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 :ممخص البحث
لمموجيين التربويين  IOTأنترنت األشياء لمعرفة مدى إمكانية استخدام التقنية الحديثة  تحميميةالورقة ىي دراسة  هىذ

داخل مكاتب التفتيش التربوي أو داخل إدارات المدارس التعميمية، وقد تم تطبيق ىذه الفكرة داخل مدرسة مصر العربية 

، م األساسي وفصول الثانوية العامةالمشتركة بنغازي بكافة فصوليا الدراسية من مرحمة رياض األطفال مرورًا بمراحل التعمي

ر في تكنولوجيا المعمومات ، نظرًا ألن تبعية المدرسة لوزارة التربية والتعميم بجميورية مصر مواكبة لمتطو  ةوأتت ىذه الفكر 

العربية وصعوبة قيام الموجيين التربويين بزيارات ميدانية لممدرسة لعدة أسباب ، والتي منيا بعد المسافة وتكمفة السفر ، 

وربطيا مراقبة فقامت بتركيب كاميرات ،  IOT االستفادة من تقنية إنترنت األشياءولذلك سعت إدارة المدرسة جاىدة إلى 

المراقبة واالطالع أو إدارة المدرسة ، بحيث يستطيع الموجو  Internetببرامج المراقبة عن طريق شبكة المعمومات الدولية 

عن بعد ، وىذا يسيل لمحادثة المباشرة عمى سير العممية التعميمية داخل الفصول ومخاطب المعمم وتوجييو عن طريق ا

دارة المدرسة  ، ويقمل من التكاليف والمخاطر ويضع المعمم والتمميذ تحت الرقابة والتوجيو العممية التوجييية أمام الموجيين وا 

 .العممية التعميمية بالمدرسةب لمرقي  المستمرْين

 .كاميرات المراقبة – IOTأنترنت األشياء  –الكممات المفتاحية: التفتيش التربوي  

Abstract: 

 This paper is an analytical study to know the extent to which the modern technology 

can use the Internet of Things IOT for educational inspection offices or within schools 

managements , and this idea has been applied within the Misr Arab School Benghazi in the all 

its classes from kindergarten(Kg) through the stages of basic education and secondary classes, 

This idea came to from the development in information technology, given that the school's 

dependency on the Ministry of Education in the Arab Republic of Egypt and the difficulty of 

educational mentors to make field visits to the school for several reasons, including distance  
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and the cost of travel, and therefore the school administration strived to take advantage of the 

Internet of Things IOT technology, so it by installing surveillance cameras and connections 

with applications and connection on the Internet, So the education mentor or school officer  

can monitor and view the progress of the educational process teachers and students in classes 

guide them through direct conversation from a distance, this facilitates the mentoring process 

in front of mentors and school management, and reduces costs and risks and puts the teacher 

and student under constant supervision and guidance to advance the educational process in the 

school.  

 

 المقدمة:. 1

توظف التقنيـات الجديـدة في خدمتو، إذ يعول عمى عد قطاع التعميم في طميعة القطاعات التي تحاول الدول الكبرى أن ي  

إحدى أىم واجيات التقنية ( IOT)إنترنت األشياء  التعميم من أجل النيوض والتطور وتبنى عميو الرؤى المستقبمية. وتعـد

، لقطاع التعميم مةً بعض المؤسسات األكاديمية والدول في توظيفيا خد التـي بـدأت، و التي تمثل ثـورة جديـدة في عـالم التقنيـة 

في المدارس وربطيا بمكاتب التوجيو إنترنت األشياء دراسة تطبيقية تحميمية لمدى إمكانية ىذه الورقة كتقوم فكرة حيث 

وتبادل التفاعل  محددة عمى نحو دقيق، ضمن منظومـة تتـيح ليـاالزم لمقيام بميام الدعم التقني ال توفيروذلك ب، التربوي 

خدمت لتبادل البيانات والمعمومات، وقد است   وفي إطار التعميم تـوفر ىـذه التقنيـة منصـة غنيـة ومرنـة بينيا.المعمومات فيما 

بكل فصول المدرسة والساحات الخارجية كاميرا  32داخل المدرسة حيث تم تركيب ىذه التقنية الحديثة باإلمكانات المتوفرة 

عرض واسترجاع التسجيالت أو ربطيا بشبكة األنترنت عن طريق تطبيق  م  تومن  LANوالداخمية وربطيا بشبكة داخمية 

بالفصل الدراسية  اتوكل النشاط شرح المعمم ومشاركة التمميذ داخل الفصلعمى أسموب وطريقة لالطالع البث المباشر 

المدرسة بن المسؤولين وقد تم توزيع استبانة عمى عدد م،  وزارة التربية والتعميموفق الخطط المرسومة من قبل الدراسي 

عن طريق وزارة التربية والتعميم المصرية ، وذلك لالطالع لين بإدارة التفتيش التربوي والمسؤو من الموجيين التربويين عدد و 

 عمى نتائج البحث وفقًا لإلجابات المرصودة من عينة البحث.

 :وتساؤالتها  مشكمة الدراسة.2

نظرًا لما أحدثو انترنت االشياء من تغيرات، وتأثيره بصورة مباشرة عمى حياتنا اليومية وتداخمو معيا، وأصبحت 

، وفي ىذه الورقة نحاول أن نواكب تطور ىذه التكنولوجيا وتطبيقيا ىناك ضرورة ممحة لمتعرف عمى ىذه التكنولوجيا 
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التربوي،  أي  التفتيشتب امكإدارة المدارس و من داخل من داخل  ويفي مجال التوجيو التربباستطالع رأيي الستخداميا 

 . ، ولعل أبرز التساؤالت في ىذه الورقة  مباشرة عن بعدوبالمعمم ربط الموجو التربوي بالفصل الدراسي 

 ىو التوجيو التربوي؟ ما 

  ؟تساعد تكنولوجيا إنترنت األشياء عمى انجاز الزيارات في الوقت المناسب ىل 

 ىل التوجيو عن بعد يعتبر ذو جدوه عالية ؟ 

  من االسئمة التي تم االجابة عمييا في االستبانة؟ذلك وغير 

 أهداف البحث .3

وكيف يمكن االستفادة منو في مجال التوجيو التربوي ، انترنت االشياء ، يسعى البحث إلى التعريف بمفيوم جديد  

 حيث تطرقت الدراسة إلى اآلتي :

  التعرف عمى طبيعة التكنولوجيا الجديدة انترنت االشياء وتأثيرىا عمى الحياة اليومية لإلنسان 

  وتحويميا إلى تقنية إنترنت األشياء ربط كاميرات المراقبة باألنترنت. 

  اتصال المعمم بالموجو التربوي عن طريق انترنت( األشياءIOT ). مباشرة 

  االنترنت القيام بزيارات افتراضية لمموجيين كل فترة زمنية عن طريق كيف يتم 

 المبحث األول اإلطار النظري 

 :المفاهيم  .1

 Internet of things انترنت األشياء   1.1

والذي تم ، من المصطمحات الحديثة نسبيًا  (IOT)ويختصر بـ Internet of things انترنت األشياءيعد مصطمح 

  Gartner Incتناولو في العديد من القضايا والمجاالت المختمفة وقد ورد لو عدة تعريفات أبرزىا تعريف مؤسسة جارتنر

الكيانات المادية المتضمنة لتقنية تمكنيا  لرائدة في مجال تقنية المعمومات بأنو عبارة عن شبكة من األشياء أواالتفاعل  ىوو 

المفيوم بات يؤثر عمى طريقة حياتنا  أصبح ىذا الموضوع حديث الناس حول العالم، فيذا ومن التواصل واإلحساس أ

 (Cisco, 2018) رت مجرى حياتنا.وعممنا وقدم لنا الكثير من التسييالت التي غي  
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 ليتم االتصال بين األجيزة شبكة اإلنترنت يعتمد إنترنت األشياء عمى تقنيات بسيطة، فيكفي توصيل األجيزة عبر ،

صناعي كل ىذا عن طريق المرتبطة ببعضيا البعض عن طريق أجيزة استشعار خاصة، وأدوات تمثل الذكاء ال

 (2017، خرونوآ حمد  ) .بروتوكول اإلنترنت

  يقدم إنترنت األشياء لإلنسان القدرة عمى التحكم باألشياء عن بعد دون الحاجة أن يكون متواجد في نفس المكان

 .أو بالقرب من الجياز

 ستطيع أن تشغل التدفئة عن بعد وأنت تفيد ىذه التقنيات في المنازل الذكية التي تمتمك أجيزة متصمة باإلنترنت، فت

 .في الطريق إلى المنزل إذا كان جياز التدفئة متصاًل باإلنترنت

 لتفتيش التربويا إدارة 1.2

ىو جياز فني رقابي ييدف إلى تطوير العممية التعميمية والنيوض بيا وىو العين الساىرة عمى تحقيق أىداف المجتمع من " 

والقادرة عمى تحديد مظاىر القوة والضعف عمى شكل اتصال انساني بين المفتش ، خالل الرؤية الحادة والنافذة لألشياء 

بأسموب تربوي وباالعتماد عمى التحميل والكشف عن العوامل التي أدت إلى النجاح التربوي ومن يقع تحت متابعتو وتوجييو 

ويرتكز ما سبق عمى خبرة وكفاءة المفتش التربوي ،  (7102نور الدين ، ) "والتقييم والتقويم  والفشل عن طريق التشخيص

 . مؤسسات التعميميةلرفع المردود التربوي ومستوى األداء التسييري لم  وقدرتو عمى تحمل المسؤولية

إن التفتيش التربوي احد المكونات األساسية لمعممية التعميمية , و ىو عممية فنية موجو أساسًا نحو تطوير و تقويم العممية 

 التعميمية , باإلضافة إلى متابعة معدالت األداء , و الوعاء الزمني ,و المبنى التعميمي , و المعمم , و البيئة المحيطة,

 .مع من ليم صمة بالعممية التعميمية في تخطيطيا و تنظيميا و تقويميا والتعاون

 " متابعة مدى استيعاب الطالب يضطمع بدور ىام في متابعة المقررات التعميمية و تقويميا و تحسينيا و  التربوي التفتيش

تربويَا , لمرفع من مستوى األداء  الرفع من مستوى التحصيل العممي , و مساعدة المعممين عمى النمو الذاتي مينيَا وليا و 

إعداد برامج الدورات التدريبية لدييم و وضع الخطط و اتخاذ األساليب و الوسائل الكفيمة بتحقيق ذلك , كما يقوم ب

التنشيطية أو التأىيمية لممعممين , لمرفع من كفاءتيم خدمة لمستيدفات خطة التنمية , مستخدمًا في سبيل ذلك ما يتوفر و 

ن معطيات و إمكانات و وسائل و أساليب متاحة , و إلي إحداث التكامل بين الجوانب النظرية القائمة عمى لديو م

 . الدراسات و األبحاث و الجوانب التطبيقية ضمانًا الستمرار تطوير العممية التعميمية

http://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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 القيام بعممو عمى أكمل وجو, ومنيا زيارة وىذا يحتم عمى المفتش التربوي  صمام األمان لمعممية التعميمية, التفتيش التربوي

 (2004،وآخرون الصمادي) "الفصول فعميًا و التقييم السميم لممعمم من خالل تمك الزيارة دون مجاممة

 رسالة سامية ىدفيا مساعدة المعمم عمى النمو الذاتي مينيًا و تربويًا و المفتش المكمف بيا شخص " التربوي التفتيش

األمانة و الحرص , فال يكتب محاضر الزيارات لممعممين بمعزل عن دخول الفصول الدراسية و ىو يتطمب فيو الصدق و 

 .(0991شعيب ، ) " األمر الذي ال يقبل عذر و ال ينفع معو اعتذار

 مرشد مساعد لممعمم عمى النمو الميني, و تحسين مستوى أدائو بالمشاركة و التعاون ,و المساعدة عمى  التربوي المفتشف

 . فيم وظيفتو و تحقيق األىداف التعميمية من اجل متابعة العممية التربوية وفق منيجية عممية متميزة

 التربوي التفتيش اهداف 1.2.1

المساىمة الفاعمة في متابعة وتنشيط العممية التعميمية ودراسة وتقويم جدوى الممارسات التربوية التعميمية والكشف عن 

 . ايجاد مناخ تربوي تعميمي وفقًا لروابط وعالقات إنسانية ومينية قائمة عمى المشاركة والتعاونالبدائل لتطويرىا من اجل 

 التربوي التفتيش عمل 1.2.2

 القوانين والموائح والقرارات والتعميمات والنشرات المتعمقة بالعممية التعميمية  متابعة تطبيق. 

 تنفيذ الخطط والبرامج العامة لممقررات الدراسية متابعة. 

 متابعة وتقويم مستوى األداء لدى المعممين وتقديم التقارير والمقترحات بشأنيم. 

  المساىمة في حصر الزيادة والعجز في المعممين بالمؤسسات التعميمية واقتراح اإلجراءات الالزمة لسد العجز

 .والتصرف في الزائدين

  عادة تنسيب المعممينالمساىمة في  .إعداد حركة تنقالت و تنسيب وا 

 تقويم ومتابعة األداء في أعمال وضع الجداول الدراسية بالمؤسسات التعميمية وفق معدالت األداء. 

 الدراسات السابقة :1.3 

دارية ىناك العديد من الدراسات التي تناولت موضوع انترنت االشياء واستخداماتو في مؤسسات معموماتية  وا 

 وامكانية تحويميا إلى مؤسسات ذكية ومن ىذه الدراسات ما يمي :
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عن تطور تكنولوجيا المعمومات  اماذا تعرف عن انترنت االشياء، وتحدث فيي –ناصر الناصر  -1

واالتصاالت، ويقسميا إلى عصر الحوسبة الشخصية والمكتبية، وعصر التجوال لميواتف النقالة والذكية 

(، وبين بأنيا موجة IOTحت المجال لظيور مفيوم جديد يعرف بأنترنت االشياء )والتي بدورىا فس

ضخمة قادمة لم تكتمل مالمحيا، وبدأت تصمنا شيئًا فشيئًا، ويتوقع خالل السنوات القميمة القادمة ظيور 

و نظرة مستقبمية في ظل انترنت االشياء فتوقع أنمفيوم جديد يعرف بعصر انترنت االشياء، وكانت لو 

سيكون حجم سوق انترنت األشياء أكبر من سوق اليواتف المحمومة وأجيزة الحاسب  2020بحمول 

مميار  35الضعفين! حيث سيصل عدد أجيزة إنترنت األشياء إلى واألجيزة الموحية مجتمعين بمقدار 

، 2020مميار في عام  600جياز متصل باإلنترنت ويتوقع أن تصل إيرادات سوق إنترنت األشياء من 

كما تطرق إلى مجموعة من األدوات الموجودة حاليًا والتي تمثل انترنت االشياء وكيفية عمميا مع 

اليواتف الذكية عن طريق تطبيق خاص بكل أداة مثل الفرشاة الذكية والمرآة الذكية وحاوية النفايات 

 (7102 ،الناصر) .ترونية مرتبطة باإلنترنت ....الخالمتصمة باإلنترنت وأقفال إلك

استثمار تقنيات انترنت االشياء لتعزيز آليات الوعي المعموماتي في مؤسسات  –احمد فرج احمد  -2

المعمومات: دراسة تخطيطية. تطرق فييا الباحث إلى المفاىيم والنشأة والتطور والبنية الييكمية العامة 

من االستثمار األمثل ألنترنت األشياء، وتبنى البحث آليات متطورة لتصور نموذج تخطيطي ي مكن 

لتقنيات أنترنت األشياء، وبالتالي رفع كفاءة وفاعمية خدمات الوعي المعموماتي، وبيان تأثيرات ذلك عمى 

 (7102، احمد ) المؤسسات المعموماتية.

  الجانب الميداني لمدراسةالمبحث الثاني . 2 

 أداة تجميع البيانات  2.1

, حيث تم تقسيم االستبانة إلي جزأين, تضمن  األولية عمى استمارة االستبانةأعتمد الباحثان في تجميع البيانات 
( فقرات حول المعمومات الديموغرافية لعينة الدراسة, في حين تضمن الجزء الثاني عمى أربع محاور 5) الجزء األول
إدارة التفتيش التربوي ن أداء في تحسي استخدام التقنية الحديثة انترنت االشياءأراء المشاركين  حول  باستطالعاختصت 

التفتيش استخدام تقنية المعمومات وانترنت األشياء في ( فقرات حول 9, حيث اختص المحور األول )بوزارة التربية والتعميم 
( فقرات 6, والمحور الثالث ) التطبيقات المستخدمة لربط واسترجاع المعمومات( فقرات حول 6, والمحور الثاني ) التربوي
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, وبذلك أثر تطبيق إنترنت األشياء  ( فقرات حول األداء المؤسسي5, والمحور الرابع )ربط انترنت األشياء بالشبكات حول 
 .(2009 , الالمي) . Likert Scaleوفقًا لمقياس ليكرت الخماسي   فقرة  26تكون عدد فقرات االستبانة 

وذلك كما ىو موضح في ، الخماسي" لقياس استجابات المستقصين لفقرات االستبيان وقد تم االعتماد عمى مقياس "ليكرت

 .(1الجدول رقم )

 (: درجات مقياس ليكرت الخماسي1الجدول رقم )

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة االستجابة

 5 4 3 2 1 الدرجة

 : صدق وثبات االستبيان .2

يتم  .(م2003، عبد الرحمن) Cronbach's Alphaوقد تم التأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقة  ألفاكرونباخ     

( لكل بعد، يقيس ىذا المعامل Cronbach's Alphaدراسة ثبات أداة الدراسة من خالل قيمة معامل الثبات كرونباخ ألفا )

" فإنو حتى يتحقق ثبات األداة يجب Hensley" و "Strongـــمباحثين "االتساق الداخمي في فقرات االستبانة. وحسب دراسة لـ

 ( م2003، عبد الرحمن) ".0,60أن يكون معامل كرونباخ ألفا أكبر أو يساوي 

 (: معامل الثبات2الجدول رقم )

 االستبانة  محاورلكل  Cronbach's Alphalمعامل الثبات  عدد الفقرات البعد
 تقنية المعمومات وانترنت األشياء في التفتيش التربوياستخدام أوال / محور 

 0.803 9 انترنت األشياء معداتو أجيزة 
 0.878 6 إلنترنت األشياء التطبيقات البرمجية 

 0.682 6 وربطيا بإنترنت األشياء واالتصاالت الشبكات
 إلدارة التفتيش التربوي  ثانيا / األداء المؤسسي

 0.855 5 يؤدي إلى .. وانترنت األشياء استخدام تكنولوجيا المعمومات 

 باالعتماد عمى نتائج التحميل اإلحصائي انمن إعداد الباحث المصدر:

لكل أبعاد النموذج، وىذه القيم  0,878و 0,682( نالحظ أن قيم معامل الثبات تتراوح بين 2من خالل الجدول رقم )

 مقبولة وتدل عمى ثبات أداة الدراسة.

 : نتائج ومناقشة الدراسة 2.3
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 ه النتائج.محاولة مناقشة وا عطاء تفسيرات ليذا المبحث الى نتائج الدراسة و سوف يتم التطرق في ىذ

 : نتائج الدراسة2.3.1

 أوال: خصائص عينة الدراسة حسب الجنس:

 ( خصائص عينة الدراسة من حيث الجنس. 3يتضمن الجدول رقم )

 (: توزيع أفراد العينة حسب الجنس3الجدول رقم )

 (%النسبة ) التكرار الجنس
 %62.5 15 ذكر
 %37.5 9 أنثى

 %100 24 المجموع
 باالعتماد عمى نتائج التحميل اإلحصائي انمن إعداد الباحث المصدر:

من المستقصين كانت من اإلناث، أما نسبة الذكور فقد كانت تساوي  %37.5.3نالحظ أن نسبة ( 3من الجدول رقم )

 .من الذكورمن المستقصين. ىذا يشير أن المجتمع محل الدراسة مجتمع أكثره  62.5%

 ثانيا: خصائص عينة الدراسة حسب العمر:

 رية . ( خصائص العينة محل الدراسة من حيث الفئة العم4يمثل الجدول رقم )

 (: توزيع أفراد العينة حسب الفئة العمرية 4الجدول رقم )

 (%النسبة ) التكرار الفئة العمرية
 %45.8 11 سنة 45-35من 
 %25.0 6 سنة 55-46من 
 %29.2 7 سنة 65-56من 

 %0 0 سنة  65أكثر من 
 %100 24 المجموع

 من إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج التحميل اإلحصائي المصدر:

تقريبًا ، أي  45إلى  35من % من المجيبين عمى االستبيان كان عمرىم 45.8( أن 4تشير نتائج الجدول رقم )

وكذلك الذين  %25نسبة ربع عينة الدراسة بسنة فيشكمون  55و 46نصف عينة الدراسة. أما من تتراوح أعمارىم بين 

أصحاب الخبرات %. وىذا دليل عمى أن المجتمع محل الدراسة 29.2سنة بنفس النسبة  65-56تتراوح أعمارىم ما بين 

دخاليم في مجال المعموماتية.   في مجال التفتيش التربوي ويمكن أن يستفيدوا من التقنية الحديثة بتدريبيم وا 
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 المستوى التعميمي: ثالثا: خصائص عينة الدراسة حسب

 ( خصائص العينة من حيث المستوى أو المؤىل العممي لموظفي الغرفة .5يوضح الجدول )

 (: توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعميمي5الجدول رقم )

 النسبة التكرار المستوى التعميمي
 33.3 8 ليسانس تربية 
 16.7 4 بكالوريوس
 33.3 8 ماجستير
 16.7 4 دكتوراه
 %100 24 المجموع

                                                   . باالعتماد عمى نتائج التحميل اإلحصائي انمن إعداد الباحث المصدر:

،أما  لكل منيما %33.3نسبة  ليسانس تربية وماجستيرالمتحصمين عمى  الموجيين التربويين( يشكل 5من الجدول )

وىو  مؤشرات جيد ألنيم من ذوي المؤىالت التربوية والشيادات العميا هوىذ 16.7 والدكتوراه بكالوريوسالمتحصمين عمى 

 . أن عينة الدراسة يمكنيم استيعاب تقنية انترنت األشياء بكل سيولةيدل عمى  مؤشر

 رابعا: خصائص عينة الدراسة حسب الوصف الوظيفي : 

 محل الدراسة حسب الوصف الوظيفي لممستقصين.( يمثل خصائص توزيع عينة المجتمع 6الجدول رقم )

 (: توزيع أفراد عينة المجتمع حسب الوصف الوظيفي 6الجدول رقم )

 (%النسبة ) التكرار الوصف الوظيفي 
 %4.2 1 مدير إدارة 
 %12.5 3 رئيس قسم 

 %62.5 15 مفتش تربوي أول
 %4.2 1 مفتش تربوي ثاني

 %8.3 2 ثالث  مفتش تربوي
 %8.3 2 تربوي مشرف

 %100 24 المجموع
 من إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج التحميل اإلحصائي المصدر:

% أما ج ل عينة الدراسة 12.5% بينما رؤساء األقسام يمثمون 1( يتضح أن نسبة مديري اإلدارات يشكمون 6من الجدول )

وباقي النسب لممفتشين التربويين حسب % 62.5بسنة  المفتشين التربويين أصحاب الباع الطويل في التوجيوكانت من 
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% لكل منيما والذي 8.3% أما المفتش الثالث والمشرف التربوي فبنسبة 4.1بنسبة  السمم الوظيفي ليم فالمفتش الثاني

 .لممدراسفي زياراتيم االفتراضية  نالحظو أن جل عينة الدراسة من المفتشين التربويين وىم من سيستخدمون انترنت االشياء

 خامسًا : خصائص عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة العممية  : 

 ( يمثل خصائص توزيع عينة المجتمع محل الدراسة حسب سنوات الخبرة العممية لممستقصين.7الجدول رقم )

 (: توزيع أفراد عينة المجتمع حسب سنوات الخبرة العممية 7الجدول رقم )

 (%)النسبة  التكرار الوصف الوظيفي 
 %37.5 9 سنوات  5من سنة إلى 

 %4.2 1 سنوات  10إلى  6من 
 %20.8 5 سنوات 15إلى  11من 
 %29.2 7 سنوات 20إلى  16من 

 %8.3 2 سنة فأكثر  21من 
 100 24 المجموع

 من إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج التحميل اإلحصائي المصدر:

جمت 7الجدول ) من % وىذا 37.5بنسبة سنوات  6الذين خبرتيم أقل من  لمموجيين التربويين( يتضح أن أعمى نسبة س 

 لتطور .لمتدريب واد دالج الموجيين التربويينمؤشر جيد وذلك لقابمية 

 :  التفتيش التربويفي ( IOT)استخدام تقنية المعمومات وانترنت األشياء محور : خصائص عينة الدراسة حسب  سادساً 

 المحاور:( يمثل خصائص توزيع عينة المجتمع محل الدراسة حسب أسئمة 8الجدول رقم )

 : استخدام تقنية المعمومات وانترنت األشياء في التفتيش التربويأوال / محور 

 وكان عدد األسئمة تسع أسئمة .أنترنت االشياء معدات و أجهزة بفيما يتعمق   -1

؟ وكانت إجابة عينة الدراسة عمى النحو وأجيزة ذكية  حديثة حاسوب أجيزة التربوي التفتيش إدارة في يتوفرالسؤال األول : 
 :التالي 

 النسبة التراكمية التحقق النسبة التكرار إجابة السؤال
 20.8 20.8 20.8 5 محايد
 66.7 45.8 45.8 11 موافق

 100.0 33.3 33.3 8 موافق بشدة
 100.0 100.0 24 المجموع

 
 (8الجدول )
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واستخداميا في تقنية إنترنت األشياء في إدارة وأجيزة ذكية نسب الموافقة عمى إدخال أجيزة حديثة من خالل التحميل يتبين أن 

 % .33.3% وموافق بشدة  45.8حيث كان جل عينية الدراسة ما بين موافق عالية ، التفتيش التربوي 

 األعمال؟ انجاز فيوأجيزة ذكية  الحاسوب أجيزة التربوي التفتيش إدارة السؤال الثاني : تستخدم

 النسبة التراكمية التحقق النسبة التكرار إجابة السؤال
 50.0 50.0 50.0 12 موافق

 100.0 50.0 50.0 12 موافق بشدة
Total 24 100.0 100.0 

 
 (9الجدول )

في استخدام الحاسوب واألجيزة الذكية انقسمت بين موافق وموافق بشدة وبناء عمى نتائج التحميل تبي ن أن رغبة مجتمع الدراسة 

 يرغب في استخدام االجيزة الحديثة إلنجاز عممو أن مجتمع الدراسة  ى% وىذا يدل عم50بنسبة 

 المناسب؟ الوقت في الزيارات انجاز عمى األشياء إنترنت تكنولوجيا السؤال الثالث: تساعد

 النسبة التراكمية التحقق النسبة التكرار إجابة السؤال
 8.3 8.3 8.3 2 محايد
 29.2 20.8 20.8 5 موافق

 100.0 70.8 70.8 17 موافق بشدة
Total 24 100.0 100.0 

 
 (10الجدول )

بشدة وىذا يعبر عن مواكبة موظفي اإلدارة من موجيين تربويين  % لموافق 70.8نالحظ أن أعمى نسبة سجمت في ىذا السؤال 
 .التكنولوجيلمتقدم والتطور 

 التعميمية العممية في األخطاء لتالفي االشياء إنترنت تكنولوجيا الستخدام اإلدارة السؤال الرابع : تمجأ
 النسبة التراكمية التحقق النسبة التكرار إجابة السؤال

 4.2 4.2 4.2 1 غير موافق بشدة
 16.7 12.5 12.5 3 محايد
 70.8 54.2 54.2 13 موافق

 100.0 29.2 29.2 7 موافق بشدة
Total 24 100.0 100.0 

 

   

 (11الجدول )

% عمى لجوء اإلدارة الستخدام التكنولوجيا  54.2أن النسبة العظمى من مجتمع الدراسة موافق بنسبة  يتبين من خالل التحميل 

(IOT في )تالفي االخطاء في عممية المتابعة لسير الخطط التعميمية المرسومة أوال بأول.  

 بأول أوال الحديثة القنية عمى التعرف مجال في تدريبية دورات  اإلدارة السؤال الخامس : تقدم
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 النسبة التراكمية التحقق النسبة التكرار إجابة السؤال
 16.7 16.7 16.7 4 غير موافق
 54.2 37.5 37.5 9 محايد
 75.0 20.8 20.8 5 موافق

 100.0 25.0 25.0 6 موافق بشدة
Total 24 100.0 100.0 

 
 (12الجدول )

تتفاوت قابمية تطوير مجتمع الدراسة بين موافق وموافق بشدة فربع العينة يوافق بشدة عمى التطوير وتنمية الميارات عن طريق 

 الدورات التدريبية 

 التربوي التفتيش إدارة أداء من تحسن الحديثة المعمومات تكنولوجيا استخدام : السادسالسؤال 

 النسبة التراكمية التحقق النسبة التكرار إجابة السؤال
 8.3 8.3 8.3 2 محايد
 37.5 29.2 29.2 7 موافق

 100.0 62.5 62.5 15 موافق بشدة
Total 24 100.0 100.0 

 
 (13الجدول )

 %62.5في استخدام التقدم العممي لمرقي بأداء إدارة التفتيش التربوي بنسبة  ج ل عينة البحث ترغب

 األشياء إنترنت تقنية استخدام خالل من المدراس مع  التربوي التفتيش إدارة عالقة السؤال السابع : تطوير

 النسبة التراكمية التحقق النسبة التكرار إجابة السؤال
 4.2 4.2 4.2 1 غير موافق
 16.7 12.5 12.5 3 محايد
 66.7 50.0 50.0 12 موافق

 100.0 33.3 33.3 8 موافق بشدة
Total 24 100.0 100.0 

 
 (14الجدول )

ج ل عينة البحث ترغب في تحسين عالقة إدارة التفتيش التربوي والمفتشين التربويين بالمدراس عن طريق تقنية انترنت األشياء 

 بشدة  لموافق 33.3% لموافق و50بنسبة 

 
 دورية بصفة التقدم ومواكبة القديمة األجيزة السؤال الثامن: تحديث
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 النسبة التراكمية التحقق النسبة التكرار إجابة السؤال
 4.2 4.2 4.2 1 غير موافق بشدة

 25.0 20.8 20.8 5 محايد
 62.5 37.5 37.5 9 موافق

 100.0 37.5 37.5 9 موافق بشدة
Total 24 100.0 100.0 

 
 (15الجدول )

كل يوم في عالم تقنية المعمومات جديد وىذا يجعل الكثير من المتعممين والمؤىمين رغبتيم في استبدال القديم بالجديد فكانت 

 %37.5إجابات عين البحث ما بين موافق وموافق بشدة أكبر نسبة 

 والتوجيو كالزيارات بميامك قيامك طريقة في اإلبداع من يمكنك األشياء انترنت استخدامالسؤال التاسع: 

 النسبة التراكمية التحقق النسبة التكرار إجابة السؤال
 37.5 37.5 37.5 9 موافق

 100.0 62.5 62.5 15 موافق بشدة
Total 24 100.0 100.0 

 
 (16الجدول )

من قبل المفتشين رس بكل يسر وسيولة اتسيل عمميات الزيارات االفتراضية لممد من البدييي أن تقنية أنترنت األشياء

كانت فكانت جميع عينة البحث موافقة عمى استخدام انترنت األشياء في القيام بالزيارات التوجييية لممدراس فالتربويين ، 

 % وىذا مؤشر ممتاز لتقبل مجمع الدراسة إلنترنت األشياء . 62.5% وموافق بشدة بنسبة 37.5موافق بنسبة االجابة ب

 :أسئمة  ستوكان عدد األسئمة  باستخدام التطبيقات البرمجية إلنترنت االشياءيتعمق فيما  -2

 في إدارة التفتيش التربوي متستخدم المنظمة حزم تطبيقات لتساعد في اتخاذ قرارات التقيي السؤال األول :

 النسبة التراكمية التحقق النسبة التكرار إجابة السؤال
 4.2 4.2 4.2 1 غير موافق بشدة

 45.8 41.7 41.7 10 محايد
 87.5 41.7 41.7 10 موافق

 100.0 12.5 12.5 3 موافق بشدة
  100.0 100.0 24 المجموع

 (7(                                                              انشكم )71انجذول )                            

يٍ خالل انخحهٍم وانشسى انبٍاًَ أٌ ُجم يجخًع انذساست بٍٍ يىافك ويحاٌذ السخخذاو حزو انخطبٍماث انخً حساعذِ  ٌخبٍٍ

 % 7711عهى احخار لشاس انخمٍٍى بسُت 
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 تؤدي إلى توفير قدرات كافية في التفتيش والمتابعة األشياءتتوفر في المنظمة برمجيات موصمة بإنترنت السؤال الثاني : 

 النسبة التراكمية التحقق النسبة التكرار إجابة السؤال
 4.2 4.2 4.2 1 غير موافق بشدة
 8.3 4.2 4.2 1 غير موافق
 37.5 29.2 29.2 7 محايد
 62.5 25.0 25.0 6 موافق

 100.0 37.5 37.5 9 موافق بشدة
  100.0 100.0 24 المجموع

 (2(                                                              انشكم )71انجذول )                            

َالحظ يٍ خالل انخحهٍم أٌ انُسبت األعهى هً انًىافك عهى اسخخذاو بشيجٍاث يىصهت بٍٍ كايٍشاث انًشالبت وإَخشَج 

 %  2312% وَسبت انًىافمٍٍ فمط 5113بشذة عهى االسخخذاو األشٍاء فً اإلداسة أي أٌ َسبت انًىافمٍٍ 

 تساعد المعمومات التي تقدميا تطبيقات إنترنت األشياء في تجميع نقاط القوة والضعف بالمؤسسات التعميمية: الثالثالسؤال 

 النسبة التراكمية التحقق النسبة التكرار إجابة السؤال
 4.2 4.2 4.2 1 غير موافق بشدة

 8.3 4.2 4.2 1 غير موافق

 12.5 4.2 4.2 1 محايد

 70.8 58.3 58.3 14 موافق

 100.0 29.2 29.2 7 موافق بشدة

  100.0 100.0 24 المجموع

 (5(                                                              انشكم )71انجذول )                            

% نهًىافمٍٍ بشذة عهى رنك كًا هى واضح جٌم يٍ خالل 2112% و3115انُسبت انًىافمت عهى هزا انسؤال حفىق بالً انُسب 

 (5انشسى انبٍاًَ سلى )

 تعمل قواعد البيانات في اإلدارة  عمى التقميل من  تكرار البيانات والمعمومات في عمميات المتابعة: الرابعالسؤال 

 النسبة التراكمية التحقق النسبة التكرار إجابة السؤال
 8.3 8.3 8.3 2 غير موافق

 12.5 4.2 4.2 1 محايد

 45.8 33.3 33.3 8 موافق

 100.0 54.2 54.2 13 موافق بشدة

  100.0 100.0 24 المجموع

 (7(                                                              انشكم )22انجذول )                            
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يدل عمى ثقافة مجتمع  % وىذا 54.2% وموافق بشدة بنسبة  33.3عمى نسبة سجمت من خالل التحميل بين موافق أ 
 (4الدراسة وتقبمو ليذه التقنية كما ىو مبين بالشكل البياني رقم )

 ات المراقبة بعمميات التجميع واإلعداد والتخزين لمممفاتر مياتقوم قواعد البيانات الحديثة المربوطة بك: الخامسالسؤال 

 النسبة التراكمية التحقق النسبة التكرار إجابة السؤال
 4.2 4.2 4.2 1 غير موافق

 16.7 12.5 12.5 3 محايد

 58.3 41.7 41.7 10 موافق

 100.0 41.7 41.7 10 موافق بشدة

  100.0 100.0 24 المجموع

 (3(                                                              انشكم )27انجذول )                            

% نكهٍهًا وهزا ٌبٍٍ يىافمت عٍُت انبحث عهى اسخخذاو لىاعذ انبٍاَاث 7711َسبت انًىافمت بٍٍ يىافك ويىافك بشذة  اَمسًج

 نخجًٍع انًعهىياث انًسجهت يٍ كايٍشاث انًشالبت1 

  استخدام تقنيات األمن المعموماتي إلنترنت األشياء مثل برمجيات التشفير والبصمة اإللكترونية : السادسالسؤال 

 النسبة التراكمية التحقق النسبة التكرار إجابة السؤال
 4.2 4.2 4.2 1 غير موافق بشدة

 20.8 16.7 16.7 4 غير موافق

 41.7 20.8 20.8 5 محايد

 79.2 37.5 37.5 9 موافق

 100.0 20.8 20.8 5 موافق بشدة

  100.0 100.0 24 المجموع

 (6(                                                              انشكم )22انجذول )                            

 لمموافقين بشدة . 20.8% لمموافقين ونسبة 37.5النسبة األعمى يوافق عمى استخدام أمن المعمومات بنسبة 

  حيث كان عدد أسئمتيا ست أسئمة:  وربطها بإنترنت األشياء واالتصاالت الشبكاتفيما يتعمق بأسئمة  -3

 تعمل الكاميرات المتصمة بشبكات االتصال لكل مدرسة عمى تقميل الوقت المطموب إلنجاز العمل التوجييي: األول السؤال 

 النسبة التراكمية التحقق النسبة التكرار إجابة السؤال
 8.3 8.3 8.3 2 غير موافق

 25.0 16.7 16.7 4 محايد

 70.8 45.8 45.8 11 موافق

 100.0 29.2 29.2 7 موافق بشدة

  100.0 100.0 24 المجموع

 (1انشكم )      (                                                          25انجذول )                            
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 عدد كبير من المؤسسات التعميمية استيعابتوفر إنترنت األشياء الموصمة بالشبكات  الثاني  :السؤال 
 النسبة التراكمية التحقق النسبة التكرار إجابة السؤال
 12.5 12.5 12.5 3 غير موافق
 41.7 29.2 29.2 7 محايد
 70.8 29.2 29.2 7 موافق

 100.0 29.2 29.2 7 موافق بشدة
  100.0 100.0 24 المجموع

 (1انشكم )       (                                                           27انجذول )                            
 يوفر إنترنت األشياء متطمبات اإلدارة  من معمومات حول الفصول التعميمية لكل مدرسة  الثالث  :السؤال 

 النسبة التراكمية التحقق النسبة التكرار إجابة السؤال
 4.2 4.2 4.2 1 غير موافق بشدة
 8.3 4.2 4.2 1 غير موافق
 20.8 12.5 12.5 3 محايد
 70.8 50.0 50.0 12 موافق

 100.0 29.2 29.2 7 موافق بشدة
  100.0 100.0 24 المجموع

 (9الشكل )                     (                                         25الجدول )                            
  مواعيد الزيارة االفتراضية عبر البريد اإللكتروني لممدرسة  التوجيو تبعث  إدارة   الرابع  :السؤال 

 التراكمية النسبة التحقق النسبة التكرار إجابة السؤال
 8.3 8.3 8.3 2 غير موافق

 20.8 12.5 12.5 3 محايد

 62.5 41.7 41.7 10 موافق

 100.0 37.5 37.5 9 موافق بشدة

  100.0 100.0 24 المجموع
 (72انشكم )            (                                                           26انجذول )                            

يساىم البريد اإللكتروني وبرامج المحادثة في زيادة القدرة عمى تبادل المعمومات واالتصاالت مع إدارات الخامس: السؤال 
 .المدارس

 النسبة التراكمية التحقق النسبة التكرار إجابة السؤال
 20.8 20.8 20.8 5 محايد
 58.3 37.5 37.5 9 موافق

 100.0 41.7 41.7 10 موافق بشدة
  100.0 100.0 24 المجموع

 (21انجذول )                                    

 (77انشكم )                                                                                                                
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االنترنت( المتوفرة بتغطية جميع  -الياتف –الحاسوب األشياء ) بأنترنتتقوم أجيزة االتصال المربوطة السادس : السؤال 
 .احتياجات اإلدارة  لمعممية التوجييية

 النسبة التراكمية التحقق النسبة التكرار إجابة السؤال
 4.2 4.2 4.2 1 غير موافق
 29.2 25.0 25.0 6 محايد
 54.2 25.0 25.0 6 موافق

 100.0 45.8 45.8 11 موافق بشدة
  100.0 100.0 24 المجموع 

 (72(                                                                       انشكم )21انجذول )                                                      
 : ويتكون من خمس أسئمة  إلدارة التفتيش التربوي األداء المؤسسي المحور الثاني .. 

 تساىم تقنية إنترنت االشياء إدارة التوجيو  في تحسين الخدمات وزيادة الكفاءة والفاعميةاألول  :  السؤال 

 النسبة التراكمية التحقق النسبة التكرار إجابة السؤال
 4.2 4.2 4.2 1 غير موافق
 16.7 12.5 12.5 3 محايد
 58.3 41.7 41.7 10 موافق

 100.0 41.7 41.7 10 موافق بشدة
  100.0 100.0 24 المجموع

 (75(                                                                       انشكم )21انجذول )                              
 بدل السفر .. ... الخ ( -استخدام تقنية إنترنت االشياء يساىم في التقميل من المصاريف )المواصالت  الثاني  :السؤال 

 النسبة التراكمية التحقق النسبة التكرار إجابة السؤال
 12.5 12.5 12.5 3 غير موافق
 20.8 8.3 8.3 2 محايد
 66.7 45.8 45.8 11 موافق

 100.0 33.3 33.3 8 موافق بشدة
  100.0 100.0 24 المجموع

 (77(                                                                       انشكم )52انجذول )                                   

  تساىم تقنية إنترنت االشياء إدارة التوجيو في رفع القدرة لمواجية مختمف المواقف الثالث  :السؤال 

 النسبة التراكمية التحقق النسبة التكرار إجابة السؤال
 16.7 16.7 16.7 4 غير موافق
 25.0 8.3 8.3 2 محايد
 75.0 50.0 50.0 12 موافق

 100.0 25.0 25.0 6 موافق بشدة
  100.0 100.0 24 المجموع

                                                                                                     (57انجذول )                                 

(             73انشكم )                                          
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  لمعمميات التوجييية تساعد تقنية إنترنت االشياء في زيادة انتاجية الموجيين التربويين الرابع  :السؤال 

 النسبة التراكمية التحقق النسبة التكرار إجابة السؤال
 8.3 8.3 8.3 2 غير موافق
 25.0 16.7 16.7 4 محايد
 70.8 45.8 45.8 11 موافق

 100.0 29.2 29.2 7 موافق بشدة
  100.0 100.0 24 المجموع

 (52انجذول )                                 

 (76انشكم )                                                                                                                   

 الدولة المتقدمة  وتطويره إلى مستوىساعد في تحسين  أداء إدارة التوجيو ياستخدام تقنية إنترنت االشياء  الخامس :السؤال 

 النسبة التراكمية التحقق النسبة التكرار إجابة السؤال
 8.3 8.3 8.3 2 غير موافق
 29.2 20.8 20.8 5 محايد
 58.3 29.2 29.2 7 موافق

 100.0 41.7 41.7 10 موافق بشدة
  100.0 100.0 24 المجموع

 (71(                                                                       انشكم )55انجذول )                           

 الخاتمة 

إنترنت األشياء  (International Telecommunication Union) (ITU) عر ف االتحاد الدولي لالتصاالت

بأنو بنية تحتية عالمية لمجتمع المعمومات ت مك ن من تقديم الخدمات المتطورة عن طريق الربط )المادي واالفتراضي( بين 

 International) لوالمتطورة القابمة لمتشغياألشياء، استنادًا إلى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الحالية 

Telecommunications Union ،2012 ) التربوي من خالل الدراسة وما شاىده الباحثان من امكانية تسييل التوجيو ، و

مفيٌد جدًا حيث يقمل من تكاليف الزيارات األسبوعية أو الشيرية  االفتراضي عبر التقنية الحديثة انترنت االشياء ليو شيءٌ 

زيارة ومتابعة المدراس المكمف بيا  -انترنت االشياء –لمموجو التربوي، فيمكن لمموجو التربوي من خالل ىذه التقنية الحديثة 

جراء التحميل االحصائي الالزم من مكتبو وفي أي وقت دو  ن التقيد بجدول الزيارات الفعمي، ومن خالل استطالع اآلراء وا 

سة ذو دراية وثقافة لمدراسة تبي ن أن ج ل مجتمع الدراسة يوافق عمى استخدام تقنية انترنت االشياء وىذا يدل أن مجتمع الدرا

لتطبيقيا عمى كافة وتقبمو ليا مما يحفز اإلدارة عمى دراسة ىذه الفكرة والتخطيط ليا التخطيط الجيد بيذه التقنية الحديثة 
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مع العمم بأن العديد من المدراس قامت بتركيب كاميرات لكل فصوليا الدراسية وربطيا بشبكة المؤسسات التعميمية ، 

، وكما نعمم  موجييياو ت وىذا يسيل الطريق عمى إدارة التوجيو ربط ىذه التقنية الحديثة بمكاتبيا وأقساميا المعمومات اإلنترن

، لتقديم خدمات ذكية اإلنترنتا البعض باستخدام يتتصل مع بعضالتي  األشياءمجموعة من  مىشياء يعتمد عاألإنترنت أن 

ط المدراس بمكاتب التوجيو التربوي ليو شيء يسير ويمكن تطبيقو فعميًا فيرى الباحثان من خالل ىذه الدراسة بأن إمكانية رب

 بأقل اإلمكانات .
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