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  :ملخص الدراسة

يف  )ERfKE(شروع تطوير التعليم نـحو االقتصاد املعـريف  ملدور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
  تنمية املهارات احلياتية لطلبة املدارس احلكومية األردنية

طوير التعليم حنـو  شروع تمل ) ICT(هدفت الدراسة إىل قياس دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وتكونت عينة الدراسة من . يف تنمية املهارات احلياتية لطلبة املدارس احلكومية األردنية ERfKEاالقتصاد املعريف  

 مت تصميم أداة للدراسة وهي عبارة عن استبانة. طالب وطالبة مت اختيارهم بالطريقة العشوائية العنقودية)  1019( 
ىل مثاين جماالت تقيس املهارات احلياتية للطلبة املتضمنة يف مشروع تطوير التعليم قسمت إ، فقرة) 36(مكونة من 

  .)0.82( ثباابلغ معامل مت التأكد من صدق األداة و.  ERfKEحنو االقتصاد املعريف 

يف تنمية املهارات احلياتية لطلبة املـدارس   جيا املعلومات واالتصاالتبينت نتائج الدراسة أن دور تكنولو
، كما أظهرت النتائج  وجود فروق دالة إحصائياً يف دور تكنولوجيا املعلومات ةعاليبدرجة كان األردنية حلكومية ا

وللمرحلة الدراسية ولصاحل ، يف مهارات احلياة للطلبة تعزى لكل من اجلنس ولصاحل الطالبات)  ICT(واالتصاالت 
يف تنمية مهارات الطلبة )  ICT(يا املعلومات واالتصاالت إضافة إىل وجود دور لتكنولوج. طلبة املرحلة األساسية

كما بينت النتائج عدم وجود فـروق ذات   ى طلبة إقليم الشمال بدرجة أكرب من طلبة األقاليم األخرى،احلياتية لد
سـة  ويف ضوء النتائج خرجـت الدرا . املهارات الفرع املهين يف كل دالة إحصائياً بني طلبة الفرع األكادميي وطلبة

ضرورة تعزيز إمكانات مدارس إقليم اجلنوب من قبل وزارة التربية والتعليم وال سيما : لعديد من التوصيات، منهابا
وتنمية املهارات ضرورة توعية وتدريب معلمي مدارس الذكور على إكساب الطلبة ، و)ICT(البنية التحتية يف جمال 

  .احلياتية لديهم

  ، االقتصاد املعريفتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ياتية،املهارات احل: الكلمات املفتاحية
  

The role of        information and communication technology    (ICT) for Education Reform for 
the    knowledge Economy    ((((ERfKE)    in the development of    life skills to    students in government 
schools    of Jordan    

ABSTRABSTRABSTRABSTRACTACTACTACT    

      The study aimed to measure the role of information and communication 

technology (ICT) project of Education Reform for knowledge Economy (ERfKE) in 

the development of life skills for students of public schools in Jordan. The study 

sample consisted of (1019) students were selected cluster random way. The 

tool is designed to study which is about a ques'onnaire consis'ng of (36) items, 
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divided into eight areas of life skills to measure students involved in the project 

to develop education towards the knowledge-based economy (ERfKE). 

Confirmed the veracity of the tool and stability coefficient (0.82). 

     The results of the study showed that the role of  ICT in the development of 

life skills to students in government schools of Jordan was high, The results also 

showed the presence of significant differences in the role of information and 

communication technology (ICT) in life skills for students due for each gender 

and in favor of female students, and grade and in favor of students in elementary 

stage. In addition to a role for information and communication technology (ICT) 

in the development of students' skills of life among the students of the territory 

of the North more students from other regions, and the results showed the 

absence of differences statistically significant between the students of  

academic section and student in vocational section in all skills. 

       In light of the results emerged from the study a number of 

recommendations, including: the need to enhance the potential of schools in 

the Southern Region by the Ministry of Education, especially the infrastructure 

in the area (ICT), and the need to educate and train school teachers male give 

the students and the development of life skills they have. 
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  :املقدمة 

يف صياغة احلاضر وتشكيل املستقبل، وبناء جمتمع متطور، وأصـبحت   تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتيتزايد دور 
يزداد الطلب يوماً بعد يوم يف مجيع النظم و .احلياة، وخاصة يف اال التربويهذه التكنولوجيا متطلباً أساسياً يف شىت جماالت 

العامل على استخدام التقنيات اجلديدة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تطوير وحتديث األنظمة  يف خمتلف أرجاءوالتعليمية 
  .إكساب الطلبة املعرفة واملهارات اليت حيتاجوا يف القرن احلادي والعشرينإىل صوالً وتطوير أساليب التعليم و ،التعليمية

وصفاً للتأثريات اجلوهرية اليت ) 1998(الصادر عن هيئة اليونيسكو قدم التقرير الدويل للتعليم  ويف هذا اإلطار فقد 
ميكن أن تلعبها التكنولوجيا يف تطوير أساليب التعليم والتدريس التقليدية، بل استطاع هذا التقرير أن يتنبأ حبدوث حتـول يف  

، واكتساب املهارات احلياتية علوماتعملييت التدريس والتعلم، وكذلك يف أسلوب وصول كل من املعلمني والطلبة للمعرفة وامل
وزارة التربيـة والتعلـيم،   ( .بشكل عام فضالً عن إمكانيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة يف جمال تطوير التعليم

2011(  

عليم املعرفة على األنظمة التعليمية التركيز على كيفية التعلم والتفكري بدالً من تحيتم ثورة املعرفة وتفجرها  كذلك فإن
بل أوىل من حشو  ،ومهارات التعامل معها يف ظل ثورة االتصاالت كاف ،نفسها، فتسليح الطالب بكيفية الوصول إىل املعرفة

  .ا مجيعاً ميكنه حبكم عامل الوقت من اإلحاطةذهنه باملعارف الكثرية اليت قد ال تفيده، أو ال 

امه التعليمي ليواكب ما يشهده العامل من تطوير تقين ومعلومايت هائل ويف هذا اإلطار فقد سعى األردن إىل تطوير نظ
لذا فقد أولت وزارة التربية والتعليم األردنية العناية بالطلبة يف مجيع املراحل التعليمية األساسية منها والثانوية، حيـث تتركـز   

 اجلوانب النظرية والتطبيقية، وتقدمي الربامج التعليمية اليت هتمام باألنشطة املنهجية الالصفية، واملوازنة بنيالاجلهود التربوية على ا
 .من شأا زيادة دافعية الطلبة وإكسام املهارات احلياتية املختلفة وتوجههم حنو التعلم الفعال النشط بعيداً عن الرتابة وامللـل 

ملعلمني ومتكينـهم، وتطـوير يف املنـاهج    ولقد رافق هذا االهتمام بناء قاعدة متينة تدعم هذه التوجهات من خالل تدريب ا
وتطوير بنيـة حتتيـة    إنشاءوحوسبتها، وتوسع هائل يف بناء املدارس ورفدها باملختربات العلمية والتكنولوجية، باإلضافة إىل 

  . يف املدارس األردنية كافة) ICT(لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

ـ التطوير التربوي حنو اقتصـاد ا  مشروع ويعترب  Education Reform for the Knowledge( ةملعرف

Economy (واملعروف اختصاراً باسم )ERfKE) (2013- 2015 (برامج التطوير التربوي اليت شـهدها   فضلمن أ
 القائم التربوي للتحول تكامليا مشوليا مشروعا ميثل حيث كبرية وأمهية متميزة مكانة املشروع النظام التربوي األردين، واحتل

بـأن يغـدو   ويطمح املشروع . حمددة زمنية مراحل وفق للتعلم النوعي التطوير أهداف حتقيق حنو بالسعي الوطين االلتزام ىعل
األردن مركزاً لتكنولوجيا املعلومات يف املنطقة، واستثمار املوارد البشرية ومتكينها باعتبارها رأس املال املعريف القـادر علـى   

 قادر متكامل تربوي تعليمي برنامج بإعداد البدءفقد مت  ذلك ولتحقيق ،ظل حمدودية املوارد املاديةإحداث التنمية اتمعية يف 
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 الـتفكري  إمناء على تعتمد اليت املتعددةاحلياتية  واملهارات احلديثة باألساليب وتزوده الطالب ترعى اليت احلاضنة البيئة إجياد على

  . )2011الزيودي، واخلوالدة، ( املختلفة اتمعات يف والتفاعل املشكالت حل على والقدرة اخلالق

  :لطلبةاها يف تنمية مهارات دورتكنولوجيا املعلومات و 

يعد التعليم يف عصر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعصر االقتصاد املعريف سلعة أكثر حيوية ومقدمة للنجـاح  
القضايا األكثـر  " فلقد أشار التقرير املعنون بـ  ،طريقة ختتلف عن املاضيمع التعليم بيتعامل اليوم  قوة حمركة للتغيري، فعاملو

واليت أعدته اللجنة القومية للتعليم ومستقبل أمريكا إىل أن العامل مل يشهد مرحلة مثل املرحلة احلالية، حيث يكون جناح " أمهية 
اتمع اليوم جمال واسع لغري املاهرين الذين ال جييدون األمم والشعوب وحىت بقاؤها مرتبطاً بقدرا على التعلم، وال يوجد يف 

  .)2001رايلي،( احلديثةملشكالت وحلها وتعلم التكنولوجيا استخدام مصادر املعرفة، وحتديد ا

والشك أنّ احلاسوب قد ساعد يف حل كثري من املشاكل اليت تواجه اتمعات البشرية وإجناز العديد مـن    
وبذلك أصبحت احلواسيب متثل جزءاً من ثقافة اتمع، فأخذت تغزو النظام ،جز لوال وجوده واستخدامه املهام اليت مل تكن لتن

، فعلى صعيد تعليم الطلبة مهـارات  حىت اصبحت اآلن جزء أساسياً من منظومة العملية التعليمية )1996حممد، ( التعليمي 
ة بني احلاسوب وزيادة العناصر اإلبتكارية لدى الطالب حيـث  أوضح تورنس الصلفقد  على سبيل املثال، التفكري اإلبداعي،

صمم برامج خمططة لتعليم األطفال أساليب التفكري اإلبتكاري عن طريق احلاسوب، وتوصل إىل أبرز ما يتعلق بتعلم الـتفكري  
رية التجريب علـى  اإلبتكاري هو إتاحة الفرصة لألطفال إلنتقاء واكتشاف وجتريب استراتيجيات بديلة وحل املشكالت وح

  .)2000الفار، ( احلاسوب دون الشعور باخلوف من ارتكاب أي خطأ 

  ):ERFKE( ةمشروع اقتصاد املعرف

إذ يسعى األردن إىل  ؛تأيت الرؤية اجلديدة لتطوير التعليم حنو االقتصاد املعريف يف األردن استجابة ملتطلبات هذا العصر
تغـيري دور  إىل قادرين على تطوير أفكار جديدة وتطبيقها، وحيتاج حتقيق هذه الرؤيـة  التقدم بعزم ويئة جيل من املتعلمني ال

املدرسة من خالل التركيز على تدريس العمل اجلماعي، وصنع القرار، والبحث املستقل، ومن مث إعداد الطالب للقيام بدوره يف 
ترام الناس، فإا تغرس القيم املهمة على  املستوى الـوطين  ، واحواالبتكار، فعندما تركز املدرسة على املرونةاملعريف،  االقتصاد

  )2008إبراهيم، ( .والعاملي

املعريف هو اختيار وابتكار املعارف وانتقاء ما ميكن توظيفه منها واستخدامه يف حتسني نوعية حياة أفـراد   واالقتصاد
تفادة من العقل البشري، وتوظيف طـرق البحـث   ، ويتم ذلك من خالل االسواالجتماعي االقتصادياتمع، وحتقيق الرفاه 

ويهدف االقتصاد  .العلمي وأمناط التفكري املختلفة وتكنولوجيا املعلومات؛ إلحداث التغريات االقتصادية واالجتماعية املنشودة
ه التقليدي علـى املـادة   يف مقابل إعتماداملتسارعة التطوير والتقدم املعريف إىل زيادة اعتماد اقتصاد البلد على املعرفة واخلربة 

وليس يف إنتاج املعلومات، فاملعرفة هي السلعة اليت تتسـابق األمـم علـى إنتاجهـا      املعرفةوالطاقة، فاملشكلة هي يف إنتاج 

)Foray, 2004 .(  
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اإلقتصاد الذي يدور حول احلصول على املعرفة، واملشاركة فيها، واستخدامها ، " يعرف االقتصاد املعريف بأنه ذلك 
توظيفها، وابتكارها، دف حتسني نوعية احلياة مبجاالا كافة، من خالل اإلفادة من خدمة معلوماتيـة ثريـة، وتطبيقـات    و

تكنولوجية متطورة، واستخدام العقل البشري كرأس للمال، وتوظيف البحث العلمي إلحـداث جمموعـة مـن الـتغريات     
وانسجاماً مع حتديات العوملة وتكنولوجيا املعلومـات   استجابةيصبح أكثر االستراتيجية يف طبيعة احمليط االقتصادي، وتنظيمه ل

  .)2008وعليمات،  ،شنطاوي(واالتصاالت وعاملية املعرفة والتنمية املستدامة مبفهومها الشمويل التكاملي 

) 2003(م يف األردن يف عا) ERfKE I(لقد بدأت املرحلة األوىل من برنامج تطوير التعليم حنو اقتصاد املعرفة 

وتنتهي يف عام )  2010( يف عام )  ERfKE II(شروع املمن املرحلة الثانية  تبدأيف حني  ،)2009(وانتهت يف العام 

بصورة مشولية لقد هدفت خطة التطوير التربوي حنو اقتصاد املعرفة إىل إحداث التغيري والتحول يف النظام التربوي ). 2015(
مؤهلني  الثانوي؛ لتهيئة خرجينيمرحليت التعليم األساسي و، وكافة بدءاً من مرحلة رياض األطفاليف املراحل التعليمية تكاملية 

  .املعرفة واملهارات والكفايات املطلوبة من أجل يئتهم بصورة تواكب متطلبات العصر احلالية واملستقبليةب زودينمو

التطوير التربوي حنو "ة التربية والتعليم األردنية كما يتناوهلا مشروع وزار) ERfKE(وتشري أدبيات اقتصاد املعرفة 
االقتصاد املعريف إىل برامج وإجراءات من شأا التحول لتحقيق أهداف اقتصاد املعرفة ، فمنها ما يركز على اإلدارة واملعلم وما 

  :اط اآلتيهمتطلبات االقتصاد املعريف يف النق) 2003(جيب أن ميتلكه من مهارات ومعارف، ولقد خلصت مؤمتن 

  .بنية حتتية جمتمعية داعمة .1

  .نترنت الوصول اىل اإلإمكانية وسهولة  .2

  .جمتمع تعلم  .3

  .والربط  على التساؤلعمال وصناع معرفة لديهم  معرفة وقدرة  .4

 .منظومة حبث وتطوير فاعلة  .5

، املناهج الدراسـية و مج التربويةوحيث أن أحد مكونات التطوير التربوي من أجل االقتصاد املعريف هو تطوير الربا
الذي يركز على " املنهاج احملوري"فقد مت التركيز على  ،املعلمني وفق خطة التطوير التربوي اجلديدة قدرات وكفايات وتطوير

وما ينبغي أن يكون قادراً على فعله،  ،أن الطالب هو حمور العملية التعليمية، حيث حيدد هذا املنهاج ما ينبغي على الطلبة معرفته
ك فهو يترك للمعلم جماالت واسعة الستخدام العديد من الطرق الفاعلة وتقدمي مواضيع إضافية، ووسائل تتجاوز الكتاب كذل

املدرسي، وقادرة على تلبية اهتمامات الطلبة، أما النتاجات فإا تركز على ما يتعلمه الطلبة، وما يكتسبه من مهارات ،وتشجع 

  ).2006مؤمتر التطوير التربوية لتطوير التعليم حنو االقتصاد املعريف، (تناسب قدرات الطلبة املعلمني على تنويع طرق التدريس ل
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  :املهارات احلياتية للطلبة يف ظل إقتصاد املعرفة

جمموعة من السـلوكيات  "املهارات احلياتية على أا ) (Danish &Steven, 1997يعرف دانيش وستيفن 

 (2005أما باستيا وفينستيا ". فراد للتعامل بثقة واقتدار مع أنفسهم ومع اآلخرين واتمعواملهارات الشخصية واالجتماعية لأل

،Bastian & Veneta ( اا اإلنسان يف احليـاة  "فيعرف املهارات احلياتية على أ جمموعة من األعمال واألنشطة يقوم
  ".التعامل معها بدقة ومهارة اليومية، تتضمن تفاعل الفرد مع معدات وأشخاص ومؤسسات متكن الفرد من

ومبا أن الطالب يكتسب يف مجيع مراحل حياته مهارات حياتية متنوعة؛ سواء عن طريق األسرة، أو املدرسـة، أو   
اتمع عموما، فإن هذه املهارات ختتلف باختالف اتمع احمليط به واملرحلة العمرية، لذلك فقد اهتم العلماء بدراستها ومعرفة 

  .على تكوين شخصية الطالب تأثريها

املهارات احلياتية للطلبـة إىل جمموعـات    ثونالباحوبالرجوع إىل األدبيات املتعلقة باملوضوع، فقد صنف املنظرون و
ما ورد يف اخلطة االستراتيجية لوزارة التربيـة والتعلـيم يف األردن    ت هذه الدراسة فقد اعتمد الباحثعديدة ومتنوعة، ولغايا

  :حيث مت تصنيف املهارات احلياتية على النحو اآليت  ) I ERfKE( ر التعليم حنو االقتصاد املعريفومشروع تطوي

  : املهارات األكادميية: اوالً

مهارات إتقان اللغات اليت تنفذ ا األعمال، التمكن مـن إعـداد   : حيث تشمل :مهارات االتصال - 
 .لبيانية وغريهاواستيعاب أساليب عرض املعلومات؛ كاألشكال والرسومات ا

مهارات التفكري الناقد واملنطقي لتقييم األوضاع، وحل املشكالت، واختاذ : و تشمل: مهارات التفكري - 
وأنظمـة   التكنولوجيا، وأدواا ووسـائلها  القرارات، وفهم املسائل الرياضية وحلها واستخدام نتائجها، واستخدام

مثـل املهـن   ، املعلومات ذات األغراض اخلاصة من حقول خمتلفة املعلومات بفعالية، إضافة إىل القدرة على توظيف
 .وغريها التجارية والتكنولوجيا

وهي جمموعة املعارف واملهارات اليت من خالهلا يكون الفرد قادراً على القيام  :مهارات اإلدارة الشخصية •
را وتنظيمهـا، وتشـمل عـدة    بأعماله الشخصية كافة بشكل مستقل، كالعمل على خدمة النفس، والعناية ا وإدا

  :مهارات فرعية منها 

 .وتشمل مهارات تقدير الذات، واألمانة، واملبادرة :االجتاهات والسلوكيات اإلجيابية - 

 .حتديد األهداف واألولويات، وختطيط وإدارة الوقت، وحتمل املسؤولية :املسؤولية، وتشمل - 
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نفيذ األمور بطريقة خمتلفـة، و متثـل   اقتراح أفكار جديدة ومبتكرة لت: وتشملقابلية التكيف  - 
  .اجتاهات إجيابية حنو التغيري

استخدام ج الفريق يف حل املشاكل، وفهـم  : وتشمل مهاراتالعمل اجلماعي بروح الفريق،  - 
 .أهداف أصحاب األعمال واملسامهة فيها، والتخطيط ومشاركة اآلخرين يف اختاذ القرارات

تكنولوجيا تتعلق ب اتأجريت العديد من الدراسات اليت تناولت موضوعت فقد ويف جمال تقنية املعلومات واالتصاال

الدراسات، ميكن عرض أمهها مسح هلذه  بإجراء ، حيث قام الباحثلطلبةاملهارات احلياتية لو) ICT(املعلومات واالتصاالت  
  :)ممثالً( على النحو اآليت

ىل تعرف دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف دراسة هدفت إ) 2009(أجرى كل من العجلوين واحلمران   

وطالبـة، منـهم    اًطالب) 160(تنمية التفكري اإلبداعي عند طلبة املدارس االستكشافية يف األردن، وتكونت عينة الدراسة من 

وجلمع البيانات . ةوطالبة من طلبة املدارس غري االستكشافي اًطالب) 80(وطالبة من طلبة املدارس االستكشافية، و اًطالب) 80(
أشارت النتائج إىل وجود فروق دالة إحصائياً بني اموعة الـيت تـتعلم   و). صور األلفاظ(استخدم الباحثان اختبار تورانس 

باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واموعة اليت تتعلم بالطرق االعتيادية على الدرجة الكلية الختبار تورانس للتفكري 
عي، ولصاحل اموعة اليت تتعلم باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وكذلك على الدرجات الفرعية الختبـار  اإلبدا

تكنولوجيـا املعلومـات   حقيقي لإسهام خلصت الدراسة إىل وجود و) األصالة واملرونة والطالقة(تورانس للتفكري اإلبداعي 
  .ي لدى الطلبةواالتصاالت يف تنمية مهارات التفكري اإلبداع

إىل معرفة مدى حتقيق برامج دبلوم التربية للكفايات التربوية يف ظل ) 2008(دراسة شطناوي وعليمات وهدفت 
اقتصاد املعرفة من وجهة نظر طلبة دبلوم التربية يف اجلامعات األردنية، وألغراض حتقيق اهلدف قام الباحثـان بتصـميم أداة   

طالباً وطالبة يف برامج دبلوم التربية يف اجلامعـات  ) 188(مشلت الدراسة عينة مكونة من ، وللدراسة وهي عبارة عن استبانة
وتوصلت الدراسة إىل أن مدى حتقيق برامج دبلوم التربية للكفايات التربوية يف ظل اقتصاد املعرفة من وجهة . األردنية الرمسية

رية، كما أشارت الدراسة إىل عدم وجود فـروق ذات داللـة   نظر طلبة دبلوم التربية يف اجلامعات األردنية كانت بدرجة كب
إحصائية الستجابات أفراد عينة الدراسة من الطلبة تعزى ملتغري اجلامعة والقسم، وبناء على النتائج أوصى الباحثان بضـرورة  

اليت يتطلبها اقتصاد املعرفة،  مراجعة خطط برامج الدبلوم يف اجلامعات األردنية وتعديلها مبا حيقق الكفايات واملهارات واملعارف
  . حبيث يتم إضافة معارف جديدة حتقق كفايات ومهارات متنوعة للطلبة ومن ضمنها الكفايات التربوية

يف تـدريس العلـوم   ) 5E's(دراسة هدفت إىل استقصاء أثر استخدام دورة التعلم ) 2008(كما أجرى إبراهيم 
األساسية لدى طلبة كلية العلوم التربوية اجلامعية يف األردن، ولتحقيق هذا اهلـدف   الطبيعية يف تنمية مهارات االقتصاد املعريف

وطالبة من طلبة مستوى السنة الثانية ختصص معلم صف من كلية العلوم التربويـة التابعـة    اًطالب) 60(طبقت الدراسة على 
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 اًطالب) 30(مثل إحداها اموعة التجريبية وعددها لوكالة الغوث الدولية، موزعني على شعبتني درستا مساق العلوم الطبيعية لت

وطالبة درست احملتـوى التعليميـة    اًطالب) 30(، واألخرى ضابطة وعددها )5E's(درست باستخدام دورة التعلم ووطالبة 
بطة يف مهارات وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني طلبة اموعتني التجريبية والضا. بالطريقة االعتيادية

  .ولصاحل اموعة التجريبية) 5E's(اإلقتصاد املعريف األساسية تعزى إىل التدريس باستخدام دورة التعلم 

تدريسي قائم على استخدام الوسائط املتعددة واختبار أثره يف تنمية برنامج بناء ل) 2005(  حلايكا دراسة هدفتو

مت وطالبة  اًطالب) 110(  بلغ عدد أفراد الدراسةحيث األساسية العليا يف األردن،  مهارات القراءة اإلبداعية لدى طالب املرحلة
اختيارهم من مدرستني حكوميتني، مدرسة للبنني واألخرى للبنات، ومت اختيار شعبتني عشوائياً كمجموعة جتريبية درسـت  

وقد أظهرت النتائج وجود . النموذج التدريسيصوص بوساطة احملتوى التعليمي املقرر للصف العاشر األساسي يف املطالعة والن
فروق ذات داللة إحصائية يف أداء الطلبة بعد تطبيق اختبار مهارات القراءة اإلبداعية لصاحل اموعة التجريبية، ومل تكشف عن 

التفكري يف القراءة أثر للجنس بإستثناء تفوق اإلناث على الذكور يف مهارة الطالقة، وأوصت الباحثة بضرورة اإلهتمام مبهارة 

  .بعامة، ومهارات التفكري يف القراءة بعامة، ومهارات القراءة اإلبداعية خباصة

دراسـة  )  Lewin, Mavers, & Smoekh, 2003(ومسوكه  ،ومافرس ،أجرى كل من لوينوكذلك 
كنولوجيـا املعلومـات   ناقشت توجه اململكة املتحدة حنو تطوير املمارسات االبتكارية عند الطلبة من خـالل اسـتخدام ت  

حيث أجرى الباحثون ،لربط البيت مع املدرسة، وإمكاناا لتحسني التعلم وإكساب الطلبة ملهارات احلياة ) ICT(واالتصاالت 

حالـة،  ) 115(حاالت من بـني  ) 8(مسحاً لتحديد النماذج االبتكارية يف ممارسات التعلم والتعليم واإلدارة، ومت اختيار 
من خالل أدوات الدراسة املتعلقة باملالحظة واملقابلة ومجع البيانات إىل تغري كبري يف املمارسات التعليميـة  وتوصل الباحثون 

، وتغرياً حنو الذايتوربط البيت مع املدرسة، حيث وجدوا تغرياً كبرياً حنو التعلم ) ICT(التعلمية عند الطالب نتيجة استخدام 
  . لدى الطلبةمرونة أكرب يف التفكري واستقالالً أكرب

اليت هدفت إىل تعرف ) Wheeler, Waite & Bromfield, 2002 (أما دراسة ويلر ووايت وبرومفيلد 

لطلبة املدارس األساسية يف جنوب غرب ) ICT(إمكانية تنمية التفكري اإلبداعي من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
زة احلاسوب أتاحت اال أمام الطلبة للمهمات ذات النـهايات املفتوحـة،   إىل أن أجه نتائجهااململكة املتحدة، فقد أشارت 

وسامهت يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى الطلبة، كما أتاحت الفرصة لتكاثر أمناط التعلم، ولتحقيق مستويات أفضل يف 
من مهمات اإلبداع اليت أظهرها الطلبة بنـاء  و. اإلجناز واختيار الطالب للمهمات اليت يرغب مبتابعتها مما عزز اإلبداع لديهم

املواقع اإللكترونية الشخصية، وعرض تقدميي عن الديانات، ومتابعة الزمن داخل الصف، وحتدث الطلبة عن استكشاف برامج 
  .ذات إهتمام شخصي

دراسة هدفت إىل تعرف مدى فاعلية بيئة التعلم من خـالل شـبكات   ) Parker, 1999(كما أجرى باركر 
علومات واإلنترنت على تنمية القدرة على حل املشكالت وما يصاحبها من عمليات تفكريية وتأملية يف مدرسة كاين كريك امل
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)Caney Creek High School ( يف الواليات املتحدة األمريكية، وقد توصلت الدراسة إىل أن السلوكيات املتعلمة
تنمي اجلوانب اإلجيابية لتطوير البيئة التعليمية وحتسني مهارات الـتفكري  من خالل استخدام بيئات شبكة املعلومات واإلنترنت 

  .، وأن استخدام شبكة املعلومات له أثر فعال يف حتسني مهارات التفكري التأملية لدى الطلبةلدى الطلبة املنظم

    : مشكلة الدراسة 

املعـريف يف وزارة   االقتصـاد بداية مشروع يف التعليم منذ ) ICT(بدأ االهتمام بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 اعتبـاره ومل يكن هذا االهتمام هو هدف حبد ذاته بقدر  .)2003 – 2009(ERfKE I) (التربية والتعليم يف األردن  
حيث نصت أدبيات املشروع على أمهية إكساب الطلبة هـذه   ،وسيله لغاية أهم وأبعد وهي إكساب الطلبة املهارات احلياتية

) 2010(يف العام   ERfKE II)(وبالرغم من إنتهاء املرحلة األوىل من هذا املشروع والبدء يف املرحلة الثانية يف . تاملهارا

على املهارات ) ICT(لقياس أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  باحثإال أنه مل جتر الكثري من الدراسات على حد علم ال
  .ضوعللطلبة بالرغم من أمهية املو احلياتية

من البديهي أن أي مشروع تربوي طموح له غاياته وأهدافه ال بد من تقييمه وقياس مدى حتقق  أهدافه وغاياتـه  و
 وانطالقا. ، وبالتايل فهي برامج تسري على غري هدىجمرد مضيعة للمال واجلهد والوقت صبحدى الفئات املستهدفة منه، وإال أل

سنوات، فقد جاءت )  8(  عنر قياس خمرجات هذا املشروع الكبري الذي يزيد عمره من أمهية هذا املوضوع الذي يأيت يف إطا
فكرة هذه الدراسة لتقدم للقائمني على هذا املشروع تغذية راجعة، وهي كذلك تقدم لصناع القرار يف الوزارة وللمجتمع بعض 

والتعرف على مشولية مجيع فئات الطلبـة علـى   املعلومات والبيانات اهلامة اليت تبني مدى حتقيق أهداف املشروع من عدمه، 
  .اختالف أقاليم اململكة

  : يةتاآلالفرعية سئلة األالرئيس و الدراسةسؤال جابة عن وعليه، فإن مشكلة هذه الدراسة تتمثل يف اإل

يف تنمية ) ERfKE(شروع تطوير التعليم حنو االقتصاد املعريف ملتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  اثرما  - 
   ملهارات احلياتية لطلبة املدارس احلكومية األردنية؟ا

  :ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة اآلتية 

شروع تطوير التعليم حنو االقتصاد مل )ICT(هل خيتلف دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -1

 جنس الطلبة؟ يف تنمية املهارات احلياتية  لطلبة املدارس احلكومية األردنية باختالف) ERfKE(املعريف 

شروع تطوير التعليم حنو االقتصاد مل) ICT(هل خيتلف دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -2

يف تنمية املهارات احلياتية  لطلبة املدارس احلكومية األردنيـة بـاختالف املرحلـة الدراسـية     ) ERfKE(املعريف 
 ؟)الثانوي -األساسي(
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شروع تطوير التعليم حنو االقتصاد مل) ICT(صاالت هل خيتلف دور تكنولوجيا املعلومات واالت -3

يف تنمية املهارات احلياتية  لطلبة املدارس احلكومية األردنية باختالف مسار التعلـيم الثـانوي   ) ERfKE(املعريف 
 ؟)املهين -األكادميي(

شروع تطوير التعليم حنو االقتصاد مل) ICT(هل خيتلف دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -4

 –الشمال (يف تنمية املهارات احلياتية  لطلبة املدارس احلكومية األردنية باختالف اإلقليم اجلغرايف ) ERfKE(املعريف 
 ؟)اجلنوب –الوسط 

  :مصطلحات الدراسة

ت التكنولوجيا املتعلقة بتخزين واسترجاع وتداول املعلومـا : )ICT(تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -
ة واملصورة والنصية والرقمية بالوسائل اإللكترونية، من خالل التكامل بني أجهزة احلاسوب نات الشفويونشرها، وإنتاج البيا

 )2009العجلوين، واحلمران، . (االلكتروين ونظم االتصاالت املرئية

يعرف اقتصاد املعرفة باالقتصاد الذي يدور حول احلصول على املعرفة واملشاركة فيها،  :االقتصاد املعريف -
دف حتسني نوعية احلياة مبجاالا املختلفة باإلفادة من خدمة معلومات ثريـة   وإنتاجهاتخدامها وتوظيفها وابتكارها واس

 )2011الزيودي، واخلوالدة، ( .وتطبيقات تكنولوجية متطورة واستخدام العقل البشري كرأس مال معريف مثني

 Education Reform for the( تطـوير التعلـيم نــحو االقتصـاد املعـريف      مشروع  −

Knowledge Economy (واملعروف اختصاراً باسم)ERfKE :( يف  والتعليم التربية وزارة تبنتههو مشروع قطاعي

إحداث التغيري ويهدف املشروع إىل . 2015، ويستمر إىل العام 2003امتد من عام  .كافة مبجاالته التعليم تطويرل األردن
يف املراحل التعليمية كافة بدءاً من مرحلة رياض األطفال، ومرحليت التعليم مشولية تكاملية  بصورةوالتحول يف النظام التربوي 

األساسي، والثانوي؛ لتهيئة خرجيني مؤهلني وإكسام املعرفة واملهارات والكفايات املطلوبة من أجل يئتهم بصورة تواكب 

 )2011يم، وزارة التربية والتعل( .متطلبات العصر احلالية واملستقبلية
جمموعة من السلوكيات واملهارات الشخصية واالجتماعية لألفراد للتعامل بثقة واقتدار ": املهارات احلياتية −

وتعرف إجرائياً على أا املهارات الواردة يف أداة ) (Danish &Steven, 1997". مع أنفسهم ومع اآلخرين واتمع
الناقد، التفكري اإلبداعي، توظيف التكنولوجيـا، تطبيـق املعلومـات     حل املشكالت، التفكري: (مهاراتالدراسة، وهي 

  ).التقومي الذايتوواستخدامها، االتصال والتواصل، العمل اجلماعي، 
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  :أهداف الدراسة

شروع تطوير التعليم حنو االقتصاد مل ))ICTدف هذه الدراسة إىل قياس دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

وعليه فإن الدراسة تسـعى لتحقيـق    .يف تنمية املهارات احلياتية للطلبة يف املدارس احلكومية يف األردن ) ERfKE(املعريف 
  :األهداف اآلتية

شروع تطوير التعلـيم حنـو االقتصـاد املعـريف     ملدور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الكشف عن  .1

)ERfKE (مية األردنيةيف تنمية املهارات احلياتية لطلبة املدارس احلكو. 

شروع تطوير التعليم حنـو االقتصـاد   مل )ICT(دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الفروق يف  تعرف .2

، واملستوى جنس الطلبة :كل من يف تنمية املهارات احلياتية لطلبة املدارس احلكومية األردنية باختالف) ERfKE(املعريف 
  .إلقليم اجلغرايفالدراسي، ومسار التعليم الثانوي للطالب، وا

  :  أمهية الدراسة

  :يتوقع أن حتقق ما يلي تكمن أمهية هذه الدراسة يف أنه 

حول دور تكنولوجيـا  والتعليم تقدم تغذية راجعة للقائمني على مشروع االقتصاد املعريف يف وزارة التربية  .1

  .يف تنمية املهارات احلياتية لدى الطلبة) ICT(املعلومات واالتصاالت 

تفعيل دور تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت   ألمهية املعلمني اإلدارات التعليمية واملدرسية وتباه لفت ان .2

)ICT (يف إكساب الطلبة املهارات احلياتية األساسية يف مدارسهم. 

ية التحتية والتجهيزات التكنولوجية يف جمال الكشف عن مدى تكافؤ الفرص التعليمية وال سيما يف جمال البن .3
 ،)ةوثانوي ةأساسي(الدراسية واملرحلة  ،)ذكور،إناث( الطلبة،جنس  وباختالف ،التعليم لدى الطلبة يف مناطق اململكة كافة

   .)اجلنوب –الوسط  –الشمال (اإلقليم اجلغرايف  وباختالف ،)أكادميي ومهين ( مسار التعليم الثانوي  وباختالف

  :حمددات الدراسة

يف ضـوء مشـروع   ) ICT(تقتصر هذه الدراسة على قياس دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  −
يف تنمية املهارات احلياتية للطلبة يف مدارس اململكة األردنية اهلامشية من وجهة نظرهم تطوير التعليم حنو اقتصاد املعرفة 

  .ألموردون املعلمني ومديري املدارس وأولياء ا،فقط 
، وطلبة املرحلة الثانوية )من الصف السابع إىل العاشر( تقتصر هذه الدراسة على طلبة املرحلة األساسية  −

 ). املسار األكادميي واملسار املهين(
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 .2010/2011تتحدد الدراسة زمنياً بالفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي  −

  .اململكة األردنية اهلامشية تقتصر هذه الدراسة على املدارس احلكومية فقط يف −

  :أداة الدراسة

على األدب التربوي املتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ودورها يف  تنمية املهارات احلياتية  بعد إطالع الباحث
 ليم وبراجمهااملعرفة، بإالضافة إىل خطط واستراتيجيات وزارة التربية والتع اقتصاداملطلوب حتقيقها لدى الطلبة يف ظل مشروع 

فقرة  تغطي جماالت املهارات احلياتيـة  ) 36(أداة الدراسة وهي استبانة مكونة من  على تصميم الباحث عمليف هذا اإلطار، 
وتكشف كل فقرة عن تقدير املستجيبني من أفراد العينة لـدور  . اليت يسعى مشروع االقتصاد املعريف إىل تنميتها لدى الطلبة

يف تنمية هذه املهارات، حيث حدد لكل فقرة تقدير حسـب مقيـاس ليكـرت    ) ICT(واالتصاالت تكنولوجيا املعلومات 
، وأعطـي  )بدرجة عالية جداً، بدرجة عالية، بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة، بدرجة قليلة جداً(اخلماسي والذي جاء متدرجاً 

، )1.66-1(تراوح املتوسط احلسـايب للفقـرة    بالترتيب، وقد اعترب حمتوى الفقرة منخفضاً إذا) 1(إىل ) 5( الدرجات من

  ).5 – 3.34(، وعالياً إذا تراوح املتوسط احلسايب للفقرة )3.33 – 1.67(ومتوسطا إذا تراوح املتوسط احلسايب للفقرة 

  :صدق أداة الدراسة 

ذوي االختصـاص  وملعرفة الصدق الظاهري ألداة الدراسة فقد مت عرضها بصورا األولية على جمموعة من احملكمني 
يف جمال الدراسة، من أساتذة اجلامعات، وعدد من املتخصصني يف وزارة التربية والتعليم، وطلب منهم حتديد مـدى مالئمـة   
الفقرات الواردة يف االستبانة هلدف األداة ومدى وضوح وسالمة الفقرات اللغوية، واقتراح أية تعديالت أو إضافة فقرات يروا 

 قام الباحثوبعد ذلك . فقرة) 42(رات غري الضرورية ، حيث بلغ عدد فقرات االستبانة قبل حتكيمها ضرورية، وحذف الفق

فقرة موزعة على مثانية جماالت ) 36(من األداة بشكلها النهائي  ، حيث تكونتالتعديالت املقترحة من قبل احملكمني بإجراء
بيـق املعلومـات   تط، توظيـف التكنولوجيـا،   فكري اإلبداعيالتالتفكري الناقد، حل املشكالت ، (: عبارة عن مهارات هي

  .)التقومي الذايتواستخدامها، االتصال والتواصل، العمل اجلماعي، 

  :ثبات أداة الدراسة
حيث مت توزيع االستبانة علـى  ) Test- Retest(مت التأكد من ثبات األداة عن طريق االختبار وإعادة االختبار 

ومن خارج عينة الدراسة، وطلب منهم تعبئة االستبانة،  ، وطالبة من جمتمع الدراسة اًَطالب) 50(عينة استطالعية تكونت من 

وهو  ،)0.82(وبعد أسبوعني مت إعادة تعبئة االستبانة من قبل نفس الطلبة ومت حساب معامل الثبات بني االختبارين حيث بلغ 
عامل الثبات لكل جمال من ااالت الثمانية واألداة ككل كما مت حساب م. معامل ثبات مناسب وكاف ألغراض هذه الدراسة

  .يبني قيم معامالت الثبات) 1(باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، واجلدول 

  )1(الجدول 
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  .لمجاالت األداة ككل ولكل مجال من مجاالتها) كرونباخ ألفا(معامالت االتساق الداخلي 

مهارة حل   المجال
  المشكالت

مهارة 
التفكير 

  قدالنا

مهارة 
التفكير 
  اإلبداعي

مهارة 
توظيف 
  التكنولوجيا

مهارة تطبيق 
المعلومات 
  واستخدامها

مهارة 
االتصال 
  والتواصل

مهارة 
العمل 
  الجماعي

مهارة 
التقويم 
  الذاتي

األداة 
  ككل

عدد 
  الفقرات

6  3  3  7  4  6  3  4  36  

معامل 
  الثبات

0.82  0.84  0.81  0.84  0.79  0.82  0.82  0.82  0.82  

  .أن معامل الثبات لكل جمال مناسب ومقبول ملثل هذا النوع من األدوات ويتضح 

  : منهجية الدراسة

  .مت اعتماد املنهج املسحي الوصفي يف هذه الدراسة كونه األنسب لتحقيق أغراضها

  : وعينتها جمتمع الدراسة

مت و .ع إىل الصف الثاين الثانوياشتمل جمتمع الدراسة على مجيع طلبة  املدارس احلكومية يف األردن من الصف الساب
اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية عنقودية من املدارس احلكومية من مديريات التربية والتعليم يف أقاليم اململكـة الثالثـة   

توزيع أفراد عينة الدراسـة  ) 2(ويبني اجلدول . طالباً وطالبة) 1019(، حيث بلغ حجم العينة )الشمال والوسط واجلنوب(
  .وفقاً للجنس واملرحلة ومسار التعليم الثانوي واإلقليم اجلغرايف

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة )2(الجدول 

  العدد  المتغير
  543  ذكر   جنس الطالب

  476  أنثى

  570  األساسي  المرحلة الدراسية

  449  الثانوي

  335  الشمال  اإلقليم الجغرافي

  463  الوسط

  221  بالجنو

  335  أكاديمي  مسار التعليم الثانوي

  114  مهني
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  : التحليل اإلحصائي
اإلحصـاء   ، فقد استخدم الباحثلة الدراسةالعديد من األساليب اإلحصائية ووفقاً ألسئ استخدم الباحث         

ومت استخدام اإلحصاء الوصفي  ،لرئيسالوصفي املتمثل باملتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية لإلجابة عن سؤال الدراسة ا

) one-way Anova( ، بينما مت استخدام حتليل التباين األحاديعن السؤال األول والثاين والثالثلإلجابة ) ت(واختبار 

  .SPSSوقد مت حتليل البيانات على برجمية ،لإلجابة عن السؤال الرابع 
  

  نتائج الدراسة ومناقشتها
  :دراسة الرئيسيلالنتائج املتعلقة بسؤال ا

يف تنميـة   ERfKEشروع تطوير التعليم حنو االقتصاد املعـريف  ملدور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ما  
 ؟لطلبة املدارس احلكومية األردنيةاملهارات احلياتية 

أفراد العينة  باتالستجااملعيارية  واالحنرافاتلإلجابة عن هذا السؤال، فقد مت استخدام املتوسطات احلسابية         
يف جماالت الدراسة املختلفة مرتبة ترتيباً تنازلياً للتعرف على دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تنمية املهارات احلياتية 

  .يوضح ذلك) 3(ة األردنية واجلدول لطلبة املدارس احلكومي

  

 )3(الجدول 

  أفراد العينة الستجابات المعيارية واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

  مرتبة ترتيباً تنازلياً في مجاالت الدراسة المختلفة 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المهارة  الرقم

  0.95  3.91  اإلبداعيمهارة التفكير   1

  0.95  3.77  مهارة تطبيق المعلومات واستخدامها  2

  1.01  3.73  مهارة العمل الجماعي  3

  0.99  3.71  مهارة التقويم الذاتي  4

  0.95  3.66  مهارة التفكير الناقد  5

  0.87  3.64  مهارة توظيف التكنولوجيا  6

  0.78  3.60  مهارة حل المشكالت  7

  0.95  3.51  مهارة االتصال والتواصل  8

األداة 
  ككــــــــــــــــــــــــــــل

3.69  0.96  
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وبـاحنراف معيـاري قـدره    ) 3,69(لغ املتوسط احلسايب الكلي للمهارات ب يالحظ أن) 3(بالرجوع للجدول 

يف تنميـة   ERfKEشروع تطوير التعليم حنو االقتصاد املعريف ملتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  مما يعين أن دور) 0,96(
ات كل وتتفق هذه النتيجة مع النتائج اليت توصلت هلا دراس .بلغ درجة عالية املهارات احلياتية لطلبة املدارس احلكومية األردنية

 ,Wheeler( ، ودراسة)Lewin, Mavers, & Smoekh, 2003(، ودراسة)2009(العجلوين واحلمران : من

Waite & Bromfield, 2002(   حيث أظهرت هذه الدراسات وجود درجة إسهام كبرية لتكنولوجيـا املعلومـات ،

  .يف املهارات احلياتية للطلبة) ICT(واالتصاالت 

ت احلياتية وفقاً ألثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تنمية املهارات احلياتيـة لطلبـة   ترتيب املهارال أما بالنسبة
  :املدارس احلكومية األردنية يف ضوء مشروع تطوير التعليم حنو االقتصاد املعريف كان على النحو اآليت 

، ) 0,95(معيـاري قـدره    واحنـراف ) 3,91(مبتوسط قدره يف املرتبة األوىل " اإلبداعيمهارة التفكري "جاءت 

، )0,95(واحنراف معياري قـدره  ) 3,77(مبتوسط قدره "مهارة تطبيق املعلومات واستخدامها "وجاءت يف املرتبة الثانية 

، وحلّ يف املرتبة )1,01(واحنراف معياري قدره  )  3,73(مبتوسط قدره " مهارة العمل اجلماعي "وجاءت يف املرتبة الثالثة 

مهارة "، وجاءت يف املرتبة اخلامسة ) 0,99( واحنراف معياري قدره ) 3،71(مبتوسط قدره" التقومي الذايت  مهارة"الرابعة 

مهـارة توظيـف   " ، وجاءت يف املرتبة السادسـة  ) 0,95(واحنراف معياري قدره ) 3,66(مبتوسط قدره " التفكري الناقد

" مهارة حل املشـكالت "،وجاءت يف املرتبة السابعة )0,87(واحنراف معياري قدره ) 3,64( مبتوسط قدره " التكنولوجيا

مبتوسط قدره " مهارة االتصال والتواصل" ، وجاءت يف املرتبة الثامنة ) 0,78(واحنراف معياري قدره ) 3,60(مبتوسط قدره 

  ). 0,95(واحنراف قدره ) 3,51(
ليم لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ضوء وميكن أن تعزى هذه النتيجة إىل أن إدخال وزارة التربية والتع        

االقتصاد املعريف يف العملية التعليمية قد أثر بشكل إجيايب على تنمية املهارات احلياتية للطلبة، وهـذا   مشروع تطوير التعليم حنو

 – 3,91(ع ضمن فئة يظهر من املتوسطات احلسابية إلجابات الطلبة على فقرات االستبانة، حيث أن مجيع هذه املتوسطات تق

كما يفسر ذلك أن توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العملية التعليمية ساعد . العالية اتالفئضمن وهي ) 3,51
  .الطلبة على صقل مهارام احلياتية، وأكسبهم خربة متزايدة يف استخدام وتوظيف التكنولوجيا يف حيام اليومية

  

    :ولاأل النتائج املتعلقة بالسؤال

شروع تطوير التعليم حنـو االقتصـاد املعـريف    مل )ICT(هل خيتلف دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

)ERfKE (يف تنمية املهارات احلياتية  لطلبة املدارس احلكومية األردنية باختالف جنس الطلبة؟  
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أفـراد   الستجابات )ت(ختبارااملعيارية و واالحنرافاتحلسابية لإلجابة عن هذا السؤال فقد مت استخدام املتوسطات ا
مرتبة ترتيباً تنازلياً للتعرف على دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تنمية املهـارات   العينة يف جماالت الدراسة املختلفة

  ) .4(احلياتية لطلبة املدارس احلكومية األردنية، وذلك كما هو موضح يف اجلدول 

 )4( الجدول 

لدور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تنمية المهارات الحياتية ) ت ( الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبارات المتوسطات 
  للطلبة حسب متغير الجنس

  المهارة
  

جنس 
  الطلبة

المتوسط   العدد
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

) ت(قيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  كرذ  مهارة حل المشكالت
  أنثى

542  

476  

3.58  

3.62  

0.84  

0.71  

-0.84  
  

0.00*  

  ذكر  مهارة التفكير الناقد
  أنثى

542،00  

475  

3.58  

3.76  

0.98  

0.91  

-3.03  
  

0.32  

  ذكر  مهارة التفكير اإلبداعي
  أنثى

542  

475  

3.81  

4.03  

1.01  

0.87  

-3.68  
  

0.00*  

  ذكر  مهارة توظيف التكنولوجيا
  أنثى

542  

475  

3.56  

3.74  

0.91  

0.80  

-3.35  
  

0.00*  

مهارة تطبيق المعلومات 
  واستخدامها

  ذكر
  أنثى

542  

471،00  

3.65  

3.91  

1.02  

0.84  

-4.41  
  

0،00*  

  ذكر  مهارة االتصال والتواصل
  أنثى

542  

471  

3.46  

3.56  

0.99  

0،91  

-1.72  
  

0،07  

  ذكر  مهارة العمل الجماعي
  أنثى

541  

471  

3.57  

3.94  

1.07  

1.06  

-5.59  
  

0،02*  

  ذكر  مهارةالتقويم الذاتي
  أنثى

542  

470  

3.65  

3.84  

1.06  

1.24  

-2.58  
  

0،12  

  ذكر  كل المهارات
  أنثى

542  

476  

3.61  

3.80  

0.79  

0.68  

-4.12  
  

0،00  

  ).α ≥ 0,05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية *

لوجيـا  لدور تكنو) α ≥ 0,05(وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ) 4(يتبني من اجلدول    
الـتفكري   –حل املشكالت :( بة تعزى ملتغري اجلنس، وذلك يف املهاراتلاملعلومات واالتصاالت يف تنمية املهارات احلياتية للط

احملسوبة هلـذه  ) ت(حيث كانت قيمة ) العمل اجلماعي –تطبيق املعلومات واستخدامها  –توظيف التكنولوجيا  –اإلبداعي 

، وكانت مجيع هذه الفروق لصاحل اإلناث، ويالحظ على هذه النتيجة أن غالبية )α ≥ 0,05(املهارات عند مستوى أقل من 
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لدى اإلناث، وقد يعـزى ذلـك إىل   ) ICT( واالتصاالتاملهارات احلياتية كانت مبستوى أكثر تأثرياً بتكنولوجيا املعلومات 

  .ورمن مدارس الذك يف مدارسهن بشكل أكرب) ICT(مدارس اإلناث بتفعيل  اهتمام

مهارة التفكري الناقد ، ومهارة االتصال والتواصل ، ومهارة التقومي الذايت : أما املهارات اليت مل تظهر فيها فروق فهي

  ).α≥0,05(احملسوبة عند مستوى أعلى من الداللة اإلحصائية ) ت(حيث كانت قيمة 

  :ينالنتائج املتعلقة بالسؤال الثا

شروع تطوير التعليم حنـو االقتصـاد املعـريف    مل )ICT(االتصاالت هل خيتلف دور تكنولوجيا املعلومات و

)ERfKE (املرحلـة الدراسـية    يف تنمية املهارات احلياتية  لطلبة املدارس احلكومية األردنية باختالف) األساسـي- 
  ؟)الثانوي

أفراد العينة يف جماالت  اتالستجاب املعيارية واالحنرافاتلإلجابة عن هذا السؤال فقد مت استخدام املتوسطات احلسابية 
مرتبة ترتيباً تنازلياً للتعرف على دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تنمية املهارات احلياتية لطلبة املدارس  الدراسة املختلفة

  .يوضح ذلك) 5(احلكومية األردنية، واجلدول 

 )5(اجلدول 

لدور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تنمية املهارات احلياتية للطلبة حسب متغري املرحلة ) ت(املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار 
  الدراسية

) ت(قيمة   االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  املرحلة الدراسية  املهارة
  احملسوبة

  *مستوى الداللة 

  * 0,00  21,42  0.66 3.74  أساسي  مهارة حل املشكالت

  0.88  3.41  ثانوي

  *0,00  22,44  0.85  3.78  أساسي  مهارة التفكري الناقد

  1.05  3.51  ثانوي

  *0,00  32,75  0.83  4.04  أساسي  مهارة التفكري اإلبداعي

  1.07  3.74  ثانوي

  *0,00  15,09  0,77  3.77  أساسي  مهارة توظيف التكنولوجيا

  0.95  3.48  ثانوي

  *0,00  37,02  0.81  3.92  سيأسا  مهارة تطبيق املعلومات واستخدامها

  1.07  3.58  ثانوي

  *0,00  11,99  0,88  3.63  أساسي  مهارة االتصال والتواصل

  1.01  3.35  ثانوي
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  *0,00  32,35  0.88  3.87  أساسي  مهارة العمل اجلماعي

  1.27  3.58  ثانوي

  *0,00  14,58  0.89  3.86  أساسي  مهارة التقومي الذايت

  1,40  3.58  ثانوي

  0,00  34,25  0.61  3.83  أساسي  لمهاراتل ااالت الكلية

  0.86  3.53  ثانوي

  )α ≥ 0,05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية *

يتبني من هذا اجلدول أن نتائج التحليل اإلحصائي أظهرت أن دور تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت يف تنميـة     
) ت(ة حسب متغري املرحلة األساسية كانت ذات داللة إحصائية جلميع املهارات، حيث بلغت قيمـة  املهارات احلياتية للطلب

قد يعزى ذلك من و. ، وكانت مجيع هذه الفروق لصاحل طلبة املرحلة األساسية )α ≥ 0,05(احملسوبة عند مستوى أقل من 

سواء ) ICT(تخداماً لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل أن طلبة املرحلة األساسية هم أكثر تعامالً واس وجهة نظر الباحث
 فهم أكثر انشغاالً بالدراسـة ) أول ثانوي وثاين ثانوي (يف بيوم أم يف مدارسهم ، أما طلبة املرحلة الثانوية من طلبة الصفني 

هـذا  . ديثـة تقنيات احلات احلاسوب وغريه من الوليس لديهم الوقت الكايف للجلوس أمام شاش واألنشطة الشبابية األخرى
 باإلضافة إىل أن الطلبة يف هذه املرحلة أعمارهم صغرية وأكثر اجنذاباً واستمتاعاً ذه التكنولوجيا، مما أثر على مهارام احلياتية

  .من طلبة املرحلة الثانوية ثر إجيابيةل أكبشك

  :ثالثالنتائج املتعلقة بالسؤال ال
شروع تطوير التعلـيم حنـو االقتصـاد املعـريف     مل )ICT(واالتصاالت هل خيتلف دور تكنولوجيا املعلومات 

)ERfKE ( مسار التعليم الثـانوي  يف تنمية املهارات احلياتية  لطلبة املدارس احلكومية األردنية باختالف) األكـادميي- 
  ؟)املهين

لدور ) ت(يارية واختبار املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعلإلجابة عن هذا السؤال فقد مت استخدام اجلدول 
   تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تنمية املهارات احلياتية للطلبة حسب متغري مسار التعليم الثانوي

 )6(الجدول 

لدور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تنمية المهارات الحياتية ) ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 
  ب متغير مسار التعليم الثانويللطلبة حس

المرحلة   المهارة
  الدراسية

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

) ت(قيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  0.66  0.191  0.87 3.42  أكاديمي  مهارة حل المشكالت

  0.90  3.37  مهني
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المرحلة   المهارة
  الدراسية

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

) ت(قيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  0.20  1.61  1.08  3.50  أكاديمي  مهارة التفكير الناقد

  0.96  3.53  مهني

  0.25  1.29  1.09  3.72  أكاديمي  مهارة التفكير اإلبداعي

  0.96  3.79  مهني

  0.09  2.76  0.99  3.46  أكاديمي  مهارة توظيف التكنولوجيا

  0.81  3.52  مهني

مهارة تطبيق المعلومات 
  واستخدامها

  0.54  0.37  1.08  3.58  أكاديمي

  1.03  3.54  مهني

  0.18  1.76  1.05  3.34  أكاديمي  مهارة االتصال والتواصل

  0.89  3.37  مهني

  0.44  0.59  1.33  3.58  أكاديمي  مهارة العمل الجماعي

  1.05  3.55  مهني

  0.04  4.17  1.52  3.55  أكاديمي  مهارة التقويم الذاتي

  0.90  3.65  مهني

  0.22  1.49  0.90  3.52  أكاديمي  )جميع المهارات(المجاالت الكلية

  0.74  3.54  مهني

  

لدور التكنولوجيا يف ) α ≥ 0,05(يظهر من اجلدول أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة اإلحصائية و   
) املهين واألكادميي(تنمية املهارات احلياتية للطلبة تعزى ملتغري مسار التعليم الثانوي، وقد تعزى هذه النتيجة إىل أن كال املسارين 

كنولوجيا املعلومات فيهما بشكل متكافئ، وأن فرص استخدام الطلبة للتكنولوجيا يف كال املسارين ال يتم استخدام وتوظيف ت
خيتلف عن اآلخر، ويستدل على ذلك من خالل التجهيزات التكنولوجية اليت تزود وزارة التربية والتعليم مدارسها بشكل عام 

 .واملدارس الثانوية بشكل خاص

  : رابعالالنتائج املتعلقة بالسؤال 

شروع تطوير التعليم حنـو االقتصـاد املعـريف    مل )ICT(هل خيتلف دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

)ERfKE ( باختالف اإلقليم اجلغرايف يف تنمية املهارات احلياتية  لطلبة املدارس احلكومية األردنية) الوسط  –الشمال
  ؟)اجلنوب –
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حتليل التباين األحادي ملعرفة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية مث خدام هذا السؤال فقد مت است عنلإلجابة    
 أثر متغري اإلقليم اجلغرايف على دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تنمية املهارات احلياتية لطلبة املدارس احلكومية األردنية،

  .يارية ملستويات متغري اإلقليم اجلغرايف يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املع) 7(واجلدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تنمية المهارات الحياتية  ) 7(الجدول 

  )الجنوب –الوسط  - الشمال (للطلبة حسب متغير اإلقليم الجغرافي 

  االنحراف المعياري  ابيالمتوسط الحس  عدد الطلبة  اإلقليم الجغرافي

  0.64  3.77  335  الشمال

  0.67  3.73  462  الوسط

  0.99  3.52  221  الجنوب

  0.75  3.70  1018  الكلي

يالحظ أن دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تنمية املهارات احلياتية للطلبة حسب متغري اإلقليم هو األكثر تـأثرياً      

، مث طلبة إقليم الوسط حيث )0,64(املعياري  واالحنراف) 3,77(بلغ املتوسط احلسايب هلم الشمال، حيث   إقليملدى طلبة 

، مث طلبة إقليم اجلنوب حيث بلغ املتوسط احلسايب هلم )0,67(باحنراف معياري ) 3,73(بلغ املتوسط احلسايب هلذا اإلقليم 

فقط مت ) α ≥ 0,05(حصائياً عند مستوى الداللة وملعرفة الفروق هل هي دالة إ ،) 0,99(املعياري  واالحنراف) 3,52(

ألثر متغري اإلقليم اجلغرايف على دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ) way Anova One(إجراء حتليل التباين األحادي 

  .يوضح ذلك ) 8(واجلدول  .تنمية املهارات احلياتية للطلبة يف

  اإلقليم على دور تكنولوجيا المعلومات تحليل التباين األحادي ألثر متغير )8(الجدول 

  واالتصاالت في تنمية المهارات الحياتية للطلبة

متوسط مجموع   مصدر التباين
  المربعات

  الداللة اإلحصائية  )ف(قيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية

  *0.00  8.13  4.48  2  8.96  اإلقليم

  0.55  1015  559.15  الخطأ

    1017  568.11  الكلي

  )α ≥ 0,05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  ذات*
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يف دور ) α≥0,05(أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة اإلحصـائية    ) 8(يبني اجلدول 
لـدور  ) ف(تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تنمية املهارات احلياتية للطلبة تعزى ملتغري اإلقليم، حيث بلغـت قيمـة   

وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى أقل من ) 8,13(ة للطلبة  يتتصاالت  يف تنمية املهارات احلياتكنولوجيا املعلومات واال

)α ≥ 0,05.(  

" شـيفيه "ولفحص الفروق يف املتوسطات احلسابية ملستويات متغري اإلقليم اجلغرايف، فقد مت اسـتخدام اختبـار   

)Scheffe (للمقارنات البعدية.  

 ) 7(ول الجد

  نتائج المقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  .في تنمية المهارات الحياتية للطلبة

  الجنوب  الوسط  الشمال    اإلقليم

  3.52  3.73  3.77  المتوسط الحسابي

        3.77  الشمال

        3.73  الوسط

    *  *  3.52  الجنوب

  ).α≥0,05(عند مستوى الداللة اإلحصائية  ذات داللة إحصائية*

بأن الفروق يف املتوسطات احلسابية ملستويات متغري اإلقليم اجلغـرايف كانـت ذات داللـة    ) 7(يتبني من اجلدول 

  :لدى كل من) α ≥ 0,05(إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

الشمال، حيث بلغ  وكانت الفروق لصاحل إقليم: إقليم الشمال مقارنة بإقليم اجلنوب .1

، بفارق بني )3,52(والبالغ متوسطه احلسايب  بمقارنة بإقليم اجلنو) 3,77(املتوسط احلسايب هلذا اإلقليم 

، مبعىن أن دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تنمية املهارات احلياتية للطلبة يف )0,25(املتوسطني 
 .إقليم الشمال كان أكرب منه يف إقليم اجلنوب

وكانت الفروق لصاحل إقليم الوسط، حيث بلغ : إقليم الوسط مقارنة بإقليم اجلنوب .2

، )3,52(مقارنة بإقليم اجلنوب والذي بلغ متوسطه احلسـايب  ) 3,73(املتوسط احلسايب إلقليم الوسط 
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حلياتية ، مبعىن أن دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تنمية املهارات ا)0,21(بفارق بني املتوسطني 
  . للطلبة يف إقليم الوسط كان أكرب منه بالنسبة للطلبة يف إقليم اجلنوب

 يتعلق والثاين. الشمال والوسط إقليمييف للطلبة ورمبا تعزى هذه النتيجة إىل أمرين، األول هو الكثافة العددية   
يم اجلنوب حيث توجد الكثري من املدارس ، حيث أن بيئات الشمال والوسط هي أغىن تقنياً من إقلبالبيئة احمليطة بالطالب
  .واليت تعاين من ضعف اإلمكانيات والبنية التحتية اخلاصة بالتكنولوجيا) مدارس أرياف وبوادي ( ذات الظروف اخلاصة 

  :اخلالصة

  :يف ضوء نتائج الدراسة ميكن تلخيص أبرز نتائجها على النحو اآليت  

لطلبة املدارس احلكوميـة  يف تنمية املهارات احلياتية  ) ICT( دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتبلغ  .1

 ).3,69(ة، مبتوسط حسايب قدره عاليدرجة  األردنية

ة للطلبة تعـزى  تيهارات احلياامل تنمية يف)  ICT(وجود فروق يف دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  .2
 .ة املرحلة األساسيةلكل من اجلنس ولصاحل الطالبات، وللمرحلة الدراسية ولصاحل طلب

لطلبة لدى طلبة إقليم لاحلياتية هارات امليف تنمية )  ICT(وجود دور لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  .3
 .، وكانت األقل يف إقليم اجلنوبالشمال بدرجة أكرب من طلبة األقاليم األخرى

 رع املهين يف كـل املهـارات  وطلبة الف ،عدم وجود فروق ذات دالة إحصائياً بني طلبة الفرع األكادميي .4
  .احلياتية

  :التوصيات 

البنيـة  يف جمـال  سيما ضرورة تعزيز إمكانات مدارس إقليم اجلنوب من قبل وزارة التربية والتعليم وال  – 1

  ) .ICT(لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التحتية 

تنميتـها  كيفية ات احلياتية وضرورة توعية وتدريب معلمي مدارس الذكور على إكساب طلبتهم املهار – 2
  .لديهم

وزارة (يث السلطة املشرفة على التعلـيم  دراسات مشاة تتناول مقارنة بني طلبة املدارس من ح إجراء – 3
  .)التعليم اخلاص –وكالة الغوث  –الثقافة العسكرية  –التربية 
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