
 مقابلة مٌدانٌة حول السبورة الذكٌة

قام الباحث بزٌارة مٌدانٌة لمدرسة خالد بن الولٌد االبتدائٌة للبنٌن فً منطقة مبارك 

  :2012الكبٌر فً ٌوم األربعاء السابع من مارس 

 

حضر الباحث ساعة دراسٌة لمادة التربٌة الفنٌة فً قاعة مخصصة للسبورة 

 وكان موضوع الدرس حول –حٌث أنها السبورة الوحٌدة فً المدرسة - التفاعلٌة 

:استخدام الخط العربً فً مادة التربٌة الفنٌة وتم رصد المالحظات كاآلتً   

تم عرض المادة العلمٌة على السبورة التفاعلٌة-   

PowerPoint“ لعرض صور زخرفٌة تخدم  "تم استخدام برنامج عرض الشرائح -   

كما تم من خالله عرض فلم حول الخط العربً وكٌفٌه رسمه, الموقف التعلٌمً   

كان تفاعل الطلبة وانجذابهم للمادة العلمٌة والمشاركة كانت كبٌرة -   

 



 

 



:بعد انتهاء الساعة الدراسٌة قام الباحث بمقابلة معلمة الفصل وكان الحوار كاآلتً   

كٌف ٌتم إعداد الدرس للسبورة التفاعلٌة ؟ وهل ٌختلف هذا اإلعداد عن : الباحث 

 اإلعداد للدرس التقلٌدي ؟

وٌتسم بالسهولة والٌسر مقارنة , ٌكون اإلعداد للدرس بشكل مسبق : المعلمة 

باإلعداد التقلٌدي فبوجود السبورة التفاعلٌة المعلم فً غنى عن كثٌر من الوسائل 

فالسبورة التفاعلٌة اختصرت على , التً ٌصعب حملها وتكون عبئ مادي على المعلم 

.المعلم كثٌر من الجهد والوقت والتكالٌف المادٌة   

 

ما هً استخدامات السبورة التفاعلٌة من وجهة نظرك ؟: الباحث   

عرض الشرائح و األفالم والصور وفً بعض األحٌان ٌتم استخدام األقالم : المعلمة 

.إن دعت الحاجة   

 

هل ٌتم استخدام الكامٌرا المرفقة مع السبورة التفاعلٌة فً تصوٌر الدرس : الباحث 

 أو عرض الدروس عن بعد ؟

ولكن تم استخدام تقنٌة التعلٌم عن بعد , ال ٌوجد كامٌرا مرفقة مع الجهاز : المعلمة 

..فً درس نموذجً   

 

هل تعلمٌن أن للسبورة فوائد لم ٌتم استغاللها مثل تصوٌر الدرس وإرساله : الباحث 

للطلبة المتغٌبٌن أو إرساله ألولٌاء أمور الطلبة عبر البرٌد االلكترونً لمتابعة 

 أبناءهم دراسٌا ؟

ٌُطبق, ال أعلم أن للسبورة التفاعلٌة هذه الخاصٌة : المعلمة  ولكن من الجمٌل أن   

 

هل تم تدرٌبك على السبورة التفاعلٌة عبر دورات أو ورشات عمل ؟: الباحث   



وتم اقامة دورة لمحو األمٌة لتعلم  (االي س ٌدي أل  )نحن مطالبٌن بدورة : المعلمة 

ولكن لم ُتقام دورات متخصصة بالسبورة التفاعلٌة وإنما تعلمنا  (البوربوٌنت )

 بالتجربة والممارسة 

 

هل السبورة التفاعلٌة تخلق سهولة فهم للطالبة مقارنة بالدروس التقلٌدٌة ؟: الباحث   

فهو ٌسمع المعلومة , التعلٌم أصبح ٌسٌراً باستخدام السبورة التفاعلٌة : المعلمة 

وٌراها ماثلة أمامه ُمدعمة بالصور و األفالم وبطرٌقة عرض مشوقة تشد الطالب 

فعلى سبٌل المثال كٌف لً أن أطلب من طفل أن ٌرسم سمكة فً أعماق البحار إن لم 

أعرض له صور وأفالم توضح له الصورة فبعضهم ال ٌعرف شكل األعماق و البعض 

اآلخر ٌتصور أنه مماثل لما ٌشاهده فً الرسوم المتحركة عبر التلفاز بأشكال خٌالٌة 

.بعٌدة عن الواقع   

 

ٌُقال أن السبورة التفاعلٌة حكر على من ٌستخدمها فهً تقتل روح : الباحث 

ٌُقال ؟, المشاركة بٌن الطلبة  فما رأٌك فٌما   

.على عكس ذلك فالجمٌع ٌستطٌع المشاركة بتنظٌم من المعلم : المعلمة   

 

هل استخدامها ٌساعد على تحفٌز وشد انتباه الطالب للمادة الدراسٌة ؟: الباحث   

, ال ٌوجد مقارنة بٌن انتباه واستمتاع الطلبة فً وجود السبورة من عدمها : المعلمة 

..فمنذ بداٌة الدرس إلى نهاٌته والطالب فً تشوٌق مستمر   

 

 

هل استخدام السبورة التفاعلٌة ٌقضً على مشكلة ازدحام الطلبة فً الفصل : الباحث 

 الواحد ؟



من ناحٌة العرض , عادًة ال ٌتجاوز الفصل الواحد خمسة وعشرون طالباً : المعلمة 

نستطٌع أن نعرض فً المسرح مثال لعدد كبٌر من الطلبة فً وقت واحد بغٌاب 

, خاصٌة التعلٌم عن بعد ولكن المشكلة فً التطبٌقات ومالحظة الطالب ومتابعته 

.فٌفضل أن ٌتم العدد على ما هو علٌه   

 

ما هً نقاط ضعف السبورة التفاعلٌة التكنولوجٌة فً المواقف التعلٌمٌة : الباحث 

 كانقطاع التٌار الكهربائً مثال ؟

أو استخدام مختبر الحاسوب الذي , هناك كما ترٌن سبورة مساندة بٌضاء : المعلمة 

.ٌحتوي على داتا شو   

 

ما هً نقاط ضعف السبورة التفاعلٌة بالنسبة للمعلم فً المواقف التعلٌمٌة ؟: الباحث   

حسب تجربتً الشخصٌة لم أرصد أي سلبٌات وال أرى فٌها سوى : المعلمة 

.اإلٌجابٌات التً ذكرتها سالفاً   

 

هل ٌتم استخدام شبكة االنترنت فً السبورة التفاعلٌة ؟: الباحث   

وال أرى حاجة لوجود االنترنت فً , نعتمد على اإلعداد المسبق للدروس : المعلمة 

.ومن ترٌد استخدامه فال بأس فذلك ٌرجع إلى المعلمة نفسها , الموقف التعلٌمً   

 

ما هً مقترحاتك لتحسٌن أداء السبورة التفاعلٌة ؟: الباحث   

أتمنى أن ٌكون لكل طالب جهاز كمبٌوتر خاص به موصل بشبكة االنترنت : المعلمة   

:بعد ذلك قام الباحث بمقابلة أحد الطلبة وطرح علٌه بعض األسئلة البسٌطة   

ما رأٌك فً السبورة التفاعلٌة ؟: الباحث   



جمٌلة: الطالب   

هل تحب أن تشرح المعلمة من خاللها أم ال ؟: الباحث   

أحب أن تشرح المدرسة بالسبورة التفاعلٌة: الطالب   

هل تشارك فً السبورة التفاعلٌة ؟: الباحث   

نعم أشارك: الطالب   

 

بعد ذلك قام الباحث بمقابلة معلمة التقنٌات المسؤولة عن السبورة التفاعلٌة وتم 

:الحوار كاآلتً   

ما هً مكونات السبورة التفاعلٌة المتواجدة فً المدرسة ؟: الباحث   

كمبٌوتر  , ممحاة , أربعة أقالم مختلفة األلوان , تتكون من شاشة ذكٌة : تقنٌات .م

.ثابت باإلضافة إلى قرص تعرٌف السبورة على الجهاز   

فً أي سنة تم تطبٌق نظام السبورة التفاعلٌة فً المدرسة ؟: الباحثة   

نحن لسنا من مدارس المستقبل والتً تنص على استخدام السبورة : تقنٌات .م

. ولكن المدرسة معدة بشكل جٌد حسب اإلمكانٌات المتاحة , التفاعلٌة فً كل فصل 

وهناك ثمانٌة فصول , لٌس لدٌنا إال مختبر واحد ٌحتوي على السبورة التفاعلٌة 

.وعمر السبورة فً المدرسة ٌتراوح سبع سنٌن تقرٌباً , تحتوي على الداتا شو   

هل هناك نشره حول السبورة التفاعلٌة ؟: الباحث   

بل هً مجرد جهاز تعلمت علٌه بشكل ذاتً, ال ٌوجد نشرة حول السبورة : تقنٌات .م  

 

لم تخضعً ألي دورات تدرٌبٌة أو ورشات عمل وخصوصاً أنك المختصة : الباحث 

 التقنٌة الوحٌدة فً المدرسة ؟



تم التعلٌم بالممارسة و الخبرة وفً بعض األحٌان أشعر أنً ال , أبدا : تقنٌات .م

.ولكن هناك شركه ٌتم التعامل معها إلجراءات الصٌانة , أعرف التعامل معها   

 

ما هً المشاكل التً تواجهك فً التعامل مع السبورة التفاعلٌة ؟: الباحث   

فً أحٌان كثٌرة ٌتوقف الجهاز عن العمل فنستعٌن بمعلمة الحاسوب : تقنٌات .م

أما من جانب المعلمات , لتعرٌف السبورة على الجهاز مرة أخرى وإصالحه برمجٌاً 

ولكن بعض , فهناك من المعلمات من ٌتعلم من أول أو ثانً مرة لسهولة الجهاز 

المعلمات ٌترددن فً تشغٌلها وإطفائها ولربما ٌعود السبب إلى خوفها من تحمل 

.مسؤولٌة تلف الجهاز رغم مرور سنٌن طوٌلة على تعاملها مع السبورة التفاعلٌة   

 

هل تعرفٌن سعر السبورة التفاعلٌة فً ٌوم الشراء ؟: الباحث   

  دٌنار تقرٌبا آنذاك وال أعرف سعرها الحال700ً: تقنٌات .م

 

هل تعتقدٌن أنها تستحق هذا الثمن ؟: الباحث   

بصراحة السعر غالً : تقنٌات .م  

 

هل تعتقدٌن أن السبورة التفاعلٌة مجرد وقت وسٌكون قد عفا علٌها الزمن : الباحث 

 ؟

فاتجاه المدارس الحدٌثة كلها حول هذا الجهاز المفٌد جداً فً , بالعكس : التقنٌات .م

 سٌر العملٌة التعلٌمة سواء للمعلم أو الطالب 

كٌف ٌتم التنظٌم بٌن الفصول الستخدام المختبر الذي ٌحتوي على السبورة : الباحث 

 التفاعلٌة ؟



فالمعلمة التً تحتاج إلى , هناك سجل ٌحتوي على جدول ٌنظم العملٌة : تقنٌات .م

.المختبر تقوم بإبالغً مسبقاً للترتٌب والتنسٌق بٌن المعلمات   

 

 

ما هً مقترحاتك لتحسٌن أداء السبورة التفاعلٌة ؟: الباحث   

أتمنى أن ٌكون هناك دورات تدرٌبٌة للمعلمات فً كٌفٌه التعامل مع : تقنٌات .م

السبورة التفاعلٌة الستخدامها كما ٌجب والتعامل معها بشكل صحٌح كونها جهاز 

 حساس



 صور المختبر

 

 


