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 ملخص

في  الميدارا الصاصية الكشف عن تصورات معلمي  المرحلية األساسيية هدفت الدراسة إلى 

حول معيقات التوظيف الفّعال لتكنولوجييا التعلييم في  الةرفية الصيفية في  ميدارا مديريية التربيية 

( معلًمييا ومعلمييةه ميين م 560الدراسيية ميين )، وتكونييت عينيية يم الصيياف فيي  العاصييمة عمييانوالتعليي

تم اختيارهم بالطريقة الطبقيية العشيواةية مين المعلميين والمعلميات ( معلمة، 335( معلًما و)225)

قييا  ولتحقيييه هييدد الدراسيية .  2017 /2016العيياملين فيي  منطقيية عمييان العانييية للعييا  الدراسيي  

( فقرة بعيد التحقيه مين د  ت صيدق ا وهبات يا، ولتحلييل 25طوير استبانة تكونت من )الباحعان بت

أظ يييرت نتييياةا الدراسييية   البيانيييات اسيييتاصدمت المتوسيييطات الحسيييابية، وا نحرافيييات المعياريييية.

لمعوقات الت  تواجه معلم  المرحلة األساسية ف  المدارا الصاصة في  منطقية لتقديرات مرتفعة 

ين فيي  توظيييف تكنولوجيييا التعليييم داخييل الةرفيية الصييفية ميين وج يية ن يير المعلمييالعاصييمة عمييان 

في  ( = 0.05أنفس م. وكذلك أظ رت النتاةا وجود فروق ذات د لية إحصياةية عنيد مسيتو  )

درجة تقدير معلم  المرحلة األساسية ف  المدارا الصاصة ف  منطقة العاصمة عميان للمعوقيات 

للدرجية الكلييية للتكنولوجيييا في  الةرفيية الصيفية تبًعييا لمتةيير الجيين  التي  تيواج  م أهنيياظ تيوظيف م 

                                                           
البحث مستل من أطروحة الدكتوراه بعنوان: "ن ا  تربوي مقترح لتفعيل أداظ معلم المرحلة األساسية ف    1#

تم ح والصال التكنولوجيا ف  الةرفة الصفية ف  ضوظ اقتصاد المعرفة" للطالب هشا  محمد عبد المعط استصدا  

 .24/12/2017بتاريخ  مناقشت ا ف  الجامعة ا ردنية
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، ومعيقيات متعلقية بياردارة للمعيقات، وكذلك وجود فروق في  مجيال : معيقيات متعلقية بيالمعلمين

المدرسية، وكانت الفروق ف  الدرجة الكليية وهيذين المجيالين لصيالح اليذكور. وليم ت  ير النتياةا 

( في  درجيية تقيدير معلمي  المرحليية = 0.05اةية عنيد مسيتو  )وجيود فيروق ذات د لية إحصيي

األساسية ف  المدارا الصاصة ف  منطقة العاصمة عمان للمعوقات الت  تيواج  م أهنياظ تيوظيف م 

للتكنولوجيييا فيي  الةرفيية الصييفية تبًعييا لمتةيييرات )عييدد سيينوات الصدميية، والم هييل العلميي ، وعييدد 

لمعيقييات، وكييذلك عييد  وجييود فييروق فيي  جمييي  مجييا ت الييدورات التدريبييية( للدرجيية الكلييية ل

 .المعيقات

تكنولوجيا التعليم، المعوقيات، ميدارا مديريية التربيية والتعلييم الصياف  المفتاحية:الكلمات 

 ف  العاصمة عمان. 

 

Abstract 

The Study aimed to reveal the perceptions of the primary stage 

teachers in private education schools in the capital, Amman, in respect of 

the obstacles of the effective recruitment concerning the educational 

technology in the classroom. The Sample of the Study consists of 560 

male & female teachers, which including (225) male teachers & (335) 

female teachers. They were chosen by random stratification of male & 

female teachers who work in the second area of Amman in the academic 

years 2016/2017 AD. After verifying the validity & reliability of the 

Study, both researchers formulated a questionnaire consist of 25-

paragraghs, to achieve the objective of the Study. The arithmetical 

average and standard deviations were used for the purposes of data 

analysis. From the perspective of the teachers themselves, the results of 

the study showed high estimates of the obstacles faced by the teachers of 

primary stage in the private education schools in the Capital, Amman, in 

applying and using technology in the classroom. In addition to that, the 

existence of statistically significant differences at the level of (α≤ 0.05) in 

the degree of teacher's assessment of the obstacles facing them while 

employing technology in the classroom in accordance with the gender 

variable degree of overall obstacles. As well as to the differences in the 

following fields: The Obstacles related to teachers & others related to 

school administration. As a result, the differences in the fields mentioned 

above and in the total Score were in the favor of males. The Results 

didn't show any statistically significant differences at the level of 
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(α≤0.05), and in the degree of the assessment of primary stage teachers in 

private education schools in the capital, Amman of the obstacles they 

encountered during the use of the technology in the classroom which 

depending on the following Variables: (Years of Experience, Scientific 

Qualification, Number of Training Courses), for the overall degree of 

obstacles, as well as the lack of differences in all fields of obstacles.  

Keywords: (Educational Technology/ Obstacles/ Private Education 

Schools in the Capital, Amman).   

 

 المقدمة واإلطار النظري

يش د العالَم منذ مطل  هذا القرن نقلة حضارية هاةلة، شملت أوجه ومجا ت الحياة جميع ا، 

إذ أنه ف  كل يو  ي  ر على مسرح الحياة معطيات جديدة، تحتاج إلى خبرات جديدة وفكر جديد 

بنية النّ ا  التّربوي، وم ارات جديدة للتعامل مع ا بنجاح، وهذه التحو ت ألقت ب الل ا على 

ومن هم ف ناك حاجة إلى تربية غير تقليدية، وعليه فإّن إعداد ارنسان القادر على التّصدي لكّل 

هذه التحو ت والتّةيرات، يتطلّب إعادة النّ ر ف  الن م التعليمية، مف وًما ومحتوً  وأسلوبًا، 

لة، تستوعب ارمكانيّات الماديّة وذلك على أس  جديدة قاةمة على استراتيجيات علميّة فّعا

 والبشريّة المتاحة.

ولك  تقو  الم سسة التربوية بأدوارها المنوطة ب ا، ف  ظل المتةيرات العلمية المتسارعة، 

والتعامل مع ا بتوازن، ومواج ة التةير ا جتماع  وما يصاحبه من قله، وتحقيه آمال 

التربوية، والمكان الذي تنفذ فيه برامج ا  وطموحات المجتم ، وكون المدرسة ميدان الم سسة

وسياسات اه لذا ي مل من ا تحقيه أهداف ا بدرجة أفضل من الكفاية والفاعلية وارتقان، وفه آلية 

داةمة التحسين والتطويره لمواج ة المستقبل بأفراد قادرين على التعامل معه بإيجابية، والت  

ومواكباً من خالل تنميته م نيًّاه ب دد إحداث تعديل ف  يمعل في ا المعلم دوراً رةيساً وم هراً 

سلوكه ف  مجال المعلومات والصبرات والم ارات وا تجاهات بما يس م ف  تحسين أداةه ورف  

 (.2016 )عناب،كفاياته 

ويحتيل المعليم مركييًرا رةيسييًا في  أي ن ييا  تعليمي ، وإذا لييم يوجيد المعليم الكييفظ اليذي أعييد 

صيييا جيييًدا، بارضييافة إلييى تمتعييه بقييدرات خالقيية تمكنييه ميين التكيييف ميي  إعييداًدا تربويًييا  وتصصا

 وعمليية تقيويم أداظ المعليم تسياعد ،المستحدهات التربوية، وتنمية ذاته وتحديث معلوماته باستمرار

الم سسات التعليمية ف  تحقيه مجموعة من األهيداد، مين بين يا قيياا ميد  تقدميه أو تيأخره في  

والحكيم عليى المواظمية بيين متطلبيات م نية التيدري  ومي هالت  ،موضيوعية وفيه معيايير ،عمله

وخصاةص م النفسية والمعرفية وا جتماعية، بارضافة إليى الكشيف عين جوانيب القيوة  ،المعلمين

والضعف ف  أداظ المعليم مميا يمكين الم سسية التعليميية مين اتصياذ ارجيراظات التي  تكفيل تطيوير 

بيير إعييداد المعلييم ميين أهييم العوامييل التيي  تسيياعد فيي  تحقيييه الن ضيية مسييتو  أداةييه وتعريييره، ويعت
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التربوية المرجوة الت  ت دي إلى ن ضية المجتمي  في  كافية الجوانيب، والمعليم الكيفظ هيو المعليم 

القييادر علييى تحقيييه أهييداد مجتمعييه التربوييية بفاعلييية وإتقييان )الةريييوات والراسييب  وجفييوت، 

2001.) 

ة والمتالحقة الحاجة إلى إنسان مبدع ومبتكر ومتمير حيث فرضت التطورات المتسارع

وقادر على تكييف البيئة وفه من ومة من القيم واألخالق وا نجازات واألهداد المرغوبة، 

فالحاجة ماسـة إلى تربية تواكب روح العصر، وتستشرد آفاقه المستقبلية، وم ما يكن نوع 

ريد دون وجود معلم متمير، قادر على استن اض التربية المنشودة، فإن ا   يمكن أن تحقه ما ت

)شوق وسعيد،  قدرات الطلبة نحو آفاق الريادة واستةالل التكنولوجيا ف  العملية التعليمية

2001.) 

فقد أصبحت التكنولوجيا  تأخذ مكان الصدارة بين العلو  األخر ، وباتت تطبيقات يا المتمعلية 

حييياة العلمييية والطبييية وا قتصييادية والتجاريييية فيي  اسييتصدا  الحاسييوب تشييمل كافيية مجييا ت ال

والترفي ية والفضاظ وغيرها من المجا ت األخر  وذلك ألن يا تحقيه وظياةف عدييدة مين أهم يا: 

توس  أمكانية الوصول إلى أي معلومة، ومجال استصدام ا ف  حل المشاكل، كما أن بمقدورها أن 

كنولوجييييا المعلوميييات وا تصيييا ت تصيييبح وسييييلة نشيييطة لتنميييية قيييدرات الفيييرد، ومييي  عصييير ت

وتطبيقات ا يتس  النطاق نحو إمكانية إيجاد الحلول للعديد من القضايا ال امة ف  مجال التعليم، كما 

ظ رت أنماط جدييدة وتطيورت وسياةله وأدواتيه ومين هيذه التطبيقيات التعلييم القياةم عليى البيراما 

 الحاسوبية.

ور المعرفة ارنسيانية والتكنولوجييا، ول يذا التقيد  أهير يش د العالم تقدًما ملحوظًا ف  تطهذا و

واضح ف  دف  المجتمعات إلى إدخال التةيرات ف  سياسات ا ومصططات ا وطيرق تعليم يا، ب يدد 

م ما كانت درجية تقيدم ا الم اليو    يوجد دولة أو قارة مسايرة التقد  الحضاري التربوي، فف  ع

مستقبل ا، فالتياريخ يشيير إليى أن تقيد  األميم وارتفاع يا أو أن تفترض أن هذا التقد  يضمن رخاظ 

سقوط ا مرهون بمقدرت ا على التكيف م  متطلبيات العصير اليذي تعيشيه، وألّن مين أهيم مييرات 

هيييذا العصييير هيييو التقيييد  العلمييي  والتكنوليييوج  المتسيييارع اليييذي يةيييرو جميييي  مجيييا ت الحيييياة 

التةييييير أميييًرا حتميًيييا لمصتليييف األن مييية ومضيييامين ا، فقيييد أصيييبح التطيييور من ًجيييا ضيييروريًا و

والم سسات ف  المجتم ه والمجيال التربيوي خاصيةً بمصتليف م سسياته وأن متيه ومناهجيه يشي د 

ضييةطًا مترايييًدا ميين التطييور التكنولييوج  لدفعييه نحييو إحييداث التةيييير المطلييوب وجعييل اسييتصدا  

ييية لتحقيييه األهييداد المرجييوة، التكنولوجيييا فيي  التعليييم ميين األسيي  التيي  تقييو  علي ييا فلسييفة الترب

وانطالقًا من أن تقد  األمم يعتمد على التقد  التكنوليوج ، وهيذا ميا أكيده الكعيير مين الم تميين في  

 . (Al-Omri, 2005)المجال التربوي والمعرف 

وميين هنييا تييأت  أهمييية الييتعلم ارلكترونيي  أو مييا يسييمى بييالتعليم المحوسييب، حيييث يسييعى 

حاسييوب فيي  التعليييم كوسيييلة تعليمييية ن ييًرا ألهمييية البرمجيييات التعليمييية التربويييون إلييى إدخييال ال

المحوسيييبة، فيييالبراما المحوسيييبة ت يييدد إليييى تروييييد األطفيييال بالم يييارات والمعيييارد المتعلقييية 

بإمكانيات توظيف الحاسوب ف  العملية التعليمية، بحيث يستطي  الميتعلم اليتعلم ذاتيًيا، والحاسيوب 



 1723ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد الزبون، وهشام الصالح

 2018(، 9)32د اإلنسانية( المجل ث )العلومألبحاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح ل

ور الميتعلم وإهيارة دافعيتيه نحيو اليتعلم، وييوفر للميتعلم فيرف المحاوليية ليه دور كبيير في  تفعييل د

والتكييرار والتجريييب مييرات عديييدة دون ملييل ولييه إمكانييية فيي  إظ ييار الحركيية واللييون والرسييو  

 (Marzouk, 2010والصور الت  تدعم المادة التعليمية المقدمة )

ًما وضروريًا لتسصير هذه التقنيية مين وياعتبر استصدا  الحاسوب ف  العملية التعليمية أمًرا م 

أجل تحسين مستو  أداظ الطلبة بما يتناسب م  وعصر تكنولوجييا المعلوميات وا تصيا ت اليذي 

نعيشه، وقد ازدادت أهمية الحاسوب ف  اآلونة األخيرة حيث أد  استصدا  الحاسوب دوًرا رةيسيًا 

المشييياركة فييي  األنشيييطة التعليميييية فييي  تعلييييم الطلبييية، وتمكيييين م مييين التواصيييل مييي  اآلخيييرين، و

وا جتماعيةه إذ إن استصدا  الحاسوب يسياعد عليى تجرةية الميادة التعليميية والتيدرج مين األسي ل 

إلى األصعب، ومن المحسوا إلى المجيرد، وتقيديم التةذيية الراجعية، كميا أن اسيتصدا  الحاسيوب 

بالحاسيوب   يعني  ا سيتةناظ عين  ف  العملية التعليمية ي كد على أهمية وجود المعليم، فالتيدري 

المعلم، فالمعلم ياعد العمود الفقري في  العمليية التعليميية التعلميية ودوره م يم وأساسي ، و  يمكين 

 (.Qaytit, 2011ا ستةناظ عنه بل يعتبر العامل الرةي  ف  إنجاح دور الحاسوب )

األطفال في  أعميارهم المبكيرة وتعد البراما المحوسبة من أكعر البراما الت  تلقى إقباً  من 

مما دف  العديد من الشركات التجاريية والم سسيات التعليميية إليى تصيميم برمجييات تعليميية ت يتم 

بتنميية قييدرات الطفييل المصتلفية وبمييا يتوافييه ميي  جوانيب النمييو الصاصيية ب يم، األميير الييذي يتطلييب 

، وكذلك ا هتما  باألشصاف المنيوط توافر معايير تتعله ب ذه البراما من الناحية التربوية والفنية

 (. Marzouk, 2008ب م اختيار هذه البراما لألطفال تقد  ل م على هيئة ألعاب تعليمية )

وف  ظل التطور التقن  تأهرت كل عناصر الموقف التعليم ، فتةير دور المعلم من ناقل 

طلبته واصفا ل م ما  للمعرفة إلى مس ل لعملية التعلم، مصمم بيئة التعلم، ومشصص لمستويات

يناسب م من المواد التعليمية ويرشدهم ويوج  م حتى تتحقه األهداد المطلوبة، كما تةير دور 

الطالب نتيجة ل  ور المستحدهات التقنية، فلم يعد متلقيا سلبيا، بل أصبح نشطا إيجابيا، وأصبح 

 Al Hirish, Ayed & Mefleh, Mohamed & Al)التعلم متمركرا حوله   حول المعلم 

Dohoon, Maamoun, 2010)  

ون ًرا للميرات ال اةلة وارمكانات ال اةلة الت  يتمت  ب ا الحاسوب، فإنه يس ل توظيفيه لحيل 

بعض المشكالت التي  تعيان  من يا الين م التعليميية المصتلفية، ومين أهيم هيذه المشيكالت كميا بين يا 

Qaytit, 2011)ف  وتراييد حجيم المعرفية وانتشيارها بشيكل ( وعلى النحو اآلت : ا نفجار المعر

كبييير، وازدحييا  الةييرد الصييفية ونقييص المعلمييين وذلييك عاةييد إلييى العييورات السييكانية، وتييدريب 

الكييوادر التعليمييية وهيي  تعييد ميين المشيياكل الكبيييرة التيي  تعييان  من ييا جمييي  الم سسييات التعليمييية 

جدات وتطورات وأدوات تعليميية وتتمعل ف  الحصول على التدريب الالز  على ما يطرأ من مست

وتقنيات حديعة، حيث يجدون صعوبة ف  ترك أعميال م والتوجيه إليى مراكير التيدريب مميا يي دي 

إلى خلل ف  ن ا  العمل، والتعليم المسيتمر أي مواصيلة التعلييم لمين ليم تيتح ل يم فرصية اسيتكمال 

دراسييات ن امييية لتحسييين التعليييم ولييدي م الرغبيية وا سييتعداد للحصييول علييى دورات تدريبييية أو 

مستواهم التعليم  أو الوظيف ، ومشكلة األمية إذ أصبح لراًما على الدولية ضيرورة تيوفير التعلييم 
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لكييل فييرد ميين أفييراد المجتميي  ون ييًرا لمييا لتكنولوجيييا الحاسييوب ميين إمكانيييات هاةليية فيي  عييرض 

إمكانييات م، فإنييه المعلومييات والرسييو  والصييور بطريقيية مناسييبة لمحييو األمييية، وحسييب قييدرات م و

 بارمكان استصدا  هذه التقنية لتعليم هذه الفئة ومساعدت م على التعلم.

وف  ضوظ ما سبه جاظت فكرة الدراسة بةرض الكشف عن المعوقات الت  تواجيه اسيتصدا  

المعلمين للبراما التعليمية ارلكترونية ف  التعليم من وج ة ن ير المعلميين أنفسي م بةيرض تحدييد 

ذي ينبةي  عليى الن يا  التربيوي القييا  بيه لتفعييل أداظ المعلميين في  توظييف التكنولوجيييا اليدور الي

 داخل الةرفة الصفية.

 مشكلة الدراسة

 حظ الباحعان من خالل عمل ما ف  الميدان التربيوي )أحيدهما ميدير عيا  رحيد  الميدارا 

عليى طلبية التربيية  خر عضو هيئة تدري  ف  الجامعة األردنية ومشيردالصاصة ف  عمان، واآل

العملية ف  الجامعة( أن القليل من المعلمين يسيتصدمون الوسياةل التكنولوجيية كجيرظ مين وسياةل م 

التدريسية، إ  أن مع م م يعرفون عن اسيتصدام ا رغيم توفرهيا، وأن أولئيك اليذين يسيتصدمون ا، 

يية الع ميى مين المعلميين ربما   يحققون الفواةد المرجوة من يا كميا يشيا،ون، كميا وجيدا أن الةالب

رغييم تييأهيل م وتييدريب م علييى كيفييية توظيييف التكنولوجيييا واسييتصدام ا داخييل الةرفيية الصييفية   

يوظفييون هييذه الوسيياةل فيي  تدريسيي م إ  بوجييود الرقابيية المباشييرة وفيي  حييال غييياب الرقابيية فييإن م 

حاليية، سيعيًا من ميا يعرفون عن استصدام ا، األمر اليذي وليد ليدي ما ارحسياا بمشيكلة الدراسية ال

للوقود على المعيقات الت  تواجه المعلمين أهناظ توظيف م للتكنولوجيا ف  الةرفة الصفية، وبشكل 

 أكعر تحديًدا ستحاول الدراسة الحالية ارجابة عن األسئلة اآلتية:

في  مديرييية المعلميين والمعلمييات العياملين في  المييدارا الصاصية ميا المعوقيات التيي  تواجيه  .1

 ية والتعليم لمنطقة عمان العانية أهناظ توظيف م للتكنولوجيا ف  الةرفة الصفية؟الترب

مديرييية فيي  المعلمييين والمعلمييات العيياملين فيي  المييدارا الصاصيية هييل تصتلييف درجيية تقييدير  .2

التربية والتعليم لمنطقة عمان العانية للمعوقات الت  تيواج  م أهنياظ تيوظيف م للتكنولوجييا في  

( بيياختالد متةيييرات الدراسيية )الجيين ، الم هييل α= 0.05د مسييتو  )الةرفيية الصييفية عنيي

 العلم ، سنوات الصدمة، عدد الدورات التدريبية(؟

 أهداف الدراسة

 ت دد هذه الدراسة إلى تحقيه ما يل : 

في  مديريية المعلمين والمعلمات العاملين ف  المدارا الصاصة معرفة المعوقات الت  تواجه  −

 قة عمان العانية أهناظ توظيف م للتكنولوجيا ف  الةرفة الصفية.التربية والتعليم لمنط

المعلمين والمعلميات العياملين في  الميدارا الصاصية الكشف عن ا ختالد ف  درجة تقدير  −

فيي  مديرييية التربييية والتعليييم لمنطقيية عمييان العانييية للمعوقييات التيي  تييواج  م أهنيياظ تييوظيف م 
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 2018(، 9)32د اإلنسانية( المجل ث )العلومألبحاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح ل

وظ متةيييرات )الجيين ، الم هييل العلميي ، سيينوات للتكنولوجيييا داخييل الةرفيية الصييفية فيي  ضيي

 الصدمة، عدد الدورات التدريبية(.

 أهمية الدراسة

تنب  أهمية الدراسة الحالية من أهمية الموضوع الذي تتناوله، حيث إن ا تناولت معوقات 

توظيف المعلمين للوساةل التعليمية ارلكترونية داخل الةرفة الصفية. ويمكن تلصيص أهمية 

 ة فيما يأت : الدراس

من الدراسات القالةل الت  يتم إجرا،ها ف  منطقية  -ف  حدود علم الباحعين -تعّد هذه الدراسة −

عمان العانية بةرض الكشف عن المعوقات التي  تواجيه توظييف المعلميين للوسياةل التعليميية 

 ارلكترونية داخل الةرفة الصفية.

 الميدارا في  التعليميية التعلميية عملييةال جوانيب مين الم مية الجوانب ألحد تعرض الدراسة −

وهو توظيف الوساةل التكنولوجيية في  التيدري  واليذي يمكين أن تينعك  آهياره ايجابييا عليى 

حيييث يميينح اسييتصدا  الوسيياةل التكنولوجييية فيي  الصييف للمتعلمييين شييعوراً بالمسيياواة الطلبيية، 

ميية أسيياليب الييتعلم وسيي ولة الوصييول إلييى المعلييم، وإمكانييية تحييوير طريقيية التييدري ، ومالظ

المصتلفيية والمسيياعدة ارضييافية علييى التكييرار، وا سييتمرارية فيي  الوصييول إلييى المحتويييات 

 التعليمية، وس ولة وتعدد طرق التقويم، وا ستفادة القصو  من الرمن.

ي مل أن تقد  الدراسة للج ات ذات العالقة ف  وزارة التربيية والتعلييم األردنيية والميديريات  −

ا فواةد كبيرة، من خالل ترويدها بتةذية راجعة عين المعوقيات التي  توجيه توظييف التابعة ل 

المعلمين للوساةل التعليمية ارلكترونية ف  التدري  لبيان الدور اليذي ينبةي  عليي م القييا  بيه 

 اتجاه ذلك.

كمييا أنييه ميين الم مييل أن تفييتح هييذه الدراسيية آفيياق رجييراظ دراسييات أخيير  تتعلييه باسييتصدا   −

التعليمية ارلكترونية ف  التيدري  والمعيقيات التي  تواجيه اسيتصدام ا وسيبل التةليب  الوساةل

 علي ا ف  ضوظ متةيرات ديمةرافية أخر .

 التعريفات االصطالحية واإلجرائية

 ات اآلتيةتتبنى الدراسة المصطلح

مصييطلح يشييير إلييى كييل مييا هييو جديييد وحييديث فيي  مجييال  مستتتحدتات تكنولوجيتتا التعلتتيم:

وتوظيييف التقنيييات التعليمييية فيي  التييدري  ميين مييواد وأج ييرة وآ ت حديعيية، وأسيياليب اسييتصدا  

 & Informationتدريسييية تعكيي  أفضييل اسييتصدا  لتكنولوجيييا المعلومييات وا تصييا ت )

Communication Technology-ICT وتجمي  بييين أنميياط عدييدة ميين المعيييرات التعليمييية ،)

كة بشكل الكترون ، ب دد زيادة قدرات المعلم والميتعلم المكتوبة والمسموعة والمصورة والمتحر

 (.Al-Najjar, 2009على التفاعل م  العملية التعليمية )
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وتعرد إجراةيًا على أن ا الوساةل التكنولوجية الت  يستصدم ا معلمو الميدارا العياملين في  

 مديرية التربية والتعليم لمنطقة عمان العانية.  

يقصييد بييه فيي  هييذه الدراسيية التصطييي  والتصييميم  يتتا التعلتتيم:توظيتتف مستتتحدتات تكنولوج

والتنفيييذ  سييتصدا  م ييارات مسييتحدهات تكنولوجيييا التعليييم ميين المييواد واألج ييرة واألدوات ذات 

الحاسيوب وارنترنيت حسييب الحاجية التعليميية إلي يا وفييى الوقيت المناسيب في  الموقييف با رتبياط 

ر الييتعلم األخيير  حسييب خطيية ن امييية مدروسيية التعليميي  وبشييكل متكامييل ومتفاعييل ميي  مصيياد

استصداًما فعاً  ب دد تحسين التعليم والتعلم، ويقاا بالدرجة الت  يحصيل علي يا المسيتجيب عليى 

 األداة المعدة ل ذا الةرض.

الصييعوبات التيي  تواجييه المعلمييين والمعلمييات فيي  توظيييف الوسيياةل التعليمييية  المعيقتتات:

ا بالدرجية التي  يحصيل علي يا المسيتجيب عليى األداة المعيدة ل يذا ارلكترونية ف  التدري ، وتقا

 الةرض.

 حدود الدراسة ومحدداتها

 اقتصرت هذه الدراسة على الحدود والمحددات اآلتية:

عن المعيقات الت  تواجه عملية توظيف  جاظت هذه الدراسة للبحث حدود موضوعية:

 للوساةل التكنولوجية.  المعلمين

طبيييه هييذه الدراسيية خييالل الفصييل الدراسيي  العييان  ميين العييا  الدراسيي  تييم ت حتتدود امانيتتة:

2016/ 2017.  

 تم تطبيه هذه الدراسة ف  مديرية التربية والتعليم لمنطقة عمان العانية. حدود مكانية:

اقتصييرت هييذه الدراسيية علييى المعلمييين والمعلمييات العيياملين فيي  المييدارا  حتتدود بشتترية:

 بية والتعليم لمنطقة عمان العانية.الصاصة التابعة لمديرية التر

يعتمد تعميم نتاةا هذه الدراسة على عينة الدراسة واألداة المستصدمة في ا  محددات الدراسة:

 ومقدار ما تتمت  به من خصاةص سيكومترية مقبولة )الصدق، والعبات(. 

 الدراسات السابقة 

سة الحالية الت  استطاع فيما يل  عرض للدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدرا

 الباحعان الوصول إلي ا مرتبة وفه تسلسل ا الرمن  من األقد  إلى األحدث:

( دراسة هدفت إلى معرفة أهم معوقات استصدا  الوساة  التعليمية لد  2009أجر  أحمد )

المديرين والمعلمين ف  المدارا الحكومية ف  محاف ة سلفيت ف  فلسطين، وتكونت عينة 

( معلًما ومعلمة بنسبة 155% من مجتم  الدراسة و)50( مديرا ومديرة بنسبة 30من ) الدراسة

% تقريبا من مجتم  الدراسة، ولتحقيه هدد الدراسة استصد  الباحث ا ستبانة أداة للدراسة، 15

أظ رت نتاةا الدراسة عد  وجود فروقات ف  معوقات استصدا  المعلمين للوساة  التعليمية من 
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 2018(، 9)32د اإلنسانية( المجل ث )العلومألبحاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح ل

المديرين والمعلمين تعر  لمتةيرات الدراسة )الجن ، وطبيعة الموظفين، وج ة ن ر 

 ة(.مكوالتصصص، وسنوات الصبرة، والحالة ا جتماعية، والمرحلة التعليمي

( دراسة هدفت إلى الكشف عن العوامل الم هرة Kebritchi, 2010كما أجر  كيبرتش  )

ليم والتعلم ف  الو يات المتحدة األمريكية. على دما األلعاب الحاسوبية التربوية ف  عملية التع

( من المعلمات ومعلم واحد اختيروا 2( معلمين ومعلمات من م )3تكونت عينة الدراسة من )

 بالمعاينة القصدية. ولتحقيه هدد الدراسة، تم استصدا  المقابلة ف  عملية جم  البيانات. 

لمات حول دما األلعاب ارلكترونية وقد أظ رت نتاةا الدراسة أن تصورات المعلمين والمع

التعليمية للتعليم كانت إيجابية. كما أظ رت النتاةا أن أهم معيقات تطبيه األلعاب ارلكترونية 

التربوية كانت مرتبطة بالمن اج، وعد  توفر الوقت وعد  وضوح ال دد من وراظ تطبيه اللعبة 

ر ألعاب تربوية قادرة على تناول محتو  المشكالت التقنية معل عد  توفوالحاسوبية التربوية، 

المن اج إضافة إلى أن المعلمين علي م الترامات خاصة بإن اظ مادة التعلم مما يعن  عد  قدرت م 

 على استصدا  تلك األلعاب بالشكل المناسب.

 التيدري  في  الحاسيوب اسيتصدا  واقي  معرفة ( دراسة هدفت إلى2012وأجرت العواملة )

 واألج يرة الحاسيوب أج يرة إليى كفايية والتعيرد البلقياظ، محاف ية في  نوييةالعا في  الميدارا

 ،ف  التدري  الحاسوب وتوظيف استصدا  ف  عواةه من المعلمين يواجه ما أهم وتحديد الطرفية،

 مين مجتمي  عشواةية بطريقة اختيارهم تم وطالب ومعلم مدير (400) من الدراسة عينة وتكونت

 د ت صدق ا بعد التحقه من (57) من تكونت استبانة إعداد تم لدراسةأهداد ا الدراسة، ولتحقيه

 صيالحيت ا وميد  ومواصيفات ا األج يرة بكفايية المتعلقية الدراسية نتياةا وهبات يا، وتوصيلت

 بعضي ا قد  إلى إضافة الطرفية، واألج رة الحاسوب أج رة عدد ف  نقص إلى وجود لالستعمال

الطلبية،  بعيدد مقارنة األج رة عدد وقلة الصيانة، إلى اجتهلالستعمال وح صالحيته وعد  وبطئه،

 حييث اقتصير التيدري  قليلية، في  الحاسيوب وتوظيف استصدا  درجة أن الدراسة نتاةا وأشارت

 كبرمجيية المن ياج طبيعية تتطلب يا الت  البرمجيات لبعض بعض التطبيقات إجراظ على استصدامه

 قبيل مين إعيداده ييتم ميا لعيرض راةح ا لكترونيةالش عرض وبرمجية الرياضيات مادة ف  اكسل

 الطلبة.  بعض

 تيوافر قلية حيول تتمحيور كما أظ يرت النتياةا أن معيقيات توظييف الحاسيوب في  التيدري 

 الميدارا في  الطلبية مقارنية بأعيداد التعليميية والبرمجييات الطرفيية واألج يرة الحاسيوب أج رة

الدوريية  الصييانة إجيراظ وقلية لألعطيال تعرضي ا وكعيرة تحيديع ا وعيد  األج يرة وبي ظ العانوية،

 المنياها، تطيور تناسيب التي  المناسيبة التعليميية البرمجييات تيوافر قلية إليى إضيافة ل يا، الالزمة

 عليى الحاصيلين المعلميين أعيداد وقلية بيالمعلم، المنوطية ارداريية والتدريسيية األعبياظ وزييادة

 ميادة بحصيص الحاسيوب مصتبير ، وانشيةالالتيدري  في  الحاسيوب لتوظييف المتقدمية اليدورات

 الحاسوب. 

( دراسية هدفية التعيرد إليى واقي  توظييف تكنولوجييا المعلوميات في  2012أجر  زعم  )

المدارا الحكومية العانويية في  محاف ية الصلييل و دورهيا في  تحسيين فاعليية اليتعلم والتعلييم مين 
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( ميين معلميي  ومعلمييات 722ن )وج يية ن يير معلميي  المييواد  العلمييية، وتكييون مجتميي  الدراسيية ميي

المييواد العلمييية )الرياضيييات، العلييو ، الفيرييياظ، األحييياظ، تكنولوجيييا المعلومييات( فيي  المييدارا 

( فيرداً، 238الحكومية العانوية ف  محاف ة الصليل، واختيرت عينية طبقيية عشيواةية تكونيت مين )

كما استصد  المن ا الوصيف   ( فقرة،36حيث استصدمت ا ستبانة أداة للدراسة والت  تكونت من )

ف  هذه الدراسة، أظ يرت نتياةا الدراسية أن الدرجية الكليية لواقي  توظييف تكنولوجييا المعلوميات 

ولمد  توفر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ف  الميدارا الحكوميية في  محاف ية الصلييل مين 

( Hardwareت )( كانييت بدرجيية منصفضيية، وميين حيييث المعييداSoftwareحيييث البرمجيييات )

كانت بدرجة متوسطة، وأن الدرجة الكلية لدور تكنولوجيا المعلوميات في  تحسيين فاعليية العمليية 

التعليمييية فيي  المييدارا الحكومييية العانوييية فيي  محاف يية الصليييل كانييت بدرجيية مرتفعيية، وأظ ييرت 

دارا النتييياةا أن الدرجييية الكليييية لصيييعوبات وتحيييديات اسيييتصدا  تكنولوجييييا المعلوميييات فييي  المييي

الحكومييية العانوييية فيي  محاف يية الصليييل كانييت بدرجيية مرتفعيية، كمييا وأشييارت النتيياةا إلييى وجييود 

ارتباط طردي وذو د لة إحصاةية بيين واقي  توظييف تكنولوجييا المعلوميات /تيوفر البنيية التحتيية 

لتكنلوجييييا المعلوميييات ومتةيييير دوافييي  اسيييتصدا  تكنولوجييييا المعلوميييات لتحسيييين فاعليييية العمليييية 

 التعليمية. 

( دراسيية هييدفت إلييى استقصيياظ أهيير اسييتصدا  تكنولوجيييا السييبورة 2012وأجييرت أبييو رزق )

التفاعلية ف  تنمية م ارة التصطي  لتدري  مادة اللةة العربية لد  الطلبية المعلميين المسيجلين في  

ات العربيية قسم الدبلو  الم ن  ف  التدري  ف  جامعة العين للعلو  والتكنولوجيا في  دولية ارميار

المتحييدة، بارضييافة لتحديييد اتجاهييات م نحوهييا والمشيياكل التيي  واج ييت م أهنيياظ اسييتصدام ا كييأداة 

( طالبًييا وطالبيية ميين الطلبيية المعلمييين، حيييث وزعييوا علييى 53تعليمييية، طبقييت الدراسيية علييى )

مجمييوعتين: تجريبييية وضييابطة، ولتحقيييه أهييداد الدراسيية تييم إعييداد اختبييار أداةيي  وقاةميية ميين 

لمعايير لقياا ميد  التحسين اليذي طيرأ عليى م يارة التصطيي  ليد  أفيراد العينية، بارضيافة إليى ا

مقييياا اتجاهييات لتحديييد اتجاهييات الطلبيية المعلمييين نحييو السييبورة التفاعلييية ومشيياكل اسييتصدام ا، 

وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات د لة إحصاةية ف  أداظ أفراد عينة الدراسة ف  التصطي  

وم ، وفيي  مجمييوع عالمييات التصطييي  اليييوم  والسيينوي معييا ولصييالح أداظ طلبيية المجموعيية الييي

كميا بينيت نتياةا الدارسية عيد  وجيود فيروق ذات د لية إحصياةية في  أداظ أفيراد عينية التجريبية، 

الدراسية في  التصطيي  السينوي بيين طلبية المجموعية التجريبيية وطلبية المجموعية الضيابطة. كميا 

ن لييد  الطلبيية المعلمييين اتجاهيياً ايجابيييا نحييو اسييتصدا  السييبورة التفاعلييية كييأداة بينييت الدراسيية أ

 .تعليمية، م  وجود عدد من المشاكل والمعيقات الت  واج ت م أهناظ استصدام ا

( إلى الكشف عن Tokmak & Ozgelen, 2013وهدفت دراسة توكماك وازجلين )

لكترونية التربوية، وأهم المعوقات تصورات معلم  ما قبل الصبرة حول دما األلعاب ار

( معلًما ومعلمة من معلم  ومعلمات ما 26المرتبطة بالدما ف  تركيا. تكونت عينة الدراسة من )

جامعة مرسين. ولتحقيه هدد الدراسة، ااستصدمت  -قبل الصبرة اختيروا عشواةيًا ف  كلية التربية

لمعلمين ومعلومات المعلمين حول ا ستبانة والمقابلة المفتوحة وتحليل خط  الحصص ل

 استصدام م لأللعاب ارلكترونية التربوية ف  عملية التدري . 
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 2018(، 9)32د اإلنسانية( المجل ث )العلومألبحاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح ل

أظ رت نتاةا الدراسة أن دما األلعاب ارلكترونية التربوية ف  عملية التدري  يعّد تحو ً 

 ف  العملية التعليمية. 

الشكل الكاف  وافتقارهم كما أظ رت النتاةا أن عد  توفر األلعاب ارلكترونية التربوية ب

لمرتبطة بعملية دمج ا ف  اللتدريب والصبرة ف  استصدام ا كأداة تدري  كان من أهم المعوقات 

 الحصة الصفية.

 ,Pamuka, Ergun, Caker & Yilmazوأجر  باموك وايرقن وكاكير ويلماز )

لوحية والسبورات ( دراسة هدفت التعرد إلى مد  استصدا  التقنيات الحديعة )األج رة ال2013

الذكية( ف  التعلم والتعليم من وج ة ن ر الطلبة والمعلمين ف  المدارا الت  زودت ب ذه أدوات 

التقنية الحديعة ضمن مشروع "الفاتح" ف  تركيا والذي يسعى لتعرير التكنولوجيا وفرف 

معلمين حول استصدام ا ف  التعليم، وكذلك هدفت الدراسة إلى استطالع وج ات ن ر الطلبة وال

فاعلية استصدا  هذه التقنيات ف  التعليم، ولتحقيه هدد الدراسة تم اختيار عينة تكونت من أرب  

مدارا من أرب  مدن من الت  شمل ا المشروع، وتم استصدا  ا ستبانة والمقابلة كأدوات 

السبورة للدراسة، وأظ رت نتاةا الدراسة وجود م شرات على استصدا  واعد لألج رة اللوحية و

التفاعلية ف  التعلم والتعليم، وبرغم هذه الم شرات إ  أن استصدام ا   زال محدوداً، وف  بعض 

المدارا   تستصد  األج رة اللوحية، وكما أظ رت النتاةا أن كال المعلمين والطلبة يفضلون 

النتاةا وجود مشاكل استصدا  األج رة اللوحية والسبورة التفاعلية ف  التعلم والتعليم، كما أظ رت 

تقنية وم نية ف  استصدا  هذه األج رة اللوحية والسبورة التفاعلية ف  التعلم والتعليم، من أهم ا 

 نقص القدرات الفنية الالزمة  ستصدا  هذه التقنيات كوساةل تعليمية.

( بدراسة هدفت تعرد فاعلية التقنيات الحديعة ف  MayField, 2014كما قامت ماي فيلد )

لتعلم لد  الطلبة واتجاهات م نحوها، واتصذت اللوح الذك  نموذجاً، واستصد  المن ا الوصف ، ا

وشبه التجريب ، واستصد  ا ختبار وبطاقة المالح ة والمقابلة كأدوات للدراسة، وتم اعتماد 

مبحع  الرياضيات وارحصاظ ن ًرا لقلة الدراسات الت  است دفت التعرد إلى فاعلية اللوح 

ك  ف  تعلم هذين المبحعين، ولتحقيه هدد الدراسة تم اختيار مجموعتين من الطلبة واحدة الذ

( طالباً ف  جنوب وس  18( طالبًا والعانية ضابطة تكونت من )24تجريبية تكونت من )

نيويورك، وتم تدري  طلبة المجموعة التجريبية باستصدا  اللوح الذك ، بينما المجموعة 

ت الفرصة، بل تم تدريس ا كما كانت تدرا ف  السابه، أي بالطريقة الضابطة لم تحظ بذا

ا عتيادية، وقد تمكن معلم المجموعة التجريبية من عرض الدروا بس ولة باستصدا  الصوت 

والصورة، والفيديو التفاعل ، بينما لم تحظ المجموعة الضابطة ب ذه التجربة، وأظ رت نتاةا 

ضابطة على التجريبية، وأظ رت أن استصدا  اللوح الذك  يريد الدراسة تفوق أداظ المجموعة ال

ا نتباه، والمشاركة أهناظ الدراسة، كما يضيف الفيديو فاةدة ملحوظة ف  عملية التعلم، ووجود 

 اتجاهات ايجابية نحو استصدا  اللوح التفاعل  ف  التعلم.
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 ابقة وموقع الدراسة الحالية منهاتعقيب على الدراسات الس

العة الدراسات السابقة ياالحظ أن مع م ا ذات صلة بموضوع الدراسة الحالية حيث بمط

تناولت هذه الدراسات المعوقات الت  تواجه توظيف التكنولوجيا ف  التدري  كدراسة كل من: 

(ه أبو رزق 2012زعم  )(ه 2012(ه العواملة )Kebritchi, 2010(ه كيبرتش  )2009أحمد )

(ه باموك وايرقن وكاكير ويلماز Tokmak & Ozgelen, 2013ن )توكماك وازجلي(ه 2012)

(Pamuka, Ergun, Caker & Yilmaz, 2013)ه ( ماي فيلدMayField, 2014)  وقد

 تنوعت الجوانب الت  تناولت ا الدراسات واختلفت المتةيرات والعالقات من دراسة ألخر . 

أفراد عينات ا ومراحل م العمرية مجتمعات ا وعدد  تباينكما لوحظ من الدراسات السابقة 

ومواقع م وأدوارهم الوظيفية والفئة الت  تم است داف ا وطبيعة الم سسة الت  تمت في ا الدراسة. 

تنوعت الدراسات السابقة ف  من جيات البحث ووساةل الحصول على المعلومات وكذلك 

اةج ا  ختالد أهداف ا  ختالد مجتمعات ا وعدد أفراد عينات ا ومن جية اختيارها، وف  نت

من جية تحليل بيانات ا واستصراج  ومتةيرات ا وبالتال  اختالد من جيات البحث في ا وف 

 د  ت ا.

قد شكلت  الدراسات هذه أن يريان الباحعين فإن السابقة الدراسات من ا ستفادة أوجه أما

 حيث من الحالية دراست م ف  وج ت م الت  الم مةه المعلومات من لكعير األساس  ل ما المصدر

 أن إلى بارضافة هذا ،أهداف ا لتحقيه المالةمة وارجراظات ومن جيت ا مشكلت ا اختيارها وتحديد

 ومكنت ما المناسبة والمراج  والدراسات البحوث من العديد نحو الباحعين وج ت تلك الدراسات

 الحالية. الدراسة تشمل ا أن ينبة  الت  الن رية األطر عن شامل تكوين تصور من

بتركيرها على معوقات التوظيف  السابقة الدراسات من غيرها عنالحالية  الدراسة تتميرو

الفعال لتكنولوجيا التعليم ف  الةرفة الصفية ف  مدارا مديرية التربية والتعليم الصاف لمنطقة 

 العاصمة عمان.

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

 منهجية الدراسة

على المن ا الوصف  المسح  والذي ياعد مين أسياليب البحيث العلميية التي  اعتمدت الدراسة 

 تقي  الواق  كما هو، وي تم بوصف ا وصفًا دقيقًا.

  مجتمع الدراسة

تكون مجتم  الدراسة من جمي  المعلمين والمعلمات العاملين ف  منطقة عمان العانية للفصل 

ومعلمييية، وفقًيييا  معلمييياً  2500لغ عيييددهم  ، والبيييا2016/2017الدراسييي  العيييان  للعيييا  الدراسييي  

  .2016/2017لإلحصاةيات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم األردنية للعا  الدراس  
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 عينة الدراسة

( معلميية، تييم 335( معلًمييا و)225( معلًمييا ومعلمييةه ميين م )560تكونييت عينيية الدراسيية ميين )

المعلميات العياملين في  منطقية عميان العانيية اختيارهم بالطريقة الطبقية العشيواةية مين المعلميين و

 ، حيث تم ف  اختيار عينة الدراسية مراعياة 2017 /2016للفصل الدراس  العان  للعا  الدراس  

 الصبرة العلمية والعملية.  

 أداة الدراسة

الرجوع إلى األدب الن ري والدراسات السيابقة التي  ألغراض تنفيذ الدراسة الحاليةه فقد تم 

(، 2009واق  توظيف المعلمين للتكنولوجيا داخل الةرفة الصفية كدراسة كل مين: أحميد )تناولت 

(ه ب ييدد تطييوير ا سييتبانة بصييورت ا األولييية للتعييرد علييى Kebritchi, 2010وكيبرتشيي  )

وقييد اشييتملت المعيقييات التيي  تواجييه المعلمييين أهنيياظ تييوظيف م للتكنولوجيييا داخييل الةرفيية الصييفية، 

معيقييات متعلقيية  ( فقييرة، وزعييت علييى هالهيية أبعيياد، هيي :25ا األولييية علييى )ا سييتبانة بصييورت 

( 3) معيقيات متعلقية بيالمجتم ( فقرة، 9) معيقات متعلقة باردارة المدرسية( فقرة، 13) بالمعلمين

 فقرة، وقد تم التحقه من د  ت صدق وهبات أداة الدراسة.

 صدق المحتوى ألداة الدراسة

داة الدراسية تيم توزيع يا بصيورت ا األوليية، عليى مجموعية مين للتحقه من صيدق محتيو  أ

الصبراظ والمتصصصين ف  مجا ت:  القياا والتقويم، اردارة التربوية وأصول التربيية، المنياها 

والتدري  ف  الجامعة األردنيية، وجامعية اليرميوك، وعيدد مين الصبيراظ والمصتصيين والمشيرفين 

تربوي، ب دد إبداظ آراة م ف  فقرات ا ستبانة من حيث وضيوح التربويين العاملين ف  الميدان ال

المعنى والصياغة اللةوية ومد  مناسبت ا للمجال الذي تتب  له، وأي تعديالت وملحوظات يرون يا 

والتي  اقتصيرت ( من المحّكمين بما يحقه أهداد الدراسة، %80مناسبة، وتم األخذ بمالح ات )

 .ةويةعلى إجراظ تعديل ف  الصياغة الل

 تبات أداة الدراسة

ألغراض التحقيه مين هبيات ا تسياق اليداخل  لمقيياا تصيورات معلمي  المرحلية األساسيية 

حول معيقيات التوظييف الفّعيال لتكنولوجييا التعلييم في  الةرفية الصيفيةه فقيد تيم تطبييه األداة عليى 

التربيية والتعلييم  معلًما ومعلمة ممن يعملون ف  ميدارا مديريية 30))عينة استطالعية م لفة من 

الصاف ف  منطقة عمان من خارج عينة الدراسة المست دفة، حيث تم إعيادة التطبييه عليى العينية 

بفاصيييل زمنييي  مقيييداره  Test-Retestا سيييتطالعية سيييالفة اليييذكر بطريقييية ا ختبيييار وإعادتيييه 

هيو مبيين في   أسبوعان بين التطبيقين األول والعان ، وتم كذلك استصدا  كرونبيا  ألفيا، وذليك كميا

 (.1الجدول )
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 .معامالت العبات لمجا ت أداة الدراسة (:1)جدول 

 المجال الرقم
كرونباخ 

 الفا

معامل 

 بيرسون

 0.82 0.83 معيقات متعلقة بالمعلمين 1

 0.85 0.81 معيقات متعلقة باردارة المدرسية 2

 0.88 0.83 معيقات متعلقة بالمجتم  3

 0.92  ي تواجه توظيف تكنولوجيا التعليملمعيقات التالدرجة الكلية ل

تم اعتماد النموذج ارحصاة  ذي التدريا المعيار المعتمد للحكم على درجة التقدير: 

النسب ه ب دد إطالق األحكا  على األوساط الحسابية للمقياا واألبعاد الت  تتب  له والفقرات 

 (.2الجدول )الت  تتب  لألبعاد،  وذلك كما ف  

معيار الحكم على األوساط الحسابية للمقياا واألبعاد الت  تتب  له والفقرات الت  : (2جدول )

 تتب  لألبعاد.

 فئة المتوسطات الحسابية الدرجة

 5.00-3.67 مرتفعة

 3.66-2.34 متوسطة

 2.33 -1 منصفضة

علمياً أن  المعييار سييالف اليذكره تييم  التوصيل إليييه عين طريييه حسياب المييد  لتيدريا ليكييرت 

  الصماس  وذلك على النحو اآلت :

 4=  1 – 5التدريا األدنى =  –المد  = التدريا األعلى 

هم تم  حساب طول كل فئة من فئات المعيار بعد تبن  عدد األحكا  المرغوب ب اه على النحو 

 اآلت :

 1.33=  3÷  4عدد األحكا  = ÷ طول الفئة = المد  

لى التدريا األدنى ف  تدريا ليكرت الصماس ، فإضافة تم  إضافة طول الفئة للمرة األولى إ

طول الفئة للمرة العانية إلى ناتا عملية الجم  األولى سالفة الذكر، هم إضافة طول الفئة للمرة 

 األخيرة إلى ناتا عملية الجم  العانية سالفة الذكر.

 متغيرات الدراسة

 اشتملت الدراسة على المتةيرات اآلتية:
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 2018(، 9)32د اإلنسانية( المجل ث )العلومألبحاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح ل

 رات المستقلةأوالً: المتغي

 الجن ، وله فئتان )ذكر، أنعى(. −

 الم هل العلم  وله هالث مستويات: بكالوريوا، ماجستير، دكتوراه. −

 10سينوات، أكعير مين  10-5سينوات، مين 5)أقيل مين  سنوات الصدمة، ول ا هالهة مسيتويات −

 .سنوات(

 .فأكعر(دورات  3 )دورة واحدة، دورتان، عدد الدورات التدريبية، وله هالث مستويات −

  يتم ادخال المعلم إلى الصف إ  بعد تلقيه دورة واحدة على األقل ف  صلب تصصصه أو  −

 ف  استصدا  الحاسوب.

 معوقات توظيف التكنولوجيا ف  الةرفة الصفية.: تانياً: المتغيرات التابعة

 المعالجات اإلحصائية

 نحرافييات المعيارييية لإلجابيية عيين سيي ال الدراسيية األوله تييم حسيياب األوسيياط الحسييابية وا −

للمعوقات الت  تواجه المعلمين العاملين ف  مديرية التربية والتعليم لمنطقة عمان العانيية عنيد 

توظيف م للتكنولوجيا داخل الةرفة الصفية وأبعاده والفقرات الت  تتب  لألبعاد من وج ة ن ير 

لألبعيياد تنازليًييا وفقًييا  المعلمييين أنفسيي م، ميي  مراعيياة ترتيييب األبعيياد هييم الفقييرات التيي  تتبيي 

 ألوساط ا الحسابية.

لإلجابيية عيين سيي ال الدراسيية العييان ه تييم حسيياب األوسيياط الحسييابية وا نحرافييات المعيارييية  −

لدرجة تقدير المعلمين للمعوقات الت  تواج  م أهناظ توظيف م للتكنولوجيا في  الةرفية الصيفية 

ن ، الم هيل العلمي ، سينوات الصدمية، من وج ة ن ر المعلمين أنفس م وفقًا للمتةييرات )الجي

عدد الدورات التدريبية(، وإجراظ تحليل التباين الربياع  )دون تفاعيل( ل يا وفقًيا للمتةييرات، 

 وللكشف عن د لة الفرق سيتم استصدا  اختبار "شفيه" للمقارنات البعدية.

 نتائج الدراسة ومناقشتها

مييا المعوقييات التيي  تواجييه الييذي نييص  علييى: "أّواًل. النتتتائج المتعلقتتة بستتدال الدراستتة األول 

المعلمييين والمعلمييات العيياملين فيي  المييدارا الصاصيية فيي  مديرييية التربييية والتعليييم لمنطقيية عمييان 

 ؟العانية أهناظ توظيف م للتكنولوجيا ف  الةرفة الصفية؟

ات لإلجابة عن هذا الس ال تم حساب المتوسطات الحسابيّة وا نحرافات المعياريّة للمعوق

الت  تواجه معلم  المرحلة األساسية ف  المدارا الصاصة ف  منطقة العاصمة عمان ف  توظيف 

تكنولوجيا التعليم داخل الةرفة الصفية من وج ة ن ر المعلمين أنفس م بشكل عا  ولكل مجال من 

 ( ذلك.3وي  ر الجدول ) ،مجا ت أداة الدراسة
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للمعوقات الت  تواجه معلم  ت المعياريّة والرتب المتوسطات الحسابيّة وا نحرافا: (3جدول )

المرحلة األساسية ف  المدارا الصاصة ف  منطقة العاصمة عمان ف  توظيف تكنولوجيا التعليم 

 .مرتبة تنازليًاداخل الةرفة الصفية من وج ة ن ر المعلمين أنفس م 

 المجال الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

مستوى 

 عوقاتالم

 مرتف  1 0.98 4.13 معيقات متعلقة بالمجتم  3

 مرتف  2 0.52 4.03 معيقات متعلقة بالمعلمين 1

 مرتف  3 0.55 3.92 معيقات متعلقة باردارة المدرسية 2

لمعيقات التي تواجه توظيف الدرجة الكلية ل

 تكنولوجيا التعليم
4.01 0.50 

 
 مرتفع

معوقات الت  تواجه معلم  المرحلة األساسية ف  ( أن مستو  ال3يالحظ من الجدول )

المدارا الصاصة ف  منطقة العاصمة عمان ف  توظيف تكنولوجيا التعليم داخل الةرفة الصفية 

( وانحراد 4.01من وج ة ن ر المعلمين أنفس م كان مرتفعاً، إذ بلغ المتوس  الحساب  )

و  المرتف ، إذ تراوحت المتوسطات (، وجاظت مجا ت األداة جميع ا ف  المست0.50معياري )

"معيقات متعلقة بالمجتم "،  (، وجاظ ف  الرتبة ا ولى مجال3.92 -4.13الحسابية بين )

( وبمستو  مرتف ، وف  الرتبة العانية جاظ 0.98( وانحراد معياري )4.13بمتوس  حساب  )

( وبمستو  0.52ي )( وانحراد معيار4.03مجال "معيقات متعلقة بالمعلمين" بمتوس  حساب  )

مرتف ، وجاظ ف  الرتبة ا خيرة مجال "معيقات متعلقة باردارة المدرسية" بمتوس  حساب  

( وبمستو  مرتف . أما بالنسبة لفقرات كل مجال فكانت النتاةا 0.55( وانحراد معياري )3.92)

 على النحو اآلت :

 مجال معيقات متعلقة بالمجتمع .1

تم حساب المتوسطات الحسابيّة وا نحرافات المعياريّة للمعوقات الت  تواجه معلم  

المرحلة األساسية ف  المدارا الصاصة ف  منطقة العاصمة عمان ف  توظيف تكنولوجيا التعليم 

وي  ر  ،معيقات متعلقة بالمجتم  داخل الةرفة الصفية من وج ة ن ر المعلمين أنفس م لمجال

 لك.( ذ4الجدول )



 1735ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد الزبون، وهشام الصالح
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للمعوقات الت  تواجه معلم  المتوسطات الحسابيّة وا نحرافات المعياريّة والرتب : (4جدول )

المرحلة األساسية ف  المدارا الصاصة ف  منطقة  العاصمة عمان ف  توظيف تكنولوجيا التعليم 

ة مرتبداخل الةرفة الصفية من وج ة ن ر المعلمين أنفس م لمجال معيقات متعلقة بالمجتم  

 .تنازلياً 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

مستوى 

 المعوقات

2 

عد  رغبة اولياظ األمور بوصول 

ابناة م الى التكنولوجيا الحديعة خوفا 

من استصدا  التكنولوجيا وا نترنت 

 بشكل سلب 

 مرتف  1 1.16 4.24

3 
غياب التوعية المجتمعية من قبل 

 رسة.األسرة والمد
 مرتف  2 1.09 4.18

 مرتف  3 1.10 4.12 عد  تقبل المجتم  لكل ما هو حديث 1

 0.98 4.13 لمعيقات المتعلقة بالمجتمعالدرجة الكلية ل
 

 مرتفع

( أن مسييتو  المعوقييات التيي  تواجييه معلميي  المرحليية األساسييية فيي  4يالحييظ ميين الجييدول )

تكنولوجييا التعلييم داخيل الةرفية الصيفية  المدارا الصاصة ف  منطقة العاصمة عمان ف  توظييف

من وج ة ن ر المعلمين أنفس م لمجال المعيقات المتعلقية بيالمجتم  كيان مرتفعياً، إذ بليغ المتوسي  

(، وجاظت فقيرات هيذا المجيال جميع يا في  المسيتو  0.98( وانحراد معياري )4.13الحساب  )

(، وجاظت ف  الرتبة ا ولى الفقيرة 4.12 -4.24المرتف ، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

"عد  رغبة اولياظ األمور بوصول ابناة م الى التكنولوجيا الحديعة خوفا مين  ( الت  تنص على 2)

( وانحييراد معييياري 4.24اسييتصدا  التكنولوجيييا وا نترنييت بشييكل سييلب "، بمتوسيي  حسيياب  )

( الت  تنص عليى "غيياب التوعيية  3( وبمستو  مرتف ، وف  الرتبة العانية جاظت الفقرة )1.16)

( 1.09( وانحييراد معييياري )4.18المجتمعييية ميين قبييل األسييرة والمدرسيية" بمتوسيي  حسيياب  )

( الت  تنص على "عد  تقبل المجتمي  لكيل 1وبمستو  مرتف ، وجاظت ف  الرتبة ا خيرة الفقرة )

 ف . ( وبمستو  مرت1.10( وانحراد معياري )4.12ما هو حديث" بمتوس  حساب  )

 مجال المعيقات المتعلقة بالمعلمين .2

تم حساب المتوسطات الحسابيّة وا نحرافات المعياريّة للمعوقات الت  تواجه معلم  

المرحلة األساسية ف  المدارا الصاصة ف  منطقة  العاصمة عمان ف  توظيف تكنولوجيا التعليم 

وي  ر  ،معيقات المتعلقة بالمعلمينال داخل الةرفة الصفية من وج ة ن ر المعلمين أنفس م لمجال

 ( ذلك.5الجدول )
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للمعوقات الت  تواجه معلم  المتوسطات الحسابيّة وا نحرافات المعياريّة والرتب : (5جدول )

المرحلة األساسية ف  المدارا الصاصة ف  منطقة  العاصمة عمان ف  توظيف تكنولوجيا التعليم 

مرتبة  معلمين أنفس م لمجال المعيقات المتعلقة بالمعلمينداخل الةرفة الصفية من وج ة ن ر ال

 .تنازلياً 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

مستوى 

 المعوقات

6 
عد  وضوح طرق واساليب التعليم 

 ا لكترون  الفعال لد  المعلمين
 مرتف  1 0.72 4.59

12 
صعوبة الحصول على التقانات 

 التكنولوجية
 مرتف  2 0.75 4.56

7 
التواصل م   المعلم على عد  قدرة

 الطلبة باستصدا  تكنولوجيا التعليم
 مرتف  3 0.79 4.41

13 
عد  ف م المعلم لدوره عند توظيف 

 تكنولوجيا التعليم
 مرتف  4 1.03 4.23

 مرتف  5 1.17 4.07 ضعف المعلمين ف  اللةة ا نجليرية 11

5 
دارة الةرفة عد  قدرة المعلمين على إ

 الصفية اهناظ استصدا  تكنولوجيا التعليم
 مرتف  6 1.13 4.03

10 
خود المعلم من الفشل اما  الطلبة ف  

 حال استصد  تكنولوجيا التعليم
 مرتف  7 0.80 3.96

9 
عد  وجود حوافر معنوية تشج  على 

 التعليم استصدا   تكنولوجيا
 مرتف  8 0.66 3.93

8 
ك م ارة توظيف عجر المعلم عن امتال

 تكنولوجيا التعليم
 مرتف  9 0.82 3.85

4 
عد  الوع  بأهمية تكنولوجيا التعليم 

 ف  المرحلة ا ساسية
 مرتف  10 0.90 3.83

3 
التوجه السلب  من المعلمين نحو 

 استصدا  تكنولوجيا التعليم
 مرتف  11 0.79 3.76

 مرتف  12 0.90 3.75 عد  الرغبة ف  التةيير لد  المعلمين  1

2 

عد  تفرغ المعلمين لحضور دورات 

متصصصة ف  استصدا  تكنولوجيا 

 التعليم

 متوس  13 0.88 3.46

 0.52 4.03 لمعيقات المتعلقة بالمعلمينالدرجة الكلية ل
 

 مرتفع
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( أن مستو  المعوقات الت  تواجه معلم  المرحلة األساسية ف  5يالحظ من الجدول )

لعاصمة عمان ف  توظيف تكنولوجيا التعليم داخل الةرفة الصفية المدارا الصاصة ف  منطقة ا

من وج ة ن ر المعلمين أنفس م لمجال المعيقات المتعلقة بالمعلمين كان مرتفعاً، إذ بلغ المتوس  

 .(0.52( وانحراد معياري )4.03الحساب  )

إذ تراوحت  وجاظت فقرات هذا المجال جميع ا ف  المستو  المرتف ، باستعناظ فقرة واحدة،

 .(3.46 -4.59المتوسطات الحسابية بين )

"عد  وضوح طرق واساليب التعليم  ( الت  تنص على6وجاظت ف  الرتبة ا ولى الفقرة )

( 0.72( وانحراد معياري )4.59ا لكترون  الفعال لد  المعلمين"، بمتوس  حساب  )

  .وبمستو  مرتف 

على "صعوبة الحصول على التقانات  تنص ( الت 12الفقرة )وف  الرتبة العانية جاظت 

 .( وبمستو  مرتف 0.75( وانحراد معياري )4.56التكنولوجية" بمتوس  حساب  )

( الت  تنص على "عد  الرغبة ف  التةيير لد  1وجاظت ف  الرتبة قبل ا خيرة الفقرة )

 .( وبمستو  مرتف 0.90( وانحراد معياري )3.75المعلمين" بمتوس  حساب  )

( الت  تنص على "عد  تفرغ المعلمين لحضور 2ت ف  الرتبة ا خيرة الفقرة )وجاظ

( وانحراد معياري 3.46دورات متصصصة ف  استصدا   تكنولوجيا التعليم" بمتوس  حساب  )

 ( وبمستو  متوس . 0.88)

 مجال المعيقات المتعلقة باإلدارة المدرسية .3

لمعياريّة للمعوقات الت  تواجه معلم  تم حساب المتوسطات الحسابيّة وا نحرافات ا

المرحلة األساسية ف  المدارا الصاصة ف  منطقة العاصمة عمان ف  توظيف تكنولوجيا التعليم 

 ،معيقات المتعلقة باردارة المدرسيةال داخل الةرفة الصفية من وج ة ن ر المعلمين أنفس م لمجال

 ( ذلك.6وي  ر الجدول )



 "حلة األساسية في المدارس الخاصة حول ......تصورات معلمي المرــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1738

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 9)32اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم 

للمعوقات الت  تواجه معلم  سابيّة وا نحرافات المعياريّة والرتب المتوسطات الح: (6جدول )

المرحلة األساسية ف  المدارا الصاصة ف  منطقة العاصمة عمان ف  توظيف تكنولوجيا التعليم 

 داخل الةرفة الصفية من وج ة ن ر المعلمين أنفس م لمجال المعيقات المتعلقة باردارة المدرسية

 .مرتبة تنازلياً 

 الفقرة مالرق
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

مستوى 

 المعوقات

 مرتف  1 1.13 4.21 قلة توفر برمجيات باللةة العربية  8

تعود المدراظ والمعلمين على الن ا   3

 التقليدي القديم
 مرتف  2 0.72 4.13

قلة البرمجيات المفيدة ف  التعليم ف   9

 المرحلة ا ساسية
 مرتف  3 1.25 4.03

عد  أهلية ا دارة ف  تطبيه استصدا   1

 تكنولوجيا التعليم 
 مرتف  4 0.66 3.99

عد  قناعة ا دارة بأهمية الدورات  2

 الفنية  ستصدا  تكنولوجيا التعليم 
 مرتف  5 0.80 3.89

العجر عن صيانة المستلرمات  6

 التكنولوجية
 مرتف  6 0.79 3.88

راظ نقص الموارد المالية لش 5

 المستلرمات التكنولوجية التعليمية
 مرتف  7 0.73 3.87

نقص الموارد البشرية الم هلة  4

  ستصدا  تكنولوجيا التعليم الحديعة
 مرتف  8 0.87 3.72

عد  تقديم دورات للمعلمين والطلبة  7

 حول كيفية استصدا  تكنولوجيا التعليم 
 مرتف  9 0.87 3.68

متعلقة باإلدارة لمعيقات الالدرجة الكلية ل

 المدرسية
 مرتفع  0.55 3.92

( أن مستو  المعوقات الت  تواجه معلم  المرحلة األساسية ف  6يالحظ من الجدول )

المدارا الصاصة ف  منطقة العاصمة عمان ف  توظيف تكنولوجيا التعليم داخل الةرفة الصفية 

دارة المدرسية كان مرتفعاً، إذ بلغ من وج ة ن ر المعلمين أنفس م لمجال المعيقات المتعلقة بار

 .(0.55( وانحراد معياري )3.92المتوس  الحساب  )

وجاظت فقرات هذا المجال جميع ا ف  المستو  المرتف ، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية 

 .(3.68 -4.21بين )
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ة"، "قلة توفر برمجيات باللةة العربي ( الت  تنص على8وجاظت ف  الرتبة ا ولى الفقرة )

 .( وبمستو  مرتف 1.13( وانحراد معياري )4.21بمتوس  حساب  )

( الت  تنص على "تعود المدراظ والمعلمين على الن ا  3وف  الرتبة العانية جاظت الفقرة )

 .( وبمستو  مرتف 0.72( وانحراد معياري )4.13التقليدي القديم" بمتوس  حساب  )

الت  تنص على "نقص الموارد البشرية الم هلة  (4وجاظت ف  الرتبة قبل ا خيرة الفقرة )

( 0.87( وانحراد معياري )3.72 ستصدا  تكنولوجيا التعليم الحديعة" بمتوس  حساب  )

 .وبمستو  مرتف 

عد  تقديم دورات للمعلمين والطلبة ( الت  تنص على "7خيرة الفقرة )وجاظت ف  الرتبة ا 

( 0.87( وانحراد معياري )3.68متوس  حساب  )حول كيفية استصدا  تكنولوجيا التعليم" ب

 وبمستو  مرتف . 

هل تصتلف درجة تقدير الذي نص  على: "النتائج المتعلقة بسدال الدراسة الثاني  :تانيًا

المعلمين والمعلمات العاملين ف  المدارا الصاصة ف  مديرية التربية والتعليم لمنطقة عمان 

 ناظ توظيف م للتكنولوجيا ف  الةرفة الصفية عند مستو  العانية للمعوقات الت  تواج  م أه

(α= 0.05 ( باختالد متةيرات الدراسة )الجن ، الم هل العلم ، سنوات الصدمة، عدد الدورات

 لإلجابة عن الس ال العان  من أسئلة الدراسة، تم حساب المتوسطات الحسابية" التدريبية(؟

  المرحلة األساسية ف  المدارا الصاصة ف  منطقة وا نحرافات المعيارية لدرجة تقدير معلم

العاصمة عمان للمعوقات الت  تواج  م أهناظ توظيف م للتكنولوجيا ف  الةرفة الصفية، باختالد 

متةيرات )الجن ، الم هل العلم ، عدد سنوات الصبرة، وعدد الدورات(، وذلك على النحو 

 اآلت :

 متغير الجنس .1

لدرجة تقدير معلم  المرحلة ة وا نحرافات المعيارية تم حساب المتوسطات الحسابي

األساسية ف  المدارا الصاصة ف  منطقة العاصمة عمان للمعوقات الت  تواج  م أهناظ توظيف م 

 ( يبين ذلك:7الجن ، والجدول ) تبعاً لمتةير للتكنولوجيا ف  الةرفة الصفية



 "حلة األساسية في المدارس الخاصة حول ......تصورات معلمي المرــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1740

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 9)32اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم 

ة لدرجة تقدير معلم  المرحلة األساسية المتوسطات الحسابية وا نحرافات المعياري: (7) جدول

ف  المدارا الصاصة ف  منطقة العاصمة عمان للمعوقات الت  تواج  م أهناظ توظيف م 

 .للتكنولوجيا ف  الةرفة الصفية، باختالد متةير الجن 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس المجال

 معيقات متعلقة بالمعلمين

 0.46 4.13 225 ذكور

 0.55 3.97 335 إناث

 0.52 4.03 560 الكال 

 معيقات متعلقة باردارة المدرسية

 0.46 4.00 225 ذكور

 0.59 3.87 335 إناث

 0.55 3.92 560 الكال 

 معيقات متعلقة بالمجتم 

 0.99 4.21 225 ذكور

 0.97 4.08 335 إناث

 0.98 4.13 560 الكال 

 الدرجة الكلية للمعيقات

 0.44 4.10 225 ذكور

 0.53 3.95 335 إناث

 0.50 4.01 560 الكال 

( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة تقدير معلم  7يالحظ من الجدول )

المرحلة األساسية ف  المدارا الصاصة ف  منطقة العاصمة عمان للمعوقات الت  تواج  م أهناظ 

الصفية، باختالد متةير الجن ، إذ حصل الذكور على أعلى  توظيف م للتكنولوجيا ف  الةرفة

( على الدرجة الكلية للمعيقات، يلي م ارناث إذ بلغ متوسط ن الحساب  4.10متوس  حساب  )

(، وكذلك توجد فروق ظاهرية بين الذكور وارناث ف  جمي  مجا ت معيقات توظيف 3.95)

 .  التكنولوجيا ف  الةرفة الصفية ولصالح الذكور

 متغير عدد سنوات الخدمة .2

لدرجة تقدير معلم  المرحلة تم حساب المتوسطات الحسابية وا نحرافات المعيارية 

األساسية ف  المدارا الصاصة ف  منطقة العاصمة عمان للمعوقات الت  تواج  م أهناظ توظيف م 

 بين ذلك:( ي8تبعاً لمتةير سنوات الصدمة، والجدول ) للتكنولوجيا ف  الةرفة الصفية



 1741ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد الزبون، وهشام الصالح

 2018(، 9)32د اإلنسانية( المجل ث )العلومألبحاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح ل

المتوسطات الحسابية وا نحرافات المعيارية لدرجة تقدير معلم  المرحلة األساسية : (8) جدول

ف  المدارا الصاصة ف  منطقة العاصمة عمان للمعوقات الت  تواج  م أهناظ توظيف م 

 .للتكنولوجيا ف  الةرفة الصفية، باختالد متةير عدد سنوات الصبرة

 العدد ةعدد سنوات الخبر المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 معيقات متعلقة بالمعلمين

 0.45 4.05 119 ( سنوات5) أقل من

 0.55 3.99 210 سنوات (10-5) من

 (10أكعر من )

 سنوات
231 4.06 0.53 

 0.52 4.03 560 الكال 

 معيقات متعلقة باردارة المدرسية

 0.44 4.02 119 ( سنوات5) أقل من

 0.59 3.88 210 سنوات (10-5) من

 (10أكعر من )

 سنوات
231 3.91 0.55 

 0.55 3.92 560 الكال 

 معيقات متعلقة بالمجتم 

 0.87 4.24 119 ( سنوات5) أقل من

 1.00 4.02 210 سنوات (10-5) من

 (10أكعر من )

 سنوات
231 4.18 1.00 

 0.98 4.13 560 الكال 

 الدرجة الكلية للمعيقات

 0.41 4.06 119 ( سنوات5) قل منأ

 0.54 3.96 210 سنوات (10-5) من

( 10أكعر من )

 سنوات
231 4.02 0.51 

 0.50 4.01 560 الكال 

( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة تقدير معلم  8يالحظ من الجدول )

للمعوقات الت  تواج  م أهناظ المرحلة األساسية ف  المدارا الصاصة ف  منطقة العاصمة عمان 

توظيف م للتكنولوجيا ف  الةرفة الصفية، باختالد متةير عدد سنوات الصبرة، إذ حصل أصحاب 

( على الدرجة الكلية للمعيقات، وأخيرا 4.06( سنوات على أعلى متوس  حساب  )5فئة أقل من) 

كذلك توجد فروق (، و3.96سنوات إذ بلغ متوسط م الحساب  ) (10-5جاظ أصحاب فئة من)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 9)32اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم 

ظاهرية بين ف  جمي  مجا ت معيقات توظيف التكنولوجيا ف  الةرفة الصفية باختالد متةير 

 عدد سنوات الصبرة.

 متغير المدهل العملي .3

لدرجة تقدير معلم  المرحلة تم حساب المتوسطات الحسابية وا نحرافات المعيارية 

مان للمعوقات الت  تواج  م أهناظ توظيف م األساسية ف  المدارا الصاصة ف  منطقة  العاصمة ع

 ( يبين ذلك:9تبعاً لمتةير الم هل العلم ، والجدول ) للتكنولوجيا ف  الةرفة الصفية

المتوسطات الحسابية وا نحرافات المعيارية لدرجة تقدير معلم  المرحلة األساسية : (9) جدول

ت  تواج  م أهناظ توظيف م ف  المدارا الصاصة ف  منطقة العاصمة عمان للمعوقات ال

 .للتكنولوجيا ف  الةرفة الصفية، باختالد متةير الم هل العلم 

 العدد المدهل العلمي المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 معيقات متعلقة بالمعلمين

 0.51 4.01 61 دبلو 

 0.53 4.03 378 بكالوريوا

 0.59 4.05 72 ماجستير

 0.36 4.08 49 دكتوراه

 0.52 4.03 560 الكال 

 معيقات متعلقة باردارة المدرسية

 0.51 3.91 61 دبلو 

 0.55 3.93 378 بكالوريوا

 0.66 3.89 72 ماجستير

 0.42 3.89 49 دكتوراه

 0.55 3.92 560 الكال 

 معيقات متعلقة بالمجتم 

 0.96 4.13 61 دبلو 

 0.95 4.13 378 بكالوريوا

 0.91 4.29 72 ماجستير

 1.25 3.90 49 دكتوراه

 0.98 4.13 560 الكال 

 الدرجة الكلية للمعيقات

 0.45 3.99 61 دبلو 

 0.50 4.01 378 بكالوريوا

 0.61 4.03 72 ماجستير

 0.38 4.00 49 دكتوراه

 0.50 4.01 560 الكال 

لدرجة تقدير معلم  ( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية 9يالحظ من الجدول )

المرحلة األساسية ف  المدارا الصاصة ف  منطقة العاصمة عمان للمعوقات الت  تواج  م أهناظ 
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 2018(، 9)32د اإلنسانية( المجل ث )العلومألبحاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح ل

توظيف م للتكنولوجيا ف  الةرفة الصفية، باختالد متةير الم هل العلم ، إذ حصل أصحاب فئة 

ا جاظ أصحاب ( على الدرجة الكلية للمعيقات، وأخير4.03ماجستير على أعلى متوس  حساب  )

(، وكذلك توجد فروق ظاهرية بين ف  جمي  مجا ت 3.99فئة دبلو  إذ بلغ متوسط م الحساب  )

 معيقات توظيف التكنولوجيا ف  الةرفة الصفية باختالد متةير الم هل العلم .

 متغير عدد الدورات التدريبية .4

علم  المرحلة لدرجة تقدير متم حساب المتوسطات الحسابية وا نحرافات المعيارية 

األساسية ف  المدارا الصاصة ف  منطقة العاصمة عمان للمعوقات الت  تواج  م أهناظ توظيف م 

 ( يبين ذلك:10تبعاً لمتةير الجن ، والجدول ) للتكنولوجيا ف  الةرفة الصفية

المتوسطات الحسابية وا نحرافات المعيارية لدرجة تقدير معلم  المرحلة : (10) جدول

ف  المدارا الصاصة ف  منطقة العاصمة عمان للمعوقات الت  تواج  م أهناظ توظيف م  األساسية

 .للتكنولوجيا ف  الةرفة الصفية، باختالد متةير عدد الدورات التدريبية

 المجال
عدد الدورات 

 التدريبية
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 معيقات متعلقة بالمعلمين

 0.48 4.04 165 دورة واحدة

 0.54 4.05 280 دورتان

 0.54 3.97 115  3 دورات فأكعر 

 0.52 4.03 560 الكال 

 معيقات متعلقة باردارة المدرسية

 0.44 3.91 165 دورة واحدة

 0.60 3.91 280 دورتان

 0.54 3.96 115  3 دورات فأكعر 

 0.55 3.92 560 الكال 

 معيقات متعلقة بالمجتم 

 0.99 4.10 165 دورة واحدة

 0.99 4.12 280 دورتان

 0.93 4.21 115  3 دورات فأكعر 

 0.98 4.13 560 الكال 

 الدرجة الكلية للمعيقات

 0.48 4.01 165 دورة واحدة

 0.52 4.02 280 دورتان

 0.50 3.99 115  3 دورات فأكعر 

 0.50 4.01 560 الكال 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 9)32اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم 

ة بين المتوسطات الحسابية لدرجة تقدير ( وجود فروق ظاهري10يالحظ من الجدول )

معلم  المرحلة األساسية ف  المدارا الصاصة ف  منطقة العاصمة عمان للمعوقات الت  

تواج  م أهناظ توظيف م للتكنولوجيا ف  الةرفة الصفية، باختالد متةير عدد الدورات التدريبية، 

لى الدرجة الكلية للمعيقات، ( ع4.02إذ حصل أصحاب فئة دورتان على أعلى متوس  حساب  )

(، وكذلك توجد 3.99( دورات فأكعر إذ بلغ متوسط م الحساب  )3وأخيرا جاظ أصحاب فئة )

فروق ظاهرية بين ف  جمي  مجا ت معيقات توظيف التكنولوجيا ف  الةرفة الصفية باختالد 

 متةير عدد الدورات التدريبية.

ات الحسابية لدرجة تقدير معلم  المرحلة ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسط

األساسية ف  المدارا الصاصة ف  منطقة العاصمة عمان للمعوقات الت  تواج  م أهناظ توظيف م 

(، باختالد  =0.05للتكنولوجيا ف  الةرفة الصفية ذات د لة إحصاةية عند مستو  د لة )

دد الدورات( تم تطبيه تحليل التباين متةيرات) الجن ، الم هل العلم ، عدد سنوات الصبرة، وع

تحليل على النحو الذي ال(، وجاظت نتاةا MANOVAالرباع  متعدد المتةيرات التابعة )

 (. 11يوضحه الجدول )

درجة تقدير معلم   ف تحليل التباين الرباع  متعدد المتةيرات التابعة للفروق : (11جدول )

طقة العاصمة عمان للمعوقات الت  تواج  م أهناظ المرحلة األساسية ف  المدارا الصاصة ف  من

توظيف م للتكنولوجيا ف  الةرفة الصفية باختالد متةيرات )الجن ، الم هل العلم ، عدد سنوات 

 .الصبرة، وعدد الدورات(

 المجال مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

 االحصائية

 الجن 

 متعلقة معيقات

 بالمعلمين
3.674 1 

3.674 13.762 0.000* 

 باردارة متعلقة معيقات

 المدرسية
2.279 1 

2.279 7.694 0.006* 

 0.056 3.661 3.463 1 3.463 بالمجتم  متعلقة معيقات

 *0.000 12.653 3.147 1 3.147  الدرجة الكلية للمعيقات

 الصبرة عدد سنوات

 متعلقة معيقات

 بالمعلمين
.659 2 

0.329 1.234 0.292 

 باردارة متعلقة معيقات

 المدرسية
1.383 2 

0.692 2.335 0.098 

 0.086 2.460 2.327 2 4.654 بالمجتم  متعلقة معيقات

 0.125 2.089 0.519 2 1.039  الدرجة الكلية للمعيقات
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 2018(، 9)32د اإلنسانية( المجل ث )العلومألبحاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح ل

 (11... تاب  جدول رقم )

 المجال مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 ةالحري

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

 االحصائية

 الم هل العلم 

 متعلقة معيقات

 بالمعلمين
.252 3 

0.084 0.314 0.815 

 باردارة متعلقة معيقات

 المدرسية
.216 3 

0.072 0.244 0.866 

 0.156 1.748 1.653 3 4.960 بالمجتم  متعلقة معيقات

 0.900 0.195 0.049 3 146.  الدرجة الكلية للمعيقات

عدد الدورات 

 التدريبية

 متعلقة معيقات

 بالمعلمين
.520 2 

0.260 0.974 0.378 

 باردارة متعلقة معيقات

 المدرسية
.344 2 

0.172 0.581 0.560 

 0.535 0.626 0.592 2 1.185 بالمجتم  متعلقة معيقات

 0.990 0.010 0.002 2 005.  الدرجة الكلية للمعيقات

 الصطأ

 متعلقة تمعيقا

 بالمعلمين
147.091 551 

0.267   

 باردارة متعلقة معيقات

 المدرسية
163.228 551 

0.296   

   0.946 551 521.169 بالمجتم  متعلقة معيقات

   0.249 551 137.050  الدرجة الكلية للمعيقات

 الكل 

 متعلقة معيقات

 بالمعلمين
152.128 559 

   

 باردارة متعلقة معيقات

 لمدرسيةا
167.355 559 

   

    559 534.397 بالمجتم  متعلقة معيقات

    559 141.218  الدرجة الكلية للمعيقات

 .(≤ 0.05* الفرق دال احصاةياً عند مستو  )

 ( إليييى وجيييود فيييروق ذات د لييية إحصييياةية عنيييد مسيييتو  11تشيييير النتييياةا فييي  الجيييدول )

(0.05 ≥ ) سييية فيي  المييدارا الصاصيية فيي  منطقيية األسافيي  درجيية تقييدير معلميي  المرحليية

العاصمة عمان للمعوقات الت  تواج  م أهناظ توظيف م للتكنولوجيا ف  الةرفة الصفية تبًعيا لمتةيير 

(، وبمسيتو  د ليية 12.653، اسيتناًدا إلييى قيمية )د( المحسيوبة إذ بلةيت ))ذكيور، إنياث( الجين 

، وق في  مجيال : معيقيات متعلقية بيالمعلمين(، للدرجة الكلية للمعيقات، وكذلك وجيود فير0.000)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 9)32اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم 

( 7.694--13.762ومعيقيييات متعلقييية بييياردارة المدرسيييية إذ بلةيييت قييييم )د( المحسيييوبة بيييين )

(، وكانييت الفييروق فيي  الدرجيية الكلييية وهييذين المجييالين 0.006 -0.000وبمسييتو  د ليية بييين )

سابية لإلناث كما ي  ر مين لصالح الذكور بدليل ارتفاع متوسطات م الحسابية عن المتوسطات الح

( إليى عيد  وجيود فيروق ذات د لية إحصياةية 11الجدول السابه. كما تشير النتياةا في  الجيدول )

( ف  درجة تقدير معلمي  المرحلية األساسيية في  الميدارا الصاصية في  ≤ 0.05عند مستو  )

الةرفية الصيفية تبعياً منطقة العاصمة عمان للمعوقات الت  تواج  م أهناظ توظيف م للتكنولوجيا ف  

(، وبمسيتو  د لية 2.089لمتةير عدد سنوات الصبرة، استناداً إلى قيمة )د( المحسوبة إذ بلةت )

(، للدرجية الكليية للمعيقييات، وكيذلك عييد  وجيود فييروق في  جمييي  مجيا ت المعيقييات، إذ 0.125)

كميا  .(0.086 -0.292( وبمسيتو  د لية بيين )1.234 -2.460بلةيت قييم )د( المحسيوبة بيين )

 ( إليييى عيييد  وجيييود فيييروق ذات د لييية إحصييياةية عنيييد مسيييتو  11تشيييير النتييياةا فييي  الجيييدول )

(0.05 ≥ فيي  درجيية تقييدير معلميي  المرحليية األساسييية فيي  المييدارا الصاصيية فيي  منطقيية  )

العاصمة عمان للمعوقات الت  تواج  م أهناظ توظيف م للتكنولوجيا ف  الةرفة الصفية تبعياً لمتةيير 

(، 0.900(، وبمسيتو  د لية )0.195العلم ، استناداً إلى قيمة )د( المحسوبة إذ بلةيت ) هلالم 

للدرجة الكلية للمعيقات، وكذلك عد  وجود فروق ف  جمي  مجا ت المعيقات، إذ بلةيت قييم )د( 

وتشييير النتيياةا فيي  .(0.866 -0.156( وبمسييتو  د ليية بييين )1.748 -0.244المحسييوبة بييين )

( في  درجية ≤ 0.05إلى عد  وجيود فيروق ذات د لية إحصياةية عنيد مسيتو  ) (11الجدول )

تقدير معلم  المرحلة األساسية ف  المدارا الصاصة في  منطقية العاصيمة عميان للمعوقيات التي  

التدريبية، استناداً  الدورات تواج  م أهناظ توظيف م للتكنولوجيا ف  الةرفة الصفية تبعاً لمتةير عدد

(، للدرجة الكلية للمعيقيات، 0.990(، وبمستو  د لة )0.010المحسوبة إذ بلةت ) إلى قيمة )د(

 -0.974وكذلك عد  وجود فروق ف  جمي  مجا ت المعيقات، إذ بلةت قيم )د( المحسوبة بين )

 .(0.560 -0.378( وبمستو  د لة بين )0.581

 مناقشة النتائج

تواجته المعلمتين والمعلمتات العتاملين فتي متا المعوقتات التتي  :الستدال األولمناقشة نتائج 

المدارس الخاصة في مديرية التربية والتعليم لمنطقة عمتان الثانيتة أتنتاء تتوظيفهم للتكنولوجيتا 

 في الغرفة الصفية؟

لمعوقات الت  تواجه معلم  المرحلة األساسية ف  المدارا الصاصة في  منطقية أن مستو  ا

تعليييم داخييل الةرفيية الصييفية ميين وج يية ن يير المعلمييين العاصييمة عمييان فيي  توظيييف تكنولوجيييا ال

( وانحييراد 4.01كييان مرتفعيياً، إذ بلييغ المتوسيي  الحسيياب  )أنفسيي م فيي  ضييوظ اقتصيياد المعرفيية 

( وجياظت مجيا ت األداة جميع يا في  المسيتو  المرتفي  إذ تراوحيت المتوسيطات 0.50معياري )

" بمتوسي  معيقات متعلقة بيالمجتم " جالم (، وجاظ ف  الرتبة ا ولى3.92 -4.13الحسابية بين )

( وبمسييتو  مرتفيي ، وفيي  الرتبيية العانييية جيياظ مجييال 0.98( وانحييراد معييياري )4.13حسيياب  )

( وبمسييتو  0.52( وانحييراد معييياري )4.03" بمتوسيي  حسيياب  )معيقييات متعلقيية بييالمعلمين"

" وبمتوسي  حسياب  ةمعيقيات متعلقية بياردارة المدرسييمرتف ، وجياظ في  الرتبية ا خييرة مجيال "

وقيد اتفقيت هيذه النتيجية مي  نتيجية دراسيية ( وبمسيتو  مرتفي  0.55( وانحيراد معيياري )3.92)
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ان هنياك معيقيات تتعليه بتوظييف تكنولوجييا التعلييم داخييل مين ( Kebritchi, 2010كيبرتشي  )

 أج يرة عيدد في  نقيص ( التي  أظ يرت وجيود2012القاعية الصيفية، ونتيجية دراسية العواملية )

 لالستعمال وحاجته صالحيته وعد  وبطئه، بعض ا قد  إلى إضافة الطرفية، واألج رة حاسوبال

 واألج يرة الحاسيوب أج يرة تيوافر الطلبية، وقلية بعيدد مقارنية األج يرة عيدد وقلية الصييانة، إلى

 وقلية لألعطيال تعرضي ا وكعيرة تحيديع ا وعيد  األج يرة وبي ظ ، التعليميية والبرمجييات الطرفية

أميا بالنسيبة لفقيرات كيل مجيال فكانيت النتياةا عليى النحيو  ،ل يا الدوريية الالزمية صييانةال إجيراظ

 اآلت :

 مجال معيقات متعلقة بالمجتمع  .1

لمعوقات الت  تواجه معلم  المرحلة األساسية ف  المدارا الصاصة ف  منطقة أن مستو  ا

ن وج ة ن ر المعلمين العاصمة عمان ف  توظيف تكنولوجيا التعليم داخل الةرفة الصفية م

كان مرتفعاً إذ بلغ المتوس  ف  ضوظ اقتصاد المعرفة لمجال المعيقات المتعلقة بالمجتم  أنفس م 

(، وجاظت فقرات هذا المجال جميع ا ف  المستو  0.98( وانحراد معياري )4.13الحساب  )

 ة ا ولى فقرةوجاظت ف  الرتب (4.12-4.24المرتف ، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

الى التكنولوجيا الحديعة خوفا من استصدا  التكنولوجيا  عد  رغبة اولياظ األمور بوصول ابناة م"

( وبمستو  مرتف ، 1.16( وانحراد معياري )4.24" بمتوس  حساب  )وا نترنت بشكل سلب 

صدا  ا نترنت ، والدراسة باستعدة أسباب من ا أن استصدا  ا نترنت غير آمنوقد يعر  ذلك إلى 

تحتاج الى وقت طويل مما  يصعب مراقبته من خالل األهل، وف  الرتبة العانية جاظت فقرة 

( وانحراد 4.18" بمتوس  حساب  )غياب التوعية المجتمعية من قبل األسرة والمدرسة"

( وبمستو  مرتف ، وقد يعر  ذلك إلى انشةال األهال  بأمور حيات م وعد  1.09معياري )

هذا الموضوع أولوية بالنسبة ل م والمدارا تعط  اهتماما أكبر للضب  المدرس  إعطاظ 

عد  تقبل والتطوير بعيدا عن التكنولوجيا لكعرة مصاريف ا . وجاظت ف  الرتبة ا خيرة فقرة "

( وبمستو  1.10( وانحراد معياري )4.12" بمتوس  حساب  )المجتم  لكل ما هو حديث

المصاود الت  يبع ا ا عال  حول ا نترنت وا ستصدا  الس ظ له، مرتف ، وقد يعر  ذلك إلى 

 كما ان الكعير من الش ادات الت  ت خذ بطريقة التعلم عن بعد غير معتمدة. 

 مجال المعيقات المتعلقة بالمعلمين .2

لمعيقات الت  تواجه معلم  المرحلة األساسية ف  المدارا الصاصة ف  منطقة أن مستو  ا

ان ف  توظيف تكنولوجيا التعليم داخل الةرفة الصفية من وج ة ن ر المعلمين العاصمة عم

كان مرتفعاً، إذ بلغ المتوس  المعرفة لمجال المعيقات المتعلقة بالمجتم  أنفس م ف  ضوظ اقتصاد 

(، وجاظت فقرات هذا المجال جميع ا ف  المستو  0.52( وانحراد معياري )4.03الحساب  )

(، وجاظت 3.46 -4.59فقرة واحدة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ) المرتف ، باستعناظ

" عد  وضوح طرق واساليب التعليم ا لكترون  الفعال لد  المعلمينف  الرتبة ا ولى فقرة "

( وبمستو  مرتف ، وقد يعر  ذلك إلى 0.72( وانحراد معياري )4.59بمتوس  حساب  )

الصفية وعد  وجود قسم خاف  لوجيا ف  الةرفةقصور ف  التدريب على توظيف التكنو
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 9)32اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم 

صعوبة وف  الرتبة العانية فقرة " حصص محوسبة،بتكنولوجيا التعليم يساعد المعلمين على تنفيذ 

( 0.75( وانحراد معياري )4.56" بمتوس  حساب  )الحصول على التقانات التكنولوجية

تفعة قد   تتناسب وميرانية وبمستو  مرتف ، وقد يعر  ذلك إلى حاجت ا إلى ميرانية مر

المدرسة، وجاظت ف  الرتبة  قبل ا خيرة فقرة "عد  الرغبة ف  التةيير لد  المعلمين" بمتوس  

( وبمستو  مرتف ، وقد يعر  ذلك إلى شعور 0.90( وانحراد معياري )3.75حساب  )

وجيا الت  تحتاج إلى المعلمين بالراحة م  الطرق التقليدية وتمكن م من ا اكعر من توظيف التكنول

عد  تفرغ تدريب ومج ود كبير قد   يتناسب م  وقت الحصة، وجاظت ف  الرتبة األخيرة فقرة "

( 3.46"  بمتوس  حساب  )المعلمين لحضور دورات متصصصة ف  استصدا  تكنولوجيا التعليم

الرغبة ( وبمستو  متوس . وقد يعر  ذلك إلى عدة أسباب من ا عد  0.88وانحراد معياري )

بأعمال أخر  بعد الدوا   ف  توظيف التكنولوجيا الت  تتطلب من م إعدادا بشكل افضل وانشةال م

كإعطاظ الدروا الصصوصية، كما ان هناك الكعير من الواجبات المطلوبة من م ف  المدرسة 

 والت  تحتاج إلى وقت طويل. 

ظ رت أن توظيف تكنولوجيا ( الت  أ2012زعم  )وقد اتفقت هذه النتيجة م  نتيجة دراسة 

المعلومات ف  المدارا الحكومية ف  محاف ة الصليل كانت بدرجة متوسطة ولم ترق الى الدرجة 

( الت  أظ رت أن أهم معيقات Kebritchi, 2010دراسة  كيبرتش  )المرتفعة. وم  نتيجة 

قت وعد  وضوح تطبيه األلعاب ارلكترونية التربوية كانت مرتبطة بالمن اج، وعد  توفر الو

المشكالت التقنية معل عد  توفر ألعاب وال دد من وراظ تطبيه اللعبة الحاسوبية التربوية، 

تربوية قادرة على تناول محتو  المن اج إضافة إلى أن المعلمين علي م الترامات خاصة بإن اظ 

 مادة التعلم مما يعن  عد  قدرت م على استصدا  تلك األلعاب بالشكل المناسب.

 مجال المعيقات المتعلقة باإلدارة المدرسية  .3

لمعوقات الت  تواجه معلم  المرحلة األساسية ف  المدارا الصاصة في  منطقية أن مستو  ا

العاصييمة عمييان فيي  توظيييف تكنولوجيييا التعليييم داخييل الةرفيية الصييفية ميين وج يية ن يير المعلمييين 

كيان مرتفعياً، إذ بليغ باردارة المدرسية أنفس م ف  ضوظ اقتصاد المعرفة لمجال المعيقات المتعلقة 

(، وجياظت فقيرات هيذا المجيال جميع يا في  0.55( وانحراد معياري )3.92المتوس  الحساب  )

(، وجيياظت فيي  الرتبيية 3.68 -4.21المسييتو  المرتفيي ، إذ تراوحييت المتوسييطات الحسييابية بييين )

( وانحيراد معيياري 4.21) "، بمتوسي  حسياب قلية تيوفر برمجييات باللةية العربييةا ولى فقرة "

( وبمسييتو  مرتفيي ، وقييد يعيير  ذلييك إلييى عييدة أسييباب من ييا عييد  وجييود تطييويرات علييى 1.13)

مستو  الوطن العرب ، وأن أغلب البرمجيات المتوفرة ف  الوطن العرب  مستوردة   يوجد في يا 

والمعلميين عليى تعيود الميدراظ دعم للبرمجيات باللةية العربيية، وفي  الرتبية العانيية جياظت فقيرة "

( وبمسيتو  مرتفيي ، 0.72( وانحيراد معيياري )4.13" بمتوسي  حسيياب  )الن يا  التقلييدي القيديم

وقد يعر  ذلك لس ولة الن ا  الذي درسوا عليه وطبيعة النف  البشرية   ترغب بيالتةيير وتيألف 

وارد البشيرية الن ا  الدارج الذي اعتادت عليه، وجاظت ف  الرتبة  قبل األخييرة فقيرة "نقيص المي

( 0.87( وانحراد معياري )3.72الم هلة  ستصدا  تكنولوجيا التعليم الحديعة" بمتوس  حساب  )

ييدعم التعلييم باسيتصدا   وبمستو  مرتف ، ويعر  ذلك إلى عد  وجود تصصص في  البكيالوريوا
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خييرة فقيرة التكنولوجيا، ون را لقلت م تكون تكلفت م مرتفعة على المدارا، وجاظت في  الرتبية األ

" بمتوسيي  حسيياب  تقييديم دورات للمعلمييين والطلبيية حييول كيفييية اسييتصدا  تكنولوجيييا التعليييمعييد  "

( وبمستو  مرتف . وقد يعر  ذلك إلى التكاليف الباهضة التي  0.87( وانحراد معياري )3.68)

 علمين.سيقومون بتقديم ا، وقلة الكوادر الم هلة لتدريب الم ستدف  للدورات والصبراظ الذين

 عيدد في  نقيص ( الت  أظ رت وجيود2012واتفقت هذه النتيجة م  نتيجة دراسة العواملة )

لالسيتعمال  صيالحيته وعيد  وبطئيه، بعضي ا قد  إلى إضافة الطرفية، واألج رة الحاسوب أج رة

 الحاسيوب أج يرة تيوافر الطلبية، وقلية بعيدد مقارنية األج يرة عيدد وقلية الصييانة، إليى وحاجتيه

 لألعطال تعرض ا وكعرة تحديع ا وعد  األج رة وب ظ  التعليمية والبرمجيات الطرفية واألج رة

 ل ا.  الدورية الالزمة الصيانة إجراظ وقلة

هل تختلف درجتة تقتدير المعلمتين والمعلمتات العتاملين فتي " :مناقشة نتائج السدال الثاني

انيتة للمعوقتات التتي تتواجههم المدارس الخاصة فتي مديريتة التربيتة والتعلتيم لمنطقتة عمتان الث

( بتتاالتالف متغيتترات α= 0.05أتنتتاء تتتوظيفهم للتكنولوجيتتا فتتي الغرفتتة الصتتفية عنتتد مستتتوى )

، وقيد أظ يرت "الدراسة )الجنس، المدهل العلمي، ستنوات الخدمتة، عتدد التدورات التدريبيتة(؟

  مديريية التربيية النتاةا وجود فروق ذات د لية إحصياةية في  درجية تقيدير المعلميين العياملين في

والتعليييم لمنطقيية عمييان العانييية للمعوقييات التيي  تييواج  م أهنيياظ تييوظيف م للتكنواوجيييا فيي  الةرفيية 

يعر  لمتةيير الجين  ولصيالح اليذكور، ويعير  ذليك مين وج ية   (a=0.05)الصفية عند مستو 

ة لمعالجت يا مين ن ر الباحعين إلى أن الذكور أكعير جيرأة عليى إبيداظ آراة يم ونقل يا ليإلدارة المعنيي

 ارناث .

( الت  أظ رت عد  وجود فروقات 2009وقد اختلفت هذه النتيجة م  نتيجة دراسة أحمد )

ف  معوقات استصدا  المعلمين للوساة  التعليمية من وج ة ن ر المديرين والمعلمين تعر  

الصبرة، والحالة  لمتةيرات الدراسة )الجن ، وطبيعة الموظفين، والتصصص، وسنوات

 ا جتماعية، والمرحلة التعليمية(.

أما فيما يتعله بباق  المتةيرات )الم هل العلمي ، سينوات الصبيرة، عيدد اليدورات التدريبيية( 

ت واحييدة بةييض افليم ي  يير وجييود فييروق ذات د لية، ذلييك أن تقييدير المعلمييين والمعلميات للمعوقيي

يشيون مي  الموقيف الصييف  الن ير عين الم هيل العلمي  وسينوات الصبيرة وعيدد اليدورات ف يم يتعا

الى ادراك المعلميين بةيض بنف  النسه ونف  المعيقات ونف  اردارة والتعليمات، وقد يعر  ذلك 

 اتمكانيمتةيرات سالفة الذكر أن المدراا بشكل عيا    زاليت تفتقير إليى الكعيير مين ارلالن ر عن ا

ت المتياح من ييا وكييذلك األميير والمسياحات المالةميية رنشيياظ معامييل الحاسيب اآلليي ، واكتمييال تج يييرا

بالنسييبة للمتطلبييات األخيير  كشييبكة ارنترنييت والمقييررات ارلكترونييية وغيرهييا ميين المسييتحدهات 

 التكنولوجية.

( الت  2009وقد اختلفت هذه النتيجة م  نتيجة دراسة أحمد )واتفقت هذه النتيجة م  نتيجة 

وساة  التعليمية من وج ة ن ر أظ رت عد  وجود فروقات ف  معوقات استصدا  المعلمين لل
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المديرين والمعلمين تعر  لمتةيرات الدراسة )الجن ، وطبيعة الموظفين، والتصصص، وسنوات 

 الصبرة، والحالة ا جتماعية، والمرحلة التعليمية(.

 التوصيات 

 وف  ضوظ النتاةا أعاله يوص  الباحعان باآلت : 

مية استصدا  المستحدهات التكنولوجية ف  عقد دورات توعوية ألبناظ المجتم  المحل  بأه .1

 تدري  الطلبة.

 العمل على إيجاد برمجيات تكنولوجية باللةة العربية. .2

 حث المعلمين على توظيف المستحدهات التكنولوجية ف  الةرفة الصفية. .3

 العمل على تحديث البنى التحتية للمدارا فيما يتعله بتكنولوجيا التعليم. .4

 بة لتأهيل المعلمين لتوظيف أدوات التكنولوجيا ف  الةرفة الصفية.عقد براما تدريبية مناس .5

 حث ا دارة المدرسية على تشجي  معلمي ا باستصدا  التكنولوجيا ف  القاعة الصفية. .6
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