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امللخص

املقدمة

هدفت هذه الدرا�سة التعرف على �أثر ا�ستخدام ال�سبورة
التفاعلية يف التح�صيل الدرا�سي لطالب ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي
يف مبحث اجلغرافيا يف مدار�س لواء بني كنانة يف الأردن ،ولتحقيق
�أهداف الدرا�سة اُختري طالب ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي من جمموعة
من املدار�س احلكومية التابعة للواء بني كنانة يف حمافظة �إربد
يف الف�صل الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي  .2020 /2019واختريت
عينة الدرا�سة من �شعبتني ( 60طالباً) من ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي
يف مبحث اجلغرافيا ،ومتت الدرا�سة عن طريق تدري�س الطالب
الوحدة الأوىل با�ستخدام طريقة التدري�س التقليدية ،و�إجراء اختبار
قبلي للمجموعة ال�ضابطة ،وبعدها مت تدري�س الوحدة الأوىل
با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية ،وثم تطبيق االختبار ذاته (االختبار
البعدي) للمجموعة التجريبية ،وقد �أظهرت النتائج وجود فروق
دالّة �إح�صائي ًا بني متو�سطات درجات طلبة املجموعة التجريبية
واملجموعة ال�ضابطة ،وكانت النتائج ل�صالح طلبة املجموعة
التجريبية ،والتي مت تدري�سها با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية ،وك�شفت
نتائج الدرا�سة عن نتائج �إيجابية لدى الطالب نحو التعلّم با�ستخدام
ال�سبورة التفاعلية.
الكلمات املفتاحية :ال�سبورة التفاعلية ،التح�صيل الدرا�سي،
اجلغرافيا.

يعد التعليم من �أهم املقومات التي تعتمد عليها �أي دولة
يف العامل لتحقيق النجاح واالزدهار والتطور ،فالعلم �أ�سا�س ن�شوء
ورقيها ،واالهتمام به ،والعمل
احل�ضارات وا�ستمرارها وتطورها
ّ
على حت�سينه وتطويره مطلب ًا �أ�سا�سي ًا لال�ستمرار والبقاء .بد�أ طلب
العلم يف املا�ضي عن طريق «الك ّتاب» حيث مل يكن منظم ًا مبا
يكفي ،ومع تطور �ش�ؤون احلياة تطور التعليم ،و�أخذ ي�أخذ �شكال
منظم ًا وممنهجاً� ،إىل �أن و�صل للتعليم النظامي يف املدار�س ،ثم
التعليم اجلامعي يف اجلامعات واملعاهد وكليات املجتمع ،وتعدد
التخ�ص�صات وجماالت التعليم.
ويعد التح�صيل الدرا�سي �أبرز نتائج العملية الرتبوية؛ فهو
املعيار الأ�سا�سي للنتائج الكمية والكيفية لهذه العملية ،حيث ميكن
من خالله حتديد امل�ستوى الأكادميي للتالميذ ،واحلكم على حجم
كما وكيفًا ،والوقوف على ما حتدثه العملية الرتبوية
الإنتاج الرتبوي ً
من نتائج و�آثار يف بناء �شخ�صيات التالميذ(عالم.)2000 ،
من جهة �أخرى تتميز مادة اجلغرافيا بتعدد مهاراتها
ومفاهيمها ،وبخا�صة تلك املرتبطة بالظواهر اجلغرافية والت�ضاري�س
واخلرائط ،حيث �أن منهاج اجلغرافيا يزود الطالب ب�أ�س�س علمية لفهم
الظواهر اجلغرافية ببعديها الزماين واملكاين �إ�ضافة �إىل ارتباطها
بالعوامل ال�سيا�سية واالجتماعية لذا ف�إن االعتماد على اخلربات
املبا�رشة يف تدري�س مو�ضوعات اجلغرافيا مثل الزالزل والرباكني
ٌيعد �أمراً �صعبا يف �إي�صال املحتوى التعليمي للطالب (املن�صوري،
.)2017
وي�ؤكد الباحث �آ�ش ( )Ash, 2014على �أهمية توظيف
التكنولوجيا يف التعليم لبناء خربات مبا�رشة للطلبة من خالل
توظيف مواقف افرتا�ضية ت�سهم يف �إي�صال املحتوى التعليمي �إىل
الطلبة وبناء بيئة تعليمية تفاعلية ت�سهم يف بناء �صور افرتا�ضية
للمو�ضوعات التي ال ميكن �إي�صالها للطالب بطريقة التعلم املبا�رش.
ومن بني �أبرز الو�سائل التكنولوجية احلديثة التي جل�أت
ال�ستخدامها م�ؤ�س�سات التعليم بنوعيها احلكومي واخلا�ص ،ال�سبورة
التفاعلية مع اختالف �أ�شكالها وم�سمياتها وتطبيقاتها ومدى
ا�ستخدامها والتفاعل معها ،والتي جلبت معها بيئة تعليمية جاذبة
وفعالة ،فال�سبورة التفاعلية عبارة عن �شا�شة �أو
وم�شوقة وممتعة ّ
�سبورة (لوح) �إلكرتونية بي�ضاء يتفاعل معها عن طريق اللم�س،
وبا�ستخدام قلم خا�ص بها ،وهي و�سيلة تفاعلية جتذب انتباه
الطالب للح�صة املدر�سية ،ويكون تفاعل الطالب معها با�ستخدام
خمتلف احلوا�س مثل اللم�س وال�سمع والب�رص ،في�شاهد من خاللها
مقاطع فيديو تو�ضيحية �أو �صوراً ،مما يعزز اكت�ساب املهارات
واملعارف لدى الطالب.
ويفرت�ض الأدب الرتبوي وجود عالقة طردية بني متغريي
و�سائل التعلم امل�ستخدمة يف الغرفة ال�صفية وبني حت�سن م�ستوى
التح�صيل على �أ�سا�س �أن الو�سائل التعليمة ت�سهل عملية التعلم مما

Abstract
This study aimed to investigate the effect of
using the interactive whiteboard on the academic
achievement of sixth-graders in the subject of
geography in the schools of Bani-Kenana District in
Jordan. To achieve the goals of the study, the sixthgrade students were chosen from a number of public
schools affiliated with Bani-Kenana District in the
Irbid Governorate in the first semester of the academic
year 20192020/. The study sample was chosen from
two divisions (60 students) of the sixth-grade learning
geography and divided into control and experimental
groups. Students were taught the first unit and
attempted a pre-test using the traditional teaching
method for the control group. Then, the experimental
group was taught the first unit using the interactive
whiteboard and attempted the same test (the pretest). The results showed statistically significant
differences between the means of students’ grades of
the experimental group and the control group, and
the results were in favor of the experimental group,
which was taught using the interactive whiteboard.
The results of the study also revealed positive results
among students towards learning using an interactive
whiteboard.
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أثر استخدام السبورة التفاعلية في التحصيل الدراسي لطالب الصف السادس األساسي
في مبحث اجلغرافيا مبدارس لواء بني كنانة في األردن

أ .أمجد "أحمد شريف" الزعبي

�ساعد الطالب على حتقيق م�ستويات �أعلى من �إجناز �أثناء االختبارات
(الوقفي.)2004 ،
وبناء على ذلك ي�سهم ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية يف �إحداث
ت�أثريها الإيجابي على التح�صيل الدرا�سي للطالب مقارنة بطرق
التدري�س التقليدية املعتمدة على اللوح الأ�سود �أو الأخ�رض والطبا�شري
البي�ضاء وامللونة ،ومن الفوائد الأخرى لها عر�ض الدرو�س بطريقة
م�شوقة وجاذبة ،كما �أنها تعمل على جعل العملية التعليمية �أكرث
مرونة و�سال�سة ،من هذا املنطلق برزت �أهمية ا�ستعمال ال�سبورة
التفاعلية يف مادة اجلغرافيا الحتوائها على اخلرائط و�أ�شكال �سطح
الأر�ض وت�ضاري�سها.

وعدد العمالء الذين يقدرون �أهمية ال�سبورة التفاعلية يف ازدياد».
ويف العام 2001م �أ�ضيف الت�سجيل وال�صوت �إىل ال�سبورة
التفاعلية ومت ت�سويقه عام 2003م ،ويف عام 2005م مت الإعالن
عن ال�سبورة التفاعلية الال�سلكية والذي يتيح للم�ستخدمني التعامل
وحتديد الكائنات التي تظهر على ال�شا�شة ،و�إن�شاء املالحظات
وحفظها وبدء ت�شغيل التطبيقات.
ويف العام 2002م مت بيع �أكرث من � 6000سبورة ذكية
يف منطقة ال�رشق الأو�سط ،ووا�صلت �رشكة �سمارت تطوير ال�سبورة
التفاعلية وحت�سينها وتطوير الأجهزة والربجميات لت�صل �إىل ال�شكل
الأخري امل�ستخدم يف يومنا هذا (الر�شيدي.)2012،

اإلطار النظري والدراسات السابقة

تعريف السبورة التفاعلية (مسميات السبورة التفاعلية)
هي نوع خا�ص ومتطور من ال�سبورات البي�ضاء التفاعلية ويتم
التعامل معها باللم�س� ،أو من خالل القلم ،وتتم عملية الكتابة عليها
بطريقة �إلكرتونية ،كما ميكن اال�ستفادة منها وعر�ض ما حتتويه
�شا�شة احلا�سوب من تطبيقات خمتلفة عليها(ر�شيد.) 2012 ،
هي عبارة عن �سبورة بي�ضاء ح�سا�سة تعمل باللم�س� ،أو
با�ستخدام �أقالم خا�صة (�أقالم احلرب الرقمي) ،وميكن للمعلم التحكم
بجميع تطبيقات احلا�سوب و�أن ميحو ما كتبه عن طريق ممحاة
خا�صة ،وللعر�ض ما على �شا�شة احلا�سوب ،وهي و�سيلة للتفاعل
بني املعلم والتالميذ بطريقة �شيقة وممتعة ،بحيث ت�شد انتباه
التالميذ طوال احل�صة(.احل�سن,ع�صام  ، )2016كما عرفها احل�سن
والبدوي( )2016ب�أنها :عبارة عن �سبورة بي�ضاء ح�سا�سة تعمل
باللم�س �أو عن طريق ا�ستخدام �أقالم خا�صة بها ت�سمى (�أقالم احلرب
الرقمي) ،وميكن للمعلم التحكم بجميع تطبيقات احلا�سوب املرتبطة
بها ،و�أن ميحو ما كتبه عن طريق ممحاة خا�صة بها ،كما ميكن
فعالة
عر�ض ما على �شا�شة احلا�سوب عليها� ،إذ �إنها تعد و�سيلة ّ
للتفاعل بني املعلم والتالميذ بطريقة �شيقة وممتعة جلذب انتباه
الطالب طوال احل�صة.
وبح�سب ( )Morgan,2008ف�إن ال�سبورة التعليمية عبارة عن
ح�سا�سة للم�س ،تعمل بالتزامن مع جهاز احلا�سوب
�شا�شة ُم�سطحةّ ،
وجهاز عر�ض البيانات( )Projectorوميكن بكل �سهولة التحكم
بها و�ضبطها ،و�إ�ضافة كتابات �أو ر�سوم ب�ألوان متعددة.
وهناك عدة ت�سميات لل�سبورة التفاعلية منها :ال�سبورة
البي�ضاء الإلكرتونية ( ،)electronic whiteboardوال�سبورة البي�ضاء
التفاعلية  )Interactive) Whiteboardوال�سبورة الذكية (Smart
 ،)Boardو�شا�شة اللم�س التفاعلي (،)Touch-screen interactive
وال�سبورة الرقمية (( .)Digital boardاخلطيب.)2015،

أوال :اإلطار النظري
�إن التحديات التي يواجهها العامل اليوم والتغري يف نواحي
احلياة املختلفة والتطورات يف العلوم والتكنولوجيا ،جعل من
ال�رضوري على امل�ؤ�س�سات التعليمية مواكبة التغيري والأخذ
بالتقنيات التعليمية احلديثة لتحقيق �أهدافها ،وقد �أ�ضاف التطور
العلمي كثرياً من التقنيات التعليمية التي ميكن ا�ستخدامها يف تهيئة
جماالت اخلربة للدار�سني ليتم �إعداد الفرد بدرجة عالية من الكفاءة
التي ت�ؤهله ملواجهة هذه التحديات (�شمي و�إ�سماعيل،)2008،
ويكون ذلك من خالل دمج التكنولوجيا يف البيئات التعليمية .وقد
�ساعد ذلك على حتول مفهوم التعليم من جمرد تلقني �إىل عملية
بناء املتعلم وا�ستك�شافه من خالل �أدوات و�أ�ساليب حديثة وتطوير
القدرات وزيادتها لدى املعلم من خالل م�ساعدته على التنويع يف
�أ�ساليب التدري�س لديه وفر�صة كبرية لإعداد الدرو�س ب�أ�سلوب م�شوق
وممتع(ال�رشعة،اخلطيب.)2016،
نبذة تارخيية عن تطور السبورة
لقد مرت ال�سبورة مبراحل خمتلفة فقد كانت يف البداية على
�ألواح من احلجارة ،ثم �ألواح اخل�شب مع احلجارة ثم ال�سبورة مع
الطبا�شري ثم ال�سبورة البي�ضاء ،ويف حماولة لإيجاد بديل لل�سبورات
التقليدية ،وبعد جتارب و�أبحاث تكنولوجية عديدة مت التو�صل
يف منت�صف عام 1980م لتكنولوجيا تعليمية جديدة « ال�سبورة
البي�ضاء التفاعلية» �أو «ال�سبورة الإلكرتونية» من قبل ديفيد مارتن
وزوجته نان�سي نولتون يف �إحدى ال�رشكات الكربى املعروفة
يف جمال تكنولوجيا التعليم يف كندا والواليات املتحدة ،مل تكن
ال�سبورة التفاعلية يف تلك ال�سنوات املبكرة معروفة ب�شكل كبري،
فكانت مبيعاتها بطيئة ،ويف عام 1991م �أعلنت �رشكة �سمارت عن
�إنتاج �أول �سبورة تفاعلية( .بن فاطمة) 2012،
ويف العام  1992حتالفت �رشكة �سمارت مع �رشكة �إنتل
الأمريكية لتطوير املنتجات امل�شرتكة وجهود الت�سويق امل�شرتكة
وملكية الأ�سهم يف �رشكة �إنتل �سمارت ،وقد لبت ال�رشكة زيادة الطلب
العاملي بزيادة كفاءة عملياتها ،ويف عام 1998م مت تطوير النظام
لي�شمل ال � Note Bookأي�ض ًا ويف عام  1999مت بيعها يف الأ�سواق.
وقال ديفيد مارتن امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي »:ر�أينا منذ �أن
مت �إ�صدار �أول �سبورة تفاعلية �أنها جمزية وفعالة يف عملية التعليم
213

مكونات السبورة التفاعلية:
تتكون ال�سبورة التفاعلية من مكونات مادية ومكونات
برجمية؛ �أما املادية فتت�ضمن �شا�شة بي�ضاء ح�سا�سة ،و�أقالم حرب
رقمية ،وممحاة رقمية ،و�أزرار للف�أرة الأمين وامل�ساعدة ولإظهار
لوحة املفاتيح على ال�شا�شة.
أما الربجمية فتتضمن:
 1 .1برنامج للت�سجيل حيث تقوم بت�سجيل كافة العمليات التي
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يقام بها على ال�شا�شة مع ال�صوت.
2 .2برنامج لت�شغيل مقاطع الفيديو حيث يقوم بت�شغيل ملفات
الفيديو �سواء التي على جهاز احلا�سوب� ،أو التي مت �إعدادها على
ال�شا�شة �أثناء احل�صة.
3 .3برنامج دفرت املالحظات ،وهو �أهم برنامج حتتويه
ال�سبورة في�ستخدم لإعداد الدرو�س وي�شبه �إىل حد كبري برنامج
البوربوينت ،وميتاز بخ�صائ�ص متنوعة ومع �إمكانية حتريك
ال�صور(�رسايا.)2009،
ويتطلب لت�شغيل ال�سبورة التفاعلية جهاز حا�سوب ،جهاز عر�ض
البيانات ،و�صالت لتو�صيل الأجهزة ببع�ضها البع�ض ،وجمموعة
برامج تعليمية ال�ستخدامها من احلا�سوب(الفرماوي.)2008،
أهمية السبورة التفاعلية:
ت�ؤثر ال�سبورة التفاعلية ت�أثرياً كبرياً على �سري العملية التعليمية؛
فهي ت�ساهم يف ت�سهيل التعليم يف املدار�س من خالل �إثارة احلوار
والنقا�ش �أثناء عر�ض الدر�س؛ لأنها جتذب انتباه الطالب ،وتزيد من
تركيزهم خالل وقت احل�صة ،كما �أنها ت�ساعد املعلمني على و�ضع
خطة قبل البدء باحل�صة ،و�إ�ضافة بع�ض امل�ؤثرات من �صوت و�صورة
لتخدم حمتويات الدرو�س ،وبذلك تخدم العملية الرتبوية والتعليمية
(احل�سن .)2016،وذلك من خالل:
1 .1عر�ض الدرو�س بطريقة م�شوقة:
توفر ال�سبورة التفاعلية �إمكانية ا�ستخدام �أغلب برامج
مايكرو�سوفت �أوفي�س ( )Microsoft Officeوب�إمكانية ا�ستخدام
برامج االنرتنت بكل �سهولة ،و�إ�ضافة �أبعاد وم�ؤثرات متعددة مما
ي�سهم ب�شكل كبري يف عر�ض املادة العلمية ب�شكل مثري �شائق وجذاب،
فهي بذلك تثري اهتمام املتعلم وتتيح فر�صة للتفاعل وامل�شاركة يف
العملية التعليمية)Becta,2003(.
2 .2ت�سجيل الدرو�س و�إعادة عر�ضها:
توفر ال�سبورة التفاعلية �إمكانية ت�سجيل الدرو�س وحفظها
و�إعادة عر�ضها على الطالب الغائبني ،و�إمكانية طباعة الدر�س
بدال من كتابته يف الدفرت� ،أو �إر�ساله من خالل الربيد االلكرتوين،
وبالتايل من تغيب لن تفوته �أي معلومة )Becta,2003(.وبذلك
يتم تطوير عملية التعليم عن بعد؛ فهي بذلك تتيح للمعلم والطالب
التوا�صل داخل ال�صف وخارجه.
3 .3جعل العملية التعليمية �أكرث مرونة:
عند ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية ف�إن املتعلم يقوم با�ستخدام
حا�سة الب�رص يف ر�ؤية الأ�شياء تتحرك مثل عر�ض فيديو ،كذلك حا�سة
اللم�س با�ستخدام الأيقونات واللعب بالأدوات ،وبذلك جتعل ال�سبورة
العملية التعليمية �أكرث �سال�سة وتنظيم ًا ومرونةً(.احل�سن)2016،
مزايا السبورة يف العملية الرتبوية:
 .أبالن�سبة للمعلم.
1 .1توفري الوقت واجلهد:
توفر ال�سبورة التفاعلية للمعلم الكثري من الوقت واجلهد الذي
يحتاجه يف عمليات البحث والت�صميم اليدوي للمواد التعليمية

وعمل جم�سمات و�صور وخرائط ،والتي تكون مكلفة مادي ًا على
املعلم ،فهي البديل لكل معلم مبدع ملا حتتويه من �صور و�أ�شكال
ومناذج جاهزة ،والتي ميكن توفرها من الإنرتنت(.الزعبي،)2011،
وتقلل من ا�ستخدامهم لأنواع من الطبا�شري والأقالم املختلفة
والتي من املمكن �أن ت�سبب �أمرا�ض ًا خمتلفة مع الزمن.
2 .2التعاون بني املعلمني يف التدري�س:
تتيح ال�سبورة التفاعلية للمعلمني الفر�صة للتعاون فيما
بينهم وتبادل املواد امل�رشوحة يف وقت �سابق ،وتبادل االقرتاحات
والآراء بني املعلمني فيما يخ�ص الدرو�س ،والإطالع على املواقع
التي ت�سهم يف �إثراء العملية التعليمية )Becta,2003(.وبذلك حل
م�شكلة نق�ص الكادر التعليمي.
3 .3ت�ساعد املعلمني يف تعزيز درو�سهم:
ت�ساعد ال�سبورة التفاعلية املعلم على �إ�ضافة ال�صور وال�صوت
والفيديو وا�ستخدامها من ملفاته �أو �إ�ضافتها من خالل مواقع
االنرتنت فتتيح للمعلم ا�ستخدام و�سائط التكنولوجيا املتعددة ،وال
يحتاج املعلم لنقل ما مت �رشحه �أثناء احل�صة على ال�سبورة؛ فهي
تتيح للمعلم طباعة ما مت �رشحه وتوزيعه على الطالب �أو �إر�ساله
لهم عرب الربيد الإلكرتوين وبذلك يقل ت�شتت الطالب فالرتكيز يكون
موجه لفهم املوا�ضيع املعرو�ضة �أمامه ،وتتيح ال�سبورة للمعلم
�شبكة �إحداثيات و�أدوات هند�سية ميكن ا�ستخدامها (احل�سن)2016،
ب .بالن�سبة للمتعلم (الطالب).
1 .1حتفيز الطالب على امل�شاركة:
ال�سبورة التفاعلية هي و�سيلة لزيادة م�شاركة التالميذ
وت�سهيلها داخل احل�صة ،وحتفيزهم لإثبات معرفتهمPagett &( .
 )Shenton ,2007والق�ضاء على حاجز اخلجل عند التالميذ؛ فعندما
يرى التالميذ اخلجولون تفاعل زمالئهم مع ال�سبورة ت�صبح عندهم
الرغبة يف امل�شاركة وك�رس حاجز اخلجل )Sani, 2007(.وكل ذلك
ي�صب يف نهاية املطاف على التح�سني من العملية التعليمية بنتائج
تظهر يف حت�صيل الطالب الأكادميي.
2 .2تر�سيخ املعلومات يف ذهن التالميذ:
من خالل ا�ستخدام ال�صور املتحركة والر�سومات والفيديو
والفال�شات ،ف�إنه تحُ ل م�شكلة احلفظ على الطالب �صغار ال�سن،
فت�صبح عملية التعليم والفهم وحفظ املعلومات من قبل الطالب
�أكرث فعالية)Mowbray& Preston,2008( .؛ فت�سهم بذلك يف معاجلة
الفروقات الفردية بني الطالب.
3 .3مراعاة �أمناط التعلم:
فاملتعلمون بالب�رص يهتمون وينجذبون لل�صور املتحركة
وامللونة ،وللر�سوم التو�ضيحية والبيانية التي تعر�ض �أمامهم،
�أما باحلركة فيكون تفاعلهم وجذبهم من خالل حتريك الر�سومات
والأرقام واحلروف بلم�سها ب�أ�صابعهم �أو بالقلم� ،أما بال�سمع فيكون
با�ستخدام مكربات ال�صوت والو�سائط املتعددة)Mundy,2011( .
4 .4معاجلة اخلط ال�سيئ على ال�سبورة التقليدية ،وهي
و�سيلة نظيفة ،وال ت�سبب �أي ح�سا�سية �أو م�شاكل �صحية للطالب
م�ستقبال( .ح�سن.)2007،
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5 .5تعمل ال�سبورة التفاعلية على حماكاة وعر�ض املفاهيم
ب�أ�سلوب وطريقة �أكرث ت�شويق ًا وو�ضوح ًا من جمرد مفاهيم جامدة
وجمردة وربطها بالواقع والبيئة املحيطة بالطالب وعر�ض ال�صور
الطبيعية ( ،)Bell,2002كما �أن لها دوراً كبرياً يف ت�سهيل عملية تعليم
الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة ،فهي تقوم بتحفيزهم بال�صور
املتحركة والر�سوم الكبرية ،فتدعم ب�شكل كبري تعلم هذه الفئة من
الطلبة ب�شكل فعال.
سلبيات السبورة يف املواقف التعليمية
من �أبرز عيوب ال�سبورة التفاعلية( :العبديل)2022,
1 .1لت�شغيلها حتتاج �إىل الكهرباء ،وبحال انقطاع الكهرباء
تتوقف احل�صة ،وتتعطل العملية التعليمية.
�2 .2صعوبة �إمكانية حتريكها ونقلها من مكان �إىل �آخر �صعبة
لذا يجب و�ضعها يف مكان منا�سب.
3 .3ارتفاع كلفتها وحاجتها لل�صيانة با�ستمرار.
4 .4احتمال تعطلها بحال مت ت�شغيلها لفرتات طويلة وتعر�ضها
للتلف ب�سهولة.
5 .5يجب تدريب املعلمني على ا�ستخدامها ب�شكل فعال خلدمة
العملية التعليمية وا�ستخدام الربامج والتقنيات فيها ،واحلاجة
لوجود �أخ�صائي ت�شغيل �أثناء فرتة التدريب.
ثانيا :الدراسات السابقة
نظراً لأهمية ال�سبورة التفاعلية يف التعليم فقد �أجريت العديد
من الدرا�سات �سواء على م�ستوى البيئة العربية �أو الأجنبية ،و�سوف
يتم تق�سيم هذه الدرا�سات �إىل عربية و�أخرى �أجنبية ،ومن ثم عر�ضها
ح�سب ترتيبها الزمني من الأحدث �إىل الأقدم:
الدراسات العربية
(احل�سن :)2016،هدفت هذه الدرا�سة للمقارنة بني نتائج
التدري�س والتح�صيل العلمي با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية وا�ستخدام
ال�سبورة التقليدية لدى طالب ال�صف الثامن مبرحلة التعليم الأ�سا�سي
يف مقرر العلم يف حياتنا باخلرطوم ،وقد مت تق�سيم عينة الدرا�سة �إىل
جمموعتني متكافئتني من حيث العدد وامل�ستوى ،وقد وجدت فروق
ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات حت�صيل درجات املجموعتني،
وذلك بتفوق التالميذ الذين در�سوا با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية
على الذين در�سوا با�ستخدام ال�سبورة التقليدية ،وقد خل�صت الدرا�سة
لنتيجة مفادها �إن ا�ستخدام تقنية ال�سبورة التفاعلية لتدري�س
املواد العلمية يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي عمل على حتقيق �أهداف
ونتائج تعجز عن حتقيقيها ال�سبورة التقليدية يف العملية التعليمية
والتح�صيل الدرا�سي.
(ال�رشعة،اخلطيب )2016،هدفت هذه الدرا�سة ملعرفة �أثر
ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية على حت�صيل طالب ال�صف ال�سابع
الأ�سا�سي يف الريا�ضيات واجتاهاتهم نحوها ،وقد ت�ضمنت الدرا�سة
( )50طالب ًا ق�سموا �إىل جمموعتني مت�ساويتني �إحداها جمموعة
جتريبية در�ست من خالل ال�سبورة التفاعلية ،والأخرى �ضابطة
در�ست من خالل ال�سبورة التقليدية ،وقد �أظهرت النتائج ميل
الطلبة للتعلم من خالل الربامج احلديثة وجذبت انتباههم ،وراعت
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الفروقات الفردية بعك�س ال�سبورة والطرق التقليدية يف التعليم ،وقد
�أ�شارت النتائج لوجود توجهات و�إقبال �إيجابي ال�ستخدام ال�سبورة
التفاعلية من قبل الطلبة.
(هزامية )2017،هدفت هذه الدرا�سة ملعرفة �أثر ا�ستخدام
ال�سبورة التفاعلية من �أجل حت�سني مهارة الكتابة الأدائية لطلبة
ال�صف الثاين الأ�سا�سي وفق �أ�س�س ومعايري للكتابة ومع �إمكانية
التح�سني والنهو�ض بالإمكانات الكتابية لدى الطلبة ،وقد ت�ضمنت
الدرا�سة( )61طالب ًا يف مدينة العني يف دولة الإمارات العربية
املتحدة ،ق�سموا ملجموعتني متكافئتني ،و�أظهرت النتائج وجود
فروق دالة �إح�صائي ًا للمجموعة التي تلقت التعليم من خالل
ال�سبورة التفاعلية مقارنة بال�سبورة التقليدية على كل معيار من
معايري الأداء ،وقد �شجعت الدرا�سة على ا�ستخدام هذه التقنية يف
املرحلة الأ�سا�سية لتح�سني املهارات اللغوية ب�شكل عام ومهارة
الكتابة ب�شكل خا�ص وتطويرها لتتوافق مع �أ�س�س الكتابة املطلوبة
ومعايريها.
الدراسات األجنبية
( )Tertemiz, Sahin, Can, Duzgun,2014متت هذه
الدرا�سة يف مدر�سة خا�صة تقع يف مدينة ا�سطنبول -تركيا قامت
على تفح�ص ت�أثري ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية على طالب ال�صف
الأول والثاين والثالث واخلام�س و�شارك �أي�ضا معلمو ال�صفوف
لدرا�سة الت�أثري والر�أي من �أكرث من منظور ،وقد �أظهرت النتائج اتفاق
املعلمني والطالب على ت�أثريها الفعال يف التعليم بزيادة انتباه
الطالب وتركيزهم والتقليل من ت�شتت �أفكارهم ،وظهرت القليل من
امل�شاكل التقنية املتعلقة باالت�صال باالنرتنت ،ولكن بدورهم �أكد
املعلمون على نتائجها الإيجابية بالن�سبة للطالب وعملية حت�ضري
الدرو�س بطريقة فعالة وممتعه.
()Aytekin, AbdulAziz, Barakat, Abdelrahman,2012
�أقيمت الدرا�سة على جمموعة معلمني يف املرحلة الثانوية ملعرفة
ر�أيهم نحو ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية داخل احل�ص�ص ،و�أظهرت
النتائج ن�سبة قليلة جدا من املعلمني الذين واجهوا م�شاكل يف
تفعيلها داخل القاعات التدري�سية مقارنة مع الن�سبة الكبرية
للمعلمني الذين قاموا بتفعيلها ب�شكل �إيجابي داخل احل�صة ،وذلك
لفت االنتباه �إىل �أهمية تدريب املعلمني ب�شكل جيد على ا�ستخدامها
وحت�ضريهم بدورات لتح�سني مهاراتهم يف توظيفها ب�شكل فعال.
( )Biró,2011هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة ر�أي الطالب
يف ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية وت�ضمنت درا�سة اجلانب الإيجابي
وال�سلبي من وجهة نظرهم ،ت�ضمنت العينة  618طالب ًا مت تدري�سهم
با�ستخدام هذه التكنولوجيا احلديثة يف هنغاريا ،و�أظهرت النتائج
ردود فعل ايجابية من الطالب للتعلم من خالل ال�سبورة التفاعلية
بدال من ال�سبورة والطرق التقليدية ،و�أظهرت �أي�ضا جانب ًا من فقر
بع�ض املعلمني يف ا�ستخدام التقنية ،وبع�ض الأعطال يف ال�سبورة؛
لذا يجب التوجه �إىل رفع كفاءة الكادر التعليمي ب�شكل �أف�ضل.
( )Gosain,2016هدفت هذه الدرا�سة ملعرفة العوامل امل�ؤثرة
على ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية من قبل املعلمني وت�ضمنت عينة
الدرا�سة( )60معلم ًا ومعلمة يف مدر�سة بالهند ،ومت درا�سة الت�أثري
على الأداء ،كمية اجلهد املبذول ،الت�أثري على بيئة ال�صف ،و�إذا
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�سهلت بالعملية التعليمية وجعلها �أكرث فاعلية ،ولقد �أظهرت النتائج
ت�أثريها ب�شكل فعال وجيد على �أداء املعلم ،ومع ظهور حاجة املعلم
لربامج تدريب جلعلهم �أكرث كفاءة ،ولكن كانت ردود فعل املعلمني
�إيجابية نحو ا�ستخدام هذه التقنية ب�شكل �أو�سع يف العملية التعليمية.
التعقيب على الدراسات السابقة
يظهر من خالل العر�ض ال�سابق لبع�ض الدرا�سات ذات العالقة
�أن ال�سبورة التفاعلية ت�شكل �أداة مهمة يف زيادة البيئة التفاعلية
داخل الغرفة ال�صفية ،فقد اتفقت الدرا�سات على تلك الأهمية� ،إال �أن
تلك الدرا�سات تباينت فيما بينها حول العينات التي �أجريت عليها
فبع�ضها طبق على املراحل الأ�سا�سية ،فيما طبق الق�سم الآخر
على املراحل الثانوية ،ويعد البحث احلايل �إ�ضافة مهمة للدرا�سات
ال�سابقة ،حيث �أن الدرا�سة احلالية �سعت �إىل الك�شف عن �أثر ال�سبورة
التفاعلية على متغريات غري التح�صيل؛ يف حني �أن البحث احلايل
ح�رص ت�أثري ال�سبورة التفاعلية على التح�صيل نظرا لأهميته يف
العلمية التعليمية التعلمية.

مشكلة البحث
ال �شك ب�أن الطلبة يواجهون �صعوبات متعددة يف مادة
اجلغرافيا لت�شعب مو�ضوعاتها من جهة اعتماد �أغلب املعلمني
لأ�سلوب التدري�س التقليدي والذي يجعل من الطالب متلقي ًا للمعرفة
�أكرث من كونه م�شاركا فيها .لذا �سعت العديد من امل�ؤ�س�سات التعليمية
�إىل ا�ستثمار التقنيات احلديثة لإيجاد بيئة تفاعلية ت�سهم يف على
التغلب على �صعوبات تدري�س اجلغرافيا مما ينعك�س بالتايل على
التح�صيل العلمي والدرا�سي للطالب (.)Aktas & Aydin,2016, 134
من جهة �أخرى �أ�شارت نتائج بع�ض الدرا�سات �إىل �أهمية
توظيف ال�سبورة التفاعلية يف املواد التعليمية ملا لها من �أثر
�إيجابي على التح�صيل (ال�رشعة واخلطيب ،)2016 ،ورغم ذلك ف�إن
الواقع الرتبوي يف الأردن ال زال ي�ؤكد على �ضعف الطلبة يف مادة
اجلغرافيا لذا حتددت م�شكلة هذا البحث يف الك�شف عن العالقة بني
ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية يف التح�صيل الدرا�سي على طلبة ال�صف
ال�ساد�س يف مبحث اجلغرافيا.

أسئلة البحث:
يهدف هذا البحث -ب�شكل �أ�سا�سي -التعرف على ت�أثري
ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية على التح�صيل الدرا�سي لطالب ال�صف
ال�ساد�س يف مبحث اجلغرافيا مبدار�س لواء بني كنانة يف الأردن،
وذلك من خالل الإجابة على ال�س�ؤال الرئي�سي التايل:
◄◄ما �أثر ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية يف التح�صيل الدرا�سي
لطالب ال�صف ال�ساد�س يف مبحث اجلغرافيا مبدار�س لواء بني كنانة
يف الأردن؟

أهداف البحث
تتمثل �أهداف البحث فيما يلي:
● ●التعرف على ت�أثري ال�سبورة التفاعلية فيما يتعلق
بالتح�صيل الدرا�سي لطالب ال�صف ال�ساد�س يف مبحث اجلغرافيا

ب�شكل عام والوحدة الأوىل من الف�صل الدرا�سي الأول ب�شكل خا�ص.
● ●التعرف على الفروق بني طالب ال�صف ال�ساد�س يف
التح�صيل الدرا�سي بوا�سطة التدري�س بالطريقة التقليدية وبني
التدري�س با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية من خالل ا�ستخدام االختبار
التح�صيلي القبلي والبعدي.

أهمية البحث
تنبع �أهمية البحث من خالل:
ُ 1 .1يعد هذا البحث من الدرا�سات القليلة يف البيئة الأردنية
– على حد علم الباحث  -حيث �إن البحوث ال�سابقة ركزت على
�أهمية ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية يف املواد العلمية وبالتايل ُيعد
هذا البحث �إ�ضافة مهمة يف �سد النق�ص احلا�صل يف هذا املجال يف
البيئة الأردنية.
2 .2ي�سهم هذا البحث يف تقدمي تغذية راجعة لق�سم املناهج يف
وزارة الرتبية عن �أهمية اعتماد التقنيات احلديثة عموما وال�سبورة
التفاعلية على وجه اخل�صو�ص ملا لها من دور يف حت�سني حت�صيل
الطلبة يف مادة اجلغرافيا.
3 .3من امل�ؤمل �أن ي�شجع البحث احلايل معلمي اجلغرافيا على
�أهمية توظيف ال�سبورة التفاعلية يف تدري�س اجلغرافيا للحد من
ال�صعوبات التي يواجهها الطلبة �أثناء عملية التعلم.

حدود البحث وحمدداته
تتمثل حدود البحث فيما يلي:
 احلدود الب�رشية :اقت�رصت تطبيق هذا البحث على طلبة
ال�صف ال�ساد�س.
 احلدود الزمانية :مت تطبيق هذا البحث يف الف�صل الأول
من العام الدرا�سي 2020/ 2019م.
 احلدود املكانية� :أجري هذا البحث يف مدر�سة خديجة بنت
خويلد يف لواء بني كنانة حمافظة �إربد.
 احلدود املو�ضوعية :طبق هذا البحث ملهارات اخلريطة من
كتاب اجلغرافيا املقرر لل�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي ،للتعرف على �أثر
ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية يف التح�صيل الدرا�سي لطالب ال�صف
ال�ساد�س الأ�سا�سي يف مادة اجلغرافيا مبدار�س لواء بني كنانة يف
الأردن.

مصطلحات البحث:
تناول هذا البحث العديد من امل�صطلحات واملفاهيم مثل،
ال�سبورة التفاعلية والتح�صيل الدرا�سي ،وال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي،
وفيما يلي التعريف املفاهيمي والإجرائي لكل منها:
ال�سبورة التفاعلية :هي نوع حديث ومتطور من ال�سبورات
البي�ضاء التفاعلية والتي يكون التعامل معها عن طريق اللم�س� ،أو
من خالل ا�ستخدام قلم خا�ص بها بغر�ض التفاعل مع الأيقونات
والعنا�رص املختلفة على ال�سبورة التفاعلية ،وتكون الكتابة عليها
بطريقة �إلكرتونية ،كما ميكن اال�ستفادة منها لعر�ض ما حتتويه
�شا�شة احلا�سوب من تطبيقات خمتلفة خلدمة العملية التعليمية
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أثر استخدام السبورة التفاعلية في التحصيل الدراسي لطالب الصف السادس األساسي
في مبحث اجلغرافيا مبدارس لواء بني كنانة في األردن

(ر�شيد .)2012 ،ويعرفها الباحث �إجرائيا ب�أنها� :سبورة (لوح)
�إلكرتونية بي�ضاء يتم التفاعل معها عن طريق اللم�س وبا�ستخدام
قلم خا�ص بها ،وهي و�سيلة تفاعلية جتذب انتباه الطالب للح�صة
التدري�سية ،ويكون تفاعل الطالب معها با�ستخدام خمتلف احلوا�س
مثل اللم�س وال�سمع والب�رص ،في�شاهد من خاللها مقاطع فيديو
تو�ضيحية �أو �صوراً ،مما يعزز اكت�ساب املهارات واملعارف لدى
الطالب
عرفه �شحاته والنجار ( )2003ب�أنه مقدار
التح�صيل الدرا�سيّ :
ا�ستيعاب الطالب ملا ح�صلوا عليه من معلومات ومعارف ومهارات
وخربات من خالل املقررات الدرا�سية ،ويقا�س باالختبارات
التح�صيلية التي يجريها املعلم لهذا الغر�ض ،واملعرب عنها بالدرجات
التي يح�صل عليها الطالب يف كل اختبار حت�صيلي ب�شكل ميكن من
خاللها التعرف �إىل م�ستويات الطلبة .يعرفه الباحث �إجرائي ًا ب�أنه
مقدار ما يكت�سبه الطالب من معلومات ومعارف ومهارات من املواد
الدرا�سية ،والذي يتم قيا�سه عن طريق االختبار التح�صيلي الذي
يعده املعلم ،والذي يتم قيا�سه بالدرجات التح�صيلية ملعرفة مدى
اكت�ساب الطالب للمعلومات التي تل ّقاها.

الطريفة واإلجراءات
منهجية البحث:
ا�ستخدم املنهج �شبة التجريبي باعتباره �أ�سلوبا علميا يقوم
على �أ�سا�س درا�سة العالقة بني متغريين �أحدهما م�ستقل (ال�سبورة
التفاعلية) ،والآخر تابع (التح�صيل) من خالل مقارنة �أداء املجموعة
التي خ�ضعت للتجربة مبحك �آخر هو (املجموعة ال�ضابطة).
جمتمع البحث وعينته
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طالبات ال�صف ال�ساد�س يف
مدر�سة خديجة بنت خويلد يف لواء بني كنانة يف الأردن ،والتي
اُختريت على �أ�سا�س �أنها حتقق �أغرا�ض البحث من حيث احتوائها
على ال�سبورة التفاعلية ،واجلدول رقم ( )1يبني ذلك.
جدول ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة

املجموعـة

العـدد

التجريبية

30

ال�ضابطة

30

املجموع

60

أ .أمجد "أحمد شريف" الزعبي

األداة األوىل :السبورة التفاعلية:
مت بناء الوحدة التعليمية «اجلغرافيا ومهارات اخلريطة»
با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية حيث ُحلل حمتوى درو�س الوحدة
التعليمية (اجلغرافيا ومهارات اخلريطة) مفاهيم ،وحقائق،
وم�صطلحات ومهارات ،وقيم واجتاهات ،وفق جماالت الأهداف
املعرفية النف�سحركية واالنفعالية ،ومت عر�ض حتليل الوحدة على عدد
من املحكمني املخت�صني يف تدري�س اجلغرافيا وم�رشيف اجلغرافيا
يف وزارة الرتبية والتعليم ،حيث مت �إجراء التعديالت املنا�سبة
التي �أبداها املحكمون ،كما حددت الأهداف ال�سلوكية للوحدة بعد
حتليلها ،حيث ُعر�ضت على حمكمني تربويني ،حيث حذفت بع�ض
الأهداف و�أ�ضيفت �أخرى وعدل على بع�ضها الآخر ،و�أخريا قام
الباحث بت�صميم املادة التعليمية ت�صميم ًا ورقي ًا على �شكل �إطارات
تعليمية وذلك من خالل حتديد املادة التعليمية (ن�صو�ص� ،صور،
معلومات �إ�ضافية) با�ستخدام برنامج (.)Notebook
األداة الثانية  :االختبار التحصيلي
قام الباحث ب�إعداد اختبار حت�صيلي معريف ُبنيت فقراته يف
�ضوء الأهداف ال�سلوكية التي ا�شتقت من املادة التعليمية املتعلقة
بالوحدة التعليمية امل�ستهدفة بالدرا�سة ،بحيث تغطي فقرات
االختبار مو�ضوعات الوحدة التعليمية ،حيث ا�شتمل االختبار على
( )20فقرة يف �صورته الأولية جميعها ذات طابع (اختيار من
متعدد) ،ومت حتديد عالمة االختبار من ( )20عالمة .
صدق االختبار:
مت التحقق من �صدق االختبار بعر�ضه على جمموعة من
املحكمني من ذوي االخت�صا�ص يف جمال القيا�س والتقومي،
واملناهج وطرق التدري�س من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات،
وبع�ض امل�رشفني الرتبويني وذلك لإبداء �آرائهم ومالحظاتهم على
االختبار ،وبعد االطالع على مالحظاتهم على االختبار ،كما قام
الباحث بالأخذ ب�آراء املحكمني �سواء من حيث حذف فقرات �أو عدم
مالءمتها� ،أو تعديل البدائل لتكون �أكرث توازناً� ،أو ت�صحيح ال�صياغة
اللغوية لها حتى ي�صبح االختبار يف �صورته النهائية.
ثبات االختبار:
للت�أكد من ثبات �أداة الدرا�سة ،فقد مت التحقق بطريقة االختبار
و�إعادة االختبار ( )test-retestبتطبيق االختبار ،و�إعادة تطبيقه بعد
مكونة من ()10
�أ�سبوعني على جمموعة من خارج عينة الدرا�سة ّ
طالبات ،ومن ثم مت ح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني تقديراتهم
يف املرتني على �أداة الدرا�سة ككل ،حيث بلغ ( .)0.90ومت �أي�ض ًا
ح�ساب معامل الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي ح�سب معادلة كودر
ريت�شارد�سون � ،20 -إذ بلغ (. )0.87

أدوات البحث:
ا�ستخدم الباحث يف هذه الدرا�سة �أداتني متثلت الأوىل ب�إعداد
برجمية تعليمية الوحدة الأوىل والتي بعنوان “اجلغرافيا ومهارات
اخلريطة” ،من منهاج اجلغرافيا املقرر لل�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي،
كما �أعد اختبار حت�صيلي لقيا�س �أثر ال�سبورة التفاعلية يف التح�صيل،
وفيما يلي و�صف لكل من هذه الأدوات:
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حتليل فقرات االختبار
قام الباحث بتطبيق االختبار على عينة ا�ستطالعية مكونه
من ( )10طالبات ،ومت ح�ساب معامالت ال�صعوبة والتمييز لأ�سئلة
االختبار ،حيث تراوحت قيم معامالت ال�صعوبة لالختبار بني
(� ،)0.80 –0.65أما قيم معامالت التمييز فرتاوحت بني (0.39
.)0.76 -
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تصحيح االختبار:
مت ت�صحيح االختبار بحيث تعطى درجة واحدة لكل �إجابة
�صحيحة على كل �إجابة من �إجابات الطالبات ،يف حني تعطى درجة
�صفر لكل �إجابة خاطئة ،وبذلك تكون الدرجة الكلية لالختبار()20
عالمة.
متغريات البحث:
ا�شتملت الدرا�سة على املتغريات الآتية:
املتغريات امل�ستقلة:
طريق التدري�س ولها م�ستويان
 .أطريقة التعليم با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية.
 .بالطريقة االعتيادية.
املتغريات التابعة:
التح�صيل-.
نتائج البحث :
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن �أثر ا�ستخدام ال�سبورة
التفاعلية يف التح�صيل الدرا�سي لطالب ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي
يف مبحث اجلغرافيا يف مدار�س لواء بني كنانة يف الأردن .وفيما
يلي عر�ضا للنتائج من خالل من خالل الإجابة على ال�س�ؤال الرئي�سي
التايل:
◄◄ما �أثر ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية يف التح�صيل الدرا�سي
لطالب ال�صف ال�ساد�س يف مبحث اجلغرافيا مبدار�س منطقة بني
كنانة يف الأردن؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ح�سبت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لأداء طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي على
االختبار التح�صيلي يف القيا�سني القبلي والبعدي تبع ًا للمجموعة
(جتريبية� ،ضابطة) ،وذلك كما يت�ضح يف اجلدول رقم (:)2
جدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء طلبة الصف السادس األساسي على االختبار
التحصيلي للقياسين القبلي والبعدي تبعاً للمجموعة (تجريبية ،ضابطة)

القيا�س القبلي

القيا�س البعدي

املجموعة العدد الو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

جتريبية 30

11.08

1.642

17.50

2.261

30

10.95

1.659

14.21

1.494

املجموع 60

11.01

1.639

15.85

2.523

�ضابطة

يت�ضح من اجلدول ( )1وجود فروق ظاهرية بني الأو�ساط
احل�سابية لأداء ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي على االختبار التح�صيلي
يف القيا�سني القبلي والبعدي وفقا للمجموعة (جتريبية� ،ضابطة)
وملعرفة فيما �إذا كانت هذه الفروق الظاهرية ذات داللة �إح�صائية،
مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي امل�صاحب( (�One way ANCO
 )VAللقيا�س البعدي لالختبار التح�صيلي وفقا للمجموعة (جتريبية،
�ضابطة) بعد حتييد �أثر القيا�س القبلي لديهم ،وفيما يلي عر�ض لهذه

النتائج كما هو مبني يف اجلدول (:)3
جدول ()3
نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب ( )One way ANCOVAللقياس البعدي ألداء
طلبة الصف السادس األساسي على االختبار التحصيلي وفقاً للمجموعة (تجريبية ،ضابطة)
بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهم

جمموع درجات متو�سط جمموع
م�صدر التباين
املربعات احلرية املربعات
القيا�س القبلي

30.592

1

30.592

املجموعة

4701.261

1

4701.261

اخلط�أ

6212.037

57

92.717

الكلي

59 10982.286

قيمة
ف
.330

م�ستوى مربع
الداللة �إيتا η2
.568

.005

.000 50.706

.431

يت�ضح من اجلدول ( )3وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى داللة ( )a = .05يف �أداء طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي على
االختبار التح�صيلي وفق ًا للمجموعة (جتريبية� ،ضابطة) ،فقد بلغت
قيمة (ف) ( )50.706بداللة �إح�صائية مقدارها ( ،)0.000وهي
قيمة دالة �إح�صائياً ،مما يعني وجود �أثر للمجموعة .كما يت�ضح
من اجلدول (� )3أن حجم �أثر املجموعة كان كبرياً؛ فقد فَ�رست قيمة
مربع �آيتا ( )η2ما ن�سبته ( )% 43.1من التباين املُف�رس (املتنبئ
به) يف املتغري التابع وهو اختبار التح�صيل .ولتحديد ل�صالح من
تعزى الفروق ،مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية املعدلة والأخطاء
املعيارية لها وفقا للمجموعة ،وذلك كما هو مبني يف اجلدول (.)4
جدول ()4
المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لها للدرجة الكلية ألداء الصف السادس
األساسي على االختبار التحصيلي تبعاً للمجموعة (تجريبية ،ضابطة)

املجموعة

املتو�سط احل�سابي البعدي املعدل اخلط�أ املعياري

جتريبية

17. 498

.326

�ضابطة

14. 217

.326

ت�شري النتائج يف اجلدول (� )4إىل � ّأن الفروق كانت ل�صالح
املجموعة التجريبية الذين تعر�ضوا للتعلم ب�أ�سلوب ال�سبورة
التفاعلية مقارنة ب�أفراد املجموعة ال�ضابطة.
مناقشة النتائج
�أظهرت نتائج التحليل الإح�صائي وجود فرق ذو داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )α = .05بني متو�سطي
حت�صيل طلبة املجموعة التجريبية وال�ضابطة على اختبار
التح�صيل ،ول�صالح طالبات املجموعة التجريبية واللواتي تلقني
التعليم بوا�سطة ال�سبورة التفاعلية ،وهذا ي�شري �إىل �أن هناك �أثراً
وا�ضح ًا لل�سبورة التفاعلية على التح�صيل ،وميكن �أن تعزى هذه
النتيجة �إىل الآتي:
�1 .1إن تدري�س املحتوى التعليمي با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية
باعتباره طريقة جديدة يف التدري�س �أدى �إىل زيادة تفاعل الطالبات
وفهمهن وا�ستيعابهن ملحتوى املادة التعليمية ،الأمر الذي �أ�سهم
يف زيادة حت�صيلهن� ،إ�ضافة �إىل �أن هذه الطريقة؛ مبا ت�ضمنته من
عنا�رص م�شوقة �أ�سهم يف حت�سني البيئة التعليمية ،مما �أدى �إىل زيادة
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أثر استخدام السبورة التفاعلية في التحصيل الدراسي لطالب الصف السادس األساسي
في مبحث اجلغرافيا مبدارس لواء بني كنانة في األردن

دافعية الطالبات نحو التعلم ،وبالتايل مكنت الطالبات من التفاعل
والتعامل وا�ستيعاب املعلومات واملفاهيم املت�ضمنة يف املحتوى
التعليمي مما جعلها مالئمة لال�ستخدام ،وهذا ما �أدى �إىل جناحها
ومتيزها عن الطريقة االعتيادية.
�2 .2إن ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية قد جعل الطالبات
حمور العملية التعليمية ،يف حني �أن دور املعلمة قد متثل بكونها
م�رشفة وموجهة لعمل الطالبات من خالل تقدمي بع�ض الن�صائح
والإر�شادات لتنظيم تعلم الطالبات ،كل ذلك �ساعد على �إيجاد بيئة
تعليمية تفاعلية بني الطالبات من جهة ،وبينهن وبني املعلمة من
جهة �أخرى ،مما �ساعد على حت�سني حت�صيلهن يف مادة اجلغرافيا.
�3 .3ساعد ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية يف عر�ض املحتوى
التعليمي على �إثارة حما�س الطالبات ،وذلك من خالل م�شاركتهن
الفاعلة �أثناء تنفيذ املحتوى التعليمي املحو�سب با�ستخدام الو�سائط
املتعددة ،مما ولّد لديهن �شعوراً بامل�س�ؤولية يف عملية التعلّم ،كل
ذلك �أدى �إىل زيادة تفاعلهن ،وبالتايل فقد انعك�س ذلك ب�شكل
�إيجابي على التح�صيل البعدي لهن.

التوصيات
بنا ًء على النتائج التي تو�صل �إليها البحث ،ف�إن الباحث
يو�صي مبا يلي:
1 .1تزويد املدر�سة الأردنية بغرفة م�صادر التعلم تتوافر فيها
ال�سبورة التفاعلية لإتاحة الفر�صة ال�ستخدامها ب�شكل �أكرث فاعلية
وبا�ستمرارية ودميومة.
�2 .2إجراء دورات تدريبية للمعلمني لزيادة مهارات ا�ستخدامهم
لل�سبورة التفاعلية ،وكيفية ا�ستخدامها مبا يخدم العملية التدري�سية.
�3 .3رضورة اال�ستفادة من نتائج هذا البحث من خالل التطبيق
على �رشائح �أخرى �أكرث حاجة للتقنيات التعليمية وبخا�صة ال�سبورة
التفاعلية مثل ذوي االحتياجات اخلا�صة يف املدر�سة الأردنية.
�4 .4إجراء املزيد من الدرا�سات حول �أثر ا�ستخدام ال�سبورة
التفاعلية يف الأردن لإثراء املحتوى املحلي مبزيد من الأبحاث
والدرا�سات التي تدعم ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية يف مراحل درا�سية
خمتلفة ،و�ضمن مواد درا�سية متعددة.
�5 .5إجراء املزيد من الأبحاث حول املعوقات التي تواجه
تطبيق ال�سبورة التفاعلية وا�ستخدامها وطرح احللول الفعالة.

قائمة املصادر واملراجع
أوالً :املصادر واملراجع العربية
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�أ�سا�سياته وتطبيقاته وتوجهاته املعا�رصة ،الفكر العربى للطباعة والن�رش،
القاهرة ،م�رص ،ط.1
 فاطمة ،عبداحلميد .)2012( .ال�سبورة الذكية “التفاعلية ،جملة التعليم
الإلكرتوين ،جامعة املن�صورة ،م�رص.
 الفرماوي ،حممود� .)2008(.أجهزة العرو�ض يف تكنولوجيا التعليم، ،
جامعة العري�ش ،كلية الرتبية ،م�رص ،ط.1
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