيلسون ومور كليمنز جرىأو 

 يف الطالب حتصيل على الرياضيات تدريس يف التفاعلية السبورة دمج تأثري ثحب إىل
 .األمريكية كنساس بوالية  (Mueller  Elementary School) االبتدائية مولر مدرسة

 تدريسة، عرب وجتريبي ضابطة جمموعتني العينة إىل تصميمو  ؛التجرييب شبه املنهج استخدامب
. واحلساب والقياس واإلحصاء واالحتماالت واجلرب اهلندسة :هي رياضية جماالت ستة
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 تراختبااال يف التجريبية اجملموعة طالب أداء يف ملحوظ ارتفاع وجوددللت النتائج: 
 وأساسيات الرياضي والتواصل املشكالت حبل يتعلق فيما خاصة، هلم املقدمة والواجبات

 إىل وبعديا قبليا التجريبية اجملموعة على طبقت اليت االستبانة نتائج أشارت كما.املادة
 وتفضيلهم الصفية، املمارسات يف التفاعلية السبورة دمج حول أفراد العينة نظرة حتسن

 .التدريس يف التقليدية رائقالط عن بديال مهاالستخدا
 
( دراسة هدفت إىل استقصاء أثر السبورة 2012أجرى أبو رزق ) ن الدراسات العربية؛مو 

التفاعلية يف إكساب الطلبة املعلمني مهارة التخطيط يف تدريس مادة اللغة العربية وحتديد 
ىل حتديد اجتاهات الطلبة مدى االستفادة منها يف هذا اجملال، كما سعت الدراسة إ

املعلمني حنو السبورة التفاعلية كأداة تعليمية، اعتمدت الدراسة على استخدام كل من 
املنهج شبه التجرييب وكذلك املنهج الوصفي، اقتصرت الدراسة على عينة من طلبة كلية 

واملسجلني الرتبية يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا، قسم الدبلوم املهين يف التدريس، 
أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف  .ملساق طرائق تدريس اللغة العربية

أداء أفراد عينة الدراسة يف التخطيط اليومي، ويف جمموع عالمات التخطيط اليومي 
والسنوي معاً ولصاحل أداء طلبة اجملموعة التجريبية، وأشارت النتائج إىل تفوق الطلبة الذين 

 باستخدام السبورة التفاعلية على سواهم ممن مل يستخدموها يف تعلمهم.درسوا 
 

( دراسة هدفت إىل التعّرف على فاعلية الدمج بني استخدام 2014وأجرى جبيلي )
السبورة الذكية ومهارات التفكري ما وراء املعريف يف حتصيل طلبة تكنولوجيا التعليم للمعرفة 

طالباً  (50)التعليمية، وقد تكونت عينة الدراسة من  املرتبطة مبهارات إنتاج الربجميات
وطالبة من مستوى البكالوريوس من طلبة قسم تكنولوجيا التعليم يف جامعة جدارا 
األردنية، حيث اختريت شعبتان عشوائيًا من طلبة مادة " إنتاج الربجميات التعليمية "، 

رى لتكون جمموعة ضابطة، واختريت شعبة عشوائياً؛ لتكون اجملموعة التجريبية، وأخ
( طالبًا وطالبة استخدموا السبورة الذكية، ووظفوا مهارات 25وضمت اجملموعة التجريبية )

التفكري ما وراء املعريف، وبعد تطبيق الدراسة اليت استغرقت ستة أسابي ، طُبق اختبار 
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التجريبية على حتصيلي لطلبة اجملموعتني مجيعهم، وأشارت النتائج إىل تفوق طلبة اجملموعة 
 طلبة اجملموعة الضابطة.

 
 استخدام على قائم تعليمي برنامج أثر على إىل التعرف (2016هدفت دراسة أبامني )

 عينة تكونت وقد التجويد، كامحأ االبتدائي السادس طالب اكتساب يف الذكية السبورة
 بعض لباحثا أعد وقد االبتدائي؛ السادس الصف تالميذ من تلميذاً  (٦٠) من الدراسة
 ألحكام تعليمياً  وبرناجماً  التجويد ومهارات بأحكام قائمة يف متثلت اليت البحثية األدوات
 ا. صدقه من التحقق بعد مالحظة بطاقة إىل باإلضافة التجويد مهارات واختبار التجويد
 التجريبية اجملموعة درجات متوسطي بني إحصائية داللة يذ فرق وجود النتائج أظهرت
كذلك   .التجريبية اجملموعة لصاحل التجويد الختبار البعدي التطبيق يف الضابطة وعةواجملم
 التطبيقني يف التجريبية اجملموعة درجات متوسطي بني إحصائية داللة يذ فرق وجود
 .البعدي التطبيق لصاحل التجويد الختبار والبعدي القبلي

 
 حتصيل يف التفاعلية السبورة استخدام أثر تقصي إىل هدفت( 2014أما دراسة الرشيد )

، الكويت يف تعليمية كأداة حنوها واجتاهاهتم األحياء مادة يف عشر احلادي الصف طالب
 على توزيعهم مت عشر احلادي الصف من طالًبا (60) الدراسة أفراد عدد حيث بلغ
 السبورة باستخدام التعليمية املادة درسوا طالًبا (30) من تكونت جتريبية جمموعة جمموعتني،
 االعتيادية بالطريقة املادة درسوا طالًبا (30)من  تكونت ضابطة وجمموعة التفاعلية،

 إجراء قبل الدراسة عينة على القبلي التحصيل اختبار تطبيق مت الدراسة أهداف ولتحقيق.
 تظهر مل. والضابطة التجريبية اجملموعتني يف الطالب أداء مستوى لقياس وبعدها التجربة

 ذات قو فر  وجود النتائج أظهرت بينما اجملموعتني، بني القبلي االختبار نتائج يف قفرو  أية
 اليت التجريبية اجملموعة لصاحل الفروق وجاءت البعدي، التحصيل اختبار يف إحصائية داللة

  .التفاعلية السبورة استخدمت
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السبورة  اجتاهات املدرسني حنو استخدام تقنية على تعرفالهدفت  ات أخرىدراسهناك 
  (.2017 ،حسن) التفاعليـة فـي صفوف املدرسة االبتدائية وحتديد عوائـق اسـتخدامها

 عضوات لدى الفعال العرضرات مها تنمية يف التفاعلية السبورة استخدام فاعليةكذلك 
 وقد .(2017 ،الرحيلي وأبوعوف) نظر الطالبات وجهة من طيبة امعةجب التدريس هيئة

 متوسطي بني( α≤0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات قفرو  وجود إىل توصلت
 ة.التفاعلي السبورة، لصاحل استخدام والبعدي القبلي التطبيقني درجات

 
يعتمد الباحث املنهج الوصفي الذي يناسب أهداف الدراسة وعرض منهج الدراسة: 
 النتائج املطلوبة.

 
 :السبورة التفاعلية عا ر تخنبذة عن ا
ديفيد مارتن وزوجته "من قبل  1987السبورة التفاعلية يف عام   يف تصميمبدأ التفكري

ندا والواليات بكيف إحدى الشركات الكربى الرائدة يف تكنولوجيا التعليم  "نانسي نولتون
ألول مرة  "مسارت"شركة من قبل فعليا  ها(. ومت إنتاج2012 )شقران الرشيدي، املتحدة

 "إنتل"حتالفا سرتاتيجيا م  شركة  "مسارت" شركة شكلت 1992يف عام . م1991 عام
، أدى هذا التحالف إىل تطوير املنتجات املشرتكة وجهود للحواسيبمريكية العمالقة األ

 ."إنتل مسارت"التسويق املشرتك وملكية األسهم يف شركة 
 

 ،يضاً أ "النوت بوك"مت تطوير النظام ليس فقط على احلاسب بل على  م1998يف عام 
 ،ل التسجيل والصوت إىل السبورةدخ  أُ  2001ويف عام . م1999باألسواق يف عام  تْ وبيع

كشف النقاب عن الئحة السبورة التفاعلية  2005يف عام . 2003عام  اومت تسويقه
الالسلكية، قرص الكمبيوتر الذي يتيح للمستخدمني التعامل وحتديد الكائنات اليت تظهر 

املنتجات اجلديدة يف بات وبدء تشغيل التطبيقات وإنشاء وحفظ املالحظ على الشاشة،
تطوير وصقل  الشركةواصل وتالكامريا الذكية والربامج التعاونية للتعلم.  باستخدام 2008

التفاعلية الربجميات عن طريق حتسني وتصميم األجهزة، وتطوير  ،ألواح الكتابة التفاعلية
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 "مسارت" وسعت شركة (.٢٠١٢ ،لمستخدم )شقران الرشيديل ايللتصل إىل الشكل احل
مليوين تتوق  أهنا سوف تنتج حوايل و عملياهتا ومقرها كندا لتلبية زيادة الطلب العاملي، 

ن إ :للشركة الرئيس التنفيذي "ديفيد مارتن" ذكرو . سبورة تفاعلية يف العامني املقبلني
أمهية السبورة  واقدر  ذينوعدد العمالء ال ،تفاعلية جمزية وفعاله يف عملية التعليمالسبورة ال

أكثر من  تْ بيعو ، 2002هذه السبورة يف الشرق األوسط منذ عام  انتشرتلقد  يف ازدياد.
ت العربية املتحدة اجلزء األكرب امار سبورة ذكية يف منطقة الشرق األوسط، وحتتل األ 7000

ت هلا وأطلقت الشركات املوزعة للسبورة التفاعلية عدة مسميادون منافس. من املبيعات 
السبورة و  تفاعليةالسبورة الو  السبورة الرقميةو  السبورة اإللكرتونيةو  السبورة الذكية منها:

 .الضوئية
 

 :مكونات السبورة التفاعلية
للسبورة التفاعلية و  .((prometheanالسبورة التفاعلية يف هذه الدراسة هي من انتاج 

 ,Levy)ليفي  د ذكرقو . software ومكونات برجمية Hardware مكونات مادية

 (:16: 2011) الزعيب،، كما يف مكوناهتا كاآليت( 2002
 :كونات املاديةأ. امل
: للكتابة املباشرة على شاشة السبورة active board and pen ةالنشطالقلم والسبورة  -

 .أثناء األنشطة

التفاعلية لتمكني الطلبة من املشاركة يف عروض السبورة : active slate اللوحة النشطة -
تظهر مدوناهتم ، حبيث من خالل استخدام شاشة صغرية متنقلة م  قلم إلكرتوين

 .ومالحظاهتم مباشرة على السبورة
حتوي مفاتيح  ،هي وسادة صغرية توض  يف راحة اليد :active oteالتصويت النشط  -

ض عر تو اليت يتم حتليلها وتقدميها  متكن الطالب من اإلجابة عن االسئلة، ،التصويت
 .طلبة الفصللاإلجابات العامة والفردية 

: وهي عبارة عن قرص صغري يساعد املعلم يف إعداد active pre-padالكراسة النشطة  -
 الدروس.
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وهو برنامج خاص باستخدام السبورة جيب : active studioبرنامج االستيديو النشط  -
ء العمل؛ لكي ميكن باحلاسوب املستخدم قبل بد pre-installed contentتنصيه 

 .استخدامها
 وهناك ملحقات تشمل:

 .Smart Pen Trayالُدرج اخلاص باألقالم واألدوات ويسمى  -
 .USBمكان توصيل كابل  -
 أزرار التحكم بلوحة املفاتيح والفأرة والتعليمات. -
 مكان وض  األقالم. -
 سطح اجلهاز وهو مزود مبستشعرات اللمس. -
 وات اضافيه يف اجلهاز.مكان خمصص لتثبيت اد -
 ، أقالم ملونة، ماسحة. USBملحقات قياسية هي: كابل  -
 
بروميثيان "حسب شركة  من هذه األجهزة: وصل السلكيا بالسبورة التفاعليةتجهزة أ

 :"بالنت
: هي شاشه عرض صغريه تقوم بنسخ الوظائف اليت تقوم هبا Active Panelجهاز  -1

ويستطي  شرحه دون االلتفات  ،ا يتحكم املعلم بالدرسومن خالهل ،السبورة التفاعلية
 .ألهنا تكون متصلة بالسبورة ويستخدم هذا يف الصفوف الكبرية والقاعات .للوراء

من  عن لوح السلكي يستخدمه املعلم والطالب ميكن ةعبار  :Active Slate.جهاز 2
 عه.كل من موق  ،خالله التحكم بالدرس واملشاركة والكتابة على السبورة

 ،: هو جهاز صوت م   ميكروفون يف نفس اجلهازActive Sound One.جهاز 3
جهاد إكذلك يقلل من   ،صوت املتحدث منخفضا يضمن مساع التعليقات حىت وان كان

 صوت املعلم.
 ةيلتقط الصور بسهوله بتفاصيل واضح: هو عارض بصري Active View.جهاز 4

ة امللتقطة صور ال نبغض النظر ع ،املشاركة فيتيح للجمي  فرصه ،ويعرضها على السبورة
 خرائط، مناذج تعليميه. وثائق، صور، :كانتأسواء 
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سهل االستخدام يتيح  ،: هو جهاز يعمل كالفأرة متاماً Active Wand.جهاز 5
                                                                           جزاء السبورة.                              مجي  أىل إمن الوصول  (خصوصا قصار القامه كاألطفال)للمتعلمني 

 .يتكامل م  السبورة التفاعلية ،هو نظام تصويت حممول الكرتوين :Active ote. جهاز 6
حيفز . إذ استعماله سهل وسري  وفعالة للحصول على آراء التالميذ وإجاباهتم ومشاركتهم

 شحذويساعد أكثر التالميذ مشاغبة على تفريغ طاقتهم و  ،درسالتالميذ للتفاعل م  ال
السيطرة على الفصل بشكل  يفوهذا يساعد املعلم  ،أسئلة املعلم نلإلجابة ع تهمسامح

 وهلذا اجلهاز اصداران مها: ومن مث تصدير النتائج بكل سهولة ويسر. ،أكرب
إلجابة عن األسئلة يرغب التلميذ يف ايستخدم عندما  Active Expression: ألولا

 د.عدمتأو اإلجابة عنها من اختيار من  ،اليت ال ميكن اإلجابة عنها مبجرد "نعم" أو "ال"
ة إجابة يأو نصوص طويلة أو أرقام وأ ،رياضية ةمعادل ،عبارة إىل مجلة،قد حتتاج اإلجابة ف

إدخال ابتداًء من  ؛نه يشتمل على العديد من اخليارات لإلجابةه أمن مميزاتو  .يريد
 وأ"نعم"  ــكما تقبل األسئلة اليت جتاب ب  ،النصوص وإجابات تعتمد على اجلمل والرموز

وانتهاء بعمل االمتحانات الكاملة  ،"ج"، "ب"، متعددة "أ" من أو خيارات ،"ال"
هذه األداة تتيح للمعلم . واألسئلة الذاتية اليت تعتمد على قياس سرعة استجابة الطالب

جتهيز  بواسطتها وميكن ،دون حتضري مسبق أثناء احلصة الدراسية استخدامها بسهولة
وتعديل خطط  ،قياس استيعاب الطالب يتيح للمعلمني . كمااألسئلة بوقت قصري

 يف تكمن Active Expressionلكن أكثر مميزات  .لنتائج بشكل مباشراالدروس وفق 
ل طالب له صوت يف فك ؛القدرة على مساعدة الطالب املنعزلني على اكتساب الثقة
إذا أراد املعلم إجابات الكل  ،الصف التفاعلي والنتائج قد تكون عشوائية دون ذكر أمساء

 .مسموعة
 .له شاشة عرض ،اتف الذكياهلاشبيه ب حممولجهاز هي  Active Expression :الثاني
موز الر  ،اجلمل ،الكلماتمثل:  لديه القدرة على إرسال أجوبة متنوعة  ،ستخداماالسهل 

. كما أن هذا اجلهاز يتيح للمعلم تقييم الطالب بسهولة وقياس مدى ألرقام وغري ذلكوا
يساعد  كذلك  .وبالتايل يستطي  املعلم تعديل خطط الدرس وفقا لالحتياجات ،استيعاهبم

 الطلبة املنعزلني على اكتساب الثقة و املشاركة.
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 ستخدمنياملاليت حتفز  ،ملتطورةيعترب أحد األجهزة التقنية ا: Active Table. جهاز 7
تميز بسهولة يحيث  ؛على املشاركة بشكل فعال ألهنا جتعل من الصف بيئة تفاعلية

ومن خالهلا يستطي   ،القدرة على تصفح االنرتنت ومكتبة ادوات خاصة هباو  ،االستخدام
 املعلم إنشاء انشطة وموضوعات هلا صلة باملناهج الدراسية. 

 :مكونات برمجيةب. 
يعد من افضل الربنامج التعليم والتعلم واليت صممت من  :Active Inspireرنامج ب -1

املتميزة يف جمال التعليم التفاعلي باإلضافة إىل انه يعمل  Prometheanقبل شركة 
 Linuxواللينكس  Macوماك Windowsم  مجي  انظمة التشغيل كالوندوز 

  . بسالسة
أو استجابة املتعلم حيث انه ميثل  : هو نظام تصويتActive Engageبرنامج  -2

  ؛حلقة وصل بني الطالب واملعلم فمن خالله يستطي  املعلم اعداد اسئلة االختبار
ومن مث يستطي  املعلم ارسال االختبارات ، أو صح وخطأ ،متعددمن  كاالختيار

 إىل الطلبة بضغطة زر واحدة من اجلهاز املركزي إىل أجهزة الطلبة .
أن برنامج السبورة التفاعلية يوفر  (Miller & Door, 2005)يضيف ميلر ودور  -3

وظائف أخرى مل تكن سهلة اإلدارة عند استخدامها يف العروض الكبرية على 
 الصف، مثل :

عناصر السبورة من  : حيث ميكن حتريكDrag-and-dropالسحب واإلسقاط  -4
 .مكان آلخر

ة أو لتغطية عناصر : لتغطية الصفحة كاملHide-and-reveal اإلخفاء والكشف -5
ويتم إزالتها للكشف عن الصفحة أو العناصر السفلية يف الوقت  بعناصر أخرى،

 املناسب من الدرس .
وض  األلوان الشفافة على نصوص حمددة لرتكيز ب :Highlighting تسليط الضوء -6

 ا.االنتباه عليه
احلركة هلا يف  : إمكانية حتريك العناصر وتكبريها وهتيئةAnimation الرسوم املتحركة -7

 مسار حمدد.
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 :Indefinite storage and quick retrieval of materialختزين واسرتداد املواد  -8
كل ما يتم إعداده وعرضه من ملفات ميكن حفظه واسرتجاعه مىت ما دعت 

 احلاجة.
: ميكن للمعلم أن يعود ألية صفحة من خالل Feed backالتغذية الراجحة  -9

وضيح نقطة مبهمة، كما ميكنه الرجوع لتوضيح مفهوم سبق الصفحات املتتابعة لت
 شرحه من أي درس خمزن يف ثوان معدودة.

 برامج الخاصة إلنتاج دروس تفاعلية:
يُستخدم إلعداد  ،لسبورةل املهمة ربامجالمن : Notebookبرنامج دفرت املالحظات  .1

تاز خبصائص دروس تفاعلية، وهو يشبه إىل حد كبري برنامج الباوربوينت لكنه مي
 متيزه عنه كإمكانية حتريك الصور.

يقوم بتسجيل كافة إجراءات املعلم على الشاشة م  : Recorderبرنامج املسجل  .2
 الصوت.

يقوم بتشغيل ملفات الفيديو املوجودة على : Video playerبرنامج مشغل الفيديو  .3
ها من أو اليت حفظ ،سواًء اليت مت تسجيلها من خالل السبورة ،جهاز احلاسب

اإلنرتنت أو الربامج التعليمية، كما يتيح الربنامج الكتابة والرسم فوق الفيديو 
 (.2009)سرايا، 

عن لوحه املفاتيح املوجودة على السبورة  ةوهي عبار  screen keyboardبرنامج  .4
التفاعلية وميكن من خالهلا طباعه االرقام والرموز وحتويل خط اليد من السبورة 

خط كتابه مطبوعة يف جهاز الكمبيوتر وبالتايل عند طباعتها تطب   التفاعلية اىل 
 .(2009 )عبداحلميد،ة كأهنا من جهاز الكمبيوتر مباشر 

 
للسبورة التفاعلية قابلية للتوصيل بالكمبيوتر وجبهاز امللتيميديا بروجكرت، ويف حالة الرغبة 

امريا م  الكمبيوتر على حنتاج تركيب ك ،"النت ميتنج أو الفيديو كونفرنس" يف استخدام
اللوحة. ومن املمكن استخـــدام أي تطبيق من تطبيقــــــات الكمبيوتر عن طريــــق اللمس 
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)الفرماوى،  وغريها  على سبيل املثـــــال الباوربوينت، اإلكسل، الوورد، برامج االنرتنت
2008.) 

 
 :التفاعلية اتأنواع السبور 

تنتج إذ  ستخدمة يف املدارس واجلامعات متشاهبة.ليست مجي  السبورات التفاعلية امل
و يعمل أكرتوين إلا بقلم أم ،ة من السبورات ختتلف يف كيفية الكتابةنوعمت اً نواعأالشركات 
 املستخدمة فيها. ةختتلف يف نوعية الربامج احلاسوبي . كذلكو الكتابة باليد، أبالبطارية

( عن 2011قامت هبا الزعيب ) : يف دراسة(hardware)أواًل: من حيث األجهزة 
ويف كل نوع ال بد  ،ساسية للسبورات التفاعليةأنواع خمتلفة و أالسبورة الذكية بينت ثالث 

 من توصيلها جبهاز احلاسوب لبدء العمل هبا:
يف هذا النوع يكون اجلهاز املش   :add-on systems( السبورة ذات االنظمة املضافة 1

وتسقط صورة شاشة احلاسوب على السبورة  ،علها تفاعليةملصقا على السبورة العادية جل
و من سبورة أتتميز بإمكانية نقلها من مكان ألخر . العادية باستخدام عرض البيانات

 .مثال على ذلك ميميو، و امليميو ماوس ألخرى.
هي سبورة  :front projection systemمامي ( السبورة ذات االسقاط الضوئي األ2

ال حتتاج اىل نظام مضاف للعمل هبا لكنها حباجة جلهاز  :يأ ،عل داخليبيضاء ذات تفا
نوع  بوخيتلف مكان جهاز العرض للبيانات حبس .لعرض البيانات ويكون منفصال عنها

وبعض الشركات تقوم  ،وشكل التصميم، تقوم بعض الشركات بوضعه فوق اللوحة البيضاء
ة : السبور  هبا. ومن امثلة هذا النوعبصن  جهاز صغري ينتقل م  السبورة ليس متصال 

600i وغريها من السبورات. 
هذا النوع يشبه  :rear-projection system السبورة ذات النظام الذايت االسقاط (3

ن جهاز العرض ليس منفصال عن أنه خيتلف يف إال ، إماميالنوع الثاين ذات االسقاط األ
 .3000iو  2000iلسبورة ا السبورة بل يكون داخلها. ومثال عذا النوع

 :(system) ثانياً: النظام المستخدم
 نظام الكتابة الذكية. .1
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من األنظمة املضافة الذي يساعد معلمي  يعدالنظام املتعلق بالعلوم: هذا النوع  .2
 متام التدريس بشكل سلس ومتكامل. إالعلوم على 

 
 :Active Board 300السبوره التفاعلية 

 active pensقالم أتستخدم  ،طاريات كالسبورات القدمية الصن ىل بإالنوع ال حيتاج  اهذ

حجام خمتلفة أ 3تتوافر . على السطح االلكرتومغناطيسي ةيوجد فيها مجي  خصائص الفار 
ومداخل ألجهزه دمج  USBمدجمة بواسطه مدخل  USBهلذا النوع تكون مزوده مبدخل 

از احلاسوب عن طريق تردد تواصل م  جهالمن مميزات هذا النوع . الفيديو والصوت
قالم أ 4وتأيت هذه السبورة م   .وهو )قابل للتحديث( م  تطور الزمن Active airالراديو 

كثر أل هااستخدام ميكن منوهذا  ،من غري بطارياتتعمل ثنان للطالب( إثنان للمعلم و إ)
ضافه السبورة إميكن و  بواسطه تشغيل خاصيه املستخدم الثنائي.ذاته من طالب يف الوقت 

قصريه  projectorsجهزه عرض أتوي على ذي حيال Active Board +2 pro ىل نظام إ
و قابله لتغري االرتفاع. تعترب هذه السبورة اكثر لوحه بيضاء تفاعليه أاملدى وحوامل ثابته 

 Activeخصوصا اذا استخدم برنامج  ،يف جمال الوسائط املتعددة التفاعلية ذةوجتربه ف

lnspire فهي  ،ثر سالسة وسهولهأكاليت جتعل عمليه التعلم والتعليم  ؛النسخة االحرتافية
و درس بواسطه أ ةعلمي ةماد ةيأحول الصف الدراسي وتقوم بإحضار  360حتيط بدرجه 

 الوسائط املتعددة املختلفة.
 

 :Active Board 500 Pro السبوره التفاعلية
لتوفري أقصى سهولة يف  ،العملية التعليميةرصة جديدة ومتطورة يف فتتيح هذه السبورة 

من . تعمل م  التكنولوجيا بشكل طبيعي وسلسف ،االستخدام والتكيف داخل الفصل
مميزاهتا هلا لون واضح وحركة واضحة وفيها جتربة تفاعلية ممتعه ترف  من مستوى التفاعل 

يف وقت كما أن هلا قدرة على االستجابة ألكثر من شخص .  والنشاط داخل الفصل
واحد عن طريق القلم أو اللمس وهذا حيفز الطالب على املشاركة والتعاون والقيام 

 Active lnspireباألنشطة اجلماعية. وهلا نظام صويت متكامل وخيار من برنامج 
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Professional Edition  أو برنامجActive Office. خاصية رف   ؛من مميزاهتا أيضا
وميكن اختيار نوع النظام ثابت أو  ،ى االرتفاع املطلوبوخفض حامل االرتفاع لضبطها عل

 وحجم السبورة حسب االحتياجات. ،ونوع جهاز تكبري العرض ،متحرك
 
 :Active board 100 سبورة التفاعليةال

 .تتميز بتكلفة مناسبة وقوة فعالةو  ،ال حتتاج إىل بطاريات ،نواع احلديثةاأل ىتعد أحد 
اليت متلك مجي  خصائص الفأرة على السطح  Active Penقالم خاصة تسمى أتعمل م  

 Active Inspire ـاإللكرتو مغناطيسي.كما يوجد برنامج التعليم والتعلم املسمى ب

إضافة إىل احتوائها على نظام تردد  ،ملساعدة املستخدم على معرفة كيفية استخدام السبورة
وميكن  ،كيا م  جهاز احلاسوبالذي بواسطته تتواصل السبورة السل Active air الراديو

 خرين.آمستخدمني من  هاستخدم قلمني بشكل مزدوج يف الوقت نفس
 

 ية للسبورة التفاعلية عليماألهمية الت
بدأت السبورة التفاعلية تنتشر يف املدارس بسبب أمهيتها يف التعليم وتكمن أمهيتها يف 

 ثالث جوانب:
 :أهميتها للعملية التربوية

فهي  واجلامعات، يف املدارس واس  يف سري العملية التعليمية بشكلسبورة ال استخدام ؤثري
جذب انتباه وتركيز الطالب طوال و لدرس اثناء عرض أثارة احلوار والنقاش إتساعد على 

هنا تساعد إل . كما عافا يسمح للطالب يف زيادة النشاط والت. ممحلصة الدراسيةامدة 
من خالل الرتتيب والتنظيم واضافة بعض  ،حلصةاملعلمني على وضح خطة قبل البدء با

فهي ختدم مجي  حمتويات الدروس واملقررات الدراسية.  .اجلماليات من الصوت والصورة
طفال عندما طبقت عليهم يف كبرية من طلبة رياض األ  اجذبت السبورة التفاعلية اعداد

دهم باملهارة واملقدرة على شياء اليت متيف جتربة األ اجديد املدارس، فهم يروهنا جماال ىحدإ
ا ختدم إهن .(Mombray, 2008 &Preston ) التعامل من خالل الربط بني االجزاء

 :من خاللالتعليم 
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تتمـيز بإمكانية استخــدام معظم برامـــج مايكروسوفـــت  :عرض الدروس بطريقة مشوقة

راء املـــــادة العلمية من خالل بإمكانية اإلحبار يف برامج االنرتنت مبا يسهم يف إثــــو  ،أوفيس
 ،تيسري بنـــاء املفاهيمو  ،إضافة أبعـــاد ومؤثرات وبرامج مميزة تساعد يف توسي  خربات املتعلم

لكوهنا تعرض املادة بأساليب مثرية ، واستثــارة اهتمـــــام املتعلم وإشبــاع حاجته للتعلم
عل معها و املشاركة الفعالة يف العملية كما تتيح للمتعلمني الفرصة للتفا  .ومشوقة وجذابة

 .(Becta, 2003) التعليمية و بالتايل بقاء أثر التعلم

 
تسجيل وإعادة عرض الدروس بعد  منكن السبورة مت :تسجيل و إعادة عرض الدروس

أو طباعة الدرس كاماًل للفصل بدالً  ني،الغائب ةحبيث ميكن عرضها على الطلب ،حفظها
تر، كما أنه باإلمكان إرساله بالربيد االلكرتوين عن طريق االنرتنت، من كتابته يف الدفا

 وبالتايل لن يفوت أي طالبة متغيبة أي درس.
 

يف املدارس اليت تعاين من نقص يف العالج توفري هذه التقنيـــــة  :علمنيحل مشكلة نقص امل
على فصل آخر  كامالً   حبيث ميكن بواسطة السبورة إعادة عرض الدرس ؛اهليئة التعليمية

 (.2011 بداًل من إبقاء الفصل بدون معلم )الزعيب، ،بعد حتميله يف جهاز احلاسب
يتضح أثر التكنولوجيا يف السبورة اليت توفر على : مواكبة العصر يف استخدام التكنولوجيا

ويوفر للطالب املتغيب فرصة فهم الدرس  ،املعلمني واملتعلمني الكثري من الوقت واجلهد
 للجوء إىل املعلم. دون ا

 
ختدم السبورة التفاعلية عملية تدريس  :وسيلة رائعة يف تدريس ذوي االحتياجات اخلاصة

فالصور املستخدمة وكيفية حتركيها جتذب انتباه املعاقني وتركز  ،ذوي االحتياجات اخلاصة
ذ مدارس نيوكاسا على تالمي ىحدإيف ة طبيقتت دراسة أثبتاملعلومات يف أذهاهنم كما 

صف . و درجة اجيابية استخدام السبورة التفاعلية يف عملية التعلم ،املرحلة االبتدائية
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الطالب هذه االجهزة والربامج بأهنا ساعدهتم يف عملية التعلم وحتفيزهم على الرتكيز 
(Mechling, 2007). 

 
بذل يستطي  املتعلم  ،استخدام تقنيات السبورة عند جعل العملية الرتبوية اكثر مرونة:

وكذلك ، شياء تتحركبرى األو م حاسة البصر افهو يستطي  استخد ؛جهد يف مجي  حواسة
 اكثر سالسة وثباتأتجعل العملية الرتبوية ، فحاسة اللمس كاللعب باستخدام االيقونات

 .(2010 )قنديل،
 

 :أهميتها بالنسبة للمعلم
لمعلم، فهو حيتاج توفر السبورة الكثري من الوقت واجلهد ل :توفري الوقت و اجلهد -1

الستخـــدامها يف  لوقت طويل للبحث عن الوسيلة التعليمية أو تصميمها أو إنتاجها
قد تكون و  ،عرض املادة العلمية، كما حيتاج املعلم جمسمات وصور، وخرائــط

الوسيلة التعليمية مكلفة ماديا للمعلم، لذا فإن السبورة التفاعلية هي البديل األمثل 
 (.2011 ملا تتضمنه من صور وأشكال ومناذج وإبداعات )الزعيب، ؛لكل معلم مبدع

لتعاون وتبادل املادة اتتيح السبورة للمعلمني فرص  ريس:التعاون بني املعلمات يف التد-2
العلمية املشروحة يف وقت سابق،كما ميكن من خالل هذه السبورة أيضاً تبادل 

الطالع على املواق  التعليمية مثل اآلراء واملقرتحات بني املعلمني يف الدروس، وا
 ة للسبورة  التفاعليةنتجموق  وزارة الرتبية و التعليم وموق  و منتدى الشركة امل

(Becta, 2003.) 
ولدت الكتابة التفاعلية وأجهزة العرض قدراً كبرياً من  :محاس املعلمني ةر اثإ-3

 م.يالتعل يفوزادت من نشاطهم وقابليتهم  ،احلماس بني املعلمني
تسمح السبورة للمعلم من استرياد الصور حيث  :املعلمني يف تعزيز دروسهم تساعد-4

 من ملفاته اخلاصة أو من شبكة االنرتنت. سواًء دم درسه خي مباوالفيديو 
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 أهميتها بالنسبة للطالب
تعترب وسيلة لزيادة وتسهيل مشاركة الطالب داخل إذ  حتفيز الطالب على املشاركة: -1

  .(Shenton & Pagett, 2007)اسي، وحتفيزهم إلثبات معرفتهم الفصل الدر 
ن تفاعل و عندما يرى الطالب اخلجول :على حاجز اخلجل عند الطالب تغلبال -2

لق لديهم رغبة يف كسر حاجز خجلهم، فكل ما حيتاجونه خي ،زمالئهم م  السبورة
ي فصل أخجولني يف  اهو ملسة إصب  وتتم العملية بسهولة، وبذلك لن جند طالب

 (.Sani, 2007)حيتوي على سبورة تفاعلية 
لسن صعوبة يف حفظ اد الطالب صغار جي ترسيخ املعلومات يف ذهن الطالب: -3

عدة معلومات يف آن واحد، وميكن القضاء على هذه املشكلة عن طريق استخدام 
الصور املتحركة والفالشات والرسومات لتسهيل حفظ املعلومات، وكل ذلك يتم 

   .(Preston & Mowbray, 2008) السبورة التفاعلية باستخدام
هنا تستخدم الرموز والصور وهذا يقرب املعرفة يف لكو  :يئمفيدة لطالب التعلم البط -4

 (.Ngao, 2006)ذهن الطالب 

 
باستخدام  ،من اللوحة مباشرةعليها ن شاشات الشرح االلكرتونية الكبرية ميكن التطبيق إ

ا حتوي على عدة أقالم وألوان وأنواع عديدة من اخلطوط، مما ، كما أهنفأرةاألصب  مثل ال
استيعاب خمتلف أمناط التعلم للمتعلمني عن طريق اللمس، سهولة ايصال  منها كنمي

التطبيقات  هذهإن  .املعلومة، وجيعل الطالب يساهم يف الدرس من خالل هذه السبورة
 منلطالب ا النقدي، وميكن ا يساعد على التفكريمبشج  على استخدام التكنولوجيا ت

 االستمتاع بالدرس. و املهارات احلركية يف األلواح االلكرتونية 
 

 في المواقف التعليمية بالنسبة للمعلم استخدام السبورة عندنقاط القوة 
تسهم يف إبراز الفكرة الرئيسية اليت يدور حوهلا شرح املعلم، حيث تعرض فكرة  .1

 واحدة لكل شرحية.
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صور ثابتة أو من خالل يف توصيل حمتوى الدرس بشكل عملي، تساعد املعلم  .2
 متحركة وعنصر احلركة.

 تسهل متابعة املعلم لردود أفعال تالميذه وتقييم مستواهم العلمي. .3
 تكوين بيئة تفاعلية بني املعلم والتلميذ. .4
غرض النقاش أو إعادة شرح الفكرة ل ة،املرونة يف التحكم جبزء املادة العلمية املعروض .5

 بشكل مبسط أكثر.
 عرض مواد تعليمية متتالية األحداث بصورة بسيطة. .6
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 واألشكال.
 تشجي  استخدام الوسائط املتعددة لعرض املادة التعليمية بكل سهولة. .8
اسي على املعلم كملقي تغيري روتني العملية التعلمية التقليدية اليت تعتمد بشكل أس .9

  للمعلومة.
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 والفيديو.
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 بوقت أقصر.و 
 حفظها. بعدبني املعلمني، واستخدامها مرات عديدة  الدروس تداول ونسخ ةلو سه .13
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 واالبتكار.
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 حفظ وإرسال احملتوى عرب الربيد االلكرتوين للطلبة. ميكنهاملعلم  .17
 ي جهد يذكر.أسهوله اسرتجاع نقاط وشرائح سابقه دون  .18
 تصحيح إمالئي فوري للعبارات واجلمل اليت يتم إدخاهلا. .19
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  ة:النسبة للطلبب نقاط القوة في استخدام السبورة في المواقف التعليمية

 واضح وشيق.و إيصال احملتوى العلمي بشكل سهل  .1
شد انتباه الطالب عند استخدام األلوان املًعربة الواضحة، وتركيز االنتباه يف مساحة  .2

ا يساعد على استيعاب مبضوئية معينة ويف اجتاه معني، وجعل الرسوم واقعية وممتعة 
 الدرس بشكل أفضل.

رف  مستوى  يفتساعد و  ،الصورةلصوت و اجذب انتباه الطالب من خالل توظيف  .3
 ز.االنتباه والرتكي

إرسال حمتوى الدرس بالربيد إذ ميكن سهولة حفظ واسرتجاع حمتوى الدرس للطالب  .4
 االلكرتوين.

تساعد يف توسي  خربات املتعلم عن طريق بناء املفاهيم واستثارة اهتمامه وإشباع  .5
 حاجته للتعلم.

 على االخنراط واملشاركة يف فعاليات الصف.هم ثالطالب وحت لدىتقلل الكسل وامللل  .6
ملتعلمني يف استخدام اعرض، وإتاحة مشاركة المتكن من تفاعل مجي  املتعلمني خالل  .7

 الوسيلة.
املناقشات اجلماعية، وهذا يعزز من ثقة الطالب  تزيد من مشاركة الطالب يف .8

 بأنفسهم.
 حتتاج للكثري من الوقت تساعد على استيعاب الطالب للمفاهيم الصعبة واملركبة اليت .9

 .هدواجل
 

 المتعلقة بالمعلم السبورة التفاعلية استخدام معوقات
، يف دراسة ُأجريت حول أبرز املعوقات اليت تواجه املعلمني يف استخدام السبورة التفاعلية

( أهنا حتتاج من املعلم التدريب على استخدام الكمبيوتر 2007ميللر وقلوفر ) ذكر
وتقنيات السبورة وكيفية االستفادة من مميزاهتا. والذي كشفته الزيارة  واستخدام برامج

 حول هذا املوضوع: لبعض املدارسامليدانية اليت قام هبا الباحث 
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 عدم احلاق املعلم بدورات تدريبية حول تشغيل اجلهاز وكيفية التعامل معه. -1
 ملعلمني اجلدد على إعداد الدروس.اقلة دورات  -2
 ي عطل فين حيدث أثناء املوقف التعليمي.أللمني صعوبة مواجهة املع -3
لمعلم على إعداد دروسه وعرضها على السبورة ل ةساعدعدم توفري الربامج امل -4

 التفاعلية.
  ملدارس اليت ال تعرف التعامل م  اجلهاز.اندرة ورشات  -5

 
ة حىت اآلن يف مجي  مدارس سلطن  تطبقولعل هذا كله يعود إىل أن السبورة التفاعلية مل

وإمنا هي موجودة يف بعض املدارس إما باجتهاد إدارة املدرسة أو من قبل متربعني،  ،عمان
فهي  ،وهذا يفسر وجودها يف بعض املدارس من غري استخدام ألن املعلم غري ملزم هبا

 عنها . ستغينيوسيلة كباقي الوسائل املتاحة اليت له أن يوظفها يف العملية التدريسية أو 
علم الستخدامات السبورة التفاعلية وإذا انتقلنا

ُ
سنجد أنه يّشكل عائقا  ؛إىل إملام امل

قلة تفاعل التالميذ م   والدليل على ذلك ما كشفته الزيارة امليدانية لبعض املدارس تبني:
ضياع فرصة االرتقاء بالعملية التعليمية بسبب اجلهل ، و السبورة حملدودية استخدامهم هلا

عدم إقبال  ولعل عدم اإلملام مبزايا السبورة التفاعلية يرج  إىل ة.باستخداماهتا املتعدد
عدم اهتمام إدارة املدرسة يف تقدمي و  ،املعلمني لتطوير خرباهتم يف الناحية التكنولوجية

   تقرغياب دور وزارة الرتبية ألن السبورة مل، دورات تدريبية للمعلمني وملسؤول التقنيات
من تلف اجلهاز وحتمل  نيلباحث يرى أن خوف املعلمإضافة اىل ذلك فإن ا. نظامك

املسؤولية أو العهدة يشكل عائقا للمعلم، كذلك انشغال املعلم بأعباء إدارية يف املدرسة 
 إىل جانب التدريس يشكل عائقا يُثقل كاهل املعلم.

 
 :لتقنيةالمتعلقة با السبورة التفاعلية استخدام معوقات

 :مثل يفتتأبرز املعوقات التقنية إن 
فبمجرد االستعانة مبهندس خمتص من قبل  تكاليف صيانتها.و شراء الارتفاع مثن  -1

 ا.كبري   بلغاالشركة للفحص فقط دون إصالح العطل يكلف املدرسة م
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ال ختدم اللغة العربية بشكل كامل مثل: عدم توفر خاصية حتويل الكتابة اليدوية  -2
 العربية إىل كتابة رقمية.

 تمل كثرة األخطاء فال بد من التدريب عليها.جهاز حساس ال حي إهنا -3
نقص التسهيالت املادية مثل التشويش عدم وضوح الصورة أو نقص اإلضاءة يف  -4

 رغم أن الباحث ال يتفق م  ما ذكره القصييب. (.2009 )القصييب، الغرفة
وقد تؤدي إىل تعثر املعلم أو  ،عرقل السري يف الفصليوجود األسالك الكهربائية  -5

كن تغذيتها من خالل السقف مين األسالك واحلقيقة فإ (.2004 لمني )أدريان،املتع
 .واجلدران، مما يسّهل احلركة

إىل صعوبة استخدام السبورة التفاعلية والوقوف أمامها م  وجود ضوء العرض يؤدي  -6
زاوية  باختيارالباحث أن حل تلك املشكلة يكمن ويرى (. Smith, 2004)الرؤية 

على السبورة مما جيعل الرؤية  ساقطلظل الفادي اأثناء شرح الدروس لتمناسبة للوقوف 
 جيدة للمتعلمني. 

 وف املعلمني من حدوث أعطال أثناء املوقف التعليمي.خت -7
 يف استخدامها. ةساعدملل متخصص يف السبورة  حاجة املدرسة إىل فين -8
 ة للسبورة.اإلمكانات املادية و الفنية إلنتاج املواد التعليمية املناسب ضعف -9

 يف الفصول الدراسية.  عدم توفر شبكة انرتنت -10
 

 :المعوقات المتعلقة بالطالب
م اإللكرتوين ال يصلح إال ي( إن من غري الصحيح القول بأن التعل2004أشار الطحيح )

لنوعية معينة من الطلبة، و هم الطلبة القادرون على التعامل م  اإلنرتنت و احلاسب 
فتعلم استخدام احلاسب اآليل أصبح من السهولة حبيث  ؛غري صحيحاآليل، وهذا املفهوم 

يستطي  اجلمي  تعلمه يف ساعات قليلة. وليس مطلوباً من الطالب أن يكون ملماً بالربجمة 
أو األمور املتقدمة يف احلاسوب. ويف دراسة ألساليب التعلم وجدت أن األفراد قادرين 

لكنهم ال خيتلفون إال  .هميبلتعلم عن طريق حواسعلى التعلم بطرق خمتلفة، وقادرين على ا
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فبعض األفراد اعتادوا قراءة مواد مكتوبة،  ،يف تفضيلهم ألسلوب معني من أساليب التعلم
  .جتذبه الصورة الثابتة أو املتحركة وهكذاآخر و  ،والبعض اآلخر اعتاد االستماع

وأهنا حكر لشخص واحد  ،ليمياملشاركة يف املوقف التعمن أن السبورة حترم الطالب  القول
 ون،أن هذه مغالطة كبرية فاجلمي  يشارك الزعم؛والرد على هذا  .ودائماً ما يكون هو املعلم

تساعد على  اوأهن ،موعاتاجملوجدت العديد من الدراسات أهنا حمفزة للغاية لعمل قد و 
كما تساعد على من النشاطات الصفية التقليدية،   أكثراستخدام املهارات احلركية للطالب 

خلق روح املشاركة بني الطلبة والدرس واملدرس، فالطالب يشارك يف حل املسائل، وتكمن 
 روح املشاركة بني الطلبة من خالل عرض مشاري  اجملموعات. 

 
يتعارض م  الواق  من يستخدمها" فهذا يسمح بكثافة عدد الطالب داخل الفصل، لكن 

( إىل أن املعلم الذي يريد أن حيول مسار التعليم 2004هذه الفكرة، فقد أشار الطحيح )
من تقليدي إىل إلكرتوين، جيب أن يراعي عدد الطالب الذي جيب أن ال يتجاوز العشرين 

األعداد الكبرية تعوق هذا التفاعل وجتعل و ثر على تفاعل الطلبة، ؤ طالباً، فعدد الطالب ي
 .عملية التعلم اإللكرتوين ناقصة

 
 الخاتمة:

تستدعي مهارات ومهام وكفايات ختتلف   تدريسال يف فعالة وسيلة التفاعلية بورةالس تعد
األمس، من حيث االسرتاتيجيات والوسائل  وكثريا عن تلك اليت كان ميارسها معلم

 حتسني وجتويد العملية التعليمية. لضمان ،ينقوطرائق التدريس اليت تتناسب م  التطور الت
 أعمال يف الدمج سهلة وسيلة هناة، فإري ثك  يقية وحتريبيةات تطبدراس له توصلت ما سبوحب

 أكثر التعلم علجي امب التدريس لتعزيز استخدامها وضرورة ،فصول الدراسة يف والتعلم التعليم
 تنمية على وتساعد واجملردة املعقدة املفاهيم لتدريس جديدة توفر طرائق.كما أهنا جاذبية
يف الطالب  بني التعلم يعزز مما والتعاونية البصرية ةالتعليمي املمارسات وتتضمن التفكري،

 م.قدراهتو  وزيادة دافعيتهم املستويات مجي 
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