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املقدمة:
التعليمية والرتبوية خطوات وا�سعة وثابتة
تخطو امل�ؤ�س�سات
ّ
نحو التطور العلمي والتقني ،مما يفر�ض على �إداراتها �أن تكون قوية
ومتقدمة وقادرة على مواكبة هذا التطور ،واال�ستفادة منه ومواجهة
حتدياته ،فالتكنولوجيا احلديثة على اختالف مع ّداتها وبراجمها
من حوا�سيب و�ألواح ذكية �أو هواتف ن ّقالة عملت على رفع وترية
والتعليمي يف القطاعات كافة العامة منها واخلا�صة،
إداري
العمل ال ّ
ّ
وقدمت املميزات الكثرية التي �ساعدت يف حتقيق الأهداف ،و�إجناز
املهام املختلفة ب�رسعة و�سهولة فائقة.
وي�ستحوذ مو�ضوع التقنيات احلديثة يف الرتبية والتعليم على
ج ّل اهتمام اجلهات املخت�صة ب�شكل عام ،واهتمام املدار�س ب�شكل
خا�ص ،ويتخذ احلا�سوب ال�شطر الأكرب من هذا االهتمام ،ملا ي�ضاف
تعليمية ومادية متاحة رافقت رواج
له من مميزات و�إمكانيات
ّ
التعليمية
ا�ستخدامه ،في�ستخدم احلا�سوب مل�ساعدة عنا�رص العملية
ّ
الكتابية واملهمات
الروتينية
إدارية
ّ
ّ
يف تنفيذ الكثري من الأعمال ال ّ
التنظيمية املتنوعة ،موفرا بذلك الوقت واجلهد (�سالمة. )2019 ،
ّ
الذكية �أو ما يعرف
وت�أتي تقنيات التعليم بوا�سطة الهواتف
ّ
بالتعلم املتنقل ( )Mobile - learningلتقدم �أ�سلو ًبا خمتل ًف ًا للتعليم
الذي ي�سمح للمتعلم بال�سيطرة على ما يريد تعلمه ،ومن �أين يريد
تعلمه ،ويف �أي وقت يحتاجه ،حيث يقدم هذا النوع من التعليم
تنقال يف ف�ضاءات عديدة كالف�ضاء املادي بعي ًدا عن قيود الغرف
ال�صفية ،والف�ضاء التقني املوجود يف الأجهزة واملعدات ،والف�ضاء
أخريا الف�ضاء
املفهومي �أو املعريف عرب �شبكات الإنرتنت ،و� ً
االجتماعي من خالل التوا�صل مع الأقران و�شبكات التوا�صل
املختلفة (القميزي. )2012 ،
و�أ�شار الده�شان (� )2010إىل � ّأن ا�ستخدام الهواتف النقالة
يف عملية التعليم وا�ستغالل خدماتها يف هذا املجال يدفع به نحو
الذكية
الأف�ضل ،مما يعزز �أهمية التوجه نحو تطبيقات الهواتف
ّ
كنوع من �أنواع التقنيات احلديثة� ،أما حمايل ( )2013ف�إنه يدعو
من هم يف دائرة اتخاذ القرار يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل �إىل
�رضورة مراجعة ا�سرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت؛
لتبني خطط مدرو�سة للتعريف بتقنيات الأجهزة الن ّقالة وتطبيقاتها،
والتوعية بها ب�شكل �أكرب ،حيث �أو�ضحت درا�سته � ّأن الطلبة حري�صون
الذكية خا�صتهم� ،أكرث من حر�صهم على
على حمل �أجهزة الهواتف
ّ
�إح�ضار كتب املقررات التي يدر�سونها ،ويف�ضلون ا�ستخدام تطبيقات
الذكية يف تعلمهم؛ ملا يوفره لهم من و�ضوح و�سهولة يف
الهواتف
ّ
اال�ستخدام.
إن ما يعي�شه العامل حال ًيا من مواجهة جائحة كورون ا �(Co
�ّ
التعليمية اللجوء للتعلم عن بعد
) vied19فر�ض على امل�ؤ�س�سات
ّ
�أو ما يعرف بالتعلم الن ّقال ،كما وو�ضعها حتت وط�أة ا�ستخدام
التقنيات املختلفة ،وتق�صي كل احللول التي من �ش�أنها �أن حتقق
�أهداف التعليم ،وجتعله قادرا على اال�ستمرار ،ففي ظل الو�ضع
ال�صحي الراهن عملت اجلامعات واملدار�س على تبني �أنظمة التعلم
الإلكرتوين ،وانتظم املعلمون والطلبة يف التعامل مع درو�سهم من
قوي يف الو�صول
خاللها ،فكان للهواتف الذكيّة وتطبيقاتها ح�ضورٌ ٌّ
التعليمية من تدري�س وتقومي،
لهذه الأنظمة ،ويف تقدمي اخلدمات
ّ

امللخص:
تعرف درجة توظيف تطبيقات الهواتف
هدفت الدرا�سة �إىل ّ
أردنية ،وتكونت
الذكية يف �إدارة العملية
التعليمية يف املدار�س ال ّ
ّ
ّ
معلما ومعلمة ،مت اختيارهم بالطريقة
عينة الدرا�سة من ()366
ً
ّ
الع�شوائية ،وا�ستخدمت ال ّدرا�سة املنهج الو�صفي امل�سحي ،وطورت
ا�ستبانة لهذا الغر�ض بعد الت�أكد من �صدقها وثباتها .وا�ستخدمت
إح�صائية املنا�سبة لتحليل البيانات .و�أظهرت نتائج
الأ�ساليب ال
َّ
الذكية يف �إدارة العملية
الدرا�سة �أن درجة توظيف تطبيقات الهواتف
ّ
التعليمية كانت متو�سطة ،كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة
ّ
عينة الدرا�سة تعزى ملتغري
أفراد
�
ا�ستجابات
متو�سطات
بني
ا
ي
�إح�صائ ً
ّ
إح�صائية تعزى
اجلن�س ،كما �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �
ّ
ين ،ووجود
ملتغري التخ�ص�ص ال
أكادميي ،ول�صالح التخ�ص�ص الإن�سا ّ
ّ
إح�صائية تعزى ملتغري ال�سلطة امل�رشفة ،ول�صالح
فروق ذات داللة �
ّ
القطاع اخلا�ص .و�أو�صت الدرا�سة :رفع كفايات مديري املدار�س
الذكية وتطبيقاتها لتوظيفها يف
حول �آليات اال�ستفادة من الهواتف
ّ
�إدارة العملية التعليمية يف مدار�سهم.
الذكية� ،إدارة العملية
الكلمات املفتاحية :تطبيقات الهواتف
ّ
التعليمية ،مديرو املدار�س.
ّ

Abstract:

The study aimed to identify the degree of
employing smartphone applications in managing the
educational process in Jordanian schools. The sample
consisted of 366 male and female teachers chosen
randomly. The study adopted the descriptive survey
approach, and a questionnaire was developed for this
purpose after verifying its validity and reliability. For
data analysis, appropriate statistical methods were
applied. The study results showed that the degree
of employing smartphone applications in managing
the educational process was medium. Moreover,
there were no statistically significant differences
between the average responses of the study sample
members due to the gender variable. In addition,
the presence of statistically significant differences
was due to the academic specialization variable in
favor of the humanitarian specialization. There were
also statistically significant differences due to the
supervisory authority variable in favor of the private
sector. Finally, the study recommended raising the
competencies of school principals regarding the
mechanisms of making use of smartphones and their
applications in managing the educational process in
their schools.
Keywords: Smartphone applications, educational
administration, school principals in Jordan.
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درجة توظيف تطبيقات الهواتف الذكيّة
في إدارة العملية التعليميّة في املدارس األردنيّة

أ .نور محمد الطباخي
د .عثمان ناصر منصور

ويف التحول عن الإدارة التقليدية �إىل الإدارة الإلكرتونية .

أكادميي( ،تخ�ص�ص �إن�ساين ،تخ�ص�ص علمي) ؟
ال
ّ
إح�صائية عند
● ●ال�س�ؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة �
ّ
م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05يف درجة توظيف تطبيقات الهواتف
التعليمية تعزى ملتغري ال�سلطة امل�رشفة،
الذكية يف �إدارة العملية
ّ
ّ
(القطاع احلكومي ،القطاع اخلا�ص) ؟

مشكلة الدراسة
التعليمية حتديات وا�ضحة الختيار الآليات
تواجه امل�ؤ�س�سات
ّ
التعليمية احلديثة ،وحتقيق
والتقنيات املنا�سبة لإدارة العملية
ّ
�أهدافها ب�أف�ضل الطرق و�أكرثها نف ًعا ،ف�سعت هذه امل�ؤ�س�سات
ال�ستخدام التكنولوجيا التي متتاز باملرونة والتفاعل ،والتي تعود
عليها بالفائدة ،وحتقق لها مواكبة التطور احلا�صل ،فقد �أ�شارت
خ�صاونة (� )2016إىل �رضورة رفع كفاية مديري املدار�س يف
توظيف التكنولوجيا ،و�إثراء النهج ،وحت�سني التنفيذ والتقومي
إدارية ،وت�ؤكد الع�سيلي (ّ � )2018أن على
لكثري من املجاالت ال ّ
الإدارة مراعاة متغريات ع�رص املعلوماتية والعوملة وم�سايرتها يف
جوانبها الإيجابية ،بالإ�ضافة �إىل �رضورة تنمية قدرات الإداريني
واملعلمني ب�صورة م�ستمرة مل�سايرة امل�ستجدات التقنية ،كما و�أكد
ك ّل من �رشيف والدو�رسي ( )2019على �أهمية توظيف قادة
املدار�س لو�سائل االت�صال الإلكرتوين ملا لها من �أهمية يف حتقيق
الأهداف املختلفة للمدر�سة.
ومن خالل اطالع الباحثني ور�صدهما �آليات ا�ستخدام
التكنولوجيا يف التعليم والإدارة ،تبني لهما حاجة املعلمني
الذكية يف عملهم ،و�سعي
واملعلمات ال�ستخدام تطبيقات الهواتف
ّ
�إدارات املدار�س ال�ستخدام التطبيقات واال�ستفادة من خدماتها
املتنوعة ،بل و�إىل تبني فكرة ت�صميم تطبيقات خا�صة مبدار�سهم،
الذكية
الأمر الذي دفعهما للت�سا�ؤل «هل تخدم تطبيقات الهواتف
ّ
التعليمية ب�صورة جمدية؟ ” ،و”هل ميكنها �أن تخدم يف
العملية
ّ
التعليمية؟ ” و� ّإن ا�ستطاعت ذلك “هل ت�ستطيع � ّأن تقوم
�إدارة العملية
ّ
بوظائفها املختلفة� ،أم � ّأن خدماتها وتطبيقاتها تنح�رص يف جانب
أردنية با�ستخدام تطبيقات
دون �آخر؟ ”“ ،وهل تقوم املدار�س ال ّ
الذكية يف �إداراتها؟ ”.
الهواتف
ّ
احلالية يف حماولة للك�شف عن
من �أجل ذلك جاءت الدرا�سة
ّ
التعليمية
العملية
إدارة
�
يف
ة
الذكي
درجة توظيف تطبيقات الهواتف
ّ
ّ
عما �إذا كان
يف املدار�س ال ّ
أردنية ،من وجهة نظر املعلمني ،والك�شف ّ
أثري يف ذلك.
جلن�س املعلم �أو لل�سلطة امل�رشفة ت� ٌ

أهمية الدراسة
Ú Úالأهمية النظرية
 تعد هذه الدرا�سة ا�ستجابة حديثة ملجال ا�ستخدام
املدر�سية لرتكيزها على ا�ستخدام تطبيقات
التقنيات يف الإدارة
ّ
التعليمية.
الذكية يف �إدارة العملية
الهواتف
ّ
ّ
 تقدم هذه الدرا�سة تو�صيات ومقرتحات منا�سبة لتطوير
أردنية.
إدارية يف املدار�س ال ّ
وحتديث العملية ال ّ
العربية عامة ومكتبة جامعة ال�رشق الأو�سط
 �إثراء املكتبة
ّ
خا�صة مبو�ضوع ا�ستخدام تطبيقات الهواتف الذكية.
 قد تفيد هذه الدرا�سة الباحثني يف �إجراء املزيد من البحوث
إدارية.
حول توظيف الهواتف الذكية يف العمليات ال ّ
Ú Úالأهمية التطبيقية
 ت�ساعد مديري املدار�س يف معرفة �أهمية ا�ستخدام
التعليمية والإ�رشاف
الذكية لت�سيري و�إدارة العملية
تطبيقات الهواتف
ّ
ّ
عليها يف ظل التعلم عن بعد.
تدريبية وور�ش
 تفيد امل�رشفني الرتبويني يف عقد دورات
ّ
عمل ملديري املدار�س واملعلمني؛ لتزويدهم بالكفايات واملهارات
الذكية وتفعيلها بال�شكل
الالزمة ال�ستخدام تطبيقات الهواتف
ّ
ال�صحيح.
 ت�ساعد وا�ضعي املناهج يف �صياغة وتطوير مناهج
تكنولوجيا املعلومات و�إثرائها مبحتوى ينا�سب الن�سق العام للحداثة
الذكية.
والتقدم و�آليات التعلم عن بعد با�ستخدام تطبيقات الهواتف
ّ

حدود الدراسة
احلكومية واخلا�صة.
الب�رشية :معلمو املدار�س
Ú Úاحلدود
ّ
ّ
الدرا�سي
الزمنية :الف�صل الدرا�سي الأول للعام
Ú Úاحلدود
ّ
ّ
2021 /2020م.
احلكومية واخلا�صة يف حمافظة
املكانية :املدار�س
Ú Úاحلدود
ّ
ّ
عمان.
عمان يف
لوائي القوي�سمة وق�صبة ّ
العا�صمة ّ
ّ

هدف الدراسة وأسئلتها
تعرف على درجة توظيف تطبيقات
هدفت الدرا�سة
ّ
احلالية ّ
أردنية،
الذكية يف �إدارة العملية
الهواتف
التعليمية يف املدار�س ال ّ
ّ
ّ
من خالل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
الذكية
● ●ال�س�ؤال الأول :ما درجة توظيف تطبيقات الهواتف
ّ
أردنية من وجهة نظر
يف �إدارة العملية
التعليمية يف املدار�س ال ّ
ّ
املعلمني؟
إح�صائية عند
● ●ال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة �
ّ
م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05يف درجة توظيف تطبيقات الهواتف
التعليمية تعزى ملتغري اجلن�س( ،ذكر� ،أنثى)
الذكية يف �إدارة العملية
ّ
ّ
؟
إح�صائية
● ●ال�س�ؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة �
ّ
عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05يف درجة توظيف تطبيقات
التعليمية تعزى ملتغري التخ�ص�ص
الذكية يف �إدارة العملية
الهواتف
ّ
ّ

حمددات الدراسة
احلالية ب�صدق الأداة وثباتها
حتددت نتائج الدرا�سة
ّ
العينة على فقرات الأداة ،وجمتمع
واملو�ضوعية يف ا�ستجابة �أفراد ّ
الدرا�سة واملجتمعات املماثلة له.

مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية
◄◄الهواتف الذك ّية (: )Smart Phones
تعرف �إجرائ ًيا ب�أنها :الهواتف املحمولة املزودة مبجموعة
الهاتفية �أو �إر�سال
من الوظائف املتقدمة تتعدى �إجراء املكاملات
ّ
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الن�صية ،فهي متتلك قدرات متنوعة كالتقاط
الر�سائل
ّ
ال�صور ،تصنيفات تطبيقات اهلواتف الذكيّة
ين
ومقاطع الفيديو ،وعر�ضها بالإ�ضافة �إىل �إر�سال الربيد الإلكرتو ّ

وا�ستقباله ،وت�صفح مواقع الإنرتنت ،كما وميكننا ربطها ب�أجهزة
�أخرى فتوفر �إمكانيات غري حمدودة.
◄◄تطبيقات الهواتف الذك ّية (: )Mobile Application
تعرف �إجرائ ًيا ب�أنها :برامج حمو�سبة م�صممة لتعمل على
الهواتف املحمولة �أو الأجهزة اللوحية �أو حتى ال�ساعات ،هدفت يف
البداية لزيادة كفاءة بع�ض املهام يف الهواتف املحمولة� ،إال �أنها
وتقدما ملحوظً ا ،ف�أ�صبحت تقدم خدمات
انت�شارا وا�س ًعا
حققت
ً
ً
م�شابهة خلدمات جهاز احلا�سوب مثل الألعاب ،وحتديد املواقع،
والربامج املكتبية ،وت�صفح الإنرتنت ،وتدوين املالحظات وغريها.
◄◄�إدارة العملية التعليم ّية:
تعرف �إجرائ ًيا ب�أنها :جملة العمليات والأن�شطة واملهام
والإجراءات املرتابطة واملتكاملة مع بع�ضها البع�ض ،والتي يقوم
بها جمموعة من الرتبويني امل�ؤهلني ،يف �سبيل �ضبط جميع النواحي
التعليمية ،وبهدف
الإدارية ،والنواحي العملية والنظرية للعملية
ّ
تطبيق النظام التعليمي ،وحتقيق �أهدافه.

األدب النظري
التعليمية ق�صارى جهدها للحاق بالركب
تبذل امل�ؤ�س�سات
ّ
املدر�سية الفاعلة هي التي
التكنولوجي ،فالإدارة
الرقمي والتطور
ّ
ّ
ّ
لها القدرة على ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف ممار�سة الن�شاط
إداري ب�شتى �أ�شكاله ،كت�سجيل الطلبة ،ومرا�سالت �أولياء الأمور،
ال ّ
والروتينية وغريها ،كما وتعزز التقنيات،
الكتابية
وتخفيف الأعباء
ّ
ّ
وو�سائل االت�صال ،وارتباط املدر�سة باملجتمع املحلي ب�شكل جيد
الرتبوية (عبد الغفار. )2013 ،
مما يخدم �أهدافها
ّ
الذكية قائمة تقنيات االت�صاالت ال ّنقالة
وتت�صدر الهواتف
ّ
التعليمية
ورواجا ،وامل�ستخدمة يف الكثري من البيئات
توافرا
الأكرث
ً
ّ
ً
والرتفيهية احلديثة ،واملنت�رشة بني �رشائح املجتمع كافة ،بغ�ض
ّ
االجتماعية ،فهي
االقت�صادية �أو
الثقافية �أو
النظر عن م�ستوياتهم
ّ
ّ
ّ
قادرة على تقدمي خدمات جيدة ،من خالل تطبيقاتها املتنوعة
وامل�صممة خلدمة م�ستخدميها على اختالف �أهدافهم.
الذكية وتطبيقاتها �إ�ضافات كثرية جعلت
قدمت الهواتف
ّ
اليومية �أ�سهل و�أب�سط ،ومما يزيد من فعاليتها
تفا�صيل الأعمال
ّ
�أنها تواكب منط التغريات ال�رسيعة ،حيث االعتماد املفرط على
التكنولوجيا الرقمية ،وا�ستخدام هذه التطبيقات يف �إدارة العملية
التعليمية يرثيها ويقدم لها �أ�سلو ًبا جدي ًدا يف العمل.
ّ
عرف كل من مورانز و�سالز (Moranz & Salz ,2013:
حيث ّ
خ�صي�صا
الذكية �أ ّنها “جزء من برامج م�صممة
 )8تطبيقات الهواتف
ً
ّ
للت�شغيل على الأجهزة املحمولة ،مثل الهاتف الذكي ()Smartphone
�أو الألواح
الذكية ( ، )Tabletsوتعمل فور تثبيتها على اجلهاز
ّ
املحمول مع نظام ت�شغيله بحيث ي�سمح لها النظام بامتالك بع�ض
خ�صائ�ص و�إمكانيات اجلهاز”.
�أما فيتون وكويلو ( )Vittone & Cuello , 2013: 12فقدما
الذكية ب�أ ّنها “جزء من برنامج
تعريفا مب�سطً ا لتطبيقات الهواتف
ّ
تقدم للجهاز املحمول ما يقدمه الربنامج الفعلي جلهاز احلا�سوب”.

الذكية ت�صنيفات خا�صة ت�ساعد يف فهم
لتطبيقات الهواتف
ّ
الهدف الأ�سا�سي لها ولآلية ا�ستخدامها ،وقد بني مورانز و�سالز
( )Moranz & Salz ,2013جمموعة من هذه الت�صنيفات منها
تطبيقات التوا�صل
االجتماعي مثل الفي�س بوك (، )Facebook
ّ
وات�س �آب ( ، )WhatsAppيوتيوب ( ، )YouTubeوتطبيقات الت�سوق
ال
إلكرتونية مثل موداني�سا ( ، )Modanisaوجويل �شيك (، )Jollychic
ّ
ل
ا
والتطبيقات
إخبارية مثل تطبيق نب�ض ( ، )Nabdوتطبيق اجلزيرة،
ّ
اخلدمية ،والتي ت�صمم من �أجل امل�ؤ�س�سات احلكومية،
والتطبيقات
ّ
�أو من �أجل �رشكات خا�صة لتقدمي خدماتها من خاللها وب�شكل
أردنية (Jordan MOI
�إلكرتوين كامل ،كتطبيق وزارة الداخلية ال ّ
ين
أرد
ل
ا
إ�سالمي
ل
ا
 ، )eServicesتطبيق دائرة الإفتاء ،وتطبيق البنك
ّ
( )Jordan Islamic Bankكما توجد التطبيقات املزودة للمعلومات
مثل ويكيبيديا ( ، )Wikipediaوتطبيق (. )Google Books
خ�صي�صا من �أجل
وهناك جمموعة من التطبيقات امل�صممة
ً
التعليمية ،ومن �أجل م�ساعدة الطلبة واملعلمني،
تقدمي اخلدمات
ّ
مثل :تطبيق ( )Evernoteامل�ستخدم لكتابة املالحظات ،وتخزين
امل�ستندات ،وتطبيق ( )Student Buddyالذي يقوم بتنظيم املهام
الدرا�سية ومواعيد ت�سليم الواجبات واملحا�رضات ،وتطبيق(  (�Plick
 )ersامل�ستخدم يف تقومي معرفة الطلبة (كوتريل وموري�س. )2016 ،
الذكية التي
أي�ضا جمموعة من تطبيقات الهواتف
ويوجد � ً
ّ
مت برجمتها وت�صميمها لإدارة املدار�س ،ولتقدمي اخلدمات
إدارية ،مثل :تطبيق مدر�ستي ( ، )MySchoolوتطبيق املدر�سة
ال ّ
الذكية ( ، )SmartSchoolاللذان يقدمان خدمات ك�إح�صائيات
ّ
الطلبة ،و�إح�صائيات الغياب ،و�إر�سال وا�ستقبال �سجالت املتابعة
إلكرتونية ،واملالحظات اخلا�صة بالطلبة ،وا�ستعرا�ض مواعيد
ال
ّ
املذاكرة واالمتحانات ،بالإ�ضافة لعر�ض �أ�سماء املعلمني وموادهم،
و�إمكانية التوا�صل معهم ،واال�ستعالم عن الأق�ساط املدفوعة
واملتبقة.

استخدام تطبيقات اهلواتف الذكيّة يف التعليم
الذكية وتطبيقاتها ب�أ�شكالها املختلفة
ميكن ا�ستخدام الهواتف ّ
التعليمية� ،سواء من حيث امل�ساعدة يف �إدارة التعليم من
يف العملية
ّ
خالل ر�سائل الو�سائط املتعددة� ،أو يف التدري�س والتدريب ،فهي
تقدم بع�ض التقنيات احلديثة التي ميكن اال�ستفادة منها ،كتقنية
التعرف على ال�صوت ،حيث ي�ستطيع املتعلم ا�ستخدام �صوته لإدخال
املحكية �إىل ن�صو�ص
املعلومات و�إمالئها فيتم ترجمة الكلمات
ّ
أجنبية ،ويف
مكتوبة ،وهي ذات فائدة كبرية يف درا�سة اللغات ال ّ
ت�سجيل املحا�رضات وحتويلها �إىل ن�صو�ص ،كما ميكنها امل�ساعدة
يف االختبارات
ال�شفوية ،وعمليات البحث ال�رسيعة (. )Itmazi,2010
ّ
�إن ا�ستخدام الهواتف الذكية وتطبيقاتها يف التعليم �إحدى
�أهم تطلعات ومهارات القرن الواحد والع�رشين �إذ ميتاز ب�أنه تعلم
متنوع ومتكامل وخا�صة �إذا ما مت �إي�صاله ب�شبكة الإنرتنت ،فهو
أي�ضا تعلم طويل الأمد ،ر�سمي وغري ر�سمي ،ميكن اال�ستفادة منه
� ً
�صف ًيا �أو مكتب ًيا ،داخل �أو خارج املنزل ،خمربي ًا �أو حتى ميداني�أ،
تكيفي واقت�صادي متعدد الفر�ص ،ومتمركز حول الطالب
وهو تعلم ّ
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درجة توظيف تطبيقات الهواتف الذكيّة
في إدارة العملية التعليميّة في املدارس األردنيّة

أ .نور محمد الطباخي
د .عثمان ناصر منصور

و�أن�شطته ،رغم �أنه يواجه حتديات تربوية و�سيا�سية كثرية �أهمها
مهارات املعلمني التكنولوجية ،والتي حتتاج لدعم وتطوير ومتابعة
من اجلهات املعني (. )Abu Maliq et al, 2015
وي�شري ال�صاوي (� )2019إىل جمموعة من التحديات التي
الذكية وا�ستخدامها يف جماالت عدة،
تواجه تطبيقات الهواتف
ّ
�أهمها عدم وجود اخلربة الكافية لأفكار التطبيقات التي تتوافق
مع احتياجات امل�ستفيدين ،وي�ؤكد على �رضورة �إخ�ضاع العاملني
للتدريب يف حال ا�ستخدام تطبيقات جديدة ،واحلاجة للخرباء
أفكارا متنوعة
واملخت�صني من �أجل ت�صميم وتنفيذ تطبيقات حتمل � ً
والرتفيهية،
والتاريخية
والتعليمية
ال�سيا�سية
تخدم املو�ضوعات
ّ
ّ
ّ
ّ
ولتعريف امل�ستخدمني بالتطبيقات وما تقدمه من خدمات ،ف�إ ّنه
من ال�رضوري الإعالن عنها والرتويج لها ب�شكل جيد ،بالإ�ضافة �إىل
عدم حتميل امل�ستخدمني �أي عبء مادي عند ا�ستخدام وحتميل هذه
التطبيقات ،لتحقيق الفائدة املرجوة منها.

كالقبول والت�سجيل و�إدارة االختبارات وتناقل الوثائق وامل�ستندات،
إدارية املقدمة للمعلمني ولأولياء الأمور وللمجتمع
واخلدمات ال ّ
املحلي ،بالإ�ضافة لكل من املكون التقني والإر�شادي والأخالقي
والالئحي.

الدراسات السابقة ذات الصلة
قدمت يون�س ( )2013درا�سة هدفت �إىل تق�صي درجة �أهمية
توافر متطلبات ا�ستخدام الأجهزة املحمولة يف تدري�س اللغة
أ�سا�سية العليا من وجهة نظر املعلمني
الإجنليزية لطلبة املرحلة ال
ّ
العينة التي �أجريت
أفراد
�
عدد
وبلغ
عمان اخلا�صة،
ّ
يف مدار�س ّ
معلما ومعلمة ملادة اللغة الإجنليزية من
عليها الدرا�سة ()205
ً
عمان واجلامعة ،وا�ستخدمت
عمان اخلا�صة للوائي ق�صبة ّ
مدار�س ّ
اال�ستبانة ك�أداة جلمع البيانات الالزمة ،وفق املنهج الو�صفي
امل�سحي ،و�أظهرت الدرا�سة جمموعة من النتائج كان منهاّ � :أن درجة
�أهمية توافر متطلبات ا�ستخدام الأجهزة املحمولة يف تدري�س اللغة
إجنليزية مرتفعة ،و�أظهرت كذلك عدم وجود فروق ذات داللة
ال
ّ
إح�صائية تعزى ل�سنوات اخلربة �أو املتطلبات املادية ،بينما وجدت
�
ّ
إح�صائية يف جمال املتطلبات املعنوية واملهنية.
�
داللة
ذات
فروق
ّ
كما وقدم ك ّل من �أوزداملي و�أوزونبويلو (& Ozdamli
 )Uzunboylu, 2015درا�سة �سعت �إىل الك�شف عن كفاية وت�صورات
املعلمني والطلبة يف املدار�س الثانوية يف �شمال قرب�ص فيما يتعلق
بالتعلم عن طريق الهاتف املحمول ،كما وهدفت �إىل مقارنة قدرات
وت�صورات املعلمني والطلبة فيما يتعلق بالتعلم عن طريق هذه
عينة تكونت
التكنولوجيا ،مت فيها احل�صول على البيانات عن طريق ّ
معلما و (( 1556طال ًبا من ( )32مدر�سة ،وخل�صت
من ()467
ً
نتائجها �إىل � ّأن املعلمني والطلبة يرغبون يف ا�ستخدام التعلم
بوا�سطة الهاتف املحمول يف التعليم ،وت�صوراتهم �إيجابية ولكن
م�ستويات كفاية التعلم عن طريق الهاتف لي�ست بالدرجة اجليدة.
�أما الي وهواجن ( )Lai & Hwang, 2015قدما درا�سة هدفت
�إىل معرفة وجهات نظر معلمي املدار�س الثانوية حول تطبيق
ا�سرتاتيجيات التعلم الن ّقال املختلفة على دورات العلوم� ،ضمن
الربنامج الوطني للتعلم الن ّقال يف تايون ،والذي �شمل ( )38مدر�سة
خمتارة مت تدريب املعلمني فيها على ا�سرتاتيجيات التعلم الن ّقال،
ومت جمع ( )324ا�ستبانة و ( )292خطة تدري�سية من املعلمني
الذين طبقوا ا�سرتاتيجيات و�أن�شطة التعلم الن ّقال ،واتبعت الدرا�سة
املنهج الو�صفي التحليلي ،و�أظهرت نتائجها � ّأن تنفيذ هذه الأن�شطة
يف �سياق التدري�س جمدية ومتوقعة عالوة على �رضورة تكثيف
برامج التدريب للمعلمني فيما يخ�ص التعلم الن ّقال.
وقدمت اخلثعمي ( )2016درا�سة �سعت فيها ملعرفة مدى
الذكية من قبل
تداول املعلومات من خالل تطبيقات الهواتف
ّ
طالبات مرحلة البكالوريو�س يف كلية علوم احلا�سب واملعلومات
بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ،وقامت بجمع املعلومات
عينة بلغت ( )124طالبة ،م�ستخدمة اال�ستبانة �أداة للدرا�سة
من ّ
ومطبقة املنهج امل�سحي ،وخل�صت نتائج الدرا�سة �إىل � ّأن ن�سبة
االجتماعي كانت ( )100%و� ّأن
ا�ستخدام تطبيقات التوا�صل
ّ
الطالبات ي�ستخدمن التطبيقات يف الو�صول �إىل املعلومات ب�شكل
كبري.

إدارة العملية التعليميّة
عموما ب�أنها :جمموعة العمليات املت�شابكة التي
تعرف الإدارة
ً
ّ
تتواجد من �أجل حتقيق جملة من الأغرا�ض امل�شرتكة ،و�إذا ما نظر
�إليها يف ميدان التعليم ،ف�إنها ت�صبح جمموعة العمليات املت�شابكة
التعليمية؛ لتحقيق
املتكاملة فيما بينها داخل �أو خارج امل�ؤ�س�سات
ّ
الأغرا�ض املن�شودة من الرتبية �أو التعليم �أو املدر�سة ،فهي و�سيلة
ولي�ست غاية (البيومي وال�رشيف وعبد العليم. )2013 ،
التعليمية
الذكية يف �إدارة العملية
ّ
� ّإن ا�ستخدام تطبيقات الهواتف ّ
إدارية بطرق
يع ّد و�سيلة فاعلة ميكنها �أن ت�ؤدي عدي ًدا من الأدوار ال ّ
إلكرتونية احلديثة،
جديدة ومطورة ،في�ضفي عليها طابع الإدارة ال
ّ
والتي تتمتع مبجموعة من املميزات كما يذكرها خليل (، )2014
واملعلوماتية ،وتقليل
التكنولوجية
منها �إحلاق املدر�سة بركب الثورة
ّ
ّ
التكلفة والوقت واجلهد امل�ستغرق يف �أداء العديد من �أعمال املدر�سة
املجتمعية يف العملية
والفنية ،وتو�سيع فر�ص امل�شاركة
إدارية
ّ
ّ
ال ّ
الذكية التي ت�رشكهم يف ذلك،
الهواتف
اجلميع
المتالك
ة
التعليمي
ّ
ّ
إدارية،
ل
ا
املعلومات
وا�سرتجاع
وتخزين
جمع
يف
والدقة
ال�رسعة
ّ
املدر�سية ،كما
إدارية
ّ
والتخل�ص من الروتني يف ت�أدية الأعمال ال ّ
التعليمية
وت�ضمن ح�صول املتعلمني على �أف�ضل و�أ�رسع اخلدمات
ّ
الدرا�سي ،بالإ�ضافة �إىل تقليل الأعمال الورقية
وعلى مدار العام
ّ
وتقلي�ص الأعباء على العاملني.
الذكية يف �إدارة العملية
وليتم توظيف تطبيقات الهواتف
ّ
التعليمية ب�صورة فاعلة ،يتوجب االهتمام مبكونات ُتعرف مبكونات
ّ
الرقمية)  ،والتي
ين (التعليم املرتبط بالتكنولوجيا
التعليم الإلكرتو ّ
ّ
من �ش�أنها امل�ساعدة يف و�ضع البنود الأ�سا�سية التي يقوم عليها
الذكية.
ا�ستخدام تقنية تطبيقات الهواتف
ّ
ومن هذه املكونات وفق ما �أوردها عامر ( )2015املكون
التدري�سي املخت�ص بعمليات التدري�س الإلكرتوين (�أهدافه ،حمتواه،
ّ
ا�سرتاتيجيات تقدميه ،والو�سائط امل�ضافة)  ،واملكون التقوميي
املخت�ص بعمليات القيا�س والتقومي الإلكرتونية ،واملكون
الت�صميمي املخت�ص بت�صميم وتطوير الربجميات امل�ستخدمة يف
إدارية اخلا�صة
التعليم ،واملكون الإداري املخت�ص ّ بالعمليات ال ّ
إدارية املقدمة للطلبة
بالتعليم الإلكرتو ّ
ين ،من حيث اخلدمات ال ّ
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فراح و�أبو داوود ( )Farrah & Abu - Dawood,2016قدما
�أما ّ
درا�سة حملت عنوان ا�ستخدام تطبيقات الهواتف املحمولة يف عملية
التعليم والتعلم ،والتي هدفت �إىل تعرف فوائد و�صعوبات وقرارات
ا�ستخدام تطبيقات الهاتف املحمول ،و�أجريت الدرا�سة يف ق�سم
اللغة الإجنليزية يف جامعة اخلليل ،وجلمع البيانات واملعلومات
�أعدت ا�ستبانة لإظهار االجتاهات العامة للطلبة نحو �آثار ا�ستخدام
تطبيقات الهاتف املحمول يف الف�صول الدرا�سية ،بالإ�ضافة �إىل
املقابالت للك�شف عن املواقف العامة للطلبة واملعلمني وال�صعوبات
واحللول ،واتبعت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي ،و�أظهرت �أن
معظم الطلبة ا�ستجابوا ب�شكل �إيجابي ال�ستخدام تطبيقات الهاتف
املحمول يف عمليات التعليم والتعلم ،و� ّأن جميع الطلبة ميتلكون
التجارية
ذكية خا�صة ،وي�ستخدمون تطبيقات العالمات
ّ
هواتف ّ
املتنوعة يف تعلمهم ،كما �أنهم يفهمون ويتعلمون ب�شكل �أف�ضل من
خاللها.
�أما درا�سة العزام ( )2017فقد هدفت �إىل التعرف على درجة
أردنية اخلا�صة
ا�ستخدام طلبة تكنولوجيا التعليم يف اجلامعات ال ّ
الذكية يف عملية تعلمهم ،حيث جمعت البيانات من طلبة
للهواتف
ّ
تكنولوجيا التعليم يف اجلامعات مو�ضوع الدرا�سة موزعة)45( :
طال ًبا يف جامعة ال�رشق الأو�سط )55( ،طال ًبا يف جامعة جدارا،
وا�ستخدمت اال�ستبانة �أداة للدرا�سة ،واعتمدت املنهج الو�صفي
الكلية ال�ستخدام طلبة
امل�سحي ،و�أ�سفرت نتائجها عن � ّأن الدرجة
ّ
الذكية
للهواتف
اخلا�صة
أردنية
ّ
تكنولوجيا التعليم باجلامعات ال ّ
يف التعليم متو�سطة ،و�إىل عدم وجود فروق تعزى ملتغري اجلن�س
الدرا�سية.
واجلامعة ،يف املقابل وجود فروق ملتغري ال�سنة
ّ
و�أجرى كل من مو�سى ومفتاح ( )2020درا�سة متحورت حول
ا�ستخدام طلبة الدرا�سات العليا بكليتي الآداب واالقت�صاد بجامعة
الذكية يف احل�صول على املعلومات،
الليبية للهواتف
عمر املختار
ّ
ّ
الذكية من
بهدف معرفة �إيجابيات و�سلبيات ا�ستخدام الهواتف
ّ
وجهة نظرهم ،والتعرف على التطبيقات الأكرث ا�ستخداما للح�صول
على املعلومات ،ومعرفة املهارات التي ميتلكها جمتمع الدرا�سة يف
الذكية ،بالإ�ضافة �إىل ال�صعوبات التي تواجههم
ا�ستخدام الهواتف
ّ
الذكية للبحث عن املعلومات ،حيث مت توزيع
عند ا�ستخدام الهواتف
ّ
( )85ا�ستبانة ا�سرتجع منها (� )74صاحلة للدرا�سة ،واعتمدت
الدرا�سة على املنهج الو�صفي امل�سحي ،وتو�صلت نتائجها �إىل
الذكية يف احل�صول
�إقبال الطلبة ب�شكل كبري على ا�ستخدام الهواتف
ّ
على املعلومات ،و� ّأن �أهم �أ�سباب ذلك يعود �إىل �سهولة ا�ستخدام
التطبيقات و�إىل انت�شارها الوا�سع مثل تطبيقات �شبكات التوا�صل
االجتماعي ،وقد �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة عقد امل�ؤمترات والندوات
العلمية للتعريف ب�أهمية ا�ستخدام هذه التكنولوجيا يف احل�صول
على املعلومات.
وقدم نيكولوبولو ( )Nikolopoulou, 2020درا�سة حملت عنوان
ت�صورات معلمي املدار�س الثانوية اليونانية ال�ستخدام الهاتف
الدرا�سية الفوائد والقيود
اللوحية يف الف�صول
املحمول والأجهزة
ّ
ّ
واملخاوف ،مت فيها �إر�سال ا�ستبيان ب�أ�سئلة مفتوحة �إىل ()64
معلما من تخ�ص�صات خمتلفة ،م�ستخدما املنهج الو�صفي التحليلي،
ً
الذكية
أجهزة
ل
ا
ا�ستخدام
من
الفوائد
أهم
�
أن
�
إىل
�
الدرا�سة
خل�صت
حيث
ّ
ّ
تكمن يف حتفيز الطلبة وم�شاركتهم الأن�شطة ،وت�صميم الدر�س

التفاعلي املمتع ،و�سهولة الو�صول �إىل املعلومات ومعرفة الطلبة
بالتكنولوجيا ،بينما متثلت العوائق يف نق�ص املعدات والقوانني
التي متنع ا�ستخدام الهواتف املحمولة داخل املدر�سة ،و�سلوكيات
الطلبة وان�شغالهم بالأجهزة.
�صباح وهادزيالكو�س وجندي وفرحانة(  (�Sab
كما وقدم ّ
 )bah, Hadzilacos, Najdi, & Farhana,2020ورقة بحثية بعنوان
التعلم الإلكرتوين وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف التعلم يف
املدار�س الفل�سطينية :نحو مهارات القرن الواحد والع�رشين ،حيث
هدفت هذه الورقة �إىل تقييم التعلم الإلكرتوين وتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت يف التعليم يف املدار�س الفل�سطينية الأ�سا�سية والثانوية
يف �ضوء املبادرات امل�ستندة �إىل التعلم الإلكرتوين كجزء من م�رشوع
ممول من التعاون التقني البلجيكي ل�صالح وزارة الرتبية والتعليم
الفل�سطينية ،حيث مت قيا�س املتغريات ذات الداللة �أو املغزى التي
�أحدثتها املبادرات خالل الفرتة من  2014وحتى  2015وذلك على
م�ستوى الوزارة و�أطراف العالقة من مديري مدار�س ومعلمني ،وطلبة
و�أولياء �أمورهم ،و�أ�رسهم ،وبالإعتماد على املجموعات املركزة
ك�أداة �أ�سا�سية جلمع البيانات املتعلقة باملمار�سات التعليمية
اجلديدة لتطوير مهارات القرن الواحد والع�رشين ،ومن خالل حل
امل�شكالت ،والعمل اجلماعي ،وتوظيف تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت يف مبادراتهم كاداة �أ�سا�سية للمهارات احلياتية ،ظهرت
بعدها نتائج متثلت يف حتول وا�ضح يف �سلوك املعلمني والطلبة �إذ
جعلت ا�سرتاتيجيات التعلم الن�شط التعليم �أكرث فاعلية و التعلم
�أكرث متعة ،مع حت�سن ملحوظ يف م�شاركة الطلبة اخلجولني وذوي
التح�صيل املتدين يف �أن�شطة التعلم ،كما �أظهرت حاجة املعلمني �إىل
املزيد من املمار�سة الكت�ساب مهارات القرن الواحد والع�رشين ،و�أن
ال�سيا�سة التعليمية بحاجة �إىل ت�ضمني مواد ت�شجع على اكت�ساب
املهارات ،و على حتفيز املعلمني وتدري�سهم� ،أما عن العقبات فقد
متثلت يف البنية التحتية للمدار�س ،وكثافة املناهج ،والثقافة
املدر�سية ،ومهارات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
�سعت هذه الدرا�سة �إىل توظيف نتائج الدرا�سات ال�سابقة يف
تف�سري نتائجها ،وا�ستفادت منها يف �إعداد الأدب النظري واختيار
عينة الدرا�سة ،ومنهجيتها ،وكيفية تطوير �أداتها� ،إال �أنها متيزت عن
ّ
الدرا�سات ال�سابقة كونها تبحث يف درجة توظيف تطبيقات الهواتف
التعليمية ،فتحاول الك�شف عن جانب جديد
الذكية يف �إدارة العملية
ّ
ّ
من جوانب ا�ستخدام هذا النوع من التكنولوجيا ،والدور الذي ميكن
إدارية
� ّأن حتققه تطبيقات الهواتف
الذكية يف خدمة العمليات ال ّ
ّ
املتعددة� ،إ�ضافة �إىل �أنها من الدرا�سات القليلة التي تطبق داخل
أردنية حول هذا املو�ضوع ،وقد ت�شكل �إنطالقة لإجراء
املدار�س ال ّ
التعليمية ،وت�سلط ال�ضوء على
درا�سات م�شابهة تخدم �إدارة العملية
ّ
الذكية فيها.
ا�ستخدام تطبيقات الهواتف
ّ

منهج الدراسة
احلالية،
مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي امل�سحي يف الدرا�سة
ّ
باعتباره املنهج الأن�سب ملثل هذا النوع من الدرا�سات ،وذلك بهدف
الذكية يف �إدارة
التعرف على درجة توظيف تطبيقات الهواتف
ّ
أردنية.
العملية
التعليمية يف املدار�س ال ّ
ّ
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درجة توظيف تطبيقات الهواتف الذكيّة
في إدارة العملية التعليميّة في املدارس األردنيّة

أ .نور محمد الطباخي
د .عثمان ناصر منصور

الذكية يف �إدارة العملية
لقيا�س درجة توظيف تطبيقات الهواتف
ّ
أردنية ،من خالل الرجوع �إىل الأدب النظري
التعليمية يف املدار�س ال ّ
ّ
والدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة� ،إذ تكونت اال�ستبانة يف �صورتها
عينة الدرا�سة على
الأولية من ( )43فقرة ،وقد وزعت �إجابات ّ
تبعا ملقيا�س (ليكرت اخلما�سي) ( ( ،كبرية ج ًدا ()5
فقرات اال�ستبانة ّ
درجات ،كبرية ( )4درجات ،متو�سطة ( )3درجات ،قليلة (درجتان)
 ،قليلة ج ًدا (درجة واحدة) ) .

جمتمع الدراسة
أردنية
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي املدار�س ال ّ
عمان،
يف لوائي القوي�سمة وق�صبة عمان يف حمافظة العا�صمة ّ
للف�صل الأول للعام الدرا�سي (2021 /2020م)  ،والبالغ عددهم
( )15172معلم ًا ومعلمة موزعني وفق اجلدول (. )1
الجدول ()1

صدق أداة الدراسة
للتحقق من �صدق املحتوى لال�ستبانة ،مت توزيعها ب�صورتها
الأولية على جمموعة من املحكمني ،وذلك لإبداء الر�أي حول فقراتها
و�صياغتها اللغوية ،وو�ضوح املعنى ،ومالءمة الفقرات للمجال الذي
تنتمي �إليه ،ومت الأخذ ب�آراء املحكمني وتوجيهاتهم ،و�أ�صبحت
علما ب�أنه مت
اال�ستبانة ب�صورتها النهائية مكونة من ( )43فقرةّ .
ت�صميم اال�ستبانة �إلكرتون ًيا لي�سهل توزيعها وا�سرتجاع ا�ستجابات
العينة.
�أفراد ّ
كما ومت ح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني درجة كل فقرة
من فقرات اال�ستبانة مع املجال الذي تنتمي �إليه ،واجلدول ()3
يو�ضح ذلك.

توزع أفراد مجتمع الدراسة في لوائي القويسمة وقصبة عمّان

عدد املعلمني واملعلمات

املديرية

املجموع

الذكور

الإناث

عمان
لواء ق�صبة ّ

2164

6291

8455

لواء القوي�سمة

1479

5238

6717

املجموع الكلي

3643

11529

15172

عيّنة الدراسة
عينة الدرا�سة بطريقة ع�شوائية من املعلمني
اختريت ّ
عمان)
واملعلمات يف املدار�س ال ّ
أردنية يف لوائي (القوي�سمة وق�صبة ّ
عينة الدرا�سة وف ًقا
 ،وبلغ عددهم ( )366معلم ًا ومعلمة ،ووزع �أفراد ّ
ملتغريات (اجلن�س ،ال�سلطة امل�رشفة)  ،واجلدول ( )2يو�ضح ذلك.

الجدول ()3
معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي إليه

رقم معامل رقم معامل رقم معامل رقم
الفقرة الإرتباط الفقرة الإرتباط الفقرة الإرتباط الفقرة

الجدول ()2

1

توزع أفراد عيّنة الدراسة وفق متغيراتها

املتغريات

**.85

12

**.73

22

**.86

30

معامل
لإرتباط
**.81

2

**.78

13

**.58

23

**.76

31

**.75

الفئات \ امل�ستويات

التكرار

الن�سبة املئو ّية
()%

3

**.71

14

**.57

24

**.74

32

**.76

ذكر

110

1.30

4

**.73

15

**.75

25

**.87

33

**.89

�أنثى

256

9.69

5

**.84

16

**.73

26

**.83

34

**.80

366

0.100

6

**.74

17

**.84

27

**.91

35

**.85

علمي

173

3.47

7

**.86

18

**.82

28

**.83

36

**.90

�إن�ساين

193

7.52

8

**.80

19

**.70

29

**.83

37

**.88

366

0.100

9

**.75

20

**.71

38

**.79

قطاع حكومي

203

5.55

10

**.85

21

**.81

39

**.89

قطاع خا�ص

163

5.44

11

**.78

40

**.89

366

0.100

41

**.68

42

**.86

43

**.91

اجلن�س
املجموع
أكادميي
التخ�ص�ص ال
ّ
املجموع
ال�سلطة امل�رشفة
املجموع

يظهر اجلدول (ّ � )2أن ن�سبة الذكور بلغت ( )1.30من �أفراد
عينة الدرا�سة ،يف حني بلغت ن�سبة الإناث ( ، )9.69ومن حيث
ّ
إن�سانية بن�سبة ()7.52
أكادميي جاءت التخ�ص�صات ال
التخ�ص�ص ال
ّ
ّ
� ،أما التخ�ص�صات العلمية بلغت ن�سبتها ( ، )3.47ومن حيث ال�سلطة
عينة الدرا�سة من القطاع احلكومي
امل�رشفة بلغت ن�سبة �أفراد ّ
( ، )5.55ومن القطاع اخلا�ص بلغت ن�سبة (. )5.44

** دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (. )α=05.

يبني اجلدول (� )3أن قيم معامالت االرتباط بني فقرات
اال�ستبانة وجماالتها تراوحت بني ( ، )0.91 - 0.57وهي قيم
مقبولة �إح�صائ ًيا ،وذلك يبني متتع الأداة بدرجة منا�سبة من ال�صدق.

أداة الدراسة
لتحقيق هدف الدرا�سة قام الباحثان بتطوير ا�ستبانة
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الجدول ()5

ثبات أداة الدراسة
عينة ا�ستطالعية
للتحقق من الثبات ،مت تطبيق اال�ستبانة على ّ
معلما ومعلمة ،ومت ح�ساب معامل الثبات با�ستخدام
مكونة من (ً )30
معامل كرونباخ �ألفا ( )Cronbach – Alphaلكل جمال من جماالت
اال�ستبانة ،واجلدول ( )4يو�ضح ذلك.

المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة والرتب لدرجة توظيف تطبيقات الهواتف الذكيّة
مرتبة تنازليًا

املجاالت
الذكية لإدارة
.2تطبيقات الهواتف
ّ
التقيمية
العملية
ّ
الذكية لإدارة
.1تطبيقات الهواتف
ّ
التدري�سية
العملية
ّ
الذكية لإدارة
.3تطبيقات الهواتف
ّ
�ش�ؤون الطلبة
الذكية لإدارة
الهواتف
.4تطبيقات
ّ
�ش�ؤون العاملني

الجدول ()4
معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا للمجاالت والدرجة الكليّة لفقرات االستبانة

املجال

معامل ثبات
كرونباخ �ألفا

التدري�سية
الذكية لإدارة العملية
املجال الأول :تطبيقات الهواتف
ّ
ّ

.939

التقيمية
الذكية لإدارة العملية
املجال الثاين :تطبيقات الهواتف
ّ
ّ

.899

الذكية لإدارة �ش�ؤون الطلبة
املجال الثالث :تطبيقات الهواتف
ّ

.934

الذكية لإدارة �ش�ؤون العاملني
املجال الرابع :تطبيقات الهواتف
ّ

.965

يالحظ من اجلدول (� )4أن قيم معامالت الثبات (كرونباخ
�ألفا) ملجاالت اال�ستبانة تراوحت بني ( ، )0.965 – 0.899وتعد
هذه القيم مقبولة �إح�صائياً ،وبذلك تتمتع الأداة بدرجة منا�سبة من
عينة الدرا�سة.
الثبات ،مما يجعلها قابلة للتطبيق على ّ

املعاجلة اإلحصائية
ملعاجلة بيانات الدرا�سة �إح�صائ ًيا مت ا�ستخدام معامل
ارتباط بري�سون ،ومعامل كرونباخ �ألفا ،واملتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ،بالإ�ضافة �إىل اختبار ( )t - testللإجابة
عن �أ�سئلة الدرا�سة.
احل�سابية
وكانت فئات احلكم على الفقرات وف ًقا للمتو�سطات
ّ
على النحو الآتي:
Ú Úدرجة قليلة ج ًدا :ومتثلها الفقرات التي يرتاوح متو�سطها
من (. )1.80 - 1
Ú Úدرجة قليلة :ومتثلها الفقرات التي يرتاوح متو�سطها من
(. )2.60 - 1.81
Ú Úدرجة متو�سطة :ومتثلها الفقرات التي يرتاوح متو�سطها
من (. )3.40 - 2.61
Ú Úدرجة مرتفعة :ومتثلها الفقرات التي يرتاوح متو�سطها من
(. )4.20 - 3.41
Ú Úدرجة مرتفعة ج ًدا :ومتثلها الفقرات التي يرتاوح متو�سطها
من (. )5 - 4.21

نتائج الدراسة
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول« :ما درجة توظيف
تطبيقات الهواتف الذك ّية يف �إدارة العملية التعليم ّية يف املدار�س
الأردن ّية من وجهة نظر املعلمني؟ »
احل�سابية
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات
ّ
املعيارية والرتب ،ملجاالت اال�ستبانة ولال�ستبانة
واالنحرافات
ّ
ككلّ ،وكانت النتيجة كما يو�ضحها اجلدول (. )5

الكلية
الدرجة ّ

املتو�سط االنحراف
الرّتبة
املعياري
احل�سابي
ّ
ّ

الدرجة

3.47

.82

1

مرتفعة

3.41

.79

2

مرتفعة

3.39

.89

3

متو�سطة

3.34

.89

4

متو�سطة

3.40

.76

متو�سطة

الذكية
يبني اجلدول (ّ � )5أن درجة توظيف تطبيقات الهواتف
ّ
أردنية جاءت بدرجة
يف �إدارة العملية
التعليمية يف املدار�س ال ّ
ّ
احل�سابي الكلي ( )3.40وبانحراف
املتو�سط
كان
متو�سطة� ،إذ
ّ
معياري (� ، )0.76أما جماالت اال�ستبانة فقد جاء يف املرتبة الأوىل
ّ
التقيمية» ،مبتو�سط
العملية
إدارة
ل
ة
الذكي
الهواتف
«تطبيقات
جمال
ّ
ّ
معياري ( ، )0.82وبدرجة مرتفعة ،ويف
ح�سابي ( )3.47وانحراف
ّ
ّ
الذكية لإدارة العملية
الهواتف
«تطبيقات
املرتبة الثانية جمال
ّ
معياري ()0.79
ح�سابي ( )3.41وانحراف
التدري�سية» ،مبتو�سط
ّ
ّ
ّ
 ،وبدرجة مرتفعة ،بينما جاء يف املرتبة الثالثة جمال «تطبيقات
ح�سابي ()3.39
الذكية لإدارة �ش�ؤون الطلبة» ،مبتو�سط
الهواتف
ّ
ّ
أخريا جمال «تطبيقات الهواتف
�
وجاء
،
()0.89
معياري
وانحراف
ً
ّ
ح�سابي ( )3.34وانحراف
مبتو�سط
العاملني»،
ؤون
الذكية لإدارة �ش�
ّ
ّ
معياري ( ).89وكالهما بدرجة متو�سطة.
ّ
وقد تعزى هذه النتيجة �إىل عدم و�ضوح ال�صورة لدى مديري
الذكية
املدار�س حول كيفية اال�ستفادة من �إمكانيات الهواتف
ّ
التعليمية ،و�إىل كيفية
وتطبيقاتها يف كافة جماالت �إدارة العملية
ّ
توجيه املعلمني نحو ا�ستخدامها ب�شكل �أف�ضل ،بالإ�ضافة �إىل ق�صور
يف الكفايات الالزمة ال�ستخدام هذه التطبيقات ،والتي ميكن �أن
ت�ساهم يف توفري الوقت واجلهد على مديري املدار�س ،وحت�سني
املدر�سية ،يف خ�ضم انت�شارها الوا�سع.ويجدر بالذكر � ّأن
اخلدمة
ّ
الظروف اجلديدة التي فُر�ضت على العامل من جائحة كورونا جعلت
الذكية حلاً لكثري من الأزمات التكنولوجية
من تطبيقات الهواتف
ّ
التي تواجه املدار�س يف ت�سيري التعليم للطلبة ،مما قد يكون �سب ًبا
الذكية يف جمايل
يف ارتفاع درجة توظيف تطبيقات الهواتف
ّ
والتقيمية ،ويف املقابل ف� ّإن عدم وجود
التدري�سية
�إدارة العملية
ّ
ّ
نهج وا�ضح ال�ستخدامها وا�ستغالل �إمكانياتها املتطورة يف كافة
إدارية للمدار�س ،قد يكون �سب ًبا يف � ّأن درجة توظيف
الأعمال ال ّ
الذكية يف جمايل �إدارة �ش�ؤون الطلبة والعاملني
تطبيقات الهواتف
ّ
جاءت متو�سطة.
واتفقت الدرا�سة يف نتائجها مع نتائج درا�سة العزام ()2017
 ،التي �أظهرت � ّأن درجة ا�ستخدام التعلم ال ّنقال �أو التعلم با�ستخدام
الذكية متو�سطة� ،أما درا�سة �أوزداملي و�أوزونبويلو(  (�Oz
الهواتف
ّ
 ، )damli & Uzunboylu, 2015فقد خل�صت �إىل �إظهار رغبة املعلمني
والطلبة يف ا�ستخدام التعلم الن ّقال� ،إال � ّأن كفاية التعلم عن طريق
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درجة توظيف تطبيقات الهواتف الذكيّة
في إدارة العملية التعليميّة في املدارس األردنيّة

أ .نور محمد الطباخي
د .عثمان ناصر منصور

الهواتف املحمولة لي�ست بالدرجة اجليدة ،وت�ؤكد درا�سة الي وهواجن
( )Lai & Hwang, 2015على �رضورة تكثيف برامج التدريب فيما
يخ�ص التعلم الن ّقال.
واختلفت الدرا�سة يف نتائجها مع نتائج درا�سة اخلثعمي
( ، )2016التي �أظهرت � ّأن درجة ا�ستخدام تطبيقات الهواتف
عينة الدرا�سة جاءت بدرجة كبرية ،ودرا�سة
الذكية عند الطالبات ّ
ّ
فراح و�أبوداوود ( )Farrah & Abu - Dawood,2016التي �أظهرت � ّأن
ّ
ا�ستجابات الطلبة ال�ستخدام تطبيقات الهواتف املحمولة يف عملية
التعليم والتعلم كانت �إيجابية ،م�ؤكدة على � ّأن معظم الطلبة ميتلكون
الهواتف املحمولة وي�ستخدمون تطبيقاتها.وقد يعزى التفاوت بني
نتائج هذه الدرا�سة والدرا�سات ال�سابقة �إىل اختالف كل منها يف
والعينة ،وظروف �إجرائها.
نوع جمتمع الدرا�سة،
ّ
�أما فيما يتعلق بكل جمال من جماالت اال�ستبانة ،فقد كانت
النتائج على النحو الآتي:
Ú Úاملجال الأول :تطبيقات الهواتف الذك ّية لإدارة العملية
التدري�س ّية
املعيارية
احل�سابية واالنحرافات
مت ح�ساب املتو�سطات
ّ
ّ
التدري�سية»،
العملية
إدارة
ل
ة
الذكي
الهواتف
والرتب ،ملجال «تطبيقات
ّ
ّ
ّ
واجلدول ( )6يو�ضح ذلك.

رقم
الرّتبة
الفقرة
11

رقم
الرّتبة
الفقرة
1

4

2

1

3

2

4

8

5

7

6

11

7

5

8

6

9

10

10

3

(متابعة وتنفيذ) الواجبات
املدر�سية.
ّ
الو�صول للم�صادر العلمية
مثل (حمركات البحث
واملكتبات الرقمية) .
التدري�سية
�إثراء املادة
ّ
بالو�سائط املتعددة مثل
(الأ�صوات ،الفيديوهات،
العرو�ض التقيدميية
وغريها) .
متابعة تنفيذ اخلطط
الدرا�سية.
ا�ستثمار وقت التعليم والتعلم
ب�صورة فاعلة.
مواكبة التطور يف العملية
التعليمية.
ّ
دعم تطبيق ا�سرتاتيجيات
التدري�س.
بناء (درو�س ووحدات
تعليمية) �إلكرتونية.
�إي�صال ر�ؤية املدر�سة
و�أهدافها الرتبوية.
ت�صميم (الألعاب
وامل�سابقات) التقيمية
التدري�سية.
لتحقيق الأهداف
ّ

الدرجة

3.81

0.99

مرتفعة

3.69

1.04

مرتفعة

3.65

1.04

مرتفعة

3.57

1.07

مرتفعة

3.44

1.04

مرتفعة

3.43

1.07

مرتفعة

3.42

1.06

مرتفعة

3.34

1.08

متو�سطة

3.13

1.15

متو�سطة

3.03

1.15

متو�سطة

2.94

1.13

متو�سطة

3.41

0.79

مرتفعة

احل�سابي لفقرات جمال
يبني اجلدول (ّ � )6أن املتو�سط
ّ
التدري�سية» كك ّل بلغ
الذكية لإدارة العملية
«تطبيقات الهواتف
ّ
ّ
معياري (� )0.79أي بدرجة توظيف مرتفعة،
( )3.41وبانحراف
ّ
املدر�سية» ،من
الواجبات
وتنفيذ)
(متابعة
«
()4
�إذ ح�صلت الفقرة
ّ
ح�سابي ( ، )3.81وبدرجة
وجهة نظر املعلمني على �أعلى متو�سط
ّ
مرتفعة ،وقد يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل �أهمية تنفيذ ومتابعة
املدر�سية ،وحر�ص مديرو املدار�س عليها كونها ركن
الواجبات
ّ
�أ�سا�سي يف التعليم ،ولعل وجود �آليات خمتلفة تقدمها تطبيقات
الذكية ت�سهل تنفيذ الطلبة للواجبات و�إر�سالها ،وت�سهل
الهواتف
ّ
على املعلم ا�ستقبالها ومتابعتها ،قد يكون داف ًعا جي ًدا ال�ستخدامها
بكرثة ،كما �أن توفر تطبيقات خا�صة تقدم خدمات البحث ،واملكتبات
التدري�سية بال�صور والفيديوهات
الرقمية ،وتطبيقات ترثي العملية
ّ
ّ
مهما
ا
أمر
�
التعليم
يف
توظيفها
من
يجعل
قد
ة،
التقدميي
والعرو�ض
ً
ّ
ً
يحر�ص عليه مديرو املدار�س.
كما وتبني النتائج �أن الفقرة (« )9ت�شخي�ص نقاط ال�ضعف
لدى الطلبة» ،قد ح�صلت من وجهة نظر املعلمني على �أدنى متو�سط
ح�سابي ( ، )2.94وبدرجة متو�سطة ،وقد يعزى ال�سبب يف ذلك
ّ
�إىل قلة دراية كل من مديري املدار�س واملعلمني بهذا النوع من
التطبيقات ،وعدم �شيوع ا�ستخدامها ،وخا�صة يف تقييم بع�ض
أ�سا�سية لدى الطلبة ،والتي حتكم على نقاط ال�ضعف
املهارات ال
ّ
حكما
تقدم
أن
�
قادرة
خمتلفة
أفكار
�
ب
تطبيقات
إىل
�
وحاجتها
لديهم،
ّ
ً
التعليمية املطلوب
على م�ستوى �أداء الطلبة ،ومزودة بالأهداف
ّ
التقليدية يف هذا
قيا�سها يف معارف الطلبة ،وا�ستمرار رواج الطرق
ّ
النوع من املهام.
Ú Úاملجال الثاين :تطبيقات الهواتف الذك ّية لإدارة العملية
التقيم ّية
املعيارية
احل�سابية واالنحرافات
مت ح�ساب املتو�سطات
ّ
ّ
التقيمية»،
الذكية لإدارة العملية
والرتب ،ملجال «تطبيقات الهواتف
ّ
ّ
ّ
واجلدول ( )7يو�ضح ذلك.

المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة والرتب لدرجة التوظيف لفقرات مجال “تطبيقات
الهواتف الذكيّة إلدارة العملية التدريسيّة» مرتبة تنازليّا

الفقرة

ت�شخي�ص نقاط ال�ضعف لدى
الطلبة.
الكلية
الدرجة ّ

الجدول ()6

املتو�سط االنحراف
املعياري
احل�سابي
ّ
ّ

9

الفقرة

املتو�سط االنحراف
املعياري
احل�سابي
ّ
ّ

الدرجة

الجدول ()7
المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة والرتب لدرجة التوظيف لفقرات مجال “تطبيقات
الهواتف الذكيّة إلدارة العملية التقيميّة» مرتبة تنازليّا

رقم
الرّتبة
الفقرة

59

1

12

2

13

3

21

4

15

الفقرة
املدر�سية
�إجراء االختبارات
ّ
�إلكرتون ًيا.
ت�صحيح االختبارات
املدر�سية �إلكرتون ًيا.
ّ
متابعة (ا�ستخدام
التكنولوجيا والأ�ساليب
احلديثة) من قبل املعلمني.
�أر�شفة معدالت الطلبة.

املتو�سط االنحراف
املعياري
احل�سابي
ّ
ّ

الدرجة

3.86

1.11

مرتفعة

3.80

1.15

مرتفعة

3.61

1.05

مرتفعة

3.55

1.13

مرتفعة
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5

20

تقييم �أداء املعلمني.

3.46

1.10

مرتفعة

املعيارية
احل�سابية واالنحرافات
مت ح�ساب املتو�سطات
ّ
ّ
الذكية لإدارة �ش�ؤون الطلبة»،
والرتب ،ملجال «تطبيقات الهواتف
ّ
ّ
واجلدول ( )8يو�ضح ذلك.

6

16

تقدمي التعزيز الالزم للطلبة.

3.34

1.10

متو�سطة

الجدول ()8

7

14

3.32

1.22

متو�سطة

8

17

3.32

1.06

متو�سطة

9

18

3.25

1.04

متو�سطة

10

19

3.13

1.03

متو�سطة

3.47

.82

مرتفعة

رقم
الرّتبة
الفقرة

الفقرة

�إعداد بنك �أ�سئلة لالختبارات
الإلكرتونية.
تقييم �أداء الطلبة لتح�سني
م�ستوياتهم التح�صيلية.
تقييم مدى حتقق الأهداف
التعليمية.
ّ
التعليمية
تقييم �أثر الربامج
ّ
اجلديدة على (امل�ستويات
املعرفية واملهارية للطلبة) .
الكلية
الدرجة ّ

املتو�سط االنحراف
املعياري
احل�سابي
ّ
ّ

الدرجة

المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة والرتب لدرجة التوظيف لفقرات مجال “تطبيقات
الهواتف الذكيّة إلدارة شؤون الطلبة” مرتبة تنازليّا

رقم
الرّتبة
الفقرة
1
2
3

احل�سابي لفقرات جمال
يبني اجلدول (ّ � )7أن املتو�سط
ّ
التقيمية» كك ّل بلغ
الذكية لإدارة العملية
«تطبيقات الهواتف
ّ
ّ
معياري (� )0.82أي بدرجة توظيف مرتفعة� ،إذ
( )3.47وبانحراف
ّ
املدر�سية �إلكرتون ًيا» ،من
ح�صلت الفقرة (�« )12إجراء االختبارات
ّ
ح�سابي ( ، )3.86وبدرجة
وجهة نظر املعلمني على �أعلى متو�سط
ّ
مرتفعة.وقد يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل توفري الوقت واجلهد على �إدارة
املدر�سة ومعلميها عند ا�ستخدام التطبيقات لإجراء االختبارات
�إلكرتون ًيا ،و�إىل �سهولة ودقة عمليات الت�صحيح والر�صد و�إح�صاء
النتائج ،وكون العملية التقيمية عملية م�ستمرة ولها �أ�شكال عديدة،
يتطلب من الإدارة متابعتها ومنحها درجة كافية من االهتمام،
وتتوافر عديد من التطبيقات التي ت�سمح ب�إجراء االختبارات ،ومتنح
التنوع يف الأ�سئلة ،وت�شبه يف طريقتها �إىل حد كبري االختبارات التي
تعقد داخل الغرف ال�صفية ،فيمكن �إن�شاء اختبارات ب�أ�سئلة مقالية �أو
مو�ضوعية ،كل ذلك ي�شجع مديري املدار�س لإعطاء توجيهات
�أ�سئلة
ّ
ال�ستخدام هذه التطبيقات يف �إعداد االختبارات الإلكرتونية
وت�صميمها.
التعليمية
كما تبني النتائج �أن الفقرة (« )19تقييم �أثر الربامج
ّ
واملهارية للطلبة) » ،ح�صلت من
املعرفية
اجلديدة على (امل�ستويات
ّ
ّ
ح�سابي ( ، )3.13وجاءت
متو�سط
أدنى
�
على
وجهة نظر املعلمني
ّ
بدرجة توظيف متو�سطة.وقد يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل حداثة
التقيمية ،وعدم وثوق
الذكية يف العملية
ا�ستخدام تطبيقات الهواتف
ّ
ّ
مديري املدار�س يف �إمكانيات هذه التطبيقات لتقييم كل ما يقدم
تقييما حقيق ًيا ،وعدم احتوائها على خيارات تنا�سب
من خاللها،
ً
واملهارية للطلبة ،فقد يكون مديرو
املعرفية
قيا�س كافة امل�ستويات
ّ
ّ
املدار�س بحاجة �إىل فهم �أكرث لهذه الربامج ليتمكنوا بعدها من
توجيه املعلمني نحو ا�ستخدامها بال�شكل ال�صحيح ،ورغم التنوع
الذكية ،وتوافرها ب�شكل
احلا�صل يف ت�صنيفات تطبيقات الهواتف
ّ
كبري �إال �أن بع�ضها يحتاج ملزيد من التعريف ب�إمكانياته ،وا�ستخدام
إعالمية لإي�صال ما ميكن �أن يقدمه للم�ستفيدين،
الدعاية ال
ّ
كاملعلمني والطلبة.
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الطلبة

25
22
26

4

27

5

24

6

23

7

28

8

29

الفقرة
تزويد الطلبة بجداول
(احل�ص�ص وجداول
االختبارات) .
ر�صد (ح�ضور وغياب)
الطلبة.
التوا�صل امل�ستمر مع �أولياء
الأمور فيما يخ�ص مالحظات
الطلبة.
�إر�سال (ال�شهادات الن�صفية
والنهائية وتقارير املتابعة)
لأولياء الأمور.
(�إر�سال وا�ستقبال)
امل�صدقات والوثائق الر�سمية
اخلا�صة بالطلبة من و�إىل
اجلهات املعنية.
متابعة بيانات الطلبة
(ال�صحية واالجتماعية) .
�إ�رشاك الطلبة يف (الأن�شطة
املدر�سية) .
وامل�سابقات
ّ
دعم (مهارات الطلبة
ومواهبهم املتعددة) .
الكلية
الدرجة ّ

املتو�سط االنحراف
املعياري
احل�سابي
ّ
ّ
3.92
3.61
3.59

1.07
1.18
1.19

الدرجة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

3.47

1.17

مرتفعة

3.34

1.18

متو�سطة

3.10

1.19

متو�سطة

3.07

1.20

متو�سطة

3.04

1.21

متو�سطة

3.39

0.89

متو�سطة

احل�سابي لفقرات جمال
يبني اجلدول (ّ � )8أن املتو�سط
ّ
الذكية لإدارة �ش�ؤون الطلبة» كك ّل بلغ ()3.39
«تطبيقات الهواتف
ّ
معياري ( ، )0.89وبدرجة توظيف متو�سطة� ،إذ ح�صلت
 ،وبانحراف
ّ
الفقرة (« )25تزويد الطلبة بجداول (احل�ص�ص واالختبارات) » ،من
ح�سابي ( ،)3.92وبدرجة
وجهة نظر املعلمني على �أعلى متو�سط
ّ
مرتفعة.وقد يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل � ّأن متابعة �ش�ؤون الطلبة،
وتزويدهم بالبيانات الالزمة ،والتوا�صل معهم ،من �أهداف وخدمات
وا�ضحا ،وحتر�ص عليها
اهتماما
املدر�سية التي توليها
الإدارة
ً
ً
ّ
ب�شكل كبري ،ل�ضمان بناء ج�سور الثقة مع الطلبة ومع �أولياء �أمورهم،
فت�سعى جاهدة �إىل تزويدهم ب�آخر امل�ستجدات واملواعيد املهمة؛
الذكية
لت�ساعدهم يف اال�ستمرار يف التعلم ،وميكن لتطبيقات الهواتف
ّ
�أن تدعم وتعزز هذه اخلدمات ب�سهولة ،فر�سائل التذكري و�إ�شعارات
التنبيه ،و�إر�سال وا�ستقبال �أنواع عديدة من امللفات وب�صيغ خمتلفة،
الذكية وتدعهما.
كلها �أمور توفرها تطبيقات الهواتف
ّ
كما تبني النتائج �أن الفقرة (« )29دعم (مهارات الطلبة
ومواهبهم املتعددة) » ،ح�صلت من وجهة نظر املعلمني على �أدنى
ح�سابي ( ، )3.04وجاءت بدرجة توظيف متو�سطة.وقد
متو�سط
ّ
60

درجة توظيف تطبيقات الهواتف الذكيّة
في إدارة العملية التعليميّة في املدارس األردنيّة

أ .نور محمد الطباخي
د .عثمان ناصر منصور

يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل نظرة مديري املدار�س �إىل مواهب الطلبة
ومهاراتهم ،و�أنها ت�ستلزم العمل مع الطلبة وجاه ًيا ،ومقابلتهم،
ووجود حالة من التفاعل مع هذه املواهب ،وتزويدهم ب�أدوات
و�إمكانيات تنمي هذه املواهب ،والتي ال ميكن للمكونات الرقمية
�أن حت ّل حملها ،بالإ�ضافة �إىل � ّأن التطبيقات التي ميكنها �أن ت�ساعد
مديري املدار�س يف دعم مواهب الطلبة البد �أن تكون ذات موا�صفات
متطورة تلبي التنوع املوجود يف مواهبهم ،وقد ت�ستطيع التطبيقات
دعم املواهب املعتمدة على التكنولوجيا الرقمية كالت�صوير،
وت�صميم الفيديوهات والر�سم الإلكرتوين ،وبرجمة املواقع ،وت�صميم
ال�صفحات.

رقم
الرّتبة
الفقرة
14

الجدول ()9
المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة والرتب لدرجة التوظيف لفقرات مجال «تطبيقات
الهواتف الذكيّة إلدارة شؤون العاملين» مرتبة تنازليّا

رقم
الرّتبة
الفقرة
1

31

2

30

3

32

4

33

5

38

6

41

7

37

8

39

9

42

10

35

11

36

12

34

13

40

تبادل (الر�سائل الإلكرتونية
والتعاميم وامللفات
إدارية) .
ال ّ
تزويد العاملني (بالتقومي
املدر�سي واخلطط واجلداول
الف�صلية وال�سنوية) .
�إعداد تقارير العمل.
عقد (االجتماعات واللقاءات
الفردية) مع العاملني.
ت�سهيل توا�صل العاملني مع
�أولياء �أمور الطلبة.
تبادل اخلربات بني
العاملني.
تزويد العاملني بالتغذية
الراجعة حول �أدائهم
ملهامهم املتعددة.
رفع كفاءة العاملني يف
ا�ستخدام التكنولوجيا.
اطالع العاملني على كل
ما هو جديد يف املجال
الرقمي.
تدريب العاملني على
(الربامج والتطبيقات
الالزمة) .
و�ضع اخلطط التطويرية
لأداء العاملني.
توفري الدعم الفني الالزم
للعاملني.
التعليمية
توفري امل�صادر
ّ
والربامج اجلديدة للعاملني.

3.10

1.18

متو�سطة

3.34

0.89

متو�سطة

احل�سابي لفقرات جمال
يبني اجلدول (� )9أن املتو�سط
ّ
الذكية لإدارة العملية �ش�ؤون العاملني» كك ّل بلغ
«تطبيقات الهواتف
ّ
معياري ( ، )0.89وبدرجة توظيف متو�سطة،
( )3.34وبانحراف
ّ
إلكرتونية والتعاميم
�إذ ح�صلت الفقرة (« )31تبادل (الر�سائل ال
ّ
إدارية) » ،من وجهة نظر املعلمني على �أعلى متو�سط
وامللفات ال ّ
ح�سابي ( ، )3.87وبدرجة مرتفعة.وقد يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل
ّ
الذكية الأكرث
إدارية مع وظائف تطبيقات الهواتف
ّ
ت�شابه الأعمال ال ّ
�شيوعا ،والتي تقوم على تبادل الر�سائل وال�صور وامللفات ب�أنواعها
ً
املختلفة ،فيزيد �إمكانية ا�ستخدام هذه التطبيقات لأعمال املدر�سة
القائمة على االت�صال والتوا�صل وامل�شابهة لوظائفها الأ�صلية ،بل
و ُتعد التطبيقات الطريقة الأمثل والأ�رسع ،لإي�صال الر�سائل �أو لن�رش
إدارية التي حتتاج ملراجعة م�ستمرة
التعاميم� ،أو لتحميل امللفات ال ّ
وعاجلة �أحيا ًنا ،فت�شكل التطبيقات مبا متتلكه من �إمكانيات ،مكاتب
عمل م�صغرة ميكن ت�صفح ونقل وتعديل امللفات فيها ،مما يجعل
خيارا �صائ ًبا ويف
خيار اللجوء �إليها من قبل مديري املدار�س
ً
إداري للمدر�سة.
م�صلحة العمل ال ّ

املعيارية
احل�سابية واالنحرافات
مت ح�ساب املتو�سطات
ّ
ّ
الذكية لإدارة �ش�ؤون العاملني»،
والرتب ،ملجال «تطبيقات الهواتف
ّ
ّ
واجلدول ( )9يو�ضح ذلك.

الفقرة

دعم الإبداع والتجديد لدى
املعلمني.
الكلية
الدرجة ّ

Ú Úاملجال الرابع :تطبيقات الهواتف الذك ّية لإدارة �ش�ؤون
العاملني

املتو�سط االنحراف
املعياري
احل�سابي
ّ
ّ

43

الفقرة

املتو�سط االنحراف
املعياري
احل�سابي
ّ
ّ

الدرجة

الدرجة

3.87

1.02

مرتفعة

3.77

1.03

مرتفعة

3.67

1.03

مرتفعة

3.42

1.13

مرتفعة

3.39

1.12

متو�سطة

3.30

1.06

متو�سطة

3.26

1.09

متو�سطة

3.26

1.15

متو�سطة

3.16

1.15

متو�سطة

3.14

1.18

متو�سطة

◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين« :هل توجد فروق ذات
داللة �إح�صائ ّية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05يف درجة توظيف
تطبيقات الهواتف الذك ّية يف �إدارة العملية التعليم ّية تعزى ملتغري
اجلن�س؟ ”

3.14

1.12

متو�سطة

3.13

1.12

متو�سطة

3.13

1.15

متو�سطة

احل�سابية
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات
ّ
الذكية،
املعيارية لدرجة توظيف تطبيقات الهواتف
واالنحرافات
ّ
ّ
تب ًعا ملتغري اجلن�س ،حيث مت ا�ستخدام اختبار ( ، )t - testكما يو�ضح
اجلدول (. )10

كما تبني النتائج � ّأن الفقرة (« )43دعم الإبداع والتجديد لدى
املعلمني» ،قد ح�صلت من وجهة نظر املعلمني على �أدنى متو�سط
ح�سابي ( ،)3.10وجاءت بدرجة توظيف متو�سطة.وقد يعزى
ّ
ال�سبب يف ذلك �إىل نظرة الإدارة ملحدودية ما تقدمه تطبيقات
إبداعي عند املعلمني ،فتجد نف�سها �أمام
الذكية يف املجال ال
الهواتف
ّ
ّ
التكنولوجي ،وقد توكل الأمر
نوع واحد من الإبداع �أال وهو الإبداع
ّ
للمعلمني وللعاملني يف اختيار ما ينا�سبهم من م�صادر وتطبيقات
جديدة تخدم عملهم وت�ساعدهم يف ت�أدية مهامهم ،فيكون الأمر
عائ ًدا لهم وملعرفتهم بالربامج التي ي�ستخدمونها ،فيح�صل �أمر
�إمتام املهام عرب التطبيقات على الأولوية ،مقابل الإبداع ودعمه
الذكية ،وخا�صة حلداثة مفهوم التطبيقات وق�صور
عرب التطبيقات
ّ
بع�ض وظائفه من وجهة نظر مديري املدار�س.
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�أو يف مكان حمدد ،مما ُيعد �أكرث مالءمة لطبيعة املهام املوكلة
للإناث التي ت�ستلزم بقاءها يف بيتها ،مما مينحها الدافع ال�ستخدام
الذكية �أكرث ،وي�شجع مديري املدار�س على توجيه
تطبيقات الهواتف
ّ
املعلمات ال�ستخدام هذه التطبيقات.
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث والذي ين�ص على« :هل
توجد فروق ذات داللة �إح�صائ ّية عند م�ستوى الداللة ()α ≤ 0.05
يف درجة توظيف تطبيقات الهواتف الذك ّية يف �إدارة العملية
أكادميي؟ ”
التعليم ّية تعزى ملتغري التخ�ص�ص ال
ّ
احل�سابية
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات
ّ
املعيارية لدرجة توظيف تطبيقات الهواتف
واالنحرافات
ّ
أكادميي ،حيث مت ا�ستخدام
الذكية ،تب ًعا ملتغري التخ�ص�ص ا ل
ّ
ّ
اختبار ) ، (t - testكما يو�ضح اجلدول (. )11

الجدول ()10
المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة واختبار ( )t - testالستجابة أفراد عيّنة
الدراسة ً
وفقا لمتغير الجنس

املجاالت

اجلن�س

.1تطبيقات
الهواتف
الذكية لإدارة
العملية
التدري�سية
.2تطبيقات
الهواتف
الذكية لإدارة
ّ
العملية
التقيمية
.3تطبيقات
الهواتف
الذكية لإدارة
ّ
�ش�ؤون الطلبة
.4تطبيقات
الهواتف
الذكية
ّ
لإدارة �ش�ؤون
العاملني
الكلي

املتو�سط االنحراف
املعياري
احل�سابي
ّ
ّ

ذكر

3.26

.82

�أنثى

3.47

.76

ذكر

3.39

.83

�أنثى

3.50

.82

ذكر

3.32

.89

�أنثى

3.43

.89

ذكر

3.31

.89

�أنثى

3.35

.89

ذكر

3.26

.82

�أنثى

3.47

.76

قيمة

()t - test

- 2.33 -

- 1.07 -

م�ستوى الداللة

()α ≤ 0.05

.02

.28

الجدول ()11
- 1.04 -

المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة واختبار ( )t - testالستجابة أفراد عيّنة
الدراسة ً
األكاديمي
وفقا لمتغير التخصص
ّ

.30

املجاالت
- 0.44 -

6.6

- 2.33 -

.02

.1تطبيقات
الهواتف
الذكية لإدارة
العملية
التدري�سية
.2تطبيقات
الهواتف
الذكية لإدارة
ّ
العملية
التقيمية
.3تطبيقات
الهواتف
الذكية لإدارة
ّ
�ش�ؤون الطلبة
.4تطبيقات
الهواتف
الذكية
ّ
لإدارة �ش�ؤون
العاملني

يتبني من اجلدول ( )10عدم وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا
عند م�ستوى ال ّداللة ( ، )α=0.05يف درجة توظيف تطبيقات
التعليمية على اال�ستبانة
الذكية يف �إدارة العملية
الهواتف
ّ
ّ
الذكية لإدارة
الكلية ،ويف املجاالت :الثاين «تطبيقات الهواتف
ّ
الذكية لإدارة
التقيمية» ،والثالث «تطبيقات الهواتف
العملية
ّ
ّ
الذكية لإدارة �ش�ؤون
�ش�ؤون الطلبة» ،والرابع «تطبيقات الهواتف
ّ
العاملني» ،تعزى ملتغري اجلن�س.وقد يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل � ّأن
الظروف التي فر�ضتها جائحة كورونا� ،أجربت مديري املدار�س
على حث اجلميع على ا�ستخدام التطبيقات املختلفة ،وحماولة
التعليمية ،لكافة الطلبة ،ومن خالل
اال�ستمرار يف العملية
ّ
املعلمني الذكور �أو الإناث ،فكانت توجيهات مديري املدار�س نحو
التعليمية كبرية ،مما �ساهم يف �أال يكون هناك فرق
�إمتام العملية
ّ
يف توظيف التطبيقات بني اجلن�سني يف اال�ستبانة الكلية� ،أو يف
املجاالت الثاين ،والثالث ،والرابع.
كما يبني اجلدول وجود فرق دال �إح�صائ ًيا ،يف املجال
التدري�سية» يعزى
الذكية لإدارة العملية
الأول»تطبيقات الهواتف
ّ
ّ
لعينة
ملتغري اجلن�س ،ول�صالح الإناث ،حيث كان املتو�سط
احل�سابي ّ
ّ
ولعينة الذكور (. )3.26وقد يعزى ال�سبب يف ذلك
الإناث (ّ ، )3.47
�إىل حر�ص املعلمات �أكرث على اال�ستجابة لتوجيهات �إدارة املدار�س
التدري�سية ،فهن �أكرث ان�ضباطً ا
نحو التجديد والتطوير يف العملية
ّ
إ�صغاء للتعليمات ،بالإ�ضافة �إىل وجود امليزة التناف�سية ب�شكل
و�
ً
ملحوظ بني املعلمات ،مما يدفعهن نحو البحث يف هذه التطبيقات
وحماولة اال�ستفادة منها ،كما � ّأن العمل على التطبيقات وت�صميم
الدرا�سية بوا�سطتها ،ال يتطلب تواجد املعلمة يف املدر�سة
املادة
ّ

الكلية
الأداة ّ

التخ�ص�ص  املتو�سط االنحراف
املعياري
احل�سابي
أكادميي
ال
ّ
ّ
ّ
علمي

3.32

.75

�إن�ساين

3.48

.81

علمي

3.39

.79

�إن�ساين

3.53

.85

علمي

3.24

.88

�إن�ساين

3.53

.88

علمي

3.25

.85

�إن�ساين

3.42

.91

علمي

3.30

.73

�إن�ساين

3.48

.78

قيمة

()t - test

- 1.88 -

- 1.62 -

- 3.17 -

م�ستوى الداللة

()α ≤ 0.05

.06

.11

.00

- 1.81 -

.07

- 2.29 -

.02

يتبني من اجلدول ( )11وجود فرق دال �إح�صائ ًيا عند م�ستوى
الذكية يف
ال ّداللة ( )α=0.05يف درجة توظيف تطبيقات الهواتف
ّ
الكلية ،يعزى ملتغري التخ�ص�ص
التعليمية يف الأداة
�إدارة العملية
ّ
ّ
أكادميي ،ول�صالح التخ�ص�ص الإن�ساين ،حيث بلغ املتو�سط
ال
ّ
لعينة التخ�ص�ص الإن�ساين ( ، )3.48والتخ�ص�ص العلمي
احل�سابي ّ
ّ
( ، )3.30كما يبني اجلدول وجود فرق دال �إح�صائي ًا يف املجال
الذكية لإدارة �ش�ؤون الطلبة» ،يعزى
الثالث «تطبيقات الهواتف
ّ
أكادميي ،ول�صالح التخ�ص�ص الإن�ساين ،حيث
ملتغري التخ�ص�ص ال
ّ
ولعينة
كان املتو�سط
لعينة التخ�ص�ص الإن�ساين (ّ ، )3.53
احل�سابي ّ
ّ
التخ�ص�ص العلمي (. )3.24كما يبني اجلدول عدم وجود فروق
الذكية لإدارة
دالة �إح�صائ ًيا ،يف املجال الأول «تطبيقات الهواتف
ّ
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درجة توظيف تطبيقات الهواتف الذكيّة
في إدارة العملية التعليميّة في املدارس األردنيّة

أ .نور محمد الطباخي
د .عثمان ناصر منصور

الذكية
التدري�سية» ،واملجال الثاين «تطبيقات الهواتف
العملية
ّ
ّ
الذكية
التقيمية» ،واملجال الرابع «تطبيقات الهواتف
لإدارة العملية
ّ
ّ
أكادميي.
لإدارة �ش�ؤون العاملني» ،تعزى ملتغري التخ�ص�ص ال
ّ
الدرا�سية التي
وقد يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل طبيعة املواد
ّ
إن�سانية ،كاللغات والتاريخ والأدب
يقدمها معلمو التخ�ص�صات ال
ّ
النظرية،
والدين وغريها ،فهي مواد بطبيعتها معتمدة على املعرفة
ّ
الذكية
و�رسد احلقائق والأفكار ،حيث تقدم تطبيقات الهواتف
ّ
خيارات جيدة يف �إثراء هذه املواد وك�رس اجلمود فيها ،وتزويدها
بال�صور والفيديوهات ،وامل�ؤثرات التي ت�ساعد على �إي�صالها للطلبة
ب�شكل �أف�ضل ،وجتعل الطالب ي�ستمتع يف تعلمه لهذه املواد ،على
العلمية التي حتتوي مهارات عديدة حتتاج
عك�س التخ�ص�صات
ّ
العملية والتجربة والتطبيق ،فت�صبح �إمكانيات التطبيقات
للممار�سة
ّ
حمدودة� ،أمام هذه املهارات املطلوبة ،ومنح�رصة يف عر�ض
التجارب العملية� ،أو حماكاتها ،مما ي�ساهم يف زيادة ا�ستجابة
إن�سانية لتوجيهات مديري املدار�س لتوظيف
معلمي التخ�ص�صات ال
ّ
التعليمية ،فهي تقدم لهم الكثري.
التطبيقات يف العملية
ّ

املجاالت
.4تطبيقات
الذكية
الهواتف
ّ
لإدارة �ش�ؤون
العاملني
الكلي

◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع« :هل توجد فروق ذات
داللة �إح�صائ ّية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05يف درجة توظيف
تطبيقات الهواتف الذك ّية يف �إدارة العملية التعليم ّية تعزى ملتغري
ال�سلطة امل�رشفة؟”
احل�سابية
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات
ّ
الذكية،
املعيارية لدرجة توظيف تطبيقات الهواتف
واالنحرافات
ّ
ّ
تب ًعا ملتغري ال�سلطة امل�رشفة ،حيث مت ا�ستخدام اختبار (، )t - test
كما يو�ضح اجلدول (. )12
الجدول ()12
المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة واختبار ( )t - testالستجابة أفراد عيّنة
الدراسة ً
وفقا لمتغير السلطة المشرفة

املجاالت
.1تطبيقات
الهواتف الذكية
لإدارة العملية
التدري�سية
.2تطبيقات
الذكية
الهواتف
ّ
لإدارة العملية
التقيمية
.3طبيقات
الذكية
الهواتف
ّ
لإدارة �ش�ؤون
الطلبة

ال�سلطة
امل�رشفة
قطاع
حكومي
قطاع
خا�ص
قطاع
حكومي
قطاع
خا�ص
قطاع
حكومي
قطاع
خا�ص

املتو�سط االنحراف
املعياري
احل�سابي
ّ
ّ
3.21

.78

3.64

.73

3.26

.85

3.72

.71

3.24

.92

3.59

.81

قيمة

- 5.39

- 5.40

- 3.89

3.16

.89

3.56

.83

3.21

.77

3.62

.68

()t - test

- 4.39

- 5.35

()α ≤ 0.05

.00

.00

يتبني من اجلدول ( )12وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا عند
م�ستوى ال ّداللة ( ، )α=0.05يف درجة توظيف تطبيقات الهواتف
أردنية على
الذكية يف �إدارة العملية
التعليمية يف املدار�س ال ّ
ّ
ّ
اال�ستبانة الكلية ،تعزى ملتغري ال�سلطة امل�رشفة ،ول�صالح القطاع
لعينة القطاع اخلا�ص ()3.62
اخلا�ص ،حيث بلغ املتو�سط
احل�سابي ّ
ّ
لعينة القطاع احلكومي (. )3.21كما يبني
 ،واملتو�سط
احل�سابي ّ
ّ
اجلدول وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا ،يف درجة توظيف تطبيقات
الذكية يف جميع املجاالت ،تعزى ملتغري ال�سلطة امل�رشفة،
الهواتف
ّ
ح�سابية تراوحت بني (3.56
ول�صالح القطاع اخلا�ص ،ومبتو�سطات
ّ
ح�سابية تراوحت
  )3.72ملتغري القطاع اخلا�ص ،ومبتو�سطاتّ
بني ( )3.26 - 3.16ملتغري القطاع احلكومي.
وقد يعود ال�سبب يف ذلك �إىل حر�ص �إدارات املدار�س يف
التعليمية،
القطاع اخلا�ص على مواكبة كل ما هو جديد يف العملية
ّ
من خالل رفع كفاياتها يف ا�ستخدام التكنولوجيا يف املجاالت
إداري بكل ما هو جديد ،بالإ�ضافة
كافة ،وربط �أدائها ال
أكادميي وال ّ
ّ
�إىل حر�صها على التوا�صل امل�ستمر مع طلبتها ورفع �إمكانياتهم
التعليمية ،و�إتقانهم للمهارات
املعرفية ،وحتقيقهم للأهداف
ّ
املطلوبة ،واالهتمام بن�شاطهم الفكري والثقايف ،فت�ساعد التطبيقات
يف حتقيق هذه املهام.كما وتعتمد الكثري من مدار�س القطاع اخلا�ص
بع�ض املناهج احلديثة ،املدعمة بالتطبيقات والربامج اخلا�صة بها،
املادية املوجودة يف مدار�س القطاع اخلا�ص،
ونظرا للإمكانيات
ّ
ً
ا�ستثمارا لأ�صحابها ،ف�إن ذلك يعترب داف ًعا جي ًدا
اعتبارها
على
ً
ملديريها لتوجيه ودعم املعلمني نحو ا�ستخدام التطبيقات ب�شكل
�أكرب ،والتدرب عليها والتعرف على �إمكانياتها.

واتفقت نتائج الدرا�سة مع درا�سة يون�س ( )2013التي �أظهرت
درجة �أهمية مرتفعة لتوافر متطلبات ا�ستخدام الأجهزة املحمولة يف
إجنليزية.
تدري�س اللغة ال
ّ

()t - test

ال�سلطة
امل�رشفة
قطاع
حكومي
قطاع
خا�ص
قطاع
حكومي
قطاع
خا�ص

املتو�سط االنحراف
املعياري
احل�سابي
ّ
ّ

قيمة

م�ستوى الداللة

م�ستوى الداللة

()α ≤ 0.05

االستنتاج
يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ،والتي �أظهرت �أن
درجة توظيف تطبيقات الهواتف الذكية يف �إدارة العمليتني التقيمية
والتدري�سية مرتفعة ،ودرجة توظيف تطبيقات الهواتف الذكية يف
�إدارة �ش�ؤون الطلبة و�إدارة �ش�ؤون املوظفني متو�سطة ،وعدم وجود
فروق دالة �إح�صائيا تعزى ملتغري اجلن�س ،ووجود فروق دالة
�إح�صائيا تعزى ملتغري التخ�ص�ص الأكادميي ول�صالح التخ�ص�ص
الإن�ساين ،ووجود فروق دالة �إح�صائيا تعزى ملتغري ال�سلطة امل�رشفة،
ول�صالح القطاع اخلا�ص ،وعليه فقد جاءت التو�صيات الآتية:
1 .1رفع كفايات مديري املدار�س حول �آلية اال�ستفادة من
الذكية وتطبيقاتها لإدارة مدار�سهم وخا�صة فيما يتعلق
الهواتف
ّ
ب�إدارة �ش�ؤون الطلبة والعاملني ،وعقد الدورات التدريبية املختلفة

.00

.00

.00
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بالتعاون مع ال�رشكات املخت�صة.
2 .2توجيه مديري املدار�س و�أ�صحاب االخت�صا�ص يف القطاع
احلكومي نحو اال�ستفادة من الدرا�سات والتجارب الأجنبية يف هذا
املجال.
3 .3توجيه املعلمني نحو تدعيم عمليات التدري�س ،وبناء
الوحدات التعليمية با�ستخدام تطبيقات الهواتف الذكية ،واال�ستفادة
من خرباتهم التي مروا بها خالل جائحة كورونا يف املجال
التكنولوجي.
4 .4توجيه مديري املدار�س الختيار الآليات وتطبيقات
الهواتف الذكية التي تنا�سب الأق�سام املختلفة من الذكور والإناث،
وتوظيف هذه التطبيقات يف �إدارة العملية التعليمية ب�صور فاعلة
لهم.
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