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 امللخص

متطلبات الجامعة الذكية ودرجة توافرها إلى  هدفت الّدراسة التعّرف 

ة من وجهة نظر الطلبة، استخدمت الدراسة املنهج األردنيفي الجامعات 

 وطالبة 385من ) وزعت على عينةالوصفي، وتم تطوير استبانة 
ً
( طالبا

تم اختيارهم بالطريقة العشوائية. أظهرت نتائج الّدراسة أن املتوسطات 

الحسابية ملحاور درجة توافر متطلبات الجامعة الذكية في الجامعات 

 دالة األردني
ً
 تعزى إة جاءت بدرجة متوسطة. كما وجدت فروقا

ً
حصائيا

عة توافر متطلبات الجامألثر الجنس على استجابات عينة الدراسة على 

ككل  ةاألداة في جميع املجاالت، وكذلك في األردنيالذكية في الجامعات 

 دالة وكانت الفروق لصالح اإل 
ً
 تعزى إناث، كما وجدت فروقا

ً
حصائيا

ألثر الجهة املسؤولة على استجابات عينة الدراسة على توافر متطلبات 

 ألداةاع املجاالت وكذلك في ة في جمياألردنيالجامعة الذكية في الجامعات 

إلى  ائجككل، وجاءت الفروق لصالح الجامعات الخاصة. كما أشارت النت

 تعزى ألثر املسار إعدم وجود فروق دالة 
ً
وى ، واملستاألكاديميحصائيا

ككل. وأوصت الدراسة  األداةس ي في جميع املجاالت وكذلك في الدرا

الذكية في الجامعات بالتأكيد على أهمية توافر متطلبات الجامعة 

ة، وعلى تطبيق أسس ومعايير الجامعات الذكية وتطويرها، األردني

وضرورة توعية العاملين في الجامعات والطلبة باالمتيازات التي توفرها 

 الجامعات الذكية. 

 .ةاألردنيالجامعات الذكية، الجامعات  الكلمات املفتاحية:

Abstract 
The study aimed to identify the requirements of the smart 

university and the degree of their availability in 

Jordanian universities from the students' perspective. The 

study used the descriptive approach, and a questionnaire 

was developed that was distributed to the sample of (385) 

students who were chosen by random method. The 

results of the study showed that the arithmetic averages 

of the axes of the degree of availability of smart 

university requirements in Jordanian universities came to 

a medium degree. It also found statistically significant 

differences because of gender on the responses of the 

study sample on the availability of smart university 

requirements in Jordanian universities in all fields, as 

well as in the tool, and the differences were in favor of 

females. Smart universities in Jordanian universities in 

all fields as well as in the tool, and the differences came 

in favor of private universities. The results also indicated 

that there were no statistically significant differences 

because of the academic path and the academic level in 

all fields as well as in the tool as a whole. The study 

recommended emphasizing the importance of the 

availability of smart university requirements in Jordanian 

universities, the application and development of the 

foundations and standards of smart universities, and the 

need to educate university employees and students about 

the privileges provided by smart universities. 

Keywords: Smart Universities, Jordanian Universities. 
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 مقدمة

ال جدال بأن التعليم هو املؤثر الرئيس في حياة اإلنسان وتطورها، 

 و اإذ إنه محور أساس ي لتنمية املجتمع، كونه يرتبط 
ً
 رتباطا

ً
ثيقا

بتطلعات الفرد واحتياجاته وتطوره في شتى املجاالت اإلنتاجية 

املجتمع في اكتساب  أفرادواملعرفية، كما أنه يدعم خيارات 

حياتية ويعززها، ويسهل مجاالت توظيفها املعارف واملهارات ال

 واإلستفادة منها.

وللجامعات دور ريادي في تطور املجتمع وتقدمه، إذ إنه يرتقي 

 وقيمه ومهاراته، ويرفد املجتمع بمورد بشري  نسانيفي التفكير اإل

. ةكاف جوانبهبمبدع ومفكر وقادر على خدمة مجتمعه، واإلرتقاء 

تربوية كانت، وما زالت على مر والجامعة كمؤسسة تعليمية 

العصور هي الرائدة في قيادة عملية التغيير والتطوير في املجتمعات 

البشرية خاصة في ظل ثورة املعلومات واالتصاالت، وما يرافقها من 

 (.  2020تسارع معرفي ومعلوماتي ورقمي )بوعيس وفالته،

 وقد أخذ تطور الجامعات في عصر التكنولوجيا منحى آخر،  

حيث أصبح الحديث عن املجتمعات الذكية، التي تشمل املباني 

واملدن، ومن قبلها األجهزة الذكية، ولقد أحدثت هذه التطورات 

تغيرات جذرية في جميع مجاالت الحياة، حتى وصلت لطريقة تفكير 

، وشاع ما يسمى بالعصر الذكي كمصطلح ُيتداول في األفراد

(. وعليه، فالجامعات  2019املجتمعات كافة )ناصري وفالك،

 
ً
جامعات ذكية، كي تتماش ى مع إلى  معنية بأن تتحول تدريجيا

التقدم التكنولوجي املتسارع، لتصبح مركز قيادة إحداث التغيير 

م وترسيخ املعرفة الرقمية املتوافقة مع التقد املجتمع،املنشود في 

األمر الذي يجعلها تعمل على تحسين ما  التكنولوجي الحديث،

قدم من خدمات تعليمية بجودة عالية، من أجل الحصول على يُ 

 . (2009 املخرجات التعليمية املستهدفة )الطبيب،

وملواجهة التحديات التكنولوجية والرقمية أصبحت 

الجامعات مطالبة بشكل متزايد بالعمل على تصحيح مسار 

ى إل التعليم الجامعي فيها ملواكبة التطور، من خالل تحولها

تتناسب واحتياجات العصر، وبقالب أكثر تفاعلية جامعات 

وحيوية، متطلعة في ذلك ألن تصبح من زمرة الجامعات الذكية 

جاء مصطلح الجامعة  هناومن (. 2020)الدهشان، السيد 

لى إ الذكية، وما يصاحبه من متطلبات لتحويل الجامعات الحالية

يئة واملباني املهية، جامعات ذكية، من حيث البنية التحتية الرقم

 
ً
والحرص على توظيف كوادر إدارية وتعليمية تتسم  ،تكنولوجيا

يمية وتوفير بيئات تعل ،باملهارات والقدرات التكنولوجية العالية

 ذكية. 

( على أن متطلبات الجامعة 2013) الخماشوقد أكدت   

ني إللكترو االذكية تتمثل في وضع البنية التحتية ألنظمة التعليم 

 جميعع مرافق الجامعة، وكذلك تحقيق التكامل بين في جمي

األنظمة التعليمية واإلدارية في الجامعات ذات الصلة بالعملية 

التعليمية بشكل مباشر، وأتمتة القاعات الدراسية في الجامعة، 

وتدريب أعضاء هيئة التدريس على التقنيات واألنظمة، وبناء بوابة 

حدة لتقديم الخدمات التي ني تكون واجهة مو اإللكترو للتعليم 

توفرها الجامعة، ومراعاة الجانب اإلقتصادي على املدى الطويل 

 عند اختيار التقنيات والحلول املستخدمة للمحافظة على البيئة.

ما سبق تتضح الصورة وتتجلى أهمية التركيز على  خاللمن 

التعليم الجامعي وتطويره، ليواكب التغيير املستمر واملتسارع في 

، وملحاولة توفير متطلبات الجامعة ال
ً
عملية التعليمية عامليا

 ة.األردنيالذكية في مؤسسات التعليم العالي 

 مشكلة الدراسة

اشمية ة الهاألردنيقع التعليم العالي في اململكة من خالل دراسة وا

وحجم التحديات التي يواجهها، خاصة مع تزايد الطلب على 

 الواضح في أعداد الجامعات الذي أدىالتعليم الجامعي، والتوسع 

ظهور بعض التأثيرات السلبية على جودة التعليم العالي، إلى 

ة، وكذلك األكاديميوتراجع في نوعية ومخرجات بعض البرامج 

زيادة عدد الخرييجين الجامعيين، وارتفاع نسب البطالة بينهم 

 بسبب ضعف املواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل،

غياب املعلومات الدقيقة ملتطلبات سوق إلى  والذي قد ُيعزى 

غياب آلية التطوير املستمر للكوادر البشرية في إلى  العمل، إضافة

الجامعات، مما جعل املنافسة قوية مع الجامعات واملراكز 

التعليم العالي والبحث العلمي البحثية العاملية )وزارة 

 (. 2015ة،األردني

 et al, (Coccoli , 2014كوكلي وآخرون )وقد أكدت دراسة 

على أهمية وجود نماذج للجامعة الذكية، وضرورة تحديد 

مؤشرات دقيقة لتقييم العمليات داخل الجامعة للتحول 

 (2020لجامعات أكثر ذكاًء. كما أشارت دراسة الدهشان والسيد )

 إلى  أن تحويل الجامعات التقليديةإلى 
ً
جامعات ذكية أصبح أمرا

 ملواكبة ثورة املعلومات واإلتصاالت التي تسمح بتوفير كم 
ً
ضروريا

هائل من املعلومات تنتقل بسهولة ويسر من خالل شبكة معقدة 

 الكوابل.
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وبناًء على ما سبق جاءت الدراسة الحالية للبحث في درجة 

سوق  ة مع متطلباتاألردنيموافقة البرامج التعليمية في الجامعات 

التفكير يتجه لتطوير الجامعات وتحسينها،  العمل، وعليه بدأ

 في 
ً
والسعي لتوفير متطلبات الجامعة الذكية املتعارف عليها عامليا

ة؛ من أجل مواكبة التقدم وتجويد مخرجات األردنيالجامعات 

التعليم فيها. بالتالي فإن مشكلة الدراسة الحالية تتمثل بتحديد 

من  ةاألردنيلجامعات درجة توافر متطلبات الجامعة الذكية في ا

 وجهة نظر الطلبة. 

 هدف الدراسة وأسئلتها

هدفت الدراسة البحث في متطلبات الجامعة الذكية ودرجة 

ة، وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة األردنيتوافرها في الجامعات 

 اآلتية :

ما درجة توافر متطلبات الجامعة الذكية في الجامعات  -1

 ة؟ة من وجهة نظر الطلباألردني

عند مستوى الداللة  هل هناك فروق ذات داللة إحصائية -2

(= 0.05 (  في درجة توافر متطلبات الجامعة الذكية في

ة  من وجهة نظر الطلبة تعزى ملتغيرات األردنيالجامعات 

الجنس، والجهة املسؤولة )جامعة حكومية، جامعة 

علمي(، واملستوى ، إنساني) األكاديميخاصة(، واملسار 

 التعليمي )بكالوريوس، دراسات عليا(؟

 أهمية الدراسة    

 تكتسب هذه الدراسة أهميتها من خالل: 

السعي ملعرفة درجة توافر متطلبات الجامعة الذكية في  -

ة من وجهة نظر الطلبة، من أجل الوقوف األردنيالجامعات 

على مستوى درجة التوافر وتحديد أوجه النقص في 

 لبات.املتط

موضوع الدراسة الذي يعد من القضايا املهمة التي فرضت  -

نفسها بقوة على الجامعات لضمان بقائها ومسايرتها 

للمتغيرات والتطورات املتزايدة خاصة في ظل تطورات 

 جائحة كورونا. 

يؤمل أن تسهم نتائج الدراسة في تقديم العون ملتخذي  -

وير التعليم ة للعمل على تطاألردنيالقرار في الجامعات 

الجامعي، بما يتوافق ومتطلبات التقدم التكنولوجي، من 

 خالل توفير متطلبات الجامعة الذكية.

تزويد املسؤولين وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات  -

ة بتوصيات قد تساعدهم في تطوير املهارات األردني

التكنولوجية لديهم تماشيا مع التطور التقني التعليمي 

 القائم.

التي  -نيبحدود علم الباحث –حلية والعربيةقلة الدراسات امل -

درست متطلبات الجامعة الذكية، وعليه يمكن أن تسهم 

الدراسة في حث الباحثين إلجراء دراسات مماثلة من وجهات 

 نظر مختلفة أو في بيئات ومتغيرات مختلفة.

جه ة على و األردنيإثراء املكتبات العربية عامة واملكتبات  -

 وص بإطار حول الجامعات الذكية.الخص

 حدود الدراسة

 تمثلت حدود الدراسة الحالية باآلتي:

: تم تطبيق الدراسة على عينة من طالب الحدود البشرية

 ة الهاشمية.األردنية في اململكة األردنيالجامعات 

: تم إجراء هذه الدراسة في الفصل الثاني من الحدود الزمنية

 .2021/ 2020العام الجامعي 

 ة.دنياألر : تم تطبيق هذه الدراسة في الجامعات الحدود املكانية

: تحدد موضوع الدراسة في درجة توافر الحدود املوضوعية

ة من وجهة نظر األردنيمتطلبات الجامعة الذكية في الجامعات 

الطلبة وتمحورت متطلباتها في املنظومة اإلدارية الذكية ذات 

التحتية الذكية، والعناصر رؤيا رقمية تكنولوجية، البنية 

 البشرية املؤهلة، والبيئات التعليمية التعلمية الذكية.

 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية

 تعليمية مؤسسة "ابأنه تعرف الجامعة الذكيةالجامعة الذكية: 

 البنية في الذكية التقنية تستخدم عالية، وفعالية كفاءة ذات

 وفعالية، حيوية أكثر التعليمية يةالعمل لجعل ألنظمتها التحتية

بكرو، ) باستمرار وتفاعلية، ومتغيرة ة،غني تعليمية وتوفر بيئات

بأنها: مؤسسة تعليمية  وتعرف الجامعة الذكية إجرائًيا .2017)

تتمتع بجميع املقومات التكنولوجية الحديثة الذكية، وبنظام 

إداري يتمتع بإمكانات تكنولوجية عالية، ورؤى مستقبلية رقمية 

ترفع من مستوى العملية التعليمية، وتوفر بنية تحتية ذكية 

لألبنية واألنظمة واألجهزة، ويرتادها أشخاص مؤهلون يستخدمون 

 عليمية ذكية.بيئات ت

 التية األردنيهي املؤسسات التعليمية  ة:األردنيالجامعات 

تستقبل الطلبة الذين يجتازون مرحلة الثانوية العامة ضمن 

شروطة محددة للقبول، وتشمل القطاعين الخاص والحكومي 

 وتتبع لوزارة التعليم العالي.

 



 ة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريساألردنيدرجة تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات 

 علي حسين حورية محاسن عبدالعزيز الحسن
 

 

 

-238- 

 

 األدب النظري والدراسات السابقة

: األدب النظري 
ً
 أوال

تناول األدب النظري املتعلق بالجامعة الذكية، ومتطلبات 

الوصول إليها من خالل التعرف على مفهومها، وأهدافها 

 ومتطلباتها، وخصائصها.

 الجامعة الذكية

 مؤسسة تعليمية تتميز أنها إلى  الذكية الجامعةيشير مفهوم      

باستخدام التقنيات الذكية الحديثة في البنية التحتية 

تها، وذلك من أجل دعم العملية التعليمية ورفع مستوى ألنظم

 نيالعويوترى جودتها وكفاءتها، وجعلها أكثر فعالية وحيوية. 

هي جامعة ذات فعالية وكفاءة عالية، الجامعة الذكية ( أن 2016)

توظف أحدث تقنيات تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت 

والخدمات عبر شبكة واسعة لإلنترنت، وتكتنف البيئات التعليمية 

ا هأفرادالتفاعلية املتجددة واملواكبة للتطور، جامعة تمكن 

وتشجعهم على التعاون والتفاعل، وتعمل على زيادة املشاركة 

عاون بين الطلبة والهيئة التدريسية ضمن مظلة لتطوير ورفع والت

مستوى العملية التعليمية، للوصول لهدف مشترك يتمثل بتعليم 

( الجامعات الذكية بأنها مؤسسات 2017وعرف بكرو ). أفضل

تعليمية جامعية، تتصف بكفاءة وفاعلية عالية في استخدام 

عل ة النظمتها، لجواستثمار التقنية الذكية في البنية التحتي

ة كثر حيوية وفعالية، كونها توفر بيئات تعليميأالعملية التعليمية 

 وتعديل األفرادتفاعلية ومتطورة، وتعمل على تمكين قدرات 

 سلوكياتهم وتشجعهم على التفاعل والتعاون املستمر.

وتوفر الجامعة الذكية بيئات غنية تفاعلية تتطور 

تعزيز قدرات الطالب الفردية وتطويرها، إلى  باستمرار، وتسعى

وتنمي روح التعاون بينهم، كما تزيد من مشاركتهم، وتعزز عملية 

التواصل بينهم، من أجل النهوض بالعملية التعليمية، ورفع 

(. ويؤكد الدهشان 2019لهم )ناصري وفالك،  األكاديمياملستوى 

 ذات ( على أن الجامعة الذكية مؤسسة تعليمية2020والسيد )

التحتية  البنية في الذكية تستخدم التقنية عالية، وفعالية كفاءة

عمال اإلدارية والخدمات املقدمة للطلبة. وفي ذات السياق وفي األ 

( أن الجامعة الذكية هي مؤسسة 2019يرى ناصري وفالك )

تعليمية ذات كفاءة وفعالية عالية تعمل على إحداث ثورة علمية 

رتها، وفي إنتاج املعلومة التفاعلية وطريقة كساب املعرفة وإداإفي 

أداة فاعلة في تغيير حركة الحياة املعاصرة، فهي تعمل  وتعدتلقيها، 

على تقديم برامج ذات جودة تعليمية تنافسية عالية من خالل 

 ني، وتعزز فكرة التعلم مدى الحياة وتدعمها. اإللكترو بيئة التعليم 

 معي الذكي على شبكة فيومن املفترض أن يشمل الحرم الجا 

لى إ كل مكان، توظف اإلبتكار واإلنترنت في البحث العلمي، إضافة

إدارة تتسم بالشفافية والكفاءة اإلدارية، وثقافة غنية ومريحة 

ومدروسة لكل ما يتعلق بالحياة الجامعية، وللحرم الجامعي الذكي 

خصائص مهيمنة تتمثل في توفر بيئة ذكية شاملة ومتكاملة، 

حقق االتصال والتعاون الحقيقي من خالل إدماج معلومات وت

تستند على شبكة الحاسوب في التطبيقات والخدمات الجامعية؛ 

 & liu): وتوفر واجهة تبادل خدمات متكامل للمعلومات املشتركة

zhang & dong, 2014) 

من خالل ما سبق يرى الباحثان بأن الجامعة الذكية هي 

تستخدم أحدث أساليب التطوير من جامعة ذات كفاءة عالية 

خالل تقنيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتقوم بتقديم 

نترنت، وتعمل الخدمات املتاحة بواسطة شبكة اإل  مجموعة من

ر، وذلك اعلى توفير بيئات تعليمية غنية وتفاعلية ومتغيرة باستمر 

وسلوكياتهم والعمل على  من خالل تمكين قدرات األفراد

عهم على التفاعل والتعاون، والعمل على زيادة املشاركة بين تشجي

ذي طار الين، وزيادة التعاون بينهم ضمن اإل املعلمين واملتعلم

يجعلهم مشاركين، ومسؤولين عن عملية تطوير ورفع مستوى 

العملية التعليمية، وعن تحقيق األهداف املشتركة املتمثلة في 

 الحصول على مخرج تعليمي أفضل.

 أهداف الجامعة الذكية 

في نظم املعلومات  التقني التطور  ( أن2020والسيد ) الدهشانيرى 

ا واالتصاالت نتج عنه
ً
 كالتعليم التعليم من جديدة أنماط

ونتج عن  االفتراض ي وتبعه التعليم الذكي، والتعليم ي،ناإللكترو 

 دةلرائافكار الجامعات الذكية التي تعد من األ  إنشاءهذا التطور 

( أن 2018) وطلحيكما ويرى الرميدي اتعليمي والبحثي.  في املجال

 توفيرو  قيم التعليم ترسيختتمثل في  الذكية الجامعات أهداف

 العملية كفاءة ومتطورة، وتحسين فعالة تعليم مستويات

 هيئة أعضاء لدي البحث العلمي مقومات وتحسين التعليمية،

 قدراتهم ومؤهالتهم مدعن والطلبة، من خالل والباحثي التدريس

 بين والتواصل التفاعلإلى  كما تهدفومتابعتها بفاعلية وكفاءة، 

 التعليم التركيز على، و واإلدارة والطالب التدريس هيئة أعضاء

 ،الطالب املنتسبين لزيادة عدد، ولكي تكون عامل جذب التعاوني

التكاليف مع رفع مستوى نوعية الخريج،  تخفيض والعمل على
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التنافسية ما  القدرات نية، وزيادةاإللكترو والتركيز على املكتبات 

 .دوليةالوالريادة ز بين الجامعات من أجل تحقيق التمي

تهدف الجامعات  (azarmi, et al, 2010)ومن وجهة نظر 

ابتكار نموذج للتعليم الفعال، وتحقيق التمييز إلى  الذكية

واملنافسة في ظل املنافسة الشديدة في التعليم العالي، ورفع 

مستوى وقيمة التعليم العالي، والتوجه نحو التعليم التعاوني، 

وتحقيق أقص ى قدر من قدرة املتعلمين على التعليم والتعلم، 

ولي قادرين على ت داألفراوتحسين الجودة الشاملة للتعليم، وجعل 

األدوار القيادية في اطار العالم الخارجي، والعمل على توفير فرص 

تعليمية دون أي قيود، وتمكين املعلمين وأعضاء الهيئات 

التدريسية واإلدارات من خالل مجموعات جديدة من القدرات 

التعليمية واإلدارية، وتقديم الحلول املنهجية املتعددة الجوانب 

ية االحتياجات للطلبة واملعلمين، واملساعدة على من أجل تلب

جذب الطلبة الجدد، والزيادة في اإلنتاجية، والعمل على تخفيض 

 .كلفة التشغيل

وفي ضوء أهداف الجامعة الذكية يرى الباحثان أن أهمية 

الجامعات الذكية تأتي من أهمية تنظيم االتصال والتعاون في 

ان وفي من أي مككافة التعليمية مجال التعليم بين عناصر العملية 

أي وقت، والعمل على إثراء العملية التعليمية والبيئة البحثية، 

وحل املشكالت والعقبات التي تواجه نظم التعليم التقليدية عبر 

ير وغ ،التمكين التقني، والعمل على بناء إنسان جديد مختلف

 ةتقليدي في أسلوب تعلمه وتعامله، ويتصف باملرونة الفكري

والسلوكية، ويتقن مهارات مختلفة، وقادر على التعلم الذاتي، 

ويحب التجديد والبحث الذاتي عن املعلومات، ولديه القدرة على 

  انتاج املعرفة، ويمتلك روح املبادرة واالبداع واالبتكار.

 متطلبات الجامعة الذكية  

(، وبكرو 2016الجامعة الذكية حسب العويني ) تداراألصل أن 

(، والعفيشات وآخرون 2020(، والدهشان والسيد )2017)

( بطريقة تضمن تقدم النظام واستمراريته من خالل عدد 2019)

 من املتطلبات تم حصرها في أربعة محاور:

ة فاملنظوم. منظومة إدارية ذات رؤيا رقمية تكنولوجية ذكية: 1

اإلدارية ذات رؤيا رقمية تكنولوجية واضححححححححة مرنة واقعية تسحححححححلط 

الضححححححوء على وضححححححع تكنولوجيا املعلومات واالتصححححححال بالجامعة وما 

، هذه الرؤيا تشححححمل عدة عناصححححر 
ً
سححححتكون عليه الجامعة مسححححتقبال

كديمقراطية التعليم، ومسحححححايرة التطور التكنولوجي الذي يشحححححهده 

املجتمع املعاصححححححححححر، وسححححححححححد حاجة املجتمع لتخصححححححححححصححححححححححات يحتاجها 

 سوق العمل.

كيححة، ذ الجححامعي الححذكي مكون أبنيححةفححالحرم . بنيةةة تحتيةةة ذكيةةة: 2

واإلبتكحححارات الهنحححدسحححححححححححححيحححة الححححديثحححة التي تميزت بحححالفنون املعمحححاريحححة 

انحححدمجحححت مع األنظمحححة التقنيحححة الحححذكيحححة، كمحححا أنحححه يسحححححححححححححتخحححدم بنيحححة 

تحتيححة مححاديححة وتقنيححة حححديثححة ويوفر بيئححات تعلم ذكيححة، يتحكم  هححا 

 ىنظحححام إداري ذكي يسحححححححححححححمح بحححاملراقبحححة عن بعحححد، ويتميز بحححالقحححدرة عل

التكيف واملرونحة، ويحقق محا يطلق عليحه اإلسحححححححححححححتحدامحة الحدائمحة من 

خالل ترشحححححححححححححيد اسحححححححححححححتهالك الطاقة واملياه والقدرة على التقليل من 

التلوث. فححالبنيححة التحتيححة الححذكيححة توفر اإلنترنححت في كححل مكححان، فهي 

توفر البيانات األسححححححححححاسححححححححححية لقيادة وتحليل وتحسححححححححححين بيئة التعليم 

 فتوحة للجميع.وربط البيانات وجعلها م

فالعنصحححححححححححر البشحححححححححححري الذكي يتمثل في . عناصةةةةةةةةةةةر :شةةةةةةةةةةةرية مؤهلة: 3

شحححححححححححححخص قحححادر على التكيف مع التغيرات والظروف الطحححارئحححة، إمحححا 

بتغيير ذاتححححه أو تغيير البيئححححة املحيطححححة، وجعلهححححا أكثر توافقححححا، وهو 

يمتلك قدرات إجتماعية وعاطفية ومعرفية، يسحححححححتطيع من خاللها 

 رفالعنصحححححححححححححيف مع الحياة الذكية. وعليه مواجهة التحديات والتك

البشححححححححري املؤهل يعد العامل الحاسححححححححم لنجاح الجامعة الذكية من 

خالل قححدرتححه على إيجححاد الحلول الححذكيححة في املواقف، وقححدرتححه على 

ملفترض ، ومن اتطويع مهححاراتححه التكنولوجيححة في العمليححة التعليميححة

 على ينية مدربأن تمتلك الجامعة الذكية أعضحححححححححححححاء هيئة تدريسححححححححححححح

 فهححححححا في العمححححححليمواكبححححححة التطورات التكنولوجيححححححة الحححححححديثححححححة وتوظ

 التدريس ي والبحثي.

ويعبر عن البيئحححححححة التعليميحححححححة . بيئةةةةةةةة تعليميةةةةةةةة تعلميةةةةةةةة ذكيةةةةةةةة: 4

التعلميحححححححة الحححححححذكيحححححححة بحححححححأنهحححححححا أنظمحححححححة تربويحححححححة يتم إدارتهحححححححا عن طريق 

حاء الصحححححححححححححنححا ي، وتسحححححححححححححتخححدم املنطق  الكمبيوتر بححاالعتمححاد على الححذكح

علم البشحححححححححححححري في 
ُ
والقواعحححححد الرمزيحححححة في تعليم املتعلم، وتححححححاكي امل

طريقحححححححة تفكيره، وطريقحححححححة تعحححححححاملحححححححه مع املحتوي التعليمي، وتقوم 

علم الطالب مهححارات بتعلي
ُ
م الحقححائق واملعححارف املختلفححة وكححذلححك ت

التفكير وحححل املشحححححححححححححكالت. وهي بيئححة تعليميححة يتم فيهححا اسحححححححححححححتخححدام 

األنظمة التعليمية الذكية املناسبة للتعلم، ويعتمد تصميمها على 

مجموعححة متنوعححة من التخصحححححححححححححصحححححححححححححححات منهححا الحوسحححححححححححححبححة املتنقلححة، 

والوسحححححائط املتعددة. وشحححححبكات االسحححححتشحححححعار والذكاء االصحححححطنا ي، 

 ى بيئححححة قححححادرة على تعححححديححححل طريقححححة عرض املعلومححححات، واملحتو وهي 

التعليمي، ملراعحححححاة الفروق الفرديحححححة بين الطالب، فهي بيئحححححة مرنحححححة 

مليئححة بححالبححدائححل واالسحححححححححححححتراتيجيححات التعليميححة التفححاعليححة للمحتوى 

 التعليمي.
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 خصائص الجامعات الذكية

في  التعليمصائص أن أهم خ (2019ناصري وفالك )يرى 

البيانات إلى  الجامعات الذكية يتمثل في إمكانية الوصول 

واملعلومات وباقي الخدمات التعليمية من خالل شبكة االنترنت. 

 االنفتاح الذي يتم من خالل وجود مجموعة 
ً
ومن الخصائص أيضا

من املستودعات املفتوحة، والتي تضم مجموعة كبيرة من املوارد 

ني، اإللكترو ادر، من أجل تشكيل دورات التعلم التعليمية واملص

وتوفير التدريب للطالب في جميع التخصصات، والوصول بكل 

املصادر واالبحاث واملرجعيات. كما تسعى الجامعات إلى  حرية

تطوير التعليم، وتسهيل وصول إلى  الذكية من خالل هذه الصفة

ا. منهقص ى استفادة ممكنه أالطلبة، وتحقيق إلى  املعلومات

م الفردي الذي يت التعليمخصائص الجامعات الذكية إلى  ويضاف

تعزيزة من خالل إضفاء خصوصية للتعليم تتعلق بكل فرد، 

بناء طاقات التعليم الفردي، وتنظيم عمليات االتصال إلى  وتهدف

عد  والتعاون في مجال التعليم.
ُ
ص التقنية من الخصائ الفعاليةوت

نية التحتية لتقنية املعلومات في التي تحرص على صالحية الب

التقنيات السحابية والتقنيات  الجامعات من خالل استخدام

علومة مبدأ املرونة والبساطة في نقل املإلى  فتراضية، التي تستنداإل 

 وحفظها.

 ,Alsaif & Clementking)السيف وكليمنتكينج  كما أن

لخصا خصائص التعليم الذكي في توعية املتعلمين بأهمية  (2014

العالقات االجتماعية ويستخدم الشبكات االجتماعية لتعزيز 

عملية التعليم والتعلم، واملشاركة وتبادل املعلومات وتقديم 

األنشطة التعاونية، والتغلب على الزمان واملكان والقيود، وإدارة 

املواد التعليمية إلى  ل املعلومات املقدمة، وتسهيل الوصو 

 (2016) نيالعويوالخدمات التعليمية، والتركيز على املتعلم. وتشير 

أن خصائص التعلم الذكي يكمن في أنه يركز على املتعلم، ويعزز إلى 

املعرفة، ويركز على البيئة التعليمية الفعالة، ويعد تعليم ذاتي 

عد تعليم وي يمكن تطبيقة في أي وقت، وتتنوع فيه مصادر التعلم،

رسمي وغير رسمي، ويتم من خالل بيئة تكنولوجية، وإبدا ي 

 وتحفيزي، وتشاركي، وواقعي، وتكيفي.

: الدراسات السابقة ذات الصلة
َ
 ثانيا

طالع على األدب النظري في امليدان التربوي والوقوف عند بعد اإل 

عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة 

 األحدث وفق اآلتي:إلى  عرضها من األقدمالحالية، تم 

 التي هدفت Coccoli, et al, 2014)دراسة كوكلي وآخرون )

معرفة وضع الجامعات األوروبية، وبناء أنموذج للجامعة إلى 

الذكية، يعتمد على رؤية مجتمع الدراسة املتمثل بالطالب 

والهيئات التدريسية واإلدارية، وكذلك املؤسسات واملواطنين، 

ويرا ي احتياجاتهم. وقد اتبع الباحثون املنهج الوصفي التحليلي 

واملنهج البنائي، وتم استقصاء الواقع باستخدام اإلستبانة وورش 

العمل. وأظهرت نتائج الدراسة أن استخدام الجامعة الذكية 

تحسين األداء ونوعية الخريجين، كما إلى  للتكنولوجيا يؤدي

ملحة لتبني تصميم نموذج أظهرت النتائج أن هناك حاجة 

الجامعة الذكية ملا له من آثار واضحة في تحسين أداء الجامعات 

 وتخفيض التكلفة.  

مناقشة إلى  ( دراسة هدفتKwok،2015وأجرى كوك )

التحديات التي تواجه الحرم الجامعي الذكي في ضوء تطور 

تكنولوجيا املعلومات، ووضع رؤية لتطوير الحرم الجامعي الذكي، 

االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي بالتطبيق على مجتمع ب

الدراسة املتمثل بالطالب واملعلمين وأولياء األمور واإلدارة. 

أن التطور في تكنولوجيا املعلومات إلى  وتوصلت الدراسة

اختالف استراتيجيات التدريس، وأن تطور إلى  واالتصاالت يؤدي

ة وعملياتها ظمة الجامعالحرم الجامعي يجب أن يشمل جميع أن

ية، ناإللكترو دارة املعرفة، البنية التحتية إ)إدارة نظم التعلم، 

والبيئة التعليمية(، وأكدت الدراسة أن الذكاء البشري من أهم 

متطلبات الحرم الجامعي الذكي، وأن عملية التطوير هذه قد 

 .
ً
 طويال

ً
 تستغرق وقتا

 مفهوم على ف( بإجراء دراسة للتعر 2017قام بكرو ) كما

 وخصائصها وأهدافها مقوماتها الذكية، وتحديد الجامعة

إلى  للتحول  التقنية التحتية البنية متطلبات أهم ووضع وأهميتها،

 أهم ومن الوصفي. املنهج الدراسة ذكية. استخدمت جامعة

 للتقنية االستثمار األمثل أن الدراسة إليها توصلت التي النتائج

 اإلبتكار مستوى  رفعإلى  ويؤدي املعرفة، ونشر إنتاج عملية سهليُ 

 أداء تحسين ويسهم في وأذكى، أسهل حياة نحو والتوجه واإلبداع

 .الكفاءة وزيادة التكلفة وتخفيض الجامعة

 مدى تقييمإلى  (2018) وطلحي الرميدي وهدفت دراسة

 السادات مدينة في جامعة الذكية الجامعة متطلبات توافر

 املستقبل. في للتحسين مقترحة خطة بمصر، والعمل على وضع

من خالل تطبيق استبانه  الوصفي املنهج استخدمت الدراسةو 

من  350في الجامعة البالغ عددهم  التدريس هيئة على أعضاء
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، وتوصلت
ً
 متطلبات من معقولة توفر درجة إلى  الدراسة عضوا

األشخاص  مثل السادات مدينة جامعة الذكية في الجامعات

توجد  ال ولكن الذكية، التعلم وبيئات الذكية، واإلدارة األذكياء،

 املزيدإلى  بحاجة السادات جامعة مدينة فإن وبالتالي  ذكية، مبان

 بنية الذكية. والتحسين في مجال األ  التطوير من

 تسهم الدور الذي دراسةب (2019وفالك ) ناصري  قامكما 

 تايمزال مجلة في مراتب ريادية تحقيق في الذكية الجامعة خبرة به

 التي أكسفورد جامعة تجربة على وتم التركيز العالي.  للتعليم

استخدامت  خالل العامين املاضيين. املراتب الريادية احتلت

 لخبرة تأثير وجودإلى  وتوصلت الدراسة الوصفي املنهج الدراسة

 مجلة حسب عامليا تنظيمها وترتيبها في أكسفورد جامعة وأقدمية

 بشكل تسعى إكسفورد جامعة العالي حيث أن للتعليم التايمز

 إنشاء من خالل عاملية ورقمية ذكية بيئة إنشاءإلى  مستمر

واألفكار  املهمة اإلبتكارات على تركز مبتكرة رقمية مجتمعات

 .أفضل املمارسات وتطبيق الحديثة

 ( فقد قامت بتقديم2020أما دراسة الدهشان والسيد )

 في ذكية جامعاتإلى  املصرية الجامعات لتحويل مقترحة رؤية

للجامعات، حيث استخدمت  الرقمي التحول  مبادرة ضوء

الدراسة املنهج الوصفي، وتم تطبيق أداة الدراسة املتمثلة 

باالستبانة على عينة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 

 372وعددهم املصرية الحكومية )املنوفية، القاهرة، وسوهاج( 

. توصلت الدراسة 11899عضو هيئة تدريس من أصل 
ً
إلى  عضوا

 جامعاتإلى  الحكومية املصرية الجامعات تحول  متطلبات أن

 بشرية عناصر -ذكية تحتية بنية -رقمية رؤية ذكية، تتمثل في

 ذكية.  إدارة -تعلمية ذكية تعليمية بيئة -ذكية

يجية مقترحة وضع استراتإلى  (2020وهدفت دراسة أحمد )

 التحول  توجهات في ضوء ذكية جامعةإلى  املنيا لتحويل جامعة

الذكية،  محمد بن حمدان لجامعة اإلماراتي والنموذج الرقمي

حيث تم استخدام املنهج الوصفي باستخدام أسلوب دراسة 

(، SWAT Analysisالحالة وأسلوب التحليل البيئي الربا ي )

 ستبيان،الشخصية املفتوحة، واإل املقابالت واالعتماد على 

 الرسمية نيةاإللكترو  والوثائق والتقارير الرسمية، وموقع البوابة

الشخصية،  بالتجارب ومعايشته ومالحظات الواقع للجامعة،

منتسبي الجامعة بفئاتهم املختلفة، وخلصت الدراسة   لعينة من

 نبالوصول لتقديم استراتيجية مقترحة مكتملة العناصر واألركا

من خالل خطة تنفيذية للتحول في جامعة املنيا لجامعة ذكية 

تناسب املحيط الثقافي واالجتما ي خالل الخمس سنوات القادمة 

(2020-2025.) 

 التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها

تشا هت الدراسة الحالية مع عدد من الدراسات املنهج املتبع حيث 

(، Kwok،2015املنهج الوصفي، ودراسة كوك )استخدمت 

(، 2018(، ودراسة )عبداملنعم، 2018ودراسة )الرميدي وطلحة، 

(، ودراسة )الدهشان والسيد، 2019ودراسة )ناصري وفالك، 

(،. في حين اختلفت مع بعض 2020( ودراسة )مغاوري، 2020

الدراسات في املنهج املستخدمة كدراسة كوكلي وآخرون 

((Coccoli, et al, 2014  والتي استخدمت املنهج الوصفي التحليلي

( فقد استخدمت املنهج 2020حمد، أواملنهج البنائي، أما دراسة )

 الوصفي ومنهج دراسة الحالة.

أما من حيث األدوات املستخدمة فقد وجدت الباحثان بأن 

جميع الدراسات قد استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات. 

محددة  (2015)( ودراسة كوك 2017اسة بكرو )در فيما كانت 

مغاوري بالحرم الجامعي الذكي فقط، واختلفت مع دراسة 

 ( التي درست اإلدارة الجامعية. 2020)

تفردت الدراسة الحالية بدراسة املتغيرات في الجامعات 

تناولت  (2016دراسة العويني )ة بشكل خاص، بينما األردني

( 2020دراسة الدهشان والسيد )الجامعات في دولة فلسطين، أما 

ركزت على  (2020أحمد، محمد )ودراسة  (2020ودراسة مغاوري )

لي كوكالجامعات الذكية في جمهورية مصر العربية كذلك دراسة 

اتخذت ( 2019وفالك ) ناصري ( ودراسة 2014) وآخرون

 الجامعات األوروبية كنموذج.

 واإلجراءات الطريقة

 منهج الدراسة

اسحححححححححححححححححتخدمت الدراسحححححححححححححححححة املحححححححححححححححححنهج  لتحقيحححححححححححححححححق أهحححححححححححححححححداف الدراسحححححححححححححححححة

الوصححححححححححححفي، كونححححححححححححه املححححححححححححنهج املالئححححححححححححم للتطبيححححححححححححق بنححححححححححححاء علححححححححححححى طبيعححححححححححححة 

 الدراسة.

 مجتمع الدراسة

ة األردنيحححححححححمجتمحححححححححع الدراسححححححححة محححححححححن جميححححححححع طلبحححححححححة الجامعححححححححات  تكححححححححون 

 ,(300816ة الهاشححححححححححححححمية، وبلححححححححححححححغ عححححححححححححححددهم )األردنيححححححححححححححفححححححححححححححي اململكححححححححححححححة 

وفححححححححق اإلحصححححححححائيات املتاحححححححححة فححححححححي بدايححححححححة الفصححححححححل الدراسحححححححح ي الثححححححححاني 

   1). ، كما هو مبين في الجدول )2020/2021
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 ةاألردنيمجتمع الدراسة في الجامعات  أفرادتوزيع : (1الجدول رقم )

ت 
انا

بي
ال

ية
اف

غر
يم
لد

ا
 

 ةاألردنيالجامعات 

 

 املجموع
 الخاصة الرسمية

 أنثى ذكر أنثى ذكر

 274823 31264 37737 123164 82658 بكالوريوس

 25993 2646 2343 12406 8598 دراسات عليا

 300816 33910 40080 135570 91256 املجموع

 عينة الدراسة

 وطالبة تم اختيارهم  (385) عينة الدراسة من تكونت 
ً
طالبا

 من مجتمع الدراسة بعد الرجوع
ً
الجداول اإلحصائية إلى  عشوائيا

( بنسبة ثحححقة Krejcie & Morgan, 1970كيرجس ي ومورغان )لح 

عينة الدراسة  أفراد(، كما تم توزيع %5( وهامش خطأ )95%)

حسب املتغيرات وهي: )الجنس، والجهة املسؤولة، واملسار 

 (.2أكاديمي، واملستوى الدراس ي( كما هو مبين في الجدول )

 عينة الدراسة وفق متغيراتها أفرادتوزيع : (2الجدول )

النسبة  التكرار الفئة املتغيرات

 املئوية
 الجنس

 23.4 90 ذكر
 76.6 295 أنثى

 %100 385 املجموع

 الجامعة) الجهة املسؤولة (:
 65.7 253 حكومية

 34.3 132 خاصة

 %100 385 املجموع

 األكاديمياملسار 
 44.7 172     إنساني

 55.3 213 علمي

 %100 385 املجموع

 الدراس ي املستوى 
 73.0 281 بكالوريوس

دراسات 

 عليا

104 27.0 

 %100 385 املجموع

عينة الدراسة وفق متغيراتها،  أفراد( توزيع 2يبين الجدول )

(، أما اإلناث فكانت النسبة األعلى %23.4إذ بلغت نسبة الذكور )

املسؤولة(، فقد  (. أما متغير الجامعة ) الجهة%76.6وذلك بنسبة)

(، في حين %65.7بلغت أعلى نسبة للطلبة من الجامعات الرسمية )

(. أما بالنسبة %34.3بلغت نسبة طلبة الجامعات الخاصة بنسبة )

فكانت أعلى نسبة للطبة في الكليات  األكاديمياملسار ملتغير 

د فقة نسانيأما نسبة طلبة الكليات اإل(، %55.3العلمية وبلغت )

ملتغير املستوى الدراس ي فقد بلغت نسبة ( وبالنسبة %44.7بلغت )

(، في حين بلغت نسبة %73.0الطلبة في مرحلة البكالوريوس )

 (.%27.0الطلبة في مستوى الدراسات العليا )

 أداة الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير إستبانة تقيس درجة توافر 

شملت أربعة  ةاألردنيمتطلبات الجامعة الذكية في الجامعات 

املنظومة اإلدارية الذكية ذات رؤيا رقمية تكنولوجية، ) محاور 

البنية التحتية الذكية ) مادية، وتكنولوجية(، العناصر البشرية 

األدب لى إ (. وبالرجوعاملؤهلة، البيئات التعليمية التعلمية الذكية

النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع دراسة الجامعة 

(, 2018(، ودراسة عبداملنعم )2016مثل دراسة العويني ) الذكية

تكونت االستبانة بصورتها (، و 2020ودراسة الدهشان والسيد )

محور املنظومة : موزعة على أربعة محاور هي ( فقرة.48األولية من )

ومحور  (،فقرة 12)اإلدارية الذكية ذات رؤية رقمية تكنولوجية 

(، ومحور فقرة16) وتكنولوجية( البنية التحتية الذكية )مادية،

ومحور البيئات التعليمية فقرات(،  8) العناصر البشرية املؤهلة

 .فقرة( 12وله ) التعلمية الذكية

وتم اعتماد مقياس ليكرت الخماس ي )موافق بدرجة كبيرة 

درجات(، موافق بدرجة  4درجات(، موافق بدرجة كبيرة ) 5جدا)

يلة )درجتان(، غير موافق درجات(، موافق بدرجة قل 3متوسطة )

)درجة واحدة( لإلجابة على فقرات اإلستبانة.    وألغراض تحليل 

 النتائج وتفسيرها ومناقشتها تم اعتماد التدريج الثالثي التالي:

 (.2.33 – 1درجة قليلة: الفقرات التي تتراوح متوسطاتها بين ) -

 -2.34درجة متوسطة: الفقرات التي تتراوح متوسطاتها بين ) -

3.67.) 

 (5.00-3.68درجة كبيرة: الفقرات التي تتراوح متوسطاها بين ) -

( من الحححد األعلى 1وذلححك بعححد أن تم طرح الحححد األدنى للمقيححاس )

(، ومن ثم 3( وقسحححححححححححححمتحححه على عحححدد الفئحححات املطلوبحححة )5للمقيحححاس )

 بداية كل فئة.إلى   (1.33إضافة الجواب )

 صدق أداة الدراسة

الدراسة تم استخدام نوعين من الّصدق، للتحقق من صدق أداة 

 وهما:
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: صدق املحتوى )الصدق الظاهري(
ً
 أوال

. من أعضاء 15تم عرض االستبانة بصورتها األولية على )
ً
( محكما

، في ةاألردنيهيئة الّتدريس في جامعة الشرق األوسط والجامعات 

ربوية، واملناهج، واإلرشاد 
ّ
فس ي النتخصصات القيادة واإلدارة الت

؛ وذلك  هدف الّتعرف على مدى والتربوي، من ذوي الكفاءة والخبرة

ة فقرات االستبانة للمحاور املراد قياسها، وسالمة صياغتها ءممال

ووضوح معانيها، وإجراء أي تعديل أو حذف أو إضافة، وتم األخذ 

ائية االستبانة بصورتها النه بآراء املحكمين ومالحظاتهم، وتكونت

قرة، وقد تم تصميم االستبانة إلكترونًيا لتسهيل جمع ( ف48من )

 البيانات وتحليلها.

: صدق البناء
ً
 )صدق االتساق الداخلي( ثانيا

للتحقق من صدق البناء لالستبانة، تم تطبيقها على عينة 

ة، من األردني( من الطلبة  في الجامعات 30استطالعية مكونة من )

خارج عينة الدراسة املستهدفة، وبعد جمع البيانات تم استخراج 

معامالت ارتباط الفقرات مع املجال الذي تنتمي اليه، حيث تم 

( لكل Pearson) بيرسون  ارتباطتحليل الفقرات وحساب معامل 

هنا يمثل داللة للصدق  االرتباطفقرة من الفقرات، كون معامل 

حور معامل ارتباط بين كل فقرة وبين امل بالنسبة لكل فقرة في صورة

 الذي تنتمي اليه، والجداول التالية تبين ذلك.

الذي تنتمي  واملحور معامالت االرتباط بين الفقرات : (3الجدول )

 إليه 

 املحور 

رة
فق

 ال
قم

ر
 

معامل 

ارتباط 

الفقرة مع 

 املحور 

رة
فق

 ال
قم

ر
 

معامل 

ارتباط 

الفقرة مع 

 املحور 

املنظومة اإلدارية 

الذكية ذات رؤية 

 رقمية تكنولوجية

1 0.755** 7 **0.789 

2 0.717** 8 **0.841 

3 0.714** 9 0.808** 

4 0.612** 10 0.833** 

5 **0.808 11 **0.746 

6 **0.719 12 **0.737 

 البنية التحتية الذكية 

 ) مادية، وتكنولوجية(

1 0.781** 9 0.697** 

2 0.776** 10 0.596** 

3 0.820** 11 0.827** 

4 0.783** 12 0.713** 

5 0.775** 13 0.778** 

6 0.706** 14 0.819** 

7 0.777** 15 0.564** 

8 **0.629 16 **0.759 

العناصر البشرية 

 املؤهلة

1 **0.874 5 **0.905 

2 0.824** 6 0.925** 

3 0.904** 7 0.871** 

4 0.921** 8 0.799** 

التعليمية البيئات 

 التعلمية الذكية

1 0.823** 7 0.694** 

2 **0.835 8 **0.939 

3 **0.787 9 **0.652 

4 0.781** 10 0.655** 

5 0.827** 11 0.806** 

6 0.788** 12 0.809** 

  (.0.01**   دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

ع االستبانة م( أن قيم معامالت االرتباط لفقرات 3يوضح الجدول )

(، وهي قيم ذات درجات 0.939-0.564محاورها تراوحت بين )

  مقبولة
ً
، وعليه فإنه لم يتم حذف أي من هذه ودالة إحصائيا

الفقرات، وأن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من صدق االتساق 

وتم استخراج معامالت  الداخلي في فقرات املحور على املقياس.

 عضها والدرجة الكلية كما بالجدول ادناه.رتباط بين املحاور بباإل 
 

 ة عضها والدرجة الكليبب املحاور معامالت االرتباط بين : (  4) الجدول 

 املحاور 

ة 
ي ار

إلد
ة ا

وم
ظ
ملن
ا

ية
ذك

ال
 

ية
ذك

 ال
ية

حت
لت
ة ا

ني
لب
ا

 

ة 
ري
ش
لب
ر ا

ص
نا
لع

ا

لة
ؤه

امل
 

ة 
مي

علي
لت
ت ا

ئا
بي
ال

ية
ذك

 ال
ية

لم
تع

ال
 

اة
ألد
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املنظومة اإلدارية 

 الذكية

1 .7
80

)*
*(

 

.7
71

)*
*(

 

.8
57

)*
*(

 

.8
96

)*
*(

 

البنية التحتية 

 الذكية

 1 .8
90

)*
*(

 

.9
36

)*
*(

 

.9
63

)*
*(

 

العناصر البشرية 

 املؤهلة

  1 .9
14

)*
*(

 

.9
39

)*
*(

 

البيئات التعليمية 

 التعلمية الذكية

   1 .9
81

)*
*(

 

 1     ككل األداة

  (.0.01**   دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

( ان جميع معامالت االرتباط كانت ذات 4الجدول )يبين 

  درجات مقبولة
ً
وجود درجة عالية إلى  ، مما يشيرودالة إحصائيا

من صدق االتساق الداخلي في فقرات محاور املقياس والدرجة 

 الكلية على املقياس.
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 ثبات أداة الدراسة

، باستخدام نوعين من الثبات: الدراسةداة أتم التحقق من ثبات 

( وذلك باعتماد Test-Retestطريقة االختبار وإعادة االختبار )

عينة من داخل املجتمع ومن خارج عينة الدراسة املعتمدة، 

بين التطبيقين، ثم حساب معامل  انبفاصل زمني مدته أسبوع

 (Cronbach Alpha) الثبات باستخدام معامل كرونباخ ألفا

راون لة سيبرمان بومعامل ثبات التجزئة النصفية املصحح بمعاد

(Brown prediction formula–Spearman كما يبين الجدول .)(5.) 

 قيم معامالت ثبات أداة الدراسة: ( 5 الجدول ) 

 املحور 
معامل ثبات 
 كرونباخ ألفا

التجزئة النصفية 
املصحح بمعادلة 
 سبيرمان براون 

عدد 

 الفقرات

املنظومة اإلدارية 

 الذكية
0.932 0.916 12 

التحتية البنية 

 الذكية
0.942 0.919 16 

العناصر البشرية 

 املؤهلة
0.956 0.952 8 

البيئات التعليمية 

 التعلمية الذكية
0.943 0.857 12 

 48 0.967 0.982 ككل األداة

ويالحظ أن جميع قيم معامالت الثبات كانت مرتفعة، وهذا 

 ومناسبتها للتطبيق لتحقيق أغراض الدراسة. األداةيعزز من دقة 

 املعالجة اإلحصائية

لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام األساليب اإلحصائية 

 اآلتية:

( للتحقق من Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون ) -

 صدق البناء لالستبانة.

ثبات التجزئة  ومعامل Cronbach-alpha)معامل كرونباخ ألفا ) -

–Spearmanالنصفية املصحح بمعادلة سيبرمان براون )

Brown prediction formula) .للتحقق من ثبات االستبانة 

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للتعرف على  -

 العينة على كل فقرة من فقرات االستبانة. أفراداستجابات 

 .ملعرفة داللة الفروق في متغير الجنسt- test) اختبار ) -

( ملعرفة داللة الفروق في ANOVAتحليل التباين األحادي ) -

 متغيري املؤهل العلمي وسنوات الخبرة.

 
 

 نتائج الدراسة ومناقشتها

ما درجة  :النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول ومناقشتها

افر متطلبات الجامعة الذكية في الجامعات  ة من األردنيتو

 وجهة نظر الطلبة؟

عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية  لإلجابة

املعيارية لدرجة توافر متطلبات الجامعة الذكية في واالنحرافات 

والجدول أدناه يوضح  ة من وجهة نظر الطلبة ،األردنيالجامعات 

 ذلك.

افات املعيارية لدرجة : (6الجدول ) املتوسطات الحسابية واالنحر

افر متطلبات الجامعة الذكية في الجامعات  ة من وجهة األردنيتو

 حسب املتوسطات الحسابية  نظر الطلبة
ً
 مرتبة تنازليا

بة
رت
ال

قم 
لر

ا
 

 املحور 
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الدرجة

1 2 
البنية التحتية 

 الذكية
3.11 .983 

طة
س
تو

م
 

2 3 
العناصر البشرية 

 املؤهلة
3.02 1.074 

طة
س
تو

م
 

2 4 
البيئات التعليمية 

 التعلمية الذكية
3.02 1.017 

طة
س
تو

م
 

4 1 
املنظومة اإلدارية 

 الذكية
2.99 .984 

طة
س
تو

م
 

 990. 3.50 ككل األداة 

طة
س
تو

م
 

املتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين أن ( 6يبين الجدول )

ة في املرتب الذكية التحتيةالبنية محور  حيث جاء، (2.99-3.11)

العناصر البشرية ، ثم محور (3.11)متوسط حسابيوباألولى 

ومحور البيئات  ،(3.02املؤهلة في املرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

بينما جاء  ،(3.02بمتوسط حسابي ) التعليمية التعلمية الذكية

الذكية في املرتبة األخيرة وبمتوسط  املنظومة اإلداريةمحور 

 (.3.50بمتوسط حسابي ) ككل األداة ( وجاءت2.99حسابي بلغ )

أن درجة توافر متطلبات الجامعة إلى  وتشير هذه النتيجة

ة جاءت بدرجة متوسطة في جميع األردنيالذكية في الجامعات 
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املجاالت، مما يؤكد بأن هناك درجة من التوافر لهذه املتطلبات 

شمل املنظومة االداريةالذكية والبنية التحتية الذكية والعناصر ت

ستنج لذكية. وتالبشرية املؤهلة والبيئات التعليمية التعلمية ا

ن هناك توافر للمتطلبات في بعض أالباحثان من ذلك ب

الجامعات، ووجود توجهات لدى بعض الجامعات بتفعيل 

 متطلبات الجامعة الذكية.

ويمكن تفسير ذلك بأن بعض املتطلبات املتعلقة بالجامعة 

لتي ا املتطلباتجميع الذكية تتوفر كخدمات منفردة دون توفير 

تمكن الجامعة من الحصول على لقب الجامعة الذكية، وبطبيعة 

الحال ومن خالل الواقع فإن الجامعات تقدم خدمات كثيرة من 

بة قوم بمتابعة شؤون الطلضمنها املنظومة االدارية الذكية التي ت

والخدمات الخاصة بإدارة الجامعة من خالل استخدام وسائل 

 التكنولوجيا املختلفة الحديثة.

نتشار الواسع لخدمات اإل إلى  وقد تعزى هذه النتيجة

 كلب الخدماتنترنت، األمر الذي من شأنه رفع مستوى تقديم اإل 

ة بالجامعة ات املتعلقمكانمجاالتها من خالل توفير بعض اإل 

 تشتت الجهود وعدم ربطهاإلى  النتيجةالذكية، كما قد تعزى هذه 

 مع بعضها 
ً
بطريقة تخدم فكرة التحول نحو الجامعة  بعضا

الذكية, التى تتطلب توفير املدرس الذكي  والقاعات واملستلزمات 

"الذكية"، فى بيئة ذكية مناسبة، وللعمل على سد الثغرات 

وجود كوادر متخصصة من إلى  بحاجة  والقصور في تلك املحاور 

شراك بعض إجميع كليات الجامعة ومركز للحاسوب وكذلك 

إلى  يةالحال النتيجةالشركات املتخصصة فى هذا املجال. وتتفق 

شارت بنسبة جيدة أ( التي 2016حد ما مع نتائج دراسة )العويني، 

لتوافر متطلبات التحول نحو الجامعة الذكية في ضوء متطلبات 

 قتصاد املعرفة.ا

وطلحي،  الرميديهذه النتيجة مع نتائج دراسة ) اتفقتكما 

 متطلبات من معقولة توفر درجة إلى  شارتأ( التي 2018

 األشخاص مثل السادات مدينة جامعة الذكية في الجامعات

ختلفت انها أاال  الذكية، التعلم وبيئات الذكية، واإلدارة األذكياء،

 مدينة جامعة فإن وبالتالي  ذكية، مبان من حيث عدم وجود

 والتحسين. التطوير من املزيدإلى  بحاجة السادات

وقد تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

حور على حدة، عينة الدراسة على فقرات كل م أفرادلتقديرات 

 :تيوكانت على النحو اآل

 

 املنظومة اإلدارية الذكيةاملحور األول: 

تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات 

عينة الدراسة على فقرات كل محور اإلدارة الذكية والجدول  أفراد

 ( يوضح ذلك:7)

افات املعيارية لفقرات : (7الجدول ) املتوسطات الحسابية واالنحر

 حسب املتوسطات 
ً
محور املنظومة اإلدارية الذكية مرتبة تنازليا

 بية الحسا

بة
رت
ال

قم 
لر

ا
 

 الفقرات

بي
سا

لح
ط ا

س
تو

امل
ي   ر

يا
ملع

ف ا
را
ح
الن

ا
 

 الدرجة

1 10 

توظف الجامعة 
التكنولوجيا في 
 إدارة املهام
 اإلدارية

 متوسطة 1.134 3.35

2 9 
 إلى تسعى الجامعة

 متوسطة 1.248 3.27 رفع جودة التعليم.

3 1 
لدى الجامعة رؤية 
 مستقبلية واضحة

 متوسطة 1.136 3.21

4 3 
دعم الجامعة ت

عمليات البحث 
 العلمي

 متوسطة 1.163 3.20

5 8 
 الجامعة تعزز 
  التنافسية القدرة

 بين الطلبة
 متوسطة 1.276 3.12

6 12 

تقوم الجامعة 
ت بإدارة األزما

واملخاطر)جائحة 
 كورونا( بمرونة

 متوسطة 1.313 3.12

7 11 
توفر الجامعة 
 مجتمعية

ً
 متوسطة 1.204 2.97 لجانا

8 5 
الجامعة  تخصص

ميزانية لتطوير 
 املعرفة

 متوسطة 1.236 2.86

9 7 

توفر الجامعة 
ت الرعاية خدما

الصحية الرقمية 
 للطلبة

 متوسطة 1.263 2.83

10 2 

تتمتع الجامعة 
شفافية في بال

اتخاذ القرارات 
 املهمة

 متوسطة 1.156 2.81

11 6 
خدمات تسهم ال

الجامعية في 
 رفاهية الطلبة

 متوسطة 1.312 2.72

12 4 
تشرك الجامعة 
الطلبة في صنع 

 لقراراتا
 متوسطة 1.223 2.41

 
 املنظومة اإلدارية

 متوسطة 984. 2.99 الذكية
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املتوسطات الحسابية قد تراوحت ان ( 7يبين الجدول ) 

 والتي تنص على( 10رقم ) ة، حيث جاءت الفقر (3.35-2.41ما بين )

سط " وبمتو اإلدارية املهامدارة إتوظف الجامعة التكنولوجيا في "

تسعى  والتي تنص على" (9)(، والفقرة رقم 3.35حسابي بلغ )

(, على 3.27بمتوسط حسابي )رفع جودة التعليم" إلى  الجامعة

( 6أعلى متوسط حسابي بين الفقرات, بينما جاءت الفقرة رقم )

 "تسهم الخدمات الجامعية في رفاهية الطلبةوالتي نصها"

( والتي تنص على 4رقم ) ( والفقرة2.72لغ )وبمتوسط حسابي ب

لغ وبمتوسط حسابي ب" تشرك الجامعة الطلبة في صنع القرارات"

وبلغ  ،على أقل متوسط حسابي بين فقرات املحور  ،(2.41)

 (.2.99ككل )املنظومة اإلدارية املتوسط الحسابي ملحور 

ة داريتوفر فقرات املنظومة اإل إلى  النتيجةوتشير هذه 

ذات الرؤية الرقمية والتكنولوجيا الذكية بدرجة متوسطة  الذكية

ليس و  ،وقد يعزى ذلك ألن البعض ينظر اليها كخدمات الكترونية

 كخدمات تابعة ألسس ومعايير الجامعة الذكية، وقد يعزى ذلك

أن بعض الطلبة ال يدرك مفهوم الجامعة الذكية ويتعامل مع إلى 

منفردة ومستقلة  دماتالخدمات املقدمة من قبل الجامعة كخ

بذاتها عن باقي الخدمات املقدمة التي تقع ضمن أبعاد ومجاالت 

 دراك بعضإضعف إلى  الجامعة الذكية. كما وتشير هذه النتيجة

من الطلبة ملفهوم الجامعة الذكية نتيجة النتشار مصطلح 

الجامعة الذكية في الوطن العربي في وقت متأخر مقارنة 

النتيجة مع  هذهبالجامعات في بعض الدول املتقدمة. وتتفق 

أهمية توفير إلى  ( التي أشارت2016نتيجة دراسة )العويني، 

ية في الجامعات لتطبيق دارية في العملية التعليمالخدمات اإل 

 معايير الجامعة الذكية.

 البنية التحتية الذكيةالثاني:  حور امل

تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات 

عينة الدراسة على فقرات كل محور البنية التحتية والجدول  أفراد

  ( يوضح ذلك:8)

افات املعيارية لفقرات محور : (8الجدول )  حسب البنية التحتيةاملتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 مرتبة تنازليا

 املتوسطات الحسابية 

 الفقرات الرقم الرتبة
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الدرجة

1 15 .
ً
 كبيرة 1.163 3.76 عملية القبول والتسجيل إلكترونيا

 متوسطة 1.297 3.57 خضراء نظيفة واسعة .تمتلك الجامعة بيئة  6 2

 متوسطة 1.199 3.51 تدار املساقات الجامعية إلكترونًيا في الجامعة. 12 3

 متوسطة 1.313 3.32 نية مؤمنة بالكاميرات ملراقبة الدخول والخروج.اإللكترو بوابات الجامعة  8 4

 متوسطة 1.328 3.16 بطريقة صديقة للبيئة.توفر الجامعة خاليا شمسية لتوليد التيار الكهربائي  10 5

 متوسطة 3.16 1.224 (.I cloudتخزن الجامعة املعامالت وامللفات في سحابة حاسوبية ) 11 6

 متوسطة 1.282 3.15 املباني الجامعية مزودة بأنظمة إنذار للحماية. 5 7

 متوسطة 1.353 3.15 توفر الجامعة مكتبة للوسائط الرقمية عبر شبكات اإلنترنت. 16 8

 متوسطة 1.335 3.05 القاعات التدريسية مجهزة بأنظمة التدفئة والتبريد يتم التحكم  ها إلكترونًيا. 9 9

 متوسطة 1.232 3.01 املختبرات العلمية مجهزة بأحدث التقنيات املخبرية. 14 10

 متوسطة 1.252 3.00 القاعات الدراسية مجهزة بالوسائل التقنية الحديثة الالزمة. 1 11

 متوسطة 1.315 2.97 .رفاهية الطلبة تصميم املباني الجامعية يحقق 13 12

 متوسطة 1.406 2.83 والفناء. الداخلية ترافي املم مناسبة اضاءة لتوفير الجامعياملبنى  في سماوية قبة يتوافر 2 13

14 7 
 القاعات، فتح السححححححححححححيارات، )مواقف الذكية األنظمة بتقنيات الجامعية خدماتال تعمل

 .الجامعية( املستلزمات شراء املعامل، استخدام
 متوسطة 1.360 2.79

 متوسطة 1.369 2.72 املباني الجامعية مزودة بشبكة اتصاالت السلكية عالية السرعة واسعة النطاق. 4 15

 متوسطة 1.372 2.55 املباني الجامعية فيها أجهزة استشعار تراقب الحرارة واإلضاءة. 3 16

 متوسطة 983. 3.11 البنية التحتية 
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املتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين ان ( 8يبين الجدول )

 والتي تنص على( 15رقم ) ة، حيث جاءت الفقر (2.55-3.76)

" 
ً
" وبمتوسط حسابي بلغ عملية القبول والتسجيل إلكترونيا

تمتلك الجامعة بيئة خضراء على " تنص( والتي 6(، والفقرة )3.76)

( 12والفقرة رقم ) ، (3.57نظيفة واسعة" بمتوسط حسابي بلغ )

 "تدار املساقات الجامعية إلكترونًيا في الجامعة والتي تنص على"

على أعلى متوسط حسابي بين  ،(3.51بمتوسط حسابي بلغ )

 تعمل ( والتي تنص على"7فقرات املحور. في ما جاءت الفقرة رقم )

 السيارات، )مواقف الذكية األنظمة بتقنيات الجامعية خدماتال

الجامعية("  املستلزمات شراء املعامل، استخدام القاعات، فتح

 ( والتي تنص على"4والفقرة رقم )(، 2.79وبمتوسط حسابي )

املباني الجامعية مزودة بشبكة اتصاالت السلكية عالية السرعة 

( والتي 3( والفقرة رقم )2.72واسعة النطاق" وبمتوسط حسابي )

املباني الجامعية فيها أجهزة استشعار تراقب تنص على "

غ وبمتوسط حسابي بل" الخصائص البيئية مثل الحرارة واإلضاءة

وبلغ  رات املحور،على أقل متوسط حسابي بين فق (2.55)

 (.3.11املتوسط الحسابي ملحور البنية التحتية الذكية ككل )

ع الجامعات وفرت خدمة التسجيل ذلك جمي تفسيرويمكن 

يم نية الرسمية لتسهيل تقداإللكترو ني من خالل مواقعها اإللكترو 

ت فإن هناك العديد من الخدمات خدماتها للطلبة، وفي ذات الوق

ة بالبنية التحتية للجامعة الذكية مثل توفير نية، الخاصاإللكترو 

لى إ أجهزة املراقبة، واملباني الخاصة بالجامعات الذكية تحتاج

ظل  ة فياألردنييحتاج تكلفة مالية عالية يصعب على الجامعات 

ه هذ تعزو الظروف االقتصادية الحالية انجازها وتوفيرها. وقد 

ي الذكية يعد من املجاالت التأن محور البنية التحتية إلى  النتيجة

الوقت والجهد والكلفة املالية العالية لتنفيذها وتوفير إلى  تحتاج

خدماتها مثل االضاءة وقاعات التدريس املجهزة باالنظمة 

نية ترو اإللكالتعليمية الحديثة، واملختبرات العلمية، والبوابات 

لدراسة ا جةنتياملؤمنه بكاميرات املراقبة وأجهزة االنذار. وتتفق  

إلى  ( التي أشارت2018الرميدي وطلحي ) دراسةالحالية مع نتيجة 

 عدم توفر مبان ذكية في جامعة مدينة السادات.

 العناصر البشرية املؤهلةاملحور الثالث: 

تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات 

لبشرية عينة الدراسة على فقرات كل محور العناصر ا أفراد

 ( يوضح ذلك:9املؤهلة والجدول )
 

 حسب املتوسطات الحسابية : (9الجدول )
ً
افات املعيارية لفقرات محور العناصر البشرية املؤهلة مرتبة تنازليا  املتوسطات الحسابية واالنحر

 الفقرات الرقم الرتبة
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الدرجة

1 1 
يمتلك العاملون في الجامعة العديد من املهارات اإلدارية والفنية )قادرون على مسحححححححححححححححاعدة الطالب 

 والتعامل مع التغيرات املختلفة(
 متوسطة 1.204 3.22

 متوسطة 1.241 3.11 تقوم الجامعة باستقطاب الكوادر املؤهلة ذات الكفاءة. 4 2

 متوسطة 1.246 3.05 تحث الجامعة الطالب على تنمية قدراتهم . 6 3

 متوسطة 1.222 3.02 تساعد سياسة الجامعة على بناء كوادر بشرية متميزة مبدعة. 5 4

 متوسطة 1.225 3.00 يمارس كادر الجامعة األنشطة االجتماعية عبر مواقع التواصل املختلفة. 8 5

 تنموية 2 6
ً
 متوسطة 1.227 2.97 .تشجع الجامعة الطلبة على التعلم الذاتي من خالل اعداها خططا

7 3 
ويححل منتجين لهحححا)تحإلى  تقحححدم الجحححامعحححة البرامج والحححدورات لتحول الطلبحححة من مسححححححححححححححتهلكين للمعرفحححة

 عقل منتج(.إلى  العقل املستهلك
 متوسطة 1.268 2.91

 لريادة األعمال يدعم أفكار الطالب اإلبتكارية. 7 8
ً
 متوسطة 1.318 2.91 تمتلك الجامعة مركزا

 متوسطة 1.074 3.02 البشريةالعناصر  

املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما ان ( 9يبين الجدول )

 والتي تنص على( 1رقم ) ة، حيث حصلت الفقر (3.22-2.91بين )

يمتلك العاملون في الجامعة العديد من املهارات اإلدارية والفنية "

 "التغيرات املختلفة()قادرون على مساعدة الطالب والتعامل مع 

( ونصها" تقوم 4(، والفقرة رقم)3.22وبمتوسط حسابي بلغ )

بمتوسط الجامعة باستقطاب الكوادر املؤهلة ذات الكفاءة" 

قم جاءت الفقرة ر  ( على أعلى فقرتين في املحور, فيما3.11حسابي )

تقدم الجامعة البرامج والدورات لتحول ( والتي تنص على "3)

منتجين لها)تحويل العقل إلى  لكين للمعرفةالطلبة من مسته

والفقرة  ، (2.91عقل منتج(، وبمتوسط حسابي بلغ )إلى  املستهلك

 لريادة األعمال يدعم أفكار الطالب  (4)رقم 
ً
تمتلك الجامعة مركزا
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وبلغ  ،(2.91في املرتبة االخيرة  وبمتوسط حسابي بلغ )" اإلبتكارية.

(. وقد 3.02لبشرية ككل )املتوسط الحسابي ملحور العناصر ا

معرفة العاملين في الجامعات بآليات تقديم إلى  تعزى هذه النتيجة

الخدمات التي من شأنها مساعدة الطلبة للتعامل مع التغيرات 

املختلفة، ولكن هناك قصور في بعض املجاالت وخاصة في مجال 

وهذا الجانب يعد  ،ريادة االعمال ودعم أفكار الطلبة االبتكارية

قصور من الجامعات باعتبار الغاية والهدف الرئيس ي للجامعة هو 

 بان جميع املجاالت  أفرادرفع مستوى التعليم لدى 
ً
املجتمع، علما

 توفر خدمة البحث العلمي لجميع الطلبة وبتكلفة مالية رمزية.

ى أن التكاليف التي تترتب علإلى  كما وقد تعزى هذه النتيجة

ت لتوفير كوادر مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات الجامعا

 ملتطلب
ً
إن و  ،جراءات الجامعة الذكية ما زال قيد اإل الطلبة وفقا

 إل  ،الجامعات تعمل على توفير هذه املتطلبات
ً
وهناك  ا،مكاناتهوفقا

عمل جاد لدى الجامعات في السعي نحو تحقيق مسمى الجامعة 

مكانات، وفي ظل جائحة إل ذكية من خالل العمل على توفير اال

ية كصبحت تسير نحو خطى الجامعات الذأن الجامعات إكورونا ف

. وقد اتفقت النتيجة إمن خالل توفير خدماتها كافة 
ً
لكترونيا

( من حيث ضرورة 2018الحالية مع نتائج دراسة )عبداملنعم، 

( من أعضاء هيئة %79.3توفير متطلبات العناصر البشرية إال أن )

امتالكهم درجة عالية من املهارات والخبرة إلى  أشارواالتدريس 

 نية في العملية التعليمية.اإللكترو 

 البيئات التعليمية التعلمية الذكيةاملحور الرا:ع : 

تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات 

عينة الدراسة على فقرات كل محور البيئات التعليمية  أفراد

 ( يوضح ذلك:10والجدول )

 حسب املتوسطات الحسابية : (10الجدول )
ً
افات املعيارية لفقرات مجال البيئات التعليمية مرتبة تنازليا  املتوسطات الحسابية واالنحر

 الفقرات الرقم الرتبة
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الدرجة

1 3 
 التعليم(ة االفتراضي البيئة باستخدام مستحدثة تعليمية نظم على تعتمد الجامعة

 املدمج(. التعليم بعد، عن التعليم ني،اإللكترو 
 متوسطة 1.219 3.34

 متوسطة 1.257 3.17 تستخدم الجامعة تطبيقات ذكية لعرض خدماتها التي تسهل تعامالت الطلبة. 6 2

 متوسطة 1.237 3.09 .تطور الجامعة قدرات التعلم الذاتي لدى الهيئات التدريسية 8 3

 متوسطة 1.192 3.08 العوملة. افرضته التي السريعة املتغيرات مع الدراسية املناهج م الجامعةئتوا 4 4

 متوسطة 1.249 3.08 تعتمد الجامعة على اللغات األخرى لرفع كفاءة العملية التعليمية. 7 5

 في البحوث العلمية. 9 6
ً
 متخصصا

ً
 متوسطة 1.301 3.08 تمتلك الجامعة مركزا

 متوسطة 1.227 3.06 تطور الجامعة املحتوى التعليمي باستخدام الوسائط املتعددة. 2 7

 متوسطة 1.225 3.02 تر ى الجامعة مؤتمرات وندوات علمية عن التقدم التكنولوجي الرقمي. 12 8

 متوسطة 1.300 3.00 توفر الجامعة مناهج دراسية تنمي القدرات اإلبداعية للطلبة. 1 9

 متوسطة 1.221 2.98 توفر الجامعة مركز معلومات للتعليم يعمل وفق أساليب علمية تقنية حديثة. 10 10

 متوسطة 1.225 2.95 توفر الجامعة مواقع بحثية عاملية للطلبة. 5 11

 متوسطة 1.356 2.38 منصات خاصة تربط الطلبة الخريجين بسوق العمل.توفر الجامعة  11 12

 متوسطة 1.017 3.02 البيئات التعليمية 

املتوسطات الحسابية قد تراوحت ن أ( 10يبين الجدول )

 والتي تنص على( 3رقم ) ة، حيث جاءت الفقر (3.34-2.38مابين )

 البيئة باستخدام مستحدثة تعليمية نظم على تعتمد الجامعة "

 التعليم بعد، عن التعليم ني،اإللكترو  التعليم(ةاالفتراضي

التي تنص 6)  (، والفقرة رقم)3.34" بمتوسط حسابي بلغ )املدمج(

"تستخدم الجامعة تطبيقات ذكية لعرض خدماتها التي تسهل 

( األعلى بين النتائج 3.17تعامالت الطلبة" وبمتوسط حسابي بلغ )

توفر ( والتي تنص على "5بينما جاءت الفقرة رقم )للمحور الثالث. 

توفر الجامعة منصات  أما  " الجامعة مواقع بحثية عاملية للطلبة

رة  في املرتبة االخي" خاصة تربط الطلبة الخريجين بسوق العمل

وبلغ املتوسط الحسابي ملجال  ،(2.38وبمتوسط حسابي بلغ )

جدية إلى  (. وقد تعزي هذه النتيجة3.02يئات التعليمية ككل )الب
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الطلبة في ممارسة العملية التعليمية من خالل استخدام البيئة 

املدمج(  التعليم بعد، عن التعليم ني،اإللكترو  )التعليم االفتراضية

وهذا املجال يعد في ظل ما يعيشة العالم في الوقت الحاضر وفي 

ظل ازمة جائحة كورونا التي فرضت على العالم التباعد االجتما ي 

  أفرادومنع االختالط بين 
ً
 الزاميا

ً
املجتمعات فقد اصبحت متطلبا

 توفيره للحفاظ على استمرارية العملية التعليمية.

دام استخإلى  أن املستقبل بحاجةإلى  وتعزى هذه النتيجة

التكنلوجيا بطريقة مباشرة في العملية التعليمية وكانت عملية 

 ملا تعلنه 
ً
تنفيذ وتطبيق التعلم عن بعد في ظل الجائحة ووفقا

الجهات الرسمية بتحقيق نجاح الجامعات في تطبيق التعلم عن 

 في توسع انتشار خدمات التعلي
ً
 مبعد على نطاق واسع كان سببا

 ئج املتعلقة بالسؤال انينية والتعلم عن بعد.  اإللكترو 

النتائج املتعلقة باإلجابة عن السةةةةةةةةةةةةةؤال الثاني ومناقشةةةةةةةةةةةةةتها: هل 

 0.05≥عند مسةةةةتوى الداللة ) هناك فروق ذات داللة إحصةةةةائية

(   افر متطلبةةات الجةةامعةةة الةةذكيةةة في الجةةامعةةات في درجةةة تو

ة  من وجهةةة نظر الطلبةةة تعزى ملتغيرات الجنا، والجهةةة األردنيةة

 األكاديمياملسةةؤولة )جامعة حكومية، جامعة خاصةةة(، واملسةةار 

، علمي(، واملسةةةةةةةةةةتوى التعليمي )بكالوريو ، دراسةةةةةةةةةةات إنسةةةةةةةةةةاني)

 عليا(؟

استخراج املتوسطات الحسابية  تم جابة عن هذا السؤاللإل 

لدرجة توافر متطلبات الجامعة الذكية في  واالنحرافات املعيارية

ة حسب متغيرات )الجنس، الجهة املسؤولة، األردنيالجامعات 

 والجداول أدناه توضح ذلك. ،، املستوى(األكاديمياملسار 

 الجناأوال: 

تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واختبار 

 :ذلك( يوضح 11الجنس والجدول)ألثر  (t-test) "ت"

  

 

افات املعيارية واختبار "ت": (11الجدول ) افر متطلبات الجامعة الذكية في الجامعات ألثر  (test-t) املتوسطات الحسابية واالنحر الجنا على تو

 ةاألردني

 العدد الفئات املجاالت
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 قيمة "ت"

t-test 

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 املنظومة اإلدارية الذكية
 1.011 2.66 90 ذكور 

3.665- 383 .000* 
 956. 3.09 295 أناث

 الذكية البنية التحتية
 947. 2.83 90 ذكور 

3.050- 383 .002* 
 980. 3.19 295 أناث

 املؤهلة العناصر البشرية
 1.168 2.78 90 ذكور 

2.504- 383 .013* 
 1.034 3.10 295 أناث

البيئات التعليمية التعلمية 

 الذكية

 1.087 2.74 90 ذكور 
2.961- 383 .003* 

 981. 3.10 295 أناث

 ككل األداة
 977. 2.76 90 ذكور 

3.284- 383 .001* 
 920. 3.13 295 أناث

وجود فروق ذات داللة إحصائية  (11يتبين من الجدول )

ألثر الجنس على استجابات  تعزى  (a=0.05عند مستوى الداللة )

عينة الدراسة على توافر متطلبات الجامعة الذكية في الجامعات 

وق وجاءت الفر  ،ككل األداةوكذلك في  جميع املجاالت في ةاألردني

جدية اإلناث أكثر من إلى  لصالح االناث . وقد تعزى هذه النتيجة

وكافة الخدمات  ،العملية التعليميةالذكور في كافة مجاالت 

األمر الذي يجعل االناث ينظرن ويتابعن كل  ،املقدمة لهذه الغاية

ما هو جديد من خدمات يتم تقديمها من قبل ادارة الجامعات، 

إلى  نظرتجعلها ت ،أن طبيعة االنوثة واهتمامها باملتابعةإلى  إضافة

 ملتطلبات الجامعة 
ً
الذكية أكثر من الخدمات املقدمة لها تبعا

 الذكور.

 الجهة املسؤولةثانيا:  

تم حسحححححاب املتوسحححححطات الحسحححححابية واالنحرافات املعيارية واختبار 

 ( يوضح ذلك:12والجدول)ألثر الجهة املسؤولة  (t-test) "ت"
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افات املعيارية واختبار "ت" ": (12الجدول ) افر متطلبات الجامعة الذكية في  ألثر الجهة املسؤولة  (t-test) املتوسطات الحسابية واالنحر على تو

 ةاألردنيالجامعات 

 العدد الفئات املجاالت
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 قيمة

 "ت"

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 املنظومة اإلدارية الذكية
 924. 2.78 253 حكومية

6.056- 383 .000* 
 975. 3.39 132 خاصة

 الذكية البنية التحتية
 905. 2.85 253 حكومية

7.650- 383 .000* 
 940. 3.60 132 خاصة

 املؤهلة العناصر البشرية
 1.017 2.80 253 حكومية

5.866- 383 .000* 
 1.055 3.45 132 خاصة

 البيئات التعليمية التعلمية الذكية
 949. 2.81 253 حكومية

5.956- 383 .000* 
 1.019 3.43 132 خاصة

 ككل األداة
 *000. 383 -6.974 877. 2.81 253 حكومية

    919. 3.48 132 خاصة
 

وجود فروق ذات داللة إحصائية  (12يتبين من الجدول )

ألثر الجهة املسؤولة على  تعزى  (=0.05عند مستوى الداللة )

استجابات عينة الدراسة على توافر متطلبات الجامعة الذكية في 

 ،ككل األداةوكذلك في  املجاالت،جميع  في ةاألردنيالجامعات 

وجاءت الفروق لصالح الجامعات الخاصة. وقد تعزى هذه 

أن الجامعات الخاصة، ولكونها جامعات تقدم خدمات إلى  النتيجة

تمكنها من توفير خدمات   ،للطلبة مقابل مبالغ ماليةتعليمية 

إلى  نية، والوصول اإللكترو أوسع للطلبة، وخاصة الخدمات 

ن أإلى  متطلبات الجامعة الذكية. وقد تعزى هذه النتيجة أيضا

سيس وأعداد الطلبة أالجامعات الخاصة هي جامعات حديثة الت

 لذي يساعدها فيفيها قليلة مقارنة بالجامعات الحكومية األمر ا

 للطلبة. أكثرتوفير خدمات 

 األكاديميثالثا:  املسار 

تم حسحححححاب املتوسحححححطات الحسحححححابية واالنحرافات املعيارية واختبار 

 :( يوضح ذلك13والجدول) األكاديميألثر املسار  (t-test) "ت"

افات املعيارية: (13الجدول ) افر متطلبات الجامعة الذكية في  األكاديمياملسار ألثر  (t-test)واختبار "ت" " املتوسطات الحسابية واالنحر على تو

 ةاألردنيالجامعات 

 العدد الفئات املجاالت
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 قيمة

 "ت"

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 املنظومة اإلدارية الذكية
 450. 383 756. 1.032 3.03 172 إنساني

    945. 2.95 213 علمي

 الذكية البنية التحتية
 225. 383 1.216 1.047 3.17 172 إنساني

    927. 3.05 213 علمي

 ةاملؤهل العناصر البشرية
 068. 383 1.829 1.131 3.14 172 إنساني

    1.020 2.94 213 علمي

البيئات التعليمية 

 التعلمية الذكية

 142. 383 1.472 1.100 3.10 172 إنساني

    941. 2.95 213 علمي

 ككل األداة
 175. 383 1.359 1.013 3.11 172 إنساني

    885. 2.98 213 علمي
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عدم وجود فروق ذات داللة  (13يتبين من الجدول )

ألثر املسار  تعزى  (=0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

على استجابات عينة الدراسة على توافر متطلبات  األكاديمي

لك في وكذ جميع املجاالت في ةاألردنيالجامعة الذكية في الجامعات 

زى ة. وقد تعنسانيوجاءت الفروق لصالح الكليات اإل ،ككل األداة

هذه النتيجة بأن الجامعات ال تخصص الخدمات املقدمة للطلبة 

نما يتم تقديم الخدمات للطلبة إلكليات أو تخصصات حصرية و 

وأن طبيعة الخدمة املقدمة من  ،في جميع الكليات والتخصصات

قبل الجامعة هي خدمة عامة وغير محصورة بفئة محددة من 

الطلبة أو بكلية أو تخصص محدد أي الخدمات عندما تقدم تأخذ 

 الصفة العمومية.

 املستوى الدراس يرا:عا:  

ة واالنحرافات املعيارية واختبار تم حسحححححاب املتوسحححححطات الحسحححححابي

 :( يوضح ذلك14والجدول)ألثر املستوى الدراس ي  (t-test) "ت"

افات املعيارية واختبار "ت" ": (14الجدول ) افر متطلبات الجامعة الذكية في ألثر املستوى الدراس ي  (t-test)املتوسطات الحسابية واالنحر على تو

 ةاألردنيالجامعات 

 العدد الفئات املجاالت
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 قيمة

 "ت"

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 الذكية املنظومة اإلدارية
 957. 2.98 281 بكالوريوس

.341- 383 .733 
 1.060 3.02 104 دراسات عليا

 الذكية البنية التحتية
 946. 3.07 281 بكالوريوس

1.129- 383 .260 
 1.077 3.20 104 دراسات عليا

 املؤهلة العناصر البشرية
 1.022 3.01 281 بكالوريوس

.415- 383 .678 
 1.208 3.06 104 دراسات عليا

 البيئات التعليمية التعلمية الذكية
 973. 2.99 281 بكالوريوس

.947- 383 .344 
 1.126 3.10 104 دراسات عليا

 ككل األداة
 417. 383 -813. 912. 3.02 281 بكالوريوس

    1.032 3.11 104 دراسات عليا

وجود فروق ذات داللة  ( عدم14يتبين من الجدول )

ألثر املستوى  تعزى  (=0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

الدراس ي على استجابات عينة الدراسة على توافر متطلبات 

لك في وكذ جميع املجاالت في ةاألردنيالجامعة الذكية في الجامعات 

ككل وجاءت الفروق لصالح الدراسات العليا. وقد تعزى  األداة

 بكلأن الجامعات تقدم خدماتها للطلبة إلى  هذه النتيجة

مستوياتهم الدراسية وال تقتصر الخدمات على سنة أو سنوات 

 بشكل مرض ي 
ً
دراسية محددة، وهي توفر الخدمات للطلبة جميعا

وأن املتطلبات يتم استخدامها من قبل جميع الطلبة  ،للجميع

باختالف مستوياتهم الدراسية كون الخدمة تصنف بالخدمة 

 العامة.

 التوصيات

يان ن يوصياسة من نتائج فإن الباحثفي ضوء ما توصلت له الدر 

 بما يلي:

التأكيد على أهمية توفير متطلبات الجامعة الذكية في  -

ة، والتأكيد على تطبيق أسس ومعايير األردنيالجامعات 

 الجامعات الذكية.

ة األردنيضرورة تبني وزارة التعليم العالي والجامعات  -

ملصطلح الجامعة الذكية والعمل على توفير متطلبات 

 الجامعة الذكية. 

ضرورة التوعية لدى العاملين في الجامعات والطلبات  -

باالمتيازات التي توفرها الجامعات الذكية لترغيبهم بتطبيق 

 الجامعات الذكية في األردن.

عقد دورات تدريبية وندوات وورش عمل حول مدى  -

ق الجامعات الذكية في األردن على االستفادة من تطبي

 الصعيد املحلي والعاملي.
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 املراجع
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ً
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