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مقدمة
التدريس في المدارس الحكومية عن طريق طرائق و التعلمة  تم تقديم العديد من أساليب التعليملقد 

حيث يعد  الفصول الدراسية في تزايد وتطور مستمرهذه التقنيات في استخدام و ، التكنولوجيا والتقنيات الحديثة
التكنولوجيا  أكثر وسائلواحدة من و المستقبل، لمواجهة تجهيزهم إلعدادهم و  من تعليم الطالب ا  هام ا  جزء

هي التي يتم استخدامها على نطاق واسع في الفصول الدراسية في الوقت الحاضر و  ،تطورا   والتقنيات الحديثة
 ,Rakes et al., 2006; Siemens & Matheos) الطالبلدى لزيادة المعرفة والتي تستخدم ذكية ال السبورة

2010; Knezek et al., 2006). 
ذات  بطرق تعبيريةوبناء المعنى وتقديم البيانات  للتعبير للطالبتوفير الفرص  يتم عالوة على ذلكو 

زيادة التحصيل الدراسي و تكنولوجيا التعليم وهناك ترابط بين ، نى وبطريقة جدية سواء لمعلميهم أو زمالئهممع
تكنولوجيا التعليم  عن طريق استخدام قيام باألعمال المدرسيةطالب للللدى ايادة الحافز أنه باإلمكان ز كما 

 Bell, 2002; National Council for ؛1122األسمري،  ؛1122)أبو العينين،  والتقنيات الحديثة
Accreditation (NCATE) ) أن التكنولوجيا هي ون يعتقدتشير العديد من الدراسات أن مديري المدارس و

 (.Brush & Bannon, 1998) التعليمية للطالب العمليةفي  وهام عنصر حاسم
لوصول إلى مجموعة واسعة من المعلومات ل كبيرةات التكنولوجيا يمكن أن توفر للطالب إمكانيو 

تعليمية قيمة من شخصية خبرات من فرصة اكتساب القدرة على التعلم الذاتي، وتكوين  والموارد، وتمكنهم 
 الفصول المدرسية. فيخارج إطار التعليم التقليدي 

صورة مرئية  لتكوين( Data showالبيانات )إلى جنب مع جهاز عرض  جنبا   تعمل السبورة الذكيةو 
الذي يصدره جهاز عرض الضوء  تقترب منأن  من السهل جدا  ومع العمل على السبورة  ،على السبورة

ذا وه قوم بكتابته أو فعله،رى ما تيأن على الجمهور ظل مما يجعل من المستحيل  خلقيتم وبالتالي البيانات 
 للطالب للمعلم.إحباط عمل يؤدي إلى قد 

وقد تكون الكتابة على ، المخصصةاألقالم بصبع أو اللمس باألعن طريق  تعملالذكية  السبورةوآلية 
 ظاللال والذي يتسبب في إلقاء ،ضوء العرضمسار في  الوقوفوتأتي هذه الصعوبة من  السبورة صعبة جدا ،

مثل الكلمات المكتوبة على واضحة  توليس المكتوبة تكون مموجةالحروف و  ،وعدم القدرة على الكتابة بوضوح
 (.Carpenter, 2007) البيضاء السبورةأو السوداء السبورة 

 الحاسبتم تصميم أجهزة  حيث الحاسبفوائد أكثر من أجهزة ذكية السبورات توفر الومن جانب آخر 
تم بناء وقد  ، بأكمله لتدريس إلى الفصلهدف ابذكية ال السبوراتلالستخدام الفردي، في حين تم تصميم 

لمس على جدار تعمل بالشاشات  تم تعليقيحيث  التفاعلية،المشاركة أساس على هذه التكنولوجيا وتصميم 
وترجع بيانات لعرض معلومات يمكن معالجتها وعرضها بقدرات غير محدودة، المع جهاز عرض الفصل 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





واسعة  اتذات مساحلالستخدام في منطقة عمل في أنها صممت  الذكيةالفائدة من تكنولوجيا السبورات 
مما يجعل  ،بسهولة ويسر يتم رؤية الصور المكبرة على السبورة التفاعليةو  ،إلى تفاعل الحاضرين باإلضافة

وذلك عن طريق تواصلهم بالمحتوى اإللكتروني والوسائط المتعددة في ن الحاضرين مشتركين بصريا  وجسديا  
يستطيع الطالب والمعلم خاصة القالم األاستخدام ب(، و Smart Technologies, 2004) تعليم تعاونية بيئة

قص ، و كترونيةاإلل ، وعرض المواقعروالصو النصوص التعامل مع  همويمكن ،الكتابة مباشرة على الشاشة
نشاءمعلومات بحثية، وعرض مقاطع فيديو، ولصق  تقديمية الجداول والرسوم البيانية، وتصميم عروض  وا 
طبيعة و  ،الذكيةالسبورة طالب بين قدراتهم المعرفية والمادية للتفاعل مع تكنولوجيا حيث يجمع ال ،مبدعة

مع النصوص  تفاعلية ومفيدة وملهمةنشاطات توليد من لتكنولوجيا والبرامج الفنية تمكن الطالب مع االتفاعل 
يمكن إدراجها بسهولة والوصول إليها خالل الدرس والتي ، الوقتنفس مواقع اإلنترنت في بحاث وتصف  واأل
(Starkman, 2006)  ، مطبوع إلى نص مكتوب بخط اليد الالنص  تحويل خاصيةوتشمل الميزات التفاعلية

سقاط آليا   أشكال تخطيطية أو  ووضعهم في تسليط الضوء على كلمات معينةمع إمكانية  مربعات، وسحب وا 
في  لالستخدام، وحفظها لتدريس وتعديلها وفقا  الحتياجات الطالبتحميل خطط ا للمعلمينيمكن كما  معلومات
 المستقبل.
االنخراط في عملية التعلم عند يميلون إلى  الخجولينالطالب ( فإن Sani, 2007) سانيلدراسة وفقا و 

 السبورة الذكيةخاص ببرنامج السبورات الذكية بواسطة كمبيوتر داخلي و عمل حيث ت الذكيةاستخدام السبورات 
تصف  ب لطالب التحكم في التطبيقاتا ستطيعي لمسة إصبعوب بيانات، عرض وجهاز بيضاء وسبورة تفاعلية

هي شاشة تعمل باللمس عندما البيضاء السبورة ، و وحفظ المحتوى  والتحرك والتغيير شبكة اإلنترنت والكتابة
تسبب يالذي  من تدوين المالحظات بدال   ويستمعون الطالب يشاركون و  مع السبورة الذكية، خدم في التعليمتست
مع مشاركة الدرس شرح ويمضي  ،وقدراتهم كامل إمكاناتهمبأن يتعلموا وال يسم  لهم ب ،لطالبا انشغالفي 

لمعلمين إرسال المالحظات للطالب في وقت الحق حتى يتمكنوا وتفاعلهم، وبإمكان  التعلمعملية الطالب في 
والوصول إلى الطالب في مراحل  فاعل،يوض  استخدام التكنولوجيا بشكل هذا مثال و  تها بأنفسهم،من مراجع

استخدام التي يتم فيها س و خالل الدر  باالستماع واإلصغاء والمشاركةالطالب يقوم و مختلفة من التعليم، 
 خاصة الرياضيات والعلوم واللغة اإلنجليزيةويمكن استخدام السبورة الذكية لتعزيز جميع المواد  ،كيةالسبورة الذ

وتعتبر مسئولية على عاتق المعلم أن يتابع دائما  ما  ،استخدام السبورة الذكيةباالرتياح عند  الطالبيشعر مما 
ا.هو جديد ومستخدم تكنولوجي  

 والدراسات األدبيات عرض
أهمية واسعة في العملية التعليمية بمختلف مراحلها من االبتدائية وحتى التفاعلية الذكية نالت السبورة 

(. وقد أظهرت أبحاث في اإلدراك المعرفي أن التعلم يكون أكثر فعالية Bell, 2002; Oigara, 2010)الجامعية 
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والتفاعل المتكرر وردود ، ي مجموعاتالمشاركة الفعالة والمشاركة ف هي: عند توفر أربعة عناصر أساسية
األبحاث في كما أشارت ، (Roschelle et al., 2000) الفعل، واالتصال مع حاالت مماثلة في العالم الحقيقي

التفاعل في الفصل  يزيد من جو الحاسبمجال التكنولوجيا التعليمية أن دمج استخدام السبورة الذكية مع 
(Carbonara, 2005; Oigara & Keengwe, 2011 ،) تقدم السبورة الذكية جودة تفاعلية للطالب لذا يمكن أن و

 ال تقدمها طرق عرض أخرى.
 كما شملت هذه األبحاثالذكية في التعليم في العقد الماضي  السبوراتاألبحاث على استخدام  ازدادت

وسعت إلى التعرف على وجه التحديد على أهمية المهارات في مجال  ،اإلنفاق على التعليم وتخطيط المناهج
( Hall & Higgins, 2005; Manitoba Education & Training, 1998) تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

على أوسع مستوى من حيث نوع المعدات التي يمكن أن  للتطبيقدراسة محددة  وبالتحديد ركزت األبحاث على
ستخدام تكنولوجيا اوبالتحديد على نتائج ( Rudd, 2007لتعزيز التعليم ) الفائدة التربويةدر من توفر أكبر ق

 (.Shenton & Pagett, 2007محددة ) ومواد السبورة التفاعلية لتدريس موضوعات
الطالب والمعلمين فيما يتعلق باستخدام  لىالبحوث مالحظات محددة ع عالوة على ذلك، شملت

نفس السبورات الذكية داخل الفصول الدراسية، وقد أظهرت األبحاث باستمرار أن الطالب والمعلمين لديهم 
نتباه الطالب للمهام التي يقومون بها التحسين أن هذه التكنولوجيا توفر فوائد كبيرة من الفهم واإلدراك  القدر

(Hall et al., 2005; Miller & Glover, 2002 وربما حتى تحسين قدر ،)العلمية تهم على تعلم المادة ا(Reimer 
& Moyer, 2005 بمهاراتهم (. في المقابل، فإن استخدام هذه التكنولوجيا يوفر فوائد للمعلمين فيما يتعلق

 ، والتنوع من حيثرسفي تقديم الد كفاءتهموالتقديم ورفع  بتطوير مهارات العرضخاصة فيما يتعلق  مهنيةال
 (.Rudd, 2007)التعليمية محتوى المناهج ُيقدم بها الطريقة التي 
 ما إذا كانة إلى ذكية في الفصول الدراسيال السبوراتاستخدام  حولأوسع نطاقا دراسات  تطرقتوقد 

الذي  المعلم تضعأم أنه يخلق الظروف التي  خلق بيئة تعليمية أكثر تفاعليةيساهم في هذه التقنية وجود 
كنقطة محورية في سياق التعلم بدال من تعزيز التفاعل داخل الفصول الدراسية بين  يستخدم السبورة الذكية
 (.Rudd, 2007الطالب والمعلمين )

أن بعض المعلمين الذين ( Shenton & Pagett, 2007) ذكرت شينتون وباغيتلقد  الواقعفي و 
وليس ، انفسه والسبورةالتفاعل بين الطالب  خلقحول  هتماما  ا  هم األكثر التفاعليةالسبورات الذكية استخدموا 

هل يقوم المعلمين بدمج التكنولوجيا في الفصل بطريقة تعزز من والسؤال هو  الطالب بعضهم البعض،بين 
كما أشار  - ذكيةال للسبوراتعلى أن استخدام المعلمين  دليلهناك  هلالطبيعة التفاعلية أم أنها تعيق ذلك، و 

ضيف قيمة إلى عملية أنه ي مللمتعلمين أ سلبيةخلق ظروف ما يطريقة ب - (Burden, 2002)إلى ذلك بوردن 
السبورات مهاراتهم في استخدام  للصف التاسع قاموا بتطويرمعلمين  6درس تجارب هذه  م؟ في دراستهيالتعل
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إلى  المعلمين نظر بوجهة خاصا   اهتماما   وأبدى، العلوممادة خاصة لتدريس  صفوفهمالتفاعلية في  الذكية
 وكيف قاموا بتطبيق استخدامها في الفصول الدراسية الخاصة بهم. ،لسبورات الذكيةاستخدام ا هميةأ 

 الهدف من هذه الدراسة
الذكية  اتمعلمي الرياضيات نحو استخدام السبور  تجاهاتاالتعرف على  هومن هذه الدراسة  الهدف

 .همتجاهاتا ومؤهالت المعلمين علىالخبرة و في تدريس الرياضيات، وكذلك تحديد تأثير الجنس، 
 الدراسة تساؤالت هذه

 معلمي الرياضيات نحو استخدام السبورة الذكية في تدريس الرياضيات؟ تجاهاتاما هي  (2
 -)ذكر الجنستعزى لمتغير معلمي الرياضيات  تجاهاتا إحصائية في داللةهل هناك فروق ذات  (1

 أنثى(؟
)خمس  الخبرة تعزى لمتغيرمعلمي الرياضيات  تجاهاتاإحصائية في  داللةهل هناك فروق ذات  (3

 خمس سنوات(؟من  أكثر -أقل من خمس سنوات – سنوات
)درجة  لمؤهلتعزى لمتغير امعلمي الرياضيات  تجاهاتا إحصائية في داللةهل هناك فروق ذات  (4

 درجة الماجستير(؟ -البكالوريوس 
 التصميم والمنهجية

 عينة الدراسة
من  (من اإلناث  31من الذكور و  41)الرياضيات  من معلمي ا  معلم 01تكونت عينة الدراسة من 

 .هـ2436/2430من العام الدراسي الثاني الفصل الدراسي مدارس منطقة عسير التعليمية خالل 
 أداة الدراسة
الذكية في  اتتجاه استخدام السبور المعلمين  تجاهاتا حولاستبيان  نموذجالمستخدمة هي الدراسة أداة 

المتغيرات أو فيه عدد من  وأدرج، عبارة 12تكون من ، و تم تصميمه من قبل الباحث ،تدريس الرياضيات
 والمؤهل. والخبرة المعلمينجنس المعايير مثل 

 
 واحدة منعن طريق اختيار  وذلك ،لمقياس ليكرت وفقا   ستبيانايجيب المعلم على كل نموذج 

 اإلجابات التالية:
 أختلف بشدة أختلف محايد أوافق أوافق بشدة 
 2 1 3 4 2 ةاإليجابي ةتصحي  العبار 
 2 4 3 1 2 ةالسلبية تصحي  العبار 
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نحو استخدام  إيجابي تجاها( لديه 3) حصل على متوسط أعلى منأن المعلم الذي  الباحثافترض و 
 .السبورة الذكية في تدريس الرياضيات

 المستخدمة في الدراسة صالحية األدوات
العديد من الخبراء  علىاالستبيان  نماذج عرضتم المستخدمة في الدراسة صالحية األدوات لضمان 

، الخبراءالقتراحات ومالحظات م، وتم إجراء التعديالت الضرورية وفقا  التعليوتكنولوجيا  الرياضياتج همنافي 
 .إخراج االستبيان في صورته النهائيةومن ثم 
 األدوات المستخدمة صالحية

 مكونة منتطبيقه على عينة استطالعية تم للتطبيق  ستبيانصالحية نموذج االللتأكد من إمكانية 
 18.0 وكانت النتيجة، كرونباخمعادلة باستخدام  الثباتتم احتساب معامل ، و الرياضياتمعلم لمادة ( 31)

 وهي نتيجة مناسبة لعمل مثل هذه الدراسات.
 الدااسةالمتبعة في  رجاااا اإل

على  الرينضينت تدريس في الذكية التسيورة اتستخدام نحو المعلمي  تجنهنتنالخنص ي تستيين االتوزيع  (1

 (اإلننث م  07 و الذكور م  07) الرينضينت علميمعلمنً م  م 07

 .توزيعهن التي اليينننتو االتستيينننت جمع (2

 نً.إحصنئي تحليل اليينننت (0

 نتائج الدراسة
تجاهات استخدام السبورة الذكية في تدريس مادة الرياضيات انتائج تطبيق استبيان بعد الحصول على 

 :وفقا للخطوات اآلتيةأسئلة الدراسة  عنإلجابة تمت ا
 معلمي الرياضيات نحو استخدام السبورة الذكية في تدريس تجاهاتا: ما هي 2سؤال رقم  (2

 الرياضيات؟
 

 معلميتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات  السؤالهذا  عنلإلجابة 
 لمعدالتها.وفقا  ا تنازلياهترتيب معالنتائج  2الجدول رقم ويوض  ، االستبيان نموذجعلى  الرياضيات

 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :  2قم ر جدول 
 االستبيان نموذجعلى  إلجابات معلمين الرياضيات

المتوسط  نموذج االستبيان الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 
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المتوسط  نموذج االستبيان الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

2 
أثناء نتباه الطالب ااستخدام السبورة الذكية يساعدني في اإلبقاء على جذب 

 .الدروس الجديدةتقديم 
4821 1863 

 1822 4822 .أفضل استخدام السبورة الذكية بدال  من السبورة التقليدية 1
 1860 4832  للتعلم.الطالب متعة أكبر  يتولد لدى أستخدم السبورة الذكيةعندما  3
 1860 4811 .قد يهدر المعلمين بعضا  من الوقت عند استخدام السبورات الذكية 4
 1846 4834 .تقديم الدرساستخدام السبورة الذكية يساعدني في  2

ة الذكية في تعليم ر نسبة حضور الطالب عند استخدام السبو  تزداد 6
  .الرياضيات

3801 1860 

استخدام السبورة الذكية يساعدني في تطبيق طرق التدريس المخطط لها  0
 .لتحقيق األهداف

3806 1802 

 18.6 3820 .ستخداماالالتعامل مع السبورة الذكية فهي سهلة في مشكلة  أواجهال  .

0 
دارة الوقت لكل نشاط من  استخدام السبورة الذكية يساعدني في تنظيم وا 

 .أنشطة التدريس
3860 18.2 

 18.1 4816 .أشعر بثقة أكبر عند استخدام السبورة الذكية 21

استخدام السبورة الذكية يزيد من قابلية الطالب على حل المسائل الخاصة  22
 .الرياضياتبمادة 

4811 1804 

على الطالب فهم  يسهلالعروض المرئية على السبورة الذكية استخدام  21
 .وتذكر المعلومات

38.. 1803 

 2810 38.3 .استخدام السبورة الذكية يساعدني في مراعاة الفروق الفردية بين الطالب 23
 1862 4826 .الرياضياتستخدام السبورة الذكية يزيد من تحفيز الطالب لتعلم مادة ا 24
 1803 4826 .مهامهم بشكل أفضلبالطالب  يلتزمباستخدام السبورات الذكية  22
 ..18 3806 .استخدام السبورة الذكية يحسن من قدرة الطالب على التفكير الحسابي 26
 .186 3802 .يكونوا أكثر إبداعا  لللطالب  يوفر فرصةاستخدام السبورة الذكية  20
 1803 4821 .استخدام السبورات الذكية يزيد من تحصيل الطالب في مادة الرياضيات .2
 1860 3861الخاصة بمادة  الدروسقد ال يتناسب استخدام السبورة الذكية مع جميع  20
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المتوسط  نموذج االستبيان الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 .الرياضيات

11 
أنا قادر على فعل أشياء كثيرة على السبورة الذكية مثل عمل العروض 

 .182 4836 .اإلنترنت ورسم الصورالتقديمية باستخدام 

 1800 3843 .السبورة الذكية هي أداة مفيدة خالل العمل الجماعي 12
 18.1 3821 .استخدام السبورة الذكية يساعدني في تقييم تعلم الطالب 11
 1802 4816 .السبورة الذكية يمكن استخدامها في تدريس الرياضيات لمختلف الصفوف 13
 1801 3804 مؤهال  بصورة جيدة.لست ألنني ال أستطيع استخدام السبورة الذكية  14
 1800 .383 .وهو ما يهدر الوقت، تحتاج السبورة الذكية دائما  إلى صيانة 12
 18.0 3806 االستبيان بشكل مجمل 
 

إيجابية نحو استخدام السبورة  تجاهاتا مأن معلمي الرياضيات لديه إلى 2 رقموتشير النتائج في الجدول 
 قيمةواالستبيان ككل حصل على ، االستبيان عبارات من عبارةكل ن إحيث  الرياضياتالذكية في تدريس 

 ( 3)أكبر من
 
 
 
تعزى لمتغير  الرياضيات معلمي اتجاهات في إحصائية داللة ذات فروق  هناك هل: 1 رقم سؤال (1

 ؟(أنثى -ذكر) لجنسا
ثم  ،الجنس لمتغير وفقا  هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  عنلإلجابة 

 .1 رقم  وتتض  النتائج في الجدول ،( للمتغيرات المستقلةTتم استخدام اختبار )
 

 الجنس لمتغير( وفقا  Tختبار )وا المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: 1قم جدول ر 

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 (Tقيمة ) درجة الحرية المعياري 

الداللة 
 اإلحصائية

 18303 18221 .6 1802 3802 41 ذكر
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 1860 4811 31 أنثى
 

( T)قيمة  نإحيث  الجنستعزى لمتغير إحصائية  داللةأنه ال توجد فروق ذات  1يبين الجدول 
 (.  0.05مستوى الداللة ) إحصائية عندتمثل قيمة ذات داللة ال المحتسبة 

 

تعزى لمتغير إحصائية في اتجاهات معلمي الرياضيات  داللة: هل هناك فروق ذات 3السؤال رقم  (3
 خمس سنوات(؟ أكثر من - )خمس سنوات أو أقل ةخبر ال

ثم  الخيرة،وفقنً لمتغير هذا التسؤال تم حتسنب المتوتسطنت الحتسنيية واالنحرافنت المعينرية  ع لإلجنية 

 .0رقم  وتظهر النتنئج في الجدول، ( للمتغيرات المتستقلةTاتستخدام اختينر ) تم

 الخبرةلمتغير ( وفقا  Tختبار )الحسابية واالنحرافات المعيارية و : المتوسطات ا 3جدول رقم 

 العدد الخبرة
المتوسط 
 الحسابي

حراف ناال
 المعياري 

درجة 
 (Tقيمة ) الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 1863 4816 41 أقل خمس سنوات أو
6. 38.60 18112 

 18.0 3821 .1 أكثر من خمس سنوات
 

( Tن قيمة )إحيث  تعزى لمتغير الخبرةإحصائية  داللةذات  ا  أن هناك فروق 3يبين الجدول رقم 
صال  المعلمين ذوي وجاءت ل، (  0.05)إحصائية عند مستوى الداللة ذات داللة المحتسبة لها قيمة 

الخبرة من خمس سنوات أو أقل، كما أظهرت النتائج أن المعلمين ذوي الخبرة من خمس سنوات أو أقل لديهم 
على التوالي(، وهو ما  3821و  4816متوسطات أعلى من المعلمين ذوي الخبرة األكثر من خمس سنوات )

 لمعلمين.ا تجاهاتا لها تأثير على أو الخبرة يشير إلى أن التجربة
 

عزى لمتغير ت الرياضيات معلمي تجاهاتا في إحصائية داللة ذات فروق  هناك هل: 4 رقم السؤال (4
 ؟(الماجستير درجة -البكالوريوس  درجة) المؤهل
ً لمتغير ال المعينرية واالنحرافنت الحتسنيية المتوتسطنت حتسنب تم التسؤال هذا ع  لإلجنية  مؤهل،وفقن

 (.0) الجدول رقم في النتنئج وتتضح، المتستقلة للمتغيرات( T) اختينر اتستخدام تم ثم

 المؤهل لمعيار وفقا  ( T) ختباروا المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات:  4 رقم جدول
الداللة  (Tقيمة )درجة نحراف االالمتوسط  العدد المؤهل
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 اإلحصائية الحرية المعياري  الحسابي
 18.2 3803 46 درجة البكالوريوس

6. 38124 18113* 
 1800 4832 14 درجة الماجستير

 

 أن قيمة حيث العلمي المؤهل لمتغير وفقا   إحصائية داللة ذات فروق  هناك أن( 4)رقم  الجدول يبين
(T )الداللة مستوى  عند إحصائية ذات داللة قيمة المحتسبة لها (  0.05) صال  في، وجاء هذا الفرق 

 رجةالحاصلين على د المعلمينكذلك أن  النتائج وأظهرت، الماجستير درجةالحاصلين على  المعلمين
 على 3803 و 4832) الحاصلين على درجة البكالوريوس المعلمين من متوسطات أعلى لديهم الماجستير

 .المعلمين تجاهاتاالمؤهل العلمي له تأثير على  أن على يدل هذا، و (التوالي
 

 الخالصة
إيجابية نحو استخدام السبورة الذكية في تدريس  تجاهاتا الرياضيات لديهم أظهرت النتائج أن معلمي

 من استخدام السبورة التقليدية. وأنهم يفضلون استخدامها بدال   ،الرياضيات
العديد من التحديات في الفصول  ون يواجه، فإن المعلمين حديثة تقنيةبما أن السبورة الذكية هي و 

معلومات واضحة وكذلك نظرا  لعدم توفر  ى الطريقة الصحيحة الستخدامها،الدراسية بسبب قلة التدريب عل
تجاه قوي نحو تشجيع المعلمين على اآلونة األخيرة كان هناك إال أنه في اعن فوائد استخدام السبورة الذكية، 

 الحيوية والقيمة. التقنيةاالستفادة من هذه 
 

 

 الماارجع

التفاعلية على تحصيل الطالب الغير الناطقين المبتدئين والمنتظمين (. أثر السبورة 1122أبو العينين، ربى )
في مادة اللغة العربية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب والتربية، األكاديمية العربية المفتوحة، 
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التحصيل الفوري  (. أثر التدريس باستخدام السبورة التفاعلية والسبورة التقليدية على1122األسمري، طالل )

 ، مجلة تطوير األداء الجامعي.وبقاء أثر التعلم لدى طالب الصف السادس االبتدائية
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