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 امللخص
م اإللكتروني الذكي في إلى تعرف الهدفت الدراسة  

ّ
واقع توظيف التعل

املدارس الحكومية في لواء قصبة مأدبا من وجهة نظر املعلمين. 

استخدمت الدراسة املنهج الكمي بنوعيه الوصفي، واملسحي، ولتحقيق 

( فقرة موزعة على أربعة 48هدف الدراسة تم تطوير استبانة مكونة من )
األمر(. وتكونت عينة الدراسة من  أبعاد )املدير، املعلم، الطالب، ولي

م 320)
ّ
 ومعلمة. وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة توظيف التعل

ً
( معلما

اإللكتروني الذكي في املدارس الحكومية كانت مرتفعة، وأن الترتيب 
التنازلي لألبعاد كما يلي: ُبعد الطالب، وتاله ُبعد املعلم، ومن ثم جاء ُبعد 

 جاء ُبعد
ً
ولي األمر، كما بينت نتائج الدراسة وجود فروق  املدير، وأخيرا

( لدرجة توظيف α=  (0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

م اإللكتروني الذكي في املدارس الحكومية في لواء قصبة مأدبا من 
ّ
التعل

وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير الجنس وجاءت الفروق لصالح اإلناث، 

( α= 0(.05إحصائية عند مستوى داللة  وعدم وجود فروق ذات داللة

م اإللكتروني الذكي في املدارس الحكومية تعزى 
ّ
لدرجة توظيف التعل

ملتغيري: املؤهل العلمي، سنوات الخدمة وفي ضوء النتائج توص ي 

الباحثتان بإجراء املزيد من الدراسات حول املوضوع كتأثير أدوات 

م اإللكتروني الذكي في العملية التع
ّ
ة، ليمية واإلدارية والتعلميالتعل

والعمل على تعزيز دور كل من املدير واملعلم والطالب وولي األمر 
 لتوظيف تعلمهم اإللكتروني لخدمة أهداف املدرسة.

م اإللكتروني الذكي، معلمي املدارس  الكلمات املفتاحية:
ّ
التعل

 الحكومية، لواء قصبة مأدبا
 

Abstract 
 

The study aimed to identify the reality of employing 

smart e-learning in public schools in Madaba school 

district from the teachers’ point of view. The study used 

the descriptive survey approach, and a questionnaire was 

developed and implemented to collect data. The 

questionnaire consisted of (48) items distributed into four 

dimensions (principal, teacher, student, and parent). The 

sample of the study included (320) male and female 

teachers. The results showed that the degree of smart e-

learning employment was high, as the order of 

dimensions came first, the student’s dimension came 

second, followed by the teacher dimension, then the 

manager’s dimension, and finally the guardian 

dimension. The study also found statistically significant 

differences (α =0.05) to the degree of smart e-learning 

employment in public schools in Madaba school district 

from the teachers’ viewpoint, attributed to the gender. In 

addition, no statistically significant differences (α =0.05) 

in the degree of employing smart e-learning in public 

schools in Madaba district from the teachers ’point of 

view due to academic qualification and years of 

experience). The study recommended the necessity of 

following up and supervising the Ministry of Education 

to employ e-learning in all schools in the Kingdom. 

Keywords: Smart E-Learning, Teachers of Government 

Schools, Kasbah Madaba Brigade. 
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 مقدمة

م 
ّ
نات في منتصف التسعي اإللكترونيبدأ ظهور مفهوم التعل

نتيجة العاملية، و  اإلنترنتبسبب التغيرات التي أنتجتها شبكة 

لالنتشار الواسع وتقنية املعلومات واالتصاالت؛ مما أدى إلى 

االعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إيصال البرامج التعليمية إلى 

املتعلمين في أسرع وقت، وفي أي زمان، ومكان بأقل جهد )محمود، 

م اإللكتروني أصبح من 2011وذكر )الهادي،  (.2012
ّ
( أن التعل

هم وأشهر األساليب الحديثة التي تنادي بها األوساط التربوية، أ

 عن التعلم التقليدي باعتباره من أهم 
ً
وتطالب بجعله بديال

الوسائل املمكن استخدامها من أجل أن تقف العملية التعليمية 

بقوة وثبات أمام التحديات املصاحبة للتقدم املعرفي ملا يتمتع به 

م التقليدي تتمثل في قدرته من مزايا وخصائص تميزه ع
ّ
ن التعل

م. ويشير 
ّ
م النشط واملرن أمام املتعل

ّ
على توفير فرص التعل

م اإللكتروني يساعد على تحقيق 2015)الراشد، 
ّ
( إلى أن التعل

أهداف متعددة مثل: توفير بيئة تعليمية غنية متعددة املصادر 

تي تتم قة التخدم العملية التربوية، وإعادة صياغة األدوار في الطري

م، وإيجاد الحوافز وتشجيع التواصل بين عناصر 
ّ
بها عملية التعل

العملية التعليمية كالتواصل بين عضو هيئة التدريس والطالب، 

وتناقل الخبرات التربوية من خالل قنوات االتصال ومنتديات 

تمكن كل من املعلمين والطلبة بالشأن التربوي من املناقشة 

جارب، وإعداد جيل قادر على التعامل مع التقنية وتبادل اآلراء والت

 ومهارات العصر.

لقد بات تحول األنظمة التقليدية في التعليم إلى أنظمة ذكية 

هدف عديد من الدراسات في مجال التربية والتعليم، وتم تطوير 

هذه األنظمة حتى باتت تعتمد على تقنيات الذكاء االصطناعي 

وني أطلق عليه مسمى التعلم اإللكترلتطبيقات التعليم الحديثة، و 

الذكي، فأصبح ال يقتصر بمفهومه على املنهاج واملادة فقط، بل 

امتد ليصل إلى بناء شخصية الفرد في فترة مبكرة من حياته، كما 

ويساعد الطلبة على اكتساب سمات فكرية تمكنهم من تطوير 

 أنفسهم، وتساعدهم على مواجهة تحديات هذه الحياة ومخاطرها

(Caviglione & Coccoli, 2018.) 

م اإللكتروني الذكي 2020وأشار الزعانين )
ّ
( إلى أن التعل

Smart Learning System  نظام تعلم متكامل يشمل بطريقة

مرتبة ومنظمة كل املهارات التي يحتاجها الطالب من أجل التفوق، 

ويدرب الطالب على الطرق التي من خاللها يكتسب هذه املهارات، 

كما يساعد الطالب على أن يقيم ذاته فيبدأ في التركيز على نقاط 

 قوته واستغاللها، وفي عالج نقاط ضعفه.

، فإن الدراسة الحالية       
ً
ومن خالل ما تم عرضه سابقا

م اإللكتروني 
ّ
جاءت لتلقي الضوء على موضوع "واقع توظيف التعل

ر وجهة نظ الذكي في املدارس الحكومية في لواء قصبة مأدبا من

 املعلمين".

 مشكلة الدراسة 

( إلى أن 2019أشارت دراسة كل من عميرة وطرشون وعليان )

التعليم اليوم أصبح يعتمد على وسائل التكنولوجيا الحديثة 

م 
ّ
كالحاسوب  واللوحات والهواتف الذكية، والتوجه الحالي للتعل

ات من باإللكتروني الذكي، له تأثير على تحصيل الطلبة الدراس ي، و 

الضروريات في الوقت الحالي ملا له من انعكاسات على أداء الطلبة 

( التي 2020بشكل عام كما أشارت إلى ذلك دراسة املشهراوي )

م اإللكتروني الذكي. 
ّ
 من الدراسات حول التعل

ً
أوصت بإجراء مزيدا

ومن هنا جاءت مشكلة الدراسة التي تتمثل في اإلجابة عن السؤال 

م اإللكتروني الذكي في : الرئيس التالي
ّ
اقع توظيف التعل "ما و

 املدارس الحكومية في لواء قصبة مأدبا من وجهة نظر املعلمين؟.

 هدف الدراسة وأسئلتها 

م إلى تهدف الدراسة الحالية التعرف 
ّ
واقع توظيف التعل

اإللكتروني الذكي في املدارس الحكومية في لواء قصبة مأدبا من 

وجهة نظر املعلمين وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة الفرعية 

 التالية: 

 أسئلة الدراسة 

م اإللكتروني الذكي في املدارس  .1
ّ
ما درجة توظيف التعل

 مين.الحكومية في لواء قصبة مأدبا من وجهة نظر املعل

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2

(05.0=α)  بين متوسطات استجابات املعلمين لدرجة

م اإللكتروني الذكي في املدارس الحكومية في لواء 
ّ
توظيف التعل

قصبة مأدبا من وجهة نظر املعلمين والتي قد تعزى لكل متغير 

من متغيرات الدراسة: الجنس، سنوات الخدمة، املؤهل 

 العلمي.

 أهمية الدراسة

 ل التالي: يمكن تلخيص أهمية هذه الدراسة من خال
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: األهمية النظرية
ً
 أوال

 يواكب الثورة 
ً
تنبثق أهمية هذه الدراسة من تناولها موضوعا

م اإللكتروني 
ّ
التقنية التكنولوجية في امليدان التربوي وهو التعل

الذكي، وقد تثري هذه الدراسة املكتبة العربية بشكل عام واملحلية 

مبشكل خاص من حيث توفير إطار نظري يتناول م
ّ
 وضوع التعل

اإللكتروني الذكي إلفادة الباحثين في إجراء دراسات أخرى. ويمكن 

م 
ّ
أن تفتح هذه الدراسة آفاق بحثية جديدة في مجال التعل

 اإللكتروني الذكي.

: األهمية التطبيقية
ً
 ثانيا

يؤمل من هذه الدراسة أن تفيد كل معلمي املدارس  

م اإللكتروني 
ّ
ومعلماتها، بتوسيع معرفتهم حول مفهوم التعل

 مديري املدارس ومديراتها بتحفيزهم لتوظيف  الذكي،
ً
وتفيد أيضا

م اإللكتروني الذكي في املدارس التي يشرفون عليها، وقد 
ّ
التعل

 التعليم باتخاذ القراراتتساعد أصحاب القرار في وزارة التربية و 

م اإللكتروني الذكي، وتزويد 
ّ
الالزمة لترسيخ توظيف التعل

املخططين باملعلومات الالزمة في التخطيط للتغلب على تحديات 

م اإللكتروني الذكي.
ّ
 توظيف التعل

 حدود الدراسة

 تمثلت حدود الدراسة الحالية باآلتي: 

معلمي ومعلمات : اقتصرررت هذه الدراسررة على الحد البشررر   -

 .املدارس الحكومية في لواء قصبة مأدبا

 املدارس الحكومية في: طبقت هذه الدراسررررررررررررة في الحد املكاني -

 لواء قصبة مأدبا.

: تم تطبيق الدراسررة في الفصررل الدراسرر ي الثاني الحد الزماني -

 .(2021/2020)من العام الدراس ي

 محددات الدراسة

)كورونا( والظروف تتحدد نتائج الدراسة في ظروف الحظر 

الصحية للباحثة التي حالت دون التخطيط لإلجابة عن سؤال 

الصعوبات واملقترحات اللذان كان مخطط لهما، وإجراء املقابالت 

التي كان منوي القيام بها لهذه الغاية. ومن املحددات أيًضا صدق 

 املستجيبين، وموضوعيتهم عند اإلجابة على أداة الدراسة.

 سة وتعريفاتها اإلجرائيةمصطلحات الدرا

م اإللكتروني الرررررذكي: 
ّ
م التعل

ّ
ي برررررأنررررره الرررررذك  اإللكترونييعّرف التعل

م 
ّ
 في خلق بيئررة تعل

ً
 مهمررا

ً
م، ويلعررب دورا

ّ
"اتجرراه تربوي حررديررث للتعل

فررراعلرررة تتضرررررررررررررمن محتويرررات شرررررررررررررخصررررررررررررريرررة، وتتضرررررررررررررمن التكّيف مع 

م برررررررأدوات 
ّ
النموذج التربوي الحرررررررديرررررررث؛ إضرررررررررررررررررررافرررررررة إلى دعم املتعل

، 2018النشررررررررطة واملصررررررررادر املتنوعة للمعرفة" )مهدي، االتصررررررررال 

10.) 

 (10، 2018ويعرف إجرائًيا باالعتماد على تعريف )مهدي، 

ماتجاه تربوي حديث  بأنه:
ّ
 في خلق بيئة للتعل

ً
 مهما

ً
، ويلعب دورا

م فاعلة في املدارس الحكومية في لواء قصبة مأدبا وهذا يتحقق 
ّ
تعل

م باستخد
ّ
ام أدوات التكنولوجيا من قبل من خالل توظيف التعل

كل من املدير، واملعلم، والطالب، وولي األمر لتحقيق األهداف 

 املدرسية. 

 اإلطار النظر  والدراسات السابقة

: اإلطار النظر  
ً
 أوال

م اإللكتروني 
ّ
 التعل

أحمد،  2010؛ عبد الحميد، ؛2009اتفق كل من )الزهيري، 

( على أن التعلم Baris, 2015؛2015؛ عبد املجيد، والعناني، 2012

نوعا من أنواع التعلم الذي يتم عبر مستحدثات  يعداإللكتروني 

التكنولوجيا التي تتجاوز الحدود الزمانية واملكانية بين أطراف 

( أنماط هذا 2009العملية التعليمية التعلمية، وقد حدد شحاته )

 النوع من التعلم باآلتي:

م اإللكتروني املعتمد ع
ّ
م عن التعل

ّ
لى التقنيات أو التعل

واملقصود بالتقنيات هي تقنية التلفزيون، والبث عبر األقمار  ُبعد:

الصناعية، وهذه التقنيات نفسها املستخدمة في التعليم عن ُبعد، 

م اإللكتروني وأول 
ّ
مما يدل على أن عن ُبعد هو الجيل األول للتعل

 أنماطه. 

م اإللكتروني املعتمد على الحاس
ّ
 هو أحد أنماط وب:التعل

م اإللكتروني الذي يتم باستخدام الحاسوب وبرامجه 
ّ
التعل

 وبرمجياته التعليمية. 

م اإللكتروني املعتمد على 
ّ
خدام يمتد است :اإلنترنتالتعل

م من املستوى البسيط الذي  اإلنترنت
ّ
داخل  تميفي التعليم والتعل

ه م فيحجرة الدراسة التقليدية إلى املستوى املركب الذي يت

 استخدام الفصول االفتراضية. 

م اإللكتروني املعتمد على تقنية الهاتف املحمول:
ّ
 التعل

م في أي وقت وأي مكان، واتصاله مع 
ّ
ويتميز بإتاحة فرص التعل

م على الخط  اإلنترنت
ّ
 .   On lineلتحقيق التعل

م اإللكتروني املمزوج:
ّ
م  التعل

ّ
هو أحد أنماط التعل

م وجها 
ّ
اإللكتروني التي تقوم على املزج بين مميزات كل من التعل
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لوجه في حجرات الدراسة التقليدية، والتعليم اإللكتروني بأنماطه 

 وأجياله املختلفة. 

م 
ّ
في العملية التعليمية من  اإللكترونيإن تطبيق التعل

ة يما يأتي: زياداملمكن أن يحقق الكثير من الفوائد وتتمثل ف

إمكانية االتصال بين الطلبة فيما بينهم، وبين الطلبة واملدرسة 

(. كما أنه يحقق اإلحساس باملساواة ألن هذا النوع 2005)الهادي، 

من التعلم يتيح الفرصة كاملة للطالب إلرسال رأيه وصوته من 

(. كما يمكن بوسطة 2008خالل أدوات االتصال املتاحة )نبهان، 

اإللكتروني تحوير طريقة التدريس ألن املتعلم يتلقى املادة  التعلم

العلمية بالطريقة التي تناسبه الطالب مرئيا أو سمعيا مما يؤدي 

(. بينما أشار كل من كونيز 2011إلى حسن إدارة الوقت )العشيري، 

( إلى فائدة أخرى تتمثل في 2010) Cunes & Bacanakوباكناك 

م
ّ
في أسرع وقت وخارج أوقات العمل  سهولة الوصول إلى املعل

( أن التعلم اإللكتروني 2004الرسمية. وذكر كل من عيادات )

يساعد في استمرارية الوصول إلى املناهج وحصول املتعلم على 

املعلومة التي يريدها في الوقت الذي يناسبه، بينما أضاف قطيط 

 ( أن الطالب يحتفظ الطالب باملعلومة ملدة أطول ألنها2009)

 أصبحت مدعمة بالصوت والصورة. 

( إلى 2018(، والشمري)2016أشار كل من عبداملنعم)

م اإللكتروني لعل أبرزها: 
ّ
مجموعة من األهداف األساسية للتعل

م لتنمية جميع 
ّ
االهتمام باألنشطة التعليمية التي يتبعها املتعل

م في العملية 
ّ
الجوانب املختلفة للمتعلم، والرقي بأداء املعل

عليمية ليواكب الثورة التكنولوجية واملعرفية املستمرة، وتزويد الت

م بالوسائل التعليمية مثل الصور، العروض التقديمية، 
ّ
املتعل

م على 
ّ
والسماعات وغيرها من املواد التسهيلية، التي تساعد املتعل

إدراك واكتساب املادة التعليمية، ومراعاة الفروق الفردية 

وإمكانية تعويض النقص في  ،علمينوالخصائص النمائية للمت

الكوادر األكاديمية والتدريبية في بعض القطاعات التعليمية عن 

طريق الفصول االفتراضية، باإلضافة إلى توفير الكثير من أوقات 

مين والطلبة كما يحدث في الطرق التقليدية، ونشر التقنية في 
ّ
املعل

 املجتمع وإعطاء مفهوم أوسع للتعليم املستمر.

 بادئ التعلم اإللكترونيم

م اإللكتروني منها: 2008حدد عبد العزيز )
ّ
 ( سبعة مبادئ للتعل

: التفاعل: 
ً
م النشط أوال

ّ
وأول أنواع هذا التفاعل هو تفاعل املتعل

م واألقران.
ّ
 مع املحتوى، والتفاعل الشخص ي واالجتماعي مع املعل

: التمركز حول املتعلم:
ً
م اإللكترو سأفقد  ثانيا

ّ
ني همت أدوات التعل

مين وأنماط تعلمهم من أجل 
ّ
في التعمق في دراسة احتياجات املتعل

املقررات التعليمية التي تناسب الغالبية العظمى  وتطويرتصميم 

 منهم. 

: التكامل )الدمج(:
ً
في ظل عصر تكنولوجيا املعلومات  ثالثا

ا اعتاد عليهالرقمية الهائلة، أصبحت األدوات التقليدية التي 

داخل الصفوف والقاعات  استخدامهااملدرسون وأساتذة 

 في شكلها وإمكانياتها، وتكامل واندماج 
ً
الدراسية مختلفة تماما

معظمها، مما أدى إلى تضاؤل املسافات الزمنية واملكانية بين 

 الحدود إلى درجة لم تكن موجودة من قبل. 

افع التعلم املستمر: : دعم وتعزيز دو
ً
 ن املبادرة للحصول إ رابعا

 والبحث عن وسائل لتنمية هذه البادرة تعد من 
ً
م ذاتيا

ّ
على التعل

 أهم مهارات وسمات عصر تكنولوجيا املعلومات. 

: التكنولوجيا الرقمية: 
ً
كين تم فيتساعد التكنولوجيا خامسا

 إلمكانياتهم، كما يمكن 
ً
مين من املشاركة في التعليم وفقا

ّ
املتعل

م توظيف
ّ
أوقات الفراغ في اكتساب مهارات ومعارف  للمتعل

 جديدة.

: املوثوقية: 
ً
م ف اإلنترنتتعطي شبكة سادسا

ّ
ي الفرصة للمتعل

التخاطب والتفاعل والوصول إلى قواعد بيانات حقيقية واملشاركة 

م أكثر 
ّ
في تطبيقات مباشرة، كل هذه العوامل تجعل عملية التعل

م. 
ّ
 مصداقية موثوقية للمتعل

م الجماعي: 
ّ
: التعل

ً
يساعد هذا املبدأ في تشكيل وتكوين ما سابعا

م"
ّ
م يسمى بر "مجتمع التعل

ّ
الذي يحقق الرؤية الفلسفية للتعل

 اإللكتروني. 

م اإللكتروني الذكي 
ّ
 مفهوم التعل

تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم التعلم اإللكتروني الذكي 

 ومنها: 

م اإللكتروني الذكي 32، 2017تعريف عبدالحي )
ّ
( أن التعل

م القائم على استخدام النظم اإللكترونية واالتصالية 
ّ
هو "التعل

م 
ّ
والتكنولوجية املتطورة واملستحدثة كل لحظة، ويجعل املعل

 على متابعة أعداد أكبر من الطالب من خالل منصات 
ً
قادرا

رامج املحادثة والفصول النقاش، ووسائل التواصل املتنوعة كب

االفتراضية، كما أنه يستند إلى منهجية متكاملة لتوظيف 

التكنولوجيا  املتطورة في إحداث تغيير إيجابي في منهجيات التعليم 

التقليدي، وخلق بيئة محفزة لبناء مهارات اإلبداع واالبتكار 

واملشاركة االجتماعية وتنمية الثقافة الفكرية والتواصل الفعال 
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مين واإلدارة وأولياء األمور بي
ّ
ن عناصر العملية التعليمية من املعل

واملجتمع والتواصل الفعال بين الطلبة أنفسهم، بما يمكنهم من 

االندماج بفعالية ضمن العالم الرقمي الذي يمثل أحد أبرز مالمح 

 العصر الحالي".

م لدى 
ّ
ويعرفه الشامس ي بأنه "إثارة شغف وتفاعل التعل

ل التعليم أكثر إثارة ومتعة بما يدفع الطالب إلى الطالب وجع

م والتحصيل 
ّ
استثمار أكبر قدر من وقته في االنخراط بالتعل

(. كما يعرف بأنه استخدام 41، 2014العلمي" )الشامس ي، 

املنظومات اإللكترونية واالتصالية والتكنولوجية املتطورة 

م كل لحظة )خفاجي وآخرون، 
ّ
(. 22، 2014واملستحدثة في التعل

م حديثة تجمع بين Lim, 2011, 40وعرفه )
ّ
( بأنه "خدمة تعل

م اإللكتروني واألجهزة الحديثة مثل الهواتف 
ّ
تكنولوجيا التعل

 الذكية واألجهزة املحمولة". 

م اإللكتروني الذكي
ّ
 أهداف التعل

م الذكي إيجاد الحافز الذي 
ّ
يعد الهدف األساس من التعل

 في العملية يعمل على تمكين الطلبة من 
ً
 فاعال

ً
أن يكونوا محورا

التعليمية التعلمية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى منح الطلبة 

مه، وما يتاح لهم 
ّ
 من تحمل املسؤولية تجاه ما يقومون بتعل

ً
جانبا

م الذكي 
ّ
من وسائل تكنولوجية وتقنية والتي تتشكل منها بيئة التعل

هج من شأنها رقمنة  املناكاأللواح الذكية، واألجهزة املحمولة والتي 

وعرضها بطريقة إلكترونية، وبهذا يكون الطلبة هم املحور الرئيس 

 
ً
للمنظومة التعليمية الحديثة، حيث يصبح الطلبة تدريجيا

 
ً
مستقلين ومعتمدين على أنفسهم ويوجهون أنفسهم ذاتيا

ويمارسون درجات عالية من التفكير الخالق، باإلضافة إلى حل 

تواجههم، ويمارسون مهارات التعاون بجدية، كما  املشكالت التي

ويمكنهم من اختيار املواد الدراسية لتقوية التعلم أو طلب مواد 

 (. 2018إضافية إلثراء املعلومات )املصري، 

م الذكي هو 2010) كما يشير سليم
ّ
( إلى أن الهدف من التعل

 في العملية 
ً
تحفيز وتمكين الطالب من أن  يكون جزءا فاعال

لتعليمية ومشاركا ومسؤوال عن تعلمه، ويبني خبراته وينظمها في ا

مناخ جاذب تدعمه آفاق متجددة تفسح له إمكانيات تقنية 

املعلومات واالتصاالت، بما في ذلك األجهزة اللوحية والسبورة 

الذكية وتطبيقات املناهج الرقمية، وبذلك يكون الطالب هو 

لبة الحديثة، حيث يصبح الطاملحور الرئيس ي للمنظومة التعليمية 

 مستقلين ومعتمدين على أنفسهم ويوجهون أنفسهم 
ً
تدريجيا

ويمارسون درجات عالية من التفكير الخالق، وحل املشكالت، 

ومهارات التعاون ويتعلم الطلبة بأنفسهم وبسرعة، ويمكنهم من 

م أو طلب مواد إضافية إلثراء 
ّ
اختيار املواد الدراسية لتقوية التعل

م له العديد من املزايا املع
ّ
لومات، والواقع أن هذا النوع من التعل

االجتماعية والتربوية، واالقتصادية على مستوى الفردي 

واملستوى القومي، ألنه يعمل على أن تحرك املعرفة عندهم بواعث 

 من بواعث العقود والنقل 
ً
اإلبداع والعطاء واملشاركة بدال

 واإلتباع.

م اإللكتر
ّ
 وني الذكي فوائد التعل

م اإللكتروني الذكي 
ّ
أظهرت الدراسات امليدانية أن نظم التعل

 ذات فاعلية عالية من خالل ما يلي: 

 
ً
: توفر هذه النظم مرونة في عرض املادة العلمية وقدرة أوال

أكبر لالستجابة إلى حاجات الطلبة، والتكييف مع أسلوب 

 (. 2010التدريس للمدرس)عبد الجبار، 

 
ً
م اإللكتروني الذكي البيئة املالئمة  : توفرثانيا

ّ
نظم التعل

للمشاركة النشطة للطلبة في عملية التعلم؛ مما يؤدي إلى ارتفاع 

 (. Siegel, 2007مستوى تحصيل الطلبة املعرفي )

 
ً
: زيادة ثقة الطلبة بأنفسهم، واستعدادهم ملحاولة ثالثا

شعور لاالنتقال إلى مستويات العليا من التفكير، وبذلك يتحقق ا

مهم، حيث يبقى الطلبة في املسار 
ّ
بالرضا لدى الطلبة عن تعل

 املرجع السابق(.  (الصحيح

 
ً
: إن التعلم الذكي، يوفر أفضل تطوير منهي لدى رابعا

م املنهي يؤدي إلى التنمية املستدامة في املمارسة 
ّ
الطلبة، والتعل

 (. Siegel, 2007الراهنة والتطورات املستقبلية )

 
ً
ظيم العالقات بين مكونات النظام التعليمي، أي : تنخامسا

بين مدخالته ومخرجاته، ويساعد على تحديد مشكالت النظام 

 (. William, 2010التعليمي ووضع حلول إيجابية لها )

 
ً
: التدريب على القيادة املستمرة، واكتساب مهارة سادسا

 في 
ً
اتخاذ القرار، ويساعد على تحليل الثغرات، ألنه يعطي عمقا

 املمارسة )املرجع السابق(. 

م اإللكتروني الذكي
ّ
 أدوات التعل

م اإللكتروني الذكي هي السبيل التي يستطيع أن 
ّ
أدوات التعل

م بواسطتها الحقائق العلم
ّ
 ية، وبالتالي ينميكتشف املتعل

ً
و نموا

محببا لنفسه وذلك إلحساسه بالتفاعل الكلي مع هذه العملية 

ويصبح السعي وراء العلم واملعرفة وما يتطلبه من حب االكتشاف 



م اإللكتروني الذكي في املدارس الحكومية في لواء قصبة مأدبا
ّ
 واقع توظيف التعل

 ليلى محمد حسني أبو العال انتصار أبو جودة
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واإلدراك عادة محببة لديه ومن هذه األدوات ما ذكرها )كلوب, 

 ( وهي كاآلتي: 2010؛ اللوح وفرج, 2011

: أدوات املباشرة: 
ً
والتي تتمثل بأجهزة الحاسوب للمعلمين أوال

اسوب في مختبر الح اإلنترنتواملتعلمين وللمختبرات، وشبكات 

إدارة املختبرات والفصول الدراسية، وبرمجيات  وأنظمةواللغات، 

مساعدة ملصادر التعلم اإللكتروني، ومنظومة إدارة املحتوى 

تخصصة م العلمي التفاعلي والعلمي اإللكتروني، وبوابة تعليمية

أو من خالل شبكة حواسيب داخلية،  اإلنترنتتعمل من خالل 

 ومنظومة لالختبارات التفاعلية اإللكترونية.

: أدوات غير املباشرة: 
ً
ر والتي تتمثل ببرامج التدريب املستمثانيا

يئة القوى العاملة املشاركة في ب وجميعللمعلمين واإلداريين وطلبة 

لتطبيق أنظمة تقنيات التعلم  التعلم على االستخدام األمثل

 اإللكتروني. 

إلى عوامل نجاح  Nobuyuki& Akira,(2018أشار )

م اإللكتروني الذكي وهي: أن يتم توفير 
ّ
استراتيجيات التعل

م اإللكتروني الذكي "املادية والبشرية" والتي 
ّ
إستراتيجيات التعل

مين، واملشرفين، والطلبة، وبرامج التدريب 
ّ
 من املعل

ً
تشمل كال

والتطوير للمناهج التعليمية، ويجب أن تتوافر رؤية مستقبلية 

م اإللكتروني الذكي من واضحة و 
ّ
استراتيجية الستخدام التعل

خالل التعاون مع عدة أطراف في داخل املدرسة وخارجها، وتتم 

م اإللكتروني 
ّ
عملية تقييم املتعلمين عبر منصات وأدوات التعل

الذكي، وذلك من خالل التركيز على أبرز التحديات التي يتعرض لها 

م الطلبة والقيام بحلها والعمل على ب
ّ
ناء إستراتيجيات التعل

 
ً
ي للطلبة، ويتم االنتقال ف اإللكتروني الذكي بصورة أكثر أمانا

م 
ّ
م اإللكتروني الذكي بشكل تدريجي، وكذلك يساعد التعل

ّ
التعل

اإللكتروني الذكي على حفظ إستراتيجيات البدئ بالعملية 

 للوقت، وآلية التنفيذ، وامليزانية. لذلك ارتأ
ً
 تالتعليمية مقسمتا

 &Nobuyukiالباحثان اعتماد بعض األبعاد التي أشار عليها )

Akira,(2018 وهي: بعد املعلم، املدير، الطالب، ولي األمر كمحاور )

 عناصر رئيسة 
ً
رئيسة في أداة الدراسة، ألن هذه األبعاد مثلت أيضا

.
ً
م اإللكتروني، كما مر سابقا

ّ
 في التعل

، فقد أشارعلى الرغم من كل املميزات التي تم ذكر 
ً
 ها سابقا

( إلى أن هناك العديد من الباحثين واملختصين 2020الزعانين )

م اإللكتروني الذكي كان له عدة سلبيات، 
ّ
الذين يرون أن التعل

م وتهميشه، وذلك من خالل 
ّ
ولعل من أبرزها هو اختزال دور املعل

 منع املعلم ودوره وعالقته اإلنساني داخل املدرسة وخارجها.

 
ً
م والتعليم اإللكتروني ثانيا

ّ
: الدراسات السابقة املتعلقة بالتعل

 الذكي  

( دراسة هدفت إلى التعرف 2019) وشتاتأجرت عبد الباري 

م اإللكتروني من 
ّ
على دور مديري املدارس الثانوية في توظيف التعل

وجهة نظر املعلمين بمحافظة العاصمة عمان والكشف عن 

م اإللكترون
ّ
 ملتغيرات الجنس، املؤ مستوى توظيف التعل

ً
هل ي تبعا

العلمي، السلطة املشرفة، وعدد سنوات الخبرة. ولتحقيق أهداف 

الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي املسحي. تكونت عينة 

مة وتم اختيارهم بطريقة 586الدراسة من )
ّ
( معلًما ومعل

العنقودية العشوائية، وتم استخدام االستبانة كأداة دراسة. 

دراسة إلى عدة نتائج جاء أهمها: أن دور مديري املدارس توصلت ال

مين بمحافظة عمان 
ّ
م اإللكتروني من وجهة نظر املعل

ّ
الثانوية للتعل

, ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
ً
كان متوسطا

( بين متوسطات توظيف مديري املدارس الثانوية α=0.05داللة )

م اإللكتروني من وجهة نظر امل
ّ
 للتعل

ً
علمين بمحافظة عمان تبعا

ملتغيرات )الجنس، السلطة املشرفة، عدد سنوات الخبرة( وجاءت 

سنوات  10-5الفروق لصالح اإلناث واملدارس الخاصة, فئتي من 

سنوات, كما بينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات 5وأقل من 

( بين متوسطات α=0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة )

م اإللكتروني من وجهة نظر توظيف مدي
ّ
ري املدارس الثانوية للتعل

مين بمحافظة عمان تعزى ملتغيران )التخصص، واملؤهل 
ّ
املعل

 العلمي(.  

( التي هدفت للكشف عن أثر 2020وأجرى املشهراوي )

م  اإللكتروني لتحسين العملية التعليمية في 
ّ
تجربة توظيف التعل

طاع غزة من وجهة نظر املرحلة األساسية العليا بمحافظات ق

املعلمين، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت 

 ( معلم220عينة الدراسة من )
ً
ومعلمة يعملون في املدارس  ا

الحكومية بغزة، وتمثلت أداة الدراسة في استبانة لجمع 

( فقرة، وقد توصلت نتائج الدراسة 60املعلومات، حيث تضمنت )

باملدرسة قاعة حاسوب مجهزة" هي األكثر  إلى أن فقرة "وجود

م اإللكتروني في 
ّ
تكرار في محور تكرارا مدى استخدام التعل

م  الذاتي"، ومقرر 
ّ
املدرسة، وأهم النقاط املستخدمة هي "التعل
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 للتعليم اإللكتروني، وأكثر 
ً
"التكنولوجيا" هو األكثر توظيفا

، وأهم املستويات استخداما له هو "الصف السابع األساس ي"

إيجابياته أنه "يراعي الفروق الفردية بين مستويات الطلبة"، ومن 

سلبياته، "األعطال الفنية في األجهزة"، وفيما يتعلق بأهم املعيقات 

م اإللكتروني هي "ضعف تأهيل وتدريب املعلم 
ّ
التي تواجه التعل

الستخدام التقنيات الحديثة في التعليم، وأظهرت نتائج الدراسة 

م وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة في أيضا عد

متغيرات الدراسة جميعها )الجنس، واملؤهل العلمي، والتخصص، 

 والخبرة، والدورات التدريبية(. 

( إلى استطالع الواقع الحالي 2020هدفت دراسة العنزي )

م اإللكتروني في املرحلة املتوسطة في دولة الكويت، تكونت 
ّ
للتعل

( معلمة من معلمات املرحلة املتوسطة من 200ة من )عينة الدراس

تخصصات علمية. وتم استخدام املنهج الوصفي التحليلي،  6

واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة. أظهرت نتائج الدراسة أن 

م اإللكتروني قد جاء 
ّ
محور إيجابيات استخدام طريقة التعل

محور  ثمبمستوى مرتفع، تاله محور التأهيل بمستوى متوسط، 

االستعداد بمستوى متوسط، وفي الترتيب األخير محور السلبيات 

بمستوى متوسط. كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذي 

داللة إحصائية في محاور كل من التأهيل، واإليجابيات، 

والسلبيات تعزي ملتغيري املؤهل الدراس ي والتدريب. بينما يوجد 

مات في جميع فروق ذي داللة إحصائية بين مت
ّ
وسط درجات املعل

محاور االستبانة تعزي للفروق في التخصص الدراس ي، وعدم 

وجود فروق ذي داللة إحصائية في محاور كل من االستعداد، 

 ملتغير الخبرة التدريسية، بينما يوجد 
ً
والتأهيل، والسلبيات تبعا

فروق ذي داللة إحصائية في محور اإليجابيات تعزي ملتغير الخبرة 

لتدريسية، ووجود فروق ذي داللة إحصائية تعزي للمؤهل ا

 الدراس ي في محور االستعداد.

واقع وصعوبات إلى ( التعرف 2020هدفت دراسة الزعانين )

م الذكي. ولتحقيق 
ّ
توظيف معلمي مدارس األونروا بقطاع غزة للتعل

أهداف الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي. وتكونت عينة 

( فرًدا، تم اختيارهم بطريقة عشوائية. توصلت 239الدراسة من )

مي مدارس الدراسة إلى عدة نتائج جاء أهمها: أن درجة 
ّ
توظيف معل

لم الذكي كانت ضعيفة، ودرجة أهمية االستخدام األونروا للتع

كانت كبيرة، ودرجة وجود الصعوبات كانت كبيرة، كما أظهرت 

النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين املعلمين تعزى 

للتخصص لصالح التخصصات العلمية، وعدم وجود فروق تعزى 

 لسنوات الخبرة.

فة درجة ( التي هدفت إلى معر 2020ودراسة الرشيدي )

م اإللكتروني في جامعة الكويت من وجهة نظر 
ّ
توظيف التعل

أعضاء هيئة التدريس في الجامعة. ولتحقيق هدف الدراسة 

( عضو 510استخدم املنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )

هيئة تدريس بجامعة الكويت. وتوصلت الدراسة إلى عدد من 

الكلية ألعضاء هيئة النتائج جاء من أهمها: كانت التقديرات 

م اإللكتروني في 
ّ
التدريس بجامعة الكويت لدرجة توظيف التعل

جامعة الكويت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعة 

مرتفعة، كما أظهرت نتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

م 
ّ
في تقديرات أعضاء هيئة التدريس لدرجة توظيف التعل

الكويت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس اإللكتروني في جامعة 

 في الجامعة تعزى ملتغيري سنوات الخبرة، ونوع الكلية. 

( دراسة هدفت إلى التعرف على مدى 2020وأجرى الثبيتي )

م 
ّ
استفادة املتعلمين )املعرفية، واملهارية( من منصات التعل

اللة داإللكترونية في تعلم اللغة اإلنجليزية، وتحديد الفروق ذات ال

اإلحصائية بين عينات االستجابة التي تعزى ملتغيرات: )العمر، 

الجنس، املؤهل الدراس ي، طبيعة العمل، عدد املقررات امللتحق 

بها(، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي، وتمثلت األداة 

( متعلما على منصة 336في استبانة تم تطبيقها على عينة من )

س مقررات خاصة بتعلم اللغة اإلنجليزية رواق التعليمية في خم

، وقد ظهرت نتائج الدراسة أن English Masteryالتابعة ملبادرة 

استجابة أفراد عينة الدراسة في املحور األول االستفادة املعرفية 

جاء بدرجة عالية، وأن استجابة أفراد عينة الدراسة في املحور 

 ة جدا، ولم تظهر فروقالثاني االستفادة املهارية جاء بدرجة عالي

ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة تبعا 

ملتغيرات )العمر، الجنس، املستوي التعليمي، وطبيعة العمل( في 

االستفادة املعرفية واالستفادة املهارية. كما أظهرت وجود فروق 

ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة تبعا لعدد 

ملقررات امللتحق بها في رواق في االستفادة املعرفية واالستفادة ا

 املهارية لصالح )من ثالث إلى خمس دورات(. 

 ,Suartama&Triwahyuniوأجرى سوارتامو وتراهيوني )

م اإللكتروني الذكي بناًء على 2020
ّ
( دراسة هدفت إلى تطوير التعل

 جل تحقيقتعليم الشخصية في دورة الوسائط املتعددة، ومن أ



م اإللكتروني الذكي في املدارس الحكومية في لواء قصبة مأدبا
ّ
 واقع توظيف التعل

 ليلى محمد حسني أبو العال انتصار أبو جودة
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أهداف الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي، تكونت 

مة في مدارس كندا الجامعية، 234عينة الدراسة من )
ّ
( معلًما ومعل

توصلت نتائج الدراسة إلى أن الوسائط املتعددة واملتطورة لها 

م 
ّ
فعاليتها في تحسين جودة التعلم، كما وأن لتطوير التعل

 مية من خالل تحسين طرق العرض.اإللكتروني الذكي أه

( التي هدفت إلى Grabinski&Kedzior, 2020ودراسة )

م اإللكتروني في تعليم املحاسبة من وجهة 
ّ
معرفة أثر تضمين التعل

مين، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام 
ّ
نظر املعل

 79املنهج الوصفي التحليلي، تكونت عينة الدراسة من )
ً
( محاضرا

م  في قسم
ّ
املحاسبة بجامعة بولندا، توصلت الدراسة إلى أن التعل

اإللكتروني أسهم بشكل كبير في زيادة مستويات الخبرة لدى الطلبة 

في الجامعات، كما ويعالج لديهم الكثير من املشكالت املرتبطة 

بعملية الحساب واملتعلقة بتخصص املحاسبة، ومكنهم من تطوير 

ة ل بينهم وبين الطلبة وعضو هيئقدراتهم وتسهيل عملية التواص

 التدريس في الجامعة.

( دراسة هدفت إلى معرفة Siron&Wibowo, 2020وأجرى )

م اإللكتروني في إندونيسيا وعالقته 
ّ
أثر العوامل املؤثرة في تبني التعل

بتعليم في فترة جائحة كورونا، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة 

ة ئي، تكونت عينة الدراستم استخدام املنهج الوصفي االستقصا

، توصلت نتائج إلى أن نية الطالب 250من )
ً
 وطالبة جامعيا

ً
( طالبا

م اإللكتروني كان بشكل واضح وكبير، وذلك 
ّ
في استخدام التعل

بسبب شعورهم باملتعة أثناء التعلم، وقد اعتمدت الدراسة على 

بة ر عدد من املتغيرات املتعلقة باملتعة املتصورة لدى الطالب، وتج

الطالب، وقلق استخدام الكمبيوتر، وجاءت لصالح رغبة الطالب 

الشديدة في التعلم من خالل الكمبيوتر، وكانت تجربة الطالب 

 مميزة في فترة جائحة كورنا والتي ساعدتهم على تطوير خبراتهم 
ً
جدا

 العلمية واملعرفية.

( إلى معرفة الصعوبات 2020هدفت دراسة أبو معيلق )

لتي تواجه الطلبة أثناء استخدام التعليم اإللكتروني في واملعيقات ا

الجامعات الفلسطينية، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم 

استخدام املنهج الوصفي التحليلي، تكونت عينة الدراسة من 

 وطالبة تم اختيارهم بطريقة العشوائية، توصلت 500)
ً
( طالبا

ات التي يواجهها الدراسة إلى عدة نتائج جاء أهمها أن الصعوب

الطلبة في التعليم اإللكتروني جاءت مرئية كالتالي: املجال الثالث: 

صعوبات تتعلق باملنهاج الجامعي قد حصل على املرتبة األولى، 

وحصل املجال الثاني: صعوبات تتعلق بالطلبة على املرتبة الثانية، 

وحصل املجال األول: صعوبات تتعلق باإلدارة الجامعية على 

رتبة األخيرة، كما بينت النتائج أنه ال يوجد فروق بين متغيرات امل

الدراسة تعزى ملتغير الجنس والتخصص والجامعة واملستوى 

 الجامعي.

( إلى معرفة إمكانية استخدام 2020) محمدهدفت دراسة 

التعليم اإللكتروني في معالجة مشكالت تعلم الطلبة من خالل 

وجهات نظر التدريسيين  إجراء دراسة تطبيقية للتعرف على

والطلبة نحو استخدامه في معالجة مشكالت التعلم، واختيرت 

عينتين مكونتين من عدد من التدريسيين والطلبة في املعهد التقني 

في الناصرية بالجامعة التقنية الجنوبية بالعراق، واعد الباحث 

محاضرة شاملة بعنوان )أهمية التعليم اإللكتروني في التدريس 

امعي( بواسطة برنامج العروض التوضيحية الحاسوبية الج

(Power Point لغرض عرضها على التدريسيين والطلبة تهدف إلى )

تعريفهم على إمكانيات ومميزات التعليم اإللكتروني في عملية 

التدريس ومعالجة مشكالت التعلم وتنمية ثقافة التعليم 

عدت أداة اإللكتروني عندهم لتطوير وجهات نظرهم نحوه، وأ

البحث وهي )مقياس وجهات النظر نحو استخدام التعليم 

( 35اإللكتروني في معالجة مشكالت التعلم( والذي يتكون من)

فقرة، ثم قام أحد الباحثين بعرض املحاضرة املذكورة باستخدام 

( على العينتين، ثم جرى بعدها Data Showجهاز عارض البيانات )

وجهات النظر نحو استخدام  إجراء التطبيق البعدي ملقياس

التعليم اإللكتروني في معالجة مشكالت التعلم على العينتين 

 وتحليل نتائجه باستخدام الوسائل اإلحصائية املناسبة.

إلى معرفة   Innocent &Masue,2020)كما وهدفت دراسة )

مدى قابلية تطبيق التعليم اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي 

من أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة تم استخدام في تنزانيا، و 

 من طلبة 90املنهج الكمي، تكونت عينة الدراسة من )
ً
( طالبا

الدراسات العليا تم اختيارهم بطريقة عشوائية والبسيطة 

والهادفة، تم استخدام املقابلة كأداة في جمع البيانات، توصلت 

م
ّ
روني الذكي اإللكت نتائج الدراسة إلى أن هناك قابلية لتطبيق التعل

في جميع مؤسسات التعليم العالي، والتي بدورها قامت بمساعدة 

م عبر املنظومة اإللكترونية.
ّ
 الطلبة على استخدامها في تطوير التعل
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( إلى الكشف عن 2021أشارت دراسة العديل والسعيد )

م إلكتروني تكيفية في تنمية مهارات 
ّ
فاعلية تصميم بيئة تعل

اإللكتروني لدى الطالب املعلم بجامعة الباحة في تصميم الدرس 

اململكة العربية السعودية، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم 

 44استخدام املنهج التجريبي، تكونت عينة الدراسة من )
ً
( طالبا

( مجموعة تجريبية وضابطة لكل مجموعة، 22تم تقسيمهم إلى )

 دالة عند مستوى الد
ً
بار اللة اإلحصائي الختوأظهرت النتائج فروقا

التحصيل املعرفي في التطبيق البعدي ولصالح املجموعة 

 
ً
التجريبية في مهارات تصميم الدرس، كما وأظهرت النتائج فروقا

 عند مستوى الداللة اإلحصائي على بطاقات 
ً
دالة إحصائيا

املالحظة في التطبيق البعدي ولصالح املجموعة التجريبية ملهارات 

م  تصميم الدرس،
ّ
 إلى أن بيئة التعل

ً
وتوصلت الدراسة أيضا

م والتعليم وبضرورة 
ّ
اإللكتروني التكيفية هي أداة فعالة في التعل

مين على كيفية إعداد الدرس اإللكتروني 
ّ
تدريب الطالب املعل

 بحيث يتناسب مع خصائص البيئات التكيفية.

( إلى معرفة الصعوبات 2020هدفت دراسة أبو معيلق )

التي تواجه الطلبة أثناء استخدام التعليم اإللكتروني في واملعيقات 

الجامعات الفلسطينية، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم 

استخدام املنهج الوصفي التحليلي، تكونت عينة الدراسة من 

 وطالبة تم اختيارهم بطريقة العشوائية، توصلت 500)
ً
( طالبا

بات التي يواجهها الدراسة إلى عدة نتائج جاء أهمها أن الصعو 

الطلبة في التعليم اإللكتروني جاءت مرئية كالتالي: املجال الثالث: 

صعوبات تتعلق باملنهاج الجامعي قد حصل على املرتبة األولى، 

وحصل املجال الثاني: صعوبات تتعلق بالطلبة على املرتبة الثانية، 

وحصل املجال األول: صعوبات تتعلق باإلدارة الجامعية على 

رتبة األخيرة، كما بينت النتائج أنه ال يوجد فروق بين متغيرات امل

الدراسة تعزى ملتغير الجنس والتخصص والجامعة واملستوى 

 الجامعي.

( إلى معرفة إمكانية استخدام 2020) محمدهدفت دراسة 

التعليم اإللكتروني في معالجة مشكالت تعلم الطلبة من خالل 

ى وجهات نظر التدريسيين إجراء دراسة تطبيقية للتعرف عل

والطلبة نحو استخدامه في معالجة مشكالت التعلم، واختيرت 

عينتين مكونتين من عدد من التدريسيين والطلبة في املعهد التقني 

في الناصرية بالجامعة التقنية الجنوبية بالعراق، واعد الباحث 

محاضرة شاملة بعنوان )أهمية التعليم اإللكتروني في التدريس 

جامعي( بواسطة برنامج العروض التوضيحية الحاسوبية ال

(Power Point لغرض عرضها على التدريسيين والطلبة تهدف إلى )

تعريفهم على إمكانيات ومميزات التعليم اإللكتروني في عملية 

التدريس ومعالجة مشكالت التعلم وتنمية ثقافة التعليم 

أعدت أداة اإللكتروني عندهم لتطوير وجهات نظرهم نحوه، و 

البحث وهي )مقياس وجهات النظر نحو استخدام التعليم 

( 35اإللكتروني في معالجة مشكالت التعلم( والذي يتكون من)

فقرة، ثم قام أحد الباحثين بعرض املحاضرة املذكورة باستخدام 

( على العينتين، ثم جرى بعدها Data Showجهاز عارض البيانات )

س وجهات النظر نحو استخدام إجراء التطبيق البعدي ملقيا

التعليم اإللكتروني في معالجة مشكالت التعلم على العينتين 

 وتحليل نتائجه باستخدام الوسائل اإلحصائية املناسبة.

إلى   Innocent &Masue,2020) كما وهدفت دراسة )

معرفة مدى قابلية تطبيق التعليم اإللكتروني في مؤسسات 

التعليم العالي في تنزانيا، ومن أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة تم 

 من 90استخدام املنهج الكمي، تكونت عينة الدراسة من )
ً
( طالبا

طلبة الدراسات العليا تم اختيارهم بطريقة عشوائية والبسيطة 

املقابلة كأداة في جمع البيانات، توصلت والهادفة، تم استخدام 

م اإللكتروني الذكي 
ّ
نتائج الدراسة إلى أن هناك قابلية لتطبيق التعل

في جميع مؤسسات التعليم العالي، والتي بدورها قامت بمساعدة 

م عبر املنظومة اإللكترونية.
ّ
 الطلبة على استخدامها في تطوير التعل

ت السابقة في النقاط تميزت الدراسة الحالية عن الدراسا

 التالية: 

م  -
ّ
جاءت هذه الدراسة من أجل معرفة واقع توظيف التعل

اإللكتروني الذكي في املدارس الحكومية في لواء قصبة مأدبا من 

مين.
ّ
 وجهة نظر املعل

-105تباينت أحجام عينات الدراسات السابقة، فقد تراوحت من ) -

-44ديرة، ومن )( مديًرا وم329-15( معلًما ومعلمة، ومن )586

( طالبا وطالبة. أما الدراسة الحالية فكان عدد أفراد عينتها 500

 ( معلًما ومعلمة. 300)

استخدمت معظم الدراسات السابقة االستبانة واملقابلة كأدوات  -

(، 2010لجمع البيانات مثل دراسة الهرش ومفلح والدهون )

 (. وقد2020(، ودراسة املشهراوي )2015ودراسة الحبيب )

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة باستخدامها 

 االستبانة كأداة لجمع املعلومات. 

أما موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فيتلخص في  -

تناولها موضوع واقع توظيف التعلم اإللكتروني الذكي في املدارس 

 الحكومية في لواء قصبة مأدبا.



م اإللكتروني الذكي في املدارس الحكومية في لواء قصبة مأدبا
ّ
 واقع توظيف التعل

 ليلى محمد حسني أبو العال انتصار أبو جودة
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 الطريقة واإلجراءات

تم استخدام املنهج الكمي بنوعية الوصفي لدراسة: منهج ا

م اإللكتروني الذكي 
ّ
واملسحي، بهدف تعرف على واقع توظيف التعل

مين. 
ّ
 في املدارس الحكومية في لواء قصبة مأدبا من وجهة نظر املعل

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي املدارس مجتمع الدراسة: 

( 1523بلغ عددهم اإلجمالي )الحكومية في لواء قصبة مأدبا حيث 

 2021( معلمة، لعام 953( معلًما و )570معلًما ومعلمة منهم )

 بحسب مصادر دائرة التخطيط في تربية لواء قصبة مأدبا. 

تم اختيار عينة عشوائية بسيطة الدراسة من عينة الدراسة: 

مجتمع الدراسة باستخدام الجدول اإلحصائية التي تحدد حجم 

(، وبلغ عدد Margan & Kerjcie, 1970ة مثل جدول )العينة املمثل

( معلًما ومعلمة من معلمي لواء قصبة مأدبا، 320أفراد العينة )

( 1والجدول رقم ) (،%5( وبمستوى خطأ )%95بمستوى ثقة )

 ملتغيرات الديمغرافية، كاآلتي:
ً
  يوضح توزيع عينة الدراسة وفقا

 ملتغيرات (: توزيع أفراد العينة الدراسة 1الجدول )
ً
وفقا

افية  الديمغر

 العدد الفئة املتغير
النسبة 

 املئوية

 الجنس

 14.7 47 ذكر

 85.3 273 أنثى

 100.0 320 املجموع

املؤهل 

 العلمي

 71.9 230 بكالوريوس

 28.1 90 دراسات العليا

 100.0 320 املجموع

سنوات 

 الخدمة

 20.0 64 سنوات فأقل 5

 23.8 76 10سنوات إلى  6من

 56.3 180 سنوات فأكثر  10

 100.0 320 املجموع

( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 1يبين الجدول رقم )

( أما %85.3املتغيرات الديمغرافية، حيث كانت نسبة اإلناث )

(، أما من حيث املؤهل العلمي فبلغت %14.7نسبة الذكور فكانت )

(، ونسبة فئة دراسات العليا %71.9نسبة فئة بكالوريوس )

ن انت أعلى نسبة مل(، أما بنسبة ملتغير سنوات الخدمة فك28.1%)

(، وتالها فئة 56.3سنوات( وذلك بنسبة ) 10خدمتهم )أكثر من 

(، وأدنى نسبة %23.8سنوات( وذلك بنسبة ) 10سنوات إلى 6)من 

 (. %20سنوات فأقل( فكانت بنسبة )5كانت للخدمة )

لتحقيق هدف الدراسة تم تطوير أداة الدراسة أداة الدراسة: 

اقع ت م اإللكتروني الذكي )استبانة( للكشف عن و
ّ
وظيف التعل

في املدارس الحكومية في لواء قصبة مأدبا من وجهة نظر 

املعلمين من خالل الرجوع إلى األدب النظر  تكونت من 

 جزأين: 

 ،األول: يشمل البيانات الديمغرافية اآلتية: الجنس: ذكر وأنثى

 5سنوات الخدمة: ، و املؤهل العلمي: بكالوريوس ودراسات علياو 

 سنوات.  10، أكثر من 10سنوات إلى  6نوات فأقل، منس

الثاني: يشمل درجة توظيف من أربعة أبعاد اآلتية: املعلم اشتمل 

( فقرة، والطالب اشتمل 12( فقرة، واملدير اشتمل على )12على )

 ( فقرة. 12( فقرة، وأخيرا بعد ولي األمر واشتمل على )12على )

، 11عددهم )وبعد عرضها على املحكمين البالغ 
ً
( محكما

بقيت عدد الفقرات كما هي، وتم تعديل الفقرات من حيث صياغة 

اللغوية ومناسبتها للفقرات مع الُبعد، كما وزعت إجابات أفراد 

 ملقياس )ليكرت الخماس ي(، 
ً
الدراسة على فقرات االستبانة وفقا

التي تعبر هذه الفقرات عن مدى موافقة املستجيب مع فقرات 

 ) االستبانة،
ً
 )5دائما

ً
 )4( درجات، غالبا

ً
( 3( درجات، أحيانا

 )درجة واحدة(. 
ً
 )درجتين(، أبدا

ً
 درجات، ونادرا

تم التحقق من صدق أداة الدراسة  صدق أداة الدراسة: 

 بطريقتين هما: 

: الصدق الظاهر  
ً
 أوال

تم عرض األداة )االستبانة( بصورتها األولية املبينة، على 

 في تخصصررات املنرراهج وطرررق تردريرس وقرريرراس وترقرويرم 11)
ً
( محكما

وإدارة التربوية في عدد من الجامعرررات األردنيررة، وذلك لتحديد مدى 

وضوح الفقرات ودقة صياغة اللغوية، ومالئمة الفقرة لألبعاد 

سها، وطلب منهم إبداء الرأي وإعطاء املالحظات حول املراد قيا

الفقرات بالحذف أو التعديل، وفي ضوء ذلك تم تطوير أداة 

( فقرة 48الدراسة )االستبانة( بالصيغة النهائية وتكونت من)

 أبعاد هي.  4موزعة على 

: صدق البناء 
ً
 ثانيا

ألغراض التحقق من صدق البناء ألداة الدراسة، تم اختيار 

مي 30ة استطالعية مؤلفة من )عين
ّ
( معلًما ومعلمة من معل

املدارس الحكومية في لواء قصبة مأدبا من خارج عينة الدراسة، 

وتم حساب معامالت االرتباط بين الفقرة والُبعد والفقرة مع 

 ( يوضح ذلك: 2الدرجة الكلية، والجدول رقم )
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 االرتباط بين فقرات االستبانة والدرجة الكلية(: معامالت 2الجدول )

رقم 

 الفقرة

معامل االرتباط 

 مع البعد

معامل االرتباط 

 مع األداة

رقم 

 الفقرة

معامل االرتباط 

 مع البعد

معامل االرتباط مع 

 األداة

رقم 

 الفقرة

معامل االرتباط 

 مع البعد

معامل االرتباط 

 مع األداة

 0.675** 0.769** .10 0.842** 0.949** .5 الُبعد األول: املدير

1. **0.639 **0.555 6. **0.986 **0.857 11. **0.906 **0.883 

2. **0.993 **0.689 7. **0.959 **0.824 12. **0.871 **0.847 

 الُبعد الرابع: ولي األمر 0.781** 0.958** .8 0.709** 0.973** .3

4. **0.989 **0.732 9. **0.923 **0.740 1. **0.857 **0.703 

5. **0.970 **0.773 10. **0.949 **0.762 2. **0.837 **0.693 

6. **0.969 **0.695 11. **0.806 **0.569 3. **0.827 **0.673 

7. **0.991 **0.689 12. **0.793 **0.588 4. **0.800 **0.649 

 0.883** 0.839** .5 الُبعد الثالث: الطالب 0.679** 0.981** .8

9. **0.969 **0.662 1. **0.858 **0.822 6. **0.637 **0.675 

10. **0.978 **0.715 2. **0.839 **0.809 7. **0.884 **0.839 

11. **0.989 **0.735 3. **0.849 **0.819 8. **0.514 **0.517 

12. **0.837 **0.598 4. **0.854 **0.839 9. **0.874 **0.809 

 0.819** 0.884** .10 0.869** 0.864** .5 الُبعد الثاني: املعلم

1. **0.963 **0.846 6. **0.803 **0.756 11. **0.864 **0.829 

2. **0.968 **0.883 7. **0.749 **0.667 12. **0.804 **0.819 

3. **0.978 **0.863 8. **0.769 **0.675    

4. **0.949 **0.849 9. **0.564 **0.517    

( حساب مؤشرات صدق البناء 2يوضح الجدول رقم )

 إلى معامالت االرتباط )بيرسون( لكل فقرة من فقرات 
ً
استنادا

االستبانة مع الدرجة الكلية للُبعد وأن جميع القيم مرتفعة ودالة 

، وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات ما بين )
ً
-0.0514إحصائيا

هذه القيم مقبولة وجيدة للتطبيق على الدراسة، ( وتعد 0.993

كما يتبين من الجدول أن جميع قيم معامالت االرتباط بين الفقرة 

، وقد تراوحت ما بين 
ً
والدرجة الكلية لألداة مرتفعة ودالة إحصائيا

( وتعد هذه القيم مقبولة وجيدة للتطبيق 0.517-0.883)

 الدراسة. 

 ثبات أداة الدراسة

ثبات أداة الدراسة تم حساب ثبات أداة الدراسة للتأكد من 

بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا 

(Cronbach -Alpha( على عينة استطالعية مكونة من )معلًما 30 )

 ( يوضح ذلك: 3ومعلمة، والجدول رقم )

 

 

 (: معامالت ألفا كرونباخ ألداة الدراسة 3الجدول )

 اتعدد الفقر  الُبعد الرقم
معمل 

 كرونباخ ألفا

 0.989 12 املدير .1

 0.984 12 املعلم .2

 0.950 12 الطالب .3

 0.951 12 ولي األمر .4

 0.982 48 األداة ككل -

( أن معامل الثبات الكلي لتوظيف 3يتبين من الجدول رقم )

(، وبلغ معامل كرونباخ 0.982التعلم اإللكتروني الذكي ككل بلغ )

( ملجال املعلم، أما مجال 0.984(، )0.989املدير )ألفا ملجال 

(، مما يدل 0.951(، ومجال ولي األمر بلغ )0.950الطالب فقد بلغ )

وهذا ما يؤكد  ،على وجود اتساق داخلي بين فقرات أداة الدراسة

صالحية أداة الدراسة في اإلجابة عن أسئلة الدراسة ونسبة كبيرة 

ا تمتع األداة بالثبات مما يجعلهوتعد هذه القيم مقبولة، وبذلك ت

 قابلة للتطبيق على عينة الدراسة. 



م اإللكتروني الذكي في املدارس الحكومية في لواء قصبة مأدبا
ّ
 واقع توظيف التعل

 ليلى محمد حسني أبو العال انتصار أبو جودة
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تم تبني النموذج اإلحصائي ذي معيار تصحيح أداة الدراسة: 

التدرج النسبي، بهدف الحكم على املتوسطات الحسابية لواقع 

م اإللكتروني الذكي في املدارس الحكومية في لواء 
ّ
توظيف التعل

 :ملعلمين، وذلك على النحو اآلتيقصبة مأدبا من وجهة نظر ا

 (: معيار تصحيح أداة الدراسة4الجدول )

 فئة املتوسط الحسابي الدرجة

 5.00-3.67 مرتفعة

 3.66-2.34 متوسطة

 2.33 -1.00 منخفضة

 نتائج اإلجابة عن أسئلة الدراسة ومناقشتها

الذي و النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول ومناقشتها: 

م اإللكتروني الذكي في املدارس نص على: 
ّ
ما درجة توظيف التعل

 الحكومية في لواء قصبة مأدبا من وجهة نظر املعلمين؟

تم حساب املتوسطات الحسابية  السؤاللإلجابة عن هذا 

ل على ستبانة الكلية ك ستبانة ولإل املعيارية ألبعاد اإل  واالنحرافات

 (: 5حدة، كما هو موضح في الجدول )

افات املعيارية لدرجة : (5الجدول ) املتوسطات الحسابية واالنحر

م اإللكتروني الذكي في املدارس الحكومية في لواء 
ّ
توظيف التعل

 قصبة مأدبا من وجهة نظر املعلمين 

 األبعاد
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعيار  
 الدرجة  الرتبة

 مرتفع 1 0.29 3.90 الطالب

 مرتفع 4 0.51 3.72 ولي األمر

 مرتفع 2 0.46 3.89 املعلم

 مرتفع 3 0.63 3.79 املدير

 مرتفع - 0.31 3.82 األداة ككل

( أن املتوسط الحسابي لدرجة توظيف 5يتبين من الجدول )

م اإللكتروني الذكي ككل كان بدرجة مرتفعة وبلغ )
ّ
( 3.82التعل

(، وإن أعلى األبعاد هو الطالب وبدرجة 0.31وانحراف معياري )

(، 0.29(، وانحراف معياري )3.90مرتفعة بمتوسط حسابي قدره )

املعلم وجاء بدرجة مرتفعة وبلغ املتوسط الحسابي وتاله ُبعد 

(، ومن ثم جاء ُبعد املدير بدرجة 0.46( واالنحراف املعياري )3.89)

(، 0.63( وانحراف معياري )3.79مرتفعة وبمتوسط حسابي )

 جاء الُبعد ولي ألمر بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي 
ً
وأخيرا

وسط حسابي. (، وهو أدنى مت0.51( وانحراف معياري )3.72)

م اإللكوفيما يلي عرض تفصيلي لفقرات أبعاد 
ّ
تروني توظيف التعل

 : الذكي

: املدير
ً
تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات : أوال

 ي:، كاآلتلفقرات ُبعد املديرإلجابات املستجيبين املعيارية 

افات املعيارية إلجابات 6الجدول ) (: املتوسطات الحسابية واالنحر

  لفقرات ُبعد املدير يبين املستج
ً
 مرتبة تنازليا

 الفقرة الرقم

بي
سا
لح
ط ا

س
تو
امل

ر   
يا
ملع
ف ا
را
ح
الن
ا

 

جة
در
ال

 

10 
التواصل مع طلبة املدرسة لتتبع 

 احتياجاتهم
 مرتفع 0.99 4.08

11 
تبادل الخبرات واملعلومات مع 

 املدرين في املدارس األخرى.
 مرتفع 0.96 3.88

8 

أداء كل  إعطاء التغذية الراجعة عن

معلم باستخدام توظيف التعلم 

 اإللكتروني.
 مرتفع 0.98 3.86

12 
تشجيع وتحفيز املعلمين إلنجاح 

 التعلم اإللكتروني الذكي.
 مرتفع 0.97 3.83

4 

إجراء اجتماعات مع أولياء األمور 

بشكل دوري عن طريق قنوات 
 اتصال ذكية إلكترونية.

 مرتفع 0.99 3.81

5 

األمور في اجتماعات إشراك أولياء 

الكترونية دورية لتطوير أعمال 
املدرسة وتحسين العملية 

 التعليمية.

 مرتفع 0.93 3.74

9 
تبنى تقييم مستمر عن أداء 

 املدرسة.
 مرتفع 0.84 3.73

7 
إشراك األطراف املعنية في عملية 

 صنع القرارات.
 مرتفع 0.91 3.72

2 

تخطيط برامج تدريبية تنمي 
 باستخدام قنوات املعلمين 

ً
مهنيا
 ذكية متعددة.

 مرتفع 0.87 3.71

6 

الشراكة مع مؤسسات املجتمع 
املحلي بما يخدم أهداف املدرسة 

 والعملية التعليمية.
 مرتفع 0.89 3.70

3 
ابتكار طرائق جديدة لعرض 

 إحصائيات مختلفة.
 مرتفع 0.94 3.69

1 

إيصال املستجدات التربوية 
الوسائل للمعلمين من خالل 

 اإللكترونية املتاحة لهم.
 مرتفع 0.98 3.68

 مرتفع 0.63 3.79 الُبعد ككل -

( إن املتوسطات الحسابية لفقرات ُبعد 6يبين الجدول )

املدير جاءت بمستوى مرتفع وقد تراوحت املتوسطات الحسابية 

( التي تنص على " 10(، وقد جاءت الفقرة رقم )3.68-4.08ما بين )
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التواصل مع طلبة املدرسة لتتبع احتياجاتهم " باملرتبة األولى 

( بدرجة 0.99( وبانحراف معياري )4.08وبمتوسط حسابي بلغ )

( التي تنص على " تبادل الخبرات 11مرتفع, وتليها الفقرة رقم )

واملعلومات مع املدرين في املدارس األخرى " بمتوسط الحسابي بلغ 

( بمستوى مرتفع, أما في املرتبة 0.96) ( وانحراف املعياري 3.88)

( والتي تنص على " إيصال 1األخيرة فجاءت الفقرة رقم )

املستجدات التربوية للمعلمين من خالل وسائل اإللكترونية متاحة 

( 0.98( وانحراف معياري )3.68لهم " بمتوسط حسابي بلغ )

 بمستوى مرتفع.  

م
ّ
: املعل

ً
الحسابية واالنحرافات  املتوسطاتتم حساب : ثانيا

 ي: ، كاآلتلفقرات ُبعد املعلمإلجابات املستجيبين املعيارية 

افات املعيارية إلجابات : (7الجدول ) املتوسطات الحسابية واالنحر

 املستجيبين 
ً
 لفقرات ُبعد املعلم مرتبة تنازليا

قم
لر
ا

 

 الفقرة

بي
سا
لح
ط ا

س
تو
امل

ر   
يا
ملع
ف ا
را
ح
الن
ا

 

ة 
ج ر
لد
ا

 

 مرتفع 0.87 4.03 بشكل مستمر.تطوير ذاته  7

12 
التعاون مع أولياء األمور في متابعة 

 اكتساب الطالب للمهارات.
 مرتفع 0.90 4.00

11 
طور النوعي في العملية مواكبة الت

 التعليمية
 مرتفع 0.87 3.99

 مرتفع 0.96 3.96 لطلبة بسهولة وسرعةالتواصل مع ا 5

3 

ل تنمية قيم الطلبة من خال

القصص ي بالصوت األسلوب 
 والصورة

 مرتفع 0.95 3.94

8 
استخدام البرامج الحاسوبية في 

 إعداد الخطة الدراسية.
 مرتفع 0.93 3.92

 مرتفع 0.97 3.90 بناء وتصميم املحتوى إلكترونيا. 6

10 
التواصل مع الطلبة ومتابعة 

 واجباتهم التعليمية.
 مرتفع 0.95 3.88

1 
عرض أهداف املادة التعليمية 

 للطلبة بطريقة جاذبة.
 مرتفع 0.99 3.86

4 
ماس الطلبة ودافعيتهم الى زيادة ح

 التعلم
 مرتفع 0.91 3.82

9 
استخدام تقنيات إلكترونية حديثة 

 في تدريس الطلبة.
 مرتفع 0.80 3.72

2 

التخطيط ألنشطة حاسوبية 

 جذابة ومشو 
ً
قة تجعل التعلم نشطا

 عند الطلبة

 مرتفع 0.85 3.70

 مرتفع 0.46 3.89 ككلالبعد  -

( إن املتوسطات الحسابية لفقرات ُبعد 7يبين الجدول )

املعلم جاءت بمستوى مرتفع وقد تراوحت املتوسطات الحسابية 

( التي تنص على " 7(، وقد جاءت الفقرة رقم )3.70-4.03ما بين )

تطوير ذاته بشكل مستمر " باملرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ 

وى مرتفع, وتليها الفقرة ( بمست0.87( وبانحراف معياري )4.03)

( التي تنص على " التعاون مع أولياء األمور في متابعة 12رقم )

( 4.00اكتساب الطالب للمهارات" بمتوسط الحسابي بلغ )

( بمستوى مرتفع, أما في املرتبة األخيرة 0.90وانحراف املعياري )

( والتي تنص على " التخطيط ألنشطة 2فجاءت الفقرة رقم )

 عند الطلبة " حاسوبية جذ
ً
ابة ومشوقة تجعل التعلم نشطا

( بمستوى 0.85( وانحراف معياري )3.70بمتوسط حسابي بلغ )

 مرتفع.  

: الطالب
ً
تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات : ثالثا

 اآلتي: ، ك لفقرات الُبعد الطالبإلجابات املستجيبين املعيارية 

افات املعيارية إلجابات املتوسطات الحسابية واالنح: (8الجدول ) ر

 املستجيبين 
ً
 لفقرات ُبعد الطالب مرتبة تنازليا

قم
لر
ا

 

 الفقرة

بي
سا
لح
ط ا

س
تو
امل

ر   
يا
ملع
ف ا
را
ح
الن
ا

 

ة 
ج ر
لد
ا

 

12 
مراجعة املحتوى التعليمي 
للحصص املدرسية املختلفة 

 عند الحاجة.
 مرتفع 0.95 4.24

11 
ممارسة النقد البناء لتوظيف 

 تعلمه.
 مرتفع 0.84 3.98

2 
املشاركة الفاعلية في العملية 

 مرتفع 0.96 3.97 التعليمية والتعلمية.

7 
عرض إنجازاته اإليجابية 

 مرتفع 0.96 3.95 املختلفة.

9 
إبداع في تطوير مهارة 

 مرتفع 0.96 3.95 استخدام الحاسب اآللي.

8 
متابعة مستجدات املقررات 
الدراسية من حيث التخطيط 

 والتنفيذ.
 مرتفع 0.89 3.91

10 

االستفادة من عملية النقد 
البناء املوجه لتوظيف تعلمه 
لتحقيق التقدم املنشود في 

 نضجه.

 مرتفع 0.97 3.90

3 
إبداء رأيه بحرية بما ال 

 يتعارض مع القيم املدرسية.
 مرتفع 0.96 3.88

4 
ابتكار وتصميم شعارات 

 مرتفع 0.95 3.81 )باجات( اللجان املنتمي لها.



م اإللكتروني الذكي في املدارس الحكومية في لواء قصبة مأدبا
ّ
 واقع توظيف التعل

 ليلى محمد حسني أبو العال انتصار أبو جودة
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1 
واجباته املنزلية في الوقت  حل

املقرر له بكل سهولة وتسليمها 
 إلكترونيا.

 مرتفع 0.95 3.72

5 
عقد لقاءات مع زمالئه 

 للمشاورات العلمية.
 مرتفع 0.80 3.72

6 
املساهمة في نشر القيم 
اإليجابية عبر قنوات ذكية 

 مختلفة.
 مرتفع 0.86 3.68

 مرتفع 0.29 3.89 الُبعد ككل -

( إن املتوسطات الحسابية للفقرات الُبعد 8الجدول )يبين 

الطالب جاءت بمستوى مرتفع وقد تراوحت املتوسطات الحسابية 

( التي تنص على 12(، وقد جاءت الفقرة رقم )3.68-4.24ما بين )

"مراجعة املحتوى التعليمي للحصص املدرسية املختلفة عند 

( وبانحراف 4.24) الحاجة " باملرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ

( التي تنص 11( بمستوى مرتفع، وتليها الفقرة رقم )0.95معياري )

بلغ  " بمتوسط الحسابيمارسة النقد البناء لتوظيف تعلمهعلى " م

( بمستوى مرتفع, أما في املرتبة 0.84( وانحراف املعياري )3.98)

( والتي تنص على "املساهمة في نشر 6األخيرة فجاءت الفقرة رقم )

القيم اإليجابية عبر قنوات ذكية مختلفة " بمتوسط حسابي بلغ 

 ( بمستوى مرتفع.  0.86( وانحراف معياري )3.68)

: ولي األمر
ً
تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات : رابعا

 آلتي: ، كالفقرات ُبعد ولي األمرإلجابات املستجيبين املعيارية 

افات املعيارية إلجابات : (9الجدول ) املتوسطات الحسابية واالنحر

 املستجيبين 
ً
 لفقرات ُبعد ولي األمر مرتبة تنازليا

قم
لر
ا

 

 الفقرة

بي
سا
لح
ط ا

س
تو
امل

ر   
يا
ملع
ف ا
را
ح
الن
ا

 

ة 
ج ر
لد
ا

 

1 
اختيار التطبيقات املساهمة في 

 تحقيق األهداف املدرسية.
 مرتفع 0.97 3.93

12 
مثل األ توعية األبناء في االستخدام 
 لتعلمهم اإللكتروني الذكي.

 مرتفع 0.98 3.83

9 

الحرص املستمر على تعلم املهارات 

الالزمة لتفعيل دورهم في متابعة 
 أبنائهم.

 مرتفع 0.94 3.77

3 
املساهمة في حل مشكالت املدرسة 

 املختلفة.
 مرتفع 0.98 3.75

11 
تنمية عالقات إيجابية مع إدارة 

 املدرسة ومعلميها.
 مرتفع 0.95 3.73

5 
الحصول على تغذية راجعة عن 

 تحصيل األبناء.
 مرتفع 0.96 3.72

10 
االشتراك باملجالس املدرسية 

 املختلفة.
 مرتفع 0.77 3.71

6 
توفير أنظمة تشجع التعلم الذاتي 

 ألبنائهم.
 مرتفع 0.77 3.70

4 
متابعة التعليمات واألنظمة 

 املدرسية واالطالع عليها.
 مرتفع 0.91 3.69

2 
متابعة مشكالت األبناء املدرسية 

 مع اإلدارة املدرسية.
 مرتفع 0.72 3.68

7 
املساهمة الفاعلة في تنظيم وقت 

 أبنائهم املخصص للدراسة
 مرتفع 0.95 3.67

8 
التواصل مع املعلمين عن طريق 

 تقنيات التواصل الحديثة.
 متوسط 0.98 3.53

 مرتفع 0.52 3.72 الُبعد ككل -

( إن املتوسطات الحسابية لفقرات ُبعد ولي 9الجدول )يبين 

األمر جاءت بمستوى مرتفع وقد تراوحت املتوسطات الحسابية ما 

( التي تنص على 1وقد جاءت الفقرة رقم ) ،(3.53-3.93بين )

"اختيار التطبيقات املساهمة في تحقيق األهداف املدرسية " 

وبانحراف معياري ( 3.93باملرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )

( التي تنص على 12( بمستوى مرتفع, وتليها الفقرة رقم )0.97)

 " توعية األبناء في االستخدام األمثل لتعلمهم اإللكتروني الذكي"

( بمستوى 0.98( وانحراف املعياري )3.83بمتوسط الحسابي بلغ )

 ( والتي تنص على8الفقرة رقم ) أما في املرتبة األخيرة فجاءت ،مرتفع

التواصل مع املعلمين عن طريق تقنيات تواصل الحديثة" "

( بمستوى 0.98( وانحراف معياري )3.53بمتوسط حسابي بلغ )

 مرتفع. 

أظهرت النتائج  مناقشة نتائج اإلجابة عن السؤال األول: 

بعد احتساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية أن 

م اإللكتروني الذكي في املدارس الحكومية في 
ّ
درجة توظيف التعل

لغ وقد ب لواء قصبة مأدبا من وجهة نظر املعلمين كانت مرتفعة

. مما يعني أن املتوسطات (0.31( وانحراف معياري )3.82)

م اإللكتروني الذكي في الحسابية ألبعاد در 
ّ
جة توظيف التعل

املدارس الحكومية كانت ضمن الدرجة املرتفعة، ولكن 

 بمتوسطات مختلفة. 

وقد تعزى هذه النتيجة إلى وعي كل من املدير، واملعلم، 

م اإللكتروني الذكي 
ّ
والطالب، وولي األمر ألهمية توظيف التعل

فراد عينة لتحقيق األهداف املدرسية مما ولد قناعة لدى أ

م اإللكتروني الذكي كان بدرجة مرتفعة. 
ّ
 الدراسة أن توظيف التعل
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احتل ُبعد الطالب املرتبة األولى، وقد يعزى ذلك إلى امتالك 

مهم اإللكتروني الذكي في 
ّ
الطلبة املهارات الكافية لتوظيف تعل

العملية التعليمية التعلمية وقد احتلت الفقرة )املساهمة في نشر 

يجابية عبر قنوات ذكية مختلفة( املرتبة األخيرة في ُبعد القيم اإل 

مهم 
ّ
الطالب، وقد يعزى ذلك إلى انشغال الطلبة في توظيف تعل

 اإللكتروني الذكي لتحقيق األهداف في املقررات املدرسية املختلفة.

ثم تاله بُعد املعلم املرتبة الثانية، وقد تعزى هذه النتيجة 

مهم اإللكتروني الذكي إليصال املحتوى الهتمام املعلمين 
ّ
بتعل

التعليمي للطلبة، وجاءت الفقرة )التخطيط ألنشطة حاسوبية 

ا عند الطلبة( في املرتبة األخيرة 
ً
جاذبة ومشوقة تجعل التعلم نشط

في ُبعد املعلم، وقد يعزى ذلك إلى غياب القوانين التي تلزم املعلم 

شطة ي عملية التخطيط ألنفي استخدام تعلمه اإللكتروني الذكي ف

ا عند الطلبة.
ً
م نشط

ّ
 حاسوبية جاذبة ومشوقة تجعل التعل

وجاء في املرتبة الثالثة ُبعد املدير، وقد يعزى ذلك ألن املدير 

يأخذ دور املشرف املقيم لتحقيق األهداف املدرسية، وقد جاءت 

فقرة )إيصال املستجدات التربوية للمعلمين من خالل الوسائل 

ونية املتاحة لهم( في املرتبة األخيرة في ُبعد املدير، وقد يعزى اإللكتر

ذلك إلى حرص املديرين في إيصال املستجدات التربوية عبر 

 القنوات الرسمية فقط.

بينما احتل ُبعد ولّي األمر املرتبة األخيرة في أبعاد االستبانة 

ل و وقد يعزى ذلك إلى أن ولي األمر قد ال يعتبر نفسه املسؤول األ 

عن توظيف التعلم اإللكتروني الذكي لتحقيق األهداف املدرسية، 

وجاءت فقرة )التواصل مع املعلمين عن طريق تقنيات التواصل 

الحديثة( في الفقرة األخيرة في ُبعد ولي األمر، وقد يعزى ذلك إلى 

قناعة ولي األمر بتفعيل القنوات الرسمية وغير الرسمية 

 ريق تقنيات التواصل الحديثة.بالتواصل مع املعلمين عن ط
 

ل هالنتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني ومناقشتها: 

( α= 0.(05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

م 
ّ
بين متوسطات استجابات املعلمين لدرجة توظيف التعل

اإللكتروني الذكي في املدارس الحكومية في لواء قصبة مأدبا من 

نظر املعلمين تعزى ملتغيرات الدراسة )الجنس، سنوات وجهة 

 على النحو السؤالتمت اإلجابة عن هذا  الخدمة، املؤهل العلمي(؟

 اآلتي: 

  :الحسررررررررررررررابيرة واالنحرافرات  املتوسرررررررررررررطراتتم حسرررررررررررررراب الجنس

م اإللكتروني الررذكي في املرردارس 
ّ
املعيرراريررة لرردرجررة توظيف التعل

الحكومية في لواء قصررررررررررررربة مأدبا من وجهة نظر املعلمين تعزى 

، والجرردول رقم (t-testملتغير الجنس، كمررا تم تطبيق اختبررار )

 ( يوضح ذلك: 10)

افات املعيااملتوسطات الحسابية : (10الجدول ) رية لدرجة واالنحر

م اإللكتروني الذكي في املدارس الحكومية في لواء قصبة 
ّ
توظيف التعل

 مأدبا من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير الجنس

 الُبعد

س
جن
ال

 

دد
لع
ا

 

بي
سا
لح
ط ا

س
تو
امل

ر   
يا
ملع
ف ا
را
ح
الن
ا

بة 
سو
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ت ا
ة 
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ق

 

لة
دال
 ال
ى و
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م

 

 املدير

 0.63 3.81 273 أنثى

2.135 0.036 

 0.55 3.62 47 ذكر

 املعلم

 0.47 3.89 273 أنثى

0.035 0.972 

 0.41 3.88 47 ذكر

 الطالب

 0.29 3.90 273 أنثى

0.701 0.485 

 0.24 3.87 47 ذكر

ولي 

 األمر

 0.52 3.74 273 أنثى

1.867 0.066 

 0.43 3.61 47 ذكر

املجموع 

 الكلي

 0.31 3.84 273 أنثى
2.015 0.048 

 0.27 3.74 47 ذكر

( إلى وجود فروق ذات داللة 10يتبين من الجدول )

م α= 0.(05إحصائية عند مستوى داللة 
ّ
( لدرجة توظيف التعل

اإللكتروني الذكي في املدارس الحكومية في لواء قصبة مأدبا من 

وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير الجنس، استنادا إلى قيمة )ت( 

(، وكذلك 0.048( وبمستوى داللة )2.015املحسوبة إذ بلغت )

( α= 0.(05إحصائية عند مستوى داللة وجود فروق ذات داللة 

م اإللكتروني الذكي استنادا إلى قيمة في درجة ت
ّ
وظيف املدير للتعل

(، 0.036( وبمستوى داللة )2.135)ت( املحسوبة إذ بلغت )

  وكانت الفروق لصالح اإلناث
ً
 حسابيا

ً
  .ألنه أكبر متوسطا



م اإللكتروني الذكي في املدارس الحكومية في لواء قصبة مأدبا
ّ
 واقع توظيف التعل

 ليلى محمد حسني أبو العال انتصار أبو جودة
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  :تم حسرررررررررررررررراب املتوسرررررررررررررطررررات الحسررررررررررررررررابيررررة املؤهررررل العلمي

م اإللكتروني 
ّ
واالنحرافررات املعيرراريررة لرردرجررة توظيف التعل

لذكي في املدارس الحكومية في لواء قصبة مأدبا من وجهة ا

نظر املعلمين تعزى ملتغير املؤهرررل العلمي، كمرررا تم تطبيق 

 ( يوضح ذلك: 11، والجدول رقم )(t-testاختبار )

افات املعيارية املتوسطات الحسابية : (11الجدول ) واالنحر

م اإللكتروني ( T-testواختبار )
ّ
الذكي في لدرجة توظيف التعل

املدارس الحكومية في لواء قصبة مأدبا من وجهة نظر املعلمين 

ا ملتغير املؤهل العلمي
ً
 وفق

 الُبعد

س
جن
ال

 

دد
لع
ا

 

بي
سا
لح
ط ا

س
تو
امل

ر   
يا
ملع
ف ا
را
ح
الن
ا

بة 
سو
ملح
ت ا
ة 
يم
ق

 

لة
دال
 ال
ى و
ست
م

 

 املدير

23 بكالوريوس
0

 3.
81

 0.
63

 

0.
89

1
 0.

37
4

دراسات  

 العليا

90 3.
74

 0.
63

 

 املعلم

دراسات 

 العليا

90 3.
91

 0.
45

 

0.
43

1
 0.

66
6

23 بكالوريوس 
0

 3.
88

 0.
47

 

 الطالب

23 بكالوريوس
0

 3.
89

 0.
31

 

0.
28

1
 0.

77
9

 

دراسات 

 العليا

90 3.
89

 0.
22

 

 ولي األمر

23 بكالوريوس
0

 3.
75

 0.
53

 

1.
65

8
 0.

09
8

دراسات  

 العليا

90 3.
65

 0.
47

 

املجموع 

 الكلي

23 بكالوريوس
0

 3.
83

 0.
31

 

1.
04

9
 0.

29
5

دراسات  

 العليا

90 3.
79

 0.
30

 

( عدم وجود فروق ذات داللة 11يتبين من الجدول )

م α= 0.(05إحصائية عند مستوى داللة
ّ
( لدرجة توظيف التعل

الذكي في املدارس الحكومية في لواء قصبة مأدبا من  اإللكتروني

وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير املؤهل العلمي، استنادا إلى قيمة 

(, وكذلك 0.295( وبمستوى داللة )1.049)ت( املحسوبة إذ بلغت )

 0.(05إحصائية عند مستوى داللة عدم وجود فروق ذات داللة 

=α م( في درجة توظيف املدير واملعلم
ّ
 والطالب والولي األمر للتعل

اإللكتروني الذكي استنادا إلى قيمة )ت( املحسوبة إذ بلغت 

, 0.666, 0.374( وبمستوى داللة )1.658, 0.281, 0.431, 0.891)

0.779 ,0.098.) 

  :الحسابية  املتوسطاتتم حساب سنوات الخدمة

م اإللكتروني 
ّ
واالنحرافات املعيارية لدرجة توظيف التعل

الذكي في املدارس الحكومية في لواء قصبة مأدبا من وجهة 

نظر املعلمين وفًقا ملتغير سنوات الخدمة، والجدول رقم 

 ( يوضح ذلك:12)

افات املعيارية: (12الجدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر

م اإللكتروني الذكي في ( T-testواختبار )
ّ
لدرجة توظيف التعل

املدارس الحكومية في لواء قصبة مأدبا من وجهة نظر املعلمين 

ا ملتغير سنوات الخدمة
ً
 وفق

 سنوات الخبرة الُبعد

دد
لع
ا

ط  
س
تو
امل

بي
سا
لح
ا

ف  
را
ح
الن
ا

ر  
يا
ملع
ا

 

 املدير

 0.51 3.86 76 10سنوات إلى  6من

 0.71 3.76 64 سنوات فأقل5

 0.65 3.76 180 سنوات 10من أكثر 

 املعلم

 0.43 3.99 64 سنوات فأقل5

 0.50 3.94 76 10سنوات إلى  6من

 0.45 3.83 180 سنوات 10أكثر من 

 الطالب

 0.30 3.90 76 10سنوات إلى  6من

 0.33 3.89 64 سنوات فأقل5

 0.27 3.89 180 سنوات 10أكثر من 

ولي 

 األمر

 0.45 3.73 76 10سنوات إلى  6من

 0.52 3.73 180 سنوات 10أكثر من 

 0.60 3.71 64 سنوات فأقل5

املجموع 

 الكلي

 0.28 3.86 76 10سنوات إلى  6من

 0.36 3.84 64 سنوات فأقل5

 0.30 3.80 180 سنوات 10أكثر من 

( وجود فروق ظاهرية بين 12يتبين من الجدول رقم )

م اإللكتروني الذكي في 
ّ
املتوسطات الحسابية لدرجة توظيف التعل

املدارس الحكومية في لواء قصبة مأدبا من وجهة نظر املعلمين 

تعزى ملتغير سنوات الخدمة، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين 

( α= 0.(05وى داللة املتوسطات ذات داللة إحصائية عند مست

والجدول  (One way ANOVAتم تطبيق تحليل التباين األحادي )

 ( يوضح ذلك: 13رقم )
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م اإللكتروني الذكي في املدارس One way ANOVAتحليل التباين األحاد  ): (13الجدول )
ّ
( إليجاد داللة الفروق لدرجة توظيف التعل

ا ملتغير سنوات الخدمةالحكومية في لواء 
ً
 قصبة مأدبا من وجهة نظر املعلمين وفق

 مصدر التباين الُبعد
مجموع 

 املربعات

درجات 

 الحرية
 متوسط املربعات

قيمة ف 

 املحسوبة
 مستوى داللة

 املدير

 0.252 2 0.503 بين املجموعات

 0.399 317 126.429 داخل املجموعات 0.533 0.631

  319 126.932 الكلي

 املعلم

 0.694 2 1.388 بين املجموعات

 0.213 317 67.498 داخل املجموعات 0.040 3.259

  319 68.886 الكلي

 الطالب

 0.004 2 0.009 بين املجموعات

 0.085 317 26.866 داخل املجموعات 0.949 0.053

  319 26.875 الكلي

 ولي األمر

 0.011 2 0.022 بين املجموعات

 0.270 317 85.683 داخل املجموعات 0.959 0.042

  319 85.706 الكلي

 املجموع الكلي

 0.081 2 0.161 بين املجموعات

 0.095 317 29.980 داخل املجموعات 0.427 0.852

  319 30.141 الكلي

( عدم وجود فروق ذات داللة 13يتبين من الجدول رقم )

م α= 0.(05 إحصائية عند مستوى داللة
ّ
( لدرجة توظيف التعل

اإللكتروني الذكي في املدارس الحكومية في لواء قصبة مأدبا من 

 إل ،وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير سنوات الخدمة
ً
قيمة  ىاستنادا

(، 0.427( وبمستوى داللة )0.852بلغت ) )ف( املحسوبة إذ

إحصائية عند مستوى داللة  ذات داللةوكذلك عدم وجود فروق 

05).0 =α م
ّ
( لدرجة توظيف املدير والطالب وولي األمر للتعل

اإللكتروني الذكي في املدارس الحكومية في لواء قصبة مأدبا من 

من  وكما يتبين ،وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير سنوات الخدمة

ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة الجدول وجود فروق 

05).0 =α م اإللكتروني الذكي في
ّ
( لدرجة توظيف املعلم التعل

املدارس الحكومية في لواء قصبة مأدبا من وجهة نظر املعلمين 

 إلى قيمة )ف( املحسوبة إذ 
ً
تعزى ملتغير سنوات الخدمة استنادا

(، ومن أجل تحديد لصالح 0.040( وبمستوى داللة )3.259بلغت )

تطبيق تحليل شيفيه  من كانت الفروق في الُبعد املعلم تم

 ( يوضح ذلك: 14للمقارنات البعدية، الجدول رقم )

 

تحليل شيفيه للمقارنات البعدية لدرجة توظيف : (14الجدول )

م اإللكتروني الذكي في املدارس الحكومية في لواء قصبة مأدبا 
ّ
التعل

ا ملتغير سنوات الخدمة
ً
 من وجهة نظر املعلمين وفق

 الُبعد
سنوات 

 الخدمة

 املتوسط الحسابي

5 

سنوات 

 فأقل

سنوات  6من 

 10إلى 

أكثر من 

10 

 سنوات

 املعلم

 0.045 0.838 - سنوات فأقل5

سنوات إلى  6من

10 

0.838 - 0.238 

 10أكثر من 

 سنوات

0.045 0.238 - 

ذات داللة وجود فروق ( 14يتبين من الجدول رقم )

توظيف املعلم ( لدرجة α= 0.(05إحصائية عند مستوى داللة 

م اإللكتروني الذكي في املدارس الحكومية في لواء قصبة مأدبا 
ّ
التعل

من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير سنوات الخدمة وجاءت 

 (. سنوات 10أكثر من الفروق لصالح فئة )



م اإللكتروني الذكي في املدارس الحكومية في لواء قصبة مأدبا
ّ
 واقع توظيف التعل

 ليلى محمد حسني أبو العال انتصار أبو جودة
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هرت أظ مناقشة النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني:

نتائج اإلجابة عن هذا السؤال وجود فروق ذات داللة إحصائية 

م اإللكتروني α= 0.(05عند مستوى داللة 
ّ
( لدرجة توظيف التعل

الذكي في املدارس الحكومية في لواء قصبة مأدبا من وجهة نظر 

املعلمين تعزى ملتغير الجنس وجاءت الفروق لصالح اإلناث وتبين 

م أن درجة توظيف معلمي 
ّ
املدارس الحكومية اإلناث للتعل

اإللكتروني الذكي في أعمالهم أعلى من درجة توظيف الذكور، وكما 

إحصائية عند مستوى داللة أنه توجد وجود فروق ذات داللة 

05).0 =α ،م اإللكتروني الذكي
ّ
( في درجة توظيف املدير للتعل

من دوكانت الفروق لصالح اإلناث. وقد يعزى ذلك أن اإلناث يستخ

مهن الذكي في العملية التعليمية التعلمية بشكل يفوق زمالءهن 
ّ
تعل

( 2020الذكور. اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة املشهراوي )

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند والتي أظهرت نتائجها 

م اإللكتروني α= 0.(05مستوى داللة 
ّ
( لدرجة توظيف التعل

ات ية في املرحلة األساسية العليا بمحافظلتحسين العملية التعليم

 قطاع غزة من وجهة نظر املعلمين تعزى الجنس. 

عدم وجود فروق ذات كما أظهرت نتائج السؤال الثاني 

( لدرجة توظيف α= 0.(05داللة إحصائية عند مستوى داللة 

م اإللكتروني الذكي في املدارس الحكومية في لواء قصبة مأدبا 
ّ
التعل

مين تعزى ملتغير املؤهل العلمي. وربما يعود ذلك من وجهة نظ
ّ
ر املعل

م اإللكتروني الذكي ال يتأثر باملؤهل 
ّ
إلى أن درجة توظيف التعل

م اإللكتروني الذكي يعتمد 
ّ
العلمي للمعلمين ألن أمر توظيف التعل

على مقدرة الشخص ومواصلته لتوظيف تعلمه اإللكتروني الذكي 

بذل الشخص مزيدا من الجهد الذي يمكن اكتسابه من خالل 

بغض النظر عن املؤهل العلمي. واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة 

عدم وجود فروق ( والتي أظهرت نتائجها 2020دراسة املشهراوي )

م اإللكتروني لتحسين  ذات داللة إحصائية
ّ
لدرجة توظيف التعل

العملية التعليمية في املرحلة األساسية العليا بمحافظات قطاع 

 من وجهة نظر املعلمين تعزى املؤهل العلمي.  غزة

دم عسنوات الخبرة فأظهرت النتائج  ملتغيرأما بالنسبة 

( α= 0.(05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

م اإللكتروني الذكي في املدارس الحكومية في 
ّ
لدرجة توظيف التعل

وات غير سنلواء قصبة مأدبا من وجهة نظر املعلمين قد تعزى ملت

م اإللكتروني 
ّ
الخدمة، وقد يعزى ذلك إلى أن منظومة التعل

أصبحت مهمة ومطلوبة في املدارس بغض النظر عن أصحاب 

الخدمة الطويلة أو أصحاب الخدمة القصيرة، واتفقت هذه 

(، والزعانين 2020النتيجة مع نتيجة دراسة كل من املشهراوي )

فروق ذات داللة  عدم وجود( والتي أظهرت نتائجها 2020)

م اإللكتروني  إحصائية
ّ
وات تعزى ملتغير سنلدرجة توظيف التعل

 الخبرة.

 التوصيات

 ان بما يلي: تفي ضوء نتائج الدراسة توص ي الباحث

م اإللكتروني في التخطيط  -
ّ
حث املعلمين لزيادة توظيف التعل

ا عند 
ً
م نشط

ّ
ألنشطة حاسوبية جاذبة ومشوقة تجعل التعل

 الطلبة.

املدير الصالحية إليصال املستجدات التربوية للمعلمين منح  -

 من خالل وسائل إلكترونية متاحة لهم.

العمل على زيادة وعي الطلبة لنشر القيم اإليجابية عبر قنوات  -

 ذكية مختلفة.

العمل على زيادة دور أولياء األمور في القنوات الرسمية وغير  -

ل ت التواصالرسمية للتواصل مع املعلمين عن طريق تقنيا

 الحديثة. 

مهم  -
ّ
العمل على تعزيز دور أولياء األمور لتوظيف تعل

 اإللكتروني لخدمة أهداف املدرسة.

م  -
ّ
إجراء املزيد من الدراسات حول املوضوع كتأثير أدوات التعل

 اإللكتروني الذكي في العملية التعليمية واإلدارية والتعلمية.

 قائمة املراجع

 املراجع العربية

(. املعيقات والصعوبات التي يواجهها 2020ق، كرم )أبو معيل

الطلبة بالتعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية، 

(: 4)3، مجلة دراسات في العلوم اإلنسانية واالجتماعية

349-313. 

(. توظيف التعلم اإللكتروني لتحقيق معايير 2012أحمد، ريهام )

دة العربية لضمان جو املجلة الجودة في العملية التعليمية، 

 .20-1(:9)5، التعليم الجامعي

متطلبات تطبيق نظام إدارة (. 2015الحبيب، عبد الرحمن )

م اإللكتروني الذكي الكالسيرا )
ّ
( في املدارس classeraالتعل
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. مركز البحوث بكلية التربية، األهلية في مدينة الرياض

 جامعة امللك سعود، الرياض.

مسؤول التعلم الذكي، اإلدارة (. 2014خفاجي، هالة وآخرون )

  ، وزارة التربية والتعليم.العامة املوهوبين والتعلم الذكي

اقع وطموح(. 2015الراشد، فارس) ، ورقة التعلم اإللكتروني و

عمل مقدمة لندوة التعلم اإللكتروني في مدارس امللك 

 فيصل.

م الذكي (. 2020الزعانين، رائد )
ّ
اقع وصعوبات توظيف التعل و

 في مدارس األونروا بقطاع غزة من وجهة نظر معلميهم،

رسالة ماجستير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، 

 فلسطين.

(. استراتيجية تطبيق برامج التعلم 2009الزهيري، طالل)

وقائع املؤتمر العلمي اإللكتروني في الجامعات العراقية، 

اقية لتكنولوجيا املعلومات  د. ، بغدااألول للجمعية العر

التعليم اإللكتروني ودوره في التنمية (. 2010سليم، عبد هللا )

 ، كلية العلوم، جامعة تكريت، العراق. البشرية

. صناعة التعليم، مرحبا بر (2014الشامس ي، عبد اللطيف )

 "، أبو ظبي، هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة. "جيل اآليباد

، ني وتحرير العقلالتعليم اإللكترو (. 2009شحاته، حسن )

 القاهرة، دار العالم العربي. 

اقع التعلم اإللكتروني من وجهة نظر (. 2018الشمري، فايز) و

ر، ، رسالة ماجستيمعلمي التربية الخاصة في دولة الكويت

 جامعة آل البيت، املفرق، األردن. 

(. دور مديري املدارس 2019، لينا وشتات، خالدة)الباري عبد 

يف التعلم اإللكتروني من وجهة نظر الثانوية في توظ

مجلة دراسات العلوم املعلمين بمحافظة عاصمة عمان، 

 . 358-333، ص46، الجامعة األردنية، مجلد التربوية

فعالية استخدام التعلم الذاتي (. 2010عبد الجبار، حارث)

القائم على النظم الخبيرة الكمبيوترية في تدريس 

افيا على التحصيل املعرف قد ي وتنمية التفكير الناالجغر

 ،والقيم االقتصادية لدى طالب الصف األول الثانو  

رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة سوهاج، 

 مصر. 

التعلم اإللكتروني (. 2010عبد الحميد، عبد العزيز )

، القاهرة، املكتبة ومستحدثات تكنولوجيا التعليم

 العصرية للنشر والتوزيع. 

ما هو التعلم الذكي؟ ما هي عامل (. 2017حي، إخالص )عبد ال

؟، تاريخ الزيارة: نجاحه؟ وما هي متطلبات تطبيقه

 https://Google/iBapcj، على املوقع: 13/10/2017
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تكنولوجيا الوسائط املتعددة (. 2011العشيري، هشام )
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 ، جامعة األقص ى.2010
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-101(: 1)30، مجلة العلوم التربويةالحادي والعشرون، 

126. 

مان، ، عاستخدام الحاسب في التعليم(. 2008نبهان، محمد )

 دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع. 

، تاإلنترنالتعلم اإللكتروني عبر شبكة (. 2005الهادي، محمد )

 القاهرة، الدار املصرية اللبنانية. 

م اإللكتروني املعاصر )أبعاد (. 2011الهادي، محمد )
ّ
التعل

 القاهرة: الدار تصميم وتطوير برمجياته اإللكترونية(.

 نية.املصرية اللبنا

(. معوقات 2010ومفلح، محمد والدهون، مأمون. ) عايدالهرش، 

استخدام منظومة التعلم اإللكتروني من وجهة نظر معلمي 
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