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ملخص
ھدفت ھذه الدراسة التعرف إلى درجة إمكانية تطبيق أنظمة التعليم اإللكتروني في الم دارس
األردنية الخاصة وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة ،إذ تك ون مجتم ع الدراس ة م ن جمي ع
م ديري وم ديرات الم دارس األردني ة الخاص ة والب الغ ع ددھم ) .(١١٢٠وت م بن اء اس تبانة تض م
سبعة مجاالت ھي) :التجھيزات اإللكترونية للبيئة التعليمية ،اإلدارة المدرسية ،المعلم ون ،ش ؤون
الطلب ة ،حوس بة المن اھج ،الت دريب ،والمختب رات االفتراض ية( ،إعتم اداً عل ى اإلط ار النظ ري
والدراسات السابقة وأنظمة التعليم اإللكتروني العالمية لإلجابة عن أسئلة الدراسة وتم التحق ق م ن
ص دق وثب ات أداة الدراس ة وإج راء المعالج ة اإلحص ائية المناس بة لھ ا .وتب ين م ن خ الل نت ائج
الدراسة أن إمكانية تطبيق أنظمة التعليم اإللكتروني في المدارس األردنية الخاصة ج اءت بدرج ة
متوسطة من وجھات نظر مديريھا ،كما تبين عدم وجود فروق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى
الدالل ة )  ( α ≤ 0.05ب اختالف الج نس والمرحل ة التعليمي ة ف ي درج ة تطبي ق أنظم ة التعل يم
اإللكترون ي ف ي مدارس ھم .وف ي ض وء الدراس ة أوص ى الباحث ان بت وفير البني ة التحتي ة التقني ة
والمعلوماتي ة ف ي الم دارس الخاص ة للتح ول إل ى بيئ ة تعليمي ة إلكتروني ة داخ ل وخ ارج الغ رف
الصفية والعمل على تأھيل وت دريب اإلداري ين والمعلم ين والطلب ة عل ى مھ ارات اس تخدام أنظم ة
التعليم اإللكتروني.
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
شھدت بدايات القرن الحادي والعشرين تقدما ً ھائالً في مج ال التكنولوجي ا عام ة وتكنولوجي ا
 يتس ارع، وما زال التسارع في النمو حتى يومن ا ھ ذا،المعلومات والحاسبات واالتصاالت خاصة
 كم ا أف رز ھ ذا العص ر العدي د م ن آلي ات تص نيع المعرف ة والمزي د م ن،بخط ى واس عة وس ريعة
 وتت أثر الث ورة التكنولوجي ة, الوسائل التكنولوجية الحديثة التي جعل ت الع الم قري ة كوني ة ص غيرة
في الحراك االقتصادي العالمي بتحويل مساره من مرحلة اقتصادية ذات كثافة مالية وعمالية إل ى
.اقتصاد المعرفة إذ الريادة فيه لمن يعرف ال لمن يملك
 ھذا الزمن الذي أطلق عليه "عصر االتصاالت" تحول الع الم إل ى ش بكة،وفي زمن العولمة
إلكتروني ة ووق ف المتعلم ون مش دودين إل ى ال تعلم اإللكترون ي بينم ا م ا زال وا يت أثرون بتعل يم
 وف ي عص ر الث ورة المعلوماتي ة والتكنولوجي ة عص ر يح تم اس تخدام نظ م،المدرس ة التقليدي ة
 وكي ف يس تثمرھا، وأي ن يج د المعرف ة،المعلومات للحفاظ على المعرفة بتعليم الطالب كيف ي تعلم
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بم ا ينف ع ويفي د ،اھتم ت ال نظم التربوي ة ف ي مجتم ع المعلوم ات بإع داد الطلب ة إع داداً ي ؤھلھم
لالستخدام الجيد لتقنيات التعلم اإللكتروني.
كما يش ھد الع الم المعاص ر تق دما ً ف ي مج ال التكنولوجي ا المعلوماتي ة ،مم ا يف رض ع دداً م ن
التحديات على النظام التعليمي ،األم ر ال ذي يتطل ب إح داث العدي د م ن التغي رات والتط ورات ف ي
البيئة التعليمي ة ،والبح ث ع ن آف اق جدي دة لعملي ة التعل يم وال تعلم م ن خ الل اس تخدام المس تحدثات
التكنولوجية ،واستثمار إمكانيتھا في خدمة الجوانب المختلفة لحياة المتعلم.
وفي عالمنا المعاص ر ،إذ التفج ر المعرف ي والس كاني والث ورة العلمي ة والتكنولوجي ة ،قام ت
الدول المتقدمة صناعيا ً بعملية مراجعة جذرية وشاملة ألنظمتھ ا التربوي ة ،بھ دف التغيي ر الش امل
ف ي الفك ر الترب وي والممارس ات التربوي ة ،حت ى أف رزت ھ ذه المراجع ة أنظم ة تربوي ة مالئم ة
لطبيعة التفوق العلمي والتكنولوجي الذي حققته ھذه الدول في ھذا العصر ،في حين عكف ت ال دول
النامي ة عل ى مراجع ة نظمھ ا التربوي ة ،بھ دف تجدي دھا وتطويرھ ا ،ووض عت خطط ا ً تربوي ة
إلحداث التغيير المنشود نحو التعليم اإللكتروني.
ورغ م تل ك األھمي ة لھ ذا الن وع م ن التعل يم والنت ائج األولي ة الت ي أثبت ت نج اح ذل ك إال أن
االس تخدام الزال ف ي بدايات ه إذ يواج ه ھ ذا التعل يم بع ض العقب ات والتح ديات س وا ًء أكان ت تقني ة
تتمثل بعدم اعتماد معيار موحد لص ياغة المحت وى أم فني ة وتتمث ل ف ي الخصوص ية والق درة عل ى
االقتران أو تربوية وتتمثل في عدم مشاركة التربويين في صناعة ھذا النوع من التعليم) .مارتين،
.(٢٠٠٢
ويعد التعل يم اإللكترون ي أَس لوبا ً م ن أس اليب التعل يم ف ي إيص ال المعلوم ة للم تعلم ،وي تم في ه
استخدام آليات االتصال الحديثة من حاسب آلي وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت ورسومات
واّلي ات بح ث ومكتب ات الكتروني ة ،وك ذلك بواب ات اإلنترن ت س واء ك ان ع ن بع د أو ف ي الفص ل
الدراسي؛ أي استخدام التقنية بجميع أنواعھا في إيصال المعلومة للمتعلم بأقص ر وق ت وأق ل جھ د
وأكبر فائدة) .متولي.(٢٠٠٤ ،
وقد جعلت ثورة الع الم أش به بشاش ة الكتروني ة ص غيرة ف ي عص ر االمت زاج ب ين تكنولوجي ا
اإلع الم والمعلوم ات والثقاف ة والتكنولوجي ا ،وأص بح االتص ال الكتروني ا ً وتب ادل األخب ار
والمعلومات بين شبكات الحاسب اآللي حقيقة ملموسة ،مما أتاح سرعة الوصول إلى مراكز العلم
والمعرفة والمكتبات واالطالع على الجديد لحظة بلحظة )نداف.(٢٠٠٢ ،
وق د ب دأ مفھ وم التعل يم اإللكترون ي ينتش ر من ذ اس تخدام وس ائل الع رض اإللكتروني ة إللق اء
الدروس ف ي الفص ول التقليدي ة واس تخدام الوس ائط المتع ددة ف ي عملي ات التعل يم الفص لي والتعل يم
الذاتي ،وانتھاء ببناء المدارس الذكية والفصول االفتراضية التي تتيح للطالب الحض ور والتفاع ل
م ع محاض رات ون دوات تق ام ف ي دول أخ رى م ن خ الل تقني ات اإلنترن ت والتلفزي ون التف اعلي
)سعادة ،السرطاوي.(٢٠٠٣ ،
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ويھ دف التعل يم اإللكترون ي برؤيت ه العام ة إل ى تفعي ل واس تثمار أح دث تقني ات العص ر
للوصول إلى تعلم عصري فعال ،يتابع المستجدات على مستوى التقنيات واالتصاالت ويستثمرھا
لتطوير عمليتي التعليم والتعلم ،وتطوير مھارات استخدام التقنيات ل دى المعل م والم تعلم بم ا يخ دم
عمليتي التعليم والتعلم ،كما يزيد من المصادر العلمية كما ونوعاً ،وينمي روح اإلنتاجية واإلب داع
لدى المعلم والمتعلم ،ويحضر األفراد للتعامل والتفاعل االيجابي مع المستجدات التقنية والحياتية،
ويغرس القيم األخالقية واالتجاھات االيجابي ة الس تغالل التقني ة ف ي خدم ة اإلنس انية ،األم ر ال ذي
يس اعد عل ى تحوي ل بيئ ة الص ف التقليدي ة إل ى بيئ ة مفتوح ة فعال ة تس اعد الم تعلم عل ى التفاع ل
االيجابي مع الدروس المعروضة بالصوت والصورة )الخطيب.(٢٠٠٥ ،
ويعتب ر األردن م ن ال دول العربي ة الت ي تس تخدم نظ ام التعل يم اإللكترون ي ف ي مج ال التعل يم
ال وطني بھ دف االرتق اء بمس توى وس ائل التعل يم وتعظ يم االس تفادة المعرفي ة ل دى الطلب ة وص قل
مھاراتھم وق دراتھم ،إض افة إل ى اس تحداث ف رص عم ل جدي دة ف ي قط اع تكنولوجي ا المعلوم ات.
وتخفيض كلفة طباعة الكتب والمن اھج الدراس ية نس بيا ً إض افة إل ى س ھولة تع ديل محتوياتھ ا الت ي
تستنزف الموارد المالية لوزارة التربي ة والتعل يم حالي ا ً .وي وفر ھ ذا النظ ام م ردوداً مادي ا ً لل وزارة
م ن خ الل بي ع حق وق النش ر واالس تخدام لل دول المج اورة وتص دير الك وادر الفني ة المدرب ة عل ى
استخدامات ھذا النظام إلى تلك الدول ،مما يؤدي إلى الحد من مشكلة البطال ة .كم ا أن تنفي ذ ال تعلم
اإللكترون ي سيس اھم م ع المش روعات الوطني ة الريادي ة الت ي تتبناھ ا الدول ة كمش روع الحكوم ة
اإللكتروني ة ومش روع المراك ز المجتمعي ة لتكنولوجي ا المعلوم ات "محط ات المعرف ة" كحزم ة
متناغمة للتحول إلى االقتصاد المعرفي )الغميض.(٢٠٠٣ ،
مشكلة الدراسة
تكمن مشكلة الدراسة ف ي وج ود تح د حقيق ي يواج ه المؤسس ات التربوي ة ف ي ال دول العربي ة
عامة ،وفي األردن بشكل خاص ،أال وھو التطور التكنولوجي الھائل ،وث ورة المعلوم ات ،ول ذلك
يج ب عل ى ھ ذه المؤسس ات أن تح دد رؤيتھ ا المس تقبلية بخص وص العملي ة التعليمي ة ،وأن يك ون
التعليم اإللكتروني أح د عناص ر ھ ذه الرؤي ة إذ ل م يع د التعل يم التقلي دي وأس اليب وطرائ ق التعل يم
السائدة في مدارسنا فعال ة ،ف ال ب د م ن إح داث تغيي ر ف ي مفھ وم التعل يم م ن المفھ وم التقلي دي إل ى
التعليم الحديث الذي يعتمد على التعلم الذاتي ،وكيف ي تعلم الطال ب بنفس ه ب دالً م ن االعتم اد عل ى
المعلم ،وإعداد الطالب لمھمات وأدوار جديدة ،ول ذلك فق د قام ت وزارة التربي ة والتعل يم األردني ة
بتبني التعليم اإللكتروني في المؤسسات التربوية.
لكن عملية تحول مدارس نا للتعل يم اإللكترون ي تس ير بخط ى متذبذب ة ،ل ذلك ف إن عل ى وزارة
التربية والتعل يم األردني ة أن تبل ور سياس ة واض حة وش فافة ح ول ماھي ة التعل يم اإللكترون ي الت ي
ترغب في تبنيه داخل وخارج الغرف الصفية وما األسس والتجھيزات المادي ة والبش رية الالزم ة
له ،وما المھارات الواجب إتقانھا عند المعلمين واإلداريين والطلبة لك ي يحق ق ھ ذا التعل يم النت ائج
المرجوة منه ،لذا جاءت ھذه الدراسة للتعرف إلى درجة إمكانية تطبيق أنظمة التعل يم اإللكترون ي
في المدارس األردنية.
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ھدف الدراسة
ھ دفت ھ ذه الدراس ة التع رف إل ى إمكاني ة تطبي ق أنظم ة التعل يم اإللكترون ي ف ي الم دارس
األردنية الخاصة وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة.
أسئلة الدراسة
 .١ما درجة إمكانية تطبيق أنظمة التعليم اإللكتروني في المدارس األردنية الخاصة من وجھ ات
نظر مديري المدارس فيھا ؟
 .٢ھ ل توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي إمكاني ة تطبي ق أنظم ة التعل يم اإللكترون ي ف ي
الم دارس األردني ة الخاص ة م ن وجھ ات نظ ر م ديري الم دارس فيھ ا وفق ا للج نس )م دير،
مديرة( ؟
 .٣ھ ل توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي إمكاني ة تطبي ق أنظم ة التعل يم اإللكترون ي ف ي
المدارس األردنية الخاصة م ن وجھ ات نظ ر م ديري الم دارس فيھ ا وفق ا للمرحل ة التعليمي ة
)أساسي ،ثانوي( ؟
أھمية الدراسة
تكمن أھمية ھذه الدراسة في:
−

ترجم ة لمفھ وم االقتص اد المعرفي،ال ذي تتبن اه وزارة التربي ة والتعل يم األردني ة ،م ن خ الل
عملي ات التغيي ر والتح ديث والتط وير داخ ل الم دارس وانس جاما ً م ع تح ديات العولم ة
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتنمية المستدامة للوصول باألردن إلى مواقع متقدمة.

−

وضع خطط حديثة لتفعيل دور التعل يم اإللكترون ي وإح داث الت وازن المنش ود ب ين إمكاني ات
مدارسنا الحكومية والخاصة والثورة المعلوماتية العلمية.

−

توفير معلومات أساسية شاملة ومتكاملة حول امكانيات تطبيق أنظم ة ال تعلم اإللكترون ي ف ي
مدارس نا يس اعد أص حاب الق رار ف ي وزارة التربي ة والتعل يم عل ى اتخ اذ الق رارات المتعلق ة
بالتعليم اإللكتروني بدقة وفاعلية.

اإلطار النظري
التعليم اإللكتروني
"منظومة تعليمية لتقديم البرامج التعليمي ة أو التدريبي ة للمتعلم ين أو المت دربين ف ي أي وق ت
وف ي أي مك ان باس تخدام تقني ات المعلوم ات واالتص االت التفاعلي ة مث ل )اإلنترن ت ،اإلذاع ة،
القن وات المحلي ة أو الفض ائية للتلف از ،األق راص الممغنط ة ،الھ اتف ،البري د اإللكترون ي ،أجھ زة
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الحاس وب ،الم ؤتمرات ع ن بع د( لت وفير بيئ ة تعليمي ة /تعلمي ه تفاعلي ة متع ددة المص ادر بطريق ة
متزامنة ف ي الفص ل الدراس ي أو غي ر متزامن ة ع ن بع د دون االلت زام بمك ان مح دد اعتم اداً عل ى
التعلم الذاتي والتفاعل بين المتعلم والمعلم".
أھداف التعليم اإللكتروني
يسعى التعليم اإللكتروني إلى تحقيق األھداف اآلتية
−

خلق بيئة تعليمية تفاعلية من خالل تقنيات الكترونية جديدة والتن وع ف ي مص ادر المعلوم ات
والخبرة.

−

تعزيز العالقة بين أولياء األمور والمدرسة وبين المدرسة والبيئة الخارجية.

−

إكساب المعلمين المھارات التقنية الستخدام التقنيات التعليمية الحديثة.

−

إكساب الطالب المھارات أو الكفايات الالزمة الستخدام تقنيات االتصال والمعلومات.

−

خلق شبكات تعليمية لتنظيم وإدارة عمل المؤسسات التعليمية )العتيبي.(٢٠٠٦ ،

مكونات أنظمة التعليم اإللكتروني في المدارس
إن نظام التعليم اإللكتروني  E-Learning Systemيتطلب توفير مجموع ة م ن المكون ات
أو العناصر التي تتكام ل إلنج اح ھ ذه المنظوم ة ،وتتك ون ھ ذه المكون ات م ن م دخالت وعملي ات
ومخرجات ھي:
مدخالت منظومة التعليم اإللكتروني
−

توفير أجھزة الحاسوب في المدرسة.

−

ت وفير خط وط االتص ال بالش بكة العالمي ة للمعلوم ات "اإلنترن ت".إنش اء موق ع Website
للمدرسة على اإلنترنت أو على شبكة محلية.

−

االستعانة بالفنيين واالختصاصيين لمتابعة عمل أجھزة الحاسوب والشبكة وصيانتھا.

−

تصميم المناھج اإللكترونية بناء على أساس التصميم التعليمي ومعاييره ،وفي ضوء المنحى
المنظومي وتوفيرھا عبر الشبكة العالمية أو المحلية على مدار الساعة.

−

تجھيز قاعات تدريس ومختبرات حديثة للحاسوب.

−

تدريب المعلمين من خالل دورات تدريبية مناسبة لتطوير الجوانب التقنية والتربوية.

−

إعداد الطالب وتأھيلھم للتحول إلى نظام التعلم اإللكتروني الجديد.
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−

تھيئة أولياء األمور لتقبل النظام الجديد من أجل قيامھم بمساعدة أبنائھم.

−

تدريب إدارة المدرسة وتأھيلھا.

عمليات منظومة التعليم اإللكتروني
−

التسجيل في الدراسة واختيار المناھج اإللكترونية.

−

تنفيذ الدراسة اإللكترونية.

−

متابع ة الط الب لل دروس اإللكتروني ة بطريق ة متزامن ة عن د وج ودھم ف ي الفص ل )كم ا ھ ي
الحال في الطريقة المعتادة( أو بطريقة غير متزامنة من منازلھم.

−

اس تخدام تقني ات التعل يم اإللكترون ي المختلف ة مث ل البري د اإللكترون ي ،والفي ديو التف اعلي،
وغرف المحادثات ،ومؤتمرات الفيديو.

−

استخدام التقويم البنائي  /التكويني.

مخرجات منظومة التعليم اإللكتروني ،والتغذية العكسية
−

التأكد من تحقق األھداف التعليمية عن طريق أدوات التقويم ووسائله المناسبة.

−

تعزيز نتائج الطالب وعالج نقاط ضعفھم.

−

تطوير المناھج اإللكترونية.

−

تعزيز دور المعلمين واإلداريين وعقد دورات تدريبية مكثفة لبعض ھم عن د الحاج ة )اس تيتية
وسرحان.(٢٠٠٨ ،

عناصر أنظمة التعليم اإللكتروني
توجد مجموعة من العناصر األساسية ألنظمة التعليم اإللكتروني وھي كاألتي:
أنظمة الفصول اإللكترونية
والتي تتيح التفاعل مع المعلم بالصوت والصورة من خالل عرض كامل للمحت وى التعليم ي
على الھواء مباش رة م ن خ الل ش بكة اإلنترن ت أو م ؤتمرات الفي ديو أو م ن خ الل االتص ال عب ر
األقمار الصناعية من خالل مناقشات تفاعلية بين الطلبة والمعلم وبين الطلبة بعضھم بع ض وب ين
المدارس المختلفة وھو ما يعرف ب التعلم والتفاع ل التزامن ي )" "synchronousويعتم د الفص ل
اإللكتروني في تقديم خدماته على تحديد توقيت معين مسبقا( ،لبث الدروس عن بع د ف المعلم يلق ي
ال درس مباش رة وف ي نف س الوق ت يش اھد المتعلم ون الوث ائق التوض يحية لل درس عل ى شاش تھم
ويستمعون إلى المعلم ويشاھدونه وذلك بوساطة وسائط االتصال اإللكترونية التي يوفرھا الفص ل
اإللكترون ي والت ي تت يح للم تعلم أن يتلق ى دروس ه ف ي أي مك ان حي ث يلق ي المعل م محاض راته
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مستخدما ً السبورة اإللكترونية المتصلة بأجھزة الحاسب في الفصول اإللكترونية بدالً من الس بورة
التقليدي ة وتنق ل الك اميرا ب دورھا م ا ي دور ف ي الفص ل اإللكترون ي إل ى الط رف الث اني ،وإذا ك ان
الطرف الثاني مزوداً بكاميرا يمكن للمعلم أن يشاھده ويرد على تساؤالته لحظيا ً.
أنظمة التعلم الذاتي
إذ يتم السماح لطلبة المدارس بمراجعة المادة التعليمي ة والتفاع ل م ع المحت وى التعليم ي م ن
خ الل ش بكة اإلنترن ت أو القن وات التعليمي ة أو البرمجي ات بوس اطة بيئ ة التعل يم ال ذاتي إذ يت رك
للطال ب حري ة اختي ار الوس يط اإللكترون ي ال ذي يناس به وف ي الوق ت ال ذي يناس به ودون اش تراط
لوجود أفراد آخرين مع ه ف ي نف س الوق ت ال ذي يس تخدم في ه الوس يط اإللكترون ي وھ و م ا يع رف
بالتعلم والتفاعل غير ألتزامني.
المدرسة
إذ تقوم المدرسة بأداء بعض األدوار في منظومة التعليم اإللكتروني وذلك من خالل:
 إتاح ة االتص ال والتفاع ل ب ين ط الب المدرس ة والم دارس األخ رى م ن جھ ة وب ين ط البالمدرسة والمحتوى التعليم ي ومحت وى المعرف ة م ن جھ ة أخ رى ،وذل ك ع ن طري ق وس ائل
الربط التي يحققھا التعليم اإللكتروني.
 عم ل تحلي ل دقي ق لمس تويات الطلب ة ومھ اراتھم المكتس بة وذل ك باس تخدام التق ارير والي اتالتحليل المختلفة التي توفرھا أنظمة التعليم اإللكتروني.
المعلم
يعتب ر المعل م ھ و عص ب العملي ة التعليمي ة بش قيھا األساس ي واإللكترون ي ويھ دف مش روع
التعليم اإللكتروني إلى تيسير أداء المعلمين ويساعدھم نظام التعليم اإللكتروني على ما يلي:
 عرض المادة العلمية الخاصة بھم والتدريس ومتابعة طالبھم بس ھولة وبالطريق ة الت ي تمك نالمعل م م ن تقي يم أداء الطلب ة بص ورة دقيق ة تس مح للمعل م بتق ديم الطريق ة األفض ل لتنمي ة
إمكانيات الذكاء المختلفة لدى الطالب.
 تنظ يم الفص ول اإللكتروني ة واإلف ادة م ن القن وات التعليمي ة والمس ابقات العلمي ة واإلثرائي ةوندوات الحوار التفاعلية التي تنمي مھارات الطلبة المختلفة .
والبد من اإلشارة إلى إن نظام التعل يم اإللكترون ي خل ق أدواراً ووظ ائف جدي دة للمعل م غي ر
أدواره التقليدي ة ف ي نظ ام التعل يم التقلي دي ل ذلك ف إن الخط وة األكث ر أھمي ة ف ي بن اء نظ ام التعل يم
اإللكتروني ھو إعداد المعلم ألداء أدواره الجديدة التي يتطلبھا ذلك النظام.
أولياء األمور
إذ يحقق نظام التعليم اإللكتروني ألولياء األمور ما يلي:
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 -تساعد أنظمة التعليم اإللكتروني ولي األمر على متابعة أداء ومھارات الطالب ونتائجه.

 يمكن النظام أولياء األمور من التفاعل مع المعلمين والقيادات التعليمية في المدرسة واإلدارةالتعليمية والوزارة من خ الل ن دوات وم ؤتمرات التعل يم المختلف ة الت ي تس اعد الق ائمين عل ى
العملية التعليمية والتربوية من قياس الرأي العام والتفاعل معه ومن ثم التأثر به والعمل على
إحداث نقله نوعية تفاعلية معه.
أخصائي تكنولوجيا التعليم
إذ يعتبر العنصر الرئيس في أداء آليات التعليم اإللكتروني وباعتباره الق وة الفاعل ة لتوظي ف
المستحدثات التكنولوجي ة بالمؤسس ات التعليمي ة وذل ك باإلض افة إل ى دوره المح وري ف ي إكس اب
جميع العاملين معه في المؤسسة التعليمية مھارات التعامل مع منظومة التعل يم اإللكترون ي ول ذلك
ينبغي على أخصائي تكنولوجيا التعليم أن يكون متمكنا في نظام التعليم اإللكتروني من العدي د م ن
المھارات والتي منھا:
 إدارة الفصول اإللكترونية. -إدارة مؤتمرات الفيديو.

 استقبال القنوات الفضائية التعليمية وتسجيلھا. القدرة على التعامل مع شبكة اإلنترنت. القدرة على استخدام البريد اإللكتروني. -القدرة على تصميم صفحات "الويب".

 -تحليل البرامج ووضعھا على شبكة اإلنترنت.

 القدرة على إجراء الحوارات عبر شبكة اإلنترنت )الحلفاوي.(٢٠٠٦ ،تجربة التعليم اإللكتروني في المدارس األردنية
يعتبر التعل يم اإللكترون ي أح د أس اليب الت دريس الحديث ة الت ي تتطل ع وزارة التربي ة والتعل يم
األردنية إلى تطبيقه في المدارس ،وتشجيع المعلمين على اس تخدامه كإس تراتيجية تعليمي ة حديث ة،
ويتطل ب التعل يم اإللكترون ي تجھي ز البيئ ة التعليمي ة الص فية ب أجھزة حاس وب حديث ة وربطھ ا
باإلنترن ت ،وھ ذا يحت اج إل ى جھ د وموازن ة كبي رة ،ولتحقي ق ذل ك قام ت وزارة التربي ة والتعل يم
بالتنسيق مع وزارتي التخطيط وتكنولوجيا المعلومات واالتص االت بإنش اء ش بكة معرف ة وطني ة،
تستخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كقاعدة للتحول إلى نظام التعليم الذاتي ،بدال من التعليم
التقلي دي ويتطل ب ذل ك ت وفير أدوات التعل يم اإللكترون ي لم ا يزي د ع ن ) (٢٠٠٠مدرس ة موزع ة
على أنحاء المملكة )الفيومي.(٢٠٠٦ ،
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وفي إطار الحرص المتواصل لوزارة التربية والتعليم األردنية على ض رورة تع دد مص ادر
المعرفة التي يمكن للطالب أن يستخدمھا ،فقد بدأت وزارة التربي ة والتعل يم باالتج اه نح و توظي ف
التعل يم اإللكترون ي ف ي الم دارس ،فب دأت ب أولى الخط وات وھ ي تط وير م واد تعليمي ة محوس بة
لمختلف الموضوعات الدراسية المختلفة ،واإلفادة مما يتيحه الحاسوب من إمكان ات ف ي تعل م تل ك
المواد ،وتطبيقا لمبدأ التعليم اإللكتروني فقد قام ت وزارة التربي ة والتعل يم بإنش اء منظوم ة التعل يم
اإللكتروني بالتعاون مع شركة المجموعة المتكامل ة للتكنولوجي ا لتك ون الخط وة األول ى لالس تفادة
من اإلنترنت في العملية التعليمية ،والمجتمع التعليمي بشكل متكامل ،إذ س يخدم ھ ذا المش روع م ا
يزيد عن مليون طالب على مقاعد الدراسة ،وسيوفر ھذا النظ ام ف رص التعل يم اإللكترون ي ألكث ر
للم دارس أألردني ة ،وھ ذا الن وع م ن التعل يم يتطل ب تض افر عناص ر مختلف ة لتحقي ق األھ داف
المرجوة.
ولھ ذا س عت وزارة التربي ة والتعل يم للحص ول عل ى ال دعم ال الزم لتحقي ق متطلب ات ت وفير
التعل يم اإللكترون ي ،م ن خ الل عق د ش راكة م ع ال وزارات المعني ة والجھ ات الداعم ة والقط اع
الخاص ،والتي تتمثل فيما يلي) :الفيومي.(٢٠٠٣ ،
 البني ة التحتي ة :تشم ـل ھ ـذه البيئ ـة شبك ـة الرب ـط اإللكترون ـي الوطن ـي الترب ـوي) (National Educational Networkالت ي ستص ل الم دارس والجامع ات ببعض ھا،
والھيكلية التي ستقوم عليھا الشبكة والتي تحدد أجھزة الربط اإللكتروني ،وأجھ زة الحاس وب
التي ستستخدم لالتصال والتصفح ،ومن ثم البرمجات التي ستوفر التطبيق ات التعليمي ة ،الت ي
ستسھل التعامل مع المحتوى التعليمي الذي سيكون في الغالب باللغة العربية.
 الموارد البشرية وإدارة التغيير :إذ تعمل الوزارة على توفير عدد كاف من الكوادر البش ريةالمؤھل ة الق ادرة عل ى متابع ة عم ل النظ ام المترام ي األط راف وص يانته ،وض مان وص ول
المعلوم ات ف ي جمي ع االتجاھ ات داخ ل الش بكة ،والعم ل عل ى ت دريب المعل م عل ى اس تخدام
التكنولوجيا بشكل يخدم العملية التعليمية.
 البيئ ة الممكن ة :إذ تعم ل ال وزارة عل ى ت وفير بيئ ة ت دعم خط وات ال تعلم اإللكترون ي وذل كبنشر الوعي على جميع المستويات ابتداء من السياسيين وانتھاء بالمواطن العادي ،باإلضافة
إل ى ذل ك تعم ل عل ى ت وفير ال دعم والتع اون م ن قب ل الجمي ع إلنج اح وإرس اء قواع د التعل يم
اإللكتروني في المؤسسات التعليمية.
ولق د ب دأت وزارة التربي ة والتعل يم األردني ة من ذ أكث ر م ن ع امين بتنفي ذ ع دد م ن المش اريع
المحوسبة لعدد من المباحث الدراسية ،التي ھدفت إلى تطوير مواد إلكترونية لتلك المباحث ،ومن
ھذه المشاريع التي قامت بھا وزارة التربية والتعليم :مشروع مادة الفيزياء للصف الح ادي عش ر،
وحوس بة الرياض يات للص فوف ) ،(١٢-١وحوس بة الحاس وب للص فوف ) ،(١٠-١ومش روع
حوسبة العلوم للصفوف ) ،(١٢-١وفي خطوة أخرى قامت الوزارة وتماشيا ً مع سياساتھا الرامي ة
لتط وير محت وى التعل يم بتوظي ف تكنولوجي ا المعلوم ات واالتص االت،إذ قام ت ال وزارة بتنفي ذ
مشروعين كبي رين ھم ا مش روع الملك ة راني ا العب د ﷲ لتكنولوجي ا المعلوم ات ،ومش روع إدخ ال
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محتوى الكتب المدرسية جميعھا على منظومة التعل يم اإللكترون ي ،ال ذي يعتم د بش كل كبي ر عل ى
اإلنترنت ،إذ تقوم فكرة المشروع على إيجاد موق ع إلكترون ي عل ى ش بكة اإلنترن ت يخ دم القط اع
التعليمي الحكومي بالدرجة األولى ،ورب ط الب رامج التعليمي ة عب ر اإلنترن ت لي تمكن المس تخدمين
من تنفيذ ھذه البرامج ولو كانوا في أماكن بعيدة )الخطيب.(٢٠٠٥ ،
وقد وضعت وزارة التربية والتعل يم األردني ة أھ داف رئيس ة لتطبي ق التعل يم اإللكترون ي ف ي
الم دارس األردني ة ،منھ ا :رف ع مس توى التعل يم ف ي األردن م ع التركي ز عل ى الكفاي ات النوعي ة،
وتزوي د الطلب ة بالمھ ارات الالزم ة ،وتط وير م واھبھم للمس اھمة ف ي بن اء االقتص اد المبن ي عل ى
المعرف ة ،ولتحقي ق ھ ذه األھ داف فق د ت م ت وفير ال دعم التكنول وجي لجمي ع الم دارس م ن أجھ زة
ومختب رات ،وكم ا ت م تط وير ش بكة تعل م أردني ة داعم ة للبرن امج ال وطني )ال ربط ب ين الطلب ة(،
وتنفيذا لھذا البرنامج تم تعميم مختبرات الحاسوب عل ى جمي ع الم دارس ،كم ا ت م رب ط العدي د م ن
المدارس على شبكة اإلنترنت وفق برنامج يدعى البوابة اإللكترونية ،وراف ق ھ ذه العملي ة ت دريب
الكوادر اإلدارية والتعليمية على استخدام الحاسب اآللي وإدارة الشبكات )وزارة التربية والتعل يم،
.(٢٠٠٧
إن النقل ة النوعي ة ف ي التعل يم ،وتطبي ق النظري ات الحديث ة ف ي تط وير التعل يم وتحس ين أداء
المعلم ،وإتقان مبادئ التعليم التعاوني والتعليم الفردي ،جعل للتعليم اإللكتروني مكانة خاص ة ب ين
ھ ذه المف ردات ،وأن م ا يس تدعي تطبي ق التعل يم اإللكترون ي ف ي المؤسس ات التعليمي ة ھ و فوائ ده
المتمثلة في) :سلطان.(٢٠٠٥ ،
 -سرعته في تقديم المعلومات التي يحتاجھا المتعلم.

 -مساھمته في تلبية احتياجات المتعلم بصورة وافية وكافية.

 عرضه للم نھج بطريق ة تفاعلي ة ومعتم دة عل ى الوس ائل اإللكتروني ة المتكامل ة ،وھ ذا يش جعالمتعلم على المشاركة المتواصلة ،واالستجابة ،واالندماج العقلي والنفسي في عملية التعلم.

 -قدرته على توظيف األلوان والرسوم ثالثية األبعاد ،والصوت ،والحركة.

 تقديمه لكل األنش طة التدريس ية الت ي يق دمھا المعل م ف ي قاع ة الدراس ة التقليدي ة ،ولك ن بوق تأقل.
ويوفر التعليم اإللكتروني تعليم ا ً عص ريا ً فع االً مس تخدما ً الحاس وب واإلنترن ت وال تعلم ع ن
بعد ،مستغالً المستجدات عل ى مس توى االتص االت لتط وير عمليت ي التعل يم وال تعلم ،ولك ي يحق ق
التعليم اإللكتروني أھدافه ال بد من توفير بعض المتطلبات منھا:
 -اشتراك القطاع الخاص في بناء أسس التدريب والتعليم اإللكتروني.

 توظيف عناصر التقنية التي نحتاجھا لخفض كلفة التعليم اإللكتروني. -توفير اإلمكانات المادية والفنية والبشرية المدربة.
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 استعراض وتبني خطط الدول الت ي س بقتنا ف ي التعل يم اإللكترون ي ،لإلف ادة م ن تج اربھم ف يھذا المجال.
ولتحقي ق ھ ذه المتطلب ات الب د م ن مواجھ ة بع ض التح ديات المتمثل ة ف ي) :تجرب ة م دارس
الملك فيصل(٢٠٠٣ ،
 -توفير البنية التحتية الالزمة ،المتمثلة في الشبكة واألجھزة والمعدات.

 -التدريب الالزم للمعلم والمتعلم بما يمكنھا من التعامل مع ھذه التقنية واالستثمار األمثل لھا.

وبالرغم من حماس المربين للتعلم اإللكتروني ،إال أن ھنالك بعض المعوق ات الت ي تعت رض
تطبيق التعليم اإللكتروني في المدارس منھا) :المحيسن.(٢٠٠٣ ،
 المعوقات المادية :وھو توفر التجھي زات اإللكتروني ة للبيئ ة التعليمي ة مث ل أجھ زة الحاس وبوتحديثھا ،وخدمة اإلنترنت وسرعتھا.
 -المعوقات البشرية :إذ أن ھناك قلة بالمعلمين الذين يجيدون مھارة التدريس اإللكتروني.

 إنتاج المواد التعليمية :ارتفاع تكلفة إعداد البرامج الجديدة ب نمط التعل يم اإللكترون ي ،ون درةوج ود متخصص ين ف ي تص ميم الم واد التعليمي ة ب نمط ال تعلم ال ذاتي المس اند بالوس ائط
التكنولوجية المتعددة القابلة للتعلم إلكترونيا ً.

وثم ة تح د كبي ر يواج ه مدارس نا الي وم ،أال وھ و كي ف تتغي ر الم دارس لتواج ه متطلب ات
المس تقبل بم ا ف ي ذل ك تس خير التقني ات الحديث ة تس خيراً ف اعالً لتحت ل موقع ا ً متمي زاً ف ي "طري ق
المعلوم ات الس ريع" ،وف ي ھ ذا الص دد يق ول البروفيس ور الريكيوب ان ) (LaryKuwbanم ن
جامعة س تانفورد بوالي ة كاليفورني ا" :إن التقني ات الجدي دة ال تغي ر الم دارس ،ب ل يج ب أن تتغي ر
المدارس لكي تتمكن من استخدام التقنيات الجديدة بصورة فعال ة" ،وھ ذا يعن ي أن تك ون مدارس نا
مجھ زة ببني ة تحتي ة جي دة وتتس م بنظ ام م رن وق درة فاعل ة حت ى تك ون مھي أة الس تخدام التقني ات
التعليمية بفاعلية ،إضافة إلى ذلك فھي بحاج ة ماس ة لالھتم ام ب المعلمين ،إذ إن دور المعلم ين ف ي
ظل استخدام التقنية التعليمية بما في ذلك الفصول االفتراضية والمناھج اإللكتروني ة س يكون أكب ر
وأكثر فاعلية )النصار.(٢٠٠٢ ،
وتسعى وزارة التربية والتعليم في األردن إلى تحقيق المدرس ة اإللكتروني ة الش املة الم زودة
بصفوف الكترونية تحتوي أجھزة حاسوب وبرمجيات ،تمك ن الطلب ة م ن التواص ل الكتروني ا م ع
المعلمين والمواد المقررة ،وتتسم ھذه المدرسة بمزايا كثيرة ،إذ تقدم وسائل تعليم أفض ل ،وط رق
ت دريس أكث ر تق دما ً م ن خ الل قي ام المدرس ة بمزاي ا كثي رة ،م ن خ الل قي ام الطال ب بالبح ث ع ن
معلوم ة واس تدعائھا باس تخدام تكنولوجي ا المعلوم ات واالتص االت واإلنترن ت ف ي أي مج ال،
وتس مح ھ ذه المدرس ة ألولي اء األم ور باالتص ال م ع المدرس ين ،والحص ول عل ى التق ارير
والدرجات والشھادات ،من خالل شبكة اإلنترنت وعن طريق أجھزة حاسوب يتم تخصيص ھا ف ي
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المدرسة لھذا الغرض ،بحيث يمك ن للم دارس أن تتواص ل م ع بعض ھا بع ض ،وف ي الوق ت نفس ه
التواصل مع أولياء أمور الطلبة ،ومع العالم الواسع.
الدراسات السابقة
في دراسة أجراھا جلبھار وجوفن ) (Gulbahar & Guven, 2008ھدفت الكتشاف
استخدامات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والعوامل التي تدعم ھذه االستخدامات والعقبات
التي تحول دون فعالية االستخدام ووعي المعلمين ومستوى خبراتھم في فعالية االستخدام .إذ
تكونت عينة الدراسة من ) (٣٢٦معلما ً للدراسات االجتماعية ممن يدرسون الصفوف الرابع
والخامس في تركيا ،وقد استخدم الباحثان استبانة تكونت من ) (٢٤فقرة تعود لالستخدامات
و) (٨فقرات تعود للعوامل التي تشجع المعلمين على االستخدام ،و) (١٨فقرة تشير إلى وعي
المعلمين لفعالية االستخدام و) (١٩فقرة تشير إلى العقبات التي واجھت المعلمين إثناء االستخدام.
وقد أشارت النتائج أن ) (%٩٨.٢استخدموا الحاسوب ألغراض العمل ،و) (%٨٨.٧من
المعلمين استخدموا اإلنترنت ،أما االستخدامات اليومية لمعلمي الدراسات االجتماعية فقد أشارت
النتائج إلى ) (%٥٣.١منھم استخدموا الحاسوب لمدة أقل من ساعة؛ و) (%٣٠.٧منھم
يستخدمون الحاسوب لمدة بين ) (٥-٣ساعات يومياً ،و) (%١.٥منھم يستخدمون الحاسوب لمدة
) (٥ساعات يوميا ً .أما بالنسبة ألشكال االستخدام فقد كانت ما نسبته ) (%٥٤منھم يستخدمون
برنامج معالج النصوص والكلمات وبرنامج العرض التقديمي واستخدامات مساعدة للتدريس
ومحركات البحث والبريد اإللكتروني ومنتديات الحوار والموسوعات اإللكترونية واألفالم
التدريسية ،كما أشارت الدراسة إلى أھم العقبات التي تواجه المعلمين من حيث نقص المعرفة
التقنية ونقص المعدات التكنولوجية ،وتخوف المعلمين من استخدام التكنولوجيا ونقص الخبرة
التي تشير إلى ضعف التدريب في إثناء الخدمة.
كما ھدفت دراسة شانلين ) (Chanlin, 2007التعرف إلى فھم العوامل التي تؤثر في
تكامل تكنولوجيا الحاسوب داخل الغرف الصفية .وقد شملت عينة الدراسة ) (٤٠٧معلما ً ومعلمة
من معلمي المدارس االبتدائية والثانوية الذين يدرسون الصفوف األول إلى التاسع ،في تايون
والذين تراوحت خبرتھم من ) ٣٠-١سنة( وقد تم استخدام استبانه احتوت على ) (٢٨فقرة
ركزت على العوامل البيئية ،والعوامل الشخصية ،واالجتماعية ،والمناھج التي من الممكن أن
تؤثر على استخدام تكنولوجيا الحاسوب داخل الغرف الصفية ،وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن
أكثر العوامل أھمية والتي تؤثر في استخدام التكنولوجيا داخل الغرف الصفية والتي تتعلق
بالمنھاج المدرسي كان العبء التدريسي ،وطبيعة المادة التي يدرسونھا ،والخبرة في استخدام
التكنولوجيا والقدرة على استخدامھا ،وأما أھم العوامل البيئية التي تؤثر في استخدام تكنولوجيا
الحاسوب داخل الغرف الصفية فكانت تعزى إلى مدى توافر التسھيالت المادية والبرمجيات
المناسبة ،ومدى توافر الوقت المتاح الستخدام مختبرات الحاسوب ،أما بالنسبة للعوامل
الشخصية فكان أھم عامل يؤثر في استخدام تكنولوجيا الحاسوب ھو االستمتاع بتدريس المبحث
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والتدريب والخبرة التي تسھم في تشجيع المعلمين على إيجاد تطبيقات ذات معنى لتكنولوجيا
الحاسوب والتي تزود المعلمين بفرص لتطوير مھارات الحاسوب.
وأجرى التون ) (Altun, 2004دراسة عن تكنولوجيا المعلومات داخل الفصول الدراسية،
وما ھو دور مديري المدارس االبتدائية :التجربة التركية ،وھدفت الدراسة إلى الكشف عن أدوار
مديري المدارس االبتدائية نحو تقنية المعلومات ،والدور المتوقع منھم ،وتكونت العينة من )(١٧
مدير مدرسة ابتدائية و) (١٥منسق حاسوب من مكتب التنسيق المركزي ،وجاءت أبرز النتائج
أن التأثير المتكامل للتكنولوجيا في التعليم يستند أساساً على فاعلية المديرين ونشاطھم على
اعتبار أنھم قادة ،كما يجب أن يتدربوا في إثناء الخدمة ،كما أن استخدام الحاسوب في العملية
التعليمية يعمل على أثراء خبرات المتعلمين ويسھم في حل المشكالت من خالل إدخال تكنولوجيا
التعليم في البيئة التعليمية لتسھيل عملية التعلم ،ويجب أال تكون الخطة الرئيسة لوزارة التربية
شراء األجھزة وتزويدھا للمدارس ،بل يجب أن تتضمن الخطة المناھج أيضا ً.
كما اجريا فاالناجان وجاكوبسن ) (Flanagan & Jacobsen, 2003دراسة ھدفت إلى
تعرف المسؤوليات الجديدة لمدير المدرسة في القرن الحادي والعشرين ،وأن تطبيق تكنولوجيا
المعلومات ھي جزء من حركة اإلصالح المدرسي ،والتي يجب أن يقوم بھا مديرو المدارس
ويكونون مفتاحا ً لتطوير المھارات القيادية ،وعملت الدراسة على خمسة نماذج ومن أھم النتائج
بيان الجوانب االيجابية والنشاطات التي قامت المؤسسة عند تفاعلھا مع التكنولوجيا وإدخالھا في
العملية التعليمية ،إذ أسفرت عن تنمية مھارات القائمين على ھذه العملية التعليمية وتغيير نظرتھم
إلى التكنولوجيا وأنھا ليست وسيلة تھديد لھم.
وفي دراسة ويليام ) (Willyam, 2003عن بيئة محتويات المنتج ،وكانت الدراسة تخص
إحدى المشكالت األساسية في التعليم اإللكتروني ،وھي ھل التعليم اإللكتروني سلعة تعليمية؟ أو
منتج يمكن صناعته وتسويقه؟
ومع نمو التعليم اإللكتروني خالل السنوات الماضية أصبح التعليم اإللكتروني سلعة تجارية
ذات ملكية خاصة يمكن إن تتغير بتغير المحتويات والبيئة وتداولھا بآالف الطرق للتعليم
والتدريس وإذا أمكن تطوير التعليم اإللكتروني وتطبيقه فان اإلجابة ستكون لمديري التعليم
والتدريس لكن اإلجابة الحقيقية ستكون للمتعلمين والمدرسين ومن ھذا البحث فقد وجد )ويليمز(
أن التعليم اإللكتروني يزود المتعلم بمناخ تعليمي مريح ومناسب لوقت وزمن المتعلم.
كما أجرى الحمران والعجلوني دراسة ) (٢٠٠٩ھدفت التعرف إلى واقع تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في المدارس االستكشافية في األردن ،إذ تكون مجتمع الدراسة
االستكشافية في األردن والبالغ عددھا ) (١٠٥مدرسة منھا ) (١٠٠مدرسة داخل عمان و)(٥
مدارس خارج عمان .وقد أشارت النتائج إلى اھتمام وزارة التربية والتعليم بتوفير األجھزة
والمعدات الحديثة األساسية وتوفير عدد من البرمجيات التي يستخدمھا المعلمون في الحصص
الصفية كما زود بعض المعلمين بأجھزة حواسيب محمولة .ودلت النتائج على أن المشكالت التي
تتعلق بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الغرف الصفية ھي :ازدحام الطلبة في الغرف
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الصفية وبنسبة ) (%٨٨.٢وصعوبة االتصال عبر اإلنترنت وبطء في الشبكة بنسبة )(%٨٠
وضعف في اللغة االنجليزية بنسبة ) (%٨٨ونقص الخبرة لدى الطلبة في التعامل مع أدوات
التكنولوجيا بنسبة ).(%٨٠.٤
وأجرت العمري ) (٢٠٠٦دراسة ھدفت إلى الكشف عن واقع استخدام مستلزمات التعليم
اإللكتروني في محافظة اربد من وجھات نظر المعلمين واتجاھات الطلبة ومعلميھم نحوھا
ولتحقيق الھدف من الدراسة تم بناء استبانتين األولى للطلبة وتقيس اتجاھاتھم نحو التعلم
اإللكتروني إذ تكونت من ) (١٨فقرة ،واالستبانة الثانية موجھة للمعلمين ،وتقيس مدى توافر
التسھيالت المادية والمعلوماتية ،ومدى استخدام المعلمين للتعليم اإللكتروني .وقد تكونت عينة
الدراسة من ) (١٨١معلما ً ومعلمة و) (٤٠٠طالبا ً وطالبة ممن يستخدمون التعليم اإللكتروني من
مدارس محافظة إربد للعام الدراسي ) (٢٠٠٦/٢٠٠٥موزعين على ) (٨مدارس .وبعد جمع
البيانات وتحليلھا أشارت النتائج إلى عدم توافر التسھيالت المادية والمعلوماتية للتعليم
اإللكتروني مثل ناسخ األقراص المدمجة وبرامج تصميم واألشكال ،ومختبر للحاسوب متنقل،
وشاشات عرض .كما كانت درجة استخدام المعلمين لمھارات التعلم اإللكتروني متوسطة،
ودرجة صعوبة استخدام المعلمين للتعليم اإللكتروني عالية ،واتجاھات المعلمين نحو التعلم
اإللكتروني ضعيفة كما كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاھات
المعلمين نحو التعلم اإللكتروني تعزى لمتغير الجنس والخبرة والدرجة العلمية ،ووجود فروق
ذات داللة إحصائية بين اتجاھات المعلمين واتجاھات الطلبة نحو التعلم اإللكتروني ولصالح
الطلبة.
وقام العتيبي ) (٢٠٠٦بدراسة ھدفت إلى الكشف عن معوقات التعلم اإللكتروني في وزارة
التربية والتعليم من وجھات نظر القادة التربويين في المملكة العربية السعودية ،إذ شملت عينة
الدراسة ) (٤٢٠قائداً تربويا ً )معلم ومدير ومشرف تربوي( .وأظھرت النتائج أن أكثر المعوقات
الخاصة بالمعلم ھي افتقار المعلم إلى آليات التعليم اإللكتروني وكثرة األعباء المطلوبة من
المعلم ،وقلة الحوافز ،كما تبين إن أكثر المعوقات الخاصة بالمنھاج ھي :كثافة المقررات
الدراسية ،وعدم توافق المنھاج مع التطور السريع في البرامج .أما بالنسبة للمعوقات الفنية فقد
كانت عدم جاھزية البنية التحتية المعلوماتية ،وبطء في شبكة االتصاالت .أما بالنسبة للمعوقات
اإلدارية فكانت كثرة أعداد الطلبة في الصف الواحد ،وقلة أجھزة الحاسوب في المدرسة.
وبالنسبة للمعوقات فكانت عدم توافر المكان المناسب والنقص في الكوادر البشرية ،وأخيراً في
مجال المعوقات المالية فقد كان أكثرھا التكلفة المادية المرتفعة لھذا النوع من التعليم .كما كانت
ھناك فروق ذات داللة إحصائية في معوقات التعليم اإللكتروني لصالح اإلناث والخبرة والمؤھل.
وقام البدراني ) (٢٠٠٥بدراسة ھدفت الى الكشف عن مدى توافر واستخدام وسائل التقنية
الحديثة في مدراس التعليم األھلي بالرياض من وجھات نظر معلمي المرحلة المتوسطة.
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إذ تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المرحلة المتوسطة في المدارس األھلية في
الرياض في المملكة العربية السعودية للعام الدراسي )٢٠٠٥/٢٠٠٤م( والبالغ ) (%٣٤من
مجتمع الدراسة ،تم اختيارھم بالطريقة العشوائية البسيطة ،وقد أشارت نتائج الدراسة إلى ما يلي:
تدني نسبة توافر وسائل التقنية الحديثة في مدارس التعليم األھلي من وجھات نظر معلمي
المرحلة المتوسطة ،وتدني استخدام وسائل التقنيات الحديثة من قبل معلمي المرحلة المتوسطة
في التعليم األھلي بالرياض.
كما بينت الدراسة أن ھنالك عدداً من المعوقات تتعلق باإلمكانيات المدرسية ،وأكثر ھذه
المعوقات ھي قلة وجود القاعات الالزمة لالستخدام ،ثم الحوافز المادية المقدمة للمعلمين،
وارتفاع نصاب الحصص التدريسية للمعلم مما يقلل من أھمية إھتمامھم بالتقنيات التعليمية،
وأوصى الباحث بضرورة توفير دورات تدريبية للمعلمين في استخدام وسائل التقنية الحديثة.
وأجرى أبو ناصر ) (٢٠٠٣دراسة ھدفت التعرف إلى االحتياجات التدريبية الحالية
والمستقلة إلداريي مدارس التعليم اإللكتروني األردنية كما يراھا القادة التربويون ،وتم تطوير
استبانة لھا الغرض تكونت من ) (٦٠فقرة موزعة على ثالثة مجاالت :الكفايات والمھارات
اإلدارية والفنية ،والكفايات والمھارات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والكفايات والمھارات
المتعلقة بالتطوير ،وتألفت عينة الدراسة من ) (٤٠٢مديراً ومديرة لمدارس التعليم اإللكتروني،
و) (٣٢قائداً تربويا ً في مديريات التربية والتعليم األردنية ،تم اختيارھا بالطريقة العشوائية من
مجتمع الدراسة البالغ ) ،(٨٠٤وأظھرت نتائج الدراسة أن مديري مدارس التعليم اإللكتروني
والقادة التربويين أجابوا بحاجة إداريي مدارس التعليم اإللكتروني العالية للتدريب في الوقت
الحاضر على مجالي :المھارات والكفايات المتعلقة بالتطوير وتكنولوجيا المعلومات.
محددات الدراسة
اقتص رت ھ ذه الدراس ة عل ى م ديري وم ديرات الم دارس األردني ة الخاص ة )األساس ية،
والثانوية( خ الل الفص ل األول للع ام الدراس ي ) (٢٠١٠/٢٠٠٩واقتص ارھا عل ى مج االت أألداة
والمعالجة أإلحصائية المستخدمة.
منھجية الدراسة وإجراءاتھا
منھجية الدراسة :استخدم الباحثان المنھج الوصفي التحليلي في إجراء ھذه الدراسة.
مجتمع الدراسة :تكون مجتمع الدراسة من جميع الم ديرين الع املين ف ي الم دارس األردني ة
الخاص ة ،وال ذي يبل غ ع ددھم ) (١١٢٠م ديراً وم ديرة ،ويب ين الج دول ) (١توزي ع أف راد مجتم ع
الدراسة بالنسبة للمديرين والمديرات في المدارس الخاصة حسب الجنس والمرحلة الدراسية.
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ج دول ) :(١توزي ع أف راد مجتم ع الدراس ة بالنس بة لم ديري الم دارس الخاص ة حس ب الج نس
والمرحلة.
الجنس
المرحلة
أساسي
ثانوي
المجموع

إنــاث

ذكــور

المجمـوع

٧٦٤
١٨٠
٩٤٤

٨٢
٩٤
١٧٦

٨٤٦
٢٧٤
١١٢٠

عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من ) (٢٨٠مديراً وم ديرة أي م ا نس بة ) (%٢٥م ن مجتم ع الدراس ة،
تم اختيارھم بالطريقة الطبقية العشوائية حسب متغيرات )الجنس ،والمرحلة التعليمية(.
أداة الدراسة
استخدم الباحثان المنھج الوصفي التحليلي للتع رف إل ى درج ة إمكاني ة تطبي ق أنظم ة التعل يم
اإللكتروني في المدارس األردني ة الخاص ة ،ولإلجاب ة ع ن أس ئلة الدراس ة ط ور الباحث ان اس تبانه
تضم مجاالت تطبيق أنظمة التعلم اإللكتروني في المدارس األردنية ،اعتماداً على األدب النظ ري
والدراسات السابقة المتصلة بالدراسة ،كما تم االستعانة بنصائح وتوجيھات الخب راء ف ي المي ادين
التربوي ة والتقني ة ،لتخ رج االس تبانة بص ورتھا النھائي ة لتتك ون م ن ) (٤٤فق رة تھ دف بمجملھ ا
لقي اس درج ة تطبي ق أنظم ة التعل يم اإللكترون ي ف ي الم دارس األردني ة الخاص ة .والمتمثل ة
بالمجاالت السبعة ألتالية:
)التجھي زات اإللكتروني ة للبيئ ة التعليمي ة ،اإلدارة المدرس ية ،المعلم ون ،ش ؤون الطلب ة،
حوسبة المناھج ،التدريب ،المختبرات االفتراضية(.
صدق الدراسة
تم عرض فقرات مقياس أداة الدراسة على مجموعة من المحكمين والخبراء المختص ين ف ي
الجامعات األردنية ووزارة التربية والتعليم ال ذين ق اموا بتحك يم االس تبانة وإب داء وجھ ات نظ رھم
حول فقرات ومجاالت األداة في قياس درجة إمكانية تطبيق أنظمة التعلم اإللكتروني في المدارس
األردنية ،وفي ضوء اقتراحات المحكمين ،تم إجراء التعديل على المقياس باإلضافة أو الحذف أو
إعادة الصياغة.
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ثبات الدراسة
استخدم الباحثان طريقة االختيار وإعادة االختب ار ) ،(Test – Re – Testإذ قام ا بتطبي ق
األداة بشكلھا النھ ائي عل ى عين ة م ن مجتم ع الدراس ة تكون ت م ن ) (٢٥م ديراً م ن خ ارج العين ة
وم ن داخ ل مجتم ع الدراس ة إذ ت م تطبي ق األداة عل ى أف راد العين ة م رة ثاني ة بع د اس بوعين م ن
التطبيق األول ،وتم حساب معامل ارتباط )بيرسون( بين استجابات أفراد العين ة ف ي الم رتين وق د
بل غ معام ل الثب ات الكل ي ل ألداة ) (٠.٨٩وھ ي نس بة مرتفع ة ،وبھ ذا أص بحت الدراس ة ج اھزة
للتطبي ق عل ى مجتم ع الدراس ة ويوض ح الج دول ) (٣معام ل الثب ات لك ل مج ال م ن مج االت
الدراسة.
جدول ) :(٢معامل الثبات لمجاالت أداة الدراسة.
الرقم
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧

المجـــــــــال
التجھيزات اإللكترونية للبيئة التعليمية
اإلدارة المدرسية
المعلمون
شؤون الطلبة
حوسبة المناھج
التدريب
المختبرات االفتراضية
الدرجة الكلية

أرقام الفقرات
٦-١
١٤-٧
٢٢-١٥
٢٩-٢٣
٣٦-٣٠
٤٠-٣٧
٤٤-٤١

معامل الثبات
٠.٩٣
٠.٨٧
٠.٨٤
٠.٨٧
٠.٩٦
٠.٨٧
٠.٨٨
٠.٨٩

إجراءات الدراسة
بع د أن ق ام الباحث ان ببن اء أداة الدراس ة الخاص ة بدرج ة إمكاني ة تطبي ق أنظم ة التعل يم
اإللكترون ي ف ي الم دارس الخاص ة وتحدي د مجتم ع الدراس ة وعينتھ ا والتأك د م ن ص دق وثب ات
الدراسة ،تم توزيع االستبانة على مديري ومديرات المدارس األردنية الخاصة ،وتفري غ االس تبانة
وإجراء عمليات التحليل اإلحصائي المناسبة واستخراج النتائج.
المعالجة اإلحصائية
قام الباحثان بإدخال بيانات الدراسة ومعالجتھا إحصائيا ً باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي
) (SPPSإذ تم اس تخراج المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة لك ل مج ال م ن مج االت
الدراسة واستخدام اختب ار –ت -لمعرف ة أث ر )الج نس ،المرحل ة التعليمي ة( لدرج ة إمكاني ة تطبي ق
نظام التعليم اإللكتروني في المدارس األردنية الخاصة من وجھات نظر مديريھا.
واستخدام الباحثان المعيار التالي للحكم على درجة إمكانية تطبي ق أنظم ة ال تعلم اإللكترون ي
في المدارس األردنية الخاصة كاآلتي:
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 -المتوسطات من ) (٥ – ٤.٥تمثل درجة تطبيق عالية جداً.

 -المتوسطات من ) - ٣.٥أقل من  (٤.٥تمثل درجة تطبيق عالية.

 -المتوسطات من ) - ٢.٥أقل من  (٣.٥تمثل درجة تطبيق متوسطة.

 المتوسطات من ) - ١.٤٩أقل من  (٢.٥تمثل درجة تطبيق متدنية. المتوسطات )أقل من  (١.٥تمثل درجة تطبيق متدنية جداً.نتائج الدراسة ومناقشتھا
أوالً:النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول
م ا درج ة إمكاني ة تطبي ق أنظم ة التعل يم اإللكترون ي ف ي الم دارس األردني ة الخاص ة م ن
وجھات نظر مديريھا؟
ولإلجاب ة ع ن ھ ذا الس ؤال ،ق ام الباحث ان باس تخراج المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات
المعيارية لتق ديرات أف راد عيني ة الدراس ة مرتب ة تنازلي ا ً حس ب المج االت إلمكاني ة تطبي ق أنظم ة
التعليم اإللكتروني في المدارس األردنية الخاصة.
ويبين الجدول ) (٣المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري ة لتق دير أف راد العين ة لدرج ة
تطبيق أنظمة التعل يم اإللكترون ي ف ي الم دارس األردني ة الخاص ة حس ب المج االت مرتب ة تنازلي ا ً
حسب المتوسطات الحسابية.
جدول ) :(٣المتوسطات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة لتق ديرات أف راد العين ة لدرج ة إمكاني ة
تطبيق أنظم ة ال تعلم اإللكترون ي ف ي الم دارس األردني ة الخاص ة حس ب المج االت الس بعة مرتب ة
تنازليا ً حسب المتوسطات الحسابية.
الرتبة

المجـــــــاالت

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧

اإلدارة المدرسية
التدريب
المعلمون
شؤون الطلبة
حوسبة المناھج
المختبرات االفتراضية
التجھيزات اإللكترونية للبيئة التعليمية
المجمــــــــوع

المتوسط
الحسابي
٤.٢١
٣.٨٤
٣.٤٢
٣.٢٧
٣.٢٢
٢.٤٥
٢.٣٧
٣.٢٦

االنحرافات
المعيارية
٠.٨١
٠.٧٨
٠.٨٥
٠.٨١
٠.٧٧
٠.٨٦
٠.٧٩
-

درجة إمكانية
التطبيق
عالية
عالية
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متدنية
متدنية
متوسطة
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ويبين الجدول ) (٣الترتي ب التن ازلي للمتوس طات الحس ابية لمج االت إمكاني ة تطبي ق أنظم ة
التعليم اإللكتروني في المدارس األردنية الخاصة من وجھات نظر مديري المدارس فيھ ا .إذ ج اء
في المرتبة األولى مجال )اإلدارة المدرسية( إذ حصل على متوسط حسابي مق داره ) ،(٤.٢١كم ا
جاء في المرتبة الثانية مجال )التدريب( وحصل على متوس ط حس ابي مق داره ) ،(٣.٨٤كم ا ج اء
في المرتبة الثالثة مجال )المعلمون( حص ل عل ى متوس ط حس ابي مق داره ) ،(٣.٤٢كم ا ج اء ف ي
المرتبة الرابعة مجال )شؤون الطلبة( وحصل عل ى متوس ط حس ابي مق داره ) (٣.٢٧كم ا ج اءت
في المرتبة الخامسة مجال )حوسبة المناھج( وحصل على متوس ط حس ابي مق داره ) ،(٣.٢٢كم ا
جاء في المرتب ة السادس ة مج ال )المختب رات االفتراض ية( وحص ل عل ى متوس ط حس ابي مق داره
) ،(٢.٤٥كما جاء في المرتبة السابعة واألخي رة مج ال )التجھي زات اإللكتروني ة للبيئ ة التعليمي ة(
وحصل على متوسط حسابي مقداره ).(٢.٣٧
كما يبين الجدول ) (٣أن المتوسط الحسابي الكلي للمجاالت قد تم بدرجة متوسطة وبمتوسط
حس ابي مق داره ) ،(٣.٢٦وأظھ رت النت ائج المتعلق ة باإلجاب ة ع ن الس ؤال األول للدراس ة أن
المتوس طات الحس ابية لتق ديرات أف راد عين ة الدراس ة عل ى فق رات مج االت تطبي ق أنظم ة ال تعلم
اإللكتروني في المدارس األردنية الخاصة قد جاءت بدرجة عالية ومتوسطة ومتدنية ،إذ تراوحت
متوس طاتھا الحس ابية ب ين ) (٢.٣٧ – ٤.٢١م ن أص ل ) (٥.٠٠وذل ك باالعتم اد عل ى المح ك
المستخدم في ھذه الدراسة ويالحظ من الجدول ) (٣أن مجال اإلدارة المدرسية حصل على درجة
إمكانية تطبيق عالية بمتوسط حسابي مقداره ) ،(٤.٢١وقد يعزى ذل ك أن الم ديرين ف ي الم دارس
الخاصة يسعون لمواكبة األنظمة العالمية وينظرون لل تعلم اإللكترون ي عل ى أن ه مھ م وي ؤدي إل ى
التطوير والمعرفة ويحقق نجاحھم في إدارة تلك المدارس.
كما أظھرت نتائج الدراسة أن مجال )المختبرات االفتراضية( جاء في المرتب ة قب ل األخي رة
وبمتوس ط حس ابي مق داره) (٢.٤٥وبدرج ة تطبي ق )متدني ة( وق د يع زى ذل ك إل ى قل ة مع رفتھم
بالمختبرات االفتراضية وقلة عقد أية ندوات أو دورات أو ورش عمل للتعرف إلى أھمي ة وكيفي ة
استخدام تلك المختب رات وض عف تثقي ف المعلم ين والطلب ة إل ى أھمي ة تل ك الوس ائط ودورھ ا ف ي
عملية العصف الذھني وتنمية القدرات اإلبداعية للطالب.
كم ا أظھ رت النت ائج أن مج ال )التجھي زات اإللكتروني ة للبيئ ة التعليمي ة( ج اء ف ي المرتب ة
األخي رة بمتوس ط حس ابي مق داره ) (٢.٣٧م ن ) (٥.٠٠وق د يع زى ذل ك إل ى قل ة ت وفير عناص ر
البيئة التحتية التقنية والحاجة إلى مبالغ مالية مرتفعة والتي ال تتناسب مع ميزانية بعض الم دارس
الخاصة التي عادة ما يُعارضھا أصحاب تلك المدارس بسبب سعيھم للحصول على الربح السريع
وع دم اقتن اعھم باالس تثمار طوي ل األج ل للتعل يم وقل ة إدراكھ م للثقاف ة التكنولوجي ة الجدي دة ل ذلك
يج ب العم ل عل ى وض ع ثقاف ة تنظيمي ة الكتروني ة جدي دة داخ ل المدرس ة وخارجھ ا وإيج اد خ ط
لتدريب العاملين في المدارس كفريق واحد وتنفيذ ب رامج تدريبي ة بش كل دائ م ومس تمر ف ي أنظم ة
التعلم اإللكتروني لمواكبة عصر االقتصاد المعرفي.
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ثانيا ً :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني
ھ ل توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي إمكاني ة تطبي ق أنظم ة التعل يم اإللكترون ي ف ي
المدارس الخاصة من وجھات نظر مديريھا وفقا ً للجنس )مدير ،مديرة(؟ .
ولإلجابة عن ھذا السؤال تم حس اب المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة إلجاب ات
أفراد عينة الدراسة على األداة ككل وعل ى مجاالتھ ا حس ب الج نس )م دير ،م ديرة( ،وق د اس تخدم
الباحثان اختبار )ت( لتحديد الفروق بين ھذه المتوسطات والجدول ) (٤يوضح ذلك.
ج دول ) :(٤المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة ونت ائج اخي ار )ت( إلجاب ة عين ة
الدراسة عن مجاالت الدراسة وفقا ً للجنس )مدير ،مديرة(.
مديـــرة
مديــــــر
الجنس
رقم
المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف
المجال
المجال
الحسابي المعياري الحسابي المعياري
التجھيزات
١
٠.٨١٢ ٢.٣٦٣ ٠.٧٩٤ ٢.٤١٢
اإللكترونية
للبيئة التعليمية
اإلدارة المدرسية ٠.٧٩٥ ٤.١٩٧ ٠.٨٣٥ ٤.٣٠٢
٢
٠.٨٤١ ٣.٤٢٤ ٠.٨٣٨ ٣.٤١٠
المعلمون
٣
٠.٨٠١ ٣.٢٦٨ ٠.٧٩٩ ٣.٢٨١
شؤون الطلبة
٤
حوسبة المناھج ٠.٧٩٧ ٣.٢١٤ ٠.٧٨٥ ٣.٢٥٤
٥
٠.٧٨٧ ٣.٨٨٣ ٠.٨١٢ ٣.٦١١
التدريب
٦
٠.٨٦٧ ٢.٤٤٦ ٠.٨٥٤ ٢.٤٧١
المختبرات
٧
االفتراضية
٠.٨١٦ ٣.٢٥٧ ٠.٨٢١ ٣.٢٥١
المجاالت ككل
*

قيمة
ت

داللة
ت

٠.٨٠١ ٠.٢٤٣
٠.٣٢٧
٠.٤٥١
٠.٢٧٣
٠.٣٤٠
٠.٤٢١
٠.٣٧٢

٠.٥٤٢
٠.٦١١
٠.٧٨٨
٠.٥٣٦
٠.٥٩٨
٠.٥٦١

٠.٣٥٥

٠.٥٥٨

داللة إحصائية عن مستوى الداللة ).( α ≤ 0.05

ويالح ظ م ن الج دول) (٤ان ه ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة
) ( α ≤ 0.05بين متوسطات تقديرات مديري المدارس األردنية الخاصة لدرجة إمكاني ة تطبي ق
أنظمة التعليم اإللكتروني وفقا ً لمتغير الجنس )مدير ،مديرة(.
وقد يعزى ذلك إال أن مديري ومديرات الم دارس الخاص ة يخض عون ل نفس أس اليب وط رق
اإلع داد والت دريب وال ى تش ابه الم ؤھالت العلمي ة لھ م باإلض افة إل ى تط ابق المھ ام والمھ ارات
اإلدارية والنفسية الموكل ة إل يھم وال ى رغب تھم ف ي تقب ل التط ورات التكنولوجي ا م ن أنظم ة ال تعلم
اإللكتروني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١٢ ،(٢)٢٦

 ٣٢٠ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "درجة إمكانية تطبيق أنظمة التعليم اإللكتروني في "......

ثالثا ً :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث
ھ ل توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي إمكاني ة تطبي ق أنظم ة التعل يم اإللكترون ي ف ي
الم دارس األردني ة الخاص ة م ن وجھ ات نظ ر م ديريھا وفق ا ً للمرحل ة التعليمي ة )أساس ي،
ثانوي(؟.
ولإلجابة عن ھذا السؤال ثم حس اب المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة إلجاب ات
أفراد عينة الدراسة على الدرجة الكلية لإلستبانة وعلى مجاالتھا وفقا ً للمرحلة التعليمية )أساسي،
ثانوي( .وقد تم استخدام اختيار )ت( لتحديد الفروق بين ھذه المتوسطات والجدول ) (٥يبين ذلك.
ج دول ) :(٥المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة ونت ائج اختب ار)ت( إلجاب ات عين ة
الدراسة عن مجاالت الدراسة وفقا ً للمرحلة التعليمية )أساسي ،ثانوي(.
أساسي
المرحلة التعليمية
رقم
المتوسط االنحراف
المجال
المجال
الحسابي المعياري
التجھيزات
١
٠.٨١١
٢.٣٥٩
اإللكترونية
للبيئة التعليمية
٠.٧٦١ ٤.١٨٦
اإلدارة
٢
المدرسية
٠.٨١٢ ٣.٤٣٦
المعلمون
٣
٠.٧٨٣ ٣.٢٦٥
شؤون الطلبة
٤
حوسبة المناھج ٠.٨٢١ ٣.١٦٧
٥
٠.٧٨٤ ٣.٨٥٢
االحتياجات
٦
التدريبية
٠.٨١٦ ٢.٤٤١
المختبرات
٧
االفتراضية
٠.٧٩٥ ٣.٢٤٣
المجاالت ككل
*

ثانـــــوي
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
٢.٤٢٤

٠.٧٩٨

قيمة
ت

داللة
ت

٠.٢٥٤

٠.٦٧٣

٤.٢٢٥

٠.٨١٥

٠.٥٥٦ ٠.٣٣١

٣.٤٠٦
٣.٢٧٦
٣.٢٢٩
٣.٦٥١

٠.٨١٦
٠.٧٨٥
٠.٨١٣
٠.٧٨٥

٠.٥١٦
٠.٢٥٥
٠.٣٥٩
٠.٣٦٦

٠.٧١٢
٠.٧٥١
٠.٥٦٢
٠.٤١٨

٢.٤٧٣

٠.٨١٦

٠.٦٢١ ٠.٣٨٤

٣.٣١٧

٠.٧٩٢

٠.٥٧٤ ٠.٣٦٩

داللة إحصائية عن مستوى الداللة ).( α ≤ 0.05

ويب ين م ن الج دول ) (٥ان ه ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ع ن مس توى الدالل ة
) (α ≤ 0.05بين متوسطات تقديرات م ديري الم دارس األردني ة الخاص ة لدرج ة إمكاني ة تطبي ق
نظام التعليم اإللكتروني وفقا ً للمرحلة التعليمية )أساسي ،ثانوي(.
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وق د يع زى ذل ك إل ى أن م ديري وم ديرات المرحل ة التعليمي ة )األساس ية ،الثانوي ة( ف ي
المدارس الخاصة يخضعون لذات السياسة التعليمية واألنظمة والتعليمات اإلدارية والفنية ال واردة
م ن مديري ة التعل يم الخ اص وال ى تش ابه األدوار اإلداري ة المطلوب ة والمرس ومة م ن قب ل وزارة
التربية والتعليم.
التوصيات
في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان بما يلي
 ت وفير البني ة التحتي ة التقني ة والمعلوماتي ة ف ي الم دارس الخاص ة للتح ول إل ى بيئ ة تعليمي ةإلكترونية داخل وخارج الغرف الصفية.
 تأھيل وتدريب اإلداريين والمعلمين والطلبة على مھارات استخدام نظام التعليم اإللكتروني. توفير التسھيالت اإلدارية والمالية والمعلوماتية الالزمة للتعليم اإللكتروني لجميع المدارس. تخفيض العبء التدريسي للمعلمين لتفعيل نظام التعليم اإللكتروني. ت وفير فني ين مختص ين بالص يانة الدوري ة لتجھزي ات التعل يم اإللكترون ي ولمس اعدة الع املينوتسھيل مھامھم.
 ت وفير ثقاف ة تنظيمي ة الكتروني ة عن د عناص ر النظ ام الترب وي م ن إداري ين ومعلم ين وطلب ةومجتمع محلي.
المراجع العربية واألجنبية
 أبو ناصر ،محمد علي" .(٢٠٠٣) .االحتياجات التدريبية الحالية والمستقبلية إلداريمدارس التعليم اإللكتروني كما يراھا القادة التربويون في األردن" .رسالة ماجستير غير
منشورة .جامعة اليرموك .اربد .األردن.
 استيتية ،دالل .وسرحان ،عمر .(٢٠٠٨) .التجديدات التربوية .دار وائل للنشر .عمان.األردن.
 البدراني ،محمد" .(٢٠٠٥) .مدى توافر واستخدام وسائل التقنية الحديثة في مدارس التعليماألھلي بالرياض من وجھة نظر معلمي المرحلة المتوسطة" .رسالة ماجستير غير منشورة.
الجامعة األردنية.عمان .األردن.
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 العمري ،امنة" .(٢٠٠٦) .واقع استخدام مستلزمات التعلم اإللكتروني في مدارس محافظةاربد من وجھة نظر المعلمين واتجاھات الطلبة والمعلمين نحوھا" .رسالة ماجستير .جامعة
اليرموك .اربد .األردن.
 الغميض ،إبراھيم" .(٢٠٠٣) .استخدام اإلنترنت كمصدر للتعلم لعينة من الطلبةالمستخدمين له في جامعتي اليرموك والتكنولوجيا" .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة
اليرموك .اربد .األردن.
 الفيومي ،نبيل .(٢٠٠٣) .التعليم اإللكتروني في األردن خيار استراتيجي لتحقيق الرؤيةالوطنية .وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات .الندوة اإلقليمية حول استخدام تكنولوجيا
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– سوريا.
 مارتين ،تساشيل" .(٢٠٠٢) .التعليم اإللكتروني تحد جديد للتربويين :كيف نثبتھم إمامالفوضى المعلوماتية؟" .مجلة المعرفة .العدد .٩١
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