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Abstract: 

This study aimed to reveal the reality of using smart-board technology in the Islamic institutes in 

the Sultanate of Oman. 

 The study’s population consists of 80 teachers, all of them work at the Islamic Institutes in the 

Sultanate of Oman . The research was applied to the teachers in the institutes (67 teachers) selected 

in accordance with the intentional method of sampling. The researcher used the descriptive 

method. 

 The data collection/research tool was designed and developed by the researcher. The research tool 

is a questionnaire consisting of six axes and 45 items. 

The results of the mathematical averages of the research questions showed, a medium degree of 

smart-board readiness (availability) for use in classrooms , and a large degree of challenges 

encountered by teachers in using smart-board. 

As for the teachers’ suggestions (proposed vision of implications) to develop smart-board use, 

holding workshops for teachers on how to make the best use of smart-board is revealed to be the 

most frequent response. Based on the results, the researcher recommended holding inductions and 
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introductory workshops for teachers about smart-board and how to make the best use of it as one 

of the privileges available in the Islamic Institutes. 

 

 ملخص البحث :

وبلغ جمتمع    سالمية بسلطنة عمان ،هدفت هذه الدراسة اىل الكشف عن واقع استخدام تكنولوجيا السبورة الذكية يف معاهد العلوم اإل
املعلمني يف ب املعاهد وبلغ   البحث على مت تطبيق ( معلما موزعني على مجيع معاهد العلوم اإلسالمية يف السلطنة ، 80الدراسة )
وقام الباحث بتصميم أداة البحث وهي   استخدم الباحث املنهج الوصفي ،  ( معلماً مت اختيارهم ابلطريقة القصدية ،67عددهم )

ورة  خدام السبواقع است   أنالدراسة  ألسئلة  املتوسطات احلسابية  أظهرت نتائج ، فقرة 45ومن  عبارة عن استبانة تتكون من ستة حماور
الذكية كبرية، اما ابلنسبة القرتاحات املعلمني لتطوير  درجة وجود حتدايت استخدام السبورة وجاءت  ،  الذكية جاء بدرجة متوسطة 

استخدام السبورة الذكية جاء االقرتاح )عقد ورش عمل للمعلمني عن كيفية االستغالل األمثل للسبورة الذكية( أبعلى نسبة تكرار،  
ا السبورة الذكية من مزااي وكيفية  ى النتائج أوصى الباحث بعقد ورش عمل تعريفية للمعلمني عن اإلمكانيات اليت تتمتع هبوبناء عل

ة  استغالهلا االستغالل األمثل ،وبضرورة توفري فين مقيم يف كل معهد من معاهد العلوم اإلسالمية للقيام ابلصيانة الدورية للسبورة الذكي 
 استخدامها بدون معوقات . ليتمكن املعلم من 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Keywords: The reality of using , smart board technology , Islamic science institutes. 

   واقع استخدام ، السبورة الذكية ، معاهد العلوم اإلسالمية الكلمات املفتاحية : 

 : مقدمة
يف سبعينات القرن العشرين انتشرت مقولة وهى أن الكتاب هو لغة املتعلم والصحف واجملالت لغة املثقف أما لغة العصر 

الناس حياهتم وبسطت هلم طرق التعليم والتعلم وهى دائم التطور فكل ابتكار يقود فهي التكنولوجيا اليت سهلت على 
، ويف رايدة هذه التكنولوجيا اليت نكتب (2004شحاتة،قه للمعرفة )  اىل ابتكار احسن منه نتيجة لطموح اإلنسان وشو 

احلاسب االيل حىت اثرت بعده ثورة  عنها التكنولوجيا املتعلقة ابحلاسب اآليل وملحقاته من برامج واجهزة ما أن ابتكر
م وجتارة وصحة تعليصناعية ضخمة بنيت على أساسه ودخلت يف شىت جماالت احلياة اإلنسانية من صناعة وتعدين و 

 والذي أصبح ال غىن عنه يف حياتنا.
يـة جيعل التدريس علما له ويؤكد الكثري من املشتغلني والعاملني يف هذا امليدان الرتبوي على أنَّ اعتماد التقنيـات الرتبو 

  نواتج التعلم. قواعده وأسسه، إىل جانب كونه مهارة وفن يؤدي إىل حتديث الرتبية وحتسني
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ملفاهيم، والتكيف والتأقلم املسـتمر مـع صعوابت التعلم لدى وتعترب التقنيات والتكنولوجيا الرتبوية فاعلة ومؤثرة لعرض ا
ونتيجة لتطور احلاسب اآليل ،  (2004ور ،زعر ورية وتسلسل تقدمي اخلربة )أبوالطلبة، وتقدمي التغذية الراجعة الف

بني هذه  وملحقاته وبراجمه وتطبيقاته ظهرت العديد من األجهزة املبنية على أساس التعامل مع احلاسب اآليل ومن
ة ومنها ب وظهور لغات الربجمومع تقدم علوم احلاس االجهزة السبورة الذكية او كما يسميها البعض السبورة التفاعلية،  

" كأحد لغات احلاسب املهمة اليت تفتح تطبيقاهتا آفاق واسعة يف كل جماالت احلياة، ومنها جمال Javaلغة " اجلافا 
ة من املؤثرات احلركية والتفاعلية اليت توفرها هذه اللغة لألشكال اهلندسية يف زايدة قدرة التعليم والتعلم، حيث مت االستفاد

لعرض تطبيقات  data show  ميذ على إدراك املفاهيم والنظرايت الرايضية، ويستخدم جهاز عرض البياانتالتال
( ، وأردف حسب هللا قائالً 2002  ،ب هللالغة "اجلافا" يف التعليم ، وهذا ما يطلق عليه السبورة اإللكرتونية )حممد حس

،  NCTM اجلمعية العاملية ملعلمي الرايضيات  وقع ورغم ظهور تلك التطبيقات حتت اسم أمثلة إلكرتونية على م
ميكن اعتبارها دراسة   -ولكن هناك دراسة   وغريه من املواقع مل جيد الباحث أي دراسات استخدمت تلك التطبيقات ،

يف تصميم وإنتاج برجميات تعليمية ، وذلك لتنمية     power point  العروض التوضيحيةاستخدمت  –سابقة 
 . ب املعلمني حنو استخدام احلاسب يف التعليماجتاهات الطال

ومن أهم أسباب استخدامنا للسبورة الذكية بشكل عام اختزال الوقـت، وتقليـل التكلفـة، إذ بوساطتها نعمل على تقليل 
شكل تكلفة األعمال املنجزة وكذلك حتسني النوعية، فاألعمـال املنجـزة بوساطة السبورات الذكية او التفاعلية تكون ب

الذكية  كوسيلة يف التعليم هو أهنا تساعد يف رفع مستوى حتصيل الطالب إن من أهم ميزات استخدامنا للسبورة  أفضل،  
، وإن استخدامها كوسيلة تعليمية حيفز االهتمام والفضول لكل الطالب حسـب قدراتـه واستعداداته ومستواه العلمي 

وسيلة  تعليمية يساعد املعلومة بسهولة ويسر ، وكذلك إن اسـتخدامها كمما يساعدهم على التحكم يف التعلم واسرتجاع  
يف التدريب والتمرين على إجراء العمليات احلسـابية واملنطقية ، وتسـاعد علـى توضيح املفاهيم واملصطلحات للطالب ، 

فـي مستواهم التحصيلي  وتساعد يف تعليم الطالب الذين يعانون من صعوابت يف التعلم ، ويكون له تـأثري اجيـايب 
 وحتفيزهم حنو التعلم .

 مشكلة الدراسة :
( ان السبورة 2017تشري املصادر الرتبوية اىل العديد من اخلصائص اليت تتميز هبا السبورة التفاعلية حيث ذكر )الزعيب ،  
تزود املعلم املزيد من   التفاعلية تقوم بعرض املادة العلمية بشكل مشوق وجذاب مما جيعل الطالب متفاعل معها وكذلك

التعليمية مثل الربجميات والتطبيقات االلكرتونية اليت حيتاجها يف احلصة الدراسية مما يتيح للمعلم مراعات الفروق املصادر  
الفردية بتنوع األنشطة الرتبوية حبيث ميكن التفاعل مع هذه السبورة هذا انهيك عن ارتباطها بشبكة االنرتنت والذي 

ميكية لتتكيف مع احتياجات كل طالب على حده من خالل حفظ من السبورة أكثر تفاعلية و دينا بدوره جيعل
الدروس التعليمية و تكرارها على الطالب يف أي وقت ويف أي مكان متصل ابإلنرتنت ، وهذا ما ذهب اليه العديد 
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( و كذلك الباحثني  2014نية ، ( و ) احلمدا  2017( و ) السعدية ،2017من الباحثني العمانيني )الغافرية ، 
( وذلك بضرورة إيالء  Morgan  ،2008) الباحثني األجانب مثل ( و  2011) أبو العنني ،  مثل عربال

السبورة الذكية االهتمام الكايف العملية الرتبوية و االستفادة القصوى من امكانياهتا لرفع مستوى الطالب يف التحصيل 
باحث جبموح املعلمني يف معاهد العلوم اإلسالمية مشكلة الدراسة كذلك من إحساس ال يف املنطقة العربية ، وتنبع 

بسلطنة عمان عن استغالل إمكانيات السبورة الذكية واالكتفاء ابستخدامها كجهاز عرض فقط مما يستدعي الوقوف 
دامها و املقرتحات اليت تنبع عند هذه املشكلة والبحث والتقصي عنها ملعرفة التحدايت اليت تواجه املعلمني يف استخ

 امليدان الرتبوي يف كيفية تذليل تلك التحدايت .من  
 

 األسئلة البحثية :
 ما واقع استخدام السبورة الذكية يف معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان ؟ -1
 ة عمان؟ما التحدايت اليت تواجه املعلمني يف استخدام السبورة الذكية يف معاهد العلوم اإلسالمية بسلطن -2
 استخدام السبورة الذكية ؟  طوير لتد العلوم اإلسالمية  اقرتاحات معلمو معاهما     -3

هتدف هذه الدراسة اىل الوقوف على واقع استخدام السبورة الذكية يف معاهد العلوم اإلسالمية اهداف الدراسة :
 تطوير استخدامها.يراها املعلمون يف آلية  بسلطنة عمان والتحدايت اليت تواجه املعلمني يف استخدامها و املقرتحات اليت  

تكمن أمهية الدراسة يف استغالل امكانيات السبورة الذكية وتوظيفها لتحسني مستوى الطالب وأهنا أمهية الدراسة :
تتناول موضوعا جديرًا ابالهتمام وهو توظيف السبورة الذكية ملا له من أثر كبري يف حتسني العملية التعليمية وضرورة 

 كبة تغيريات العصر.موا 
o .أهنا أول دراسة اكادميية عن استخدام السبورة الذكية يف معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان 

أن ما تسفر عنه الدراسة من نتائج وتوصيات قد يساهم يف تزويد اجلهات املختصة صاحبة القرار بقاعدة بياانت  -
 علمية سليمة يف املعاهد اإلسالمية.  بورة الذكية على أسستفيدها يف رسم اسرتاتيجية شاملة خاصة بتوظيف الس

 حدود الدراسة :
احلدود املوضوعية : اقتصار هذه الدراسة على التعرف على واقع استخدام تكنولوجيا السبورة الذكية يف معاهد  (1

 العلوم االسالمية بسلطنة عمان.
 االسالمية.احلدود املكانية: تطبيق هذه الدراسة على مجيع معاهد العلوم   (2
 .2020-2019احلدود الزمانية: تطبيق هذه الدراسة يف العام الدراسي   (3
 احلدود البشرية: اقتصرت هذه الدراسة على معلمي مجيع معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان. (4
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 املنهج املستخدم :
املهمة املستخدمة يف الدراسات الن هذا املنهج هو أحد أبرز املناهج  استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي  

و املنهج الوصفي والبعض يسميه البحث التحليلي يعرفه بعض الباحثون على انه هو  املنهج الذى يعتمد على العلمية  
دارسة الظاهرة كما هي يف الواقع ، ويتم وصفها وصفا دقيقا ويعرب عنها كيفيا بوصفها وتوضيح خصائصها ، وكميا 

ل ارقام وجداول توضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها أو درجة ارتباطها مع الظواهر من خالرقميا إبعطائها وصفا 
( أبن البحث الوصفي التحليلي يقوم على ظاهرة من الظواهر للوصول اىل أسباب 2008األخرى ، ويعرفه )مصباح ،  

حبثية معينة وذلك من  فق خطةذلك و  هذه الظاهرة والعوامل اليت تتحكم فيها واستخالص النتائج لتعميمها ، ويتم
 خالل جتميع البياانت وتنظيمها وحتليلها .

، ومت اختيار العينة  هذه الدراسة مجيع معلمي معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان مشلت :وعينتها جمتمع الدراسة
 .ستجابوا للدراسةممن ا  ( معلم67)ابلطريقة القصدية للوقوف على واقع استخدام املعلمني للسبورة الذكية حيث مشلت  

مستعيناً ابلدراسات   لتحقيق اهداف الدراسة واالجابة عن األسئلة البحثية قام الباحث ببناء اداة الدراسة أداة الدراسة :
تكنولوجيا السابقة ذات الشأن يف صياغة عبارات األداة وبناءها وهي عبارة استبانة جلمع املعلومات عن واقع استخدام  

ه استخدامها واملقرتحات اليت تطور من استخدام السبورة الذكية يف معاهد العلوم ية والتحدايت اليت تواجالسبورة الذك
 اإلسالمية بسلطنة عمان.

 تكونت هذه االستبانة من ستة حماور:
 ة الذكية.احملور األول: تناول مدى توافر األجهزة والتطبيقات والربامج اخلاصة ابستخدام السبور 

 بورة الذكية لالستخدام يف الصف الدراسي.: جتهيز الساحملور الثاين
 احملور الثالث: جاهزية املعلم الستخدام السبورة الذكية يف الصف الدراسي.

 احملور الرابع: واقع استخدام السبورة الذكية يف البيئة التعليمية.
 الذكية.احملور اخلامس: حتدايت استخدام السبورة  

 السبورة الذكية.ملعلمني يف تطوير استخدام  احملور السادس: اقرتاحات ا
 النظري والدراسات السابقة :  اإلطار
 النظري :  اإلطار   .1
  (Smart Board) السبورة الذكية  1.1

على هيئة طفرة من إن التطورات السريعة اليت يشهدها العامل احلديث يف شىت نواحي احلياة املختلفـة  ،  والتـي أتت 
هنا مل جيد العاملون واملهتمون يف جمال الرتبية والتعليم شىت النواحي من احلياة اإلنسانية ، ومن   التكنولوجيا ، أثرت على
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مناصًا من إعادة النظر فـي الـنظم الرتبوية املعمول هبا يف الوقت الراهن ، حيث جتد التكنولوجيا مكانتها يف األنظمة 
ج إىل طرق وأساليب ددت أهدافها وأغراضها ، اليت جعلتها حتتا عليمية احلديثة واليت توسع مضموهنا ، وتعالرتبوية الت

وتقنيات حديثة يف التعليم والتعلم لتسـهم فـي تزويد املتعلم بقدر من املعرفة ومن املهارات الضرورية ، وتنمي تفكريه 
الوسائل احلديثة استخدام   كبرية يف أعداد املتعلمني ، و من بني هذهاالجيايب وإبداعه وتساعده يف التعامل مع الزايدة ال

 ( .2002)احليلة ،    وملحقاته والسبورة الذكية فـي التعليماحلاسـب اآليل  
 تعريف السبورة الذكية:  1.1.1

مس ( على اهنا شاشة بيضاء كبرية مرتبطة مع جهاز حاسوب يتم التعامل معها ابللCampell,2010عرفها كامبل )
ورة واضحة جلميع طلبة استخدامها يف عرض ما على شاشة احلاسوب بصاو الكتابة عليها بقلم خاص، كما ميكن 

 الصف.
( أبهنا نوع خاص من السبورات البيضاء احلساسة التفاعلية اليت يتم التعامل معها 2012بينما عرفها رشيد )رشيد، 

ا وعرض ما على شاشة طريقة إلكرتونية، كما ميكن االستفادة منهابللمس والبعض اآلخر ابلقلم وتتم الكتابة عليها ب
 تنوعة عليها.احلاسوب من تطبيقات م

وبناء على ما التعريفات السابقة فإن الباحث يعرف السبورة الذكية على اهنا عبارة عن " سبورة ملساء لوهنا ابيض تعمل 
نتباه املتعلم طوال واملتعلم بطريقة شيقة وممتعة حبيث تشد ا  ابللمس موصله ابحلاسب اآليل وهي وسيلة للتفاعل بني املعلم

املتعلم ببساطة بلمس السبورة ليتحكم جبميع تطبيقات الكمبيوتر وأييت مع بعض انواعها قلم احلصة ويقوم املعلم و 
االيل او ختزينها إلكرتوين يتحكم مبحتوايهتا ، وميكن من ختزين املعلومات والدروس من خالهلا سواء ختزينها يف احلاسب  

 صنعة ختزين سحايب لعمالئها ".حيث توفر الشركات امل-لشركة املصنعة هلا  سحابياً من خالل موقع ا
 نبذة اترخيية إلدخال السبورة الذكية يف التعليم:.2.1.1

بعد جمموعة كبرية من األحباث والتجارب التكنولوجية والتفكري والتخطيط يف إجياد بديل تقين متطور لسبورات ولوحات 
اللوحة الكهرابئية   –السبورة املغناطيسية    –اللوحة الوبرية   –لوحة اجليوب    –الطباشريية   العرض التقليدية مثل )السبورة

الذين  David Martinوزوجها ديفيد مارتن  Nancy Knowlton... اخل( استطاعت اننسي نولتون 
ريكية من التوصل يف يعمالن يف إحدى الشركات الكربى الرائدة يف تكنولوجيا التعليم يف كندا الوالايت املتحدة األم

حة( حساسة تعمل كبديل لفكرة رائعة حمورها يدور حول إمكانية ربط الكمبيوتر بشاشة عرض )لو    م1980منتصف 
وقد كان ،  الكمبيوتر ولكن بدون استخدام الفارة ولوحة املفاتيح حيث يتم استخدام نظام اللمس يف التنقل لشاشة

م ومسيت السبورة 1991ا يف األسواق من قبل شركة مسارت يف بداية عام اإلنتاج الفعلي ألول سبورة ذكية وظهوره
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رة الذكية مبراحل تطوير عديدة خالل السنوات  (. وقد مرت السبو Interactive Whiteboardالبيضاء التفاعلية )
 . (2012) الرشيدي ،   األخرية حىت أصبحت كما نراها حالياً 

أطلقت الشركات املوزعة وصاحبة االعتماد للسبورة الذكية جمموعة  :املسميات املتعددة للسبورة الذكية. 3.1.1
 (2007)احليلة ، متنوعة من املسميات الدعائية للسبورة الذكية منها:

o  السبورة الذكيةSmart Board 
o   السبورة اإللكرتونيةElectronic Board (e-board) 
o السبورة الرقمية Digital Board  
o السبورة البيضاء التفاعلية  Interactive whiteboard 
o  متطلبات تشغيل السبورة الذكية 

 حىت ميكن تشغيل واستخدام السبورة الذكية فإننا حباجة بشكل أساسي إىل:و 
 جهاز حاسب آيل. •
 موصل ابحلاسب.  Data Showجهاز عرض البياانت   •
 سلك خاص للتوصيل بني السبورة وجهاز احلاسب. •
 ى جهاز احلاسب.برانمج السبورة الذكية يتم حتميله عل •

كما أن هناك بعض متطلبات التشغيل غري األساسية ولكن وجودها يدعم وظائف السبورة الذكية مثل الكامريا، والنظام 
 الصويت )مساعات ومضخم صوت( والطابعة.

 (2011)الزعيب ،  :مكوانت السبورة الذكية  4.1.1

ممحاة رقمية  –م رقمية او ضوئية أربعة أقال - علية(:شاشة بيضاء تفاHardwareاملادية أو احلسية )املكوانت  - 
 زر املساعدة.  –زر الفأرة األمين   –زر إلظهار لوحة املفاتيح على الشاشة    –

o  ( املكوانت الربجميةSoftwareكما ذكران يف تعريف السبورة الذكية فإهنا ميكنها تشغيل برامج احلاس:) ب
لى السبورة الذكية ن هلا برامج خاصة إلنتاج دروس تفاعلية تعمل عاملختلفة والتفاعل معها، إضافًة إىل ذلك فإ

 وهذه الربامج هي:
 .هو برانمج لصناعة احملتوى التفاعلي على السبورة الذكية:  ActivInspireبرانمج:   •
برامج السبورة الذكية وُيستخدم إلعداد دروس : وهو أهم برانمج من  Notebookبرانمج دفرت املالحظات   •

 صائص متيزه عنه كإمكانية حتريك الصور مثاًل.وهو يشبه إىل حد كبري برانمج البوربوينت لكنه ميتاز خبتفاعلية،  
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املعلم على الشاشة  : وعند تشغيله يقوم بتسجيل كافة اإلجراءات اليت قام هباRecorderبرانمج املسجل  •
 مع الصوت.

سب سواًء يو املوجودة على جهاز احلا: يقوم بتشغيل ملفات الفيد Video playerمشغل الفيديو   برانمج •
اليت مت تسجيلها من خالل السبورة نفسها أو اليت حفظها من اإلنرتنت أو الربامج التعليمية، كما يتيح الربانمج 

 الكتابة والرسم فوق الفيديو.
العرض  كشاشة عرض كبرية املساحة بديلة عن شاشة الكمبيوتر او شاشة  ٌتستخدمإمكانياهتا التقنية:  .5.1.1

بيقات خمتلفة على سبيل املثال البوربوينت، اإلكسل، الوورد، التقليدية، بكل ما يتصف به الكمبيوتر من مميزات وتط
 . (Becta,2003)  ملفاتيحألعاب الكمبيوتر، االنرتنت.. اخل، مع إمكانية التفاعل معها ابللمس بدالً من الفأرة ولوحة ا

لعروض التقدميية، أو الكتابة لربامج، كإضافة بعض التعليقات على اتسمح للمستخدم ابلرسم والكتابة يف ا •
 .على أي مقطع من مقاطع األفالم التعليمية

لديها إمكانية حتويل رسوم اليد إىل رسوم رقمية كاألشكال اهلندسية او املخططات اهليكلية مثالً، كما  •
 ف رقمية.كنها التعرف على الكلمات املكتوبة خبط اليد وحتويله إىل حرو مي

 .ميكن ختزين وحفظ املعلومات املكتوبة عليها على جهاز احلاسب والتعديل عليها الحقاً أو طباعتها •

ميكن ربطها ابإلنرتنت وتصفح اإلنرتنت من خالهلا، أو نقل ما يتم عليها لفصل آخر يف نفس الوقت ابلبث  •
 اشر.املب

ذكية، ي االهتمام بنوع وجودة الربامج اليت تعرضها السبورة الومع هذه اإلمكانيات فإنه ينبغي االنتباه أنه من الضرور 
سواًء استخدم املعلم برامج احلاسب املشهورة كالبوربوينت أو استخدم الربامج اخلاصة ابلسبورة الذكية، فالعربة هنا جبودة 

ب االستفادة من إمكانيات الذكية من برامج وليس مبا متلكه السبورة من إمكانيات يف العرض، لذا جيما تعرضه السبورة  
 عددة الوسائط.السبورة بعرض وشرح برامج تعليمية متفاعلة ومت

ان للسبورة الذكية ميزات مهمة يف االسهام يف العملية التعليمية   ميزات استخدام السبورة الذكية يف التعليم:.6.1.1
( ان السبورة 2011)أبو العينني ، مما جيعلها ذات أمهية قصوى يف تبسيط و تسهيل الدروس واملناهج حيث ذكر 

املتعلمني ،   الذكية تسهم يف توضيح األفكار و تبسيطها ، وهذا بدوره جيعل من املادة العلمية سهلة االستيعاب من قبل
وذلك بسبب ما تتميز به السبورة الذكية من سهولة لالستخدام فهي جتمع بني الكثري من أمناط الوسائط املتعددة يف 

مثل الصور الثابتة واملتحركة والصوتيات والفيديوهات ويتعدى اىل إضافة عنصر احلركة داخل الصورة جهاز واحد 
تعلمني الن الطالب يستخدم اكثر من حاسة يف موقف تعليمي واحد ، بينما ابإلضافة اىل اسهامها يف جذب انتباه امل
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زااي رفة الصفية يف توفري العديد من امل( ان السبورة الذكية تسهم يف الغ Schuck & Kearney , 2007يرى ) 
وإمكانية التحكم   اليت تشمل استخدام طرق اكثر جاذبية وتشويقاً ، مثل أوراق العمل وعرض الشرائح واالشرطة الصوتية

ابلنصوص والصور والرسومات املعروضة ، واالستفادة من شبكة االنرتنت وإمكانية التخزين للدروس ، ابإلضافة اىل 
فرص لتقدم التغذية الراجعة ، وكذلك استخدام برميات احلاسوب ، وتصميم األنشطة التعليمية وهذا بدوره يزيد توفري ال

 احلصة الصفية .من فاعلية ومشاركة الطالب يف  
 وبناء على العديد من البحوث والدراسات ميكننا ان نستخلص عدة مزااي للسبورة الذكية يف العملية التعليمية كما يلي:

ت وجهد املعلم الذي حيتاجه للكتابة على السبورة حيث ميكن كتابة الدروس مسبقًا وإضافة التعليقات  وقتوفري •
  .واملالحظات أثناء الشرح

ج املتعلم لنقل ما يكتبه املعلم على السبورة، حيث ميكن طباعته وتوزيعه على الطالب أو حفظه وإرساله هلم ال حيتا  •
 .(E-mail) عرب الربيد اإللكرتوين

تتميز بتوفر عنصر احلركة يف الربامج التعليمية متعددة الوسائط حيث ميكن للمتعلم نقل وحتريك الرسومات  •
 .واألشكال

مما حيفزهم على استخدامها  Technophobia)) خوف بعض الطالب من التكنولوجيا  تسهم يف القضاء على •
 يف حياهتم بدون تردد.

ول أخرى أو إرساله إىل وت املعلم وإعادة عرضه بعد حفظه يف فصتوفر إمكانية تسجيل الدرس كاماًل مع ص •
 .(E-mail) الطالب الغائبني عرب الربيد اإللكرتوين

بطريقة مشوقة وجذابة وحديثة ومبتكرة، نظراً لتوفر عناصر الوسائط املتعددة )الصوت  عرض املوضوعات الدراسية •
وايت ابلكتابة عليها وحتريكها، وكذلك متعة الوصول إىل الصورة( وإمكانية التفاعل مع هذه احملت –الفيديو  –

 .اإلنرتنت بشكل مباشر
نرتنت فيتم عرض كل ما يكتب عليها مع صوت وصورة إمكانية استخدامها يف التعلم عن بعد، حبيث يتم ربطها ابإل •

 .املعلمني املتميزيناملعلم يف حال وجود كامريا، وهذا يساهم يف حل مشكلة نقص عدد املعلمني أو االستفادة من  
 ( 2017)الغافرية ، :  معوقات استخدام السبورة الذكية يف التعليم  .7.1.1
 صيانتها مرتفعة.ارتفاع مثن شراءها، كما أن تكاليف   •
 ال ختدم اللغة العربية بشكل كامل، مثل: عدم توفر خاصية حتويل الكتابة اليدوية العربية إىل كتابة رقمية. •
  . بد من التدريب عليهاتحمل كثرة األخطاء فالتعترب جهاز حساس ال ي •
 ال ميكن عرض مجيع امللفات عليها . •
 االلكرتوين على السبورة الذكية .املشكالت املتكررة ملعايرة القلم   •
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 معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان:  .2.1

وختتص بتدريس العلوم اإلسالمية تتبع ديوان البالط السلطاين ويدرس فيها الطالب الذكور فقط    اسالمية  هي معاهد 
دراسات االجتماعية جبانب املواد العلمية اليت أضيفت اليها مؤخرا )الرايضيات البحتة واللغة العربية والتاريخ وال

 القتصادية، احلاسب االيل(والرايضيات التطبيقية، الكيمياء، الفيزايء، االحياء، اجلغرافيا ا
 دراسي:املواد الدراسية يف كل صف    .1.2.1

 الصف العاشر:   -
 .1العلوم االسالمية •
 .2العلوم اإلسالمية   •
 .1اللغة العربية  •
 .2اللغة العربية  •
 اللغة اإلجنليزية. •
 الرايضيات. •
 الدراسات االجتماعية. •
 احلاسوب. •
 العلوم العامة. •

 الصف احلادي عشر:-
o :املواد االجبارية 
 .1العلوم االسالمية •
 .2العلوم اإلسالمية   •
 .1ية اللغة العرب •
 .2اللغة العربية  •
 اللغة اإلجنليزية. •
 الدراسات االجتماعية )هذا وطين( •
 التاريخ. •
 احلاسوب. •
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o   :املواد االختيارية 
 الرايضيات البحتة. •
 الرايضيات التطبيقية. •
 الكيمياء. •
 الفيزايء. •
 االحياء. •
 اجلغرافيا االقتصادية. •
 مهارات اللغة اإلجنليزية. •

 عشر:املواد الدراسية يف الصف الثاين   -
o :املواد االجبارية 

 .1العلوم االسالمية •
 .2العلوم اإلسالمية   •
 .1اللغة العربية  •
 .2اللغة العربية  •
 اللغة اإلجنليزية. •
 الدراسات االجتماعية )هذا وطين( •
 التاريخ. •

o   االختيارية:املواد 
 الرايضيات البحتة. •
 الرايضيات التطبيقية. •
 الكيمياء. •
 الفيزايء. •
 االحياء. •
 صادية.اجلغرافيا االقت •
 مهارات اللغة اإلجنليزية. •
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 السكن الداخلي:  .2.2.1
يوجد يف كل معهد من معاهد العلوم اإلسالمية سكن داخلي للطالب حبيث ميارس الطالب يف هذا السكن األنشطة 

احة والثقافية واالجتماعية والرحالت ابإلضافة اىل الندوات واحملاضرات، ويتوفر يف هذا السكن كل سبل الر الرايضية  
األقسام   والبيئة السليمة للمذاكرة والطالعة وحل الواجبات، ويشرف على هذا السكن أساتذة خمتصون يف إدارة

 الداخلية للطالب.
 مية:التوزيع اجلغرايف ملعاهد العلوم اإلسال.3.2.1

 يوجد حاليا ستة معاهد علوم إسالمية فقط، وتتوزع يف حمافظات السلطنة كما يلي:
 حمافظة مسقط. -
 افظة مشال الباطنة.حم -
 حمافظة الظاهرة. -
 حمافظة جنوب الشرقية. -
 حمافظة ظفار. -
 حمافظة الربميي. -

 معينة.حيث تبعد املعاهد عن بعضها البعض مبئات الكيلومرتات لتغطي مساحة جغرافية  
سات من خالل ما سبق يتضح ان التعليم يف معاهد العلوم اإلسالمية نوعي وختصصي وخيتلف عن التعليم يف مؤس

املواد اليت تدرس يف   وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان ، وإدخال املواد العلمية مثل الرايضيات البحتة اىل قائمة
ل الكوادر التعليمية واهليئة التدريسية مما حدى ابملسؤولني ابلبحث عن املعاهد اإلسالمية شكل عبئاً كبرياً على كاه

يثة تسهل على الطالب الفهم واالستيعاب وتعزز لديه الدافعية للتعلم ليكون وسائل تعليمية معينة وتكنولوجيا حد 
لكن الحظ الباحث من الدراسية ومن هذه التكنولوجيا احلديثة السبورة الذكية ، و   انتباهه عايل ومستمر طوال احلصة

دام السبورات الذكية و خالل عمله كمعلم يف هذه املعاهد اإلسالمية ان العديد من املعلمني لديهم مجوح عن استخ
حتة مقارنة ابملواد األخرى مما عدم الرغبة يف استخدامها ، والحظ كذلك نسبة الرسوب العالية يف مادة الرايضيات الب

ملعرفة أثر استخدام السبورة الذكية على التحصيل الدراسي والدافعية يف مادة  حدى به اىل اجراء هذا البحث
 سالمية بسلطنة عمان .الرايضيات مبعاهد العلوم اإل
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 الدراسات السابقة : .2
 ( Marzano& Haystead :2009)دراسة مريزانو واىيستد  .1.2

معلما  (85التحصيل األكادميي للطلبة فتضمنت )هدفت هذه الدراسة إىل معرفة مدى أتثري السبورة الذكية على 
دريس جمموعة من الدروس، واليت مت تدريسها ( غرفة صفية قام املعلمون ابستخدام السبورة الذكية من أجل ت170و)

بة بدون استخدام التكنولوجيا حيث أشارت نتائج البحث أن استخدام السبورة الذكية الحقا جملموعة خمتلفة من الطل
% من الدرجات يف حتصيل الطلبة، فكان فروق ذات داللة إحصائية لصاحل استخدام السبورة 16واب بزايدة  كان مصح

 الذكية.
 ( Mooney ،2011دراسة  ).2.2

على مهارات الكتابة  التفاعلية للسبورةما هو أتثري استخدام طالب الصف اخلامس سعت هذه الدراسة لإلجابة عن 
حيث استخدم الباحث منط البحث النوعي ابستخدام أسلوب دراسة احلالة ، وطبق دراسته على تسعة  اخلاصة هبم؟

نيويورك ، مت اختيارهم ابلطريقة القصدية ، واستخدم أداة املالحظة والتدوين  من طالب املدرسة االبتدائية يف والية
ر الكتابة لدى الطلبة املستهدفني ، و يف املقابلة ا الباحث تطو واملقابلة ، واستمرت الدراسة ستة أسابيع ، الحظ فيه

بة و ارتفاع مستوى الدافعية لديهم مع املعلمني الذين يدرسون هؤالء الطالب ابدو مالحظتهم بتحسن الكتابة لدى الطل
رك للسبورة والية نيويو  واالحساس ابملتعة اثناء التعلم و التشويق واالنتباه ، وأوصى الباحث بضرورة اقتناء املدارس يف

 . الذكية ألهنا تسهل على الطالب التعلم وتشد انتباهه و جتعل من التعليم مشوق وممتع 
 ( 2014)دراسة احلمدانية ،  .3.2.
فت هذه الدراسة اىل الكشف عن فاعلية التدريس ابلسبورة التفاعلية يف حتصيل طالبات الصف العاشر األساسي د ه

اهاهتن حنو استخدامها ، استخدمت الباحثة املنهج الشبه التجرييب ، وكانت عينة يف مادة الدراسات االجتماعية ، واجت
( طالبة مت اختيارهم ابلطريقة 59بسلطنة عمان ، وعددهم ) الدراسة من مدرسة خولة بنت ثعلبة للتعليم األساسي ،

تخدام السبورة الذكية  و تدرسها ابس( طالبة مت 30العشوائية، قسمت العينة اىل جمموعتني :جتريبية وتكونت من )
نتيجة ( طالبة مت تدريسها ابلطريقة االعتيادية ، ومت التأكد من اجملموعتني من خالل 29جمموعة ضابطة تكونت من )

، وتكونت أدايت الدراسة من   2013/2014الفصل الدراسي األول حيث طبقت الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين  
، مت التأكد من صدقهما عن طريق جمموعة من احملكمني ، ومت التأكد من ثباهتما س اجتاهات اختبار حتصيلي و مقيا

بة من خارج عينة الدراسة يف نفس مدرسة التطبيق ، وقد طال30عن طريق تطبيقهما على عينة استطالعية مكونة من 
حتصيل اجملموعتني  بني متوسط (0.5اظهرت نتائج الدراسة عن وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

ابية التجريبية والضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية ، واظهرت الدراسة ان لدى طالبات اجملموعة التجريبية اجتاهات إجي
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عالية حنو استخدام السبورة التفاعلية ، واوصت الدراسة على نشر استخدام السبورة التفاعلية يف املدارس لتعزيز مستوى 
 طلبة .حتصيل ال

 ( Kathryn Min & Christine Siegel   ،2011) دراسة .4.2
الب وتصورهم يف األنشطة الصفية الكشف عن أتثري تكنولوجيا السبورة الذكية على مشاركة الط هدفت هذه الدراسة اىل

االبتدائية ابلوالايت املتحدة االمريكية ، وتكون   (Connecticut)درسة والية كونتيكيت  ، ومت تطبيق الدراسة يف م
ة ، من الصف الثاين االبتدائي ، واستخدم ( طالب ، مت اختيارهم ابلطريقة القصدي9( طالبات و )9عينة الدراسة من )

أدايت االستبيان واملالحظة لتحقيق هدف  لبحث النوعي املتمثل يف دراسة احلالة ، واستخدم الباحثان الباحثان منهج ا
الدراسة ، حيث مت يف هذه الدراسة فحص سلوك الطالب اثناء أداء األنشطة ابستخدام السبورة الذكية وبدوهنا ، 

سة ان ادماج السبورة الذكية يف التدريس الدراسة يف حصص الرايضيات والعلوم ، واظهرت نتائج الدرا وطبقت هذه
ية من مشاركات الطالب اثناء أداء األنشطة الصفية ، وان السبورة الذكية تشد من انتباه الطالب يؤدي مستوايت عال

ة ن وجود فرق بني سلوك الذكور واالانث اثناء احلصة الدراسياجتاه املادة العلمية وتزيد من دافعيتهم ، ومل تظهر الدراسة ع
صفوف الدراسية ، واوصت كذلك اىل اجراء املزيد من البحوث ، واوصت الدراسة اىل تطبيق ادماج السبورة الذكية يف ال

 لتشمل اعمار أخرى ومواد دراسية أخرى .
 (2015دراسة )د. رانيا عبد هللا عبد املنعم،    .5.2

لة الغوث الدولية للسبورة التفاعلية وأتثري كل الدراسة اىل معرفة واقع ومعوقات استخدام معلمي مدارس وكاهدفت هذه  
ص وسنوات اخلربة ( يف استجابة املعلمني ، حيث استخدمت الباحثة املنهج الوصفي من أداة االستبانة ، من )التخص

( والذين تتوفر لديهم 616 منطقة غرب غزة وعددهم )ويتكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي مدارس وكالة الغوث يف
مت اختيارهم ابلطريقة العشوائية ، واظهرت نتائج هذه ( و 282ة التفاعلية ، بينما كانت عينة الدراسة تتكون من )السبور 

لنسبة الدراسة ان واقع استخدام املعلمني للسبورة التفاعلية ضعيف ، ودرجة أمهية استخدامها كانت كبرية ، اما اب
راسة سة كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بني افراد عينة الد ملعوقات استخدامها فقد كانت كبرية ، واظهرت الدرا

تعزى للتخصص لصاحل التخصصات العلمية ، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى اىل سنوات اخلربة ، و 
رورة ة للمعلمني أبمهية وكيفية استخدام السبورة التفاعلية ، ضخرجت هذه الدراسة بتوصيات : ضرورة عقد ورش تعريفي

 فري عدد اكرب من السبورة التفاعلية يف املدارس .تشجيع املعلمني على استخدام السبورة التفاعلية ، تو 
 (  2017دراسة )الغافرية،  .6.2

حتدثت هذه الدراسة عن واقع استخدام السبورة التفاعلية يف تدريس العلوم لطلبة احلقلة الثانية مبدارس التعليم األساسي 
العلوم حنوها يف حمافظة مشال الباطنة بسلطنة عمان ،  استخدمت الباحثة املنهج الوصفي للكشف واجتاهات معلمي 

العلوم احللقة الثانية واجتاهات معلمي العلوم حنوها يف حمافظة مشال الباطنة   يسعن واقع استخدام السبورة التفاعلية يف تدر 
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ة ، حيث استخدمت االستباانت كأداة جلمع املعلومات معلما ومعلم  280يف سلطنة عمان ، وكانت عينة الدراسة من  
واستخدام السبورة التفاعلية من ، من العينة ، واظهرت الدراسة ان السبورة التفاعلية متوفرة يف املدارس بدرجة متوسطة 

ة متوسطة قبل أساتذة العلوم متوسطة أيضاً ، وكذلك أظهرت الدراسة ان هتيئة السبورة التفاعلية الستعمال كان بدرج
ايضًا ، وأتهيل املعلم الستخدام السبورة الذكية جاء بدرجة متوسطة ايضًا ، ولكن درجة وجود معوقات الستخدام 

جاءت كبرية ، اما قياس اجتاهات املعلمني واملعلمات يف مادة العلوم حنو السبورة التفاعلية كان اجيابياً ة السبورة التفاعلي
ردية بني اجتاهات املعلمني واملعلمات يف مادة العلوم حنو السبورة التفاعلية و واقع ، واظهرت الدراسة العالقة الط

 لم يف استخدام السبورة الذكية .عاستخدامها ، وانه ال يوجد اختالف يعزى اىل جنس امل
ف واملقومات أوصت الدراسة على أمهية تعزيز استخدام السبورة التفاعلية وتوظيفها يف البيئة التعليمية وتوفري الظرو 

 املالئمة لذلك وخلق اجتاه إجيايب معزز يف استخدامها يف الصفوف الدراسية.
 وقد أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية:

ق دالة إحصائًيا بني متوسط درجات اجملموعة التجريبية ومتوسط درجات اجملموعة الضابطة على القياس توجد فرو  -
 البعدي للمفاهيم.

درجات طالب اجملموعة التجريبية على القياسني القبلي والبعدي للمفاهيم  حصائًيا بني متوسطيتوجد فروق دالة إ -
 اجلغرافية ومهارات استخدام اخلرائط.

 ثر للتدريس ابستخدام السبورة الذكية على املفاهيم اجلغرافية لدى طالب اجملموعة التجريبية.وجود أ -
 جملموعة التجريبية.ية على مهارات استخدام اخلرائط لدى طالب اوجود أثر للتدريس ابستخدام السبورة الذك -
 ( 2018دراسة )حسني وفرهود،  .5.2  

مال مدرسي اللغة العربية السبورة الذكية يف املدارس االهلية، استخدم هدفت هذه الدراسة اىل الكشف عن درجة استع
( معلما ومعلمة ممن يدرسون 96دية وطبقت على )الباحثان املنهج الوصفي، ومت اختيار عينة الدراسة ابلطريقة القص

ان معامل ارتباط بريسون حثاملرحلة الثانوية يف املدارس االهلية يف حمافظة ذي قار يف مجهورية العراق، واستعمل البا
 : (، وتوصلت الدراسة اىل النتائج التايلT-Testواملتوسط احلسايب ومعامل االرتباط واالختبار التائي لعينة واحدة )

 درجة استعمال مدرسي اللغة العربية السبورة الذكية يف الدارس االهلية جاءت بدرجة متوسطة. -1
استعمال مدرسي اللغة العربية السبورة الذكية يف املدارس االهلية وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة  -2

 تبعا ملتغري اجلنس ولصاحل الذكور.
رة الذكية يف املدارس االهلية جة استعمال مدرسي اللغة العربية السبو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف در  -3

 تبعا ملتغري اخلربة.
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 ملخص الدراسات السابقة: .7.2
 الدراسات السابقة استخدمت املنهجني التجرييب والوصفي .اغلب   •
على التكيف مع مجيع   مشلت الدراسات السابقة مراحل تعليمية خمتلفة وهذا بدوره يدل على ان السبورة الذكية قادرة •

 املراحل التعليمية وفق متطلبات كل مرحلة.
كثر من طريقة وفق التخصصات العلمية ووفق تشري الدراسات السابقة على إمكانية استخدام السبورة الذكية أب •

 املناهج الدراسية.
  العملية التعليمية.تدل الدراسات السابقة على االهتمام العاملي بتكنولوجيا السبورة الذكية واستغالهلا يف •
،     ختتلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف العينات إذ ان معظم الدراسات السابقة تستخدم عينات عشوائية •

دراسة    .)( ، و  Kathryn Min & Christine Siegel،2011) دراسة  ( ، و  2018عدا دراسة )حسني وفرهود،  ما  
Mooney ،2011)  عينة قصدية. تتخدماليت اس 

 إجراءات الدراسة : .3
 الدراسة:  اةصدق وثبات أد -

والتحدايت اليت تواجه استخدامها واملقرتحات اليت استبانة جلمع املعلومات عن واقع استخدام تكنولوجيا السبورة الذكية  
 .  تطور من استخدام السبورة الذكية لدى معلمي معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان

األداة ، مت عرضها على جمموعة من احملكمني من األساتذة من صدق حمتوى  لغرض التأكد    صدق األداة : •
وعلى املشرفني الرتبويني يف معاهد العلوم اإلسالمية ، إلبداء  اجلامعيني واملختصني يف تكنولوجيا التعليم

الرأي واملالحظات حول سالمة صياغة فقرات االستبانة ومناسبتها للهدف املراد قياسه ، وبناء على 
 مصاغة بطريقة غري مناسبة . ألهنامالحظات احملكمني مت تعديل صياغة بعض الفقرات  

طبق الباحث هذه االستبانة على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة وهم معلمي  ثبات األداة : •
 معهد العلوم اإلسالمية ابلسويق واستخدم الباحث معادلة ألفا كرو نباخ للتأكد من االتساق الداخلي

 ( .1كما يف اجلدول رقم )لعبارات االستبانة،  
 مات عن واقع استخدام تكنولوجيا السبورة الذكية والتحدايت اليت تواجه استخدامها استبانة جلمع املعلو معامل ثبات    (1اجلدول رقم )
 معامل الثبات )ألفا كرونباخ( عدد الفقرات املقياس
 8660. 45 االستبانة 

 
( وهو مرتفع جدا، مما يدل على ان املقياس يتمتع 0.866بلغ )( ان معامل الثبات قد 1يتضح من اجلدول رقم )

 عالية من الثبات والتماسك الداخلي ، وان املقياس جاهز للتطبيق على عينة الدراسة.بدرجة  
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 تطبيق الدراسة : -
مجيع معلمو معاهد العلوم بعد ان أتكد الباحث من صدق وثبات أداة الدراسة قام بتطبيقها على عينة الدراسة وهم 

 معلمو العينة االستطالعية ) معهد العلوم اإلسالمية ابلسويق (  ابستثناءاإلسالمية بسلطنة عمان  
 :الدراسة  نتائج   .4

 ما واقع استخدام تطبيقات السبورة الذكية يف معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان؟    نتيجة السؤال األول : . 1.4
احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد العينة على حماور االستبانة كما هو   ول مت حساب املتوسطات لإلجابة على السؤال األ 

 (. 3مبني يف اجلدول رقم )
 ي لتفسري تقديرات أفراد العينة وحتديد درجة االستخدام ( املعيار اإلحصائ2جدول رقم )

 
 

 
 
 
 

 
 

 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وترتيب احملاور ودرجة التقييم 3جدول رقم )
 

( ، 2.6759  -   4.0112( ان املتوسطات احلسابية حملاور االستبيان تراوحت بني )3يتضح من اجلدول رقم )
حمور مدى توافر األجهزة والتطبيقات والربامج اخلاصة ابستخدام السبورة الذكية يف الرتتيب األول مبتوسط وجاء  

( وبدرجة تقييم كبرية ، وحل احملور اخلامس  حتدايت استخدام السبورة الذكية يف املرتبة الثانية 4.0112حسايب )
ر الثاين  جتهيز السبورة الذكية لالستخدام يف الصف و توسطة ، وجاء احمل( وبدرجة تقييم م3.3261مبتوسط حسايب )

( ودرجة تقييم متوسطة ، و حل احملور الرابع  واقع استخدام 3.2149الدراسي يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب )
حل بينما يم متوسطة ،  ( وبدرجة تقي3.0945السبورة الذكية يف البيئة التعليمية يف املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب )

احملور الثالث  جاهزية املعلم الستخدام السبورة الذكية يف الصف الدراسي يف املرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب 
 ( وبدرجة تقييم متوسطة.2.6759)

ور من كما مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسبة املئوية والرتتيب ودرجة التقييم لفقرات كل حم
 على حدة، كما يلي :  حماور األداة

 

 درجة االستخدام  قيمة املتوسط احلسايب 
فأقل  1.79  ضعيفة جدا  
1.8  ضعيفة  2.59 -
2.6  متوسطة  3.39 -
3.4  كبرية  4.19 -
4.2  كبرية جدا  5.0 -
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 مدى توافر األجهزة والتطبيقات والربامج اخلاصة ابستخدام السبورة الذكية. احملور األول /.2.1.4
 

 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والنسبة املئوية والرتتيب ودرجة التقييم لفقرات احملور األول  ( 4اجلدول رقم ) 
 درجة التقييم  الرتتيب  النسبة املئوية  االحنراف املعياري  املتوسط احلساب  الفقرات  الرقم 

السبورات الذكية متوفرة يف كل صف   1
 دراسي

 كبرية جداً  األول 93.73% 0.58281 4.6866

 كبرية  اخلامس  %75.82 1.30891 3.791 األقالم االلكرتونية متوفرة  2
 كبرية جدا  الثاين  %90.45 0.8045 4.5224 أجهزة احلاسب االيل متوفرة  3
 كبرية جدا  الثالث  %90.15 0.78573 4.5075 أجهزة العرض متوفرة  4
 كبرية  السادس  %75.22 1.14269 3.7612 االتصال ابإلنرتنت متوفر  5
التطبيقات والربامج املتعلقة ابلشرح  6

 كبرية  الرابع  %77.31 1.04295 3.8657 ابستخدام السبورة الذكية متوفرة 

الربامج والتطبيقات املتعلقة ابلتخزين   7
السحايب للدروس ابستخدام السبورة  

 الذكية متوفرة 
 متوسطة  الثامن  65.37% 1.21334 3.2687

االتصال خبادم شبكات حملي يف  8
 كبرية  السابع  %73.73 1.13096 3.6866 املعهد متوفر

جهزة والتطبيقات يف فقرات احملور األول مدى توافر األ( ان املتوسط احلسايب ألفراد العينة 4يتضح من اجلدول رقم )
( ، حيث كان اعالها للفقرة 3.2687 - 4.6866والربامج اخلاصة ابستخدام السبورة الذكية تراوح بني )

رية جدا ، بينما حلت ( وبدرجة تقييم كب4.6866)السبورات الذكية متوفرة يف كل صف دراسي ( مبتوسط حسايب )
يب للدروس ابستخدام السبورة الذكية ( يف الرتتيب الثامن واألخري والتطبيقات املتعلقة ابلتخزين السحا  الفقرة )الربامج

 ( ودرجة تقييم متوسطة .  3.2687مبتوسط حسايب )
 جتهيز السبورة الذكية لالستخدام يف الصف الدراسي احملور الثاين : .3.1.4

 رتتيب ودرجة التقييم لفقرات احملور الثاين املعيارية والنسبة املئوية وال املتوسطات احلسابية واالحنرافات (5اجلدول رقم) 
 درجة التقييم  الرتتيب  النسبة املئوية  االحنراف املعياري  املتوسط احلساب  الفقرات  الرقم 

يوفر املعهد الدعم الفين لصيانة السبورة   9
 الذكية 

 متوسطة  الثالث  64.48% 1.24098 3.2239

يمية تتالئم  يوجد يف املعهد وسائط تعل 10
 مع إمكانيات السبورة الذكية 

 متوسطة  الرابع  64.18% 1.05223 3.209

يتم اصالح السبورة الذكية إذا تعطلت  11
 بسرعة 

 متوسطة  اخلامس  53.43% 1.10629 2.6716

تتوفر اإلضاءة املناسبة الستخدام   12
 السبورة الذكية  

 كبرية  اين الث  68.66% 1.18352 3.4328
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تتوفر السماعات وأجهزة التحكم  13
 الصوت الستخدام السبورة الذكية 

 كبرية  االول 70.75% 1.07771 3.5373

يف الصف ( ان املتوسط احلسايب ألفراد العينة يف فقرات احملور الثاين جتهيز السبورة الذكية لالستخدام 5يتبني من خالل اجلدول رقم )
( ، حيث كان اعالها للفقرة )تتوفر السماعات وأجهزة التحكم الصوت 2.6716-3.5373الدراسي تراوح بني )

، بينما حلت الفقرة )يتم اصالح السبورة ( ودرجة تقييم كبرية  3.5373الستخدام السبورة الذكية( مبتوسط حسايب )
ييم كبرية ، وكانت ( ودرجة تق2.6716الذكية إذا تعطلت بسرعة( يف املرتبة اخلامسة واألخرية ومبتوسط حسايب )

الفقرة )تتوفر اإلضاءة املناسبة الستخدام السبورة الذكية( قاب قوسني او ادىن من ان تتساوى مع الفقرة السابقة ذات 
 ( وبدرجة تقييم كبرية .3.4328األول حيث حازت على املرتبة الثانية مبتوسط حسايب )الرتتيب  
 م السبورة الذكية يف الصف الدراسيجاهزية املعلم الستخدا:   احملور الثالث.4.1.4

 لفقرات احملور الثالث (املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسبة املئوية والرتتيب ودرجة التقييم 6اجلدول رقم )
 الرقم 

املتوسط  الفقرات 
 احلساب 

 النسبة املئوية  االحنراف املعياري 
 الرتتيب 

 درجة التقييم 

املناسب الستخدام  يتدرب املعلم التدريب 14
 السبورة الذكية 

 متوسطة  الرابع  56.12% 1.11788 2.806

لدى املعلم املعلومات الكافية عن كيفية  15
 السبورة الذكية يف الصف الدراسياستخدام 

 متوسطة  الثالث  57.91% 0.9868 2.8955

ميتلك املعلم املهارات الفنية املناسبة يف التعامل   16
 مع السبورة الذكية 

 متوسطة  الثاين  64.48% 0.77501 3.2239

إدارة املعهد تشجع املعلم على استخدام  17
 السبورة الذكية يف الصف الدراسي 

 كبرية  األول 74.03% 0.79801 3.7015

املعهد ورش عمل عن آلية استخدام   إدارةتوفر  18
 السبورة الذكية  

 ضعيفة  اخلامس  44.18% 0.99296 2.209

ل طوال السنة الدراسية لتدريب يتم توفري مشاغ 19
 ضعيفة  السابع  %37.01 1.04814 1.8507 املعلم على مستجدات السبورة الذكية 

يوجد لدى املعلم النشرات والدورايت اليت  20
ختتص ابستغالل السبورة الذكية يف شرح 

 الدروس التعليمية 
 ضعيفة  السادس  40.90% 1.06505 2.0448

املتوسط احلسايب للمحور الثالث جاهزية املعلم الستخدام السبورة طيع ان نستنتج ان  ( نست6من خالل اجلدول رقم )
( حيث حلت الفقرة )إدارة املعهد تشجع املعلم على 1.8507-3.7015الذكية يف الصف الدراسي تراوح بني )

جة تقييم كبرية ، ( وبدر 3.7015استخدام السبورة الذكية يف الصف الدراسي( يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب )
وتليها الفقرة ) ميتلك املعلم املهارات الفنية املناسبة يف التعامل مع السبورة الذكية ( اليت حلت يف املرتبة الثانية مبتوسط 
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( ودرجة تقييم متوسطة  ، بينما جاءت الفقرة )يتم توفري مشاغل طوال السنة الدراسية لتدريب 3.2239حسايب )
( وبدرجة تقييم 1.8507املرتبة السابعة واألخرية ومبتوسط حسايب )  لسبورة الذكية( يفاملعلم على مستجدات ا

 .ضعيفة  
 واقع استخدام السبورة الذكية يف البيئة التعليمية /  احملور الرابع  5.1.4

 احملور الرابع فقرات املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسبة املئوية والرتتيب ودرجة التقييم ل (7اجلدول رقم )
املتوسط  الفقرات  الرقم 

 احلساب 
االحنراف 
 املعياري

 درجة التقييم  الرتتيب  النسبة املئوية 

يصمم املعلم دروسه وفق إمكانيات   21
 كبرية  اخلامس  %70.75 0.91002 3.5373 السبورة الذكية 

يضع املعلم اسرتاتيجيات تعليمية   22
مناسبة الستغالل تطبيقات السبورة  

 الذكية 
 كبرية  السابع  68.36% 0.93985 3.4179

خيطط املعلم الستخدام السبورة الذكية   23
 يف دروسه

 كبرية  األول 75.22% 0.88915 3.7612

يستخدم املعلم طرق تدريس تتالئم مع   24
 كبرية  الثالث  %73.13 0.897 3.6567 إمكانيات السبورة الذكية 

  املتعددة اليتيصمم املعلم الوسائط  25
 كبرية  السادس  %69.25 0.95867 3.4627 تستثمر خصائص السبورة الذكية 

يستخدم املعلم السبورة الذكية كجهاز   26
 عرض فقط 

 كبرية  الثاين  75.22% 1.08836 3.7612

يستخدم املعلم الربامج والتطبيقات  27
 متوسطة  الثامن  %58.81 1.04273 2.9403 املرفقة مع السبورة الذكية 

املعلم املنصة اليت يوفرها موقع  يستغل 28
 %43.88 1.0186 2.194 السبورة الذكية على االنرتنت 

احلادي 
 عشر

 ضعيفة 

يستغل املعلم اتصال السبورة ابإلنرتنت  29
 متوسطة  التاسع  %52.24 1.21799 2.6119 يف شرح دروسه 

يستخدم املعلم التخزين السحايب يف   30
 حفظ الدروس 

 ضعيفة  العاشر 47.46% 1.28907 2.3731

حيفظ املعلم الدروس اليت يقوم بشرحها   31
 كبرية  الرابع  %71.64 1.16968 3.5821 من خالل السبورة الذكية يف احلاسوب  

يرسل املعلم الدروس اليت يشرحها   32
ابستخدام السبورة الذكية اىل طالبه  

 ابستخدام الربيد االلكرتوين  
 ضعيفة  الثاين عشر  36.72% 1.16251 1.8358
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-3.7612( ان املتوسط احلسايب بني فقرات احملور الرابع هلذه األداة تراوح بني )7يتضح لنا من خالل اجلدول رقم )
( ، حيث أتت الفقرة )خيطط املعلم الستخدام السبورة الذكية يف دروسه ( يف اعلى الرتتيب مبتوسط 1.8358

لذكية كجهاز عرض لرتتيب الفقرة )يستخدم املعلم السبورة ا( ودرجة تقييم كبرية ومعها يف نفس ا3.7612حسايب )
فقط ( ، تليهما يف املرتبة الثانية الفقرة ) يستخدم املعلم طرق تدريس تتالئم مع إمكانيات السبورة الذكية( مبتوسط 

السبورة ودرجة تقييم كبرية ، وقد أتت الفقرة )يستخدم املعلم الربامج والتطبيقات املرفقة مع   3.6567حسايب  
 2.9403جة تقييم متوسطة ومتوسط حسايب  الذكية( يف املرتبة الثامنة بدر 

،  بينما حلت الفقرة )يرسل املعلم الدروس اليت يشرحها ابستخدام السبورة الذكية اىل طالبه ابستخدام الربيد 
 فة.( وبدرجة تقييم ضعي1.8358االلكرتوين( يف الرتتيب الثاين عشر واألخري مبتوسط حسايب )

 ل الثاين :انتائج السؤ   .2.4
 التحدايت اليت تواجه املعلمني يف استخدام السبورة الذكية يف معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان؟ما  

لإلجابة على السؤال األول مت حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري الستجاابت افراد العينة على فقرات 
 (.8دول رقم )االستبانة كما هو مبني يف اجل

 حتدايت استخدام السبورة الذكية.  (8اجلدول رقم )

 الفقرات  الرقم 
املتوسط 
 احلساب 

االحنراف 
 النسبة املئوية  املعياري

 الرتتيب 
 درجة التقييم 

 متوسطة  السادس  %67.76 1.21799 3.3881 عدم توفر الصيانة الدورية للسبورة الذكية  33
دام  تعدد األعطال الفنية عند استخ  34

 كبرية  اخلامس  %68.36 1.06101 3.4179 السبورة الذكية 

 متوسطة  الثامن  %65.67 1.13893 3.2836 توقف القلم االلكرتوين عن العمل  35
عدم مقدرة املعلم على التعامل مع اعطال  36

 كبرية  األول %76.72 0.99388 3.8358 السبورة الذكية 

احلادي  %60.30 1.00744 3.0149 شرح توقف اشتغال السبورة الذكية اثناء ال 37
 عشر

 متوسطة 

ضآلة اطالع املعلم على املعلومات املرفقة  38
 كبرية  الرابع  %72.84 0.86518 3.6418 مع السبورة الذكية 

عدم توفر دليل للمعلم عن كيفية استخدام  39
 كبرية  الثالث  %74.93 1.00519 3.7463 السبورة الكية 

 متوسطة  التاسع  %61.79 1.06929 3.0896 االنرتنت عدم االتصال بشبكة  40
قلة الربامج والتطبيقات املناسبة للسبورة   41

 الذكية 
 متوسطة  السابع  66.87% 1.00833 3.3433
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الربجميات املرفقة مع السبورة الذكية ال  42
 %54.63 1.02369 2.7313 ختدم املنهج الدراسي 

الثالث 
 عشر

 متوسطة 

لسبورة الذكية تشكل متطلبات استخدام ا 43
الثاين   %57.61 1.16153 2.8806 عبء على املعلم 

 عشر
 متوسطة 

عدم توفر ورش العمل إلعداد الوسائط  44
 كبرية  الثاين  %76.42 1.08607 3.8209 املتعددة اليت تتالئم مع السبورة الذكية 

 متوسطة  اشرالع %60.90 0.92822 3.0448 تعطل احلاسوب املرفق مع السبورة الذكية  45

( 2.7313-3.8358( يتبني لنا ان املتوسط احلسايب بني فقرات األداة تراوحت بني )8من خالل اجلدول رقم )
على ان هذه ( على درجات تقييم كبرية مما يدل  44،  39،  38،  36،  34حيث حازت التحدايت رقم ) 

هبا ومتابعتها من قبل اجلهات املختصة لكي ال تشكل التحدايت جديرة ابلوقوف عندها ومعاجلتها وتذييلها واالهتمام  
عائق امام املعلم يف استخدام السبورة الذكية يف التعليم ، وقد تصدرهتا الفقرة )عدم مقدرة املعلم على التعامل مع اعطال 

لت ( ودرجة تقييم كبرية ، بينما حص3.8358على الرتتيب األول مبتوسط حسايب ) السبورة الذكية( اليت حصلت
( على درجات تقييم متوسطة ، حيث حلت الفقرة  45،  43، 42،  41،  40،  37،  35، 33الفقرات ) 

ط حسايب )الربجميات املرفقة مع السبورة الذكية ال ختدم املنهج الدراسي( يف الرتتيب الثالث عشر واالخري مبتوس
م ضعيفة وهذا يدل على ان حجم التحدايت ( وبدرجة تقييم متوسطة ، ومل حتصل أي فقرة على درجة تقيي2.7313)

يرتواح بني الكبرية واملتوسطة و هذا بدروه يلقي بظالله على هذه التحدايت اليت ال يستهان هبا واهنا جديرة ابالهتمام 
 و إجياد حلول هلا.

 سؤال الثالث: إجابة ال . 3.4
 ا السبورة الذكية يف معاهد العلوم اإلسالمية؟ما التصور الذي يقرتحه املعلمون يف تطوير استخدام تكنولوجي

وضع الباحث جدوال لالقرتاحات اليت تكررت يف املضمون مع اختالف بسيط يف االلفاظ   ثالثلإلجابة على السؤال ال
 حسب استجاابت العينة وذلك كما يلي:

 رار االقرتاح مع النسبة املئوية مرتبة تصاعداي حسب نسبة التكرار (اقرتاحات املعلمني يف تطوير استخدام السبورة الذكية وعدد مرات تك9رقم ) اجلدول
 الرقم 

 النسبة املئوية  التكرار االقرتاح 
عقد ورش عمل للمعلمني عن كيفية االستغالل  1

 األمثل للسبورة الذكية  
35 

52.24% 
 %22.39 15 الصيانة الدورية للسبورة الذكية     2
 %14.93 10 بورة الذكية توفري فين مقيم للتعامل الس     3
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4 
 7 توفري برامج وتطبيقات تتوائم مع السبورة الذكية  

10.45% 
 %8.96 6 زايدة سرعة االنرتنت املرتبط ابلسبورة الذكية  5
استبدال السبورات الذكية أبخرى أكثر تطوراً كاليت   6

 تعمل ابللمس 
6 

8.96% 
تصميم حمتوى ودروس جاهزة للشرح على السبورة    7

 ذكية ال
6 

8.96% 
إقامة دورات تدريبية للمعلمني عن التعامل مع  8

 اعطال السبورة الذكية  
3 

4.48% 
9 

تزويد املعلمني ابلنشرات الالزمة عن استخدامات 
 السبورة الذكية وكيفية التعامل مع األعطال

3 

4.48% 
 %2.99 2 امللحقة مع السبورة الذكية حتديث الربامج  10
 %2.99 2 سبورة الذكية بني مجيع املعاهدتوحيد أنواع ال 11
12 

توجيه املعلمني اىل ضرورة وضع السبورة الذكية يف 
 2 اسرتاتيجياهتم التدريسية وطرق تدريسهم 

2.99% 

( ان اقرتاحات املعلمني بشأن تطوير استخدام تكنولوجيا السبورة الذكية يف معاهد العلوم 9يتبني لنا من اجلدول رقم )
ن هناك اتفاق يف بعض االقرتاحات، حيث حاز االقرتاح )عقد ورش عمل للمعلمني عن كيفية االستغالل اإلسالمية ا

يانة الدورية للسبورة الذكية( يف ( ، وجاء االقرتاح )الص%52.24األمثل للسبورة الذكية( على اعلى نسبة تكرار )
فين مقيم للتعامل السبورة الذكية( الذي اتى يف   ( ، املقرتح )توفري  %22.39املرتبة الثانية من حيث نسبة التكرار )

( ، بينما حل االقرتاح )توفري برامج وتطبيقات تتوائم مع السبورة الذكية( يف %14.93املرتبة الثالثة بنسبة تكرار )
( و )  (  ، وجاءت االقرتاحات )زايدة سرعة االنرتنت املرتبط ابلسبورة الذكية  %10.45الرابعة بنسبة تكرار )املرتبة  

استبدال السبورات الذكية أبخرى أكثر تطوراً كاليت تعمل ابللمس ( و )تصميم حمتوى ودروس جاهزة للشرح على 
( ، اما ابلنسبة لالقرتاح )إقامة دورات تدريبية للمعلمني %8.96السبورة الذكية  ( يف نفس املرتبة من التكرار بنسبة )

جاء مساواي لالقرتاح )تزويد املعلمني ابلنشرات الالزمة عن استخدامات   عن التعامل مع اعطال السبورة الذكية( فقد
امللحقة ( ، وحلت االقرتاحات )حتديث الربامج  %4.48السبورة الذكية وكيفية التعامل مع األعطال( بنسبة تكرار )
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اىل ضرورة وضع السبورة مع السبورة الذكية(  و )توحيد أنواع السبورة الذكية بني مجيع املعاهد( و )توجيه املعلمني  
( %2.99الذكية يف اسرتاتيجياهتم التدريسية وطرق تدريسهم( يف املرتبة األخرية من حيث عدد مرات التكرار بنسبة )

كتبها احد املعلمني مثل اقرتاح ) املالئمة بني املناهج الدراسية وأدوات السبورة ، وهناك بعض االقرتاحات اجليدة اليت  
 ح ) ربط السبورة الذكية إبحدى املنصات التعليمية ( واليت مل يكن هلا أي تكرار .الذكية ( ، واقرتا 

 مناقشة النتائج والتوصيات  .5  
خدام تطبيقات السبورة الذكية يف معاهد العلوم اإلسالمية مناقشة النتائج املتعلقة ابلسؤال األول:" ما واقع است .1.5

 بسلطنة عمان؟"
نت نتائج الدراسة ان استخدام السبورة الذكية مبعاهد العلوم اإلسالمية يف سلطنة عمان ( بيَّ 2من خالل اجلدول رقم)

حمور " مدى توافر األجهزة جاءت بدرجة تقييم متوسطة يف االداء بشكل عام ويف مجيع احملاور ، ابستثناء نتائج 
يعزو الباحث هذه النتيجة اىل اجلهود والتطبيقات والربامج اخلاصة ابستخدام السبورة الذكية"  كان بدرجة كبرية ، و  

اليت قام هبا قام مركز السلطان قابوس العايل للثقافة والعلوم مشكورا بتوفري السبورات الذكية يف مجيع القاعات الدراسية 
رات هد العلوم اإلسالمية، وهذا ما مييز املعاهد عن مدارس وزارة الرتبية والتعليم اليت يقتصر استخدام السبو جبميع معا

الذكية يف مراكز مصادر التعلم ويف خمتربات احلاسوب ويف بعض القاعات فقط ، وال خيفى على احد أمهية توفر 
ليت يصعب شرحها من خالل السبورة العادية ولشد انتباه السبورة الذكية يف الصفوف الدراسية لتبسيط بعض املفاهيم ا

السبورات الذكية يف مجيع الصفوف والقاعات الدراسية يف معاهد الطالب واستثارة دافعيتهم ، و على الرغم من توفر  
العلوم اإلسالمية إال أنه تتفاوت درجة استخدامها وتوظيفها يف العملية التعليمية بشكل فعال وذلك حسب 

من   هيزات املناسبة للسبورة الذكية مثل الربامج والتطبيقات والوسائط املتعدة والدعم الفين والصيانة وغريهاالتج
التجهيزات الضرورية الستخدام السبورة الذكية ، وهذا يقودان اىل احملور الثاين " جتهيز السبورة الذكية لالستخدام يف 

(   وخاصة الفقرات " يوفر املعهد الدعم الفين 2يف اجلدول رقم )الصف الدراسي" والذي ظهر بدرجة تقييم متوسطة 
عهد وسائط تعليمية تتالئم مع إمكانيات السبورة الذكية" و" يتم اصالح لصيانة السبورة الذكية " و " يوجد يف امل

يدل على رغم السبورة الذكية إذا تعطلت بسرعة" واليت كلها حصلت على درجة تقييم متوسطة من قبل املعلمني وهذا  
خدامها يف التدريس ، توفر السبورات الذكية بشكل كبري إال انه ينقصها العديد من التجهيزات ليتمكن املعلم من است

بينما تطرق احملور الثالث " جاهزية املعلم الستخدام السبورة الذكية يف الصف الدراسي" حيث اتى هذا احملور يف املرتبة 
فقد كان تقييم كال من الفقرات " توفر إدارة املعهد ورش عمل عن آلية استخدام  اخلامسة بدرجة تقييم متوسطة

توفري مشاغل طوال السنة الدراسية لتدريب املعلم على مستجدات السبورة الذكية" و " يوجد السبورة الذكية" و " يتم  
س التعليمية" بدرجة ضعيفة ، لدى املعلم النشرات والدورايت اليت ختتص ابستغالل السبورة الذكية يف شرح الدرو 

توفري النشرات والكتيبات والدورايت اليت ويعزوا الباحث هذه النتيجة اىل احلاجة املاسة لتأهيل املعلمني و تدريبهم و 
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تعينهم على استخدام السبورة الذكية االستخدام األمثل يف شرح الدروس وتبسيطها للطالب هذا انهيك عن ضرورة 
ديدة عن تطبيقات السبورة الذكية واليت توفرها الشركة املصنعة بشكل مستمر طوال العام الدراسي توفري املعلومات اجل

ع احتياجات كل مادة دراسية وخاصة تلك املواد اليت حتتاج اىل تطبيقات خاصة لشرح احلصة الدراسية ، ليتواكب م
اليه الفقرة " إدارة املعهد تشجع املعلم   ( ان ادارات املعاهد تشجع على ذلك وهذا ما اشارت6ويوضح اجلدول رقم )

درجة تقييم كبرية ولكن التشجيع وحده ال   على استخدام السبورة الذكية يف الصف الدراسي" واليت حصلت على
يكفي بدون االخذ بيد املعلم يف الرقي مبستواه من خالل اخضاعه لدورات و ورش عمل يف كيفية استخدام السبورة 

جة بة للمحور الرابع " واقع استخدام السبورة الذكية يف البيئة التعليمية" فقد جاء يف املرتبة الرابعة بدر الذكية ، اما ابلنس
( ان معظم املعلمني يعتقدون اهنم يصممون دروسهم وفق إمكانيات 8تقييم متوسطة ، ويتضح من اجلدول رقم )

سهم وفق تطبيقات السبورة وقدراهتا ولكن درجة السبورة الذكية و واهنم يضعون اسرتاتيجياهتم وخططهم وطرق تدري
متوسطة وهذا يدل على اهنم يستخدمون السبورة كجهاز استخدامهم للربامج والتطبيقات املرفقة مع السبورة الذكية 

وذلك وفق الفقرة " يستخدم املعلم السبورة الذكية كجهاز عرض فقط " واليت حازت على املرتبة الثانية   -عرض فقط 
مثل وليس كأداة هلا إمكانيات وقدرات خاصة و تفاعلية مثرية لالهتمام مما جيعل االستغالل األ  -تقييم كبرية  بدرجة  

هلا بعيد املنال ، هذا انهيك عن ضعف درجة استخدام التخزين السحايب للدروس وابلتايل مشاركتها يف املنصة املتوفرة 
ل الدروس اليت يتم ختزينها ابستخدام السبورة الذكية اىل الربيد يف موقع السبورة الذكية على االنرتنت وكذلك ارسا

غم ان من إمكانيات السبورة الذكية تسجيل الدروس ونشرها مباشرة عرب االلكرتوين لكل طالب جاء بتقييم ضعيف ر 
انيات السبورة الربيد اإللكرتوين بعد االنتهاء من احلصة وهذا يفسر حاجة املعلمني اىل دورات تدريبية مكثفة عن إمك

 الذكية واستغالهلا االستغالل األمثل يف احلقل الرتبوي   .
( اليت أوضحت ان استخدام السبورة الذكية يف تدريس مادة 2017دراسة )الغافرية،  هذا واتفقت نتائج الدراسة مع   

ت دراسة )الغافرية العلوم كان بدرجة متوسطة على الرغم من توفر السبورة الذكية يف خمتربات العلوم ، حيث كان
نية من التعليم األساسي ( تتعلق بواقع استخدام معلمي مادة العلوم للسبورة الذكية يف مرحلة احللقة الثا2017،

( اليت هدفت اىل الكشف  2018بسلطنة عمان ، واتفقت نتائج هذه الدراسة كذلك مع دراسة )حسني و فرهود ،  
بورة الذكية يف املدارس االهلية يف حمافظة ذي قار جبمهورية العراق واليت عن درجة استعمال مدرسي اللغة العربية الس

اللغة العربية السبورة الذكية يف الدارس االهلية جاءت بدرجة متوسطة ، كما ان أوضحت ان درجة استعمال مدرسي  
ومعوقات استخدام   ( واليت هدفت اىل الكشف عن واقع 2015نتائج الدراسة اختلفت مع دراسة ) رانية عبداملنعم ،  

ربة يف منطقة غرب السبورة التفاعلية من وجهة نظر معلمي وكالة الغوث الدولية وعالقته ابلتخصص وسنوات اخل
حمافظة غزة بفلسطني واليت أظهرت نتائج ضعيفة لدرجة استخدام السبورة الذكية يعزى اىل ضعف ادراك املعلمني 

 التعليمية .  أبمهية استخدام السبورة الذكية يف العملية
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ام السبورة الذكية يف معاهد "ما التحدايت اليت تواجه املعلمني يف استخد الثاين  مناقشة النتائج املتعلقة ابلسؤال   .2.5
 العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان؟"

تعامل ( يتضح لنا التحدايت اليت تواجه املعلمني حيث اتى التحدي "عدم مقدرة املعلم على ال8من خالل اجلدول رقم )
يدل على ان هذا ( وبدرجة تقييم كبرية ، وهذا  3.8358مع اعطال السبورة الذكية " يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب )

التحدي يشكل معضلة امام املعلم وعائق كبري جيب الوقوف عنده ومعاجلته ، واتى يف املرتبة الثانية التحدي "عدم توفر 
( تقييم كبرية و هذا   3.8209اليت تتالئم مع السبورة الذكية " مبتوسط حسايب )  ورش العمل إلعداد الوسائط املتعددة  

وامهية الوسائط املتعددة يف استغالل إمكانيات السبورة الذكية وعدم توفرها يشكل حتدي يدل على أمهية ورش العمل 
يفية استخدام السبورة الكية " مبتوسط كبري امام املعلم ، واتى يف املرتبة الثالثة التحدي " عدم توفر دليل للمعلم عن ك

يكفي مامل يكن معها دليل الستخدامها و إال ( تقييم كبرية ، ان توفر السبورات الذكية وحده ال 3.7463حسايب ) 
فان املعلم سيواجه حتدي كبري يف بداية التعامل معها ، اما يف املرتبة الرابعة كان التحدي "  ضآلة اطالع املعلم على 

لم ( ودرجة تقييم كبرية ، وهنا يقع على عاتق املع3.6418مات املرفقة مع السبورة الذكية  " مبتوسط حسايب ) املعلو 
بذل املزيد من اجلهد على التعرف على املعلومات املرفقة مع السبورة الذكية لتجاوز هذا التحدي و استغالل إمكانيات 

طالبه لكي يسه ِّل عليهم فهم الدروس وتبسيط املفاهيم ، ويف املرتبة  السبورة الذكية وفق املادة العلمية اليت يدرسها ل
( ودرجة تقييم 3.4179الفنية عند استخدام السبورة الذكية" مبتوسط حسايب  )اخلامسة اتى التحدي " تعدد األعطال  

هذه األعطال  كبرية ، وهذا يدل على ان السبورة الذكية مثلها مثل أي جهاز تكنولوجي عرضة لألعطال ولكن تعدد
لية و األعطال القليلة يشكل عائق كبري امام اجناز احلصة الدراسية لذلك ينبغي ان تقتىن السبورات ذات اجلودة العا

( على درجات  45،  43، 42،  41،  40،  37،  35، 33لتجاوز هذا التحدي ، وقد حصلت التحدايت ) 
لدورية للسبورة الذكية " الذي اتى يف املرتبة السادسة مبتوسط تقييم متوسطة واعالها التحدي " عدم توفر الصيانة ا

يانة الدورية للسبورات الذكية لتجب األعطال املتوقعة وابلتايل جتنب ( ، وهذا يدل على أمهية الص3.3881حسايب )
لدراسي" يف الرتتيب تعطيل احلصة الدراسية ، بينما حلت التحدي "الربجميات املرفقة مع السبورة الذكية ال ختدم املنهج ا

ية الربجميات املرفقة مع ( وبدرجة تقييم متوسطة ، وهذا يدل على أمه2.7313الثالث عشر واالخري مبتوسط حسايب )
السبورة الذكية يف التخطيط للدرس وعدم توفر الربجميات املناسبة جيعل املعلم امام حتدي البحث عن برجميات أخرى 

الحظ انه مل حتصل أي فقرة من فقرات أداة الدراسة على درجة تقييم ضعيفة وهذا دليل ختدم املنهج الدراسي ، ومن امل
ايت يرتواح بني الكبرية واملتوسطة و نستنتج اننا امام حتدايت عضال جيب إجياد احللول قوي على ان حجم التحد 

 ة .املناسبة هلا لكي ال تشكل عائق امام استخدام السبورة الذكية يف العملية التعليمي
معوقات ( واليت هدفت اىل الكشف عن واقع و 2015هذا واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة ) رانية عبداملنعم ، 

استخدام السبورة التفاعلية من وجهة نظر معلمي وكالة الغوث الدولية وعالقته ابلتخصص وسنوات اخلربة يف منطقة 
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جة وجود املعوقات كبرية ومن اهم املعوقات قلة الدورات غرب حمافظة غزة بفلسطني ، فقد أظهرت الدراسة ان در 
( اليت أوضحت ان هناك عوائق 2017ع  مع دراسة )الغافرية،التدريبية للمعلمني و ورش العمل ، واتفقت كذلك م

بة و احتياج امام استخدام السبورة الذكية مما يعيق حتقيق األهداف املرجوة ومن هذه العوائق قلة الربجميات التعليمية املناس
دراسة  املعلمني اىل التدريب الكايف الستخدام السبورة الذكية والنقص يف شبكات االتصال ، حيث كانت

( تتعلق بواقع استخدام معلمي مادة العلوم للسبورة الذكية يف مرحلة احللقة الثانية من التعليم األساسي 2017)الغافرية،
 بسلطنة عمان .

النتائج املتعلقة ابلسؤال الثالث : "ما التصور الذي يقرتحه املعلمون يف تطوير استخدام تكنولوجيا السبورة مناقشة    .3.5
 معاهد العلوم اإلسالمية؟"الذكية يف  

( ان جمموعة من االقرتاحات اتفق عليها املعلمني وحظيت بنسبة عالية من التكرار واتى يف املرتبة 9يتضح من اجلدول )
( %52.24اح ) عقد ورش عمل للمعلمني عن كيفية االستغالل األمثل للسبورة الذكية ( بنسبة تكرار )األوىل االقرت 

احلاجة املاسة لدى املعلمني يف عقد مثل هذه ورش العمل اليت متكنهم من االستفادة القصوى   ويعزو الباحث ذلك اىل
االقرتاح )الصيانة الدورية للسبورة الذكية( بنسبة تكرار  من إمكانيات السبورة الذكية ، وحاز على املرتبة الثانية 

اليا يف املعاهد اإلسالمية قد مضى عليها ( ، ويعزو الباحث ذلك اىل ان السبورات الذكية املستخدمة ح 22.39%)
ا عن زمن منذ اقتنائها ومل حتظى أبي صيانة وابلتايل تكثر فيها األعطال فهي حباجة اىل صيانة دورية لتجنب توقفه

( ، ويعزو %14.93العمل ، وحل املقرتح )توفري فين مقيم للتعامل السبورة الذكية( يف املرتبة الثالثة بنسبة تكرار )
حث ذلك اىل كثرة األعطال الفنية يف السبورة الذكية مما يستدعي وجود فين مقيم يف كل معهد يقوم إبصالح األعطال البا

تعليمية بسبب األعطال املتكررة ، واتى االقرتاح )توفري برامج وتطبيقات تتوائم مع فور وقوعها لكي ال تتوقف العملية ال
( ، ويعزو الباحث ذلك اىل احلاجة املاسة اىل الربامج %10.45ة تكرار )السبورة الذكية( يف املرتبة الرابعة بنسب

الذكية لتبسيط املفاهيم و تسهيل الفهم والتطبيقات ذات العالقة ابملناهج الدراسية واليت ميكن استخدامها يف السبورة 
ورة الذكية ( و )  استبدال  واالستيعاب لدى الطالب ، بينما حصلت االقرتاحات )زايدة سرعة االنرتنت املرتبط ابلسب

أبخرى أكثر تطوراً كاليت تعمل ابللمس ( و )تصميم حمتوى ودروس جاهزة للشرح على السبورة الذكية    السبورات الذكية
 ( ، ويعزو الباحث ذلك اىل :  %8.96نفس املرتبة من التكرار بنسبة )( على  

يتطلب شبكة انرتنت سريعة ميكن من خالهلا رفع ملفات املعلمني أبمهية التخزين السحايب للدروس والذي  إدراك -
 الفيديو اليت تتسم ابلثقل و ملفات الصور والوسائط املتعدة املختلفة .

الية تعمل ابلقلم اإللكرتوين وهو كثري األعطال واستبدال السبورات احلالية بسبورات أخرى السبورة املستخدمة احل -
 تعمل ابللمس سيحد من هذه املشكلة .
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املناهج احلالية حباجة اىل تطوير يف التصميم حبيث تكون جاهزة للشرح على السبورة الذكية وال يتطلب من املعلم  -
 للسبورة الذكية .  جمهود كبري لتطويعها لتكون مالئمة

اي لالقرتاح اما ابلنسبة لالقرتاح )إقامة دورات تدريبية للمعلمني عن التعامل مع اعطال السبورة الذكية( فقد جاء مساو 
( %4.48)تزويد املعلمني ابلنشرات الالزمة عن استخدامات السبورة الذكية وكيفية التعامل مع األعطال( بنسبة تكرار )

اىل ان األعطال الفنية تشكل عبء على املعلمني يف أداء دروسهم لذلك فهم حباجة اىل دورات   ، ويعزوا الباحث ذلك
طة اليت ميكن إصالحها بسهوله ويسر ، وان تزويد املعلمني ابلنشرات الالزمة عن تدريبية للتعامل مع األعطال البسي

ن نسبة األعطال الفنية ، واتت االقرتاحات )حتديث استخدام السبورة الذكية قد جينبهم سوء استعماهلا وابلتايل قد يقلل م
مجيع املعاهد( و )توجيه املعلمني اىل ضرورة الربامج امللحقة مع السبورة الذكية(  و )توحيد أنواع السبورة الذكية بني 

تكرار بنسبة وضع السبورة الذكية يف اسرتاتيجياهتم التدريسية وطرق تدريسهم( يف املرتبة األخرية من حيث عدد مرات ال
 (، ويعزو الباحث ذلك اىل :2.99%)

تقنية واحلاجة الواقعية هلا الربامج والتطبيقات بطبيعتها هي حباجة حتديث مستمر لتتواكب مع املستحداثت ال -
 يف العملية التعليمية .

 توحيد السبورات الذكية جيعل من السهل على املعلمني تبادل اخلربات واملهارات يف التعامل معها. -
ان جعل إمكانيات السبورة الذكية من ضمن االسرتاتيجيات وطرق التدريس يسه ِّل من االستفادة منها وفق  -

 هلذا الغرض . خطط منظمة موضوعه مسبقا
املعلمني مثل اقرتاح ) املالئمة بني املناهج الدراسية وأدوات   أحد وقد رصد الباحث بعض االقرتاحات اجليدة اليت كتبها 

( ، واقرتاح ) ربط السبورة الذكية إبحدى املنصات التعليمية ( واليت مل يكن هلا أي تكرار ، ويعزو الباحث   السبورة الذكية
 ذلك اىل:

املعلمني والقائمني على املناهج اىل ورش عمل لتعريفهم على ضرورة املالئمة بني املناهج الدراسية وأدوات  حاجة  -
 دامها واستغالهلا االستغالل األمثل.السبورة الذكية لكي يسهل على املعلم استخ

الب يف أي مكان يوجد به لطاحاجة املعلمني اىل دورات تعريفية أبمهية املنصات التعليمية يف إيصال الدروس اىل  -
انرتنت وابلتايل ميكنه مراجعة دروسه من خالل املنصة ، وربط هذه املنصات ابلسبورات الذكية يعد من األمهية مبكان 

الشركات املصنعة للسبورات الذكية بوضع املنصة التعليمية  احدى Prometheanت شركة ، وقد شرع
ClassFlow  شرتكني يف هذه املنصة دروسهم اليت يشرحوهنا من خالل السبورات االلكرتوين لريفع امل اموقعهعلى

 الذكية اليت تصنعها الشركة .
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 التوصيات :.  6
بعقد ورش عمل تعريفية للمعلمني عن اإلمكانيات اليت تتمتع هبا السبورة الذكية من مزااي وكيفية استغالهلا الباحث  يوصي  

 االستغالل األمثل .
ليت تواجه املعلمني يف استخدام السبورة الذكية ، فإن الباحث يوصي بضرورة توفري فين مقيم يف ابإلشارة اىل التحدايت ا

ليتمكن املعلم من استخدامها بدون كل معهد من معاهد العلوم اإلسالمية للقيام ابلصيانة الدورية للسبورة الذكية 
 معوقات .

وجيا السبورة الذكية للوقوف على واقع استخدامها يف دراسات ذات الشأن بتكنوليوصي الباحث إبجراء املزيد من ال
 سلطنة عمان وإلعطاء الباحثني املزيد من التفصيالت والبحوث يف هذا اجملال .

 
 املراجع:

 املراجع العربية :  :أوال
واملنتظمني يف اللغة الطالب غري الناطقني املبتدئني  أبو العينني ، رىب إبراهيم حممود ، أثر السبورة التفاعلية على حتصيل  

 .   2011، االكادميية العربية املفتوحة ،   كلية اآلداب والرتبيةالعربية ، حبث غري منشور ، ديب ،
، أثر قائمة على التكاملية بني العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات وتقدير الذات 2017الزعيب، علي حممد،  

( لدى معلمي الرايضيات للمرحلة األساسية العليا، STEMما وراء التفكري )البيداغوجية املعرفية يف تنمية  املعريف و 
 ، األردن.جامعة الريموك، رسالة جامعية

(. أثر برانمج السبورة الذكية يف تنمية املهارات العملية يف املخططات الكهرابئية لدى   2012ابو علبة ، أمحد حممد)  
 .، غزة منشورة، اجلامعة االسالميةرسالة ماجستري غريطلبة التاسع األساسي بغزة،  

جـول بيسك على التحصيل يف ( أثر استخدام التعليم مبساعدة احلاسوب بلغة في٢٠٠٤أبو زعرور، ران درويش )
كلية الرتبية، االجناز املؤجل لطلبة الصف السابع األساسي يف مدينة انبلس، حبث غري منشورة،  الرايضيات ودافع 

 .بلس، فلسطني، انجامعة النجاح الوطنية
اللغوية وبقاء أثر تعلمها   األمناطالسعدية ، اندية بنت سعيد بن حممد ، فاعلية التدريس ابلسبورة التفاعلية يف حتصيل  

 .2017، حبث منشور ،    جامعة السلطان قابوسلدى تالميذ الصف الرابع األساسي ،  
س ابلسبورة التفاعلية يف حتصيل طالبات الصف العاشر احلمدانية ، مرمي بنت طالب بن علي احلمدانية ، فاعلية التدري

 –جامعة السلطان قابوس   حبث غري منشور ، هتن حنو استخدامها ،األساسي يف مادة الدراسات االجتماعية واجتاها
 .2014، سلطنة عمان ،   كلية الرتبية
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، من   15/6/2019يخ االسرتجاع ، اتر   ات اخلاصةر ن، السبورة التفاعلية التدريب ابستخدام املؤثاالرشيدي، شقر 
 www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?Id=135موقع : 
، واقع استخدام السبورة التفاعلية يف تدريس العلوم لطلبة احلقلة الثانية مبدارس التعليم 2017كرمية سرور  ، ،  الغافرية

، سلطنة عمان   جامعة صحارمنشور ،    غري ، حبثاألساسي واجتاهات معلمي العلوم حنوها يف حمافظة مشال الباطنة  
. 

( اجتاهات املعلمني حنو استخدام السبورة الذكية يف العملية التعليمية. ورقة علمية مقدمة اىل 2013بسيسو، اندرة. )
 .   2013ديسمرب    3-2يف لبنان خالل الفرتة   املؤمتر الدويل )التكنولوجيا تدعم التعليم(

د دايب ، دراسة مقارنة لنظم تربية الطالب املوهوبني يف الوالايت املتحدة االمريكية وأملانيا حمم طشحاته ، عبد الباس
 2004،    مصر  –كلية الرتبية    -جامعة سوهاج  وإمكان اإلفادة منها يف مجهورية مصر العربية ، حبث منشور ،  

ات الطالب املعلمني حنو استخدام جتاه(، فعالية برانمج مقرتح يف تنمية ا2002حسب هللا، حممد عبد احلميد )  
 ، مصر.  جملة كلية الرتبية بدمياط السبورة الذكية،
( ، منهجية البحث يف العلوم السياسية واالعالم ، سلسلة الكتب األساسية يف العلوم 2008عامر مصباح )

 ، اجلزائر .  ديوان املطبوعات اجلامعيةاإلنسانية واالجتماعية ،  
من وجهة نظر  Smart Board ( واقع ومعوقات استخدام السبورة التفاعلية2015هللا ، ) عبد  عبداملنعم ، رانيا  

معلمي مدارس وكالة الغوث الدولية وعالقته ابلتخصص وسنوات اخلربة يف منطقة غرب حمافظة غزة بفلسطني ، دراسة 
 .  2015، يونيو  2، ع.  19: سلسلة العلوم اإلنسانية. مج.   جملة جامعة األقصىمنشورة ،

،   جامعة بغداد،    227" العدد    جملة األستاذ"  ، حبث منشور يف    2018رائد رمثان حسني و آزاد حسن فرهود ، 
 .مجهورية العراقكلية الرتبية ،  

اتريخ االسرتجاع اجات اخلاصة،  رشيد، أبو عمرو إبراهيم ، السبورة التفاعلية وتكنولوجيا التعليم وذوي االحتي
   http://alrashid2222.maktoobblog.com20121من موقع :   9/10/209

، أثر استخدام السبورة الذكية يف حتصيل طالب الصف االول الثانوي ودافعيتهم حنوها ، 2013،زعبد العزي  ،  وجدي
 .  جامعة الريموكاربد ، األردن ، حبث منشور ،  

 اثنيا : املراجع األجنبية :
Becta, A.(2003). What research says about interactive whiteboards 

Coventry,UK:BECTA.Retrieved16January,2011,from:http://www.ttrb.ac.uk/ViewArticle2.aspx

?ContentId=12434. 

Betcher, C., & Lee, M. (2009). The interactive whiteboard revolution: Teaching with IWBs. 

Victoria, Australia: ACER Press. 
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Campbell,C.& Kent,P.(2010).Using interactive whiteboards in pre-service teacher education : 

Examples from two Australian Universities. Australasian Journal of Educational Technology 

Education,15(1),6-15  

Kathryn Min & Christine Siegel ,2011 , Integration of Smart Board Technology and Effective 

Teaching , i-manager’s Journal on School Educational Technology, Vol. 7 l No. 1 l June - 

August 2011. 

Marzano, R. J., & Haystead, M. (2009). Final report on the evaluation of the Promethean 

technology. Englewood, CO: Marzano Research Laboratory. 

Mooney, Danielle Marie, "Interactive Whiteboards: Impact on Fifth-Grade Writing Skills" 

(2011). Education and Human Development Master's Theses.397.available at , 

http://digitalcommons.brockport.edu/ehd_theses/397 

Morgan, G. 2008. Improving student engagement: Use of the interactive whiteboard as an 

instructional tool to improve engagement and behavior in the junior high school classroom. DAI, 

Liberty University, Virginia, USA 

 Schuck,s. & Kearney , M. (2007) Exploring Pedagogy with interactive white boards:Acase study 

of six schools. Retrieved 19/5/2019 from:http://www.edev.uts.edu.au/pdfs/iwbreportweb.pdf 

  امللحق 
استبانة مجع املعلومات عن واقع استخدام تكنولوجيا السبورة الذكية والتحدايت اليت تواجه استخدامها واملقرتحات 

 اليت تطور من استخدام السبورة الذكية يف معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان .
 البياانت العامة :

 ... اسم املعهد :........................................االسم :  
 سنة فأكثر   11سنوات    ،    10  -6سنوات    ،     5-1سنوات اخلربة :        

 املؤهل التعليمي :       البكالوريوس   ،    املاجستري 
يا   ،  الرايضيات    التاريخ   ،    اجلغراف   التخصص :       الرتبية اإلسالمية   ،    اللغة العربية  ،  اللغة اإلجنليزية   

 ،   الكيمياء    ،    الفيزايء  ،    االحياء    ،  احلاسوب
 اقرأ العبارة جيداً ، مث عرب عما تراه مناسباً مبكان عملك  ابلطريقة التالية :

 ( يف خانة "كبرية جداً ".    اذا كان البند موجودا بدرجة كبرية جدا فضع عالمة ) -
 ( يف خانة "كبرية"  .    مة )اذا كان البند موجودا بدرجة كبرية فضع عال -
 ( يف خانة " متوسطة ً" .    اذا كان البند موجودا بدرجة متوسطة فضع عالمة ) -
 ( يف خانة "منخفضة ً" .    اذا كان البند موجودا بدرجة منخفضة فضع عالمة ) -
 ( يف خانة "منخفضًة جداً" .    عالمة )  اذا كان البند موجودا بدرجة منخفضة جداً فضع -

 زيزي املعلم اجب عن مجيع التساؤالت التالية وال ترتك فراغاً .ع
 احملور األول : تناول مدى توافر األجهزة والتطبيقات والربامج اخلاصة ابستخدام السبورة الذكية . 

http://digitalcommons.brockport.edu/ehd_theses/397
http://www.edev.uts.edu.au/pdfs/iwbreportweb.pdf
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كبرية  العبارة  م
 جداً 

منخفضة   منخفضة  متوسطة  كبرية 
 جدا 

      السبورات الذكية متوفرة يف كل صف دراسي 1
      ألقالم االلكرتونية متوفرة ا 2
      أجهزة احلاسب االيل متوفرة  3
      أجهزة العرض متوفرة  4
      االتصال ابإلنرتنت  متوفر 5
      السبورة الذكية متوفرة  ابستخدامالتطبيقات والربامج املتعلقة ابلشرح  6
      السبورة الذكية  ستخدامابالربامج والتطبيقات املتعلقة ابلتخزين السحايب للدروس  7

      االتصال خبادم شبكات حملي يف املعهد  8
 يف الصف الدراسي :  لالستخداماحملور الثاين : جتهيز السبورة الذكية 

      لصيانة السبورة الذكيةيوفر املعهد الدعم الفين  9
      ية يوجد يف املعهد وسائط تعليمية تتالئم مع إمكانيات السبورة الذك 10
      يتم اصالح السبورة الذكية اذا تعطلت بسرعة 11
      تتوفر اإلضاءة املناسبة الستخدام السبورة الذكية  12
      الستخدام السبورة الذكية تتوفر السماعات وأجهزة التحكم الصوت  13

 احملور الثالث : جاهزية املعلم الستخدام السبورة الذكية يف الصف الدراسي : 
      يتدرب املعلم التدريب املناسب الستخدام السبورة الذكية  14
لدى املعلم املعلومات الكافية عن كيفية استخدام السبورة الذكية يف الصف  15

 الدراسي 
     

      ميتلك املعلم املهارات الفنية املناسبة يف التعامل مع السبورة الذكية  16
      استخدام السبورة الذكية يف الصف الدراسي   إدارة املعهد تشجع املعلم على 17

      توفر ادراة املعهد ورش عمل عن آلية استخدام السبورة الذكية   18

يتم توفري مشاغل طوال السنة الدراسية لتدريب املعلم على مستجدات السبورة  19
 الذكية . 

     

السبورة الذكية يف شرح  لابستغاليوجد لدى املعلم النشرات والدورايت اليت ختتص  20
 الدروس التعليمية 

     

 احملور الرابع : واقع استخدام السبورة الذكية يف البيئة التعليمية :
      يصمم املعلم دروسه وفق إمكانيات السبورة الذكية  21
      يضع املعلم اسرتاتيجيات تعليمية مناسبة الستغالل تطبيقات السبورة الذكية  22
      املعلم الستخدام السبورة الذكية يف دروسهخيطط  23
      يستخدم املعلم طرق تدريس تتالئم مع إمكانيات السبورة الذكية  24
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