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مةاالتعليمية  الخدماتمريجيب الفهود عن   مخي مدرجة رضا طلبة  من المدرسة الرقمية خالل   لمقد 
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 الملخص

فياألردنلالجئينالسورريينالفهودمريجيبمخي مطلبةرضادرجةالتعرفلالد راسةهدفت

،ولتحقيقأهداف2020/2021العامالدراسيفيالرقميةالمدرسةمنالمقد مةالتعليميةالخدماتعن

استبانةتضمنتقياسدرجةرضاالطلبةعنالخدماتوتطويرتماستخدامالمنهجالوصفي،الد راسة

مةالتعليمية هي:المقد  مجاالت ثالثة على موزعة الرقمية، المدرسة وكفاءةمن التحتية، البنية

المرحلةطلبة(طالبا وطالبةمن108)منالد راسةنتعينة،وتكووطرائقالتدريسوالتقييم،المعلمين

النتائج،وأمريجيبالفهودلالجئينالسوريينفياألردنمخي مالمدرسةالرقميةفيالثانويةفي ظهرت

درجةرضا مرتفعة،الرقميةالمدرسةمنالمقد مةالتعليميةتدماالخعنالفهودمريجيبمخي مطلبةأن 

ك مجال التدريسوجاء طرائق مجال ثم التحتية، البنية مجال ثم األولى، المرتبة في المعلمين فاءة

وبي  األخيرة، المرتبة في عينةوالتقييم أفراد تقديرات في إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج نت

نأهمها:توصياتعدةمالد راسةمتسلصالحالذكور،وفيضوءالنتائجقد لجنراوفقمتغي الد راسة

سائلالتقييمفيالمدرسةالرقمية،لتعديلتصوراتهمتثقيفيةللطلبةلتوضيحطرقالتدريسووعقدورش 

عنها.

 ونا. جائحة كور مريجيب الفهود،  مخي مسة الرقمية، الخدمات التعليمية، الكلمات المفتاحية: المدر 
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Abstract 
The study aimed to identify the degree of satisfaction of the students of 

Mureijeeb Al-Fahd refugee camp for Syrian refugees in Jordan with the educational 

services provided by the digital school in the academic year 2020/2021. To achieve 

the objectives of the study, the descriptive approach was used, and a questionnaire 

was developed that included measuring the degree of students' satisfaction with the 

educational services provided by the digital school, It is divided into three areas: 

infrastructure, teacher competence, teaching methods and assessment, The study 

sample consisted of (108) male and female high school students in the digital school 

in Mureijeeb Al-Fahd refugee camp for Syrian refugees in Jordan, The results 

showed that the degree of satisfaction of the students of Mureijeeb Al-Fahd refugee 

camp with the educational services provided by the digital school is high, The field 

of teacher competence came in the first degree, then the field of infrastructure, then 

the field of teaching methods and assessment in the last degree, the results showed 

that there were statistically significant differences in the estimates of the study 

sample members according to the sex variable in favor of males, and In light of the 

results, the study made several recommendations, the most important of which are: 

Holding educational workshops for students to clarify teaching methods and 

assessment methods in the digital school, to modify their perceptions of them. 

Keywords: Digital School, The Educational Services, Mureijeeb Al-Fahd 

refugee camp, Corona Pandemic. 
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 : األولالفصل 

راسة  خلفية  وأهميتها الد 

مة  المقد 

لنشهد  نعيشه الذي العالم هذا في األحداث جديداحدأباستمرارتتسارع وتغي تطوراوة،ثا  راتت

رتعلىجميعدولكانآخرهاجائحةكورونا،التيأث والمجاالتالحياتيةالمختلفة،كافةفيوتحديات

وغي  ن رالعالم، فبرزت فيها، التعليم فيكبير بشكل التكنولوجياأهميةتظم توظيفها في خصوصا  ،

لضماناستمرارها،وتوفيرهاللوسائلوالتطبيقاتوالبرامجوالمواقعالتيتساعدالطلبةالعمليةالتعليمية

.االلكترونيفيعمليةالتعل م

2018أوردبرغوثوحرب)وقد فيالمؤسساتالتعليميةبأشكالمختلفة،تت رجمالتكنولوجيا(أن 

مالتعل فظهر،)البيئة،المعلم،الطالب،المنهاج،الوسائل(هااالستفادةمنهافيجميععناصرحيثتم 

منااللكتروني، استفاد التقنيةالالذي االنترنت،برامج التعل لسه ذيالو،العالميةوشبكات م،عملية

الوساهم،وسريعة ة سهلبطرق المعلوماترووف  احتياجات تلبية حواسهينمتعل مفي تلفةالمخموإثارة

.أعلىكفاءةأكثرمتعة،والتعل مجعلام م،)حسيا وبصريا وسمعيا (

ارةدافعيةالطلبة،وتوفيرالمعلوماتإثو،معمليةالتعل لهفيتسهيلماإللكترونيالتعل وتبرزأهمية

،ومساعدتهنخاصيةالتزامنوغيرالتزامنالوسائلالتعليمية،ومايوفرهم،والتنويعفيفيأيوقت 

مالذاتي،وتسهيلعمليةالتعل وتشجيعأيوقت،وكسرحاجزالزمانوالمكان،مبالتعل حدوثللطلبةفي

منة،وتقديمأشكالوأنماطمختلفدية،والتنويعفيأشكالالتقويمالفرومراعاةالفروق،التغذيةالراجعة

.(2015،عزميوالبيئةالمدرسية)،التعليم
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ضمن التكنولوجيةومن الثورة أفرزتها التي المدرسيةرتغي هوالنتائج البيئة إلى،شكل والنظرة

تشكل المستقبل،والتي المدارسمدرسة ،وهيالرقميةالمدرسةمفهومرو،وظهاالعتياديةختلفعن

وشبكةالمعلوماتواالتصاالتفي،علىتوظيفتقنياتالعصردتعتمالتيلمدرسةالمستقبل،نموذج 

األن المختلفة،شكافة ومكوناتها وهياكلها أجزائها عبر والتعليمية، التربوية والممارسات والفعاليات طة

(.2018وابنطريف،)الرشيديالمعاصرةواالتجاهات،التطوراتالحديثةوالتيتواكب

على تعمل التي المدرسة تعلوهي االلكترونيةمعتمد م يتقديم الوسائل خالل من االنترنت على

مفيمنالتعل نالطالبوالبريدااللكتروني،والتيتمك ،التيتحتويعلىأجهزةعرضالوسائلالمتعددة

عنالطرقمالذاتي،والخروجالطلبةعلىالتعل حث إلىا أيضتهدفالتيو،مكانوقتومنأي أي 

وتوفيديةاالعتيا للتعل ، صالحة تعليمية بيئة شخصيةمر وتنمية المعرفيةالطالب، جوانبها جميع من

(.2012)المالح،المعرفةموالحصولعلى،وتسهيلعمليةالتعل والوجدانيةوالمهارية

والمعلوماتلمنالكتبعدة،منهاالتحو بأمور االعتياديةدرسةعنالمالرقميةزالمدرسةوتتمي 

ةمنمةبالوسائطالمتعددمدع ،تفاعليةرقميةبطريقةالمقد مةوالمعلوماتإلىالكتبالمطبوعةةيلورقا

مرئية وتسجيالت وأصوات سعيةصور وأو األمورعمليةليسهت، أولياء مع أداءالتواصل لمتابعة

راعيرالبرمجياتالتيتتوفيلهابالطرقالحديثة،وواستبدااالعتياديةيرالمعلممنالطرقالطلبة،وتحر

الطلبة بين الفردية والفروق على، التعليميةتشجعهم العملية محور الطالب وجعل والمنافسة، البحث

(.2019،الرفاعي)

المدرسة تتضمنهالرقميةوتتضن وما االلكترونية، أنشطةالفصول من وا اتمقررومهام،

والبرةوالمكتبة،لكترونيا االلكترونية، ت والمعامل التي المتنوعة،امج التقويم عمليات في ستخدم
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االلكترونية،واالختبارات اإلدارية الصفية،والنظم البيئة تضبط المدرسة،التي في اإلداري والعمل

الخا والمعلومات والتأخير، والغياب المنتسكالحضور بكافة طريف)الرشيديةرسلمدلبينصة ،وابن

2018.)

وهوما،ةاألزماتالطارئنآثارمالتخفيفهوبشكلعامالرقميةلمدارسارتهماوف أهم ولعل 

2019مستمرة حالي المرضفيروسكوروناوهيجائحةعالميةفيأزمةجائحةكورونا،ظهرجليا 

(،2-كوف-طبالمتالزمةالتنفسيةالحادةالشديدة)سارسالمرتب2(،سب بهافيروسكورونا19-)كوفيد

ى ،والذيشكلحالةطوارئصحيةعامة2019للمرةاألولىفيمدينةووهانالصينيةعاموالذيتفش 

وات  والحجز للعزل مشددة إجراءات رافقتها الدولي، القلق على الس تبعث إجراءات للحد باع منالمة

(.2019،الميةمنظمةالصحةالعانتشاره)

تسب  التعليوقد العملية في بانقطاع الجائحة هذه حواليبت منها تضرر والتي بليون1.6مية،

هذهالنسبترتفعلتصبحأعلىبكثيرفي190طالبفيأكثرمن بلدا وفيجميعالقارات،كماأنَّ

.(2020)اليونيسكو،انذاتالدخلالمنخفضأوالمتوسطالبلد

ا تحافظ استوحتى التحو لدولعلى تم الطلبة، انقطاع والحدمن التعليم التعلمعنلمرارية إلى

عنإغالقالمدارس،والتعليمعنب عدالذيلجأتإليهاألنظمةالتعليميةفيالدوليعنيعد،كبديل ب 

تعل  مكانيا انتقال الطلبة البيتم إلى المدرسة أدائيا ،من التعليميوتحوله التفاعل إلىمن المباشر

(.2020اللكترونيعنب عد)الخميسي،التفاعلا

استثمرتوالتيهياألردن،جائحةكورناعدفيظلهالدولالتيتحولتإلىالتعلمعنب ومنهذ

فيظلجائحةكورنازبهااألردنعنكثيرمنالدولناألمورالتيتمي ،ومفيتكنولوجياالتعليمجيدا 
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التعليم السوريينأيضا يةهورعايته عد علىمدو،لالجئين دولىسنوات بالتعاونمع أجنبيةعدةة

الذيحملأشارتالمفوضيةالساميةلألممالمتحدةلشؤونالالجئينفيتقريرهاالسنويحيثوعربية،

تعليم"معنوان أجل من أن ن"الالجئيعا  تواحد األردنإلى ال التي البلدان نلضماالقدوةزالمن

زاددالتيفرضتهاجائحةكوروناالتكيفمعالقيوعلىالتعليم،كماأضافتإلىأن حصولالالجئين

(.UN, 2021)عدمنالصعوباتالتيتواجهبعضالطلبةالالجئينفيالتعلمعنب 

م،عل ،لمساعدتهمفيالحياةوالتعدةالمساعدةالكبيرةلالجئينالسوريينفياألردنمتدول قدقد و

المتحدة، العربية اإلمارات دولة أشكومنها كاف ة قدمت األردن،التي في السوريين لالجئين الدعم ال

والتعليمي، والنفسي والمادي الصحي المستوى الفهود«مخي مإنشاءأهمهاوكانمنوعلى »مريجيب

الالجئينةثغاإلاألردنيةماراتيةذروةالجهوداإلنسانيةاإلبالقربمنمدينةالزرقاءاألردنية،والذييعد 

مدارسالتعليممخي مالبمافيذلكقطاعالتعليم،حيثيضم ،لمجاالتالسوريينفياألردنفيجميعا

ال مدارس في الطلبة عدد ويزيد الجنسين، لكال والثانوي واإلعدادي طالب مخي ماالبتدائي ألفي ،عن

علىدعممخي ملذكور،فيمايحرصالقائمونعلىالالمسائيةللإلناث،وفيهاتخصصالفترةالصباحيةو

مؤسسةمحمدبن)وتوفيركلاحتياجاتهم،الد راسةوتشجيعهموتحفيزهمعلىالمضيقدما فيالطلبة

.(2021راشدآلمكتوملألعمالالخيرية،

من األولى المرحلة بتنفيذ العالمية مكتوم آل راشد بن محمد مؤسسة باشرت توفيركما مبادرة

تتصلبشبكةاإلنترنت،أولديهاصعوبةفيقريةال1000منصة»مدرسة«للتعليماإللكترونيفي

التعليمي الموارد التوفير انطالقا من تفيداألردنياإلماراتيمخي مة، الفهود،حيث فيمنطقةمريجيب
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،لألعمالالخيريةراشدآلمكتومؤسسةمحمدبنالمنصة)مطالبمنالدروسالعلميةالتيتوفرهاال

2021).

منريبيةلهذهالمدرسة،كانالبد منتسليطالضوءعلىهذهالتجربة،وبعدانطالقالمرحلةالتجو

منالمقد مةالخدماتالتعليميةعلىدرجةرضاالطلبةعنللوقوف؛الد راسةهذاالمنطلقبرزتمشكلة

.المدرسةالرقمية

راسةمشكلة     الد 

المدرسةالرقميةفي لعمليةالتعلميةلالجئينالسوريينمريجيبالفهودأحدوسائلدعمامخي متعد 

إطارمخي مفي في للطلبة المناسبة التعليمية الخدمات تقديم إلى تسعى المدرسة وهذه األردن، ات

محمدكدراسةتعدةوقدأوردتدراسا،،مماينعكسعلىالطلبةبشكلإيجابي وممتع تعليميمبتكر 

وضرورةتوظيفهافيالعملية،رسااللكترونيةأهميةالمدا(2020)أرشيدو(2020)شلشو(2018)

بشكلجديد،الرقميةالتعليمية،فيماكانتدولةاإلماراتالعربيةالمتحدةالسب اقةفيتوظيفالمدرسة

خصا من االستفادة طريق عن المدوذلك هذه الالجئيةرسئص بلدعم س  وتهيئة عنن، لهم التعل م ل

،وهومانتجعنهإنشاءاالعتياديةثيرينفيااللتحاقبالمدارسطريقها،فيظلوجودصعوبةلدىالك

وتعاملهامعالطلبةمخي مهذاالومنخاللوجودالباحثةفيمريجيبالفهود،مخي مالمدرسةالرقميةفي

واإلداري،كبير بشكل  المعلمين الرومعبعض المدرسة والحوارعن بوجودين الباحثة استشعرت قمية،

فإلىدرجةرضاالطلبةعنالخدماتالتعليميةالتيللتعر الد راسةمشكلةبرزت،فهادةعنآراءمتعد

.تقدمهاالمدرسةالرقمية
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راسة   أسئلة الد 

:راسةعناألسئلةاآلتيةأجابتالد 

منالمدرسةالمقد مةمريجيبالفهودعنالخدماتالتعليميةمخي م:مادرجةرضاطلبةالسؤال األول

 ؟ةالرقمي

الثاني )السؤال  مستوى عند احصائية داللة ذات فروق توجد هل :0.05=αالمتوسطات بين )

منالمدرسةالرقميةالمقد مةمريجيبالفهودعنالخدماتالتعليميةمخي مدرجةرضاطلبةالحسابيةل

س؟الجنرلمتغي تعزى

راسةأهداف   الد 

إلىاآلتي:الد راسةتهدف

ر- درجة إلى طلبةالتعرف التعليميةمخي مضا الخدمات عن الفهود المدرسةالمقد مةمريجيب من

الرقمية.

المقد مةمريجيبالفهودعنالخدماتالتعليميةمخي مدرجةرضاطلبةلىعالجنسأثرمتغير معرفة-

 منالمدرسةالرقمية.

راسة ة أهمي  الد 

:بجانبينالد راسةأهميةتمثلت

 ة: األهمية النظريأواًل. 

المدرسةالرقمية،وأهميتهافيالعمليةالتعليمية،ومدىاستفادةالطلبةمنها.تسليطالضوءعلى-

يمكنأنيغنيالمكتبةالعربيةبالموضوعالخاصبالمدرسةالرقمية.نظريا إطارا الد راسةمتقد -
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 : األهمية العملية. ثانياً 

ي - أن نتائجيمكن من التعليميةوتوصياتالد راسةستفاد الخدمات تحسين في لالجئينالمقد مةها

.فياألردنمريجيبالفهودمخي مالسوريينفي

فيالد راسةتوضح- الطلبة رضا الخدمامخي مدرجة عن الفهود التعليميةمريجيب منالمقد مةت

.وإصالحنقاطالضعفقدراإلمكان،وبالتاليتعزيزنقاطالقوةفيهاالرقمية،المدرسة

دمنهاالطلبة.يماتالتعليميةالتييمكنأنيستفتوضيحماهيالخدالد راسةيمكنمنخاللأداة-

عنتجربةالمدرسةالرقميةالذيطرحتهدولةاإلماراتتوضيحا ينص تللمهتمينوالمخالد راسةتقد م-

ىفينفسالسياق.اساتأخربيةالمتحدةلدعمالالجئينفياألردن،وبالتاليإجراءدرالعر

راسةمصطلحات   وتعريفاتها اإلجرائية  الد 

م،هيمدرسةقائمةعلىدمجأحدثالتقنياتالتكنولوجيةوأحدثاستراتيجياتالتعل   :الرقميةلمدرسة  ا

والخدماتالتكنولوجيةالحديثة،،لكبيرةلبياناتاوتحليلا،بحيثتقومعلىتسخيرالذكاءاالصطناعي

ا الفصول الذاتيلتوفير التعلم تعتمدعلى افتراضية التفاعلية،لدراسيةبطرقة القائموالتعل ،والمحاكاة م

معت  تعليمرقمي توفر بحيث األلعاب، للطالبعلى األقلحظا ،مد المجتمعات ولمن،خصوصا في

(.2021)بوابةحكومةاالمارات،حروبوالنكباتبهمالسبلجراءالتقطعت

منخاللتحالفمستقبلأنشأتهادولةاإلماراتالعربيةالمتحدةدرسةعربيةرقميةلمو أ:هيإجرائيا

الرقمي؛ تمالتعل م مراحلؤهنشاإالذي كافة على المدرسة،إلإلشراف هذه مرحلتهانتاج بدأت والتي

الهاشميةمخي مفيالتجريبيةاألولى بالمملكةاألردنية الفهود وزارةبالتعاونمع2020عاممريجيب



 

 

8 

منخاللها؛وتهدفالىإلحاقأكثرمنمليونطالبفيمخي مالتربيةوالتعليماألردنيةلتعليمأبناءال

2026.

التعليمية:   يجبالخدمات  التي األساسية واالحتياجات الخدمات بكهي التعليمي للنظام افةتوفيرها

التدر،ركانهأ وتقنيات وأساليب المعلمين، كفاءة في والبيئةوالمتمثلة للطلبة، وخدمات والمكتبات يس،

التعليمية العملية إنجاح في تسهم بحيث )،المدرسية، المنشودة التربوية األهداف الدين،عزوتحقيق

 (2016والعروموطي،

الطلبةال  هيإجرائيًا:   يتلقاها التي الفهودمي مخفيخدمات الرقمية،مريجيب المدرسة خالل من

،وطرائقالتدريسوالتقييم،والمتضمنةفيأداةالد راسة،ويتمكفاءةالمعلمينو،تيةالتحالبنية،وتتضمن

تحديدمستوىرضاالطلبةعنهامنخاللاستجابةأفرادعينةالد راسة.

الفهود  مخي م هومريجيب  السومخي مأحد: الالجئين المملكةو،نيريات في الزرقاء محافظة في يقع

وتم الهاشمية، اإلماراتياألردنية األحمر الهالل وتمويلمن بدعم اإلماراتي،إنشائه األحمر )الهالل

2021).

الد راسةتمتطبيقالمدرسةالرقميةقيدوالذي،نفياألردنيالالجئينالسورياتمخي مأحدهوإجرائيا:  

فيه.

راس حدود  ةالد 

 علىالحدودالتالية:الد راسةتقتصرا

مريجيبالفهودلالجئينمخي مالرقميةفيةرسلحاليةعلىالمداالد راسةتقتصراالحدود المكانية:  -

.األردنالسوريينفي
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 .  ( 2020/2021)منالعامالدراسيالثانيخاللالفصلالد راسةتمتطبيقهذهالحدود الزمانية: -

البشر   - الثانويةطلبةعلىالد راسةتقتصراية:الحدود  منالمرحلة تعل موا المدرسةخاللالذين

مريجيبالفهودلالجئينالسوريينفياألردن.مخي مفيالرقمية

راسةمحددات   تعميم  :الد   يبقىإن  أداةمرهونا النتائج فقرات على العينة أفراد استجابة صدق بمدى

  .تهاصدق،الثبات(ألدارية)اللسيكومت،والخصائصاالد راسة
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 الفصل الثاني 

 ظري والدراسات السابقةاألدب الن

الفصل هذا التكنولوجيايتضمن وهي الدراسة، لمصطلحات التعليمشرحا  عام،في والتعل مبشكل

صلة،وفيماااللكتروني،والمدرسةالرقمية،والالجئونالسوريونفياألردن،ثمالدراساتالسابقةذاتال

لها. مفصل  يليعرض 

 األدب النظري 

المستحدثاتالتيأثرتفيكافةمجاالتالحياةسلبا ةهيميزةالعصر،وأهم كنولوجياالرقميتال

فتهاالمؤسساتفيالدوللتحقيقأهدافها،وإيجابا ،فاستفادمنهاالبشرفيتسهيلأمورحياتهم،ووظ 

صةعتالتكنولوجيالتحقيقأهدافها،وخاالمؤسساتالتيطو منأهم يةالمؤسساتالتعليمبأن والشك 

ماشهدناهمنالتحولإلىالتعلمعنب عدفيظلجائحةكورونا.فيظل 

أصبح الحديثةضرورة ولذلك التكنولوجيا وفق التعليم مفر تطوير وسيلةال أهم فالتعليم منها،

لمعرفةوازديادالتنافسية،ممايجعلالدولالمتقدمةتتنافسلتحقيقنهضةالشعوب،فيظلالعولمةوا

والمواصفاتالخاصةبها،واستخداموتوظيفووضعالمعايير،لتطويرالعمليةالتعليميةجاهدة وتسعى

(.2016كافةالوسائلواألساليبالمتاحةفيالتكنولوجيافيمجالالتعليم)ابراهيم،

أورد )وقد التقنياتأن (2016الغامدي واستخدام توظيف على تتنافس التعليمية المؤسسات

التدريسالحديثة وأساليب المناهج في رقمية العملية لتصبح التدريس، وسائل البيئةفيوحتى،في

كبةزالدافعيةوالتعلمالذاتي،وتسهمفيمواالصفية،فأساليبالتدريسالتيتستخدمالتقنيةالحديثةتحف 
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المعرالتطو  الكبر وتوففي ومتعد يير، متنوعة وسائل استخر أصبح وقد للتدريس، معياردة التقنية ا دام

للتقدمواالزدهاروالتنافسيةبيندولالعالم.

النظمالتربويةومؤسساتهاشهدتتغيراتمتسارعةفي(أن Sharma, 2017فيماترىشارما)

والمجتمعوالعمليةالتعليمية،وظهورعلىالطلبةا ن،والتيأثرتكثيرظلتغيراتالقرنالحاديوالعشري

،باإلضافةإلىعدمقدرةمالرقميوغيرهاوالتعل فيميدانالتربيةكالمواطنةالرقميةمصطلحاتجديدة

مهار الطلبة إكساب على قدرته لعدم العصر، واحتياجات متطلبات مواكبة على التقليدي اتالتعليم

عات.الحياةفيظلتعقدالمجتم

فيإعدادالطلبةفاعال ارسدورا بأنيمالب طالنظامالتربويم(أن Anil, 2019انيل)وتضيف

للتعايش الضرورية المهارات من وتمكينهم والعشرين، الحادي القرن مهارات المستجداتمعوفق

محثواالكتشاف،وتعل ،منالحفظوالتلقينإلىالباالعتياديةرأنماطالتدريسيالحديثة،ممايتطلبتغي

مايتماشىمعمبادئالتعلمااللكتروني.ممدىالحياة،وهوتالمستقبل،والتعل مهارا

 م االلكتروني التعل  

التعل إن  جدا مصططح الحديث بالمصطلح ليس االلكتروني فالتعل م بمراحل،  مر  االلكتروني م

كثيرا  وتطور أن عدة نجد ولذلك التعل ، االلتعريف مر تطو كترونيم على فيالسنينر نجد وكذلك ،

دممصطلحالتعليمااللكتروني،أوالتعل مااللكترونيأوتكنولوجياالتعليم،وقداألدبالنظريمنيستخ

مصطلح الباحثة اختارت وقد بكثير، أكثر االتفاق نقاط  أن  إال بينهم، بسيطة اختالفات هناك يكون

.بالطلبة،فالتعل ميكونمنالطالب،أماالتعليمفيكونمنالمعلمالتعل مااللكترونيألنهخاص
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)أشارو سالم تعريف(2007:127أبو األمريكيةإلى تقنالتيالموسوعة التعليمعرفت يات

التعليم( "هابأنَّ)تكنولوجيا و: المواد إدماج على يعمل الذي العلم القياماذلك بغرض ويقدمها آلالت

وتعزيز األولبالت دريس نظامين: على الحاضر الوقت في وتقوم والثاني:(Hardware)المعداد:ه، ،

."(Softwareالبرمجيات)

(تكنولوجياالتعليمعلىأنها:"تطبيقلمبادئالتعل مونظرياتهعمليا 2008،15وعرفصبري)

منظم بينالعنصرال ريالمشاركفيعمليةالتعل م،شبفيالواقعالفعليلميدانالتعل م،أيإنَّهاتفاعل 

ادالتعليمية،بهدفتحقيقأهدافه،وحلمشكالتالتعليم".واألجهزةواآلالتواألدواتوالمو

ومنهجلتطويرمجموعةمناألساليبالمختلفةللتعلمباستخدام،مأسلوبللتعل التعلمااللكترونيو

(.Fee, 2009)الفرصةلتعزيزه،وإتاحةمالتيتفتحالمجاللنشرالتعل ،التكنولوجياالرقمية

منالتعلمالقائمبأنه:نمط التعلمااللكتروني(Clark& Mayer, 2011كالركوميار)وعرف

المتعل  وي علىحاجات وقدراته، بشكلستخد م االنترنت المعتمدةعلىشبكة االلكترونية الوسائط فيه م

االلكتروني.لتقديمالمحتوى،زامنمتزامنوغيرمت

الرقميو ال"التعلم عبر رقمي تعليمي محتوى تقديم الذكيةهو األجهزة على المعتمدة وسائط

والمعلم المحتوى مع النشط التفاعل إمكانية له يتيح بشكل المتعلم إلى االنترنت وشبكة وتطبيقاتها

(.2019:287)ألطف،"وأقرانه،سواءبصورةمتزامنةأمغيرمتزامنة

االتعو التعل "لرقميلم يتم التي الطريقة الوساهو مختلف طريق عن بها االلكترونيةم ،ئط

المعلموالمتعلم،مع،مبينطرفينياالستخداممنأجلالتعل حدثاتوتقنياتاالتصالالحديثة،أوالمست

(.2019:29)دحماني،"التركيزعلىالمتعلم
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هوالتعلمالقائمعلىاستخدامالرقمي/مااللكترونيعل لتاتستنتجالباحثةمنالتعريفاتالسابقةأن 

الحديثةالوسائط التكنولوجيا وأدوات محمول(المتعددة هاتف حاسوب، بأشكالها)انترنت، التعليم في

التعلم،تبتطوراتكبيرةعبرالزمنوالتيمر المختلفة، ،معالتركيزعلىالمتعلمواالهتمامبنظريات

العمليةالتعليميةأكثرفاعليةوسهولةعلىالمعلموالطالب.والعملعلىجعل

 ومميزاته   م االلكترونية التعل  أهمي

التعل   أهم يعد  من االلكتروني حل م في يساعد فهو الحديثة، التدريس االنفجارأساليب مشكلة

وحل  التعليم، على المتزايد والطلب التعل المعرفي في عديدة المشكالت وتوسيع التعم، في ليم،قبول

(.2014د،بالتوفيقمعأعمالهم)الشبولوعليان،عنمنمنتدريبالعاملينوتأهيلهمعنب والتمك 

مااللكترونيومميزاتهتتمثلفيالتعلمالمتزامنوغيرأهميةالتعل (أن 2019يرىالخصاونة)و

التعل  توفير أي وقت المتزامن أي في زمان أوفيم اي وتشجيع على، أنفسهملطلبة على االعتماد

الحصولعلىالتغذيةالراجعةالفورية،وتقديمالمعرفةبأشكالمختلفة،واستقالليتهم،وتعزيزمهاراتهم،و

فاعلية بشكلمحف المعلمينوزيادة الدروس إعداد ومساعدتهمفي التعليم، عملية للطلبة،ودعمفي ز

باألنشطةوالبرمجيات التعليمي المساندة،وتوفيركم المحتوى المعلوماتلهم،معهائل التعليمية من

،وتخفيفالحرجعنالطلبةفيعمليةالنقاشوقت ةتخزينهاواالحتفاظبها،والعودةإليهافيأي سهول

موفقاحتياجاتالطلبة،والقدرةعلىعد،ومراعاةالفروقالفرديةفيمابينهم،وتقديمالتعل والحوارعنب 

رتلهمالظروفعدميةلمنقد ،وتوفيرالخدماتالتعليمواحد الالمعلومةآلالفالطلبةفيوقت إيص

القدرةعلىااللتحاقبالمدارس.
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التعل وي  فيساعد الطلبة االلكتروني بكل م نظرهم وجهات منتدياتعرض خالل من حرية،

االلكترونية، إبالمساواة،موشعورهالحوار الوصول سهولة خاللمع من المعلم، االتصاللى وسائل

أ االلكتروني كالبريد التدريسالمتعددة وسائل تنويع إمكانية إلى باإلضافة المحادثة، برامج وترك،و

تناسبه،و التي للطالبالختيارالطريقة الركيزعلىالمجال المصادر،مع التنويعفيالحصولعلى

للتك للطلبة الفرصة وإتاحة المهمة، والتفاعلية،النقاط الرقمية المناهج وتوفير المعلومات، راروتخزين

(.2021)القرني،رةعلىالوصولإليهافيأيوقتقدوال

 أشكال التعلم االلكتروني

مهلهومباشرأمغيرعدة،يمكنتقسيمهاوفقآليةحدوثالتعل للتعلمااللكترونيأشكال 

وفقمايلي:(2017)ةاستيتيوقدأوردهامباشر،أويجمعبينهما،

يتواجدفيهالمعلمونوالمتعلمونبنفسالوقت،وقديكونالذيمهوالتعل مااللكترونيالمتزامن:التعل -

منخاللشبكة،بأواألجهزةالمحمولةماكنمختلفة،باستخدامأجهزةالحاسوبنفسالمكانأوفيأ

نالطلبةمناالتصالالمباشرممايمك ؛بشكلمباشراالنترنت،ويتمفيهالتفاعلبينالمعلمينوالطلبة

.والحصولعلىالتغذيةالراجعةالفورية،معالمعلمين

،وينفصلفيهالمعلمونغيرمباشر بشكل مالذييحدثهوالتعل مااللكترونيغيرالمتزامن:التعل -

إضافةالمحتوىالوقت،ويتمفيهفس،دونالحاجةليكوناالتصالوالتواصلبنومكانا والمتعلمونزمانا 

يسمحله،ويتفاعلمعهابطريقته.وقتي ليشاهدهاالمتعلمفيأ؛ادرالتعلمالتعليميوكافةمص

ممنخاللمالمباشر،والتعل يتمفيهالدمجمابينالتعل مالذيهوالتعل مااللكترونيالمدمج:التعل -

.واالفتراضية،والمزجبينالتعليمالمتزامنوغيرالمتزامنديةاالعتيااالنترنت،والدمجبينالفصول
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 م االلكتروني هداف التعل  أ

التعل  أهداف )المهري،تتلخص أورده فيما االلكتروني دحماني،؛2019الحيلة،؛2017م

:(باآلتي2019

المعلمين- العوالمتعلمينإكساب في المعلم دور وتطوير الحديثة، التقنية التعليميةالمهارات ملية

التكنولوجياالمستمرةوالمتالحقة.و

تعليميةتفاعليةجديدة،والتنويعفيمصادرالمعلوماتوأساليبتقديمالمعلومةوالمعرفةإيجادبيئة-

.والمهارة

ومعرفة- التكنولوجية المعرفة بين الفجوة وتقليص الدراسية، المواد كافة في الطلبة أداء تحسين

مر،وتوفيرفرصتعل ستم ممبشكل تشجيعالدمجالفعاللمصادرالتكنولوجيافيعمليةالتعل الطالب،و

.مجودة،وتوفيربيئاتمحفزةللتعل عاليةال

بيئة- للتعل إيجاد الطلبة تثيردافعية الحاسوبواالنترنت،م،مالئمة المعتمدةعلى بالتطبيقات غنية

مفيأيوقتوتمكينالطلبةمنالوصولإلىمصادرالتعل نتاجيتهم،والتيتلبيحاجاتاألفرادوتزيدإ

اليةالجودةتواكبمتطلباتالعصر.والوصولإلىمخرجاتتعليميةع،ومنأيمكان

تحقيقأكبرقدرمنالتفاعلمعالطلبة،وتقديمالموضوعاتالتعليميةبطريقةشيقةوجذابة،وتنمية-

الوصول،وتسهيلعمليةبعلىمشكلةالنقصفيالكوادرالتدريسيةأحيانا ل م،والتغالدافعيةنحوالتعل 

مللجميع،وعرضالمحتوىالتعليميبأكثرمنوسيلة)سمعية،بصرية،سمعيةبصرية(،مماإلىالتعل 

للمتعل  التعل يسمح أنماط بممارسة بسرعةم المعلومات إلى الوصول وسهولة له، والمفضلة المختلفة م

.مالذاتيمهاراتالبحثوالتعل ،وتعليمالطلبةةقفائ
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 اللكتروني خصائص التعلم ا

 بينجميععناصرالعمليةالتعليمية،ووسيطللحوارفعال وسيط هالتعليمااللكترونيبأن يختص 

ب التعل ويعد والمناقشة، عن التعليم لفلسفة وعملية حقيقية ترجمة االلكتروني ت م التي بتوعد، سيععنى

وحق التعل فرص للجميع، التعليم الفرص اغتنام في األفراد بالتعلمكل مقارنة تكلفته وتخفيض مية،

(.2017التقليدي)العزام،

االلكترونيويتمي  التعلم التكاليفأيضا ز وقلة نسبي(بالمرونة ،الوسائلوتنوع،)بشكل

محدود،كمامالنظامتعل فيىمحاكاةالواقع،ومساعدتهللطلبةعلىتنميةمهاراتالتفكير،والقدرةعل

سهوأنه على التعليميةيساعد العملية عناصر جميع بين التواصل وإداريين،لة وطلبة معلمين من

(.2019،والجمعان)الجمعانوالتعل مميفيالتعلالالزمومنهاج،وتوفيرالجهدوالوقت

كما بأن التعل يختص  نظام مااللكتروني التيل كاممته المهارات يشملبطريقةمرتبةومنظمة

فاكتسابهذهالمهارات،ومساعدتهعلىتقييمنفسه،والتعر اييمكنمنخاللهتاليحتاجهاالطالب،و

القوةوالتركيزعليها، القوةوالضعفلديه،الستغاللنقاط نقاط ومعالجتهانقاطالضعفومعرفةإلى

(.2019)الزعانين،

االلكتعل اللشك وي  واستراتيجياتتم أدوات أهم وروني المالتعل التعليم للتحولعاصرة،م المتجهة

والبيئةالتعليمية،وتوظيفالتكنولوجيافيدعمالعملية،والوسائل،كرقمنةالمناهج،فيالتعليمالرقمي

التقد التعليمية، تمر ومواكبة التي التحديات ومواجهة المتسارع، المعرفي ابهم )وآخرهاا لمجتمعات

بيئ توفير استدعى الذي األمر كورونا(، التقنياتجائحة من االستفادة فيها يتم مناسبة، تعليمية ة

(.Gaballo, 2019والبرمجياتوالتطبيقاتالتكنولوجيةفيتحقيقنجاحالعمليةالتعليمية)



 

 

17 

 م االلكتروني متطلبات التعل  

التعل  عدةااللكترونيميتضمن تشكلمكونات وهي التعلمأيضا ، وهمااللكترونيعناصر ،

واإلداريونمووالمعلالطلبة، والهواتفن الحاسوب كأجهزة التكنولوجية، والعناصر التعليمية، والمواد

االلكترونيبيئةميتطلبتطبيقالتعل (.كما2019)الشمراني،والمواقعااللكترونية،،والبرامجالمحمولة

،فالمعلمكلمنهمرخصائصمعينةلعلموالطالبوالمؤسسةالتعليمية،وتوف ترتبطبالموهيبيئة،زةمحف 

معدريس،والقدرةعلىاستخدامالتقنياتالحديثةوتوظيفهاوالتعاملمعها،ويمتلكمهاراتالت يجبأن 

تيمالذاراتالتعل يمتلكمهامفيجبأن البرامجوالبرمجياتالمرتبطةبهافيشبكةاالنترنت،أماالمتعل 

مع واالنترنت، الحاسوب الد واستخدام والتجهيزات،الفنيعموجود باالنترنت، االتصال ومتطلبات

(.2019الماديةالمرتبطةبها)العجمي،

 م االلكتروني صعوبات تواجه التعل  

مايلي:ويمكنتصنيفهاوفقمنذنشوئه،أومعوقاتتواجهالتعلمااللكترونيصعوباتةيوجدعد 

علمااللكترونيلدىبعضالدول،وعدموارتفاعتكاليفالت،عمالماديمشكالتمادية:كنقصالد -

أوتجهيزالبيئةالمدرسيةباألدواتوالوسائلالالزمة.،وجودالبيئةالمالئمة

ي،أوونترمااللكبالتعل وأولياءاألمورالتدريسيةمشكالتشخصية:كعدمقناعةبعضأفرادالهيئة-

وعدموجودالوقتالكافيلتحقيقها،أوعدم،والمهامالمتعددةالتييتطلبها،الجهداإلضافيالمطلوب

(.2017،استيتيةامتالكبعضالمعلمينلمهاراتالتعليمااللكتروني)

:ومنها،مااللكترونيةصعوباتومعوقاتتواجهعمليةالتعل (عد 2021فيماأوردتحواس)

سلبيإلىمشاركأيالتحولمنملتعلمالتقليديإلىطرقالتعلمالحديثة،تحولمناصعوبةال تلق 
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عدمومسؤولفيالعمليةالتعليمية،يعملعلىالبجثوالتقصيوالتعلمالذاتي،ومنالصعوباتأيضا 

للتعل  االلكترونية لألجهزة الطلبة بعض معم،امتالك التعامل في الخبرة الوقلة تعليميةالبرامج

،وارتفاعأسعارالوسائلالتكنولوجيةهاتخداملكترونية،والحاجةإلىتدريبالطلبةوالمعلمينعلىاساال

دمفهومالتكنولوجيا،وأثرهاعلىالتفاعلاالجتماعيبينالطالبوصيانتهاالدورية،باإلضافةإلىتعق 

معلموالطالب.والمعلم،وسوءاستخدامالتكنولوجيا،واتساعالفجوةبينال

الحاسوب،وسرعةاتصالعاليةباالنترنت،بنيةتحتيةووفرةفيأجهزةباإلضافةإلىالحاجةل

لاإلنسانيبينالمعلموالطلبة،مااللكترونيللطلبة،وفقداناالتصاوالعزلةواالنطوائيةالتييسببهاالتعل 

لىمواقعالتعلمااللكتروني،وضعفدخولإفيالالصعوباتالتيتواجهالطلبةأحيانا باإلضافةإلى

ال الذكية)مناطق،أوشبكةاالنترنتفيبعض المدارسااللكترونية  ,Cleveland et.alقلةتوافر

2019.)

لمدرسةالمستقبل،التيوهينموذج أشكالالتعلمالرقميالحديث،إحدىالرقميةالمدرسةوتعد 

لتعلم.والقياممنخاللهبعمليةإدارةا،اتهمحلالعملاليدويفيهاالحاسباآلليوجميعتطبيقيحل 

 الرقمية لمدرسة ا

التكنولوجياتنوعت تستخدم التي المدرسة أهدافها،مسميات لتنفيذ كامل المدرسةبشكل بين

لاتتفقفيالمبادئواآللياتواألهدافووسائهجميعالرقميةوااللكترونيةوااللكترونيةالذكية،إالأن 

فقماأوردهالباحثونوالمختصونالعمل،ولذلكيمكنتعريفهاوفيالتدريسالتيتوظفالتكنولوجيا

يلي:وفقما
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األنشطة" كافة في االنترنت وشبكة العصر تقنيات توظيف على تقوم تربوية مؤسسة هي

(.2018:428،وابنطريف)الرشيدي"مكوناتهاوالفعالياتوالممارساتالتربويةالتعليميةبكل 

تكنولوجي"هيو يقومعلىإمكانات الذي المدارس المتعددة،والتينوعمن ةكبيرةوتطبيقاتها

التعل  تشجع وتوبدورها الذاتي، التعل ف م مصادر للطالب والعالمات،ر الشيخ )أبو المختلفة" :2018م

18.)

المدرسة الباحثة تعليميةبأن الرقميةوتعرف تربوية مؤسسة العناصرها: االعتياديةتستبدل

،عدونظمإدارةالتعلم()كالمنهاجالرقميوأساليبالتدريسعنب للتدريسبالعناصرالتكنولوجيةالحديثة

االنترنتالتيو وشبكة الحديثة التكنولوجيا أدوات كافة متطلبات؛توظف وفق الطلبة مهارات لتنمية

ي.العصرفيالجانبالمعرفيوالوجدانيوالمهار

المدرسة فكرة تبلورت تصالرقميةلقد خالل عنو من الباحثين ونتيجةرات المستقبل، مدرسة

واالتصاالتال التكنولوجيا مجال في الهائلة مهارات ،تطورات وظهور المعرفة تتطلبواتساع جديدة

الت  هذا قام ولذلك المدرسة، مفهوم في النظر للمدرسةصو إعادة توسااللكترونيةر مداركعلى يع

زمانومكان،ممنالمعلوماتالرقميةفيأي الطلبة،وتنميةمهاراتهمالبحثيةواالستكشافية،وتمكينه

بديال لو الحاسوبوبرمجياتهواالنترنت تغي يصبح التعليمبالحدود،مع رشكلعناألوراق،وليكون

ال االختباراتوآلية المدرسية،وشكل والبيئة الدراسي الت ونمطالصف المحيطتقويم،وكيفية واصلمع

(.2020بالعمليةالتعليمية)أرشيد،منلهصلة وكل ،الخارجيوأفرادالمجتمع
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الرقمية دواعي التحول إلى المدرسة 

المدرسةإن  إلى عدةالرقميةالتحول دواع )،له (2019األتربي،؛2018،محمدأوردها

منها:و

حياتيةميةوتحديثها،وإكسابالطلبةمهاراتلحديثةلتطويرالعمليةالتعلياالستفادةمنالتكنولوجياا-

جديدةتتناسبمعالعصر.

مواكبةالتطورالعلميوالتكنولوجيالذيأثرفيكافةمجاالتومؤسساتالمجتمع،ومنهامؤسسات-

التعليم.

مالرقمي.إيجادفرصجديدةفيسوقالعملمنخاللإكسابالطلبةمهاراتالتعل -

شخصية- بتنمية مهاراتهالطلبة،االهتمام إبداعاتهفيموباألخص وتنمية التكنولوجيا، ،ماستخدام

الحياتيةالمختلفة.تمجموعةمنالمهاراموتعليمه

المدرسة ماالرقميةوتتضمن محمدوفق )(2018)والرشيدي(2018)أورده (2020وارشيد

:اآلتي

ولكنمعالعتياديةا،والتيتشبهالفصولالبيئةالتعليميةفيالمدرسةنيةالتيتعد الفصولااللكترو-

دمجالتكنولوجيافيها،ودونحاجةلوجودالطلبةوالمعلمينفينفسالمكان،والتيتتيحالتفاعلبينهم

ملهماألنشطةوالمنهاجالرقمي.تقد التيمنخاللوسائلالتكنولوجيا،و

الخدماتالرقميةرالتيتضمنالوصولالسريعللمعلوماتوالبياناتالرقمية،وتوف نتشبكةاالنتر-

للطلبة،وتسهمفيتقديمالمحاضراتوالمعلوماتالصوتيةوالمرئية،وتشغيلكافةالبرامجالتعليميةالتي

باالنترنت.تتطلباتصاال 
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الرقم- والمراجع المصادر تتضمن التي االلكترونية منالمكتبة الطالب يدخلها والتي الموثوقة، ية

ب المتصل تسه ،تاالنترنخاللجهازه أي والتي وجمعها،في المعلومات على الحصول عليه وقتل

ومنأيمكان.

 الرقمية دور المعلم في المدرسة 

وتغي إن  بتحوالت القيام المعلمين من تطلب الرقمي تدريسهم،التحول أساليب في كبيرة رات

بالواالنتق التعليم إلى اللفظي التعليم من واالكتشاف،ال والمعنى تعليمواالعمل إلى التلقين من نتقال

والعشرين الحادي القرن مهارات المعلم امتالك من البد  ولذلك الحياة، مدى يتعلمون كيف الطلبة

ية،والتعاملمعبيئاتومهاراتالتعل مللمستقبل،والتزودبمهاراتالعصرالرقمي،وامتالكالكفاءةالرقم

(.Carlsson& Lindqvist&Nordanger, 2019التعلمالرقمي)

منسماتالعصرالحديثومدرسةالمستقبل،تدريبالمعلمينبشكل2020ويورداليامي) (أن 

المعلمين إلكساب تأهيلية تكون قد التدريبية البرامج وهذه للمعلمين، محركة قوى يمثل الذي مستمر

العالجيةالتيتعالجالقصورمهاراتوالمعارفوالخبراتاألساسيةللتدريس،والبرامجالتدريبيةالجددال

فيأداءالمعلمينأثناءالخدمة،والبرامجالتدريبيةاإلجرائيةالتيتهتمبالتدريبالميدانيللمعلمين.

( أمين )Amin, 2016ويرى وأنيل ) ِAnil, 2019ا في تغير المعلمين دور  أن  لمجتمع(

يواج فالتعليم طرالرقمي، ابتكار ضرورة مع متزايدة مطالب منه المعلمين وتحول للتعل م، جديدة ق

مرسلينللمعرفةإلىموجهينللحصولعليها،وتعزيزكفاءاتالطلبةللمهاراتالتييحتاجونهافيهذا

سياقاتالحياة،وأنهافيوتوظيف،العصر،والتيتسمحلهمبأنيكونوامساهمينبفاعليةفيالتنمية
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الالزم بالمهارات مجهزين المعلمون وأساليبيكون القرن مهارات بين والمزج المتنامية، للتحديات ة

التدريس.

وحل والناقد اإلبداعي التفكير مهارات امتالكها المعلمين على يجب التي المهارات ومن

و االتصال ومهارات العمل وطرق القرار، وصنع العملالمشكالت أدوات وامتالك والتعاون، التواصل

والو بالتكنولوجيا التكيفالخاصة على القدرة تشمل التي والمهنية الحياتية والمهارات المعلوماتي، عي

(.2020اليامي،وتقب لالتغييربمرونة،والمسؤوليةاالجتماعيةوالشخصية)

 الرقمية المدرسة ور الطالب في د

التربوإن  البحوث ونتائج التعل التحو ية، إلى اوااللكتروني،مل العمليةجعل محور لطالب

المدرسة ظل وفي ذلكالرقميةالتعليمية،  كل  أن ، يجب عدة ومهارات خصائص للطالب أضاف

بأنواعها المعرفة القدرةعلىالحصولعلى ذاتييمتلكها،ومنها التعل بشكل والقدرةعلى التعاوني، ،م

نولوجياوأدواتها،اتاالتصالوالتواصل،والقدرةعلىاستخداموسائلالتكامتالكمهارمالذاتي،ووالتعل 

(.2019قرار،وامتالكمهارةحلالمشكالت)األتربي،واالعتمادعلىالنفس،واتخاذال

علىاستخداموسائلالتكنولوجياالمتعددة،يجبأنيكونقادرا الرقميةوالطالبفيالمدرسة

األ مهاراوممارسة وتكسبه ومهاراته، معرفته تنمي التي الرقمية التفكيرنشطة وامتالكت المتنوعة،

التعل  والمهاراتمهارات التواصل، ومهارات والنفسية االجتماعية المهارات من والعديد المستدامة، م

(.Salimia& Ghonodib, 2011إدارةالذات)مهارةالمهنيةوالحياتية،و

السيابية)وأو الم2016رد القواعد المدارس( التعليمفي تكنولوجيا كترونيةااللهنيةفيتطبيق

وفقماأقرتهالجمعيةالدوليةلتكنولوجياالتعليمبمايلي:
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والتعل - التعليمية،التعليم والبيئات التعليم واستراتيجيات المناهج تصميم على اإلشراف خالل من م:

تم،وتطبيقالتكنولوجيالتحسينالمخرجااألعلىمنالتعليموالتعل لتحقيقالحد ؛بدمجالتكنولوجيافيها

المهنية،وزيادةمعدلاإلنتاجية.

البيئة- وتحسين التعليم، في التكنولوجيا لدمج الطويل، المدى على رؤية وضع خالل من القيادة:

للتعل  المنتجة األنظمة ودعم تنفيذها، ومراقبة تحقيقها وكيفية مصادروالم،الرقمية، إيجاد على عمل

تمويل،واالستفادةمنالمواردالبشرية.

ال،التقييم:منخاللاستخدامالتكنولوجيافيتنفيذأساليبمختلفةمنالتقييم،واستخدامالتقييمالفع -

وتحسيناإلنتاجية.،موتقديرمصادرتكنولوجياالمعلوماتالمالئمةللتعليموالتعل 

الكامنة،واستخدامادةالحديثة،وتحقيقالفاعلية،واستثمارالطاقاتجهةمتطلباتالقيالقدرةعلىموا-

ائج،لتحسينالممارساتالتربوية.التكنولوجيافيجمعالبياناتوتحليلهاوتفسيرالنت

بإمكانهمالدخولفالطلبةقدتكونمستقلة)ليسفيهاجدولدراسيمحددللتعلم،الرقميةوالمدرسة

طبمباشربينالمعلموالطالب(أوالموادالتعليميةفيأيوقت،واليوجدفيهاتخاإليهاوالتفاعلمع

المعلمين اللتقاء محدد جدول )فيها فيهابالطلبةتزامنية ويمكن واحد زمن وفي المباشر بالتخاطب

فيالطلبةثيصلالتفاعلالمباشربينالطرفين(أوعنطريقالبثاإلذاعيالمسموعوالمرئي)حي

طريق عن والتلفزيوني اإلذاعي البث مقيد(وسائإحدىوقت فيها التفاعل لكن العرض، )محمد،ل

2018.)
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 الرقمية أهمية المدرسة 

ممدىالحياة،فيدورهابترسيخأحدمتطلباتمجتمعالمعرفةوالتعل الرقميةتبرزأهميةالمدرسة

لمنهاجلتعليم،والربطبيناالذاتي،وإدخالالتكنولوجيابشكلمباشرفياوإكسابالطلبةمهاراتالتعلم

الحلوللها، المجتمع،وإيجاد العملية،واالهتمامبمشكالت بالحياة الطالب المجتمع،وربط ومشكالت

عن البحث عمليات خالل من تفكيرهم، وتنمية الطلبة، مهارات تطوير على المدارس هذه وقدرة

وال التكنولوجياالمعلومة بمساعدة الذاتي واسترتعلم المتنوعة، التعليم الووسائل التدريس عززماتيجيات

أيضا واإلسهاموالنشط، المعلمين مهارات تنمية )السيابية،في التعليم مجال في كفاءة ذوو وجعلهم ،

2016.)

االلكترونية للمدرسة تجارب بتطبيق العربية الدول من مجموعة قامت المومنه،وقد ملكةا

ئهالطلبةللحاسب،وتجربةسلطنةعمانومصرالعربيةالسعوديةفيمشروععبدهللابنعبدالعزيزوأبنا

التيوواألردن، توفرالعربية،باللغةإلكترونيةتعليميةمنصةوهي"مدرسة"مبادرةأطلقتاإلمارات

منالفصوللكافةوغيرهاواألحياء،والكيمياء،والفيزياء،الرياضيات،فيبالفيديوتعليميدرس5000

،باإلضافةإلىكانواأينماعربيطالبمليون50منألكثرمجانا ةومتاحعشر،الثانيوحتىاألول

لدعمالالجئينالسوريين.األزرقفياألردنمخي مفيمشروعالمدرسةالرقميةإطالق

 ن في األردنوالالجئون السوري  

الثيحتل  المرتبة عالميا األردن نسبة الثة لالجئين األكبر العدد ناحية ويحتضمن نللسكان،

العام) األزمةفيسوريافي بداية منذ مايقارب2011األردن يعيشون1.5( غالبيتهم مليونسوري

ال ومنمخي مخارج األردنية الحكومة من الكاملة الرعاية ويتلقون األردن، محافظات وضمن ات
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وال الدولية )المنظمات العام وفي الخيرية، األ2015جمعيات االستجابة خطة األردن أطلقت ردنية(

لألزمةالسورية،والتيتضمنتالجانبيناإلنسانيوالتنمويلمواجهةآثاراألزمةالسورية،واالستجابة

والنقل والمياه والسكن والعدل والصحة والبيئة والطاقة التعليم قطاعات في تنموية وبرامج لمشاريع

العيش، االجتماعيةوسبلدعم االقتصادوذلكوالحماية التحديات يمر رغم التي األية ردن،ومعبها

قامتالحكومةبتوجيهاتمنجاللةالملكعبدهللاالثانيباتخاذمجموعةمنتزايدتدفقالالجئينإليه،

وريينبااللتحاقبالمدارساإلجراءاتلتوفيرالخدماتلهم،والتخفيفمنمعاناتهم،والسماحللطلبةالس

لطالبالسوريمعاملةالطالباألردني،ودونأيرسوممقابلاألردنية،ضمنإجراءاتكفيلةبمعاملةا

(.Mayer, 2016؛2016قناة،؛211تقديمخداماتالتعليم،وتوفيرالتعلماآلمنلهم)اليونسكو،

أن  إلى اليونسكو منظمة أشارت األروقد استجابة وشعبا مستوى حكومة معدن التعامل في

للمنظمة،وقدتمخفيفمنأزمتهمرغمالظروفالصعبةكانملهما الالجئينالسوريينفياألردنوالت

تعليم  على السوريين الالجئين من الشباب حصول فرص لدعم إقليمية تعليم مبادرة ،عال إعالن

ب والالد راسةواالهتمام العالي والتعليم االثانوية غير والتعليم المهني المهاراتتدريب وتوفير لرسمي،

برامجومنالحياتية وتقديم التعليم، في قدراتهم ببناء المؤهلين المعلمين فجوة ومعالجة الشهادات، ح

(.2019،الناصيرتعليميةقائمةعلىالطلب)

التربيةوالتعليم لتمكينهم؛لبةالسوريينسياسةالبابالمفتوحأمامالطاألردنيةفيماتبنتوزارة

األعدادالكبيرةللطلبةالالجئينكانتفوقالطاقةاالستيعابيةمنالتعلمفيالمدارساألردنية،إالأن 

فيعمانوإربدوالزرقاءوالمفرق،وقدتوسعتللمدارس،وأصبحتالمدارسمكتظةبالطلبةوخصوصا 

الفترتين التعليمالمناسب،وزيادةوزارةالتربيةوالتعليمباستخدامنظام لضمانحصولأكبرعددعلى
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في المدارس سكانيا عدد المكتظة أعدادالمنطاق مع لتتناسب وتوسعتها، المدارس بعض وتجديد ،

لها،الطلبة الصيانة واستمرارعمليات التعليم، مستلزمات وتوافر المباني معيارية يؤثرعلى ال وبما

(Reach, 2014.)

تم  توفرالعديتقديمكما التي الدولية المنظمات التعليميةمنقبل البرامج التعليمدمن فرص

ل األعمار،النوعي السوريينفيمختلف منخاللصندوق12-6كدعماألطفالمنعمرألطفال

حيالدعماليابانيعنطريقمنظمةوورلدفيجن،والقيامباألنشطةالترفيهيةودعمأولياءاألمور،وتوض

(.2019،الناصيرجتماعي)لالبيئةاآلمنةلألطفال،وحقوقالطفلوالدعمالنفسيواالوماتحوالمعل

اتمخي مات،كماسعتالوزارةإلىاستيعابأعدادالطلبةخارجالمخي موتمبناءالمدارسفيال

للطلبةالسوريين،أ المسائية الفترة فترتين،حيثتخصص إلى الدراسي اليوم تقسيم مافيعنطريق

اإلماراتيالمدعوممخي ملزعتريواألزرقوالاتامخي ماتفيلتحقالطلبةفيالفترةالصباحية،فيمخي مال

    مناإلماراتالعربيةالمتحدة.

وقدواجهتوزارةالتربيةوالتعليمتحدياتعدةفيهذاالمجال،كمحدوديةالمواردالمالية،وعدم

األ لتشييد المخصصة األراضي ذويتوفر وجودطلبةمن الطلبة،مع أعداد واستيعاب المدرسية بنية

تياجاتالخاصة،وممنيعانونمنمشكالتنفسيةواجتماعيةنتيجةالحربوالصدمة،وحاجاتهماالح

والتعليم التربية وزارة حاولت الذي األمر وهو والتدريس، الصف إدارة في مختصة تربوية لمهارات

آثارهمنخال واالتخفيفمن التربية النفسيواالجتماعي)وزارة الدعم لتعليم،لعقددوراتفيمجال

2018.)
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(بالشراكةمعالحكومةاألردنيةومنظمةUNHCRوتقومالمفوضيةالساميةلشؤونالالجئين)

اتأممخي ماليونسكووالمنظماتغيرالربحيةفيالعالمبتقديمالخدماتالكثيرةلالجئينسواءداخلال

قدعملتمنظمةاألممالمتحدةمنهذااللجوء،وانتفئةاألطفالهيأكثرالفئاتتضررا رجها،وكخا

الفجوةالحاصلةفيتعليمالالجئينالسوريينمنخاللالشراكةمعالدولةاالردنيةفيواليونسكولسد 

ال داخل المدارس وإنشاء الحكومية المدارس في الطالب كافمخي مدمج وتلبية االحتياجاتات ة

(.2017)الفاعوريوأبودريع،لهم

او المفوضية التعليمتواصل وزارتي مع كثب عن العمل األردن في لالجئين لسامية

غيراليونيسف،وكذلكالعالي،والتعليم المنظمات من والشركاء األخرى المتحدة األمم ووكاالت

تقديمبعضالبدائلالتيتخففمنهذهوقبلهم،الحكوميةالمحليةلتأمينتعليماألطفالالالجئينومست

(.UN, 2021)ةالخدماتالتعليميةلهم،وتوفيركافاألضرار

 الخدمات التعليمية 

بأن  التعليمية الخدمات أركانها:"تعرف جميع ويشمل التعليمي، للنظام األساسية االحتياجات

وبنية وإدارة وطالب معلم من التعليمية وقالعملية فاعليتهأساسية، وجودتها،ياس الخدماتا وتوفير

(.2016:1199العرموطي،الدينوعز)"عكفاءةالطلبةورضاهماألساسيةالتيتؤديإلىرف

" تقديموهي: من تتضمنه بما علمية، معايير ضوء في وتحقيقرغباتهم، الطلبة توقعات تلبية

)رزقهللا،"فومهاراتالطالبمنمعاروفيمايكتسبه،خدمةتعليميةمتميزةمنعضوءهيئةالتدريس

2010:115.)
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تو"هي اوثعملية البرامجواإلجراءاتوتطبيق نقلةيق تحقق التي والتوجيهات، واللوائح ألنظمة

والتعل  التعليم عملية في والجسديةنوعية والنفسية العقلية الناحية من الطلبة بمستوى واالرتقاء م،

(.2009:15)الطائيوآخرون،"تقاناألعمالوحسنإدارتهااللإمنخ،واالجتماعيةوالثقافية

الخدماتالتعليميةهيالجوانبالماديةوالمعنويةالتينتجالباحثةمنالتعريفاتالسابقةأن تست

منحيثالبناءوالمرافقوالتجهيزاتوالوسائلوالمناهجوأساليبالتدريس،تقومعليهاالعمليةالتعليمية

يمية.نفيمجموعهاالعمليةالتعلمعالطلبة،والتيتكو والتواصلتصالوسبلاال

تعنيإرساءثقافةتنظيميةلتطبيقمعاييرجودةجودةالخدماتالتعليمية(أن 2019)دريديرى

والتمي  والتحسين والتخل العمليات واللوائحز األنظمة وتطبيق تقدمها، تعوق التي المشكالت من ص

المعاييرواإلجراءاتوهونظاممتكاملمننقلةنوعيةفيالعمليةالتعليمية،هدفتحقيقوالتوجهاتب

الفائدةالمرجوةلتنظيمعملهاوتحقيق؛تضعهاالجهةالمسؤولةعنالتعليمواألنشطةواإلرشاداتالتي

منها.

أبعاد  ثالثة يتضمن الخدمة رئيسةومفهوم األساسيهي: أماافي،واإلض،والملموس،المنتج

إليها يسعى التي المنفعة جوهر يمثل فهو األساسي علىالمنتج المترتبة والمنافع والمزايا المستفيد،

عمليةالشراء،والخدمةالملموسةتتضمنمستوىالجودةوالمواصفاتوالشكلوالمالمحواألبعاد،والبعد

اإلضافية الخدمة اإلضافويتضمنالثالث والمنافع الخدمات للخدمةمستوى الداعمة ،المقد مةية

الملم وغير الملموسة العناصر العملية،وسةوتتضمن وتسهيل والصيانة أن الضمان نجد ولذلك

(.2019محمد،المؤسساتالخاصةتهتمبالمنتجاإلضافيالتيتدعمالخدماتالتكميلية)
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 عناصر الخدمات التعليمية 

وفقمايلي:التعليميةالخدمات(تقسيم2017أوردالقاصديوطبيب)

.لوالمبانيواألجزاءالملموسةمنالخدمةنفسهاالعناصرالملموسة:تشملاألدواتوالوسائ-

الخدماتبمستوىمالئممنالجودة.االعتمادية:أياالعتمادعلىالمؤسسةفيتقديم-

وتلبيةطلباتالمتعلميناالستجابة:أيرغبةواستعدادالعاملينفيالمؤسسةعلىتقديمالخدمات،-

فيالوقتالمحدد.

دالمؤسسةوالمستفيدينمنهابالراحةواالطمئنانوالثقة.األمان:أيشعورأفرا-

.حاجاتهمملبيةالتعاطف:أيشعورالطلبةوالمستفيدينمنالمؤسسةباالهتمام،وشعورهمبأن -

ودورهمتجاهرتهمعلىإثراءالعمليةالتعليمية،أعضاءالهيئةالتدريسية:أيمدىتـأهيلهمالعلميوقد-

والمجتمعوالمهنة.الطلبةوالمدرسة

المناهجالتعليمية:منحيثقدرتهاعلىالموازنةبيناألصالةوالمعاصرة،وقدرتهاعلىتنميةقدرة-

كالتوحلها.الطالبعلىتحديدالمش

( دريب إلى2014وصنفها األكاديمي( يتض:الجانب المعايالذي المهنيةمن والمستويات ير

الفرد والجانب العلمية، على:يوالبحثية والتركيز للطلبة، الشخصي بالنمو االهتمام يتضمن الذي

االجتماعي والجانب والمهارية، والوجدانية المعرفية المتنوعة حاجات:حاجاتهم تلبية يتضمن الذي

المجتمعوتطويره.
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 ية معايير جودة الخدمات التعليم

التعليميةجودة(2021)الرقيعي(و2015)أبوطبنجةو(2010)رزقهللاصنف الخدمات

وفقالعاييراآلتية:

التدريسية  أي  :المعلمين- وكفاءتهم والمهارية، العلمية والتطوير،مؤهالتهم التخطيط ،وقدرتهمعلى

،وسعيهملتنميةمهاراتالتفكير.والنقدوحلالمشكالت

وهيوالتقويم  المادية  اإلمكانات- وجو: ومرافقها، التعليمية المباني تعتبرتجهيزات التي التقويم دة

المتعل  تحقيق مدى وتوضح والطلبة، المعلمين أداء على الحكم التعليمية،مقياس العملية ألهداف م

لتقويمللمعلم،،حيثيتماالهتمامبتطويرأدواتامه،وقدرتهعلىتوظيفهفيالحياةواستيعابهلماتعل 

الطال مستوى باومعرفة تزويده وبالتالي الحقيقي، المؤشراتب ومعرفة الالزمة، والمعارف لمهارات

هذه التقاط على المعلم وقدرة الالجئين، الطلبة لدى اجتماعية أو نفسية مشكالت لوجود األولية

المؤشراتوالعملعلىدمجالطلبةضمنبينالتعلمفياألردن.

اعيةومعرفية،وإدارةالنزاعأيتوظيفمااكتسبهالمعلممنثقافةنفسيةواجتم  :الصفية  فةالغر   إدارة  -

.بينالطلبة

وتنميةالجانبالمعرفيلدىالمتعلمين،وطرقالتعاملمعهم،حقوق الطفل وحمايته من اإلساءة:    -

م.وحمايتهممناإليذاءالجسديوالنفسي،والعملعلىتنميةالتحصيللديه

به،التيتلبياحتياجاتالطلبة،علمينعلىطرائقالتدريسوأساليالمأيتدريب:التدريس  طرائق   -

التعل  وتدريبوتحقق للطلبة، والعلمية والشخصية النفسية الجوانب بكل يرتبط والذي التفاعلي، م
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األ ومعرفة التدريس، بمهارات واإللمام التعليمية، المواقف تصميم على للمعلمالمعلمين الجديدة دوار

والمتعلم.

تعليميةوفقمايلي:(الخدماتال2009ويصنفالحمالوي)

التعليم- علىمخرجات  وقدرتهم واتجاهاتهم للطالب، والوجدانية والمهارية المعرفية المستويات أي :

المشكالت.التفكيرالمنظموحل 

المعلمين  - لل:أداء  المستمرة المهنية التنمية تحقيق ليأي وسلوكهم بأدائهم واالهتمام كونوامعلمين،

للطلبة.معلمينناجحين،وقدوة 

:أيالمناخاالجتماعيوالتنظيميوإدارةمصادرها،وتنميةالمواردالبشريةوالماديةأداء المؤسسة-

فيها.

لالمدرسةومصادرالتعلم،واستخدامالتكنولوجيا،وتقديمالخدماتقب:أيتوفيرالمختبراتالمدرسة  -

التيتشملوخدماتالبنيةاألساسيةعين،مجتمعالمحليوالدوليوالمتطووبعدهامنخاللمنظماتال

االستيعابالطبيعيللطلبة،وترميمالمدارسوصيانةمرافقها.

خدماتتحسينالعمليةالتعليميةكتطويرالمناهجوتدريبالمعلمينعليه،وتصميمالوسائلالتعليمية-

يرأساليبالقياسوالتقويم،وتطوراستراتيجياتالتدريس،والتوسعفيشبكةاالنترنتبالمدارس،وتطوي

عد.والتعليمعنب 

اإلدارية- والمعلومات اإلداري النظام تطوير السنوية،خدمات الخطط بين،وتنفيذ العالقة وتوطيد

مؤسساتالمجتمعالمدنيوالنظامالتربوي.
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صنف وآخرونفيما االرتباط(Hock et.al, 2001)هوك خدمات إلى التعليمية الخدمات

تعليميةالجيدةفيحالجيدةبينالمعلمينوالطلبة،فالطلبةيحصلونعلىالخدماتالالعالقاتالبناءو

والمعلم،العالقة الطالب بين التيوجيدة بالتعليمات،المهارات الطلبة تزويد على ومهاراتتقوم

ذويالمستوياتالطالبيةلذويصعوباتالتعلموالحاالتالخاصة،وافةإلىالحاجاتالتواصل،باإلض

المتدنية.

ازديادأعدادالطلبةفيالمدارسيسهمفيإحداثمشكالتعدة،تربويةواجتماعيةتحد منإن 

تالتعليميةعلىجودةالتعليم،وتراجعفيمستوىالخدماقدراتالمعلمينوالمتعلمين،والتيتؤثرأيضا 

دمية،وترهلالمباني،والصيانةالمستمرة،ممادفعالمرافقالمدرسيةوالخالتيتقدملهم،كتوافرالكتبو

التعليم مستلزمات وتوفير الطلبة، مع التعامل على المعلمين بتدريب وشركائهم المتحدة األمم وكالء

(UNC, 2014.)

العام) ذلكومنذ الال(أطلقت2014وفيضوء المتحدةلشؤون الساميةلألمم جئينالمفوضية

لتحس بيئةاستراتيجية تقديم على والعمل الجوار، دول وفي سوريا داخل الالجئين األطفال تعلم ين

تعليميةمناسبة،وتوسيعالقدرةاالستيعابيةوتوسيعنظامالتعليمالنظاميوغيرالنظامي.

التي التعليمية الخدمات ضمن وومن المعلمين تدريب الطلبة، تعليم المهاراتتخدم إكسابهم

مالنوعيلهم،الالزمةلدمجالطلبةالسوريينفيالعمليةالتعليميةفيالمدارس،وتوفيرالتعل والمعارف

ومساعدتهمعلىالتكيفمعالبيئةالمدرسيةوتأهيلهمضمنالواقعالجديد،باإلضافةإلىتقديمبرامج

النفسي اإلالدعم من والحماية الطفل، وحقوق الصفية، الغرف وإدارة واتباعواالجتماعي، ساءة،
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 ,UN()2014مالتفاعليوالتقويماألكاديميوالسلوكي)جرادات،استراتيجياتالتدريسالمختلفة،والتعل 

2012.)

 لمبادرة محمد بن راشد آل مكتوم  المدرسة الرقمية

اإلماراتياألردنيلالجئينالسوريينمخي مة،فيالميةمتكاملكمدرسةرقعلنتالمدرسةالرقميةأ 

مالرقميالتييأتيذلكالختبارمنظومةالتعل ،ومنطقةمريجيبالفهودبالمملكةاألردنيةالهاشميةفي

في،تعتمدها رقمي ا طالبها من األولى الدفعة الستقبال تمهيدا  توفره الذي ،2021أيلولوالمحتوى

ال اإلاألولىمرحلةوتختبر واللغة والرياضيات العلوم مواد الرقمية بقيةللمدرسة الحقا  لتليها نجليزية

الموادوصوال إلىانتهاءكافةالتجاربواالختباراتبالتزامنمعموعدبدايةالعامالدراسيالجديدفي

(.2021)المدرسةالرقمية،2021أيلول

ااإطالقأهدافمنو العربية لمبادرةإلمارات حكومةلمتحدة بوابة أوردته ما الرقمية المدارس

(بمايلي:2021)اإلمارات

لماليينمجانا وإتاحتهوالرياضيات،العلومفيالعالميةالمناهجأحدثإلىيستندنوعي،تعليمتوفير-

.أمامهمجديدةمعرفيةآفاقوفتحالعرب،الطلبة

االعتيادية.التعليميةالمؤسسةدورمعذلكيتناقضأندون،والمنهجيالذاتيمالتعل أسسترسيخ-

تعليميمحتوىتوفيرخاللمن،العلميةالتخصصاتدراسةعنالطلبةوفعزلمشكلةيصد الت-

.الجامعيالتعليمقبلمامرحلةوحتىاألولىالتأسيسمرحلةمنوالرياضيات،العلومفيجاذب

معوقاتألبرزللتصدي؛العربوالمبتكرينوالعلماء،الباحثين،نمجديدجيلإعدادفيالمساهمة-

.تنميةال
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علىوقادرةالحديثة،التكنولوجيامنومتمك  نةعلميا ،مؤهلةشابةعربيةكفاءاتخلقفيالمساهمة-

.المعرفةاقتصادعلىقائمةمجتمعاتبناء

مريجيب مخي م في إنشاؤها تم التي الرقمية المدرسة الهدفأم ا كان فقد األردن، في الفهود

تعليمهم،والتخفيفمنمعاناتهمالسوريينفياألردنعلىاستكمالهومساعدةالالجئيناألسمىلها

:ويمكنشرحهاوفقمايليوتقديمالخدماتالتعليميةلهم،

التعلمفيال- بالتجهيزاتاإللكترونيةالتييحتاجهاالطلبةمخي متجهيزقاعات هزةكمبيوترأجمن،،

ت.إلىتوفيرخدمةاالتصالباإلنترنافةإض)التابلت(علىالطلبة،لوحيةالجهزةتوزيعاألو

مبنيعلىأحدثالتقنياتالتيCerego))برنامجتعليماحتوتأجهزةالتابلتالتيتمتوزيعهاعلى-

التعل  علوم على المتلقيوتحلي،متعتمد ذاكرة وتحفيز البيانات الموادروود،ل في ذكية تعليمية س

وبمتابعةمنالمعلم.تدعمالتعلمالذاتي،التي،المتنوعة

البرنامج- الطالبتضمن يستخدمه الرياضياتالذي بمواد خاصة تعليمية وألعاب وأنشطة دروس

ال واألنشطة األلعاب بحل ويقوم الطالب ليحضرها والعربية، اإلنجليزية واللغة والفيزياء خاصةوالعلوم

بالدروس.

معتوفير،متجهيزهباألدواتوالمقاعدالالزمةتلذيايتمحضورالطلبةإلىالمكانالمجهزلهم،و-

فترتين، على إليه الطلبة ويحضر التعليمية، للعملية الالزم الهدوء  مكانهجو  في يجلس طالب وكل

مرورخاصةبه.المخصصله،ويدخلعنطريقالبرنامجباستخداماسممستخدموكلمة
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علمها،حيثيعرضلهالبرنامجاألنشطةوالمعلوماتيقومالطالبباختيارالمادةالتعليميةالتيسيت-

علىشكلألعابتعليمية،تتضمنمراحلعدة،ليجيبالطالبعنكلمرحلةحتىينتقلإلىالمرحلة

األخرى.

دالبرنامجالطالببتغذيةراجعةفوريةفيحالكا- نتإجابتهخاطئة،ويظهرلهشرحمفصلعنيزو 

ة.اإلجابةالصحيح

حا- التفي كافة وتقديم له، وشرحه النشاط في بمساعدته المعلم يقوم الطالب تعث ر فصيالتل

والشروحاتله،ليستكملبعدهاإنجازالمرحلة.

منظاموتقييمنتائجهتحليلبياناتتحصيلالطلبةوقياسمستوياتتفاعلهممعالبيقومالبرنامجثم-

ليتمبعدهاتحديدمكامنالتطويرفيالنظاموالتجربة،معكلمرحلةقتوالمخرجاتالتعليميةالتيتحق

.التعليمية
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 ابقة راسات الس  الد  

،مرتبةبشكلزمنيمناألحدثإلىاألقدم،ابقةذاتالصلةراساتالس تضمنهذاالمحورالد 

 :وفيمايليعرضلها

 راسات الخاصة بالمدارس الرقمية د  لا

أرشيد هدفت2020)أجرت دراسة الخاصة( المدارس مديري تطبيق درجة إلى التعرف

تم  االلكترونية، باإلدارة وعالقته الذكية المدرسة لنظام العاصمة الوصفي،بمحافظة المنهج استخدام

ومعلمةمنمعلميالمدارسالخاصةعلما (م116من)الد راسةلجمعالبيانات،وتكونتعينةواستبانة 

مستوىتطبيقمديريالمدارسالخاصةلنظامالمدرسةالذكيةلنتائجأن عمان،وأظهرتاالعاصمةفي

الد راسة،كماتبينوجودفروقذاتداللةإحصائيةفيتقديراتأفرادعينةواإلدارةااللكترونيةمتوسط 

نيةوتطبيقنظامالمدرسةكترودعالقةارتباطيةبيناإلدارةااللوفقمتغيريالجنسوالخبرة،معوجو

لذكية.ا

مالذكيفيمدارس(إلىمعرفةدرجةتطبيقمفهوممدارسالتعل 2020هدفتدراسةشلش)و

تم  فلسطين، في الحكومية سلفيت الوصفيمحافظة المنهج خمسةو،استخدام من مكونة استبانة

الد راسة،وتكونتعينةالمعوقاتو،نات،واإلدارةالصفية،والتقويمواإلمكا،مجاالتتخصإدارةالمدرسة

درجةوأظهرتالنتائجأن محافظةسلفيت،المدارسالحكوميةفيمنمعلمي(معلما ومعلمة78من)

ذاتداللةإحصائيةفينتالنتائجعدموجودفروقتطبيقمفهومالمدرسةالذكيةكانمتوسطا ،كمابي 

الد راستق عينة أفراد الحولةديرات التعلم مفهوممدارس تطبيق متغي درجة إلى تعزى الجنس،ذكي ر



 

 

37 

لصالحالتقديراتفيفروق وجودالتيأظهرتمجاالتإدارةالمدرسة،واإلمكانات،والمعوقاتباستثناء

اإلناث.

ةرونيةفيالمرحلللمدرسةااللكتا مقترحا (تصور2018دراسةالرشيديوبنطريف)ووضعت

استخدامالمنهجالوصفيالمطور،والقيامبالمسحة،تم الثانويةوفقمعاييرالجودةالشاملةفيالسعودي

المكتبيواالستطالعالميدانيبواسطةاالستبانة،التيتضمنتمعاييرتوفيرالمناخالتعليمي،وتخطيط

وا والمتابعة، والتقويم التعليمية، المواقف للعاملين،وتصميم المهنية والتنمية والتحفيز، الذاتي لتعلم

ومديرةمنمديري(مديرا 176من)الد راسةترحللمدرسةااللكترونية،وتكونتعينةووضعتصورمق

المدرسة خصائص وجود النتائج وأظهرت المنورة، المدينة في الثانوية معاييرالرقميةالمدارس وفق

التقويموالمتابعةأوال ة،وجمتوسطبدرجةالجودةالشاملة ب عد التعليوب عداء ميالمناسبتوفيرالمناخ

 المرتبةاألخيرة.في

( محمد د2018وأجرى مدرسة( نظام تطوير إلى هدفت تم رقميةراسة األساسي، للتعليم

الن  وتصميم تحليل ومنهجية التحليلي، الوصفي المنهج التعل استخدام مفهوم لتطبيق االلظم، كترونيم

ارسالمديفيتمكينمديرالرقميةالمدرسةالكتروني،وتوصلتالنتائجإلىأهميةوإدارةالمدرسةبشكل 

ال عاتق على الملقي العبء من والتقليل التعليمية، العملية سير متابعة فيمن والمساهمة موظفين،

عمليةاتخاذالقرار.

سلطنةعمان،تم فيرلتطبيقالمدارسالذكيةو (إلىوضعتص2016وهدفتدراسةالسيابية)

باتتطبيقنظامالمدارسالذكية،والصعوباتالتياستخدامالمنهجالوصفي،واستبانةتضمنتمتطل 

عينة وتكونت )الد راسةتواجهها، والمشرفين(302من والمساعدين المديرين من فيالتربويينفردا 
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لمدارسالذكيةجاءتتقديراتأفرادالعينةلمتطلباتتطبيقنظاماثالثمحافظات،وأظهرتالنتائجأن 

لصالحاإلناث.الجنس،ووجودفروقذاتداللةإحصائيةفيالتقديراتتعزىلمتغيربدرجةكبيرةجدا 

( ورجائي معتمدي دراسة التعل Roghayeh, 2014&Motamediوتناولت ب ( عن فيم عد

الد راسةصفي،وتكونتعينةاستخدامالمنهجالوتم ،المدارسالذكيةداخلمناطقالتعليمفيطهران

إعداداستبانةلجمعالبيانات،وأظهرتالنتائجيأربعمدارسذكيةفيطهران،ومنالمعلمينوالطلبةف

ب  عن التعلم لتطبيق التدريب على التركيز يجب العمأنه يكون وأن جماعيعد، لتحقيقا مشتركا ل

اصروتجهيزاتالمدرسةالذكيةوقدرةالمدرسينعنجودعالقةقويةبيننجاحه،كماأظهرتالنتائجو

علىالتعليمبشكلجيد.

وستيفان وروبرت وسارة فرانسسكو دراسة  &Francesco& Sara& Robert)وهدفت

Stéphan, 2013 الو الخطة الضوءعلى تسليط إلى عام( في إيطاليا أطلقتها التي 2007طنية

الرقمية تكنولوجيا؛للمدارس اإليطاليةلتعميم الدراسية الفصول واستخدام،المعلوماتواالتصاالتفي

حتنتائجاستخدامالمنهجالوصفيالتحليلي،ووض لالبتكارفيالتعليماإليطالي،تم ز التكنولوجياكمحف 

سينلبدءالتغيير،واستخداماألدواتالتيالتعيقالمدارسوالمعلمينالمتحم تركيزالخطةعلىالد راسة

ممارساتالتدريسالمستخدمة،وتوسيعالمواردالتربويةالرقمية،وتسريعاستيعابتكنولوجياالمعلومات

،ريبيمللمدارساالختبارالتجاواالتصاالتفيالمدارسوالفصولالدراسيةاإليطالية،وإنشاءشبكةمع

وابتكارممارساتتربويةوتنظيميةجديدةلتحسينالتعليماإليطالي.

تقييمالمدرسة (Nyagowa& Ocholla& Mutual, 2011ال)وتناولتدراسةنيغواوشوالوموت

فيوطالبا (معلما 1508من)الد راسةفيكينيا،تماستخدامالمنهجالوصفي،وتكونتعينةالرقمية
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التواالستبانةالمقابلةوالمالحظةوالمقابامالمنهجالمتمازج،وفيكينيا،تماستخدرقمية(مدارس6)

البيانات النتائج؛لجمع وأظهرت التعليمية، مخرجاتها وتقييم المدارس هذه نجاح مدى على للوقوف

أهدافها الرقميةفيتحقيق المدرسة اال،نجاح فيهاجودة التيظهرت المهمة األمور بينومن تصال

.المقد مةأفرادالعمليةالتعليمية،وجودةالمعلومات

 خاصة بالخدمات التعليمية راسات الالد  

يمجودةالخدماتالتعليميةفيالمدارسالثانوية(دراسةهدفتإلىتقي2021لرقيعي)أجرىا

أ المنهجالوصفي،واستبانةتضمنتخمسة تماستخدام ليبيامنوجهةنظرطالبها، لجودةبعاد في

وهي التعليمية، والمصداقية:الخدمات الملموسة، المادية االستجابة،الجوانب وسرعة التعامل، في

عينة وتكونت الطالب، مع والتعاطف )الد راسةواألمان، طالبا 150من المرحة( طلبة من وطالبة

أن  النتائج وأظهرت الليبية، درنة مدينة مدارس في جودالثانوية فيمستوى التعليمية الخدمات ة

المدارس اتداللةإحصائيةفيتقديراتأفرادعينة،كماأظهرتالنتائجعدموجودفروقذمنخفض 

وفقمتغيريالجنسوالتخصص.الد راسة

فيمعدللطالبالص عنب المقد مة(واقعالخدماتالتعليمية2021وتناولتدراسةالزهراني)

ةجدة،تماستخدامالمنهجالوصفي،واستبانةلجمعالبيانات،وتكونتعينةظلجائحةكورونافيمدين

مومعلمةمنمعلميومعلماتالطالب(معلما 59من)راسةالد  فيكافةالمراحلالدراسيةفيجدةالص 

مةعدللطلبعنب المقد مةيةمواقعالخدماتالتعليالسعودية،وأظهرتالنتائجأن المملكةالعربيةفي الص 

مصوثقافةأبرزالمعوقاتمرتبطةبمراعاةخصائفيظلجائحةكورناضعيفة،وأن  ،كماأظهرتالص 
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تقديرات في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم الجنسالد راسةعينةأفرادالنتائج متغيرات ،وفق

وسنواتالخبرة.،والمؤهلالعلمي

فعلىدرجةرضاالطلبةفيالصفوفمنلتعر (دراسةهدفتإلىا2016وأجرىالعمري)

مةالم(عنالخدماتالتعليمية4-12) استخدامالمنهجلهممنوزارةالتربيةوالتعليمفياألردن،تم قد 

وتكنولوجياالتعليم،،والبيئة،واإلدارةالمدرسية،التدريس:الوصفي،واستبانةتضمنتأربعةمجاالتهي

النتائجأن 37في)(طالبا 32971من)الد راسةوتكونتعينة الرضاكانةدرج(مديرية،وأظهرت

ماأظهرتالنتائجوجودفروقفي%(وتراوحتتقديراتالطلبةبينالمتوسطوالمرتفع،ك72رها)مقدا

الدراسةتقديرات لمتغي أفرادعينة فروقتعزى ووجود اإلناث، لصالح الجنس المرحلةلمتغي تعزىر ر

ية.الدراس

الثانويةفيمحافظعن(2016دراسةالغول)وكشفت ةإربدعندرجةرضاطلبةالمدارس

التعليمية تم المقد مةالخدمات التعليميةلهم، الخدمات تضمنت واستبانة الوصفي، المنهج استخدام

والوسائلالتعليمية،،والموادالدراسية،والهيئةالتدريسيةواإلدارية،المرافقالتعليميةموزعةعلىمجاالت

فيالمرحلةالثانويةفيمدارسقصبةإربدوطالبةمنطلبةا (طالب513من)الد راسةوتكونتعينة

أن األردن النتائج وأظهرت حد ، إلى مقبولة التعليمية الخدمات عن الطلبة أبدىرضا حين في ما،

والمرسم المهني، المشغل تجهيزات عن رضاهم عدم عن الكتبالطلبة وحجم الموسيقى، وغرفة

التعليمية،كماتبي المدرسيةوتنو  تقديراتأفرادعينةنعالوسائل وجودفروقذاتداللةإحصائيةفي

رالفرعلصالحالفرعاألدبي.وفقمتغيرالجنسلصالحاإلناث،ووفقمتغي الد راسة
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 الدراسات الخاصة بالالجئين السوريين 

بةالسوريينفيللطلالمقد مةقياسجودةالخدمةالتعليمية(إلى2019هدفتدراسةالناصير)

استخدامالمنهجالوصفي،وتطويراستبانةموزعةربدمنوجهةنظرالمعلمين،تم إاءقصبةمدارسلو

بعادوأمعاييرجودةالخدمةالتعليمية،وواقعتطبيقجودةالخدمةالتعليمية،:الثةمحاور،وهيعلىث

ربد،إءقصبةلوامدارس(معلما ومعلمةفي247من)الد راسةوتكونتعينة،خدمةالتعليميةجودةال

لواءمدارسللطلبةالسوريينفيالفترةالمسائيةفيالمقد مةجودةالخدمةالتعليميةوأظهرتالنتائجأن 

ولىوبدرجةمتوسطة،ربدكانتمتوسطة،وجاءتمعاييرجودةالخدمةالتعليميةفيالمرتبةاألإقصبة

المرتبة في التعليمية الخدمة جودة فروقوبدرجاألخيرةوأبعاد وجود النتائج أظهرت كما متوسطة، ة

إحصائية داللة الد راسةذات عينة أفراد تقديرات المعلم،في لصالح الوظيفي المسمى لمتغير تعزى

لمي.المؤهلالعوالجنس،ووعدموجودفروقتعزىلمتغيراتالخبرة،

الجئينالسورييننحو(اتجاهاتالطلبةال2018وتناولتدراسةالخزاعلةوالخزاعلةوالخزاعلة)

منالد راسةوتكونتعينة،استخدامالمنهجالوصفيتم وملهمفياألردن،عمالتربويالمقد برنامجالد 

اتوخارجها،مخي ميداخلالمنالطلبةالذينيدرسونضمنبرنامجالد عمالتربووطالبةطالبا (180)

استبانوتم  وهيةاستخدام مجاالت ثالثة من التعل :مكونة المعلم،ممجال التعليمية،وأداء ،والبيئة

النتائجأن أو الد ظهرت الطلبةنحوبرنامج التربوياتجاهات ،كانتمرتفعةملهمفياألردنالمقد عم

اتتعزىلمتغيرأفرادعينةالد راسةتقديراتحصائيةفيجودفروقذاتداللةإظهرتالنتائجعدمووأ

المرحلة.و،الد راسةالجنسومكان
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المقد مة(دراسةهدفتالتعرفإلىواقعالبرامجوالخدمات2018وأجرىالخزاعلةوالقاضي)

داخل المدني المجتمع منظمات قبل من السوريين المعلمينمخي ملالجئين نظر وجهة من الزعتري

األردنالس في الوصفيو،وريين المنهج استخدام والو،تم البيانات لجمع أربعةاالستبانة تضمنت تي

(150من)الد راسةوتكونتعينة،مجاالتوهيالمجالالتعليميوالصحيواالجتماعيواالقتصادي

جئينالسوريينلالالمقد مةواقعالخدماتن أظهرتالنتائجأو،الزعتريمخي ممنالمعلمينداخلمعلما 

أيضا ظهرتالنتائجأو،لمرتبةاألولىوحصلالمجالالتعليميعلىا،الزعتريكانتكبيرةمخي مداخل

رالجنس.تعزىلمتغي أفرادعينةالدراسةتقديراتجودفروقذاتداللةإحصائيةفيعدمو

التكي 2018وتناولتدراسةمهيدات) النفسيلدىطلبةف(دوراإلدارةالمدرسيةفيتحقيق

تم  إربد، محافظة في المعلمين نظر وجهة من السوري واستبانةااللجوء الوصفي، المنهج ستخدام

(معلما 431من)الد راسةتضمنتأساليباإلدارةالمدرسيةوتواصلاإلدارةالمدرسية،وتكونتعينة

أن  النتائج وأظهرت إربد، محافظة في المدرسيومعلمة اإلدارة التكي دور تحقيق في لدىة النفسي ف

مرتفعا  جاء إربد محافظة في وأظهرتالطلبة إحص، داللة ذات فروق وجود تقديراتئيةاالنتائج في

تعزىلمتغيرالمديرية،وعدموجودفروقوفقمتغيريالجنسوالتخصص.الد راسةأفرادعينة

( والمومني البطاينة دراسة إلىBataineh& Almomani, 2017وسعت وضعتوضيح(

،والمقابالتلجمعالبياناتالمنهجالمختلط،تماستخداموفياألردن،السوريينالتعليمللطلبةالالجئين

عينة أن الد راسةوتكونت النتائج وأظهرت األردنية، والتعليم التربية وزارة في اإلداريين هناكمن

األردن في السوريين الطلبة تسجيل في كبيرة وأن تسهيالت لالجئين، التعليم وجودة السورييننوعية

التعليمفيبالدهم.وأعلىبقليلمنجودة،متوسط 
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(دراسةهدفتإلىالتعرفعلىدورالمدرسةفيتحسينالخدمات2015وأجرىأبوطبنجة)

المعلمين نظر وجهة من اربد محافظة مدارس في السوريين الالجئين للطلبة استخدامم ت،التعليمية

وهي:المعلموالمنهاجوالبنية،تاالستبانةلجمعالبياناتالتيتضمنتثالثةمجاالوالمنهجالوصفي،

نتائجأن الظهرتأوومعلمةفيمدارسمحافظةإربد،(معلما 175من)الد راسةوتكونتعينة،التحتية

التعليميةجاءمرتفعا  النتائجوكماأ،دورالمدرسةفيتحسينالخدمات جودفروقذاتداللةظهرت

فيمايخصالبنيةالتحتيةلصالحاإلناث.فقمتغي رالجنسأفرادعينةالدراسةوتقديراتإحصائيةفي

التعقيب على الدراسات السابقة 

بتم  الصلة ذات واألجنبية العربية الدراسات بعض معالد راسةاستعراض اتفقت وقد الحالية،

لحاليةفيجوانبواختلفتمعهافيجوانبأخرىكمايلي:االد راسة

راسةأهداف   الد 

المقد مةيةالخدماتالتعليمعرضمستوىمنحيثالسابقةراساتمعالد الد راسةالحاليةتشابهت

الخزاعلةوالقاضيو(2015أبوطبنجة)،و(2018)(والخزاعلةوآخرون2016العمري)للطلبةكدراسة

(Nyagowa& Ocholla& Mutual, 2011نيغواوشوالوموتوال)فيماتشابهتمعدراسة،(2018)

المدرسة تناولت )،الرقميةالتي شلش دراسة دراسة مع )2020واختلفت والسيابية التي2016( )

تناولتالمدرسةالذكية.

 

 

 



 

 

44 

راسة منهج   الد 

المنهجالوصفيكدراسةأبوطبنجةالتيتناولتالسابقةراساتمعالد الد راسةالحاليةتشابهت

)و(2015) )(2016الغول وا2016والسيابية ،)( )2016لعمري والقاضي والخزاعلة )2018)

.(2021الزهراني)و(2018ومهيدات)

ودراسة(Nyagowa& Ocholla& Mutual, 2011)  وشوالوموتوالواختلفتمعدراسةنيغوا

.التياستخدمتالمنهجالمتمازج(Bataineh& Almomani, 2017البطاينةوالمومني)

راسةأداة   الد 

الحاليةالد راستشابهت الد ة كدراسةالسابقةراساتمع البيانات لجمع االستبانة استخدمت التي

( ورجائي )Roghayeh& Motamedi, 2014معتمدي طبنجة وأبو )2015( والعمري )2016)

 &Nyagowa) وشوالوموتوال،واختلفتمعدراسةنيغوا(2020(وشلش)2018)خرونآوالخزاعلةو

Ocholla& Mutual, 2011).التياستخدمتالمقابالت

راسة عينة   الد 

( والقاضي الخزاعلة دراسة مع )(2018تشابهت وآخرون )2018والخزاعلة والعمري )2016)

(2018اسةالخزاعلةوالقاضي)در،واختلفتمعمنالطلبةالدراسةعينةاختيارهافي(2016الغول)و

،ومعالتياختارتالعينةمنالمعلمين(2019الناصير)و(2018مهيدات)و(2015بوطبنجة)أو

التياختارتالعينةمناإلداريينفي(Bataineh& Almomani, 2017البطاينةوالمومني)دراسة

وزارةالتربيةوالتعليم.
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 به   تتميز إلفادة من الدراسات السابقة وما ا

،وشرحبعضمصطلحاتها،فيمالد راسةاالحاليةمنالدراساتالسابقةفيإعدادأداةالد راسةأفادت

عنالدراساتالسابقةفيتسليطهاالضوءعلىالمدرسةالرقميةالتيدخلتالمرحلةالتجريبيةتزمي ت

معرفةرضال؛دراسةأجريتعليهاوهيأولمريجيبالفهودلالجئينالسوريينفياألردن،مخي مفي

علمالباحثة.وفقوهومالميتمدراستهسابقا لهممنخاللها،المقد مةالطلبةعنالخدمات
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 الفصل الثالث 
 الطريقة واإلجراءات

المنهج ،إضافةإلىاإلجراءاتتها،ومجتمعها،وعينتها،وأداالد راسةتضمنهذاالفصلعرض 

اتبعا الباحثتهلتي وإجراءاتةا وثباتها، األداة صدق من والمعالجاتغيراتها،ومت،الد راسةللتحقق

.اإلحصائيةالمناسبةفيمعالجةوتحليلالبيانات

راسة منهج   الد 

 .الد راسةالمنهجالوصفيلمالءمتهألهدافهذهالد راسةاتبعتهذه

راسةمجتمع   الد 

فيالمدرسةالرقميةالمرحلةالثانويةفيطلبة(طالبا وطالبة،وهم108)منسةالد راتكونمجتمع    

الدراسيمخي م للفصل المسجلين الطلبة من األردن في السوريين لالجئين الفهود مناألولمريجيب

.2021/2022العامالدراسي

راسة عينة   الد 

عينة اختيار م،القصديةبالطريقةالد راسةتم من وتم الد راسةجتمعوتكونت استجابةنفسه،

(طالبةمنطلبة53(طالبا و)51،منهم)الد راسةع%منمجتم96(طالبا وطالبة،وبنسبة104)

لالجئينالسوريينفياألردن.مريجيبالفهودمخي مفيالمرحلةالثانويةفيالمدرسةالرقمية

راسةأداة   الد 

أداةقامت بتطوير ذاتالد راسةالباحثة السابقة والدراسات النظري األدب إلى الرجوع بعد

،(2020شلش)و(2016السيابية)و(2015أبوطبنجة)(و2016الغول)ومنأهمهادراسةالصلة،
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مجاالتوهي:خدماتالطالب،والبيئةالمدرسية،والمكتبة،ةفيصورتهااألوليةعد األداةوتضمنت

(.1(فقرة،كماهوموضحفيالملحق)32،وتضمنت)نكفاءةالمعلميوأساليبالتدريس،و

 صدق األداة
الد راسةعرضهاعلىمجموعةمنالمحكمينالمختصينبموضوعتماألداةلتحققمنصدقل

لتحديد(،وذلك2والموضحةأسماؤهمفيالملحق)(محكمين،8وعددهم)األوسطجامعةالشرقفي

وإبداءمايرونهمناسبا منإضافةأوتعديلأوحذفلبعضمدىوضوحالفقراتومناسبتهاللمجال،

ومنالتعديالتالتيأجريتتبعا آلرائهمومقترحاتهممايلي:،الفقراتوالعبارات

بصورتهااألوليةوهما)المكتبة،وخدماتالطالب(وإعادةدمجفقراتهاالد راسةحذفمجالينمنأداة-

.بمايناسبهامعالمجاالتاألخرى

مجاالت- أسماء صياغة المعالد راسةإعادة وكفاءة التحتية، البنية التدريسلتصبح: وطرائق لمين،

والتقييم.

تصحيحبعضالفقراتمنحيثالصياغةاللغويةواإلمالئية.-

ألداة- الفقرات بعض الثالثةالد راسةإضافة المجاالت المالئمة،ضمن غير الفقرات بعض وحذف

للدراسة.

ماهو(فقرة،ك42(مجاالت،وتضمنت)3عدإجراءالتعديالتأصبحتاألداةمكونةمن)وب

(.3موضحفيالملحق)
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 صدق البناء

الدرجةالكلية،وبينكلكلفقرةوارتباطمعامالتحسابتم،الستخراجدالالتصدقالبناء

استطالعيةالدرجةالكلية،فيعينةوالمجاالتببعضها،وبينتنتميإليهذيبالمجالالارتباطهاوفقرة

معاألداة،وقدتراوحتمعامالتارتباطالفقراتبا وطالبةطال(30تكونتمن)الد راسةمنخارجعينة

ذلك.نتائجوالجدولالتالييبين(0.92-0.38ومعالمجال)،(0.90-0.37)بينماككل

 (1) جدولال
 ه تنتمي إلي الذي والمجاللية والدرجة الك الفقرةمعامالت االرتباط بين 

رقم
 الفقرة

معامل
االرتباط

 معالمجال

معامل
رتباطاال

 معاألداة

رقم
 الفقرة

معامل
االرتباط

مع
 المجال

معامل
االرتباط
 معاألداة

رقم
 الفقرة

معامل
االرتباط

معالمجال

معامل
االرتباط
 معاألداة

1 .75** .82**15 .42*.40* 29 .77** .68**
2 .53** .50** 16 .47** .49** 30 .74** .72** 

3 .86** .72** 17 .38* .52** 31 .49** .60** 

4 .72** .54** 18 .60** .49** 32 .92** .85** 

5 .56** .45* 19 .84** .71** 33 .53** .37* 

6 .64** .72** 20 .52** .82** 34 .73** .49** 

7 .66** .59** 21 .77** .61** 35 .62** .40* 

8 .56** .75** 22 .60** .63** 36 .67** .48** 

9 .69** .66** 23 .64** .62** 37 .73** .59** 

10 .77** .75** 24 .69** .66** 38 .66** .53** 

11 .84** .84** 25 .70** .52** 39 .67** .64** 

12 .69** .75** 26 .86** .79** 40 .83** .90** 

13 .72** .59** 27 .61** .59** 41 .76** .77** 

14 .82** .72** 28 .62** .72** 42 .61** .77** 
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(.0.05دالةإحصائياعندمستوىالداللة)*
(.0.01دالةإحصائياعندمستوىالداللة)**

لكلـميـتم،ولـذودالـةإحصـائيا مقبولـةدرجات بـجميعمعامالتاالرتباطكانتتجدراإلشارةأن 

الرتبـاطبـينمعـامالتا،والدرجـةالكليـةبارتبـاطالمجـالمعامـلاستخراجكماتم ،الفقراتمنحذفأي 

.النتائجيبين(2)والجدولعضهاالمجاالتبب
 (2) جدولال
 الدرجة الكلية  بعضها و المجاالت ببمعامالت االرتباط بين 

 المعلمين كفاءةالتحتية البنية 
 التدريس طرائق

 والتقييم
يةالكل الدرجة

    1 التحتية البنية

   1**533. المعلمين كفاءة

  1 **615. **847. يموالتقي التدريس طرائق

 1**919. **827. **897. الكلية الدرجة

(.0.05دالةإحصائياعندمستوىالداللة)*
(.0.01دالةإحصائياعندمستوىالداللة)**

ممـايشـير،ودالةإحصائيا درجاتمقبولةبكانتجميعمعامالتاالرتباطأن (2يبينالجدول)

.ءإلىدرجةمناسبةمنصدقالبنا

 المعيار اإلحصائي 

،بإعطاءكلفقرةمنفقراتهدرجةواحدةالد راسةةمادسلمليكرتالخماسيلتصحيحأداتماعت

تمثلرقميا وهي(بشدةغيرموافق,غيرموافق,محايد,موافق,موافقبشدة)منبيندرجاتهالخمس

حليلالنتائج:ألغراضتاآلتياعتمادالمقياسرتيب،و(علىالت5،4،3،2،1)
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قليلة2.33-1.00من

متوسطة3.67-2.34من

كبيرة5.00-3.68من

وقدتماحتسابالمقياسمنخاللاستخدامالمعادلةالتالية:

(3عددالفئاتالمطلوبة) /(1اس)الحداألدنىللمقي-(5الحداألعلىللمقياس)(

(=5-1/)3  =1.33 

إلىنهايةكلفئة. (1.33)ومنثمإضافةالجواب

 ثبات األداة

(بتطبيــقtest-retestبطريقــةاالختبــاروإعــادةاالختبــار)،الد راســةمــنثبــاتأداةالتحقــقتــم 

نــةمــن)د راســةالالمقيــاس،وإعــادةتطبيقــهبعــدأســبوعينعلــىمجموعــةمــنخــارجعينــة طالبــا (30مكو 

وتـــمأيضـــا بــينتقـــديراتهمفـــيالمــرتين.(Pearson)،ومـــنثــمحســـابمعامـــلارتبــاطبيرســـونوطالبــة

،(Cronbach's alpha)حســابمعامــلالثبــاتبطريقــةاالتســاقالــداخليحســبمعادلــةكرونبــاخألفــا

القيمالتيظهرتيبين(3)والجدول .الد راسةهذهتطبيقمالئمةلغاياتأن 

 (3جدول )ال
 ة للمجاالت والدرجة الكليةمعامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعاد

 االتساق الداخلي  ثبات اإلعادة  المجال 
 0.88 0.89التحتية البنية
 0.88 0.86المعلمين كفاءة

 0.830.86 والتقييم التدريس طرائق
 0.94 0.90الكلية الدرجة
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راسة امتغيرات  لد 

المتغيراتاآلتية:الد راسةتضمنت

 المتغير المستقل 

ن)ذكروأنثى(.:ولهفئتاالجنس

 المتغير التابع 

عنالخدماتالتعليمية.المدرسةالرقميةطلبةدرجةرضا

 المعالجات االحصائية

مبرنامجالباحثةبإجراءالتحليالتاإلحصائيةالمناسبةباستخداقامتالد راسةلإلجابةعنأسئلة

( االجتماعية للعلوم اإلحصائية زم الحو(،SPSSالر  المتوسطات المعياريةحساب واالنحرافات سابية

(لإلجابةعنالسؤالالثاني.t- testاستخداماختبارتي)ولإلجابةعنالسؤالاألول،

راسة إجراءات   الد 

 الباحثةباإلجراءاتاآلتية:قامتالد راسةلتحقيقأهداف

الدراساتالسابقةذاتالصلةبالموضوع.واجعةاألدبالنظريمر-

بالرجوعإلىاألدبالنظريوالدراساتالسابقة،والتحققمنصدقهاوثباتها.راسةالد تطويرأداة-

عليها.الد راسةتمتطبيقأداةالتيالد راسةعينةتحديد-

.(Google Formsيمنخالل)علىأفرادالعينةبشكلالكترونالد راسةتوزيعأداة-

استخراجالنتائج.ولتفريغاالستبانات(SPSSاالستعانةببرمجية)-

تحليلالنتائجومناقشتها،واستخالصالتوصيات.-
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 الفصل الرابع 
راسةج  ــــنتائ الد   

.لإليهامرتبةوفقأسئلتها،وفيمايليعرضلهاالتيتمالتوص الد راسةنهذاالفصلنتائجتضم   

ونصه:   األول  السؤال  طلبة  نتائج  رضا  درجة  الخدم  مخي مما  عن  الفهود  التعليمية  مريجيب  ات 

مة  من المدرسة الرقمية ؟   المقد 

درجةرضاالمعياريةللإلجابةعنهذاالسؤالتماستخراجالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافات

وضحتولأدناهاوالجد،المدرسةالرقميةمنالمقد مةمريجيبالفهودعنالخدماتالتعليميةمخي مطلبة

 ذلك.نتائج

 (4جدول )ال
مريجيب الفهود عن الخدمات   مخي مدرجة رضا طلبة لحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات ال

مةالتعليمية   مرتبة تنازليًا  المدرسة الرقمية   من  المقد 

المجال الرقم الرتبة
المتوسط
 الحسابي

االنحراف
 المعياري

 لتقديرا

 مرتفع 770. 3.78المعلمين كفاءة 12
 مرتفع 0.69 3.71التحتية البنية1 2
 مرتفع 0.77 3.69 والتقييم التدريس طرائق3 3
مرتفع 0.70 3.73 الكلية الدرجة   

مريجيبالفهودعنالخدماتالتعليميةمخي مطلبة  درجةرضاِ أن(4الجدول)توضحنتائج

الرقميةمنلهمالمقد مة بمتوسطحسابي)المدرسة (،0.70(وانحرافمعياري)3.73كانتمرتفعة،

الحسابيةوتراوحت )للمجاالتالمتوسطات فيالمعلمين كفاءةمجالجاءو،(3.78-3.69مابين

مجالالبنيةالتحتيةجاءو،بدرجةتقديرمرتفعة(3.78)ومقدارهمتوسطحسابيبأعلىالمرتبةاألولى
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رمرتفعة،ثم(وبدرجةتقدي0.69(وانحرافمعياري)3.71تبةالثانيةبمتوسطحسابيمقداره)فيالمر

مجال حسابيوالتقييم التدريس طرائقجاء وبمتوسط األخيرة المرتبة وانحراف(3.69)مقدارهفي

(وبدرجةتقديرمرتفعةأيضا .0,77معياري)
علىفقراتالد راسةمعياريةلتقديراتأفرادعينةحسابالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالتم و

:اآلتيعلىالنحوالنتائجكلمجالعلىحدة،حيثكانت
 المجال األول: البنية التحتية 

 (5جدول )ال
 البنيةمريجيب الفهود عن  مخي مدرجة رضا طلبة لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

مة التحتية  مرتبة تنازليًا  مية  المدرسة الرق من  المقد 

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط
 الحسابي

االنحراف
 ريالمعيا

 القدير

 مرتفع 670. 3.97 ذاتكفاءةعاليةللطبةالمقد مةاألجهزةالرقمية 1 1

 مرتفع 0.87 3.93 للطلبةتفيبالغرضالمقد مةشبكةاالنترنت 5 2

 مرتفع 0.84 3.92 رقميةيوجدتعليماتواضحةالستخدامالمكتبةال 15 3

4 14 
بسهولةتوفرالمكتبةالرقميةعمليةالبحثعنالمراجع

 للطلبة
 مرتفع 1.04 3.91

5 13 
توفرالمكتبةالرقميةعمليةتحميلالمراجعبسهولة

 للطلبة
 مرتفع 0.94 3.88

 مرتفع930. 3.83 يتوافرفيالمكتبةمصادرالتعلمالمطلوبة 12 6

 مرتفع 0.85 3.82 تبةرقميةمتنوعةتتوافرمك 711

8 6 
درجةتحققاألهدافتوفرالمدرسةالرقميةنظاملمتابعة

 مرتفع 0.95 3.71التربويةوالتعليمية

92 
توفرالمدرسةالرقميةالتطبيقاتالرقميةالالزمةلعمل

 متوسط 3.651.02التجاربالعلمية
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 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط
 الحسابي

االنحراف
 ريالمعيا

 القدير

 متوسط 0.95 3.60 نمائيةللطلبةتتناسبالكتبالرقميةمعالمراحلال 10 10

 متوسط 1.04 3.59 تنوعةللطلبةتوفرالمدرسةالرقميةوسائلترفيهيةم 9 11

 متوسط 0.98 3.53 يوجدنظاماستجابةسريعةفيالردعلىاالستفسارات 3 12

 متوسط 3.531.04 يوجدنظاماستجابةسريعةفيحلالمشكالتالتقنية 4 13

14 8 
سةالرقميةبرامجإرشاديةللطلبةالذينيعانونتوفرالمدر

 منأزماتنفسيةبطريقةرقمية
 متوسط 1.07 3.41

15 7 
توفرالمدرسةالرقميةبرامجعالجيةللطلبةالذينيعانون

 منأزماتنفسيةبطريقةرقمية
 متوسط 1.10 3.38

 مرتفع 0.69 3.71الدرجةالكلية

نتائج )توضح الفهودمخي مطلبة  رضادرجةِ أن(5الجدول البنيةمريجيب التحتية عن

الرقممنالمقد مة )يةالمدرسة حسابي بمتوسط مرتفعة، معيار3.71كانت وانحراف )( (،0.69ي

الفقرةجاءوبتقديراتمرتفعةومتوسطة،و،(3.97-3.38مابين)للفقراتالمتوسطاتالحسابيةوتراوحت

(1" "فيالمرتبةاألولى،بمتوسطعاليةكفاءةذاتللطبةالمقد مةةالرقمياألجهزة(والتيتنصعلى

الفقرة)0.67وانحرافمعياري)(3.97حسابي) بينماجاءت تقديرمرتفعة، (التيتنص7(وبدرجة

" "فيرقميةبطريقةنفسيةأزماتمنيعانونالذينللطلبةعالجيةبرامجالرقميةالمدرسةتوفرعلى

ب تقديرمتوسطة،وحصلت1.10)(وانحرافمعياري3.38وسطحسابي)متالمرتبةاألخيرة، (وبدرجة

،2،10،9(علىتقديراتمرتفعة،فيماحصلتالفقرات)5،15،14،13،12،11،6ات)الفقر

(علىتقديراتمتوسطة.3،4،8،7
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 لمجال الثاني: كفاءة المعلمينا

 (6جدول )ال
 كفاءةمريجيب الفهود عن  مخي مدرجة رضا طلبة لالمعيارية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات

مة المعلمين  مرتبة تنازليًا  المدرسة الرقمية   من المقد 

 الفقراتالرقم الرتبة
المتوسط
 الحسابي

االنحراف
 المعياري

 التقدير

 مرتفع970. 3.95 ي ظهرالمعلمونالودتجاهالطلبة 16 1
 مرتفع 0.97 3.92 افعيةالطلبةنحوالتعلميعملالمعلمونعلىإثارةد 17 2
 مرتفع 0.89 3.88 ضبطالعمليةالتعليميةيمتلكالمعلمونالقدرةعلى 28 3
 مرتفع 1.00 3.86 يشجعالمعلمونالطلبةعلىالبحث 20 4
 مرتفع 0.94 3.85 ي ستثمروقتالحصةبفاعلية 29 5
 مرتفع 0.92 3.84 يوجدتواصلفعالبينالمعلمينوالطلبة 19 6

7 18 
يعززالمعلمونشعوراألمانلدىالطلبةمنخالل

 مرتفع 0.98 3.80 سلوكهم

 مرتفع 1.04 3.79 يمتلكالمعلمونالمعرفةالدقيقةفيمجالتخصصهم 24 8

9 21 
يعززالمعلمونشعورالثقةلدىالطلبةمنخالل

 سلوكهم
 مرتفع 0.98 3.78

10 30 
راتوالكفاياتالتقنيةالمناسبةيمتلكالمعلمونالمها

 للتعاملمعالمدرسةالرقمية
 عمرتف 0.98 3.78

 مرتفع 1.01 3.69 يتعاملالمعلمونمعالطلبةبعدالة 25 11

12 27 
لدىالمعلمونالقدرةعلىإيصالالمعلوماتللطلبة

 مرتفع 0.97 3.69بكفاءة

 مرتفع 0.96 3.68يراعيالمعلمونالفروقالفرديةبينالطلبة 26 13
 متوسط 0.98 3.63 يشجعالمعلمونالطلبةعلىاإلبداع 22 14
 متوسط 0.99 3.61لدىالمعلمونالقدرةعلىحلالمشكالتالتربوية23 15

 مرتفع 0.77 3.78الدرجةالكلية
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فيكفاءةالمعلمينعنمريجيبالفهودمخي مطلبة  درجةرضاِ أن(6الجدول)توضحنتائج

الرقميةالمد )رسة حسابي بمتوسط مرتفعة، معيار3.78كانت وانحراف )( وترا0.77ي وحت(،

الحسابية )للفقراتالمتوسطات )جاء،وومتوسطةوبتقديراتمرتفعة،(3.95-3.61مابين (16الفقرة

" على تنص )الطلبةتجاهالودالمعلموني ظهروالتي حسابي بمتوسط األولى، المرتبة في "3.95)

)وانح معياري )0.97راف الفقرة جاءت بينما مرتفعة، تقدير وبدرجة ع23( تنص التي )" لدىلى

)التربويةالمشكالتحلعلىالقدرةالمعلمون المرتبةاألخيرة،بمتوسطحسابي (وانحراف3.61"في

( باستثناء0.99معياري مرتفعة، تقديرات على الفقرات جميع وحصلت متوسطة، تقدير وبدرجة )

(فحصلتاعلىتقديراتمتوسطة.22،23قرتين)الف

 التقييم المجال الثالث: طرائق التدريس و 
 (7جدول )ال

 طرائقمريجيب الفهود عن  مخي مدرجة رضا طلبة لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 مرتبة تنازلياً المدرسة الرقمية   في التدريس والتقييم

 الفقراتالرقم الرتبة
المتوسط
 الحسابي

االنحراف
 المعياري

 التقدير

 مرتفع920. 3.91 لتعلمالذاتيتحثالمدرسةالرقميةالطلبةعلىا 35 1

 مرتفع 1.00 3.91 آليةعرضالعالماتمناسبة 42 1

 مرتفع900. 3.89 يتمشرحالدروسبشكلمبسط 36 3

 مرتفع940. 3.78 تتوافقطرائقالتدريسالمتبعةمعالمدرسةالرقمية 31 4

 مرتفع 1.03 3.78 يوجدخطةتدريسواضحةلكلمادةتعليمية 37 5

 مرتفع 900. 3.77 يوجدتنوعفيأشكالالتقييم 39 6

 مرتفع 1.08 3.68 تتميزطرائقالتدريسبالجاذبية 32 7

 متوسط 1.03 3.56 يوجدبرامجعالجيةللطلبةضعيفيالتحصيل 38 8

 متوسط 1.11 3.55 للعمليةالتعليميةةيئإثرايوجدأنشطةتعليمية 33 9
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 الفقراتالرقم الرتبة
المتوسط
 الحسابي

االنحراف
 المعياري

 التقدير

 متوسط 1.11 3.54 مناسبالوقتالمخصصلالمتحانات 40 10

 متوسط990. 3.52 تراعياالمتحاناتالفروقالفردية 41 11

 متوسط 1.08 3.40 توفرالمدرسةالرقميةأنشطةخارجالمنهاجللطلبة 34 12

 مرتفع770. 3.69الدرجةالكلية

)نتائجتوضح رضاِ أن(7الجدول الفهودمخي مطلبة  درجة التدريسعنمريجيب طرائق

الرقميةفيوالتقييم )المدرسة حسابي بمتوسط مرتفعة، معيار3.69كانت وانحراف )( (،0.77ي

الحسابيةوتراوحت )للفقراتالمتوسطات و،(3.91-3.40مابين ومتوسطة، مرتفعة تجاءوبتقديرات

عرضيةآل،والذاتيالتعلمعلىالطلبةالرقميةالمدرسةتحثتنصانعلى"اللتان(35،42الفقرتان)

)مناسبةالعالمات حسابي بمتوسط األولى، المرتبة في "3.91( معياري وانحراف )0.92،1,00)

خارجأنشطةالرقميةالمدرسةتوفر(التيتنصعلى"34وبدرجةتقديرمرتفعة،بينماجاءتالفقرة)

(وبدرجةتقدير1.08(وانحرافمعياري)3.40"فيالمرتبةاألخيرة،بمتوسطحسابي)للطلبةنهاجالم

الفقرات42،36،31،37،39،32متوسطة،وحصلتالفقرات) (علىتقديراتمرتفعة،وحصلت

(علىتقديراتمتوسطة.38،33،40،41)
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بين المتوسطات الحسابية لدرجة (=0.05)"هل توجد فروق ذات داللة إحصائية    السؤال الثاني:

مةالخدمات التعليمية  مريجيب الفهود عن    مخي مرضا طلبة   من المدرسة الرقمية تعزى لمتغير    المقد 

 ؟"الجنس

لدرجةرضااستخراجالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةتملإلجابةعنهذاالسؤال

،الجنسحسبمتغيرمنالمدرسةالرقميةالمقد مةاتالتعليميةمريجيبالفهودعنالخدممخي مطلبة

الفروق "ت"ولبيان اختبار استخدام تم الحسابية المتوسطات بين وضحي(8)والجدول،اإلحصائية

ذلك.نتائج

 (8جدول )ال
  مخي مدرجة رضا طلبة على  الجنسألثر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" 

مةريجيب الفهود عن الخدمات التعليمية م  المدرسة الرقمية   في المقد 

 عددال الجنس 
المتوسط
 الحسابي

االنحراف
 المعياري

قيمة
 "ت"

درجات
 الحرية

الداللة
 اإلحصائية

020. 102 2.23 0.41 3.86 51 ذكرالتحتية البنية
    0.85 3.56 53 أنثى

 0.00 102 3.10 0.25 4.01 51 ذكر المعلمين كفاءة

    1.01 3.56 53 أنثى

 التدريس طرائق

 والتقييم

 0.01 102 2.63 0.36 3.89 51 ذكر

    0.98 3.50 53 أنثى

 0.00 102 2.82 0.30 3.92 51 ذكر الكلية الدرجة

    0.91 3.54 53 أنثى


فيسالجنتعزىألثر(=0.05وجودفروقذاتداللةإحصائية)(8يتبينمنالجدول)

الذكور.وجاءتالفروقلصالح،جميعالمجاالتوفيالدرجةالكلية
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 لخامس الفصل ا

 مناقشة النتائج والتوصيات
ل إليهاوتوصياتها،مرتبةوفقأسئلةالدراسة،وفيماتضم نهذاالفصلمناقشةالنتائجالتيتمالتوص 

يليعرضلها.

الخدمات    مريجيب الفهود عن  مخي مرضا طلبة    ةما درج  مناقشة نتائج السؤال األول الذي نص على:

مةالتعليمية   الرقمية ؟ المدرسة  من  المقد 

 السؤالأن  نتائجهذا الفهودعنمخي مدرجةرضاطلبةأظهرت التعليميةمريجيب الخدمات

بالالجئينالسوريينالمدرسةالرقميةمنالمقد مة الكبير النتيجةإلىاالهتمام فيمرتفعة،وتعزىهذه

اإلم دولة مع بالتعاون لهم الرعاية أفضل تقديم على األردن وحرص المتحدةاألردن، العربية ارات

آلمكتوم بنراشد لمؤسسةمحمد الخيرية ترعاهمخي موخاصةفيوالمبادرات الذي الفهود مريجيب

عنغيرهممنحتىاليشعرالطلبةالالجئونبالنقصوملهكلدعمماديومعنوي،وتقد ،اإلمارات

،حيثتقوممخي موجودهافيهذاالوهوماتلحظهالباحثةمنخاللم،الطلبةفيالحصولعلىالتعل 

مايلزملتعليمالطلبةالسوريينفيكلباإلماراتمنخاللمؤسساتهاالخيريةوالدعمالحكوميبتقديم

ل،مخي مال بتقديمخدماتصحية الهاللاألحمراإلماراتي ت ويقوم إلىهم،كما النتيجة التزامعزىهذه

لتقديم المتحدة األمم بمواثيق كانتاألردن وقد المختلفة، الدول الالجئينفي للطلبة التعليمية الرعاية

حتذىفيهذاااللتزام،حيثأشادتمنظمةاألممبهذهالرعايةفيتقريرهاالسنويالذييتناولي مثاال 

األردنمن  إلى أن  ن"  الالجئي  عاً من أجل تعليم "م الذي حمل عنوان  العالم،الالجئينالسوريينفيدول

التيال التعليمقدوةتعد بلدان على الالجئين حصول كماUN, 2021)لضمان دراسة(، أشارت
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التربويأن إلى(2018)وآخرونالخزاعلة الدعم برنامج نحو الطلبة كانتلهمالمقد مةاتجاهات

سوريينلالجئينالالمقد مةواقعالخدماتن أ (2018الخزاعلةوالقاضي)  أوردتدراسةوكذلك،  مرتفعة

التعليميعلىالمرتبةاألولى،كانتكبيرة النتيجة  ،وحصلالمجال زاتإلىمي أيضا كماتعزىهذه

للتعلم،وخصوصالماتقدمهمنوسائلسمعيةوبصري ةفيالمدرسةالرقميةالتيتثيردافعيةالطلبة

بالر الطلبة،ويشعرهم انتباه يجذب ما وهو المعلومة على الالحصول عن يحصلونضا التي خدمات

وإقبالهمعلىالتعلممنخاللهابشكلأكبر،وخاصةأن نموذجا جديدا للتعلمعندهم،عليها،والتيتعد 

كالت التقليدي، التعليم عن تختلف كثيرة مزايا لهم تقدم الرقمية علىالمدرسة الحصول في نوع

كلسهولةوإعطاءالطلبةالحريةفيالتعلمالمعلومات،وتشجيعالتعلمالذاتي،وتوفيرمصادرللتعلمب

بشكلأكبر،وتقديمالمعلومةبواسطةوسيلةمحببةلهموهياألجهزةوالبرامجااللكترونية.

 كما أظهرت نتائج هذا السؤال مايلي: 

مجال   المعلمينحصول  األولىع  كفاءة  المرتبة  الجيدلى  التأهيل إلى النتيجة هذه وتعزى ،

األرد في واالهتمامللمعلمين قبلبهمن، األردنيةمن والتعليم التربية خالوزارة من قبل، التدريب ل

لهممسؤولياتهمإلىحماسةالمعلمينألداءعملهم،وتحم ،وقدتعزىهذهالنتيجةأيضا الخدمةوأثناءها

الجئينفيوخصوصا أمامالطلبةال،كبيرفيتأهيلالجيلولهمدور ،صحابرسالةوأمانةباعتبارهمأ

للمستقبل،حتىاليخسرهؤالءمخي مال وتأهيلهم مأساتهم، والتخفيفمن لهم، الجيد التعليم ،لضمان

تعليملحصولالطالبعلىمونأفضلماعندهمالطلبةحاضرهمومستقبلهم،فلذلكنجدالمعلمينيقد 

تعزى،جيد النتيجةوقد المستمر أيضا هذه المتابعة المعلمإلى لعمل قبلة من العمل في وأدائهم ين

ة،وتعزيزنقاطالقوةفيالعمل،وإصالحمواطنالضعففيه.الجهاتالمختص
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عزى،وت في المرتبة األولى  "ُيظهر المعلمون الود تجاه الطلبة"جاءت فقرة  في هذا المجال  و 

الطي هذه العالقة إلى التخالنتيجة على المعلمين وحرص والطلبة، المعلمين بين الطلبةبة عن فيف

وذلك،المعلمينجزءمنأسرتهمبأن وشعورالطلبةالسلبيةعليهم،هالالجئينآثاراللجوءوانعكاسات

رتهم،وحاجتهمللحب وفقدانبعضهمألحدأفرادأس،عدفيظلالب المعاناةالتييعيشهاالالجئوننتيجة

هذهالنتيجةإلىإدراكالمعلمينألهميةالثقةكماتعزىقبلاآلخرينلتعويضذلك،والحنانوالمودةمن

لهابشكلأفضلمنقبلالطلبة،حتىيسهلعليهمإيصالالمعلومةوتقب ؛ةبينالمعلمينوالطلبةوالمود 

النتيجةإلىوطيبةبينالطرفين،وعدمنفورهممنالمادةفيحالكانتالعالقةغير كماتعزىهذه

والتيتعملعلى،مريجيبالفهودمخي مذهامجموعاتالدعمالنفسيفياألنشطةاالجتماعيةالتيتنف

يدالعالقةبينهموبينالمعلمينمنخاللمشاركةالطرفينفيأنشطةتخفيفالضغطعنالطلبة،وتوط

هابعضالجمعياتالم ختصة.مشتركةتعد 

" في المرتبة  بويةلدى المعلمون القدرة على حل المشكالت التر فقرة "  وفي هذا المجال جاءت

أن   ،األخيرة وخاصة الرقمية، البيئة ضمن الموجودة التربوية المشكالت قلة إلى النتيجة هذه وتعزى

الرقميةل التع المدرسة في ب م الطلبةعن بين المباشر االتصال خفف مما وأصعد، العملية، بحت

المدرسة، جدران خارج االتعليمية المشكالت من التخفيف تحدث،وبالتالي أن يمكن التي لتربوية

جيدإلىعدموعيالطلبةبشكلوقدتعزىهذهالنتيجةأيضا كالعنفأوالتنمرأوالتسربالمدرسي،

وعدم التربوية، المشكالت الفقرة،بمفهوم هذه وجهةنظرهممع علىواقاتفاق المعلمين وظيفة تصار

التعليمية التربوي،العملية المشكالت حل مهمة كالمرشدينوترك التربوي، الميدان في للمختصين ة

 واإلداريين.،والمشرفيناالجتماعيين
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حداثةطرائق،وتعزىهذهالنتيجةإلىوجاء مجال طرائق التدريس والتقييم في المرتبة األخيرة 

ممعهامفيالمدرسةالرقميةالتيلميعتدعليهاالطلبةمسبقا،والحاجةإلىالتأقلالتدريسووسائلالتقوي

وفهمهابشكلجيد،وقدتعزىهذهالنتيجةإلىخصائصالمتعلمينالذينقديميلونإلىطرائقمعينة

التكون قد والتي رغباتهم مع متوافقة تكون تقويم عملية في رغبتهم أو التدريس، في غيرها دون

ىبعضالمهاراتموضوعيةفيقياسمستواهم،وخضوعهمألساليبتقويمالكترونيةمتنوعةتحتاجإل

االلكترونيةوالتيقداليمتلكهابعضالطلبةممايعيقنتائجالتقييمعندهم.

آلية عرض  و   ،تحث المدرسة الرقمية الطلبة على التعلم الذاتي"  في هذا المجال جاءت فقرتاو 

وأهدافه،مااللكترونيعزىهذهالنتيجةإلىخصائصالتعل ،وت في المرتبة األولى  "  بةالعالمات مناس

( أوردهعزمي ما أهمها أن 2015ومن يشج( االلكتروني الذاتي،التعليم التعلم الطلبةعلى وتقديمع

نتائجعملهمبشكلفوريوعادلو تتيحلهممشاهدة الفوريةللطلبة،والتي موضوعي،التغذيةالراجعة

العالمةتظهربشكلآليدونتدخلمن وشعورالطلبةبالرضاعنها،ألن  أحد،فاليشعرالطالبأن 

أحدأهدافالمدرسةالرقميةباإلضافةإلىأن هناكانحيازا أوعدمموضوعيةفيتصحيحاإلجابات،

التعلمالذاتي،والبحثوالمنافسة،وجعلالطالبمحوراهو التعليميةتنميةمهارات )الرفاعي،لعملية

منضرورةاعتمادالطلبةعلىأنفسهمفيالتعل وماتبعهم،،وخصوصا فيظلجائحةكورونا(2019

وجميعهاتشجععلىفيظلالحظروإلغاءالتعليمالوجاهي،معوجودتوجيهاتمنالمعلمينوالوزارة

مسبقا وفقماأوردتهبوابةحكومةاإلماراتةمعد رقميةالالمدرسةالوقدكانمنأهدافالتعلمالذاتي،

التعليميةالمؤسسةدورمعذلكيتناقضأندونوالمنهجي،الذاتيالتعلمأسسترسيخ(2021)

.االعتيادية
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في المرتبة  "توفر المدرسة الرقمية أنشطة خارج المنهاج للطلبة "جاءت فقرة  في هذا المجال  و 

وقديكونالتركيزفيها،المدرسةالرقميةمازالتفيمراحلهااألولىإلىأن عزىهذهالنتيجةت و،األخيرة

وهوماعلىالمعلوماتواألنشطةداخلالمنهاجفيالوقتالراهنمعوجودتحديثاتفيالمستقبل،

فيه المشروعحيثجاء أثناءإطالق المتحدة العربية اإلمارات دولة المشروعسيكونعلىاأكدته أن

ريعا بالمستوىالتعليميالفجوةواللحاقسسد علىساعدةالمتأخريندراسيا مو،جهيزبالتتبدأأوال مراحل

وتحليل،ألقرانهم التعلم علوم على تعتمد التي التقنيات أحدث على مبني تعليم برنامج طريق عن

والرياضيا،البيانات العلوم مواد الرقمية للمدرسة التجريبية المرحلة لتليهاوتختبر اإلنجليزية واللغة ت

عزىوقدت ،  (2021)المدرسةالرقمية،جاربواالختباراتالحقا بقيةالموادوصوال إلىانتهاءكافةالت

أن  إلى النتيجة غني هذه الرقمية المدرسة في الموجودة المنهاج لتعل أنشطة وكافية وعدمة الطلبة، م

والتيقدالتساعدهعلىإجراء،ظلالبيئةالتييعيشفيهاإضافيةفيرغبتهمبتحميلالطالبأعباء 

قدرةمتابعةالمعلمينلهذهاألنشطةفيحالوجودهاوخاصةأن موعدم،جالمنهاجأنشطةإضافيةخار

نشطةبشكلالكترونيأيضا إلىتوفيرنوعخاصمناألعزىت وقدعد،مفيالمدرسةالرقميةعنب التعل 

لبةمنوضعالمدرسةالرقميةوخصائصالتعلمعنب عدوقدراتالطلبةوالتيينفذهاالطبمايتالءممع

تتميزالرقميةالمدرسةأن (2018)وابنطريفالرشيديحيثأوردخاللاألجهزةااللكترونيةفقط،

با وألبغناها عملياالنشطة في تستخدم التي والبرامج االلكترونية، والمعامل والمكتبات التقويمتمهام

 .والنظماإلداريةااللكترونيةالمتنوعة،واالختبارات

مةاألجهزة الرقمية  "جاءت فقرة  ية التحتيةوفي مجال البن  في    "للطبة ذات كفاءة عالية  المقد 

األولى وت المرتبة  أن ، إلى النتيجة هذه للتعل المقد مةاألجهزةعزى األساس هي المدرسةللطلبة في م
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ها،عناصرالعمليةالتعليميةجميعمهمأنتكونذاتكفاءةعاليةحتىالتؤثرعلىالرقمية،ومنال

تقدمهباإلضافةإلىالدعمالس  دبنراشدآلمكتومممؤسسةمحاإلماراتالعربيةالمتحدةوخيالذي

في جاء ما وفق الحقا  فيه والتوسع األولى، مرحلته في  يعد  الذي الرقمية المدرسة مشروع إلنجاح

المؤسسة، أن ت وقدأهداف إلى النتيجة هذه التعليميةعزى العملية ذاتمتطلبات أجهزة تحتاج ال

مع تتالءم التي البرامج مع والتعامل الخفيفة البرمجيات على يقتصر فاستخدامها عالية، مواصفات

وفيسومتصفحاالنتكالبرمجياتالصوتيةوالمرئيةواألإمكاناتاألجهزةالمستخدمة، رنت،وبالتاليفإن 

لمتكنبمواصفاتمرالمقد مةاألجهزة تظهركفاءةعاليةفيأداءالمهام.-تفعةللطلبة_وحتىوإن 

توفر المدرسة الرقمية برامج عالجية للطلبة الذين يعانون من "جاءت فقرة  في هذا المجال  و 

رقمية بطريقة  نفسية  األخيرة  "أزمات  المرتبة  وت في  النتي، هذه أن عزى إلى الرقميةجة المدرسة

فقط،فيحين المعرفية والمهارات للمعارف العالجيةموجودةخارجإطارهذهأن مخصصة البرامج

للطلبةوالموجودةفي النفسي الدعم توفرهالهمجمعياتومنظمات المدرسةعنطريقبرامجخاصة

لبرامجالعالجيةلهادعم ا،فمخي مالباحثةخاللعملهافيالهالحظتوهوما،مخي مال خارجإطارخاص 

كماتعزىهذه،ويشرفعليهامختصونفيهذاالمجال،ةأيضا المدرسةالرقمية،ولهابرامجمختص

جيدالبرامجالعالجيةتحتاجإلىوجوداتصالمباشربيناألفرادلفهمالمشكلةبشكل النتيجةإلىأن 

الالمدرسةالرقميةاليوجداتصالمباشربينالمعلمينوالطلبة،وتحليلهاوإيجادالحلوللها،وفيح

التعر ولذلكقديك النفسيةأمر ون ب عدصعبفعلىمشكالتهم عمليةاالتصالعلى،واقتصارعن

التعليمفقط.علىوالتيتركز،فيهذهالمدرسةالطلبةوالمعلمين
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الخزاعلةو(2018)والقاضي(2015بنجة)أبوطوقداتفقتنتيجةهذاالسؤالمعنتائجدراسة

مةالتعليميةالخدماتالتيأظهرتأن (2018)وآخرون والدعمالتربويجاءمرتفعا ،واختلفتمعالمقد 

( الناصير ودراسة2019دراسة )( والمومني التي(Bataineh& Almomani, 2017البطاينة

ا .الخدمةالتعليميةجاءمتوسطجودةمستوىأظهرتأن 

نتائج   الثانيمناقشة  ( a    =0.05ية ): هل توجد فروق ذات داللة إحصائالذي نص على  السؤال 

المتوسطات الحسابية لدرجة رضا طلبة   الخدمات التعليمية    مخي مبين  الفهود عن  مة مريجيب    المقد 

 من المدرسة الرقمية تعزى لمتغير الجنس؟ 

حولالد راسةحصائيةفيتقديراتأفرادعينةأظهرتنتائجهذاالسؤالوجودفروقذاتداللةإ

وفقمتغيرمنالمدرسةالرقميةالمقد مةهودعنالخدماتالتعليميةمريجيبالفمخي مدرجةرضاطلبة

الجنسلصالحالذكور،وتعزىهذهالنتيجةإلىميولالطلبةواتجاهاتهمنحوالمدرسةالرقميةوالتيقد

و واإلناث، الذكور بين األجهزةتختلف مع وتعاملهم عام، بشكل االلكتروني التعلم عن تصوراتهم

هاوسائلللترفيةواللعبفقط،وعدمإعطاءالجانبالتعليميفيهاأهميةكبيرة.علىأن االلكترونية

درجةعنالد راسةذاتداللةإحصائيةفيتقديراتأفرادعينةكماأظهرتالنتائجوجودفروق

رتعزىلمتغيمنالمدرسةالرقميةالمقد مةفيمجالكفاءةالمعلمينجيبالفهودمريمخي مرضاطلبة

و الذكور، لصالح الت قدالجنس عن تختلف التي الطلبة خصائص إلى النتيجة هذه طالبات،عزى

ندفاعوالجرأةوالقوةأكثرمنالطالبات،وبالتاليوجودعالقةطيبةووطيدةوشخصيتهمالتيتتميزباال

ا المعلمع مع التعامل في والحذر بالخجل يتصفن اللواتي الطالبات من أكثر وبالتاليلمعلمين مات،

عزىهذهالنتيجةإلىمعاملةالمعلمينللطلبةالذكورمعاملةاألخوالصديقكمات و،إبقاءحاجزبينهن 
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الطرفي بين العالقة يوطد مما التعلم، على وتشجيعهم واحتوائهم، شخصيتهم أن لتقوية حين في ن،

هذهتعاملبينالطرفين،وقدتعزىفيالوالطالباتتكونأكثرحساسيةوحذرالعالقةبينالمعلمات

المي أيضا النتيجة وإبداءإلى المناقشة اتساعحرية االلكترونيمن التعلم في الطلبة التيوجدها زات

( القرني أورد حيث حرج، دون أن 2021الرأي االلكتر( وجهاتالتعلم عرض الطلبةفي ساعد وني

كترونية،وشعورهمبالمساواة،معسهولةالوصولإلىنظرهمبكلحرية،منخاللمنتدياتالحواراالل

المعلم،منخاللوسائلاالتصالالمتعددةكالبريدااللكترونيأوبرامجالمحادثة.

درجةحولالد راسةرادعينةذاتداللةإحصائيةفيتقديراتأفكماأظهرتالنتائجوجودفروق

طلبة الفهودمخي مرضا امريجيب البنية مجال الرقميةالمقد مةلتحتيةفي المدرسة لمتغيرمن تعزى

أكثرمن الرقمية المدرسة الذكورلطبيعة الطلبة إلىفهم النتيجة الذكور،وتعزىهذه الجنسلصالح

أكب،اإلناث بشكل التكنولوجيا في انخراطهم مننتيجة أفضل بشكل معها التعامل على وقدرتهم ر،

التقني؛اإلناث الستخدامهم إلنتيجة يتجهن اللواتي اإلناث من أكثر المنزليةة بالواجبات االهتمام ى

الوقتالذييقضينهعلىاستخدامالتكنولوجيايكونأقلوتحم ل .منالذكورمسؤوليتها،وبالتاليفإن 

درجةعنالد راسةذاتداللةإحصائيةفيتقديراتأفرادعينةكماأظهرتالنتائجوجودفروق

التدريسوالتقييممريجيبالفهودمخي مرضاطلبة تعزىمنالمدرسةالرقميةالمقد مةفيمجالطرق

لمتغيرالجنسلصالحالذكور،وتعزىهذهالنتيجةإلىانجذابالطلبةلطرقالمدرسةالرقميةأكثرمن

الطلبةفيهذهالمرحلةالعمريةيميلونللبحثواالكاإلناثوشغفهمب تشافكلماهوجديد،وخاصةأن 

ي  التكنولوجيا،وهوما بكلماهوجديدفيمجال والشغف الذات، المفرطوإثبات ظهرمناالستخدام

أن  حين في جيد، بشكل الحديثة التكنولوجية البرامج مع التعامل على وقدرتهم عليها وإقبالهم لها،
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الزواجوتكويناألسرةفيإطارقدتختلفعنالذكور،والتيقدتنصب واهتماماتهمتوجهاتاإلناث

واالستقرار،ومجيءالتكنولوجيافيالمرتبةالثانيةمناالهتمام.

العمري(و2016والغول)(2015أبوطبنجة)دراسةنتيجةهذاالسؤالمعنتائجاتفقتوقد

فرو2016) وجود في في( الدراسةتقديراتق عينة هذاأفراد نتيجة واختلفت الجنس، متغير وفق

نتائجدراسةالسؤا (2018الخزاعلةوالقاضي)و(2018وآخرون)الخزاعلةو(2019الناصير)لمع

 .وفقمتغيرالجنسفيتقديراتأفرادعينةالدراسةفيعدموجودفروق

 التوصيات 

 باآلتي:الد راسةإليهاتوصيفيضوءالنتائجالتيتمالتوصل

طر- لتوضيح للطلبة تثقيفية ودورات ورش ووائعقد التدريس الرقمية،ق المدرسة في التقييم سائل

 لتعديلتصوراتهمعنها.

لحل - البرامج بعض توظيف خالل من النفسي، بالجانب الرقمية المدرسة الطلبةدعم مشكالت

 النفسية.

.األنشطةالترفيهيةالخارجية،والخاصةبالعمليةالتعليميةالتيتدعمالمنهاجإغناءالمدرسةالرقميةب-

للطلبة.اإلبداعبينالطلبة،وتوفيروسائلالفروقالفرديةتشجيعالمعلمينعلىمراعاة-

افتراضية.علميةتجاربنالطلبةمنإجراءالتيتمك التطبيقاتالرقميةبالمدرسةالرقميةإغناء-

تمامبالمشكالتالتقنية،ومتابعةاستفساراتوشكاويالطلبةوحلمشكالتهم.االه-
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البرامجوالخدمات(.2018الخزاعلة،أحمدوالقاضي،سارة) مةالمواقع لالجئينالسوريينمنقبلقد 
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.26/10/2016-24بحثمنشورة،جامعةاألميرةنورةبنتعبدالرحمن،منفيالتدريس.

جةرضاطلبةالمدارسالثانويةفيمديريةالتربيةوالتعليمللواءقصبةإربد(.در2016الغول،كاظم)

.23-1(،3)5المجلةالدوليةالتربويةالمتخصصة،عنالخدماتالتعليمية.

(.اللجوءالسوريوأثرهعلىالقطاعالتعليميفياألردن.2017الفاعوري،أريجوأبودريع،صهيب)

7،المواردالبشريةومركزبيانللهندسةالماليةاإلسالميةبالسودانمركزالسنابلللبحثوتطوير

(24،)1-41.

مجلةجيلالعلوماإلنسانية(.مفهومالجودةفيالتعليمالعالي.2017قاصدي،فايزةوطبيب،فتحية)ال

.183-171(،27)1.واالجتماعية

( ظافر ا2021القرني، والتعلم التعليم مستقبل استشراف كورونا.(. جائحة بعد جامعةلرقمي   مجلة

.899-849(،25)7الطائفللعلوماإلنسانية،

المؤتمر.واالستجابةالتحدياتالعربيالربيعحقبةفياألردنفياللجوءحركات(.2016)عيدةقناة،

والنازحينالالجئيندراساتمركز.األوسطالشرقفيالمستدامةوالتنميةالالجئينحولالدولي

.األردناليرموك،جامعة.القسريةوالهجرة
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لأل مكتوم آل راشد بن محمد )مؤسسة الخيرية الموقع2021عمال الرقمية. المدرسة مشروع .)

 https://www.almaktouminitiatives.org/enااللكتروني: بتاريخ: االسترجاع تم

5/9/2021.

الةماجستيرغيرمنشورة،.رستطويرنظاممدرسةالكترونيةلتعليماألساس(.2018محمد،ابراهيم)

جامعةالنيلين،السودان.

دورالقيادةاالسراتيجيةفيتسويقالخدماتالتعليمية:دراسةميدانيةللمدارس(.2019محمد،وليد)

الخرطوم بوالية الخاصة للفت-الثانوية منشورة،2015-2018رةالسودان غير دكتوراه أطروحة .

جامعةالنيلين،السودان.

المدرسة ( 2021الرقمية الرقمية(. المدرسة مشروع االلكتروني:. موقع

https://www.thedigitalschool.org/:5/9/2021تماالسترجاعبتاريخ.

الس )المفوضية المتحدة لألمم )UNامة معاً (.2021(. الالجئين  تقرير  تعليم  أجل  الموقعمن  .

.20/8/2021.تماالسترجاعبتاريخ:https://www.unhcr.org/jo/arااللكتروني

( محمد التعليم(.2012المالح، في االنترنت ودور اإللكترونية تربويةالمدرسة دار.رؤية عمان:

الثقافةللنشر.

( العالمية الصحة 2019منظمة ف(. )كوفيدمرض كورنا (.19-ايروس االلكتروني: الموقع

https://www.who.int/ar:29/7/2021.تماالسترجاعبتاريخ

التكيفيةوفاعليتهافيتحسينالتحصيلوالدافعيةتصميماألنشطةاإللكترونية(.2017المهري،نوف)

يرغيرمنشورة،جامعةالخليجالعربي،البحرين..رسالةماجستفيمقررجامعي

https://www.almaktouminitiatives.org/en
https://www.thedigitalschool.org/
https://www.thedigitalschool.org/
https://www.thedigitalschool.org/
https://www.unhcr.org/jo/ar
https://www.who.int/ar
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دوراإلدارةالمدرسيةفيتحقيقالتكيفالنفسيلدىطلبةاللجوءالسوريمن(.2018مهيدات،الرا)

غيرمنشورة،جامعةاليرموك،األردن..رسالةماجستيروجهةنظرالمعلمينفيمحافظةإربد

المسائيةالفترةفيالسوريينللطلبةالمقد مةالتعليميةدماتالخجودةتقييم(.2019الناصير،هديل)

.رسالةماجستيرغيرمنشورة،جامعةآلالبيت،األردن.اربدمحافظةفي

يسالرقميلدىمعلماتالتعليمالعام(.برنامجتدريبيمقترحلتنميةمهاراتالتدر2020اليامي،هدى)

.61-11(،185،جامعةاألزهر،العدد)التربيةمجلةكليةبالمملكةالعربيةالسعودية.

( سياساتي(،2020اليونيسكو. كوفيد–موجز جائحة أثناء بعدها19-التعليم الموقع،وما

 االلكتروني:  -https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_

19_and_beyond_arabic.pdf -_education_during_covid بتاريخ: االسترجاع تم

29/7/2021.

( ا2011اليونسكو  النزاعات  الخفية  األزمة  الكتروني:  (.  موقع  والتعليم.  لمسلحة 

-the-http://www.unesco.org/new/ar/education/themes/leading

conflict-s/2011agen da/efareport/report-international/  :بتاريخ االسترجاع تم

1/10/2021.









 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_arabic.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_arabic.pdf
http://www.unesco.org/new/ar/education/themes/leading-the-international-agen%20da/efareport/reports/2011-conflict/
http://www.unesco.org/new/ar/education/themes/leading-the-international-agen%20da/efareport/reports/2011-conflict/
http://www.unesco.org/new/ar/education/themes/leading-the-international-agen%20da/efareport/reports/2011-conflict/
http://www.unesco.org/new/ar/education/themes/leading-the-international-agen%20da/efareport/reports/2011-conflict/
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(1الملحق )  

راأداة  بصورتها األولية  سةالد   

 
 الموضوع : طلب تحكيم

 الدكتور الفاضل / الدكتورة الفاضلة ........ تحية طيبة وبعد:
ليمية مريجيب الفهود عن الخدمات التع مخي مرضا طلبة  درجة" تقومالباحثةبإجراءدراسةبعنوان

مة تطلباتالحصولعلىدرجة،استكمااللممن المدرسة الرقمية خالل فترة جائحة كورونا" "  المقد 

كلي ةالعلومالتربوية،جامعةالشرقاألوسط،ولتحقيق-الماجستيرفيتخصصتكنولوجياالتعليم

ليمية،موزعةعلىخمسةقامتالباحثةبإعداداألداةاآلتيةالتيتتضمنالخدماتالتعالد راسةأهداف

–إنتكر متم–هذاالمجال،نرجومنسعادتكممجاالت،ونظرا لسعةاط العكمومعرفتكمالعميقةفي

 تعاونكمفيإبداءآرائكمومقترحاتكمالقي مةحول:

مدىمالءمةصياغةالفقراتللعنوان. -
 مدىانتماءالفقرةللمجال -
 دقةصياغةالفقراتوسالمتهالغويا . -
 أيةمالحظاتأخرىترونهامناسبة. -

 اعدتكممعفائقالشكروالتقديرلحسنتعاونكمومس

 الباحثة
 ديانا الجدعان 
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 التعديل المقترح  صحة الفقرات االنتماء للمجال المجاالت
غير   منتمية 

 منتمية 
غير   صحيحة 

 صحيحة 
 

      المجال األول: خدمات الطالب
للطبةالمقد مةتؤدياألجهزةالرقمية  .1

 مهمتهابشكلجيددونأعطال
     

توفرالمدرسةالرقميةالتطبيقات  .2
إللكترونيةالالزمةلعملالتجاربا

 العلمية

     

يوجدنظاماستجابةسريعةفيالردعلى  .3
 االستفساراتوحلالمشكالتالفنية

     

للطلبةفيالمقد مةشبكةاالنترنت  .4
 جيدةوتفيبالغرضمخي مال

     

توفرالمدرسةالرقميةنظاملمتابعةمدى  .5
 الد راسةتقدمالطالبفي

     

توفرالمدرسةالرقميةبرامجعالجية  .6
إرشاديةللطالبالذينيعانونمن

 أزماتنفسيةبطريقةالكترونية

     

      المجال الثاني: البيئة المدرسية 
      يظهرالمعلمونالودتجاهالطلبة  .7
المعلمونعلىإثارةالدافعيةنحويعمل  .8

 التعلم
     

والثقةلدىيعززالمعلمونشعوراألمان  .9
 الطلبةمنخاللسلوكهم

     

      يوجدتواصلفعالبينالمعلمينوالطلبة  .10
     توفرالمدرسةالرقميةوسائلترفيهية  .11
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 متنوعةللطلبة
تتناسبالكتبااللكترونيةمعالمستوى  .12

 الدراسي
     

      المجال الثالث: أساليبب التدريس
م  .13 المتبعة التدريس طرق عتتناسب

 المدرسةالرقمية
     

      تتميزأساليبالتدريسبالجاذبية  .14
تثري  .15 متنوعة تعليمية أنشطة يوجد

 العمليةالتعليمية
     

      يتمشرحالدروسبشكلمبسط  .16
يشجعالمعلمونالطلبةعلىالبحث  .17

 إلبداعوا
     

      يوجدخطةتدريسواضحةمنالمعلمين  .18
للطالبضعيفييوجدبرامجعالجية  .19

 التحصيل
     

      يوجدتنوعفيأشكالالتقويم  .20
      المجال الرابع: المكتبة

      تتوافرمكتبةالكترونيةمتنوعة  .21
يتوافرفيالمكتبةمصادرالتعلم  .22

 المطلوبة
     

تبةااللكترونيةعمليةتحميلتوفرالمك  .23
 والبحثبسهولةللطلبة

     

يةمناسبةالستخداميوجدآليةتنظيم  .24
 المكتبة

     

      المجال الخامس: كفاءة المعلمين
     يتمتعالمعلمونبالقدرةعلىحل  .25
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 المشكالتالتربوية
يمتلكالمعلمونالمعرفةفيمجال  .26

 تخصصهم
     

نمعالطلبةبكلعدالةيتعاملالمعلمو  .27
 وموضوعية

     

يعملالمعلمونعلىمراعاةالفروق  .28
 فرديةبينالطلبةال

     

يتميزالمعلمونبالقدرةعلىإيصال  .29
 المعلوماتللطلبةبكفاءة

     

يمتلكالمعلمونالقدرةعلىضبط  .30
 العمليةالتعليمية

     

      يتماستثماروقتالحصةبفاعلية  .31
كالمعلمونالمهاراتالتقنيةيمتل  .32

 المناسبةللتعاملمعالمدرسةالرقمية
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(2الملحق )  

 قائمة بأسماء المحكمين 

 مكان العمل التخصص الرتبة العلمية  االسم 

 جامعةالشرقاالوسط تكنولوجياالتعليم أستاذ محمدالحيلةأ.د  .1

 جامعةالشرقاالوسط المناهجوالتدريس أستاذ الهامالشلبيأ.د  .2

 جامعةالشرقاالوسط التعليمتكنولوجيا/المناهجوالتدريس أستاذ حامدالعويديأ.د  .3

 جامعةالشرقاالوسط تكنولوجياالتعليم أستاذمشارك خليلالسعيدد.  .4

 جامعةالشرقاالوسط تكنولوجياالتعليم أستاذمساعد فاديعودةد.  .5

 جامعةالشرقاالوسط اإلدارةالتربوية أستاذمشارك كاظمالغولد.  .6

 جامعةالشرقاالوسط جوالتدريسالمناه أستاذمشارك عثمانمنصورد.  .7

 جامعةالشرقاألوسط المناهجوالتدريس أستاذمساعدآياتالمغربيد.  .8
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(3الملحق )  
راسةأداة  بصورتها النهائية  الد   

المجاالت موافق  
 بشدة

غير   محايد موافق 
 وافق م

غير  
موافق  

 بشدة
      التحتية  بنيةالمجال األول: ال

      ذاتكفاءةعاليةللطبةالمقد مةالرقميةجهزةاأل  .1

2.  
التجاربالمدرسةالرقميةالتطبيقاتالرقميةالالزمةلعملتوفر

 العلمية
     

     ةسريعةفيالردعلىاالستفساراتاستجابنظاميوجد  .3
     التقنيةحلالمشكالتبةسريعةفياستجانظاميوجد  .4
      يبالغرضللطلبةتفالمقد مةشبكةاالنترنت  .5

6.  
درجةتحققاألهدافالتربويةمتابعةتوفرالمدرسةالرقميةنظامل

 والتعليمية
     

الذينيعانونمنللطلبةبرامجعالجيةتوفرالمدرسةالرقمية  .7
 بطريقةرقميةأزماتنفسية

     

الذينيعانونمنللطلبةبرامجإرشاديةتوفرالمدرسةالرقمية  .8
بطريقةرقميةأزماتنفسية

     

     وسائلترفيهيةمتنوعةللطلبةتوفرالمدرسةالرقمية  .9
      المراحلالنمائيةللطلبةمعالرقميةتتناسبالكتب  .10
     متنوعةرقميةتتوافرمكتبة  .11
      ادرالتعلمالمطلوبةيتوافرفيالمكتبةمص  .12
      لةللطلبةتوفرالمكتبةالرقميةعمليةتحميلالمراجعبسهو  .13
      توفرالمكتبةالرقميةعمليةالبحثعنالمراجعبسهولةللطلبة  .14

يوجدتعليماتواضحةالستخدامالمكتبةالرقمية  .15
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      كفاءة المعلمين: الثانيالمجال 
     ونالودتجاهالطلبةظهرالمعلمي   .16
     علمنحوالتالطلبةدافعيةيعملالمعلمونعلىإثارة  .17
     يعززالمعلمونشعوراألمانلدىالطلبةمنخاللسلوكهم  .18
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