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هدفت هذ ا دراسة إ ى ا تلرف على أثر است دام ثاث وسائل ا تللم اا ترو ي (شب ة اإ ترت
وا لوح ا ذ ي و جهاز عرض ا بيا ات) في تحسي أداء ا هيئة ا تدريسية في ا مدارس ا اصة في
مدي ة عما  -اأرد

ا متمثل في (سرعة استيلاا ا طلبة لمادة و اإسهام في إثارة ا دافلية

دى ا طاا وزيادة تفاعل ا طلبة مع ا مللم و ت ليف ا طلبة با قيام باأبحاث وا مشاريع ).
وقد اعتمدت ا دراسة ا م هج ا وصفي ا تحليلي  .وت و مجتمع ا دراسة م ا مدارس ا اصة في
اأرد ا واقلة ضم مدي ة عما وقد ا تيرت عي ة قصدية م ثاث مدارس هي

(

مدارس ا لقيق ا دو ية في مر ا حمام ومدارس ا محور ا دو ية في شارع ا مطار

و

مدارس ا حصاد ا تربوي في ا ب يات).
و ا ت وحدة ا تحليل م و ة م ا مللمي في ا مرحلة اأساسية وبلغ عددهم ( )60مللماً.
و تحقيق أهداف هذ ا دراسة طورت استبا ة اصة هذا ا غرض ووزعت على ا هيئة ا تدريسية في
هذ ا مدارس ا اصة بلد تح يمها م قبل مجموعة م أساتذة ا جاملات.

ن

تمخضت ا دراسة عن جملة من ا تائج أدمها:
 .1وجود أثر ذي دا ة إحصائية وسائل ا تللم اا ترو ي بأبلاد (شدب ة اا تر دت وا لدوح ا دذ ي
وجه دداز ع ددرض ا بيا ددات) ف ددي تحس ددي أداء ا هيئ ددة ا تدريس ددية ف ددي ا مرحل ددة اأساس ددية ف ددي ا م دددارس
ا اصة في مدي ة عما  /اأرد ع د مستوى دا ة (.)  0.05
 .2وجود تأثير ذي دا ة إحصائية وسائل ا تللم اا ترو ي بأبلادها(شب ة اا ترت وا لوح
ا ذ ي وجهاز عرض ا بيا ات) في سرعة استيلاا ا طلبة لمادة في ا مرحلة اأساسية في
ا مدارس ا اصة في مدي ة عما  /اأرد ع د مستوى دا ة (.)  0.05
 .3وجود تأثير ذي دا ة إحصائية وسائل ا تللم اا ترو ي بأبلادها(شب ة اا ترت وا لوح
ا ذ ي وجهاز عرض ا بيا ات) في اإسهام في إثارة ا دافلية دى ا طلبة في ا مرحلة اأساسية
في ا مدارس ا اصة في مدي ة عما  /اأرد ع د مستوى دا ة (.)  0.05
 .4وجود تأثير ذي دا ة إحصائية وسائل ا تللم اا ترو ي بأبلادها(شب ة اا ترت وا لوح
ا ذ ي وجهاز عرض ا بيا ات) في زيادة تفاعل ا طاا مع ا مللم في ا مرحلة اأساسية في
ا مدارس ا اصة في مدي ة عما  /اأرد ع د مستوى دا ة (.)  0.05
 .5وجود تأثير ذي دا ة إحصائية وسائل ا تللم اا ترو ي بأبلادها(شب ة اا ترت) في تحديد
واجبات ا طلبة في ا مرحلة اأساسية في ا مدارس ا اصة في مدي ة عما  /اأرد

عد

مستوى دا ة (.)  0.05
 .6تبددي أ مسددتوى اسددت دام بلددض وسددائل ا ددتللم اا ترو ددي (شددب ة اا تر ددت وا ل دوح ا ددذ ي و
جهاز عرض ا بيا ات) في ا مدارس ا اصة في اأرد  .م وجهة ظر أفراد وحددة ا تحليدل فدي
عي ة ا دراسة ا مرتفلا.

س

 .7أشارت ا تائج إ ى أ مستوى ا تحسدي فدي أداء ا هيئدة ا تدريسدية فدي ا مددارس ا واقلدة فدي
م طقة عما في اأرد

ا مرتفلا .

و ان من أبرز توصيات دذ ا دراسة:
اقترح قيام ا مدارس ا اصة فدي اأرد بإشدراك أو يداء اأمدور فدي ا لمليدة ا تلليميدة مد
ا
.1
تزويدددهم با تق دارير ا متللقددة بددأداء أب ددائهم م د

دال

ددال ا دربط اا ترو ي(ش دب ة اا تر ددت )وتلقددي إدارة

ا مدرسة ا تغذية ا راجلة حول ذ ك.
 .2اهتمددام ا مدددارس ا اصددة فددي اأرد بإيجدداد ددوع م د ا ت ام دل لوسددائط ا مسددت دمة فددي ا ددتللم
اإ ترو ي بش ل يلزز م ايجابيات ل وسيلة.
 .3ا تأ يددد علددى ضددرورة ا تدددريا وا ت ميددة ا مسددتمر أعضدداء ا هيئددة ا تدريسددية علددى افددة وسددائط
ا تللم ا متواجدة في ا مدرسة بما ي دم ا لملية ا تدريسية ويحقق ا تحسي فيها وفي أداء عضو هيئة
ا تدريس .
 .4ا تأ يد على ضرورة توافر ربط مؤسسي مع ا مددارس ا تدي تسدت دم ا وسدائط ا متلدددة فدي ا دتللم
اا ترو ددي يسد م لمللددم ا فرصددة اسددتفادة مد ا تطبيقددات ا مت وعددة بددي أعضدداء ا هيئددة ا تدريسددية
ويقوي درجة ا ت افسية بي هذ ا مدارس .
 .5محاو ددة إجدراء د ارسددات مسددتقبلية تتللددق بددأثر اسددت دام وسددائط أ ددرى مثددل ) (I padفددي ا تللدديم
وأثرها على اأداء أعضاء ا هيئة ا تدريسية.

ع
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This study aimed at investigating the effect of e-learning tools (internet, smart board,
data show projector ) to improve staff teaching performance in the private schools in
Jordan which is represented in ( students' fast comprehension of the material,
stimulating the students' motivation, increasing the student-teacher interaction, and
assigning researches and projects to students).
The study is based on the analytical descriptive approach. The population of the
study consisted of the private schools in Jordan that are located in Amman, a purposive
sample of three schools (Al-Aqeeq International Schools, Al-Mehwar International
School,Al-Hasaad Al-Tarbawi Schools) was chosen.
In order to achieve the objectives of the study, a questionnaire was conducted and
distributed to the teaching staff in these private schools after establishing its validity and
reliability by a group of university teachers.

ف

The study revealed many results, the most important ones are:
1. The presence of a statistically significant effect of the tools of e-learning dimensions
(internet, smart board, and a data show projector) in improving the performance of
faculty in the basic stage in private schools in the city of Amman / Jordan at the level
of significance (  0.05).
2. The existence of a statistically significant effect of the Tools of e-learning
dimensions (the internet, and the smart board, and a data show projector) in
increasing the speed of compression of student in the basic stage in private schools in
Amman / Jordan at the level of significance (  0.05).
3. The existence of a statistically significant effect of the tools of e-learning
dimensions (the internet, and the smart board, and a data show projector) in
contributing to raise motivation among students in the basic stage in private schools
in Amman / Jordan at the level of significance (  0.05).
4. the existence of a statistically significant effect of the tools of e-learning dimensions
(the internet, the smart board, and a data show projector) to increase student
interaction with the teacher in the basic stage in private schools in Amman / Jordan at
the level of significance (  0.05).
5. The presence of a statistically significant effect of the Tools of e-learning dimensions
(the internet) in determining the duties of the students in the basic stage in private
schools in the city of Amman / Jordan at the level of significance (  0.05).

ص

6. It reveals that the level of using e-learning tools (internet, smart board, and
data show projector) in the private schools in Jordan, according to members of
the analysis unit in the population of the study, was high.

7. The results pointed out that the level of improvement on the performance of the
teaching staff in the schools in Jordan in Amman was high.
The most prominent recommendations of the study were:
1- It is suggested that the schools the parents to be involved in the educational
process through providing them with reports about the performance of their
children by using electronic means (internet) and the feedback that the school
administration receives from them.
2- Private schools in Jordan should concentate on creating an integration of the elearning multimedia in a way that supports the positives of each educational
tool.
3- There should be an emphasis on the importance of the continuous training of the
members of the teaching staff on all teaching tools which are available in the
school in order to serve the teaching process and in order to achieve an
improvement in it and in the members of the teaching staff.
4- There should be an emphasis on creating an institutional link with the schools
that use e-learning multimedia in order to give the teacher an opportunity to
benefit from the various applications that are used among the members of the
teaching staff and to reinforce the collaboration among these schools.
5- There should be attempts to make futuristic studies about the effect of using
other media like "Ipad" in education and its effect on the members of the
teaching staff'.
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( 1ـ  : )1انمقدمة
يمتاز العصر الحالي بكم ىائل من المعرفة والمعمومات ،وبتقدم تقني ،وتغيراتسريعة ،وتحوالت جوىرية في
المعمومات.
التطبيقات العممية والتقنية ،مما أدى إلى تسميتو بعصر
َّ
المسمم بو ضرورة االستعانة بما يعرف بتكنموجيا التربية والتقنيات الحديثة ذات الصمة بالعمل
ولعمو بات من
التعميمي ،لتحقيق أىداف التعميم عمى وجو أفضل ،وبأفضل المستويات الممكنة ،ذلك لما لموسائل التعميمية
واألداة التقنية المناسبة من عالقة بمختمف الحواس ،ولما ليا من أثر في استيعاب المعرفة وكسب الميارة
والخبرة.
وت ُُعد تقنية الحاسوب إحدى التقنيات الحديثة ،وىي ذات تأثير إيجابي في حياة اإلنسان المعاصر،
ُ
ودخمت في العصر الحالي مجال التعميم كوسيمة تعميمية أثبتت أىميتيا في ىذا المجال إلى جانب الوسائل
التعميمية األخرى .لذا فإن ا لمؤسسات التعميمية المعاصرة في الدول المتقدمة اعتمدتيا تقنية وأسموب

اًا

باعتبارىا من األساليب الحديثة والسريعة والمجدية في إنجاز البرامج التعميمية وتحقيق أىدافيا.
لذا أصبح من الضرورر عمى النظام التربور في الدول العربية واألردن مواكبة ىذه التغيرات لمواجية
المشكالت التي قد تنجم عنيا مثل كثرة المعمومات وزيادة عدد المتعممين ونقص المعممين وبعد المسافات.
وقد أدت ىذه التغيرات إلى ظيور أنماط وطرائق عديدة لمتعميم والتعمم ،خاصة مع ظيور الثورة التكنولوجية في
تقنية المعمومات ،والتي جعمت من العالم قرية صغيرة مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى تبادل الخبرات مع
اآلخرين ،وحاجة المتعمم لبيئات غنية متعددة المصادر لمبحث والتطوير الذاتي ،فظير الكثير من األساليب
والطرائق والوسائل الجديدة في التعميم والتعمم ،ومن ذلك ظيور التعمم اإللكتروني ،والذر يعرف بأنو طريقة لمتعمم
باستخدام آليات االتصال الحديثة من حاسوب وشبكاتو ووسائطو المتعددة من صوت وصورة ورسومات وآليات

3
بحث ومكتبات إلكترونية ،وكذلك بوابات اإلنترنت سواء كان عن ُبعد أو في الفصل الدراسي ،أر استخدام
التقنية بجميع أنواعيا في إيصال المعمومة لممتعمم بأقصر وقت وأقل جيد وأكبر فائدة .

يشيد ىذا العصر تغيرات سريعة في عصر التكنولوجيا واالنفجار التقني والمعرفي والثقافي ،فأصبحت الحاجة
ممحة إلى استراتيجيات جديدة توجو مسار التعميم في لمواكبة التقدم العممي والتكنولوجي ،وسرعة التغير التي
يشيدىا العالم المعاصر والتي تؤثر في التعميم وتفرض أعباء ومتطمبات سواء عمى مستوى األفراد ،لتنمية أنفسيم
في التحصيل ،واكتساب الميارات التي ترفع من قدراتيم ،أو عمى مستوى الدولة في نشر مظمة التعميم كحق من
حقوق االنسان في التعمم والمعرفة ،مما يسيم في جيود التنمية القومية المستدامة .
(الطباخ واليادر)2005،

وقد قامت و ازرة التربية والتعميم في األردن بإدخال الحاسوب واالنترنت واستخداميا في المدارس األردنية كأحد
الضرورات؛ لمواكبة التطورات والتجديدات ،وايجاد بيئة تعميمية -تعممية تفاعمية ،تحور المناىج الدراسية إضافة
إلى العديد من الميمات األخرى( .سالم )2004,وبدأت في إنشاء منظومة التعمم اإللكتروني بالتعاون مع شركة
المجموعة المتكاممة لمتكنولوجيا؛ لتكون الخطوة األولى لالستفادة من اإلنترنت في العممية التعميمية ،حيث يخدم
ٍب
ىذا المشروع أكثر من  3200مدرسة ،وبما يزيد عمى مميون وستمئة ألف ٍب
وطالبة من كافة المراحل
طالب
الدراسية .
عدد المدراس الخاصة في األردن ىو ما يقارب  1055مدرسة حتى تاريخ  ، 2014/8/12وعدد الطمبة في
المدارس الخاصة ما يقارب  552855طالب  ،وعدد المعممين  34272معمم .
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( 1ـ  : )2مشكهة اندراسة وأسئهتهب
بدأت و ازرة التربية والتعميم في األردن في حوسبة المناىج المدرسية وادخال منظومة التعمم اإللكتروني في
المدارس الحكومية والمدارس الخاصة ،ويبدو أن التقبل واالستخدام المناسب ليذه الوسيمة ليس لو أثر كبير
عمى العممية التربوية التي تجرر داخل المدارس الخاصة  ،مع أعضاء الييئة التدريسية بحيث ال تممس
تفاعل الييئة التدريسية مع ىذه الوسيمة بالشكل الكافي والمناسب .
وعند مراجعة األدب التربور المتوافر في مجال التعمم اإللكتروني نجد أن ىناك نقصاًا في المعمومات حول
اتجاىات المعممين والمتعممين نحو التعمم اإللكتروني بشكل عام ،وفي المدارس الخاصة بشكل خاص ،إذ إن
غالبية الدراسات المتوافرة عالجت االتجاىات نحو الحاسوب.
والحظت أنا كباحث اىتمام الباحثين بالتوجو نحو وسائل التعمم االلكتروني وعدم االىتمام بالعاممين عمى ىذه
الوسائل ولقد تميزت المدارس الخاصة في االردن بالتوجو نحو إثراء مدارسيم بالوسائل اإللكترونية الفعالة ،
لكن لم يكن ىناك اىتمام بالييئة التدريسية وتوضيح األثر البالغ ليذه الوسائل عمى العممية التعميمية .
ونظ اًار ألىمية التعمم اإللكتروني وادخالو في المدارس األردنية جاءت ىذه الدراسة لتوضح تأثير بعض وسائل
التعمم اإللكتروني في تحسين مستوى أداء الييئة التدريسية في المدارس الخاصة في األردن .
وتحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي:
ماأثر استخدام وسائل التعمم اإللكتروني في تحسين مستوى أداء الييئة التدريسية في المدارس

الخاصة في عمان ؟
كما تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئمة الوصفية التالية:
س : 1ما مستوى تصورات المبوحثين حول وسائل التعمم االلكتروني في المدارس الخاصة في
مدنية عمان ؟
س : 2ما مستوى تصور المبوحثين حل تحسن اداء الييئة التدريسة في مدينة عمان ؟
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( 1ـ :)3أهداف اندراسة
تيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أثر وسائل التعمم االلكتروني في تحسين مستوى أداء اعضاء
الييئة التدريسية في المدارس الخاصة في عمان وينبثق عن ىذا اليدف الرئيسي األىداف التالية:
 - 1تحديد أثر استخدام وسائل التعمم اإللكتروني في تحسين مستوى أداء الييئة التدريسية في المدارس
الخاصة في األردن.

 - 2قياس أثر وسائل استخدام التعمم االلكتروني في
الخاصة في األردن .

تحسين مستوى أداء الييئة التدريسية في المدارس

- 3السعي إلى تقديم توصيات مدعمة بأليات تنفيذ تخدم معممي المدراس الخاصة في األردن بشكل يتوازى
مع رفع أداء الييئة التدريسية في ىذه المدارس.

( 1ـ : )4أهمية اندراسة
جاءت ىذه الدراسة لتحقق من واقع التعمم االلكتروني ومدى تأثيره عمى الييئة التدريسية في المدارس
الخاصة في مدينة عمان  ،وعميو فإن ىذه الدراسة استمدت أىميتيا من االعتبارات العممية والتطبيقية
المتمثمة في إثراء الجوانب المتعمقة بأثر التعمم االلكتروني عمى الصعيد النظرر والعممي .
فعمى الصعيد النظرر توفر دراسة أثر التعمم االلكتروني عمى الييئة التدريسية في المدارس الخاصة
في عمان منظور أعمق وجديد لممتغيرات المتعمقة بيا  ،اما عمى الصعيد العممي فإن دراسة أثر التعمم
االلكتروني عمى الييئة التدريسية في المدارس الخاصة في عمان قد تحسن من ممارسة التعمم االلكتروني
عمى الييئة التدريسة في المدارس الخاصة في عمان .
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( 1ـ  : )5فرضيبت اندراسة
استنادا إلى مشكمة الدراسة تمت صياغة الفرضيات التالية التي جرر اختبارىا :
ًا
الفرضية الرئيسة:
ّ
 :H0اليوجد أثر لوسائل التعمم اإللكتروني بأبعاده ( شكبة اإلنترنت و الموح الذكي و جياز عرض
البيانات ) في تحسين أداء الييئة التدريسية في المدارس الخاصة في مدينة عمان /االردن ،عند مستوى
داللة (.)α ≥ 0.05
وتنبثق عن الفرضية الرئيسية ،الفرضيات الفرعية التالية:
 :H0.1اليوجد أثر لوسائل التعمم اإللكتروني بأبعاده ( شكبة اإلنترنت و الموح الذكي و جياز عرض
البيانات ) ،في سرعة استيعاب الطمبة لممادة  ،عند مستوى داللة (.)α ≥ 0.05
 :H0.2اليوجد أثر لوسائل التعمم اإللكتروني بأبعاده ( شكبة اإلنترنت و الموح الذكي و جياز عرض
البيانات ) ،في اإلسهام في إثارة الدافعية لدى الطالب  ،عند مستوى داللة (.)α ≥ 0.05
 :H0.3اليوجد أثر لوسائل التعمم اإللكتروني بأبعاده ( شكبة اإلنترنت و الموح الذكي و جياز عرض
البيانات )  ،في زيادة تفاعل الطالب مع المعمم عند مستوى داللة (.)α ≥ 0.05
 :H0.4اليوجد أثر لوسائل التعمم اإللكتروني بأبعاده ( شكبة اإلنترنت و الموح الذكي و جياز عرض
البيانات ) ،في تكميف الطمبة بالقيام باألبحاث والمشاريع  ،عند مستوى داللة (.)α ≥ 0.05
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( 1ـ :)6حدود اندراسة
تحددت الدراسة الحالية بالحدود التالية:
الحدود المكانية :تتمثل الحدود المكانية ليذه الدراسة في مدارس العقيق الدولية ومدارس المحور الدولية
ومدارس الحصاد.
الحدود البشريةَّ :
إن الحدود البشرية ليذه الدراسة ىم أعضاء الييئة التدريسية في المدارس
الخاصة المذكورة أعاله.
الحدود الزمانية :المدة الزمنية التي استغرقت إلنجاز الدراسة الحالية من تاريخ

 2014/5/1وحتى

تاريخ . 2014/8/10

( 1ـ  :)7محددات اندراسة

تطبيق الدراسة عمى المدارس الخاصة في عمان  ,وبالتالي فإن تعميم النتائج سيكون محصو ار

فييا ،و يستبعد تعميميا عمى باقي المؤسسات ولكن من الممكن أن تؤخذ بعين اإلعتبار لإلستفادة
منيا في التخطيط إلدخال التعمم االلكتروني في مناىج وزراة التربية والتعميم .
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الشكل رقم ( )1أنموذج الدراسة

( 1ـ  :)8أنمىذج اندراسة

المتغيرات التابعة

المتغيرات المستقمة
ّ

H0

عناصر التعّمم االلكتروني

H0.1

 .1شبكة اإلنترنت Internet

عناصر تحسين األداء
 .1سرعة استيعاب الطمبة لممادة.

.2الموح الذكي Smart Board

H0.2

 .2اإلسهام في إثارة الدافعية لدى الطالب.

.3جهاز عرض البيانات
Data Show

H0.3

 .3زيادة تفاعل الطمبة مع المعمم.

H0.4
المصدر  :إعداد الباحث اعتماداًا عمى الدراسات السابقة

 .4تكميف الطمبة بالقيام باألبحاث والمشاريع.
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( 1ـ  :)9انتعريفبت اإلجرائية
ات اإلجرائية  :هر العناصر التي يتكون منيا المتغير .
التعريف
فيما يمي تعريفات إجرائية لممصطمحات المستخدمة في ىذه الدراسة:
.1التعمم اإللكتروني:
يعرفو )الحربش: ( 2003 ،بأنو تقديم البرامج التعميمية والتدريبية عبر وسائط إلكترونية متنوعة تشمل األقراص
المدمجة وشبكة اإلنترنت بأسموب متزامن أو غير متزامن وباعتماد مبدأ التعمم الذاتي أو
مساعدة مدرس.
وتعرفو )الغراب:(2003 ،بأنو"التعمم باستخدام الحواسيب وبرمجياتيا المختمفة سواء عمى شبكات مغمقة أو
شبكات مشتركة أو شبكة اإلنترنت ".ويعرف التعمم اإللكتروني بأنو مصطمح واسع يشمل نطاقاًا واسعاًا من المواد
التعميمية التي يمكن تقديميا في أقراص مدمجة ،أو من خالل الشبكة المحمية) (LANأو اإلنترنت.
وىو يتضمن التدريب المبني عمى الحاسوب ،التدريب المبني عمى الشبكة ) ، (Webنظم دعم األداء
اإللكترونيُّ ،
التعمم عن بعد ،التعمم الشبكي المباشر ) ، (Online Learningالدروس الخصوصية
اإللكترونية (Kurtus,2004).
التعريف اإلجرائي لمتعمم االلكتروني  :ىو ذلك التعمم الذر يعتمد بشكل اساسي عمى وسائل االتصال الحديثة
والوسائط المتعددة في ايصال المعمومات التي يحتاجيا الطالب .
 .2طريقة التعمم باستخدام اإلنترنت ( :) Internet
في ىذه الطريقة يقوم المتعمم بالحصول عمى أية معمومات بخصوص موضوع محدد من خالل المواقع التعميمية
المتوافرة عمى اإلنترنت ،ويكون دور المعمم في ىذه الطريقة تدريب الطمبة
عمى عممية البحث عن المواقع التعميمية ،وتزويدىم ببعض المواقع التعميمية الجيدة ،ومتابعة الطمبة
ومراقبتيم .وقيس ىذا التعريف في االستبانة (من فقرة  1إلى فقرة .)10

.3طريقة التعمم من خالل الموح الذكي) :( Smart Board
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في ىذه الطريقة يقوم المعمم بتدريس محتوى المادة باالستعانة بالموح الذكي التفاعمي  ،وىي سبورات إلكترونية
اء بوااطة اإلصبع أو أقالم خاصة– بعد توصيميا بجياز العرض
تفاعمية يتم التعامل معيا بالممــس – سو ًا
)(data showوجياز الحاسوب بطريقة سيمة ،بحيث يتم نقل ما يظير عمى شاشة الحاسوب إلى الموح
الذكي عبر جياز العرض بشكل مكبر يتيح لممستخدم التحكم بجياز الحاسوب من خالل لمس الموح الذكي.
* و قيس ىذا التعريف في االستبانة (من فقرة  11إلى فقرة . )20

.4طريقة التعمم من خالل المعمم وجهاز عرض البيانات):( Data Show
في ىذه الطريقة يقوم المعمم بتدريس محتوى المادة بالطريقة االعتيادية واالستعانة بجياز عرض البيانات
) (Data Showلتوضيح المادة النظرية الموجودة في المنياج التربور من خالل جياز عرض البيانات.
ويكون دور الطالب في ىذه الطريقة االستماع لممعمم والتفاعل معو من خالل المناقشة ومتابعة عروض المعمم،
واإلجابة عن األسئمة المطروحة عمى الدرس.
* و قيس ىذا التعريف في االستبانة (من فقرة  21إلى فقرة .)25

.5تحسين األداء :
وىو التغير في النتائج التي يحققيا المعمم في الصف وخارجو مما ينعكس عمى عالقتو مع الطمبة
ويتمثل ذلك في :
 .1سرعة استيعاب الطمبة لممادة
وتعني سرعة وصول المعمومة لدى الطالب ومحاولة إثراء المادة النظرية بمادة جديدة .
* و قيس ىذا التعريف في االستبانة (من فقرة  26إلى فقرة .) 30
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 .2اإلسهام في إثارة الدافعية لدى الطالب.
وتعني أن توفر الوسيمة االلكترونية جواًا من الرضا و الطمأنينة و بيئة حافزة لمتعميم و التعمم  ،كما وتوفر
للطمبة فرصاًا كافية لالستكشاف و التفاعل مع بعضيم بعضاًا  ،و يظي ارلطمبة رغبة واضحة في التعمم ،
ويستخدم فييا التعزيز المادر و المعنور بدرجة كبيرة و مناسبة .
* و قيس ىذا التعريف في االستبانة (من فقرة  31إلى فقرة .)35

 .3زيادة تفاعل الطمبة مع المعمم.
وتعني زيادة العالقة التعميمية والتربوية بشكل إيجابي بين المعمم والطمبة بحيث تصبح الحصة ممتعة
لمطمبة الذين يقومون باقتراح افكار والخروج عن المألوف في ايصال المعمومات .
* و قيس ىذا التعريف في االستبانة (من فقرة  36إلى فقرة .)40

 .4المساهمة في تسهيل تكميف الطمبة بالقيام باألبحاث والمشاريع
وتعني أن يراعي المعمم استم اررية التقويم و شموليتو وتنوعو دائماًا  ،وأن يوظف نتائج التقويم في تحسين أداء
المتعممين دائماَ بفاعمية ،وأن يحفز الطمبة عمى تقويم أدائيم ذاتياًا ،وأن يظير اىتماماًا واضحاًا باألبحاث
والمشاريع التي يقوم بيا الطمبة .
* و قيس ىذا التعريف في االستبانة (من فقرة  41إلى فقرة .) 45
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الفصل الثاني
ر و الدراسات السابقة
اإلطار اللّن ظ ّن
( 2ـ  :)1اإلطار الل ظر
( 2ـ  :)2الدراسات العظبية واألجلبية:
( 2ـ  2ـ :)1الدراسات العظبية
( 2ـ  2ـ :)2الدراسات األجلبية
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( : )1-2اإلطار النظري
يمكن تقسيم اإل طار النظري المتعمق بيذه الدراسة إلى محورين رئيسين ،يتناول المحور األول مفيوم
التعمم االلكتروني وأنواعو و أىدافو ،ومتطمبات استخدامو في التدريس ،و معوقات استخدامو
 ،و دور كل من المعمم و المتعمم ،ثم التعرف إلى أىم عناصره.
ويتناول المحور الثاني( :عناصر تحسين األداء المتمثمة باستيعاب الطمبة لممادة و اإلسيام في إثارة
الدافعية ،وتفاعل الطمبة مع المعمم ،والمساىمة في تسييل تكميف الطمبة بالقيام باألبحاث والمشاريع)  ،وفيما يمي
تفصيل لذلك.

( 2ـ  1ـ :)1هفهىم التعلن اإللكتروني:
يشيد قطاع التعميم في األردن تطو ار متزايدا لما لو من أىمية في تطور المجتمع وتمبية احتياجاتو
من الكفاءات العممية المختمفة  ،ويتأثر التعميم في أي بمد بالمحيط االجتماعي والثقافي واالقتصادي،
فيو يواجو تحديات كثيرة ومتغيرات سريعة ناشئة عن التغير السريع في النظام العالمي الذي يعتمد
عمى التطور التكنولوجي ،فبسبب ىذه المتغيرات واجيت المدارس الخاصة في األردن الكثير من
المشكال ت منيا ما يتعمق بالحصول عمى الييئة التدريسية المميزة التي تتميز بالقدرة عمى التفاعل
بواسطة التعمم اإللكتروني.
وقد عرفو جروف (  ) Grove, 2003بأنو مصطمح عام يشير إلى جميع أشكال التعمم المدعومة
إلكترونياًا والتي تشتمل عمى مجموعة من أدوات التعميم والتعمم التي تستخدم الوسائط اإللكترونية مثل :
الياتف و المؤتمرات المرئية و البث عن طريق األقمار الصناعية  .وفي األعوام األخيرة اقتصر ىذا
المصطمح عمى المساقات التي تقدم عن طريق شبكة االنترنت أو الخط اإللكتروني المباشر ،وتستخدم
البريد اإللكتروني والمؤتمرات المرئية ومجموعات المناقشة وغرف الدردشة واأللواح البيضاء اإللكترونية
عمى اإلنترنت.
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ويعرفو نييام ( )Nehme,2010عمى انو التعميم المدعوم بالتكنولوجياًا باستخدام وسائط إلكترونية
متنوعة مثل األقراص المدمجة أو المرنة أو توظيف الحاسوب واإلنترنت والشبكات المحمية )(lan
باعتماد مبدأ التعمم الذاتي أو بمساعدة المعمم ،وكذلك جياز عرض البيانات )(. (Data Showالشناق
وبني دومي )2010،
ويرر ويو و ىونج ( )Wu and Hwang ,2010أن لدر التعمم اإللكتروني القوة لنقل المعرفة
كما في التدريس التقميدي ،ويطور عممية التعمم أيضاًا ،فالتعمم والتعميم لم يعودا

مقيدين في الطريقة

التقميدية والصفوف االعتيادية في الوقت الذي يقدم التعميم اإللكتروني والتكنولوجيا وسائل قوية لدعم
التعمم وخاصة مع سرعة التطورات التكنولوجية ،فاإلنترنت وىو احد األدوات يمعب دو اًار كبي اًار في تنويع
مصادر التعمم .
مما سبق يتضح وجود

تعريفات متنوعة لمتعمم اإللكتروني  .وبيذا يرر الباحث أن التعمم

اإللكتروني طريقة مبتكرة لتقديم بيئات تعمم تفاعمية مصممة بشكل جيد  ،ويتمحور حول المتعمم وتستخدم
الوسائط اإللكترونية لجميع األفراد في أي مكان وزمان  .ومن ىنا فانو يمكن النظر إلى التعمم
اإللكتروني من وجيات نظر متعددة ،فقد ُيستخدم ىذا المصطمح لمتعبير عن استخدام أية وسيمة
إلكترونية في مجال التربية والتعميم ،ومن بينيا استخدام الحاسب اآللي لممساعدة في توصيل المعمومات
لممتعمم ،واتاحة الفرصة لو ليتفاعل معيا.
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( 2ـ  1ـ :)2أنىاع الحعلن االلكحزوني:
تتعد أنواع التعمم االلكتروني ،ومنيا:
- 1الحعلن اإللكحزوني الوحشاهن ):(Synchronous e-learning
العالميـ ة لممعمومات " االنترنت " لتوصيل
ــ
ىو أسموب وتقنيات التعمم المعتمدة عمى الشبك ـ ـ ـ ة
وتبادل المحاضـرات ومواضيع األبحاث بين المتعمم والمعمم في نفس الوقت الفعمي لتدريس المادة عبر:
غزف انًحبدثة انفىرٌة (.(Real-Time Chat
انفظىل االفتزاػٍة

) .)Virtual Classroom

وين ايجابيات التعمم اإللكتروني المتزامن حصول المتعمم عمى تغذية راجعة فورية وتقميل التكمفة
والجيد و الوقت ،ونهتعهى االنكتزونً انًتشاين أنىاع ٌبٍنهب انشكم رقى ()1-2

انشكم رقى ( )1-2أدوات انتعهى اإلنكتزونً انًتشاين

انفظىل االفتزاػٍة
Virtual Classroom

انًؤتًزات عبز انفٍذٌى
Videoconferencing

انهىح األبٍغ
Interactive White Board

انًظذر  :ين إعذاد انببحث بنبء عهى انذراسبت انسببقة

غزف انًحبدثة
Chatting Rooms
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 -2الحعلن اإللكحزوني غيز الوحشاهن (:(Asynchronous e-learning
وىو التعمم غير المباشر ،وفيو يحصل المتعـلم عمى دورات أو حصص وفق برنامج دراسي
مخطط ينتقي فيو األوقات واألماكن التي تتناسب مع ظروفو عن طريق توظيف بعض أساليب
و أدوات التعميم اإللكتروني مثل:
ونهتعهى االنكتزونً غٍز انًتشاين أنىاع ٌبٍنهب انشكم رقى ()2-2

انشكم رقى ( )2 -2انتعهى اإلنكتزونً غٍز انًتشاين

انبزٌذ االنكتزونً انشبكة العنكبىتٍة
)( E-mail

)(World wide web

انقىائى انبزٌذٌة
)(Mailing list

يجًىعبت اننقبش
)(Discussion Groups

نقم انًهفبت
)(File Exchange

األقزاص انًذيجة
).(CD

انًظذر  :ين إعذاد انببحث بنبء عهى انذراسبت انسببقة
ومن ايجابيات ىذا النوع من التعمم أن المتعمم يختار الوقت والزمان المناسب لو إلنياء المادة
التعميمية واعادة مادة التعمم ودراستيا والرجـ ــوع إلييا إلكترونيـ ـ ــا في إؼ وقت .ومن سمبياتو عدم استطاعة
المتعمم الحصول عمى تغذية فورية راجعة من المحاضر مباشرة.

( 2ـ  1ـ:)3أهذاف الحعلن االلكحزوني
ييدف التعمم اإللكتروني إلى تحقيق أىداف عديدة منيا ما يمي) :سالم  2004 ،التودرؼ 2004 ،؛
الراشد) 2003،
- 1إمكانية تعويض النقص في الكوادر األكاديمية والتدريبية في بعض القطاعات التعميمية عن
طريق الصفوف االفتراضية.
- 2المساعدة عمى نشر التقنية في المجتمع واعطاء مفيوم أوسع لمتعميم المستمر.
- 3تقديم الخدمات المساندة في العممية التعميمية مثل التسجيل المبكر وادارة الصفوف الدراسية وبناء
الجداول الدراسية وتوزيعيا عمى المعممين وأنظمة االختبارات والتقييم وتوجيو المتعمم من خبلل بوابات
اإلنترنت.
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- 4إعداد جيل من المعممين والمتعممين قادر عمى التعامل مع التقنية وميارات العصر والتطورات
اليائمة التي يشيدىا العالم.
- 5توفير بيئة تفاعمية غنية ومتعددة المصادر تخدم العممية التعميمية بكافة محاورىا.
- 6تعزيز العبلقة بين أولياء األمور والمدرسة وبين المدرسة والبيئة الخارجية.
- 7تطوير دور المعمم في العممية التعميمية حتى يتواكب مع التطورات العممية والتكنولوجية المستمرة
والمتبلحقة.
- 8دعم عممية التفاعل بين المتعممين والمعممين والمساعدين من خبلل تبادل الخبرات التربوية واآلراء
والمناقشات والحوارات اليادفة باالستعانة بقنوات االتصال المختمفة مثل البريد اإللكتروني وغرف الصف
االفتراضية.
ومما سبق نستنتج إن أىم أىداف التعمم االلكتروني تطوير وتحسين أداء المعممين و استغبلل
وسائل التعمم االلكتروني لتحقيق األىداف التعميمية المطموبة .

( 2ـ  1ـ:)4هحطلبات الحعلن االلكحزوني
إن تطبيق التعمم اإللكتروني يتطمب توفر ما يمي ) :الفميح) 2004،
- 1بناء رؤية وخطة لمتعمم اإللكتروني وفق فمسفة المنيج واإلمكانات.
- 2تجييز البنية التحتية من حاسبات وبرمجيات وشبكات اتصال مثل شبكة اإلنترنت والشبكة
المحمية ).(LAN
- 3تطوير العنصر البشرؼ من حيث تأىيل المشرفين والمد يرين والمعممين والمتعممين والفريق
التنفيذؼ في المدرسة.
- 4تطوير محتوػ رقمي تفاعمي وفق معايير التعمم اإللكتروني.
 - 5تطوير بوابة تعميمية تفاعمية عمى اإلنترنت تحتوؼ عمى :نظم إدارة تعميمية ،ونظم إدارة مدرسية،
ومحتوػ رقمي تفاعمي متماشي مع المحتوػ الوطني ،ونظم تأليف وتصميم الوحدات التعميمية ،ونظم
اختبارات وقياس ونظم دعم.

19

( 2ـ  1ـ:)5هعىلات جطبيك الحعلن اإللكحزوني:
هنبك عذد ين انًعىقبت انتً تىاجه تطبٍق انتعهٍى االنكتزونً وتتًثم فً :
 .1قمة توافر الخبراء في إدارة التعميم اإللكتروني.
 .2ضعف البيئة التشريعية والمعاير المعتمدة الخاصة بالتعمم اإللكتروني .
 .3صعوبة تغير فكرة التحول من أسموب التعميم

التقميدؼ إلى أسموب التعمم اإللكتروني

لدؼ المحاضرين.
 .4التكمفة العالية في تصميم وانتاج البرمجيات التعميمية . Educational Software
 .5النظرة التقميدية إلى التعمم االلكتروني التي تصنفو في مكانة أدنى من التعمم النظامي.
 .6ضعف البنية التحتية.
(On-Line), available: http://www.econf.uob.edu.bh/regApp/participants
/papers/HigherEducation.doc
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( 2ـ  1ـ:)6أدوار الوعلن في الحعلن االلكحزوني:
ال يعني إلغاء دور المعمم بل يصبح دوره أكثر أىمية وأكثر صعوبة فيو شخص مبدع ذو كفاءة
عالية يدير العممية التعميمية باقتدار ويعمل عمى تحقيق طموحات التقدم والتقنية ونهًعهى أدوار فً انتعهى
االنكتزونً ٌبٍنهب انشكم رقى ()3-2

ي اإلنكتزونً
انشكم رقى ( )3-2أدوار انًعهى فً انتعمو

المصدر  :إعداد الباحث اعتماداً عمى الدراسات السابقة
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م م ا الشك فيو أن دور المعمم سوف يبقى لؤلبد وسوف يصبح أكثر صعوبة من السابق  ,فالتعمم
اإللكتروني ال يعني تصفح اإلنترنت بطريقة مفتوحة ولكن بطريقة محددة وبتوجيو الستخدام المعمومات
اإللكترونية وىذا يعتبر من أىم أدوار المعمم .ولكي يصبح دور المعمم ميماً في توجيو طبلبو الوجية
الصحيحة لبلستفادة القصوػ من التكنولوجيا ،يمكن إيجاز دورهفي التعمم اإللكتروني كما يمي:
1ـ ميسر للعمليات Process Facilitator :
إن الدور األكبر لممعمم من خبلل نظم تقديم المقررات التعميمية عبر اإلنترنت ىو التحقق من حدوث
بعض العمميات التربوية المستيدفة في أثناء ممارسة الطبلب لنشاطيم وتفاعميم مع بعضيم البعض،
فالمعمم في نظم التعمم اإللكتروني ليس ممقنا لممعمومات بل ىو ميسر لمعممية
التعميمية  ،Educational Facilitatorحيث يقدم اإلرشادات ويتيح لممتعممين اكتشاف مواد التعمم
بأنفسيم دون أن يتدخل في مسار تعمميم.
ممس للممحتوContent Facilitator :
2ـ ّس
لممعمم دور معرفي ,ولكن طبيعة ىذا الدور المعرفي تختمف عما كانت عميو في الماضي ,بحيث يكون
التركيز عمى إكساب الطالب المعارف والحقائق والمفاىيم المناسبة لمتدفق المعرفي المستمر لمعمم ,وما
يرتبط من ىذه المعارف من ميارات عممية وقيم واتجاىات بحيث تمكنيم من التعامل الصحيح مع ىذا
التدفق المعرفي والتقنيات المرتبطة بو ,ألن ىذا يعين ىؤالء الطبلب عمى فيم الحاضر بتفصيبلتو,
وتصور المستقبل باتجاىاتو والمشاركة في صناعتو ,وبذلك يتم إكساب الطبلب ثقافة معموماتية تمكنيم
من التعايش في مجتمع المعموماتية الذؼ ىو مجتمع المستقبل.
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3ـ مامث Researcher :
ال يكفي قيام المعمم باتخاذ ق اررات ,بل عميو تقويم جيده أيضاً ,والبحث وسيمة تحقق ىذه الغاية ,كما انو
يتيح الفرصة لممعمم الكتساب المعرفة والميارة في طرق البحث ومنيجيتو ,ويكون عمى دراية
باالختيارات واحتماالت التغيير ,كما يكسبو الرؤية التأممية والناقدة ألدائو ,ولعممية التدريس في كميتيا.
وىذا التوجو لمبحث اإلجرائي يعتبر من أفضل فرص النمو الميني المنظمة والمنيجية ,فالتدريس عبر
الشبكات ال يخمو من مشكبلت ,وبالتالي عندما يسعى المعمم تمقائياً لبحث المشكمة ,بغية الوقوف عمى
أسبابيا ونتائجيا متبعا المنيجية العممية في دراستيا ,ففن ذلك يعود بالنفع عميو أوالً ,وعمى عممية
التعميم برمتيا ,التي تتطمب تطوي اًر مستم اًر ,نتيجة التطور المستمر لمظروف المحيطة بيا.

4ـ التقنيTechnologist :
مع التطورات التي شيدىا مجال التكنولوجيا ,ففن الدور التقميدؼ لممعمم يجب أن ينتيي أو يتغير ,فيناك
وفرة في المعمومات ,ودور المعمم في ظل ىذه الوفرة ىو مساعدة المتعممين عمى اإلبحار في محيط
المعمومات ,الختيار األنسب ,والتحميل الناقد ,وتضمينو في رؤيتيم وادراكيم لمعالم من حوليم .تسيم
التكنولوجيا في تغيير الطرق التي يتدرب من خبلليا المعممون ,وكذلك طرق تعميم الطبلب ,والمطموب
عممو ىو القيام بدور فاعل من جانب القائمين عمى تييئة المعمم إلحداث ىذا التغير.
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5ـ هصون للخبزات الحعليويةDesigned for educational experiences :
لممعمم دور أساسي في تصميم الخبرات التعميمية والنشاطات التربوية ،واإلشراف عمى بعضيا بما يتناسب مع
خبراتو وميولو واىتماماتو ،فيذه األنشطة مكممة لما يكتسبو الطالب داخل قاعات الدراسات الصفية أو
االفتراضية ،سواء كانت أنشطة ثقافية أم رياضية أم اجتماعية إلى غير ذلك من األنشطة التربوية ،وعمى المعمم
أن يسيم بدور إيجابي في اإلشراف عمى بعض تمك النشاطات.
6ـ مدير للعملية الحعليميةDirector of the educational process :
في التعميم التقميدؼ يمارس المعمم دوره في ضبط نظام الصف واإلمساك بزمام األمور في كل ما يحدث
داخل الصف ،أما في نظم التعمم اإللكتروني فالمعمم مدير لمعممية التعميمية بأكمميا ،حيث يحدد أعداد
الممتحقين بالمقررات الشبكية ،ومواعيد المقاءات االفتراضية عمى الشبكة ،وأساليب عرض المحتوػ ،وطرق
التقويم وغيره من عناصر العممية التعميمية .والمعمم الذؼ يقوم بدوره القيادؼ في الفصول االفتراضية يجعل
منيا خمية عمل بفاعمية واقتدار ،سواء كان ذلك عمى المستوػ الفردؼ أو الجماعي ،فيكرس اىتمامات
الطبلب لتحقيق األىداف المنشودة ،ويأخذ بيدىم طيمة الوقت لمعمل الجاد المثمر.
7ـ ناصح تراع تمسحشارMentor and advisor :
من أىم األدوار التي يقوم بيا المعمم ىو تقديم النصح والمشورة لممتعممين ،وعميو أن يكون ذا صمة دائمة و
مستمرة ومتجددة مع كل جديد في مجال تخصصو ،وفي طرائق تدريسو وما يط أر عمى مجتمعو من
طمعاً عمى كل ما يدور في مجتمعو المحمي والعالمي
مستجدات ،فعميو أن يظل طالباً لمعمم ما استطاع ،م ّ
يمبي احتياجات طمبتو واستفساراتيم المختمفة ،ويقدم ليم المشورة فيما
من مستجدات ،حتى يستطيع أن ّ
يصعب عمييم ،ويأخذ بيدىم إلى نور العمم والمعرفة.

)On-Line), available: https://sites.google.com/site/modernteachingstrategies
/the-roles-of-the-teacher-in-e-learning
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ي االلكحزوني
( 2ـ  1ـ :)6دور الوحعلن في الحعل م
لكي يتم تحقيق أىداف التربية بشكل عام ,البد من تحديد دور المتعمم من استخدام التقنيات
التعميمية لما ليا من أىمية في تحقيق فكرة أن المتعمم ىو محور العممية التعميمية ،وتحدد األدوار عمى
النحو اآلتي ( :حجازؼ.)2009 ،
- 1أن يتعمم المتعمم بنفسو من خبلل التعمم بالعمل والتعمم الذاتي.
- 2أن يتعمم كل طالب بحسب سرعتو وقدراتو الخاصة ,حيث نبلحع تفاوت اً كبيراً في

معدالت

التعمم لدػ مختمف الطمبة عن طريق استخدام البرامج التعميمية المختمفة .
- 3أن يتعمم الطالب قد اًر أكبر من الخبرات والميارات حين يقوم بتنظيم مادة التعميم وتعزز كل
خطوة من خطواتو بشكل فورؼ من خبلل التغذية الراجعة عن طريق استخدام التعميم المبرمج.
- 4أن يتقن المتعمم كل خطوة من خطواتو إتقاناً تاما قبل أن ينتقل إلى الخطوة التي تمييا
." Mastery Learning
- 5أن يكون مسئوالً عن تعممو ويعطى الثقة لنفسو ,وواضح أن جميع تطبيقات تكنولوجيا التعميم
تيتم بتحقيق ذلك.
ويشير (حجازؼ  )2009 ،إلى مجموعة أخرػ من أدوار المتعّمم ،منيا:
- 1اإللمام التام بالمفاىيم والميارات المتعمقة باستخدام التعميم االلكتروني في التعميم الفردؼ.
- 2التعامل الجيد مع جميع أشكال ال حاسوب وشبكات المعمومات المستخدمة في العممية
التعميمية عالميا.
- 3القدرة عمى تنفيذ نظام تعميمي بالصوت والصورة لبلتصال بعضو ىيئة التدريس والطبلب
اآلخرين شبكياًّا.
- 4القدرة عمى تخطيط برنامج كمبيوتر تعميمي منظم واستخدامو.
- 5استخدام الكمبيوتر في خطط جميع المواد التعميمية ودمج التعميم االلكتروني مع المواد
المختمفة.
- 6فيم وتحميل ونقد المواد التعميمية المنشورة عمى شبكات المعمومات.

"
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- 7تطوير خطط الدروس التعميمية لدمجيا مع معمومات يتم الحصول عمييا ذاتيا من التعميم
االلكتروني.
- 8االشتراك في المناقشات واالتصاالت التعميمية بشبكات المعمومات.
- 9القدرة عمى تقييم وقبول الزمبلء المشاركين في العممية التعميمية بشبكات المعمومات.
 -10المسؤولية في تقيم المعمومات والعرض الجيد ليا وتقييم اإلجراءات المستخدمة.
 -11قبول الجو الجماعي المنيمك في االتصال عن بعد والعمل التعميمي المشترك.
 -12قبول التنافس العممي التكنولوجي مع طبلب العالم في استعراض القدرات العممية
واالجتماعية والثقافية والتاريخية شبكياً.
 -13تطوير قدراتو لمربط بين المعمومة العممية المتنوعة في مصادرىا التكنولوجية واحداث تكامل
بين خبرتو السابقة والمعمومات الجديدة.
 -14االستعداد لتعميم المستقبل الذؼ يقاس باستخدام ميارات التفكير العميا مثل التفكير الناقد
والتحميل واالستنتاج واالستدالل وحل المشكبلت.
أن دور المتعمم ميم جداً في تحقيق العممية التعميمية وأىميا أن يكون
ومما سبق نستنتج َّ
عن تعممو واإللمام بجميع الميارات المطموبة منو .

( 2ـ  1ـ:)8صعىبات اسحخذام الحعلين اإللكحزوني:
ؼ اإللكتروني ،ومنيا :
ىناك صعوبات قد تظير من استخدام التعلم
- 1بطء الوصول إلى المعمومات من شبكة اإلنترنت.
- 2ظيور خمل مفاجئ في الشبكة الداخمية أو األجيزة.
- 3عدم استجابة الطبلب بشكل مناسب مع التعميم اإللكتروني وتفاعميم معو.
- 4ضعف محتوػ البرمجيات الجاىزة
(On-Line), available: http://marammeccawy.maktoobblog.com

مسؤوالً
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( 2ـ  1ـ :)9وسائل الحعلن االلكحزوني:
ؼ االلكتروني وتنتشر عمى نطاق واسع في المجال التعميمي ،و يذكر الباحث من
تتعدد عناصر التعلم
أىميا ما يمي:
( 2ـ  1ـ  9ـ  :)1شبكة اإلنحزنث :Internet
جعزيف الحعلن وفك شبكة االنحزنث
يمثل أحدث شكل من أشكال التعميم عن بعد إذ كان ىذا األخير في بادغ األمر يعتمد عمى المراسمة
عن طريق البريد و كانت الدروس ترسل مطبوعة عمى الورق قبل أن تتطور في وقت الحق و تستعمل
االسطوانات المينة ثم الميزرية ( .)compact disk / floppy diskو التطور الحاصل اآلن ىو نتاج
عاممين رئيسين أوليما التقدم التقني الذؼ أتاح خاصة إمكانية دمج محتويات متنوعة كالنص و الصوت
و الصورة و الفيديو و التي كانت في السابق تتطمب وسائط وحوامل مختمفة و ىذا العامل ىو ما
يسمى بالممتيميديا ). (Multimedia

أما العامل الثاني فيو التطور الكبير الذؼ حصل في عالم

االتصال و الشبكات وخاصة شبكة اإلنترنت و ما أفرزتو من خدمات اتصال سريعة و تقديم لممعمومات
ومن أىم ىذه الخدمات نذكر االنترنت و ما يقدمو من مواقع تكاد ال تحصى تقدم معطيات متعمقة
بشتى المواضيع و المجاالت ( الجمني )2006
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هشايا وعيىب الحعلين باسحخذام شبكة االنحزنث
و ليذا النمط العديد من المزايا والتأثيرات عمى المستوػ الصناعي واالقتصادؼ واالجتماعي سواء
المؤسسات.
بالنسبة إلى األفراد أو
ّ

فبالنسبة إلى األفراد ففن التعميم عن بعد عن طريق اإلنترنت ِّّ
يمكن من:

 تجاوز عائق المسافة إذ يستطيع كل فرد أن يدرس من موقعو تجاوز عائق الزمن ألن كل فرد يستطيع أن يدرس في الوقت الذؼ يريدهسيولة االتصال باألساتذة و الزمبلء و المكتباتحقيقية لمتكوين المستمر والتعّمم مدػ الحياة لشريحة ىامة من األفراد الممارسين
توفير فرصةّ

لنشاط

ميني .و ىذا جانب ميم جدا لخريجي مؤسسات التعميم و التدريب الميني و التقني نظ ار لحاجتيم لمواكبة
التطورات التقنية و التكنولوجية المستمرة أو لبلستجابة إلى متطمبات تغيير المين

المؤسسات التعميمية ففن ىذا النمط من التعمم يمكن من:
أما بالنسبة إلى
ّ
 -تحسين جودة المحتويات وذلك باستعمال تقنيات الممتيميديا

((Multimedia

قمية
والتكنولوجيا الر ّ

( (digital technologyو التغمب عمى عدد كبير من سمبيات و مشاكل التعميم كمشكمة تضخم المادة
التعميمية و قصور طرق التعميم التقميدية كالمطبوعات.
 الرفع من طاقة االستيعاب الن التعميم االفتراضي ليس بحاجة كبيرة إلى أبنية و مدرجات و أقساماستقطاب متدربين من كل الجيات واستعمال أفضل وأنجع لمكفاءات البشرية المتخصصةالتريب .
 ضغط تكاليف تشييد المؤسسات واالبنية المخصصة لمتعميم و د-خمق فرص شراكة وتحالف مع مؤسسات تكوينية في بمدان أخرػ (.الجمني)2006 ،
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هحطلبات الحعلين عن طزق االنحزنث
إن التعميم عن بعد عن طريق اإلنترنت يتطمب اإلعداد و االعتناء بعدة نواحي نذكر منيا:
- 1إعداد البنية التحتية البلزمة من شبكات و حواسيب.
- 2إعداد و إتباع منيجية عمل إلعداد الدروس أو اقتنائيا.
- 3إعداد الجانب اإلدارؼ و التنظيمي و خاصة المادؼ منو و المتعمق بكيفية احتساب
و تقييم عمل المدرسين و سن قوانين و قواعد استخبلصيم ( .الجمني )2006
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( 2ـ  1ـ  9ـ : )2اللىح الذكي :Smart Board
الموح الذكي عبارة عن لوح الكتروني يتم توصيمو مع جياز العرض

) (Data showومع جياز

الكمبيوتر) ، (PCوطريقة توصيمو سيمة وبسيطة ،بحيث يتم توجيو الصورة الخارجية من جياز العرض
عمى الموح الذكي تكون صادرة من جياز الكمبيوتر.
وبمعنى آخر يتم نقل محتوؼ شاشة الكمبيوتر إلى الموح الذكي بشكل مكبر ويتيح لممستخدم التحكم
بجياز الكمبيوتر بفضل خاصية الممس التي تميز سطحو الحساس لمتممس سواء كان باألقبلم الخاصة
بو أو باليد.
و الموح الذكي نوع خاص من األلواح أو السبورات البيضاء الحساسة التفاعمية التي يتم التعامل
معيا بالممـس  ,ويتم استخداميا لعرض ما عمى شاشة الكمبيوتر من تطبيقات متنوعة  ،وتستخدم في
الصـف الدراسي  ،في االجتماعات والمؤتمرات والنـدوات وورش العمـل و في التواصـل مـن خــبلل
االنترنـت وىـي تسمـح لممستخـدم بحفـع وتخزيـن  ،طباعـة أ و إرسـال ما تم شرحو لآلخريـن عن طريق
البريد اإللكتروني في حالة عدم تمكنيم عن التواجـد بالمحيط كما أنيـا تتمـيز بفمكانية استخـدام معظم
ب ارمـج ) )Microsoft Officeوبفمكانية اإلبحار في برامج االنترنت بكل حرية مما يسيم بشكـل
مباشر في إثـراء المـادة العممية من خبلل إضافة أبعـاد ومؤثرات خاصة وبرامج مميزة تساعد في توسيع
خبرات المتعمم وتيسير بنـاء المفاىيم واستثـارة اىتمـام المتعمم واشباع حاجتو لمتعمم لكونيا تعرض المادة
بأساليب مثيرة ومشوقة وتستفيد منو فئة ذوؼ االحتياجات الخاصة من فئة التوحد واإلعاقة العقمية
البسيطة والمتوسطة واإلعاقة الحركية البسيطة.
)On-Line), available: http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=5186
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كيفية اسحخدام اللتح الذكي:
تقدم الموحة التفاعمية الذكية ،بتحويل المساحة الخاصة بالمستخدم

إلى بيئة تفاعمية تعميمية و

تدريبية باستخدام قوة جياز العرض الفعال مع الحاسب اآللي يستطيع المستخدم عمل كل شيء يقوم
بو بالجياز أكثر من ذلك

يتم االستخدام بممس لوحة  SMARTالتفاعمية وذلك لتوضيح المفاتيح

الرئيسية و الدخول لمتطبيقات ومواقع االنترنت وكتابة المبلحظات بالحبر االلكتروني  ،ثم يتم حفع كل
عمل في ممف باإلمكان طباعتو أو إرسالو عبر البريد االلكتروني أو وضعو في صفحة ما عمى الموقع
االلكتروني .
)On-Line), available: http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=5186
هىاصفات اللىح الذكي:
نهىح انذكً يىاطفبت تتًثم فًٍب ٌهً :
- 1لمس سطح حساس :لقد تم تحويل التواصل مع الموحة التفاعمية لتكون عمى شكل نقرات فأرة
التحكم وىي حبر الكتروني

.حيث من الممكن استخدام اإلصبع كفأرة التحكم أو كتابة

المبلحظات عمى الموحة وبقدر قميل من انعكاسات الضوء.
رامج لوحة SMART :يمكن الكتابة عمى أية تطبيقات أخرػ بأؼ جياز آخر حتى يتم تحرير 2ب
المبلحظات و حفع كل ذلك في ممف واحد .ومن ضمن المزايا العديدة  ،برامج
)(Notebookجياز تسجيل المبلحظات والذؼ يقوم بحفع اليوامش و المبلحظات  ،وبرامج
التسجيل ) )SMART Recorderالتي تعمل وفق نظام ميكروسوفت فقط  ،وىو برنامج
يتيح حفع األصوات و المعمومات إلعادتيا مرة أخرػ كممف واحد متزامن في نفس الوقت .
وأيضاً ىناك برامج لمفيديو الذؼ يمكن الكتابة عمى شريط فيديو سواء في حالة التشغيل أو في
حالة الثبات.
مجسات بصرية أوتوماتيكية بكشف ومعرفة متى تم اختيار األقبلم أو
-3قمم  : SMARTتقوم ّ
الممحاة  ،بينما تقوم بعض المفاتيح بتشغيل لوحات المفاتيح عمى الشاشة و فأرة التحكم.
)On-Line), available: http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=5186
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هكىنات اللىح الذكي
تتكون الموحة الذكية من سبورة بيضاء تفاعمية تشتمل عمى أربعة أقبلم إلكترونية ومساحة إلكترونية
 ،يتم توصيميا بالكمبيوتر وبجياز الممتيميديا )(Multimediaعرض البيانات ) ، (data showوفي
حالة الرغبة في استخدام" برامج المحادثة ) (Net Meetingأو المؤتمرات المرئية
) " )Video Conferencingىنا نحتاج تركيب كامي ار مع الكمبيوتر عمى الموحة الذكية.
( 2ـ  : )5أهم مميزات اسحخدام اللىح الذكي
الستخذاو انهىح انذكً يًٍشات تتًثم فًٍب ٌهً :
- 1توفير الوقت  :المعمـ ــم الممم باستخ ــدام تطبيقات الكمبيوتر سيوفر الكثير من الوقت والمجي ـ ــود
في إنتاج الوسيم ــة التعميمية
- 2حل مشكمة نقص كادر الييئة التدريسية  :بفمكاننا حل مشكمة نقص كادر الييئة التدريسية كل
عام من خبلل تطبيق الفصول الذكية في المدارس في األردن .
- 3تسجيل واعادة عرض الدروس :نستطيع باستخدام الموحة التفاعمية من تسجيل واعادة عرض
الدروس بعد حفظيا ومن ثم عرض الدروس لمطمبة الغائبين أو طباعة الدرس كامبل ليم  ،أو

إرسالو

بالريد االلكتروني عن طريق االنترنت وبالتالي لن يفوت أؼ طالب متغيب أؼ درس .
ب
- 4التعمم عن بعد  :إن أىم مي ـ ـزة تعـ ــزز من أىميــة استخدام تقنية الموحة التفاعمية ىي إمكانية
استخداميا في التعمم عن بعد باستخدام خاصية

المؤتمرات المرئية ) (Video Conferencingأو

برامج المحادثة ( (Net Meetingو التى تمكننا من عرض بعض الندوات والورش والمؤتمرات بين
الدول المختمفة عن طريــق شبكة االنترنت البد من أن نؤكد عمى القول أنو ال غنى لكل تربوؼ يريد
التطوير واالرتقاء بعمله وتقديم األفضل ألبنائو الطمبة من استخدام كل ما ىو جديد في مجال تكنولوجيا
التعميم.
(On-Line), available :http://www.madinahx.com/t2038
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( 2ـ  1ـ  9ـ  )3جهاس عزض البيانات :Data Show projector
ىو عبارة عن جياز عرض يقوم بنقل جميع ما يظير عمى شاشة جياز الحاسب اآللي سواء كان
عرضا بالفيديو إلى شاشة العرض  ،ويتيح لجميع الطبلب مشاىدة الموقع
صور أو
نصا أو ًا
رسوما أو ً
ً
ً
الموجود عمى شاشة جياز الحاسب اآللي بكل وضوح ويسر.
جياز عرض البيانات ىو جياز يتم توصيمو بالحاسوب أو أجيزة الفيديو مثل الـ ( )DVDيقوم
بدوره بعرض وتكبير صورة العرض عمى شاشة عرض كبيرة تساعد في إظيار تفاصيل الصورة
المعروضة وخاصة إذا كان ىناك إعداد كبيرة تشاىد العرض  .ويتم توصيل الجياز مع مجموعة من
األجيزة مثل  :جياز الكمبيوتر ،أو الفيديو ،أو التميفزيون أو أجيزة العرض البصرؼ  ،وكاميرات
التصوير الثابتة والرقمية  .و يمكن لجياز عرض البيانات أن يتصل بسيولة بمجموعة كبيرة من أجيزة
الوسائط المتعددة الرقمية  ،مما يفتح األبواب أمام العمل والمتعة( .الكبيسي)2011 ،
ويتم استخدام جياز عرض البيانات عمى نطاق واسع ف ؼ مراكز التعمم وفي قاعات المحاضرات
بالمدارس والجامعات ،وفي قاعات المؤتمرات  ،واالحتفاالت  ،وفي المسارح.
و الستخذاو جهبس عزع انبٍبنبت يًٍشات تتًثم فًٍب ٌهً:
-1عرض أفبلم الفيديو التعميمية بصورة واضحة و شيقة.
-2إمكانية استخدام الحاسوب اآللي في تدريس كافة المواد التعميمية.
-3إعداد الدروس عن طريق برامج الكمبيوتر وعرضو عمى الطمبة.
- 4عرض صور مشرقة ذات جودة عالية.
 -5يعتبر خفيف الوزن سيل التركيب واالستخدام.
(الكبيسي)2011 ،

( 2ـ  1ـ: )10عناصز جحسين األداء:
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ًٌكن تهخٍض عنبطز تحسٍن أداء انهٍئة انتذرٌسٍة فًٍب ٌتعهق بتعهى انطهبة فً انجىانب انتبنٍة :
( 2ـ  1ـ  10ـ : )1زيادة اسحيعاب الطلمة للمفاهيم :
عرف االستيعاب بأنو عممية عقمية ترمي إلى استخبلص المعنى من المصدر المكتوب أو
المسموع أو المشاىد ،ودمجو في البنية المعرفية لممتمقي .ويعد االستيعاب من عمميات التفكير الكبرػ،
وتتمثل أدواتو في القراءة الصامتة ،واالستماع والمشاىدة .واذا طبق ذلك عمى القراءة ففنو يعني أن

القارغ الجيد ينشط مخططاتو الذىنية الخاصة بالموضوع ،ويبني بيا فرضياتو أو توقعاتو حول

مضمون المحتوػ ،ثم يق أر إلثبات ىذه التوقعات أو نفييا أو تعديميا .وىو في سبيل ذلك يستخدم قدرتو

تعرف الحروف والكممات ،ومعرفة دالالت األلفاظ ،وقواعد تركيب الجممة ،والمعارف المغوية
عمى ّ
& Betty
األخرػ ،وخصائص الجنس األدبي وأنماطو ،إلى جانب معموماتو وثقافتو العامة( .

.)Adams, 2009

ولكي يصبح الطلبة قادرين عمى االستيعاب الجيد ،ففن عمييم أن يتعمموا عمميات وميارات كثيرة.

فاالستيعاب عممية ال يمكن لئلنسان أن يتقنيا بشكل كامل؛ ألن عمى القارغ أن يستخدم مياراتو
وعممياتو االستيعابية بطريقة مختمفة عند كل مستوػ من مستويات االستيعاب ،وعند كل نوع من أنواع
النصوص .وىذا يوحي بما يجب أن يكون عميو المنياج من ثراء ومرونة كافية عمى صعيدؼ المستوػ
والتنوع في المحتوػ ،وبما يفترض أن يبذلو المعمم من جيد لتعميم الطمبة مستخدما منظومة من
االستراتيجيات البلزمة لتعميم القراءة .وقد تمكن الباحث (شبيبلت ) 2010 ،من استخبلص جممة من
لعل أبرزىا
المشكبلت والصعوبات التي تقمل من كفاءة عممية االستيعاب مما ورد في األدب التربوؼ ّ

اآلتية:

 .1محدودية المعرفة القبمية لدػ القارغ مع عدم القدرة عمى إدماج المعرفة الجديدة بالسابقة.

 .2كون المفردات محدودة.
 .3النقص في ميارات المغة الشفوية قبل دخول المدرسة.
 .4التركيز الزائد من معممي الصفوف األولى عمى تعميم ميارة فك الرمز.
 .5االىتمام بدقة األداء القرائي عمى حساب المعنى.
 .6النقص في ميارات االستيعاب االستماعي.
 .7عدم اىتمام اآلباء بالتواصل مع أبنائيم ومتابعة ذلك مع المدرسة.
 .8قمة تعريض األطفال في الصفوف األولى لممواد المطبوعة.
 .9تشكيل اتجاىات سمبية لدػ الطمبة نحو القراءة وموادىا.
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 .10قمة الوقت المخصص لمقراءة المستقمة.
 .11ضعف ثقة الطبلب بقدراتيم الذاتية عمى القراءة( .شبٍالت) 2010 ،
( 2ـ  1ـ  10ـ : )2إثارة دافعية الطلمة للحعلم:
تعد الدافعية اإلنسانية من العناصر األساسية التي تؤثر في سموك الفرد ،األمر الذؼ أعطاىا
أىمية كبيرة ضمن موضوعات عمم النفس ،فاإلنسان يعيش حياتو مدفوعاً نحو تحقيق أىدافو التي تبمور
معنى الحياة عنده ،ومن ثم يمكن تفسير كثير من السـموك اإلنساني في ضوء دافعية الفرد ،ولذلك نجد
أن تباين واختبلف سـموك األفـراد من الناحية الكمية والكيفية في الموقف الـواحد أو تباين سموك الفـرد
في المـواقف المختمفة قد يكون سببو األساسي ىو الدافعية (البدر)1987 ،
والدافعية بشكميا العام ىي استعداد الفرد لبذل الجيد في سبيل تحقيق عدد من األىداف التي
يممييا تعاممو مع مواقف الحياة المختمفة ،ومن مظاىرىا الطموح ،والحماس ،واإلصرار عمى تحقيق
األىداف ،والمثابرة ،والتفانى في العمل ،والرغبة في تحقيق الذات والتفوق ،والرغبة المستمرة في اإلنجاز
(حسين.)1988 ،
وينظر التربويون إلى الدافعية عمى أنيا ىـدف تربوؼ ينشده أ ؼ نظام تربوؼ ،فاستثارة دافعية
الطبلب وتوجيييا وتوليد اىتمامات معينة لدييم تجعميم يقبمون عمى ممارسة نشاطات معرفية ووجدانية
وحركية تتعدػ نطاق المدرسة كما أنيا وسيمة تستخدم في إنجاز األىداف التعميمية
( شبيب)1998 ،
ولذلك قد نجد أن سموك الـفرد يتميز بالنشاط والرغبة في بعض المواقف دون مواقف أخرػ.
ويرجع ذلك إلى مستوػ دافعية الفرد نحو ممارسـة السـموك في ىذه المواقف دون غيرىا .ولذلك تعتبر
الدافعية حالة ناشئة لدػ الفـرد في موقف معين نتيجة بعض العوامل الداخمية.
وىذه المتغيرات ىي التي توجو سموك الفرد وجية معينة دون غيرىا بطريقة محددة حتى يستطيع
أن يحقق اليدف من السموك في الموقف (الشرقاوػ.)1991 ،
ويحدد ) (Ames &Ames,1984عدة خصائص يمكن خبلليا استنتاج السموك ذ ؼ الدافعية
المرتفعة لدػ الفرد وىى:
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أ  -اتجاه السموك :ويعنى أن اختيار الفرد لعمل ما دون عمل آخر يعبر أن ىذا الفرد مدفوع
أكثر ليذا العمل دون ذاك.
ب -المثابرة :وتعنى الوقت الذؼ يقضيو الفرد في أداء الميمة ،وىى أحد مؤشرات الدافعية ،فكمما
طالت الفترة الزمنية التي يقضييا الفرد في عمل معين دون التفات لممشتات المحيطة بو استنتجنا أن
ذلك نابع من دافعية ىذا الفرد لمعمل.
ج -االستم اررية :وتعنى رغبة الفرد في العودة التمقائية لعمل كان قد تركو ،إما الستكمال ىذا
العمل أو االستزادة منو ،ويعبر بدرجة واضحة عن مستوػ دافعيتو ليذا العمل.
د  -مستوػ النشاط :فكمما بذل الفرد نشاطاً مرتفعاً في عمل ما كان ذلك تعبي اًر عن دافعتيو ليذا
العمل.
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طرق قياس الدافعية :
وللدافعية طرق قياس تتمثل فيما يلي:
- 1مالحظة سموك الفرد ودراسة حالتو  :فإذا ما الحظنا عمى الفرد أنو يبذل جيداً كبي اًر في سبيل
الوصول إلى مستوى تحصيل مرتفع في دراستو مثالً  ،فال نستطيع أن نقول أن الدافع إلى التحصيل
عند ىذا الفرد قوي  ،وقد تتدخل في ىذه الطريقة ذاتية المالحع نفسو وقد يكون الدافع الظاىري مخالف
لمحقيقي .
 - 2التقدير الذاتي  :وتعتمد عمى تقرير المفحوص ذاتو عن دوافعو كما يشعر بيا ومن صور
ىذه الطريقة االستبانة  ،ولكن من عيوبيا قد يستجيب الفرد عمى استجابة يعتقد أنيا تمقى ترحيب
وموافقة من المجتمع والتي قد تختمف عما يراه ويعتقد فيو فعالً .
- 3تحميل أوىام الفرد  :تعتبر األوىام وأحالم اليقظة من نتاج عممية التخيل  ،استجابات بديمة
لالستجابات الواقعية يمجأ إلييا الفرد حينما يواجو عقبات تحول دون تحقيق أىدافو واشباع دوافعو وتعتبر
ىذه االستجابات مصد اًر غنياً يمكننا من معرفة الكثير من محتويات النفس البشرية  ،وقد استخدم تحميل
أوىام الفرد في دراسة الشخصية .
اإلثارة التجريبية لمدوافع  :تقوم الطرق السابقة لقياس الدوافع عمى أساس تسميمنا بأن ىذه المواقف ىي
مثيرة لدوافع الفرد  ،فعندما نالحع سموك الفرد نالحع دالئل دافع يعمل ،وعندما نعطي الفرد اختبا اًر
موقفياً نسمم بأن الفرد سيعتبر ىذا الموقف كما لو كان موقفاً حقيقياً  .وىكذا يمثل اختياره ذلك االختيار
الذي يقوم بو لو أنو واجو الموقف في حياتو (خير هللا . )1982 ،
ورر الباحث :
كبير في إثراء المادة وزيادة التعمم  ،فإذا أردنا أن يقبل الطالب عمى التعمم فعمينا
دور اً
أن لمدافعية اً
بالبحث عن الدوافع التي تجعل الطالب يقبل عمى التعمم بشكل اكبر وأكثر .
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( 2ـ  1ـ  10ـ : )3التفاعل التعميمي:
تعريف التفاعل الصفي والتفاعل اللفظي
ظيرت عدة تعريفات لمتفاعل المفظي من أىميا:

السموك المفظي الذي يتم داخل حجرة

الدراسة ويتم فيو تبادل الكالم بأنواعو المختمفة بين المعمم وتالميذه ويمكن مالحظتو وقياسو

بواسطة أدوات أعدت لذلك" ( .السمالوطي )1980 ،

أهمية التفاعل الصفي في العممية الترب ية
مما الشك فيو أن لمتفاعل الصفي دو ار مو ماً في العممية التربوية كما أن لو أث ار إيجابيا عمى
عممية التعميم والتعمم  ،ىذا ويمكن إيجاز ذلك الدور في العوامل التالية :
 - 1يساعد المعمم عمى تطوير طريقتو في التدريس.
 - 2يزيد من حيوية التالميذ في الموقف التعميمي.
 - 3يساعد عمى اكتساب التالميذ اتجاىات إيجابية تجاه المعمم.
 - 4يؤدي إلى ترغيب وتحبيب الطالب في المادة الدراسية.
 - 5يرفع من مستوى تحصيل التالميذ( .السمالوطي )1980 ،
أنماط التفاعل الصفي
ىناك مجموعة من أنماط التفاعل الصفي من أبرزىا:
 - 1االتصال وحيد االتجاه.
 - 2االتصال ثنائي االتجاه.
 - 3االتصال ثالثي االتجاه.
 - 4االتصال متعدد االتجاىات( .السمالوطي )1980 ،
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المهارات الالزم ت افرها لدر المعمم لتحقيق التفاعل الصفي :
ىناك مجموعة من الميارات التي ينبغي عمى المعمم أن يتمكن منيا لتحقيق التفاعل
الصفي مع طالبو داخل غرفة الصف والتي بموجبيا يكون أدا

ؤه متمي از وعطا ؤه متجددا ،

وتدريسو متمي از ومن أىم تمك الميارات:
 -1ميارة صياغة وتوجيو األسئمة الصفية.
 -2ميارة استثارة الدافعية.
 -3ميارة تنويع المثيرات( .السمالوطي )1980 ،

( 2ـ  1ـ  10ـ  : )3تكميف الطمبة باألبحاث المشاروع:
تعريف المشروع:
المشر ع  :Projectىو أداة تقويم وتعمم معاً تعتمد عمى العمل اإلجرائي المياري واالستقصاء
لموصول إلى نتائج أو تفسيرات عممية  ،يقوم فيو الطالب أو مجموعة من الطالب بدراسة ظاىرة أو
مشكمة ما أو فكرة عممية ،بحيث يجمعون حوليا المعمومات من مصادر مختمفة لموصول إلى نتائج
معينة ،أو الخروج بفكرة جديدة ،أو اقتراح حمول عممية ،ثم كتابة تقرير حول سير العمل في المشروع
ونتائجو وما يرتبط بو من توصيات.
ويفضل أن يتميز المشروع باالبتكار أي أن فكرة المشروع جديدة تطبق ألول مرة أو إضافة فكرة
جديدة لفكرة قائمة( .السمالوطي )1980 ،
أن اع المشاروع:
يتم تنفيذ المشروع من ِق َبل طالب أو جماعة من الطالب ال يزيد عناصرىا عن أربعة

 ،وتنقسم

المشاريع إلى األنواع التالية:

 نم ذج إجرائي :وىو المشروع الذي يتطمب في نيايتو إنتاج نموذج أو مجسم لو القابمية لمعملالميكانيكي أو االلكتروني يدوياً أو كيربائياً (مثل:تصميم جياز معين – عمل نموذج
متحرك.).......
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 بحث إجرائي :وىو المشروع الذي يعتمد عمى دراسة بحثية لجمع البيانات حول ظاىرة معينة أوقضية عممية جدلية أو تأكيد نظرية عممية (مثل:ظاىرة تموث محددة – ظاىرة كونية – نظريات
العالقات العكسية والطردية  ،المقاييس اإلحصائية.)....
 تجربة عممية  :وىو المشروع الذي ينفذ من خالل التجريب العممي المخبري أو الحقمي(مثل:دراسة العوامل المؤثرة عمى نمو النباتات أو انقراض بعض الكائنات الحية –

،التفاعل

الكيميائي لمواد أو مركبات معينة.)....
ويمكن لمطالب توظيف أكثر من نموذج في تنفيذ مشروعو .كما ان من األىمية توعية الطالب
باحتياطات األمن والسالمة وتدريبيم عمى كيفية التعامل مع الحاالت الطارئة وخاصة أثناء التجريب
العممي عند استخدامو لألدوات والمواد المختمفة( .السمالوطي )1980 ،

40

( 2ـ :)2الدراسات السابقة العربية واألجنبية:
تناولت الكثير من الدراسات األجنبية والعربية في دول مختمفة من العالم مفيوم التعمم اإللكتروني وأثره
عمى مستوى األداء لدى الييئة التدريسية في المدارس وقد قام الباحث بمراجعة الدراسات والبحوث
السابقة بيدف التعرف عمى أىم نتائج ىذه الدراسات وان كانت الدراسات التي تناولت المدارس الخاصة
األردنية قميمة  ،وفيما يمي استعراض ألىم ىذه الدراسات.

( 2ـ  2ـ :)1الدراسات السابقة العربية :
أجرى ( مصموخ  )1992،دراسة بعنوان "أثر استخدام الحاسب اآللي في التدريس عمى

التحصيل واالحتفاظ بالمحتوى العممي وزمن التعمم لدى تالميذ الصف الثاني متوسط بالمدينة المنورة" ،
وىدفت إلى قياس ىذا األثر  ،وكان مجتمع الدراسة تالميذ الصف الثاني متوسط بالمدينة المنورة"

ووضحت نتائج ىذه الدراسة وجود فرق دال إحصائياً في التحصيل الدراسي يميز طالب الصف الثاني

متوسط الذين درسوا موضوعات مختارة في مادة العموم بواسطة الحاسب اآللي عن الذين يدرسونيا عن

طريق المعمم مباشرًة.
وقام ( ديويدي  )،1996بدراسة بعنوان" أثر استخدام الحاسب اآللي ،والشرائح الشفافة عمى

تحصيل طالب الصف األول الثانوي بالمدينة المنورة " لوحدة الدورات والمجموعات في الجدول الدوري
في مقرر الكيمياء ،ودلت النتائج عمى تقدم المجموعات التي درست باستخدام الحاسب اآللي في

االختبار البعدي مقارن ًة باالختبار القبمي.

وأجرى (التويم  )1999،دراسة بعنوان " أثر الحاسوب عند استخدامو كوسيمة تعميمية في

تدريس مادة قواعد المغة العربية لمصف السادس االبتدائي " ،وبيَّنت الدراسة عدم وجود فرق ذي داللة

إحصائية في مستوى تحصيل الطالب بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في مستوى الفيم
والتطبيق ،في حين وجد فرق جوىري بين المجموعتين عند مستوى التذكر لصالح طمبة المجموعة

التجريبية.

أما العبد الكريم  )1999(،فقد قامت بدراسة بعنوان "أثر استخدام الحاسب اآللي في تدريس
الكيمياء عمى تحصيل طالبات الصف األول الثانوي ،واتجاىين نحو مادة الكيمياء بإحدى المدارس في
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مدينة الرياض " ،وتبين من نتائج الدراسة وجود فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات تحصيل
الطالبات المجموعة الضابطة والتجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي ،في حين لم
تظير الدراسة وجود فرق دال إحصائياً بين مجموعتي الدراسة في االتجاه نحو مادة الكيمياء.
واستقصت دراسة دمحم )  ( 2000التي كان عنوانيا " أثر استخدام طريقة تدريس األحياء بالحاسوب في
تحصيل طمبة الصف العاشر األساسي ،مقارنة مع الطريقة االعتيادية في التدريس "  ،وكذلك معرفة
التغير في اتجاىات الطمبة نحو الحاسوب بعد التطبيق .
وقد أظيرت نتائج الدراسة أن ىناك تغي اًر إيجابياً في اتجاىات طمبة المجموعة التجريبية نحو الحاسوب
قد حدث بعد إجراء المعالجة التجريبية.
وقامت )المصطفى ( 2002 ،بدراسة بعنوان " أثر استخدام طريقة التدريس بوساطة الحاسوب في
اتجاىات طمبة الصف التاسع في مدراس األغوار الشمالية في األردن "
تكونت عينة الدراسة من )  ( 40طالباً و ) ( 40طالبة تم اختيارىم بطريقة قصدية من طمبة الصف
التاسع األساسي من مدرستين في لواء األغوار الشمالية وتم تقسيميا إلى مجموعتين بطريقة عشوائية:
تجريبية وضابطة .وأظيرت نتائج الدراسة أن اتجاىات الطمبة قد تغيرت بصورة إيجابية نحو طريقة
التدريس بالحاسوب.
وقامت (الدعيمج  ) 2002 ،بدراسة بعنوان " أثر برمجية إلكترونية منتجة محمياً عمى تحصيل
طالبات الصف الثاني متوسط في مادة الرياضيات " ،وأظيرت الدراسة عدم وجود فرق ذي داللة
إحصائية في مستوى تحصيل الطالبات بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في المستويات
المعرفية ( التذكر ،والفيم ،والتطبيق) ،وتشابيت ىذه الدراسة مع دراسة العمر ،ولكنيا اختمفت مع
دراسة التودري.

وقام (الرويمي ( 2003 ،بدراسة بعنوان " استخدام شبكة االنترنت ،في مراكز مصادر التعمم والتعميم من
وجية نظر معممي وطالب المرحمة الثانوية الحكومية في الرياض " لمفصل الدراسي األول لمعام
الدراسي(1422ىـ 1423 /ىـ)  ،تكونت وأظيرت نتائج الدراسة أن من أبرز معوقات استخدام المعممين
لإلنترنت ىو كثرة الحصص األسبوعية ،وقمة األجيزة المرتبطة بشبكة اإلنترنت.
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وجاءت دراسة خزاعمة وجوارنة ( )Khazaleh & Jawarneh,2006بعنوان " معوقات التوظيف الفعال

لتكنولوجيا المعمومات في المدارس األردنية من خالل تحميل تصورات المعممين في الميدان" .

وقد جمعت المعمومات من خالل إجراء مقابالت مفتوحة مع عينة قصدية وقد أظيرت النتائج أن معوقات

التوظيف الفعال لتكنولوجيا المعمومات في المدارس األردنية تقع في ست مجموعات رئيسة

هي :النقص الحاد في أجيزة الحاسوب والتجييزات المتصمة بتكنولوجيا المعمومات في المدارس  ،و

ضعف فعالية برامج تدريب المعممين في مجال تكنولوجيا المعمومات ،وقمة امتالك طمبة المدارس لميارات
وكفايات تكنولوجيا المعمومات األساسية ،وقمة كفاية الوقت الالزم لممعممين لمتخطيط و اإلعداد لتوظيف
تكنولوجيا المعمومات في التدريس ،وصعوبة الوصول إلى األجيزة والمعدات

الخاصة بتكنولوجيا المعمومات في المدارس ،وقمة توافر البرمجيات التعميمية ذات النوعية

الجيدة المنتجة محمياً.
في دراسة نظرية قام بيا(مقداد )2010 ،حول الدافعية إلى التعمم لدى طمبة الذين يتعممون لغة التعمم
اإللكتروني ،وأوضح الباحث الفرق بين الدافعية في الموقف التقميدي والدافعية نحو التعمم في مواقف
التعميم اإللكتروني ،وبين الباحث أن استراتيجيات زيادة الدافعية في مواقف التعمم العادية ال تكون
بالضرورة فعالة في زيادة دافعية المتعممين في مواقف التعميم اإللكتروني ،وأنو البد من إيجاد
استراتيجيات أكثر مناسبة لمتعمم اإللكتروني؛ منيا نموذج االنتباه والمالئمة والثقة والرضى.
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( 2ـ  2ـ :)2الدراسات األجنبية :
أجرى فيرمت وأور وىول)  (Vermette,Orr,and Hall 1986دراسة ىدفت إلى استقصاء
اتجاىات الطالب والمعممين نحو استخدام الحاسوب في التعميم .تكونت عينة الدراسة من ) ( 116
طالباً وطالبة من طمبة الصفوف االبتدائية في كندا ،و )  ( 50معمماً ومعممة وقد أظيرت نتائج الدراسة
أن اتجاىات الطمبة والمعممين نحو استخدام الحاسوب في التعميم كانت سمبية.
وفي دراسة قام بيا سويبو وىدسون ) (Soyibo &Hudson2000ىدفت إلى معرفة أثر
التعميم بمساعدة الحاسوب عمى اتجاىات الطمبة نحو البيولوجيا ونحو التعميم ) (CAIبمساعدة الحاسوب
وأثره عمى فيم الطمبة لموضوع التكاثر في النباتات والحيوانات ،مقارنة بالطريقة االعتيادية (المحاضرة
والمناقشة)  .تكونت عينة الدراسة من) ( 77طالبة في الصف الحادي عشر من جامايكا Jamaican
في العاصمة كنجستون Kingstonاستخدمت في ىذه الدراسة ثالث أدوات لجمع البيانات ىي استبانو
) (CAIواختبار) (BATألتحصيمي في مادة البيولوجيا واستبانو االتجاىات نحو البيولوجيا .
وأظيرت نتائج الدراسة أن اتجاىات الطمبة في المجموعة التجريبية عمى االختبار كانت أفضل بكثير من
اتجاىات الطمبة في المجموعة البعدي نحو البيولوجيا ونحو  CAIالضابطة التي درست بالطريقة
االعتيادية كما أشارت النتائج إلى دور) (CAIفي تحسين فيم الطالبات لموضوع التكاثر في النباتات
والحيوانات.
وسعت دراسة ىونق وآخرون  ( Hong et al2000).إلى الكشف عن أثر استخدام برمجية
ذات وسائط متعددة عمى تحصيل التالميذ لممفاىيم األساسية لعمم الفمك ،ومدى قدرتيا عمى إكسابيم

ميارات حل المشكالت العميا ،إضافة إلى الميارات البسيطة .وتكونت عينة الدراسة

من ( )238تمميذاً

في الصف التاسع درسوا في فصل عممي بالقرب من مدينة ميدوستن ،وكانوا من الميتمين بعمم الفمك،

حيث قسمت عينة الدراسة عشوائياً بالتساوي إلى مجموعتين إحداىما تجريبية درس أفرادىا من خالل

برمجية تعميمية تدعى (القرية الفمكية) وكانت تيدف إلى تعريفيم بالمفاىيم الفمكية األساسية ،إضافة إلى

وصمم اختبار طبق قبمياً وبعدياً ،واعتمدت الدراسة
عرض بعض المشكالت المعاصرة في عمم الفمكُ ،
عمى اختبار (ت) الختبار فروض الدراسة ،وقد أشارت النتائج إلى:
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 - 1وجود فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات تحصيل تالميذ المجموعة التجريبية ودرجات
تالميذ المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية.

 - 2اتضح أن برمجية (القرية الفمكية) أداة فعالة في مساعدة التالميذ عمى اكتساب ميارات خاصة
في حل المشكالت ،حيث أصبح لدييم القدرة عمى تطبيق أسموب حل المشكالت عمى بيئات ومواقف

جديدة متشابية.

بينما ىدفت دراسة بيكمي (  ) 2000 ،Buckleyإلى معرفة تأثير برمجية الوسائط المتعددة

المعدة من قبل أعضاء ىيئة التدريس بجامعة "ستانفورد" ) (Stanfordعام 1992م في مجال العموم

عمى التحصيل والفيم لدى عينة من تالميذ المدرسة العميا (  28تمميذاً) بمدينة "مدوسترن "Medosten

وطبق اختبا اًر قبمياً وبعدياً عمى مجموعتي الدراسة ،وأظيرت النتائج فعالية البرمجية متعددة الوسائط
في التحصيل والفيم لدى التالميذ.

وفي دراسة قام بيا (ىيدموس ( 2001 ،الستقصاء أثر استخدام طريقة التعمم بالحاسوب في تحصيل
طمبة الصف العاشر األساسي في الفيزياء مقارنة مع الطريقة التقميدية باإلضافة إلى معرفة التغير في
اتجاىات الطمبة نحو الحاسوب بعد استخدام الحاسوب في التعميم.
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً)  (0.05=αفي متوسطات تحصيل طمبة
الصف العاشر في الفيزياء تعزى إلى استخدام الحاسوب في التدريس وكانت الفروق لصالح المجموعة
التجريبية،
كما أظيرت نتائج الدراسة فروقاً دالة إحصائياً في متوسطات اتجاىات الطمبة نحو الحاسوب تُعزى إلى

الجنس لصالح الذكور.
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وكان اليدف من دراسة كاريوكي وبولسون ) ) 2001، Kariuki & Paulsonمعرفة أثر

استخدام الحاسب اآللي في تدريس تشريح الحيوان مقارنة بالطريقة التقميدية عمى تحصيل تالميذ قسم
األحياء في المرحمة الثانوية.

وطبقت ىذه الدراسة عمى عينة من التالميذ يدرسون في قسم األحياء العامة بمدرسة ثانوية تقع

في منطقة ريفية صغيرة شمال شرق مدينة تينيسي ،حيث قسمت عينة الدراسة عشوائياً إلى مجموعتين
إحداىما ضابطة وبمغ عدد أفرادىا (  )52تمميذاً وتمميذة ،درسوا تشريح ٍ
كل من دودة األرض والضفدع
بالطريقة التقميدية ،بينما األخرى تجريبية بمغ عدد أفرادىا (  )52تمميذاً وتمميذة ،درسوا ميارات تشريح
دودة األرض والضفدع من خالل برمجية تعميمية ،حيث طبق بعد التجربة اختبار تحصيمي ،كما

استخدم الباحثان اختبار (ت) لمعالجة البيانات إحصائياً ،وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج

منيا:

 - 1يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات تحصيل تالميذ المجموعة التجربيية ودرجات
تحصيل تالميذ المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية.

 - 2يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطي تحصيل تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة يعزى

لمجنس.

واستيدفت دراسة شانج ) ) 2002، Changمعرفة أثر استخدام التدريس من خالل برمجية

الحاسب اآللي القائمة عمى طريقة حل المشكالت في تحسين نواتج التعمم في مجال تدريس العموم.

وقد قام الباحث في ىذه الدراسة بمقارنة طريقة التدريس باستخدام الحاسب المرتبطة بطريقة حل
المشكالت مع طريقة المحاضرة والمناقشة مع استخدام اإلنترنت ،وتم تطبيق الدراسة عمى تالميذ

المرحمة الثانوية في تايوان خالل تدريس مادة العموم ،مع قياسات اتجاىات ىؤالء التالميذ نحو العموم

أيضاً .وقد قام الباحث بعد ذلك بتقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين :األولى تجريبية وعددىا ( )156
تمميذاً وتمميذة استخدمت معيا طريقة حل المشكالت من خالل الحاسب ،في حين طبقت عمييم طريقة

المحاضرة واإلنترنت والمناقشة .أما أدوات الدراسة فقد تمثمت بتطبيق االختبار التحصيمي لمادة عمم
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األرض الذي طوره شانج  Changعام 2000م ،إضافة إلى مقياس االتجاىات نحو مادة عمم األرض

الذي طوره كل من شانج وماو  Maoعام 1999م.

وأظيرت نتائج استخدام تحميل التباين المصاحب بأن التالميذ الذين درسوا حسب طريقة حل
المشكالت والحاسب قد حصموا عمى درجات أعمى وبداللة إحصائية مقارنة بزمالئيم الذين تعمموا مادة

عمم األرض حسب طريقة المحاضرة والمناقشة واإلنترنت ،كما كان ىناك فروق دالة إحصائياً لمصمحة

المجموعة التجريبية (حل المشكالت والحاسب) فيما يتعمق باتجاىاتيم نحو المادة الدراسة.

في دراسة قام بيا ىارتنت ودورن ) (Hartnett, St George, & Dron, 2011لبحث الدافعية لدى
معممي ما قبل الخدمة في نيوزيمندا ممن أعطي ليم موضوعان مختمفان في بيئة التعمم المباشر

(  ،(On-lineوقد توصمت الدراسة في مرحمتيا األولى إلى طرح سؤال حول طبيعة الدافعية نحو التعمم
عينتين من المفحوصين
في بيئة التعمم المباشر ،األمر الذي قاد إلى المرحمة التالية من الدراسة بأخذ ّ
واستخدم نمط دراسة الحالة واستخدمت طرق قياس عدة لتحديد طبيعة الدافعية ،وقد خمصت الدراسة
إلى أن الدافعية نحو التعمم عممية معقدة ومتداخمة ،وأن المتعممين في بيئة التعمم المباشر لم يكونوا

مدفوعين بدافعية داخمية كما تذكر الدراسات التي تمت في ىذا المجال ،وال بد من األخذ بعين االعتبار
عوامل الموقف التعميمي خالل تصميم بيئة التعمم ،وتحديد األىداف ،وفتح باب المناقشات واالختيارات

أمام الدارس إليجاد دافع نحو استمرار عممية التعمم.

ماذا يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ؟
تتميز ىذه الدراسة عن سابقاتيا بتحديد أكثر من نوع من تكنولوجيا التعمم اإللكتروني المستخدمة

حالياً في المدارس الخاصة في األردن  ،بحيث تركز الدراسة عمى األثر الكبير عمى تحسين أداء
مستوى المعممين  .ومع وجود الكثير من الدراسات التي ركزت عمى جانب التعمم اإللكتروني دون
البعد الحاصل بين ىذه التكنولوجيا
التركيز عمى األثر التربوي والتعميمي عمى المعممين  ،و ُ
والمعممين وتركيز الدراسات عمى أنواع من التعمم اإللكتروني غير الموجودة في نطاق عمل

المدارس الخاصة وغير المستخدمة  ،قامت ىذه الدراسة بالتركيز عمى أنواع تكنولوجيا التعمم

اإللكتروني المستخدمة حالياً بشكل كبير في المدارس الخاصة ف مدينة عمان مثل شبكة االنترنت
و الم ح الذكي و جهاز عرض البيانات.
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( 3ـ  :)1املقدمــــة
ٌدفت الدراسة الحالية إلِ تح ديد اثر استخدام وسائل التعمم االلكتروىي في تحسين أداء الٍيئة
التدريسية في الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن الم تضهن في عيىة الدراسة .
وعميً ،فإن الفصل الحالي يتضهن هىٍجية الدراسة الهتبعة ،وهجتهع الدراسة والعيىة ،ووصف
الهتغيرات الديهغرافية والوظ يفية ألفراد عيىة الدراسة ،وأد اة الدراسة وهصادر الحصول عمِ الهعموهات،
والهعالجة اإلحصائية الهستخدهة وكذلك فحص صدق أداة الد راسة وثباتٍا .

( 3ـ  :)2مههج الدراسة
تعتبر الدراسة الحالية واحدة هن الدراسات الوصفية ،فٍي وصفية لموووف عمِ طبيعة هضاهين ٍل
كل
هن الهفاٌيم الهتعمقة بهتغيراتٍا وٌي وسائل التعمم االلكتروىي

وأثرٌا في تحسين أداء الٍيئة التدريسية

في الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن.

( 3ـ  :)3جمتنع الدراسة وعيهتها
يتألف هجتهع الدراسة هن الهدارس الخاصة في

هديىة عهان  /األردن وعددٌا ثالث

هدارس .أها عيىة الدراسة فقد تهثمت في ثالث هدارس خاصة في هىطقة عهان وٌي ( :العقيق
العالهية ،والهحور الدولية ،والحصاد التربوي) ،وتم هسح الهدارس الخاصة ،عيىة الدراسة لمتعرف
عمِ وحدة الهعايىة والتحميل فيٍا ،حيث تم تحديد أعضاء الهيئة التدريسية لمهرحمة األساسية في
ٌذي الهدارس كوحدة هعايىة وتحميل وبمغ عددٌم

( )60هعمهًا ،وتبين أن عدد االستباىات
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الصالحة لمتحميل اإلحصائي

( )60استباىً بىسبة ( )%100هن إجهالي عدد االستبياىات

الهسترجعة.

( 3ـ  :)4املتغريات الدميغرافية ألفراد عيهة الدراسة
توضح الجداول ( 3ـ  3( ، )1ـ  3( ، )2ـ  ، )3الهتغيرات الديهغرافية ألفراد وحدة الهعايىة
والتحميل (الجىس ؛ وهدة الخبرة ؛ والهؤٌل العمهي ) .إذ يوضح الجدول ( )1 - 3أن  %51.7هن
أف ارد وحدة الهعايىة والتحميل ٌم هن الذكور ،وها ىسبتً ٌ %29م هن اإلىاث.
الجدول ()1 - 3
يوضح توزيع أفراد وحدة الهعايىة والتحميل حسب هتغير الجىس
المتغير
الجىس
الهجهوع

النسبة المئوية

الفئة

التكرار

ذكور

31

51.7

إىاث

29

48.3

60

100

()%

وفيها يرتبط بهتغير م دة الخبرة في العهل  ،فقد أظٍرت الىتائج والهوضحة بالجدول ( 3ـ  )2أن
ها ىسبتً  %33.3هن أفراد وحدة الهعايىة والتحميل ٌم ههن تتراوح عدد سىوات خبرتٍم العهمية
هن  10-5سىوات؛ وأن ٌ %36.7م ههن لديٍم خبرة عهمية  5سىوات فأول  .واخي ًار ،تبين أن
الىسبة الهئوية لمهبحوثين هن وحدة الهعايىة والتحميل الذين ٌم ههن لديٍم خبرة أكثر هن
سىوات بمغت .%30

10
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ويعزو الباحث ذلك إلِ أن الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن لديٍا هعدل دوران هرتفع وان
ىسبة احتفاظٍا بالعاهمين لديٍا هىخفضة األهر الذي ود يىعكس في أداء أعضائٍا هن الٍيئة التد ريسية.
عالوة عمِ إن عدم االحتفاظ بخبرات هرتفعة ربها يعود إلِ عدم رغبة الهدارس الهبحوثة في دفع هبالغ
هالية عالية فيها يخص الرواتب واألجور وهستحقات الضهان االجتهاعي لٍؤالء العاهمين لديٍا .
الجدول ( 3ـ )2
يوضح توزيع أفراد وحدة الهعايىة والتحميل حسب هدة الخبرة في العهل
المتغير

هدة الخبرة

الهجهوع

النسبة المئوية

الفئة

التكرار

أول هن  5سىوات

22

36.7

هن  5ـ  10سىوات

20

33.3

أكثر هن  10سىوات

18

30.0

60

100

()%

يوضح توزيع أفراد وحدة الهعايىة والتحميل إن ىسبة الخبرات األول هن  5سىوات ٌي
الىسبة األكبر أي إن أعهار أفراد العيىة صغير .

وبالىسبة لهتغير الهؤٌل العمهي وكها ٌو هوضح بالجدول ( 3ـ  )3فقد تبين أن %78.3

ٌم هن حهمة درجة البكالوريوس في اختصاصاتٍم ،كها بيىت الىتائج أن ىسبة األفراد هن حهمة
شٍادة الدبموم العالي في االختصاص التعميهي بمغ  .%11.7في حين بمغت ىسبة األفراد هن
حهمة الهاجستير  .%8.3أها ىسبة حهمة درجة دكتوراي في اختصاصاتٍم فكاىت .%1.7
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الجدول ( 3ـ )3
يوضح توزيع أفراد وحدة الهعايىة والتحميل حسب هتغير الهؤٌل العمهي
المتغير

الهؤٌل العمهي

الفئة

التكرار

بكالوريوس

47

78.3

دبموم عالي

7

11.7

هاجستير

5

8.3

دكتوراي

1

1.7

60

100

الهجهوع

النسبة المئوية

()%

ٔ ٚالدظ ٕ٘ب إْ ٔغجخ األفشاد اٌذبطٍ ٓ١ػٍ ٝاٌّؤً٘ اٌؼٍّ ٟثىبٌٛسٛ٠ط ٘ ٛاألػٍِّ ٝب ٠ش١ش إٌٝ
اسرفبع ٔغجخ اٌشجبة ف ٟاٌّؼٍّ. ٓ١

( 3ـ  :)5أدوات الدراسة ومصادر احلصول على املعلومات
لتحقيق أٌداف الدراسة لجأ الباحث إلِ استخدام هصدرين أساسيين لجهع الهعموهات ،وٌها :
المصادر الثانوية  :حيث توجً الباحث في هعالجة اإلطار الىظري لمدراسة إلِ هصادر
البياىات الثاىوية والتي تتهثل في الكتب والهراجع العربية

واألجىبية ذات العالوة ،والدوريات والدراسات

والتقارير ،واألبحاث ا لسابقة التي تىاولت هوضوع الدراسة ،والبحث والهطالعة في هواوع االىترىت
الهختمفة .وكان ٌدف الباحث هن المجوء لمهصادر الثاىوية في الدراسة ،التعرف عمِ األسس والطرق
العمهية السميهة في كتابة الدراسات ،وكذلك أخذ تصور عام عن آخر الهستجدات التي حدثت في
اس الحالية .
هوضوعات الدر ة
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المصادر األولية :لهعالجة الجواىب التحميمية لهوضوع الدراسة تم المجوء إلِ جهع البياىات األولية
هن خالل االستباىة التي وام الباحث بتطويري ا كأداة رئيسة لمدراسة ،شهمت عدداً هن العبارات عكست
أٌداف الدراسة وأسئمتٍا ،وام الهبحو ثون باإلجابة عىٍا ،وتم استخدام هقياس ليكرت الخهاسي
 ،Likert Scaleبحيث أخذت كل إجابة أٌهية ىسبية

Five

 .وألغراض التحميل تم استخدام البرىاهج

اإلحصائي  SPSS V.20وتضهنت اإلستباىة أربعة أجزاءٌ ،ي :
الجزء األول  :الجزء الخاص بالهتغيرات الديهغرافية ألفراد وحدة الهعايىة والتحميل هن خالل

()3

هتغيرات وٌي (الجىس ؛ وهدة الخبرة في العهل؛ والهؤٌل العمهي ) لوصف عيىة الدراسة واجراء بعض
الهقارىات الستجابة أفراد العيىة عمِ الهتغيرات هوضوع الدراسة في ضوء الهتغيرات الديهغرافية.
الجزء الثاني  :تضهن هقياس استخدام وسائل التعمم االلكتروىي عبر ثالثة أبعاد رئ يسية ٌ ،ي (شبكة
االىترىت ،والموح الذكي ،وجٍاز عرض البياىات ) وتضهىت ( )25فقرة لقياسٍا ،هقسهة عمِ الىحو
اآلتي:
الجدول ()4 - 3

استخدام وسائل التعمم االلكتروني

شبكة االنترنت

الموح الذكي

جياز عرض البيانات

عدد الفقرات

10

10

5

ترتيب الفقرات

10-1

20-11

25-21

الجزء الثالث  :تضهن هقياس تحسين أداء الٍيئة التدريسية عبر أربعة أبعاد ،وٌي (سرعة استيعاب
الطمبة لمهادة ،واإلسٍام في إثارة الدافعية لدى الطمبة ،وزيادة تفاعل الطمبة هع الهعمم  ،وتحديد واجبات
الطمبة) وتضهىت( )20فقرة لقياسٍا ،هقسهة عمِ الىحو اآلتي:
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الجدول ()5 - 3
سرعة استيعاب

اإلسيام في إثارة

زيادة تفاعل الطمبة

الطمبة لممادة

الدافعية لدى الطمبة

مع المعمم

عدد الفقرات

5

5

5

5

ترتيب الفقرات

30 - 26

35 - 31

40 - 36

45-41

تحسين أداء الييئة التدريسية

تحديد واجبات الطمبة

وتراوح هدى االستجابة هن ( )5 - 1وفق هقياس ليكرت الخهاسي  Five Likert Scaleكاألتي:
الجدول ()6 - 3
بدائل اإلجابة

هوافق بشدة

هوافق

هحايد

غير هوافق

الدرجة

()5

()4

()3

()2

وبٍذا تكوىت اإلستباىة
.Five Likert Scale

غير هوافق
بشدة
()1

(أداة الدراسة ) وبشكمٍا الىٍائي هن ( )45فقرة بهقياس ليكرت الخهاسي
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( 3ـ  :)6املعاجلة اإلحصائية املستخدمة
لإلجابة ع لِ أسئمة الدراسة واختبار فرضياتٍا لجأ الباحث إلِ الرزهة اإلحصائية لمعموم
االجتهاعية  Statistical Package for Social Sciencesاإلصدار العشرون ـ . SPSS V.20
وود وام الباحث هن خالل الرزهة اإلحصائية السابقة بتطبيق األساليب اإلحصائية التالية:
 التك اررات والىسب الهئوية  Frequencies & Percentبٍدف تحميل خصائص وحدة الهعايىة
 الهتوسطات الحسابية  Meanلتحديد هستوى استجابة أفراد وحدة التحميل عن الهتغيرات.
 اإلىحراف الهعياري  Standard Deviationلقياس درجة تشتت إستجابات أفراد وحدة التحميل
عن وسطٍا الحسابي.
 هعادلة طول الفئة والتي تقضي بقياس هستوى األٌهية لهتغيرات الدراسة ،والذي تم إحتسابً
وفقاً لمهعادلة التالية:

وبىاء عمِ ذلك يكون يكون القرار لألٌهية عمِ الىحو التالي:
الجدول ()7 - 3

55

هستوى األٌهية

الهىخفضة

الهتوسطة

الهرتفعة

التقدير

هن  1ـ أول هن 2.33

هن 3.66 - 2.33

هن  3.67فأكثر

 هعاهل كروىباخ ألفا  Cronbach Alphaلقياس ثبات أداة الدراسة (االستباىة ) وهقدار اإلتساق
الداخمي لٍا ،ودرجة هصداوية اإلجابات عن فقرات االستباىة.
 إختبار  Tلعيىة واحدة  One sample T-testوذلك لمتحقق هن هعنوية فقرات اإلستباىة الهعدة
هقارىة بالوسط الفرضي.
 هعاهل تضخم التباين  Variance Inflation Factorواختبار التباين الهسهوح Tolerance
لمتأكد هن عدم وجود تعددية ارتباط  Multicollinearityبين الهتغيرات الهستقمة.
 تحميل اإلىحدار الهتعدد  Multiple Regression analysisوذلك لمتحقق هن أثر هجهوعة هن
الهتغيرات الهستقمة في هتغير تابع واحد.

( 3ـ  :)7صدق أداة الدراسة وثباتها
أ) الصدق الظاىري  :تم عرض االستباىة عمِ هجهوعة هن الهحكهين تألفت هن ( )10أساتذة هن
أعضاء الٍيئة التدريسية هتخصصين في إدارة األعهال والتربية وهىاٌج التدريس وأسهاء الهحكهين
بالهمحق روم ( ،)1وود تهت االستجابة آلراء الهحكهين وتم إجراء ها يمزم هن حذف وتعديل واضافة في
ضوء الهقترحات الهقدهة ،وبذلك خرجت االستبياىة في صورتٍا الىٍائية كها هوضح بالهمحق روم (.)2
حيث بمغت ىسبة ىقطة القطع أعمِ هن

 %75في رأي الهحكهين هها يعىي وبول الدراسة هن حيث

درجة تغيرٌا .
ب) ثبات أداة الدراسة :تم استخدام اختبار االتساق الداخمي كروىباخ ألفا (،)Cronbach Alpha

لقياس هدى التىاسق في إجابات الهبحوثين عن كل األسئمة الهوجودة في الهقياس
والجدول ( 3ـ  )8يبين ىتائج أداة الثبات لٍذي الدراسة.
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الجدول ()8 - 3
هعاهل ثبات االتساق الداخمي ألبعاد االستباىة (هقياس كروىباخ ألفا)
ت

البعد

1

عدد
الفقرات

ويهة ( )αألفا

استخدام وسائل التعمم االلكتروىي

25

0.884

1ـ1

شبكة االىترىت

10

0.833

1ـ2

الموح الذكي

10

0.854

1ـ3

جٍاز عرض البياىات

5

0.933

20

0.877

2ـ1

سرعة استيعاب الطمبة لمهادة

5

0.893

2ـ2

االسٍام في اثارة الدافعية لدى الطمبة

5

0.861

2ـ3

زيادة تفاعل الطمبة هع الهعمم

5

0.811

2ـ4

تحديد واجبات الطمبة

5

0.858

معامل الثبات الكمي لالستبانة

45

0.854

2

*

تحسين اداء الٍيئة التدريسية

إذ يوضح الجدول ( )8 - 3ويم الثبات لهتغيرات الدراسة الرئيسة والتي تراوحت بين ()0.877
لمتحسين اداء الٍيئة التدريسية كحد أدىِ ،و ( )0.884الستخدام وسائل التعمم االلكتروىي كحد أعمِ .
وتدل هؤشرات كروىباخ ألفا  Cronbach Alphaأعالي عمِ تهتع إداة الدراسة بصورة عاهة بهعاهل
ثبات عال ويقدرتٍا عمِ تحقيق أغراض الدراسة وفقاً لها جاء (.)Sekaran,2006
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( 3ـ  :)8التحقق مو مالءمة البيانات للتحليل اإلحصائي
ألغراض التحقق هن هوضوعية ىتائج الدراسة فقد تم إجراء إختبار

– Kolmogorov

) ،Smirnov (K-Sوذلك لمتحقق هن خمو بياىات الدراسة هن الهشاك ل اإلحصائية التي ود تؤثر
سمبًا عمِ ىتائج إختبار فرضيات الدراسة ،ويشترط ٌذا اإلختبار توفر التوزيع الطبيعي في
البياىات ،واال يفقد اإلرتباط ودرتً عمِ تفسير الظاٌرة هحل البحث أو التىبؤ بٍا ،وبالىظر إلِ
الجدول ( .)9 - 3ىجد أن هستوى الداللة ( )  0.05هها يعىي أ ن توزيع الهتغيرات جهيعٍا
كاىت طبيعية ،حيث كاىت ىسب التوزيع الطبيعي لكل اإلجابات أكبر هن ( )0.05وٌو الهستوى
الهعتهد في الهعالجة اإلحصائية لٍذي الدراسة.
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الجدول ( 3ـ )9
التوزيع الطبيعي لهتغيرات الدراسة إختبار )Kolmogorov – Smirnov(K-S

ت

المتغير

1

استخدام وسائل التعمم االلكتروني

– Kolmogorov

* Sig.

النتيجة

3.040

0.102

يتبع التوزيع الطبيعي

1ـ1

شبكة االىترىت

2.487

0.255

يتبع التوزيع الطبيعي

1ـ2

الموح الذكي

2.568

0.188

يتبع التوزيع الطبيعي

1ـ3

جٍاز عرض البياىات

2.593

0.156

يتبع التوزيع الطبيعي

3.933

0.069

يتبع التوزيع الطبيعي

2ـ1

سرعة استيعاب الطمبة لمهادة

2.249

0.422

يتبع التوزيع الطبيعي

2ـ2

االسٍام في اثارة الدافعية لدى الطمبة

1.335

0.188

يتبع التوزيع الطبيعي

2ـ3

زيادة تفاعل الطمبة هع الهعمم

1.993

0.094

يتبع التوزيع الطبيعي

2ـ4

تحديد واجبات الطمبة

3.092

0.119

يتبع التوزيع الطبيعي

2

)Smirnov(K-S

تحسين اداء الييئة التدريسية

* يكون التوزيع طبيعياً عىدها يكون هستوى الداللة ()⍺ > 0.05
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الـفـصل الرابع
النتائج واختبار الفرضيات
( 4ـ  :)1املقدمــــــــة
( 4ـ  :)2حتليل بيانات الدراسة الوصفية
( 4ـ  :)3حتليل مدى مالئنة البيانات الفرتاضات اختبار فرضيات الدراسة
( 4ـ  :)4اختبار فرضيات الدراسة
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( 4ـ  :)1املقدمــــــــة
يستعرض ٌذا الفصل ىتائج التحميل اإلحصائي الستجابة أفراد وحدة التحميل لمهتغيرات التي
اعتهدت في الدراسة هن خالل عرض ا لهؤشرات اإلحصائية األولية إلجاباتٍم هن خالل الهتوسطات
الحسابية واالىحرافات الهعيارية لكل هتغيرات الدراسة واألٌهية الىسبية ،كها يتىاول الفصل اختبار
فرضيات الدراسة والدالالت اإلحصائية الخاصة بكل هىٍا.

( 4ـ  :)2حتليل بيانات الدراسة الوصفية
أوالً :استخدام وسائل التعمم االلكتروني في المدارس الخاصة في مدينة عمان  /األردن
لوصف وتحميل استخدام وسائل التعمم االلكتروىي في الهدارس الخاصة في

هديىة عهان /
""t

األردن  ،لجأ الباحث إلِ إستخدام الهتوسطات الحسابية واإلىحرافات الهعيارية ،واإلختبار التائي
لمتحقق هن هعىوية الفقرة وأٌهية الفقرة ،كها ٌو هوضح بالجداول (.)1 - 4

إذ يشير الجدول ( )1 - 4إلِ هستوى استخدام وسائل التعمم االلكتروىي في الهدارس الخاصة
في هديىة عهان  /األردن  ،حيث تراوحت الهتوسطات الحسابية بين
الهتوسط الحسابي العام لهستوى استخدام وسائل

( 3.799ـ  ،)3.964أها

التعمم االلكتروىي في الهدارس الخاصة في

هديىة

عهان  /هديىة عهان  /األردن فقد بمغ ( )3.872وبهستوى استخدام هرتفع عمِ هقياس ليكرت
الخهاسي  .وود جاء استخدام شبكة االىترىت بالهرتبة األولِ وبهتوسط
هعياري ( )0.733وبهستوى استخدام هرتفع.

حسابي ( )3.964واىحراف
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فيها ج اء استخدام الموح الذكي بالهرتبة الثاىية وبهتوسط حسابي

( )3.854واىحراف هعياري

تفع ،واخي ًار ،جاء استخدام جٍاز عرض البياىات بالهرتبة
( )0.786وحصل عمِ هستوى استخدام هر ً
الثالثة وبهتوسط حسابي ( )3.799واىحراف هعياري ( )0.855وحصل عمِ هستوى استخدام هرتفع.
الجدول ( 4ـ )1

الهتوسطات الحسابية واإلىحرافات الهعيارية واإلختبار التائي " "tوهستوى استخدام وسائل
التعمم االلكتروىي في الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن

استخدام وسائل التعمم

عدد

المتوسط

اإلنحراف

االلكتروني

الفقرات

الحسابي

المعياري

1

شبكة االىترىت

10

3.964

0.733

2

الموح الذكي

10

3.854

0.786

3

جٍاز عرض البياىات

5

3.799

0.855

ت

قيمة ""t

*Sig
مستوى

ترتيب

مستوى

األىمية

الممارسة

18.551

0.000

1

هرتفع

13.213

0.000

2

هرتفع

19.096

0.000

3

هرتفع

المحسوبة

الداللة

الهتوسط الحسابي واإلىحراف الهعياري
العام الستخدام وسائل التعمم

25

3.872

0.540

االلكتروىي
ويهة ( ) tالجدولية عىد هستوى (.) 1.650( )   0.05

تم حساب ويهة ( )tالجدولية باإلستىاد إلِ الوسط االفتراضي لمفقرة والبالغ (.)3

15.978

0.000

-

هرتفع
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كها يوضح الجدول ( )1 - 4التشتت في إستجابات أفراد عيىة الدراسة حول استخدام

وسائل

التعمم االلكتروىي وٌو ها يعكس التقارب في وجٍات ىظر أفراد وحدة التحميل حول استخدام وسائل
التعمم االلكتروىي  .ويشير الجدول أيضاً إلِ التقارب في ويم ا لهتوسطات الحسابية ،حيث ىالحظ هن
خالل هستويات الداللة أىً لم يكن ٌىاك

اختالفات في وجٍات ىظر أفراد وحدة التحميل حول أٌهية

استخدام وسائل التعمم االلكتروىي ،حيث كاىت كافة هستويات الداللة أول هن

( )0.05لجهيع

االستخداهات .وبشكل عام يتبين أن هستوى استخدام وسائل التعمم االلكتروىي في الهدارس الخاصة في
هديىة عهان  /األردن هن وجٍة ىظر وحدة التحميل كان هرتفعًا.
أها بالىسبة لفقرات كل واحد هن استخداهات وسائل التعمم االلكتروىي ،تم استخراج الهتوسطات
الحسابية واإلىحرافات الهعيارية واإلختبار التائي " "tلمتحقق هن هعىوية الفقرة وهستوى االستخدام لمفقرة،
كها ٌو هوضح بالجداول ( )2 - 4؛ ( )3 - 4؛ (.)4 - 4
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جدول ()2 - 4
الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية وويم  tوهستوى استخدام شبكة االىترىت في الهدارس الخاصة في هديىة عهان /
األردن

استخدام شبكة االىترىت

ت

يسهح استخدام وسيمة االىترىت بهتابعة كل ها

1

ٌو جديد في هجال الهعرفة.
يحسن استخدام االىترىت هن هستوى المغة

2

اإلىجميزية ىتيجة التعاهل الهستهر هع شبكة

اإلىترىت.

يسهح استخدام وسيمة االىترىت هن هتابعة كل

3

ها ٌو جديد في هجال تخصصي التدريسي.

يعزز استخدام االىترىت هن االطالع عمِ

4

الكتب والهجالت والرسائل العمهية.

يهىحي االىترىت ودرة في هتابعة البحوث

5

والدراسات التي تخدم تخصصي.

يعزز استخدام االىترىت هن تبادل الهعارف

6

واآلراء والخبرات هع الطالب بواسطة البريد
اإللكتروىي .E-mail

الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة ""t

المحسوبة

4.720

0.640

16.397

المتوسط

*Sig

مستوى
الداللة

0.000

ترتيب

أىمية
الفقرة

1

مستوى

االستخدام

هرتفع

4.683

0.789

19.234

0.000

2

هرتفع

3.978

0.704

18.862

0.000

4

هرتفع

4.352

0.649

14.582

0.000

3

هرتفع

3.962

0.656

20.291

0.000

5

هرتفع

3.832

0.795

18.897

0.000

6

هرتفع

يسهح استخدام االىترىت هن التعرف عمِ
الطرق السميهة في هعالجة الهشكالت

7

التعميهية ىتيجة زي ارة الهواوع العمهية الهٍهة

3.724

0.772

13.882

0.000

7

هرتفع

التي تخدم التخصص.

يسهح استخدام االىترىت هن هراسمة الطالب

8

والتشاور هعٍم في القضايا الدراسية هن خالل 3.431
البريد اإللكتروىي.

0692

11.993

0.000

9

يعزز االىترىت هن االستفادة هن تجارب الدول
الهتقدهة باالطالع عمِ فعاليات  :الىدوات،

9

والهؤتهرات ،وورش العهل التي تخدم

3.659

0.778

10.333

0.000

8

هتوسط
هتوسط

التخصص.

10

يسهح االىترىت باالستئىاس برأي الهعمم حول
بعض الهعموهات هن خالل هراسمتً بالبريد
اإللكتروىي.

الهتوسط الحسابي واالىحراف الهعياري العام
الستخدام شبكة االىترىت

3.299

0.825

3.964

0.733

11.882

0.000

10

ويهة ( )tالجدولية عىد هستوى ( / )1.96( )  0.05تم حساب ويهة ( )tالجدولية باالستىاد إلِ الوسط االفتراضي لمفقرة والبالغ (.)3

هتوسط
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إذ يوضح الجدول ( )2-4إجابات وحدة التحميل عن العبارات الهتعلوة باستخدام شبكة االىترىت
في الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن .حيث تراوحت الهتوسطات الحسابية لٍذا الهتغير بين
( )3.299 - 4.720بهتوسط كمي هقداري ( )3.964عمِ هقياس ليكرت الخهاسي الذي يشير إلِ
الهستوى الهرتفع الستخدام شبكة االىترىت في الهدارس الخاصة في

م ديىة عهان  /األردن .إذ جاءت

في الهرتبة األولِ فقرة " يسهح استخدام وسيمة االىترىت بهتابعة كل ها ٌو جديد في هجال الهعرفة
بهتوسط حسابي بمغ ( )4.720وٌو أعمِ هن الهتوسط الحسابي العام البالغ

"

( ،)3.964واىحراف

هعياري بمغ ( ،)0.640فيها حصمت الفقرة " يسهح االىترىت باالستئىاس برأي الهعمم حول بعض
الهعموهات هن خالل هراسمتً بالبريد اإللكتروىي

 ".عمِ الهرتبة العاشرة واألخيرة بهتوسط حسابي

( )3.299وٌو أدىِ هن الهتوسط الحسابي الكمي والبالغ ( )3.964واىحراف هعياري (.)0.825
ويبين الجدول ( )2-4أيضاً التشتت الهىخفض في استجابات أ فراد وحدة التحميل حول بعد
شبكة االىترىت في الهدارس الخاصة في

هديىة عهان  /األردن بفقراتً وٌو ها يعكس التقارب في

وجٍات ىظر أفراد وحدة التحميل حول هستوى استخدام شبكة االىترىت في الهدارس الخاصة في

هديىة

عهان  /األردن .ويشير الجدول أيضًا إلِ التقارب في ويم الم توسطات الحسابية ،إذ ىالحظ هن خالل
هستويات الداللة أىً لم تكن ٌىاك اختالفات في وجٍات ىظر أفراد وحدة التحميل حول العبارات الهكوىة
لبعد استخدام شبكة االىترىت في الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /هديىة عهان  /األردن حيث كاىت
كافة هستويات الداللة أول هن ( )0.05لجهيع الفقرات.
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جدول ()3 - 4

الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية وويم  tوهستوى استخدام الموح الذكي في الهدارس الخاصة في
هديىة عهان  /األردن

ت

11

12

13
14

15
16
17
18

19

استخدام الموح الذكي
يسهح الموح الذكي بسٍولة استرجاع الدروس

والهعموهات الهخزىة كاهمة بالىسبة لمهعمم والطالب

تتيح لمهعمم طباعة ها تم شرحً وتوزيعً عمِ

الطالب أو حفظً وارسالً لٍم عبر البريد
اإللكتروىي)(E-mail

يسهح الموح الذكي بعرض الهعموهات بشكل شيق

وههتع لمطالب .

تزيد عهمية التفاعل التي يوفرٌا الموح الذكي هن

ودرة الطالب عمِ حفظ الهعموهات وفٍهٍا بالشكل
الصحيح بطريقة عمهية عهمية.

يقمل استخدام الموح الذكية هن استخدام الهعمهين

ألىواع هختمفة هن الطباشير واألوالم التي ود تسبب

أهراضاً هختمفة عمِ الهدى الطويل.

يرفع استخدام الموح الذكي هن درجة اىتباي وتفاعل
الطالب هع الدروس هحل الشرح والعرض

يعود استخدام الموح الذكي الطالب عمِ حب العهل

الجهاعي.

يسٍم الموح الذكي في تخطي الفروق الفردية بين

الطمبة .

يسهح استخدام الموح الذكي ب تعدي حدود الزهان

والهكان والربط بين الحقب الزهىية الهاضية والحالية

والهستقبمية

الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة ""t

المتوسط

4.105

0.741

24.283

المحسوبة

*Sig

ترتيب

مستوى

أىمية

0.000

1

الداللة

الفقرة

20

لدراسة إحدى الظواٌر الطبيعية وسوء األحوال

الذكي

ويهة ( )tالجدولية عىد هستوى (.)1.960( )  0.05

هرتفع

3.909

0.727

20.342

0.000

3

4.026

0.785

21.277

0.000

2

هرتفع

3.815

0.908

14.604

0.000

5

3.898

0.857

17.044

0.000

4

3.742

0.773

15.992

0.000

9

3.776

0.623

17.332

0.000

8

3.701

0.710

19.773

0.000

10

3.784

0.659

14.883

0.000

6

هرتفع

هرتفع
هرتفع
هرتفع
هرتفع
هرتفع

هرتفع
3.780

0.771

الجوية

الهتوسط الحسابي واالىحراف الهعياري العام الستخدام الموح

االستخدام

هرتفع

يجىب استخدام الموح الذكي الهخاطر التي هن

الههكن أن تحدث عىد الخروج إلِ أرض الواوع

مستوى

3.854

تم حساب ويهة ( )tالجدولية باالستىاد إلِ الوسط االفتراضي لمفقرة والبالغ (.)3

0.786

12.839

0.000

7
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كها يبين الجدول ( )3 - 4إجابات وحدة التحميل عن العبارات الهتعمقة باستخدام الموح الذكي
في الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن .حيث تراوحت الهتوسطات الحسابية لٍذا الهتغير بين
( )4.105 - 3.701بهتوسط كمي هقداري ( )3.854عمِ هقياس ليكرت الخهاسي الذي يشير إلِ
الهستوى الهرتفع الستخدام اللوح الذكي في الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن .إذ جاءت في
الهرتبة األولِ فقرة " يسهح الموح الذكي بسٍولة استرجاع الدروس والهعموهات الهخزىة كاهمة بالىسبة
لمهعمم والطالب " بهتوسط حسابي بمغ

( )4.105وٌو أعمِ هن الهتوسط الحسابي العام البالغ

( ،)3.854واىحراف هعياري بمغ ( ،)0.741فيها حصمت الفقرة " يسٍم الموح الذكي في تخطي الفروق
الفردية بين الطمبة " عمِ الهرتبة العاشرة واألخيرة بهتوسط حسابي ( )3.701وٌو أدىِ هن الهتوسط
الحسابي الكمي والبالغ ( )3.854واىحراف هعياري (.)0.710
ويبين الجدول ( )3 - 4أيضاً التشتت الهن خفض في استجابات أفراد وحدة التحميل حول بعد
استخدام الموح الذكي في الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن بفقراتً وٌو ها يعكس التقارب في
وجٍات ىظر أفراد وحدة التحميل حول هستوى استخدام الموح الذكي في

عيىة الدراسة هن الهدارس

الخاصة في هديىة عهان  /األردن .ويشير الجدول أيضًا إلِ التقارب في ويم الهتوسطات الحسابية ،إذ
ىالحظ أىً هن خالل هستويات الداللة أىً لم تكن ٌىاك اختالفات جديرة في وجٍات ىظر أفراد وحدة
التحميل حول العبارات الهكوىة لبعد استخدام الموح الذكي في الهدارس الخاصة في

هديىة عهان /

األردن  ،حيث كاىت كافة هستويات الداللة أول هن ( )0.05لجهيع الفقرات.
وبشكل عام يتبين أن هستوى استخدام الموح الذكي في الهدارس الخاصة في
األردن هحل الدراسة هن وجٍة ىظر وحدة التحميل كان هرتفعًا.

هديىة عهان
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جدول ()4 - 4
الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية وويم  tوهستوى استخدام جٍاز عرض البياىات في
الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن

ت

21
22
23
24
25

المتوسط

جياز عرض البيانات

الحسابي

يهكن جٍاز عرض البياىات

ﺍلﻁالﺏ هو تعمن هعمَهاﺕ ﻜثيﺭﺓ

في َوﺕ وصيﺭ.

يحفﺯ جٍاز عرض البياىات ﺍلﻁمبة

عمِ ﺍلتفﻜيﺭ ﺍإلبﺩﺍعي.

يساعﺩ جٍاز عرض البياىات

في

تىهية هٍاﺭﺓ حل ﺍلهشﻜالﺕ لﺩُ
ﺍلﻁمبة.

يﺯيﺩ جٍاز عرض البياىات

فاعمية ﺍلﻁالﺏ في ﺍلحصة.

هو

ﺃفضل ﺍستخﺩﺍن جٍاز عرض

البياىات في ﺍلتﺩﺭيﺱ ألىً يحسن

ﺃﺩﺍئي التدريسي

الهتوسط الحسابي واالىحراف الهعياري العام
الستخدام جٍاز عرض البياىات

االنحراف
المعياري

قيمة “"t

المحسوبة

*Sig

مستوى
الداللة

ترتيب
أىمية
الفقرة

مستوى

الممارسة

4.177

0.671

14.646

0.000

1

تفع
هر ً

3.722

0.731

18.879

0.000

3

تفع
هر ً

3.682

0.753

16.439

0.000

4

3.905

0.687

19.081

0.000

2

3.512

0.885

3.799

0.855

15.109

0.000

5

تفع
هر ً
تفع
هر ً
هتوسطة

ويهة ( ) tالجدولية عىد هستوى (.) 1.960( )   0.05

تم حساب ويهة ( )tالجدولية باالستىاد إلِ الوسط االفتراضي لمفقرة والبالغ (.)3

وأخي ًار ،يبين الجدول ( 4ـ  )4إجابات وحدة التحميل عن العبارات الهتعمقة بهستوى استخدام
جٍاز عرض البياىات في الهدارس الخاصة في

هديىة عهان  /األردن .حيث تراوحت الهتوسطات

الحسابية لٍذا الهتغير بين ( )3.512 - 4.177بهتوسط كمي هقداري ( )3.799عمِ هقياس ليكرت
الخهاسي الذي يشير إلِ الهستوى

الهتوسط لهستوى استخدام جٍاز عرض البياىات في الهدارس

الخاصة في هديىة عهان  /األردن .إذ جاءت في الهرتبة األولِ فقرة

" يهكن جٍاز عرض البياىات

ﺍلﻁالﺏ هو تعمن هعمَهاﺕ ﻜثيﺭﺓ في َوﺕ وصيﺭ" بهتوسط حسابي بمغ

( )4.177وٌو أعمِ هن

الهتوسط الحسابي العام البالغ ( ،)3.799واىحراف هعياري بمغ ( ،)0.671فيها حصمت الفقرة " ﺃفضل
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ﺍستخﺩﺍن جٍاز عرض البياىات

في ﺍلتﺩﺭيﺱ ألىً يحسن ﺃﺩﺍئي التدريسي " على الهرتبة الخاهسة

واألخيرة بهتوسط حسابي ( )3.207وٌو أدىِ هن الهتوسط الحسابي الكمي والبالغ ( )3.799واىحراف
هعياري (.)0.885
ويبين الجدول ( 4ـ  )4أيضاً التشتت الهىخفض في استجابات أفراد وحدة التحميل حول بعد
هستوى استخدام جٍاز عرض البياىات في الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن بفقراتً وٌو ها
يعكس التقارب في وجٍات ىظر أفراد وحدة التحميل حول هستوى استخدام جٍاز عرض البياىات في
الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن .ويشير الجدول أيضاً إلِ التقارب في ويم

الهتوسطات

الحسابية ،إذ ىالحظ هن خالل هستويات الداللة أىً لم تكن ٌىاك اختالفات في وجٍات ىظر أفراد وحدة
التحميل حول العبارات الهكوىة لبعد هستوى استخدام جٍاز عرض البياىات في الهدارس الخاصة في
هديىة عهان  /األردن ،حيث كاىت كافة هستويات الداللة أول هن ( )0.05لجهيع الفقرات  .وبشكل عام
يتبين أن هستوى استخدام جٍاز عرض البياىات في الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن هحل
الدراسة هن وجٍة ىظر وحدة التحميل كان هرتفعًا.
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ثانياً :تحسين أداء الييئة التدريسية في المدارس الخاصة في مدينة عمان  /األردن
هديىة عم ان

لوصف وتحميل هستوى تحسين أداء الٍيئة التدريسية في الهدارس الخاصة في

هديىة عهان  /األردن  ،لجأ الباحث إلِ إستخدام الهتوسطات الحسابية واإلىحرافات الهعيارية،
واإلختبار التائي " "tلمتحقق هن هعىوية الفقرة وهستوى التحسن ،كها ٌو هوضح بالجداول (.)5 - 4
الجدول ()5 - 4

الهتوسطات الحسابية واإلىحرافات الهعيارية واإلختبار التائي " "tوهستوى تحسين اداء الٍيئة
التدريسية في الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن
ت

اداء الييئة التدريسية

1

سرعة استيعاب الطمبة لمهادة

الفقرات

الحسابي

اإلنحراف
المعياري

قيمة ""t

المحسوبة

عدد

المتوسط

*Sig

مستوى
الداللة

ترتيب

األىمية

النسبية

مستوى
التحقق

5

3.754

0.665

18.456

0.000

3

هرتفع

5

4.075

0.714

24.500

0.000

1

هرتفع

3

زيادة تفاعل الطمبة هع الهعمم

5

3.901

0.824

17.814

0.000

2

هرتفع

4

تحديد واجبات الطمبة

5

3.704

0.728

15.992

0.000

4

هرتفع

20

3.911

0.564

26.268

0.000

-

هرتفع

2

االسٍام في اثارة الدافعية لدى

الطمبة

الهتوسط الحسابي واإلىحراف الهعياري
العام الداء الٍيئة التدريسية

ويهة ( ) tالجدولية عىد هستوى (.) 1.960( )   0.05

تم حساب ويهة ( )tالجدولية باإلستىاد إلِ الوسط االفتراضي لمفقرة والبالغ (.)3

إذ يشير الجدول ( 4ـ  )5إلِ هستوى تحسين اداء الٍيئة التدريسية في الهدارس الخاصة في
هديىة عهان  /األردن  ،إذ تراوحت الهتوسطات الحسابية لتحسين اداء الٍيئة التدريسية في الهدارس
الخاصة في هديىة عهان  /األردن بين ( 3.754ـ  ،)4.075أها الهتوسط الحسابي العام لهستوى
تحسين اداء الٍيئة التدريسية في الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن فكان ( )3.911وبهستوى
تحقق هرتفع عمِ هقياس ليكرت الخهاسي.
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وود جاء هن اإلسٍام في إثارة الدافعية لدى الطمبة بالهرتبة األولِ وبهتوسط حسابي ()4.075
واىحراف هعياري ( )0.714وبهستوى تحقق هرتفع .فيها جاء هن زيادة تفاعل الطمبة هع الهعمم بالهرتبة
الثاىية وبهتوسط حسابي ( )3.901واىحراف هعياري ( )0.824وحصمت عمِ هستوى تحقق هرتفع .
وجاء بالهرتبة الثالثة سرعة استيعاب الطمبة لمهادة وبهتوسط حسابي

( )3.754واىحراف هعياري

( )0.665وحصل البىد عمِ هستوى تحقق هرتفع أيضاً .وأخي ار جاء بالهرتبة الرابعً تحديد واجبات
الطلبة وبهتوسط حسابي ( )3.704واىحراف هعياري ( )0.728وحصل البىد عمِ هستوى تحقق هرتفع
أيضًا.
كها يوضح الجدول ( )5 - 4التشتت في إستجابات أفراد عيىة الدراسة حول تحسين اداء
الٍيئة التدريسية في عيىة الدراسة هن الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن وٌو ها يعكس
التقارب في وجٍات ىظر أفراد وحدة الهعايىة والتحميل حول تحسين اداء الٍيئة التدريسية في الهدارس
الخاصة في هديىة عهان  /األردن .ويشير الجدول أيضاً إلِ التقارب في ويم ا لهتوسطات الحسابية،
حيث ىالحظ هن خالل هستويات الداللة أىً لم يكن ٌىاك إختالفات في وجٍات ىظر أفراد وح
الهعايىة والتحميل حول تحسين أداء الٍيئة التدريسية في الهدارس الخاصة في

دة

هديىة عهان  /األردن

حيث كاىت كافة هستويات الداللة أول هن ( )0.05لجهيع األبعاد.
وبشكل عام يتبين أن هستوى تحسين

أداء الٍيئة التدريسية في الهدارس الخاصة في

عهان  /األردن هحل الدراسة هن وجٍة ىظر وحدة الهعايىة والتحميل كان هرتفعًا.

هديىة
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أها بالىسبة لفقرات كل واحد هن أبعاد تحسين أداء الٍيئة التدريسية في الهدارس الخاصة في
هديىة عهان  /األردن الهحددة فقد تم استخراج الهتوسطات الحسابية واإلىحرافات الهعيارية واإلختبار
التائي " "tلمتحقق هن هعىوية الفقرة وأٌهية الفقرة ،كها ٌو هوضح بالجداول( 4ـ )6؛ ( 4ـ )7؛ ( 4ـ .)8
جدول ()6 - 4

الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية وويم  tوهستوى سرعة استيعاب الطمبة لمهادة
في الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن

ت

سرعة استيعاب الطمبة لممادة

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة ""t

المحسوبة

*Sig

مستوى
الداللة

ترتيب
أىمية
الفقرة

مستوى
التحقق

يعزز استخدام وسائل التعمم

26

االلكتروىي هن فٍم الهادة التعميهية
اذا كان الهوضوع ضهن اٌتهام

3.784

0.780

16.375

0.000

2

هرتفعة

الطالب

27

28

29

30

تساعدىي وسائل التعمم اال لكتروىي
هن اعادة ها اعرضً عمِ الطمبً

باسموب الخاص

تساعدىي وسائل التعمم االلكتروىي
في زيادة تذكر الطمبة لمهادة

الهتعمهً

تىوع وسائل التعمم االلكتروىي هن
أساليب

التعمهية

التدريس تبعاد لمهادة

3.773

3.660

3.667

تساعد وسائل التعمم االلكتروىي في

0.779

0.915

0.863

اعادة ها يعرض عمِ الطمبة لهرات 3.883

0.815

3.754

0.665

عديدة

الهتوسط الحسابي واالىحراف الهعياري العام
لسرعة استيعاب الطمبة لمهادة

16.155

11.738

12.594

17.637

0.000

0.000

0.000

0.000

3

5

4

1

هرتفعة
هتوسطة
هتوسطة
هرتفعة

ويهة ( ) tالجدولية عند هستوى (.) 1.960( )   0.05

تم حساب ويهة ( )tالجدولية باالستىاد إلِ الوسط االفتراضي لمفقرة والبالغ (.)3

إذ يوضح الجدول ( )6 - 4إجابات وحدة الهعايىة والتحميل عن
استيعاب الطمبة لمهادة

الفقرات الهتعمقة بسر عة

في الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن ،حيث تراو حت الهتوسطات

الحسابية لٍذا الهتغير بين ( )3.883 - 3.660بهتوسط هقداري ( )3.754الذي يشير إلِ الهستوى
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الهرتفع لسرعة استيعاب الطمبة لمهادة في الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن .إذ جاءت في
الهرتبة األولِ فقرة " تساعد وسائل التعمم االلكتروىي في إعادة ها يع رض عمِ الطمبة لهرات عديدة "
بهتوسط حسابي بمغ ( )3.883وٌو أعمِ هن الهتوسط الحسابي العام البالغ

( ،)3.754واىحراف

هعياري بمغ ( ،)0.815فيها حصمت الفقرة " تساعدىي وسائل التعمم االلكتروىي في زيادة تذكر الطمبة
لمهادة الهتعمهة " عمِ الهرتبة الخاهسة واألخيرة بهتوسط ح سابي ( )3.660وٌو أدىِ هن الهتوسط
الحسابي الكمي والبالغ ( )3.754واىحراف هعياري (.)0.915
ويبين الجدول ( )6-4أيضاً التشتت الهىخفض في استجابات أفراد وحدة التحميل حول

سرعة

استيعاب الطمبة لمهادة في الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن بفقراتً وٌو ها يعكس التق ارب
في وجٍات ىظر أفراد وحدة التحميل حول هستوى سرعة استيعاب الطمبة لمهادة في الهدارس الخاصة
في هديىة عهان  /األردن .ويشير الجدول أيضاً إلِ التقارب في ويم الهتوسطات الحسابية ،إذ ىالحظ
هن خالل هستويات الداللة أىً لم تكن ٌىاك اختالفات في وجٍات ىظر أفراد وحدة

التحميل حول

العبارات الهكوىة لسرعة استيعاب الطمبة لمهادة في الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن ،حيث
كاىت كافة هستويات الداللة أول هن

( )0.05لجهيع الفقرات  .وبشكل عام يتبين أن هستوى سرعة

استيعاب الطمبة لمهادة في الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن هحل الدراسة هن وجٍة ىظر
وحدة التحميل كاىت هرتفعة.
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جدول ()7 - 4
الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية وويم  tوهستوى اإلسٍام في إثارة الدافعية لمتعمم لدى الطمبة
في الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن
ت

31
32
33
34

35

االسيام في اثارة الدافعية لمتعمم
يستغرق التدريس ووتا وصي ار

باستخدام وسائل التعمم االلكتروىي

تساعدىي وسائل التعمم االلكتروىي
عمِ زيادة حب الطمبة لمهادة

الهقروءة هىٍا

تزيد وسائل التعمم االلكتروىي هن

استهتاع الطمبة لتعمم ها ٌو جديد

تزيد وسائل التعمم االلكتروىي هن
اىتباي الطمبة وهتابعة الدروس

الهشروحة هن خاللٍا

اشعر ان الطالب يحقق الرضا عىد

استخدام وسائل التعمم االلكتروىي

في الشرح

الهتوسط الحسابي واالىحراف الهعياري العام
السٍام في اثارة الدافعية لمتعمم

الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة ""t

المحسوبة

4.188

.8670

22.312

المتوسط

*Sig

مستوى
الداللة

0.000

ترتيب

أىمية
الفقرة

2

مستوى
التحقق

هرتفعة

4.271

.7590

27.243

0.000

1

هرتفعة

4.003

.8090

20.186

0.000

4

هرتفعة

3.834

.8670

4.079

.8770

4.075

0.714

15.649

20.019

0.000

0.000

5

3

م رتفعة
هرتفعة

ويهة ( ) tالجدولية عىد هستوى (.) 1.650( )   0.05

تم حساب ويهة ( )tالجدولية باالستىاد إلِ الوسط االفتراضي لمفقرة والبالغ (.)3

كها يبين الجدول ( )7 - 4إجابات وحدة التحميل عن الفقرات الهتعمقة بهستوى اإلسٍام في
إثارة الدافعية لمتعمم لدى الطمبة في الهدارس الخاصة في

هديىة عهان  /األردن  ،حيث تراوحت

الهتوسطات الحسابية لٍذا الهتغير بين ( )4.271 - 3.834بهتوسط هقداري ( )4.075الذي يشير إلِ
الهستوى الهرتفع لتحقق هستوى االسٍام في إثارة الدافعية لمتعمم لدى الطمبة في الهدارس الخاصة في
هديىة عهان  /األردن .إذ جاءت في الهرتبة األولِ فقرة " تساعدىي وسائل التعمم االلكتروىي عمِ زيادة
حب الطمبة لمهادة الهقروءة هىٍا " بهتوسط حسابي بمغ ( )4.271وٌو أعمِ هن الهتوسط الحسابي
العام البالغ ( ،)4.075واىحراف هعياري بمغ

( ،)0.759فيها حصمت الفقرة

" تزيد وسائل التعمم
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االلكتروىي هن اىتباي الطمبة وهتابعة الدروس الهشروحة هن خاللٍا

" عمِ الهرتبة ا لخاهسة واألخيرة

بهتوسط حسابي ( )3.834وٌو أدىِ هن الهتوسط الحسابي الكمي والبالغ ( )4.075واىحراف هعياري
(.)0.867
ويبين الجدول ()7-4أيضاً التشتت الهىخفض في استجابات أفراد وحدة التحميل حول هستوى
اإلسٍام في إثارة الدافعية لمتعمم لدى الطمبة في الهدارس الخاصة في
وٌو ها يعكس التقارب في وجٍات ىظر أفراد وحدة التحميل حول هستوى

هديىة عهان  /األردن .بفقراتً
اإلسٍام في إثارة الدافعية

لمتعمم لدى الطمبة في الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن ..ويشير الجدول أيضاً إلِ التقارب
في ويم الهتوسطات الحسابية ،إذ ىالحظ أىً هن خال ل هستويات الداللة أىً لم تكن ٌىاك اختالفات في
وجٍات ىظر أفراد وحدة التحميل حول الفقرات الهكوىة لهستوى
الطمبة في الهدارس الخاصة في

اإلسٍام في إثارة الدافعية لمتعمم لدى

هديىة عهان  /األردن ،حيث كاىت كافة هستويات الداللة أول هن

( )0.05لجهيع الفقرات .وبشكل عام يتبين أن هستوى اإلسٍام في إثارة الدافعية لمتعمم لدى الطمبة في
الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن هحل الدراسة هن وجٍة ىظر وحدة التحميل كاىت هرتفعة.
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جدول ()8 - 4
الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية وويم  tوهستوى زيادة تفاعل الطمبة هع الهعمم في الهدارس
الخاصة في هديىة عهان  /األردن
ت

37

37
38
39
40

زيادة تفاعل الطمبة مع المعمم
تساعدىي وسائل التعمم االلكتروىي
في اعطاء فرصة لمطالب لمتعبير

عن افكاري

تسادىي وسائل التعمم االلكتروىي

في رفع هستوى التحصيل الدراسي
لدى الطمبة

تزيد وسائل التعمم االلكىروىي هن

تفاعمي هع الطمبة

تساعدىي وسائل التعمم االل كتروىي

في تركيز جٍودي التعميهية

تىهي وسائل التعمم االلكتروىي هن

زيادة خبراتي وهٍاراتي الحاسوبية

الهتوسط الحسابي واالىحراف الهعياري العام
لزيادة تفاعل الطمبة هع الهعمم

المتوسط

الحسابي

4.052

االنحراف
المعياري

0.886

قيمة “"t

المحسوبة

19.343

*Sig

مستوى
الداللة

0.000

ترتيب

أىمية
الفقرة

1

مستوى
التحقق

هرتفعة

3.784

0.965

12.854

0.000

4

هرتفعة

3.792

0.960

13.430

0.000

3

هرتفعة

4.000

0.945

17.217

0.000

2

هرتفعة

3.762

0.889

14.369

0.000

5

هرتفعة

3.901

0.824

ويهة ( ) tالجدولية عىد هستوى (.) 1.650( )   0.05

تم حساب ويهة ( )tالجدولية باالستىاد إلِ الوسط االفتراضي لمفقرة والبالغ (.)3

يبين الجدول ( 4ـ  )8إجابات وحدة التحميل عن الفقرات الهتعمقة بهستوى زيادة تفاعل الطمبة
هع الهعمم في الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن ،حيث تراوحت الهتوسطات الحسابية لٍذا
الهتغير بين ( )4.052 - 3.762بهتوسط هقداري ( )3.901هها يشير إلِ الهستوى الهرتفع لهستوى
زيادة تفاعل الطمبة هع الهعمم في الهدارس الخاصة في

هديىة عهان  /األردن .إذ جاءت في الهرتبة

األولِ فقرة " تساعدىي وسائل التعمم االلكتروىي في إعطاء فرصة لمطالب لمتعبير عن أفكاري " بهتوسط
حسابي بمغ ( )4.052وٌو أعمِ هن الهتوسط الحسابي العام البالغ ( ،)3.901واىحراف هعياري بمغ
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( ،)0.886فيها حصمت الفقرة " تىهي وسائل التعمم االلكتروىي هن زيادة خبراتي وهٍاراتي الحاسوبية "
عمِ الهرتبة الخاهسة واألخيرة بهتوسط حسابي ( )3.762وٌو أدىِ هن الهتوسط الحسابي الكمي
والبالغ ( )3.901واىحراف هعياري (.)0.965
ويبين الجدول ( )8 - 4أيضاً التشتت الهىخفض في استجابات أفراد وحدة التحميل حول تحقق
هيزة التوصيل في شركات الصىاعات الغذائية في هديىة عهان  /األردن بفقراته وٌو ها يعكس التقارب
في وجٍات ىظر أفراد وحدة التحميل حول هستوى زيادة تفاعل الطمبة هع الهعمم في الهدارس الخاصة
في هديىة عهان  /األردن .ويشير الجدول أيضاً إلِ التقارب في ويم الهتوسطات الحسابية ،إذ ىالحظ
أىً هن خالل هستويات الداللة أىً لم تكن ٌىاك اختالفات ف ي وجٍات ىظر أفراد وحدة التحميل حول
العبارات الهكوىة لهستوى زيادة تفاعل الطمبة هع الهعمم في الهدارس الخاصة في
األردن ،حيث كاىت كافة هستويات الداللة أول هن

هديىة عهان /

( )0.05لجهيع الفقرات  .وبشكل عام يتبين أن

هستوى زيادة تفاعل الطمبة هع الهعمم في الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن هحل الدراسة هن
وجٍة ىظر وحدة التحميل كاىت هرتفعة.
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جدول ( 4ـ )9
الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية وويم  tوهستوى الهساٌهة في تسٍيل تكميف الطمبة بالقيام
باألبحاث والهشاريع في الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن
ت

41

المساىمة في تسييل تكميف

الطمبة بالقيام باالبحاث والمشاريع
تساعدىي وسائل التعمم االلكتروىي
في ويام الطالب بالواجبات بشكل

هباشر

المتوسط

الحسابي

3.962

االنحراف
المعياري

0.727

قيمة ""t

المحسوبة

21.540

*Sig

مستوى
الداللة

0.000

ترتيب

أىمية
الفقرة

1

مستوى

المرونة

هرتفعة

تخدهىي وسائل التعمم االلكتروىي

42

في زيادة اٌتهام الطالب بواجباتً
الهىزلية وهتابعتً هن خالل

3.867

0.808

17.485

0.000

2

هرتفعة

االىترىت
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44

45

تزيد وسائل التعمم االلكتروىي هن
استهتاع الطمبة بحل الواجبات

الهكمفين بٍا

تساعدىي وسائل التعمم االلكتروىي

هن زيادة زتوسيع ىطاق الروابة عمِ 3.600

الطمبة

توفر لي وسائل التعمم االلكتروىي

تغذية راجعة فورية عن عىهمية
التعميم

الهتوسط الحسابي واالىحراف الهعياري العام

تسٍيل تكميف الطمبة بالقيام باألبحاث

والهشاريع

3.641

3.784

3.704

0.967

0.829

0.889

10.798

9.491

14.369

0.000

0.000

0.000

4

5

3

هتوسطة
هتوسطة
هرتفعة

0.728

ويهة ( ) tالجدولية عىد هستوى (.) 1.650( )   0.05

تم حساب ويهة ( )tالجدولية باالستىاد إلِ الوسط االفتراضي لمفقرة والبالغ (.)3

وأخي ًار ،يبين الجدول ( )9 - 4إجابات وحدة التحميل عن
تكميف الطمبة بالقيام باألبحاث والهشاريع في الهدارس الخاصة في

الفرات الهتعمقة بالهساٌهة في
و
هديىة عهان  /األردن ،حيث

تراوحت الهتوسطات الحسابية لٍذا الهتغير بين ( )3.962 - 3.600بهتوسط هقداري ( )3.704الذي
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يشير إلِ الهستوى الهرتفع لتحقق الهساٌهة في تكميف الطمبة بالقيام باألبحاث والهشاريع في الهدارس
الخاصة في هديىة عهان  /األردن.
إذ جاءت في الهرتبة األولِ

فقرة " تساعدىي وسائل التعمم االلكتروىي في ويام الطالب

بالواجبات بشكل هباشر " بهتوسط حسابي بمغ ( )3.962وٌو أ عمِ هن الهتوسط الحسابي العام البالغ
( ،)3.704واىحراف هعياري بمغ ( ،)0.727فيها حصمت الفقرة " تساعدىي وسائل التعمم االلكتروىي
هن زيادة وتوسيع ىطاق الروابة عمِ الطمبة " عمِ الهرتبة الخاهسة واألخيرة بهتوسط حسابي (3.600
وٌو أدىِ هن الهتوسط الحسابي الكمي والبالغ ( )3.704واىحراف هعياري (.)0.829
ويبين الجدول ( )9 - 4أيضًا التشتت الهىخفض في استجابات أفراد وحدة التحميل حول
الهساٌهة في تكميف الطمبة بالقيام باألبحاث والهشاريع في الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن
بفقراتً وٌو ها يعكس التقارب في وجٍات ىظر أفراد وحدة التحميل حول هستوى
الطمبة بالقيام باألبحاث والهشاريع في الهدارس الخاصة في

الهساٌهة في تكميف

هديىة عهان  /األردن .ويشير الجدول

أيضاً إلِ التقارب في ويم الهتوسطات الحسابية ،إذ ىالحظ أىً هن خالل هستويات الداللة أىً لم تكن
ٌىاك اختالفات في وجٍات ىظر أفراد وحدة التحميل حول العبارات الهكوىة لمهساٌهة في تكميف الطمبة
بالقيام باألبحاث والهشاريع في الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن ،حيث كاىت كافة هستويات
الداللة أول هن ( )0.05لجهيع الفقرات  .وبشكل عام يتبين أن هستوى

الهساٌهة في تكميف الطمبة

بالقيام باألبحاث والهشاريع في الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن هحل الدراسة هن وجٍة
ىظر وحدة التحميل كاىت هرتفعة .
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( 4ـ  :)3حتليل مدى مالءمة البيانات الختبار فرضيات الدراسة
 ،وام الباحث بإجراء بعض

وبل البدء في تطبيق تحميل اإلىحدار إلختبار فرضيات الدراسة

اإلختبارات وذلك هن أجل ضهان هالءهة البياىات إلفتراضات تحميل ا إلىحدار ،إذ تم التأكد هن عدم
وجود إرتباط ٍل
عال بين الهتغيرات الهستقمة

 Multicollinearityبإستخدام هعاهل تضخم التباين

 )VIF( Variance Inflation Factorواختبار التباين الهسهوح بً  Toleranceلكل هتغير هن
هتغيرات الدراسة هع هراعاة عدم تجاوز هعاهل تضخم التباين الهس
تكون ويهة التباين الهسهوح بً

هوح بً ( )VIFلمقيهة ( .)10وأن

 Toleranceأكبر هن ( .)0.05والجدول روم ( )10 - 4يبين ىتائج

ٌذي اإلختبارات.
جدول ()10 - 4
ىتائج اختبار تضخم التباين والتباين الهسهوح بً
ت

المتغيرات المستقمة الفرعية

VIF

Tolerance

1

شبكة االىترىت

2.552

0.427

2

الموح الذكي

3.725

0.852

3

جٍاز عرض البياىات

2.882

0.329

يتضح هن الىتائج الواردة في الجدول

(- 4

 )10عدم وجود تداخل خطي هتعدد

 Multicollinearityبين أبعاد الهتغير الهستقل (وسائل التعمم االلكتروىي ) ،وان ها يؤكد ذلك ويم هعيار
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إختبار هعاهل تضخم التباين ( )VIFلألبعاد الهتهثمة بـ (شبكة االىترىت ،والموح الذكي ،وجٍاز عرض
البياىات) والبالغة (2.552؛  3.725؛  )2.882عمِ التوالي والتي تقل عن (.)10
كها يتضح أن ويم إختبار التباين الهسهوح بً

( )Toleranceتراوحت بين (- 0.329

 )0.852وٌي أكبر هن ( )0.05ويعد ٌذا هؤش اًر عمِ عدم وجود إرتباط ٍل
عال بين الهتغيرات الهستقمة .
وتأسيساً عمِ ها تقدم وبعد التأكد هن عدم وجود تداخل خطي بين أبعاد الهتغير الهستقل ،وان بياىات
هتغيرات الدراسة تخضع لمتوزيع الطبيعي فقد أصبح باإلهكان إختبار فرضيات الدراسة

( 4ـ  :)4اختبار فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسة HO1
ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لوسائل التعمم االلكتروني بأبعاده

(شبكة االىترىت ،والموح

الذكي ،وجٍاز عرض البياىات ) في تحسين أداء الييئة التدريسية في المرحمة األساسية في المدارس
الخاصة في مدينة عمان  /األردن عند مستوى داللة (.)  0.05
الختبار ٌذي الفرضية تم استخدام تحميل االىحدار الهتعدد لمتحقق هن أثر استخدام وسائل
التعمم االلكتروىي بأبعادي (شبكة االىترىت ،والموح الذكي ،وجٍاز عرض البياىات
الٍيئة التدريسية في الهرحمة
هوضح بالجدول (.)11 - 4

األساسية في الهدارس الخاصة في

) في تحسين أداء

هديىة عهان  /األردن ،وكها ٌو
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الجدول ()11 - 4

ىتائج اختبار تحميل االىحدار الهتعدد لتأثير استخدام وسائل التعمم االلكتروىي في تحسين أداء الٍيئة
التدريسية في الهرحمة األساسية في الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن
المتغير

()R

التابع

االرتباط

()R2
معامل
التحدي
د

F
المحسوبة

DF

*Sig

درجات

مستوى

الحرية

الداللة

بين

تحسين اداء
الييئة

التدريسية

الهجاهيع

25.782 0.501 0.708

البواوي

β
معامل االنحدار
شبكة

3
0.000 56

الهجهوع 59

0.565

االنترنت

T
المحسوبة
9.662

*Sig
مستوى
الداللة
0.000

الموح الذكي 0.559

6.927

0.000

0.349

5.860

0.000

جياز عرض
البيانات

*يكون التأثير ذا داللة إحصائية عىد هستوى ()  0.05

يوضح الجدول ( 4ـ  )11أثر استخدام وسائل التعمم االلكتروىي في تحسين أداء الٍيئة التدريسية في
الهرحمة األساسية في الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن .إذ أظٍرت ىتائج التحميل اإلحصائي
وجود تأثير ذي داللة إحصائية الستخدام وسائل التعمم االلكتروىي في تحسين أداء الٍيئة التدريسية في
الهرحمة األساسية في الهدارس الخاصة في

هديىة عهان  /األردن  ،إذ بمغ هعاهل االرتباط

R

( )0.708عىد هستوى ( .)  0.05أها هعاهل التحديد  R2فقد بمغ ( ،)0.501أي أن ها ويهتً
( )0.501هن التغيرات في تحسين أداء الٍيئة التدريسية في الهرحمة األساسية في الهدارس الخاصة
في هديىة عهان  /األردن ىاتج عن التغير في استخدام وسائل التعمم االلكتروىي بأبعادي ،كها بمغت ويهة
درجة التأثير  )0.565( βلشبكة االىترىت  )0.559( ،لموح الذكي  )0.349( ،لجٍاز عرض البياىات .
وٌذا يعىي أن الزيادة بدرجة واحدة في هستوى االٌتهام باستخدام وسائل التعمم االلكتروىي بأبعادي يؤدي
إلِ زيادة في تحسين اداء الٍيئة التدريسية في الهدارس الخاصة في

هديىة عهان  /األردن بقيهة
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( )0.565لشبكة االىترىت  )0.559( ،لموح الذكي  )0.349( ،لجٍاز عرض البياىات  .ويؤكد هعىوية
ٌذا التأثير ويهة

 Fالهحسوبة والتي بمغت ( )25.782وٌي دالة عىد هستوى (  .)  0.05وٌذا

يؤكد عدم صحة وبول الفرضية الرئيسة ،وعميً ترفض الفرضية العدهية

(الصفرية) ،وتقبل الفرضية

البديمة التي تىص عمِ :
يوجد أثر ذو داللة إحصائية لوسائل التعمم االلكتروني بأبعاده (شبكة االىترىت ،والموح الذكي،
وجٍاز عرض البياىات ) في تحسين اداء الييئة التدريسية في المرحمة االساسية في المدارس
الخاصة في مدينة عمان  /األردن عند مستوى داللة (.)  0.05
ولمتحقق هن تأثير استخدام وسائل التعمم االلكتروىي بأبعادٌا في كل بعد هن أبعاد تحسين اداء
الهيئة التدريسية (سرعة استيعاب الطمبة لمهادة ،واالسٍام في اثارة الدافعية لدى الطالب ،وزيادة تفاعل
الطالب هع الهعمم  ،وتحديد واجبات الطمبة ) في الهدارس الخاصة في

هديىة عهان  /األردن ،وام

الباحث بتجزئة الفرضية الرئيسة إلِ اربعة فرضيات فرعية ،وكها ٌو هوضح أدىاي .
الفرضية الفرعية األولى HO1-1

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لوسائل التعمم االلكتروني بأبعاده

(شبكة االىترىت ،والموح

الذكي ،وجٍاز عرض البياىات ) في سرعة استيعاب الطمبة لممادة في المرحمة االساسية في ا لمدارس
الخاصة في مدينة عمان  /األردن عند مستوى داللة (.)  0.05
الختبار ٌذي الفرضية تم استخدام تحميل االىحدار الهتعدد لمتحقق هن أثر استخدام لوسائل
التعمم االلكتروىي بأبعادي (شبكة االىترىت ،والموح الذكي ،وجٍاز عرض البياىات ) في سرعة استيعاب
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الطمبة لمهادة في الهرحمة االساسية في الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن  ،وكها ٌو هوضح
بالجدول (.)12 - 4
جدول ()12 - 4

ىتائج اختبار تحميل االىحدار الهتعدد لتأثير استخدام وسائل التعمم االلكتروىي في سرعة استيعاب الطمبة
لمهادة في الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن
المتغير

()R

التابع

االرتباط

()R2
معامل
التحديد

F
المحسوبة

الطمبة
لمهادة

درجات

مستوى

الحرية

الداللة

بين

سرعة

استيعاب

DF

*Sig

الهجاهيع

35.193 0.393 0.519

البواوي

شبكة

3
56

الهجهوع 59

β
معامل االنحدار

المحسوبة

مستوى
الداللة

0.483

4.667

0.032

الموح الذكي 0.313

7.229

0.000

االنترنت

0.000

T

*Sig

جياز

عرض

البيانات

0.277

3.927

0.009

*يكون التأثير ذا داللة إحصائية عىد هستوى ()  0.05

يوضح الجدول ( 4ـ  )12أثر استخدام وسائل التعمم االلكتروىي بابعادٌا (شبكة االىترىت ،والموح
الذكي ،وجٍاز عرض البياىات ) في سرعة استيعاب الطمبة لمهادة في الهدارس الخاصة في

هديىة

عهان  /األردن .إذ أظٍرت ىتائج التحميل اإلحصائي وجود تأثير ذي داللة إحصائية الستخدام وسائل
التعمم االلكتروىي بابعادٌا (شبكة االىترىت ،والموح الذكي ،وجٍاز عرض البياىات ) في سرعة استيعاب
الطمبة لمهادة في ال هدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن  ،إذ بمغ هعاهل االرتباط )0.519( R
عىد هستوى ( .)  0.05أها هعاهل التحديد  R2فقد بمغ ( ،)0.393أي أن ها ويهتً ( )0.393هن
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التغيرات في سرعة استيعاب الطمبة لمهادة في الهدارس الخاصة في

هديىة عهان  /األردن ىاتج عن

التغير في اس تخدام وسائل التعمم االلكتروىي بابعادٌا (شبكة االىترىت ،والموح الذكي ،وجٍاز عرض
البياىات ) ،كها بمغت ويهة درجة التأثير

 )0.484( βلشبكة االىترىت  )0.313( ،لموح الذكي ،

( )0.277لجٍاز عرض البياىات  .وٌذا يعىي أن الزيادة بدرجة واحدة في هستوى اإلٌتهام باستخدام
وسائل التعمم االلكتروىي بابعادٌا يؤدي إلِ زيادة في سرعة استيعاب الطمبة لمهادة بقيهة

()0.484

لشبكة االىترىت  )0.313( ،لموح الذكي  )0.277( ،لجٍاز عرض البياىات  .ويؤكد هعىوية ٌذا التأثير
ويهة  Fالهحسوبة والتي بمغت ( )35.193وٌي دالة عىد هستوى ( .)  0.05وٌذا يؤكد عدم
صحة وبول الفرضية الفرعية األولِ ،وعميً ترفض الفرضية العدهية (الصفرية ) ،وتقبل الفرضية البديمة
التي تىص عمِ:
وجود تأثير ذ ي داللة إحصائية لوسائل التعمم االلكتروني بأبعادىا (شبكة االىترىت ،والموح الذكي،
وجٍاز عرض البياىات ) في سرعة استيعاب الطمبة لممادة في الم رحمة األساسية في المدارس الخاصة
في مدينة عمان  /األردن عند مستوى داللة (.)  0.05
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الفرضية الفرعية الثانية HO1-2

(شبكة االىترىت ،والموح

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لوسائل التعمم االلكتروني بأبعاده

الذكي ،وجٍاز عرض البياىات ) في االسيام في إثارة الدافعية لدى الطالب في المرحمة االساسية في
المدارس الخاصة في مدينة عمان  /األردن عند مستوى داللة ( .)  0.05
الختبار ٌذي الفرضية تم استخدام تحميل االىحدار الهتعدد لمتحقق هن أثر وسائل التعمم
االلكتروىي بأبعادٌا (شبكة االىترىت ،والموح الذكي ،وجٍاز عرض البياىات

) في اإلسٍام في إثارة

الدافعية لدى الطمبة في الهرحمة األساسية في الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن  ،وكها ٌو
هوضح بالجدول (.)13 - 4
جدول ()13 - 4
ىتائج اختبار تحميل االىحدار الهتعدد لتأثير وسائل التعمم االلكتروىي في اإلسٍام في إثارة الدافعية لدى
الطمبة في الم دارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن
المتغير

()R

التابع

االرتباط

()R2
معامل
التحديد

F

الدافعية 22.884 0.396 0.439

لدى

الطالب

DF

المحسوبة درجات الحرية

اإلسيام

في إثارة

*Sig

بين

الهجاهيع
البواوي

الهجهوع

*يكون التأثير ذا داللة إحصائية عىد هستوى ()  0.05

3

مستوى
الداللة

β
معامل االنحدار
شبكة

االنترنت

T
المحسوبة

*Sig
مستوى
الداللة

0.000 11.554 0.152

 0.000 56الموح الذكي 0.000 16.973 0.382
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جياز
عرض

البيانات

0.273

7.535

0.
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يوضح الجدول ( )13 - 4أثر وسائل التعمم االلكتروىي

بأبعادٌا (شبكة االىترن ت ،واالوح

الذكي ،وجٍاز عرض البياىات ) في االسٍام في اثارة الدافعية لدى الطمبة في الهدارس الخاصة في
هديىة عهان  /األردن .إذ أظٍرت ىتائج التحميل اإلحصائي وجود تأثير ذي داللة إحصائية لوسائل
التعمم االلكتروىي بابعادٌا(شبكة االىترىت ،واالوح الذكي ،وجٍاز عرض البي اىات ) في االسٍام في اثارة

هديىة عهان  /األردن  ،إذ بمغ هعاهل االرتباط R

الدافعية لدى الطمبة في الهدارس الخاصة في

( )0.439عىد هستوى ( .)  0.05أها هعاهل التحديد  R2فقد بمغ ( ،)0.396أي أن ها ويهتً
( )0.396هن التغيرات في اثارة الدافعية لدى الطمبة في الهدارس
ىاتج عن التغير في وسائل التعمم االلكتروىي بابعادٌا
البياىات ) ،كها بمغت ويهة درجة التأثير

الخاصة في هديىة عهان  /األردن

(شبكة االىترىت ،واالوح الذكي ،وجٍاز عرض

 )0.153( βلشبكة االىترىت  )0.382( ،لموح الذكي ،

( )0.273لجٍاز عرض البياىات  .وٌذا يعىي أن الزيادة بدر جة واحدة في هستوى اإلٌتهام بوسائل
التعمم االلكتروىي بابعادٌا (شبكة االىترىت ،واالوح الذكي ،وجٍاز عرض البياىات ) يؤدي إلِ زيادة في
اثارة الدافعية لدى الطمبة في الهدارس الخاصة في

هديىة عهان  /األردن بقيهة ( )0.153لشبكة

االىترىت )0.382( ،لموح الذكي )0.273( ،لجٍاز عرض البياىات  .ويؤكد هعىوية ٌذا التأثير ويهة F
الهحسوبة والتي بمغت ( )22.884وٌي دالة عىد هستوى ( .)  0.05وٌذا يؤكد عدم صحة وبول
الفرضية الفرعية الثاىية ،وعميً ترفض الفرضية العدهية (الصفرية ) ،وتقبل الفرضية البديمة التي تىص
عمِ:
وجود تأثير ذي داللة إحصا ئية لوسائل التعمم االلكتروني بأبعاده

(شبكة االىترىت ،والموح

الذكي ،وجٍاز عرض البياىات) في االسيام في اثارة الدافعية لدى الطالب في المرحمة االساسية في
المدارس الخاصة في مدينة عمان  /األردن عند مستوى داللة (.)  0.05
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الفرضية الفرعية الثالثة HO1-3
ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لوسائل التعمم االلكتروني بأبعاده
الذكي ،وجٍاز عرض البياىات ) في زيادة تفاعل الطالب مع المعمم

(شبكة االىترىت ،والموح
في المرحمة االساسية في

المدارس الخاصة في مدينة عمان  /األردن عند مستوى داللة ( .)  0.05
تحميل االىحدار الهتعدد لمتحقق هن أثر وسائل التعمم

الختبار ٌذي الفرضية تم استخدام

االلكتروىي بأبعادي (شبكة االىترىت ،والموح الذكي ،وجٍاز عرض البياىات ) في زيادة تفاعل الطالب هع
الهعمم في الهرحمة االساسية في الهدارس الخاصة في

هديىة عهان  /األردن  ،وكها ٌو هوضح

بالجدول
(.)14 - 4
جدول ( 4ـ )14

ىتائج اختبار تحميل االىحدار الهتعدد لتأثير وسائل التعمم االلكتروىي في زيادة تفاعل الطالب هع
الهعمم في الهرحمة االساسية في الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن
المتغير

()R

التابع

االرتباط

()R2
معامل
التحديد

F

DF

المحسوبة درجات الحرية
بين
الهجاهيع

زيادة

تفاعل

الطالب

مع المعمم

*Sig

56.372 0.356 0.573

البواوي

الهجهوع

3

مستوى
الدال لة

β

T

معامل االنحدار

المحسوبة

شبكة

االنترنت

مستوى
الداللة

0.001 12.773 0.280

 0.000 56الموح الذكي 0.000 14.008 0.207
59

جياز

عرض

البيانات
*يكون التأثير ذا داللة إحصائية عىد هستوى ()  0.05

*Sig

0.317

11229

0.019
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يوضح الجدول ( 4ـ  )14أثر وسائل التعمم االلكتروىي بأبعادي (شبكة االىترىت ،والموح الذكي،
وجٍاز عرض البياىات) في زيادة تفاعل الطالب هع الهعمم في الهرحمة االساسية في الهدارس الخاصة
في هديىة عهان  /األردن .إذ أظٍرت ىتائج التحميل اإلحصائي وجود تأثير ذي داللة إحصائية ل وسائل
التعمم االلكتروىي بأبعادي (شبكة االىترىت ،والموح الذكي ،وجٍاز عرض البياىات
الطالب هع الهعمم في الهرحمة االساسية في الهدارس الخاصة في

) في زيادة تفاعل

هديىة عهان  /األردن  ،إذ بمغ

هعاهل االرتباط  )0.573( Rعىد هستوى ( .)  0.05أها هعاهل التحديد  R2فقد بمغ (،)0.231
أي أن ها ويهتً ( )0.356هن التغيرات في زيادة تفاعل الطالب هع الهعمم في الهرحمة االساسية في
الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن ىاتج عن التغير في ل وسائل التعمم االلكتروىي بأبعادي
(شبكة االىترىت ،والموح الذكي ،وجٍاز عرض البياىات ) ،كها بمغت ويهة درجة التأثير

)0.280( β

لشبكة االىترىت  )0.207( ،لموح الذكي  )0.317( ،لجٍاز عرض البياىات  .وٌذا يعىي أن الزيادة
بدرجة واحدة في هستوى اإلٌتهام بوسائل التعمم االلكتروىي بابعادٌا

(شبكة االىترىت ،واالوح الذ كي،

وجٍاز عرض البياىات ) يؤدي إلِ زيادة في اثارة الدافعية لدى الطمبة في الهدارس الخاصة في

هديىة

عهان  /األردن بقيهة ( )0.280لشبكة االىترىت  )0.207( ،لموح الذكي  )0.317( ،لجٍاز عرض
البياىات  .ويؤكد هعىوية ٌذا التأثير ويهة  Fالهحسوبة والتي بمغت ( )56.372وٌي دالة عىد هستوى
( .)  0.05وٌذا يؤكد عدم صحة وبول الفرضية الفرعية الثالثة ،وعميً ترفض الفرضية العدهية
(الصفرية) ،وتقبل الفرضية البديمة التي تىص عمِ:
وجود أثر ذ ي داللة إحصائية لوسائل التعمم االلكتروني بأبعاده
الذكي ،وجٍاز عرض البياىات ) في زيادة تفاعل الطالب مع المعمم

(شبكة االىترىت ،والموح
في المرحمة االساسية في

المدارس الخاصة في مدينة عمان  /األردن عند مستوى داللة ( .)  0.05
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الفرضية الفرعية الرابعة HO1-4
(شبكة االىترىت ،والموح

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لوسائل التعمم االلكتروني بأبعاده

الذكي ،وجٍاز عرض البياىات) في تحديد واجبات الطمبة في المرحمة االساسية في المدارس الخاصة
في مدينة عمان  /األردن عند مستوى داللة (.)  0.05
الختبار ٌذي الفرضية تم استخدام تحميل االىحدار الهتعدد لمتحقق هن أثر وسائل التعمم االلكتروىي
بأبعادي (شبكة االىترىت ،والموح الذكي ،وجٍاز ع رض البياىات ) في زيادة تفاعل الطالب هع الهعمم في
الهرحمة االساسية في الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن .وكها ٌو هوضح بالجدول (- 4
.)15
جدول ()15 - 4
ىتائج اختبار تحميل االىحدار الهتعدد لتأثير وسائل التعمم االلكتروىي في تحديد واجبات الطمبة في
الهرحمة االساسية في الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن
المتغير

()R

التابع

االرتباط

()R2
معامل
التحديد

F

DF

المحسوبة درجات الحرية
بين
الهجاهيع

زيادة

تفاعل

الطالب

12.009 0.173 0.278

البواوي

مع

المعمم

*Sig

الهجهوع

3

مستوى
الداللة

β

T

معامل االنحدار

المحسوبة

شبكة

مستوى
الداللة

0.161

2.724

0.007

 0.000 56الموح الذكي 0.290

1.229

0.090

59

االنترنت

جياز

عرض
البيانات

*يكون التأثير ذا داللة إحصائية عىد هستوى ()  0.05

*Sig

0.216

1.089

0.000

90

يوضح الجدول ( 4ـ  )22أثر وسائل التعمم االلكتروىي بأبعادي (شبكة االىترىت ،والموح الذكي،
وجٍاز عرض البياىات) في تحديد واجبات الطمبة في الهرحمة االساسية في الهدارس الخاصة في

هديىة

عهان  /األردن .إذ أظٍرت ىتائج التحميل اإلحصائي وجود تأثير ذي داللة إحصائية لوسائل التعمم
االلكتروىي (شبكة االىترىت ) في تحديد واجبات الطمبة في الهرح لة االساسية في الهدارس الخاصة في
هديىة عهان  /األردن  ،إذ بمغ هعاهل االرتباط  )0.278( Rعىد هستوى ( .)  0.05أها هعاهل
التحديد  R2فقد بمغ ( ،)0.73أي أن ها ويهتً ( )0.273هن التغيرات في تحديد واجبات الطمبة في
الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن ىاتج عن التغير في وسائل التعمم االلكتروىي (شبكة االىترىت )
 ،كها بمغت ويهة درجة التأثير

 )0.161( βلشبكة االىترىت  .وٌذا يعىي أن الزيادة بدرجة واحدة في

هستوى اإلٌتهام بوسائل التعمم االلكتروىي لشبكة االىترىت يؤدي إلِ تحديد واجبات الطمبة في الهدارس
الخاصة في هديىة عهان  /األردن بقيهة ( )0.161لشبكة االىترىت  .ويؤكد هعىوية ٌذا التأثير ويهة

F

الهحسوبة والتي بمغت ( )12.009وٌي دالة عىد هستوى ( .)  0.05وٌذا يؤكد عدم صحة وبول
الفرضية الفرعية الرابعة ،وعميً ترفض الفرضية العدهية

(الصفرية ) ،وتقبل الفرضية البديمة التي تىص

عمِ:
وجود أثر ذ ي داللة إحصائية لوسائل التعمم االلكتروني بأبعاده (شبكة االىترىت ) في تحديد
واجبات الطمبة في المرحمة االساسية في المدارس الخاصة في مدينة عمان  /األردن عند مستوى
داللة (.)  0.05
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الـفـصل اخلامس
االستنتاجات والتوصيات

( 5ـ  :)1االستنتاجات
( 5ـ  :)2التوصيات
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( :)1 -5االستنتاجات
( :)1 -1 - 5االستنتاجات املتعلقة بالتحليل الوصفي ملتغريات الدراسة
(:)1 -1 -1 -5االستنتاجات املتعلقة بالتحليل الوصفي لوسائل التعله االلكرتوني
أشارت الىتائج إلِ أن هستوى استخدام وسائل التعمم االلكتروىي في الهدارس الخاصة الواوعة في إقليم
العاصهة عهان في األردن كان هرتفع ا وبهتوسط حسابي بمغ ( ،)3.832حيث تراوحت الهتوسطات
الحسابية لم ستوى استخدام وسائل التعمم االلكتروىي في الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن
الهتضهن في عيىة الدراسة بين ( ،)3.964 - 3.799وود جاء استخدام شبكة االىترىت بالهرتبة
األولِ وبهتوسط حسابي ( ،)3.964يميٍا استخدام الموح الذكي بهتوسط حسابي ( .)3.854وفي
الهرتبة الثالثة واألخيرة ،جاء استخدام جٍاز عرض البياىات بهتوسط حسابي بمغ (.)3.799
تبين أن هستوى استخدام وسيمة التعمم االلكتروىي (شبكة االىترىت ) في الهدارس الخاصة في
ّ .1
هديىة عهان  /األردن هن وجٍة ىظر أفراد وحدة التحميل في عيىة الدراسة كان هرتفعا.
تبين أن هستوى استخدام وسيمة التعمم االلكتروىي
 .2كها ّ

(الموح الذكي ) في عيىة الدراسة هن

الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن هن وجٍة ىظر أفراد وحدة التحميل في عيىة الدراسة كان
هرتفعا.
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 .3أظٍرت الىتائج أن هستوى

استخدام وسيمة التعمم االلكتروىي

(جٍاز عرض البياىات ) في

الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن هن وجٍة ىظر أفراد وحدة التحميل في عيىة الدراسة كان
هرتفعا.
ويرى الباحث أن ٌذي الىتائج هىطقية حيث أن

استخدام وسائل التعمم االلكتروىي الحديثة

التي تم اعتهادٌا في الدراسة الحالية اصبحت هن الضرورات الهمحة في العهمية التعميهية التعمهية ،
 ،واصبحت تهثل دو ار تكاهميا كوسائط هتعددي في عهمية التعميم واىً ال يهكن اعتهاد واحدة هىٍا
دون االخرى  ،هها يعىي اىىا ىستطيع الحكم عمِ ان ٌذي ا

لوسائل تؤتي ثهارٌا في عهمية التعميم

وترفع هن هستوى االداء عىد الهعمم وٌذا ها اشارت ال يً الهتوسطات الحسابية التي اظٍرتٍا ىتائج
التحميل كهؤشر ىحو هستوى االدراك لدى الهعمم في الهدارس الخاصة الهبحوثة .

( :)2 -1 -1 -5النتائج املتعلقة بالتحليل الوصفي لحتسني اداء اله يئة التدريسية يف
عينة الدراسة من املدارس اخلاصة الواقعة يف منطقة عنان يف مدينة عنان  /األردن
 .4أشارت الىتائج إلِ أن هستوى التحسين في اداء الٍيئة التدريسية في الهدارس الواوعة في هىطقة
عهان في هديىة عهان  /األردن والهتضهن في عيىة الدراسة كان هرتفع ا وبهتوسط حسابي بمغ
( ،)3.911حيث تراوحت الهتوسطات الحسابية ل تحسين اداء الٍيئة التدريسية
 ،)4.075وود جاء االسٍام في اثارة الدافعية لدى الطالب
( ،)4.075تالي زيادة تفاعل الطالب هع الهعمم

بين (- 3.704

بالهرتبة األولِ وبهتوسط حسابي

بهتوسط حسابي ( .)3.901وفي الهرتبة الثالثة

جاءت سرعة استيعاب الطمبة لمهادة بهتوسط حسابي بمغ ( .)3.754واخيرا ،جاءت تحديد واجبات
الطمبة في الهرتبً االخيرة بهتوسط حسابي بمغ ()3.704
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في عيىة

تبين أن هستوى تحسين اداء عضو ٌيئة التدريس في سرعة استيعاب الطمبة لمهادة
ّ .5

الدراسة هن الهدارس الخاصة في هديىة عم ان  /األردن والواوعة ضهن هىطقة عهان في الهرحمة
االساسية هن وجٍة ىظر أفراد عيىة الدراسة هرتفعا.
تبين أن هستوى تحسين أداء عضو ٌيئة التد ريس في اإلسٍام في إثارة الدافعية لدى الطمبة في
ّ .6
الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن والواوعة ضهن هىطقة عهان في الهرحمة األ ساسية هن
وجٍة ىظر أفراد عيىة الدراسة هرتفعا.
تبين أن هستوى تحسين أداء عضو ٌيئة التدريس في زيادة تفاعل الطمبة هع الهعمم
ّ .7

في

الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن والواوعة ضهن هىطقة عهان في الهرحمة األساسية هن
وجٍة ىظر أفراد عيىة الدراسة هرتفعا.
في الهدارس

تبين أن هس توى تحسين أداء عضو ٌيئة التدريس في تحديد واجبات الطمبة
ّ .8
الخاصة في هديىة عهان  /األردن والواوعة ضهن هىطقة عهان في الهرحمة األساسية

هن وجٍة

ىظر أفراد عيىة الدراسة هرتفعا.

( :)2 -1 -1 -5النتائج املتعلقة باختبار فرضيات الدراسة
 .1وجود أثر ذ ي داللة إحصائية لوسائل التعمم االلكتروىي بأبعادي

(شبكة االىترىت ،والموح الذكي،

وجٍاز عرض البياىات ) في تحسين أداء الٍيئة التدريسية في الهرحمة األساسية في الهدارس الخاصة
في هديىة عهان  /األردن عىد هستوى داللة (.)  0.05
 .2وجود تأثير ذ ي داللة إحصائية لوسائل التعمم االلكترون ي بأبعادٌا (شبكة االىترىت ،والموح الذكي،
وجٍاز عرض البياىات ) في سرعة استيعاب الطمبة لمهادة في الهرحمة
الخاصة في هديىة عهان  /األردن عىد هستوى داللة (.)  0.05

األساسية في الهدارس
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 .3وجود تأثير ذ ي داللة إحصائية لوسائل التعمم االلكتروىي بأبعادٌا (شبكة االىترىت ،والموح الذكي،
وجٍاز عرض البياىات ) في اإلسٍام في إثارة الدافعية لدى الطمبة

في الهرحمة األساسية في

الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن عىد هستوى داللة (.)  0.05
 .4وجود تأثير ذ ي داللة إحصائية لوسائل التعمم االلكتروىي بأبعادٌا (شبكة االىترىت ،والموح الذكي،
وج ٌاز عرض البياىات ) في زيادة تفاعل الطالب هع الهعمم

في الهرحمة األساسية في الهدارس

الخاصة في هديىة عهان  /األردن عىد هستوى داللة (.)  0.05
 .5وجود تأثير ذ ي داللة إحصائية لوسائل التعمم االلكتروىي بأبعادٌا

(شبكة االىترىت ) في تحديد

واجبات الطمبة في الهرحمة األساسية في الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن عىد هستوى
داللة (.)  0.05

( 5ـ  :)2التوصيات
تأسيساً عمِ الطروحات الفكرية لمدراسة وتحميالت ىتائجٍا الهيداىية واىطالواً هن ىتائجٍا ،ويقترح
الباحث ها يمي:
 .1ويام الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن بإشراك أولياء األهور في العهمية التعميهية هن
خالل تزويدٌم بالتقارير الهتعمقة بأداء أبىائٍم هن خالل الربط االلكتروىي (شبكة االىترىت )وتمقي إدارة
الهدرسة التغذية الراجعة حول ذلك.
 .2اٌتهام الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن بإيجاد ىوع هن التكاهل لموسائط الهتعددة في
التعلم االلكتروىي بشكل يعزز هن ايجابيات كل وسيمة.
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 .3اٌتهام الهدارس الخاصة في هديىة عهان  /األردن بربط أىظهة التعمم هن خالل استخدام وسائل
التعمم االلكتروىي في البيئة التعميهية الهىزلية والصفية بشكل يعزز إبقاء الطالب عمِ تواصل هع بيئة
االنرىت وتفعيمٍا في البيئة الهىزلية.
التعمم ،وذلك هن خالل شبكة ت
 .4التأكيد عمِ ضرورة التدريب والتىهية الهستهرة ألعضاء الٍيئة التدريسية عمِ كافة وسائط التعمم
الهتواجدة في الهدرسة بها يخدم العهمية التدريسية ويحقق التحسين فيٍا وفي أداء عضو ٌيئة التدريس
.
 .5التأكيد عمِ ضرورة توافر ربط هؤسسي هع الهدارس التي تستخدم الوسائط الهتعددة في التعمم
ليسىح لمهعمم الفرصة لالستفادة هن التطبيقات الهتىوعة بين أعضاء الٍيئة التدريسية.
االلكتروىي َي
 .6هحاولة إجراء دراسات هستقبمية تتعمق بأثر استخدام وسائط أخرى هثل
عمِ األداء ألعضاء الٍيئة التدريسية.

 I padفي التعميم وأثرٌا
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ممحق ()1

أوالً :أسهاء السادة هحكهي أداة الدراسة (اإلستباىة)

الرقم

االسم والرتبة

التخصص

مكان العمل

1

أ.د.كامل المغربي

إدارة أعمال

جاهعة الشرق األوسط

2

أ.د.محمد النعيمي

إدارة أعمال

جاهعة الشرق األوسط

3

أ.د.ليث الربيعي

إدارة أعمال

جاهعة الشرق األوسط

4

أ.د.عبد الجبار البياتي

التربية

جاهعة الشرق األوسط

5

د.كامل الحواجرة

إدارة أعمال

جاهعة الشرق األوسط

6

د.نضال الصالحي

إدارة أعمال

جاهعة الشرق األوسط

7

د.عبد العزيز الشرباتي

إدارة أعمال

جام عة الشرق األوسط

8

د.نضال الغفري

مناهج وتدريس

جاهعة البمقاء التطبيقية

9

د.محمد زهدي

مناهج وتدريس

و ازرة التربية والتعميم

10

د.خالد الرقب

مناهج وتدريس

و ازرة التربية والتعميم
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ثاىياً :أداة الدراسة (اإلستبانة)

إستبانة الدراسة
زهيالتي وزهالئي األعزاء هعمهي وهعمهات الهدارس الخاصة في عهان الهحترهين :

السالم عميكم ورحهة اهلل وبركاتً :
يقوم الطالب بإجراء دراسة حول اثر استخدام وسائل التعمم االلكتروىي في تحسين أداء الٍيئة التدريسية

(دراسة

هيداىية لمهدارس الخاصة في هديىة عهان – هديىة عهان  /األردن) للعاهمين في الهدارس الخاصة في عهان  ،لىيل
درجة الهاجستير في األعهال االلكتروىية هن جاهعة الشرق األوسط وبإشراف األستاذ الدكتور عبد الباري ّدرة  ،وتم
اختياركم لمهشاركة ضهن عيىة الدراسة لذا ىرجوا هىكم اإلجابة بهوضوعية عن األسئمة  ،حيث ستعاهل إجاباتكم بسرية
تاهة وألغراض البحث العمهي فقط .

شاك اًر لكم حسن تعاوىكم

الطالب :وائل صبحي غيث
جاهعة الشرق األوسط
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 يعهىيبث عبيت:

يهذف هزا انقغى إنى حقذيى يعهىيبث عبيت عٍ انًعهى ،انشجبء وضع إشبسة ( √

) أيبو سيض اإلجببت

انًُبعبت:

 - 1انجُظ:

ركش

 - 2انخبشة في
انعًم:

 - 3انًؤهم
انعهًي:

بكبنىسيىط

أقم يٍ 5
عُىاث

دبهىو عبني

أَزى

يٍ 10-5
عُىاث

يبجغخيش

أكزش يٍ 10
عُىاث

دكخىساِ
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أرش اعخخذاو وعبئم انخعهى اإلنكخشوَي في ححغيٍ أداء انهيئت انخذسيغيت
(دساعت ييذاَيت لنًذاسط انخبصت في يذيُت عًبٌ  /األسدٌ )
فّ١ب  ٍٟ٠لبئّخ رؼُ ثؼغ اٌؼجبساد اٌز ٟط١غذ ثغشع اٌٛلٛف ػٍ ٝأثش اعزخذاَ ثؼغ ٚعبئً اٌزؼٍُ
االٌىزش (ٟٔٚشبكت اإلَخشَج و انهىح انزكي و جهبص عشض انبيبَبث " ( "Data Showف ٟرذغٓ١
أداء اٌ١ٙئخ اٌزذس٠غ١خ ف ٟاٌّذاسط اٌخبطخ فِ ٟذٕ٠خ ػّبْ  /األسدْ.

أسجٚ ٛػغ ( √ ) إصاء دسجخ ِٛافمزه اٌز ٟرشا٘ب ِٕبعجخ ٌىً ػجبسح:
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- 1شبكت اإلَخشَج :Internet

ِٛافك
ثشذح
انًحىس األول :شبكت االَخشَج
1
2

3
4
5

6

7

8

9

10

٠غّخ اعزخذاَ ٚعٍ١خ االٔزشٔذ ثّزبثؼخ
ني ِب ٘ ٛجذ٠ذ فِ ٟجبي اٌّؼشفخ.
٠ذغٓ اعزخذاَ االٔزشٔذ ِٓ ِغزٜٛ
اٌٍغخ اإلٔجٍ١ض٠خ ٔز١جخ اٌزؼبًِ اٌّغزّش
ِغ شجىخ اإلٔزشٔذ.
٠غّخ اعزخذاَ ٚعٍ١خ االٔزشٔذ ِٓ
ِزبثؼخ وً ِب ٘ ٛجذ٠ذ فِ ٟجبي
رخظظ ٟاٌزذس٠غ.ٟ
٠ؼضص اعزخذاَ االٔزشٔذ ِٓ االؽالع
ػٍ ٝاٌىزت ٚاٌّجالد ٚاٌشعبئً اٌؼٍّ١خ.
ّٕ٠خْ  ٞاالٔزشٔذ لذسح فِ ٟزبثؼخ
اٌجذٛس ٚاٌذساعبد اٌز ٟرخذَ
رخظظ.ٟ
٠ؼضص اعزخذاَ االٔزشٔذ ِٓ رجبدي
اٌّؼبسف ٚا٢ساء ٚاٌخجشاد ِغ اٌطالة
ثٛاعطخ اٌجش٠ذ اإلٌىزش.E-mail ٟٔٚ
٠غّخ اعزخذاَ االٔزشٔذ ِٓ اٌزؼشف
ػٍ ٝاٌطشق اٌغٍّ١خ فِ ٟؼبٌجخ
اٌّشىالد اٌزؼٍ١ّ١خ ٔز١جخ ص٠بسح اٌّٛالغ
اٌؼٍّ١خ اٌّّٙخ اٌز ٟرخذَ اٌزخظض.
٠غّخ اعزخذاَ االٔزشٔذ ِٓ ِشاعٍخ
اٌطالة ٚاٌزشبٚس ِؼ ُٙف ٟاٌمؼب٠ب
اٌذساع١خ ِٓ خالي اٌجش٠ذ اإلٌىزش.ٟٔٚ
٠ؼضص االٔزشٔذ ِٓ االعزفبدح ِٓ رجبسة
اٌذٚي ايِزمذِخ ثبالؽالع ػٍ ٝفؼبٌ١بد :
إٌذٚادٚ ،اٌّؤرّشادٚٚ ،سػ اٌؼًّ
اٌز ٟرخذَ اٌزخظض.
٠غّخ االٔزشٔذ ثبالعزئٕبط ثشأ ٞاٌّؼٍُ
دٛي ثؼغ اٌّؼٍِٛبد ِٓ خالي
ِشاعٍزٗ ثبٌجش٠ذ اإلٌىزش.ٟٔٚ

انًحىس انزبَي :انهىح انزكي
11

12

٠غّخ اٌٍٛح اٌزو ٟثغٌٛٙخ اعزشجبع
اٌذسٚط ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّخضٔخ وبٍِخ
ثبٌٕغجخ ٌٍّؼٍُ ٚاٌطبٌت
رز١خ ٌٍّؼٍُ ؽجبػخ ِب رُ ششدٗ ٚرٛص٠ؼٗ
ػٍ ٝاٌطالة أ ٚدفظٗ ٚإسعبٌٗ ٌ ُٙػجش
اٌجش٠ذ اإلٌىزش(E-mail)ٟٔٚ

ِٛافك

ِٛافك
إٌ ٝدذ
ِب

غ١ش
ِٛافك

غ١ش
ِٛافك
ثشذح
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ِٛافك
ثشذح
13

14

15

16
17

18

19

20

٠غّخ اٌٍٛح اٌزو ٟثؼشع اٌّؼٍِٛب د
ثشىً ش١ك ِّٚزغ ٌٍطالة .
رض٠ذ ػٍّ١خ اٌزفبػً اٌزٛ٠ ٟفش٘ب اٌٍٛح
اٌزو ِٓ ٟلذسح اٌطالة ػٍ ٝدفظ
اٌّؼٍِٛبد ٚفّٙٙب ثبٌشىً اٌظذ١خ
ثطش٠مخ ػٍّ١خ ػٍّ١خ.
٠مًٍ اعزخذاَ اٌٍٛح اٌزو١خ ِٓ اعزخذاَ
اٌّؼٍّ ٓ١ألٔٛاع ِخزٍفخ ِٓ اٌطجبش١ش
ٚاأللالَ اٌز ٟلذ رغجت أِشاػب ً ِخزٍفخ
ػٍ ٝاٌّذ ٜاٌط.ً٠ٛ
٠شفغ اعزخذاَ اٌٍٛح اٌزو ِٓ ٟدسجخ
أزجبٖ ٚرفبػً اٌطالة ِغ اٌذسٚط ِذً
اٌششح ٚاٌؼشع
٠ؼٛد اعزخذاَ اٌٍٛح اٌزو ٟاٌطالة ػٍٝ
دت اٌؼًّ اٌجّبػ.ٟ
٠غ ُٙاٌٍٛح اٌزو ٟف ٟرخط ٟاٌفشٚق
اٌفشد٠خ ث ٓ١اٌطٍجخ .
٠غّخ اعزخذاَ اٌٍٛح اٌزو ٟثزؼذ ٞدذٚد
اٌضِبْ ٚاٌّىبْ ٚاٌشثؾ ث ٓ١اٌذمت
اٌضِٕ١خ اٌّبػ١خ ٚاٌذبٌ١خ ٚاٌّغزمجٍ١خ
٠جٕت اعزخذاَ اٌٍٛح اٌزو ٟاٌّخبؽش
اٌز ِٓ ٟاٌّّىٓ أْ رذذس ػٕذ اٌخشٚج
إٌ ٝأسع اٌٛالغ ٌذساعخ إدذ ٜاٌظٛا٘ش
اٌطج١ؼ١خ ٚعٛء األدٛاي اٌج٠ٛخ
٠غّخ اٌٍٛح اٌزو ٟثغٌٛٙخ اعزشجبع
اٌذسٚط ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّخضٔخ وبٍِخ
ثبٌٕغجخ ٌٍّؼٍُ ٚاٌطبٌت

انًحىس انزبنذ  :جهبص عشض انبيبَبث
21
22
23
24
25

ّ٠ىٓ جٙبص ػشع اٌج١بٔبد اٌؽالة ّْ
زؼٍَ ّؼٍّٚبد ىﺜ١سح فٚ ٟلد لظ١س.
١ذفص جٙبص ػشع اٌج١بٔبد اٌؽٍجخ ػٍٝ
اٌزفى١س اإلجداػ.ٟ
١غبػد جٙبص ػشع اٌج١بٔبد ف ٟزّٕ١خ
ّٙبسح ذي اٌّشىالد ٌد ٜاٌؽٍجخ.
١ص١د جٙبص ػشع اٌج١بٔبد ّْ فبػٍ١خ
اٌؽالة ف ٟاٌذظخ.
أفؼي اغزخداَ جٙبص ػشع اٌج١بٔبد
ف ٟاٌزدس١ط ألٔٗ ٠ذغٓ أدائ ٟاٌزذس٠غٟ

ِٛافك

ِٛافك
إٌ ٝدذ
ِب

غ١ش
ِٛافك

غ١ش
ِٛافك
ثشذح
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انًحىس السابع  :عشعت اعخيعبة انطهبت نهًبدة
ِٛافك
ثشذح

26

27
28
29
30

٠ؼضص اعزخذاَ ٚعبئً اٌزؼٍُ االٌىزشٟٔٚ
إرا وبْ
ِٓ ف ُٙاٌّبدح اٌزؼٍ١ّ١خ
اٌّٛػٛع ػّٓ ا٘زّبَ اٌطبٌت
رغبػذٔٚ ٟعبئً اٌزؼٍُ االٌىزشِٓ ٟٔٚ
إػبدح ِب اػشػٗ ػٍ ٝاٌطٍجخ ثأعٍٛة
اٌخبص
رظاػذٔٚ ٟعبئً اٌزؼٍُ االٌىزش ٟٔٚفٟ
ص٠بدح رزوش اٌطٍجخ ٌٍّبدح اٌّزؼٍّخ
رٕٛع ٚعبئً اٌزؼٍُ االٌىزشِٓ ٟٔٚ
أعبٌ١ت اٌزذس٠ظ رجغ ٌٍّبدح اٌزؼٍّ١خ
رغبػذ ٚعبئً اٌزؼٍُ االٌىزش ٟٔٚف ٟإػبدح
ِب ٠ؼشع ػٍ ٝاٌطٍجخ ٌّشاد ػذ٠ذح

انًحىس الخبيظ  :إربسة انذافعيت نهخعهى
31
32
33
34

35

٠غزغشق اٌزذس٠ظ ٚلزب لظ١شا ثبعزخذاَ
ٚعبئً اٌزؼٍُ االٌىزشٟٔٚ
رغبػذٔٚ ٟعبئً اٌزؼٍُ االٌىزش ٟٔٚػٍٝ
ص٠بدح دت اٌطٍجخ ٌٍّبدح اٌّمشٚءح ِٕٙب
رض٠ذ ٚعبئً اٌزؼٍُ االٌىزشِٓ ٟٔٚ
اعزّزبع اٌطٍجخ ٌزؼٍُ ِب ٘ ٛجذ٠ذ
رض٠ذ ٚعبئً اٌزؼٍُ االٌىزش ِٓ ٟٔٚأزجبٖ
اٌطٍجخ ِٚزبثؼخ اٌذسٚط اٌّششٚدخ ِٓ
خالٌٙب
اشؼش أْ اٌطبٌت ٠ذمك اٌشػب ػٕذ
اعزخذاَ ٚعبئً اٌزؼٍُ االٌىزش ٟٔٚفٟ
اٌششح

انًحىس العبدط  :صيبدة حفبعم انًعهى يع انطهبت
36
37
38
39
40

رغبػذٔٚ ٟعبئً اٌزؼٍُ االٌىزش ٟٔٚفٟ
إػطبء فشطخ ٌٍطبٌت ٌٍزغث١ش ػٓ أفىبسٖ
رغبعدٔٚ ٟعبئً اٌزؼٍُ االٌىزش ٟٔٚفٟ
سفغ ِغز ٜٛاٌزذظ ً١اٌذساعٌ ٟذٜ
اٌطٍجخ
رض٠ذ ٚعبئً اٌزؼٍُ االٌىزش ِٓ ٟٔٚرفبػٍٟ
ِغ اٌطٍجخ
رغبػذٔٚ ٟعبئً اٌزؼٍُ االٌىزش ٟٔٚفٟ
رشو١ض جٛٙد ٞاٌزؼٍ١ّ١خ
رّٕٚ ٟعبئً اٌزؼٍُ االٌىزش ِٓ ٟٔ ٚص٠بدح
خجشارِٙٚ ٟبسار ٟاٌذبعٛث١خ

ِٛافك

ِٛافك
إٌ ٝدذ
ِب

غ١ش
ِٛافك

غ١ش
ِٛافك
ثشذح
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انًحىس انغببع  :انًغبهًت في حغهيم حكهيف انطهبت ببنقيبو ببألبحبد وانًشبسيع
ِٛافك
ِٛافك
غ١ش
ِٛافك
إٌ ٝدذ
ِٛافك
ثشذح
ِب
41
42

43

44
45

رغبػذٔٚ ٟعبئً اٌزؼٍُ االٌىزش ٟٔٚفٟ
ل١بَ اٌطبٌت ثبٌٛاججبد ثشىً ِجبشش
رخذِٕٚ ٟعبئً اٌزؼٍُ االٌىزش ٟٔٚفٟ
ص٠بدح ا٘زّبَ اٌطبٌت ثٛاججبرٗ إٌّضٌ١خ
ِٚزبثؼزٗ ِٓ خالي االٔزشٔذ
رض٠ذ ٚعبئً اٌزؼٍُ االٌىزشِٓ ٟٔٚ
اعزّزبع اٌطٍجخ ثذً اٌٛاججبد اٌّىٍفٓ١
ثٙب
رغبػذٔٚ ٟعبئً اٌزؼٍُ االٌىزشِٓ ٟٔٚ
ص٠بدح رٛع١غ ٔطبق اٌشقاثخ ػٍ ٝاٌطٍجخ
رٛفش ٌٚ ٟعبئً اٌزؼٍُ االٌىزش ٟٔٚرغز٠خ
ساجؼخ فٛس٠خ ػٓ ػٍّ١خ اٌزؼٍُ١

غ١ش
ِٛافك
ثشذح

