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 شكر وتقدير

وأستوجب  ،أؤدي به شكرك ،غ به رضاكل، اللهم لك الحمد حمدًا أبل  ـالذي أنعم وفض   الحمد هلل

حرفًا  لك الحمد كما أنعمت علينا ِنعمًا َبْعَد ِنَعم، لوالك خالقي ما كتبت   اللهم   ،به المزيد من فضلك

 ما وصلت إليه اآلن. إلىوما وصلت 

مه لتكر   ةعلي حسين حوريالدكتور  أستاذي الفاضل إلىم بخالص الشكر والعرفان أتقد  

رشادي، لم يبخل باإلشراف على رسالتي ومساع ه لي وج  وكان خير داعم وم   ،بنصيحةعلي  دتي وا 

ما أصبح عليه هذا العمل،  إلىوكان لمالحظاته الفضل ، ولرسالتي، استمديت منه المعرفة والعلوم

 .على إتمام رسالتي وجل   أشكره على ما أبداه من صبٍر وتشجيٍع فله كل الفضل من بعد اهلل عز  

ستاذة األو  ،اًلستاذ الدكتور خالد السرحان ألعضاء لجنة المناقشة الكرامم بالشكر كما أتقد  

 ،الذين تفضلوا بقراءة الدراسة وقدموا مالحظات مفيدة ،الدكتور كاظم الغولو  ،الدكتورة الهام الشلبي

 .كان لها األثر الطيب في تجويد الدراسة ورفع مستواها العلمي

برئيسها ومسؤوليها وأعضاء ممثلة  جامعة الشرق األوسط لجامعتي الحبيبةه الشكر وأوج          

 فيها الذين كان لهم األثر الط يب في إخراج هذه الرسالة بصورتها الصحيحة.الهيئة التدريسية 

إلتمام هذا العمل على  لكل من ساعدني وشجعني ووقف بجانبيكما وأتقدم بجزيل الشكر     

 أكمل وجه.

 سائلة المولى عز وجل الخير والتوفيق للجميع.                              

 الباحثة
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 اإلهداء

الذي أتكئ  عليه في الشدائد ومنبر  كتف، القدوتي وداعمي ونبراسي الذي ينير دربيأبي  إلى

 .حماك اهلل يا أغلى ما في حياتي ،لم يزل يعطيني بال حدودمن أعطاني و  إلى ،التضحية

كم كنت أتمنى  ،نبع الحب والحنان واإليثارالتي كانت  -تعالى اهللرحمها  - روح أمي الطاهرة إلى

 أن تكوني معي وبجانبي في هذه اللحظات. 

  .لطموحي وتطلعاتي الدائم مصدر الدعم زوجي الغالي إلى

 .الصعابالدور األكبر في تخطي العقبات و  من كان لهم ،سندي وعزوتي إخوتي إلى

  .قطعة من القلبمن هن  ،ومروة بلسم أخواتي إلى 

 .هبة توفيق أبوعيادة د. الغالية إلى

 .اهلل في حياتي هنأدامصديقاتي المقربات 

 .ولكل من مد لي يد العون.. كل من يحبني ويذكرني بدعائه إلى

 .لوجهه الكريممبارًكا إليكـم جميعا أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع، الذي أسأل اهلل أن يكون خالصًا 
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 :إعداد
 محاسن عبد العزيز أحمد الحسن 

 :إشراف
 األستاذ الدكتور علي حسين حورية 

 صالملخ  

ية من األردنمتطلبات الجامعة الذكية ودرجة توافرها في الجامعات  إلىتعر ف الهدفت الد راسة   
وتم تطوير استبانة لهذا الغرض بعد التأكد ، ، استخدمت الدراسة المنهج الوصفيوجهة نظر الطلبة

تم اختيارهم بالطريقة  طالبًا وطالبة( 385نت عينة الد راسة من )صدقها وثباتها، وتكو  من 
توافر متطلبات الجامعة درجة  لمحاورالمتوسطات الحسابية أن  وأظهرت نتائج الد راسة ،العشوائية

العناصر البشرية  ،البنية التحتية الذكية ،)المنظومة االدارية الذكية يةاألردنالذكية في الجامعات 
ًا إحصائيدالة  اً فروق كما وجدت. جاءت بدرجة متوسطة البيئات التعليمية التعلمية الذكية( ،المؤهلة
 الجامعات في الذكية الجامعة متطلبات توافر على الدراسة عينة استجابات الجنس على ألثر تعز 
 اً فروق ووجدت، اإلناثوجاءت الفروق لصالح  ،ككل داةاألوكذلك في  ،في جميع المجاالت يةاألردن
 متطلبات توافر على الدراسة عينة استجابات المسؤولة على الجهة ألثر عز ت   اً إحصائيدالة 

وجاءت الفروق  ،ككل داةاألوكذلك في  ،جميع المجاالت في يةاألردن الجامعات في الذكية الجامعة
 المسار ألثر تعز  اً إحصائيدالة فروق  وجودعدم النتائج  أظهرتكما  .خاصةال جامعاتاللصالح 

 يةاألردن الجامعات في الذكية الجامعة متطلبات توافر على الدراسة عينة استجابات على األكاديمي
 المستو  ألثر تعز  اً إحصائيدالة وجود فروق  عدمو ، ككل داةاألوكذلك في  ،جميع المجاالت في

 يةاألردن الجامعات في الذكية الجامعة متطلبات توافر على الدراسة عينة استجابات الدراسي على
ر متطلبات افالتأكيد على أهمية تو ب وأوصت الدراسة .ككل داةاألوكذلك في  ،جميع المجاالت في

، وتطويرها ية، وعلى تطبيق أسس ومعايير الجامعات الذكيةاألردنالجامعة الذكية في الجامعات 
باالمتيازات التي توفرها الجامعات الذكية  الجامعات والطلبة د  العاملين فيالتوعية لوضرورة 

 .يةاألردنالجامعات لترغيبهم بتطبيق الجامعات الذكية في 

  .يةاألردنالجامعات  ،درجة توافر ،الجامعات الذكية ،متطلبات الجامعة الذكية الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The study aimed to identify the requirements of the smart university and the degree 

of its availability in Jordanian universities from the students’ point of view. The study 

used the descriptive approach, and a questionnaire was developed for this purpose after 

making sure of its validity and reliability, the study sample consisted of (385) students 

who were randomly selected, The results of the study showed that the arithmetic 

averages of the axes of the availability of smart university’s requirements in Jordanian 

universities (The smart management system, smart infrastructure, qualified human 

resources and the smart educational learning environments) came with a medium 

degree. It was also found statistically significant differences due to the effect of gender 

on the responses of the study sample about the availability of smart university’s 

requirements in Jordanian universities in all fields, as well as in the tool as a whole, and 

the differences came in the favor of females. It was also showed statistically significant 

differences due to the impact of the responsible party on the responses of the study 

sample about the availability of smart university’s requirements in Jordanian 

universities in all fields, as well as in the tool as a whole, and the differences came in 

the favor of privet universities.  The absence of statistically significant differences also 

affected the results due to the impact of the academic track on the responses of the study 

sample about the availability of smart university’s requirements in Jordanian 

universities in all fields, as well as in the tool as a whole. In addition, the absence of 

statistically significant differences also affected the results due to the impact of the 

educational level on the responses of the study sample about the availability of smart 

university’s requirements in Jordanian universities in all fields, as well as in the tool as 

a whole. The study recommended to emphasize on the importance of the availability of 

smart university’s requirements in Jordanian universities, and to apply the principles 



 م

and criteria of smart universities and develop them, also the need to raise awareness 

among university’s employees and its students by the privileges provided by smart 

universities to encourage them to apply smart universities in Jordanian universities.  

Keywords: Smart University Requirements, Smart Universities, the Degree of 

Availability, Jordanian Universities.  
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمةال

من متطلبات  عد  في حياة اإلنسان منذ القدم وحتى وقتنا الحالي، إذ إنه ي   المؤثر الرئيسالتعليم  عد  ي  

رتباطًا وثيقًا إكونه يرتبط  ،رفع مستو  المعيشة، فالنظام التعليمي محور أساسي لتنمية المجتمع

ما أنه يدعم ويعزز ك ،والمعرفية اإلنتاجيةبتطلعات الفرد واحتياجاته وتطوره في شتى المجاالت 

 كتساب المعارف والمهارات الحياتية واإلستفادة منها. اخيارات أفراد المجتمع في عملية 

 هقيمو  اإلنساني يرتقي في التفكير ه، إذ إنهمالمجتمع وتقد   الريادة في تطور دور العاليلتعليم ول

بكافة  رتقاءواإل ،همجتمععلى خدمة  تمع بمورد بشري مبدع ومفكر وقادررفد المجوي ه،مهاراتو 

وما زالت على مر العصور هي الرائدة في قيادة  ،جوانبه. والجامعة كمؤسسة تعليمية تربوية كانت

وما  ،تاإلتصاالفي ظل ثورة المعلومات و  خاصة عملية التغيير والتطوير في المجتمعات البشرية

 (.  2020،يرافقها من تسارع معرفي ومعلوماتي ورقمي )بوعيس وفالته

أد   الذي الرقمي، العصر تحول نحوستالبشرية أن ( 2008عنه عثمان ) ثتحد  ما  رأينالقد و 

 بدالً  وحل  ا، بكامله وصناعات مهن اختفت فقد ،بشكل عام الحياة نظم فيإلحداث تغيرات جذرية 

 التقليدي التعليم من تدريجياً  وبدأ بالتحول ،قطاع التعليم تأثر وبذلك ،جديدة وصناعات مهن   نهاع

 .ةالذكي ومتطلباته ،العصر سمات مع يتناسب كيي، الرقم التعليم إلى

حيث أصبح الحديث عن  ،ر الجامعات في عصر التكنولوجيا منحى آخرخذ تطو  أوقد 

، ولقد أحدثت هذه ومن قبلها األجهزة الذكية، التي تشمل المباني والمدن ،المجتمعات الذكية
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وشاع ما  ،حتى وصلت لطريقة تفكير األفراد ،جميع مجاالت الحياةالتطورات تغيرات جذرية في 

 .( 2019،يسمى بالعصر الذكي كمصطلح ي تداول في المجتمعات كافة )ناصري وفالك

كي تتماشى مع التقدم ، جامعات ذكية إلى فالجامعات معنية بأن تتحول تدريجياً  ،وعليه

وترسيخ المعرفة  ،إحداث التغيير المنشود في المجتمع لتصبح مركز قيادة ،التكنولوجي المتسارع

األمر الذي يجعلها تعمل على تحسين ما ي قدم من  ،الرقمية المتوافقة مع التقدم التكنولوجي الحديث

 الحصول على المخرجات التعليمية المستهدفةمن أجل  ،خدمات تعليمية بجودة عالية

 . (2009، )الطبيب

التكنولوجية والرقمية أصبحت الجامعات مطالبة بشكل متزايد بالعمل على ولمواجهة التحديات 

جامعات تتناسب  إلىمن خالل تحولها  ،تصحيح مسار التعليم الجامعي فيها لمواكبة التطور

متطلعة في ذلك ألن تصبح من زمرة الجامعات  ،وبقالب أكثر تفاعلية وحيوية ،واحتياجات العصر

 (. 2020السيد  ،الذكية )الدهشان

من متطلبات لتحويل الجامعات الحالية  هصاحبوما  ،جاء مصطلح الجامعة الذكية هنا ومن

 والحرص على ،والمباني المهيئة تكنولوجياً  ،من حيث البنية التحتية الرقمية ،جامعات ذكية إلى

وتوفير بيئات تعليمية  ،توظيف كوادر إدارية وتعليمية تتسم بالمهارات والقدرات التكنولوجية العالية

 ذكية. 

متطلبات الجامعة الذكية تتمثل في وضع البنية التحتية  ( على أن  2013) الخماشدت ـك  أوقد 

وكذلك تحقيق التكامل بين كافة األنظمة  ،ألنظمة التعليم االلكتروني في جميع مرافق الجامعة

وأتمتة القاعات  ،مية بشكل مباشرالتعليمية واإلدارية في الجامعات ذات الصلة بالعملية التعلي

للتعليم وبناء بوابة  ،وتدريب أعضاء هيئة التدريس على التقنيات واألنظمة ،الدراسية في الجامعة
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ومراعاة الجانب  ،الجامعةاإللكتروني تكون واجهة موحدة لتقديم كافة الخدمات التي توفرها 

 والحلول المستخدمة للمحافظة على البيئة.ي على المد  الطويل عند اختيار التقنيات اإلقتصاد

ف على متطلبات الجامعة الذكية وأهمية توافرها في الجامعات وعليه جاءت هذه الدراسة للتعر  

بتوفير متطلبات الجامعة الذكية في مؤسسات  التركيز على التعليم الجامعي وتطويره ية بهدفاألردن

فالجامعة  العملية التعليمية عالميًا، مستمر والمتسارع فيالتغيير ال، ليواكب يةاألردنالتعليم العالي 

الذكية باستطاعتها العمل على تخريج أجيال جديدة من الخريجين القادرين على العمل في سوق 

 ،ونظم المعرفة الذكية ،معلوماتالو  تاإلتصاالالعمل اإللكتروني العالمي المعتمد على تكنولوجيا 

كذلك القدرة على استخدام و  ،الرقمي اإلقتصادو  ،التجارة اإللكترونيةض في سوق القدرة على الخو و 

 .في كافة المجاالت اإلنتاجيةالنظم الذكية لتحسين 

 مشكلة الدراسة

جهها اية الهاشمية وحجم التحديات التي يو األردنواقع التعليم العالي في المملكة  دراسةمن خالل 

 إلى  والتوسع األفقي في أعداد الجامعات الذي أد   ،خاصة مع تزايد الطلب على التعليم الجامعي

وتراجع في نوعية ومخرجات بعض  ،ثيرات السلبية على جودة التعليم العاليأبعض الت ظهور

وارتفاع نسب البطالة بينهم بسبب  ،وكذلك زيادة عدد الخرييجين الجامعيين ،البرامج االكاديمية

غياب المعلومات  إلىوالذي قد ي عز   ،وسوق العملمة بين مخرجات التعليم العالي واءضعف الم

غياب آلية التطوير المستمر للكوادر البشرية في  إلىإضافة ،الدقيقة لمتطلبات سوق العمل

التعليم العالي )وزارة  العالمية مما جعل المنافسة قوية مع الجامعات والمراكز البحثية ،الجامعات

 .( 2015،يةاألردن والبحث العلمي

على أهمية وجود نماذج للجامعة  Coccoli, et al, 2014))وقد أكدت دراسة كوكلي وآخرون 

 وضرورة تحديد مؤشرات دقيقة لتقييم العمليات داخل الجامعة للتحول لجامعات أكثر ذكاًء.  ،الذكية
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جامعات  إلىأن تحويل الجامعات التقليدية  إلى( 2020الدهشان والسيد) دراسةكما أشارت 

كم هائل من  بتوفيرالتي تسمح  تاإلتصاالذكية أصبح أمرًا ضروريًا لمواكبة ثورة المعلومات و 

 من خالل شبكة معقدة الكوابل.ويسر  سهولةبتنتقل المعلومات 

معة الذكية في توافر متطلبات الجاما سبق جاءت الدراسة الحالية للبحث في درجة  وبناًء على

متطلبات لتوفير والسعي  ،تطوير الجامعات وتحسينهال يتجهالتفكير  وعليه بدأ ،يةاألردنالجامعات 

د يتجو من أجل مواكبة التقدم و  ؛يةاألردنالمتعارف عليها عالميًا في الجامعات الجامعة الذكية 

ية من خالل رفع كفاءة و مهارات أعضاء الهيئات التدريسية األردنفي الجامعات مخرجات التعليم 

في مجال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتمكينهم من توظيفها بشكل كامل في العملية التعليمية 

بالتالي فإن  .ي تطوير مهارات الطلبة االبداعيةالنشط بالتال والتعل مااللكتروني  التعل ممعتمدين على 

ية األردنتوافر متطلبات الجامعة الذكية في الجامعات  الحالية تتمثل بتحديد درجةمشكلة الدراسة 

 . من وجهة نظر الطلبة

 هدف الدراسة وأسئلتها

وسيتم ية األردنفي الجامعات  متطلبات الجامعة الذكية توافر البحث في درجة إلى الدراسةتهدف 

 ، من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:تحقيق هذا الهدف

 ية من وجهة نظر الطلبة؟األردنما درجة توافر متطلبات الجامعة الذكية في الجامعات  -0

في درجة توافر  )= 0.05) عند مستو  الداللةةإحصائيهل هناك فروق ذات داللة  -2

تعز  لمتغيرات الجنس، من وجهة نظر الطلبة ية األردنمتطلبات الجامعة الذكية في الجامعات 

المسار األكاديمي )إنساني، علمي(، و ، جامعة خاصة(، حكوميةالجهة المسؤولة )جامعة و 

 ؟(دراسات علياالمستو  التعليمي )بكالوريوس، و 
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 أهمية الدراسة

 الدراسة أهميتها من خالل:  هذهتكتسب 

ية من وجهة نظر األردنتوافر متطلبات الجامعة الذكية في الجامعات درجة معرفة ل هاسعي -

 وتحديد أوجه النقص في المتطلبات.التوافر ، من أجل الوقوف على مستو  درجة الطلبة

من القضايا المهمة التي فرضت نفسها بقوة على الجامعات لضمان الذي يعد موضوع الدراسة  -

 . جائحة كورونا وجودخاصة في ظل  تها للمتغيرات والتطورات المتزايدةر بقائها ومساي

بمادة علمية حول  ية على وجه الخصوصاألردنية عامة والمكتبات المكتبات العربإثراء  -

 .الجامعة الذكية ومتطلباتها

ية للعمل على األردنيؤمل أن تسهم نتائج الدراسة في تقديم العون لمتخذي القرار في الجامعات  -

تطوير التعليم الجامعي، بما يتوافق ومتطلبات التقدم التكنولوجي، من خالل توفير متطلبات 

 الجامعة الذكية.

ية بتوصيات قد تساعدهم في األردنتزويد المسؤولين وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات  -

 مع التطور التقني التعليمي القائم. تطوير المهارات التكنولوجية لديهم تماشياً 

التي درست متطلبات الجامعة الذكية،  -بحدود علم الباحثة –قلة الدراسات المحلية والعربية -

وعليه يمكن أن تسهم الدراسة في حث الباحثين إلجراء دراسات مماثلة من وجهات نظر 

 في بيئات ومتغيرات مختلفة. أومختلفة 

  مقًا وتحديدًا في المستقبل.ـأكثر ع  إلجراء دراسات  يمكن أن تكون نتائج الدراسة الحالية مقدمةً  -
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 حدود الدراسة

 الدراسة الحالية باآلتي: حدودتمثلت 

 ية الهاشمية.األردنفي المملكة  يةاألردن: طالب الجامعات الحدود البشرية

 .2021/ 2020: الفصل الثاني من العام الجامعي الحدود الزمنية

 .الحكومية والخاصة يةاألردن: الجامعات الحدود المكانية

درجة توافر متطلبات الجامعـة الذكيـة فـي الجامعـات : تحدد موضوع الدراسة في الحدود الموضوعية

 .الطلبة ية من وجهة نظراألردن

 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية

 ،ذكية يةمنظومة إدار تتمثل في توفير واالحتياجات  األمورمجموعة من : متطلبات الجامعة الذكية

ليتم تحويل الجامعة التقليدية  ،وبيئة تعليمية تعلمية ذكية، مؤهلةذكية، وعناصر بشرية  بنية تحتيةو 

 جامعة ذكية. إلى

 تستخدم عالية، وفعالية كفاءة ذات تعليمية مؤسسة "اأنهب تعرف الجامعة الذكية :الذكية الجامعة

 وتوفر بيئات وفعالية، حيوية أكثر التعليمية العملية لجعل ألنظمتها التحتية البنية في الذكية التقنية

 .2017)، بكرو)  رباستمرا ومتغيرةوتفاعلية،  ة،غني تعليمية

 مؤسسة تعليمية تتمتع بجميع المقومات التكنولوجية الحديثة :بأنها وتعرف الجامعة الذكية إجرائياا

من مستو  رقمية ترفع  ورؤ  مستقبلية ،بنظام إداري يتمتع بإمكانات تكنولوجية عاليةو  ،الذكية

ويرتادها أشخاص مؤهلون  ،جهزةواأل ذكية لألبنية واألنظمة بنية تحتيةوتوفر  ،التعليميةالعملية 

 يستخدمون بيئات تعليمية ذكية.
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الدرجة التي تم الحصول عليها عن طريق استجابة أفراد  :درجة توافر متطلبات الجامعة الذكية

 ها لهذا الغرض.مالتي تم تصمي ،الدراسة أداةالعينة على 

 التي تستقبل الطلبة الذين يجتازونية األردنالتعليمية األكاديمية  المؤسساتهي  ية:األردنالجامعات 

خدمة دريس والبحث العلمي و مهمتها الت ،محددة للقبول مرحلة الثانوية العامة ضمن شروط

 ، وتشمل القطاعين الخاص والحكومي وتتبع لوزارة التعليم العالي.المجتمع
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 الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة

 ،والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية ،األدب النظريعلى فصل الهذا  يشتمل

 .والتعقيب على الدراسات السابقة، وموقع الدراسات الحالية منها

 أوًلا: األدب النظري

ف على إليها من خالل التعر   ومتطلبات الوصولالجامعة الذكية، ب المتعلق النظريتناول األدب 

 .مفهومها، وأهدافها، وخصائصها، ومتطلباتها

 الجامعة الذكية

نهج متبع في كافة مناحي الحياة، حيث يالحظ بأن  نترنتأصبحت التكنولوجيا وشبكة اإل

نظرًا ألهميتها في تطور حياة  ،خذها بعين االعتبارأأحد  المتغيرات التي ينبغي  هيباتت التكنولوجيا

وتأثيرها الكبير على حياته، وقد أصبحت التوجهات الحديثة في القوانين  ،هنسان وتقدماإل

والسوق الذي يؤثر على البيئة التعليمية الجامعية وعملياتها،  اإلقتصادوالسياسات مرهونة بتحليل 

الحديثة والتكنولوجيا المسيرة التي أدت لتغير طريقة  اإلبتكاراتو  اإلجتماعيةالقضايا  إلىة باإلضاف

 م.م والمتعل  عادة تشكيل العالقة بين المعل  إتعلم البشر، وعملت على 

قدرته ب فيعرف ذكاء االنسانأما وتعد  الجامعة مؤسسة تعليمية تربوية تقدم خدمات غير ربحية، 

على الفرد قدرة هو ، والذكاء تهبقوة فطرته وذكاء خاطر  ،واالستناج والتحليل والتمييزعلى الفهم 

الذكاء  إلى، والتكيف إزاء المواقف المختلفة، وهذا يشير واالختيار، والتمييز ،التحليل والتركيب

جهاز ما على تقديم أداء بعض األنشطة التي  أوفهو قدرة آلة  اإلصطناعيالبشري، أما الذكاء 

 (.2121)قاموس المعاني الجامع،  الفعلي واإلصالح الذاتي اإلستداللتحاكي ذكاء البشر مثل 
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له وتقنيات معتمدة على ذكاء اآل ،دور العامل البشري تقليل إلىوالتقنيات الحديثة التي تهدف 

ن إالويب الذكي في محاكاة السلوك البشري في اتحاذ القرارات، ومختلف األنشطة البشرية، حيث 

نتاجات االعظم صبحت تنتج أوأ ،األنظمة الذكية أصبحت سمة العاصر الحاضر والمستقبل

كاء في ع مفهوم الذوالمدن الذكية، واألجهزة الذكية، والويب الذكي، وقد توس   ،كالمباني الذكية

وما تشمله  ،تمثل المجتمع والمدن بأكملها ،بيئات ومساحات كبيرة إلىاألجهزة والمؤسسات الصغيرة 

ن تتكيف مع أمنها الجامعات ينبغي التي والمؤسسات التعليمية وغير تعليمية  تعليميةمن مؤسسات 

 (.2106فالك، ذب قاعدة عريضة من هذه الفئات )ناصري و جوالعاملين فيها ل ،احتياجات الطلبة

 الجامعة الذكية مفهوم 

استخدام التقنيات الذكية الحديثة في تتميزبمؤسسة تعليمية أنها  إلىالذكية  الجامعةيشير مفهوم 

 ،من أجل دعم العملية التعليمية ورفع مستو  جودتها وكفاءتهاالبنية التحتية ألنظمتها، وذلك 

 فعالية وحيوية.  وجعلها أكثر

توظف أحدث  ة وكفاءةعالية،فعاليذات جامعة هي الجامعة الذكية ( أن 2016) العوينيوتر  

البيئات  تكتنفو  ،نترنتلإلوالخدمات عبر شبكة واسعة  تاإلتصاالو المعلومات  تقنيات تكنولوجيا

جامعة تمكن أفرادها وتشجعهم على التعاون  للتطور،مواكبة المتجددة و التفاعلية الالتعليمية 

لتطوير  مظلةلبة والهيئة التدريسية ضمن طزيادة المشاركة والتعاون بين ال علىوتعمل  والتفاعل،

 .تعليم أفضلب يتمثلللوصول لهدف مشترك  التعليمية،ورفع مستو  العملية 

تتصف بكفاءة  ،بأنها مؤسسات تعليمية جامعية الذكية الجامعات( 2107وعرف بكرو )

لجعل العملية  ،نظمتهاالبنية التحتية ألفي وفاعلية عالية في استخدام واستثمار التقنية الذكية 

توفر بيئات تعليمية غنية تفاعلية ومتطورة باستمرار، وتعمل  فهيكثر حيوية وفعالية، أالتعليمية 
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اركة لتعاون، وزيادة المشسلوكياتهم وتشجعهم على التفاعل وا لفراد وتعديعلى تمكين قدرات األ

ضمن نطاق تطوير ورفع مستو  العملية ، الهيئات التدريسيةوالتواصل بين الطلبة وأعضاء 

 التعليمية والبحثية داخل الجامعة.

 تسعى، و رر مجموعة من البيئات الغنية والتفاعلية التي تتطور بشكل مستمـالجامعة الذكية توف  ف

المشاركة  كما تزيد من بينهم،ي روح التعاون تعزيز قدرات الطالب الفردية وتطويرها، وتنم   إلى

ورفع المستو   ،من أجل النهوض بالعملية التعليمية بينهم،عملية التواصل  وتعزز ،الطالبية

 .  (2019للطالب )ناصري وفالك،  األكاديمي

مؤسسة تعليمية ذات أن الجامعة الذكيةهي  (2019)ناصري وفالك وفي ذات السياق ير  

دارتها، وفي إنتاج المعلومة إحداث ثورة علمية في إكفاءة وفعالية عالية تعمل على  كساب المعرفة وا 

فاعلة في تغيير حركة الحياة المعاصرة، فهي تعمل على تقديم  أداةالتفاعلية وطريقة تلقيها، وتعتبر 

مد   التعل مالية من خالل بيئة التعليم اإللكتروني، وتعزز فكرة برامج ذات جودة تعليمية تنافسية ع

 . وتدعمها الحياة

 وفعالية كفاءة ذات تعليمية مؤسسة على أن الجامعة الذكية( 2020الدهشان والسيد ) ويؤكد

 .عمال اإلدارية والخدمات المقدمة للطلبةوفي األ التحتية البنية في الذكية تستخدم التقنية عالية،

الشبكة العنكبوتية أن هناك مجتمعات ومدن ومباني وأجهزة ذكية غيرت معظم مجاالت أظهرت 

 الجامعات الذكية كأمر حتمي   نتيجتهظهر و انعكس على تفكير األفراد والمجتمعات، و الحياة، 

النواة شكل وت   ،المجتمعات تقود التي هي العقودعلى مر  و الجامعات كون لمواكبة التغيرات السريعة، 

 والتطوير الذي تحتاجه المجتمعات. إلحداث التغيير
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الحرم ، فمتقدم من الجامعة الرقمية ونمط حتمي اتجاه" نهاأبالجامعة الذكية  إلىكما يشار 

، في البحث العلمي نترنتبتكار واإلودمج اإل، الشبكة في كل مكان بإنشاء صممالجامعي الذكي 

دارة تتسم بالشفافية والكفاءة   ومدروسة ،نية وملونة ومريحةغوالحرم الجامعي  ،اإلداريةوا 

 ،ر بيئة ذكية شاملة ومتكاملةيوفت أهمها خصائص ةعد   وله ،ما يتعلق بحياة الحرم الجامعي لكل

 ،الخدمات تكون شخصية ومخصصةهذه ، لمعلمين والطلبةا لمعلومات وبرنامج خدمات متكامل

والتعاون الحقيقي من خالل إدماج معلومات تستند على شبكة الحاسوب في  اإلتصالحقق ي كذلك

ومقترحات مشتركة بين الجامعة  ،ةوفر واجهة تبادل مشتركيوهو  .التطبيقات والخدمات الجامعية

    وبرنامج خدمات متكامل للمعلومات المشتركة ،وخارجها عن طريق استخدام بيئة حسية ذكية

(liu & zhang & dong, 2014). 

 التعليم تقدم التي المؤسسة   يه الجامعة الذكية بأن,Smyrnova)  2017) سمرنوفاوتر  

 ذكية، وأجهزة أدوات استخدام يتم حيث ذكية، بتكنولوجيا مدعوماً  ذكية، بيئة في يتم الذي الذكي

  .باستمرار تحسينها على والعمل ،والتعل م التعليم يئةببيانات ب تحليل عن الناتجة المعلومات لتقديم

الجامعة الذكية هي جامعة ذات كفاءة عالية تستخدم  نتر  الباحثة بأ ما سبقمن خالل 

وتقوم بتقديم مجموعة ، تاإلتصاالمن خالل تقنيات تكنولوجيا المعلومات و  أساليب التطويرأحدث 

غنية وتفاعلية ، وتعمل على توفير بيئات تعليمية نترنتبواسطة شبكة اإل المتاحةمن الخدمات 

ومتغيرة باستمرار، وذلك من خالل تمكين قدرات االفراد وسلوكياتهم والعمل على تشجيعهم على 

التفاعل والتعاون، والعمل على زيادة المشاركة بين المعلمين والمتعلمين، وزيادة التعاون بينهم ضمن 

عن العملية التعليمية، و عملية تطوير ورفع مستو   عنومسؤولين  ،الذي يجعلهم مشاركين طاراإل

 .في الحصول على مخرج تعليمي أفضلتحقيق األهداف المشتركة المتمثلة 
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 أهداف الجامعة الذكية 

 نتج عنه تاإلتصاالفي نظم المعلومات و  التقني التطور ( أن2020والسيد ) الدهشانير      

هذا ونتج عن  ،وتبعه التعليم الذكي اإلفتراضي والتعليم ي،اإللكترون كالتعليم التعليم من جديدة   أنماط  

 ي.بحثالو  تعليميلا الفي المج رائدةلا من االفكار الجامعات الذكية التي تعد إنشاءالتطور 

 التعليم قيم ترسيختتمثل في  الذكية الجامعات أهدافأن  (2018) وطلحي دييالرموير  

 البحث مقومات تحسينو  ،التعليمية العملية كفاءة تحسينو   ،ومتطورة فعالة تعليم مستويات توفيرو 

ومتابعتها  همومؤهالت همقدرات دعمن خالل ، من والطلبةوالباحثي التدريس هيئة أعضاء لدي العلمي

 ،واإلدارة والطالب التدريس هيئة أعضاء بين والتواصل التفاعل إلىتهدف ما ك ،كفاءةو بفاعلية 

والعمل  ،الطالب المنتسبين لزيادة عددب عامل جذ تكون لكيو  ،التعاوني التعليم التركيز علىو 

 زيادةو  ،التركيز على المكتبات اإللكترونيةو  ،نوعية الخريج مع رفع مستو  التكاليف تخفيض على

 .ةدوليالوالريادة ز التميمن أجل تحقيق  التنافسية ما بين الجامعات القدرات

ابتكار نموذج  إلى (Azarmi, et al, 2010)من وجهة نظر تهدف الجامعات الذكية كما 

رفع مستو  ، و تحقيق التمييز والمنافسة في ظل المنافسة الشديدة في التعليم العاليو ال، ـللتعليم الفع  

تحقيق أقصى قدر من قدرة المتعلمين على ، و ه نحو التعليم التعاونيالتوج  ، و وقيمة التعليم العالي

جعل االفراد قادرين على تولي األدوار القيادية في ، و تحسين الجودة الشاملة للتعليم، و والتعل مالتعليم 

تمكين المعلمين وأعضاء ، و العمل على توفير فرص تعليمية دون أي قيود، و العالم الخارجي إطار

تقديم ، و الهيئات التدريسية واإلدارات من خالل مجموعات جديدة من القدرات التعليمية واإلدارية

المساعدة على ، و من أجل تلبية االحتياجات للطلبة والمعلمينالحلول المنهجية المتعددة الجوانب 

 العمل على تخفيض كلفة التشغيل.، و اإلنتاجيةالزيادة في ، و جذب الطلبة الجدد
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تنظيم  أهميةالجامعة الذكية تر  الباحثة أن أهمية الجامعات الذكية تأتي من  أهدافوفي ضوء 

العملية التعليمية من أي مكان وفي أي وقت،  عناصروالتعاون في مجال التعليم بين كافة  اإلتصال

والعمل على إثراء العملية التعليمية والبيئة البحثية، وحل المشكالت والعقبات التي تواجه نظم التعليم 

وغير تقليدي في أسلوب  ،العمل على بناء إنسان جديد مختلفو التقليدية عبر التمكين التقني، 

 التعل موقادر على  ،نة الفكرية والسلوكية، ويتقن مهارات مختلفةويتصف بالمرو  ،وتعامله هتعلم

ويمتلك روح  ولديه القدرة على انتاج المعرفة،، عن المعلومات الذاتي الذاتي، ويحب التجديد والبحث

  بداع واالبتكار.المبادرة واال

 متطلبات الجامعة الذكية 

 بطريقة تضمن (2017وبكرو ) (2016العويني )كما تر  الجامعة الذكية  تداراألصل أن 

 تقدم النظام واستمراريته من خالل عدد من المتطلبات تم حصرها في أربعة محاور:

 تكنولوجية ذكية منظومة إدارية ذات رؤيا رقمية: ولالمحور األ 

ط الضوء على وضع اإلدارية ذات رؤيا رقمية تكنولوجية واضحة مرنة واقعية تسل   فالمنظومة

هذه الرؤيا تشمل عدة  ،بالجامعة وما ستكون عليه الجامعة مستقبالً  اإلتصالالمعلومات و تكنولوجيا 

وسد  ،ومسايرة التطور التكنولوجي الذي يشهده المجتمع المعاصر ،عناصر كديمقراطية التعليم

 (. 2020حاجة المجتمع لتخصصات يحتاجها سوق العمل )الدهشان والسيد،
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 : بنية تحتية ذكية المحور الثاني

الهندسية الحديثة  اإلبتكاراتو تميزت بالفنون المعمارية  ،عبارة عن أبنية ذكية الذكي يالجامع حرمال

 يوفريستخدم بنية تحتية مادية وتقنية حديثة و كما أنه ، التي اندمجت مع األنظمة التقنية الذكية

تميز بالقدرة على التكيف يو  ،يتحكم بها نظام إداري ذكي يسمح بالمراقبة عن بعد ،بيئات تعلم ذكية

والقدرة  حقق ما يطلق عليه اإلستدامة الدائمة من خالل ترشيد استهالك الطاقة والمياهيو  ،والمرونة

البيانات ر ـتوف   فهي ،كل مكانفي  نترنتاإلر ـتوف  ذكية التحتية البنية فال على التقليل من التلوث.

، )بكرو نات وجعلها مفتوحة للجميعيااألساسية لقيادة وتحليل وتحسين بيئة التعليم وربط الب

2017). 

 بنيةاأل تحتاج لتوفير الذكية الجامعات( على أن 2016( والعويني )2013) الخماشواكدت 

 يتوفر بها بحيث ،متعللل محفزة كبيئة سيةلدراا قاعاتللخاص  تصميمو  ،الذكية التقنياتب المدعمة

وقاعات مجهزة بكل وسائل التقنية  الذكية، كاأللواح الحديثة والتقنيات التكنولوجية واألجهزة الحاسوب

، والتوسع في المتنقل اإلبداعي التعل م استرتيجيات لتعزيز وذلك ا،عرض المحاضرات من خاللهل

 .ومحاكاتها التعل مفي عملية  الذكية التقنياتاستخدام 

ى عل القدرةأهمها ، ةومعروف معلنة معايير على بناء الذكية التقنيات تصمم أنوبالتالي ال بد 

من ستمرار القابلية لالو  ،ع الكبير في التطبيقاتوالتنو   المستفيدين أعداد في يداالمتز  النمو مع التعامل

 سهولة اإلستخدامو األمان و تجعلها تبقى وتتكيف مع التغيرات التقنية  التي ليةاالع خالل المرونة

 .((Ogie, R. Perez, P. Dignum, V. 2017 ي مكان وزمانأ إلىالوصول و 

من خالل للحرم الجامعي بنية تحتية ذكية  بتوفير معنيةالجامعة الذكية أن  الحظيمما سبق 

صحية البيئة الواستغاللها لتوفير الطاقة و  ،االعتماد على تكنولوجيا المعلومات واألجهزة الذكية
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توفير قاعات تدريسية ذكية ومختبرات علمية ال بد من كذلك  ،منة لمستخدمي ورواد المبانياآل

حوسبة المناهج من أجل العمل على و  ،سريعة إنترنتشبكات  والحرص على توفير ،مجهزة تقنياً 

تصل ألكثر وهذا ال يتحقق اال بتكلفة مضاعفه  ،وفعاليته ءتهإعادة هيكلة التعليم التقليدي ورفع كفا

هذه التكلفة على أنها استثمار بعيد  إلى، وقد ينظر بالمائة عن التكلفة األساسية للبناء 50 من

التكنولوجيا في يتماشى والتطور السريع المد  سيوفر في النفقات السنوية الشيء الكثير. وهذا كله 

وتطور لكل من  وأمان وصحةيعد األساس لحياه أكثر راحة و  ،شرة في العصر الذكيتوالتقنيات المن

 الطالب والهيئة التدريسية والموظفين على حد سواء.

 مؤهلة : عناصر بشريةالمحور الثالث

إما  ،أنه الشخص القادر على التكيف مع التغيرات والظروف الطارئةبالذكي  البشري العنصريعرف 

يمتلك قدرات إجتماعية وعاطفية  هوو  ،وجعلها أكثر توافقا ،تغيير البيئة المحيطة أوذاته ر بتغيي

، )الدهشان والسيد يستطيع من خاللها مواجهة التحديات والتكيف مع الحياة الذكية ،ومعرفية

2020). 

العامل الحاسم لنجاح الجامعة الذكية من خالل قدرته على  يعد المؤهل البشري العنصرفوعليه 

 ،وقدرته على تطويع مهاراته التكنولوجية في العملية التعليمية ،إيجاد الحلول الذكية في المواقف

أعضاء هيئة تدريسية مدربة على مواكبة التطورات الجامعة الذكية تمتلك  ومن المفترض أن

لديهم القدرة على تدريب أن يكون و  ،التدريسي والبحثي العملالتكنولوجية الحديثة وتوظفها في 

لبحث من على ا موكذلك تدريبه ،تحمل المسؤوليةو  ،حليل واإلستنتاجوالت ،قراراتالالطالب إلتخاذ 

 .(2020، )الدهشان والسيد للمعرفة اً منتجالطالب يصبح ، و أجل الحصول على المعلومة
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 ،الذاتي التعل مقادر على في أنه  خريج الجامعة الذكيةصفات  (2013) وقد لخصت الخماش

قادر على كذلك  ،التعامل مع الغير واالستفادة منهلديه القدرة على و  ،اإلتصاليمتلك مهارات و 

العمل مع الفريق  وي فضل ،لديه روح المبادرةو  مبدع يحب التجديدو  ،االختيار الحر لمهنة المستقبل

 ،منتج للمعرفةهو  ،عن المعلومةأثناء البحث إيجابي يتعامل بشكل و  ،من خالل العمل التعاوني

 وتقنية المعلومات. اإلتصالوسائل م من استخدا مكنمتو 

 : بيئة تعليمية تعلمية ذكيةالمحور الرابع

عتماد على م إدارتها عن طريق الكمبيوتر باالالذكية هي أنظمة تربوية يت التعلمية التعليميةالبيئة 

 تحاكي الم علم البشري فيو ،وتستخدم المنطق والقواعد الرمزية في تعليم المتعلم ،الذكاء الصناعي

وتقوم بتعليم الحقائق والمعارف المختلفة وكذلك  ،تعامله مع المحتوي التعليميطريقة و  ،طريقة تفكيره

 (.2019علم الطالب مهارات التفكير وحل المشكالت )العفيشات وآخرون،ت  

ها إستخدام األنظمة التعليمية الذكية المناسبة في( أنها بيئة تعليمية يتم 2017بكرو ) ويضيف

وشبكات  ،يعتمد تصميمها على مجموعة متنوعة من التخصصات منها الحوسبة المتنقلةو  ،للتعلم

 والوسائط المتعددة. ،اإلصطناعيوالذكاء  ،االستشعار

الذكية قادرة على تعديل طريقة عرض  والتعل مأن بيئة التعليم ( 2019والسيد ) الدهشانوير  

فهي بيئة مرنة مليئة بالبدائل  ،لمراعاة الفروق الفردية بين الطالب ،والمحتوي التعليمي ،المعلومات

 واالستراتيجيات التعليمية التفاعلية للمحتو  التعليمي.

لجامعات الذكية من خالل استخدام األجهزة ا تطويرمن الدراسات على أهمية  العديدأكدت  وقد

تواصل بين الطلبة وبيئتهم الجامعية تفاعل والفي عملية الوتغيير الطرق المتبعة  ،التكنولوجية
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لتعامل مع متطلبات وتحديات كوسيلة لتنمية مهارات الطلبة وتأهيلهم تأهياًل عاليًا يمكنهم من ا

 (.2020سمحان والسيد،  )العصر

 خصائص الجامعات الذكية

في امكانية في الجامعات الذكية يتمثل  التعليم خصائصأن أهم  (2019) فالكو  ناصريير  

تعد  من أهم وابرز  الوصول إمكانيةف الوصول، واالنفتاح، والتعليم الفردي، والفعالية التقنية.

البيانات  إلىتسهيل الوصول  إلىتسعى  التي ،الخصائص ألتي تتصف بها الجامعات الذكية

 ن خالل وجود مجموعة منم االنفتاحويتم  .نترنتوالمعلومات والخدمة التعليمية من خالل شبكة اإل

والتي تضم مجموعة كبيرة من الموارد التعليمية والمصادر، من أجل تشكيل  ،المستودعات المفتوحة

 إلىااللكتروني، وتوفير التدريب للطالب في جميع التخصصات، والوصول بكل حرية  التعل مدورات 

تطوير  إلىتسعى الجامعات الذكية من خالل هذه الصفة كما  .المصادر واالبحاث والمرجعيات

 التعليمأما  الطلبة، وتحقيق اقصى استفادة ممكنه منها. إلىوتسهيل وصول المعلومات  ،التعليم

ضفاء خصوصية للتعليم تتعلق بكل فرد، تعمل على تعزيزة من خالل إالجامعات الذكية ف الفردي

أخيرا و  والتعاون في مجال التعليم. اإلتصالبناء طاقات التعليم الفردي، وتنظيم عمليات  إلىوتهدف 

صالحية البنية التحتية لتقنية المعلومات في الجامعات من خالل  التقنية الفعالية خاصية توفر

في نقل  مبدأ المرونة والبساطة إلىة، التي تستند اإلفتراضياستخدام التقنيات السحابية والتقنيات 

 .وحفظها المعلومة

وعية تفي   (Alsaif & Clementking, 2014)اصهفقد لخ   التعليم الذكي خصائصأما 

، والتعل ملتعزيز عملية التعليم  اإلجتماعيةويستخدم الشبكات  اإلجتماعيةالمتعلمين بأهمية العالقات 

دارة ، و على الزمان والمكان والقيود، والتغلب مشاركة وتبادل المعلومات وتقديم األنشطة التعاونيةوال ا 
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التركيز على ، و المواد التعليمية والخدمات التعليمية إلىالوصول ، وتسهيل المقدمةالمعلومات 

 .المتعلم

الذكي يكمن في أنه يركز على المتعلم،  التعل م( أن أـبرز اخصائص 2016) العوينيضيف تو 

ة، ويعد تعليم ذاتي يمكن تطبيقة في أي وقت، ويعزز المعرفة، ويركز على البيئة التعليمية الفعال

بداعي التعل موتتنوع فيه مصادر  ، ويعد تعليم رسمي وغير رسمي، ويتم من خالل بيئة تكنولوجية، وا 

 ( يوضح ذلك.  1وتحفيزي، وتشاركي، وواقعي، وتكيفي والشكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الذكي التعل م(: خصائص 1الشكل رقم)
 (.2016المصدر )العويني، 

 فوائد تطبيق الجامعة الذكية

بالطلبة  االحتفاظوتتمثل ب(Azarmi, et al, 2010)  كما اوردهاالفوائد  منللجامعات الذكية جملة 

، توسيع نطاقات التعليم دون توسيع المنشأة، و المتفوقين والمبدعين وأعضاء الهيئات التدريسية
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ثراء ، و اإلنتاجيةتمكين أعلى درجة من الكفاءة و و  السماح بالتعلم ، و والتعليم والبيئة البحثية التعل ما 

بين الطلبة وأعضاء  تاإلتصاالتحسين ، و التعاوني والتدريس والبحوث في ظل عدم وجود حدود

دارة الحرم الجامعي، و هيئة التدريس واإلدارة توفير تعمل على ، و توفير السهولة والوضوح في حكم وا 

النفقات تخفض من ، و التمكين التكنولوجيالتقليدي عبر  التعل مجة عن الناتالحلول المناسبة للعقبات 

 مصادر دخل جديدة. تأمين، و كذلك تكاليف االنفاقمن الرأسمالية والتشغيلية و 

 التجارب الدولية للجامعات مع الذكاء

 تجرية جامعة اكسفورد 

للتعلم والتدريس والبحوث،  اً ومركز  ،من الجامعات الرائدة على مستو  العالم تعد  جامعة اكسفورد 

لكنها  ،وذاتيا( كلية مستقلة ماليًا 38من ) الجامعة ، وتتكونالجامعات في العالمأقدم من وتعد  

تتصل بالجامعة المركزية، وتوفر ست قاعات خاصة دائمة ومماثلة للكليات إال انها اصغر حجمًا، 

الجامعة المركزية من لتدريس والبحث، وتتكون حيث تعمل الكليات والجامعة معًا لتنظيم عملية ا

  إلىاضافة واالكاديمية والمتاحف والمكتبات، قسام الدارية منها االقسام متنوعة، العديد من أ

ربع شعب أكاديمية )علوم طبية، رياضة أعلى الجامعة ( قسم اكاديمي رئيسي، وتشرف 100)

 (.2019( )ناصري وفالك، اعيةاإلجتمفيزيائية، علوم الحياة، العلوم االنسانية و 

علم الحيوان،  إلى، من االنثروبولوجيا بطريقة مختلفةوالبحث  التدريسعملية تنظم كل إدارة و 

 مدارة التعليم المستمر الذي يقدإوتوفر العديد من مراكز البحوث المختصة واالدارات الفرعية، ك

( دورة كل سنة، وكذلك دروس 1000دورات مرنة وبرامج للمتعلمين الكبار، وكذلك توفر أكثر من )

بشكل يومي، وعطلة نهاية االسبوع والمدارس الصيفية، ومراحل  نترنتعبر اإل ودرواتاسبوعية 

 (.2019)عويس،  التعليم الجامعي المختلفة، ودورات التنمية المهنية
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ها لتك ون بيئة ذكية ورقمية عالمية من خالل تتحقيق رؤيتها ورسالتعمل الجامعة من اجل و 

فكار والعمل على الهامة، وأحدث األ اإلبتكاراتعلى إنشاء مجتمعات رقمية مبتكرة تقوم بالتركيز 

تبادل وتطبيق أفضل الممارسات على سبيل المثال من خالل انشاء مؤتمرات وندورات علمية حول 

 نريب وتنويع المهارات للعاملين، والطلبة من أجل تعميق القدرة على احتضااالبتكار الرقمي، والتد

الرقمية وتعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لدعم التعليم الرقمي والبحوث وتوسيع 

 (Mauro & Angela, 2019).  المشاركة وإلدارة المجموعات الرقمية

أحتلت المركز االول في تصنيف الجامعات البريطانية من خالل تصنيف  اكسفوردجامعة 

صحيفة الجارديان والتايمز، حيث تميزت الجامعة بوجود هيكل إداري متميز ببنيتها وكلياتها ويقوم 

تلبية االحتياجات  لى( مكتبة تعمل ع100فراد، وتضم أكثر من )بئيات داعمة للعلماء واألبتوفير 

كبر مكتبة جامعية أمر الذي يجعلها كاديميين والباحثين في المجال الدولي، األبة واألكاديمية للطلاأل

في بريطانيا، وتمتلك شبكة اتصال السلكية عالية السرعة وواسعة النطاق، وتمتلك متجر الكتروني 

توفير بيئة تعلم افتراضية وتقوم  إلىضافة لخدمات تكنولوجيا المعلومات باإل نترنتعلى اإل

 (.2019خدام وسائل التواصل االجتماعي )عويس، باست

مكتبة واسعة من الدورات  إلىلوصول حلالذي يسم ((lyndaا اليندتوفر الجامعة نظام كذلك 

والمحاضرات التعليمية المصورة التي تغطي أحدث البرامج التدريسية من قبل خبراء بارعين، وتوفر 

دورات وبرامج تعلم تكنولوجيا المعلومات لمساعدة الطلبة في البحوث والدراسات وتعد مورد مهم 

دارة المشاريع، ووسائل االعالم  إلى نللطلبة الذي يسعو  تطوير مهارات في تطبيقات االوفيس، وا 

 (.2019، والبرمجيات وتطوير الشبكات وغيرها )ناصري وفالك، اإلجتماعية
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 (  (Smart Mohammed Bin Hamdan  University جامعة حمدان بن محمد الذكية

تعليمية جامعية ذكية مقرها مدينة دبي األكاديمية بدولة اإلمارات العربية المتحدة،  مؤسسةوهي    

الذكي مد  الحياة واإلدارة الرقمية الذكية في تخصصاتها وبرامجها األكاديمية  التعل متعتمد نموذج 

والبحث العلمي واكتساب الخبرات األكاديمية والمهنية في بيئة إدارية  التعل موالبحثية؛ لتوفير فرص 

محتو  رقمي عالمي عن طريق المواقع التعليمية  إلىتعليمية بحثية تفاعلية ذكية تضمن الوصول 

، وباستخدام األجهزة والوسائل والتطبيقات التقنية الذكية المختلفة ابتداء نترنتوالبحثية عبر اإل

الهواتف المحمولة والذكية داخل الحرم الجامعي  إلىاآليبود، وصواًل ألجهزة اللوحية و التلفاز، واب

 .( 2020،)احمد الذكي

 Istanbul Okan University)) جامعة اسطنبول اوكان

م من 0666تعد جامعة اسطنبول اوكان من أكثر الجامعات تطوًرا في تركيا. تأسست الجامعة عام 

للثقافة والتعليم والرياضة، بهدف دعم الطالب ليصبحوا خريجين متميزين في  Okanقبل مؤسسة 

عداد العلماء المستقبليين القادرين على إثبات مهاراتهم وخبرتهم على  التخصصات المختلفة، وا 

كليات، تشمل مختلف  01تضم جامعة اسطنبول اوكان حيث  المستو  النظري والعملي.

برنامج  41برنامج لطالب البكالوريوس و 63التركية، وحوالي ة أو التخصصات باللغتين اإلنجليزي

المدارس المهنية ومعاهد الدراسات العليا. كما تقدم  إلىبرنامج للدكتوراه. باإلضافة  13للماجستير و

مؤسسة مختلفة في جميع أنحاء العالم، تتمثل  411الجامعة لطالبها فرص التبادل الطالبي في 

صالح  رؤية جامعة اسطنبول اوكان في أن تصبح جامعة عالمية المستو  تساهم في تطوير وا 

ر وبالتالي يكون الطالب على استعداد كامل لدخول المجتمع من خالل توفير التعليم بأعلى المعايي

 عالم األعمال الحديث.
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دمج و  ،تدريب الطالب على التفكير بطريقة تحليلية علميةاسطنبول اوكان ل جامعةتهدف 

التركيز على األنشطة التعليمية والبحثية الموجهة مع  ،التعليم النظري والتدريب العملي بإحترافية

والوعي البيئي من أولويات  اإلجتماعيةالمجتمع من خالل جعل المسؤولية نحو تلبية احتياجات 

 .تكنولوجيا وفائدة اجتماعية إلىتحويل المعلومات والعمل على  الجامعة

جامعة اسطنبول اوكان بشكل فعال بين النظرية والتطبيق في مناهجها التعليمية.  تجمعحيث 

على نهج معاصر في التعليم يركز على الدراسات الموجهة نحو الممارسة التي ت عد  تعتمداو 

الطالب للحياة العملية بدًءا من السنة األولى في الجامعة. حيث تمكن الجامعة الطالب من العمل 

في الشركات كجزء من برنامج االستعداد للحياة العملية. هذا البرنامج يساعد الطالب على التعرف 

الحياة المهنية وتحسين معارفهم ومهاراتهم من خالل تطبيق المواد النظرية. ويتم تقديم شهادة  على

شهادات الخبرة في العمل األخر  التي  إلىللطالب الذين أكملوا التدريب العملي بنجاح، باإلضافة 

 شهاداتهم عند التخرج. إلىتضاف 

ذو بنية تكنولوجية عالية من خالل  بأنه حرم جامعي ذكي جامعة اسطنبول اوكان حرميتميز 

المرافق المتطورة بدايًة من الفصول الدراسية ويحتوي على جميع  أرقى التصميمات المعمارية

يضم مركًزا و  الحديثة والمعامل الطبية والهندسية والفنية حتى المكتبة الكبيرة وقاعات المؤتمرات

 . ة وكافيتريات ومطاعم متنوعةللياقة البدنية وحمام سباحة وصالة لأللعاب الرياضي

 األسس التي ترتكز عليها الجامعات الذكية

يشمل بيئة الحرم الجامعي ككل، ويتعامل  ،من التفكير اً جديد اً الجامعي الذكي نموذج الحرميمثل 

مور مثل التعليم االلكتروني يشمل العديد من األكما  .مع جميع عناصر البيئة كوحدة واحدة

واستدامة تكنولوجيا المعلومات من أجل العمل والتعاون،  اإلجتماعيةالشامل، والشبكات 
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مع نظم إدارة اجهزة االستشعار الذكية، وتقديم الرعاية الصحة والوقائية، وتوفير االدارة  تاإلتصاالو 

من والمراقبة بواسطة الشبكات الالسلكية، وكذلك إدارة مع التحكم اآللي باألالسليمة للمباني الذكية 

الحرم الجامعي بصورة مرئية واضحة، والعمل على إعداد التقارير واستخدام وسائل التكنولوجيا 

، وتسهيل سبل التعامل مع االوضاع الجديدة والظروف الطارئة التعل مالمتنوعة والمتنقلة لدعم عملية 

 .(Kwok, 2015)وتمكين التكييف معها 

ومن أبرز األسس التي ترتكز عليها الجامعة الذكية هي التكنولوجيا الجديدة المنتشرة على 

نطاق واسع في بيئة الحرم الجامعي، حيث يتم استخدام الشبكات الحاسوبية المتعددة مثل شبكة 

الالسلكية  الاإلتصالجيل القادم التي تنقل كافة المعلومات، واألجهزة الحاسوبية المحمولة، وشبكات 

خرون آوير  كوكولي و عالية السرعة، والكثير من التقنيات الحديثة المتعلقة بالجامعات الذكية، 

(Cocooli, et al, 2014)   ة جوانب منها: أن األسس التي ترتكز عليها الجامعات الذكية تشمل عد

دارة ، والصحة والسالمة، الذكية ، واإلدارةجتماعي، والتفاعل اإلاإلتصاالت ونظام الحكم الرشيد، وا 

البنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا ، و مشاركة المعلومات، و تخزين البيانات وتوزيعهاالطاقة، و 

 البيئة.، و المعلومات
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 الدراسات السابقة ذات الصلة :ثانياا 

على األدب النظري في الميدان التربوي والوقوف عند عدد من الدراسات السابقة ذات  االطالعبعد 

 األحدث كما يأتي: إلىالصلة بموضوع الدراسة الحالية، تم عرضها تسلسليًا من األقدم 

معرفة وضع الجامعات  إلىهدفت التي Coccoli, et al, 2014) دراسة كوكلي وآخرون )

المتمثل  ،يعتمد على رؤية مجتمع الدراسة ،من أجل بناء أنموذج للجامعة الذكية ،األوروبية

حتياجاتهم. وقد اتبع اويراعي  ،وكذلك المؤسسات والمواطنين ،واإلدارية التدريسيةبالطالب والهيئات 

وورش  اإلستبانةتم استقصاء الواقع باستخدام و ، الباحثون المنهج الوصفي التحليلي والمنهج البنائي

تحسين األداء  إلىوأظهرت نتائج الدراسة أن استخدام الجامعة الذكية للتكنولوجيا يؤدي  .العمل

ي تصميم نموذج الجامعة الذكية لما له من حاجة ملحة لتبن   كما أظهرت أن هناك،ونوعية الخريجين

 آثار واضحة في تحسين أداء الجامعات وتخفيض التكلفة.  

يات التي تواجه الحرم الجامعي التحد  مناقشة  إلىهدفت دراسة  (Kwok, 2015)وأجر  كوك 

 عتمادباإلرؤية لتطوير الحرم الجامعي الذكي،  تطور تكنولوجيا المعلومات، ووضع الذكي في ضوء

بالطالب والمعلمين وأولياء  على مجتمع الدراسة المتمثل بالتطبيق على المنهج الوصفي التحليلي

 إلىيؤدي  تاإلتصاالأن التطور في تكنولوجيا المعلومات و  إلى الدراسة وتوصلت .األمور واإلدارة

يشمل جميع أنظمة الجامعة يجب أن تطور الحرم الجامعي  نأو  ،اختالف استراتيجيات التدريس

دت ـوأك   ،والبيئة التعليمية( ،اإللكترونيةالبنية التحتية  ،ادارة المعرفة ،التعل موعملياتها )إدارة نظم 

وأن عملية التطوير هذه قد  ،أن الذكاء البشري من أهم متطلبات الحرم الجامعي الذكي الدراسة

 تستغرق وقتًا طوياًل. 



27 

( استراتيجية مقترحة لتحويل الجامعات 2016ومن ناحية أخر  قدمت دراسة العويني )

على حيث اعتمدت الدراسة  ،الفلسطينية نحو الجامعة الذكية في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة

وتم تطوير استبانة قدمت للعينة المكونة من أعضاء  ،المنهج الوصفي التحليلي والمنهج البنائي

أن نسبة  إلىوتوصلت الدراسة  .الهيئة اإلدارية والتدريسية في الجامعات الفلسطينة بمحافظة غزة

 أي %66.51ت التحول نحو جامعة ذكية في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة بلغ توافر متطلبات

 . متوسطة بدرجة قةافمو هنالك  أن

( فقد ركزت على دور المكتبة اإللكترونية كتجربة للتعليم اإللكتروني 2016أما دراسة حسنين )

 إلىتم اجراء المقابالت الشخصية كأداه للدراسة باإلضافة و  الذكية، محمد بن حمدانفي جامعة 

هيئة التدريس  أعضاءمن مكتبة الجامعة ) تطوير استبانة قدمت لمجتمع الدراسة وهم المستفيدين

ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة انه يجب تشجيع المتعلمين على استخدام  .والطالب(

مهارات  وتطوير، موارد المكتبة اإللكترونية من خالل تصميم خدمات تعليمية الكترونية جديدة

 اإللكترونية للمنتفعين من المكتبة.

( بإجراء دراسة للتعرف على مفهوم الجامعة الذكية، وتحديد مقوماتها 2017قام بكرو ) كما

جامعة ذكية.  إلىوأهدافها وخصائصها وأهميتها، ووضع أهم متطلبات البنية التحتية التقنية للتحول 

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن االستثمار 

ه رفع مستو  اإلبتكار واإلبداع والتوج   إلىسهل عملية إنتاج ونشر المعرفة، ويؤدي ية ي  األمثل للتقن

 .نحو حياة أسهل وأذكى، ويساهم في تحسين أداء الجامعة وتخفيض التكلفة وزيادة الكفاءة

ي ف الذكية عةالجام متطلبات توافر مد  تقييم إلى (2018) وطلحي الرميدي دراسة وهدفت

ت ستخدماو  .المستقبل في للتحسين مقترحة خطة والعمل على وضع ،بمصر السادات مدينة جامعة
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البالغ  في الجامعة التدريس هيئة على أعضاء ةمن خالل تطبيق استبان الوصفي المنهج الدراسة

 الذكية في الجامعات متطلبات من معقولة توفر درجة إلى الدراسة وتوصلت ،عضًوا 151عددهم 

 ال ولكن الذكية، التعل م وبيئات الذكية، واإلدارة األذكياء، األشخاص مثل السادات مدينة جامعة

في  والتحسين التطوير من المزيد إلى بحاجة السادات مدينة جامعة وبالتالي فإن ذكية، توجد مباني

 . بنية الذكيةمجال األ

 هيئة أعضاء امتالك درجة تقييم إلى( فقد هدفت ,Abed Moneim 2020) دراسة أما

 جامعة لتحويل رؤية واقترحت، والعشرون الحادي القرن لمهارات األقصى جامعة في التدريس

وتم استخدام المنهج الوصفي  ،والعشرون الحادي القرن مهارات ضوء في ذكية جامعة إلى األقصى

لغ عددهم احيث تمثل مجتمع الدراسة بأعضاء هيئة التدريس في جامعة األقصى الب ،في الدراسة

وتم تصميم استبانة لتقييم درجة امتالك أعضاء  ،2018/2019ا في العام الدراسي عضوً  446

 أعضاء من (79.3%) أن النتائج أظهرت حيث هيئة التدريس لمهارات القرن الحادي والعشرون.

 عن النظر بغض والعشرون الحادي القرن مهارات من عالية درجة يمتلكون التدريس هيئة

 .ذكية جامعات إلى التحول عناصر أهم من المهارات هذهتعد و األكاديمية؛  والدرجة التخصص

 وتحديد ،ةكيالذ الجامعة مفهوم على للتعرف (Smyrnova, 2018) سمرنوفا  وسعت دراسة

 المنهج الدراسة استخدمتو  للتعليم والمستقبلية الحالية تجاهاتأهم اال ودراسة ا،مكوناته أهم

 التعل م( بعنوان ماجستير برنامج الدراسة تطوير إليها التي توصلت النتائج أهم ومن .الوصفي

 .الذكية الجامعة مفهوم ضوء في مبدعة وذلك بطريقة) الثقافي عالتنو   ظل في اإللكتروني

 تحقيق في الذكية الجامعة خبرة به تسهم الدور الذي دراسةب (2019وفالك ) يناصر  قامكما 

 احتلت التي أكسفورد جامعة تجربة على التركيزي. العال للتعليم تايمزال مجلة في مراتب ريادية
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وتوصلت  الوصفي المنهج استخدامت الدراسة .اآلن إلى 2017 من الفترة في المراتب الريادية

 مجلة حسب عالميا وترتيبهاتنظيمها  في أكسفورد جامعة وأقدمية لخبرة تأثير وجود إلىالدراسة 

 ورقمية ذكية بيئة إنشاء إلى مستمر بشكل تسعى إكسفورد جامعة أنالعالي حيث  للتعليم تايمزال

 واألفكار الحديثة المهمة اإلبتكارات على تركز مبتكرة رقمية مجتمعات إنشاء من خالل عالمية

 .أفضل الممارسات وتطبيق

 الجامعات لتحول مقترحة تربوية متطلبات إلىف لتعر  بهدف ا( 2020دراسة محمد )وكانت 

 تم الدراسة هدف ولتحقيق ،تاإلتصاالو  المعلومات ثورة ظل في الذكية الجامعات نحو يةاألردن

 الهيئة أعضاء من عضو( 309) عددها بلغ عشوائية عينةل المسحي، الوصفي المنهج استخدم

 استخدمتحيث  2019/2020 اسيدر ال للعام عمان العاصمة في يةاألردن الجامعة في التدريسية

 الجامعات تحول متطلبات لمقياس العام المتوسط أن الدراسة نتائج أظهرتو  للدراسة، أداةك اإلستبانة

 كان ككل يةاألردن الجامعة في التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من ذكية جامعات إلى يةاألردن

  .متوسطاً 

 المصرية الجامعات لتحويل مقترحة رؤية متقدي( فقد قامت ب2020والسيد ) الدهشانأما دراسة 

حيث استخدمت الدراسة المنهج ، للجامعات الرقمي التحول مبادرة ضوء في ذكية جامعات إلى

على عينة من أعضاء هيئة التدريس في  اإلستبانةالدراسة المتمثلة ب أداةتطبيق وتم  ،الوصفي

عضو هيئة تدريس من  372وسوهاج( وعددهم ، القاهرة ،الجامعات المصرية الحكومية )المنوفية

 إلى الحكومية المصرية الجامعات تحول متطلبات أن إلىتوصلت الدراسة  .اً عضو  11899أصل 

تعلمية  تعليمية بيئة -ذكية بشرية عناصر -ذكية تحتية بنية -رقمية رؤية تتمثل في ،ذكية جامعات

 . ذكية إدارة -ذكية
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تحديد خطوات استخدام التفكير التصميمي لتحقيق  إلى( 2020) مغاور دراسة  وهدفت

وقد اقتصرت على اإلدارة  ،حيث استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، الجامعات الذكية في مصر

 مالمح وضع الدراسة إليها توصلتومن أهم النتائج التي  ،الجامعية في الجامعات المصرية

 للتفكير الجامعية اإلدارة استخدام ضوء علىمصر  في الذكية الجامعات لتحقيق المقترح النموذج

 بنية إعداد المتطلبات تلك ومن المقترح، النموذج هذا تحقيق متطلبات بعض تحديد مع التصميمي،

 .المصرية الجامعات في الذكية األنظمة إنشاء تتحمل قوية تحتية

 جامعة إلى المنيا جامعةوضع استراتيجية مقترحة لتحويل  إلى( 2020) أحمد دراسة وهدفت

، حيث الذكية محمد بن حمدان لجامعة اإلماراتي والنموذج الرقمي التحول توجهات في ضوء ذكية

 التحليل البيئي الرباعي أسلوبدراسة الحالة و  باستخدام أسلوبتم استخدام المنهج الوصفي 

(SWAT Analysis) ، على المقابالت الشخصية المفتوحة، واالستبيان، والوثائق االعتمادو 

 ومعايشته الواقع ومالحظات للجامعة، الرسمية اإللكترونية البوابة، وموقع الرسمية لتقاريروا

لتقديم لوصول وخلصت الدراسة با ،المختلفة بفئاتهم الجامعة منتسبي لعينة من ،الشخصية بالتجارب

للتحول في جامعة المنيا مكتملة العناصر واألركان من خالل خطة تنفيذية ستراتيجية مقترحة ا

 .(2020-2025) ةواالجتماعي خالل الخمس سنوات القادم جامعة ذكية تناسب المحيط الثقافيل

 المعلومات عصرالتي اهتمت بدراسة تأثير  (.Auf, Mostafa, Al-Mallah (2020 دراسةو 

 الجامعات وهي التكنولوجيا عصر بتأثير الحديثة المفاهيم وظهور للجامعات النظرية المفاهيم على

 إلى الدراسة توصلتو التحليلي الوصفي والذكية، حيث تم استخدام المنهج  واإللكترونية ةاإلفتراضي

 نظم بناء مرحلة إلىضرورة دراسة المفاهيم النظرية والتحليلية لبعض النماذج لالنتقال بالجامعة 

 .العالي التعليم خدمات كفاءة رفع في تسهم ذكية لكترونيةإ وخدمات
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( فهدفت للتعرف على متطلبات استخدام المنصات التعليمية 2020أما دراسة سمحان، والسيد )

استخدم المنهج الوصفي لمالءمته لطبيعة الدراسة، . اإللكترونية في ضوء التحول الذكي للجامعات

( عضوًا، وقد تم 197ة المنوفية والبالغ عددهم )واقتصرت الدراسة على أعضاء هيئة تدريس جامع

تقديم رؤية مقترحة لتوفير متطلبات استخدام  إلىوخلصت الدراسة للدراسة،  أداةتصميم استبانة ك

 المنصات التعليمية بالتعليم الجامعي في ضوء التحول الذكي للجامعات.

 Nenonen, (Jurva, Matinmikko-Blu، جورفا وماتنميكو ونيوميال ونينونين دراسةركزت 

 (Niemela 2020،عتماد على المقابالت باإل على البنية التحتية الذكية للحرم الجامعي

للحرم الجامعي الذكي لجامعة أولو  وتشغيلياً  نموذجًا معمارياً  لتقديم هدفت في دراسة الشخصية،

التعليم، والرعاية الصحية، ، في 5Gالفنلندية، باستخدام الشبكة على نطاق واسع ومتطور لخدمات 

 وعمليات الصيانة والتشغيل.

 بقة وموقع الدراسة الحالية منهاثالثاا: التعقيب على الدراسات السا

 من حيث تنوعت الدراسات يالحظ أن ؛ العربية واألجنبيةالدراسات السابقة استعراضمن خالل 

المكان والعينة، وقد تشابهت مع دراسات واختلفت مع دراسات أخر  من حيث المتغيرات 

 واألهداف. 

الدراسة الحالية مع عدد من الدراسات المنهج المتبع حيث استخدمت المنهج الوصفي،  تشابهت

(، ودراسة )عبدالمنعم، 2018ودراسة )الرميدي وطلحة، ، (Kwok, 2015)كوك دراسة مثل 

(، ودراسة 2019، ودراسة )ناصري وفالك، (Smyrnova, 2018)مرنوفا (، ودراسة 2018

-Auf, Mostafa, Al (2020(، ودراسة 2020( ودراسة )مغاوري، 2020 )الدهشان والسيد،

Mallah.)،  ،(.2020ودراسة )سمحان والسيد 
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كوكلي وآخرون حين اختلفت مع بعض الدراسات في المنهج المستخدمة كدراسة  في

((Coccoli, et al, 2014  والتي استخدمت المنهج الوصفي التحليلي والمنهج البنائي، وكذلك

حمد، أ( التي استخدمت المنهج الوصفي التحليلي والمنهج البنائي، ودراسة )2016دراسة )العويني، 

 ( فقد استخدمت المنهج الوصفي ومنهج دراسة الحالة.2020

حيث األدوات المستخدمة فقد وجدت الباحثة بأن جميع الدراسات قد استخدمت  منأما 

 لجمع البيانات. أداةك اإلستبانة

بتناول متطلبات الجامعة الذكية األساسية  (2016دراسة العويني )تشابهت الدراسة الحالية مع 

بيئات تعليمية  ،كوادر بشرية مؤهلة ،ذكي جامعي حرم ،رؤيا رقمية تكنولوجية واضحة) األربعة

 ،محددة بالحرم الجامعي الذكي فقط (2015)( ودراسة كوك 2017دراسة بكرو )ذكية( فيما كانت 

عبدالمنعم فيما ركزت دراسة  ،( التي درست اإلدارة الجامعية2020مغاوري )واختلفت مع دراسة 

( ارتكزت 2016على الكفاءة التكنولوجية ألعضاء الهيئة التدريسية أما دراسة حسنين )( 2018)

( على استخدام 2020والسيد علي ) ،دراسة سمحانو على المكتبات اإللكترونية بشكل خاص 

 في الجامعات الذكية فقط.  المنصات التعليمية اإللكترونية

بينما  ،ية بشكل خاصاألردنفي الجامعات التي طبقت دراسة المتغيرات قامت بالدراسة الحالية 

أما  ،( تناولت الجامعات في دولة فلسطين2018دراسة عبد المنعم )و  (2016دراسة العويني )

ركزت  (2020أحمد، محمد )ودراسة  (2020( ودراسة مغاوري )2020دراسة الدهشان والسيد )

( ودراسة 2014) كوكلي وآخرونعلى الجامعات الذكية في جمهورية مصر العربية كذلك دراسة 

 األوروبية كنموذج.اتخذت الجامعات ( 2019ناصريوفالك )
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 قة في إعداد األدب النظري ومنهجعلى الدراسات الساب االطالعخالل  مناستفادت الباحثة 

. وتميزت وتفسير نتائج الدراسة الحالية الدراسة أداةالدراسة، واختيار عينة الدراسة، وكيفية تطوير 

التي  –على حد علم الباحثة –الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بكونها من الدراسات النادرة

 ية بشكل خاص.األردندراسة درجة توافر متطلبات الجامعة الذكية في الجامعات  إلىتهدف 
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 الفصل الثالث
 واإلجراءاتالطريقة 

والطريقة واإلجراءات التي تم إتباعها من أجل  المستخدم الدراسة لمنهجالفصل وصفًا  هذايتناول 

درجة توافر متطلبات الجامعة الذكية  علىلتعرف تحقيق هدف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها؛ وذلك ل

 ،لمجتمع الدراسةن الفصل وصفًا حيث تضم   ،ية من وجهة نظر الطلبةاألردنفي الجامعات 

والمعالجات  ،وطرق التحقق من الصدق والثبات، ومتغيرات الدراسة ،الدراسة أداةو  ،وعينتها

 ة المناسبة التي استخدمت في تحليل البيانات واإلجابة على أسئلة الدراسة.حصائياإل

 منهج الدراسة

بهدف التعرف على درجة توافر  ،الوصفيالمنهج مت الدراسة استخد أهداف الدراسة لتحقيق

ية، كونه المنهج المالئم للتطبيق بناء على طبيعة األردنمتطلبات الجامعة الذكية في الجامعات 

 الدراسة.

 مجتمع الدراسة

ية األردنفي المملكة الحكومية والخاصة  يةاألردنالجامعات من جميع طلبة مجتمع الدراسة  نكو  ت

الفصل الدراسي  بداية فيات المتاحة حصائيوفق اإل ،(300816وبلغ عددهم ) ،الهاشمية

 1). الجدول ) ن فيهو مبي  كما  ، 2020/2021الثاني
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 (1الجدول رقم )
 2020/2021للعام الدراسي  يةاألردنالجامعات توزيع أفراد مجتمع الدراسة في 

 
 البيانات الديمغرافية

  ية األردنالجامعات 
 الخاصة  الرسمية المجموع

 أنثى ذكر أنثى ذكر
 274823 31264 37737 123164 82658 بكالوريوس
 25993 2646 2343 12406 8598 دراسات عليا
 300816 33910 40080 135570 91256 المجموع

 عينة الدراسة
ية والبالغ عددهم األردنطلبة الجامعات تمثل العشوائية الطبقية بالطريقة عينة ال تم اختيار

من مجتمع الدراسة الكلي بعد  تم اختيارهم ،وطالبة طالباً  (385وتكونت من ) ،(300816)

بنسبة ( Krejcie & anamorgan, 1970) كيرجسي ومورغانة لـ صحصاييالجداول اإل إلىالرجوع 

كما تم توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات وهي: ، (%5( وهامش خطأ )%95ثـــقة )

 (.2جدول )هو مبين في الالمستو  الدراسي( كما و  ،المسار أكاديميو الجهة المسؤولة، و )الجنس، 

 (2الجدول )
 توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغيراتها

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغيرات

 23.4 90 ذكر الجنس
 76.6 295 أنثى

 %100 385 المجموع
 الجامعة –

 ) الجهة المسؤولة (:
 65.7 253 حكومية
 34.3 132 خاصة

 %100 385 المجموع

 44.7 172 انساني المسار األكاديمي
 55.3 213 علمي

 %100 385 المجموع

 73.0 281 بكالوريوس الدراسي المستوى
 27.0 104 دراسات عليا

 %100 385 المجموع
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(، %23.4) الذكور ت نسبةبلغ إذ( توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغيراتها، 2الجدول ) يبي ن

فقد ، الجامعة )الجهة المسؤولة(متغير  أما(. %76.6) فكانت النسبة األعلى وذلك بنسبة اإلناثأما 

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

فكانت أعلى نسبة للطبة في الكليات  األكاديميالمسار (. أما بالنسبة لمتغير %34.3الخاصة بنسبة )

متغير ل وبالنسبة (%44.7بلغت ) فقد طلبة الكليات اإلنسانيةنسبة أما  ،(%55.3) وبلغتالعلمية 

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

 (.%27.0الطلبة في مستو  الدراسات العليا )

 الدراسة أداة

توافر متطلبات الجامعة الذكية في الجامعات درجة ستبانة تقيس إتطوير تم ف الدراسة اهدألتحقيق 

البنية التحتية ، المنظومة اإلدارية الذكية ذات رؤيا رقمية تكنولوجية) أربعة محاور شملتيةاألردن

بالرجوع (. و الذكية التعليمية التعلميةالبيئات ، العناصر البشرية المؤهلة، الذكية )مادية، وتكنولوجية(

الجامعة الذكية مثل دراسة  دراسةاألدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع  إلى

تكونت (، و 2020ودراسة الدهشان والسيد ) ،(2018ودراسة عبدالمنعم ) ،(2016العويني )

محور : أربعة محاور هيعلى موزعة  (.1( فقرة )ملحق48بصورتها األولية من ) اإلستبانة

البنية التحتية الذكية ومحور  (،قرةف 12) المنظومة اإلدارية الذكية ذات رؤية رقمية تكنولوجية

ومحور البيئات فقرات(،  8) العناصر البشرية المؤهلة(، ومحور قرةف 16) )مادية، وتكنولوجية(

 .فقرة( 12وله ) التعليمية التعلمية الذكية
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موافق وفقًا لمقياس ليكرت الخماسي ) اإلستبانةكما وزعت استجابات أفراد عينة الدراسة على 

 موافق بدرجة متوسطةدرجات(،  4)موافق بدرجة كبيرة درجات(،  5) بدرجة كبيرة جداً 

 .)درجة واحدة( بدرجة كبيرة جداً غير موافق )درجتان(،  موافق بدرجة قليلةدرجات(،  3)

 المقياس التالي ألغراض تحليل النتائج:وقد تم اعتماد 

o  (.2.33 – 1ا بين )تهامتوسطدرجة قليلة: الفقرات التي تتراوح 

o ( 3.67-2.34درجة متوسطة: الفقرات التي تتراوح متوسطاتها بين.) 

o (5.00-3.68)بين  امتوسطاتهالتي تتراوح  تدرجة كبيرة: الفقرا 

 تم احتساب المقياس من خالل استخدام المعادلة التالية: وذلك بعد أن

 (1)الحد األدنى للمقياس  -( 5)الحد األعلى للمقياس 

                      (3) عدد الفئات المطلوبة             

1.33 =   
1 − 5

3
                

 كل فئة. بداية إلى (1.33)ومن ثم إضافة الجواب 

 الدراسة أداةصدق 

 الدراسة، تم استخدام نوعين من الص دق، وهما: أداةللتحقق من صدق 

 )الصدق الظاهري(أوًلا: صدق المحكمين 

دريس في (. من أعضاء هيئة الت 2( محكمًا )ملحق15بصورتها األولية على ) اإلستبانةتم عرض 

الت ربوية، والمناهج، ية، في تخصصات القيادة واإلدارة األردنجامعة الشرق األوسط والجامعات 

فقرات  مد  مالءمة عرف علىوذلك بهدف الت ؛والخبرة من ذوي الكفاءة ،النفسي والتربوي واإلرشاد

جراء أي تعديل  اإلستبانة  أوحذف  أوللمحاور المراد قياسها، وسالمة صياغتها ووضوح معانيها، وا 
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أكثر من  التي أجمع على تعديلهاإضافة، وتم األخذ بآراء المحكمين ومالحظاتهم بتعديل الفقرات 

توحيد لغة  ( من المحكمين، ومن األمثلة على التعديالت التي أشار إليها المحكمون:50%)

بحيث تكون موجهة لجهة محددة )الطلبة(، وتصحيح بعض األخطاء  اإلستبانةالمخاطبة لفقرات 

قيس جزئية واحدة فقط. لواحدة تالن حوية واإلمالئية التي وردت في بعض الفقرات، وأن تكون الفقرة ا

 اإلستبانة(. وتم تصميم  3)ملحق ( فقرة48من ) نتتكو  بصورتها النهائية  اإلستبانةبالتالي 

 إلكترونًيا لتسهيل جمع البيانات وتحليلها.

 )صدق اًلتساق الداخلي( صدق البناء ثانياا:

 من الطلبة ( 11على عينة استطالعية مكونة من )ها تم تطبيق لالستبانة، للتحقق من صدق البناء

 اجاستخر تم ، وبعد جمع البيانات ، من خارج عينة الدراسة المستهدفةيةاألردنالجامعات في 

فقرات وحساب معامل ال، حيث تم تحليل ليهإالمجال الذي تنتمي فقرات مع المعامالت ارتباط 

هنا يمثل داللة للصدق  اإلرتباطمعامل  كونكل فقرة من الفقرات، ل( Pearson) بيرسون ارتباط

ول ا، والجدليهإالمحور الذي تنتمي بالنسبة لكل فقرة في صورة معامل ارتباط بين كل فقرة وبين 

 .ن ذلكبي  ت ةالتالي
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 (3جدول )ال
 الذي تنتمي إليه والمحوربين الفقرات  اإلرتباطمعامالت 

 (.0.05الداللة )ا عند مستو  إحصائيدالة  *
  (.0.01ا عند مستو  الداللة )إحصائيدالة  **

 المحور
رقم 
 الفقرة

معامل ارتباط الفقرة 
 المحورمع 

رقم 
 الفقرة

معامل ارتباط الفقرة 
 مع المحور

المنظومة اإلدارية الذكية ذات رؤية 
 رقمية تكنولوجية

1 0.755** 7 **0.789 
2 0.717** 8 **0.841 
3 0.714** 9 0.808** 
4 0.612** 10 0.833** 
5 **0.808 11 **0.746 
6 **0.719 12 **0.737 

 البنية التحتية الذكية 
 ) مادية، وتكنولوجية(

1 0.781** 9 0.697** 
2 0.776** 10 0.596** 
3 0.820** 11 0.827** 
4 0.783** 12 0.713** 
5 0.775** 13 0.778** 
6 0.706** 14 0.819** 
7 0.777** 15 0.564** 
8 **0.629 16 **0.759 

 العناصر البشرية المؤهلة

1 **0.874 5 **0.905 
2 0.824** 6 0.925** 
3 0.904** 7 0.871** 
4 0.921** 8 0.799** 

 البيئات التعليمية التعلمية الذكية

1 0.823** 7 0.694** 
2 **0.835 8 **0.939 
3 **0.787 9 **0.652 
4 0.781** 10 0.655** 
5 0.827** 11 0.806** 
6 0.788** 12 0.809** 



40 

مع محاورها تراوحت بين  اإلستبانةلفقرات  اإلرتباط( أن قيم معامالت 1) الجدوليوضح 

لم يتم حذف أي من فإنه وعليه ،اً إحصائيودالة  ذات درجات مقبولة(، وهي قيم 0.564-0.939)

على  محورمن صدق االتساق الداخلي في فقرات البدرجة عالية تتمتع  اإلستبانة وأن،هذه الفقرات

 كما بالجدول ادناه. الكلية والدرجةبين المحاور ببعضها  اإلرتباطوتم استخراج معامالت  المقياس.

 (4) جدولال
 عضها والدرجة الكليةبب المحاوربين  اإلرتباطمعامالت 

 المحاور
المنظومة 
اإلدارية 

 الذكية

البنية 
التحتية 

 الذكية

العناصر 
البشرية 
 المؤهلة

البيئات 
التعليمية 

 التعلمية الذكية
 ككل داةاأل

 )**(896. )**(857. )**(771. )**(780. 1 المنظومة اإلدارية الذكية
 )**(963. )**(936. )**(890. 1 )**(780. البنية التحتية الذكية

 )**(939. )**(914. 1 )**(890. )**(771. العناصر البشرية المؤهلة
 )**(981. 1 )**(914. )**(936. )**(857. البيئات التعليمية التعلمية الذكية

 1 )**(981. )**(939. )**(963. )**(896. ككل داةاأل
 (.0.05ا عند مستو  الداللة )إحصائيدالة  *
  (.0.01ا عند مستو  الداللة )إحصائيدالة  **

، مما اً إحصائيودالة  كانت ذات درجات مقبولة اإلرتباط( ان جميع معامالت 4الجدول ) يبي ن

وجود درجة عالية من صدق االتساق الداخلي في فقرات محاور المقياس والدرجة الكلية  إلىيشير 

 .على المقياس

 الدراسة أداةثبات 

 ، باستخدام نوعين من الثبات: الدراسة أداةتم التحقق من ثبات 

عادة  - ( وذلك باعتماد عينة من داخل المجتمع ومن Test-Retestاالختبار )طريقة االختبار وا 

خارج عينة الدراسة المعتمدة، بفاصل زمني مدته أسبوعين بين التطبيقين، ثم حساب معامل 

ومعامل ثبات التجزئة النصفية (Cronbach Alpha)  االثبات باستخدام معامل كرونباخ ألف
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. كما (Brown prediction formula–Spearman) براون سيبرمانالمصحح بمعادلة 

 .(5الجدول ) يبي ن

 ( 5الجدول )
 الدراسة أداةقيم معامالت ثبات 

 حورالم
معامل ثبات 
 كرونباخ ألفا

التجزئة النصفية 
المصحح بمعادلة 

 سبيرمان براون
 عدد الفقرات

 12 0.916 0.932 المنظومة اإلدارية الذكية
 16 0.919 0.942 البنية التحتية الذكية

 8 0.952 0.956 العناصر البشرية المؤهلة
 12 0.857 0.943 الذكية البيئات التعليمية التعلمية

 48 0.967 0.982 ككل داةاأل

ومناسبتها  داةويالحظ أن جميع قيم معامالت الثبات كانت مرتفعة، وهذا يعزز من دقة األ

 لتحقيق أغراض الدراسة. للتطبيق

 الدراسةمتغيرات 

 اآلتية: الديمغرافية اشتملت الدراسة على المتغيرات

 :(الديمغرافية)األولية المتغيرات 

 الجنس: ذكر، أنثى.

 .: رسمية، خاصةنوع الجامعة

 .ةإنسانيكليات  ،ةعلميكليات المسار األكاديمي:     

 .مستو  الدراسة: بكالوريوس، دراسات عليا
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 إجراءات الدراسة

 الدراسة تم القيام باإلجراءات اآلتية:لتحقيق أهداف 

 .تحديد مشكلة الدراسة وأسئلتها والهدف منها -

 األدب النظري والدراسات السابقة حول موضوع الدراسة.مراجعة  -

عدادها بصورتها)األولية(. أداةك اإلستبانةاختيار  -  للدراسة وا 

 لنظري والدراسات السابقة.األدب ا إلىالدراسة بصورتها النهائية من خالل الرجوع  أداةتطوير  -

 ية.األردنعلى مجموعة من المحكمين، في الجامعات  داةعرض األ -

 (.GoogleFormeإلكترونيًا باستخدام الحوسبة ) اإلستبانةتصميم  -

 وثباتها. داةالتحقق من صدق األ -

 الجهات المعنية ملحق إلىالحصول على طلب كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط  -

(4.) 

 لمجتمع الدراسة. ممثلةالعينة تحديد ال -

وترك الوقت الكافي لهم لإلجابة، والتأكد من المعلومات  ،على أفراد العينةالدراسة  أداةتطبيق  -

 التي تم جمعها.

 .حصائيبعد التأكد من استجابات أفراد العينة لغايات التحليل اإل اإلستبانةجمع  -

 وتحليل استجابات أفراد العينة.ة المناسبة حصائياستخدام المعالجة اإل -

 ووضع التوصيات المناسبة في ضوء النتائج. استخالص النتائج النهائية -



44 

 ةحصائيالمعالجة اإل

 ة اآلتية:حصائيلإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام األساليب اإل

 ( للتحقق من صدق البناء لالستبانة.Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون ) -

ومعامل ثبات التجزئة النصفية المصحح بمعادلة Cronbach-alpha) معامل كرونباخ ألفا ) -

 .اإلستبانةللتحقق من ثبات  (Spearman–Brown prediction formula) براون سيبرمان

ات المعيارية للتعرف على استجابات أفراد العينة على كل فقرة اإلنحرافالمتوسطات الحسابية و  -

 .اإلستبانةمن فقرات 

 األكاديمي،المسار  المسؤولة،الجهة  ،الجنسلمعرفة داللة الفروق في متغير t-test) اختبار ) -

 .والمستو  الدراسي

ة المناسبة لكل حصائيإلجراء المعالجة اإل (SPSS)حصائياستخدام برنامج الحاسوب اإلتم  -

المعياري والنسب  اإلنحرافالدراسة، وسوف يتم استخدام المتوسطات و سؤال من أسئلة 

 .test t–)ت(  تم استخدام اختباروالتكرارات في معالجة السؤال األول، أما السؤال الثاني 
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 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

 أداةالدراسة على  عينة عرض النتائج التي تتمثل في استجابات أفراد إلىيهدف هذا الفصل 

ة التي جمعت، حيث تهدف حصائي، وذلك بعد تطبيق إجراءات الدراسة، وتحليل البيانات اإلالدراسة

ية من األردنالتعرف على درجة توافر متطلبات الجامعة الذكية في الجامعات  إلىهذه الدراسة 

 وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة وذلك عن طريق اإلجابة عن أسئلة الدراسةوجهة نظر الطلبة، 

 اآلتية:
 النتائج المتعلقة بالسؤال األول

 في الذكية الجامعة متطلبات توافر درجة ما :نص علىالذي  النتائج المتعلقة بالسؤال األول
 الطلبة؟ نظر وجهة من يةاألردن الجامعات

 توافر درجةالمعيارية لات اإلنحرافعن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية و  جابةلإل

 والجدول أدناه يوضح ذلك. ، الطلبة نظر وجهة من يةاألردن الجامعات في الذكية الجامعة متطلبات

 (6جدول )ال
ية األردنات المعيارية لدرجة توافر متطلبات الجامعة الذكية في الجامعات اإلنحرافالمتوسطات الحسابية و 

 مرتبة تنازلياا  من وجهة نظر الطلبة

 المحور الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 983. 3.11 البنية التحتية الذكية 2 1
 متوسطة 1.017 3.02 البيئات التعليمية التعلمية الذكية 4 2
 متوسطة 1.074 3.02 العناصر البشرية المؤهلة 3 2
 متوسطة 984. 2.99 المنظومة اإلدارية الذكية 1 4

 متوسطة 990. 3.05 ككل داةاأل 

 حيث جاء، (3.11-2.99المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين )أن ( 6الجدول ) يبي ن

العناصر ثم محور ، (3.11) متوسط حسابيوبفي المرتبة األولى  الذكية التحتيةالبنية محور 
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 البيئات التعليمية التعلمية محورو  ،(3.02)البشرية المؤهلة في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي 

خيرة  في المرتبة األالذكية  المنظومة اإلدارية محوربينما جاء  ،(3.02)بمتوسط حسابي  الذكية

 (.3.05بمتوسط حسابي ) ككل داةاأل ( وجاءت2.99وبمتوسط حسابي بلغ )

ات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على اإلنحرافالمتوسطات الحسابية و  حسابوقد تم 

 :تيكانت على النحو االو على حدة،  حورفقرات كل م

 الذكية اإلدارية المنظومةول: المحور األ 

 (7جدول )ال
 مرتبة تنازلياا  اإلدارية المنظومة محورلفقرات  ات المعياريةاإلنحرافالمتوسطات الحسابية و 

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.134 3.35 اإلدارية. دارة المهامإتوظف الجامعة التكنولوجيا في  10 1
 متوسطة 1.248 3.27 رفع جودة التعليم. إلىتسعى الجامعة  9 2
 متوسطة 1.136 3.21 لد  الجامعة رؤية مستقبلية واضحة. 1 3
 متوسطة 1.163 3.20 تدعم الجامعة عمليات البحث العلمي. 3 4
 متوسطة 1.276 3.12 التنافسية بين الطلبة. القدرة الجامعة تعزز 8 5

5 12 
جائحة ك) تقوم الجامعة بإدارة األزمات والمخاطر

 متوسطة 1.313 3.12 كورونا( بمرونة.

 متوسطة 1.204 2.97 توفر الجامعة لجانًا مجتمعية . 11 7
 متوسطة 1.236 2.86 تخصص الجامعة ميزانية لتطوير المعرفة. 5 8
 متوسطة 1.263 2.83 توفر الجامعة خدمات الرعاية الصحية الرقمية للطلبة. 7 9
 متوسطة 1.156 2.81 تتمتع الجامعة بالشفافية في اتخاذ القرارات المهمة. 2 10
 متوسطة 1.312 2.72 تسهم الخدمات الجامعية في رفاهية الطلبة. 6 11
 متوسطة 1.223 2.41 تشرك الجامعة الطلبة في صنع القرارات . 4 12

 متوسطة 984. 2.99 الذكية المنظومة اإلدارية 

، حيث جاءت (3.35-2.41بين ) المتوسطات الحسابية قد تراوحت ماان ( 7الجدول ) يبي ن

  وبمتوسط اإلدارية دارة المهامإتوظف الجامعة التكنولوجيا في والتي تنص على ( 10رقم ) ةالفقر 
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  رفع جودة التعليم إلىتسعى الجامعة  ص علىوالتي تن (9)رقم الفقرة و ،(3.35حسابي بلغ )

 (6)رقم بينما جاءت الفقرة  ،على أعلى متوسط حسابي بين الفقرات ،(.273)بمتوسط حسابي 

 والفقرة( 2.72) بمتوسط حسابي بلغو   تسهم الخدمات الجامعية في رفاهية الطلبة  والتي نصها

وبمتوسط حسابي بلغ   الجامعة الطلبة في صنع القراراتتشرك   لتي تنص على( وا4رقم )

 المنظومة وبلغ المتوسط الحسابي لمحور ،على أقل متوسط حسابي بين فقرات المحور ،(2.41)

 (.2.99ككل ) اإلدارية

الذكية  البنية التحتيةالثاني:  حورالم  

 (8جدول )ال
 مرتبة تنازلياا  البنية التحتية محورلفقرات  ات المعياريةاإلنحرافالمتوسطات الحسابية و 

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

 الدرجة

 كبيرة 1.163 3.76 عملية القبول والتسجيل إلكترونيًا. 15 1
 متوسطة 1.297 3.57 تمتلك الجامعة بيئة خضراء نظيفة واسعة . 6 2
 متوسطة 1.199 3.51 الجامعة.تدار المساقات الجامعية إلكترونًيا في  12 3

4 8 
ــــة مؤمنــــة بالكــــاميرات لمراقبــــة  ــــات الجامعــــة اإللكتروني بواب

 الدخول والخروج.
 متوسطة 1.313 3.32

5 11 
تخــزن الجامعــة المعــامالت والملفــات فــي ســحابة حاســوبية 

(I cloud.) 3.16 1.224 متوسطة 

5 10 
 تـــــوفر الجامعـــــة خاليـــــا شمســـــية لتوليـــــد التيـــــار الكهربـــــائي

 بطريقة صديقة للبيئة.
 متوسطة 1.328 3.16

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

7 16 
تـــــوفر الجامعـــــة مكتبـــــة للوســـــائط الرقميـــــة عبـــــر شـــــبكات 

 .نترنتاإل
 متوسطة 1.353 3.15

9 9 
ــــتم  ــــد ي ــــة والتبري القاعــــات التدريســــية مجهــــزة بأنظمــــة التدفئ

 إلكترونًيا.التحكم بها 
 متوسطة 1.335 3.05

 متوسطة 1.232 3.01 المختبرات العلمية مجهزة بأحدث التقنيات المخبرية. 14 10
 متوسطة 1.252 3.00 القاعات الدراسية مجهزة بالوسائل التقنية الحديثة الالزمة. 1 11
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 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

 الدرجة

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

13 2 
 اضـــاءة لتـــوفير الجـــامعيالمبنـــى  فـــي ســـماوية قبـــة يتـــوافر
 والفناء. الداخلية ترافي المم مناسبة

 متوسطة 1.406 2.83

14 7 
 )مواقـف الذكيـة األنظمـة بتقنيـات الجامعيـة خدماتال تعمل

 شـــــــراء المعامـــــــل، اســـــــتخدام القاعـــــــات، فـــــــتح الســـــــيارات،
 الجامعية( المستلزمات

 متوسطة 1.360 2.79

15 4 
المبــاني الجامعيــة مــزودة بشــبكة اتصــاالت الســلكية عاليــة 

 السرعة واسعة النطاق.
 متوسطة 1.369 2.72

المبـاني الجامعيـة فيهــا أجهـزة استشــعار تراقـب الخصــائص  3 16
 البيئية مثل الحرارة واإلضاءة.

 متوسطة 1.372 2.55

 متوسطة 983. 3.11 البنية التحتية 

، حيث جاءت (3.76-2.55بين ) المتوسطات الحسابية قد تراوحت ماان ( 8الجدول ) يبي ن

 ،(3.76  وبمتوسط حسابي بلغ )عملية القبول والتسجيل إلكترونياً والتي تنص على ( 15رقم ) ةالفقر 

  بمتوسط حسابي بلغ الجامعة بيئة خضراء نظيفة واسعة تمتلكعلى   تنصوالتي  (6)والفقرة 

  تدار المساقات الجامعية إلكترونًيا في الجامعةوالتي تنص على ( 12والفقرة رقم ) ،(3.57)

جاءت الفقرة في ما على أعلى متوسط حسابي بين فقرات المحور.  ،(3.51بلغ )بمتوسط حسابي 

 فتح السيارات، )مواقف الذكية األنظمة بتقنيات الجامعية خدماتال تعمل ( والتي تنص على7رقم )

الفقرة رقم و  ،(2.79  وبمتوسط حسابي )الجامعية( المستلزمات شراء المعامل، استخدام القاعات،

دة بشبكة اتصاالت السلكية عالية السرعة واسعة المباني الجامعية مزو    ( والتي تنص على4)

المباني الجامعية فيها أجهزة  ( والتي تنص على  3الفقرة رقم )( و 2.72)   وبمتوسط حسابيالنطاق

على أقل  (2.55وبمتوسط حسابي بلغ )   البيئية مثل الحرارة واإلضاءةاستشعار تراقب الخصائص 
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ككل الذكية  البنية التحتية حوروبلغ المتوسط الحسابي لم ،متوسط حسابي بين فقرات المحور

(3.11.) 

 المؤهلة البشرية العناصرالثالث:  المحور

 (9جدول )ال
 مرتبة تنازلياا  المؤهلة البشرية العناصر محورلفقرات  ات المعياريةاإلنحرافالمتوسطات الحسابية و 

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

 الدرجة

1 1 
يمتلـــــك العـــــاملون فـــــي الجامعـــــة العديـــــد مـــــن المهـــــارات 
اإلدارية والفنية )قادرون على مساعدة الطالـب والتعامـل 

 مع التغيرات المختلفة(
 متوسطة 1.204 3.22

 متوسطة 1.241 3.11 تقوم الجامعة باستقطاب الكوادر المؤهلة ذات الكفاءة. 4 2
 متوسطة 1.246 3.05 تحث الجامعة الطالب على تنمية قدراتهم . 6 3

4 5 
تســاعد سياســة الجامعــة علــى بنــاء كــوادر بشــرية متميــزة 

 مبدعة.
 متوسطة 1.222 3.02

5 8 
عبـر مواقـع  اإلجتماعيـةيمارس كادر الجامعـة األنشـطة 

 التواصل المختلفة.
 متوسطة 1.225 3.00

6 2 
الـذاتي مـن خـالل  الـتعل متشجع الجامعـة الطلبـة علـى 

 متوسطة 1.227 2.97 .ها خططًا تنمويةداعدا

7 3 
تقـــــدم الجامعـــــة البـــــرامج والـــــدورات لتحـــــول الطلبـــــة مـــــن 

)تحويــــل العقــــل  منتجــــين لهــــا إلــــىمســــتهلكين للمعرفــــة 
 عقل منتج(. إلىالمستهلك 

 متوسطة 1.268 2.91

7 7 
تمتلـــــك الجامعـــــة مركـــــزًا لريـــــادة األعمـــــال يـــــدعم أفكـــــار 

 الطالب اإلبتكارية.
 متوسطة 1.318 2.91

 متوسطة 1.074 3.02 المؤهلة العناصر البشرية 

 حصلت، حيث (3.22-2.91المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين )ان  (9) الجدول يبي ن

يمتلك العاملون في الجامعة العديد من المهارات اإلدارية والفنية   والتي تنص على( 1رقم ) ةالفقر 

 (،3.22بمتوسط حسابي بلغ )و   )قادرون على مساعدة الطالب والتعامل مع التغيرات المختلفة(
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بمتوسط حسابي   تقوم الجامعة باستقطاب الكوادر المؤهلة ذات الكفاءة  ( ونصها4) الفقرة رقمو 

تقدم الجامعة ( والتي تنص على  3جاءت الفقرة رقم ) فيما ،على أعلى فقرتين في المحور( 3.11)

 إلى)تحويل العقل المستهلك  منتجين لها إلىالبرامج والدورات لتحول الطلبة من مستهلكين للمعرفة 

األعمال تمتلك الجامعة مركزًا لريادة   (4)والفقرة رقم  ،(2.91بمتوسط حسابي بلغ )و  ،عقل منتج(

وبلغ المتوسط  ،(2.91وبمتوسط حسابي بلغ ) االخيرة في المرتبة    يدعم أفكار الطالب اإلبتكارية

 (.3.02ككل ) العناصر البشرية الحسابي لمحور

 الذكية البيئات التعليمية التعلميةالرابع :  المحور

 (10جدول )ال
 البيئات التعليمية مرتبة تنازلياا  حورات المعيارية لفقرات ماإلنحرافالمتوسطات الحسابية و 

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

 الدرجة

1 3 
 البيئة باستخدام مستحدثة تعليمية نظم على تعتمد الجامعة

 التعليم بعد، عن التعليم اإللكتروني، التعليم(ة اإلفتراضي
 المدمج(.

 متوسطة 1.219 3.34

2 6 
الجامعة تطبيقات ذكية لعرض خدماتها التي تسهل تستخدم 

 متوسطة 1.257 3.17 تعامالت الطلبة.

 متوسطة 1.237 3.09 الذاتي لد  الهيئات التدريسية. التعل متطور الجامعة قدرات  8 3

4 4 
 التي السريعة المتغيرات مع الدراسية المناهج توائم الجامعة

 متوسطة 1.192 3.08 العولمة. افرضته

4 7 
تعتمد الجامعة على اللغات األخر  لرفع كفاءة العملية 

 التعليمية.
 متوسطة 1.249 3.08

 متوسطة 1.301 3.08 تمتلك الجامعة مركزًا متخصصًا في البحوث العلمية. 9 4

7 2 
باستخدام الوسائط  التعليمي الجامعة المحتو  تطور

 المتعددة.
 متوسطة 1.227 3.06

مؤتمرات وندوات علمية عن التقدم ترعى الجامعة  12 8
 التكنولوجي الرقمي.

 متوسطة 1.225 3.02
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 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

 الدرجة

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

10 10 
توفر الجامعة مركز معلومات للتعليم يعمل وفق أساليب 

 متوسطة 1.221 2.98 علمية تقنية حديثة.

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

12 11 
توفر الجامعة منصات خاصة تربط الطلبة الخريجين بسوق 

 متوسطة 1.356 2.38 العمل.

 متوسطة 1.017 3.02 التعلمية  البيئات التعليمية 

جاءت  ، حيث(3.34-2.38المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين )ان ( 10الجدول ) يبي ن

 البيئة باستخدام مستحدثة تعليمية نظم على تعتمد الجامعة  والتي تنص على( 3رقم ) ةالفقر 

(، 3.34حسابي بلغ )بمتوسط   المدمج( التعليم بعد، عن التعليم اإللكتروني، التعليم (ةاإلفتراضي

تعامالت تستخدم الجامعة تطبيقات ذكية لعرض خدماتها التي تسهل التي تنص  6) والفقرة رقم)

بينما جاءت الفقرة رقم  األعلى بين النتائج للمحور الثالث. (3.17  وبمتوسط حسابي بلغ )الطلبة

توفر الجامعة منصات أما    توفر الجامعة مواقع بحثية عالمية للطلبة  ( والتي تنص على5)

 ،(2.38وبمتوسط حسابي بلغ ) االخيرة في المرتبة   خاصة تربط الطلبة الخريجين بسوق العمل

 (.3.02ككل ) البيئات التعليميةوبلغ المتوسط الحسابي لمجال 
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

عند مستوى  ةإحصائيهل هناك فروق ذات دًللة  الذي نص على السؤال الثانيالنتائج المتعلقة ب
وجهةة  يةة مةناألردنفي درجةة تةوافر متطلبةات الجامعةة الذكيةة فةي الجامعةات )=0.05الدًللة )

، جامعة خاصة(، والمسةار حكوميةنظر الطلبة تعزى لمتغيرات الجنس، والجهة المسؤولة )جامعة 
 (؟دراسات عليااألكاديمي )إنساني، علمي(، والمستوى التعليمي )بكالوريوس، 

 توافر درجةل ات المعياريةاإلنحرافتوسطات الحسابية و استخراج الم تم لالجابة عن هذا السؤال

 المسار المسؤولة، الجهة الجنس،) متغيراتحسب  يةاألردن الجامعات في الذكية الجامعة متطلبات

 ح ذلك.وض  تول أدناه اوالجد ،(التعليمي المستو ، األكاديمي
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  الجنسوًل: أ

 (11جدول )ال
الجنس على توافر متطلبات ألثر  (t-test) المعيارية واختبار "ت"ات اإلنحرافالمتوسطات الحسابية و 

 يةاألردنالجامعة الذكية في الجامعات 

 العدد الفئات المجاًلت
المتوسط 
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

 قيمة "ت"
t-test 

درجات 
 الحرية

الدًللة 
 ةحصائياإل

 المنظومة اإلدارية
 الذكية

 1.011 2.66 90 ذكور
3.665- 383 .000* 

 956. 3.09 295 أناث

 البنية التحتية
 الذكية

 947. 2.83 90 ذكور
3.050- 383 .002* 

 980. 3.19 295 أناث

 العناصر البشرية
 المؤهلة

 1.168 2.78 90 ذكور
2.504- 383 .013* 

 1.034 3.10 295 أناث

 البيئات التعليمية
 التعلمية الذكية

 1.087 2.74 90 ذكور
2.961- 383 .003* 

 981. 3.10 295 أناث

 ككل داةاأل
 977. 2.76 90 ذكور

3.284- 383 .001* 
 920. 3.13 295 أناث

 (=0.05ة عند مستو  الداللة )إحصائيوجود فروق ذات داللة  (11يتبين من الجدول )

 الجامعات في الذكية الجامعة متطلبات توافر على الدراسة عينة استجابات الجنس على ألثر تعز 

 . اإلناثوجاءت الفروق لصالح  ،ككل داةاألوكذلك في  جميع المجاالت في يةاألردن
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 الجهة المسؤولةثانيا: 

 (12جدول )ال
على توافر  ألثر الجهة المسؤولة( t-test)ات المعيارية واختبار "ت" اإلنحرافالمتوسطات الحسابية و 

 يةاألردنمتطلبات الجامعة الذكية في الجامعات 

 العدد الفئات المجاًلت
المتوسط 
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الدًللة 
 ةحصائياإل

 المنظومة اإلدارية
 الذكية

 924. 2.78 253 حكومية
6.056- 383 .000* 

 975. 3.39 132 خاصة

 البنية التحتية
 الذكية

 905. 2.85 253 حكومية
7.650- 383 .000* 

 940. 3.60 132 خاصة

 العناصر البشرية
 المؤهلة

 1.017 2.80 253 حكومية
5.866- 383 .000* 

 1.055 3.45 132 خاصة

 البيئات التعليمية
 التعلمية الذكية

 949. 2.81 253 حكومية
5.956- 383 .000* 

 1.019 3.43 132 خاصة

 ككل داةاأل
 877. 2.81 253 حكومية

6.974- 383 .000* 
 919. 3.48 132 خاصة

 (=0.05ة عند مستو  الداللة )إحصائيوجود فروق ذات داللة  (12يتبين من الجدول )

 في الذكية الجامعة متطلبات توافر على الدراسة عينة استجابات المسؤولة على الجهة ألثر تعز 

الجامعات وجاءت الفروق لصالح  ،ككل داةاألوكذلك في  ،جميع المجاالت في يةاألردن الجامعات

 . خاصةال
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 األكاديمي المسارثالثا:  

 (13جدول )ال
 توافرعلى  األكاديمي المسارألثر ( t-test)" ات المعيارية واختبار "تاإلنحرافالمتوسطات الحسابية و 

 يةاألردن الجامعات في الذكية الجامعة متطلبات

 العدد الفئات المجاًلت
المتوسط 
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الدًللة 
 ةحصائياإل

 المنظومة اإلدارية
 الذكية

 450. 383 756. 1.032 3.03 172 نسانيا

    945. 2.95 213 علمي

البنية 
 الذكيةالتحتية

 225. 383 1.216 1.047 3.17 172 نسانيا

    927. 3.05 213 علمي

 العناصر البشرية
 المؤهلة

 068. 383 1.829 1.131 3.14 172 نسانيا

    1.020 2.94 213 علمي

 البيئات التعليمية
 الذكيةالتعلمية 

 142. 383 1.472 1.100 3.10 172 نسانيا

    941. 2.95 213 علمي

 ككل داةاأل
 175. 383 1.359 1.013 3.11 172 نسانيا

    885. 2.98 213 علمي

 (=0.05ة عند مستو  الداللة )إحصائيوجود فروق ذات داللة عدم  (13يتبين من الجدول )

 في الذكية الجامعة متطلبات توافر على الدراسة عينة استجابات على األكاديمي المسار ألثر تعز 

 .ككل داةاألوكذلك في  جميع المجاالت في يةاألردن الجامعات
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 الدراسي المستوىابعا:  ر 

 (14جدول )ال
على توافر ألثر المستوى الدراسي  (t-test)" ات المعيارية واختبار "تاإلنحرافالمتوسطات الحسابية و 

 يةاألردنمتطلبات الجامعة الذكية في الجامعات 

 العدد الفئات المجاًلت
المتوسط 
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الدًللة 
 ةحصائياإل

 المنظومة اإلدارية
 الذكية

 957. 2.98 281 بكالوريوس
.341- 383 .733 

 1.060 3.02 104 دراسات عليا

 البنية التحتية
 الذكية

 946. 3.07 281 بكالوريوس
1.129- 383 .260 

 1.077 3.20 104 دراسات عليا

 العناصر البشرية
 المؤهلة

 1.022 3.01 281 بكالوريوس
.415- 383 .678 

 1.208 3.06 104 دراسات عليا

 البيئات التعليمية
 التعلمية الذكية

 973. 2.99 281 بكالوريوس
.947- 383 .344 

 1.126 3.10 104 دراسات عليا

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

    1.032 3.11 104 دراسات عليا

 ( =0.05ة عند مستو  الداللة )إحصائيوجود فروق ذات داللة  عدم (14ن من الجدول )يتبي  

 في الذكية الجامعة متطلبات توافر على الدراسة عينة استجابات الدراسي على المستو  ألثر تعز 

 .ككل داةاألوكذلك في  جميع المجاالت في يةاألردن الجامعات
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 والتوصيات.لمناقشة النتائج  اً ن هذ الفصل عرضيتضم  
شة  ئج المتعلقة بالسؤال األولمناق  النتا

 الجامعات في الذكية الجامعة متطلبات توافر درجة ما :األول السؤالمناقشة النتائج المتعلقة ب
 الطلبة؟ نظر وجهة من يةاألردن

 يةاألردنتوافر متطلبات الجامعة الذكية في الجامعات درجة  حاورلمالحسابية  المتوسطات تراوحت

في المرتبة  الذكية البنية التحتية محور حيث جاء، (3.11-2.99بين ) ما الطلبة نظر وجهة من

بدرجة و في المرتبة االخيرة  الذكية المنظومة اإلدارية محور، بينما جاء بدرجة متوسطةاألولى 

 بدرجة متوسطة. ككل داةاأل متوسطة، وجاءت

ية األردنأن درجة توافر متطلبات الجامعة الذكية في الجامعات  إلىوتشير النتيجة السابقة 

ن هناك درجة من التوافر لهذه المتطلبات أمما يؤكد ب ،جاءت بدرجة متوسطة في جميع المجاالت

والبيئات  ،المؤهلة والعناصر البشرية ،الذكية والبنية التحتية ،الذكية تشمل المنظومة االدارية

 ،للمتطلبات في بعض الجامعات توافروتستنج الباحثة من ذلك بان هناك  التعلمية الذكية. التعليمية

 الذكية. الجامعة متطلبات ووجود توجهات لد  بعض الجامعات بتفعيل

دون  ،توفر كخدمات منفردةن بعض المتطلبات المتعلقة بالجامعة الذكية تأب ويمكن تفسير ذلك

التي تمكن الجامعة من الحصول على لقب الجامعة الذكية، وبطبيعة الحال  المتطلباتتوفير كافة 

التي تقوم الذكية ن الجامعات تقدم خدمات كثيرة من ضمنها المنظومة االدارية إالواقع فخالل ومن 

من خالل استخدام وسائل التكنولوجيا  ،دارة الجامعةإبمتابعة شؤون الطلبة والخدمات الخاصة ب

 .الحديثة المختلفة
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مر الذي من شأنه رفع األ ،نترنتخدمات اإلل الواسع نتشارالا إلىهذه النتيجة وقد تعز  

، بكافة مجاالتها من خالل توفير بعض االمكانيات المتعلقة بالجامعة الذكية الخدماتمستو  تقديم 

بطريقة تخدم فكرة البعض تشتت الجهود وعدم ربطها مع بعضها  إلى النتيجةكما قد تعز  هذه 

فى  ،والمستلزمات  الذكية  اتوالقاع الذكي التى تتطلب توفير المدرس ،التحول نحو الجامعة الذكية

 كوادروجود  إلىبحاجة تلك المحاور في  القصورسد الثغرات و لعمل على لبيئة ذكية مناسبة، و 

بعض الشركات المتخصصة اشراك كذلك و لحاسوب لومركز  الجامعة كلياتجميع من  متخصصة

( التي اشارت 2016ج دراسة )العويني، ئمع نتاحد ما  إلىالحالية  النتيجةوتتفق  ،لفى هذا المجا

كما  ،بنسبة جيدة لتوافر متطلبات التحول نحو الجامعة الذكية في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة

 ةمعقول درجة توفر إلىشارت أ( التي 2018، وطلحي الرميديهذه النتيجة مع نتائج دراسة ) اتفقت

 الذكية، واإلدارة األذكياء، األشخاص مثل السادات مدينة جامعة في الذكية الجامعات متطلبات من

 مدينة جامعة وبالتالي فإن ذكية، مباني ال انها أختلفت من حيث عدم وجودإ الذكية، التعل م وبيئات

 والتحسين. التطوير من المزيد إلى بحاجة السادات

 الذكية اإلدارية المنظومةول: المحور األ 

، حيث (3.35-2.41بين ) ما الذكية المنظومة االدارية لمحور المتوسطات الحسابية تراوحت

والفقرة   اإلدارية ادارة المهامتوظف الجامعة التكنولوجيا في  التي نصها ( 10)رقم  ةالفقر جاءت 

بدرجة متوسطة  المراتب العليافي   رفع جودة التعليم إلىتسعى الجامعة   والتي تنص على (9)رقم 

رقم  الفقرةو   تسهم الخدمات الجامعية في رفاهية الطلبة  والتي نصها (6)رقم الفقرة  بينما جاءت

وبلغ  بدرجة متوسطة خيرةاألفي المرتبة   تشرك الجامعة الطلبة في صنع القرارات  التي تنص (4)

 ككل بدرجة متوسطة. الذكية اإلدارية المنظومة المتوسط الحسابي لمحور
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ذات الرؤية الرقمية والتكنولوجيا  الذكية نظومة االداريةمتوفر فقرات ال إلى النتيجةهذه تشير و 

وليس كخدمات  ،البعض ينظر اليها كخدمات الكترونية ألنذلك قد يعز  متوسطة و  بدرجة الذكية

الطلبة ال يدرك مفهوم الجامعة  أن بعض إلىوقد يعز  ذلك سس ومعايير الجامعة الذكية، تابعة أل

منفردة ومستقلة بذاتها عن باقي  الخدمات المقدمة من قبل الجامعة كخدماتمع عامل تالذكية وي

 بعاد ومجاالت الجامعة الذكية.أالخدمات المقدمة التي تقع ضمن 

نتيجة من الطلبة لمفهوم الجامعة الذكية دراك بعض إضعف  إلىهذه النتيجة  وقد تشير

النتشار مصطلح الجامعة الذكية في الوطن العربي في وقت متأخر مقارنة بالجامعات في بعض 

أهمية  إلىشارت أ( التي 2016النتيجة مع نتيجة دراسة )العويني،  هذهوتتفق  ،الدول المتقدمة

 توفير الخدمات االدارية في العملية التعليمية في الجامعات لتطبيق معايير الجامعة الذكية.

 الذكية البنية التحتية: الثاني محورال

، حيث جاءت (3.76-2.55بين ) ماالذكية  البنية التحتية لمحور الحسابية  المتوسطات تراوحت

 رقمالفقرة   في المرتبة األولى تليها والتسجيل إلكترونياً عملية القبول  التي نصها  (15)رقم  ةالفقر 

الفقرة رقم ة، بينما متوسطبدرجة   الجامعة بيئة خضراء نظيفة واسعة تمتلكوالتي تنص على  ( 6)

المباني الجامعية مزودة بشبكة اتصاالت السلكية عالية السرعة واسعة   ( والتي تنص على4)

المباني الجامعية فيها أجهزة استشعار تراقب الخصائص  ( 3)الفقرة رقم جاءت كذلك و   النطاق

 وبلغ المتوسط الحسابي لمحور ،االخيرة بدرجة متوسطةفي المرتبة   البيئية مثل الحرارة واإلضاءة

 ككل بدرجة متوسطة. الذكية البنية التحتية

االلكتروني من خالل مواقعها ن جميع الجامعات وفرت خدمة التسجيل أالنتيجة  تفسيرويمكن 

من الخدمات العديد ن هناك إااللكترونية الرسمية لتسهيل تقديم خدماتها للطلبة، وفي ذات الوقت ف
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والمباني الخاصة  ،جهزة المراقبةية مثل توفير أالخاصة بالبنية التحتية للجامعة الذك ،االلكترونية

ية في ظل الظروف األردنصعب على الجامعات تكلفة مالية عالية ي إلىتحتاج بالجامعات الذكية 

الذكية يعد  البنية التحتية حورأن م إلىهذه النتيجة   تعز قد و  ية الحالية انجازها وتوفيرها.اإلقتصاد

الوقت والجهد والكلفة المالية العالية لتنفيذها وتوفير خدماتها مثل  إلىمن المجاالت التي تحتاج 

االضاءة وقاعات التدريس المجهزة باالنظمة التعليمية الحديثة، والمختبرات العلمية، والبوابات 

الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة  نتيجةوتتفق  جهزة االنذار.أااللكترونية المؤمنه بكاميرات المراقبة و 

Nenonen, Niemela, 2020) (Jurva, Matinmikko-Blu,  همية البنية أ إلىالتي اشارت

( 2018الرميدي وطلحي ) دراسةكما تتفق هذه النتيجة مع نتيجة  ،التحتية الذكية للحرم الجامعي

 عدم توفر مباني ذكية في جامعة مدينة السادات. إلىالتي أشارت 

 المؤهلة البشرية العناصرالثالث :  حورالم

، حيث (3.22-2.91بين ) ما المؤهلة البشرية العناصر لمحورالحسابية  المتوسطاتتراوحت 

يمتلك العاملون في الجامعة العديد من المهارات اإلدارية والفنية   التي نصها (1)رقم الفقرة  تاءج

( 3الفقرة رقم )بينما جاءت  األولى،المرتبة في  ة الطالب والتعامل مع التغيرات المختلفكمساعدة 

منتجين  إلىقدم الجامعة البرامج والدورات لتحول الطلبة من مستهلكين للمعرفة ت  والتي تنص على

تمتلك الجامعة مركزًا لريادة األعمال يدعم أفكار الطالب التي تنص  و  (4)والفقرة رقم ،  لها

ككل  المؤهلة العناصر البشرية وبلغ المتوسط الحسابي لمحور ،االخيرةفي المرتبة   اإلبتكارية

(3.02.) 

ليات تقديم الخدمات التي من شأنها بآالعاملين في الجامعات  معرفة إلىهذه النتيجة  عز وقد ت  

 مساعدة الطلبة للتعامل مع التغيرات المختلفة، ولكن هناك قصور في بعض المجاالت وخاصة في
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وهذا الجانب يعد قصور من الجامعات باعتبار  ،فكار الطلبة االبتكاريةأمجال ريادة االعمال ودعم 

الغاية والهدف الرئيسي للجامعة هو رفع مستو  التعليم لد  افراد المجتمع، علمًا بان جميع 

 المجاالت توفر خدمة البحث العلمي لجميع الطلبة وبتكلفة مالية رمزية.

ن التكاليف التي تترتب على الجامعات لتوفير كوادر مؤهلة أ إلىه النتيجة هذعز  كما قد ت  

ن  ،جراءالطلبة وفقًا لمتطلبات الجامعة الذكية ما زال قيد اإل احتياجاتوقادرة على تلبية  وا 

وهناك عمل جاد لد  الجامعات في  ،وفقًا المكانياتها ،الجامعات تعمل على توفير هذه المتطلبات

السعي نحو تحقيق مسمى الجامعة الذكية من خالل العمل على توفير االمكانيات، وفي ظل 

جائحة كورونا فان الجامعات اصبحت تسير نحو خطى الجامعات الذكية من خالل توفير كافة 

 خدماتها الكترونيًا.

( من حيث ضرورة توفير Abed Moneim, 2020الحالية مع نتائج دراسة ) النتيجةاتفقت وقد 

امتالكهم درجة  إلىشاروا أعضاء هيئة التدريس أ( من %79.3ن )أال إمتطلبات العناصر البشرية 

 عالية من المهارات والخبرة االلكترونية في العملية التعليمية.

 التعلمية الذكية التعليمية البيئات: الرابع المحور

، (3.34-2.38بين ) ما التعلمية الذكية التعليمية البيئاتلمحور الحسابية  المتوسطات تراوحت

 باستخدام مستحدثة تعليمية نظم على تعتمد الجامعة   التي نصهاو  (3رقم ) ةالفقر  حصلتحيث 

التي تنص 6) ) والفقرة رقم  المدمج( التعليم بعد، عن التعليم اإللكتروني، التعليم( ةاإلفتراضي البيئة

على أعلى متوسط   تطبيقات ذكية لعرض خدماتها التي تسهل تعامالت الطلبة تستخدم الجامعة 

   توفر الجامعة مواقع بحثية عالمية للطلبة  ( والتي تنص على5الفقرة رقم )بينما جاءت  ،حسابي

على أقل   توفر الجامعة منصات خاصة تربط الطلبة الخريجين بسوق العمل   (11)رقم  الفقرةو 
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 البيئات التعليميةوبلغ المتوسط الحسابي لمجال  ،(2.38وبمتوسط حسابي بلغ ) ،متوسط حسابي

 (.3.02ككل )التعلمية الذكية 

جدية الطلبة في ممارسة العملية التعليمية من خالل استخدام البيئة  إلىهذه النتيجة   تعز قد 

ما في ظل  حتمياً عد المجال ي  وهذا  المدمج( التعليم بعد، عن التعليم اإللكتروني، )التعليم ةاإلفتراضي

وفي ظل ازمة جائحة كورونا التي فرضت على العالم التباعد  يعيشة العالم في الوقت الحاضر

للحفاظ على  صبحت متطلبًا الزاميًا توفيرهأو االجتماعي ومنع االختالط بين افراد المجتمعات 

ستخدام أكبر الأن المستقبل بحاجة  إلىالنتيجة  هذه  تعز قد و  استمرارية العملية التعليمية.

عن بعد في ظل  التعل ملوجيا بطريقة مباشرة في العملية التعليمية وكانت عملية تنفيذ وتطبيق و التكن

عن بعد على  التعل مالجائحة ووفقًا لما تعلنه الجهات الرسمية بتحقيق نجاح الجامعات في تطبيق 

 نتائجاتفقت و  ،عن بعد والتعل معليم االلكترونية التنطاق واسع كان سببًا في توسع انتشار خدمات 

ضرورة  إلىالتي اشارت  (,Auf, Mostafa, Al-Mallah  (2020الدراسة الحالية مع نتائج دراسة

 توفير بيئة تعليمية خاصة لتطبيق الجامعة الذكية.
شة  ئج المتعلقة بالسؤال الثانيمناق  النتا

ة عند مستوى إحصائيالسؤال الثاني: هل هناك فروق ذات دًللة مناقشة النتائج المتعلقة ب
من وجهة  يةاألردنتوافر متطلبات الجامعة الذكية في الجامعات  في درجة (=0.05)الدًللة 

المستوى و  ،المسار األكاديميو  ،الجهة المسؤولةو  ،تعزى لمتغيرات الدراسة )الجنس نظر الطلبة
 ؟(الدراسي

  سنالج:  وًلا أ

 ألثر تعز  (=0.05ة عند مستو  الداللة )إحصائيوجود فروق ذات داللة النتائج  ظهرتأ

 في يةاألردن الجامعات في الذكية الجامعة متطلبات توافر على الدراسة عينة استجابات الجنس على

 . اإلناثوجاءت الفروق لصالح  ككل داةاألوكذلك في  حاورجميع الم
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 ،كثر من الذكور في كافة مجاالت العملية التعليميةأ اإلناثجدية  إلىهذه النتيجة  تعز قد و 

ينظرن ويتابعن كل ما هو جديد من  اإلناثمر الذي يجعل األ ،وكافة الخدمات المقدمة لهذه الغاية

 ،بالمتابعةواهتمامها طبيعة االنوثة أن  إلىإضافة  من قبل ادارة الجامعات، تقديمهاخدمات يتم 

 كثر من الذكور.أ مة لها تبعًا لمتطلبات الجامعة الذكيةت المقدالخدما إلىتجعلها تنظر 

 الجهة المسؤولةثانيا: 

 ألثر تعز  ( =0.05ة عند مستو  الداللة )إحصائيوجود فروق ذات داللة النتائج  أظهرت

 في الذكية الجامعة متطلباتتوافر  درجةحول  الدراسة عينة استجابات على ،المسؤولة الجهة

 الجامعاتوجاءت الفروق لصالح  ككل داةاألوكذلك في  جميع المجاالت في يةاألردن الجامعات

 . خاصةال

تقدم خدمات تعليمية جامعات ولكونها  ،أن الجامعات الخاصة إلىهذه النتيجة  وقد تعز 

وسع أتمكنها من توفير خدمات  ،عالية مقارنة بالجامعات الحكومية مبالغ ماليةللطلبة مقابل 

هذه وقد تعز   متطلبات الجامعة الذكية. إلىوالوصول ، وخاصة الخدمات االلكترونية ،للطلبة

لة وأعداد الطلبة فيها قلي التاسيسأن الجامعات الخاصة هي جامعات حديثة  إلىأيضا النتيجة 

 مر الذي يساعدها في توفير خدمات اكثر للطلبة.مقارنة بالجامعات الحكومية األ

 األكاديمي المسارثالثا:  

 ألثر تعز  (=0.05ة عند مستو  الداللة )إحصائيوجود فروق ذات داللة عدم النتائج  أظهرت

 الجامعات في الذكية الجامعة متطلبات توافر على الدراسة عينة استجابات على األكاديمي المسار

 .ككل داةاألوكذلك في  ،جميع المجاالت في يةاألردن
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 أوبأن الجامعات ال تخصص الخدمات المقدمة للطلبة لكليات قد تعز  هذه النتيجة و 

ن طبيعة أو  ،الكليات والتخصصات ة في جميعتقديم الخدمات للطلب متخصصات حصرية وانما يت

بكلية  أومن الطلبة الخدمة المقدمة من قبل الجامعة هي خدمة عامة وغير محصورة بفئة محددة 

 تأخذ الصفة العمومية.تخصص محدد أي الخدمات عندما تقدم  أو

 الدراسي المستوىرابعا: 

 ألثر تعز  (=0.05ة عند مستو  الداللة )إحصائيوجود فروق ذات داللة  عدم النتائجأظهرت 

 الجامعات في الذكية الجامعة متطلبات توافر على الدراسة عينة استجابات الدراسي على المستو 

 . ككل داةاألوكذلك في  ،جميع المجاالت في يةاألردن

أن الجامعات تقدم خدماتها للطلبة بكافة مستوياتهم الدراسية وال  إلىهذه النتيجة  قد تعز و 

الخدمات للطلبة جميعًا بشكل مرضي  هي توفرمحدد، و  مستو  دراسيتقتصر الخدمات على 

ن المتطلبات يتم استخدامها من قبل جميع الطلبة باختالف مستوياتهم الدراسية كون أو  ،للجميع

 الخدمة تصنف بالخدمة العامة.

 لتوصياتا

 في ضوء ما توصلت له الدراسة من نتائج فإن الباحثة توصي بما يلي:

ية لمصطلح الجامعة الذكية والعمل على األردنوالجامعات ضرورة تبني وزارة التعليم العالي  -

 . و تطبيقها توفير متطلبات الجامعة الذكية

التوعية لد  العاملين في الجامعات والطلبات باالمتيازات التي توفرها الجامعات الذكية ضرورة  -

 .األردنلترغيبهم بتطبيق الجامعات الذكية في 
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عقد دورات تدريبية وندوات وورش عمل حول مد  االستفادة من تطبيق الجامعات الذكية في  -

 على الصعيد المحلي والعالمي. األردن

نوعية تخصصية في المحاور الرئيسية المتعلقة بالتحول للجامعة الذكية  أقترح عمل دراسات -

ودورها الرائد في مواجهة األزمات التعليمية  من أجل الوصول للتطبيق الفعلي للجامعة الذكية

 .كنموذج  19-المعاصرة و اتخاذ جائحة كوفيد 
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 المصادر والمراجع
 المراجع العربية :أوًلا 
ضوء  في ذكية جامعة إلى المنيا جامعة لتحويل مقترحة استراتيجية(. 2020محمد ) ،أحمد

 جامعة مجلة .الذكية محمد بن حمدان لجامعة اإلماراتي والنموذج الرقمي التحول توجهات
 628- 403،( 6)14 ،والنفسية التربوية للعلوم الفيوم

 المجلة الدولية .الذكية الجامعات إلي التحول في التقنية التحتية البنية أهمية(. 2017) خالد ،بكرو
 (.1) 4 ،المعلومات وتقنية الهندسية للعلوم المحكمة

تكنولوجيا المعلومات والتعليم الرقمي ودورهما في تحقيق  (. 2020أميرة ) ،فالته ;حنان ،بوعيس
 .142- 123،(12)4  المجلة العربية للتربية النوعية،  جودة التعليم العالي

 سةادر : اإللكتروني التعليم في اإللكترونية المكتبات دور(. 2016الحميد )عبد  رجب حسنين،
 ،البوابة العربية للمكتبات والمعلومات .الذكية محمد بن حمدان جامعة مكتبة على تطبيقية

((42،-1 25. 

تصور مقترح  -نحو الجامعة الذكية وفقا لمتطلبات اقتصاد المعرفة(.   2013مشاعل ) ،الخماش
 السعودية.  ،جامعة القر  ،  )أطروحة دكتوراه(العالي السعوديللتعليم 

 إلى الحكومية المصرية الجامعات مقترحة لتحويل رؤية  (.2020سماح ) ،والسيد ;لماج ،الدهشان
-1249 ،78)). المجلة التربوية للجامعات  الرقمي التحول مبادرة ضوء في ذكية جامعات
1344 . 

 في الذكية الجامعات توافر متطلبات مدى تقييم (2018). فاطمة الزهراء ،طلحيو ; مبسا ،الرميدي
 :حول األول الدولي الملتقى .بمصر السادات مدينة جامعة حالة دراسة -المصرية الجامعات
  (.29، )وآفاق واالجتماعي: تحديات ياإلقتصاد والمحيط الجامعي التكوين

 في اإللكترونية التعليمية المنصات استخدام متطلبات  (.2020أسماء ) ،د عليالسيو  لمنا ،سمحان
 مجلة .المنوفية بجامعة التدريس هيئة أعضاء آلراء دراسة :للجامعات الذكي التحول ضوء

 .350-237 ،( 9)14 ،والنفسية التربوية للعلوم الفيوم جامعة

وجهة نظر  انعكاسات تقنية المعلومات على العملية التعليمية من (.2009مصطفى ) ،الطبيب
 أكتوبر.7 جامعة  ،المؤتمر العربي حول التعليم العالي وسوق العمل .أساتذة الجامعات
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التعليم  في ودورها اإلتصاًلتو  معموماتلل الحديثة التقنيات.  (2008)محمد صالح عثمان،
 ضوء في العربي الوطن في التربية مستقبل بعنوان األول العلمي المؤتمر. مراحله بمختلف
 .الثورة

 تنمية في األردنية دور الجامعات (.2019) الزبون، محمد ;الصليبي، سراء ;، نسرينالعفيشات
، (18)10 ،المجلة الدولية لتطوير التفوق .الذكية التعل م أنماط خالل من طلبتها لد  اإلبداع

131-115. 

على الرابط ، منشور  ماذا يعني تصنيف التايمز العالمي للجامعات  (2019، رامي )عويس
 academy.com/blog_det.php?page=1307&title-https://www.btsي:نااللكترو 

 الذكية الجامعة نحو الفلسطينية لتحول الجامعات مقترحة استراتيجية (.2016أريج ) ،العويني
 فلسطين. ،غزة ،. الجامعة اإلسالميةالمعرفة اقتصاد متطلبات ضوء في

 الجامعات الذكية نحو األردنية الجامعات لتحول مقترحة تربوية متطلبات(.  2020اسراء ) ،محمد
 .( (29،المجلة اإللكترونية الشاملة متعددة التخصصات واإلتصال  المعلومات ثورة ظل في

، استرجع بتاريخ عربيمعجم المعاني قاموس عربي 
15/5/2021.

%AC%Dhttps://play.google.com/store/apps/developer?id=%D9%85%D8%B9%D8
9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A+Almaan

y.com+dictionary&hl=ar&gl=US 

 الجامعات تحقيق في التصميمي للتفكير الجامعية اإلدارة استخدام (.2020هالة أمين ) ،مغاور 
 .156-182 ،(8) 21،دار المنظومة .بمصر الذكية

          من الموقع: 8 5/2021/ بتاريخ استرجع(، 2020جامعة اسطنبول اوكان )موقع 
https://www.okan.edu.tr/en 

من الموقع:  11/12/2020(، استرجع بتاريخ 2015وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ) موقع
http://www.mohe.gov.jo/ar/Documents/25.pdf 

أهمية خبرة الجامعات الذكية في تحسين أداءها حسب (. 2019فريدة ) ،وفالك ;سمية ،ناصري
 .73-93 ،05)) ،مجلة اإلناسة وعلوم المجتمع .مجلة تايمز للتعليم العالي

https://www.bts-academy.com/blog_det.php?page=1307&title
https://play.google.com/store/apps/developer?id=%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A+Almaany.com+dictionary&hl=ar&gl=US
https://play.google.com/store/apps/developer?id=%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A+Almaany.com+dictionary&hl=ar&gl=US
https://play.google.com/store/apps/developer?id=%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A+Almaany.com+dictionary&hl=ar&gl=US
https://play.google.com/store/apps/developer?id=%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A+Almaany.com+dictionary&hl=ar&gl=US
https://www.okan.edu.tr/en
https://www.okan.edu.tr/en
http://www.mohe.gov.jo/ar/Documents/25.pdf
http://www.mohe.gov.jo/ar/Documents/25.pdf


66 

 المراجع  األجنبية :ثانياا 
Abed Moneim, Rania (2020). Towards a smart University in the light of 21st 

centuryskills. AnNajah Univ. J. Res. (Humanities). Vol.34 (6), 1109-11. 

Alsaif, Fatimah & Clementking, Arockisamy (2014). “Determination of Smart System 

Model Characteristics for Learning Process”, International Journal of Business 

Intelligents, (03) 01, 325 – 330. 

Auf, A. Mostafa, A, Al-Mallah, A. (2020). METHODOLOGY OF UNIVERSITY 

DEVELOPMENT THROUGH THEORETICAL AND ANALYTICAL 

CONCEPTS OF SMART UNIVERSITIES, Journal of Advanced Engineering 

Technology (JAET), 39 (1). 91-104. 

Azarmi, N., Ng, J. W., Leida, M., Saffre, F., Afzal, A., and Yoo, P. D. (2010). The 

Intelligent Campus (I Campus): “End-to-end learning lifecycle of a knowledge 

ecosystem”. In Intelligent Environments (IE), 2010 Sixth International Conference, 

on 332-337. 

Coccoli, M, Guercio, A, Marasca, P, L Stagnantly, L, (2019) (n. d), "Smarter 

Universities A Vision for the Fast Changing Digital Era"     

Coccoli, M, Guercio, A, Marasca, P, L Stagnantly, L (2014). “Smarter universities: a 

vision for the fast-changing digital era”, Journal of Visual Languages and 

Computing, 25, 1003–1011, https://www.researchgate.net/figure/The-model-of-a-

smarteruniversity_fig1_269571249 

Jurva, R. Matinmikko-Blue, M. Niemela, V. Nenonen, S. (2020). "Architecture and 

Operational Model for Smart Campus Digital Infrastructure "Wireless Personal 

Communications 113:1437–1454. https://doi.org/10.1007/s11277-020-07221-5. 

Kwok, Lf, (2015). "A vision for the development of i campus", Smart Learning 

Environments, 2, 1-12                                                                                    

https://slejournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40561-015-0009-8#Sec17 

https://www.researchgate.net/figure/The-model-of-a-smarteruniversity_fig1_269571249
https://www.researchgate.net/figure/The-model-of-a-smarteruniversity_fig1_269571249
https://doi.org/10.1007/s11277-020-07221-5
https://doi.org/10.1007/s11277-020-07221-5
https://slejournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40561-015-0009-8#Sec17
https://slejournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40561-015-0009-8#Sec17


71 

Liu, Y. L., Zhang, W. H., & Dong, P. (2014). Research on the construction of smart 

campus based on the internet of things and cloud computing. In Applied 

Mechanics and Materials (543), 3213-3217. Trans Tech Publications Ltd, 

https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.543-547.321 

Ogie, R. Perez, P. Dignum, V. (2017). Smart infrastructure: an emerging frontier 

for multidisciplinary research. Proceedings of the Institution of Civil Engineers, 

(170), 8-16 

Smyrnova-Trybulska, E. (2017). "Smart university in smart society–some  trends, E-

learning, 10: 65-80, (Poland). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.543-547.321


70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملحقات
 

 

 

 



72 

 (1الملحق )
 وليةاًلستبانه بصورتها األ 

 كلية العلوم التربوية                                           
 التخصص اإلدارة والقيادة التربوية

 قسم اإلدارة والمناهج                             
 0201-  0202العام الدراسي 

 الفصل الدراسي الثاني
 

 الدكتور.................................................المحترم/ة.األستاذ 
 ،تحية طيبة وبعد

فةةةي  هةةةادرجةةةة توافر و  متطلبةةةات الجامعةةةة الذكيةةةة "إلـــىتقـــوم الباحثـــة بـــاجراء دراســـة بهـــدف التعـــرف 
وذلـــك اســـتكمااًل لمتطلبـــات الحصـــول علـــى درجـــة  " الطلبةةةة يةةةة مةةةن وجهةةةة نظةةةراألردنالجامعةةةات 

وتحقيقًا ألهداف الدراسة  ،الماجستير في تخصص اإلدارة والقيادة التربوية من جامعة الشرق األوسط
الدراســة وهــي اســتبانة تكونــت مــن أربعــة محــاور. المحــور األول المنظومــة اإلداريــة  أداةتــم تطــوير 

 ،وتكنولوجيـــة( ،حـــور الثـــاني البنيـــة التحتيـــة الذكيـــة )ماديـــةوالم ،الذكيـــة ذات رؤيـــا رقميـــة تكنولوجيـــة
المحــور الرابــع البيئــة التعليميــة التعلميــة الذكيــة. صــممت  ،المحــور الثالــث العناصــر البشــرية المؤهلــة

ونظرًا لمـا تتمتعـون بـه مـن خبـرة علميـة وعمليـة واسـعة فـي هـذا  ،وفق مقياس ليكرت الخماسي داةاأل
بــداء الــرأي الدراســة  أداةالتكــرم بتحكــيم ســعادتكم التلطــف بــاإلطالع و  ثــة مــنالمجــال تأمــل الباح فــي وا 
وأيــة  ،وودرجــة ســالمتها لغويــاً  ،صــالحية الفقــرةمــد  و  ،الــذي أدرجــت فيــهمحــور درجــة انتمائهــا لل

مــع العلــم أن هــذه المعلومــات لــن تســتخدم إال فــي أغــراض  ،مناســبة تعــديالت ترونهــا أواقتراحــات 
 البحث العلمي.

 واقبلو فائق االحترام.

 ة: محاسن عبد العزيز الحسنالباحث                                                          
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  التخصص  االسم

  جهة العمل  الرتبة األكاديمية

 

 المعلومات الشخصية

 ذكر                            أنثى                      الجنس:

 خاصة                           حكومي                الجامعة: 

 علمي              انساني                      :المسار األكاديمي

 الدراسات العليا                   بكالوريوس     :الدراسي المستوى
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 اإلستبانةفقرات 
 رؤيا رقمية تكنولوجية.المحور األول: المنظومة اإلدارية الذكية ذات 

 الفقرة الرقم
 البناء اللغوي صالحية الفقرة اًلنتماء للمجال

بحاجة 
 للتعديل

التعديل 
 تنتمي المقترح

ًل 
 صالحة تنتمي

غير 
 سليم صالحة

غير 
 سليم

         لد  الجامعة رؤية مستقبلية واضحة.  1

تتمتــــع الجامعــــة بالشـــــفافية فــــي التعامــــل مـــــع  2
 المهمة واتخاذ القرارات.القضايا 

        

3 
تـــــدعم الجامعـــــة عمليــــــات اإلبتكـــــار والبحــــــث 

 العلمي.
        

         امعة الطلبة في اتخاذ القرارات تشارك الج 4

تهـــــتم الجامعـــــة بزيـــــادة حجـــــم اإلنفـــــاق علـــــى  5
 تطوير المعرفة والخدمات التربوية.

        

         تحقق خدمات الجامعة رفاهية للطلبة. 6

ــــــة الصــــــحية  7 ــــــوفر الجامعــــــة خــــــدمات الرعاي ت
 الرقمية للطلبة.

        

         تعززالجامعةالقدرةالتنافسيةللطلبة. 8

ـــــىتســـــعى الجامعـــــة  9 ـــــيم  إل ـــــة التعل رفـــــع إنتاجي
 .وتقليل التكاليف

        

توظــــــــــف التكنولوجيــــــــــا فــــــــــي تنفيــــــــــذ المهــــــــــام  10
 والمعامالت اإلدارية ومتابعتها.

        

11 
ــــــــة  ــــــــة داخلي ــــــــوفر الجامعــــــــة لجــــــــان مجتمعي ت

 وخارجية.
        

12 
بـــــــــــــــــــإدارة األزمـــــــــــــــــــات الجامعـــــــــــــــــــة تقـــــــــــــــــــوم 

 .والمخاطر)كجائحة كورونا( بمرونة
        

 وتكنولوجية( ،البنية التحتية الذكية )مادية المحور الثاني:

القاعـــــات الدراســـــية مجهـــــزة بالوســـــائل التقنيـــــة  1
 التكنولوجية الالزمة.الحديثة واإلمكانيات 

        

2 
ـــــوافر ـــــة يت ـــــي ســـــماوية قب ـــــى الجـــــامعي ف  المبن
 الداخليــة مناســبة فــي الممــرات اضــاءة لتــوفير
 والفناء.

        

3 
المباني الجامعية فيهـا أجهـزة استشـعار تراقـب 

 الخصائص البيئية مثل الحرارة واإلضاءة.
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 الفقرة الرقم
 البناء اللغوي الفقرةصالحية  اًلنتماء للمجال

بحاجة 
 للتعديل

التعديل 
 تنتمي المقترح

ًل 
 صالحة تنتمي

غير 
 سليم صالحة

غير 
 سليم

4 
ــــة مــــزودة بشــــبكة اتصــــاالت  ــــاني الجامعي المب

 السلكية عالية السرعة واسعة النطاق.
        

5 
ـــــــذار  ـــــــة مـــــــزودة بأنظمـــــــة إن ـــــــاني الجامعي المب

 وحماية.
        

         يئة خضراء نظيفة وواسعة لد  الجامعة ب 6

7 

 األنظمــــة بتقنيــــات تعمــــل الخــــدمات الجامعيــــة
ـــــة ـــــف الذكي ـــــتح ،الســـــيارات )مواق  ،القاعـــــات ف

 المســـــــــــتلزمات شــــــــــراء ،المعامـــــــــــل اســــــــــتخدام
 الجامعية(

        

8 
بوابــات الجامعــة إلكترونيــة مؤمنــة بالكــاميرات 

 لمراقبة الدخول والخروج.
        

التدريســـــية مجهـــــزة بأنظمـــــة التدفئـــــة القاعـــــات  9
 والتبريد يتم التحكم بها إلكترونًيا.

        

10 
ـــا شمســـية لتوليـــد التيـــار   تـــوفر الجامعـــة خالي

 الكهربائي بطريقة صديقة للبيئة.
        

11 
تخــــــزن الجامعــــــة المعــــــامالت والملفــــــات فــــــي 

 (.I cloudسحابة حاسوبية )
        

ـــــــدار 12 ـــــــة ت ـــــــي  المســـــــاقات الجامعي ـــــــا ف إلكترونًي
 الجامعة.

        

راحــة الطلبــة تصــميم المبــاني الجامعيــة يــدعم  13
 ورفاهيتهم.

        

14 
المختبــــرات العلميــــة مجهــــزة بأحــــدث التقنيــــات 

 المخبرية.
        

         عملية القبول والتسجيل تتم بشكل إلكتروني. 15
الجامعـــة تـــوفر مكتبـــة للوســـائط الرقميـــة عبـــر  16

 .نترنتشبكات اإل
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 المحور الثالث: العناصر البشرية المؤهلة

 الفقرة الرقم
 البناء اللغوي صالحية الفقرة اًلنتماء للمجال

بحاجة 
 للتعديل

التعديل 
ًل  تنتمي المقترح

غير  صالحة تنتمي
غير  سليم صالحة

 سليم

1 

العــــــاملون فــــــي الجامعــــــة لــــــديهم العديــــــد مــــــن 
قــــــادرين علــــــى  اإلداريــــــة والفنيــــــة )المهــــــارات 

مســـــــاعدة الطالـــــــب والتعامـــــــل مـــــــع التغيـــــــرات 
 ( المختلفة

        

2 
تمتلــك الجامعــة خطــط لتنميــة قــدرات الطــالب 

 الذاتي. التعل موتشجعهم على 
        

3 

الجامعة تقدم البرامج والدورات لتحـول المـوارد 
 إلـىالبشرية والطالب مـن مسـتهلكين للمعرفـة 

 إلــــى)تحويــــل العقــــل المســــتهلك  منتجــــين لهــــا
 .عقل منتج(

        

ـــــوم الجامعـــــة باســـــتقطاب أعضـــــاء هيئـــــات  4 تق
دارية متميزة وذات  كفاءة. تدريسية وا 

        

سياســــة الجامعــــة تســــاعد علــــى بنــــاء كــــوادر   5
 بشرية متميزة ومبدعة.

        

6 
تحـــث الجامعـــة الطـــالب علـــى تنميـــة قـــدراتهم 

 الذاتية.ومهاراتهم 
        

7 
ـــك الجامعـــة مركـــز ريـــادة األعمـــال لـــدعم  تمتل

  أفكار ومشاريع الطالب اإلبتكارية.
        

 اإلجتماعيـــةيمـــارس كـــادر الجامعـــة األنشـــطة  8
 عبر مواقع التواصل المختلفة.

        

 .الذكية المحور الرابع: البيئات التعليمية التعلمية

تنمـــي القـــدرات  الجامعـــة تـــوفر منـــاهج دراســـية 1
 اإلبداعية للطلبة.

        

2 
الجامعـــة تطـــور المحتـــو  التعليمـــي باســـتخدام 

 الوسائط المتعددة.
        

3 

 مســـتحدثة تعليميـــة نظـــم علـــى تعتمـــد الجامعـــة
 التعلــــــــــــيم( ةاإلفتراضــــــــــــي البيئــــــــــــة باســــــــــــتخدام
 التعلـــــــــيم ،بعـــــــــد عـــــــــن التعلـــــــــيم ،اإللكترونـــــــــي
 المدمج(.
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 الفقرة الرقم
 البناء اللغوي صالحية الفقرة اًلنتماء للمجال

بحاجة 
 للتعديل

التعديل 
 تنتمي المقترح

ًل 
 صالحة تنتمي

غير 
 سليم صالحة

غير 
 سليم

4 
 المتغيـرات مع الدراسية المناهج توائم الجامعة
 العولمة. فرضتها التي السريعة

        

5 
الجامعــة تــوفر مواقــع بحثيــة ودوريــات عالميــة 

 للباحثين والطلبة.
        

6 
الجامعــــــة تســــــتخدم تطبيقــــــات ذكيــــــة لعــــــرض 

 خدماتها وتسهيل تعامالت الطلبة.
        

الجامعــــة تعتمــــد علــــى اللغــــات األخــــر  لرفــــع  7
 كفاءة العملية التعليمية.

        

8 
الجامعة تطـور القـدرات التعليميـة لـد  الفريـق 

 التعليمي واإلداري.
        

9 
لــديها مركــز متخصــص فــي البحــوث  الجامعــة
 العلمية.

        

الجامعــة تــوفر مركــز معلومــات للتعلــيم يعمــل  10
 وفق أساليب علمية وتقنيات حديثة.

        

11 
الجامعــة لــديها منصــات خاصــة لــربط الطلبــة 

 الخريجين بسوق العمل.
        

12 
الجامعة ترعى مؤتمرات ونـدوات علميـة حـول 

 التكنولوجي الرقمي.التقدم 
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 قائمة بأسماء األساتذة المحكمين

 التخصص اللقب العلمي واًلسم الرقم
الرتبة 

 األكاديمية
 الجامعة

 جامعة البلقاء التطبيقية أستاذ إدارة تربوية أ.د. احمد محمد بدح 0
 يةاألردنالجامعة  أستاذ إدارة تربوية أ.د. أنمار الكيالني 2
نةأ.د. اخليف يوسف الطراو  1  يةاألردنالجامعة  أستاذ القيادة التربوية 
 يةاألردنالجامعة  أستاذ ادارة تربوية خالد السرحانأ.د.  4
 جامعة الشرق األوسط أستاذ مناهج وطرق تدريس أ.د. محمد عبدالوهاب حمزة 5
 جامعة آل البيت أستاذ إدارة تربوية محمد عبود الحراحشةأ.د.  6
 جامعة عجلون أستاذ مشارك إدارة تربوية مجد محمود درادكةد. ا 7
 جامعة الشرق األوسط أستاذ مشارك مناهج وطرق تدريس د. عثمان ناصر منصور 3
 جامعة الشرق األوسط سابقاً  أستاذ مشارك مناهج وطرق تدريس د. فواز حسن شحادة 6
 جامعة الشرق األوسط أستاذ مشارك إدارة تربوية د. كاظم عادل الغول 01
 جامعة الشرق األوسط سابقا أستاذ مساعد إدارة تربوية اسامه عادل حسونةد.  00
 جامعة الشرق األوسط أستاذ مساعد إدارة تربوية د. خولة حسين عليوة 02
 وزارة التربية والتعليم أستاذ مساعد مناهج وطرق التدريس د. سهيال حامد الحمادين 01
 جامعة جدارا أستاذ مساعد إدارة تربوية عبدالحميد دراوشهد. نجو   04
اءد. رنا عثمان سالم الفقه 05  وزارة التربية والتعليم  ارشاد نفسي وتربوي 
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 اًلستبانه بصورتها النهائية

 كلية العلوم التربوية                                           
 التربويةالتخصص اإلدارة والقيادة 

 قسم اإلدارة والمناهج                             
 0201-  0202العام الدراسي 

 الفصل الدراسي الثاني
 

 
 ،تحية طيبة وبعد

يةة األردنفةي الجامعةات  هةادرجةة توافر و متطلبةات الجامعةة الذكية"تقوم الباحثة باجراء دراسـة بعنـوان 
وذلــك اســتكمااًل لمتطلبـــات الحصــول علـــى درجــة الماجســـتير فــي تخصـــص  "مةةن وجهةةةة نظرالطلبةةةة

المكونـة  داةهـذه األولهـذا الغـرض قامـت بتطـوير  ،اإلدارة والقيادة التربوية من جامعة الشرق األوسـط
الجـــزء الثـــاني: عبـــارة عـــن و  ،الجـــزء األول: المعلومـــات األساســـية الثانويـــة) الديمغرافيـــة( ،مـــن جـــزئين

 محور يتضمن عدة فقرات.  أربعة محاور كل 
يـــة أتشـــرف بطلـــب اإلجابـــة علـــى األردنلكـــونكم مـــن يتلقـــون الخدمـــة والتفاعـــل داخـــل الجامعـــات و    

 عبر النموذج المرفق بوضع إشارة في الخانة التي تمثل رأيكم. ،من قبل حضراتكم اإلستبانة
 

 واقبلوا فائق اًلحترام والتقدير. ،شاكرة لكم تعاونكم

 

 الباحثة                                                                   

 محاسن عبد العزيز الحسن 
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 القسم األول : البيانات الديموغرافية
 ( في المكان المناسب : أرجو التكرم باإلجابة عن جميع الفقرات بوضع إشارة )  

 الجنس : – 0
 أنثى                          ذكر               
 :الجامعة) الجهة المسؤولة (:– 2

 حكومية                                خاصة    
 :المسار األكاديمي– 1

 علمي                           انساني    
 :الدراسي المستوى– 4

 دراسات عليا                       بكالوريوس    
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 اًلستبانهفقرات 
  ( عند نمط اإلجابة الذي يتناسب مع وجهة نظرك.Xيرجى وضع إشارة )

 المنظومة اإلدارية الذكية ذات رؤية رقمية تكنولوجية.المحور األول: 

 الفقرة الرقم

5 4 3 2 1 

موافق 
بدرجة 
 كبيرة جدا

موافق 
بدرجة 

 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 

 قليلة

غير 
 موافق
 بدرجة
 كبيرة

      لد  الجامعة رؤية مستقبلية واضحة.  1
      .في اتخاذ القرارات المهمةتتمتع الجامعة بالشفافية  2
      تدعم الجامعة عمليات البحث العلمي. 3
      تشرك الجامعة الطلبة في صنع القرارات .  4
      تخصص الجامعة ميزانية لتطوير المعرفة. 5
      .الجامعية في رفاهية الطلبة تسهم الخدمات 6
      توفر الجامعة خدمات الرعاية الصحية الرقمية للطلبة. 7
      التنافسية بين الطلبة. القدرة الجامعة تعزز 8
      رفع جودة التعليم. إلىتسعى الجامعة  9
      اإلدارية. ادارة المهامتوظف الجامعة التكنولوجيا في  10
      .الجامعة لجانًا مجتمعيةتوفر  11

12 
)كجائحة كورونا(  تقوم الجامعة بإدارة األزمات والمخاطر

 بمرونة.
     

 وتكنولوجية(. ،المحور الثاني: البنية التحتية الذكية )مادية
      القاعات الدراسية مجهزة بالوسائل التقنية الحديثة الالزمة. 1

2 
مناسبة  اضاءة لتوفير الجامعيالمبنى  في سماوية قبة يتوافر

 والفناء. الداخلية في الممرات
     

3 
المباني الجامعية فيها أجهزة استشعار تراقب الخصائص البيئية 

 مثل الحرارة واإلضاءة.
     

4 
المباني الجامعية مزودة بشبكة اتصاالت السلكية عالية السرعة 

 واسعة النطاق.
     

      بأنظمة إنذار للحماية.المباني الجامعية مزودة  5
      تمتلك الجامعة بيئة خضراء نظيفة واسعة . 6

7 
 )مواقف الذكية األنظمة بتقنيات تعمل الخدمات الجامعية

 المستلزمات( شراء ،المعامل استخدام ،فتح القاعات ،السيارات
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 الفقرة الرقم

5 4 3 2 1 

موافق 
بدرجة 
 كبيرة جدا

موافق 
بدرجة 

 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 

 قليلة

غير 
 موافق

بدرجة 
 كبيرة

8 
بوابات الجامعة اإللكترونية مؤمنة بالكاميرات لمراقبة الدخول 

 والخروج.
     

9 
القاعات التدريسية مجهزة بأنظمة التدفئة والتبريد يتم التحكم بها 

 إلكترونًيا.
     

10 
توفر الجامعة خاليا شمسية لتوليد التيار الكهربائي بطريقة  

 صديقة للبيئة.
     

11 
 Iتخزن الجامعة المعامالت والملفات في سحابة حاسوبية )

cloud.) 
     

      تدار المساقات الجامعية إلكترونًيا في الجامعة. 12
      تصميم المباني الجامعية يحقق رفاهية الطلبة. 13
      المختبرات العلمية مجهزة بأحدث التقنيات المخبرية. 14
      عملية القبول والتسجيل إلكترونيًا. 15
      .نترنتتوفر الجامعة مكتبة للوسائط الرقمية عبر شبكات اإل 16

 المحور الثالث: العناصر البشرية المؤهلة

1 
اإلدارية والفنية يمتلك العاملون في الجامعة العديد من المهارات 

 )قادرون على مساعدة الطالب والتعامل مع التغيرات المختلفة(
     

2 
الذاتي من خالل اعداها  التعل متشجع الجامعة الطلبة على 

 خططًا تنموية.
     

3 
تقدم الجامعة البرامج والدورات لتحول الطلبة من مستهلكين 

عقل  إلى)تحويل العقل المستهلك  منتجين لها إلىللمعرفة 
 منتج(.

     

      تقوم الجامعة باستقطاب الكوادر المؤهلة ذات الكفاءة. 4
      تساعد سياسة الجامعة على بناء كوادر بشرية متميزة مبدعة.  5

      تحث الجامعة الطالب على تنمية قدراتهم . 6

7 
أفكار الطالب تمتلك الجامعة مركزًا لريادة األعمال يدعم 

  اإلبتكارية.
     

8 
عبر مواقع التواصل  اإلجتماعيةيمارس كادر الجامعة األنشطة 

 المختلفة.
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 الفقرة الرقم

5 4 3 2 1 

موافق 
بدرجة 
 كبيرة جدا

موافق 
بدرجة 

 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 

 قليلة

غير 
 موافق

بدرجة 
 كبيرة

 التعليمية التعلمية الذكية.المحور الرابع: البيئات 
      توفر الجامعة مناهج دراسية تنمي القدرات اإلبداعية للطلبة. 1
      تطور الجامعة المحتو  التعليمي باستخدام الوسائط المتعددة. 2

3 
 البيئة باستخدام مستحدثة تعليمية نظم تعتمد الجامعة على

 التعليم ،بعد عن التعليم ،اإللكتروني التعليم( ةاإلفتراضي
 المدمج(.

     

4 
التي  السريعة المتغيرات مع الدراسية المناهج توائم الجامعة

 فرضتها العولمة.
     

      توفر الجامعة مواقع بحثية عالمية للطلبة. 5

6 
تستخدم الجامعة تطبيقات ذكية لعرض خدماتها التي تسهل 

 تعامالت الطلبة.
     

7 
اللغات األخر  لرفع كفاءة العملية تعتمد الجامعة على 

 التعليمية.
     

      الذاتي لد  الهيئات التدريسية. التعل متطور الجامعة قدرات  8
      تمتلك الجامعة مركزًا متخصصًا في البحوث العلمية. 9

10 
توفر الجامعة مركز معلومات للتعليم يعمل وفق أساليب علمية 

 تقنية حديثة.
     

11 
الجامعة منصات خاصة تربط الطلبة الخريجين بسوق  توفر

 العمل.
     

12 
ترعى الجامعة مؤتمرات وندوات علمية عن التقدم التكنولوجي 

 الرقمي.
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 كتاب تسهيل المهمة
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 البراءة البحثية 

 


