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ب الفهود لالجئينالسورريين فياألردن
هدفت الدراسة التعرفلدرجة رضا طلبة مخيم مريجي 
تالتعليميةالمقدمةمنالمدرسةالرقميةفيالعامالدراسي،2021/2020ولتحقيقأهداف
عنالخدما 
الدراسة تماستخدامالمنهجالوصفي ،وتطوير استبانةتضمنتقياسدرجةرضاالطلبةعنالخدمات
التعليميةالمقدمةمن المدرسة الرقمية ،موزعة على ثالثة مجاالت هي:البنية التحتية ،وكفاءة
المعلمين ،وطرائقالتدريس والتقييم،وتك ونتعينة الدراسة من ()108طالباوطالبةمن طلبة المرحلة
ن ،وأظهرتالنتائج
الثانويةفي المدرسةالرقميةفي مخيم مريجيبالفهودلالجئينالسوريينفياألرد 
تالتعليمي ةالمقدمةمنالمدرسةالرقميةمرتفعة،
بالفهودعنالخدما 
أندرجةرضاطلب ةمخيممريجي 
وجاء مجال كفاءة المعلمين في المرتبة األولى ،ثم مجال البنية التحتية ،ثم مجال طرائق التدريس
والتقييم في المرتبة األخيرة ،وبينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد عينة
سلصالحالذكور،وفيضوءالنتائجقدمت الدراسة توصياتعدةمنأهمها:

الدراسة وفقمتغيرالجن
عقدورشتثقيفيةللطلبةلتوضيحطرقالتدريسووسائلالتقييمفيالمدرسةالرقمية،لتعديلتصوراتهم
عنها .
الكلمات المفتاحية :المدرسة الرقمية ،الخدمات التعليمية ،مخيم مريجيب الفهود ،جائحة كورونا.
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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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الفصل األول:
خلفية الدراسة وأهميتها
المقدمة 
وتغيرات
لنشهدباستمرارأحداثا جديدة ،وتطو ارت 

تتسارع األحداث في هذا العالم الذي نعيشه
تفيكافةالمجاالتالحياتيةالمختلفة ،وكانآخرهاجائحةكورونا،التيأثرتعلىجميعدول
وتحديا 
فبرزتأهميةالتكنولوجيابشكلكبير ،خصوصا في توظيفها في
العالم ،وغيرت نظم التعليم فيها ،
العمليةالتعليمية لضماناستمرارها،وتوفيرهاللوسائل والتطبيقات والبرامج والمواقعالتيتساعدالطلبة
فيعمليةالتعلمااللكتروني .
وقدأوردبرغوثوحرب()2018أنالتكنولوجياترج متفيالمؤسساتالتعليميةبأشكالمختلفة،
االستفادةمنهافيجميععناصرها (البيئة،المعلم،الطالب،المنهاج،الوسائل) ،فظهر التعلم

حيثتم 
التعلم،
تالعالمية،والذيسهلعملية 
االلكتروني،الذي استفاد منالبرامج التقنية،وشبكات االنترن 
قسهلةوسريعة،وساهمفي تلبية احتياجات المتعلمينوإثارة حواسهمالمختلفة
ووفرالمعلوماتبطر 
أكثرمتعة،وأعلىكفاءة .

(حسياوبصرياوسمعيا)،م ماجعلالتعلم
وتبرزأهمية التعلماإللكتروني فيتسهيل ه لعمليةالتعلم ،وإثارةدافعيةالطلبة،وتوفيرالمعلومات
فيأيوقت ،والتنويعفي الوسائلالتعليمية،ومايوفرهمنخاصيةالتزامنوغيرالتزامن،ومساعدته

التعلمالذاتي،وتسهيلعملية
للطلبةفيحدوثالتعلمبأيوقت،وكسرحاجزالزمانوالمكان،وتشجيع 
ن
الفردية ،والتنويعفيأشكالالتقويم،وتقديمأشكال وأنماطمختلفة م 
التغذيةالراجعة ،ومراعاةالفروق  
التعليم،والبيئةالمدرسية(عزمي .)2015،
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ومن ضمنالنتائج التي أفرزتها الثورة التكنولوجي ةه وتغيرشكل البيئة المدرسي ة،والنظرة إلى
شكل مدرسةالمستقبل ،والتيتختلفعنالمدارس االعتيادية،وظهور مفهوم المدرسة الرقمية،وهي
نموذج لمدرسةالمستقبل ،التي تعتمد علىتوظيفتقنياتالعصر ،وشبكةالمعلومات واالتصاالتفي
كافة األنشطة والفعاليات والممارسات التربوية والتعليمية ،عبر أجزائها وهياكلها ومكوناتها المختلفة،
بالتطوراتالحديثة،واالتجاهاتالمعاصرة(الرشيديوابنطريف .)2018،
والتيتواك 
معتمدعلى االنترنت من خالل الوسائل االلكترونية
وهي المدرسة التي تعمل علىتقديم تعليم 
التيتحتويعلىأجهزةعرضالوسائلالمتعددة،والبريدااللكتروني،والتيتمكنالطالبمنالتعلمفي
حث الطلبةعلىالتعلمالذاتي ،والخروج عنالطرق
أي وقتومنأي مكان ،والتي تهدف أيضا إلى  
بمن جميع جوانبها المعرفية
االعتيادية ،وتوفير بيئة تعليمية صالحة للتعلم ،وتنمية شخصيةالطال 
،وتسهيلعمليةالتعلموالحصولعلىالمعرفة(المالح .)2012،

والوجدانيةوالمهارية
عدة،منهاالتحولمنالكتب والمعلومات

وتتميزالمدرسة الرقمية عنالمدرسة االعتيادية بأمور 
الورقية المطبوعة إلىالكتب والمعلومات المقدمة بطريقة رقمية تفاعلية ،مدعمةبالوسائطالمتعددةمن
صور وأصوات وتسجيالت مرئيةأو سعية ،وتس هيلعمليةالتواصل مع أولياء األمورلمتابعة أداء
الطلبة،وتحريرالمعلممنالطرق االعتيادية واستبدالهابالطرقالحديثة ،وتوفيرالبرمجياتالتيتراعي

الفروق الفردية بين الطلبة ،وتشجعهم علىالبحث والمنافسة ،وجعل الطالب محور العملية التعليمية
(الرفاعي .)2019،
ت
مقرر 
وتتضن المدرسةالرقميةالفصول االلكترونية ،وما تتضمنها من أنشطةومهام ،و ا
البرامج التي تستخدم في عمليات التقويم المتنوعة،
الكترونية،والمكتبةوالمعامل االلكترونية ،و 
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ت،والنظم اإلدارية االلكترونية،التي تضبط البيئة الصفية،والعمل اإلداري في المدرسة
واالختبا ار 
سبينللمدرسة(الرشيديوابن طريف،
كالحضور والغياب والتأخير ،والمعلومات الخاصة بكافة المنت 
 .)2018
ولعل أهم ماوفرته المدارس الرقمية بشكلعام هو التخفيف منآثار األزماتالطارئة ،وهوما
ظهرجليا فيأزمةجائحةكورونا ،وهيجائحةعالمي ة مستمرةحاليالمرضفيروسكورونا 2019
(كوفيد،)19-سببهافيروسكورونا  2المرتبطبالمتالزمةالتنفسيةالحادةالشديدة(سارس-كوف،)2-
والذيتفشىللمرةاألولىفيمدينةووهانالصينيةعام،2019والذيشكلحالةطوارئصحيةعامة
للحدمن
تبعث على القلق الدولي ،رافقتها إجراءات مشددة للعزل والحجز واتباع إجراءات السالمة 
انتشاره(منظمةالصحةالعالمية .)2019،
وقد تسببت هذه الجائحة بانقطاع في العملية التعليمية ،والتي تضرر منها حوالي1.6بليون
َّ
ات،كماأنهذهالنسبترتفعلتصبحأعلىبكثيرفي
طالبفيأكثرمن  190بلداوفيجميعالقار
البلدانذاتالدخلالمنخفضأوالمتوسط(اليونيسكو .)2020،
التحولإلىالتعلم عن
وحتى تحافظالدول علىاستم اررية التعليم والحد منانقطاع الطلبة ،تم 
بعد،كبديل عنإغالقالمدارس ،والتعليمعنبعدالذيلجأتإليهاألنظمةالتعليميةفيالدوليعني
ت،وتحوله أدائيامن التفاعل التعليميالمباشر إلى
تعلم الطلبة مكانيامن المدرسة إلى البي 
انتقال 
التفاعلااللكترونيعنبعد(الخميسي .)2020،
ومنهذهالدولالتيتحولتإلىالتعلمعنبعدفيظلجائحةكورناهياألردن،والتياستثمرت
جيدافيتكنولوجياالتعليم،ومناألمورالتيتميزبهااألردنعنكثيرمنالدولفيظلجائحةكورنا
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عدة بالتعاون مع دولعدةأجنبية
هورعايتهالتعليميةأيضالالجئينالسوريين،وعلى مدى سنوات 
وعربية ،حيث أشارتالمفوضيةالساميةلألممالمتحدةلشؤونالالجئينفيتقريرهاالسنويالذيحمل
احدمن البلدان التي ال تزالالقدوةلضمان
أناألردنو 
عنوان"معا من أجل تعليمالالجئين"إلى 
حصولالالجئين علىالتعليم،كماأضافتإلىأن التكيفمعالقي ودالتيفرضتهاجائحةكورونازاد
منالصعوباتالتيتواجهبعضالطلبةالالجئينفيالتعلمعنبعد( .)UN, 2021
قدقدمتدولعدةالمساعدةالكبيرةلالجئينالسوريينفياألردن،لمساعدتهمفيالحياةوالتعلم،
و 
ومنها دولة اإلمارات العربية المتحدة،التي قدمت كافة أشكال الدعم لالجئين السوريين في األردن،
وعلى المستوى الصحي والمادي والنفسي والتعليمي،وكان من أهمهاإنشاءمخيم«مريجيبالفهود»
إلغاثةالالجئين
الذييعدذروةالجهوداإلنسانيةاإلماراتيةاألردنية 

بالقربمنمدينةالزرقاءاألردنية،و
ت،بمافيذلكقطاعالتعليم،حيثيضمالمخيممدارسالتعليم
السوريينفياألردنفيجميعالمجاال 
طالب،

االبتدائي واإلعدادي والثانوي لكال الجنسين ،ويزيد عدد الطلبة في مدارس المخيمعن ألفي
لإلناث،والمسائيةللذكور،فيمايحرصالقائمونعلىالمخيمعلىدعم

وتخصصالفترةالصباحيةفيها
الطلبة وتشجيعهموتحفيزهمعلىالمضيقدمافي الدراسة ،وتوفيركلاحتياجاتهم (مؤسسةمحمدبن
راشدآلمكتوملألعمالالخيرية .)2021،
نمبادرة توفير
كما باشرت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بتنفيذ المرحلة األولى م 
منصة«مدرسة»للتعليماإللكترونيفي  1000قريةال تتصلبشبكةاإلنترنت،أولديهاصعوبةفي
توفيرالمواردالتعليمية ،انطالقا من المخيماإلماراتياألردنيفي منطقةمريجيبالفهود ،حيث تفيد
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الطالبمنالدروسالعلميةالتيتوفرها المنصة(مؤسسةمحمدبن راشدآلمكتوم لألعمالالخيرية،
 .)2021
وبعدانطالقالمرحلةالتجريبيةلهذهالمدرسة،كانالبدمنتسليطالضوءعلىهذهالتجربة ،ومن
هذاالمنطلقبرزتمشكلةالدراسة؛للوقوفعلىدرجةرضاالطلبةعنالخدماتالتعليميةالمقدمةمن
المدرسةالرقمية .

مشكلة الدراسة
تعدالمدرسةالرقميةفي مخيم مريجيبالفهودأحدوسائلدعمالعمليةالتعلميةلالجئينالسوريين
فيمخيمات األردن ،وهذه المدرسة تسعى إلى تقديم الخدمات التعليمية المناسبة للطلبة في إطار
تعليميمبتكر وممتع،مماينعكسعلىالطلبةبشكلإيجابي ،وقدأوردتدراساتعدة كدراسة محمد
(  )2018وشلش ( )2020وأرشيد ( )2020أهميةالمدارسااللكترونية ،وضرورةتوظيفهافيالعملية
التعليمية،فيماكانتدولةاإلماراتالعربيةالمتحدةالسباقةفيتوظيفالمدرسة الرقمية بشكلجديد،
وذلك عن طريق االستفادة من خصائص هذه المدرسةلدعم الالجئين ،وتهيئة سبل التعلم لهم عن
طريقها،فيظلوجودصعوبةلدىالكثيرينفيااللتحاقبالمدارساالعتيادية،وهومانتجعنهإنشاء
المدرسةالرقميةفيمخيممريجيبالفهود،ومنخاللوجودالباحثةفيهذاالمخيموتعاملهامعالطلبة
عنالمدرسةالرقمية ،استشعرتالباحثة بوجود

بشكلكبير،ومع بعضالمعلمين واإلداريين والحوار
للتعرفإلىدرجةرضاالطلبةعنالخدماتالتعليميةالتي
ت مشكلة الدراسة  
آراءمتعددةعنها،فبرز 
تقدمهاالمدرسةالرقمية .
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أسئلة الدراسة
أجابتالدراسةعناألسئلةاآلتية :

السؤال األول:مادرجةرضاطلبة مخيم مريجيبالفهودعنالخدماتالتعليمية المقدمة منالمدرسة
الرقمية؟
السؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ( )α=0.05بين المتوسطات
الحسابيةلدرجةرضاطلبة مخيم مريجيبالفهودعنالخدماتالتعليمية المقدمة منالمدرسةالرقمية
تعزىلمتغيرالجنس؟ 
أهداف الدراسة
تالدراسةإلىاآلتي :
هدف 
التعرف إلى درجة رضا طلبةمخيممريجيب الفهود عن الخدمات التعليميةالمقدمةمن المدرسةالرقمية .
معرفة أثرمتغيرالجنسعلىدرجةرضاطلبةمخيممريجيبالفهودعنالخدماتالتعليميةالمقدمةمنالمدرسةالرقمية.
أهمية الدراسة
ن :
تأهميةالدراسةبجانبي 
تمثل 
أوالً .األهمية النظرية:
تسليطالضوءعلىالمدرسةالرقمية،وأهميتهافيالعمليةالتعليمية،ومدىاستفادةالطلبةمنها .تقدمالدراسةإطا ارنظريايمكنأنيغنيالمكتبةالعربيةبالموضوعالخاصبالمدرسةالرقمية .
 -
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ثانياً .األهمية العملية:
يمكن أن يستفاد من نتائجالدراسةوتوصياتها في تحسين الخدمات التعليميةالمقدمةلالجئينالسوريينفيمخيممريجيبالفهودفياألردن .
توضحالدراسةدرجة رضا الطلبة فيمخيممريجيب الفهود عن الخدمات التعليميةالمقدمةمنالمدرسةالرقمية،وبالتاليتعزيزنقاطالقوةفيها،وإصالحنقاطالضعفقدراإلمكان .
يمكنمنخاللأداةالدراسةتوضيحماهيالخدماتالتعليميةالتييمكنأنيستفيدمنهاالطلبة .صين توضيحا عنتجربةالمدرسةالرقميةالذيطرحتهدولةاإلمارات
 تقدم الدراسة للمهتمين والمخت اساتأخرىفينفسالسياق .

اءدر
العربيةالمتحدةلدعمالالجئينفياألردن،وبالتاليإجر 


مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية
اتيجياتالتعلم،

المدرسة الرقمية :هيمدرسةقائمةعلىدمجأحدثالتقنياتالتكنولوجية وأحدثاستر
بحيثتقومعلىتسخيرالذكاءاالصطناعي ،وتحليلالبياناتالكبيرة ،والخدماتالتكنولوجيةالحديثة،
لتوفيرالفصولالدراسيةبطرقةافتراضيةتعتمدعلىالتعلمالذاتي ،والمحاكاةالتفاعلية ،والتعلمالقائم
ب،خصوصافي المجتمعات األقل حظا،ولمن
على األلعاب ،بحيث توفر تعليم رقمي معتمدللطال 
ت(بوابةحكومةاالمارات .)2021،
تقطعتبهمالسبلجراءالحروبوالنكبا 
إجرائيا:هي أ ول مدرسةعربية رقمية أنشأتهادولةاإلماراتالعربيةالمتحدة منخاللتحالفمستقبل
التعلم الرقمي؛الذي تمإنشاؤهلإلشراف على كافة مراحلإنتاج هذه المدرسة،والتي بدأت مرحلتها
التجريبيةاألولى في مخيم مريجيبالفهودبالمملكةاألردنيةالهاشمية عام  2020بالتعاونمع و ازرة
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التربية والتعليماألردنيةلتعليمأبناءالمخيم منخاللها؛وتهدفالىإلحاقأكثرمنمليونطالبفي
 .2026
بتوفيرها للنظام التعليمي ب كافة
الخدمات التعليمية :هي الخدمات واالحتياجات األساسية التي يج 
التدريس ،والمكتبات وخدمات للطلبة ،والبيئة
أركانه،والمتمثلة في كفاءة المعلمين ،وأساليب وتقنيات 
المدرسية ،بحيث تسهم في إنجاح العملية التعليمية،وتحقيق األهداف التربوية المنشودة (عزالدين،
والعروموطي)2016،
خيممريجيب الفهودمن خالل المدرسة الرقمية،
إجرائياً :هي الخدمات التي يتلقاها الطلب ةفيم 
وتتضمن ،البنية التحتية  ،وكفاءةالمعلمين،وطرائقالتدريس والتقييم ،والمتضمنةفيأداةالدراسة،ويتم
تحديدمستوىرضاالطلبةعنهامنخاللاستجابةأفرادعينةالدراسة .
مخيم مريجيب الفهود :هوأحدمخيمات الالجئين السوريين ،ويقع في محافظة الزرقاء في المملكة
األردنيةالهاشمية ،وتمإنشائه بدعم وتمويل منالهالل األحمر اإلماراتي(الهالل األحمر اإلماراتي،
 .)2021
ت الالجئينالسوريينفياألردن ،والذي تمتطبيقالمدرسةالرقميةقيد الدراس ة
إجرائيا :هو أحد مخيما 
فيه .
حدود الدراسة
تالدراسةعلىالحدودالتالية:
قتصر 
ا 
ت الدراسة الحاليةعلىالمدرسة الرقميةفيمخيم مريجيبالفهودلالجئين
قتصر 
 الحدود المكانية :ا السوريينفياألردن .
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 الحدود الزمانية:تمتطبيقهذهالدراسةخاللالفصلالثانيمنالعامالدراسي(.)2021 /2020تالدراسةعلىطلبةالمرحلة الثانويةالذين تعلموا منخاللالمدرسة
قتصر 
 الحدود البشرية:ا الرقميةفيمخيممريجيبالفهودلالجئينالسوريينفياألردن .
محددات الدراسة :إن تعميمالنتائج يبقىمرهونابمدى صدق استجابة أفراد العينة على فقرات أداة
الدراسة،والخصائصالسيكومترية(الصدق،الثبات)ألداتها.
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
يتضمن هذا الفصلشرحا لمصطلحات الدراسة ،وهي التكنولوجيافي التعليمبشكل عام،والتعلم
االلكتروني،والمدرسةالرقمية،والالجئونالسوريونفياألردن،ثمالدراساتالسابقةذاتالصلة،وفيما
يليعرضمفصللها .
األدب النظري
التكنولوجياالرقميةهيميزةالعصر ،وأهم المستحدثاتالتيأثرتفيكافةمجاالتالحياةسلبا
وإيجابا،فاستفادمنهاالبشرفيتسهيلأمورحياتهم،ووظفتهاالمؤسساتفيالدوللتحقيقأهدافها،
المؤسساتالتيطوعتالتكنولوجيالتحقيقأهدافها،وخاصة

والشك بأن المؤسساتالتعليمية منأهم 
فيظلماشهدناهمنالتحولإلىالتعلمعنبعدفيظلجائحةكورونا .
ولذلك أصبحتطوير التعليم وفق التكنولوجيا الحديثة ضرورةال مفرمنها ،فالتعليمأهم وسيلة
لتحقيقنهضةالشعوب،فيظلالعولمة والمعرفة وازديادالتنافسية،ممايجعلالدولالمتقدمةتتنافس
وتسعىجاهدةلتطويرالعمليةالتعليمية،ووضعالمعاييروالمواصفاتالخاصةبها،واستخداموتوظيف
كافةالوسائلواألساليبالمتاحةفيالتكنولوجيافيمجالالتعليم(ابراهيم .)2016،
وقد أوردالغامدي ()2016أنالمؤسسات التعليمية تتنافس على توظيف واستخدام التقنيات
الحديثةفي وسائل التدريس ،لتصبح العملية رقمية في المناهج وأساليب التدريس،وحتىفيالبيئة
الصفية،فأساليبالتدريسالتيتستخدمالتقنيةالحديثةتحفزالدافعيةوالتعلمالذاتي،وتسهمفيمواكبة
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معيار
ومتعددة للتدريس ،وقد أصبح استخدام التقنية ا

المعرفي الكبير ،وتوفير وسائل متنوعة
التطور 

للتقدمواالزدهاروالتنافسيةبيندولالعالم .
فيماترىشارما()Sharma, 2017أن النظمالتربويةومؤسساتهاشهدتتغيراتمتسارعةفي
التيأثرتكثيرعلىالطلبةوالمجتمعوالعمليةالتعليمية،وظهور
ا
ظلتغيراتالقرنالحاديوالعشرين،و
مصطلحاتجديدة فيميدانالتربيةكالمواطنةالرقمي ة والتعلمالرقميوغيرها،باإلضافةإلىعدمقدرة
مهارات
التعليم التقليدي على مواكبة متطلبات واحتياجات العصر ،لعدم قدرته على إكساب الطلبة 
الحياةفيظلتعقدالمجتمعات .
الببأنيمارسدو ارفاعالفيإعدادالطلبة
وتضيفانيل()Anil, 2019أنالنظامالتربويمط 
وفق مهارات القرن الحادي والعشرين ،وتمكينهم من المهارات الضرورية للتعايشمعالمستجدات
الحديثة،ممايتطلبتغييرأنماطالتدريساالعتيادية،منالحفظوالتلقينإلىالبحثواالكتشاف،وتعلم
مها ارتالمستقبل،والتعلممدىالحياة،وهومايتماشىمعمبادئالتعلمااللكتروني .
التعلم االلكتروني
إنمصططح التعلم االلكتروني ليس بالمصطلح الحديث جدا ،فالتعلم االلكتروني مر بمراحل
تطور على مرالسنين ،وكذلك نجد في
التعلم االلكتروني 
عدة وتطور كثي ار ،ولذلك نجد أنتعريف 
األدبالنظريمنيستخدممصطلحالتعليمااللكتروني،أوالتعلمااللكترونيأوتكنولوجياالتعليم،وقد
يكون هناك اختالفات بسيطة بينهم ،إال أن نقاط االتفاق أكثر بكثير ،وقد اختارت الباحثة مصطلح
صبالطلبة،فالتعلميكونمنالطالب،أماالتعليمفيكونمنالمعلم .
التعلمااللكترونيألنهخا 
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وأشارأبو سالم ()127:2007إلى تعريفالموسوعة األمريكيةالتيعرفت تقنيات التعليم
بأنها" :ذلك العلم الذي يعمل على إدماج المواد واآلالت ويقدمها بغرض القيام
(تكنولوجيا التعليم) َّ
بالتدريس وتعزيزه ،وتقوم في الوقت الحاضر على نظامين :األول:المعداد( ،)Hardwareوالثاني:
البرمجيات( .")Software
وعرفصبري()15،2008تكنولوجياالتعليمعلىأنها":تطبيقلمبادئالتعلمونظرياتهعمليا
َّ
شريالمشاركفيعمليةالتعلم،
م،أيإنهاتفاعلمنظمبينالعنصرالب 
فيالواقعالفعليلميدانالتعل
الموادالتعليمية،بهدفتحقيقأهدافه،وحلمشكالتالتعليم" .
واألجهزةواآلالتواألدواتو 
والتعلمااللكترونيأسلوبللتعلم،ومنهجلتطويرمجموعةمناألساليبالمختلفةللتعلمباستخدام
التيتفتحالمجاللنشرالتعلم،وإتاحةالفرصةلتعزيزه( .)Fee, 2009

التكنولوجياالرقمية،
ي بأنه:نمط منالتعلمالقائم
وعرف كالركوميار( )Clark& Mayer, 2011التعلمااللكترون 
ستخدمفيهالوسائط االلكترونيةالمعتمدة علىشبكةاالنترنت بشكل
على حاجات المتعلم وقدراته ،وي 
متزامنوغيرمتزامن،لتقديمالمحتوىااللكتروني .
والتعلم الرقمي"هو تقديم محتوى تعليمي رقمي عبر الوسائط المعتمدة على األجهزة الذكية
وتطبيقاتها وشبكة االنترنت إلى المتعلم بشكل يتيح له إمكانية التفاعل النشط مع المحتوى والمعلم
وأقرانه،سواءبصورةمتزامنةأمغيرمتزامنة"(ألطف .)287:2019،
والتعلم الرقمي"هو الطريقة التي يتم التعلم بها عن طريق مختلف الوسائط االلكترونية،
والمستحدثاتوتقنياتاالتصالالحديثة،أياالستخداممنأجلالتعلمبينطرفين،المعلموالمتعلم،مع
التركيزعلىالمتعلم"(دحماني .)29:2019،
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تستنتجالباحثةمنالتعريفاتالسابقةأنالتعلمااللكتروني/الرقميهوالتعلمالقائمعلىاستخدام
الوسائطالمتعددة وأدوات التكنولوجيا الحديث ة(انترنت ،حاسوب ،هاتف محمول)في التعليم بأشكالها
التيمرتبتطوراتكبيرةعبرالزمن،معالتركيزعلىالمتعلم واالهتمامبنظرياتالتعلم،

المختلفة ،و
والعملعلىجعلالعمليةالتعليميةأكثرفاعليةوسهولةعلىالمعلموالطالب .
أهمية التعلم االلكتروني ومميزاته
يعد التعلم االلكتروني من أهمأساليب التدريس الحديثة ،فهو يساعد في حلمشكلة االنفجار
المعرفي والطلب المتزايد على التعليم ،وحلمشكالت عديدة في التعلم ،وتوسيع القبول في التعليم،
والتمكنمنمنتدريبالعاملينوتأهيلهمعنبعد،بالتوفيقمعأعمالهم(الشبولوعليان .)2014،
ويرىالخصاونة()2019أن أهميةالتعلمااللكترونيومميزاتهتتمثلفيالتعلمالمتزامنوغير
زمان ،وتشجيع الطلبة علىاالعتماد على أنفسهم
وقتوفيأي 
المتزامن أي توفير التعلم في أي 
اتهم،والحصولعلىالتغذيةالراجعةالفورية،وتقديمالمعرفةبأشكالمختلفة،

واستقالليتهم،وتعزيزمهار
وزيادة فاعليةالمعلمينفي عملية التعليم ،ومساعدتهمفي إعداد الدروس بشكل محفزللطلبة ،ودعم
المحتوىالتعليميباألنشطة والبرمجيات التعليميةالمساندة،وتوفيركم هائل منالمعلوماتلهم،مع
سهولةتخزينهاواالحتفاظبها،والعودةإليهافيأيوقت،وتخفيفالحرجعنالطلبةفيعمليةالنقاش
والحوارعنبعد،ومراعاةالفروق
الفرديةفيمابينهم،وتقديمالتعلموفقاحتياجاتالطلبة ،والقدرةعلى

يةلمنقدرتلهمالظروفعدم

احد،وتوفيرالخدماتالتعليم
الالمعلومةآلالفالطلبةفيوقتو 

إيص
القدرةعلىااللتحاقبالمدارس .
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التعلم االلكتروني الطلبة فيعرض وجهات نظرهم بكلحرية ،من خالل منتديات
ويساعد 
الحوار االلكترونية،وشعورهمبالمساواة،مع سهولة الوصول إلى المعلم ،من خاللوسائل االتصال
المتعددة كالبريد االلكتروني أو برامج المحادثة ،باإلضافة إلى إمكانية تنويع وسائل التدريس،وترك
يقةالتيتناسبه،والتنويعفيالحصولعلىالمصادر،معالركيزعلى

المجالللطالبالختيارالطر
النقاطالمهمة ،وإتاحةالفرصةللطلبةللتكرار وتخزينالمعلومات ،وتوفيرالمناهجالرقمية والتفاعلية،
ت(القرني .)2021،
والقدرةعلىالوصولإليهافيأيوق 
أشكال التعلم االلكتروني
للتعلمااللكترونيأشكالعدة،يمكنتقسيمهاوفقآليةحدوثالتعلمهلهومباشرأمغير
مباشر،أويجمعبينهما،وقدأوردهااستيتية()2017وفقمايلي :
التعلمااللكترونيالمتزامن:هوالتعلمالذييتواجدفيهالمعلمونوالمتعلمونبنفسالوقت،وقديكونبنفسالمكانأوفيأماكنمختلفة،باستخدامأجهزةالحاس وبأواألجهزةالمحمول ة ،منخاللشبكة
ممايمكنالطلبةمناالتصالالمباشر

االنترنت،ويتمفيهالتفاعلبينالمعلمينوالطلبةبشكلمباشر؛
معالمعلمين،والحصولعلىالتغذيةالراجعةالفورية .
هوالتعلمالذييحدث بشكل غيرمباشر،وينفصلفيهالمعلمون

التعلمااللكترونيغيرالمتزامن :
 والمتعلمونزماناومكانا،دونالحاجةليكوناالتصالوالتواصلبنفسالوقت،ويتمفيهإضافةالمحتوى
تيسمحله،ويتفاعلمعهابطريقته .
صادرالتعلم؛ليشاهدهاالمتعلمفيأيوق 
التعليميوكافةم 
يتمفيهالدمجمابينالتعلمالمباشر ،والتعلممنخالل

 التعلمااللكترونيالمدمج :هوالتعلمالذي االنترنت،والدمجبينالفصولاالعتياديةواالفتراضية،والمزجبينالتعليمالمتزامنوغيرالمتزامن .

15

أهداف التعلم االلكتروني
تتلخص أهداف التعلم االلكتروني فيما أورده (المهري2017،؛الحيلة2019،؛دحماني،
)2019باآلتي :
إكساب المعلمينوالمتعلمينالمهارات التقنية الحديثة ،وتطوير دور المعلم في العملية التعليميةوالتكنولوجياالمستمرةوالمتالحقة .
-إيجادبيئةتعليميةتفاعليةجديدة،والتنويعفيمصادرالمعلوماتوأساليبتقديمالمعلومةوالمعرفة
والمهارة .
 تحسين أداء الطلبة في كافة المواد الدراسية ،وتقليص الفجوة بين المعرفة التكنولوجية ومعرفةتشجيعالدمجالفعاللمصادرالتكنولوجيافيعمليةالتعلمبشكلمستمر،وتوفيرفرصتعلم

الطالب ،و
ةللتعلم .
عاليةالجودة،وتوفيربيئاتمحفز 
مالئمةتثيردافعيةالطلبةللتعلم ،غنيةبالتطبيقاتالمعتمدةعلىالحاسوب واالنترنت،

 إيجادبيئة والتيتلبيحاجاتاألفرادوتزيدإنتاجيتهم،وتمكينالطلبةمنالوصولإلىمصادرالتعلمفيأيوقت
ومنأيمكان،والوصولإلىمخرجاتتعليميةعاليةالجودةتواكبمتطلباتالعصر .
 تحقيقأكبرقدرمنالتفاعلمعالطلبة،وتقديمالموضوعاتالتعليميةبطريقةشيقةوجذابة،وتنميةالدافعيةنحوالتعلم،والتغلبعلىمشكلةالنقصفيالكوادرالتدريسيةأحيانا،وتسهيلعمليةالوصول
إلىالتعلمللجميع،وعرضالمحتوىالتعليميبأكثرمنوسيلة(سمعية،بصرية،سمعيةبصرية)،مما
للمتعلم بممارسة أنماط التعلم المختلفة والمفضلة له ،وسهولة الوصول إلى المعلومات بسرعة
يسمح 
فائقة،وتعليمالطلبةمهاراتالبحثوالتعلمالذاتي .
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خصائص التعلم االلكتروني
يختصالتعليمااللكترونيبأنهوسيطفعالبينجميععناصرالعمليةالتعليمية،ووسيطللحوار

ويعدالتعلم االلكتروني ترجمة حقيقية وعملية لفلسفة التعليم عن بعد ،التي تعنى بت وسيع
والمناقشة ،
صالتعلم للجميع ،وحقكل األفراد في اغتنام الفرص التعليمية ،وتخفيض تكلفته مقارنة بالتعلم
فر 
التقليدي(العزام .)2017،
ويتميز التعلم االلكترونيأيضابالمرونة وقلة التكاليف(بشكل نسبي)،وتنوعالوسائل،
ومساعدتهللطلبةعلىتنميةمهاراتالتفكير،والقدرةعلىمحاكاةالواقع،فينظامتعلمالمحدود،كما
أنهيساعد على سه ولة التواصل بين جميع عناصر العملية التعليمية،من معلمين وطلبة وإداريين
ومنهاج،وتوفيرالجهدوالوقتالالزمفيالتعليموالتعلم(الجمعانوالجمعان .)2019،
مااللكترونيبأنهنظام متكامل يشملبطريقةمرتبةومنظمةالمهاراتالتي

التعل
يختص  

كما 
التعرف
يحتاجهاالطالب،والتييمكنمنخاللها اكتسابهذهالمهارات،ومساعدتهعلىتقييمنفسه ،و 

إلىنقاطالقوة والضعفلديه،الستغاللنقاطالقوة والتركيزعليها ،ومعرفة نقاطالضعف ومعالجتها
(الزعانين .)2019،
ويشكلالتعلم االلكتروني أهم أدوات واستراتيجياتالتعليم والتعلم المعاصرة،المتجهة للتحول
الرقمي فيالتعليم ،كرقمنةالمناهج ،والوسائل ،والبيئةالتعليمية،وتوظيفالتكنولوجيافيدعمالعملية
التقدم المعرفي المتسارع ،ومواجهة التحديات التي تمرب ها المجتمعات (وآخرها
التعليمية،ومواكبة 
جائحة كورونا) ،األمر الذي استدعى توفير بيئة تعليمية مناسبة ،يتم فيها االستفادة من التقنيات
والبرمجياتوالتطبيقاتالتكنولوجيةفيتحقيقنجاحالعمليةالتعليمية( .)Gaballo, 2019
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متطلبات التعلم االلكتروني
التعلمااللكترونيمكونات عدة ،وهي تشكلأيضاعناصر التعلمااللكتروني ،وهم
يتضمن 
الطلبة،والمعلم ون واإلداريونوالمواد التعليمية ،والعناصر التكنولوجية ،كأجهزة الحاسوب والهواتف
المحمولة،والبرامج،والمواقعااللكترونية(الشمراني.)2019،كمايتطلبتطبيقالتعلمااللكترونيبيئة
محفزة،وهيبيئةترتبطبال معلموالطالبوالمؤسسةالتعليمية،وتوفرخصائصمعينةلكلمنهم،فالمعلم
يجبأن يمتلكمهاراتالتدريس ،والقدرةعلىاستخدامالتقنياتالحديثةوتوظيفها والتعاملمعها ،ومع

البرامج والبرمجياتالمرتبطةبهافيشبكةاالنترنت،أماالمتعلمفيجبأن يمتلكمهاراتالتعلمالذاتي
ي،ومتطلبات االتصال باالنترنت ،والتجهيزات
الدعمالفن 
واستخدام الحاسوب واالنترنت ،معوجود 
الماديةالمرتبطةبها(العجمي .)2019،
صعوبات تواجه التعلم االلكتروني
تأومعوقاتتواجهالتعلمااللكترونيمنذنشوئه،ويمكنتصنيفهاوفقمايلي :
يوجدعدةصعوبا 

مشكالتمادية:كنقصالدعمالمادي ،وارتفاعتكاليفالتعلمااللكترونيلدىبعضالدول،وعدم

وجودالبيئةالمالئمة،أوتجهيزالبيئةالمدرسيةباألدواتوالوسائلالالزمة .
 مشكالتشخصية:كعدمقناعةبعضأفرادالهيئة التدريسية وأولياءاألمور بالتعلمااللكت روني،أوب ،والمهامالمتعددةالتييتطلبها ،وعدموجودالوقتالكافيلتحقيقها،أوعدم
الجهداإلضافيالمطلو 
امتالكبعضالمعلمينلمهاراتالتعليمااللكتروني(استيتية .)2017،
)عدةصعوباتومعوقاتتواجهعمليةالتعلمااللكتروني ،ومنها:
فيماأوردتحواس( 2021
صعوبةالتحولمنالتعلمالتقليديإلىطرقالتعلمالحديثة ،أيالتحولمنمتلقسلبيإلىمشارك
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ومسؤولفيالعمليةالتعليمية،يعملعلىالبجث والتقصي والتعلمالذاتي،ومنالصعوباتأيضا عدم
للتعلم،وقلة الخبرة في التعامل م عالبرامج التعليمية
امتالك بعض الطلبة لألجهزة االلكترونية 
االلكترونية ،والحاجةإلىتدريبالطلبة والمعلمينعلىاستخدامها ،وارتفاعأسعارالوسائلالتكنولوجية
وصيانتهاالدورية،باإلضافةإلىتعقدمفهومالتكنولوجيا ،وأثرهاعلىالتفاعلاالجتماعيبينالطالب
والمعلم،وسوءاستخدامالتكنولوجيا،واتساعالفجوةبينالمعلموالطالب .
باإلضافةإلىالحاجةلبنيةتحتيةووفرةفيأجهزة الحاسوب،وسرعةاتصالعاليةباالنترنت،
والعزلةواالنطوائيةالتييسببهاالتعلمااللكترونيللطلبة،وفقداناالتصالاإلنسانيبينالمعلموالطلبة،
ف
باإلضافةإلى الصعوباتالتيتواجهالطلبةأحيانا فيالدخولإلىمواقعالتعلمااللكتروني،وضع 
شبكةاالنترنتفيبعضالمناطق،أو قلةتوافرالمدارسااللكترونيةالذكية( Cleveland et.al,
 .)2019
وتعدالمدرسةالرقميةإحدىأشكالالتعلمالرقميالحديث،وهينموذجلمدرسةالمستقبل،التي

يحلفيهاالحاسباآلليوجميعتطبيقاتهمحلالعملاليدوي،والقياممنخاللهبعمليةإدارةالتعلم .
المدرسة الرقمية
تمسميات المدرسة التي تستخدم التكنولوجيابشكل كامل لتنفيذ أهدافها،بين المدرسة
تنوع 
الرقمية وااللكترونية وااللكترونيةالذكية،إالأن جميعهاتتفقفيالمبادئ واآلليات واألهدافووسائل
التدريسالتيتوظفالتكنولوجيا في العمل،ولذلكيمكنتعريفها وفقماأوردهالباحثون والمختصون
وفقمايلي :
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"هي مؤسسة تربوية تقوم على توظيف تقنيات العصر وشبكة االنترنت في كافة األنشطة
والفعالياتوالممارساتالتربويةالتعليميةبكلمكوناتها"(الرشيديوابنطريف .)428:2018،
و"هي نوعمنالمدارسالذييقومعلىإمكاناتتكنولوجيةكبيرةوتطبيقاتهاالمتعددة ،والتي
بدورها تشجع التعلم الذاتي ،وت وفر للطالب مصادر التعلم المختلفة" (أبو الشيخ والعالمات:2018،
 .)18
وتعرف الباحثة المدرسةالرقميةبأنها :مؤسسة تربوية تعليميةتستبدل العناصراالعتيادي ة
للتدريسبالعناصرالتكنولوجيةالحديثة(كالمنهاجالرقميوأساليبالتدريسعنبعدونظمإدارةالتعلم)،
ت؛لتنمية مهارات الطلبة وفق متطلبات
والتيتوظف كافة أدوات التكنولوجيا الحديثة وشبكة االنترن 
المهاري .
العصرفيالجانبالمعرفيوالوجدانيو 
لقد تبلورت فكرة المدرسةالرقميةمن خالل تصورات الباحثين عنمدرسة المستقبل ،ونتيجة
اتجديدة تتطلب
ت،واتساع المعرفة وظهور مهار 
التطورات الهائلة في مجال التكنولوجيا واالتصاال 
صور للمدرسةااللكتروني ةعلى توسيع مدارك
الت 
إعادة النظر في مفهوم المدرسة ،ولذلك قام هذا 
الطلبة،وتنميةمهاراتهمالبحثية واالستكشافية،وتمكين هممنالمعلوماتالرقميةفيأيزمانومكان،
وليصبحالحاسوبوبرمجياته واالنترنتبديال عناألوراق،وليكونالتعليمبالحدود،معتغيرشكل
ونمطالصفالدراسي والبيئةالمدرسية،وشكل االختبارات وآليةالتقويم،وكيفيةالتواصلمعالمحيط
الخارجيوأفرادالمجتمع،وكلمنلهصلةبالعمليةالتعليمية(أرشيد .)2020،
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دواعي التحول إلى المدرسة الرقمية 
إنالتحول إلى المدرسةالرقميةله دواع عدة،أوردها (محمد2018،؛األتربي)2019،
ومنها :
ت حياتية
 االستفادةمنالتكنولوجياالحديثةلتطويرالعمليةالتعليميةوتحديثها ،وإكسابالطلبةمها ار جديدةتتناسبمعالعصر .
 مواكبةالتطورالعلميوالتكنولوجيالذيأثرفيكافةمجاالتومؤسساتالمجتمع،ومنهامؤسساتالتعليم .
إيجادفرصجديدةفيسوقالعملمنخاللإكسابالطلبةمهاراتالتعلمالرقمي .االهتمام بتنمية شخصيةالطلبة،وباألخص مهارات همفياستخدام التكنولوجيا ،وتنمية إبداعاتهم،تالحياتيةالمختلفة .
وتعليمهممجموعةمنالمها ار 
وتتضمن المدرسةالرقميةوفق ماأورده محمد()2018والرشيدي()2018وارشيد ()2020
اآلتي :
نيةالتيتعدالبيئةالتعليميةفيالمدرسة ،والتيتشبهالفصول االعتيادية ولكنمع

 الفصولااللكترودمجالتكنولوجيافيها،ودونحاجةلوجودالطلبة والمعلمينفينفسالمكان ،والتيتتيحالتفاعلبينهم
تقدملهماألنشطةوالمنهاجالرقمي .
منخاللوسائلالتكنولوجيا،والتي 

شبكةاالنترنت التيتضمنالوصولالسريعللمعلومات والبياناتالرقمية،وتوفر الخدماتالرقمية

للطلبة،وتسهمفيتقديمالمحاضراتوالمعلوماتالصوتيةوالمرئية،وتشغيلكافةالبرامجالتعليميةالتي
تتطلباتصاالباالنترنت .
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المكتبة االلكترونية التي تتضمن المصادر والمراجع الرقمية الموثوقة ،والتي يدخلها الطالب منت،والتي تسهل عليه الحصول على المعلومات وجمعها،في أيوقت
خاللجهازهالمتصلباالنترن 
ومنأيمكان .
دور المعلم في المدرسة الرقمية
إنالتحول الرقمي تطلب من المعلمين القيام بتحوالت وتغيرات كبيرة في أساليب تدريسهم،
واالنتقال من التعليم اللفظي إلى التعليم بالعمل والمعنى واالكتشاف،واالنتقال من التلقين إلى تعليم
الطلبة كيف يتعلمون مدى الحياة ،ولذلك البد من امتالك المعلم مهارات القرن الحادي والعشرين
ومهاراتالتعلمللمستقبل،والتزودبمهاراتالعصرالرقمي،وامتالكالكفاءةالرقمية،والتعاملمعبيئات
التعلمالرقمي( .)Carlsson& Lindqvist&Nordanger, 2019
ويورداليامي()2020أنمنسماتالعصرالحديثومدرسةالمستقبل،تدريبالمعلمينبشكل
مستمر الذي يمثل قوى محركة للمعلمين ،وهذه البرامج التدريبية قد تكون تأهيلية إلكساب المعلمين
الجددالمهارات والمعارف والخبراتاألساسيةللتدريس ،والبرامجالتدريبية العالجيةالتيتعالجالقصور
فيأداءالمعلمينأثناءالخدمة،والبرامجالتدريبيةاإلجرائيةالتيتهتمبالتدريبالميدانيللمعلمين .
ويرى أمين ( )Amin, 2016وأنيل (ِ )Anil, 2019أن دور المعلمين تغير في المجتمع
طرق جديدة للتعلم ،وتحول المعلمين من
الرقمي ،فالتعليم يواجه مطالب متزايدة مع ضرورة ابتكار 
مرسلينللمعرفةإلىموجهينللحصولعليها،وتعزيزكفاءاتالطلبةللمهاراتالتييحتاجونهافيهذا
العصر ،والتيتسمحلهمبأنيكونوامساهمينبفاعليةفيالتنمية ،وتوظيفهافي سياقاتالحياة ،وأن
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يكون المعلمون مجهزين بالمهارات الالزمة للتحديات المتنامية ،والمزج بين مهارات القرن وأساليب
التدريس .
ومن المهارات التي يجب على المعلمين امتالكها مهارات التفكير اإلبداعي والناقد وحل
المشكالت وصنع القرار ،وطرق العمل ومهارات االتصال والتواصل والتعاون ،وامتالك أدوات العمل
الوعي المعلوماتي ،والمهارات الحياتية والمهنية التي تشمل القدرة على التكيف
الخاصة بالتكنولوجيا و 
وتقبلالتغييربمرونة،والمسؤوليةاالجتماعيةوالشخصية(اليامي .)2020،
دور الطالب في المدرسة الرقمية
التحول إلى التعلمااللكتروني،وجعل الطالب محور العملية
إننتائج البحوث الترب وية ،و 
أن
التعليمية ،وفي ظل المدرسةالرقمية ،كل ذلكأضاف للطالب خصائص ومهارات عدة يجب 
يمتلكها،ومنهاالقدرةعلىالحصولعلىالمعرفةبأنواعها بشكلذاتي ،والقدرةعلىالتعلمالتعاوني،
امتالكمهاراتاالتصال والتواصل ،والقدرةعلىاستخداموسائلالتكنولوجيا وأدواتها،

مالذاتي،و

والتعل
واالعتمادعلىالنفس،واتخاذالقرار،وامتالكمهارةحلالمشكالت(األتربي .)2019،
والطالبفيالمدرسة الرقمية يجبأنيكونقاد ار علىاستخداموسائلالتكنولوجياالمتعددة،
وممارسة األنشطة الرقمية التي تنمي معرفته ومهاراته ،وتكسبه مها ارت التفكيرالمتنوعة ،وامتالك
مهارات التعلم المستدامة ،والعديد من المهارات االجتماعية والنفسية ومهارات التواصل ،والمهارات
المهنيةوالحياتية ،ومهارةإدارةالذات( .)Salimia& Ghonodib, 2011
وأوردالسيابية()2016القواعدالمهنيةفيتطبيقتكنولوجياالتعليمفيالمدارس االلكتروني ة
وفقماأقرتهالجمعيةالدوليةلتكنولوجياالتعليمبمايلي :
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التعليم والتعلم :من خالل اإلشراف على تصميم المناهج واستراتيجيات التعليم والبيئات التعليمية،لتحقيقالحداألعلىمنالتعليم والتعلم،وتطبيقالتكنولوجيالتحسينالمخرجات

بدمجالتكنولوجيافيها؛ 
المهنية،وزيادةمعدلاإلنتاجية .
القيادة :من خالل وضع رؤية على المدى الطويل ،لدمج التكنولوجيا في التعليم ،وتحسين البيئةللتعلم،والعمل على إيجاد مصادر
الرقمية ،وكيفية تحقيقها ومراقبة تنفيذها ،ودعم األنظمة المنتجة 
تمويل،واالستفادةمنالمواردالبشرية .
التقييم:منخاللاستخدامالتكنولوجيافيتنفيذأساليبمختلفةمنالتقييم ،واستخدامالتقييمالفعال،وتقديرمصادرتكنولوجياالمعلوماتالمالئمةللتعليموالتعلم،وتحسيناإلنتاجية .
تالكامنة ،واستخدام
القدرةعلىمواجهةمتطلباتالقيادةالحديثة،وتحقيقالفاعلية ،واستثمارالطاقا التكنولوجيافيجمعالبياناتوتحليلهاوتفسيرالنتائج،لتحسينالممارساتالتربوية .
والمدرسة الرقمية قدتكونمستقلة(ليسفيهاجدولدراسيمحددللتعلم ،فالطلبة بإمكانهمالدخول
إليها والتفاعلمع الموادالتعليميةفيأيوقت ،واليوجدفيهاتخاطبمباشربينالمعلم والطالب)أو
تزامنية (فيها جدول محدد اللتقاء المعلمينبالطلبةبالتخاطب المباشر وفي زمن واحد ويمكن فيها
التفاعلالمباشربينالطرفين)أوعنطريقالبثاإلذاعيالمسموع والمرئي(حيثيصل الطلبة في
وقت البث اإلذاعي والتلفزيوني عن طريقإحدىوسائل العرض ،لكن التفاعل فيها مقيد)(محمد،
 .)2018
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أهمية المدرسة الرقمية
تبرزأهميةالمدرسة الرقمية فيدورهابترسيخأحدمتطلباتمجتمعالمعرفة والتعلممدىالحياة،
وإكسابالطلبةمهاراتالتعلم الذاتي ،وإدخالالتكنولوجيابشكلمباشرفيالتعليم ،والربطبينالمنهاج
ومشكالتالمجتمع،وربطالطالببالحياةالعملية ،واالهتمامبمشكالتالمجتمع ،وإيجادالحلوللها،
وقدرة هذه المدارس على تطوير مهارات الطلبة ،وتنمية تفكيرهم ،من خالل عمليات البحث عن
استراتيجيات التدريس المعزز
المعلومة والتعلم الذاتي بمساعدة التكنولوجياووسائل التعليم المتنوعة ،و 
والنشط،واإلسهامفي تنمية مهارات المعلمين أيضا ،وجعلهم ذوو كفاءة في مجال التعليم (السيابية،
 .)2016
وقد قامت مجموعة من الدول العربية بتطبيق تجارب للمدرسة االلكترونية،ومنها المملكة
العربيةالسعوديةفيمشروععبدهللابنعبدالعزيزوأبنائهالطلبةللحاسب،وتجربةسلطنةعمانومصر
يمنصةتعليميةإلكترونيةباللغةالعربية،توف ر
تمبادرة"مدرسة"وه 
واألردن،واإلمارات التيأطلق 
ن
5000درستعليميبالفيديوفيالرياضيات،والفيزياء،والكيمياء،واألحياء،وغيرهالكافةالفصولم 
ب عربي أينما كانوا،باإلضافةإلى
األول وحتى الثاني عشر ،ومتاحة مجانا ألكثر من  50مليون طال 
إطالقمشروعالمدرسةالرقميةفيمخيماألزرقفياألردنلدعمالالجئينالسوريين .
الالجئون السوريون في األردن
ضن
يحتلاألردن المرتبة الثالثة عالميامن ناحية العدد األكبر لالجئين نسبةللسكان ،ويحت 
األردن منذ بداية األزمةفيسوريافيالعام( )2011مايقارب1.5مليون سوري غالبيتهم يعيشون
خارج المخيمات وضمن محافظات األردن ،ويتلقون الرعاية الكاملة من الحكومة األردنية ومن
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المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية ،وفي العام ( )2015أطلقت األردن خطة االستجابة األردنية
لألزمةالسورية ،والتيتضمنتالجانبيناإلنساني والتنمويلمواجهةآثاراألزمةالسورية ،واالستجابة
لمشاريع وبرامج تنموية في قطاعات التعليم والطاقة والبيئة والصحة والعدل والسكن والمياه والنقل
والحماية االجتماعية وسبلدعمالعيش،وذلكرغمالتحدياتاالقتصادية التييمربهااألردن ،ومع
تزايدتدفقالالجئينإليه ،قامتالحكومةبتوجيهاتمنجاللةالملكعبدهللاالثانيباتخاذمجموعةمن
اإلجراءاتلتوفيرالخدماتلهم ،والتخفيفمنمعاناتهم ،والسماحللطلبةالسوريينبااللتحاقبالمدارس
األردنية،ضمنإجراءاتكفيلةبمعاملةالطالبالسوريمعاملةالطالباألردني،ودونأيرسوممقابل
تقديمخداماتالتعليم،وتوفيرالتعلماآلمنلهم(اليونسكو211،؛قناة2016،؛ .)Mayer, 2016
األردن حكومة وشعبافي التعامل مع
وقد أشارت منظمة اليونسكو إلى أنمستوى استجابة 
الالجئينالسوريينفياألردن والتخفيفمنأزمتهمرغمالظروفالصعبةكانملهما للمنظمة،وقدتم
إعالن مبادرة تعليم إقليمية لدعم فرص حصول الشباب من الالجئين السوريين على تعليمعال،
واالهتمام بالدراسةالثانوية والتعليم العالي والتدريب المهني والتعليم غير الرسمي ،وتوفير المهارات
الحياتيةومن ح الشهادات ،ومعالجة فجوة المعلمين المؤهلين ببناء قدراتهم في التعليم ،وتقديم برامج
تعليميةقائمةعلىالطلب(الناصير .)2019،
ن؛ لتمكينهم
فيماتبنتو ازرةالتربية والتعليم األردنية سياسةالبابالمفتوحأمامالطلبةالسوريي 
منالتعلمفيالمدارساألردنية،إالأن األعدادالكبيرةللطلبةالالجئينكانتفوقالطاقةاالستيعابية
للمدارس ،وأصبحتالمدارسمكتظةبالطلبةوخصوصا فيعمان وإربد والزرقاء والمفرق،وقدتوسعت
و ازرةالتربية والتعليمباستخدامنظامالفترتين لضمانحصولأكبرعددعلىالتعليمالمناسب،وزيادة
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عدد المدارس فيالمنطاق المكتظة سكانيا ،وتجديد بعض المدارس وتوسعتها ،لتتناسب مع أعداد
الطلبة،وبما ال يؤثر على معيارية المباني وتوافر مستلزمات التعليم ،واستمرار عمليات الصيانة لها
( .)Reach, 2014
كماتم تقديم العدي دمنالبرامجالتعليميةمنقبلالمنظماتالدوليةالتيتوفر فرصالتعليم
النوعيلألطفالالسوريينفي مختلفاألعمار،كدعماألطفال منعمر 12-6من خالل صندوق
ضيح
الدعماليابانيعنطريقمنظمةوورلدفيجن،والقيامباألنشطةالترفيهيةودعمأولياءاألمور،وتو 
المعلوماتح ولالبيئةاآلمنةلألطفال،وحقوقالطفلوالدعمالنفسيواالجتماعي(الناصير .)2019،
وتمبناءالمدارسفيالمخيمات،كماسعتالو ازرةإلىاستيعابأعدادالطلبةخارجالمخيمات
عنطريقتقسيماليومالدراسيإلىفترتين،حيثتخصصالفترةالمسائيةللطلبةالسوريين،أمافي
المخيماتفيلتحقالطلبةفيالفترةالصباحية،فيمخيماتالزعتريواألزرقوالمخيماإلماراتيالمدعوم
مناإلماراتالعربيةالمتحدة .
وقدواجهتو ازرةالتربيةوالتعليمتحدياتعدةفيهذاالمجال،كمحدوديةالمواردالمالية،وعدم
توفر األراضيالمخصصةلتشييداألبنية المدرسية واستيعاب أعداد الطلبة ،مع وجود طلبة من ذوي
االحتياجاتالخاصة،وممنيعانونمنمشكالتنفسية واجتماعيةنتيجةالحرب والصدمة،وحاجاتهم
لمهارات تربوية مختصة في إدارة الصف والتدريس ،وهو األمر الذي حاولت و ازرة التربية والتعليم
اللعقددوراتفيمجالالدعمالنفسي واالجتماعي(و ازرةالتربية والتعليم،
التخفيفمنآثارهمنخ 
 .)2018
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وتقومالمفوضيةالساميةلشؤونالالجئين()UNHCRبالشراكةمعالحكومةاألردنيةومنظمة
اليونسكو والمنظماتغيرالربحيةفيالعالمبتقديمالخدماتالكثيرةلالجئينسواءداخلالمخيماتأم
خارجها،وكانتفئةاألطفالهيأكثرالفئاتتضر ارمنهذااللجوء ،وقدعملتمنظمةاألممالمتحدة
اليونسكولسد الفجوةالحاصلةفيتعليمالالجئينالسوريينمنخاللالشراكةمعالدولةاالردنيةفي

و
دمج الطالب في المدارس الحكومية وإنشاء المدارس داخل المخيمات وتلبية كافة االحتياجات
لهم(الفاعوريوأبودريع .)2017،
وتواصل المفوضية السامية لالجئين في األردن العمل عن كثب مع و ازرتي التعليم
والتعليمالعالي،وكذلكاليونيسف،ووكاالت األمم المتحدة األخرى والشركاء من المنظمات غير
الحكوميةالمحليةلتأمينتعليماألطفالالالجئينومستقبلهم  ،وتقديمبعضالبدائلالتيتخففمنهذه
األضرار،وتوفيركافةالخدماتالتعليميةلهم( .)UN, 2021
الخدمات التعليمية
تعرف الخدمات التعليمية بأنها":االحتياجات األساسية للنظام التعليمي ،ويشمل جميع أركان
العملية التعليمية من معلم وطالب وإدارة وبنيةأساسية ،وقياس فاعليت ها وجودتها،وتوفير الخدمات
الدينوالعرموطي .)1199:2016،

عز
األساسيةالتيتؤديإلىرفعكفاءةالطلبةورضاهم"( 
وهي" :تلبية توقعات الطلبة وتحقيقرغباتهم ،في ضوء معايير علمية ،بما تتضمنه من تقديم
ت"(رزقهللا،
الطالبمنمعارفومها ار 

خدمةتعليميةمتميزةمنعضوءهيئةالتدريس،وفيمايكتسبه
 .)115:2010
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و"هي عملية توثيقالبرامج واإلجراءات وتطبيقاألنظمة واللوائح والتوجيهات،التي تحققنقلة
نوعية في عملية التعليم والتعلم ،واالرتقاء بمستوى الطلبة من الناحية العقلية والنفسية والجسدية
خاللإتقاناألعمالوحسنإدارتها"(الطائيوآخرون .)15:2009،
واالجتماعيةوالثقافية،من 
تستنتجالباحثةمنالتعريفاتالسابقةأن الخدماتالتعليميةهيالجوانبالمادية والمعنويةالتي
تقومعليهاالعمليةالتعليمية ،منحيثالبناء والمرافق والتجهيزات والوسائل والمناهج وأساليبالتدريس
التيتكونفيمجموعهاالعمليةالتعليمية .

وسبلاالتصالوالتواصلمعالطلبة،و
ىدريد()2019أن جودةالخدماتالتعليميةتعنيإرساءثقافةتنظيميةلتطبيقمعاييرجودة
ير 
العمليات والتحسين والتميز والتخلص من المشكالت التي تعوق تقدمها ،وتطبيق األنظمة واللوائح
والتوجهاتبهدفتحقيق نقلةنوعيةفيالعمليةالتعليمية ،وهونظاممتكاملمن المعايير واإلجراءات
واألنشطة واإلرشاداتالتي تضعهاالجهةالمسؤولةعنالتعليم؛ لتنظيمعملهاوتحقيق الفائدةالمرجوة
منها .
أبعاد رئيسةهي:المنتج األساسي،والملموس،واإلضافي،أما
ومفهوم الخدمة يتضمن ثالثة 
المنتج األساسي فهو يمثل جوهر المنفعة التي يسعى إليهاالمستفيد ،والمزايا والمنافع المترتبة على
عمليةالشراء،والخدمةالملموسةتتضمنمستوىالجودةوالمواصفاتوالشكل والمالمحواألبعاد،والبعد
الثالث الخدمة اإلضافيةويتضمنمستوى الخدمات والمنافع اإلضافية الداعمة للخدمةالمقدمة،
أن
وتتضمن العناصر الملموسة وغير الملموسةالضمان والصيانة وتسهيل العملية،ولذلك نجد 
المؤسساتالخاصةتهتمبالمنتجاإلضافيالتيتدعمالخدماتالتكميلية(محمد .)2019،
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عناصر الخدمات التعليمية
أوردالقاصديوطبيب()2017تقسيمالخدماتالتعليميةوفقمايلي :
العناصرالملموسة:تشملاألدواتوالوسائلوالمبانيواألجزاءالملموسةمنالخدمةنفسها .االعتمادية:أياالعتمادعلىالمؤسسةفيتقديمالخدماتبمستوىمالئممنالجودة . االستجابة:أيرغبة واستعدادالعاملينفيالمؤسسةعلىتقديمالخدمات ،وتلبيةطلباتالمتعلمينفيالوقتالمحدد .
األمان:أيشعورأف اردالمؤسسةوالمستفيدينمنهابالراحةواالطمئنانوالثقة .التعاطف:أيشعورالطلبةوالمستفيدينمنالمؤسسةباالهتمام،وشعورهمبأنحاجاتهمملبية .أعضاءالهيئةالتدريسية:أيمدىتـأهيلهمالعلميوقدرتهمعلىإثراءالعمليةالتعليمية،ودورهمتجاهالطلبةوالمدرسةوالمجتمعوالمهنة .
 المناهجالتعليمية:منحيثقدرتهاعلىالموازنةبيناألصالة والمعاصرة،وقدرتهاعلىتنميةقدرةالطالبعلىتحديدالمشكالتوحلها .
وصنفها دريب ( )2014إلىالجانب األكاديمي:الذي يتضمن المعايير والمستويات المهنية
والبحثية العلمية ،والجانب الفردي:الذي يتضمن االهتمام بالنمو الشخصي للطلبة ،والتركيز على
حاجاتهم المتنوعة المعرفية والوجدانية والمهارية ،والجانب االجتماعي:الذي يتضمن تلبية حاجات
المجتمعوتطويره .
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معايير جودة الخدمات التعليمية
صنفرزق هللا()2010وأبو طبنجة(  )2015والرقيعي()2021جودةالخدماتالتعليمية
وفقالعاييراآلتية :
المعلمين :أي مؤهالتهم العلمية والمهارية ،وكفاءتهم التدريسية،وقدرتهم على التخطيط والتطوير،ت،وسعيهملتنميةمهاراتالتفكير .
والنقدوحلالمشكال 
اإلمكانات المادية والتقويم :وهيتجهيزات المباني التعليمية ومرافقها ،وج ودة التقويم التي تعتبرمقياس الحكم على أداء المعلمين والطلبة ،وتوضح مدى تحقيق المتعلم ألهداف العملية التعليمية،
واستيعابهلماتعلمه،وقدرتهعلىتوظيفهفيالحياة،حيثيتماالهتمامبتطويرأدواتالتقويمللمعلم،
ومعرفة مستوى الطالب الحقيقي ،وبالتالي تزويده بالمهارات والمعارف الالزمة ،ومعرفة المؤشرات
األولية لوجود مشكالت نفسية أو اجتماعية لدى الطلبة الالجئين ،وقدرة المعلم على التقاط هذه
المؤشراتوالعملعلىدمجالطلبةضمنبينالتعلمفياألردن .
 إدارة الغرفة الصفية :أيتوظيفمااكتسبهالمعلممنثقافةنفسيةواجتماعيةومعرفية،وإدارةالنزاعبينالطلبة .
 حقوق الطفل وحمايته من اإلساءة :وتنميةالجانبالمعرفيلدىالمتعلمين،وطرقالتعاملمعهم،وحمايتهممناإليذاءالجسديوالنفسي،والعملعلىتنميةالتحصيللديهم .
ب المعلمينعلىطرائقالتدريس وأساليبه،التيتلبياحتياجاتالطلبة،
 طرائق التدريس :أيتدري وتحقق التعلم التفاعلي ،والذي يرتبط بكل الجوانب النفسية والشخصية والعلمية للطلبة ،وتدريب
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المعلمين على تصميم المواقف التعليمية ،واإللمام بمهارات التدريس ،ومعرفة األدوار الجديدة للمعلم
والمتعلم .
ويصنفالحمالوي()2009الخدماتالتعليميةوفقمايلي :
مخرجات التعليم :أي المستويات المعرفية والمهارية والوجدانية للطالب ،واتجاهاتهم وقدرتهم علىالتفكيرالمنظموحلالمشكالت .
 أداء المعلمين:أي تحقيق التنمية المهنية المستمرة للمعلمين ،واالهتمام بأدائهم وسلوكهم ليكونوامعلمينناجحين،وقدوةللطلبة .
 أداء المؤسسة:أيالمناخاالجتماعي والتنظيمي وإدارةمصادرها،وتنميةالمواردالبشرية والماديةفيها .
 المدرسة:أيتوفيرالمختبراتومصادرالتعلم،واستخدامالتكنولوجيا،وتقديمالخدماتقبلالمدرسةالمتطوعين ،وخدماتالبنيةاألساسية التيتشمل
وبعدهامنخاللمنظماتالمجتمعالمحلي والدولي و 
االستيعابالطبيعيللطلبة،وترميمالمدارسوصيانةمرافقها .
 خدماتتحسينالعمليةالتعليميةكتطويرالمناهجوتدريبالمعلمينعليه،وتصميمالوسائلالتعليميةوتطويراستراتيجياتالتدريس،والتوسعفيشبكةاالنترنتبالمدارس،وتط ويرأساليبالقياسوالتقويم،
والتعليمعنبعد .
خدمات تطوير النظام اإلداري والمعلومات اإلدارية،وتنفيذ الخطط السنوية،وتوطيد العالقة بينمؤسساتالمجتمعالمدنيوالنظامالتربوي .
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ن()Hock et.al, 2001الخدمات التعليمية إلى خدمات االرتباط
فيما صنفهوك وآخرو 
وبناءالعالقاتالجيدةبينالمعلمينوالطلبة،فالطلبةيحصلونعلىالخدماتالتعليميةالجيدةفيحال
العالقةجيدة بين الطالب والمعلم،والمهارات التيتقوم على تزويد الطلبة بالتعليمات،ومهارات
تالطالبيةلذويصعوباتالتعلم والحاالتالخاصة ،وذويالمستويات
التواصل،باإلضافةإلىالحاجا 
المتدنية .
إنازديادأعدادالطلبةفيالمدارسيسهمفيإحداثمشكالتعدة،تربويةواجتماعيةتحدمن
التيتؤثرأيضاعلىجودةالتعليم،وتراجعفيمستوىالخدماتالتعليمية

قدراتالمعلمينوالمتعلمين،و
افرالكتبوالمرافقالمدرسية والخدمية،وترهلالمباني ،والصيانةالمستمرة،ممادفع

التيتقدملهم،كتو
وكالء األمم المتحدة وشركائهم بتدريب المعلمين على التعامل مع الطلبة ،وتوفير مستلزمات التعليم
( .)UNC, 2014
ت المفوضيةالساميةلألممالمتحدةلشؤونالالجئين
وفيضوء ذلكومنذالعام()2014أطلق 
سين تعلم األطفال الالجئين داخل سوريا وفي دول الجوار ،والعمل على تقديم بيئة
استراتيجية لتح 
تعليميةمناسبة،وتوسيعالقدرةاالستيعابيةوتوسيعنظامالتعليمالنظاميوغيرالنظامي .
ومن ضمن الخدمات التعليمية التيتخدم تعليم الطلبة ،تدريب المعلمين وإكسابهم المهارات
والمعارف الالزمةلدمجالطلبةالسوريينفيالعمليةالتعليميةفيالمدارس،وتوفيرالتعلمالنوعيلهم،
ومساعدتهمعلىالتكيفمعالبيئةالمدرسيةوتأهيلهمضمنالواقعالجديد،باإلضافةإلىتقديمبرامج
الدعم النفسيواالجتماعي ،وإدارة الغرف الصفية ،وحقوق الطفل ،والحماية من اإلساءة ،واتباع
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استراتيجياتالتدريسالمختلفة،والتعلمالتفاعليوالتقويماألكاديميوالسلوكي(جراداتUN, ()2014،
 .)2012
المدرسة الرقمية لمبادرة محمد بن راشد آل مكتوم
أعلنتالمدرسةالرقمية كمدرسة رقميةمتكاملة،فيالمخيم اإلماراتياألردنيلالجئينالسوريين
في منطقةمريجيبالفهودبالمملكةاألردنيةالهاشمية ،ويأتيذلكالختبارمنظومةالتعلمالرقميالتي
تعتمدها،والمحتوى الذي توفره تمهيدا الستقبال الدفعة األولى من طالبها رقميا فيأيلول،2021
وتختبر المرحلةاألولىللمدرسة الرقمية مواد العلوم والرياضيات واللغة اإلنجليزية لتليها الحقا بقية
الموادوصوالإلىانتهاءكافةالتجارب واالختباراتبالتزامنمعموعدبدايةالعامالدراسيالجديدفي
أيلول(2021المدرسةالرقمية .)2021،
ومنأهدافإطالقاإلمارات العربية المتحدة لمبادرةالمدارس الرقمية ما أوردته بوابة حكومة
اإلمارات()2021بمايلي :
ن
مجانالماليي 
ثالمناهجالعالمي ةفيالعلوموالرياضيات،وإتاحته 
توفيرتعليمنوعي،يستندإلىأحد الطلبةالعرب،وفتحآفاقمعرفيةجديدةأمامهم .
ضذلكمعدورالمؤسسةالتعليميةاالعتيادية .
يوالمنهجي،دونأنيتناق 
التعلمالذات 
ترسيخأسس ي
ت العلمية ،من خالل توفير محتوى تعليم 
صدي لمشكلة ع زوف الطلبة عن دراسة التخصصا 
 الت بفيالعلوموالرياضيات،منمرحلةالتأسيساألولىوحتىمرحلةماقبلالتعليمالجامعي .
جاذ 
ب؛ للتصدي ألبرز معوقات
 المساهمة في إعداد جيل جديد من الباحثين ،والعلماء ،والمبتكرين العر التنمية .
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ى
ن التكنولوجيا الحديثة ،وقادرة عل 
ت عربية شابة مؤهلة علميا ،ومتمكن ة م 
 المساهمة في خلق كفاءا تقائمةعلىاقتصادالمعرفة .
بناءمجتمعا 
أما المدرسة الرقمية التي تم إنشاؤها في مخيم مريجيبالفهود في األردن ،فقد كان الهدف
األسمىلها هومساعدةالالجئين السوريينفياألردنعلىاستكمال تعليمهم ،والتخفيفمنمعاناتهم
وتقديمالخدماتالتعليميةلهم،ويمكنشرحهاوفقمايلي :
 تجهيزقاعاتالتعلمفيالمخيم،بالتجهيزاتاإللكترونيةالتييحتاجهاالطلبة ،من أجهزةكمبيوتروتوزيعاألجهزةاللوحية(التابلت)علىالطلبة،إضافةإلىتوفيرخدمةاالتصالباإلنترنت .
احتوتأجهزةالتابلتالتيتمتوزيعهاعلىبرنامجتعليم((Ceregoمبنيعلىأحدثالتقنياتالتيتعتمد على علوم التعلم،وتحليل البيانات وتحفيز ذاكرة المتلقي،ودروس تعليمية ذكية في المواد
المتنوعة،التيتدعمالتعلمالذاتي،وبمتابعةمنالمعلم .
بدروس وأنشطة وألعاب تعليمية خاصة بمواد الرياضيات
تضمن البرنامجالذي يستخدمه الطال والعلوم والفيزياء واللغة اإلنجليزية والعربية ،ليحضرهاالطالب ويقوم بحل األلعاب واألنشطة الخاصة
بالدروس .
يتمحضورالطلبةإلىالمكانالمجهزلهم،والذي تمتجهيزهباألدوات والمقاعدالالزمة ،معتوفير

جو الهدوء الالزم للعملية التعليمية ،ويحضر الطلبة إليه على فترتين،وكل طالب يجلس في مكانه
المخصصله،ويدخلعنطريقالبرنامجباستخداماسممستخدموكلمةمرورخاصةبه .
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 يقومالطالبباختيارالمادةالتعليميةالتيسيتعلمها،حيثيعرضلهالبرنامجاألنشطة والمعلوماتعلىشكلألعابتعليمية،تتضمنمراحلعدة،ليجيبالطالبعنكلمرحلةحتىينتقلإلىالمرحلة
األخرى .
يزودالبرنامجالطالببتغذيةراجعةفوريةفيحالكانتإجابتهخاطئة،ويظهرلهشرحمفصلعنحة .
اإلجابةالصحي 
في حال تعثر الطالب يقوم المعلم بمساعدته في النشاط وشرحه له ،وتقديم كافة التفصيالتوالشروحاتله،ليستكملبعدهاإنجازالمرحلة .
ج بتحليلبياناتتحصيلالطلبةوقياسمستوياتتفاعلهممعالنظاموتقييمنتائج هم
 ثم يقومالبرنام تمعكلمرحلة،ليتمبعدهاتحديدمكامنالتطويرفيالنظاموالتجربة
والمخرجاتالتعليميةالتيتحقق 
التعليمية .
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الدراسات السابقة
تضمنهذاالمحورالدراساتالسابقةذاتالصلة ،مرتبةبشكلزمنيمناألحدثإلىاألقدم،

وفيمايليعرضلها:
الدراسات الخاصة بالمدارس الرقمية
تالتعرف إلى درجة تطبيق مديري المدارس الخاصة
أجرت أرشيد( )2020دراسة هدف 
بمحافظة العاصمة لنظام المدرسة الذكية وعالقته باإلدارة االلكترونية ،تماستخدام المنهج الوصفي،
واستبانةلجمعالبيانات،وتكونتعينةالدراسةمن()116معلماومعلمةمنمعلميالمدارسالخاصة
فيالعاصمةعمان،وأظهرتالنتائجأنمستوىتطبيقمديريالمدارسالخاصةلنظامالمدرسةالذكية
واإلدارةااللكترونيةمتوسط،كماتبينوجودفروقذاتداللةإحصائيةفيتقديراتأفرادعينة الدراسة
وفقمتغيريالجنس والخبرة،معوج ودعالقةارتباطيةبيناإلدارةااللكترونيةوتطبيقنظامالمدرسة
الذكية .
وهدفتدراسةشلش()2020إلىمعرفةدرجةتطبيقمفهوممدارسالتعلمالذكيفيمدارس
محافظة سلفيت الحكومية في فلسطين ،تماستخدام المنهج الوصفي،واستبانة مكونة من خمسة
ت،وتكونتعينةالدراس ة
مجاالتتخصإدارةالمدرسة،واإلمكانات،واإلدارةالصفية،والتقويم،والمعوقا 
من()78معلماومعلمة منمعلمي المدارسالحكوميةفي محافظةسلفيت ،وأظهرتالنتائجأن درجة
،كمابينتالنتائجعدموجودفروقذاتداللةإحصائيةفي

تطبيقمفهومالمدرسةالذكيةكانمتوسطا
تقديرات أفراد عينة الدراسةحولدرجة تطبيق مفهوم مدارسالتعلمالذكي تعزى إلى متغيرالجنس،
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تلصالح
توجودفروقفيالتقدي ار 
باستثناءمجاالتإدارةالمدرسة،واإلمكانات،والمعوقاتالتيأظهر 
اإلناث .
)تصورمقترحاللمدرسةااللكترونيةفيالمرحلة
ا
تدراسةالرشيديوبنطريف(2018
ووضع 
الثانويةوفقمعاييرالجودةالشاملةفيالسعودية،تماستخدامالمنهجالوصفيالمطور،والقيامبالمسح
المكتبيواالستطالعالميدانيبواسطةاالستبانة،التيتضمنتمعاييرتوفيرالمناخالتعليمي،وتخطيط
وتصميم المواقف التعليمية ،والتقويم والمتابعة ،والتعلم الذاتي والتحفيز ،والتنمية المهنية للعاملين،
ووضعتصورمقترحللمدرسةااللكترونية،وتكونتعينة الدراسة من()176مدي ارومديرةمنمديري
المدارس الثانوية في المدينة المنورة ،وأظهرت النتائج وجود خصائص المدرسةالرقميةوفق معايير
الجودةالشاملة بدرجة متوسطة،وجاءبعدالتقويم والمتابعةأوال وبعد توفيرالمناخالتعليميالمناسب
فيالمرتبةاألخيرة.
تم
وأجرى محمد ( )2018دراسة هدفت إلى تطوير نظام مدرسةرقميةللتعليم األساسي ،
ي
النظم ،لتطبيق مفهوم التعلم االلكترون 
استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،ومنهجية تحليل وتصميم 
فيتمكينمديريالمدارس

وإدارةالمدرسةبشكلالكتروني،وتوصلتالنتائجإلىأهميةالمدرسةالرقمية
من متابعة سير العملية التعليمية ،والتقليل من العبء الملقي على عاتق الموظفين ،والمساهمة في
عمليةاتخاذالقرار .
سلطنةعمان،تم

صورلتطبيقالمدارسالذكية في 
وهدفتدراسةالسيابية()2016إلىوضعت 
استخدامالمنهجالوصفي ،واستبانةتضمنتمتطلباتتطبيقنظامالمدارسالذكية ،والصعوباتالتي
نفي
تواجهها ،وتكونت عينةالدراسةمن ()302فردا من المديرين والمساعدين والمشرفينالتربويي 
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ثالثمحافظات،وأظهرتالنتائجأنتقديراتأفرادالعينةلمتطلباتتطبيقنظامالمدارسالذكيةجاءت
بدرجةكبيرةجدا،ووجودفروقذاتداللةإحصائيةفيالتقديراتتعزىلمتغيرالجنسلصالحاإلناث .
وتناولت دراسة معتمدي ورجائي ( )Motamedi&Roghayeh, 2014التعلم عن بعد في
المدارسالذكيةداخلمناطقالتعليمفيطهران ،تم استخدامالمنهجال وصفي،وتكونتعينة الدراسة
ان،وإعداداستبانةلجمعالبيانات،وأظهرتالنتائج
منالمعلمينوالطلبةفيأربعمدارسذكيةفيطهر 
أنه يجب التركيز على التدريب لتطبيق التعلم عن بعد ،وأن يكون العمل جماعيامشتركالتحقيق
نجاحه،كماأظهرتالنتائجوجودعالقةقويةبين عناصروتجهيزاتالمدرسةالذكيةوقدرةالمدرسين

علىالتعليمبشكلجيد .
وهدفت دراسة فرانسسكو وسارة وروبرت وستيفان &(Francesco& Sara& Robert
 )Stéphan, 2013إلى تسليط الضوء على الخطةال وطنية التي أطلقتها إيطاليا في عام2007
للمدارسالرقمية؛لتعميمتكنولوجياالمعلومات واالتصاالتفيالفصولالدراسيةاإليطالية،واستخدام
التكنولوجياكمحفزلالبتكارفيالتعليماإليطالي،تماستخدامالمنهجالوصفيالتحليلي،ووضحتنتائج
ق
الدراسةتركيزالخطةعلىالمدارسوالمعلمينالمتحمسينلبدءالتغيير،واستخداماألدواتالتيالتعي 
ممارساتالتدريسالمستخدمة،وتوسيعالمواردالتربويةالرقمية،وتسريعاستيعابتكنولوجياالمعلومات
واالتصاالتفيالمدارسوالفصولالدراسيةاإليطالية،وإنشاءشبكةمعامللمدارساالختبارالتجريبي،
وابتكارممارساتتربويةوتنظيميةجديدةلتحسينالتعليماإليطالي .
وتناولتدراسةنيغواوشوالوموتال( )Nyagowa& Ocholla& Mutual, 2011تقييمالمدرسة
الرقمية فيكينيا،تماستخدامالمنهجالوصفي،وتكونتعينة الدراسة من ()1508معلما وطالبا في
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ج،والمقابلة والمالحظة والمقابالت واالستبانة
()6مدارس رقمية فيكينيا،تماستخدامالمنهجالمتماز 
ت؛للوقوف على مدى نجاح هذه المدارس وتقييم مخرجاتها التعليمية ،وأظهرت النتائج
لجمع البيانا 
نجاحالمدرسةالرقميةفيتحقيقأهدافها،ومن األمورالمهمةالتيظهرتفيهاجودة االتصال بين
أفرادالعمليةالتعليمية،وجودةالمعلوماتالمقدمة .
الدراسات الخاصة بالخدمات التعليمية
أجرىالرقيعي()2021دراسةهدفتإلىتقييمجودةالخدماتالتعليميةفيالمدارسالثانوية
بعاد لجودة
فيليبيامنوجهةنظرطالبها،تماستخدامالمنهجالوصفي ،واستبانةتضمنتخمسةأ 
الخدمات التعليمية ،وهي:الجوانب المادية الملموسة ،والمصداقيةفي التعامل ،وسرعة االستجابة،
طالباوطالبة من طلبة المرحة
واألمان ،والتعاطف مع الطالب ،وتكونت عينةالدراسةمن ( )150
الثانوية في مدارس مدينة درنة الليبية ،وأظهرت النتائج أنمستوى جودة الخدمات التعليمية في
منخفض،كماأظهرتالنتائجعدموجودفروق ذاتداللةإحصائيةفيتقديراتأفرادعينة

المدارس 
الدراسةوفقمتغيريالجنسوالتخصص .
وتناولتدراسةالزهراني( )2021واقعالخدماتالتعليمية المقدمة عنبعدللطالبالصم في
ظلجائحةكورونافيمدينةجدة،تماستخدامالمنهجالوصفي،واستبانةلجمعالبيانات،وتكونتعينة
الدراسةمن()59معلماومعلمةمنمعلميومعلماتالطالبالصمفيكافةالمراحلالدراسيةفيجدة

فيالمملكةالعربيةالسعودية،وأظهرتالنتائجأنواقعالخدماتالتعليميةالمقدمةعنبعدللطلبةالصم
فيظلجائحةكورناضعيفة،وأنأبرزالمعوقاتمرتبطةبمراعاةخصائصوثقافةالصم،كماأظهرت
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النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديراتأفرادعينةالدراسةوفق متغيرات الجنس،
والمؤهلالعلمي،وسنواتالخبرة .
لتعرفعلىدرجةرضاالطلبةفيالصفوفمن
وأجرىالعمري()2016دراسةهدفتإلىا 
()12-4عنالخدماتالتعليمية المقدمة لهممنو ازرةالتربية والتعليمفياألردن،تم استخدامالمنهج
الوصفي،واستبانةتضمنتأربعةمجاالتهي:التدريس،واإلدارةالمدرسية،والبيئة،وتكنولوجياالتعليم،
أظهرتالنتائجأن درجة الرضاكان

وتكونتعينة الدراسة من()32971طالبا في()37مديرية ،و
مقدارها ()%72وتراوحتتقديراتالطلبةبينالمتوسط والمرتفع،كماأظهرتالنتائجوجودفروقفي
تأفراد عينة الدراس ةتعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث ،ووجود فروقتعزىلمتغير المرحلة
تقدي ار 
الدراسية .
ت دراسةالغول( )2016عن درجةرضاطلبةالمدارسالثانويةفيمحافظةإربدعن
وكشف 
الخدمات التعليميةالمقدمةلهم ،تماستخدام المنهج الوصفي ،واستبانة تضمنت الخدمات التعليمية
تالمرافقالتعليمية،والهيئةالتدريسيةواإلدارية،والموادالدراسية،والوسائلالتعليمية،
موزعةعلىمجاال 
وتكونتعينة الدراسة من()513طالبا وطالبةمنطلبة المرحلةالثانويةفيمدارسقصبةإربد في
حدما ،في حين أبدى
أنرضا الطلبة عن الخدمات التعليمية مقبولة إلى 
األردن ،وأظهرت النتائج 
الطلبة عن عدم رضاهم عن تجهيزات المشغل المهني ،والمرسموغرفة الموسيقى ،وحجم الكتب
المدرسيةوتنوعالوسائلالتعليمية،كماتبين وجودفروقذاتداللةإحصائيةفيتقديراتأفرادعينة

الدراسةوفقمتغيرالجنسلصالحاإلناث،ووفقمتغيرالفرعلصالحالفرعاألدبي .
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الدراسات الخاصة بالالجئين السوريين
هدفتدراسةالناصير()2019إلى قياسجودةالخدمةالتعليمية المقدمة للطلبةالسوريينفي
مدارسلواءقصبةإربدمنوجهةنظرالمعلمين،تماستخدامالمنهجالوصفي،وتطويراستبانةموزعة

علىثالثةمحاور،وهي :واقعتطبيقجودةالخدمةالتعليمية  ،ومعاييرجودةالخدمةالتعليمية ،وأبعاد
جودةالخدمةالتعليمية ،وتكونتعينة الدراسة من ()247معلماومعلمةفي مدارس لواءقصبة إربد،
وأظهرتالنتائجأن جودةالخدمةالتعليمية المقدمة للطلبةالسوريينفيالفترةالمسائيةفي مدارس لواء
قصبةإربدكانتمتوسطة،وجاءتمعاييرجودةالخدمةالتعليميةفيالمرتبةاألولىوبدرجةمتوسطة،
وأبعاد جودة الخدمة التعليمية في المرتبةاألخيرةوبدرجة متوسطة ،كما أظهرت النتائج وجود فروق
ذات داللة إحصائيةفي تقديرات أفراد عينة الدراسةتعزى لمتغير المسمى الوظيفي لصالح المعلم،
وعدموجودفروقتعزىلمتغيراتالخبرة،والجنس،والمؤهلالعلمي .
وتناولتدراسةالخزاعلة والخزاعلة والخزاعلة()2018اتجاهاتالطلبةالالجئينالسورييننحو
تم استخدامالمنهجالوصفي ،وتكونتعينة الدراسة من
بويالمقدملهمفياألردن  ،و 

نامجالدعمالتر

بر
بويداخلالمخيماتوخارجها،
()180طالباوطالبةمنالطلبةالذينيدرسونضمنبرنامجالدعمالتر
التعلم،وأداء المعلم،والبيئة التعليمية،
وتماستخدام استبانةمكونة من ثالثة مجاالت وهي:مجال 
المقدملهمفياألردن كانتمرتفعة،
نامجالدعمالتربوي  

وأظهرتالنتائجأن اتجاهاتالطلبةنحوبر
ت
ىلمتغير 
ا
ظهرتالنتائجعدموجودفروقذاتداللةإحصائيةفي تقديرات أفرادعينةالدراسة تعز

وأ
الجنسومكانالدراسة،والمرحلة .
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وأجرىالخزاعلة والقاضي ()2018دراسةهدفتالتعرفإلى واقعالبرامج والخدمات المقدم ة
لالجئين السوريين من قبل منظمات المجتمع المدني داخلمخيمالزعتري من وجهة نظر المعلمين
السوريين في األردن ،وتم استخدام المنهج الوصفي،واالستبانة لجمع البيانات والتي تضمنت أربعة
مجاالتوهيالمجالالتعليمي والصحي واالجتماعي واالقتصادي ،وتكونتعينة الدراسة من()150
معلما منالمعلمينداخل مخيم الزعتري ،وأظهرتالنتائج أن واقعالخدماتالمقدمة لالجئينالسوريين
أيضا
داخل مخيم الزعتريكانتكبيرة ،وحصلالمجالالتعليميعلىالمرتبةاألولى ،وأظهرتالنتائج  
تأفرادعينةالدراسةتعزىلمتغيرالجنس .
عدموجودفروقذاتداللةإحصائيةفيتقدي ار 

وتناولتدراسةمهيدات()2018دوراإلدارةالمدرسيةفيتحقيقالتكيف النفسيلدىطلبة
اللجوء السوري من وجهة نظر المعلمين في محافظة إربد ،تماستخدام المنهج الوصفي ،واستبانة
تضمنتأساليباإلدارةالمدرسيةوتواصلاإلدارةالمدرسية،وتكونتعينة الدراس ة من()431معلما
ومعلمة في محافظة إربد ،وأظهرت النتائج أندور اإلدارة المدرسية في تحقيق التكيف النفسي لدى
الطلبة في محافظة إربد جاء مرتفعا ،وأظهرتالنتائج وجود فروق ذات داللة إحصائيةفي تقديرات
أفرادعينةالدراسةتعزىلمتغيرالمديرية،وعدموجودفروقوفقمتغيريالجنسوالتخصص .
وسعت دراسة البطاينة والمومني ( )Bataineh& Almomani, 2017إلىتوضيحوضع
ت،
التعليمللطلبةالالجئين السوريين فياألردن  ،وتماستخدام المنهجالمختلط ،والمقابالتلجمعالبيانا 
وتكونت عينةالدراسةمن اإلداريين في و ازرة التربية والتعليم األردنية ،وأظهرت النتائج أنهناك
ن
تسهيالت كبيرة في تسجيل الطلبة السوريين في األردن ،وأننوعية وجودة التعليم لالجئينالسوريي 
متوسط،وأعلىبقليلمنجودةالتعليمفيبالدهم .
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وأجرىأبوطبنجة()2015دراسةهدفتإلىالتعرفعلىدورالمدرسةفيتحسينالخدمات
التعليمية للطلبة الالجئين السوريين في مدارس محافظة اربد من وجهة نظر المعلمين،تماستخدام
ت ،وهي:المعلم والمنهاج والبنية
المنهجالوصفي ،واالستبانةلجمعالبياناتالتيتضمنتثالثةمجاال 
نتائجأن

التحتية،وتكونتعينةالدراسةمن()175معلماومعلمةفيمدارسمحافظةإربد،وأظهرتال
ظهرتالنتائجوجودفروقذاتداللة

دورالمدرسةفيتحسينالخدماتالتعليميةجاءمرتفعا ،كماأ
إحصائيةفيتقديراتأفرادعينةالدراسة وفقمتغيرالجنسفيمايخصالبنيةالتحتيةلصالحاإلناث .
التعقيب على الدراسات السابقة 
تماستعراض بعض الدراسات العربية واألجنبية ذات الصلة بالدراسةالحالية ،وقد اتفقت مع
الدراسةالحاليةفيجوانبواختلفتمعهافيجوانبأخرىكمايلي :
أهداف الدراسة
ثعرضمستوى الخدماتالتعليمية المقدم ة
معالدراساتالسابقة منحي 

تشابهتالدراسةالحالي ة
،وأبوطبنجة()2015والخزاعلةوالقاضي
للطلبةكدراسةالعمري()2016والخزاعلةوآخرون( )2018
(،)2018فيماتشابهتمعدراسةنيغواوشوالوموتوال()Nyagowa& Ocholla& Mutual, 2011
التي تناولت المدرسةالرقمية،واختلفت مع دراسة دراسة شلش ( )2020والسيابية ( )2016التي
تناولتالمدرسةالذكية .
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منهج الدراسة
معالدراسات السابقة التيتناولت المنهجالوصفيكدراسةأبوطبنجة

ت الدراسةالحالية 
تشابه 
()2015والغول ()2016والسيابية ( ،)2016والعمري ( )2016والخزاعلة والقاضي ()2018
ومهيدات()2018والزهراني( .)2021
واختلفتمعدراسةنيغواوشوالوموتوال ()Nyagowa& Ocholla& Mutual, 2011ودراسة
البطاينةوالمومني()Bataineh& Almomani, 2017التياستخدمتالمنهجالمتمازج .
أداة الدراسة
تالسابقةالتي استخدمت االستبانة لجمع البيانات كدراسة
الدراسا 
تشابهتالدراسة الحاليةمع 
معتمدي ورجائي ( )Roghayeh& Motamedi, 2014وأبو طبنجة ( )2015والعمري ()2016
اعلةوآخرون()2018وشلش(،)2020واختلفتمعدراسةنيغواوشوالوموتوا ل ( &Nyagowa
والخز 
)Ocholla& Mutual, 2011التياستخدمتالمقابالت .
عينة الدراسة
تشابهت مع دراسة الخزاعلة والقاضي ()2018والخزاعلة وآخرون ( )2018والعمري ()2016
دراسةالخزاعلةوالقاضي()2018
والغول()2016فياختيارهاعينةالدراسةمنالطلبة،واختلفتمع 
وأبوطبنجة(  )2015ومهيدات( )2018والناصير ( )2019التياختارتالعينةمنالمعلمين،ومع
دراسة البطاينة والمومني( )Bataineh& Almomani, 2017التياختارتالعينةمناإلداريينفي
و ازرةالتربيةوالتعليم .
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اإلفادة من الدراسات السابقة وما تميزت به
تالدراسةالحاليةمنالدراساتالسابقةفيإعدادأداةالدراسة،وشرحبعضمصطلحاتها،فيما
أفاد 
ت  عنالدراساتالسابقةفيتسليطهاالضوءعلىالمدرسةالرقميةالتيدخلتالمرحلةالتجريبية
تميز 
في مخيم مريجيبالفهودلالجئينالسوريينفياألردن ،وهيأول دراسةأجريتعليها؛ لمعرفةرضا
الطلبةعنالخدماتالمقدمةلهممنخاللها،وهومالميتمدراستهسابقاوفقعلمالباحثة .
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
تضمنهذاالفصلعرضالمنهج الدراسة،ومجتمعها،وعينتها ،وأداتها،إضافةإلىاإلجراءات
ت
التي اتبعتها الباحثةللتحقق من صدق األداة وثباتها ،وإجراءاتالدراسة،ومتغيراتها،والمعالجا 
ت .
اإلحصائيةالمناسبةفيمعالجةوتحليلالبيانا 
منهج الدراسة
اتبعتهذهالدراسةالمنهجالوصفيلمالءمتهألهدافهذهالدراسة.
مجتمع الدراسة
تكونمجتمعالد ارسةمن()108طالباوطالبة،وهمطلبةالمرحلةالثانويةفيالمدرسةالرقميةفي
مخيممريجيب الفهود لالجئين السوريين في األردن من الطلبة المسجلين للفصل الدراسياألولمن
العامالدراسي .2022/2021
عينة الدراسة
تم اختيار عينةالدراس ةبالطريقةالقصدية،وتكونت من مجتمعالدراسةنفسه ،وتماستجاب ة
()104طالباوطالبة،وبنسبة %96منمجتمع الدراسة،منهم()51طالباو()53طالبةمنطلبة
المرحلةالثانويةفيالمدرسةالرقميةفيمخيممريجيبالفهودلالجئينالسوريينفياألردن .
أداة الدراسة
تالباحثة بتطوير أداةالدراسةبعد الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة ذات
قام 
)وأبوطبنجة( )2015والسيابية( )2016وشلش(،)2020
الصلة ،ومنأهمهادراسة الغول( 2016
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تهااألوليةعدة مجاالتوهي:خدماتالطالب ،والبيئةالمدرسية ،والمكتبة،

وتضمنت األداة فيصور
وأساليبالتدريس ،وكفاءةالمعلمين،وتضمنت()32فقرة،كماهوموضحفيالملحق( .)1
صدق األداة

للتحققمنصدق األداةتم عرضهاعلىمجموعةمنالمحكمينالمختصينبموضوع الدراس ة

في جامعةالشرق األوسط وعددهم()8محكمين ،والموضحةأسماؤهمفيالملحق(،)2وذلك لتحديد
مدىوضوحالفقراتومناسبتهاللمجال ،وإبداءمايرونهمناسبامنإضافةأوتعديلأوحذفلبعض
ت،ومنالتعديالتالتيأجريتتبعاآلرائهمومقترحاتهممايلي :
الفقراتوالعبا ار 
حذفمجالينمنأداةالدراسةبصورتهااألوليةوهما(المكتبة،وخدماتالطالب)وإعادةدمجفقراتهابمايناسبهامعالمجاالتاألخرى .
إعادة صياغة أسماء مجاالتالدراسةلتصبح :البنية التحتية ،وكفاءة المعلمين ،وطرائق التدريسوالتقييم .
تصحيحبعضالفقراتمنحيثالصياغةاللغويةواإلمالئية .إضافة بعض الفقرات ألداةالدراسةضمن المجاالت الثالثة،وحذف بعض الفقرات غير المالئمةللدراسة .
وبعدإجراءالتعديالتأصبحتاألداةمكونةمن ()3مجاالت،وتضمنت()42فقرة،كماهو
موضحفيالملحق( .)3
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صدق البناء
ةوالدرجةالكلية،وبينكل
ب معامالت ارتباط كلفقر 
الستخراجدالالتصدقالبناء ،تم حسا 
فقرة وارتباطها بالمجالالذي تنتميإليه،وبين المجاالتببعضها والدرجةالكلية،فيعينة استطالعية
منخارجعينةالدراسةتكونتمن()30طالباوطالبة،وقدتراوحتمعامالتارتباطالفقراتمعاألداة
ككلمابين(،)0.90-0.37ومعالمجال()0.92-0.38والجدولالتالييبيننتائجذلك .
الجدول ()1

معامالت االرتباط بين الفقرة والدرجة الكلية والمجال الذي تنتمي إليه
رقم

الفقرة

معامل

معامل

االرتباط 

االرتباط 

معالمجال

معاألداة

معامل
رقم

الفقرة

االرتباط 
مع

معامل
االرتباط 

الفقرة

االرتباط 

االرتباط 

معالمجال 

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

المجال

معاألداة

رقم

معامل

معامل
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*


*
*



دالةإحصائياعندمستوىالداللة(.)0.05

دالةإحصائياعندمستوىالداللة( .)0.01

درجاتمقبولـةودالـةإحصـائيا،ولـذلكلـميـتم

تجدراإلشارةأنجميعمعامالتاالرتباطكانتبـ
ت،كماتماستخراجمعامـلارتبـاطالمجـالبالدرجـةالكليـة ،ومعـامالتاالرتبـاطبـين
حذفأيمنالفق ار 

المجاالتببعضهاوالجدول()2يبينالنتائج .
الجدول ()2

معامالت االرتباط بين المجاالت ببعضها وبالدرجة الكلية
البنية التحتي ة 

ن
كفاءة المعلمي 

طرائق التدريس
والتقييم

البنية التحتي ة

1

ن
كفاءة المعلمي 

*
 *.533

1

طرائق التدريس والتقييم

*
 *.847

*
 *.615

1

الدرجة الكلية

*
 *.897

*
 *.827

*
 *.919

*


دالةإحصائياعندمستوىالداللة( .)0.05

*
*

دالةإحصائياعندمستوىالداللة( .)0.01

الدرجة الكلية 

1

يبينالجدول()2أنجميعمعامالتاالرتباطكانتبدرجاتمقبولةودالةإحصائيا،ممـايشـير

إلىدرجةمناسبةمنصدقالبناء .
المعيار اإلحصائي
تماعتمادسلمليكرتالخماسيلتصحيحأداةالدراسة،بإعطاءكلفقرةمنفقراتهدرجة واحدة
منبيندرجاتهالخمس (موافقبشدة ,موافق ,محايد ,غيرموافق ,غيرموافق بشدة) وهي تمثل رقميا
يألغراضتحليلالنتائج :
تيب،واعتمادالمقياساآلت 

()1،2،3،4،5علىالتر
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من2.33-1.00

قليلة 

من3.67-2.34

متوسطة 

من5.00-3.68

كبيرة 

وقدتماحتسابالمقياسمنخاللاستخدامالمعادلةالتالية :
)الحداألعلىللمقياس(-)5الحداألدنىللمقياس( /)1عددالفئاتالمطلوبة( )3
= 1.33
=( 3/)1-5
ومنثمإضافةالجواب( )1.33إلىنهايةكلفئة .
ثبات األداة
تــمالتحقــقمــنثبــاتأداةالد ارســة،بطريقــةاالختبــاروإعــادةاالختبــار()test-retestبتطبيــق
المقيــاس،وإعــادةتطبيقــهبعــدأســبوعينعلــىمجموعــةمــنخــارجعينــةالد ارســةمكونــةمــن()30طالبــا
وطالبــة،وم ــنثــمحس ــابمعام ــلارتبــاطبيرس ــون()Pearsonبــينتق ــديراتهمف ــيالم ـرتين.وت ــمأيض ــا
حســابمعامــلالثبــاتبطريقــةاالتســاقالــداخليحســبمعادلــةكرونبــاخألفــا(،)Cronbach's alpha
والجدول()3يبينأنالقيمالتيظهرتمالئمةلغاياتتطبيقهذهالدراسة .

الجدول ()3

معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية
ثبات اإلعادة

االتساق الداخلي

المجال

كفاءة المعلمين 

0.86

0.88

طرائق التدريس والتقييم

 0.83

0.86

الدرجة الكلية 

0.90

0.94

البنية التحتية 

0.89

0.88
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متغيرات الدراسة 
تالدراسةالمتغيراتاآلتية :
تضمن 
المتغير المستقل
الجنس:ولهفئتان(ذكروأنثى) .
المتغير التابع
درجةرضاطلبةالمدرسةالرقميةعنالخدماتالتعليمية .
المعالجات االحصائية
تالباحثةبإجراءالتحليالتاإلحصائيةالمناسبةباستخدامبرنامج
لإلجابةعنأسئلة الدراسة قام 
الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية (،)SPSSوحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لإلجابةعنالسؤالاألول،واستخداماختبارتي()t- testلإلجابةعنالسؤالالثاني .
إجراءات الدراسة
تالباحثةباإلجراءاتاآلتية:
لتحقيقأهدافالدراسةقام 
مراجعةاألدبالنظريوالدراساتالسابقةذاتالصلةبالموضوع .
 الدراسةبالرجوعإلىاألدبالنظريوالدراساتالسابقة،والتحققمنصدقهاوثباتها .
تطويرأداة تحديدعينةالدراسةالتيتمتطبيقأداةالدراسةعليها .توزيعأداةالدراسةعلىأفرادالعينةبشكلالكترونيمنخالل( .)Google Formsتواستخراجالنتائج .
االستعانةببرمجية()SPSSلتفريغاالستبانا -تحليلالنتائجومناقشتها،واستخالصالتوصيات .
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الفصل الرابع

نتائــــج الدراسة
تضمنهذاالفصلنتائجالدراسةالتيتمالتوصلإليهامرتبةوفقأسئلتها،وفيمايليعرضلها.
نتائج السؤال األول ونصه :ما درجة رضا طلبة مخيم مريجيب الفهود عن الخدمات التعليمية
المقدمة من المدرسة الرقمية ؟
لإلجابةعنهذاالسؤالتماستخراجالمتوسطاتالحسابية واالنحرافات المعياريةلدرجةرضا
نالمدرسةالرقمية ،والجداولأدناه توضح
طلبة مخيممريجيبالفهودعنالخدماتالتعليمية المقدمة م 
نتائجذلك.
الجدول ()4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة رضا طلبة مخيم مريجيب الفهود عن الخدمات
التعليمية المقدمة من المدرسة الرقمية مرتبة تنازلياً

الرتب ة

الرقم

1

2



المجال 
ن
كفاءة المعلمي 

المتوسط

ي
الحساب 

االنحراف
ي
المعيار 

التقدي ر

3.78

0.77

مرتف ع

2

  1البنية التحتي ة 

3.71

0.69

مرتف ع

3

  3طرائق التدريس والتقييم

3.69

0.77

مرتف ع

3.73

0.70

مرتف ع 

الدرجة الكلية


توضحنتائج الجدول( )4أنِ درجةرضا طلبة مخيم مريجيبالفهودعنالخدماتالتعليمية

المقدمة لهم من المدرسةالرقمية كانتمرتفعة،بمتوسطحسابي( )3.73وانحرافمعياري(،)0.70
وتراوحتالمتوسطات الحسابيةللمجاالتمابين (،)3.78-3.69وجاءمجالكفاءة المعلمينفي
المرتبةاألولىبأعلىمتوسطحسابيومقداره()3.78بدرجةتقديرمرتفعة،وجا ءمجالالبنيةالتحتية
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فيالمرتبةالثانيةبمتوسطحسابيمقداره( )3.71وانحرافمعياري()0.69وبدرجةتقديرمرتفعة،ثم

س والتقييمفي المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابيمقداره()3.69وانحراف
جاء مجالطرائق التدري 

معياري()0,77وبدرجةتقديرمرتفعةأيضا .
وتم حسابالمتوسطاتالحسابية واالنحرافاتالمعياريةلتقديراتأفرادعينة الدراس ة علىفقرات

تالنتائجعلىالنحواآلتي :
كلمجالعلىحدة،حيثكان 
المجال األول :البنية التحتية
الجدول ()5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة رضا طلبة مخيم مريجيب الفهود عن البنية
التحتية المقدمة من المدرسة الرقمية مرتبة تنازلياً

الرتب ة

الرقم

ت
الفق ار 

المتوسط االنحراف

ي
ي المعيار 
الحساب 

القدير

1

1

األجهزةالرقميةالمقدمةللطبةذاتكفاءةعالي ة

3.97

0.67

مرتف ع

2

5

ض
شبكةاالنترنتالمقدمةللطلبةتفيبالغر 

3.93

0.87

مرتف ع

3

15

يوجدتعليماتواضحةالستخدامالمكتبةالرقمي ة

3.92

0.84

مرتف ع

4

14

3.91

1.04

مرتف ع

5

13

3.88

0.94

مرتف ع

6

12

يتوافرفيالمكتبةمصادرالتعلمالمطلوب ة

3.83

 0.93

مرتف ع

7

11

تتوافرمكتبةرقميةمتنوع ة

3.82

0.85

مرتف ع

8

6

3.71

0.95

مرتف ع

9

2

 3.65

1.02

ط
متوس 

توفرالمكتبةالرقميةعمليةالبحثعنالمراجعبسهولة

للطلبة

توفرالمكتبةالرقميةعمليةتحميلالمراجعبسهولة

للطلبة

توفرالمدرسةالرقميةنظاملمتابعةدرجةتحققاألهداف

التربويةوالتعليمي ة 

توفرالمدرسةالرقميةالتطبيقاتالرقميةالالزمةلعمل

التجاربالعلمية 
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الرتب ة

الرقم

ت
الفق ار 

المتوسط االنحراف

ي
ي المعيار 
الحساب 

القدير

10

10

تتناسبالكتبالرقميةمعالمراحلالنمائيةللطلب ة

3.60

0.95

ط
متوس 

11

9

توفرالمدرسةالرقميةوسائلترفيهية متنوعةللطلب ة

3.59

1.04

ط
متوس 

12

3

ت
يوجدنظاماستجابةسريعةفيالردعلىاالستفسا ار 

3.53

0.98

ط
متوس 

13

4

يوجدنظاماستجابةسريعةفيحلالمشكالتالتقني ة

 3.53

1.04

ط
متوس 

14

8

منأزماتنفسيةبطريقةرقمي ة

3.41

1.07

ط
متوس 

15

7

منأزماتنفسيةبطريقةرقمي ة

3.38

1.10

ط
متوس 

3.71

0.69

مرتف ع

توفرالمدرسةالرقميةبرامجإرشاديةللطلبةالذينيعانون


توفرالمدرسةالرقميةبرامجعالجيةللطلبةالذينيعانون
الدرجةالكلية 

توضح نتائجالجدول ()5أنِدرجةرضا طلبةمخيممريجيب الفهودعن البنية التحتي ة
معياري (،)0.69
المقدمةمنالمدرسة الرقميةكانت مرتفعة ،بمتوسط حسابي ( )3.71وانحراف 
تفعةومتوسطة،وجاءالفقرة

وتراوحتالمتوسطاتالحسابيةللفقراتمابين(،)3.97-3.38وبتقديراتمر
ت كفاءة عالية"فيالمرتبةاألولى،بمتوسط
( )1والتيتنصعلى"األجهزة الرقمية المقدمة للطبة ذا 
حسابي( )3.97وانحرافمعياري()0.67وبدرجةتقديرمرتفعة،بينماجاءتالفقرة()7التيتنص
تنفسي ةبطريقةرقمية"في
على "توفرالمدرسةالرقميةبرامج عالجيةللطلبةالذينيعانونمنأزما 
المرتبةاألخيرة،بمتوسطحسابي( )3.38وانحرافمعياري()1.10وبدرجةتقديرمتوسطة،وحصلت
الفقرات()6 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15 ،5علىتقديراتمرتفعة،فيماحصلتالفقرات(،9 ،10 ،2

)7،8،4،3علىتقديراتمتوسطة .
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المجال الثاني :كفاءة المعلمين

الجدول ()6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة رضا طلبة مخيم مريجيب الفهود عن كفاءة
المعلمين المقدمة من المدرسة الرقمية مرتبة تنازلياً

الرتب ة

الرقم 

1

16

2

17

3

28

4

20

5

29

يستثمروقتالحصةبفاعلي ة

6

19

يوجدتواصلفعالبينالمعلمينوالطلب ة

7

18

8

24

9

21

10

30

11

25

12

27

13

26

14

22

15

ت
الفق ار 

المتوسط االنحراف

التقدي ر

ي
الحساب 

ي
المعيار 

3.95

 0.97

مرتف ع

3.92

0.97

مرتف ع

ث
يشجعالمعلمونالطلبةعلىالبح 

3.88

0.89

مرتف ع

3.86

1.00

مرتف ع

3.85

0.94

مرتف ع

3.84

0.92

مرتف ع

3.80

0.98

مرتف ع

3.79

1.04

مرتف ع

3.78

0.98

مرتف ع

3.78

0.98

مرتف ع

3.69

1.01

مرتف ع

3.69

0.97

مرتف ع

3.68

0.96

مرتف ع

3.63

0.98

ط
متوس 

3.61

0.99

ط
متوس 

3.78

0.77

مرتف ع

يظهرالمعلمونالودتجاهالطلب ة

يعملالمعلمونعلىإثارةدافعيةالطلبةنحوالتعلم

يمتلكالمعلمونالقدرةعلىضبطالعمليةالتعليمي ة

يعززالمعلمونشعوراألمانلدىالطلبةمنخالل

سلوكهم

يمتلكالمعلمونالمعرفةالدقيقةفيمجالتخصصهم

يعززالمعلمونشعورالثقةلدىالطلبةمنخالل
سلوكهم

يمتلكالمعلمونالمهاراتوالكفاياتالتقنيةالمناسبة

للتعاملمعالمدرسةالرقمية

يتعاملالمعلمونمعالطلبةبعدالة

لدىالمعلمونالقدرةعلىإيصالالمعلوماتللطلبة
بكفاءة 

يراعيالمعلمونالفروقالفرديةبينالطلب ة 
ع
يشجعالمعلمونالطلبةعلىاإلبدا 

  23لدىالمعلمونالقدرةعلىحلالمشكالتالتربوية 
الدرجةالكلية 

56

ي
توضحنتائج الجدول( )6أنِ درجةرضا طلبة مخيممريجيبالفهودعن كفاءةالمعلمين ف 
معياري ( ،)0.77وت اروحت

المدرسة الرقميةكانت مرتفعة ،بمتوسط حسابي ( )3.78وانحراف
المتوسطاتالحسابيةللفقراتمابين(،)3.95-3.61وبتقديراتمرتفعةومتوسط ة ،وجاءالفقرة()16
والتي تنص على "يظهرالمعلمونالودتجاهالطلبة" في المرتبة األولى ،بمتوسط حسابي ()3.95
ى
وانحراف معياري ( )0.97وبدرجة تقدير مرتفعة ،بينما جاءت الفقرة ( )23التي تنص على "لد 
ت التربوية"فيالمرتبةاألخيرة،بمتوسطحسابي( )3.61وانحراف
المعلمون القدرة على حل المشكال 
معياري ( )0.99وبدرجة تقدير متوسطة ،وحصلت جميع الفقرات على تقديرات مرتفعة ،باستثناء
الفقرتين()23،22فحصلتاعلىتقديراتمتوسطة .
المجال الثالث :طرائق التدريس والتقييم

الجدول ()7

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة رضا طلبة مخيم مريجيب الفهود عن طرائق
التدريس والتقييم في المدرسة الرقمية مرتبة تنازلياً
ت
الفق ار 

المتوسط

االنحراف

3.91

 0.92

مرتف ع

1.00

مرتف ع
مرتف ع

الرتب ة

الرقم 

1

35

ي
تحثالمدرسةالرقميةالطلبةعلىالتعلمالذات 

1

42

آليةعرضالعالماتمناسب ة

3.91

3

36

يتمشرحالدروسبشكلمبسط

3.89

 0.90

4

31

تتوافقطرائقالتدريسالمتبعةمعالمدرسةالرقمية

3.78

 0.94

مرتف ع

5

37

يوجدخطةتدريسواضحةلكلمادةتعليمي ة

3.78

1.03

مرتف ع

6

39

يوجدتنوعفيأشكالالتقييم

3.77

0.90

مرتف ع

7

32

تتميزطرائقالتدريسبالجاذبي ة

3.68

1.08

مرتف ع

8

38

يوجدبرامجعالجيةللطلبةضعيفيالتحصي ل

3.56

1.03

ط
متوس 

9

33

يوجدأنشطةتعليميةإث ارئيةللعمليةالتعليمي ة

3.55

1.11

ط
متوس 

ي
الحساب 

ي
المعيار 

التقدي ر

57

الرتب ة

الرقم 

10

40

ت
الفق ار 
ب
تمناس 
الوقتالمخصصلالمتحانا 

المتوسط
ي
الحساب 

االنحراف
ي
المعيار 

التقدي ر

3.54

1.11

11

41

تراعياالمتحاناتالفروقالفردية

ط
متوس 

3.52

 0.99

ط
متوس 

12

34

توفرالمدرسةالرقميةأنشطةخارجالمنهاجللطلب ة

3.40

1.08

ط
متوس 

3.69

 0.77

مرتف ع

الدرجةالكلية 

س
توضحنتائجالجدول ()7أنِدرجة رضا طلبةمخيممريجيب الفهودعنطرائق التدري 
معياري (،)0.77
والتقييمفيالمدرسة الرقميةكانت مرتفعة ،بمتوسط حسابي ( )3.69وانحراف 
ت
وتراوحتالمتوسطات الحسابي ةللفقراتمابين (،)3.91-3.40وبتقديرات مرتفعة ومتوسطة ،وجاء 
ض
،وآلية عر 
ث المدرسة الرقمية الطلبة على التعلم الذاتي 
الفقرتان ( )42 ،35اللتان تنصانعلى"تح 
تمناسبة" في المرتبة األولى ،بمتوسط حسابي ( )3.91وانحراف معياري ()1,00،0.92
العالما 
ج
وبدرجةتقديرمرتفعة،بينماجاءتالفقرة()34التيتنصعلى"توفر المدرسة الرقمية أنشطة خار
المنهاج للطلبة"فيالمرتبةاألخيرة،بمتوسطحسابي ( )3.40وانحرافمعياري()1.08وبدرجةتقدير
متوسطة،وحصلتالفقرات()32 ،39 ،37 ،31 ،36 ،42علىتقديراتمرتفعة،وحصلتالفقرات
()41،40،33،38علىتقديراتمتوسطة .
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السؤال الثاني" :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ()0.05=بين المتوسطات الحسابية لدرجة
رضا طلبة مخيم مريجيب الفهود عن الخدمات التعليمية المقدمة من المدرسة الرقمية تعزى لمتغير
الجنس؟"
لإلجابةعنهذاالسؤال تم استخراجالمتوسطاتالحسابية واالنحرافاتالمعيارية لدرجةرضا
طلبة مخيم مريجيبالفهودعنالخدماتالتعليمية المقدمة منالمدرسةالرقمية حسبمتغير الجنس،
ولبيان الفروقاإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "ت"،والجدول()8يوضح
نتائجذلك .
الجدول ()8

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ألثر الجنس على درجة رضا طلبة مخيم
مريجيب الفهود عن الخدمات التعليمية المقدمة في المدرسة الرقمية
المتوسط االنحراف
ي
الحساب 

ي
المعيار 

قيم ة 

درجات

الداللة

"ت"

الحرية

اإلحصائي ة

ذكر

51

3.86

0.41

2.23

102

 0.02

ى
أنث 

53

3.56

0.85

ذكر

51

4.01

0.25

ى
أنث 

53

3.56

1.01

طرائق التدريس

ذكر

51

3.89

0.36

والتقييم

ى
أنث 

53

3.50

0.98

الدرجة الكلية

ذكر

51

3.92

0.30

ى
أنث 

53

3.54

0.91

س
الجن 
البنية التحتي ة 
ن
كفاءة المعلمي 

العدد

3.10

2.63

2.82

102

102

102

0.00

0.01

0.00



يتبينمنالجدول()8وجودفروقذاتداللةإحصائية()0.05=تعزىألثرالجنسفي
جميعالمجاالتوفيالدرجةالكلية،وجاءتالفروقلصالحالذكور .
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
تضمنهذاالفصلمناقشةالنتائجالتيتمالتوصلإليهاوتوصياتها،مرتبةوفقأسئلةالدراسة،وفيما
يليعرضلها .
مناقشة نتائج السؤال األول الذي نص على :ما درجة رضا طلبة مخيم مريجيب الفهود عن الخدمات
التعليمية المقدمة من المدرسة الرقمية ؟
أظهرتنتائجهذاالسؤالأن درجةرضاطلبة مخيم مريجيبالفهودعن الخدماتالتعليمية
المقدمة من المدرسةالرقمية مرتفعة،وتعزىهذهالنتيجةإلىاالهتمامالكبيربالالجئينالسوريين في
األردن ،وحرص األردن على تقديم أفضل الرعاية لهم بالتعاون مع دولة اإلمارات العربية المتحدة
والمبادراتالخيريةلمؤسسةمحمد بن راشدآلمكتوموخاصةفيمخيممريجيبالفهودالذي ترعاه
ص عنغيرهممن
وتقدملهكلدعمماديومعنوي ،وحتىاليشعرالطلبةالالجئونبالنق 
ت  ،
اإلما ار 
الطلبةفيالحصولعلىالتعلم ،وهوماتلحظهالباحثةمنخالل وجودهافيهذاالمخيم،حيثتقوم
باإلماراتمنخاللمؤسساتهاالخيرية والدعمالحكوميبتقديم كل مايلزملتعليمالطلبةالسوريينفي
المخيم ،ويقومالهاللاألحمراإلماراتيبتقديمخدماتصحيةلهم،كماتعزىهذهالنتيجةإلى التزام
األردن بمواثيقاألممالمتحدةلتقديمالرعايةالتعليميةللطلبةالالجئينفيالدولالمختلفة ،وقد كانت
مثاال يحتذىفيهذاااللتزام،حيثأشادتمنظمةاألممبهذهالرعايةفيتقريرهاالسنويالذييتناول
الالجئينالسوريينفيدول العالم ،الذي حمل عنوان "معا ً من أجل تعليم الالجئين" إلى أن األردنمن
تعدقدوةلضمان حصول الالجئين على التعليم( ،)UN, 2021كماأشارت دراسة
البلدان التي 
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يالمقدمةلهمكانت
الخزاعلةوآخرون()2018إلىأناتجاهات الطلبة نحو برنامج الدعم التربو 
مرتفعة ،وكذلك أوردتدراسة الخزاعلة والقاضي ( )2018أن واقعالخدمات المقدمة لالجئينالسوريين
كانتكبيرة ،وحصلالمجالالتعليميعلىالمرتبةاألولى ،كماتعزىهذهالنتيجة  أيضا إلىميزات
المدرسةالرقميةالتيتثيردافعيةالطلبةللتعلم،وخصوصالماتقدمهمنوسائلسمعيةوبصريةفي
بالرضا عن الخدمات التي يحصلون
الحصول على المعلومة وهو ما يجذب انتباه الطلبة ،ويشعرهم 
إقبالهمعلىالتعلممنخاللهابشكلأكبر،وخاصةأن

التيتعدنموذجاجديداللتعلمعندهم ،و

عليها ،و
المدرسة الرقمية تقدم لهم مزايا كثيرة تختلف عن التعليم التقليدي ،كالتنوع في الحصول على
المعلومات،وتشجيعالتعلمالذاتي،وتوفيرمصادرللتعلمبكلسهولة وإعطاءالطلبةالحريةفيالتعلم
بشكلأكبر،وتقديمالمعلومةبواسطةوسيلةمحببةلهموهياألجهزةوالبرامجااللكترونية .
كما أظهرت نتائج هذا السؤال مايلي:
حصول مجال كفاءة المعلمين على المرتبة األولى ،وتعزى هذه النتيجة إلى التأهيل الجيد
للمعلمين في األردن ،واالهتمامبهممن قبلو ازرة التربية والتعليم األردنية ،من خالل التدريب قبل
الخدمة وأثناءها،وقدتعزىهذهالنتيجةأيضا إلىحماسةالمعلمينألداءعملهم،وتحملهممسؤولياتهم
ولهمدوركبيرفيتأهيلالجيل،وخصوصاأمامالطلبةالالجئينفي

باعتبارهمأصحابرسالةوأمانة،
المخيم،لضمانالتعليمالجيدلهم ،والتخفيف من مأساتهم ،وتأهيلهمللمستقبل ،حتى اليخسر هؤالء
همومستقبلهم،فلذلكنجدالمعلمينيقدمونأفضلماعندهم لحصولالطالبعلى تعليم

الطلبةحاضر
المستمرة لعمل المعلمين وأدائهم في العمل من قبل

جيد،وقد تعزىهذه النتيجةأيضاإلى المتابعة
الجهاتالمختصة،وتعزيزنقاطالقوةفيالعمل،وإصالحمواطنالضعففيه .
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وفي هذا المجال جاءت فقرة " ُيظهر المعلمون الود تجاه الطلبة" في المرتبة األولى،وتعزى
هذهالنتيجة إلى العالقة الطيبة بين المعلمين والطلبة ،وحرص المعلمين على التخفيف عن الطلبة
الالجئينآثاراللجوء وانعكاساته السلبيةعليهم ،وشعورالطلبة بأن المعلمينجزءمنأسرتهم ،وذلك
تهم،وحاجتهمللحب

نتيجةالمعاناةالتييعيشهاالالجئونفيظلالبعد،وفقدانبعضهمألحدأفرادأسر
والحنانوالمودةمنقبلاآلخرينلتعويضذلك،كماتعزىهذهالنتيجةإلىإدراكالمعلمينألهميةالثقة
المودةبينالمعلمينوالطلب ة؛حتىيسهلعليهمإيصالالمعلومةوتقبلهابشكلأفضلمنقبلالطلبة،
و 
وعدمنفورهممنالمادةفيحالكانتالعالقةغير طيبةبينالطرفين  ،وكماتعزىهذهالنتيجةإلى
األنشطةاالجتماعيةالتيتنفذهامجموعاتالدعمالنفسيفي مخيم مريجيبالفهود ،والتيتعملعلى
تخفيفالضغطعنالطلبة،وتوطيدالعالقةبينهموبينالمعلمينمنخاللمشاركةالطرفينفيأنشطة
مشتركةتعدهابعضالجمعياتالمختصة .
وفي هذا المجال جاءت فقرة "لدى المعلمون القدرة على حل المشكالت التربوية" في المرتبة
أن
األخيرة ،وتعزى هذه النتيجة إلى قلة المشكالت التربوية الموجودة ضمن البيئة الرقمية ،وخاصة 
التعلم في المدرسة الرقميةعن بعد ،مما خفف االتصال المباشر بين الطلبة ،وأصبحت العملية
التعليمية خارج جدران المدرسة،وبالتالي التخفيف من المشكالت التربوية التي يمكن أن تحدث،
كالعنفأوالتنمرأوالتسربالمدرسي ،وقدتعزىهذهالنتيجةأيضا إلىعدموعيالطلبةبشكل جيد
بمفهوم المشكالت التربوية ،وعدماتفاق وجهة نظرهم مع هذه الفقرة،واقتصار وظيفة المعلمين على
العملية التعليمية،وترك مهمة حل المشكالت التربوية للمختصين في الميدان التربوي ،كالمرشدين
والمشرفيناالجتماعيين،واإلداريين.
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وجاء مجال طرائق التدريس والتقييم في المرتبة األخيرة،وتعزىهذهالنتيجةإلىحداثةطرائق
التدريسووسائلالتقوي مفيالمدرسةالرقميةالتيلميعتدعليهاالطلبةمسبقا،والحاجةإلىالتأقلممعها
وفهمهابشكلجيد،وقدتعزىهذهالنتيجةإلىخصائصالمتعلمينالذينقديميلونإلىطرائقمعينة
دون غيرها في التدريس ،أو رغبتهم في عملية تقويم تكون متوافقة مع رغباتهم والتي قد التكون
موضوعيةفيقياسمستواهم،وخضوعهمألساليبتقويمالكترونيةمتنوعةتحتاجإلىبعضالمهارات
االلكترونيةوالتيقداليمتلكهابعضالطلبةممايعيقنتائجالتقييمعندهم .
وفي هذا المجال جاءت فقرتا "تحث المدرسة الرقمية الطلبة على التعلم الذاتي ،وآلية عرض
ىهذهالنتيجةإلىخصائصالتعلمااللكتروني وأهدافه،

العالمات مناسبة " في المرتبة األولى،وتعز
أنالتعليمااللكتروني يشجعالطلبةعلىالتعلمالذاتي،وتقديم
ومنأهمها ماأورده عزمي( )2015
التغذيةالراجعةالفوريةللطلبة ،والتيتتيحلهممشاهدةنتائجعملهمبشكلفوريوعادل وموضوعي،
وشعورالطلبةبالرضاعنها،ألنالعالمةتظهربشكلآليدونتدخلمن أحد،فاليشعرالطالبأن
هناكانحيا ازأوعدمموضوعيةفيتصحيحاإلجابات ،باإلضافةإلىأن أحدأهدافالمدرسةالرقمية
هو تنميةمهاراتالتعلمالذاتي ،والبحث والمنافسة،وجعلالطالبمحورالعمليةالتعليمية (الرفاعي،
،)2019وخصوصافيظلجائحةكورونا،وماتبعهمنضرورةاعتمادالطلبةعلىأنفسهمفيالتعلم
فيظلالحظر وإلغاءالتعليمالوجاهي،معوجودتوجيهاتمنالمعلمين والو ازرة وجميعهاتشجععلى
معدة مسبقاوفقماأوردتهبوابةحكومةاإلمارات
التعلمالذاتي ،وقدكانمنأهداف المدرسةالرقميةال 
ضذلكمعدورالمؤسسةالتعليمي ة
()2021ترسيخأسسالتعلمالذاتيوالمنهجي،دونأنيتناق 
االعتيادية .
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وفي هذا المجال جاءت فقرة "توفر المدرسة الرقمية أنشطة خارج المنهاج للطلبة" في المرتبة
األخيرة ،وتعزىهذهالنتيجةإلىأنالمدرسةالرقميةمازالتفيمراحلهااألولى،وقديكونالتركيزفيها
علىالمعلومات واألنشطةداخلالمنهاجفيالوقتالراهنمعوجودتحديثاتفيالمستقبل ،وهوما
أكدته دولة اإلماراتالعربيةالمتحدةأثناءإطالقالمشروع حيث جاءفيها أنالمشروعسيكونعلى
سدالفجوةواللحاقسريعابالمستوىالتعليمي
مراحلتبدأأوالبالتجهيز ،ومساعدةالمتأخريندراسياعلى 
ألقرانهم ،عن طريق برنامج تعليم مبني على أحدث التقنيات التي تعتمد على علوم التعلم وتحليل
ت،وتختبر المرحلة التجريبية للمدرسة الرقمية مواد العلوم والرياضيات واللغة اإلنجليزية لتليها
البيانا 
ت (المدرسةالرقمية ،)2021 ،وقدتعزى
الحقابقيةالموادوصوالإلىانتهاءكافةالتجارب واالختبا ار 
هذه النتيجة إلى أنأنشطة المنهاج الموجودة في المدرسة الرقمية غنية وكافية لتعلم الطلبة ،وعدم
رغبتهمبتحميلالطالبأعباء إضافيةفي ظلالبيئةالتييعيشفيها ،والتيقدالتساعدهعلىإجراء
ةمتابعةالمعلمينلهذهاألنشطةفيحالوجودهاوخاصةأن

أنشطةإضافيةخارجالمنهاج،وعدممقدر

ألنشطةبشكلالكتروني
التعلمفيالمدرسةالرقميةعنبعد،وقدتعزىأيضاإلىتوفيرنوعخاصمنا 
بمايتالءممعوضعالمدرسةالرقميةوخصائصالتعلمعنبعدوقدراتالطلبةوالتيينفذهاالطلبةمن
خاللاألجهزةااللكترونيةفقط ،حيثأورد الرشيدي وابنطريف ( )2018أن المدرسة الرقمية تتميز
ألنشطة والمهام والمكتبات والمعامل االلكترونية ،والبرامج التي تستخدم في عملياتالتقويم
بغناها با 
توالنظماإلداريةااللكترونية.
المتنوعة،واالختبا ار 
وفي مجال البنية التحتية جاءت فقرة "األجهزة الرقمية المقدمة للطبة ذات كفاءة عالية" في
المرتبة األولى ،وتعزى هذه النتيجة إلى أناألجهزةالمقدمةللطلبة هي األساس للتعلم في المدرسة
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الرقمية،ومنالمهمأنتكونذاتكفاءةعاليةحتىالتؤثرعلى عناصرالعمليةالتعليميةجميعها،
باإلضافةإلىالدعمالسخيالذيتقدمه اإلماراتالعربيةالمتحدة ومؤسسةمحمدبن راشدآلمكتوم
ي
إلنجاح مشروع المدرسة الرقمية الذي يعد في مرحلته األولى ،والتوسع فيه الحقا وفق ما جاء ف 
أهداف المؤسسة،وقدتعزى هذه النتيجة إلى أنمتطلبات العملية التعليميةال تحتاج أجهزة ذات
مواصفات عالية ،فاستخدامها يقتصر على البرمجيات الخفيفة والتعامل مع البرامج التي تتالءم مع
إمكاناتاألجهزةالمستخدمة ،كالبرمجياتالصوتية والمرئية واألوفيسومتصفحاالنترنت،وبالتاليفإن
اصفاتمرتفعة-تظهركفاءةعاليةفيأداءالمهام .

األجهزةالمقدمةللطلبة_وحتىوإنلمتكنبمو
وفي هذا المجال جاءت فقرة "توفر المدرسة الرقمية برامج عالجية للطلبة الذين يعانون من
أزمات نفسية بطريقة رقمية" في المرتبة األخيرة ،وتعزى هذه النتيجة إلى أنالمدرسة الرقمية
مخصصةللمعارف والمهاراتالمعرفيةفقط،في حينأنالبرامجالعالجية موجودةخارجإطار هذه
المدرسةعنطريقبرامجخاصةتوفرهالهمجمعياتومنظماتالدعمالنفسيللطلبة والموجودةفي
خاصخارجإطار

امجالعالجيةلهادعم

المخيم،وهوماالحظتهالباحثةخاللعملهافيالمخيم،فالبر
المدرسةالرقمية،ولهابرامجمختصةأيضا،ويشرفعليهامختصونفيهذاالمجال ،كماتعزىهذه
النتيجةإلىأن البرامجالعالجيةتحتاجإلىوجوداتصالمباشربيناألفرادلفهمالمشكلةبشكل جيد
وتحليلها وإيجادالحلوللها،وفيحالالمدرسةالرقميةاليوجداتصالمباشربينالمعلمين والطلبة،
التعرفعلىمشكالتهمالنفسيةأمر صعب عنبعد ،واقتصار عمليةاالتصالعلى
ولذلكقديكون 
الطلبةوالمعلمينفيهذهالمدرسة،والتيتركزعلىالتعليمفقط .
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وقداتفقتنتيجةهذاالسؤالمعنتائجدراسةأبوطبنجة()2015والقاضي()2018والخزاعلة
تالتعليميةالمقدمةوالدعمالتربويجاءمرتفعا،واختلفتمع
ن()2018التيأظهرتأنالخدما 
وآخرو 
دراسة الناصير ( )2019ودراسةالبطاينة والمومني ()Bataineh& Almomani, 2017التي
أظهرتأنمستوىجودةالخدمةالتعليميةجاءمتوسطا .
مناقشة نتائج السؤال الثاني الذي نص على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ()0.05 = a
بين المتوسطات الحسابية لدرجة رضا طلبة مخيم مريجيب الفهود عن الخدمات التعليمية المقدمة
من المدرسة الرقمية تعزى لمتغير الجنس؟
أظهرتنتائجهذاالسؤالوجودفروقذاتداللةإحصائيةفيتقديراتأفرادعينةالدراسةحول
درجةرضاطلبةمخيممريجيبالفهودعنالخدماتالتعليميةالمقدمةمنالمدرسةالرقميةوفقمتغير
الجنسلصالحالذكور،وتعزىهذهالنتيجةإلىميولالطلبة واتجاهاتهمنحوالمدرسةالرقمية والتيقد
تختلف بين الذكور واإلناث ،وتصوراتهم عن التعلم االلكتروني بشكل عام ،وتعاملهم مع األجهزة
االلكترونيةعلىأنهاوسائلللترفيةواللعبفقط،وعدمإعطاءالجانبالتعليميفيهاأهميةكبيرة .
كماأظهرتالنتائجوجودفروقذاتداللةإحصائيةفيتقديراتأفرادعينةالدراسةعندرجة
رضاطلبة مخيم مريجيبالفهود فيمجالكفاءةالمعلمين المقدم ة منالمدرسةالرقمية تعزىلمتغير
الجنس لصالح الذكور ،وقدتعزى هذه النتيجة إلى خصائص الطلبة التي تختلف عن الطالبات،
وشخصيتهمالتيتتميزباالندفاع والجرأة والقوةأكثرمنالطالبات،وبالتاليوجودعالقةطيبةووطيدة
مع المعلمين أكثر من الطالبات اللواتي يتصفن بالخجل والحذر في التعامل مع المعلمات ،وبالتالي
إبقاءحاجزبينهن  ،وكماتعزىهذهالنتيجةإلىمعاملةالمعلمينللطلبةالذكورمعاملةاألخ والصديق
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أن
لتقوية شخصيتهم واحتوائهم ،وتشجيعهم على التعلم ،مما يوطد العالقة بين الطرفين ،في حين 
العالقةبينالمعلمات والطالباتتكونأكثرحساسيةوحذر فيالتعاملبينالطرفين،وقدتعزى هذه
الميزاتالتي وجدهاالطلبةفيالتعلم االلكتروني من اتساعحريةالمناقشة وإبداء
النتيجةأيضاإلى 
الرأي دون حرج ،حيث أورد القرني ( )2021أنالتعلم االلكت روني ساعد الطلبةفي عرض وجهات
نظرهمبكلحرية،منخاللمنتدياتالحوارااللكترونية،وشعورهمبالمساواة،معسهولةالوصولإلى
المعلم،منخاللوسائلاالتصالالمتعددةكالبريدااللكترونيأوبرامجالمحادثة .
كماأظهرتالنتائجوجودفروقذاتداللةإحصائيةفيتقديراتأفرادعينةالدراس ةحولدرجة
رضا طلبةمخيممريجيب الفهودفي مجال البنية التحتيةالمقدم ةمن المدرسة الرقميةتعزى لمتغير
الجنسلصالحالذكور،وتعزىهذهالنتيجةإلىفهمالطلبةالذكورلطبيعةالمدرسةالرقميةأكثرمن
ث،نتيجة انخراطهم في التكنولوجيا بشكل أكبر ،وقدرتهم على التعامل معها بشكل أفضل من
اإلنا 
ث؛نتيجة الستخدامهم التقنية أكثر من اإلناث اللواتي يتجهن إلى االهتمام بالواجبات المنزلية
اإلنا 
وتحملمسؤوليتها،وبالتاليفإنالوقتالذييقضينهعلىاستخدامالتكنولوجيايكونأقلمنالذكور .
كماأظهرتالنتائجوجودفروقذاتداللةإحصائيةفيتقديراتأفرادعينةالدراسةعندرجة
رضاطلبة مخيم مريجيبالفهود فيمجالطرقالتدريس والتقييم المقدمة منالمدرسةالرقمية تعزى
لمتغيرالجنسلصالحالذكور،وتعزىهذهالنتيجةإلىانجذابالطلبةلطرقالمدرسةالرقميةأكثرمن
اإلناثوشغفهمبكلماهوجديد،وخاصةأنالطلبةفيهذهالمرحلةالعمريةيميلونللبحثواالكتشاف
الشغفبكلماهوجديدفيمجالالتكنولوجيا،وهومايظهرمناالستخدامالمفرط

وإثباتالذات ،و
أن
لها ،وإقبالهم عليها وقدرتهم على التعامل مع البرامج التكنولوجية الحديثة بشكل جيد ،في حين 
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التيقدتنصب فيإطار الزواجوتكويناألسرة

توجهاتاإلناث واهتماماتهم قدتختلفعنالذكور ،و
واالستقرار،ومجيءالتكنولوجيافيالمرتبةالثانيةمناالهتمام .
)والعمري
وقد اتفقت نتيجةهذاالسؤالمعنتائج دراسة أبوطبنجة( )2015والغول( 2016
تأفراد عينة الدراسةوفق متغير الجنس ،واختلفت نتيجة هذا
( )2016في وجود فروق فيتقدي ار 
السؤالمعنتائجدراسة الناصير( )2019والخزاعلة وآخرون( )2018والخزاعلة والقاضي()2018
فيعدموجودفروقفيتقديراتأفرادعينةالدراسةوفقمتغيرالجنس.
التوصيات
فيضوءالنتائجالتيتمالتوصلإليهاتوصيالدراسةباآلتي:
طرائق التدريس ووسائل التقييم في المدرسة الرقمية،
عقد ورش ودورات تثقيفية للطلبة لتوضيح لتعديلتصوراتهمعنها.
دعم المدرسة الرقمية بالجانب النفسي ،من خالل توظيف بعض البرامج لحلمشكالت الطلبةالنفسية.
إغناءالمدرسةالرقميةباألنشطةالترفيهيةالخارجية،والخاصةبالعمليةالتعليميةالتيتدعمالمنهاج .تشجيعالمعلمينعلىمراعاةالفروقالفرديةبينالطلبة،وتوفيروسائلاإلبداعللطلبة .التيتمكنالطلبةمنإجراءتجاربعلميةافتراضية .

إغناءالمدرسةالرقميةبالتطبيقاتالرقمية-اال هتمامبالمشكالتالتقنية،ومتابعةاستفساراتوشكاويالطلبةوحلمشكالتهم .
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أداة الد ارسة بصورتها األولية

الموضوع  :طلب تحكيم

الدكتور الفاضل  /الدكتورة الفاضلة  ........تحية طيبة وبعد:

تقومالباحثةبإجراءدراسةبعنوان" درجة رضا طلبة مخيم مريجيب الفهود عن الخدمات التعليمية

المقدمة من المدرسة الرقمية خالل فترة جائحة كورونا" "،استكمااللمتطلباتالحصولعلىدرجة
الماجستيرفيتخصصتكنولوجياالتعليم-كليةالعلومالتربوية،جامعةالشرقاألوسط،ولتحقيق
أهدافالدراسةقامتالباحثةبإعداداألداةاآلتيةالتيتتضمنالخدماتالتعليمية،موزعةعلىخمسة
مجاالت،ونظ ارلسعةاطالعكمومعرفتكمالعميقةفيهذاالمجال،نرجومنسعادتكم–إنتكرمتم–
تعاونكمفيإبداءآرائكمومقترحاتكمالقيمةحول:
 مدىمالءمةصياغةالفقراتللعنوان . -مدىانتماءالفقرةللمجا ل

 دقةصياغةالفقراتوسالمتهالغويا. -أيةمالحظاتأخرىترونهامناسبة.

ساعدتكم
معفائقالشكروالتقديرلحسنتعاونكموم 
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ديانا الجدعان
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 .21تتوافرمكتبةالكترونيةمتنوعة
 .22يتوافرفيالمكتبةمصادرالتعلم
المطلوبة
 .23توفرالمكتبةااللكترونيةعمليةتحميل
والبحثبسهولةللطلبة
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المجال الخامس :كفاءة المعلمين
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قائمة بأسماء المحكمين
الرتبة العلمية

التخصص

مكان العمل

االسم
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أ.دمحمدالحيلة

أستاذ

تكنولوجياالتعليم

ط
جامعةالشرقاالوس 

.2

أ.دالهامالشلبي

أستاذ

المناهجوالتدريس

ط
جامعةالشرقاالوس 
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أ.دحامدالعويدي

أستاذ
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د.خليلالسعيد

أستاذمشارك
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أستاذمساعد
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جامعةالشرقاالوس 
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المناهجوالتدريس
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جامعةالشرقاألوس 
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