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 ة ــــاعليــورة التفــــف السبــــوظيــات تــــوقــمع
 اضـريــة الــدينـمبم ــات التعلـوبــي صعـدى معلمـل

 دادإـع                                     

  (*)ي ــداهلل حكمــد بن عبــــمح

 ص ــــــــملخ

 معلمدد  التفاعليدد  لددت  السددرور  توظيدد  معوقددا  علدد  التعدد   إلدد  الحاليدد  التراسدد  هددت  
 عيند  تكوند  كمدا الوصدف ، المدنج  الباحد  اسدتدت  وقت ال ياض، بمتين  التعلم صعوبا  ومعلما 
 صدعوبا  معلمد ( 175)و تعلدم، صدعوبا  معلدم( 140) بواقد  ومعلمد ، معلمدا  ( 315) مد  التراس 
عبار  تقيس معوقا  ( 14د استبان  مكون  م  )بإعتا الباح  قا  التراس  هذه أهتا  ولتحقيق. تعلم

 :يل  ما التراس  نتائ  توظي  السرور  التفاعلي . وقت أظج  
 . أن درج  وجود المعوقا  كان  كري   جتا 
 د  متدصد   ند  تدو   عت :    تمثل  التفاعلي  السرور  توظي  نحو معوقا  هناك أن  

 للمعلمددي  عمدد  وورش دورا  إقامدد  وعددت  التفاعليدد ، السددرور   دد  تقنيدد  مشدداك  حددتو  حالدد 
 مجددا   دد  جتيددت لكدد  للمعلمددي  التوريدد  النشدد ا  تددو ي  وعددت  التفاعليدد ، السددرور  مجددا   دد 

 .التفاعلي  السرور 

 االستدتا ، معوقا  التوظي . معوقا  التعلم، صعوبا  التفاعلي ، السرور  :الكلمات املفتاحية
  

                                           
 al_mobda1@hotmail.comالبريد اإللكتروني: جامعة الملك سعود،  – معلم صعوبات تعلم بإدارة تعليم الرياض )*(
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Barriers to Employing the Interactive Whiteboard for  

Learning Disabilities Teachers 
  By 

Hamad Abdullah Hakami 
(*)

  

Abstract 

This study aims to identify barriers employing the interactive 

whiteboard for learning disabilities teachers’ in Riyadh city. The researcher 

uses the descriptive method. The study sample consisted of (315) learning 

disabilities teachers, (140 male and 175 females). The researcher has 

developed a (14) items to measure barriers toward employing the interactive 

whiteboard. The results are as follows: 

 The degree of the presence of barriers was very large. 

 There are barriers to employing the interactive whiteboard, which 

includes lack of specialized technicians in the event of technical 

problems in the interactive whiteboard, and lack of courses and 

workshops for teachers in the applications of the interactive 

whiteboard. In addition, there is lack of periodical journals that can 

inform teachers about new developments regarding whiteboards. 

Key words: Interactive whiteboards / Learning disabilities / Barriers. 
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 ة:ــــــــدمــــــمق
تعتردد  ظدداه   صددعوبا  الددتعلم مدد  المشددكه  التدد  تواجددل العدداملي   دد  حقدد  التعلدديم،  نجددا 
ذا  أبعاد ت بوي  ونفسي  واجتماعي ، وقدت يواجدل عدتد مد  التهميدذ ذوب صدعوبا  الدتعلم مشدكل   د  

أن هدددذا إلددد  ( 1992تراسددد ، ويشدددي  عردددتال حيم )مددداد  أو معادددم المدددواد التراسدددي ، وذلددد  لعجددد هم ال
العجدد  التراسدد  قددت  حددت مدد  اسددتفاد  ذوب صددعوبا  الددتعلم بالشددك  ا  ادد  مدد  الفصددو  والمندداه  
التراسي  العاد  ،  منجم م  يواججون صعوب     تعلم الق اء ، أو القيدا  بدبعا العمليدا  الحسدابي ، 

المعتدداد ،  جددم  دتلفددون عدد  أقدد انجم العدداديي   دد  الددتعلم وبشددك  عددا   عجدد ون عدد  الددتعلم با سددالي  
ويدد   بعددا العلمدداء المجتمددي   دد  مجددا  صددعوبا  التعلدددام مسددتقبه   مشدد قا   لجددذا   سددبام مدتلفدد .

الميتان الت بوب بتاا   ججود المتدصصي     جمي  الميادي ، والدذي   سداهمون  د  إ جداد مع  د  
 (.2001وما يؤث  عليل م  عوام  بيئي  مدتلف  )أبونيان ، أدق وأشم  ع  اإلنسان وخصائصل، 

وتعددت السددرور  التفاعليدد   دد  الوقدد  الحا دد  أحددت أهددم الوسددائ  ا ساسددي  لددت  المعلمددي   مدد  
التطور التكنولوج  واالكتشدا ا  الحتيثد  تدم تطدوي  السدرور  التقليت د  إلد  سدرور  تفاعليد ، ولقدت مد   

  بالكتاب  عل  اللوح بالطباشي ، وم  ثم انتقل  إل  السرور  الريااء هذه الوسائ  بعت  م اح  ابتتأ
الت   كت  عليجا با قه  القابل  للمسح، لتنتقد  بعدتها إلد  السدرور  اإللكت ونيد  التد  تعد   بالسدرور  
التفاعلي ، وتار  أخ   تسم  بالسرور  الذكي ، كما أن المستدت   مك  أن  كت  عليجا ع  ط يق قلم 

، وأن  محو ما كتبل ع  ط يق ممحا  خاص ، وهذه الممحا  مجج   لهتصا  بالحاس  اآلل  خاص
وأجج   الع ض ا خ  . وتعتر  السرور  التفاعلي  م  االكتشا ا  التعليمي  الحتيث ، ويتم استدتامجا 
 لع ض عم  ما عل  شاش  ججاز الحاسوم، ولجا استدتاما  وتطريقا  متعتد  ، كما ن   أن هذه
السدددرور  التفاعليددد   ددد  المدددتارم تددددت  المعلدددم  ددد  ط يقددد  التدددتريس، وأ ادددا  تسدددتدت  داخددد  قاعدددا  
االجتماعا  والمؤتم ا  وورش العمد ، كمدا أن السدرور  التفاعليد  تعند  عد  اسدتدتا  ججداز العد ض 

 (.2009،عرتالحميت) projectorالمع و  بالر وجكت  
ي  السعود   أهمي  توظي  التقني  الحتيثد   د  التعلديم وقت أدرك  وزار  التعليم بالمملك  الع ب

بشك  عا ، و   ب ام  صعوبا  التعلم عل  وجل الدصوص، حي  قام  بتدو ي  السدرور  التفاعليد  



  يــداهلل حكمــد بن عبــــمح

 

 

76 

   بعا ب ام  صعوبا  التعلم. وم  تل  الججود ما ب ز    السنوا  ا خي   م  توظي  السرور  
ذب بدتوره يدؤدب إلد  العتيدت مد  الم ا دا التعليميد  كالشدعور بالمتعد  التفاعلي     العملي  التعليمي ، وال

 & Kennewell, 2006; Schuckأثنداء الدتعلم، وزيداد  المشدارك ، وتنميد  التا حيد  نحدو الدتعلم )

Kearney, 2007 كما أن السرور  التفاعلي  ت ود بوسائط متعتد ، و يجا إمكاني  إ ا   نصوص .)
 سمح للتهميذ بالتفاع  ح كيا  م  السرور  م  خده  اللمدس بدمقه  خاصد  عل  مقاط  الفيتيو، كما 

 ,Ishtaiwa & Shanaأو عدد  ط يددق اليددت، وهددذا مددا تددذه  إليددل  لسددف  التعلدديم متعددتد الحددوام )

2011; Levy, 2002; Smith & Others 2006( وقدت أشدار  دراسد  السدليم .)إلد  أن 2017 )
إ جابيا  عل  دا حي  إنجاز التلميذا  الهت  لتيج  صعوبا  تعلم م   الستدتا  السرور  التفاعلي  أث ا  

( إلد   (Jozwik & Douglas,2017وجج  نا  المعلما ، كمدا أشدار  دراسد  جوزيد  ودوجدهم
أهميدد  توظيدد  السددرور  التفاعليدد ، وتطريقددا  الويدد ، والمددتونا  االلكت ونيدد ، والددد ائط الذهنيدد   دد  

( إلد   اعليد  السدرور  ,Lloyd Mead 2012. وذهر  دراسد  ليدود ميدت )تعليم ذوب صعوبا  التعلم
التفاعلي ، وأنجا تعت أدا   عال  إلش اك وإثار  دا حي  م  لتيجم صدعوبا   د  الدتعلم ، وأندل مد  خده  
اطهعل عل  البحو  السابق  وجت نتر     توظي  هذه ا دا  م  هذه الفئ  م  التهميذ عل  الد مم 

ه  هذه التراس  أشار إل  أنل  مك  توظيفجا معجم،  نجا تقدت  لجدم أسدلوبا  مدتلفدا   د  م  أنل م  خ
 التتريس، كما أنجا تعم  عل  تطوي  التروم لتكون أكث   اعلي  وجاذبي . 

 ة:ــــدراســة الــمشكل
 شددجت الوقدد  الحا دد  طفدد    دد  اسددتدتا  التقنيددا  الحتيثدد   دد  شددت  مجدداال  الحيددا ، ولقددت      

أول  وزار  التعليم اهتماما  بالتحو  ال قم  م  خه  مش وع بواب  المستقر   د  إطدار رةيد  المملكد  
، والددددذب يجددددت  إلدددد  تطريددددق التقنيددددا  الحتيثدددد  واالسددددتفاد  منجددددا لتصددددبح  2030 الع بيدددد  السددددعود  

اصدد  المددتارم  دد  بيئدد  رقميدد  متكاملدد  كمتطلدد  مدد  مجددارا  القدد ن الحددادب والعشدد ي ، تحقددق التو 
المباش  بي  أركان العمليد  التعليميد  )المعلدم والتلميدذ والمشد   وقائدت المترسد  وولد  ا مد (، وجعد  
التلميددذ نددوا  العمليدد  التعليميدد ، ومحددورا  أساسدديا   دد  خلددق بيئدد  جاذبدد  وجتيددت  تعتمددت علدد  التقنيدد   دد  

لمعلمددي  العلميدد  والت بويدد  إ صددا  المع  دد ، وزيدداد  حصدديل  التهميددذ العلميدد ، ودعددم وتطددوي  قددترا  ا
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(، وكان م  هذه التقنيا  السدرور  التفاعليد  لمدا لجدا مد  تدمثي  واسد  النطداق 2020)بواب  المستقر ، 
   تحسي  سي  العملي  التعليمي  وزياد  التحصي  التراسد  لدت  التهميدذ،  جد  تسداعت علد  تسدجي  

والنقداش أثنداء العد ض للدترم،  نجدا تسدتطي  العملي  الت بوي   د  المدتارم، مد  خده  إثدار  الحدوار 
أن تجذم االنتباه، وتجع  ت كي  التهميذ مت  أطو  للحص  التراسي ،  جذا  سمح للتهميذ    زيداد  

(. كمدا أنجدا تسداعت المعلمدي  Mechling, LC, Krupa, K., & Gast 2010النشدا  والتعامد  )
والتناددديم وإ دددا   بعدددا المثيددد ا  مددد   علددد  و ددد  خطددد  قرددد  الردددتء بالحصددد  مددد  خددده  الت تيددد 

 ,.Mechling, et alالصدو  والصدور ،  جد  تددت  جميد  محتويدا  الدتروم والمقد را  التراسدي  )

(. وقدددت جدددذب  السدددرور  التفاعليددد  أعدددتادا  كريددد   مددد  تهميدددذ ريددداض ا طفدددا  وتهميدددذ الم حلددد  2010
تمدتهم بالمجدار  والمقدتر  علد  التعامد  مدد  ا ساسدي ، وي ونجدا مجداال  جتيدتا   د  تج بد  ا شددياء التد  

 (.Preston & Mowbray, 2008خه  ال بط بي  ا ج اء )
( (Papanastatasiou & Drigs, 2014وأكدت  دراسد  كد  مد  باباناستاسديو ودريجدس      

علددد  أهميددد  السدددرور  التفاعليددد ، وقدددترتجا علددد  م اعدددا  االحتياجدددا  التعليميددد  الداصددد  للتهميدددذ ذوب 
حتياجا  الداص ، وخاص  التهميذ الذي   عانون مد  صدعوبا  الدتعلم، سدواء كاند  متوسدط  أو اال

شتيت  أو مندفا ، كما أثرت   اعليتجا م  ذوب ا ط ام طي  التوحت، وا ط ام نق  االنتبداه، 
ودراسدد   (Kara & Saltan, 2016)و دد   النشددا ، والصددم. كمددا أشددار  دراسدد  كددارا وسددلطان 

( إلد  أهميد  توظيد  2016( ودراسد   لمبدان ) (Jozwik & Douglas, 2017جوزيد  ودوجدهم
 السرور  التفاعلي     التعليم بالنسب  للعاديي  وذوب اإلعاق .

ومما سرق ذك ه، وم  خه  عم  الباح  م   ئ  صعوبا  التعلم    مجدا  التعلديم بالمملكد        
معلمددد  صدددعوبا  الدددتعلم لتوظيددد  السدددرور  الع بيددد  السدددعود  ، الحدددم  دددعم وعدددت  اهتمدددا  مددد  قرددد  

التفاعليددد   ددد  العمليددد  التعليميددد ، رمدددم اهتمدددا  وزار  التعلددديم بتدددو ي  السدددرور  التفاعليددد   ددد  بددد ام  مددد   
( إلد  2017(، ودراسد  حسد  )2017المصادر، وما أشدار  إليدل عدتد مد  التراسدا  كتراسد  صدهح )

السددرور  التفاعليدد   دد  التعلدديم،  هميتجددا  دد  زيدداد  وجددود اتجاهددا  إ جابيدد  لددت  المعلمددي  نحددو توظيدد  
دا حي  التهميذ نحو التعلم. ولما لجا م  وظائم  مك  أن تؤديجا    ختم  العملي  التعليميد  باعتبارهدا 
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مصددترا  للددتعلم، وأدا  للتطددور المجندد  تنمدد  مجددارا  التددتريس، مدد  خدده  البحدد  عدد  المسددتجتا   دد  
ممددا تجعدد  المعلددم  دد  و ددحي  تعلددم مسددتم  مدد  خدده  التددترم علدد   مجددا  طدد ق وأسددالي  التددتريس،

اسددتدتامجا، وق اءتددل وبحثددل عدد  االسددت اتيجيا  التعليميدد  الحتيثدد ، وكيويدد  تطريقجددا وتوظيفجددا باسددتدتا  
هدددذه التقنيددد ، وتعلمدددل علددد  بددد ام  التصدددميم كالروربوينددد ، والفيدددتيو، ورسدددم الصدددور لتصدددميم الدددتروم 

السرور  التفاعلي  بشك  ممي  ومبسط أق م للواق  والفجم ومحف     نفس الوق  وش حجا للتهميذ عل  
بعيتا  ع  الط يق  التقليت      التعليم )السرور  الحائطي  بدا قه (، ممدا  سدج  عمليد  اكتسدام التهميدذ 
ذوب صدددعوبا  الدددتعلم لدرددد ا  ومفددداكيم جتيدددت  بشدددك  مشدددوق ومثيددد  وجددداذم لهنتبددداه  مكددد  أن يدددؤث  

الباحدد  أهميدد   دد  التعدد   علدد  معوقددا      ك  كريدد  و اعدد   دد  تحقيددق ا هددتا  التعليميدد . ويددبشدد
 .توظي  السرور  التفاعلي  لت  معلم  صعوبا  التعلم

  :اآلت الت  تحتد  مشكلتجا    السؤا  ال ئيس  أراد الباح  هذه التراس  وم  هذا المنطلق
 "مي صعوبات التعلم؟ما معوقات توظيف السبورة التفاعلية لدى معل"

 :  ةـــدراســـة الــــأسئل
 :السؤا  التال وتحاو  التراس  الحالي  اإلجاب  ع  

 .السبورة التفاعلية لدى معلمي صعوبات التعلم في مدينة الرياض؟ توظيفما معوقات 

 : ةــــدراســداف الـــأه
 التال : تجت  التراس  الحالي  إل 

 معلم  صعوبا  التعلم للسرور  التفاعلي . توظي التع   عل  المعوقا  الت  تحت م  

 :ةــــدراســة الــــأهمي
 تنرثق أهمي  التراس  م  خه  التال :

 :التال تتمث  ا همي  النا ي     

الع بيد  السدعود   بمدا  دد  مجدا  اإلسجا     إث اء المكتبا  وم اك  البحو     المملكد   -1
 صعوبا  التعلم.
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 إلقاء الاوء عل  طريع  معوقا  توظي  السرور  التفاعلي  لت  معلم  صعوبا  التعلم. -2

االسددتفاد  مدد  هددذه التراسدد   دد  تطددوي  الكفا ددا  المجنيدد  لددتعم التددتريس الفعددا   دد  العمليدد   -3
 التعلم. التعليمي  م  أج  تلري  احتياجا  التهميذ ذوب صعوبا 

 .2030تحقيق رةي  المملك  الع بي  السعود    -4

 :التالي تتمثل األهمية التطبيقية في

تسددجم هددذه التراسدد   دد  ت ويددت أصددحام القدد ار  دد  مجددا  صددعوبا  الددتعلم  دد  وزار  التعلدديم  -1
توظيدددد  السددددرور   وإداراتجددددا  دددد  المملكدددد  الع بيدددد  السددددعود   ب ةيدددد  وا ددددح  حددددو  معوقددددا 

 .التفاعلي  لت  معلم  صعوبا  التعلم

ت ويدددت أصدددحام القددد ار  ددد  مجدددا  صدددعوبا  الدددتعلم  ددد  وزار  التعلددديم وإداراتجدددا  ددد  المملكددد   -2
 .الع بي  السعود   بمقيام معوقا  توظي  السرور  التفاعلي  لت  معلم  صعوبا  التعلم

مددو صددعوبا  الددتعلم  دد  المملكدد  إ جدداد حلددو  علميدد  لددبعا المشددكه  التدد  يواجججددا معل -3
 الع بي  السعود      تتريس التهميذ ذوب صعوبا  التعلم.

 ة:ــــدراســدود الـــح

 وتشم  محتدا  التراس  الحتود التالي :
: تشددم  معلمدد  ومعلمددا  صددعوبا  الددتعلم  دد  متيندد  ال يدداض بالمددتارم الحددد ا الريددرية (أ 

 الحكومي .
هددذه التراسدد  علدد  جميدد  المددتارم الحكوميدد  الملحددق بجددا : اقتصدد  تطريددق الحددد ا المناةيددة (م 

 ب ام  صعوبا  التعلم بمتين  ال ياض.
 هد.1439/1440: ُأج ي  هذه التراس     الفص  التراس  الثان  لعا  الحد ا الزمنية (ج 
هذه التراس  التع   عل  معوقا  توظي  السدرور  التفاعليد   اقتص   :الحد ا الموضوعية (ا 

 .التعلم لت  معلم  صعوبا 
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 :ةــــــدراســـات الـــــمصطلح

الددد يس والد جددد  المعوقددا  بمنجدددا: "مجموعددد  مدد  العوامددد  التددد  يددؤدب وجودهدددا إلددد    عدد  
 (.624،  2010التمثي  سلبا  عل  التعليم، مما  حت أو  قل  م   اعليتل أو كفاءتل" )

بمنجددا العوامدد  والادد و  التدد  تحددو  دون أن  سددتدت   فددي هددلد الدرا ددة:  تعددرإ راراايددا      
 أدا  االسددددتبان معلمددددو صددددعوبا  الددددتعلم للسددددرور  التفاعليدددد  بالصددددور  المتكاملدددد ، وتقددددام مدددد  خدددده  

 لعا ا  هذه التراس .  المصمم

بمنل هو: "معلم متدص      صعوبا  التعلممعلم  ع   التلي  التنايم  للت بي  الداص  
 (.7، 1437الت بي  الداص  ويشت ك بصور  مباش      تتريس التهميذ ذوب اإلعاق " )

هددو المعلددم الحاصدد  علدد  درجدد  البكددالوريوم  دد  مجددا  : فددي هددلد الدرا ددة  يعددرإ راراايددا     
بالمددتارم صددعوبا  الددتعلم، والددذب  قددو  بتددتريس التهميددذ ذوب صددعوبا  الددتعلم  دد  م  دد  المصددادر 

 متين  ال ياض.   

رياداء تقني  تعليمي  متطور ، وه  نوع م  السدرورا  ال" جا: ع   سالم السرور  التفاعلي  بمن
والت  يتم التعام  معجا باللمس، ويكتد  عليجدا المعلدم بقلدم خداص أو بيت دل، وهد   ،التفاعلي  النشط 

مجج   لهتصا  بالحاس  وججاز ع ض الريانا ، وه  تسدمح للمعلدم بحفدم مدا تدم شد حل وتد يندل، 
تواجدددتي   ددد  ميددد  الم تهميدددذال  أو إرسدددالل عددد  ط يدددق الر يدددت اإللكت ونددد  إلددد ،واسدددتعادتل، وطباعتدددل

لمدا تدو  ه مد  إمكاندا  وقدترتجا  تهميدذالحص  أو المحا    . كمدا أنجدا تدو   التفاعد  بدي  المعلدم وال
عل  االستفاد  مد  تطريقدا  الحاسدوم كاسدتدتا  الوسدائط المتعدتد ، واسدتدتا  بد ام  الميك وسدو   

نجددا تيسدد   دد  الددتخو  إلدد  وقواعددت الريانددا  إلدد ، كمددا أ ،واإلكسدد  ،أوفدديس مثدد  الددوورد، والروربويندد 
اإلنت ن ، واالستفاد  م  ك  إمكاناتل    تع ي  وزياد   اعلي  المواقم التتريسدي  ممدا  شدب  حاجدا  

 . (240،  2010)"  التهميذ، ويجع  التعلم أبق  أث ا  
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 ،ه  نوع خاص م  السرورا  الريااء الحساس  التفاعلي في هلد الدرا ة:   تعرإ راراايا      
وتددتم الكتابدد  عليجددا بط يقدد  إلكت ونيدد ، كمددا  ،التدد  يددتم التعامدد  معجددا بدداللمس والددبعا اآلخدد  بددالقلم

  مك  االستفاد  منجا وع ض ما عل  شاش  الحاسوم م  تطريقا  متنوع  عليجا.

ابا   دد  واحددت  أو  عدد   الددتلي  التنايمدد  للت بيدد  الداصدد  صددعوبا  الددتعلم بمنجددا : "ا ددط  
أكثد  مد  العمليدا  النفسدي  ا ساسدي  التد  تتاددم   جدم واسدتدتا  اللعد  المكتوبد  أو اللعد  المنطوقدد  
والت  ترتو    ا ط ابا  االستماع والتفكي  والكه ، والق اء ، والكتابد  )اإلمدهء، والتعريد ، والددط( 

لد  أو السدمع  أو البصد ب أو مي هدا مدد  وال يا ديا  والتد  ال تعدود إلد  أسدبام تتعلدق بدالعوق العق
 (. 10، 1437) أنواع العوق أو ظ و  التعلم أو ال عا   ا س ي "

تعلم الملتحقددون بمددتارم الددبددمنجم التهميددذ ذوب صددعوبا   فددي هددلد الدرا ددة:  تعددرإ راراايددا      
 عصددر  نمدددائ  تكددون  دد  شدددك  موالددذي  تاجدد  لدددتيجم خصددائ  ميدد  متجانسددد  ذا  منشدد ،التعلدديم

 صعوب     الق اء  أو الكتاب  أو التعري  أو الحسام. 

 ا:ــراءاتهـــة وإجـــدراســة الــمنهجي

( 245،  2003اسدتدت  الباحد  المددنج  الوصدف  التحليلد ، حيدد  ع  دل عريدتا  و خدد ون )
وتطدوره مد  خده  وصدم مدا  بمنل: "المنج  الذب  سع  للوصو  الستنتاجا  تساعت     جدم الواقد 

هدددو موجدددود، وكدددذل  يجدددتم بتحتيدددت طريعددد  الاددد و  والممارسدددا  واالتجاهدددا  السدددائت  وتسدددع  إلددد  
 تحليلجا الستدهص نتائ  مفيت  تث ب مجا  التراس ".

يتكدددون مجتمددد  التراسددد  مددد  جميددد  معلمددد  صدددعوبا  الدددتعلم الدددذي   عملدددون  ددد  المدددتارم 
( معلمددا  543( معلمددا  ومعلمدد ، بواقدد  )1200الحكوميدد  التابعدد  إلدار  تعلدديم ال يدداض والبددال  عددتدهم )

هدددددد )إدار  الت بيددددد  1439/1440( معلمددددد  صدددددعوبا  تعلددددم للعدددددا  التراسددددد  657صددددعوبا  تعلدددددم، و)
 (.1440الداص  بال ياض، 
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( معلمددددا  صددددعوبا  تعلددددم، 140معلمددددا  ومعلمدددد ، بواقدددد  )( 315تكوندددد  عيندددد  التراسدددد  مدددد  )
( معلم  صعوبا  تعلم، حي  قا  الباح  بتوزي  االستبانا  عل  جمي  أ  اد عين  التراس ، 175و)

 والذي   عملون    المتارم الحكومي  التابع  إلدار  تعليم ال ياض وم  ثم استهمجا.

اسدددتدت  الباحددد  االسدددتبان  كدددمدا  لجمددد  المعلومدددا  وتحقيدددق أهدددتا  التراسددد ، وقدددت ُصدددمم       
االسددتبان  بعددت االطددهع علدد  عددتد مدد  ا دبيددا  والتراسددا  السددابق  ذا  العهقدد  بمو ددوع التراسدد ، 

(، ودراسدد  القاددا  2017(، ودراسدد  صددهح )2015(، ودراسدد  عرددتالمنعم )2013كتراسدد  البدداوب )
  ثدم قدا  بع  دجا  د  صدورتجا ا وليدد  علد  عدتد مد  الدرد اء والمدتصدي   د  مجددا  (، ومد2017)

( محكمدا . 17صعوبا  التعلم وتقنيا  التعليم والبح  العلم  م  أساتذ  الجامعدا  والبدال  عدتدهم )
 ( عبار .14معوقا  توظي  السرور  التفاعلي ، ويتام : )محور وتكون  االستبان  م  

كريد    ر  م  عبارا  االستبان  عتد م  الديارا  علد  النحدو التدال  )بترجد :ويقاب  ك  عبا     
(  ددد  العمدددود جدددتا ، كريددد  ، متوسدددط ،  دددحيف ،  دددحيف  جدددتا (، وذلددد  مددد  خددده  و ددد  عهمددد  )
 المناس ، وتم إعطاء ك  عبار  م  الحبارا  درجا  حس  مقيام ليك   الدماس .

باحد  ا سددلوم التدال  لتحتيددت مسدتو  اإلجابدد  علد  بنددود ولتسدجي  تفسددي  النتدائ  اسددتدت  ال      
ا دا ، وتددم إدخددا  الريانددا  الحاسدد  اآللدد  بعددت إعطائجددا أرقامددا ، أب بتحويدد  اإلجابددا  اللفايدد  إلدد  
رقميد ، وُعولجدد  إحصددائيا  عدد  ط يدق اسددتدتا  العتيددت مدد  ا سدالي  اإلحصددائي  المناسددب  باسددتدتا  

والتد   Statistical Package for Social Sciences  تماعيد الحد   اإلحصدائي  للعلدو  االج
، 4، كريدددد   5، حيدددد  تددددم إعطدددداء وزن للرددددتائ : )كريدددد   جددددتا  (SPSS)ي مدددد  لجددددا اختصددددارا  بددددال م 

(، ثم تم تصني  تل  اإلجابا  إل  خمس  مستويا  1  ،  حيف  جتا  2   ،  حيف 3   متوسط 
 :متساوي  المت  م  خه  المعادل  التالي 

 0.80=  5( ÷ 1-5عدا بداال األااة = )÷ أقل قيمة(  -طول الفئة = )أكبر قيمة 
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 :لنحص  عل  التصني  التال 
 ( توزيع للفئات وفق التدرج املستخدم يف أداة البحث1)دول ــــــــج

 مدى املتوسطات الوصف

 5.00 – 4.21 كري   جتا  

 4.20 – 3.41 كري  

 3.40 – 2.61 متوسط 

 2.60 – 1.81  حيف 

 1.80 – 1.00  حيف  جتا  

 ة:ـــــــدراســــدق أداة الـــــــص
 الصدق الظاهري لألداة:  (أ

قا  الباح  بالتمكت م  صتق أدا  التراس     قيدام مدا و دع  لقياسدل مد  خده  ع  دجا 
( م  المحكمي  المدتصي     الت بي  الداص  وتقنيا  التعليم م  أعااء هيئ  التدتريس 17عل  )

بجامع  المل  سعود، والمعلمي  م  إدار  تعليم ال ياض، حي  تكون  االستبان     صورتجا ا وليد  
( عبدددار ، حيددد  تدددم إعددداد  17) علددد  قدددت اشدددتم و : معوقدددا  توظيددد  السدددرور  التفاعليددد ، حدددورممددد  

(، وعليددل تددم إعددتاد أدا  3،5،9(، وحددذ  بعددا الحبددارا  وهدد  الحبددار  رقددم )1صدديام  الحبددار  رقددم )
 .(1ملحق ) هذه التراس  بصورتجا النجائي 

 صدق االتساق الداخلي لألداة:  (ب

اه ب  دا  التراسدد ، وقددا  الباحدد  بتطريقجددا ميددتانيا ، وقددا  أ اددا  بعددت التمكددت مدد  الصددتق الادد
بحسددام معامدد  االرتبددا  بي سددون علدد  بيانددا  العيندد  لمع  دد  الصددتق الددتاخل  لهسددتبان ، حيدد  تددم 
حسددام معامدد  االرتبددا  بددي  درجدد  كدد  عبددار  مدد  عبددارا  االسددتبان  بالترجدد  الكليدد  للمحددور الددذب 

 و ح ذل  الجتو  التال :يتنتم  إليل الحبار  ،كما 
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 ( معامالت ارتباط بريسون لبنود حمور: 2)دول ــــــــج
 (40 معوقات توظيف السبورة التفاعلية بالدرجة الكلية للمحور )العينة االستطالعية: ن

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م

1 0.3599* 8 0.4688** 

2 0.7018** 9 0.5926** 

3 0.7274** 10 0.5100** 

4 0.7985** 11 0.7597** 

5 0.7067** 12 0.6523** 

6 0.7568** 13 0.6550** 

7 0.6641** 14 0.4658** 

  0.01** دال  عنت مستو     0.05* دال  عنت مستو               

( أن قددديم معامددد  ارتبدددا  كددد  عبدددار  مددد  الحبدددارا  مددد  محورهدددا 2يتادددح مددد  الجدددتو  رقدددم )     
(، ممددا يددت  علدد  صددتق اتسدداقجا مدد  محاورهددا، 0.01موجبدد  ودالدد  إحصددائي  عنددت مسددتو  التاللدد  )

وهذا يؤكت قو  االرتبا  التاخل  بي  جمي  عبارا  أدا  التراس ، وعليل  إن هذه النتيج  تو ح مت  
 صهحيتجا للتطريق الميتان . 

 ة:ـــــــــدراســـات أداة الـــــــبث
 لقيدددددددددددام مدددددددددددت  ثبدددددددددددا  أدا  التراسددددددددددد ، اسدددددددددددتدت  الباحددددددددددد  )معادلددددددددددد  ألفدددددددددددا ك ونبدددددددددددا (     

Cronbach῾s Alpha ( يو ح معامه  ثبا  أدا  التراس 3للتمكت م  ثباتجا، والجتو  رقم ). 
 (40االستطالعية: ن=( معامالت ثبات ألفا كرونباخ حملاور الدراسة )العينة 3)دول ــــــــج

 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود ورــــــــــــــاحمل

 0.88 14 توظي  السرور  التفاعلي  معوقا 
       

( عاٍ  حي  بلد  40( أن معام  الثبا  للعين  االستطهعي  )ن 3يتاح م  الجتو  رقم )     
علدد  أن االسددتبان  تتمتدد  بترجدد  ثبددا   (  دد  معوقددا  توظيدد  السددرور  التفاعليدد ، وهددذا يددت 0.88)

 م تفع   مك  االعتماد عليجا    التطريق الميتان  للتراس .
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 ة:ـــائيـــة اإلحصــاجلـــيب املعـالـــأس
لتحقيدددق أهدددتا  التراسددد  وتحليددد  الرياندددا  التددد  تدددم تجميعجدددا،  قدددت تدددم اسدددتدتا  العتيدددت مددد        

 Statisticalلحدددد   اإلحصددددائي  للعلددددو  االجتماعيدددد ا سددددالي  اإلحصددددائي  المناسددددب  باسددددتدتا  ا

Package for Social Sciences (  والت  ي م  لجا اختصارا  بال مSPSS.) 
  بعد ذلك تم حساب المقاييس اإلحصااية التالية:

التكدد ارا  والنسدد  المئويدد  للتعدد   علدد  الدصددائ  الشدصددي  والوظيويدد    دد اد عيندد  التراسدد ،  -1
 مف داتجا تجاه عبارا  المحاور ال ئيس  الت  تتامنجا أدا  التراس .وتحتيت استجابا  

" وذلدد  لمع  دد  مددت  ارتفدداع أو اندفدداض اسددتجابا  أ دد اد عيندد  Meanالمتوسددط الحسدداب  " -2
التراسدد  نحددو كددد  عبددار  مددد  عبددارا  متعيددد ا  التراسدد  ا ساسددي ، مددد  العلددم بمندددل  فيددت  ددد  

 ت تي  المحاور حس  أعل  متوسط حساب .
" للتع   عل  مدت  انحد ا  اسدتجابا  أ د اد Standard Deviationاالنح ا  المحيارب " -3

عيندد  التراسدد  لكدد  عبددار  مدد  عبددارا  متعيدد ا  التراسدد ، ولكدد  محددور مدد  المحدداور ال ئيسدد  
ع  متوسطجا الحساب . ويهحم أن االنح ا  المحيارب يو ح التشت     استجابا  أ  اد 

مد  عبدارا  متعيد ا  التراسد ، إلد  جاند  المحداور ال ئيسد ،  كلمدا عين  التراس  لكد  عبدار  
 اقت ب  قيمتل م  الصف  ت ك   االستجابا  واندفا تشتتجا بي  المقيام.

 لقيام صتق  ق ا  أدا  التراس . "Pearson Correlation"معام  ارتبا  بي سون  -4
 قدد ا  أدا   للتحقددق مدد  ثبددا  " Alpha Cronbach`s "معامدد  ثبددا  ألفددا ك ونبددا   -5

 .التراس 

السدددرور  التفاعليددد  لدددت  معلمددد  صدددعوبا  الدددتعلم  ددد  متينددد   توظيددد مدددا معوقدددا  السددد:ال:      
 .ال ياض؟

 نسدددد  المئويددد  والمتوسددددطا  الحسددددابي لإلجابددد  علدددد  هدددذا السددددؤا  تددددم حسدددام التكدددد ارا  وال
ا  المحياريدد  والت تيدد  النسددر  السددتجابا  أ دد اد عيندد  التراسدد  علدد  عبددارا  هددذا المحددور واالنح ا دد

 (.4) عبار (، كما    الجتو  رقم 14والبال  عتدها )
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 ( استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات 4)دول ــــــــج
 حمور معوقات توظيف السبورة التفاعلية مرتبة تنازليًا حسب متوسطات الدرجة

 العبارات م
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
يب املعياري

رتت
ال

 

جة
لدر

ا
 

2 
عت  تدو    ند  متدصد   د  حالد  حدتو  مشداك  تقنيد   د  

 السرور  التفاعلي .
4.60 0.83 1 

كري   
 جتا  

3 
عدددت  إقامددد  دورا  وورش عمددد  للمعلمدددي   ددد  مجدددا  السدددرور  

 التفاعلي .
4.59 0.83 2 

كري   
 جتا  

4 
النشددد ا  التوريدد  للمعلمدددي  لكددد  جتيددت  ددد  مجدددا  عددت  تدددو ي  

 السرور  التفاعلي .
4.57 0.85 3 

كري   
 جتا  

5 
عددت  تدددو   اإلمكانددا  الماد ددد  والفنيددد  إلنتدداج المدددواد التعليميددد  

 المناسب  للسرور  التفاعلي .
4.52 0.94 4 

كري   
 جتا  

6 
عدددددت  تدددددو   اإلنت نددددد  بالمترسددددد  لتحميددددد  الرددددد ام  والوسدددددائط 

 المتعتد  الت  تدت  التروم.
4.46 1.07 5 

كري   
 جتا  

13 
انشعا  المعلم بمعباء إداري   د  المترسد  إلد  جاند  التدتريس 

 الذب ُيثق  كاهلل.
4.42 1.02 6 

كري   
 جتا  

7 
عدددت  تدددو   محتدددو  تعليمددد  يناسددد  خصدددائ  التهميدددذ ذوب 

 صعوبا  التعلم  مك  تقت مل م  خه  السرور  التفاعلي .
4.41 1.04 7 

كري   
 جتا  

 8 1.09 4.30 عت  تو   دلي  استدتا  السرور  التفاعلي  باللع  الع بي . 11
كري   
 جتا  

12 
ازدحدددا  جدددتو  المعلدددم بالحصددد   قلددد  مددد  اسدددتدتا  السدددرور  

 التفاعلي .
4.23 1.16 9 

كري   
 جتا  

 كري   10 0.87 3.90 عت  إلما  المعلمي  بمجارا  استدتا  السرور  التفاعلي . 1

 كري   11 0.94 3.74 تمس  المعلم با دوا  والوسائ  التقليت   المتعار  عليجا. 14

 كري   12 0.96 3.42 عت  تشجي  إدار  المترس  عل  استدتا  السرور  التفاعلي . 9

8 
عدددددددت  تفاعددددددد  التهميددددددددذ مددددددد  السدددددددرور  التفاعليددددددد  لمحتود ددددددد  

 استدتامجم لجا.
 متوسط  13 1.24 2.74

 متوسط  14 1.20 2.61 عت  تمقلم التهميذ م  ناا  التعلم اإللكت ون . 10

   0.56 4.04 امددددددددددددي* العددابددددددددددددددط الحسددددددو ددالمت
 درجا  5* المتوسط الحساب  م  
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اعتردد   معوقددا  ( معددوق 14( معوقددا  مدد  أصدد  )9وجددود ) (4رقددم )  هحددم مدد  الجددتو      
وهددد : عدددت  تدددو    نددد  (، 4.23 – 4.60) الحسدددابي  بدددي  تجات اوحددد  متوسدددطا ،جدددتا   بترجددد  كريددد  

عدددت  إقامددد  دورا  وورش عمددد  ، و متدصدد   ددد  حالددد  حدددتو  مشدداك  تقنيددد   ددد  السدددرور  التفاعليدد 
عددت  تددو ي  النشدد ا  التوريدد  للمعلمددي  لكدد  جتيددت  دد  مجددا  ، و للمعلمددي   دد  مجددا  السددرور  التفاعليدد 

عدددت  تدددو   اإلمكاندددا  الماد ددد  والفنيددد  إلنتددداج المدددواد التعليميددد  المناسدددب  للسدددرور  ، و التفاعليددد  السدددرور 
، نت ندد  بالمترسدد  لتحميدد  الردد ام  والوسددائط المتعددتد  التدد  تدددت  الددترومعددت  تددو   اإل، و التفاعليدد 

ت  تدو   محتدو  عد، و انشعا  المعلم بمعباء إداري     المترس  إل  جان  التتريس الذب ُيثق  كاهللو 
، تعليم  يناسد  خصدائ  التهميدذ ذوب صدعوبا  الدتعلم  مكد  تقت مدل مد  خده  السدرور  التفاعليد 

ازدحا  جتو  المعلم بالحص   قل  مد  ، و عت  تو   دلي  استدتا  السرور  التفاعلي  باللع  الع بي و 
(، AL-Rabaani, 2018دراسدد  ) اتفقدد  معوقددا  هددذه التراسدد  مدد و  اسددتدتا  السددرور  التفاعليدد .

ودراسددددد   ،(2013دراسددددد  بنددددد  دومددددد  )(، و 2015، ودراسددددد  عردددددتالمنعم )(2017ودراسددددد  حسددددد  )
 .(Manny-lkan, et al., 2011)، ودراس  (AL-Wazzan, 2012)(، ودراس  2013الحازم  )

جا تت اوحددد  متوسدددطا كريددد  معوقدددا  بترجددد  ( 3) ظجدددوركمدددا  هحدددم مددد  الجدددتو  السدددابق      
عدددت  إلمدددا  المعلمدددي  بمجدددارا  اسدددتدتا  ( 1(، وهددد : الحبدددار  رقدددم )3.42 – 3.90) ي الحسدددابي  بددد

، حيددد   عددد و الباحددد  سدددر  ذلددد   ددد  عدددت  أو قلددد  تلقددد  معلمددد  صدددعوبا  الدددتعلم السدددرور  التفاعليددد 
تمسدد  المعلددم بددا دوا  ( 14للددتورا  التتريريدد   دد  اسددتدتا  السددرور  التفاعليدد ، وكددذل  الحبددار  رقددم )

، ويفسدد  الباحدد  سددر  ذلدد  إلدد  عددت  ر بدد  المعلمددي   دد  تحمدد  التقليت دد  المتعددار  عليجددا والوسددائ 
أعبدداء ا ددافي  مدد  خدده  اسددتدتا  السددرور  التفاعليدد ، حيدد  أنجددم سدديقومون بتصددميم دروم وكتابتجددا 
لع  ددجا علدد  السددرور  التفاعليدد ، إ ددا   إلدد  ا عبدداء الموجددود  لددتيجم مدد  التحا ددي  وأوراق العمدد  

أن تهميددذ صددعوبا  الددتعلم مدتلفددون  دد  أهددتا جم ومجدداراتجم كدد  تلميددذ مدتلددم عدد  اآلخدد   خاصدد 
وبينجم   وق   د   كري  ، إ ا   إل  عدت  تجيئد  مقد ا  مد   المصدادر القت مد  بالوسدائ  وا دوا  

عت   (9وكذل  الحبار  رقم )السرور  التفاعلي ،  وشعور المعلمي  بعت  وجود أهمي  الستدتا الحتيث ، 
،  قددت  عدد   السددر  إلدد   يددام التحفيدد   ننددا تشددجي  إدار  المترسدد  علدد  اسددتدتا  السددرور  التفاعليدد 

نع   أن التحفي  لل أثد  نفسد  ومعندوب  د  نفدوم معلمد  صدعوبا  الدتعلم، ويدؤث  علد  إنتداجيتجم 
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( 2017يم )(، ودراسد  السدل2015وتفاعلجم مما  عتر  عائقا  كري ا ، حي  أوص  دراسد  عردتالمنعم )
 با ور  تشجي  المعلمي  عل  استدتا  السرور  التفاعلي .

 2.74( اعترد   بترجد  متوسدط ، ت اوحد  متوسدطاتجا بدي  )2أما باق  المعوقدا  وعدتدها )     
عددت  تفاعدد  التهميدددذ مدد  السددرور  التفاعليدد  لمحتود دد  اسددتدتامجم (: 8(، وهدد  الحبددار  رقددم )2.61 –
ن السرور  التفاعلي  تعتر  مصتر جذم النتباه التهميذ    عائقا  بترج  كري    ، لم تشك  هذه الفقلجا

لفت   أطو ، لما تو  ه م  تشويق وتفاعد  وم اعدا  لقدتراتجم وإمكانداتجم، كمدا تدو   التصدحيح التلقدائ  
. نددد عدددت  تدددمقلم التهميدددذ مددد  نادددا  الدددتعلم اإللكت و (: 10. والحبدددار  رقدددم )لألخطددداء والتعذ ددد  ال اجعددد 

عددائق إلدد  أن معلمدد  صددعوبا  الددتعلم يدد ون أن التقنيدد  بمنواعجددا الباحدد  اندفدداض أثدد  هددذه ال عد ووي
بمدددا  يجدددا الجدددواال  وا ججددد   الذكيددد  واآليبددداد أصدددبح  مددد  التهميدددذ  ددد  مندددازلجم، وأن نادددا  الدددتعلم 

لديم نحدو إدخدا  اإللكت ون  أصبح م  وسائ  التعلم الحتيث  للتهميذ خاصد    د  ظد  توجدل وزار  التع
-التقنيا     التعليم كمحت الوسائ  التاعم  لتعليم التهميذ وانتشار القندوا  والمواقد  التعليميد  ) داهم

عدددي ...ال (، وكدددذل  عرددد  بددد ام  اليوتيدددوم التعليميددد ، إ دددا   إلددد  قناعددد  معلمددد  صدددعوبا  الدددتعلم 
نجدا تسدج  علد  التلميدذ الدتعلم وت اعد  با ور  إدخا  تقني  السرور  التفاعليد   د  العمليد  التعليميد   

 متعتد الحوام(. - بص ب  - أسالي  التعلم المدتلف  )سمع 

 ة:ـــــــــدراســـات الــــــوصيـــت
     وء نتائ  التراس  يوص  الباح  بما  مت :     

   العمدد  علدد  إزالدد  المعوقددا  التدد  تحددت مدد  اسددتدتا  وتوظيدد  السددرور  التفاعليدد ، مثدد : حدد
المشكه  التقني  أوال  بمو  م  خه  تو ي  التعم الفند ، ونقد  المدواد التعليميد  الداصد ، 

 إ ا   إل  عت  توا   الر مجيا  التعليمي  المناسب  لذوب صعوبا  التعلم.
 . االهتما  بإنتاج مواد تعليمي  مناسب  لذوب صعوبا  التعلم م  قر  المتدصصي 
 المتارم.االهتما  بتو ي  اإلنت ن  لجمي   
 . تو ي  دلي  استدتا  السرور  التفاعلي  باللع  الع بي 
 . تو ي  النش ا  التوري  لك  جتيت    مجا  السرور  التفاعلي 
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 . تو ي  اإلمكانا  الماد   والفني  إلنتاج المواد التعليمي  المناسب  للسرور  التفاعلي 
 ولمواكبد  التطدور ومنجدا السدرور   ت ويت مد   المصدادر بالمدتارم بمحدت  التقنيدا   هميتجدا

 التفاعلي .
 .تدوي  ا عباء اإلداري  والحص  التتريسي  عل  معلم  صعوبا  التعلم 
   العمدد  علدد  تعمدديم تج بدد  السددرور  التفاعليدد   دد  جميدد  المددتارم لم ا اهددا الكريدد    دد  عمليدد

 التعليم لذوب صعوبا  التعلم.
 يدد  اسددتدتا  وتوظيدد  السددرور  التفاعليدد   دد  إجدد اء م يددت مدد  التراسددا  والبحددو  حددو   اعل

 تحقيق أهتا  العملي  التعليمي ، وأث ها عل  التحصي .

 ة:ــات مستقبليــــدراســات لــــرتحــمق
اسددتكماال  للتراسدد  الحاليدد ، و دد   ددوء مددا أسددف   عنددل نتددائ  التراسدد  والتوصدديا  السددابق ،      

  قت ح الباح  إج اء البحو  التالي :
 دراسددد  حدددو  أثددد  توظيددد  السدددرور  التفاعليددد  علددد  التحصدددي  التراسددد  للتهميدددذ ذوب  إجددد اء

 صعوبا  التعلم.
   إجدددد اء دراسدددد  حددددو  االحتياجددددا  التتريريدددد  لمعلمدددد  صددددعوبا  الددددتعلم  دددد  مجددددا  السددددرور

 التفاعلي .
 .إج اء دراس  حو   اعلي  التقنيا  التعليمي  م  التهميذ ذوب صعوبا  التعلم 
  مماثلدد  للتراسد  الحاليدد   دد  مدتن ومحا اددا  أخدد   بالمملكد ، ومقارندد  نتائججددا  إجد اء دراسدد

بنتائ  التراس  الحالي  للوقو  معوقا  توظي  السرور  التفاعليد  مد  قرد  معلمد  ومعلمدا  
 صعوبا  التعلم.
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 قــــــالحـــــــامل

 

 : ةـــاعليـــورة التفــالسبف ــوظيــات تــوقــمع

 اراتــــــالعب م

 ةــــدرجــــــــــب
كبرية 
 جدًا

 ضعيفة متوسطة كبرية
ضعيفة 
 جدًا

      عدم إملام املعلمني مبهارات استخدام السبورة التفاعلية 1

2 
ــبورة         ــة يف الس ــاكل ت ني ــدوة م  ــة ح ــص متخاــ  يف حال ــوفر ف ــدم ت ع

 التفاعلية
     

      إقامة دورات وورش عمل للمعلمني يف جمال السبورة التفاعلية عدم 3

4 
ــبورة        ــد يف جمــال الس ــل جدي ــني لك ــة للمعلم ــرات الدوري ــوفري الن  ــدم ت ع

 التفاعلية
     

5 
ــة املناســبة      ــواد التعليمي ــاج امل ــة والفنيــة ننت ــات املادي ــوفر انمكان عــدم ت

 للسبورة التفاعلية
     

6 
باملدرسة لتحميل الربامج والوسائط املتعددة اليت ختدم عدم توفر االنرتنت 

      الدروس

7 
عدم توفر حمتوى تعليمي يناسـب صاـائ  التالميـو  وي صـعوبات الـتعلم      

      ميكن ت دميه من صالل السبورة التفاعلية

      عدم تفاعل التالميـو مع السبورة التفاعلية حملدودية استخدامهم هلا 8

      إدارة املدرسة على استخدام السبورة التفاعليةعدم ت جيع  9

      عدم تأقلم التالميو مع نظام التعلم انلكرتوني 10

      عدم توفر دليل استخدام السبورة التفاعلية باللغة العربية 11

      ازدحام جدول املعلم باحلا  ي لل من استخدام السبورة التفاعلية 12

      بأعباء إدارية يف املدرسة إىل جانب التدريس الوي ُيث ل كاهلهان غال املعلم  13
      متسك املعلم باألدوات والوسائل الت ليدية املتعارف عليها 14
 

 


