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  ملخص
دارس  اإللكترونيم يدرجة إمكانية تطبيق أنظمة التعل إلىف الدراسة التعرھذه ھدفت  في الم

ع إذ ت ،الدراسة أسئلةعن  اإلجابةالخاصة وذلك من خالل  األردنية كون مجتمع الدراسة من جمي
دارس  ديرات الم ديري وم ةم ددھم  الخاصة األردني الغ ع تبانة. )١١٢٠(والب اء اس م بن تضم  وت

ون، شؤون لكترونياإلالتجھيزات (: مجاالت ھيسبعة  ة للبيئة التعليمية، اإلدارة المدرسية، المعلم
اھج بة المن ة، حوس ية ،الطلب رات االفتراض دريب، والمختب ى إ ،)الت اداً عل ارعتم ري  اإلط النظ

الدراسة وتم التحقق من  أسئلةالعالمية لإلجابة عن  اإللكترونيم يالتعل وأنظمةدراسات السابقة وال
ات  ة الدرا أداةصدق وثب ة س راء المعالج ائيةوإج بة اإلحص ا المناس ائج   .لھ الل نت ن خ ين م وتب

بدرجة  الخاصة جاءت األردنيةفي المدارس  اإللكترونيم يالتعل أنظمةتطبيق  مكانيةإ أنالدراسة 
ة ينظر مدير متوسطة من وجھات د مستوى  إحصائيةھا، كما تبين عدم وجود فروق ذات دالل عن

ة  اختالف) α ( 0.05 ≥الدالل ق  ب ة تطبي ي درج ة ف ة التعليمي نس والمرحل ةالج يم أنظم  التعل
ي ھم اإللكترون ي مدارس ة  .ف وء الدراس ي ض ىوف ة  انالباحث أوص ة التقني ة التحتي وفير البني بت

ول  دارس الخاصة للتح ي الم ة ف ىوالمعلوماتي ة إ إل ة تعليمي رف بيئ ارج الغ ل وخ ة داخ لكتروني
ارات استخدام الصفية والعم ى مھ ة عل ين والطلب ين والمعلم دريب اإلداري ةل على تأھيل وت  أنظم

  . اإللكتروني التعليم
 
Abstract 

This study aimed at examining the possibility extent of applying the 
electronic learning systems at the Jordanian private schools, through 
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answering the study questions. The study population consisted of all the 
(male and female) principals of the Jordanian private schools which 
count (1120). A questionnaire which comprised of seven domains, 
namely: (Electronic instruments for environmental teaching, school 
administration, training teachers, students affairs, curriculum 
computerizing, and virtual laboratories) was constructed based on the 
theoretical framework, the previous studies, and the international 
electronic learning systems, in order to answer the study questions. The 
validity and reliability of the study tool were verified, as well as its 
distribution and carrying out the suitable statistical processing. The study 
findings indicated that the possibility of applying the electronic learning 
systems at the Jordanian private schools is made at a moderate level, as 
shown by the views of their principals. The study further showed that 
there are no statistically significant differences at (α ≤ 0.05) level related 
to the gender and the educational stage, concerning the applicability 
degree of the electronic systems at their schools. In the light of the study, 
the researchers recommended to provide the technological and 
information infrastructures into the private schools, so as to transfer them 
into an electronic environment both inside and outside the classrooms. 
The researchers further recommended to qualify and train the 
administrators, teachers and students on  electronic learning systems skill 
use. 

  
  مقدمة

ا  ة وتكنولوجي ا عام شھدت بدايات القرن الحادي والعشرين تقدماً ھائالً في مجال التكنولوجي
ا ھالتسارع في الواالتصاالت خاصة، وما زال  والحاسباتالمعلومات  يتسارع ذا، نمو حتى يومن

ا أ ريعة، كم عة وس ربخطى واس ن  زف د م ذا العصر العدي اتھ ن  آلي د م ة والمزي تصنيع المعرف
ة صغيرة سائل التكنولوجية الحديثة التي جعالو ة كوني الم قري أثرو, لت الع ة  تت ورة التكنولوجي الث

ىثافة مالية وعمالية ات كفي الحراك االقتصادي العالمي بتحويل مساره من مرحلة اقتصادية ذ  إل
  .لريادة فيه لمن يعرف ال لمن يملكا اقتصاد المعرفة إذ

الم " عصر االتصاالت"عليه  أطلقي وفي زمن العولمة، ھذا الزمن الذ ىتحول الع شبكة  إل
ةإ دودينو لكتروني ون مش ف المتعلم ى وق تعل إل يم ال ا اإللكترون ا م وا بينم أثرون زال يم ب يت تعل

م  تخدام نظ تم اس ر يح ة عص ة والتكنولوجي ورة المعلوماتي ر الث ي عص ة، وف ة التقليدي المدرس
نعلم، تكيف ي المعلومات للحفاظ على المعرفة بتعليم الطالب تثمرھا  وأي ة، وكيف يس يجد المعرف
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ة  داد الطلب ات بإع ع المعلوم ي مجتم ة ف نظم التربوي ت ال د، اھتم ع ويفي ا ينف ؤھلھم إبم داداً ي ع
  . اإللكترونيلالستخدام الجيد لتقنيات التعلم 

الم المعاكما  دماً صر يشھد الع ا المعلوماتتق ةفي مجال التكنولوجي ا يفرض عدداً من ي ، مم
رلتحديات على النظام التعليمي، ا ذي يتطلب  األم رات والتطورات في  إحداثال د من التغي العدي

ة، والبحث عن  اقالبيئة التعليمي تعلم من خالل استخدام المستحدثات  آف يم وال ة التعل دة لعملي جدي
  . المختلفة لحياة المتعلم بفي خدمة الجوان إمكانيتھاالتكنولوجية، واستثمار 

ة، قامت  المعاصر، إذ وفي عالمنا ة والتكنولوجي ورة العلمي التفجر المعرفي والسكاني والث
ا التربوي ر الشامل ةالدول المتقدمة صناعياً بعملية مراجعة جذرية وشاملة ألنظمتھ ، بھدف التغيي

ى  ة، حت ات التربوي وي والممارس ر الترب ي الفك رزتف ة  أف ذه المراجع ةھ ة  أنظم ة مالئم تربوي
دولالعلمي والتكنولوجي الذي حققته ھذه الدول لطبيعة التفوق   في ھذا العصر، في حين عكفت ال

ة  اً تربوي عت خطط ا، ووض دھا وتطويرھ دف تجدي ة، بھ ا التربوي ة نظمھ ى مراجع ة عل النامي
  . اإللكترونيم يالمنشود نحو التعل التغيير إلحداث

ك  م تل ةورغ ائج  األھمي يم والنت ن التعل وع م ذا الن ةلھ تي الت األولي ك  أثبت اح ذل  أن إالنج
ه  ي بدايات تخدام الزال ف واًء إذ االس ديات س ات والتح يم بعض العقب ذا التعل ه ھ تيواج ة  أكان تقني

وى  ى  أمتتمثل بعدم اعتماد معيار موحد لصياغة المحت درة عل ل في الخصوصية والق ة وتتمث فني
مارتين، (. ا النوع من التعليمتربوية وتتمثل في عدم مشاركة التربويين في صناعة ھذ أو االقتران
٢٠٠٢(.  

يم يعد التعليو لوباً من أَ  اإللكترون اليبس يم في  أس ة  إيصالالتعل ه لالمعلوم تم في تعلم، وي لم
ات المتعددة من صوت ورسوم هوشبكاته ووسائط آليمن حاسب  االتصال الحديثة آلياتاستخدام 

ات واّ  ذلك بواب ة، وك ات الكتروني ات بحث ومكتب د  تاإلنترنلي ان عن بع واء ك ي الفصل  أوس ف
د  إيصالفي  أنواعھاالدراسي؛ أي استخدام التقنية بجميع  ل جھ المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأق

  .)٢٠٠٤ متولي،( .كبر فائدةوأ

الم  ةبشاشة  أشبهوقد جعلت ثورة الع ا  الكتروني ين تكنولوجي زاج ب صغيرة في عصر االمت
الم ة والتك اإلع ات والثقاف ادل والمعلوم اً وتب ال الكتروني بح االتص ا، وأص ارنولوجي  األخب

مراكز العلم  إلىسرعة الوصول  أتاححقيقة ملموسة، مما  اآلليوالمعلومات بين شبكات الحاسب 
  .)٢٠٠٢ نداف،( والمعرفة والمكتبات واالطالع على الجديد لحظة بلحظة

وم  دأ مفھ د ب يموق ي التعل ذتين اإللكترون ائل ا شر من تخدام وس اء اإللكترونيلعرض اس ة إللق
يم  يم الفصلي والتعل ات التعل ددة في عملي ة واستخدام الوسائط المتع الدروس في الفصول التقليدي
الذاتي، وانتھاء ببناء المدارس الذكية والفصول االفتراضية التي تتيح للطالب الحضور والتفاعل 

ي دول  ام ف دوات تق ع محاضرات ون رىم ات  أخ ن خالل تقني تاإلنترم اعلي ن ون التف  والتلفزي
  .)٢٠٠٣سعادة، السرطاوي، (
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دف التعل يم يويھ ة  اإللكترون ه العام ىبرؤيت ت إل ل واس ر ثمار أتفعي ات العص دث تقني ح
 لتقنيات واالتصاالت ويستثمرھاتعلم عصري فعال، يتابع المستجدات على مستوى ا إلىللوصول 

ا يخدم لتطوير عمليتي التعليم والتعلم، وتطوير مھارات استخ تعلم بم م والم دى المعل دام التقنيات ل
داع اإلنتاجيةم، كما يزيد من المصادر العلمية كما ونوعاً، وينمي روح يم والتعلعمليتي التعل  واإلب

للتعامل والتفاعل االيجابي مع المستجدات التقنية والحياتية،  األفرادلدى المعلم والمتعلم، ويحضر 
ة واالتج األخالقيةويغرس القيم  ة في خدم ة الستغالل التقني انيةاھات االيجابي ر، اإلنس ذي  األم ال

ة  ة الصف التقليدي ل بيئ ى تحوي اعد عل ىيس ة  إل ة بيئ ة فعال ل مفتوح ى التفاع تعلم عل اعد الم تس
  ).٢٠٠٥الخطيب، ( الدروس المعروضة بالصوت والصورة االيجابي مع

رو ام التردن األ يعتب ي تستخدم نظ ة الت دول العربي يم يعلمن ال يم  اإللكترون ي مجال التعل ف
اء بمستوى  وطني بھدف االرتق ائلال ة وصقل  وس دى الطلب ة ل تفادة المعرفي يم االس يم وتعظ التعل

دراتھمتھم امھار ى إضافة، وق ا المعلومات إل دة في قطاع تكنولوجي . استحداث فرص عمل جدي
بياً  اھج الدراسية نس ى إضافةوتخفيض كلفة طباعة الكتب والمن ي س إل ا الت ديل محتوياتھ ھولة تع
 ً ا يم حالي ة والتعل وزارة . تستنزف الموارد المالية لوزارة التربي اً لل ردوداً مادي ذا النظام م وفر ھ وي

ى  ة عل ة المدرب وادر الفني اورة وتصدير الك دول المج تخدام لل وق النشر واالس ع حق من خالل بي
ةالح إلىتلك الدول، مما يؤدي  إلىاستخدامات ھذا النظام  ا . د من مشكلة البطال تعلم  أنكم ذ ال تنفي

ي ة  اإللكترون روع الحكوم ة كمش ا الدول ي تتبناھ ة الت ة الريادي روعات الوطني ع المش اھم م سيس
ات اإللكتروني ا المعلوم ة لتكنولوجي ز المجتمعي روع المراك ة"ة ومش ات المعرف ة " محط كحزم

   ).٢٠٠٣، الغميض( المعرفياالقتصاد  إلىمتناغمة للتحول 
  

  مشكلة الدراسة
ة  دول العربي ة في ال ي يواجه المؤسسات التربوي تكمن مشكلة الدراسة في وجود تحد حقيق

ذلك  الأبشكل خاص،  األردنعامة، وفي  ات، ول ورة المعلوم وھو التطور التكنولوجي الھائل، وث
ذه المؤسسات  ى ھ ا  أنيجب عل دد رؤيتھ تقبليةتح وبخصوص ا المس ة، وأن يك ة التعليمي ن لعملي

ة إذ حد عناصرأ اإللكترونيم يالتعل ذه الرؤي د  ھ م يع دي ل يم التقلي اليبالتعل يم  وأس ق التعل وطرائ
د من  ة، فال ب دي  إحداثالسائدة في مدارسنا فعال وم التقلي يم من المفھ وم التعل ر في مفھ ىتغيي  إل

دالً  تعلم الطالب بنفسه ب ى التعليم الحديث الذي يعتمد على التعلم الذاتي، وكيف ي اد عل من االعتم
يم الطالب لمھمات وأ وإعدادالمعلم،  ة والتعل د قامت وزارة التربي ذلك فق ةدوار جديدة، ول  األردني

  . في المؤسسات التربوية اإللكترونيم يبتبني التعل

نا للتعلكن عم يم يللية تحول مدارس ى وزارة  اإللكترون إن عل ذلك ف ة، ل تسير بخطى متذبذب
يم  ةاألردالتربية والتعل ور سياسة واضحة  أن ني فافة تبل ة التعلوش يم يحول ماھي ي  اإللكترون الت

ة  األسسترغب في تبنيه داخل وخارج الغرف الصفية وما  ة والبشرية الالزم والتجھيزات المادي
ائج  واإلداريينعند المعلمين  إتقانھاله، وما المھارات الواجب  يم النت ذا التعل والطلبة لكي يحقق ھ

يم يالتعل أنظمةتطبيق  إمكانيةدرجة  ھذه الدراسة للتعرف إلى جاءتلذا منه،  المرجوة  اإللكترون
  . األردنيةفي المدارس 
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  ھدف الدراسة
دف ذهھ ة  ت ھ ة التعلالدراس ق أنظم ة تطبي ى إمكاني رف إل يم يالتع دارس  اإللكترون ي الم ف

  .ة عن أسئلة الدراسةوذلك من خالل اإلجاباألردنية الخاصة 
  

  ةأسئلة الدراس
المدارس األردنية الخاصة من وجھات  ما درجة إمكانية تطبيق أنظمة التعليم اإللكتروني في .١

  نظر مديري المدارس فيھا ؟

ة التعل .٢ ق أنظم ة تطبي ي إمكاني ائية ف ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج ي يھ ي ف م اإللكترون
نس  ا للج ا وفق دارس فيھ ديري الم ر م ات نظ ن وجھ ة الخاصة م دارس األردني د(الم ير، م

  ؟ )مديرة

ر .٣ د ف ل توج ة التعلوھ ق أنظم ة تطبي ي إمكاني ائية ف ة إحص ي يق ذات دالل ي ف م اإللكترون
ا ل ا وفق دارس فيھ ديري الم ة المدارس األردنية الخاصة من وجھات نظر م ة التعليمي لمرحل

 ؟ )أساسي، ثانوي(
  

  أھمية الدراسة
  :تكمن أھمية ھذه الدراسة في

ة  − وم االقتصاد المعرفترجم ن خالل لمفھ ة، م يم األردني ة والتعل اه وزارة التربي ذي تتبن ي،ال
ديات  ع تح جاماً م دارس وانس ل الم وير داخ ديث والتط ر والتح ات التغيي ة عملي العولم

 .وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتنمية المستدامة للوصول باألردن إلى مواقع متقدمة

يم وضع خطط  − يحديثة لتفعيل دور التعل ين  اإللكترون وازن المنشود ب اتوإحداث الت  إمكاني
 .مدارسنا الحكومية والخاصة والثورة المعلوماتية العلمية

تعلم  − ة ال يتوفير معلومات أساسية شاملة ومتكاملة حول امكانيات تطبيق أنظم في  اإللكترون
ة  رارات المتعلق اذ الق ى اتخ يم عل ة والتعل ي وزارة التربي رار ف اعد أصحاب الق نا يس مدارس

  .بدقة وفاعلية اإللكترونيلتعليم با
  
  طار النظرياإل

  اإللكترونيم التعلي

ة " ين  أومنظومة تعليمية لتقديم البرامج التعليمي ة للمتعلم دربين في أي وقت  أوالتدريبي المت
ل  ة مث االت التفاعلي ات واالتص ات المعلوم تخدام تقني ان باس ي أي مك ت(وف ة ،اإلنترن ، اإلذاع

ة  وات المحلي از، ا أوالقن راصلفضائية للتلف د  األق اتف، البري ة، الھ يالممغنط زة، اإللكترون  أجھ
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د ؤتمرات عن بع ة) الحاسوب، الم ة تعليمي وفير بيئ ه/ لت ددة  تعلمي ة متع ة  المصادرتفاعلي بطريق
ى  أومتزامنة في الفصل الدراسي  اداً عل ان محدد اعتم زام بمك د دون االلت ة عن بع ر متزامن غي

  ". اعل بين المتعلم والمعلمالتعلم الذاتي والتف
  

  اإللكترونيالتعليم  أھداف
  اآلتية األھدافتحقيق  إلى اإللكترونييسعى التعليم 

وع في مصادر المعلومات  − خلق بيئة تعليمية تفاعلية من خالل تقنيات الكترونية جديدة والتن
  .والخبرة

 .الخارجيةوالمدرسة وبين المدرسة والبيئة  األمور أولياءتعزيز العالقة بين  −

 .المعلمين المھارات التقنية الستخدام التقنيات التعليمية الحديثة إكساب −

 .تخدام تقنيات االتصال والمعلوماتالكفايات الالزمة الس أوالطالب المھارات  إكساب −

 .)٢٠٠٦ العتيبي،( ةعمل المؤسسات التعليمي وإدارةخلق شبكات تعليمية لتنظيم  −
  

  في المدارس ترونياإللكالتعليم  أنظمةمكونات 
ات  E-Learning System اإللكترونينظام التعليم  إن يتطلب توفير مجموعة من المكون

ذه  إلنجاحالعناصر التي تتكامل  أو ةھ ونالمنظوم ات  ، وتتك ذه المكون ات ھ من مدخالت وعملي
  :ھيومخرجات 

  اإللكترونيمدخالت منظومة التعليم 

  .المدرسةالحاسوب في  أجھزةتوفير  −

وفي − ات ت ة للمعلوم بكة العالمي ال بالش وط االتص ت"ر خط اء".اإلنترن ع  إنش  Websiteموق
 .على شبكة محلية أو اإلنترنتعلى  للمدرسة

 .الحاسوب والشبكة وصيانتھا أجھزةاالستعانة بالفنيين واالختصاصيين لمتابعة عمل  −

في ضوء المنحى التصميم التعليمي ومعاييره، و أساسة بناء على اإللكتروني المناھجتصميم  −
 .المحلية على مدار الساعة أووتوفيرھا عبر الشبكة العالمية  يالمنظوم

 .تجھيز قاعات تدريس ومختبرات حديثة للحاسوب −

 .من خالل دورات تدريبية مناسبة لتطوير الجوانب التقنية والتربوية المعلمينتدريب  −

 .الجديد اإللكترونينظام التعلم  إلىالطالب وتأھيلھم للتحول  إعداد −
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 .أبنائھمل قيامھم بمساعدة لتقبل النظام الجديد من أج األمور أولياءتھيئة  −

 .لھايالمدرسة وتأھ إدارةتدريب  −

 اإللكترونيعمليات منظومة التعليم 

 .ةاإللكتروني المناھجالتسجيل في الدراسة واختيار  −

 .ةاإللكترونيتنفيذ الدراسة  −

ة الطالب  − دروس لمتابع ةاإللكترونيل ي الفصل  ة بطريق د وجودھم ف ة عن ا ھي (متزامن كم
 .بطريقة غير متزامنة من منازلھمأو ) الحال في الطريقة المعتادة

يم  − ات التعل تخدام تقني ياس د  اإللكترون ل البري ة مث يالمختلف اعلي، اإللكترون ديو التف ، والفي
 .يووغرف المحادثات، ومؤتمرات الفيد

 . التكويني/ التقويم البنائي استخدام  −

 العكسية، والتغذية اإللكترونيرجات منظومة التعليم مخ

 .التقويم ووسائله المناسبة أدواتالتعليمية عن طريق  األھدافالتأكد من تحقق  −

 .تعزيز نتائج الطالب وعالج نقاط ضعفھم −

 .ةاإللكتروني المناھجتطوير  −

د الحاوعقد دورات واإلداريين  المعلميندور  تعزيز − تيتية ( جةتدريبية مكثفة لبعضھم عن اس
 .)٢٠٠٨ وسرحان،

  
  اإللكترونيم يالتعل أنظمةعناصر 

  : األتيوھي ك اإللكتروني ميألنظمة التعل األساسيةعة من العناصر وتوجد مجم

  ةاإللكترونيالفصول  أنظمة
وى التعليمي  والتي تتيح التفاعل مع المعلم بالصوت والصورة من خالل عرض كامل للمحت

ديو  أو اإلنترنتل شبكة مباشرة من خالعلى الھواء  ؤتمرات الفي ر  أوم من خالل االتصال عب
ين  األقمار الصناعية من خالل مناقشات تفاعلية بين الطلبة والمعلم وبين الطلبة بعضھم بعض وب

التعلم والتفاعل  المختلفةالمدارس  ياوھو ما يعرف ب د الفصل " "synchronous( لتزامن ويعتم
المعلم يلقي علبث الدروس  ،)على تحديد توقيت معين مسبقا خدماتهفي تقديم  اإللكتروني د ف ن بع

ائق  ون الوث اھد المتعلم ت يش س الوق ي نف رة وف درس مباش يحيةال تھم  التوض ى شاش درس عل لل
التي يوفرھا الفصل  ةاإللكترونيتصال لك بوساطة وسائط االالمعلم ويشاھدونه وذ إلىويستمعون 
ي تعلم  اإللكترون يح للم ي تت راته  أنوالت م محاض ي المعل ث يلق ان حي ي أي مك ه ف ى دروس يتلق
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ة بدالً من السبورة اإللكترونية المتصلة بأجھزة الحاسب في الفصول اإللكترونيمستخدماً السبورة 
ي الفصل  دور ف ا ي دورھا م اميرا ب ل الك ة وتنق يالتقليدي ى اإللكترون اني،  إل ان  وإذاالطرف الث ك

ً يشاھده وير أنمكن للمعلم ميرا ياالطرف الثاني مزوداً  بك   .د على تساؤالته لحظيا

  التعلم الذاتي أنظمة
وى التعليمي من  إذ ة والتفاعل مع المحت يتم السماح لطلبة المدارس بمراجعة المادة التعليمي

بكة  الل ش تخ ة  أو اإلنترن وات التعليمي ات بو أوالقن ذاتي إذ طةاسالبرمجي يم ال ة التعل رك  بيئ يت
ة اخلل يار الوسيط يتطالب حري تراط  اإللكترون به ودون اش ذي يناس ي الوقت ال به وف ذي يناس ال

ه الوسيط  آخرين أفرادلوجود  ذي يستخدم في ه في نفس الوقت ال يمع ا يعرف  اإللكترون وھو م
  . تزامنيلأغير بالتعلم والتفاعل 

  المدرسة
  :من خاللوذلك  اإللكترونيفي منظومة التعليم  األدوارتقوم المدرسة بأداء بعض  إذ

ة - دارس  إتاح ة والم ين طالب المدرس ل ب رىاالتصال والتفاع ين طالب  األخ ة وب ن جھ م
ة  والمحتوىالمدرسة  ة من جھ وى المعرف ائلأخرىالتعليمي ومحت ق وس ك عن طري  ، وذل

  .اإللكترونيالربط التي يحققھا التعليم 

ل - تخدام عم ك باس بة وذل اراتھم المكتس ة ومھ تويات الطلب ق لمس ل دقي ات  تحلي ارير والي التق
 .التحليل المختلفة التي توفرھا أنظمة التعليم اإللكتروني

  المعلم
قيھا  ة بش ة التعليمي و عصب العملي م ھ ر المعل ييعتب يو األساس دف مشروع  اإللكترون ويھ

  :يلي على ما اإللكترونيالمعلمين ويساعدھم نظام التعليم  أداءتيسير  إلى اإللكترونيالتعليم 

ي تمكن عرض المادة ا - ة الت لعلمية الخاصة بھم والتدريس ومتابعة طالبھم بسھولة وبالطريق
يم  ن تقي م م ة  أداءالمعل ديم الطريق م بتق مح للمعل ة تس ورة دقيق ة بص لالطلب ة  األفض لتنمي

  . الذكاء المختلفة لدى الطالب إمكانيات

يم الفصول  - ادة اإللكترونيتنظ وات التعليمية واإلف ن القن ابقات الم ة واإلة والمس ة علمي ثرائي
 .وندوات الحوار التفاعلية التي تنمي مھارات الطلبة المختلفة 

يم  إن إلى اإلشارةوالبد من  ينظام التعل ق  اإللكترون ر  اً دوارأخل م غي دة للمعل ووظائف جدي
إن الخطوة  أدواره ذلك ف دي ل يم التقلي ام التعل ي نظ ة ف رالتقليدي ة األكث يم  أھمي ام التعل اء نظ ي بن ف
  .الجديدة التي يتطلبھا ذلك النظام أدوارهالمعلم ألداء  إعدادھو  كترونياإلل

  األمور أولياء

  : ما يليألولياء األمور  اإللكترونيعليم يحقق نظام الت إذ
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  .ومھارات الطالب ونتائجه أداءعلى متابعة  األمرولي  اإللكترونيالتعليم  أنظمةتساعد  -

 واإلدارةمع المعلمين والقيادات التعليمية في المدرسة  من التفاعل األمور أولياءيمكن النظام  -
ى  ائمين عل ي تساعد الق ة الت يم المختلف ؤتمرات التعل دوات وم التعليمية والوزارة من خالل ن
العملية التعليمية والتربوية من قياس الرأي العام والتفاعل معه ومن ثم التأثر به والعمل على 

 . نقله نوعية تفاعلية معه إحداث

  تكنولوجيا التعليم أخصائي
ة لتوظيف  اإللكترونيالتعليم  آليات أداءفي  يعتبر العنصر الرئيس إذ وة الفاعل وباعتباره الق

ك  ة وذل ة بالمؤسسات التعليمي ى باإلضافةالمستحدثات التكنولوجي  إكسابدوره المحوري في  إل
يم جميع العاملين معه في المؤسسة التعليمية مھارات التعامل مع منظو يمة التعل ذلك  اإللكترون ول

د من  اإللكترونييكون متمكنا في نظام التعليم  أنتكنولوجيا التعليم  أخصائيينبغي على  من العدي
  :المھارات والتي منھا

  .ةاإللكترونيالفصول  إدارة -

  .مؤتمرات الفيديو إدارة -

  .استقبال القنوات الفضائية التعليمية وتسجيلھا -

  .اإلنترنتبكة القدرة على التعامل مع ش -

  .اإللكترونيالقدرة على استخدام البريد  -

  ".الويب"القدرة على تصميم صفحات  -

  .اإلنترنتتحليل البرامج ووضعھا على شبكة  -

  .)٢٠٠٦الحلفاوي، ( اإلنترنتالحوارات عبر شبكة  إجراءالقدرة على  -

  األردنيةفي المدارس  اإللكترونيتجربة التعليم 
يم  ييعتبر التعل اليبحد أ اإللكترون يم  أس ة والتعل ع وزارة التربي ي تتطل ة الت دريس الحديث الت

تراتيجيةكإتطبيقه في المدارس، وتشجيع المعلمين على استخدامه  إلى األردنية ة،  س ة حديث تعليمي
يم  ب التعل يويتطل ا  اإللكترون ة وربطھ وب حديث أجھزة حاس فية ب ة الص ة التعليمي ز البيئ تجھي

تب اج اإلنترن ذا يحت ى، وھ يم  إل ة والتعل ك قامت وزارة التربي ق ذل رة، ولتحقي ة كبي د وموازن جھ
اءبالتنسيق مع وزارتي التخطيط وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ة،  بإنش ة وطني شبكة معرف

نظام التعليم الذاتي، بدال من التعليم  إلىتستخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كقاعدة للتحول 
ك ب ذل دي ويتطل وفير  التقلي يم  أدواتت يالتعل د عن  اإللكترون ا يزي ة  )٢٠٠٠(لم ة موزع مدرس

  .)٢٠٠٦ الفيومي،(المملكة  أنحاءعلى 



  "......درجة إمكانية تطبيق أنظمة التعليم اإللكتروني في " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٠٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)٢(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

دد مصادر  األردنيةالحرص المتواصل لوزارة التربية والتعليم  إطاروفي  على ضرورة تع
اه ن أنالمعرفة التي يمكن للطالب  يم باالتج ة والتعل حو توظيف يستخدمھا، فقد بدأت وزارة التربي

يم  يالتعل ي  اإللكترون دارسف أولى الخالم دأت ب بة ط، فب ة محوس واد تعليمي وير م ي تط وات وھ
اتمما يتيحه الحاسوب من  موضوعات الدراسية المختلفة، واإلفادةلمختلف ال ك  إمكان م تل في تعل

يم  اإللكترونيالمواد، وتطبيقا لمبدأ التعليم  ة والتعل اءفقد قامت وزارة التربي يم  بإنش ة التعل منظوم
ا لتكون الخطوة  اإللكتروني ة للتكنولوجي ىبالتعاون مع شركة المجموعة المتكامل تفادة  األول لالس

ا  والمجتمعفي العملية التعليمية،  اإلنترنتمن  ذا المشروع م التعليمي بشكل متكامل، إذ سيخدم ھ
يم مليون طالب على مقاعد الدراسة، وسيوفر ھذا النظام فرص الت يزيد عن يعل ر اإللكترون  ألكث

ة دارس أألردني رللم افر عناص ب تض يم يتطل ن التعل وع م ذا الن ق  ، وھ ة لتحقي دافمختلف  األھ
  . المرجوة

وفير  ات ت ق متطلب الزم لتحقي دعم ال ى ال يم للحصول عل ة والتعل عت وزارة التربي ذا س ولھ
يم  يالتعل ن خاإللكترون وزارات المعني، م ع ال راكة م د ش ات الل عق اع ة والجھ ة والقط الداعم

   ).٢٠٠٣ي، مالفيو: (الخاص، والتي تتمثل فيما يلي

ة - ة التحتي   وي ـي التربـالوطن يـاإللكترونط ـة الربـة شبكـذه البيئـل ھـتشم: البني
)National Educational Network ( ،ھا ات ببعض دارس والجامع ل الم ي ستص الت

زة، اإللكترونيالربط  زةأجھوالھيكلية التي ستقوم عليھا الشبكة والتي تحدد  الحاسوب  وأجھ
ي  ة، الت ات التعليمي التي ستستخدم لالتصال والتصفح، ومن ثم البرمجات التي ستوفر التطبيق

  . ستسھل التعامل مع المحتوى التعليمي الذي سيكون في الغالب باللغة العربية

من الكوادر البشرية  تعمل الوزارة على توفير عدد كاف إذ :التغيير وإدارةالموارد البشرية  -
ادرة عل ة الق ي األالمؤھل ام المترام ل النظ ة عم وصول  ، وضمانطراف وصيانتهى متابع

ات دالمعلو ع االتجاھ ي جمي ات ف بكة، ام ى وخل الش ل عل دريب المالعم تخدام ت ى اس م عل عل
  .بشكل يخدم العملية التعليميةالتكنولوجيا 

ة - ة الممكن وفير ب إذ: البيئ ى ت وزارة عل ل ال تعلم تعم دعم خطوات ال ة ت ييئ ك  اإللكترون وذل
 باإلضافةبنشر الوعي على جميع المستويات ابتداء من السياسيين وانتھاء بالمواطن العادي، 

ى ع  إل ل الجمي اون من قب دعم والتع وفير ال ى ت ك تعمل عل اء إلنجاحذل يم  وإرس قواعد التعل
  .في المؤسسات التعليمية اإللكتروني

دأت وزارة التر د ب يم ولق ة والتعل ةبي ذ  األردني رمن اريع  أكث ذ عدد من المش امين بتنفي من ع
لكترونية لتلك المباحث، ومن تطوير مواد إ إلىالمحوسبة لعدد من المباحث الدراسية، التي ھدفت 
ا: ھذه المشاريع التي قامت بھا وزارة التربية والتعليم ي عشر، دمشروع مادة الفيزياء للصف الح

يات  بة الرياض فوفوحوس فوف)١٢-١( للص وب للص بة الحاس روع )١٠-١( ، وحوس ، ومش
ة  أخرى، وفي خطوة )١٢-١(حوسبة العلوم للصفوف  قامت الوزارة وتماشياً مع سياساتھا الرامي

االت، ات واالتص ا المعلوم ف تكنولوجي يم بتوظي وى التعل وير محت وزا إذلتط ت ال ذ قام رة بتنفي
ا رين ھم ا  مشروعين كبي ة راني ات، ومشروع مشروع الملك ا المعلوم د هللا لتكنولوجي  إدخالالعب
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يم  يمحتوى الكتب المدرسية جميعھا على منظومة التعل ى اإللكترون ر عل د بشكل كبي ذي يعتم ، ال
ع  إيجادتقوم فكرة المشروع على  ، إذاإلنترنت ى شبكة إموق ي عل تلكترون يخدم القطاع  اإلنترن

ط الباألولى بالدرجةالتعليمي الحكومي  ر ، ورب ة عب ترامج التعليمي تمكن المستخدمين  اإلنترن لي
  .)٢٠٠٥الخطيب، (بعيدة  أماكنمن تنفيذ ھذه البرامج ولو كانوا في 

يم  ةوقد وضعت وزارة التربية والتعل يم رئيس أھداف األردني ق التعل ية لتطبي في  اإللكترون
ة دارس األردني االم ي : ، منھ يم ف توى التعل ع مس ى األردنرف ز عل ع التركي ة،  م ات النوعي الكفاي

ى  ي عل اء االقتصاد المبن ي بن اھمة ف واھبھم للمس ة، وتطوير م ارات الالزم ة بالمھ د الطلب وتزوي
ذه  ق ھ ة، ولتحقي دافالمعرف ن األھ دارس م ع الم وجي لجمي دعم التكنول وفير ال م ت د ت زة فق  أجھ

م  بكة تعل وير ش م تط ا ت رات، وكم ةومختب وطني  ةداعم أردني امج ال ربط (للبرن ةال ين الطلب ، )ب
د من وتنفيذا  ط العدي م رب ا ت دارس، كم ع الم ى جمي لھذا البرنامج تم تعميم مختبرات الحاسوب عل

دريب ا، ورةاإللكترونيوفق برنامج يدعى البوابة  اإلنترنتالمدارس على شبكة  ة ت ذه العملي فق ھ
يم، لزارة التربية والتعو(الشبكات  وإدارة اآللي بوالتعليمية على استخدام الحاس اإلداريةالكوادر 
٢٠٠٧.(  

ي  إن ة ف ات الحديث ق النظري يم، وتطبي ي التعل ة ف ة النوعي ويرالنقل ين  تط يم وتحس  أداءالتعل
ين  اإللكترونيمبادئ التعليم التعاوني والتعليم الفردي، جعل للتعليم  وإتقانالمعلم،  مكانة خاصة ب

ردات، وأ ذه المف يم ھ ق التعل تدعي تطبي ا يس ياإللكترون م ده  ن و فوائ ة ھ ي المؤسسات التعليمي ف
  .)٢٠٠٥ن، سلطا( :المتمثلة في

  .سرعته في تقديم المعلومات التي يحتاجھا المتعلم -

 .مساھمته في تلبية احتياجات المتعلم بصورة وافية وكافية -

ى الوسائل  - دة عل ة ومعتم ة تفاعلي نھج بطريق ذا يشجع اإللكترونيعرضه للم ة، وھ ة المتكامل
 .المشاركة المتواصلة، واالستجابة، واالندماج العقلي والنفسي في عملية التعلمالمتعلم على 

 .، والصوت، والحركةاألبعادوالرسوم ثالثية  األلوانقدرته على توظيف  -

م في قاعة  األنشطةتقديمه لكل  - دمھا المعل ي يق ة، ولكن  الدراسةالتدريسية الت بوقت التقليدي
 .قلأ

ً ليمتع اإللكترونيويوفر التعليم  ً عصري ا االً  ا تلحاسوب ومستخدماً ا فع تعلم عن  اإلنترن وال
تعلم،  المستجدات، مستغالً بعد يم وال ي التعل ى مستوى االتصاالت لتطوير عمليت لكي يحقق وعل

  :ال بد من توفير بعض المتطلبات منھا أھدافه اإللكترونيالتعليم 

  .كترونياإللالتدريب والتعليم  أسساشتراك القطاع الخاص في بناء  -

 .اإللكترونيتوظيف عناصر التقنية التي نحتاجھا لخفض كلفة التعليم  -

 .المادية والفنية والبشرية المدربة اإلمكاناتتوفير  -
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يم  - بقتنا في التعل ي س ياستعراض وتبني خطط الدول الت الإل، اإللكترون اربھم في  دةف من تج
 .ھذا المجال

ة بعض ا ن مواجھ د م ات الب ذه المتطلب ق ھ يولتحقي ة ف ديات المتمثل دارس : (لتح ة م تجرب
  ) ٢٠٠٣الملك فيصل، 

  .والمعدات واألجھزةتوفير البنية التحتية الالزمة، المتمثلة في الشبكة  -

 .لھا األمثلوالمتعلم بما يمكنھا من التعامل مع ھذه التقنية واالستثمار  للمعلمالتدريب الالزم  -

ي تعترض  أن الإ، اإللكترونيللتعلم وبالرغم من حماس المربين  ات الت ھنالك بعض المعوق
  .)٢٠٠٣ المحيسن،( :منھافي المدارس  اإللكتروني التعليمتطبيق 

زات توفر  وھو: المعوقات المادية - زةاإللكترونيالتجھي ل أجھ ة مث ة التعليمي الحاسوب  ة للبيئ
  .وسرعتھا اإلنترنتوتحديثھا، وخدمة 

 .اإللكترونيالذين يجيدون مھارة التدريس بالمعلمين  قلةھناك  أن إذ: المعوقات البشرية -

يم  إعدادارتفاع تكلفة : المواد التعليمية إنتاج - نمط التعل يالبرامج الجديدة ب درة اإللكترون ، ون
ائط  اند بالوس ذاتي المس تعلم ال نمط ال ة ب واد التعليمي ميم الم ي تص ين ف ود متخصص وج

ً نولوجية المتعددة القابلة للتعلم إالتك  . لكترونيا

وم، وثم نا الي ه مدارس ر يواج د كبي ات  الأة تح ه متطلب دارس لتواج ر الم ف تتغي و كي وھ
ة تسخيراً  ات الحديث ك تسخير التقني ي ذل ا ف تقبل بم اعالً  المس ي  ف زاً ف اً متمي ل موقع ق "لتحت طري

ريع ات الس ي"المعلوم ور الري ، وف ول البروفيس دد يق ذا الص ان ھ ن ) LaryKuwban(كيوب م
تانفورد بوال اجامعة س ة كاليفورني ل يجب  إن" :ي دارس، ب ر الم دة ال تغي ات الجدي ر  أنالتقني تتغي

ة ي "المدارس لكي تتمكن من استخدام التقنيات الجديدة بصورة فعال ذا يعن نا  أن، وھ تكون مدارس
ون  ى تك ة حت درة فاعل رن وق ام م م بنظ دة وتتس ة جي ة تحتي زة ببني أمجھ ات  ةمھي تخدام التقني الس

اماجة ماسة ذلك فھي بح إلى إضافة، التعليمية بفاعلية المعلمين، إذ لالھتم ين في  إن ب دور المعلم
ر ة سيكون أاإللكترونيبما في ذلك الفصول االفتراضية والمناھج  التعليميةظل استخدام التقنية  كب

  ).٢٠٠٢النصار، ( فاعلية وأكثر

املة المزودة ونياإللكترتحقيق المدرسة  إلى األردنتسعى وزارة التربية والتعليم في و ة الش
ة من التواصل  أجھزةبصفوف الكترونية تحتوي  احاسوب وبرمجيات، تمكن الطلب مع  الكتروني

، وطرق أفضلتقدم وسائل تعليم  إذه المدرسة بمزايا كثيرة، ذالمعلمين والمواد المقررة، وتتسم ھ
دريس  رت دماً من  أكث رةخالتق ا كثي ام المدرسة بمزاي ام  ،ل قي الطالب بالبحث عن  من خالل قي

االت و ات واالتص ا المعلوم تخدام تكنولوجي تدعائھا باس ة واس تمعلوم ال،  اإلنترن ي أي مج ف
اء  ة ألولي ذه المدرس مح ھ وروتس ارير  األم ى التق ول عل ين، والحص ع المدرس ال م باالتص

حاسوب يتم تخصيصھا في  أجھزةوعن طريق  اإلنترنتوالدرجات والشھادات، من خالل شبكة 
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دارس المد عض، وفي الوقت نفسه تتواصل مع بعضھا ب أنرسة لھذا الغرض، بحيث يمكن للم
  . أمور الطلبة، ومع العالم الواسع أولياءالتواصل مع 

  
  ةالدراسات السابق
ھدفت الكتشاف ) Gulbahar & Guven, 2008(جلبھار وجوفن  أجراھافي دراسة 

مل التي تدعم ھذه االستخدامات والعقبات استخدامات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والعوا
إذ . اتھم في فعالية االستخدامالتي تحول دون فعالية االستخدام ووعي المعلمين ومستوى خبر

ً للدراسات االجتماعية ممن يدرسون الصفوف الرابع ) ٣٢٦(ونت عينة الدراسة من تك معلما
فقرة تعود لالستخدامات  )٢٤( والخامس في تركيا، وقد استخدم الباحثان استبانة تكونت من

وعي  إلىفقرة تشير ) ١٨(المعلمين على االستخدام، و تشجعفقرات تعود للعوامل التي ) ٨(و
. االستخدام إثناء العقبات التي واجھت المعلمين إلىفقرة تشير ) ١٩(المعلمين لفعالية االستخدام و

من %) ٨٨.٧(لعمل، واستخدموا الحاسوب ألغراض ا%) ٩٨.٢( أنالنتائج  أشارتوقد 
 أشارتاالستخدامات اليومية لمعلمي الدراسات االجتماعية فقد  أما، اإلنترنت استخدمواالمعلمين 
منھم %) ٣٠.٧(قل من ساعة؛ وأمنھم استخدموا الحاسوب لمدة %) ٥٣.١( إلىالنتائج 

لمدة  منھم يستخدمون الحاسوب%) ١.٥(ساعات يومياً، و) ٥-٣(يستخدمون الحاسوب لمدة بين 
)٥ ( ً منھم يستخدمون %) ٥٤(أما بالنسبة ألشكال االستخدام فقد كانت ما نسبته . ساعات يوميا

برنامج معالج النصوص والكلمات وبرنامج العرض التقديمي واستخدامات مساعدة للتدريس 
ة واألفالم اإللكترونيومنتديات الحوار والموسوعات  اإللكترونيومحركات البحث والبريد 

جه المعلمين من حيث نقص المعرفة اتو التي العقبات أھم إلىالدراسة  أشارتالتدريسية، كما 
التقنية ونقص المعدات التكنولوجية، وتخوف المعلمين من استخدام التكنولوجيا ونقص الخبرة 

  . الخدمة إثناء في ضعف التدريب إلىالتي تشير 

العوامل التي تؤثر في  ھمف إلىالتعرف )  Chanlin, 2007(ھدفت دراسة شانلين كما 
معلماً ومعلمة ) ٤٠٧(وقد شملت عينة الدراسة . الصفيةتكامل تكنولوجيا الحاسوب داخل الغرف 

 في تايون التاسع، إلى األولمن معلمي المدارس االبتدائية والثانوية الذين يدرسون الصفوف 
فقرة ) ٢٨(احتوت على  استبانهتخدام وقد تم اس) سنة ٣٠-١(لذين تراوحت خبرتھم من وا

 أنة، والعوامل الشخصية، واالجتماعية، والمناھج التي من الممكن يركزت على العوامل البيئ
 أن إلىنتائج الدراسة  أشارتتؤثر على استخدام تكنولوجيا الحاسوب داخل الغرف الصفية، وقد 

داخل الغرف الصفية والتي تتعلق والتي تؤثر في استخدام التكنولوجيا  أھميةالعوامل  أكثر
بالمنھاج المدرسي كان العبء التدريسي، وطبيعة المادة التي يدرسونھا، والخبرة في استخدام 

العوامل البيئية التي تؤثر في استخدام تكنولوجيا  أھم وأماالتكنولوجيا والقدرة على استخدامھا، 
التسھيالت المادية والبرمجيات  فرامدى تو إلىالحاسوب داخل الغرف الصفية فكانت تعزى 

بالنسبة للعوامل  أمامختبرات الحاسوب،  الستخدامفر الوقت المتاح امناسبة، ومدى توال
بتدريس المبحث  االستمتاعتكنولوجيا الحاسوب ھو  استخدامعامل يؤثر في  أھمالشخصية فكان 
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ذات معنى لتكنولوجيا تطبيقات  إيجادوالتدريب والخبرة التي تسھم في تشجيع المعلمين على 
  . لمين بفرص لتطوير مھارات الحاسوبالحاسوب والتي تزود المع

دراسة عن تكنولوجيا المعلومات داخل الفصول الدراسية، ) Altun, 2004(وأجرى التون 
دوار الكشف عن أ إلىالتجربة التركية، وھدفت الدراسة : وما ھو دور مديري المدارس االبتدائية

) ١٧( بتدائية نحو تقنية المعلومات، والدور المتوقع منھم، وتكونت العينة منالمديري المدارس ا
منسق حاسوب من مكتب التنسيق المركزي، وجاءت أبرز النتائج  )١٥(و مدير مدرسة ابتدائية

ساساً على فاعلية المديرين ونشاطھم على أالتأثير المتكامل للتكنولوجيا في التعليم يستند  أن
استخدام الحاسوب في العملية  أنالخدمة، كما  إثناء في يتدربوا أنادة، كما يجب ق أنھماعتبار 

تكنولوجيا  إدخالخبرات المتعلمين ويسھم في حل المشكالت من خالل  أثراءالتعليمية يعمل على 
ة لوزارة التربية تكون الخطة الرئيسأال التعليم في البيئة التعليمية لتسھيل عملية التعلم، ويجب 

ً أتتضمن الخطة المناھج  أنوتزويدھا للمدارس، بل يجب  ةزاألجھء شرا   . يضا

 إلىدراسة ھدفت ) Flanagan & Jacobsen, 2003(كما اجريا فاالناجان وجاكوبسن 
 تكنولوجيان تطبيق ادي والعشرين، وأالمسؤوليات الجديدة لمدير المدرسة في القرن الحتعرف 

يقوم بھا مديرو المدارس  أنلمدرسي، والتي يجب ا اإلصالحالمعلومات ھي جزء من حركة 
ً لتطوير المھارات القيادية، وعملت الدراسة على خمسة نماذج ومن أھم النتائج  ويكونون مفتاحا

في  وإدخالھامع التكنولوجيا  ابيان الجوانب االيجابية والنشاطات التي قامت المؤسسة عند تفاعلھ
ة مھارات القائمين على ھذه العملية التعليمية وتغيير نظرتھم عن تنمي أسفرت العملية التعليمية، إذ

  . التكنولوجيا وأنھا ليست وسيلة تھديد لھم إلى

بيئة محتويات المنتج، وكانت الدراسة تخص  نع) Willyam, 2003(وفي دراسة ويليام 
 أوعليمية؟ سلعة ت اإللكترونيوھي ھل التعليم ، اإللكترونيفي التعليم  األساسيةالمشكالت  إحدى

  منتج يمكن صناعته وتسويقه؟

سلعة تجارية  اإللكترونيالتعليم  أصبحخالل السنوات الماضية  اإللكترونيع نمو التعليم وم
الطرق للتعليم  بآالفتتغير بتغير المحتويات والبيئة وتداولھا  إنذات ملكية خاصة يمكن 

ستكون لمديري التعليم  اإلجابةان وتطبيقه ف اإللكترونيتطوير التعليم  أمكن وإذاوالتدريس 
) ويليمز(الحقيقية ستكون للمتعلمين والمدرسين ومن ھذا البحث فقد وجد  اإلجابةوالتدريس لكن 

  . يزود المتعلم بمناخ تعليمي مريح ومناسب لوقت وزمن المتعلم اإللكترونيالتعليم  أن

اقع تكنولوجيا و التعرف إلىھدفت ) ٢٠٠٩(دراسة عجلوني الالحمران وأجرى  كما
تكون مجتمع الدراسة ، إذ األردنالمعلومات واالتصاالت في المدارس االستكشافية في 

) ٥(مدرسة داخل عمان و) ١٠٠(مدرسة منھا ) ١٠٥(والبالغ عددھا  األردناالستكشافية في 
 األجھزةاھتمام وزارة التربية والتعليم بتوفير  إلىالنتائج  أشارتوقد . مدارس خارج عمان

المعلمون في الحصص  عدد من البرمجيات التي يستخدمھاوتوفير  األساسيةالمعدات الحديثة و
 المشكالت التي أنودلت النتائج على . الصفية كما زود بعض المعلمين بأجھزة حواسيب محمولة

ازدحام الطلبة في الغرف : المعلومات واالتصاالت في الغرف الصفية ھي بتكنولوجياتتعلق 
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%) ٨٠(وبطء في الشبكة بنسبة  اإلنترنتعبر  االتصالوصعوبة %) ٨٨.٢(سبة الصفية وبن
 أدواتنقص الخبرة لدى الطلبة في التعامل مع و%) ٨٨(وضعف في اللغة االنجليزية بنسبة 

  %). ٨٠.٤(التكنولوجيا بنسبة 

م يالكشف عن واقع استخدام مستلزمات التعل إلىدراسة ھدفت ) ٢٠٠٦(العمري  وأجرت
نظر المعلمين واتجاھات الطلبة ومعلميھم نحوھا في محافظة اربد من وجھات  ونياإللكتر

للطلبة وتقيس اتجاھاتھم نحو التعلم  األولىولتحقيق الھدف من الدراسة تم بناء استبانتين 
موجھة للمعلمين، وتقيس مدى توافر فقرة، واالستبانة الثانية ) ١٨(تكونت من إذ  اإللكتروني

وقد تكونت عينة . اإللكترونيم يلتعللية والمعلوماتية، ومدى استخدام المعلمين التسھيالت الماد
من  اإللكترونيطالباً وطالبة ممن يستخدمون التعليم ) ٤٠٠(معلماً ومعلمة و) ١٨١(الدراسة من 

وبعد جمع . مدارس) ٨(موزعين على ) ٢٠٠٥/٢٠٠٦( ربد للعام الدراسيإمدارس محافظة 
عدم توافر التسھيالت المادية والمعلوماتية للتعليم  إلىالنتائج  ارتأشالبيانات وتحليلھا 

، ومختبر للحاسوب متنقل، واألشكالالمدمجة وبرامج تصميم  األقراصمثل ناسخ  اإللكتروني
متوسطة،  اإللكترونيكما كانت درجة استخدام المعلمين لمھارات التعلم . وشاشات عرض

عالية، واتجاھات المعلمين نحو التعلم  اإللكترونيليم ودرجة صعوبة استخدام المعلمين للتع
في اتجاھات  إحصائيةضعيفة كما كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة  اإللكتروني

عزى لمتغير الجنس والخبرة والدرجة العلمية، ووجود فروق ت اإللكترونيالمعلمين نحو التعلم 
ولصالح  اإللكترونياتجاھات الطلبة نحو التعلم ت المعلمين وابين اتجاھ إحصائيةذات داللة 

  . الطلبة

ارة في وز اإللكترونيالكشف عن معوقات التعلم  إلىبدراسة ھدفت ) ٢٠٠٦(وقام العتيبي 
شملت عينة  إذنظر القادة التربويين في المملكة العربية السعودية،  التربية والتعليم من وجھات

ً ) ٤٢٠(الدراسة   المعوقات أكثر أنوأظھرت النتائج ). ومدير ومشرف تربويمعلم ( قائداً تربويا
المطلوبة من  األعباءوكثرة  اإللكترونيالتعليم  آليات إلىالخاصة بالمعلم ھي افتقار المعلم 
كثافة المقررات : الخاصة بالمنھاج ھي وقاتالمع أكثر إنالمعلم، وقلة الحوافز، كما تبين 

الفنية فقد  بالنسبة للمعوقات أما. تطور السريع في البرامجالدراسية، وعدم توافق المنھاج مع ال
 بالنسبة للمعوقات أما. كانت عدم جاھزية البنية التحتية المعلوماتية، وبطء في شبكة االتصاالت

. حاسوب في المدرسةال أجھزة ةالطلبة في الصف الواحد، وقل عدادأفكانت كثرة  اإلدارية
خيراً في أفر المكان المناسب والنقص في الكوادر البشرية، وات فكانت عدم تواوبالنسبة للمعوق

كما كانت . التكلفة المادية المرتفعة لھذا النوع من التعليم أكثرھاالمالية فقد كان مجال المعوقات 
  . برة والمؤھلوالخ اإلناثلصالح  اإللكترونيالتعليم  معوقاتفي  إحصائيةھناك فروق ذات داللة 

بدراسة ھدفت الى الكشف عن مدى توافر واستخدام وسائل التقنية ) ٢٠٠٥(قام البدراني و
  . نظر معلمي المرحلة المتوسطة اتالحديثة في مدراس التعليم األھلي بالرياض من وجھ
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في  األھليةكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المرحلة المتوسطة في المدارس إذ ت
من %) ٣٤(والبالغ  )م٢٠٠٤/٢٠٠٥(لدراسي الرياض في المملكة العربية السعودية للعام ا

  : ما يلي إلىنتائج الدراسة  أشارتمجتمع الدراسة، تم اختيارھم بالطريقة العشوائية البسيطة، وقد 

نظر معلمي في مدارس التعليم األھلي من وجھات  تدني نسبة توافر وسائل التقنية الحديثة
 الحديثة من قبل معلمي المرحلة المتوسطة التقنياتالمرحلة المتوسطة، وتدني استخدام وسائل 

  . بالرياض األھليفي التعليم 

المدرسية، وأكثر ھذه  باإلمكانياتھنالك عدداً من المعوقات تتعلق  أنكما بينت الدراسة 
المعوقات ھي قلة وجود القاعات الالزمة لالستخدام، ثم الحوافز المادية المقدمة للمعلمين، 

إھتمامھم بالتقنيات التعليمية،  أھميةللمعلم مما يقلل من  ةدريسيوارتفاع نصاب الحصص الت
  . وأوصى الباحث بضرورة توفير دورات تدريبية للمعلمين في استخدام وسائل التقنية الحديثة

االحتياجات التدريبية الحالية  التعرف إلىدراسة ھدفت ) ٢٠٠٣(ناصر  أبو وأجرى
كما يراھا القادة التربويون، وتم تطوير  األردنية ترونياإللكي مدارس التعليم يوالمستقلة إلدار

الكفايات والمھارات : مجاالت ةفقرة موزعة على ثالث) ٦٠(استبانة لھا الغرض تكونت من 
والفنية، والكفايات والمھارات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والكفايات والمھارات  اإلدارية

، اإللكترونيمديراً ومديرة لمدارس التعليم ) ٤٠٢(اسة من تألفت عينة الدروالمتعلقة بالتطوير، 
ً في مديريات التربية والتعليم وقائداً ترب) ٣٢(و ، تم اختيارھا بالطريقة العشوائية من األردنيةيا

 اإللكترونيمديري مدارس التعليم  أن، وأظھرت نتائج الدراسة )٨٠٤(مجتمع الدراسة البالغ 
في الوقت  للتدريبالعالية  اإللكترونيمدارس التعليم  إدارييحاجة ب أجابواوالقادة التربويين 

  . تكنولوجيا المعلوماتر ويالمھارات والكفايات المتعلقة بالتطو: الحاضر على مجالي
  

  محددات الدراسة
دارس  ديرات الم ديري وم ى م ة عل ذه الدراس رت ھ ةاقتص ة  األردني ية(الخاص ، األساس

ام الدراسي  األولخالل الفصل ) والثانوية ى مجاالت أألداة ) ٢٠٠٩/٢٠١٠(للع واقتصارھا عل
   .حصائية المستخدمةوالمعالجة أإل

  
  منھجية الدراسة وإجراءاتھا

  . ھذه الدراسة إجراءالمنھج الوصفي التحليلي في  اناستخدم الباحث: جية الدراسةمنھ

املين في ال جميع تكون مجتمع الدراسة من: مجتمع الدراسة ديرين الع دارس الم ةم  األردني
ددھم  غ ع ذي يبل دير )١١٢٠(الخاصة، وال ديرةم ين الجدول اً وم ع ) ١(، ويب رادتوزي ع  أف مجتم

  . اصة حسب الجنس والمرحلة الدراسيةالدراسة بالنسبة للمديرين والمديرات في المدارس الخ
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دول  ع : )١(ج رادتوزي نس أف ب الج ة حس دارس الخاص ديري الم بة لم ة بالنس ع الدراس  مجتم
  .والمرحلة

 الجنس
  المجمـوع  ذكــور  إنــاث  المرحلة

  ٨٤٦  ٨٢  ٧٦٤  أساسي
  ٢٧٤  ٩٤  ١٨٠  ثانوي

  ١١٢٠  ١٧٦  ٩٤٤  المجموع
  

  عينة الدراسة
ديرة مديراً ) ٢٨٠(تكونت عينة الدراسة من  ا نسبة  وم من مجتمع الدراسة، %) ٢٥(أي م

  ). ، والمرحلة التعليميةالجنس(حسب متغيرات  الطبقية العشوائية  تم اختيارھم بالطريقة
  
  الدراسة داةأ

ىان استخدم الباحث ةدرجة  المنھج الوصفي التحليلي للتعرف إل ق  إمكاني ة التعلتطبي م يأنظم
ةفي المدارس  اإللكتروني ة عن  األردني ئلةالخاصة، ولإلجاب تبانهاان الدراسة طور الباحث أس  س

النظري  األدب، اعتماداً على األردنيةرس في المدا اإللكترونيم أنظمة التعلمجاالت تطبيق  تضم
ادين  راء في المي والدراسات السابقة المتصلة بالدراسة، كما تم االستعانة بنصائح وتوجيھات الخب

رج ة، لتخ ة والتقني ناال التربوي ون م ة لتتك تبانة بصورتھا النھائي ا ) ٤٤( س دف بمجملھ رة تھ فق
ق  ة تطبي اس درج ة التعللقي يم يأنظم دارس ف اإللكترون ةي الم ةالخا األردني ة وال. ص متمثل
  : بالمجاالت السبعة ألتالية

ة( ة التعليمي ة للبيئ زات اإللكتروني ية ،التجھي ون ،اإلدارة المدرس ة، المعلم ؤون الطلب  ،ش
  ).، المختبرات االفتراضيةالتدريب ،حوسبة المناھج

  
  الدراسةصدق 

كمين والخبراء المختصين في الدراسة على مجموعة من المح أداةتم عرض فقرات مقياس 
تبانة  األردنيةالجامعات  يم االس اموا بتحك ذين ق داءووزارة التربية والتعليم ال نظرھم  وجھات وإب

في المدارس  اإللكترونيأنظمة التعلم تطبيق  إمكانيةفي قياس درجة  حول فقرات ومجاالت األداة
 أوالحذف  أو باإلضافةعلى المقياس  التعديل إجراء، وفي ضوء اقتراحات المحكمين، تم األردنية
  .الصياغة إعادة
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  ثبات الدراسة
ار وإعادةطريقة االختيار  اناستخدم الباحث ق  اقام،  إذ )Test – Re – Test( االختب بتطبي

ة من مجتمع الدراسة تكونت األداة ى عين ائي عل دير) ٢٥(من  بشكلھا النھ ة من خارج ا اً م لعين
ة إذ ع الدراس ل مجتم ن داخ ق  وم م تطبي ى  األداةت رادعل ن  أف بوعين م د اس ة بع رة ثاني ة م العين

د  أفرادبين استجابات ) بيرسون(، وتم حساب معامل ارتباط األولالتطبيق  رتين وق ة في الم العين
ات ل الثب غ معام ي  بل ألداةالكل ي ) ٠.٨٩( ل بةوھ ذا  نس ة، وبھ بحتمرتفع اھزة  أص ة ج الدراس

ى ق عل ح للتطبي ة ويوض ع الدراس دول  مجتم ن ) ٣(الج ال م ل مج ات لك ل الثب االتمعام  مج
  . الدراسة

  .الدراسةأداة  مجاالت معامل الثبات ل:  )٢(جدول 

  معامل الثبات  أرقام الفقرات  المجـــــــــال  الرقم
  ٠.٩٣  ٦-١  التجھيزات اإللكترونية للبيئة التعليمية  ١
  ٠.٨٧  ١٤-٧  اإلدارة المدرسية  ٢
  ٠.٨٤  ٢٢-١٥  المعلمون  ٣
  ٠.٨٧  ٢٩-٢٣  شؤون الطلبة   ٤
  ٠.٩٦  ٣٦-٣٠  حوسبة المناھج  ٥
  ٠.٨٧  ٤٠-٣٧  التدريب  ٦
  ٠.٨٨  ٤٤-٤١  المختبرات االفتراضية  ٧

  ٠.٨٩  الدرجة الكلية
  
  الدراسة إجراءات
اء  انام الباحثأن ق دبع ة  أداةببن ة بدرج ة الخاص ةالدراس ق  إمكاني ةتطبي يم  أنظم التعل

ي دارس الخاصة اإللكترون ي الم ات  ف ن صدق وثب د م ا والتأك ة وعينتھ ع الدراس د مجتم وتحدي
تبانة والخاصة،  األردنيةتم توزيع االستبانة على مديري ومديرات المدارس  ،الدراسة غ االس تفري
  .المناسبة واستخراج النتائج اإلحصائيعمليات التحليل  وإجراء

  اإلحصائيةالمعالجة 
 اإلحصائيحصائياً باستخدام برنامج التحليل إجتھا بيانات الدراسة ومعال بإدخال انم الباحثاق

)SPPS (ة لكل مجال من مجاالت  إذ ات المعياري ابية واالنحراف تم استخراج المتوسطات الحس
ار ة  -ت– الدراسة واستخدام اختب ر ألمعرف ةالجنس(ث ة التعليمي ةلدرجة ) ، المرحل ق  إمكاني تطبي

  . ھاينظر مدير من وجھات الخاصة ةاألردنيفي المدارس  اإللكترونينظام التعليم 

ق  إمكانيةالمعيار التالي للحكم على درجة  انواستخدام الباحث تعلم تطبي ة ال يأنظم  اإللكترون
  : كاآلتيالخاصة  األردنيةفي المدارس 
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  .جداً  تمثل درجة تطبيق عالية )٥ – ٤.٥( منالمتوسطات  -

  .يةتمثل درجة تطبيق عال )٤.٥قل من أ - ٣.٥( من المتوسطات -

  .طةتمثل درجة تطبيق متوس  ) ٣.٥قل من أ - ٢.٥( منالمتوسطات  -

  .تمثل درجة تطبيق متدنية )٢.٥قل من أ - ١.٤٩(  من المتوسطات -

  .تمثل درجة تطبيق متدنية جداً ) ١.٥ قل منأ( تالمتوسطا -
  

  نتائج الدراسة ومناقشتھا

  األولعن السؤال  باإلجابةالنتائج المتعلقة :والً أ

ة  ا درج ةإمكام ق  ني ةتطبي يم يالتعل أنظم دارس  اإللكترون ي الم ةف ن األردني  الخاصة م
   ؟ھاينظر مدير وجھات

ام الباحث ؤال، ق ذا الس ن ھ ة ع ات  انولإلجاب ابية واالنحراف طات الحس تخراج المتوس باس
ديرات  رادالمعيارية لتق ة الدراسة م أف ق عيني ة تطبي اً حسب المجاالت إلمكاني ة تنازلي ة رتب أنظم

  .الخاصة األردنيةفي المدارس  اإللكترونيم يالتعل

دير ) ٣(ويبين الجدول  ة لتق رادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري ة لدرجة  أف العين
يم يأنظمة التعلتطبيق  دارس  اإللكترون ةفي الم ة  األردني اً الخاصة حسب المجاالت مرتب تنازلي

  .حسب المتوسطات الحسابية

ديرات المتوسطات ا: )٣( لجدو ة لتق ات المعياري ابية واالنحراف رادلحس ة لدرجة  أف ة العين إمكاني
تعلم تطبيق  ة ال يأنظم دارس  اإللكترون ةفي الم ة  األردني الخاصة حسب المجاالت السبعة مرتب

  .نازلياً حسب المتوسطات الحسابيةت

المتوسط   المجـــــــاالت الرتبة
  الحسابي

االنحرافات 
  المعيارية

 إمكانيةدرجة 
  لتطبيقا

   عالية  ٠.٨١  ٤.٢١  المدرسية  اإلدارة  ١
  عالية  ٠.٧٨  ٣.٨٤  التدريب  ٢
  متوسطة  ٠.٨٥  ٣.٤٢  المعلمون  ٣
  متوسطة  ٠.٨١  ٣.٢٧  شؤون الطلبة   ٤
  متوسطة  ٠.٧٧  ٣.٢٢  حوسبة المناھج  ٥
  متدنية  ٠.٨٦  ٢.٤٥  المختبرات االفتراضية  ٦
  متدنية  ٠.٧٩  ٢.٣٧  ة للبيئة التعليميةاإللكترونيالتجھيزات   ٧

  متوسطة   -  ٣.٢٦  المجمــــــــوع
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ابية لمجاالت ) ٣(ويبين الجدول  ازلي للمتوسطات الحس ةالترتيب التن ق  إمكاني ة تطبي أنظم
االخاصة من وجھات  األردنيةفي المدارس  اإللكترونيم يالتعل  جاء إذ. نظر مديري المدارس فيھ

داره  إذ) اإلدارة المدرسية(ة األولى مجال في المرتب ا )٤.٢١(حصل على متوسط حسابي مق ، كم
داره  حسابيوحصل على متوسط ) التدريب(المرتبة الثانية مجال  جاء في ا جاء )٣.٨٤(مق ، كم

داره ) المعلمون(في المرتبة الثالثة مجال  ى متوسط حسابي مق ا جاء في )٣.٤٢(حصل عل ، كم
ا) شؤون الطلبة(المرتبة الرابعة مجال  ى متوسط حس داره وحصل عل ا جاءت  )٣.٢٧(بي مق كم

داره وحصل على متوسط حسابي  )حوسبة المناھج(في المرتبة الخامسة مجال  ا  ،)٣.٢٢(مق كم
ة السادسة مجال  رات االفتراضية(جاء في المرتب داره ) المختب ى متوسط حسابي مق وحصل عل

رة، كما جاء في المرتبة السابعة )٢.٤٥( زات (مجال  واألخي ة  ةاإللكترونيالتجھي ةللبيئ ) التعليمي
  ). ٢.٣٧(وحصل على متوسط حسابي مقداره 

جة متوسطة وبمتوسط رالكلي للمجاالت قد تم بدالحسابي المتوسط  أن) ٣(الجدول  يبينكما 
داره  ابي مق رت، )٣.٢٦(حس ة  وأظھ ائج المتعلق ةالنت ؤال  باإلجاب ن الس ة  األولع  أنللدراس

ديرات  ابية لتق رادالمتوسطات الحس ة أف ى  الدراسة عين ق  عل رات مجاالت تطبي تعلمفق ة ال  أنظم
تراوحت إذ ، اءت بدرجة عالية ومتوسطة ومتدنيةالخاصة قد ج األردنية المدارسفي  اإللكتروني
طا ابية متوس ين تھا الحس ن ) ٢.٣٧ – ٤.٢١(ب لم ى) ٥.٠٠( أص اد عل ك باالعتم ك  وذل المح

المدرسية حصل على درجة  اإلدارةجال م أن) ٣(ويالحظ من الجدول  المستخدم في ھذه الدراسة
ك )٤.٢١(بمتوسط حسابي مقداره  تطبيق عالية إمكانية دارس  أن، وقد يعزى ذل ديرين في الم الم

تعلم  األنظمةالخاصة يسعون لمواكبة  يالعالمية وينظرون لل ى أن اإللكترون م عل ؤدي وه مھ ىي  إل
  . تلك المدارس إدارةنجاحھم في  ويحققالتطوير والمعرفة 

ل  )المختبرات االفتراضية( مجال أننتائج الدراسة  أظھرتكما  ة قب رةجاء في المرتب  األخي
دارهموب ابي مق ط حس ق ) ٢.٤٥(توس ة تطبي ة(وبدرج ك ) متدني زى ذل د يع ىوق ة مع إل رفتھم قل

ة ورش عمل للتعرف إلى أودورات  أوندوات  أيةعقد  بالمختبرات االفتراضية وقلة ة و أھمي كيفي
رات وضعفاستخدام تل ة  ك المختب ين والطلب ىتثقيف المعلم ة إل ا في  أھمي ك الوسائط ودورھ تل

  . للطالب اإلبداعيةعملية العصف الذھني وتنمية القدرات 

ا  رتكم ائج  أظھ ال  أنالنت زات (مج ةاإللكترونيالتجھي ة التعليمي ة ) ة للبيئ ي المرتب اء ف ج
رة ابي  األخي داره بمتوسط حس ن ) ٢.٣٧(مق د ) ٥.٠٠(م ك وق زى ذل ىيع وفير عناصر  إل ة ت قل

دارس بعض تتناسب مع ميزانية  مبالغ مالية مرتفعة والتي ال إلىوالحاجة  التقنيةالبيئة التحتية  الم
تلك المدارس بسبب سعيھم للحصول على الربح السريع  أصحابعارضھا التي عادة ما يُ الخاصة 
دم اق ل توع تثمار طوي اعھم باالس لن يم  األج مإدر ةوقلللتعل ذلك  اكھ دة ل ة الجدي ة التكنولوجي للثقاف

ل ع ة ليجب العم دة داخل المدرس ة جدي ة الكتروني ة تنظيمي ادى وضع ثقاف ا وإيج خط  وخارجھ
ة ب رامج تدريبي ة لتدريب العاملين في المدارس كفريق واحد وتنفيذ ب م ومستمر في أنظم شكل دائ

  . لمواكبة عصر االقتصاد المعرفي اإللكترونيم التعل
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  عن السؤال الثاني باإلجابةالنتائج المتعلقة   :اً ثاني

ة  روق ذات دالل د ف ل توج ائيةھ ي  إحص ةف ق  إمكاني ة تطبي يمأنظم ي التعل ي  اإللكترون ف
  . ؟)مدير، مديرة(ھا وفقاً للجنس ينظر مدير من وجھات المدارس الخاصة

ات المعيا ابية واالنحراف ات ولإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب المتوسطات الحس ة إلجاب ري
ا حسب الجنس كك األداةعينة الدراسة على  أفراد ى مجاالتھ دير(ل وعل ديرةم د استخدم )، م ، وق
   .يوضح ذلك) ٤(لتحديد الفروق بين ھذه المتوسطات والجدول ) ت(اختبار  انالباحث

دول  ار :  )٤(ج ائج اخي ة ونت ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس ة ) ت(المتوس ة عين إلجاب
  .)مدير، مديرة(الدراسة وفقاً للجنس اسة عن مجاالت الدر

رقم 
  المجال

 الجنس
  
  المجال

  قيمة  مديـــرة  مديــــــر
  ت

  داللة
المتوسط   ت

  الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

التجھيزات   ١
ة اإللكتروني

  للبيئة التعليمية
٠.٨٠١ ٠.٢٤٣  ٠.٨١٢  ٢.٣٦٣  ٠.٧٩٤  ٢.٤١٢ 

 ٠.٥٤٢ ٠.٣٢٧  ٠.٧٩٥  ٤.١٩٧  ٠.٨٣٥  ٤.٣٠٢  المدرسية اإلدارة  ٢
 ٠.٦١١ ٠.٤٥١  ٠.٨٤١  ٣.٤٢٤  ٠.٨٣٨  ٣.٤١٠  المعلمون  ٣
 ٠.٧٨٨ ٠.٢٧٣  ٠.٨٠١  ٣.٢٦٨  ٠.٧٩٩  ٣.٢٨١  شؤون الطلبة  ٤
 ٠.٥٣٦ ٠.٣٤٠  ٠.٧٩٧  ٣.٢١٤  ٠.٧٨٥  ٣.٢٥٤  حوسبة المناھج   ٥
 ٠.٥٩٨ ٠.٤٢١  ٠.٧٨٧  ٣.٨٨٣  ٠.٨١٢  ٣.٦١١  التدريب  ٦
المختبرات   ٧

  االفتراضية 
٠.٥٦١ ٠.٣٧٢  ٠.٨٦٧  ٢.٤٤٦  ٠.٨٥٤  ٢.٤٧١ 

  ٠.٥٥٨  ٠.٣٥٥  ٠.٨١٦  ٣.٢٥٧  ٠.٨٢١ ٣.٢٥١  المجاالت ككل

α) داللة إحصائية عن مستوى الداللة  * ≤ 0.05).  

دول ن الج ظ م روق ذات د) ٤(ويالح د ف ه ال توج ة ان ائيةالل ة إحص توى الدالل د مس   عن
(α ةالخاصة لدرجة  األردنيةبين متوسطات تقديرات مديري المدارس  (0.05 ≥  ق  إمكاني تطبي

  ). مدير، مديرة(ر الجنس يوفقاً لمتغ اإللكترونيالتعليم  أنظمة

اليب وطرق  يوقد يعزى ذلك إال أن مدير نفس أس دارس الخاصة يخضعون ل ومديرات الم
ى دريب وال داد والت ارات  اإلع ام والمھ ابق المھ ى تط افة إل م باإلض ة لھ ؤھالت العلمي ابه الم تش

تعلم  ة ال ا من أنظم ل التطورات التكنولوجي تھم في تقب ى رغب يھم وال ة إل اإلدارية والنفسية الموكل
  . اإللكتروني
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)٢(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

  عن السؤال الثالث باإلجابةالنتائج المتعلقة : ثالثاً 

روق ذات د ف ل توج ة  ھ ائيةدالل ي  إحص ةإمكانف ق  ي ة التعلتطبي يم يأنظم ي  اإللكترون ف
دارس  ةالم ات  األردني ن وجھ ة م دير الخاص ر م ة ينظ ة التعليمي اً للمرحل ي(ھا وفق  ،أساس

  .؟)ثانوي
ات  ثم ولإلجابة عن ھذا السؤال ة إلجاب ات المعياري ابية واالنحراف حساب المتوسطات الحس

 ،أساسي(مجاالتھا وفقاً للمرحلة التعليمية  وعلى الدرجة الكلية لإلستبانة عينة الدراسة على  أفراد
  . يبين ذلك) ٥(المتوسطات والجدول  لتحديد الفروق بين ھذه) ت(وقد تم استخدام اختيار ). ثانوي

دول  ار:  )٥(ج ائج اختب ة ونت ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس ة ) ت(المتوس ات عين إلجاب
  ). ثانوي ،أساسي( عليميةالدراسة عن مجاالت الدراسة وفقاً للمرحلة الت

رقم 
  المجال

 المرحلة التعليمية
  
  المجال

  قيمة  ثانـــــوي  أساسي
  ت

  داللة
المتوسط   ت

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

التجھيزات   ١
ة اإللكتروني

  التعليميةللبيئة 
٠.٦٧٣ ٠.٢٥٤  ٠.٧٩٨  ٢.٤٢٤  ٠.٨١١  ٢.٣٥٩  

 اإلدارة  ٢
  لمدرسيةا

٠.٥٥٦ ٠.٣٣١  ٠.٨١٥  ٤.٢٢٥  ٠.٧٦١  ٤.١٨٦  

  ٠.٧١٢ ٠.٥١٦  ٠.٨١٦  ٣.٤٠٦  ٠.٨١٢  ٣.٤٣٦  المعلمون  ٣
  ٠.٧٥١ ٠.٢٥٥  ٠.٧٨٥  ٣.٢٧٦  ٠.٧٨٣  ٣.٢٦٥  شؤون الطلبة  ٤
  ٠.٥٦٢ ٠.٣٥٩  ٠.٨١٣  ٣.٢٢٩  ٠.٨٢١  ٣.١٦٧ حوسبة المناھج   ٥
االحتياجات   ٦

  التدريبية
٠.٤١٨ ٠.٣٦٦  ٠.٧٨٥  ٣.٦٥١  ٠.٧٨٤  ٣.٨٥٢  

المختبرات   ٧
  االفتراضية 

٠.٦٢١ ٠.٣٨٤  ٠.٨١٦  ٢.٤٧٣  ٠.٨١٦  ٢.٤٤١  

  ٠.٥٧٤  ٠.٣٦٩  ٠.٧٩٢  ٣.٣١٧  ٠.٧٩٥  ٣.٢٤٣  المجاالت ككل

  .)α (0.05 ≥داللة إحصائية عن مستوى الداللة   *

دول  ن الج ين م ة ) ٥(ويب روق ذات دالل د ف ه ال توج ائيةان ة إحص توى الدالل ن مس   ع
≤ 0.05) α ( دارس ديري الم ةبين متوسطات تقديرات م ةالخاصة لدرجة  األردني ق  إمكاني تطبي

  . )ثانوي ،أساسي(وفقاً للمرحلة التعليمية  اإللكترونينظام التعليم 
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ى أن  ك إل زى ذل د يع ديرات وق ديري وم ة م ة التعليمي ة(المرحل ية، الثانوي ي ) األساس ف
واردة  تعليميةدارس الخاصة يخضعون لذات السياسة الالم واألنظمة والتعليمات اإلدارية والفنية ال

ل وزارة  ن قب ومة م ة والمرس ة المطلوب ابه األدوار اإلداري ى تش يم الخاص وال ة التعل ن مديري م
  . التربية والتعليم

  
  التوصيات

  بما يلي انفي ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث

ة  - ة التقني ة التحتي وفير البني ةت ي ال والمعلوماتي ول ف ة للتح دارس الخاص ىم ة  إل ة تعليمي بيئ
  . كترونية داخل وخارج الغرف الصفيةإل

 . اإللكترونيوالمعلمين والطلبة على مھارات استخدام نظام التعليم  اإلداريينتأھيل وتدريب  -

 . لجميع المدارس اإللكترونيوالمالية والمعلوماتية الالزمة للتعليم  اإلداريةتوفير التسھيالت  -

 .اإللكترونيلعبء التدريسي للمعلمين لتفعيل نظام التعليم تخفيض ا -

ة  - ين مختصين بالصيانة الدوري وفير فني اتت يم يالتعل لتجھزي املين  اإللكترون اعدة الع ولمس
 . وتسھيل مھامھم

ة  - ين وطلب ين ومعلم ن إداري وي م ام الترب د عناصر النظ ة عن ة الكتروني ة تنظيمي وفير ثقاف ت
 .ومجتمع محلي

  
  لعربية واألجنبيةا المراجع

االحتياجات التدريبية الحالية والمستقبلية إلداري "). ٢٠٠٣( .محمد علي ،أبو ناصر -
رسالة ماجستير غير . "مدارس التعليم اإللكتروني كما يراھا القادة التربويون في األردن

  .األردن .اربد .جامعة اليرموك. منشورة

 .عمان .دار وائل للنشر .ات التربويةالتجديد). ٢٠٠٨(. عمر ،وسرحان .دالل ،استيتية -
 . األردن

مدى توافر واستخدام وسائل التقنية الحديثة في مدارس التعليم "). ٢٠٠٥( .محمد ،البدراني -
 .رسالة ماجستير غير منشورة. "األھلي بالرياض من وجھة نظر معلمي المرحلة المتوسطة

  .األردن .عمان.الجامعة األردنية
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. دار الفكر. مستحدثات تكنولوجيا التعليم في عصر المعلوماتية) ٢٠٠٦( .وليد ،الحلفاوي -
 .األردن. عمان

دراسة مسحية لواقع تكنولوجيا المعلومات "). ٢٠٠٩(. خالد ،والعجلوني .محمد ،الحمران -
كلية /  مجلة اتحاد الجامعات العربية ."واالتصاالت في المدارس االستكشافية في األردن

 .سوريا .دمشق .جامعة دمشق .التربية

. )٤٣(المجلد  .)٤-٣(العدد . رسالة المعلم. "حوسبة المناھج"). ٢٠٠٥( .قاسم ،الخطيب -
 .األردن .عمان .وزارة التربية والتعليم

استخدام الحاسوب واإلنترنت في ميادين ). ٢٠٠٣( .عادل ،والسرطاوي .جودت ،سعادة -
  . ألردنا .عمان .دار الشروق للنشر والتوزيع .التربية والتعليم

معوقات التعليم اإللكتروني في وزارة التربية والتعليم من وجھة "). ٢٠٠٦( .نايف ،العتيبي -
 . األردن. الكرك.جامعة مؤتة .رسالة ماجستير غير منشورة ."نظر القادة التربويين

واقع استخدام مستلزمات التعلم اإللكتروني في مدارس محافظة "). ٢٠٠٦(. امنة ،العمري -
جامعة . رسالة ماجستير ."جھة نظر المعلمين واتجاھات الطلبة والمعلمين نحوھااربد من و
  .األردن. اربد. اليرموك

استخدام اإلنترنت كمصدر للتعلم لعينة من الطلبة " .)٢٠٠٣( .إبراھيم ،الغميض -
جامعة  .رسالة ماجستير غير منشورة ."المستخدمين له في جامعتي اليرموك والتكنولوجيا

 .ألردنا. اربد .اليرموك

التعليم اإللكتروني في األردن خيار استراتيجي لتحقيق الرؤية ). ٢٠٠٣( .نبيل ،الفيومي -
الندوة اإلقليمية حول استخدام تكنولوجيا  .وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات .الوطنية

دمشق . ٢٠٠٣تموز  .ITUاالتحاد الدولي لالتصاالت  –المعلومات واالتصاالت في التعليم 
  . سوريا –

كيف نثبتھم إمام : التعليم اإللكتروني تحد جديد للتربويين"). ٢٠٠٢( .تساشيل ،مارتين -
 . ٩١العدد  .مجلة المعرفة ."الفوضى المعلوماتية؟

تجديد منظومة التعليم الثانوي في ضوء مفھوم التعليم "). ٢٠٠٤( .نبيل عبد الخالق ،متولي -
 .مصر .جامعة الزقازيق .ية التربيةمجلة كل". تصور مقترح"اإللكتروني

ورقة  .عوائقه .فوائده .خصائصه .التعليم اإللكتروني مفھومه .)٢٠٠٦( .عبد هللا ،الموسى -
 .السعودية .جامعة الملك سعود .عمل مقدمة إلى ندوة مدرسة المستقبل
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ية واقع استخدام الحاسوب التعليمي واإلنترنت في المدارس الثانو" .)٢٠٠٢( .شادي ،نداف -
 . األردن .اربد .جامعة اليرموك .رسالة ماجستير ."الخاصة من وجھة نظر المعلمين

 . األردن .عمان .التقرير السنوي .)٢٠٠٧( .وزارة التربية والتعليم -
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