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 الملخص:

وكيف أن استخدام ، إلقاء الضوء على المشاكل اإلدارية التي تواجهها المدارس إلى الدراسة هدفت

ة المدرس تمن مكونا أهم مكونوهو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يساعد في حل هذه المشاكل، 

مدى تحقق ثالثة من  من خالل هذه الدراسة بالتقصي حولقمنا من  .والركيزة األولى فيهاالذكية 

 هذه المرتكزاتمرتكزات المدرسة الذكية في عينة من مدارس مدينة حمص العامة والخاصة و

هي )استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، استخدام نظم إدارة المعلومات، قوة  الثالث

مع الكفاءة التعليمية للمدارس ومدى  عالقة هذه المرتكزات كما درسناالتواصل مع أولياء األمور(، 

 فة.توافق مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعر

المدرسة هوم مفب عرفنا ثمعرجنا على بعض الدراسات السابقة األجنبية والعربية، في بداية الدراسة 

رقمي و دور التحول ال وبينت الدراسة ومتطلباته. االقتصاد القائم على المعرفةبو،ومكوناتها الذكية

ة والعربية التجارب العالميعلى  تم إلقاء الضوء ،من ثم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم

 .لتحقيق مفهوم المدرسة الذكية

 ، تم توزيع استبانتين األولى ألولياء األمور مدى تحقق مرتكزات المدرسة الذكية في سورية لدراسة

و الثانية للكادر اإلداري والتدريسي لعينة من مدارس حمص العامة والخاصة، وبلغ عدد إجابات 

، كما تم إجابة 83إجابة، أما الكادر اإلداري والتدريسي فكانت  101ليلها أولياء األمور التي تم تح

نتائج لعرض وتحليل  SPSSاستخدام بعض األساليب اإلحصائية واالختبارات في برنامج 

 ت الدراسة إلى :ص  خل   واالستبانتين، 

  األبعاد الثالثة المذكورة سابقاً لمرتكزات  علىوجود موقف إيجابي ورضا من قبل العينتين

المدرسة الذكية، كما تبين وجود ارتباط إيجابي بين تحقق هذه المرتكزات والكفاءة التعليمية 

للمدرسة، وبين تحققها وتوافق مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على 

 المعرفة.

 بين المدارس العامة والخاصة حيث  ذكية المدروسةمرتكزات المدرسة النسبة تحقق   تختلف

لدى عينة أولياء األمور وكذلك الكادر اإلداري  كانت نسبتها في المدارس الخاصة أكبر

 . والتدريسي

 م تختلف رؤية الكادر اإلداري والتدريسي لتحقق هذه المرتكزات ال باختالف القسم الوظيفي ل

 الخبرة. )إداري ، مدرس( وال باختالف عدد سنوات
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انتهى البحث بتقديم مجموعة من التوصيات سعياً لتحقيق مرتكزات المدرسة الذكية واستخدام 

ومن أهم هذه التوصيات : دعم الشراكة المجتمعية ، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالشكل األمثل

لتوفير  ع الخاصبين مؤسسات الدولة ووزاراتها وبين شركات االتصاالت والشركات التقانية والقطا

البنية التحتية التكنولوجية الالزمة من تجهيزات وبرمجيات للمدارس وخاصة العامة ومديريات 

)العلوم، التكنولوجيا، الهندسة،  STEM التربية ، وإعادة النظر في المناهج ودعم العلوم األساسية

السنوات الدراسية األولى، والتركيز على مادة المعلوماتية وخاصة البرمجة بدءاً من  الرياضيات(،

 مع البحث عن الطالب الموهوبين والعناية بهم وإعادة النظر في البرامج المقدمة لهم.

 

 : الكلمات المفتاحية

النظام اإلداري للمدارس الذكية ، ، (SMS)النظام اإلداري للمدارس  ،  المدرسة الذكية

 .االقتصاد القائم على المعرفة، التحول الرقمي في التعليم ، تكنولوجيا المعلومات

 

Abstract 

The study aimed to shed light on the administrative problems faced by schools, 

and how the use of information and communication technology helps in solving 

these problems, which is the most important component of the smart school and 

the first pillar in it. Through this study, we investigated the extent to which three 

of the smart school pillars were achieved in a sample of public and private schools 

in Homs city, and these three pillars are (the use of information and 

communication technology, the use of information management systems, the 

power of communication with parents), and we also studied the relationship of 

these pillars with the educational efficiency of schools and the compatibility of 

the outputs of the educational process with the requirements of the knowledge-

based economy. 

At the beginning of the study, we went through some previous foreign and Arabic 

studies, then we introduced the concept of the smart school and its components, 

and the knowledge-based economy and its requirements. The study showed the 

impact of digital transformation and information and communication technology 

in education. Then the light was shed on the global and Arabic experiences to 

achieve the concept of the smart school. 

To study the extent to which the foundations of the smart school in Syria were 

achieved, two questionnaires were distributed, the first for parents and the second 

for the administrative and teaching staff for a sample of Homs public and private 

schools, and the number of parents' answers that were analyzed was 101 answers, 
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while the administrative and teaching staff were 83 answers, and some statistical 

methods and tests were used in the SPSS program to display and analyze the 

results of the two questionnaires, and the study concluded that: 

 The existence of a positive attitude and satisfaction by the two samples on 

the three dimensions mentioned previously for the pillars of the smart school, 

and it was found that there is a positive correlation between the achievement 

of these pillars and the educational efficiency of the school, and between their 

achievement and the compatibility of the outputs of the educational process 

with the requirements of the knowledge-based economy. 

 The percentage of achieving the foundations of the studied smart school 

varies between public and private schools, as its percentage in private schools 

was greater among the sample of parents as well as administrative and 

teaching staff.  

 The vision of the administrative and teaching staff to achieve these pillars did 

not differ neither according to the functional department (administrative, 

teacher) nor according to the number of years of experience. 

The research ended with a set of recommendations in order to achieve the 

foundations of the smart school and the optimal use of information and 

communication technology, and the most important of these recommendations 

are: Supporting community partnership between state institutions and ministries 

and between telecommunications companies, technology companies and the 

private sector to provide the necessary technological infrastructure of equipment 

and software for schools, especially public and education directorates, and 

reconsidering curricula and supporting basic sciences STEM (science, 

technology, engineering, mathematics), and focusing on informatics, especially 

programming, starting  From the early academic years, with the search for and 

care for gifted students and the reconsideration of the programs offered to them. 

 

Keywords: 
Smart School, School Management System (SMS), Smart School Management System 

(SSMS), Information and communication technology (ICT), Digital Transformation in   

Education, The knowledge-based economy (KBE). 
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 الفصل األول

للدراسةالتمهيدي اإلطار العام   

 

 :مقدمة -1-1

عصرنا الراهن بظهور الثورة المعلوماتية التي كان لها االنعكاسات الكبيرة على األنشطة يتميز 

الحياتية المختلفة، مما أدى إلى تطور في نواحي الحياة باختالفها وخاصة عملية التعليم والتدريب 

ت وقد ساهمالمدرسة الذكية، المدرسة االفتراضية(، بظهور أشكال جديدة من المدارس ) سمحتالتي 

 متناسبة مع اقتصاد المعرفة الرائد في أيامنا. دة من العلم والمعرفة بدورها في خلق بيئة جدي

تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في الفصول الدراسية وفي  التطور التكنولوجي إلى استخدامأدى كما 

حيث يقوم كل من الطالب والمعلمين ، تعليمية الخدمات اللكترونية واإلمكتبة وال اإلدارة المدرسية

 األمور باستخدام تكنولوجيا المعلومات في مختلف جوانب العملية التعليمية. وأولياء واإلداريين

ل تطوير العلم يندرج ضمن أهم الوسائ االقتصادية أنالناجحة في التنمية أثبتت التجارب الدولية و

ألي بلد يطمح للخروج من أزماته االقتصادية واالجتماعية، لذلك وضعت رؤية عصرية لتطوير 

لم ومن إحدى أهم الوسائل الحديثة في إيصال الع على الجانب التطبيقي للعلم. التركيز التعليم عبر

ساهم اختالف قد و .Smart Schoolلة بما أطلق عليه " المدارس الذكية " والمعرفة والمتمث

التجارب الدولية الناجحة لهذه الطريقة في التعليم في عدم تحديد تعريف واحد لها، فمنهم من وصفها 

بأنها أحد المعاهد التعليمية التي أعيد بناؤها التنظيمي سواًء من حيث الممارسات التعليمية المستخدمة 

الب بشكل جيد للدخول إلى عصر إعداد الطبأو من حيث طريقة اإلدارة المدرسية، بحيث تسمح  

، وقابليتها بشكل مستمر لتطوير مناهجها التعليمية وكادرها Information Ageالمعلومات 

التدريبي وقدراتها اإلدارية. ومنهم من وصف هذه المدارس بأنها تلك التي يستخدم فيها خبراؤها 

وبجودة كبيرة  ،يما بينهم وبين الطالبالتقانة كوسيلة أساسية للتعليم والتواصل عن بعد ف ناألكاديميي

أنها تلك  المدرسة الذكية على تفي حين أن بعض المواقع االلكترونية عرف لوسائل التعليم المختلفة.

التي أدخلت تقانة المعلومات على أساليب التعليم والتعلم الحديثة المستخدمة، وذلك بهدف تحسين 

المدرسين واإلداريين ومشاركة أولياء األمور بمتابعة الحالة أساليب التعليم والتعلّم وتأهيل الطالب و

 التعليمية ألبناؤهم.

من قبل الحكومة الماليزية كأحد المشاريع السبعة  1996طرحت فكرة المدرسة الذكية في العام  

 2020الرائدة التي تهدف إلى بناء وتعزيز القدرات الماليزية من خالل خطة طريق ممتدة حتى العام 
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لمدارس الذكية في جميع المدارس الماليزية من شأنه تعزيز مع اعتبار أن تطبيق مشروع ا و

)دولة صناعية متقدمة( التي طرحها رئيس الوزراء الماليزي  2020الوصول إلى رؤيا ماليزيا 

وبما أن هذا النوع من المشاريع جديد في معظم دول العالم في تللك اآلونة   ،الدكتور مهاتير محمد

 Pilot Projectان ال بد للحكومة الماليزية أن تقوم بتطبيق هذا المشروع بشكل تجريبي أو إرشادي ك

 .على بعض المدارس الماليزية

ولالستفادة من مزايا التجربة الماليزية شرعت العديد من دول العالم بتطبيقها، ومن هذه الدول 

وغيرها من الدول حيث قامت بإعادة تهيئة ايرلندا، كندا، بريطانيا، الواليات المتحدة واليابان 

جاهزة  لتصبح المدارس وبرمجيات(حاسوبية وشبكية )تجهيزات مدارسها بما تحتاج من بنية تحتية 

لتقبل هذا النوع من المشاريع، وليس ذلك فحسب وإنما أعادت صياغة وكتابة مناهجها التعليمية 

 تأهيل الكوادر الفنية واإلدارية والطالبية لتصبحالمستخدمة وطورت األساليب التعليمية، كما أعادت 

، مع مراعاة االختالف في التجارب والتباين في المشاكل التي رة على تلقي هذه التقانة الجديدةقاد

 واجهتها أثناء التحول إلى هذا النوع من المدارس.

دون  2003عام  أما على الصعيد السوري فقد بدأت الحكومة بالتفكير في مشروع المدارس الذكية

لالتصاالت بالتعاون مع مدرسة عكرمة   MTNقامت شركة  2010وفي أواخر عام  تقدم ي ذكر،

مبادرة للمدارس الذكية في سوريا، وقامت الشركة على  لمخزومي في مدينة حمص بإطالق أولا

لتحويلها  ةحد تعبيرها بتزويد المدرسة بكافة التجهيزات الحاسوبية والشبكية والبرامج كخطوة أولي

 إلى مدرسة ذكية.

بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير المناهج بإطالق   MTNقامت شركة  2017وفي حزيران 

الذي يأتي والمشروع التجريبي للمدرسة الذكية في مدرسة نذير نبعة للمتفوقين في حي المزة بدمشق 

برنامج المسؤولية االجتماعية  يوماً من رعاية ييلو!" أحد أهم 21في إطار المشاركة في برنامج "

 .MTN  لدى مجموعة

أما أهم ما قامت به الحكومة السورية في مجال استخدام التقانة في التعليم، تمثل في تجربة الجامعة 

والتي تعتبر األولى من نوعها في الشرق األوسط  2001االفتراضية السورية التي بدأت في عام 

 ل في إدارة العملية التعليمية.والتي تعتمد على التقانة بشكل كام

في هذه الدراسة إلقاء الضوء على تجارب المدارس الذكية في بعض الدول وتحديد القيمة سنحاول 

سنلقي  كما .وللعملية التعليمية ككل المضافة النوعية التي تقدمها هذه المدارس للطالب واألساتذة

إدارتها وما هي المشاكل التي تواجهها على ونظام في سوريا الوضع الحالي للمدارس  نظرة على

م ونسعى الستخالص النتائج وتقدي ،صعيد الكادرين اإلداري والتعليمي وعالقتهم مع أولياء األمور
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لدخول ل تؤهل طالبنا واألجيال القادمةلول تقانية وتكنولوجية ح من خالل المقترحات والتوصيات

 .واالستفادة من منعكساته االقتصاديةتقانة وال بقوة إلى المجتمع القائم على المعرفة 

 المصطلحات والتعاريف: -1-2

 المدرسة الذكية Smart School: هي مدرسة تعتمد على تكنولوجيا المعلومات 

«Information Technology IT»  على نطاق واسع في العملية التعليمية بكافة جوانبها سواء

وتوزيع الشعب والجدول األسبوعي ومراقبة للمدرسة كعمليات التسجيل من الناحية اإلدارية 

التي يتم رصدها بشكل تكنولوجي من خالل أجهزة الكمبيوتر، حضور الطالب وتحصيلهم العلمي و

ليس ذلك فقط، بل يمكن ألولياء أمور التالميذ . وكذلك درجاتهم الشهرية ومستواهم التحصيلي

 ص بالمدرسة. متابعة مستوى أبنائهم من خالل الموقع اإللكتروني الخا

 ويمكن أن ي عزى مصطلح Smart School  من  تحقيق  مفهوم المدرسة الذكية ومرتكزاتها إلى

. SMART Goalsخالل خطة عمل محددة بزمن تعتمد على مبدأ األهداف الذكية  

 

 SMART Goals( : 1-1الشكل )                

  

 المدرسية اإلدارة Management School: مؤسسة بها تقوم ألنشطة التخطيط عملية هي 

 وهي .عاليةوف بكفاءة التدريس وظيفة لتحقيق عليها واإلشراف وإدارتها، لها، والتنظيم تعليمية،

 :خالل من المدرسة في الموجودة والمادية البشرية اإلمكانات توظف التي

 األهداف هذه إلى الوصول لكيفية التخطيطو ،المرجوة األهداف تحديد 

 والمواد والوقت، البشرية، )الموارد المدرسة اإلدارة لدى المتاحة الموارد تنظيم 

 كثيًرا مكلف غير بشكل المرجوة األهداف تحقيق أجل من التعليمية(

 لمدرسيةا وبالرقابة تنظيمية معايير تحديد طريق عن المدرسية اإلدارة عملية في التحكم 

 اتخاذو الخطة مقابل اإلدارة خققتها التي اإلنجازات لقياس دائم بشكل الذاتي والتقويم

 األمر. لزم إن اإلصالحية اإلجراءات

https://learn.org/articles/What_is_School_Administration.html
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 نظام إدارة المدرسة الذكيةS) Smart School Management System (SSM:  هو

وأولياء  المدرسة متكامل يخدم إدارة المدرسة والمدرسين والطالب ويفتح قنوات التواصل بيننظام 

بمستوى  االرتقاءنظام االدارة المدرسية من أهم وسائل  األمور ويمتاز بالبساطة وقلة التكلفة، يعتبر

 .التعليم من الناحية التقنية

 واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات :(Information and communications 

technology)  واختصارها(ICT) ،ومعالجة  جميع التقنيّات التي ت ستخدم في االتصاالت هي

 .المعلومات

 مشكلة البحث: -1-3

 من خالل التساؤالت التالية:البحث مشكلة مسببات  توضيحيمكن 

  ما هي المشاكل التي تواجه كل من الكادر اإلداري والكادر التدريسي وأولياء األمور 

  ؟تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتباستخدام والتي يمكن تخطيها والتغلب عليها     

  ما هو مستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات والتقانة في المدارس  السورية وخاصة  

 مدينة حمص؟في     

  يةمفهوم المدرسة الذكلتقبل  بالب نى التحتية التقنية الموجودةما مدى جهوزية مدارسنا ،   

 الطالب؟ وكذلكالكوادر الفنية واإلدارية والتدريسية، والمستوى المعرفي لدى     

 إلى أي مدى تم تطبيق مفهوم المدارس الذكية في سورية ؟ 

  ؟بيق المدراس الذكيةتطحتى تصل إلى الواجب اتباعها ما هي الخطوات الصحيحة 

 هدف البحث -1-4

  إلقاء الضوء على المشاكل والتحديات التي تواجهها اإلدارة المدرسية من خالل األنظمة

اإلدارية القائمة من تنظيم األوراق والملفات والحفاظ على البيانات، إلى تخريج التقارير 

 األمور.ونتائج الطالب ومتابعة حضورهم ودرجاتهم والتواصل مع أولياء 

 ة والعربية لمشروع المدرسة الذكية وخاصة التجربة الماليزية على التجارب العالمي االطالع

وتحديد العوامل المشتركة مع التجارب القائمة ودراسة إمكانية تطبيقها في المدارس 

 السورية وأين نحن منها.

  مشاكل والتحدياتالدراسة فاعلية تطبيق النظام اإلداري الخاص بالمدارس الذكية في حل 

ة تقديم رؤية ومقترحات إلمكانياإلدارة المدرسية الحالية واستخالص النتائج والتي تواجهها 

تطبيق هذا المشروع في مدارسنا في ظل الواقع واإلمكانات المتوفرة ومن خالل االستفادة 

 من تجارب الدول التي سنستعرضها.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
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  :البحثأهمية  -1-5

ليم ونقل عصرية لتطوير طريقة التع تكمن أهمية البحث في أنه يتناول موضوعاً حديثاً يتعلق بوسيلة

لذلك  ،ره أحد عجالت التنمية االقتصاديةونشر المعرفة، ويأتي التركيز على أهمية التعليم باعتبا

تتنافس دول العالم فيما بينها في تطبيق وتطوير مفهوم المدارس الذكية بهدف الدخول بقوة إلى 

 اته االقتصادية. من منعكس واالستفادةالمجتمع القائم على المعرفة 

وهذا البحث بمثابة إلقاء الضوء على مدى حاجتنا إلى مثل هذا النوع من المدارس، إضافة إلى 

على جميع المدارس واالستفادة من تجارب الدول  الذكية( )المدارسإمكانية توطين هذه التجربة 

 األخرى في هذا المجال ومن اإلمكانات المتوفرة.

 :البحثفرضيات  -1-6

  عالقة ذات طبيعة احصائية بين تحقيق مرتكزات المدرسة الذكية بأبعادها الثالثة هنالك

المدروسىة )استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، استخدام نظم اإلدراة المدرسية، 

 قوة التواصل بين المدرسة وأولياء األمور( وبين كفاءة العملية التعليمية .

  بين تحقيق مرتكزات المدرسة الذكية بأبعادها الثالثة هنالك عالقة ذات طبيعة احصائية

المدروسىة )استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، استخدام نظم اإلدراة المدرسية، 

قوة التواصل بين المدرسة وأولياء األمور( وبين توافق مخرجات العملية التعليمية مع 

 متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة

 ؤية تحقق مرتكزات المدرسة الذكية بأبعادها الثالثة المدروسة لدى أولياء ال تختلف ر

األمور باختالف المتغيرات الديموغرافية ] النوع االجتماعي )ذكر، أنثى( ، نوع المدرسة 

 )خاصة، عامة( [.

  ال تختلف رؤية تحقق مرتكزات المدرسة الذكية بأبعادها الثالثة المدروسة لدى الكادر

لتدريسي باختالف المتغيرات الديموغرافية ] نوع المدرسة )خاصة، عامة( ، اإلداري وا

 سنوات الخبرة، القسم الوظيفي )إداري، مدرس( [.
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  البحث:متغيرات 

 المتغيرات المستقلة

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 نظم اإلدارة المدرسية 

 قوة التواصل بين المدرسة وأولياء األمور 

 المتغير التابع:

 كفاءة العملية التعليمية 

 توافق مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة 

 

 ( : نموذج الدراسة2-1) الشكل

 البحث:منهجية  -1-7

وصف طبيعة الظاهرة موضع  اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي التحليلي الذي يحاول

  ها.والتحديات التي تواجهتفسير وتوضيح المشاكل و الدراسة

وتجدر اإلشارة إلى أن األبحاث الوصفية ال تعد مجرد مشروع لجمع المعلومات، فهي تصف وتحلل 

 أيضا .وتقيس وتقيّم وتفّسر 

تم االستعانة بالمنهج القائم على المقارنة وهو ذلك المنهج الذي يعتمد على المقارنة في دراسة يكما س

ارب وذلك من أجل مقارنة تجالظاهرة، حيث يبرز أوجه الشبه واالختالف فيما بين تجربتين أو أكثر. 

ادة من االستفوخاصة الماليزية مع التجربة السورية المتواضعة و ةواألجنبيالدول األخرى العربية 

 هذه التجارب.
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 حدود البحث -1-8

  :الفصل الدراسي الحدود الزمانيةS22  م2022العام في. 

 :مجموعة من المدارس العامة والخاصة في مدينة حمص الحدود المكانية.  

 :عينة من الكوادر اإلدارية والتعليمية وأولياء األمور للمدارس. الحدود البشرية 

 : الدراسات المرجعية -1-9

نتقال وكيفية اال وإدارتها وفاعليتها العديد من الدراسات واألوراق البحثية حول المدارس الذكيةهناك 

وتجدر اإلشارة أن الكثير من هذه الدراسات تبنت التجربة  .إليها وتطبيقها في كثير من البلدان

رس المداحول  العربية واالجنبية سنذكر بعض الدراسات الماليزية وقارنت تجربة بلدانها معها.

  الذكية وتطبيقها وكذلك بعض البرامج اإلدارية الحاسوبية المقترحة.

 الدراسات األجنبية :  1-10-1

 دراسة  SiavashOmidinia, Maslin Masrom  ,HarihodinSelamat 2013  قدمت التي

( بعنوان : CSE 2013في المؤتمر الدولي الثاني حول التقدم في علوم وهندسة الكمبيوتر )

 . "دراسة مفهوم المدرسة الذكية: ابتكار لمعالجة االستدامة "

An Examination of the Concept of Smart School: An Innovation to Address 

Sustainability 

علقة المسائل المت)الهدف الرئيسي من  البحث هو دراسة الجوانب ذات الصلة بمفهوم المدرسة الذكية 

تصميم المناهج الدراسية لضمان أن  -( ITالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ) -بتدريب المعلمين 

االبتكار يمكن أن يرعى بنجاح قوة عاملة مستعدة لمواجهة تحديات عصر تكنولوجيا المعلومات 

 أربعة دروس لقيادة ووضع المدرسة الذكيةاستخلص البحث من التجربة الماليزية  .(واالتصاالت

  الصحيح:على الطريق 

-المعلمون )الفعالة في تقدم أهداف المدارس الذكية هي  الذكية: األدوارهيكل المدرسة  -1

. كل (موظفو الدعم وغيرهم من الموظفين التربويين وأولياء األمور والمجتمع -اءالمدر

ومن أجل القيام بواجباتهم  .مجموعة من هؤالء لها أدوار محددة لتحقيق فكرة المدارس الذكية

يجب أن يكونوا خبراء في المعرفة والثقافة والمهارة المحددة. يتم تحقيق هذه المعرفة 

والمهارات والسلوكيات من خالل الدورات التعليمية الشاملة لكل مجموعة كأعضاء في 

 .المشروع

المدرسة الذكية تعد الطالب لدخول بيئة أكثر حداثة وعالمية بنجاح. تغذي المدارس  الطالب: -2

الذكية مهارات حل المشكالت اإلبداعية في المواقف الجديدة ويتم تعليم الطالب التحلي 
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بالجرأة والشجاعة في اتخاذ قراراتهم وتحمل المسؤولية.، وضمان الدعم الفني وصيانة 

 .المرافق

المعلمون في المدارس الذكية دور المرشد. تدريب المعلم هو أهم نشاط يجب يلعب  المعلم: -3

 .القيام به في بداية المدارس الذكية.  يعتبر المعلمون أول مقدمي المعرفة

 الركائز الرئيسية للبرامج التعليمية إلدارة المدرسة الذكية هي كما يلي: اإلدارة: -4

  وتغيير المدارس الذكية المفاهيم والعمليات والهيكل وكيفية تطوير 

  أساليب التخطيط والتنظيم والرقابة 

 المهارات األساسية لإلعالم واالتصال 

 لعمل مع برنامج اإلدارةا 

 والموظفين.رق تقييم كفاءة المدرسة ط 

  المهارات األساسية لتكنولوجيا المعلومات والتعرف على الرخصة الدولية لقيادة

 (Word-PowerPointالحاسب اآللي )

 عليم العمل مع أنظمة التحكمت 

 تعليم استخدام األنظمة الجانبية مثل أنظمة الكاميرا والصوت. 

المدرسة الذكية هي مدرسة مصممة لتوفير بيئة تعليمية افتراضية قياسية  ص البحث إلى أنخل  

 باإلضافة إلى تحسين نظام إدارة المدرسة.

وقد أظهرت العديد من الدراسات أنه بدون سياسة محددة جيدا على المدى الطويل والقصير في وقت 

وبدون تطوير مهني مستدام ممزوج بمحتوى ومنهج افتراضي قياسي وأيضا بدون مراقبة  واحد،

ه ذلن تتمكن برامج المدارس الذكية من توفير خدمة تعليمية كافية للطالب وستؤدي ه دقيقين،وتقييم 

المشاريع في النهاية إلى الفشل أكثر من التقدم. ولهذا السبب، ينطوي برنامج اليونسكو على التكامل 

المستدام لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على جميع مستويات العملية التعليمية وخاصة لتطوير 

 .الناميةالمدارس الذكية في البلدان 
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 ( إيران2012دراسة الدان واليريزا )LadanSalimi Alireza Ghonoodi , ، دراسة في

دراسة العناصر  "(  بعنوان :2012) 31العلوم االجتماعية والسلوكية  -- Procediaمجلة 

 "الوظيفية لنظام اإلدارة في المدارس الذكية

 The study of functional elements of management system in smart schools 

 على وصف العناصر الوظيفية الالزمة إلدارة المدارس الذكية.    الدراسةتركز هذه 

الركيزة األساسية للمدارس الذكية هي تبسيط إدارة المدارس من خالل  إلى أنالدراسة  تصخل   

استخدام التكنولوجيا. وسيساعد ذلك على تحسين الكفاءة وإزالة حاالت التكرار وتحسين الوصول 

. مع إدارة المدارس المحوسبة وعلى شبكة اإلنترنت سيتمكن مديرو جذرياً  إلى جميع المعنيين تحسيناً 

ات وستسهل الشبك، المدارس من تخطيط وإدارة واستخدام كل من الموارد البشرية والمادية بفعالية

إشراك اآلباء والمجتمع المحلي في البرامج المدرسية، مما يجعلهم شركاء فعالين في تعليم أطفالهم. 

قواعد البيانات، ستكون المعلومات المتعلقة بالطالب والمعلمين في متناول األطراف ومن خالل 

الشرعية بسهولة. يمكن تلبية احتياجات رعاية الطالب والمعلمين بشكل أكثر فعالية من خالل 

المراقبة المستمرة. وعالوة على ذلك، فإن الرصد المنهجي لتقدم الطالب سوف ينبه المدرسة إلى 

  قدرة.التدخالت ضرورية لكل من الموهوبين واألقل  متى تكون

حدي أن الت كمامهمة إدارة المدارس العمل مع المعلومات والبناء على األفكار بشكل تعاوني.  نتتضم

الرئيسي الذي يواجه قادة مدارس التكنولوجيا هو دعم المعلمين أثناء استكشافهم وتجربتهم لطرق 

مدير في إدارة الدور و أن متنوعة لدمج التكنولوجيا بطرق ذات مغزى عبر المناهج الدراسية. 

 وجه نحو النجاحأسلوب قيادة داعم وم عليه أن يعتمدموارد تكنولوجيا المعلومات في مدرسة ذكية 

 في إدارة موارد تكنولوجيا المعلومات. 

وقد أظهرت األبحاث أنه عندما يدرك مديرو المدارس فوائد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

عملهم، فمن المرجح أن يشجعوا على استخدامها داخل المدرسة. إن تشجيع ودعم استخدام تكنولوجيا 

إلدارة المدرسية والتخطيط أمر حيوي لتعزيز مكانة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لكل من ا

يتم تعزيز كفاءة وفعالية مهمة اإلدارة في المدرسة الذكية  ،المعلومات واالتصاالت داخل المدارس

سيحتاج مديرو المدارس الذكية إلى الخضوع لدورة تدريبية  وبالتالي،من خالل استخدام التكنولوجيا. 

لتجهيزهم إلدارة المرافق والتقنيات والمنهجيات الجديدة التي سيتم نشرها في مكثفة في اإلدارة 

 المدارس الذكية.
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 ( 2004دراسة محمد زين وآخرونIEEE ) كلية العلوم االجتماعية، جامعة المنشورة في

مدرسة التعليم عن بعد ، جامعة ساينز ماليزيا ، ميندن  ، كارديف ، المملكة المتحدة

ممارسة اإلدارة في المدرسة الذكية الماليزية:  . بعنوان:"، بوالو بينانغ ،ماليزيا 18000

 "تحليل المهام والدعم لتنفيذ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

Muhammad Z M Zain, Puvaneswary Murugaiah , Hanafi Atan, Rozhan M 

Idrus/School of Social Sciences, University of Cardiff , UK  .* School of Distance 

Education, Universiti Sains Malaysia, Minden 18000, Pulau Pinang،Malaysia. 

Management Practice in Malaysian Smart School: Tasks and Support Analysis of the 

ICT Implementation 

وضح هذه الدراسة نوع الممارسة اإلدارية التي يتم تنفيذها والدعم الذي تلقته المدارس الذكية ت

الماليزية في تنفيذ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إدارة مدارسها. وكشفت النتائج أن المهام 

ة السجالت اإلدارية، والمحاسبة المالياإلدارية المتعلقة بتقييمات الطلبة، وجدولة الجداول الزمنية، و

ساهمت في معظم استخدامات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وأظهرت النتائج أيضا أن مبادرة 

من الوكاالت الحكومية ذات الصلة وأولياء األمور والشركات  كبيراً  المدارس الذكية تلقت دعماً 

ى الممارسة اإلدارية الفعالة والكفؤة للمدارس للحفاظ عل الخاصة، وكان هذا الدعم المستمر مهماً 

 الذكية الماليزية.

تم استخدام استبيان تم تطويره والتحقق منه خصيصا في هذه الدراسة. وتضمن طرح أسئلة على 

في إدارة مدارسهم بدعم من تكنولوجيا المعلومات  المجيبين بشأن المهام التي يؤدونها حالياً 

مدرسة داخلية  36من المملكة المتحدة على  2001واالتصاالت.  ونشر االستبيان في أوائل عام 

أنشئت في ماليزيا. وكانت المدارس متجانسة من حيث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات 

استبيانا بلغت  31نهاية الشهر الخامس، تم إرجاع واالتصاالت التي توفرها وزارة التعليم. وفي 

 .٪86.1نسبة العائد 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إدارة المدارس  كشف تحليل مهام تنفيذ صت الدراسة إلى خل  

في سجالت تقييم الطالب المحوسبة، وجدولة  أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تستخدم أساساً 

اإلدارة والمحاسبة المالية. ويتماشى ذلك مع النمط اإلداري الجديد في بيئة اإلدارة الجدول الزمني، و

بيق وفيما يتعلق بتحليل الدعم، كشفت البيانات أن تط القائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

 ةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إدارة المدارس الذكية قد حصل على الدعم الكامل لوزار

التربية والتعليم من حيث التمويل واألجهزة البرمجية وتنمية الموارد البشرية والبنية التحتية المقدمة 

 وغيرها من الوكاالت ذات الصلة بوزارة التربية والتعليم.  SSPTأساسا من خالل 
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 ( لصالح المجلة الدولية للتعلم والتعليم والبحث 2021دراسة دونغ ثي وآخرون ،فيتنام  )

العوامل التي تؤثر على كفاءات القيادة المدرسية الذكية لمديري  ، بعنوان:"التربوي

 "المدارس الثانوية في فيتنام

Duong Thi Hoang Yen, Le Ngoc Hung, Thi Thuy Hang Vu, International Journal of 

Learning, Teaching and Educational Research Vol. 20, No. 4, pp. 1-17, April 2021 

https://doi.org/10.26803/ijlter.20.4.1. Factors Affecting Smart School Leadership 

Competencies of High School Principals in Vietnam 

قادة المدارس الثانوية في سياق الثورة الصناعية الرابعة العديد من التحديات  يواجه أكدت الدراسه أنه

ي، من ، وبالتالوالفرص الجديدة. تحتاج المدارس إلى أن تصبح أكثر ذكاء وأكثر مرونة وأكثر أماناً 

المرجح أن يكون للكفاءات القيادية للمدير عناصر جديدة وتتأثر بعوامل مؤثرة جديدة. كان الهدف 

هذه الدراسة هو تحديد العوامل التي تؤثر على كفاءات القيادة المدرسية في المشهد المدرسي  من

 األكثر ذكاء اليوم. 

مدير مدرسة  295إجراء البحث باستخدام أساليب البحث النوعية والكمية. تألفت عينة البحث من  تم

ثانوية من خمس مقاطعات ومدن في فيتنام. وأظهرت النتائج أن كفاءات القيادة المدرسية الذكية 

 ىتعتمد على العوامل الفردية، والعوامل على مستوى المدرسة، والعوامل التعليمية على مستو

المجتمع. وتم تحديد سياسة تطوير المدارس الذكية وابتكار البنية التحتية والمرافق المدرسية الذكية 

 كأهم العوامل.

إلى أن مديري المدارس الثانوية في فيتنام يميلون إلى أن يكونوا واثقين من كفاءاتهم  خل صت الدراسة

ن "الفصول الذكية" ومشاريع المدارس القيادية المدرسية الذكية على الرغم من عدد قليل فقط م

مع الدراسات السابقة، سلطت النتائج الضوء على أن  الذكية التجريبية في العديد من المدن. وتماشياً 

كفاءات القيادة المدرسية الذكية تعتمد على العوامل الفردية، والعوامل على مستوى المدرسة، 

ية حديد سياسات تطوير المدارس الذكية والبنية التحتوالعوامل التعليمية على مستوى المجتمع. وتم ت

للمدارس الذكية وابتكار المرافق باعتبارها أهم العوامل التي تؤثر على كفاءات القيادة المدرسية 

الذكية. وقد أكدت نتائج هذا البحث على ضرورة تطوير كفاءات مديري المدارس القيادية الذكية 

 ية وفق الظروف العملية.للمساهمة في تطوير المدارس الذك
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 ( 2009دراسة ليندساي وآخرين ، نيوزالند ) ،" :قادة المدارس وكفاءة تكنولوجيا  بعنوان

 Computers & Education 53مجلة ، "المعلومات واالتصاالت ومناصرة االبتكارات

www.elsevier.com/locate/compedu 741–(2009) 733 

Lindsay H. Stuart Annette M. Mills, Ulrich Remus Dept. of Accountancy and 

Information Systems, College of Business and Economics, University of Canterbury, 

Private Bag 4800, Christchurch 8140, New Zealand. School leaders, ICT competence 

and championing innovations 

الرغم من أهمية التكنولوجيات الجديدة للمدارس ودور قادة المدارس في تنفيذ هذه  على

هناك القليل من البحوث حول كفاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لقادة   التكنولوجيات، 

 ,Anderson & Dexter, 2005; Testermanالمدارس وكيف يؤثر ذلك على قيادة التكنولوجيا )

Flowers, &Algozzine, 2001 وعلى وجه الخصوص، استعدادهم لمناصرة تكنولوجيا المعلومات ،)

عن دراسة تسعى إلى سد هذه الفجوة من  هذه الورقة تقريراً  قدمتواالتصاالت في مدارسهم. ولذلك 

قادة المدارس وأثرها على عزمهم على خالل دراسة كفاءة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدى 

دعم تنفيذ واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدارسهم. وبالتالي، فإن السؤال البحثي 

الذي تقوم عليه هذه الدراسة هو: "ما هي العالقة بين كفاءة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدى 

 المعلومات واالتصاالت في مدرستهم؟"تكنولوجيا مناصرة قادة المدارس وعزمهم على 

قيادة وغالبا ما يعتمد ذلك على ال .الناجح لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مهم للمدارس  التنفيذ إن

 .الفعالة للتكنولوجيا ووجود بطل يروج بنشاط وحماس للتكنولوجيا 

الكفاءة في المجال المطلوب هي عامل مهم يؤثر على النية في دعم االبتكار. لذلك لكي يكون شخص  

كون لديه ي وأن ما،بما فيه الكفاية للدفاع عن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في منظمة  ما واثقاً 

سة هذه الدراولذلك بحثت  مستوى معين من الكفاءة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

كفاءة قادة المدارس في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأثرها على عزمهم على دعم 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدارسهم.

وفيما يتعلق بالكفاءة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، تم التحقيق في كل من المعرفة 

ت والخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )مثل بتكنولوجيا المعلومات واالتصاال

وأظهرت النتائج أن المعرفة  ومشاريعها(. المشاركة في إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مرتبطة بنية قادة المدارس دعم تكنولوجيا المعلومات 

للصلة بين تجربة تكنولوجيا المعلومات  تائج لم تقدم دعماً واالتصاالت في مدارسهم. غير أن الن

أظهرت الدراسة أنهم لم يشاركوا بنشاط في إدارة تكنولوجيا  فقدواالتصاالت والنية في المناصرة. 

على الرغم من أن قادة المدارس بدوا على دراية في معظم  هاالمعلومات واالتصاالت ومشاريع

http://www.elsevier.com/locate/compedu
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وبالتالي كانوا محدودين في خبرتهم "العملية" في إدارة تكنولوجيا ، المجاالت التي تم تقييمها 

فائدة تقييم كفاءة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وعزمها  كما أظهرت  المعلومات واالتصاالت.

  .على الدفاع عنها وتمهيد الطريق للعمل في المستقبل لدراسة األدوار الداعمة أو القيادية األخرى

 ات العربية : الدراس 1-10-2

 دراسة تقويمية للمدارس الذكية بمصر   وفاء عبد القادرعطا الكريم بعنوان :  دراسة"

قدمت لنيل درجة الماجستير في التربية في جامعة عين شمس،  ، في ضوء مدخل إدارة المعرفة"

  2017قسم أصول التربية، مصر 

والتعرف على أهم تطبيقات إدارة  هدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع المدرسة الذكية في مصر،

المعرفة في التعليم، ورصد أهم الخبرات العالمية في تطبيق المدرسة الذكية، ثم تحديد آراء 

وتصورات المعلمين حول واقع المدرسة الذكية في مصر، وأخيرا وضع تصور مقترح لتقويم 

المنهج الوصفي، واعتمدت الدراسة على  .المدارس الذكية في ضوء مدخل إدارة المعرفة

( معلما من معلمي المدارس 783واستخدمت االستبيان الذي تم تطبيقه على عينة مكونة من )

 .الذكية في محافظات القاهرة، والجيزة، واإلسكندرية، وأسوان

 :وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج ومنها

األدوات التكنولوجية في تهتم المدارس الذكية بزيادة مهارات الطالب في استخدام معظم   .1

 .ضوء ما يتوافر لديها من أساليب وأدوات ووسائل تكنولوجية حديثة ومتطورة

 . تقدم المدارس الذكية المعرفة داخل وخارج المدرسة عبر الوسائط اإللكترونية  .2

 .تعزز المناهج الدراسية في المدارس الذكية اهتمامات الطالب وتلبى احتياجاتهم التعليمية  .3

 .قصور في مشاركة الطالب بالمدرسة الذكية في وضع خطة األنشطة وتنظيمها وجود  .4

 .الوسائل التعليمية بالمدرسة الذكية ال تثير دافعية الطالب نحو التعلم بالشكل الكافي  .5

بطء االنترنت في المدرسة الذكية على الرغم من توفر شبكة انترنت مجهزة بكافة األدوات   .6

 .التكنولوجية

 . ة حجرات الدراسة بالمدرسة الذكية لعدد الطالب وخصائصهمقلة مناسب  .7

 .قلة االهتمام بتجهيز غرفة اإلدارة بالوسائل التكنولوجية التي تعين على لمراقبة سير العمل  .8
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 انتصار حسن عبد أبو جودة بعنوان :  دراسة 

"واقع توظيف التعليم االلكتروني الذكي في المدارس الحكومية في لواء قصبة مأدبا من  

وجهة نظر المعلمين" ،  قدمت لنيل درجة الماجستير في التربية تخصص اإلدارة والقيادة 

 2021التربوية في جامعة الشرق األوسط ، عمان األردن، 

التعليم االلكتروني الذكي في المدارس الحكومية هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع توظيف 

في لواء قصبة مأدبا من وجهة نظر المعلمين وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة الفرعية 

 التالية:

 ما درجة توظيف التعلم االلكتروني الذكي في المدارس الحكومية في لواء قصبة مأدبا  -1

 من وجهة نظر المعلمين؟      

 ( بين  α= 0.05ت داللة إحصائية عند مستوى الداللة )هل توجد فروق ذا -2

 المعلمين لدرجة توظيف التعلم االلكتروني الذكي في المدارس  متوسطات إجابات        

 والتي قد تعزى لكل متغير من متغيرات الدراسة ) الجنس، سنوات الحكومية         

 الخدمة، المؤهل العلمي(        

 ضوء نتائج الدراسة بالتوصيات التالية:وخلصت الدراسة في 

العمل على حث المعلمين لزيادة توظيف التعلم االلكتروني في التخطيط ألنشطة حاسوبية  .1

 جاذبة ومشوقة تجعل التعلم نشطاً عند الطلبة.

 .رونيةوسائل الكتالمنح المدير الصالحية إليصال المستجدات التربوية للمعلمين من خالل  .2

 وعي الطلبة لنشر القيم اإليجابية عبر قنوات ذكية مختلفة. العمل على زيادة .3

العمل على زيادة دور أولياء األمور في القنوات الرسمية وغير الرسمية للتواصل مع  .4

 المعلمين عن طريق تقنيات التواصل الحديثة.

 العمل على تعزيز دور أولياء األمور لتوظيف تعلمهم االلكتروني لخدمة اهداف المدرسة. .5

راء المزيد من الدراسات حول الموضوع كتأثير أدوات التعلم االلكتروني الذكي في إج .6

 العملية التعليمية واإلدارية والتعلمية.

 ريان عدنان بابي و شذا فؤاد الغبرا بعنوان : " المدارس الذكية"  دراسة 

 E-learning smart school،  2مج. نشرت في المجلة العربية الدولية للمعلوماتية دراسة ،

 (2013يناير/كانون الثاني  31)  .86-69، ص ص. 3ع. 

تسليط الضوء على التجربة الشخصية للباحثتين، من الناحية العلمية والنظرية،في  إلىالدراسة  تهدف

الجامعة االفتراضية السورية، وذلك بهدف تعميم هذه الفكرة مجتمعياً ، عبر طرح األفكار وفتح 
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النقاشات، ورسمياً،عبر التواصل مع المعنيين، وذلك بهدف تحقيق النتيجة المأمولة في جعل مدارس 

 العربي مثاالً ي حتذى لتطوير العلم والتقانة. الوطن

واالتصاالت سيخلق مجتمعاً إن انتشار هذا النوع من المدارس المرتكز على تقانة المعلومات 

متجانساً ومتكامالً ، من جهة بين الطالب  والمعلمين وأولياء األمور وإدارة المدرسة، ومن جهة 

اً مع وزارة التربية والتعليم، باالرتكاز على تقانة أخرى، بين المدارس مع بعضها وربطها جميع

المعلومات واالتصاالت، وذلك بهدف رفع المستوى التعليمي والمعرفي لدى الطالب، وتخريج جيالً 

 أكثر وعياً ومهارةً وقدرةً على اإلبداع واالبتكار والحرفية.

حلي عبر تحفيز شركات كما أن تطبيق مشروع المدارس الذكية، سيساهم في دعم االقتصاد الم

القطاع الخاص إلقامة شركات متخصصة لتلبية متطلبات تنفيذ المشروع وتقديم الدعم الفني والتقني، 

إضافة لمنعكس ذلك على توفير فرص عمل متميزة وجديدة. كما أن اعتماد تقانة المعلومات 

اد الناتج المحلي لالقتصواالتصاالت هدف قومي لتنمية المجتمعات وزيادة قدرات األفراد، فيزداد 

 الوطني وستتحسن موارده.

 إلى أن انعكاسات تطبيق مشروع المدارس الذكية مستقبالً البد أن يشمل: ص البحثوخل  

 الحاجة الماسة إلى لتدريب المعلمين بشكل مستمر على استخدام الحاسوب بشكل مقبول. -1

 مية التقليدية في التعليم، بهدفالحاجة الماسة للمحافظة على العالقات االجتماعية ذات األه -2

 مواجهة اآلثار المحتملة المجردة من البعد اإلنساني لبعض أنواع التقانة األخرى.

الحاجة الملحة ألخذ الحيطة من أن التوسع في استخدام تقانة المدارس الذكية ال بد أن يوسع  -3

 الهوة بين المناطق الغنية والفقيرة في البلد الواحد.

أن الدراسات السابقة أجمعت على أن لإلدارة التي تتبنى التكنولوجيا  دور فاعل  في نرى وأخيراً :

 دعم وتحقيق مفهوم المدرسة الذكية، إذ أنها حجر الزاوية في المؤسسات التعليمية.

من الممكن أن تكون تقانة المدارس الذكية تقانة هامة جداً لتطوير أسلوب  ومن الجدير بالذكر أنه

وقادر على استشراف مستقبله، ومجتمع متجانس وموحد،   الحصول على جيل واع التعليم بهدف

لكنها ليست الحل الناجع لجميع المشكالت التربوية واالجتماعية، فال بد من وجود الدور الهام 

لألخصائيين االجتماعيين والمرشدين النفسيين في كل مدرسة، حتى نضمن الحصول على بيئة 

 كاملة. تعليمية واجتماعية مت
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 :خطة البحث

 دراسة التجارب السابقة إلدارة المدارس الذكية في عدد من الدول العربية واألجنبية  -1

 وخاصة الماليزية ومقارنة العوامل المشتركة والمختلفة مع إمكانات ومشاكل           

 والتحديات التي تواجهها مدارسنا.          

 :عينتينات توزع على استبيان بناء  -2

A.  دريسية لمجموعة من مدارس مدينة حمص.والت اإلداريةعينة من الكوادر 

B. .عينة من أولياء أمور طالب لمجموعة من مدارس مدينة حمص 

وتتضمن االستبانات أسئلة عن مدى تحقق  ثالثة أبعاد من مرتكزات المدرسة الذكية  وهي 

المدرسة، وقوة التواصل مع  ) استخدام التقانة وتكنولوجيا المعلومات، استخدام نظم اإلدارة

أولياء األمور( ومدى تأثيرها على : ]كفاءة العملية التعليمة ومدى توافق مخرجات العملية 

التعليمة مع االقتصاد القائم على المعرفة[ باإلضافة إلى طلب كتابة  مقترحاتهم لتطوير 

 زات.العمل من وجهة نظرهم وما هي العقبات التي تحول دون تحقق هذه المرتك

 اإلطالع على تجارب الدول األخرى خالل  وتوصيات منتقديم مقترحات  -3

 ت.نتائج االستبياناوتقاطعها مع 
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الثانيالفصل   

نظرياإلطار ال  

 

 (Knowledge-Based Economy: KBE )  االقتصاد القائم على المعرفة: -2-1

يعرف االقتصاد القائم على المعرفة باالقتصاد الذي يحفّز استخدام العلم والمعرفة والتكنولوجيا 

عالية يستند إلى أنظمة تعليم وتدريب فعالة و والرقمية الحديثة لتحقيق النمو االقتصادي وتسريعه. 

كنولوجيا يراً على تالمستوى، إضافة إلى منظومة بحث وتطوير وابتكار متقدمة، كما يعتمد اعتماداً كب

 المعلومات واالتصاالت.

 ركائز االقتصاد القائم على المعرفة: 2-1-1

 يعتمد االقتصاد القاثم على المعرفة على أربع ركائز:     

اإلطار االقتصادي والمؤسساتي، الذي يوفر حوافز لتوليد المعرفة ونشرها واستخدامها  -1

قوانين عصرية مرنة ناظمة لعمل باإلضافة إلى بكفاءة لتعزيز النمو وزيادة الرفاهية،

اعد الستخدام المعرفة بطريقة فعالة بما يس تدفعالمؤسسات العامة والخاصة وقوانين استثمار 

 في زيادة ريادة األعمال ورفع كفاءة المؤسسات وزيادة انتاجها كّماً ونوعاً.

م ات، وخصوصاً في مجال العلوحيث ي عتبر التعليم وبناء القدرالمتعلمون والمهرة،  األفراد -2

ركيزة أساسية لجيل متعلم قادر على توليد  (STEM)والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

المنظومة التعليمية من إدارات  بمشاركة أفرادالمعرفة واستثمارها وإدارتها ومشاركتها، 

 التعليمي العالميالنموذج في  ومشاركتهموأساتذة وطالب وحتى مالكين لهذه المؤسسات 

 واعتماد آليات،واكتساب مهارات ومعارف القرن الحالي التي لها عالقة باإلبداع واالبتكار

 ضبط الجودة التي ترفع من مستوى التعليم وتطوره.

منظومة االبتكار، التي ترتبط بمنظومة التعليم ارتباطاً وثيقاً، التي تستفيد من نمو المخزون  -3

ي إذ ينعكس زيادة المخزون المعرفي طرداً على منظومة العلم المعرفي المحلي والعالم

واالبتكار المكونة من مجموع الشركات والمؤسسات ومراكز البحث العلمي والجامعات، 

في تطوير اقتصاد ابداعي قائم على توليد تكنولوجيات حديثة ومتطورة   مما يساعد 

 ومنتجات حديثة ومحتوى ابداعي.

للبيانات، تسهل عملية تجميعها ومعالجتها، اعتماداً على تكنولوجيا  بنية تحتية ديناميكية -4

المعلومات واالتصاالت واستثمارها في خدمة المجتمع، إضافة إلى دورها في رفع جودة 

 التعليم وتوفير المخزون المعرفي الالزم لالبتكار والنمو االقتصادي.
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 مؤشرات قياس االقتصاد القائم على المعرفة: 2-1-2

  قياس الركائز السابقة باالعتماد على منهجيات تنبثق عنها مؤشرات متعددة،. يتم

 ومن هذه المؤشرات:

 مؤشر المعرفة العالمي: 2-1-2-1

يهدف هذا المؤشر إلى قياس مفهوم المعرفة بأوجهها المتعددة التي ترتبط بمفاهيم أخرى مثل 

مفهوم أضيق يركز على التعليم أو . لكن يمكن استخدامه أيضاً لقياس "اقتصاد المعرفة"

التكنولوجيا. ينبثق عن هذا المؤشر عدة مؤشرات قطاعية تظهر محاورها وعدد متغيراتها 

 وأوزانها في الجدول التالي:

 المحاور المؤشر القطاعي
المحاور 
 الفرعية

 وزن المؤشر
 )النسبة المئوية(

 مؤشر التعليم قبل الجامعي
 رأس المال المعرفي

 التمكينية التعليميةالبيئة 
17 15 

 يالمهنمؤشر التعليم التقني والتدريب 
 التكوين والتدريب المهني

 سمات سوق العمل
12 15 

 مؤشر التعليم العالي
 مدخالت التعليم العالي

 مخرجات التعليم العالي وجودته
16 15 

 مؤشر البحث والتطوير واالبتكار

 البحث والتطوير

 االبتكار في اإلنتاج

 االبتكار المجتمعي

28 15 

مؤشر تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

مدخالت تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

مخرجات تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

20 15 

 مؤشر االقتصاد

 التنافسية المعرفية

 االنفتاح االقتصادي

 التمويل والقيمة المضافة

22 15 

العامة مؤشرات البيئات التمكينية 

 المشتركة بين القطاعات المعينة

 السياسة والمؤسسات

 االقتصاد والمجتمع

 الصحة والبيئى

18 10 

 ( : المؤشرات القطاعية ضمن المؤشر العالمي للمعرفة1-2الجدول)
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 : GII(Global innovation Index)مؤشر االبتكار العالمي  2-1-2-2

االبتكار، وهو مؤشر يقدم تصنيفاً سنوياً للدول يقيس قدرتها على يمكن اعتماد هذا المؤشر في تقييم 

االبتكار والنجاح فيه.ويتم حسابه بأخد متوسط للنتائج في مؤشرين فرعيين رئيسين: مؤشر مدخالت 

 االبتكار، ومؤشر مخرجات االبتكار.

نظمة عن الم وبين مؤشر االبتكار العالمي الصادرجرت مقارنة مؤشر البحث والتطوير واالبتكار 

مؤشر االبتكار ، مع إضافة 2020وحتى   2017لألعوام من   WIPO  للملكية الفكرية العالمية 

حيث وذلك لمجموعة دول تم انتقاؤها ضمن الدراسة  2021لعام   WIPOالعالمي الصادر عن 

 فاً.ييظهر تقارب قيم المؤشرات في الدول األعلى تصنيفاً، وتباعدها في بعض الدول األخفض تصن

 

مع  2020وحتى  2017مقارنة المؤشر القطاعي للبحث والتطوير واالبتكار )مؤشر المعرفة العالمي( من ( : 2-2الجدول)

 2021وحتى  2017من  WIPOمؤشر 
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 :وفي مؤشر االقتصاد القائم على المعرفة سورية في مؤشر المعرفة العالمي 1-3

نتاج عشر سنوات  من الحرب والتدمير للبنى  يمكن النظر إلى الوضع السوري حالياً على أنه

التحتية، تالها سنتين من الحصار الخانق وهو ما جعل سورية تحصل على أخفض التقييمات في 

 سلم المؤشرات العالمية المرتبطة بالمعرفة واالقتصاد القائم على المعرفة ومرتكزاته.

نخفضة تشير أيضاً إلى وجود كمون نوعي إال أن هذه التقيمات المتدنية والمؤشرات ذات القيمة الم

، واالنطالق في عملية تنموية شرط اتباع نماذج تخطيطية وكمي كبير قادر على قلب المعادلة

ديناميكية مرنة والخروج من آليات العمل الجامدة والمتقادمة، واتباع نهج أكثر فعالية يستند في 

خرى مرت بنفس الظروف ثم تجاوزتها في أساسه إلى الواقع السوري، لكي يحتذي بتجارب دول أ

 عملية التنمية الشاملة.

 

 في موقع المعرفة للجميع  2021وحتى  2017 مؤشر المعرفي العالمي الخاص بسورية بين ( : 1-2) الشكل
 

 

دولة  14بالمقارنة مع  2020( : موقع سورية في مؤشر االقتصاد القائم على المعرفة لعام 2-2( / الشكل )3-2الجدول )

  2020أخرى / مؤشرات البنك الدولي لعام 
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نتج ث تحيفي  االقتصاد القائم على المعرفة  مهماً  دوراً  تلعب المنظومة التعليمية أننرى مما سبق 

المتغيرة ومواكبة التطورات الحديثة في المجاالت موارد بشرية ماهرة يمكنها التكيف مع األوقات 

موارد  اآلخروأحدهما موارد طبيعية  نوعين من المواردالقتصاد يتطور باكما نعلم إن و التكنولوجية.

صاد بسرعة مما سيدفع تنمية االقت ذمعظم الموارد الطبيعية غير متجددة ويمكن أن تستنف، وبشرية

 جه نحويت فهو بذلك من مهارات ومواهب الموارد البشرية، يستفيد  أن االقتصاد  فعلى ، إلى الوراء

ن خاللها ميمكن للمرء    هائلة معرفية حقولوبالعلم نستطيع تحويل األدمغة إلى  ،نمو مستدام وثابت

 .والمستقبلاألفكار والرؤى  أن يغير العالم و

 (  EducationDigital Transformation in ) التحول الرقمي في التعليم: -2-2

هو عملية تحويل البيانات إلى شكل  ODLISكما ورد في قاموس   Digitizationالتحول الرقمي 

، وفي سياق نظم المعلومات، وتشير الرقمنة إلى تبديل رقمي بهدف معالجتها بواسطة الحاسب اآللي

 إلى إشارات النصوص المطبوعة أو الصور )سواء كانت فوتوغرافية أو إيضاحات أو خرائط ....(

 رقمية باستخدام نوع ما من أنظمة المسح الضوئي.

والتحول الرقمي امتد تأثيره ليصل إلى التعليم في منظومته وإدارته وعملياته وصوالً إلى الفصل 

الدراسي في عملياته التعليمية وطرائق التدريس ودخوالً في المناهج وتخطيطها وتصميمها وتنفيذها 

الرقمي في التعليم يعني تحويل العمليات اإلدارية والممارسات التعليمية إلى  التحولوتقويمها، إذاً 

عمليات تعتمد على التقنية )أجهزة وبرامج( بشكل تام أو جزئي، وتركز على جانبي تقليل التكاليف 

ورفع الجودة، وتهدف إلى لتطوير العمليات التعليمية وسهولة الوصول. والتحول الرقمي في التعليم 

ل التجهيزات المدرسية والخدمات المساندة، وتوظيف التقنية الرقمية في بيئة النظام التعليمي سيشم

 .ودمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فيها

ويعتمد التحول الرقمي على ثالثة عناصر أساسية وهي التقنية والطالب وهيئة التدريس فوجود 

توى ييسر التواصل بين كالً من الطالب والهيئة التقنية المناسبة والمتطورة يسهم في تقديم مح

إلمام الطالب بأهمية التحول الرقمي وضرورته ودوره الفعال في تطوير العملية  ، إنّ التدريسية 

التعليمية باإلضافة لدور هيئة التدريس وإدراكها الكامل لمفهوم التحول الرقمي وطرق استخداماته 

إيجاباً على المخرجات التعليمية وخاصة في أوقات  تؤثرة وسبل دعمه وتطويره للعملية التعليمي

األزمات والظروف الطارئة حيث أثبت التحول الرقمي جدارته في تسيير األعمال خالل جائحة 

 .19-كوفيد

ولتحقيق التحول الرقمي بصورة تتوافق مع أهدافه ال بد لكافة العناصر في المنظمات والهيئات 

التكاتف وإدراك مفهوم التحول الرقمي والتعرف على أبعاده وأهدافه والعمل على تحقيقها كمنظومة 
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نيات قفالتحول الرقمي ليس مجرد استخدام للت متكاملة وموحدة وخاصة في مجال العمل األكاديمي.

 تقنية بل يتعلق بالبنى التحتية واألشخاص والهياكل التنظيمية.أو مشكلة 

لذا فالتحول المقصود هو تحول كامل يساعد المؤسسات التعليمية على التوسع واالنتشار في نطاق 

من ولكن للمؤسسات التعليمية ذاتها بما تحمله داخلها   فقط للمتعلمين، حيث لن يكون مفيداً أوسع، 

المباني والمعامل والمالعب وعناصر قد تصل ألشياء يغفلها التحول وكذلك معلمين وإداريين، 

الرقمي بمفهومه الحالي، مما سيوفر التكلفة والجهد بشكل كبير ويحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها 

جراءات اإل وتسهلالجودة التعليمية و وبالتالي ستزدادبين عناصر العملية التعليمية بأكملها، 

 فرص لتقديم أنشطة وطرق مبتكرة وإبداعية ومن خالله ستتوفرللحصول على الخدمات التعليمية، 

تعليم ذكي يحقق الفاعلية والمتعة فتعكس مخرجاته على الوطن  تؤدي إلىبعيداً عن كل ما هو تقليدي 

 بأكمله.

 العالمية والخبير “ طالل أبو غزالة ”طالل أبو غزالة رئيس مجلس إدارة مجموعة لفت الدكتورقد و

تحت  12/9/2022بتاريخ خالل ندوة حوارية أقيمت على مدرج جامعة دمشق     القتصاديا

إلى ضرورة أن يبدع اإلنسان في المجال الذي يرغب به ويفيده “التحول الرقمي في التعليم ”عنوان

ر واالختراع هو أصل التعليم حيث نعيش في الحياة وقال إن العالم اإلبداعي ال حدود له وإن االبتكا

اليوم في عالم يشهد تغييرات هائلة وجارفة في جميع مناحي الحياة ونحن أمام ثورة ال يمكن مقاومتها 

وليس فيها خيار إما أن نكون في قيادة العالم من جديد كما كانت أمتنا التي كانت مصدرا لالختراعات 

 .العلمية واألدبية أو ال نكون

أن التحول الرقمي في التعليم بات ضرورة ولم يعد رفاهية وهو الذي سيقرر مستقبل العالم من وأكد 

 1 .خالل االبتكارات واألدوات الرئيسية وأهمها الذكاء االصطناعي

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: -2-3

Information and Communication Technology (ICT)  

 مفهومها وأهميتها: 2-3-1

، فإن هذا المصطلح مقبول عموما ليعني جميع لهاعلى الرغم من عدم وجود تعريف عالمي واحد 

األجهزة ومكونات الشبكات والتطبيقات واألنظمة التي تسمح مجتمعة لألشخاص والمنظمات )أي 

الشركات والوكاالت غير الربحية والحكومات والمؤسسات اإلجرامية( بالتفاعل في العالم الرقمي. 

بأنها مجموعة متنوعة من األدوات والموارد أيضاً  تعرف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتو

                                                           
طالل أبو غزالة أعرب عن فخره لوجوده بدمشق أقدم عاصمة في التاريخ ولقائه بطالب وأساتذة جامعة  الجدير بالذكر أن الدكتور1 

 دمشق العريقة والشعب السوري العظيم الذي له الفضل الكبير على قضية فلسطين
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التكنولوجية المستخدمة لنقل المعلومات أو تخزينها أو إنشائها أو تقاسمها أو تبادلها. وتشمل هذه 

ل البريد ئاألدوات والموارد التكنولوجية الحواسيب، واإلنترنت )المواقع الشبكية، والمدونات، ورسا

(، وتكنولوجيات البث المباشر )اإلذاعة والتلفزيون والبث الشبكي(، ، الحوسبة السحابيةاإللكتروني

وتكنولوجيات البث المسجل )البودكاستينغ، ومشغالت الصوت والفيديو، وأجهزة التخزين(، 

 ى ذلك(.والمهاتفة )الثابتة أو المتنقلة، والساتلية، ومؤتمرات الفيديو/الفيديو، وما إل

حت  بد أصفقو مع زيادة سرعة تدفق المعلومات، تتسارع دورة مثلث العلم والتكنولوجيا واإلنتاج،  

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تدخل في جميع جوانب الحياة اليومية تقريًبا وأصبحت واحدة 

 .من أهم األولويات في التعليم الرسمي وغير الرسمي

المعلومات واالتصاالت أهمية للتنمية االقتصادية ونمو األعمال لدرجة أنها تنسب كما أن لتكنولوجيا 

وقد أثرت على مختلف  إليها الفضل في الدخول في ما أطلق عليه الكثيرون الثورة الصناعية الرابعة.

  :منهاجوانب الحياة 

 : ًتستخدم جميع الشركات والمستهلكين تقريبا أجهزة الكمبيوتر واالتصال  اقتصاديا

باإلنترنت ألغراض اقتصادية ، مثل تزويد المستهلكين بمنتجات أكثر تنوعا وتخصيصا، 

 .وتحسين جودة المنتج ، وبيع السلع والخدمات

  :ًاالت تصالتصويت هو أحد المجاالت التي تؤثر عليها تكنولوجيا المعلومات واالسياسيا

 مباشرا، وهو أيضا مجال مهم للغاية في السياسة.  تأثيراً 

 : التشخيص الطبي والعالج ، والنقل، تكنولوجيا المعلومات لها دور كبير اآلن في  الصحة

 .والدفاع ، وفي حماية اإلنسان والبيئة

 :دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال التعليم 2-3-2

حدث نمو هائل في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مما أحدث  خالل العقد الماضي،

 ثمارواستهتمام نجد ا لهذاواسعة االنتشار على المجتمع وعلى حياتنا اليومية على حد سواء.  آثاراً 

اقتصاد  ى ظهورإلإضافة في جميع أنحاء العالم. العملية التعليمية في في إدخال التكنولوجيا متزايدين 

يا االبتكارات التعليمية في مجال تكنولوجكما أن إلى زيادة التركيز على التعليم.  أدى المعرفة الذي

المعلومات واالتصاالت أصبحت جزءا ال يتجزأ بشكل متزايد في إطار أوسع من اإلصالحات 

ن عالتعليمية التي تهدف إلى تطوير قدرات الطالب على التعلم الذاتي، وحل المشكالت، والبحث 

مع زيادة و المعلومات وتحليلها، والتفكير النقدي، فضال عن القدرة على التواصل والتعاون والتعلم.

االهتمام بتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إدارة المؤسسات التعليمية من أجل تطوير 

لكترونية، ممارستها، ظهر العديد من المصطلحات بهذا الخصوص منها : اإلدارة المدرسية اال
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 ،علمفي التعليم والت تدخل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالذي تدعم  ومصطلح المدرسة الذكية

وعلم أصول التدريس، مع تعزيز دور المعلمين واإلداريين واآلباء  المناهج الدراسية  وكذلك

يات جعل عملتسعى لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  إن .والمجتمع المحلي في تعليم الطالب

 لمصلحةأصحاب ا واإلدارة بين التعليم والتعلم أسهل وأكثر متعة وفعالية، فضال عن جعل االتصال 

ناهج م باإلضافة إلى تقديمأكثر كفاءة.   )المالكين، المدرسين، الموظفين،الطالب، أولياء األمور(

 مختلفة مع التقييم المستمر، والتعامل معها من قبل اإلداريين والمعلمين المحترفين.

 ة:يدارة المدرساإلدور تكنولوجيا المعلومات في  2-3-2-1

أسهم التقدم التكنولوجي الحديث في تطوير أساليب العمل اإلداري كما أتاح الفرصة لتحسين وسائل 

يوفر في الوقت والجهد، كل ذلك فرض على المؤسسات ومنها اإلتصال اإلداري الفعال الذي 

المدارس التحول من األساليب التقليدية في إنجاز األعمال إلى األساليب وااللكترونية، واإلدارة 

المدرسية الفاعلة عليها أن تستجيب لهذه المستجدات من حولها فأصبح لزاماً عليها أن تواكب 

لى إدارة الكترونية تعتمد على تكنولوجيا المعلومات كعنصر أساسي التطورات التقنيات وأن تتحول إ

 في إنجاز أعمالها.

إال بتوافر مقومات أساسية تدعم استخدام  وال يمكن تحقيق اإلدارة االلكترونية المدرسية ونجاحها

 من أبرز متطلبات نجاح تطبيق اإلدارة االلكترونية :و،هذه التكنولوجيا

  من أجهزة ومواد وبرمجيات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتحديث البنية التحتية 

 وتطويرها في المدارس.

 .تفعيل دور إدارة نظم المعلومات في العمليات اإلدارية 

 .تطوير أساليب العمل وإدارة موارد المدرسة باستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات 

  العمل اإلداري.توظيف أجهزة الحاسوب بشكل متكامل في جميع جوانب 

 على استخدام تكنولوجيا المعلومات ونظمها.وتحفيزهم في المدرسة   دريب العاملينت 

  اً وملحقاته والتأكد من تنفيذها وفقمتابعة كافة األعمال اإلدارية المتعلقة باستخدام الحاسوب

 للخطة الموضوعة لها.

 ولوجيا المعلومات توافر المهارات والقدرات لدى مديري المدارس في استخدام تكن

 واالتصاالت الذي يؤهلهم لتوظيفها التوظيف األمثل، ومن هذه المهارات:
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    استخدام تطبيقات الحاسب اآللي المختلفة ومن أهمها البرامج المكتبية مثل معالج

 النصوص والجداول االلكترونية والعروض التقديمية.

    استخدام األجهزة الملحقة لجهاز الحاسوب مثل الطابعة والماسح الضوئي

 والكاميرات وأجهزة العرض.

   .نقل الملفات االلكترونية وإرسالها وتلقيها 

   ( استخدام الشبكة العنكبوتيةInternet ،التي تمثل مركز المعلومات العالمية )

 محركات البحث ومواقع التواصل االجتماعي.وخاصة 

هتم تتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تلعب دوراً حيوياً في دعم اإلدارة المدرسية الفعالة، حيث ف

 : مثل  اإلدارات الفرعيةمن  بالعديد

  نماذج التسجيل ودفع األقساط،ومتابعة الدوام وحضور   إدارة شؤون الطالب من حيث

 التواصل مع أولياء أمور الطالب. ونتائج الطالب ونشرها والحصص، واالحتفاظ بالبيانات 

  إدارة شؤون الموظفين من حيث االحتفاظ ببياناتهم وتوزيع مهامهم  ومتابعة دوامهم

 .وكذلك نظام الرواتب وإجازاتهم وتقييم األداء والتواصل معهم بشكل دائم

  إدارة الموارد المختلفة للمدرسة. 

  School Management System (SMS)نظام اإلدارة المدرسية : 2-3-2-2

لتكون أمراً ال بد منه  أصبح  بناء على ما سبق نجد أن استخدام نظام اإلدارة المدرسية االلكتروني

اإلدارة : )مثل ألمورللعديد من اإلدارات وا وأدق  من المتابعة بشكل أيسر تمكنّها كي وأكثر  فعالية 

الطالب، كشوف المرتبات، قائمة الدفع، المكتبة باإلضافة إلى المالية والموارد البشرية،المعلمين، 

   الموارد المختلف للمدرسة وكذلك إدارة التقارير(.

نظام اإلدارة المدرسية هو عبارة عن عدة برمجيات تقوم بإدارة معلومات ومهام المؤسسات 

 ملياتالعألن جميع و المدرسة.التعليمية، والهدف منه تقليل العمل الورقي والوقت والجهد في إدارة 

جودته. ومؤتمتة ، فإن األعمال األكاديمية واإلدارية أسهل في التعامل معها باإلضافة إلى كفاءة العمل 

معلومات حول سجل الطالب وأعضاء هيئة التدريس في المدرسة  نظام اإلدارة المدرسيةيوفر حيث 

رها وغي والجدول الزمني للمدرسة والرسوم المدرسية ونتائج االمتحانات المدرسية وإدارة المكتبة

 التقارير  المطلوبة على الكترونياً وطباعتها عند الحاجة. يقوم بإنشاءكما  الكثير،
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 رسية :ميزات نظام اإلدارة المد 2-3-2-3

  :إدراة شؤون الطالب 

يانات بياناتهم الشخصية وببقواعد بيانات للطالب تحتوي على  نظام اإلدارة المدرسية عادة يرتبط 

 امتحاناتهم والدرجات درجاتإلى الوالدين والسجل الطبي ورسوم الدراسة وغيرها، باإلضافة 

إلى معلومات الطالب من قبل حيث يمكن الوصول التحليلية للطالب وعناصر التقييم األخرى. 

ى باإلضافة إل المدرسين وكذلك أولياء األمور أو المختصين حسب الصالحيات المتاحة لكل منهم.

 بعة حضور الطالب وغيابهم وحضور الحصص وغير ذلك.متا

 الموارد البشرية(: إدارة)الموظفين ون ؤإدارة ش 

كما يرتبط النظام عادة بقاعدة بيانات خاصة بالموظفين من إداريين ومدرسين واخصائيين 

تحتوي هذه القاعدة تحوي بيانات الموظفين الشخصية باإلضافة إلى  ومستخدمين.. الخ

اختصاصاتهم ومركزهم الوظيفي وصالحياتهم بحيث يمكن من خالل النظام إدارة بيانات 

الموظفين في أقسامهم، وتسجيل حضور الموظف  ويقوم بتعيين الموظفين بفعالية وكفاءة.

ل يؤمن النظام التواصكما  .إصدار كشوف المرتباتوتأخيره وإجازاته باإلضافة إلى  وإنصرافه

 بين اإلدارة والموظفين مما يتيح نقل األفكار ومناقشة قرارات وتبادل المعلومات.

 :التواصل مع أولياء األمور 

رجات وكذلك على مخ أبنائهم،تعلّم  إيجاباً فيتؤثر جودة التواصل بين المدرسة وأولياء األمور 

لمدرسية فاإلدارة ا العملية التعليمية مما يؤدي إلى بناء جسور الثقة بين المدرسة وأولياء األمور.

مجرد عمالء بل هم شركاء أساسين ال  هي من تعتبر الطالب وأولياء األمورالناجحة والفعالة 

 غنى عنهم في المسيرة التعليمية.

فإن اآلباء هم خبراء في أبنائهم. فلديهم فهم  التدريس،خبراء في وكما أن المدارس والمدرسين 

يثبطهم في عملية التعلم والتعليم. من خالل التواصل الفعال   يمكن  يحفزهم، وماذافطري لما 

 لآلباء والمعلمين تشكيل المستقبل الدراسي للطالب. 

 انتأنه كغيرت التكنولوجيا الطريقة التي تتواصل بها المدارس مع أولياء األمور. في حين 

إدارة  اآلن نظامأما الطريقة الوحيدة للمعلمين للتوتصل هي ارسال المالحظات الورقية 

من األدوات لتمكين المعلمين من التفاعل مع أولياء األمور وخلق بيئة  يقدم مجموعةالمدارس 

تعليمية مفيدة، من خالل نظام اإلدارة المدرسية يتم التواصل إما عن طريق البريد االلكتروني 

تمر على العديد من أو الرسائل القصيرة عبر الهاتف المحمول مما يسمح لهم باإلطالع المس
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األنشطة المقامة بالمدرسة وعلى معلومات تخص أبناءهم بالقدر الذي تقتضيه الحاجة 

 لمشاركتهم في العملية التعليمية ومنها: 

    كة كما يمكن مشار القادمة،تنبيه الوالدين حول تواريخ اجتماعات أولياء االمور والمعلمين

وبالتالي تجنب أي سوء  الوالدين،بسرعة مع أي تغييرات في وقت أو موعد االجتماعات 

 .فهم

 لحظة بلحظة على تقارير أداء أبناءهم ومستوى تحصيلهم الدراسي، وهذا  إطالع األولياء

دة ويمكن لآلباء المساع الفور،يضمن إمكانية تحديد أي فجوة في تعلم الطالب وفهمه على 

 في الدروس الالزمة قبل أن تصبح الفجوة مشكلة حرجة.

  اإلطالع على تقرير حضور الطالب. بحيث يمكن إرسال رسائل نصية ورسائل بريد

إلكتروني آلية بحيث يمكن تنبيه الوالدين على الفور إذا كان الطالب تغيب عن اليوم الدراسي 

 .أو تأخر في الحضور

  إرسال رسائل حول جميع التحديثات الهامة في المدرسة من عطل رسمية أو رحالت أو

عينة، كما يمكن تحديد تذكير بقرب تاريخ معين إلخبار األولياء بإكمال إجراءات أنشطة م

 وغيرها. الدفع واإلذنأساسية كتذكير 

  من أنشطة في المدرسة كما ويمكنهم التطوع يمكن لألولياء مشاركة أفكارهم حول ما سيتم

 في تنظيم بعض األنشطة أو تلبية بعض احتياجات المدرسة.

  المالية:اإلدارة 

المعامالت المالية مثل   رسوم الطالب واألقساط، وتسجيل    يقوم نظام اإلدارة المدرسية بتتبع 

وإصدار الفواتير واإليصاالت، ورواتب الموظفين، وتسجيل جميع معامالت  المدفوعات،

 .اءالشر وأوامر والموردين واالستهالك العناصر مخزون لتتبعباإلضافة  .الدخل والمصروفات

 لمدرسيةا المصروفات قيمة خارج اعتبارها يتم التي التعليمية األدوات   متابعة إلى باإلضافة

 ،الكافتريا في تباع التي واألطعمة ،المدرسي الزيو ورقية، دفاتر أو ملفات، أو أقالم، من

 المعامل، واحتياجات االحتياطية، أو المستخدمة والطاوالت والكراسي الرياضة، وأدوات

نظام إلدارة المكتبة وكذلك إدارة النقل  أن يتضمنيمكن لنظام إدارة المدرسة و .وغيرها

 والحافالت إن وجدت. 

 :التقارير 

 المدرسة إدارة نظام خاللمن  مدرسة،لتسجيل والتوثيق من أهم المهام التي تتم داخل أي ا أن بما

 تخص صيلتفا من المطلوب حسب الطالب وتقارير مالية تقارير من ،المختلفة التقارير إنشاء يمكن

https://www.arageek.com/edu/school-uniforms-benefits-and-disadvantages
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 أو ياً الكترون عرضها يمكن التي والوثائق التقارير من وغيرها الدراسي، تحصيلهم أو بياناتاهم

 الضرورة. عند طباعتها

 :مساعدة المدرسيندور تكنولوجيا المعلومات في  2-3-2-4

بتدريس المحتوى من خالل طريقة المحاضرة وتم تصميم األنشطة  السنوات رعبقام المعلمون 

لفرض معرفة المحتوى أما في الوقت الحاضر يحتاج المدرسون إلى إنشاء تجارب تعليمية مثيرة 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يسهل النهج الذي يركز على المتعلم استخدام و طالبهم.الهتمام 

بدال من التربية التقليدية التي تركز على المعلم. تعزز مناهج اليوم كفاءة وأداء المتعلمين ، مع 

ن دمج ونتيجة لذلك، فإ ة.التقليديبدال من المعرفة  واستكشافها التركيز على تطبيق المعلومات

لوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم يساعد المعلمين والطالب على حد سواء ألن لديها تكنو

 القدرة على نقل تعليم جيد إذا تم استخدامه بفعالية.

ال يؤدي استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى تغيير الطرق التقليدية فحسب بل يتطلب 

وتخصيص مواد واستراتيجيات التدريس الخاصة بهم.كما  منهم أن يكونوا أكثر إبداعاً في تكييف

 يساعدهم على تعزيز ممارساتهم التربوية أيضاً.

يساعد  حيثبيحفز التعلم المعزز بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مشاركة المتعلمين المتزايدة. 

استغاللها و اتهممعارفهم ومعلومتطبيق تكنولوجيا التعليم الطالب على عرض أفكارهم والتعبير عن 

اركة على مش  أداة قوية تساعد  الوسائط المتعددة كما أن  ومعالجتها ، في بيئة تعليمية تعاونية.

عاونية تعليمية ت يعطي حالة ومثل هذا الجو يوفر للمتعلم التوجيه  وفي معارفهم والتعبير عنها . 

 غنية توفر للمتعلم التفكير في وجهات نظر مختلفة في التعامل مع القضايا وحل المشكالت. 

وتتيح تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أيضا التعلم التعاوني، وتقترح هذه االحتماالت تغييرات 

يفسح المجال أمام  في نماذج االتصال وأساليب التعليم والتعلم التي يستخدمها المعلمون، مما

 سيناريوهات جديدة تحبذ التعلم الفردي والتعاوني على حد سواء.

س فعلى المعلم أن يعرف لي ،يلعب المعلمون دوراً حاسماً في دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

قل لن وطرائقه أصول التدريسبعلم يجب أن يكون على ولكن أيضا  درسه عموضوفقط محتوى 

الية من خالل دمج التكنولوجيا. كما  يجب أن يدرك فائدة التكنولوجيا، وأن يؤمن بأن المعرفة بفع

لقدرة اتطبيق التكنولوجيا ال يعطل مناخ الفصول الدراسية. وعالوة على ذلك، ينبغي أن يكون لديه 

  بفعالية لالستفادة منها على أتم وجه. التكنولوجيا على إدارة
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مدى بتبني ودمج تكنولوجيا المعلومات في التعليم مرتبط بشكل كبير  وقد أظهرت الدراسات أن 

تكنولوجيا المعلومات حيث أن المعلم الذي لديه مهارة بالتكنولوجيا يتبناها في أنشطة المعلم ل معرفة

كلما زاد إدراك المعلمون بأن استخدام تكنولوجيا المعلومات و التدريس والتعلم داخل صفه.

 جودة التدريس والتعلم زاد استخدامها ودمجها في العملية التعليمية.واالتصاالت يوفر 

المؤسسة التي لديها موارد مالية وتكنولوجية كافية ستكون أكثر استعداداً وقدرة على اعتماد كما أن 

وتكامل دمج التكنولوجيا بالتعليم، والمعلمون الذين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى البنية التحتية 

قادرون بشكل أفضل على د التكنولوجية المطلوبة مثل)األجهزة والبرمجيات والخبرة( والموار

 اعتماد ودمج التكنولوجيا في التدريس ويحققون فوائد أعلى من استخدامها.

 مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم: 2-3-2-5

من أجل مراقبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم هناك مؤشرات مهمة لقياسها مثل: 

مؤشرات استخدام تكنولوجيا المعلومات من قبل المعلمين والطلبة في المدارس، مؤشرات قياس 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على كفاءات الطلبة، مع األخذ بعين االعتبار مالحظة 

تختلف تي والالتي وصلت إليها عملية إدخال التكنولوجيا إلى المدارس )بأشكال مختلفة (  المرحلة

من دولة إلى أخرى، فالدول التي ال تزال في المراحل األولى إلدخال تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت في المعلومات التي تحتاجها تختلف عن تلك التي تتمتع بخبرة أطول في مجال 

فعند إدخال الحواسيب إلى التعليم مثالً ، من المهم أن يتمكن المعلِمون والطلبة من  التكنولوجيا

إلى األجهزة والبرمجيات، وأن يكتسبوا المهارات الحاسوبية األساسية. أما الدول التي  الوصول

تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت إلى التعليم فلديها  بر في مستويات استخدامكأحرزت تقّدماً أ

الدراسية  مثل إدارة اإلبداع التربوي، تكييف المناهج -ولويات أخرى تحتل الصدارة أ

 وشموليتها، التغيير التنظيمي، الدعم الفني المستدام و تطوير الهيئة التعليمية المستمر. 

 األجنبية والعربية:تجارب المدرسة الذكية في بعض الدول  2-4

بها في تطبيق مشروع المدرسة الذكية إال  تالتي قامعلى الرغم من اختالف الدول في الطريقة 

ي فوكذلك ، أن جميع هذه الدول تشترك في الرؤية التي كانت لديها لتطبيق هذه المشروع

ع تحويل جمي وسعيها إلى الخطوات واإلجراءات التي تم تنفيذها وصوال  إلى تنفيذ رؤيتها

مرين أوكان ال بد لذلك من القيام من  لذكية.مدارسها من النمط التقليدي إلى ما يسمى بالمدرسة ا

 مهمين وهما : 
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دراسة الواقع التعليمي والتقاني الذي تمتلكه الدولة بشكل عام وعلى مستوى المدارس  -1

 بشكل خاص.

دراسة أفضل التجارب المطبقة في الدول األخرى وإسقاطها بشكل يتناسب مع الواقع  -2

لعقبات والصعوبات كي يتم تجاوزها وتداركها التعليمي والتقاني الذي تعيشه، وتحديد ا

 أثناء تنفيذ هذه المشروع.

 رىوكانت البوصلة للدول األخ ولما كانت التجربة الماليزية هي التجربة األولى والرائدة في العالم

في التحول إلى نظام المدارس الذكية لذلك سيكون  التركيز األكبر وعليها ومن أول التجارب التي 

 سنعرضها .

 :لماليزيةالتجربة ا 2-4-1

، قدمت الحكومة الماليزية مبادرات مختلفة لتسهيل اعتماد تكنولوجيا المعلومات  1970منذ أوائل 

لمخطط تم إطالق ا و،واالتصاالت على نطاق أوسع لتعزيز القدرات في كل مجال بما في ذلك التعليم

من قبل الدكتور مهاتير محمد رئيس  1997المفاهيمي للتطبيقات الرئيسية للمدرسة الذكية في تموز 

حد األسس أ  ماليزيا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  اعتبرتوزراء ماليزيا في ذلك والوقت. وقد 

. 2020ائم على المعرفة بحلول عام من اقتصاد قائم على اإلنتاج إلى اقتصاد ق  الرئيسية النتقالها 

الثامنة عن الحاجة إلى إعادة هندسة نظام التعليم في  ةاليزيالمخطة الأعلنت الحكومة بموجب ولهذا 

 . 2020البالد ومواءمته مع رؤيتها لعام 

وكان تطبيق "المدرسة الذكية الرائدة" أحد التطبيقات السبعة التي تم تحديدها في إطار مبادرة الممر 

(، والتي تتوخى خلق وظائف عالية القيمة في البالد، وتحقيق نمو MSCالفائق للوسائط المتعددة )

 ..مرتفع ومتسق مدفوع بالصادرات، وتحسين اإلنتاجية الوطنية والقدرة التنافسية

مدرسة من  87على   Pilot Projectقامت الحكومة الماليزية بتطبيق المشروع بشكل تجريبي 

مدرسة، وذلك بهدف تعميم التجربة على باقي المدارس في حال نجاحها، واالستمرار  10000 أصل

 بها مع تدارك األخطاء والصعوبات ثم تعميمها بعد أن تثبت التجربة نجاحها.

 وقد حرصت الحكومة أثناء عملية تحويل المدارس التقليدية إلى مدارس ذكية على مبدئين مهمين: 

 الثقافة الماليزية كمكون رئيسي في مناهج المدارس الذكية.المحافظة على  -1

 الحرص على إبقاء نفس القيم األخالقية بين المدارس التقليدية والذكية. -2



 
EE 

تطبيق مشروع المدارس الذكية لم يكن بشكل عشوائي وإنما سبقته خطوات وإجراءات ساعدت على 

لة يل هذه االستراتيجيات إلى سياسات قابتنفيذه بالشكل المطلوب، فقامت الحكومة الماليزية بتحو

 :للتطبيق يمكن تلخيصها بما يلي

  وتميزت بأنها إحدى أهم م، 1957مجانية التعليم التي بدأت منذ نالت ماليزيا استقاللها عام

 .الخطوات التي اتخذتها الحكومة الماليزية

 األطفال الذين  التركيز على التعليم من مراحلة األولية )رياض األطفال( والتي تشمل

 سنوات. 6-5تتراواح أعمارهم من 

 االهتمام بالعلوم األساسية والتنمية الوطنية في مرحلة التعليم االبتدائي. 

 بور إلى للعب ، حيث يتم تأهيل الطالوضع التعليم الثانوي في خدمة األهداف القومية للدولة

 المدارس المهنية.م في هالمرحلة الجامعية أو للدخول إلى سوق العمل عبر تأهيل

  إنشاء معاهد لتدريب المعلمين وللتدريب الصناعي حيث تم تأسيس إدارة خاصة للتعليم

 .المهني باالشتراك مع وزارة التعليم العالي

  والتي تمثلت بطرح مشروع استخدام التقانات المتطورة ودمجها في العملية التعليمية

الحكومة عقد  مع شركة تيلكوم الذكية والتي كان المدارس الذكية وقد ساعدها بذلك توقيع 

 2002وحتى عام  1999سنوات من عام  3بمثابة شراكة بين القطاع العام والخاص لمدة 

 م.2002ترافق مع خطة الحكومة إلدخال الحاسوب واالنترنت لجميع المدارس بحلول عام 

 صة الحصائيات الخاتطوير عجلة االقتصاد باستخدام الخريجين الجامعيين حيث تثبت ا

بالتعليم الجامعي  في ماليزيا على ارتفاع واضح في عدد الجامعات والطالب واألساتذة في 

 الفترة التي رافقت اطالق مشروع المدارس الذكية.

  التفاعل والدمج بين البحث العلمي والتعليم حيث أمنت الحكومة الربط بين المؤسسات البحثية

اعية والتجارية وذلك كهدف استراتيجي إلعداد الكوادر الالزمة والعلمية وبين المراكز الصن

 من المتخصصين لتغطية جميع المجاالت.

  االستفادة من التجارب التعليمية المتطورة واإلطالع عليها عن قرب من خالل االهتمام

عات مالزائد بتعليم ونشر اللغة اإلنكليزية وإبرام العديد من اتفاقيات التعاون والشراكة مع جا

 .عالمية

  إعطاء عناية خاصة لتعليم المرأة لمساعدتها على الدخول بقوة إلى سوق العمل ، وشجعت

 إلى المدرسة عن طريق تقديم قروض بدون فوائد.أولياء األمور على إرسال بناتهم 
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 : تنفيذ مشروع المدارس الذكية  مراحل 2-4-1-1

م وذلك على أربع مراحل حيث كانت كل  1996تم تنفيذ مشروع المدارس الذكية بدءاً من عام 

 مرحلة جزء من الخطة الموضوعة وتوزعت المراحل كاآلتي:

 Pilot Project [ 1999-[2002المرحلة التجريبية  -1

 Pilot Project [ 2002 -Post-[2005المرحلة ما بعد التجريبية  -2

 2005]-[2010مرحلة تحويل جميع المدارس إلى مدارس ذكية  -3

 2010]-[2020مرحلة التماسك واالستقرار  -4

 

مراحل تنفيذ ( : 4-2الشكل )

 المدارس الذكية في ماليزيا 

 

 

 

 

مليون  78مدرسة بكلفة تبلغ  87في المرحلة التجريبية تم طرح الحل المتكامل للمدارس الذكية في 

دوالر أمريكي ، حيث يتم تنفيذ المشروع من قبل وزارة التربية والتعليم الماليزية، والشريك 

التي حصلت على عقد لتطوير المشروع  TSSتيلكوم الذكية  شركةالصناعي لها والذي هو 

 .MDCعاون مع الوزارة، ومؤسسة التنمية للوسائط المتعددة بالت

تم تقييم المشروع في نهاية المرحلة التجريبية على عدة محاور ومن قِبل مجموعات مختلفة من 

 المقيمين والتي كانت كالتالي:

 . تقييم التكنولوجيا من قبل فريق وزارة التربية والتعليم 

  المحلية.تقييم من قبل مجموعة من الجامعات 

 .دراسة المقارنة المرجعية من قبل اشتشاريين مستقلين 

  وفي المرحلة ما بعد التجريبية وبعد تحديد الثغرات من حيث التكنولوجيا والبنية التحتية والدعم

والموارد البشرية تم التركيز على تحديد التدابير الالزمة لسد هذه الفجوات وضمان تصحيح 

 وذلك من خالل استخدام .مدرسة الذكية على جميع المدارس الماليزيةالمسار قبل تعميم فكرة ال

م. واالنتقال إلى ييتجه نحو نهج كلي وشامل وكلي للتعل SSMSنظام إدارة المدارس الذكية 

 .net Schoolبرنامج الحوسبة المدرسية ومشروع 
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 إلى المرحلة التي في نهاية كل مرحلة يتم دراسة الثغرات والمشاكل لتجاوزها واالنطالقهكذا و

تليها ومع انتهاء تنفيذ جميع المراحل يجب أن تتوفر في كل مدرسة من المدارس مجموعة من 

 .المكونات لتتمكن من االستفادة من التقنية الحديثة المطبقة لديها

المدارس الذكية تشكل بمجموعها القاعدة األساسية التي تضمن استمرار هذه  حيث أن مكونات

 :أهمهااحها ومن التجربة ونج

 شكيلتيتم إعادة  حيث هي جوهر أو "قلب" المدرسة الذكية.والتي عمليات التعليم والتعلم:  .1

( لمساعدة TLMsالدراسية وعلم أصول التدريس والتقييمات ومواد التعليم ) المناهج

 .ممارسة التعلم الذاتي  مما شجع علىالطالب على التعلم بشكل أكثر فعالية وكفاءة. 

التنظيم واإلدارة: يتم حوسبة تنظيم وإدارة المدرسة الذكية، التي تمثل السائق أو "الدماغ"  .2

  للمدرسة الذكية.

الموارد البشرية والمهارات والمسؤوليات: يلعب أولياء األمور والمجتمع المحلي والقطاع  .3

 أكثر نشاطا في تحسين أداء المدرسة.  الخاص كأصحاب مصلحة أدواراً 

يا: تستخدم التكنولوجيا كعامل تمكين لممارسات المدرسة الذكية في التعليم والتعلم التكنولوج .4

 واإلدارة واالتصاالت مع الدوائر الخارجية. 

السياسات: لضمان التنفيذ الناجح للمدرسة الذكية ، يجب إجراء تغييرات في السياسات   .5

 واللوائح الحالية ، وكذلك صياغة سياسات ولوائح جديدة.

 اإلجراءات التي تمت لتنفيذ مشروع المدارس الذكية: 2-4-1-2

 أجهزة ث تتضمن حي توفير البنية التحتية والنظم المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 . ( VPN( وشبكة افتراضية خاصة )LANالكمبيوتر والمعدات وشبكة محلية )

  توفير المناهج الخاصة TLMs (1,494  والمواد )عنوان من عناوين البرامج الدراسية

 .للغة الماليزية واإلنجليزية والعلوم والرياضياتباالمطبوعة ذات الصلة 

  ( نظام محوسب إلدارة المدارس الذكيةSSMS مع إدارة وظائف المدرسة الرئيسية )

 .المقدمة في شكل وحدات

   ز بيانات يمكنه توفير دعم التعليم مكتب مساعدة مركزي ومرك من خاللخدمات الدعم

 .والتعلم واإلدارة للمدارس

  توفير التدريب للمعلمين ومديري المدارس ومديري المدارس في مجال التعليم والتعلم

الذكي، واستخدام برامج تطبيقات المدارس الذكية، والبرامج الدراسية، ومحو األمية في 
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ة يتم توفير التدريب على كيفية استخدام الشبك مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. كما

 . TLMالمحلية ل 

  وظيفة منسق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمدارس الذكية التي وافقت عليها إنشاء

وزارة التربية والتعليم وأتاحتها لمساعدة المعلمين في العمليات اليومية للبنية التحتية 

 والبرمجيات المخصصة. 

 الدروس المستفادة من التجربة الماليزية:   2-4-1-3

 تطوير محاور العملية التعليمية من مناهج ومعلم وبيئة مدرسية. -1

تشجيع البحث العلمي ودعم الباحثين واالستفادة من نتائج البحوث والدراسات الميدانية  -2

 في تطوير العملية التعليمية بكل عناصرها.

 والمجتمع ) الشراكة المجتمعية(توثيق العالقة بين المؤسسات التعليمية  -3

 .دعوة القطاع الخاص للمساهمة في تمويل البرامج التعليمية والنشاطات المدرسية -4

 ني.و التعليم االلكترو تطوير استراتيجيات التعليم والتعلم مثل التعليم الذاتي -5

 العناية بالطالب الموهوبين وإعادة النظر في البرامج المقدمة لهم. -6

 

 االيرلندية: التجربة 2-4-2

عندما أعلنت ، والتي تزامنت مع إطالق المبادرة الماليزية 1997بدأت المبادرة االيرلندية في العام 

الحكومة االيرلندية نيتها في "عصرنة المجتمع للدخول إلى األلفية الجديدة"، والذي جاء بعد إقرار 

الحكومة بأنها تواجه تحدياً رئيسياً في تطوير نظام التعليم بما يتناسب مع تلبية حاجات التغيير ودعم 

مليون  40بتكلفة تقريبية تبلغ  School IT 2000المجتمع واالقتصاد.فأطلقت الحكومة مشروعها 

 دوالر، الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تحقيق المعرفة الحاسوبية الضرورية الالزمة للطالب

والكافية لتهيئتهم للدخول إلى عصر المعلومات والمعرفة، ولتحقيق هذا الهدف نفذت العديد من 

 االستراتيجيات، منها:

 يحوي العديد من االستراتيجيات الفرعية: استراتيجية المجتمع التعليمي والذي .1

a.  تم تجهيز كافة المدارس بخطوط انترنت،  1999تطوير البنية التحتية حيث في نهاية

تم تأمين   2001وفي نهاية  Telecom Eireann(Eircom)ركةمن ش ق دمت

 حاسوب مزود بالخدمات متعددة الوسائط في المدارس. 60000

b.  والتي تضمنت: تأسيس برنامج مهني ومرن غير مكلف تطوير المهارات األساسية

 نالمدرسي قسم من للمدرسين خاص بتقانة المعلومات واالتصاالت تم خالله تدريب

ما قبل الخدمة على استخدام  وكذلك جميع المدرسين، ضمن الخدمة بشكل احترافي 

 . قانةتالموقع متاح للتدريب على  65000التقانة، باإلضافة إلى تجهيز أكثر من 
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c.  يسالصف وتأسمن خالل دمج التقانة بالتعليم داخل وذلك تطوير بنية الدعم التقني 

شبكة وطنية مهمتها تقديم الدعم للمدارس التي تقوم بتطوير التقانة فيها، باإلضافة إلى 

 المتعددة. دعم المناهج بأدوات الوسائط 

تطبيق استراتيجية الشراكة بين الالعبين األساسين ] أولياء أمور الطلبة، الفعاليات  .2

المجتمعية المحلية، الكليات، القطاع العام والخاص[ مما ساهم بتحقيق خطوات سريعة في 

كما كان هناك دعم ملحوظ من خالل مشاركة عدد من . تطبيق السياسات التقانية المقترحة 

  ScoilNet -Wired for learning Intel-BMI  :ع مثلالشركات في المشرو

 التجربة النيوزلندية: 2-4-3

قامت  1998أعلنت نيوزلندا استراتيجيتها في تطوير في تطوير تقانة المعلومات واالتصاالت عام 

بخطوات واسعة في مجال تعزيز البنية التحتية لهذه التقانة داخل المدارس وبناء المحتوى التعليمي 

 وحققت في مجال التعليم الكثير من الخطوات منها: والتدريسي الخاص بها.

التركيز على تدريب المدرسين وعلى إدارة التغيير، وإلحاق جميع المدربين والمشرفين داخل  .1

 المدرسة بدورات ورشات عمل للتخطيط لتقانة المعلومات واالتصاالت.

 معلومات واالتصاالت.قيام جميع المدارس بتطوير خطة لتطوير تقانة ال .2

 600مجموعة تطوير احترافية في مجال تقانة المعلومات واالتصاالت تمثل  73أجرت  .3

 سنوات بهدف دعم استخدام التقانة. 3مدرسة برامج تشاركية مدتها 

كمركز تعليم على الشبكة مدعوماً  Te Kete Ipurangi(TKI)تطوير موقع الكتروني  .4

من  1999، وازدادت نسبة استخدام الموقع بشكل ملحوظ عام زيةباللغتين النيوزلندية واإلنكلي

 في المدارس الثانوية. %79إلى  19%

إقامة مكتب دعم فني وظيفته تقديم المشورة الضرورية للمدارس بخصوص التخطيط لتقانة  .5

 المعلومات واالتصاالت وكيفية استخداماته.

 . ComputersRecycledتطوير آلية عملية تدوير الحواسيب  .6

 [%100والثانوية بنسبة  %98] االبتدائية بنسبة وصول االنترنت إلى غالبية المدارس  .7

تمت زيادة عدد الحواسيب للطالب فأصبحت في المدارس الثانوية حاسوب  2002في العام  .8

 طالب. 10طالب وفي المدارس االبتدائية حاسوب لكل  6لكل 

 : الكنديةالتجربة  2-4-4

م كانت البداية في 1993اوائل الدول التي استخدمت االنترنت في التعليم في عام كانت كندا من 

وفي عام  .احدى الجامعات حيث قام الطالب بتجميع وترتيب بعض المصادر التعليمية على الشبكة

من قبل الحكومة الفيدرالية والذي كان من أهم أهدافه   School net تم إطالق مشروع  1994
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ت االلكترونية للمدارس والمخابر العامة وكان هذا المشروع شراكة بين أولياء أمور تأمين التوصيال

وبعد سنوات قليلة  مليون دوالر،  40الطلبة ورجال األعمال والمنظمات المهنية وتم تمويله بمبلغ 

توسع المشروع ليقدم العديد من الخدمات مثل توفير مصادر المعلومات التي تخدم المدارس 

 . والمدرسين واولياء االمور وغيرها من الخدمات

قررات ب  2قامت مدرسة أكاديمية بليث بتعميم استخدام الكيندل 2012وفي عام  عد برمجته بالم 

إعادته نهاية العام ووالمناهج الدراسية، ومن ثم توزيعه على جميع طالبها، على سبيل اإلعارة، 

 القارئ: "  ألنذلك  وي أي نفقات إضافية من طالبها، عدم تقاض معالدراسي إلى إدارة المدرسة، 

الذكي الجديد، سوف يوفــِر على الطالب، وعلى المدرسة في نفس الوقت، العديد من المصروفات 

 ية."المدرس شراء الكتب، وما يبذلونه من مجهود بدني، في حمل الحقيبة مصاريف مثلوالنفقات، 

 التجربة البريطانية:  2-4-5

الحكومة اإلنكليزية التزامها بتنفيذ برنامجها في االستثمار في تقانة المعلومات واالتصاالت أعلنت 

، وأنها ستستمر حتى التأكد من أن جميع المدارس أخذت فرصتها من االستفادة من 2004حتى عام 

لتي ا التقانة الحديثة. وألجل ذلك اعتبرت أن تقانة المعلومات واالتصاالت كأحد العلوم األساسية

ول وتضمنت الخطة وص يتوجب على الطالب تعلمها بشكل متزامن مع أنظمة العد والقراءة والكتابة.

وارتفاع  2004من الطالب  إلى المستوى المطلوب في استخدام هذه التقانة مع حلول عام  75%

 :تالحكومة مع عدة جها عملتوفي مجال التعليم المدرسي  .2007مع حلول عام  %85العدد حتى 

 صناعة إمدادات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 ( سلطات التعليم المحليةLEAs) 

 ( وكالة تدريب المعلمينTTA) ،( الوكالة البريطانية للتعليم واالتصاالتBecta.) 

 أما التمويل فكان من عدة مصادر منها: 

  والتي  الواليةقامت الحكومة بتوزيع التمويل الضروري على السلطات المحلية على مستوى

 بدورها تتكفل بإيصال التمويل إلى المدارس.

  صندوق التمويل الخاص بالشبكة الوطنية للتعليمNGFLيث تضمن التمويل العتاد ، ح

 .الصلب والبرمجيات والبنية التحتية والتدريب وكذلك الشبكات

 وتم توزيع التمويل على النحو اآلتي:

  لكل طالب حواسيب 7بنسبة في أهداف العملية التعليمية استخدام تقانة المعلومات . 

 .واستخدام في األغراض اإلدارية. توصيل خط انترنت آمن لجميع المدارس 

                                                           
 كتاب 400 بكثير من صفات الذكاء الصناعي المتقدم، يحوي بذاكرته الرئيسية أكثر من قارئ الكتروني للكتب يتسم2 
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 :تجربة الواليات المتحدة األمريكية 2-4-6

عندما بدأت الواليات المتحدة األمريكية بمشروع دمج التقانة بالتعليم حددت أربع ركائز رئيسية لهذا 

 المشروع:

 .دعم وتدريب المدرسين 

 .توفير حواسيب متطورة داخل الصفوف المدرسية 

 .ربط الصفوف بوسائل اتصال سريعة للحصول على المعلومات 

  تعليم عن بعد كجزء أساسي من المناهج المدرسيةتوفير برمجيات ذات كفاءة ومصادر. 

حيث تحقق العديد منها وبشكل  من أجل ذلك قامت برامج التمويل الفيدرالي بدعم هذه األهداف

 مما جعلها تضع أهداف أكبر طموحاً وهي: 2000كبير بحلول عام 

الهدف األول: إمكانية جميع الطالب استخدام تقانة المعلومات واالتصاالت في مدارسهم 

 وصفوفهم وحتى في منازلهم.

درسين إلى رفع أداء الهدف الثاني: أن يؤدي االستخدام الفعال لهذه التقانة من قبل جميع الم

 الطالب وإيصالهم إلى مستوى أكاديمي عالي.

 الهدف الثالث: أن يتمتع جميع الطالب بالمهارات األساسية في تقانة المعلومات.

 يؤدي إلى تحسين الجيل الجديد من التقانة. الهدف الرابع: على البحث العلمي أن 

 قمي تحسين طريقة التعليم والتعلّم.الهدف الخامس: على التطبيقات الشبكية والمحتوى الر

ومن أفضل الممارسات التي قامت بها الواليات المتحدة هي سد الفجوة الرقمية بحيث قامت 

بتأمين استخدام تقانة المعلومات واالتصاالت إلى جميع المدارس والمكتبات الفقيرة التي ال تملك 

 2000و العام  1998الر بين العام  بليون دو 5.676اإلمكانات المادية. حيث دفعت ما يقارب 

 .E-rateلهذا الغرض من خالل المشروع 

 تجربة سينغافورا: 2-4-7

لقد بدأت سنغافورة خطة إلدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم كجزء من ثقافة 

طط مخ  مدارس التفكير الذكية، وقد بدأ المشروع والذي يتكون من أربع مراحل والذي أطلق عليه 

   Master plan for Information and ”تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم

Communications in Education” أطلقت المرحلة األولى   1997، في العام(MP1)   التي و

هدفت إلى تزويد كل مدرسة باألجهزة والبرمجيات وشبكات االتصال للطلبة والمعلمين للوصول 

 من وقت الدوام المدرسي. %30الموارد، وان يستخدم الطلبة الحواسيب بنسبة إلى 

، فقد هدفت االستخدام الفعال والمنتظم لتكنولوجيا المعلومات (MP2) أما المرحلة الثانية

 .واالتصاالت في المنهاج، ووضع معايير أساسية الستخدامها
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، Teach Less- Learn More  كثرتعلم أ-أطلقت سنغافورة مشروع  تعليم أقل 2005في عام 

التغير التربوي لتشجيع التعلم النشط والمستقل عن طريق تعزيز التفكير النقدي  والذي يهدف إلى 

للحياة بدال من تدريس المزيد لالختبارات  وإعداد الطالبوالتعلم القائم على االستفسار، 

 .واالمتحانات

على المرحلتين السابقتين من   اعتمدتوالذي  (MP3) تم إطالق المرحلة الثالثة  2009وفي عام 

  .خالل تطوير التعلم الذاتي والتعلم التعاوني للطالب باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

تطوير االستعدادات  والتي هدفت إلى  (MP4) أطلقت سنغافورة المرحلة الرابعة  2015وفي عام 

المستقبلية والمسؤولية للمتعلمين الرقميين، في إطار سياسة تتماشى مع التعليم القائم على الطالب 

 .والقيم الموجهة نحو التعليم 

ذ عام المدرسين، فمن تدريبأما أفضل ممارسات تجربة سنغافورة في دمج التقانة بالتعليم كانت 

تويات لتدريب جميع المدرسين، حيث يتم في المستوى األول تم تشكيل نموذج من أربع مس 1999

مدرسة، أما في  22تشكيل فريق من مدربي التقانة مهمتهم تدريب مجموعة من المدارس مؤلفة من 

المستوى الثاني يقوم رؤساء األقسام المسؤولة عن التقانة بمشاركة مدرسين من المستوى األول 

قوم بتدريب مدارس أخرى، وصوالً إلى المستوى األخير من مدارس، والتي بدورها ت 4-3بتدريب 

 التدريب.

 التجارب العربية : 2-4-8

 بدأت بعض الدول العربية في السير بخطوات جادة لتطبيق المدارس الذكية في نظامها التعليمي

ومن أمثلة هذه الدول المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة والكويت وقطر 

بالتأكيد تختلف كل دولة عن األخرى في بدايات المشروع وطريقة تطبيقه بحسب و ومصر.

 اإلمكانات المادية لكل دولة ونموها االقتصادي.

وكان الميالد الحقيقي لمدرسىة المستقبل في الدول العربية مع إعالن دمشق الذي ترتب على 

افة والعلوم بحضور وزراء التربية مؤتمر دمشق الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثق

ربع تجارب في بحثنا نتطرق أل.  2000والتعليم والمعارف في الوطن العربي في شهر تموز 

 المتحدة، سورية(العربية عربية وهي )مصر، المملكة العربية السعودية، اإلمارات اللدول ل

 تجربة مصر :  2-4-8-1

بدأت مصر مشروعها الطموح المسمى "شبكة المدارس الذكية" وهو مشروع مشترك بين 

وزارتي التربية والتعليم ووزارة االتصاالت والمعلومات برعاية صندوق األمم اإلنمائي في 
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 16مدرسة إعدادية على مستوى الجمهورية في  38بمشاركة  2004-2003العام الدراسي 

 نت أهداف المشروع ما يلي: محافظة من محافظات مصر وكا

 تكثيف إدخال تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في المدارس. .1

 تعبئة طاقات المجتمع من أجل تحقيق األهداف القومية للتعليم. .2

 تحويل المدرسة إلى وحدة إنتاجية ومركز تعلم مجتمعي. .3

 المشاركة في إحداث النقلة النوعية في التعليم. .4

 راحل : وقد مر المشروع بثالث م

مدرسة في ثالث محافظات تلقى فيها المعلمون وجميع العاملين  11المرحلة األولى: انطالق عمل 

 تدريباً على كيفية استخدام الحاسب اآللي في العملية التعليمية.

محافظات لبدء العمل مع تدريب الطاقم على استخدام  9مدرسة في  17المرحلة الثانية : تم إعداد 

 يثة.التقنيات الحد

محافظات للشركات التي تم التعاقد معها لعمل  4مدارس في  9المرحلة الثالثة: تم فيها تسليم 

 التجهيزات الالزمة لتكوين شبكة المدرسة الذكية.

وهو شكل من أشكال المدرسة الذكية  PFCEوبالموازاة مع هذا المشروع تبنت مصر مشروع 

بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم  ووزارة الخارجية ووزارة االتصاالت والمعلومات مع الوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية حيث كان الهدف منها رفع مستوى التوعية العامة والخبرة في تكنولوجيا 

حيث التزمت إدارة المشروع سنوات  3لمشروع المعلومات لدى أفراد المجتمع، وكانت مدة ا

األمريكية تمويل جميع المطالب الفنية الخاصة باألجهزة والشبكات والتدريب والبعثات الخارجية 

 في حدود مبالغ مالية تزيد على ستة ماليين دوالر امريكي.

 لي:على مشروع المدرسة الذكية بعدة نواحي نعرضها ضمن الجدول التا PFCEتفوق مشروع 

 PFCE المدرسة الذكية المشروع

 الحكومية والخاصة الحكومية المدارس

تدريب مدرسي العلوم  التدريب على استخدام التقانة

 والرياضيات واللغة اإلنكليزية 

تدريب المدرسين من جميع 

االختصاصات على استخدام 

التكنولوجيا في التدريس من 

 الناحية التكنولوجية والتربوية

 جميع المراحل المرحلة اإلعدادية  الدراسيةالمرحلة 

 مدرسين 10حاسوب لكل  عدد األجهزة   

 طالب 20حاسوب لكل 

 مدرسين 5حاسوب لكل 

 طالب 5حاسوب لكل 

 في مصر PFCEمقارنة بين مشروع المدرسة الذكية و مشروع  ( : 4-2الجدول )
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 تجربة اإلمارات العربية المتحدة: 2-4-8-2

تحت عنوان " مشروع مدارس الغد لغٍد أفضل" انطلقت تجربة اإلمارات العربية في  

تطويرالعملية التعليمية في مدارسها وحرصت على االستفادة من التجارب العالمية الناجحة 

تبنت  1989منذ عام  وبالفعل فقد صنفت اإلمارات األولى عربياً في تطبيق المدارس الذكية.

 تعليم والشباب مشروع تطوير مناهج لتعليم مادة الحاسوب بالمرحلة الثانوية،وزارة التربية وال

م استتخدام التقانة في التعليوقد اعتمد  والحقاً تم اعتماد تدريس الحاسوب في المرحلة اإلعدادية.

 2020ام ع فيرؤية التعليم  التي تحققضمن المناهج المطورة أحدث المفاهيم التربوية وقد تجلت ب

 وكانت أهدافها الرئيسية:

 .تحسين وتطوير عمليتي التعليم والتعلم في مناهج التعليم العام 

  إعداد الطالب للتعامل بكفاءة مع عصر المعلومات، وذلك من خالل اكسابهم المهارات

 .المتصلة بالتعليم الذاتي واستخدام الحاسوب وشبكات االتصال

 الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس، بهدف مساعدة  تطوير شبكة اتصال معلوماتي بين

مراكز اتخاذ القرار في الوصول إلى مختلف أنماط المعلومات المتصلة بالطالب والمعلمين 

 والهيئات التعليمية واإلدارية.

  تطوير عمليات تدريب المعلمين وإكسابهم الكفاءات التعليمية المطلوبة لتنفيذ المناهج الجديدة

 ة.والمطور

  تطوير عمليات التقويم من خالل إنشاء بنوك األسئلة لكل مادة تعليمية واالستخدام الموسع

 لالمتحانات االلكترونية.

 2012والفترة الزمنية المقررة لتطبيقه حتى عام  2007مدارس الغد منذ عام مشروع بدأ تطبيق 

 ضمن األهداف التالية:

 .إعداد مناهج تعلم حديثة ومتطورة 

 نية المدارس وتزويدها بالمرافق الضرورية.تحديث أب 

 .تطوير أساليب التعليم بما يجعل الطالب محور العملية التربوية 

 .إكساب الطالب مهارات باللغتين العربية واإلنكليزية 

 .إكساب الطالب مهارات استخدام أساليب االتصال والتواصل عبر التقنيات الحديثة 

  في األنشطة التطوعية.تنمية خبرات الطالب على المشاركة 

 .تزويد المعلمين بأساليب تعليمية حديثة ومهارات لغوية وتقنية 

 .تزيود مديري المدارس بأحدث استراتيجيات إدارة المدارس 

الجهات المشاركة في المشروع : وزارة التربية والتعليم ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 ر.باإلضافة إلى المدارس وأولياء األمو
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 ة:حلة االبتدائية وحتى الثانوية وفق اآلليات التاليراستهدف المشروع جميع المراحل التعليمية من الم

  مدارس من المرحلة  10مدرسة من مدارس المرحلة االبتدائية و 20على تم تطبيق المشروع

وذلك بضم  .2007مدرسة بدءاً من عام  20اإلعدادية أما من المرحلة الثانوية فتم اختيار 

 مدارس إضافية بشكل تدريجي إلى مجموعة مدارس الغد.

  إدخال مواد تعليمية جديدة مثل اللغة اإلنكليزية في المرحلة االبتدائية وتدريس الرياضيات

 .2008والعلوم باللغة اإلنكليزية بدءاً من العام 

 .اعتماد طرق حديثة في التدريس 

  غرفة تسمى " مصادر التعلم" وهي أشبه بمكتبة تضم كل مدرسة تطبق مفهوم مدارس الغد

كبيرة تضم مجموعة كبيرة من الكتب والمراجع والقواميس العلمية، مزودة بمجموعة من 

 الحواسيب متصلة بشبكة انترنت سريعة.

 تجربة المملكة العربية السعودية: 2-4-8-3

  "هللا وأبنائه الطلبة للحاسباألمير عبد " بدأت المسيرة التعليمية للمدارس الذكية ضمن مشروع

وكان يستهدف مدارس التعليم العام على مستوى المملكة، وكان الهدف منه بناء شخصية المتعلم 

المتوازنة في بيئة معرفة متطورة  وإكساب المتعلمين مهارات التعلم اإلسهام في بناء المجتمع 

الت مع رعاية القيم واالتجاهات المعرفي وتنمية مهارات اإلتصال ومهارات التفكير وحل المشك

يركز هذا المشروع على التعليم االلكتروني إذ يزود كل طالب ومعلم في  والممارسة اإليجابية.

المدرسة بجهاز حاسب آلي ) جهاز لكل عشرة طالب( ومناهج الكترونية بدالً من الكتب الدراسية 

ياً لعملية التعليمية بدالً من كونه متلقوشبكة انترنت، وجميع التقنيات الحديثة،والطالب هو محور ا

فهو مشارك في البحث عن المعلومة والنقاش ويفكر ويحلل ويربط ويستنتج، أما المعلم الذي حصل 

على دورات مكثفة للمشروع عليه إدارة الحصة وتوجيه المعلومات بحيث ستكون عملية التعلم 

 والتعليم طريقة تفاعلية.

 ل: كان التنفيذ على أربع مراح

 .مرحلة الدراسات واالستقصاء والتجارب مع بدء عملية بناء الشبكة 

  من  %50مرحلة التنفيذ والمتابعة، التطوير والتعديل ليتم توفير تقنية التعليم لحوالي

 الطالب.

 .مرحلة استكمال ربط المدارس وبناء شبكاتها 

 علمية تطويرات التقنية الالمرحلة الرابعة هي مرحلة متابعة وتحديث والتعديل للتماشي مع ال

 في هذا المجال.
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 طوير لتقنيات التعليم "تيتكو" نظام شركة ت أطلقت 2023-2022 وفي العام الدراسي الحالي

"مصروف"، وهو عبارة عن تطبيق ومنصة تربط عن طريق سوار إلكتروني للطالب؛ لتسهيل 

إضافةً إلى ضبط الحضور عملية الشراء والدفع للمقصف، والتواصل مع أولياء األمور، 

ويسهم في تحديد مكان الطالب عن طريق مسح السوار عند الدخول ، واالنصراف للطالب

 .والخروج على جهاز االستشعار الموجود عند البوابة

  التجربة السورية:  2-4-8-4

 .كانت الحكومة السورية سباقة وأدركت مبكراً مسألة األتمتة واستخدام التقانة في التعليم

  وسعت على تأليف مناهج تعليمية جديدة ومتطورة 2005عملت وزارة التربية  منذ عام فقد ،

جاهدة إلدخال تقنيات الحاسوب واالنترنت إلى المدارس، واهتمت بتأهيل وتدريب المعلمين 

قد و  أطلقت مشروع )"دمج التكنولوجيا بالتعليم"_ وردلينكس سورية( حيث على استخدامها، 

مليون ليرة سورية وتعاونت في هذا المجال مع عدد من المنظمات العربية  700رصدت له 

 500مدرساً مدرباً و 58، والهدف منه تدريب والعالمية، بالتنسيق مع األمانة السورية للتنمية

مدرسة في جميع المحافظات، ونتيجة لما لمسته الوزارة من أثر  100مدرساً متدرباً، ضمن 

حتى بلغ عدد المدرسين في نهاية  2008-2007المشروع في عام واضح للمشروع توسعت في 

مدرسة قادرين على توظيف التكنولوجيا في  300( مدرس موزعين على 1500) 2008عام 

حيث أمكنهم إكسابهم المهارات ألف طالب  150التعليم واستخدام التقنيات الحديثة، ووصلت إلى 

حيث بلغ عدد  2011البرنامج حتى عام  والخبرات الضرورية للتنمية البشرية، واستمر

 ألف مدرس. 12المدرسين المتدربين 

  ومن خالل البرنامج الذي تم ما بين الحكومة السورية وبرنامج األمم المتحدة  2007في العام

مشروع البرنامج االستراتيجي الستخدام تقانة  ولهدف دمج التقانة بالتعليم من خالل اإلنمائي

ويل تحوالهدف منه ، ت في التنمية االقتصادية واالجتماعية في سوريةالمعلومات واالتصاال

مدارس تفاعليه من  ( إلى دمشق  مدارس في  5مدرسة في مدينة دير الزور و 15مدرسة ) 20

خالل تعزيز استخدام تقانة المعلومات واالتصاالت بشكل فعال وتحسين العملية اإلدارية 

باإلضافة إلى تسهيل عملية التواصل بين المدرسة وأولياء األمور مما يساعد على أداء إداري 

رك فيه ألف دوالر حيث شا 600وقد بلغت تكلفته اعل أوثق بين المدرسة واألهل. فأفضل وت

كل من وزارة االتصاالت والتقانة ووزارة التربية وهيئة تخطيط الدولة وبرنامج األمم المتحدة 

 وحدد لهذا المشروع ثالثة محاور أساسية:  اإلنمائي في سورية

تحويل الورقيات إلى شكل الكتروني بدءاً من عملية تسجيل الطالب وحتى صدور الجالء  .1

 .خاص إلدارة المدرسة يحوي جميع العمليات اإلدارية المدرسي من خالل تطوير برنامج
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 والدعم المقدم من المشروع.تفعيل استخدام االنترنت داخل المدرسة من خالل التجهيزات  .2

 .خالل وجود موقع الكتروني للمدرسة منجعلها رديف للمجتمع ودمج المدرسة  .3

حاسب وطابعة وجهاز اسقاط  11بر حاسوبي مكون من خوقد تم تجهيز المدارس المشاركة بم

مدرس  575ونظام معلومات وموقع الكتروني لكل مدرسة. وتم تدريب المدرسين وكان عددهم 

مشارك على استخدام الحاسوب وبرامج إدارة المدرسة. وقد أظهرت نتائج التجربة العدد من نقاط 

الدقة في العمل الذي عززته االتمتة وكذلك سهولة القوة الستخدام التقانة في متابعة شؤون الطالب و

 تخزين واسترجاع المعلومات من ذاتية الطالب والمدرسين ... 

  تم اعتماد نوع من التعليم المختلط    2010في عامBlended Learning  يمزج بين التعليم

لب في بهدف إيصال المعرفة عبر إشراك الطا E-Learningالتقليدي والتعليم االلكتروني 

قات والعملية التعليمية واالبتعاد قدر اإلمكان عن أسلوب التلقين، وقد برزت العديد من المع

يرة باالهتمام تجربة جدال وهذهتمثلت في قصر الفترة الزمنية الكافية لتدريب وتمكين المدرسين، 

 وخطوة لمواكبة ثورة المعلومات واالتصاالت وتكريس مفهوم المدرسة الذكية.

  قامت شركة  2010في أواخر عامMTN  لالتصاالت بالتعاون مع مدرسة عكرمة المخزومية

 تحت سوريةالعامة في مدينة حمص بإطالق أول مبادرة للقطاع الخاص للمدارس الذكية في 

، حيث قامت الشركة بتزويد المدرسة MTN Smart Schoolsالذكية  MTNاسم مدارس 

مدارس  على كافة وكان الهدف تعميم التجربةبكافة التجهيزات الحاسوبية والشبكية والبرامج 

قامت الشركة بتنفيذ التجربة على مدرسة الشهيد خليل هنداوي في مدينة  2011القطر وفي عام 

من االطالع على  واإلعداديةة والهدف من هذه التجربة تمكين طالب المرحلة االبتدائي حلب.

بشكل أكاديمي باإلضافة إلى التطبيق العملي لمناهج المعلوماتية الجديدة عن ة المعلومات الحديث

طريق تجهيز مختبرات متكاملة ضمن عدد من المدارس الحكومية الواقعة بجميع مناطق القطر. 

 روع مما أدى إلى الحيلولةولألسف وبسبب األوضاع التي مرت بها سورية تم توقيف هذا المش

أنه هذا المشروع  ولكن من سلبياتدون تجهيز أي مدارس أخرى كما كان مخطط له مسبقاً. 

اكتفى بتجهيز المدرستين بمخبر حاسوبي فقط ولم يتطرق للعناصر األساسية في مشروع 

  .ورا من األمالمدارس الذكية كالمناهج االلكترونية التفاعلية ونظام اإلدارة االلكتروني وغيره

  قامت شركة  2017وفي حزيرانMTN   بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير المناهج بإطالق

الذي والمشروع التجريبي للمدرسة الذكية في مدرسة نذير نبعة للمتفوقين في حي المزة بدمشق 

 يوماً من رعاية ييلو!" 21يأتي في إطار المشاركة في برنامج "

 بالتعاون مع المركز الوطني  موقع وزارة التربية على شبكة االنترنت كما علينا التنوية أن

يتيح للطالب والمعلمين تحميل نسخة الكترونية من المناهج الدراسية  لتطوير المناهج التربوية
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 : ينضمن ما يسمى الحقيبة االلكترونية من خالل الرابط  لكافة المراحل الدراسية

http://moed.gov.sy/site/cur/01 ،http://nccd.gov.sy/books 

  بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير قامت وزارة التربية  2020وفي ظل جائحة كورونا عام

 على الرابط منصة افتراضية تعليمية وهيالمنصة التربوية السورية بتفعيل المناهج 

http://sep.edu.sy/about.php توفير شروحات الدروس ومناهج الطالبيتم ، من خاللها .

يسعى المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية في وزارة التربية من خالل هذه حيث 

المنصات التربوية زيادة الناتج المعرفي وتطوير المهارات بأشكال حديثة مطّورة إبداعية، 

دة معطيات معرفية صريحة تضم المناهج التربوية ومصادر التعلّم حيث تشمل المنصة قاع

)كتب اثرائية وعروض تقديمية...الخ(، إضافة للمؤتمرات العلمية والمشاركات التفاعلية 

التعليمية التربوية المرئية والسمعية، من أجل نقل المعرفة المضمرة تحت شعار نحو معرفة 

 .2030تشاركية مستدامة حتى عام 

  تم  إطالق تطبيق الموبايل والكتاب التفاعلي لدليل "استعد للصف  2021شهر آب عام وفي

 د في يساعوالذي هو عبارة عن تطبيق الكتروني وكتاب تفاعلي على أجهزة الموبايل،   "األول

تعزيز خبرات األطفال الذين يستعدون للدخول الى المدرسة من خالل أنشطة تفاعلية، وأكد 

مركز تطوير المناهج التربوية لديه خطوات سباقة في  أندكتور دارم طباع وزير التربية ال

تشكيل المحتوى الرقمي لوزارة التربية من خالل المناهج وعمل المنصات والكتب التفاعلية 

 .والدروس المقدمة

  تم افتتاح مدرسة رواد المستقبل االفتراضية التي مقرها  2023-2022وفي العام الدراسي الحالي

أول مدرسة افتراضية في حمص مرخصة من وزارة التربية، وتقوم بتدريس  حمص، وهينة مدي

والذي يقدم  Moodleتعتمد على نظام والمنهج التعليمي السوري بأفضل األساليب التعليمية.

عملية تعليمية، كما تقوم بامتحانات دورية الكترونية للطالب، وتقدم تواصل دائم  وأسرعأفضل 

 مع الطالب واألهل.

وأخيراً ال بد من ذكر تجربة الجامعة االفتراضية السورية في نقل وتطبيق تقانة التعليم االفتراضي 

بي وفي الشرق بإشراف حكومي كأول جامعة افتراضية في العالم العر 2002حيث افتتحت في عام 

جامعة مختصة  30األوسط، وقد اعتمدت على مبدأ الشراكات مع الجامعات فقد تعاقدت مع أكثر من 

بهذا المجال، وفي بداية افتتاج الجامعة كانت تمنح درجة البكالوريوس في تخصصات عديدة إضافة 

االفتراضية السورية عام على إحداثها استطاعت الجامعة  20إلى درجة الدبلوم العالي، واآلن بعد 

أن تمنح درجة البكالوريس للعديد من التخصصات الحديثة كالهندسة المعلوماتية والصحافة إضافة 

http://moed.gov.sy/site/cur/01
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إلى درجى الماجستير في العديد من التخصصات كإدارة التقانة وعلوم الويب وإدارة الجودة واآلن 

  بصدد افتتاج برنامج للدكتوراه.

 :نرى مما سبق

  أن سورية ما زالت في مرحلة التحضير وهي تنحصر حالياً في تطبيق أفقي لبعض مفاهيم

وآليات مشروع المدارس الذكية، حيث تطبق بعض المدارس الخاصة والعامة ولو بشكل 

طالب حاسوبية يتلقى البتزويد المدرسة بقاعات وذلك ، المدارس الذكية  بعض آلياتجزئي 

فة إلى ، باإلضااالنترنت من خالليام بوظائف يتم البحث عنها فيه دروس المعلوماتية والق

تواصل اإلدارة والمشرفين مع األهل من خالل الرسائل القصيرة أو من خالل رسائل 

الواتساب إلطالعهم على الدروس اليومية والواجبات وإعالمهم بمواعيد الحافالت 

من المدارس أنظمة إدارة  تستخدم العديد ، كماواالجتماعات والرد على االستفسارات

أمور والمدارس إلدخال بيانات الطالب وما يتعلق بهم من نتائج تحصيل علمي 

ستخدام وسائل التعليم التقانية من أجهزة عرض وسبورات ذكية باإلضافة إلى ا،اليةم

 واستخدام العروض التقديمة وذلك بهدف دمج التقانة بالتعليم ..

  لدمج التقانة في التعليم  في ظل  الواضحة السورية التربيةمحاوالت وزارة على الرغم من

بين ما حققته المدارس السورية من  كبيرة ال زالت الفجوة التحديات التي تمر بها بالدنا،

لينا عالدول المتقدمة، ولتخطي هذه الفجوة  ما حققته مرتكزات مفهوم المدرسة الذكية وبين

ل تحليل تجارب الدوي ممستقبلية تقو راساتمن خالل دوضع خطة طريق واضحة السعي ل

ع مواسقاطها على واقعنا الحالي  في مجال التعليم األخرى وبالذات التجارب الناجحة منها

 المتاحة لنقل وتوطين مفهوم المدارس الذكية لدينا.دراسة اإلمكانيات 

 مرتكزات تحقيق مفهوم المدرسة الذكية:  2-5

 من جامعة ستانفورد بوالية كاليفورنيا:قول البروفيسور الري كيوبان ي

"إن التقنيات الجديدة ال تغير المدارس، بل يجب أن تتغير المدارس لكي تتمكن 

 "من استخدام التقنيات الجديدة بصورة فعالة

 مكونات المدرسة الذكية:  2-5-1

  موضحة   سيةالرئي  التعرف على مكوناتها قبل البدء بمرتكزات تحقيق مفهوم المدرسة الذكية علينا 

 بالشكل التالي: 
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 مكونات المدرسة الذكية( : 5-2الشكل )                

 اإلجراءات التدريسية والتعليمية: -1

والتي تتضمن )المناهج الدراسية، طرائق التدريس، تقييمات الطالب، المحتوى التعليمي 

إعادة وصياغة هذه اإلجراءات بحيث تتالءم مع نمط المدارس الذكية بهدف  يجبوالتدريسي( حيث 

إعطاء الطالب قدرة على التعلم بطرق أكثر كفاءة وفعالية، مما سيمنحهم قدرةً على التعلم الذاتي كل 

 بحسب قدراته وسرعة استيعابه وإمكانياته الذاتية في التعلم.

a)  التعليمي والتدريسي للمناهج الدراسية، بحيث تتصف يتضمن المحتوى  الدراسية:المناهج

زيادة القدرة على المسؤولية،  مغزى، تنمي المسؤولية االجتماعية، )ذات بما يلي:

 أهداف محددة، وأن تكون ذات طابع تقني( ذات الشمولية،

b)  طرائق التدريس )المنهجية التدريسية(: حيث تهدف إلى المزج واالستفادة من جميع

جيات التعليمية المتاحة، وأن ت راعي هذه الطرائق السويات التعليمية المختلفة لدى االستراتي

 .الطالب

c)  تقيمات الطالب : إيجاد نظام كامل لتقويم أعمال الطالب وأدائهم ويعتمد هذا النظام على

عدة نواحي أساسية منها: ]جاهزية الطالب، التحّسن،اإلنجاز[، كما على نظام التقييم 

أن المناهج ت نمي عند الطالب عدة أمور منها: ]مهارات التواصل، النواحي التحقق من 

االجتماعية والنفسية، التنمية الذهنية،والتنمية في نواحي العلوم والتقانة[، وما يميز 

المدارس الذكية أنه إضافة إلى التقييمات التقليدية إمتحانات وتقييمات عن طريق االنترنت 

د على تدوين وتخزين االمتحانات وتقييماتها بشكل آلي لسهولة مع التأكي ،وبشكل مؤتمت

 التعامل معها واسترجاعها.
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d)  المحتوى العلمي التقنيTLMS :يتصف بالعديد من الخصائص منها : 

 استخدامه للعديد من التقانات التفاعلية التي تزيد من القدرة ، واعتماده على التقانة

األدوات المساعدة المرئية والصوتية والنماذج االستيعابية لدى الطالب وتفاعلهم ك

 ثالثية األبعاد إضافة إلى المطبوعات الورقية.

  وجود العديد من الوسائط المعتمدة على الحواسيب لمساعدة الطالب في تلقيهم

: ] استخدام العروض التقديمية، برامج رسوم متحركة تعليمية، ألعاب المعلومات مثل

وتساعد الطالب في حل المشاكل،برامج التصميم الرسومي  تعتمد على الذكاء الصنعي

ومعالجة النصوص،استخدام البريد االلكتروني ومحركات البحث والمكتبات وإتاحة 

المحتوى التعليمي للطالب عن طريق االنترنت، ألعاب شطرنج وألغاز الكترونية، 

 ذه التقاناتباإلضافة إلى تعلّم البرمجة بمساعدة أساتذة مختصين[ حيث تساعد ه

التفاعلية بتحقيق الهدف الرئيسي للمدارس الذكية والمتعلق بتطوير قدرة الطالب على 

التعلم الذاتي وتحويل المدرسين من كونهم المصدر الوحيد للمعلومة لمرشدين 

 وموجهين واستشاريين.

هي الدماغ الخاص والتي تمثل حوسبة جميع اإلجراءات اإلدراية  اإلدارة:  -2

للمدرسة، واستخدام البرامج اإلدارية يساعد المدراء والمشرفين على إدارة الموارد 

والعمليات داخل المدرسة بكفاءة وفعالية في سبيل دعم اإلجراءات التعليمية، حيث يعتمد 

 محاور وهي : عدةالنظام اإلداري داخل المدرسة الذكية  على 

 ون اإلدارية اليومية وصناعة السياسات الخاصة حاكمية المدرسة: تختص بالشؤ

 بالمدرسة والعالقات العامة وإدارة المناهج التعليمية والتدريسية.

  شؤون الطالب: تهتم بإدارة االمتحانات والتأمين والصحة الطالبية وتقييم أداء الطالب

 إضافة إلى إجراءات التسجيل والدفع وإصدار جميع التقارير الطالبية.

 ر والمواد التعليمية: توفير المناهج بشكل ورقي أو الكتروني ، وإدارة قاعدة المصاد

  البيانات الخاصة بها.

  الموارد الخارجية: تأمين جميع الموارد والمصادر وقواعد البيانات الخارجية المطلوبة

 للعملية التعليمية.

  الصرف والشراء القسم المالي:إقرار الميزانيات المالية والتقارير المالية وأوامر

 التخطيط االستراتيجي المالي للمشاريع المستقبلية بشكل مؤتمت.

  قسم المرافق:إدراة المرافق داخل المدرسة واستبدالها وقت الحاجة باإلضافة إلى إدراة

 المخازن بنظام إدارة الموارد البشرية المؤتمت.
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  ،والتوظيف والتدريب قسم الموارد البشرية: توزيع الحصص، واالهتمام باإلجازات

 المهني للموظفين.

  قسم األمن: االهتمام بسالمة الطالب باإلضافة إلى سالمة المعطيات والبيانات الهامة

 .داخل المدرسة

 قني: الحفاظ على العتاد الصلب والشبكي، وقواعد البيانات، وإجراء الصيانة تالقسم ال

 اليومية والدورية لها.

الموارد البشرية الخاصة بالمدرسة الذكية،   تأهيل الكوادر  على إدارة الموارد البشرية : -3

البشرية الالزمة وتحديد األدوار المطلوبة، حيث تمثل الموارد البشرية حجر األساس ألي 

مؤسسى تعليمية،وتنقسم هذه الكوادر إلى مجموعات )المدرسين ،المدراء، المشرفين، قسم 

قسم مسؤولياته ومهاراته والتدريب المناسب ليكون له  فلكل ، الدعم الفني، أولياء أمور الطلبة(

 دور فاعل في المدرسة الذكية. على النحو التالي:

a.  ًالمدرسين: يتعين على كل مدرس أن يقوم بعمله وفق شروط محددة وأن يكون مؤهالً ومستعدا

 لتطوير نفسه، وعليه أن يتلقى التدريب التالي :

 ية التعليمية والتدريسية لدعم اإلبداع والتفكير لدى الطلبة.مهارات الحاسب ودمج التقانة بالعمل 

 .التدريب على كيفية تعزيز التعليم الذاتي لدى الطلبة 

 .التدريب المستمر للحفاظ على المعارف التي لديهم والتطوير الذاتي 

b.  المشرفين والمدراء: يتعين على المدراء والمشرفين التحلي بالمسؤولية ،واستعدادهم الدائم

للتطوير والتدريب المكثف على التعامل مع التقانات المستخدمة في المدارس الذكية وتسهيل 

 .إطالعهم وتكيفهم مع المنهجيات التي سيتم تطبيقها

c.  الموظفين اإلداريين : ي طلب منهم متابعة أمور الطالب والمدرسين والتدريب على النظام

ن وكذلك األمور المالية والمستودعات، المؤتمت للمدرسة الخاص بسجالت الطالب والموظفي

باإلضافة على التدريب على استخدام البرامج المكتبية والتعرف وفهم اإلجراءات الجديدة 

 للمدرسة.

d.  مسؤولو التقانة والدعم الفني: وهم الكوادر المؤهلة مسبقاً والممتلكة للخبرات الضرورية في

معرفة الضرورية في مجال البرمجيات مجال التقانة وأعطالها وإصالحها، إضافة إلى ال

 .التطبيقات الحاسوبية والتطبيقات اإلدارية المستخدمة داخل المدرسة

e.  ،أولياء أمور الطلبة : هم المعنيون بالدرجة األولى بالطالب وبمتابعة تحصيلهم وتقدمهم العلمي

ومن الضروري زيادة دورهم في العملية التعليمية حيث مشاركتهم تشكل مصدراً مهماً للمعلومة 

ن ع بالنسبة للطالب، وعليهم امتالك القدرة على الولوج إلى قاعدة البيانات الخاصة بالمدرسة
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طريق االنترنت، وعلى فهم العملية التعليمية والتدريسية، كما عليهم التدريب على عدة أمور 

 لمساعدة أبنائهم وزيادة مشاركتهم ومنها:

  استخدام مهارات الحاسوب الرئيسية. 

 .المشاركة في إجراء الرحالت والمعارض للتعرف على التقانات المطبقة في المدارس 

والتي هي العصب الرئيسي للمدارس الذكية وهي التي تجعل العملية التعليمية أكثر  التقانة:  -4

كفاءة ومرونة وسرعة، حيث تتوغل في جميع ثنايا وتفاصيل هذا النوع من المدارس سواًء بما 

 يتعلق باإلجراءات التعليمية والتدريسية. ايتعلق باإلدارة أو م

 المعلومات:البنية التحتية لتكنولوجيا  2-5-2

كي يستطيع مشروع المدرسة الذكية تحقيق ما هو مرجو منه ال بد من توفر بنية تحتية تقانية من 

شأنها تحقيق الربط الشبكي داخل كل مدرسة وكذلك بين جميع المدارس ووزارة التربية، وتأمين 

 .لمطلوبةالربط بين جميع األنظمة المستخدمة وتزويد المدارس بخدمة االنترنت واألجهزة ا

والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ليست فقط األجهزة والتجهيزات وإنما تشمل الشقين المادي 

وغير المادي والتي تتضمن األجهزة والمعدات ومن أهمها الحاسوب وملحقاته باإلضافة إلى 

على  انتالبرمجيات ونظم االتصاالت عن بعد والشبكات الحاسوبية وكذلك قواعد البيانات إن ك

مخدمات داخل األبينة أو سحابية على شبكة االنترنت، كما يضاف إليها المهارات البشرية التي 

تستخدم في الحصول على البيانات والمعلومات ومعالجتها وتنظيمها وتخزينها واسترجاعها بكفاءة 

 فالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات تتكون من خمس عناصر أساسية:  وفعالية.

 (. المكونات المادية، البرمجيات، قواعد البيانات، الموارد البشرية، الشبكات واالتصاالت)

: تشكل أجهزة الحاسوب وملحقاتها األساس المادي للبنى التحتية لتكنولوجيا ةالمكونات المادي -1

 دةعتشمل  والمعلومات حيث المكونات األخرى تحتاج الحاسوب وملحقاته للقيام بدورها 

 )وحدات اإلدخال، وحدات المعالجة،وحدات التخزين الرئيسية يسية:وحدات رئ

 الثانوية،وحدات اإلخراج(.و

البرمجيات: وهي المجموع الكلي لنظم المعلومات حيث يتم تصميميها لضبط عمل أجهزة  -2

الحاسوب أثناء إجراء العمليات المختلفة من إدخال للبيانات وتخزينها وتعديلها ومعالجتها 

معلومات ذات فائدة وقابلة للفهم واالستخدام وتشمل )نظم التشغيل،برمجيات  للوصول إلى

 التطبيقات من البرامج المطتبية وبرامج التصميم وكذلك لغات البرمجة وغيرها...(

قواعد البيانات : تعتبر قواعد البيانات من الوسائل التكنولوجية المستخدمة في إعادة وحفظ  -3

تم استرجاعها بهدف تعديلها أو اإلضافة عليها أو اإلطالع على البيانات والمعلومات، حيث ي

مكوناتها وكذلك إعداد التقارير بعد مراجعتها بواسطة برامج تستخدمها ومرتبطة بها حيث 
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يتم تحديثها باستمرار لتواكب المتغيرات والمستجدات، تعمل قواعد البيانات على تقليل 

 ا، قواعدتهاية للبيانات وسهولة تطويرها ومشاركفرصة تكرار البيانات وتوفر األمن والحم

على األجهزة الموجودة في المنظمة أو بشكل داخلية سيرفرات تخزينها على  يمكن البيانات

 سحابي على شبكة االنترنت.

الموارد البشرية : والتي أهميتها في إدارة وتشغيل نظم المعلومات تفوق أهمية المستلزمات  -4

أسباب الفشل هو إخفاق الموارد البشرية في القيام بالدور الموكل  المادية لدرجة أن معظم

الذي يحدد فرص االستفادة من تلك المستلزمات على  هو الكادر البشري المؤهل وإليها، 

 الوجه األمثل.

الشبكات واالتصاالت : تتألف من مجموعة من المحطات والوحدات والتي تتواجد في مواقع  -5

بعضها البعض بوسائط تتيح للمستخدم إجراء عمليات اإلرسال مختلفة ومرتبطة مع 

واالستقبال للمعلومات والبيانات داخل المؤسسة وخارجها، وهي جزء رئيسي وحيوي من 

البنية التكنولوجية للمعلومات، ولهذه الشبكات ثالث أنواع رئيسة: )شبكة االنترنت، شبكة 

 االنترانت، شبكة االكسترانت(.

 :M&E Evaluation and Monitoring  صد والتقييمنظام الر 2-5-3

الرصد والتقييم أداة أساسية لإلدارة، تمتد لتشمل تقريبا كل جانب من جوانب نشاط القطاع العام، بما 

 والتقييم. تساعد عمليات الرصد والتقييم ونتائجها في للرصدهناك أغراض متعددة وفي ذلك التنمية. 

تحديد التعلم المشترك حول مجموعة من المجاالت، بما في ذلك الممارسات الجيدة، واالستراتيجيات 

 واألدوات الفعالة، والمعلومات المتعلقة بقضايا محددة. 

 ( يتعلق الرصد والتقييمM&Eبجمع البيانات وتخزينها وتحليلها وتحو ) يلها أخيرا إلى

معلومات استراتيجية بحيث يمكن استخدامها التخاذ قرارات مستنيرة إلدارة البرامج 

ق تقييمات منهجية تهدف إلى التدقيويجب أن تكون ال وتحسينها وصياغة السياسات والدعوة.

 في تصميم البرامج و/أو تنفيذها و/أو النتائج المحققة في ضوء مجموعة من المعايير

 ة )األهمية، الفعالية، الكفاءة، التأثير، االستدامة(. الرئيسي

 : معنى الرصد والتقييم 

 ( على النحو التالي:OECD 2002منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ) عرفتها

وظيفة مستمرة تستخدم الجمع المنهجي للبيانات المتعلقة بمؤشرات محددة لتزويد : الرصد

المصلحة الرئيسيين في التدخل اإلنمائي الجاري بمؤشرات عن مدى التقدم اإلدارة وأصحاب 

  .المحرز وتحقيق األهداف والتقدم المحرز في استخدام األموال المخصصة

 "ما الذي يجري؟" يجيب الرصد على السؤال: 
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هو التقييم المنهجي والموضوعي لمشروع أو برنامج أو سياسة مستمرة أو مكتملة ، : التقييم

بما في ذلك تصميمها وتنفيذها ونتائجها. والهدف من ذلك هو تحديد مدى مالءمة األهداف 

وتحقيقها، وكفاءة التنمية، والفعالية، واألثر، واالستدامة. وينبغي أن يوفر التقييم معلومات 

موثوقة ومفيدة، تمكن من إدماج الدروس المستفادة في عملية صنع القرار لكل من المتلقين 

 "ماذا حدث؟" يجيب التقييم على السؤال:        حين.والمان

 الرقابة المدرسية: 2-5-3-1

إلرساء نظام تعليمي من الطراز األول عالمياً يجب تطبيق علميات رقابة مدرسية شاملة ودقيقة  

لقياس جودة أداء المدارس وتقديم الدعم الالزم لتطوير أدائها وتمكين طلبتها من تحقيق 

 تعليمية عالية الجودة.مخرجات 

تتم عملية الرقابة على المدارس باتجاهين : أحدهما تقييم ذاتي لكل مدرسة والثاني تقييم بواسطة 

التقييم والرقابة المدرسية على المقيمين   لية مع ةمقيمون من قبل وزارة التربية و لضمان جود

 التربويين االمتثال بما يلي: 

هني زم بأعلى معايير السلوك المكما عليها أن تلت والتطوير المستمر.االلتزام بالجودة العالية  .1

 .إصدار تقييمات دقيقة وموضوعية تركز على أدلة صحيحة ومنهجية متميزة حتى تستطيع

الشفافية في التواصل مع جميع األطراف المعنية قبل وأثناء وبعد تطبيق عمليات الرقابة  .2

 المدرسية ومخرجاتها.

ة مع جميع المدارس واألطراف المعنية بهدف رفع وتعزيز فعالية وكفاءة التعاون والشراك .3

 عمليات الرقابة المدرسية.

 والمواطن التي تحتاج إلى التطوير في أدائها.  على تحديد نقاط القوةتركيز عمليات الرقابة  .4

ليات الرقابة لعماالستفادة من نتائج عمليات التقييم الذاتي التي أجرتها المدرسة كنقطة انطالق  .5

 المدرسية.

عرض مخرجات عمليات الرقابة المدرسية وشرحها بوضوح، وتقديم تغذية راجعة واضحة  .6

شفهية وكتابية ومباشرة لكادر المدرس، يتم التركيز فيها على كيفية المحافظة على مخرجات 

 عالية الجودة.

ية اء تطبيق عمليات الرقابة المدرسكما يجب على كادر المدرسة االلتزام بأعلى مستويات المهنية أثن

 وااللتزام بالتعامل باحترام ولباقة مع المقيمين.

 التقويم الذاتي للمدارس:  2-5-3-2

 ،يعد التقويم الذاتي شرطاً أساسياً لتطوير أي مدرسة، والذي هو تخطيط وتفكير لألمام نحو المستقبل

ترتكز عمليات التقويم الذاتي على أسس مهنية في التفكير والتحدي والدعم، وتتطلب اتخاذ قرارات 

مدروسة حول اإلجراءات والخطوات التي ستعود بفوائد واضحة على الطلبة. وتماشياً مع أفضل 
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ي، وعلى اتالممارسات الدولية، تولي عمليات الرقابة المدرسية تركيزاً كبيراً على دور التقويم الذ

المدرسة تطبيق عمليات التقويم الذاتي على نحو منتظم وعلى مدار العام الدراسي، وتتمحور حول 

 ثالثة أسئلة جوهرية، هي:

 ما مستوى الجودة الذي يفترض لنا تحقيقه؟.2               ما مدى جودة أدائنا في المدرسة؟. 1

 اذا سنفعل لتطوير ذاتنا؟. م3

 ر ومؤشرات األداء:إطار معايي 2-5-3-3

تؤدي معايير األداء دوراً محورياً في منظومات الرقابة األكثر فعالية حول العالم، وتوفر إطار عمل 

يتيج للمقيّمين التربويين إصدار تقيماتهم باالستناد إلى األدلة المستخلصة من المشاهدات والممارسات 

األداء في التقويم الذاتي، كما يمكن ربطها العملية، كما يمكن للمدارس استخدام معايير ومؤشرات 

 بتحسين أداء المدرسة من خالل التخطيط الفعال لعملية التطوير.

 يتم تنظيم إطار معايير الرقابة والتقييم المدرسية على النحو التالي:

 .معايير األداء: تمثل المجاالت الرئيسية للجودة في العملية التعليمية 

 وانب الرئيسية قي كل واحد من معايير األداء.مؤشرات األداء: توضح الج 

 .عناصر الجودة: تحدد المخرجات المتوقعة من كل واحد من مؤشرات األداء 

يتم تنظيم الرقابة المدرسية ضمن ستة معايير لألداء يتم بناًء عليها استخالص التقييم النهائي لجودة 

 األداء العام للمدرسة وهي: 

 جودة التطور الشخصي ومهارات االبتكار.، وجودة إنجازات الطلبة .1

 جودة عملية التدريس والتقييم؟ .2

 جودة المنهاج التعليمي. .3

 جودة حماية الطلبة ورعايتهم وتقديم اإلرشاد والدعم لهم؟ .4

 جودة قيادة المدرسة وإدارتها. .5

رسة، بناء على أبحاص ودراسات حول فاعلية أداء المدمؤشراً لألداء  16على  زوهذه المعايير ترتك

ويوجد شبه إجماع عالمي أن المدارس المتميزة هي التي تسعى لتأمين أفضل مخرجات ممكنة على 

 .وفيما يلي عرض لمؤشرات كل معيار من المعايير السابقة الصعيدين المعرفي واألكاديمي.

 جودة إنجازات الطلبة -1

 التحصيل الدراسي. 

 الدراسي  التقدم  

 التعلم  مهارات 



 
AAA 

 بتكارجودة التطور الشخصي واالجتماعي ومهارات اال -2   

 التطور الشخصي   

 االجتماعية  المسؤولية  

 عمالألأداء المشاريع وريادة اوبتكار الأخالقيات العمل ومهارات ا 

 جودة عمليات التدريس والتقييم -3

 مهارات الطلبة في التفكير الناقد وحل  تطوير و التدريس ألجل تعلم فّعال

 .المشكالت، االبتكار والتعلم الذاتي

  التقييمات الداخلية، مقارنة أداءالطالب بالتقييمات الخارجية، تحليل بيانات  التقييم(

 التقييمات، االستفادة من معلومات التقييم في تطوير التدريس(

 التعليمي:جودة المنهاج  -4

 ليمي وتطبيقه  وتطويرهالمنهاج التع تصميم. 

 لتلبية احتياجات الطلبة المختلفة المنهاج التعليمي مواءمة. 

 .ارتباط المنهاج التعليمي بثقافة المجتمع 

 جودة حماية الطلبة ورعايتهم وتقديم اإلرشاد والدعم لهم: -5

  المحافظة على صحة الطلبة وسالمتهم 

  وتحديثها. بسجالت الطلبةاالحتفاظ 

  حتياجات الخاصة.الذوي ا وخاصةمدى مالءمة البنية والمرافق لجميع الطلبة 

 إجراءات تعزيز السالمة وأساليب الحياة الصحية. 

 العالقات القائمة بين كادر المدرسة وطلبتهابتعزيز  الطلبة وتقديم الدعم لهم رعاية. 

  قينو/أو المتفو التعليمية الخاصة والطلبة الموهوبين االحتياجاتتحديد الطلبة ذوي 

 جودة قيادة المدرسة وإدارتها: -6

 التربوية والتعليمية( القيادة المدرسية فعالية( 

 استخدام التقانة ونظام إدارة المدرسة. 

 مدى تأثير قيادة المدرسة وإدارتها على أداء المدرسة والمستويات فيها. 

 ر الدائم.الذاتي والتخطيط للتطوي التقويم 

 التعليم والتعلم في سياق جودة إنجازات الطلبة متابعة وتقييم جودة. 

 تزويد ) ترونيةكالتواصل مع أولياء األمور بشكل مباشر ومن خالل برامج المراسلة االل

 (صنع القرارات  فيمشاركة أولياء األمور ، أولياء األمور بالتقارير الالزمة
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  مجتمعية.عالقات شراكة إقامة 

 هل على نحو مالئمكفاية وتوزيع وتطوير الكادر المؤ. 

 مدى مالءمة مباني المدرسة وبيئة التعلم لتعزيز إنجازات الطلبة. 

 نطاق المصادر المتاحة ودورها في تحقيق تعلم وتعليم فّعال. 

وأخيراً يتولى المقيّمون التربويون تقييم مستوى جودة األداء العام للمدرسة آخذين بعين االعتبار 

مؤشر على حدى واستخدام التقييم األقرب تطابقاً مع الوصف الموجز نتائج تقييم مستوى جودة كل 

 ألحد مستويات الجودة الستة )متميز، جيد جداً، جيد، مقبول، ضعيف، ضعيف جداً(

 :تصميم المناهج وفق رؤية ابتكارية تواجه تحديات العصر 2-5-4

رنا على االقتصاد لمواجهة تحديات العصر ومواكبة التطور الحديث والمتسارع والعتماد عص

المبني على المعرفة كان ال بد من إحداث تغيرات كبيرة ومتسارعة في المناهج الدراسية لتلبي 

حاجات سوق العمل من الكوادر المؤهلة فكان لزاماً للمناهج الحديثة أن تحمل في طياتها األسس 

 والعناصر التالية:

 ياسيةربط التعليم بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والس. 

 زيادة برامج التعلم المستمر والذاتي. 

 باط التعليم بالتطور العلمي والتكنولوجي ووسائل االتصالتار. 

لذلك فالمجتمعات المواكبة للحداثة قد تتباين في مناهجها التعليمية التربوية من حيث التخطيط 

وهذه المناهج يجب أن تعمل  .والقدرات والفلسفة التي تتتبعها والتصميم وفق الحاجة واألمكانيات

 على إكساب الطالب مهارات متطورة تمكنه من المنافسة العالمية حيث تعكس هذه المهارات: 

  اإلبداع، التفكير النقدي، حل المشكالت، أخذ القرار( التفكير:طرائق( 

 )أدوات العمل: )تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واإللمام بطرق استخدامها بشكل فعال 

 طرائق التواصل والتعاون. 

 :تستطيع هذه المناهج مواجهة التطورات الحديثة المتسارعة عليها أن تحقق عدة أهداف لكي

i.  إعداد وتأهيل الطالب ليكونوا مصممين ومبدعين قادرين على تصميم مشارع ابتكارية

ير كفردية أو من خالل مجموعات من خالل التركيز على مفاهيم اإلبداع واالبتكار والتف

 الناقد والتحليل العلمي والمنطقي.

ii.  مواكبة التقدم العملي والتقني المتسارع وتزويد الطالب بمهارات تكنولوجية تؤهلهم

 للدراسات العليا وسوق الع

iii.  المشاركة في بناء مجتمع يعتمد على اقتصاد المعرفة من خالل تدريبهم على وضع

 خطط عمل وتوليد أفكار مبتكرة.
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iv.  مفاهيم إدارة األعمال من إدارة المال والميزانيات والتفاوض التجاري.االطالع على 

v.  إتقان مبادئ التفكير وأساليب البرمجة بحيث يستطيع الطالب إجاد حلول من خالل الدمج

بين البرمجة ومهارات الحاسوب ) من خالل إدخال مادة التكنولوجيا والحاسوب ضمن 

 المناهج الدراسية الحديثة(.

 :ةمناهج الرقميال 2-5-4-1

في ظل النمو المعرفي المتسارع والثورة المعلوماتية اصبحت الحاجة ضرورية نحو ايجاد مناهج 

ظهور أحد أنواع التعليم المستحدثة وهو التعلم االلكتروني الذي  مما أدى إلىوأساليب جديدة، 

دعم وساعد المتعلم على التعلم في أي مكان وزمان، عن طريق محتوى تفاعلي يعتمد على 

والمنهج  .الوسائط المتعددة ويقدم من خالل وسائط الكترونية مثل: الحاسب واالنترنت وغيرهما

ات التربوية، والعلمية التي توفرها للمتعلم عن طريق الرقمي عبارة عن مجموعة من الخبر

اإلمكانيات الكبيرة التي تقدمها تقنية المعلومات واالتصاالت، وهو يمثل شكالً جديداً من أشكال 

 :وللمنهج الرقمي عناصر أهمهااالتصال بين معرفة الخبير، والمتعلم 

 ل ال الفعالة بينهم. حيث يكون كوجود المعلم والمتعلم ووجود وسيلة االتص جانب البشري:ال

 .من المعلم والمتعلم قادر على التفاعل مع مصادر المعرفة المتنوعة

 :نظريات التعليم والتعلم الحديثة والتي تهتم بمبدأ الفروق الفردية باإلضافة  الجانب النظري

 لمبدأ التعلم حتى اإلتقان، التعلم الذاتي ،مع مراعاة اسس بناء المنهج.

  والمحتوى واالستراتيجيات واألنشطة والخبرات وأساليب التقويم: فالمنهج موجه االهداف

 لجميع الطالب.

 :وهي ادوات مكملة لدور المعلم كأجهزة الحاسب والسبورة  االجهزة والمعدات التعليمية

 االلكترونية... الخ

 :ومن أهم إيجابيات وميزات المناهج الرقمية 

a. علم المتعلم بنفسه )ذاتي التعلم( وفق سرعته وامكاناته وقدراته ت. 

b. تعزيز الموقف التعليمي بالمزيد من الحيوية بحيث يبقى المتعلم مركزا ومنتبها. 

c.  ّن التقنية جودة المنهج االلكتروني بدرجة كبيرةتحس. 

d.  حاسب استخدام الاكساب المتعلمين المزيد من المهارات للتعامل مع التقنية الحديثة مثل

 ة.والتعامل مع البرامج والكتب االلكتروني

e. م.المرونة واالختصار في زمن التعل 

f. وإتاحة التعلم للجميع. انخفاض الكلفة  
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g.  يمكن للجميع االطالع عليها واالستفادة منها سواء كانوا طالب او معلمين او مشرفين

 .او أولياء أمور

h. يثةسرعة انتشارها بفضل وسائل االتصال الحد 

i. )تيسير وتسهل عملية التعلم )بوابة المحتوى الرقمي 

j. )تلبية الفروق الفردية بين المتعلمين )بوابة المحتوى الرقمي 

 :أما السلبيات أو المعوقات للمناهج الرقمية 

بعض الحاالت على النسخ واللصق دون قراءة المعلومات، وهذا يقلل  المعلمين فياعتماد  .1

 من جدوى تعلم المنهج.

 العزلة االجتماعية التي قد تؤثر على المتعلم .2

 االفراط وسوء استخدام التقنية بالنسبة للمتعلم وبالتالي حدوث المشاكل الصحية. .3

 ارتفاع تكلفة اعداد المنهج الرقمي المميز. .4

 التعلم الذاتي واالستكشافي: 2-5-5

 طبيعة الحياة المعاصرة،التعلم الذاتي ضرورة تفرضها من خالل ما عرضناه فيما سبق نجد أن 

فقد أدى التزايد الكمي الهائل في المعرفة اإلنسانية إلى أصبح المعلم ال يستطيع اإللمام بكافة هذه 

المعرفة وتوصيلها للطالب، كما أصبحت المعلومات التي يمكن أن يحصل عليها الطالب طوال 

فكان  . معلومات اتساعا وعمقامدة الدراسة محدودة وعرضه للنسيان، نظرا لتطور وزيادة هذه ال

لزاماً على المؤسسات التعليمة التركيز على تطوير أنظمتها والتحول ألساليب تجعل الطالب يعتمد 

على نفسه في اكتساب المعارف والمهارات المرجوة، ويعتبر التعلم الذاتي من أساليب التعلم 

ممارسة  لالحديثة التي تسهم بشكل كبير في تنمية معارف الطالب وسلوكياته واتجاهته، فمن خال

 التعلم الذاتي بشكل مستقل وباالعتماد على نفسه تتحق لديه استدامة التعلم واستمراريته مدى الحياة.

يعرف التعلم الذاتي بأنه األسلوب الذي يظهر فيه الدور األكبر للمتعلم في العملية التعليمية، وهو 

اف ، ويتقدم بتحقيق األهداآللية التي يستخدم فيها الطالب الكتب والوسائل التعليمة بنفسه

 المرجوة وفقاً لقدراته الخاصة.

وحتى يستطيع الطالب ممارسة التعلم الذاتي ومهاراته ال بد من تحليه بالثقة بالنفس، والقدرة على 

حل المشكالت والتكيف والتخطيط وتحديد األهداف، كذلك االعتماد على الذات وااللزام، كما 

يم الذاتي والمشاركة والتعاون وتنظيم إدارة الوقت واتخاذ يجب عليه امتالك مهارات التقو

وعليه ربط المعلومات الجيد بتجاربه السابقة، واألهم من ذلك امتالك  القرارات والتحفيز الذاتي،

 المهارة المناسبة للتعامل مع مصادر المعلومات المتاحة له.
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إلرشاد، والكشف عن قدرات طالبه وال يمكن لنا إغفال دور المعلم الفاعل من خالل التوجيه وا

وميولهم وإعداد المواد التعليمية ومصادر التعلم والتقنيات التعليمية المناسبة، كما على المعلم تحفيز 

 طالبه على التعلم الذاتي من خالل:

 تشجيع طالبه على إثارة األسئلة المفتوحة. 

 تشجيع التفكير الناقد وإصدار األحكام. 

  القراءة والتدريب على التفكير فيما يقرأ واستخالص المعاني ثم تنظيمها تنمية مهارات

 .وترجمتها إلى مادة مكتوبة

 ربط التعلم بالحياة وجعل المواقف الحياتية هي السياق الذي يتم فيه التعلم. 

  إيجاد الجو المشجع على التوجيه الذاتي واالستقصاء، وتوفير المصادر والفرص

 .ذاتيلممارسة االستقصاء ال

 تشجيع الطالب على كسب الثقة بالذات وبالقدرة على التعلم. 

 طرح مشكالت حياتية واقعية للنقاش. 

 نها:وم، وتعليمه كيف يتعلم يد الطالب بالمهارات الضرورية للتعلم الذاتيووال بد من تز 

 والتعاون. مهارات المشاركة بالرأي 

 مهارة التقويم الذاتياالستعداد للتعلم و. 

  االستفادة من التسهيالت المتوفرة في البيئة المحلية. 

 تي: أهمية التعلم الذا 

إن التعلم الذاتي كان وما زال يلقى اهتماماً كبيراً من علماء النفس والتربية، باعتباره أسلوب 

التعلم األفضل، ألنه يحقق لكل متعلم تعلماً يتناسب مع قدراته وسرعته الذاتية في التعلم 

 :على دافعيته للتعلم ومن أهم ما يتميز به التعلم الذاتي ما يليويعتمد 

 يأخذ المتعلم دوراً إيجابياً ونشطاً في التعلم. 

  يمكِّن التعلم الذاتي المتعلم من إتقان المهارات األساسية الالزمة لمواصلة تعليم نفسه

 .بنفسه ويستمر معه مدى الحياة

  ِّل مسئولية تعلمهم بأنفسهمإعداد األبناء للمستقبل وتعويدهم تحم. 

 تدريب التالميذ على حل المشكالت، وإيجاد بيئة خصبة لإلبداع. 

 ينقل التمحور التعليمي من المعلم للطالب. 

  التعلم يتم عن طريق خبرات ومشكالت حياتية تجعل الطالب على وعي واستعداد تام

 .لمجابهة متطلبات سوق العمل بعد التخرج
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 الفردية بين الطالب ألنه يسمح لكل طالب أن يسير في عملية  يسهم في مواجهة الفروق

التعلم حسب قدراته وإمكاناته وبذلك يشعر بأنه يحقق النجاح الذي ينشده دون الحاجة 

 .إلى مقارنته بنتائج زمالئه

 التعلم الذاتي يعد تكتيكاً يضمن استمرارية النماء الشامل المعرفي والمهني والثقافي. 

 لذاتي:أهداف التعلم ا 

 اكتساب المتعلم مهارات وعادات التعلم المستمر لمواصلة تعلمه الذاتي بنفسه. 

 يتحمل الفرد مسئولية تعليم نفسه بنفسه. 

 اإلسهام في عملية التجديد الذاتي للمجتمع. 

 بناء مجتمع دائم التعلم. 

 تحقيق التربية المستمرة مدى الحياة. 

بنائية مستمرة، يبني المتلعم ذاته من خاللها، باستخدام إذاً فالتعلم الذاتي في جوهره عملية 

استراتيجيات تعلم ومهارات متنوعة تجعل من تعلمه مستمراً مدى الحياة، وتكمن أهميته في 

تعلم العلوم المختلفة أنه يحقق لكل طالب التعلم المناسب التجاهاتخ وميوله وقدراته وسرعته 

يجعل للطالب دوراً إيجابياً نشطاً في التعلم، متحمالً  ، وهذا يعود إلى أنهالخاصة في التعلم

مسؤولية نفسه بنفسه ومتدرباً على حل المشكالت خالل إيجاد بيئة تعليمية خصبة لإلبداع تراعي 

الفروق الفردية بين الطلبة، وتوفر تحكم مالئم في وقت التعلم ومكانه وأدواته وأساليبه، 

 م وتقييمه.وتساعدهم على مراقبة أدائهم بأنفسه
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 الفصل الثالث

 القسم العملي

 

 تصميم االستبيان -3-1

يعتمد على ردود تدل على الذي _   Likert scale surveyتم بناء استبيانان وفق مقياس ليكرت الخماسي

: ]موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير درجة الموافقة أو االعتراض على صيغة ما بخمس خيارات

حيث تتضمن االستبيانات أسئلة عن مدى تحقق  ثالثة أبعاد من مرتكزات المدرسة  _.بشدة[موافق 

الذكية  وهي ) استخدام التقانة وتكنولوجيا المعلومات، استخدام نظم اإلدارة المدرسة، وقوة التواصل 

ملية مع أولياء األمور( ومدى تأثيرها على : ]كفاءة العملية التعليمة ومدى توافق مخرجات الع

التعليمة مع االقتصاد القائم على المعرفة[ باإلضافة إلى طلب كتابة  مقترحاتهم لتطوير العمل من 

 وجهة نظرهم وما هي العقبات التي تحول دون تحقق هذه المرتكزات.

  االستبيان األول استهدف عينة من الكوادر اإلدارية والمدرسية في مدارس مدينة

ائل التواصل االجتماعي وفي المجموعات الخاصة حمص وذلك عن طريق نشره في وس

بالمواد المدرسية مثل )مجموعة مدرسي الرياضيات، مجموعة مدرسي اللغة اإلنكليزية.. 

أفدني عبر الفيس بوك  -.في الفيس بوك( وكذلك مجموعة مناهج سورية التعليمية

[ استبيان  83ة ] والمجموعات التابعة لها على الواتس.. وكان عدد االستبيانات المسترد

مدارس خاصة، وتم تحليل االستبيانات  9مدرسة منها  16والعينة التي شاركت شملت 

 بالكامل.

  أما االستبيان الثاني فقد استهدف عينة من أولياء أمور طالب مدارس مدينة حمص

منها الخاصة والعامة لكافة مراحل الحلقة األولى والثانية وذلك عن طريق نشره في وسائل 

[ استبيان والعينة التي شاركت 101لتواصل االجتماعي . وكان عدد االستبيانات المستردة ]ا

 مدرسة خاصة، وتم تحليل االستبيانات بالكامل. 12مدرسة منها  20شملت 

 :صممت أسئلة االستبيان الختبار فرضيات الدراسة 

H1كية زات المدرسة الذ: الفرضية األولى: هنالك عالقة ذات طبيعة احصائية بين تحقيق مرتك

بأبعادها الثالثة المدروسىة )استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، استخدام نظم اإلدراة 

المدرسية، قوة التواصل بين المدرسة وأولياء األمور( وبين كفاءة العملية التعليمية لدى أولياء 

 أمور الطالب. وينتج عنها ثالثة فرضيات فرعية وهي: 

 H1.Aلك عالقة ذات طبيعة احصائية بين استخدام تكنولوجيا المعلومات :  هنا

 واالتصاالت وبين كفاءة العملية التعليمية لدى أولياء األمور.
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 H1.B هنالك عالقة ذات طبيعة احصائية بين استخدام نظم اإلدراة المدرسية وبين :

 كفاءة العملية التعليمية لدى أولياء األمور.

 H1.Cطبيعة احصائية بين قوة التواصل بين المدرسة وأولياء  : هنالك عالقة ذات

 األمور وبين كفاءة العملية التعليمية لدى أولياء األمور.

H2 الفرضية الثانية: هنالك عالقة ذات طبيعة احصائية بين تحقيق مرتكزات المدرسة الذكية :

اة ، استخدام نظم اإلدربأبعادها الثالثة المدروسىة )استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

المدرسية، قوة التواصل بين المدرسة وأولياء األمور( وبين كفاءة العملية التعليمية لدى الكادر 

 اإلداري والتدريسي. وينتج عنها ثالث فرضيات فرعية وهي:

 H2.A هنالك عالقة ذات طبيعة احصائية بين استخدام تكنولوجيا المعلومات  :

 العملية التعليمية لدى الكادر اإلداري والتدريسي.واالتصاالت وبين كفاءة 

 H2.B هنالك عالقة ذات طبيعة احصائية بين استخدام نظم اإلدراة المدرسية وبين :

 كفاءة العملية التعليمية لدى الكادر اإلداري والتدريسي.

 H2.C هنالك عالقة ذات طبيعة احصائية بين قوة التواصل بين المدرسة وأولياء :

 وبين كفاءة العملية التعليمية لدى الكادر اإلداري والتدريسي.األمور 

H3الثالثة: هنالك عالقة ذات طبيعة احصائية بين تحقيق مرتكزات المدرسة الذكية  ة: الفرضي

بأبعادها الثالثة المدروسىة )استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، استخدام نظم اإلدراة 

المدرسة وأولياء األمور( وبين توافق مخرجات العملية التعليمية مع  المدرسية، قوة التواصل بين

متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة لدى أولياء أمور الطالب. وينتج عنها ثالثة فرضيات 

 فرعية وهي:

 H3.A: عالقة ذات طبيعة احصائية بين استخدام تكنولوجيا المعلومات  كهنال

العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على واالتصاالت وبين توافق مخرجات 

 المعرفة لدى أولياء األمور.

 H.3B: عالقة ذات طبيعة احصائية بين استخدام نظم اإلدارة المدرسية وبين  كهنال

توافق مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة لدى أولياء 

 األمور.

 H3.C: ذات طبيعة احصائية بين قوة التواصل بين المدرسة وأولياء  عالقة كهنال

األمور وبين توافق مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة 

 لدى أولياء األمور.
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H4الرابعة: هنالك عالقة ذات طبيعة احصائية بين تحقيق مرتكزات المدرسة الذكية  ة: الفرضي

المدروسىة ) استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، استخدام نظم اإلدراة  بأبعادها الثالثة

المدرسية، قوة التواصل بين المدرسة وأولياء األمور( وبين توافق مخرجات العملية التعليمية مع 

متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة لدى الكادر اإلداري والتدريسي. وينتج عنها ثالثة 

 ة وهي:فرضيات فرعي

 H4.A هنالك عالقة ذات طبيعة احصائية بين استخدام تكنولوجيا المعلومات :

واالتصاالت وبين توافق مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على 

 المعرفة لدى الكادر اإلداري والتدريسي.

 H4.Bسية وبين : هنالك عالقة ذات طبيعة احصائية بين استخدام نظم اإلدارة المدر

توافق مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة لدى الكادر 

 اإلداري والتدريسي.

 H4.C هنالك عالقة ذات طبيعة احصائية بين قوة التواصل بين المدرسة وأولياء :

معرفة لاألمور وبين توافق مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على ا

 لدى الكادر اإلداري والتدريسي.

H5الخامسة: ال تختلف رؤية تحقق مرتكزات المدرسة الذكية بأبعادها الثالثة  ة: الفرضي

المدروسة لدى أولياء األمور باختالف المتغيرات الديموغرافية ] النوع االجتماعي )ذكر، أنثى( 

 فرعيتين:، نوع المدرسة )خاصة، عامة( [. وينتج عنها فرضيتين 

 H5.A ال تختلف رؤية تحقق مرتكزات المدرسة الذكية بأبعادها الثالثة المدروسة لدى :

 أولياء األمورباختالفالنوع االجتماعي )ذكر، أنثى(.

 H5.B ال يختلف تحقق مرتكزات المدرسة الذكية بأبعادها الثالثة المدروسة لدى أولياء :

 األمورباختالفنوع المدرسة )خاصة، عامة(.

6Hالسادسة: ال تختلف رؤية تحقق مرتكزات المدرسة الذكية بأبعادها الثالثة  ة: الفرضي

المدروسة لدى الكادر اإلداري والتدريسي باختالف المتغيرات الديموغرافية ] نوع المدرسة 

)خاصة، عامة( ، سنوات الخبرة، القسم الوظيفي )إداري، مدرس( [. وينتج عنها ثالثة فرضيات 

 فرعية:

 H6.Aتحقق مرتكزات المدرسة الذكية بأبعادها الثالثة المدروسة لدى الكادر  ف: اليختل

 اإلداري والتدريسي باختالف   نوع المدرسة )خاصة، عامة(.

 H6.Bرؤية تحقق مرتكزات المدرسة الذكية بأبعادها الثالثة المدروسة لدى  ف: التختل

 الكادر اإلداري والتدريسي باختالف عدد سنوات الخبرة.
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 H6.Cرؤية تحقق مرتكزات المدرسة الذكية بأبعادها الثالثة المدروسة لدى  ف: التختل

 الكادر اإلداري والتدريسي باختالف القسم الوظيفي )إداري، مدرس(.

 وصف عينة الدراسة: -3-2
  (Descriptive statistic/Frequencies)يتم وصف عينة الدراسة باستخدام اختبار 

 استبيان أولياء األمور: 

توزع عينة استبيان أولياء األمور حسب المتغيرات الديموغرافية )النوع االجتماعي، المؤهل 

 الدراسي، نوع المدرسة، المرحلة التعليمية(

 النسبة المئوية التكرار الديموغرافيةالمتغيرات 

 النوع االجتماعي
 % 5.9 6 ذكر

 % 94.1 95 أنثى
    

 المؤهل الدراسي

 % 17.8 18 ثانوية أو أقل

 % 14.9 15 معهد متوسط

 % 52.5 53 إجازة جامعية

 % 14.9 15 دراسات عليا
    

 نوع المدرسة
 % 31.7 32 عامة

 % 68.3 69 خاصة
    

 المرحلة التعليمية

 % 40.6 41 ابتدائي

 % 19.8 20 اعدادي

 % 17.8 18 ثانوية

 % 21.8 22 مراحل متعددة

 SPSS( : توزع عينة استبيان أولياء األمور حسب المتغيرات الديموغرافيةباالعتماد على مخرجات برنامج 1-3الجدول)

 : الكادر اإلداري والتدريسياستبيان 

استبيان أولياء األمور حسب المتغيرات الديموغرافية )النوع االجتماعي، المؤهل توزع عينة 

 الدراسي،القسم الوظيفي، سنوات الخبرة، نوع المدرسة، المرحلة التعليمية(

 النسبة المئوية التكرار المتغيرات الديموغرافية

 النوع االجتماعي
 %9.6 8 ذكر

 %90.4 75 أنثى
    

 المؤهل الدراسي

 % 6 5 شهادة ثانوية 

 % 20.5 17 معهد متوسط

 % 57.8 48 إجازة جامعية

 % 15.7 13 دراسات عليا
    

 القسم الوظيفي
 % 21.7 18 إداري

 % 78.3 65 مدرس
    

 سنوات الخبرة
 % 21.1 18 سنوات 5أقل من 

 % 34.9 29 سنوات 10و 5بين 

 % 43.4 36 سنوات 10أكثر من 
    

 المدرسةنوع 
 % 44.6 37 عامة

 % 55.4 46 خاصة
    

 المرحلة التعليمية

 % 44.6 37 ابتدائي

 % 25.3 21 اعدادي

 % 9.6 8 ثانوية

 % 20.5 17 مراحل متعددة

 SPSS( : توزع عينة استبيان الكادر اإلداري والتدريسي حسب المتغيرات الديموغرافيةباالعتماد على مخرجات برنامج 2-3الجدول)
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 اختبار ثبات أداة الدراسة: -3-3

لضمان وبيان صدق أداة الدراسة وتوثيقها تم قياس ثبات أداة الدراسة باستخدام اختبار "الفاكرونباخ" 

(Reliability Analysis – Cronbach Alpha)  من خالل برنامجSPSS وذلك لتحديد معامل 

، وال تقبل أداة الدراسة  1و 0والذي يتراوح بين  ستخدمة في قياس المتغيراتم  ثبات األداة ال

زاد ثباته وصدقه وبناء على  1وكلما اقترب من α >0.7)االستبيان( إال  إذا كان المعامل  

 فإن ثبات األداة ممتاز. α>0.9فإن الثبات جيد جداً وإذا كان α >0.8الدراسات،إذا كان 

  :استبيان أولياء األمور 

 المحور
Cronbach’s 

Alpha (α) 

N of 

Items 
 درجة الثبات

 ممتاز 12 0.950 محاور استبيان أولياء األمور الكلي

 ممتاز 8 0.930 مرتكزات المدرسة الذكية

 الكفاءة التعليمية 

  توافق مخرجات العملية التعليمية مع

 متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة

 جيد جداً  4 0.892

( : ثبات وصدق أداة الدراسة في استبيان أولياء األمور )ألفا كرونباخ( الكلي والجزئي للمحاور باالعتماد على مخرجات برنامج 3-3الجدول)

SPSS 

لكافة فقرات استبيان أولياء األمور هو  أن قيمة معامل الفا كرونباخ( 3-3نالحظ من  الجدول )

الدراسة األمر الذي يدل على ثبات ممتاز وهي نسبة عالية ألغراض إجراء )ثبات ممتاز(  0.950

)ثبات   0.930 أن قيمة معامل ألفا كرونباخ لمحور مرتكزات المدرسة الذكية كما  ألداة الدراسة.

)ثبات  0.892ممتاز(  ولمحور الكفاءة التعليمية وتوافق مخرجاتها مع االقتصاد القائم على المعرفة 

 .  جيد جداً( مما يدل على وثوقية المحورين

  :استبيان الكادر اإلداري والتدريسي 

 المحور
Cronbach’s 

Alpha (α) 

N of 

Items 
 درجة الثبات

 ممتاز 13 0.955 محاور استبيان الكادر اإلدراي والتدريسيالكلي

 ممتاز 9 0.948 مرتكزات المدرسة الذكية

 الكفاءة التعليمية 

  توافق مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات

 االقتصاد القائم على المعرفة

 جيد جداً  4 0.896

( : ثبات وصدق أداة الدراسة في استبيان الكادر اإلداري والتدريسي )ألفا كرونباخ( الكلي والجزئي للمحاورباالعتماد على 4-3الجدول)

 SPSSمخرجات برنامج 

كرونباخ لكافة فقرات استبيان الكادراإلداري أن قيمة معامل الفا ( 4-3نالحظ من  الجدول )

وهي نسبة عالية ألغراض إجراء الدراسة األمر الذي يدل )ثبات ممتاز(  0.955هو  والتدريسي 

أن قيمة معامل ألفا كرونباخ لمحور مرتكزات المدرسة الذكية  كما  على ثبات ممتاز ألداة الدراسة.
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عليمية وتوافق مخرجاتها مع االقتصاد القائم على المعرفة )ثبات ممتاز(  ولمحور الكفاءة الت  0.948

 .)ثبات جيد جدا ( مما يدل على وثوقية المحورين 0.896

 تحليل نتائج إجابات أفراد العينة: -3-4

 :النتائج المتعلقة بإجابات أولياء األمور حول تحقق األبعاد المدروسة من مرتكزات المدرسة الذكية 

 التكرار اإلجابة السؤال
النسبة 

 المئوية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 استخدام تكنولوجيا المعلومات

لدى المدرسة بنية تحتية الكترونية تساعد 

على استخدام تكنولوجيا المعلومات  في 

العملية التعليمية)مختبر حاسوبي أو أكثر، 

أجهزة حاسوب وملحقاتها، شبكات داخليه، 

 انترنت،برمجيات داعمة ...(شبكة 

 %4 4 غير موافق بشدة

3.87 1.065 

 %1039 11 غير موافق

 %6.9 7 محايد

 %50.5 51 موافق

 %27.7 28 موافق بشدة

تدعم المدرسة بشكل واضح دمج 

التكنولوجيا بالتعليم من خالل استخدام 

الوسائل التعليمية االلكترونية )أجهزة 

ذكية، شاشات عرض، العرض ، سبورة 

برمجيات إلنشاء دروس تفاعلية مثل 

 العروض التقديمية ....  (

 %4 4 غير موافق بشدة

3.93 1.116 

 %12.9 13 غير موافق

 %3 3 محايد

 %46.5 47 موافق

 %33.7 34 موافق بشدة

تقوم المدرسة بندوات دورية 

لتعريف كادرها وأولياء األمور 

تكنولوجيا المعلومات بمستجدات 

واالتصاالت واستخدامها في تطوير 

 العملية التعليمية

 %6.9 7 غير موافق بشدة

3.41 1.185 

 %17.8 18 غير موافق

 %21.8 22 محايد

 %34.7 35 موافق

 %18.8 19 موافق بشدة

 استخدام نظم اإلدارة المدرسية

تتوفر في المدرسة برامج حاسوبية 

العمل اإلداري بكافة أشكاله تخدم 

)تنظيم الجداول والحصص، 

المحاسبة المالية، توزيع الكتب، 

 توزيع الطالب على الصفوف ....(

 %4 4 غير موافق بشدة

3.90 1.034 

 %7.9 8 غير موافق

 %10.9 11 محايد

 %48.5 49 موافق

 %28.7 29 موافق بشدة

يتوفر في المدرسة نظام أرشفة 

وقواعد بيانات الكترونية خاصة بـ  

الطالب لمتابعتهم وتستخدم عند 

اتخاذ القرارات الخاصة بالطالب 

 والستخراج التقارير الالزمة

 %7.9 8 غير موافق بشدة

3.81 1.181 

 %6.9 7 غير موافق

 %11.9 12 محايد

 %42.6 43 موافق

 %30.7 31 موافق بشدة

 أولياء األمورقوة التواصل مع 

توفر المدرسة تواصل يومي 

الكترونياً مع األهل لمتابعة حضور 

 وتأخر الطالب

 %8.9 9 غير موافق بشدة

3.86 1.296 

 %9.9 10 غير موافق

 %7.9 8 محايد

 %32.7 33 موافق

 %40.6 41 موافق بشدة

توفر المدرسة تواصل  اسبوعي 

/شهري الكتروني )رسائل 

الكترونية( لإلطالع على نشاطات 

 الطالب و مستوى تحصيلهم العلمي

 %7.9 8 غير موافق بشدة

3.66 1.291 

 %15.8 16 غير موافق

 %9.9 10 محايد

 %34.7 35 موافق

 %31.7 32 موافق بشدة

توفر المدرسة اجتماعات دورية مع 

أولياء األمور إلشراكهم في تطوير 

 %3 3 غير موافق بشدة
3.87 1.016 

 %10.9 11 غير موافق
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التعليمية والمساهمة في حل العملية 

 المشكالت وتذليل العقبات

 %7.9 8 محايد

 %52.5 53 موافق

 %25.7 26 موافق بشدة

 1.091 3.78 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الكلي

 SPSS( : نتائج إجابات أولياء األمور على المحور األول)مرتكزات المدرسة الذكية(باالعتماد على مخرجات برنامج 5-3الجدول)

نالحظ من الجدول السابق أن متوسط إجابات أولياء األمور عن تحقق األبعاد المدروسة من مرتكزات 

ا جيد ألفراد العينة عن تحقق العوامل مما يدل عن رض 3.78المدرسة الذكية في مدارس أوالدهم هو 

 الثالثة قيد الدراسة من مرتكزات المدرسة الذكية.

 :النتائج المتعلقة بإجابات أولياء األمور حول الكفاءة التعليمية 

 التكرار اإلجابة السؤال
النسبة 

 المئوية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الكفاءة التعليمية

 تعليمية تعزز تقوم المدرسة بأنشطة

اكساب الطالب مهارات التعلم الذاتي 

والبحث عن المعرفة )التعليم 

 االبتكاري االستكشافي(

 

 %1 1 غير موافق بشدة

3.89 0.999 

 %12.9 13 غير موافق

 %10.9 11 محايد

 %46.5 47 موافق

 %28.7 29 موافق بشدة

تحفز المدرسة الطالب من خالل 

مناهج إثرائية حديثة على اكتساب 

مهارات التفكير اإلبداعي والتفكير 

 الناقد في حل المشكالت  

 %2 2 غير موافق بشدة

3.64 1.082 

 %17.8 18 غير موافق

 %16.8 17 محايد

 %40.6 41 موافق

 %22.8 23 موافق بشدة

 1.025 3.76 واالنحراف المعياري الكليالمتوسط الحسابي 

 SPSS( : نتائج إجابات أولياء األمور على محور الكفاءة التعليميةباالعتماد على مخرجات برنامج 6-3الجدول)

نالحظ من الجدول السابق أن متوسط إجابات أولياء األمور عن الكفاءة التعليمية  في مدارس أوالدهم 

ألفراد العينة عن ارتباط تحقق مرتكزات المدرسة الذكية بالكفاءة مما يدل عن رضا جيد  3.76هو 

 التعليمية في مدارسهم.

  النتائج المتعلقة بإجابات أولياء األمور حول توافق مخرجات العملية التعليمة مع متطلبات االقتصاد

 القائم على المعرفة:

 التكرار اإلجابة السؤال
النسبة 

 المئوية

المتوسط 

 الحسابي

اف االنحر

 المعياري

 توافق مخرجات العملية التعليمة مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة

تقدم المدرسة معارف ومعلومات 

تدعم تطبيق التكنولوجيا الحديثة في 

 دراستهم وحياتهم اليومية

 %2 2 غير موافق بشدة

3.61 1.029 

 %16.8 17 غير موافق

 %16.8 17 محايد

 %46.5 47 موافق

 %17.8 18 موافق بشدة

تربط المناهج المدرسية المتبعة 

التعليم القائم باحتياجات المجتمع 

 ومتطلبات سوق العمل

 %3 3 غير موافق بشدة

3.54 1.054 

 %13.9 14 غير موافق

 %28.7 29 محايد

 %34.7 35 موافق

 %19.8 20 موافق بشدة

 1.013 3.57 واالنحراف المعياري الكليالمتوسط الحسابي 

نتائج إجابات أولياء األمور على محور توافق مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة باالعتماد ( : 7-3الجدول)

 SPSSبرنامج  مخرجاتعلى 
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العملية التعليمية مع نالحظ من الجدول السابق أن متوسط إجابات أولياء األمور توافق مخرجات 

مما يدل عن رضا جيد ألفراد  3.57متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة  في مدارس أوالدهم هو 

العينة على ارتباط تحقق مرتكزات المدرسة الذكية بتوافق مخرجات   العملية التعليمية مع متطلبات 

 االقتصاد القائم على المعرفة.

  أولياء األمور( تجاه مرتكزات المدرسة الذكية و الكفاءة التعليمية وتوافق اتجاه وموقف أفراد العينة(

 مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات االقتصاد القائم على المعرفة:

يتم معرفة موقف واتجاه أفراد العينة تجاه المتغيرات المدروسة المستقلة والتابعة عن طريق اختبار 

“One sample T-test” ة فيما إذا كان كل بعد من أبعاد المتغيرات المدروسة يميل نحو  وذلك لمعرف

 (. حيث يعتبر:3.4( أي يتجاوز )3وسط المقياس والذي هو  )

  موقف إيجابي قوي ألفراد العينة تجاه األبعاد المدروسة.5حتى  4.2من : 

  موقف إيجابي جيد ألفراد العينة تجاه األبعاد المدروسة. 4.2حتى  3.4من : 

  موقف متوسط ألفراد العينة تجاه األبعاد المدروسة. 3.4حتى  2.6من  : 

 .ويعتبر ما دون ذلك حيادي متوسط 

 الدرجة Sig<0.05 المتوسط األبعاد المدروسة

استخدام تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت
 جيد 0.000 3.736

 جيد 0.000 3.856 استخدام نظم اإلدارة المدرسية

 جيد 0.000 3.798 أولياء األمورقوة التواصل مع 

 جيد 0.000 3.767 الكفاءة التعليمية

توافق مخرجات العملية التعليمية 

 ومتطلبات االقتصاد القائم على المعرفة
 جيد 0.000 3.579

 SPSSباالعتماد على مخرجات برنامج المدروسةدراسة ميل عينة أولياء األمور من األبعاد ( : 8-3الجدول)

الجدول السابق أن ميل أفراد عينة استبيان أولياء األمور من األبعاد المدروسة في البحث نالحظ من 

 مما يعني أن لديهم موقف إيجابي جيد من األبعاد السابقة. 3.4أكبر من 

 :النتائج المتعلقة بإجابات الكادر اإلداري والتدريسي حول تحقق مرتكزات المدرسة الذكية 

 التكرار اإلجابة السؤال
النسبة 

 المئوية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 استخدام تكنولوجيا المعلومات

لدى المدرسة بنية تحتية الكترونية 

تساعد على استخدام تكنولوجيا 

المعلومات إدارياً وتعليمياً)مختبر 

حاسوبي ،أجهزةحاسوب وملحقاتها، 

 ..(شبكات داخليه،شبكة انترنت

 %4.8 4 غير موافق بشدة

4 1.126 

 %9.6 8 غير موافق

 %4.8 4 محايد

 %42.2 35 موافق

 %38.6 32 موافق بشدة
تدعم اإلدارة بشكل واضح دمج 

التكنولوجيا بالتعليم من خالل تقديم 

الوسائل التعليمية االلكترونية المختلفة 

)أجهزة العرض ، سبورة ذكية، شاشات 

عرض، برمجيات إلنشاء دروس 

 مثل العروض التقديمية ....  (تفاعلية 

 %6 5 غير موافق بشدة

4.10 1.111 

 %4.8 4 غير موافق

 %6 5 محايد

 %39.8 33 موافق

 %43.4 36 موافق بشدة
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لدى المدرسة فرق عمل منظمة تقوم 

بتنظيم دورات تدريبية  لرفد الكادر 

اإلداري والتدريسي بالمعرفة الالزمة 

تكنولوجيا المعلومات الستخدام 

 واالتصاالت خالل عملهم.

 %6 5 غير موافق بشدة

3.61 1.267 

 %19.3 16 غير موافق

 %12 10 محايد

 %32.5 27 موافق

 %30.1 25 موافق بشدة

 استخدام نظم اإلدارة المدرسية

تتوفر في المدرسة برامج حاسوبية 

تخدم العمل اإلداري بكافة أشكاله 

)موارد بشرية، تنظيم الجداول 

والحصص، الرواتب واإلجازات 

).... 

 %2.4 2 غيرموافق بشدة

3.96 1.076 

 %12 10 غير موافق

 %8.4 7 محايد

 %41 34 موافق

 %36.1 30 موافق بشدة

يتوفر في المدرسة نظام أرشفة 

وقواعد بيانات الكترونية خاصة بـ 

 اإلداريين...()الطالب، المعلمين، 

 %2.4 2 غير موافق بشدة

3.89 1.148 

 %15.7 13 غير موافق

 %9.6 8 محايد

 %34.9 29 موافق

 %37.7 31 موافق بشدة

تقوم المدرسة بحوسبة جداول متابعة 

أمور الطلبة )الغياب والحضور، 

التأخير، العالمات ونتائج تحصيلهم 

اتخاذ العلمي..( ويستعين بها عند 

 القرارات وتقديم التقارير الالزمة

 %2.4 2 غير موافق بشدة

3.83 1.146 

 %16.9 14 غير موافق

 %9.6 8 محايد

 %37.3 31 موافق

 %33.7 28 موافق بشدة

 قوة التواصل مع أولياء األمور

توفر المدرسة تواصل يومي 

الكترونياً مع األهل لمتابعة حضور 

 وتأخر الطالب

 %6 5 غير موافق بشدة

3.73 1.260 

 %15.7 13 غير موافق

 %12 10 محايد

 %31.3 26 موافق

 %34.9 29 موافق بشدة

توفر المدرسة تواصل  اسبوعي 

/شهري الكتروني )رسائل 

الكترونية( لإلطالع على نشاطات 

 الطالب و مستوى تحصيلهم العلمي

 %3.6 3 غير موافق بشدة

3.71 1.195 

 %18.1 15 غير موافق

 %13.3 11 محايد

 %33.7 28 موافق

 %31.1 26 موافق بشدة

توفر المدرسة اجتماعات دورية مع 

أولياء األمور إلشراكهم في تطوير 

العملية التعليمية والمساهمة في حل 

 المشكالت وتذليل العقبات

 %2.4 2 غير موافق بشدة

3.88 1.017 

 %9.6 8 غير موافق

 %14.5 12 محايد

 %44.6 37 موافق

 %28.9 24 موافق بشدة

 1.111 3.85 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الكلي

 SPSS( : نتائج إجابات الكادر اإلداري والتدريسي على المحور األول)مرتكزات المدرسة الذكية(باالعتماد على مخرجات برنامج 9-3الجدول)

نالحظ من الجدول السابق أن متوسط إجابات الكادر اإلداري والتدريسي عن تحقق األبعاد المدروسة 

مما يدل عن رضا جيد ألفراد العينة عن تحقق   3.85من مرتكزات المدرسة الذكية في مدارسهم هو 

 العوامل الثالثة قيد الدراسة من مرتكزات المدرسة الذكية.

  الكادر اإلداري والتدريسي حول الكفاءة التعليمية:النتائج المتعلقة بإجابات 

 التكرار اإلجابة السؤال
النسبة 

 المئوية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الكفاءة التعليمية

تقوم المدرسة بأنشطة تعليمية تعزز 

اكساب الطالب مهارات التعلم الذاتي 

 %2.4 2 غير موافق بشدة
3.81 1.087 

 %10.8 9 غير موافق



 
PPP 

والبحث عن المعرفة )التعليم 

 االبتكاري االستكشافي(

 

 %22.9 19 محايد

 %31.3 26 موافق

 %32.5 27 موافق بشدة

تحفز المدرسة الطالب من خالل 

مناهج إثرائية حديثة على اكتساب 

مهارات التفكير اإلبداعي والتفكير 

 الناقد 

 %2.4 2 غير موافق بشدة

3.75 1.157 

 %16.9 14 غير موافق

 %16.9 14 محايد

 %31.3 26 موافق

 %32.5 27 موافق بشدة

 1.103 3.77 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الكلي

 SPSS( : نتائج إجابات الكادر اإلداري والتدريسي على محور الكادر اإلداري والتدريسيباالعتماد على مخرجات برنامج  10-3الجدول)

نالحظ من الجدول السابق أن متوسط إجابات الكادر اإلداري والتدريسي عن الكفاءة التعليمية  في 

مما يدل عن رضا جيد ألفراد العينة عن ارتباط تحقق مرتكزات المدرسة الذكية مع   3.77مدارسهم هو 

 الكفاءة التعليمية في مدارسهم.

  والتدريسي حول توافق مخرجات العملية التعليمة مع النتائج المتعلقة بإجابات الكادر اإلداري

 متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة:

 التكرار اإلجابة السؤال
النسبة 

 المئوية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 توافق مخرجات العملية التعليمة مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة

تقدم المدرسة معارف ومعلومات 

تدعم تطبيق التكنولوجيا الحديثة في 

 دراستهم وحياتهم اليومية

 %3.6 3 غير موافق بشدة

3.61 1.146 

 %15.7 13 غير موافق

 %22.9 19 محايد

 %31.3 26 موافق

 %26.5 22 موافق بشدة

تربط المناهج المدرسية المتبعة 

التعليم القائم باحتياجات المجتمع 

 العملومتطلبات سوق 

 %7.2 6 غير موافق بشدة

3.53 1.253 

 %15.7 13 غير موافق

 %21.7 18 محايد

 %27.7 23 موافق

 %27.7 23 موافق بشدة

 1.186 3.57 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الكلي

( : نتائج إجابات الكادر اإلداري والتدريسي على محور توافق مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على 11-3الجدول)

 SPSSالمعرفة باالعتماد على مخرجات برنامج 

نالحظ من الجدول السابق أن متوسط إجابات الكادري اإلداري والتدريسي عن الكفاءة التعليمية  في 

مما يدل عن رضا جيد ألفراد العينة على ارتباط تحقق مرتكزات المدرسة الذكية  3.57مدارسهم هو 

 مع توافق مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة.

  اتجاه وموقف أفراد العينة )الكادر اإلداري والتدريسي( تجاه مرتكزات المدرسة الذكية و الكفاءة

 ليمية وتوافق مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات االقتصاد القائم على المعرفة:التع

يتم معرفة موقف واتجاه أفراد العينة تجاه المتغيرات المدروسة المستقلة والتابعة عن طريق اختبار 

“One sample T-test”  .كما ذكر في الفرضية السابقة 
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 المتوسط األبعاد المدروسة

Sig 

تكون> يجب أن 

0.05 

 الدرجة

استخدام تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت
 جيد 0.000 3.903

 جيد 0.000 3.895 استخدام نظم اإلدارة المدرسية

 جيد 0.000 3.775 قوة التواصل مع أولياء األمور

 جيد 0.000 3.777 الكفاءة التعليمية

توافق مخرجات العملية التعليمية 

القائم على ومتطلبات االقتصاد 

 المعرفة

3.572 0.000 

 جيد

( : دراسة ميل عينة الكادر اإلداري والتدريسي من األبعاد المدروسة للمتغيرات المستقلة والتالبعةباالعتماد على مخرجات برنامج 21-3الجدول)

SPSS 

سة المدرو نالحظ من الجدول السابق أن ميل أفراد عينة استبيان الكادر اإلداري والتدريسي من األبعاد

 مما يعني أن لديهم موقف إيجابي جيد من األبعاد السابقة. 3.4في البحث أكبر من 

 اختبار الفرضيات اإلحصائية: -3-5

هنالك عالقة ذات طبيعة احصائية بين تحقيق مرتكزات المدرسة الذكية  :  H1الفرضية األولى

واالتصاالت، استخدام نظم اإلدراة بأبعادها الثالثة المدروسىة )استخدام تكنولوجيا المعلومات 

المدرسية، قوة التواصل بين المدرسة وأولياء األمور( وبين كفاءة العملية التعليمية لدى أولياء 

 األمور.

ندرس أوالً من وجود ارتباط خطي بين تحقق أبعاد مرتكزات المدرسة الذكية وكفاءة العملية التعليمية 

معامل االرتباط الخطي  ( وندرسCorrelate/ Bivariateمن خالل من خالل االختبار )

Pearson correlationالذي يستخدم لقياس درجة واتجاه العالقة بين متغيرين كميين وتتراوح  و

وبالتالي  1، ويعتبر االرتباط موجباً أي طردياً كلما اقترب معامل االرتباط من +[1+,1-]قيمته بين 

يرين، ويعتبر االرتباط سالباً أي عكسياً كلما اقترب معامل يدل على وجود عالقة إيجابية بين المتغ

 . 1-االرتباط من 

 األبعاد
 الكفاءة التعليمية

 درجة االرتباط حجم العينة
Pearson correlation Sig 

استخدام تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت
 إيجابي قوي 101 0.000 0.808

 إيجابي متوسط القوة 101 0.000 0.690 استخدام نظم اإلدارة المدرسية
 إيجابي متوسط القوة 101 0.000 0.694 قوة التواصل مع أولياء األمور

ألبعاد مرتكزات المدرسة الذكية المدروسة والكفاءة التعليمية لدى أولياء   Bivariate Correlation االرتباط الخطي الثنائي( : 13-3الجدول)

 SPSSاألمور باالعتماد على مخرجات برنامج 

لكل األبعاد( نالحظ وجود ارتباط  Sig=0.000< 0.05من الجدول السابق نالحظ أنه )عند مستوى داللة 

بتاط استخدام تكنولوجيا المعلومات وكان درجة االرتباط في المرتبة األولى للبعد األول  وهوار

( حيث كان أقوى من البعدين اآلخرين، وبذلك نجد أن االرتباط 0.808واالتصاالت بالكفاءة التعليمية )

 في األبعاد الثالثة إيجابي متوسط القوة.
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حليل ت ولتوضيح التأثيرات بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع األول)الكفاءة التعليمية( لجأنا إلى

(  والذي يستخدم للتنبؤ بقيمة المتغير التابع بداللة المتغيرات Regression/Linerاالنحدار الخطي )

  yحيث  y=B0+B1xالمستقلة )األبعاد الثالثة المدروسة لمرتكزات المدرسة الذكية( وهي من الشكل  

 يمثل أبعاد مرتكزات المدرسة الذكية.  xيمثل الكفاءة التعليمية و

 : H1.Aار الفرضية الفرعية األولى اختب

  لعملية اهنالك عالقة ذات طبيعة احصائية بين استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبين كفاءة

 التعليمية لدى أولياء األمور.

يتبين وجود عالقة الستخدام تكنولوجيا المعلومات على الكفاءة  ANOVA(15-3من خالل جدول )

مما يعني أن االنحدار معنوي وبالتالي تكون  (F=186.475>1 , Sig = 0.000<0.05)التعليمية حيث 

)استخدام   Xأي أن زيادة   [y=0.767x+0.903]( 16 -3معادلة االنحدار الخطي البسيط من الجدول )

(، وبمالحظة 0.767ستواكبها زيادة في الكفاءة التعليمية بمقدار  1تكنولوجيا المعلومات( بمقدار 

من التغيرات  %65أي أن استخدام تكنولوجيا المعلومات يفّسر  0.6532R =( نجد أن 14-3دول )الج

في الكفاءة التعليمية وبالتالي يوجد عالقة إحصائية ايجابية الستخدام تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت في الكفاءة التعليمية لدى أولياء األمور.

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .808a .653 .650 .57163 

a. Predictors: (Constant), المعلومات واالتصاالت تكنولوجيا  

 SPSSلدى أولياء األمور باالعتماد على مخرجات برنامج  الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتModel summary( : 14-3الجدول)
 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 Regression 
60.933 1 60.933 186.475 .000b 

Residual 
32.349 99 .327   

Total 
93.282 100    

a. Dependent Variable: كفاءة 

b. Predictors: (Constant), تكنولوجيا 

 SPSSلدى أولياء األمور باالعتماد على مخرجات برنامج   الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ANOVA( :جدول 15-3الجدول)

 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) 
.903 .217  4.152 .000 

المعلومات واالتصاالت تكنولوجيا  
.767 .056 .808 13.656 .000 

a. Dependent Variable: الكفاءة التعليمية 

لدى أولياء األمور باالعتماد على مخرجات برنامج   الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتCoefficientsaجدول ( : 16-3الجدول)

SPSS 
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 : H1.Bاختبار الفرضية الفرعية الثانية 

  هنالك عالقة ذات طبيعة احصائية بين استخدام نظم اإلدراة المدرسية وبين كفاءة العملية

 .التعليمية لدى أولياء األمور

يتبين وجود عالقة الستخدام نظم اإلدارة المدرسية على الكفاءة  ANOVA( 18-3من خالل جدول )

مما يعني أن االنحدار معنوي وبالتالي تكون  (F=89.765>1 , Sig = 0.000<0.05)التعليمية حيث 

)استخدام   Xأي أن زيادة   [y=0.646x+1.275]( 19 -3معادلة االنحدار الخطي البسيط من الجدول )

(، وبمالحظة 0.646ستواكبها زيادة في الكفاءة التعليمية بمقدار  1نظم اإلدارة المدرسية( بمقدار 

من التغيرات  %47أن استخدام نظم اإلدارة المدرسيةيفّسرأي  0.4672R =( نجد أن 17-3الجدول )

في الكفاءة التعليمية وبالتالي يوجد عالقة إحصائية ايجابية الستخدام نظم اإلدارة المدرسية في الكفاءة 

 التعليمية لدى أولياء األمور.

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 
.690a .476 .470 

.70297 

a. Predictors: (Constant),  اإلدارة المدرسيةنظم  

 SPSSباالعتماد على مخرجات برنامج أولياء األمور  لدىالستخدام نظم اإلدارة المدرسيةModel summary( : 17-3الجدول)

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 44.359 1 44.359 89.765 .000b 

Residual 48.923 99 .494   
Total 93.282 100    

a. Dependent Variable: كفاءةالعملية التعليمية  

b. Predictors: (Constant),  المدرسية دارةاإلنظم  

 SPSSباالعتماد على مخرجات برنامج أولياء األمور  لدىالستخدام نظم اإلدارة المدرسية  ANOVAجدول( :18-3الجدول)

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.275 .272  4.682 .000 

 000. 9.474 690. 068. 646. نظم إدارة

a. Dependent Variable: العملية التعليمية كفاءة  

 SPSSلدى أولياء األمور باالعتماد على مخرجات برنامج   الستخدام نظم اإلدارة المدرسيةCoefficientsaجدول ( : 19-3الجدول)

 : H1.Cاختبار الفرضية الفرعية الثالثة 

  تعليمية الهنالك عالقة ذات طبيعة احصائية بين التواصل مع أولياء األمور وبين كفاءة العملية

 .لدى أولياء األمور
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يتبين وجود عالقة لقوة التواصل مع أولياء األمور على الكفاءة  ANOVA( 21-3من خالل جدول )

مما يعني أن االنحدار معنوي وبالتالي تكون  (F=91.867>1 , Sig = 0.000<0.05)التعليمية حيث 

)قوة   Xأي أن زيادة   [y=0.630x+1.374]( 22 -3معادلة االنحدار الخطي البسيط من الجدول )

، وبمالحظة  0.630ستواكبها زيادة في الكفاءة التعليمية بمقدار  1التواصل مع أولياء األمور( بمقدار 

من التغيرات  %48أي أن قوة التواصل مع أولياء األموريفّسر 0.4812R =( نجد أن 20-3الجدول )

في الكفاءة التعليمية وبالتالي يوجد عالقة إحصائية ايجابيةلقوة التواصل مع أولياء األمور في الكفاءة 

 التعليمية لدى أولياء األمور.

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .694a .481 .476 
.69909 

a. Predictors: (Constant), قوة التواصل مع أولياء األمور 

 SPSSلدى أولياء األمور باالعتماد على مخرجات برنامج   لقوة التواصل مع أولياء األمورModel summary( : 20-3الجدول)

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 44.898 1 44.898 91.867 .000b 

Residual 48.384 99 .489   

Total 93.282 100    
a. Dependent Variable: العملية التعليمية كفاءة  

b. Predictors: (Constant), قوة التواصل مع أولياء األمور 

 SPSSلدى أولياء األمور باالعتماد على مخرجات برنامج   لقوة التواصل مع أولياء األمور  ANOVA( :جدول 21-3الجدول)
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.374 .259  5.302 .000 

قوة التواصل مع 
 أولياء األمور

.630 .066 .694 9.585 .000 

a. Dependent Variable: كفاءةالعملية التعليمية  

 SPSSلدى أولياء األمور باالعتماد على مخرجات برنامج   لقوة التواصل مع أولياء األمورCoefficientsaجدول ( : 22-3الجدول)

المدرسة الذكية  بأبعادها هنالك عالقة ذات طبيعة احصائية بين تحقيق مرتكزات :  H2الفرضية الثانية

الثالثة المدروسىة ) استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، استخدام نظم اإلدراة المدرسية، قوة 

 التواصل بين المدرسة وأولياء األمور( وبين الكفاءة التعليمية لدى الكادر اإلداري والتدريسي.

كزات المدرسة الذكية وكفاءة العملية التعليمية من ندرس أوالً من وجود ارتباط خطي بين تحقق أبعاد مرت

 Pearson correlationمعامل االرتباط الخطي  ( وندرسCorrelate/ Bivariateخالل االختبار )

 لدى الكادر اإلداري والتدريسي:
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 األبعاد
 الكفاءة التعليمية

 درجة االرتباط حجم العينة
Pearson correlation Sig 

تكنولوجيا المعلومات استخدام 

 واالتصاالت
 إيجابي متوسط القوة 83 0.000 0.703

 إيجابي متوسط القوة 83 0.000 0.691 استخدام نظم اإلدارة المدرسية
 إيجابي متوسط القوة 83 0.000 0.741 قوة التواصل مع أولياء األمور

ألبعاد مرتكزات المدرسة الذكية المدروسة والكفاءة التعليمية لدى أولياء   Bivariate Correlation االرتباط الخطي الثنائي( : 23-3الجدول)

 SPSSاألمور باالعتماد على مخرجات برنامج 

لكل األبعاد( نالحظ وجود ارتباط   Sig=0.000< 0.05من الجدول السابق نالحظ أنه )عند مستوى داللة 

ل ة األولى البعد الثالث  وهو اربتاط قوة التواصوكان درجة االتباط في األبعاد الثالثى متقاربة وفي الدرج

( حيث كان أقوى من البعدين اآلخرين، وبذلك نجد أن االرتباط 0.741مع أولياء األمور بالكفاءة التعليمية )

 في األبعاد الثالثة إيجابي متوسط القوة.

أنا إلى تحليل لتعليمية( لجولتوضيح التأثيرات بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع األول)الكفاءة ا

(  والذي يستخدم للتنبؤ بقيمة المتغير التابع بداللة المتغيرات Regression/Linerاالنحدار الخطي )

  yحيث  y=B0+B1xالمستقلة )األبعاد الثالثة المدروسة لمرتكزات المدرسة الذكية( وهي من الشكل  

 يمثل أبعاد مرتكزات المدرسة الذكية.  xيمثل الكفاءة التعليمية و

 : H2.Aاختبار الفرضية الفرعية األولى 

  هنالك عالقة ذات طبيعة احصائية بين استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبين كفاءة العملية

 التعليمية لدى الكادر اإلداري والتدريسي.

يتبين وجود عالقة الستخدام تكنولوجيا المعلومات على الكفاءة  ANOVA( 25-3من خالل جدول )

مما يعني أن االنحدار معنوي وبالتالي تكون  (F=78.946>1 , Sig = 0.000<0.05)التعليمية حيث 

)استخدام   Xأي أن زيادة   [y=0.690x+1.085]( 26 -3معادلة االنحدار الخطي البسيط من الجدول )

، وبمالحظة 0.690ستواكبها زيادة في الكفاءة التعليمية بمقدار  1تكنولوجيا المعلومات( بمقدار 

من التغيرات  %49أي أن استخدام تكنولوجيا المعلومات يفّسر 0.4942R =( نجد أن 24-3الجدول )

ومات وجيا المعلفي الكفاءة التعليمية وبالتالي يوجد عالقة إحصائية ايجابية الستخدام تكنول

 واالتصاالت في الكفاءة التعليمية لدى الكادر اإلداري والتدريسي.

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .703a .494 .487 .75481 

a. Predictors: (Constant), تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 SPSSلدى الكادر اإلداري والتدريسي باالعتماد على مخرجات برنامج   الستخدام تكنولوجيا المعلوماتModel summary( : 24-3الجدول)
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ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 44.978 1 44.978 78.946 .000b 

Residual 46.148 81 .570   
Total 91.127 82    

a. Dependent Variable: الكفاءة التعليمية 

b. Predictors: (Constant), المعلومات واالتصاالت تكنولوجيا  

لدى الكادر اإلداري والتدريسي باالعتماد على   الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ANOVAجدول( :25-3الجدول)

 SPSSمخرجات برنامج 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.085 .314  3.454 .001 

 000. 8.885 703. 078. 690. تكنولوجيا

a. Dependent Variable:الكفاءة التعليمية 

لدى الكادر اإلداري والتدريسي باالعتماد على مخرجات   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالستخدام aCoefficientsجدول ( : 26-3الجدول)

 SPSSبرنامج 

 : H2.Bاختبار الفرضية الفرعية الثانية

  هنالك عالقة ذات طبيعة احصائية بين استخدام نظم اإلدارة المدرسية وبين كفاءة العملية

 التعليمية لدى الكادر اإلداري والتدريسي.

يتبين وجود عالقة الستخدام نظم اإلدارة المدرسية على الكفاءة  ANOVA( 28-3خالل جدول )من 

مما يعني أن االنحدار معنوي وبالتالي تكون  (F=74.136>1 , Sig = 0.000<0.05)التعليمية حيث 

م )استخدا  Xأي أن زيادة   [y=0.723x+0.961]( 29 -3معادلة االنحدار الخطي البسيط من الجدول )

،  وبمالحظة 0.961ستواكبها زيادة في الكفاءة التعليمية بمقدار  1نظم اإلدارة المدرسية( بمقدار 

من التغيرات  %47أي أن استخدام تكنولوجيا المعلومات يفّسر 0.4782R =( نجد أن 27-3الجدول )

ية في الكفاءة المدرس في الكفاءة التعليمية وبالتالي يوجد عالقة إحصائية ايجابية الستخدام نظم اإلدارة

 التعليمية لدى الكادر اإلداري والتدريسي.

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .691a .478 .471 .76642 

a. Predictors: (Constant), استخدام نظام اإلدارة المدرسية 

 SPSSلدى الكادر اإلداري والتدريسي باالعتماد على مخرجات برنامج   نظم اإلدارة المدرسيةالستخدام Model summary( : 27-3الجدول)

 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 43.547 1 43.547 74.136 .000b 

Residual 47.579 81 .587   
Total 91.127 82    

a. Dependent Variable: العملية التعليمية كفاءة  

b. Predictors: (Constant), اإلدارة المدرسية نظم  

 SPSSلدى الكادر اإلداري والتدريسي باالعتماد على مخرجات برنامج   الستخدام نظم اإلدارة المدرسية  ANOVAجدول( :28-3الجدول)



 
WW

W 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .961 .338  2.845 .006 

اإلدارة  نظم
 المدرسية

.723 .084 .691 8.610 .000 

a. Dependent Variable: الكفاءة التعليمية 

لدى الكادر اإلداري والتدريسي باالعتماد على مخرجات برنامج   المدرسيةالستخدام نظم اإلدارة aCoefficientsجدول ( : 29-3الجدول)

SPSS 

 : H2.Cاختبار الفرضية الفرعية الثالثة 

  هنالك عالقة ذات طبيعة احصائية بين قوة التواصل مع أولياء األمور وبين كفاءة العملية

 التعليمية لدى الكادر اإلداري والتدريسي.

يتبين وجود عالقة لقوة التواصل مع أولياء األمور على الكفاءة  ANOVA( 31-3من خالل جدول )

مما يعني أن االنحدار معنوي وبالتالي تكون  (F=91.867>1 , Sig = 0.000<0.05)التعليمية حيث 

)قوة   Xأي أن زيادة   [y=0.630x+1.374]( 32 -3معادلة االنحدار الخطي البسيط من الجدول )

،  وبمالحظة 0.630ستواكبها زيادة في الكفاءة التعليمية بمقدار  1ألمور( بمقدار التواصل مع أولياء ا

من التغيرات  %48أي أن قوة التواصل مع أولياء األمور يفّسر  0.4812R =( نجد أن 30-3الجدول )

فاءة كفي الكفاءة التعليمية وبالتالي يوجد عالقة إحصائية ايجابية لقوة التواصل مع أولياء األمور في ال

 التعليمية لدى الكادر اإلداري والتدريسي.

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .694a .481 .476 .69909 

a. Predictors: (Constant), قوة التواصل مع أولياء األمور 

 SPSSلدى الكادر اإلداري والتدريسي باالعتماد برنامج   أولياء األمور لقوة التواصل معModel summary( : 30-3الجدول)

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 44.898 1 44.898 91.867 .000b 

Residual 48.384 99 .489   
Total 93.282 100    

a. Dependent Variable: كفاءةالعملية التعليمية  

b. Predictors: (Constant), قوة التواصل مع أولياء األمور 

 SPSSلدى الكادر اإلداري والتدريسي باالعتماد على مخرجات برنامج   لقوة التواصل مع أولياء األمور  ANOVAجدول( :31-3الجدول)
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.374 .259  5.302 .000 

 000. 9.585 694. 066. 630. اولياء

a. Dependent Variable: كفاءة العملية التعليمية 

لدى الكادر اإلداري والتدريسي باالعتماد على مخرجات برنامج  لقوة التواصل مع أولياء األمورaCoefficientsجدول ( : 32-3الجدول)

SPSS 
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هنالك عالقة ذات طبيعة احصائية بين تحقيق مرتكزات المدرسة الذكية  : H3الثالثةالفرضية 

بأبعادها الثالثة المدروسىة ) استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، استخدام نظم اإلدراة 

بين المدرسة وأولياء األمور( وبين توافق مخرجات العملية التعليمية مع  المدرسية، قوة التواصل

 االقتصاد القائم على المعرفة لدى أولياء األمور.

ندرس أوالً من وجود ارتباط خطي بين تحقيق أبعاد مرتكزات المدرسة الذكية وتوافق مخرجات 

( Correlate/ Bivariateاالختبار )العملية التعليمية مع االقتصاد القائم على المعرفة من خالل 

 لدى أولياء األمور:Pearson correlationمعامل االرتباط الخطي  وندرس

 األبعاد
توافق مخرجات العملية التعليمية مع 

 درجة االرتباط حجم العينة متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة
Pearson correlation Sig 

 استخدام تكنولوجيا المعلومات

 واالتصاالت
 إيجابي متوسط القوة 101 0.000 0.747

 إيجابي متوسط القوة 101 0.000 0.662 استخدام نظم اإلدارة المدرسية
 إيجابي متوسط القوة 101 0.000 0.657 قوة التواصل مع أولياء األمور

ألبعاد مرتكزات المدرسة الذكية المدروسة وتوافق مخرجات العملية   Bivariate Correlation االرتباط الخطي الثنائي( : 33-3الجدول)

 SPSSالتعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة لدى أولياء األمور باالعتماد على مخرجات برنامج 

لكل األبعاد( نالحظ وجود ارتباط  Sig=0.000< 0.05من الجدول السابق نالحظ أنه )عند مستوى داللة 

وكانت درجة االرتباط في األبعاد الثالثة متقاربة وكان  في المرتبة األولى البعد األول  وهو اربتاط 

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بتوافق مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم 

ى من البعدين اآلخرين، وبذلك نجد أن االرتباط في األبعاد الثالثة ( حيث كان أقو0.747على المعرفة )

 إيجابي متوسط القوة.

ولتوضيح التأثيرات بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع الثاني)مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات 

(  والذي يستخدم Regression/Linerاالقتصاد القائم على المعرفة( لجأنا إلى تحليل االنحدار الخطي )

للتنبؤ بقيمة المتغير التابع بداللة المتغيرات المستقلة )األبعاد الثالثة المدروسة لمرتكزات المدرسة الذكية( 

مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد يمثل توافق   yحيث  y=B0+B1xوهي من الشكل  

 رسة الذكية.يمثل أبعاد مرتكزات المد  xوالقائم على المعرفة

 : H3.Aاختبار الفرضية الفرعية األولى 

  هنالك عالقة ذات طبيعة احصائية بين استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبين توافق

 مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة لدى أولياء األمور.

يتبين وجود عالقة الستخدام تكنولوجيا المعلوماتمع توافق  ANOVA( 35-3من خالل جدول )

 = F=125.134>1 , Sig)مخرجاتالعملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة حيث 

مما يعني أن االنحدار معنوي وبالتالي تكون معادلة االنحدار الخطي البسيط من  (0.05>0.000
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 1)استخدام تكنولوجيا المعلومات ( بمقدار   Xأي أن زيادة   [y=0.717x+0.901]( 36 -3الجدول )

مقدار ب مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفةستواكبها زيادة في توافق 

أي أن استخدام تكنولوجيا المعلومات  0.5582R =( نجد أن 34-3،  وبمالحظة الجدول )0.717

من التغيرات في توافق مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد  %55واالتصاالت يفّسر 

القائم على المعرفة وبالتالي يوجد عالقة إحصائية ايجابية الستخدام تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت في توافق مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة لدى 

 أولياء األمور.

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .747a .558 .554 .65230 

a. Predictors: (Constant), المعلومات واالتصاالت تكنولوجيا  

باالعتماد على مخرجات برنامج الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدى أولياء األمورModel summary( : 34-3الجدول)

SPSS 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 53.243 1 53.243 125.134 .000b 

Residual 42.123 99 .425   
Total 95.366 100    

a. Dependent Variable:  القائم على المعرفةتوافق مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد  

b. Predictors: (Constant), استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 SPSSباالعتماد على مخرجات برنامج الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ANOVAجدول( :35-3الجدول)

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .901 .248  3.634 .000 

 000. 11.186 747. 064. 717. تكنولوجيا

a. Dependent Variable: توافق مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة 

 SPSSباالعتماد على مخرجات برنامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالستخدام aCoefficientsجدول ( : 36-3الجدول)

 :H.3Bاختبار الفرضية الفرعية الثانية 

  هنالك عالقة ذات طبيعة احصائية بين استخدام نظم اإلدارة المدرسية وبين توافق مخرجات

 العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة لدى أولياء األمور.

يتبين وجود عالقة الستخدام نظم اإلدارة المدرسية مع توافق  ANOVA( 38-3من خالل جدول )

 = F=77.384>1 , Sig)مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة حيث 

مما يعني أن االنحدار معنوي وبالتالي تكون معادلة االنحدار الخطي البسيط من  (0.05>0.000

)استخدام نظم اإلدارة المدرسية ( بمقدار   Xأي أن زيادة   [y=0.628 x+1.158]( 39 -3الجدول )

  مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفةستواكبها زيادة في توافق  1



 
ZZZ 

ارة المدرسية أي أن استخدام نظم اإلد 0.4392R =( نجد أن 73-3،  وبمالحظة الجدول )0.628بمقدار 

من التغيرات في توافق مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على  %43يفّسر 

المعرفة وبالتالي يوجد عالقة إحصائية ايجابية الستخدام نظم اإلدارة المدرسية في توافق مخرجات 

 ء األمور.العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة لدى أوليا

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .662a .439 .433 .73531 

a. Predictors: (Constant),  اإلدارة المدرسيةنظم  

 SPSSباالعتماد على مخرجات برنامج الستخدام نظم اإلدارة المدرسية لدى أولياء األمورModel summary( : 37-3الجدول)

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 41.839 1 41.839 77.384 .000b 

Residual 53.527 99 .541   
Total 95.366 100    

a. Dependent Variable:  القائم على المعرفةتوافق مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد  

b. Predictors: (Constant),  اإلدارة المدرسيةنظم  

 SPSSباالعتماد على مخرجات برنامج الستخدام نظم اإلدارة المدرسية  ANOVAجدول( :38-3الجدول)

 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.158 .285  4.067 .000 

 000. 8.797 662. 071. 628. نظم إدارة

a. Dependent Variable: توافق مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة 

 SPSSباالعتماد على مخرجات برنامج الستخدام نظم اإلدارة المدرسيةaCoefficientsجدول ( : 39-3الجدول)

 :H3.Cاختبار الفرضية الفرعية الثالثة 

  هنالك عالقة ذات طبيعة احصائية بين قوة التواصل بين المدرسة وأولياء األمور وبين توافق

 مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة لدى أولياء األمور.

مع توافق  لقوة التواصل مع أولياء األموريتبين وجود عالقة  ANOVA( 41-3من خالل جدول )

 = F=75.326>1 , Sig)مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة حيث 

مما يعني أن االنحدار معنوي وبالتالي تكون معادلة االنحدار الخطي البسيط من  (0.05>0.000

)قوة التواصل مع أولياء األمور ( بمقدار   Xأي أن زيادة   [y=0.604 x+1.287]( 42 -3الجدول )

  مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفةستواكبها زيادة في توافق  1

أي أن قوة التواصل مع أولياء  0.4322R =( نجد أن 40-3،  وبمالحظة الجدول )0.604بمقدار 

من التغيرات في توافق مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم  %43األمور يفّسر 

على المعرفة وبالتالي يوجد عالقة إحصائية ايجابية لقوة التواصل مع أولياء األمور في توافق 

 مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة لدى أولياء األمور.
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Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .657a .432 .426 .73963 

a. Predictors: (Constant), قوة التواصل مع أولياء األمور 

 SPSSباالعتماد على مخرجات برنامج لقوة التواصل مع أولياء األمور لدى أولياء األمورModel summary( : 40-3الجدول)

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 41.208 1 41.208 75.326 .000b 

Residual 54.159 99 .547   
Total 95.366 100    

a. Dependent Variable:  القائم على المعرفةتوافق مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد  
b. Predictors: (Constant), قوة التواصل مع أولياء األمور 

 SPSSباالعتماد على مخرجات برنامج لقوة التواصل مع أولياء األمور  ANOVAجدول( :41-3الجدول)

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.287 .274  4.692 .000 

قوة التواصل مع 
 أولياء األمور

.604 .070 .657 8.679 .000 

a. Dependent Variable: توافق مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة 

 SPSSباالعتماد على مخرجات برنامج لقوة التواصل مع أولياء األمور Coefficientsaجدول ( : 42-3الجدول)

 

هنالك عالقة ذات طبيعة احصائية بين تحقيق مرتكزات المدرسة الذكية  بأبعادها : H4الرابعةالفرضية 

الثالثة المدروسىة ) استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، استخدام نظم اإلدراة المدرسية، قوة 

التواصل بين المدرسة وأولياء األمور( وبين توافق مخرجات العملية التعليمية مع االقتصاد القائم على 

 المعرفة لدى الكادر اإلداري والتدريسي.

ندرس أوالً من وجود ارتباط خطي بين تحقيق أبعاد مرتكزات المدرسة الذكية وتوافق مخرجات 

( Correlate/ Bivariateالمعرفة من خالل االختبار ) العملية التعليمية مع االقتصاد القائم على

 لدى الكادر اإلداري والتدريسي.Pearson correlationمعامل االرتباط الخطي  وندرس

 األبعاد
توافق مخرجات العملية التعليمية مع 

 درجة االرتباط حجم العينة متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة
Pearson correlation Sig 

استخدام تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت
 إيجابي متوسط القوة 83 0.000 0.737

 إيجابي متوسط القوة 83 0.000 0.775 استخدام نظم اإلدارة المدرسية
 إيجابي متوسط القوة 83 0.000 0.767 قوة التواصل مع أولياء األمور

ألبعاد مرتكزات المدرسة الذكية المدروسة وتوافق مخرجات العملية   Bivariate Correlation االرتباط الخطي الثنائي( : 43-3الجدول)

 SPSSالتعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة لدى الكادر اإلداري والتدريسيباالعتماد على مخرجات برنامج 

كل األبعاد( نالحظ وجود ارتباط ل Sig=0.000< 0.05من الجدول السابق نالحظ أنه )عند مستوى داللة 

وكان درجة االرتباط في األبعاد الثالثة متقاربة ولكن بالدرجة األولى كان ارتباط استخدام نظم اإلدارة 



 
BBB

B 

( حيث كان أقوى 0.775بتوافق مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة  )

 رتباط في األبعاد الثالثة إيجابي متوسط القوة.من البعدين اآلخرين، وبذلك نجد أن اال

ولتوضيح التأثيرات بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع الثاني)مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات 

والذي يستخدم للتنبؤ  (Regression/Liner)االقتصاد القائم على المعرفة( لجأنا إلى تحليل االنحدار الخطي 

ر التابع بداللة المتغيرات المستقلة )األبعاد الثالثة المدروسة لمرتكزات المدرسة الذكية( وهي بقيمة المتغي

مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على  يمثل توافق  yحيث  y=B0+B1xمن الشكل  

 يمثل أبعاد مرتكزات المدرسة الذكية.  xو المعرفة

 : H4.Aاختبار الفرضية الفرعية األولى 

  هنالك عالقة ذات طبيعة احصائية بين استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبين توافق

مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة لدى الكادر اإلداري 

 والتدريسي.

مع توافق  الستخدام تكنولوجيا المعلوماتة يتبين وجود عالق ANOVA( 45-3من خالل جدول )

 = F=96.174>1 , Sig)مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة حيث 

مما يعني أن االنحدار معنوي وبالتالي تكون معادلة االنحدار الخطي البسيط من  (0.05>0.000

)استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   Xدة أي أن زيا  [y=0.771 x+0.562]( 46 -3الجدول )

مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على ستواكبها زيادة في توافق  1( بمقدار 

أي أن استخدام تكنولوجيا  0.5432R =( نجد أن 44-3،  وبمالحظة الجدول )0.562بمقدار   المعرفة

من التغيرات في توافق مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات  %54المعلومات واالتصاالت يفّسر 

االقتصاد القائم على المعرفة وبالتالي يوجد عالقة إحصائية ايجابية الستخدام تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت في توافق مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة لدى 

 تدريسي.الكادر اإلداري وال

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .737a .543 .537 .76456 

a. Predictors: (Constant), استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 SPSSبرنامج   باالعتماد على الستخدام تكنولوجيا المعلومات لدى الكادر اإلداري والتدريسي Model summary( :44-3الجدول)

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 56.218 1 56.218 96.174 .000b 

Residual 47.348 81 .585   
Total 103.566 82    

a. Dependent Variable: توافق مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة 

b. Predictors: (Constant), استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاال 

 SPSSباالعتماد على مخرجات برنامج الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ANOVAجدول( :45-3الجدول)
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .562 .318  1.768 .081 

 000. 9.807 737. 079. 771. تكنولوجيا

a. Dependent Variable: توافق مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة 

 SPSSباالعتماد على مخرجات برنامج الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتCoefficientsaجدول ( : 46-3الجدول)

 : H4.Bاختبار الفرضية الفرعية الثانية 

  هنالك عالقة ذات طبيعة احصائية بين استخدام نظم اإلدارة المدرسية وبين توافق مخرجات

 االقتصاد القائم على المعرفة لدى الكادر اإلداري والتدريسي.العملية التعليمية مع متطلبات 

مع توافق  الستخدام نظم اإلدارة المدرسيةيتبين وجود عالقة  ANOVA( 48-3من خالل جدول )

 F=121.553>1 , Sig)مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة حيث 

مما يعني أن االنحدار معنوي وبالتالي تكون معادلة االنحدار الخطي البسيط من  (0.05>0.000 =

)استخدام نظم اإلدارة المدرسية ( بمقدار   Xأي أن زيادة   [y=0.864 x+0.208]( 49 -3الجدول )

  مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفةستواكبها زيادة في توافق  1

أي أن استخدام نظم اإلدارة المدرسية  0.5432R =( نجد أن 47-3،  وبمالحظة الجدول )0.600دار بمق

من التغيرات في توافق مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على  %60يفّسر 

خرجات م المعرفة وبالتالي يوجد عالقة إحصائية ايجابية الستخدام نظم اإلدارة المدرسية في توافق

 العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة لدى الكادر اإلداري والتدريسي.

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .775a .600 .595 .71506 

a. Predictors: (Constant), نظماإلدارة المدرسية  

 SPSSباالعتماد على برنامج لدى الكادر اإلداري والتدريسي  نظم اإلدارة المدرسية الستخدام Model summary( :47-3الجدول)

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 62.151 1 62.151 121.553 .000b 

Residual 41.416 81 .511   
Total 103.566 82    

a. Dependent Variable: توافق مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة 

b. Predictors: (Constant), اإلدارة المدرسية نظم  

 SPSSباالعتماد على مخرجات برنامج نظم اإلدارة المدرسية الستخدام   ANOVAجدول( :48-3الجدول)
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .208 .315  .659 .512 

اإلدارة  نظم
 المدرسية

.864 .078 .775 11.025 .000 

a. Dependent Variable:  على المعرفةتوافق مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم  

 SPSSباالعتماد على مخرجات برنامج نظم اإلدارة المدرسيةالستخدام Coefficientsaجدول ( : 49-3الجدول)

 :H4.Cاختبار الفرضية الفرعية الثالثة 

  هنالك عالقة ذات طبيعة احصائية بين قوة التواصل بين المدرسة وأولياء األمور وبين توافق

متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة لدى الكادر اإلداري  مخرجات العملية التعليمية مع

 والتدريسي.

مع توافق  لقوة التواصل مع أولياء األمور يتبين وجود عالقة  ANOVA( 51-3من خالل جدول )

 F=115.978>1 , Sig)مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة حيث 

عني أن االنحدار معنوي وبالتالي تكون معادلة االنحدار الخطي البسيط من مما ي (0.05>0.000 =

)قوة التواصل مع أولياء األمور ( بمقدار   Xأي أن زيادة   [y=0.822 x+0.469]( 52 -3الجدول )

  مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفةستواكبها زيادة في توافق  1

أي أن قوة التواصل مع أولياء  0.5432R =( نجد أن 50-3،  وبمالحظة الجدول ).5890بمقدار 

من التغيرات في توافق مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم  %58األمور يفّسر 

على المعرفة وبالتالي يوجد عالقة إحصائية ايجابية قوة التواصل مع أولياء األمور في توافق 

 العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة لدى الكادر اإلداري والتدريسي. مخرجات

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .767a .589 .584 .72510 

a. Predictors: (Constant), قوة التواصل مع أولياء األمور 

 SPSSباالعتماد على برنامج لدى الكادر اإلداري والتدريسي   لقوة التواصل مع أولياء األمورModel summary( :50-3الجدول)

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 60.978 1 60.978 115.978 .000b 

Residual 42.588 81 .526   
Total 103.566 82    

a. Dependent Variable: توافق مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة 

b. Predictors: (Constant), قوة التواصل مع أولياء األمور 

 SPSSباالعتماد على مخرجات برنامج لقوة التواصل مع أولياء األمور ANOVAجدول( :51-3الجدول)
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .469 .299  1.569 .120 

 000. 10.769 767. 076. 822. أولياء

a. Dependent Variable: توافق مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة 

 SPSSباالعتماد على مخرجات برنامج لقوة التواصل مع أولياء األمورCoefficientsaجدول ( : 52-3الجدول)

التختلف رؤية تحقق مرتكزات المدرسة الذكية بأبعادها الثالثة المدروسة  :H5الخامسة ةالفرضي

لدى أولياء األمور باختالف المتغيرات الديموغرافية ] النوع االجتماعي )ذكر، أنثى( ، نوع المدرسة 

 )خاصة، عامة( [

 :H5.Aاختبار الفرضية الفرعية األولى 

 بعادها الثالثة المدرسة لدى أولياء األمور ال تختلف رؤية تحقق مرتكزات المدرسة الذكية بأ

 باختالف النوع االجتماعي )ذكر، أنثى(.

   (Independent Sample T-test)لقبول هذه الفرضية أو رفضها نستخدم اختبار 

 شرط تساوي البيانات
Independent 

Sample T-testSig 
Leven’s 

Sig 

الوسط الحسابي لمتغير 

 البعد النوع االجتماعي
 أنثى ذكر

Equal variance assumed 0.317>0.05 0.472>0.05 3.4444 3.7544 
استخدام تكنولوجيا 

 المعلومات

Equal variance assumed 0.339>0.05 0.035<0.05 3.0000 3.9105 
استخدام نظم اإلدارة 

 المدرسية

Equal variance assumed 0.059>0.05 0.010<0.05 2.7222 3.8667  التواصل مع األولياءقوة  

أنثى( وأبعاد المتغير )مرتكزات المدرسة الذكية(   -لمتغير النوع االجتماعي)ذكرIndependent Sample T-testجدول ( : 53-3الجدول)

 SPSSباالعتماد على مخرجات برنامج لدى أولياء األمور

   اختبار ليفيننالحظ من بالنسبة للبعد األول وهو استخدام تكنولوجيا المعلومات Leven’s test  

 مما يعني أن شرط تساوي البيانات محقق sig= 0.472>0.05لتجانس البيانات أن 

(Equal variance assumed)لذلك نقرأ النتيجة من السطر األول حيثSig(2)= 0.472>0.05     مما يعني

لعلم أن نولوجيا المعلومات مع اال يوجد اختالف بين رؤية المجيبين الذكور واإلناث بالنسبة الستخدام تك

 (.3.7544( والوسط الحسابي للمجيبات اإلناث )3.4444الوسط الحسابي للمجيبين الذكور )

   نالحظ من اختبار ليفينبالنسبة للبعد الثاني وهو استخدام نظم اإلدارة المدرسية Leven’s test  

 مما يعني أن شرط تساوي البيانات محقق sig= 0.339 >0.05لتجانس البيانات أن 

(Equal variance assumed) لذلك نقرأ النتيجة من السطر األول حيثSig(2-tailed)= 0.035<0.05   

مما يعني أنه  يوجد اختالف بين رؤية المجيبين الذكور واإلناث بالنسبة الستخدام نظم اإلدارة المدرسية، 



 
FFFF 

( نجد أن 3.0000(والوسط الحسابي للذكور)3.9105اإلناث ) وبالنظر إلى الوسط الحسابي لكل من

 رؤية اإلناث إلى استخدام نظم اإلدارة المدرسية أكبر.

   نالحظ من اختبار ليفينأما بالنسبة للبعد الثالث وهو قوة التواصل مع أولياءاألمور Leven’s 

test   لتجانس البيانات أنsig= 0.059 >0.05  البيانات محققمما يعني أن شرط تساوي 

(Equal variance assumed) لذلك نقرأ النتيجة من السطر األول حيثSig(2-tailed)= 0.010<0.05   

مما يعني أنه  يوجد اختالف بين رؤية المجيبين الذكور واإلناث بالنسبة لقوة التواصل مع ألولياء األمور، 

(نجد أن 3.7222الحسابي الذكور ) (والوسط3.8667وبالنظر إلى الوسط الحسابي لكل من اإلناث )

 رؤية  اإلناث لقوة التواصل مع أولياء األمور أكبر.

تختلف  النقبل الفرضية بالنسبة للبعد األول ونرفضها بالنسبة للبعدين اآلخرين حيث : ه ومنه نجد أن

رؤية المجيبين عن تحقق مرتكزات المدرسة الذكية بالنسبة للبعد األول وهو استخدام تكنولوجيا 

 ينولكن تختلف بالنسبة للبعدين اآلخرأنثى ( –)ذكر اختالف النوع االجتماعيبالمعلومات واالتصاالت 

 ثى(أن-لنوع االجتماعي)ذكر)استخدام نظم اإلدارة المدرسية، قوة التواصل مع أولياء األمور( باختالف ا

 لدى أولياء األمور.

 : H5.Bختبار الفرضية الثانية ا

 ختالف اب ختلف تحققمرتكزات المدرسة الذكية بأبعادها الثالثة المدروسة  لدى أولياء األمورال ي

 نوع المدرسة )خاصة، عامة(.

   (Independent Sample T-test)لقبول هذه الفرضية أو رفضها نستخدم اختبار 

شرط تساوي 

 البيانات

Independent 

Sample T-test 

Sig 

Leven’s 

Sig 

الوسط الحسابي لمتغير 

 البعد النوع االجتماعي
 مدرسةخاصة مدرسةعامة

Equal variance not 

assumed 0.000<0.05 0.012<0.05 3.2813 3.9469 استخدام تكنولوجيا المعلومات 

Equal variance not 

assumed 
 استخدام نظم اإلدارة المدرسية 4.1667 3.1875 0.05>0.000 0.05>0.000

Equal variance not 

assumed 
 قوة التواصل مع األولياء 4.0483 3.2604 0.05>0.003 0.05>0.000

وأبعاد المتغير )مرتكزات المدرسة الذكية( لدى  خاصة(-لمتغير نوع المدرسة)عامة Independent Sample T-testجدول ( : 54-3الجدول)

 SPSSباالعتماد على مخرجات برنامج أولياء األمور

   نالحظ من اختبار ليفينبالنسبة للبعد األول وهو استخدام تكنولوجيا المعلومات Leven’s 

test   لتجانس البيانات أنsig= 0.000<0.05مما يعني أن شرط تساوي البيانات غير محقق 

(Equal variance not assumed)لذلك نقرأ النتيجة من السطر الثاني حيثSig(2)= 0.012<0.05 
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مما يعني  يوجد اختالف بين إجابات أولياء أمور المدارس الخاصة وأولياء أمور المدارس العامةبالنسبة 

 أمور المدارسالستخدام تكنولوجيا المعلومات، وبالنظر إلى الوسط الحسابي لكل من إجابات أولياء 

( نجد أن تحقق 3.2813( والوسط الحسابي إلجابات أولياء أمور المدارس العامة )3.9469الخاصة)

 استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المدارس الخاصة أكبر منها في المدارس العامة.

   ليفيننالحظ من اختبار بالنسبة للبعد الثاني وهو استخدام نظم اإلدارة المدرسية Leven’s test  

 مما يعني أن شرط تساوي البيانات غير محقق sig= 0.000<0.05لتجانس البيانات أن 

 (Equal variance not assumed) لذلك نقرأ النتيجة من السطر الثاني حيثSig(2)= 0.000<0.05    مما

يعني أنه  يوجد اختالف بين إجاباتأولياء أمور المدارس الخاصةوأولياء أمور المدارس العامة، وبالنظر 

(والوسط الحسابي إلجابات 4.1667الوسط الحسابي لكل من إجابات أولياء أمور المدارس الخاصة) إلى

المدرسية في المدارس  ( نجد أن تحقق استخدام نظم اإلدارة3.1875أولياء أمور المدارس العامة )

 الخاصة أكبر منها في المدارس العامة.

   نالحظ من اختبار ليفينأما بالنسبة للبعد الثالث وهو قوة التواصل مع أولياءاألمور Leven’s 

test   لتجانس البيانات أنsig= 0.000<0.05 مما يعني أن شرط تساوي البيانات غير محقق 

(Equal variance not assumed)لذلك نقرأ النتيجة من السطر الثاني حيثSig(2)= 0.003<0.05    مما

يعني أنه  يوجد اختالف بين إجاباتأولياء أمور المدارس الخاصةوأولياء أمور المدارس العامة، وبالنظر 

( والوسط الحسابي إلجابات 4.0483إلى الوسط الحسابي لكل من إجابات أولياء أمور المدارس الخاصة)

( نجد أن تحقق قوة التواصل مع أولياء األمور  في المدارس 3.2604ور المدارس العامة )أولياء أم

 الخاصة أكبر منها في المدارس العامة.

نرفض الفرضية السابقة ونقبل بالفرضية البديلة حيثيختلف تحقق مرتكزات المدرسة  ومنه نجد أنه :

خاصة( حيث أنه تحققها في  -ع المدرسة )عامة الذكية بأبعادها الثالثة لدى أولياء األمورباختالف نو

 المدارس الخاصة أكبرمنه في المدارس العامة لدى أولياء األمور.

تختلف رؤية تحقق مرتكزات المدرسة الذكية بأبعادها الثالثة المدروسة  لدى ال :H6الفرضية السادسة 

المتغيرات الديموغرافية ] نوع المدرسة ) خاصة، عامة( ، سنوات  باختالفالكادر اإلداري والتدريسي 

 الخبرة، القسم الوظيفي )إداري، مدرس( [.

 :H6.Aاختبار الفرضية الفرعية األولى 

 ختلف تحقق مرتكزات المدرسة الذكية بأبعادها الثالثة المدروسة لدى الكادر اإلداري ال ي

 مة(.والتدريسي باختالف نوع المدرسة )خاصة، عا

   (Independent Sample T-test)لقبول هذه الفرضية أو رفضها نستخدم اختبار 



 
HHH

H 

شرط تساوي 

 البيانات

Independent 

Sample T-test 

Sig 

Leven’s 

Sig 

الوسط الحسابي لمتغير 

 البعد النوع االجتماعي
 مدرسةخاصة مدرسةعامة

Equal variance not 

assumed 0.023<0.05 0.001<0.05 3.4414 4.2754 
استخدام تكنولوجيا 

 المعلومات

Equal variance not 

assumed 
0.002<0.05 0.006<0.05 3.5586 4.1667 

استخدام نظم اإلدارة 

 المدرسية

Equal variance not 

assumed 
 قوة التواصل مع األولياء 4.1667 3.2883 0.05>0.000 0.05>0.006

خاصة( وأبعاد المتغير )مرتكزات المدرسة الذكية( لدى -لمتغير نوع المدرسة)عامة Independent Sample T-testجدول ( : 55-3الجدول)

 SPSSباالعتماد على مخرجات برنامج الكادر اإلداري والتدريسي

   نالحظ من اختبار ليفينبالنسبة للبعد األول وهو استخدام تكنولوجيا المعلومات Leven’s 

test   لتجانس البيانات أن sig= 0.023<0.05مما يعني أن شرط تساوي البيانات غير محقق 

(Equal variance not assumed)لذلك نقرأ النتيجة من السطر الثاني حيثSig(2)= 0.001<0.05 

مما يعني  يوجد اختالف بين إجابات الكادر اإلداري والتدريسي للمدارس العامة والكادر اإلداري 

بالنسبة الستخدام تكنولوجيا المعلومات، وبالنظر إلى الوسط الحسابي لكل والتدريسي للمدارس الخاصة  

(والوسط الحسابي إلجابات الكادر 4.2754من إجابات الكادر اإلداري والتدريسيللمدارس الخاصة)

( نجد أن تحقق استخدام تكنولوجيا المعلومات 3.4414اإلداري والتدريسي للمدارس العامة )

 س الخاصة أكبر منها في المدارس العامة.واالتصاالت في المدار

   نالحظ من اختبار ليفينبالنسبة للبعد الثاني وهو استخدام نظم اإلدارة المدرسية Leven’s test  

 مما يعني أن شرط تساوي البيانات غير محقق sig= 0.006<0.05لتجانس البيانات أن 

(Equal variance not assumed)طر الثاني حيثلذلك نقرأ النتيجة من السSig(2)= 0.000<0.05   

مما يعني أنه  يوجد اختالف بين إجاباتالكادر اإلداري والتدريسي للمدارس العامة وإجابات الكادر 

اإلداري والتدريسي للمدارس الخاصة بالنسبة الستخدام نظم اإلدارة، وبالنظر إلى الوسط الحسابي 

(والوسط الحسابي 4.1667دارس الخاصةالخاصة)لكل من إجابات الكادر اإلداري والتدريسي للم

( نجد أن تحقق استخدام نظم اإلدارة 3.5586إلجابات الكادر اإلداري والتدريسي للمدارس العامة )

 المدرسية في المدارس الخاصة أكبر منها في المدارس العامة.

   اختبار ليفيننالحظ من أما بالنسبة للبعد الثالث وهو قوة التواصل مع أولياءاألمور Leven’s 

test   لتجانس البيانات أنsig= 0.006<0.05 مما يعني أن شرط تساوي البيانات غير محقق 

(Equal variance not assumed)لذلك نقرأ النتيجة من السطر الثاني حيثSig(2)= 0.000<0.05   

 العامة وإجابات الكادر مما يعني أنه  يوجد اختالف بين إجاباتالكادر اإلداري والتدريسي للمدارس

اإلداري والتدريسي للمدارس الخاصة بالنسبة لقوة التواصل مع أولياء األمور، وبالنظر إلى الوسط 

(والوسط 4.1667الحسابي لكل من إجابات الكادر اإلداري والتدريسي للمدارس الخاصةالخاصة)
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( نجد أن قوة التواصل مع 3.2883الحسابي إلجابات الكادر اإلداري والتدريسي للمدارس العامة )

 أولياء األمور في المدارس الخاصة أكبر منها في المدارس العامة.

نرفض الفرضية السابقة ونقبل الفرضية البديلة بحيث يختلف تحقق مرتكزات ومنه نجد أنه :

خاصة( لدى الكادر اإلداري  –المدرسة الذكية بأبعادها الثالثة باختالف نوع المدرسة )عامة 

تدريسي حيث أنه تحققها في المدارس الخاصة أكبرمنه في المدارس العامة لدى الكادر اإلداري وال

 والتدريسي.

 : H6.Bاختبار الفرضية الفرعية الثانية

  تختلف رؤية تحقق مرتكزات المدرسة الذكية بأبعادها الثالثة المدروسة لدى الكادر اإلداري ال

 والتدريسي باختالف عدد سنوات الخبرة.

، ويرتبط هذا االختبار (One Way ANOVA)ولقبول هذه الفرضية أو رفضها نستخدم اختبار 

أكبر دل ذلك على  Fوكلما كان  Sigحتى نستطيع قراءة F>1)بحيث يجب أن يكون   Fبمعامل فيشر 

فبالتالي ال تختلف رؤية أبعاد المتغير  F<1، أما إذا كان Sig<0.05وجود اختالف فيما إذا كانت 

نقبل الفرضية بحيث تكون ال تختلف F<1ستقل باختالف المتغير الديموغرافي(  وعلى هذا إذا كان الم

المدرسة الذكية بأبعادها الثالثة المدروسة لدى الكادر اإلداري والتدريسي  رؤية تحقق مرتكزات

 .باختالف عدد سنوات الخبرة

ANNOVA Homogeneity of 

Variance Sig 

 تجانس التبياين

 البعد المتوسط الحسابي لمتغير سنوات الخبرة

Sig F  أقل من

 سنوات5

 5بين

 سنوات10و

 10أكثرمن

 سنوات

 استخدام تكنولوجيا المعلومات 3.8704 3.7701 4.1852 0.492 0.857 0.428

 استخدام نظم اإلدارة المدرسية 3.8956 3.7931 4.1111 0.153 0.567 0.570

 قوة التواصل مع أولياء األمور 3.7315 3.6322 4.0926 0.093 1.128 0.329

لمتغير سنوات الخبرة وأبعاد المتغير )مرتكزات المدرسة الذكية( لدى الكادر اإلداري  One Way ANOVAجدول ( : 56-3الجدول)

 SPSSباالعتماد على مخرجات برنامج والتدريسي 

نالحظ من الجدول السابق مؤشرات على االختالف في المتوسطات الحسابية بين مستويات سنوات 

الخبرة لدى الكادر اإلداري والتدريسي، ولكي نتأكد من الداللة اإلحصائية عن طريق تحليل 

ANOVA. 

 ة سبالنسبة لمستوى الداللة الختبار التجانس ألبعاد مرتكزات المدرسة الذكية الثالثة المدرو

Homogeneity of Variance   نجد أنSig>0.05   لألبعاد الثالثة أي أننا ال نستطيع رفض الفرضية

. مما يؤكد على أن شرط تساوي البيانات محقق )حيث يفيد هذا االختبار في معرفة أي مستوى من 

 على ذلك ( ANOVAمستويات سنوات الخبرة قد حصل فيها االختالف فيما إذا دل تحليل 
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  بمالحظة قيمةF   في األبعاد الثالثة نجد أنها في بعدي )استخدام تكنولوجيا المعلومات

، وبالتالي ال تختلف رؤية تحقق 1واالتصاالت، استخدام نظم اإلدارة المدرسية( أصغر من 

 مرتكزات المدرسة الذكية في هذين البعدين لدى الكادر اإلداري والتدريسي.

 ع أولياء األمور نجد أن أما في ب عد قوة التواصل مF>1   مما يدل على احتمالية وجود اختالف ،

 =Sigالخاصة بهذا الب عد وهنا  Sigفي الرؤية باختالف سنوات الخبرة ، ولذلك يجب قراءة 

 وبالتالي ال يوجد اختالف أيضاً في هذا الب عد .  0.05< 0.329

تحقق مرتكزات المدرسة الذكية بأبعادها الثالثة  رؤية ختلف تنقبل الفرضية بحيثال ومنه نجد أنه :

 لدى الكادر اإلداري والتدريسي . عدد سنوات الخبرةباختالف 

 : H6.Cاختبار الفرضية الفرعية الثالثة 

  تختلف رؤية تحقق مرتكزات المدرسة الذكية بأبعادها الثالثة المدروسة لدى الكادر اإلداري ال

 في )إداري، مدرس(.والتدريسي باختالف القسم الوظي

   (Independent Sample T-test)لقبول هذه الفرضية أو رفضها نستخدم اختبار 

شرط تساوي 

 البيانات

Independent 

Sample T-test 

Sig 

Leven’s 

Sig 

الوسط الحسابي لمتغير 

 البعد النوع االجتماعي
 مدرس إداري

Equal 

varianceassumed 0.189>0.05 0.156>0.05 4.2222 3.8154 استخدام تكنولوجيا المعلومات 

Equal 

varianceassumed 
 استخدام نظم اإلدارة المدرسية 3.8359 4.1111 0.05<0.308 0.05<0.230

Equal variance not 

assumed 
 قوة التواصل مع األولياء 37231 3.9630 0.05<0.394 0.05<0.058

مدرس( وأبعاد المتغير )مرتكزات المدرسة الذكية(  -لمتغير القسم الوظيفي)إداريIndependent Sample T-testجدول ( : 57-3الجدول)

 SPSSباالعتماد على مخرجات برنامج لدى الكادر اإلداري والتدريسي

   نالحظ من اختبار ليفينبالنسبة للبعد األول وهو استخدام تكنولوجيا المعلومات Leven’s 

test   لتجانس البيانات أن sig= 0.189>0.05مما يعني أن شرط تساوي البيانات محقق 

(Equal varianceassumed) حيث األوللذلك نقرأ النتيجة من السطرSig(2)= 0.156>0.05 

ا بالنسبة الستخدام تكنولوجي إجابات اإلداريين وإجابات المدرسيناختالف بين  ال يوجدمما يعني  

إلجابات والوسط الحسابي (4.2222)إجابات اإلداريينالوسط الحسابي لكل من  ، مع العلم أنالمعلومات

 .(3.8154)المدرسين

   نالحظ من اختبار ليفينبالنسبة للبعد الثاني وهو استخدام نظم اإلدارة المدرسية Leven’s test  

 مما يعني أن شرط تساوي البيانات محقق sig= 0.230>0.05لتجانس البيانات أن 
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(Equal variance assumed) حيث األوللذلك نقرأ النتيجة من السطرSig(2)= 0.308<0.05     مما يعني أنه

إجاباتاإلداريين وإجابات المدرسين بالنسبة الستخدام نظم اإلدارة المدرسية، مع  اختالف بين ال يوجد

 .(3.8359)المدرسينإلجابات والوسط الحسابي (4.1111)العلم أن الوسط الحسابي إلجابات اإلداريين

 نالحظ من اختبار ليفيناألمور  ءأما بالنسبة للبعد الثالث وهو قوة التواصل مع أوليا Leven’s test  

 مما يعني أن شرط تساوي البيانات محقق sig= 0.058>0.05لتجانس البيانات أن 

(Equal variance assumed) حيث الثانيلذلك نقرأ النتيجة من السطرSig(2)= 0.394>0.05    المما يعني أنه 

إجاباتاإلداريين وإجابات المدرسين بالنسبة لقوة التواصل مع أولياء األمور، مع يوجد اختالف بين 

 .(3.7231)إلجابات المدرسينوالوسط الحسابي (3.9630)العلم أن السط الحسابي إلجابات اإلداريين 

رؤية  تحقق مرتكزات المدرسة الذكية بأبعادها الثالثة  تلفنقبل الفرضية بحيثال تخ: هومنه نجد أن

 مدرس( لدى الكادر اإلداري والتدريسي . -باختالف القسم الوظيفي )إداري

 المعوقات والمقترحات لدى الكادر اإلداري والمدرسي في عينة الدراسة: -3-6

ت: 3-6-1  أهم المعوقات التي ذ كر 

  أوقات الدوام المدرسي.عدم توفر التيار الكهربائي أغلب 

  ضعف البنية التحتية من تجهيزات حاسوبية وشبكة انترنت. 

  عدم توفر وسائل التعليم التكنولوجية مثل أجهزة العرض واأللواح الذكية في أغلب المدارس

 وخاصة المدارس العامة.

 .الضعف في تأهيل الكادر اإلداري والتدريسي على استخدام التقانة 

ت:أهم  3-6-2  المقترحات التي ذ كر 

  الل الدوام خلتوفير االنترنت و الكهرباء بشكل دائم  التعاون مع وزارتي االتصاالت والكهرباء

 .كي التكون  هذه الخطوة هم آخر من همومنا اليوميةالمدرسي 

 ليتمكنوا من استخدام تكنولوجيا المعلومات والتدريسية  اإلداريةتقديم التدريب الالزم للكوادر 

 تأهيل الكوادر واألطر القادرة على إدارة.وواالتصاالت في عمليتي التعليم والتقويم والتقييم

 العملية التعليمية باستخدام التقنيات 

  اإلكثار من االستبيانات اإللكترونية لتغيير نمط التعلم ألن العقل دائما يدرك الشيء المختلف

 .ذا يستخدم الطالب األجهزة اإللكترونية بشكل فعالوبه

 المعوقات والمقترحات لدى أولياء األمورفي عينة الدراسة: -3-7

ت:3-7-1  أهم المعوقات التي ذ كر 

  تجهيزات حاسوبية وعددها قليل إن وجدت.عدم توافر 
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 .العدد الهائل للطالب في القاعة الصفية الواحدة 

  مجال لمناهج إثرائية تدعم تعلم التقانة والتكنولوجيا.كثافة المناهج بحيث ال 

ت: 3-7-2  أهم المقترحات التي ذ كر 

  األمور والطالب على استخدام التكنولوجيا التعليمية قبل تنفيذها  ألولياءإقامة دورات مكثفة

 .على أرض الواقع

 ق من على الوثوتساعدهم  الطالب على القيام بأبحاث علمية حقيقية ذات مراجع متعددة زتحفي

 متعددة.المن أجل تطوير المعرفة لديهم في المجاالت معلوماتية معلوماتهم وبناء قاعدة 

  توجيه شغفهم باألجهزة الذكية لصالح التعليمواستيعاب قدرات التالميذ. 

  ث  يدخل للطالب بحي السنوات األولىهدافها بشكل جيد في أ واستيعاب  اهمية التكنولوجيأبيان

كل بش المعلومات واالتصاالت  من الصغر ويصبح قادر على تنمية قدراتهتكنولوجيا مجال 

 ذاتي.
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 الفصل الرابع

والتوصيات النتائج  

 

 نتائج الدراسة: 4-1

لدى أفراد عينة الدراسة من أولياء األمور والكادر اإلداري والتدريسي موقف إيجابي ورضا  .1

 جيد عن النقاط التالية:

a.  الثالثة المدروسة من مرتكزات المدرسة الذكية )استخدام تكنولوجيا األبعاد

 المعلومات، استخدام نظم اإلدارة المدرسية، قوة التواصل مع أولياء األمور(.

b. .ارتباط تحقق مرتكزات المدرسة الذكية والكفاءة التعليمية للمدارس 

c. تعليمية مع ارتباط تحقق مرتكزات المدرسة الذكية وتوافق مخرجات العملية ال

 متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة.

يوجد ارتباط إيجابي متوسط القوة بين تحقيق مرتكزات المدرسة الذكية بأبعادها الثالثة  .2

المدروسة وبين الكفاءة التعليمية للمدارس لدى عينة الدراسة من أولياء األمور وكان 

 واالتصاالت.االرتباط األقوى الستخدام تكنولوجيا المعلومات 

يوجد ارتباط إيجابي متوسط القوة بين تحقيق مرتكزات المدرسة الذكية بأبعادها الثالثة  .3

المدروسة وبين الكفاءة التعليمية للمدارس لدى عينة الدراسة من الكادر اإلداري والتدريسي 

 وكان االرتباط األقوى لقوة التواصل مع أولياء األمور.

لقوة بين تحقيق مرتكزات المدرسة الذكية بأبعادها الثالثة يوجد ارتباط إيجابي متوسط ا .4

المدروسة وبين توافق مخرجات العملية التعليمة مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة 

لدى عينة الدراسة من أولياء األمور وكان االرتباط األقوى الستخدام تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت.

سط القوة بين تحقيق مرتكزات المدرسة الذكية بأبعادها الثالثة يوجد ارتباط إيجابي متو .5

المدروسة وبين توافق مخرجات العملية التعليمة مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة 

لدى عينة الدراسة من الكادر اإلداري والتدريسي وكان االرتباط األقوى الستخدام نظم 

 اإلدارة المدرسية.
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نولوجيا ستخدام تكالجيبين عن تحقق مرتكزات المدرسة الذكية بالنسبة تختلف رؤية الم ال .6

 أنثى(.–)ذكر المعلومات واالتصاالت باختالف النوع االجتماعي 

تخدام نظم )استختلف رؤية المجيبين عن تحقق مرتكزات المدرسة الذكية بالنسبة للبعدين   .7

 (أنثى-ف النوع االجتماعي )ذكراإلدارة المدرسية، قوة التواصل مع أولياء األمور( باختال

حيث كان متوسط إجابات اإلناث عن أسئلة هذين المحورين أعلى من  لدى أولياء األمور

 .متوسط إجابات الذكور

تالف باختحقق مرتكزات المدرسة الذكية بأبعادها الثالثة المدروسة لدى أولياء األمور  تلفيخ .8

في المدارس الخاصة أكبرمنه في المدارس خاصة( حيث أنه تحققها  -نوع المدرسة )عامة 

 العامة لدى أولياء األمور.

اصة( خ –نوع المدرسة )عامة  باختالفتحقق مرتكزات المدرسة الذكية بأبعادها الثالثة  تلفيخ .9

لدى الكادر اإلداري والتدريسي حيث أنه تحققها في المدارس الخاصة أكبرمنه في المدارس 

 التدريسي.العامة لدى الكادر اإلداري و

ال تختلف رؤية تحقق مرتكزات المدرسة الذكية بأبعادها الثالثة باختالف عدد سنوات الخبرة  .10

 لدى الكادر اإلداري والتدريسي.

 -ي )إداريالقسم الوظيف باختالفرؤية تحقق مرتكزات المدرسة الذكية بأبعادها الثالثة  تلفال تخ .11

 مدرس( لدى الكادر اإلداري والتدريسي.

 التوصيات :  4-2

تأمين الكهرباء  للمدارس وخاصة المدارس العامة في أغلب أوقات الدوام المدرسي  .1

مع وزارة الكهرباء  وذلك من خالل صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة  بالتعاون

 .2021من العام  23ورفع كفاءة الطاقة الم حدث بالقانون 

تشاركية مع وزارة االتصاالت وشركات االتصاالت الخاصة مثل  القيام بمشاريع .2

Syriatel   وMTN  لـتأمين االتصال بشبكة االنترنت داخل المدارس لتأمين مستلزمات

 األعمال اإلدارية وكذلك لرفد العملية التعليمية بالتكنولوجيا.

 لة( وذلك من قبتوثيق العالقة بين المؤسسات التعليمية والمجتمع ) الشراكة المجتمعي .3

الشركات التقانية الخاصة وأولياء األمور لرفد المدارس وتأمين البنية التحتية  التكنولوجية 

الالزمة   لمواكبة التطور التكنولوجي وكذلك لتزويد المدارس بالوسائل التعليمية التكنولوجية 

 الحديثة مثل ) أجهزة العرض، السبورات الذكية...(.
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لتفعيل دور نظم اإلدارة المدرسية   الالزمة اإلدارية البرمجيات  لتأمينسعي وزارة التربية  .4

ولتسهيل العملية اإلدارية والتعليمية ولزيادة قوة التواصل مع أولياء األمور من خالل 

 البرمجيات والتطبيقات الالزمة.

 لالشبكات المحلية والداخلية والبنية التحتية الالزمة من أجهزة وبرمجيات لوص إنشاء .5

المدارس مع مديرية التربية في كل محافظة وربط المديريات مع الوزارة لتوثيق البيانات 

 والعمل على تجاوز العقبات معاً.

العمل بشكل جاد لتطوير المناهج بما يتناسب مع لغة العصر وإدخال مادة المعلوماتية بشكل  .6

وبرمجة   البرمجية أقوى وربط المناهج بالحياة العملية والتركيز على تعليم اللغات

لدعم التفكير الناقد والبناء لدى الطالب بدءاً  (…Scratch, Arduino)الروبوتات مثل 

 من األعوام الدراسية األولى.

)علوم، تكنولوجيا، هندسة، رياضيات( إلنشاء جيل   STEMاألساسية  التركيز على العلوم .7

ئم قتصاد القااال ودعم ي الهائل متعلم عملي  قادر على متابعة التطور التكنولوجي العالم

 على المعرفة.  

القيام بدورات تدريبية لكل من ) الكوادر اإلدارية والتدريسية والطالب وأولياء األمور  .8

وكذلك موظفي مديريات التربية( للتعامل مع التقنيات الجديدة والدخول إلى عالم  

 التكنولوجيا بقوة.

الثانوية على القيام باألبحاث العلمية المناسبة للتعرف الطالب وخاصة طالبالمدارس تشجيع  .9

 على طرقها وأساليبها وكيفة االستفادة منها  في مستقبلهم الدراسي والعلمي.

البحث واالستقصاء عن الطالب الموهوبين والعناية بهم وإعادة النظر في البرامج المقدمة  .10

 لهم.

ت بدراسا المدارس الذكية في سورية تحقيق مفهومباستكمال األبحاث عن   وأخيراً نوصي .11

 من خالل االعتماد  : مستقبلية 

a.  تحليل تجارب الدول األخرى في تحقيق مفهوم المدارس الذكية التي ذكرناها )إيجابياتها

وسلبياتها( ودراسة الواقع الحالي لمدارسنا وإمكانية االستفادة من هذه التجارب  في 

 اإلمكانيات المتاحة.تطبيقها ونقل تقانتها ومفهومها ضمن 

b.  في هذا البحث واستخدام متغيرات أخرى تعتمد النتائج التي وصلنا لها االعتماد على

ج تطوير المناه: )لم نتطرق لها في هذا البحث مثل التي على مرتكزات المدرسة الذكية

 .(وبناء الشبكات المحلية بين المدارس ومديريات التربية
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 https://futureonlineschool.org/   
 موقع مدرسة رواد المستقبل االفتراضية على شبكة االنترنت

 https://svuonline.org  

 موقع الجامعة االفتراضية السورية

 https://www.abhathna.com/?q=node/188978 
 مقال على شبكة االنترنت على موقع أبحاثنا بعنوان: استراتيجية التعلم الذاتي وتفريد العلم

 https://www.alarabiya.net/saudi-today/2022/09/05 الخاص-القطاع-مدارس-لطالب-مصروف-نظام-اطالق  

 https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id=12&id=9123 (2/12/2010) 

 https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id=6&id=79935 

https://www.oecd.org/
https://www.moe.gov.ae/
https://arblog.skolera.com/school-management-system-2020/
https://futureonlineschool.org/
https://svuonline.org/
https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id=12&id=9123
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والمركز الوطني لتطوير المناهج التربويةيفتتحان المشروع التجريبي للمدرسة الذكية في مدرسة نذير نبعة  MTN شركة

   للمتفوقين

 https://www.globalhealthlearning.org/program/monitoring-and-evaluation 

 https://www.jpnews-sy.com/ar/news.php?id=223093 جهينة نيوز   

 https://www.knowledge4all.com/ar/Home 

 https://www.myschool.ly/home  ( 2018أولياء األمور والمعلمين،) نمنظومة اإلدارة المدرسية تعزز التواصل بي  

 ،https://www.techopedia.com/definition/24152/information-and-communications-technology-

ict  , Margaret Rouse ،2022، What Does Information and Communications Technology (ICT) 

Mean?   

  https:// knoema.com/WBKEI2013/knowledge-economy-indexworld-bank-discontinued World 

Bank Indicators, 19952012 

 www.sepel.edu.sy 

 http://www.eircom.ie Eirom Group Website. Available at:. 

 https://www.emaze.com/@aorlrtfo   ،المملكة العربية السعودية وزارة التعليم  ، الذكية المدرسةالطليوني، عهود

 العالي جامعة طيبة كلية التر.

   http://sep.edu.sy/about.php المنصة التربوية السورية      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.techopedia.com/contributors/margaret-rouse
http://www.sepel.edu.sy/?fbclid=IwAR0oXb0sFsG1Htf1fmVYgRsgcVhPSlzieyiP0OWSt4j-busZyRo0-YBCNWU
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( : عينة الدراسة األولى هي عينة من  الكادر اإلداري والتدريسي في 1االستبيان )مالحق
 بعض مدارس مدينة حمص الخاصة والعامة ولجميع المراحل التعليمية ) حلقة أولى وثانية(3

  المجيبين األعزاء ... تحية طيبة          

الماجستير في إدارة التقانة في الجامعة االفتراضية  أقوم بإجراء بحث للحصول على درجة

 السورية بعنوان :

مدى تحقق المدارس الذكية في سورية و عالقة مخرجاتها التعليمية بمتطلبات االقتصاد القائم 

 راسة حالة على مجموعة من مدارس مدينة حمص"" د على المعرفة

مدارس مدينة حمص )العامة أو الخاصة(  إن كنت من الكادر اإلداري أو التدريسي في مدرسة من

أرجو منك بضع دقائق ألتشرف بمشاركتكم الصادقة بهذا االستبيان والتي ستدعم نجاح 

 بأرض الواقع ...  وتساعدني في استقصاء المعلومات وربطها  بحثي

ذه ه أرجو قراءة األسئلة بدقة واختيار اإلجابة التي توافق رأيكم ومشاهداتكم بصدق مع العلم أن

اإلجابات سرية وتستخدم ألغراض البحث العلمي فقط ، وال تبخل علينا بأي مقترحات أو آراء 

 تساعد في إغناء هذا البحث من خالل   تجربتك وخبرتك في هذا المجال...

 مع جزيل الشكر ...      غروب الزين

 أسئلة ديموغرافية

   أنثى   ذكر  النوع االجتماعي

   مدرس  إداري  ةالمدرسالقسم الوظيفي في 

  سنوات 10أكثر من   سنوات 10و  5بين  سنوات 5أقل من  عدد سنوات الخبرة

 دراسات عليا  إجازة جامعية معهد متوسط  شهادة ثانوية  المؤهل الدراسي

  اسم المدرسة

   عامة  خاصة  المدرسة

 مراحل متعددة  ثانوي  اعدادي  ابتدائي  المرحلة التعليمية
 

 استخدام تكنولوجيا المعلومات                 

 السؤال
موافق 

 بشدة
 غير موافق حيادي موافق

غيرموافق 

 بشدة

لدى المدرسة بنية تحتية الكترونية تساعد على استخدام 

تكنولوجيا المعلومات إدارياً وتعليمياً)مختبر حاسوبي أو 

داخليه،شبكة حاسوب وملحقاتها، شبكات  أكثر،أجهزة

 .(..انترنت،برمجيات داعمة

     

تدعم اإلدارة بشكل واضح دمج التكنولوجيا بالتعليم من 

خالل تقديم الوسائل التعليمية االلكترونية المختلفة )أجهزة 

العرض ، سبورة ذكية، شاشات عرض، برمجيات إلنشاء 

 دروس تفاعلية مثل العروض التقديمية ....  (

     

فرق عمل منظمة تقوم بتنظيم دورات تدريبية   لدى المدرسة

لرفد الكادر اإلداري والتدريسي بالمعرفة الالزمة الستخدام 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خالل عملهم.

     

                                                           
azVG5yquQJ6J1IgQvZDY-https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTQnmVW6O-رابط االستبيان : 3 

20zOnAgbX2PXKBxqQ/viewform?usp=sf_link 
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 استخدام نظم اإلدارة المدرسية                

 السؤال
موافق 

 بشدة
 غير موافق حيادي موافق

غير موافق 

 بشدة

في المدرسة برامج حاسوبية تخدم العمل اإلداري تتوفر 

بكافة أشكاله )موارد بشرية، تنظيم الجداول والحصص، 

 الرواتب واإلجازات ....(

     

يتوفر في المدرسة نظام أرشفة وقواعد بيانات الكترونية 

 خاصة بـ )الطالب، المعلمين، اإلداريين...(
     

أمور الطلبة )الغياب تقوم المدرسة بحوسبة جداول متابعة 

والحضور، التأخير، العالمات ونتائج تحصيلهم العلمي..( 

 ويستعين بها عند اتخاذ القرارات وتقديم التقارير الالزمة

     

 قوة التواصل مع أولياء األمور                

 السؤال
موافق 

 بشدة
 غير موافق حيادي موافق

غير موافق 

 بشدة

يومي الكترونياً مع األهل لمتابعة توفر المدرسة تواصل 

 حضور وتأخر الطالب
     

توفر المدرسة تواصل  اسبوعي /شهري الكتروني )رسائل 

الكترونية( لإلطالع على نشاطات الطالب و مستوى 

 تحصيلهم العلمي

     

توفر المدرسة اجتماعات دورية مع أولياء األمور إلشراكهم 

في تطوير العملية التعليمية والمساهمة في حل المشكالت 

 وتذليل العقبات 

     

 الكفاءة التعليمية                              

 السؤال
موافق 

 بشدة
 غير موافق حيادي موافق

غير موافق 

 بشدة

تعليمية تعزز اكساب الطالب مهارات تقوم المدرسة بأنشطة 

التعلم الذاتي والبحث عن المعرفة )التعليم االبتكاري 

 االستكشافي(

     

تحفز المدرسة من خالل مناهج إثرائية حديثة الطالب على 

 اكتساب مهارات التفكير اإلبداعي والتفكير الناقد.
     

 مخرجات العملية التعليمة تتوافق                

 مع متطلبات  االقتصاد القائم على المعرفة           

 السؤال
موافق 

غير موافق  غير موافق حيادي موافق بشدة

 بشدة
تقدم المدرسة معارف ومعلومات تدعم تطبيق التكنولوجيا 

 الحديثة في دراستهم وحياتهم اليومية
     

تربط المناهج المدرسية المتبعة التعليم القائم باحتياجات 

 المجتمع ومتطلبات سوق العمل
     

هل لديك ما تضيفه من مقترحات أو معوقات من وجهة نظرك لرفع مستوى استخدام تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية واالستفادة منها على أكمل وجه: 

________________________________________________________ 
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( : عينة الدراسة الثانية هي عينة من أولياء أمور الطلبة في بعض مدارس 2االستبيان ) 6-1

 4مدينة حمص الخاصة والعامة ولجميع المراحل التعليمية ) حلقة أولى وثانية(

  المجيبين األعزاء ... تحية طيبة          

الجامعة االفتراضية أقوم بإجراء بحث للحصول على درجة الماجستير في إدارة التقانة في 

 السورية بعنوان :

مدى تحقق المدارس الذكية في سورية و عالقة مخرجاتها التعليمية بمتطلبات االقتصاد القائم 

 على المعرفة

 راسة حالة على مجموعة من مدارس مدينة حمص"" د

 إن كنت من أولياء األمور ألحد طالب مدرسة من مدارس مدينة حمص )العامة أو الخاصة(  

أرجو منك بضع دقائق ألتشرف بمشاركتكم الصادقة بهذا االستبيان والتي ستدعم نجاح 

 بأرض الواقع ...  وتساعدني في استقصاء المعلومات وربطها  بحثي

أرجو قراءة األسئلة بدقة واختيار اإلجابة التي توافق رأيكم ومشاهداتكم بصدق مع العلم أن هذه 

البحث العلمي فقط ، وال تبخل علينا بأي مقترحات أو آراء اإلجابات سرية وتستخدم ألغراض 

 تساعد في إغناء هذا البحث من خالل   تجربتك وخبرتك في هذا المجال...

 مع جزيل الشكر ...      غروب الزين

 أسئلة ديموغرافية

   أنثى   ذكر  النوع االجتماعي

 دراسات عليا  جامعيةإجازة  معهد متوسط  شهادة ثانوية  المؤهل الدراسي

  اسم المدرسة

   عامة  خاصة  المدرسة

 مراحل متعددة  ثانوي  اعدادي  ابتدائي  المرحلة التعليمية
 

 استخدام تكنولوجيا المعلومات

 السؤال
موافق 

 بشدة
 حيادي موافق

غير 

 موافق

غيرموافق 

 بشدة

استخدام لدى المدرسة بنية تحتية الكترونية تساعد على 

تكنولوجيا المعلومات  في العملية التعليمية )مختبر حاسوبي أو 

أكثر، أجهزة حاسوب وملحقاتها، شبكات داخليه، شبكة 

 انترنت،برمجيات داعمة ...(

     

تدعم المدرسة بشكل واضح دمج التكنولوجيا بالتعليم من خالل 

 استخدام الوسائل التعليمية االلكترونية المختلفة )أجهزة

العرض ، سبورة ذكية، شاشات عرض، برمجيات إلنشاء 

 دروس تفاعلية مثل العروض التقديمية ....  (

 

     

تقوم المدرسة بندوات دورية لتعريف كادرها وأولياء األمور 

بمستجدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامها في 

 تطوير العملية التعليمية

 

     

 المدرسيةاستخدام نظم اإلدارة 

                                                           
azVG5yquQJ6J1IgQvZDY-https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTQnmVW6O-رابط االستبيان: 4 

20zOnAgbX2PXKBxqQ/viewform?usp=sf_link 
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 السؤال
موافق 

 بشدة
 حيادي موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

تتوفر في المدرسة برامج حاسوبية تخدم العمل اإلداري بكافة 

أشكاله )تنظيم الجداول والحصص، المحاسبة المالية، توزيع 

 الكتب، توزيع الطالب على الصفوف ....(

     

بيانات الكترونية يتوفر في المدرسة نظام أرشفة وقواعد 

خاصة بـ  الطالب لمتابعة ) الحضور والغياب، التأخير، 

التحصيل العلمي، النتائج واالختبارات ...( وتستخدم عند اتخاذ 

 القرارات الخاصة بالطالب والستخراج التقارير الالزمة

     

 قوة التواصل مع أولياء األمور

 السؤال
موافق 

 بشدة
 حيادي موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

توفر المدرسة تواصل يومي الكترونياً مع األهل لمتابعة 

 حضور وتأخر الطالب
     

توفر المدرسة تواصل  اسبوعي /شهري الكتروني )رسائل 

الكترونية( لإلطالع على نشاطات الطالب و مستوى 

 تحصيلهم العلمي

     

توفر المدرسة اجتماعات دورية مع أولياء األمور إلشراكهم 

في تطوير العملية التعليمية والمساهمة في حل المشكالت 

 وتذليل العقبات 

     

 الكفاءة التعليمية

 السؤال
موافق 

 بشدة
 حيادي موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

تقوم المدرسة بأنشطة تعليمية تعزز اكساب الطالب مهارات 

التعلم الذاتي والبحث عن المعرفة )التعليم االبتكاري 

 االستكشافي(

     

تحفز المدرسة الطالب من خالل مناهج إثرائية حديثة على 

اكتساب مهارات التفكير اإلبداعي والتفكير الناقد في حل 

 المشكالت  

     

 المعرفةمخرجات العملية التعليمة تتوافق مع متطلبات  االقتصاد القائم على 

 السؤال
موافق 

 بشدة
 حيادي موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

تقدم المدرسة معارف ومعلومات تدعم تطبيق التكنولوجيا 

 الحديثة في دراستهم وحياتهم اليومية
     

تربط المناهج المدرسية المتبعة التعليم القائم باحتياجات 

 المجتمع ومتطلبات سوق العمل
     

 

هل لديك ما تضيفه من مقترحات أو معوقات من وجهة نظرك لرفع مستوى استخدام تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية واالستفادة منها على أكمل وجه: 

_______________________________________________________ 
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 :جدول المصطلحات 6-3

 العربيةاللغة  English الرمز
SS Smart School المدرسة الذكية 

 School Management اإلدارة المدرسية 
SMS School Management System نظام اإلدارة المدرسية 

SSMS Smart School Management System نظام إدارة المدرسة الذكية 

ICT Information &Communications Technology 
تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت
KBE   Knowledge-Based Economy االقتصاد القائم على المعرفة 

 Digital Transformation in Education التحول الرقمي في التعليم 

M&E Monitoring and Evaluation  نظام الرصد والتقييم 

STEM Science, Technology, Engineering, Math  

العلوم األساسية :العلوم، 

التكنولوجيا، الهندسة، 

 الرياضيات

   Likert scale survey مقياس ليكرت الخماسي 

 :الُمستخدمة في البحث SPSSجدول المعامالت واالختبارات اإلحصائية في برنامج  6-4

 الشرح المعامل أو االختبار
Dependent Variable متغير تابع 

Independent Variable متغير مستقل 

N= number of populations عدد العينة 

Coefficients معامالت 

t= t-test (statistical test( 
اختبار احصائي للمقارنة بين متغيرين من خالل 

 المتوسط لكل منهما

sig= significant هناك تغير واضح وله قيمة احصائية يعتمد بها 

F: Fisher  لقياس التباين من خالل المتوسطات معامل فيشر 

Scale/Reliability Analysis اختبار ثبات أداة الدراسة 

Cronbachs Alpha 0< α <1 
ستخدمة في قياس م  ثبات األداة ال معامل:  الفاكرونباخ

 المتغيرات

Descriptive statistic/Frequencies وصف عينة الدراسة 

One sample T-test دراسة اتجاه ومواقف أفراد عينة الدراسة 

Correlate/ Bivariate 
دراسة االرتباط الخطي بين المتغيرات المستقلة 

 والتابعة

Pearson correlation معامل االرتباط الخطي 

Regression/Liner تحليل االنحدار الخطي 

Independent Sample T-test 
تحليل اختالف إجابات عينة الدراسة باختالف المتغير 

 الديموغرافي ذو الخيارين

One Way ANOVA 

 

دراسة اختالف إجابات عينة الدراسة باختالف المتغير 

2الديموغرافي ذو الخيارات المتعددة أكثر من  

ANOVA: Analysis of Variance تحليل التباين األحادي 

 


