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 لينا جمال علي عبد الباري
 إشراف

 الدكتور أمجد محمود درادكة
 الدكتورة خالدة عبد الرحمن شتات

 الملخص

التعرف إلى دور مديري المدارس الثانوية في توظيف التعلم اإللكتروني من  دراسة إلىهدفت ال
ومع اختالف وجهات النظر باختالف الجنس، والمؤهل  ،العاصمة عمانوجهة نظر المعلمين بمحافظة 

 .سلطة المشرفة، وعدد سنوات الخبرةالعلمي، والتخصص،  وال

المسحي، وتم استخدام استبانة مكونة من ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي 
دعم ونشر ثقافة التعلم اإللكتروني، وممارسة التخطيط ) أربع مجاالت فقرة موزعة على( 55)

وتم  ،(االستراتيجي، وجاهزية البنية التقنية التحتية، وتحقيق االحتياجات التدريبية للمعلمين وتأهيلهم
النتائج ظهرت الدراسة وأ، معلم ومعلمة( 065)راسة منتكونت عينة الد .التأكد من صدقها وثباتها

أن دور توظيف مديري المدارس الثانوية للتعلم اإللكتروني من وجهة نظر المعلمين بمحافظة  :االتية
، وجاء وجاءت مجاالت االستبانة في كافة المجاالت متوسطاً  عمان كان متوسطًا على الدرجة الكلية،

دعم ونشر ثقافة التعلم ” مجالثم جاء ، "زية البنية التقنية التحتيةجاه" في الرتبة األولى مجال
تحقيق االحتياجات " جاء مجال وأخيراً ، ” ممارسة التخطيط اإلستراتيجي” جاء مجالثم ،  (اإللكتروني

بين  (α≤5.50)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ، و ”التدريبية للمعلمين وتأهيلهم
لتعلم اإللكتروني من وجهة نظر العلمين بمحافظة عمان، لي المدارس الثانوية مدير  متوسطات توظيف

، وعدد سنوات الخبرة، لصالح االناث والمدارس الخاصة، فئتي لمتغيري الجنس، والسلطة المشرفة تبعا
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ، و سنوات على التوالي 0سنوات أقل من  55إلى  0من 

في توظيف التعلم  لدورهم  مديري المدارس الثانويةبين متوسطات ممارسة (  α≤5.50)مستوى 
 .اإللكتروني من وجهة نظر العلمين بمحافظة عمان، تبعا لمتغيري التخصص، والمؤهل العلمي

 .، المعلميناألردنالتعلم اًللكتروني، المدارس الثانوية، مديري المدارس، : الكلمات المفتاحية
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Abstract 
This study is aimed to identify the role of secondary school principals in 

applying E-learning from Teachers' point of view in Amman governorate 

according to gender, academic qualification, Specialization, Supervising 

authority, and years of experience. 

The descriptive survey approach was used to achieve the objectives of 

the study, so, a questionnaire was developed. It consisted of (36) distributed 

items; (Supporting and disseminating the culture of E-learning, practice 

strategic planning, infrastructure readiness and achieving the training needs of 

teachers and their rehabilitation). Its validity and reliability were established. 

The study sample consisted of (586) teachers and the findings showed that: 

The role of secondary school administrators in applying E-learning from 

Teachers' point of view in Amman was moderate overall. The different areas 

of the questionnaire showed moderate results. Infrastructure readiness was on 

top, followed by the field of Supporting and disseminating the culture of E-

learning , then the field of practicing strategic planning , and finally the field 

of achieving training needs and the equipment of the teachers and their 

rehabilitatio . There are statistically significant differences at the level 

(0.05≥α) in the role of secondary school principals in applying E-learning 

from Teachers' point of view in Amman according to gender, supervising 

authority and years of experience in favor of female and private schools of 

two categories 5 to 10 years are less than 5 years, respectively. There are no 

statistically significant differences at the level (0.05≥α) in the role of 

secondary school administrators in applying E-learning from Teachers' point 

of view in Amman according to specialization and academic qualification. 

Keywords: E-learning, Secondary Schools, School Principals, Jordan, Teachers. 
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 الفصل األول

هميتهاخلفية الدراسة وأ  

:مقدمة  

شهد المجتمع العالمي تغيرًا متسارعًا في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حتى أصبح ي

سمة هذا العصر، وهو ما انعكس بدوره على مؤسسات المجتمع ومنها مؤسسات التعليم العالي، وأدى 

ت هذا التغير التقني إلى حدوث ثورة معرفية كبيرة أدت إلى تالشي حدود الزمان والمكان، وأصبح

 .المواكب للعصر التعلممن التعليم التقليدي إلى  لالنتقالالحاجة ملحة 

عادة تالمدخل األساسي لتطوير المجتمع وتكوينه، اإلدارة التربوية عدوت شكيله في الوقت ، وا 

نماء شخصية الفرد المبدع والمبتكر الراهن والمستقبل ، وذلك عن طريق متابعة تطور المجتمع وا 

 ( 6002العسيلي، ) الخو  .....قتصادية، واإلجتماعية، والسياسيةع جوانب الحياة اإلساهماته في جميوم

 متوازناً  سليماً  تكويناً  الفرد تكوين التربية أصبح من أهداف الهائلة المجتمعية لتطوراتنتيجة او 

 الوسائل توفير لىإ تهدف نسانيةإ عملية هي فاإلدارة الحديثة الطرق كل وفي ،الجوانب جميع في

 (.6002  السعود،) التربوية هدافاأل تحقيق على تساعد التي الظروف جميع وتهيئة واإلمكانات

دخال الحاسب اآل     ثر في بث له جل األ" اإلنترنت " لي والشبكة العالمية واستخدام التكنولوجيا وا 

لى ظهور إدى أمميزة، مما فة الصفية بيئة تعليمية تفاعلية ، وجعل الغر الطاقة في نفوس الطالب

العبد الكريم، )سلوب التفكير الناقد وحل المشكالت لدى الطالب والعمل التعاوني الممتزج بروح الفريق أ

 .(ه9261
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 خبرة ذا وهو التربوية العملية نجاح في وأساسي كبير دور له تربوياً  قائداً  المدرسة مدير عتبروي        

ثارة المعلمين مع اإليجابية العالقات بناء على قادر ، (6002, ستراك)العمل إلنجاز ودوافعهم حوافزهم وا 

 بعيناألخذ  عليه بل ،المختلفة المدرسة شؤون تسير على امقتصرً  فقط المدرسة مدير دور يعد لمو 

 ومن .وتنميتها المحلية المجتمعية الجوانب حتى الجوانب جميع من وتطورها ،التربوية العملية االعتبار

 إلى مدرسته في التربوية للعملية والتطوير التجديد عملية قيادة المدرسة مدير ألدوار الحديثة المفاهيم

 الدورات وتوفير للعاملين المختلفة التسهيالت تقديموعليه . والكفاءة والفاعلية الجودة درجات قصىأ

 هذا في المتسارعة التغيرات ظل في متغيرات من جديد هو ما كل على واطالعهم ،واألنشطة

 (.6002 السعود،)القرن

 غير مرض  ، حيث أن مستوى التعليم لتطوير نظامه التعليمي كمًا ونوعاً العالم العربي  ويحتاج

مقارنة بالدول العالمية، لذا وجب التوجه إلى تطبيق آليات تعليمية مساندة للتعليم التقليدي كالتعلم 

 ت المقدرة فيصبحأو  .(6096، العقاد) لما له من قدرة على تحسين ودعم وبناء جيل متميز اإللكتروني

هناك نقلة نوعية في قطاع  كما أنمن متطلبات بناء المجتمع،  ساسياً أ التعامل مع التقنية مطلباً 

الحالية، يسعى  بناء المجتمعاتوالنظام التعليمي هو أحد مقومات  ،االتصاالت والتكنولوجيا وتطورها

فالتعلم اإللكتروني عبارة عن داعم . لتطور ويواكب كل جديد ومتغيراكغيره من المجاالت أن يحظى ب

واضافة في الوسائل والطرق فهو عملية مساندة للطرق التقليدية المتعارف م التقليدية، يلعملية التعل

  .(6001كافي، )هو التعلم المستقبلي و عليها، 
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 اً طرق ظهورلى إدى بدوره تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أالسريع  في  فالتطور العالمي

ساسيان في منظومة التعليم فهما أ ،التعلم عن بعدو  ،لكترونيكالتعلم اإل: من التعلم جديدةً  اً وأنواع

 .( 6090يوسف، )المتكاملة في المجتمعات الحديثة 

 ,Cher &) .عن بعد والتعلم ،نترنتإلكالتعلم عبر ا اإللكتروني للتعلمظهرت عدة مسميات و 

2014 (Nakamori.  

ولقد شملت الثورة التقنية مجاالت الحياة المختلفة والتي من أهمها مجال التعليم، إذ استثمرت 

يصال المعرفة وتخزينها والتواصل بين المجتمعات المختلفة،  التقنية في تسهيل عملية التعليم والتعلم وا 

األخيرة الفرصة لمؤسسات التعليم العالي لالستفادة من أدوات تقنيات المعلومات زادت في السنوات و 

في مجال التعليم إال أنها أخذت أشكااًل عديدة ها واالتصاالت الرقمية وتطبيقاتها، ورغم حداثة دخول

الفصول شملت الحاسب اآللي في التعليم كمادة، واستخدام االنترنت في التعليم، والمناهج اإللكترونية، و 

 .(هـ5954، الشهراني)اإللكترونية

لمختلف جوانب العملية  التعلم اإللكتروني نتيجة القناعات المتزايدة في الفوائد التي يحققهاو 

التعليمية، حيث يستطيع بما يملكه من مرونة أن يحسن العملية التعليمية ويحل الكثير من المشكالت 

المحتوى التعليمي للطالب في أي وقت، عبر شبكات االنترنت  التي يعاني منها التعليم التقليدي، ويوفر

وبأشكال متعددة تتناسب مع اختالف الظروف والقدرات، ويقلل من تكاليف التعليم، وكما يساعد 

على استيعاب األعداد الكبيرة من المتعلمين، وتقديم التعليم للقاطنين في المناطق البعيدة مع  المدارس

 (.5555اليحيوي،)المحافظة على الجودة التعليمية
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خر هو تحقيق أهداف التعلم المرجوة، ي تعلم أأوالغرض من التعلم اإللكتروني مثله مثل 

فهناك عدد من األدوات التي . تحصيل الطالب وغيرهافأهداف التعلم تتأثر بالبيئة والتكنولوجيا و 

يستطيع المعلمين من استخدامها في التعلم اإللكتروني لوصول هذه األهداف كالمحاضرات المصغرة 

ن يمتلك الطالب دافعية والتزام لتعلم النشط التعاوني، ولكن يجب أوا االلكترونية/ والمناقشات التقليدية

 .( Selim , 2007)اف بصورتها المرجوةومسؤولية لتحقق هذه األهد

 وعلوم واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مجاالت في والممارسين الباحثين من العديد سهمأ وقد

 نمط ايضا ويعتبر, والتعليم التعلم من الحديث الجيل فهو. اإللكتروني التعلم مفهوم تحديد في الكمبيوتر

 في االختالفات اإللكتروني التعلم تعريفات تناولت وقد. التربوي المجال في المعلومات لتقديم جديد

 الدراسة مجاالتل للكم الهائل من المفاهيم بالنسبة نتيجة وذلك ماهيته، تحديد حول النظر وجهات

 ,Taha) التعليم وتكنولوجيا والتعليم الكمبيوتر وعلوم واالتصاالت معلومات تكنولوجيا من: المختلفة

2014 ) . 

بيئات التعلم  جادفالتعلم اإللكتروني هو مصطلح عالمي حديث يصف الطريقة الحديثة إلي

، (6002محيا، ل آ)الميسرة المتمركزة حول المتعلم، فهو التعلم عن طريق استخدام تقنية الحاسوب 

د من وقد تم استخدام العدي ،لوصف استخدام تكنولوجيا الحاسوب لدعم التعلم في الوقت الراهنيستخدم و 

المرادفات المختلفة على مدار السنوات لوصف ما هو في األساس نفسه، وتصف جميع هذه المرادفات 

ز عز وي .( Tait  & Edwards , 2008 )التعلم القائم على الكمبيوتر أو التعلم بمساعدة الكمبيوتر

ترنت أو الشبكة ويسير العملية التعليمية وهو بذلك يشير إلى نوع التعلم الذي يقدم من خالل االن

أو األقراص المدمجة أو أقراص الفيديو الرقمية لغرض توفير بيئة تعليمية تفاعلية ( االنترانت)الداخلية 
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متعددة المصادر تتعزز من خاللها المعلومات التي يحصل عليها الطلبة أثناء المحاضرات 

 (.6002، الحسناوي)االعتيادية

م اإللكتروني هو إيصال المعرفة أو العلم إلى المتعلم عن طريق الوسائل اإللكترونية يفالتعل

فهو يقدم وسائل جديدة للطالب باإلضافة إلى طرق جديدة للمعلم لتقديم . بصورة جذابة ومسلية وسهلة

نظام  والنظام اإللكتروني هو. ( Al – Shabatat , 2014 ) سرعةالمعرفة في العملية التعلمية بأقصى 

ويتم . تعليمي يقوم على إيصال المادة التعليمية إلى الطالب عن طريق وسائل التكنولوجيا المختلفة

 (. 6090يوسف، )استخدام كافة الوسائل التعليمية المطبوعة، المسموعة والبصرية

:مشكلة الدراسة  

صدر  يالذ ، فحسب التقريرالظروف الحالية هتضيتق أمرًا ملحاً  االلكترونيح التعلم صبأ"

 ذيوال"  5556الواليات المتحدة خالل  ياإلنترنت ف عبرالتعلم : نحو تحقيق الهدف  يالسع" بعنوان 

قد تضاعف  اإللكترونيإلى أن اإلقبال على التعلم  Alfred P. Sloan دعمته مؤسسة ألفريد بى سلون

 ييوفره من إمكانات تف سنويًا، نظرًا لما% 54.5األخيرة وبمعدل يصل إلى  ةخالل السنوات الخمس

بعد المسافة، أو قلة : مثل التقليديقد تسببها أشكال التعليم  التيوتزيل العوائق  الطالب باحتياجات

تضارب المواعيد، أو رعاية األبناء أو ظروف  والمواصالت، أو االنتقالالوقت المتاح، أو تكلفة 

 .(Sloan, 2008, 15)"العمل

أفضل الطرق والوسائل لتوفير بيئة تفاعلية لجذب اهتمام  باستمرار عنويبحث التربويون 

أساسيات الطالب، فللتعلم اإللكتروني أهمية جمة للطالب والمعلمين على حد سواء، فهي تزودهم ب
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وما اللتان هما صبغة هذا القرن، ( إلنجليزية والمهارات التكنولوجيةاللغة ا)القرن الواحد والعشرين 

صحابها، وتعكس على المعلم الخبرات الجديدة ألكبرى المختلفة لجذب تتنافس عليه المؤسسات ا

ي يصعب الوصول اليها، فالتعلم اإللكتروني هو أهم مميزات توالتجارب التعليمية المختلفة والمتنوعة ال

 (. 6099العنزي، )المستقبل  مدرسة

ني له مطالب إلى أن التعلم اإللكترو ( 5555)والحجايا( 5555)وقد أشارت دراسة اليحيوي

ومتطلبات يجب أن تتوفر من خالل نشر ثقافة التعلم اإللكتروني وتجهيز البنية التقنية التحتية 

 .والتخطيط االستراتيجي للتعلم اإللكتروني

التعلم  استخدامفي  ومن خالل خبرة الباحثة لوحظ بأن هناك ضعف لدور مديري المدارس

دور مديري المدارس الثانوية في ما  :تيباإلجابة عن السؤال اآلة الدراسة مثل مشكلتفت ،اإللكتروني

 ؟العاصمة عمانمحافظة وجهة نظر المعلمين ب اإللكتروني منالتعلم وظيف ت

:وأسئلتهاأهداف الدراسة   

 التعلم اإللكترونيتوظيف في  الثانوية المدارس يتعرف إلى دور مدير هذه الدراسة إلى  هدفت

 :تيةك من خالل اإلجابة عن االسئلة اآلوذل العاصمة عمانمن وجهة نظر المعلمين بمحافظة 

 بمحافظة المعلمين نظر وجهة من اإللكتروني لتعلمل الثانوية المدارس مديري درجة توظيف ما – 9

 .؟العاصمة عمان
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بين متوسطات استجابة أفراد  (α ≤ 5.50)عند مستوى حصائية فروق ذات داللة إ توجدهل  – 6

لتعلم اإللكتروني تعزى لمتغيرات الجنس، ل الثانويةمديري المدارس  رجة توظيفدفي عينة الدراسة 

 ؟ ،والتخصص،وسنوات الخبرةوالسلطة المشرفةوالمؤهل العلمي، 

 : أهمية الدراسة 

التعلمية التعليمية في في العملية  كبيرله دور مفهوم مهم و بع أهمية الدراسة من تناولها لنت

 : تية ويمكن تحديد هذه األهمية بالنقاط اآل  ،التعلم اإللكترونيتمثل في عصرنا الحالي ي

للتعلم  وظيفهممديري المدارس في المملكة األردنية الهاشمية لدرجة تن تفيد نتائج الدراسة أيؤمل -

 .اإللكتروني في مدارسهم

مديري المدارس في المملكة األردنية الهاشمية لمعرفة نقاط القوة والضعف  يؤمل أن تفيد هذه الدراسة-

 .لكتروني في مدارسهمفي تطبيقهم للتعلم اال

يؤمل أن تفيد هذه الدراسة المخططين وخصوصًا السياسات الناجحة في وزارة التربية والتعليم  -

 .اإللكتروني لتعريفهم على واقع درجة توظيف مديري المدارس الثانوية للتعليم

 .المدارس إلعداد الدورات التدريبية المناسبة مديرييؤمل أن تفيد هذه الدراسة -

بما توفره من أدب نظري ودراسات سابقة ذات  ،لدراسات أخرى ن تكون هذه الدراسة منطلقاً أيمكن -

 .ليمفي مجالي اإلدارة التربوية وتكنولوجيا التع وثباتها اتم التحقق من صدقه ةعالقة وأدا
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بشكل  األردنيةيؤمل أن تشكل هذه الدراسة إضافة معرفية نوعية للمكتبة العربية بشكل عام، والمكتبة -

 .خاص

تفتح الدراسة مجااًل جديدًا أمام الباحثين وطلبة الدراسات العليا لعمل المزيد من الدراسات في هذا _ 

 . المجال، وعلى مجتمعات أخرى

الثانوية الحكومية، التي تطبق على المدارس األردنية  العربية القليلة من الدراسات تعد هذه الدراسة، -

والتي تبحث في دور مديري المدارس الثانوية في توظيف التعلم اإللكتروني في محافظة  والخاصة

  .العاصمة عمان

 : حدود الدراسة 

 .يتمثل بمعلمي ومعلمات المرحلة الثانوية  :الحد البشري

 العاصمة عمانيتمثل بمحافظة  :المكانيالحد 

 .م5555/ 5555يتمثل بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي : الحد الزماني

  :الدراسةمحددات 

 داالمستخدمة لجمع البيانات وثباتها، ودقة إجابة أفر  اةبدرجة صدق األد لدراسةئج اانت تحددت

، وموضوعيتهم، وأن نتائج الدراسة ال يمكن تعميمها اال على المجتمع الذي ةالعينة عن فقرات األدا

 .  سحبت منه العينة، والمجتمعات المتماثلة
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 : لحات الدراسة طمص

 : إجرائيًا ومفاهيميًا، على النحو االتي  ماتم تعريفه والذي اثنين ينمصطلحاشتملت هذه الدراسة على 

  :التعلم اإللكتروني

ليات االتصال الحديثة من حاسب وشبكاته ووسائطه آهو طريقة للتعلم باستخدام ": يعرف بأنه

المتعددة من صوت وصورة ورسومات وآليات بحث ومكتبات الكترونية، وكذلك بوابات اإلنترنت سواء 

كان عن بعد أو في الفصل الدراسي، المهم المقصود هو استخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصال 

 (  45:  5555العنزي، ) "للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدةالمعلومة 

الدرجة التي سيحصل عليها أفراد عينة الدراسة إلجاباتهم عن فقرات : ويعرف اجرائيا بأنه

دعم ونشر ثقافة التعلم اإللكتروني، ممارسة : والمكونة من أربع مجاالت  استبانة التعلم اإللكتروني

 .التدريبية للمعلمين وتأهيلهم اإلحتياجات، جاهزية البنية التحتية والتقنية، تحقيق االستراتيجيالتخطيط 
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

وتسليط الضوء , للتعلم اإللكترونييهدف هذا الفصل التعرف إلى اإلطار النظري والمفاهيمي 

وسيتم التعرف إلى بعض الدراسات , وأهمية كل منهما, على بعض التعريفات التي تناولها الباحثون

 : السابقة ذات الصلة على النحو اآلتي

 األدب النظري: أوًلا 

 :تعريف التعلم اًللكتروني

منظومة تعليمية لتقديم البرامج التعليمية أو التدريبية  :"أنه (56، 564 ،5559)سالم شارأ

للمتعلمين أو المتدربين في أي وقت وفي أي مكان باستخدام تقنيات المعلوماتية واالتصاالت التفاعلية 

على  عتماداالتوفير بيئة تعليمية وتعلمية تفاعلية متعددة المصادر بطريقة متزامنة أو غير متزامنة 

طريقة متمركزة حول  :"بأنه( 5550،56)كما عرفه الخان ."التعلم الذاتي والتفاعل بين المتعلم والمعلم

بشكل جيد وميسرة ألي فرد بأي مكان وأي وقت  اً المتعلمين في بيئة تفاعلية إبداعية مصممة مسبق

ئ التصميم التعليمي المناسب باستعمال خصائص ومصادر اإلنترنت والتقنيات الرقمية المطابقة لمباد

 ."لبيئة التعلم المفتوح 

عبر الوسائط المعتمدة على (إلكتروني)تقديم محتوى تعليمي : " فيرى أنه( 59، 5555)أما زيتون

الكمبيوتر وشبكاته إلى المتعلم بشكل يتيح له إمكانية التفاعل النشط مع هذا المحتوى ومع المعلم ومع 

رة متزامنة أم غير متزامنة ، وكذا إمكانية إتمام هذا التعلم في الوقت والمكان أقرانه سواء أكان ذلك بصو 
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كما يعرفه  ".االلكترونية المناسبين، فضال عن إمكانية إدارة هذا التعلم أيًضا من خالل تلك الوسائط

ونية في لكتر ذلك النوع من التعليم الذي يعتمد على استخدام الوسائط اإل: " بأنه ( 59، 5555)الحلفاوي

تحقيق األهداف التعليمية وتوصيل المحتوى التعليمي إلى المتعلمين دون اعتبار للحواجز الزمانية 

من  االستقبالوالمكانية وتتمثل هذه الوسائط في األجهزة االلكترونية الحديثة مثل الكمبيوتر وأجهزة 

ا أفرزته من وسائط أخرى األقمار الصناعية أو من خالل شبكات الحاسب المتمثلة في اإلنترنت وم

 ".كالمواقع التعليمية والمكتبات االلكترونية

منظومة تعليمية تسهم في : " بأنه ( 55هـ،5955)عظمة واألنصاري  أبوكل من فه عرِّ بينما يُ 

تقديم البرامج التعليمية باستخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التفاعلية بهدف توفير بيئة 

 ".على التعلم الذاتي والتفاعل بين المعلم والمتعلم تعلمية اعتماداً تعليمية 

منظومة تعليمية تتصف بالتصميم الجيد والتفاعلية التي تتمركز  : "بأنه( 5555)عرفته اليحيوي

مكان مع ما في أي المعلم والمتعلم والمحتوى في أي وقت و  بينحول الطالب لتقديم التفاعل الميسر 

مكانيات الطالب عن طريق االنتفاع من الخصائص والمصادر المتوافرة في العديد ءيتال م مع ظروف وا 

كما يقصد . "لتزام بمكان ووقت محددبدون اإلمن التقنيات الرقمية بطريقة متزامنة أو غير متزامنة 

ة إلكترونية، بالتعلم اإللكتروني أنه عملية التعلم وتلقي المعلومات التي تتم عن طريق استخدام أجهز 

ومستحدثات تكنولوجيا الوسائط المتعددة ويتم االتصال بين الدارسين والمعلمين عبر وسائل اتصال 

عديدة، وتتم عملية التعلم وفًقا لظروف المتعلم واستعداداته وقدراته، وتقع مسئولية التعلم بصفة أساسية 

 .(5554عثمان، )على عاتقه
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 السياقات ختالف يعود إل نه يالحظ وجود اختالف قدإابقة فومن خالل التأمل في التعريفات الس

السبب أن التعلم اإللكتروني مفهوم حديث لم تتضح  من تحدثوا عن التعلم اإللكتروني، وقد يكونعند 

داريتقني  أكثر من جانبعلى  ، أو لكونه يشتملمعالمه بشكل كاف   تحتاج لمن يجمع بينها ، وتربوي وا 

ال يلتزم فيه  متكاملة، ويالحظ أيضًا أن غالبية التعريفات ترى أن التعلم اإللكترونيرؤيته  لكي تكون

 .محددووقت بمكان 

 :تاريخ التعلم اًللكتروني

 : التيةمراحل تطور التعلم اإللكتروني في األجيال ا (5559)ومحمد عبد الحميديذكر 

 .ويعتمد على نقل المعلومات المطبوعة إلى المتعلمين ،جيل المراسلة:  الجيل األول

 وبرمجيات الحاسب ويستخدم المواد المطبوعة والمسموعة ،جيل الوسائط المتعددة :الثانيالجيل 

 .والفيديو التفاعلي

والمرئية  جيل التعليم عن بعد الذي يعتمد على تكنولوجيا المعلومات كالمؤتمرات السمعية :الثالثالجيل 

 .وأنظمة االتصال والبث اإلذاعي والتلفزيوني

 .عتماد على شبكة اإلنترنتجيل اإل :الرابعالجيل 

 .اإلفتراضي تعلمجيل ال :الخامسالجيل 

استخدام التعلم اإللكتروني منذ الستينات حيث بدأت  بدأ"  :أنه( 555، 5555)وذكر يماني

  ."التعليمية االستعانة بالحاسب اآللي في العملية

والمالية في  على األمور اإلدارية اً وكان أول استخدام التقنية في المؤسسات التربوية مقتصر 

برمجة المواد التعليمية،  م في المشروعات البحثية، ثم استخدم فيخد  الجامعات األمريكية الكبيرة، ثم استُ 
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العشرين حيث بدأ السبعينات من القرن  وكانت هذه االستخدامات مقتصرة على الجامعات حتى أوائل

وذلك  زاد انتشار استخدام الحاسب في التعليم م٧٩٩١استخدامه على مستوى المدارس، وفي العام 

دخال التحسينات ورافق ذلك انخفاض مستمر  على خصائص هذه األجهزة، نتيجة لتطور الحواسيب وا 

 (.5555، السعادة والسرطاوي) األجهزة في أسعار تكلفة الحصول على

 :التعلم اًللكترونيأنواع 

 :التعلم اإللكتروني إلى نوعين كما يأتي( 5555)صنف الملفاوي 

 Internet Based Learningالتعلم اإللكتروني المعتمد على اإلنترنت  -5

 (5550)، الموسى والمبارك (5555)الملفاوي ويتم هذا النوع بالنمطين المتزامن وغير المتزامن 

  المتزامنSynchronouse E-Learning 

أو بين المتعلمين أنفسهم في وقت واحد ومن أي مكان، ويتم هذا النوع بين المعلم والمتعلمين 

ومن أبرز ايجابياته حصول المتعلم على التغذية الراجعة الفورية، وتقليل التكلفة، واإلستغناء 

ات إتصال ومن أبرز معوقاته حاجته إلى أجهزة حديثة وشبك. عن الذهاب إلى مقر الدراسة

 ,smart board: ومن أدواته. جيدة، وهو أكثر أنواع التعلم اإللكتروني تطورًا وتعقيداً 

chatting room, video conference, Audio conference, Virtual Classroom 

  غير المتزامنAsynchronouse E-Learning  

ومن . ويتم هذا النوع بين المعلم والمتعلمين أو بين المتعلمين أنفسهم في أي وقت وأي مكان

حصول المتعلم على التعلم حسب الوقت المالئم له، وبالجهد الذي يرغب في : ايجابياته

عدم إمكانية الحصول على : ومن معوقاته. تقديمه، والرجوع إلى المادة كلما احتاج إلى ذلك
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 ,E-mail, World wide web: ومن أدواته(. 5555آل عامر، ) راجعة الفردية التغذية ال

List Serve, Bulletin Boards, File Transfer, Discussion Forum. 

 التعلم اإللكتروني غير المعتمد على اإلنترنت -5

مخزنًا يتم هذا النوع من التعلم دون الحاجة إلى استخدام اإلنترنت، ويكون المحتوى التعليمي 

 . أو عن طريق القنوات الفضائية CDعلى أحد وسائط التخزين مثل األقراص المدمجة 

 :أهداف التعلم اإللكتروني

زيادة كفاءة كل من المؤسسات  .(5555 عامر، آل) كما ذكرالتعلم اإللكتروني  ومن أهداف

الجغرافية للمؤسسات التعليمية توسيع الرقعة  والطالب،تحقيق رضا المستفيدين من الخدمة التعليمية،

إمكانية التعويض في نقص الكوادر األكاديمية عن طريق الصفوف  ،ووصولها للمناطق النائية

عطاء مفهوم أوسع للتعليم المستمرو نشر التقنية في المجتمع  ،االفتراضية تقديم الخدمات المساندة في  ،ا 

 .و وجود فرص التعلم لشرائح أكبر من الطالب ،  العملية التعليمية من خالل البوابات االلكترونية

 ،اإلحتياجاتيوفر تعليم مبني على  :ألهداف التعلم االلكتروني( 5554) تضيف الكنعانكما 

 ،يسد النقص في المعلمين المتخصصين ،ةيوفر تعليم قادر على المنافس ،يوفر تعليم ذاتي ومستمر

 .على التواصل واالنفتاح على اآلخرينيساعد  ،يسد النقص في المعامل ونقص تجهيزاتها

 :مميزات التعلم اًللكتروني

لكتروني يزيد من التعلم اإلحيث أن  (.5555، آل عامر( ذكرها للتعلم اإللكتروني ميزات عدة، منها

ينمي لدى الطالب مهارات التعلم الذاتية والتعلم المستمر  ، والفاعلية في دور الطالب أثناء عملية التعلم

ثارة للطالبالتعلم اإل ،البحث عن المعرفةوكذلك  وجود إمكانية ، و لكتروني يجعل التعليم أكثر جاذبية وا 
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هم في توفير جو من ايس ،التواصل بين الطالب أنفسهم وبين أساتذتهم من خالل قنوات مختلفة

ت النظر في تبادل الخبرات ووجها ويساهم ،الخصوصية وفقًا لقدراته دون الخوف من الحرج من األقران

 المختلفة بين الطالب

أن من مميزات التعلم االلكتروني توسيع فرص القبول في التعليم العالي ( 5555)وترى اليحيوي   

فضاًل عن مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، كما يتيح التعلم االلكتروني للطالب أن يركزوا على 

وهو يتيح للجميع التعليم في الزمن الذي  الدرس،األفكار المهمة أثناء كتابة وتجميع المحاضرة أو 

عطاء المعلم طرق متنوعة لبناء وتوزيع وتصنيف المعلومات و يناسبهم، وتوفر أدوات التقييم الفوري  ا 

بصورة سريعة وسهلة للتقييم، وتقليل األعباء اإلدارية بالنسبة للمعلم والتي كانت تأخذ منه وقتًا كبيرًا في 

ووضع  اإلختباراتلكتروني أدوات تقوم بتحليل الدرجات والنتائج و التعلم اإل حيث يوفر كل محاضر،

 .إحصائيات عنها

أن تطبيق التعلم االلكتروني يسهم في تعلم أشخاص يصعب عليهم التعليم التقليدي مما سبق يتبن 

الخاصة حيث يتسنى لهم  اإلحتياجاتوهم ذوو  ، ةوهم فئه غالي ،الوصول إلى مقاعد الدراسة ةلمشق

وكذلك من هم مرتبطون بأعمال يصعب االستغناء عنها  باستخدام التعلم االلكتروني وهم في أماكنهم

 .ويرغبون في مواصلة دراستهم

 :التعلم اًللكترونيوعناصر  خصائص

الخاصية : تتلخص ،إن للتعلم االلكتروني مجموعة من الخصائص يتميز بها عن غيره

التفاعل  يكون حيث ،التفاعلية. ، الذي يلغي الحدود الجغرافية بين المرسل والمستقبل(االنترنت)الكونية

على فئة دون أخرى من أنه ال يقتصر حيث  ،الجماهيرية.بين محتوى المادة العلمية والمستفيدين
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 ،امليةالتك.حيث يتمركز حول المتعلم ويتوافق مع حاجات كل متعلم ويلبي رغباته ،الفردية.الطالب

الثقافة "يوفر ثقافة جديدة يمكن تسميتها .ويقصد بها تكامل كل مكوناته من العناصر مع بعضها البعض

 .بين المتعلمين( الفروق الفردية) مراعاة الذكاءات المتعددة.حيث تركز على معالجة المعرفة" الرقمية

 .(5555العال، أبو)ويزيد من ثقة المتعلمين بأنفسهم ،يعزز اسلوب التعليم التعاوني

 ولنجاح التعلم اإللكتروني ينبغي توافر مجموعة من العناصر المتفاعلة أو توافر أغلبها وهي: 

 ،المعلم وهو المعلم الذي يشرف على عملية التعلم االلكتروني، الطالب هنا ويقصد المتعلم

وهو وسيلة مهمة وفعالة  لكترونيالبريد اإل، لكترونيوهو المقرر التعليمي اإل لكترونيالكتاب اإل

يتم برمجته وضعه  وهي عبارة عن فصل تخيلي، االفتراضيةالفصول ، لكترونيفي التعلم اإل

 ،والطالب في وقت محددالمعلم على صفحة خاصة على االنترنت بحيث يتفاعل فيه 

ها بحيث يتم برمجت الحقيقية، مختبراتتخيلية تحاكي ال ختبراتوهي م: لكترونيةاإل ختبراتالم

، آل عامر) ونشرها على االنترنت ويتم من خاللها تطبيق التجارب العلمية بشكل يحاكي الواقع

5555). 

الكتاب : لكترونيةإتعلم االلكتروني يضم مكونات أن ال( 5555)رى أبو العالتكما           

الدرجات والنتائج عرض ، لكترونيةالمكتبة اإل،لكترونيةمتحانات اإلاإل، لكترونيالنشر اإل،لكترونياإل

 .متحانات إلكترونياً التسجيل في اإل، إلكترونياً 

 :لكترونيالتعلم اإل  استراتيجيات

 :بعض استراتيجيات التعلم اإللكتروني، ومنها( 5550)حدد الشرقاوي لقد 
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ويتم ذلك بمصاحبة بعض المواد التعليمية من خالل موقع الباحث اإللكتروني  :اإللقاء اإللكتروني -

بالعرض المتزامن وغير المتزامن بجانب قاعات التدريس التقليدية، لعرض محتوى ومهارات التعليم 

 .والتعلم اإللكتروني

رونية وتنميتها المفاهيم والمهارات اإللكت يمكن استخدام :استراتيجية الوسائط المتعددة والفائقة -

 .وعرض المحتوى التعليمي من خاللها بداًل من الطرق التقليدية المملة

ويمكن استخدام البيان العملي في أداء المهارات أمام الطالب بعد إعداد  :البيان العملي اإللكتروني -

 .خطواتها إلكترونيًا على وسائط إلكترونية لتأكيد المعلومة العلمية بعرض خطوات التنفيذ

إلتاحة الفرصة للطالب للتجريب  االستراتيجيةويمكن استخدام هذه  :ي أو اإللكترونيلمالتجريب الع -

 .بأنفسهم في أداء المهارات مع توفير التغذية الراجعة

لتبادل المعلومات اإللكترونية بين الطالب من خالل  االستراتيجيةوتستخدم فيه  :التعليم التعاوني -

 .الوسائط والمواقع اإللكترونية

ويستخدم لتدريب الطالب على إتقان مفاهيم ومهارات التعلم اإللكتروني وذلك  :التدريب اإللكتروني -

 لتكون وسيلة مساعدة يدعمها التجريب العلمي ليجرب الطالب بنفسه

تقان مفاهيم ومهارات التعلم اإللكترونية وهو تعلم يقوم به  :الفرديالتعلم الذاتي والتعلم  - لزيادة تنمية وا 

 .الخاصة، وبسرعته الذاتية لتحقيق أهدافه دون تدخل مباشر من المعلم واستعداداتهالمتعلم وفق قدراته 
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 :أشكال توظيف التعلم اإللكتروني في عمليتي التعليم والتعلم

توجد ثالث صيغ أو نماذج لتوظيف التعلم اإللكتروني في عمليتي أنه ( 5559)وقد ذكر سالم 

 :ةحد هذه النماذج وقد توظفها مجتمعوقد توظف أ والتعلم،التعليم 

ويتم استخدام بعض ( Supplementary Model  )   النموذج الجزئي أو المساعد: الشكل األول

أو  ،وقد يتم أثناء اليوم الدراسي في الفصل ،(التقليدي)م الصفييالتعلأدوات التعلم اإللكتروني في دعم 

 .خارج اليوم الدراسي

ويتضمن هذا النموذج الجمع  ) ( Blended Modelالنموذج المختلط أو المخلوط: الشكل الثاني

الحاسوب أو في مركز  ختبرم الصفي والتعلم اإللكتروني داخل غرفة الصف، أو في ميبين التعل

 .الصفوف الذكية يف مصادر التعلم، أو

 م اإللكتروني بديالً يفي هذا النموذج يعتبر التعل: النموذج الكامل للتعلم اإللكتروني: الشكل الثالث

وفى أي  ،، بل يتم التعلم من أي مكانالنموذج خارج حدود الصف الدراسي م الصفي ويخرج هذايللتعل

 Virtualفصول إلى فصول افتراضية، وهذا ما يطلق عليه التعلم االفتراضيحيث تتحول ال ،وقت

Learning. وعند تطبيقه يدرس . حيث شكون شبكة اإلنترنت هي الوسيط األساسي في عملية التعلم

نجاز  المتعلم المحتوى اإللكتروني عن طريق الدراسة الذاتية، او يشارك مجموعة معينة في التعلم وا 

المشروعات التعليمية بإستخدام أدوات التعلم اإللكتروني مثل غرف المحادثة ومنتديات الحوار 

 . تمرات الفيديوومؤ 
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 :متطلبات تطبيق التعلم اًللكتروني

بنية تحتية شاملة وجود : متطلبات تطبيق التعلم االلكترونيأن من ( 5555)ترى حنا وجورج  

ت ستخداماإعلى  المعلمينتأهيل وتدريب ، تتمثل في وسائل اتصال ومعامل حديثة للحاسب اآللي

بناء أنظمة ، ء مناهج ومواد تعليمية إلكترونيةستثمار في بنااإل، التقنية والتعرف على المستجدات

وسائط تعليمية إلكترونية تستخدم كمصادر ، توفر تساهم في دعم العملية التعليمية وتشريعات

وضع ، لكتروني من برامج وخدمات وتدريبتسويق التعلم اال، للمعلومات وكأداة لتوصيل المعلومات

 .نشر ثقافة التعلم االلكتروني، ي وجعلها محل التطبيقم االلكترونأسس وسياسات للتعل

 :فيما يلي ،أنه يمكن تحديد متطلبات التعلم اإللكتروني( ٨٠٠٢)وقد ذكر الموسوي         

أنظمة إدارة ، شبكات الحاسب المحلية، شبكات اإلنترنتكمبيوتر،  أجهزة:وهي :المطالب المباشرة*

الكتاب اإللكتروني ، المحتوى العلمي اإللكتروني، التعلمبرمجيات مساعدة لمصادر ، الفصول

منظومة فصول ، ختبارات التفاعلية اإللكترونيةمنظومة لإل، بوابة تعليمية متخصصة، الرقمي

 .لكترونية تفاعلية لتحقيق بيئة تواصل تحاوري مباشرإ

تهيئة الطلبة ، مالئمةبيئة تعليمية ، برامج التدريب المستمر وتشمل :المطالب غير المباشرة*

ضرورة ، أنظمة وبرمجيات مناسبة، لكترونيةإاشتراكات في مكتبات ، مصادر تعليم رقمية، وتدريبهم

واضحة من قبل اإلدارات المختصة بشأن تطبيق أدوات التعليم اإللكتروني ووضع  استراتيجيةتبني 

 .اللوائح والتشريعات الخاصة بها

، بناء رؤية وخطة للتعلم اإللكتروني: كتروني في العملية التعليميةمتطلبات تفعيل التعلم اإلل ومن

، وتوفر مهارات التعلم والضبط الذاتي ومهارات إستخدام الحاسب اآللي توفر التجهيزات الماديةو 
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وبوابة بوابة تعليمية تفاعلية على اإلنترنت  تطوير المحتوى الرقمي المعياريواإلنترنت لدى الطالب، 

 .(5554،كنعانال)معيارية 

شبكة ، أجهزة الحاسب :متطلبات استخدام التعلم اإللكتروني فيما يلي( هـ5954)كما حدد الفرا 

المعامل  ،المكتبة اإللكترونية ،الكتاب اإللكتروني ،األقراص المدمجة ،الشبكة الداخلية ،اإلنترنت

 .اإللكترونية

يمكن تنظيم هذه المطالب بشكل أكثر تفصياًل بربطها بالجوانب الرئيسية في العملية التعليمية 

 :يليكما وأيضًا باآللية المتبعة، 

 نشر الوعي التقني وثقافة التعلم اًللكتروني: 

بآثار استخدام  وكافة أفراد المجتمع والطالب العاملينبنشر الوعي بين  المدرسةقيام : ويقصد به      

تقنية المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية وتنمية قدراتهم ومهاراتهم لجعلهم مستخدمين متمكنين 

 .(5555زين الدين،) من تقنية االتصال والمعلومات في التعلم االلكتروني

ناعتهم به، لهذا النوع من التعلم وق والمعلمينإن نجاح التعلم االلكتروني مرتبط بفهم الطالب 

عداد فريق إعالمي لنشر ثقافة التعلم االلكتروني من خالل إصدار المنشورات وعقد المؤتمرات  وا 

والندوات ومتابعة المستجدات في تقنية المعلومات والتوعية بأهمية استخدام التعلم االلكتروني بصورة 

واختصار  ،المكان والزمان متكاملة ومتوازية ومصاحبة للتعليم االعتيادي وأهميته في تجاوز حدود

تعليمية إضافة لتحقيقه لمبدأ تحقيق الفرص التعليمية من خالل إتاحة الفرصة ال ،التكاليف

 .(5555اليحيوي،)للجميع
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تسبي أن من خطوات تطبيق التعلم االلكتروني هو نشر الوعي بين من( 5556)وقد ذكر الل

للمرحلة القادمة من تطوير للنظام التعليمي وكيف مؤسستك بماهية التعلم االلكتروني وأهميته بالنسبة 

 .أنه سيسهم في تسهيل أعمالهم وتحسين أدائهم

 

 التحتية لتطبيق التعلم اًللكتروني التقنية تهيئة البنية: 

من الصعب تحديد البنية التحتية لمؤسسات التعلم في مجال التعلم االلكتروني في مجال يتغير 

وتتمثل البنية التحتية  بسيطة هي تبني ما تحتاج من أجل إتمام األعمال،ثمة قاعدة ولكن بسرعة كبيرة 

ووضع برامج لتدريب الطالب وأعضاء  وتوفير خطوط االتصال، ي إعداد الكوادر البشرية المدربة،ف

نشاء مركز متخصص مزود بالكفاءات المدربة والدعم الفن هيئة التدريس، وتوافر نظام  والتربوي، يوا 

وتزويد الطالب  وتواصل إلكتروني مستمر، وتوافر شبكة مترابطة من الحاسبات، كترونية،المكتبة اإلل

نشاء عدد من وحدات التعلم االلكتروني في الكليات، وعضو هيئة التدريس بجهاز حاسب آلي،  وا 

بمتطلبات دمج التقنية من حيث الشبكة الداخلية وشبكة  والمنشآتوتجهيز الفصول الدراسية 

 .(5555اليحيوي،)االنترنت

والهيكلية التي ستقوم  أن هذه البنية تشمل شبكة الربط اإللكتروني،( 5555)كما يرى الفيومي

 :لعناصر التاليةاوتشمل البنية التحتية  عليها الشبكة،

 سرعة تحميل المناهج والتطبيقات تضمن وذلك لضمان قدرة نقل عالية: شبكة عالية القدرة -

 .تبادل البيانات في حاالت التعلم التفاعليو 
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ومثل  ،يعتمد هذا النظام باألساس على مركزية المعالجة(:Thin Client)هيكلية تعتمد نظام  -

هذا النظام يتطلب شبكة ربط عالية السعة لضمان سرعة انتقال التطبيقات والمحتويات عند 

 .الحاجة إليها بدال من الدخول في تعقيدات تحميل البرمجيات

دارة المحتوى اإللكتروني، وأنظمة ي توفر تطبيقات إلدارة التعلم، و والت: البرمجيات التعليمية - ا 

 .والمتابعة للشبكةلتحكم والسيطرة ا

 والطالب المعلمين تدريب: 

 :ومنهانه يجب أن تتوفر فيه بعض المواصفات إستخدام التعلم اإللكتروني فإالمعلم في ولنجاح 

 ، الخبرة العملية بالقضايا المتصلة بموضوعات المنهج، بنتائجهقتناع بنجاح التعلم اإللكتروني و اإل

ام الحاسب ستخدإإجادة ، لى تكوين عالقات جيدة مع طالبهتصال اإلنساني وقدرته عإجادة فن اإل

حيث تزيد أهميتها في تقديم المنهج  اإللكترونية السريعة إجادة فن الكتابة، اآللي وشبكة اإلنترنت

 .(هـ5955،الحربي)اإللكتروني أكثر من تقديمه بشكل شفهي

ريس واستخدام تقنيات التعلم أن على المعلم أن يكون قادرًا على التد( هـ5955)المبيريك وأضاف

 الحديثة، وأن يستطيع استخدام الحاسب اآللي بما في ذلك اإلنترنت والبريد اإللكتروني، 

بأن المطالب التي يجب أن تتوفر في المعلم الستخدام التعلم ( هـ5955)ويرى الحربي        

ود كفايات معرفية بمجال التعلم وج: فييمكن حصرها  ،ذا ما تجاوزنا الكفايات التقليديةإاإللكتروني 

، والكفايات المتعلقة بإستخدام شبكة اإلنترنت، ستخدام الحاسبإب المتعلقةكفايات اإللكتروني، وال

 .والكفايات المتعلقة بالبرمجيات، والكفايات المتعلقة بإدارة الموقف التعليمي اإللكتروني
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أنه يمكن أن يضاف إلى المطالب التي يلزم توفرها في المعلم  (هـ5954)ويرى الشهراني

 : ما يلي  ليستخدم التعلم اإللكتروني

  أن يكون لدى المعلم معرفة بالجوانب النظرية للتعلم اإللكتروني تشمل مفهوم التعلم اإللكتروني

 .وأنواعه وخصائص كل نوع وأهميته

 كترونيةأن يتمكن المعلم من بناء وتصميم المناهج اإلل. 

  أن يجيد المعلم عمليات تقويم طالبه من خالل الوسائط اإللكترونية، مثل البريد اإللكتروني، ومواقع

 .اإلنترنت، والبرامج الكمبيوترية، ومن ثم يقدم لهم التغذية الراجعة عن مستواهم

 أن يحرص المعلم على تطوير ذاته بشكل مستمر. 

 التقنية ويعلمها لطالبه، ومن ذلك احترام حقوق الملكية  أن يراعي المعلم أخالقيات استخدام هذه

 .الفكرية للبرامج والمواقع، ويربي فيهم اختيار المعلومات المفيدة والمرتبطة بالمنهج

ويقصد : يمكن حصرها بتصميم التعلمأن أدوار المعلم في المدرسة اإللكترونية ( 5555)التودري يرى 

، و توظيف التكنولوجيا، وتشجيع تفاعل المتعلمين، واإلرشاد والتعاون تخطيط وبناء وتطوير التعليمبه 

المقررات اإللكترونية ، وتطوير التعلم الذاتي، وتصميم حيث يوجه المعلم المتعلمين للمعرفة المناسبة

عداد وتصميم المواقع التعليمية ونشرها على الشبكة ، ةستخدام البريد اإللكتروني في العملية التعليمي، وا  وا 

 .توظيف شبكة المعلومات الدولية اإلنترنت في العملية التعليمية و 

المتعلم هو الهدف الذي تبذل من اجله كل الجهود، ولكي يتمكن من استخدام التعلم إن 

فانه يجب أن تتوفر فيه عدًدا من المطالب ليستطيع التعامل مع وسائط ومكونات التعلم  ،اإللكتروني

 :ما يلي (هـ5954 )طالب كما يذكر الشهراني اإللكتروني ومن تلك الم
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 معرفة الطالب باستخدام الحاسب اآللي وملحقاته، من حيث التوصيل والتشغيل . 

 القدرة على التعامل مع اإلنترنت والبريد اإللكتروني. 

  يستطيع استخدام البرامج الخدمية مثل برامج المحادثة وبرامج نقل الملفات. 

  المعلومات كالمكتبات اإللكترونية، والمواقع اإللكترونيةالقدرة على الحصول على. 

 وجود القناعة بفائدة التعلم اإللكتروني والثقة في القدرة على االستفادة منه . 

 ن التعلم اإللكتروني يعتمد كثيًرا على دور الطالبأن يتصف بالجدية وااللتزام، أل . 

 إدارة الوقت المخصص للتعلم بشكل جيد. 

 ية التعلم وفقًا لتوجيهات أساتذتهيسير في عمل. 

 :التعلم اًللكتروني تفعيل معوقات

لكتروني كغيرة من طرق التعلم االخرى لديه معوقات التعلم اإلأن ( 5555)وذكر الشهري 

 : تنفيذه ومن هذه العوائق واجهت

  والطالب بشكل األمية التقنية في المجتمع، وهذا يتطلب جهًدا مكثًفا لتدريب وتأهيل المعلمين

 .خاص استعداًدا لهذه التجربة

  ارتباط التعلم اإللكتروني بعوامل تقنية أخرى، مثل كفاءة شبكات االتصاالت، وتوافر األجهزة

 .بشكل محترف والبرامج ومدى القدرة على إنتاج المحتوى

  سر الطالب على تحمل تكاليفوأيًضا مدى قدرة أُ  ،عامل التكلفة في اإلنتاج والصيانة 

 .المتطلبات الفنية من أجهزة وتطبيقات ضرورية للدخول في هذه التجربة

 ،ضعاف دور المعلم كمؤثر تربوي وتعليمي مهم  .والمدرسة كنظام اجتماعي تالشي وا 
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 وهي غير مؤهلة علمًيا وثقافًيا لمثل هذه المهمة ،التي هدفها الربح ظهور الشركات التجارية. 

أن له عيوبًا تحد من فاعليته  إال ،لكتروني من مميزاتللتعلم اإلأنه رغم ما ( 5559)سالموقد ذكر 

، والبصر فقط بل على حاستي السمع على كل الحواس،ز كر ي الحيث أنه  ،أو تعيق استخدامه

يتطلب تدريب مكثف ، باألنترنتيحتاج إلى إنشاء بنية تحتية من أجهزة ومعامل وخطوط اتصال و 

نساني يفتقر التعلم االلكتروني إلى التواجد اإل، التقنيات الحديثةب على استخدام والطال للمعلمين

ينظر المجتمع في بعض ، والطالب وبين الطالب بعضهم البعضنسانية بين المعلم والعالقات اإل

 .لكتروني أقل كفاءةالدول إلى أن خريجي نظام التعلم اإل

دة التي يحتاجها التعلم تطوير المعايير المعتم: أن من المعوقات( 5555)وترى اليحيوي

مكانية ا  و  ساليب التي يتم فيها،نظمة والطرق واألكما يعاني أيضًا من عدم وضوح األ كتروني،اإلل

ختبارات، وكذلك صعوبة اق المحتوى واإلحدوث هجمات على المواقع الرئيسية مما يؤدي إلى اختر 

تعودهم على التعليم التقليدي والخوف لكتروني بسبب التعليم التقليدي إلى التعلم اإل تحول الطالب من

 .وصعوبة حصول الطالب على أجهزة الحاسب اآللي من التغيير،

لكتروني العقبات المالية لتوفير التقنيات أن من معوقات تطبيق التعلم اإل ومما سبق يالحظ

الية الغش واحتم الحديثة وصيانتها ومدى قدرة الطالب على تحمل تكاليف المتطلبات التقنية الالزمة،

والعزلة ويمكن  ختبارات مثاًل،نتحال الشخصية عند اإلإلكتروني من خالل حتيال في التعلم اإلواإل

 (.Chat Rooms)محادثةالمثل غرف صال المباشر تستخدام أدوات اإلإالتغلب عليها ب
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 السابقة الدراسات: ثانياا 

 : تصاعديًا، من األقدم لألحدث  وتم ترتيبهافيما يلي الدراسات التي تناولت موضوع التعلم اإللكتروني 

إلى توضيح القضايا الرئيسة المتعلقة بتطبيق ( Goodison, 2001)جوديسون هدفت دراسة

التعلم اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة بما يكفل الدقة والسرعة في عملية 

التطبيق وتؤكد الدراسة على أن عملية دمج التكنولوجيا واالتصاالت في مؤسسات التعليم العالي غيرت 

وكان من النتائج اإليجابية لهذا التغير أن . في طرائق وأساليب التدريسمجرى التعليم العالي وأثرت 

به، وأصبح الطالب أكثر استقالاًل  والتزاماالطالب أصبحوا أكثر جدية نحو التعليم وأكثر إقبااًل عليه 

إن إحراز الجودة  إلى وخلصت الدراسة. في التفكير وزادت عملية الجودة في أساليب وطرائق التدريس

تقدم في تطبيق التعلم اإللكتروني يتطلب تحسين مهارات المعلمين في استخدام التكنولوجيا والعمل وال

 واالطالععلى إنشاء قنوات اتصال بين مؤسسات التعليم العالي لتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب 

 .على المشكالت تفاديًا لتكرارها 

التجربة الخاصة بإمكانية تطبيق نظام  لىإالتعرف ( Muain, 2004)هدفت دراسة مويانكما 

عدم اإلعداد و نقص التجهيزات اإللكترونية األساسية،  :، وأظهرت وجود معوقات منهااإللكترونيالتعلم 

عدم اإلعداد الجيد للمقررات الدراسية و ، يالمسبق للمصادر البشرية الضرورية لتدعيم التعلم اإللكترون

: ، ولهذا ارتأت الدراسة أن األمر يحتاج إلى(Onlineعلى الخط )والمصادر التعليمية المباشرة 

، وتدريب أعضاء هيئة اإللكترونيتجهيزات تكنولوجية أساسية وعناصر بشرية مدربة لدعم التعلم 

تهيئة بيئة التعلم  ىلإضافة إى الخط مباشرة، التدريس على تقديم المقررات الدراسية وتقديمها عل
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وذلك بتجهيز بيئة تحتية  اإللكترونيللتعليم إلى نمط التعلم  التقليديالمناسبة للتحول من النمط 

 .بقوة وثبات يتكنولوجية تدعم جميع اإلجراءات الضرورية للدخول إلى عالم التعلم اإللكترون

ى تقييم التجربة الحالية للتعلم اإللكتروني في كل من إل بدراسة هدفت (هـ5950)الزامل وقد قام

الجامعة العربية المفتوحة والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في المملكة العربية السعودية، 

عن جدوى تطبيق التعلم اإللكتروني في  وسعت هذه الدراسة لإلجابة ،وذلك من وجهة نظر الطالب

ودية ومعوقاته، ومدى تفاعل الطالب في التعلم اإللكتروني وعالقتهم باألستاذ، المملكة العربية السع

وطالبة موزعين بين  اً طالب( 505)لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من  اإلستبانةواستخدم الباحث 

ممثلة بالكلية التقنية بالرياض وآلية االتصاالت )المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني 

تفاعل الطالب  أنوتوصلت الدراسة إلى  .والجامعة العربية المفتوحة بالرياض (والمعلومات بالرياض

لكتروني لعدد كبير منهم، كما أن إمكانية مع التعلم اإللكتروني تأثر بسبب عدم وضوح طريقة التعلم اإل

تطبيق التعلم اإللكتروني تعتمد على بعض العوامل مثل إتقان الطالب الستخدام الحاسوب واإللمام 

م على متابعة تهأن شريحة كبيرة من أفراد العينة تحتاج األستاذ لفهم المعلومة ولمساعدو  ،بالتقنية

أما ما يتعلق بعوائق التعلم اإللكتروني فقد تبين أن  .لم الذاتيم على التعتهالمنهج، مما يقلل من قدر 

نسبة مرتفعة من عينة الدراسة ترى أن التكاليف المادية لالتصال باإلنترنت وعدم وجود األستاذ عند 

 .  الحاجة إليه من أبرز عوائق التعلم اإللكتروني

في مواجهة تحديات التعليم  قدرة التعلم اإللكترونيمإلى  تةدراس فهدفت( 5555)أما يماني

عضو هيئة ( 505)ة المعلومات، وكانت عينة الدراسة مكونة من يالعالي السعودي في ضوء عصر تقن

تدريس من جامعة أم القرى وجامعة الملك خالد، ومن أبرز النتائج أن أفراد عينة الدراسة يؤيدون بدرجة 
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ليم العالي، واستخدام االنترنت لتبادل الخبرات بين كبيرة تطبيق التعلم اإللكتروني لمواجهة تحديات التع

األساتذة داخل الجامعة وخارجها، كما بينت الدراسة أن استخدام شبكة االنترنت في استالم الواجبات 

عادتها للطالب يخفف من عبء عضو هيئة التدريس، وأن غياب األنظمة ا  المنزلية وتصحيحها و 

لمية لطالب التعلم االلكتروني يعد المعوق األعلى تأثيرًا على النجاح واللوائح المتعلقة بمنح الدرجات الع

في تطبيق التعلم االلكتروني، وأن ضعف إعداد وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في مجال 

 .استخدام التقنية الحديثة والتعلم االلكتروني يؤثر على فاعلية تطبيقه

دراسة ( Sharpe, Benfield, & Francis,2006) وبنفيلد وفرانسيسكما أجرى شيرب 

التعلم االلكتروني في مؤسسات التعليم العالي معتمدة على  استراتيجيةهدفت إلى معرفة فاعلية تطبيق 

المنهج الوثائقي بالرجوع إلى الكتب والدراسات في مجال التعلم اإللكتروني، وتوصلت الدراسة إلى 

ويسهم في مرونة  أن استخدام التعلم االلكتروني يعد تطورًا مهمًا،: العديد من النتائج من أهمها

ويحول التعليم من التعليم الخطي إلى التعليم غير الخطي متعدد الوسائط، وأن الممارسات التعليمية، 

 .ي مكان وفي أي وقتأالتعلم االلكتروني يعزز التعليم في 

في  إلى تحديد مطالب استخدام التعلم اإللكتروني الالزم توفرها (هـ1427)هدفت دراسة الحربيو 

من ( التعليمية علم الرياضيات للمرحلة الثانوية، البيئةمنهج الرياضيات في المرحلة الثانوية، م)كل من 

من وجهة نظر توفرها  وجهة نظر المختصين، وتحديد مطالب استخدام التعلم اإللكتروني الالزم

توفر مطالب استخدام التعلم أهمية و  التعرف على مدى وجود اختالف بين درجةالممارسين، و 

عن واقع ممارسة التعلم اإللكتروني، والتعرف  للكشف اإللكتروني في كل من وجهة نظر الممارسين

 (55)مختصًا و  (65)وتكونت عينة الدراسة من  .الدراسة على مدى وجود فروق بين استجابات عينة
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نتائج التي أسفرت عنها الدراسة أداة للدراسة، وأهم ال اإلستبانةاستخدم تم ممارسًا للتعلم اإللكتروني، و 

موافقة المختصين  جاءت. جًداموافقة المختصين على معظم مطالب المنهج اإللكتروني بدرجة عالية 

. جداالستخدام التعلم اإللكتروني بدرجة عالية  على معظم مطالب إعداد وتدريب معلم الرياضيات

بدرجة عالية موافقة المختصين على معظم مطالب البيئة التعليمية الستخدام التعلم اإللكتروني  جاءتو 

جاءت موافقة الممارسين بدرجة عالية، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود اختالفات ذات داللة بينما . جًدا

درجة  بين متوسط درجة أهمية مطالب المنهج اإللكتروني ومتوسط (0.01)عند مستوى  إحصائية

موافقة  جاءتو . الكليةالدرجة  توفرها من وجهة نظر الممارسين لصالح األهمية في جميع األبعاد وفي

الرياضيات الستخدام التعلم اإللكتروني  الممارسين على درجة أهمية معظم مطالب إعداد وتدريب معلم

 على درجة توفرها بدرجة متوسطة، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود بدرجة عالية، فيما جاءت موافقتهم

مطالب إعداد وتدريب معلم الرياضيات  ةاختالفات ذات داللة إحصائية بين متوسط درجة أهمي

درجة توفرها من وجهة نظر الممارسين لصالح األهمية في جميع  الستخدام التعلم اإللكتروني ومتوسط

جاءت موافقة الممارسين على درجة أهمية وتوفر معظم مطالب البيئة . الدرجة الكلية األبعاد وفي

اختالفات ذات  عالية، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود الستخدام التعلم اإللكتروني بدرجة التعليمية

مطالب البيئة التعليمية الستخدام التعلم اإللكتروني ومتوسط  داللة إحصائية بين متوسط درجة أهمية

 .درجة توفرها

واقع استخدام المشرفين التربويين للتعلم  إلىالتعرف  (هـ5956)وهدفت دراسة النفيسة 

لجمع المعلومات وتكونت عينة الدراسة  اإلستبانةواستخدمت الدراسة  المعلمين،اإللكتروني في تدريب 

وجود أهمية كبيرة الستخدام المشرفين : وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية  مشرفًا تربويًا، (191)من 
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للتعلم  أن ممارسة المشرفين التربويينو  .التربويين للتعلم اإللكتروني في تدريب المعلمين بمدينة جدة

وجود موافقة من المشرفين و  .اإللكتروني في تدريب المعلمين بمدينة جدة كانت بدرجة متوسطة

وجود فروق ذات  عدمو . جدةالتربويين على المعوقات للتعلم اإللكتروني في تدريب المعلمين بمدينة 

لكتروني في تدريب داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المشرفين التربويين نحو ممارسة التعلم اإل

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين . المعلمين، بالرغم من اختالف الدورات التدريبية لديهم

متوسطات استجابات المشرفين التربويين نحو ممارسة التعلم اإللكتروني في تدريب المعلمين، بالرغم 

 .من اختالف درجة اإللمام بالحاسب اآللي لديهم 

إلى تحديد مفهوم التعلم االلكتروني وأهميته ومبادئه ( 5555)أبو العال  هدفت دراسةوقد 

ودواعي استخدامه في التعليم الجامعي وأنواعه ومزاياه وخصائصه وفوائده والعوائق التي تقف في سبيل 

تطبيقه، وتحديد المتطلبات الالزمة لتطبيق التعلم االلكتروني في التعليم الجامعي، ودراسة اتجاهات 

ضاء هيئة التدريس في كلية التربية في أسوان نحو الوسائط المتعددة االلكترونية وواقع استخدامهم أع

لهذه الوسائط، ووضع رؤية مستقبلية إلدخال التعلم االلكتروني في المؤسسات التعليمية في ضوء 

مت الباحثة كأداة لهذه الدراسة، كما استخد اإلستبانةمعايير ضبط الجودة، وقد استخدمت الباحثة 

أن اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية في  :ي، وكانت نتائج الدراسة كما يليالمنهج الوصف

تخدامهم لهذه التقنية كان ضعيفًا، إال ان اس أسوان نحو الوسائط المتعددة االلكترونية اتجاهات ايجابية

كتروني باستخدام الوسائط المتعددة يوجد قصور في توفير التقنيات الالزمة لتطبيق التعلم االلو 

يوجد نقص في الدورات التدريبية التي توفرها الجامعة ألعضاء هيئة التدريس ، و االلكترونية في الكلية
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أن هناك شحًا كبيرًا في أعضاء ، و واإلداريين والفنيين لتنمية مهارات استخدام التقنية الحديثة في التعليم

 . التعلم االلكترونيهيئة التدريس الذين يجيدون فن 

معوقات التعلم اإللكتروني في الجامعات  إلىالتعرف ( 5556)دراسة غالم كما هدفت 

السعودية بالتطبيق على جامعة الملك عبد العزيز، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي من خالل 

انخفاض : فردًا من أعضاء هيئة تدريس، وأظهرت عدة معوقات منها( 555)استبيان طبق على 

كادر إداري مؤهل للتعامل مع التقنيات الحديثة، انتشار تقنيات التعلم اإللكتروني بالجامعة، وعدم توافر 

وعدم وجود حاسبات آلية في القاعات مرتبطة باإلنترنت، وقلة توفير التمويل الالزم لدعم التعلم 

 .اإللكترونياإللكتروني مع جمود اللوائح واألنظمة، وقلة أعداد المتخصصين في عملية تطبيق التعلم 

سة هدفت إلى معرفة جاهزية التعليم العالي في دعم بدرا( Nelson, 2008)وقام نيلسون

وأظهرت النتائج أن مؤسسات . حاجات الطالب وأعضاء هيئة التدريس في تبني التعلم اإللكتروني

التعليم العالي تعاني من عدم كفاءة أعضاء هيئة التدريس والطالب في استخدام تقنيات التعلم 

امج التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس في مجال التقنية وأن هناك نقصًا في توفير بر  االلكتروني،

قناع أعضاء هيئة التدريس لاللتحاق بها  .وا 

قياس أثر استخدام الجيل الثاني للتعلم هدفت إلى بدراسة  (هـ5954)آل محياكما قام 

 وقد ،المعلمين بجامعة الملك خالد في أبها كليةعلى مهارات التعليم التعاوني لدى طالب و  االلكتروني 

في الفصل األول ( اطالبً  5659) المعلمين البالغ عددهم  كليةتألف مجتمع الدراسة من طالب 

، وقد تم استخدام المنهج التجريبي اطالبً  (05)، وتم اختيار عينه عشوائية من (5956/5954)
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بأسلوب التعليم التعاوني  تم تدريسها( البً طا 50)وعتين، األولى تجريبية تكونت من متصميم مجو 

والثانية Blog والمدونات wiki باستخدام الجيل الثاني من التعلم االلكتروني المعتمد على الويكي

بأسلوب التعليم التعاوني المعتمد على التعلم  درست نفس المحتوى ،( اطالبً  55) ضابطة تألفت من 

وتم التحقق من تكافؤ  Learning Management System علمااللكتروني التقليدي بنظام إدارة الت

المتغير )المجموعتين قبل التطبيق، وبعد االنتهاء تم تطبيق أداة الدراسة على المجموعتين لقياس أثر 

 على مهارات التعليم التعاوني عن طريق تحليل المحتوى (الجيل الثاني من التعلم االلكتروني: المستقل

وتوصلت الدراسة إلى انخفاض . في البيئة المعززة بشبكات الحاسبلقياس مهارات التعليم التعاوني 

توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية في التعليم  مستوى التعليم التعاوني إجماال لدى المجموعتين، ولم

وجد ت وال. تروني التقليديةللتعليم االلكتروني، ومجموعة التعلم االلك التعاوني بين مجموعة الجيل الثاني

وجدت فروق دالة لصالح  المقارنة في المعلومات، بينما/ةكفروق داله في المستوى األول المشار 

الكشف عن التنافر أو عدم : للتعليم التعاوني وهما المجموعة التجريبية في المستويين الثاني والثالث

عادة بناء المع اتساق األفكار، والنقاش حول المعنى ت في المستويات كارفة، بينما لم تسجل مشار وا 

االختبار والتعديل في التأليف أو بناء المجموعة، وجمل : والخامس وهما العليا للتعليم التعاوني الرابع

 ". المعاني الجديدة"المبنية حديثا  الموافقة للمعاني

متطلبات تطبيق التعلم االلكتروني  إلىدراسة هدفت التعرف ( 5556)الولي  أجرى وقد

ومعوقاته في الوطن العربي باستخدام المنهج الوثائقي، وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق التعلم 

اإللكتروني يطلب النظر في النظام التعليمي في الوطن العربي بكامله ليتوافق مع مكتسبات علوم 
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قلة عدد األجهزة واالتجاهات السلبية نحو  وتقنية المعلومات، وأن من معوقات التعلم االلكتروني

 .استخدام التعلم االلكتروني

واقع استخدام تطبيقات الحاسب االلي في اإلدارة إلى  التعرف(  5556) وهدفت دراسة الالمي 

( 55)يق الدراسة على عينة مقدارها المدرسية من وجهة نظر مديري ووكالء المدارس الثانوية، وتم تطب

توجد ممارسات : سة وأظهرت هذه الدراسة عدة نتائجمن المجتمع األصلي للدرا%( 65) وكياًل يمثلون

ات الحاسوب حقيقية من قبل مديري المدارس ووكالئهم ألعمالهم اإلدارية من خالل استخدام تطبيق

ولكن  .اسوبية الحالية لإلدارة المدرسيةتساهم التطبيقات الحو  ،ة جًداوبدرجة عالي. اإلدارية بدرجة عالية

 . في مجال استخدام تطبيقات الحاسوبهناك حاجة ملحة لتطوير مهارات المديرين والوكالء 

إلى تحديد مطالب استخدام التعلم اإللكتروني في تدريس ( هـ5954)وقد هدفت دراسة الشهراني

البيئة المتعلم، المنهج، عضو هيئة التدريس، و )العلوم الطبيعية بالتعليم العالي الواجب توفرها في 

لى معرفة الفروق بين استجابات عينة الدراسة تعزى للمتغيرات ( التعليمية والتعرف على درجة أهميتها وا 

، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي، وتكونت العينة التي طبقت عليها (التخصصو  الممارسة)

كأداة  اإلستبانةراسة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية، واستخدمت الد( 505)الدراسة من 

وقد توصلت الدراسة إلى أنه يجب توفر المعايير في المناهج وأعضاء هيئة التدريس . لجمع البيانات

والمتعلم والبيئة التعليمية، وانه يوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة 

متعلم الستخدام التعلم اإللكتروني تعزى للممارسة حول المطالب العامة في الحاسب الالزم توفرها لدى ال

فروق دالة إحصائيًا حول المطالب الالزم توفرها  وهناكلصالح الذين ال يمارسون التعلم اإللكتروني، 
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في مناهج العلوم الطبيعية الستخدام التعلم اإللكتروني تعزى للتخصص لصالح المتخصصين في 

 .المناهج وطرق التدريس

إلى معرفة أثر القيادة التربوية على استخدام ( ,Afshari 5556) شارت دراسة افشاري أو 

وتحديد كأسلوب لجمع البيانات  اإلستبانةطهران وقد تم استخدام  ارستكنولوجيا المعلومات في مد

من المديرين %  05.5الوصفي التحليلي، وقد أظهرت النتائج أن  باألسلوباستخدام المديرين 

من المديرين لديهم خبرة متوسطة في استخدام % 05يستخدمون الحاسوب ألداء المهام اإلدارية و 

 . الحاسوب للمهام اإلدارية 

إلى وضع نظرة مستقبلية للتخطيط ( Wills & Bowles, 2009)وهدفت دراسة ويلس وبولس

ي للتعلم اإللكتروني في جامعة ولنغونغ في استراليا باستخدام المنهج الوصفي المسحي االستراتيج

التي طبقت على العمداء وأعضاء هيئة التدريس والطالب، وتوصلت  اإلستبانةباالعتماد على المقابلة و 

ي تطوير لكترونأن من معايير الجودة النوعية لتصميم التعلم اإل: الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها

لكتروني وتحديد السياسات واألهداف العامة تبنى على رؤية واضحة للتعلم اإل استراتيجيةخطة 

 .والخاصة بالتعلم االلكتروني

دراسة هدفت إلى معرفة استراتيجيات تبني التعلم االلكتروني في ( Park, 2009)وأجرى بارك 

لبًا، ولجمع المعلومات طا( 556)من عينةالجامعة كوريا، واستخدم الباحث المنهج المسحي، وتكونت 

، وأظهرت النتائج أن تبني التعلم االلكتروني يتطلب تعديل النموذج الهيكلي اإلستبانةتم استخدام 
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للجامعة بحيث يسمح بمرونة نظام التعلم االلكتروني والكفاءة الذاتية في معرفة تطبيقات التعلم 

 .التعلم االلكتروني االلكتروني واتجاهات إيجابية نحو استعمال

مديري مدارس  ءدرجة فاعلية أداإلى التعرف التي هدفت في دراسته ( 5554)بو شرخ وتكلم أ

احث وكالة الغوث بمحافظة غزة في ضوء التكنولوجيا اإلدارية المعاصرة وسبل تطويره ، وقد استخدم الب

على  جميع  اإلستبانة، وقد تكون مجتمع الدراسة وعينتها من تطبيق اسلوب البحث الوصفي التحليلي

-5556مديًرا ومديرة للعام الدراسي ( 555)غوث بمحافظة غزة والبالغ عددها مديري مدارس وكالة ال

الحاجة إلى عقد دورات تدريبية لمديري المدارس ورفع كفاياتهم في  وقد اسفرت النتائج عن.  5554

في المدرسة والتقنيات التعليمية الحديثة، وجوب تفعيل استخدام الحاسب االلي  املينالعمجاالت تطوير 

 . في مجال التخطيط وتصميم قاعدة بيانات وربطها بين جميع المدارس 

إلى التعرف على درجة فاعلية أداء مديري المدارس في ( 5555)وقد هدفت دراسة العمرات 

علمين فيها، ولتحقيق هذه الدراسة تم إستخدام إستبانة مكونة من مديرية تربية البتراء من وجهة نظر الم

معلم ( 555)فقرة موزعة على ستة مجاالت، وطبقت األداة على عينة عشوائية مكونة من ( 05)

ومعلمة من معلمي المدارس الحكومية في مديرية البتراء، وقد بينت النتائج أن فاعلية أداء مديري 

لمين كانت عالية بوحه عام، كما أشارت النتائج إلى أن درجة فاعلية المدارس من وجهة نظر المع

مجال توظيف التكنولوجيا، والمناخ المدرسي، والتخطيط كانت كبيرة، في حين أن درجة فاعلية األداء 

: وقد أوصت الدراسة. في مجال اإلختبارات المدرسية، والتحصيل المدرسي، والقيادة كانت متوسطة

واإلنتقال من . لقيادة في أداء مدير المدرسة من خالل برامج التدريب التي تنفذها الوزارةاإلهتمام ببعد ا

 . نمط يقوم على التجربة والخطأ والعفوية إلى نمط قائم على األسس العلمية
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واقع التعلم االلكتروني في الجامعات في  إلىدراسة هدفت التعرف ( 5555)وقدم الحجايا

األردن من حيث معرفة درجة توافر البنية التحتية للتعلم االلكتروني، ومعرفة أعضاء هيئة التدريس في 

الجامعات بمتطلبات استخدام التعلم االلكتروني ومعرفة درجة استخدامهم للتعلم االلكتروني، ولتحقيق 

جامعة الطفيلة التقنية وجامعة :عضاء هيئة التدريس في جامعتينى أأهدافها تم توزيع استبانة عل

وقد أشارت . من أعضاء هيئة التدريس عضواً ( 555)وقد بلغت عينة الدراسة . الحسين بن طالل

النتائج إلى أن البنية التحتية للتعلم االلكتروني ما زالت في أدني درجات المتوسط حيث بلغ المتوسط 

رجة معرفة أعضاء هيئة التدريس بمتطلبات التعلم االلكتروني فقد كانت بدرجة أما د .(05,5)الحسابي 

وأما درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات  .(55,5)مرتفعة وقد بلغ المتوسط الحسابي 

 .(95,5)األردنية للتعلم االلكتروني فقد كانت بدرجة متوسطة وقد بلغ المتوسط الحسابي 

إلى تحديد متطلبات استخدام التعلم اإللكتروني في كليات جامعة  (5555)التركي هدفت دراسة

 المتغيرات لبعض الملك سعود، والتعرف إلى مدى وجود اختالف في تقدير أهمية هذه المتطلبات تعزى

عضو من أعضاء هيئة  (556) وقد بلغ عدد عينة الدراسة (.والجنسية والخبرة، الرتبة العلمية،)

ف اولتحقيق أهد (5956/5954)جامعة الملك سعود للفصل الثاني من العام الدراسيالتدريس في 

، وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج تصف متطلبات التعلم اإللكتروني ةستبانإاستخدم الباحث .الدراسة

ومتطلبات تدريب أعضاء هيئة التدريس كانت مهمة بدرجة  متطلبات المقرر اإللكتروني،: ومن أهمها

: وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريسو  ،ة من وجهة نظرهمكبير 

توجد فروق  الو  .قدير أهمية المتطلباتأستاذ، وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد لصالح أستاذ مشارك في ت
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اإللكتروني م دالة إحصائيًا بين متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس حول أهمية متطلبات التعل

 .ف الجنسية، واختالف الخبرةلديهم وفقًا الختال

دراسة هدفت إلى دراسة حالة جامعة القدس ( 5555) من عفونة وزواهرة وقد أجرى كل

وأظهرت النتائج أن تجربة جامعة القدس  .المفتوحة في التخطيط االستراتيجي للتعلم االلكتروني

التعلم االلكتروني وفي التشاركية بالعمل ما بين جميع المفتوحة تميزت في التدرج في التحول نحو 

للتعلم االلكتروني تحليل سوات لدراسة نقاط  االستراتيجيةمراكز الجامعة، وتم تمهيدًا إلعداد الخطة 

الضعف والتهديدات ونقاط القوة والفرص والتحديات التي تواجه الجامعة ثم تم وضع الخطوط العريضة 

ناقشتها من قبل جميع المعنيين بجامعة القدس المفتوحة من متخذي القرار وم االستراتيجيةللخطة 

إداريين وفنيين ومشرفين للحصول على تغذية راجعة للبدء في وضع تفاصيل الخطة وتشكيل لجنة 

 .االستراتيجيةلمتابعة إعداد الخطة 

إلى معرفة مدى تطبيق المتطلبات التنظيمية للتعلم اإللكتروني  (5555)هدفت دراسة اليحيوي و 

في جامعة الملك سعود من وجهة نظر رؤساء األقسام، وقد تم استخدام المنهج الوصفي المسحي، 

علم اإللكتروني طبقت على تحول المتطلبات التنظيمية لل استبانةولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد 

أن المتطلبات : ، توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منهارئيساً ( 50)دهم رؤساء األقسام وقد بلغ عد

بدرجة عالية من وجهة نظر رؤساء سعود التنظيمية إلدخال التعلم اإللكتروني تطبق في جامعة الملك 

، وأن القيادات العليا تدعم تطبيق التعلم االلكتروني بدرجة (9.55)األقسام حيث بلغ المتوسط الحسابي 

تمارس التخطيط االستراتيجي في إدخال التعلم االلكتروني بدرجة  وأن، (9.95)لية وبمتوسط قدرهعا

تمارس نشر الوعي التقني وثقافة التعلم االلكتروني لتنمية أعضاء وكما ، (9.55)عالية وبمتوسط قدره
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م االلكتروني من للتعل الجامعة، وأن جاهزية (9.55)هيئة التدريس مهنيًا بدرجة عالية وبمتوسط قدره 

 (.9.59)حيث البنية التحتية بدرجة عالية وبمتوسط قدره 

دراسة هدفت إلى درجة تعرف ممارسة مديري المدارس الثانوية ( 5555)وأجرى الزيود 

الحكومية في مملكة البحرين لتكنولوجيا المعلومات من وجهة نظرهم وعالقتها باإلبداع اإلداري، 

معلمًا ومعلمة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود ( 549)مديرًا ومديرة، و ( 50)وتكونت عينة الدراسة من 

من اإلبداع مستوى مرتفع لدرجة ممارسة تكنولوجيا المعلومات لدى المديرين، ووجود مستوى مرتفع 

اإلداري للمديرين، وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين درجة ممارسة 

ووجود فروق ذات داللة احصائية في درجة ممارسة . المديرين الحكومية تعزى لمتغير الجنس، والخبرة 

عدم وجود فروق ذات داللة  المديرين لتكنولوجيا المعلومات تعزى للخبرة العملية، وأضافت النتائج إلى

 .  احصائية في مستوى اإلبداع اإلداري لمديري المدارس من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير الجنس

إلى تحديد أنماط استخدام التعلم اإللكتروني المناسبة،  دراسة هدفت (5555)النمري  أجرىو 

والكشف  العربية، اللغة د التربوي لمعلمةومتطلباته التقنية الالزمة، ودرجة توفرهما، في برنامج اإلعدا

بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول درجة أهمية ودرجة  ةحصائياإلة اللعن الفروق ذات الد

الجنس، )توفر أنماط ومتطلبات التعلم اإللكتروني ودرجة توفرهما؛ والتي تعزى إلى متغيرات الدراسة 

حديد درجة استخدامهما في برنامج اإلعداد التربوي لمعلمة وت ،(الخبرةو  التخصص،و  الدرجة العلمية،و 

اللغة العربية بجامعة أم القرى، ولتحقيق أهداف قسم العربية من وجهة نظر الطالبات المعلمات من 

، التي تم تطبيقها بعد قياس صدقها وثباتها اإلستبانةوكانت أداته  البحث تم استخدام المنهج الوصفي،

، وجميع طالبات كلية اللغة العربية في برنامج اإلعداد التربوي عضواً (55)وعددهم على عينة قصديه 
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( 550)وعددهن( 5955-5955)في مستوى الثاني، المتوقع تخرجهن في الفصل الدراسي األول عام 

للتعليم  مهماً  نمطاً ( 50)تحديد  :طالبة ومعلمة، وقد أسفر البحث عن العديد من النتائج من أهمها

وعدم توفر تلك األنماط في برنامج األعداد التربوي  ا الستخدامه،ا الزمً ا تقنيً متطلبً (56)و روني،اإللكت

مع وجود فروق ذات دالله  لمعلمة اللغة العربية بجامعة أم القرى، في حين توفرت متطلباته إلى حد ما؛

ن في المناهج وطرق إحصائية في تحديد درجة توافر األنماط والمتطلبات؛ لصالح اإلناث والمتخصصي

التدريس في كل منهما، ولصالح اإلناث في توافر المتطلبات، وضعف استخدام أنماط التعلم اإللكتروني 

  .ومتطلباته في اإلعداد التربوي لمعلمة اللغة العربية

التحديات المعاصرة في التعلم اإللكتروني،  إلىالتعرف  (5555)دراسة العقاد  تهدفكما 

وقد تم استخدام االستبانو كأداة لجمع البيانات وزعت على عينة  واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي،

وأوضحت الدراسة أن تطبيق التعلم اإللكتروني في بيئة متناغمة مع  عشوائية من طالب الجامعات،

العمل على إعادة تأهيل و ل يكونا مكمالن لبعضهما بعضًا، التقليدي بحيث ال نستغني عن التقليدي ب

في  من الوسائل اإللكترونية األكثرشبكات االتصال السلكي والالسلكي في الوطن العربي وتوفير القدر 

المدارس والمنشئات التعليمية، وتبني مشروع عربي موحد من أجل توافر الكتب الدراسية بنسخ إلكترونية 

ب من أسئلة نظرية وصور وفيديو وشرائح عرض، وتشجيع العمل الجامعي حول تتضمن برامج تدري

بناء نظام رقمي  التعلم االلكتروني وخاصة الخريجين بالتركيز في مشاريع تخرجهم على هذا الموضوع،

في التعليم اإللكتروني للمراحل االبتدائية كمرحلة أولى في التطبيق، الفكرة تكمن في توفير متخصص 

اسي الكتروني يوازي المادة المعطاة في المراحل االبتدائية ويغذيها ويدعمها باألمثلة والمزيد من نظام در 
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( فيديو ، فالشات ، ملفات صوتيه وأمثلة )الشرح والمحاكاة الواقعية باالعتماد على توثيق كامل 

 .اً للدروس المعطاة في المدارس لتكون مرجع دائم

ن استخدام إلى أدراسة هدفت ( 5555Rojo,   &Agudelo)اجديلو روجو و  قدموقد 

في مرحلة رياض  لألطفالهي طريقة مناسبة لتعزيز عمليات التعلم  ،والمعرفةتكنولوجيا المعلومات 

قد تم مسح العينة من المعلمين من أجل تحديد معرفتهم للتكنولوجيا وفوائدها المتعددة ، وقد . األطفال 

معلمين مسؤولون عن تدريس هذه ( 55)رحلة رياض األطفال و طفل من م( 50)تم اختيار عينة من 

وقد أظهرت النتائج أن األغلبية من المعلمين لم يستخدموا التكنولوجيا في تعليمهم بسبب  .المرحلة

 . ضيق الوقت والمعرفة 

لى الكشف عن درجة توظيف تكنولوجيا المعلومات إدراسة هدفت ( 5555)جرت العقيلي أوقد 

وقد اختيرت العينة البالغ عددها  ،المدرسية من وجهة نظر مديري المدارس والمعلمينفي اإلدارة 

وقد أظهرت النتائج  .في مديرية تربية وتعليم لواء بني كنانة بالطريقة الطبقية العشوائيةمعلمًا ( 565)

مدارس أن درجة توظيف تكنولوجيا المعلومات في اإلدارة المدرسية من وجهة نظر مديري ومديرات ال

 . كانت متوسطة 

التحقق من استخدام المعلمين والمعلمات دراسة هدفت إلى ( ,Merç 5550) ميرك  وأجرى

وقد  ،، وقد استخدم اسلوب البحث الكميراسية خالل ممارسة تجربة التدريسللتكنولوجيا في الفصول الد

نقص في األجهزة هناك ، وقد لوحظ انه معلماً ( 65)على عينة بالغ عددها  اإلستبانة توزع

، ،لم تكن ممارسة المعلمين التعليمية على مستوى مرض  التكنولوجيا، و  وعدم  وعدم وجود تدريب كاف 
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يس الواقعي عدم التوافق بين برنامج التدر ، و وجود تكامل بين الفصول الدراسية والتكنولوجيا المستخدمة

 . والبرنامج اإللكتروني

معرفة مستوى إدراك مديري المدارس األساسية الخاصة إلى ( 5550)بو ربيع أهدفت دراسة و 

لهذه التكنولوجيا من وجهة نظر المعلمين  وعالقته بمستوى توظيف المعلمين ،يمألهمية تكنولوجيا التعل

حيث استخدمت اسلوب المنهج الوصفي التحليلي االرتباطي وتكونت عينة ، العاصمةفي محافظة 

باستخدام  العاصمةن المرحلة األساسية للمدارس  الخاصة في ومعلمة م معلماً ( 555)الدراسة من 

اسلوب العينة الطبقية العشوائية وقد وجد أن مستوى إدراك مديري المدارس األساسية ألهمية تكنولوجيا 

التعليم من وجهة نظر المعلمين كان متوسطا ، وأن مستوى توظيف المعلمين لتكنولوجيا التعليم من 

 .سًطاوجهة نظرهم كان متو 

وفائدة التدريس باستخدام تكنولوجيا  ،عن القيمة العمليةChen) , 5550)تحدثت دراسة تشين و 

تلفة وركزت الدراسة على مرحلة الطفولة المبكرة والمؤثرات المخ .التعليم بمرحلة رياض االطفال

وقد استخدم  .، كالبيئة التدريسية وتكنولوجيا المعلومات المستخدمةوعالقتها بتطور شخصية الطفل

وقد كشفت النتائج أن تكنولوجيا  معلمة(955)لغ عددها على عينة ب التي وزعت اإلستبانةالباحث 

 . لية التعليمية وتطورهاعلى العم ايجابياً  المعلومات تؤثر تأثيراً 

للتحقق من التعلم ( Goosen & Merwe, 2016)جراها جوسن وميروي أوهدفت دراسة 

الجوانب القابلة النظر في  :من جنوب افريقيا، من حيث (SA)اإللكتروني وتطبيقه في منطقة سا 

، والنظر فيما يتعلق بتحقيق هدف السياسة العامة جنًبا إلى جنب مع األهداف للتطبيق على أرض
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ن من حيث تنمية الموارد البشرية ، كما سيتم تقديم الدعم للمعلميفي المدارس اإللكترونية االستراتيجية

ستخدام إالدراسة عن طريق  وقد تم التوصل إلى نتائج. تعليم اإللكتروني في هذه المدارسفي استخدام ال

وقد  .طرق البحث لجمع البياناتو  ،حيث تم الجمع بين طرق البحث الكمية والنوعية ،ساليب مختلطةأ

سواء في  واالتصاالتيستخدمون تكنولوجيا المعلومات  ًا،معلمو مديًرا ( 95)تم استهداف عينة مقدارها 

في  واالتصاالتوأظهرت النتائج أن اإلداريين يستخدمون تكنولوجيا المعلومات  .التعليم أو باإلدارة

ن بحاجة إلى دعم و اإلدارية المختلفة، بينما المعلموغيرها من األعمال  ،إدارتهم من حيث التخطيط

 . ودعم العملية التعليمية التعلميةاستخدام التكنولوجيا لتعزيز أكبر لعدم مقدرتهم على 

الكشف عن واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس ( 5550)وهدفت دراسة الخوالدة 

وقد تم اختيار عينة الدراسة . الثانوية الخاصة في محافظة العاصمة من وجهة نظر المديرين أنفسهم 

أظهرت نتائج الدراسة إلى أن  ،اإلستبانةب، وبعد توزيع أداة الدراسة المتمثلة فرداً  (595)المكونة من 

المستفيدين،  ، وخدماتالبنية التحتية) لالستبانةتصورات المديرين كانت عالية للمجاالت المكونة 

 . (والخدمات اإلدارية

نشر  إلى معرفة دور اإلدارة المدرسية في( 5555)وهدفت دراسة الصرايرة وأبو حميد 

تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في المجتمع المدرسي من وجهة نظر مساعدي مديري المدارس، 

موزعة على خمس مجاالت، أما عينة الدراسة فقرة ( 95)حيث استخدم الباحثين استبانة مكونة من 

لجنوبي، وقد من مساعدي مديري المدارس في مديرية التربية والتعليم لمنطقة المزار ا( 59)فتكونت من 

أن دور اإلدارة المدرسية في نشر استخدام تكنولوجيا المعلومات : كشفت الدراسة عن النتائج اآلتية

واإلتصاالت في المجتمع المدرسي كان متوسطًا على المستوى الكلي، وفي جميع المجاالت، وبينت 
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وى الكلي وعلى مستوى النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير الجنس على المست

المجاالت كل على حدة، وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية لتعزى لمتغير التخصص على 

، المستوى الكلي، في جميع المجاالت بإستثناء مجال مدير المدرسة وتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 

 . إذ وجد فيه فروق لصالح التخصصات اإلنسانية

عن التعلم اإللكتروني  (Telford, Badri  ,Stubbé ,5555) تيلفوردلستوب وبدري و  دراسةوفي 

لتوفير فرص التعلم البديلة لألطفال المستبعدين  خصيصاوهي لعبة الكترونية قد تم بنائها  ،في السودان

. من التعليم، حيث أن االطفال يستطيعون تعلم الرياضيات من تلقاء أنفسهم بالقرى النائية بدون معلم

 (5)قرى نائية لفترة ( 5) في طفالً ( 55)المرحلة األولى على : وقد تم تطبيق الدراسة على مرحلتين

طفل في ( 045)دقيقة باليوم الواحد، والمرحلة الثانية على  (90)ع ومدة أسابيع وخمسة أيام لكل أسبو 

ن هناك أوقد كشفت نتائج تحليل االختبار القبلي والبعدي  .قرية نائية لنفس الفترة والمدة الزمنية (54)

 اً ي المجموعة التجريبة تلقوا تعليمن األطفال فأفرق واضح في مستوى معرفة مادة الرياضيات، أي 

 . نظرائهم اللذين لم يتلقوا أي تعليمب مقارنةً تفادوا واس

معرفة هدفت إلى  ( Nakamori& Ho, ,Lim  5555)ونكماري وهو  لمجراها أوفي دراسة 

وفاعليته على العملية التعليمية  (التعلم التقليدي وجها لوجه والتعلم اإللكتروني) تمازجثر التعلم المأ

معلًما وقد كانت  (555)األولى مكونة من : مجموعتين من المعلمينمن  تم اختيار. بالمدارس الثانوية

معلًما تمت  (55)طريقة اعطاء التعليمات على الطريقة المختلطة ، والمجموعة الثانية مكونة من 

وتم األخذ بعين االعتبار . اعطاء التعليمات لهم بالطريقة التقليدية فقط بدون استخدام التكنولوجيا

وقد . المعرفة لدى المتدربين الرضا عن الدورة التدريبية ودرجةمختلفة من الكفاءة الذاتية و المتغيرات ال
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أظهرت النتائج أن مجموعة التعلم المختلط قد تفوقت بكثير عن المجموعة األخرى بالمعرفة التدريبية 

رتياح المتعلق بالمعلم واإل المجموعتان في الكفاءة الذاتية  العملية وباالرتياح العام للدورة، وقد تساوت

اشارت النتائج أن إشراك المديرين والمدربين وقادة المدارس بالبرنامج التدريبي والمرونة كما و  .والمتعلم

 . وتشكيل فرق المعلمين جميعها عوامل ساهمت بشكل كبير في نجاح البرنامج التدريبي 

( Kežovska &Kroufek , Chytry  ,5555) جراها شيتري وكروفك وكيزفوكا أوفي دراسة 

أدوات جديدة من تكنولوجيا  استخدامعليم من خالل هدفت إلى تشجيع اإلبداع واإلبتكار في الت

 االتحادوتدريب المعلمين على هذه األدوات الجديدة ، وهذه هي أحد أولويات  واالتصاالتالمعلومات 

ة لدى نواعه المختلفة المفضلأو  ،هذه الدراسة على التعلم اإللكتروني ركزت. األوروبي في مجال التعليم

نواع التعلم اإللكتروني، أاستخدام  ما هي العوامل المؤثرة على اختيارو  ،االبتدائيةطالب المرحلة 

، والتي تم ملؤها اإلستبانةوقد تم استخدام . الفروق الفردية بين ذكاءات الطالب والتعرف على مشكلة

روني أن الطالب يفضلون التعلم اإللكت:  وكانت نتائج الدراسة .مشارًكا (56)عبر اإلنترنت من قبل 

 .على الدوام الرسمي والمنتظم

توصيات  صياغةإلى  (Alstrup & Rootzen, 2016)وهدفت دراسة الستروب وروتزن 

حيث أجرت . والثانوي في الدانمارك االبتدائيبشأن كيفية التعجيل بالتحول الرقمي لنظام التعليم 

وشملت مقابالت مع  ،هذه الدراسة لمدة سنة كاملة( ATV)األكاديمية الدنماركية للعلوم والتقنية  

باإلضافة إلى استبيان  ،باحثيين وأشخاص من الوزارة ومعلمين وطالب وشركات التعلم اإللكتروني

وقد كانت النتائج ايجابية وأظهرت أن للدنمارك  شركة تعلم إلكتروني، (54)صغير قد تم إرساله إلى 

سياسية في تطبيق التعلم اإللكتروني تتعلق في توفير البنية التحتية واألجهزة في كل مدرسة من  اً أهداف



47 

وهناك  ،وأن هناك مخصص مالي ضخم للمدارس التي تشتري مواد التعلم اإللكتروني ،مدارس الدنمارك

ومع  ،المدارسمن % 45، ويتوفر اإلنترنت في تروني المحلية الناجحةمن شركات التعلم اإللكالعديد 

، إال أنه قد التعلم اإللكتروني استخداموجود الكم الهائل من العوامل اإليجابية التي تساهم في تسريع 

وفجوة  ،ترونيعدم وجود دليل واضح على فوائد أدوات التعلم اإللك: وجد بعض األمور المعيقة ومنها

الهائل للمعلومات  االستخدامبين أدوات التعلم العادية وأدوات التعلم اإللكتروني، وأخيًرا وجود خوف من 

 . عن المعلومات المسجلة التقليدية االستغناءالمحوسبة وشبه 

 : موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة : ثالثا 

السابقة من حيث الهدف فمنها طبقت على الجامعات من نالحظ مماسبق بأن اختلفت الدراسات 

ومنها ما تطرق إلى المدارس ومديري المدارس مثل  ،(5555)ويماني( هـ5950)مثل دراسة الزامل

من تطرق إلى معوقات تطبيق  وبعضها ،(5555)ودراسة الصرايرة وأبو حميد ( 5555)دراسة العمري 

 (.5556)، والوالي(5556)التعلم االلكتروني مثل دراسة عالم

على الدراسات السابقة لكونها إضافات مهمة إلجراء الدراسة  االطالعاستفادت الباحثة كثيًرا من و 

لمشكلة وتحديد األهداف د االحالية، اذ وضعت التصور العام لصياغة المتغيرات وساعدت في تحدي

 . وبتطوير مقياس الدراسة 

لقد تطرقت الدراسة الحالية بشكل مباشر لدراسة مفهوم التعلم اإللكتروني ودور مدير المدرسة في 

ن كثًرا من الدراسات لم تتعرض للمفهوم بشكل مباشر، وصياغة أتوظيفها في المدارس على اعتبار 

 . التساؤالت التي تعرض لها في الدراسة 
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التي بحثت في التعلم اإللكتروني وتوظيف مدير  وباستعراض الدراسات السابقة ونتائجها وبخاصة

 . المدرسة لهذا المفهوم في مدرسته لم تعثر الباحثة على دراسة واحدة ربطت بينهم 

ولى من نوعها وحسب األ –حسب علم الباحثة  –ومن هنا فقد جاءت هذه الدراسة التي تعد 

 العاصمة عمانخاصة في محافظة متغيراتها، التي طبقت بشكل مباشر على المدارس الحكومية وال

 . ومن وجهة نظر المعلمين

كذلك تعد الدراسة الحالية من الدراسات التي تحاول التركيز بشكل خاص، على وضع صيغة من 

إمكانية غرس مفاهيم حول  يالوصف التحليلي من المضامين المقدمة عن التعلم اإللكتروني، ودورها ف

 . المضامين التي تناولتها حول هذه الدراسات 
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 الثالث الفصل

 واإلجراءات الطريقة

الدراسة، من  هذهأهداف  ت لتحقيقتبعأالتي  جراءاتللطريقة واإل وصفاً الفصل  هذايشتمل 

 آلية لجمع البيانات، ووصف األداة المستخدمة وعينتها، ومجتمعها، حيث المنهجية المستخدمة ،

 الباحثة قامت التي المعالجة اإلحصائية يتناول كما ومتغيرات الدراسة،وثباتها،  صدقها من التحقق

 :الدارسة، وذلك على النحو اآلتي أسئلة عن لإلجابة البيانات تحليل في باستخدامها

 :الدراسة منهج

البحث الوصفي المسحي بوصفه المنهج المالئم  منهج استخدام تم الدراسة أهداف لتحقيق

للدراسة الحالية، وهي دور مديري المدارس الثانوية في توظيف التعلم اإللكتروني من وجهة نظر 

 .اإلستبانةعلى  ، والمعتمدالعاصمة عمانالمعلمين بمحافظة 

 :الدراسة مجتمع

 في الحكومية والخاصة الثانوية المدارس معلمي ومعلمات جميع من الدراسة مجتمع تكون

 والجدول، معلمة( 59059)معلم و( 5555) منهم، (55655)عددهموالبالغ  العاصمة عمان محافظة

 .يوضح مجتمع الدراسة (5)
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 أفراد مجتمع الدراسة( 5)جدول 

السلطة 
 المشرفة

 عدد المعلمين المديرية
 انثى    ذكر       

 المجموع

 1277 781 777 لواء الجامعة الحكومية
 971 616 777 لواء الجيزة

 1187 791 797 لواء القويسمة
 617 761 277 لواء الموقر
 772 276 116 لواء سحاب
 1671 979 721 عمانلواء قصبة 
 2777 1777 999 لواء ماركا

 717 777 279 لواء ناعور
 862 712 771 لواء وادي السير

 9977 6172 7912  المجموع
 11976 8772 2767 التعليم الخاص الخاصة

 20870 14504 6366 المجموع الكلي

 مركز الملكة رانيا العبداهلل لتكنولوجيا التعليم والمعلومات –وزارة التربية والتعليم **

 :الدراسة عينة

 لواء اختيار تم حيث العشوائية العنقودية الطريقة هما اإلحصائية للمعاينة طريقتين استخدام تم

 توزع يبين (5)والجدول الدراسة مجتمع من ناعور لواء، و عمان قصبة لواء، و القويسمة لواء، و الجامعة

 :الدراسة عينة فرادأ

 العشوائية الدراسة بالطريقة العنقودية عينةتوزع (  5)جدول
السلطة 
 المشرفة

 عدد المعلمين المديرية
 ذكر        انثى

 المجموع

 1277 781 777 لواء الجامعة الحكومية
 1187 791 797 لواء القويسمة
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 1671 979 721 لواء قصبة عمان
 717 777 279 لواء ناعور

 4803 2977 1879  المجموع

 2211 1211 1111-  الخاصة
 3007 4514 2849 المجموع الكلي

فراد عينة يبين توزع أ( 5)من مجتمع الدراسة والجدول  المعلمينومن تم اختيار عينة طبقية من 

 .هاحسب متغيراتالدراسة 

 توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها( 5)جدول 
 المجموع العدد المستوى المتغير

 الجنس
 261 ذكر

786 

 727 أنثى
المؤهل 
 العلمي

 174 دراسات عليا
 412 بكالوريوس فأقل

 التخصص
 260 علمي
 326 أدبي

السلطة 
 المشرفة

 258 حكومي
 328 خاص

عدد سنوات 
 الخبرة

 207 سنوات 7أقل من 
 204 11سنوات إلى  7من 

 175 سنوات 11أكثر من 
 :الدراسة أداة

الباحثة بإعداد استبانة عن دور مديري المدراس الثانوية في توظيف التعلم اإللكتروني  تقام

األدبيات والدراسات السابقة ، وبعد االطالع على العاصمة عمانمن وجهة نظر المعلمين بمحافظة 

حيث تكونت  ،(5550)ودراسة الخوالدة( 5550)من مثل دراسة أبو ربيع ذات الصلة بموضوع الدراسة
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توظيف التعلم اإللكتروني،ممارسة )مجاالت وهي ( 5)فقرة موزعة على ( 95)األولية من  اإلستبانة

 اإلحتياجاتالبنية التحتية والرقمية،تحقيق التخطيط اإلستراتيجي،نشر ثقافة التعلم اإللكتروني،جاهزية 

وموضح بالجدول هو  صورتها النهائية كما في اإلستبانة استخدام تم (التدريبية للمعلمين،تأهيل المعلمين

 ،من أربعة مجاالت باإلضافة للمعلومات الديموغرافية األساسية للبحث مقسمة لعدة فقرات وتتكون( 9)

 : أتيوهي كما ي

 وعدد فقراتها اإلستبانةمجاًلت (: 7)الجدول 
 عدد الفقرات اإلستبانةمجاًلت  التسلسل

 11 ثقافة التعلم اإللكترونيدعم ونشر  1
 7 التخطيط اًلستراتيجيممارسة  2
 12 البنية التقنية التحتيةجاهزية  7
 9 وتأهيلهمالتدريبية للمعلمين  اإلحتياجاتتحقيق  7

 76  اإلستبانةمجموع فقرات 
عة مجاالت كما هي فقرة موزعة على أرب( 55)في صورتها النهائية من  اإلستبانةت وقد تكون

، كبيرة جداً ( 0: )وتم اعتماد سلم ليكرت الخماسي، إذ حدت خمسة مستويات وهي (.5)في الملحق 

ة درجة توافر مرتفع( 0)، إذا تمثل الدرجة منخفضة جداً ( 5)، منخفضة( 5)، توسطةم( 5)، كبيرة( 9)

 .درجة متدنية في توظيف التعلم اإللكتروني( 5)في توظيف التعلم اإللكتروني، كما تمثل الدرجة 

 :أداة الدراسة صدق

 على األولية بصورتها اإلستبانة عرض طريق الظاهري عن الصدق ستخدامبا الباحثة قامت

 (5)ملحق  ،لعضو هيئة تدريس( 55) بلغ عددهم التدريس المختصين هيئة أعضاء من محكمين

 طلب وقد .ةلقياس صممت ما وصالحيتها لقياس اإلستبانة فقرات وضوح من للتأكد وذلك ،يوضح ذلك
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درجة دور  لقياس ومدى مناسبتها ،الفقرات صحة هذه ومالحظاتهم بصدد آرائهم إبداء المحكمين من

العاصمة مديري المدارس الثانوية في توظيف التعلم اإللكتروني من وجهة نظر المعلمين بمحافظة 

التعديالت  االعتبار بعين األخذ مع الموافقة، على حصلت التي الفقرات تم أخذ ، وقدعمان

على موافقة بنسبة  حصلتتم اختيار الفقرات التي  إذاقترحها المحكمون،  التي والمالحظات واإلضافات

وكانت  .زم مع الفقرات التي اقترح تعديلها أو صياغتها أو حذفهاوتم إجراء الال, من المحكمين( %80)

توظيف التعلم اإللكتروني،ممارسة )مجاالت وهي ( 5)فقرة موزعة على ( 95)عدد الفقرات قبل الحذف 

 اإلحتياجاتلبنية التحتية والرقمية،تحقيق التخطيط اإلستراتيجي،نشر ثقافة التعلم اإللكتروني،جاهزية ا

 (.التدريبية للمعلمين،تأهيل المعلمين

 :الداخلي  تساقاإل صدق 

ستبيان مع البعد الذي تنتمي مدى اتساق كل عبارة من عبارات اإلتساق الداخلي وهو صدق اإل
ستبيان والدرجة اإلبين كل عبارة من عبارات أبعاد رتباط تم حساب معامالت اإلفقد إليه هذه العبارة 
 .الكلية للبعد نفسه

 والدرجة الكلية للبعد  فقراتتساق الداخلي بين الإل ا( 7)جدول 
المجال 
 رقم الفقرة الرابع

المجال 
 الثالث

رقم 
 الفقرة

المجال 
 الثاني

رقم 
 الفقرة

المجال 
 األول

رقم 
 الفقرة

0.86 28 0.79 16 0.91 12 0.86 1 
0.90 29 0.83 17 0.93 13 0.89 2 
0.91 30 0.86 18 0.89 14 0.91 3 
0.89 31 0.85 19 0.92 15 0.90 4 
 5 0.90 المجال 0.91 20 0.88 32 0.88
0.89 33 0.91 21 

 
0.89 6 

0.85 34 0.89 22 0.88 7 
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الداخلي بين الفقرات والمجاالت المختلفة للدراسة بأن درجة صدق األداة  تساقاإليظهر جدول 

( 5.45)أي أنه مرتفع، كما يظهر بأن المجال األول يمتلك قيمة اتساق داخلي بدرجة ( 5.40)هو

ي اتساقه الداخلي بينما المجال الثان .(5.45 – 5.60)وتتراوح كافة قيم الترابط الداخلي للفقرات ما بين 

أما المجال الثالث  .(5.45 – 5.64)تتراوح كافة قيم الترابط الداخلي للفقرات ما بين و ( 5.45) بدرجة

 – 5.54)وتتراوح كافة قيم الترابط الداخلي للفقرات ما بين  .(5.45)فيحظى باتساق داخلي وقدرة 

لداخلي للفقرات ما وتتراوح كافة قيم الترابط ا(  5.40)أما المجال الرابع فيحظى باتساق وقدره  .(5.45

 (. 5.45 – 5.60)بين 

 :الدراسة ةأدا ثبات

 إذ ،(test-retest)عادة االختبار ا  االختبار و  طريقة استخدام تم أداة الدارسة، ثبات من للتأكد

 وتم ، نيأسبوع مدته زمني بفاصل ،اً معلم( 55)من  مكونة استطالعية عينة على اإلستبانة طبقت

 الداخلي االتساق طريقة استخدام تم كما بيرسون، معامل ارتباط باستخدام الثبات معامل حساب

 :اإلستبانة ثبات معامالت يبين( 5)الجدول ، ((Cronbach-Alphaألفا  كرونباخ

 

0.87 35 0.87 23 0.89 8 
0.90 36 0.88 24 0.91 9 
 10 0.85 25 0.86 المجال 0.95

 

0.87 26 0.87 11 
 المجال 0.96 27 0.90
  المجال 0.97



56 

 اإلستبانة ثبات معامالت (6) الجدول

 المجال الرقم
عدد 
 الفقرات

معامل ارتباط 
 بيرسون

معامل ألفا 
 كرونباخ

 1.96 1.96 11 التعلم اإللكترونيدعم ونشر ثقافة  1
 1.97 1.91 7 ممارسة التخطيط اًلستراتيجي 2
 1.97 1.92 12 جاهزية البنية التقنية التحتية 7
 1.97 1.97 9 التدريبية للمعلمين وتأهيلهم اإلحتياجاتتحقيق  7

  1.97 76 ” الدرجة الكلية" إجمالي األبعاد

 
لدور مديري المدارس الثانوية في توظيف التعلم  اإلستبانةيالحظ من الجدول السابق أن معامل ثبات 

، للدرجة الكلية، (5.40)بيرسون بلغ  ارتباطمعامل  باستخداماإللكتروني من وجهة نظر المعلمين 

الدراسة الحالية، في للدرجة الكلية، وهذه القيم ّتعد مقبولة ألغراض ( 5.45 -5.45)وكرونباخ ألفا بلغ 

فقرة موزعة على أربع ( 55)من  اإلستبانةحيث تكونت  .ضوء ما توصلت إليه الدراسات السابقة

دعم ونشر ثقافة التعلم اإللكتروني، ممارسة التخطيط اإلستراتيجي، جاهزية البنية التحتية، ) مجاالت 

 .(التدريبية للمعلمين وتأهيلهم اإلحتياجاتتحقيق 

 : راسةمتغيرات الد

 : اآلتية –الدراسة على المتغيرات المستقلة  اشتملت .1

 (.ذكر، أنثى) فئتانالجنس وله  -

 (.علمي، أدبي) فئتانالتخصص وله  -

 (.بكالوريوس فأقل، دراسات عليا)المؤهل العلمي وله مستويان  -

 (.حكومية، خاصة) فئتان االسلطة المشرفة وله -
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سنوات، أكثر  55إلى  0سنوات، من  0من أقل )عدد سنوات الخبرة وله ثالثة مستويات  -

 (.سنوات 55من 

 : المتغير التابع .2

دور مديري المدارس الثانوية في توظيف التعلم اإللكتروني من وجهة نظر المعلمين  -

 .العاصمة عمانبمحافظة 

 :اإلحصائية المعالجة

 :اآلتية اإلحصائية المعالجات استخدام تم لقد

 .ات المعياريةاإلنحرافاستخدام المتوسطات الحسابية و لإلجابة عن السؤال األول تم  -

لعينتين مستقلتين بالنسبة ( t – test)لإلجابة عن السؤال الثاني سيتم استخدام االختبار  -

وتحليل التباين األحادي المؤهل العلمي، والتخصص، والسلطة المشرفة، الجنس و  اتلمتغير 

(One – way ANOVA ) تم ولمعرفة الفروق  .الخبرةعدد سنوات بالنسبة لمتغير

 .للمقارنات البعدية( Scheffe) شيفيه اختبار استخدام

 .من ثبات األداة للتأكداخ الفا نببيرسون وكرو ارتباط تم استخدام معامل  -

 :إجراءات الدراسة

 :اآلتية باإلجراءات الباحثة قامت أسئلتها، عن اإلجابة خالل من الدراسة أهداف لتحقيق

 األدبيات التربوية بما فيها الكتب العربية واألجنبية والدراسات السابقة ذات الصلة طالع على اإل

 .بموضوع الدراسة
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  مدارس  بالطريقة العنقودية الطبقية العشوائية منتحديد مجتمع الدراسة وعينتها، اختيرت

 .العاصمة عمانمديريات تربية 

 نةإعداد أداة الدراسة والتحقق من الصدق والثبات لالستبا. 

  555ص ( 9)، ملحق الجامعة من مهمة تسهيل وكتاب الرسمية الموافقة على الحصول 

 ص ( 0)ملحق  والتعليم من وزارة التربية مهمة تسهيل وكتاب الرسمية الموافقة على الحصول

556. 

 والتعليم في مناطق  التربية مديري من مهمة تسهيل وكتاب الرسمية الموافقة على الحصول

 .555-554ص ( 5،5،6،4)مالحق  عمان

 ( 55)، ملحق الخاص التعليم مديرية من مهمة تسهيل وكتاب الرسمية الموافقة على الحصول

 . 555ص 

 على أفراد عينة الدراسة، ثم جمعها اإلستبانة توزيع.  

 جمع البيانات ورصدها في جداول خاصة. 

معلمي لنسخة ( 505)عن طريق توزيع  اإلستبانةإعداد  من نتهاءاإل فور البيانات جمع -

منها لعدم استكمال  (59)لكن تبين تلف  .(555)داداستر  وتم. الثانوية ومعلمات المدارس

 .اإلجابة

  تحليل البيانات إحصائيًا باستخدام الرزمة اإلحصائية(SPSS )اإلحصائية للعلوم  الحقيبة

 .وفئات الدرجات المقابلة ،يوضح درجة الموافقة (5)الجدول  .جتماعيةاإلنسانية واإل
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تم الحكم على درجة التوظيف في ضوء المتوسط الحسابي لكل عبارة وفقًا للدرجات  -

طول : تنازليًا، وتم تحديد طول الفئة كالتالي 5-0المعطاة لفئات اإلجابة والتي رتبت من 

أكبر قيمة لفئات = المدى: وحدد المدى بالمعادلة. الفئات عدد المدى مقسومًا على= الفئة

 .9=5- 0=المدى: أصغر قيمة لفئات اإلجابة، وبالتالي-اإلجابة

العاصمة تحديد درجة دور مدراء المدارس الثانوية في توظيف التعلم اإللكتروني بمحافظة  -

 :من وجهة نظر المعلمين باستخدام المعادلة اآلتية عمان

 = طول الفئة
 القيمة الدنيا للبديل –القيمة العليا للبديل 

>> 
1 – 5 

= 5.65 
  0  عدد المستويات

  درجات وحدود فئات معيار نتائج الدِّراَسة وفقاا لمقياس ليكرت الخماسي( 7)جدول  -

معيار الحكم على 
التوظيفدرجة   

 فئة المتوسط
 إلى من

 7 7.21 كبيرة جداا 
7.21أقل من  7.71 كبيرة  

7.71أقل من  2.61 متوسطة  
2.61أقل من  1.81 منخفضة  

1.81أقل من  منخفضة جداا   
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 الفصل الرابع

 تحليل نتائج الدراسة وعرضها

 :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول 5.5

 :الثاني السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج 5.5
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 الفصل الرابع

 الدراسة نتائج

عن  اإلجابة خالل من الدراسة هذه إليها توصلت التي للنتائج عرضاً  الفصل هذا تضمن

 :النحو اآلتي وعلى ،السؤاليين

ي من وجهة نظر المعلمين ما درجة توظيف مديري المدارس الثانوية للتعلم اإللكترون: السؤال األول

 ؟العاصمة عمانبمحافظة 

ات المعيارية والرتب لدور اإلنحرافالحسابية و لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات 

العاصمة مديري المدارس الثانوية في توظيف التعلم اإللكتروني من وجهة نظر المعلمين بمحافظة 

 .يظهر ذلك( 6)، والجدول اإلستبانةعلى الدرجة الكلية ولكل مجال من مجاالت  عمان

مديري المدارس الثانوية التعلم  ودرجة توظيفات المعيارية والرتب اإلنحرافالمتوسطات الحسابية و ( 8)جدول 
 .مرتبه تنازليا العاصمةاإللكتروني من وجهة نظر المعلمين بمحافظة 

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

 اإلنحراف
درجة  الرتبة المعياري

 التوظيف
البنية التقنية التحتيةجاهزية  3  ةمتوسط 1 1.15 3.34 
 ةمتوسط 2 1.17 3.28  ثقافة التعلم اإللكترونيدعم ونشر  1
يستراتيجاإلالتخطيط ممارسة  2  ةمتوسط 7 1.17 3.16 
التدريبية للمعلمين وتأهيلهم اإلحتياجاتتحقيق  4  ةمتوسط 7 1.05 2.91 

 ةمتوسط 1.89 7.17 الدرجة الكلية
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توظيف مديري المدارس الثانوية للتعلم اإللكتروني من وجهة  درجةأن ( 6)يتضح من الجدول 

كان متوسطا على الدرجة الكلية، إذا بلغ المتوسط الحسابي  العاصمة عماننظر المعلمين بمحافظة 

، إذا ةفي كافة المجاالت متوسط اإلستبانة، وجاءت مجاالت (5.64)المعياري  اإلنحرافو ( 5.55)

جاهزية البنية " وجاء في الرتبة األولى مجال( 2.91 - 3.34)بين تراوحت المتوسطات الحسابية 

وبمستوى متوسط، وفي المرتبة ( 1.15)وانحراف معياري ( 3.34)، بمتوسط حسابي "التقنية التحتية

وانحراف معياري ( 3.28)بمتوسط حسابي  ”دعم ونشر ثقافة التعلم اإللكتروني ”الثانية جاء مجال

بمتوسط حسابي  ”االستراتيجيممارسة التخطيط  ”والمرتبة الثالثة جاء مجالوبمستوى متوسط ( 1.17)

 اإلحتياجاتتحقيق " وبمستوى متوسط، والمرتبة األخيرة جاء مجال( 1.17)وانحراف معياري ( 3.16)

أما  .وبمستوى متوسط( 1.05)وانحراف معياري ( 2.91)بمتوسط حسابي  ”التدريبية للمعلمين وتأهيلهم

 : قرات كل مجال فكانت على النحو اآلتيبالنسبة لف

 :مجال ثقافة التعلم اإللكتروني .1

لدى مديري  ”ثقافة التعلم اإللكتروني ”فقرات تقيس بمجملها مدى( 55)أشتمل هذا المجال على 

والجدول  ،العاصمة عمانالمدارس الثانوية للتعلم اإللكتروني من وجهة نظر المعلمين بمحافظة 

 .يبين ذلك( 4)
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لمجال  مديري المدارس الثانوية توظيفدرجة ات المعيارية والرتب و اإلنحرافالمتوسطات الحسابية و ( 9)جدول 
 دعم ونشر ثقافة التعلم اإللكتروني

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

 اإلنحراف
 الرتبة المعياري

درجة 
 توظيفال

 ةمتوسط 1 1.26 7.78 يصدر قرارات صريحة تدعم توظيف التعلم اإللكتروني 2
 ةمتوسط 2 1.71 7.77 يعتمد مدير المدرسة نمط التعلم اإللكتروني 1
 ةمتوسط 7 1.77 7.77 يحفز المعلمين الذين يستخدمون التعلم اإللكتروني 6
يحدث القوانين والتعليمات لتتماشى مع توظيف  4

 التعلم اإللكتروني
7.77 1.77 

 ةمتوسط 7

 ةمتوسط 7 1.71 7.72 المعلمين بأهمية توظيف التعلم اإللكتروني وعيي 8
 ةمتوسط 6 1.72 7.71 يرصد ميزانية خاصة للتعلم اإللكتروني 3
يزود المعلمين بأدلة تطبيقية توضح خطوات  9

 التعلم اإللكتروني استخدام
 ةمتوسط 7 1.71 7.28

يعالج المشاكل التي تحول دون إدخال التعليم  7
 اإللكتروني

 ةمتوسط 8 1.29 7.27

 ةمتوسط 9 1.77 7.21 يلتزم بتنفيذ خطط تطبيق التعلم اإللكتروني 5
يزود المعلمين بنشرات دورية في مجال تطبيقات  10

 التعلم اإللكتروني
 ةمتوسط 11 1.71 7.17

 ةمتوسط 11 1.77 7.18 يكون فريق إعالمي لنشر ثقافة التعلم اإللكتروني 11
 ةمتوسط 1.17 3.28 الكليةالدرجة 

يبين الجدول السابق أن متوسط دعم ونشر ثقافة التعلم اإللكتروني لدى مدراء المدارس الثانوية 

كان متوسط الدرجة الكلية، إذا بلغ المتوسط  العاصمة عمانمن وجهة نظر المعلمين في محافظة 

وجاءت فقرات هذا المجال في المستوى المتوسط، (. 5.55)المعياري  اإلنحرافو ( 5.56)الحسابي 

يصدر قرارات صريحة  ”، حيث جاءت فقرة(5.56 – 5.56)إذا تراوحت المتوسطات الحسابية بين 

في المرتبة األولى بمستوى متوسط ومتوسط حسابي وقدره  ”تدعم توظيف التعلم اإللكتروني

، أما في المرتبة الثانية من حيث الرتبة فجاءت (5.55)فكان المعياري لها  اإلنحرافأما ( 5.56)
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( 5.55)بمتوسط حسابي وقدره " يعتمد مدير المدرسة نمط التعلم اإللكتروني ”الفقرة التي تنص على

يكون فريق إعالمي لنشر  ”، لكن جاءت الفقرة(5.55)وبالمستوى المتوسط أيضا وانحراف معياري 

لكن ضمن المستوى المتوسط ( 5.56)ي المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ف ”ثقافة التعلم اإللكتروني

والتي تدل ( 5.55)أيضا، وهنا يمكن إجمال الفارق في المتوسطات بين أعلى قيمة وأدنى قيمة بي 

 .على استقرار في الحكم على هذا المجال

 :مجال ممارسة التخطيط اًلستراتيجي .2

لدى  ”ممارسة التخطيط االستراتيجي ”بمجملها مدىفقرات تقيس ( 9)أشتمل هذا المجال على 

، العاصمة عمانمديري المدارس الثانوية للتعلم اإللكتروني من وجهة نظر المعلمين بمحافظة 

 .يبين ذلك( 55)والجدول 

 ستراتيجيالمستوى لمجال ممارسة التخطيط اإلالمعيارية والرتب و  اتاإلنحرافو المتوسطات الحسابية ( 11)جدول 
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
 اإلنحراف
 المعياري

درجة  الرتبة
 التوظيف

للتعلم  اًلستراتيجيينشئ وحدة للتخطيط  12
 اإللكتروني

 ةمتوسط 1 1.7 7.27

يكون فرق عمل من المعلمين للتخطيط للتعلم  13
 ةمتوسط 2 1.27 7.18 اإللكتروني

اإللكتروني يحدد الخطوات اإلجرائية إلدخال التعلم  15
 ةمتوسط 7 1.27 7.17 بجدول زمني

يعقد جلسات للعصف الذهني لتحديد التوجهات  14
 المستقبلية في مجال التعلم اإللكتروني

 ةمتوسط 7 1.29 7.17

 ةمتوسط 1.17 3.16 الدرجة الكلية
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يري لدى مد للتعلم اإللكتروني  ستراتيجيالتخطيط اإليبين الجدول السابق أن مستوى ممارسة 

كان متوسط الدرجة الكلية،  العاصمة عمانالمدارس الثانوية من وجهة نظر المعلمين في محافظة 

، وجاءت فقرات هذا المجال في (5.55)المعياري  اإلنحرافو ( 5.55)إذا بلغ المتوسط الحسابي 

، حيث جاءت الفقرة (5.59 – 5.50)المستوى المتوسط، إذا تراوحت المتوسطات الحسابية بين 

في الرتبة االولى بمتوسط " ستراتيجي للتعلم اإللكترونيإلوحدة للتخطيط ا ينشئ” علىالتي نص 

يكون فرق عمل من المعلمين للتخطيط  ”بينما عبارة( 5.5)وانحراف معياري ( 5.50)حسابي 

( 5.55)وانحراف معياري ( 5.56)في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي " للتعلم اإللكتروني

" يحدد الخطوات اإلجرائية إلدخال التعلم اإللكتروني بجدول زمني ”المتوسط، لكن الفقرةوبالمستوى 

لكن  وبالدرجة المتوسطة أيضا،( 5.55)وانحراف معياري ( 5.55)بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي 

يعقد جلسات للعصف الذهني لتحديد التوجهات المستقبلية في مجال " في المرتبة األخيرة الفقرة

وبالدرجة المتوسطة أيضا ( 5.54)وانحراف معياري ( 5.59)بمتوسط حسابي " تعلم اإللكترونيال

ستقرار في وهنا درجة اإل( 5.55)وللمالحظة أن مقدار الفرق بين أعلى متوسط وأدنى متوسط هو

 .هذا المجال أعلى من المجال السابق

 :مجال جاهزية البنية التقنية التحتية .7

لدى  ”جاهزية البنية التقنية التحتية ”فقرات تقيس بمجملها مدى( 55) أشتمل هذا المجال على

، العاصمة عمانمديري المدارس الثانوية للتعلم اإللكتروني من وجهة نظر المعلمين بمحافظة 

 .يبين ذلك( 55)والجدول 
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لمجال جاهزية البنية التقنية  درجة التوظيفالمعيارية والرتب و  اتاإلنحرافو المتوسطات الحسابية ( 11)جدول 
 التحتية

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

 اإلنحراف
 الرتبة المعياري

درجة 
 توظيفال

 كبيرة 1 1.77 7.78 يوفر أجهزة الحاسوب وملحقاتها 16
 كبيرة 2 1.72 7.71 يوفر البرمجيات الالزمة للتعلم اإللكتروني 17

24 
بالطلبة يخزن المعلومات والبيانات الخاصة 

 ةمتوسط 7 1.77 7.79 إلكترونيا

 ةمتوسط 7 1.77 7.78 يوفر الدعم الفني للمعلمين 18
 ةمتوسط 7 1.28 7.77 يفعل الموقع اإللكتروني الخاص بالمدرسة 20
 ةمتوسط 6 1.7 7.77 ينشئ قواعد بيانات شاملة بالمدرسة 26
 ةمتوسط 7 1.72 7.72 ينشئ مركز لتطوير التعلم اإللكتروني 19

يوفر البرامج اإلدارية اإللكترونية التي تحتاج لها  21
 المدرسة

 ةمتوسط 7 1.72 7.72

لحماية المعامالت  موجداا  أمنياا  يوفر نظاماا  22
 ةمتوسط 9 1.72 7.29 اإللكترونية

يستعين بقواعد البيانات المتوافرة لدى المدرسة  27
 ةمتوسط 9 1.7 7.29 القرارات اتخاذعند 

25 
يحلل المعلومات والبيانات الخاصة بالطلبة 

 ةمتوسط 11 1.71 7.22 ويستفاد منها إلكترونيا

يتواصل مع أولياء األمور من خالل البريد  23
 ةمتوسط 12 1.77 7.19 اإللكتروني

 ةمتوسط 1.15 3.34 الدرجة الكلية
يبين الجدول السابق أن مستوى جاهزية البنية التقنية التحتية لدى مدراء المدارس الثانوية من 

، إذا بلغ المتوسط الحسابي كان متوسط الدرجة الكلية العاصمة عمانوجهة نظر المعلمين في محافظة 

لمتوسط، إذا ، وجاءت فقرات هذا المجال في المستوى الموافق وا(5.50)المعياري  اإلنحرافو ( 5.59)

يوفر أجهزة الحاسوب  ”، ويتضح بأن الفقرة(5.54 – 5.06)وسطات الحسابية بين تراوحت المت

في المرتبة األولى وبالدرجة الموافقة وهذا يؤكد توفر أجهزة الحاسوب وملحقاتها لدى األغلبية " وملحقاتها
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( 5.59)المعياري  اإلنحرافو ( 5.06)العظمى من عينة الدراسة بشكل تام حيث بلغ المتوسط الحسابي 

وفي المرتبة الثانية وبدرجة الموافقة أيضا لكن " يوفر البرمجيات الالزمة للتعلم اإللكتروني ”أما الفقرة

وهنا تأكيد على توفر البرمجيات ( 5.55)المعياري  اإلنحرافو ( 5.95)المتوسط الحسابي لها كان 

ت فقط درجة المتوسط وبالتالي هنالك ضعف فيها ضمن األغلبية من عينة البحث، لكن لباقي الفقرا

( 5.54)بمتوسط حسابي " يتواصل مع أولياء األمور من خالل البريد اإللكتروني ”حيث جاءت الفقرة

وبالدرجة المتوسطة حيث أن الفرق في المتوسط الحسابي بين أعلى وأدنى ( 5.50)وانحراف معياري 

 .قيم المتوسطةأي أنه يوجد استقرار في ال 5.55قيمه هي 

 :التدريبية للمعلمين وتأهيلهم اإلحتياجاتمجال تحقيق  .7

التدريبية للمعلمين  اإلحتياجاتتحقيق  ”فقرات تقيس بمجملها مدى( 4)أشتمل هذا المجال على 

العاصمة لدى مديري المدارس الثانوية للتعلم اإللكتروني من وجهة نظر المعلمين بمحافظة  ”وتأهيلهم

 .يبين ذلك( 12)، والجدول عمان

 اإلحتياجاتلمجال تحقيق  درجة التوظيفالمعيارية والرتب و  اتاإلنحرافو المتوسطات الحسابية ( 12)جدول 
 التدريبية للمعلمين وتأهيلهم

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

 اإلنحراف
درجة ا الرتبة المعياري

 التوظيف
 كبيرة 1 1.77 7.78 يراعي أخالقيات استخدام الحاسب اآللي 34

يوجه المعلمين على استغالل إدارة الوقت عند تعامله  36
 ةمتوسط 2 1.77 7.77 مع تطبيقات التعلم اإللكتروني

يساعد في تعريف المعلمين بتطبيقات التعلم اإللكتروني  35
 ةمتوسط 7 1.77 7.72 المناسبة

ينشئ مراكز التعلم الداخلي لتطوير مهارات المعلمين  28
 ةمتوسط 7 1.72 7.22 تقنية المعلوماتفي مجال 
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يساعد في تعريف المعلمين بأساليب التدريس التي  30
 ةمتوسط 7 1.72 7.22 تناسب التعلم اإللكتروني

 ةمتوسط 7 1.27 7.19 يدرب المعلمين على استخدام البريد اإللكتروني 33
 ةمتوسط 6 1.27 7.18 يمكن المعلمين من حل المشكالت البسيطة للحاسب 31

29 
يسهل برامج التدريب المستمر للمعلمين في مجال 

 ةمتوسط 7 1.77 7.12 تقنية المعلومات

32 
يدرب المعلمين على استخدام برامج المحادثة والشبكة 

 ةمتوسط 8 1.7 7.19 العنكبوتية

 ةمتوسط 1.17 3.24 الدرجة الكلية
يبين الجدول السابق أن مستوى دعم ونشر ثقافة التعلم اإللكتروني لدى مدراء المدارس الثانوية من 

كان متوسط الدرجة الكلية، إذا بلغ المتوسط  العاصمة عمانوجهة نظر المعلمين في محافظة 

، وجاءت فقرات هذا المجال في المستوى الموافق (5.55)المعياري  اإلنحرافو ( 5.59)الحسابي 

 (.5.54 – 5.96)والمتوسط، إذا تراوحت المتوسطات الحسابية بين 

هل هناك فروق ذات دًللة احصائية بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة عند : السؤال الثاني

انوية للتعلم اإللكتروني تعزى لمتغيرات درجة توظيف مديري المدارس الث في( α ≤ 1.17)مستوى 

 الجنس والمؤهل العلمي والسلطة المشرفة والتخصص وعدد سنوات الخبرة؟ 

 : تمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي

 : متغير الجنس .1

المعيارية لمستوى دور مديري المدارس الثانوية في  اتاإلنحرافو تم حساب المتوسطات الحسابية 

، تبعا لمتغير العاصمة عمانعلمين بمحافظة متوظيف التعلم اإللكتروني من وجهة نظر ال

 .ذلك( 55)لعينتين مستقلتين، ويظهر الجدول ( t-test)الجنس، كما تم اختبار 
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مديري المدارس الثانوية في توظيف التعلم اإللكتروني من  لدرجة ممارسة( ت)نتائج اختبار ( 17)الجدول 
 ، تبعا لمتغير الجنس(t-test)واختبار  العاصمة عمانعلمين بمحافظة موجهة نظر ال

 المجال
النوع 

 العدد اًلجتماعي
المتوسط 
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

قيمة 
 ت

مستوى 
 الدًللة

 دعم ونشر ثقافة التعلم اإللكتروني
 0.00* 4.82 1.22 7.12 261 ذكر
   1.08 7.78 727 أنثى

اًلستراتيجيممارسة التخطيط   
 0.11 4.05 1.21 2.97 261 ذكر
   1.12 7.77 727 أنثى

 جاهزية البنية التقنية التحتية
 0.00* 5.17 1.22 7.17 261 ذكر
   1.05 7.76 727 أنثى

التدريبية للمعلمين  اإلحتياجاتتحقيق 
 وتأهيلهم

 0.00* 4.56 1.24 7.11 261 ذكر
   1.07 7.77 727 أنثى

 الدرجة الكلية
 0.00* 4.99 1.18 7.12 261 ذكر
   1.02 7.78 727 أنثى

*(5.50 ≥ α) 

 داللةتشير النتائج في الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  

(5.50≥α ) علمين مالتعلم اإللكتروني من وجهة نظر الفي دور مديري المدارس الثانوية في توظيف

بإستثناء ممارسة التخطيط التربوي لم اإلناث لصالح فئة ، تبعا لمتغير الجنس،العاصمة عمانبمحافظة 

 .يكن هناك فروق

 : متغير التخصص .2

المعيارية لمستوى دور مديري المدارس الثانوية في  اتاإلنحرافو تم حساب المتوسطات الحسابية 

لمتغير  ، تبعاً العاصمة عمانبمحافظة  المعلمينتوظيف التعلم اإللكتروني من وجهة نظر 

 .ذلك( 59)لعينتين مستقلتين، ويظهر الجدول ( t-test)التخصص، كما تم إختبار 
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مديري المدارس الثانوية في توظيف التعلم اإللكتروني من  لدرجة ممارسة( ت)نتائج إختبار ( 14)الجدول 
 .، تبعا لمتغير التخصص(t-test)واختبار  العاصمة عمانبمحافظة  المعلمينوجهة نظر 

نوع  المجال
المتوسط  العدد التخصص

 الحسابي
 اإلنحراف
 المعياري

قيمة 
 ت

مستوى 
 الدًللة

 دعم ونشر ثقافة التعلم اإللكتروني
 0.87 2.63 1.15 3.39 326 أدبي
   1.19 3.13 260 علمي

اًلستراتيجيممارسة التخطيط   
 0.37 2.42 1.17 3.26 326 أدبي
   1.17 3.03 260 علمي

 جاهزية البنية التقنية التحتية
 0.96 2.45 1.14 3.44 326 أدبي
   1.17 3.21 260 علمي

التدريبية للمعلمين  اإلحتياجاتتحقيق 
 وتأهيلهم

 0.56 2.13 1.16 3.33 326 أدبي
   1.17 3.12 260 علمي

 الدرجة الكلية
 0.87 2.53 1.10 3.38 326 أدبي
   1.13 3.14 260 علمي

*(5.50 ≥ α) 

تشير النتائج في الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  

في دور مديري المدارس الثانوية في توظيف التعلم اإللكتروني من ( α≤5.50) داللةمستوى 

( ت)، تبعا لمتغير التخصص، إستنادًا إلى قيمة العاصمة عمانبمحافظة  المعلمينوجهة نظر 

، وكذلك في جميع (5.65)وبمستوى داللة ( 5.05)المحسوبة على الدرجة الكلية، إذا بلغت 

 .المجاالت
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 : متغير المؤهل العلمي .7

المعيارية لمستوى دور مديري المدارس الثانوية في  اتاإلنحرافو تم حساب المتوسطات الحسابية 

، تبعا لمتغير العاصمة عمانعلمين بمحافظة متوظيف التعلم اإللكتروني من وجهة نظر ال

 .ذلك( 50)لعينتين مستقلتين، ويظهر الجدول ( t-test)المؤهل العلمي، كما تم إختبار 

المعيارية لمستوى دور مديري المدارس الثانوية في  اتاإلنحرافو المتوسطات الحسابية ( 17)الجدول 
، تبعا لمتغير (t-test) واختبار العاصمة عمانعلمين بمحافظة متوظيف التعلم اإللكتروني من وجهة نظر ال

 .المؤهل العلمي

المتوسط  العدد المؤهل العلمي المجال
 الحسابي

 اإلنحراف
مستوى  قيمة ت المعياري

 الدًللة

 دعم ونشر ثقافة التعلم اإللكتروني
 0.10 0.15- 1.15 3.27 412 بكالوريوس فأقل
   1.23 3.29 174 دراسات عليا

اًلستراتيجيممارسة التخطيط   
 0.02* 0.61 1.20 3.18 412 بكالوريوس فأقل
   1.09 3.11 174 دراسات عليا

التقنية التحتيةجاهزية البنية   
 0.27 0.60- 1.14 3.32 412 بكالوريوس فأقل
   1.20 3.39 174 دراسات عليا

التدريبية للمعلمين  اإلحتياجاتتحقيق 
 وتأهيلهم

 0.20 0.21- 1.19 3.23 412 بكالوريوس فأقل
   1.14 3.25 174 دراسات عليا

 الدرجة الكلية
 0.60 0.25- 1.11 3.27 412 بكالوريوس فأقل
   1.13 3.29 174 دراسات عليا

(*5.50 ≥ α) 

تشير النتائج في الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

في دور مديري المدارس الثانوية في توظيف التعلم اإللكتروني من ( α ≤5.50) داللةمستوى 

إلى قيمة  ، إستناداً العلميالمؤهل لمتغير  ، تبعاً العاصمة عمانبمحافظة  المعلمينوجهة نظر 

، وكذلك في (5.55)وبمستوى داللة ( -5.50)المحسوبة على الدرجة الكلية، إذا بلغت ( ت)
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( ت) ةستراتيجي والذي بلغت قيمخطيط اإلمجال ممارسة الت باستثناءجميع المجاالت 

 .قلألصالح فئة بكالوريوس ف( 5.55)ند مستوى داللة ع( 5.55)المحسوبة له 

 

 

 : متغير السلطة المشرفة .7

المعيارية لمستوى دور مديري المدارس  اتاإلنحرافو تم حساب المتوسطات الحسابية 

 ، تبعاً العاصمة عمانعلمين بمحافظة مالثانوية في توظيف التعلم اإللكتروني من وجهة نظر ال

( 55)الجدول لعينتين مستقلتين، ويظهر ( t-test)لمتغير السلطة المشرفة، كما تم إختبار 

 .ذلك

المعيارية لمستوى دور مديري المدارس الثانوية في  اتاإلنحرافو المتوسطات الحسابية ( 16)الجدول 
، تبعا لمتغير (t-test) واختبار العاصمة عمانعلمين بمحافظة متوظيف التعلم اإللكتروني من وجهة نظر ال

 السلطة المشرفة

السلطة  المجال
 المشرفة

المتوسط  العدد
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الدًللة

 دعم ونشر ثقافة التعلم اإللكتروني
 0.04* 12.40- 1.08 2.67 258 حكومي
   1.01 3.75 328 خاص

اًلستراتيجيممارسة التخطيط   
 0.03* 10.56- 1.13 2.63 258 حكومي
   1.03 3.58 328 خاص

 جاهزية البنية التقنية التحتية
 0.00* 12.68- 1.10 2.73 258 حكومي
   0.96 3.82 328 خاص

التدريبية للمعلمين  اإلحتياجاتتحقيق 
 وتأهيلهم

 0.00* 11.04- 1.15 2.68 258 حكومي
   0.99 3.68 328 خاص

 0.00* 12.57- 1.06 2.69 258 حكومي الدرجة الكلية
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   0.93 3.74 328 خاص
*(5.50≥α) 

 داللةتشير النتائج في الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  

(5.50≥α )علمين مفي دور مديري المدارس الثانوية في توظيف التعلم اإللكتروني من وجهة نظر ال

المحسوبة على الدرجة ( ت)، إستنادا إلى قيمة المشرفة السلطة، تبعا لمتغير العاصمة عمانبمحافظة 

لصالح فئة المدارس  ، وكذلك في جميع المجاالت(5.55)وبمستوى داللة ( 55.05-)الكلية، إذا بلغت 

 .الخاصة

 : متغير عدد سنوات الخبرة .7

المعيارية لمستوى دور مديري المدارس الثانوية في  اتاإلنحرافو تم حساب المتوسطات الحسابية 
، تبعا لمتغير عدد سنوات العاصمة عمانعلمين بمحافظة متوظيف التعلم اإللكتروني من وجهة نظر ال

 .ذلك( 55)الخبرة، ويظهر الجدول 

المعيارية لمستوى دور مديري المدارس الثانوية في توظيف التعلم  اتاإلنحرافو المتوسطات الحسابية ( 17)الجدول 
 سنوات الخبرة، تبعا لمتغير عدد العاصمة عمانعلمين بمحافظة ماإللكتروني من وجهة نظر ال

المتوسط  العدد عدد السنوات المجال
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

 دعم ونشر ثقافة التعلم اإللكتروني
 1.11 3.64 207 سنوات 7أقل من 

 1.13 3.30 204 سنوات 11إلى  7من 
 1.13 2.83 175 سنوات 11أكثر من 

اًلستراتيجيممارسة التخطيط   
 1.15 3.52 207 سنوات 7أقل من 

 1.10 3.18 204 سنوات 11إلى  7من 
 1.13 2.70 175 سنوات 11أكثر من 

 جاهزية البنية التقنية التحتية
 1.07 3.74 207 سنوات 7أقل من 

 1.10 3.30 204 سنوات 11إلى  7من 
 1.16 2.91 175 سنوات 11أكثر من 
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التدريبية  اإلحتياجاتتحقيق 
 للمعلمين وتأهيلهم

 1.12 3.59 207 سنوات 7أقل من 
 1.11 3.23 204 سنوات 11إلى  7من 

 1.17 2.83 175 سنوات 11أكثر من 

 الدرجة الكلية
 1.05 3.65 207 سنوات 7أقل من 

 1.06 3.27 204 سنوات 11إلى  7من 
 1.10 2.84 175 سنوات 11أكثر من 

*(5.50≥α) 

ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لمستوى دور مديري يالحظ من الجدول السابق وجود فروق          
، تبعا العاصمة عمانعلمين بمحافظة مالمدارس الثانوية في توظيف التعلم اإللكتروني من وجهة نظر ال

على أعلى متوسط حسابي ( سنوات  0أقل من )لمتغير عدد سنوات الخبرة، إذا حصل أصحاب فئة 
بالرتبة الثانية ( سنوات  55إلى  0من )ء أصحاب الفئة وبالرتبة األولى، وجا( 5.50)حيث بلغ 

إذ ( سنوات  55أكثر من )وبالرتبة األخيرة جاء المتوسط الحسابي لفئة (  5.55)بمتوسط حسابي بلغ 
، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( 5.69)بلغ 

ين األحادي، وجاءت نتائج التحليل على النحو التالي الموضح بالجدول تم إجراء تحليل التبا 5.50
(56 : ) 

تحليل التباين األحادي إليجاد دًللة الفروق لمستوى دور مديري المدارس الثانوية في توظيف ( 18)الجدول 
 الخبرة، تبعا لمتغير عدد سنوات العاصمة عمانعلمين بمحافظة مالتعلم اإللكتروني من وجهة نظر ال

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة ف المربعات

مستوى 
 الدًللة

دعم ونشر ثقافة 
 التعلم اإللكتروني

 0.00* 24.58 3772.08 2.00 7544.17 بين المجموعات
   153.48 583.00 89478.85 داخل المجموعة

    585.00 97023.02 المجموع

ممارسة التخطيط 
 اًلستراتيجي

 0.00* 25.19 510.77 2.00 1021.55 بين المجموعات
   20.28 583.00 11822.57 داخل المجموعة

    585.00 12844.12 المجموع
جاهزية البنية 
 التقنية التحتية

 0.00* 26.43 4669.92 2.00 9339.85 بين المجموعات
   176.68 583.00 103005.38 داخل المجموعة
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    585.00 112345.23 المجموع
 اإلحتياجاتتحقيق 

التدريبية للمعلمين 
 وتأهيلهم

 0.00* 21.50 2232.69 2.00 4465.38 بين المجموعات
   103.87 583.00 60555.86 داخل المجموعة

    585.00 65021.24 المجموع

 الدرجات الكلية
 0.00* 26.73 39724.71 2.00 79449.43 بين المجموعات
   1485.89 583.00 866273.22 داخل المجموعة

    585.00 945722.65 المجموع
      *(5.50≥α) 

تشير النتائج بالجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنويه 

(5.50≥α )علمين مال في دور مديري المدارس الثانوية في توظيف التعلم اإللكتروني من وجهة نظر

المحسوبة على ( ف)، تبعا لمتغير عدد سنوات الخبرة، واستنادا إلى قيمة العاصمة عمانبمحافظة 

 (5.55)، وبمستوى داللة (55.55)الدرجة الكلية إذ بلغت 

اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لمستوى دور مديري المدارس الثانوية في توظيف التعلم نتائج ( 19)الجدول 
 ، تبعا لمتغير عدد سنوات الخبرةالعاصمة عمانعلمين بمحافظة ماإللكتروني من وجهة نظر ال

المتوسط  الخبرة المجال
 الحسابي

 7أقل من 
 سنوات

 11إلى  7من 
 سنوات

 11أكثر من 
 سنوات

7.67 7.71 2.87 

دعم ونشر ثقافة 
 التعلم اإللكتروني

   - 3.64 سنوات 7أقل من 
 -  *1.11 3.30 سنوات 11إلى  7من 

 - *1.11 *1.11 2.83 سنوات 11أكثر من 

المتوسط  الخبرة المجال
 الحسابي

 7أقل من 
 سنوات

 11إلى  7من 
 سنوات

 11أكثر من 
 سنوات

7.72 7.18 2.71 

ممارسة التخطيط 
 اًلستراتيجي

   - 3.52 سنوات 7أقل من 
 -  *1.11 3.18 سنوات 11إلى  7من 

 - *1.11 *1.11 2.70 سنوات 11أكثر من 

المتوسط  الخبرة المجال
 الحسابي

 7أقل من 
 سنوات

 11إلى  7من 
 سنوات

 11أكثر من 
 سنوات
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7.77 7.71 2.91 

جاهزية البنية 
 التقنية التحتية

   - 3.74 سنوات 7أقل من 
 -  *1.11 3.30 سنوات 11إلى  7من 

 - *1.11 *1.11 2.91 سنوات 11أكثر من 

المتوسط  الخبرة المجال
 الحسابي

 7أقل من 
 سنوات

 11إلى  7من 
 سنوات

 11أكثر من 
 سنوات

7.79 7.27 2.87 
 اإلحتياجاتتحقيق 

التدريبية للمعلمين 
 وتأهيلهم

   - 3.59 سنوات 7أقل من 
 -  *1.11 3.23 سنوات 11إلى  7من 

  *1.11 *1.11 2.83 سنوات 11أكثر من 

المتوسط  الخبرة المجال
 الحسابي

 7أقل من 
 سنوات

 11إلى  7من 
 سنوات

 11أكثر من 
 سنوات

7.67 7.27 2.87 

 الدرجات الكلية
   - 3.65 سنوات 7أقل من 

 -  *1.11 3.27 سنوات 11إلى  7من 
 - *1.11 *1.11 2.84 سنوات 11أكثر من 

*(5.50≥α) 
خبرة ئتي لمتغير سنوات الخبرة لصالح فأنه يوجد فروق في الدرجة الكلية ( 54)يظهر من الجدول 

 . ، لجميع مجاالت األداةسنوات 55 إلى 0، وسنوات 0 من أقل
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 مناقشة النتائج   1.1

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول  1.1.1

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثانيمناقشة  1.1.1

 

 التوصيات 1.1
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

المدارس الثانوية في توظيف التعلم اإللكتروني  يريالدراسة إلى التعرف على دور مدهدفت هذه 

 إليه توصلت ما مناقشة الفصل هذا ويتناول. العاصمة عمانبمحافظة المعلمين  من وجهة نظر

 :ألسئلتها وفقاً  وتفسيرها نتائج من الدارسة

 :األول بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة :أوًلا 

مديري المدارس الثانوية للتعلم اإللكتروني من وجهة نظر المعلمين بمحافظة  توظيفما درجة 

 ؟العاصمة عمان

الدرجة متوسطة بمتوسط حسابي وقدره  جاءتبأن ( 6)تشير نتائج الدراسة الواردة في الجدول 

كافة المجاالت ضمن الدرجة  درجة ممارسة  أثر توجاء( 5.64)وانحراف معياري وقدره ( 5.55)

رفع المتوسط ل وهناك حاجة (.5.59)ولغاية  (5.45)المتوسطة أيضا حيث تراوح الوسط الحسابي من 

ن أهم نقاط الضعف ضمن أهيلهم وبذلك تكو التدريبية للمعلمين وت اإلحتياجاتالحسابي لمجال تحقيق 

، (5555)، والحجايا(هـ5956)دراسة نفيسةنتائج مع  يجة هذه الدراسةتوتتفق ن ، هذا المجال

وقد ، ( 5550)، والخوالدة(5555)، ويماني(هـ5955)وتختلف مع دراسة  الحربي( 5555)والعقيلي

 بنشرات المعلمين ديعدم تزو ، و اإللكتروني التعلم تطبيق خطط بتنفيذ لتزمعدم اإل:يعزى السبب إلى

، اإللكتروني التعلم ثقافة لنشر إعالمي فريق عدم تكوين، و اإللكتروني التعلم تطبيقات مجال في دورية
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 للعصف جلسات قلة عقد، و زمني بجدول اإللكتروني التعلم إلدخال اإلجرائية الخطوات عدم تحديدو 

تواصل مع أولياء األمور من خالل قلة ال، واإللكتروني التعلم مجال في المستقبلية التوجهات لتحديد الذهني

 .البريد اإللكتروني

 :تها كما يليقشا بالنسبة للمجاالت فقد تمت مناأم

فإنه يالحظ بأن  (4)ومن خالل مالحظة الجدول :عم ونشر ثقافة التعلم اإللكترونيمجال د  .5

ن فريق إعالمي لنشر يتكو "والتي تنص على ( 55)أضعف قيم المتوسط الحسابي كان للفقرة 

ضمن درجة ( 5.55)وانحراف معياري ( 5.56)بمتوسط حسابي وقدره  "ثقافة التعلم اإللكتروني

أي أنه يوجد ( 5.56إلى  5.56)متوسطة، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المجال من 

يصدر قرارات صريحة تدعم توظيف التعلم ” ضعف عام في هذا المجال، حيث جاءت فقرة

أما ( 5.56)مة متوسط حسابي وقدره يبقفي المرتبة األولى بمستوى متوسط ” اإللكتروني

،ويعزى وهذا يعني أن درجة تطبيق هذه الفقرة متوسط( 5.55)المعياري لها فكان  اإلنحراف

الفقرة التي تنص  فقد جاءتأما في المرتبة الثانية من حيث الرتبة  السبب لرواج هذا األسلوب،

وبالمستوى ( 5.55)حسابي وقدره  بمتوسط" يعتمد مدير المدرسة نمط التعلم اإللكتروني” على

في ” يكون فريق إعالمي لنشر ثقافة التعلم اإللكتروني” المتوسط أيضا، لكن جاءت الفقرة

ويعزى السبب  لكن ضمن المستوى المتوسط أيضا،( 5.56)المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي 

تنافس مع المدارس إلهتمام مدير المدرسة بهذا النمط لحصول المدرسة على السمعة الطيبة وال

والتي  (5.55)وهنا يمكن إجمال الفارق في المتوسطات بين أعلى قيمة وأدنى قيمة  األخرى،
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وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الصرايرة وأبو  .تدل على استقرار في الحكم على هذا المجال

 (.5555)وتختلف مع دراسة الزيود ( 5555)حميدة 

بأن الفقرة  يالحظفإنه ( 55 )من خالل مالحظة الجدول : مجال ممارسة التخطيط االستراتيجي .5

يعقد جلسات "ذات أثر سيئ على المتوسط العام لهذا المجال والتي تنص على أن  (59)رقم 

بمتوسط حسابي  "للعصف الذهني لتحديد التوجهات المستقبلية في مجال التعلم اإللكتروني

الحسابية  هالمجال تراوحت متوسطات كما أن هذا( 5.54)وانحراف معياري ( 5.59)وقدره

ينشئ وحدة للتخطيط االستراتيجي  ”حيث جاءت الفقرة التي نص على ،(5.50و 5.59)بين

بينما ( 5.5)وانحراف معياري ( 5.50)ولى بمتوسط حسابي في الرتبة األ ”للتعلم اإللكتروني

المرتبة الثانية بمتوسط في " يكون فرق عمل من المعلمين للتخطيط للتعلم اإللكتروني ”عبارة

يحدد الخطوات  ”وبالمستوى المتوسط، لكن الفقرة( 5.55)وانحراف معياري ( 5.56)حسابي 

( 5.55)بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي " اإلجرائية إلدخال التعلم اإللكتروني بجدول زمني

يعقد ” لفقرةوبالدرجة المتوسطة أيضا، لكن في المرتبة األخيرة ا( 5.55)وانحراف معياري 

بمتوسط " جلسات للعصف الذهني لتحديد التوجهات المستقبلية في مجال التعلم اإللكتروني

وبالدرجة المتوسطة أيضا وللمالحظة أن مقدار ( 5.54)وانحراف معياري ( 5.59)حسابي 

وهنا درجة االستقرار في هذا المجال أعلى ( 5.55)الفرق بين أعلى متوسط وأدنى متوسط هو

 .جال السابقمن الم

ات فإنه يالحظ بأن الفقر  (55)من خالل مالحظة الجدول  :مجال جاهزية البنية التقنية التحتية .5

تحظى بدرجة الموافقة وهذا يؤكد أنها متحققة بشكل مقبول على المستوى  (55)و (55)رقم 



81 

خالل يتواصل مع أولياء األمور من "والتي تنص على أنه  (55)العام وأنه تقع الفقرة رقم 

لكن ( 5.50)وانحراف معياري وقدره ( 5.54)بمتوسط حسابي وقدره  "البريد اإللكتروني

يوفر أجهزة ” ويتضح بأن الفقرة ،(5.06)و (5.54)المتوسطات لهذا المجال تتراوح بين 

وهذا يؤكد توفر أجهزة الحاسوب  كبيرةدرجة بفي المرتبة األولى و " الحاسوب وملحقاتها

غلبية العظمى من عينة الدراسة بشكل تام حيث بلغ المتوسط الحسابي وملحقاتها لدى األ

" الالزمة للتعلم اإللكتروني يوفر البرمجيات ”أما الفقرة .(5.59)المعياري  اإلنحرافو ( 5.06)

( 5.95)لكن المتوسط الحسابي لها كان  أيضاً  كبيرةفي المرتبة الثانية وبدرجة  ءتفجا

من األغلبية من عينة وهنا تأكيد على توفر البرمجيات ض( 5.55)المعياري  اإلنحرافو 

جاءت  فقدوبالتالي هنالك ضعف فيها  ،ةمتوسطدرجة حصلت على باقي الفقرات البحث، لكن 

( 5.54)بمتوسط حسابي " يتواصل مع أولياء األمور من خالل البريد اإللكتروني” الفقرة

المتوسطة حيث أن الفرق في المتوسط الحسابي بين أعلى  وبالدرجة( 5.50)وانحراف معياري 

وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة .أي أنه يوجد استقرار في القيم المتوسطة 5.55وأدنى قيمه هي 

 (.5550)مع دراسة الخوالدة 

يحظى هذا المجال بالدرجة المتوسطة : التدريبية للمعلمين وتأهيلهم اإلحتياجاتمجال تحقيق  .9

 "يراعي أخالقيات إستخدام الحاسب اآللي"والتي تنص على أنه  (59)ولكن فيه الفقرة رقم 

تراوح متوسطات تحيث ( 5.50)وانحراف معياري وقدره ( 5.96)بمتوسط حسابي  كبيرةبدرجة 

  5555)فقت هذه النتيجة مع دراسة لم ونكماري وهو وات. 5.96و 5.54هذا المجال ما بين 

Nakamori& Ho, ,Lim ). 
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 :الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة :ثانيا

هل هناك فروق ذات دًللة احصائية بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة عند مستوى 

(1.17 ≥ α ) ،في درجة توظيف مديري المدارس الثانوية للتعلم اإللكتروني تعزى لمتغيرات الجنس

 ؟، والتخصص، وسنوات الخبرةالسلطة المشرفةو المؤهل العلمي، و 

 : كما يأتي ، وهيتمت مناقشة هذا السؤال حسب متغيراته

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( 55)تشير النتائج في الجدول : الجنس .5

في دور مديري المدارس الثانوية في توظيف التعلم اإللكتروني من وجهة نظر ( 5.50) داللة

 إناث،لصالح فئة  ، تبعا لمتغير الجنس، في جميع المجاالتالعاصمة عمانعلمين بمحافظة مال

ايضًا إللتزامهن األكبر بتعليمات عليا، و الم انشغالها بالمناصب القيادية ويعزى السبب إلى عد

مما انعكس ايجابًا على  اإلدارة المدرسية ووجود وقت كاف  لديهن إلستخدام التعلم اإللكتروني، 

المحسوبة له ( ت)والذي بلغت قيمت  االستراتيجيبإستثناء مجال ممارسة التخطيط األداء، 

و ( 5550)وقد اختلفت هذه الدراسة مع نتائج أبو ربيع  (.5.55)عند مستوى داللة  9.50

 ( .5555)الصرايرة وأبو حميد 

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ( 59)تشير النتائج في الجدول: التخصص .5

في دور مديري المدارس الثانوية في توظيف التعلم اإللكتروني من ( 5.50) داللةمستوى 

 .، تبعا لمتغير التخصص، في جميع المجاالتالعاصمة عمانظة علمين بمحافموجهة نظر ال
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تخصصات بتوظيف التعلم ويعزى السبب إلى أن البيئة التعليمية واحدة، واهتمام جميع ال

االلكتروني، كما أن جميع المعلمين والمعلمات من أفراد عينة الدراسة بمختلف تخصصاتهم 

نوية في توظيف التعلم اإللكتروني، وتتفق هذه لديهم نظرة مشابهة لدور مديري المدارس الثا

 (.5555)والزيود  (5555)الدراسة مع دراسة الصرايرة وأبو حميد 

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ( 50)تشير النتائج في الجدول: المؤهل العلمي .5

في دور مديري المدارس الثانوية في توظيف التعلم اإللكتروني من ( 5.50) داللةمستوى 

، في جميع المؤهل العلمي، تبعا لمتغير العاصمة عمانعلمين بمحافظة موجهة نظر ال

بة له المحسو ( ت) ةوالذي بلغت قيم "االستراتيجيخطيط ممارسة الت"المجاالت بإستثناء مجال 

منظومة تعليمية واحدة، يعزى السبب أنهم خريجون قد  و. 5.55عند مستوى داللة  5.55

 .وما يتم تطبيقه يتم دراستهوبسبب وجود فجوة بين ما 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ( 55)تشير النتائج في الجدول: السلطة المشرفة .9

 في دور مديري المدارس الثانوية في توظيف التعلم اإللكتروني من( 5.50) داللةمستوى 

لصالح معلمي ، لسلطة المشرفة، تبعا لمتغير االعاصمة عمانمين بمحافظة علموجهة نظر ال

ويعزى السبب إلى الدعم المادي التي تقدمة المدارس  .في جميع المجاالت المدارس الخاصة،

 .صحاب المصالح، واهتمام المدارس الخاصة برضا أللتعلم اإللكتروني الخاصة

وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية ( 55)من الجدول يالحظ : عدد سنوات الخبرة .0

علمين ملمستوى دور مديري المدارس الثانوية في توظيف التعلم اإللكتروني من وجهة نظر ال

 0أقل من )، تبعا لمتغير عدد سنوات الخبرة، إذا حصل أصحاب فئة العاصمة عمانبمحافظة 
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وبالرتبة األولى، وجاء أصحاب الفئة ( 5.50)على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ( سنوات

وبالرتبة األخيرة جاء ( 5.55)بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ ( سنوات 55إلى  0من )

، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق (5.69)إذ بلغ ( سنوات 55أكثر من )المتوسط الحسابي لفئة 

تم عرض نتائج تحليل التباين  5.50بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

سنوات أكثر اهتمامًا من  0ويعزى السبب  أن فئة أقل من  (.54)األحادي الموضح بالجدول 

في  أرفعيتبوا مناصب  باقي الفئات كونهم حديثي التخرج، ويحاولون اثبات جدارتهم لكي

 .المدرسة

 :التوصيات

 :في ضوء النتائج توصي الباحثة باالتي

 اإللكتروني التعلم تطبيق خطط بتنفيذ االلتزام 
 اإللكتروني التعلم تطبيقات مجال في دورية بنشرات المعلمين تزود 
 اإللكتروني التعلم ثقافة لنشر إعالمي فريق تكوين. 
 زمني بجدول اإللكتروني التعلم إلدخال اإلجرائية الخطوات تحديد 
 اإللكتروني التعلم مجال في المستقبلية التوجهات لتحديد الذهني للعصف جلسات عقد. 
 القرارات اتخاذ عند المدرسة لدى المتوافرة البيانات بقواعد االستعانة 
 إلكترونيا منها ويستفاد بالطلبة الخاصة والبيانات المعلومات تحليل 
 اإللكتروني البريد خالل من األمور أولياء مع التواصل. 
 المعلومات تقنية مجال في للمعلمين المستمر التدريب برامج تسهيل 
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 العنكبوتية والشبكة المحادثة برامج استخدام على المعلمين تدريب. 
 في اإلردن اجراء دراسة تتناول معيقات تطبيق التعلم االلكتروني في المدارس الثانوية . 
  توفير فنيين لتقديم الدعم الفني المباشر في حال حدوث أي مشكالت فنية في األجهزة

 . المستخدمة في المدارس
  توفير الدعم المعنوي والمالي الالزم لنشر ثقافة استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في

 .  المجتمع المدرسي
 مساقات تتعلق بالتعلم اإللكتروني واستخام إثراء برامج إعداد المعلمين في الجامعات اإلردنية ب

 . الحاسوب واإلنترنت في التعليم 
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 المراجع 

 المراجع باللغة العربية 

". رؤية مستقبلية" ومتطلبات تطبيقه في التعليم الجامعيالتعليم االلكتروني  (.5555)سهير عبد اللطيف أبو العال،

 .مصر ،المؤتمر القومي السنوي الرابع عشر أفاق جديدة في التعليم الجامعي العربي

مســتوى إدراك مــديري المــدارس األساســية الخاصــة ألهميــة تكنولوجيــا التعلــيم  (.5550)أبــو ربيــع، ابتســام أحمــد طــه

رسـالة  .عمـانلهذه التكنولوجيا من وجهة نظر المعلمين في محافظة العاصمة  وعالقته بمستوى توظيف المعلمين

 .األردن :عمان ماجستير غير مشورة، جامعة الشرق األوسط،

درجـة فاعليـة أداء مـديري مـدارس وكالـة الغـوث بمحافظـات غـزة فـي ضـوء (. 5556)هشام حامد عبد الرازق ابو شرخ،

 .،الجامعة اإلسالمية، غزة (رسالة ماجستير غير منشورة.)تطويرهالتكنولوجيا اإلدارية المعاصرة وسبل 

مجلـة   .مـدخل لتقـويم التعلـيم اإللكترونـي وفـق معـايير الجـودة الشـاملة(. هــ5955)واألنصاري، رفيـدة  أبو عظمة، نجيب

ـــوم اإلنســـانية ـــة والعل ـــة التربي ـــ55/4/5555)بتـــاريخ مـــأخوذ مـــن شـــبكة األنترنـــت جامعـــة طيبـــة، . كلي موقـــع مـــن  (ـ

(www.abegs.org) . 

 .50-5، (5)،مجلة القراءة والمعرفة، مصر .متطلبات تطبيق التعليم االلكتروني (.5555)حنان سالم آل عامر،

علـى مهـارات E‐Learning ٠.٢أثـر اسـتخدام الجيـل الثـاني للـتعلم اًللكترونـي(. هــ5954)آل محيا، عبد اهلل يحيـى

، ، كلية التربيـة، جامعـة أم القـرى(رسالة ماجستير غير منشورة). المعلمين في أبهاالتعليم التعاوني لدى طالب كلية 

 . السعودية: مكة المكرمة 

متطلبــات اســتخدام التعلــيم االلكترونــي فــي كليــات جامعــة الملــك ســعود مــن وجهــة نظــر  (.5555)التركــي، عثمــان تركــي

 .559 – 505، (5)55، يةمجلة العلوم التربوية والنفس ،البحرين. أعضاء هيئة التدريس
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بحث مقدم . أدوار حديثة لمعلم المستقبل في ضوء المدرسة االلكترونية (.5555)، عوض بن حسين محمدرتويريالت

إعداد المعلم وتطويره في " اللقاء السنوي الثالث عشر بعنوان( جستن)للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية

 .السعودية ،"ضوء المتغيرات المعاصرة

بحــث مقــدم للمــؤتمر والمعــرض الــدولي . واقــع التعلــيم االلكترونــي فــي الجامعــات األردنيــة (.5555)نايــل محمــد الحجايــا،

دور التعليم االلكتروني في تعزيز مجتمعات المعرفة، مركز التعلم اإللكتروني بجامعـة . الثالث في التعليم اًللكتروني

 .مارس، البحرين 55-4البحرين

مطالب استخدام التعليم اإللكتروني لتدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوية من  (.هـ٧٢٨١)محمد بن صنت ،الحربي

 .السعودية: مكة المكرمة  جامعة أم القرى،، (دكتوراه غير منشورة اطروحة) .وجهة نظر الممارسين والمختصين

لتدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوية من مطالب استخدام التعليم اإللكتروني  (.هـ٧٢٨١)محمد بن صنت الحربي،

 .السعودية: مكة المكرمة  جامعة أم القرى، ،(دكتوراه غير منشورة اطروحة). وجهة نظر الممارسين والمختصين

مـأخوذ مـن شـبكة اإلنترنـت  .دور التعلـيم اإللكترونـي فـي تعزيـز التعلـيم الجـامعي(.5556)الحسناوي، موفق عبـد العزيـز

 http://www.alnasiriyah.com/forum/showthread.php?t=662)من موقع 56/55/5555بتاريخ 

 .دار الفكر: انعمّ . مستجدات تكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات(.5555)الحلفاوي، وليد 

التعليم اإللكتروني ومتطلبات تطبيقه متطلب أساسي لتحقيق  (.5555)دميانجورج، جورجيت و  حنا، تودري مرقص

معايير الجودة واًلعتماد في " المؤتمر العلمي السنوي الثالث والدولي األول ،مصر. جودة التعليم الجامعي المفتوح

 .التعليم المفتوح في مصر والوطن العربي

 .دار المسيرة: الطبعة الرابعة، عمان .بين النظرية والتطبيقتكنولوجيا التعليم (. 5559)الحيلة، محمد محمود 

 .شعاع النشر والعلوم :علي الموسوي وآخرون، حلب: ترجمة. استراتيجيات التعلم اإللكتروني(. 5550)الخان ، بدر 

محافظـة العاصـمة واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس الثانوية الخاصة فـي  (.5550)محمد فالح علي الخوالدة،

 .5555-5595 ،(95)5،العلوم التربوية.من وجهة نظر المديرين أنفسهم

http://www.alnasiriyah.com/forum/showthread.php?t=662
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 .95-55، (556 )ع، مجلة الفيصل. استراتيجيات اإلدارة التربوية وتقانة المعلومات(. هـ5959)الل، زكريا د

تقيــيم تجربــة التعلــيم اإللكترونــي فــي بعــض مؤسســات التعلــيم العــالي بالمملكــة العربيــة (. ـهــ ٧٢٨١)الزامــل، زكريــا عبــداهلل 

القعـدة، مـأخوذ  ذو ٣ -شـوال  ٨٢، بحث مقدم للمـؤتمر التقنـي السـعودي الثالـث. السعودية من وجهة نظر الطالب

 (.tp://goo.gl/xVjCFht)من موقع 5/55/5555من شبكة االنترنت بتاريخ 

درجــــة ممارســــة تكنولوجيــــا المعلومــــات وعالقتهــــا باإلبــــداع اإلداري لــــدى مــــديري المــــدارس الثانويــــة (. 5555.)الزيــــود، م

 .95-55(. 5) 55، البحرين،مجلة العلوم التربوية والنفسيةالحكومية في مملكة البحرين، 

 . عالم الكتب :تبيرو  .رؤية منظومية .تصميم التدريس (. 5555)زيتون، حسن 

 .خوارزم العلمية للنشر والتوزيع :جدة . كفايات التعليم اإللكتروني (.5555)زين الدين، محمد بن محمود

 .مكتبة الرشد :الرياض. تكنولوجيا التعليم والتعليم اًللكتروني (.5559)أحمد محمد سالم،

 .دار وائل للنشر والتوزيع: عمان. دراسات في اإلدارة التربوية(. 5559)ستراك، رياض 

: عمـان. استخدام الحاسوب واًلنترنت في ميـادين التربيـة والتعلـيم .(5555)عادل فايز  ،السرطاويو جودت  ،سعادةال

  .دار الشروق

 .والتوزيع للنشر طارق دار: عمان. التربوي اًلشراف (.5555) راتب,  السعود

. تنميــة مفــاهيم التعلــيم والــتعلم اإللكترونــي ومهاراتــه لــدى طــالب كليــة التربيــة بســلطنة عمــان(. 5550)الشــرقاوي، جمــال 

 50-5.(06) مجلة كلية التربية،

دور اإلدارة المدرسـية فـي توظيـف بـرامج تكنولوجيـا المعلومـات لخدمـة العمليـة التعليميـة  (.5556)الشناق،عبد السـالم

 .ألردن ا:عمان جامعة عمان العربية، ،(أطروحة دكتوراه غير منشورة.)اًلستكشافيةفي المدارس 

مطالب اسـتخدام التعلـيم اإللكترونـي فـي تـدريس العلـوم الطبيعيـة بـالتعليم العـالي (. هـ5954)ناصر عبد اهلل الشهراني،

 .السعودية جامعة أم القرى، (رسالة دكتوراه غير منشورة) .من وجهة نظر المختصين

http://goo.gl/xVjCF
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قبل أن تشترى القطار هل وضعنا  :التعليم االلكتروني في المدارس السعودية.(5555) فائز بن عبد اهلل الشهري،

 .99 –  55،) 45(، (وزارة التربية والتعليم السعودية)المعرفة مجلة .القضبان

دور اإلدارة المدرسية في نشر تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في (. 5555)الصرايرة، خالد و أبو حميد، عاطف 

 .5055 – 5965، (4) 95، العلوم التربوية ، دراساتالمجتمع المدرسي، 

تطبيقــه فــي التعلــيم رؤيــة  ومتطلبــات الــتعلم اإللكترونــي .(٨٠٠٢) محمــد، آمــال ربيــع و  الحميــد، حســام الــدين حســين عبــد

األبعاد الغائبة في مناهج العلـوم "بحث مقدم للمؤتمر العلمي الثامن  .مستقبلية لتطوير التعليم العالي بسلطنة عمـان

 .، الجمعية المصرية للتربية والتعليم، جامعة عين شمس، مصر يوليو 56-50من  "بالوطن العربي

واقــع اســتخدام التعلــيم اإللكترونــي فــي مــدارس المملكــة األهليــة بمدينــة (.هـــ5954)العبــد الكريم،مشــاعل عبــد العزيــز

 .المملكة العربية السعودية:،جامعة الملك سعود،الرياض(رسالة ماجستير غير منشورة.)الرياض

 المجلة األردنيـة .درجة فاعلية اداء مديري المدارس في مديرية تربية البتراء من وجهة نظر المعلمين(. 5555)العمرات 

 . 504 – 594، (9) 5، في العلوم التربوية

 كليـة مجلـة. العـام التعلـيم جـودة لتحقيـق حتميـة ضـرورة اإللكترونـي الـتعلم تكنولوجيـا توظيـف(. 9002)الشـحات  عثمـان،

 .15-73 ،(15)،  بدمياط التربية

خـــان دراســـة حالـــة جامعـــة  التخطــيط االســـتراتيجي للـــتعلم االلكترونـــي تبعـــًا لــنمط(.5555)عفونــة، ســـاندة وزواهـــرة، ســـامي

مركـز  ،"دور الـتعلم اًللكترونـي فـي تعزيـز مجتمعـات المعرفـة" بحث مقدم للمؤتمر الـدولي الثالـث .القدس المفتوحـة

 .مارس، البحرين 55-4التعلم اإللكتروني بجامعة البحرين

مـأخوذ جامعـة بييرزيـت، . ومـاتالتعليم اإللكتروني والتحـديات المعاصـرة، كليـة تكنولوجيـا المعل(. 5555)العقاد، محمد 

 .( http://www.slideshare.net/guestbfd7302/ss-3762360(ـ5/55/5555من شبكة األنترنت 

وجهــة نظــر مــديري درجــة توظيــف تكنولوجيــا المعلومــات فــي اإلدارة المدرســية مــن (.5555)مجــدولين محمــود العقيلــي،

 .األردن جامعة اليرموك، ،(رسالة ماجستير غير منشورة.)المدارس والمعلمين

http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=979649
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=979649
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=979649
http://www.slideshare.net/guestbfd7302/ss-3762360
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 . دار الراية للنشر والتوزيع: عمان. التجديد التربوي والتعلم اإللكتروني(. 5555)العنزي، فاطمة بنت قاسم 

مؤتمر . إطار مقترح: واإللكتروني بالمفتوحمقومات اإلدارة االستراتيجية لنظام التعليم (. 5555)عيسى، حسين محمد

 ،عين شمس. مركز التعليم المفتوح -إطار للتميز  -التخطيط اًلستراتيجي لنظم التعليم المفتوح واإللكتروني 

 .مصر

معوقات التعليم اإللكتروني في الجامعات السعودية بـالتطبيق علـى جامعـة الملـك عبـد العزيـز (. 5556)غالم، كاميليا 

 .، السعودية، جامعة الملك عبد العزيز(غير منشورة رسالة ماجستير) .بجدة

من م 55/55/5555مأخوذ من شبكة االنترنت بتاريخ . رؤى من الميدان :التعليم اإللكتروني(.هـ٧٢٨٩)الفرا، يحي

 (. http://goo.gl/dtj5x5)موقع 

خيار استراتيجي لتحقيق الرؤية الوطنية التحديات واإلنجازات : اإللكتروني في األردنالتعلم  (.٨٠٠٣)الفيومي، نبيل

من  م55/4/5555مأخوذ من شبكة االنترنت بتاريخ . وآفاق المستقبل

 (.https://uqu.edu.sa/page/ar/115663)موقع

 . دار رسالن: دمشق. علم اإللكتروني في عصر اًلقتصاد المعرفيالت(. 5554)كافي، مصطفى يوسف 

ورقة عمل مقدمة لملتقى التعليم اًللكتروني . استخدام التعليم االلكتروني في التدريس(.5554)هدى محمد الكنعان،

 .السعودية األول في التعليم العام،

اإلدارة المدرسية من وجهة نظر مديري ووكـالء واقع استخدام تطبيقات الحاسوب في مجاًلت  (.5556)الالمي،عـوض

 .البحرين:،الجامعة الخليجية،المنامة(رسالة ماجستير غير منشورة.)المدارس الثانوية بمحافظة الخبر

 .دار عالم الكتب: الرياض .  تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق(.5556)الل، زكريا و الجنيدي، علياء 

تطوير طريقة المحاضرة في التعليم الجامعي باستخدام التعلم : التعلم اإللكتروني (.هـ5955)هدالمبيريك، هيفاء بنت ف

 جامعة الملك سعود، ،كلية التربية ،ورقة عمل مقدمة لندوة مدرسة المستقبل، اإللكتروني مع نموذج مقترح

 .سعوديةال

http://goo.gl/dtj5x5
https://uqu.edu.sa/page/ar/115663
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ورقة عمل مقدمة لملتقى التعليم اإللكتروني  .اللكترونيامتطلبات تفعيل التعليم (.٨٠٠٢)الموسوي، عالء بن محمد 

http://www.eqra.com.sa/Data/dt-)من موقع 50/55/5555مأخوذ من شبكة االنترنت بتاريخ  .األول

0020.pdf.) 

، مؤسسة شبكة البيانات، األسس والتطبيقات –التعلم اإللكتروني (. 5550)الموسى، عبداهلل بن عبدالعزيز 

 . 5المملكة العربية السعودية، ط:الرياض

واقــع اســتخدام المشــرفين التربــويين للتعلــيم اإللكترونــي فــي تــدريب المعلمــين ( . هـــ٧٢٨٢) النفيســة، خالــد عبــدالرحمن 

 .جامعة أم القرى، السعودية ،(رسالة ماجستير غير منشورة) .بمدينة جدة

 التربــوي اإلعــدادبرنـامج  يفــ االلكترونــيمــدى اسـتخدام أنمــاط ومتطلبــات التعلـيم . (5555) ، حنــان سـرحان عــواد يالنمـر 

 .69 - 95، ( 55)، دراسات عربية في التربية وعلم النفسمجلة . لمعلمة اللغة العربية بجامعة أم القرى

بحــث مقــدم للمــؤتمر العلمــي الحــادي  .مســتقبليةالتعلــيم االلكترونــي مفــاهيم ورؤى  (.5556)الــولي، عبــد الــرحمن ناصــر 

ــوطن " عشــر للجمعيــة المصــرية لتكنولوجيــا التعلــيم ــيم اًللكترونــي وتحــديات التطــوير التربــوي فــي ال ــا التعل تكنولوجي

 ، مصر، القاهرة مارس/55-55جامعة عين شمس .العربي

تروني فـي جامعـة الملـك سـعود مـن وجهـة نظـر تطبيق المتطلبات التنظيمية للتعليم االلك (.5555)اليحيوي، صبرية مسلم

  .5ج ، 590ع ، جامعة األزهر، مجلة كلية التربية. القيادات التربوية

التعليم اإللكتروني لمواجهة التحديات التي تواجه التعليم العالي السـعودي فـي ضـوء  (.5555)يماني، هناء عبدالرحيم 

 .، كلية التربية، جامعة أم القرى، السعودية(غير منشورةدكتوراه اطروحة ). متطلبات عصر تقانة المعلومات

ضوابط ومعايير الجودة لنظم التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد في (. 5555) يوسف، رضا بهي الدين مصطفى

 . جمهورية مصر العربية .تدريس برنامج التصميم الداخلي

 

http://www.eqra.com.sa/Data/dt-0020.pdf
http://www.eqra.com.sa/Data/dt-0020.pdf
http://www.eqra.com.sa/Data/dt-0020.pdf
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 الملحق األول 

 اإلستبانة بصورتها األولية 

 

   بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 
استبانةتحكيم   

وفقه اهلل:................................................ سعادة األستاذ  الدكتور  الفاضل   

وبعد....... اهلل وبركاته السالم عليكم ورحمة   
دور مديري المدارس في توظيف التعلم اإللكتروني في المدارس "تقوم الباحثة بإعداد رسالة ماجستير عن 

 اإللكتروني التعلم توظيف في المدارس مديري دور على التعرف إلى الدراسة هذه وتهدف ".الثانوية في محافظة عمان
، كما تهدف إلى معرفة درجة اختالف وجهات  المعلمين نظر وجهة من والمعاصرة العديدة التقنيات ضوء في المدارس

(.، وسنوات الخبرةالمؤهل العلمي ، التخصص، السلطة المشرفةالجنس، )النظر باختالف متغيرات   
: ست مجاالت مكونة منبالمدارس الثانوية  توظيف التعلم اإللكتروني: ولتحقيق هذا الغرض تم تطوير استبانه
 ممارسةودعم اإلدارة المدرسية ،)مجاالت هي  ستفقرة موزعة على ( 95) توظيف التعلم اإللكتروني ومكون من  

 التدريبية اإلحتياجات التحتية ، وتحقيق التقنية البنية اإللكتروني ، وجاهزية التعلم ثقافة االستراتيجي ، ونشر التخطيط
موافق بشدة، موافق، متردد غير : قًا لتدرج  ليكرت الخماسي كالتاليوقد صممت وف ،(للمعلمين، وتأهيل المتعلمين
.موافق، غير موافق بشدة  

ونظرًا لما تتمتعون به من مكانة تربوية هامة وخبرة في هذا المجال، وألهمية رأيكم السديد في تحقيق أهداف    
بداء رأيكم حول عباراتها من حيث انتمائها للمحور أو عدم انتمائها،  هذه الدراسة، نرجو التكرم بتحكيم هذه االستبانه، وا 

. ومدى مناسبة الصياغة اللغوية للعبارات  
                                                                                  

              الباحثة

لينا جمال عبد الباري    

 الرجاء كتابة البيانات التالية:
 

  اًلسم

كاديميةالرتبة األ    

  جهة العمل

اًلردنية الهاشميةالمملكة   

  العالي وزارة التعليم

الشرق األوسطـة ـامعـج  

ة الـتـربيةكـلـيــ  

تربويةقسم العــلوم ال  
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 البيانات األولية: 

أمام العبارة الصحيحة   الرجاء وضع عالمة

أنثى.    )     ( ذكر )       ( :  الجنس  

.ةإنساني)    (               ةعلمي)      (      : التخصص  

.دراسات عليا)    (             بكالوريوس فأقل)      (      : المؤهل العلمي   

خاصة      )    (            حكومية)      ( :السلطة المشرفة  

  سنوات 1 أقل الى 5 من)    (  سنوات 1 أقل الى 5 من)    (  :عدد سنوات الخبرة

  سنوات 50 من أكثر)      ( 
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توظيف التعلم اإللكتروني : المحور األول   
 

 م
 

 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتيجيات النظرية 

 البنائية االجتماعية

دقة الصياغة اللغوية 
 وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

المدرسية اإلدارة دعم: األول مجالال  
      .اإللكترونيالتعلملنمطالمدرسةإدارةتقر  .1

التعلمتدعمصريحةقراراتتصدر  .2

 .اإللكتروني

     

      .اإللكترونيللتعلمخاصةميزانيةترصد  .3

والتعليماتالقوانينبتحديثالمدرسةإدارةتقوم  .4

 .اإللكترونيالتعلممعلتتماشى

     

التعلمتطبيقخططبتنفيذالمدرسةإدارةتلتزم  .5

 .اإللكتروني

     

للمعلمينوماديةحوافزالمدرسةإدارةتقدم  .6

 .اإللكترونيالتعلميستخدمونالذين

     

التيالعواملمنالحدمنالمدرسةإدارةتقوم  .7

 .اإللكترونيالتعلمإدخالدونتحول

     

:أقترح إضافة بعض الفقرات وهي  
..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
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 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتيجيات النظرية 

 البنائية االجتماعية

اللغوية دقة الصياغة 
 وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

اًلستراتيجي التخطيط ممارسة: المجال الثاني  
للتعلماالستراتيجيللتخطيطوحدةتنشئ  .1

 .اإللكتروني

     

للتعلمللتخطيطالمعلمينمنعملفرقتكوين  .2

 .عنهواإلعالناإللكتروني

     

التوجهاتلتحديدالذهنيللعصفجلساتتعقد  .3

 .المستقبلية

     

التعلمإلدخالوالخاصةالعامةاألهدافتحدد  .4

 .اإللكتروني

     

محددةومهامأولوياتشكلفياألهدافتوضع  .5

 .للمدرسةالعامةاألهدافمنانطالقا 

     

التعلمإلدخالاإلجرائيةالخطواتتحدد  .6

 .زمنيبجدولاإللكتروني

     

مشروعلتنفيذالالزمةالماليةالمواردتحدد  .7

 .اإللكترونيالتعلمإدخال

     

:أقترح إضافة بعض الفقرات وهي  
..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
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 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتيجيات النظرية 

 البنائية االجتماعية

اللغوية دقة الصياغة 
 وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

اإللكتروني التعلم ثقافة نشر: المجال الثالث  
      .اإللكترونيالتعلمبأهميةالمعلمينتوعي  .1

مجالفيالندواتحضورعلىالمعلمينتحفز  .2

 .اإللكترونيالتعلم

     

خطواتتوضحتطبيقيةبأدلةالمعلمينتزود  .3

 .اإللكترونيالتعلماستخدام

     

التعلمتطبيقاتمجالفيدوريةنشراتتعد  .4

 .اإللكتروني

     

التعلمثقافةلنشرإعالميفريقتكون  .5

 .اإللكتروني

     

:أقترح إضافة بعض الفقرات وهي  
..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
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 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتيجيات النظرية 

 البنائية االجتماعية

دقة الصياغة اللغوية 
 وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

التحتية التقنية البنية جاهزية: المجال الرابع  
      .وملحقاتهااآلليالحاسبأجهزةتوفر  .1

      .الذكيةالفصولتوفر  .2

      .اإللكترونيللتعلمالالزمةالبرمجياتتوفر  .3

      .للمعلمينالفنيالدعمتوفر  .4

اإللكترونيالتعلملتطويرمركزتنشئ  .5
 .الرقميوالمحتوى

     

        االنترنت"العالميةالشبكةسريعاتصالتوفر  .6

       بهاالخاصاإللكترونيالموقعالمدرسةتفعل  .7

اإلداريةالبرامجعلىالمدرسةتحصل  .8
  التعليميةالخدمةإدارةمنةاإللكتروني

     

المعامالت  .9 لحماية موحد أمني نظام توفر
ةاإللكتروني

     

دمةفيقتستوعبشبكةاإلتصاالتالخدماتالم  .11
المدرسة

     

     تسلمواجباتالطالبالكترونيا  .11

من  .12 االمور اولياء مع المدرسة إدارة تواصل
اإللكترونيخاللالبريد

     

بالطلبة  .13 الخاصة والبيانات المعلومات تخزن
وتحللويستفادمنها

     

     يوجدقواعدبياناتشاملةبالمدرسة  .14

البيانات  .15 بقواعد االستعانة بعد القرارات تؤخذ
المتوافرةلدىالمدرسة

     

:أقترح إضافة بعض الفقرات وهي  
..........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

 

 

 

. 
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 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتيجيات النظرية 

 البنائية االجتماعية

دقة الصياغة اللغوية 
 وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

للمعلمين التدريبية اإلحتياجات تحقيق: خامسال مجالال  
مهاراتلتطويرالداخليالتعليممراكزينشئ  .1

 .المعلوماتتقنيةمجالفيالمعلمين

     

      .للمعلمينالمستمرالتدريببرامجيدعم  .2

      .اإللكترونيالصفإلدارةالمعلمينيؤهل  .3

للتعلمالطالبدافعيةإثارةعلىالمعلمينيدرب  .4

 .اإللكتروني

     

تناسبالتيالتدريسبأساليبالمعلمينيعرف  .5

 .اإللكترونيالتعلم

     

البسيطةالمشكالتحلمنالمعلمينتمكن  .6

 .للحاسب

     

المحادثةبرامجاستخدامعلىالمعلمينيحث  .7

  .العنكبوتيةوالشبكةاإللكترونيوالبريد

     

 

:أقترح إضافة بعض الفقرات وهي  
..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
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 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتيجيات النظرية 

 البنائية االجتماعية

اللغوية دقة الصياغة 
 وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

المتعلمين تأهيل: سادسال مجالال  
بتطبيقاتهاإللكترونيالحاسباستخداميجيد  .1

  المختلفة

     

المحادثةبرامجاستخدامعلىالمتعلمينتدريب  .2

 العنكبوتيةوالشبكةاإللكترونيوالبريد

     

إلهميتهاوفقاةاإللكترونيالمعلوماتيصنف  .3

  لدراستهبالنسبة

     

       االليالحاسباستخداماخالقياتيراعي  .4

خاللمنللتعلموالدافعيةالرغبةلديهتتوفر  .5

 اإللكترونيالتعلم

     

التعلمفيالسيرعلىالمتعلمينتوجيه  .6

 .معلميهملتوجيهاتوفقا اإللكتروني

     

اإللكترونيالتعلمبتطبيقاتالمتعلمينتعريف  .7

 .المناسبة

     

البسيطةالمشكالتحلمنالمتعلمينتمكين  .8

 .للحاسب

     

إدارةعلىالحرصعلىالمتعلمينتوجيه  .9

التعلمتطبيقاتمعتعاملهعندجيدبشكلالوقت

 .اإللكتروني

     

 

:أقترح إضافة بعض الفقرات وهي  
..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
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 الملحق الثاني

 كشف بأسماء األساتذة محكمي اداة الدراسة

الجامعة/ الرتبة األكاديمية   أسم عضو هيئة التدريس  التخصص 
جامعة الشرق األوسط/ ستاذ ا عبد الجبار البياتي. د.أ إدارة وقيادة تربوية   
جامعة الشرق األوسط/ ستاذ أ عباس الشريفي. د.أ إدارة وقيادة تربوية   
جامعة الشرق األوسط/ ستاذ أ عبد الحافظ سالمة. د.أ تكنولوجيا تعليم   
جامعة الشرق األوسط/ ستاذ أ غازي خليفة. د.أ مناهج وأساليب تدريس   
جامعة الشرق األوسط/ ستاذ أ محمود الحديدي. د.أ مناهج وأساليب تدريس   

الجامعة األردنية/ ستاذ أ سالمة طناش. د.أ إدارة وقيادة تربوية   
جامعة مؤتة/ ستاذ مشارك أ خالد الصرايرة.د إدارة وقيادة تربوية   
جامعة مؤتة/ ستاذ مشارك أ نايل الرشايدة.د إدارة وقيادة تربوية   
الجامعة األردنية/ ستاذ مشارك أ صالح عبابنة.د إدارة وقيادة تربوية   
جامعة الشرق / ستاذ مساعد أ

  األوسط
حمزة العساف . د تكنولوجيا تعليم  

جامعة الشرق / ستاذ مساعد أ
 األوسط

فادي عودة.د إدارة وقيادة تربوية  

جامعة الشرق / مساعد  ستاذأ
 األوسط

محمد بني مفرج. د إدارة وقيادة تربوية  

جامعة الشرق / ستاذ مساعد أ
  األوسط

تغريد المومني. د إدارة وقيادة تربوية  
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 الملحق الثالث

 اإلستبانة بصورتها النهائية
 المحترمين                                                    أختي المعلمة              / أخي المعلم 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،

من  اإللكترونيفي توظيف التعلم الثانوية دور مديري المدارس " تقوم الباحثة بإجراء دراسة ميدانية بعنوان 
 .الستكمال متطلبات درجة الماجستير في اإلدارة والقيادة التربوية".  وجهة نظر المعلمين بمحافظة عمان

المدارس الثانوية من  اإللكترونيوتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور مديري المدارس في توظيف التعلم 
 . وجهة نظر المعلمين 

إثراء هذه الدراسة ، يرجى من  ونظًرا لخدمتكم الميدانية في ميدان المدارس والتي سيكون لها أكبر األثر في
الذي يعبر  اإلستبانةأمام كل بند من بنود ( × ) بكل صدق وموضوعية ووضع إشارة  اإلستبانةسيادتكم قراءة بنود هذه 

 . عن رأيكم، علًما بأن جميع اإلجابات والبيانات التي سيتم جمعها لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي 

 عاونكم ،،،شاكرة لكم جهودكم وحسن ت

 الباحثة                                                                          

 لينا جمال عبد الباري

 : البيانات األولية
 : أمام العبارة المناسبة فيما يأتي( )الرجاء وضع عالمة 

 أنثى)     ( ذكر    )       (  : الجنس 
 .أدبي)    ( علمي             )      (      :التخصص 

 .دراسات عليا)    ( بكالوريوس فأقل            )      (      :المؤهل العلمي  
 خاصة      )    ( حكومية           )      ( :السلطة المشرفة

 سنوات  55إلى أقل من  0من )    ( سنوات  0أقل من  )    (  :عدد سنوات الخبرة
 .سنوات فأكثر  55(     )  
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 درجة الموافقة العبارات م
كبيرة 
 جداا 

منخفضة  منخفضة متوسطة كبيرة
 جداا 

  اإللكترونيدعم ونشر ثقافة التعلم : المجال األول 
      .اإللكتروني التعلم نمط يعتمد مدير المدرسة  .1
 التعلم توظيف تدعم صريحة يصدر قرارات  .2

 .اإللكتروني
     

      .اإللكتروني للتعلم خاصة ميزانية يرصد  .3
 مع لتتماشى والتعليمات يحدث القوانين  .4

 .اإللكتروني التعلمتوظيف 
     

      .اإللكتروني التعلم تطبيق خطط بتنفيذ يلتزم  .5
 التعلم يستخدمون الذين المعلمين يحفز  .6

 .اإللكتروني
     

 التعلم إدخال دون يعالج المشاكل التي تحول  .7
 .اإللكتروني

     

 التعلم توظيف بأهمية يوعي  المعلمين  .8
 .اإللكتروني

     

 خطوات توضح تطبيقية بأدلة المعلمين يزود  .9
 .اإللكتروني التعلم استخدام

     

 مجال في دورية نشراتالمعلمين ب يزود  .11
 .اإللكتروني التعلم تطبيقات

     

 التعلم ثقافة لنشر إعالمي فريق يكون  .11
 .اإللكتروني

     

  اًلستراتيجيممارسة التخطيط : المجال الثاني 
 للتعلم االستراتيجي للتخطيط ينشئ وحدة  .12

 .اإللكتروني
     

 للتعلم للتخطيط المعلمين من عمل فرق يكون  .13
 .اإللكتروني

     

 لتحديد الذهني للعصف جلسات يعقد  .14
في مجال التعلم  المستقبلية التوجهات
 .اإللكتروني

     



107 

 التعلم إلدخال اإلجرائية الخطوات يحدد  .15
 .زمني بجدول اإللكتروني

     

جاهزية البنية التقنية : المجال الثالث 
 التحتية  

     

      .الحاسوب وملحقاتها يوفر أجهزة  .16
      .اإللكتروني للتعلم الالزمة البرمجيات يوفر  .17
      .للمعلمين  الفني الدعم يوفر  .18
       اإللكتروني التعلم لتطوير مركز ينشئ  .19
       بالمدرسة الخاص اإللكتروني يفعل الموقع  .21
التي  ةاإللكتروني اإلدارية البرامج يوفر  .21

 تحتاجها المدرسة
     

وفر نظاًما أمنًيا موحًدا لحماية المعامالت ي  .22
 ة اإللكتروني

     

يتواصل مع اولياء االمور من خالل البريد   .23
  اإللكتروني

     

 يخزن المعلومات والبيانات الخاصة بالطلبة  .24
 .إلكترونياً 

     

 حلل المعلومات والبيانات الخاصة بالطلبةي  .25
 .ويستفاد منها الكترونًيا

     

      .ينشئ قواعد بيانات شاملة بالمدرسة  .26
بقواعد البيانات المتوافرة لدى  يستعين  .27

 المدرسة عند اتخاذ القرارات
     

 التدريبية للمعلمين وتأهيلهم  اإلحتياجاتتحقيق : المجال الرابع 
 مهارات لتطوير الداخلي التعليم ينشئ مراكز  .28

 .المعلومات تقنية مجال في المعلمين
     

في  للمعلمين المستمر التدريب برامج يسهل  .29
 .مجال تقنية المعلومات

     

 التدريس بأساليب المعلمين فيعر يساعد في ت  .31
 .اإللكتروني التعلم تناسب التي

     

 البسيطة المشكالت حل من المعلمين يمكن  .31
 .للحاسب
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 برامج استخدام المعلمين على يدريب  .32
 العنكبوتية والشبكة المحادثة

     

 استخدام البريد المعلمين على يدريب  .33
 اإللكتروني

     

       االلي الحاسب استخدام اخالقيات يراعي  .34
 التعلم بتطبيقات المعلمين عريفيساعد في ت  .35

 المناسبة اإللكتروني
     

 الوقت إدارة استغالل على المعلمين وجهي  .36
 .اإللكتروني التعلم تطبيقات مع تعامله عند
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 الملحق الرابع

 كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط لوزارة التربية والتعليم
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 الملحق الخامس

 كتاب تسهيل مهمة من وزارة التربية والتعليم إلى مديريات التربية
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 الملحق السادس

 كتاب تسهيل مهمة من مديرية لواء الجامعة إلى المدارس الحكومية

 

 



112 

 الملحق السابع

 كتاب تسهيل مهمة من مديرية لواء قصبة عمان إلى المدارس الحكومية

 

 



113 

 الملحق الثامن

 كتاب تسهيل مهمة من مديرية لواء القويسمة إلى المدارس الحكومية
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 الملحق التاسع

 كتاب تسهيل مهمة من مديرية لواء ناعور إلى المدارس الحكومية
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 الملحق العاشر

 كتاب تسهيل مهمة من مديرية التعليم الخاص إلى المدارس الخاصة
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 الملحق الحادي عشر

 اإلحصائية

 

 

 

 

 

 

 


