
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

هً أحد مدارس ,  بنٌن –مدرسة شٌخان الفارسً االبتدائٌة - 

والذي , المستقبل وهو المشروع التطوٌري للتعلٌم العام الحكومً 

ٌهدف إلى االهتمام بالتلمٌذ كفرد من خالل مراعاة الفروق الفردٌة 

إضافة إلى االهتمام برفع المستوى التحصٌلً لمن , فً التعلٌم 

ومن أكبر طموحات هذا النظام توظٌف , لدٌه صعوبات فً التعلم 

تكنولوجٌا التعلٌم  حٌث أنها مدارس مجهزة بجمٌع االحتٌاجات و 

.التقنٌات التً تعٌن المعلم و المتعلم فً التحصٌل الجٌد   

 

أُسست المدرسة على نفقة رجل األعمال عبد الرحمن شٌخان - 

.الفارسً   

 

2007-12-5تم افتتاح المدرسة فً ٌوم األربعاء -   

 

 

 

 



إجراء مقابالت للكشف عن المعوقات التً تواجه المعلم : الهدف من الزٌارة 

.أثناء استخدام السبورة التفاعلٌة   

:تقرٌر مفصل حول الزٌارة   

قام الباحث بإعداد استبانة حول صعوبات استخدام السبورة التفاعلٌة تم 

: ُمعلمة وكانت النتٌجة كاآلتً 19توزٌعها على   

 



قام الباحث بمقابلة بعض المعلمات إلى جانب قسم التقنٌات ومعلمات قسم - 

:الحاسوب وطرح علٌهم األسئلة التالٌة   

 



 



 



 



( :1)المقابلة رقم   

   رٌاضٌات:التخصص  معلمة    :الوظٌفة  أمٌرة أحمد  :االسم 

 

:خالصة المقابلة   

رغم ُبعد التخصص , المعلمة أمٌرة هً المشرف الفنً للسبورة التفاعلٌة - 

 لفت – بعد افتتاحها بقلٌل –منذ أن قدمت إلى هذه المدرسة  ))تروي األسباب 

وعند استفساري اكتشفت أن , انتباهً منظر السبورات المعلقة والمغلقة 

مهندس الشركة بعد تركٌب السبورات قام بتعلٌم المعلمات بكٌفٌة تشغٌلها 

والتعامل معها وكثٌر من المعلمات لم ٌستوعب و لربما لم ٌهتم إلى غٌر ذلك 

فأخذت على عاتقً التعلم علٌها , من المعلمات الالتً انتقلن إلى مدارس أخرى 

وبعد اتقانً لها اقترحت على إدارة المدرسة عمل فرٌق مكون , فنٌاً وبرمجٌاً 

ومشرف فنً وهو اللقب , من مشرف عام والمتمثل برئٌسة قسم الرٌاضٌات 

إلى جانب خمسة معلمات لكل مرحلة دراسٌة قمت بتدرٌبهم , الذي ُحزت علٌه 

( .(بنفسً   

أما بخصوص الدورات التً ٌلتحق بها المعلمات والتً تمكنهم من استخدام - 

ال ٌوجد دورات إجبارٌة و إنما عبارة عن اجتهادات  ))السبورة التفاعلٌة قالت 

فقد قمنا بإعداد ورشة على , شخصٌة منً بموافقة رئٌسة القسم واإلدارة 

ومدة ,  مدرسة تقرٌباً تم استضافتهم فً المدرسة لدٌنا 15 أو 12مستوى 

أُقٌمت للمدارس التً , الورشة ٌوم واحد وتحدٌداً لم تتعدى الساعتٌن ونص 

فكان الهدف من , ولكن ال ٌعرفون استخدامها " السبورة التفاعلٌة " تمتلك 

أما , الورشة تثقٌفهم فً كٌفٌة تشغٌلها والتعامل مع البرمجٌات الخاصة فٌها 

على مستوى المدرسة هنا فكذلك باجتهاد شخصً وبموافقة وترحٌب اإلدارة 

 وٌكون – لمدة ساعتٌن تقرٌباً –ُتقام دورة مدتها الزمنٌة ٌومٌن إلى ثالثة أٌام 



موضوع الدورة تعلٌم المعلمات الجدد كٌفٌة إعداد الدرس المسبق للسبورة 

( .(التفاعلٌة   

حول موضوع مكونات السبورة التفاعلٌة التً تقتنٌها المدرسة قالت تتكون - 

:السبورة من   

شاشة عرض-  1  

قلم - 2  

 Actives lute 3 -  

عبارة عن شاشة عمل صغٌرة بمجرد الكتابة علٌها ٌظهر ما ُكتب على )

(السبورة  

Active vote 4-  

عبارة عن أداة للتصوٌت وُتستخدم عادًة فً االجتماعات ولٌس فً الفصل )

(الدراسً   

(مضًء)قلم للتأشٌر - 5  

من أبرز إٌجابٌاتها أنها وسٌلة شاملة  ))من حٌث اإلٌجابٌات والسلبٌات قالت - 

أما أبرز سلبٌاتها , لجمٌع الوسائل التعلٌمٌة وهً موفرة للوقت والجهد والمال 

إضافة , وانقطاع التٌار الكهربائً , أعطالها المفاجئة أثناء الموقف التعلٌمً 

((إلى أن تصلٌحها وصٌانتها مكلف جداً   

و التوقع للتوجه , السبورة التفاعلٌة تستحق هذه التكلفة الباهظة  ))أضافت - 

((والتأخر فً توفٌرها أتوقع أنه بسبب المادة , إلٌها كبٌر   

ونجتهد فً الدخول , نستخدم برامج األوفٌس  ))بخصوص البرمجٌات قالت - 

إلى الموقع المختص والبحث عن بعض البرمجٌات التً تقدم مجاناً لفترة 



إلى , ولكن قلٌل من المعلمات من ٌهتم فً كل حدٌث من البرامج , محدودة 

ًّ فً هذه المهمة  ((جانب من ترٌد أن أتكفل بهذا الموضوع و تتكل عل  

هناك رؤٌة  ))حول موضوع السبورة رؤٌة أم مجرد جهاز من متبرع قالت - 

وتوجه واهتمام كبٌر من قبل اإلدارة وكذلك المعلمات و الدلٌل على ذلك أن 

وحتى فً مدرستنا لو أن , هناك من المدارس من ٌمتلكها وعالها الغبار 

( .(اإلدارة غٌر مهتمة لكانت السبورة عبارة عن لوحة مهملة ال قٌمة لها   

من ناحٌة شبكة  ))حول موضوع الكامٌرا المرفقة وشبكة االنترنت قالت - 

االنترنت فاإلدارة منذ زمن تسعى فً تطبٌقها وبإذن هللا فترة وجٌزة وستكون 

و استفسرت من الشركة بنفسً حول موضوع , الشبكة على أرض الواقع 

الكامٌرا فقالوا أن المسألة سهلة ولكن مكلفة وهناك اقتراح سٌقدم للمتبرع 

((لشراء هذه المرفقات ألن مٌزانٌة المدرسة ال تسمح أبداً بهذه التكلفة   

سعت اإلدارة جاهدة لتكون ضمن المدارس التً تمتلك موقع نظام  ))أضافت - 

, الطالب التفاعلً وهو نظام متطور جداً ٌخلق حلقة وصل بٌن الطالب والمعلم 

, ولكن الموقع جدٌد وفً تطور دائم إن شاء هللا , وكذلك المعلم وولً األمر 

وهناك فكرة جادة بأن كل عرض قامت المعلمة بعرضه فً السبورة التفاعلٌة 

فلن تكون السبورة بإذن هللا مجرد جهاز , ٌرفق فً موقع نظام الطالب 

((عرض  

 

شبكة االنترنت بأسرع وقت + وفً النهاٌة اقترحت بأن تتوفر الكامٌرات - 

.ممكن لتحسٌن أداء السبورة التفاعلٌة   

 

  



   - تغطٌة الصور ضمن الملحقات –قام الباحث بحضور حصتٌن دراسٌتٌن 

:وتمت المقابلة مع المعلمة وكانت الخالصة كاآلتً   

( :2)مقابلة رقم   

  علمً:التخصص   معلمة   :الوظٌفة 

 

:خالصة المقابلة   

:قالت فٌما ٌتعلق بالمعلم   

ٌختلف إعداد الدرس للسبورة التفاعلٌة عن اإلعداد للدرس التقلٌدي بشكل - 

.و اإلعداد للسبورة التفاعلٌة أسهل بكثٌر , كلً   

وفر استخدام السبورة التفاعلٌة على المعلم الوقت والجهد والمال-   

عرض الدرس و التمرن : استخدامات السبورة التفاعلٌة من وجهة نظري - 

 على األسئلة الخاصة بالدرس مع عرض الوسائل المناسبة لكل درس

:قالت فٌما ٌتعلق بالطالب   

.ٌتم استخدام السبورة التفاعلٌة فً جمٌع المواد الدراسٌة ولجمٌع المراحل -   

ألنها تعرض الوسائل بصورة , السبورة التفاعلٌة تخلق سهولة فهم للطالب - 

.واضحة   

و ترفع , تجعل طالب صعوبات التعلم أكثر تفاعالً مقارنًة بالدروس التقلٌدٌة - 

.من مستواهم فً التحصٌل الدراسً   

السبورة التفاعلٌة تساعد على استخدام المهارات الحركٌة للطالب بدالً من - 

.النشاطات الصفٌة التقلٌدٌة   



ال أتوافق مع من ٌقول أن السبورة التفاعلٌة حكر على من ٌستخدمها فهً - 

.على العكس تساعد على خلق روح المشاركة بٌن الطلبة و الدرس والمعلم   

ٌقوم الطالب بالمشاركة فً السبورة التفاعلٌة عندما ٌقوم بحل المسائل أو - 

ٌُطلب منه كتابة شًء محدد  .عندما   

تخلق السبورة روح المشاركة بٌن الطالب من خالل عرض مشارٌع - 

.المجموعات   

.إن استخدام السبورة التفاعلٌة ٌعمل على رفع مستوى تحصٌل الطالب -   

تساعد السبورة التفاعلٌة على تعزٌز التعلم لدى الطالب ذوى القدرات - 

المختلفة فهً تعرض أفالم وصور حٌة وكذلك أصوات ومن ٌحب الحركة 

.فالسبورة التفاعلٌة جاذبة للجمٌع .. والمشاركة فله ذلك   

.من وجهة نظري أن السبورة التفاعلٌة مجدٌة لجمٌع األعمار -   

.ال توجد مشكلة فً ازدحام الطالبة و إنما فً متابعة الطالب -   

أعتقد أن طالبنا بحاجة إلى التعلم االلكترونً فنحن فً سباق مع التكنولوجٌا - 

.و التطور وال بد من مواكبته   

ولكن ٌجب على , ال ٌشكل تفوق الطالب على المعلم فً التكنولوجٌا مشكلة- 

.المعلم أن ٌسعى وٌكون على دراٌة كاملة بكل ما ٌستجد فً عالم التكنولوجٌا   

.أعتقد أن بعض الطرق التقلٌدٌة مجدٌة ونحتاج إلٌها لتثبٌت المعلومات -   

من وجهة نظري حتى اآلن لم ٌصل المعلم إلى مرحلة المرشد ولم ٌصل - 

و أرى أنه ما زال المعلم بمثابة .. الطالب إلى مرحلة ٌعتمد فٌها على نفسه 

.الملقن و الطالب بمثابة المستقل   

 



 

 إعداد

 
:إشراف   

ســعـــاد الفــرٌح: الدكتورة   

  حصة المطٌري:األستاذة

 

 


