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 والديّ إلى األعزاء على قلبي .... 

 دعاء هللا برحمة واسعةو  جالل واحترامإمني كل لكما 

 "اربي ارحمهما كما ربياني صغيرً "

 

 بالمحبة تحيا القلوبلكن، ف خالص المحبة...  نعمة من اهللا عز وجل نأنتإلى أخواتي ... 

 ى.... أليام أجمل.... وغد أسم لشعوب ترقى لألفضل آٍت ...لسالم 
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 ). 114ا" (طه، اآلية وقل ربي زدني علمً ) "7" (إبراهيم، اآلية لئن شكرتم ألزيدنكمتعالى: "قال 

الحمد يا ربنا كما ينبغي لجالل فلك ، نعم علينا نعمة العقل والعلمأالحمد له الذي ... فا  وأخيرً الشكر هللا أوًال 

 أعظمك. بحانك ما... س وجهك وعظيم سلطانك

 . اللهم اغنني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية

طريق المعرفة الذي  إلىالشكر موصول لألستاذ الدكتور إبراهيم عوض الذي أشرف على رسالتي وأرشدني و 

 والقدس خاصة.  ،جل فلسطين عامةأيحتذى به من  أنالذي يستحق هذا البحث إلى به اهتديت ألصل 

معهد التنمية المستدامة بناء  ،جامعة القدسإلى قادتني خطواتي أخرى إلى أن  خطوة تلو أتحصيلي العلمي بد

من هنا بدأت أسطر قصة جديدة بدايتها الدعم واإلصرار على تحقيق هدفي،  .مؤسسات وتنمية موارد بشرية

تعلم من األساتذة الكرام الذين لهم الفضل الكثير في زيادة معرفتي أتعلم و ألمت الكثير وما زلت وبصدق تع

 وهم:  ،العلمية

االنتماء للذات للوصول  هتعلمت منفمام التحديات، ألدكتور عزمي األطرش الذي دعمني بإصراره وصموده ا

 لهدف المنشود.إلى ا

في بالعزيمة اإلنسانية التي تنمو إلى حلمه  نسان يستطيع الوصولاإلن أتعلمت منه الذي  ياد خليفةالدكتور إ

 رض الواقع.أوبالتمتين يعمل على تجسيدها على ه، داخل

لية العلم والتعلم من النواحي االقتصادية واالجتماعية لوصول ه آتعلمت منالذي  لدكتور إبراهيم عوضا

 نسانية.اإللرفاهية التي تعزز إلى انسان اإل

خر رغم ي اآلأي والر أواحترام الر  ،أوًال  انسانً إنسان لكونه تعلمت منه احترام اإلالذي حمد حرز اهللا أالدكتور 

 الفروقات العمرية والمناصب. 
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كيفية االستفادة من التجارب العالمية، بما يتناسب مع ديمغرافية بالدنا  هتعلمت منالذي الدكتور شاهر سالمة 

ولنبدأ  ... ألفضلإلى اجاربنا المحلية بدعم القدرات والكوادر وتنميتها للوصول من جميع النواحي، ومن ت

 بأنفسنا. 

ويتواصل شكري الجزيل مع كل االحترام والتقدير لمؤسستنا العريقة دار الطفل العربي بالقدس بطاقمها الكامل 

 ليه.إ ما أصبو إلى عطائي الدعم والتحفيز للوصولإ لتعاونهم معي و 

 

 ،من طاقات إيجابية هي ودعمي بكل ما لديبلوقوف بجانفي ا شكري ويزداد لكل من ساهم ويساهمويستمر 

 فلكم مني كل المحبة والتقدير المتواصلين بالوقار واالحترام. 
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 :الملخص

وسلبياته، وانعكاسه على أداء المعلمين يجابياته وإ تاريخه،  :اللوح التفاعلي إلىلتعرف إلى اتهدف هذه الدراسة 
ومفهوم التقنيات التعليمية بشكل عام  ،تكنولوجيا التعلم والتعليم، وٕالى التعرف إلى والطلبة في مدارس القدس

 .وبشكل خاص في مدينة القدس ومدارسها ،في فلسطين

ة يلمؤثرات الخارجية، السياسا، وكذلك تناولت الدراسة اللوح التفاعلي ومدى تأثيره على المعلمين والطلبة
االجتماعية واالقتصادية، التي تؤثر على المعلمين والطلبة وتعيق عملية التعلم والتعليم، وبالتالي تعرقل و 

 ليه مدارس القدس لمواكبة عصر التكنولوجيا.إالتقدم التكنولوجي التي تصبو 

اللوح التفاعلي وانعكاسه على المعلمين  لتباين أثر استخدام ،اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي االستكشافي
 والطلبة.

 : التي توصلت اليها الدراسة من اهم النتائج
تفعيل ، و ضبط الصف علىيعزز قدرة المعلم و  ،يزيد اللوح التفاعلي من قدرة التالميذ على حفظ المعلومات 

يعمل على توفير الوقت ، و وممتعق ائبشكل ش ويعرض المعلومات يثير اهتمام المعلمينالتعليمية كما القدرات 
اللوح التفاعلي أداء  ، ويحفز استخدامينوع ويزيد من طرق التدريسو  والجهد في عرض المادة التعليمية

، مما يسهل استرجاع الدروس والمعلومات المخزنة كاملة بالنسبة للمعلم، وكذلك المعلمين حسب التخصص
وغيرها، وهذا يساعد على  في ذهن الطلبة من خالل استخدام الصور المتحركة والرسومات يرسخ المعلومات

 تكنولوجيا التعليم والتعلم.مواكبة 

 ،لوية لمكانتها التاريخية وقدسيتها لدى الشعب الفلسطيني خاصةاء القدس ومدارسها األأوصت الدراسة بإعط
بجهود الكوادر المختصة في وزارة ها لمدارس اتيجيةاستر والعالم العربي عامة، وذلك من خالل وضع خطة 

لجميع مرافق الحياة في  موازنات خاصةالحكومة الفلسطينية  بتخصيصو التربية والتعليم العالي الفلسطينية، 
نية، ولتنمية الكوادر لكترو لتنميتها تكنولوجيا من خالل تزويدها باأللواح اإل ،وخاصة لمدارسها ،مدينة القدس

 نية.لكترو لواح اإلكيفية استخدام األعلى عقد ورشات عمل لتدريب المعلمين والمعلمات عبر ، البشرية

جل أتخطي الصعوبات من لمام التحديات، و أللمقدسين للصمود  االعمل بالتوصيات أعاله يعطي دعمً إّن 
 مستقبل أفضل. 
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Interactive Board and its reflection on the performance of teachers and 
students at Jerusalem schools. 

Prepared by Aisheh Fayez Ibrahim Dajani 

Supervisor: Dr. Ibrahim Awad 

Abstract: 

The aim of this study was to acknowledge the Interactive Board, its history, 
positive and negative aspects, and its reflection on the performance of teachers and 
students as well at Jerusalem schools. 

The study made us aware of the education, learning technology as well as the 
concept of educational techniques in Palestine in general, and Jerusalem schools in 
specific where the study has focused. 

The study adopted descriptive exploratory, which is based on the formation of a 
preliminary vision of the researcher on a particular problem, that can identify the 
paths necessary for any future research, many need researcher or others to 
implement. 

The study emphasized the impact of the interactive board on the teachers and 
students from one side, and the external political, social, economical factors on the 
other side which directly and negatively affect the formers and hinder as well the 
educational and learning process at large, and consequently stand as an obstacle to 
the technological progress aimed at by Jerusalem schools making it rather 
impossible for them to match the technological era. 

The study has concluded the following important results: 

Interactive Board increases the students ability to upkeep information, 
strengthens the teachers ability to control the classroom ,activates teaching 
abilities as well as paying teachers attention and presents the information  in an 
interesting and attractive way, saves time and effort  in presenting  the teaching 
material, diversifies and increase methods of teaching , catalyzes the teachers 
performance in accordance with field of specialization and finally  facilitates  the 
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process of restoring all lessons and stored information to the teacher  which 
enhances the information at students mind through the usage of fast movies , 
drawings ……etc.  

Of course all the above, assist in coinciding with learning &teaching technology.  

The most important recommendation which resulted out of this study was to give 
Jerusalem and its schools top priority due to the holiness and historical status 
which it enjoys to Palestinians in particular and the Arab world in general .To 
achieve that goal a well strategic plan must be set forth to Jerusalem schools by the 
dedicated efforts of specialized personnel at the Ministry of higher education in 
Palestine, therefore it is requested that the said ministry dedicate a special budget 
to all life streams in Jerusalem especially schools so as to develop and enrich it 
from a pure technological point of view by providing those with Interactive boards 
and train the staff members how to deal with it very well and to conduct special 
workshops for teachers to guarantee the best usage of it  

Considering those recommendations will definitely strengthen Jerusalemians and 
give them support to stand against all challenges and difficulties for better future.  
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 مصطلحات الدراسة

دون من مجموعة اإلجراءات التي يعرضها المعلم على المتعلم بغرض شرح المواد التعليم بالطريقة التقليدية: 

 .)2001 ،استخدام الحاسوب، ويتبع بها الكتاب المقرر (أبو الرب

: التعليم التقليدي يعتمد على "الثقافة التقليدية" والتي ترتكز على انتاج المعرفة وهو استخدام وبتعريف اخر

الطرق التقليدية والوسائل التعليمية القديمة القائمة على تلقين المناهج والمحتوى للطالب واستخدام الوسائل 

يكتفي المعلم بعرض ما عنده من معلومات التعليمية القديمة، مثل اللوح العادي واالقالم والكتاب المدرسي، و 

 ).  2016المرشد، (بغض النظر عن المستوى العقلي او العمري او الكفاءة 

تتضمن المواد واألدوات واألجهزة  ،عبارة عن منظومة فرعية من منظومة تكنولوجيا التعليم التقنيات التعليمية:

لتسهل عملية  ؛ما في المواقف التعليمية بطريقة منظمةالتي يستخدمها المعلم أو المتعلم أو كليه ،التعليمية

 .)2004التعليم والتعلم (سالم، 

ويبرز من بين هذه التقنيات التعليمية األجهزة التعليمية اإللكترونية التي صاحبها تطور كبير خالل العقود 

نوعية في أدوات العرض حداث نقلة إ مر الذي مكن من توظيفها واستخدامها في مجال التعليم و ، األاألخيرة

وأصبح استخدام األجهزة اإللكترونية من العالمات الدالة على تطور التعليم في  .الضوئية داخل القاعات

 .)2007التعليم العام والجامعي (سرايا، في المؤسسات التربوية 

الكتابة عليها بقلم شاشة بيضاء كبيرة مرتبطة مع جهاز حاسوب يتم التعامل معها باللمس أو  اللوح التفاعلي:

  بصورة واضحة لجميع طلبة الصف حاسوبيمكن استخدامها في عرض ما على شاشة ال. خاص

(Campbell, 2010)  

المعينات الحسية المادية التي تستخدم في عمليتي التعلم والتعليم، بهدف توضيح ما جاء  الوسائل التعليمية:

المذياع والتلفاز ، مثل إلكترونيةالوسائل وقد تكون  .عملية التعلمتسهيل لفي محتوى الكتاب المقرر من معرفة 

 .)2006ا (دروزة، مصور والملصقات وغيره، مثل الغير إلكترونيةأو والحاسوب والفيديو، 
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: كل ما يستخدمه المعلم من أجهزة ومواد وأدوات وغيرها داخل الصف او خارجه، لنقل خبرات وبتعريف اخر

 ).2007الحيلة، (لمتعلم بسهولة ويسر ووضوح، مع االقتصاد في الوقت والجهد المبذول تعليمية محددة الى ا

مجموعة من اإلجراءات التي يعرضها البرنامج التعليمي على الطالب بغرض شرح مادة  التعليم بالحاسوب:

 .)2003معينة عن طريق الحاسوب (أبو زعرور، 
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 الفصل االول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خلفية الدراسة 

وتميزت بخصوصية الزمان  ،حظيت مدينة القدس وما تزال، بمكانة عظيمة في التاريخ اإلنساني

ما بالنسبة لخصوصيتها المكانية، فقد . أضاربة منذ الحضارة العربية الكنعانيةجذورها ف ،والمكان

تعاقبت عليها و ل بين قارات العالم القديم، شملت الموقع والموضع، فكانت ملتقى االتصال والتواص

ثرية التي ثارها ومخطوطاتها األآالحضارات، وأمتها الجماعات البشرية المختلفة، مخلفة وراءها 

منبر القضية ( .داللة على عظمة وقدسية المكانفي جسدت المالمح والحضارة والتاريخ، 

 .)2010 ،الفلسطينية

 من األردني سرائيلي بدًال حاولت سلطات االحتالل فرض المنهاج اإل ،منذ احتالل مدينة القدس

وحتى اليوم ما  .مام رفض المعلمين والطلبة واألهالي ذلكأنها فشلت أال إا، والفلسطيني المطبق حاليً 

تحرم الطلبة الفلسطينيين من حقهم في التعبير عن هويتهم من إذ  زالت تتدخل بطريقة أو بأخرى،

الصفحات والفقرات، إضافة إلى منع تدريس بعض الكتب، وحذف كلمات خالل حذف بعض 

قرار بتجريم من يذكر النكبة أو النكسة ، إلى جانب وجود وعبارات وشعار السلطة عن كتب المنهاج

 .عالم)وزارة اإل –وحدة شؤون القدس (

التفاعلي، منها هذه الدراسة المدارس في مدينة القدس داخل الجدار التي تستخدم اللوح  اولستتن

، مدرسة) تستخدم اللوح التفاعلي 27مدرسة) ( 40المدارس الحكومية التابعة لدائرة األوقاف وعددها (

 مدارس وكالة الغوثو  مدرسة) تستخدم اللوح التفاعلي، 25مدرسة) ( 62المدارس الخاصة وعددها (و 

 مدارس).  8عددها (و 

والتكنولوجي، وقد تزايد استخدام التقنية في حياة  ا يوسم بعصر االنفجار المعرفينعيش اليوم عصرً 

ا بعد يوم نتيجة للتسهيالت والفوائد التي تقدمها هذه التقنيات لإلنسان في جميع مجاالت نسان يومً اإل
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دون حدود من خرين نسان التواصل واالتصال باآلاإل ىوتسهل عل ،فهي توفر الوقت والجهد .الحياة

جزائها ووسائلها، أال أحد هذه المجاالت التي تغلغلت التقنية في جميع إيم للزمان والمكان، وليس التعل

ن حجم التطور اليومي في المعارف والتكنولوجيا يستلزم البحث عن صياغة جديدة أا ولم يعد خافيً 

لعمليات التعليم والتعلم تسهم في مسايرة المؤسسات التعليمية للتطور التكنولوجي، وتمكن المتعلم من 

 .م نفسه مدى الحياةتعلي

بسبب  ؛داخل النظم التربوية وخارجهاالذي شهد اهتماًما كبيًرا التعليم اإللكتروني أحد تلك الصيغ  يعدّ 

فهو ا. جل رفد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة تربويً أالحاجة الماسة إلى نواتج ذلك التعلم من 

وصيل وتقديم المعرفة والمادة الدراسية إلى ليس مجرد استغالل لإلمكانيات التقنية الحديثة في ت

(الشريف، المتعلمين، بل يعتبر ثورة أدخلت إلى الحياة وأحدث تحوالت فيها على مختلف األصعدة 

2004.( 

سيتم التركيز على اللوح التفاعلي وانعكاساته على أداء المعلمين والطلبة في ى ما سبق، بناء عل

ومدى تأثيره على إزالة الفروقات الفردية والخجل يهم، على تطوير المهارات لد أثرهمدارس القدس، و 

، وعلى ويسهل على المعلمين ضبط الحصة الصفية ،بين الطلبة، مما يؤدي إلى تفاعل الجميع

 فضل.إلى األمواكبة عصر التكنولوجيا العلمية والتعليمية للوصول 

 مشكلة الدراسة -2

من هنا . و تطورات هائلة في مجال تقنية المعلومات ووسائل االتصال يشهد العالم في هذا العصر

بغية االستفادة القصوى  ؛مواكبة هذه التطورات، والتغيراتلللدول النامية من بذل الجهود  بد كان ال

وما يرتبط بها من أساليب وأجهزة تعليمية في دعم العملية التعليمية، ويبرز التعلم  ،التقنية من هذه

بداع ن يدعم العملية التعليمية ويحولها من طور التلقين إلى طور اإلأنه أكأسلوب من ش ونياإللكتر 

م أحدث استخدعبر اشكال اإللكترونية للتعليم، كل األ بين يجمعحيث المهارات،  والتفاعل وتنمية

 .)2013(مسلم، ووسائطها التخزينية وشبكاتها.  الطرق باعتماد الحواسيب
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في نقل المعرفة إلى  الحاسوب في المؤسسات التربوية حتى أصبح الوسيلة المميزةاتسع استعمال 

في العملية التعليمية إلى العديد من األجهزة  هوقد قادنا استخدام. قلأفي وقت قصير وجهد  يهامتلق

التقني بداعات التطور إحد أالتقنية الحديثة، وتعد تقنية استخدام اللوح التفاعلي من أبرز هذه األجهزة و 

يعيشه العالم اليوم، فكان ال بد من استثمار هذه التقنية في مؤسساتنا التربوية لالرتقاء بالعملية  الذي

وتبادل المعارف لبناء جيل قادر على مواجهة التحديات بما يمتلكه من مخزون للمعارف  التعليمية

ية هو تنمية الطالب في ولمواكبة هذا التطور التقني يصبح دور الترب). 2014 (عودة،العلمية 

 .)2011(شاهين،  .أساليب وتقنيات متعددةمن خالل الجانب المعرفي، 

لى الدور الذي إلتعرف لتتبع مشكلة الدراسة التي تواجه المعلمين والباحثين في العملية التعليمية  إن

 يلعبه اللوح التفاعلي في رفع مستوى أداء المعلمين والطلبة في مدارس القدس.

 داف الدراسةأه -3

لى اللوح التفاعلي وانعكاساته على أداء المعلمين إتهدف هذه الدراسة إلى التعرف  الهدف الرئيسي:

 العالي والطلبة في مدينة القدس، وتقديم الحلول والمقترحات التي تساعد وزارة التربية والتعليم

 التعليمية وٕايجادالمسيرة ب على النهوض التي بدورها تساعد ،اتخاذ القراراتعلى وأصحاب القرار 

 التكنولوجيا. التطورات مواكبةو  ،ية مستدامة في مجال العلم والتعلمو الحلول لنقلة نوعية وتنم

هداف فرعية تسعى الدارسة إلى أهذه الدراسة، هناك إلى جل الوصول إلى الهدف الرئيسي أمن 

 تحقيقها.

 هداف الفرعية: األ

 اللوح التفاعلي في مدارس القدس.تطوير تكنولوجيا التعلم عن طريق  •

 استخدام اللوح التفاعلي في مختلف المواد التعليمية. •

 ثناء استخدام اللوح التفاعلي.أالتغلب على التحديات التي تعترض أداء المعلم  •

 تطوير أداء المعلمين والطلبة إلنجاح العملية التعليمية. •
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 روني.تقليل الفروقات بين الطلبة من خالل التعليم اإللكت •

ليه من تقدم تكنولوجي يستحق إتسليط الضوء على مدارس القدس وما ستتوصل  ، فإنوعليه

وما يترتب  ،ومواكبة العصر في البحث عن أهمية الدراسة ،لرفع المستوى التعليمي ؛البحث

عليها من دوافع ونظم تطبيقية ونظرية ومبررات ودوافع دراسية للوقوف عندها واالستفادة 

 منها. 

 أهمية الدراسة -4
من ضغوطات  هاوما تعانيه مدارس ،تنبع أهمية هذه الدراسة كونها تركز على مدينة القدس

لخضوع على افي محاولة إلجبار التربية والتعليم الفلسطينية  ،من قبل االحتالل ممنهجه

وبالتالي السيطرة على عقول الطلبة بسرد التاريخ المزيف ومحو  ده،وتهوي ألسرلة المنهاج

 حقائق وهوية فلسطين.

 ي:أتن أهمية الدراسة البحثية تنبع من جانبين يمكن توضيحهما كما يأ

 : األهمية العلميةوًال أ

حصائيات بحثية في مجال التقنية إضافة يستفيد منها الباحثون، وإ  السعي لوضع قاعدة بيانات

 والتركيز على اللوح التفاعلي في مدارس القدس.  ،العلمية التعلمية

 ويتجلى ذلك من خالل: 

 وجد دراسات سابقة عن القدس ركزت على اللوح التفاعلي.تال  ،في حدود معرفة الباحثة •

 توفير قاعدة بيانات جديدة عن اللوح التفاعلي. •

 ٕاضافة معلومات علمية لدراسات مستقبلية. و خر الدراسات، آاالستفادة من  •

 األهمية التطبيقيةا: ثانيً 

 العالي ووزارة التربية والتعليم ،إلفادة المعنين في مدارس القدس بشكل خاصالدراسة تسعى هذه 

وكيفية معالجة  ه،إيجابيات اللوح التفاعلي وسلبيات إضافة إلى تقديم شرح عن الفلسطينية بشكل عام،

 رض الواقع. أليات تطبيقية لتنفيذها على آاألخطاء، ووضع 
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 ي: يأتويمكن حصر األهمية التطبيقية فيما 

ووزارة التربية والتعليم  ،بشكل خاص المقدسية المدارس فيتقديم معلومات قد تفيد المعنين  •

استخدام  الفلسطينية بشكل عام، وطرح مقترحات لتطوير أداء المعلمين والطلبة في

 التكنولوجيا في مدارس القدس.

لسلبيات للوح اإليجابيات وا، وٕالى لى نقاط القوة والضعف لدى المعلمين والطلبةإالتعرف  •

عبر  التفاعلي، مما يفيد أصحاب القرار في معالجة األخطاء وتصحيح ما يمكن تصحيحه

  رض الواقع.ألتنفيذها على ية ليات تطبيقآوضع 

  تقديم مقترحات وحلول حول إمكانية استخدام اللوح التفاعلي. •

  دوافع ومبررات الدراسة -5

لرفع المستوى  لةفي محاو الدراسة،  هذه الباحثة إلى القدساألهمية الدينية والتاريخية لمدينة دفعت 

 من خالل: ،تكنولوجيا لمواكبة العصر التقني في مدارس القدسوالاألكاديمي 

إيجاد داعمين وممولين لتزويد المدارس باأللواح اإللكترونية المتطورة، ومدربين متخصصين  •

 ها.كيفية استخدامعلى و لتدريب المعلمين على المهارات التكنولوجية التعليمية 

 ال توجد دارسات كافية في هذا المجال مطبقة على مدينة القدس.  •

 المختلفة بين الطلبة.  تقليل الفروقات الفردية والكشف عن المهارات •

سائر المدن ، و كاديمية في مدينة القدسالتنمية المستدامة األإمكانية تأثير الدراسة على  •

 الفلسطينية.

 تساؤالت الدراسة  -6 

تحفيز المدرسين على استخدام التكنولوجيا بشكل إلى  تهدف هذه الدراسة ،اإلشارة أعاله تكما تم

 ا اللوح التفاعلي. وصً وخص ،جلي في العملية التعليمية

 ة: تيالتساؤالت اآلن هداف هذه الدراسة سنسعى لإلجابة عأولتحقيق 
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: ما الدور الذي يلعبه اللوح التفاعلي في رفع مستوى أداء المعلمين والطلبة في السؤال الرئيس

 مدارس القدس؟ 

 عنها، وهي: إلجابة لهناك تساؤالت فرعية سنسعى ن هذا السؤال، ولإلجابة ع

 ما التحديات التي تواجه مدارس القدس في استخدامها للوح التفاعلي؟ •

 الستخدام اللوح التفاعلي لرفع مستوى أدائهم؟ إليها المعلمون  ما المهارات التي يحتاج •

 ن يحدثه استخدام اللوح التفاعلي على الطلبة؟ أما الفرق الذي يمكن  •

 التعليمية؟هل يمكن استخدام اللوح التفاعلي في مختلف المواد  •

 تطوير استخدام تكنولوجيا التعلم عن طريق اللوح التفاعلي؟ ما كيفية •

 فرضيات الدراسة -7

 لى فرضية أساسية وهي:إعداد هذا البحث إاستندت الباحثة في 

 يساهم اللوح التفاعلي في رفع مستوى أداء المعلمين  والطلبة في مدارس القدس. •

 ضبط الصف وزيادة االنتباه وتركيز الطلبة.على يعزز استخدام اللوح التفاعلي قدرة المعلم  •

 يحسن استخدام اللوح التفاعلي من تنمية مهارات أداء المعلمين ورفع مستويات الطلبة. •

يعمل اللوح التفاعلي على االستخدام الناجح والتوظيف السليم للوقت والجهد في عرض المادة  •

 .التعليمية

 يحفز استخدام اللوح التفاعلي أداء المعلمين والطلبة حسب التخصص. •

 ا.استخدام اللوح التفاعلي يواكب تكنولوجيا التعليم والتعلم تقنيً  •
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 ةالفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابق

 

 مقدمة .1

 نبذة تاريخية عن اللوح التفاعلي .2

 التعليم اإللكتروني في فلسطين .3

 القدسالتعليم في  .4

 ةالدراسات السابق .5
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 الثاني الفصل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السابقة والدراسات النظري اإلطار

 مقدمة-1

وكان للتربية والتعليم الحظ األوفر في هذا  .ا في شتى المجاالتا سريعً ا وتطورً يشهد العالم اليوم تقدمً 

 .ببرامجه وتطبيقاته المتنوعة ،التطور والتقدم، خاصة فيما يتعلق بمجال التعلم والتعليم اإللكتروني

وظهر هذا التطور والتقدم جليا في العقد األخير من القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين، 

صاالت والحاسبات اآللية، والتعليم اإللكتروني الذي يتفاعل فيه خاصة في مجال تكنولوجيا االت

 .)2012(الزيان، الجميع، من خالل استخدام اإلنترنت، وتقنية المعلومات والمعرفة المفتوحة. 

ولم يكن التعليم في أي عصر من العصور بمنأى عن تطور المعارف، وأدوات االتصال، فهو يهتم 

في محاولة منه لمواكبة ومواجهة التغيرات المتسارعة  ،ساليب والطرائقبإحداث تغييرات مذهلة في األ

لرحيلي، ا(والمتصاعدة، وٕايجاد فرص لكافة طبقات المجتمع ينهلون فيها من معين العلم والمعرفة. 

2013.( 

 اأن هذا التغير أدى إلى االهتمام بالجوانب التطويرية، وخصوصً  )2010( اهللا،اللوح وفرج ويرى 

ففي ظل النمطية واألداء، وغياب اإلبداع، تولدت الحاجة إلى التغيير  .على صعيد الهيئة التدريسية

ا من التغيير نحو األفضل في الممارسات التعليمية، بالتعاون مع التقنيات الحديثة، وذلك انطالقً 

 . إلى األفضلالجذري في أداء عضو هيئة التدريس وصوًال 

اهتمامها إلكساب عضو هيئة التدريس الكفايات التعليمية، والصفات  األمم المتقدمة جلتولي و 

الشخصية المتميزة، التي يستطيع من خاللها إكساب طلبته الخبرات المتنوعة، ويعمل على تهذيب 

. ، وقدراتهم العقليةومهاراتهم وتنمية أساليب تفكيرهم ،شخصياتهم، وتوسيع مفاهيمهم، ومداركهم

 .)2011 (كلوب،
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التكنولوجيا التي َغيَّرت العالم خارج المدارس ُتغيِّر اآلن التعليم والتدريس داخل المدارس،  إن هذه

اسُتحِدَثْت أنواٌع جديدة من التعليم يستوعب تكنولوجيا االتصال لتوفر للمتعلمين بيئة  إذوالجامعات؛ 

 .)2011 (العربي،تعليمية ُتلبي احتياجاتهم، متجاوزة حدود الزمان والمكان. 

 ةبأن التعليم اإللكتروني "نظام تعليمي يقدم بيئة تعليمية تعلمية تفاعلي )2007(الحربي، وأورد 

فضًال عن إمكانية إدارة هذا  ،متعددة المصادر باالعتماد على الحاسب اآللي، وشبكات اإلنترنت

ان الفصول الدراسية، ، مما أدى إلى تجاوز مفهوم عملية التعليم والتعلم جدر االتعليم، ومحتواه إلكترونيً 

 .سواء بشكل متزامن، أو غير متزامن" ،وأتاح للمعلم دعم المتعلم، ومساعدته في أي وقت

على أن التعليم اإللكتروني مفهوم واسع وعام، وله مناٍح عديدة في ) Nehme، 2010ويؤكد (

وهذا يشمل الواجبات، والفروض الرسمية، التدريس، ويتضمن منحى التعليم من خالل الشبكات، 

كذلك و وغير الرسمية، والمدعوم بالتفاعل، والتعاون بين المتعلمين، من خالل تكنولوجيا التعليم، 

  .استخدام شبكة اإلنترنت

ا، وامتزجت هذه التطبيقات ا واسعً نترنت وتطبيقاتهما المختلفة انتشارً حاسوب واإلوقد انتشر استخدام ال

. كما ا يصعب فصلهليومية في شتى المجاالت، العلمية منها والتعليمية والترفيهية، امتزاجً بحياتنا ا

ظهرت العديد من التطبيقات والبرامج المختلفة والمتنوعة التي تؤدي وظائف معينة إلشباع ومواكبة 

ا من حياة ا أساسيً أضحى استخدام هذه التطبيقات جزءً حتى االحتياجات المتزايدة في كل مجال، 

يستخدمون هذه  فأصبحوا يجدون أنفسهمالحاسوب، حتى غير المتخصصين في مجاالت الناس، 

 .)2011(أبو العزم، كثير من المجاالت. في التطبيقات 

ا على جميع ا ملحوظً شكل التطور الهائل في مجال التعليم اإللكتروني ضغطً ى ما سبق، بناء عل

فمن  .يم، وأصبح العمل به لمواكبة العصر الحديث في التطوربما فيها قطاع التعل ،أنظمة الحياة

للتطور العالمي لرفع مستوى التعليم  متميز ومواكب ُيبنى جيلخالل استخدام التكنولوجيا قي المدارس 

درجة التنافس المحلي في الوصول إلى جل مستقبل واعد وأفضل للجميع، وبالتالي أوالتعلم من 

كوادر الشعب الفلسطيني، ال سيما في ظل امتالكه ل ليهإصبو يوهذا ما  ،ومن ثم العالمي، مدارسال
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، وفي ظل سعيه للوصول إلى األفضل ومواجهة الصعوبات التي في جميع المجاالتوٕابداعات واعدة 

 تواجهه.
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 تكنولوجيا المعلومات في التعليم 1 .1

 كية لالتصاالت والتكنولوجيامير تعريف الجمعية األ

 ،واألفكار واآلراء ،وأساليب العمل ،فرادمل على األتعملية مركبة متكاملة تشهي تكنولوجيا التعليم "

ووضع الحلول المناسبة لها، وتنفيذها وتقويم  ،والتنظيمات التي تتبع في تناول المشكالت التعليمية

إبراهيم يونس، (ا" مضبوطً  اوٕادارة العمليات المتصلة بها في مواقف يكون فيها التعليم هادفً  ،نتائجها

1998(،. 

 :توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم 1.2

دور التكنولوجيا في الحقل التربوي: تواجه العملية التربوية في النصف الثاني من القرن العشرين 

واالنفجار ا المواصالت واالتصاالت والتكنولوجية و المعرف. فالثورة في ضغوطات وتحديات عدة

المؤسسة التربوية  ىمن سرعة انتقال المعرفة، كلها عوامل تضغط على ذلك وما يترتب عل، السكاني

ت دول العالم إلى أولقد لج. جل مزيد من الفعالية واالستحداث والتجديد لمجاراة هذه التغيراتأمن 

  .استخدام التقنيات بدرجات متفاوتة لمواجهة هذه الضغوطات

ا في تحسين نوعية التعليم والوصول به إلى درجة ا كبيرً تلعب دورً ن تقنيات التعليم إيمكن القول 

لزيادة العائد من عملية التعليم، وخفض تكاليف  ،قلأمكانيات إ وقت و في تحقيق األهداف التعليمية 

 التعليم دون التأثير على نوعيته.

التعلم محور العملية  عدّ ي ذيلعلى مواكبة النظرة التربوية الحديثة ا تقنية التعليم المعلمَ  ساعد استخدامُ ي

واللغوية، واالنفعالية،  ،التعليمية، وتسعى إلى تنميته من مختلف جوانبه الفسيولوجية، والمعرفية

 والخلفية االجتماعية. 

 :أهمية تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية 1.3

 اللغة المهمة للتلميذ.شكال بدور مهم في توضيح دراك الحسي: تقوم الرسوم التوضيحية واألاإل
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 الفهم: تساعد وسائل تكنولوجيا التعليم التلميذ على تمييز األشياء.

 المهارات: لوسائل تكنولوجيا التعليم أهمية في تعليم التالميذ مهارات معينة كالنطق الصحيح.

وحل  التفكير: تقوم وسائل تكنولوجيا التعليم بدور كبير في تدريب التلميذ على التفكير المنظم

 .يواجهاالمشكالت التي 

تنمية القدرة على التذوق، و بناء المفاهيم السليمة، و نمو الثروة اللغوية، و باإلضافة إلى: تنوع الخبرات، 

وتنوع أساليب التقويم لمواجهة الفروق الفردية بين التالميذ، والتعاون على بقاء أثر التعلم لدى التالميذ 

 ).2010 (الكردي،تنمية ميول التالميذ للتعلم وتقوية اتجاهاتهم اإليجابية نحوه. و لفترات طويلة، 

 ،لمتعلماكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية تذلل العقبات، وتنمي مهارات تن أالحظ يومن هنا 

 علىوتساعده من خالل الحواس على االنتباه والتركيز والتفكير المنظم، وبالتالي تساعد المعلم 

 التوظيف السليم للوقت والجهد في عرض المادة التعليمية. 

 

 نبذة تاريخية عن اللوح التفاعلي -2

مصنوًعا من الحجارة، وبعدها من الخشب  ان كان بدائيً أاللوح التفاعلي بمراحل عديدة منذ  مرّ 

. اللوح التفاعليب والحجارة، ومن ثم لوح الطباشير، واللوح األبيض مع أقالم الكتابة الملونة، وانتهاًءا

 .وفي محاولة إليجاد بديل لأللواح التقليدية مثل الوبرية والطباشيرية والمغناطيسية

، اللذين يعمالن في وزوجته نانسي نولتون ،ديفيد مارتنتمكن  ،بحاث تكنولوجية عديدةأوبعد تجارب و 

في منتصف يات المتحدة، حدى الشركات الكبرى الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم في كندا والوالإ

فكرة جديدة يدور محورها حول ربط الحاسوب بشاشة عرض (لوحة) إلى ن التوصل ، م1980العام 

 .رة أو لوحة مفاتيح، وطريقة التنقل فيها هي اللمسأدون فمن حساسة تعمل كبديل لشاشة الحاسوب 
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عدا عن ات المبكرة، ي تلك السنو فحد يعرف عن وجود اللوح التفاعلي أمن لم يكن ذلك، قبل و 

 حول الحاجة إلى مثل هذا اللوح، وكانت مبيعات اللوح في البداية بسيطة. واستغرق األمر التساؤل

تم اإلعالن  1991وفي العام حتى أصبح الناس يدركون أهمية اللوح وفوائد استخدامه. ا ا كبيرً جهدً 

 .)2012اطمة،(بن فول لوح تفاعلي ألول مرة عن طريق شركة سمارت. أنتاج إ عن

كية أدى إلى تطوير المنتجات ألمير نتل اإمع شركة  استراتيجيً إا شكلت سمارت تحالفً  1990عام الفي 

وقد وسعت الشركة  .نتل سمارتإوملكية األسهم في شركة  ،وجهود التسويق المشترك ،المشتركة

بشكل مطرد عملياتها لتلبية زيادة الطلب العالمي. وقال ديفيد مارتن المؤسس المشارك والرئيس 

الة في عملية نها مجزية وفعّ أول لوح تفاعلي أصدار إن تم أرأينا منذ : "سمارتلشركة التنفيذي 

 النظام. وُطّور علي في ازدياد،"عدد العمالء الذين يقدرون أهمية اللوح التفا، فضًال عن أّن التعليم

 .Note Book التسجيل والصوت إلى 2003وأدخل إليه في العام 

النقاب عن الئحة اللوح التفاعلي الالسلكية، قرص الحاسوب الذي يتيح ، فُكِشف 2005أما في العام 

بدء نشاء وحفظ المالحظات و إ للمستخدمين التعامل وتحديد الكائنات التي تظهر على الشاشة، و 

 تشغيل التطبيقات.

واصلت سمارت . و 2002عام في اللوح تفاعلي في منطقة الشرق األوسط  7000بيع أكثر من 

عن طريق تحسين وتصميم األجهزة، وتطوير البرمجيات.  ةلواح الكتابة التفاعليأتطوير وصقل 

ضافة للوح التفاعلي لتصل إلى الشكل األخير المستخدم في الوقت واستمرت خطوات التطوير واإل

 م).2012(الرشيدي، الراهن. 

هم الوسائل األساسية لدى المعلمين، ومع تطور العصر التكنولوجي أأحد اللوح التفاعلي:  2.1

عدة  حلهذه الوسائل بمرا. وقد مرت واالكتشافات الحديثة تم تطوير اللوح التقليدي إلى لوح إلكتروني

وهو من أحدث  ،بالكتابة على اللوح بالطباشير، لتنتقل بعدها إلى اللوح التفاعلي مدارسالابتدأت في 

، ويستخدم في الحاسوبويتم استخدامه لعرض عمل ما على شاشة جهاز  ،االكتشافات التعليمية

 المدارس ليخدم المعلم في طريقة التدريس. 



15 
 

 

 

 مسميات اللوح التفاعلي 2.2 

 ها:ومن ،الوسط العربي والعالمي في بمسمياتيعرف اللوح التفاعلي 

Smart Board اللوح الذكي).( 

Interactive Whiteboard )للوح األبيض التفاعليا.( 

Digital Board )اللوح الرقمي.(  

 Electronic Board (e-board)  للوح اإللكتروني(ا.(  
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 التفاعليكيفية التعامل مع اللوح  2.3

كما يمكن االستفادة منه في  .اكترونيً إليتم التعامل معه باللمس وبالقلم اإللكتروني، ويتم الكتابة عليه 

ويستخدم بشكل تفاعلي . )2008(سويدان،عرض ما على شاشة الحاسوب من تطبيقات متنوعة 

بين المدرس والطالب داخل الصف، فهو يعمل باللمس ويمكن للمدرس الكتابة عليه بقلم خاص 

مجهز . وهو ن أراد بممحاة إلكترونيةإن يمحو ما كتبه أبمجرد تمرير يده عليه، كما بإمكانه 

عمالقة  سوبحاتحول في ثوان إلى شاشة يلالتصال بالحاسوب وأجهزة العرض، وبمجرد توصيله 

  .عالية الوضوح

سماعات وميكرفون لنقل الصوت والصور، وٕاذا قام المدرس بكتابة جملة، أو كما يحتوي اللوح على 

نترنت، فيمكن على الفور شكال التوضيحية، أو عرض صورة من الحاسوب، أو اإلرسم شكل من األ

 تهمالحظايرسل ن أي طالب مكن أليو  .ن أرادواإحواسيب الطالب إلى حفظها في الذاكرة ونقلها 

 .)2007(الشيبانية، في الدرس لتعرض على اللوح ته ومساهم

 خصائص اللوح التفاعلي 2.4

يتيح للمستخدم استخدام أصابعه بوصفها فأرة لتحريك األشياء، أو فتح  ،سطح حساس للمسانه ذو  

 الملفات، أو تحرير النصوص، أو الكتابة بأصابع اليد لعمل خطوط أو أسهم أو دوائر.

يمكن التفاعل مع جميع الملفات والبرامج المعروضة على  إذالحياة في برامج الحاسوب،  اللوح يبعث

المفاتيح أو الفأرة، وله أقالم وممحاة إلكترونية، مما يجعله أداة نظيفة سطح المكتب دون لمس لوحة 

وجميلة، تمكن المستخدم من عرض الوسائط المتعددة والتفاعل مع برامجها، وتحرير الصور 

 ،والرسومات من خالل اللمس على سطح السبورة، ويمكن تسجيل العديد من الصفحات عليها

 .نترنتإالبريد اإللكتروني لوضعها على أي موقع عبر لها رساإوطباعتها، أو حتى  ،وحفظها

مام الطالب المتغيبين، وٕامكانية تعديل الملفات من أعرض الدروس مرة أخرى اللوح من ن كّ مَ يُ و 

خالل تحديث ما تتضمنه هذه الملفات من معلومات أو دمجها مع تطبيقات أخرى من برامج 
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األمر يد الطالب في تعلم المهارات، والدروس العلمية، نشاء ملفات فيديو تفإيمكن حاسوب. كما ال

 )، (الصباغ،2007(عفيفي،  .يشكل بيئة تحفيزية للطالب، فيسهل فهم موضوع التعلمالذي 

2010.( 

على تحديد األفكار الرئيسية وتبسيطها، وسهولة استخدامها  اللوح التفاعلي بأنه يساعد المعلميمتاز 

مع الوسائل التعليمية البصرية والحركية والسمعية األخرى، فهي تجمع بين الصور الثابتة والحركية، 

ا، مما يجعل العرض أفضل لمتابعة ردود أفعال ليً آظالم الغرفة إويمتاز بإمكانية العرض دون 

يوفر بيئة تعليمية ذات اتجاهين، حيث يكون هناك تبادل  عن أنه فضًال ثناء الدرس، أالطالب 

 .)2008 (سويدان، .وتفاعل بين المعلم والمتعلم

باستخدام الصور والرسوم  ،وفي تسلسل منطقي ،يمتاز بعرض الموضوع أو الفكرة بشكل متكاملكما 

ية لدى المتعلم والمشاركة شكال البسيطة، وقطع رتابة المواقف، مما يؤدي إلى مزيد من اإليجابواأل

ثارة اهتمام المتعلمين، ويتناسب مع جميع المراحل والمناهج الدراسية، حسب إ اإليجابية واالنتباه و 

 عن وضوح الخطوط والكتابات المستخدمة فيه، مما يساعد على المحتوى التعليمي للدرس، فضًال 

  .)2012ة، (أبو علبوتوفير الوقت والجهد. ، عملية تحسين عملية التعلم

شباع وإ ، وتيسير بناء المفاهيم، هتوسيع خبرات المتعلم واستثارة اهتمامويساعد اللوح التفاعلي على 

لكونه يعرض المادة بأساليب جذابة، مما يحقق المتعة والتنوع في مواقف التعلم بالنسبة  ،حاجته للتعلم

ها لمشاركتهم في استخدامها، مما للطالب، وتزيد من تفاعل جميع المتعلمين مع الوسيلة خالل عرض

 ). 2011(أبو العنين،  .بقاء أطول ألثر التعلمعلى يساعد 

 أهمية اللوح التفاعلي بالنسبة للمتعلم 2.5

 ي: أتا أهمية الدور الذي يلعبه اللوح بالنسبة للطلبة كما يظهر جليً  ،في اآلونة األخيرة

ل مشاركة التالميذ داخل سهّ التفاعلي وسيلة تُ يعتبر اللوح إذ تحفيز الطالب على المشاركة،  •

 . (Shenton&Pageti, 2007)الصف الدراسي، إلثبات معرفتهم وتحفيزهم. 
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زمالئهم مع  تفاعل نو عندما يرى التالميذ الخجولفالقضاء على حاجز الخجل عند التالميذ،  •

فكل ما يحتاجونه لمسة إصبع وتتم . اللوح التفاعلي تخلق لديهم رغبة في كسر حاجز خجلهم

العملية بسهولة، وبذلك لن نجد أي تالميذ خجولين في أي صف يحتوي على لوح تفاعلي. 

(Sani, 2007) . 

في  الذين يجدون صعوبة صغار السنال سيما عند ترسيخ المعلومات في ذهن التالميذ،  •

ويمكن القضاء على هذه المشكلة بتوظيف اللوح التفاعلي  .واحد آنفي  عدة حفظ معلومات

 ،عن طريق استخدام الصور المتحركة والفالشات والرسومات لتسهيل حفظ المعلومات

(Mowbray &Preston.2008).  

 ،والصورالرموز يمكن االستفادة منه في تصميم واستخدام  إذمفيد لتالميذ التعلم البطيء،  •

  (Ngao, 2006) هانهم،أذ مما يقرب المعرفة في

 :تيبالنسبة للمعلم يمكن حصرها في اآل أهمية اللوح التفاعلي 2.6

 توفير الوقت والجهد. ●

 التعاون بين المعلمين.  ●

 تعزيز دروسهم.  علىتساعد المعلمين  ●

 مميزات اللوح التفاعلي بالنسبة لطالب ذوي االحتياجات الخاصة 2.7

ع ، ال سيما مثناء شرح الدروس في صفوف التربية الخاصةأمن المشكالت التي يعاني منها المعلم 

الحفاظ على سلوك ، و الوصول إلى مداخل للتعليم التي تناسب حالة كل طالب؛ ذوي صعوبات التعلم

   ,amp; et al & polloway) (2000ز الطالب المتسم بالتركي

، لذوي االحتياجات الخاصة والدافعية للتعلم والثقة بالنفس بشكل مستمر االنتباهيحقق اللوح التفاعلي 

كان الطالب من أسواء  ،عن طريق تكيف المنهج بما يتناسب مع احتياجات وقدرات كل طالب

الطالب الملتحق بأحد مدارس التربية الخاصة، لذا يستخدم المعلم  مطالب الدمج بالمدارس العادية أ
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ما  . وهذاشرحالثناء أمعية والحركية لشد انتباه الطالب والمحافظة على سلوكه الصورة المرئية والس

 خرون.آليه بولوين و إأشار 

المعلم إعادة المادة التعليمية دون تغير في أي وقت، وذلك من خالل حفظها في ذاكرة كما يستطيع 

نفس الطريقة وبصورة يساعد الطالب الذين عن طريق تكرار المعلومة أكثر من مرة وب الحاسوب، مما

 ،ا كان مستواها التكنولوجيأيً  ،ن استخدام التكنولوجيا في التعليمأثبت بعض الدراسات أوقد  .مرئية

وتزيد من دافعيتهم على التعلم كما  ،كاديميةترفع من مستوى مهارات ذوي االحتياجات الخاصة األ

 . ليه لويس وهاريسونإيشير 

Harrison & Lewis, 1988).( 

ستخدام اللوح التفاعلي في صفوف ذوي الصعوبات أخرى المميزات  ) 2002،(بليضيف و

، من خالل التنقل بين األلوان بما يستطيعون إدراك بعض األلوان بشكل كاملللذين ال  التعليمية،

يناسب الطلبة، فضًال عن التحكم في حجم الخط ونوعه والمسافة بين السطور وغيرها من األمور 

 حتاجها إليها ذوي االحتياجات الخاصة.التي قد ي

 :همية استخدام الوسائل التعليمية والتكنولوجية في مجال تعليم الطلبة ذوي اإلعاقةأ 2.8 

تشير الكثير من الدراسات إلى استخدام الوسائل التعليمية التكنولوجية في مجال تعليم الطلبة ذوي 

ن أهمية استخدام الوسائل التعليمية والتكنولوجية في مجال أإلى  ،)2009، بلجون(وأشارت  اإلعاقة.

 :يأتبما يتعليم ذوي اإلعاقة تتمثل 

ا في معالجة الفروق الفردية بين الطلبة ذوي اإلعاقة، فتتنوع طرائق وأساليب التعليم همً ما تؤدي دورً  ●

 بما يناسب قدرات كل منهم.

التفكير المجرد للطلبة، وذلك بتوفير خبرات تساعد في التغلب على االنخفاض في القدرة على  ●

 حسية مناسبة.
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قبالهم على إ هم في تشويق الطالب وزيادة دافعيتهم و متقوم الوسائل التعليمية والتكنولوجية بدور  ● 

 التعلم.

ا تساعد على تكرار الخبرات وتجعل االحتكاك بين الطلبة ذوي اإلعاقة وبين ما يتعلمه احتكاكً  ●

 ا تفرضه طبيعة اإلعاقة.ا تربويً عد مطلبً ، والذي يُ ا وفعاًال مباشرً 

 تساعد على زيادة التحصيل وتكوين اتجاهات موجبة لألطفال ذوي اإلعاقة. ●

كاديمية الالزمة لتكيفهم مع المجتمع المحيط كساب الطلبة ذوي اإلعاقة المهارات األإتساعد على  ●

 بهم.

واالجتماعية واللغوية والحسية والحركية) لدى الطلبة المساعدة في نمو جميع المهارات (العقلية  ●

 ذوي اإلعاقة.

 بداعهم.إثار اإلعاقة، ما يساعد الطلبة على تحسين فرص تعلمهم وزيادة آالتقليل من  ●

ثراء المنهج، وزيادة الحافز أو إ المشاركة الفعالة بشكل كامل في الفصول التعليمية العامة، و  ●

 زيادة االستقاللية، وتدعيم التقدير الذاتي، والثقة بالنفس.الباعث، وتشجيع التعاون و 

خرين، مع جعل هؤالء األطفال مندمجين مع مجتمعهم والتواصل معه من تقليل االعتماد على اآل ● 

 خالل المشاركة في األنشطة االجتماعية، وتنمية مهاراتهم الحياتية. 

 

 :األساسيأبرز إيجابيات اللوح التفاعلي في التعليم  2.9 

على  بسط الطرق التقنيةبأللوح التفاعلي إيجابيات تسهل على المعلم عرض المادة التعليمية وشرحها 

 ي:النحو اآلت
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من الممكن ، إذ سهولة استرجاع الدروس والمعلومات المخزنة كاملة بالنسبة للمعلم والتلميذ •

ع كفاءة التالميذ نترنت، وهذا من شأنه رفعمل مشاركة تخزينية معينة على شبكة اإل

 مواصلة عملية المذاكرة.على وتحفيزهم 

هم عبر البريد إليرساله إ أو حفظه و  ،تتيح للمعلم طباعة ما تم شرحه وتوزيعه على التالميذ •

يقلل من  هوبالتالي ال يحتاج المتعلم لنقل ما يكتبه المعلم على اللوح، وهذا بدور ، اإللكتروني

 ا لفهم المواضيع المشروحة.يكون موجهً ن التركيز س، إذ إتشتت التالميذ

 عرض المعلومات بشكل سلس ومرن وممتع. •

عملية التفاعل التي يوفرها اللوح التفاعلي تزيد من قدرة التالميذ على حفظ المعلومات وفهمها  •

وتبني عالقة  ،بالشكل الصحيح بطريقة علمية وعملية، وتعويدهم على حب العمل الجماعي

سهم في يعتبر وسيلة لتبادل الخبرات فيما بينهم، وكذلك يميذ، وعليه ما بين المعلم والتال

 معالجة الفروق الفردية بين الدارسين.

 ،يمكن التعايش مع ما حصل في الماضي (الحروب)، إذ تعدي حدود الزمان والمكان •

وكذلك رؤية ما  ،ومشاهدة ما يحدث في الوقت الحاضر (االحتراق في التجارب العلمية)

حدوثه في المستقبل (مشاهدة حاالت التصادم الشمسي، مشاهدة نتائج السرعة في يتوقع 

 .)2009(سرايا،  )،السيارات

 عيوب اللوح التفاعلي 2.10

 هناك بعض العيوب المتعلقة باللوح التفاعلي وتتمثل باآلتي:

 ارتفاع ثمنه وتكاليف صيانته. ● 

 قلة مراكز الصيانة التي تقدم خدمات صيانة ألدوات اللوح التفاعلي ومستلزماته. ● 

 وجود بعض المشكالت في تعريب البرنامج. ● 

 وخاصة في بداية مراحل التدريب. ،تشغيل بصورة مستمرةاختصاصي لليحتاج إلى وجود  ● 
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 .)2013دة، (عو  ،عدم توفر اإلمكانيات المادية والفنية إلنتاج مواد التعليم ● 

بداعات التطور التكنولوجي الذي إحدى إن تكنولوجيا اللوح التفاعلي تعد أمن خالل ما سبق، نجد 

جدر بنا استثمار هذه التقنية في مؤسساتنا التربوية للرقي بالعملية التعليمية، يعيشه العالم بأكمله، واأل

لكه من مخزون للمعارف العلمية وتبادل المعارف لبناء جيل قادر على مواجهة التحديات بما يمت

والتقنية التكنولوجية، ويعود بالفائدة على الطالب والمعلمين، ومن جهة أخرى يسهل العملية التعليمية 

 .للطرفين

وزارة التربية والتعليم ، لعدم مقدرة صعوبة اقتناء اللوح التفاعلي بسب ارتفاع ثمنهمن غم وعلى الر 

ستراتيجية إوضع خطط  ، إال أنه ال بد منالمدارس بالتقنيات الحديثةتزويد جميع على الفلسطينية 

التي تحتاج إلى اهتمام  ،مدروسة لتلبية احتياجات جميع المدارس، وخاصة مدارس القدس وجامعاتها

مة من قبل، حيث سلب أكبر من قبل المعنين، كونها ترزح تحت احتالل بغيض لم يشهده تاريخ أ

 شعوب العالم. مثل العيش بسالم والحق في التعليم و  من تميز عنصري، م كبشر،دنى حقوقهأ ممنه

 التعليم اإللكتروني في فلسطين -3

استوقفتني دراسة تثري بحثي من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية / مدير عام التعليم اإللكتروني 

اإلستراتيجية لدعم )، ركزت على التعليم اإللكتروني في فلسطين والخطط 2015(الجيوسي، تموز 

وتطوير التعليم في المدارس األساسية لخلق بيئة تفاعلية نشطة بين المعلمين والطلبة، من خالل 

 البرامج والمشاريع الداعمة لهذه البرامج ومدى مالءمتها مع واقعنا األكاديمي. 

ليه التقنية إخر ما توصلت آخذ بهم مرتكزات األهداف العامة لسياسات التعليم في فلسطين، األأمن 

ا مع التطور المتسارع في مجال تقنية المعلومات ا لهذه األهداف، وتماشيً على مستوى العالم. وترسيخً 

جاءت فكرة مشروع المنهاج التربوي اإللكتروني  ؛هم أدوات التنمية في الوقت الحاضرأالتي أصبحت 

لتؤكد الطموح المتزايد في المحافظة على المستوى لتلبي الرغبة في تطوير الحياة العامة الفلسطينية، و 

 ا بالعلم والعلماء.األكاديمي الذي يميز شعبنا كأحد أكثر الشعوب العربية اهتمامً 
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لي تطور من مرحلة نظرية إلى مرحلة عملية وتطبيقية، ما يعني تدريس مادة الحاسب اآل يالحظ أنو 

لي يواكب ما يحدث من تطور هائل في لحاسب اآلبداع في مجال اا على اإل قادرً نها ستخلق جيًال أ

 عصر التكنولوجيا الحديثة.

 نبذة تاريخية عن استخدام اللوح التفاعلي في فلسطين 3.1

تعمل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية على تطوير توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (التعليم 

هناك  إذ إنق هدفها نحو تحسين نوعية التعليم، والتعلم اإللكتروني)، وذلك ضمن خطتها لتحقي

ن توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بطريقة فاعلة يمكن أثبتت بأدراسات علمية وتربوية عدة 

 ها.ن يساهم بشكل فعال في تطوير العملية التعليمية وتعزيز التواصل بين أطرافأ

وذلك في إطار تطبيق مشاريع مختلفة تركز على  ،وقد خطت الوزارة خطوات عدة في هذا المجال

التي تتمثل في: البنية ، المكونات األساسية لتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم

قدرات، وتعزيز شبكة االتصاالت داخل المدارس للوصول إلى البناء و المحتوى اإللكتروني، و التحتية، 

 قدرة نفاذ عالية للمعلومات.

مراحل مختلفة، فمنذ قيام السلطة الفلسطينية كانت هناك محاوالت فردية بوقد مر التعليم اإللكتروني 

ومع انطالقة ، 2004 العاموفي  .ومتفرقة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم

التكنولوجيا، مبادرة التعليم اإللكتروني، التي هدفت إلى تحسين نوعية التعليم من خالل استخدام 

 قامت الوزارة بتنفيذ مشاريع عدة ساهمت في تعزيز توظيف تكنولوجيا.

 المعلومات واالتصاالت في التعليم ومن هذه المشاريع:

 .2007: أطلق في العام مشروع شبكة المدارس النموذجية •

 .2008ول األتشرين  فيأطلق  :نتل للتعليمإبرنامج  •

 . 2012: أطلق في العام مشروع تحسين العلوم بطريقة تكاملية •
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، وهو من أهم المشاريع وأكبرها في توظيف 2011: أطلق في آذار مشروع نت كتابي •

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم

بتمويل من  2010: أطلق في العام مشروع تعزيز التعلم اإللكتروني في المدارس الفلسطينية •

ويقوم على دعم وتطوير . اون مع الحكومة الفلسطينيةالحكومة البلجيكية، ويتم تنفيذه بالتع

نشطة بين  ةويهدف إلى خلق بنيئة تفاعلي .التعلم والتعليم اإللكتروني في المدارس األساسية

إلكساب الطلبة مهارات التفكير  ،الطالب والمعلمين والمجتمع داخل وخارج الغرف الصفية

 والقدرة على حل المشكالت. ،بداعيالناقد واإل

 في فلسطينالتعليم اإللكتروني  مكانية تطبيقإ 3.2 

طبق التعليم اإللكتروني فهناك مدارس تُ  .يتم تطبيق التعليم اإللكتروني بين المدارس بنسب متفاوتة

بنسبة كبيرة لتوفر اإلمكانيات المختلفة، من أدوات تكنولوجية، وقدرات بشرية، التي تساعد على 

وهناك مدارس يتم  .التصاالت في التعليم داخل المدرسة بشكل فعالتوظيف تكنولوجيا المعلومات وا

فيها استخدام التعليم اإللكتروني بشكل متواضع، لعدم توفر اإلمكانيات التكنولوجية، ومن أهمها 

 نترنت التي توفر النفاذ لشبكة المعلومات.خطوط اإل

فمن خالل المشاريع المختلفة،  تسعى الوزارة إلى توفير اإلمكانيات المختلفة في جميع المدارس،

لواح ذكية، وأجهزة عرض، وغيرها من األدوات التي تساعد على أو  ،قامت بتوفير أجهزة حواسيب

 توظيف التكنولوجيا الحديثة في التعليم.

قامت الوزارة خالل السنوات السابقة مع مؤسسة االتصاالت للتنمية المجتمعية بتوفير خطوط و 

مدرسة حكومية تابعة لمديريات التربية والتعليم الستة عشر في الضفة  1000نترنت ألكثر من اإل

قامت من خالل مشروع تعزيز التعلم اإللكتروني بالعمل على تطوير بوابة تعليمية  كما الغربية.

ويمكن لكل ، وي على مصادر تعليمية تساعد المعلمين والمعلمات خالل قيامهم بمهام التدريستتح

 راك في هذه البوابة.معلم ومعلمة االشت
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نشات الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص بوابة مدرسية للتواصل مع أولياء األمور وتمكينهم من أو 

ا على تدريب المعلمين والمعلمات على االطالع على سيرة أبنائهم التعليمية في المدرسة، وتعمل حاليً 

 ن.لغاية اآل ومعلمة معلم 1000حوالي االستخدام الفعال للتعلم اإللكتروني، وقد تم تدريب 

 المدارس المطبقة للتعليم اإللكتروني في فلسطين 3.3

هناك أكثر من  إنتتفاوت نسبة تطبيق التعليم اإللكتروني في المدارس الفلسطينية، ولكن يمكن القول 

 % من المدارس في فلسطين تطبق التعليم اإللكتروني، ولكن بأشكال مختلفة. 50

من خالل توسيع تجربة  ،ا على نشر ثقافة التعلم اإللكتروني في جميع المدارسارة حاليً تعمل الوز 

مدرسة في مختلف المديريات في  280تم تطبيقها في حوالي التي مشروع تعزيز التعليم اإللكتروني 

مدرسة من مدارس وكالة  30ا من المدارس الخاصة، وحوالي الضفة الغربية، وتشمل أيضا عددً 

وسيتم تنفيذها خالل السنة الدراسية القادمة في جميع  ،الدولية، وذلك على مراحل عدةالغوث 

 المدارس.

ا ا تفاعليً يخلق جوً ، إذ للطالب والمعلمين والمناهجفوائد تطبيق التعليم اإللكتروني في فلسطين  يحقق

لق جيل قادر بين الطالب والمعلمين والمجتمع داخل وخارج الغرف الصفية، ما يخدم المجتمع بخ

 على تحمل المسؤوليات.

  مميزات وعيوب التعلم اإللكتروني 3.4

وتعزيز القدرة على حل  ،هم مميزات التعلم اإللكتروني أنه يتيح للطلبة فرصة التعلم الذاتيأمن 

والتواصل بشكل أسهل مع فئة أكبر من فئات المجتمع، ولكن هذا قد  ،والتفكير الناقد ،المشكالت

ا إذا لم يستخدم بطريقة تربوية علمية، فقد يتطلب التعليم اإللكتروني جهدً  يكون له جانب سلبي

يتطلب من الوزارة ، ما األساسية في التعليم تهما قد يشغل األستاذ عن رسال ،ا من المعلم/ةإضافيً 

 .لتشجيع المعلمين والمعلمات على استخدام فعال للتعلم اإللكترونيوضع خطط تحفيزية 
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لى عزلة اجتماعية للطالب إذا كان يعتمد فقط على يئ إبالنسبة للطالب، فقد يؤدي االستخدام الس أما

لألدوات التكنولوجية مشكالت صحية، فمثال  ئوقد ينجم عن االستخدام السي .التواصل االفتراضي

 مشاكل في العين والظهر.إلى ام شاشات الحواسيب قد يؤدي الجلوس الطويل ام

 معيقات تطبيق نظام التعليم اإللكتروني في فلسطين 3.5

ن للتدريب وتطوير المحتوى، ييحتاج تطبيق التعليم اإللكتروني إلى موازنات خاصة، وخبراء متخصص

علومات واالتصاالت داخل ال لتوظيف تكنولوجيا الموال بد من وضع خطط تحفيزية لالستخدام الفعّ 

من المعلومات أجيدة داخل المدارس، وتوفير حماية  ةنترنت بسرعكما يجب توفير خدمة اإل .المدرسة

 من لإلنترنت.على الشبكة، والتأكد من االستخدام اآل

 النظرة المستقبلية للتعليم اإللكتروني في فلسطين 3.6 

المعلمين والمعلمات على التعليم اإللكتروني ووضع تعمل وزارة التربية والتعليم على تدريب كافة 

 على ويتعلى تطوير البوابة اإللكترونية، بحيث تح، و كافة مدارس فلسطينليشمل  خطط تحفيزية

 ،وتعزز التواصل بين مجتمع المعلمين والمدارس ،مصادر تعليمية ذات عالقة بالمنهاج الفلسطيني

 .هل والطالبوكذلك بين األ

يشمل مختبرات  بماالبيئة اإللكترونية داخل المدارس كافة، و نترنت تحسين خطوط اإلكما تعمل على 

للتعليم  فعاالً  اوالبيئة الصفية، ما يضمن استخدامً  ،الداخلية والخارجية تينوالشبك ،الحاسوب

 .اإللكتروني

تساعد المتعلم على التعلم بطريقة تفاعلية،  ةتطوير كتب إلكترونية تفاعليلالسعي وتتطلع الوزارة إلى 

 وزن الحقيبة المدرسية.من وتخفف 
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 الجهات الداعمة لمشروع التعليم اإللكتروني في فلسطين وتكلفته 3.7

ا في الوزارة، وهو الوكالة البلجيكية للتنمية مشروع تعزيز التعلم اإللكتروني الذي يطبق حاليً تدعم 

ن المشاريع ركزت أالتجارب السابقة . ويالحظ من ماليين يوروبمبلغ قدره مدعوم حاليا من قبل 

 التدريب، والمحتوى اإللكتروني.و البنية التحتية،  على:

 :أتيمن خالل هذه المشاريع تم ما ي 3.7.1

 %).50نترنت وبشكل مؤقت لبعض المدارس (حوالي توفير اإل ●

 حاسوب لبعض المدارس.توفير أجهزة حاسوب حديثة وتحسين مختبرات ال ● 

 تدريب األساتذة والمشرفين على توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم. ● 

 كتب اإللكترونية. التعليمي، و المحتوى التطوير  ● 

 .بيئة تواصل بين مختلف الفئاتو بناء بوابات تعليمية مختلفة لتوفير محتوى تعليمي  ● 

استثمارها وتوسيعها لتشمل باقي من من خالل هذه المشاريع نماذج مختلفة ال بد  نجزأُ ما إن 

 هداف الوزارة في خطتها القادمة. أوتتحقق  ،تعم الفائدة، حتى المدارس

بعد االطالع على دراسة وزارة التربية والتعليم الفلسطيني في تطوير وتوظيف تكنولوجيا المعلومات 

مدينة القدس ومدارسها مهمشة وغير واردة في يالحظ أّن م اإللكتروني) واالتصاالت (التعليم والتعل

وتسليط األضواء على  ،هنا جاءت دراسة البحث للتركيز على مدينة القدس. ومن الخطة التطويرية

في محاولة لرفع المستوى األكاديمي فيها، وتطوير التعلم والتعليم لمواكبة عصر التكنولوجيا  ،مدارسها

ورفع المستوى األكاديمي من خالل توظيف تكنولوجيا  ،مام التحديات المختلفةألصمود المتطور، ل

المعلمين تنمية مهارات وكيفية استخدام اللوح التفاعلي وما يترتب عليها من  ،المعلومات في المدارس

ستراتيجية لمدينة القدس شاملة لجميع إوالبحث بجدية لوضع خطه ، والطلبة في مدارس القدس

 أ.سو أن وضع القدس في الوقت الحالي من سيئ إلى االجتماعية والتعليمية، ألو  احي، االقتصاديةالنو 
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 التعليم في القدس -4

ولة ترقى ؤ غياب عملية تعليمية مسفي ظل ا في تجهيل الطلبة المقدسيين، و ا كبيرً يلعب االحتالل دورً 

ومؤسساتها، في أكثر مكان تنصقل فيه سرلة وتهويد القدس أبذلك ل االحتال. فيريد لمستوى تعليم جيد

فالوضع المعيشي يزيد من صعوبة . سرةوهي المدرسة واأل ،نسان في مرحلة طفولتهشخصية اإل

 .مر ويفاقمه، وتغيب بذلك الهوية الفلسطينيةاأل

وٕالى انخفاض مستوى التحصيل لدى الطلبة  ،وأدت سياسات االحتالل إلى نشأة بيئة تعليمية متدنية

 زامية التعليم.إلمستوى تأهيل المعلمين وعدم تطبيق وانخفاض 

 المدارس في القدس 4.1

تتبع سلطات االحتالل سياسة لجذب الطلبة المقدسيين إلى المدارس التابعة لها على حساب المدارس 

جل فرض وتدعيم سيطرتها على المؤسسات التعليمية، أمن  ،الخاصة والمدارس التابعة لألوقاف

جراء الصيانة الدورية للمدارس، إ والحد من البناء، و يها، من خالل منع توسعها، علوتمارس التضيق 

، ما مما يرفع من مستوى االزدحام في الغرف الصفية، ويقلل من قدرات هذه المدارس االستيعابية

 التابعة لسلطة االحتالل. مدارسالاللتحاق بإلى ادفع الطلبة ي

ة بعائالت الطلبة المنتسبين إلى مدارس المعارف والبلدية كمقيمين كما تعترف وزارة الداخلية اإلسرائيلي

في القدس. أما الطلبة المنتسبين إلى المدارس الوطنية فال يعتبر ذلك دليًال على اإلقامة في المدينة، 

 .ةهويالوتتعرض أسرهم لسحب 

  نوعية المدارس 4.2 

ضعفين إلى أربعة في القدس الشرقية المحتلة ب ما ينفقنفاق على التعليم في القدس الغربية يتجاوز اإل

سوة بأطفال أ إسرائيل األطفال من اللعب في مالعب وساحات تتالءم وروح العصر أضعاف. وتحرم

ضريبة من الفلسطينيين، العائدات من يا بلدية االحتالل تجبي ماليين الشواكل سنوً  أنّ ا العالم، علمً 
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عاقتها تكملة الطلبة دراساتهم الجامعية، وعدم إدا عن حياء المدينة الغربية، عأوتصرفها على 

 ).2010وزارة االعالم، ،  وحدة شؤون القدساعترافها بشهادة جامعاتهم في المدينة المقدسة، (

 في القدس: الجهات المشرفة على المدارس 4.1.2

 مدارس المعارف أو البلدية. ● 

 مدارس السلطة أو األوقاف.  ●

 هلية.المدارس األ ●

 مدارس وكالة الغوث. ●

المدارس  منها:و مدينة القدس داخل الجدار التي تستخدم اللوح التفاعلي، مدارس تناول هذه الدراسة ست

يوضح الجدول مدارس وكالة الغوث، كما و المدارس الخاصة، و الحكومية التابعة لدائرة األوقاف، 

 أعاله: 

 )1.1( جدول

 المدارس عددها داخل الجدار التفاعليعدد المدارس التي تستخدم اللوح 

 وقافمدارس السلطة أو األ مدرسة 40 مدرسة 27

 المدارس الخاصة مدرسة 62 مدرسة 25

 مدارس وكالة الغوث مدارس 8 
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 وضع التعليم في القدس 4.3

األول االبتدائي وحتى الثاني عشر) في مدارس القدس خالل العام  من بلغ عدد الطلبة (في الصفوف

حصائيات من التربية والتعليم في مدينة إ( ا وطالبة).طالبً  87,946( ،2016/2017الدراسي 

 القدس).

القطاعات االجتماعية، كباقي مدرسة تعمل ضمن مرجعيات متعددة،  228يذهب هؤالء الطلبة إلى 

سرائيلي على اختراق القانون الدولي واالستمرار باحتالل المدينة المقدسة، سبب إصرار االحتالل اإلب

 ق على المؤسسات الفلسطينية التي تقدم خدمات للمقدسيين.يوالتضي

ين يتمثل بفشل بلدية االحتالل في توفير يخر لحقوق السكان المقدسآيوازي هذا التضيق خرق 

لحاد في عدد الغرف الصفية في مجال قطاع خدمات اجتماعية تغطي حاجات السكان، كالنقص ا

 ا.التعليم، وما يترتب عليه من اكتظاظ كبير في الصفوف المتوفرة حاليً 

 هي: ،ا خمس جهات مختلفةيشرف على قطاع التعليم في القدس حاليً  4.1.3 

 اطالبً  12312وتشرف على  ،مدرسة 49وعدد مدارسها  ،التربية والتعليم الفلسطينية مديرية •

 ن الفلسطينيين.ي% من نسبة الطالب المقدسي14وطالبة، ويمثلون 

ا من الجمعيات، منها مالمدارس الخاصة التابعة لجمعيات خيرية مسيحية وٕاسالمية، وغيره •

 اطالبً  30,260وفيها حوالي  ،مدرسة 83ربحية، وعددها غير وأخرى  يةمدارس ربح

، ويقتصر تعاون المدارس الخاصة مع يني% من نسبة الطالب المقدس34,4وطالبة، يمثلون 

شراف أكاديمي محدود النطاق من قبل المديرية، إمديرية التربية والتعليم في القدس على 

وعلى توثيق عالمات طلبة هذه المدارس ورعاية امتحان الثانوية العامة فيها، وتوثيق بياناتها 

 اإلحصائية، وتزويدها بالتعليمات والمطبوعات التعليمية.

 ) مدرسة.70(تشرف على دية االحتالل والمعارف بل •
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 ـا لا وثانويً ا أساسيً وتوفر تعليمً  ،) مدرسة19( شبة المعارف وتسمى مدارس المقاوالت •

 ،% في مدارس البلدية44.5الطلبة المقدسين ( نصفوطالبة، يمثلون  اطالبً  44,166

 .ت)المعارف كما تسمى مدارس المقاوال ه% في مدارس شب5.7والمعارف و

المعارف ومديرية التربية والتعليم في القدس  هن التعاون بين مدارس البلدية والمعارف وشبإ

يقتصر على توثيق المديرية لعالمات طلبة مدارس البلدية، ورعاية امتحان الثانوية العامة 

 فيها، وتزويدها بالتعليمات المتعلقة بالمنهاج والمطبوعات التعليمية.

- التعاون بين البلدية والمدارس الخاصة فقائم على أساس شراء البلدية ما بالنسبة لطبيعةأ

تعليمية  لخدمات- ملزمة وفق القوانين الدولية بتعليم كافة الطالب تحت االحتالل باعتبارها

في ا عن كل طالب يتعلم  ماليً فهي تدفع مقابًال ا. ن توفرها فعليً أمن القطاع الخاص دون 

فر فيها شروط بلدية االحتالل الخاصة بجودة الخدمات، وتشتري المدارس الخاصة التي تتو 

% من المدارس الخاصة، وتقوم بإمالء نظام شؤون 70البلدية بالتالي الخدمات مما يقارب 

 هذه المدارس.على الموظفين، وشروط السالمة العامة 

المدارس ن بلدية االحتالل حاولت التدخل في المنهاج الفلسطيني المعتمد في أيذكر 

الخاصة، وفرض رقابة على كتب المقررات كحذف الرموز القومية الفلسطينية منها، ولكنها 

ا من قبل المدارس واألهالي، مما أدى إلى تأجيل هذا الفرض في الوقت واجهت رفضً 

 الحالي.

 1208ن على تناقص مستمر، فهي تشرف اآل ها فيعداد الطالب في: أمدارس األونروا •

نه ال يوجد تعاون أو تنسيق أا علمً  ،% من الطالب المقدسين1.44ويمثلون طالب وطالبة، 

عدا مديرية التربية  ،ونروا والجهات األخرى المشرفة على التعليم في القدسبين مدارس األ

لة استيعاب طلبة هذه الجهة في مدارس التربية بعد انتهائهم من أوالتعليم التي تنسق مس

 ة.المرحلة التعليمية األساسي
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  مشاكل القطاع العام وجودة التعليم في القدس 4.4 

يعاني قطاع التعليم في القدس من مشاكل ال يستهان بها، فتعددية وضيق نطاق التنسيق بين 

الجهات المختلفة يؤديان إلى عدم القدرة على وضع سياسات تطويرية شاملة لهذا القطاع الذي يعاني 

شراف الخمس إلى تدريس الطالب في مر الذي يدفع جهات اإلمن نقص حاد في الغرف الصفية، األ

 ،بنية سكنية قديمة ومستأجرة، ال تحتوي على مرافق التعليم األساسية، كالغرف الصفية المناسبةأ

على سبيل المثال ال  - واألجهزة الرياضية والوسائل التعليمية، فالغرف ،والمختبرات ،والمالعب

لشروط األساسية لصحة وسالمة ال تتوفر فيها اقر للتهوية، و وتفت ،ورطبة ،مكتظة – الحصر

 .الطالب

على  عالوة- ن الميزانيات المتوفرة من قبل الجهات الخمس المشرفة على التعليم في القدسإ

، ويترتب عليها فقر البرامج التعليمية المتوفرة، وقصر اليوم الدراسي، ضئيلة- المشاكل السابقة الذكر

المعلمين مقارنة بمستوى المعيشة المرتفع في مدينة القدس المثقلة بالضرائب، وكل وانخفاض رواتب 

لبحث عن إلى االظروف القاسية ضطرهم هذا يؤثر على دافعية وأداء المعلمات والمعلمين الذين ت

 .(صفحة مديرية التربية والتعليم في القدس)ا بالضرورة على الطلبة. يؤثر سلبً ما عمال إضافية، أ

خطتها في ن تكون مدينة القدس ومدارسها على سلم أولوياتها أيجدر بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية 

والتركيز على التعليم ، من خالل دراسة جوانبها االجتماعية، والديمغرافية، واإلنسانية ،ستراتيجيةاإل

ا تقف شامخة م)، لنبني بيوتً والعلم، (العلم يرفع بيوتا ال عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والكر 

 ام المخاطر التي تحيق بالقدس وأهلها.أموصامدة 

د العون للقدس وأهلها في جميع المجاالت واجب على كل مسلم وعربي للحفاظ على مكانتها يمد إن 

 التاريخية. 

 

 



33 
 

 الدراسات السابقة -5

دراسات في اآلونة األخيرة تنوعت ا من االهتمام من قبل العديد من الا كبيرً نال اللوح التفاعلي قسطً 

 جنبية.أبين عربية و 

 جنبيةالدراسات األ 5.1 

لى أثر استخدام اللوح التفاعلي في تعلم اللغة إلتعرف إلى ادراسة هدفت  ),Wuezer 2008( أجرى

اإلنجليزية لدى طلبة الصف الثاني األساسي، وتضمنت مقارنة بين صفين من صفوف الصف 

الثاني، حيث استخدم المعلم في أحد الصفوف تقنية اللوح التفاعلي (مجموعة تجريبية)، في حين لم 

وقام بتعليم نفس الموضوعات لكال  ،ابطة)خر (مجموعة ضالتفاعلي مع الصف اآل يستخدم اللوح 

ا في ا ملحوظً ظهرت نتائج الدراسة تحسنً أأشهر، و  9ا نفس المفردات واللغة لمدة الصفين مستخدمً 

متوسط درجات المجموعة التجريبية بصورة مضاعفة من حيث عدد الكلمات الجديدة المتعلمة مقارنة 

ق المجموعة التجريبية في لفظ وقراءة الكلمات كما أظهرت تفو  .هم في المجموعة الضابطةئبزمال

 الجديدة بدقة، واستخدامها في صياغة سياقات جديدة.

دراسة هدفت إلى تعرف أثر استخدام اللوح التفاعلي في التحصيل ,Marzanu)   (2010أجرى

 )4913مون نفس الموضوعات لعدد (ا يعلّ ) معلمً 46األكاديمي للطلبة، وتكونت عينة الدراسة من (

وتم توزيع المعلمين بالتساوي إلى مجموعتين األولى تجريبية تستخدم اللوح التفاعلي في  ،اطالبً 

 .التدريس، والثانية ضابطة ال تستخدمه

) عالقة ونوعين من التحليالت اإلحصائية: معامل االرتباط، اختبار (ت)، 17واستخدم الباحث (

لح المجموعة التجريبية، ووجود عالقة ارتباطية ظهرت النتائج وجود فروق ذات دالة إحصائية لصاأو 

) بين استخدام تكنولوجيا اللوح التفاعلي في التدريس وتحصيل الطلبة 0.001عند مستوى (

 ا.) وهو كبير جدً 0.44األكاديمي، وبلغ حجم التأثير(
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 فيدراسة هدفت إلى تعرف أثر تكنولوجيا اللوح التفاعلي في زيادة النمو ) Riska, 2010( جرتأ

األداء الرياضي لدى الطالب الموهوبين، ومدى تأثيرها على أداء الطالب في االختبارات الموحدة 

ا من ست ) طالبً 175واستخدمت الدراسة المنهج التجريبي، وتمثلت عينة الدراسة من ( .الدولية

خرى لم مدارس ابتدائية، ثالث منها استخدمت اللوح التفاعلي في حل المسائل الرياضية، وثالث أ

وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة  .تستخدم اللوح التفاعلي في حل المسائل الرياضية

إحصائية بين مستوى طلبة المجموعة التجريبية الذين تلقوا تعليمهم باستخدام تقنية اللوح التفاعلي 

 وغيرهم من الطلبة الذين لم يستخدموها.

لى أثر استخدام إدراسة هدفت إلى التعرف  )(Swan &others, 2008خرون ن وآسوا ىأجر 

اللوح التفاعلي في تحسين مهارات تعلم اللغة اإلنجليزية والرياضيات لدى الطالب في المناطق التي 

تقاس فيها درجات الطالب في االختبارات التحصيلية الدولية، وتكونت عينة الدراسة من طالب 

رجات الطالب الذين الصف الثالث حتى الثامن في المدارس الحضرية في الشمال، وتمت مقارنة د

وأوضحت  .قرانهم الذين لم يستخدم معلموهم اللوح التفاعليأاستخدم معلموهم اللوح التفاعلي مع 

خاصة في الصفين الرابع  ،ا لصالح أداء الطالب الذين تم استخدام اللوح التفاعلي معهمالنتائج تفوقً 

وية العامة الذي استخدم معهم ا في مستوى تعلم طالب الثانا واضحً كما أظهرت تحسنً  .والخامس

 اللوح التفاعلي. 

التعرف إلى أثر استخدام اللوح التفاعلي في الفهم إلى دراسة هدفت ) 2007 ملو،أ( ىكما أجر 

وخبرات التعلم لدى طلبة الصف الخامس األساسي في الدراسات االجتماعية، وتكونت عينة الدراسة 

الكمية والوصفية لقياس الفهم وخبرات الطالب، من خالل ا، واستخدم الباحث البيانات ) طالبً 25من (

ا الستخدام اللوح التفاعلي على ا إيجابيً ا واضحً ثرً أظهرت نتائج الدراسة أو  .التفاعلي تكنولوجيا اللوح

 صعيد الفهم وخبرات تعلم الطلبة.
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 الدراسات العربية  5.2

 ،دراسة هدفت إلى تعريف أثر استخدام برنامج حاسوبي متعدد الوسائط )2009(أبو جوير، جرت أ

وبعض مهارات التفكير المعرفية واالتجاه نحوها لدى  ،خالل اللوح التفاعلي في تنمية التحصيل من

تلميذات المرحلة االبتدائية، إضافة إلى تحديد متطلبات ومعايير استخدام اللوح التفاعلي في تدريس 

عدت أاستخدمت منهج أسلوب النظم كمنهج أساسي في تصميم البرنامج الحاسوبي، و  العلوم، وقد

وطبقتها على عينة من تلميذات الصف  ه،لمهارات التفكير ومقياس اتجاه آخرا و ا تحصيليً اختبارً 

وأكدت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح . هليةالخامس بمدارس الرياض األ

 متعدد الوسائط يوظف اللوح التفاعلي. احاسوبي�  ايبية التي استخدمت برنامجً المجموعة التجر 

دراسة هدفت إلى تعرف أثر برنامج استخدام اللوح التفاعلي في تنمية  )2012 (أبو علبة،أجرى 

المهارات العملية في المخططات الكهربائية لدى طلبة الصف التاسع األساسي بغزة، واستخدم الباحث 

ا من طلبة الصف التاسع األساسي، وتمثلت طالبً  62تجريبي، وقد تكونت عينة الدراسة من المنهج ال

وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة  .أداة الدراسة في اختبار تحصيلي، وبطاقة مالحظة

إحصائية بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في الجوانب المعرفية، 

 والمهارات العملية، لصالح طالب المجموعة التجريبية. 

ين إلى تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بكليات المعلم في دراسته )2007(عفيفي،  هدف 

والتربية في استخدام اللوح التفاعلي في التدريس، واتجاهاتهم نحو استخدامها، ونحو دمج التقنية في 

ا، ) عضوً 25عد لهذا الغرض، وقد بلغ عدد عينة الدراسة (أُ التدريس، وذلك من خالل برنامج تدريبي 

 .طاقة مالحظةوتمثلت أدوات الدراسة في حقيبة تدريبية، ومقياس اتجاه، واختبار معرفي، وب

إحصائية بين متوسطي درجات التطبيق القبلي والبعدي  ةد فروق ذات داللو وتوصلت الدراسة إلى وج

ألفراد عينة الدراسة في الجانب المعرفي لمهارة استخدام اللوح التفاعلي، لصالح التطبيق البعدي، 

 يق البعدي.فروق في مقايس االتجاه نحو استخدام اللوح التفاعلي لصالح التطبٕالى و 
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ثر تكنولوجيا اللوح التفاعلي في زيادة أدراسة هدفت إلى تعرف  )2011(أبو العنين،  جرتأكما 

النمو في األداء الرياضي لدى الطالب الموهوبين، ومدى تأثيرها على أداء الطالب في االختبارات 

ا من ) طالبً 175من ( واستخدمت الدارسة المنهج التجريبي، وتمثلت عينة الدراسة .الموحدة الدولية

ستة مدارس ابتدائية، ثالث منها استخدمت اللوح التفاعلي في حل المسائل الرياضية، وثالث أخرى 

وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى طلبة المجموعة ه. لم تستخدم

 غيرهم من الطلبة الذين لم يستخدموها.التجريبية الذين تلقوا تعليمهم باستخدام تقنية اللوح التفاعلي و 

دراسة هدفت إلى تعرف أثر استخدام اللوح التفاعلي في تحصيل  )2012(الزعبي، جرت أكما 

تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة العلوم في الكويت، وتمثلت أداة الدراسة في اختبار 

ت الدراسة إلى وجود فروق دالة وتوصل .ا وتلميذة) تلميذً 88تحصيلي طبق على عينة مكونة من(

ا بين متوسطات درجات االختبار البعدي للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، لصالح حصائيً إ

 المجموعة التجريبية.

دراسة هدفت إلى استقصاء أثر استخدام تكنولوجيا اللوح التفاعلي في  )2012(أبو رزق، جرت أكما 

اللغة العربية لدى الطلبة المعلمين المسجلين في قسم الدبلوم تنمية مهارة التخطيط لتدريس مادة 

 ،المهني في التدريس في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، باإلضافة إلى تحديد اتجاهاتهم نحوها

دائي، أوتمثلت أداة الدراسة في اختبار  .ثناء استخدامها كأداة تعليميةأوالمشاكل التي واجهتهم 

ا على ا وطالبة وزعوا عشوائيً طالبً  32 مقياس اتجاه، وطبق على عينة مكونة منومعايير لتقويمه، و 

 .مجموعتين: تجريبية وضابطة

فراد العينة في التخطيط اليومي، وفي أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في أداء أو 

، إضافة إلى التجريبيةا، لصالح أداء طلبة المجموعة مجموع عالمات التخطيط اليومي والسنوي معً 

ن أكما بينت  .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أداء مجموعتي العينة في التخطيط السنوي

ا نحو استخدام اللوح التفاعلي كأداة تعليمية، مع وجود عدد من ا إيجابيً لدى الطلبة المعلمين اتجاهً 

 ثناء استخدامه.أالمشاكل والمعيقات التي واجهتهم 
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 : الدراسات السابقة نقاش 5.3

المستحدثات التكنولوجية في التدريس، أحد هناك اهتمام واضح باللوح التفاعلي باعتباره  •

 عاله.أا من خالل الدراسات العربية واألجنبية التي ذكرت ويظهر جليً 

تناولت فعالية برامج مقترحة في تنمية مهارات استخدام اللوح التفاعلي، وتنمية التحصيل  •

. ومعرفة أثرها في تنمية المهارات العقلية والعلمية، وتنوعت في أهدافها وعيناتهاالدراسي، 

اللوح التفاعلي في التدريس له األثر الكبير  وأكدت ذلك نتائج إحدى الدراسات أن استخدام

 ).,Marzanu 2010(في تحصيل الطلبة. 

تنمية المهارات العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس بكليات المعلمين، من خالل دمج التقنية  •

 عد لهذا الغرض. أببرنامج تدريبي  )2007(عفيفي، في التدريس كما أظهرت دراسة 

ا ا إيجابيً واضحً  اثرً أ )2009(أبو جوير، أظهرت نتائج الدراسات التي أجريت من قبل  •

 ي على صعيد الفهم وخبرات تعلم الطلبة وتحسين مهاراتهم وتفوقهم.الستخدام اللوح التفاعل

أكدت معظم نتائج الدراسات وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية  •

 متعدد الوسائط يوظف اللوح التفاعلي. احاسوبيً  االتي استخدمت برنامجً 

التجريبية، ووجود عالقة  ظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائية لصالح المجموعةأ •

) بين استخدام تكنولوجيا اللوح التفاعلي في التدريس وتحصيل 0.001ارتباطية عند مستوى (

 ا.) وهو كبير جدً 0.44الطلبة األكاديمي، وبلغ حجم التأثير(

 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 5.4 

دخال تكنولوجيا التعلم والتعليم من خالل إعلى نها ركزت أتميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ب

 : أتياللوح التفاعلي في مدارس القدس وانعكاسه على أداء المعلمين والطلبة، ويظهر جليا بما ي

بشكل خاص على مدينة القدس، أقدس بقاع العالم، من حيث األهمية هذه الدراسة تركز  •

 واألكاديمية.النفسية، و االجتماعية، و الديمغرافية، و التاريخية، 

 وتطوير كوادرها. ،ويرها، وتطالمدارس في القدس تركز على •
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دخال تكنولوجيا المعلومات من خالل اللوح التفاعلي في المدارس، وما إ محاولة تركز على •

يترتب عليه من خطط مستقبلية متجددة ومتواصلة لتدريب المعلمين بكفاءات عالية، 

التعليمية والتعلمية إلنجاح مواكبة التطور التكنولوجي كاديمية حديثة لتطوير النظم أوخبرات 

ينسجم مع فرضية الدراسة بان استخدام اللوح التفاعلي يواكب ، وهذا قدر اإلمكان

 تكنولوجيا التعليم والتعلم تقنيا.

، وهذا تنمية مهارات وقدرات الطلبة لتحقيق مستوى عال من التحصيل األكاديمي المعاصر •

ستخدام اللوح التفاعلي يحسن من تنمية مهارات أداء المعلمين ورفع يعزز الفرضية بان ا

 مستويات الطلبة.

دراسة بحثية في هذا . وتعد هذه الدراسة أول ن لهذا البحث من قبلو لم يتطرق الباحث •

 المجال عن اللوح التفاعلي وانعكاسه على أداء المعلمين والطلبة بمدارس القدس.

ن استخدام اللوح التفاعلي في المدراس له أاسات السابقة باستفادت هذه الدراسة من الدر  •

إضافة أهمية وأثر إيجابي في تنمية المهارات العلمية والتقنية للمعلم ودمجها في التدريس، 

الفرضية القائلة بان اللوح التفاعلي يعمل على إلى تحسين مهارات الطلبة، وهذا يؤكد 

 والجهد في عرض المادة التعليمية. االستخدام الناجح والتوظيف السليم للوقت

وجود فروق دالة إحصائية وعالقة ارتباطية  الدراسات األجنبية والعربية التي ذكرت أعالهأظهرت 

) بين استخدام اللوح التفاعلي في التدريس وتحصيل الطلبة األكاديمي، ويبلغ 0.001عند مستوى (

ط الصف وزيادة االنتباه وتركيز الطلبة، وهذا يعزز قدرة المعلم على ضب، )0.44حجم التأثير (

 ويحفز أداء المعلمين.  

وجاءت هذه الدراسة متممة لما سبقها من الدراسات للوقوف على أهمية استخدام اللوح التفاعلي  

 وانعكاسه على أداء المعلمين والطلبة في مدارس القدس. 
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 الثالث الفصل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة وإجراءات منهجية

 المقدمة 1.3

التعريف بمجتمع الدراسة وحجمه، ، و يتناول هذا الفصل إجراءات الدراسة، وأسلوب جمع البيانات

أسلوب وأدوات جمع  ويعرج علىوحجم العينة التي تم اعتمادها حسب الطرق العلمية واالحصائية، 

وصدق األداة المستخدمة في جمع البيانات والمعالجة اإلحصائية للمتغيرات، وذلك لتحقيق  ،البيانات

 هداف الدراسة.أ

 منهج الدراسة 2. 3

الذي يركز على تكوين رؤية أولية لدى الباحث حول  ،اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي االستكشافي

آخرون مستقبلية قد يحتاج الباحث أو مشكلة معينة تمكنه من تحديد المسارات الالزمة ألية بحوث 

 .)Saunders et al,. 2012(إلى تنفيذها 

جمع البيانات من المدارس من خالل المعلمين والقائمين على استخدام اللوح  علىتعتمد هذه الدراسة 

 هلمعرفة مدى تأثير ، ومن ثم تحليلها التفاعلي وانعكاسه على المعلمين والطالب من خالل االستبانة

 .أداء المعلمين والطلبةوح على الل
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 مجتمع الدراسة 3.3

) مدرسة في القدس كما هو 53علم ومعلمة موزعين على () م950تكون مجتمع الدراسة من (

 :الجدول أدناهموضح في 

 )2.1(ل جدو 

 المدرسة عدد المدارس Two Step Sample مجتمع الدراسة الفعلي عينة الدراسة

 وقافمدارس األ 28 14 307 154

المدارس  25 12 643 321

 الخاصة

 جمالياإل 53 26 950 475

 

 عينة الدراسة 4.3

% من مدارس األوقاف والمدارس 50بداية تم اخذ عينة على مرحلتين بما نسبة 

% من مجتمع 50بناء عليه تم اختيار عينة عشوائية بنسبة  الخاصة في مدينة القدس،

 . أعالهالدراسة كما هو موضح في الجدول 
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 خصائص مجتمع الدراسة ):3.1(جدول رقم 

 المئوية النسبة التكرار المتغير

 الجنس
 11.8 41 ذكر

 88.2 307 نثىأ

 العمر

 21.3 74 30 قل منأ

30-39 133 38.2 

40-49 98 28.2 

 12.4 43 فما فوق 50

المؤهل العلمي 

 والتربوي

 7.8 27 دبلوم

 71.6 249 بكالوريوس

 6.0 21  دبلوم عالٍ 

 13.8 48 ماجستير

 9. 3 دكتوراه

 التخصص

 23.3 81 مواد علمية 

 56.9 198 مواد أدبية 

 6.9 24 رياضيات 

 8.0 28 تكنولوجيا 

 4.9 17 اجتماعيات

 سنوات الخبرة 

 13.2 46 سنوات 3قل من أ

3-6 54 15.5 

7-10 68 19.5 

 51.7 180 سنوات 10أكثر من 

 100.0 348 المجموع
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 نموذج الدراسة:

 )4:1( جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معدلةالمتغيرات ال  

الجنس، العمر، السكن 
 المؤهل العلمي، العمل. 

 اللوح التفاعلي

يعزز قدرة المعلم على ضبط 
الصف وزيادة االنتباه 

 والتركيز.

يحسن من أداء المعلمين ورفع 
 مستويات الطلبة.

يعمل على االستخدام الناجح 
والتوظيف السليم للوقت والجهد 

التعليمية.في عرض المادة   

يحفز استخدام اللوح التفاعلي 
أداء المعلمين والطلبة حسب 

 التخصص.

مواكبة تكنولوجيا التعليم والتعلم 
 تقنيا.
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 وصف متغيرات الدراسة 5.3

 ،عالقة مع مشكلة البحث، والتي من خاللها يمكن تحليل البحث المتغيرات التي لهايتناول هذا الجزء 

ومعرفة المحاور المهمة لحل هذه المشكلة، وذلك من خالل متغيرات البحث المستقلة  ،ودراسته

عرفة المزيد إلى م وتقود ممنهجه،الضابطة، والوسيطة التي ستثري البحث بمعلومات علمية و التابعة، 

 على أداء المعلمين والطلبة في مدارس القدس. هثر أي و عن استخدام اللوح التفاعل

 :ولقياس ذلك هناك خمسة مؤشرات ،أداء العاملين :المتغير التابع 5.3.1

 تعزيز قدرة المعلم في ضبط الصف وزيادة االنتباه والتركيز.  •

 تحسين أداء المعلم ورفع مستوى الطلبة. •

 يعمل على االستخدام الناجح والتوظيف السليم للوقت والجهد في عرض المادة التعليمية.  •

 يحفز استخدام اللوح التفاعلي أداء المعلمين والطلبة حسب التخصص. •

 ا.مواكبة تكنولوجيا التعليم والتعلم تقنيً  •

ة في مدارس اللوح التفاعلي وانعكاسه على أداء المعلمين والطلب: المتغير المستقل 5.3.2 

  القدس.

السكن، المؤهل العلمي،  ،: وهي المتغيرات الديمغرافية (الجنس، العمرمعدلةالمتغيرات ال 5.3.3

 سنوات الخبرة).

ستنبثق المقارنات بين الدراسات ، ومن خاللها كل ما ذكر أعاله سيثري البحث بمعلومات قيمة

وما ينتج عنها من توصيات تفيد المعنين في وزارة التربية والتعليم  ،السابقة والدراسة الحالية

 الباحثين في هذا المجال.فضًال عن والقدس خاصة،  ،الفلسطينية عامة
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 بيانات الدراسة 6.3

 تم جمع بيانات الدراسة من مصدرين هما:

 المحلية الجامعيةخالل المراجع العلمية، باإلضافة إلى الرسائل  منثانوية: ال البيانات 6.3.1

والدراسات المنشورة على المواقع اإللكترونية ، المقاالتو االعتماد على الكتب،  تم والخارجية، كما

 ومساعدة القارئ على فهمها. إطارها، جل وضع الدراسة فيأالعلمية المتخصصة، وذلك من 

لبيانات من مجتمع الدراسة داة رئيسية لجمع اأ استخدمت الدراسة االستبانةولية: األ  البيانات 6.3.2

دبيات السابقة، وفحص العالقة بين اللوح التفاعلي وانعكاسه على أداء األصلي بالرجوع إلى األ

 المعلمين والطلبة في مدارس القدس.

 قامت الباحثة بإعداد استبانة تكونت من قسمين:

 المتغيرات الضابطة.  القسم األول: ●

في  تههميأو  ،واستخدامه ،محاور تدور حول اللوح التفاعليمن خمسة يتكون  القسم الثاني: ●

محاور تدور حول  ةثالثإضافة إلى  على أداء المعلمين والطلبة، هثر أوانعكاسه و  ،العملية التعليمية

 واالجتماعية.  التحديات التي تواجه مدارس القدس من النواحي السياسية واالقتصادية

 أداة الدراسة 7.3

ة كأداة لقياس انعكاس اللوح التفاعلي على أداء المعلمين والطلبة في مدينة القدس، استخدمت االستبان

 وتكونت االستبانة من:

 المتغيرات الديمغرافية (الجنس، العمر، المؤهل العلمي، التخصص، سنوات الخبرة). القسم األول: ●

 تكون من ثمانية محاور: القسم الثاني ●
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) فقرات (هل يعزز استخدام اللوح التفاعلي على قدرة المعلم في 3يشتمل على ( المحور األول: □

 ضبط الصف وزيادة االنتباه وتركيز الطلبة).

) فقرات (هل يحسن استخدام اللوح التفاعلي من تنمية مهارات 5: يشتمل على (المحور الثاني □

 داء المعلمين ورفع مستويات الطلبة).أ

(هل يعمل اللوح التفاعلي على االستخدام الناجح  ) فقرات5على ( يشتمل المحور الثالث: □

 والتوظيف السليم للوقت والجهد في عرض المادة التعليمية). 

) فقرات (هل يحفز استخدام اللوح التفاعلي أداء المعلمين والطلبة 4يشتمل على ( المحور الرابع: □

 حسب التخصص).

ت (هل استخدام اللوح التفاعلي يواكب تكنولوجيا التعليم ) فقرا5ويشتمل على ( المحور الخامس: □

 ا).والتعلم تقنيً 

عن المتغير الوسيط والتحديات التي تواجه مدارس القدس من المحور السادس والسابع والثامن ( □

 االقتصادية واالجتماعية). و  الناحية السياسية

ا على المجتمع المقدسي يره سياسيً ) فقرات (عن االحتالل وتأث7ويشتمل على ( المحور السادس: □

 والعملية التعليمية).

 أثرهفي مدينة القدس و  ئ) فقرات (عن الوضع االقتصادي السي4ويشتمل على ( المحور السابع: □

 وباألخص العملية التعليمية).، على جميع النواحي

من تأثير  ه) فقرات (عن الوضع االجتماعي وما يترتب علي10( ويشتمل على المحور الثامن: □

 وبالتالي على المعلمين والطلبة والمجتمع بأكمله).، سرةعلى األ

 المحور األخير: تقييم االستبانة □
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 قياس صدق الدراسة وثبات األداة 8.3

 ي:تللتحقيق من صدق وثبات أداة الدراسة قامت الباحثة باستخدام اآل

وقد  .الدراسة الدكتور إبراهيم عوض شراف المشرف علىإإعداد االستبانة األولية بناء على  8.3.1

من المحكمين من نخبة األساتذة من ذوي  ةأوصى بإرسال االستبانة وعرضها على مجموع

ن بعض المالحظات واآلراء حول مدى صالحية و بدى المحكمأاالختصاص في جامعة القدس، وقد 

لطلبة في مدارس القدس، وتم المقاييس في تحديد دور اللوح التفاعلي وانعكاسه على أداء المعلمين وا

 العمل بها بعد المناقشة. 

ثبات أداة الدراسة (الثبات) ويقصد به االتساق الداخلي بحيث تكون كل فقرة من االستبانة  8.3.2 

 الفقرة. هليإمتسقة مع المجال الذي تنتمي 

 5) وتم التعامل مع 353( بقي ) لم يتم اإلجابة عليها124() استبانة وتم استرجاع 475تم توزيع (

 .استبانة )348( وتم التعامل الفعلي مع ،Missing Caseفقودة ات باعتبارها ماستبان
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 : معامل كرونباخ ألفا ثبات االستمارة)1(جدول رقم 

 

 

 

 قيمة ألفا عدد الفقرات المجاالت

ضبط الصف وزيادة االنتباه وتركيز  علىهل يعزز استخدام اللوح التفاعلي قدرة المعلم 

 ؟الطلبة
3 0.816 

 0.872 5 يحسن استخدام اللوح التفاعلي من تنمية مهارات أداء المعلمين ورفع مستويات الطلبة

هل يعمل اللوح التفاعلي على االستخدام الناجح والتوظيف السليم للوقت والجهد في 

 ؟عرض المادة التعليمية
5 0.816 

 0.798 4 ؟استخدام اللوح التفاعلي أداء المعلمين والطلبة حسب التخصصهل يحفز 

 0.781 5 ؟اهل استخدام اللوح التفاعل يواكب تكنولوجيا التعليم والتعلم تقنيً 

 0.862 7 ا على المجتمع المقدسي والعملية التعليميةاالحتالل وتأثيره سياسيً 

وباألخص العملية  ،في مدينة القدس وأثره على جميع النواحي ئالوضع االقتصادي السي

 التعليمية
4 0.881 

وبالتالي على المعلمين  ،الوضع االجتماعي وما يترتب عليه من تأثير على األسرة

 والطلبة والمجتمع بأكمله
10 0.943 

 0.963 43 الدرجة الكلية
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 :الدراسة إجراءات •

طالع على األدب التربوي والدراسات السابقة ذات الصلة اال:اآلتية باإلجراءات الباحثة قامت •

 بالدراسة الحالية.

 .خاصة باللوح التفاعلي وانعكاسه على أداء المعلمين والطلبةطالع على دراسات اال •

خاصة باللوح التفاعلي وانعكاسه على أداء المعلمين داة أإعداد أدوات الدراسة وتشمل بناء  •

 .والطلبة

 دوات الدراسة من قبل محكمين مختصين واألخذ بتعديالتهم.أتحكيم  •

 الحصول على إذن رسمي من مدراء المدارس لتطبيق الدراسة في مؤسساتهم التعليمية. •

 داة الدراسة على مجتمع الدراسة.أتطبيق  •

 رصد النتائج في جداول خاصة وتحليلها. •

 صدار التوصيات في ضوئها.إ عرض النتائج ومناقشتها و  •
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 :المعالجة اإلحصائية

 ية:تفي هذه الدراسة سوف تستخدم المعالجات اآل

 حصاء وصفي استكشافي: متوسطات حسابية وانحرافات معيارية.إ

 عن طريق ≥α) 0.05مستوى الداللة اإلحصائية ( عند الدراسة فرضيات حصاء استداللي لفحصإ

 One Way)( األحادي التباين تحليل واختبار، (t test) ت اآلتية: اختبار اإلحصائية االختبارات

Analysis of Variance، ا ألف كرونباخ الثبات ومعامل(Cronbach alpha) باستخدام  وذلك

 .(SPSS)ة االجتماعي للعلوم اإلحصائية الرزم برنامج
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 نتائج الدراسة: الفصل الرابع

 
 مقدمة -1

 مفتاح التصحيح -2

 نتائج أسئلة الدراسة  -3

 التي توصلت إليها الدراسة ملخص النتائج -4
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 الرابع الفصل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة نتائج

 مقدمة 1.4

اللوح التفاعلي وانعكاسه على أداء المعلمين يحتوي هذا الفصل على عرض لنتائج الدراسة حول 

الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي،  :وبيان أثر كل من متغيرات ،والطلبة في مدارس القدس

الدراسة ومن أجل تحقيق هذا الهدف، من خالل استجابة أفراد عينة . سنوات الخبرةو والتخصص، 

 على األداة، تم تحليل البيانات اإلحصائية التي جمعتها الباحثة من الميدان.

 ة:تيتم اعتماد الدرجات اآل اللوح التفاعليتحديد مستوى استجابة المستجوبين نحو لو 

 تصحيح األداة:

 ائج.لقد تم اعتماد التوزيع التالي للفقرات في عملية تصحيح فقرات أداة الدراسة واستخراج النت

 

 

 

 

 

 

 ال أوافق بشدة  ال أوافق أوافق  أوافق بشدة

4 3 2 1 
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  مفتاح التصحيح: المعادلة

 4   =    0.75  𝟒−𝟏`
𝟒

=   𝟑`
𝟒

 

                       

 مفتاح التصحيح التقدير

 1-1.75 امتدنية جدً -ضعيف

 1.76-2.50 متدنية-مقبول

 2.51-3.25 متوسطة-جيد

 3.26-4.00 عالية-اجيد جدً 

 

 النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسةأوًال:  2.4

 :األول الرئيسي السؤال

داء المعلمين والطلبة في مدارس أما هو الدور الذي يلعبه اللوح التفاعلي في رفع مستوى 

  ؟القدس

الحسابية  والمتوسطات المئوية، النسب باستخراج الباحثة قامت ،السؤال هذا نع اإلجابة أجل من

داء أما هو الدور الذي يلعبه اللوح التفاعلي في رفع مستوى لمجاالت استمارة الدراسة حول 

 :يتاآل النحو على المعلمين والطلبة في مدارس القدس

استخدام اللوح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لمحور  :)1الجدول (

حسب استجابات أفراد  في ضبط الصف وزيادة االنتباه وتركيز الطلبة التفاعلي يعزز قدرة المعلم

 العينة. 
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 الفقرة الرقم 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف

النسبة 

 المئوية

درجة 

 التقدير

1 
يزيد من قدرة التالميذ على حفظ 

 المعلومات
 متوسطة 81.3 0.19 61. 3.25

 متوسطة 80.6 0.18 59. 3.22 للطلبة يزيد االنتباه والتركيز 2

 متوسطة 77.2 0.19 59. 3.09 يعزز قدرة المعلم في ضبط الصف 3

 متوسطة 78.5 0.17 53. 3.14 الدرجة الكلية  

استخدام اللوح التفاعلي يعزز ) أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمحور 1يتضح من الجدول (

)، وبانحراف معياري مقداره 3.14( االنتباه وتركيز الطلبةقدرة المعلم في ضبط الصف وزيادة 

 .متوسطةبدرجة  المتوسط الحسابي كان%، وهذا يدل على أن 78.5)، وبنسبة مئوية 0.53(

اتضح أن الفقرة "يزيد من قدرة التالميذ على حفظ المعلومات" جاءت في الترتيب األول وبمتوسط و 

). كما تبين أن أقل الفقرات من حيث المتوسط الحسابي كانت "يعزز قدرة المعلم في 3.25حسابي (

  ). 3.09ضبط الصف" وبمتوسط حسابي (

 

استخدام اللوح يارية والنسبة المئوية لمحور المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع :)2الجدول (

حسب استجابات أفراد  التفاعلي يحسن من تنمية مهارات أداء المعلمين ورفع مستويات الطلبة

  العينة. 

 

 الرقم 
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف

النسبة 

 المئوية

درجة 

 التقدير

 متوسطة 80.4 0.17 53. 3.21 المعلمين يثير اللوح التفاعلي اهتمام 4

5 
يساهم اللوح التفاعلي في زيادة خبرة 

 المعلمين
 متوسطة 79.9 0.17 55. 3.20
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 الرقم 
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف

النسبة 

 المئوية

درجة 

 التقدير

6 
يعمل اللوح التفاعلي بتفعيل القدرات 

 التعليمية
 عالية 81.9 0.16 53. 3.28

 متوسطة 78.2 0.18 55. 3.13 يتيح المناقشة بين الطالب في الصف 7

 متوسطة 79.6 0.17 54. 3.18 المعلم على حرية التفاعليساعد  8

 متوسطة 79.4 0.14 43. 3.18 الدرجة الكلية  

استخدام اللوح التفاعلي يحسن ) أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمحور 2يتضح من الجدول (

)، وبانحراف معياري مقداره 3.18( من تنمية مهارات أداء المعلمين ورفع مستويات الطلبة

، كما متوسطةكان بدرجة المتوسط الحسابي %، وهذا يدل على أن 79.4)، وبنسبة مئوية 0.43(

اتضح أن الفقرة " يعمل اللوح التفاعلي بتفعيل القدرات التعليمية" جاءت في الترتيب األول وبمتوسط 

وسط الحسابي كانت "يتيح المناقشة بين ). كما تبين أن أقل الفقرات من حيث المت3.28حسابي (

 ). 3.13الطالب في الصف" وبمتوسط حسابي (

اللوح التفاعلي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لمحور  :)3الجدول (

حسب  يعمل على االستخدام الناجح والتوظيف السليم للوقت والجهد في عرض المادة التعليمية

 استجابات أفراد العينة. 

 

 

 الرقم
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف

النسبة 

 المئوية

درجة 

 التقدير

 عالية 85.1 0.15 53. 3.41 يعرض المعلومات بشكل شيق وممتع 9

10 
يعمل اللوح التفاعلي على توفير الوقت 

 والجهد في عرض المادة التعليمية
 متوسطة 81.1 0.19 62. 3.24
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 الرقم
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف

النسبة 

 المئوية

درجة 

 التقدير

 متوسطة 77.8 0.19 61. 3.11 يسهم في تخطي الفروق الفردية بين الطلبة 11

12 
تعويد الطالب على حب العمل الجماعي 

 وتبني عالقة ما بين المعلمين والطلبة
 متوسطة 78.5 0.18 57. 3.14

 متوسطة 80.0 0.18 59. 3.20 اللوح التفاعلي يفيد الطالب بطيئي التعلم 13

12 
تعويد الطالب على حب العمل الجماعي 

 وتبني عالقة ما بين المعلمين والطلبة
 متوسطة 78.5 0.18 57. 3.14

 متوسطة 80.0 0.18 59. 3.20 اللوح التفاعلي يفيد الطالب بطيئي التعلم 13

 متوسطة 80.0 0.14 44. 3.20 الدرجة الكلية  

اللوح التفاعلي يعمل على ) أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمحور 3يتضح من الجدول (

)، وبانحراف 3.20( االستخدام الناجح والتوظيف السليم للوقت والجهد في عرض المادة التعليمية

كان بدرجة المتوسط الحسابي وهذا يدل على أن  ،%80.0)، وبنسبة مئوية 0.44معياري مقداره (

لفقرة "يعرض المعلومات بشكل شيق وممتع" جاءت في الترتيب األول كما اتضح أن ا .عالية

تبين أن أقل الفقرات من حيث المتوسط الحسابي كانت "يسهم في و ). 3.41وبمتوسط حسابي (

 .)3.11تخطي الفروق الفردية بين الطلبة" وبمتوسط حسابي (

استخدام اللوح لمئوية لمحور المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة ا :)4الجدول (

 حسب استجابات أفراد العينة.التفاعلي يحفز أداء المعلمين والطلبة حسب التخصص 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف

النسبة 

 المئوية

درجة 

 التقدير

14 
ينوع اللوح التفاعلي ويزيد من طرق 

 التدريس
 عالية 84.0 0.16 52. 3.36

 متوسطة 80.2 0.18 58. 3.21يحسن من أداء المعلمين ورفع مستوى  15
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 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف

النسبة 

 المئوية

درجة 

 التقدير

 الطلبة

16 
يحفز استخدام اللوح التفاعلي أداء 

 المعلمين حسب التخصص
 متوسطة 78.5 0.18 56. 3.14

17 
يحفز الطالب المشاركة داخل الصف 

 الدراسي
 متوسطة 80.8 0.17 55. 3.23

 متوسطة 80.5 0.14 44. 3.22 الدرجة الكلية  

استخدام اللوح التفاعلي يحفز ) أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمحور 4يتضح من الجدول (

)، وبنسبة مئوية 0.44)، وبانحراف معياري مقداره (3.22(أداء المعلمين والطلبة حسب التخصص 

كما اتضح أن الفقرة "ينوع  .متوسطةكان بدرجة المتوسط الحسابي %، وهذا يدل على أن 80.5

تبين و ). 3.36اللوح التفاعلي ويزيد من طرق التدريس" جاءت في الترتيب األول وبمتوسط حسابي (

أن أقل الفقرات من حيث المتوسط الحسابي كانت "يحفز استخدام اللوح التفاعلي أداء المعلمين حسب 

 .)3.14التخصص" وبمتوسط حسابي (

استخدام اللوح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لمحور  :)5الجدول (

 حسب استجابات أفراد العينة. ا التفاعلي يواكب تكنولوجيا التعليم والتعلم تقنيً 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف
النسبة 

 المئوية

درجة 

 التقدير

18 
اللوح التفاعلي للمعلم طباعة ما شرح يتيح 

 وتوزيعه على الطالب
 متوسطة 80.8 0.17 54. 3.23

19 
يسهل استرجاع الدروس والمعلومات 

 المخزنة كاملة بالنسبة للمعلم
 عالية 82.9 0.17 55. 3.32

 متوسطة 79.4 0.19 62. 3.17يستخدم اللوح التفاعلي بجميع المواد  20
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 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف
النسبة 

 المئوية

درجة 

 التقدير

 التعليمية

21 
استخدام اللوح التفاعلي يواكب من خالل 

 تكنولوجيا التعليم والتعلم.
 عالية 85.6 0.16 55. 3.43

22 

يرسخ المعلومات في ذهن الطلبة من 

خالل استخدام الصور المتحركة، 

 والرسومات أو غيرها

 عالية 82.6 0.17 57. 3.30

 عالية 81.6 0.13 44. 3.26 الدرجة الكلية  

استخدام اللوح التفاعل يواكب ) أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمحور 5يتضح من الجدول (

%، 81.6)، وبنسبة مئوية 0.44)، وبانحراف معياري مقداره (3.26(ا تكنولوجيا التعليم والتعلم تقنيً 

كما اتضح أن الفقرة "من خالل استخدام  .عاليةكان بدرجة المتوسط الحسابي وهذا يدل على أن 

). 3.43اعلي يواكب تكنولوجيا التعليم والتعلم" جاءت في الترتيب األول وبمتوسط حسابي (اللوح التف

تبين أن أقل الفقرات من حيث المتوسط الحسابي كانت "يستخدم اللوح التفاعلي بجميع المواد و 

 .)3.17التعليمية" وبمتوسط حسابي (

االحتالل وتأثيره المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لمحور  :)6الجدول (

 حسب استجابات أفراد العينة. على المجتمع المقدسي والعملية التعليمية ا سياسيً 
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على  اوتأثيره سياسيً  االحتالل) أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمحور 6ح من الجدول (ضيت

)، وبنسبة مئوية 0.52)، وبانحراف معياري مقداره (3.35(المجتمع المقدسي والعملية التعليمية 

يمارس كما اتضح أن الفقرة " .عاليةكان بدرجة المتوسط الحسابي %، وهذا يدل على أن 83.8

" جاءت في الترتيب األول وبمتوسط حسابي االحتالل التضيق على المدارس العربية في القدس

أدت سياسة االحتالل إلى لمتوسط الحسابي كانت "اتبين أن أقل الفقرات من حيث و ). 3.53(

 .)3.00" وبمتوسط حسابي (انخفاض مستوى تأهيل المعلمين

 

 الفقرة الرقم 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف

النسبة 

 المئوية

درجة 

 التقدير

 عالية 85.7 0.19 66. 3.43 ا في تجهيل الطلبة المقدسين.ا كبيرً يلعب االحتالل دورً  23

يمارس االحتالل التضيق على المدارس العربية في  24

 القدس
 عالية 88.3 0.17 60. 3.53

يحاول االحتالل السيطرة على المؤسسات التعليمية  25

 بفرض المنهاج اإلسرائيلي
 عالية 87.0 0.18 64. 3.48

يمارس االحتالل التضيق على المؤسسات التعليمية  26

 بالقدس من خالل منعها من التوسع في البناء 
 عالية 88.4 0.17 60. 3.54

متدنية، أدت سياسات االحتالل إلى نشأة بيئة تعليمية  27

 انخفاض مستوى التحصيل لدى الطلبة وبالتالي
 عالية 84.9 0.21 70. 3.39

 متوسطة 80.2 0.24 76. 3.21 االحتالل إلى عدم تطبيق الزامية التعليمأدت سياسة  28

أدت سياسة االحتالل إلى انخفاض مستوى تأهيل  29

 المعلمين.
 متوسطة 74.9 0.29 87. 3.00

 عالية 83.8 0.16 52. 3.35 الدرجة الكلية  
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االقتصادي الوضع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لمحور  :)7الجدول (

حسب استجابات وباألخص العملية التعليمية  ،في مدينة القدس وأثره على جميع النواحي ئالسي

 أفراد العينة. 

 الفقرة الرقم 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف

النسبة 

 المئوية

درجة 

 التقدير

30 
 ،الميزانيات المخصصة لمدارس القدس ضئيلة

 ا على توفير البرامج التعليميةوبالتالي تؤثر سلبً 
 عالية 83.8 0.21 71. 3.35

31 
 ،سر المقدسيةا على األؤثر فرض الضرائب سلبً ي

 كاديميةوبالتالي على العملية األ
 عالية 85.7 0.19 67. 3.43

32 

يؤثر تدني وانخفاض رواتب المعلمين مقارنة 

العملية ا على بمستوى المعيشة المرتفع سلبً 

 التعليمية

 عالية 85.5 0.20 70. 3.42

33 
في مدينة القدس  ئيؤثر الوضع االقتصادي السي

 ا على المعلمين، وبالتالي على الطلبةسلبً 
 عالية 85.6 0.21 71. 3.42

 عالية 84.0 0.18 62. 3.36 الدرجة الكلية  

 يئالوضع االقتصادي الس) أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمحور 7يتضح من الجدول ( 

)، وبانحراف معياري 3.36(في مدينة القدس وأثره على جميع النواحي وباألخص العملية التعليمية 

. عاليةكان بدرجة المتوسط الحسابي %، وهذا يدل على أن 84.0)، وبنسبة مئوية 0.62مقداره (

وبالتالي على العملية  ،سر المقدسيةا على األفرض الضرائب تؤثر سلبً كما اتضح أن الفقرة "

تبين أن أقل الفقرات من حيث و  ).3.43وبمتوسط حسابي ( ،" جاءت في الترتيب األولكاديميةاأل

ا على وبالتالي تؤثر سلبً  ،الميزانيات المخصصة لمدارس القدس ضئيلةالمتوسط الحسابي كانت "

 .)3.35" وبمتوسط حسابي (توفير البرامج التعليمية
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الوضع االجتماعي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لمحور  :)8الجدول (

حسب  وبالتالي على المعلمين والطلبة والمجتمع بأكمله ،وما يترتب عليه من تأثير على األسرة

 استجابات أفراد العينة. 

 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف

سبة الن

 المئوية

درجة 

 التقدير

 عالية 87.3 0.18 61. 3.49 إصرار االحتالل على اختراق القانون الدولي  34

35 
يحاول االحتالل التضيق على المؤسسات 

 الفلسطينية التعليمية والمجتمعية
 عالية 86.7 0.18 62. 3.47

36 

النقص الحاد في عدد الغرف الصفية في مجال 

يترتب عليه من اكتظاظ كبير في قطاع التعليم، وما 

 الصفوف

 عالية 86.2 0.18 61. 3.45

37 

خرق لحقوق السكان المقدسين يتمثل بفشل بلدية 

االحتالل في توفير خدمات اجتماعية تغطي 

 حاجات السكان

 عالية 84.7 0.19 66. 3.39

38 

ا في تجهيل الطلبة ا كبيرً يلعب االحتالل دورً 

تعليمية مسؤولة ترقى غياب عملية في و  ،المقدسين

 بمستوى التعليم الجيد

 عالية 84.8 0.20 69. 3.39

39 

سرلة وتهويد المدينة المقدسة، أيريد االحتالل 

نسان ا على شخصية اإلمما يؤثر سلبً  ،ومؤسساتها

 سرة ومن ثم المدرسة. في مرحلة طفولته، وعلى األ

 عالية 86.1 0.19 67. 3.44

40 

الصعبة إلى تسرب بعض أدت الظروف االجتماعية 

ا على الطلبة من المدارس، وبالتالي أثر ذلك سلبً 

 كاديميةالمسيرة التعليمة األ

 عالية 85.5 0.18 61. 3.42

41 
العقاب الجماعي لألسر المقدسية من قبل االحتالل 

أدى إلى تحطيم نفسية الطلبة، وانعكس ذلك على 
 عالية 85.5 0.18 62. 3.42
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 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف

سبة الن

 المئوية

درجة 

 التقدير

 تدني التحصيل األكاديمي.

42 
زج األطفال واالحداث بالسجون اإلسرائيلية، 

حقهم في و نسان، حقوق اإل ىوحرمانهم من أدن

 التعليم.

 عالية 87.8 0.16 57. 3.51

43 
ا على سرية واالجتماعية سلبً أثر تفاقم المشاكل األ

 وبالتالي الطلبة. ،المعلمين
 عالية 85.4 0.19 63. 3.42

 عالية 85.0 0.15 51. 3.40 الدرجة الكلية  

الوضع االجتماعي وما يترتب عليه ) أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمحور 8يتضح من الجدول (

)، وبانحراف معياري 3.40ي ( وبالتالي على المعلمين والطلبة والمجتمع بأكمله ،من تأثير على األسرة

كما . عاليةكان بدرجة المتوسط الحسابي %، وهذا يدل على أن 85.0)، وبنسبة مئوية 0.51مقداره (

حقهم و نسان، حقوق اإل ىحداث بالسجون اإلسرائيلية، وحرمانهم من أدنزج األطفال واألاتضح أن الفقرة "

تبين أن أقل الفقرات من حيث المتوسط و ). 3.51" جاءت في الترتيب األول وبمتوسط حسابي (في التعليم

المقدسين يتمثل بفشل بلدية االحتالل في توفير خدمات اجتماعية خرق لحقوق السكان الحسابي كانت "

 ).3.39" وبمتوسط حسابي (تغطي حاجات السكان

استخدام اللوح ودرجات الحرية ومستوى الداللة اإلحصائية لمحور  )ت(اختبار  )9الجدول (

حسب استجابات أفراد  وتركيز الطلبة ،االنتباه الصف، وزيادةضبط  علىالتفاعلي يعزز قدرة المعلم 

 العينة. 

 

 

 



63 
 

 اختبار ت الفقرة الرقم 
درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

1 
يزيد من قدرة التالميذ على حفظ 

 المعلومات
20.218 270 .000 

 000. 309 21.555 لطلبةايزيد االنتباه وتركيز  2

 000. 256 16.033 ضبط الصفعلى يعزز قدرة المعلم  3

 000. 335 22.066 الدرجة الكلية  

 

استخدام اللوح ودرجات الحرية ومستوى الداللة اإلحصائية لمحور ) ت( اختبار )10الجدول (

حسب استجابات أفراد  ورفع مستويات الطلبة ،التفاعلي يحسن من تنمية مهارات أداء المعلمين

  العينة. 

 

 الرقم 
 اختبار ت الفقرة

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 000. 316 23.916 اللوح التفاعلي اهتمام المعلمينيثير  4

5 
يساهم اللوح التفاعلي في زيادة خبرة 

 المعلمين.
22.219 311 .000 

6 
يعمل اللوح التفاعلي بتفعيل القدرات 

 التعليمية.
26.342 317 .000 

 000. 285 19.352 يتيح المناقشة بين الطالب في الصف 7

 000. 301 21.802 التفاعليساعد المعلم على حرية  8

 000. 344 28.859 الدرجة الكلية  
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اللوح التفاعلي يعمل ودرجات الحرية ومستوى الداللة اإلحصائية لمحور  )ت(اختبار  )11الجدول (

حسب  على االستخدام الناجح والتوظيف السليم للوقت والجهد في عرض المادة التعليمية

 استجابات أفراد العينة. 

 اختبار ت الفقرة الرقم
درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 000. 327 31.075 يعرض المعلومات بشكل شيق وممتع. 9

10 
يعمل اللوح التفاعلي على توفير الوقت والجهد 

 في عرض المادة التعليمية.
21.095 313 .000 

 000. 248 15.967 يسهم في تخطي الفروق الفردية بين الطلبة 11

12 
على حب العمل الجماعي وتبني  تعويد الطالب

 عالقة ما بين المعلمين والطلبة.
18.838 274 .000 

 000. 264 19.261 اللوح التفاعلي يفيد الطالب بطيئي التعلم 13

 000. 342 29.522 الدرجة الكلية  

استخدام اللوح اختبار ت ودرجات الحرية ومستوى الداللة اإلحصائية لمحور  )12الجدول (

  حسب استجابات أفراد العينة. التفاعلي يحفز أداء المعلمين والطلبة حسب التخصص 

 اختبار ت الفقرة الرقم
درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 000. 323 29.511 ينوع اللوح التفاعلي ويزيد من طرق التدريس 14

 000. 284 20.660 يحسن من أداء المعلمين ورفع مستوى الطلبة 15

 000. 278 19.043يحفز استخدام اللوح التفاعلي أداء المعلمين حسب  16
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 اختبار ت الفقرة الرقم
درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 التخصص

 000. 299 23.194 المشاركة داخل الصف الدراسيعلى يحفز الطالب  17

 000. 338 29.972 الدرجة الكلية  

 

اللوح استخدام ودرجات الحرية ومستوى الداللة اإلحصائية لمحور  )ت(اختبار  )13الجدول (

 حسب استجابات أفراد العينة. ا التفاعل يواكب تكنولوجيا التعليم والتعلم تقنيً 

 

 الرقم
 اختبار ت الفقرة

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

18 
يتيح اللوح التفاعلي للمعلم طباعة ما شرح وتوزيعه على 

 الطالب
22.200 272 .000 

19 
كاملة يسهل استرجاع الدروس والمعلومات المخزنة 

 بالنسبة للمعلم
26.392 313 .000 

 000. 280 18.334 جميع المواد التعليميةفي يستخدم اللوح التفاعلي  20

21 
من خالل استخدام اللوح التفاعلي نواكب تكنولوجيا 

 التعليم والتعلم
30.217 326 .000 

22 
يرسخ المعلومات في ذهن الطلبة من خالل استخدام 

 الصور المتحركة والرسومات 
25.293 316 .000 

 000. 344 32.415 الدرجة الكلية  
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االحتالل وتأثيره ودرجات الحرية ومستوى الداللة اإلحصائية لمحور  )ت(اختبار  )14الجدول (

 حسب استجابات أفراد العينة. على المجتمع المقدسي والعملية التعليمية ا سياسيً 

 

 

 

 

 

 اختبار ت الفقرة الرقم 
درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 000. 310 24.688 ينا في تجهيل الطلبة المقدسيا كبيرً يلعب االحتالل دورً  23

 000. 322 31.131 يمارس االحتالل التضيق على المدارس العربية في القدس  24

فرض المنهاج عبر يحاول االحتالل السيطرة على المؤسسات التعليمية  25

 اإلسرائيلي
27.753 323 .000 

الحتالل التضيق على المؤسسات التعليمية بالقدس من خالل منعها ايمارس  26

 من التوسع في البناء
30.598 315 .000 

وبالتالي انخفاض  ،أدت سياسات االحتالل إلى نشأة بيئة تعليمية متدنية 27

 مستوى التحصيل لدى الطلبة
21.577 288 .000 

 000. 270 15.382 لزامية التعليمإأدت سياسة االحتالل إلى عدم تطبيق  28

 000. 262 9.233 أدت سياسة االحتالل إلى انخفاض مستوى تأهيل المعلمين 29

 000. 341 30.172 الدرجة الكلية  
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الوضع االقتصادي ودرجات الحرية ومستوى الداللة اإلحصائية لمحور  )ت(اختبار  )15الجدول (

حسب استجابات  ،وباألخص العملية التعليمية ،في مدينة القدس وأثره على جميع النواحي ئالسي

 أفراد العينة.

 

 

 

 

 اختبار ت الفقرة الرقم 
درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

30 
ا وبالتالي تؤثر سلبً  ،الميزانيات المخصصة لمدارس القدس ضئيلة

 ةعلى توفير البرامج التعليمي
20.652 293 .000 

31 
وبالتالي على  ،سر المقدسيةعلى األ افرض الضرائب سلبً يؤثر 

 كاديميةالعملية األ
24.410 305 .000 

32 
يؤثر تدني وانخفاض رواتب المعلمين مقارنة بمستوى المعيشة 

 على العملية التعليمية االمرتفع سلبً 
23.094 305 .000 

33 
ا على في مدينة القدس سلبً  ئيؤثر الوضع االقتصادي السي

 المعلمين، وبالتالي على الطلبة
23.009 308 .000 

 
25.41 الدرجة الكلية 

2 
334 .000 
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الوضع االجتماعي ودرجات الحرية ومستوى الداللة اإلحصائية لمحور  )ت(اختبار  :)16الجدول ( 

حسب  ،وبالتالي على المعلمين والطلبة والمجتمع بأكمله ،من تأثير على األسرة وما يترتب عليه

 استجابات أفراد العينة. 

 اختبار ت الفقرة الرقم
درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 000. 301 28.114 إصرار االحتالل على اختراق القانون الدولي 34

35 
التعليمية  يحاول االحتالل التضيق على المؤسسات الفلسطينية

 والمجتمعية
28.098 327 .000 

36 
النقص الحاد في عدد الغرف الصفية في مجال قطاع التعليم، 

 وما يترتب عليه من اكتظاظ كبير في الصفوف
27.284 307 .000 

37 
خرق لحقوق السكان المقدسين يتمثل بفشل بلدية االحتالل في 

 توفير خدمات اجتماعية تغطي حاجات السكان
23.758 309 .000 

38 
، وفي ا في تجهيل الطلبة المقدسينا كبيرً يلعب االحتالل دورً 

 غياب عملية تعليمية مسؤولة ترقى بمستوى التعليم الجيد.
22.455 304 .000 

39 

مما  ،سرلة وتهويد المدينة المقدسة، ومؤسساتهاأيريد االحتالل 

نسان في مرحلة طفولته، وعلى إلا على شخصية ايؤثر سلبً 

 ومن ثم المدرسة  ،سرةاأل

25.247 316 .000 

40 

أدت الظروف االجتماعية الصعبة إلى تسرب بعض الطلبة من 

ا على المسيرة التعليمة المدارس، وبالتالي أثر ذلك سلبً 

 كاديميةاأل

27.135 320 .000 

41 

أدى العقاب الجماعي لألسر المقدسية من قبل االحتالل إلى 

وانعكس ذلك على تدني التحصيل تحطيم نفسية الطلبة، 

 األكاديمي

26.278 310 .000 

 000. 320 31.738 ىحداث بالسجون اإلسرائيلية، وحرمانهم من أدنزج األطفال واأل 42
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ضبط الصف وزيادة االنتباه وتركيز  علىيعزز استخدام اللوح التفاعلي قدرة المعلم : الفرضية األولى

 الطلبة.

 ONE WAY Analysis ofنتائج اختبار تحليل التباين األحادي ( :)17جدول رقم (

Variance ضبط الصف وزيادة على ) ألثر استخدام اللوح التفاعلي على تعزيز قدرة المعلم

 .االنتباه وتركيز الطلبة

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 5.515 1.965 2 3.930 بين المجموعات

 

 

.004 

 

 

 356. 835 297.521 داخل المجموعات

 837 301.451 المجموع 

ا، ، وهي بذلك دالة إحصائيً 0.05أقل من  sigباالستناد إلى اختبار التباين األحادي تبين أن قيمة 

بأن استخدام اللوح التفاعلي يؤثر على تعزيز قدرة الفرضية الصفرية القائلة الدراسة تقبل  لذا فإن

 .ضبط الصف وزيادة االنتباه وتركيز الطلبة علىالمعلم 

حسن استخدام اللوح التفاعلي من تنمية مهارات أداء المعلمين ورفع مستويات : يُ الفرضية الثانية

 الطلبة.

 حقهم في التعليمو نسان، حقوق اإل

43 
 ،على المعلمينسلًبا سرية واالجتماعية تفاقم المشاكل األأثر 

 وبالتالي الطلبة
25.123 302 .000 

 000. 344 32.634 الدرجة الكلية  
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 ONE WAY Analysis ofنتائج اختبار تحليل التباين األحادي ( :)18جدول رقم (

Variance ألثر استخدام اللوح التفاعلي على تحسين تنمية مهارات وأداء المعلمين ورفع (

 .ات الطلبةمستوي

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 2.964 866. 4 3.466 بين المجموعات

 

 

.019 

 

 

 292. 1530 447.331 داخل المجموعات

 1534 450.797 المجموع 

    

ا، ، وهي بذلك دالة إحصائيً 0.05أقل من  sigباالستناد إلى اختبار التباين األحادي تبين أن قيمة 

الفرضية الصفرية القائلة بأن استخدام اللوح التفاعلي يحسن من تنمية مهارات الدراسة تقبل  لذا فإن

 رفع مستويات الطلبة.في وأداء المعلمين ويسهم 

الجهد في : يعمل اللوح التفاعلي على االستخدام الناجح والتوظيف السليم للوقت و الفرضية الثالثة

 عرض المادة التعليمية.
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 ONE WAY Analysis ofنتائج اختبار تحليل التباين األحادي ( :)19جدول رقم (
Variance ألثر استخدام اللوح التفاعلي على االستخدام الناجح والتوظيف السليم للوقت والجهد (

 .في عرض المادة التعليمية

ا، ، وهي بذلك دالة إحصائيً 0.05أقل من  sigباالستناد إلى اختبار التباين األحادي تبين أن قيمة 
بأن استخدام اللوح التفاعلي يؤثر على االستخدام الفرضية الصفرية القائلة الدراسة تقبل  لذا فإن

 .الناجح والتوظيف السليم للوقت والجهد في عرض المادة التعليمية

 .: يحفز استخدام اللوح التفاعلي أداء المعلمين والطلبة حسب التخصصالفرضية الرابعة

 NE WAY Analysis ofل التباين األحادي ( نتائج اختبار تحلي :)20جدول رقم (
Variance تحفيز أداء المعلمين والطلبة حسب التخصصفي ) ألثر استخدام اللوح التفاعلي.  

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 8.362 2.546 3 7.638 بين المجموعات

 

 

.000 

 

 

 304. 1184 360.470 داخل المجموعات

 1187 368.108 المجموع 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

بين 
 المجموعات

15.964 4 3.991 

11.7
73 

 
 

.000 
 
 

داخل 
 1426 483.396 المجموعات

.339 
 

 المجموع
499.360 1430 



72 
 

  

ا، ، وهي بذلك دالة إحصائيً 0.05أقل من  sigباالستناد إلى اختبار التباين األحادي تبين أن قيمة 

بأن استخدام اللوح التفاعلي يؤثر على تحفيز أداء قبل الفرضية الصفرية القائلة الدراسة ت لذا فإن

 .التخصصالمعلمين والطلبة حسب 

 .ا: استخدام اللوح التفاعلي يواكب تكنولوجيا التعليم والتعلم تقنيً الفرضية الخامسة

 ONE WAY Analysis of) نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (21( :جدول رقم

Variance ًا) ألثر استخدام اللوح التفاعلي على مواكبة تكنولوجيا التعليم والتعلم تقني.  

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 8.525 2.724 4 10.896 بين المجموعات

 

 

.000 

 

 

 320. 1507 481.545 داخل المجموعات

 1511 492.442 المجموع 

  

ا، ، وهي بذلك دالة إحصائيً 0.05أقل من  sigباالستناد إلى اختبار التباين األحادي تبين أن قيمة 

بأن استخدام اللوح التفاعلي يؤثر على مواكبة قبل الفرضية الصفرية القائلة الدراسة ت لذا فإن

 .اتكنولوجيا التعليم والتعلم تقنيً 

تحليل، تبين وجود تباين في إجابات المستجيبين، وهذا تم التوصل إليها بعد البناء على النتائج التي 

 جابات المستجيبين المتفاوتة، مما يعزز من نتائج هذه الدراسة.إ يدل على صحة العينية و 
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 ليها الدراسةإملخص النتائج التي توصلت  3.4

 ي:تيمكن فحص الفرضيات من نتائج التحليل السابق على النحو اآل

ضبط الصف وزيادة االنتباه وتركيز  علىيعزز استخدام اللوح التفاعلي قدرة المعلم : الفرضية األولى

 الطلبة.

استخدام اللوح التفاعلي يعزز قدرة ) أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمحور 1يتضح من الجدول (

)، 0.53)، وبانحراف معياري مقداره (3.14( المعلم في ضبط الصف وزيادة االنتباه وتركيز الطلبة

كما اتضح أن . متوسطةكان بدرجة  المتوسط الحسابي%، وهذا يدل على أن 78.5وبنسبة مئوية 

وبمتوسط حسابي  ،الفقرة "يزيد من قدرة التالميذ على حفظ المعلومات" جاءت في الترتيب األول

ضبط  علىعزز قدرة المعلم يتبين أن أقل الفقرات من حيث المتوسط الحسابي كانت "و ). 3.25(

 ).3.09الصف" وبمتوسط حسابي (

 ONE WAY Analysis of) نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ( 17م (جدول رقويظهر 

Variance ألثر استخدام اللوح التفاعلي على تعزيز قدرة المعلم في ضبط الصف وزيادة االنتباه (

، وهي 0.05أقل من  sigتبين أن قيمة  . فقدوتركيز الطلبة، باالستناد إلى اختبار التباين األحادي

بأن استخدام اللوح التفاعلي يؤثر الفرضية الصفرية القائلة ن الدراسة تقبل ، لذا فإاائيً بذلك دالة إحص

، وتتوافق هذه النتيجة كما ضبط الصف وزيادة االنتباه وتركيز الطلبة على على تعزيز قدرة المعلم

 ).2009(أبو جوير،  جاء في دراسة

تنمية مهارات أداء المعلمين ورفع مستويات يحسن استخدام اللوح التفاعلي من : الفرضية الثانية

 الطلبة.

) أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمحور استخدام اللوح التفاعلي يحسن 2يتضح من الجدول (

)، 0.43)، وبانحراف معياري مقداره (3.18من تنمية مهارات أداء المعلمين ورفع مستويات الطلبة (

كما اتضح أن  .متوسطةكان بدرجة المتوسط الحسابي أن %، وهذا يدل على 79.4وبنسبة مئوية 
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الفقرة "يعمل اللوح التفاعلي بتفعيل القدرات التعليمية" جاءت في الترتيب األول وبمتوسط حسابي 

تبين أن أقل الفقرات من حيث المتوسط الحسابي كانت "يتيح المناقشة بين الطالب في و ). 3.28(

 ). 3.13الصف" وبمتوسط حسابي (

 ONE WAY Analysis of) نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ( 18جدول رقم (ويظهر 

Variance ألثر استخدام اللوح التفاعلي على تحسين تنمية مهارات وأداء المعلمين ورفع مستويات (

، وهي بذلك دالة 0.05أقل من  sigباالستناد إلى اختبار التباين األحادي تبين أن قيمة . فالطلبة

أثر استخدام اللوح على تحسين تنمية بقبل الفرضية الصفرية القائلة الدراسة ت ا، لذا فإنإحصائيً 

)، 2007(عفيفي، وتتوافق هذه الدراسة مع دراسة، مهارات وأداء المعلمين ورفع مستويات الطلبة، 

 ).2007 لو،أم(وكذلك دراسة، 

الناجح والتوظيف السليم للوقت والجهد في الفرضية الثالثة: يعمل اللوح التفاعلي على االستخدام 

 عرض المادة التعليمية.

) أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمحور اللوح التفاعلي يعمل على 3يتضح من الجدول (

)، وبانحراف 3.20االستخدام الناجح والتوظيف السليم للوقت والجهد في عرض المادة التعليمية (

%، وهذا يدل على أن المتوسط الحسابي كان بدرجة 80.0بة مئوية )، وبنس0.44معياري مقداره (

كما اتضح أن الفقرة "يعرض المعلومات بشكل شيق وممتع" جاءت في الترتيب األول  .عالية

تبين أن أقل الفقرات من حيث المتوسط الحسابي كانت "يسهم في و ). 3.41وبمتوسط حسابي (

 .)3.11ط حسابي (تخطي الفروق الفردية بين الطلبة" وبمتوس

 ONE WAY Analysis of) نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ( 19جدول رقم (ويظهر 

Variance ألثر استخدام اللوح التفاعلي على االستخدام الناجح والتوظيف السليم للوقت والجهد في (

، 0.05أقل من  sig باالستناد إلى اختبار التباين األحادي تبين أن قيمةو. عرض المادة التعليمية

بأن استخدام اللوح التفاعلي قبل الفرضية الصفرية القائلة الدراسة ت ، لذا فإناوهي بذلك دالة إحصائيً 

 .يؤثر على االستخدام الناجح والتوظيف السليم للوقت والجهد في عرض المادة التعليمية
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 .لطلبة حسب التخصصالفرضية الرابعة: يحفز استخدام اللوح التفاعلي أداء المعلمين وا 

) أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمحور استخدام اللوح التفاعلي يحفز أداء 4يتضح من الجدول (

)، وبنسبة مئوية 0.44)، وبانحراف معياري مقداره (3.22المعلمين والطلبة حسب التخصص (

كما اتضح أن الفقرة "ينوع  .%، وهذا يدل على أن المتوسط الحسابي كان بدرجة متوسطة80.5

تبين و ). 3.36اللوح التفاعلي ويزيد من طرق التدريس" جاءت في الترتيب األول وبمتوسط حسابي (

أن أقل الفقرات من حيث المتوسط الحسابي كانت "يحفز استخدام اللوح التفاعلي أداء المعلمين حسب 

 .)3.14التخصص" وبمتوسط حسابي (

 ONE WAY Analysis ofئج اختبار تحليل التباين األحادي () نتا20جدول رقم (ويظهر 

Varianceباالستناد . و ) ألثر استخدام اللوح التفاعلي تحفيز أداء المعلمين والطلبة حسب التخصص

 ا، لذا فإن، وهي بذلك دالة إحصائيً 0.05أقل من  sigإلى اختبار التباين األحادي تبين أن قيمة 

بأن استخدام اللوح التفاعلي يؤثر على تحفيز أداء المعلمين رية القائلة الفرضية الصفالدراسة تقبل 

 .والطلبة حسب التخصص

 ا.استخدام اللوح التفاعلي يواكب تكنولوجيا التعليم والتعلم تقنيً : الفرضية الخامسة

) أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمحور استخدام اللوح التفاعل يواكب 5يتضح من الجدول (

%، 81.6)، وبنسبة مئوية 0.44)، وبانحراف معياري مقداره (3.26ا (تكنولوجيا التعليم والتعلم تقنيً 

كما اتضح أن الفقرة "من خالل استخدام  .وهذا يدل على أن المتوسط الحسابي كان بدرجة عالية

). 3.43سابي (اللوح التفاعلي نواكب تكنولوجيا التعليم والتعلم" جاءت في الترتيب األول وبمتوسط ح

تبين أن أقل الفقرات من حيث المتوسط الحسابي كانت "يستخدم اللوح التفاعلي بجميع المواد و 

 .)3.17التعليمية" وبمتوسط حسابي (

 ONE WAY Analysis of) نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ( 21جدول رقم (ويظهر 

Varianceباالستناد إلى ًيا. و تكنولوجيا التعليم والتعلم تقن ) ألثر استخدام اللوح التفاعلي على مواكبة

الدراسة  ا، لذا فإن، وهي بذلك دالة إحصائيً 0.05أقل من  sigاختبار التباين األحادي تبين أن قيمة 
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بأن استخدام اللوح التفاعلي يؤثر على مواكبة تكنولوجيا التعليم الفرضية الصفرية القائلة تقبل 

 .اوالتعلم تقنيً 

ن أثر استخدام التكنولوجيا في التعليم أراء المستجيبين ونتائج الفحوصات البحثية آن من لقد تبي

 انعكاسه على أداء المعلمين والطلبة في مدارس القدس. ، ويتجلى  أثر واضحا هللاوالتعلم تقنيً 

وكانت هناك تحديات تواجه العملية التعليمية في القدس منها السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 

 ي:تنتائج المستجيبين كاآل

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لمحور  تخدممن الناحية السياسية: استُ 

 .على المجتمع المقدسي والعملية التعليمية حسب استجابات أفراد العينةا االحتالل وتأثيره سياسيً 

)، وبانحراف 3.35( هذا المحوردرجة الكلية ل) أن المتوسط الحسابي لل6ويتضح من الجدول (

%، وهذا يدل على أن المتوسط الحسابي كان بدرجة 83.8)، وبنسبة مئوية 0.52معياري مقداره (

" جاءت في يمارس االحتالل التضيق على المدارس العربية في القدسكما اتضح أن الفقرة " .عالية

أقل الفقرات من حيث المتوسط الحسابي كانت  تبين أنو ). 3.53الترتيب األول وبمتوسط حسابي (

 .)3.00" وبمتوسط حسابي (أدت سياسة االحتالل إلى انخفاض مستوى تأهيل المعلمين"

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية  متخدمن الناحية االقتصادية: استُ 

وباألخص العملية  ،في مدينة القدس وأثره على جميع النواحي ئلمحور الوضع االقتصادي السي

) أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية 7ويتضح من الجدول ( .حسب استجابات أفراد العينة ،التعليمية

%، وهذا يدل على 84.0)، وبنسبة مئوية 0.62)، وبانحراف معياري مقداره (3.36هذا المحور (ل

سر ا على األفرض الضرائب تؤثر سلبً كما اتضح أن الفقرة " .عاليةأن المتوسط الحسابي كان بدرجة 

). 3.43"جاءت في الترتيب األول وبمتوسط حسابي ( كاديميةوبالتالي على العملية األ ،المقدسية

الميزانيات المخصصة لمدارس القدس كانت "تبين أن أقل الفقرات من حيث المتوسط الحسابي و 

 .)3.35" وبمتوسط حسابي (ا على توفير البرامج التعليميةوبالتالي تؤثر سلبً  ،ضئيلة
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية ت من الناحية االجتماعية: استخدم

وبالتالي على المعلمين والطلبة  ،سرةلمحور الوضع االجتماعي وما يترتب عليه من تأثير على األ

) أن المتوسط الحسابي 8ويتضح من الجدول ( .حسب استجابات أفراد العينة ،والمجتمع بأكمله

%، 85.0)، وبنسبة مئوية 0.51)، وبانحراف معياري مقداره (3.40(هذا المحور للدرجة الكلية ل

حداث زج األطفال واألكما اتضح أن الفقرة " .عاليةوهذا يدل على أن المتوسط الحسابي كان بدرجة 

" جاءت في الترتيب حقهم في التعليمو نسان، حقوق اإل ىالسجون اإلسرائيلية، وحرمانهم من أدنفي 

خرق تبين أن أقل الفقرات من حيث المتوسط الحسابي كانت "و ). 3.51األول وبمتوسط حسابي (

ل في توفير خدمات اجتماعية تغطي حاجات لحقوق السكان المقدسين يتمثل بفشل بلدية االحتال

 ).3.39" وبمتوسط حسابي (السكان

 وأنالنتائج أعاله وحسب استجابات المجيبين تفاوت في اإلجابات، وهذا يؤكد صحة الدراسة، تظهر 

االحتالل وما يترتب عليه من أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية سيئة لها األثر األكبر على 

 كاديمية بشكل خاص. الناحية األ، وعلى ي مدينة القدس بشكل عامنواحي الحياة ف
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 الخامس الفصل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والتوصيات االستنتاجات

 االستنتاجات 1.5

والطلبة في في ضوء دراسة الباحثة ألثر استخدام اللوح التفاعلي وانعكاسه على أداء المعلمين 

التي لها ، مدارس القدس، تم استخدام منهجية بحثية تتناسب مع وضع مدارس القدس داخل الجدار

وما يترتب عليها من مواكبة عصر التكنولوجيا في عملية  ،خصوصية مميزة كونها تحت االحتالل

جتماعية التي تواجه عليم والتعلم باستخدام اللوح التفاعلي، والتحديات السياسية واالقتصادية واالتال

، وعلى نسان بشكل عامسلبي على اإلأثر وهذه التحديات لها  ،جميع مرافق الحياة في مدينة القدس

 العملية التعليمية التعلمية بشكل خاص.

 وهي: واستنتاجات، حسب فرضيات الدراسةفي هذه الدراسة إلى نتائج توصلت الباحثة 

واظهرت  المعلم في ضبط الصف وزيادة االنتباه، وتركيز الطلبةاستخدام اللوح التفاعلي يعزز قدرة 

 استجابات افراد العينة النتائج التالية حسب األهمية:   

 يزيد اللوح التفاعلي من قدرة التالميذ على حفظ المعلومات.  •

 ضبط الصف. علىيعزز قدرة المعلم  •

استخدام اللوح التفاعلي يحسن من تنمية مهارات أداء المعلمين ورفع مستوى الطلبة، 

 أظهرت نتائج المستجيبين التالي: وحسب األهمية،
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 تفعيل القدرات التعليمية.على يعمل  •

 يثير اهتمام المعلمين. •

اللوح التفاعلي يعمل على االستخدام الناجح والتوظيف السليم للوقت والجهد في عرض 

 ، وحسب االهمية تبين من نتائج المستجيبين التالية: لمادة التعليميةا

 ق وممتع.ائيعرض المعلومات بشكل ش •

 يعمل على توفير الوقت والجهد في عرض المادة التعليمية. •

حسب استجابات استخدام اللوح التفاعلي يحفز أداء المعلمين والطلبة حسب التخصص، 

 لية حسب األهمية:افراد العينة، ظهرت النتائج التا

 ينوع ويزيد من طرق التدريس. •

 يحفز استخدام اللوح التفاعلي أداء المعلمين حسب التخصص. •

واظهرت نتائج المستجيبين وحسب استخدام اللوح التفاعلي يواكب تكنولوجيا التعليم تفنيا، 

 اعلى النسب التالي: 

 للمعلم.يسهل استرجاع الدروس والمعلومات المخزنة كاملة بالنسبة  •

 تكنولوجيا التعليم والتعلم.مواكبة  •

 وغيرها. يرسخ المعلومات في ذهن الطلبة من خالل استخدام الصور المتحركة والرسومات •

، أظهرت اما بالنسبة للتحديات التي تواجه مدارس القدس في استخدامها للوح التفاعلي

، أوضاع سيئةالنتائج من خالل استجابات افراد العينة، معاناة أهل مدينة القدس من 

غوط اقتصادية واجتماعية وسياسية، تتجلى في فرض الضرائب الباهظة، والغالء وض

 .الفاحش، وهدم المنازل وتهجير المقدسين من خالل تهويد المدينة المقدسة

من حيث  ،سوءأإلى ها من سيئ وأوضاعمقدسة من ضغوطات، كما تعاني المدارس في المدينة ال

 ، وانعكاس ذلك على الطلبة واألسرة والمجتمع.الطاقم المدرسي معاناة
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 التوصيات 2.5 

وخاصة في العملية التعليمية باستخدام اللوح التفاعلي وانعكاسه  ،مواكبة عصر التكنولوجياتتطلب 

جل أعلى أداء المعلمين والطلبة في مدارس القدس لتنمية مستدامة، لنصبو إلى التنافسية العالمية من 

 خاصة.والقدس  ،مستقبل أفضل لفلسطين عامة

ل االحصائي للبيانات، يمكننا ووفقا للنتائج واالستنتاجات التي تم التوصل اليها من واقع التحلي 

 الخروج بالتوصيات التالية:

 ،إعطاء القدس ومدارسها أولوية لمكانتها التاريخية وقدسيتها لدى الشعب الفلسطيني خاصة •

 والعالم العربي عامة.

 لها ستراتيجيةإاالهتمام بمدارس القدس بما ويتناسب مع عصر التكنولوجيا، ووضع خطة  •

 لمدارس القدس. من خالل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

تخصيص ميزانية خاصة لجميع نواحي الحياة، وخاصة لمدارس القدس جميعها دون  •

 ا من خالل تزويدها باأللواح اإللكترونية لكل صف.استثناء، لتنميتها تكنولوجيً 

مين والمعلمات في كيفية تنمية الموارد البشرية من خالل عقد ورشات عمل لتدريب المعل •

 لواح اإللكترونية.استخدام األ

ا لمدارس القدس والطاقم األكاديمي، وينعكس هذا العمل بالتوصيات أعاله يعطي دعمً  •

 إيجابيا على الطلبة مما يدعم ويرفع من مستوى العملية التعليمية لتنمية تكنولوجية مستدامة.

ا بيد تتظافر الجهود مام التحديات، ويدً أللمقدسين للصمود  تنفيذ التوصيات يعطي قوة  •

 جل مستقبل أفضل. ألنتخطى الصعوبات من 
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 الجداول
): عدد المدارس الحكومية التابعة لدائرة األوقاف، والمدارس الخاصة، 1.1جدول (

 ومدارس وكالة الغوث، وتلك التي تستخدم اللوح التفاعلي.

 

 المدارس عددها داخل الجدار عدد المدارس التي تستخدم اللوح التفاعلي

 مدارس السلطة أو األوقاف مدرسة 40 مدرسة 27

 المدارس الخاصة مدرسة 62 مدرسة 25

 مدارس وكالة الغوث مدارس 8 

 

 مجتمع الدراسة 3.3

) مدرسة في القدس كما هو 53علم ومعلمة موزعين على () م950تكون مجتمع الدراسة من (

 موضح في الجدول أدناه:

 )2.1(ل جدو 

 المدرسة عدد المدارس Two Step Sample مجتمع الدراسة الفعلي عينة الدراسة

 وقافمدارس األ 28 14 307 154

المدارس  25 12 643 321

 الخاصة

 جمالياإل 53 26 950 475
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 ): نموذج الدراسة4:1جدول (

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المعدلة،المتغيرات   

الجنس، العمر، السكن 
 المؤهل العلمي، العمل. 

 اللوح التفاعلي

المعلم على ضبط يعزز قدرة 
الصف وزيادة االنتباه 

 والتركيز.

يحسن من أداء المعلمين ورفع 
 مستويات الطلبة.

يعمل على االستخدام الناجح 
والتوظيف السليم للوقت والجهد 

 في عرض المادة التعليمية.

يحفز استخدام اللوح التفاعلي 
أداء المعلمين والطلبة حسب 

 التخصص.

مواكبة تكنولوجيا التعليم والتعلم 
 تقنًيا.
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 المالحق

 

 
 االستبانة

 قائمة مدارس األوقاف

 قائمة المدارس الخاصة

 تسهيل مهمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 
 

 
 عمادة الدراسات العليا

 معهد التنمية المستدامة

 موارد بشريةماجستير بناء مؤسسات وتنمية 

 

 عنوان الدراسة

 اللوح التفاعلي وانعكاسه على أداء المعلمين والطلبة في مدارس القدس

 حضرات المعلمين والمعلمات

 تحية طيبة،

تقوم الباحثة بإجراء دراسة بحثية حول اللوح التفاعلي وانعكاسه على أداء المعلمين والطلبة، 

االستقصاء عن المعلومات التي تحتاجها  إليها وهذه االستبانة تتعلق بموضوع الدراسة بهدف 

الباحثة للوصول إلى الواقع العلمي والتطبيقي في موضوع الدراسة، من أجل المساهمة في 

الخروج بتوصيات لصناع القرار الفلسطيني، وتحديًدا وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، األمر 

لي في المدارس، وتطوير النظام التعليمي الذي من شانه أن يسهم في استخدام اللوح التفاع

التقني، بما يخدم مصلحة الوطن كافة، والقدس خاصة، لتعزيز وصمود أهلنا وطالبنا في 

 مدينة القدس من أجل غد أفضل.

وبناء على ذلك، ترجو الباحثة من حضرتكم التكرم باإلجابة عن هذه األسئلة بكل موضوعية 

تعكس هذه الدراسة مدى أهمية االستخدام التكنولوجي وتجرد وجدية ودون أي حواجز، حتى 

في التعليم، والمتمثل باللوح التفاعلي وانعكاسه على أداء المعلمين والطلبة في مدارس 

القدس، من أجل الوصول إلى التنافسية العالمية من الناحية األكاديمية. وهذا ما تصبو إليه 



86 
 

الحصول عليها سيتم التعامل معها بسرية تامة الباحثة. وتؤكد أن هذه المعلومات التي سيتم 

 وألغراض البحث العلمي فقط.

 شكًرا جزيًال لحسن تعاونكم 

 الباحثة: عائشة الدجاني

 تعليمات االستبانة

 تتكون هذه االستبانة من

 ) في المربع لإلجابة األكثر مالءمة:×القسم األول: الرجاء وضع عالمة (

 أنثى    □ذكر               □الجنس: 

 (فما فوق). 50  □)  49-40( □)   39-30( □)      30(أقل من  □ لعمر:ا

  دكتوراه. □ماجستير  □دبلوم عاٍل  □بكالوريوس  □دبلوم  □ المؤهل العلمي:

 اجتماعيات. □تكنولوجيا  □رياضيات  □مواد أدبية  □مواد علمية  □ لتخصص:ا

 سنوات  10أكثر من  □ 10-7 □ 6-3   □سنوات  3أقل من  □سنوات الخبرة: 

 المواد التي تدرسها/ تدرسينها:

1- ------------------------------ 

2- -------------------------- 

3- -------------------------- 

4- ------------------------- 

5- ------------------------ 

 اإلجابة التي تعبر عن وجهة نظرك) في مربع ×القسم الثاني: الرجاء وضع عالمة (

) فقرات (هل يعزز استخدام اللوح التفاعلي قدرة المعلم على ضبط الصف 3المحور األول: يشمل هذا القسم (

 وزيادة االنتباه وتركيز الطلبة).

 الرقم  أوافق بشدة  غير متأكد  ال أوافق بشدة

يزيد من قدرة التالميذ على حفظ      

 .المعلومات

1 
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 2 .لطلبةدى يزيد االنتباه والتركيز ل     

ضبط على يعزز قدرة المعلم      

 .الصف

3 

) فقرات (هل يحسن استخدام اللوح التفاعلي من تنمية مهارات أداء المعلمين ورفع 5المحور الثاني: يشمل (

 مستويات الطلبة).

 4 .يثير اللوح التفاعلي اهتمام المعلمين     

التفاعلي في زيادة خبرة يساهم اللوح      

 .المعلمين

5 

تفعيل القدرات على يعمل اللوح التفاعلي      

 .التعليمية

6 

 7 .يتيح المناقشة بين الطالب في الصف     

 8 .يساعد المعلم على حرية التفاعل     

 والتوظيف السليم للوقت) فقرات (هل يعمل اللوح التفاعلي على االستخدام الناجح 5المحور الثالث: يشتمل (

 والجهد في عرض المادة التعليمية).

 9 .ق وممتعائيعرض المعلومات بشكل ش     

يعمل اللوح التفاعلي على توفير الوقت      

 .والجهد في عرض المادة التعليمية

10 

يسهم في تخطي الفروق الفردية بين      

 .الطلبة

11 

تعويد الطالب على حب العمل      

عالقة ما بين المعلمين بناء لجماعي و ا

 .والطلبة

12 

يفيد اللوح التفاعلي الطالب بطيئي       13 
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 التعلم.

) فقرات (هل يحفز استخدام اللوح التفاعلي أداء المعلمين والطلبة حسب 4المحور الرابع: يشمل (

 التخصص).

ينوع اللوح التفاعلي ويزيد من طرق      

 .التدريس

14 

من أداء المعلمين ورفع مستوى  يحسن     

 .الطلبة

15 

يحفز استخدام اللوح التفاعلي أداء      

 .المعلمين حسب التخصص

16 

المشاركة داخل على  يحفز الطالب     

 .الصف الدراسي

17 

 ا).المحور الخامس: يشمل خمس فقرات (هل يواكب استخدام اللوح التفاعلي تكنولوجيا التعليم والتعلم تقنيً 

طباعة ما  يتيح اللوح التفاعلي للمعلم     

 .شرح وتوزيعه على الطالب

18 

يسهل استرجاع الدروس والمعلومات      

 .المخزنة كاملة بالنسبة للمعلم

19 

جميع المواد ليستخدم اللوح التفاعلي      

 .التعليمية

20 

نواكب من خالل استخدام اللوح      

 .والتعلمالتفاعلي تكنولوجيا التعليم 

21 

يرسخ المعلومات في ذهن الطلبة من      

 خالل استخدام الصور المتحركة

 .و غيرهاأوالرسومات 

22 

على المجتمع المقدسي والعملية ا ) فقرات عن االحتالل وتأثيره سياسيً 7لمحور السادس: ويشتمل (ا
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 التعليمية.

ا في تجهيل ا كبيرً يلعب االحتالل دورً      

 .المقدسينالطلبة 

23 

يمارس االحتالل التضيق على المدارس      

 .العربية في القدس

24 

لمؤسسات ايحاول االحتالل السيطرة على      

 .فرض المنهاج اإلسرائيليعبر التعليمية 

25 

يق على ييمارس االحتالل التض     

المؤسسات التعليمية بالقدس من خالل 

 .منعها من التوسع في البناء

26 

لى نشأة بيئة إأدت سياسات االحتالل      

وبالتالي انخفاض مستوى  ،تعليمية متدنية

 .التحصيل لدى الطلبة

27 

لى عدم تطبيق إأدت سياسة االحتالل      

 .لزامية التعليمإ

28 

ى انخفاض إلأدت سياسة االحتالل      

 .مستوى تأهيل المعلمين

29 

في مدينة القدس وأثره على جميع  ئالوضع االقتصادي السي) فقرات عن 4المحور السابع: ويشتمل (

 وباألخص العملية التعليمية. ،النواحي

الميزانيات المخصصة لمدارس القدس      

على توفير  اوبالتالي تؤثر سلبً ، ضئيلة

 البرامج التعليمية.

30 

سر ا على األؤثر فرض الضرائب سلبً ي     

وبالتالي على العملية  ،المقدسية

31 
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 .كاديميةاأل

يؤثر تدني وانخفاض رواتب المعلمين      

 امقارنة بمستوى المعيشة المرتفع سلبً 

 .على العملية التعليمية

32 

في  ئيؤثر الوضع االقتصادي السي     

على المعلمين،  امدينة القدس سلبً 

 .وبالتالي على الطلبة

33 

األسرة، ) فقرات عن الوضع االجتماعي وما يترتب عليه من تأثير على 10المحور الثامن: ويشتمل (

 على المعلمين والطلبة والمجتمع بأكمله. وبالتالي

إصرار االحتالل على اختراق القانون      

 .الدولي

34 

يحاول االحتالل التضيق على      

المؤسسات الفلسطينية التعليمية 

 .والمجتمعية

35 

النقص الحاد في عدد الغرف الصفية      

في مجال قطاع التعليم، وما يترتب 

 .من اكتظاظ كبير في الصفوف هعلي

36 

ين يتمثل يخرق لحقوق السكان المقدس     

فشل بلدية االحتالل في توفير في 

خدمات اجتماعية تغطي حاجات 

 السكان

37 

ا في تجهيل ا كبيرً يلعب االحتالل دورً      

غياب عملية ، وفي الطلبة المقدسين

تعليمية مسؤولة ترقى بمستوى التعليم 

38 
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 .الجيد

سرلة وتهويد المدينة أيريد االحتالل      

ا مما يؤثر سلبً  ،المقدسة، ومؤسساتها

نسان في مرحلة إلعلى شخصية ا

 المدرسة.و سرة طفولته، وعلى األ

39 

لى إأدت الظروف االجتماعية الصعبة      

تسرب بعض الطلبة من المدارس، 

ا على المسيرة وبالتالي أثر ذلك سلبً 

 .كاديميةالتعليمة األ

40 

أدى العقاب الجماعي لألسر المقدسية      

ى تحطيم نفسية إلمن قبل االحتالل 

الطلبة، وانعكس ذلك على تدني 

 .التحصيل األكاديمي

41 

حداث بالسجون األطفال واألزج      

حقوق  ىاإلسرائيلية، وحرمانهم من أدن

 .حقهم في التعليمو نسان، اإل

42 

سرية أثر تفاقم المشاكل األ     

 ،على المعلمين اواالجتماعية سلبً 

 .الطلبةعلى وبالتالي 

43 
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 تقييمك لالستبيان:- 44

 مناسًبا. □طويًال  □طويًال جًدا  □احتاج منك االستبيان وقتًا 

 صعبة. □سهلة  □سهلة جًدا  □اللغة المستخدمة في االستبيان 

 فيها تكرار. □دقيقة  □مفهومة  □غامضة  □درجة وضوح العبارات   

هل تعتقد/ين أن هذا االستبيان غطى كل العوامل التي لها عالقة باللوح التفاعلي وانعكاسه 

 على أداء المعلمين والطلبة في مدارس القدس.

 ال   □نعم       □

 هل لديك إضافات أو تعديالت حول االستبيان في حال اإلجابة بنعم تفضل/ي بذكرها أدناه:

 

 

 

 شكرًا جزيًال لتعاونكم
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96 
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 قائمة والمراجع

 

 المراجع العربية

  ية.ميركتعريف تكنولوجيا المعلومات األ)، 1998( إبراهيم، يونس .1

أثر الحاسوب على التحصيل المباشر والمؤجل )، 2001( محمدحمد أأبو الرب،  .2

، رسالة لطلبة الصف العاشر األساسي في وحدة الكون ومكوناته الرئيسية

 .رام اهللا ،ماجستير غير منشورة، جامعة بيرزيت

الوكالة الليبية  نترنت،سلسلة المدخل السريع إلى اإل  ،)2011( أبو العزم، إيهاب .3
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