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مدى تطبيق استراتيجيات التعلم الذكي في حصص التربية الرياضية من وجهة نظر معلمي 
 التربية الرياضية في محافظة سلفيت

 عائشة فتحي شتية

 ملخص:
جيات التعلم الذكي في حصص التربية مدى تطبيق استراتي إلىهدفت الدراسة إلى التعرف 

الرياضية من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية في محافظة سلفيت، ولتحقيق ذلك استخدمت 
( فقرة كأداة للدراسة، وُأجريت 22قامت بتطوير استبانة تكونت من ) إذ الباحثة المنهج الوصفي؛

( معلما  13ة في محافظة سلفيت بواقع )ومعلمة تربية رياضي ا  ( معلم23الدراسة على عينة قوامها )
درجة تطبيق استراتيجيات التعلم  أن   ( معلمات، تم اختيارها بالطريقة العمدية،وأظهرت النتائج10و)

الذكي في حصص التربية الرياضية كانت متوسطة من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية في 
صت به الباحثة: ضرورة عقد دورات ،ومن أهم ما أو %67محافظة سلفيت؛ بمتوسط حسابي بلغ

وورشات عمل لمعلمي التربية الرياضية للوصول إلى الفهم الصحيح والمعرفة في كافة استراتيجيات 
 التعلم الذكي وكيفية تطبيقها.

  .استراتيجيات التعلم الذكي الكلمات المفتاحية:
 
 
 
 
 
 

                                             
.  
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The extent to which smart learning strategies are applied in physical 

education classes from physical education teachers' point of view in 

Salfit Governorate 

Aisha Fathi Shtaya 

 

Abstract: 
This study aimed to Identifying the extent to which smart learning 

strategies are applied in physical education classes from physical 

education teachers' point of view in Salfit Governorate. To achieve that, 

the researcher used the descriptive methodology. Aquestionnaire 

developed by the researcher to collect date. It consisted off (22) items. The 

study conducted on a sample consisted of (23) physical education teachers 

in Salfit governorate, with (13) males and (10) females, They were chosen 

intertioanally. The results showed that the degree of application of smart 

learning strategies in physical education classes was moderate from the 

teachers' point of view, with a mean of (677.). Among the most important 

recommendations that the researcher recommended: The necessity of 

holding courses and workshops for physical education teachers to know 

smart learning  strategies and how to implement them. 

Keywords: Smart learning  strategies. 
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 :المقدمة

يمكننن أن نسننمي العصننر الننذي نعننيا ثيننه عصننر الثننورة التكنولوجيننة  بامتيننا ؛ لمننا شننهد مننن 
بنناألجه ة اكلكترونيننة  هتمننامُعنند اإل كننل جوانننح الحينناة، فلننم ي  تقنندم الكتروننني وتكنولننوجي كبيننر؛ شننم

بننننل امتننندي ذلننننك ليشنننمل كافننننة ف ننننات  وبأنظمنننة الحاسننننوا مقتصنننرا  علننننى العننناملين فنننني هننننذا المجنننال؛
ن و ربيات البيوت على اتصنال ُمباشنر بأحندل التقنينات و والعامل المجتمع؛ فأصبح الكبير والصغير،

فقننننند انتشنننننرت مواقنننننع التواصنننننل ووسنننننائل اكتصنننننال الحدبثنننننة، لموانبنننننة العصنننننر النننننذي نعنننننيا ثينننننه، 
اكجتمنناعي وا داد اكهتمننام بهننا؛ فأصننبح التواصننل بننين األهننل واألصنندقاا والمعلننم وصنناحح العمننل 

(، وغيرهنا Facebook,Whatsapp,YouTubeبتم من خنالل هنذا المواقع،مثنل: ) والتسوق أيضا  
المعلومنات؛ ممنا بنوفير الوقنت من المواقع، التي توفير بي ة سهلة للتواصل وتبنادل األفكنار والخبنرات و 

 والجهد ويتسم بالسرعة والعملية في األداا.
بنننناألجه ة اإلكترونيننننة، وأصننننبح تواجنننند شننننبكة اكنترنننننت مننننن اكحتياجننننات  و اد تعلننننق األفننننراد

األساسننية فنني كننل مكننان، وامتنند تأكيرهننا علننى كافننة مننناحي الحينناة؛ ومننن هنننا وجننح علننى الم سسننات 
يجيات وطننرق وأسنناليح تعلننيم تتناسننح مننع مجتمننع وبي ننة المتعلمين،وهننذا التعليميننة البحننث عننن اسننترات

فنني تيسننير  يسننهمإني عمليننة دمننج التقنيننات الذكيننة فنني الننتعلم  (Heo,2016) هيننو مننا أندتننه دراسننة
للمعلومة؛ ولم نعند بحاجنة  لم يعد المعليم هو المصدر الرئيسبي ة ذات طابع إبداعي؛ف يهيئالتعليم، و 

نننن للعمليننن نننه للعملينننة التعليمينننة بمنننا يحقنننق  ة التعليمينننة، بنننل أصنننبحنا بحاجنننةإلنننى ُملقي إلنننى قائننند وموجي
 األهداف المطلوبة.

أخننذت الم سسننات  وبمننا أني هننذا العننالم الننذي نعيشننه هننو عننالم التطننور التكنولننوجي والمعرفنني؛ 
ة فني وخاصن التعليمية تتقدم بخطوات جادة إدخال التكنولوجيا بشنكل أساسني فني العملينة التعليمينة،

ل نم  ظل التطور المسنتمر فني األدوات والوسنائل التعليمينة التكنولوجينة. فانتشنرت عندة اسنتراتيجيات ت ع 
 تهتم بتوظيف الوسائل التكنولوجية الحدبثة في العملية التعليمية.

( في دراسنته أننه لمواجهنة تحنديات هنذا القنرن يجنح علنى Stevens,2012) سيفن  وقد ذكر
م أن يمتلنننك مهاراتنننه المتمثلنننة فننني التخينننل واكبتكنننار والتفكينننر الناقننند ومهنننارات جينننل المتعلمنننين القننناد

، وتحنندياتها علنى مواجهننة متغينرات الحيناة والعمنل ا  قنادر  ا  متعلمن اكتصنال والتواصنل؛ لكني بننتج جننيال  
( التنني تناولننت اسننتراتيجية فنني الننتعلم الننذكي تعتمنند علننى الننتعلم Mahdi,2018) مهنندي دراسننةأمننا 

" وفاعليتهننا فنني إنسنناا الطلبننة المعلمننين فنني جامعننة اكقصننى google" جوجننل وخنندمات بالمشننرو 
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بعننم مهننارات القننرن الحننادي والعشننرين،أظهرت وجننود أكننر فاعننل لالسننتراتيجية المقترحننة فنني الننتعلم 
" فنني إنسنناا الطلبننة google" جوجننل الننذكي القائمننة علننى التكامننل بننين الننتعلم بالمشننرو  وخنندمات

 ارات القرن الحادي والعشرين.المعلمين بعم مه
وفنني هننذا السننياق، ُعننريف الننتعلم الننذكي بأنننه طريقننة موجهننه للفننرد وتركنن  علننى اإنسننان، تعمننل 

 ,Noh)المنتعلم علنى النربط بنين أجهن ة تكنولوجينا المعلومنات ووسنائل اكتصناكت الذكينة منع بي نة 
Joo, & Jung,2011.) 

للعمليننة التعليميننة، ولننه دور  ا  حنندبث ا  تربوينن ا  ( اتجاهننSmart Learningويعنند الننتعلم الننذكي )
مهم في إيجاد بي ة فعالة للتعلم تتناول محتويات شخصية المتعلمين، وتتضمن التكينف منع النمنوذ  

إلمننننننام المتعلمننننننين بالمصننننننادر المتنوعننننننة للمعرفننننننة وأدوات اتصننننننال  فضننننننال  عنننننننالتربننننننوي الحنننننندبث، 
 (.Mahdi,2018,p102نشطة)

( النننتعليم النننذكي بأننننه النننتعليم القنننائم علنننى اسنننتخدام Abdul Hay,2017) عبننندالحي وعنننريف
األنظمننة التكنولوجيننة واكتصننالية واكلكترونيننة المتطننورة، واكسننتفادة مننن كننل مننا يجعننل المعلننم قننادرا  
على متابعة أنبر قدر من طالبه من خالل وسائل التواصنل المتنوعنة كبنرامج المحادكنة، كمنا يسنتند 

بي ننة محفنن ة لبننناا  تهي ننةكنولوجيننا فنني إحنندال تغيننر إيجننابي فنني التعلننيم، و إلننى منهجيننة لتوظيننف الت
مهارات اكبتكار واكبدا  وتنمية الثقافة الفكرية والتواصنل الفعنال بنين عناصنر العملينة التعليمينة منن 

ضمن العنالم  فاعليةمعلمين وإدارة وأولياا أمور والمجتمع والطلبة أنفسهم؛ بما يمكنهم من اكندما  ب
 لرقمي الذي يشكل مالمح العصر الحدبث.ا

فنني دراسننته أكننر تطبيننق اسننتراتيجيات الننتعلم النشننط فنني  (Al-Astal,2010)األسننطل وتننناول
الدراسنة  تاألردن، وأظهنر التحصيل وتنمية التفكير الناقد لطلبة الصف التاسنع فني منادة التناريخ فني 

ية المحاضرة المعدلنة والطريقنة التقليدينة وجود فروق لصالح استراتيجية النقاش البسيط على استراتيج
ق اسننتراتيجية  فنني تحصننيل طلبننة الصننف التاسننع األساسنني، وتفكيننرهم الناقنند. بينمننا بينننت النتننائج تفننوي

 المحاضرة المعدلة على الطريقة التقليدية في تحصيل الطلبة وتفكيرهم الناقد.
ننا حدبثننة تجمننع بننين األجهنن ة  ( فعننر ف الننتعلم الننذكي بأنننه: خدمننة تعلننمLime,2011)ليمنني وأمي

 الحدبثة مثل )اكجه ة المحمولة والهواتف الذكية(، وبين تكنولوجيا التعلم اإلكتروني.
ومنننن هننننا ننننرى أني النننتعلم النننذكي بمفهومنننه األشنننمل يعتمننند علنننى الهواتنننف الذكينننة وشنننبكات اكنترننننت 

( أن الفنرد ك بتنذكر Shukri,2004)شنكري  واكجه ة المحمولة فني عملينة النتعلم، وقند أنندت دراسنة
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أمنا إذا تنم الندمج بنين العمنل والنظنر والسنمع فقند تصنل  ( مما براا ويسمعه،%20-%40أنثر من )
؛ وت داد النسبة كلمنا ا ادت الحنواس المشنتركة فني العملينة التعليمينة، وهنذا منا %70نسبة تذكرا الى 

بعننند وبنننين اسنننتخدام الصنننورة هننندفت إلينننه اسنننتراتيجيات النننتعلم النننذكي التننني تجمنننع بنننين التعلنننيم عنننن 
 والصوت والفيدبو في عملية التعليم لموانبة هذا الثورة التكنولوجية والتقنية.

 :(Salem,2014) من المميزات، من أهمها عديدوللتعلم االلكتروني 
 التعليم اكلكتروني بتمي  بالمرونة في المكان وال مان. .1
 ك بين المتعلم و مالئه.بوفر بي ة تفاعلية ما بين المعلم والمتعلم وكذل .2
 بتمي  التعليم اكلكترونية بسهولة تحدبث برامجه والمواقع اكلكترونية باستمرار. .3
 بتمي  التعليم اكلكتروني بالمجهود الذي ببذله المتعلم في تعليم نفسه. .4

 :  (Kamel et al, 2011,p223) أما نظم التعّلم الذكي فهي تتمتع بخصائص كثيرة، منها
 تغيير في شكلها ونظامها بناا  على استجابات الطلبة.إمكانية ال .1
 تتابع دروس وموضوعات المحتوى العلمي للبرامج. .2
تحتننا  برامجهننا الننى مختصننين ومهننرة فنني تصننميمها وإنتاجهننا، والمعالجننات الفنيننة لهننا تكننون  .3

 أنثر تعقيدا .
ميم نمنننوذ  لتصننن مقدراتنننهالحاجنننة إلنننى معرفنننة مسنننتوى تفكينننر المنننتعلم والمعرفنننة الحالينننة لنننه و  .4

 بتفاعل المتعلم من خالله مع البرنامج.
صننور، رسننومات متحركننة وكابتننة، احتوائهننا علننى الوسننائط المتعننددة )تتمينن  البننرامج الذكيننة ب .5

 إمكانية تكرار العروض بشكل مثير. فضال  عن صوت، ومثيرات وارشادات( 

 واإبنندا ، الواقعيننة، أهميهننا:مننن الميينن ات،  ا  عدبنندوهننذا الخصننائص أضننفت علننى الننتعليم الننذكي 
والواقعيننننننة  بالمشنننننناركة اكحسنننننناس مننننننن الننننننذكي الننننننتعلم ب ينننننند إذ والتمكننننننين؛ الرسننننننمي، غيننننننر والننننننتعلم

(Lee,2010.) 
المتطلبنننات الال منننة لتطبينننق نظنننام إدارة  إلنننى( دراسنننة للتعنننريف Habib,2015) حبينننح وأجنننرى 

 هليننة فنني مدبنننة الرينناض،فنني المنندارس األ ( ومعوقننات تطبيقننهclasseraالننتعلم اإلكتروننني الننذكي )
األولنننى بنننين متطلبنننات تطبينننق نظنننام التعلنننيم  الرتبنننةفنننأظهرت النتنننائج أن المتطلبنننات البشنننرية احتلنننت 

األخينرة. أمنا  الرتبنة احتلنت المتطلبنات اإدارينةبليها المتطلبات التقنية، و  اكلكتروني الذكي الكالسيرا
 الرتبنننةلكالسنننيرا، فاحتلنننت المعوقنننات المالينننة معوقنننات تطبينننق نظنننام إدارة النننتعلم اكلكترونننني النننذكي ا
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بليها المعوقات التقنية، كم المعوقنات البشنرية، وقند أنند الباحنث علنى ضنرورة  األولى بين المعوقات،
التربنننويين فننني صنننناعة هنننذا الننننو  منننن التعلنننيم، ووضنننع بنننرامج لتننندريح المتعلمنننين والمعلمنننين  إسنننهام

 واإداريين لالستفادة من التقنية.
م ( خريطة لكيفية تحقيق التعلم النذكي منن خنالل اكسنتفادة Mikulecky,2012) مكولكي وقدي

من البي ات الذكينة؛ عنن طرينق جعنل أمنانن العمنل أنثنر ذكناا واكسنتفادة منن تكنولوجينا المعلومنات 
 واكتصاكت الحدبثة.

فنني مننن النندول السننباقة فنني اتخنناذ خطننوات جننادة فنني إدخننال التطننور اكلكتروننني  عدبنندوهنننا  
المجال التعليمي للوصوإلى التعليم الذكي. ومن األمثلة على هنذا الندول: الوكينات المتحندة، اليابنان، 

 .البلدان. مما انعكس ايجابيا  على التطور التعليمي في هذا وبلجيكيافرنسا، فلندا، 
( في دراسة تناولت وجهة نظر األنناديميين والطنالا فني Heirds field et al,2011) وقام

 Queensland University ofنليننة التربيننة فنني جامعننة كوي كننند للتكنولوجيننا فنني اسننتراليا )
Technology حول التعليم والتعلم باستخدام أنظمة إدارة التعلم اإلكتروني البال  بنورد. وأظهنرت )

ام، نتننائج وتوصننيات الدراسننة الحاجننة إلننى التركينن  علننى تنندريح الطننالا واألننناديميين كسننتخدام النظنن
بحاجننة النى النندعم والتشننجيع إذ  توجهنت الجامعننة نحننو م يند مننن ابتكننار أسنناليح  األننناديمييننمنا أن 

 تربوية معتمدة على استخدام شبكة اإنترنت.
منننن الننندول العربينننة لموانبنننة هنننذا التطنننور للوصنننول إلنننى النننتعلم النننذكي فننني  عدبننندنمنننا سنننعت 

 العربيننة المتحنندة جننال، كانننت تجربننة اكمنناراتمدارسننها؛ ومننن التجننارا العربيننة السننباقة فنني هننذا الم
التي تبنيت برنامجا  للتعلم الذكي، ويعد هذا البرنامج نقلنة منن التعلنيم التقليندي إلنى النتعلم النذكي عنن 
طريق إيجاد بي ة تعليمية تع   روح اإبدا  لدى المتعلمنين، ونشنر مفهنوم النتعلم التفناعلي، وتمكننهم 

ت ويننندهم  فضننال  عنننيننة الننتعلم والتحلننني بننروح المسنن ولية واكبتكنننار، مننن المشنناركة بفاعليننة فننني عمل
بالمهننننارات والمعننننارف الضننننرورية التنننني تسنننناعدهم فنننني الحصننننول علننننى فننننر  عمننننل. كمننننا أننننندت 

" عالميننا  فنني تجهينن  مدارسننها باإنترنننت وتكنولوجيننا 29اكحصننائيات أن  اكمننارات تحتننل المركنن  ال"
 .(Ahmad,2016) نافة في اكستخدام التقني في المجاكتاألولى عربيا   الرتبةالمعلومات و 

من عناصر التعلم النذكي  عدبد  من الدراسات التي كشفت الضوا على  عدبدومن هنا أجريت 
-Hassouna & Al) حسننونة والمطننري  دراسننة، ومنندى تطبيقننه ومعوقاتننه، ومننن هننذا الدراسننات

Matari,2018) ر الننتعلم النشننط مننن قبننل معلمننات التنني أجريننت للتعننرف إلننى درجننة ممارسننة عناصنن
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رياض األطفال في العاصمة عميان من وجهنة نظنر المشنرفين التربنويين، وأظهنرت النتنائج أن درجنة 
 الكتابنة، )الحندبث واإصنغاا، تطبيق معلمنات ريناض األطفنال لعناصنر النتعليم النشنط التني تتعلنق بنن

بينمنا تناولنت  ظنر المشنرفيين التربنويين،والتأمل( كانت بدرجة منخفضة من وجهة ن التفكير، القرااة،
( درجننة ممارسننة معلمنني المرحلننة اكبتدائيننة فنني دولننة الكويننت Al-Rashidi,2014)الرشننيدي دراسننة

هي ومننندبري المننندارس اكبتدائينننة بمنطقنننة العاصنننمة،  لعناصنننر النننتعلم النشنننط منننن وجهنننة نظنننر منننوجي
عناصننر الننتعليم النشننط كانننت متوسننطة وأظهننرت النتائجننأن درجننة ممارسننة معلمنني المرحلننة اكبتدائيننة ل

ا فنأظهرت دراسننته (Ashkanani,2011) اشنكناني منن وجهنة نظنر منوجهي ومندبري المندارس، أمنا
بدرجننة مرتفعننة مننن قبننل معلمننات رينناض األطفننال فنني دولننة  تطبيننق عناصننر الننتعليم النشننط كننان أني 

 الكويت.
دارس الفلسنطينية،  وجناا وحذت فلسطين حذو اإمارات فظهر مصنطلح النتعليم النذكي فني المن

فنني بيننان صنندر عننن و يننر التربيننة والتعلننيم السننابق النندكتور صننبري صننيدم فنني حفننل تكننريم منندارس 
(، عننن توسننيع عنندد منندارس 2019وفننرق الننتعلم الننذكي فنني مقننر المعهنند الننوطني للتنندريح التربننوي )

( 500ت( إلنننى )النننتعلم النننذكي التننني تعتمننند علنننى مبننندأ )مننندارس بنننال حقائنننح أو واجبنننات أو امتحاننننا
( مدرسنننة حكومينننة فننني 131غننن ة، وأشنننار صنننيدم إلنننى أن  ) مدرسنننة، بمنننا يشنننمل مننندارس فننني قطنننا 

( في قطنا  15( مدرسة في الضفة الغربية و)116فلسطين قد انضمت لبرنامج التعلم الذكي منها )
ف حالينا  ( مدرسنة، وموضنحا  أني البرننامج يسنتهد54غ ة، كفتنا  إلنى أن بندايات البرننامج كاننت منع )

( معلنم/ة علنى 1500( ألف طالح/ة،  كما أشار إلى أنه تم تندريح منا ب يند عنن )11ما يقارا الن )
( مننن المشننرفين والمتننابعين؛ لتننولي مهمننة 117اسننتراتيجيات الننتعلم الننذكي والتقننويم البنندبل، وإعننداد )

ارس بننننأجه ة ت وينننند هننننذا المنننندفضننننال عن اإشننننراف والمتابعننننة لمنننندارس الننننتعلم الننننذكي بشننننكل دوري، 
نننه ينننأتي اسنننتمرارا  للجهنننود  حاسنننوا وعنننرض تفننناعلي وشنننبكات كسنننلكية متكاملنننة، وأنننند أن هنننذا التوجي
نننن المننندارس منننن الخنننرو  عنننن الننننمط  التطويرينننة النو ينننة التننني تقودهنننا النننو ارة وأن هنننذا البرننننامج ُيمكي

كمتحانننات بشننكلها التقليندي فنني التعلننيم، وأني مننن بننين مظنناهر مندارس الننتعلم الننذكي اكسننتغناا عننن ا
التقليننندي واكعتمننناد بننندك  منننن ذلنننك علنننى التقنننويم الحويقننني المسنننتند إلنننى التقنننويم الترانمننني والمشننناريع 

 (Sawa News Agency,2019). وأساليح التقويم البدبل كملفات اإنجا 
ومنن هننا تنأتي أهمينة الدراسنة الحالينة فني إلقناا الضنوا علنى مندى تطبينق اسنتراتيجيات النتعلم 

ذكي فنني حصننص التربيننة الرياضننية مننن قبننل معلمنني التربيننة الرياضننية وذلننك فنني محافظننة سننلفيت النن
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 تحدبدا .
 مشكلة الدراسة:

فننني ظنننل منننا يشنننهدا التعلنننيم فننني المننندارس الفلسنننطينية منننن تطنننور مسنننتمر للعملينننة التعليمينننة 
 ننة تعليميننة وتوجيههننا لمننا بوانننح هننذا العصننر التكنولننوجي الننذي نعيشننه، والسننعي المسننتمر إيجنناد بي

تتناسنننح منننع اهتمامنننات الطلبنننة وبي ننناتهم التننني غ تهنننا مواقنننع التواصنننل اكجتمننناعي، وتطنننور األجهننن ة 
ننع ت  و ارة التربيننة والتعلننيم فنني فلسننطين إلننى تننوفير منندارس الننتعلم الننذكي التنني أخننذت  اكلكترونيننة، س 

ينة رياضنية فني مندارس وِمنن خنالل عملني كمعلمنة ترب باك دياد تدريجيا  ضنمن اإمكانينات المتاحنة،
منن  التربية والتعلنيم فني محافظنة سنلفيت؛ فقند كحظنُت وجنود اخنتالف بنين معلمني التربينة الرياضنية

فمنننهم مننن تقبيننل هننذا التطننور فنني العمليننة التعليميننة و مننن  ناحيننة تطبيننق اسننتراتيجيات الننتعلم الننذكي،
بهننذا التحندبث وقليننل منن أهميتننه  بضنرورة تطبيقنه وأهميتننه فني العمليننة التعليمينة، ومنننهم منن لننم بن من

وأظهر تمسكه بالطريقة التقليدية. من هننا ظهنرت مشنكلة البحنث لندى الباحثنة والمتمثلنة فني ضنرورة 
معرفة مدى تطبيق استراتيجيات التعلم الذكي في حصص التربية الرياضنية منن وجهنة نظنر معلمني 

 التربية الرياضية في محافظة سلفيت.
 أهداف الدراسة:

 دراسة إلى:هدفت ال
  التعرف إلى مدى تطبيق استراتيجيات التعلم الذكي في حصص التربية الرياضية من وجهة

 نظر معلمي التربية الرياضية في محافظة سلفيت تبعا  لمحاور الدراسة.
  التعرف إلى مدى تطبيق استراتيجيات التعلم الذكي في حصص التربية الرياضية من وجهة

، الخبرة، سالعمر، الجن لمتغيراتية في محافظة سلفيت تبعا  نظر معلمي التربية الرياض
 والم هل العلمي.

 أسئلة الدراسة:
 :اآلتيةط رحت الدراسة األس لة 

  ما مدى تطبيق استراتيجيات التعلم الذكي في حصص التربية الرياضية من وجهة نظر معلمي
 التربية الرياضية في محافظة سلفيت تبعا  لمحاور الدراسة؟

 هل ت( وجد فروق ذات دكلة إحصائية عند مستوى دكلةα ≤ 0.05 في مدى تطبيق )
استراتيجيات التعلم الذكي في حصص التربية الرياضية من وجهة نظر معلمي التربية 
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 والم هل العلمي؟ الخبرة،الجنس،  الرياضية في محافظة سلفيت تبعا  لمتغيرات العمر،
 أهمية الدراسة:

 :اآلتيةالحالية في النقاط تتمحور أهمية الدراسة 
  يجح على معلمي التربية الرياضية اكستفادة من التطور التكنولوجي الحاصل في العملية

بها والعمل على مخاطبتهم من خاللها عن  همواهتمامالتعليمية من خالل استغالل تعلق الطلبة 
 طريق استخدام استراتيجيات التعليم الذكي.

 بشكل مناسح لخدمة المادة، من  التكنولوجيا الرياضية كيفية تفعيل أهمية معرفة معلمي التربية
خالل الكشف عن مدى تطبيق استراتيجيات التعلم الذكي في حصص التربية الرياضية من 

 وجهة نظر معلمي التربية الرياضية في محافظة سلفيت. 
 ام بدراسات منبثقة يمكن أن تكون نتائج هذا الدراسة نقطة انطالق للباحثين المهتمين في الوي

 إطارها النظري.و  من نتائجها ومستفيدبن من موياس الدراسة وإجراااتها
  قد تفيد الدراسة الحالية معلمي التربية الرياضية في محافظة سلفيت من خالل إعطائهم التغذية

الراجعة في مدى تطبيقهم كستراتيجيات التعلم الذكي وتفييدهم في التركي  على نقاط الضعف 
 عالجتها من خالل معرفة استراتيجيات تعلم الذكي وتطبيقها.وم

 محددات الدراسة:
 :اآلتيةاقتصرت الدراسة على المحددات 

 :في محافظة  هاومعلماتالتربية الرياضية  اقتصرت هذا الدراسة على معلمي الحد البشري
 سلفيت.

  فلسطين -سلفيتالحد المكاني: مدارس التربية والتعليم في محافظة. 
 (.2018-2019لحد ال مني: أجريت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لعام )ا 

 التعريف بالمصطلحات:
 موعة اإجرااات والخطوات المنظمةتعرفها الباحثة بأنها مجاستراتيجيات التعلم الذكي: 

ئل والمدروسة مسبقا  التي بتيبعها المعلم لتحقيق أهداف العملية التعليمية من خالل توظيف الوسا
 اكلكترونية المناسبة "تعريف اجرائي".
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 الطريقة واإلجراءات:
 منهج الدراسة: 
 الباحثة المنهج الوصفيي لمناسبته لطبيعة هذا الدراسة. استخدمت

  مجتمع الدراسة: 
في مدبرية التربية والتعليم في  هاومعلماتمجتمع الدراسة من معلمي التربية الرياضية  تكون 

( معلما  ومعلمة ؛ بناا  على كشوفات مدبرية التربية والتعليم في 32عددهم ) محافظة سلفيت وبلغ
 محافظة سلفيت.
 عّينة الدراسة: 

( معلما  ومعلمة  من معلمي التربية الرياضية في مدبرية التربية 23عيينة الدراسة من ) تألفت
 والتعليم في محافظة سلفيت.

 :اآلتيةكما في الجداول  عينة الدراسة حسح المتغيرات المستقلة تو عت
 العينة حسب متغير الفئة العمرية للمعلم توزع (1الجدول )
% العدد الفئة العمرية النسبة   

 %22 5 سنة 30أقل من 
 %78 18 سنة 50-30من 

 %100 23 المجمو 
 العينة حسب متغير الجنس توزع (2الجدول )

 النسبة% العدد الجنس
 %57 13 ذكر
 %43 10 أنثى

 %100 23 مو المج
 العينة حسب متغير المؤهل العلمي توزع (3الجدول )
 %النسبة العدد المؤهل العلمي

 %78 18 بكالوريوس
 %22 5 دراسات عليا

 %100 23 المجمو 
 العينة حسب متغير عدد سنوات الخبرة في العمل توزع (4الجدول )

 %النسبة العدد عدد سنوات الخبرة في العمل
 %30 7 تسنوا 5اقل من 

 %18 4 سنوات 10-6من 
 %52 12 سنوات 10أنثر من 

 %100 23 المجمو 
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  أداة الدراسة:
( فقرة من تصميم الباحثة تضمنت كل منها أحد استراتيجيات 22أداة الدراسة من ) تكونت

 التعلم الذكي. 
 : (Validity)ِصْدق األداة 
ذوي الخبرة واكختصا   الجامعيينلى مجموعة من األساتذة الباحثة بعرض األداة ع قامت
، إبداا رأبهم في مضمون فقرات الموياس وفاعليته نحو الف ة ات الفلسطينية واألردنيةفي الجامع

 المستهدفة وتم تعدبل بعم الفقرات وإعادة صياغتها بما بتناسح وواقع المجتمع الفلسطيني.
 Reliabity):ثبات األداة )

لعينة، تم حساا معامل الثبات لألداة عن طريق استخدام تطبيق أداة الدراسة على ا بعد
(، وهي قيمة 0,90بلغت قيمة معامل الثبنات لألداة ) فقدمعادلة )نرونباخ ألفا( لالتساق الداخلي، 

 مقبولة احصائيا.
 إجراءات الدراسة:

 لقد تم إجراا هذا الدراسة وفق الخطوات اآلتية:
-Hassouna & Alدراسنة الحالينة مثنل دراسنة )للبعد اطنال  الباحثنة علنى دراسنات مشنابهه  .1

Matari, 2018،)  ودراسننة(Ashkanani, 2011)(ودراسننة ،Habib, 2015) ودراسننة ،
(Al- Rashidi, 2014)( فقرة.22،تم تصميم أداة قياس وهي استبانة مكونه من ) 

قامننت الباحثننة بعننرض اكسننتبانة علننى مجموعننة مننن المحكمننين مننن ذوي الخبننرة واكختصننا   .2
ن بمننننا بتناسننننح مننننع الدراسننننة والواقننننع و نة بننننناا علننننى مننننا توصننننل اليننننه المحكمننننوتعنننندبل اكسننننتبا

 الفلسطيني.
جميننع معلمنني التربيننة الرياضننية فنني مدبريننة التربيننة  مالدراسننة؛ وهننقامننت الباحثننة بتحدبنند عيينننة  .3

 أداة الدراسننة علننى المنندارس عننن طريننق برينند مدبريننة التربيننة تننو  سننلفيت، و والتعلننيم بمحافظننة 
م، وتنننم 14/4/2019م، واسنننتالمهم منننن المدبرينننة فننني تننناريخ 2/4/2019والتعلنننيم فننني تننناريخ 

(، وذلننننك ألن بعننننم معلمنننني التربيننننة الرياضننننية كننننانوا 32( اسننننتبانة مننننن أصننننل )25اسننننتالم )
( اسنننتبانة لخلنننل فننني التعب نننة؛ 2وتنننم اسنننتبعاد ) خاصنننة،سنننفر أو ألسنننباا غنننراض المجنننا ين أل

نت عينة الدراسة م  ومعلمة تربية رياضية في محافظة سلفيت. ا  ( معلم23ن )وبذلك تكوي
تنننم إدخنننال البياننننات إلنننى الحاسنننح ومعالجتهنننا إحصنننائيا  باسنننتخدام الر منننة اإحصنننائية للعلنننوم  .4
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 .SPSSاكجتما ية 
 متغيرات الدراسة:

 المتغيرات المستقلة:
 سنة(. 50-30سنة، من 30 )اقل من  والعمر: وه 
 (.ىذكر، أنث) والجنس: وه 
   بكالوريوس، دراسات عليا(. وهل العلمي: وهالم( 
 ( 10سنوات، أنثر من  6-10سنوات فأقل،5الخبرة في العمل: ولها كالكة مستويات هي 

 سنوات(.
 المتغير التابع:

 ويتمثل في استجابة أفراد العينة على أداة الدراسة الحالية.
 نتائج الدراسة ومناقشتها:

 ول والذ  نص::أواًل: النتائج المتعلقة بالسؤال األ 
ما درجة تطبيق استراتيجيات التعلم الذكي في حصص التربية الرياضية من وجهة نظر 

 معلمي التربية الرياضية في محافظة سلفيت؟
ولتفسننير النتننائج اعتمنندت المتوسننطات الحسننابية اآلتيننة المعتمنندة احصننائيا  والخاصننة باإجابننة 

-%60درجة أكر كبيرة(، ) %79.99-%70(، )فأنثر درجة أكر كبيرة جدا   %80على الفقرات: )
الدرجننة  %50( درجننة أكننر قليلننة، أقننل مننن %59.99-%50( درجننة أكننر متوسننطة )مننن 69.99%

 قليلة جدا .
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمدى تطبيق استراتيجيات التعلم  (5الجدول)

 فظة سلفيتالذكي في حصص التربية الرياضية في محا
 درجة االثر النسبة% المتوسط االنحراف الفقرات الرقم

1 
أوظف الفصول المقلوبة إتاحة الفرصة للطلبة بالدراسة 
حسح إمكاناتهم، من مشاهدة الفيدبوهات التعليمية في 
مكان غير المدرسة وفي أي وقت بريدون، واستغالل 

 وقت الحصة للمناقشة.
 قليلة 59% 2.96 0.77

2 
العصف الذهني إتاحة الفرصة للطلبة كبتكار أفكار أوظف 

ومعلومات جدبدة ومتنوعة حول موضو  الدرس لتشجيعهم على 
 التفكير اإبداعي وإطالق الطاقات الكامنة لدبهم.

 كبيرة 72% 3.61 0.84

أوظف األلعاا عبر الشبكة العنكبوتية اكنترنت لتسلية  3
 قليلة جدا %49 2.43 1.31 على التخيل واكبتكار. مقدرتهمالطلبة وتشويقهم و يادة 
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 درجة االثر النسبة% المتوسط االنحراف الفقرات الرقم

4 
أوظف التعليم التعاوني إتاحة الفرصة لجميع الطلبة في 

 ا  بعضهم للمشاركة والتعاون مع بعضهم مختلف مستويات
 لتحقيق أهداف الدرس.

 كبيرة جدا 81% 4.04 0.88

5 
أوظف أسلوا المناقشة مع الطلبة في غرفة الصف 

هم للتعبير عن ما يفكرون به من حلول إتاحة الفرصة ل
 وصوك الى اإجابة الصحيحة.

 كبيرة جدا 84% 4.22 0.74

أوظف أسلوا المناقشة مع الطلبة إتاحة الفرصة لهم  6
 كبيرة جدا %86 4.30 0.64 للتعبير عن رأبهم في الوقت والمكان المناسبين.

استخدمت طريقة حل المشكالت إتاحة الفرصة للطلبة  7
 كبيرة %72 3.61 1.16 بممارسة خطوات حل المشكالت واتخاذ القرارات المناسبة.

اعتمد على استراتيجية الرحالت المعرثية عبر المواقع  8
 متوسطة %60 3.00 1.35 اكلكترونية في تقصي المعلومات والوصول الى المطلوا.

أوظف استراتيجية التعلم التشاركي إتاحة الفرصة للطلبة  9
 متوسطة %66 3.30 0.82 مل المس ولية ومشاركتهم في عملية التعلم.لتح

استخدمت استراتيجية الفيدبو في عرض الدرس ل يادة  10
 كبيرة %70 3.52 1.28 تفاعل الطلبة مع موضو  الدرس.

11 
أوظف استراتيجية اكنتشاف اكلكتروني إتاحة الفرصة 

ا حتى يصل للطلبة لمعالجة المعلومات وتركيبها وتحويله
 الى معلومات جدبدة.

 قليلة 56% 2.78 1.13

12 
أوظف استراتيجية المشاريع اكلكترونية لمشاركة الطلبة 

شرو  واكتصال والعمل في التخطيط واإعداد المسبق للم
 بشكل جيد. ا  بعضمع بعضهم 

 متوسطة 64% 3.22 1.04

ن أوظف استراتيجية الخرائط الذهنية حتى بتمكن الطلبة م 13
 متوسطة %63 3.17 1.19 رسم تصور للمعلومات، مما يسهل حفظها.

أوظف استراتيجية السرد القصصي إحدال رياضية لما لها من  14
 متوسطة %66 3.30 1.11 أهمية في ترسيخ المعلومات والمفاهيم في أذهان الطلبة.

15 
أوظف استراتيجية التدريح اكلكتروني في تدريح الطلبة 

ت الرياضية المختلفة للدرس حسح الفروق على المهارا
 الفردية لهم.

 قليلة 58% 2.91 1.08

16 
أوظف استراتيجية النمذجة والمحاناة في الموضوعات 

الرياضية التي ك أستطيع تنفيذها أمام الطلبة لخطورتها 
 او تكلفتها العالية في حين تنفيذها.

 متوسطة 65% 3.26 1.18

17 
اكفتراضية إمكانية اكتصال  أوظف استراتيجية الفصول

مع ذاته بالصوت والصورة بين الطلبة، وفي الوقت 
 اختالف تواجدهم الجغرافي.

 قليلة 50% 2.48 1.20

أوظف استراتيجية اكستقراا في عرض أمثلة منتمية  18
 متوسطة %63 3.13 1.10 للمفهوم الرياضي وتحدبد الصفات المشتركة لها.

ستنتا  بوضع الطالح في موقف أوظف استراتيجية اك 19
 كبيرة %70 3.48 0.99 قياسي ببدأ من الكل ليصل الى الج ا.

20 
أوظف استراتيجية التعليم المدمج في تدريس المقرر 

إمكانية الدمج بين األهداف والمحتوى ومصادر التعلم 
 واألنشطة ليسهل عملية تعلم الطلبة.

 متوسطة 69% 3.43 0.99



 عائشة فتحي شتية                                                                .....تيجياتمدى تطبيق استرا

77 

 درجة االثر النسبة% المتوسط االنحراف الفقرات الرقم
ية الوسائط المتعددة لتقديم المعلومات أوظف استراتيج 21

 كبيرة %70 3.48 1.12 للطلبة بالصور والنصو .

أوظف استراتيجية التجريح إتاحة الفرصة للطلبة  22
 كبيرة جدا %84 4.22 0.90 للتجريح العملي وتنفيذ اكنشطة المتعلقة بالدرس.

 متوسطة %67 3.36 0.61 الدرجة الكلية 
تطبيق استراتيجيات التعلم الذكي في حصص التربينة  أن درجة( 5ل )بتضح من خالل الجدو 

الرياضية كانت متوسطة من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية في محافظة سلفيت، وبلغت نسنبة 
 .%67المتوسط الحسابي لها 

لحداكة تطبيق هذا اكستراتيجيات في فلسطين؛ فظهور المدارس  وت ع ي الباحثة هذا النتيجة؛
محافظة صغيرة نسبيا  مع قلة  ُتعدكية هو أمر حدبث الوكدة وبخاصة في محافظة سلفيت التي الذ

عدد القرى التابعة لها وبالتالي قلة عدد المدارس فيها، وبهذا فإن التوجه كستراتيجيات التعلم الذكي 
-Al) الرشيدي مع دراسة الحالية في بداياته؛ وبهذا تتفق الدراسة ُيعدمن قبل المدرسين 

Rashidi,2014اشكناني ( ولكنها تختلف مع دراسة (Ashkanani,2011) ظهرت درجة  إذ
 & Hassouna) حسونة والمطري  تطبيق نظام التعلم الذكي من قبل المعلمات مرتفعة. أما دراسة

Al-Matari,2018)  فكانت نتيجة تطبيق معلمات رياض اكطفال لعناصر التعلم الذكي
 منخفضة.

( السنننابق، أن أنثننر اسننتراتيجيات النننتعلم الننذكي تطبيقننا  فننني 5خننالل الجنندول) نمننا بتضننح منننن
حصص التربية الرياضية من وجهة نظر معلمي التربية الرياضنية فني محافظنة سنلفيت،المتمثلة فني 

(؛ وهننني أسنننلوا المناقشنننة منننع الطلبنننة إتاحنننة الفرصنننة لهنننم للتعبينننر عنننن رأبهنننم فننني الوقنننت 6)الفقنننرة 
، وبدرجنة تطبينق كبينرة جندا ، وعن   %86نسنبة م وينة للمتوسنط الحسنابي بلغنت والمكان المناسبين ب

( التننني تتحننندل عنننن توظينننف أسنننلوا المناقشنننة منننع الطلبنننة فننني غرفنننة الصنننف إتاحنننة 5ذلنننك فقنننرة )
ننا يفكننرون بننه مننن حلننول، وصننوك إلى اإجابننة الصننحيحة بنسننبة م ويننة بلغننت  الفرصننة لهننم للتعبيننر عمي

( وهننني "أوظنننف اسنننتراتيجية التجرينننح إتاحنننة 22، تالهنننا الفقنننرة )،ودرجنننة تطبينننق كبينننرة جننندا84%
ودرجننة  %84الفرصننة للطلبننة للتجريننح العملنني وتنفيننذ اكنشننطة المتعلقننة بالدرس"بنسننبة م ويننة بلغننت

تطبينننق كبينننرة جننندا  ، تبعهنننا تطبينننق اسنننتراتيجية التعلنننيم التعننناوني إتاحنننة الفرصنننة لجمينننع الطلبنننة فننني 
( 4) الفقننرةلتحقيننق أهننداف النندرس وهنني  بعضننا  والتعنناون مننع بعضننهم مختلننف مسننتوياتهم للمشنناركة 

( وهنننني تطبيننننق اسننننتراتيجية 2ودرجننننة تطبيننننق كبيننننرة جنننندا ، تبعهننننا الفقننننرة ) %81بنسننننبة م ويننننة بلغننننت
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العصننف الننذهني إتاحننة الفرصننة للطلبننة كبتكننار أفكننار ومعلومننات جدبنندة ومتنوعننة حننول موضننو  
 %72وإطننالق الطاقننات الكامنننة لنندبهم بنسننبة م ويننة بلغننت النندرس لتشننجيعهم علننى التفكيننر اإبننداعي

( وهننني تطبينننق اسنننتراتيجية حنننل المشنننكالت إتاحنننة الفرصنننة 7) الفقنننرةوبدرجنننة تطبينننق كبينننرة، تالهنننا 
وبدرجنننة  %72للطلبنننة بممارسنننة خطنننوات حنننل المشنننكالت واتخننناذ القنننرارات المناسنننبة بنسنننبة م وينننة 

 تطبيق كبيرة.
السنننابق أن  أقنننل اسنننتراتيجيات النننتعلم النننذكي تطبيقنننا  فننني  (5كمنننا بتبنننين منننن خنننالل الجننندول) 

حصص التربية الرياضنية منن وجهنة نظنر معلمني التربينة الرياضنية فني محافظنة سنلفيت تحمنل رقنم 
 مقندرتهم( وهي "أوظف األلعاا عبر الشبكة العنكبوتية اكنترنت لتسلية الطلبنة وتشنويقهم و ينادة 3)

، وبدرجة تطبيق قليلة جدا ، كما حصلت اسنتراتيجية %49ة بلغت على التخيل واكبتكار"بنسبة م وي
( وهنني "أوظننف الفصننول اكفتراضننية إمكانيننة اكتصننال بالصننوت والصننورة بننين الطلبننة، 17) الفقننرة
وبدرجنة تطبينق قليلنة، أمنا  %50مع اختالف تواجدهم الجغرافي" على نسنبة م وينة  الوقت ذاتهوفي 

لكترونننني إتاحنننة الفرصنننة للطلبنننة لمعالجنننة المعلومنننات وتركيبهننننا اسنننتراتيجية "أوظنننف اكنتشننناف اك
، وبدرجننة %56الننى معلومننات جدبنندة" فقنند حصننلت علننى نسننبة م ويننة بلغننت واوتحويلهننا حتننى يصننل

تطبيننق قليلننة، وحصننلت اسننتراتيجية "أوظننف التنندريح اكلكتروننني فنني تنندريح الطلبننة علننى المهننارات 
، وبدرجة تطبيق %58ردية" لهم على نسبة م وية بلغت الرياضية المختلفة للدرس حسح الفروق الف

 قليلة.
على التوالي على أعلى الدرجات منن بنين ( 6 .5 .22 .4أن حصول الفقرات ) وترى الباحثة

فقرات اكستبانة، وهي تشير الى استراتيجيات )المناقشة مع الطلبة، التجريح العملني لطلبنة، التعلنيم 
الدرجنننة الكلينننة للفقنننرات بالدرجنننة المتوسنننطة فننني تطبينننق النننتعلم  التعننناوني( دكلنننة علنننى إكبنننات صنننحة

الذكي؛ ألن معلمي التربية الرياضنية ك  النوا يخوضنون تجربنة جدبندة فني الميندان التعليمني وبحاجنة 
لوقننت ودعننم أنثننر، وكننذلك تجهينن  المنندارس إلكترونيننا  بالشننكل الصننحيح للوصننول إلننى نظننام الننتعلم 

أظهنننرت  فقننند(، Al-Astal,2010) األسنننطل فنننق الدراسنننة منننع دراسنننةوبهنننذا تت النننذكي بكامنننل ُحليتنننه
الدراسننة وجننود فننروق دالننة إحصننائيا  لصننالح اسننتراتيجية النقنناش البسننيط علننى اسننتراتيجية المحاضننرة 

 المعدلة، والطريقة التقليدية في تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي وتفكيرهم الناقد.
 ني والذ  نص::ثانيا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثا

درجللة تطبيللق اسللتراتيجيات الللتعلم الللذكي فللي هللل هنللاو فللروق لات داللللة إحصللائية فللي 
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مللن وجهللة نظللر معلمللي التربيللة الرياضللية فللي محافظللة سلللفيت تعللزى  حصللص التربيللة الرياضللية
 العلمي، سنوات الخبرة في العمل؟ لالجنس، المؤهلمتغيرات العمر، 

 تم فحصها في ما يأتي:ة من الفرضيات والتي مجموعهذا انبثق عن س ال الدراسة 
: ال توجد فروق لات داللة إحصائية عند مسلتوى الدالللة النتائج المتعلقة بالفرضية االولى

(α ≤ 0.05 لدرجة تطبيق استراتيجيات التعلم الذكي فلي حصلص التربيلة الرياضلية ملن وجهلة )
 ير العمر.نظر معلمي التربية الرياضية في محافظة سلفيت تعزى لمتغ

لفحننص الفرضننية اسننتخدمت الباحثننة المتوسننطات الحسننابية لدرجننة تطبيننق اسننتراتيجيات الننتعلم 
الذكي فني حصنص التربينة الرياضنية منن وجهنة نظنر معلمني التربينة الرياضنية فني محافظنة سنلفيت 

 (6تع ى لمتغير العمر كما بوضحه الجدول )
تيجيات التعلم الذكي في حصص التربية الرياضية المتوسطات الحسابية لدرجة تطبيق استرا (6الجدول )

 تبعًا لمتغير العمر
 سنة  50أكثر من   سنة 50-30 سنة  30أقل من   الدرجة الكلية

3.59 3.29 ---- 
( كستخرا  دكلة الفروق للدرجة الكلينة ANOVAوتم أيضا  استخدام تحليل التبابن األحادي )

 ( ببين ذلك.7جدول)تبعا  لمتغير العمر عند العينة. وال
( لدرجة تطبيق استراتيجيات التعلم الذكي في ANOVAنتائج تحليل التباين األحاد  ) (7الجدول )

 حصص التربية الرياضية تبعًا لمتغير العمر

 الدرجة الكلية
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوى  ف المربعات

 الداللة *
 0.94 0.35 1 0.35 بين المجموعات

 
0.34 

 0.37 21 7.77 داخل المجموعات 
  22 8.12 المجموع

 ≥ α( عننندم وجنننود فننروق ذات دكلنننة إحصنننائية عننند مسنننتوى الدكلنننة )7بتضننح منننن الجنندول )
( لدرجنننة تطبينننق اسنننتراتيجيات النننتعلم النننذكي فننني حصنننص التربينننة الرياضنننية منننن وجهنننة نظنننر 0.05

 سلفيت ُتع ى لمتغير العمر. معلمي التربية الرياضية في محافظة
. كافننننة ألعمننننارل لننننذكي هننننو نظننننام جدبنننند بالنسننننبةذلننننك إلننننى أن  نظننننام الننننتعلم ا وعنننن ت الباحثننننة

واسنننتراتيجيات النننتعلم النننذكي تعننند وليننندة هنننذا القنننرن لتتماشنننى منننع متطلباتنننه والثنننورة التكنولوجينننة فننني 
روق فني تطبينق اسنتراتيجيات كنن هننا  فنتفي المدارس الفلسطينية؛ لهذا لنم وخاصة كافة المجاكت 

التعلم النذكي لندى معلمني التربينة الرياضنية فني محافظنة سنلفيت ُتعن ى لمتغينر العمنر وبهنذا اختلفنت 
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 الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بتناول متغير العمرالذي لم تتناوله الدراسات السابقة.
لة إحصائية عند مستوى الداللة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية: ال توجد فروق لات دال 

(α ≤ 0.05 لدرجة تطبيق استراتيجيات التعلم الذكي في حصص التربية الرياضية من وجهة )
 نظر معلمي التربية الرياضية في محافظة سلفيت تعزى لمتغير الجنس. 

( لمجمنننوعتين Independent t-testلفحنننص الفرضنننية اسنننتخدمت الباحثنننة اختبنننار )ت( )
 :اآلتي( 8لة الفروق للدرجة الكلية ُتع ى لمتغير الجنس. كما بوضحه الجدول )مستقلتين لدك
( لمجموعتين مستقلتين لقياس المتوسطات تبعا Independent t-testاختبار )ت( ) (8الجدول )

 لمتغير الجنس

 الدرجة الكلية
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الداللة* )ت( أنثى لكر

3.04 0.49 3.78 0.49 -3.62 0.002 
( α ≤ 0.05( وجود فنروق ذات دكلنة إحصنائية عنند مسنتوى الدكلنة )8نالحظ من الجدول )

( لدرجة تطبيق استراتيجيات النتعلم النذكي فني α ≤ 0.05ذات دكلة إحصائية عند مستوى الدكلة )
ُتعننن ى  حصنننص التربينننة الرياضنننية منننن وجهنننة نظنننر معلمننني التربينننة الرياضنننية فننني محافظنننة سنننلفيت

المعلمنننات؛ وهنننذا يعنننني أن تطبينننق اسنننتراتيجيات النننتعلم النننذكي فننني  وذلنننك لصنننالحلمتغينننر الجننننس؛ 
 ِمقارنه بالمعلمين. عند المعلمات أنبرحصص التربية الرياضية 

وت عنن ي الباحثننة هننذا النتيجننة إلننى حننر  المعلمننات علننى نيننل رتننح التقنندبر والتقنندم فنني عملهننم 
اهتمننام المعلمننات فنني جننذا انتبنناا الطلبننة والسننعي  فضننال  عنننكور، المدرسنني أنثننر مننن المعلمننين الننذ

-Al) الرشننيدي مننن المعلمننين، واختلفنت الدراسننة الحاليننة بنذلك مننع دراسننة أنثنرنحنو التطننور والتمينن  
Rashidi, 2014) .التي أظهرت عدم وجود فروق ُتع ى لمتغيير الجنس 

ت داللة إحصائية عنلد مسلتوى الدالللة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة: ال توجد فروق لا
(α ≤ 0.05 لدرجة تطبيق استراتيجيات التعلم الذكي فلي حصلص التربيلة الرياضلية ملن وجهلة )

 نظر معلمي التربية الرياضية في محافظة سلفيت ُتعزى لمتغير المؤهل العلمي. 
كلننننة ( لمجمننننوعتين مسننننتقلتين لدt-testلفحننننص الفرضننننية اسننننتخدمت الباحثننننة اختبننننار )ت( )

 :اآلتي( 9الفروق ألداة الدراسة تبعا لمتغير الم هل العلمي. كما بوضحه الجدول )
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( لمجموعتين مستقلتين t-test for tow Independent samplesاختبار )ت( ) (9الجدول )
 لقياس المتوسطات تبعا لمتغير المؤهل العلمي

 الدرجة الكلية
 االنحراف المتوسط االنحراف وسطالمت الداللة* )ت( دراسات عليا بكالوريوس

3.40 0.63 3.20 0.55 0.65 0.52 
( α ≤ 0.05( وجود فنروق ذات دكلنة إحصنائية عنند مسنتوى الدكلنة )9الحظ من الجدول )بُ 

لدرجنننة تطبينننق اسنننتراتيجيات النننتعلم النننذكي فننني حصنننص التربينننة الرياضنننية منننن وجهنننة نظنننر معلمننني 
 ع ى لمتغير الم هل العلمي لصالح ف ة البكالوريوس.التربية الرياضية في محافظة سلفيت تُ 

م العلمننني فننني المجنننال  وعننن ت الباحثنننة ذلنننك نظنننرا  كنشنننغال معلمننني ف نننة الدراسنننات العلينننا بالتقننندي
األننناديمي علننى حسنناا عملهننم نظننرا  لننتطلعهم النندائم لالرتقنناا فنني السننليم المهننني والبحننث النندائم عننن 

مننن  أنثننروكننذلك بحننثهم النندائم فنني مجننال دراسننتهم  لميننة؛إيجنناد وظيفننة أخننرى تناسننح شننهاداتهم الع
حسننننونة  التحضننننير للحصننننص المدرسننننة؛ وبهننننذا تتفننننق الدراسننننة الحاليننننة مننننع دراسننننة كننننل مننننن دراسننننة

 ، ودراسنة(Ashkanani,2011)اشكناني ودراسة (Hassouna & Al-Matari,2018) والمطري 
 (.Al-Rashidi,2014) الرشيدي

رابعة: ال توجد فروق لات داللة إحصائية عند مسلتوى الدالللة النتائج المتعلقة بالفرضية ال
(α ≤ 0.05 لدرجة تطبيق استراتيجيات التعلم الذكي فلي حصلص التربيلة الرياضلية ملن وجهلة )

 نظر معلمي التربية الرياضية في محافظة سلفيت ُتعزى لمتغير سنوات الخبرة في العمل.
حسننابية لدرجننة تطبيننق اسننتراتيجيات الننتعلم لفحننص الفرضننية اسننتخدمت الباحثننة المتوسننطات ال

الذكي فني حصنص التربينة الرياضنية منن وجهنة نظنر معلمني التربينة الرياضنية فني محافظنة سنلفيت 
 (10ُتع ى لمتغير سنوات الخبرة في العمل كما بوضحه الجدول )

ية المتوسطات الحسابية لدرجة تطبيق استراتيجيات التعلم الذكي في حصص الترب (10الجدول )
 الرياضية تبعًا لمتغير الخبرة في العمل

 سنوات  10أكثر من   سنوات 10-6 سنوات 5أقل من   الدرجة الكلية
3.46 3.13 3.38 

( كستخرا  دكلة الفروق للدرجة الكلية ANOVAوتم أيضا  استخدام تحليل التبابن األحادي )
 ( ببين ذلك.11ل)تبعا  لمتغير سنوات الخبرة في العمل عند العينة. والجدو 
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( لدرجة تطبيق استراتيجيات التعلم الذكي في ANOVAنتائج تحليل التباين األحاد  ) (11الجدول )
 حصص التربية الرياضية تبعًا لمتغير سنوات الخبرة في العمل

 الدرجة الكلية
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوى  ف المربعات

 الداللة *
 0.38 0.15 2 0.30 لمجموعاتبين ا

 
0.69 

 0.39 20 7.82 داخل المجموعات 
  22 8.12 المجموع

 ≥ α( عنندم وجننود فننروق ذات دكلننة إحصننائية عننند مسننتوى الدكلننة )11بتضننح مننن الجنندول )
( لدرجنننة تطبينننق اسنننتراتيجيات النننتعلم النننذكي فننني حصنننص التربينننة الرياضنننية منننن وجهنننة نظنننر 0.05

 لرياضية في محافظة سلفيت ُتع ى لمتغير سنوات الخبرة في العمل. معلمي التربية ا
، فظهننور منندارس نافننة هننذا النتيجننة أيضننا  نتيجننة لحداكننة التجربننة علننى الف ننات وعنن ت الباحثننة

التعلم الذكي هي تجربة جدبدة على كل الكوادر التعليمينة، إنشناا قينادات المجتمنع وانسناا الطلبنة 
-Al) الرشنننننيدي واتفقنننننت بنننننذلك الدراسنننننة الحالينننننة منننننع دراسنننننة ،شنننننرينمهنننننارات القنننننرن الحنننننادي والع

Rashidi,2014)اشكناني ، واختلفت عن دراسة (Ashkanani,2011) ،أظهنرت وجنود فنروق  إذ
حسنونة  أمنا دراسنة سننوات فأقنل(. 3في تطبيق نظام التعلم النذكي فني الم هنل العلمني لصنالح ف نة )

كان هنا  فروق في الم هل العلمي في تطبينق ف (Hassouna & Al-Matari, 2018) والمطري 
 سنوات(. 10-5نظام التعلم اكلكتروني لصالح ف ة )

 االستنتاجات:
 ي:أتة ومناقشتها تستنتج الباحثة ما يفي ضوا نتائج الدراس

  درجة تطبيق استراتيجيات التعليم الذكي في حصص التربية الرياضية كانت متوسطة من وجهة
 رياضية في محافظة سلفيت.نظر معلمي التربية ال

  ق معلمات التربية الرياضية في درجة تطبيق استراتيجيات التعلم الذكي في حصص التربية تفوي
التربية  في محافظة سلفيت مقارنة مع معلميالرياضية من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية 

 الرياضية الذكور.
 ق معلمي ف ة درجة البكالوريوس في تطبيق استرا تيجيات التعلم الذكي في حصص التربية تفوي

الرياضية من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية في محافظة سلفيت مقارنة مع معلمي ف ة 
 الدراسات العليا.

  لم تظهر فروق في درجة تطبيق استراتيجيات التعلم الذكي في حصص التربية الرياضية من
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يت ُتع ى لمتغير العمر، أو سنوات الخبرة وجهة نظر معلمي التربية الرياضية في محافظة سلف
 في العمل.
 التوصيات:

 ي:أتسابقة، توصي الباحثة بما يِمن خالل النتائج ال
 التعلم الذكي وذلك لمساعدتهم في  وتهي تهم ضرورة العمل على دعم المعلمين والطلبة لنظام

 إنجاح نظام التعليم الذكي والوصول إلى الغايات المنشودة.
  ومعلمات التربية الرياضية للوصول إلى الفهم  دورات وورشات عمل لمعلميورة عقد ضر

 الصحيح والمعرفة في كافة استراتيجيات التعلم الذكي وكيفية تطبيقها.
  عقد حلقات نقاش للمعلمين والطلبة لمعرفة متطلبات تطبيق استراتيجيات التعلم الذكي

 والعمل على األخذ بها.ومعوقاتها 
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