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 الشكر والتقدير

و الملخص بجزيل الشكر والتقدير لمدارس المملكة التي ساهمت بإنجاح هذه الدراسة يتقد   لجهود البحثية، في ا ولمساهمتهام ُمعد 
رتا اللتين بجزيل الشكر لوزارة التربية والتعليم ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين كما يتقدمون  مهمة  يس 

 عملوا باجتهاد لجمع بيانات الدراسة. الذي الباحثين في جمع البيانات، ولفريق إبسوس

و كما  قبيالت الالدكتورة نجوى  ال سيماالتربية والتعليم، توجيه جزيل الشكر إلى لجنة الدراسة من وزارة  الملخصيود ُمعد 
تورة غادة العكول والدكتورة خولة الحطاب والسيد كوالدكتور يوسف أبو الشعر والدكتور ياسر العمري والدكتور ياسر العتوم والد

على نظام التعليم في  هاتمحورت حول معنى بيانات المسح وتأثير  مناقشات عديدةبالذين أثروا نتائج الدراسة حفص ملوح، 
 .  األردن

و  وال يغفل  أن تستخدم منهجيةلمؤسسة الملكة رانيا  تسمح تيأن يشكروا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ال الملخصُمعد 
 .الستخدام أسئلة البحث، باإلضافة مماثل لمعلمي األردنمسح جراء إل(TALIS) م المسح الدولي للتعليم والتعل  وتصميم 

ون بالشكر ا  لمسح الدوليل متأكد من مواءمتهلل والمعاينة ةمنهجيالتصميم المسح و  أشرف على، الذي لسيد جان دوميهويخص 
TALISترجيح البيانات وأعد  لدراسة ا ةعينقام بسحب الذي  هيوارد غوه جون  السيد ، باإلضافة إلى. 

 ال سي ماين ساهموا بإنجاح الدراسة، والسابقمن أعضاء مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية الحاليين  كثيًراوجدير بالذكر أن 
دعمت إدارة المسح وتصميمه بشكل التي  بيلفينينبرت بالمر الذي أشرف على الجهود البحثية ودعمها، وهيلينا و الدكتور ر 

الوكالة البريطانية المسح. وأخيًرا، ال يفوتنا شكر ممولي المسح  كبير، وفرح أبو سيف التي دعمت المؤسسة في جمع بيانات
 التابع للحكومة الكندية. الشؤون العالمية الكنديةقسم و  ،للتنمية الدولية

 

 

 



 

 إخالء المسؤولية

يه فقط، وال تمثل وزارة التربية والتعليم أو ممولي المشروع أو مؤسسة الملكة رانيا  اآلراء الواردة في هذا الملخص تعبر عن ُمعد 
، اتالسياستخص  اتأو توصي اتوجهات نظر حول السياس لخصقد يتضمن هذا المللتعليم والتنمية أو المؤسسات التابعة لها. 

 .ةيسااقف سيأي مو المؤسسة ولكن ال تتخذ 
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 2018نتائج من المسح الوطني للمعلمين لعام تكنولوجيا التعليم في المدارس األردن: 

 الرئيسية النتائج

 % 50، مقارنة بقرابة %(33-27) لوجيا في المدارسو تكنال الستخدام وزارة التربية والتعليم بأدنى نسب مدارس ومعل مأقر  .1
 المدارس الخاصة.% من معلمي 64-56 من معلمي األونروا و

، بينما تتمتع المدارس الخاصة تكنولوجيةببنية تحتية  اتجهيزً األقل  هيوزارة المدارس  فإن   مدارسالتقارير مديري  بناًء على .2
  معدات التكنولوجي ة التي تشمل مجموعة متنوعة من األجهزة التي تعمل بشكٍل جيد.البأفضل 

ديو في الغرفة اإلنترنت في المدارس لمشاهدة مقاطع الفي أو استخدام الحاسوب إلىت نسبة عالية من المعلمين أشار  .3
المكتبي أو الحاسوب استخدام  لم يشر الكثير منهم إلى لكن ،األشهر الثالثة الماضية السابقة إلدارة المسح في الصفية

 في الغرفة الصفية.  ألنشطة التعل ماألجهزة اللوحية أو  المحمولالحاسوب 
األشهر الثالثة  في المهام اإلداريةب لقيامل اإلنترنتالحاسوب أو  استخدام إلىالمعلمين من %( 90)نسبة عالية  أشارت .4

 .الماضية السابقة إلدارة المسح

 

 ماذا يعني استخدام التكنولوجيا في التعليم؟

لتعلُّم  ايكون ضار  قد سوء استخدام التكنولوجيا  إن  فالحقيقة  وفي ،التعليم الجيد أو تعلُّم الطلبةاستخدام التكنولوجيا ال ُيعادل 
 ،على استخدام التكنولوجياعلى مهارة المعل م التكنولوجية أو قابليته  ااستخدام التكنولوجيا ال ُيعد  بالضرورة مؤشرً كما أن   i.الطلبة
، جودة ومدى توفُّر البنية التحتية التكنولوجيةو  معتقدات المعلم،ك العديد من العوامل التي تؤثر على استخدام التكنولوجيا إذ ثمة

" استخدام التكنولوجيامصطلح "كما أن . iiبالتكنولوجياووقت الحصة المخصص إلعداد التكنولوجيا أو االنتقال إلى غرفة ُمجه زة 
تمضية ل كوسيلة قد يكون لتوضيح نقطة معينة، أوم لمقطع فيديو في الحصة فاستخدام المعل   ،اأيًض  مختلفة اأمورً  قد يشير إلى
 أدناهالُمشار إليه في هذا الملخص. حول طبيعة استخدام التكنولوجيا التعميم قبل يجب أخذ ذلك باالعتبار و . فقط وقت الحصة
باألسئلة فيما يتعل ق باستخدام التكنولوجيا في مدارس األردن، يتبعها قائمة  ينللمعل م المسح الوطنيالناجمة عن  أبرز النتائج

  iiiمازالت بحاجة لإلجابة عليها. التياستخدام التكنولوجيا في المدارس  حول

 
 عن المألوف للمعلمين ابعيد   الم يكن استخدام التكنولوجيا أمر  
حيث  ،خاصًة في مدارس األونروا والمدارس الخاصة من المعلمين لكثير عن المألوف ايدً بع الم يكن استخدام التكنولوجيا أمرً 

أشار حوالي نصف معلمي األونروا وقد (. 1لتكنولوجيا في المدارس بشكٍل معتاد )الشكل اإلى استخدامهم  منهمكبيٌر أشار عدٌد 
والتعليم  أما بالنسبة لمعلمي وزارة التربية ،من مرة في األسبوع أكثري المدرسة والمدارس الخاصة إلى استخدامهم التكنولوجيا ف

من لمعلمي الصفوف % 33و األول حتى السادسمن % لمعلمي الصفوف 27لغت نسبتهم حيث ب ؛لأق النسبة تكانقد ف
 .السابع حتى العاشر



، حسب لغ عنه من قبل المعلمفي المدارس المُب الحواسيب المكتبية أو المحمولة أو األجهزة اللوحيةمعدل استخدام : 1الشكل 
 ivونوع المدرسة. وف التي يدرسها المعلمالصف

 

 

 ،لمين للتكنولوجياعبخصوص استخدام الم المبلغ عنهاختالفات اال في المدارس التكنولوجيةالبنية التحتية مدى توفُّر قد يفسر 
فيما كانت المدارس من حيث البنية التحتية التكنولوجية،  اوزارة كانت األقل تجهيزً الأن مدارس استبانة المدير حيث ُتظهر 

المدارس من مديري  10من كل   8من وأشار أكثر . المختلفة الةالفع  ر العديد من األجهزة مع توفُّ  االخاصة األكثر تجهيزً 
صالحة لالستخدام،  تقريًباجميعها و أن أجهزة الحاسوب المحمولة متوفرة في المدرسة  السابع حتى العاشر الخاصة للصفوف

أما المصادر (. 2مديري مدارس األونروا )الشكل  من 3من كل  1وأقل من وزارة المديري من  10من كل  1نسبته ما مقارنًة ب
والسياسات  ممارسات العملطبيعة لقد تعود باستخدام المعلمين للتكنولوجيا في المدرسة االختالفات ي قد تفسر لتااألخرى 

 المتعلقة باستخدام التكنولوجيا.المدرسية 

 
 
 
 



، نوع الجهاز، ومستوى المدرسةنوع ، حسب المُبلغ عنها من قبل المدير توفر األجهزة التكنولوجية في المدرسة: 2الشكل 
 v.الصف
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 االستخدام األكثر شيوع ا للحواسيب واإلنترنت كان لتنفيذ المهام اإلدارية

% من 90أشار حوالي  viبعكس االستخدامات البيداغوجية للتكنولوجيا، فإن االستخدامات اإلدارية إجبارية لمعلمي وزارة التربية.
من أجل تنفيذ مهام إدارية. وبينما  -السابقة إلدارة المسح  -األشهر الثالثة الماضية  فيالمعلمين إلى استخدامهم للتكنولوجيا 

ُتشير النتائج إلى مستويات مرتفعة من االستخدام والتي قد تعكس قدرات تقنية، ُتشير أدلة غير رسمية مع موظفي مدارس 
أجرتها مؤسسة الملكة  viiحيث أظهرت المقابالت مع معلمي ومديري مدارس الوزارة وزيارات مدرسية ،لى واقع مختلفالوزارة إ

رانيا وجود حاالت متعددة لمعلمين يعتمدون على معلٍم واحد )عادًة ما يكون معلم الحاسوب( لتنفيذ المهام اإلدارية باستخدام 
الحاسوب. وفي بعض الحاالت كان من الضروري للمعلمين زيارة مدارس ُمجاورة تتمتع ببنية تحتية أفضل من أجل تنفيذ تلك 

البحث في مؤشرات عليه يجب على الدراسات المقبلة التي تهدف استكشاف قدرات المعلمين باستخدام التكنولوجيا و  viiiالمهام.
 التي تخص استخدام التكنولوجيا فقط. تلك علىالمؤشرات  وعدم اقتصارمختلفة 

 

 الحواسيب أو اإلنترنتاستخدام  هيأكثر االستخدامات البيداغوجية للتكنولوجيا في المدارس  فإنّ  وفقا لتقارير المعلمين
 لعرض مقاطع الفيديو في الصف. 

من معلمي  10من كل  8من معلمي األونروا و  10من كل  7من معلمي وزارة التربية، و 10من كل  6أشار أكثر من 
خالل األشهر الثالثة الماضية السابقة ب أو اإلنترنت لعرض مقاطع الفيديو في الصف واسيإلى استخدام الحالمدارس الخاصة 

، والذين عادًة ما يكون وصولهم األول حتى السادسمن معلمي الصفوف (. كما أشارت نسبة عالية من 3إلدارة المسح )الشكل 
كل )الش استخدام التكنولوجيا لعرض مقاطع الفيديو إلى ، أشارتأكبر رنًة بنظرائهم ممن يعل مون صفوًفاللتكنولوجيا مقا امحدودً 

2.) 
مقارنة مع معلمي أقل احتمااًل لإلشارة إلى استخدام التكنولوجيا لعرض مقاطع الفيديو في الصف معلمو وزارة التربية كان 

 ix.لدى مدارس الوزارة لتكنولوجيا في الغرفة الصفيةاقد يكون ذلك ناتًجا عن افتقار (. 3)الشكل  المدارس الخاصة واألونروا
% للصفوف 10ُتظهر تقارير مديري مدارس الوزارة محدودية الوصول إلى اإلنترنت في صفوف المدرسة، بنسبة تبلغ حولي ف

. ولذا تبرز أسئلة تتعلق بطبيعة ومصدر التكنولوجيا الُمستخدمة في % للصفوف السابع حتى العاشر6األول حتى السادس و
إذا كان من الممكن استغالل تلك ، وفيما الذين أقروا باستخدام التكنولوجيا بين المعلمين الغرف الصفية لتنفيذ تلك المهام

 في مبادرات أخرى.  المصادر

 

 

 

 



 

حسب نوع المدرسة من أجل عرض مقاطع فيديو تعليمية في الصف،  للحواسيب أو اإلنترنتاستخدام المعلمين : 3الشكل 
 ومستوى الصف.

 
 

 واإلنترنت من أجل البحث عن المواد التعليمية الصفية. أجهزة الحاسوباستخدام مون المعلّ  أقر
 لحوالي ا، وفقً لدى المعلمين اأحد أكثر االستخدامات شيوعً  الغرفة الصفيةمحتوًى الستخدامه في  عناإلنترنت  يعد  البحث في

ويتسن ى للمعلمين القيام بذلك (. 4)الشكل  دارة المسحالسابقة إل األشهر الثالثة الماضية فيمعلمين  10من كل   8أكثر من
)بواقع  إلى توفُّر اإلنترنت في المدرسة على اختالفهاأشار غالبية مديري المدارس  حيث اإلنترنت في المدارس،بسبب توفُّر 

األول مدارس الوزارة للصفوف  في% 73، ووالسابع حتى العاشر األول حتى السادسمدارس األونروا للصفوف  في% 100
 األول حتى السادسالمدارس الخاصة للصفوف  في% 80إضافًة إلى ، السابع حتى العاشرللصفوف  %86و ،حتى السادس

من أجل البحث عن المواد استخدام الحاسوب / اإلنترنت ب ما المقصود بدقةنعلم  ال وإذ (.السابع حتى العاشر% للصفوف 95و
 امباشرً  ااألمر الذي يترك أثرً  ،للمواد التعليميةمم ا ال شك فيه أن اإلنترنت هو مصدر محتمل  فإنه ،على أرض الواقع التعليمية

 اعمليً  ار أسلوبً قد يوف  إن إدراك المصادر التي يعتمد عليها المعلمون التي تركز على المعلمين.  التدخالتتصميم على 
 للوصول إلى أكبر عدد من المعلمين. ومنخفض التكلفة

 

 

 



استخدام المعلمين للحاسوب أو اإلنترنت من أجل البحث عن محتوى الستخدامه في الغرفة الصفية خالل األشهر : 4 الشكل
 .ومستوى الصف المدرسةنوع حسب ، السابقة إلدارة المسح الثالث الماضية

 
 

 

 .المعلمين لدى من الممارسات األخرى الشائعةتبادل المحتوى التعليمي مع المعلمين اآلخرين 
بناًء بين تقارير المعلمين ، مع تباين بسيط تبادل المحتوى التعليمي مع المعلمين اآلخرينمن المعلمين إلى % 78 – 63أشار 
ر القبول المحتمل لشبكات  إلىتشير هذه البيانات  وقد .(5)الشكل يدرسونها  التيمدرسة ومستويات الصفوف النوع على  التطو 

مون وماهية المصادر التي يعتبرها المعل  ي يتم تبادلها تُيثير التساؤل حول مصدر المواد ال كما أنه ،والتعل م المهني اإللكترونية
 موثوقة.

 
 
 
 
 
 



ة األشهر الثالثة الماضي فياستخدام المعلمين للحاسوب أو اإلنترنت لتبادل المحتوى التعليمي مع المعلمين اآلخرين : 5الشكل 
  .ومستوى الصف المدرسة نوع ، حسب السابقة إلدارة المسح

 
 

استخدام الحواسيب أو اإلنترنت لعرض مقاطع الفيديو في الغرفة الصفية أكثر شيوع ا من استخدام الحواسيب المكتبية أو 
 م في الغرفة الصفية.المحمولة أو األجهزة اللوحية ألنشطة التعلّ 

مدارس  في الغرفة الصفية األنشطة التعليمية فيللقيام باستخدام الحواسيب المكتبية أو المحمولة أو األجهزة اللوحية ال يتم عادًة 
األشهر الثالثة الماضية  فيفي األنشطة التعليمية  هذه األجهزةإلى استخدامهم  همأشار أقل من نصف إذ ،األونرواو وزارة ال

المسح لم يتمكن  فإن ،نوع الجهاز المستخدم في جميع أسئلة المسحإلى أنه تم تحديد  انظرً و  (.6)الشكل السابقة إلدارة المسح 
على سبيل المثال، و الغرفة الصفية. م في أنشطة التعل  للقيام بالمختلفة ألجهزة المعلمين ستخدام اال ةكاملالصورة اللتقاط امن 

، والذي (3رفة الصفية )الشكل واإلنترنت لعرض مقاطع الفيديو في الغن إلى أنهم يستخدمون الحاسوب المكتبي أشار المعلمو 
، قد تشير هذه البيانات إلى استخدام المعلمين (6و 3)الشكل  النظر إلى النتيجتين السابقتين. وعليه وبقد يعتبر نشاط تعليمي

لعرض  –ن الحواسيب أو األجهزة اللوحية ع بداًل  –خاصة بهم كالهاتف الذكي الجهزة األمثل األلواح التفاعلية أو ألجهزة أخرى 
التي أهمية بحث أنواع التكنولوجيا  علىتسلط هذه البيانات الضوء  مقاطع الفيديو في الغرفة الصفية، أو ألسباب تعليمية أخرى.

 إذ والمصادر التي يستخدمونها بعين االعتبار، البنية التحتية المقبلة احتياجات المعلمين تأخذ خططن، بحيث يستخدمها المعلمو 
الغرفة  دون مختبرات الحاسوب  على -حتى اآلن-على المستوى الوطني االستثمار في البنية التحتية التكنولوجية  اقتصر
توفر اإلنترنت في مختبر إلى  على اختالفهاغالبية مديري المدارس فقد أشار  ،نتائج استبانة المدير هتؤكد، وهذا ما الصفية

 الحاسوب، بينما أشار قليلون منهم إلى توفر اإلنترنت في الغرفة الصفية. 

 

 



 

في تنفيذ أنشطة تعليمية مع الطلبة في الغرفة الحواسيب المكتبية أو المحمولة أو األجهزة اللوحية استخدام المعلمين : 6الشكل 
 .نوع المدرسة ومستوى الصف، حسب السابقة إلدارة المسح األشهر الثالثة الماضية فيالصفية 

 
 

بين معلمي المدارس  ا، إاّل أنه أكثر شيوع  لدى معلمي الوزارةاستخدام البريد اإللكتروني ال يُعد من الممارسات السائدة 
 الخاصة ومدارس األونروا.

العاشر من مدارس الوزارة إلى استخدام الحاسوب المكتبي أو  حتىمعلمي الصف السابع  10من كل  4أشار أكثر من 
وعلى الرغم  x% من معلمي المدارس الخاصة.71% من معلمي األونروا و76اإلنترنت الستخدام البريد اإللكتروني، مقارنة مع 

د إلكتروني إلتمام تتطل ب وجود بري، xiفي األردن استخدامهيشيع  الذي وسائل التواصل االجتماعي مثل الفيسبوك من أن
وجود بريد إلكتروني ال يعني  لذلك الغرض، إال أن   اإلكترونيً  امعظم األردنيين بريدً  فيها وعلى الرغم من امتالكالتسجيل 

وبمفهوم أوسع عادات . ولذا فإن فهم استخدام البريد اإللكتروني، كما ُتشير هذه اإلحصاءات -منتظماستخدامه بالضرورة بشكٍل 
 عند التواصل مع المعلمين. أثر عميق على الوسائل التي يجب استخدامها  لهالتواصل لدى المعلمين، 

 

 

 



 أسئلة إضافية

 ما هي غايات وجود البنية التحتية التكنولوجية، وكيف يمكن تقييم كفاءتها؟ .1

تحقيق األهداف التربوية. تنفيذ المهام اإلدارية و تشمل والتي قد متعددة في المدرسة، يمكن للتكنولوجيا خدمة غايات 
 همقبل تقييم استخدام استخدام التكنولوجيا من أجلها على المعلمينللغاية التي من المهم الحصول على فهم صحيح 

من أجل  توفرت البنية التحتية فإذا ،من المسح الوطني للمعلمين للبيانات المتوفرةأفضل  ايوفر ذلك فهمً  قد إذ، لها
ستكون عليه لو توفرت البنية التحتية التكنولوجيا أكبر بكثير مما الية ، فستكون فع  الفقط دعم المهام اإلدارية

 في الغرفة الصفية.  ااستخدامهبهدف  التكنولوجية

 "؟التكنولوجيا استخدامما هو مفهوم المعلمين حول " .2

اإلنترنت" قد  موارد علىالبحث عن " :فعلى سبيل المثال ،التكنولوجيامفهوم المعلمين "الستخدام" ال يوجد وضوح حول 
قً  ايومي   ابحثً  قد يعنيجوجل، أو  فيالبحث أو مجموعات واتسآب أو يعني البحث في منتديات إلكترونية،  حول  امتعم 

لن يوفر مجموعات التركيز من أجل الوصول إلى فهم أفضل لتلك الممارسات عقد إن  أحدث الممارسات التعليمية. 
كما قد  ،والتداخالت مجاالت أوضح الستكشافها من أجل تطوير البرامجأفضل للبيانات فحسب، بل قد يوفر  افهمً 

 أفضل الوسائل للتأثير على سلوك المعلمين في الغرفة الصفية أو على التواصل معهم.وفر رؤًى حول ي

 التكنولوجيا في المدرسة؟في حال غياب المعلم مها ستخديالتي  البدائلما هي  .3

 معلمي مدارس الوزارةتقارير ر التكنولوجيا في المدارس، و بخصوص توف   مدارس الوزارة عند مقارنة بيانات مديري 
 ال سيما أعلى بكثير من توف ر التكنولوجيا ، نرى أن استخدام التكنولوجيافي المدارساستخدام التكنولوجيا بخصوص 

قد  .الوزارةفي مدارس  اشائعً  اأن إحضار المعلمين ألجهزتهم الشخصية ُيعد أمرً  وقد يعني ذلك. في الغرفة الصفية
، من نقص التكنولوجيا في مدارسهم عويضل البدائل التي يستخدمها المعلم للتث حو ابحمزيد من األالمفيد إجراء يكون 

 .بشكل أفضل مدارس األردنلفهم طبيعة تكنولوجيا التعليم في 

 التي تؤثر على استخدام المعلمين للتكنولوجيا؟ما هي العوامل، عدا عن البنية التحتية، 

في استخدام التكنولوجيا بين المعلمين الذين قليل التباين الهو المثيرة لإلعجاب في هذا الملخص  اتالمؤشر أكثر  من
إن ،  عدا عن البنية التحتية المعلمين الذين لم يتلقوه. من المهم البحث في العواملبين التدريب قبل الخدمة و تلقوا 

 التي تؤثر على استخدام التكنولوجيا في مدارس األردن. ،ُوجدت

 



 لتوصيات المتعلقة بسياسات التعليما

 بالنظر إلى التباين صلة ذااألمر هذا . يعد إحضار المعلمين أجهزتهم الشخصيةإمكانية تطبيق نموذج حث في الب ●
ُيشير إلى أن المعلمين يستخدمون قد و ، في المدرسة لتكنولوجيااالمعلمين بين توفر البنية التحتية التكنولوجية واستخدام 

المعلمين على استخدام أجهزتهم وضع السياسات إلدارة وتشجيع ي ، وقدتعليمية أجهزتهم الشخصية الستخداماتٍ 
 .الخاصة في المدرسة

أهمية تتبُّع البنية على الرغم من  .المؤشرات المبنية على االستخدام من أجل قياس أداء البنية التحتيةتوظيف  ●
األسئلة  يظهر منكما و . أهمية األدوات التكنولوجية تكمن في مدى استخدامهاالتحتية التكنولوجية المتوفرة، إال أن 

إن  .للتكنولوجيا استخدام المعلمينتقارير و األدوات بين توفر  تٌ ، يوجد عادًة تفاو التكنولوجيا التي تعتمد على استخدام
حول تكنولوجيا التعليم ويوفر للوصول إلى فهم أكثر دقًة الجمع ما بين مؤشرات الوصول واالستخدام سيتيح الفرصة 

 رؤًى أعمق على مستوى السياسات.

الستخدام المعلمين وسائل التواصل االجتماعي يمكن للفهم األفضل أساليب بديلة للتواصل مع المعلمين. في  النظر ●
تبادل الرسائل العادية عبر قد يوفر للتواصل مع المعلمين.  مهمة حول الوسائل األكثر فعاليةً واإلنترنت توفير رؤًى 

أو الحصول  العادات التدريسية الفعالة، وأ لتبادل المعلومات الهامة، فعااًل  انموذجً الواتسآب بين مجموعات المعلمين 
 الوطنية. تكلفة إلشراك المعلمين في التداخالتوسيلًة سهلة وقليلة ال، فتكون بذلك على رؤًى حول رضا المعلمين

بيانات المسح إلى تشير لتعزيز ودعم استخدام المعلمين للتكنولوجيا في المدارس والغرف الصفية.  يةنهجم تطوير ●
الكثير من إلى أن لتكنولوجيا في المدارس والغرف الصفية، و ل المعلمين ة الستخداممنهجعدم وجود طريقة م

بشكل  التكنولوجيا استخدامولعل ثمة فرصة لتوظيف  .الفرديةجهود المعلمين ل ت نتيجةجاءالتكنولوجيا  اتاستخدام
 فيممنهج للتكنولوجيا المعلمين اليؤدي إلى استخدام  ما، للمراجعةالمناهج الجديدة التي تخضع  ضمنمدروس 
 فق ذلك تحسين البنية التحتية التكنولوجية في المدارس.اير بشرط أن  ،المدارس

 

 

 

 

 

 



 

مسٌح شامل ُممثل على المستوى الوطني، ُأْجِرَي من خالل شراكة بين وزارة التربية  2018المسح الوطني للمعل مين للعام 
والشؤون العالمية الكندية التابعة للحكومة والتعليم األردنية ومؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية بتمويل من وزارة التنمية الدولية 

تناسب مع االستبيان الدولي للتعليم والتعل م الخاص  بمنظمة التعاون تمواءمة تصميم المسح وأدواته ل. وقد جرت الكندية
كما اْسُتعيَر ُقرابُة  .االقتصادي والتنمية، مم ا أتاح الفرصة إلجراء مقارنات مع الدول األخرى المشاركة في هذا االستبيان

َمت بقي ة األسئلة  من قبل فريق من المؤسسة وغيرهم من األطراف  لتناسب السياق األردنينصف أسئلة االستبيان َوُصمِ 
  xii.المعنية

 
يات والخبرات  معلمي األردنالمسح عن خلفيات  بحثوقد  هاتهم والممارسات التربوية والتحد  التعليمية وخبراتهم وتدريبهم وتوج 

إلجابة عن أسئلة المدرسية وبيئة الغرف الصف ية. ول البيئةبحث المسح التي تخدم الطلبة الالجئيَن في سياقات مختلفة، كما 
مدرسة  361من  هممديريباإلضافة إلى (، 10إلى  1معل ًما في المرحلة األساسية )أي الصفوف من  5722ُمِسَح   البحث،

الالجئين الفلسطينيين من مدارس وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة والمدراس التابعة لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 
د للتعليم  ا العينة فقد جرى اختياُرها بشكٍل خاص  ليتناسب مع التصنيف الدولي الموح  إلتاحة  2المستوى  -)األونروا(. أم 

الفرصة للمقارنة مع االستبيان الدولي. وُنف ذ المسُح من خالل تقسيم المدارس إلى مجموعتين: مدارس تخدم الصفوف من 
 -(، ومدراس تخدم الصفوف من السابع إلى العاشر )التصنيف الدولي 1المستوى  -ادس )التصنيف الدولي األول إلى الس

(. وسمحت العينة أيًضا بمسح المعلمين العاملين في بيئات الالجئيَن  المختلفة، بما في ذلك مخيمات الالجئيَن  2المستوى 
م فترة ثانية للطلبة السو  ريين والمدارس الدامجة لالجئين السوريين في المجتمعات المضيفة السوريين والمدارس التي تقد 

 الفلسطينيين. روا التي تخدم أطفال الالجئينَ ومدارس األون

 

 

i  Mueller, P. A., & Oppenheimer, D. M. (2014). The pen is mightier than the keyboard: Advantages of 
-(6), 1159Psychological Science, 25longhand over laptop note taking. 
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ii كجزء من مراجعة االستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم.  بناًء على الزيارات المدرسية التي ُأجريت 

تكنولوجيا المعلومات حول  Cetic.br (2018)اقتبست أسئلة المسح الوطني للمعلمين المتعلقة باستخدام المعلمين للتكنولوجيا من مسح 
في مجال التعليم في البرازيل واالتصاالت

 ، إلى آخره.على سبيل المثال، استخدام التكنولوجيا مرة كل شهرين أو كل ستة أسابيع تعنيأقل من مرة في الشهر قد 

 .ةّالتقريببسببّعمليّ ّ%ةّجمالي ّإلبعضّالنتائجّاّتتخطّ 

vi   بناًء على النقاشات التي تم إجراؤها مع موظفي وزارة التربية والتعليم كجزء من مراجعة االستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات  
 واالتصاالت في التعليم.

vii م.تم إجراء الزيارات المدرسية كجزء من مراجعة االستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي 



viii المرجع نفسه  
ix   بناًء على المحادثات التي جرت كجزء من مراجعة االستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم مع وزارة التربية

حلية من منظمات إلى أن غالبية التكنولوجيا في المدارس، باستثناء مختبرات الحاسوب، تأتي من مشاريع تجريبية مر  أشيروالتعليم، الذين 
 أخرى. 

x ف  األول حتى السادس باتجاهات مشابهة. وفأفاد معل مو الص 
xi   2016معلومات صادرة عن تحليل البيانات األولية لمرصد شركة إبسوس للتكنولوجيا في عام. 
xii  بمنهجية المسح بالكامل.يمكن االطالع على صفحة مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية للحصول على المعلومات المتعل قة 
   
   


