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وانتؼهُى نًُطقت انسرقبء األونً
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انًهخص:
ٌددد هذ ٌدددري ال را دددة إلدددّ الت دددخ اددده معُمددداك ا دددت ا التعلدددٕ ا لتترَودددٓ مددده َ ٍدددة ومدددر معلمدددٓ
المدددد ارث الياؤُددددة هددددٓ م ٔرٔددددة التربٕددددة َالتعلددددٕ لمى ددددة ال رمددددا األَلددددَّ ,تح ٔدددد مددددا إها كاوددددذ ٌىددددا
هدددرَي هدددٓ ال ر دددة تعددد ِ إلدددّ الجدددى و َالماٌدددت العلمدددٓو َالددد َراك الت رٔ ٕدددةَ .تتدددُن مجتمددد ال را دددة
مدددده معلمددددٓ المدددد ارث الياؤُددددة هددددٓ م ٔرٔددددة التربٕددددة َالتعلددددٕ لمى ددددة ال رمددددا األَلددددّ ال ددددالد ادددد دٌ
( )1260معلمدددا َمعلمدددةَ ,تددد اةتٕدددار إىدددة ث ٕدددة ا دددُا ٕة ميلدددذ ( )%24,8مىدددًو َتتُودددذ مددده ()313
معلمدددا َمعلمدددةَ .ا دددت مذ ال ا يدددة المدددىٍل الُ دددحٓ التحلٕلدددَٓ .تددد مددد المعلُمددداك مددده ةددد ا دددت اوة
بعددد الت كددد مددده ددد مٍا َث اتٍدددا ل ٕددداث در دددة معُمددداك ا دددت ا التعلدددٕ ا لتترَودددَٓ .تُ دددلذ ال را دددة
إلددددّ مددددا ٔلددددٓ كاوددددذ در ددددة معُمدددداك ا ددددت ا التعلددددٕ ا لتترَوددددٓ مدددده َ ٍددددة ومددددر معلمددددٓ المدددد ارث
الياؤُدددة هدددٓ م ٔرٔدددة التربٕدددة َالتعلدددٕ لمى دددة ال رمدددا األَلدددّو مُاه دددة مرتحعدددةو َكدددان ٌىدددا هدددرَي دالدددة
إ صدددا ٕا بدددٕه متُ ددد اك إ ابددداك إىدددة ال را دددة َه دددا لمت ٕدددر الجدددى و َلصدددالل المعلمدددٕه الدددركُرَ .اددد
ْ الماٌت العلمٓ َالم اركة هٓ ال َراك الت رٔ ٕة.
َ ُد هرَي هاك داللة إ صا ٕة َه ًا لمت ٕر ّ
انكهًبث انًفتبحُت :انتؼهُى اإلنكتروٍَ ،انًؼىقبث ،انًؼهى.

9741

Obstacles to the use of E-learning from the point of view of secondary school
teachers in the Education Directorate of the First Zarqa District
Tahany Ahmed Aid Abu Mazen
Management Educational-College of Education
The Hashemite University-Jordan
Ttaahhannyy70@gmail.com

Abstract:
This study aimed to Explore the obstacles of using E-learning from the
point of view of secondary school teachers in the Education Directorate of
the First Zarqa District, and to determine whether there are differences in
grade due to gender, academic qualification, and training courses, The study
population consisted of secondary schools teachers in the Directorate of
Education of the First Zarqa District, who numbered (1260) teachers. And a
random stratified sample of (%24,8) was chosen, and consisted of (313)
teachers. The researcher employed the descriptive analytical method. the
information was collected through a questionnaire after its validity and
reliability, to measure the degree of obstacles of using E-learning. The
study found was: The degree of obstacles of using E-learning was from the
point of view of secondary school teachers in the Education Directorate of
the First Zarqa District was high approval. and There were statistically
significant differences in the perception of the study sample due to gender
variable, and in favor of male teachers There were no statistically
significant differences according to the variables of academic qualification
and participation in training courses.
Keywords: Electronic Learning, Obstacles, The Teacher.
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انًقذيت
إن مجتمددد المعرهددددة الددددرْ وعٕ ددددً الٕدددُ ٔت لددددج التحددددر الةددددرٔ وحدددُ إٔجدددداد بٕ ددددة تعلٕمٕددددة -تعلمٕددددة
مددادرة الددّ تح ٕددد الجددُدة ال دداملة َالتمٕدد َالمُا مددة مدد مت ل دداك العصددر الحالٕددةو ٌَددرا ال ٔددت إال مدده
ةددد تحُٔدددت المددد ارث َالجامعددداك َالمعاٌددد إلدددّ َ دددا ت إب اإدددة إوتا ٕدددة بعٕددد ة اددده المحاكددداة َالت لٕددد و
َهلدددإ بادةدددا دددالٕج ٔددد ة هدددٓ الدددتعل ٔدددت هٍٕدددا مدددىل هدددرن َ ددد َمةدددا ة ك دددر للمتعلمدددٕه مددده ةددد
الددتعل ا لتترَوددٓ لمددا ٔددُهر مدده بٕ ددة تعلٕمٕددة تحاالٕددة تجددرت اٌتمددا المددتعل َت ددُر معرهتددً َتىمددٓ ل ٔددً
مٍددداراك التحتٕدددرَ ,ال ددد رة الدددّ دددت الم دددت ك مددده ةددد االتصدددا المةدددتمر بمعلمٕدددً َرم دددً َة دددرا
آةرٔه ( .عادةو َالةرثاَْو .)Liaw, 2004( ,)2003
يشكهت انذراضت:
ٔعدددد تُتٕددددخ تتىُلُ ٕددددا المعلُمدددداك َاالتصدددداالك مدددده التحدددد ٔاك التددددٓ تُا ددددً العملٕددددة التعلٕمٕددددة هددددٓ
م تلدددخ المةدددتُٔاك التعلٕمٕدددة التدددٓ تددد داد ُٔمدددا بعددد ٔدددُ و َةا دددة بعددد ت أددد ال لدددج َا م دددا الٍٕددداو
إضدددداهة إلددددّ اجدددد ومددددا التعلددددٕ الت لٕدددد ْ ادددده تل ٕددددة ا تٕا دددداك المتعلمددددٕه بتىمٕددددة مٍدددداراتٍ َمدددد راتٍ
المتىُادددة هدددٓ تدددت تحدددُ المعرهدددة (إةدددان َالعددداوٓ .)2007 ,ال دددٕما ن التربُٔدددُن الٕدددُ ٌددد دددُ
الىددداث إلدددّ الدددتعل ا لتترَودددٓ هدددٓ مجدددا الدددتعل َالتعلدددٕ لمُاك دددة مجرٔددداك ٌدددرا العصدددر المتىدددامٓ ب دددتت
دددرٔ ( مددد انَ .) 2007 ,اات دددر ٌدددرا الىدددُل مددده التعلدددٕ مددده ٌددد مىجددد اك العصدددر التربُٔدددة (المُ دددّ,
 .)2002لرلإ كان ل اما الّ ثرا د الت رٔ ن تتُاكج م مجرٔاتً ).(Jonassen,1999
َمددده ةددد امدددت ال ا يدددة هدددٓ مٕددد ان التربٕدددة َالتعلدددٕ ت دددٕه ن ا دددت ا التعلدددٕ ا لتترَودددٓ مدددا را
هدددٓ ب أاتدددً َلددد ٔرتدددد إلدددّ األٌمٕدددة َالم أدددا التدددٓ ٔتمتددد بٍدددا .كمدددا ك تدددً درا دددة بىدددٓ دَمدددٓ َال دددىاي
( ,) 2007الددددّ ددددعٕ التحدددد ٔاك َالع دددداك التددددٓ تُا ددددً الما ةدددداك التعلٕمٕددددة هددددٓ األردن َتتميددددت هددددٓ
ا د تددُاهر ة مددة ا وتروددذ هددٓ الم ر ددةو َا د كحأددة ادد د ٍدد ة الحا ددُت لعدد د ال ل ددةو َادد تجٍٕدد
م ت ددددر الحا ددددُت بمددددا ٔلدددد مدددده ثابعدددداك َ ددددماااك ََري ث ااددددةو َادددد امددددت ال الددددج ٍددددار
ا ُت هٓ ال ٕذو َالم ت ك الحىٕة التٓ تمٍر هٓ ٍ ة الحا ُت َا وتروذ.
َمدددده ٌىددددا تتميددددت م ددددتلة ال را ددددة با ت صددددا آرا المعلمددددٕه هددددٓ المدددد ارث الياؤُددددة ددددُ معُمدددداك
ا دددت ا التعلدددٕ ا لتترَودددٓ التدددٓ ُٔا ٍُوٍدددا ٌَ ,دددت ت تلدددخ ٌدددري المعُمددداك بددداةت ل الجدددى َ ,الماٌدددت
العلمَٓ ,ال َراك الت رٔ ٕة.
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أهذاف انذراضت:
تةعّ ال را ة الحالٕة إلّ تح ٕد األٌ ال اٖتٕة
 .1الت دددخ اددده معُمددداك ا دددت ا التعلدددٕ ا لتترَودددٓ هدددٓ المددد ارث الياؤُدددة هدددٓ م ٔرٔدددة التربٕدددة
َالتعلٕ لمى ة ال رما األَلّ َ ت الح مىٍا.
 .2التُ دددت إلدددّ مجمُادددة مددده الىتدددا ل َالتُ دددٕاك التدددٓ مددد تةددداا مت دددرْ ال دددرار الدددّ إٔجددداد
الحلدددُ المىا ددد ة لتجددداَر الصدددعُباك َالتحددد ٔاك التدددٓ تُا دددً ا دددت ا التعلدددٕ ا لتترَودددٓ هدددٓ
الم ارث الياؤُة هٓ م ٔرٔة التربٕة َالتعلٕ لمى ة ال رما األَلّ.
 .3درا ددة الُامدد التربددُْ َالعمددت الجدداد وحددُ ت ىددٓ هتددرة التعلددٕ ا لتترَوددٓ هددٓ مٕدد المرا ددت
التعلٕمٕة.

أضئهت انذراضت:
تةعّ ال را ة الحالٕة إلّ ا

ابة اه األ لة التالٕة

 .1مدددا در دددة معُمددداك ا دددت ا التعلدددٕ ا لتترَودددٓ مددده َ ٍدددة ومدددر معلمدددٓ المددد ارث الياؤُدددة هدددٓ
م ٔرٔة التربٕة َالتعلٕ لمى ة ال رما األَلّ؟
ٌ .2دددت ٌىدددا هدددرَي هاك داللدددة إ صدددا ٕة اىددد مةدددتُِ ال اللدددة ( )α=0,05ل ر دددة معُمددداك ا دددت ا
التعلددددٕ ا لتترَوددددٓ مدددده َ ٍددددة ومددددر معلمددددٓ المدددد ارث الياؤُددددة هددددٓ م ٔرٔددددة التربٕددددة َالتعلددددٕ
لمى ة ال رما األَلّ تع ِ لمت ٕراك الجى َ ,الماٌت العلمَٓ ,ال َراك الت رٔ ٕة؟

أهًُت انذراضت:
تتضدددددل ٌمٕدددددة ال را دددددة الحالٕدددددة هدددددٓ الت دددددخ اددددده المعُمددددداك التدددددٓ تُا دددددً ا دددددت ا التعلدددددٕ
ا لتترَوددددٓ مدددده م ددددت معلمددددٓ المدددد ارث الياؤُددددة هددددٓ م ٔرٔددددة التربٕددددة َالتعلددددٕ لمى ددددة ال رمددددا
األَلّ ,لتُهٕر المعلُماك َال ٕاواك لصاوعٓ ال رار مه ت إٔجاد الحلُ المىا ة.
إن وتددا ل ٌددري ال را ددة م د تةددٍ هددٓ ت د ٔ ت رٔددة را عددة لددُرارة التربٕددة َالتعلددٕ مدده ددت ت ددُٔر
بدددددرامل الددددد َراك الت رٔ ٕدددددة ب دددددتت ٔح دددددد ثدددددرا إٔجابٕدددددا لددددد ِ المعلمدددددٕه هدددددٓ ا دددددت ا التعلدددددٕ
ا لتترَوٓ.
مدددد تةدددداا وتددددا ل ال را ددددة الحالٕددددة ال ددددا يٕه ددددرا الم ٔدددد مدددده ال حددددُ التددددٓ تتىدددداَ التعلددددٕ
ا لتترَوٓ َمعُماك اوت اري َتح ٔ ا متاواك الضرَرٔة ل ٔادة هاالٕتً.
يننننُهد انذراضننننت :ا ددددت مذ ال ا يددددة المددددىٍل الُ ددددحٓ التحلٕلددددٓو ٕدددد تدددد االثدددد ل الددددّ ال را دددداك
َال حددددُ الةدددداب ة ل لددددُرة ا ثددددار الىمددددرْو َتحلٕددددت كاهددددة ال ٕاودددداك مدددده ةدددد ا ابددددة ادددده ه ددددراك
اال ت اوة التٓ ت م المعلُماك مه ة لٍاو َا ت ا ال ري ا صا ٕة المىا ة.
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حذود انذراضت ويحذداتهب:
تتح د وتا ل ال را ة الحالٕة بالعُامت اٖتٕة
انحنننذ انًىينننىػٍ :امتصدددرك ال را دددة الدددّ تح ٔددد معُمددداك ا دددت ا التعلدددٕ ا لتترَودددٓ هدددٓ المددد ارث
الياؤُة هٓ م ٔرٔة التربٕة َالتعلٕ لمى ة ال رما األَلّ.
انحذ انبشرٌ  :ث ذ ال را ة الّ إىة مه معلمٓ الم ارث الياؤُة.
انحننننذ انًكننننبٍَ  :ث ددددذ ال را ددددة هددددٓ المدددد ارث الياؤُددددة هددددٓ م ٔرٔددددة التربٕددددة َالتعلددددٕ لمى ددددة ال رمددددا
األَلّ.
انحذ انسيبٍَ  :رٔذ ال را ة هٓ العا ال را ٓ .2020-2021
َتميلذ مح داك ال را ة ب ر ة

ي داتٍاو َث اتٍاو َمُضُإة َ ٔة إ اباك هراد تلإ العٕىة.

يصطهحبث انذراضت:
انتؼهنننُى اإلنكتروَنننٌٍ :دددُ إٔصدددا المعرهدددة َ العلددد إلدددّ المدددتعل اددده ثرٔدددد الُ دددا ت ا لتترَوٕدددة بصدددُرة
رابددة َمةددلٕة َ ددٍلة ,هٍددُ ٔ دد َ ددا ت ٔ د ة لل الددج با ضدداهة إلددّ ثددري ٔ د ة للمعل د لت د ٔ المعرهددة
هٓ العملٕة التعلمٕة ب مصّ راة (.)Al-Shabatat, 2014
انًؼىقنننبثٌ :دددٓ مجمُادددة الم دددت ك َ الصدددعُباك الحىٕدددة َالمادٔدددة َا دارٔدددة َا شدددراهٕة التدددٓ تحدددُ
دَن ا ت ا المعل للتعلٕ ا لتترَوٓ هٓ المُامخ التعلٕمٕة الم تلحة (ال مرْ.)2007 ,
انًؼهننننىٔ :عددددرل الحدددداربٓ َآةددددرَن ( ,)1994المعلدددد ب وددددً كددددت األشدددد ان الددددرٔه ٔتحملددددُن مٍمددددة تربٕددددة
الت مٕر داةت الم ر ة.
اإلطبر انُظرٌ:
مدددد شددددٍ الددددتعل ا لتترَوددددٓ هددددٓ الةددددىُاك الةدددداب ة التيٕددددر مدددده الت ددددُراك الددددّ الصددددعٕ العددددالمٓ
َالمحلدددٓو َتحدددُ مددده مجدددرد هتدددرة هدددٓ ةٕدددا التربدددُٕٔه إلدددّ َامددد املدددٓ ٔلعدددج دَرا مٍمدددا هدددٓ تح ٕدددد
التىمٕدددة ال دددرٔة َت دددُٔر العملٕدددة التعلٕمٕدددة هدددٓ التيٕدددر مددده دَ العدددال و َمددد بددد الدددتعل ا لتترَودددٓ هدددٓ
المٍدددُر هدددٓ العدددال العربدددٓ بةدددراة مت أددد ة لمحاَلدددة اللحددداي بركدددج الت ددد العلمدددٓ َالتتىُلدددُ ٓ هدددٓ ٌدددرا
المجدددا (المددد  .)2010 ,هٍدددُ ثرٔ دددة للدددتعل با دددت ا آلٕددداك االتصدددا الح ٔيدددة مددده ا دددج َشددد تاتً
ََ دددا ً المتعددد دة مددده دددُك َ دددُرة َر دددُماك َآلٕددداك بحددد َمتت ددداك إلتترَوٕدددة َبُابددداك ال ددد تة
العالمٕددة للمعلُمدداك ددُا كددان ادده بعدد َ هددٓ الحصددت ال را ددٓو َٔعدد د شددتا الددتعل التددٓ ت د تحددذ
مملددة ومددُه الددتعل المددرن ٌَددُ الددتعل الم ىددٓ الددّ ال د تة َالددرْ ٔميددت الجٕددت الراب د هددٓ مرا ددت ت ددُر
التعلددددٕ ادددده بعدددد ) (Taylor,1995كمددددا وددددً مصدددد لل المددددٓ دددد ٔ ٔصددددخ ال رٔ ددددة الح ٔيددددة ٔجدددداد
بٕ ددداك الدددتعل المٕةدددرة المتمركددد ة دددُ المدددتعل  ,هٍدددُ الدددتعل اددده ثرٔدددد ا دددت ا ت ىٕدددة الحا دددُت (آ
محٕدددا .)2008 ,بجمٕددد وُااٍدددا هدددٓ إٔصدددا المعلُمدددة للمدددتعل هدددٓ مصدددر َمدددذ َ مدددت ٍددد َ ك دددر ها ددد ة
(المُ ّ َالم ار .)2005 ,
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هدددالتعلٕ ا لتترَودددٓ آةدددر بالتعدددات و َاالتةدددال هدددٓ مٕددد وحدددا العدددال و َمددد دهعدددذ اُامدددت ا ٔددد ة
تُ دددً الما ةددداك التعلٕمٕدددة وحدددُيو مددده بٕىٍدددا إمتاوٕدددة تدددُهٕر الحدددرنو َةحددد تتلحدددة التعلدددٕ بمدددا ٔدددُارْ
التعلددٕ الت لٕدد ْ كمددا شددار بددا يُن إلددّ الممٕدد اك المتح ددة مدده ةدد َ ددا ت التعلددٕ التحدداالٓ المت امىددةو
َغٕددددر المت امىددددةو َتع ٔدددد مٍدددداراك الت مددددت الددددراتٓ ) .)Castle&Mcguire,2010هٍددددُ ال ٔعتمدددد الددددّ
التتىُلُ ٕدددا هحةدددجو بدددت وجددد ي ٔعتمددد ٔضدددا الدددّ ث اهدددة المىممدددة َال ٕدددادة َإدارة الت ٕٕدددر هٍٕددداو كمدددا ودددً
ٔمتددده ن ٔح دددد للما ةدددة المٕددد ة التىاهةدددٕة المى دددُدة التدددٓ تتح دددد بةدددراة التددد مل مددد المت ٕدددراك َهلدددإ إها
تدددد ا ددددت امً كدددد داة ا ددددتراتٕجٕة )َ .)Tanquist,2001,Forsyth,2001وتٕجددددة الت ددددُراك المجتمعٕددددة
الٍا لدددة ددد ل مددده ٌددد ال التربٕدددة تتدددُٔه الحدددرد تتُٔىدددا دددلٕما متُارودددا هدددٓ مٕددد الجُاودددجَ ,هدددٓ كدددت
ال ددددري الح ٔيددددة هددددا دارة ٌددددٓ املٕددددة إوةدددداوٕة تٍدددد ل إلددددّ تددددُهٕر الُ ددددا ت َا متاودددداك َتٍٕ ددددة مٕدددد
المدددددرَل التدددددٓ تةددددداا الدددددّ تح ٕدددددد األٌددددد ال التربُٔدددددة (الةدددددعُدَ .)2007 ,مددددد ت دددددٕه ن التعلدددددٕ
ا لتترَوددٓ داة وا حددة تةدداا الددّ تعلدد ال ل ددة تعلمددا هٕددً إثددارة َمتعددة ٔجعلٍدد كيددر إم دداال الددّ الددتعل و
إضدداهة إلددّ وددً ٔةددرل هددٓ ا ددتٕعابٍ و ممددا ٔ ل دت مدده م د ار الُمددذ الددرْ ٔمضددًٕ ال ل ددة هددٓ الددتعل و كمددا وددً
لددددددً دَرا بدددددداررا هددددددٓ إل ددددددا الحددددددرَي الحردٔددددددة بددددددٕه ال ل ددددددة (الع ر دددددددٓو .)Barry,1989 ,2001
َ ددد ل مددده شدددٍر األ دددالٕج الح ٔيدددة التدددٓ تىدددادْ بٍدددا األَ ددداث التربُٔدددةو َت الدددج بجعلدددً بددد ٔ للدددتعل
الت لٕدد ْو باات دداري مدده ٌدد الُ دددا ت الممتدده ا ددت امٍا مدده ددت ن ت دددخ العملٕددة التعلٕمٕددة ب ددُة َبي ددداك
مددا التحدد ٔاك المصددا ة للت دد المعرهددٓ لمددا ٔتمتدد بددً مدده م أددا َةصددا ق تمٕدد ي ادده التعلددٕ الت لٕدد ْ
(الٍددددادْ .)2011 ,هٍددددُ ثرٔ ددددة متمركدددد ة ددددُ المتعلمددددٕه هددددٓ بٕ ددددة تحاالٕددددة إب اإددددة مصددددممة مةدددد ا
َب دددددتت ٕددددد َمٕةدددددرة ألْ هدددددرد بددددد ْ متدددددانو َ ْ َمدددددذ با دددددتعما ةصدددددا ق َمصدددددادر ا وترودددددذ
َالت ىٕددداك الرممٕدددة الم اب دددة لم تددد ت التصدددمٕ التعلٕمدددٓ المىا ددد ة ل ٕ دددة الدددتعل المحتدددُ (ال دددانو .)2005
ٕددددددد ٔةدددددددت هدددددددٓ الُمدددددددذ الدددددددراٌه لُ دددددددخ ا دددددددت ا تتىُلُ ٕدددددددا الحا دددددددُت لددددددد ا الدددددددتعل
) َٔ . (Tait&Edwards.,2008ددد إلتترَوٕدددا مددده ةددد ا وترودددذ َ ال ددد تة ال اةلٕدددةو َ اددده ثرٔدددد
الُ دددددددا د المتعددددددد دةو كددددددداألمران الم مجدددددددة (َ .)Bosman,2002ال رمجٕددددددداك التعلٕمٕدددددددةَ ,ال رٔددددددد
ا لتترَوٓ َ ,ا اك الحُار َالى اش (الم ار .)2003 ,

َم مة المُ ّ َالم ار ( )2005وُال التعلٕ ا لتترَوٓ إلّ
 .1التعلدددٕ ا لتترَودددٓ الم اشدددر المتددد امه المعلددد َالمدددتعل ٔتُا ددد ان هدددٓ الُمدددذ وحةدددً َٔتُا ددد ن
م اشدددرةَ ,لتددده لدددٕ بالضدددرَرة ن ٔتدددُن ٌدددرا التُا ددد هٕ ٔا ٕدددا ,ميدددت المحادثدددة الحُرٔدددة َ ,تل دددٓ
ال رَث مه ة الحصت االهتراضٓ.
 .2التعلدددٕ ا لتترَودددٓ غٕدددر الم اشدددر َ غٕدددر المتددد امه لدددٕ بالضدددرَرة ن ٔتُا ددد المعلددد َالمدددتعل
بدددىح الُمدددذ َ وحددد المتدددان ٕددد ٔحصدددت المدددتعل الدددّ درَث متيحدددة َ صدددق َهدددد برودددامل
درا ٓ م د ٔىت ٓ هًٕ األَماك َاألماكه التٓ تتىا ج م ترَهً.
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يساَب انتؼهُى اإلنكتروٍَ:
إن ا دددت ا التتىُلُ ٕددداو َإدةدددا الحا دددُت َشددد تة ا وترودددذ العالمٕدددة لدددً دددت األثدددر هدددٓ بددد ال امدددة
هدددٓ وحدددُث ال ل دددةو َ عدددت ال رهدددة الصدددحٕة بٕ دددة تحاالٕدددة ممٕددد ةو تةددداا هدددٓ تىمٕدددة التحتٕدددر الىامددد َ دددت
الم دددت ك لددد ِ ال ل دددة َالدددتعل التعددداَوٓ (الع ددد التدددرٔ و  .)2008ممدددا ٔ دددج الدددّ ا دددت لٕتٍ و َٔع دددٍٕ
الحرٔدددة َالجدددر ة هدددٓ التع ٕدددر اددده وحةدددٍ م ارودددة بدددالتعلٕ الت لٕددد ْ (ا ددد الع ٔددد َ .)2008 ,مددد شدددارك
درا دددة ) , (Stein et al.,2005دددُ دَر الدددتعل ا لتترَودددٓ هدددٓ مددد ةدددُر التُا دددت بدددٕه المتعلمدددٕه
وحةددٍ مدده اوددجَ ,بٕددىٍ َبددٕه المعلمددٕه مدده اوددج آةددر َهلددإ مدده ة د تددُهٕر بٕ ددة تعلٕمٕددة إلتترَوٕددة.
كمددددا ٔمددددىل هر ددددا كاهٕددددة لت دددداد الحددددُار َالى دددداش َا ددددت ا الع ٔدددد مدددده مةدددداا اك التعلددددٕ َالُ ددددا ت
التعلٕمٕدددة َت دددجٕ الدددتعل الدددراتَٓ ,الت ٕدددٕ الحدددُرْ َالةدددرٔ َ ,مرااددداة الحدددرَي الحردٔدددة للمدددتعل (الٍٕا ىدددة,
 .)2005كمدددا ٔ لدددت مددده تتدددالٕخ التعلدددٕ َٔةددداا المددد ارث الدددّ ا دددتٕعات األاددد اد الت ٕدددرة مددده المتعلمدددٕهو
َت ٔ التعلٕ لل اثىٕه هٓ المىاثد ال عٕ ة م المحاهمة الّ الجُدة التعلٕمٕة (الٕحُْٕو .)2011
أهًُت انتؼهُى اإلنكتروٍَ:
بحضددددت َ ددددا ت التتىُلُ ٕددددا الح ٔيددددة دددد ل ا دمددددا َالتىمددددٕ لمةدددداراك الددددتعل َالتعلددددٕ ممتىددددٕهو
َةا ددة بعدد مددا دد ثذ و لددة هدددٓ املٕددة الددتعل بحضددت ت مددٓ األٌددد ال التعلٕمٕددة التعلمٕددة هددٓ ددٕاي َا ددد
مددده دددت تىمٕدددة ا دددت لٕة المدددتعل َهدددتل المجدددا مامدددً للتحدددرر مددده الع مدددة الت لٕ ٔدددةو ٌَدددٓ َ دددُد معلددد
مةدددددددتمر ثدددددددُا العملٕدددددددة التعلٕمٕدددددددة )َ .(Hezel&Domonguez,Mcloughiln&Luca.,2001مددددددد
شدددارك درا دددة المُ دددّ َالم دددار ( ,)2005إلدددّ ٌمٕدددة التعلدددٕ ا لتترَودددٓ مددده ةددد رٔدددادة إمتاوٕدددة
االتصددددا بددددٕه ال ل ددددة هٕمددددا بٕددددىٍ و َبددددٕه ال ل ددددة َالم ر ددددةو َ ددددٍُلة الُ ددددُ إلددددّ المعلدددد و َم مددددة
م تلددخ ددالٕج التعلددٕ و َتددُهر المىدداٌل ثددُا الٕددُ َهددٓ كددت ٔددا األ د ُلو َ ددٍُلة َتعدد د ثددري ت ٕددٕ
ت دددُر ال الدددجَ .تدددُهٕر بٕ دددة تحاالٕدددة بدددٕه المعلددد َالمدددتعل َبدددٕه المدددتعل َرم دددًو َملدددة تتلحدددة التعلدددٕ
ا لتترَوددددٓ بالم اروددددة بددددالتعلٕ الت لٕدددد ْ ( ددددال و  .)2004كمددددا شددددار الرٔحددددٓ َ ,بددددُ شددددع ان (,)2009
َالم دددار ( ,)2003إلدددّ ٌمٕدددة التعلدددٕ ا لتترَودددٓ هدددٓ م متدددً أل دددالٕج التعلدددٕ ممدددا ٔتدددٕل للمدددتعل ن
ٔركدد الدددّ األهتدددار المٍمددة هدددٓ ثىدددا إاددد ادي للمحاضددرةَ ,إمتاوٕدددة تحدددُٔر ثرٔ ددة التددد رٔ َتل دددٓ المدددادة
العلمٕة بال رٔ ة التٓ تىا ج ال ل ة َت لٕت ٍ ٌ .
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يؼىقبث اضتخذاو انتؼهُى اإلنكتروٍَ:
إن ا ددت ا التعلددٕ ا لتترَوددٓ كدد داة لتٕةدددٕر املٕددة التعلددٕ ٔعدد مدده ك دددر التحدد ٔاك التددٓ تُا ددً العددداملٕه
هٓ المجا التربُْو ٌَٓ كاٖتٓ
ضددعخ ال ىٕددة التحتٕددة هددٓ غال ٕددة الدد َ الىامٕددة َادد إلمددا المتعلمددٕه بمٍدداراك ا ددت ا الت ىٕدداك الح ٔيددة
َالتتلحدددة العالٕدددة هدددٓ تصدددمٕ َإوتدددا ال رمجٕددداك التعلٕمٕدددة دددال (َ .)2004اددد كحأدددة التدددُادر ال دددرٔةو
َ دددا الل دددةو َالم اَمدددة َالمماوعدددة مددده م دددت المحددداهمٕه مددده ر دددا التعلدددٕ (رٔتدددُنو  .)2005هدددٓ دددٕه
شددددددار مدددددد ( ,)2012إلددددددّ ددددددُ المىددددددات التعلٕمددددددٓ ال اادددددداك ال را ددددددٕةو َالمعامددددددت المحدددددد َدةو َ
التجٍٕدددد اك َالمراهددددد ال ٕددددر كاهٕددددةو َالمددددُارد المالٕددددة المحدددد َدةو َاالكتحددددا بمصددددادر الددددتعل الت لٕ ٔددددةو
َضدددعخ ددد ت التُا دددت بدددٕه ال الدددج َكدددت مددده م ددد مٓ ال ددد ماك التعلٕمٕدددةَ ,ضدددعخ المٍددداراك الرٌىٕدددة
َاالبتتارٔدددددة لددددد ِ ال ددددد ت لضدددددعخ ا متاوٕددددداك التعلٕمٕدددددة َالتتىُلُ ٕدددددة َةامددددداك َ دددددالٕج التددددد رٔج
َٔعددددُد هلددددإ لضددددعخ المٕ اوٕدددداك هددددٓ غلددددج األ ددددُا َمح َدٔددددة مصددددادر الددددتعل المتا ددددة .هت ددددر جدددد
المىٍددددا ٔجعددددت األ ددددتاه ٔمٕددددت إلددددّ التعلددددٕ الت لٕدددد ْ (المدددد ٔهَ .)2015 ,مدددده بررٌددددا مددددا هكددددري مدددد ان
( ,)2007ملدددة الدددُآ بٍدددرا الىدددُل مددده التعلدددٕ هدددٓ المجتمددد َ ,بالتدددالٓ الىمدددر إلٕدددً بةدددل ٕة تحددد مددده ٌ اهدددً
َم أدددايَ ,اددد تدددُاهر ال ىاادددة التاهٕدددة لددد ِ المعلددد َالمدددتعل َٔ .ضدددٕخ كددداهٓ ( ,)2009إلدددّ اددد َضدددُ
وممددددة التعلددددٕ ا لتترَوددددٓ َ ددددالٕ ًَ ,ملددددة تددددُاهر ال ددددرا هددددٓ إدارة التعلددددٕ ا لتترَوددددَٓ ,ادددد تددددُاهر
ال صُ دددددددددٕة َالةدددددددددرٔة ٕددددددددد ت تدددددددددري المحتدددددددددُِ َاالمتحاوددددددددداكَ .كمدددددددددا َردٌدددددددددا رَدودددددددددٓ
( ,) Rodney,2002بعددددد تدددددُاهر ال ٕدددددادة الحعالدددددةَ ,التددددد رٔج المىا دددددجَ ,المعددددد اك َاألدَاك ال رمدددددة,
َال ا الحىٓ لميت ٌرا اللُن مه التعلٕ .

انذراضبث انطببقت:
دددٕت ا دددتعراا ال را ددداك الةددداب ة العربٕدددة َاأل ى ٕدددة التدددٓ تىاَلدددذ مُضدددُل معُمددداك ا دددت ا التعلدددٕ
ا لتترَوٓ مه َ ٍة ومر معلمٓ الم ارث الياؤُة يٍ األقذو إنً األحذث:
تمحددددددُرك درا ددددددة ( .)Koohang,2004ددددددُ ا ت صددددددا اتجاٌدددددداك المتعلمددددددٕه وحددددددُ الددددددتعل
ا لتترَوددددٓ َ ثددددري الددددّ كددددت مدددده الجددددى و َالعمددددرو َال ددددرةو َ تٍددددرك وتددددا ل ال را ددددة ن
ال ار دددٕه الدددرٔه ٔمتلتدددُن ة دددرة ا وترودددذ لددد ٍٔ اتجاٌددداك إٔجابٕدددة كيدددر مددده ومدددرا ٍ الدددرٔه ال
ٔملتدددُن ال دددرة هٍٕدددا كمدددا وٍدددا لددد تمٍدددر هرَمدددا هاك داللدددة إ صدددا ٕة تعددد ِ لجدددى ال ار دددٕه
َ امارٌ .
َ دددرك غددد ( .)2007درا دددة ٌددد هذ إلدددّ معرهدددة معُمددداك التعلدددٕ ا لتترَودددٓ هدددٓ الجامعددداك
الةدددعُدٔة بدددالت ٕد الدددّ امعدددة الملدددإ ا ددد الع ٔددد بجددد ةو َ تٍدددرك الىتدددا ل او حددداا اوت دددار
ت ىٕددداك التعلدددٕ ا لتترَودددٓ بجامعدددة الملدددإ ا ددد الع ٔددد بجددد ةو َاددد تدددُهر كدددادر إدارْ ماٌدددت
للتعامدددت مددد الت ىٕددداك الح ٔيدددةو َاددد َ دددُد ُا دددٕج هدددٓ ال ااددداك مرت دددة با وترودددذو َملدددة
تُاهر التمُٔت ال ر ل ا التعلٕ ا لتترَوٓ م مُد اللُا ل َاألوممة.
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ٌَددددد هذ درا دددددة ال ددددددمرْ ( .)2007إلدددددّ التعددددددرل إلدددددّ ٌمٕدددددة ا ددددددت ا المعلمدددددٕه للتعلددددددٕ
ا لتترَودددٓ َمعُماتدددً مددده َ ٍدددة ومدددر الم دددرهٕه التربدددُٕٔه بمحاهمدددة ددد ةو َا دددت ال ا ددد
المدددىٍل الُ دددحٓ المةدددحٓ َتتدددُن مجتمددد ال را دددة مددده مٕددد الم دددرهٕه التربدددُٕٔه هدددٓ محاهمدددة
دددد ةو َادددد دٌ ( ) 191م ددددرها تربُٔدددداو َتتُوددددذ داة ال را ددددة مدددده ا ددددت اوةو َ تٍددددرك الىتددددا ل
اددددد َ دددددُد هدددددرَي هاك داللدددددة إ صدددددا ٕة بدددددٕه مُامدددددخ الم دددددرهٕه التربدددددُٕٔه اتجددددداي التعلدددددٕ
ا لتترَودددٓ تعددد ِ لمت ٕدددراك (الماٌدددتو َال دددرةو َالت صدددقو َالددد َراك الت رٔ ٕدددة هدددٓ مجدددا
ا شرال التربُْو َالحا ج اٖلٓ).
َاوصدددددد ذ درا ددددددة ددددددرَانو َالحمددددددران ( .)2009الددددددّ معرهددددددة تحدددددد ٔاك ا ددددددت ا الددددددتعل
ا لتترَودددٓ التدددٓ تُا دددً ال ل دددة هدددٓ كلٕدددة الحصددده الجامعٕدددة مددده َ ٍدددة ال ل دددة وحةدددٍ و َا دددت
ال ا يدددان المدددىٍل الُ دددحٓ التحلٕلدددٓو َبل دددذ إىدددة ال را دددة ( )200مددده ال ل دددةو َتُ دددلذ الىتدددا ل
إلدددّ اددد َ دددُد هدددرَي بدددٕه متُ ددد اك ت ددد ٔراك ال ل دددة هدددٓ تمٍددد الدددّ مددد ِ َ دددُد تحددد ٔاك
تحدددُ دَن ا دددت ا الدددتعل ا لتترَودددٓ هدددٓ التلٕدددة َهدددد مت ٕدددر الجدددى إال ن ٌىدددا هرَمدددا هاك
داللة َهد مت ٕر المةتُِ األكادٔمٓو َالت صق ال را ٓ.
َاٌتمدددذ درا دددة شددد ُر ( .)2013بُامددد تُتٕدددخ المةدددتح ثاك التتىُلُ ٕدددة َمعُمددداك هلدددإ هدددٓ
مددد ارث الضدددحة ال ربٕدددة َم دددال غددد ة مددده َ ٍدددة ومدددر المعلمدددٕه َ .رٔدددذ ال را دددة مةدددت مة
المدددىٍل الُ دددحٓ التحلٕلدددٓ الدددّ إىدددة بل دددذ ( )790معلددد َمعلمدددةَ ,ث دددد الٍٕدددا ا دددت اوة مٕددداث
(َامددددد ا دددددت ا المةدددددتح ثاك التتىُلُ ٕدددددة َمعُماتٍدددددا)َ ,كاودددددذ الىتدددددا ل كددددداٖتٓ كدددددان َامددددد
ا دددددت ا المةدددددتح ثاك التتىُلُ ٕدددددة هدددددٓ مددددد ارث الضدددددحة ال ربٕدددددة ب ر دددددة متُ ددددد ة َبىةددددد ة
)60و)% 64و كاودددذ الدددّ در دددة لمعُمددداك ا دددت ا المةدددتح ثاك التتىُلُ ٕدددة تتعلدددد بعددد تدددُهر
األ ٍدددد ة مدددده م ددددت المعلمددددٕه َالمعلمدددداكو َ تٍددددرك الىتددددا ل َ ددددُد هددددرَي هددددٓ َامدددد ا ددددت ا
المةتح ثاك التتىُلُ ٕة هٓ م ارث الضحة.
َركدددد مددددراد ( .)2014هددددٓ درا ددددتً الددددّ الت ددددخ ادددده َامدددد ا ددددت ا تتىُلُ ٕددددا المعلُمدددداك
َاالتصدددددا َاُا دددددد ا دددددت امٍا هدددددٓ التددددد رٔ لددددد ِ معلمدددددٓ َمعلمددددداك مددددد ارث تربٕدددددة لدددددُا
ال ددددُبإ/األردنَ .تتُوددددذ العٕىددددة الع ددددُا ٕة مدددده ( )101مدددده معلمددددٓ َمعلمدددداك م ٔرٔددددة التربٕددددة
َالتعلدددٕ هدددٓ لدددُا ال دددُبإ َ .مددد ال ا ددد معلُماتدددً مددده ةددد ا دددت اوة َ .تٍدددرك الىتدددا ل ن
غال ٕددددددة هددددددراد العٕىددددددة ٔمار ددددددُن الت ٕ دددددداك َال رمجٕدددددداك الم تلحددددددة لتتىُلُ ٕددددددا المعلُمدددددداك
َاالتصدددا بصدددُرة كاهٕدددةَ ,لتددده ا دددت امٍ َتدددُتٕحٍ لٍدددا هدددٓ غدددراا التددد رٔ كدددان متددد وٕاو
مددددد َ دددددُد بعددددد العُا دددددد التدددددٓ تعٕدددددد ا دددددت امٍ لتتىُلُ ٕدددددا المعلُمددددداك َاالتصدددددا هدددددٓ
التددد رٔ َ ,كدددان مددده ٌمٍدددا اددد تدددُاهر التجٍٕددد اك َال ىدددّ التحتٕدددة ال رمدددةو َبعضدددٍا مدددرت د
بضعخ الت رٔج هٓ كٕحٕة ا ت ا تتىُلُ ٕا المعلُماك َاالتصا هٓ الت رٔ .
ََضدددددحذ درا دددددة ( .) Chen, 2015ال ٕمدددددة العملٕدددددة َها ددددد ة التددددد رٔ با دددددت ا التتىُلُ ٕدددددا
بمر لدددة رٔددداا األثحدددا و َركددد ك ال را دددة الدددّ مر لدددة ال حُلدددة الم تدددرة َالمددداثراك الم تلحدددة
َا متٍدددا بت دددُر ش صدددٕة ال حدددتو كال ٕ دددة الت رٔةدددٕة َتتىُلُ ٕدددا المعلُمددداك المةدددت مةو َمددد
ا ددددت ال ا دددد ا ددددت اوة تدددد تُرٔعٍددددا الددددّ إىددددة بل ددددذ ( )467معلمددددةو َك ددددحذ الىتددددا ل ن
تتىُلُ ٕا المعلُماك تاثر ت ثٕرا إٔجابٕا الّ العملٕة التعلٕمٕة َت ُرٌا.
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كمدددددددا ٌددددددد هذ درا دددددددة ( )Chytry,&Kroufek,&Kezovska,2016إلدددددددّ ت دددددددجٕ ا بددددددد ال
َاالبتتدددار هدددٓ التعلدددٕ مددده ةددد ا دددت ا دَاك ٔددد ة مددده تتىُلُ ٕدددا المعلُمددداك َاالتصددداالك
َتددد رٔج المعلمدددٕه الدددّ ٌدددري األدَاك الج ٔددد ةو َركددد ك ٌدددري ال را دددة الدددّ الدددتعل ا لتترَودددٓو
َ وُاادددً الم تلحدددة َالمحضدددلة لددد ِ ثددد ت المر لدددة االبت ا ٕدددةو َمدددا ٌدددٓ العُامدددت المددداثرة الدددّ
اةتٕدددار ا دددت ا ودددُال الدددتعل ا لتترَودددٓو َالتعدددرل الدددٓ م دددتلة الحدددرَي الحردٔدددة بدددٕه هكدددا اك
ال دددد تو َتدددد ا ددددت ا ا ددددت اوة مدددده م ددددت ( )78م دددداركا َتُ ددددلذ وتددددا ل ال را ددددة ن ال دددد ت
ٔحضلُن التعلٕ ا لتترَوٓ الّ ال َا الر مٓ َالمىتم .

انتؼقُب ػهً انذراضبث انطببقت:
مه ة ا تعراا ال ا ية لل را اك الةاب ة ه ال مذ ما ٔلٓ
اتح دددذ ال را دددة الحالٕدددة مددد ال را ددداك الةددداب ة باات ارٌدددا رٔدددذ هدددٓ المددد ارث للت دددخ اددده معُمددداك
ا ددددت ا التعلددددٕ ا لتترَوددددٓ ,كمددددا هددددٓ درا ددددة ال ددددمرْ (َ ,)2007شدددد ُر (َ ,)2013مددددراد (.)2014
بٕىمدددا اةتلحدددذ ال را دددة اددده ال را ددداك الةددداب ة ٕددد ث دددد بعضدددٍا الدددّ الجامعددداك َالتلٕددداك كمدددا هدددٓ
درا دددتٓ غددد ( َ ,(2007دددرَانو َالحمدددران (َ ,)2009مىٍدددا مدددا دددرْ هدددٓ رٔددداا األثحدددا ك را دددة
ت ددددٕه (2015و َ ,) Chenبعضددددٍا ركدددد الددددّ الددددتعل ا لتترَوددددٓو َ وُااددددً الم تلحددددة َالمحضددددلة لدددد ِ
ال دددددد ت كمددددددا هددددددٓ درا ددددددة ( َ )Chytry,&Kroufek,&Kezovska,2016ةددددددرِ الددددددّ اتجاٌدددددداك
المتعلمٕه وحُ التعل ا لتترَوٓ كما هٓ درا ة (.)Koohang,2004
َم د تمٕدد ك ٌددري ال را ددة ادده غٕرٌددا مدده ال را دداك الةدداب ة وٍددا رٔددذ هددٓ مى ددة ال رمددا األَلددّ
َتىاَلذ الت خ اه ٌ معُماك ا ت ا التعلٕ ا لتترَوٓ هٓ الم ارث الياؤُة التابعة لٍا.
انطرَقنننت واإلجنننراءاثٕ :ددد تضدددمىذ َ دددحا لل دددريو َا دددرا اك التدددٓ ات عدددذ هدددٓ ال حددد بمدددا هٍٕدددا
مددددىٍل ال را ددددةو َمجتمعٍدددداو َإىتٍدددداو َ داتٍدددداو َة ددددُاك الت كدددد مدددده دددد مٍا َث اتٍدددداو َا ددددرا اك
الت ٕ ٕةو َاأل الٕج المةت مة هٓ معالجة ال ٕاواك.

يجتًنننغ انذراضنننت وػُُتهنننب :تتدددُن مجتمددد ال را دددة مددده معلمدددٓ المددد ارث الياؤُدددة هدددٓ م ٔرٔدددة التربٕدددة
َالتعلدددٕ لمى دددة ال رمدددا األَلدددّ ال دددالد اددد دٌ ) )1260معلمدددا َمعلمدددةو مدددىٍ ( )141معلمددداو َ()172
معلمدددةو َتددد تُرٔددد اال دددت اوة الدددّ إىدددة ال را دددة التدددٓ اةتٕدددرك ب رٔ دددة ث ٕدددة ا دددُا ٕةو ٕددد تددد
ا دددتر ال ( )313وةددد ة دددالحة للتحلٕدددت ميلدددذ مدددا وةددد تً ( )%24,8مددده مجتمددد ال را دددة َالجددد َ ()1
ٔميت َ حا لعٕىة ال را ة
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انجذول ( :(1وصف ػُُت انذراضت وفقب نًتغُراتهب
انًتغُر
انجُص

انًؤهم انؼهًٍ

انذوراث

انؼذد

انُطبت انًئىَت

انًطتىي
هكر
ويّ

141
172

45%
0,55%

دبلُ َ بتالُرُٔث

201

64,2%

ما ةتٕر َ دكتُراي

112

35,8%

شاركذ

216

69%

ل شار

97

31%

313

100%

انكهٍ

أداة انذراضنننننت :تددددد ا دددددت ا ا دددددت اوة اددددد تٍا ال ا يدددددة للت دددددخ اددددده در دددددة معُمددددداك ا دددددت ا التعلدددددٕ
ا لتترَودددٓ مدددده َ ٍددددة ومددددر معلمددددٓ المدددد ارث الياؤُدددة هددددٓ م ٔرٔددددة التربٕددددة َالتعلددددٕ لمى ددددة ال رمددددا
األَلدددّ ,بعددد ا هدددادة مددده ال را ددداك التالٕدددة بىدددٓ ٔا دددٕه َملحددد (َ ,)2011المددد ٔه (َ ,)2015الحُامددد ة
( َ ,)2011ىتُلٓ (.)2016
َتضددددمىذ اال ددددت اوة المعلُمدددداك المميلددددة ل صددددا ق إىددددة ال را ددددة ت عددددا لمت ٕددددراك الجددددى و َالماٌددددت
العلمدددٓو َالددد َراك الت رٔ ٕدددةَ ,تددد ا دددت ا م ٕددداث لٕتدددرك بمةدددتُٔاتً ال مةدددة ٌَدددٓ ()1مُاهدددد ب ددد ة
( )2مُاهدددد( )3محأددد ( )4غٕدددر مُاهدددد( )5غٕدددر مُاهدددد ب ددد ةَ .تددد ااتمددداد التددد ر التدددالٓ للحتددد الدددّ
المتُ اك الحةابٕة للح راك ( 2,33-1مى حضة)و ( 3,67-2,34متُ ة)و( 5-3,68مرتحعة).

صذق أداة انذراضت:
للتعددددرل الددددّ مدددد ِ دددد ي داة ال را ددددة هددددٓ مٕدددداث مددددا َضددددعذ ل ٕا ددددً تدددد ارضددددٍا الددددّ ادددد د مدددده
المحتمدددٕهَ .هدددٓ ضدددُ آرا المحتمدددٕه مامدددذ ال ا يدددة بحدددرل بعددد الع ددداراكو َإادددادة دددٕاغة بعضدددٍا
َإضاهة ا اراك ةرِ َه ا لتُ ٍٕاك األ اترة المحتمٕه.
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ثببث أداة انذراضت:
للتح ددد مدده ث دداك داة ال را ددةو تدد ا ددت ا لحددا كرَو ددات ٔجدداد معامددت ث دداك االتةدداي الدد اةلٓ لٍدداو كمددا
ٌُ م ٕه هٓ الج َ ()2
انجنننذول( :)2يؼبيننننم ثبننننبث ادتطنننبق انننننذارهٍ ألداة قُننننبش درجننننت يؼىقنننبث اضننننتخذاو انتؼهننننُى اإلنكتروَننننٍ
ينننٍ وجهنننت َظنننر يؼهًنننٍ انًنننذارش انثبَىَنننت فنننٍ يذَرَنننت انتربُنننت وانتؼهنننُى نًُطقنننت انسرقنننبء األوننننً (أنفنننب
كروَببخ).
انًتغُر
يؼىقبث اضتخذاو انتؼهُى اإلنكتروٍَ

ػذد
انفقراث

يؼبيم انثببث

21

0,875

ٔددد الجددد َ ( ) 2الدددّ تمتددد داة ال را دددة بصدددُرة اامدددة بمعامدددت ث ددداك مىا دددج لتح ٕدددد ٌددد ل ال را دددةو
إه ن معامدددت الي دددداك ألداة مٕدددداث در دددة معُمدددداك ا ددددت ا التعلدددٕ ا لتترَوددددٓ مدددده َ ٍدددة ومددددر معلمددددٓ
الم ارث الياؤُة هٓ م ٔرٔة التربٕة َالتعلٕ لمى ة ال رما األَلّ بلد ()0,875
األضبنُب اإلحصبئُت:
بٍددد ل ا ابدددة اددده ددد لة ال را دددة مامدددذ ال ا يدددة بترمٕددد اال دددت اوة َإدةالٍدددا هدددٓ الحا دددُت َتحلٕلٍدددا
با ت ا بروامل الرر ا صا ٕة )َ )SPSS 25ا ت مذ الُ ا ت ا صا ٕة التالٕة
التتراراك َالىةج الم ُٔة لُ خ ةصا ق إىة ال را ة.
معامت االتةاي ال اةلٓ (كرَو ات لحا) للتح د مه ث اك داة ال را ة.
المتُ

اك الحةابٕة َاالوحراهاك المعٕارٔة.

تحلٕدددت الت دددأه الي ثدددٓ ( )Three Way Anovaل ٕدددان الحدددرَي ا
َالماٌت العلمٓو َال َراك الت رٔ ٕة.

صدددا ٕة لمت ٕدددراك الجدددى و

َتبئد انذراضت:
انُتننننبئد انًتؼهقننننت ببنطننننؤال األول :يننننب درجننننت يؼىقننننبث اضننننتخذاو انتؼهننننُى اإلنكتروَننننٍ يننننٍ وجهننننت َظننننر
يؼهًٍ انًذارش انثبَىَت فٍ يذَرَت انتربُت وانتؼهُى نًُطقت انسرقبء األونً؟
لإل ابددددة ادددده ٌددددرا الةدددداا تدددد ةددددات المتُ دددد اك الحةددددابٕة َاالوحراهدددداك المعٕارٔددددة ل ر ددددة معُمدددداك
ا ددددت ا التع لددددٕ ا لتترَوددددٓ مدددده َ ٍددددة ومددددر معلمددددٓ المدددد ارث الياؤُددددة هددددٓ م ٔرٔددددة التربٕددددة َالتعلددددٕ
لمى ة ال رما األَلّو َهلإ كما ٌُ م ٕه هٓ الج َ ()3
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انجننننننذول ( :) 3انًتىضننننننطبث انحطننننننببُت وادَحرافننننننبث انًؼُبرَننننننت نذرجننننننت يؼىقننننننبث اضننننننتخذاو انتؼهننننننُى
اإلنكتروَنننٍ ينننٍ وجهنننت َظنننر يؼهًنننٍ انًنننذارش انثبَىَنننت فنننٍ يذَرَنننت انتربُنننت وانتؼهنننُى نًُطقنننت انسرقنننبء
األونً يرتبت تُبزنُب.
انرتبت

رقى انفقرة

1

2

2

13

3

4

4

17

5

3

6

14

7

21

8

16

9

6

10

7

11

20

انفقرة
ات ن ٍ ة الحا ُت ال تتىا ج
م ا د ال ل ة هٓ الم ارث.
ٔ ل ىٓ ا م رة األ ر الّ ت ٕة
تتالٕخ االشتراكاك ب تة ا وتروذ
هٓ المى .
رِ ن ا متاواك المادٔة غٕر كاهٕة
لتمُٔت مت ل اك التعلٕ ا لتترَوٓ.
ٔ اجىٓ غٕات الحُار َالى اش
الحعا ثىا العملٕة التعلٕمٕة مه ة
ا ت ا التعلٕ ا لتترَوٓ.
ااوٓ تترار َ ال لت المحا ئ
هٓ ش تة ا وتروذ َ ٍ ة
التم ُٕتر.
ال ظ ن التعلٕ ا لتترَوٓ م
ٔضعخ إٔمان ال ل ة باالتجاٌاك
َال ٕ التربُٔة التٓ تعمت الم ر ة
الّ إكةابٍ لٍا.
ات ن التعلٕ ا لتترَوٓ ال ٔراآ
الحرَي الحردٔة بٕه ال ل ة.
شعر ب ن ا ت ا التعلٕ ا لتترَوٓ
ٔادْ إلّ ضعخ ال اهعٕة وحُ التعل .
رِ ن التعلٕ ا لتترَوٓ ال ٔح د
اال تمرارٔة هٓ التُا ت بٕه
اىا ر العملٕة التعلٕمٕة.
ااوٓ عُبة هٓ ت ٕد التعلٕ
ا لتترَوٓ هٓ بع المُاد التٓ
تت لج المٍاراك العملٕة.
ٔ اجىٓ ا َ ُد ٕاوة دَرٔة
ل تة ا وتروذ ال اةلٕة.
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انًتىضط
انحطببٍ

ادَحراف
انًؼُبرٌ

درجت
تىافر
األداء

4,67

0,57

مرتحعة

4,54

0,61

مرتحعة

4,53

0,69

مرتحعة

4,51

064

مرتحعة

4,46

0,62

مرتحعة

4,45

0,70

مرتحعة

4,42

0,72

مرتحعة

4,41

0,70

مرتحعة

4,38

0,76

مرتحعة

4,37

0,72

مرتحعة

4,30

0,77

مرتحعة

عُبة هٓ متابعة األا اد
الت ٕرة لل ل ة ا ر دَاك التعلٕ
ا لتترَوٓ.
ال ظ وً ال ٔت التعامت م شتاَْ
ال ل ة ُ التعل ا لتترَوٓ بحاالٕة
مصُِ.
ن التعلٕ ا لتترَوٓ لل ل ة ٔ
المعلُماك ب رٔ ة مج ة مما ٔ تت
عُبة هٓ هٍ المادة التعلٕمٕة ب تت
متتامت.
ات ر ن التعلٕ ا لتترَوٓ ٔميت
ا ا إضاهٕا الٓ هُي اج العمت
المُكت إلٓ.
رِ ن التعلٕ ا لتترَوٓ ٔ ٔ مه
األا ا ال را ٕة الّ ال ل ة.
ٔ ل ىٓ ا تُهر ال صُ ٕة
َالةرٔة هٓ حظ ال ٕاواك
َالمعلُماك.

4,30

0,79

مرتحعة

4,28

0,82

مرتحعة

4,24

0,83

مرتحعة

4,19

0,87

مرتحعة

4,16

0,97

مرتحعة

4,02

0,86

مرتحعة

3,84

1,04

مرتحعة

12

5

13

18

14

19

15

10

16

15

17

1

18

12

رِ ضٕ ا هٓ الُمذ هٓ االمتحاواك
المحُ ة.

19

11

شعر بع ال رة الّ الت ٕٕر
َالتج ٔ هٓ ومد الت رٔ مه
الت لٕ ْ إلّ ا لتترَوٓ.

3,73

20

8

21

9

1,15

مرتحعة

ال متلإ الُآ التاهٓ ب ٌمٕة التعلٕ
ا لتترَوٓ.

3,32

1,25

متُ

ة

ال ٕ المٍاراك التتىُلُ ٕة ال رمة
للتعلٕ ا لتترَوٓ.

3,32

1,32

متُ

ة

4,21

0,457

مرتحعة

انكهــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍ

ٔتضدددل مددده الجددد َ ( )3ن المتُ دددد الحةدددابٓ التلدددٓ ل ر دددة معُمددداك ا دددت ا التعلدددٕ ا لتترَودددٓ مددده
َ ٍدددة ومدددر معلمدددٓ المددد ارث الياؤُدددة هدددٓ م ٔرٔدددة التربٕدددة َالتعلدددٕ لمى دددة ال رمدددا األَلدددّ كتدددت بلدددد
(َ )4,21بدددداوحرال معٕددددارْ ()0,457و َب ر ددددة مُاه ددددة مرتحعددددة ,كمددددا تراَ ددددذ المتُ دددد اك الحةددددابٕة
لح راك الم ٕاث بٕه (.)3,22-4,67
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ٕدددد ددددا ك الح ددددرة ( )2ات دددد ن ٍدددد ة الحا ددددُت ال تتىا ددددج مدددد ادددد د ال ل ددددة هددددٓ المدددد ارثو هددددٓ
المرت ددددة األَلددددّ بمتُ ددددد ةددددابٓ بلددددد (َ )4,67بدددداوحرال معٕددددارْ ()0,57و َدر ددددة مُاه ددددة مرتحعددددةو
كمددا ددا ك الح ددرة ( ٔ )13ل ىددٓ ادد مدد رة األ ددر الددّ ت ٕددة تتددالٕخ االشددتراكاك ب دد تة ا وتروددذ هددٓ
المىددد و هدددٓ المرت دددة الياوٕدددة بمتُ دددد ةدددابٓ بلدددد (َ )4,54بددداوحرال معٕدددارْ ()0,61و َدر دددة مُاه دددة
مرتحعدددةو هدددٓ دددٕه دددا ك الح دددرة ( )4رِ ن ا متاوددداك المادٔدددة غٕدددر كاهٕدددة لتمُٔدددت مت ل ددداك التعلدددٕ
ا لتترَوددددٓو هددددٓ المرت ددددة الياليددددة بمتُ ددددد ةددددابٓ بلددددد (َ )4,53بدددداوحرال معٕددددارْ (َ )0,69در ددددة
مُاه ددة مرتحعددةو كمددا ددا ك الح ددرة ( )12رِ ضددٕ ا هددٓ الُمددذ هددٓ االمتحاودداك المحُ دد ةو هددٓ المرت ددة
الياوٕدددددة م دددددت األةٕدددددرة بمتُ دددددد ةدددددابٓ بلدددددد (َ )3,84بددددداوحرال معٕدددددارْ ()1,04و َدر دددددة مُاه دددددة
مرتحعددةو هددٓ ددٕه ددا ك الح ددرة ( )11شددعر بعدد ال دد رة الددّ الت ٕٕددر َالتج ٔدد هددٓ ومددد التدد رٔ مدده
الت لٕددد ْ إلدددّ ا لتترَودددٓو هدددٓ المرت دددة م دددت األةٕدددرة بمتُ دددد ةدددابٓ بلدددد (َ )3,73بددداوحرال معٕدددارْ
()1,15و َدر دددددة مُاه دددددة مرتحعدددددةو َ دددددا ك الح دددددرتٕه ( )8ال متلدددددإ الدددددُآ التددددداهٓ ب ٌمٕدددددة التعلدددددٕ
ا لتترَودددددٓو َالح دددددرة ( )9ال ٕددددد المٍددددداراك التتىُلُ ٕدددددة ال رمدددددة للتعلدددددٕ ا لتترَودددددٓو بمتُ دددددد
ةدددابٓ بلدددد ( )3,32لتلٍٕمددداو َبددداوحرال معٕدددارْ ( )1,32-1,25الدددّ التدددُالٓ َدر دددة مُاه دددة مرتحعدددة
لتلٍٕما.

انُتنننننبئد انًتؼهقنننننت ببنطنننننؤال انثنننننبٍَ :هنننننم هُنننننب فنننننروق راث ددننننننت إحصنننننبئُت ػُنننننذ يطنننننتىي انذدننننننت
( )α=0,05نذرجنننت يؼىقنننبث اضنننتخذاو انتؼهنننُى اإلنكتروَنننٍ ينننٍ وجهنننت َظنننر يؼهًنننٍ انًنننذارش انثبَىَنننت
فننننٍ يذَرَننننت انتربُننننت وانتؼهننننُى نًُطقننننت انسرقننننبء األونننننً تؼننننسي نًتغُننننراث :انجننننُصل وانًؤهننننم انؼهًننننٍل
وانذوراث انتذرَبُت؟
َلمعرهددددة هٕمددددا إها كددددان ٌىددددا هرَمددددا ً ال هددددٓ المتُ دددد اك الحةددددابٕة ل ر ددددة معُمدددداك ا ددددت ا التعلددددٕ
ا لتترَودددٓ مدددده َ ٍددددة ومددددر معلمددددٓ المدددد ارث الياؤُدددة هددددٓ م ٔرٔددددة التربٕددددة َالتعلددددٕ لمى ددددة ال رمددددا
األَلددددّ تعدددد ِ لمت ٕددددراك الجددددى َ ,الماٌددددت العلمددددَٓ ,الدددد َراك الت رٔ ٕددددةو تدددد ةددددات المتُ دددد اك
الحةددابٕة َاالوحراهدداك المعٕارٔددة للم ٕدداث كتددتو َه ًددا لتلددإ المت ٕددراكو َهلددإ كمددا ٌددُ م ددٕه هددٓ الجدد َ
( )4
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انجننننننذول ( :)4انًتىضننننننطبث انحطننننننببُت وادَحرافننننننبث انًؼُبرَننننننت نذرجننننننت يؼىقننننننبث اضننننننتخذاو انتؼهننننننُى
اإلنكتروَنننٍ ينننٍ وجهنننت َظنننر يؼهًنننٍ انًنننذارش انثبَىَنننت فنننٍ يذَرَنننت انتربُنننت وانتؼهنننُى نًُطقنننت انسرقنننبء
األونً وفقًب نًتغُراث :انجُصل وانًؤهم انؼهًٍل وانذوراث انتذرَبُت.
انًطتىي

انًتغُر

هكر

141

4,32

0,33

ويّ

172

4,12

0,52

دبلُ َ
بتالُرُٔثَ
ما ةتٕر

201

4,17

0,51

112

4,28

0,33

دكتُراي
شاركذ

216

4,21

0,46

ل شار

97

4,21

0,44

التلٓ

313

4,21

0,46

انجُص
انًؤهم انؼهًٍ

انؼذد

انًتىضط

ادَحراف

انذوراث انتذرَبُت

ٔ ددددظ مدددده الجدددد َ ( َ )4ددددُد هددددرَي تاٌرٔددددة بددددٕه المتُ دددد اك الحةددددابٕة ل ر ددددة معُمدددداك ا ددددت ا
التعلددددٕ ا لتترَوددددٓ مدددده َ ٍددددة ومددددر معلمددددٓ المدددد ارث الياؤُددددة هددددٓ م ٔرٔددددة التربٕددددة َالتعلددددٕ لمى ددددة
ال رمدددا األَلدددّ َه ًدددا لمت ٕدددراك الجدددى َ ,الماٌدددت العلمدددَٓ ,الددد َراك الت رٔ ٕدددةو َللتح دددد مددده داللدددة
الحرَي الماٌرٔةو ت إ را تحلٕت الت أه الي ثٓ ال تجاباتٍ و َهلإ كما هٓ الج َ ()5
جننننذول (َ )5تننننبئد تحهُننننم انتبننننبٍَ انثالثننننٍ ( )Three Way ANOVAنذرجننننت يؼىقننننبث اضننننتخذاو
انتؼهنننُى اإلنكتروَنننٍ ينننٍ وجهنننت َظنننر يؼهًنننٍ انًنننذارش انثبَىَنننت فنننٍ يذَرَنننت انتربُنننت وانتؼهنننُى نًُطقنننت
انسرقبء األونً وفقًب نًتغُراث :انجُصل وانًؤهم انؼهًٍل وانذوراث انتذرَبُت.
يتىضط
انًربؼب
ث

قًُت ف

يطتىي انذدنت

انجُص

2,094

1

2,094

10,382

0,001

انًؤهم انؼهًٍ

0,074

1

0,074

0,365

0,546

انذوراث انتذرَبُت

0,045

1

0,045

0,221

0,639

انخطأ

62,32

309

0,202

انًجًىع

65,271

312

يصذر انتببٍَ

يجًىع
انًربؼب
ث

درجبث
انحرَت
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ت دددٕر وتدددا ل الجددد َ ( )5إلدددّ َ دددُد هدددرَي هاك داللدددة إ صدددا ٕة اىددد مةدددتُِ ( )α=0,05هدددٓ در دددة
معُمددداك ا ددددت ا التعلدددٕ ا لتترَوددددٓ مدددده َ ٍدددة ومددددر معلمدددٓ المدددد ارث الياؤُددددة هدددٓ م ٔرٔددددة التربٕددددة
َالتعلددددٕ لمى ددددة ال رمددددا األَلددددّ َه ًددددا لمت ٕددددر الجددددى  ,ا ددددتىادا ً إلددددّ مٕمددددة (ل) المحةددددُبة َال ال ددددة
()10,38و َبمةدددددتُِ داللددددددً (َ ) 0,001لصددددددالل المعلمددددددٕه الددددددركُرو ٕدددددد بلددددددد المتُ ددددددد الحةددددددابٓ
ال تجاباك المعلمٕه ( )4,32م ابت متُ د ةابٓ بلد ( )4,12للمعلماك.
هدددٓ دددٕه ت دددٕه اددد َ دددُد هدددرَي هاك داللدددة إ صدددا ٕة اىددد مةدددتُِ ( )α=0,05هدددٓ در دددة معُمددداك
ا ددددت ا التعلددددٕ ا لتترَوددددٓ مدددده َ ٍددددة ومددددر معلمددددٓ المدددد ارث الياؤُددددة هددددٓ م ٔرٔددددة التربٕددددة َالتعلددددٕ
ْ الماٌدددت العلمدددٓ َالم ددداركة هدددٓ الددد َراك الت رٔ ٕدددةو ا دددتىادا ً إلدددّ
لمى دددة ال رمدددا األَلدددّ َه ًدددا لمت ٕدددر ّ
مٕ (ل) المحةُبة َال ال ة ()0,65 ,0,221و َبمةتُِ داللً ( )0,639 ,0,546الّ التُالٓ.

يُبقشت انُتبئد وانتىصُبث
أود :يُبقشت انُتبئد:
يُبقشنننت انُتنننبئد انًتؼهقنننت ببنطنننؤال األول :ينننب درجنننت يؼىقنننبث اضنننتخذاو انتؼهنننُى اإلنكتروَنننٍ ينننٍ
وجهت َظر يؼهًٍ انًذارش انثبَىَت فٍ يذَرَت انتربُت وانتؼهُى نًُطقت انسرقبء األونً؟
تٍددددرك وتددددا ل ال را ددددة ن ال ر ددددة التلٕددددة ل معُمدددداك ا ددددت ا التعلددددٕ ا لتترَوددددٓ مدددده َ ٍددددة ومددددر
معلمٓ الم ارث الياؤُة هٓ م ٔرٔة التربٕة َالتعلٕ لمى ة ال رما األَلّ كاوذ مُاه ة مرتحعة.
َتعددد َ ال ا يدددة تلدددإ الىتٕجدددة إلدددّ ن هدددٓ تدددت اوت دددار ا حدددة كُرَودددا هدددٓ مٕددد وحدددا العدددال  ,ات دددرك
معمددد الددد َ مدددرارا بددداغ ي المددد ارث َمددده بٕىٍدددا األردن التدددٓ ددداراذ هدددٓ ات ددداه كاهدددة التددد ابٕر للححدددات
الدددّ ددد مة ال ددد ت َدٔمُمدددة التعلدددٕ هدددٓ آن َا ددد مددده ةددد االوت دددا مددده التعلدددٕ الت لٕددد ْ إلدددّ التعلدددٕ
ا لتترَودددَٓ ,مددد شدددتت االوت دددا المحدددا ئ هدددٓ ومدددا التعلدددٕ تحددد ٔا ك ٕدددرا لصددداوعٓ ال دددرار َالمعلمدددٕه الدددّ
ددد دددُا  ,ال دددٕما ن األردن مددددا را ددد ٔ العٍددد هددددٓ ت ٕدددد ٌدددرا الىدددُل مدددده التعلدددٕ الدددرْ ٔت لددددج
تمدددُٔ كاهٕددداو َمددد ترتدددج الدددّ هلدددإ ضدددعخ ال ىٕدددة التحتٕدددة وتٕجدددة العجددد اددده تدددُهٕر ا متاوددداك المادٔدددة
َال رٔة المىا ة.
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يُبقشنننت انُتنننبئد انًتؼهقنننت ببنطنننؤال انثنننبٍَ :هنننم هُنننب فنننروق راث ددننننت إحصنننبئُت ػُنننذ يطنننتىي
انذدنننننت ( )α=0,05نذرجننننت يؼىقننننبث اضننننتخذاو انتؼهننننُى اإلنكتروَننننٍ يننننٍ وجهننننت َظننننر يؼهًننننٍ
انًننننذارش انثبَىَننننت فننننٍ يذَرَننننت انتربُننننت وانتؼهننننُى نًُطقننننت انسرقننننبء األونننننً تؼننننسي نًتغُننننراث:
انجُصل وانًؤهم انؼهًٍل وانذوراث انتذرَبُت؟
شدددارك الىتدددا ل إلدددّ َ دددُد هدددرَي دالدددة إ صدددا ٕا بدددٕه متُ ددد اك إ ابددداك المعلمدددٕه هٕمدددا ٔتعلدددد ب ر دددة
معُمددداك ا ددددت ا التعلدددٕ ا لتترَوددددٓ مدددده َ ٍدددة ومددددر معلمدددٓ المدددد ارث الياؤُددددة هدددٓ م ٔرٔددددة التربٕددددة
َالتعلدددٕ لمى دددة ال رمدددا األَلدددّ تعددد ِ لمت ٕدددر الجدددى َلصدددالل المعلمدددٕهَ .تعددد َ ال ا يدددة ٌدددري الىتٕجدددة
إلدددّ ن بعددد المعلمدددٕه ال ٔمتلتدددُن َإدددا كاهٕدددا بمإٌدددة التعلدددٕ ا لتترَودددٓ َ ٌمٕتدددً هدددٓ مجدددا التىمٕدددة
المٍىٕدددةو َالىمدددرة الةدددل ٕة لددد ِ الددد ع وحدددُ ٌدددرا الىدددُل مددده التعلدددٕ لعددد تدددُاهر ال صُ دددٕة َالةدددرٔةو
َادددد الرغ ددددة هددددٓ التج ٔدددد َاالوت ددددا مدددده التعلددددٕ الت لٕدددد ْ إلددددّ التعلددددٕ ا لتترَوددددٓ .مددددا هٕمددددا ٔتعلددددد
ْ الماٌدددت العلمدددٓ َالم ددداركة هدددٓ الددد َراك الت رٔ ٕدددة .ه ددد ت دددٕه اددد َ دددُد هدددرَي هاك داللدددة
بمت ٕدددر ّ
إ صا ٕة هٓ متُ اك إ اباك المعلمٕه ُ معُماك ا ت ا التعلٕ ا لتترَوٓ.
َتعددد َ ال ا يدددة هلدددإ إلدددّ ن المعُمددداك التدددٓ تُا دددً المعلمدددٕه هدددٓ ا دددت ا التعلدددٕ ا لتترَودددٓ مت دددابٍة
َال تت ثر بتحاَك ماٌ تٍ العلمٕة َم اركاتٍ هٓ ال َراك الت رٔ ٕة.
ثبَُب :انتىصُبث:





َضددد ة دددد َبدددرامل َاضددددحة مددده م دددت َرارة التربٕدددة َالتعلددددٕ للددد مل التددد رٔجٓ بدددٕه التعلددددٕ
االاتٕادْ َالتعلٕ ا لتترَوٓ.
تُإددددة هددددراد المجتمدددد ب ٌمٕددددة التعلددددٕ ا لتترَوددددٓ ل ٔددددادة هددددرن االٌتمددددا َتح ٕددددد التحااددددت
ا ٔجابٓ م ٌرا الىُل مه التعلٕ .
إٔجدددداد مىددددُاك تُا ددددت بددددٕه المدددد ارث الحتُمٕددددة َال ددددال ال ددددان لتحعٕددددت ال ددددراكة المجتمعٕددددة
َدَرٌا هٓ تمُٔت مت ل اك التعلٕ ا لتترَوٓ.
إ را الم ٔ مه ال را اك هٓ مجا التعلٕ ا لتترَوٓ َالتح ٔاك التٓ تُا ً ت ٕ ً.
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انًراجغ انؼربُت:
مددد  ,رٍٔدددا مصددد حّ ( .)2012تُتٕدددخ الدددتعل ا لتترَودددٓ لتح ٕدددد معدددإٔر الجدددُدة هدددٓ العملٕدددة
التعلٕمٕة ,المجلة العربٕة لضمان ُدة التعلٕ الجامعٓ ,المجل ( ,)5الع د (.)9
آ محٕددددا ,ا دددد ي ٔحٕددددّ ( .) 2008ثددددر ا ددددت ا الجٕددددت اليدددداوٓ للددددتعل ا لتترَوددددٓ الددددّ مٍدددداراك
التعلددٕ التعدداَوٓ لدد ِ ثدد ت كلٕددة المعلمددٕه هددٓ بٍددا ,ر ددالة ما ةددتٕر (غٕددر مى ددُرة) ,كلٕددة التربٕددة,
امعة ال رِ ,متة المترمة الةعُدٔة.
بىددددٓ دَمددددٓ ,ةددددهَ ,ال ددددىاي ,مةددددٕ ( .)2007معٕ دددداك الددددتعل ا لتترَوددددٓ هددددٓ المدددد ارث الياؤُددددة
األردوٕدددة مددده َ ٍدددة ومدددر المعلمدددٕه َال ل دددةَ ,رمدددة بحيٕدددة م مدددة إلدددّ المددداتمر الددد َلٓ للتعلدددٕ اددده
بع  ,مة د 29-27 ,مارث.
بىدددٓ ٔا دددٕه ,بةدددا َ ,ملحددد  .)2011( ,معُمددداك ا دددت ا الدددتعل ا لتترَودددٓ التدددٓ تُا دددً المعلمدددٕه
هدددٓ م ٔرٔدددة التربٕدددة َالتعلدددٕ لمى دددة اربددد األَلدددّ ,المجلدددة الحلةددد ٕىٕة للتربٕدددة المحتُ دددة اددده بعددد ,
مجل ( ,)3ا د ) ,(5ن .136-115
ددددرَان ,مدددد َ ,الحمددددران .)2009( ,تحدددد ٔاك ا ددددت ا الددددتعل ا لتترَوددددٓ التددددٓ تُا ددددً ال ل ددددة
هدددٓ كلٕدددة الحصددده الجامعٕدددة مددده َ ٍدددة ومدددر ال ل دددة وحةدددٍ َ ,رمدددة امدددت م مدددة إلدددّ المددداتمر الددد َلٓ
األَ للتعلٕ َالتعل ا لتترَوٓ اه بع  ,الرٔاا المُاهد  18-16مارث ,امان.
ددددعٕ ( .) 2007التجددددارت ال َلٕددددة َالعربٕددددة هددددٓ مجددددا التعلددددٕ ا لتترَوددددٓ ,المجلددددة
مدددد ان,
الحلة ٕىٕة للتربٕة المحتُ ة اه بع  ,امعة ال ث المحتُ ة.321-287 ,)1(1 ,
تٕةدددٕر (َ .)2016امددد الدددتعل ا لتترَودددٓ هدددٓ امعدددة الىجدددا الُثىٕدددة َدَري هدددٓ
ىتدددُلٓ ,ت رٔددد
تح ٕدددد التحاادددت بدددٕه المتعلمدددٕه مددده َ ٍدددة ومدددر ثل دددة كلٕدددة ال را ددداك العلٕدددا بدددرامل كلٕدددة التربٕدددة
َ اضا الٍٕ ة الت رٔةٕة ,امعة الىجا الُثىٕة ,وابل  ,هلة ٕه.
الحُامددد ة ,هدددااد ( .)2011معُمددداك ا دددت ا الدددتعل ا لتترَودددٓ مددده َ ٍدددة ومدددر اضدددا الٍٕ دددة
الت رٔةٕة هٓ امعة ال ل ا الت ٕ ٕة ,األردن ,مجلة امعة دم د ,المجل ( ,)27الع د (.)2,1
ال ددددان ,بدددد ر ( .) 2005ا ددددتراتٕجٕاك الددددتعل ا لتترَوددددٓ ,تر مددددة الددددٓ المُ ددددُْ َآةددددرَن ,لددددج
شعال الى ر َالعلُ .
الرٔحددددٓ َ , ,بدددددُ شدددددع ان ,دددددمر ( .) 2009اُا دددددد ا ددددت ا التعلدددددٕ ا لتترَودددددٓ هدددددٓ الجامعددددداك
الحلةددددد ٕىٕة ,بحددددد م ددددد للمددددداتمر الددددد َلٓ اليددددداوٓ لمركددددد الدددددتعل ا لتترَودددددٓ بجامعدددددة ال حدددددرٔه,
ال حرٔه.
رٔتدددُن ,ةددده ةدددٕه ( .)2005التعلدددٕ ا لتترَودددٓ ,المحٍدددُ  ,ال ضدددأا ,الت
الرٔاا ,دار الصُلتٕة للتربٕة.
ال  ,م

دددٕد ,الت ٕدددد ,الت ٕدددٕ ,

( .)2004تتىُلُ ٕا التعلٕ َالتعلٕ ا لتترَوٓ ,الرٔاا متت ة الرش .
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دددددعادة ,دددددُدكَ ,الةدددددرثاَْ ,اددددداد هدددددأ ) .)2003ا دددددت ا الحا دددددج َا وترودددددذ هدددددٓ مٕدددددادٔه
التربٕة َالتعلٕ  ,األردن ,امان ,دار ال رَي للى ر َالتُرٔ .
الةعُد ,راتج ( .)2007ا شرال التربُْ ,امان ,دار ثاري للى ر َالتُرٔ .
شددد ُر ,الدددٓ (َ .) 2013امددد تُتٕدددخ المةدددتح ثاك التتىُلُ ٕدددة َمعُمددداك هلدددإ هدددٓ مددد ارث الضدددحة
ال ربٕدددة َم دددال غددد ة مددده َ ٍدددة ومدددر المعلمدددٕه ,مجلدددة امعدددة الىجدددا ل بحدددا (العلدددُ ا وةددداوٕة),
.)2(27
ال دددمرْ ,هدددُار ( .)2007معُمددداك ا دددت ا المعلمدددٕه للتعلدددٕ ا لتترَودددٓ مددده َ ٍدددة ومدددر الم دددرهٕه
التربدددُٕٔه بمحا همددددة دددد ة ,ر ددددالة ما ةددددتٕر غٕددددر مى دددُرة ,امعددددة ال ددددرِ بمتددددة المترمددددة ,كلٕددددة
التربٕة ,الةعُدٔة.
ا ددددد الع ٔددددد  ,مددددد ْ مددددد ( .)2008التعلدددددٕ ا لتترَودددددٓ الحلةدددددحة-الم دددددادت-األدَاك-الت ٕ ددددداك,
امان ,دار الحتر ,ث.1
الع ددد التدددرٔ  ,م ددداات ا ددد الع ٔددد (َ .)2008امددد ا دددت ا التعلدددٕ ا لتترَودددٓ هدددٓ مددد ارث المملتدددة
األٌلٕدددة بم ٔىدددة الرٔددداا ,ر دددالة ما ةدددتٕر (غٕدددر مى دددُرة) ,امعدددة الملدددإ دددعُد ,الرٔددداا ,المملتدددة
العربٕة الةعُدٔة.
الع ر دددٓ ,ا ددد ي مدددراد ( .) 2001المدددردَد ا ٔجدددابٓ للتحاادددت التعلٕمدددٓ بدددٕه المعلددد َث بدددً ,المجلدددة
العربٕة ,الرٔاا ,الع د (.)45
إةدددان ,دددالحة ا ددد يَ ,العددداوٍٕٓ َ ,دددة ثابدددذ (َ .)2007امددد الدددتعل ا لتترَودددٓ مددده َ ٍدددة ومدددر
ثل ة كلٕة التربٕة بجامعة الةل ان مابُث ,درا اك ,العلُ التربُٔة ,المجل ) ,)34الع د ).)2
غددد  ,كمٕلٕدددا ( .)2007معُمددداك التعلدددٕ ا لتترَودددٓ هدددٓ الجامعددداك الةدددعُدٔة بدددالت ٕد الدددّ امعدددة
الملإ ا الع ٔ بج ة ,ر الة ما ةتٕر(غٕر مى ُرة) ,امعة الملإ ا الع ٔ  ,الةعُدٔة.
الحدددداربٓ ,ا دددد الل ٕددددخَ ,آةددددرَن ( .) 1994معجدددد الددددُ التربٕددددة ,بٕددددرَك ,ل ىددددان دار ال
لل ااة َالى ر.

ددددابٓ

كدددداهٓ ,مصدددد حّ ُٔ ددددخ ( .)2009الددددتعل ا لتترَوددددٓ هددددٓ اصددددر االمتصدددداد المعرهددددٓ ,دم ددددد دار
ر ن.
الم دددددار  ,مددددد ( .)2003ثدددددر التددددد رٔ با دددددت ا الحصدددددُ االهتراضدددددٕة ا دددددر ال ددددد تة العالمٕدددددة
ا وترودددذ الدددّ تحصدددٕت ثل دددة كلٕدددة التربٕدددة هدددٓ ت ىٕددداك التعلدددٕ َاالتصدددا  ,ر دددالة ما ةدددتٕر غٕدددر
مى ُرة ,كلٕة التربٕة ,امعة الملإ عُد.
مددددراد ,اددددُدة (َ .) 2014امدددد ا ددددت ا تتىُلُ ٕددددا المعلُمدددداك َاالتصددددا َاُا ددددد ا ددددت امٍا هددددٓ
التددد رٔ لددد ِ معلمدددٓ َمعلمددداك مددد ارث تربٕدددة لدددُا ال دددُبإ/األردن ,ال ل دددا لل حدددُ َال را ددداك,
.)1(17
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المدددد ٔه ,ددددلٕمان ةددددٕه ( .)2015معُمدددداك ت ٕددددد التعلددددٕ ا لتترَوددددٓ هددددٓ الجامعدددداك الحلةدددد ٕىٕة
َ ددد ت الحددد مىٍدددا مددده َ ٍدددة ومدددر ال ل دددة هدددٓ ضدددُ بعددد المت ٕدددراك ,المجلدددة الحلةددد ٕىٕة للتعلدددٕ
مٕة ,غ ة ,المجل ال ام -الع د العاشر.
المحتُ  ,كلٕة التربٕة ,الجامعة ا
المددد  ,ا ددد التدددرٔ ( .)2010األ ددد
للى ر َالتُرٔ .
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