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دور الجامعات األردنية في تنمية اإلبداع لدى طلبتها من خالل أنماط 
التعلم الذكية

الملخص:
هدفــت الدرا�ســة التعــرف اإىل دور اجلامعــات االأردنية يف تنمية االإبــداع لدى طلبتها، مــن خالل اأمناط 
التعلــم الذكيــة، وقد تكون جمتمع الدرا�ســة من طلبة مرحلة البكالوريو�ــس يف اجلامعات االأردنية احلكومية 
واخلا�سة للعام الدرا�سي 2017 /2018، وبلغت عينة الدرا�سة )538( طالًبا وطالبة، ومت ا�ستخدام اال�ستبانة 
كاأداة للدرا�سة، وا�ستخدم املنهج الو�سفي امل�سحي، واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن دور اجلامعات االأردنية يف تنمية 
االإبداع لدى طلبتها من خالل اأمناط التعلم الذكية جاء بدرجة متو�ســطة، واأ�ســارت النتائج اإىل وجود فروق 
ذات داللة اإح�سائية تعزى للجن�س ول�سالح االإناث، ووجود فروق تبًعا ملتغري الكلية، ول�سالح الكليات العلمية، 

فيما جاءت الفروق ملتغري نوع اجلامعة، ل�سالح اجلامعات اخلا�سة.

الكلمات املفتاحية: االإبداع، اأمناط التعلم الذكية.
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Role of Jordanian Universities in Developing Creativity in 
Students through Intelligent Learning Styles

Abstract:

The study aimed to identify the role of Jordanian universities in developing 
creativity in students through intelligent learning styles. The study population 
was undergraduate students in Jordanian public and private universities for 
the academic year 2017/ 2018. The study sample consisted of 538 students. 
To achieve the study objective, the descriptive method was used. The results 
of the study showed that the role of Jordanian universities in the development 
of creativity in their students through intelligent learning styles came to a 
medium degree. The results indicated that there were statistically significant 
differences in the role of Jordanian universities in developing creativity in 
their students through intelligent learning patterns due to gender in favor 
of females. For the college variable, the difference was in favor of science 
faculties, while differences came to the variable type of university, in favor of 
private universities.

Keywords: creativity, smart learning patterns.
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المقدمة:
يف عــامل ات�ســعت فيــه الثــورة التكنولوجيــة والرقميــة، اأ�ســبحت نظــم التعليــم مطالبــة مبواكبة هذه 
التطــورات الداعيــة اإىل ا�ســتخدام اأمنــاط التعلــم الذكــي الذي يعد مــن اأحدث اأمنــاط التعلــم الفاعلة التي 
تلغــي نظــم التعليم التقليدية القاتلة لالإبداع لدى الطلبة. فالتعليم الذكي هو التعليم القائم على ا�ســتخدام 
املنظومــات االإلكرتونيــة والتكنولوجية املتطــورة، ويعد نقطة حتول يف عامل التدري�ــس يف ظل التغري املتنامي 
للتقنيــة احلديثــة، كونــه تعليما مواكبا ومتجــددا ومنفتحــا على العامل االفرتا�ســي )زايــد، 2017(. ومتثل 
نظم التعلم الذكية حلقة و�ســل بني االأ�ســلوب ال�ســلوكي للتعلم املعتمد على احلا�ســوب وبني النمط االإدراكي، 
العتمادها على ما تكت�ســبه من معرفة، ولي�س على ما مت تدري�ســه، وت�ســمى بالذكية الأنها ت�ســم مركبات حول 
املجــال املــراد تعلمــه، ومركبــات عن الطلبــة، ومركب عن املعلــم اخلبري يف املجــال، فيما ت�ســتخدم هذه النظم 
اأ�ســلوب املحــاكاة وبيئات تعلم اأكر تفاعلية جترب الطلبة على تطبيــق معرفتهم ومهاراتهم املتعلمة، وبالتايل 
فاإن هذه النظم ت�ســكل بيئات ت�ســاعد الطلبة على ا�ســرتجاع وتطبيق املعرفة واملهارات ب�ســكل اأكر فاعلية يف 

املواقف العملية )الرتيمي، 2009(.
وتــربز اأهميــة التعلم الذكي من خــالل حتقيق اأهدافه، والتي تدعو اإىل زياد القــدرة الفكرية التي توؤدي اإىل 
حت�سني التعليم والفهم لدى الطلبة، وزيادة املعرفة، اإذ يتاأثر التعلم الذكي بقوة املعرفة واملفاهيم امل�سبقة، فهو 
يهدف اإىل تطوير املفاهيم وتعزيز الفهم النظري والتعبري الكتابي من خالل اخلربات الب�ســرية وال�ســمعية، 
وتطوير عملية التقييم التي تن�ســجم مع عملية التعليم والتعلم على حد �ســواء، واأي�سا يهدف اإىل توفري بيئة 
معلوماتية حديثة لدعم العملية الرتبوية، وو�ســع معايري جديدة يف تطوير بيئة التعلم، وكذلك اإتقان جمع 

املعلومات واحلقائق، ثم تركيز االنتباه اإىل املعلومة والبحث عنها وتدوينها )البدو، 2017(.
وتتميــز برامــج التعلم الذكية باأنها تعمل على اإتاحة القدرة يف التفاعل بني املتعلم والربنامج، كما اأنها جتيب 
ــا  عن جميع ت�ســاوؤالت وا�ستف�ســارات املتعلم، وتقدم له م�ســاعدات متنوعة، وتنبهه اإىل اأخطائه، وتتميز اأي�سً
بالب�ســاطة وعدم التعقيد يف اال�ستخدام، ولهذه الربامج القدرة على توليد االأ�سئلة وامل�سائل تلقائيا وباأعداد 
غري حمدودة، وبدرجات �ســعوبة خمتلفة ح�ســب قدرة املتعلم )كامل، اجلرار، وحممود، 2011(. ويعد التعلم 
الذكــي نقطــة حتــول يف عــامل التدري�س يف ظــل التغري الهائــل للتقنية احلديثــة ونفوذها الكبري بــني الطلبة 
وعلى املجتمعات ب�ســكل كبري، وهذا ما يجعل من ا�ســتخدام اأمناط التعلم الذكي ا�ســتخداًما يت�ســف باحلتمية 
وال�سرورة التي البد منها، خ�سو�سا مع ما ي�سهده العامل من اهتمام كبري يف التحول نحو �سبل التنمية الب�سرية 

القائمة على اال�ستفادة من طاقات ال�سباب واإبداعاتهم، فاال�ستثمار احلقيقي االآن هو ا�ستثمار العقول.
وي�ســاعد التعلم الذكي على ات�ســاع التفكري وتنظيم االأفكار، وحت�ســن العمليات وزيادة القدرة على التخطيط 
للتعلــم والتفكــري مًعا، واحلث علــى التفكري االأعمق، وحتفيــز اأجزاء من الذهن غري مك�ســفة من قبل من خالل 
دعم الوعي الن�سط والقدرات، واكت�ساب اأ�ساليب التفكري ال�سليم وا�ستخدامها يف حل امل�سكالت، كما اأن من اأهم 

فوائد التعلم الذكي اأنه ي�ساعد على تنمية االإبداع )البدو، 2017(.
ويعــد االإبــداع من اأهم اجلوانب الرئي�ســية لالإن�ســانية، فهو اأحد العنا�ســر الرئي�ســية للتفــوق يف احلياة، وهو 
عامل حمفز يف التعليم، ويوؤدي اإىل االبتكار. وعندما يتم تعزيز االإبداع يف ال�سياقات التعليمية فاإنه ميكن اأن 
يلهم ويدعم جناح الطلبة، وزيادة امل�ســاركة ال�سخ�ســية واالجتماعية من خالل التعليم، ويوؤدي اإىل قدر اأكرب 
من ر�ســا الطلبة وم�ســتويات اأعلى مــن الكفاءة الذاتية، وعندما ال يتم تعزيز االإبــداع، فقد تنخف�س التنمية 
الفردية، وما يرتتب على ذلك من �سعف يف ال�سخ�سية وتدين م�ستوى االإجناز ال�سخ�سي، وبالتايل االجتماعي 

.)Hondzel & Catharine, 2013(
ويعــد االإبــداع مــن اأهم االأهــداف الرتبويــة يف تربية وتعليــم الطلبة املبدعــني يف الدول املتقدمــة، وكان من 
العوامل االأ�سا�ســية التي اأدت اإىل التقدم العلمي واالقت�ســادي يف الع�سر احلديث، فاإذا كان االإبداع واالهتمام 
باملبدعــني مهًما بالن�ســبة للمجتمعات املتقدمة �ســناعيا فاإنــه ينبغي اأن تتزايد اأهميتــه يف الدول النامية، بل 
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وتتفــوق عليهــا يف اهتمامهــا به، فالتعليم الذي ي�ســجع على االإبداع اأ�ســبح متطلبا ع�ســريا تود الو�ســول اإليه 
كافــة املوؤ�س�ســات الرتبوية بكافة عنا�ســرها )اخلزعلــي، 2018(. وياأتي دور ع�ســو هيئــة التدري�س املبدع يف 
تنمية االإبداع لدى طلبته، فيقدم العلم واملعرفة بطرائق خمتلفة وحديثة، ت�سمح للطلبة باأن يتبعوا طرائق 
خمتلفــة، ويعمــل على اإيجــاد مناخ حمفز للتفكــري االإبداعــي، ويوجه الطلبة لالأ�ســئلة التفكرييــة املختلفة، 
ويعر�ــس املناهــج اجلامعية بطرائــق تكنولوجية متنوعــة، ويربط بني اجلانب النظري والتطبيقي، وي�ســجع 
الطلبة على التقييم الذاتي، ويتيح للطلبة فر�ســة التعبري عن ذاتهم، ويحر�س على اإك�ســابهم مهارات البحث 

العلمي )ندى، 2012(.
والأن املرحلة اجلامعية هي املرحلة التي يتم فيها �ســقل �سخ�ســية الطالب وحتديد اجتاهاته وميوله ب�ســكل 
وا�سح، فاإن اجلامعات مطالبة باتخاذ كافة ال�سبل التي ت�ساهم وت�ساعد الطالب يف اإك�سابه اجلوانب املعرفية، 
واملهارات التكنولوجية الالزمة يف تنمية مهارات التفكري االإبداعي لديه، ومن هنا جاءت هذه الدرا�سة لتبحث 

يف دور اجلامعات االأردنية يف تنمية االإبداع لدى طلبتها من خالل اأمناط التعلم الذكية.
مشكلة الدراسة:

برز يف االآونة االأخرية يف هذا القرن ب�سكل كبري بيئات تعلم قائمة على التكنولوجيا واأدواتها، وا�ستخدام 
احلا�ســوب والربامج التعليمية املحو�ســبة لتدعيم دور املدر�ســني، ودعم الطلبة، حيث تركــز على تطوير نظم 
تعليمية ذكية ت�ســعى اإىل تطوير منهجيات التقييم، وتلبي احتياجات املتعلم وتتوافق مع خ�سائ�ســه املعرفية 
وال�ســلوكية والنف�ســية، لتحقيق اأف�ســل عائد تعليمــي ينمي مهارات التفكــري الناقد واالإبداعــي لدى الطلبة، 
وملــا ال�ســتخدام هذه االأنظمة مــن اأهمية يف ردم الفجوة املعرفيــة والتكنولوجية احلا�ســلة يف جمال التعليم، 
واأي�ســا الأهميتها يف اإبراز مهارات الطلبة، وتنمية االإبداع لديهم، وقد الحظ اأحد الباحثني امل�ســاركني يف هذه 
الدرا�ســة ومن خالل خربته ال�سخ�ســية كمدر�ــس يف اإحدى اجلامعات االأردنيــة، اأن اجلامعات ال تقوم بدورها 
يف عمليــة تنميــة االإبداع لدى الطلبة من خالل ا�ســتخدام اأمنــاط التعلم الذكية، ولذلك فقد جاءت م�ســكلة 
الدرا�ســة للتعّرف اإىل دور اأنظمة التعلم الذكية يف تنمية االإبداع لدى طلبة اجلامعات االأردنية، حيث ت�ســعى 

الدرا�سة اإىل االإجابة عن االأ�سئلة التالية:
مــا دور اجلامعــات االأردنية يف تنمية االإبداع لدى طلبتها من خالل اأمنــاط التعلم الذكية من وجهة نظر   .1

الطلبة اأنف�سهم؟
هل توجد فروق ذات داللة اإح�ســائية عن م�ســتوى الداللة )α=0.05( يف تقديرات عينة الدرا�سة لدور   .2
اجلامعات االأردنية يف تنمية االإبداع لدى طلبتها من خالل اأمناط التعلم الذكية تعزى ملتغريات اجلن�س، 

والكلية، ونوع اجلامعة؟
هدف الدراسة: 

هدفــت الدرا�ســة التعــرف اإىل دور اجلامعات االأردنية يف تنميــة االإبداع لدى طلبتها من خــالل اأمناط التعلم 
الذكيــة مــن وجهــة نظر الطلبة، وهــل هناك فــروق يف تقديرات عينة الدرا�ســة لدور اجلامعــات االأردنية يف 
تنمية االإبداع لدى طلبتها من خالل اأمناط التعلم الذكية تعزى اإىل متغريات اجلن�س، والكلية، ونوع اجلامعة.

أهمية الدراسة: 
من املوؤمل اأن ي�ستفيد من الدرا�سة اجلهات التالية:

�ســيكون لنتائــج الدرا�ســة االأثــر املهــم يف اإفــادة امل�ســوؤولني يف اجلامعات االأردنيــة مبعرفة مــدى فاعلية   .1
ا�ســتخدام نظم التعلم الذكية يف تنمية االإبداع لدى الطلبة من جهة، ومن جهة اأخرى توجيه االأ�ساتذة 

اجلامعيني اإىل اأهمية ا�ستخدام اأنظمة التعلم الذكية يف العملية التعليمية والتعلمية.
توفر خلفية نظرية وعملية للقائمني على ر�سم ال�سيا�سات الرتبوية يف اجلامعات االأردنية، ومن املوؤمل اأن   .2

تفيد نتائجها وزارة التعليم العايل واملجل�س االأعلى لل�سباب.
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الباحثــون، وذلك لتكون م�ســدًرا ومرجًعــا لتزويدهم باملعلومات الالزمة، وكذلــك نقطة انطالق ملزيد من   .3
الدرا�سات الرتبوية.

حدود الدراسة:
 تتمثل حدود الدرا�سة فيما يلي:

اقت�ســرت الدرا�ســة علــى عينة من طلبــة اجلامعــات االأردنية احلكومية واخلا�ســة )االأردنيــة، وجر�س   -
االأهلية، والبرتاء، والريموك( خالل الف�سل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي 2017/ 2018.

تتحدد نتائج الدرا�ســة ب�ســدق اأداتها وثباتها، ويتم تعميم نتائج الدرا�سة على املجتمع الذي �سحبت منه   -
عينة الدرا�سة.

مصطلحات الدراسة: 
تتبنى الدرا�سة امل�سطلحات االآتية:

يعــّرف دور التعلــم الذكــي اإجرائًيــا باأنه: درجة فاعليــة نظم التعلم الذكيــة يف تنمية االإبداع لــدى الطلبة، 
وتقا�س من خالل اإجابة اأفراد العينة على االأداة املعدة لهذا الغر�س.

اأمناط التعلم الذكية: "هي برامج تقدم للمتعلم اإر�ســادات اأو تلميحات وم�ســاعدات اأثناء التعلم اإىل اأن ي�ســل 
اإىل حد التمكن، وتتميز بقدرتها على توليد التدريبات وامل�ســائل ب�ســكل ال نهائي وفًقا لت�سل�سل معني، وتك�سف 

ا مواطن ال�سعف لديه، وتقوم بعالجها" )�ساكر، 2006، 15(.  قدرات واإمكانيات املتعلم، وتك�سف اأي�سً
ويعــّرف االإبــداع باأنه: عمليــة ينتج عنها عمل جديد مقبــول اأو ذي فائدة اأو مر�ٍس لــدى جمموعة من النا�س 

)جروان، 2002، 220(.
اإلطار النظري: 

تبحث الدرا�ســة احلالية مدى تنمية اجلامعات االأردنية لالإبداع لدى الطلبة من خالل ا�ســتخدام اأمناط 
التعلــم الذكية؛ ملا لهذه االأمناط من اأهمية يف تنمية تفكــري الطلبة، وزيادة قدرتهم املعرفية والتكنولوجية، 
فهي تربطهم بحاجات املجتمع والعامل، والتي اأ�ســبحت تركز على تنمية العقل الب�ســري وا�ســتثماره يف كافة 

املجاالت.
وقد اعتمدت الدرا�سة على عدة متغريات منها اجلامعات احلكومية واخلا�سة، ملعرفة مدى فاعليتها يف تنمية 
ــا  االإبــداع لــدى الطلبة من جهــة، ومن جهة اأخرى مدى ا�ســتخدام اجلامعــات الأمناط التعلم الذكية، خ�سو�سً
يف ظــل ما ت�ســهده ال�ســاحة التعليمية املحلية والعاملية من تناف�س لتحقيق م�ســتوى متقــدم يف الرتتيب العاملي 

للجامعات.
ومن جهة اأخرى ياأتي ربط الدرا�ســة بني االإبداع واأمناط التعلم الذكية، ب�ســبب ما حتدثه هذه االأمناط لدى 
املتعلم من فاعلية، وحتفيز فكري، والبتعادها عن اأ�ســاليب التعليم التقليدية، والتي اأ�ســبحت غري متقبلة من 
ــا باختالف كلياتهم اإن�سانية كانت  الطلبة، لذلك اجتهت الدرا�ســة ملعرفة اآراء الطلبة من كال اجلن�ســني، واأي�سً

اأم علمية.
تعرف بيئة التعلم الذكية، باأنها اأنظمة تربوية ُتدار بالكمبيوتر معتمدة على الذكاء اال�سطناعي، وت�ستخدم 
املنطق والقواعد الرمزية يف تعليم املتعلم، وبذلك حتاكي املعلم الب�سرى بدرجة كبرية، وال تعتمد على تعليم 
احلقائق واملعارف االإجرائية فقط، بل تعلمه مهارات التفكري وحل امل�سكالت، مما يجعلها تنا�سب جميع الفئات 

.)Gamboa & Fred, 2001(
ويو�ســح Brusilovsky وVassilevaا)2003( اأن املعلــم يعــد مبثابــة خبري ب�ســرى ميتلك قــدًرا من اخلربات 
واملعــارف املرتبطــة مبجــال اأو منهــج معني وبكيفية تدري�ســه لنمــوذج اأو فئــة معينة من املتعلمــني، ومن خالل 
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البحــث والتق�ســي يف تلــك اخلربات والعمليات التعليمية اخلا�ســة به ميكن اكت�ســاب معلومــات كافية تفيد يف 
بناء نظم التعلم الذكي املبنية على الذكاء اال�سطناعي.

وتعتمــد بنيــة بيئة التعلم الذكية على بناء بيئــة تعليمية تعلمية حتاكي املعلم الب�ســرى يف طريقة تفكريه، 
وتعاملــه مع املحتــوى التعليمي املرتبط مبجال تخ�س�ســه، و�ســلوكياته وتعامله مع املتعلمني، حتى يت�ســنى لها 
اأن تقدم تعلًما مرًنا وفعاال. ويو�ســح Grafا)2007( اأن بنية بيئة التعلم الذكية ت�ســم ثالثة مناذج اأ�سا�ســية 
للمعرفة متثل عنا�ســر العملية التعليمية هي: املحتوى التعليمي، وا�ســرتاتيجيات التعلم، واملتعلم، اإ�سافة اإىل 
واجهة تفاعل تربط بني تلك النماذج، بحيث ت�سهم يف حتقيق التعلم الفردي الفعال من خالل ا�سرتاتيجيات 
متنوعة ت�سهل التعلم االإيجابي وعمليات االكت�ساف واال�ستنتاج وحل امل�سكالت، واأن بنية بيئة التعلم الذكية 
هــي نتــاج للدمج بني خم�ــس تكنولوجيات للذكاء اال�ســطناعي، هي: نظــام التوجيه الذكي، ونظام الو�ســائط 
املت�سعبة التكيفية، وفلرتة املعلومات التكيفية التي تهدف اإىل ا�ستخال�س جزئيات من املعلومات الهامة ح�سب 
اهتمامــات املتعلــم، والتعلم الت�ســاركي الذكــي، واملراقب الذكــي، التي ت�ســاعد يف حتديد املتعلمني املق�ســرين، 

واملتفوقني يف تعلمهم.
ومن ثم فاإن بيئة التعلم الذكية تبنى على تعديل طريقة تقدمي املعلومات وفق اأ�ســلوب التعلم الذي مييز كل 
متعلم، في�ستطع التقّدم وفقًا لقدراته، من خالل بعدي نظام تكيف فردي؛ يجعل لكل متعلم خطة تعلم قائمة 
علــى احتياجاته وخ�سائ�ســه، ثــم بناء منوذج لبيئة تعلــم مليئة بالبدائل املتنوعة للمهام واال�ســرتاتيجيات 

.)Hong & Kinshuk, 2004( التعليمية املتاحة
وي�ســري Mills ا)2010( اإىل اأن بيئة التعلم الذكية توفر للمتعلمني خيارات متنوعة للمهام واال�ســرتاتيجيات 
التعليميــة املختلفــة، واأماكن تعلمهم ومع من يتعلمون، وم�ســادر امل�ســاعدة، والتاأكد من �ســحة ممار�ســتهم، عن 
طريــق التغذيــة الراجعــة، بحيث يكون لكل منهــم دور اإيجابي وفــق قدراته، يف اإطار بيئــة تعليمية متكاملة 
تلبــي احتياجاته، وتت�ســم بعدة مزايا مكت�ســبة من تكنولوجيا الذكاء اال�ســطناعي، وذلــك فيما يلي: تكيف 
طريقة عر�س املحتوى التعليمي لينا�ســب قدرات املتعلم وخ�سائ�ســه الفردية، وتعد م�سدًرا للمعرفة، وتو�سح 
له اأ�ســلوب اأدائه، وت�ســحح خطوات وم�ســارات حلول امل�ســكلة، وي�ســتخدم متثيل املعرفة كاإحدى تكنولوجيات 
الذكاء اال�ســطناعي، وت�ســم عدة اأنواع للمعرفــة، بحيث يوؤدي كل منها دوًرا يف النظــام مثل معارف: املحتوى، 
وا�ســرتاتيجية التعلــم، واملتعلــم، ممــا يوؤثــر علــى مرونة النظــام، وت�ســتخدم تكنولوجيــا اال�ســتدالل، ليقوم 
الربنامــج التعليمــي من خاللها بحل امل�ســكالت واتخــاذ القرار املرتبط مبو�ســوع التعلم، وتعتمــد على فرو�س 
علمية مبنية على اأخطاء املتعلم وتوقيتها، وحتديد االأجزاء غري الوا�ســحة، و�ســتخدم ا�سرتاتيجيات التعلم 
االأكر مالءمة الأ�ســاليب تعلم املتعلمني، وت�ســتخدم واجهة تفاعل مرنة، تبنى على احلوار والتفاعل املتبادل 

بني املتعلم واملحتوى التعليمي.
الدراسات السابقة: 

فيمــا يلــي عر�س لبع�س الدرا�ســات ذات ال�ســلة، وقــد مت تنظيمها زمنًيا مــن االأقدم اإىل االأحــدث على النحو 
االآتي:

اأجرت ن�ســر )2009( درا�ســة هدفت اإىل البحث عن فاعلية ا�ســتخدام نظم التعليم الذكية يف تنمية مهارات 
حل امل�ســكالت واأمناط التفكري العليا، كالتفكري الناقد، والتفكري االبتكاري، يف مادة الريا�ســيات لل�سف الرابع 
االبتدائي التي تدر�س باللغة االإجنليزية ملفهوم الك�سور، وقد ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي والتجريبي، 
وقــد تكونــت عينة الدرا�ســة مــن )40( طالبا من مدر�ســة طه ح�ســني يف القاهرة، وقد اأظهــرت النتائج وجود 
فــروق ذات داللة اإح�ســائية عند م�ســتوى )0.01( بني متو�ســط درجــات اأفراد املجموعــة التجريبية االأوىل 
التي ت�ستخدم برنامج الو�سائط املتعددة التقليدي، ومتو�سط درجات اأفراد املجموعة التجريبية الثانية التي 
ت�ســتخدم النظام التعليمي الذكي يف القيا�س البعدي الختبار التح�ســيل املعريف ل�ســالح املجموعة التجريبية 
الثانية، واأظهرت النتائج وجود فرق دال اإح�سائيا عند م�ستوى )0.01( بني متو�سط التغري يف م�ستوى التفكري 
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االبتكاري للطلبة بني املجموعة التجريبية االأوىل التي ت�ســتخدم برنامج الو�ســائط املتعددة التقليدية وبني 
املجموعة التجريبية الثانية التي ت�ستخدم النظام التعليمي الذكي، ول�سالح املجموعة التجريبية الثانية.

وهدفت درا�سة كامل واآخرين )2011( اإىل الك�سف عن اأثر بيئة التعلم االلكرتوين التعاوين الذكي على تنمية 
التح�ســيل املعريف لطلبة تكنولوجيا التعليم بكليات الرتبية النوعية، وقد ا�ســتخدمت الدرا�ســة منهج البحث 
التطويــري، فيمــا تكونت العينة مــن )60( طالًبا وطالبة من طلبة كلية الرتبيــة النوعية يف جامعة املنوفية 
يف م�ســر، وتو�ســلت الدرا�سة اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�ســائية عند م�ستوى الداللة )0.05( بني متو�سط 
درجــة طلبــة املجموعة التجريبية االأوىل ومتو�ســط درجة طلبة املجموعة التجريبيــة الثانية يف االختبار 
التح�ســيلي املعريف، واأي�سا وجود فروق دالة اإح�ســائًيا عند م�ستوى الداللة )0.05( بني متو�سط درجة طلبة 
املجموعــة التجريبية االأوىل ومتو�ســط درجة طلبة املجموعة التجريبية الثانية يف مهارات ت�ســميم واإنتاج 
املواقف التعليمية، واأي�ســا وجود فروق دالة اإح�ســائيا عند م�ستوى الداللة )0.05( بني متو�سط درجة طلبة 
املجموعــة التجريبية االأوىل ومتو�ســط طلبــة املجموعة التجريبيــة الثانية يف املنتج النهائــي للربامج التي 

ينتجها الطلبة للمواقف التعليمية، ول�سالح املجموعة التجريبية الثانية.
واأجــرى Zhu وZhangا)2011( درا�ســة هدفــت اإىل فهــم اأمنــاط الطلبــة اجلامعيني" للتفكــري والعالقة مع 
وجهات نظرهم من االإبداع، ثم ا�ســتخدام اأ�ســاليب التفكري املجرد"، وتكونت عينة الدرا�ســة من917( ( طالبا 
وطالبة من �ست جامعات يف ال�سني، مت ا�ستخدام مقايي�س مفاهيم االإبداع ال�ستطالع اآراء الطلبة حول العوامل 
التــي توؤثــر على االإبداع من �ســتة جوانب: الــذكاء واملعرفة، واأ�ســلوب التفكري، والدوافع، وال�سخ�ســية وبيئة 
التعلــم، وقــد مت حتديد عالقات مهمة بــني اأمناط التفكري والت�ســورات واالإبداع. واأظهــرت النتائج اأن هناك 
عالقة ذات داللة اإح�ســائية بني العوامل ال�ســتة واالإبداع، حيث اإن الدوافع والذكاء وال�سخ�ســية كانت اأهم 

ثالثة جوانب ملفاهيم االإبداع.
واأجــرت الكعبــي )2016( درا�ســة هدفت اإىل تقييم جتربــة التعلم الذكي من وجهة نظــر املعلمني يف املدار�س 
احلكومية يف دولة االإمارات العربية املتحدة، والتعرف اإىل جوانب القوة وجوانب ال�ســعف اخلا�ســة بتطبيق 
التجربة، واملعوقات التي تواجه تطبيقها. واتبعت الدرا�ســة املنهج الو�سفي التحليلي املختلط، وتكونت عينة 
الدرا�سة من )232( معلما ومعلمة من معلمي املدار�س احلكومية التي تطبق جتربة التعلم الذكي يف االإمارات، 
وا�ســتخدمت اال�ســتبانة واملقابلة كاأداة للدرا�ســة، وقد اأظهرت النتائج اأن جتربة التعلم الذكي جتربة تتمتع 

بجوانب قوة مرتفعة، باالإ�سافة اإىل اأن املعوقات التي تواجه تطبيق التجربة كانت مرتفعة اأي�سا.
Willerson،اLamb وKettlerا)2016( درا�ســة هدفــت اإىل ا�ستك�ســاف ت�ســورات املعلمــني  واأجــرى Mullet، ا
حول االإبداع من اأجل حتقيق فهم اأعمق لكيفية تفعيل بيئات الف�سول الدرا�سية الغنية بالتفكري االإبداعي يف 
والية تك�ســا�س االأمريكية، وتكونت عينة الدرا�ســة من )520( درا�سة بحثية كمية وجتريبية، ت�سم عيناتها 
معلمني من الرو�ســة اإىل ال�ســف الثاين ع�ســر اأثناء اخلدمة، ومت ا�ســتخراج البيانات الرئي�سية من الدرا�سات 
خــالل مراجعــة منهجية وحتليل مو�ســوعي لهذه الدرا�ســات. واأظهرت نتائج الدرا�ســة اأنه علــى الرغم من اأن 
املعلمــني يقــّدرون االإبــداع، اإال اأن مفاهيمهم لالإبداع غــري مدعمة بالنظرية واالأبحاث حول االإبداع. وي�ســعر 
املعلمون بعدم اال�ســتعداد لتعزيز اأو حتديد االإبداع يف ف�ســولهم الدرا�ســية؛ فهم ي�ســاوون االإبداع مع الفنون، 

اإ�سافة اإىل اأن تاأثري املعتقدات ال�سخ�سية والثقافية توؤثر يف ت�سوراتهم لالإبداع والطلبة املبدعني. 
كمــا اأجــرى فروانة )2016( درا�ســة هدفت اإىل تعرف دور ع�ســو هيئــة التدري�س يف الكليــة اجلامعية للعلوم 
والتكنولوجيــا بخــان يون�ــس يف تنميــة اإبداع الطلبــة، والفروق بــني متو�ســطات تقديرات الطلبــة باختالف 
متغريات )النوع، وامل�ستوى الدرا�سي، واملنطقة ال�سكنية(، ولتحقيق ذلك مت ا�ستخدام املنهج الو�سفي التحليلي، 
وكانت االأداة االأ�سا�ســية للدرا�ســة عبارة عن ا�ســتبانة مكونة من )30( فقرة، مت توزيعها على عينة ع�سوائية 
مكونة من )100( طالب وطالبة، من طلبة الكلية اجلامعية للعلوم والتكنولوجيا، وتو�سل الباحث اإىل النتائج 
التالية: اأظهرت النتائج اأن ع�ســو هيئة التدري�س يف الكلية اجلامعية للعلوم والتكنولوجيا يقوم بدور �ســعيف 
%(، وهي ن�ســبة اأدنى من املعدل  يف تنمية اإبداع الطلبة، حيث بلغ الوزن الن�ســبي لتقديرات الطلبة )67.24 
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%(، كمــا اأنــه ال توجد فروق ذات داللة اإح�ســائية عند م�ســتوى داللة )αا≥0.05(  املقبــول تربوًيــا )80 
درجات تقدير اأفراد العينة لدور ع�ســو هيئة التدري�س يف الكلية اجلامعية للعلوم والتكنولوجيا بخان يون�س 
يف تنمية اإبداع الطلبة تعزى ملتغري النوع، واملنطقة ال�سكنية، بينما توجد فروق تعزى ملتغري امل�ستوى الدرا�سي، 

وكانت تلك الفروق ل�سالح طلبة امل�ستوى الثاين.
واأجــرت البــدو )2017( درا�ســة هدفــت اإىل تعــرف العالقــة بني التعلــم الذكــي والتفكري االإبداعــي يف مادة 
الريا�ســيات للمرحلة االأ�سا�ســية يف مدار�س التعلم الذكي يف عمان، وقد ا�ســتخدمت الدرا�ســة املنهج الو�ســفي 
التحليلي، وتكونت عينة الدرا�ســة من )100( طالب وطالبة من طلبة ال�ســف العا�ســر، وكذلك من )75( معلما 
ومعلمــة يف مدر�ســتني من مدار�ــس التعلم الذكي يف عمان، واأ�ســارت النتائج اإىل العالقــة االإيجابية بني التعلم 
الذكي والتفكري االإبداعي، واإىل دور التعلم الذكي يف تنمية التفكري االإبداعي وتطويره لدى الطلبة، واأ�سارت 
النتائــج اإىل اأن اأكــر اأدوات التعلــم الذكــي ا�ســتخداما يف تدري�ــس الريا�ســيات باملرحلــة االأ�سا�ســية االأقالم 
امللونة، ويليها االت�ســال بال�سبكة العاملية للمعلومات، ثم �سبكة املعلومات الداخلية، ثم االألواح التفاعلية، ثم 
ا�ســتخدام االأن�سطة التعليمية اجلماعية والتوا�سل مع املعلمني اإلكرتونيا لتبادل االآراء ووجهات النظر، واأقل 

اأدوات التعلم الذكي ا�ستخداما هو بطاقات التدريب، ثم ا�ستخدام تقنية املعلومات.
املعلمــني  ت�ســورات  معرفــة  اإىل  هدفــت  درا�ســة  وMulletا)2018(   Willerson Kettlerا،اLamb،ا واأجــرى 
لالإبداع واخل�ســائ�س املرتبطة بالطلبة املبدعني. وتكونت عينة الدرا�ســة من( 371) من املعلمني يف الواليات 
االأمريكية املتحدة، ومت ت�ســنيف خ�ســائ�س الطالــب على مقيا�س غري مرغوب فيه للغايــة اإىل غاية املرغوب 
ا تقييًما ذاتًيا موجًزا لالإبداع ال�سخ�سي، وطلب منهم ترتيب جمموعة  فيه، وا�ســتخدم املعلمون امل�ساركون اأي�سً
مــن االأهــداف التعليمية بناًء على ما يعتربونه االأكر اأهمية. واأ�ســارت النتائج اإىل اأن املعلمني وجدوا �ســفات 
طالبية مرتبطة باالإبداع غري مرغوبة من تلك اخل�سائ�س التي ال متّيز االإبداع. واأظهرت النتائج اأن م�ستوى 
اإبــداع املعلمــني ال�سخ�ســي كان مرتبًطا مبــدى رغبتهم يف تقييم خ�ســائ�س الطالــب املرتبطة باالإبــداع، ولكن 
االأهمية التي �ســنف بها املعلمون التفكري االإبداعي كانت لها تاأثريات �ســغرية على مدى رغبتهم يف العثور على 

اخل�سائ�س املرتبطة بـاالإبداع لدى الطلبة.
ويف �ســوء عر�س الدرا�ســات ال�ســابقة ا�ســتفاد الباحثون من معرفة امل�ســادر العربية واالأجنبية التي تناولت 
مو�ســوع الدرا�ســة، واتفقت الدرا�ســة مع درا�ســة البــدو )2017(، ن�ســر )2009(، الكعبي )2016(، ودرا�ســة 
 Zhu فراونــة )2016( مــن حيــث املنهــج، والعينــة، واتفقــت مــع درا�ســة كامــل واآخريــن )2011( ودرا�ســة 
وZhangا)2011( مــن حيث نــوع العينة، فيما اختلفت مع درا�ســة. Mullet et alا)2016(، وقد متيزت هذه 
الدرا�ســة من حيث هدفها وغايتها، واملتمثل يف حماولة الك�ســف عن دور اجلامعات االأردنية يف تنمية االإبداع 

لدى طلبتها من خالل اأمناط التعلم الذكية.
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منهجية الدراسة وإجراءاتها
منهج الدرا�سة: 

مت ا�ســتخدام املنهج الو�ســفي امل�ســحي الأنه االأن�ســب للدرا�ســة، ويق�ســد به جمع املعلومات والبيانــات، ومن ثم 
حتليلها وتف�سريها وا�ستخال�س النتائج الدالة لتف�سري ظاهرة، اأو م�سكلة حمددة.

جمتمع الدرا�سة: 
تكّون جمتمع الدرا�ســة من جميع طلبة اجلامعات االأردنية يف مرحلة البكالوريو�س، ومت اختيار اأربع جامعات 
)االأردنيــة، والريمــوك، والبرتاء، وجر�ــس االأهلية( خالل العام الدرا�ســي )2017/ 2018( كعينة للدرا�ســة 

حيث بلغ عدد طالبها )202001( طالبا وطالبة.
عينة الدرا�سة: 

مت اختيــار العينــة بالطريقــة العنقودية مــع مراعاة اختيــار جامعتني حكوميتــني، وجامعتني خا�ســتني، ثم 
االختيار من تلك اجلامعة عينة الدرا�ســة بالطريقة الع�ســوائية الب�ســيطة، وبلغ عدد اأفــراد العينة )538( 

طالًبا وطالبة، واجلدول)1( يبني توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفق متغرياتها.
جدول )1(: توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفق متغرياتها

الن�سبة املئويةالعدداأبعاد املتغرياملتغري
%191ذكراجلن�س  36

64%346اأنثى 
57%304علميةالكلية

43%233اإن�سانية 
63%336حكوميةاجلامعة

37%201خا�سة
%538املجموع  100

 ويت�ســح من اجلدول )1( اأن ن�ســبة االإناث اأعلى من ن�ســبة الذكور بالن�ســبة ملتغري اجلن�س، وقد يعزى ذلك اإىل 
ارتفــاع ن�ســبة االإنــاث يف اجلامعات االأردنية بالن�ســبة للذكور، كما ي�ســري اجلدول اإىل ارتفاع ن�ســبة اجلامعات 
احلكوميــة عن اخلا�ســة، وقد يعزى ذلك اإىل اأن اأعداد الطلبــة يف اجلامعات احلكومية اأكرب منها يف اجلامعات 

اخلا�سة. 
اأداة الدرا�سة: 

مثــل املجــال،  هــذا  يف  الرتبــوي  االأدب  علــى  االطــالع  وبعــد  واأهدافهــا،  الدرا�ســة  اأ�ســئلة  علــى   بنــاء 
 درا�ســة. Mullet et alا)2016(، ودرا�ســة البــدو )2017(، وا�ست�ســارة متخ�س�ســني يف العلــوم الرتبوية، قام 

الباحثون بتطوير اأداة الّدرا�سة، حيث تكونت يف �سورتها االأولية من )25( فقرة.
�سدق االأداة: 

مت عر�ــس اأداة الدرا�ســة ب�ســورتها االأوليــة على )10( من املحكمــني من ذوي اخلربة االأكادمييــة املعرفية يف 
تخ�ســ�س اأ�ســول الرتبيــة، واالإدارة الرتبوية، واملناهج، وطلــب منهم اإبداء راأيهم يف فقــرات االأداة وارتباطها 
املحكمني،  %( من مالحظات  مبو�ســوع الدرا�ســة ودقتها اللغوية ومناق�ســتها، وقد مت اعتماد ما ن�ســبته )80 
واإجراء التعديالت املقرتحة التي اقت�سرت على التعديل يف ال�سياغة اللغوية لبع�س الفقرات، حيث اأ�سبحت 

االأداة ب�سكلها النهائي بعد التحكيم مكونة من )24( فقرة.
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ثبات االأداة: 
مت التحقــق من ثبات اأداة الدرا�ســة با�ســتخدام التطبيق واإعادة التطبيــق )Test-Retest( من خالل تطبيق 
االأداة على )40( طالًبا وطالبة من جمتمع الدرا�سة، ومن خارج عينتها، وبعد اأ�سبوعني مت التطبيق مرة ثانية 
وبلغ معامل االرتباط 0.85، واأ�سبحت االأداة يف �سورتها النهائية مكونة من 24 فقرة، واعتمد مقيا�س )ليكرت 

اخلما�سي( لالأداة، حيث مت اإدراج البدائل االآتية: )كبرية جدًا، وكبرية، ومتو�سطة، وقليلة، وقليلة جدًا(.
متغريات الدرا�سة: 

تناولت هذه الدرا�سة املتغريات االآتية:
1. املتغريات امل�ستقلة: 

- اجلن�س: )ذكر، اأنثى(، نوع الكلية: )اإن�سانية، علمية(، نوع اجلامعة: )حكومية، خا�سة(.
2.  املتغريات التابعة: دور اجلامعات يف تنمية االإبداع لدى الطلبة اجلامعيني من خالل اأمناط التعلم الذكية.

املعاجلة االإح�سائية:
لالإجابــة عــن ال�ســوؤال االأول مت ح�ســاب املتو�ســطات احل�ســابية واالنحرافــات املعياريــة والدرجــة والرتبــة 

واجلدول )2( يبني ذلك.
ولالإجابة عن ال�ســوؤال الثاين مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واختبار "ت" للعينات 
مــن اأجــل حتديد مــا اإذا كانــت هنالك فــروق ذات داللة اإح�ســائية يف تقديرات اأفــراد عينة الدرا�ســة تعزى 
ملتغــريات اجلن�ــس والكلية ونوع اجلامعة، ومت ا�ســتخراج املتو�ســطات احل�ســابية واالنحرافــات املعيارية، وقد 

اعتمد املعيار االإح�سائي للت�سحيح: 
1.33 =3/ 1 -  5

- 2.33( متثل بدرجة منخف�سة، 2.34– 3.67   وعليه فاإن الفقرات التي ح�سلت على متو�سط ح�سابي بني )1 
متثل بدرجة متو�سطة، 3.68 – 5 متثل بدرجة مرتفعة.

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
جاءت الدرا�ســة احلاليــة ملعرفة دور اجلامعات االأردنية يف تنمية االإبداع لــدى طلبتها، من خالل نظم التعلم 
الذكيــة، وفيمــا يلي عر�س لنتائج الدرا�ســة ومناق�ســة الأعلى )5( فقرات، واأدنى )3( فقــرات وذلك من خالل 

االإجابة عن االأ�سئلة التالية: 
النتائج املتعلقة بال�سوؤال االأول: ما دور اجلامعات االأردنية يف تنمية االإبداع لدى طلبتها من خالل نظم التعلم 

الذكية؟
ولالإجابة عن هذا ال�ســوؤال مت ا�ســتخراج املتو�ســطات احل�ســابية واالنحرافات املعيارية ودرجة دور اجلامعات 

االأردنية يف تنمية االإبداع لدى طلبتها من خالل نظم التعلم الذكية، واجلدول )2( يبني النتائج:
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جدول )2(: املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والدرجة لتقديرات عينة الدرا�سة لدور اجلامعات الأردنية يف تنمية 
الإبداع لدى طلبتها من خالل نظم التعلم الذكية مرتبة ترتيًبا تنازلًيا

 الرقم يفالرتبة
 املتو�سطالعباراتاالأداة

احل�سابي
 االنحراف

الدرجةاملعياري

تعمل اأنظمة التعلم الذكية على زياد القدرة الفكرية التي توؤدي 123
مرتفعة3.97.93اإىل حت�سني التعليم والفهم لدى الطلبة.

مرتفعة3.96.98يراعي املنهاج اجلامعي م�ستويات التفكري لدى الطلبة.28

يحر�س ع�سو هيئة التدري�س على تفعيل التكنولوجيا اأثناء 31
مرتفعة3.91.96عر�س املادة التعليمية.

424
تعمل برامج التعلم الذكية على اإتاحة القدرة يف التفاعل 

بني الطالب والرنامج من خالل اإتاحة املجال له للت�ساوؤل 
وال�ستف�سار.

مرتفعة3.90.97

ي�ستخدم ع�سو هيئة التدري�س املوقع الإلكرتوين للجامعة 52
مرتفعة3.871.11لتقييم الطلبة.

تعمل اجلامعة على توظيف التكنولوجيا يف �سبيل الو�سول 622
مرتفعة3.80.99بالطلبة اإىل كل ما هو اإبداعي.

توفر اجلامعة معامل اإلكرتونية جمهزة ومتطورة ومواكبة 712
مرتفعة3.77.98للتكنولوجيا احلديثة. 

ت�ساهم اأنظمة التعلم الذكية يف حتفيز الطلبة على البحث 821
مرتفعة3.751.12وال�ستق�ساء واقرتاح حلول للم�سكالت.

يحفز املنهاج اجلامعي الطلبة على تطبيق اأفكار اإبداعية من 910
متو�سطة3.641.03خالل طرائق تكنولوجية متنوعة.

متو�سطة3.591.12يت�سف املنهاج اجلامعي باإتاحة املرونة يف التفكري لدى الطلبة.107

حتر�س اجلامعة على ت�سجيع الطلبة على التناف�س من خالل 1120
متو�سطة3.55.97اإجراء امل�سابقات التي حتفز على الإبداع.

ت�سجع اجلامعة الطلبة على ال�ستزادة من املعرفة العلمية 1219
متو�سطة3.48.97بوا�سطة البحث العلمي.

متو�سطة3.461.12ي�سمل املنهاج اجلامعي اأن�سطة اإلكرتونية تطبيقية.139

توفر اجلامعة الأدوات التكنولوجية الالزمة للطلبة من األواح 1315
متو�سطة3.461.19تفاعلية، اأجهزة عر�س ...

توفر اجلامعة دورات تدريبية للطلبة ت�ساعد على امتالك 1316
متو�سطة3.461.00مهارات اإبداعية للتعامل مع التكنولوجيا.

تدعم اجلامعة الطلبة املوهوبني يف جمال التكنولوجيا من 1318
متو�سطة3.46.94خالل تبني م�ساريعهم واأفكارهم الإبداعية.

يفّعل ع�سو هيئة التدري�س مواقع التوا�سل الجتماعي لإ�سراك 174
متو�سطة3.40.97الطلبة يف عملية التعلم. 

يدعم ع�سو هيئة التدري�س الأفكار الريادية والإبداعية التي 186
متو�سطة3.391.08يطرحها الطلبة.

ي�ستخدم ع�سو هيئة التدري�س اأدوات التكنولوجيا لتنمية مهارات 195
متو�سطة3.351.06الإبداع لدى الطلبة.

متو�سطة3.311.25يوجه ع�سو هيئة التدري�س الطلبة ل�ستخدام املن�سات التعليمية. 203
متو�سطة3.311.05يوفر املنهاج اجلامعي اأن�سطة اإثرائية حتفز الإبداع لدى الطلبة. 2011
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جدول )2(: يتبع

 الرقم يفالرتبة
 املتو�سطالعباراتاالأداة

احل�سابي
 االنحراف

الدرجةاملعياري

تقيم اجلامعة املوؤمترات والندوات التي تتيح للطلبة الطالع 2217
متو�سطة3.26.93على اأحدث الأفكار الإبداعية يف كافة جمالت احلياة.

توفر اجلامعة �سبكة اإنرتنت متاحة جلميع الطلبة يف كافة 2314
متو�سطة3.161.17مرافقها.

توفر اجلامعة قاعات تدري�سية مهيئة لتفعيل التكنولوجيا يف 2413
متو�سطة3.091.13التعليم.

متو�سطة3.53.56املتو�سط الكلي

ويت�ســح من اجلدول )2( اأن املتو�ســط الكلي ملقيا�ــس دور اجلامعات االأردنية يف تنميــة االإبداع لدى طلبتها من 
خالل نظم التعلم الذكية بلغ )3.53( وبدرجة متو�ســطة، وقد يعزى ذلك اإىل اأن هناك العديد من اجلامعات 
ــر يف دورها يف تنمية االإبداع، والتق�ســري يف توفري بيئة  تقوم بدورها التقليدي يف تلقني العلم واملعرفة وتق�سّ
تعليمية حمفزة لالبتكار واالإبداع، وطرح مناهج تقليدية بعيدة عن املناهج التعليمية التكنولوجية، و�سعفها 
يف توفــري برامــج تدريبية الأع�ســاء هيئة التدري�ــس، وما يرتتب على ذلك من اأثر علــى دور اجلامعة يف تنمية 

االإبداع لدى طلبتها. 
وقــد تراوحت املتو�ســطات احل�ســابية لــدور اجلامعات االأردنيــة يف تنمية االإبداع لدى طلبتهــا من خالل نظم 
التعلــم الذكية بني املتو�ســطة واملرتفعة، حيث تراوحت املتو�ســطات احل�ســابية بــني )3.09 و3.97(، وجاءت 
الفقــرة )تعمــل اأنظمــة التعلــم الذكيــة على زيــاد القــدرة الفكرية التــي توؤدي اإىل حت�ســني التعليــم والفهم 
لــدى الطلبــة( بالرتبة االأوىل باأعلى متو�ســط ح�ســابي )3.97( وبدرجة مرتفعة، وقد يعــزى ذلك اإىل وعي 
الطلبــة يف اجلامعات االأردنية باأهمية اأنظمة التعلم الذكية والتي من اأهم اأهدافها جتويد العملية التعليمية 
واالرتقاء بها، وزيادة م�ســتوى الفهم لدى الطلبة، وبالتايل تنمية التح�ســيل املعريف لديهم، ووعي الطلبة باأن 
زيــادة القدرة الفكريــة لديهم تتاأثر بنوعية النظــام التعليمي املتبع، واتفقت هذه النتيجة مع درا�ســة كامل 

واآخرين )2011(. 
وجــاءت الفقــرة )يراعــي املنهــاج اجلامعــي م�ســتويات التفكــري لدى الطلبــة( مبتو�ســط ح�ســابي )3.96( يف 
الرتبــة الثانيــة وبدرجــة مرتفعــة، وقد يعــزى ذلك اإىل تطويــر املنهاج اجلامعــي يف اجلامعــات االأردنية مبا 
يراعي م�ســتويات تفكــري الطلبة، والتغيريات والتعديــالت التي جتريها اجلامعات االأردنيــة على مناهجها مبا 
يحقــق مراعــاة الفــروق الفردية لدى الطلبة. ثم جاءت الفقرة )يحر�س ع�ســو هيئــة التدري�س على تفعيل 
التكنولوجيــا اأثنــاء عر�س املادة التعليمية( يف الرتبة الثالثة مبتو�ســط ح�ســابي )3.91( وبدرجة مرتفعة، 
وقد تعزى ذلك اإىل �ســعي اأع�ســاء هيئة التدري�س اإىل تفعيل التكنولوجيا يف عر�س املادة التعليمية ومواكبة 
كافــة امل�ســتجدات احلديثة، فاأ�ســبح التعامل مع طالب رقمي، وذلك يتطلب �ســعيهم لتقــدمي وعر�س املادة مبا 
يتنا�ســب مــع قــدرات طلبتهم لالرتقــاء بهم اإىل االبتــكار واالإبداع، واتفقت هــذه النتيجة مع درا�ســة فروانة 

.)2016(
وجــاءت الفقــرة )تعمل برامج التعلم الذكية على اإتاحة القــدرة يف التفاعل بني الطالب والربنامج من خالل 
اإتاحة املجال له للت�ســاوؤل واال�ستف�ســار( يف الرتبة الرابعة مبتو�سط ح�سابي )3.90( وبدرجة مرتفعة، وقد 
يعــزى ذلــك اإىل وعي الطلبة مبرونة برامج التعلم الذكية التي تقدم لهم اخلدمات املتنوعة، وتقدمي الن�ســح 
واالإر�ســاد لتفادي الوقوع يف االأخطاء، حيث تتميز هذه الربامج بب�ســاطة اال�ستخدام لدى الطلبة، باالإ�سافة 

اإىل اإتاحة الفر�سة للطلبة لالطالع على كافة اخلدمات املتاحة واال�ستف�سار و�سهولة التوا�سل الفعال. 
ثــم جاءت الفقرة )ي�ســتخدم ع�ســو هيئة التدري�ــس املوقع االإلكــرتوين للجامعة لتقييم الطلبــة( يف الرتبة 
اخلام�ســة مبتو�ســط ح�ســابي )3.87( وبدرجة مرتفعة، وقد يعزى ذلك اإىل توجه العديد من اأع�ســاء هيئة 
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التدري�ــس اإىل حو�ســبة االختبــارات وتقدميها للطلبة عــرب االنرتنت، واإعداد االختبارات املحو�ســبة من قبل 
اجلامعات االأردنية وخا�سة للمواد االختيارية واالإجبارية. 

وجــاءت يف الرتبــة الثانية والع�ســرين الفقــرة )17( والتي تن�س علــى )تقيم اجلامعة املوؤمتــرات والندوات 
التي تتيح للطلبة االطالع على اأحدث االأفكار االإبداعية يف كافة جماالت احلياة( مبتو�سط ح�سابي )3.26( 
وبدرجة متو�ســطة، وقد يعزى ذلك اإىل اأن هناك العديد من اجلامعات التي ال تتيح لطلبتها فر�ســة امل�ســاركة 
يف االأن�سطة واملوؤمترات والندوات ل�سعفها يف االإعالن عنها ب�سكل منا�سب، واقت�سار بع�س االأن�سطة على كليات 
حمــددة و�ســعف التخطيط والتن�ســيق بني كليــات اجلامعة الواحدة ومــا يرتتب على ذلك من فقــدان الطلبة 

لفر�ستهم يف امل�ساركة مبثل هذه الفعاليات. 
ثم جاءت الفقرة )14( يف الرتبة الثالثة والع�ســرين، والتي تن�س على )توفر اجلامعة �ســبكة اإنرتنت متاحة 
جلميع الطلبة يف كافة مرافقها( مبتو�ســط ح�ســابي )3.16( و بدرجة متو�سطة، وقد يعزى ذلك اإىل اأن بع�س 
اجلامعات تكتفي بتوفري االنرتنت يف اأماكن حمددة من مرافق اجلامعة كاملختربات العلمية، غري اأن ذلك يعيق 
بنــاء جيــل باحث من الطلبة، فحتى يّنمى االإبداع لدى الطلبة يجب اأن تتاح له فر�ســة البحث عن املعرفة يف 

كل مكان وزمان، واأن يكون االنرتنت موفرا له يف كافة مرافق اجلامعة.
وجــاءت يف الرتبــة االأخرية الفقرة )13( والتي تن�ــس على )توفر اجلامعة قاعات تدري�ســية مهيئة لتفعيل 
التكنولوجيــا يف التعليــم( باأقــل متو�ســط ح�ســابي )3.09( وبدرجة متو�ســطة، وتعزى هذه النتيجــة اإىل اأن 
القاعــات التدري�ســية مــا زالت بحاجــة اإىل بنية حتتية مزودة بكافــة االحتياجات الالزمة، مبا يتنا�ســب مع 
تفعيــل نظــم التعلم الذكية، فال يقت�ســر التزويد فقط باأماكن خم�س�ســة الأجهزة العر�س، بــل يجب اأن تزود 
بكافة اأدوات التكنولوجيا واالنرتنت التي تزيد من فاعلية حتقيق اأهداف نظم التعلم الذكية، ويعترب �ســعف 
توفــري القاعات التدري�ســية املهيئــة لتفعيل التكنولوجيــا يف التعليم من اأهــم املعوقات لتنميــة دور اجلامعات 
يف تنميــة التفكــري االإبداعي، وتتفق هــذه النتيجة مع درا�ســة الكعبي )2016( من حيث بيان عنا�ســر القوة 

وال�سعف للتعلم الذكي.
 )α=0.05( النتائــج املتعلقــة بال�ســوؤال الثاين: هل توجد فروق ذات داللة اإح�ســائية عند م�ســتوى الداللــة
يف تقديــرات عينــة الدرا�ســة لدور اجلامعات االأردنيــة يف تنمية االإبداع لدى طلبتها من خــالل اأمناط التعلم 

الذكية تعزى ملتغريات اجلن�س، والكلية، ونوع اجلامعة؟
وقد مت ح�ساب مدى وجود الفروق الدالة لكل متغري على النحو االآتي:

اأوال: اجلن�ــس: ملعرفــة مــدى وجــود فــروق دالــة يف �ســوء هــذا املتغــري مت ا�ســتخراج املتو�ســطات احل�ســابية 
واالنحرافــات املعياريــة واختبــار "ت" على مقيا�س دور اجلامعــات االأردنية يف تنمية االإبــداع لدى طلبتها من 

خالل نظم التعلم الذكية تبًعا ملتغري اجلن�س، واجلدول )3( يبني النتائج.
جــدول )3(: املتو�ســطات احل�ســابية و االنحرافــات املعياريــة واختبــار "ت" لتقديــرات عينة الدرا�ســة لدور 

اجلامعات االأردنية يف تنمية االإبداع لدى طلبتها من خالل نظم التعلم الذكية تبًعا ملتغري اجلن�س

 املتو�سطالعدداجلن�ساملقيا�س
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 قيمة
"ت "

 درجات
احلرية

 الداللة
االإح�سائية

*2.100535.036-1913.47.564ذكراملتو�سط الكلي للمقيا�س
3463.57.552اأنثى

* دال اإح�سائيا عند م�ستوى )0.05(.
يبني اجلدول )3( اأن قيمة "ت" ملقيا�س مقيا�س دور اجلامعات االأردنية يف تنمية االإبداع لدى طلبتها من خالل 
نظم التعلم الذكية تعزى للجن�س بلغت )- 2.100(، وهي قيم دالة اإح�سائيا عند م�ستوى )0.05(، وهذا يدل 
على وجود فروق يف مقيا�س دور اجلامعات االأردنية يف تنمية االإبداع لدى طلبتها من خالل نظم التعلم الذكية 
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تبعا ملتغري اجلن�س، وجاءت الفروق ل�ســالح لالإناث، مبتو�ســط ح�ســابي اأعلى من الذكور، وقد يعزى ذلك اإىل اأن 
االإناث اأكر انتظاًما من الذكور يف العملية التعليمية، ولديهن دافعية اأقوى نحو التعلم.

ثانيــا: الكليــة: ملعرفــة مــدى وجــود فــروق دالة يف �ســوء هــذا املتغــري مت ا�ســتخراج املتو�ســطات احل�ســابية 
واالنحرافــات املعياريــة واختبــار "ت" على مقيا�س دور اجلامعــات االأردنية يف تنمية االإبــداع لدى طلبتها من 

خالل نظم التعلم الذكية تبًعا ملتغري الكلية، واجلدول )4( يبني النتائج.
جدول )4(: املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية واختبار "ت" لتقديرات عينة الدرا�سة لدور اجلامعات الأردنية يف 

تنمية الإبداع لدى طلبتها من خالل نظم التعلم الذكية تبًعا ملتغري للكلية

 املتو�سطالعددالكليةاملقيا�س
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 قيمة
"ت "

 درجات
احلرية

 الداللة
االإح�سائية

*3043.60.5923.056535.002علميةاملتو�سط الكلي للمقيا�س
2333.45.499ان�سانية

* دال اإح�سائيا عند م�ستوى )0.05(.
يبــني اجلــدول )4( اأن قيمة "ت" ملقيا�س دور اجلامعات االأردنيــة يف تنمية االإبداع لدى طلبتها من خالل نظم 
التعلم الذكية تعزى للكلية بلغت )3.056(، وهي قيم دالة اإح�سائيا عند م�ستوى 0.05، وهذا يدل على وجود 
فروق يف مقيا�س دور اجلامعات االأردنية يف تنمية االإبداع لدى طلبتها من خالل نظم التعلم الذكية تبعا ملتغري 
الكليــة، وجاءت الفروق ل�ســالح الكليات العلمية، مبتو�ســط ح�ســابي اأعلى من االإن�ســانية، ويعــزى ذلك اإىل اأن 
الكليات العلمية حتتاج لبيئة تكنولوجية اأكر من الكليات االإن�سانية، وتعد التكنولوجيا من اأهم التخ�س�سات 
العلميــة، التــي حتتم عليهم ا�ســتخدامها وتوظيفهــا، من خالل املناهج واأ�ســاليب التدري�س، وا�ســتخدام مرافق 

اجلامعة كاملختربات العلمية.
ثالثــا: اجلامعــة: ملعرفــة مــدى وجــود فروق دالة يف �ســوء هــذا املتغري مت ا�ســتخراج املتو�ســطات احل�ســابية 
واالنحرافــات املعياريــة واختبــار "ت" على مقيا�س دور اجلامعــات االأردنية يف تنمية االإبــداع لدى طلبتها من 

خالل نظم التعلم الذكية تبًعا ملتغري اجلامعة واجلدول )5( يبني النتائج.
جدول )5(: املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية واختبار "ت" لتقديرات عينة الدرا�سة لدور اجلامعات الأردنية يف 

تنمية الإبداع لدى طلبتها من خالل نظم التعلم الذكية تبًعا ملتغري اجلامعة

 املتو�سطالعدداجلامعةاملقيا�س
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 قيمة
"ت "

 درجات
احلرية

 الداللة
االإح�سائية

 *5.379535.000-3363.44.467حكوميةاملتو�سط الكلي للمقيا�س
2013.70.653خا�سة

* دال اإح�سائيا عند م�ستوى )0.05(.

ويبــني اجلــدول )5( اأن قيمة "ت" ملقيا�ــس مقيا�س دور اجلامعــات االأردنية يف تنمية االإبــداع لدى طلبتها من 
خالل نظم التعلم الذكية تعزى للجامعة بلغت )-5.379(، وهي قيم دالة اإح�ســائيا عند م�ســتوى 0.05، وهذا 
يــدل على وجــود فروق يف مقيا�س دور اجلامعات االأردنية يف تنمية االإبــداع لدى طلبتها من خالل نظم التعلم 
الذكية تبعا ملتغري للجامعة، وجاءت الفروق ل�ســالح اجلامعات اخلا�ســة مبتو�ســط ح�سابي اأعلى من اجلامعات 
احلكوميــة، وقــد يعزى ذلك اإىل اأن اجلامعات اخلا�ســة ت�ســعى اإىل توفــري بنية حتتية مبنية على ا�ســتخدام 
التكنولوجيا يف كافة مرافقها، وت�ســعى اأي�ســا اإىل حتقيق امليزة التناف�ســية التي جتعلها بيئة جاذبة للطلبة، 
باالإ�ســافة اإىل اأن دعــم ومتويل اجلامعات اخلا�ســة ياأتي ب�ســكل اأكــرب من اجلامعات احلكوميــة، بحيث تتوفر 

كافة الت�سهيالت لتوفري االأدوات التكنولوجية الفاعلة للطلبة مما ي�ساهم يف تنمية االإبداع.
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االستنتاجات:
اإن البيئــة اجلامعيــة ال زالــت تعــاين من �ســعف االإعــداد املــادي اجليد الــذي ميكنها ملواكبــة التطورات 
احلا�ســلة يف جمــال تكنولوجيــا التعليــم، وبالتــايل لن تتمكــن من حتقيــق االأهداف املن�ســودة منهــا من حيث 
تنمية االإبداع لدى الطلبة، فقد اأ�ســارت النتائج اإىل اأن البيئة اجلامعية يف اجلامعات اخلا�ســة مهيئة ب�ســكل 
اأف�ســل ال�ســتخدام اأمناط التعلم الذكية، مما ي�ســهل على االأ�ســاتذة ا�ســتخدامها يف تنمية التفكري االإبداعي 
لدى الطلبة، وهذا ما ال يجده االأ�ســاتذة يف اجلامعات احلكومية بال�ســكل الكايف واملطلوب يف ظل ع�ســر الثورة 

التكنولوجية احلا�سلة.
فالطلبــة اجلامعيــون الذين يعي�ســون يف جمتمع تنت�ســر فيه و�ســائل التكنولوجيا احلديثــة وتوافر االإنرتنت 
ا اأمامهم واأمام القائمني على  يجدون هناك فجوة بني بيئتهم اجلامعية واملجتمع املحيط بهم، مما ي�سكل حتديًّ
اجلامعــات احلكومية ب�ســكل خا�س يف �ســرورة توفري البيئــة اجلاذبة للطلبة التي تتمثــل يف توفري االإنرتنت، 
والقاعــات املجهــزة باالأجهــزة التكنولوجية الذكيــة، واملختربات احلا�ســوبية، اإ�ســافة اإىل حو�ســبة املناهج 

اجلامعية، والهيئة التدري�سية املدربة على ا�ستخدام نظم التعلم الذكية ب�سكل فعال.
التوصيات:

من خالل النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة يو�سي الباحثون مبا يلي:
العمــل علــى اإعداد اجلامعــات احلكومية مــن الناحية التكنولوجيــة بحيث تتواكب مــع متطلبات التعلم   -

الذكي.
العمل على توفري الدعم املادي الالزم للجامعات احلكومية لغاية جتهيز القاعات التدري�ســية بالو�ســائل   -

الالزمة ال�ستخدام اأمناط التعلم الذكية مثل االألواح التفاعلية، واأجهزة احلا�سوب.
تدريب الهيئة التدري�سية على ا�ستخدام اأمناط التعلم الذكية.  -

اإجراء املزيد من الدرا�سات التطويرية يف جمال تنمية االإبداع من خالل اأمناط التعلم الذكية.   -
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