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دراسةةم حسةةلوم ع اسةةد اسةةنوداج ن ا ع لوةةت اعحتع حةةتي  ا ن ةةت ي  ةة           
 اعحدارس ا سن شت وم    األردن

 
 *د الحمرانـد خالـمحم د. 

 ** د. خالد إبراهيم العجلوني
 
 

 اعحعوص
 
ـــــا تعـــــر  واالـــــ  ت  ولو يـــــا المعلومـــــا  وا ت ـــــات    فـــــي المـــــدارس هـــــد  هـــــ إ الدرافـــــ  إل

ت ــون مجتمــ  الدرافــ  و ي تهــا مــد  ميــ  المــدارس ا فت شــافي  فــي يا فت شــافي  فــي ا،ردن  و 
( مـدارس خـار  1   مـان و  ـ( مدرفـ  داخـم مدي500  م هـا  مـدارس(501ا،ردن البالغ  ـددها  

 هةة الحدية  في اهتمام واضح مد وزارة التربي  والتعليم بتوفير ا،مدي    مان وتوصلت الدراف  إلا 
المدارس ومعداتها ا،فافي   وتوفير  دد مد البرمجيا  العام  التي يستخدمها المعلمون في إ طـا  

  ونسـب  تقريبـاً  (  هـازاً 34بلغ متوفط أ داد أ هةة الحافـو  فـي  ـم مدرفـ    إذالح ص ال في  
 Dataمــدارس بــة هةة  (   مــا الامــت الــوزارة بتةويــد  ميــ  ال5158أ ــداد الطلبــ  إلــا  ــم  هــاز  

Show)  ــ  أو د  ــدد مــد المدرفــيد بــة هةة و  هــةة تقريبــا فــي  ــم مدرفــ    مــا ز  بلــغ متوفــطها  أ 
 ميـ  المـدارس ا فت شـافي   لـا  ـب   اتنترنـت.  مـا  ت(  وربطـLap Topالحافو  المت قم  

ــــ  والمرتبطــــ  بت  ولو  ــــا أن أ ةــــر ا، مــــاب التــــي يقــــوم بهــــا الطلب يــــا المعلومــــا  وتشــــير ال تــــان  إل
وا ت ا   ارتبط بافتخدام الوا د بيانا  خار ي  للح وب  لا معلوما  مـد مواالـ  مختلفـ   لـا 
 ب   المعلوما   ا نترنت(  يليها ا، ماب المرتبط  بالتواصم م  ا،الران بوافط  البريد ا ل تروني 

  مد البم الطلب  فهي نشر   أما أالم ه إ ا، ماب ممارفأو خار ها مد مدارس أخرى داخم المدرف 
 معلوما  

 
 .األردن - جامعة البلقاء التطبيقية - * كلية احلصن اجلامعية

 .األردن –اجلامعة األردنية  -العلوم الرتبوية  كلية** 
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مـــد خـــأب  ـــب   معلومـــا  ا نترنـــت. وفيمـــا يتعلـــط بافـــتخدام الطلبـــ  للتطبيقـــا  الت  ولو يـــ  فـــي 
الحافـــو  أ ـــار  ال تـــان  إلـــا أن أ ةـــر التطبيقـــا  الت  ولو يـــ  المدرفـــ  مـــد و هـــ  ن ـــر م ســـقي 

افـتخداماً مـد البـم الطلبـ  معالجـ  ال لمـا  وال  ـو  يليهـا مبا ـرة برمجيـا  الجـداوب ا ل ترونيـ  
 مةم ا سم. أما أالم ه إ التطبيقا  افتخداماً فهي برمجيا  تد م العمم اتبدا ي.
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 مفية النظريةالخالمقدمــة و  -1
شهههههناي  ايههههة القههههطن العمههههطين تطههههوراي ميةلههههة يفققهههه  ت هههه اي ب يويههههة   يقههههة   ا ت ههههع 
واإلدارة والرتبية واالقتصاد, واتس   ةيه الت ه اي بطهابع التقهام العل هل والتو ولهوجل, والت ه  
 ةهههو قهههانون الطبيعهههة,  الهههيا يعههها األ وههه  اليهههوم ردبههها يوهههون   ال ههها مهن ههه  , وةهههيا  هههحي   

 تو ولوجيا ادلعلوماي واالتصاالي اليت ةل   لية دائ ة الت ي .

 ,وشهههناي احلقبههة ادلعا ههطة تطههوراي ك يههة ونو يههة   رلههاالي احلواههبة واالتصههاالي والرتبيههة
أ ههااد سلطجا ها وأنوا هنهها وأشهواذلا ومصههادر إنتاجهنها ووطائقهنهها, و ليههاي  ىت هام الههيتوادلعلومهاي, 

هنا واارتجا هنا, وإيفااث تقهام وااهع   رلهاحل احلواهبة, و ا هة معاجلتهنا وت ظي هنا والبحث  ي
احلوااهههيل المةصهههية واموانا هههها الوبههه ة مههههن يفيهههث اال تهههرتان وادلعاجلههههة والبحهههث واالاههههرتجا  
والطبا ههههة, وارتقهههه  االتصههههاالي إ  درجههههة  ظي ههههة   واههههائلهنا وأدائهنهههها وااههههتةاامهنا ونظ هنهههها 

 لهههىل إ  مههها يمهههبىل القطيهههة الصههه  ة    طاهههو , وشهههبوا ا, وكههه  ىلهههحت أد  إ  ربويههه  العههها  ب ك
(,  قههها أ هههبح  تو ولوجيههها ادلعلومهههاي    صهههطنا احلاألهههط ةهههل ال قا هههة األك هههط إحلايفههها  1002

ن العها  قطيهة  ه  ة واقعها يفقيقيها نل سهىل   كه  حلظهة إل  هو ا ت هع وتطهوره, وأ هبح  مقولهة 
 ه حل واهائ  االتصهاالي احلاي هة,  أشهواذلا, ومهن  يهعمن   حل تعامل ا مع واائ  اإل  م جب

والمههبواي الاوههائية واألق ههار الصهه ا ية وب ههو, ادلعلومههاي, وقهها هاد   توويهها ةههيه الع قهههاي 
انتمار احلواايل وتع ي هنا وااتع اال ا ادلتعادة الواائط, والهيت ةهل أكهن مهن أن تهتلة    

واههههائط باوهههه  , بهههه  ةههههل تع هههه   لههههى  هههههنط ةههههيه الا  ذب يههههع  ههههاة واههههائط مههههع بعوهههههنا بعوهههه
ادلعلوماتية ونظامهنا الطق ل ادلتطور,  قا مو   الطق ية من ذباوه ك  الصهعوباي ادلقرتنهة بع ليهة 

 .(Zembelas & Vrasidas, 2005) التةرتين وال ق 
  تعهها أعليههة ادلعلومههاي اليههوم موألههع نقههاد أو جههاحل,  قهها شهههنا مطلههع ةههيا القههطن تطههوراي 

ن ا نمههنا انن وهورتم م اصهلتم تسه ان إاي, وؽلون القوحل ميةلة   رلاحل التو ولوجيا وادلعلوم
  تواه, ايفااعلا وورة ادلعلوماي يفيهث الوها اذلائه  مهن ادلعلومهاي ادلتايفهة  هن كه  شهلء تقطيبها 

 ا  الت هههو    األشهههواحل الهههيت ؽلوهههن مهههن   ذلههها احلصهههوحل  لهههى ادلعلومهههاي الهههيت تترتايههها  وههه    هههن 
ي الههيت ؽلوههن مههن   ذلهها نقهه  كهه  أنههوا  ادلعلومههاي  لههى , واأل ههط  ةههل وههورة االتصههاالا  مسههت ط 
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, وبسط ة ةائلهة ووقهة أكهن   ادلستو  احمللل أو العادلل بااتةاام واائ  الورتونية أك ط تعقياا  
قههارة ةههيه التو ولوجيهها  لههى نقهه  ادلعلومههاي بمههو  شلتههاه, ود لهه  ةههيه التطههوراي إ  يفقههوحل 

تقليايههة   التعلههيا قههادرة  لههى نقهه  الوهها اذلائهه  مههن ادلعط ههة الرتبيههة والتعلههيا, و  تعهها األاههاليل ال
ادلترتايههاة وادلسههتباة بمههو  دائهها واههطيع و  الوقهه  ادل ااههل, ودبهها يت ااههل مههع التطههور السههطيع 

(. 1002 والاائا   سلتلف م ايفل احلياة دبا  يهنا ماار, اإلنسان واةت اماتىل,  بهاكطد و ريه ,
ائط التعليا من   حل األقطاص ادلارلة و شهبواي االتصهاحل وأ ب  من ادل ون انن ا ت اد وا
الههيت مو ه  األ ههطاد مههن الو ههوحل التق يههاي االلورتونيهة الطق يههة,  وغ ةها مههن الواههائط الهيت تعت هها

إ  مهها يطيههاون مههن معلومههاي مههن أا مصههار كههان أي  هها كههان موههان ادلههتعلا أو ادلعلهها, و  أا 
 Szabo & Hastting) .اي العادليهة وااهعة ال طها  وق  يماء وبسط ة كبه ة وب يفهاث ادلعلومه

,2000) 
وتقهوم  وهطة توفيهف تو ولوجيهها ادلعلومهاي واالتصهاالي   الع ليههة التعلي يهة  لهى أاهها  أن 
يتاا هه  ادلههتعلا وادلعلهها مههع  ههاد كبهه  مههن ادلصههادر التعلي يههة ادلت و ههة, الههيت مههن شهه  ا أن تقههام 

 ع العصط اليا يعيمون  بىل.  نة متواملة لأل طاد, وت سبا مع واق
, ص 1002 اتعههطم م ظ ههة اليونسههوو تو ولوجيهها ادلعلومههاي واالتصههاالي الههوارد   اخلههور 

  ا رلاالي ادلعط ة العل ية والتق ية واذل ااية واألااليل اإلدارية ادلسهتةامة   ت هاوحل ب(:"  37
ع اإلنسهههان وممهههاركتهنا    ههها تاا ههه  احلااهههو  واألجهنهههرتة مهههإ, ومعاجلتهنههها ادلعلومهههاي وتطبيقا ههها

( تو ولوجيههها ادلعلومهههاي 1002دية وال قا يهههة". و ط ههه  المهههطياة  األمهههور االجت ا يهههة واالقتصههها
 (Software والنرليههههههههاي  (Hardware: ااههههههههتةاام  ههههههههاماي األجهنههههههههرتة  با هههههههها واالتصههههههههاالي

عههااي دبسهها اة ب يههة ربتيههة تههايط وتو هه  ادلعلومههاي بااههتةاام الصههوي والبيانههاي والايههايو, وم
( 1003التلاهههون والطاديهههو والنرليهههاي واألنظ هههة ادلت و هههة ك عاجلهههة ال صهههوص.و ط هنا ال عواشهههل  

ب  هها تطبيههت للتو ولوجيهها االلورتونيههة م  :احلوااههيل, واألق ههار الصهه ا ية, وشههبواي االنرتنهه , 
هيعهنهههها وتو   اوااههههتعاد ,هنههههاوزبرتي واألقههههطاص ادلارلههههة, الههههيت تسهههها ا   إنتهههها , ادلعلومههههاي الطق يههههة 

 بالتوام  مع شبواي االتصاحل. 
 ( أن تو ولوجيا ادلعلوماي جرتء من تو ولوجيا التعليا, واأل ي 1002وا تني محاا  
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دباهنهوم تو ولوجيهها ادلعلومهاي واالتصههاالي وتوفيهف ىلههحت بالع ليهة الرتبويههة يتطلهل إ ههادة ال ظههط 
رتايخ قهيا الع ه  لية مست طة, بالبيئة الصاية وموونا ا, والس اح لع لية التعلا ب ن تصب    ل

اجل ههها ل والتعهههاو , وإ طهههاء الهههاوراي التاريبيهههة ال همهههة لقطههها  ادلاراهههم إلكسههها ا الواايهههاي 
 ادل اابة للتعام  مع أدوارةا اجلاياة.

لتعلهيا بااهتةاام أدواي تو ولوجيها ادلعلومهاي واالتصهاالي دبها يلهل اوؽلون إمجاحل أةا مرتايا 
Pich & Kim, 2005 )  1002؛ و ناجل,  1002؛ وباكارد وري ,  1003 لسيا,ا؛ ( : 

ربقيت ادلماركة االغلابية لل تعلا وت  يهة ايفسااهاتىل, وهيهادة قاراتهىل  لهى ازبهاى القهطاراي  .1
 وتعرتيرت اات طارية تعل ىل واذباةىل ضلو العلا ادل تج.

قهاراي إكسا  ادلتعل هم مرتيهاا  مهن احليويهة والتاا ه  مهع أدواي التو ولوجيها وت  يهة ال .2
 اإلباا ية وتقامي اخلاماي ليوا احلاجاي اخلا ة.

االرتقهههاء ب هههو  الع ليهههة التعلي يهههة بتهههاريل ادلتعل هههم  لهههى أ  هههاحل العقههه  والاوهههط أو هههاء  .3
شلاراههههاي الههههتعلا, ويفهههه هنا  لههههى االاتومههههام واالاههههتقطاء واالاههههتاالحل شلهههها يمههههحي مههههواةبهنا 

 ويصق  معار هنا و نا ا.

عل هههم وتعويههاةا  لهههى اهههط ة ااهههتا ائهنا مهههن  ههه حل تو يههف كههها ادلعلومهههاي لههها  ادلت .4
 إموانياي التحوا والسيططة  لى ادلوقف التعلي ل.

 تعرتيرت دا عية التعلا لا  األ طاد بت وي هنا من رؤية نتائج ما يتعل ون. .5

ت تطبويهههة جايهههاة تسهههتةام ادلسهههتحاواي العل يهههة ائهههمسههها اة ادلعل هههم   ااهههت باط وط  .6
 ادلطدود الرتبوا.والتو ولوجية وتطويعهنا لتحسم 

توفيهههف ااهههرتاتيبياي إتقهههان الهههتعلا مهههن  ههه حل األدواي احلاي هههة الهههيت ت هههو    شهههو   .7
 .ووطائقهنا اكتسا  اخلنة وادلعلوماي

 مطا اة الاطو  الاطديهة بهم ادلتعل هم مهن  ه حل ت هو  الهنامج ومصهادر اخلهناي ادلقامهة .8
 .وشولهنا

 ي ؽلون أن توون أدواي تاريسية قوية ال با أن نعل أن تو ولوجيا ادلعلوماي واالتصاال
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امتهههاادا للقهههاراي اإلنسهههانية ؽلوهههن أن توهههون , ولوهههن  قهههط  وليسههه  مصهههادر غ يهههة لل علومهههاي
( لتحسههم التعلههيا ICTواههياقا للتاا هه  االجت هها ل لهها ا التعلههيا, و  توههن   ليههة ااههتةاام  

وقهههها , وإظلهههها ةههههل  مسهههه لة تق يههههة  ههههتا خبصههههائ  ادلعههههااي والههههنامج, م هههه  أا كتهههها  أو م ههههتج
  ليههههاي متاا لههههة تع هههه    بيئههههة اجت ا يههههة متاا لههههة تتاا هههه  مههههع الط هههها  وادلعل ههههم واألاههههطة 

 (.Mooij, 2004وادلاراة  
(   الهههههاوحل ال اميهههههة وادلتقامهههههة إ  وجهههههود أربعهههههة مطايفههههه  ICTتمههههه  الارااهههههاي   تطهههههويط  

 (:Daniel,2002( وةل  ICT  هوادلاار    تب يهنا وااتةاامهنا لتسلوهنا األنظ ة الرتبوية 
( أاهههلو  ICTتسهههتةام ادلهههاار    ادلطايفههه  األو  مهههن تطهههويط   أواًل:أســـمول الظ:ـــور:

تبهاأ بمهطاء أو احلصهوحل  لهى تن هاي تتوه ن أجهنهرتة احلااهو  وبطرليا ها, وة ها يبهاأ  إىالظهنور 
( ICT( إلدارة ادلاراهههههة وإألههههها ة  ICTادلعل هههههون   اكتمهههههام إموانيهههههاي ونتهههههائج ااهههههتةاام  

 ألنمطة ادل هنا . 
( ICTيبهههاأ ادلعل هههون واإلداريهههون   ةهههيه ادلطيفلهههة بااهههتةاام   ثانيـــًا: أســـمول الت بيـــ :

للواجباي الهيت ت اهي   اإلدارة ادلاراهية وادل هنها  وتتبها ادلهاار    ةهيه ادلطيفلهة هيهادة ااهتةاام 
 ICT .م اةج درااية سلتلاة مع أدواي معي ة وبطرلياي  ا ة   ) 

 إى(   ادل هنهها  ICTويتوهه ن ةههيا األاههلو  دمههج أو توهه م   : أســمول اخدخــا :ثالثــاً 
تقهههوم ادلهههاار  بتوفيهههف السهههلة مهههن التق يههههاي القائ هههة  لهههى احلااهههو    ادلةتهههناي وال ههههطم 

( تع ههه  ICTت جايهههاة   التعامههه  مهههع  ائهههالصهههاية وادلواتهههل اإلداريهههة, ويوتمهههف ادلعل هههون وط 
 دة  نا ا الع لية والوفياية.  لى تطويط أدوارةا ادلهن ية وهيا
( بإ ههادة ت ظههيا ادلاراههة ICTة هها تقههوم ادلههاار  الههيت تسههتةام   رابعــًا: أســمول التحويــ :

( جهههههرتءا  مهههههن ال مهههههاط اإلنتهههههاجل اليهههههومل وادل اراهههههة ICTتصهههههب   لت إباا يهههههة, ائهههههوذبايهههههاةا بطط 
ار  تهالواقهع وتطبيقاتهىل, و الوفياية ويوون تطكيرت ادل هنها   لهى ادلهتعلا وتهامج ادلهواد التعلي يهة مهع 

 ICT ) أو اء اإل ااد الوفيال لل علا. م اص    ا  موألو بو اهنا 
 ن االةت اماي الطئيسية   قطا  ادلاار    مجيع أضلاء العا    العقود األ  ة ةو هم
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لهههي ون مهههن ااهههرتاتيبياي التعلهههيا  ا  جهههرتءبو هههاهنا ( ICTكيايهههة إق ههها  ادلعل هههم بوهههطورة إدمههها   
أن ػلسهههن و لتو ولوجيههها ادلعلومهههاي واالتصهههاالي   ال ط هههة الصهههاية   عهههاال  ااهههتةااما   ىلاهههتةااما

( أن ICTبمهههو  كبههه  بيئهههة التعلهههيا, وي هههطا  هههناي الهههتعلا للطلبهههة, وؽلوهههن ل اهههتةاام اجليههها  
لهههتعلا ادلسهههت ط ااهههاةيا االاهههتق لية وبهههيلحت نوهههع أاههه  ادلع هههت ييقهههوا مهههن ممهههاركة الطلبهههة, و 

 (.Galanouli, Murphy, & Gardner, 2004والتطور المةصل  
  والتحههايث, وةههيه السهه ة يههغالبهها  مهها يقههاوم ادلعل ههون أو ادل اسههاي أو اإلدارة   ليههاي الت 

قا توون ماياة لعام قبوحل أا أ وار أو أشياء غ  مارواهة ولو هنها تصهب  مقيتهة وغه  زلت لهة 
( رل و ههههة مههههن 1002إىا أ ههههبح  غطيههههرتة مت  ههههلة  ههههيهنا تههههط ) كهههه  جايهههها, وىكههههط  ههههي   

  والتطويط, م هنا: األابا  اليت ت دا إ  ر )   لية الت ي
, و ههام   ههام رغبههة ادلعل ههم   الت يهه  وانــط مرتبطــ  بطبيعــ  المســتحده وأهدافــ 1 - 5

امههت كهنا للواايههاي ال همههة للتعامهه  مههع ادلسههتحاث اجلايهها, أو قهها يوههيف ةههيا ادلسههتحاث 
  ام مطا قة ةيا ادلستحاث احلوا رت ادلادية وادلع وية.  ن و    أ باء  يمعط أ ا متعبة, 

قهههها توههههون اإلدارة مههههن الهههه  ط الب وقطاوههههل وةههههيا   وانــــط خاصــــ  بــــاتدارة التعليميــــ 1 -2
يمههههو   ائقهههها    اههههبي  ت ايههههي ادلسههههتحاواي وتت  هههه  ةههههيه ادلعوقههههاي   اإلجههههطاءاي اإلداريههههة 

ت سههحت احلههط   هها,  تصههب  اإلدارة العقبههة األو  الطوتي يههة ادلعقههاة, ولههوائ  القههوانم واألنظ ههة وال
   ادلاراة.  هناوتوفياأمام تطويط ادلستحاواي 

وتت  هه  ةههيه بهه ق  ادلههوارد ال همههة, وألههعف الب يههة   وانــط خاصــ  بال  ــام التعليمــي1 -4
 ط ادلههوارد ادلاليههة االتحتيههة   ادلاراههة, و ههام القههارة  لههى شههطاء ةههيه ادلسههتحاواي نظههطا  لعههام تههو 

 لوا ية.ا
ا ت هع كهاأل طاد وادل ظ هاي لايهىل وبيعهة الهط ) لوه  مها ةهو   وانط خاص  بالمجتم 1 -3

 جايا وغطيل  لى ا ت ع,  ا ة ما يتعلت بالع لية الرتبوية. 
(  لههى ادلعلهها ويفههاه ولوههن ة هها, دور كبهه   لههى اإلدارة ادلاراههية ICTوال يقتصههط توفيههف  

( شههه ون ادلهههوفام, والمههه ون ICTوتمههه   تطبيقهههاي   يفهههت تتوامههه  م ظومهههة الهههتعلا والتعلهههيا,
ادلاليههة, واالتصههاحل مههع اإلدارة العليهها, ومههع أوليههاء األمههور, و  ليههاي التقههومي وادلتابعههة واإلصلههاه   
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ادلاراههة, والسههب ي واجلههااوحل ادلاراههية واإلرشههاد الرتبههوا وإدارة ادلوتبههاي, وغلههل أال يسههتهنان 
(   الع هه  اإلدارا واألكههادؽلل  صو هها  ICTوفيههف  حببهها اخلههاماي الههيت تقههام مههن  هه حل ت

(. وت كهها 1003مههع تطههور إموانههاي احلااههو  واإلنرتنهه  وشههبواي االتصههاحل العادليههة  السههيا, 
(   ال ط هههة الصهههاية,  قههها ICTأعليهههة التطهههور ادلهنههه  للتوفيهههف ال هههاج  لهههه   ا  قويهههت كيهههاا  األحبهههاث 

ن الها ا للتطهور ادلهنه , ومسهتو  القيهادة ( أBaylor & Ritchie, 2002وجها بهايلط وريتمهل  
مسهههههتو  تقبههههه  التو ولوجيههههها   الصهههههف, وسبوهههههن   التو ولهههههوجل   ادلاراهههههة ذل ههههها تههههه و  مهنههههها 

مههن الباايههة   أا مبههادرة وإال  ههإن ةههيه وألههطور ا ممههاركة ادلعل ههم أعليههة ادلعل ههون م هنهها, وأكهها 
 ادلبادرة قا تواجىل  طط الام . 

 
 ة المدارس االستكشافي -2

أولقههه  ادلبهههادرة التعلي يهههة األردنيهههة  ظلهههوى  المهههطاكة بهههم القطههها م العهههام واخلهههاص( ر يههها    
  حل االجت ا  االات  ائل لل  تا  االقتصادا العهادلل, الهيا  قها   البحهط  1002يفرتيطان 

 اههيوون ذلههيه ادلبههادرة أكههنو ادليهه   ههام تسههطيع الت  يههة االجت ا يههة واالقتصههادية   ادل طقههة,  
ادلعل هم والطلبهة لها  كه  مهن األوط والاائاة   ك  من القطا م العام واخلاص, وبمو  أكهن 

األردنيم.وجاءي ادلبادرة التعلي ية األردنية مو لة للبهنود والنامج اليت تقوم احلوومة بت ايهيةا 
دلةطجههههاي   قطهههها  التعلههههيا واذلاد ههههة إ  ربسههههم اخلههههاماي ادلقامههههة للههههنامج الرتبويههههة وتطههههويط ا

 (:1005التعلي ية, وةيه النامج ةل   با اهلل, 
ــتعلم مــد أ ــم ا الت ــاد المعرفــي أوال: -2-1 ويعهها ادلمههطو  أكههن  1مشــروت تطــوير ال

بطنامج تطهويط تطبهوا  لهى اإلوه   قهام إ  الب هحت الهاو , ونهاحل موا قهة الب هحت بعها تقيي هىل لهىل, 
علي يهههة   األردن مهههن  ههه حل إد هههاحل أاهههاليل ويهنهههام ادلمهههطو  إ  التطهههويط ال هههو ل للع ليهههة الت

جايههههاة وتطههههويط ادل ههههاةج با ت ههههاد تو ولوجيهههها ادلعلومههههاي, ومههههاة الننههههامج  هههه  اهههه واي مههههن 
 ( ويتا الع     ادلمطو  أل ن أربعة زلاور رئيسية وةل:1007 – 1002 

  ية : إ ادة توجيىل أةاام السيااة الرتبوية واالارتاتيبية من   حل احلاك الم ون ا،وب
 والتطويط اإلدارا, وقا و   الع   أل ن ةيا ادلوون إ :



 2009 –الثانيالعدد   - السابعلمجمد ا...……...............…….. مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس
 
 

 

 
 

222 

 تص يا احل لة اإل  مية, وإ ااد اخلطة اإلجطائية وربايا األولوياي. - 5
, ىلو عالياتههه ب هههاء قهههاراي الاطيهههت الاههه  لهههامج ال هههو  االجت ههها ل   نمهههاواي ادلمهههطو  – 2

 .هناوربليل ىلو عاليات ادلمطو  ومطاجعة العايا من ووائت
, وتبهه  التو ههياي  هه حل تطههويط الوتههل الههيا 20-7-3-2ربليهه  كتههل الصههاوم  – 4

 يتا يفاليا.
: تطويط ادل ارااي لتحقيت نواتج الهتعلا ىاي الصهلة باالقتصهاد ادلعهط , وقها الم ون الةاني

 إصلرت ما يلل:
 تطويط ادل اةج وإنتا  الوتل ادلاراية وأدلة ادلعل م. – 5
 .ةاوت ايي ادلارال إ ااد اياااي التقومي – 2
تههاريل ادلعل ههم  لههى ادل ههاةج ادلطههورة, وأاههاليل التقههومي ادلاراههل اجلايههاة وتو ولوجيهها  – 4

 ادلعلوماي.
 تطويط كااياي ادلعل م بالت سيت مع اجلامعاي األردنية. – 3

 ماراة يفت انن. 248: تطويط نو ية بيئة التعلا ادلادية, وقا مت ذبهنيرت الم ون الةالث
 صلرت ما يلل:أ: ت  ية الطاولة ادلبوطة, وقا  ن الراب الم و 

 .ىلوتقيي  ىلوتطبيق إصلاه ادل هنا  الوو  – 5
 .ا  مبائيتعاي   تعاي  ادل هنا  الوو   – 2
 تاريل ادلعل اي وادلمط اي وادلايطاي. – 4
 تطويط معاي  تط ي  رياض األوااحل. – 3
 .   روألة أوااحل   ادلاار  ال ائية 222ااتحااث  -1

ويقههوم  1لــوي ي/  ــب   الــتعلم  اليــ  الســر  مشــروت  ــب   ا،ليــا  الاــوني  ا -2-2
 لهنهاادلمطو   لى ب اء شبوة من األليام الووئية ادلت يرتة بسط ة  الية, تم   م اوت ادل لوة ك

وتطبط بم مجيع ادلاار  احلوومية األردنية, واجلامعاي, وكليهاي ا ت هع, ومطاكهرت ا ت هع احمللهل 
, وىلهههحت مهههن  ههه حل تهههو   1005مليهههون والهههل ووالبهههة ب هنايهههة  هههام  2.4ام الو هههوحل إ   ههه

مجيههههع التبهنيههههرتاي ال همههههة الاههههتةاام ةههههيه المههههبوة إ  تههههو   اههههب  االتصههههاحل لهههها ا أاههههاليل 
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ت  يهههة ادلهنهههاراي ادلطلوبهههة لب هههاء   هههن  وههه    التهههاري  وتطويطةههها وت ايهههي تطبيقهههاي تعلههها جايهههاة,
ويفههاة إدارة ادلمههطو  ألهه ن وهارة  ئ نمههأإصلههاهاي ةههيا ادلمههطو   قهها  أمهها  ههن ,االقتصههاد ادلعههط 

ماراهة  2200االتصاالي وتو ولوجيها ادلعلومهاي إلدارة   ليهة ت ايهي شهبوة اجلامعهاي, وربهط 
شهبوة اجلامعهاي الهيت تهطبط  ئ نمهأاإلشطام  لى ت ايي شبوة ادلهاار , و   ن  و   يفوومية, 

, ك ها قهط   إ هاء ادلطيفلهة األو  لهطبط 20/5/1003( جامعاي يفوومية وةل تع ه  م هي  7 
 ادلاار  من ممطو  شبوة ادلاار  وةل م طقة العا  ة.

ومهها ية, ويهنههام ةههيا ادلسههار تادلسههار األوحل   ادلبههادرة التعلي يههة األردنيههة ةههو ادلههاار  االا
 إ  تقهههههامي أاهههههاليل جايههههههاة للهههههتعلا لب ههههههاء القهههههاراي اإلباا يهههههة لل عل ههههههم والطلبهههههة وتعههههههطياهنا
باألاههههاليل التعلي يههههة اجلايههههاة ادلتوا قههههة مههههع التطههههوراي العادليههههة وإكسهههها ا ادلهنههههاراي الوههههطورية 
ل قتصاد ادلعط    القطن احلادا والعمطين. ويقوم الاطيهت ادلعه  بادلهاار  االاتومها ية بتطهويط 

الو ههوحل  ( ماراههة ااتومهها ية وبالتهها 200التعلههيا وتطبيههت ادل ههاةج وتههو   الب يههة التحتيههة    
ومعل ة, ويقام ادلسار أيوا الاط ة للتطهويط ادلسهتاام  ( معلا1200( والل و  40000 إ  

لصهه ا ة تو ولوجيهها ادلعلومههاي احملليههة مههن  هه حل تههو   الب يههة التحتيههة وتطههويط احملتههو  االلوههرتو  
  ماراههة دا هه    ههان و هه  مههاار  200وا تهه  (.  1002وتطبيقههىل  وهارة الرتبيههة والتعلههيا, 

ظلههاى  دلههاار  رياديههة توههون ظلههاى  دلههاار  ادلسههتقب   ادلاراههة بو ههاهنا   احملا ظههاي األ ههط , 
سهتةام تالتو ولوجيها   ال ط هة الصهاية, وربطهنها بهاإلدارة ادلاراهية و  يهنها االلورتونية( ويسهتةام 
رتي جهنههمجيههع ةههيه ادلههاار  بمههبوة االنرتنهه  ودبطكههرت ادللوههة رانيهها, و   ادل ههاةج احملههو اههبة, وربطهه

 طي  يهنها األجهنهرتة والب يهة ا( ماراهة يفووميهة تهو  22  حل و وهة مطايفه , تله  ادلطيفلهة األو  
ادلعههااي   بوهه يجهنهرت  ( ماراههة ااتومهها ية40ة ال انيهة  التحتيهة ال همههة لهيلحت, وتلهه  ادلطيفلهه

واألجهنههههرتة ال همههههة لتوفيههههف تو ولوجيهههها ادلعلومههههاي واالتصههههاالي   ال ط ههههة الصههههاية, وتواههههع  
( ماراة ااتوما ية     ان و   ماار   ار  زلا ظهة   هان 200ال ال ة لتم     ادلطيفلة
ةهيه ادلطايفه     األجهنهرتة والتق يهاي لتاعيه  م ظومهة التو ولوجيها   ادلاراهة, وانتهنه  بوه يجهنرت 
, وتعها ادلهاار  االاتومها ية البيئهة التبطيبيهة لتوفيهف تو ولوجيها ادلعلومهاي 1004 هناية  هام ب

ذبهههط   لهههى وههه ث مطايفههه ,األو  : وتسههه ى و    ليهههاي الهههتعلا والتعلهههيا  يهنههها, واالتصهههاالي  
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تسه ى  يطبهت الننهامج احملواهل   اه  مهاار  ااتومها ية, وال انيهة:و مطيفلهة قبه  التبطيهل, 
( ماراههة ااتومها ية, وال ال هة: تسه ى مطيفلهة التع ههيا 23مطيفلهة التبطيهل ويطبهت الننهامج    

 ا  راههة ااتومهها ية, وقامهه  الههوهارة بتبهنيههرت ةههيه ادلههاار  تههارغلي( ما200ويطبههت الننههامج    
مجيع ةيه ادلاار  بمبوة االنرتن  ودبطكهرت ادللوهة  ربط باألدواي واألجهنرتة وادلعااي ال همة, و 
  مواقههع سلتلاههة   مجيههع ةههيه  (Access Point)نقههاط   رانيهها لتو ولوجيهها التعلههيا, ك هها وألههع

تهابع تعلا من المهبحت  لهى االنرتنه  مهن أا موقهع   ادلاراهة, و ادلاار , وةيه ال قاط سبون ادل
مهههن قبههه  جلهههان اإلشهههطام والتهههاريل والصهههيانة, والتحهههاور ادلسهههت ط مهههع  اراهههت ط اةهههيه ادلهههاار  ب

 مجيهههههعمهههههايطا ةهههههيه ادلهههههاار  وادلعل هههههم يفهههههوحل تاعيههههه  تو ولوجيههههها ادلعلومهههههاي واالتصهههههاالي   
لتههاريبهنا  اراههت ط ابيهة لل عل ههم   ةههيه ادلههاار  بأنمهطتهنا. وتقههوم الههوهارة بعقهها الههاوراي التاري

 لى التعام  مع ادل اةج احملوابة وتاعي  تو ولوجيها ادلعلومهاي واالتصهاالي, ك ها قامه  الهوهارة 
 بترتويا ادلعل م ادلاربم   ةيه ادلاار  ب جهنرتة احلااو  احمل وحل و ا ة معل ل الطياألياي.

الطلبههة رل و ههة مههن ادلعههارم وادلهنههاراي  حسههل,   تعهها   ليههة التعلههيا تمهه  إ  اكتسهها  
وإظلهها أ ههبح  تمهه  إ    ليههة ت يهه  شههام    يههت لسههلو, ادلتعل ههم ليصههبحوا أك ههط قههارة  لههى 
ااههههت  ار الطاقههههاي واالموانههههاي الياتيههههة واالاههههتاادة مههههن معطيههههاي العصههههط احلههههايث, و  ةههههيا 

ة احلاألهههط وتمهههوي  ادلسهههتقب , العصهههط يترتايههها دور تو ولوجيههها ادلعلومهههاي واالتصهههاالي    هههياغ
رلههههاالي احليههههاة, وكههههان مههههن أةهههها ةههههيه  مجيههههعوأ ههههبح  ةههههيه التو ولوجيهههها متطلبهههها أاااههههيا   

ا ههههاالي ا ههههاحل الرتبهههههوا ألنههههىل يسههههتطيع أن يوفهههههف ةههههيه االذباةههههاي احلاي هههههة   ب ههههاء ا ت هههههع 
رلهنها, وكتبهنها, إال ب ك لىل, وال يتحقت الاور الوبه  ادللقهى  لهى  هاتت الرتبيهة  هن م اةبهنها, وبطا

   بامت , الطلبة دلهناراي التعام  مع تو ولوجيا ادلعلوماي واالتصاالي.
 
 
 مشكمة الدراسة وأسئمت:ا -3

تظهنههط ممههولة الارااههة مههن  هه حل اخلطههوة الطائههاة الههيت قامهه   هها الههوهارة بإد ههاحل تو ولوجيهها 
 ها ذبطبهة جايهاة   يتبهاوه أل, هنهاادلعلوماي واالتصاالي إ  ادلهاار  األردنيهة و  ادلطايفه  مجيع
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  طةهها يفههت انن السهه تم, وأ ههيي احلوومههة األردنيههة  لههى  اتقهنهها ت ايههي ةههيه ادلبههادرة والسههعل 
احل يث إلصلايفهنا, ك ا أن الوهارة أناق  ادلبالغ الطائلهة  لهى ةهيه ادلمهطو اي ومها مهن شهحت أن 

ل تعهاون مجيهع القطا هاي مهن أجه  ال بهاح, ويتطله ةمهاركةيا الع   يتطلل تظها ط اجلهنهود وادل
اههواء أكانهه  احلووميههة أم اخلا ههة, وأا تقصهه  قهها يهه دا إ  إيفههااث اخللهه    الع هه , ومههن 

للوقهوم  لهى كه  مها مهن شه نىل أن يعيهت الت ايهي,  جهاا   ة ا توون ادلتابعة ذليا الع   إجطاء ةامها  
ية, وم يفظههة اههي   ادلههاار  االاتومهها نلههيا جههاءي ةههيه الارااههة لتلقههل الوههوء  لههى كهه  مهها 

مههها  التطبيههههت الاعلهههل ذلههههيه التو ولوجيههها  لههههى أرض الواقهههع, ودلعط ههههة وبيعهههة التبهنيههههرتاي والبهههها 
التحتيههة   ةههيه ادلههاار  ومهها  كاايتهنهها, وللت كهها مههن أن األمههواحل الطائلههة الههيت أناقتهنهها الههوهارة 

مههههاي اهههههن     تطههههويط القطهههها  التعلي ههههل   رلههههاحل تو ولوجيهههها ادلعلو أ لههههى ةههههيه ادلمههههطو اي 
جههههاءي الارااههههة لتبيههههل  ههههن األاههههئلة  واالتصههههاالي, وا  أا درجههههة, وبمههههو  أك ههههط ربايههههاا  

 التالية:
الســـــألاب ا،وب1 دمـــــا مـــــدى تـــــوافر أدوا  ت  ولو يـــــا المعلومـــــا  وا ت ـــــا   فـــــي 

 المدارس ا فت شافي  في ا،ردن؟د
ـــاني ـــا المعلومـــا  وا ت ـــا   : الســـألاب الة فـــي مـــا در ـــ  افـــتخدام أدوا  ت  ولو ي

 ؟ الغر  ال في  في المدارس ا فت شافي  في ا،ردن
 
 أهمية الدراسة -4

  ةهههيا العصهههط يترتايههها دور تو ولوجيههها ادلعلومهههاي واالتصهههاالي    هههياغة احلاألهههط وتمهههوي  
أااايا   شت رلاالي احليهاة  ادلستقب  وب اء رلت ع متطور, وأ بح  ةيه التو ولوجيا متطلبا  

وأ هب  ةهيا ا هاحل ػلظهى باةت هام كبه  مهن قبه  وهارة الرتبيهة والتعلهيا   و ا ة ا احل الرتبهوا, 
األردن نظطا الةت هام الهوهارة بالع ليهة الرتبويهة وربسهي هنا, وتطويطةها ضلهو األ وه , واالاهتاادة مهن 
التق ياي الرتبوية للو وحل إ  تعلا دائا و عاحل, و ته   أعليهة ةهيه الارااهة مهن أعليهة تو ولوجيها 

ادلهههاار   ا  الهههيت أ هههبح  احملهههور الطئيسهههل للت  يهههة   مجيهههع الهههاوحل, وتعهههاالي اي واالتصهههادلعلومههه
االاتومههههها ية القائ هههههة  لهههههى توفيهههههف تو ولوجيههههها ادلعلومهههههاي واالتصهههههاالي   مجيهههههع أنمهههههطتهنا 
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التعلي ية التعل ية ذبطبة جاياة   ادل لوة باأي ةهيه التبطبهة بعها أن أولقه  ادلبهادرة التعلي يهة 
(  هه حل االجت ههها  االاهههت  ائل لل  تهها  االقتصهههادا العهههادلل 1002  يفرتيهههطان   يههها  األردنيههة ر 

  نتههائج ةههيه التبطبههة وتقههامي الت ييههة إالههيا  قهها   البحههط ادليهه , لههيلحت مههن ادلايهها التعههطم 
الطاجعة لو  من يهنتا بالع ليهة الرتبويهة, ولهي  هان الارااهة اهتقام م شهطاي واألهحة يفهوحل واقهع 

مههههههاي واالتصههههههاالي   ادلههههههاار  شلهههههها يسهههههها ا     ليههههههاي التطههههههويط ومعاجلههههههة تو ولوجيهههههها ادلعلو 
 جطاء حبوث مما ة   ةيا ا احل.إواالرتقاء إ  األ و  من   حل  ,إن وجاي ,األ طاء
 
 حدود البحث -5

تتحهههاد يفهههاود ةهههيا البحهههث بادلهههاار  االاتومههها ية   ادل لوهههة األردنيهههة اذلاتيهههة وبههه دواي 
 ةيا البحث. الارااة ادلستةامة  

 
 التعريفات اخجرائية -6

اههتعطم و نظههطا لههورود بعهه) ادلصههطلحاي وادلاههاةيا   الارااههة والههيت قهها رب هه  معهها  سلتلاههة 
 و ت مع اةا   ةيه الارااة, وةل:

التو ولوجيها ادلتعلقهة بتةهرتين ادلعلومهاي  :تكنولوجيا المعمومات واالتصـاالت - 1 -6
تههها  البيانهههاي المهههاوية وادلصهههورة وال صهههية والطق يهههة بالواهههائ  ونمهههطةا, وإن اوتهههااوذل هناوااهههرتجا 

 االلورتونية, من   حل التوام  بم أجهنرتة احلااو  االلورتو  ونظا االتصاالي ادلطئية.
   يرل و ة من ادلاار  احلوومية أو اخلا ة ا ت    :المدارس االستكشافية -2 -6

ر مهن بهطامج تو ولوجيهة أو طهو  يبيئهة ذبطيبيهة لوه  مها من قب  وهارة الرتبية والتعليا األردنية لتوون 
بو  االمواناي التو ولوجيهة وا تبارةها بيئهة م ااهبة لتطبيهت تو ولوجيها  يجهنرت و م اةج زلوابة, 

 ادلعلوماي واالتصاالي.
وةو المة  األك ط  نة   مسائ  تو ولوجيها ادلعلومهاي  منس  الحاسول: -3 -6

اهههههههة  ههههههن مجيههههههع األنمهههههههطة ادلطتبطههههههة بتو ولوجيهههههها ادلعلومهههههههاي واالتصههههههاالي, وادلسهههههه وحل   ادلار 
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دلسائ  تو ولوجيا ادلعلومهاي  للحااو    ادلاراة, أو متاطغا   واالتصاالي, وقا يوون ماراا  
 واالتصاالي أو يع   ب صا  يفص  قلي .

 
 الدراسات السابقة -7

جلامعيهة وقوا ها البيانهاي, بعا الطجو  إ  البحوث الرتبوية العطبية م هنا واألج بيهة, والطاهائ  ا
رل و ة من الاراااي ادلطتبطة دبوألهو  تو ولوجيها ادلعلومهاي واالتصهاالي  يوالاورياي, يفصط 

ا تيار الاراااي األك ط يفااوة وارتباوا  دبوألو  البحهث,  ل و وتوفياهنا   الع لية الرتبوية, ور 
 ةيه الاراااي من األيفاث إ  األقام  لى ال حو األ :  و طأل
ام إ  معط هههههة أوهههههط توفيهههههف تو ولوجيههههها ادلعلومهههههاي  ههههه درااهههههة( 1005ي  بهههههاا هلل  أجهههههط 

 الوااياي التعلي ية التعل ية الهيت ؽلتلوهنها معل هو ادلهاار  االاتومها ية األردنيهة  واالتصاالي 
, وكما  الارااة  ن وجود أوهط اغلهال لتوفيهف تو ولوجيها ادلعلومهاي واالتصهاالي   وولبتهنا

 ية التعل ية  لى الواايهاي التعلي يهة لل عل هم, والواايهاي التعل يهة للطلبهة, ك ها الع لية التعلي
دل  نتهائج الارااهة أن اذباةهاي كه  مهن الطه   وادلعل هم ضلهو توفيهف تو ولوجيها ادلعلومهاي 

 حب ههههها  ( 1004واالتصهههههاالي   الع ليهههههة التعلي يهههههة التعل يهههههة كانههههه  اغلابيهههههة. وأجهههههطي مبسهههههلط  
واقع احلا  لتو ولوجيا ادلعلوماي واالتصاالي   ادلهاار  ال انويهة احلووميهة هنام إ  درااة الي

  العا ههه ة   هههان, وت هههاوحل البحهههث درااهههة الب يهههة التحتيهههة لتو ولوجيههها ادلعلومهههاي واالتصهههاالي 
وما  ااتةاام ادلعل م ذليه التو ولوجيا   تهاري  ادلبايفهث ادلةتلاهة, ودرجهة سبوهن ادلعل هم 

ولوجيهههها ادلعلومههههاي, واالتصههههاالي, ودلهههه  نتههههائج الارااههههة  لههههى تههههوا ط أجهنههههرتة   ااههههتةاام تو 
يفااههو  جيههاة وب سههبة جيههاة أيوهها , ونسههبة الطلبههة إ   ههاد أجهنههرتة احلااههو    كهه  ماراههة 

9(, ك ها دله  ال تهائج  لهى 4212(, ونسبة توا ط ادلاار  ادلو ولة بمبوة اإلنرتنه   2: 20 
 دلهنهاراي تو ولوجيها مةيه ادلاار , وكان ااتةاام ادلعل هتوا ط بطرلياي ىاي أةاام  امة   

 بارجة متواطة.وامت كهنا ذلا ادلعلوماي واالتصاالي 
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(   ICTدرااهة بع هوان ةه  تسههنا   ) Smeets, 2005و  ايطل هاة أجهط  البايفهث  يهت   
( ICTم  ااههههنإالبيئههة التعلي يهههة قويههة   ادلهههاار  األاااههية, و حهه  البايفهههث   درااههتىل جعهه  
( كهان ذلها ICT  إغلاد بيئهة تعلي يهة قويهة وغ يهة بادلصهادر, وأفهنهطي نتهائج الارااهة أن   ةاودور 

ت ادلسهتةامة دلواءمهة ائهدور  عاحل وواأل    إغلاد بيئة تعلي ية تعل يهة قويهة, ولوهن تبهم أن الطط 
راههم كانهه  زلههاودة, وقهها  سههط البايفههث ىلههحت حباجههة ادلا  االتعلههيا لقههاراي الت ميههي ويفاجهها 
أك هههط   قههها, وتبهههم أيوههها  أن نظهههطة ادلعلههها ضلهههو  توفياههها  ( ICTإ  مرتيههها مهههن التهههاريل لتوفيهههف  

ن ال ظهههطة االغلابيهههة أل(   الهههتعلا ال مهههط وادلسهههتق  ذلههها تههه و  أو هههاء ادل اراهههة ICTم  ااههههنإمههها  
اهههن     إغلههاد بيئههة تعلي يهههة أاهههن      لههت دور أك ههط  ا ليههة لل علهها أو ههاء االاههتةاام و أ

 قوية.
 Yoon , Jeanne & Johnو  درااهة أجطيه    اه  ا ورة قهام  ها يهون و جيه  وجهون  

( و حصههه  ةهههيه الارااهههة كيايهههة تصههه يا اهههتة معل هههم  هههناي تعلههها جيابهههة وتطبيقهنههها 2005
( ليمار, الط   باا لية   التعلا من  ه حل االاهتاادة مهن ادلواقهع التعلي يهة ICTبااتةاام  

(, ICT, وتطويط بطامج تعلي يهة ؽلوهن تاريسههنا مهن  ه حل توفيهف أدواي  لى شبوة اإلنرتن 
(   احلصههة الصههاية أدي إ  ممههاركة ICTوأشههاري نتههائج الارااههة إ  أن توفيههف ادلعلهها إ   
يفظه , وأد  ىلهحت إ  د ها ادلعلها أو ههاء و أكهن مهن قبه  الطلبهة, وىلهحت   مجيهع الهارو  الهيت ل

عل ههههون اذباةههههاي اغلابيههههة ضلههههو اخلطههههة اجلايههههاة   الههههتعلا, تاعيهههه  األنمههههطة الصههههاية, وأبهههها  ادل
واكتسهههل ادلعل هههون مهههن  ههه حل ادلمهههاركة مهههع البهههايف م وم سهههت احلااهههو   هههنة   ليهههة بويايهههة 

 (.ICTتطويط ظلاى  حلص   اية تاار من   حل  
 ( بارااة تقيي ية لواقع تطبيت تو ولوجيا ادلعلوماي  1003 العبلو    و  األردن قام 

تصاالي   ادلاار  احلوومية األردنية. ودل  نتائج الارااهة إ  أن مجيهع أجهنهرتة احلااهو  واال
نتهه  ونظههام التمهه ي  وي ههاوه مههن شههطكة مايوطواههو  , إادلوجههودة   ادلههاار  ربتههوا  لههى معهها  

أن معظها ادلهاار  إ  9( من ةهيه األجهنهرتة متعهادة الواهائط وأشهاري نتهائج الارااهة 81وأن  
عي هههة الارااهههة سبتلهههحت بطرليهههاي ىاي أةهههاام  امهههة, م ههه : العهههطوض التقاؽليهههة, ومعههها  ال انويهههة ل

الول هاي, واجلهااوحل اإللورتونيهة, وقوا ها البيانهاي, ول هاي النرلهة, وأن نسهبة  اليهة مهن الطلبهة 
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تستةام احلااو  لع لياي البحث والتحلي  ومجع ادلعلوماي والتعلا اليا , وقا بل   نسهبة 
 (.26: 2د الطلبة  احلواايل لعا

درااهههة يفالهههة دلوألهههو م مهههن  Goodison, 2001)و  ادل لوهههة ادلتحهههاة أجهههط  قوداهههون   
هنام البايفث من درااهتىل إ  معط هة دور تو ولوجيها يادلعارم األاااية, وعلا:العلوم والتاريخ, و 

يهههها ادلعلومههههاي واالتصههههاالي   تههههاري  التههههاريخ والعلههههوم, وتو هههه  البايفههههث إ  أن دور تو ولوج
ادلعلومههاي واالتصههاالي   تههاري  التههاريخ كههان ألههئي  بي  هها لعبهه  التو ولوجيهها دورا ناجحهها   

نرتنهههه  تطتقههههل جبههههودة التعلههههيا إلتههههاري  العلههههوم, وأن ااههههتةاام النرليههههاي وأجهنههههرتة احلااههههو  وا
وسلطجاتههىل ك هها اليفههح البايفههث أن االاههتةاام اجليهها للتو ولوجيهها كههان لههىل أوههط واألهه  فهنههط مههن 

 .سا  الطلبة لل ااةيا وادلهناراي وادلعارم ادلت و ة  حل اكت
( إ  تقيهيا ااهتةاام تو ولوجيها ادلعلومهاي Lai & Pratt, 2002و ام درااة الا وبطاي 

إ  البحهث  هن دور م سهقل تو ولوجيها  أيوها  واالتصاالي   ادلاار    نيوهل اه, ك ها  هام 
الارااههة أن م سههقل تو ولوجيهها ادلعلومههاي  ادلعلومههاي واالتصههاالي   ادلههاار , وأفهنههطي نتههائج

واالتصهاالي   ةههيه ادلههاار  يت تعههون بواهاءة  اليههة وأ هها ػلتلههون مطكهرت القيههادة   ةههيا ا ههاحل, 
 .(   ادلاراةICTالقيام بتاعي  م ظومة    وكان ذلا ت و  واأل  

 
 
 ال ريقة واخجراءات -8
 مجتمع الدراسة وعينت:ا -8-1

 والبالغ  األردنية اذلاتيةاة من مجيع ادلاار  االاتوما ية   ادل لوة رلت ع الارا توون 
( ماراههههة   أمانههههة   ههههان الوههههن  موه ههههة  لههههى أربههههع مههههايطياي, 200ر  م هنهههها  ا( مهههها204 
  الوههط,, البلقههاء, مادبهها, معههان, والعقبههة( اخل هه  الباقيههة موه ههة  ههار  زلا ظههة   ههانادلههاار  و 

( ماراهة, 34بيهت أدواي الارااهة, وبلهغ  هاد مهاار  الهيكور مجيع ةهيه ادلهاار  لتط يوا ت  
(, ووه ههه  االاهههتباناي 22( ماراهههة, و هههاد ادلهههاار  ادلةتلطهههة  36و هههاد مهههاار  اإلنهههاث  
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بلهغ  هاد و ادلاار  وم سقل احلااو    مجيهع ادلهاار  االاتومها ية   ادل لوهة,  يطا لى ما
 .مم سق( 204و اد م سقل احلااو    ين( مايط 204  ينط يادلا

 أدوات الدراسة -8-2
واقهههع ااهههتةاام تو ولوجيههها ادلعلومهههاي واالتصهههاالي    إ لتعهههطم ا إ  هههام ةهههيه الارااهههة 

 :تمالتاليقام البايف ان بب اء األداتم ادلاار  االاتوما ية   األردن, ولتحقيت ةيا 
بيانههاي وةههل ااههتبانة مسههحية موجهنههة إ  مههايط ادلاراههة جل ههع  :األداة األولــ  -8-2-2

  وااهههتةاامهنا  واالتصهههاالي متواملهههة ومت و هههة  هههن مههها  تهههوا ط أدواي تو ولوجيههها ادلعلومهههاي
 ( ا اال.22ت لا  من   ,أنمطة ادلاراة ادلةتلاة

وةههل ااههتبانة مسههحية موجهنههة إ  م سههت احلااههو    ادلاراههة : األداة الثانيــة -8-2-3
 واالتصههههاالي  ولوجيهههها ادلعلومههههايجل ههههع بيانههههاي متواملههههة ومت و ههههة  ههههن مهههها  تههههوا ط أدواي تو

 ( ا اال.14  أنمطة ادلاراة ادلةتلاة وتل  االاتبانة أائلة مت و ة  ادةا  وااتةااما ا 
من   حل اإلو    لى األد  والاراااي السابقة العطبيهة واألج بيهة  ماألداتاتم ةمت ب اء 

رجههههع  ك هههها( 1003    بالههههيكط درااههههة العبلههههو طلهههه, و ناسههههىل والههههيت أجطيهههه  يفههههوحل ادلوألههههو 
 ؛ Alsoudi & Adaieleh, 2004 ؛ Lai & Pratt, 2004إ  درااهاي أ هط  م هنها  البايف هان 

Ruthven, Hennesy & Deany, 2005 ,؛ البطههطان  1004؛ الرتةهطا ,  1004 ؛ مبسهلط
( ومت االاهههتاادة مهههن بعههه) 1002؛ الط ههها ل,  1002؛ اجل ب هههة,  1003 ؛ محهههاا, 1003

 .(1003؛ السيا,  1004؛ شلل وكاتان وج رت,  1002د و ي , الوتل م هنا  باكار 
 ا  بعطألهن انقام البايف األداتم ت من  ا  هللتحق : الدراسة يتاصد  أد -8-3

 لههى جل ههة مهههن احملو ههم مههن محلهههة درجههة الههاكتوراه   اجلامعهههاي األردنيههة  األردنيههة, وال مهههو,, 
  وقهها مجعهه الرتبيهة والتعلههيا   زبصصههاي سلتلاهة,واذلاتيهة( ومههن محلهة درجههة الههاكتوراه   وهارة 

غالبيهة  ليهنها مجيع الاقهطاي الهيت ا هرتض   ا ال ظط دبا ةو غ  م اال, ويفي يادل يفظاي وإ 
 احملو م.

الارااههة مههن  ان بااههتةطا  داللههة وبههاي أدا قههام البايف هه :الدراســة يثبــات أداتــ -8-4
معل هها  لههألداة ال انيههة(  10داة األو ( و  لههأل مههايطا   10 هه حل تطبيقهنهها  لههى  ي ههة موونههة مههن  
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 0.78امههه  ال بهههاي لهههألداة األو  بل ههه  قي هههة مع  test-retestوا هههادة تطبيقهنههها بعههها ااهههبو م 
 وةيه القيا تم  ا  مستو  وباي مطتاع. 0.82لألداة ال انية و 

 
 نتائج الدراسة ومناقشت:ا -9
 مناقشت:ا: أواًل: النتائج المتعمقة بالسؤا  األو  و  -1- 9
ما مدى توافر أدوا  ت  ولو يـا المعلومـا  وا ت ـا   فـي المـدارس ا فت شـافي  "

 "في ا،ردن؟
لإلجابهههة  هههن ةهههيا السههه احل قهههام البايف هههان جب هههع بيانهههاي مت و هههة يفهههوحل مههها  تهههوا ط األجهنهههرتة 

(, وةهههل ك ههها ICTيفهههوحل ااهههتةاام   ونط يوالنرليهههاي, والواايهههاي الهههيت ؽلتلوهنههها ادلعل هههون وادلههها
ل: لتحايهههها أ ههههااد أجهنههههرتة احلااههههو  ومواقعهنهههها   ادلاراههههة وأنظ ههههة التمهههه ي  ادلتبعههههة  ههههيه يلهههه

لولهههل أل هههااد األجهنهههرتة تهههطاوح بهههم األجهنهههرتة, و ئهههاي الع ههه , تو هههل  البيانهههاي إ  أن العهههاد ا
  كههه  ماراهههة,  تقطيبههها   ( جهنهههاها  32  كههه  ماراهههة, دبتواهههط يفسهههال   ا  ( جهنهههاه  40 – 24 

 ةجهناه إ  جهناهين دا   ال طم الصاية, وجهناه   ادلةتن أو ادلوتبهة, وو وه وكان ة ا, غالبا  
(, وكانههه  مجيهههع ةهههيه األجهنهههرتة تسهههتةام نظهههام التمههه ي  Lap Topأجهنهههرتة يفااهههو  مت قلهههة 

ألجهنههرتة تههطواح  ههاد ا, و 2وب تيههوم  3وي ههاوه, وغالبيههة ةههيه األجهنههرتة ألهه ن  ئههاي الع هه  ب تيههوم 
هنهههاه إ  جهنهههاهين, وألاهههبا  متعلقهههة بتعطههه  ةهههيه األجهنهههرتة, غههه  ادلسهههتةامة   ادلاراهههة بهههم ج

  أةهههها النرليههههاي ادلتههههوا طة   ادلههههاار , مت ربايهههها مجيههههع النرليههههاي إ. للتعههههطم هناوأيفيانهههها قههههام
التعلي ية ونسبة ادلاار  اليت سبتلحت م   ةيه النرلياي و ي ا إىا كان  ةيه النرليهاي موجهودة 

 (.2 رقا اوحل هبم   اجلادل  لى ال حو لى جهناه وايفا  قط, وكان  ال سل 
 (5 رالم جدوب ال

 ال سب المئوي  للبرمجيا  المتوافرة في المدارس لألغراض التعليمي 

 ال سب  المئوي  أنوات البرمجيا  الرالم

 859 اجلااوحل االلورتونية.  .2
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 Desk Top Publisher. 849معا  الول اي وبطامج أو ي    .2

 Power Point. 849 بطامج العطوض التقاؽلية  .2

 Data Base. 829قوا ا البياناي   .2

 659 بطامج تصا  االنرتن .  .5

 539 ل اي بطرلة.  .2

 489 بطامج النيا االلورتو .  .2

 419 بطامج اللعل والتسلية وغ ةا.  .2

 CD- ROM.) 279ادلواو اي االلورتونية  لى    .2

 239 بطامج الايايو واأل واي.  .22

 179 .بطامج إيفصائية يفسابية  .22

 149 بطامج األلعا  التعلي ية.  .22

 109 النامج التعلي ية اخلصو ية  تعلا ىا (.  .22

 

 ال سب  المئوي  أنوات البرمجيا  الرالم

 289 يفساباي وبطامج مالية.  .22

 279 بطامج االمتحاناي و ياغتهنا وإدار ا.  .25

 229 بطامج التاريل وادل اراة.  .22

 59 بطامج الت ليف ادلوايقل.  .22

 29 مج زلاكاة  زلاكاة العا  احلقيقل(.بطا  .22

 39 ألع الع مة ة ا إىا   يتوا ط شلء شلا ىكط  ناا .  .22
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( أن أ لى ال سل ارتبط  بتهوا ط بطرليهاي اجلهااوحل االلورتونيهة, 2 رقا ن يفح من اجلاوحل 
9( يليهنهههها مباشههههطة بههههطامج معهههها  الول ههههاي وبطنههههامج 85وكانهههه  نسههههبة ادلههههاار  الههههيت سبتلوهنهههها  

أمهههها أقهههه  ةههههيه  هناناسههههبال سههههبة 9(, وبههههطامج أو ههههي  Power Point  84طوض التقاؽليههههة العهههه
 9(. 2النرلياي توا طا    ادلاار  بطامج زلاكاة العا  احلقيقل وكان  نسبة توا طةا  

ولتحايههها مههها  تهههوا ط األجهنهههرتة ادلطتبطهههة   احلااهههو  والهههيت تسهههتةام لألغهههطاض التعلي يههههة, 
رقها اجلهاوحل يبهم ادلتواطاي احلسابية لأل ااد الهيت تتهوا ط  ها و ةيه األجهنرتة ويفسا   ييفصط 
 ( ىلحت.1 
 

 (2 رالم جدوب ال
  داد ا، هةة المتوافرة لألغراض التعليمي  في المدارس ا فت شافي يوضح المتوفطا  الحسابي  ،

 المتوفط الحسابي نوت الجهاز الرالم

 CD- ROM. 15.57مم   أقطاص   .2

 CD- R, DVD ) 8.73نااخ    .2

 2 وابعة ملونة  .2

2.  Data Show 1.42 

 1.22 وابعة ليرتر  .5

 0.31 ماا  ألوئل  .2

 المتوفط الحسابي نوت الجهاز الرالم

 0.11 لويفة راا  .2

 0.24 أجهنرتة للصور الطق ية والايايو  .2

 LCD 0.22لويفة   .2

 0.01 قم  قليا  وجسايا .و أجهنرتة وط ية للطلبة ادلع  .22

 
أك هههط ةهههيه األجهنهههرتة تهههوا طا    ادلهههاار , ممههه   األقهههطاص ( أن 1 رقههها ن يفهههح مهههن اجلهههاوحل 

CD-ROM   وأقههه  ةهههيه األجهنهههرتة تهههوا طا  أجهنهههرتة وط يهههة للطلبهههة 15.57وبلهههغ متواهههط توا طةههها )
  أةههها التعهههاي ي الهههيت إ(. وللتعهههطم 0.01قم  قليههها  وجسهههايا  وبلهههغ متواهههط أ هههاادةا  و ادلعههه
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رقها مها ية ن يفهح مها يلهل   اجلهاوحل يفاو    ادلاراة بعا أن أ بح  من ادلهاار  االاتو
 2:) 

 
 (4 رالم جدوب ال

 التعديأ  التي حد ت في المدرف  بعد أن أصبحت مد المدارس ا فت شافي 
 ال سبة ادلئوية التعاي ي الطقا

 719 تو ي  ادلاراة باالنرتن   .2

 629 هيادة  اد سلتناي احلااو   .2

 489 هيادة  اد ممط  سلتن احلااو   .2

 419  بطرلياي تعلي ية مت و ةتو    .2

 429 شطاء أجهنرتة يفااو   .5

 329 ااتبااحل أجهنرتة قاؽلة  .2

 149 إألا ة غطم  اية  .2

 259 تقلي  أ ااد الطلبة   ك  شعبة  .2

 429 وابعاي ليرتر  .2

 189 وابعاي  ادية ملونة .20

 Data Show 559جهناه  طض البياناي  .22

 CD 209نااخ  .21

 289 ماا  ألوئل .22

 Lap Top 649الو بيوتط احمل وحل  .23

( أن تو هي  ادلاراهة باإلنرتنه  كانه  مهن أةها التعهاي ي الهيت 2 رقها ن يفح مهن اجلهاوحل 
9( يليهنههها 71يفهههاو    ادلاراهههة بعههها أن أ هههبح  مهههن ادلهههاار  االاتومههها ية ب سهههبة مئويهههة  

 يه التعاي ي ( وأق  ة 649 ن األجهنرتة وأعلهنا الو بيوتط احمل وحل ب سبة  هاد مهتو    
 9(. 925( وتقلي  أ ااد الطلبة   المعل 14يفاووا  هيادة غطم  اية ب سبة  

 نأحظ مد خأب اتيأت  لا ال تان  المرتبط  به ا السألاب ما يلي1
مهههههن وهارة الرتبيهههههة والتعلهههههيا بتهههههو   األجهنهههههرتة احلاي هههههة   ادلهههههاار  ومعهههههاا ا  واألهههههحا   اةت امههههها  

النرليههههاي العامههههة الههههيت يسههههتةامهنا ادلعل ههههون   إ طههههاء احلصهههه  األاااههههية, وتههههو    ههههاد مههههن 
بلهغ متواهطهنا و وهة و ( Data Showالصهاية, ك ها قامه  الهوهارة بترتويها مجيهع ادلهاار  به جهنرتة  
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 Lapأجهنهرتة تقطيبها   كه  ماراهة, ك ها مت ترتويها  هاد مهن ادلاراهم به جهنرتة احلااهو  ادلت قه  

Topلههههى شههههبوة اإلنرتنهههه , ووألههههع   كهههه  ماراههههة  مجيههههع ادلههههاار  االاتومهههها ية  (, وربطهههه 
سههن   لهى ادلاراهم المهبحت  لهى اإلنرتنه  مهن أا ييفهت  Access Point) رل و ة من نقهاط 

( جهنهههاها تقطيبههها, 32موقهههع   ادلاراهههة ؛ بلهههغ متواهههط أ هههااد أجهنهههرتة احلااهههو    كههه  ماراهههة  
إ  هيههادة أ ههااد  (, شلهها يههاحل  لههى أن ة هها, يفاجههة2:27ونسههبة أ ههااد الطلبههة إ  كهه  جهنههاه  

األجهنههههرتة   كهههه  ماراههههة ؛ دلهههه  نتههههائج الارااههههة أن مجيههههع ادلههههاار  مههههرتودة بالنرليههههاي العامههههة, 
   احلص  الصاية. ICTوة ا, نق  بالنرلياي ادلطتبطة بادل اةج الارااية وادلتعلقة بتاعي  

يها لتو ولوجيها أن مجيع ادلاار  مو ولة بمبوة االنرتن , ودبطكهرت ادللوهة ران ىدل  ال تائج  ل
(, وةيا ياحل  لهى جهنها واأله  تبيلهىل Access Pointهنا نقاط   توا ط تالتعليا, ومجيع ادلاار  

وهارة الرتبيهههة والتعلههههيا مههههن أجههه  تسهههههني    ليههههاي توفيهههف تو ولوجيهههها ادلعلومههههاي واالتصههههاالي 
موانيهاي بادلهنام التاريسية واإلداريهة. وةهيا يتهي  الاط هة جل يهع ادلهاار  ل اهتاادة مهن ةهيه اإل

دلصههلحة ادلاراههة واالرتقههاء جب يههع الطلبههة وادلاراههم  لههى يفهها اههواء إىا مت  تاعيهه  ةههيه التق يههاي 
واالاهتاادة م هنهها بالمههو  ادل ااههل. ومههن  هه حل اإلوهه    لههى ال تههائج ادلطتبطههة بتوهيههع األجهنههرتة 

األجهنهههرتة    ادلاراهههة وأ هههاادةا تبهههم أن ة ههها, بعههه) األجهنهههرتة ادلتايفهههة الاهههتةاام ادلعل هههم م ههه 
ادلتههوا طة   غط هههة العلههوم, وأجهنهههرتة أ هههط    غههطم ادلاراهههة, وإن كهههان  ههادةا قلهههي   إال أن ةهههيا 
يهههههاحل  لهههههى تهههههوا ط الاط هههههة لل عل هههههم للتعامههههه  مهههههع األجهنهههههرتة   أا وقههههه , وإل هههههااد أ  هههههاذلا 

( جهنههاها تقطيبهها 32وربوهه ةا للحصهه  الصههاية, وبلههغ متواههط األجهنههرتة اإلمجهها    ادلههاار   
( مههع أن م هه  ةههيه ال سههبة وردي   درااههاي 2:27نسههبة أ ههااد الطلبههة إ  األجهنههرتة   وتمههو 

اابقة ويارتض أن توون نسبة األجهنرتة إ  أ هااد الطلبهة أك هط مهن ىلهحت, لوهن ال بها أن نمه  
( 1003إ  أن الاراااي السهابقة أجطيه   لهى ادلهاار  ال انويهة  قهط م ه  درااهة  العبلهو , 

(, بي  ا تل  ةيه الارااة ادلاار  ال انوية واألاااية  لى السهواء, 1004ودرااة  مبسلط, 
( ال سههههل ادلئويههههة للنرليههههاي ادلتههههوا طة   ادلههههاار  لألغههههطاض التعلي يههههة 2 رقهههها يوألهههه  اجلههههاوحل 

9(, وبههطامج 85 يفهح أن أك ههط ةهيه النرليههاي تههوا طا    ادلهاار  ةههل: اجلهااوحل اإللورتونيههة  نو 
9(, وقوا هههههها البيانههههههاي 84(, ومعهههههها  الول ههههههاي وبههههههطامج أو هههههه   849العههههههطوض التقاؽليههههههة  
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وةيا ياحل  لهى أن ادلهاار  مهنت هة بتوفيهف ةهيه الهنامج   أنمهطتهنا التعلي يهة, ك ها  9(.82 
يههاحل  لههى امهههت , الطلبههة وادلعل ههم واإلداريهههم دلهنههاراي التعامهه  مهههع ةههيه الههنامج وتوفياهنههها   

من  ه حل تو ولوجيها ادلعلومهاي واالتصهاالي, وأكهاي  رلاالي التاري  ادلت و ة, وااتةاامهنا
الارااههههاي السههههابقة تههههوا ط م هههه  ةههههيه الههههنامج   ادلههههاار . وفهنههههط ىلههههحت   درااههههاي كهههه  مههههن 

( 1و ي هها ؼلهه  اجلههاوحل رقهها   ) 1003؛ والعبلههو ,  1004؛ والرتةههطا ,  1004 مبسههلط, 
ض التعلي ية, يتو  من اجلهاوحل ما  توا ط األجهنرتة ادلطتبطة   احلااو  واليت تستةام لألغطا

تههوا ط رل و ههة مههن األجهنههرتة دبتواههطاي يفسههابية معقولههة م هه  وابعههاي الليههرتر, والطابعههاي ادللونههة 
( أجهنرتة   كه  ماراهة 2-1كان متواط توا ط م   ةيه األجهنرتة من  و , Data showوأجهنرتة 

ولوههن إىا تواههع  وةههيا  ههاد مقبههوحل مبههائيا  للتعامهه  مههع تو ولوجيهها ادلعلومههاي واالتصههاالي, 
الوهارة وادلاار  بتاعي  تو ولوجيا ادلعلوماي واالتصاالي لتمو  كه  أنمهطة ادلاراهة  هإن ةهيا 
العههههاد ال بهههها مههههن تعرتيههههرته لي طههههل ادلتطلبههههاي اجلايههههاة لل ههههاار . ك هههها أن قلههههة تههههوا ط األجهنههههرتة 

متههوا طة أو  وادلعههااي ادلطتبطههة باحلااههو  يعطههل مههنرا  لل علهها بعههام ااههتةاامهنا وىلههحت أل هها غهه 
 ادةا ال يوال للب يع. وأفهنطي ال تائج نهارة تهوا ط بعه) األجهنهرتة م ه  أجهنهرتة وط يهة للطلبهة 

قم جسايا , ويباو السبل   ىلحت قلهة احلاجهة دل ه  ةهيه األجهنهرتة نظهطا  لتها   هاد الطلبهة و ادلع
( الههيا 2 رقهها اوحل اجلههالههيين يتعههاملون معهنهها. ومههن  هه حل اإلوهه    لههى ال تههائج الههيت قههامهنا 

يوأله  التعههاي ي الههيت يفههاو  بادلاراههة بعهها أن أ ههبح  مههن ادلههاار  االاتومهها ية, ن يفههح 
9( وترتويهها  ههاد 71مههن اجلههاوحل أن أةهها التعههاي ي كانهه  تو ههي  ادلاراههة باالنرتنهه  ب سههبة  

9( وةهيا يهاحل  لههى اةت هام الههوهارة بتهو   الع ا ههط 64مهن ادلاراهم بههالو بيوتط احمل هوحل ب سههبة  
(   ادلاراة, ولون ن يفهح تقصه ا  مهن قبه  الهوهارة جبوانهل رئيسهية م هنها ICTة لتاعي   الطئيسي

9( وةههيا يههاحل  لههى أن ال البيههة مههن 25كانهه  نسههبتهنا  إى  مه    تقليهه  أ ههااد الطلبههة   المههعل 
ادلاار  بقي  أ ااد الطلبة  يهنا ك ا ةل وةيه األ ااد ب  شحت مطتاعة وارتاا   هاد الطه   

ا   لى التوفيف الاعاحل لتو ولوجيا ادلعلوماي واالتصاالي, وتو   النرليهاي التعلي يهة  يي وط الب
( أنههىل 2 رقهها 9( وةههيا م شههط اغلههال. ولوههن ي يفههح مههن اجلههاوحل 41كانهه  بارجههة متواههطة  

هاحل ة ا, نق    العايا من النرليهاي, يبهاو مهن اجلهاوحل أن التعهاي ي الهيت يفهاو   لهى ما
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بتههو   أجهنههرتة أو معههااي رئيسههية و  تصهه  إ  درجههة ت يهه  الب يههة التحتيههة  ةههيه ادلههاار  ارتبطهه 
بهه نوا  األجهنههرتة, و ئههة الع هه  ذلههيه األجهنههرتة أن  ة  ادلههاار . ويتوهه  مههن  هه حل ال تههائج ادلطتبطهه

فهنههط أن غالبيتهنهها تع هه  ألهه ن   قههااألجهنههرتة ادلتههوا طة   ادلههاار  كانهه  مههن األجهنههرتة احلاي ههة, 
, وبلههغ متواههط األجهنههرتة غهه  ادلسههتةامة وغالبهها  ألاههبا  العطهه  أو قههام نظههام التمهه ي  وي ههاوه
. وةههههيا يههههاحل  لههههى اةت ههههام الههههوهارة بتههههو   أجهنههههرتة يفاي ههههة   ةههههيه وايفههههاا   ةههههيه األجهنههههرتة جهنههههاها  

ادلهاار , ومتابعههة   ليههاي الصههيانة بااههت طار, ومههن ادلتوقههع أن يتوهها ف أ ههااد األجهنههرتة  هه حل 
لهههع إليهههىل الهههوهارة مهههن اةت امهههاي   رلهههاالي تو ولوجيههها ادلعلومهههاي السههه واي القادمهههة نظهههطا  دلههها تتط

 واالتصاالي وتاعيلهنا   م ظومة التعليا   مااراهنا.
 النتائج المتعمقة بالسؤا  الثاني ومناقشت:ا -9-2
ما در   افـتخدام أدوا  ت  ولو يـا المعلومـا  وا ت ـا   فـي الغـر  ال ـفي  فـي "

 "؟نالمدارس ا فت شافي  في ا،رد
لإلجابة  ن ةيا الس احل قام البايف ان جب ع بياناي مت و ة يفوحل درجهة ااهتةاام تو ولوجيها 

    ليههة الههتعلا والتعلههيا والع ليههاي اإلداريههة, وةههل كالتهها : وتوفياهنهها ادلعلومههاي واالتصههاالي 
ن وجهنهة   األ  احل اليت يقوم  ا الطلبة وادلطتبطة بتو ولوجيا ادلعلوماي واالتصاالي مإللتعطم 

نظهههط م سهههقل احلااهههو , مت ربايههها ةهههيه األ  هههاحل ويفسههها  ال سهههل ادلئويهههة لوههه  وايفهههاة م هنههها 
 ( يبم ةيه ال تائج3 رقا وةيه ال سل غ  تطاك ية, واجلاوحل 

 
 (3جدوب رالم  ال

 ال سب المئوي  لأل ماب التي يقوم بها الطلب  والمرتبط  بت  ولو يا المعلوما  وا ت ا  

 ط  بشب   المعلوما  نف ها الطلب أنشط  مرتب لرالما
ال سب 
 المئوي 

2- 
ااهههتةاام قوا ههها بيانههههاي  ارجيهههة للحصهههوحل  لههههى معلومهههاي مهههن مواقههههع سلتلاهههة  لهههى شههههبوة 

 ادلعلوماي  االنرتن (.
649 

 509 .أو  ارجهنا التوا   مع أقطانىل بوااطة النيا االلورتو  من ماار  أ ط  دا   البلا -1

 409 ألغطاض تعلي ية. هنانيا االلورتو  مع ادلارام دا   ادلاراة أو  ارجالتوا   بوااطة ال -2

 109ااتةاام النيها االلوهرتو  أو لويفهاي اإل  نهاي لع ه  ممهاريع مجا يهة ربتها  إ  تعهاون مهع  -3
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   طين من ادلاراة أو ماار  أ ط .

 229   يقوموا ب ا نماط من األنمطة السابقة. -4

 79 من   حل شبوة ادلعلوماي  االنرتن (. نمط معلوماي -5

 
( أن أك ههط األنمههطة الههيت ماراهههنا الطلبههة 3 رقهها اوحل اجلههمههن  هه حل اإلوهه    لههى ن يفههح 

ةههل ااههتةاام قوا هها بيانههاي  ارجيههة للحصههوحل  لههى معلومههاي مههن مواقههع سلتلاههة  لههى شههبوة 
عهة نو ها  مها, وتعه  أن 9( وي يفهح أن ةهيه ال سهبة مطتا64ادلعلوماي  االنرتن ( ب سبة مئويهة  

9( مهههن ادلهههاار  ؽلهههار  الطلبهههة  يهنههها أنمهههطة متعلقهههة باحلصهههوحل  لهههى معلومهههاي مهههن  ههه حل 64 
شبوة ادلعلوماي العادلية, وةيا م شط اغلال ياحل  لى االاتاادة مهن شهبوة االنرتنه  وتوفياهنها 

طلبهههة فهنهههطي خلامهههة الع ليهههة التعلي يهههة, ك ههها أن ة ههها, بعههه) األنمهههطة ادلهن هههة والهههيت ؽلاراههههنا ال
ب سههبة متواههطة م هه  التوا هه  مههع األقههطان بوااههطة النيهها االلوههرتو  مههن مههاار  أ ههط  دا هه  

9( والتوا   بوااطة النيا االلورتو  مع ادلارام دا   ادلاراهة 50ب سبة   هناالبلا أو  ارج
ع أن الطلبهة يتاها لون مهإ  9( وةيه م شطاي واألحة 40ألغطاض تعلي ية ب سبة   هناأو  ارج

تو ولوجيههها ادلعلومهههاي واالتصهههاالي, وؽلتلوهههون مهنهههاراي التوا ههه  مهههع ان هههطين للحصهههوحل  لهههى 
 & Ruthven, Hennesy  اخلهنة وادلعط هة, وةهيا يتاهت مهع نتهائج درااهة روواهن وة سهل وديه 

Deany, 2005 (1005اهلل   , ودرااههههة  بهههها) ا  اغلابيهههه ا  وجههههاي  بهههها اهلل   درااههههتهنا أوههههط  إى 
ا ادلعلومهههههاي واالتصهههههاالي   الع ليهههههة التعلي يهههههة التعل يهههههة  لهههههى الواايهههههاي لتوفيهههههف تو ولوجيههههه

9( 7وي يفهههح أن أقههه  ةهههيه ال سهههل كانههه    ,التعلي يهههة لل عل هههم والواايهههاي التعل يهههة للطلبهههة
وتطتبط ب نمطة الطلبة ب مط معلوماي من   حل شبوة االنرتنه , وأ تقها أن اهبل تها  ةهيه 

تلوهههون مهنههههاراي و ليهههاي نمههههط ادلعلومهههاي مههههن  ههه حل شههههبوة أن الطلبههههة ال ؽل هههن ال سهههبة نههههاتج 
 لهى شهبوة االنرتنه  كهان  هادةا قليه  جهاا   ةقهع  ا هاادلعلوماي, ك ا أن ادلهاار  الهيت ذلها مو 

دل اراهة م ه  ةهيا  هطص لبهة مهن   لهي  لها  الط9( من ادلهاار  االاتومها ية و 2و  يتباوه  
 ال ماط.

ي التو ولوجيههة   ادلاراههة مههن وجهنههة نظههط م سههقل و ي هها يتعلههت بااههتةاام الطلبههة للتطبيقهها
 .( يبم ال تائج4 رقا ال سل ادلئوية ذليه التطبيقاي واجلاوحل  ييفاد  قا احلااو  
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 (1 رالم جدوب ال

 ال سب المئوي   فتخدام الطلب  للتطبيقا  الت  ولو ي  في المدرف  مد و ه  ن ر م سقي الحافو 
 لمئوي ال سب ا تطبيقا  ت  ولو ي  الرالم

 819 معاجلة الول اي وال صوص. -2

 779 بطرلياي اجلااوحل االلورتونية م   إكس . -1

 CD-Rom. 549واائط تاا لية متعادة الواائ  موجودة  لى أقطاص مو ووة  -2

 419 بطرلياي لتعلا مهناراي النرلة. -3

 429 تهنا   األحباث العل ية.بطرلياي وأجهنرتة جل ع بياناي يفقيقية, م   إد احل بياناي ومعاجل -4

 209 أو  ون(. اياي تا ا الع   اإلباا ل  موايقبطرل -5

 39   سبار  أا من ادلهناراي السابقة. -6

 
رقهها أمها  ي هها يتعلههت بال سهل ادلئويههة الاههتةاام الطلبهة للتطبيقههاي التو ولوجيههة يمه  اجلههاوحل 

امههة م هه  معاجلههة الول ههاي وال صههوص ( أن أ لههى ةههيه التطبيقههاي كانهه  تههطتبط بههالنامج الع4 
9( وبطرليههاي إلجههطاء معاجلههاي 977( وبطرليههاي اجلههااوحل االلورتونيههة م هه  إكسهه   81ب سههبة  

9( وواهههههائط تاا ليهههههة متعهههههادة الواهههههائ  موجهههههودة  لهههههى أقهههههطاص 58بسهههههيطة للبيانهههههاي ب سهههههبة  
وا طةا ها  لته9( ةهيه التطبيقهاي كانه  األك هط شهيو ا    ادلهاار  وىلهحت نظهط 54مو ووة ب سبة  

   غالبية ادلاار , ونظطا  لسهنولة التعام  معهنا, وةيه ال تائج وردي   دراااي 
 (.1004؛ ومبسلط,  1003؛ والعبلو ,  1004 اياة م هنا  , 

ااهتةاام ادلعل هم لمهبوة ادلعلومهاي العادليهة مت ربايها نسهبة ادلعل هم ادلسهتةامم ذلها   أما 
 (5 رقا   اجلاوحل  لى ال حو الوارد  ةيه ادلاار  أل ن  ئاي وكان 

 
 (6 رالم جدوب ال

 نسب  المعلميد ال يد يستخدمون البريد ا ل تروني /  ب   المعلوما  العالمي   ا نترنت( في تدريسهم بطريق  ما
 نسب  المدارس نسب  المعلميد المستخدميد

 259 ال أيفا

 529 149أق  من 
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15-409 229 

42-649 79 

65-2009 39 

 
( الههههيا يوألههههه  نسههههبة ادلعل هههههم الههههيين يسهههههتةامون النيههههها 5 رقههههها ويتوهههه  ومهههههن اجلههههاوحل 

9( 25اإللوههرتو / شههبوة ادلعلومههاي العادليههة  اإلنرتنهه (   تاريسهههنا بططيقههة مهها, ن يفههح أن  
 قهههط مهههن ادلهههاار  ال يسهههتةام  ههها ادلعل هههون النيههها اإللوهههرتو  أو شهههبوة ادلعلومهههاي العادليهههة   

9( ادلعل هون يسهتةامون شهبوة ادلعلومهاي العادليهة 73ا بقية ةيه ادلاار  والبالغ  تاريسهنا, أم
9( مهههن معل هههل ادلاراهههة يسهههتةامون النيههها 14ولوهههن ب سهههل متااوتهههة كهههان أ  ةههها  أقههه  مهههن 

9( مهن ادلعل هم 40 -915(. يليهنها أن مها يقهار   52اإللورتو  وكان  نسبة ةيه ادلاار   
9( من ادلهاار . أمها ااهتةاام 22لعادلية   تاريسهنا ما نسبتىل  يستةامون شبوة ادلعلوماي ا

المهههبوة العادليهههة   التهههاري  مهههن قبههه  معظههها معل هههل ادلاراهههة  وانههه  نسهههبتىل قليلهههة وتصههه  إ  
ألن ال البيههههة العظ ههههى مههههن ةههههيه ادلههههاار   ا  اغلابيهههه ا  9(  قههههط مههههن ادلههههاار . ويعهههها ةههههيا م شههههط 3 

ةهيا يبقهى  ن كان  اد ادلعل م قلهي إسهنا بططيقة ما, يستةام ادلعل ون  يهنا اإلنرتن    تاري
تتمههو  الق ا ههة الوا يههة بوههطورة  ا هويههاحل  لههى إموانيههة هيههادة العههاد اليفقهها    امهه ا  اغلابيهه ا  م شههط 

 االاتةاام, وبعا امت , ادلهناراي ال همة لوياية 
     لياي التاري .وااتةاامهنا توفيف ةيه التو ولوجيا 
ة اليين يتعاملون مع االنرتنه  والنيها االلوهرتو    ادلاراهة ك ها أشهار ولتحايا نسل الطلب

 التا . (6 رقا ذلا م سقو احلااو  مت  تاصيلهنا باجلاوحل 
 

 (7 رالم جدوب ال
 ال سب المئوي  ل سب  الطلب  ال يد افتخدموا أو يستخدمون البريد ا ل تروني

 رف أو  ب   المعلوما  العالمي   ا نترنت( في المد
 نسب  المدارس نسب  المئوي  للطلب  المستخدميد

 279 ال أيفا

 309 149أق  من 
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( ال سههههل ادلئويههههة للطلبههههة الههههيين ااههههتةاموا أو يسههههتةامون النيهههها 6 رقهههها ويوألهههه  اجلههههاوحل 

ن اجلهههاوحل أن نسهههبة اإللوهههرتو  أو شهههبوة ادلعلومهههاي العادليهههة اإلنرتنههه    ادلاراهههة. ون يفهههح مههه
9( مهههن الطلبهههة 14ن  أقههه  مهههن أل الطلبهههة ادلسهههتةامم كانههه  أ لهههى مهههن نسهههل ادلعل هههم قلهههي   

9( مهن الطلبههة يسهتةامون اإلنرتنهه  40-915( مهن ادلههاار  و 30يسهتةامون اإلنرتنهه     
9( مهههن ادلهههاار , وةهههيا م شهههط اغلهههال ويهههاحل  لهههى اةت هههام مهههن ادلاراهههة لتاعيههه  شهههبوة 22   

واالاههتاادة مههن إموانيا هها مههن قبهه  أكههن  ههاد شلوههن مههن الطلبههة, وصلهها أن نسههبة قليلههة  اإلنرتنهه 
9(, وةههيا يههاحل  لههى 27الطلبههة  يهنهها مههع اإلنرتنهه , وتصهه  نسههبتهنا إ   اليتعامهه  مههن ادلههاار  

أن تقصههه  ادلعل هههم   ةهههيه ادلهههاار  لتوفيهههف تو ولوجيههها ادلعلومهههاي واالتصهههاالي     ليهههاي 
ائيهها   لههى الطلبههة, ك هها أن امت هها  ادلعلهها  ههن ااههتةاام ةههيه التو ولوجيهها   التههاري  انعوهه  تلق

التهاري  يه دا بهىل إ  وألهع العقبهاي أمهام الطلبهة الاهتةاامهنا, وإ  شلاراهة دور التسهلط أو هاء 
 تعاملىل مع الطلبة.

بحهث ن ترتويا الطلبهة وادلاراهم بادلعلومهاي وادلهنهاراي والبيانهاي لويايهة الهوحل    ة ادلسهودلعط 
ادلعلوماي واالاتاادة م هنا   الع لية التعلي ية مت  التو   إ  ال تهائج التاليهة ك ها أشهار ذلها   ن 
 .( غ  تطاك ية7 رقا  ادلاار  االاتوما ية, وال سل   اجلاوحل وط يما
 

 (8 رالم جدوب ال
 م معهاال سب المئوي  لمد يةود الد م للطلب  والمدرفيد في بحةهم  د المعلوما  والتعام

 ونر يمد مواال  ا نترنت والوا د البيانا   ما أ ار لها المد
 ال سب المئوي  مد يقدم الد م الرالم

 659 م ست الو بيوتط. 2

 409  وو من أ واء ةيئة التاري . 1
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 229 مايط ادلاراة أو إدارا ال يقوم بالتاري . 2

 219 ال أيفا. 3

 209 أو أمم موتبة ب هنار تاريسل قلي . متةص  يع   باوام كام  م   ادلعلوماتية 4

 69 أشةاص   طون 5

 19 أيفا أولياء األمور. 6

 
وحل  هههههن ترتويههههها الههههها ا للطلبهههههة وادلاراهههههم   حبههههه هنا  هههههن   ( ادلسههههه7 رقههههها يوألههههه  اجلهههههاوحل 

أن أك ههط  لههى ادلعلومههاي والتعامهه  معهنهها مههن مواقههع اإلنرتنهه  وقوا هها البيانههاي. ودلهه  ال تههائج 
9( وةههيا يههاحل  لههى أن  65حت ةههو م سههت احلااههو , ب سهبة مئويههة بل هه   األشهةاص قيامهها بههيل

أ  هههههاحل ادلاراهههههة ادلطتبطهههههة بتو ولوجيههههها ادلعلومهههههاي واالتصهههههاالي تقهههههع  لهههههى  هههههاتت م سهههههت  كههههه 
احلااو , وقا يوهون ةهيا العهلء كبه ا  لهى م سهت احلااهو    هاما تتواهع ادلهاار  بتوفيهف 

ن إشههطا, جهنههاي مههن القطهها  اخلههاص للقيههام تو ولوجيهها ادلعلومههاي واالتصههاالي, لههيلحت ال بهها مهه
بههيلحت أو تاطيههغ م سههت احلااههو  لأل  ههاحل ادلطتبطههة بالهها ا وادلمههورة والت سههيت  قههط, ك هها دلهه  

9( 40االاتاادة من أ وهاء ةيئهة التهاري  وبل ه  ال سهبة ادلطتبطهة بهيلحت    لى إموانال تائج 
لتعامه  مهع تو ولوجيها ادلعلومهاي ومن ة ا يتو  أنىل كل ها هادي اخلهنة أل وهاء ةيئهة التهاري  ل

واالتصهههاالي تهههرتداد مصهههادر احلصهههوحل  لهههى الههها ا وادلمهههورة, وةهههيا ي كههها ألهههطورة تهههاريل مجيهههع 
  كه  ماراهة, يوهون ىلهحت تهاريبا  دا ليها  ( وؽلوهن أن ICTأ واء ةيئة التاري  للتعام  مهع  

اام ادلو ههف أن االاههتة تبههمو  (Lakkala & Legtinen, 2004الكههاال وجلتهه ن   و  درااههة
( الوهطورية, ك ها أكههاي ICTاههنا   امهت , غالبيهة ادلاراهم دلهنههاراي التعامه  مهع  أ( ICTلهه 

قهارة ادلاراهم  لهى تطهويط  (Yoon & Jeanne & John, 2005يهون و جيه  وجهون   درااهة
درو  وبهههطامج تعلي يهههة تعطهههى للطلبهههة مهههن  ههه حل توفيهههف تو ولوجيههها ادلعلومهههاي واالتصهههاالي, 

ارااة  ا لية ةيه الارو , وبالتا  ةيا ؼلاف من الو ط  لهى م سهت احلااهو    وأوبت  ال
 ادلاراة.
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ولتحايهههها درجههههة ادل اراههههاي اليوميههههة لألنمههههطة التعلي يههههة بااههههتةاام تو ولوجيهههها ادلعلومههههاي 
اجلههاوحل يوألهه  وةههل غهه  تطاك يههة,  ينط يال سههل ادلئويههة الاههتباباي ادلهها  واالتصههاالي يفسههب

 ( ةيه ال سل8 رقا 
 

 (9 رالم جدوب ال
 يريوما  وا ت ا   مد و ه  ن ر مدال سب المئوي  لممارف  ا،نشط  التعليمي  بافتخدام ت  ولو يا المعل

 المدارس
 ال سب المئوي  الفقرا  الرالم

 659 التاري  ادلباشط وادلوجىل لتحسم تعلا الطلبة   درااة مواد معي ة. 2

 69 قم يفطكيا .و لطلبة ادلعااتةاام األجهنرتة والنرلياي  ا ة ل 1

 289 ااتةاام بطامج  ا ة للطلبة ادلوةوبم وردبا بعا الاوام الط ل. 2

 409 ااتةاام  طط   جية تو ط  ناي تعلي ية  طدية. 3

 129 بطامج تعاونية مع ماار  أ ط  بااتةاام شبواي الورتونية. 4

 269   ت طبت أا من األنمطة السابقة. 5

 
( ال سهههل ادلئويهههة دل اراهههة األنمهههطة التعلي يهههة بااهههتةاام تو ولوجيههها 8 رقههها اوحل يوألههه  اجلههه

ادلعلومهههاي واالتصهههاالي, ويتوههه  مهههن اجلهههاوحل أن أك هههط األنمهههطة التعلي يهههة الهههيت سبهههار  تهههطتبط 
9( يليهنهههها 65بالتههههاري  ادلباشههههط وادلوجههههىل لتحسههههم تعلهههها الطلبههههة   درااههههة مههههواد معي ههههة ب سههههبة  

9( بي  هها صلهها ال سههل 40جيههة تههو ط  ههناي تعلي يههة  طديههة ب سههبة  مباشههطة ااههتةاام  طههط   
متانيهههههة للاقهههههطاي ادلتعلقهههههة بااهههههتةاام األجهنهههههرتة والنرليهههههاي  ا هههههة للطلبهههههة ادلعهههههوقم يفطكيههههها  أو 
ااتةاام بطامج  ا ة للطلبة ادلوةوبم, وقا يعود السبل   ىلحت إ  أن األدوار الطئيسية الهيت 

حل تو ولوجيههها ادلعلومهههاي واالتصهههاالي, تهههطتبط بالتهههاري  الصهههال امتلوهنههها ادلهههار  مههه  طا    رلههها
مههن ادلاراههم تلقههوا   ههادادلباشههط, وةههيا الههاور يلقههى اةت امهها  مههن ادلاراههة ومههن الههوهارة ناسهههنا, و 

الهههاوراي التاريبيهههة الهههيت تههه ةلهنا ذلهههيه األ  هههاحل, أمههها  ي ههها يتعلهههت بالطلبهههة ادلوةهههوبم أو ادلعهههوقم 
  سهبلون    ةيه الائاي مهن الطلبهة مهاار   ا هة  ها, ونهادرا  مها ي؛   البا  ما يوون دليفطكيا  

لايهنا بطامج ومعااي للتعامه  مهع ةهيه الائهة مهن الطلبهة.   ادلاار  العادية, ك ا أن ادلاراة لي
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لههههيلحت كههههان أك ههههط األنمههههطة التعلي يههههة شلاراههههة بااههههتةاام تو ولوجيهههها ادلعلومههههاي واالتصههههاالي 
م تعلا الطلبة   درااة ادل اةج ادلعتادة, وتوا ق  نتهائج السه احل التاري  ادلباشط وادلوجىل لتحس

 (. 1003؛ ؛ والعبلو ,  1004مع ال تائج اليت تو ل  ذلا دراااي ك  من  مبسلط, 
 واردةمت  التو ه  إ  ال تهائج اله ادلهاار  للحااهو    ادلاراهة اط يودلعط ة مها  ااهتةاام مها

 :التا  (20  اجلاوحل رقا   
 

 (50وب رالم   الجد
 المدارس للحافو  ير ييبيد مدى افتخدام مد

 ال سب المئوي  الفقرا  الرالم

 549 يوميا    .2

 129 أابو يا    .2

 49 أباا  ال ااتةامىل  .2

 49 شهنطيا  تقطيبا    .2

 39  اة مطاي   العام  .5

 
9( 54ادلههههاار  والبال ههههة   اط ي( إ  أن ال سههههبة الوههههن  مههههن مهههها20ويمهههه  اجلههههاوحل رقهههها   

. وةهيا يهاحل ا  9( يتعهاملون مهع احلااهو  أاهبو ي24, ومها نسهبتىل  ا  لون مهع احلااهو  يوميهيتعهام
 م شههطا   ا مههن  هه حل احلااههو , وبهه  شههحت يعطههلاحلااههو  بالع هه  اإلدار  اط ي لههى اةت ههام مهها

 واالتصااليلطغبة م   ةيه الائة بتطويط إموانا ا للتعام  مع تو ولوجيا ادلعلوماي 
رل و هة مهن   ادلاار  لألجهنهرتة اخلا هة  ها, وألهع اط يماي ماوللتعطم  لى أةا ااتةاا

االاهتةااماي المههائعة ويفسههب  ال سههل ادلئويههة ذلهيه االاههتةااماي وةههل ك هها   اجلههاوحل رقهها  
 22). 
 

 (55الجدوب رالم   
 المدارس لجهاز الحافو  الخا  بهم ير يال سب المئوي   فتخداما  مد

 ال سب  الفقرا  الرالم
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 729 والطاائ  كتابة الووائت  .2

 589 ااتع احل جااوحل الورتونية  .2

 559 ألغطاض البحث وااتع احل معلوماي المبوة.  .2

 549 ألغطاض التةطيط.  .2

 529 ل تصاحل  ن وطيت االنرتن  والنيا االلورتو .  .5

 169 للتعليا والتاري    .2

 29 ال ي طبت أا شلا ىكط  .2

 
ادلههاار  بااههتةاام  وط ييت ؽلاراهههنا مهها( أن أك ههط األ  ههاحل الهه22ويتوهه  مههن اجلههاوحل رقهها   

9( وااهههتع احل معلومههاي المهههبوة ب سهههبة 72احلااههو  تهههطتبط بوتابههة الووهههائت والطاهههائ  ب سههبة  
ادلههاار  الاههت  حل إموانههاي  اط ي9( وةههيا م شههط اغلههال يههاحل  لههى اةت ههام واألهه  مههن مهها55 

 التو ولوجيا   ادلاراة. 
 

 مقترحاتال -10
 ما يةتي1ل تان  المتعلق  به إ الدراف  الباحةان ب ا   لا ا قترحي
 اكن من قب  الوهارة لتوفيف تو ولوجيا ادلعلوماي واالتصاالي  اةت ام  اء هإ ط .1

اي التعلي يههههة, وإجهههههطاء الارااههههاي مههههن قبههههه  هع الع ليهههههإ  ج هههههل مهههه اي اإلداريههههة ج بهههها  هبالع ليهههه
 بمو  أك ط تاصي  .البايف م ضلو ما  توفيف تو ولوجيا ادلعلوماي   اجلانل اإلدارا 

 جب يع النرلياي التعلي ية احلاي ة اليت تسا اةا بمو  أكن  لى  ادلاار     ترتويا .2

 توفيف تو ولوجيا ادلعلوماي واالتصاالي دا   ال ط ة الصاية.

الع ههه   لهههى ربويههه  مجيهههع مهههاار  ادل لوهههة إ  مهههاار  ااتومههها ية وبمهههو  تهههارغلل  .3
توفيههف تو ولوجيهها   لههىاا ليههة ةههيه ادلههاار  وقههار ا ل يفسههل اموانههاي الههوهارة؛ وىلههحت نظههطا  
 ادلعلوماي واالتصاالي   ادلاراة.
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 لهههههههى توفيهههههههف تو ولوجيههههههها ادلعلومهههههههاي  ينط يتطهههههههويط يفقيبهههههههة تعلي يهههههههة لتهههههههاريل ادلههههههها  .4
واالتصاالي   األ  احل اإلدارية ج با إ  ج ل مع الع لياي التعلي ية التعل يهة, ودرااهة أوطةها 

 .نيط يرلت ع ادلا  
 

 المراجع 
 المراجع العربية

, توظيـ  ت  ولو يـا المعلومـا  فـي المـدارس(. 1002باكارد, ديحت, وريه ,  يه ,   -
دار الاهههارو   :شهههعبة الارااهههاي الرتبويهههة, القهههاةطةتطمجهههة تيهههل تهههو  خلهههاماي التعطيهههل والرتمجهههة, 

 لل مط والتوهيع. 

( وهارة 1005سههههط ة,  بطنههههامج شههههبوة األليههههام الوههههوئية الوو /شههههبوة التعلههههيا  اليههههة ال -
أهــــــم إنجــــــازا  المشــــــروت لغايــــــ  تشــــــريد االتصههههههاالي وتو ولوجيهههههها ادلعلومههههههاي األردنيههههههة, 

 .2006 اني
واالـ  افـتخدام ا نترنـت فـي الجامعـا  ا،ردنيـ  (. 1002اهلل,   البطهطان, مو هت  بها -

 , راهالة ماجسهت  غه الخاص  في م طق  الشماب مد و ه  ن ر الطلبـ  واتجاهـاتهم نحوهـا
 م مورة, جامعة ال مو,, اربا, األردن.

أ ر افـتخدام برمجيـا  تعليميـ  محوفـب  مب يـ   لـا (. 1003 ب ة,   ط صليل,  اجل -
 لو  حم المش أ  وأفلو  التدريب والممارف  في ا تسا  يلب  ال   الةامد ـأف

 معة ة ماجست  غ  م مورة, جاه, راال  في الرياضيا ـافي للمهارا  ا،فافيـا،ف
 األردن. ,رباإال مو,, 

ضلهو ظلهوى  تو ولهوجل معا هط أل هااد  وهو ةيئهة التهاري  "(. 1002محاا, نهطج ,   -
 .412-401(, 2 17, درافا  العلوم التربوي , "اجلامعل   رلاحل تو ولوجيا ادلعلوماي

 :,, الطبعهههة األو , القهههاةطة مليـــا  ت  ولو يـــا التعلـــيم(. 1002 هههي , زل ههها  طيهههة,  
 تبة دار الول ة.مو
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, "ال مهههههط االلوهههههرتو  ومسهههههتقب  الول هههههة ادلطبو هههههة"(. 1002اخلهههههورا, ةههههها  شهههههحادة,   -
 .37-35(, 2,  4000العربي  

أ ــر برمجيــ  تعليميــ  فــي تح ــيم يلبــ  ال ــ  (. 1002الط هها ل, أرو   بهها ادلهه عا,   -
ة ماجسههت  , راههالالرابــ  ا،فافــي لــبعا المفــاهيم اله دفــي  واتجاهــاتهم نحــو الحافــو 

 األردن.  غ  م مورة, جامعة ال مو,, إربا

واالــ  افــتخدام أ اــا  هيئــ  التــدري  فــي  امعــ  الملــ  (. 1004الرتةههطا , زل هها,   -
, راهالة ماجسهت  فهد للبتروب والمعـادن لت  ولو يـا المعلومـا  وا ت ـا   فـي التـدري 

 غ  م مورة, اجلامعة األردنية,   ان, األردن.

ت  ولو يــــا المعلومــــا  وتربويــــا  ال مبيــــوتر والفيــــديو (. 1003 ههههاوف,  السههههيا,  -
 دار ويبة للطبا ة وال مط والتوهيع. :التفا لي

ادلواءمهههههههة بههههههم تو ولوجيههههههها ادلعلومههههههاي وال مهههههههاواي "(. 1002شههههههطياة, ةيهههههههام صليههههههل,   -
 .104-128( 31  مجل  اتحاد الجامعا  العربي , "التعلي ية

ــ   (. 1004,  شههلل, وكاتههان مههان, وج ههرت - ــ  حدية مصههباح احلهها   :تطمجههةتق يــا  تربوي
  يسى, دار الوتا  اجلامعل.

ـــا المعلومـــا  وا ت ـــا   (. 1005 بههها اهلل, أديبهههة زل ههها,   - ـــ  ت  ولو ي ـــر توظي أ 
ويلبتـــ   لـــا ال فايـــا  التعليميـــ  التـــي يمتل هـــا معلمـــو المـــدارس ا فت شـــافي  ا،ردنيـــ  

, أوطويفهة دكتههوراه غهه  م مههورة, اجلامعههة األردنيههة,   ولو يــاواتجاهــاتهم نحــو توظيــ  هــ إ الت
   ان, األردن.

ـــــــدرافــــــ(.  1003 ا,  هلو ,  الهههههههعبههههههال - ــــــا المعلومــــــا  ـ  تقييمي ــــــط ت  ولو ي   لتطبي
    طأل    ال اوة شبىل اإلقلي ية , ورقة   ا   في المدارس الح ومي  ا،ردني ـوا ت 

 ا بالتعاون مع موتل اليونسوو اإلقلي ل,   ان, األردن.اليت  قا ا وهارة الرتبية والتعلي



 2009 –الثانيالعدد   - السابعلمجمد ا...……...............…….. مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس
 
 

 

 
 

222 

تصهههه يا بطرليههههة تعلي يههههة زلواههههبة ودرااههههة أوطةهههها وأوههههط "(. 1001غههههرتاوا, زل هههها ىيبههههان,   -
مجلـ  العلـوم , "مت  ا احلطكة   ربصي  ولبة الصهف السهاد  األاااهل لهبع) ماهاةيا احلهج

 .24-23(, 3 2, التربوي  وال فسي 
,  ــــالم ال تــــب, "تق يههههة ادلعلومههههاي والتق يههههة الرتبويههههة"(. 1002ا,   طاههههو ,  هههه اد أمحهههه -
12 1 ,)22-41. 

واالـــ  افـــتخدام معلمـــي المرحلـــ  الةانويـــ  لت  ولو يـــا (. 1004مبسهههلط, ملهههحت ظلهههط,   -
, راههالة المعلومـا  وا ت ــا   فــي التــدري  فــي المــدارس الةانويــ  الح وميــ  فــي ا،ردن

 ردنية,   ان, األردن.ماجست  غ  م مورة, اجلامعة األ

ااهههتةاام تو ولوجيهههها ادلعلومههههاي   ا هههاحل الصههههحل, ذبطبههههة "(. 1002نهههاجل, ميسههههاء,   -
 .261-260( 2 العربي  , "مطكرت تطويط موارد التعلا

أاهههه  ااههههتةاام تو ولوجيهههها ادلعلومههههاي واالتصههههاالي   "(. 1003ال عواشههههل, قااهههها,   -
 .138 -127 ,238 ,الطر -التربي , "التعليا
بطنههههامج تطههههويط التعلههههيا ضلههههو (. 1005وهارة الرتبيههههة والتعلههههيا, ويفههههاة الت سههههيت الت  ههههوا   -

 -جل ههههة التةطههههيط ادلواههههعةمــــو ة  ــــد أهــــم إنجــــازا  البرنــــام   ,  ERFKEاقتصههههاد ادلعط ههههة
   ان, األردن. 6/8/1005اخل ي  
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