المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث عشر | تأريخ اإلصدار0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

فاعلية التدريس باستخدام األلواح الذكية في تنمية تحصيل طلبة اللغة اإلنجليزية
The effectiveness of teaching using smart boards in developing the achievement of English
language students
اعداد الباحثة :زينب زايد فرج أبو الزينات
ماجستير أدب انجليزي  ،وزارة التربية والتعليم – المملكة األردنية الهاشمية
Email: Abualzanat.z@gmail.com

الملخص
يشههها العهههالم اهههع رهههوا العاهههر ي هههلراق را لهههة اهههع ساهههاال ياليهههة المعللسهههاق وولههها ذ ا ياهههاال ،سههه رلههها ههها

بههها للهههاوال سههه بهههوال

الاههههلد سههه اكهههذ سلا تهههة رهههوغ الت هههلراق والتةيهههراق بةيهههة ا لهههتوادة الااهههل سههه رهههوغ التاليهههة وسههها يهههريت بهههها سههه الهههالي
واكههه ة يعليميههة اههع دمههم العمليههة التعليميههة ،ويتههرز الههتعلم املكترونههع دلههللع سهه شههدنم ا يههامم العمليههة التعليميههة وي للههها سهه
طهههلر التلاهههي رلهههد طهههلر امبهههاا والتوامهههذ ويلميهههة المههههاراق .وسههه رلههها يل لهههل ارهههاا
سوههههلأ وارميهههة األلهههلا الو يهههة ،التعهههر

ملهههد سوههههلأ الت اهههيذ الارالهههع لل لتهههة ،التعهههر

ي اههيذ ال لتههة اههع اللةههة امنالي يههة ،التعههر

الت ههه التهههع يهههاور هههلال التعهههر

ملهههد

ملهههد سهههاأل يهههدلير األلهههلا الو يهههة ملهههد

ملههد رسكانيههة زيههادة اههرف الت ههلير اههع يههاريس ساههرر العلههم اههع يايلهها بالههت ااأ

األلههههلا الو يههههة ،واخيههههرا يااههههع اامليههههة التههههاريس بالههههت ااأ األلههههلا الو يههههة .يسههههارم الارالههههة ال اليههههة اههههع زيههههادة كههههلدة األدع
اللظهههرأل اهههع ساهههاال الهههت ااأ األلهههلا الو يهههة اهههع ممليهههة التهههاريس لم تلههه

المسهههتلياق والملضهههلماق ،و هههولش يشهههايي سعلمهههع

اللةهههة امنالي يهههة ملهههد الهههت ااأ األلهههلا الو يهههة اهههع يهههاريس اللةهههة امنالي يهههة ،سمههها يعههه ز س ركهههاق التهههاريس وي يههها سعههها ق
ي اهههيذ ال ههه ع .ياهههاأ رهههوغ الارالهههة رليهههة اوضهههح لاهههلا الاهههرار هههلال الهههت ااأ التكللللكيههها اهههع
التهههاريس ،بهههاللظر رلهههد ي سهههي الم ركهههاق ،والهههت ااأ األلهههلا الو يهههة سههه
نتا ج روغ الارالة اع رلم خ

براسج ياري المعلمي اللاء الت ااأ وظا

يههه

ههها التعلهههيم ،وخاصهههة اهههع

يمتهههها ويدليررههها التعليمهههع امياهههابع ،وسيههه ة

المعلمي ووظا وهم.

الكلماااات المحتاحياااة :التعلهههيم ا لكترونهههع ،ا لهههلا الو يهههة ،الت اهههيذ الارالهههع ،اللةهههة امنالي يهههة ،التكللللكيههها ،بهههراسج يهههاري ،
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The effectiveness of teaching using smart boards in developing the achievement of English
language students

Abstract
The world is witnessing in this era tremendous developments in the field of information technology and
means of communication, hence the countries had to make efforts to keep abreast of these
developments and changes in order to make the most of this technology and its associated educational
methods and devices in support of the educational process, and e-learning emerges as a method It
would support the educational process and transform it from the stage of indoctrination to one of
creativity, interaction and skill development. Hence, the research objectives that revolve around
learning about the concept and importance of smart boards, learning about the concept of students
’academic achievement, learning about the impact of smart panels on student achievement in the
English language, explaining the possibility of increasing development opportunities in teaching the
science course in our lives using smart panels Finally, investigate the effectiveness of teaching using
smart boards. The present study contributes in encouraging English language teachers to use smart
panels in the teaching of the English language, which enhances teaching outcomes and increases
student achievement rates. This study provides a clearer vision for decision makers about the use of
technology in the education sector, especially in teaching, given the improvement of outputs, the use of
smart panels in terms of their value and positive educational impact, and the advantage of the results of
this study in drawing plans for teacher training programs during the use of teachers ’jobs and jobs.

Key words: e-learning, smart boards, academic achievement, English language, technology, training
programs, classrooms, Jordan.
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المقدمة
يتاههم العايهها سهه الههاوال اههع الل هه ال ههالع رلههد ا لههت ااأ الوعههاال للتكللللكيهها وكلههش نظههرا لمهها التتتههم بعههن الارالههاق سهه س ايهها
ا لهههت ااساق اهههع ممليتهههع التعلهههيم والهههتعلم .وينعههها الهههت ااسها سههه األسهههلر المهمهههة التهههع ييسهههر ملهههد المعلهههم ممليهههة شهههر الهههار
ويتسههي الموهههاريم العلميههة لل لتهههة وخاصهههة الموههاريم الماهههردة التهههع يمكهه يم يلهههها بالاههلق والاهههلرة او نمهههوكتها اههع صهههلر ل ليهههة
األبعههاد ،بامضههااة رلههد سهها يههلارغ الههت ااأ التكللللكيهها سهه رلههارة وكاكبيههة ويشههليل باللسههتة لل لتههة سمهها ي يهها سهه يوههاملهم الاههوع
وبالتالع دااعيتهم للتعلم.
و تههههد يكههههل سلههههارج العلههههلأ ااملههههة وسههههتلرة بهههها لههههها ا يلا هههه التةيههههراق ال اصههههلة اههههع التكللللكيهههها والماتمههههي وا ياارههههاق
ال اي ههة اهههع التعلهههيم المارلهههع ،يههه انهههم سههه الوهههرورأل ياايههها التعلهههيم ويللهههيعم ويلليعهههم للاميهههي اهههع ساهههاال العلهههلأ سهههي التر يههه
ملهههد المعههههار  ،والمههههاراق العلميههههة والتكللللكيهههة ،وكلههههش بالهههت ااأ ولهههها ذ ويكللللكيههها ا ياههههاال بشهههكذ اعههههاال( .ابهههل مههههاكرة،
)2102
يشهههها العهههالم ي هههلرا يكللللكيههها ستسهههارما الاهههد بظ لهههم ملهههد كميهههي كلانههه ال يهههاة اهههع س تلههه

الماههها ق ،سلهههها ساهههاال التربيهههة

والتعلهههيم بعاسهههة ويعلهههيم اللةهههاق وسلهههها اللةهههة ا نالي يهههة باهههلرة خاصهههة لاميهههي المرا هههذ الارالهههية  ،رك ا ههها الت هههلر العلمهههع
والتكلللهههلكع والمعراهههع نالهههة نلميهههة اهههع كميهههي التلكههههاق والعمليهههاق التهههع ياهههلأ بهههها المتلسهههة التربليهههة ،ونظهههرا ألرميهههة التعلهههيم
اههع س تلهه

الت ااههاق العلميههة واألدبيههةل ااهها صهه كههذ ارتمههاأ الم

ههي التربههليي ملههد راههي سسههتل س ركههاق التعلههيم لههوا

ااا يم ير ي التربليي ملد الت ااأ المست الاق التكللللكية وسلها األللا الو ية اع التعليم.
ويعههها األلهههلا الو يهههة التاليهههاق التعليميهههة المسهههت اسة اهههع يكللللكيههها التعلهههيم وا ررههها شهههيلما واا هههاة اهههع الواهههلال التعليميهههة ،ويشهههير
ساهه لح األلههلا الو يههة رلههد ا هها انههلا اللل ههاق او السهههتلراق التيوههاء التوامليههة والتههع يمتههاز بلظههاأ اللم هه س ال سهها
ا لهههت ااأ ويسم ههه ح للمست

ههه اأ ب وههه ت وي

اع الة ماأ يمكلهم س التلاك ا اع الل
ر الهههت ااأ التكللللكيههها اهههع المهههاار

ولههههللة

يههه وطتامههه ة او ررلههه اال س ههه ا يهههم شهههر م لاخهههري مههه طريهههل التريههها املكترونهههع

كايم اع غراة الا )Gunter,2015( .
والهههت اا طهههرل كايهههاة للتعلهههيم والهههتعلم س هههذ األلهههلا الو يهههة لهههم لهههار رياابيهههة اهههع العمليهههة

التعلميهههة والتعليميهههة ماسهههة واهههع يعلهههم اللةهههاق خاصهههة س هههذ :راهههي سسهههتل ي اهههيذ ال لتهههة ،والشهههعلر با لهههتمتا اللهههاء الهههار ،
ويسههههم اهههع زيهههادة المشههههار ة الاهههوية ،ويلميهههة دااعيههههة ال لتهههة للهههتعلم سههههيا وباهههريا ولهههمعيا لماملمههههة والهههعة سههه ال لتههههة، ،
ويع يهههه التوامههههذ والملا شههههة اههههع الواههههلال الارالههههية الم تلوههههة وكعههههذ الههههارو

ا ههههر شههههمل ويعههههاو ا وسشههههار ة ،ويسههههاما

المعلمههي اههع ياههايم المههلاد ال ااايههة واللةليههة الاايههاة وي وهه رم ن ههل التههاريس ال هه ل وي يهها سهه

مالهههم ،وبالتههالع راههي سسههتل

الم ركههاق التعليميههة لل لتههة ،مهها انههم يمك ه الههت ااسها اههع ساملمههاق ستللمههة س ه التياههاق التعليميههةJanfaza and Soori, .
)2014).
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ويههههامم المملكههههة األردنيههههة الهاشههههمية سشههههاريي الملظمههههة العربيههههة للتربيههههة وال اااههههة والعلههههلأ اههههع ي ههههلير سلههههارج اللةههههة والههههالي
والههههترايياياق ياريسههههها ،واللهههههلو باللةههههة للتلكههههم ن ههههل ساتمههههي المعراههههة سهههه خهههه ال رل اسيههههة اللظههههاأ التعليمههههع وستلسههههايم
التربليهههة والتعليميهههة بتع يههه

هههاراق ال لتهههة الاارلهههي ملهههد يوسهههير المعللسهههاق ونالهههها سههه خههه ال الهههالي يعلميهههة كايهههاة (الملظمهههة

العربية للتربية وال اااة والعللأ)2112،
و ههها التتههه نتههها ج العايههها سههه الارالهههاق رلهههد ا الهههت ااأ الت اههه لياق التعليميهههة الر ميهههة ال الهههلع والللههها ذ التعليميهههة التهههع يعتمههها
مليم اع مملها ا ال ناا ا اع ياريس اللةاق (الاتلرأل)2102 ،
واهههع ضههه لء سههه ا ياههه اأ ناههه ا ضههه رورة التعههه ر

الههه د دركههه ة الههه ت ااأ األلهههلا الو يههه ة اههه ع يههه اريس اللةهههة امنالي يهههة وس اولههه ة

يع ي ال اور امياابع لها اع ي ايل الواملية التعلمية والتعليمية اع الماار .

مشكلة الدراسة:
يشههها العهههالم اهههع رهههوا العاهههر ي هههلراق را لهههة اهههع ساهههاال ياليهههة المعللسهههاق وولههها ذ ا ياهههاال ،سههه رلههها ههها

بههها للهههاوال سههه بهههوال

الاههههلد سههه اكهههذ سلا تهههة رهههوغ الت هههلراق والتةيهههراق بةيهههة ا لهههتوادة الااهههل سههه رهههوغ التاليهههة وسههها يهههريت بهههها سههه الهههالي
واكههه ة يعليميههة اههع دمههم العمليههة التعليميههة ،ويتههرز الههتعلم املكترونههع دلههللع سهه شههدنم ا يههامم العمليههة التعليميههة وي للههها سهه
طهههلر التلاهههي رلهههد طهههلر امبهههاا والتوامهههذ ويلميهههة المههههاراق ،ايامهههي هههذ األشهههكاال املكترونيهههة للتعلهههيم ،يههه يسهههت اأ ا ههها
ال رل بامتماد ال لالي وولا ها الت

يلية وشتكايها (المسلم)2102 ،

س ه رلهها ااهها نتع ه سشههكلة الت ه اههع ضههلء ضههع

اههع يلظي ه

اكههه ة اههع التاليههاق التعليميههة -وسهها يههريت بههها سهه برسايههاق -

اهههع سرا هههذ التعلهههيم ،وسههه يههها اهههع سسهههتل ي اهههيذ ي سيهههو ويلميهههواق رهههوغ المر لهههة اهههع سهههادة العلهههم اهههع يايلههها ،ونظهههرا ألرميهههة
مههه دركهههة ارميهههة الهههت ااأ األلهههلا الو يهههة اهههع دمهههم يهههاريس اللةهههة امنالي يهههة لههها طلتهههة سههه وكههههة نظهههر المعلمهههي

الكشههه

وال لتة ،اإ كلش داي لارالة روا الملضل وال روج بلتا ج ا يويا المهتمي بهوا المااال.

اسئلة الدراسة:
 سا الر الت ااأ الستلرة الو ية ملد الت ايذ الارالع اع سارر العلم اع يايلا؟
 سا دركة الت ااأ األللا الو ية اع ياريس اللةة امنالي ية لا ال لتة س وكهة نظر المعلمي ؟
 سا دركة الت ااأ األللا الو ية اع ياريس اللةة امنالي ية لا ال لتة س وكهة نظر ال

ع؟

أهداف الدراسة:
يكم اراا

روغ الارالة اع اللااط اآليية:

 التعر

ملد سوهلأ وارمية األللا الو ية.

 التعر

ملد سوهلأ الت ايذ الارالع لل لتة.
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 التعر

ملد ساأل يدلير األللا الو ية ملد ي ايذ ال لتة اع اللةة امنالي ية.

 التعر

ملد رسكانية زيادة ارف الت لير اع ياريس سارر العلم اع يايلا بالت ااأ األللا الو ية.

 يااع ااملية التاريس بالت ااأ األللا الو ية.

أهمية الدراسة:
يسهههههم الارالههههة ال اليههههة اههههع رضههههااة نلميههههة األدع اللظههههرأل اههههع ساههههاال الههههت ااأ األلههههلا الو يههههة اههههع ممليههههة التههههاريس لم تلهههه
المرا هههذ والمهههلاد الارالهههية ،مههها انهههها يسههههم اهههع داهههي سعلمهههع اللةهههة امنالي يهههة ن هههل الهههت ااأ األلهههلا الو يهههة اهههع يهههاريس اللةهههة
امنالي يهههة سمههها ي سههه سههه ادا ههههم التاريسهههع ويراهههي سههه سسهههتل ي اهههيذ ال لتهههة ،وياهههاأ رهههوغ الارالهههة رليهههة اوضهههح ألصههه اع
الاههرار ههلال يلظيهه

التكللللكيهها اههع

هها التعلههيم وخاصههة اههع التههاريس نظههرا اههع ي سههي الم ركههاق الههت ااأ األلههلا الو يههة

ألرميتهههها وآللاررههها امياابيهههة التعليميهههة ،و ا لههه توادة سههه نتههها ج رهههوغ الارالهههة اهههع وضهههي س
ال اسهههة ملهههد الهههت ااأ ويلظيههه
يلظي

هههاق لتهههراسج يهههاري المعلمهههي اللهههاء

األلهههلا الو يهههة اهههع التهههاريس ،و يشهههكذ رهههوغ الارالهههة سل لهههل مكهههراء درالهههاق اخهههر

األللا الو ية اع ياريس س تل

هههلال

المرا ذ الارالية.

مصطلحات الدراسة:
اللهههلا الو يهههة :رهههع متهههارة مههه شاشهههة بيوهههاء تيهههرة سريت هههة بال الهههلع يهههتم الهههت كم بهههاللمس اهههع ي تياهههاق ال الهههلع او الكتابهههة
مليهههها بالهههم خهههاف ،ويمكههه الهههت ااسها اهههع مهههرو سههها ملهههد شاشهههة ال الهههلع باهههلرة واضههه ة لاميهههي طلتهههة الاههه

يههه يمكههه

الكتابهههة والرلهههم والشهههر مليهههها ،وام هههاء اسهههر ال تامهههة وال وهههت وامرلهههاال متهههر التريههها املكترونهههع سههه خ لهههها ،وياهههوح سلا هههي
امنترنهههه والههههت كم اههههع اللاههههلف واألشههههكاال والللهههها

الم تلوههههة ،ويسههههايذ وي هههه ي األنشهههه ة والتمريلههههاق الم تاههههة بالاههههلق

وال ر ة والالرة )Campbell et.al 2010).
الت اهههيذ الارالهههع :نهههايج سههها يكتسهههتم ال ههه ع سههه ختهههراق وسعهههار
العللأ ،وياا

اهههع و هههاة انسهههياع ال ا هههة اهههع األكهههه ة التاليهههة سههه

تهههاع

بالاركة التع ي اذ مليها ال ال اع ا ختتار الت ايلع الوأل ماغ التا ا لهوا الةرو.

الدراسات السابقة:
 .0اكهههرق ال متهههع ( )2100درالهههة رهههاا رلهههد سعراهههة الهههر برنهههاسج يعليمهههع بالهههت ااأ السهههتلرة التوامليهههة اهههع الت اهههيذ
الارالهههع لمهههادة العلهههلأ لههها ي سيهههو الاههه

ال هههاسس ا بتهههاا ع باولهههة الكليههه  ،يههه الهههت اس التا هههة المهههلهج شهههتم

التاريتههههع ،ويكلنهههه ميلههههة الارالههههة سهههه ( ) 22طالتهههها وطالتههههة سهههه سارلههههتي ر ههههاارما للههههو لر واألخههههر ل نهههها  ،يههههم
ياسهههيمهم رلهههد اربهههي ساملمهههاق ويعييلهههها مشهههلا ي ا .اشهههارق اللتههها ج رلهههد وكهههلد اهههرل كأل د لهههة ر اههها ية اهههع اداء ااهههراد
رلهههد ياريتيهههة وضهههاب ة العيلهههة ملهههد ا ختتهههار التعهههاأل سههه ستةيهههر الماملمهههة لاهههالح الماملمهههة التاريتيهههة ،ووكهههلد
ارل كأل د لة ر اا ية ملا سستل د لة α =05.0اع اداء ااراد العيلة س ستةير اللل لاالح امنا .
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 .2الاههههلير ( ) 2112ااهههها اكههههرق درالههههة لتااههههع الههههر الههههت ااأ برنههههاسج الههههلبع ستعههههاد الللهههها

سهههه خهههه ال السههههتلرة

التوامليههههة اههههع يلميههههة الت اههههيذ وبعههههن سهههههاراق التوكيههههر المعراههههع وا ياههههاغ ن ههههل السههههتلرة التوامليههههة لهههها يلميههههواق
المر لههههة ا بتاا يههههة .الههههت اس التا ههههة سههههلهج الههههللع الههههلظم مههههلهج الالههههع اههههع ياههههميم الترنههههاسج ال الههههلبع ،مهههها
الهههت اس المهههلهج شهههتم التاريتهههع اهههع ي تيهههل ادواق الارالهههة المتكلنهههة سههه اختتهههار ي اهههيلع وسايههها
المعراهههع يكهههل سههه سههههاراق التهههو ر والت ليهههذ والتر يههه والتلظهههيم والتايهههيم والتكاسهههذ ،وسايههها
األدواق تليههها وبعهههايا لعيلهههة الت ههه المتكلنهههة سههه ( )92طالتهههة سههه طالتهههاق الاههه

لمههههاراق التوكيهههر
لتاهههاغ ،ويهههم ي تيهههل
الريهههاو األرليهههة.

ال هههاسس بمهههاار

اشههارق نتهها ج الارالههة رلههد وكههلد اههرل كاق د لههة ر اهها ية ملهها سسههتل د لههة ( )α = 05.0بههي ستلل ه اق دركههاق
المامههههلمتي التاريتيههههة والوههههاب ة اههههع ا ختتههههار الت اههههيلع لاههههالح الماملمههههة التاريتيههههة .اههههرل كو د لههههة ر اهههها ية
ملهههها سسههههتل د لههههة ستللهههه اق دركههههاق المامههههلمتي التاريتيههههة والوههههاب ة اههههع اختتههههار سهههههاراق التوكيههههر المعراههههع
لاهههالح الماملمهههة التاريتيهههة .و هههولش لهههارم الهههت ااأ السهههتلرة التوامليهههة رلهههد نمهههل ا ياهههاغ امياهههابع ن هههل ياليهههة السهههتلرة
التواملية اع مملية التاريس والتعلم.
 .2درالهههة ال سههه والتهههاوأل ( ) 2102رهههاا رلهههد سعراهههة الهههر الهههتعماال األلهههلا الو يهههة اهههع ي اهههيذ طلتهههة الاههه

ال هههاس

بمر لههة التعلههيم األلالههع بم ليههة ال رطههلأ اههع ساههرر العلههم اههع يايلهها ،يكههل ساتمههي الارالههة سهه طلتههة الاهه

ال ههاس

بمر لهههة التعلهههيم األلالهههع بم ليهههة ال رطهههلأ ،يكلنههه ميلهههة الارالهههة سههه ()22
سارلههههة متههههاو

طالتههها وطالتهههة سههه الاههه

ال هههاس اهههع

مههههاد للملرتههههة والتميهههه األلالههههية ووزمهههه ميلههههة الارالههههة بالتسههههاوأل ملههههد سامههههلمتي  :ضههههاب ة

وياريتيههة ،يكلنهه ادواق الارالههة سهه اختتههار ي اههيلع اههع ساههرر العلههم اههع يايلهها ،اظهههرق نتهها ج الارالههة وكههلد الههر
ا لههتعماال ياليههة األلههلا ال و يههة اههع ي اههيذ طلتههة الاهه

ال ههاس بمر لههة التعلههيم األلالههع بم ليههة ال رطههلأ اههع ساههرر

العلهههم اهههع يايلههها لاهههالح الماملمهههة التاريتيهههة ،ومهههاأ وكهههلد اهههرول كاق د لهههة ر اههها ية اهههع ي اهههيذ ال لتهههة اهههع ساهههرر
العلم اع يايلا يع

لمتةير الالس
رلههه د سعراهههة الههه ر يلظيههه

 .4درالهههة ابهههل مهههادة ( )2102رهههاا

الموههه اريم الاةراايههه ة وسهههه ارة الههه ت ااأ ال ههه را
سههه ( ) 2422طالههه سههه الاههه

األلهههلا الو يههه ة اههه ع يههه اريس الاةراايههه ا ملههه د يلميههه ة

لههه ا طههه لتة الههه ا

التالهههي األلالهههع اهههع سههه اار

الارالههة سهه ( ) 22طالتهها سهه الهه ا

التالهه ي األلالههع اههع سهه اار

التالههه ي س ااظههه ة غههه ة ،يكهههل ساتمهههي الارالهههة

و الههه ة الةههه ل اهههع س ااظهههاق غههه ة ،يكلنههه ميلهههة
و الهه ة طالتهها الةهه ل للههو لر اههع س ااظههاق غهه ة

ووزمههههه ميلهههههة الارالهههههة ملهههههد سامهههههلمتي  :ياريتيهههههة ويوهههههمل ( )20و ضهههههاب ة ويوهههههمل ( )22طالتههههها  ،يكلنههههه
ادواق الارالههههة سهههه اداة ي ليههههذ الم تههههل و اختتههههار الموههههاريم الاةراايههههة و اختتههههار سهههههارة الههههت ااأ ال ههههرا  ،اظهههههرق
نتهههها ج الارالههههة وكههههلد الهههه ر لتلظيهههه
وسه ارة ال ت ااأ ال را

األلههههلا الو يهههه ة اهههه ع يهههه اريس الاةراايهههه ا ملهههه د يلميهههه ة الموهههه اريم الاةراايهههه ة

ل ا ط لتة ال ا

التال ي ولاالح الماملمة التاريتية.

 .2درالهههة سلرلهههيا وشهههيويلا ( Sheffield & Murcia (،2101ااههها اكريههها درالهههة الهههة يوهههمل اربعهههة سههه سعلمهههع
العلهههلأ هههاسلا بتهههاريس سهههلهج ههها م ملهههد ا لتااهههاء بالهههت ااأ السهههتلرة التوامليهههة وكلهههش للصههه

يههه

يمكههه للم تهههل

التعليمع التواملع بالت ااأ الستلرة التواملية ا يامم لار ال لتة و اي هم م العللأ.
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خلاههه نتههها ج الارالهههة رلهههد ا التاهههميم التوهههاملع للهههارو

بالهههت ااأ داتهههر الم

ظهههاق ) Book Noteبرنهههاسج

السهههتلرة التوامليههههة التعليمههههع) لههههاما المعلههههم ملههههد يلظههههيم ممليهههة الههههتعلم وير يهههه انتتههههاغ ال لتههههة ،و ههههولش ييسههههير ال ههههلار
العلمع والملا شة الاوية.

اإلطار النظري:
الحصل األول :األلواح الذكية.
 سوهلأ األللا الو ية.
 سسمياق األللا الو ية.
 سكلناق األللا الو ية.
 خاا ص األللا الو ية.
 سمي اق الت ااأ األللا الو ية.
 سعل اق الت ااأ األللا الو ية.
الحصل الثاني :التحصيل الدراسي.
 سوهلأ الت ايذ الارالع.
 يا

الت ايذ الارالع.

 العلاسذ المتلرة اع الت ايذ الارالع.
الحصل الثالث :تأثير استخدام األلواح الذكية على تحصيل الطالب.


الحصل األول :األلواح الذكية.

 محهوم األلواح الذكية.
األلهههلا الو يهههة بدنهههها ا ههها انهههلا األلهههلا التيوهههاء التوامليهههة ،ورهههع و هههاة مهههرو تيهههرة يعمهههذ بهههاللمس ستاهههلة بال الهههلع

يعهههر

يشههترف ايهههها وظيوهههة الشاشههة اهههع ال الهههلع والوهههدرة اههع نوهههس الل ههه  ،يمكهه المسهههت اأ سههه يةييهههر الشاشههة للل هههة بيوهههاء والعكهههس
بههههالعكس او الههههت ااسها اههههع نوههههس الل هههه  ،مهههها يمكهههه للمسههههت اأ الههههت ااأ اصههههتعم او لههههم رلكترونههههع خههههاف للكتابههههة مليههههها او
متشر.
ويعههها اداة للتعلهههيم وساهههار للهههتعلم اهههع نوهههس الل ههه

يههه انهههها يمكههه ا يلاهههذ العهههالم ال هههاركع والمهههلاد التعليميهههة الم ليهههة والعالميهههة

داخذ الوالال الارالية س خ ال شتكة امنترن ((Al-Faki, 2014
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األلهههلا الو يهههة بدنهههها شاشهههة مهههرو رلكترونيهههة سالهههة بيوهههاء يهههتم يلصهههيلها باههههاز ال الهههلع او كههههاز العهههرو

مههها يعهههر

ويمكهههه مههههرو التههههراسج التعليميههههة الم
الت ااسها بشكذ يواملع ،ويمك رضااة الم

نههههة ملههههد ال الههههلع او الملكههههلدة ملههههد شههههتكة امنترنهههه ستاشههههر ة او مهههه بعهههها ويههههتم
ظاق ويسلي الولء ملد اللااط المهمة (لرايا)2112 ،

 مسميات اللواح الذكية.
يتعاد سسمياق األللا الو ية اآليع)Levin et.al, 2012( :
 .0األللا املكترونية.
 .2األللا الر مية.
 .2األللا التيواء التواملية.
 مكونات األلواح الذكية.
يتكل األللا الو ية س المكلناق اآليية:
 .0سكلنههاق ساديههة :ورههع متههارة مهه شاشههة بيوههاء ،لل ههة سوههاييح يظهههر ملههد الشاشههة سم ههاة وا هه أ ر ميههة سللنههة ،و اسههذ
المم اة واأل أ.
 .2سكلنههاق برسايههة :لتشههةيذ بههراسج ال الههلع ترنههاسج الههل ور ههس ) (flow Worksوالههوأل يعهها ارههم بههراسج األلههلا
الو يههة ويسههت اأ اههع رمههااد وياههميم الههارو

التوامليههة ويتشههابم سههي برنههاسج العههرو التاايميههة ) (power pointاههع

ال اللع لكلم يمتاز بإسكانية ي ريش الالر (خميس)2112 ،
 خصائص األلواح الذكية.
يمتاز األللا الو ية بعاة خاا ص اآليع( :م ار واخرو )2112،
 .0نظهههاأ اللمهههس :يهههتم الهههت ااأ اللمهههس للكتابهههة ملهههد اللل هههة والمسهههح ويلويهههو كميهههي وظههها

الوهههدرة باألصهههتي او بهههالالم الر مهههع

او المم اة.
.2

اسههذ األ هه أ :ياههلأ اسههذ األ هه أ با تشهها

األداة التههع يههم ي ايههارا يلاا يهها ملهها التاههاط الالههم او المم ههاة سهه مليههم ايلشهه

ازرار لل ة المواييح الملكلدة ملد الشاشة.
 .2لههه ح يتميههه بالمتانهههة :لههه ح اللل هههة سةلههه

ب تاهههة صهههلتة سااوسهههة للكسهههر ويسهههتاتذ املهههااط الوهههل ع ويمكههه الهههت ااأ

األ أ العادية مليم ويمسح سس ا كااا ويمك يلظيوم بسهللة بملظواق الشاشاق.
.4

اسذ األللا الو ية بال ا  :لتر ي األللا الو ية بسهللة واسا .

 .2سايا

يالع :لتلصيذ األللا الو ية باهاز ال اللع.

 .2لماماق يكتير صلق سي س لر كأل سلووي ساتس  subيتم ير يتها بشاشة األللا الو ية او ملد ال ا .
.9

اسهههذ األرضهههية :اسهههذ ارضهههية ست هههرف ويمكههه ضهههت اريوامهههم ويتوهههم ماههه ق وهههذ لل اسهههة الشههها ة وا هههااأ سلالتهههة
لأللوذ سوادة ل نا ع.
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اسذ سلواة ابذ لل ع وال مذ لتر ي شاشة األللا الو ية مليم.

 ميزات استخدام اللواح الذكية.
يمتاز الت ااأ األللا الو ية اع درو

اللةاق بالعايا س المي اق وامياابياق اآليع( :ابل ملتة)2102 ،

 .0يعههها شاشهههة مهههرو كاق سسههها ة تيهههرة بايلهههة مههه شاشهههة ال الهههلع سهههي ا

توهههاظ بكهههذ سي ايهههم وي تياايهههم الم تلوهههة س هههذ:

سعالج اللالف والعروو التاايمية و لاما التياناق وام سيذ والعاع ال اللع وامنترن وا ياا ق.
 .2التوامذ سعها باللمس بااال س الودرة ولل ة المواييح.
 .2الرلم والكتابة س ذ رضااة التعليااق او الكتابة ملد األ سا ي س سااطي األا أ التعليمية اللاء الشر .
 .4التعر

ملد الكلماق المكتلبة ب

ر مية.

اليا وي ليلها رلد رو

- .2ي ليذ رللأ اليا رلد رللأ ر مية س ذ األشكاال الهلالية.
تابتههها مليههها ملههد كهههاز ال الههلع واسكانيههة طتامتههها او التعههايذ مليههها اههع و هه

 .2ي هه ي و وههت المعللسههاق التههع يمهه
خر.

 .9يست اأ اع التعلم م بعا س خ ال خاصية المتيمراق بي الاوال الم تلوة متر شتكة امنترن .
 .2لهللة ا لت ااأ واللصلال رليها اع األ و .
 معوقات استخدام األلواح الذكية.
يلاكهههههم المعلمهههههل سعياهههههاق وصهههههعلباق ملههههها الهههههت ااسهم األلهههههلا الو يهههههة اهههههع درو

اللةهههههاق وسههههه رهههههوغ المعياهههههاق اآليهههههع:

()Levin,2012
 .0سعل اق يتعلل بالمارلة:
مهههاأ وكهههلد رليهههة واضههه ة لههه دارة المارلهههية ايمههها يتعلهههل بدرميهههة األلهههلا الو يهههة اهههع يهههاريس اللةهههاق وبالتهههالع اال يهههلار رهههوغ
امداراق الهههامم الههه زأ س هههذ يهههلاير األلهههلا الو يهههة اهههع المهههاار
الوليهههي الم تاهههي  ،و لهههة الهههامم المهههادأل اهههع المهههاار
ص

اع المارلة ريوا لملها ويكالي

ويهههاري المعلمهههي ملهههد يويهههة الهههت ااسها مههها يلكههها ناهههص اهههع

ال انليهههة بشهههكذ خهههاف والم اهههص لتهههلاير اوهههاال األلهههلا الو يهههة لكهههذ

صيانتها ،م ماأ واية سسا ة الوالال الارالية لت تليها.

 .2سعل اق يتعلل بالمعلم:
ير هههه المعلمههههل ملههههد ههههم امنتهههها ج ستاههههارلي نلميههههة المههههادة التعليميههههة المااسههههة وسهههها ي اياههههها لألرههههاا

التربليههههة الملضههههلمة

سسههههتاا ،مهههها يسههههت اسل األلههههلا الو يههههة ههههدداة مههههرو لتههههاريس اللةههههاق اههههع الواههههلال الارالههههية ،ويلت سههههل بههههاللهج التاليههههاأل
المريكههههه ملهههههد المعلهههههم ،مههههها ا اغلتيهههههتهم

يمتلكهههههل سههههههارة الهههههت ااأ ردارة األلهههههلا الو يهههههة ،وضهههههع

ال الهههلبية ال زسهههة لههها بعهههن المعلمهههي  ،ضهههع

هههارة المعلهههم ملهههد يهههادة وضهههت الاههه

سسهههههتل المههههههاراق

خاصهههة بلكهههلد األكهههه ة التكللللكيهههة

األللا الو ية بم ( .لايذ)2102 ،
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 .2سعل اق يتعلل بال لتة:
ان وههاو دااعيههة ال لتههة ن ههل يعلههم اللةههاق وبالتههالع ضههع
س

سشههار تهم اههع الههت ااأ األلههلا الو يههة ،اوههاال مهه رلههاءة الههت ااسها

تذ ال لتة يالوها ويعريوها للع ذ وري اها)Levin,2012( .
 .4سعل اق يتعلل بالعملية التالية:

يعهها األلهههلا الو يههة كههههاز سهها

اال يت مهههذ ههرة األخ هههاء وب اكههة رلهههد التههاري ملهههد الههت ااسها ،وكهههلد لههة اهههع مههاد الوليهههي

ومههههاأ يههههلاررم ملهههها ههههاو سشههههك ق اللههههاء الههههت ااأ األلههههلا الو يههههة ومههههاأ يههههاريتهم للمعلمههههي ولل لتههههة بالشههههكذ الكهههها

ملههههد

يشههه يص والاوهههاء ملهههد المشههها ذ التهههع يتعرضهههل لهههها ملههها الهههت ااأ األلهههلا الو يهههة ،ال ههها سههه الهههت ااأ شهههتكة امنترنههه اهههع
الواهههلال الارالهههية ،هههولش اإنهههم اهههع المهههاار

يلصهههذ األلهههلا الو يهههة باههههاز الهههلع وا ههها ااههه يهههتم يشهههةيلها سههه خ لهههم يهههتم

مهههرو المهههادة الملكهههلدة مليهههم ااههه واال يسهههت يي المعلهههم مهههرو المهههادة او اللاهههاط الملكهههلدة ملهههد اكهههه ة ال الهههلع التهههع يعمهههذ
مليها ال لتة ( ) Luaran et.al, 2016


الحصل الثاني :التحصيل الدراسي.

 محهوم التحصيل الدراسي.
يعتتهههر سوههههلأ الت اهههيذ وا ههها سههه ا هههر الموهههاريم يلهههاو ويهههااو اهههع األولهههاط امنتاكيهههة والمعرايهههة والاههه لامية وال راميهههة،
ولعهههذ ارهههم الهههاوا ر العلميهههة والعمليهههة األ هههر الهههت ااسا لههههوا الموههههلأ رهههع الهههاا رة التربليهههة التعليميهههة ،اهههه ل سهههادة لل هههلار واللاههها
وسيهههاانا للت ههه والارالهههاق المعماهههة ،ورهههل سههها يعكهههس بالتد يههها األرميهههة الههه تع ي تلههه ها اهههع نشهههاط المسهههتولي التربهههليي وامداريهههي
ولمعلمههههي واألرههههذ ،والتههههع يمليههههها ال اكههههة المل ههههة رلههههد رمههههااد األكيههههاال اللاشههههاة لتكههههل
األراا
يعهههر

ههههادرة ملههههد الع ههههاء واملهههههاأ وي ايههههل

ا كتمامية.
الت اهههيذ الارالهههع بدنهههم اناهههاز يعليمهههع او ي اهههيذ درا لهههع للمهههادة ،ويعلهههع بلهههل سسهههتل سعهههي سههه الكوايهههة اهههع الارالهههة

للاء ا ا اع المارلة او الااسعة ،وي اد كلش اختتاراق ساللة او ياارير المعلمي او ا للي سعا.
مهههها انههههم يعههههر

بمسههههتل س ههههاد سهههه اآلراء والكوههههاءة اههههع العمههههذ المارلههههع ،مهههها ياههههيم سهههه

تهههه ذ

المعلمههههي او مهههه طريههههل

ا ختتاراق الماللة او ليهما( .ا ما ومالع)0292 ،
وسههه رلههها نسهههتلتج ا الت اهههيذ الارالهههع رهههل ساهههاار سههها يسهههتلمتم ال الههه سههه المهههادة الارالهههية وسسهههتلاغ التعليمهههع اهههع رهههوغ المهههادة
الهههوأل يسهههمح لهههم رسههها با نتاهههاال رلهههد الاسهههم األملهههد او الرلهههلع ورهههوا بعههها ركهههراء ا ختتهههاراق الت اهههيلية التهههع ياهههرأل اهههع األ سهههاأ
اع خر السلة ورل سا يعتر ملم بالمامل العاأ لاركاق التلميو اع كميي الملاد الارال ية.
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 قياس التحصيل الدراسي.
يلاهه د المارلهههة رلهههد يههها
الالههها رلهههد يههها

سهها

هههاو التةيهههراق اهههع كلانهه الت اهههيذ الارالهههع سههه خهه ال ا ختتهههاراق الت اهههيلية التهههع يرسهههع

نتههها ج التعلهههيم لهههها الاهههارة ملهههد الوههههم وا لهههتيعاع وا نتوههها بالمعللسههه اق اهههع ههه ذ المشهههك ق وي تهههي لهههار

الهههتعلم اهههع الهههللع يوكيهههر التلميهههو واياارايهههم وطرياتهههم اهههع سعالاهههة األسهههلر و اريهههم ملهههد اللاههها والتلهههاء والتم هههيص ورنوهههال سههها
ا تستم س سهاراق وختراق سوياة( .ابل م أ)0222 ،
ونظرا ألرمية روا الايا

لادق الماار

رلد الت ااأ طرل س تلوة اع روا الةرو نو ررا ايما يلع:

 .0الع سهههاق الارالهههية اليلسيهههة :هههلأ األلهههتاك بإلاهههاء الهههار

ملهههد ي سيهههوغ داخهههذ الاسهههم ،واللهههاءغ يسهههاذ م سهههاق يلسيهههة

ي اذ مليها التلميو اع ذ در  ،يتلد مليها ايما بعا التاييم.
 .2األممههاال المل ليههة :ويااههها اللظهها
سلاط ال

والت هههل المل ليههة ،التهههع يكلهه

د ويعمذ ملد يلكيههم.

 .2ا ختتهههاراق الشهههولية :وايمههها ياهههلأ المهههار
س

الت سيهههو وياهه

ها المعلهههم ايمهه ا بعههها ،ويظهههر لههههم

ب هههر لهههتاال او ا هههر ملهههد هههذ يلميهههو ستاشهههرة ،ويكهههل امكابهههة مليهههم شهههوهيا

تذ التلميو وركا اخ د يلتاذ رلد يلميو خر وروغ ا ختتاراق يساما التلميو ملد ا يك ل ياظا.

 .4اختتهههار الماهههاال و التاهههارير و الملا شهههة  :ورلههها يتههها للتلميهههو ارصهههة مظههههار اريهههم ملهههد التعههه تير و التلظههه يم و التعمهههيم
ورهههع متهههارة مههه لهههتاال هههر ي هههر ملهههد كميهههي الت سيهههو و يكهههل امكابهههة ي ريريهههة خههه ال سهههاة سعيلهههة و يكهههل امكابهههة
ملههد شههكذ ساههاال ادبههع او ملمههع او السههوع ملهها بعههن المسههتلياق المتااسههة  ،واههع رههوغ ال رياههة يعتمهها ملههد سهها اهمههم و
وظهههم ليلشهههب امكابهههة ملهههد شهههكذ ساهههاال ويمكههه للماهههاال ا يظههههر هههارة التلميهههو ملهههد اختتهههار األاكهههار و ال اههها ل المهمهههة
و اريهههم ملهههد رب هههها و التلسهههيل بيلهههها ورهههوا يعكهههس الهههرغ ملهههد مهههاداق الهههتو ار الت سيهههو و التايهههيم يكهههل ملهههد الههها
اللةههههة الههههلاردة ،األلههههالي اللةليههههة و الكلمههههاق الم تههههارة ،األاكههههار التههههع ي ر ههههها و يسلسههههذ األاكههههار و الت ليههههذ وصهههه ة
المعللسههههاق المااسههههة ويسههههت يي الت سيههههو ا طهههه

ملههههد نتهههها ج ا ست هههها ملههههد مكههههس ا ست هههه ا الشههههوهع( .بر ههههاق،

)0222
 العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي.
يعهههرو العايههها سههه التههها ي لت ايههها سوههههلأ ضهههع

الت اهههيذ الارالهههع والهههتابم وملهههد الههه رغم سههه ايوههها هم هههلال الك يهههر سههه

الالانهه المتعلاههة بملضههل الت هه ر ا اختلوههلا اههع ي ايهها سوههملنم سمهها نهه تج ملههم وكههلد يههر سهه التعههاري
نشهههير رلهههد ظههههلر اياهههاري لهههيكلللكع واآلخههه ر يربههه لأل  ،اا ياهههاغ األوال يركهههي ضهههع

ورلهها يلتةههع ا

الت اهههيذ الارالهههع رلهههد الاهههاراق العاليهههة

للتلميهههو اسههها ا ياهههاغ ال هههانع التربهههلأل ايرب هههم با رتمهههاأ بهههالم ي ال هههاركع للتلميهههو ،وسههه ارهههم العلاسهههذ المهههتلرة اهههع الت اهههيذ
الارالع:
- .1العوامل الشخصية.
ونااا العلاسذ الوايية المتعلاة بش ص التلميو اارايم العالي ة وص تم الاسمية و التم ا نوعالية واللوسية:
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 العلاسههذ الاسههمية :امهه العلاسههذ التههع يركههي رلههد ال وههذ نوسههم ضههع
ملاسههذ ي هها سهه

الاهه ة و لههلء التةويههة و العارههاق ال لايههة و رههع

ههارة ال وههذ ملههد بههوال الاههها وسسههايرة زس ههم اههع الواههذ ،ولكهه يتههاو ا ا ههر العلاسهه ذ انتشههارا اههع

ساارلههلا يتم هههذ اههع ضهههع

الههتع السهههمي و التاهههر وميههلع الل هههل ورههع ولههها ذ الهههتعلم األولههد اهههع ساتمههي يعتمههها ايهههم

التربيههة ملههد الماههروء و المسههمل اوههع الههة األطوههاال الماههابي بوههع

التاههر اههإ ي اههيلهم الارالهه ع يتههدلر خاصهههة
األشههكاال التاههرية المرلههلسة و ال

اههع المههلاد ا لتههع يعتمهها ملههد الاههراءة اهههم ياههاو صههعلبة تيههرة اههع الههت

ههلط

ملهههد السهههتلرة  ،مههها ا الاهههراءة اهههع الكتهههاع يكهههل باللسهههتة رلهههيهم ممليهههة شههها ة يت لههه و تههها و كههههاا ا هههر سههه الل ههه و
الاها الوأل يتولم ا رانهم العاديل ( .زياا )0222،
 العلاسهههذ العاليهههة :يتم هههذ رهههوغ العلاسهههذ اهههع الاهههارة المعرايهههة و الهههو اء و الهههتعااداق ال وهههذ العاليهههة ال اصهههة و هههوا التهههم
الم اكيههههة و طههههرل يوكيههههرغ ،وبههههالرغم سهههه

اخههههت

التهههها ل اههههع ملههههم الههههلوس اههههع ي ايهههها سوهههههلأ العاههههذ و ساريتههههم و

سكلنايهههم ااههها يعهههادق اللظريهههاق التهههع يوسهههر العاهههذ وسكلنايهههم و ههها اسههه رهههوغ اللظريهههاق ملهههد الههها
العاليهههة بمههها يسههه مد باختتهههاراق الهههو اء التهههع يعهههادق و يللمههه بهههاخت

يههها

الاهههاراق

اللظريهههة التهههع اشهههتل سلهههها سوههههلأ الهههو اء ،هههذ

رههوغ العلاسههذ يههتدأل بال وههذ رلههد ررمالههم لارولههم ومههاأ اريههم ملههد سسههايرة زس ههم و رههوا يتسههت اههع يههدخرغ الارالههع
نتياة ماأ ا لتيعاع و لة الوهم.
 العلاسهههذ اللوسهههية :يعتتهههر يمتهههي التلميهههو بالاههه ة اللوسهههية كههها ضهههرورأل اهههع العمليهههة كلهههش أل

هههارة التلميهههو ملهههد اللاههها

سريت هههة الالههه ا ملهههد التلااهههل سهههي نوسهههم وسهههي غيهههرغ و ههها اركهههي العلمهههاء الهههر الالانههه اللوسهههية وا نوعاليهههة اهههع الوشهههذ
الارالع لستتي :
او  :التكيههه

الههههوايع ولههههلء التكيههه

ا ضههه راباق اللوسهههية ي هههلال دو

اللوسههههع نتياههههة ههها ق الالههههل وال ههههل

التهههع يعههههانع سلههههها التلميهههو هههها ياعههههذ سهههه

اريهههم ملهههد ا نتتهههاغ والتر يههه والمتابعهههة للهههارو

سمههها يهههتلر لهههلتا ملههه د ي اههه يلم

الارالهههع س هههاال كلهههش مهههاأ رغتهههة التلميهههو اهههع درالهههة نلميهههة سعيلهههة سههه العلهههلأ والوهههة مليهههم سههه

تهههذ اللالهههاي بارالهههة

مللأ اخر وطرياة التعاسذ ال اطاة س اآلباء التع ا ياتذ ال مل الش اع لا األبلاء لت ايل األ س .
لانيههها :األطوهههاال الهههوي
التكيههه

يسهههمح لههههم الظهههرو

ا يلمهههلا نمهههلا اكتماميههها لهههليما اههههم األطوهههاال الهههوي يكلنهههل مهههاك ي ملهههد

سهههي الم هههي ا كتمهههامع والمارلهههع والشهههعء نوسهههم باللسهههتة لألطوهههاال الهههوي يعهههانل سههه ال رسههه ا

1العهههاطوع

التع يتمي العلاسذ المل لية والمتلرة اع ي ايذ التلميو( .متا الر م )2101 ،
 .2العوامل البيئية في التحصيل الدراسي.
يااههها بالعلاسهههذ التيايهههة كملهههة المتشهههراق األلهههرية والمارلهههية الم ي هههة للتلميهههو والتهههع لهههها انعكههها

ملهههد ي اهههيلم الارالهههع ورهههع

ملاسذ يتتلارا اص اع ا يااغ ال انع ا يااغ التربلأل ويتم ذ روغ العلاسذ اع:
 العلاسههههذ األلههههرية :يعتتههههر العلاسههههذ األلههههرية سهههه العلاسههههذ المهههه تلرة ملهههه د الت اهههه يذ الارالهههه ع لل وهههه ذ المتمههههار
االمشك ق األلرية التع يلتج م ماأ التوارم و اااا ا نسااأ بي اللالاي
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اهههالال العههها لع الهههوأل يسهههلدغ ال

اهههاق او سشههها ذ ما ليهههة هههال

ل يهههتدأل رلهههد ا ضههه راباق العاطويهههة التهههع يهههتدأل رلهههد

مهههاأ ا لهههتارار و ا طمالههها ورهههوا سههه شهههدنم خلهههل اضههه راباق نوسهههع ملههها التلميهههو بالشهههكذ الهههوأل ههه ا يهههتلر ملهههد ر تالهههم
والهههتيعابم للمههه لاد الارالهههية و بالتهههالع ي اهههيلم الارالهههع مكهههس التلميهههو الهههوأل يعهههيق اهههع كهههل مههها لع يسهههلدغ ا لهههتارار و
ا طمالههها و التوهههارم ،اههههوا الاهههل يشهههاي التلميهههو ملهههد الارالهههة و ي وهههيرغ و الهههتعاادغ للتعلهههيم و اريهههم ملهههد ا لهههتيعاع
واهم الملاد الارالية وبالتالع يكل ي ايلم الارالع كيا و تير( .لر ا وس ما)0222 ،
 المعلهههم وطرياهههة التهههاريس :العيهههلع اهههع طهههرل التهههاريس و لهههيادة الولضهههد او التسهههلي اهههع الاهههل المارلهههع يشهههكذ ال لاهههة
المواههههلدة بههههي التلميههههو و المعلههههم و مههههاأ وكههههلد الاههههاوة للتلميههههو يلههههش التههههع يااعههههم ل رتمههههاأ بارالههههتم ااهههها يههههريت المهههه ادة
الارالهه ية بشهه ص األلههتاك سهه لههم يكههل لش اههية األلههتاك و طرياههة ياريسههم الههرا تيههرا ملههد الاههاراق الورليههة للتلميههو
و نشههه اطم داخهههذ المارلهههة “ أل يهههدلير ش اهههيتم ملهههد ال الههه يكهههل لهههها ا هههل و ا هههر يههه دلير سههه الكتههه الارالهههية
الماههررة "و "وظيوههة المعلههم لههم يعهها سااههلرة ملههد التعلههيم األ يلصههيذ العلههم رلههد المههتعلم مهها يظ ه بعههن اللهها  ،و لك ه
وظيوتهههه م يعههههاق رههههوغ الههههاا رة الم ههههاودة رلههههد دا ههههرة التربيههههة ،اههههالمعلم سههههرع او و تههههذ ههههذ شههههعء ،و التعلههههيم بمعلههههاغ
الم اود ك ء س مملية التربية (.صترأل)2109 ،


الحصل الثالث :تأثير استخدام األلواح الذكية على تحصيل الطالب.

ا الت ااأ األللا الو ية اع الوالال الارالية لم ماة لار اآليع:
 .0زيادة الل

الم اص للتاريس س خ ال السما للمعلمي بتاايم ا ر س سلرد وا ا اع الار

بكواءة ا ر.

 .2يلاير ارف تيرة لتدريذ المعلمي اع سااال يكللللكيا المعللساق وا ياا ق.
 .2يههههلاير الل هههه والاههههها ملههههد المعلههههم اههههع رنتههههاج الللهههها ذ التعليميههههة يهههه ا سعلههههم اللةههههاق ي تههههاج لعههههاد سهههه الت ا ههههاق
والالر لعرو الكلماق.
 .4وليلة اعالة وسشل ة وكوابة ا نتتاغ لل لتة.
 .2اامليهههة اللاههها

بهههي ال لتهههة والمعلهههم وكلهههش مسكانيهههة يسهههايذ التوسهههاراق وس

ظهههاق ال لتهههة وكميهههي الت تياهههاق ملهههد

األللا الو ية والعلدة رليها سرة اخر او طتامتها ستاشرة ويلزيعها ملد ال لتة.
 .2ربهه ال لتههة سهه المر لههة التعليميههة نوسههها وسهه الاهه

نوسههم بعوهههم بههتعن بشههكذ ستاشههر وستابعههة انشهه تهم بالاههلق

والالرة اع اية دولة سستعملة ألللا الو ية.
 .9يسههمح لل لتههة المتةيتههي س ه ستابعههة درولهههم مهها لههل انهههم اضههري اههع الاهه

س ه خ ه ال طتامههة الههار

ههاس لهههم او

ررلالم لهم متر التريا املكترونع.
 .2يمكهههه ال لتههههة سهههه الههههتيعاع الموهههههلأ بشههههكذ كيهههها والههههر واوضههههح سهههه خهههه ال يلليههههل الههههرب والعالاههههة بههههي الاههههلرة
والالق وال ر ة.
13

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث عشر | تأريخ اإلصدار0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495
 .2ال سشههكلة ناههص ههادر الهياههة التاريسههية اههع بعههن المههلاد سهه خهه ال الكههاسيراق التههع يمكهه ي تيتههها ملههد األلههلا الو يههة
ايتمك ال لتة اع ص
 .01يسهم اع خون خل

سعي س طر األلالة ملد المعلم خ ال شر م اع ص

خر.

ال لتة س الت ااأ التكللللكيا وياعلهم ياتلل مليها.

 .00يسهههاما ال لتهههة سههه كوأل ال اكهههاق ال اصهههة اهههع الهههتعلم بكوهههاءة وبوامليهههة ا هههر سههه خههه ال يمكيهههلهم سههه التعهههر

ملهههد

الاهههلق واللكهههم  ،وماههها لاهههاءاق ونااشهههاق ي هههر ر ويعهههرو ملهههد األلهههلا الو يهههة ،ويمكهههلهم سههه الاهههراءة بلضهههل مههه
طريهههل يةييهههر ا اهههاأ والهههلا ال هههرو

وخلويهههاق الشاشهههة ،ويمكهههلهم سههه الكتابهههة بالهههت ااأ األصهههتي مههها يمكههه ي ليهههذ

الكتابة الياوية رلد نالف ر مية.)Al-Faki,2014( .
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