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 شكر وتقدير

ا فالحمد هلل  ل هذا البحثاكمإ القوة والقدرة عىل  منح  أشكر هللا تعاىل  
ً
 يليق حمد

 . بجالل وجهه وعظيم سلطانه

  بام قدمتأو 
، ومد ىل  يد العون  وأخص بالذكر  وتقديري لكل   تنان   

  من ساندن 
 
ف  مشر

 الدكتور عثمان نارص منصور 

، ولما جاد به عىل  من طيب المعاملة،     المتابعته المستمرة لو لما قدمه ىل  من علم وفير
ت 

  عىل إ 
 . ل هذه األطروحةاكمساعدتت 

لهادفة هم اوتعليقات همتشجيعالمناقشة عىل أعضاء لجنة  وأتقدم بشكري الجزيل إىل 

ام والتقدير، والشكر موصول تهمسئلأو    كل االحي 
  ه ساهم لكل من البناءة فلهم مت 

 
من  ذا الجهد ف

ا 
ً
  يشج نفكاالذي ما  الدكتور أسامة عادل حسونة : أعضاء هيئة التدريس وأخص بالذكر أيض

عت 

ق األسط ممثلة برئيسها وكادرها    عىل تخط  الصعاب، والشكر موصول لجامعة الشر
ويحثت 

 التعليم  واإلداري. 

  و  
ا، أود أن أشكر عائلت  ً ة البح ا طوالوأكاديمي   ا ىل  روحيً عمها دو  لتشجيعها  أخير  ثفي 

  خير الجزاء 
 . فجزاهم رن   عت 
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، حفظها هللا إلــــــــــــــــى  
، والدن    وبركة أيام 

 .قلت   النابض ومصدر سعادن 

، زوج   العزيز، وفقه هللا إلــــــــــــــــى  
 
  لتحقيق أهداف

  ، الذي دعمت 
 .رفيق درن   ونور حيان 
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في المدارس  التعليمّيةفي إدارة العملية  الذكّيةدرجة توظيف تطبيقات الهواتف 
 األردنّية

 : نور محمد الطباخي إعداد

 : عثمان ناصر منصورإشراف الدكتور

 الملخص   

 لتعليمّيةافي إدارة العملية  الذكّيةدرجة توظيف تطبيقات الهواتف  تعّرفالدراسة إلى  دهدفت 

( معلًما 366الدراسة من ) عّينةوتكونت  .، تم استخدام المنهج الوصفي المسحياألردنّيةفي المدارس 

في  ّمانعالقويسمة وقصبة  للوائيّ  األردنّيةالمدارس  تم اختياردهم بالطريقة العشوائية، منومعلمة، 

( فقرة موزعة على 43، ولتحقيق أدهداف الدراسة تم تطوير استبانة، تضمنت )عّمانالعاصمة محافظة 

واتف مجال تطبيقات الهأربعة مجاالت، مجال تطبيقات الهواتف الذكية إلدارة العملية التدريسية، و 

ال تطبيقات مجإلدارة شؤون الطلبة، و مجال تطبيقات الهواتف الذكية إلدارة العملية التقيمية، و الذكية 

 إلدارة شؤون العاملين. الهواتف الذكية 

 لتعليمّيةافي إدارة العملية  الذكّيةأن درجة توظيف تطبيقات الهواتف  وأظهرت نتائج الدراسة 

فراد أات استجابات إحصائًيا بين متوسط دالةق و وجود فر عدم  النتائج كانت متوسطة، كما أظهرت

عزى لمتغير ت إحصائّيةعزى لمتغير الجنس، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة الدراسة ت عّينة

ى لمتغير تعز  إحصائّيةوجود فروق ذات داللة ، و ، ولصالح التخصص اإلنسانيّ األكاديميّ التخصص 

 فع كفايات مديري المدارس حول آلياتر وأوصت الدراسة:  السلطة المشرفة، ولصالح القطاع الخاص.

 وتطبيقاتها لتوظيفها في إدارة العملية التعليمية في مدارسهم.  الذكّيةادة من الهواتف االستف

 دارس ، مديري المالتعليمّية، إدارة العملية  الذكّيةالكلمات المفتاحية : تطبيقات الهواتف  
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The Degree of Employing Smart Phone Applications in 

Managing the Educational Process in Jordanian Schools 

Prepared by: Nour Mohammed Tbakhi  

Supervised by: Dr. Othman Naser Mansour  

Abstract  

 The study aimed to identify the degree of employing smart phone applications in 

managing the educational process in Jordanian schools. The descriptive survey approach 

was used. The sample of the study consisted of (366) male and female teachers, chosen 

randomly, from the Jordanian schools of the Qweismeh district and the Amman Qasbah 

in the capital Amman governorate. The field of teaching, the field of smart phone 

applications to manage the evaluation process, the field of smart phone applications to 

manage student affairs, and the field of smart phone applications to manage personnel 

affairs.  

Studying the study In studying the study in the study, studying, studying, studying, 

studying, studying, studying, studying, studying, studying, studying, studying, studying, 

studying, studying, studying, studying, studying, studying, studying, and the existence of 

differences Statistical significance due to the variable of the supervisory authority, and in 

favor of the private sector. The study recommended: Raising the competencies of schools 

around mechanisms of smart technologies and their applications in managing the 

educational process in their schools. 

 Keywords: smart phone applications, educational administration, school 

principals in Jordan. 
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لالفصل األو  

 خلفية الدراسة وأهميتها 
  المقدمة

والتربوية خطوات واسعة وثابتة نحو التطور العلمي والتقني، مما  التعليمّيةتخطو المؤسسات  

مواجهة واالستفادة منه و  ،يفرض على إداراتها أن تكون قوية ومتقدمة وقادرة على مواكبة دهذا التطور

ة أو دهواتف ذكي اتها وبرامجها من حواسيب وألواحدّ تحدياته، فالتكنولوجيا الحديثة على اختالف مع

، صةمنها والخاالعامة كافة في القطاعات  والتعليميّ  نّقالة عملت على رفع وتيرة العمل اإلداريّ 

وقدمت المميزات الكثيرة التي ساعدت في تحقيق األدهداف وإنجاز المهام المختلفة بسرعة وسهولة 

 فائقة. 

 تضعها التغيرات التيمن التحديات و  عديًدالرادهن في الوقت ا التعليمّيةتواجه المؤسسات و  

ة في النوعيّ و  ةرفي المتمثل في الزيادة الكميّ فاالنفجار المع، الكفا.ة والفاعليةضغط  الجودة و تحت 

التجديد سع و باإلضافة إلى التو  ،التميزيفرض عليها السعي نحو الحداثة و  ؛فروعها المختلفةالمعرفة و 

سات على فتحرص دهذه المؤس ؛الوسائلوإلى التحسين في األساليب و  ،دهدافاألالمستمر في المفاهيم و 

س ار المدويقع على عاتق  ،كافة لحاصل في المجاالتليصل لمستوى التقدم العالمي ا ؛تجويد األدا.

لتقنية متقن للمهارات اإنشا. جيل و ، بالعصر المعلوماتيكوادردها وطلبتها إلحاق  فياألكبر  الجهد

  .(2013، الحديثة )خليل

ت المختصة الجها دهتماما  لتعليم على جلّ ع التقنيات الحديثة في التربية وايستحوذ موضو و  

 دهتمام، لمااالمن دهذا الحاسوب الشطر األكبر  تخذيو  دهتمام المدارس بشكل خاص، ا عام و بشكل 

لحاسوب ا فيستخدم، مادية متاحة رافقت رواج استخدامهو ة كانيات تعليميّ إميضاف له من مميزات و 
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والمهمات ة كتابيّ ة الالروتينيّ  اإلدارّيةمال عالكثير من األ في تنفيذ التعليمّيةدة عناصر العملية لمساع

 (.2019الجهد )سالمة، قت و ، موفرا بذلك الو المتنوعةة التنظيميّ 

إدارة وتنظيم ي ف الرقمية بأشكالها المختلفةستخدام الحاسوب والتقنيات الودهناك مميزات كثيرة  

توسيع فرص المشاركة المجتمعية داخل  :تكمن في جوانب عدة لعل أدهمها التعليمّيةالعملية وتنفيذ 

ؤون وكافة المهتمين بش والمدرا. من أوليا. األمور والطلبة والمعلمين يستخدم كلّ  إذوخارج المدرسة 

خزين تضافة إلى سرعة ودقة التعليم أجهرة الحاسوب والهواتف النّقالة وشبكات المعلومات، باإل

المعلومات وتشكيل ما يعرف ببنك المعلومات، ويعد الوقت القياسي الذي يتم به معالجة واستخدام 

تخدمة اليب المساألسالطرق و ا في تسريع النتائج واتخاذ القرارات ومتابعة واسترجاع البيانات عاماًل جيدً 

 (.2014)خليل، من قبل المعلمين والطلبة على حٍد سوا.

نتبادهه للطالب فهي تجذب ا اجيدً  امحركً نواعها دهذا وتعتبر التقنيات الحديثة على اختالف أ 

ر التشويق وإضفا. عنص ،ةك عبر استثارة حواسه المختلفذلو  الرئيسه على الهدف تركيز من تزيد و 

طالب ، وأبرز فائدة قد يحققها الظهار االستجاباتوإ ،تقاوإجرا. التطبي ،واستخدام العروض ،واإلثارة

ي العملية ف هناك جوانب دهامةف ،اأثرً أبقى دهي اكتساب تعلم أكثر استمرارية و من التقنيات الحديثة 

جرا. التجارب إ دعنتخطي عنصر الخطورة  :استطاعت التقنيات التغلب عليها مثلة التعلميّ  التعليمّية

، ألشكالاتفاصيلها المتعلقة بالزمان والمكان والحجوم و بكل وإمكانية إجرائها  بصورتها الحقيقية

 . (Selwyn,2011)لم في المدارس التعللتعليم و ا مطورً  اجديدً  شكاًل التقنيات  فأوجدت

-Mobileأو ما يعرف بالتعلم المتنقل  ) الذكّيةوتأتي تقنيات التعليم بواسطة الهواتف  

learning ومن أين  ،الذي يسمح للمتعلم بالسيطرة على ما يريد تعلمهللتعليم  أسلوًبا مختلًفاً ( لتقدم

أي مكان قت و م التعليم في أي و ه تقدييعرف التعلم المتنقل بأنّ  وفي أي وقت يحتاجه، إذ ،ريد تعلمهي



4   
 

  
 

( IPad) كالهواتف المتنقلة والمساعدات الرقمية، ايدويً باستخدام األجهزة الالسلكية الصغيرة والمحمولة 

 ايقدم دهذا النوع من التعليم تنقال في فضا.ات عديدة كالفضا. المادي بعيدً ، حيث الذكّيةهواتف وال

أو  والفضا. المفهومي ،هزة والمعداتفي األج والفضا. التقني الموجود، ف الصفيةعن قيود الغر 

شبكات قران و من خالل التواصل مع األالفضا. االجتماعي  اأخيرً و  ،نترنتالمعرفي عبر شبكات اإل

 (.2012التواصل المختلفة )القميزي ،

لسريع النمو ا :أدهمها ومنفي ظهور التعلم المتنقل  سادهمتالتي  من العوامل الكثير ودهنالك 

ة في حياة يّ نيات أساسدهذه التق أصبحتحيث  ،الهواتف المحمولةالة و نقّ جهزة الالمتزايد الستخدام األو 

مولة وتقدم الهواتف المح ،انتشاردها الواسعخدماتها و ع تدني أسعاردها وتكلفة خاصة ممستخدميها و 

تخزين كميات كبيرة من و  ،قدرات كالوصول السريع لألفراد والمجموعاتالمن الخدمات و  مجموعة

لحيوية املخصات باإلضافة إلى تطبيقاتها وبرامجها التي تضفي التجديد و الالكتب و و المعلومات 

 (. 2016عبد العظيم، ) لعمليتي التعليم و التعلم

من  على الجز. األكبر واذدهاضحة في حياة األفراد واستحمكانة وا الذكّيةلهواتف ومع اتخاذ ا 

لمصلحة  انياتهامكإ تسخيره قطاع التعليم إلى محاولة االستفادة منها بالشكل األمثل و توجّ ، ادهتماماتهم

( إلى ضرورة إعداد المعلمين 2002الحصري ) دراسةالمعلم والمتعلم، وتشير اإلدارة ولمصلحة 

 أدهمية توظيف مستجدات التكنولوجيا تركز علىوتزويددهم بمهارات التعامل مع معطيات العصر، و 

وني وما يتضمنه ر واستثماردها في التعليم باإلضافة إلى أدهمية اإلطالع على تكنولوجيا التعليم اإللكت

 . من برامج مختلفة

استخدام الهواتف النقالة في عملية التعليم واستغالل  (  إلى أنّ 2010الددهشان )  وأشار  

 لذكّيةاأدهمية التوجه نحو تطبيقات الهواتف  خدماتها في دهذا المجال يدفع به نحو األفضل، مما يعزز
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في دائرة اتخاذ القرار في  ( فإنه يدعو من دهم2013كنوع من أنواع التقنيات الحديثة، أما حمايل )

 تبنيل ؛مراجعة استراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ضرورةمؤسسات التعليم العالي إلى 

 ر، حيث أوضحت بشكل أكبوالتوعية بها  ف بتقنيات األجهزة النّقالة وتطبيقاتها،مدروسة للتعريط خط

خاصتهم، أكثر من حرصهم على  ّيةالذكحريصون على حمل أجهزة الهواتف  الطلبة سته أنّ درا

لما  ؛ي تعلمهمف الذكّيةتطبيقات الهواتف  ويفضلون استخدامإحضار كتب المقررات التي يدرسونها، 

 يوفره لهم من وضوح وسهولة في االستخدام. 

على المؤسسات  فرض(Covied19) من مواجهة جائحة كورونا ما يعيشه العالم حالًيا  إنّ  

ستخدام التقنيات ا، كما ووضعها تحت وطأة أو ما يعرف بالتعلم النّقال اللجو. للتعلم عن بعد التعليمّية

 المختلفة، وتقصي كل الحلول التي من شأنها أن تحقق أدهداف التعليم وتجعله قادرا على االستمرار،

ي، نففي ظل الوضع الصحي الرادهن عملت الجامعات والمدارس على تبني أنظمة التعلم اإللكترو 

يقاتها حضوًرا وتطب الذكّيةللهواتف  عامل مع دروسهم من خاللها، فكانوانتظم المعلمون والطلبة في الت

التحول عن  وفي ،من تدريس وتقويم التعليمّيةالوصول لهذه األنظمة، وفي تقديم الخدمات قوًيا في 

نجاز وإ، والدقة والجودة في تقديم الخدمات تمتاز بالسرعةالتي  اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية

والتنظيمية، ومتابعة أدا. األعمال وجودتها، وتسخير دهذه  اإلدارّيةالمعامالت، وفي ممارسة المهام 

ألسهل كثر إنتشاًرا، وااألعلى اعتبار أنها والتوجيه وتحقيق األدهداف، التطبيقات في التخطيط 

 صل. تصال والتوااالاستخداًما، واألسرع في 

 مشكلة الدراسة 

 لتعليمّيةالتعليم عن بعد في مختلف دول العالم تواجه المؤسسات الحاجة الكبيرة ل بظهور 

وتحقيق أدهدافها  ،الحديثة التعليمّيةتحديات واضحة الختيار اآلليات والتقينات المناسبة إلدارة العملية 
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مرونة لالتكنولوجيا التي تمتاز بافتسعى دهذه المؤسسات الستخدام  بأفضل الطرق وأكثردها نفًعا،

 خصاونة ت، فقد أشار مواكبة للتطور الحاصلتحقق لها و والتي تعود عليها بالفائدة، تفاعل، الو 

( إلى ضرورة رفع كفاية مديري المدارس في توظيف التكنولوجيا، وإثرا. النهج وتحسين التنفيذ 2016)

على اإلدارة مراعاة متغيرات عصر  ( أنّ 2018العسيلي ) كد، وتؤ اإلدارّيةلكثير من المجاالت  والتقويم

إلداريين ضرورة تنمية قدرات ا ومسايرتها في جوانبها اإليجابية، باإلضافة إلى المعلوماتية والعولمة

( 2019من شريف والدوسري) والمعلمين بصورة مستمرة لمسايرة المستجدات التقنية، كما وأكد كلّ 

تصال اإللكتروني لما لها من أدهمية في تحقيق األدهداف االارس لوسائل على أدهمية توظيف قادة المد

 المختلفة للمدرسة.

، واطالعها على آليات استخدام المدرسّيةفي اإلدارة  في العملومن خالل تجربة الباحثة     

 الذكّية المعلمين والمعلمات الستخدام تطبيقات الهواتفحاجة تبين لها  ،التعليم واإلدارةالتكنولوجيا في 

في عملهم، وسعي اإلدارات الستخدام التطبيقات واالستفادة من خدماتها المتنوعة، بل وإلى تبني فكرة 

 لذكّيةاتخدم تطبيقات الهواتف  للتساؤل "دهل دفعها األمر الذيتصميم تطبيقات خاصة بمدارسهم، 

طاعت است ؟" وإنّ التعليمّيةإدارة العملية  في "دهل يمكنها أن تخدمو ؟"،مجدية بصورة التعليمّيةالعملية 

ن خدماتها وتطبيقاتها تنحصر في جانب دو  أم أنّ ، تقوم بوظائفها المختلفة ذلك "دهل تستطيع أنّ 

 في إداراتها؟".  الذكّيةستخدام تطبيقات الهواتف با األردنّيةودهل تقوم المدارس " ،آخر؟"

للكشف عن درجة توظيف تطبيقات الهواتف  ةفي محاول الحالّيةمن أجل ذلك جا.ت الدراسة   

ا إذا مّ ع الكشف، من وجهة نظر المعلمين، و األردنّيةفي المدارس  التعليمّيةفي إدارة العملية  الذكّية

  للجهة المشرفة تأثيًرا في ذلك. أو  األكاديميّ تخصصه لجنس المعلم أو لكان 
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   الدراسة وأسئلتهاهدف 

إدارة ي ف الذكّيةتوظيف تطبيقات الهواتف درجة  التعرف علىإلى  الحالّيةالدراسة  دهدفت 

 : اآلتيةاألسئلة  عنالل اإلجابة ، من خاألردنّيةفي المدارس  التعليمّيةلية العم

 في   ةالتعليميّ العملية إدارة في  الذكّيةما درجة توظيف تطبيقات الهواتف  :السؤال األول

  ؟من وجهة نظر المعلمين األردنّيةرس المدا

 عند مستوى الداللة  إحصائّيةوجد فروق ذات داللة دهل ت: ؤال الثانيالس(0.05 α ≤)  في

، ر الجنسى لمتغيتعز  التعليمّيةلعملية في إدارة ا الذكّيةدرجة توظيف تطبيقات الهواتف 

 ؟)ذكر، أنثى( 

 عند مستوى الداللة  إحصائّيةدهل توجد فروق ذات داللة : ثالثالسؤال ال(0.05 α ≤)  في

التخصص  تعزى لمتغير التعليمّيةفي إدارة العملية  الذكّيةدرجة توظيف تطبيقات الهواتف 

 ؟ ، )تخصص إنساني، تخصص علمي(األكاديميّ 

 عند مستوى الداللة  إحصائّيةدهل توجد فروق ذات داللة : السؤال الرابع(0.05 α ≤)  في

السلطة  تعزى لمتغير التعليمّيةفي إدارة العملية  الذكّيةدرجة توظيف تطبيقات الهواتف 

 ؟) القطاع الحكومي، القطاع الخاص(، المشرفة

همية الدراسة أ  

 أتي:ي محورين أساسيين وفقا لما يتتمثل أدهمية الدراسة ف 

  األهمية النظرية : أوًلا  



8   
 

  
 

  لتركيزدها  ةالمدرسيّ  استخدام التقنيات في اإلدارة مجاللتعد دهذه الدراسة استجابة حديثة

 . التعليمّيةفي إدارة العملية  الذكّيةعلى استخدام تطبيقات الهواتف 

   في  دارّيةاإللتطوير وتحديث العملية تقدم دهذه الدراسة توصيات ومقترحات مناسبة

  . األردنّيةالمدارس 

  .دام بموضوع استخ خاصة ومكتبة جامعة الشرق األوسطعامة ة المكتبة العربيّ إثرا

 . تطبيقات الهواتف الذكية

  في  لذكيةاقد تفيد دهذه الدراسة الباحثين في إجرا. المزيد من البحوث حول توظيف الهواتف

 العمليات اإلدارّية.

  طبيقيةاألهمية الت :ثانياا 

 رتسييل الذكّيةتطبيقات الهواتف أدهمية استخدام المدارس في معرفة  يري تساعد مد 

  في ظل التعلم عن بعد.  عليها واإلشراف التعليمّيةالعملية  وإدارة

  لمدارس ا يري لمدة وورش عمل في عقد دورات تدريبيّ المشرفين التربويين تفيد

 لذكّيةاستخدام تطبيقات الهواتف ال ارات الالزمةوالمهلتزويددهم بالكفايات  ؛والمعلمين

 وتفعيلها بالشكل الصحيح.

  في صياغة وتطوير منادهج تكنولوجيا المعلومات وإثرائها   واضعي المنادهجتساعد

تطبيقات  م عن بعد باستخدامبمحتوى يناسب النسق العام للحداثة والتقدم وآليات التعل

 . الذكّيةالهواتف 

 حدود الدراسة 

  :دود الدراسة باآلتيح تمثلت 
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 .ة والخاصةالمدارس الحكوميّ معلمي  :ةالبشريّ الحدود 

 الدراسة خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسيّ  تم إجرا.ة: الحدود الزمنيّ 

 م.2020/2021

ي ف ة والخاصةالحكوميّ لدراسة على المدارس دهذه ا اقتصر تطبيق: ةالحدود المكانيّ 

 . عّمانالقويسمة وقصبة  لوائيّ  في عّمانمحافظة العاصمة 

 حددات الدراسةم

على  عّينةاد الة أفر داة وثباتها والموضوعية في استجاببصدق األ الحالّيةت نتائج الدراسة تحدد 

 . الدراسة والمجتمعات المماثلة له ومجتمعفقرات األداة، 

 ة مصطلحات الدراسة و تعريفاتها اإلجرائيّ 

 (:Smart Phones) الذكّيةالهواتف  

تسهيالت الوصول إلى البيانات ومعالجتها بقوة محوسبة عبارة عن دهواتف محمولة توفر  دهي"  

 & Zheng) "ة وإمكانية االتصال الالسلكيكبيرة باإلضافة إلى تطبيقات إلدارة المعلومات الشخصيّ 

Lionel, 2019:4.) 

دمة الوظائف المتقالهواتف المحمولة المزودة بمجموعة من  :ابأنه ا الباحثة إجرائيااوتعرفه 

تقاط الصور الك ةة، فهي تمتلك قدرات متنوعة أو إرسال الرسائل النصيّ تتعدى إجرا. المكالمات الهاتفيّ 

 ،قع اإلنترنتوتصفح موا ستقبال البريد اإللكترونيّ او عرضها باإلضافة إلى إرسال ومقاطع الفيديو و 

 كما ويمكننا ربطها بأجهزة أخرى فتوفر إمكانيات غير محدودة. 

 :(Mobile Application) الذكّيةتطبيقات الهواتف  
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ة أجهز عبارة عن مجموعة من الحزم البرمجية الصغيرة صممت وطورت لتثبيتها على "  

دهذه  تضخمت اإلمكانيات،المزيد من الوظائف و  تقديموذلك لتحسين ميزاتها و  ؛الهواتف المحمولة

تصال االعدات موأجهزة الموسيقى و  الذكّيةالشريحة من البرامج مع اإلنتشار الواسع لتكنولوجيا الهواتف 

" غيردهاو  ت والتقويم والبريد اإللكترونيبرامج اإلنترنتتنوع دهذه البرامج بين األلعاب و باإلنترنت، و 

((IRMA,2020:606. 

مصممة لتعمل على الهواتف المحمولة أو  برامج محوسبة :بأنها وتعرفها الباحثة إجرائياا 

األجهزة اللوحية أو حتى الساعات، دهدفت في البداية لزيادة كفا.ة بعض المهام في الهواتف المحمولة، 

 فأصبحت تقدم خدمات مشابهة لخدمات جهاز الحاسوب، اا ملحوظً ا وتقدمً ا واسعً نتشارً اإال أنها حققت 

  يردها.وغ تصفح اإلنترنت وتدوين المالحظاتالبرامج المكتبية و و  مثل األلعاب وتحديد المواقع

 :التعليمّيةدارة العملية إ 

، لتعليمّيةاسواً. داخل المنظمات تشابكة التي تتكامل فيما بينها، "دهي مجموعة العمليات الم  

ن التربية أو التعليم أو المدرسة، وشأنها شألتحقيق األغراض المنشودة من أو بينها وبين نفسها، 

 (.40:  2013، عبد العليماإلدارة في أي مجال آخر" )بيومي والشريف و 

جملة العمليات واألنشطة والمهام واإلجرا.ات المترابطة  بأنها:وتعرفها الباحثة إجرائياا  

ل ضبط جميع ن، في سبيالمؤدهليقوم بها مجموعة من التربويين يوالمتكاملة مع بعضها البعض، والتي 

مي، وتحقيق ، وبهدف تطبيق النظام التعليالتعليمّيةالعملية والنظرية للعملية اإلدارية والنواحي النواحي 

أدهدافه.



 

 

  الفصل 
 
 الثان

 األدب النظري 

 والدراسات السابقة
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 الفصل الثاني 
 الدراسات السابقةاألدب النظري و 

تناول دهذا الفصل عرًضا لألدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة  

 على النحو اآلتي: 

 : األدب النظري أوًلا 

ترنت كالحاسوب واإلن المتطورةيتميز العصر الحديث بغزارة استخدام الوسائل والتقنيات  

والشبكات والهواتف النّقالة، حيث تسعى المؤسسات على اختالف أعمالها للتحول من شكلها التقليدي 

بشكل  ن مهامهاجز العديد مت نوتدير أعمالها بواسطة التقنيات، و  ّيرس، فت  إلى الشكل ذو الطابع الرقميّ 

ة مكانيّ  ة أوزمانيّ  قيودودون  ةمستمر  بصورةمع العمال. والموظفين  تواصلهاسريع وسهل، عدا عن 

 (. 2012)الطيطي، 

ل جا. في المؤسسات لم يأتي من فراغ، ب اإلدارّيةاللجو. لتقنيات المعلومات للقيام بالمهام  إنّ  

نتيجة تعدد فوائددها وكثرة ميزاتها، كتبسيط اإلجرا.ات المتبعة في أدا. الوظائف وتقديم الخدمات 

فراد تصال والتواصل بين األاالة وسهولة واختصار الوقت الالزم لها، باإلضافة للدقة والموضوعيّ 

 (.  2011والجماعات )كافي، 

، وجيّ والتطور التكنول قصارى جهددها للحاق بالركب الرقميّ  التعليمّيةت وتبذل المؤسسا 

الفاعلة دهي التي لها القدرة على استخدام التقنيات الحديثة في ممارسة النشاط  المدرسّيةفاإلدارة 

ة الروتينيّ و  ةوتخفيف األعبا. الكتابيّ  ، كتسجيل الطلبة ومراسالت أوليا. األموربشتى أشكاله اإلداريّ 

يخدم ما موغيردها، كما وتعزز التقنيات ووسائل اإلتصال ارتباط المدرسة بالمجتمع المحلي بشكل جيد 

  (. 2013ر، ة )عبد الغفاأدهدافها التربويّ 
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في مالمح  اواضحً  اتغيرً طرأ  السريع والمتالحق لتكنولوجيا المعلومات وفي خضم دهذا التقدم 

فيديو والرسوم مقاطع الالمعلومات الخاصة بالمحتوى واألسئلة و نتشار بنوك امن خالل  التعليمّيةالبيئة 

البحث  سيطرة محركاتو  ظهور النظم الخبيرة والبرمجيات التفاعلية بشتى أنواعها،و ، التوضيحية

 .(2018، الفتاح)عبد  ةوالمواقع اإللكترونيّ 

وجيا بين التكنولنتشار أنواع وقد أدى التطور الكبير في تقنيات االتصاالت والمعلومات وا 

الجامعات والمدارس إلى ظهور أشكال جديدة من نظم التعلم، فبدأت بأدوات التعليم والتدريب  طلبة

المعتمدة على الحاسوب، إلى أن وصلت إلى استخدام تقنيات االتصاالت الالسكلية والنّقالة، والتي 

 (. 2006التعلم الّنقال )الحمامي، مفاهيم جديدة للتعلم ك أسهمت في بد.

والمستخدمة  ،ااألكثر توافًرا ورواجً  تقنيات االتصاالت الّنقالةقائمة  الذكّيةوتتصدر الهواتف  

 النظر بغض ،افةك ة الحديثة، والمنتشرة بين شرائح المجتمعوالترفيهيّ  التعليمّيةفي الكثير من البيئات 

ن خالل مفهي قادرة على تقديم خدمات جيدة، ، ةاالجتماعيّ  أو ةاالقتصاديّ  أو ةالثقافيّ  هممستويات عن

  ختالف أدهدافهم. اتطبيقاتها المتنوعة والمصممة لخدمة مستخدميها على 

 الذكّيةتطبيقات الهواتف 

، أسهل وأبسط ةاألعمال اليوميّ  تفاصيلجعلت  وتطبيقاتها إضافات كثيرة الذكّية فالهواتقدمت  

 لتكنولوجيااعتماد المفرط على االحيث  ،التغيرات السريعةأنها تواكب نمط  ومما يزيد من فعاليتها

في العمل،  ادً جدي ايثريها ويقدم لها أسلوبً  التعليمّيةإدارة العملية ستخدام دهذه التطبيقات في او الرقمية، 

 مميزات األدهم دهوو  أنواعها وتصنيفاتها المختلفةو  الذكّيةبيقات معرفة ماهية التط يتوجب ولتسهيل األمر

  . التعليمّيةإدارة العملية في  مهااستخدا
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تطبيقات الهواتف  ( Moranz & Salz ,2013 : 8)كل من مورانز وسالز فرّ عحيث  

مصممة خصيًصا للتشغيل على األجهزة المحمولة، مثل الهاتف الذكي امج ها "جز. من بر أنّ  الذكّية

(Smartphone) الذكّيةاأللواح  أو  (Tablets وتعمل فور ،)المحمول مع نظام  تثبيتها على الجهاز

 .ز"متالك بعض خصائص وإمكانيات الجهاابتشغيله بحيث يسمح لها النظام 

فقدما تعريفا مبسًطا لتطبيقات   (Vittone & Cuello , 2013 : 12) أما فيتون وكويلو 

ها "جز. من برنامج تقدم للجهاز المحمول ما يقدمه البرنامج الفعلي لجهاز بأنّ  الذكّيةالهواتف 

 الحاسوب". 

والترفيهية  مثل التطبيقات الخدمية الذكّيةبرامج مصممة خصيًصا للهواتف "ها ف أيضا بأنّ تعرّ و  

ول إلى لسرعة الوص الذكّيةوالتجارية، ويتوجه العمال. بشكل عام إلى استخدام تطبيقات الهواتف 

   (. 482:  2017 ،خدمات الشركات والجهات التي يتعاملون معها" ) شريتح 

ديم صممت من أجل تق خاصة برامج الذكّيةتطبيقات الهواتف  وعليه يمكن االستنتاج أنّ  

وتمنح المستخدم المزيد من  الذكّيةخدمات وتسهيالت تعزز تلك الخدمات المقدمة في الهواتف 

 المتقدمة.  مكانياتاإل

لتطبيقات، اعديد من  تندرج تحتها ةأنواع رئيسثالثة  إلى الذكّيةتطبيقات الهواتف  تقسمو  

ي عتماد عليها فهباالالتي يتم إنشا. التطبيقات األخرى " Native apps"ة لتطبيقات األصليّ )ا :ودهي

يعمل على فقط أو  "Android"مثل تطبيق يعمل على نظام  ،مطورة للعمل على نظام تشغيل واحد

"IOS" ا تطبيقات الويب ، ويوجد أيًض فقط"Web apps"  التي يمكن فتح برامجها من متصفح الويب

التي تعمل على مختلف أنظمة  "Hybrid apps"ا التطبيقات الهجينة وأخيرً أو من خالل التطبيق، 

 .Vittone & Cuello , 2013)) (إلى إعادة برمجتها لتناسب النظامالتشغيل دون الحاجة 
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" ودهي تطبيقات تمكنك من Cloud appsة "ويضاف لألنواع السابقة التطبيقات السحابيّ   

، وتتيح لك استخدامها بصورة آمنة نترنتالخدمات العامة الموجودة على اإل لحزمة منالوصول 

  (. Lelezakis, 2020) وسهلة

ذه تؤثر في طريقة تشغيل ده الذكّيةاألنواع المذكورة لتطبيقات الهواتف  ويمكن القول أنّ  

وأنظمتها،  ةالذكيّ وخاصة في ظل تعدد شركات تصنيع الهواتف ، ر المؤرق التطبيقات ودهو ليس باألم

ضمون والخدمة لمما يعرف بتصنيف دهذه التطبيقات وا دهتمام المستخدمين بشكل أكبر علىا كز توير 

  تقدمها.  التي

  الذكّيةتصنيفات تطبيقات الهواتف 

 ةفهم الهدف األساسي لها وآلليساعد في ت تصنيفات خاصة الذكّيةلتطبيقات الهواتف  

دهذه التصنيفات وفقا  مجموعة من (Moranz & Salz ,2013)مورانز وسالز قد بينستخدامها و ا

 : يأتيلما 

  ّير لعلها أحد مسببات تطو واستخداًما و شيوًعا  كثردهي األ: تطبيقات التواصل االجتماعي

في أي  تمرترابط وتواصل مساألفراد في  جعلعلى  حيث تقوم فكرتها ،الكثير من التطبيقات

 ، يوتيوب (WhatsApp)، واتس آب (Facebook) الفيس بوك: ومنها ،مكان وأي زمان

(YouTube) .وغيردها  

 تساعد الشركات في عرض  التيالسوق اإللكترونية  تعدإذ  :ةلكترونيّ اإل التسوق طبيقات ت

  ، وجولي شيك(Modanisa)مودانيسا ، ومنها: منتجاتها وتقدم الخدمات للعمال.

.(Jollychic)    
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  ّوكل ما دهو  ةة والرياضيّ ة واالقتصاديّ آخر األخبار السياسيّ التي تقدم : ةالتطبيقات اإلخباري

وتطبيق  (Nabd)تطبيق نبض ، مثل: المجالتو  جديد، باإلضافة لكل ما تقدمه الصحف

 . الجزيرة

 أللعاب ة والتي تقوم على تقديم ادهي األفضل في تحقيق المكاسب الماديّ و : تطبيقات األلعاب

 المصممة بشكل جذاب ومشوق.  

  ّخاصةشركات من أجل  المؤسسات الحكومية أو تصمم من أجلوالتي  :ةالتطبيقات الخدمي  

 احيةمثل تطبيقات البنوك والشركات السي ،بشكل إلكتروني كامللتقديم خدماتها من خاللها و 

، (Jordan MOI eServices) األردنّيةوزارة الداخلية  تطبيقك ،ةوالحكومة االلكترونيّ 

   .(Jordan Islamic Bank) البنك اإلسالمي األردنيّ دائرة اإلفتا.، وتطبيق تطبيق 
  و دهي ذات محتوى غني بالموارد والمعلومات  التي يسهل  لمعلومات:المزودة لالتطبيقات

 (.  Google Booksوتطبيق )، (Wikipedia) ويكيبيديا :مثل، قرأتها والرجوع إليها

من و  التعليمّيةودهناك مجموعة من التطبيقات المصممة خصيًصا من أجل تقديم الخدمات  

( المستخدم لكتابة المالحظات وتخزين Evernoteتطبيق ): جل مساعدة الطلبة والمعلمين، مثلأ

( الذي يقوم بتنظيم المهام الدراسية ومواعيد تسليم الواجبات Student Buddyالمستندات، وتطبيق )

( الذي Prezi( المستخدم في تقويم معرفة الطلبة، وتطبيق )Plickersوالمحاضرات، وتطبيق )

س للتطبيقات الخاصة ببعض المدار  باإلضافة ختلفة،يساعد في عرض شرائح الدروس بطريقة م

والتي وجدت خصيصا من أجل تقديم التعلم النّقال أو من أجل خدمة المعلمين  التعليمّيةوالمؤسسات 

  (. 2016كوتريل وموريس، )والطلبة في التواصل المثمر
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التي تم برمجتها وتصميمها إلدارة  الذكّيةويوجد أيًضا مجموعة من تطبيقات الهواتف  

 الذكّية(، وتطبيق المدرسة MySchool، مثل تطبيق مدرستي )اإلدارّيةالمدارس، ولتقديم الخدمات 

(SmartSchool)حصائيات الغياب، وإرسال ، اللذان يقدمان خدمات كإحصائيات الطلبة، وإ

ة والمالحظات الخاصة بالطلبة، واستعراض مواعيد المذاكرة واستقبال سجالت المتابعة اإللكترونيّ 

واالمتحانات، باإلضافة لعرض أسما. المعلمين ومواددهم، وإمكانية التواصل معهم، واالستعالم عن 

 األقساط المدفوعة والمتبقة. 

شرة تال يمكن حصر أعداد أو تصنيفات التطبيقات المستخدمة والمن الحاضروفي الوقت  

دهذه  أصبحت إذ، تميز العصر الحالي بالسرعة والمنافسة الكبيرةل ؛على شتى األصعدة بشكل واسع

يسعى الجميع من أجل استخدامه، لكن دخولها في مختلف القطاعات وخاصة  اواسعً  االبرامج عالمّ 

تها، جل إبراز مميزاللمدارس من أعلى منح فرص متكافئة  من األدهمية وساعد االتعليم منحها مزيدً 

 ة، ومواكبتها للتطور المطلوب. وإمكانياتها التكنولوجيّ 

مجموعة من الخدمات التي ساعدت في تطوير تطبيقاتها، ومنحتها  الذكّيةوتقدم الهواتف  

 التعليمّيةة العملي إلى الذكّيةمزيد من المميزات واإلمكانيات، وكان لها الدور األكبر في دخول الهواتف 

 ،حول العالم إلى استخدام دهذه التقنيات في مجال التعليم اتكثير من المؤسسهت جفقد ات ،ةتعلميّ ال

، والتي تقوم (SMS- Short Message Serves)  الرسائل القصيرة خدمةالخدمات  دهذهومن 

 WAP – Wireless Applicationالواب )على تبادل الرسائل النصية بين المستخدمين، وخدمة 

Protocol)قواعد العالمية التي تسمح بدخول المستخدمين إلى الشبكة العنكبوتية ، فهي مجموعة من ال

 GPRS- General packetالتراسل بالحزم العامة )خدمة  الذكّيةالسلكًيا، كما تقدم الهواتف 

radio service)ستقبال او ة إلى إرسال ف، والتي تسمح بالتصفح السريع لشبكة اإلنترنت باإلضا



18 
 

  
 

باالتصال الالسلكي، ، التي تسمح (Bluetoothالبلوتوث )تفادة من خدمة ساالالبيانات، كما يمكن 

 MMS- Multiالوسائط المتعددة ) خدمةوربط األجهزة ببعضها البعض ضمن مسافات محددة، أما 

Media Service)، ر الوسائط المتعددة من فيديودهات ورسوم وصو  تبادل رسائل ينمتتيح للمستخدف

 (. 2011ملونة وصوت )العمري والمومني، 

استخدامها  تقنياتها المتقدمة، وعلىو  على تكنولوجيا اإللكترونيات عتياد الكثير من األفرادا  إنّ  

 الذكّيةباستخدام الهواتف  المرتبطةالمتنوعة و  تقبل األفكارقادرين على جعلهم ة في حياتهم اليوميّ 

 .التعليمّيةالعملية  إدارة ها فيوتطبيقات

نتشار امع  ( أحد أدهم المفاهيم الذي ظهرMobile Learningالتعلم النّقال  )إذ يعد     

ان كتساب المعرفة والمهارة وإمكانية الوصول لها من أي مكبإ عنىي   وتطبيقاتها، فهو الذكّيةواتف اله

ة التقليديّ  ةفيقدم فرصة مختلفة عن سيناريو الفصول الدراسيّ ، األجهزة المحمولة وفي أي وقت باستخدام

صور والصوت نصوص والللطلبة بتنسيقات مختلفة كال التعليمّيةل المادة وصالتي يقوددها المعلم، وي

المعلم  جب علىيستو  دهذه المميزاتوبوجود لها في أي وقت يناسب المتعلم،  الرجوعح بسميوالفيديو، و 

 .(Guy، 2010) لضمان استمرارية التفاعل والبحث عما دهو جديد تغيير األنشطة واآلليات

 في التعليم الذكّيةاستخدام تطبيقات الهواتف 

تمكن  وتطبيقاتها في مجال التعليم والتعلم، فهي الذكّيةتتنوع الخدمات التي تقدمها الهواتف  

مستخدميها من تخزين كميات كبيرة من المعلومات أو الكتب والملخصات، وتسمح بالرجوع إليها في 

تقديم المحتوى التعليمي بصورة تفاعلية وممتعة تجمع بين التعلم واللعب،  فيأي وقت، كما تساعد 

دين، شمس ال) لمرئية، بكل سهولة ودون الحاجة لمبرمجينوتدعمه باألصوات والصور والمؤثرات ا

2014 .) 
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التصاالت ة كإجرا. ابجيلها الجديد مجموعة كبيرة من الخدمات الالسلكيّ  الذكّيةوتقدم الهواتف  

ح االنترنت وتصفالمرئية التفاعلية المباشرة بالصوت والصورة وتنظيم مؤتمرات وندوات الفيديو، 

يقات والبرامج مستخدمة التطب ،لكترونيّ ة والبريد اإلواستقبال الرسائل النصيّ  بسرعات عالية، وإرسال

إدارة  يد فيج في التعلم النّقال وتسادهم بشكل الزم وتجعلها قادرة على أخذ دور دهامالتي توفر الدعم ال

 (. 2016، )عبد العظيم التعليمّيةالعملية 

عالجة ة، ويعزز ممفهوم الثقافة الرقميّ  علىيركز جهزة المحمولة في التعليم م األاستخداو  

 ، باالضافة إلى أنها تعزز نشاطه منالتعليمّيةالمعرفة ودعم المتعلم بأن يكون دهو محور العملية 

طيه الحرية في فهي تع ،على التواصل وطرح األسئلة لتعلم الذاتي بكثرة، وتزيد إقبالهخالل لجوئه ل

أبرز لعل من و المقدمة،  التعليمّيةالتحديث والتجديد للمواد  اختيار الوقت المناسب له، وتمنحه سهولة

ري )المص نحا. العالمأميزات دهذا النوع من التعلم دهو تنوع زمال. المتعلم من أماكن مختلفة في م

 (. 2018وشلبي وأسعد والدسوقي، 

، سوا. من عليمّيةالتوتطبيقاتها بأشكالها المختلفة في العملية  الذكّيةويمكن استخدام الهواتف  

هي أو في التدريس والتدريب، ف من خالل رسائل الوسائط المتعددة، حيث المساعدة في إدارة التعليم

ستطيع كتقنية التعرف على الصوت، حيث ي ،منها التي يمكن االستفادةالحديثة تقدم بعض التقنيات 

مكتوبة،  ة إلى نصوصالكلمات المحكيّ المتعلم استخدام صوته إلدخال المعلومات وإمالئها فيتم ترجمة 

 ة، وفي تسجيل المحاضرات وتحويلها إلى نصوص،ودهي ذات فائدة كبيرة في دراسة اللغات األجنبيّ 

 (. Itmazi,2010ة، وعمليات البحث السريعة )كما يمكنها المساعدة في االختبارات الشفويّ 

يرة ومتنوعة كث الذكّيةالهواتف  مميزات التعلم النّقال واإلمكانيات التي تمنحها تطبيقات نّ إ 

ات بفي المقابل يواجه مجموعة من التحديات والصعو  لكنهة، يعتبر نقلة نوعيّ   التعليمدمجها في و 
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برمجة تطبيقاتها و  الذكّيةحققته صناعة الهواتف  غم التقدم الهائل الذيفر ، عتباراالالواجب أخذدها بعين 

ا في العملية هبعض نواحي القصور التي قد تعيق استخدام دإال أنه يوجالحديثة إمكانياتها المختلفة و 

  . التعليمّية

فتدريب المعلمين والمتعلمين يعتبر التحدي األول وخاصة عند استخدام أنواع متخصصة من  

التطبيقات، باإلضافة إلى ضرورة مالئمة المنادهج والدروس لطريقة العرض والتقديم عبر الهواتف 

ميات ك منع عرضت الذي يم الشاشاحجالتي تحتاج باستمرار إلى شحن البطارية، عدا عن ، و الذكّية

التغير المستمر  وأولعل التحدي األكبر يكمن في سهولة فقد أو سرقة دهذه الهواتف  كبيرة من البيانات،

مما يجعلها قديمة بسرعة، ويضاف إلى ذلك صعوبة طباعة المحتوى إذا لم يتم  ،في سوق بيعها

غيردها من التحديات و  ،وتعطل التطبيقات أحيانا نتيجة ضغط حجم البيانات وإرسالها، توصيلها بالشبكة

 (. 2018)المصري وشلبي وأسعد والدسوقي ، إيجاد حلول مناسبة لها مكنالتي ي

 ةالذكيّ ( إلى مجموعة من التحديات التي تواجه تطبيقات الهواتف 2019) يشير الصاوي و  

واستخدامها في مجاالت عدة، أدهمها عدم وجود الخبرة الكافية ألفكار التطبيقات التي تتوافق مع 

طبيقات ت خضاع العاملين للتدريب في حال استخدامإضرورة يؤكد على احتياجات المستفيدين، و 

م وعة تخدمتن اجديدة، والحاجة للخبرا. والمختصين من أجل تصميم وتنفيذ تطبيقات تحمل أفكارً 

يقات وما تقدمه ة، ولتعريف المستخدمين بالتطبة والترفيهيّ والتاريخيّ  التعليمّيةة و الموضوعات السياسيّ 

يل إلى عدم تحم الترويج لها بشكل جيد، باإلضافةه من الضروري اإلعالن عنها و فإنّ  من خدمات

 مادي عند استخدام وتحميل دهذه التطبيقات، لتحقيق الفائدة المرجوة منها.  المستخدمين أي عب.
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ل ك إن التغلب على دهذه التحديات يصبح أقرب مع مرور الوقت وسرعة التقدم، والشك أنّ  

اعلة ويتم ذلك  من كوسيلة ف إدارة التعليمن إستغالله في يمكوتطبيقاتها  الذكّيةما تتمتع به الهواتف 

 خالل فهم واضح لمفهوم دهذه العملية ومكوناتها. 

  التعليمّيةالعملية إدارة 

يتم تنفيذدها دون وجود خطة  واحدة من أدهم العمليات التي ال يمكن أنّ  التعليمّيةالعملية  

واضحة وأسس وقواعد تبنى عليها، إذ تسعى في ذلك إلى تحقيق مجموعة من األدهداف الخاصة 

سيير أعمالها وتنفيذ بتحيث تقوم لها  لم، وتمثل اإلدارة المحرك الرئيسبالتعليم والمرتبطة بالمعلم والمتع

 خططها على أكمل وجه. 

االستخدام الفّعال واألمثل للموارد البشرية  :ارسة بأنها( اإلدارة كمم2014دعمس )يعرف  

والمالية ولألفكار والمعلومات واستثمار الوقت، من خالل مجموعة عمليات التخطيط والتنظيم والرقابه 

، اإلدارّيةسر الظوادهر يفو والتوجيه، بغرض تحقيق األدهداف، كما ويعرفها كعلم بأنه يصف ويتنبأ ويحلل 

 وسلوك األفراد العاملة في التنظيم، ليتمكن من تحقيق األدهداف المنشودة. 

مجموعة العمليات المتشابكة التي تتواجد من أجل تحقيق جملة  :وتعّرف اإلدارة عموًما بأنها 

من األغراض المشتركة، وإذا ما نظر إليها في ميدان التعليم فإنها تصبح مجموعة العمليات المتشابكة 

ة أو لتحقيق األغراض المنشودة من التربي ؛التعليمّيةخارج المؤسسات  ملة فيما بينها داخل أوالمتكا

 .(2013العليم، عبد و  ريفشالالبيومي و التعليم أو المدرسة، فهي وسيلة وليست غاية )

يعبر عن " مصطلح( أنه 23:  2016)آل ناجي يرى ف التعليمّيةإدارة العملية أما مفهوم  

فيذ إدارة المنظمات التي تقوم بتن عمليةنها التي يدار بها النظام التعليمي بشكل عام، وأالطريقة 



22 
 

  
 

ربوية أن "اإلدارة الت ويوضحمدخالتها من الموارد البشرية والمادية"، كما تشمل و  العمليات التربوية 

 ". ليمدان التعموضوع اإلدارة في ميإلى  شيرانما دهما إال مفهومان ي التعليمّيةواإلدارة 

ريق ة التي تتم عن طوالفنيّ  ة"مجموعة العمليات التنفيذيّ  :(  بأنها10: 2012ويعرفها أحمد ) 

لنشيط ا الساعي على الدوام إلى توفير المناخ الفكري والجماعيّ  التعاونيّ  الجماعيّ  العمل اإلنسانيّ 

المحددة  ةالمنتظم من أجل تذليل الصعاب وتكييف المشكالت الموجودة وتحقيق األدهداف التربويّ 

 سمها وعملياتها من ميدان اإلدارة العامة، وتكتسب صفتهاا، إذ تشتق التعليمّيةللمجتمع والمؤسسات 

 ". وطبيعتها من ميدان التربية والتعليم

"كل عمل (  بأنها: 18: 2013رحمون )بن و  يوقريشتركي بن عرفها كل من سالطنية و وي 

شى مع احقيًقا يتمت التعليمّيةة و منظم منسق يخدم التربية والتعليم وتتحقق من ورائه األغراض التربويّ 

 األدهداف األساسية من التعليم" 

الل خعمل منسق ومنظم يسعى لتحقيق أدهداف التعليم، من  التعليمّيةإدارة العملية  فنجد أنّ  

، ومع اريّ واإلد في المدرسة، وفي اإلشراف الفنيّ  يتم ممارستهامجموعة من الوظائف واألنشطة، التي 

 المعلمين والطلبة. 

 األدهداف التي تسعى لتحقيقها من خاللدهو وضوح  التعليمّيةإدارة العملية ما يميز  إنّ  

دهذه األدهداف  ( أنّ 2017وتذكر عيسى ) ،دةالمتعد المهامأو أدا.  الخططوضع الخطوات التي تتبعها ل

رعاية الطالب والمسادهمة في بنا. شخصيته من خالل سلسلة البرامج والفعاليات التي تقدمها تتمثل في 

تطوير المنادهج الدراسية وتحسينها لتواكب معها كل جديد وتختار ، و له داخل وخارج الحرم المدرسي

مساندة المعلمين واالدهتمام بهم من خالل منحهم افة إلى ، باإلضما يناسب الطلبة والمدرسة والمجتمع

ن المدرسة ثيق الصلة بيتو عند أدائهم للمهام الموكلة إليهم، و الدعم لحرية المهنية وتقديم المساعدة و ا
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تى توفير التسهيالت المختلفة البشرية منها أو المادية أو حوالمجتمع بمد روابط سليمة فيما بينهم، و 

 الطبيعية. 

استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة يشكل دعًما جيًدا لإلدارة التي تسعى لتحقيق أدهدافها،  إنّ  

وخاصة  ،ختصار ما أمكن من التعقيداتوابل وتسادهم في تقديم الكثير من التسهيالت ألدا. وظائفها، 

 . إذا ما تم التعامل معها بالشكل الصحيح

  التعليمّيةوظائف إدارة العملية 

ينطوي العمل اإلداري على ممارسة مجموعة من األنشطة والعمليات أو ما يعرف بالوظائف  

ودهي التخطيط، التنظيم، التوظيف، التوجيه، االتصال، والرقابة، إذ يؤدي كل منها قائد المؤسسة 

اف، األفراد لتحقيق األدهدومعاونيه، وفق ما يمنح لهم من صالحيات واختصاصات وبقصد توجيه 

تتشابه مع اإلدارة في المؤسسات والمنظمات األخرى، لكنها في وظائفها  التعليمّية العملية وإدارة

 (. 2013تختلف في المحتوى المالئم لها وألفراددها )أبو العال، 

ل فاعل ، وتسادهم بشكالتعليمّيةدوردها في تسير العملية  اإلدارّيةولكل وظيفة من الوظائف  

( دهذه الوظائف وفًقا لما 2013ويوضح الدليمي ) صحيحة ومناسبة، في إنجاحها إذا ما تمت بطريقة

 يلي: 

 تحديد و  يشمل التنبؤ بما سيكون عليه الوضع في المستقبل مع االستعداد له،: و لتخطيطا

التخطيط من وظائف إذ يعتبر  ،لبلوغ األدهداف ةرا.ات والقواعد المستخدمالسياسات واإلج

ة والواقعيّ  ةالتي تؤثر في فاعلية الوظائف األخرى، فهو يمتاز باالستمراريّ  ة،اإلدارة الرئيس

  وقابليته للتعديل والتغيير. 
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 :تحديد  ، ثمعّينةوتجميع األعمال المطلوب القيام بها بوظائف م تصنيفعملية  التنظيم

دهداف ألاعد ذلك في الوصول إلى االعالقات بين األفراد الذين يشغلون دهذه الوظائف، فيس

، وتحديد اختصاصات الوظائف والوحدات من خالل تحديد األنشطة والمهام المراد تنفيذدها

جهيزاته، ة للعمل وتتنظيم المكونات الماديّ  :واألقسام والسلطة المسؤولة، والتنظيم ذو شقين

 األفراد وقدرتهم على العمل وتوجيه مهامهم المختلفة. وتنظيم 

 ينهم. يمن خالل اختيار اإلداريين وتع اإلدارّية: ما يعرف بالتشكيل وتنمية الهيئة التوظيف 

 كل وتوزيع المهمات والمسؤوليات بش : يقوم على توضيح األدهداف لجميع العاملين،التوجيه

ادة األفراد قي ىالتي تقوم عل ةالتنفيذيّ  اإلدارّيةالوظائف  يضمن تحقيق األدهداف، فهو من

م وإرشاددهم إلى آلية تنفيذ األعمال وإتمامها، تماشًيا مع مسار العالقات واإلشراف عليه

 . اإلنسانّية

 ن أ: عملية تهدف إلى إيجاد التكامل بين األنشطة المتداخلة، إذ تسعى للتأكد من التنسيق

 ئيس،ادي متوافق باتجاه الهدف الر كل األفراد والمجموعات يعملون بفاعلية، وعلى نحو اقتص

 ة عالية. وبهمة وروح معنويّ 

 تقوم على متابعة تنفيذ األعمال والخطط باستمرار، ومحاولة كشف اإلنحرافات عن الرقابة :

الخطط واألدهداف، من خالل القياس الدائم لألدا.، ومقارنة النتائج بالمعايير الموضوعة 

 . الالزمالفعل التصحيحي للحكم عليها، وتحقق الرقابة فعاليتها عندما يرافقها 

التي تسعى نحو تغيير حقيقي وفاعل ومواكبة جادة لكل ما دهو جديد،  التعليمّيةوالمؤسسات  

طار التكنولوجيا الذي يمنحها مميزات أكمل وجه، ولكن ضمن تأطيردها بإ تقوم بأدا. وظائفها على

 مختلفة ويجعل لها مكونات متوافقة مع الحداثة والتقدم.  
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  التعليمّيةمكونات إدارة العملية 

اعلة يمكنها أن سيلة فو  عدّ ي التعليمّيةالعملية إدارة في  الذكّيةاستخدام تطبيقات الهواتف إّن   

الحديثة  ةفيضفي عليها طابع اإلدارة اإللكترونيّ  بطرق جديدة ومطورة، اإلدارّية من األدوار اعديدً تؤدي 

إلحاق المدرسة بركب الثورة (، منها 2014ات كما يذكردها خليل )والتي تتمتع بمجموعة من المميز 

ة المدرس ن أعمالعديد مالالوقت والجهد المستغرق في أدا. تقليل التكلفة و و ة، ة والمعلوماتيّ التكنولوجيّ 

جميع الهواتف متالك الال التعليمّيةة في العملية توسيع فرص المشاركة المجتمعيّ و ة، والفنيّ  اإلدارّية

، والتخلص ّيةاإلدار التي تشركهم في ذلك، السرعة والدقة في جمع وتخزين واسترجاع المعلومات  ّيةالذك

سرع علمين على أفضل وأت، كما وتضمن حصول المالمدرسّية اإلدارّيةمن الروتين في تأدية األعمال 

با. تقليل األعمال الورقية وتقليص األع ، باإلضافة إلىوعلى مدار العام الدراسيّ  التعليمّيةالخدمات 

 على العاملين. 

لة، يتوجب بصورة فاع التعليمّيةفي إدارة العملية  الذكّيةتطبيقات الهواتف  توظيف يتمول 

والتي من  ،ة(يّ )التعليم المرتبط بالتكنولوجيا الرقم التعليم اإللكترونيّ  عرف بمكوناتت  مكونات االدهتمام ب

 ،الذكّيةواتف تطبيقات اله تقنية وضع البنود األساسية التي يقوم عليها استخدام شأنها المساعدة في

 ( دهذه المكونات بأنها: 2008لسعود )ا حددوي

و المعتمدة إلكترونًيا، عبر الحواسيب أيهتم بتقديم المقررات الذي  النظام التعليمي أواًل: 

تفاعل معها ويستطيع المتعلم أن ي الوسائط المتعددة التطبيقات أو غيردها من التقنيات، والتي تستخدم

 .على التغذية الراجعة لذلك ويحصلة، وغير تزامنيّ أة يّ بطريقة تزامن
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صورتها ب التعليمّية: النظام اإلداري والذي يقدم منظومة متكاملة مسؤولة عن إدارة العملية ثانًيا 

ة، تراضيّ االختبارات، والواجبات، والصفوف اإلفالقبول والتسجيل، والمقررات و  اإللكترونية حيث تشمل:

 .التعليمّيةومنتديات النقاش 

ودهي  ،ويرى البعض أن دهذه المكونات ما دهي إال عناصر يقوم عليها التعليم اإللكترونيّ  

، والتقييم ،التعليمّيةلب، والبيئة ، والمعلم )عضو دهيئة التدريس(، والطا(ةالمحتوى )المادة العلميّ 

 (. 2011تصال والتواصل )العنزي، االوتكنولوجيا 

 : وفق اآلتيدهذه المكونات بشي. من التفصيل  ( 2015عامر)ورد وقد أ  

  ّجيات ، وماهية محتواه، واالستراتييختص بعمليات التدريس اإللكترونيّ  :المكون التدريسي

المستخدمة في تقديمه، وفي تحقيق أدهدافه، ومدى تحقق دهذه األدهداف، ومالئمتها للعملية 

 ، والوسائط المتعددة المضافة للمحتوى.   التدريسّية

  ّقويم ة، والتي تعمل على قياس وتويختص بعمليات التقويم اإللكترونيّ  :المكون التقويمي

 . التدريسّيةتحصيل الطلبة من العملية 

   ّم، بتصميم وتطوير البرمجيات والتطبيقات المستخدمة في التعلي ويختص :المكون التصميمي

 .باإلضافة إلى تصميم وتهيئة المقررات للتعليم اإللكترونيّ 

  ّخدمات ال ثمن حي ،الخاصة بالتعليم اإللكترونيّ  اإلدارّيةبالعمليات ويختص  :المكون اإلداري

 ،كالقبول والتسجيل وإدارة اإلختبارات وتناقل الوثائق والمستندات المقدمة للطلبة اإلدارّية

 . المقدمة للمعلمين وألوليا. األمور وللمجتمع المحلي اإلدارّيةوالخدمات 

  ّة، الالسلكيّ  ، كشبكات االتصاليّ لبنية التحتية للتعلم اإللكترونويختص با :المكون التقني

 . الذكّيةوشبكة  اإلنترنت، ومزودات الخدمة، والهواتف 
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  ّن المقدم للطلبة والمعلميأو اإلرشاد الفنّي  األكاديميّ باإلرشاد ويختص  :المكون اإلرشادي

 . لإلستفادة من التعليم اإللكترونيّ 

 مع  يمّيةالتعلأفراد العملية ة لتعامل ويختص بالمبادئ والقواعد األخالقيّ  :خالقيّ المكون األ

 أو إرشادات وقواعد التعامل مع البرامج والتطبيقات.  ،بعًضام هبعض

  ّباللوائح والقوانين والتشريعات الموضوعة لتنظيم التعليم ويختص  :المكون الالئحي

 .، باإلضافة للمعايير المطلوب توفردهااإللكترونيّ 

ة درجة توظيفه وكيفي قياسأجل أمر ضروري من بقة الساكل مكون من المكونات معرفة ن إ  

 .ة بصورة متكاملةدارة عملية تعليميّ وإل الذكّيةتطبيقات الهواتف  استخدامه في

 : الدراسات السابقة ذات الصلة ثانياا

 لدراساتالوقوف عند عدد من اتم ألدب النظري في الميدان التربوي ا االطالع علىبعد  

  : عرضها تسلسلًيا من األقدم إلى األحدثو  ،الحالّيةالدراسة  لموضوعاألقرب السابقة 

( دراسة دهدفت إلى تقصي درجة أدهمية توافر متطلبات استخدام األجهزة 2013قدمت يونس ) 

ي ة العليا من وجهة نظر المعلمين فالمحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسيّ 

( معلًما ومعلمة لمادة 205التي أجريت عليها الدراسة ) عّينةوبلغ عدد أفراد الالخاصة،  عّمانمدارس 

كأداة  ةاالستبانواستخدمت والجامعة،  عّمانالخاصة للوائي قصبة  عّمانمن مدارس  ةاللغة االنجليزيّ 

أظهرت الدراسة مجموعة من النتائج كان و  المسحي، لجمع البيانات الالزمة، وفق المنهج الوصفي

، مرتفعة ةدرجة أدهمية توافر متطلبات استخدام األجهزة المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزيّ  أنّ  :منها

تعزى لسنوات الخبرة أو المتطلبات المادية،  إحصائّيةوجود فروق ذات داللة  وأظهرت كذلك عدم

 في مجال المتطلبات المعنوية والمهنية.  إحصائّيةبينما وجدت فروق ذات داللة 
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( دراسة للكشف عن درجة استخدام تطبيقات التعلم النّقال لدى طلبة 2014وأجرى العمري ) 

وسعى لقياس أثر متغيرات التخصص  الدراسات العليا في جامعة اليرموك ومعوقات استخدامها،

دراسة من ال عّينةوتكونت ستخدام، إلضافة للنوع اإلجتماعي ومعدل االوالعمر والمستوى الدراسي با

ل البيانات الالزمة من خال توجمعكلية التربية في جامعة اليرموك،  ا وطالبة من طلبة( طالبً 342)

درجة االستخدام كانت  أنّ  الدراسة تظهر واستخدم المنهج الوصفي المسحي، وأكأداة،  االستبانة

ووجود  ي،الجامعه يوجد معيقات بشرية ومادية تمنع استخدام االجهزة النّقالة داخل الحرم وأنّ متوسطة، 

 ةإحصائيّ داللة  لصالح متغير معدل االستخدام وعدم وجود فروق ذات إحصائّيةفروق ذات داللة 

 للمتغيرات األخرى.

(  دراسة Ozdamli & Uzunboylu, 2015) أوزداملي وأوزونبويلومن  كما وقدم كلّ  

ما في المدارس الثانوية  في شمال قبرص في ن كفاية وتصورات المعلمين والطلبةسعت إلى الكشف ع

 بةلات وتصورات المعلمين والطمقارنة قدر هدفت إلى عن طريق الهاتف المحمول، كما ويتعلق بالتعلم 

تكونت  عّينة ريقعن طبيانات الالحصول على فيها تم دهذه التكنولوجيا، فيما يتعلق بالتعلم عن طريق 

 بةالمعلمين والطل أنّ  ، وخلصت نتائجها إلىمدرسة( 32ن )طالًبا م )1556)معلًما و( 467من )

ن مستويات تصوراتهم إيجابية ولكالتعليم، و يرغبون في استخدام التعلم بواسطة الهاتف المحمول في 

 بالدرجة الجيدة. كفاية التعلم عن طريق الهاتف ليست 

( قدما دراسة دهدفت إلى معرفة وجهات نظر Lai & Hwang, 2015أما الي ودهوانج ) 

معلمي المدارس الثانوية حول تطبيق استراتيجيات التعلم النّقال المختلفة على دورات العلوم، ضمن 

( مدرسة مختارة تم تدريب المعلمين فيها 38البرنامج الوطني للتعلم النّقال في تايون والذي شمل )

( خطة تدريسية من المعلمين الذين 292( استبانة و)324جمع )على استراتيجيات التعلم النّقال، وتم 
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ها أظهرت نتائجو  واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، طبقوا استراتيجيات وأنشطة التعلم النّقال،

تنفيذ دهذه األنشطة في سياق التدريس مجدية ومتوقعة عالوة على ضرورة تكثيف برامج التدريب  أنّ 

 التعلم النّقال.للمعلمين فيما يخص 

( أجرت دراسة دهدفت إلى رصد تصورات واستخدامات طلبة الجامعات 2016أما آل علي ) 

ات الناجمة يات والسلبيورصد اإليجاب التعليمّيةراتية إزا. توظيف األجهزة المحمولة في العملية ااإلم

معرفة إلى أي مدى تسادهم األجهزة المحمولة في تطوير مهارات التعليم والتعلم لوسعت الدراسة عنها، 

جامعة الشارقة، باستخدام  طلبة( طالًبا وطالبة من 200الدراسة والذي بلغ عدددهم) عّينةلدى الطلبة 

لى ع نتائج الدراسة موافقة الطلبة ظهرتذات المنهج الوصفي المسحي، وأكأداة للدراسة  االستبانة

دعم استخدام التقنيات داخل الفصول وتدريس المقررات باستخدام األجهزة ليع الجامعات العربية تشج

 المحمولة لتطوير مهارات االتصال لديهم.  

لمعرفة مدى تداول المعلومات من خالل  فيها سعت دراسة( 2016الخثعمي ) وقدمت 

من قبل طالبات مرحلة البكالوريوس في كلية علوم الحاسب والمعلومات  الذكّيةتطبيقات الهواتف 

( طالبة، 124بلغت ) عّينةوقامت بجمع المعلومات من بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

سبة استخدام ن إلى أنّ الدراسة نتائج أداة للدراسة ومطبقة المنهج المسحي، وخلصت  االستبانةمستخدمة 

التطبيقات في الوصول إلى  الطالبات يستخدمن  وأنّ  (%100) نتكا اصل االجتماعيّ تطبيقات التو 

 .المعلومات بشكل كبير

دهدفت إلى  (Domingo & Gargante,2016)  جارجانتو  دومينغو كل منأما دراسة  

 م تكنولوجياتصور المعلمين آلثار تعلو  استكشاف استخدام تكنولوجيا التعليم في التعليم االبتدائيّ 

( معلًما من 102نتها من )، وتكونت عيّ الهاتف المحمول واستخدام التطبيقات في الفصل الدراسيّ 
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ة في إسبانيا، تم جمع البيانات بواسطة استبيانات وزعت على المعلمين، وفق ( مدرسة إبتدائيّ 12)

الوصول إلى المعلومات وزيادة المشاركة في  سهولة المنهج المسحي، وأشارت نتائج الدراسة إلى أنّ 

اختيار  أنّ  وإلى ،ان لتكنولوجيا الهاتف المحمول في الفصل الدراسيالرئيسالتعلم دهما التأثيران 

   .المعلمين لكيفية تأثير تكنولوجيا الهاتف المحمول في التعلم تصور يعود إلىالتطبيقات 

دراسة حملت عنوان قدما ( Farrah & Abu-Dawood,2016فّراح وأبوداوود ) أما 

استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة في عملية التعليم والتعلم، والتي دهدفت إلى تعرف فوائد وصعوبات 

وقرارات استخدام تطبيقات الهاتف المحمول، وأجريت الدراسة في قسم اللغة اإلنجليزية في جامعة 

نحو آثار استخدام  لبةإلظهار االتجادهات العامة للط ةستباناالخليل، ولجمع البيانات والمعلومات أعدت 

قف العامة ت للكشف عن المواتطبيقات الهاتف المحمول في الفصول الدراسية، باإلضافة إلى المقابال

عظم أن م وأظهرت واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والمعلمين والصعوبات والحلول، لبةللط

 وأنّ  ،م والتعلمالتعلي الستخدام تطبيقات الهاتف المحمول في عمليات ستجابوا بشكل إيجابيالبة الط

نوعة في ة المتويستخدمون تطبيقات العالمات التجاريّ  ،ة خاصةيمتلكون دهواتف ذكيّ  طلبةجميع ال

 أنهم يفهمون ويتعلمون بشكل أفضل من خاللها.كما  ،تعلمهم

إلى التعرف على درجة استخدام طلبة تكنولوجيا التعليم فقد دهدفت ( 2017دراسة العزام ) أما 

لبة طجمعت البيانات من في عملية تعلمهم، حيث  الذكّيةالخاصة للهواتف  األردنّيةفي الجامعات 

 ،سططالًبا في جامعة الشرق األو ( 45) :لجامعات موضوع الدراسة موزعةتكنولوجيا التعليم في ا

 ي،المنهج الوصفي المسحاعتمدت أداة للدراسة، و  االستبانةواستخدمت  ،اطالًبا في جامعة جدار  (55)

الخاصة  ردنّيةاألالستخدام طلبة تكنولوجيا التعليم بالجامعات  الكلّيةالدرجة  أنّ عن وأسفرت نتائجها 
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ل وإلى عدم وجود فروق تعزى لمتغير الجنس والجامعة، في المقاب ،في التعليم متوسطة الذكّيةللهواتف 

 ة. وجود فروق لمتغير السنة الدراسيّ 

( دراسة دهدفت إلى معرف اتجادهات مدرسي اللغة العربية في المرحلة 2017وأجرى التميمي ) 

( 82)مننتها عيّ  وتألفت، التعليمّيةلمحمول( في العملية المتوسطة نحو استخدام التعلم النّقال )الهاتف ا

 تبانةاالسمّمن يدرسون طلبة المرحلة المتوسطة في محافظة ذي قار، حيث استخدمت  ومعلمة معلًما

جة عن وجود  اتجادهات إيجابية وبدر  النتائجأسفرت و واعتمد المنهج الوصفي المسحي، أداة للدراسة، 

(، استخدام التعلم النّقال )الهاتف المحمول اللغة العربية في المرحلة المتوسطة نحو لمعلميمرتفعة 

د وإلى عدم وجو  ،لمتغير الجنس لصالح الذكور إحصائّيةكما وخلصت إلى وجود فروق ذات داللة 

 . التدريسّيةتعزى لمتغير الخبرة  إحصائّيةفروق ذات داللة 

دعم ل( دراسة بعنوان أكثر عشر تطبيقات للهواتف المحمولة Anna,2019كما وأجرت أّنا ) 

 لبةطتعلم طلبة دبلوم المكتبات، كان دهدفها استكشاف تطبيقات الهاتف المحمول المستخدمة من قبل 

( األندونيسية، حيث Airlanggaدبلوم المكتبات في دعم التعلم الخاص بهم في جامعة إيرالنج )

دبلوم المكتبات، واستخدمت  طلبة( طالًبا من 200( طالًبا من أصل )132طبقت الدراسة على )

وتوصلت ، التحليليالمنهج الوصفي الدراسة واتبعت والمقابالت كأدوات لجمع البيانات،  االستبانة

وتساعددهم  ،إلى أن التطبيقات األكثر استخداًما دهي التي تمكن الطلبة من مشاركة المعلومات نتائجها

لهواتف تطبيقات ا ل المحاضرات، وإلى أنّ خال التعليمّيةوتدعم أنشطتهم  ،على التواصل والتعاون 

 المحمولة لها تأثير كبير على التعليم والطلبة.

حول استخدام طلبة الدراسات العليا ( دراسة تمحورت 2020وأجرى كل من موسى ومفتاح ) 

المعلومات،  في الحصول على الذكّيةللهواتف ة الليبيّ بكليتي اآلداب واالقتصاد بجامعة عمر المختار 
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يقات من وجهة نظردهم، والتعرف على التطب الذكّيةبهدف معرفة إيجابيات وسلبيات استخدام الهواتف 

م المهارات التي يمتلكها مجتمع الدراسة في استخدا ومعرفةللحصول على المعلومات،  استخدامااألكثر 

عن  لبحثل الذكّيةلهواتف عند استخدام ا تواجههم يالت إلى الصعوبات ، باإلضافةالذكّيةالهواتف 

اعتمدت الدراسة على ( صالحة للدراسة، و 74)رجع منها است بانةاست (85) تم توزيع، حيث المعلومات

لهواتف على استخدام ا كبيرالطلبة بشكل إلى إقبال  نتائجها وتوصلتالمسحي، الوصفي المنهج 

قات وإلى التطبيأدهم أسباب ذلك يعود إلى سهولة استخدام  أنّ و في الحصول على المعلومات،  الذكّية

وقد أوصت الدراسة بضرورة عقد انتشاردها الواسع مثل تطبيقات شبكات التواصل االجتماعي، 

 . استخدام دهذه التكنولوجيا في الحصول على المعلومات ف بأدهميةالمؤتمرات والندوات العلمية للتعري

تصورات معلمي المدارس  ( دراسة حملت عنوان ,Nikolopoulou 2020قدم نيكولوبولو)و  

فوائد والقيود ال ةة في الفصول الدراسيّ جهزة اللوحيّ الثانوية اليونانية الستخدام الهاتف المحمول واأل

، مستخدما معلًما من تخصصات مختلفة( 64)إلى إرسال استبيان بأسئلة مفتوحةفيها تم  والمخاوف،

كمن ت لذكّيةاوائد من استخدام األجهزة أدهم الف أنّ  ، حيث خلصت الدراسة إلىليليتحالمنهج الوصفي ال

إلى  ، وسهولة الوصولفاعلي الممتعالدرس التتصميم ، و نشطةومشاركتهم األ الطلبةتحفيز  في

ع ، بينما تمثلت العوائق في نقص المعدات والقوانين التي تمنبالتكنولوجيا الطلبةومات ومعرفة المعل

 .نشغالهم باألجهزةوااستخدام الهواتف المحمولة داخل المدرسة، وسلوكيات الطلبة 
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   منها  الحالّيةالتعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة 

 من خالل االطالع على الدراسات السابقة تبين لدى الباحثة المالحظات اآلتية :  

  من حيث المنهج المستخدم 

ودراسة العمري (، 2013يونس )دراسة  كل من منهج معفي منهجها  الحالّيةالدراسة  تشابهت 

علي ودراسة آل (، Ozdamli & Uzunboylu, 2015) أوزداملي وأوزونبويلو(، ودراسة 2014)

 & Domingo)  جارجانتو  دومينغوودراسة  (،2016ودراسة الخثعمي ) (،2016)

Gargante,2016 ،)(، ودراسة موسى ومفتاح 2017(، ودراسة التميمي )2017م )ودراسة العزا

  ت المنهج الوصفي المسحي. حيث اتبع(، 2020)

(، Lai & Hwang, 2015الي ودهوانج ) كل من دراسة عن منهج  في منهجهااختلفت  بينما 

 ,Anna، باإلضافة إلى دراسة أّنا )(Farrah & Abu-Dawood,2016)ودراسة فّراح وداوود

( حيث اتبعت دهذه الدراسات المنهج الوصفي  ,Nikolopoulou 2020(، ودراسة نيكولوبولو)2019

 .التحليلي

 من حيث أداة الدراسة 

(، 2013يونس )دراسة مع  االستبانةخدمة ودهي في األداة المست الحالّيةتشابهت الدراسة  

 (،Ozdamli & Uzunboylu, 2015) أوزداملي وأوزونبويلو(، ودراسة 2014ودراسة العمري )

(، ودراسة الخثعمي 2016آل علي )و (Lai & Hwang, 2015الي ودهوانج ) كل من دراسةو 

ودراسة فّراح  (،Domingo & Gargante,2016) جارجانتو  دومينغو(، ودراسة 2016)

(، 2017(، ودراسة التميمي )2017ودراسة العزام ) (Farrah & Abu-Dawood,2016)وداوود

إال أنها  (،2020ودراسة موسى ومفتاح ) ،( ,Nikolopoulou 2020باإلضافة لدراسة نيكولوبولو)
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ع لجموالمقابالت مًعا كأدوات  االستبانة فيها التي استخدم (Anna,2019ا )دراسة أنّ  اختلفت عن

 . المعلومات

 : عّينةمن حيث ال

(، ودراسة الي ودهوانج 2013مع دراسة يونس ) عّينةمن حيث ال الحالّيةتشابهت الدراسة  

(Lai & Hwang,2015،) جارجانتو  دومينغو ودراسة كل من  (Domingo & 

Gargante,2016 باالضافة لدراسة (2017التميمي )( و ،(2020نيكولوبولو Nikolopoulou,.) 

 التي تألفت (2014) العمري  من دراسة مع كل عّينةحيث ال من الحالّية واختلفت الدراسة 

 & Ozdamli) أوزداملي وأوزونبويلوودراسة طلبة الدراسات العليا في جامعة اليرموك، من نتها عيّ 

Uzunboylu, 2015اسة در الثانوية في شمال قبرص، و ارس المد ( التي تكونت من معلمي وطلبة

( 2016دراسة الخثعمي ) عّينةجامعة الشارقة، فيما تكونت  طلبة( فقد تكونت من 2016آل علي )

مرحلة البكالوريوس في كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة اإلمام محمد بن سعود من طالبات 

-Farrah & Abuفّراح وأبوداوود )دراسة  أيضا مع الحالّيةواختلفت الدراسة كما اإلسالمية، 

Dawood,2016 دراسة و قسم اللغة اإلنجليزية في جامعة الخليل،  طلبةمن نتها عيّ ( التي تكونت

لخاصة، كما ا األردنّية( التي تكونت عينتها من طلبة تكنولوجيا التعليم في الجامعات 2017العزام )

طالب دبلوم المكتبات في جامعة  عينتها شملت( والتي Anna,2019ا )ختالف مع دراسة أنّ اال وكان

( والتي اشتملت عينتها طالب 2020، ودراسة موسى ومفتاح )ة( األندونيسيّ Airlanggaإيرالنج )

  ة.جامعة عمر المختار الليبيّ 

  من الدراسات السابقة :  الحالّيةمكانة الدراسة 
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سعت دهذه الدراسة إلى توظيف نتائج الدراسات السابقة في تفسير نتائجها، واستفادت منها  

عن  ا تميزتأنهالدراسة، ومنهجيتها، وكيفية تطوير أداتها، إال  عّينةفي إعداد األدب النظري واختيار 

، التعليمّيةية في إدارة العمل الذكّيةدرجة توظيف تطبيقات الهواتف تبحث في الدراسات السابقة كونها 

الكشف عن جانب جديد من جوانب استخدام دهذا النوع من التكنولوجيا، والدور الذي يمكن فتحاول 

لدراسات المتعددة، إضافة إلى أنها من ا اإلدارّيةالعمليات في خدمة  الذكّيةتطبيقات الهواتف تحققه  أنّ 

شكل حول دهذا الموضوع، وقد ت األردنّيةداخل المدارس التي تطبق  –في حدود علم الباحثة  –القليلة 

قات ، وتسلط الضو. على استخدام تطبيالتعليمّيةا. دراسات مشابهة تخدم إدارة العملية إنطالقة إلجر 

 فيها.  الذكّيةالهواتف 

   

  



 
 

 

الثالثالفصل   

واإلجراءاتالطريقة   
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات
إلى  ها، وأداة الدراسة، إضافةلمنهج الدراسة، ومجتمعها، وعينتوصًفا  الحاليّ  الفصل تضمن 

 الدراسة، يرات الدراسة، وإجرا.اتالباحثة للتحقق من صدق األداة وثباتها، ومتغ اتبعتهاجرا.ات التي اإل

 البيانات وتحليلها. مناسبة في معالجة ال حصائّيةواألساليب اإل

 منهج الدراسة

ب لمثل دهذا األنساعتباره المنهج ب، الحالّيةفي الدراسة  المسحيالمنهج الوصفي م ااستخدتم  

إدارة العملية  في الذكّيةوذلك بهدف التعرف على درجة توظيف تطبيقات الهواتف ، النوع من الدراسات

 . األردنّيةفي المدارس  التعليمّية

 مجتمع الدراسة

 لوائي القويسمة وقصبة عمان في األردنّيةالمدارس  ون مجتمع الدراسة من جميع معلميتك 

 لدراسيللعام ا لفصل األول، ل(عّمانقصبة و القويسمة )لوائي ، وتحديًدا في عّمانمحافظة العاصمة 

 وفقا إلحصائيات وزارة التربية والتعليم ( معلمًا ومعلمة15172عدددهم ) والبالغ م(،2020/2021)

 (. 1موزعين وفق الجدول) (م2019/2020) للعام

 (1الجدول )
 عّمانأفراد مجتمع الدراسة في لوائي القويسمة وقصبة  توزع

 المديرية
 عدد المعلمين والمعلمات

 المجموع
 اإلناث الذكور

 8455 6291 2164 عّمانلواء قصبة 
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 6717 5238 1479 لواء القويسمة
 15172 11529 3643 المجموع الكلي

 

 الدراسة عّينة

في  ةاألردنيّ المعلمين والمعلمات في المدارس من عشوائية  بطريقةالدراسة  عّينةاختيرت  

تحديد حجم  جدول استناًدا إلى معلمًا ومعلمة( 366، وبلغ عدددهم )(عّمانئي )القويسمة وقصبة لوا

 & Krejcie) مورجانأعده كريجسي و  والذيالكلي من حجم المجتمع  عّينةال

Anamorgan,1970) ،لجنس، التخصص الدراسة وفًقا لمتغيرات )ا عّينةأفراد تم توزيع  كما

 . ذلك ( يوضح2والجدول )، السلطة المشرفة(، األكاديميّ 

 (2الجدول )
 الدراسة وفق متغيراتها عّينةع أفراد توز 

 ةالمئويّ  النسبة التكرار المستويات \الفئات  المتغيرات

 الجنس
 %30.1 110 ذكر
 %69.9 256 أنثى

 %100.0 366 المجموع 

 األكاديميّ التخصص 
 %47.3 173 علمي
 %52.7 193 إنساني

 %100.0 366 المجموع 

 السلطة المشرفة
 %55.5 203 قطاع حكومي
 %44.5 163 قطاع خاص

 %100.0 366 المجموع 
الدراسة، في حين بلغت  عّينة( من أفراد %30.1نسبة الذكور بلغت ) ( أنّ 2يظهر الجدول ) 

 جا.ت التخصصات  األكاديميّ (، ومن حيث التخصص %69.9ناث )نسبة اإل
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(، ومن حيث السلطة %47.3) بلغت نسبتهاالتخصصات العلمية أما  (،%52.7بنسبة ) اإلنسانّية

بلغت  (، ومن القطاع الخاص%55.5الدراسة من القطاع الحكومي ) عّينةالمشرفة بلغت نسبة أفراد 

 (. %44.5نسبة)

 داة الدراسةأ

يقات تطبجة توظيف لقياس در  (االستبانة) الدراسةأداة  تم تطويرالدراسة  دهدفلتحقيق  

نظري من خالل الرجوع إلى األدب ال، األردنّيةفي المدارس  التعليمّيةإدارة العملية في  الذكّيةالهواتف 

 Ozdamliأوزداملي وأوزونبويلو ) دراسة( و 2015كتاب عامر ): والدراسات السابقة ذات الصلة مثل

& Uzunboylu, 2015( ودراسة يونس ،)في  االستبانةتكونت (، و 2017ودراسة العزام ) ،(2013

مجال تطبيقات الهواتف  على أربعة مجاالت دهي: موزعة ((.1)ملحق ) فقرة (43)من صورتها األولية 

إلدارة العملية  الذكّية( فقرة، ومجال تطبيقات الهواتف 11وتضمن ) التدريسّيةدارة العملية إل الذكّية

( 8إلدارة شؤون الطلبة وتضمن ) الذكّية( فقرات، ومجال تطبيقات الهواتف 10وتضمن ) التقيمّية

 ( فقرة. 14إلدارة شؤون العاملين وتضمن ) الذكّيةفقرات، ومجال تطبيقات الهواتف 

 تبعّا لمقياس )ليكرت الخماسي(، االستبانةالدراسة على فقرات  عيّنةوقد وزعت إجابات  

( درجات، قليلة )درجتان(، قليلة جدًا 3( درجات، متوسطة )4( درجات، كبيرة )5)كبيرة جدًا )

 ((. واحدة )درجة

 أداة الدراسةصدق 

  تم التحقق من صدق أداة الدراسة من خالل:  

 الظاهري : صدق المحتوى أوًلا 
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محكمين لمجموعة من ابصورتها األولية على  االستبانةتوزيع تم ، صدق المحتوى من  للتحقق 

، في تخصصات القيادة األردنّيةمن أعضا. دهيئة الّتدريس في جامعة الشرق األوسط والجامعات 

 محكًما (11والبالغ عدددهم )؛ الخبرة والكفا.ةمن ذوي  يةصول التربأو ، والمنادهج، ةالتربويّ  واإلدارة

من  قالتحقو مدى مالئمة فقرات األداة للمجال المدرجة فيه، الّتعرف على  لغاياتوذلك  ((،2)ملحق )

تم و  ،ضافةأو حذف أو إإجرا. أي تعديل ، و اللُّغوّية سالمة صياغتها ووضوح معانيها من الّناحية

 قتراحاتهم،ا( من المحكمين، ثم إجرا. التعديالت الالزمة وفق 80)% عتماد الفقرات التي أجمع عليهاا 

األداة،  في فقرات مجاالت اللُّغوّية تصحيح بعض األخطا. اإلمالئية والصياغة :ومن أبرز التعديالت

( من المجال 8ة )للفقر  اللُّغوّية( من المجال الثالث، والصياغة 8للفقرة ) اللُّغوّيةتعديل الصياغة و 

((، علّما بأنه تم 3)ملحق ) ( فقرة43)مكونة من أداة الدراسة بصورتها النهائية الرابع، فأصبحت 

 . عّينةإلكترونًيا ليسهل توزيعها واسترجاع استجابات أفراد ال االستبانةتصميم 

 ثانياا: صدق البناء

عية من استطال عّينةتم تطبيقها على  ،(االستبانة)داة الدراسة أل البنا. صدقللتحقق من  

 ( معلًما ومعلمة، وتم30الدراسة، بلغ عدددهم ) عّينةمجموعة من المعلمين والمعلمات، من خارج 

 ،كل فقرة من فقرات األداة مع المجال الذي تنتمي إليهبيرسون بين درجة  رتباطمعامل احساب 

  .ذلك( يوضح 3والجدول )

 (3الجدول )
 مع المجال الذي تنتمي إليه.  اًلستبانةرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات اًل معامالت 

 المجال الرابع المجال الثالث  المجال الثاني المجال األول
رقم 
  الفقرة

 معامل
 اإلرتباط  

رقم 
  الفقرة

 معامل 
 اإلرتباط 

رقم 
 الفقرة 

 معامل 
 اإلرتباط 

رقم 
 الفقرة 

 معامل
 اإلرتباط  

1 0.85** 12 0.73** 22 0.86** 30 0.81** 
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2 0.78** 13 0.58** 23 0.76** 31 0.75** 

3 0.71** 14 0.57** 24 0.74** 32 0.76** 

4 0.73** 15 0.75** 25 0.87** 33 0.89** 

5 0.84** 16 0.73** 26 0.83** 34 0.80** 

6 0.74** 17 0.84** 27 0.91** 35 0.85** 

7 0.86** 18 0.82** 28 0.83** 36 0.90** 

8 0.80** 19 0.70** 29 0.83** 37 0.88** 

9 0.75** 20 0.71**   38 0.79** 

10 0.85** 21 0.81**   39 0.89** 

11 0.78**     40 0.89** 

      41 0.68** 

      42 0.86** 

      43 0.91** 

 . (α=0.05)دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة  **

 -0.57داة ومجاالتها تراوحت بين )معامالت اإلرتباط بين فقرات األقيم ( أن 3يبين الجدول ) 

 (، ودهي قيم مقبولة إحصائًيا، وذلك يبين تمتع األداة بدرجة مناسبة من الصدق. 0.91

 ثبات أداة الدراسة

 امعلمً ( 30مكونة من )استطالعية  عّينةعلى  االستبانةتطبيق  ، تمللتحقق من الثبات 

 كرونباخ ألفا باستخدام معامل  معامل الثباتالدراسة، وتم حساب  عّينةومعلمة، من خارج 

(Cronbach – Alpha ) ،( يوضح ذلك.4والجدول ) ،ككلّ ولألداة لكل مجال من مجاالت األداة 
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 ( 4الجدول )
  انةاًلستبلفقرات  الكلّيةمعامل اًلتساق الداخلي كرونباخ ألفا للمجاًلت والدرجة 

 معامل ثبات كرونباخ ألفا المجال
 0.939 المجال األول

 0.899 المجال الثاني 
 0.934 المجال الثالث
 0.965 المجال الرابع 

ت تراوح االستبانة)كرونباخ ألفا( لمجاالت ( أن قيم معامالت الثبات 4يالحظ من الجدول) 

(، وتعد دهذه 0.979) الكلّية الثبات لالستبانةما بلغت قيمة معامل (، بين0.965 - 0.899بين )

 ع األداة بدرجة مناسبة من الثبات، مما يجعلها قابلة للتطبيق علىالقيم مقبولة احصائًيا، وبذلك تتمت

   الدراسة. عّينة

 سةمتغيرات الدرا

   :وتضمنت الدراسة عيّنة ألفراداألساسية المتغيرات : أوًلا  

 ذكر، أنثى :الجنس: له فئتان. 
  إنساني  علمي  : : له فئتاناألكاديمي  التخصص ، . 
 قطاع خاص. قطاع حكوميّ  :: لها فئتانالسلطة المشرفة ، 

ة العملية في إدار  الذكّية: درجة توظيف تطبيقات الهواتف المتغير المستقل وتضمن: ثانياا

  . األردنّيةفي المدارس  التعليمّية

 إجراءات الدراسة

 اإلجرا.ات اآلتية: اتباع ة تملتحقيق أدهداف الدراس 
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  ّواالطالع على الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة  مراجعة األدب النظري

 والموضوعات المشابهة له. 

  ،تها ، والتحقق من صياغتها وسالمتحديد مجاالتها وكتابة فقراتهاثم تطوير أداة الدراسة

 . اللُّغوّية

 خالل عرضها على المحكمين من أصحاب الخبرة من وثباتها من صدق األداة  التحقق

 . واالختصاص في المجال التربويّ 

  مة، في لوائي )القويس األردنّية المدارسمعلمي ومعلمات تحديد مجتمع الدراسة ودهو جميع

 األول للعام خالل الفصل الدراسيّ ، عّمان( في محافظة العاصمة عّمانوقصبة 

 .معلًما ومعلمة (15172عدددهم ) والذي بلغ م 2020/2021

  المختصة بوزارة  للجهات جامعة الشرق األوسطالحصول على كتاب تسهيل مهمة من

 التربية والتعليم.

 ا من الظروف التي فرضتها جائحة كورون بسبب اإلكترونيا الدراسة  عّينةعلى األداة  توزيع

  إغالق للمدارس والتعلم عن بعد. 

 اض ر البيانات وتصنيفها وتدقيقها والتأكد من اكتمال المعلومات المطلوبة ألغ استقبال
 . التحليل اإلحصائيّ 

  حصائّيةبرنامج الحزمة اإلاستخدام ( للعلوم االجتماعيةSPSS-V21)  لتحليل استجابات
 .الحصول على النتائجثم  عّينةال

  السابقة. دراسات الالنتائج باالستعانة باألدب النظري ونتائج تفسير 
 توصلت إليه الدراسة من نتائج.  لتوصيات المناسبة في ضو. ماوضع ا 
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 حصائّيةالمعالجة اإل

  :  اآلتية حصائي ةاألساليب اإل حصائيًا تم استخدامإلمعالجة بيانات الدراسة  
معامل ارتباط بيرسون  استخدام(، تم االستبانةللتحقق من صدق البنا. ألداة الدراسة ) .1

(Pearson Correlation.) 

 (.Cronbach – Alpha) ألفا (، تم حساب معامل كرونباخاالستبانةللتحقق ثبات األداة ) .2

 المعياري ةواالنحرافات  الحسابي ةلإلجابة عن السؤال األول تم استخراج المتوسطات  .3

 الدراسة.  عي نةالستجابات أفراد 

االنحرافات و  الحسابّيةتم حساب المتوسطات  (الثاني، والثالث، والرابع) األسئلةلإلجابة عن  .4

إليجاد  ،(t-testاالختبار الثنائي ) الدراسة، ثم استخدام عّينةالستجابات أفراد  المعيارّية

 رفة.، والسلطة المشاألكاديميّ الجنس، والتخصص  المتعلقة بمتغيرات حصائّيةالفروق اإل

 الدراسة باستخدام المعادلة: عّينة تحديد فئات الحكم على استجابة أفراد .5

      
(5 - 1/)5  =0.8 

 آلتي : على النحو ا الحسابّيةفئات الحكم على الفقرات وفًقا للمتوسطات وبذلك تكون 

 ( 1.80-1درجة قليلة جًدا: وتمثلها الفقرات التي يتراوح متوسطها من.) 

  (.2.60-1.81)درجة قليلة: وتمثلها الفقرات التي يتراوح متوسطها من 

 ( 3.40-2.61درجة متوسطة: وتمثلها الفقرات التي يتراوح متوسطها من.) 

 ( 4.20-3.41درجة مرتفعة: وتمثلها الفقرات التي يتراوح متوسطها من.) 

 ( 5-4.21درجة مرتفعة جًدا: وتمثلها الفقرات التي يتراوح متوسطها من.)



 
 

 

الرابعالفصل   

 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع 

  نتائج الدراسة
ة على ب، من خالل اإلجاالحالّية يقدم دهذا الفصل عرًضا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة 

 : أسئلتها مرتبة وفق ما يأتي

في  كّيةالذما درجة توظيف تطبيقات الهواتف على: " ة بالسؤال األول والذي ينصالنتائج المتعلق

 ؟" من وجهة نظر المعلمين األردنّيةفي المدارس   التعليمّيةالعملية إدارة 

الرتب، و  المعيارّيةواالنحرافات  الحسابّيةدهذا السؤال تم استخراج المتوسطات  عنلإلجابة  

  (.5، وكانت النتيجة كما يوضحها الجدول )ككلّ ولالستبانة  االستبانةلمجاالت 

 (5الجدول )
  لذكّيةاوالرتب لدرجة توظيف تطبيقات الهواتف  المعيارّيةواًلنحرافات  الحسابّيةالمتوسطات 

 مرتبة تنازلياا

المتوسط  تالمجاًل
 الحسابيّ 

اًلنحراف 
 الدرجة تبةالرّ  المعياريّ 

 مرتفعة  1 0.82 3.47   التقيمّيةإلدارة العملية  الذكّيةتطبيقات الهواتف 
 مرتفعة 2 0.79 3.41  ةالتدريسيّ إلدارة العملية  الذكّيةتطبيقات الهواتف 

 متوسطة 3 0.89 3.39 إلدارة شؤون الطلبة   الذكّيةتطبيقات الهواتف 
 متوسطة 4 0.89 3.34 إلدارة شؤون العاملين  الذكّيةتطبيقات الهواتف 

 متوسطة 0.76 3.40  الكلّيةالدرجة 
في  ةالتعليميّ ملية في إدارة الع الذكّيةتوظيف تطبيقات الهواتف درجة  ( أنّ 6يبين الجدول) 

 معياريّ وبانحراف ( 3.40الكلي ) الحسابيّ متوسطة، إذ كان المتوسط  بدرجة جا.ت األردنّيةالمدارس 

إلدارة  الذكّية"تطبيقات الهواتف مجال تبة األولى في المر جا. فقد  االستبانة(، أما مجاالت 0.76)

بة ، وبدرجة مرتفعة، وفي المرت(0.82) معياريّ ( وانحراف 3.47) حسابيّ بمتوسط  ،"التقيمّيةالعملية 
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( وانحراف 3.41) حسابيّ بمتوسط "، التدريسّيةإلدارة العملية  الذكّيةمجال "تطبيقات الهواتف الثانية 

إلدارة  لذكّيةامجال "تطبيقات الهواتف  تبة الثالثةفي المر  جا.درجة مرتفعة، بينما وب ،(0.79) معياريّ 

وجا. أخيًرا مجال "تطبيقات ، (0.89) معياريّ ( وانحراف 3.39) حسابيّ بمتوسط  شؤون الطلبة"،

كالدهما و ( 0.89) معياريّ ( وانحراف 3.34) حسابيّ بمتوسط  إلدارة شؤون العاملين"، الذكّيةالهواتف 

 بدرجة متوسطة. 

 ، فقد كانت النتائج على النحو اآلتي: االستبانةمجال من مجاالت أما فيما يتعلق بكل  

 التدريسّيةإلدارة العملية  الذكّيةتطبيقات الهواتف  المجال األول:

واتف تطبيقات الهلمجال " ،والّرتب المعيارّيةواالنحرافات  الحسابّيةالمتوسطات  حسابتم 

  ( يوضح ذلك. 6والجدول )"، التدريسّيةدارة العملية إل الذكّية

 (6الجدول )
والرتب لدرجة التوظيف لفقرات مجال "تطبيقات  المعيارّيةواًلنحرافات  الحسابّيةالمتوسطات 

 " مرتبة تنازلّياالتدريسّيةإلدارة العملية  الذكّيةالهواتف 

رقم  الّرتبة
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابيّ 
اًلنحراف 
 الدرجة المعياريّ 

 مرتفعة  0.99 3.81 .المدرسّية)متابعة وتنفيذ( الواجبات  4 1

الوصول للمصادر العلمية مثل )محركات البحث والمكتبات  1 2
 الرقمية(.

 مرتفعة  1.04 3.69

بالوسائط المتعددة مثل )األصوات،  التدريسّيةإثراء المادة  2 3
 مرتفعة  1.04 3.65 الفيديوهات، العروض التقيديمية وغيرها(.

 مرتفعة  1.07 3.57 متابعة تنفيذ الخطط الدراسية. 8 4
 مرتفعة  1.04 3.44 استثمار وقت التعليم والتعلم بصورة فاعلة. 7 5
 مرتفعة  1.07 3.43 .التعليمّيةمواكبة التطور في العملية  11 6
 مرتفعة  1.06 3.42 دعم تطبيق استراتيجيات التدريس. 5 7
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 متوسطة  1.08 3.34 بناء )دروس ووحدات تعليمية( إلكترونية. 6 8
 متوسطة 1.15 3.13 إيصال رؤية المدرسة وأهدافها التربوية. 10 9

تصميم )األلعاب والمسابقات( التقيمية لتحقيق األهداف  3 10
 متوسطة 1.15 3.03 .التدريسّية

 متوسطة 1.13 2.94 تشخيص نقاط الضعف لدى الطلبة. 9 11

 مرتفعة 0.79 3.41 الكلّيةالدرجة 
 سّيةالتدريإلدارة العملية  الذكّيةتوظيف تطبيقات الهواتف درجة  ( أن6الجدول )تبين نتائج  

(، 4) الفقرات وحصلت(، 0.79) معياريّ ( وانحراف 3.41) حسابيّ ، بمتوسط مرتفعةبدرجة جا.ت 

ة تراوحت حسابيّ وبمتوسطات ، درجة مرتفعةعلى  جالمال(، من 5(، )11(، )7(، )8(، )2(، )1)

، أواًل  "ةالمدرسيّ على ")متابعة وتنفيذ( الواجبات التي تنص الفقرة  جا.ت(، حيث 3.81-3.42بين )

 التي تنصالفقرة وحّل ثانًيا بدرجة مرتفعة، (، و 0.99) معياريّ ( وانحراف 3.81) حسابيّ بمتوسط 

( 3.69) يّ حساب، بمتوسط "(الوصول للمصادر العلمية مثل )محركات البحث والمكتبات الرقميةعلى "

من المجال (، 9(، )3(، )10(، )6)، فيما جا.ت الفقرات ، وبدرجة مرتفعة(1.04) معياريّ وانحراف 

 ( التي تنص3)الفقرة  وجا.ت(، 3.34-2.94ة تراوحت ما بين )حسابيّ وبمتوسطات بدرجة متوسطة، 

بل األخيرة، بمتوسط ة ق" بالمرتبالتدريسّيةتصميم )األلعاب والمسابقات( التقيمية لتحقيق األدهداف على "

 على "تشخيصتنص التي  وحّلت الفقرةبدرجة متوسطة،  ،(1.15)معياريّ وانحراف (، 3.03) حسابيّ 

(، 1.13) معياريّ وانحراف (، 2.94) حسابيّ ، بمتوسط األخيرة المرتبة نقاط الضعف لدى الطلبة" في

 وبدرجة متوسطة.  

 التقيمّيةإلدارة العملية  الذكّيةالمجال الثاني: تطبيقات الهواتف 

اتف لمجال "تطبيقات الهو  ،والّرتب المعيارّيةواالنحرافات  الحسابّيةتم حساب المتوسطات 

 ( يوضح ذلك.  7"، والجدول )التقيمّيةإلدارة العملية  الذكّية
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 (7الجدول )
والرتب لدرجة التوظيف لفقرات مجال "تطبيقات  المعيارّيةواًلنحرافات  الحسابّيةالمتوسطات 

 " مرتبة تنازلّيايمّيةالتقإلدارة العملية  الذكّيةالهواتف 

رقم  الّرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابيّ 

اًلنحراف 
 المعياريّ 

 الدرجة

إلكترونياا. المدرسّيةإجراء اًلختبارات  12 1  مرتفعة 1.11 3.86 
إلكترونياا. المدرسّيةتصحيح اًلختبارات  13 2  مرتفعة 1.15 3.80 

3 21 
متابعة )استخدام التكنولوجيا واألساليب الحديثة( من قبل 

 المعلمين.
 مرتفعة 1.05 3.61

 مرتفعة 1.13 3.55 أرشفة معدًلت الطلبة. 15 4
 مرتفعة 1.10 3.46 تقييم أداء المعلمين. 20 5
 متوسطة 1.10 3.34 تقديم التعزيز الالزم للطلبة. 16 6
 متوسطة 1.22 3.32 إعداد بنك أسئلة لالختبارات اإللكترونية. 14 7
 متوسطة 1.06 3.32 تقييم أداء الطلبة لتحسين مستوياتهم التحصيلية. 17 8
.التعليمّيةتقييم مدى تحقق األهداف  18 9  متوسطة 1.04 3.25 

10 19 
الجديدة على )المستويات  التعليمّيةتقييم أثر البرامج 

 متوسطة 1.03 3.13 المعرفية والمهارية للطلبة(.

 مرتفعة 0.82 3.47 الكلّيةالدرجة 

 مّيةالتقيإلدارة العملية  الذكّيةتوظيف تطبيقات الهواتف  درجة ( أنّ 7تبين نتائج الجدول ) 

(، 12وحصلت الفقرات )(، 0.82) معياريّ ( وانحراف 3.47) حسابيّ ، بمتوسط مرتفعة بدرجة جا.ت

(، 3.86-3.46ة تراوحت بين )حسابيّ (، على درجة مرتفعة، وبمتوسطات 20(، )15(، )21(، )13)

 سابيّ حأواًل، بمتوسط  "إلكترونًيا المدرسّيةإجرا. االختبارات حيث جا.ت الفقرة التي تنص على "

يح تصحالفقرة التي تنص على "(، وبدرجة مرتفعة، وحّل ثانًيا 1.11) معياريّ وانحراف (، 3.86)

(، وبدرجة مرتفعة، 1.15) معياريّ ( وانحراف 3.80) حسابيّ "، بمتوسط إلكترونًيا المدرسّيةاالختبارات 

ة حسابيّ بدرجة متوسطة، وبمتوسطات ( 19(، )18(، )17(، )14(، )16فيما جا.ت الفقرات )

تقييم مدى تحقق األدهداف ى "( التي تنص عل18(، وجا.ت الفقرة )3.34-3.13تراوحت ما بين )
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بدرجة و (، 1.04)معياريّ (، وانحراف 3.25) حسابيّ " بالمرتبة قبل األخيرة، بمتوسط التعليمّية

تويات المعرفية الجديدة على )المس التعليمّيةتقييم أثر البرامج متوسطة، وحّلت الفقرة التي تنص على "

(، وبدرجة 1.03) معياريّ (، وانحراف 3.13) حسابيّ " في المرتبة األخيرة، بمتوسط والمهارية للطلبة(

  متوسطة.  

 شؤون الطلبةإلدارة  الذكّيةالمجال الثالث: تطبيقات الهواتف 

اتف لمجال "تطبيقات الهو  ،والّرتب المعيارّيةواالنحرافات  الحسابّيةتم حساب المتوسطات 

 ( يوضح ذلك.  8إلدارة شؤون الطلبة"، والجدول ) الذكّية

 (8الجدول )
والرتب لدرجة التوظيف لفقرات مجال "تطبيقات  المعيارّيةواًلنحرافات  الحسابّيةالمتوسطات 

 إلدارة شؤون الطلبة" مرتبة تنازلّيا الذكّيةالهواتف 

رقم  الّرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابيّ 

اًلنحراف 
 المعياريّ 

 الدرجة

وجداول اًلختبارات(.تزويد الطلبة بجداول )الحصص  25 1  مرتفعة 1.07 3.92 
 مرتفعة 1.18 3.61 رصد )حضور وغياب( الطلبة. 22 2

3 26 
التواصل المستمر مع أولياء األمور فيما يخص مالحظات 

 الطلبة. 
 مرتفعة 1.19 3.59

4 27 
إرسال )الشهادات النصفية والنهائية وتقارير المتابعة( 

 ألولياء األمور. 
 مرتفعة 1.17 3.47

5 24 
)إرسال واستقبال( المصدقات والوثائق الرسمية الخاصة 

 بالطلبة من وإلى الجهات المعنية. 
 متوسطة 1.18 3.34

 متوسطة 1.19 3.10 متابعة بيانات الطلبة )الصحية واًلجتماعية(.  23 6
(. المدرسّيةإشراك الطلبة في )األنشطة والمسابقات  28 7  متوسطة 1.20 3.07 
 متوسطة 1.21 3.04 دعم )مهارات الطلبة ومواهبهم المتعددة(. 29 8

 متوسطة 0.89 3.39 الكلّيةالدرجة 
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 ا.تج شؤون الطلبةإلدارة  الذكّيةتوظيف تطبيقات الهواتف درجة  ( أنّ 8تبين نتائج الجدول ) 

(، 25(، وحصلت الفقرات )0.89) معياريّ ( وانحراف 3.39) حسابيّ متوسطة، بمتوسط  بدرجة

(، حيث 3.92-3.47ة تراوحت بين )حسابيّ (، على درجة مرتفعة، وبمتوسطات 27(، )26(، )22)

متوسط أواًل، ب "(جا.ت الفقرة التي تنص على "تزويد الطلبة بجداول )الحصص وجداول االختبارات

صد ر (، وبدرجة مرتفعة، وحّل ثانًيا الفقرة التي تنص على "1.07) معياريّ (، وانحراف 3.92) حسابيّ 

(، وبدرجة مرتفعة، 1.18) معياريّ ( وانحراف 3.61) حسابيّ "، بمتوسط )حضور وغياب( الطلبة

ة تراوحت ما حسابيّ بدرجة متوسطة، وبمتوسطات (، 29(، )28(، )23(، )24فيما جا.ت الفقرات )

إشراك الطلبة في األنشطة والمسابقات ( التي تنص على "28) (، وجا.ت الفقرة3.34-3.04بين )

بدرجة (، و 1.20)معياريّ (، وانحراف 3.07) حسابيّ " بالمرتبة قبل األخيرة، بمتوسط المدرسّية

بة األخيرة، " في المرتدعم )مهارات الطلبة وموادهبهم المتعددة(متوسطة، وحّلت الفقرة التي تنص على "

 (، وبدرجة متوسطة.   1.21) معياريّ (، وانحراف 3.04) حسابيّ بمتوسط 

 إلدارة شؤون العاملين الذكّيةتف : تطبيقات الهواالمجال الرابع

واتف لمجال "تطبيقات اله ،والّرتب المعيارّيةواالنحرافات  الحسابّيةتم حساب المتوسطات  

 ( يوضح ذلك.  9إلدارة شؤون العاملين"، والجدول ) الذكّية

 (9الجدول )
والرتب لدرجة التوظيف لفقرات مجال "تطبيقات  المعيارّيةواًلنحرافات  الحسابّيةالمتوسطات 

 إلدارة شؤون العاملين" مرتبة تنازلّيا الذكّيةالهواتف 

 الّرتبة
رقم 
 الفقرة الفقرة

المتوسط 
 الحسابيّ 

اًلنحراف 
 الدرجة المعياريّ 

1 31 
تبادل )الرسائل اإللكترونية والتعاميم والملفات 

(.اإلدارّية  
 مرتفعة 1.02 3.87
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2 30 
تزويد العاملين )بالتقويم المدرسي والخطط والجداول 

 مرتفعة 1.03 3.77 الفصلية والسنوية(.

 مرتفعة 1.03 3.67 إعداد تقارير العمل. 32 3
العاملين.عقد )اًلجتماعات واللقاءات الفردية( مع  33 4  مرتفعة 1.13 3.42 
 متوسطة 1.12 3.39 تسهيل تواصل العاملين مع أولياء أمور الطلبة. 38 5
 متوسطة 1.06 3.30 تبادل الخبرات بين العاملين. 41 6

7 37 
تزويد العاملين بالتغذية الراجعة حول أدائهم لمهامهم 

 متوسطة 1.09 3.26 المتعددة.

استخدام التكنولوجيا. رفع كفاءة العاملين في 39 8  متوسطة 1.15 3.26 

9 42 
اطالع العاملين على كل ما هو جديد في المجال 

 متوسطة 1.15 3.16 الرقمي.

 متوسطة 1.18 3.14 تدريب العاملين على )البرامج والتطبيقات الالزمة(. 35 10

 متوسطة 1.12 3.14 وضع الخطط التطويرية ألداء العاملين. 36 11

 متوسطة 1.12 3.13 توفير الدعم الفني الالزم للعاملين. 34 12

والبرامج الجديدة للعاملين. التعليمّيةتوفير المصادر  40 13  متوسطة 1.15 3.13 

 متوسطة 1.18 3.10 دعم اإلبداع والتجديد لدى المعلمين. 43 14

 متوسطة  0.89 3.34 الكلّيةالدرجة 

 شؤون العاملينإلدارة  الذكّيةدرجة توظيف تطبيقات الهواتف  ( أنّ 9تبين نتائج الجدول ) 

(، وحصلت الفقرات 0.89) معياريّ ( وانحراف 3.34) حسابيّ متوسطة، بمتوسط بدرجة جا.ت 

(، 3.87-3.42ة تراوحت بين )حسابيّ (، على درجة مرتفعة، وبمتوسطات 33(، )32(، )30(، )31)

أواًل،  "(دارّيةاإللرسائل اإللكترونية والتعاميم والملفات تبادل )احيث جا.ت الفقرة التي تنص على "

(، وبدرجة مرتفعة، وحّل ثانًيا الفقرة التي تنص 1.02) معياريّ (، وانحراف 3.87) حسابيّ بمتوسط 

 حسابيّ  "، بمتوسطتزويد العاملين )بالتقويم المدرسي والخطط والجداول الفصلية والسنوية(على "

(، 37(، )41(، )38(، وبدرجة مرتفعة، فيما جا.ت الفقرات )1.03) معياريّ ( وانحراف 3.77)

ة تراوحت ما حسابيّ بدرجة متوسطة، وبمتوسطات  (43(، )40(، )34(، )36(، )35(، )42)(،39)
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لجديدة والبرامج ا التعليمّيةتوفير المصادر ( التي تنص على "40(، وجا.ت الفقرة )3.39-3.10بين )

(، وبدرجة 1.15)معياريّ (، وانحراف 3.13) حسابيّ األخيرة، بمتوسط " بالمرتبة قبل للعاملين

خيرة، " في المرتبة األاإلبداع والتجديد لدى المعلمينمتوسطة، وحّلت الفقرة التي تنص على "دعم 

 (، وبدرجة متوسطة.   1.18) معياريّ (، وانحراف 3.10) حسابيّ بمتوسط 

ند ع إحصائّيةنص على: "هل توجد فروق ذات دًللة يالنتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي 

 عليمّيةالتلية في إدارة العم الذكّيةفي درجة توظيف تطبيقات الهواتف  (≥ α 0.05)مستوى الدًللة 

 ؟" تعزى لمتغير الجنس

ة توظيف لدرج المعيارّيةواالنحرافات  الحسابّية المتوسطات حسابدهذا السؤال تم  عنلإلجابة  

كما يوضح الجدول ، (t-testاختبار ) استخدام، حيث تم ، تبًعا لمتغير الجنسالذكّيةتطبيقات الهواتف 

(10 .)  

 (10الجدول )
 الدراسة  عّينة( ًلستجابة أفراد t-testواختبار) المعيارّيةواًلنحرافات  الحسابّيةالمتوسطات 

ا لمتغير الجنس  وفقا

اًلنحراف  الحسابيّ المتوسط  الجنس المجاًلت
 المعياريّ 

 قيمة
 (t-test ) 

مستوى 
 الدًللة

(0.05 α ≤) 

 المجال األول
 0.82 3.26 ذكر

-2.33- 
0.02 

 0.76 3.47 أنثى 

 المجال الثاني
 0.83 3.39 ذكر

 0.82 3.50 أنثى 0.28 -1.07-

 المجال الثالث
 0.89 3.32 ذكر

-1.04- 
0.30 

 0.89 3.43 أنثى 

 المجال الرابع
 0.89 3.31 ذكر

-0.44- 6.60 
 0.89 3.35 أنثى
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 الكلّيةاألداة 
 0.77 3.32 ذكر

-1.28- .200 
 0.75 3.43 أنثى

، (α=0.05)عند مستوى الّداللة  وق دالة إحصائًياعدم وجود فر ( 10) الجدول يتبين من 

المجال ، وفي ةالكليّ األداة  في التعليمّيةفي إدارة العملية  الذكّيةتوظيف تطبيقات الهواتف في درجة 

 الذكّية "، والمجال الثالث "تطبيقات الهواتفالتقيمّيةإلدارة العملية  الذكّيةالثاني "تطبيقات الهواتف 

زى لمتغير عإلدارة شؤون العاملين"، ت الذكّيةإلدارة شؤون الطلبة"، والمجال الرابع "تطبيقات الهواتف 

 لذكّيةا"تطبيقات الهواتف  فقط في المجال األول، فرق دال إحصائًياوجود كما يبين الجدول الجنس. 

 عّينةل سابيّ الحالمتوسط  كانولصالح اإلناث، حيث  ،الجنس عزى لمتغيري "التدريسّيةدارة العملية إل

 (. 3.26الذكور ) عّينة(، ول3.47) اإلناث

ند ع إحصائّيةعلى: "هل توجد فروق ذات دًللة  ينصوالذي  لثالثبالسؤال االنتائج المتعلقة 

 عليمّيةالتفي إدارة العملية  الذكّيةفي درجة توظيف تطبيقات الهواتف  (≥ α 0.05)مستوى الدًللة 

 ؟" األكاديميّ تعزى لمتغير التخصص 

لدرجة توظيف  المعيارّيةواالنحرافات  الحسابّيةلإلجابة عن دهذا السؤال تم حساب المتوسطات  

(، كما t-test، حيث تم استخدام اختبار )األكاديميّ تخصص ، تبًعا لمتغير الالذكّيةتطبيقات الهواتف 

 (.  11يوضح الجدول )

 (11الجدول )
 الدراسة  عّينةًلستجابة أفراد  t-test)واختبار) المعيارّيةواًلنحرافات  الحسابّيةالمتوسطات 

ا لمتغير   األكاديميّ التخصص وفقا

التخصص  المجاًلت
اًلنحراف  الحسابيّ المتوسط  األكاديميّ 

 المعياريّ 
 قيمة

 (t-test ) 

مستوى 
الدًللة 

(0.05 α ≤) 
 0.06 -1.88- 0.75 3.32 علمي المجال األول
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درجة في ( α=0.05عند مستوى الّداللة )فرق دال إحصائًيا ( وجود 11) الجدوليتبين من  

متغير التخصص ، يعزى لالكلّيةفي األداة  التعليمّيةفي إدارة العملية  الذكّيةتوظيف تطبيقات الهواتف 

إلنساني التخصص ا عّينةل الحسابيّ ، ولصالح التخصص اإلنساني، حيث بلغ المتوسط األكاديميّ 

 ثالثالفي المجال (، كما يبين الجدول وجود فرق دال احصائًيا 3.30(، والتخصص العلمي )3.48)

صالح ول ،األكاديميّ التخصص  يعزى لمتغيردارة شؤون الطلبة"، إل الذكّية"تطبيقات الهواتف 

 عّينةل(، و 3.53التخصص اإلنساني) عّينةل الحسابيّ حيث كان المتوسط  ،التخصص اإلنساني

كما يبين الجدول عدم وجود فروق دالة إحصائًيا، في المجال األول  (.3.24التخصص العلمي )

إلدارة  لذكّيةا"، والمجال الثاني "تطبيقات الهواتف التدريسّيةإلدارة العملية  الذكّية"تطبيقات الهواتف 

غير إلدارة شؤون العاملين"، تعزى لمت الذكّيةف ات الهوات"، والمجال الرابع "تطبيقالتقيمّيةالعملية 

 . األكاديميّ التخصص 

ند مستوى ع إحصائّيةص على: "هل توجد فروق ذات دًللة ينوالذي  الرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال 

تعزى  ةالتعليميّ في إدارة العملية  الذكّيةفي درجة توظيف تطبيقات الهواتف   (≥ α 0.05)الدًللة 

 ؟" السلطة المشرفةلمتغير 

 0.81 3.48 إنساني

 المجال الثاني
 0.79 3.39 علمي

 0.85 3.53 إنساني 0.11 -1.62-

 الثالثالمجال 
 0.88 3.24 علمي

 0.88 3.53 إنساني 0.00 -3.17-

 المجال الرابع
 0.85 3.25 علمي

 0.91 3.42 إنساني 0.07 -1.81-

 الكلّيةاألداة 
 0.73 3.30 علمي

 0.78 3.48 إنساني 0.02 -2.29-
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ة توظيف لدرج المعيارّيةواالنحرافات  الحسابّيةلإلجابة عن دهذا السؤال تم حساب المتوسطات  

(، كما t-test، تبًعا لمتغير السلطة المشرفة، حيث تم استخدام اختبار )الذكّيةتطبيقات الهواتف 

 (.  12يوضح الجدول )

في  ،(α=0.05عند مستوى الّداللة )إحصائًيا  ةدال فروق ( وجود 12) الجدول يتبين من 

األداة في  ةاألردنيّ في المدارس  التعليمّيةفي إدارة العملية  الذكّيةتوظيف تطبيقات الهواتف درجة 

 عّينةل سابيّ الح، تعزى لمتغير السلطة المشرفة، ولصالح القطاع الخاص، حيث بلغ المتوسط الكلّية

(. كما يبين الجدول 3.21القطاع الحكومي ) عّينةل الحسابيّ (، والمتوسط 3.62القطاع الخاص )

 عزى تفي جميع المجاالت،  الذكّيةوجود فروق دالة إحصائًيا، في درجة توظيف تطبيقات الهواتف 

 (12الجدول )
 الدراسة  عّينة( ًلستجابة أفراد t-testواختبار) المعيارّيةواًلنحرافات  الحسابّيةالمتوسطات 

ا لمتغير السلطة المشرفة  وفقا

اًلنحراف  الحسابيّ المتوسط  السلطة المشرفة المجاًلت
 المعياريّ 

 قيمة
 (t-test ) 

مستوى 
 الدًللة

(0.05 α ≤) 

 المجال األول
 0.78 3.21 قطاع حكومي

 0.73 3.64 قطاع خاص  0.00 -5.39-

 المجال الثاني
 0.85 3.26 قطاع حكومي

 0.71 3.72 قطاع خاص  0.00 -5.40-

 المجال الثالث
 0.92 3.24 قطاع حكومي

 0.81 3.59 قطاع خاص  0.00 -3.89-

 المجال الرابع
 0.89 3.16 قطاع حكومي

 0.83 3.56 قطاع خاص  0.00 -4.39-

 الكلّيةاألداة 
 0.77 3.21 قطاع حكومي

 0.68 3.62 قطاع خاص  0.00 -5.35-
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( 3.72-3.56ة تراوحت بين )حسابيّ ، وبمتوسطات السلطة المشرفة، ولصالح القطاع الخاصلمتغير 

 ( لمتغير القطاع الحكومي. 3.26-3.16ة تراوحت بين )حسابيّ لمتغير القطاع الخاص، وبمتوسطات 

  



 
 

 

الخامسالفصل   

 مناقشة 

 النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات
تضمن دهذا الفصل مناقشة لنتائج الدراسة مرتبة وفق أسئلتها، باإلضافة لتوصيات الدراسة التي تمَّ  

 توضيحا لها:  يأتيعتماًدا على دهذه النتائج، وفيما ا التَّوصل إليها 

في  لذكّيةا"ما درجة توظيف تطبيقات الهواتف : نص علىيمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي 

 ؟" األردنّيةفي المدارس  التعليمّيةالعملية إدارة 

في المدارس  ةالتعليميّ في إدارة العملية  الذكّيةدرجة توظيف تطبيقات الهواتف  نتائج الدراسة أنّ  بينت

فراد الستجابات أ الحسابيّ متوسطة على مجاالت الدراسة مجتمعة، إذ بلغ المتوسط بدرجة جا.ت  األردنّية

( وفق النتائج التي بينها 0.76) معياريّ (، وبانحراف 3.40) ككلّ على مجاالت الدراسة  الدراسة عّينة

 (. 5الجدول )

ت على النحو التالي: أواًل مجال "تطبيقا الحسابيّ وقد جا.ت المجاالت مرتبة تنازلًيا وفًقا للمتوسط 

( وبدرجة توظيف 0.82) معياريّ ( وانحراف 3.47) حسابيّ " بمتوسط التقيمّيةإلدارة العملية  الذكّيةالهواتف 

( وانحراف 3.41) حسابيّ " بمتوسط التدريسّيةإلدارة العملية  الذكّيةمرتفعة، يليه مجال "تطبيقات الهواتف 

وسط إلدارة شؤون الطلبة" بمت الذكّيةجة توظيف مرتفعة، ثم مجال "تطبيقات الهواتف ( وبدر 0.79) معياريّ 

( وبدرجة توظيف متوسطة، وأخيًرا جا. مجال "تطبيقات الهواتف 0.89) معياريّ ( وانحراف 3.39) حسابيّ 

 .( وبدرجة متوسطة0.89) معياريّ راف ( وانح3.34) حسابيّ إلدارة شؤون العاملين" بمتوسط  الذكّية

ات المدارس حول كيفية االستفادة من إمكاني مديري وقد تعزى دهذه النتيجة إلى عدم وضوح الصورة لدى  

لمعلمين نحو ه ا، وإلى كيفية توجيالتعليمّيةإدارة العملية في كافة مجاالت وتطبيقاتها  الذكّيةالهواتف 



59 
 

  
 

تي يمكن دام دهذه التطبيقات والأفضل، باإلضافة إلى قصور في الكفايات الالزمة الستخاستخدامها بشكل 

نتشاردها ا، في خضم المدرسّيةالمدارس، وتحسين الخدمة  يري في توفير الوقت والجهد على مد أن تسادهم

طبيقات من ت تالظروف الجديدة التي ف رضت على العالم من جائحة كورونا جعل ويجدر بالذكر أنّ  .الواسع

حاًل لكثير من األزمات التكنولوجية التي تواجه المدارس في تسيير التعليم للطلبة، مما قد  الذكّيةالهواتف 

، التقيمّيةو  يسّيةالتدر في مجالي إدارة العملية  الذكّيةرتفاع درجة توظيف تطبيقات الهواتف افي  ايكون سببً 

 إلدارّيةامتطورة في كافة األعمال عدم وجود نهج واضح الستخدامها واستغالل امكانياتها ال وفي المقابل فإنّ 

بة في مجالي إدارة شؤون الطل الذكّيةدرجة توظيف تطبيقات الهواتف  للمدارس، قد يكون سبًبا في أنّ 

 والعاملين جا.ت متوسطة.   

حيث أظهرت  ،(2017ودراسة العزام )(، 2014ها مع نتائج دراسة العمري )واتفقت الدراسة في نتائج

أوزداملي راسة متوسطة، أما د الذكّيةدرجة استخدام التعلم الّنقال أو التعلم باستخدام الهواتف  كال الدراستين أنّ 

( فقد خلصت إلى إظهار رغبة المعلمين والطلبة في Ozdamli & Uzunboylu, 2015وأوزونبويلو )

وتؤكد دراسة  ة الجيدة،كفاية التعلم عن طريق الهواتف المحمولة ليست بالدرج إال أنّ  ،استخدام التعلم النّقال

 ( على ضرورة تكثيف برامج التدريب فيما يخص التعلم النّقال. Lai & Hwang, 2015الي ودهوانج )

درجة استخدام  التي أظهرت أنّ ، (2016ا مع نتائج دراسة الخثعمي )واختلفت الدراسة في نتائجه

 Farrahكبيرة، ودراسة فّراح وأبوداوود )بدرجة الدراسة جا.ت  عّينةعند الطالبات  الذكّيةتطبيقات الهواتف 

& Abu-Dawood,2016 ّاستجابات الطلبة الستخدام تطبيقات الهواتف المحمولة في  ( التي أظهرت أن

يستخدمون المحمولة و معظم  الطلبة يمتلكون الهواتف  مؤكدة على أنّ  ،يجابيةإعملية التعليم والتعلم كانت 

ا في نوع مجتمع ختالف كل منهابين نتائج دهذه الدراسة والدراسات السابقة إلى  وقد يعزى التفاوتتطبيقاتها. 

 ، وظروف إجرائها. عّينةالدراسة، وال
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 أما مجاالت الدراسة فجا.ت نتائجها كاآلتي: 

  التدريسّيةإلدارة العملية  الذكّية: تطبيقات الهواتف المجال األول

" لتدريسّيةاإلدارة العملية  الذكّيةلفقرات مجال "تطبيقات الهواتف  الحسابيّ المتوسط  ( أنّ 6ين الجدول )يب

( ")متابعة 4) ةجة توظيف مرتفعة، إذ حصلت الفقر ( أي بدر 0.79) معياريّ ( وبانحراف 3.41بلغ ) ككلّ 

وبدرجة مرتفعة، ، (3.81) حسابيّ هة نظر المعلمين على أعلى متوسط من وج "،المدرسّيةوتنفيذ( الواجبات 

عليها كونها  المدارس مديري ، وحرص المدرسّيةوقد يعزى السبب في ذلك إلى أدهمية تنفيذ ومتابعة الواجبات 

نفيذ الطلبة تسهل ت الذكّيةركن أساسي في التعليم، ولعل وجود آليات مختلفة تقدمها تطبيقات الهواتف 

ثرة، كما أن دافًعا جيًدا الستخدامها بكقد يكون  ،ستقبالها ومتابعتهااللواجبات وإرسالها، وتسهل على المعلم 

بالصور  ريسّيةالتدة وتطبيقات تثري العملية توفر تطبيقات خاصة تقدم خدمات البحث والمكتبات الرقميّ 

 المدارس.  ديري ميحرص عليه ا مهمً  ًراأم، قد يجعل من توظيفها في التعليم التقديمّيةودهات والعروض يوالفيد

( "تشخيص نقاط الضعف لدى الطلبة"، قد حصلت من وجهة نظر 9تبين النتائج أن الفقرة )و كما 

وقد يعزى السبب في ذلك إلى قلة دراية  (، وبدرجة متوسطة،2.94) حسابيّ المعلمين على أدنى متوسط 

قييم توخاصة في المدارس والمعلمين بهذا النوع من التطبيقات، وعدم شيوع استخدامها،  مديري كل من 

فكار بأ وحاجتها إلى تطبيقات ة لدى الطلبة والتي تحكم على نقاط الضعف لديهم،بعض المهارات األساسيّ 

في  المطلوب قياسها التعليمّيةعلى مستوى أدا. الطلبة، ومزودة باألدهداف  مختلفة قادرة أّن تقدم حكًما

 المهام.  في دهذا النوع منة الطرق التقليديّ رواج استمرار و معارف الطلبة، 

 التقيمّيةإلدارة العملية  الذكّية: تطبيقات الهواتف المجال الثاني
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" لتقيمّيةاإلدارة العملية  الذكّيةلفقرات مجال "تطبيقات الهواتف  الحسابيّ المتوسط  أنّ  (7يبين الجدول ) 

"إجرا.  (12) ةجة توظيف مرتفعة، إذ حصلت الفقر ( أي بدر 0.82) معياريّ ( وبانحراف 3.47بلغ ) ككلّ 

بدرجة (، و 3.86) حسابيّ أعلى متوسط من وجهة نظر المعلمين على إلكترونًيا"، المدرسّيةاالختبارات 

ستخدام اقد يعزى السبب في ذلك إلى توفير الوقت والجهد على إدارة المدرسة ومعلميها عند و  .مرتفعة

. النتائج، وكون حصاوإولة ودقة عمليات التصحيح والرصد جرا. االختبارات إلكترونًيا، وإلى سهالتطبيقات إل

ن ا ومنحها درجة كافية مالعملية التقيمية عملية مستمرة ولها أشكال عديدة، يتطلب من اإلدارة متابعته

به في االختبارات، وتمنح التنوع في األسئلة، وتش جرا.بإوتتوافر عديد من التطبيقات التي تسمح  ،دهتماماال

الية أو الصفية، فيمكن إنشا. اختبارات بأسئلة مق االختبارات التي تعقد داخل الغرفى حد كبير طريقتها إل

  عطا. توجيهات الستخدام دهذه التطبيقات. إلة، كل ذلك يشجع مديري المدارس أسئلة موضوعيّ 

ة والمهاريّ  ةالجديدة على )المستويات المعرفيّ  التعليمّيةتقييم أثر البرامج " (19)ة أن الفقر كما تبين النتائج 

وجا.ت بدرجة توظيف  (،3.13) حسابيّ ط متوسحصلت من وجهة نظر المعلمين على أدنى ، للطلبة("

وعدم  ة،تقيميّ في العملية ال الذكّيةوقد يعزى السبب في ذلك إلى حداثة استخدام تطبيقات الهواتف  .متوسطة

وعدم  ،قًياًما حقيي، تقيتقييم كل ما يقدم من خاللهادهذه التطبيقات ل اتمكانيإ وثوق مديري المدارس في

المدارس  يروفقد يكون مد لبة،ة للطة والمهاريّ ستويات المعرفيّ خيارات تناسب قياس كافة الماحتوائها على 

، الصحيح بالشكل ن توجيه المعلمين نحو استخدامهابحاجة إلى فهم أكثر لهذه البرامج ليتمكنوا بعددها م

ا يحتاج ، وتوافردها بشكل كبير إال أن بعضهالذكّيةورغم التنوع الحاصل في تصنيفات تطبيقات الهواتف 

معلمين ة إليصال ما يمكن أن يقدمه للمستفيدين، كالستخدام الدعاية اإلعالميّ والمزيد من التعريف بامكانياته، 

 والطلبة.  

 إلدارة شؤون الطلبة  الذكّيةالمجال الثالث: تطبيقات الهواتف     
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ؤون إلدارة العملية ش الذكّيةلفقرات مجال "تطبيقات الهواتف  الحسابيّ المتوسط  أنّ  (8يبين الجدول )

 (25) ةرجة توظيف متوسطة، إذ حصلت الفقر وبد ،(0.89) معياريّ وبانحراف ، (3.39بلغ ) ككلّ الطلبة" 

 حسابيّ هة نظر المعلمين على أعلى متوسط من وج "تزويد الطلبة بجداول )الحصص واالختبارات("،

ات نمتابعة شؤون الطلبة، وتزويددهم بالبيا وقد يعزى السبب في ذلك إلى أنّ  ، وبدرجة مرتفعة.(3.92)

ليها وتحرص ع، اواضحً  ادهتمامً ا التي توليها  المدرسّيةمن أدهداف وخدمات اإلدارة  هم،الالزمة، والتواصل مع

ن بنا. جسور الثقة مع الطلبة ومع أوليا. أموردهم، فتسعى جادهدة إلى تزويددهم بآخر بشكل كبير، لضما

 أن تدعم لذكّيةاويمكن لتطبيقات الهواتف لتساعددهم في االستمرار في التعلم،  ؛المستجدات والمواعيد المهمة

دة من الملفات نواع عديرسال واستقبال أوإعارات التنبيه، شإو دهذه الخدمات بسهولة، فرسائل التذكير وتعزز 

 وتدعهما.  الذكّيةوبصيغ مختلفة، كلها أمور توفردها تطبيقات الهواتف 

ة نظر حصلت من وجه ،"دعم )مهارات الطلبة وموادهبهم المتعددة(" (29) كما تبين النتائج أن الفقرة

وقد يعزى السبب في ذلك . بدرجة توظيف متوسطةوجا.ت ، (3.04) حسابيّ  المعلمين على أدنى متوسط

وأنها تستلزم العمل مع الطلبة وجاهًيا، ومقابلتهم، لى موادهب الطلبة ومهاراتهم، نظرة مديري المدارس إإلى 

وجود حالة من التفاعل مع دهذه الموادهب، وتزويددهم بأدوات وإمكانيات تنمي دهذه الموادهب، والتي ال يمكن و 

المدارس في  يري اعد مدر التطبيقات التي يمكنها أن تس محلها، باإلضافة إلى أنّ  أن تحلّ للمكونات الرقمية 

تطيع وادهبهم، وقد تسد في مالبد أن تكون ذات مواصفات متطورة تلبي التنوع الموجو  دعم موادهب الطلبة

الرسم و التطبيقات دعم الموادهب المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية كالتصوير، وتصميم الفيديودهات 

 وبرمجة المواقع، وتصميم الصفحات.اإللكتروني، 
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 إلدارة شؤون العاملين الذكّية: تطبيقات الهواتف المجال الرابع

ؤون إلدارة العملية ش الذكّيةلفقرات مجال "تطبيقات الهواتف  الحسابيّ أن المتوسط  (9يبين الجدول )

 (31) ةوبدرجة توظيف متوسطة، إذ حصلت الفقر  ،(0.89) معياريّ ( وبانحراف 3.34بلغ ) ككلّ العاملين" 

 سابيّ حهة نظر المعلمين على أعلى متوسط من وج "،(اإلدارّيةة والتعاميم والملفات "تبادل )الرسائل اإللكترونيّ 

ات مع وظائف تطبيق اإلدارّيةاألعمال  ك إلى تشابهوقد يعزى السبب في ذل .بدرجة مرتفعة، و (3.87)

ثر شيوًعا، والتي تقوم على تبادل الرسائل والصور والملفات بأنواعها المختلفة، فيزيد األك الذكّيةالهواتف 

ستخدام دهذه التطبيقات ألعمال المدرسة القائمة على االتصال والتواصل والمشابهة لوظائفها اإمكانية 

التطبيقات الطريقة األمثل واألسرع، إليصال الرسائل أو لنشر التعاميم، أو لتحميل الملفات  ت عد، بل و األصلية

التي تحتاج لمراجعة مستمرة وعاجلة أحياًنا، فتشكل التطبيقات بما تمتلكه من إمكانيات، مكاتب  اإلدارّية

ي المدارس من قبل مدير  عمل مصغرة يمكن تصفح ونقل وتعديل الملفات فيها، مما يجعل خيار اللجو. إليها

 للمدرسة.  مصلحة العمل اإلداريّ وفي  اصائبً  اخيارً 

قد حصلت من وجهة نظر  ،"دعم اإلبداع والتجديد لدى المعلمين" (43)ة الفقر  أنّ كما تبين النتائج 

وقد يعزى السبب في ذلك  .وجا.ت بدرجة توظيف متوسطة(، 3.10) حسابيّ ط متوسالمعلمين على أدنى 

فتجد  ،عند المعلمين في المجال اإلبداعيّ  الذكّيةإلى نظرة اإلدارة لمحدودية ما تقدمه تطبيقات الهواتف 

ي اختيار فللمعلمين وللعاملين ، وقد توكل األمر كنولوجيّ نفسها أمام نوع واحد من اإلبداع أال ودهو اإلبداع الت

لهم  ا، فيكون األمر عائدً يدة تخدم عملهم وتساعددهم في تأدية مهامهمما يناسبهم من مصادر وتطبيقات جد

 بداعإلاتمام المهام عبر التطبيقات على األولوية، مقابل إفيحصل أمر  ولمعرفتهم بالبرامج التي يستخدمونها،

، وخاصة لحداثة مفهوم التطبيقات وقصور بعض وظائفه من وجهة نظر الذكّيةودعمه عبر التطبيقات 

 . مديري المدارس
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ند ع إحصائّية: "هل توجد فروق ذات دًللة على ينصمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي 

تعزى  ةالتعليميّ في إدارة العملية  الذكّيةفي درجة توظيف تطبيقات الهواتف  (≥ α 0.05)مستوى الدًللة 

 لمتغير الجنس؟"

إدارة العملية  في الذكّيةدرجة توظيف تطبيقات الهواتف في دال إحصائًيا وجود فرق  النتائج بينت 

عزى لمتغير الجنس، " يالتدريسّيةفي إدارة العملية  الذكّية، في المجال األول فقط "تطبيقات الهواتف التعليمّية

ص المعلمات أكثر على االستجابة لتوجيهات إدارة د يعزى السبب في ذلك إلى حر وق .ولصالح اإلناث

اإلضافة ب نضباًطا وإصغاً. للتعليمات، افهن أكثر  ،التدريسّيةالمدارس نحو التجديد والتطوير في العملية 

يقات ومحاولة لتطبإلى وجود الميزة التنافسية بشكل ملحوظ بين المعلمات مما يدفعهن نحو البحث في دهذه ا

لمعلمة ة بواسطتها، ال يتطلب تواجد االعمل على التطبيقات وتصميم المادة الدراسيّ كما أّن ، اإلستفادة منها

أكثر مالئمة لطبيعة المهام الموكلة لإلناث التي تستلزم بقائها في  مدرسة أو في مكان محدد، مما ي عدفي ال

ه أكثر، ويشجع مديري المدارس على توجي الذكّيةالستخدام تطبيقات الهواتف  الدافع بيتها، مما يمنحها

 المعلمات الستخدام دهذه التطبيقات. 

في  لذكّيةاتوظيف تطبيقات الهواتف  في درجةإحصائًيا  النتائج عدم وجود فروق دالة بينتكما و   

وى الداللة إحصائًيا عند مست ةق دالو للمجاالت الثاني والثالث والرابع، وعدم وجود فر  التعليمّيةإدارة العملية 

 . عزى لمتغير الجنست، ككلّ لألداة 

الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، أجبرت مديري المدارس  وقد يعزى السبب في ذلك إلى أنّ  

 لكافة الطلبة، ،التعليمّيةحث الجميع على استخدام التطبيقات المختلفة، ومحاولة االستمرار في العملية على 

، كبيرة ةالتعليميّ المعلمين الذكور أو اإلناث، فكانت توجيهات مديري المدارس نحو إتمام العملية ومن خالل 
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ي المجاالت ، أو فككلّ أن ال يكون دهناك فرق في توظيف التطبيقات بين الجنسين في األداة مما سادهم في 

 والرابع.  ،والثالث ،الثاني

(، والتي أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائًيا، 2014العمري) دراسة دهذه النتيجة مع نتيجةت واتفق 

لعزام الدى طلبة الدراسات العليا، ودراسة في درجة استخدام تطبيقات التعلم النّقال  ،تعزى لمتغير الجنس

تعزى لمتغير الجنس، في درجة استخدام طلبة  دالة إحصائًيا، والتي بينت عدم وجود فروق  (،2017)

 . في عملية تعلمهم الذكّيةليم للهواتف تكنولوجيا التع

حصائًيا، يعزى إ (، والتي بينت وجود فرق دال2017واختلفت نتيجة الدراسة مع دراسة التميمي ) 

لمتغير الجنس، ولصالح الذكور، في اتجادهات مدرسي اللغة العربية نحو استخدام التعلم الّنقال في العملية 

 . التعليمّية

ند ع إحصائّية: "هل توجد فروق ذات دًللة نص علىيمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والذي 

 ةالتعليميّ في إدارة العملية  الذكّيةفي درجة توظيف تطبيقات الهواتف   (≥ α 0.05)مستوى الدًللة 

 ؟"األكاديميّ تعزى لمتغير التخصص 

ة توظيف الدراسة لدرج عّينةإحصائًيا بين متوسط استجابات أفراد  ةدال فروق وجود  بينت النتائج 

، ألكاديميّ اعزى لمتغير التخصص ت، ككلّ ، في األداة التعليمّيةملية في إدارة الع الذكّيةتطبيقات الهواتف 

يقات في المجال الثالث "تطب، ود فرق دال إحصائًياالنتائج وج بينتكما  ، ولصالح التخصص اإلنسانيّ 

 .نسانيّ ، ولصالح التخصص اإلاألكاديميّ ون الطلبة"، يعزى لمتغير التخصص في إدارة شؤ  الذكّيةالهواتف 

 ،إلنسانّيةاة التي يقدمها معلمو التخصصات الدراسيّ  وادزى السبب في ذلك إلى طبيعة الموقد يع 

سرد الحقائق ة، و المعرفة النظريّ كاللغات والتاريخ واألدب والدين وغيردها، فهي مواد بطبيعتها معتمدة على 
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تزويددها و  خيارات جيدة في إثرا. دهذه المواد وكسر الجمود فيها، الذكّيةتطبيقات الهواتف حيث تقدم  واألفكار،

بالصور والفيديودهات، والمؤثرات التي تساعد على إيصالها للطلبة بشكل أفضل، وتجعل الطالب يستمتع في 

 ةة التي تحتوي مهارات عديدة تحتاج للممارسة العمليّ على عكس التخصصات العلميّ تعلمه لهذه المواد، 

رة في عرض ومنحص ه المهارات المطلوبة،محدودة، أمام دهذمكانيات التطبيقات إفتصبح  ،والتطبيقوالتجربة 

جيهات مديري لتو  اإلنسانّيةالتجارب العملية، أو محاكاتها، مما يسادهم في زيادة استجابة معلمي التخصصات 

 ، فهي تقدم لهم الكثير. التعليمّيةلتوظيف التطبيقات في العملية المدارس 

لتوافر متطلبات  ةأظهرت درجة أدهمية مرتفع( التي 2013واتفقت نتائج الدراسة مع دراسة يونس ) 

تجادهات إ( التي أظهرت 2017ة، ودراسة التميمي )استخدام األجهزة المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزيّ 

 يجابية بدرجة مرتفعة لمعلمي اللغة العربية نحو استخدام التعلم النّقال. إ

ند ع إحصائّية: "هل توجد فروق ذات دًللة نص علىيمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع والذي 

 ةالتعليميّ في إدارة العملية  الذكّيةفي درجة توظيف تطبيقات الهواتف   (≥ α 0.05)مستوى الدًللة 

 تعزى لمتغير السلطة المشرفة؟"

ة توظيف الدراسة لدرج عّينةمتوسط استجابات أفراد بين إحصائًيا  ةدالق و وجود فر بينت النتائج  

عزى لمتغير ت ،ككلّ في األداة مجاالت مجتمعة و ، في الالتعليمّيةفي إدارة العملية  الذكّيةتطبيقات الهواتف 

 . خاصالسلطة المشرفة، ولصالح القطاع ال

و ا دهوقد يعود السبب في ذلك إلى حرص إدارات المدارس في القطاع الخاص على مواكبة كل م  

ت، وربط أدائها في شتى المجاال دام التكنولوجيارفع كفاياتها في استخ ، من خاللالتعليمّيةجديد في العملية 

فع لبتها ور حرصها على التواصل المستمر مع طإلى باإلضافة  بكل ما دهو جديد، واإلداريّ  األكاديميّ 
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م الفكري للمهارات المطلوبة، واالدهتمام بنشاطهتقانهم وإ، التعليمّية، وتحقيقهم لألدهداف مكانياتهم المعرفيةإ

فتساعد التطبيقات في تحقيق دهذه المهام. كما وتعتمد الكثير من مدارس القطاع الخاص بعض  والثقافي،

ي مدارس ة الموجودة فالمنادهج الحديثة، المدعمة بالتطبيقات والبرامج الخاصة بها، ونظًرا لإلمكانيات الماديّ 

ه ودعم المعلمين لمديريها لتوجي اجيدً  األصحابها، فإن ذلك يعتبر دافعً  اعتباردها استثمارً ا القطاع الخاص، على 

 نحو استخدام التطبيقات بشكل أكبر، والتدرب عليها والتعرف على امكانياتها. 

 التوصيات 

 في ضو. النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فقد جا.ت التوصيات اآلتية:  

  ي إدارة ف الذكّيةوضع تصور واضح لدى مديري المدارس حول أدهمية وإمكانيات تطبيقات الهواتف

  . التعليمّيةالعملية 

  هموتطبيقاتها إلدارة مدارس الذكّيةاالستفادة من الهواتف  آلية ارس حولالمدرفع كفايات مديري . 

  القطاع الحكومي. لمديري ومعلمي  الذكّيةعقد دورات في مجال تكنولوجيا الهواتف 

  توجيه مديري المدارس نحو اإلستفادة من تطبيقات الهواتف الذكية في إيصال رؤية المدرسة وأدهدافها

 التربوية. 

  توجيه المعلمين نحو تدعيم عمليات التدريس وبنا. الوحدات التعليمية باستخدام تطبيقات الهواتف

 الذكية. 

  ةالتقيميّ و  التدريسّيةستخدام التطبيقات الحديثة في العملية الدعم المعلمين والمعلمات . 

 المقترحات

  م.في اإلدارة والتعلي الذكّيةإجرا. دراسات أخرى تبين مدى أدهمية استخدام تطبيقات الهواتف 
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  األردنّيةالتعاون مع الشركات المختصة من أجل تصميم وإنتاج تطبيقات تخدم المدارس. 

  ف حول آليات التعليم بواسطة الهوات ،المعلمين والمعلمات خالل جائحة كورونااالستفادة من خبرات

 . الذكّية

  في  لذكّيةااالستفادة من الدراسات والتجارب األجنبية في مجال التعلم الّنقال، واستخدام الهواتف

 دعم التعليم.

  



 
 

 

 

 قائمة المراجع
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 قائمة المراجع

 أوًلا : المراجع العربية : 

، اإلسكندرية: مكتبة 1، طبين النظرية والتطبيق التعليمّيةاإلدارة (. 2012أحمد، أحمد إبراهيم )

 المعارف الحديثة. 

 ،مفاهيم ورؤى في اإلدارة والقيادة التربوية بين األصالة والحداثة(. 2013أبو العال، ليلى محمد )

 : دار يافا العلمية للنشر والتوزيع. عّمان، 1ط

اإلدارة (. 2013البيومي، دهشام محمد، والشريف، عمر أحمد دهاشم، وعبد العليم، أسامة محمد)

 ، األردن : دار المنادهج للنشر والتوزيع.1، طالحديثة التعليمّيةاإللكترونية مدخل إلى اإلدارة 

ت طلبة الجامعات اإلماراتية إزا. توظيف (، تصورات واستخداما2016آل علي، فوزية عبد هللا )

، جتماعيةواًل اإلنسانّيةمجلة جامعة الشارقة للعلوم ، التعليمّيةاألجهزة المحمولة في العملية 

14 (2 ،)173 – 208. 

نظريات وممارسات في المملكة  المدرسّيةو  التعليمّيةاإلدارة (. 2016آل ناجي، محمد بن عبد هللا )

 والتربوية.  اإلدارّية، أبها : رفد لإلستشارات 7، طالعربية السعودية

اتجادهات مدرسي اللغة العربية في المرحلة المتوسطة نحو (، 2017التميمي، رائد رمثان حسين)

 اإلنسانّيةالعلــــوم مجلة ، التعليمّيةفي العملية ( الهاتف المحمول(استخدام التعلم النقال 

،                              1134-1115(، 2) 24 ، اإلنسانّيةكلية التربية للعلوم 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=138838 . 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=138838
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أنماط الواقع االفتراضي وخصائصه وآرا. الطالب المعلمين فى  ،(2002، أحمد كامل )ي الحصر 

رية ، الجمعية المصمجلة تكنولوجيا التعليم القاهرةرامجه المتاحة على اإلنترنت، بعض ب

 .46 – 3( ، 1) 12لتكنولوجيا التعليم، 

. ةالمعلوماتي مجلة ،النقال مرحلة جديدة من التعليم االلكتروني (، التعليم2006) محمد الحمامي،

    من: 2013 حزيران 8، تم االسترجاع (2006) آب شهر( 6)العدد

http://infomag.news.sy/index.php?inc=issues/showarticle&issuenb=

6&id=70 

ليم وتطبيقاتها في مؤسسات التع الذكّيةانتشار الحواسيب اللوحية والهواتف (، 2013حمايل، ماجد)

المجلة الدولية لالتصاًلت الجمعية العربية للحاسبات عدد ، العالي "دراسة استطالعية"

 .(2014، فبراير)خاص

من قبل طالبات كلية  الذكّية(، استخدام تطبيقات الهواتف 2016الخثعمي، مسفرة بنت دخيل هللا )

وم للعل األردنّيةالمجلة علوم الحاسب والمعلومات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

 . 92-75(، 1) 9، اإلجتماعية

 عّماندرجة توظيف مديري المدارس الثانوية في العاصمة  .(2016خصاونة، عال عبد الرحمن طه)

، )رسالة ماجستير غير منشورة(، وجهة نظرهممن  للتكنولوجيا في أداء مهامهم الوظيفية

 ، األردن. عّمانالعربية،  عّمانجامعة 

القادهرة : دار الفجر للنشر  ،1ط ،التربية الدولية أصولها وتطبيقاتها .(2013خليل، نبيل سعد )

 والتوزيع. 

http://infomag.news.sy/index.php?inc=issues/showarticle&issuenb=6&id=70
http://infomag.news.sy/index.php?inc=issues/showarticle&issuenb=6&id=70
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القادهرة : دار ، 1، طإدارة المؤسسات التربوية في بداية األلفية الثالثة(. 2014خليل، نبيل سعيد )

 الفجر للنشر والتوزيع.

: دار غيدا.  عّمان، 1، طإدارة الجودة الشاملة في التربية والتعليم(. 2014دعمس، مصطفى نمر)

 للنشر. 

 عّمان، 1، طالمدرسّيةاًلتجاهات الرئيسية في اإلدارة التربوية و (. 2013الدليمي، طارق عبد أحمد )

 : مركز ديبونو لتعليم التفكير. 

في التعليم  Mobile phoneاستخدام الهاتف المحمول  ،(2010الددهشان، جمال علي خليل )

والتدريب: لماذا؟ في ماذا؟ وكيف؟، ندوة "تطبيقات تقنية المعلومات واًلتصال في التعليم 

دهـ، كلية التربية، قسم تقنيات التعليم، 1431ربيع الثاني  29-27السعودية،  والتدريب"،

 ود.جامعة الملك سع

مكتبة المجتمع العربي ، 1، طتكنولوجيا ووسائل التعليم وفاعليتها (.2008خالد محمد ) لسعود،ا

 للنشر والتوزيع.

 اإلدارّيةالفعالية (. 2013سالطنية، بلقاسم، وبن تركي، أسما.، وقريشي، نجاة، وبن رحمون، سهام )

 ، القادهرة : دار الفجر للنشر والتوزيع. 1، طفي المؤسسة مدخل سوسيولوجي

 األردن : دار اليازوري العلمية. ، 1ط، نولوجيا التعليمتكاًلتصال و  .(2019سالمة، عبد الحافظ )
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دار  :األردن ، 1ط، اإلعالن اإللكتروني مفاهيم واستراتيجيات معاصرة .(2017شريتح، ريم عمر)

 المنهل. 

(، درجة توظيف قادة مدارس محافظة 2019محمد ابراهيم مبارك)شريف، محمد شريف، والدوسري، 

وادي الدواسر لوسائل االتصال االلكتروني وعالقتها بتحقيق اإلنضباط المدرسي من وجهة 

 ( .2(، ج )6) 35، جامعة أسيوط –المجلة العلمية لكلية التربية نظر المعلمين، 

، القادهرة : شمس للنشر 1، طالمتطورة التعليمّيةالوسائل (. 2014شمس الدين، فيصل دهاشم )

 واإلعالم. 

واألجهزة المحمولة في مراكز الوثائق  الذكّية(، تطبيقات الهواتف 2019الصاوي، السيد صالح )

مجلة دراسات المعلومات والتكنولوجيا جمعية المكتبات واألرشيف: دراسة تحليلية، 

 (. 1(، العدد)2019، المجلد )المتخصصة فرع الخليج العربي

:  عّمان، 1، طأساسيات إدارة المشاريع وتكنولوجيا المعلومات(. 2012الطيطي، خضر مصباح)

 دار ومكتبة حامد للنشر والتوزيع. 

مصر : المجموعة  ،1، طالتعليم اإللكتروني والتعليم اًلفتراضي .(2015عامر، طارق عبد الرؤوف )

 العربية للتدريب والنشر.

، 1ط، استراتيجيات وطرق التدريس العامة واإللكترونية .(2016عبد العظيم، عبد العظيم صبري )

 مصر: المجموعة العربية للتدريب والنشر. 
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: دار المنهل للنشر  عّمان، 1، طالحديثة الفاعلة المدرسّيةاإلدارة (. 2013عبد الغفار، أحمد)

 والتوزيع.

  ، أمازون للنشر. 1، طتكنولوجيا التعليممقدمة في (. 2018عبد الفتاح، حسين)

اسة در  التعليمّيةفي العملية  الذكّيةدرجة استخدام الهواتف  .(2017العزام، فريال ناجي مصطفى )

الة رس)، الخاصة األردنّيةميدانية من وجهة نظر طلبة تكنولوجيا التعليم في الجامعات 

 ، االردن. نعّما، ، جامعة الشرق االوسط( ماجستير غير منشورة

، الخليل : جامعة 1، طاستخدام التكنولوجيا في اإلدارة التربوية(. 2018العسيلي، رجا. زدهير خالد )

 القدس المفتوحة. 

(، درجة استخدام تطبيقات التعلم النّقال لدى طلبة الدراسات العليا 2014العمري، محمد عبد القادر)

 ، العدد االول، 20، مجلد والدراساتمجلة المنارة للبحوث في جامعة اليرموك، 

http://hdl.handle.net/123456789/324 . 

في عملية التعلم والتعليم ودليل استخدامها  المستحدثات (.2011) محمد ،محمد والمومني العمري،
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 المالحق

(1الملحق )  

 أداة الدراسة بصورتها األولية
 

 
 

 

 

 طيبة وبعد ..تحية 

ة العملية في إدار  الذكّيةدرجة توظيف تطبيقات الهواتف بإجرا. دراسة بعنوان "تقوم الباحثة  

كجز. من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في التربية  "األردنّيةفي المدارس  التعليمّية

الجز.  مكونة من جزئين،تخصص اإلدارة والقيادة التربوية؛ ولهذا الغرض قامت بتطوير دهذه األداة ال

كل مجال  مجاالت أربعةاألول: المعلومات األساسية الثانوية )الديمغرافية(، والجز. الثاني: عبارة على 

يتضمن مجموعة من الفقرات. ولكونكم من أصحاب الخبرة واالختصاص في دهذا المجال تضع الباحثة 

بين أيديكم دهذه األداة لغاية خروجها بأفضل صورة بنا. على توجيهاتكم الكريمة،  وترجو من حضرتكم 

مقترح، مع ما. للمجال، التعديل ال، االنتاللُّغوّيةالتفضل بتحكيم فقرات دهذه األداة من حيث: الصياغة 

العلم بأن دهذه االداة تستند إلى مقياس ليكرت الخماسي، ولن تستخدم دهذه المعلومات إال ألغراض 

 البحث العلمي فقط. 

 

 جامعة الشرق األوسط

 كلية العلوم التربوية

المناهجقسم اإلدارة و   
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  التعليمّيةالعملية  إدارة في الذكّيةالثاني : تطبيقات الهواتف  الجزء 

 الفقرات الرقم

 اًلنتماء 
 للمجال 

 الصياغة
التعديل   اللُّغوّية 

 المقترح
غير  مناسبة 

 مناسبة 
غير  واضحة 

 واضحة 
 : التدريسّيةإلدارة العملية  الذكّيةالمجال األول : تطبيقات الهواتف 

 في :  الذكّيةباستخدام تطبيقات الهواتف  المدرسّيةتقوم اإلدارة  -

1 
الوصول للمصادر العلمية مثل )محركات البحث 

 والمكتبات الرقمية(.
    

 

2 
 بالوسائط المتعددة مثل )األصوات، التدريسّيةإثرا. المادة 

 الفيديودهات، العروض التقيديمية وغيردها(. 
    

 

3 
تصميم )األلعاب والمسابقات( التقيمية لتحقيق األدهداف 

     . التدريسّية
 

      . المدرسّيةمتابعة وتنفيذ الواجبات  4
      دعم استراتيجيات التدريس. 5
      بنا. دروس ووحدات تعليمية إلكترونية.  6
      استثمار وقت التعليم والتعلم بصورة فاعلة.  7
      متابعة تطبيق الخطط الدراسية. 8
      تشخيص نقاط الضعف لدى الطلبة.  9

      إيصال رؤية المدرسة وأدهدافها التربوية.  10
      . التعليمّيةمواكبة التطور في العملية  11

 
فقرات أخرى تودون إضافتها لهذا المجال : 

................................................ 
    

 

 الدراسة:  عّينةساسية الثانوية )الديموغرافية( ألفراد األول / المعلومات األ الجزء  

  أنثى  o ذكر  o الجنس  .1

  إنساني o علمي  o  األكاديميّ التخصص  .2

  قطاع خاص o قطاع حكومي  o السلطة المشرفة   .3
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 : التقيمّيةالعملية  دارةإل الذكّيةتطبيقات الهواتف المجال الثاني : 
 في : الذكّيةباستخدام تطبيقات الهواتف  المدرسّيةتقوم اإلدارة  -

      إلكترونًيا. المدرسّيةإجرا. االختبارات  1
      إلكترونًيا. المدرسّيةتصحيح االختبارات  2
      إعداد بنك أسئلة لالختبارات اإللكترونية.  3
      أرشفة عالمات الطلبة ومعدالتهم. 4
      تقديم التعزيز الالزم للطلبة.  5
      تقييم أدا. الطلبة لتحسين مستوياتهم التحصيلية. 6
      . التعليمّيةتقييم مدى تحقق األدهداف  7

8 
 الجديدة على المستويات التعليمّيةتقييم أثر البرامج 

 المعرفية والمهارية للطلبة. 
    

 

      تقييم أدا. المعلمين وأعمالهم.  9

10 
متابعة استخدام التكنولوجيا واألساليب الحديثة من قبل 

 المعلمين.
    

 

تودون إضافتها لهذا المجال : فقرات أخرى  
................................................ 

     

 شؤون الطلبة :دارة إل الذكّيةتطبيقات الهواتف المجال الثالث : 
 في : الذكّيةباستخدام تطبيقات الهواتف  المدرسّيةتقوم اإلدارة 

      رصد )حضور وغياب( الطلبة. 1
      متابعة بيانات الطلبة )الصحية واالجتماعية(.  2

3 
) إرسال واستقبال( المصدقات والوثائق الرسمية الخاصة 

 بالطلبة من وإلى الجهات المعنية. 
    

 

      تزويد الطلبة بجداول الحصص وجداول االختبارات. 4

التواصل المستمر مع أوليا. األمور فيما يخص  5
 مالحظات الطلبة. 

     

6 
إرسال الشهادات النصفية والنهائية وتقارير المتابعة 

 ألوليا. األمور. 
    

 

      . المدرسّيةإشراك الطلبة في األنشطة والمسابقات  7
      دعم مهارات الطلبة وموادهبهم المختلفة. 8



82 
 

  
 

 
: أخرى تودون إضافتها لهذا المجال فقرات

................................................     

 

 شؤون العاملين :دارة إل الذكّيةتطبيقات الهواتف المجال الرابع : 
 في : الذكّيةباستخدام تطبيقات الهواتف  المدرسّيةتقوم اإلدارة  -

1 
تزويد العاملين بالتقويم المدرسي والخطط والجداول 

 الفصلية والسنوية. 
    

 

      . إلدارّيةاتبادل الرسائل اإللكترونية والتعاميم والملفات  2
      إعداد تقارير العمل.  3
      عقد )االجتماعات واللقا.ات الفردية( مع العاملين. 4
      توفير الدعم الفني الالزم للعاملين ألدا. عملهم.  5
      تدريب العاملين على البرامج والتطبيقات الالزمة.   6
      وضع الخطط التطويرية ألدا. العاملين.   7

8 
تزويد العاملين بالتغذية الراجعة حول أدائهم لمهامهم 

 المختلفة. 
    

 

      تسهيل تواصل العاملين مع أوليا. أمور الطلبة.  9
      رفع كفا.ة العاملين في استخدام التكنولوجيا.  10
      والبرامج الجديدة للعاملين. التعليمّيةتوفير المصادر  11
      تبادل الخبرات بين العاملين. 12
      اطالع العاملين على كل ما دهو جديد في المجال الرقمي.  13
      دعم اإلبداع والتجديد لدى المعلمين.  14

 
فقرات أخرى تودون إضافتها لهذا المجال : 

................................................ 
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 (2الملحق )

 أسماء المحكمين

 

  

 الجامعة التخصص إسم المحكم الرقم

 الجامعة الهاشمية إدارة تعليم عالي األستاذ الدكتور أيمن أحمد العمري  1

 جامعة مؤتة اإلدارة التربوية األستاذ الدكتور باسم علي الحوامدة 2

ا–جامعة الشرق األوسط  اإلدارة التربوية األستاذ الدكتور عاطف مقابلة 3  -سابقا

 كلية األميرة عالية الجامعية اإلدارة التربوية األستاذ الدكتور عمر محمد الخرابشة 4

 األستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب حمزة  5
مناهج عامة 

 وأساليب تدريس
 جامعة الشرق األوسط 

 جامعة مؤتة علم نفس تربوي  أحمد الصرايرة الدكتور خالد 6

 جامعة الشرق اًلوسط اإلدارة التربوية الدكتور كاظم عادل الغول 7

ا–جامعة الشرق اًلوسط  اإلدارة التربوية الدكتور أسامة عادل حسونة 8  -سابقا

 جامعة جرش اإلدارة التربوية خالد الحمادين الدكتور 9

 جامعة البترا اإلدارة التربوية مرام أبو الناديالدكتورة  10

 جامعة البترا تكنولوجيا التعليم هشام راجي العميانالدكتور  11
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 ( 3الملحق )

 األداة بصورتها النهائية 

 
 

 

 

 تحية طيبة وبعد ..

ة العملية في إدار  الذكّيةدرجة توظيف تطبيقات الهواتف بإجرا. دراسة بعنوان "تقوم الباحثة  

كجز. من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في التربية  "األردنّيةفي المدارس  التعليمّية

تخصص اإلدارة والقيادة التربوية؛ ولهذا الغرض قامت بتطوير دهذه األداة المكونة من جزئين، الجز. 

كل مجال  مجاالت أربعةلثانوية )الديمغرافية(، والجز. الثاني: عبارة على األول: المعلومات األساسية ا

 يتضمن مجموعة من الفقرات. 

المدارس أتشرف بطلب اإلجابة على استبانة  االختصاص فيولكونكم من أصحاب الخبرة و  

  بحثي من قبل حضراتكم، عبر النموذج المرفق، وذلك بوضع إشارة في الخانة التي تمثل رأيكم.

 شاكرة لكم حسن تعاونكم، واقبلوا فائق اًلحترام والتقدير.

     

  

 جامعة الشرق األوسط

 كلية العلوم التربوية

المناهجقسم اإلدارة و   

 الباحثة

 نور محمد الطباخي 

Noor_tbakhi@hotmail.c

om 

 

mailto:Noor_tbakhi@hotmail.com
mailto:Noor_tbakhi@hotmail.com
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 التعليمّيةالعملية  إدارة في الذكّيةالثاني : تطبيقات الهواتف  الجزء

 الفقرات الرقم

 درجة التطبيق 
درجة 
كبيرة 
ا    جدا

درجة 
 كبيرة

درجة 
 متوسطة 

درجة 
 قليلة

درجة 
قليلة 
ا   جدا

 : التدريسّيةإلدارة العملية  الذكّيةالمجال األول : تطبيقات الهواتف 
 في :  الذكّيةباستخدام تطبيقات الهواتف  المدرسّيةتقوم اإلدارة  -

1 
الوصول للمصادر العلمية مثل )محركات البحث 

 والمكتبات الرقمية(.
    

 

2 
بالوسائط المتعددة مثل  التدريسّيةإثرا. المادة 

)األصوات، الفيديودهات، العروض التقيديمية 
 وغيردها(. 

    
 

3 
تصميم )األلعاب والمسابقات( التقيمية لتحقيق 

 . التدريسّيةاألدهداف 
    

 

      . المدرسّية)متابعة وتنفيذ( الواجبات  4
      دعم تطبيق استراتيجيات التدريس. 5
      بنا. )دروس ووحدات تعليمية( إلكترونية.  6
      استثمار وقت التعليم والتعلم بصورة فاعلة.  7
      متابعة تنفيذ الخطط الدراسية. 8
      تشخيص نقاط الضعف لدى الطلبة.  9

      إيصال رؤية المدرسة وأدهدافها التربوية.  10
      . التعليمّيةمواكبة التطور في العملية  11

 : التقيمّيةالعملية  دارةإل الذكّيةتطبيقات الهواتف المجال الثاني : 

 ساسية الثانوية )الديموغرافية(: األول / المعلومات األ الجزء  

  أنثى  o ذكر  o الجنس  .4

  إنساني o علمي  o  األكاديميّ التخصص  .5

  قطاع خاص o قطاع حكومي  o السلطة المشرفة   .6
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 في : الذكّيةباستخدام تطبيقات الهواتف  المدرسّيةتقوم اإلدارة  -
      إلكترونًيا. المدرسّيةإجرا. االختبارات  1
      إلكترونًيا. المدرسّيةتصحيح االختبارات  2
      إعداد بنك أسئلة لالختبارات اإللكترونية.  3
      أرشفة معدالت الطلبة. 4
      تقديم التعزيز الالزم للطلبة.  5
      تقييم أدا. الطلبة لتحسين مستوياتهم التحصيلية. 6
      . التعليمّيةتقييم مدى تحقق األدهداف  7

8 
تويات الجديدة على )المس التعليمّيةتقييم أثر البرامج 

 المعرفية والمهارية للطلبة(.
    

 

      تقييم أدا. المعلمين.  9

10 
متابعة )استخدام التكنولوجيا واألساليب الحديثة( من 

 قبل المعلمين.
    

 

 شؤون الطلبة :دارة إل الذكّيةتطبيقات الهواتف المجال الثالث : 
 في : الذكّيةباستخدام تطبيقات الهواتف  المدرسّيةتقوم اإلدارة 

      رصد )حضور وغياب( الطلبة. 1
      متابعة بيانات الطلبة )الصحية واالجتماعية(.  2

3 
) إرسال واستقبال( المصدقات والوثائق الرسمية 

 الخاصة بالطلبة من وإلى الجهات المعنية. 
    

 

4 
تزويد الطلبة بجداول )الحصص وجداول 

 االختبارات(.
    

 

5 
التواصل المستمر مع أوليا. األمور فيما يخص 

 مالحظات الطلبة. 
    

 

6 
إرسال )الشهادات النصفية والنهائية وتقارير المتابعة( 

 ألوليا. األمور. 
    

 

      (. ةالمدرسيّ إشراك الطلبة في )األنشطة والمسابقات  7
      المتعددة(.دعم )مهارات الطلبة وموادهبهم  8

 شؤون العاملين :دارة إل الذكّيةتطبيقات الهواتف المجال الرابع : 
 في : الذكّيةباستخدام تطبيقات الهواتف  المدرسّيةتقوم اإلدارة  -

1 
تزويد العاملين )بالتقويم المدرسي والخطط والجداول 

 الفصلية والسنوية(. 
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2 
تبادل )الرسائل اإللكترونية والتعاميم والملفات 

 (. اإلدارّية
    

 

      إعداد تقارير العمل.  3
      عقد )االجتماعات واللقا.ات الفردية( مع العاملين. 4
      توفير الدعم الفني الالزم للعاملين.  5
      تدريب العاملين على )البرامج والتطبيقات الالزمة(. 6
      وضع الخطط التطويرية ألدا. العاملين.   7

8 
تزويد العاملين بالتغذية الراجعة حول أدائهم لمهامهم 

 المتعددة. 
    

 

      تسهيل تواصل العاملين مع أوليا. أمور الطلبة.  9
      رفع كفا.ة العاملين في استخدام التكنولوجيا.  10
      لين.والبرامج الجديدة للعام التعليمّيةتوفير المصادر  11
      تبادل الخبرات بين العاملين. 12

13 
اطالع العاملين على كل ما دهو جديد في المجال 

 الرقمي. 
    

 

      دعم اإلبداع والتجديد لدى المعلمين.  14
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