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»واقع استخدام التكنولوجيا يف اإلدارة 
املدرسية ومعوقات ذلك من وجهة نظر مديري 

املدارس ومعاونيهم يف حمافظة القدس«

د. حممد عبد اإلله الطيطي
د. حممود أمحد أبو مسرة

أ. مجال منصور

   أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي المشارك/ كلية التربية/ جامعة القدس المفتوحة/ فرع رام اهلل والبيرة.
     أستاذ اإلدارة التربوية المشارك/ كلية العلوم التربوية/ جامعة القدس/ أبو ديس.

       ماجستير إدارة تربوية/ وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية/ رام اهلل.
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د. محمد عبد اإلله الطيطي
د. محمود أحمد أبو سمرة

ملخص: 

املدر�سية  الإدارة  يف  التكنولوجيا  ا�ستخدام  واقع  اإىل  التعرف  الدرا�سة  هذه  هدفت 
القد�ص.وتكون  حمافظة  يف  ومعاونيهم  املدار�ص  مديري  نظر  وجهة  من  ذلك  ومعوقات 
واختريت  فرداً،   )580( عددهم  والبالغ  ومعاونيهم،  املدار�ص  مديري  من  الدرا�سة  جمتمع 
املنهج  الباحثون  وا�ستخدم  ومعاونيهم،  املدار�ص  مديري  من   )296( بلغت  طبقية  عينة 
الو�سفي نظراً ملالءمته لهذه الدرا�سة، وقام الباحثون ببناء ا�ستبانة كاأداة للدرا�سة ت�سمنت 
)62( فقرة موزعة على اأربعة جمالت وهي: ال�سـوؤون الإدارية واملالية، وال�سـوؤون الفنية، 
وال�سوؤون الأكادميية والتعليمية، وجمال اآخر يتعلق مبعوقات ا�ستخدام هذه التتكنولوجية 

)املادية والفنية( .وحتقق من �سدق اأداة الدرا�سة وثباتها بالطرق الرتبوية والح�سائية.
واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن واقع ا�ستخدام التكنولوجيا ومعوقاتها من وجهة نظر مديري 
املدار�ص ومعاونيهم يف الإدارة املدر�سية يف حمافظة القد�ص هو بدرجة متو�سطة، ومبتو�سط 
التكنولوجيا، و )2.79( ملجال املعوقات،  الكلية لواقع ا�ستخدام  ح�سابي )3.66( للدرجة 
وفق مقيا�ص ليكرت اخلما�سي، كذلك اأظهرت الدرا�سة عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
عند م�ستوى الدللة )α ≥ 0.05( يف تقديرات اأفراد العينة لواقع ا�ستخدام التكنولوجيا يف 
الإدارة املدر�سية يف حمافظة القد�ص تعزى ملتغريات اجلن�ص، وامل�سمى الوظيفي، واخلربة 
)با�ستثناء جمال واحد فقط( ، يف حني كانت هناك فروق يف تقديراتهم تعزى ملتغري اجلهة 

امل�رشفة، ل�سالح املدار�ص اخلا�سة.
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Abstract:

This study aimed at identifying the use of technology and its obstacles 
in school administration as viewed by the principals and their assistants. 
The study population consisted of school principals and their assistants 
who were totally (580) . A sample of (296) was chosen. The researchers 
designed a 62 – item questionnaire, distributed over four aspects. 

The study revealed that the degree, of using technology and its 
obstacles as viewed by the principals and their assistants in school 
administration in Jerusalem district, was medium, with mean of (3. 66) to 
the total degree of the use of technology, and (2. 79) to obstacles according 
to Likert measurement. 
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»واقع استخدام التكنولوجيا في اإلدارة املدرسية ومعوقات ذلك 

د. محمد عبد اإلله الطيطي
د. محمود أحمد أبو سمرة

مقدمة: 
كما  احلالية،  احلياة  جمالت  جميع  يف  ال�رشيع  النهو�ص  يف  العلمي  التقدم  �ساهم 
�ساهم يف تطور كثري من املجالت الأخرى، وتعدُّ التكنولوجيا يف مقدمة اإجنازات الثورة 
العلمية احلديثة، وقد تاأثر املجتمع بهذا التقدم العلمي والتطور التكنولوجي، مما اأحدث نقلة 
نوعية يف تركيبة هذه املجتمعات، ناهيك عن التطور التكنولوجي الذي اأثر تاأثرياً كبرياً يف 
جممل موؤ�س�سات هذا املجتمع، فلقد اأثرت التكنولوجيا احلديثة يف �سيا�سات هذه املوؤ�س�سات 

واأنظمتها، مما جعلها تتنا�سق مع التطور احلايل. 
و�ساهمت التكنولوجيا يف هذا التطور املعا�رش عن طريق ت�سهيل �رشعة احل�سول على 
العمليات  كافة  يف  وا�ستخدامها  وتخزينها،  وا�ستدعائها،  معاجلتها،  و�رشعة  املعلومات 
اإىل  اأدى  مما  املعا�رشة،  احلياة  متطلبات  ملواجهة  والتحليلية  والإح�سائية،  احل�سابية، 

ات، والأعمال، و�رشعة حتقيق الأهداف )احليلة، 2007( .  �رشعة اإجناز املهمَّ
لذلك اأدت التكنولوجيا دوراً فعاًل ورئي�سًا يف حل الكثري من امل�سكالت الإدارية والفنية 
متى ما مت ال�ستخدام الأمثل لها، وتوجيهها نحو اأهداف املدر�سة، حيث اإن العمل الإداري 
املعلومات  اإدخال  فيها  يتم  والع�سكرية  والعلمية  الإدارية  املوؤ�س�سات  بقية  مثل  املدر�سي 
وحتليلها وو�سع اخلطط املنا�سبة لها ل�رشعة اإجنازها، وحتديد احتياجات املوظفني والطلبه 

لالإفادة منها م�ستقباًل. )�سعادة وال�رشطاوي، 2007( . 
ومع بداية القرن احلادي والع�رشين اأ�سبح على املوؤ�س�سات املختلفة كافة اأن تتوافق 
املنطلق  هذا  ومن  املعلومات،  تكنولوجيا  تتطلبها  التي  الع�رشية  احلياة  مع  اأو�ساعها 
التي  العديدة  التحديات  ملواجهة  احلقيقي  ال�سالح  كافة  باأ�سكالها  التكنولوجيا  اأ�سبحت 
تواجهنا اأفراداً واأمة، وتواجه القت�ساد الوطني، واأ�سبح التطور التكنولوجي هدفًا قوميًا، 
واحتياجًا حقيقيًا لنمو املجتمع، وقدرات اأفراده، وح�سن ا�ستخدام موارده وحمايتها )عمور 

واأبو ريا�ص، 2007؛ عبود، 2007؛ ال�سويف، 2005( . 
لقد اأ�سبحت التكنولوجيا الإدارية عن�رشاً اأ�سا�سيًا، ومهمًا يف الدوائر مبختلف اأنواعها، 
اأداة مهمة يف عملية اإجناز الأعمال ب�سكل  واخت�سا�ساتها �سغرية كانت اأم كبرية لكونها 
كفء ودقيق و�رشيع، فقد بداأت هذه الدوائر يف التناف�ص يف ا�ستخدام التكنولوجيا، وبداأت 
اإىل ظهور  واأدى ذلك  واأدقها،  واأ�رشعها  اأف�سل اخلدمات  اإىل تقدمي  الدول مبكننتها و�سوًل 
طريق  عن  الورقية  املعامالت  عن  ال�ستغناء  يعني  الذي  التكنولوجية  الإدارة  م�سطلح 

ال�ستخدام الوا�سع للتكنولوجيا )ال�ساملي والدباغ، 2001( . 



55

2012 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن والعشرون )2( - تشرين 

ويرى )عبوي، 2007( اأن الإدارة املدر�سية الناجحة حجر الزاوية يف العملية التعليمية 
الرتبوية فهي التي حتدد املعامل، وتر�سم الطرق للو�سول اإىل هدف م�سرتك يف زمن حمدد، 
متابعة هادفة، مما  النتائج  ومتابعة  الأعمال  الكفيلة ملراجعة  الو�سائل  تر�سم  التي  وهي 
ي�ساعد على اإعادة النظر يف اأ�ساليب التنفيذ التي ميكن عن طريقها حتقيق الأهداف املن�سودة، 
الأداء،  والرتفاع مب�ستوى  الرتبوية  العملية  اإىل حت�سني  تهدف  الواعية  املدر�سية  والإدارة 
وذلك عن طريق توعية العاملني يف املدر�سة وتب�سريهم مب�سوؤولياتهم وتوجيههم التوجيه 

الرتبوي ال�سليم. 
عدد  ميار�سها  التي  املختلفة  الأعمال  تنظيم  اإىل  املدر�سية  الإدارة  هدفت  لذلك 
واأف�سل  وقت،  واأ�رشع  جهد،  باأقل  معني،  هدف  حتقيق  اأجل  من  املدر�سة  يف  العاملني  من 
ا�ستخدام  اإىل حقيقة الأمر يف  التكنولوجيا دوراً مهمًا فيها، وللو�سول  نتيجة حيث توؤدي 
التكنولوجيا  ا�ستخدام  واقع  الدرا�سة حتديد  املدر�سية حتاول هذه  الإدارة  التكنولوجيا يف 
اأنواع  يف العمل الإداري املدر�سي، ومدى قدرة مديري املدار�ص ومعاونيهم على ا�ستخدام 

الربجميات، واأهم املعوقات التي تواجههم يف التعامل معها. 

مشكلة الدراسة: 
لقد غريت التكنولوجيا احلديثة كثرياً من املفاهيم والأ�س�ص الإدارية، وهو ما دعا معظم 
والإدارة  عام  ب�سكل  الإداري  العمل  اآليات  يف  احلديثة  التكنولوجيا  اإدخال  اإىل  املوؤ�س�سات 
اأنها  كما  الإداري،  العمل  يف  كبري  بدور  التكنولوجيا  ت�سهم  حيث  خا�ص،  ب�سكل  املدر�سية 
لالأعمال  اإجنازها  وت�سهم يف  ال�سحيحة،  القرارات  اتخاذ  على  القدرة  املدر�سة  مدير  متنح 
الإدارية والتغلب على ال�سعوبات التي تواجه الإدارة املدر�سية، وتوفر الوقت واجلهد ملتابعة 
التطوير املدر�سي وحتقيق الأهداف، ومن خالل خربة الباحثني يف هذا املجال، فقد متثلت 
م�سكلة الدرا�سة يف معرفة واقع ا�ستخدام التكنولوجيا يف الإدارة املدر�سية، ومعوقات ذلك 

من وجهة نظر مديري املدار�ص ومعاونيهم يف حمافظة القد�ص. 

أسئلة الدراسة وفرضياتها: 
الفر�سيات  االآتية كما حتاول فح�س  االأ�سئلة  االجابة عن  الدرا�سة  حتاول هذه 

املنبثقة عنها: 
ال�سوؤال الأول: ما واقع ا�ستخدام التكنولوجيا يف الإدارة املدر�سية من وجهة نظر  ● 

مديري املدار�ص ومعاونيهم يف حمافظة القد�ص؟ 
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د. محمد عبد اإلله الطيطي
د. محمود أحمد أبو سمرة

الإدارة املدر�سية من وجهة  التكنولوجيا يف  ا�ستخدام  الثاين: ما معوقات  ال�سوؤال  ● 
نظر مديري املدار�ص ومعاونيهم يف حمافظة القد�ص؟ 

ال�سوؤال الثالث: هل تختلف تقديرات اأفراد عينة الدرا�سة لواقع ا�ستخدام التكنولوجيا  ● 
يف الإدارة املدر�سية من قبل مديري املدار�ص ومعاونيهم يف حمافظة القد�ص تعزى ملتغريات 

الدرا�سة: امل�سمى الوظيفي، واجلن�ص، واخلربة يف الوظيفة احلالية، واجلهة امل�رشفة؟ 
وينبثق عن ال�سوؤال الثاين الفر�سيات ال�سفرية االآتية: 

الدللة                    م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  الأوىل:  الفر�سية  ♦ 
الإدارة املدر�سية من وجهة نظر مديري  التكنولوجيا يف  ا�ستخدام  ≤ α( يف واقع   0.05(

املدار�ص ومعاونيهم تعزى اإىل متغري امل�سمى الوظيفي. 
الدللة                 م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  الثانية:  الفر�سية  ♦ 
الإدارة املدر�سية من وجهة نظر مديري  التكنولوجيا يف  ا�ستخدام  ≤ α( يف واقع   0.05(

املدار�ص ومعاونيهم تعزى اإىل متغري جن�ص امل�ستجيب. 
الدللة                  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  الثالثة:  الفر�سية  ♦ 
الإدارة املدر�سية من وجهة نظر مديري  التكنولوجيا يف  ا�ستخدام  ≤ α( يف واقع   0.05(

املدار�ص ومعاونيهم تعزى اإىل متغري �سنوات اخلربة يف الوظيفة احلالية. 
الدللة                      م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  الرابعة:  الفر�سية  ♦ 
الإدارة املدر�سية من وجهة نظر مديري  التكنولوجيا يف  ا�ستخدام  ≤ α( يف واقع   0.05(

املدار�ص ومعاونيهم تعزى اإىل متغري اجلهة امل�رشفة. 

أهداف الدراسة: 

هدفت الدرا�سة احلالية اإىل: 
التعرف اإىل واقع ا�ستخدام التكنولوجيا لدى مديري ومديرات املدار�ص ومعاونيهم  ● 

يف الإدارة املدر�سية يف مدار�ص حمافظة القد�ص. 
التعرف اإىل املعوقات التي تواجه مديري املدار�ص ومعاونيهم يف حمافظة القد�ص  ● 

نحو ا�ستخدام التكنولوجيا يف الإدارة املدر�سية. 

أهمية الدراسة: 
اإىل  تهدف  اإنها  اإذ  الرتبوية،  العملية  الأ�سا�سية يف  الركائز  املدر�سية من  الإدارة  تعد 
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تنظيم جميع عنا�رش هذه العملية، وتوجيهها بغية حتقيق الأهداف املن�سودة لهذه العملية، 
فاإن  ولذلك  للطلبة،  املقدمة  والتعليمية  الرتبوية  اخلدمات  نوعية  حت�سني  يف  واملتمثلة 
م�سوؤولية مدير املدر�سة كقائد تربوي وكم�رشف مقيم، تعني بالدرجة الأوىل اإدراكه حاجات 
املجتمع  هذا  يف  كاأع�ساء  الطلبة  وحاجات  متكاماًل،  تربويًا  جمتمعًا  بو�سفها  املدر�سة 
لتلبية تلك احلاجات بكفاءة  الرتبوية  العملية  اإىل دفع خدمات  التفاعلي، وبالتايل ي�سعى 

وفاعلية. 
اإن العمل الإداري املدر�سي على درجة من الأهمية، ويحتاج اإىل التطوير والتحديث يف 
ظل الثورة التكنولوجية التي جتتاح جميع نواحي احلياة، ملا متثله هذه التكنولوجيا من 
تطور اإيجابي يف العمل الإداري املدر�سي، اإذ تاأتي اأهمية هذه الدرا�سة ح�سب علم الباحثني 
من اأوىل الدرا�سات التي تلقي ال�سوء على هذا العبء الإداري الذي يقوم به مديرو املدار�ص 
ومديراتها يف حمافظة القد�ص واملعوقات التي تواجههم، واقرتاح احللول املمكنة للتغلب 
املديرين  ملعاناة  حداً  ي�سع  مما  الإداري،  العمل  يف  التكنولوجيا  با�ستخدام  وذلك  عليها، 
وتخفيف الأعباء عنهم، وبالتايل مينحهم بع�ص الوقت لتطوير العملية الرتبوية والنهو�ص 

بها. 
كما تكمن اأهمية هذه الدرا�سة يف اإفادة كل من الإداريني ومديري املدار�ص واملعلمني 

واأ�سحاب القرار. 

اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

مفهوم التكنولوجيا وأهميتها: 

الكلمة  من   ، )بالتقنيات(  عربت  والتي   ،  )Technology( التكنولوجيا  كلمة  ا�ستقت 
اليونانية »Techno« وتعني فنًا اأو مهارة، وبذلك فاإن كلمة تقنيات تعني علم املهارات اأو 
الفنون، اأي درا�سة املهارات ب�سكل منطقي لتاأدية وظيفة حمددة )الالمي، 2007( . ويرى 
اأن   )2007( احليلة  يف  الواردان   )Galbraith( »جلربت«  و   ،  )Heinich( »هاينك«  من  كل 
التكنولوجيا لي�ست نظريات التعلم كما هو العتقاد عند بع�ص الرتبويني، بل هي التطبيق 
التنظيم  اأي�سًا  وهي  عملية،  اأغرا�ص  اأجل  من  منظمة  معرفة  اأو  العلمية  للمعرفة  النظامي 
الفعال خلربة الإن�سان من خالل و�سائل منطقية ذات كفاءة عالية، وتوجيه القوى الكامنة 
يف البيئة املحيطة، واأن التكنولوجيا جتمع بني الطريقة والآلة، وعليه يوؤكدون اأن احلا�سب 
يتطلب  معقدا  جهازاً  لكونه  املتقدمة،  التقنية  من  جزء  هو  واإمنا  تقنية،  يعد  ل  اللكرتوين 

مهارات متخ�س�سة، وعمليات دقيقة حتى ينجز الأعمال ب�سكل فعال. 
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الأداء  التكنولوجيا دورا حيويا يف خمتلف املنظمات مل�ساهمتها يف حتقيق  وحتتل 
املتميز وحت�سني دميومة مراكزها التناف�سية وتعزيزها، مما يوؤكد �رشورة مواكبة التغريات 
التكنولوجية ال�رشيعة والهائلة يف ميادين العمليات، من خالل تطبيق نظم وتقنيات مالئمة 
من  العديد  من خالل  التكنولوجيا  توظيف  اأهمية  وتكمن  اأهدافها،  ت�ساهم يف حتقيق 

الفوائد التي حققتها لعدد كبري من املوؤ�س�سات واملنظمات، منها: 
عملية  وت�سهيل  واملوؤ�س�سات،  املنظمات  يف  املايل  الهدر  وتوفري  التكاليف  تقليل  ♦ 

التوا�سل والت�سال، وتقدمي خدمات هاتفية مبتكرة نتيجة ل�ستخدام التكنولوجيا. 
الأمتتة، مما  نتيجة ل�ستخدام  للتكنولوجيا يف حت�سني اجلودة  الكبرية  امل�ساهمة  ♦ 

خف�ص ن�سبة الأخطاء يف العمليات، وحت�سني اجلودة ب�سكل متميز. 
اأدت التكنولوجيا اإىل ال�رشعة وتوفري الوقت وعدم التاأخري يف اإجناز الأعمال.  ♦ 

اإدارة  تواجه  التي  الرئي�سة  التحديات  اإحدى  باعتبارها  التكنولوجيا  دور  يتجلى  ♦ 
العمليات يف خمتلف املنظمات، مما ا�ستوجب �رشورة ال�ستغالل الكفء والفعال لأ�ساليب 
التكنولوجيا احلديثة، لي�ص لتحقيق امليزة التناف�سية فح�سب، واإمنا للمحافظة على بقائها 

وا�ستمراريتها. 
اأثرت التكنولوجيا احلديثة على التح�سني امل�ستمر لأداء العمليات الإدارية والفنية  ♦ 

يف املنظمات واملوؤ�س�سات )�سالمة، 2006؛ ال�ساملي والدباغ، 2001( . 

التكنولوجيا واإلدارة املدرسية احلديثة: 

الإدارية، وهو ما  التكنولوجيا احلديثة يف تغيري كثري من املفاهيم والأ�س�ص  �ساهت 
حدا مبعظم املوؤ�س�سات الرتبوية اإىل اإدخال التكنولوجيا احلديثة اإىل اآليات العمل الإداري، 
الإداري  العمل  التكنولوجيا احلديثة دوراً كبرياً يف  الإدارية فيها، وتوؤدي  الهياكل  و�سلب 
املدر�سي املعا�رش باعتباره اآلية من اآليات الإدارة احلديثة التي يجب تطويعها وت�سخريها 
الظروف  مع  التعامل  يف  الهياكل  لتلك  الأ�سا�سية  املوارد  واأحد  الإداري،  العمل  ل�سالح 
اأنها  اإىل  اإ�سافة  احلادة،  واملناف�سة  ال�رشيع  بالتغيري  تت�سف  التي  العاملية  وامل�ستجدات 
اإحدى ال�سرتاتيجيات الإدارية للتغلب على ال�سعوبات البريوقراطية من جهة، والتواوؤم مع 

طبيعة الع�رش ومنتجاته التكنولوجية واللكرتونية من جهة اأخرى. 
لذلك توؤدي التكنولوجيا احلديثة دوراً مهمًا يف حتقيق التكامل بني املتغريات اخلارجية، 
وبني احتياجات الإدارات املدر�سية واإمكاناتها وقدراتها، حيث حتتاج الأخرية اإىل حاجة 
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ملحة لوجود نظام معلوماتي منظور وذلك ملواكبة الجتاه املتزايد اإىل التخ�س�ص وتق�سيم 
جديدة  اأ�ساليب  ظهور  مع  املدر�سي  الإداري  العمل  يف  الالمركزية  نحو  والجتاه  العمل، 
اأو التخطيط والتنظيم والتوجيه واملتابعة، وذلك  يف العمل الإداري �سواء يف اتخاذ القرار 
بال�ستفادة من مهارات العاملني يف الإدارات املدر�سية )عامر، 2007، الر�سايدة، 2007(. 
ونقل  وتخزين  ومعاجلة  ت�سغيل  يف  اأنواعها  بجميع  التكنولوجيا  اأهمية  وتربز 
املعلومات والت�سال يف امليدان الرتبوي املدر�سي ب�سكل الكرتوين، والتي ل بد من توافر 
الآلت ال�رشورية للعمل الإداري فيها كالت�سال و�سبكات الربط واأجهزة الفاك�ص والطابعات 
باأنواعها واآلت ت�سوير الوثائق وغريها من املعدات، كما اأن توظيف ا�ستخدام التكنولوجيا 
كثرياً  ي�ساعد  والتعليمية  والفنية  الإدارية  النواحي  يف  �سواء  املدر�سي  الإداري  العمل  يف 
على النهو�ص بهذه املوؤ�س�سة الرتبوية لتحقيق اأهدافها. وت�ساعد التكنولوجيا احلديثة على 
حت�سني اأداء الأفراد يف خمتلف النواحي، فكلما مالت الإدارات املدر�سية على اعتماد اآليات 
وتكنولوجيا حديثة، كلما حت�سن اأداوؤها واقرتبت من حتقيق اأهدافها ب�سورة اأكرث فعالية يف 

اأغلب الأحيان. )الالمي، 2007؛ اخلواجا، 2004( . 
ب�سكل  املدر�سية  والإدارة  عام،  ب�سكل  الإدارة  يف  احلا�سل  التغري  اإن  القول  وميكن 
احلديثة  لالإدارة  اأ�س�ص  و�سع  يف  �ساهم  قد  احلايل،  التكنولوجي  للتطور  ونتيجة  خا�ص، 
)التكنولوجية( ، وهذا وا�سح لدى كل من عامر )2007( و�سلطان )2000( فيما اأورداه عن 

جمموعة االأ�س�س التي تقوم عليها االإدارة احلديثة )التكنولوجية( ، ومنها: 
التعامل مع الظروف وامل�ستجدات التي تت�سف بالتغري ال�رشيع، والتواوؤم مع طبيعة  ♦ 

الع�رش ومنتجاته التكنولوجية. 
الإدارية  الهياكل  احتياجات  وبني  اخلارجية،  املتغريات  بني  التكامل  حتقيق  ♦ 

واإمكاناتها وقدراتها. 
اتباع املنهج العلمي يف التعامل مع املعلومات.  ♦ 

توفري اأ�ساليب وطرق جديدة لتنظيم العمل الإداري.  ♦ 

الدقة يف معاجلة وت�سغيل البيانات واملعلومات.  ♦ 

ال�رشعة يف تداول البيانات واملعلومات بني خمتلف الأطراف التعليمية.  ♦ 

تنمية العمل الإداري املدر�سي وفق نظم وا�سحة، وطرق عمل حمددة.  ♦ 

ت�ستطيع التكنولوجيا تقدمي طرق التحليل والتغيري للعمليات واملعامالت التنظيمية  ♦ 
نحو اتخاذ القرارات الإدارية الفعالة. 
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املوارد الب�رشية.  تطبيق الأ�ساليب احلديثة واملعا�رشة يف خمتلف �سيا�سات  ♦
الو�سائل احلديثة يف  اإىل  العاملني  اأداء  التقليدية يف تقومي  الو�سائل  النتقال من  ♦ 

التقييم. 
التكنولوجيا  تبني  يف  والإ�رشار  ال�ستعداد  ذات  الب�رشية  الكوادر  وجود  تدعيم  ♦ 

وتطبيقها. 
تنمية احلفز وروح النتماء والولء لدى الأ�رشة التعليمية.  ♦ 

توفري الوقت واجلهد والهدر املايل.  ♦ 

تدريب الأفراد ب�رشعة اأكرب على متطلبات العمل.  ♦ 

التمكن من اإدارة اأعمال ذات اأحجام اأكرب من املعتاد.  ♦ 

اإجراء عمليات التقومي املختلفة الالزمة ملتابعة العمل الإداري وحت�سينه ويف اأي  ♦ 
وقت. 

متابعة الأنظمة والقوانني والتعليمات ب�رشعة وكفاءة.  ♦ 

عدد الطبقات اأو امل�ستويات التنظيمية، مما يوؤدي اإىل هيكل تنظيم م�سطح )اخلواجا،  ♦ 
2004؛ �سالمة، 2003( . 

جماالت استخدام التكنولوجيا يف اإلدارة املدرسية: 
نحو  على  الإدارية  املدر�سة  �سوؤون  ت�سيري  على  يقت�رش  ل  املدر�سية  الإدارة  عمل  اإن 
رتيب، بل هي عملية جتمع بني النواحي الإدارية والفنية معًا، والتي تنعك�ص ب�سكل مبا�رش 
توفري  اإىل  تهدف  اإن�سانية  عملية  اأنها  كما  املدر�سة،  يف  والرتبوية  التعليمية  العملية  على 
ت�ستطيع  حيث  الرتبوية،  الأهداف  حتقيق  على  ت�ساعد  التي  املتاحة  والإمكانات  الظروف 
واملوظفني  للمعلمني  و�سجالت  ملفات  وبناء  اخلطط،  اإعداد  يف  ت�ساهم  اأن  التكنولوجيا 
وخمترب  احلا�سوب  وخمترب  املدر�سي  والأثاث  واملالية  باأنواعها،  والجتماعات  والطلبة، 
العلوم واملكتبة، واإعداد الربامج املدر�سية باأنواعها املختلفة، وعمل الت�سكيالت املدر�سية، 
واملرا�سالت  التقارير  وطباعة  املدر�سي،  اجلرد  قوائم  واإعداد  الوظيفية،  املهمات  وتوزيع 
وحيث  باملدر�سة،  اخلا�سة  والتو�سيات  القرتاحات  وتقدمي  والإر�سادات،  والتعميمات 
اإليها  اأن توؤمن لالإدارة املدر�سية جميع البيانات التي حتتاج  ت�ستطيع برامج التكنولوجيا 
2007؛  )عريفج،  الرتبوية  املوؤ�س�سة  هذه  على  بالفائدة  تعود  والتي  املنا�سب،  الوقت  يف 
�سعادة وال�رشطاوي، 2007؛ لل، 2000( . وميكن حتديد جمالت ا�ستخدام التكنولوجيا يف 
الإدارة املدر�سية بثالثة جمالت، هي: ال�سوؤون الإدارية واملالية، وال�سوؤون الفنية، وال�سوؤون 

الأكادميية والتعليمية. 
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معوقات استخدام التكنولوجيا يف اإلدارة املدرسية: 

احلياة، ومنها  العديد من جمالت  التكنولوجيا يف  ا�ستخدام  الرغم من مميزات  على 
جمال الإدارة املدر�سية، اإل اأن هذه التجربة يف ال�ستخدام قد واجهت معوقات و�سعوبات 
كثرية حتد من انت�سارها ب�سكل �رشيع، �سواء كان ذلك على امل�ستوى العاملي اأو العربي، وقد 
اأ�سار االأدب الرتبوي اإىل اأهم املعوقات التي حتد من ا�ستخدام التكنولوجيا يف االإدارة 
املدر�سية، �سواء كانت معوقات مادية اأم فنية، ومن اأهمها )�سعادة وال�رشطاوي، 2007؛ 

زيتون، 2004( : 
الأجهزة  ل�رشاء  واملخ�س�سة  املدر�سية،  الإدارات  لدى  املادية  الإمكانات  �سعف  ♦ 

التكنولوجية. 
قلة الربامج املالئمة لالأعمال ذات امل�ستوى الرفيع، ب�سبب اجلهد الكبري املطلوب  ♦ 

لت�سميم الربامج وكتابتها. 
ندرة توافر الربامج باللغة العربية.  ♦ 

�سعوبة اختيار الأجهزة املنا�سبة؛ و�رشعة تطورها املوؤدي على تغيريات كبرية يف  ♦ 
الأنظمة احلالية. 

م�سكالت الت�سغيل واإ�سالح الأعطال.  ♦ 

املنا�سبة  الحتياجات  لتحديد  اجلدوى  درا�سة  مثل:  العلمية  الطرق  اتباع  عدم  ♦ 
منها. 

العاملية  التطبيقات  م�ستوى  اإىل  ت�سل  ل  جزئية  املتوافرة  التطبيقات  معظم  ♦ 
ال�سائعة. 

 ♦ التطور ال�رشيع يف الأجهزة التكنولوجيا، مما يجعل وجود برامج جاهزة بجميع 
اأنواع الأجهزة غري ممكن، وبذلك ن�سطر لتغيري الأجهزة با�ستمرار وهذا مكلف ماديًا. 

بع�ص   ،  )2007( والذهب   ،  )2008( وبخ�ص   ،  )2008( حمدي  من  كاًل  اأورد  وقد 
املعوقات التي حتول دون ا�ستخدام التكنولوجيا ب�سكل فاعل يف الإدارة، وتتمثل يف نق�ص 
و�سعف  الفني  والدعم  الهاتف  خطوط  وحمدودية  التكنولوجية  لالإدارات  التحتية  البنى 
ال�سيانة وقدم الأجهزة واإنعدام دور القطاع اخلا�ص يف امل�ساهمة املالية والعينية، و�ساآلة 
املوارد املالية وعدم تقدمي دعم مايل حتفيزي للمدار�ص، وافتقار املدار�ص اىل امليزانيات 

اخلا�سة بالتدريب، وعدم توافر الربجميات وندرة م�سممي الربامج الإدارية املدر�سية. 
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الدراسات السابقة: 

يعدُّ ا�ستخدام التكنولوجيا من املوا�سيع احلديثة يف الإدارة املدر�سية يف هذا القرن، 
وقد تناوله الباحثون من جوانب عدة، لها تاأثري على جمالت العمل الإداري املدر�سي، ومن 

الدرا�سات التي حاولت التطرق ملفاهيم لها عالقة بالتكنولوجيا االدارية: 
درا�سة الدغيم )2008( : وهدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف اإىل فاعلية برنامج تدريبي 
قائم على املعلوماتية وتكنولوجيا الت�سال، للتنمية الإدارية للقادة الرتبويني يف وزارة 
 )45( من  الدرا�سة  جمتمع  وتكون  املتحدة،،  العربية  الإمارات  بدولة  والتعليم  الرتبية 
الإمارات  بدولة  والتعليم  الرتبية  وزارة  ق�سم يف  ورئي�ص  مدير  نائب   )170( و  اإدارة  مدير 
اإدخال املعلوماتية وتكنولوجيا الت�سال  اإىل �رشورة  العربية املتحدة، وتو�سلت الدرا�سة 
يف  الرتبويني  للقادة  الإدارية  الكفايات  لتنمية  التدريب،  يف  وعملية  نظرية  كمو�سوعات 
وزارة الرتبية والتعليم، واإن�ساء مركز للمعلوماتية وتكنولوجيا الت�سال، يتمتع با�ستقاللية 
احلديثة،  بالتقنية  وربطها  املعروفة  الإدارية  الأ�ساليب  تطوير  على  وقادر  ومالية،  اإدارية 
لتويل م�سوؤولية التدريب وتنمية املوارد الب�رشية، واإ�رشاك القادة الرتبويني يف اإعداد اخلطط 
لأغرا�ص  املتعددة  ال�سهادات  منهم  امل�ساركني  ومنح  لهم،  املخ�س�سة  التدريبية  والربامج 

الرتقية الوظيفية. 
الإدارة املدر�سية يف  اإىل دور  التعرف  الدرا�سة  �سعت هذه   :  )2008( ال�سناق  درا�سة 
ال�ستك�سافية  املدار�ص  التعليمية يف  العملية  املعلومات خلدمة  تكنولوجيا  برامج  توظيف 
الأردنية من خالل دور الإدارة املدر�سية يف توظيف برامج تكنولوجيا املعلومات يف خدمة 
والوثائق  ال�سجالت  تنظيم  يف  املعلومات  تكنولوجيا  برامج  وتوظيف  املدر�سية،  الأن�سطة 
املدر�سية، وتوظيف برامج تكنولوجيا املعلومات يف تنظيم واإجراء الختبارات املدر�سية، 
وا�ستخدم الباحث اأدوات املالحظة واملقابلة، ودرا�سة ال�سجالت والوثائق الر�سمية املتوافرة، 
ووزع ا�ستبانة على امل�ساركات يف موقعي الدرا�سة، وتو�سلت الدرا�سة اإىل �رشورة توظيف 
ال�سجالت  وحفظ  املدر�سية  الأن�سطة  خلدمة  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  برنامج 
والوثائق الر�سمية وتنظيمها، وتنظيم الختبارات املدر�سية واإجرائها، والت�سال مع اأولياء 
الأمور عرب �سبكة الإنرتنت، وت�سمنت تو�سيات الدرا�سة التاأكيد على �رشورة تو�سيع جتربة 
لالإداريني  التدريب  فر�ص  وزيادة  املدر�سية،  الإدارات  املعلومات يف  تكنولوجيا  ا�ستخدام 

وربط املدار�ص ب�سبكة الإنرتنت. 
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درا�سة ردنة )2007( : وهدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف اإىل التقنيات احلديثة املتوافرة 
ا�ستخدامها  واأهمية  جدة،  مبدينة  للبنني  والأهلية  احلكومية  الثانوية  املدار�ص  اإدارة  يف 
والأهلية  واحلكومية  الثانوية  املدار�ص  مديري  تواجه  التي  واملعوقات  توافرها  ودرجة 
جمتمع  على  الدرا�سة  اأداة  طبقت  وقد  احلديثة.  للتقنيات  الفعال  ال�ستخدام  من  حتد  التي 
للبنني مبدينة  الثانوية احلكومية والأهلية  املدار�ص  الدرا�سة وعددهم )110( مديرين من 
جدة. وتو�سلت الدرا�سة اإىل توافر التقنيات احلديثة يف املدار�ص احلكومية والأهلية للبنني 
مبدينة جدة، واأن ال�ستخدام الأكرث كان للتقنيات ال�رشورية لإجناز العمل الإداري، مثل: اآلة 
الإنرتنت والربيد اللكرتوين، واتفاق  الإدارية وخدمات  الآيل والربامج  الت�سوير واحلا�سب 
اأف�سل  اأن التقنيات احلديثة ت�سهم يف اإجناز العمل املدر�سي بطريقة  مديري املدار�ص على 
من اإجنازها يدويًا كما ت�ساعد على توفري الوقت واجلهد واحل�سول على املعلومات ب�رشعة 
كبرية، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن اأهم املعوقات التي تواجه تقدم امل�سرية الإدارية وتطورها 
يف جمال ا�ستخدام التقنيات احلديثة هي نق�ص الكوادر الب�رشية املوؤهلة فنيًا ل�ستخدامها، 

بالإ�سافة اإىل قلة اخلربة لدى العاملني يف جمال الإدارة املدر�سية بطرق ا�ستخدامها. 
درا�سة اخلفرة )2005( : حيث حاولت هذه الدرا�سة التعرف اإىل اأثر ا�ستخدام تكنولوجيا 
ال�سعودية. وقد  العربية  الوزارات يف اململكة  الإدارية يف  القرارات  املعلومات على فاعلية 
يف  مديراً   )285( الدرا�سة  عينة  حجم  بلغ  وقد  الوزارات،  هذه  يف  املديرين  على  ركزت 
خمتلف امل�ستويات من املجموع الكلي والبالغ )1099( مديراً، وقد جمعت بيانات الدرا�سة 
با�ستخدام ا�ستبانة. وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات يف الوزارات 
اأدى اإىل امل�ساهمة يف حتقيق الأهداف املراد اإجنازها، كت�رشيع اإجناز املعامالت اأو زيادة 
عددها، واإىل حتقيق ال�ستخدام الأمثل للموارد املتاحة وجودة الأداء يف الوزارات، وفعالية 
على  املعلومات  تكنولوجيا  ل�ستخدام  اأثر  يوجد  اأنه  كما  الوزارات،  يف  الإدارية  القرارات 
العلمي.  واملوؤهل  الوظيفية،  للعمر، واخلربة  املديرين تعزى  لدى  الإدارية  القرارات  فاعلية 

ولكن ل توجد فروق تعزى للمركز وامل�ستوى الوظيفي. 
مديري  ات  مهمَّ اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  وهدفت   :  )2004( ال�سايغ  درا�سة 
يف  احلكومية  املدار�ص  يف  الرتبوية  التقنيات  ا�ستخدام  جمالت  يف  احلكومية  املدار�ص 
مديريات حمافظات �سمال ال�سفة الغربية، من حيث التخطيط وواقع ال�ستخدام وتوظيفها 
الدرا�سة من )157(  التقنيات، وتكونت عينة  لهذه  وال�سيانة  املدر�سي،  الإداري  العمل  يف 
مديراً ومديرة بن�سبة )26%( من جمتمع الدرا�سة. وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن ا�ستخدام مديري 
املدار�ص للتقنيات الرتبوية يف مهماتهم الإدارية كانت بدرجة كبرية، ول توجد فروق ذات 
املدار�ص  مديري  ات  مهمَّ جمالت  يف   )α ≥  0.05( الدللة  م�ستوى  على  اإح�سائية  دللة 
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احلكومية يف مديريات حمافظات �سمال ال�سفة الغربية تعزى ملتغريات اجلن�ص، واخلربة، 
واملوؤهل العلمي، ومديرية الرتبية والتعليم. 

اأما درا�سة اأف�ساري )Afshari, 2008( فقد هدفت اإىل معرفة واقع ا�ستخدام تكنولوجيا 
املعلومات والت�سالت يف املهمات الإدارية املدر�سية، ومدى تاأثري نوع القيادة والكفاءة 
على تعزيز فكرة ا�ستخدام التكنولوجيا يف العمل الإداري والتعليمي. وتكون جمتمع الدرا�سة 
من )30( مديراً ومديرة يف املرحلة الثانوية يف مدينة طهران من )19( منطقة. وتو�سلت 
واأن هناك �سعفًا لدى مديري  اأجهزة احلا�سوب يف املدار�ص،  النق�ص يف عدد  اإىل  الدرا�سة 
املدار�ص  مديري  واأن  التكنولوجيا،  ا�ستخدام  حول  واملهارات  املعلومات  يف  املدار�ص 
املهنية  الأمور  يف  والبحث  اللكرتوين  الربيد  تلقي  عملية  يف  التكنولوجيا  ي�ستخدمون 
البيانات،  وقواعد  الن�سو�ص،  )معاجلة  مثل  الربجميات  بع�ص  ت�ستخدم  كما  والتعليمية، 
والعرو�ص( . ومل توجد فروق بني مديري املدار�ص يف ا�ستخدام التكنولوجيا تبعًا للجن�ص 
الأمور  باأولياء  والت�سال  املدر�سية  والأن�سطة  والتعلم  اخلربة،  و�سنوات  العلمي  واملوؤهل 

واملجتمع املحلي. 
التطويرية املهنية ملديري  معرفة الحتياجات   )Allen, 2003( األن  وحاولت درا�سة 
املدار�ص يف ولية اأوهايو الأمريكية يف جمال تكنولوجيا التعليم، وتكون جمتمع الدرا�سة 
 )374( �سملت  طبقية  ع�سوائية  عينة  واختريت  اأوهايو،  ولية  ومديرات  مديري  جميع  من 
مديراً ومديرة، وا�ستخدم الباحث املنهج امل�سحي جلمع املعلومات التي تتعلق بالحتياجات 
واملدينة،  واملوقع،  اجلن�ص،  الآتية،  املتغريات  ح�سب  املدار�ص  ملديري  املهنية  التطويرية 
والقرية، واخلربة. وتعدُّ هذه الدرا�سة الأوىل من نوعها يف تقومي احتياجات الإداريني يف 
لالإداريني  الوطنية  الرتبوية  التكنولوجية  املعايري  با�ستخدام  التعليم  تكنولوجيا  جمال 

واملعروفة با�سم )NETSm A( يف اأمريكا. وخل�ست الدرا�سة اإىل النتائج الآتية: 
رغم اعتقاد مديري املدار�ص باأهمية ا�ستخدام التكنولوجيا يف الإدارة املدر�سية، فاإنهم 
مل ي�ستخدموها يف الواقع بالدرجة نف�سها من الأهمية، وهذا الفارق بني ال�ستخدام احلقيقي 

للتكنولوجيا وال�سعور باأهميتها يربز احلاجة اإىل تطوير مهني ملديري املدار�ص. 
اإن جميع مديري املدار�ص بحاجة اإىل التطوير املهني، فيما يتعلق بتكنولوجيا التعليم 

يف جمالت العمل الإداري، بغ�ص النظر عن طول فرتة خربتهم اأو موقع املدر�سة. 
ات التي ينجزها  و�سعت درا�سة َدبي )Dibee, 1998( اإىل الك�سف عن الأعمال واملهمَّ
املدير مب�ساعدة التكنولوجيا، وقد تناولت هذه الدرا�سة ال�ستخدامات ال�سائعة لتكنولوجيا 
احلا�سوب يف املجالت الإدارية املختلفة، وقد تكون جمتمع الدرا�سة من مديري املدار�ص 
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الدرا�سة من )237( مدير مدر�سة، وا�ستخدم  اأمريكا، وتكونت عينة  )الينوي( يف  يف ولية 
الباحث يف هذه الدرا�سة ا�ستبانة لتحديد املدى الذي ي�ستخدم فيه هوؤلء املديرون تكنولوجيا 
التي  املجالت  اأكرث  من  كان  الت�سالت  جمال  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  وقد  احلا�سوب، 
ت�ستخدم  الطلبة  من  الكبرية  الأعداد  ذات  املدار�ص  اأن  وتبني  التكنولوجيا،  فيها  ت�ستخدم 
لالنتباه يف هذه  الالفت  ومن  الأقل،  الأعداد  ذات  املدار�ص  اأكرث من  احلا�سوب  تكنولوجيا 
الدرا�سة اأن كبار ال�سن من مديري هذه املدار�ص ي�ستخدمون تكنولوجيات احلا�سوب اأكرث من 
البيانات  اإدارة قواعد  اأنظمة  التخطيط ميكن لالإداريني توظيف حزمة  ال�سباب. ففي جمال 
ال�سخ�سية  بالت�سالت  وللقيام  ال�سرتاتيجي.  التخطيط  عملية  يف   )Access( امل�سماة 
ات املتعلقة به، ويرى الباحث اأنه من املمكن ا�ستخدام الربيد  وتنظيم العمل وحت�سني املهمَّ
اللكرتوين وامل�ساركة يف تغذية املواقع اللكرتونية، وتبادل املعلومات. كما ميكن ا�ستخدام 

ال�سبكات املحلية يف جمال التقومي وذلك من خالل اإجراء التحليالت الإح�سائية. 

إجراءات الدراسة: 

الإجراء هذه الدرا�سة وتنفيذها اُتبعت اخلطوات االآتية: 

حدود الدراسة: 

حتددت هذه الدرا�سة باحلدود االآتية: 
�سملت الدرا�سة مديري املدار�ص ومعاونيهم يف حمافظة القد�ص )احلكومة  الب�رضية:  ●

، واخلا�سة، والوكالة( .
م. الزمانية: اأُجريت الدرا�سة يف الف�سل الثاين من العام الدرا�سي 2008/ 2009 ●

القد�ص )احلكومة،  للدرا�سة يف حمافظة  التي خ�سعت  تتمثل باملدار�ص  املكانية:  ●
واخلا�سة، والوكالة( .

امل�سطلحات واملفاهيم الواردة يف الدرا�سة. حدود مفاهمية:  ●
تعرب نتائج هذه الدرا�سة عن �سدق الأداة وثباتها. حدود اإجرائية:  ●

املدار�ص  مديري  من  العينة  اأفراد  ا�ستجابة  دقة  مبدى  الدرا�سة  هذه  نتائج  تتحدد 
ومعاونيهم، ومو�سوعيتها كما عربوا عنها يف اأداة البحث.

مصطلحات الدراسة: 

التي  العملية  الأغرا�ص  يف  املعرفة  تطبيق  عملية  هي  االإدارية:  ◄ التكنولوجيا 



66

أ. جمال منصورمن وجهة نظر مديري املدارس ومعاونيهم في محافظة القدس«
»واقع استخدام التكنولوجيا في اإلدارة املدرسية ومعوقات ذلك 

د. محمد عبد اإلله الطيطي
د. محمود أحمد أبو سمرة

يعتمد عليها يف الفكر الإداري املعا�رش، ومنها التكنولوجيا الآلية، والتكنولوجيا العقلية، 
والتكنولوجيا الجتماعية )احلريري واآخرون،2007، �ص: 111( .

التكنولوجيا اإجرائيا: جمموع املعارف والأ�ساليب والآلت والربامج التطبيقية التي 
ت�ستخدم يف الأدارة املدر�سية، والتي من �ساأنها حل امل�سكالت وتطوير العمل، ورفع م�ستوى 
الأداء، و�رشعة الإجناز، وتوفري الوقت واجلهد ومنها: )الهاتف، الفاك�سميلي، ماكنة الت�سوير، 
اأجهزة  اللكرتوين، الربجميات،  ،املوقع  التوقيت  اأجهزة  ال�سوت وال�سوء  اأجهزة  احلا�سوب، 
التوقيت، كامريات املراقبة، اأجهزة الإذاعة املدر�سية، اأجهزة الإ�ساءة )امل�رشح املدر�سي( ، 

. )LSD كامريا الت�سوير، كامريا الفيديو ،جهاز
�سوؤون  اإدارة  يف  املدار�ص  مديري  ي�ساعدون  الذين  الأ�سخا�ص  هم  املعاونون:  ◄
من  العام  الهدف  اإىل  للو�سول  كافة  املجالت  يف  ومتابعتها  اأعمالها  واإجناز  املدر�سة 

العملية الرتبوية، ويق�سد بهم يف هذه الدرا�سة )نائب املدير وال�سكرتري( .
منطقة جغرافية ت�سم ذلك اجلزء من مدينة القد�ص و�سواحيها  حمافظة القد�س:  ◄
الذي احتله اجلي�ص الإ�رشائيلي عام 1967، وي�سم البلدة القدمية والأحياء العربية املحيطة 
بها، كما يبينه امللحق )1.1( ، ويقع جزء من املحافظة حاليًا حتت اإ�رشاف ال�سلطة الوطنية 
وال�سواحرة،  والعيزرية،  اأبو دي�ص،  القد�ص، وت�سم:  الفل�سطينية تعليميًا وي�سم: قرى جنوب 
القد�ص، وت�سم: حزما، وعناتا،  والزعيم، وال�سيخ �سعد وعرب اجلهالني. وقرى �سمال غرب 
وجبع، واجلديرة، وقطنا، وبيت اك�سا، وبرينبال، واجليب، وبدو، والقبيبة، وبيت عنان، وبيت 
دقو، وبيت �سوريك، وبيت حنينا، والرام، وبيت اإجزا، فيما يخ�سع اجلزء الآخر تعليميًا ل�سلطة 

موؤ�س�سات الإحتالل.

منهجية الدراسة: 

ا�ستخدم الباحثون املنهج الو�سفي لأنه يتنا�سب وطبيعة الدرا�سة.

جمتمع الدراسة: 

القد�ص  حمافظة  يف  ومعاونيهم  املدار�ص  مديري  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
)احلكومية، واخلا�سة، والوكالة( ، والبالغ عدد املدار�ص فيها )197( مدر�سة، وعدد املديرين 
ومعاونيهم )580( اإداريًا للعام الدرا�سي )2008/ 2009( . واجلدول )1( يبني توزع اأفراد 

جمتمع الدرا�سة ح�سب متغريي جن�ص املدر�سة واجلهة امل�رشفة.
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الجدول )1(
توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب جنس المدرسة والجهة المشرفة

املجموع وكالةخا�سةحكومية
الكلي املجموعخمتلطةاإناثذكوراملجموعخمتلطةاإناثذكوراملجموعخمتلطةاإناثذكور

1416838693651341897
242112572 -323427 -9100
38372095896885511117197

عينة الدراسة: 

اخترب الباحثون عينة طبقية ع�سوائية بعد ح�سولهم على قوائم باأ�سماء املدار�ص يف 
 )100( والبالغة  املدار�ص،  عدد  من   %50 من  الدرا�سة  عينة  تكونت  وقد  القد�ص،  حمافظة 
ا�ستبانة،   )296( منها  وا�سرتجع  املدار�ص،  هذه  على  ا�ستبانة   )300( ُوزعت  وقد  مدر�سة، 
زع اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب جن�ص املدر�سة واجلهة امل�رشفة، ويبني اجلدول )2( توزيع  وَوّ

اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغريات الدرا�سة.
الجدول )2(

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة

الن�سبة املئوية %العددامل�ستوىاملتغريات

جن�س امل�ستجيب

34.1%101ذكر
65.9%195اأنثى

296املجموع

امل�سمى الوظيفي

33.4%99مدير
33.4%99نائب

33.1%98�سكرتري
296املجموع

اجلهة امل�رضفة

47 %47حكومية
43 %43خا�سة
10 %10وكالة

100املجموع
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الن�سبة املئوية %العددامل�ستوىاملتغريات

�سنوات اخلربة

25.0%74اأقل من 5 �سنوات
38.5%114من 5 – 10 �سنوات
36.5%108اأكرث من 10�سنوات
296املجموع

أداة الدراسة: 

البناء وال�سدق والثبات: 
ا�ستخدم الباحثون اأداة بحث واحدة وهي ال�ستبانة، وُبنيت بالرجوع اإىل الأدب الرتبوي 
والدرا�سات ال�سابقة، وخربة الباحثني يف هذا املجال، وبالرجوع اإىل بع�ص املتخ�س�سني 
واخلرباء، وا�ستملت ال�ستبانة يف �سورتها الأولية على )65( فقرة، موزعة على )4( جمالت، 
واأعطيت كل فقرة من فقرات ال�ستبانة وزنًا مدرجًا وفق �سلم ليكرت اخلما�سي وهي: دائمًا، 
وتاأخذ )5( درجات، غالبًا )4( درجات، اأحيانًا وتاأخذ )3( درجات، نادراً وتاأخذ )درجتني( ، 
اإطالقًا وتاأخذ درجة )واحدة( ، وذلك ملعرفة واقع ا�ستخدام التكنولوجيا يف الإدارة املدر�سية 

ومعوقاتها، وتكونت اال�ستبانه من ثالثة اأق�سام: 
الق�سم الأول املعلومات العامة عن امل�ستجيب . ♦ 

الق�سم الثاين: واقع ا�ستخدام التكنولوجيا يف الإدارة املدر�سية يف حمافظة القد�ص  ♦ 
من وجهة نظر مديري املدار�ص ومعاونيهم حيث �سملت ثالثة جمالت هي: 

جمال ال�سوؤون الإدارية واملالية. - 

ال�سوؤون الفنية. - 

ال�سوؤون الأكادميية والتعليمية. - 

القد�ص من وجهة نظر  التكنولوجيا يف حمافظة  ا�ستخدام  الثالث: معوقات  الق�سم  ♦ 
مديري املدار�ص ومعاونيهم )املادية، الفنية( .

وعر�ص الباحثون ال�ستبانة على جمموعة من ذوي الخت�سا�ص واخلربة يف الرتبية 
التكنولوجية  ال�رشكات  بع�ص  اإىل  بالإ�سافة  خا�ص  ب�سكل  الرتبوية  والإدارة  عام،  ب�سكل 
بلغ عددهم )13( حمكمًا، وتوجه الباحثون اإىل املحكمني لالطالع على فقرات ال�ستبانة 
وجمالتها واإبداء الراأي فيها من حيث انتمائها اإىل جمالتها، واأنها تقي�ص ما و�سعت من 
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اأجله، وتعديل ما يرونه منا�سبًا وحذفه واإ�سافته، ومبا يخدم اأغرا�ص الدرا�سة. ويف �سوء 
لوا بع�سها  املالحظات التي اأبداها املحكمون حذف الباحثون بع�ص فقرات ال�ستبانة، وعدَّ
النهائية  اأ�سبحت يف �سورتها  ، حيث  اإليها )80%( من املحكمني فاأكرث  اأ�سار  التي  الآخر 

مكونة من )62( فقرة ، موزعة على جماالت اال�ستبانة: 
( فقرة. املجال الأول: ال�سوؤون الإدارية واملالية، ويتكون من )16 ♦

( فقرة. املجال الثاين: ال�سوؤون الفنية، ويتكون من )13 ♦
( فقرة. املجال الثالث: ال�سوؤون الأكادميية )التعليمية( ، ويتكون من )13 ♦

املدر�سية، وتتكون من  الإدارة  التكنولوجيا يف  ا�ستخدام  الرابع: معوقات  املجال  ♦ 
)20( فقرة.

وُح�سب معامل ثبات اأداة الدار�سة بطريقة الت�ساق الداخلي من خالل معادلة كرونباخ 
األفا )Cronbach Alpha( ، واجلدول )3( .

الجدول )3(
معامات الثبات لمجاالت الدراسة والدرجة الكلية

املجال قيمة معامل كرونباخ الفاعدد الفقرات 

160.823درجة ا�ستخدام الأجهزة التالية يف مدر�ستكم
160.900ال�سوؤون الإدارية واملالية

130.887ال�سوؤون الفنية
130.910ال�سوؤون الأكادميية والتعليمية

420.957الدرجة الكلية
200.918معوقات ا�ستخدام التكنولوجيا يف الإدارة املدر�سية

وت�سري قيم معامالت الثبات الواردة يف اجلدول اأن اأداة الدرا�سة تتمتع بدرجة مرتفعة 
من الثبات.

املعاجلة اإلحصائية: 

الإح�سائية  الرزم  برنامج  الباحثون  ا�ستخدم  اإح�سائيًا  البيانات  معاجلة  اأجل  من 
للعلوم الجتماعية )Statistical Package for Social Science, SPSS( ، حيث ُفح�ست 
 »tm test« )ت(  اختبار  طريق  عن   )α  ≥  0.05( الدللة  م�ستوى  عند  الدرا�سة  فر�سيات 
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وحتليل التباين الأحادي )One Way – Analysis of Variance( واختبار »LSD« للفروق 
البعدية.

وللحكم على واقع ا�ستخدام التكنولوجيا يف املدار�ص من وجهة نظر مديري املدار�ص 
ومعاونيهم، ومن خالل املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية، فقد اعتمد الباحثون 

املقيا�س الوزين االآتي: 
+ انحراف معياري  درجة مرتفعة: اإذا كان املتو�سط احل�سابي للمجال اأعلى من 3 -

واحد.
انحراف  -  ±3 بني  حم�سورا  للمجال  احل�سابي  املتو�سط  كان  اإذا  متو�سطة:  درجة 

معياري واحد.
- انحراف معياري   درجة منخف�سة: اإذا كان املتو�سط احل�سابي للمجال اأقل من 3 -

واحد.

عرض نتائج الدراسة وتفسريها: 
نتائج �سوؤال الدرا�سة الأول:  ◄ 

من  ومعوقاتها  املدر�سية  االإدارة  يف  التكنولوجيا  ا�ستخدام  واقع  ما 
وجهة نظر مديري املدار�س ومعاونيهم يف حمافظة القد�س؟ 

لالإجابة عن �سوؤال الدرا�سة الأول، ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية 
ملجالت اأداة الدرا�سة، والدرجة الكلية، واجلدول )4( يو�سح ذلك.

الجدول )4(
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت أداة الدراسة 

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياملجال

3.570.78ال�سوؤون الإدارية واملالية
3.820.71ال�سوؤون الفنية

3.600.79ال�سوؤون الأكادميية والتعليمية
3.660.69الدرجة الكلية

معوقات ا�ستخدام التكنولوجيا يف 
2.790.80الإدارة املدر�سية

 أقصى درجة )5( درجات
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التكنولوجيا  ا�ستخدام  لواقع  الدرا�سة  اأفراد عينة  اأن تقديرات  يت�سح من اجلدول )4( 
ومعوقاتها يف الدارة املدر�سية من وجهة نظر مديري املدار�ص ومعاونيهم يف حمافظة 
 ، الكلية، ومبتو�سط ح�سابي قدره )3.66(  الدرجة  القد�ص، قد جاءت بدرجة متو�سطة على 
جاءت  فقد  املختلفة،  الدرا�سة  جمالت  بخ�سو�ص  اأما   ،  )0.69( قدره  معياري  وانحراف 
معوقات  بخ�سو�ص  اأما  الباحثون.  اعتمده  الذي  املقيا�ص  وفق  اأي�سًا  متو�سطة  بدرجة 
ا�ستخدام التكنولوجيا يف الإدارة املدر�سية، فقد جاءت هي الأخرى بدرجة متو�سطة اأي�سًا، 

ومبتو�سط ح�سابي قدره )2.79( وانحراف معياري قدره )0.80( .
اأعلى املتو�سطات احل�سابية كان ملجال ال�سوؤون الفنية مبتو�سط ح�سابي  اأن  ويالحظ 
الأكادميية  ال�سوؤون  الثالث  املجال  تاله   ،  )0.71( قدره  معياري  وانحراف   )3.82( قدره 
والتعليمية مبتو�سط ح�سابي قدره )3.60( وانحراف معياري قدره )0.69( ، واأدنى متو�سط 
معياري  وانحراف   )3.57( وكان  واملالية،  الإدارية  ال�سوؤون  الأول،  للمجال  كان  ح�سابي 

قدره )0.78( .
كما تبني اجلداول )5( و )6( و )7( و )8( املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية 
لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة لواقع ا�ستخدام التكنولوجيا ومعوقاتها يف الإدارة املدر�سية 
من وجهة نظر مديري املدار�ص ومعاونيهم يف حمافظة القد�ص من خالل فقرات جمالت 

الدرا�سة الأربعة مرتبة ح�سب الأهمية.
ال�سوؤون االإدارية واملالية:  1 .

الجدول )5(
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال الشؤون اإلدارية والمالية مرتبة تنازليا

رقم 
املتو�سط الفقرةالرتتيبالفقرة

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
الدرجةاملوؤية

تعمل الإدارة املدر�سية على تطوير اأداء العمل بتوفري الآلت 31
مرتفعة4.090.8781.9التكنولوجية املنا�سبة با�ستمرار.

12
يعمل مدير املدر�سة على اإن�ساء قاعدة بيانات خا�سة 
باملوظفني والطلبة و�سوؤون املدر�سة )علمية، �سحية، 

اجتماعية( .
مرتفعة4.061.0881.2

تعمل الإدارة املدر�سية على توفري تكنولوجيا التعليم من 63
مرتفعة4.000.9579.9اأجل تطوير العملية التعليمية التعلمية.

ت�سع اإدارة املدر�سة يف اأولوياتها امليزانيات املنا�سبة 54
مرتفعة3.991.0179.7ل�رشاء الربامج والأجهزة من اأجل تطوير املدر�سة.
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رقم 
املتو�سط الفقرةالرتتيبالفقرة

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
الدرجةاملوؤية

توفر الإدارة املدر�سية الربامج التوثيقية اخلا�سة باملدر�سة 115
مرتفعة3.911.2678.2)ادخالت ، اإخراجات، اجلرد ال�سنوي( .

136
توفر الإدارة املدر�سية الآلت والأجهزة املنا�سبة التي 

ت�ساهم يف تنظيم الفعاليات والأن�سطة املدر�سية )اأجهزة 
�سينما، فيديو، LCD ، م�رشح، اإذاعة..........( .

مرتفعة3.771.1775.5

77
ت�ساهم اإدارة املدر�سة يف تدريب الطاقم الإداري والتعليمي 

على ا�ستخدام الأجهزة والآلت احلديثة من اأجل الرقي 
بالعمل املدر�سي.

متو�سطة3.680.9873.6

ت�ساعد التكنولوجيا احلديثة الإدارة املدر�سية يف اإعداد 168
متو�سطة3.631.2372.6اخلطط ال�سنوية وال�سرتاتيجية.

ت�ستخدم التكنولوجيا يف الكثري من العمليات الإدارية 49
متو�سطة3.621.0572.4)تخطيط، توجيه، اإ�رشاف، متابعة، تقومي( .

ت�ستخدم الإدارة املدر�سية التكنولوجيا احلديثة يف اإعداد 1010
متو�سطة3.391.4067.7امليزانية املدر�سية ومتابعتها.

ي�ستخدم مدير املدر�سة التكنولوجيا يف ر�سد الزيارات 211
متو�سطة3.341.2666.8الإ�رشافية والتبادلية للمعلمني.

1512
تعمل الإدارة املدر�سية با�ستخدام التكنولوجيا على توفري 
الدعم املايل للمدر�سة )تطوير اجلوانب التعليمية، الأن�سطة 

والفعاليات( .
متو�سطة3.311.2566.2

1413
ت�ستخدم الإدارة املدر�سية التكنولوجيا احلديثة يف ر�سد 

اأق�ساط الطلبة والإعفاءات والتربعات العينية واملقا�سف 
املدر�سية واأبواب �رشفها.

متو�سطة3.211.4764.3

ت�ستخدم الإدارة املدر�سية اأجهزة تكنولوجيا ل�سبط الدوام 1214
متو�سطة3.151.5663.0اليومي )توقيت احل�س�ص الدرا�سية، ال�سرتاحات( .

تهتم اإدارة املدر�سة على تفعيل املوقع اللكرتوين من اأجل 815
متو�سطة3.041.4060.7تدعيم الواقع التعليمي فيها.

يعمل مدير املدر�سة على �سبط الدوام املدر�سي للعاملني 916
متو�سطة2.871.5657.4فيها با�ستخدام الأجهزة التكنولوجية.

متو�سطة3.570.7871.4الدرجة الكلية

اأفراد عينة الدرا�سة لفقرات  ومن خالل مالحظة قيم املتو�سطات احل�سابية لتقديرات 
جمال ال�سوؤون الإدارية واملالية الوارد يف اجلدول )5( يت�سح ما ياأتي: 
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ال�سوؤون  الدرا�سة على جمال  اأفراد عينة  لتقديرات  احل�سابية  املتو�سطات  تراوحت  - 
الإدارية واملالية ما بني )4.09 – 2.87( .

اأما  فقرة،  ع�رشة  �ستة  �سمن  من  املرتفعة  الدرجة  �سمن  فقرات  �ست  هناك  كان  - 
الفقرات الباقية فكانت �سمن الدرجة املتو�سطة، ومل حت�سل اأي من فقرات جمال ال�سوؤون 

الإدارية واملالية على درجة منخف�سة. 
( »تعمل الإدارة املدر�سية على تطوير اأداء العمل  جاء املتو�سط احل�سابي لفقرة )3 -
بتوفري الآلت التكنولوجية املنا�سبة با�ستمرار« باملرتبة الأوىل، مبتو�سط ح�سابي مقداره 
)4.09( وبانحراف معياري )0.87( ، وتلتها الفقرة )1( »يعمل مدير املدر�سة على اإن�ساء 
قاعدة بيانات خا�سة باملوظفني والطلبة و�سوؤون املدر�سة )علمية، �سحية، اجتماعية( « 

باملرتبة الثانية، مبتو�سط ح�سابي مقداره )4.06( وبانحراف معياري )1.08( .
فيها  للعاملني  املدر�سي  الدوام  �سبط  على  املدر�سة  مدير  »يعمل   )9( الفقرة  اأما 
)الأخرية( يف جمال  ال�ساد�سة ع�رشة  املرتبة  احتلت  اللكرتونية«، فقد  الأجهزة  با�ستخدام 
ال�سوؤون الإدارية واملالية، باأقل متو�سط ح�سابي وقدره )2.87( وبانحراف معياري )1.56( 

، كما اأن متو�سطها هو الأقل من بني فقرات اأداة الدرا�سة مبجالتها الثالثة. 
ال�سوؤون الفنية:  2 .

الجدول )6(
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال الشؤون الفنية مرتبة تنازليا

رقم 
الو�سط الفقرةالرتتيبالفقرة

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
الدرجةاملوؤية

ت�ساهم التكنولوجيا احلديثة الإدارة املدر�سية يف اإ�سدار 91
مرتفعة4.450.8988.9الوثائق وال�سهادات الثبوتية.

122
ت�ساهم التكنولوجيا احلديثة الإدارة املدر�سية يف اإعداد 

وطباعة )التقارير، الر�سائل، املذكرات، التعميمات، الإر�سادات 
املدر�سية( .

مرتفعة4.340.9686.8

53
تعمل الإدارة املدر�سية على ا�ستخدام التكنولوجيا يف اإعداد 

اجلداول املدر�سية باأنواعها )الأ�سبوعية، الختبارات، الأ�سغال، 
املناوبة( .

مرتفعة4.260.9385.2

ت�ساهم التكنولوجيا احلديثة يف ت�سهيل الت�سال بني املدر�سة 64
مرتفعة4.021.0280.4وموؤ�س�سات املجتمع املحلي.

ت�ستخدم الإدارة املدر�سية التكنولوجيا يف املرا�سالت الر�سمية 25
مرتفعة3.931.1278.6وغري الر�سمية )مكتب الرتبية والتعليم، اأولياء الأمور( .
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د. محمد عبد اإلله الطيطي
د. محمود أحمد أبو سمرة

رقم 
الو�سط الفقرةالرتتيبالفقرة

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
الدرجةاملوؤية

ت�ساهم التكنولوجيا احلديثة يف ر�سد ومتابعة الأمور املتعلقة 136
مرتفعة3.801.0276.1بالطلبة )دميغرافية، �سحية، اجتماعية( .

ت�ساهم التكنولوجيا احلديثة الإدارة املدر�سية يف توزيع 117
مرتفعة3.771.0775.3املهام والواجبات اخلا�سة بالعاملني.

ت�ساعد التكنولوجيا احلديثة الإدارة املدر�سية يف اإطالع اأولياء 88
متو�سطة3.651.2673.0الأمور على النتائج التح�سيلية لأبنائهم.

تعمل الإدارة املدر�سية على توفري التكنولوجيا احلديثة من 49
متو�سطة3.630.9772.5اجل اإنتاج الو�سائل التعليمية.

1010
ت�ساعد التكنولوجيا احلديثة الإدارة املدر�سية يف ر�سد 

ومتابعة اأعمال اللجان املدر�سية )ثقافية، اجتماعية، �سحية، 
ريا�سية، فنية، ك�سفية( .

متو�سطة3.591.1071.8

311
تعمل الإدارة املدر�سية من خالل التكنولوجيا على ر�سد 

ومتابعة دوام الطلبة )ح�سور، غياب، مغادرة، انقطاع، ت�رشب، 
خمالفات( .

متو�سطة3.551.3071.1

تعمل الإدارة املدر�سية من خالل التكنولوجيا احلديثة على 712
متو�سطة3.381.1167.5تبادل اخلربات مع اإدارات املدار�ص الأخرى.

تعمل الإدارة املدر�سية على جتهيز برامج من اأجل توثيق 113
متو�سطة3.261.2665.3اجتماعات ومناق�سات املوظفني )الفردية، والزمرية، العامة( .

مرتفعة3.820.7176.3الدرجة الكلية

اأفراد عينة الدرا�سة لفقرات  ومن خالل مالحظة قيم املتو�سطات احل�سابية لتقديرات 
جمال ال�سوؤون الفنية الوارد يف اجلدول )6( يت�سح ما ياأتي: 

ال�سوؤون  الدرا�سة على جمال  اأفراد عينة  لتقديرات  احل�سابية  املتو�سطات  تراوحت  - 
الفنية ما بني )4.45 – 3.26( .

اأما  فقرة،  املرتفعة من �سمن ثالث ع�رشة  الدرجة  فقرات �سمن  �سبع  كان هناك  - 
الفقرات الباقية فكانت �سمن الدرجة املتو�سطة، ومل حت�سل اأي من فقرات جمال ال�سوؤون 

الفنية على درجة منخف�سة. 
( »ت�ساهم التكنولوجيا احلديثة الإدارة املدر�سية  جاء املتو�سط احل�سابي لفقرة )9 -
يف اإ�سدار الوثائق وال�سهادات الثبوتية« باملرتبة الأوىل، مبتو�سط ح�سابي مقداره )4.45( 
وبانحراف معياري )0.89( ، ويالحظ هنا اأن هذه الفقرة قد ح�سلت على اأعلى املتو�سطات 
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»ت�ساهم   )12( الفقرة  وتلتها  الثالثة،  مبجالتها  الدرا�سة  اأداة  فقرات  بني  من  احل�سابية 
املذكرات،  الر�سائل،  )التقارير،  وطباعة  اإعداد  يف  املدر�سية  الإدارة  احلديثة  التكنولوجيا 
 )4.34( مقداره  ح�سابي  مبتو�سط  الثانية،  باملرتبة   ». املدر�سية(  الإر�سادات  التعميمات، 

وبانحراف معياري )0.96( .
توثيق  اأجل  من  برامج  جتهيز  على  املدر�سية  الإدارة  »تعمل   ) - 1( الفقرة  اأما 
اجتماعات ومناق�سات املوظفني )الفردية، والزمرية، العامة( «، فقد احتلت املرتبة الثالثة 
ع�رشة )الأخرية( يف جمال ال�سوؤون الفنية، باأقل متو�سط ح�سابي وقدره )3.26( وبانحراف 

معياري )1.26( . 
ال�سوؤون االأكادميية والتعليمية:  3 .

الجدول )7(
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال األكاديمية والتعليمية مرتبة تنازليا

رقم 
الو�سط الفقرةالرتتيبالفقرة

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
الدرجةاملوؤية

ت�ساهم التكنولوجيا احلديثة الإدارة املدر�سية يف اإعداد اأوراق 71
مرتفعة4.280.9285.7العمل والختبارات باأنواعها.

ت�ساعد التكنولوجيا احلديثة الإدارة املدر�سية يف متابعة 82
مرتفعة3.961.0279.1حت�سيل الطلبة وتقييم النتائج.

تعمل الإدارة املدر�سة على توفري التكنولوجيا احلديثة من 13
مرتفعة3.721.0774.4اأجل تب�سيط املحتوى الدرا�سي للطلبة.

توفر الإدارة املدر�سية الآلت والربامج من اأجل اإثراء املنهاج 24
مرتفعة3.720.9974.4املدر�سي وتوظيفه.

ت�ساهم التكنولوجيا احلديثة الإدارة املدر�سية يف ر�سد نقاط 95
متو�سطة3.641.0872.8القوة وال�سعف عند الطلبة وو�سع اخلطط العالجية لها.

ت�ساعد التكنولوجيا الإدارة املدر�سية على توفري التدريب 36
متو�سطة3.630.9772.6الالزم للمعلمني ورفع امل�ستوى املهني لهم.

107
ت�ساهم التكنولوجيا احلديثة الإدارة املدر�سية يف اإثارة 

الدافعية عند الطلبة وحتفيزهم وزيادة م�ستوى التح�سيل 
الدرا�سي.

متو�سطة3.631.0272.6

118
ت�ساعد التكنولوجيا احلديثة الإدارة املدر�سية يف متابعة 

اأعمال املعلمني الكتابية )خطة، حت�سري، �سجالت احل�سور 
والغياب، عالمات.....( .

متو�سطة3.571.2271.4
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رقم 
الو�سط الفقرةالرتتيبالفقرة

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
الدرجةاملوؤية

49
ت�ساهم التكنولوجيا احلديثة الإدارة املدر�سية يف اإطالع 
الطلبة على حمتويات املكتبة املدر�سية )اأفالم، �رشائح، 

م�سغرات، وثائق، كتب( .
متو�سطة3.561.2271.3

1310
ت�ساعد التكنولوجيا احلديثة الإدارة املدر�سية يف اإعداد 

وتنظيم الربامج الرتبوية وتطويرها وتقدمي القرتاحات 
والتو�سيات اخلا�سة باملدر�سة.

متو�سطة3.481.1669.5

تعمل الإدارة املدر�سية على توفري التكنولوجيا احلديثة من 511
متو�سطة3.341.3866.8اأجل تنمية خربات املعلم العلمية واملهنية )انرتنت( .

ت�ساعد التكنولوجيا احلديثة الإدارة املدر�سية على متابعة 612
متو�سطة3.201.2564.1اأعمال الطلبة الكتابية وتقييمها.

1213
ت�ساهم التكنولوجيا احلديثة الإدارة املدر�سية يف اإطالع 

الطلبة على املواد الإثرائية املن�سورة على موقع املدر�سة 
الألكرتوين .

متو�سطة3.131.3762.6

متو�سطة3.600.7972.1الدرجة الكلية

اأفراد عينة الدرا�سة لفقرات  ومن خالل مالحظة قيم املتو�سطات احل�سابية لتقديرات 
جمال الأكادميية والتعليمية الوارد يف اجلدول )11.4( يت�سح ما ياأين: 

ال�سوؤون  الدرا�سة على جمال  اأفراد عينة  لتقديرات  احل�سابية  املتو�سطات  تراوحت  - 
الأكادميية والتعليمية ما بني )4.28 – 3.13( .

اأما  اأربعة فقرات �سمن الدرجة املرتفعة من �سمن ثالث ع�رشة فقرة،  كان هناك  - 
الفقرات الباقية، فكانت �سمن الدرجة املتو�سطة، ومل حت�سل اأي من فقرات جمال ال�سوؤون 

الأكادميية والتعليمية على درجة منخف�سة. 
( »ت�ساهم التكنولوجيا احلديثة الإدارة املدر�سية  جاء املتو�سط احل�سابي لفقرة )7 -
مقداره  ح�سابي  مبتو�سط  الأوىل،  باملرتبة  باأنواعها«  والختبارات  العمل  اأوراق  اإعداد  يف 
احلديثة  التكنولوجيا  »ت�ساعد   )8( الفقرة  وتلتها   ،  )0.92( معياري  وبانحراف   )4.28(
مبتو�سط  الثانية،  باملرتبة  النتائج«  وتقييم  الطلبة  حت�سيل  متابعة  يف  املدر�سية  الإدارة 

ح�سابي مقداره )3.96( وبانحراف معياري )1.37( .
( »ت�ساهم التكنولوجيا احلديثة الإدارة املدر�سية يف اإطالع الطلبة  اأما الفقرة )12 -
على املواد الإثرائية املن�سورة على موقع املدر�سة اللكرتوين«، فقد احتلت املرتبة الثالثة 
وقدره  ح�سابي  متو�سط  باأقل  والتعليمية،  الأكادميية  ال�سوؤون  جمال  يف  )الأخرية(  ع�رشة 

)3.13( وبانحراف معياري )1.26( . 
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نتائج �سوؤال الدرا�سة الثاين:  ◄ 

ما معوقات ا�ستخدام التكنولوجيا يف االإدارة املدر�سية من وجهة نظر 
مديري املدار�س ومعاونيهم يف حمافظة القد�س؟ 

لالإجابة عن �سوؤال الدرا�سة الأول، ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية 
ملجال املعوقات وعلى الدرجة الكلية، واجلدول )8( يو�سح ذلك.

الجدول )8(
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال معوقات استخدام التكنولوجيا 

في اإلدارة المدرسية مرتبة تنازليا

رقم 
املتو�سط الفقرةالرتتيبالفقرة

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
الدرجةاملوؤية

كرثة املهام املوكلة ملديري املدار�ص ومعاونيهم من 151
متو�سطة3.611.2672.2مديريات الرتبية.

عدم توفر الإمكانيات املادية لتحديث الأجهزة 42
متو�سطة3.301.2466.1التكنولوجية املتوفرة يف املدر�سة.

عدم قيام الرتبية والتعليم بت�سميم وتوفريي الربامج 163
متو�سطة3.291.2465.8الالزمة لالأجهزة التكنولوجية.

74
عدم وجود حوافز مادية ومعنوية من قبل مديرية 

الرتبية والتعليم ملديري املدار�ص الذين ي�ستخدمون 
الأجهزة التكنولوجية.

متو�سطة3.231.2364.5

متو�سطة3.171.3363.3عدم توفر امليزانية الالزمة ل�رشاء الأجهزة التكنولوجية.35

عدم وجود الوقت الكايف ملديري املدار�ص ومعاونيهم 206
متو�سطة3.081.2661.6ل�ستخدام الأجهزة التكنولوجية.

عدم اإ�رشاك مديري املدار�ص ومعاونيهم يف ت�سميم 147
متو�سطة3.011.3060.1الربامج الالزمة لالأجهزة التكنولوجية.

متو�سطة2.911.6458.2عدم وجود موقع الكرتوين للمدر�سة.178

عدم توفري التدريب الفني ل�ستخدام الأجهزة 119
متو�سطة2.901.2257.9التكنولوجية.

نق�ص اخلربة يف جمال الإنرتنت لدى مديري املدار�ص 1810
متو�سطة2.821.2856.4ومعاونيهم.

�سعف اللغة الإجنليزية لدى مديري املدار�ص 1911
متو�سطة2.751.2755.1ومعاونيهم.

متو�سطة2.731.1654.6عدم توفر الربامج الالزمة لالأجهزة التكنولوجية.1012
متو�سطة2.711.3254.3عدم توفر الأجهزة التكنولوجية يف املدر�سة.113
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رقم 
املتو�سط الفقرةالرتتيبالفقرة

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
الدرجةاملوؤية

متو�سطة2.701.5854.0عدم توفر �سبكات الإنرتنت يف موقع املدر�سة.614

عدم توفر اخلربة الكافية لدى مديري املدار�ص 915
متو�سطة2.651.1952.9ومعاونيهم يف جمال ا�ستخدام الأجهزة التكنولوجية.

متو�سطة2.361.1847.3عدم توفر �رشكات ل�سيانة الأجهزة التكنولوجية.216

وجود اأنظمة وقوانني اإدارية حتول دون توفري الأجهزة 1317
منخف�سة2.261.2645.1التكنولوجية .

عدم توفر الدافعية لدى مديري املدار�ص ومعاونيهم 1218
منخف�سة2.211.1944.2ل�ستخدام الأجهزة التكنولوجية.

منخف�سة2.171.0943.4تعر�ص املدار�ص لعمليات ال�رشقة.819
منخف�سة1.971.3039.5عدم توفر �سبكات الهاتف يف موقع املدر�سة.520

متو�سطة2.790.8055.8الدرجة الكلية

من خالل مالحظة قيم املتو�سطات احل�سابية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة لفقرات جمال 
معوقات ا�ستخدام التكنولوجيا يف الإدارة املدر�سية الوارد يف اجلدول )8( يت�سح ما ياأتي: 

اأفراد عينة الدرا�سة على جمال معوقات  تراوحت املتو�سطات احل�سابية لتقديرات  - 
ا�ستخدام التكنولوجيا يف الإدارة املدر�سية ما بني )3.61 – 1.97( .

كان هناك �ست ع�رشة فقرة �سمن الدرجة املتو�سطة من �سمن ع�رشين فقرة، اأما  - 
الفقرات الباقية فكانت �سمن الدرجة املنخف�سة، ومل حت�سل اأي من فقرات جمال معوقات 

ا�ستخدام التكنولوجيا يف الإدارة املدر�سية على درجة مرتفعة. 
( »كرثة املهام املوكلة ملديري املدار�ص ومعاونيهم  جاء املتو�سط احل�سابي لفقرة )15 -
 من مديريات الرتبية« باملرتبة الأوىل، مبتو�سط ح�سابي مقداره )3.61( وبانحراف معياري 
 )1.26( ، وتلتها الفقرة )4( »عدم توافر المكانات املادية لتحديث الأجهزة التكنولوجية 
وبانحراف   )3.30( مقداره  ح�سابي  مبتو�سط  الثانية،  باملرتبة  املدر�سة«  يف  املتوافرة 

معياري )1.24( .
املرتبة  احتلت  فقد  املدر�سة«،  الهاتف يف موقع  �سبكات  توافر  »عدم   )5( الفقرة  اأما 
الع�رشين )الأخرية( يف جمال ال�سوؤون الأكادميية والتعليمية، باأقل متو�سط ح�سابي وقدره 

)1.97( وبانحراف معياري )1.30( . 
الفنية بخالف املجالت  ال�سوؤون  ارتفاع املتو�سط احل�سابي ملجال  الباحثون  ويعزو 
احل�سول  اإىل  ومعاونوهم  املدار�ص  مديرو  ي�سعى  التي  التطبيقية،  الربامج  لتوافر  الأخرى، 
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عليها؛ لأن ا�ستخدام هذه التكنولوجيا يوفر كثرياً من الوقت واجلهد الذي كان يبذل يف هذا 
اإجناز  ب�سكل كبري يف  ي�ساهم  ا�ستخدامها  واأن  التكنولوجيا،  ا�ستخدام  �سابقا، ً قبل  املجال 

العمل الإداري املدر�سي ب�سكل عام.
اأما بخ�سو�ص معوقات ا�ستخدام التكنولوجيا، فقد يعزى �سبب كون الدرجة متو�سطة، 
اإىل قلة املوارد املالية يف املدار�ص، وكرثة الأعباء وامل�سوؤوليات املوكلة ملديري املدار�ص، 
وعدم وجود الربامج التطبيقية الكافية، اإ�سافة اإىل �سعف التاأهيل الفني ل�ستخدام الأجهزة 
التكنولوجية لدى مديري املدار�ص ومعاونيهم، ونق�ص اخلربات يف هذا املجال، وعدم توافر 
البنية التحتية للتكنولوجيا يف املدار�ص، وكذلك عدم وجود احلوافز املادية املقدمة ملديري 

. )Afshari, 2008( ودرا�سة )املدار�ص، وهو ما يتفق ودرا�سة ال�سايغ )2004
نتائج �سوؤال الدرا�سة الثالث:  ◄ 

اأفراد عينة الدرا�سة لواقع ا�ستخدام التكنولوجيا  هل تختلف تقديرات 
يف االإدارة املدر�سية من وجهة نظر مديري املدار�س ومعاونيهم يف حمافظة 
مدير،  ونائب  )مدير،  الوظيفي  امل�سمى  الدرا�سة:  ملتغريات  تعزى  القد�س 
و�سكرتري( ، اجلن�س، اخلربة يف الوظيفة احلالية )من 1- 5 �سنوات، من 5- 
10 �سنوات، اأكرث من 10 �سنوات( ، اجلهة امل�رضفة )حكومة، خا�سة، وكالة(.

لالإجابة عن �سوؤال الدرا�سة الثالث، ح�سب الباحثون املتو�سطات احل�سابية والنحرافات 
املعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة من وجهة نظر مديري املدار�ص ومعاونيهم لواقع 
الدرا�سة  متغريات  ح�سب  القد�ص  حمافظة  يف  املدر�سية  الإدارة  يف  التكنولوجيا  ا�ستخدام 
الوارد ذكرها يف ال�سوؤال الثاين، وللتعرف فيما اإذا كانت الفروق بني قيم هذه املتو�سطات 

دالة اإح�سائيا قام الباحثون بفح�سها من خالل فر�سيات الدرا�سية الآتية: 
الفر�سية االأوىل:  ● 

ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة الإح�سائية )α ≥ 0.05( لواقع 
ا�ستخدام التكنولوجيا يف الإدارة املدر�سية من وجهة نظر مديري املدار�ص ومعاونيهم يف 

حمافظة القد�ص تعزى ملتغري امل�سمى الوظيفي.
لفح�ص الفر�سية ال�سفرية الأوىل، والتعرف فيما اإذا كانت الفروق بني تقديرات اأفراد 
مديري  نظر  وجهة  من  املدر�سية  الإدارة  يف  التكنولوجيا  ا�ستخدام  لواقع  الدرا�سة  عينة 
املدار�ص ومعاونيهم يف حمافظة القد�ص ح�سب امل�سمى الوظيفي )مدير، نائب مدير، �سكرتري( 
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د. محمد عبد اإلله الطيطي
د. محمود أحمد أبو سمرة

دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة )0.05( ، ا�ستخرج الباحثون اأوًل املتو�سطات احل�سابية 
والنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة لواقع ا�ستخدام التكنولوجيا يف الإدارة 

املدر�سية ح�سب متغري امل�سمى الوظيفي، اجلدول )9( .
الجدول )9(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع استخدام التكنولوجيا في اإلدارة المدرسية 
من وجهة نظر مديري المدارس ومعاونيهم في محافظة القدس تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددامل�سمى الوظيفياملجال

ال�سوؤون االإدارية واملالية

993.570.76مدير
993.540.80نائب مدير

983.600.79�سكرتري
2963.570.78املجموع

ال�سوؤون الفنية

993.820.67مدير
993.860.69نائب مدير

983.770.76�سكرتري
2963.820.71املجموع

ال�سوؤون االأكادميية والتعليمية

993.600.78مدير
993.610.79نائب مدير

983.610.79�سكرتري
2963.600.79املجموع

الدرجة الكلية

993.660.69مدير
993.670.70نائب مدير

983.660.70�سكرتري
2963.660.69املجموع

ت�سري قيم املتو�سطات احل�سابية الواردة يف اجلدول )9( اأنه توجد فروق ظاهرية بني 
م�ستوى  عند  اإح�سائيا  دالة  الفروق  هذه  كانت  اإذا  فيما  وللتحقق  احل�سابية،  املتو�سطات 

الدللة )0.05( اُ�ستخدم »Onem Way ANOVA«، اجلدول )10( .
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الجدول )10(
نتائج تحليل التباين األحادي )One- Way Analysis of Variance( لواقع استخدام التكنولوجيا 

في اإلدارة المدرسية من وجهة نظر مديري المدارس ومعاونيهم في محافظة القدس 
تبعا لمتغير المسمى الوظيفي

م�ستوى الداللةقيمة فمتو�سط املربعاتدرجة احلريةجمموع املربعاتم�سدر التبايناملجال

ال�سوؤون الإدارية 
واملالية

0.1820.09بني املجموعات

0.150.864 180.46293داخل املجموعات
0.62

180.64295املجموع

ال�سوؤون الفنية

0.3420.17بني املجموعات

0.340.712 147.34293داخل املجموعات
0.50

147.68295املجموع

ال�سوؤون الأكادميية 
والتعليمية

0.0020.00بني املجموعات
0.000.998 182.87293داخل املجموعات

0.62
182.87295املجموع

واقع ا�ستخدام 
التكنولوجيا يف 

مدر�ستكم

0.0020.00بني املجموعات
0.000.998 142.38293داخل املجموعات

0.49
142.39295املجموع

.)α ≥ 0.05( دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

يتبني اأن م�ستوى الدللة اأعلى من 0.05، لذلك فاإننا نقبل الفر�سية ال�سفرية القائلة 
بعدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة الإح�سائية )α ≥ 0.05( لواقع 
ا�ستخدام التكنولوجيا يف الإدارة املدر�سية من وجهة نظر مديري املدار�ص ومعاونيهم يف 

حمافظة القد�ص، تبعًا ملتغري امل�سمى الوظيفي. 
ات الإدارية والتعليمية والفنية بني امل�سميات  ويعزو الباحثون ذلك اإىل تكامل املهمَّ
الوظيفية الثالثة يف ا�ستخدامهم للتكنولوجيا، حيث يتمم كل منهما عمل الآخر وهو ما يتفق 

مع درا�سة ردنه )2007( ، ودرا�سة اخلفرة )2005( .
الفر�سية الثانية:  ● 

ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة الإح�سائية )α ≥ 0.05( لواقع 
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»واقع استخدام التكنولوجيا في اإلدارة املدرسية ومعوقات ذلك 

د. محمد عبد اإلله الطيطي
د. محمود أحمد أبو سمرة

ا�ستخدام التكنولوجيا يف الإدارة املدر�سية من وجهة نظر مديري املدار�ص ومعاونيهم يف 
حمافظة القد�ص تبعا ملتغري اجلن�ص.

لفح�ص الفر�سية ال�سفرية الثانية، والتعرف فيما اإذا كانت الفروق بني تقديرات اأفراد 
عينة الدرا�سة لواقع ا�ستخدام التكنولوجيا من وجهة نظر مديري املدار�ص ومعاونيهم يف 
اُ�ستخدم   ، اإح�سائيا عند م�ستوى الدللة )0.05(  حمافظة القد�ص ح�سب متغرياجلن�ص دالة 

اختبار »ت« )tm test( كما هو مبني اجلدول )11( .
الجدول )11(

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار »ت«
 )Independent Samples Test( لواقع استخدام التكنولوجيا في اإلدارة المدرسية 

من وجهة نظر مديري المدارس ومعاونيهم في محافظة القدس تبعا لمتغير الجنس

الو�سط العدداجلن�ساملجال
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

قيمة 
ت

درجات 
احلرية

م�ستوى 
الداللة

ال�سوؤون االإدارية واملالية
1013.610.80ذكر

0.742930.459
1943.540.78انثى

ال�سوؤون الفنية
1013.880.70ذكر

1.072930.284
1943.780.71انثى

ال�سوؤون االأكادميية والتعليمية
1013.740.72ذكر

2.262930.025
1943.530.81انثى

الدرجة الكلية
1013.740.68ذكر

1.492930.136
1943.620.70انثى

.)α ≥ 0.05( دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

يتبني اأن م�ستوى الدللة للدرجة الكلية اأعلى من 0.05، مبعنى ان الفروق لي�ست دالة 
بعدم وجود  القائلة  ال�سفرية  الفر�سية  نرف�ص  فاإننا  لذلك  اجلن�ص،  تبعًا ملتغري  اإح�سائيا، 
≤ α( لواقع ا�ستخدام التكنولوجيا  فروق ذات دللة اح�سائية عند م�ستوى الدللة )0.05 
يف الإدارة املدر�سية من وجهة نظر مديري املدار�ص ومعاونيهم يف حمافظة القد�ص تبعا 

ملتغري اجلن�ص. 
ويعزو الباحثون ذلك اإىل اأن متطلبات عمل املوظف من اجلن�سني هي ذاتها وي�ستخدمان 
ات املوكلة اإليهما، كذلك ذات الربجميات الإدارية  الأجهزة التكنولوجية نف�سها لأداء املهمَّ

. )Afshari,2008( ودرا�سة ، )والفنية، وهو ما يتفق مع درا�سة ال�سايغ )2004
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الفر�سية الثالثة:  ● 

ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة الإح�سائية )α ≥ 0.05( لواقع 
ا�ستخدام التكنولوجيا يف الإدارة املدر�سية من وجهة نظر مديري املدار�ص ومعاونيهم يف 

حمافظة القد�ص تبعًا ملتغري اخلربة يف الوظيفة احلالية.

لفح�ص الفر�سية ال�سفرية الثالثة، والتعرف فيما اإذا كانت هناك فروق بني تقديرات 
اأفراد عينة الدرا�سة لواقع ا�ستخدام التكنولوجيا يف الإدارة املدر�سية من وجهة نظر مديري 
املدار�ص ومعاونيهم يف حمافظة القد�ص تعزى ملتغري اخلربة يف الوظيفة احلالية )اأقل من 
الدللة  م�ستوى  اإح�سائيا عند  دالة  �سنوات(  اأكرث من 10  �سنوات،  ، من 5- 10  �سنوات   5
اأوًل املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لتقديرات  الباحثون  ا�ستخرج   ،  )0.05(
اأفراد عينة الدرا�سة لواقع ا�ستخدام التكنولوجيا يف الإدارة املدر�سية ح�سب متغري اخلربة يف 

الوظيفة احلالية، ويبني اجلدول )12( هذه القيم.
الجدول )12(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع استخدام التكنولوجيا 
في اإلدارة المدرسية حسب متغير الخبرة في الوظيفة الحالية

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدداخلربة يف الوظيفة احلاليةاملجال

ال�سوؤون االإدارية واملالية

743.440.70اأقل من 5 �سنوات
1143.580.86من 5- 10 �سنوات

1083.640.75اأكرث من 10 �سنوات
2963.570.78املجموع

ال�سوؤون الفنية

743.660.75اأقل من 5 �سنوات
1143.820.73من 5- 10 �سنوات

1083.920.64اأكرث من 10 �سنوات
2963.820.71املجموع

ال�سوؤون االأكادميية 
والتعليمية

743.460.78اأقل من 5 �سنوات
1143.560.84من 5- 10 �سنوات

1083.740.72اأكرث من 10 �سنوات
2963.600.79املجموع
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د. محمد عبد اإلله الطيطي
د. محمود أحمد أبو سمرة

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدداخلربة يف الوظيفة احلاليةاملجال

الدرجة الكلية

743.520.67اأقل من 5 �سنوات
1143.660.76من 5- 10 �سنوات

1083.770.63اأكرث من 10 �سنوات
2963.660.69املجموع

ت�سري قيم املتو�سطات احل�سابية الواردة يف اجلدول )12( اأن هناك فروقًا ظاهرية بني 
الدللة  اإح�سائيا عند م�ستوى  الفروق دالة  اإذا كانت هذه  هذه املتو�سطات، وللتحقق فيما 

)0.05( مت ا�ستخدام »Onem Way ANOVA«، ويبني اجلدول )13( ذلك.
الجدول )13(

نتائج تحليل التباين األحادي )One- Way Analysis of Variance( لواقع استخدام التكنولوجيا 
في اإلدارة المدرسية من وجهة نظر مديري المدارس ومعاونيهم في محافظة القدس 

تبعًا لمتغير الخبرة في الوظيفة الحالية

م�ستوى الداللةقيمة فمتو�سط املربعاتدرجة احلريةجمموع املربعاتم�سدر التبايناملجال

ال�سوؤون االإدارية 
واملالية

1.8120.91بني املجموعات

1.490.228 178.83293داخل املجموعات
0.61

180.64295املجموع

ال�سوؤون الفنية

2.9521.48بني املجموعات

2.990.052 144.73293داخل املجموعات
0.49

147.68295املجموع

ال�سوؤون 
االأكادميية 
والتعليمية

3.7521.88بني املجموعات

3.070.048 179.12293داخل املجموعات
0.61

182.87295املجموع

الدرجة الكلية

2.6921.34بني املجموعات

2.820.061 139.70293داخل املجموعات
0.48

142.39295املجموع

.)α ≥ 0.05( دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
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اأكرث من 0.05  الدللة  م�ستوى  اأن  يتبني   Onem Way Anova نتائج  اىل  بال�ستناد 
اإح�سائيا، لذا فاإننا نقبل الفر�سية ال�سفرية القائلة  للدرجة الكلية، وهي بذلك لي�ست دالة 
ا�ستخدام  ≤ α( لواقع  الدللة )0.05  اإح�سائية عند م�ستوى  بعدم وجود فروق ذات دللة 
التكنولوجيا يف الإدارة املدر�سية من وجهة نظر مديري املدار�ص ومعاونيهم يف حمافظة 
الأكادميية  ال�سوؤون  جمال  با�ستثناء  احلالية.  الوظيفة  يف  اخلربة  ملتغري  تبعًا  القد�ص 
والتعليمية، حيث جند اأنه بال�ستناد اإىل اختبار Onem Way Anova فاإن م�ستوى الدللة اأقل 
 ، )LSD( من 0.05 وهي بذلك دالة اإح�سائيا، وللتحقق من دللة الفروق ا�ستخدم الباحثون

كما يبني اجلدول )14( .
الجدول )14(

نتائج االختبار البعدي لداللة الفروق لواقع استخدام التكنولوجيا في اإلدارة المدرسية 
حسب متغير الخبرة في الوظيفة الحالية للدرجة الكلية

 )I- J( 95% فرتة الثقةم�ستوى الداللةاخلطاأ املعياريمتو�سط التباين
متو�سط 
الفروقات  )J( 

اخلربة يف الوظيفة احلالية
 )I( 

اخلربة يف الوظيفة احلالية
القيمة 
الدنيا

القيمة 
العليا

0.330.46- 0.100.120.3940.13اأقل من 5 �سنواتمن 5- 10 �سنوات

اأكرث من 10 �سنوات
0.280.120.0180.050.510.46اأقل من 5 �سنوات

0.390.42- 0.180.100.0870.03من 5- 10�سنوات

.)α ≥ 0.05( دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

 )14( اجلدول  يف  الواردة  املتو�سطات  بني  والفروق  الدللة،  م�ستوى  قيم  من  يت�سح 
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α ≥ 0.05( بني من هم من خم�ص اإىل 

ع�رش �سنوات، ومن هم اأقل من خم�ص �سنوات، ل�سالح من هم من خم�ص اإىل ع�رش �سنوات.
وقد يعزى ذلك اإىل اأن هذه الفرتة من اخلربة قد تكون كافية لتكوين معرفة لطبيعة 
قد  اجليل  هذا  اأن  كما  غريهم،  من  اأكرث  املجال  هذا  يف  وال�رشورية  الإدارية  الحتياجات 
اتفقت هذه  الذاتي للتطور، وقد  الدافع  اأو  التاأهيل اجلامعي  التكنولوجي عرب  التطور  واكب 

النتائج مع درا�سة )Afshari, 2008( ، ودرا�سة ردنة )2007( ، ودرا�سة اخلفرة )2005( . 
الفر�سية الرابعة:  ● 

ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة الإح�سائية )α ≥ 0.05( لواقع 
ا�ستخدام التكنولوجيا يف الإدارة املدر�سية من وجهة نظر مديري املدار�ص ومعاونيهم يف 

حمافظة القد�ص تبعًا ملتغري اجلهة امل�رشفة.
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لفح�ص الفر�سية ال�سفرية الرابعة، والتعرف فيما اإذا كانت هناك فروق دالة اح�سائيًا 
التكنولوجيا  ا�ستخدام  لواقع  الدرا�سة  اأفراد عينة  الدللة املحدد بني تقديرات  عند م�ستوى 
يف الدارة املدر�سية من وجهة نظر مديري املدار�ص ومعاونيهم يف حمافظة القد�ص تعزى 
املتو�سطات  اأوًل  الباحثون  ا�ستخرج   ، وكالة(  خا�سة،  )حكومية،  امل�رشفة  اجلهة  ملتغري 

احل�سابية والنحرافات املعيارية، ويبني اجلدول )15( هذه القيم.
الجدول )15(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع استخدام التكنولوجيا في 
اإلدارة المدرسية في محافظة القدس تبعا لمتغير الجهة المشرفة

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدداجلهة امل�رضفةاملجال

ال�سوؤون االإدارية واملالية

1363.400.70حكومية
1303.820.81خا�سة
303.250.73وكالة

2963.570.78املجموع

ال�سوؤون الفنية

1363.810.70حكومية
1303.870.74خا�سة
303.610.54وكالة

2963.820.71املجموع

ال�سوؤون االأكادميية والتعليمية

1363.530.71حكومية
1303.740.86خا�سة
303.340.67وكالة

2963.600.79املجموع

الدرجة الكلية

1363.580.62حكومية
1303.810.76خا�سة
303.400.58وكالة

2963.660.69املجموع

ت�سري قيم املتو�سطات احل�سابية الواردة يف اجلدول )15( اأن هناك فروقا ظاهرية بني 
قيم هذه املتو�سطات، ولتتحقق فيما اإذا كانت هذه الفروق دالة اإح�سائيا عند م�ستوى الدللة 

)0.05( اُ�ستخدم »Onem Way ANOVA«، اجلدول )16( .
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الجدول )16(
نتائج تحليل التباين األحادي لواقع استخدام التكنولوجيا في اإلدارة المدرسية من وجهة نظر مديري 

المدارس ومعاونيهم في محافظة القدس تبعا لمتغير الجهة المشرفة

جمموع م�سدر التبايناملجال
متو�سط درجة احلريةاملربعات

م�ستوى قيمة فاملربعات
الداللة

ال�سوؤون االإدارية واملالية

14.7127.36بني املجموعات

12.990.000 165.93293داخل املجموعات
0.57

180.64295املجموع

ال�سوؤون الفنية

1.6620.83بني املجموعات

1.670.190 146.02293داخل املجموعات
0.50

147.68295املجموع

ال�سوؤون االأكادميية 
والتعليمية

5.3722.69بني املجموعات

4.430.013 177.50293داخل املجموعات
0.61

182.87295املجموع

الدرجة الكلية

5.7822.89بني املجموعات

6.200.002 136.60293داخل املجموعات
0.47

142.39295املجموع

.)α ≥ 0.05( دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

بال�ستناد اإىل القيم الواردة يف اجلدول ال�سابق تبني اأن م�ستوى الدللة اأقل من 0.05، 
فروق  بعدم وجود  القائلة  ال�سفرية  الفر�سية  نرف�ص  فاإننا  لذا  اإح�سائيا،  دالة  بذلك  وهي 
ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة الإح�سائية )α ≥ 0.05( بني تقديرات اأفراد عينة 
الدرا�سة لواقع ا�ستخدام التكنولوجيا تبعًا ملتغري اجلهة امل�رشفة. وللتعرف اإىل م�سدر الفروق 

اُ�ستخدم )LSD( ، اجلدول )17( .
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الجدول )17(
نتائج االختبار البعدي لداللة الفروق لواقع استخدام التكنولوجيا في اإلدارة المدرسية حسب متغير الجهة 

المشرفة للدرجة الكلية

 )I- J( اخلطاأ متو�سط التباين
املعياري

م�ستوى 
95% فرتة الثقةالداللة

متو�سط 
الفروقات

 )J( 
اجلهة امل�رضفة

 )I( 
اجلهة امل�رضفة

القيمة 
الدنيا

القيمة 
العليا

ال�سوؤون الإدارية 
واملالية

0.450.60- 0.150.1520.3200.15وكالةحكومية

خا�سة
0.410.0920.0000.230.590.36حكومية

0.560.1520.0000.260.860.60وكالة

ال�سوؤون الأكادميية 
والتعليمية

0.510.62- 0.200.160.2120.11وكالةحكومية

خا�سة
0.210.100.0280.020.400.38حكومية

0.410.160.0100.100.720.62وكالة

الدرجة الكلية

0.450.54- 0.180.140.1850.09وكالةحكومية

خا�سة
0.230.080.0070.060.390.33حكومية

0.410.140.0030.140.680.54وكالة

.)α ≥ 0.05( دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

 )17( اجلدول  يف  الواردة  املتو�سطات  بني  والفروق  الدللة،  م�ستوى  قيم  من  يت�سح 
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α ≥ 0.05( بني تقديرات اأفراد عينة 

الدرا�سة لواقع ا�ستخدام التكنولوجيا تبعًا ملتغرياجلهة امل�رشفة، ل�سالح املدار�ص اخلا�سة.
�سالحية  ميتلكون  ومعاونيهم  اخلا�سة  املدار�ص  مديري  كون  اإىل  ذلك  يعزى  وقد 
التطوير التكنولوجي والإداري وتوفري م�ستلزماته وعدم تقيدهم بالقوانني والأنظمة التي 
حتد من التطوير، كما يف املدار�ص احلكومية والوكالة، وكذلك توافر الإمكانات املادية اأكرث 
من املدار�ص احلكومية ومدار�ص الوكالة، كما اأن املدار�ص اخلا�سة ملزمة مبتابعة التطور 

التكنولوجي وا�ستخدامة يف الإدارة املدر�سية لجتذاب اأعداد اأكرث من الطلبة.
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التوصيات: 

يف �سوء النتائج التي تو�سلت اليها الدرا�سة، يو�سي الباحثون باالآتي: 
الرتبية  وزارة  يف  املعلومات  وتكنولوجيا  الرتبوية  التقنيات  وحدة  دورة  تفعيل  1 .

والتعليم الفل�سطينية.
تعزيز الالمركزية، ومنح �سالحيات اأو�سع ملديري املدار�ص لتطوير مدار�سهم دون  2 .

احلاجة للرجوع اإىل ال�سلطات العليا.
تكثيف دورات الإعداد والتاأهيل الفني ملديري املدار�ص ومعاونيهم. 3 .

زيادة املخ�س�سات املالية للمدار�ص من اأجل تاأهيلها تكنولوجيًا. 4 .
ات املوكلة ملديري املدار�ص  توفري الربجميات املنا�سبة وال�رشورية لإجناز املهمَّ 5 .

ومعاونيهم.
اأخذ اآراء مديري املدار�ص بعني العتبار حول احتياجاتهم التكنولوجية من الأجهزة  6 .

والربامج التطبيقية .
العمل على تعريب الربامج غري املعربة. 7 .
العمل على ربط املدار�ص ب�سبكة انرتنت. 8 .
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املصادر العربية: 
(: »الإدارة اللكرتونية يف كليات الرتبية  بخ�ص، فوزية بنت حبيب عبد الر�سيد. )2008. 1
ماج�ستري  ر�سالة  املعا�رشة«،  التحولت  �سوء  ال�سعودية يف  العربية  باململكة  للبنات 

غري من�سورة، جامعة اأم القرى، مكة املكرمة، ال�سعودية.
عمان،  الفكر،  دار  الرتبوي،  والتخطيط  الإدارة   :) 2 .2007( واآخرون.  رافده  احلريري، 

الأردن.
( : »الإدارة اللكرتونية يف اإدارة املدار�ص  حمدي، مو�سى بن عبد اهلل حممد مهدي. )2008. 3
الثانوية بنني مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر مديري املدار�ص ووكالئها«، ر�سالة 

ماج�ستري غري من�سورة، جامعة اأم القرى، مكة املكرمة، ال�سعودية.
دار   ، والتطبيق، ط5. 4 النظرية  التعليم بني  : تكنولوجيا  احليلة، حممد حممود. )2007( 

امل�سرية، عمان، الأردن.
املعلومات على فاعلية  ا�ستخدام تكنولوجيا  »اأثر   :  ) اخلفرة، نايف بن حممد. )2005. 5
غري  ماج�ستري  ر�سالة  ال�سعودية«،  العربية  اململكة  يف  الوزارات  يف  الإدارية  القرارات 

من�سورة، اجلامعة الأردنية، عمان، الأردن.
( : تطوير الإدارة املدر�سية اأ�س�سها النظرية وتطبيقاتها  اخلواجا، عبد الفتاح حممد. )2004. 6

امليدانية والعملية، دار الوفاء للطباعة، الإ�سكندرية، م�رش.
( : »فاعلية برنامج تدريبي قائم على املعلوماتية  الدغيم، اأحمد عبد الكرمي حماد. )2008. 7
الرتبية  وزارة  يف  الرتبويني  للقادة  الإدارية  الكفايات  لتنمية  الت�سال  وتكنولوجيا 
والتعليم بدولة الإمارات العربية املتحدة«، ر�سالة دكتوراة غري من�سورة، جامعة عمان 

العربية، عمان، الأردن.
( : »تقومي جتربة ا�ستخدام التقنيات احلديثة من  الذهب، عبد الرحمن علي �سامل. )2007. 8
وجهة نظر املعلمني وامل�رشفني ومديري املدار�ص يف حمافظة ظفار يف �سلطنة عمان«، 

ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، اجلامعة الأردنية، عمان، الأردن.
( : »ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف اإدارة املدار�ص  ردنة، وليد بن فوؤاد بن علي. )2007. 9
الثانوية احلكومية والأهلية للبنني مبدينة جدة )الواقع واملاأمول( «، ر�سالة ماج�ستري 

غري من�سورة، جامعة اأم القرى، مكة املكرمة، ال�سعودية.
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للطباعة  يافا  دار  والطموح،  الواقع  املدر�سية بني  الإدارة   :  ) الر�سايدة، حممد. )2007. 10
والن�رش، عمان، الأردن.

 ، ط2. 11 والت�سالت،  املعلومات  ع�رش  يف  التعليم  تكنولوجيا   :  )2004( كمال.  زيتون، 
عامل الكتاب، القاهرة، م�رش.

وائل  دار  الإدارية،  املعلومات  تقنيات   :  ) 12 .2001( الدباغ.  وريا�ص،  ال�ساملي،عالء، 
للطباعة والن�رش والتوزيع، عمان، الأردن.

( : ا�ستخدام احلا�سوب والإنرتنت  �سعادة، جودت اأحمد، وال�رشطاوي، عادل فايز. )2007. 13
يف ميادين الرتبية والتعليم، دار ال�رشوق، عمان، الأردن.

�سالمة، عبد احلافظ حممد. )2006( : و�سائل الت�سال والتكنولوجيا يف التعليم، ط6. 14 ، 
دار الفكر، عمان، الأردن.

الإ�سكندرية،  اجلامعية،  الدار  الإدارية،  املعلومات  نظم   :  ) 15 .2000( اإبراهيم.  �سلطان، 
م�رش.

( : »دور الإدارة يف توظيف برامج تكنولوجيا  ال�سناق، عبد ال�سالم حممد اأحمد. )2008. 16
املعلومات خلدمة العملية التعليمية يف املدار�ص ال�ستك�سافية الأردنية )درا�سة نوعية( 

«، ر�سالة دكتوراة غري من�سورة، جامعة عمان العربية ، عمان، الأردن.
ا�ستخدام  جمال  يف  احلكومية  املدار�ص  مديري  »مهام   :  ) 17 .2004( اأ�رشف.  ال�سايغ، 
التقنيات الرتبوية يف مديريات حمافظات �سمال ال�سفة الغربية من وجهة نظر املديرين 

واملديرات«، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة النجاح الوطنية، نابل�ص، فل�سطني.
( : التكنولوجيا احلديثة ومراكز املعلومات واملكتبة  ال�سويف، عبد اهلل اإ�سماعيل. )2005. 18

املدر�سية، ط2، دار امل�سرية، عمان، الأردن.
والتوزيع،  للن�رش  ال�سحاب  دار  اللكرتونية،  واملدر�سة  التعليم   :  ) عامر، طارق. )2007. 19

القاهرة، م�رش.
( : احلا�سوب يف التعليم، دار وائل للن�رش والتوزيع، عمان. عبود، حارث. )2007. 20

النظرية والتطبيق، مكتبة املجتمع  الإدارة املدر�سية بني   :  ) عبوي، زيد منري. )2007. 21
العربي ودار اأجنادين للن�رش والتوزيع، عمان، الأردن، الريا�ص، ال�سعودية.

الفكر،عمان،  دار   ، ط3. 22 املعا�رشة،  الرتبوية  الإدارة   :  )2007( �سلطي.  �سامي  عريفج، 
الأردن.
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( : ا�ستخدام التكنولوجيا يف ال�سف، دار  عمور، اأميمة حممد، واأبو ريا�ص ح�سني. )2007. 23
الفكر، عمان، الأردن.

للعلوم  اللبنانية  الهيئة  العربية،  البلدان  يف  الرتبوية  الإدارة   :  ) 24 .2000( زكريا.  لل، 
الرتبوية، بريوت، لبنان.

( : اإدارة التكنولوجيا، دار املناهج للن�رش والتوزيع، عمان،  الالمي، غ�سان قا�سم. )2007. 25
الأردن.
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