
 

 

 جامعة القدس المفتوحة

 الدراسات العليا والبحث العلمي  عمادة

 برنامج ماجستير اإلدارة واإلشراف التربوي 

 

  لها ممارستهم  ودرجة اإللكترونية اإلدارة لكفايات المدارس مديري  امتالك درجة

 التربويين. والمشرفين  المعلمين  نظر وجهة من والبيرة للا  رام محافظة في

 

The degree to which school principals possess competencies in 

electronic administration and the degree to which they 

practice them in Ramallah and Al-Bireh Governorate from 

the point of view of teachers and educational supervisors. 

 

 إعداد 

 عصام رزق مفلح عويضة

 س المفتوحة )فلسطين( جامعة القد

2022، ثانيكانون 



 أ  

 

 جامعة القدس المفتوحة

 الّدراسات العليا والبحث العلمي  عمادة

 ربوي برنامج ماجستير اإلدارة واإلشراف التّ 

 

  لها في ممارستهم  ودرجة اإللكترونية اإلدارة لكفايات المدارس مديري  امتالك درجة

 ربويين. والمشرفين التّ  ينمالمعلّ   نظر وجهة من والبيرة للا  رام محافظة

  The degree to which school principals possess competencies 

in electronic administration and the degree to which they 

practice them in Ramallah and Al-Bireh Governorate from 

the point of view of teachers and educational supervisors. 

 

 إعداد 

 عصام رزق مفلح عويضة  

 بإشراف 

 يطي كتور محمد عبد اإلله الطّ األستاذ الدّ 

 ربوي التّ  اإلدارة واإلشرافبات درجة الماجستير في استكمااًل لمتطلّ سالة الرّ مت هذه قدّ 

 م 2022،  ثاني كانون   جامعة القدس المفتوحة )فلسطين(



 ب  

 

 لها  ممارستهم  ودرجة كترونيةاإلل اإلدارة لكفايات المدارس مديري  امتالك درجة

 ربويين. والمشرفين التّ  مينالمعلّ   نظر وجهة من والبيرة للا  رام محافظة في

 

The degree to which school principals possess competencies in 

electronic administration and the degree to which they 

practice them in Ramallah and Al-Bireh Governorate from 

the point of view of teachers and educational supervisors. 

 

 إعداد 

 عصام رزق مفلح عويضة

 بإشراف 

 يطي الطّ عبد اإلله محمد  كتوراألستاذ الدّ 

 2022/  01  /  03   فيوأجيزت  نوقشت هذه الّرسالة

 أعضاء لجنة المناقشة 

 ........ مشرًفا ورئيًسا .........جامعة.... .....كتور........األستاذ الدّ 

 .. . .......... عضًوا ...........جامعة... ..............كتورالدّ األستاذ 

 . .. ......... ........ عضًوا.....جامعة..  .............كتورالدّ األستاذ 

 

 



 ج  

 

 تفويض وإقرار

نسخ من  بتزويد حة  جامعة القدس المفتو  /أفّوض  ،عصام رزق مفلح عويضةع أدناه أنا الموقّ      

عند طلبهم بحسب الّتعليمات الّنافذة في  األشخاص  الهيئات أو المؤّسسات أو وأمكتبات لل رسالتي

 الجامعة.

بأنّ       التزمت  وأقر  قد  السّ بني  وقراراتها  وتعليماتها  وأنظمتها  المفتوحة  القدس  جامعة  ارية  قوانين 

والمتعلّ  بها  الماجستير  المعمول  رسائل  بإعداد  شخصيً قة  قمت  رسالتي    اعندما  سومة  المو بإعداد 

 محافظة  لها في  ممارستهم  ودرجة  اإللكترونية  اإلدارة  لكفايات   المدارس  مديري   امتالك  درجةبعنوان "

"، وذلك بما ينسجم مع األمانة العلمية  ربويينوالمشرفين التّ  مينالمعلّ   نظر  وجهة  من  والبيرة  هللا  رام

 ائل العلمية. سالمتعارف عليها في كتابة الرّ 

 عصام رزق مفلح عويضة االسم: 

 0330011920013الّرقم الجامعي: 

 عصام عويضة الّتوقيع: 

 .2022/  01  /03   الّتاريخ: 

 

 

 

 

 

 



 د  

 

 اإلهداء

 دنا محمد صلى هللا عليه وسلم. حمة سيّ ى األمانة، إلى نبي الرّ سالة وأدّ بٌلغ الرّ  إلى من

 

 بة نبع الحنان والحب رحمها هللا.الحبي لدتيح واهللا، وإلى رو  هإلى روح والدي الحبيب رحم

 

 .إلى زوجتي الغالية رمز الوفاء واإلخالص، وإلى أبنائي قًرة عيني، وإلى إخوتي وأخواتي

 

 .ي العلم والمعرفةة من األهل واألصدقاء وإلى جميع محبّ إلى جميع األحبّ 

 

 .يطيالطّ  لهاإل كتور الفاضل محمد عبد إلى دكتوري وصديقي الغالي األستاذ الدّ 

 

 .المتواضعأهدي ثمرة جهدي  هؤالء إلى كلّ 

 

 الباحث                                                                       

 عصام رزق مفلح عويضة 

 

 

 

 



 ه   

 

 تقديرو شكر 

 

ليه  مد عبعد بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على آخر األنبياء والمرسلين، سيدنا مح     

الفضل إلى    أن أردّ سالة، إالّ إعداد هذه الرّ   بعد االنتهاء من يسعني    ال،  لصالة وأتم التسليمأفضل ا

محمد عبد اإلله   كتوراألستاذ الدّ   مي المشرفومعلّ أستاذي    منكر والعرفان  م بعظيم الشّ أهله، فأتقدّ 

د طلبته على  أن كنت أح  كبير رف الوكان لي الشّ   بها،  معي من جهود أعتزّ   ه ما بذل، على  يطيالطّ 

لى  راسة إذي كان له األثر العميق في أن تصل الدّ الّ األمر  مدار سنوات دراستي لدرجة الماجستير،  

، أسأل هللا تعالى أن يمنحه وافر ه والمرشد، صاحب العلم والعملم الموجّ المعلّ  ورة، فقد كانهذه الّص 
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 لها   ممارستهم ودرجة اإللكترونية اإلدارة لكفايات  المدارس مديري  امتالك ةدرج

 ربويين. والمشرفين التّ  مينالمعلّ  نظر  هةجو  من ةوالبير  للا  رام محافظة في

 عويضة  مفلح رزق   مإعداد: عصا

 يطيمحمد عبد اإلله الطّ  أ. د بإشراف:

2022 

 صالملخّ 

الّدراسة      اإلدارة  إلى    الّتعرفإلى    الحالية  هدفت  لكفايات  المدارس  مديري  امتالك  درجة 

والمشرفين  مين وجهة نظر المعلّ رة من  بيالو   اإللكترونية ودرجة ممارستهم لها في محافظة رام هللا 

  .الخبرة، الجهة المشرفة، الوظيفة  ، سنوات الجنس، المؤّهل العلميالمتغّيرات:  الى    اتبعً   ربويينالتّ 

ال  ولتحقيق االرتباطي  المنهج  الباحث   استخدم  دراسةأهداف  و   الوصفي   ،النوعيالمنهج  الكمي 

والبالغ  والبيرة    محافظة رام هللا  في  رفين الّتربويينالمشو   المعّلمينمن جميع    راسةمجتمع الدّ   ن تكوّ و 

من    معلما    (399)  ضّمت ،  نة عشوائّية طبقيةعيّ لى مقياس الّدراسة ع  طبق حيث  (،  6161عددهم )

ربويين.  المشرفين التّ   من  مشرفا    (50)باإلضافة إلى    والبيرة  مي المدارس في محافظة رام هللا معلّ 

الباحث وا ماستب  و ه  األول  ة:راسلدّ ل   مقياسين  ستخدم  جز انة  من  هماأ كّونة  امتالك  ين  درجة   :

تراوح معامل الّثبات ما بين  وثباتها حيث  الّتأّكد من صدقها  لكترونية، وقد جرى  كفايات اإلدارة اإل

اني من  . والجزء الثّ اتيةقنية واإلشرافية والذّ لتّ لمجاالت ا  (97.)لمجال األدائية واالجتماعية و  95.))

الّتأّكد من صدقهاإلدارة اإل  ممارسة كفايات جة  در   و ه  مقياسال حيث    وثباته  لكترونية وقد جرى 

الثّ  معامل  بين تراوح  ما  واإللمجا  97.))  بات  المعرفية  والتّ ل  دائية  األ لمجال  (98.)و  قنيةدراكية 

والواالجتماعية   والتيةاذّ واإلشرافية  مع    انيالثّ   مقياس.  المعلّ   ا  معلم  (18)مقابالت    مين من 
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الالمشو  االستوبتوزي   ربويين.تّ رفين  بوصفها  ع  وتحليلهاا  مقياسبانة  وبجمعها  باستخدام    لّدراسة، 

الّرز  للعلوم  برنامج  اإلحصائّية  )مة  أنّ   أهم  أظهرت   ، )SPSSاالجتماعّية  الّدراسة   درجة   نتائج 

ظر  هة نوجلكترونية في محافظة رام هللا والبيرة من  ت اإلدارة اإلديري المدارس لكفايامامتالك  

والمشرفين  لّ المع المتوسّ التّ مين  بلغ  الحسابي  ربويين مرتفعة حيث  نتائج  (3.80)ط  ، كما أظهرت 

لكترونية في محافظة رام هللا والبيرة  ديري المدارس لكفايات اإلدارة اإلم  ممارسةدرجة    أنّ   سةراالدّ 

  (.13.7)بي الحسا طربويين مرتفعة حيث بلغ المتوسّ مين والمشرفين التّ معلّ من وجهة نظر ال

الّدراسة  ت هر أظكما        في    نتائج  إحصائيًّا  داّلة  فروق  اإلدار وجود  كفايات  امتالك  ة  درجة 

العلميلكترونية  اإل المؤهل  درجةلصالح    حسب  فبكالوريوس،  ال  حملة  امتالك ووجود  في  روق 

، ووجود  نوات ( س 5)  ذوي الخبرة أقل من  لصالح  (المعرفية واإلدراكيةونية )لكتر كفايات اإلدارة اإل

ف در فروق  اي  كفايات جة  اإل  متالك  لصالح  اإلدارة  معلّ   ،"األونروا"لكترونية  ووجود ولصالح  م، 

ف مفروق  درجة  كفي  اإلمارسة  اإلدارة  لصالحايات  معلّ لو   ،الخاصة  المدارس  لكترونية    ،مصالح 

و  الّدراسة  بّينت  خّطي  عالقة جود بينما  بين ةارتباط  كفا موجبة  امتالك  اإليادرجة  دارة  ت 

 .).843)بحيث بلغ معامل االرتباط بينهما لكترونية  اإلدارة اإل ممارسة كفايات  جةدر و  ،لكترونيةاإل

حول كفايات    عمل  ات وورشات عقد دور بضرورة    الباحث   يوصي  ،تائج الّدراسةوفي ضوء ن     

الكفايات واالطّ ت ممارسة  لكترونية وآليااإلدارة اإل لمجال في ذا اه  جديد في  الع على كلّ هذه 

لكترونية  حول كفايات اإلدارة اإل إجراء مزيد من الّدراسات ، و لوطنة وتعميمها على اد المجاور البال

 ستها. وآليات ممار 

 يرةلكترونية، مديري المدارس، محافظة رام للا والب، اإلدارة اإل الكفايات الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

 
     The degree of school principals’ possession of the competencies of electronic 

management and the degree of practicing them in Ramallah and Al Bireh Govenorate 

from the point of view of teachers and educational supervisors. 

     The current study aims to identify the degree of principal’s possession of the 

competencies of electronic management and the degree of practicing them in Ramallah 

and Al-Bireh Governorate from the point of view of teachers and educational 

supervisors according to the variables: gender, educational qualification, years of 

experience, supervising authority and job. 

     To achieve the goals of the study, the quantitative linkage descriptive approach and 

the qualitative approach are used. The study sample consists of all (6161) teachers and 

educational supervisors in the Ramallah and Al-Bireh governorate. The study scale is 

applied to a stratified random sample, which includes (399) teachers in the Ramallah 

and Al-Bireh governorate in addition to (50) supervisors. 

     The researcher uses two tools for the study: the first is a questionnaire consisting of 

two parts: the degree of possession of electronic management competencies which the 

researcher checked its validity and reliability , as the reliability coefficient ranged 

between ((.95) for the domain of performance and selfness and (.97) for the domains of 

technical and self-supervision .The second part of the first tool is the degree of 

practicing electronic management competencies, and its validity and stability were 

confirmed, as the stability coefficient ranged between ((.97) for the  cognitive and 

technical domain and (.98) for the domain of performance, social, supervisory and 

subjective. The second tool is interviews with (18) teachers. It is achieved by 

distributing the questionnaire as a tool for the study, and collecting and analyzing it 

using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program.  

     The most important results of the study reveals that the degree of possession of 

school principals of electronic management competencies in Ramallah and Al-Bireh 

governorate from the point of view of teachers and educational supervisors is high and 



 ق  

 

the arithmetic average is (3.80). From the point of view of teachers and educational 

supervisors, the degree of practice of electronic management is also high and the 

arithmetic average is (3.71). 

 

     The most important results of the study also reveal that there are statistically 

significant differences in the degree of possession of electronic management 

competencies according to the qualification in favor of the bachelor’s degree, and the 

presence of differences in the possession of electronic management competencies 

(cognitive) in favor of those who have experience less than 5 years. The differences in 

the degree of possession of electronic management competencies in favor of UNRWA 

schools an in favor of a teacher. There are differences in the degree of practicing 

electronic management competencies in favor of the private schools and in favor of a 

teacher.  The study shows a positive linear correlation between the degree of possession 

of electronic management competencies, and the degree of practicing electronic 

management competencies and the correlation coefficient between them reached (.843). 

     In the light of the results of the study, the researcher recommends the necessity of 

holding courses and workshops on the competencies of electronic management and the 

mechanisms for practicing these competencies in order to handle everything new in this 

field in the neighboring countries and circulate it to the country and to conduct more 

studies on the competencies of electronic management and the mechanisms of their 

practice.  

 

Keywords: competencies, electronic management, school principals, Ramallah and 

Al-Bireh governorate 
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 لاألوّ  لالفص

 ومشكلتها  راسةالدّ  ةخلفيّ 

 مقّدمة  1.1

لى طور  إ  رين، وصوالً يخ ناعة في القرنين األمنذ عصر الّص   ةهائل  ةانعطافقدم العلمي  شهد التّ      

ذي كان له أثره الواضح على  األمر الّ  ،ال حصر لها بإنجازات جت وّ تي ت  قنية واإللكترونية الّ ورة التّ الثّ 

صال لجهة سرعة اإلنجاز واالتّ طور أثره اإليجابي عليها  ن لهذا التّ فة، وكاتلالمخ  ةياإلدار   الجوانب 

الّتربوي ا دفع مختلف المؤسّ ة العمل، ممّ واصل وارتفاع دقّ والتّ  سات والقطاعات ومن بينها القطاع 

منها القطاع اإلداري    ةإلى االستفادة من هذه المنجزات في برامجها وأنظمتها ومهامها وفي المقّدم

  ربوي.تّ ال

المعلومات   "فقد       تكنولوجيا  المجتمعات    أصبحت  في  اإلدارة  سمات  من  بارزة  أساسية  سمة 

ة، وما توّفره من معلومات هائلة  ة بعد الّتطور الكبير في مجال الّشبكات المعلوماتيّ الحديثة خاّص 

الحص في  ودّقة  سرعة  من  حّققته  وما  للمعلومات  نشر  من  أحدثته  وما  يسيرة،  عليها    ولبصورة 

التّ  دون  المختلفة  االّتصاالت  والمكانيةقيّ وإجراء  الّزمانية  بالحدود  العالم    ،د  األطراف كون  مترامي 

 .(101: 2014وافي، الّص ) " أصبح قرية صغيرة يسهل الّتنقل فيها من مكان إلى آخر

المدرسيّ وتعتبر        الّتعليميّ   األسسة أحد  اإلدارة  المنظومة  اّلتي  المهّمة في  رابط  اعدنا في تتسة 

المدرس في  المختلفة  من والموظّ   ةاألقسام  المرجّوة  األهداف  تحقيق  أجل  من  وذلك  فيها،  فين 

 . (2014عطوي، )ة بالّشكل المطلوب والّصحيح المنظومة الّتعليميّ 
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يقع مدير المدرسة في قّمة الهيكل الّتنظيمي للمدرسة، لذا فإّنه يتحّمل العبء األكبر في حياة  و      

خاذ القرارات والّتخطيط والّتنسيق والّتقويم، باعتباره  تّ اة  فراد والجماعات، وتنسيق جهودها في عمليّ األ

للمعّلمين في   المهنية  الّتنمية  قيادة  تقع على عاتقه مسؤولّية  إذ  به مهام حيوية،  تناط  تربويًّا  قائًدا 

والّتطوير اإلبداع  نحو  وقدراتهم  طاقاتهم  وإطالق  إلى  ّدت  أ  قد و   .المدرسة،  اإلدارية  أعبائه  زيادة 

الكفايات الّتقنية اّلتي تمّكنه من أداء مهامه وأدواره بكفاءة، مّما ينعكس إيجاًبا على    هكضرورة امتال

اإلداريّ  الممارسات  المتعلّ إتقانه  الفّنيّ ة  بمهامه  واإلداريّ قة  إطارً ة  لتشّكل  مرجعيًّ ة،  ومنطلقً ا  الزمً ا  ا  ا 

سة وتمّيزها يتوّقف على امتالك  ر د ة المإّن فاعليّ أدواره اّلتي يقوم بها، إذ  و   إلنجاح تفاعله مع مهامه

 .   (2016القطان، )ة  مديرها الكفايات الّتكنولوجيّ 

يتمّ       الّتعليميّ   وحّتى  بالمنظومة  اّلتي  االرتقاء  الكفايات  المدارس  مديرو  يمتلك  أن  بّد  ال  ة 

الحاّليّ  مهامهم  أداء  على  والمستتساعدهم  ومنهليّ قبة  والّتطور،  الّتغيير  سريع  عالم  في  الكفايات    اة 

األهداف   تحقيق  في  يسهم  وهذا  يديرونها،  اّلتي  المدارس  مستوى  ترفع  أن  شأنها  من  اّلتي  الّتقنية 

 . (2011البوسعيدي، )اّلتي تسعى إليها الوزارة، والّسياسة الّتعليمية في الّسلطة  

وإلى اكتساب    ة وإتقان، ي أداء المهّمات المكّلف بها بدقّ ف  يحتاج مدير المدرسة إلى الّنجاح و      

، ومجموعة من الكفايات  الّتربويّ   ة اّلتي تمّكنه من ممارسة دوره القياديّ مجموعة من الكفايات الفّنيّ 

الّتعليميّ اإلنسانيّ  الهيئة  مع  بنجاح  الّتعامل  من  تمّكنه  اّلتي  واإلداريّ ة  من  ة  ومجموعة  بالمدرسة،  ة 

وتوجإلداريّ ا  الكفايات  العمل  تخطيط  تمّكنه من  اّلتي  األولويّ هي ة  وترتيب  المستقبل  ه  واستشراف  ات 

   .(2009حامد، )

باريت       الّصوافي    (  Barrett)ويرى  عند  ورد  اإللكترونيّ   (2014)كما  اإلدارة  الخيار أّن  تمّثل  ة 

   ة. دة على القدرات اإلنسانيّ عتمم   ة، وتحقيق أهداف الّتنمية الوطنيّ األمثل للّتخطيط المستقبليّ   الحيويّ 
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يبرز األهــداف بصورة واضحة، ويوّضح الّرؤية ويوّجه الجهود. والّتنظيم الجّيد يؤّدي إلى    طفالّتخطي

قيام مناخ وبيئة صالحة ودافعة للعمل، وقيام األفراد على مختلف مستوياتهم بواجباتهم حّتى تحّقق  

وكلف ووقت  جهد  بأقل  أهدافها  المرسو   ة،المؤّسسة  األهداف  تحقيق  مدى  يبّين  ونواحي   ةموالّتقويم 

   .القّوة والّضعف فيها، ومراجعتها وإدخال الّتعديالت عليها لتصبح أكثر واقعية

اإللكترونيّ       اإلدارة  إلى  الّتحول  الّضروري  من  كان  األخيرة  لذلك  الّسنوات  في  تغّيرت  حيث  ة، 

الم عمل  تحكم  اّلتي  المفاهيم  من  الّصالحيّ ديالكثير  كتفويض  اتّ رين،  في  والمشاركة  ذ اخ ات، 

القائم   الّتغيير المستمر،  المفاهيم الحديثة في نقل المديرين إلى إدارة  القرارات، وبالّتالي تسهم هذه 

العلميّ  الّتكنولوجيا  فقد على  واالّتصاالت،  المعلومات،  بتكنولوجيا  وثيًقا  ارتباًطا  المرتبطة  الحديثة  ة 

اإل توظيف  اإللكترونيّ داأصبح  الحكوميّ رة  القطاعات  في  بشكة  على    لة  الّتربوية  والمؤّسسات  عام 

المتقّدمة  الّدول  بركب  الّلحاق  أجل  من  والّتقدم  الّرقي  مطالب  من  ا  ملحَّ مطلًبا  الخصوص  وجه 

 .   (2010خلوف، )

المحوريّ للدّ   اونظرً       المدرسيّ الّ   ور  اإلدارة  به  تضطلع  العمليّ ذي  في  التّ ة  وأهميّ يّ يمعلة  في ة  تها 

التّ النّ  بالواقع  تحدّ   ،ربوي هوض  من  تواجهه  الزّ وما  هذا  في  ومعيقات  باألحداث يات  المتسارع  من 

التّ والمستجدّ  نتيجة  الّ ات  الكبير  التّ طور العلمي  ربوية، كان ال بد  ذي انعكس بدوره على المنظومة 

القفزة العلميّ ن تواكب  وأقليدي  وتيني التّ ى عن دورها الرّ إلدارة المدرسة من أن تتخلّ  ة وتستفيد هذه 

والّتعليم  في مديرية الّتربية    موّظف إداري ك  الباحث   من واقع عملو كل األمثل، ومع ذلك،  لشّ ابمنها  

والبيرة،    – هللا  أن  رام  تفاوتالحظ  اإللكترونيّ   ا هناك  اإلدارة  كفايات  المدارس  مديري  امتالك  ة  في 

وإبداعهم في هذا   طور العلميّ استفادتهم من هذا التّ   سلًبا علىس  ذي ينعكاها، األمر الّ وممارستهم إيّ 
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اإللكترونيّ  الكفايات  وضوح  عدم  على  عالوة  المدارس،  المجال،  مديري  لدى  توافرها  المطلوب  ة 

          .راسةإعداد هذه الدّ  ذي دفع الباحث إلىاألمر الّ 

 مشكلة الّدراسة وأسئلتها 2.1

أنّ الرّ على       من  االتّ ر  طو التّ   غم  بينها  ومن  القطاعات  بمختلف  ارتبط  التّ قلقني  ربوي،  طاع 

التّ واست   من  العديد  المدرسيّ حدثت  باإلدارات  المرتبطة  والبرامج  من  طبيقات  الكثير  وتناولت  ة، 

اإللكترونيّ الدّ  اإلدارة  استخدام  واقع  المدرسيّ راسات  اإلدارات  في  فإنّ ة  يكتنف    ة؛  يزال  ال  الغموض 

ا  اإلدارة  الّ لكترونيّ إلكفايات  مدير ة  يمتلكها  أن  يجب  ومتابعتها  ر االمد   وتي  تقييمها  وكيفية  س، 

 هوض بها واالستفادة منها.والنّ 

بتغيّ       الحالي  عصرنا  متسارعة  يمر  تغيّ ترات  أن  المدرسية  اإلدارة  على  اتّ فرض  من  جاهاتها  ر 

وتطوّ قليديّ التّ  وتنوّ ة،  نشاطاتها،  من  بغرض ر  وبرامجها  أساليبها  في  يستجدّ ا  ع  ما  من    ستيعاب 

ولن  تطوّ  إالّ كيرات متالحقة،  ذلك  التّ ون  بتوظيف  واالستفادة من خدماتها، سعيً   لتحقيق  كنولوجيا  ا 

تي تبذلها حكومات  غم من الجهود الّ الرّ على  ه بالعموم، و  أنّ ة اإللكترونية، إالّ مفهوم اإلدارة المدرسيّ 

العربيّ الدّ  مؤسّ ول  تطوير  محاولة  في  التّ ة  الّ   تزال  فالة،  يميّ لعساتها  المشكالت  من  تكثير  جه او تي 

وتينية، وعاجزة عن االستفادة قليدية والرّ ة بالخصوص، تجعلها محاصرة باألعمال التّ اإلدارة المدرسيّ 

    .(2013 الحلواني وآخرون،)رة كنولوجيا المتطوّ تي تتيحها التّ من اإلمكانات الّ 

ة والّتعليم  يبع عمله في مديرية الّتر ة لدى الباحث من واقاستوّلدت فكرة الّدر  من هذا المنطلق؛     

رام هللا والبيرة، وتعامله المباشر مع مديري المدارس واّطالعه على احتياجاتهم اإللكترونّية، فالحظ  

اإللكترونّية للكفايات  المدارس  امتالك مديري  كبيًرا في  تفاوًتا  هناك  قد   ،أّن  يعد مؤشًرا سلبيًّا  وهذا 

 ، لذافي ظّل الّتقّدم العلمّي المتسارع اّلذي يشهده العالم  هدافهاى العملّية الّتعليمّية الّتعلمّية وأ عليؤّثر  
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درجة امتالك مديري المدارس لمهارات  سعى الباحث إلى إجراء هذه الّدراسة؛ من أجل الكشف عن  

اإللكترونيّ  ومماإلدارة  حتّ ة  لها،  تساعد  ارستهم  التّ ى  وزارة  في  والّتعليم  ر المسؤولين  وضع  بية  في 

لّرقابة اإلدارية لمعرفة تلك الكفايات والعمل على تأهيل مديري  م الّتقنّيات واالالزمة في أقسا الخطط  

اّلتي   البرامج  وتطوير  ممارساتهم،  في  الّتفاوت  وتقليل  لمتابعتهم  آلّيات  وإيجاد  وتدريبهم  المدارس 

 . حثين في هذا الحقلي عين البا  رهاّلذي بدو ، تسّهل عملهم وإثراء الّنتاج العلميّ 

 ئيس اآلتي: ؤال الرّ لة في السّ راسة المتمثّ راسة لمحاولة اإلجابة عن مشكلة الدّ هذه الدّ  جاءت  ،وعليه

 ة ودرجة ممارستهم لهاما درجة امتالك مديري المدارس لكفايات اإلدارة اإللكترونيّ 

 ربويين؟ رفين التّ مشمين والظة رام للا والبيرة من وجهة نظر المعلّ في محاف

حقيق أهداف الّدراسة، ستجيب هذه الّدراسة عن  يح للمشكلة، وفي محاولة لتوتحديًدا لما تقّدم من توض

 ة اآلتية: األسئلة الفرعيّ 

في محافظة رام هللا والبيرة   ةدرجة امتالك مديري المدارس لكفايات اإلدارة اإللكترونيّ ما  ل:ؤال األوّ السّ 

 ربويين؟ ن والمشرفين التّ يممن وجهة نظر المعلّ 

الثّ السّ  اإللكترونيّ   اني:ؤال  اإلدارة  لكفايات  المدارس  مديري  ممارسة  درجة  هللا  ة  ما  رام  محافظة  في 

 ربويين؟ لمعّلمين والمشرفين التّ والبيرة من وجهة نظر ا

الثّ السّ  دالل  الث:ؤال  ذات  توجد فروق  الّداللة اإلحصائيّ هل  في   (α>.05)ة  ة إحصائّية عند مستوى 

والمشرفين    تقديرات  المعّلمين  اإلدارة  التّ استجابات  لكفايات  المدارس  مديري  امتالك  لدرجة  ربويين 

تبعً اإللكترونيّ  والبيرة  هللا  رام  محافظة  في  والمؤهّ ة  )الجنس،  لمتغّيرات  الخبرة، ا  وسنوات  العلمي،  ل 

 (؟  الوظيفة، و والجهة المشرفة
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الرّ السّ   ذات   ابع:ؤال  توجد فروق  الّداللة اإلحصائيّ اللة إحصائّية عند مد   هل  في   (α>05.)ة  ستوى 

التّ   تقديرات  والمشرفين  المعّلمين  اإلدارة  استجابات  لكفايات  المدارس  مديري  ممارسة  لدرجة  ربويين 

تبعً اإللكترونيّ  والبيرة  هللا  رام  محافظة  في  )الجنس،ة  لمتغّيرات  الخبرة، والمؤهّ   ا  وسنوات  العلمي،  ل 

 (؟  ، والوظيفةفةوالجهة المشر 

الخامس:السّ   عال  ؤال  توجد  بين  اقة  هل  ارتباط  و درجة  المدارس  مديري  ممارستهم  درجة  متالك 

 والبيرة؟ ة في محافظة رام هللا لكفايات اإلدارة اإللكترونيّ 

ممارستهم لكفايات اإلدارة  درجة  ي المدارس و متالك مدير ما القدرة الّتنبؤّية لدرجة االّسؤال الّسادس:  

 والبيرة؟ ة في محافظة رام هللا رونيّ كتاإلل

للمشكلة،توضأجل    منخصية  شمقابالت  ة  أسئل سة على  الدرا  اشتملت و  أهدافلتو   يح  وذلك  ،  هاحقيق 

 :  من خالل مجالين اثنين

 اإللكترونية:  اإلدارةدرجة امتالك كفايات  المجال األول:

 ؟ وكفاياتها اإللكترونية اإلدارة عن مفهومك هو ما1)

   يمتلكها؟  تيال كنولوجيةالت اإلمكانات  هي ما المدرسة، ر/ةمدي  مع تعاملك لخال نم (2

التعا  المدرسة  مدير/ة  أنّ   تعتقد هل    (3 على  القدرة  معلديه  االّتصال في  المستجّدات    مل  تقنّيات 

 ؟  ذلكالمعل (WhatsApp ،Messenger ،Teams ،Zoom)تروني لكواصل اإلوالتّ 

  اإلدارة مجال في التكنولجي التطور متابعة في نفسه تطوير لىع المدرسة مدير/ة يعمل فكي (4

   لكترونية؟اإل

 ؟ تعليمية ال البرمجيات  مالستخدا  رشاديةإ توعية برامج  بعمل المدير يقوم له (5

 مدى امتالك مدير المدرسة أفكارًا إبداعية لمواجهة المعيقات اإللكترونية؟  ام (6
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 اإللكترونية  ارةداإل كفايات ممارسة ةدرج الثاني: المجال  

تو   ما  )1 والتّ تقنيّ   لمدرسةا  مدير/ة  ظيف مدى  الحاسوب  على  ات  اإلشراف  في  اإللكتروني  واصل 

 مين؟  المعلّ 
 

المعلّ ) 2 توجيه  المدرسة في  قنيات  التّ مين نحو تطوير مهاراتهم في استخدام  كيف كان دور مدير 

 الحاسوبية؟ 

الحدي) 3 الوسائل  المدرسة  مدير  تفعيل  مدى  االجتماعات   ثة ما  إدارة  في  والّتواصل  لالّتصال 

 مدرسية؟ لا

 ا؟  إلكترونيً ات المدرسة في تنظيم ملفّ  المدرسة مدير/ةبعه ذي يتّ ما األسلوب الّ ) 4

 ؟ اإللكترونية لإلدار ةسة المدير مار وقع تحقيقها من مما الفوائد المت5) 

يوظّ   إلى  )6 مدى  التّ تقنيّ   المدرسة  مدير/ةف  أي  اإللات  تب كتواصل  في  مع  رونية  البيانات  ادل 

 القة؟ األطراف ذات الع

 فرضّيات الّدراسة  1.3

والخام     والّرابع  الّثالث  الّسؤال  إلى  إلى  استناًدا  تسعى  الّدراسة  هذه  فإّن  الّدراسة،  أسئلة  من  س 

 فحص الفرضّيات الّصفرّية اآلتية: 

في    (α>05.)ة  الّداللة اإلحصائيّ   وى فروق ذات داللة إحصائّية عند مستال توجد    ة األولى:الفرضيّ 

اإلتجاس   تقديرات  لكفايات  المدارس  مديري  امتالك  لدرجة  الّتربوّيين  والمشرفين  المعّلمين  دارة  ابات 

 ة في محافظة رام هللا والبيرة تعزى لمتغّير الجنس. اإللكترونيّ 
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في   (α>05.)  إلحصائّية ا   لة إحصائّية عند مستوى الّداللةال توجد فروق ذات دال  انية:ة الثّ الفرضيّ 

المع  تقديرات  والمشرفياستجابات  التّ ّلمين  اإلدارة  ن  لكفايات  المدارس  مديري  امتالك  لدرجة  ربويين 

 لعلمّي. رونّية في محافظة رام هللا والبيرة تعزى لمتغّير المؤّهل ااإللكت

في   (α>05.)حصائّية  اإللة إحصائّية عند مستوى الّداللة  ال توجد فروق ذات دال  الثة:ة الثّ الفرضيّ  

المعلّ   تقديرات  والمشرفين  استجابات  اإلدارة  التّ مين  لكفايات  المدارس  مديري  امتالك  لدرجة  ربويين 

 ة.ونّية في محافظة رام هللا والبيرة تعزى لمتغّير سنوات الخبر اإللكتر 

في   (α>05.)ّية  ائصائّية عند مستوى الّداللة اإلحصال توجد فروق ذات داللة إح  ابعة:ة الرّ الفرضيّ  

المعّلمين    تقديرات  التّ استجابات  اإلدارة  والمشرفين  لكفايات  المدارس  مديري  امتالك  لدرجة  ربويين 

 في محافظة رام هللا والبيرة تعزى لمتغّير الجهة المشرفة.   اإللكترونّية

  ( α>05.)  ةة عند مستوى الّداللة اإلحصائيّ ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ   ة الخامسة:الفرضيّ  

ربويين لدرجة امتالك مديري المدارس لكفايات اإلدارة  شرفين التّ استجابات المعّلمين والم  في تقديرات 

 . الوظيفةمحافظة رام هللا والبيرة تعزى لمتغّير الجهة اإللكترونّية في 

في   (α>.05)  د مستوى الّداللة اإلحصائيةال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عن  ادسة:ة السّ الفرضيّ 

والمشرفين    تقديرات  المعّلمين  مديري  استجابات  ممارسة  لدرجة  اإلدارة  الّتربويين  لكفايات  المدارس 

 البيرة تعزى لمتغّير الجنس.رام هللا و   ة في محافظةاإللكترونيّ 

في   (α>05.)لة اإلحصائّية  ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّدال  ابعة:ة السّ الفرضيّ 

التّ   ت تقديرا والمشرفين  المعّلمين  لد استجابات  ممارسربويين  اإلدارة  رجة  لكفايات  المدارس  مديري  ة 

 بيرة تعزى لمتغّير المؤّهل العلمّي.اإللكترونّية في محافظة رام هللا وال
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في    ( α>05.)اإلحصائّية  ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة    امنة:ة الثّ الفرضيّ 

التّ جابتسا  تقديرات  والمشرفين  المعّلمين  لدرجةات  مدير   ربويين  اإلدارة  ممارسة  لكفايات  المدارس  ي 

 ة تعزى لمتغّير سنوات الخبرة.اإللكترونّية في محافظة رام هللا والبير 

في  (α>05.)ئّية  ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة اإلحصا  اسعة:ة التّ الفرضيّ 

التّ المعّلمين  ت  استجابا  تقديرات  ممارسوالمشرفين  لدرجة  لكربويين  المدارس  مديري  اإلدارة  ة  فايات 

 لمتغّير الجهة المشرفة.  اإللكترونّية في محافظة رام هللا والبيرة تعزى 

في   (α>05.)ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة اإلحصائّية    ة العاشرة:الفرضيّ 

المع  تقديرات  اللّ استجابات  والمشرفين  مدير تّ مين  ممارسة  لدرجة  اإلدار ربويين  لكفايات  المدارس  ة  ي 

 . الوظيفةر اإللكترونّية في محافظة رام هللا والبيرة تعزى لمتغيّ 

  ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة اإلحصائّية  :ةة الحادية عشر الفرضيّ 

(.05<α)  ا مديري  امتالك  درجة  لكفايالمبين  ممارستهم  ودرجة  اإللكتدارس  اإلدارة  في  ت  رونّية 

 محافظة رام هللا والبيرة. 

 (α>05.)  اإلحصائية  اللةدّ العند مستوى    اإحصائيً داّلة    ال توجد قدرة تنبؤيةالفرضية الثانية عشرة:  

اإللكترونية اإلدارة  كفايات  امتالك  درجة  اإلدا  ممارسةدرجة  ب  نبؤتّ الفي    لمجاالت    رة كفايات 

 . بويينى المعّلمين والمشرفين الّتر اإللكترونية لد 

 أهداف الّدراسة  4.1

 تسعى الّدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:
درجة امتالك مديري المدارس لكفايات اإلدارة اإللكترونّية في محافظة رام هللا والبيرة  إلى    ف. الّتعرّ 1 

 . والمشرفين الّتربويين ّلمينمن وجهة نظر المع
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  في محافظة رام هللا والبيرة ة  ات اإلدارة اإللكترونيّ ف إلى درجة ممارسة مديري المدارس لكفايّتعرّ ال.  2

 مشرفين الّتربويين. من وجهة نظر المعّلمين وال 

شرفين  استجابات المعّلمين والم  الكشف عن الفروق في تقديرات أفراد عّينة الّدراسة حول تقديرات .  3

فظة رام هللا والبيرة تعزى  محا  ة فيرونيّ ري المدارس لكفايات اإلدارة اإللكتديالّتربويين لدرجة امتالك م

 (.والوظيفةرة، والجهة المشرفة، لمتغّيرات )الجنس، والمؤّهل العلمي، وسنوات الخب

معّلمين والمشرفين  استجابات ال  الكشف عن الفروق في تقديرات أفراد عّينة الّدراسة حول تقديرات .  4

ة في محافظة رام هللا والبيرة تعزى  لكترونيّ مديري المدارس لكفايات اإلدارة اإلة ممارسة  رجالّتربويين لد 

 (.والوظيفةالمشرفة، وسنوات الخبرة، والجهة  الجنس، والمؤّهل العلمي،)لمتغّيرات 

بين درجة امتالك مديقّص تّ ال.  5 ارتباط  إذا كان هناك عالقة  المدارس و ي عّما  ممارستهم  درجة  ري 

 . لبيرةونية في محافظة رام هللا وااإلدارة اإللكتر  ات لكفاي

إلى  6 التعرف  المدارس و التنبؤية    القدرة.  لكفايات اإلدارة  رستممادرجة  بين درجة امتالك مديري  هم 

والبيرة  اإللكترونية هللا  رام  محافظة  متغيّ إ  في  وسنوا  رات:لى  العلمي،  والمؤّهل  الخبرة، الجنس،  ت 

 .فةوالوظيوالجهة المشرفة، 

 ة الّدراسة أهّمي  5.1 

   حو اآلتي:ة على النّ طبيقيّ ة والتّ ظريّ احيتين النّ النّ  راسة من أهمّية هذه الدّ  تظهر

 ة ظريّية النّ األهمّ    1.5.1

أهميّ       اإللكترونيّ لراسة  د ة  تكمن  اإلدارة  هللا كفايات  رام  محافظة  في  المدارس  مديري  لدى    ة 

  جهةمن   حافظةالم  موقعو جهة   نم عليم  ة التّ هميّ أ ا بة ارتباطً يّ هم من األ  على قدر عال   كونهاة،  البير و 
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مختلف محافظات   هم إلىود أصولكونها تضم شريحة واسعة من مديري المدارس الذين تع  أخرى 

من    الوطن به  بأس  ال  عدد  وجود  على  عالوة  فيها،  الخاصة  المدارس  غالبية  تمركز  جانب  إلى 

حوال أقراءة    سئلة فياأل  إلجابة عنشخيص واة التّ عمليّ من    دةفاالي اإل، وبالتّ مدارس وكالة الغوث 

اإللكترونيّ  اإلدارة  األخرى،  كفايات  المحافظات  في  يؤسّ   لعلّ و ة  صحيحة  ذلك  سياسات  لرسم  س 

 ة في عموم الوطن.لإلدارة اإللكترونيّ 

الرّ       الدّ على  كثرة  من  الّ غم  تعرّ راسات  اإللكترونية،  تي  لإلدارة  الدّ   نّ إفضت  ستبيّ ار هذه  ن  سة 

يمتلكها  الّ   الكفايات  اإللكترونيّ مد ال  ومدير تي  اإلدارة  في  الحكوميّ ارس  المدارس  في  والخاّصة    ةة 

محا  اواألونرو  رام في  والبيرة  فظة  أهمّ هللا  وترتبط  الدّ يّ ،  هذه  بأهمّ ة  اإلداريّ يّ راسة  العمل  تطوير   ة 

اإللكترونيّ   المدرسيّ  تطبيق اإلدارة  لممن خالل  وتناولها  الّ هموع  وضة،  األمر  بالنّ ذي سيم،  فع  عود 

القا  اإلعلى  التّ ئمين على  المدرسيّ عليميّ دارة  واإلدارات  عام  بشكل  أنّ ة  كما  خاص،  بشكل  تفتح    اهة 

جديدً مجاالً  الدّ   وطلبة  الباحثين  أمام  التّ ا  األبحاث  من  المزيد  لعمل  العليا  هذا ربويّ راسات  في  ة 

 المجال.

 ة  طبيقي األهّمّية الت 2.5.1 

 امتالك  درجةتكمن في كونها محاولة لتحديد  ة  راسة الحاليّ لدّ ا  يةأهمّ   طبيقية، فإنّ احية التّ ا من النّ أمّ      

والبيرة، بما يشّكل    هللا  رام   محافظة   لها في   ممارستهم   ودرجة  اإللكترونية  اإلدارة  ت ايالكف  المدارس  مديري 

ي ساليب الحديثة للّرقستخدام األ رس ودعوتهم الدامديري الم  نظريًّا يمكن اإلفادة منه من  وثيقة أو مستنًدا

الّتربوية يقودونها  بالمؤسسة  نظر  اّلتي  لفت  في  تسهم  وقد  لتطبيق  دااإل  مجالفي  المديرين  ،  الّتربوّية  رة 

اإللكترونية  كفايات  معيّ ،  اإلدارة  بمستوى  المهام  أداء  على  مخرجات  والقدرة  يضمن  بما  اإلتقان  من  ن 

  أفضل.
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المم      تنعكس    كنومن  إيجالّدراسأن  أا  ابً ة  إّطالع  حال  القر في  والّتعليم  صحاب  الّتربية  وزارة  في  ار 

س مّما يؤّثر على قيامهم بالمهام المنوطة بهم  ّتقنّية الحديثة لمديري المدار توفير البرامج الّتدريبّية والعليها ل

 على أكمل وجه. 

ن  تها أن تبيّ راسة وتوصياية من خالل نتائج هذه الدّ األهمّ ب  راسة فيرتبطة الدّ يّ ئيس ألهمّ ا الجانب الرّ أمّ      

التّ  وزارة  في  القرار  والتّ ألصحاب  الفلسطينيّ ربية  ومديرياتهعليم  درجة  مدارسها  ا  مديري  امتالك   لكفايات ة 

القّوة ونقاط الّضعف لترميم ما   ةة في أعمالهم اإلداريّ استخدام اإلدارة اإللكترونيّ  نقاط    بغية الوقوف على 

 .مكن من الّثغرات والّسير خطوة لألمامأ

 حدود الّدراسة ومحّدداتها 6.1 

 ة في اآلتي: ل حدود الّدراسة الحاليّ تتمثّ 

ربويين في المدارس الحكومّية تطبيق الّدراسة على المعّلمين والمشرفين التّ   قتصرا  :ةريّ الحدود البش

 في محافظة رام هللا والبيرة. اواألونرو ة والخاّص 

 محافظة رام هللا والبيرة. ي ف هذه الّدراسة على المدارس  ت طّبق: ةلمكانيّ ا الحدود

 . (2022-2021) ي األّول من العام الّدراسي ّدراسالفصل ال هذه الّدراسة في ت طّبق: ةالحدود الّزمانيّ 

المفاه  المفاهيميّ ةميّ يالحدود  الحدود  على  الّدراسة  اقتصرت  الّدراسة:  الواردة في  والمصطلحات   ة 

 والبيرة. دارس، محافظة رام هللالما والكفايات، اإلدارة االلكترونّية، مدير  ي:وه

المدارس    يري مد   ممارسةة استبانة لقياس درجة  راسدّ الباحث في هذه ال  ستخدما:  الحدود اإلجرائّية 

اإللكترونيّ  لقياس  وسيتمّ   ،ةلإلدارة  مقابالت  امتالك  عمل    اإلدارة   لكفايات   المدارس   مديري   درجة 

جمع البيانات، ودرجة صدقها وثباتها  المستخدمة ل  على األدوات   قتصرتوهي بالّتالي    كترونّية،لاإل

 ة المناسبة.لجات اإلحصائيّ المعاعلى عّينة الّدراسة وخصائصها، و 
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درجة امتالك مديري المدارس   لىاألدوات المستخدمة في الّتعّرف إ  الّتعّرف إلى:  الحد الموضوعي

ا اإلدارة  رامإللكفايات  محافظة  في  لها  ممارستهم  ودرجة  نظر    لكترونّية  وجهة  من  والبيرة  هللا 

 ربويين.المعّلمين والمشرفين التّ 

 ية للمصطلحات رائجاإل الّتعريفات 7.1 

 راسة على المصطلحات اآلتية: اشتملت الدّ 

اإللكترونّية: بأنّ تعرّ   اإلدارة  إ  تيالّ   واألنشطة   األعمالمنظومة  "ها  ف  تنفيذها  وعبر    ترونًيالكيتّم 

ذلك  بكات،  الشّ  في  البما  واتّ اإلدارّية  وظائف  إنجاز  ورقابة  وتنظيم  تخطيط  من من  القرارات    خاذ 

المعلومات في داخل  تكنولاستخدام نظم    خالل ناحية،    المؤّسسةوجيا    المؤّسسة عمليات ربط  و من 

بيئتها من ناحية أخالقات المؤّسسة  رين وذلك بهدف تطوير عبفئة المؤثّ    :2017 ،ياسين)  "رى مع 

12) . 

مد   إجرائيًّا: المدارساستخدام  واالّتصاالت،    يري  المعلومات  اإلداريّ لتكنولوجيا  العمل   تحويل 

  ز عزّ يرفع كفايته و ي، و ءدااألمستوى  من  ن  حسّ األمر اّلذي ي  ؛إلى عمل إلكترونيّ   ليديّ قالتّ   المدرسيّ 

 ة. ته في تحقيق األهداف المرجوّ فاعليّ  من

عن   ه بدرجة ال تقلّ المدير من أداء عملجاهات اّلتي تمّكن  المعارف والمهارات واالتّ "  هي:  الكفايات

 .(34: 2013ي، مسرور المعمري وال)تقان ويمكن قياسه" مستوى اإل

  باالعتماد على ،  يتينبمهارة وقدرة عال  : القدرة على أداء المهام المطلوبة في العمل الميدانيّ إجرائيًّا

   عة.بدّقة وسر   ، ليتمّ ة في العمل اإلداريّ ترونيّ لكنات اإلدارة اإلمكوّ 
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ّتعليم إلدارة شؤون  ة والوزارة الّتربي   تهنعي   الّشخص الّذي  أّنه "  (2019)  عميرة يرى    مديرو المدارس:

  صال احا، و المدرسة واإلشراف عليها، ويشترط فيه أن يكون مؤّهاًل للّتعليم في المرحلة اّلتي يعمل به

مس سنوات لمن ي عّين مديًرا في  خبرة في الّتعليم، ال تقّل عن خ  وذالمدرسة،  ا  على مؤّهل في إدارة 

 .(59-18: 2018ة لمادّ وزارة الّتربية والّتعليم ا)" ةلمدارس الحكوميّ ا

والّتعليم   نهتعيّ   م َؤهَّل علمًيا  خص شهو  إجرائيًّا:   الّتربية  أممّية   وزارة  أو  أو خاّصة  أهلّية    أو مؤسسة 

مد  مدير  مسئواًل  رسبوظيفة  ليكون  الة،  العمل  جوانب  عن  في  مباشًرا  واإلنساني  واإلداري،  فّني، 

 منه.   قيقهااألهداف الّتربوية المطلوب تح مدرسته، بهدف تحقيق

،  ة للّسلطة الفلسطينيّ  الّتابعة    عشر  ةالّست  ات محافظالهذه المحافظة إحدى    محافظة رام للا والبيرة:

هو والمحافظ  البيرة  مدينة  في  يقع  المحافظة  غنّ . د مركز  أقرب   ،امليلى  الّضفة    ت محافظاوهي 

نسمة   (590,401)فإّن عدد سكان المحافظة يبلغ   وحسب اإلحصاءات  ،ة إلى محافظة القدسالغربيّ 

 . / tps://ar.wikipedia.org/wikiht  بعامر  اكيلومتر   (844) وتبلغ مساحتها

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D8%BA%D9%86%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D8%BA%D9%86%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D8%BA%D9%86%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 الفصل الّثاني 

 ابقة اإلطار الّنظري والّدراسات السّ 

 الّنظري  اإلطار1 .2

 تمهيد 

  اإلدارة   لكفايات   المدارس   مديري   وممارسة  امتالكلموضوع    يتناول هذا الفصل اإلطار الّنظري       

يتكم،  اإللكترونية الّدراسات ا  اّلتي  ضّمن  واألجنبية  اإلدارة  بح  العربية  كفايات  موضوع  في  ثت 

   اإللكترونية، وممارساتها. 

 ومفهومها  الّتربويةاإلدارة 1.1.2 

كونه    ويتبّدى ذلك من خالل،  يحمل مصطلح اإلدارة الّتربوية مضامين مهّمة تحملها مفاهيمه     

بين والتّ والفنّ عليمي اإلدارية  لتّ ا  ظامالنّ جوانب    مختلف  حلقة الوصل    واإلرشادية،   ويةب ر تّ عليمية والية 

ال أهداف  لتحقيق  سعيه  على  ال  جامنهعالوة  الّتربية  وزارة  واورؤية  الّشعب  رؤية  من  لّدولة منبثقة 

   .ورشة متكاملة األركانلذا فإّن مفاهيم هذه المصطلح يمكن اعتبارها ، ككل

 الّتربوية  مفهوم اإلدارة 1.1.1.2 

بأّنها      تتألّ   تعّرف اإلدارة  أ عملية  يؤدّ محدّ   ل ونشاطات عماف من  تنفيذها إلى حسن سير  دة  ي 

ها عملية يمكن  ظر إليها على أنّ سمى، حيث يمكن النّ الهدف األ  الي تحقيقوبالتّ   سةالعمل في المؤسّ 

الموار  بين  الجمع  طريقها  السّ عن  بأفضل  المتاحة  محدّ د  أهداف  لتحقيق  بأقلّ بل  من  يم  ما  دة  كن 

    (.2012العمايرة، )الكفاءة االجتماعية ى يسمّ الجهد والوقت والمال أي بتحقيق ما  

ت      الدّ بأنّ   ةالمدرسياإلدارة    يفعر ويمكن  من  الفرع  ذلك  الّ ها  المدرّ راسة  شؤون  يعالج  سين  ذي 

الدّ والطّ  ومواد  والتّ راالب  الطّ سة  لتدريس  الالزمة  المالية  والمصادر  و جهيزات  الفإد الب  عاليات  ارة 
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الالمتعلّ  هذه  وتنظيم  بذلك  كافّ عناقة  تتضمّ صر  كما  وضبطها،  وتوجيهها  عن  ة  الحقائق  معرفة  ن 

والمدرّ الطّ  والالب  والّص رّ سين  وتمويلها  وتجهيزاتها  المدارس  وأبنية  من ؤساء  ذلك  عليها وغير  رف 

  (.2010عطوي، ) دارية األمور اإل

الّسابق      الّتعريفات  اّتفقت  الّتربوية:  ة  وقد  اإلدارة  أّن  أعمال  ألّ تت منّظمة  عملية  على  من  ف 

نحو تحقيق  وتحفيزها  الب  سين والطّ جهود المدرّ   دارةي إلنهالعمل الذّ تعتمد على    دةونشاطات محدّ 

   .علمية ألسس ومفاهيم اهدف مشترك باستخدام الموارد المتاحة وفقً 

 الّتربوية  اإلدارة أهمّية   2 .2.1.1

ية  مة باستثمار ما لديها من موارد مادّ منظّ ال   ا لقياما رئيسً بً متطلّ   من كونهاية اإلدارة  مّ هأ تنبع       

نمية فهي تسعى إلى  ا في مجال التّ همًّ م  الإلدارة دورً   ما أنّ ك  ة، وبشرية بغية تحقيق أهدافها المرجوّ 

 . فاهية ألفراد المجتمعبدوره في تحقيق الرّ  همذي يساألمر الّ  اإلنتاجية،تحقيق 

ربوي ظام التّ م النّ ئيسة في نجاح وتقدّ الرّ   األدوات حدى  إها  كون  ربوية فيالتّ اإلدارة  ية  وتكمن أهمّ      

بجودة والمرهونة  والطّ اإلدارة    بكامله  بمهامها،  القيام  على  على    االجتماعي   لب وقدرتها  المتزايد 

دورها في و ر المعارف والمعلومات،  جّ وتف  واالّتصاالت ات  قنيّ ريع في التّ ر الكبير والسّ طوّ التّ و   عليم،التّ 

التّ التّ   دافاأله  ترجمة الفلسفة  وترجمة  متّ ربوية  عملي، كونها  واقع  إلى  بالتّ ربوية  عليم  لتّ عليم واصلة 

 (.2011حمودة، ) القومية األهدافأداة أساسية من أدوات تحقيق 

ا      أنّ ويرى  سبق  ما  على  بناء  اإلدابجمرهون    ة ربويالتّ   ةمو نظ مال  نجاح   لباحث    ربوية التّ   رةودة 

 ربوية على أرض الواقع.وترجمة الفلسفة التّ  مهامها أداءوقدرتها على 
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 وية  بر أهداف اإلدارة التّ  2 .3.1.1     

المنظّ تهدف اإلدارة بشكل عام مهما تعدّ          سات سواء  ت والمؤسّ مادت ميادينها وأهدافها في 

غيرها  التّ  أو  اإربوية  العمل  تحسين  التّ   داري إللى  األغراض  تحقيق  خالل  بهدف  من    ية عملربوية 

المدرسة من  تخطيط وتنسيق وتوجي  م قدّ وتر  جل تطوّ أ ه لكل عمل تعليمي أو تربوي يحدث داخل 

  .(2010 عطوي،)عليم فيها التّ 

 .ها وحدة مركزيةة اإلدارات المختلفة للمنظمة وكأنّ سهولة إدارة ومتابع ❖

 ورية. ستفيدين بصورة فلموالمعلومات ل نات توفير البيا  ❖

 ات.نجاز ورفع مستوى أداء الخدمإلة ا تبسيط اإلجراءات وسرع  ❖

 (2015الهادي، )ى معلومات دقيقة ومباشرة. رعة في اتخاذ القرارات المناسبة المبنية علالسّ   ❖

ن  لك،  ربويةد ميادينها لتشمل جملة من األغراض التّ ربوية تتعدّ اإلدارة التّ   ا سبق، أنّ ى ممّ يتبدّ      

ب وفق رأي الباحث، تناقل الخبرات  ة، وهذا يتطلّ بسرعب  ائخاذ القرار الّص ا يميزها القدرة على اتّ م

     .جاح لبناء خبرات تراكمية لدى المديرين الجدد لنّ بين المديرين واستعراض قصص ا

 اإلدارة المدرسية تعريف   2 .4.1.1

، لته: أي شغّ معنى اشتغل، وتقول أدرت الّتلفازب  مصدر الفعل الّرباعي أدار يديراإلدارة لغة:       

إلى الخلف:    ا تعني: االلتفات، وتقول أدرت جسمي، واإلدارة أيًض ال: أي كّلفتهم عمالً رت العمّ أد و 

 أي التفتُّ إلى الخلف. 

  مفهوم يرتبط بالّنظام الّتعليمي وامتداده، بحيث يشمل كل ما يّتصل بأفراد اصطالًحا:    اإلدارة     

الّدر اإلدار   ازالجه ومناهج  والّتعليمي،  الّتربوي  األهداف  ،  اسةي  وأفراد  بالّتالميذ،  يّتصل  ما  وكل 

ا واإلشراف  الّتدريس،  وطرق  الّنشاطاالّتربوية،  على  واإلشراف  المدرسية لّتربوي،  والفعاليات  ت، 
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المحلّ  والبيئة  المدرسة،  بين  العالقات  وتوطيد  الّنشاطات،  وإدارة  وتحويل  العقاب، )  يةالمختلفة، 

2013) . 

مل على جذب االنتباه واإلبداع في سير  ة أداة من األدوات اّلتي تعسيمدر حيث تعتبر اإلدارة ال     

 (.    2010ري، األسم )حقيقها اإلبداع والّتفوق عمل المدرسة وت

عن طريق    يذهانفت  تي يتمّ ية الّ نفيذية والفنّ ات التّ ها: مجموعة من العمليّ بيدي بأنّ الزّ   هافيعرّ   كما     

الّ فسي والمادّ المناخ الفكري والنّ   صد توفير بق ني  عاو التّ   عيالعمل اإلنساني الجم ذي يساعد على  ي 

النّ حفز الهمم وبعث الرّ  المنَظم؛ فغبة في العمل  من أجل حل المشكالت   عياً ا كان أم جمرديً شط 

بيدي، الزّ )ما ينشدها المجتمع  ك  ربوية واالجتماعية ق أهداف المدرسة التّ ى تتحقّ عاب حتّ وتذليل الّص 

2011). 

اإلالّتعريفات  ء  ضو   في     أّن  الباحث  يرى  المدرسية،  لإلدارة  الّسابقة  واالصطالحية  دارة  الّلغوية 

نسيق  تّ الخطيط و تّ من حيث ال  رتبط بالّنظام الّتعليمي وامتداده،ت  يةفنّ و يذية  ات تنف عمليّ المدرسية هي:  

  .ربوية واالجتماعيةلتّ ة اق أهداف المدرسيتحقلي فسي والمادّ فكري والنّ البقصد توفير المناخ  وجيهتّ الو 

ة المدارس الرغم من أن غالبيلى  وع،  ثالثة أنواع رئيسة من المدارسوجود  ين بوتتميز فلسط     

من المدارس تتبع وكالة غوث وتشغيل الالجئين    كبيراً   ، فإن هناك عدداً تتبع وزارة التربية والتعليم

 الكبيرة، إلى جانب وجود عدد كبير   دنالمفي مختلف المخيمات إلى جانب  يين "األونروا"  ين الفلسط

   بيرة، وبيت لحم، والقدس.ات رام هللا والافظمح بيتها فيمن المدارس الخاصة التي تتركز غال

عليم  التّ ة و يبر ا لوزارة التّ يً ا وفنّ ابعة لإلشراف المباشر إداريً هي المدارس التّ   دارس الحكومية:الم     

ينقسم  بالسّ  حيث  الفلسطينية  فلسطين  التّ   ملالسّ لطة  في  من  عليمي  الّدنيا  األساسية  المرحلة  إلى 

لى الّصف الّتاسع،  الّرابع، والمرحلة األساسية العليا من الّصف الخامس إ  الّصف األّول إلى الّصف
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ر الّتعليم أساسي حّتى الّصف تبوالمرحلة الّثانوية من الّصف العاشر إلى الّصف الّثاني عشر، ويع

 .(2017وزارة الّتربية والّتعليم، )إلزامي حّتى الّصف العاشر م علي الّتاسع، والتّ 

الوكاو       قاسم لة:  مدارس  أبو  االبتد   ( 2017)  وتعّرفها  "المدارس  الّتابعة  بأّنها:  واإلعدادية  ائية 

ن الّصف األّول  الالجئين الفلسطينّيين، م   اء(، واّلتي يدرس فيها أبناألونروالوكالة الغوث الّدولية )

 .(5، ص 2015وزارة الّتربية والّتعليم العالي، )ف الّتاسع" لّص ى اإل

 صة تطّبق المناهجسة تعليمية غير حكومية مرخّ هيكل مؤسّ   :هابأنّ ة  الخاّص   المدارس  فوتعرّ      

المقرّ  المدرسي  المؤسّ والكتاب  التّ ر في  التّ تتقيّ ن  عليمية الحكومية على أ سات  بفلسفة  والتّ د  عليم  ربية 

التّ تّ والوأهدافها   رة  وزا)الوزارة ومراقبتها    إلشراف ربوية وتعمل على تحقيقها وتكون خاضعة  شريعات 

     .(2014الّتربية والّتعليم، 

 المدرسية الّناجحة دارةاإل2 .5.1.1 

الخصائص اّلتي تمّثلت في  ب   إّن نجاح اإلدارة المدرسية في عملها يعتمد على مدى اّتصافها     

ى  عشوائية تعتمد على الّتخطيط الّسليم والموضوعية في قراراتها ال عل   يرة غ أن تكون إدارة هادف

ّصدفة في تحقيق أهدافها، تمارس عملها معتمدة على الّتخطيط بعيد المدى، لعشوائية والالّتخبط وا

هه في جوّ  من المحّبة، مشّجع لقدرات جيوإيجابية في حل مشكالتها ومواجهتها، وتسيير العمل وتو 

 أللفة وإقامة والّتعاون واناته، ال تركن إلى الجمود والّسلبية، واجتماعية تقوم على الّتشاور  كاوإمالفرد  

مستجيبة   واالستبداد،  التسّلط  عن  بعيدة  المتبادل،  واالحترام  العاملين  بين  والمحّبة  الّثقة  جسور 

مرونة، تحّقق  ال ف بة عن طريق العمل بروح الفريق، وإنسانية تّتصمّ للمشورة، مدركة للمصلحة العا

االّتجا  وتساير  الّتجمع،  وحاجات  أهدافها  بين  الّتربويالّتوازن  والّتعليميهات  إدارة  ة  تكون  وأن  ة، 

مواجهة  في  تطّبق  اّلتي  المنّظمة  واألساليب  العلمية  المعارف  مجموعة  بها  ويقصد  تكنولوجية؛ 

 (.  2015 غبور،) ها في ميدان اإلدارةلّ المعّوقات بهدف ح
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لية من  ر باعتباره آداري المدرسي المعاصا في العمل اإلا كبيرً ّتكنولوجيا الحديثة دورً لا  يدّ تؤ و    

الّتكنولوجيا الحديثة في    أسهمت اإلدارة الحديثة اّلتي يجب توظيفها في المهام اإلدارية، فقد    آليات 

واألسس   المفاهيم  من  كثير  اإلدارية  اإلتغيير  االستراتيجيات  إحدى  كونها  في    تيالّ دارية،  تسهم 

البيروقر  الّصعوبات  على  بالّتغلب  اإلدارية  األعمال  وتوّفر  اإنجاز  والجهد طية،    يري لمد   الوقت 

 .(2012وآخرون،  يطيالطّ )المدارس، وتمنحهم القدرة على اّتخاذ القرارات الّصحيحة  

عبر  جابي  ياإل  يخ رسمكين والتّ في تنمية بيئة التّ   مهم  رهو دو   يةالمدرس  اإلدارة ما تقوم به    إنّ      

هم  نظيمية وخلق مناخ منفتح يسالتّ   األهدافخاذ القرارات ووضع  في اتّ   والمشاركة عاون  شجيع والتّ التّ 

ميسّ   تدفقفي   بشكل  المعلّ   ،رالمعلومات  تحمّ وتشجيع  في  المشاركة  على  المسؤولية  مين  عبد  )ل 

 ).2012المنعم، 

يالحظبو       الحديثةالتّ   أنّ   الباحث   هذا  الّ   اءً جز   تت با   كنولوجيا  الحديثة  اإلدارة  آليات  ال  من  تي 

الم اإلدارة  وأنّ غنى عنها في  واستراتيجياتها، عالوة أثّ   اهدرسية،  اإلدارة  نمط  كبير على  بشكل  رت 

التّ  التّ على جعلها  العملية  أركان  بين  الّ واصل  األمر  أسرع،  مناخً عليمية  يخلق  قاش  للنّ   احً و مفت  اذي 

 ات. الحظات ومواكبة المستجدّ لمء اوالمتابعة والمراجعة وإبدا

 المدرسة  مدير 2 .6.1.1 

في مدرسته، وهو المسؤول عن اإلشراف على المدرسة في   داري األّولر المدرسة اإليعّد مدي     

الموا مشرفي  توجيهات  تنفيذ  متابعة  في  بالمشاركة  ويقوم  الفّنية،  أمام    د،الّنواحي  المسؤول  وهو 

سي عن  والّتعليم  االّتربية  والعر  الّتعليمية،  والمناهج  الخطط،  واّتباع  بالمدرسة،  الّتعليمية  لّلوائح  ملية 

 ،شريخ أبو (اختصاصهل الّسلطة الّتنفيذية في المدرسة في نطاق  تنشرها الوزارة، ويمثّ وانين اّلتي  والق

2019).   
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المدرسة ويعرّ       مدير  فنّ   صفو   :بأّنه  ف  المدرسة  إلدارة  رسالة  قّ يح  ما ب  اوإداريًّ   ايً وظيفي  ق 

علمية، في ضوء  عليمية التّ ملية التّ بما يخدم العربوية،  ياسات التّ ربوية وفقًا للمناهج والسّ المدرسة التّ 

 .( 2014عليم، ربية والتّ وزارة التّ ) الموارد واإلمكانات المتاحة 

ع  المتوقّ   نم  ت ابقة وبا نوات السّ خالل السّ   ا كبيرً   ا د تطورً شهدور مدير المدرسة    وهذا يعني أنّ      

التّ أن  منه   بينها مواقليدية ليشمل مهام جديدة  يتجاوز مهام اإلدارة  التّ من  التّ كبة  قني في عمله  قدم 

 ميه.    وعمل معلّ 

 اجحصفات مدير المدرسة النّ  7. 1.1.2 

  فات المهنية الّص وتعتبر  زة له،  ميّ ر صفات مافمن تو   ولكي يقوم بواجبه على الوجه األمثل البدّ      

لفكرية ي المهارات اوه  (2009)تي يجب أن يمتلكها كما أشار إليها حامد  الّ لّصفات   تلك اهمّ أ ن  م

ن في  فنّ قها في مدرسته، ومدى كفاءته في ابتكار األفكار وفي اإلحساس بالمشكالت والتّ تي يطبّ الّ 

   لبة في المدرسة.ت الطّ باحلولها، وأخيرًا في تحقيق حاجات ورغ

الم  يعدّ و       التّ   أهمّ ة  درسمدير  العملية  الّ عناصر  القائد  فهو  تحق ربوية،  في  عليه  يعتمد  يق  ذي 

نظيم المدرسي، ذي يقف على رأس التّ ربوي لبلوغ غاياته، وهو الّ ظام التّ ي النّ رسالتها، وسعالمدرسة ل

ع  ل م ب منه القدرة على العما يتطلّ تمع، ممّ والمج  يةعليم لطة التّ ل المسؤولية األولى أمام السّ ويتحمّ 

والتّ  قياماآلخرين،  خالل  من  المدرسة  أهداف  لتحقيق  وعليهم  فيهم  منأثير  بمجموعة  األدوار   ه 

 . (2013أبو حامد، )ية وحساسية دوره في قيادة المدرسة د أهمّ ا يؤكّ ئيسة والمتداخلة؛ ممّ مهام الرّ وال

من األدوار   لةجم  نظيم المدرسي لتحقيقيقف على رأس التّ لمدرسة  ا  مدير  ا سبق أنّ يظهر ممّ      

المت الّ والمهام  األمر  يتطلّ داخلة،  المدرس ذي  مدير  من  يتحلّ ب  أن  الّص بجى  ة  من  المهنية  ملة  فات 

الّ  األمر  الفكرية،  يتطلّ والمهارات  مدرسة  المتقدّ من  ب  ذي  مدير  لوظيفة  من م  جملة  اجتياز 
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والدّ  الاالشتراطات  والتّ تّ ورات  أهمّ أهيلية  من  لدوره  لما  العملي  فيحو م  ةيدريب  العملية    رية  سير 

  ونجاحها. عليميةالتّ 

 ية اإلدارة اإللكترون 2 .1.2

  ا تي شهدها العالم في نهاية القرن العشرين، تأثيرً كنولوجية، الّ التّ رات  غي، والتّ طورات للتّ ن  كا  لقد       

المستويات   اكبيرً  واالقتصاالسّ   على  واديياسية  كافّ ة واالجتماعية  أدّ إلدارية  كة  شبر  و هى ظة، حيث 

قال من  ت، إلى االنتجميع المجاالاإللكترونية في    بكات وسع الهائل في استخدام الشّ نترنت، والتّ اإل

التّ  األعمااألساليب  إنجاز  في  اإللكترونية،  لقليدية  األساليب  إلى  أسهم،  اإلدارة    مما  بروز  في 

الّ  تمثّ اإللكترونية،  االتّ أحل  تي  أهم  اإلداد  المجال  في  الحديثة  وآخرون   ن)ب  ري جاهات  ،  مرزوق 

2018). 

اإللكترونية    وتعد       ت  إحدىاإلدارة  األعمسمات  اإللكترونطبيقات  خاّص ال  انتشار  ية،  بعد  ة 

عديدة وبال  اوتطوير أسس إدارة األعمال ومبادئها، فقد فتحت أبوابً  نترنت، واستخداماته في تغييراإل

نافسية  عديدة والمحافظة على الميزة التّ   ا ايمز   جديدة، إضافة إلى  في مجاالت   خول المستمرّ لدّ ل  حدود 

العولمة، وإوالتّ  أنشطة جعامل مع  إلىديدة في األسضافة  الحالية والمرتقبة، واالنطالق  خارج    واق 

  .(2013رضوان، ) الحدود 

هائاًل في تكنولوجيا المعلومات واالّتصاالت ا شهد العالم في الّسنوات القليلة الماضية تطّورً وقد       

من ثّم  ي اإلدارة، و ستويات عّدة، وكان لذلك أثر كبير على اإلنسان وعلى أسلوبه ومنهجه فم  على

من الّضروري الّتعرض لدراسة العناصر اإلدارية والّنفسية المؤّثرة والمتأّثرة بتلك الّتكنولوجيا.  أصبح  

حاء العالم سواء في أنيع  ت في تبّنى مفهوم اإلدارة اإللكترونية في جم مافلقد بدأت الكثير من المنظّ 

المتقّدمة   خال  أمالبلدان  من  وذلك  عالّنامية،  معلوماتهال  المعلومات   رض  من  الكثير  وإنجاز 
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اإل   عبر  الداخلية للّتواصل   ،نترنت شبكات  فرًصا  وعمالئها  للمنّظمة  الّشبكات  هذه  أتاحت  ثّم  ومن 

 .  (2009أبو حبيب، )ءات البيروقراطية المعّقدة رابعيًدا عن اإلج 

 ومفهومها  اإلدارة اإللكترونية نشأة 1.2.1.2

رات  طـوّ ت التّ قنية فـي العصر الحديث، حيـث أدّ التّ   المنجزات ار  مـن ثمرونية  اإلدارة اإللكت  تعدّ      

مجال   وابتكاراالّتصاالت فـي  اتّ تقنيّ   ،  متطوّ ات  التّ صال  إلى  الـدّ   يالجـدّ   فكيررة  قبـل  ول  مـن 

فـي   الثّـ منجـز ن  مـ  االستفادةوالحكومـات  التّ ات  الحاسـوب وشبكـات  ورة  باستخـدام   فـي   اإلنترنت قنيـة، 

، تسهـم بفاعلية فـي حـل العديـد مـن إلكترونية، وتقديـم الخدمـات للمواطنين بطريقـة  عمالألإنجاز ا

أهمّ الّ المشكالت   من  التّ تي  لطها  والوقوف  أمام  وازاحم  طويلة  ر  ئـاو والدّ المصالح  في    الموّظفينبير 

 .(2014عطوي، )ية الحكوم

تجنّ فضاًل        الرّ عن  العواوتين والوساطة وغي ب  الّ رها من  تقف  مل  تطـوّ   حائاًل تـي  النّ دون  ظم  ر 

تتميّ   باإلضافة  الحالية،اإلدارية   ما  به  إلى  اإللكترونيةز  فـي    اإلدارة  سرعة  األعمال من    إنجاز 

  نفجار ال ، فبعد  االّتصاالت   قني في مجالتّ الر  و طا إحدى ثمار التّ وقت والجهد، وهي أيًض ير الوفوت

تطوّ لّ ا  االّتصاالت و المعلومات  وثورة    المعرفي عليها  ساعد  الحاسب  تي  أجهزة    اته وتقنيّ   اآللير 

   .(2012، الموسى)

زامنت والجهود المبذولة من طرف ت   وفي ظّل الّتطّورات الّتكنولوجية المتالحقة والمتجّددة اّلتي     

ّتقليل الو   ميري والخد لّتقنيات الّتكنولوجية الحديثة دوًرا بارًزا في تطوير األداء اإلدال  كانالّدول، فقد  

والخدمة  المؤّسسة  من  الّتحول  إلى  بالّضرورة  يشير  ما  وذلك  المقّدمة،  الخدمة  وزمن  تكاليف  من 

مؤ  إلى  الّتقليدية  باألصح  أو  و سّ الورقية  ورق  دون  المؤسّ   بأقلسة  وهي  تكلفة  وأقل  سة  جهد 

السّ اإل األعوام  خالل  وفي  أصبلكترونية،  اإللكتروني  الّتعلم  فإّن  الّطرق  ابقة  من  الّشائعة  ح 
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ستخدمة في الّتعليم وخصوًصا الّتعليم عن بعد، وقد تحّسنت العديد من البرامج الّتدريسية نتيجة  الم

اإللكترو  الّتعليم  أدوات  أل  نيتطبيق  الّتفصيل  محل  الّتربية  قطاع  سيكون  صالحات  اإل هم  وعليه 

 .(2019سنوسي، )نية لكترو فيها إلى نظام اإلدارة اإل جرى التحولوالّنقاط اّلتي 

بأّنها      اإللكترونية  اإلدارة  تقنيات    :وتعّرف  تطبيق  إلى  الّتقليدي  اإلداري  العمل  من  االنتقال 

البناء  في  واالّتصاالت  فيه ا  المعلومات  بما  الحديثة  الّتقنية  واستخدام  شلّتنظيمي  الحاسب  بكا  ات 

ع الحصول  لتسهيل  بعضها  مع  الّتنظيمية  الوحدات  لربط  البيانات  اآللي  اللى  ّتخاذ والمعلومات 

وبأقلّ  بكفاءة  للمستفيدين  الخدمات  وتقديم  األعمال  وإنجاز  المناسبة  وقت   القرارات  وأسرع  تكلفة 

ا القيام  يفها على أّنهعر ن تكما يمك   .لكترونيةإرة  ن إدارة عادية إلى إدام   ممكن، وهو تحّول اإلدارة

جات والخدمات للعمالء من لتقديم المنتا المعلومات  بمجموعة من الجهود اّلتي تعتمد على تكنولوجي

مع   المنتجات  طالب  تعامل  عن  الّناجمة  المشكالت  حّدة  لتخفيف  والّسعي  اآللي  الحاسب  خالل 

 .(2009أبو حبيب، )ي يم نظم في تحقيق الكفاءة والفعالية في األداء التّ سه األفراد بما ي

إدارية  أيًضا    وتعّرف      "استراتيجية  المعلومبأّنها  تحقيق خدمات أفضل    ات، تعمل علىلعصر 

أمثل لمصادر المعلومات المتاحة من خالل توظيف    استغاللسات ولعمالئها مع  للموّظفين والمؤسّ 

الماّدي ر أمثل للوقت والمال والجهد  ماستثوالبشرية المتاحة في إطار إلكتروني من أجل اة  الموارد 

  .(2011اتي، بيّ لا) لمطلوبة "للمطالب المستهدفة وبالجودة ا اوتحقيقً 

الّسابقة      الّتعريفات  خالل  أنّ ومن  الباحث  يجد  ك  ،  نشأت  اإللكترونية  ثمرات ثمر اإلدارة  من    ة 

االنتقال من    ويقصد بها،  جازومضاعفة الّدقة واإلن الوقت والجهد    توفيرفي  ت  وأسهم  قنيـةورة التّ الثّـ 

ربط بهدف  البناء الّتنظيمي  ّتصاالت في  لمعلومات واالالعمل اإلداري الّتقليدي إلى تطبيق تقنيات ا
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الّتنظيمية   بكفاءة  و الوحدات  للمستفيدين  الخدمات  وتقديم  األعمال  وإنجاز  المناسبة  القرارات  اّتخاذ 

 عة. ر سو 

 أهداف اإلدارة اإللكترونية  2.2.1.2

مات،  هي مصدر الخد اإلدارة اإللكترونية على مبدأ أساس يتمّثل في كون اإلدارة  م فلسفة  قو ت     

المواطنين والّشركات والمؤّسسات يوصفون بأّنهم زبائن أو عمالء يمتلكون الّرغبة في االستفادة    وأنّ 

إطار تعاملها  ي  ا فأهدافًا كثيرة تسعى إلى تحقيقهاإللكترونية    رةفإّن لإلدا  وبذلكمن هذه الخدمات،  

الور  األرشيف  نظام  إلغاء  منها:  الّزبائن  هؤالء  بنقي،  مع  إلواستبداله  أرشيف  ما ظام  مع  كتروني، 

الوثائق   ونشر  تصحيح األخطاء بسرعة،  والمقدرة على  الوثائق،  الّتعامل مع  ليونة في  يحمله من 

رة  كفاءة عمل اإلدا  دةزياوقت كان، و   قت ممكن، واالستفادة منها في أيّ و   ألكثر من جهة في أقل

 . (2018ر، صنّ أبو ال) سات والمؤسّ من خالل تعاملها مع المواطنين والّشركات 

أيًضا:أهداف  ومن      ومتابعة    سهولة  ها  المختلفةإدارة  وكأنّ للمنظّ   اإلدارات  مركزيةمة  وحدة  ،  ها 

والمعلومات  توفيرو  فورية  لمستفيدينل  البيانات  وتبسيطبصورة  ورفعإلا  رعة وس  اإلجراءات   ،    نجاز 

على معلومات دقيقة ومباشرة.    المبنيةاسبة  ت المنخاذ القرارافي اتّ   ، والّسرعةمستوى أداء الخدمات 

   .(2015الهادي، )

إلى        متابعة    والّسهولة  ،العليا  لإلدارةاعمة  الدّ   البيانات قاعدة    توسيعإضافة  كافة    ةوإدار في 

وتوظيف ثق و   مدعل  المعلومات   تكنولوجيا   الموارد،  كافّ بناء  لدى  إيجابية  العاملينافة  وترشيد ة   ،  

ا  ، ممّ ومتابعتها  اإلدارة المختلفةعمليات    إنجازرف في  ل أوجه الّص عن طريق تقلي  الماليةكاليف  التّ 

ة بها مع إعطاء ّص مل الخالعقاط انخاذ القرار في  قطة اتّ ن  وتركيز  ،االقتصاديةي لتعزيز الكفاءة  يؤدّ 

 . (2015بدري، لا)ها دعم أكبر في مراقبت
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ّتفاقها في الّتركيز  حظ الباحث الكترونية، يالومن خالل االستعراض الّسابق ألهداف اإلدارة اإل     

  توفير ها ونشرها، و تصحيحو   ومراجعتها  إدارة الملّفات   والقدرة على  ،الّتعامل مع الوثائق  مرونةعلى  

، ومع  كاليفالتّ   وترشيد   داءاألوى  ستم  فعر و   اإلجراءات   ، وتبسيطبصورة فورية  للمستفيدينت  البيانا

اإلدارة اإللكترونية، لن    وأّن أهدافة بال حدود  اإللكتروني  أّن الّثورة  ذلك فقد أغفلت األهداف الّسابقة 

فيما عرفناه حتّ  اللّ تنحصر  فأكثى  أكثر  في ر  حظة، بل هي بال ضفاف، وسوف تشمل مساحات 

 إللكترونية.   إلدارة اوامي عليمتها القطاع التّ كافة الحقول وفي مقدّ 

 اإللكترونية ظّل اإلدارة ّتقليدية في ر مفهوم اإلدارة اإللكترونية التطوّ  3.2.1.2

المهام    ةالّتقليدي  اإلدارة  مصطلح  ريعبّ       إلنجاز  ما  منّظمة  في  فرد  يشغلها  اّلتي  الوظيفة  عن 

  واإلمكانات   المالئم  الوقت   اةراعورقابة مع م  وتوجيه  من تنظيم وتخطيط وتوظيف  رةالمتعّلقة باإلدا

فيه أفراد على    نيهيم   سل هرميا الّنوع تسلويبرز في هذ   المرجّوة،  األهداف  لتحقيق   المتاح وصوالً 

 آخرين وفق تدّرج محّدد. 

ة بال ورق أو اإلدارة  ار أبرز المداخل الحديثة للعمل اإلداري في عالمنا الحاضر اإلد   إّن من     

عاّمة    ا جديًدا من المفاهيم اإلدارية الحديثة، وغاية تسعى إليها اإلدارات مً فهو اإللكترونية، إذ تعد م

بمختلف أنشطتها، من خالل توظيف منظومة إلكترونية    -على وجه الخصوص –  ارة المدرسيةواإلد 

لعمل اليدوي إلى أعمال تدار بواسطة ا  متكاملة لتحسين العمليات اإلدارية داخلها عبر تحويلها من

تاحة لمعلومات المقمية، مّما قّلل من الجهد واإلنفاق، وتحقيق االستفادة القصوى من الرّ ت االّتقنيا

  .(2018رحمن، )عبد ال

قليدية إلى اإلدارة اإللكترونية ليس  انتقال المدرسة من اإلدارة التّ   ومن خالل ما سبق يّتضح أنّ      

ذي شهدته المفاهيم اإلدارية خالل طور الّ التّ ا  ليهة يمما حاجة ملحّ قنية، وإنّ رات التّ طوّ التّ   تهفرض  اترفً 
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بكي، ومن اإلدارة المباشرة  نظيم الشّ نظيم الهرمي إلى التّ ال من التّ برزها االنتقالعقود الماضية، ومن أ

جهد إلى اختصار الوقت وال  يحقني من برامج تتطور التّ ره التّ إلى اإلدارة عن بعد، عالوة على ما وفّ 

 بعيد.   حدّ 

  والّتحّديات اّلتي تواجهها  دارة اإللكترونية في فلسطينإلا 4.2.1.2 

ليم الفلسطينية اعتماد سياسة ممنهجة، وخّطة واضحة، لنشر اإلدارة  ربية والّتعول وزارة التّ تحا     

تحديث بعض قواعد   : منها  عدةتحّديات   جهاإللكترونية في المستويات اإلدارية المختلفة، إال أّنها توا

بمثت،  البيانا الخاّصـة  البيانـات  قواعـد  والل  والمختبرات،  المدرسـية،  الّصحيالمكتبـة  ة،  مرافق 

خاصـّة فـي ظـّل الّتغيير الّسريع اّلذي يحدث على المدرسة   ،والمرافق الّرياضية.. الخ  والمقاصف،

 Excel)  امجفاءة في استخدام برامج الحاسـوب وخاصـّة بـر لكالفلسطينية في كاّفة المجاالت، وعدم ا

من    (Officeو  Accessو  SPSSو العديد  قبل  من  البرامج  من  و وغيرها  كاّفة  الموّظفين،  على 

مّماال إمكان   مستويات،  من  االستفادة  مـن  توافر  يحـرمهم  وقّلة  لديهم،  المتوّفرة  البيانات  قواعد  ات 

االبيانات لدى العديد من الموّظفين، وقّلة عد د  األجهزة المناسبة لتوظيف قواع ادر العامل في  لكد 

ع، وتدريب وتأهيل  لهذه المشارية والّتمويل  ات الماّديالبيانات وتنظيمها، وضعف اإلمكانمجال جمع  

وصنع   الجزئي  الّتخطـيط  أهداف  لخدمة  وتحليلها  البيانات  قواعد  استخدام  على  الوزارة  طواقم 

 . (2010خلوف، )قرارات الموضوعية الالّسياسات واّتخاذ 

المستوياالّتربية    رةوزاتعمل  و       جميع  في  اإللكترونية  اإلدارة  نشر  على  اإلدارية والّتعليم  ت 

بآخر ما    إذ إنلمختلفة،  ا الوزارة في فلسطين، األخذ  العاّمة لسياسات  من أهم مرتكزات األهداف 

  في رع  ا لهذه األهداف، وتماشًيا مع الّتطور المتساخً توّصلت إليه الّتقنية على مستوى العالم، وترسي

أ أهم  أصبحت  اّلتي  واالّتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  الّتقنية  الّتنميمجال  الوقت دوات  في  ة 

 .لحاضرا
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قطاع واسع  عدم كفاءة  من أبرزها  كان  محددة    رّكزت على مجموعةالّتحّديات  ويرى الباحث أّن      

واعد البيانات، فيما  ق  بعض ، وقّلة توافر األجهزة، وتقادم  امج الحاسـوب بر في استخدام  من الموّظفين  

قال الى الّتعليم  ح خالل االنت تي ظهرت بوضو مجموعة أخرى من الّتحّديات الّ يكشف الباحث عن  

واالنقطاعات   فلسطين  في  اإلنترنت  شبكة  ضعف  أبرزها  ومن  كورونا  جائحة  ذروة  في  بعد  عن 

ال الّتيار  في  فكهالمتكّررة  الحاد  والّنقص  المناطق  من  العديد  في  اربائي  في  ألي  اإللكترونية  جهزة 

 صال اإللكتروني.ة برامج االتّ ين على مواكبالبيوت، وعدم قدرة العديد من المديرين والمعلم

  ة اإلدارة اإللكترونية في تحسين اإلدارة الّتربويةمدى فاعليّ  5.2.1.2 

تدير  اّلتي  المدرسية  اإلدارات  إلكترونيً أ   إّن  اإلدارية  خدم  ستت  (2014)  الّزعبي  حسب   اعمالها 

 الحاسوب في الّتطبيقات الّتالية: 

طالب يتضّمن    بكلّ   ا ( خاصًّ ا)إلكترونيً   املفً سية أن تنشأ  إلدارة المدر : تستطيع انظام سجل الّطالب ❖

 البيانات الّتالية: 

ب، وتصنيف الّطالب في الجانب البالجانب االجتماعي كالمعونات، والحاجات الخاّصة للطّ   هتعالق ➢

اّلذ  الّسابقة، معدلنتي تاالجتماعي  للّطالب ويتضّمن المدارس  الّدراسي  إليه، والّسجل   ه في كلّ مي 

 ّسنوات اّلتي رسب فيها، مواطن القّوة والّضعف عند الّطالب.، السنة

المتعلّ  ➢ األساسية  األالبيانات  وحالة  والعنوان  الميالد  كتاريخ  بالّطالب:  االقتصادي  سقة  والوضع  رة 

  على سيرة الّطالب في   ت عرف، والبيانات الّسلوكية واّلتي من خاللها  عيتما والمستوى المعرفي واالج 

التّ  وبيالعملية  االقتصادي،  عليمية،  كالوضع  األمور  أولياء  الهاتف،  و العمل،  و انات  المستوى  و رقم 

 .أولياء األمورو  الّتعليمي لتسهيل عملية االتصال والّتواصل بين المدرسة

خالل تقديم اختبارات    زيع الّطلبة حسب الّصفوف، وذلك منتو ن  توزيع الّطالب: وهو ملف يتضمّ  ➢

   في المكان المناسب في المنهاج لّطالب ووضعهن من تقييم امحوسبة تمكّ 
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ات والوثائق،  صوص، وأنظمة الملفّ طبيقات في معالجة النّ ن التّ وتتضمّ   طبيقات المكتبية:التّ  ❖

البية، والجداول تائج الطّ مثيل والنّ سوم البيانية للتّ رّ والوتي،  د اإللكتروني، والّص د البيانات، والبرياعوقو 

 . (2012الشبول، ) دة اشر المكتبي، والوسائط المتعدّ وبرامج النّ  اإللكترونية،

  وذلك   والمحاسبة،  المخزون   إلدارة  الحاسوب   استخدام  خالله  من   يمكن  :المحاسبة  نظام ❖

 وما   المدرسة  موازنة  وكذلك  الوزارة،  أو  يةليمالّتع  المديرية   أو  المدرسة  مستوى   على  للعهدة  ةبالّنسب

 . (2012بول، الشّ )ر ذلك رطاسية وغينفاقه كالقإ  يتطّلب  ما أو المدرسة تنفقه

أنّ       يّتضح  سبق  مختلف   مّما  صلب  في  وتدخل  عديدة  جوانب  تشمل  اإللكترونية  اإلدارة 

اإلداري تة  االحتياجات  إلى  الباحث  يدعو  اإلطار  هذا  وفي  اإللكترونية، ق  طبيالمدرسية،  اإلدارة 

موحّ  حتّ بشكل  والجهات  د  للمدرسة  يتيح  علىالمختّص ى  اتّ واس  حدّ   ة  على  القدرة  القرارات ء  خاذ 

لى البيانات المتاحة بيسر، وفي الوقت نفسه القدرة على قياس تحقق األهداف إحيحة باالستناد  الّص 

تتيح لجهات   الحًقا بخوادمربطها  ل  دةوحّ ب اعتماد برامج وتطبيقات مالخلل، وهذا يتطلّ ن  وبيان مواط

    .ات المطلوبةاالختصاص سرعة الوصول إلى البيان 

 في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية  برامج اإلدارة اإللكترونية المستخدمة 6.2.1.2

  Eletter System))  برنامج األرشفة والمراسالت ❖

ال      بوزارة  خاص  مراسالت  برنامج  عن  عبارة  و يبر تّ وهو  للموظّ التّ ة  يتيح  الوزارة  عليم،  في  فين 

ومدار  ومراكزها  إمكانية  ومديرياتها  الرّ سها  الرّ إرسال  والكتب  والمذكّ سائل  الدّ سمية  اخلية رات 

والرّ والتّ  المرفقات  إلى جانب  الموظّ قييمات،  اسم  كتابة  عبر  لزم،  إن  المطلوب  وابط  وظيفته    أوف 

إلى عنوان بريدي، ويضمّ دون   الرّ البرناا  هذ   نالحاجة  الجهة المستقبلة عبر  مج وصول  إلى  سائل 

ا يزيد من منسوب ادرة والواردة، ممّ سائل الّص جميع الرّ  ة على أرشفتهلمطلوب، عالو سلل اإلداري االتّ 

 meentech.com/index.phplaw.ahttp://ww  .ة استرجاع أي مراسلةة مع إمكانيّ فافية، خاّص الشّ 

http://www.alameentech.com/index.php
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 تعريف نظام األرشفة: 

بإدارة  هو نظام مكتبي        الت واألرشفة اإللكترونية بحيث يدمج مابين نظام  عملية المراسيقوم 

سائل والوثائق  لرّ ا  ذي يعتبر أحد الحلول لشمولية وكفاءة أتمتة العمليات وسهولة نقلالمراسالت الّ 

اليوسفي  )  من أهم األدوات اّلتي تحافظ على سالمة الوثائق  ي يعدّ ذ الّ   اإللكترونية ونظام األرشيف 

 . (2017 رون،وآخ

    Eschool) )واصل اإللكتروني المدرسي بيئة التّ  ❖

لمدارس  ا  ن مديري عليم تمكّ ربية والتّ لوزارة التّ   ايًص مت خّص عبارة عن بوابة إلكترونية صمّ   يوه     

الب  ق بالطّ لبة وأولياء أمورهم وحفظ أرشيف كامل متعلّ طّ ال  واصل بشكل مهني معمين من التّ لمعلّ وا

ر الخدمات اإللكترونية ما توفّ ، كاانوية إلكترونيً ى إنهائه المرحلة الثّ عليمية حتّ العملية التّ منذ التحاقه ب

التّ  العملية  لدعم  بأ الممكنة  المجتمع  ربط  وتتيح  توفيرهاهد عليمية  على  عالوة  الوزارة،  ا  تعليمً   اف 

متطوّ باا  ليً تفاع وتقنيات  أدوات  ومبتكرةستخدام  . https://www.microsoft.com/ar/microsoft-رة 

software-chat-teams/group 

  (Eywa) يكترون لإل ا واممتابعة الدّ برنامج   ❖

ة بما  ربية والّتعليم لمتابعة الّدوام في مؤّسساتها المختلفته وزارة التّ مصمّ   ن برنامجوهو عبارة ع      

يقعون ضمن    ن ارسها، ويتيح هذا البرنامج لكّل مسؤول متابعة دوام الموّظفين اّلذي ديرياتها ومد فيها م

الب ربط  على  باالعتماد  إلكترونًيا،  الرنمسؤولّيته  هذا  طّور  وقد  اإللكترونية،  بالّساعات  ج  ام برنامج 

مهّمة   أو خاّصة أو مغادرة رسميةم بطلب إجازة أو الحًقا ليشمل جملة من الخدمات من بينها: الّتقدّ 

عمل باإلضافة إلى إتاحته الفرصة للحصول على قسيمة الّراتب، وكشف رصيد اإلجازات الّسنوية  

 .eywa.ps/home/login.aspxhr://http.والمرضية وغيرهما. 

 

https://www.microsoft.com/ar/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.microsoft.com/ar/microsoft-teams/group-chat-software
http://hr.eywa.ps/home/login.aspx
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 Microsoft office))برامج  ❖

و عبارة        البرامج  اعن  شركة  الّتطبيقات  طّورتها  برامج  مايكروسوفت ّلتي  أكثر  من  تعّد  واّلتي   ،
الحاسو  أجهزة  مختلف  في  متاحة  كونها  العالم  في  استخدامًا  تعمل  ب  الكمبيوتر  بنظامي  اّلتي 

 Android))شغيل التّ ، وفي الهواتف الّذكية اّلتي تعمل بنظامي " Mac o sو" "Windows "شغيل التّ 

and "Ios" رنامج من برامج أوفيس جملة من الخدمات المتخّصصة ومنها:ح كل ب، ويتي 
 1  .(Excel):  ات  ن العمليّ كثير مالعمل  و قمية  تصميم جداول البيانات الرّ  في  هيمكن استخدام  اّلذي

المختلفة،   الّ و ية،  لبيان ا  سومالرّ و الحسابية  البرامج  أفضل  من  يتمّ هو  عمل  تي  في  عليها   االعتماد 
الشّ ومخطّ حسابات    عتمد ي   الّتعليمية   ركات طات  االقتصادية الّ   والمؤّسسات  بالمجاالت  تعمل    تي 

 .المختلفة والّتربوية

2.  ((Power point  اّلذي عمل   يستخدم :  التّ الفي  للبرامج،  عروض  بعض  و قديمية  تصميم 
ارات مختلفة  اختيار إط  هى للمبتدئ، يمكن من خاللخدامه حتّ لمكتوبة، كما يسهل استا  نات اإلعال

 .م على االبتكارا يساعد المصمّ ، ممّ لشكل اإلعالن

3  .((Word  : ّال الكتابية  البرامج  أفضل  من  والتّ يعتبر  الموضوعات  كتابة  في  تستخدم    قارير تي 
استخدامالمقاالو  يمكن  كما  المحرّ   هت،  كتابة  الكتّ والكت  رافي  من  الكثير  يستخدمه  لذلك  اب  تب، 

والطّ والّص  ومحررّ حفيين  البرامج،  الب  للخطو نّ أ كما  ي  كثيرة  وأشكال  مختلفة  بلغات  مدعوم   ط،ه 
 ومصّحح لألخطاء اإلمالئية كما يمّكن من إدخال الّصور واإلطارات والّرسوم البيانية.

4.  (Teams)  :  سات لمساعدتها على تنظيم جميع  ؤسّ لموا  ركات م بشكل أساسي للشّ برنامج صمّ هو

اإلنترنت  اتّ  عبر  يجمعو صاالتها  إمكانات   هو  الق  بين  النّ الخدمات  على  ميّ ائمة  مع  زات  صوص 

الفيديو المفّض مؤتمرات  الّتواصل  وسيلة  بات  كورونا  جائحة  وخالل  للّتعلم  ،  بعد لة   .عن 

et.njahhttps://www.anna/. 

ا أو إضافات إلى  م تعد ترفً ل  كرسالفة الذّ طبيقات اإللكترونية  البرامج والتّ   يرى الباحث أنّ وعليه       

تي يجب أن يمتلكها مدير المدرسة، األمر  أ من المهارات الّ ال يتجزّ   اما باتت جزءً العمل اإلداري، وإنّ 

قنية  ات التّ لكترونية، وأن يواكب المستجدّ إلة اب من مدير المدرسة أن يمتلك كفايات اإلدار لّ تطذي يالّ 

https://www.annajah.net/
https://www.annajah.net/
https://www.annajah.net/
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خ  برز  ما  وهذا  الجالمتسارعة،  فترة  وانعكس  الل  الّ سلبً ائحة  المدارس  من  العديد  أداء  على  تي ا 

 قني. قدم التّ ها عن ركب التّ يرو ف مد تخلّ 

 ة كفايات اإلدارة اإللكتروني امتالك  3.1.2

ها لكي  ينبغي توافر   اة شروطثمّ   اكأّن هند  وج  ،من خالل اّطالع الباحث على األدب الّتربوي      

إدار   مديرويقوم   في  المدرسياالمدارس  ناجحتهم  بدور  الكفايات:،  ة  والقدرات    امتالك  المهارات 

، وصواًل  لىالمدارس إلنجاز مهامهم المتنّوعة بالّصورة المث  يمتلكها مديرو  اّلتي ينبغي أنوالمعارف  

 . المنظومة الّتربوية إلى تحقيقها عىتس إلى تحقيق األهداف الّتربوية اّلتي

 ومفهومها  الكفايات 3.1.2.1    

قدرات عقلية   بأّنهاالكفاية    ت فقد عّرف  Competency))  عريفات بصّدد مفهوم الكفاية لتّ ا  ت تعّدد      

الفرد  الستعمال  تتجّلى  نت  افتراضية،  متنّوعة،  لتحقيجلمهارات  سابقة،  تعليمات  من ة  جملة  يق 

ايب جهد ووقت ممكن )الشّ   اإلتقان، وبأقلّ   إنجازات وأداءات بدرجة عالية من  لخال  األهداف من

 .) 2011اهي، وبن ز 

إلى أّن مفهوم الكفاية يكمن في: المقدرة على األداء والممارسة، وهي   (2008)وأشار الحربي       

 و معارف تظهر في الّسلوك. أ مهارة حركية، أو أنماط سلوكية

هي "المهارات والقدرات العالية   (Zacharia, 2013: 227)فية كما عّرفها زكريا  راإلشوالكفايات ا      

نه من القيام بدوره بفاعلية وكفاءة، واّلتي تهدف إلى تطوير  تمكّ تي يمتلكها المشرف الّتربوي اّلتي  الّ 

 . ية"فّ العملية الّتعليمية، وتحسن البيئة الّص 
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الكفاي  أنّ   الباحث   رى وي            اإللكترونية  ا  في ات  مصطلح  المصطلح إلدارة  الحديثةمن  لكّنه  ات   ،

أيًض  مرتبط  أّنه  التّ   رتطوّ ب   ايرى  فإنّ المنظومة  عليه  وبناء  يعرّ   ربوية،  بأنّ الباحث  الكفايات  ها  ف 

عة بدقة  جاز مهامهم المتنوّ نتي ينبغي أن يمتلكها مديرو المدارس إلالمهارات والقدرات والمعارف الّ 

 . ربوية إلى تحقيقهاتي تسعى المنظومة التّ ق األهداف الّ ي حقى ت عالية، وصواًل إل

    يحقق األهداف الّتربوية دير المدرسة كقائد تربوي ب توافرها في مالكفايات الواج  2.3.1.2

توافرها   (2010)العجمي    صّنفيو       الواجب  القائد    الكفايات  قيادية،  يات  فا ك  بوصفهالدى  إدارية 

واجتماع  إنسانية  السّ عم  ية،وكفايات  هي  الكفايات  الفعّ تبرًا  لالح  األمثل  لال  االستثمار  في  مدير 

 ما يلي: انات المتاحة لتحقيق األهداف المنشودة، كللموارد واإلمك

ارة إد وتشمل كفاية تحليل المشكالت وصياغة القرارات الجديدة، وكفاية    كفايات إدارية وقيادية؛-1

إلضافة إلى كفاية إدارة المعلومات وطرق االستفادة  ا ب  ات،الوقت واستغالله، وكفاية إدارة االجتماع

تي تطرأ، وأخيرًا كفاية  رات الّ عامل مع المتغيّ ، وكفاية التّ ةقارير اإلداريمنها، وكذلك كفاية صياغة التّ 

 القيادة االستراتيجية للمدرسة.

ندة، وتحفيز امسال ل كفاية تنمية المساعدين وتوجيههم، كفايةتشمو  ؛كفايات إنسانية واجتماعية-2 

كفاية  و قناع والمفاوضة،  ة اإلكفايو لطة،  كفاية تفويض السّ و صال،  كفاية االتّ و العاملين وتشجيعهم،  

ة  كفاية إقامة عالقات عامّ و كفاية تفعيل المساعدين،  و كفاية بناء فرق العمل المتعاونة،  و االستماع،  

      .ناجحة

 : لىت إفقد صّنفا الكفايا  (2007)ا الحريري وجالل مّ أ

صفاته وخصائصه    ألنّ   ؛القياديةالعملية  شخصية المدير عنصًرا مهًما في    تعدّ :  الكفايات الّذاتية  .أ

جاهات المعّلمين واستجاباتهم لنواحي الّنشاط اإلشرافي، ويقصد الّشخصية لها أثر كبير في تحديد اتّ 
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ّثر هذه الخصائص منفردة ؤ وت ،د الّصفات الجسمية واالنفعالية والعقلية للفر  عةبالّشخصية هنا: مجمو 

المختلفة   لمظاهرها  يكون  كما  الفرد،  سلوك  في  مجتمعة  وتؤثّ أو  اآلخرين،  على  في وقع  ر 

 استجاباتهم.

عامل مع المرؤوسين وتنسيق جهودهم وإيجـاد وتعني مقدرة المدير على التّ   :الكفايات اإلنسانية  .ب

تبادل بينه وبيـنهم ومعرفتـه آلرائهـم وميـولهم  مالهم  ب وجود الفالعمـل الجماعي بينهم. وهذا يتطلّ ح  رو 

 . جاهاتهمواتّ 

رابط بـين  وتعني مقدرة المدير وكفاءته في رؤية تنظيم مدرسته، وفهمـه للتّـ :  راكيةالكفايات اإلد  .ت

جزء منه على بقية أجزائه، ومقدرتـه علـى   تي قد تحدث في أيّ غييرات الّ أجزائـه ونشاطاته، وأثر التّ 

الموظّ عالر  تصوّ  الّ قة  بالمجتمع  ككل  المدرسة  وعالقة  بالمدرسة،  والكفايـات ف  فيه.  يعمل   ذي 

صور  ات ووضـع التّ رات والمـستجدّ فكير الجاد بكل المتغيّ ا مقدرة المدير على التّ اإلدراكية تعني أيًض 

التّ  على  والمقدرة  لمواجهتها،  الّ بن المناسب  بالفرص  مؤ  تعزيـز  على  تساعد  أن  يمكن  ى  ستو تي 

 .سة المدرسية في جميع الحاالت لمؤسّ ا

علم والكفاءة في استخدام هذه  ة في فرع من فروع الهي المعرفة المتخّصص:  الكفايات الفّنية  .ث 

الّدراسة  طريق  عن  الكفايات  هذه  اكتساب  ويمكن  الفاعلية،  يحّقق  بشكل  استخدام  أفضل   المعرفة 

 الخبرة والّتدريب.   و 

يقسّ ر دااإلوإّن معظم علماء        فّنيةة  إلى كفايات  القادة اإلداريين  لنجاح  الالزمة  الكفايات    ، مون 

ويجب   ،إدارة المدرسة عملية تتطّلب كفايات فكرّية/معرفية  وإنّ   ،وكفايات إدراكية  ،إنسانية  وكفايات 

لية  المد اوكفايات إدارة الموار   ،لعالقات العاّمةيات افا وك  ،أيًضا أن تتوّفر كفايات الّتخطيط والّتنظيم
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االّتصال األفراد   ،وكفايات  شؤون  إدارة  المشكال  ،وكفايات  معالجة  على  على    ،ت وقدرته  وقدرته 

 . الّتغيير والّتجديد واالبتكار

ع من وا فهناك أربعة أن لمكوناتها،ع الكفايات تبعًا على تنوّ  األبحاث والّدراسات أكدت كثير من ولقد 

 : اآلتيحو  لى النّ ع (2011) دها العجرمي، حدّ اإلشرافية الكفايات 

المعرفية:-أ والعمليا  الكفايات  والمعارف  المعلومات  إلى  العقلية  وتشير  والمقدرات  المعرفية،  ت 

المهمّ والوعي و  الفكرية  بمهمّ المهارات  المشرف  لقيام  قة  المتعلّ والّنشطة    المجاالت اته في مختلف  ة 

ف مدى ية، وتتوقّ مور الفنّ ألات وايظر لنّ ات، وهذا الجانب يختص بالحقائق والعمليات وامّ بهذه المه

 عليمية في الجانب المعرفي.ة المؤسسة التّ كفاية المعلومات في هذا الجانب على استراتيجي

ى  ربوي وتشتمل عل تي يبديها المشرف التّ الّ   األداءل على كفايات  تي تدلّ والّ   :األدائيةالكفايات    -ب

النّ  التّ المهارات  المواد  حقول  في  المتعلّ ةجيو ولكنفسحركية  والمواد  بالتّ ،  والحركي، قة  البدني  كوين 

هذه   أداء  يخعلى    المهارات ويعتمد  التّ ما  المشرف  سابقً تزنه  وتحتاج  ربوي  معرفية  كفايات  من  ا 

 متاحة.ال ت ايا بذلك بجميع الوسائل والفنّ مستعينً  وتأديتهن من تقديم ما لديه ا ليتمكّ عرًض 

الوجدانية:-ج إلى    الكفايات  واتّ اء  آراوتشير  وميوله  واستعداداته  ومعتقداته  لفرد  وقيمه  جاهاته 

والّ االجتماعيوسلوكه   يؤثّ ب  ذي،  تكتسب من عوامل مختلفة مثل  دوره  أدائه لعمل ما، وهذه  ر في 

وتقبّ  الفرد  واتّ حساسية  لنفسه،  الدّ له  وتعمل  المهنة.  نحو  اجاهاته  التّ سنإلراسات  ومعامل  فاعل انية 

 فايات. كالذه تحقيق ه على  اإلنساني

لفّنية داخل أسوار المدرسة،  ية استكمال مدير المدرسة كفاياته اإلدارية وافق الباحث مع أهمّ يتّ      

تي يجب أن يمتلكها مدير المدرسة، وكيفية ربطها  ابقة أغفلت الكفايات اإللكترونية الّ قاط السّ النّ   لكنّ 
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عالم للكفايات اإللكترونية المطلوبة  مالضح  ابقة، وهذا يرجع إلى عدم وجود تحديد واالسّ   ات بالكفاي

 .ى اآلن المدرسة حتّ من مدير 

  فة كفايات اإلدارة اإللكترونية لدى مديري المدارسفة كفايات اإلدارة اإللكترونية لدى مديري المدارسك ثقاك ثقاامتال امتال   22..11..33..33

وا الّثقافة  لكأّنه ينبغي على جميع أعضاء الهيئة اإلدارية المدرسية أن يمت  (2016)يونس    يرى           

من   يتمّكنوا  حّتى  الّثقافة  ر شاالماإللكترونية؛  وتتضّمن  اإللكتروني،  اإلداري  العمل  في  الفاعلة  كة 

مجموعة البريد    اإللكترونية  استخدام  مهارات  ومنها:  إتقانها،  عليهم  ينبغي  اّلتي  المهارات  من 

باستخاإللكت والبيانات  والمعلومات  والوثائق  الّرسائل  لتبادل  استخدام  داروني  ومهارات  الحاسوب،  م 

المحادثة   ومهارات إل ا  علىبرامج  معهم،  والّتخاطب  اآلخرين  مع  الّتواصل  لهم  تتيح  اّلتي  نترنت 

م مركاستخدام  تمّثل  اّلتي  العنكبوتية  الّشبكة  استخدام  ومهارات  االجتماعي،  الّتواصل  ز  واقع 

معلو  الحصول على  خاللها  من  يمكن  حيث  العالمية،  طريق  ماالمعلومات  عن  وسمعية  نّصية  ت 

اإللكتروني، معالج  ر ها وم  الّتصفح  وأبرزها:  المختلفة،  اآللي  الحاسب  تطبيقات  استخدام  ات 

اإل الجداول  كالّطابعة، الّنصوص  الحاسوب،  لجهاز  الملحقة  األدوات  استخدام  مهارة  لكترونية، 

اإللكترونية  والكامير  الملّفات  نقل  على  القدرة  ومهارة  الّرقمية،  القدرة  وإات  ومهارات  وتلقيها،  رسالها 

  ات البحث اإللكترونية. كرّ مح على استخدام

مين ّن العديد من مديري المدارس والمعلّ يالحظ الباحث من واقع احتكاكه المباشر بالمدارس أو      

  مي خاصة كبار الّسن ال يمتلكون الكفايات اإللكترونية آنفة الّذكر، لذا يلجؤون إلى االستعانة بمعلّ 

اإلداريين، األمر اّلذي يجعل من تعاملهم مع   نفيوظّ نولوجيا في مدارسهم إن وجدوا أو إلى الم لّتكا

بداًل من مساعدتهم، عالوة على عدم توّفر أجهزة حاسوب لخدمة   المهارات اإللكترونية عبًئا عليهم

بش  المعّلمين في معظم والّتعليم  الّتربية  تحديد وزارة  إلى جانب عدم  الكفايات   كل المدارس،  واضح 

ياق يدعو الباحث وزارة الّتربية  المدير على حد سواء، وفي هذا السّ و م  علّ اإللكترونية المطلوبة من الم
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إل اوالّتعليم  الكفايات  تحديد  عبر  اإلشكالية  هذه  معالجة  المتقّدم  ى  في  توافرها  الواجب  إللكترونية 

 لوظيفة مدير مدرسة.    

 ة إللكتروني ا ممارسة كفايات اإلدارة 4.1.2

ال      الّتربوّيين  القادة  فرص  لع  عملوعلى  وإتاحة  المدارس،  مديري  ومهارات  قدرات  تنمية  ى 

الّتربوّيين  الّتدريب على العمل اإلداريّ  الّتقنّية الحديثة، حيث اعتاد الكثير من  ، واستعمال الوسائل 

المدرسيّ الحدي والبيئة  المدرسّي،  والكتاب  بالمنهج  االهتمام  عن  معّوقات    ة،ث  إلى  الّتعّرف  دون 

 التها، فعملّية تصويب العمل الّتربوّي يتطّلب إصالح العمل اإلدارّي الّتربوّي،كمشة و اإلدارة المدرسيّ 

تحقيق   إلى  وصواًل  بفعالّية  واإلدارّي  الّتربوّي  بدوره  المدرسة  مدير  المنشودة،  واضّطالع  األهداف 

استث الّتعّلمّية  الّتعليمّية  التّ ما فالعملّية  فإّن  لذا  البشرّية،  للموارد  وتنميًة  وترسم   يةربًرا  أهدافها،  تضع 

الموارد   المختلفة  الّتنمية  إدارّية  سياساتها وخططها، وتزّود برامج  الفّعالة، في إطار عملّية  البشرّية 

أطر    يب ربوّي، وال يتأّتى هذا إاّل من خالل وضع استراتيجّيات لتدر فّعالة قادرة على قيادة العمل التّ 

مس جميع  في  وتطويرها  المدرسّية  العملّية  هاتتوياإلدارة  توجيه  تستطيع  حّتى  وفّنيًّا  إداريًّا  تدريًبا  ا 

 . (2013العقاب، )ل الّتربوّية نحو األفض

 كفايات اإلدارة اإللكترونية  أقسام 1.4.1.2 

 الكفايات الحاسوبية إلى:  (2011) يوقّسم المول

الّتعرف على و ه  قات: مثل معرفة مكونات الحاسوب وملحلحاسوبيةة افاق كفايات ذات عالقة بالثّ   .أ 

 برمجيات الّتشغيل اّلتي يعمل بها الحاسوب.

بم  .ب  عالقة  ذات  الحاسوبكفايات  استخدام  اإلخراج    مثل  :هارة  وحدات  مع  الّتعامل  كيفية 

 واإلدخال وكيفية الّتعامل مع الملّفات والبرامج.
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عليم من بحث،  لتّ ي ا: مثل استخدام شبكة االنترنت فة المعلوماتيةافكفايات ذات عالقة بالّثق  .ت 

 ترنت.وبريد إلكتروني وغيرها وتصميم ونشر الّصفحات الّتعليمية عبر اإلن 

ممّ يتبدّ       أنّ ى  سبق  وإتقان    ا  الحاسوبية  المهارات  من  جملة  تشمل  اإللكترونية  اإلدارة  كفايات 

البرمجيّ  من  والتّ جملة  وتتات  بناجا طبيقات  إلى  خارج  المدير  ء  وزها  إلكترونية  لعمل  اق  نطاثقافة 

 بكة العنكبوتية. ات الشّ قليدي ومن بينها مواكبة مستجدّ إلداري التّ 

 دور اإلدارة اإللكترونية في األداء اإلداري والفّني لمديري المدارس 2.4.1.2  

المهمّ       من  العديد  في  اإللكترونية  اإلدارة  اإلدارية  تساعد  فمثاًل لفنّ واات  المدارس،  لمديري  ية 

لمديري   السّ سدر الميمكن  مختلف  تحويل  المعلّ ة  دوام  وسجالت  جالت  والمطالبات    اللوازممين 

المع الّ ومختلف  تتعلّ امالت  بالمعلّ تي  النّ ق  وضع  يمكن  كما  إلكترونية،  سجالت  إلى  ماذج مين 

لتعبئتها عن المدرسون  إليها  ليعود  المدرسة  إلكتروني. وكذلك  د  المختلفة على موقع  الحاجة بشكل 

خول إلى موقع الوزارة أو  ا من خالل الدّ مين إلكترونيً ق بمتابعة شؤون المعلّ لّ عتي  ام  الحال في كلّ 

صالحيّ ال واستخدام  الّ مديرية  القضايا  من  العديد  متابعة  في  مدرستهاته  تهم  لمدير    ،تي  ويمكن 

الّ  المختلفة  البيانات  قواعد  إنشاء  تساالمدرسة  إعدا  عد تي  والتّ في  المدرسي  الجدول  شكيالت  د 

  .(Richrdson, 2015) .شاطات المختلفةة النّ عداد خطّ إ و  سيةالمدر 

تي تهم  ية فيمكن لمدير المدرسة في وضع العديد من المواد والمعارف الّ نّ احية الف ا من النّ أمّ      

المعلّ معلّ  لمساعدة  المدرسة  موقع  على  المدرسة  نموهم  مي  وزيادة  إنشاء    ،مهنيالمين  يمكن  كما 

خإات  منّص  من  يتمكّ و م  الللكترونية  المدرسة  التّ قع  من  المدرسة  مدير  خالل  من  مع  ن  واصل 

كما يتيح استخدام    ،من مصلحة المدرسة وتحقيق أهدافها  هاألمور لما في ولياء  مين وألبة والمعلّ الطّ 

إنجاز التّ  وسرعة  العمل  تسهيل  في  المدرسية  اإلدارة  في  المعامالت ن  م   هكنولوجيا  تحويل  خالل 

إلكترون  إلى  والبرمجيّ يو   ،يةالورقية  بالحاسوب  االستعانة  المدارس  لمديري  لتحليل  مكن  المختلفة  ات 
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التّ االختبارا على  وبناء  المدرسية  تنظّ ت  للطّ حليل  والعالجية  اإلثرائية  البرامج  مختلف  م  في  لبة 

 .(Richrdson, 2015) الموضوعات 

هم في تسهيل العملية  سي  ةونيامتالك مدير المدرسة كفايات اإلدارة اإللكتر   ا سبق أنّ يظهر ممّ      

و  وأرشفته،  العمل  وتوثيق  والجهد،  الوقت  واختصار  من اإلدارية  المدير  تمكين  إلى  ذلك  يتجاوز 

 ية. فّ البيئة الّص  تحليل االختبارات ووضع الخطط العالجية وتطوير

 لدى مديري المدارس  لكترونيةاإل اإلدارة  كفايات أهّمية استخدام 3.4.1.2 

وية إلى ة الّتكنولوجية العالمية واقًعا عالمًيا وتقنًيا جديًدا، دفع المؤّسسات الّتربر و الثّ لقد فرضت       

عي إلى االستفادة من هذه الّتكنولوجيا في مجال اإلدارة المدرسية، وكان على مديري المدارس  السّ 

ال بد أن    ةرسلمد درسي لتحسين جودة العمل اإلداري، إّن قادة المتطوير كفاياتهم لالرتقاء باألداء ا

الّتوّجهات   االعتبار  بعين  يأخذوا  وأّن  واإلبداع،  بالّتجديد  جميع  يّتسموا  وتوّجه  تدعم  اّلتي  الجديدة 

إقامة  نحو  الّتعلمية  الّتعليمية  العملية  األداء   عناصر  بتطوير  مطالبون  فهم  كذلك  متقّدم،  مجتمع 

الّتكنولوجيا إلحداليوتحسين أسا العمل عن طريق استخدام  طوير، وبذلك أصبحت اإلدارة لتّ ث اب 

 . (2016، المدرسية وسيلة وليست غاية في حد ذاتها )عبدالّرزاق

اإلدارية         األعمال  في  واالّتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  أهّمية  على  اإلجماع  ومع 

تقّدمه اّلتي  والّتسهيالت  تحقيقهاا  المدرسية  يمكن  المزايا ال  فإّن هذه  توافر مقّومات ب   إال  ومزاياها، 

واالتّ  المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  تدعم  اإلدار أساسية  في  أبر صاالت  المدرسية،  توافر  ة  زها 

ذي يؤّهلهم لتوظيفها  المهارات والقدرات لدى مديري المدارس على استخدامها بالمستوى المطلوب الّ 

فر الّدعم اإلداري والفّني لهم اتو مع  مات وقناعتهم بها،  اك االستخد يرفع ثقتهم بتلو   وظيف األمثل،التّ 

(2014  ,shah)،  االت سيعمل  دارس تكنولوجيا المعلومات واالّتصفتوافر مهارات استخدام مديري الم
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اإلدارية   مهامهم  في  منها  االستفادة  مستوى  ويحّسن  توظيفها،  معيقات  تخفيض     2013)على 

Tagalou et al, ) . 

 ة نية في المدرسو تر لكاإلدارة اإل بات تطبيق متطلّ    4.4.1.2

التّ       الخدمة  تكامل  إلكترونيً وألجل  آليات عليمية  هنالك  توفّ يتوجّ   ةعدَ  ا  للتّ ب  أل  وّص رها  داء إلى 

  لكترونية بات اإلدارة اإلة، وتنقسم متطلّ ي إلى تحقيق أهدافه بصورة دائمة ومستمرّ إلكتروني ناجع يؤدّ 

 إلى: (2019)سنوسي  كرا ذ كم

ية من أربعة عناصر فنّ الاحية نّ الن اإلدارة اإللكترونية من تتكوّ قنية(: لتّ ا) يةالفنّ  متطّلباتال

 الخصب لتلك العناصر، وهذه العناصر هي: ـة، هـي صـنيعة االمتزاج مترابط

مة مهما كانت نظّ ومن األفضل للم  ،ويقصد بها أجهزة الحاسوب وملحقاتها  عتاد الحاسوب:  .أوالً 

 ق ميزتين أساسيتين: ى تحقّ صانعو العتاد في العالم حتّ  يهإل لطبيعتها امتالك أحدث ما توّص 

 يانة. مر وتكاليف الّص المستطوير توفير تكاليف التّ  -

 .ات نظم المعلومات طورات البرمجية وبرمجيّ مالئمة العتاد للتّ  -

البرمجيّ  التّ :  اتثانيًا:  الخدمة  ا تحتاج  وأنظمة برمجيةلكترونية إإلعليمية  إلكترونية  إدارة  و لى    ن لك، 

وما يتوافق   طورات الحاصلة في هذا المجالا والتّ يجب تطوير هذه األنظمة من وقت آلخر تزامنً 

 .يمة للمتلقّ والخدمات المقدّ 

ن مجموعة  وهي تتضمّ   ،يةاحية الفنّ هذا العنصر يعتبر األهم من النّ   لعلّ :  صالثالثًا: شبكات االتّ 

اتّ م معً نظّ الحاسبات ت   من كن لمستخدميها نقل وتبادل المعلومات مي  حيث صال با وترتبط بخطوط 

بينه  المعرفة،  فيما  وهم صّناع  الخبراءوالمقصود هم  الّ و والمختّص   نا  يمثلّ ن  اإلنسانية  ذين  البنية  ون 

 .والوظيفية لمنظومة اإلدارة اإللكترونية
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الوظيفية  و ة انيلون البنية اإلنسذين يمثّ ن الّ و راء والمختّص خب والمقصود هنا ال: اع المعرفةرابعًا: صنّ 

  لمنظومة اإلدارة اإللكترونية.

 بات البشرية واإلدارية متطلّ ال

غيير وتدعمه طوير والتّ ج اإلدارة اإللكترونية إلى قيادات إدارية إلكترونية واعية تساند التّ تا تح     

  ى عل غي  ينبو ية،  نظيمقافة التّ إعادة هندسة الثّ   على  ملتعالمعلومات،    وتتعامل بكفاءة مع تكنولوجيا

التّ  من  خلّ اإلداريين  ي  وتينالرّ ص  والتّ العيق  اّلذي  ال تطور،  األساليب  في  إدارة  متّ جديد  في  بعة 

اإللكترونيةكما  ،  المنّظمات  اإلدارة  تطو   تحتاج  اإلجراءات إلى  وتبسيط  ممّ ير  يخفّ ،  األعباء  ا  ف 

والرّ  كافّ اإلدارية  بين  التّ خدماالة  بط  ومرونة  سهولة  يكفل  بما  ات  بين  والجمهور  ةرسلمد عامل   ،

األعلى اإلدارية  والجهات  معها،  أنّ وممّ   ،المتعامل  فيه  شك  ال  العتوفي  ا  المؤهّ ر  البشرية  لة  ناصر 

مهمّ  من  ل  ي سهِّّ بالمدارس  اإللكترونية  اإلدارة  تطبيقات  مجال  في  وتنميتها  باستمرار  ة  وتدريبها 

العليا استراتيجياع  القيادات  إعداد  اإللكتر ند  اإلدارة  تطبيق  الرّ   ة،ونيت  الثّ وفي  مستوى  من  قافة  فع 

لد التّ  التّ   يهمقنية  حديثي  الموجودي سواء  أو  سابقً عيين  ممّ ن  بالمدارس  العمل  رأس  على  يجعلهم ا  ا 

للتّ يتقبّ  تقليل مقاومتهم  ري،  يمغيير )السّ لون فكرة هذه اإلدارة في منظماتهم ويسهم بدرجة كبيرة في 

2009) . 

 : (2019)سنوسي  هامجموعة من العناصر أهمّ  فراتو ب  ا اآلليات اإلدارية فتتطلّ أمّ 

 لمشروع اإلدارة اإللكترونية(. ع الخطط أسيس )وض وضع االستراتيجيات وخطط التّ  ➢

 عم اإلداري )وجوب مساندة ودعم اإلدارة العليا لتطبيق تكنولوجيا المعلومات(. القيادة والدّ  ➢

ا ➢ )يتطلّ لتّ الهيكل  إ طبيقي  اإللكترونية  اإلدارة  تطبيق  الهيكلية  تء  جراب  الجوانب  في  غييرات 

 نظيمية(.ّوالتّ 
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اإللكترونية إحداث تغييرات جذرية في توعية الموارد  دارة  ب اإلتدريب العاملين )تتطلّ تعليم و  ➢

 البشرية(.

القواني  ➢ تغيير  )بمعنى  للمستجّدات  وفًقا  وتحديثها  الّتشريعية  األطر  واألنظمة  ن  وضع 

التّ  عملية  تسّهل  اّلتي  ّوالمصداقية  نل  حو واإلجراءات(  المشروعية  إلضفاء  اإللكترونية  اإلدارة  حو 

 على كافة الّنتائج(. 

 بات الماليةتطلّ الم

تي تحتاج إلى  خمة الّ عليمية من المشاريع الّض سات التّ تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المؤسّ   يعدّ      

يتح لكي  طائلة  والنّ قّ أموال  االستمرارية  له  الق  األهداف  وبلوغ  التّ ةود منشجاح  البنية  فتوفير  حتية  ، 

الاّل  واألدوات  األجهزة  اإللكترو وتوفير  والبرامج  آلزمة  وقت  من  وتحديثها  البرامج  نية  وإعداد  خر 

مويل  تّ بد من توفير ال  ية عالية، لذلك الأهيلية للعناصر البشرية يحتاج إلى تكلفة مالّ دريبية والتّ التّ 

للتّ  اإللكتروني الكافي  اإلدارة  نحو  تحول  يمكّ حوّ ة  المرجوّ ل  األهداف  تحقيق  نحو  االنطالق  من  ة  ن 

   .(2009ميري، ملين معها )السّ ها وتأييد المتعاتي تسمح باستمرار بالكفاءة الّ 

 األمنية  باتالمتطلّ 

مات والمواقع اإللكترونية  لو بات األمان في ضمان وحماية أمن قواعد البيانات والمعتتمثل متطلّ      

المنظّ  مجفي  في  والمعدّ مة  موعمة  واألجهزة  البرامج  الّ ن  المؤسّ ات  تستخدمها  في  تي    تسيير سة 

بشاإلدا  أعمالها ويتطلّ رية  محوسب،  الرّ كل  أنظمة  فحص  هذا  الدّ ب  التزام  قابة  ومدى  عليها  اخلية 

السّ  من  لحمايتها  كافية  إجراءات  بوضع  ااإلدارات  سوء  أو  يتالرقة  وأن  أنّ أكّ ستخدام،  من  هذه    د 

  .(2012وهاب، ) سة وحجم أعمالها طبيعة أعمال المؤسّ و ب ناسقنيات تتالتّ 
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ة في الوقت الحاضر من امتيازات وخدمات، إال يقّدمه عصر المعلوماتيعلى الّرغم من كّل ما       

محاور   عّدة  الّسّرية  وتتضّمن  المعلومات،  سّرية  تواجه  تحّديات  هناك  وتوفير منأّن  الّتكامل،  ها 

 .(2017ياسين، ) أّي شخص إلى المعلومات، وأمن المعلومات  لخو خ د المعلومات، ومعرفة تاري

الحاجة      أصبحت  المعلومات ماسّ   لقد  حماية  على  تساعد  أمنية  وإجراءات  أساليب  لتوفير  ة 

ة بعد ومات، خاّص والمعلت  صاالقنية وازدياد شبكات االتّ ورة التّ والبيانات من االختراق في ضوء الثّ 

الم من  العديد  السّ الرّ   ت ال حاو انتشار  بغرض  الحواسيب  منظومات  اختراق  إلى  تدمير  امية  أو  رقة 

فاعية والوقائية  برامج األمنية التخاذ اإلجراءات الدّ ما دفع إلى طرح العديد من ال  المعلومات. وهذا

المنظّ  خصوصية  وتأمين  ثمّ لحماية  ومن  واألفراد،  المدرسية    فإنّ   مات  اإللكترونية  اإلدارة  تطبيق 

من  أد  و وجب  يتطلّ  والبيانات  المعلومات  حماية  على  تساعد  إلكترونية  أمنية  وإجراءات  ساليب 

ببيانا االخت  التالعب  وعدم  المدرسية  والبيانات  المعلومات  سرية  على  للمحافظة  وذلك     ا. تهراق 

-educ.com-.newwwhttps://w  
لضمان نجاح تطبيق   بات ضرورة ال غنى عنههذه المتطلّ   ر فيتو   وعلى ضوء ما سبق يصبح      

ي مثل  ية تبنّ ة والمدركة ألهمّ مدارس وضرورة توفير القيادة اإلدارية الواعياإلدارة اإللكترونية في ال

تي  العقبات الّ   ي لكلّ صدّ دارس والتّ لمبات تطبيقها داخل اعي لتوفير متطلّ قنيات الحديثة والسّ هذه التّ 

تب  الطّ   اه ينّ تعترض  وعي  والمعلّ وتعزيز  األمور  وأولياء  تكنولو الب  بمزايا تطبيق  واإلداريين  جيا مين 

المدرسية اإلدارة  في  األساسيّ   ،المعلومات  البنية  تحقيق  وتطوير  بغرض  العمل  لشبكات  الكافية  ة 

  educ.com-.newwww://https-ال لإلدارة اإللكترونية.طبيق الفعّ التّ 

  من   يتطّلب   الّتربوية  اإلدارة  في  يةاإللكترون  اإلدارة  توظيف  أنّ   الباحث   يرى   اإلطار،  هذا  وفي     

  ة خطّ   إعداد   الّشريكة  والمؤّسسات   االختصاص،  ذات   الوزارات   مع   بالّتعاون   والّتعليم  الّتربية  وزارة 

ذ الّتربوية  اإلدارة  مع  ومواءمتها  نجاحها  مانضل  شاملة  بسيطة،   عملية  ليست   توظيفها  أنّ   لك، 

https://www.new-educ.com-/
https://www.new-educ.com-/
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  على   عالوة  ومالية،  وفّنية  وبشرية  وماّدية  إدارية  ت مكّونا  تشمل  معّقدة  عملية  اإللكترونية  فاإلدارة

 المرجّوة.   افالّتقنية، وصواًل إلى مواكبة الّتقّدم العلمي وتحقيق األهد  للمستجّدات  مستمّرة مواكبة

 ترونية كلاإل  معّوقات تطبيق اإلدارة 5.4.1.2  

خدام مديري المدارس على أّن مشكلة ضعف است  (2014)د الّدسوقي وفرحات والعتيبي  فيما أكّ      

ستحدثات الّتكنولوجية في األعمال اإلدارية هي بسبب افتقارهم للمعارف والمهارات اّلتي تمّكنهم  للم

برز معّوقات تطبيق  أ  إنّ   (2010)د وعقيالن  وبين محمّ   ،ات الّتكنولوجيةدثمن توظيف هذه المستح

الّتأهيلية المقّدمة لإلدارات المدرسية، إضافة اإلدارة اإللكترونية هي ندرة الّدورات الّتدريبية والبرامج  

الع اإلدارات  من  الّدعم  ضعف  الالإلى  الّتحتية  البنية  وضعف  اإللكترونية،  اإلدارة  لتطبيق  مة ز ليا 

المدارس. في  اإللكترونية  ا  لإلدارة  اإلدارية    (2013)والخزي    ينطالقحوأضاف  القيادة  أّن  إلى 

في الّنموذجي  الّدور  تمّثل  ألعضاء    المدرسية  بالّنسبة  واالّتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  توظيف 

تدنّ الهيئ وأّن  الّتعليمية،  لتكنولوجة  المدرسية  اإلدارة  استخدام  مهارات  مستوى  المعلومات   ياي 

توظي  ضعف  إلى  سيؤّدي  سلبً هل  فهمواالّتصاالت  سيؤّثر  وبالّتالي  وأعمالهم،  مهامهم  في  على    اا 

   .يمية أيًضامية لتوظيفها في نشاطاتهم الّتعلقناعة أعضاء الهيئة الّتعلي

 (:2012) إبراهيمكما أوردها سات في المؤسّ  اإلدارة اإللكترونيةقات تطبيق ل أهم معوّ تتمثّ 

  .هايقتطب ساهل في  أنظمة وتشريعات أمنية، أو التّ  وجود م عد  ❖

  .قديةيولة النّ ة الموارد المالية، وصعوبة توفير السّ قلّ  ❖

 اإلداري.غيير ضا بالتّ ة، وعدم الرّ مسك بالمركزيالتّ  ❖

 .ي ، من حيث تقليلها وتقزيمها لدور العنصر البشر اإلدارة اإللكترونيةلبية لمفهوم ظرة السّ النّ  ❖

   من إيجابياتها. ايفقهون شيئً   الين خر وآ قنية،صين في التّ متخّص  أفراد قمية بين ة الرّ جو وجود الف ❖
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  ،األنظمة وتشريع واألجهزة،د المعلومات  تي تهدّ طر الّ أمن المعلومات، وهو تأمين الحماية من المخا ❖

 . لوصول المعلومات للمستفيدين قوانين الّسالمة وسنّ 

جاح  حقيق النّ ت  في   تي يمكن أن يكون له األثر الفاعلالموارد الّ م  لبشري من أه يعتبر المورد او      

العاملون في حقل  ون و والمختّص   الخبراء  ، ويقصد بالمورد البشري هنا:اإللكترونيةفي تطبيق اإلدارة  

 . (2019  ،سنوسي) اإلدارات المعنية و موظفكنولوجيا و التّ و  المعرفة

الّسا   الّتحّديات  من  توبالّرغم  اّلتي  التّ وابقة  وزارة  في  جه  الفلسطينية  والّتعليم  كفايات  رسمماربية  ة 

المدارس،   اإللكترونية في  بياإلدارة  يعملون  لّلذين  األكبر  الّتحدي  وهم مديري بقى  الّتربوي  الميدان 

امتالكهمالحكومية    المدارس في   هو  واالّتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  وقدرات  لمهارات 

إلبالّرغم من كاف  م اإلدارية،إعماله فإّننا بحاجة  الّتحّديات  المدارس    لقى خفة  كفايات لدى مديري 

 ترونية. وصانعي القرار لتطبيق اإلدارة اإللك
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 الّدراسات الّسابقة  2.2

صّنفها        وقد  دراسته،  موضوع  من  القريبة  الّسابقة  الّدراسات  الفصل  هذا  في  الباحث  يعرض 

إلى عرب  الباحث  أجنية دراسات  ودراسات  موّض ،  بالّتحليل  وسيتناولها  المنهج، ا  حً بية،  األهداف، 

متغّيرات   والعّينة،  المجتمع  الّدراسة،  اأدوات  وأهم  أوجه  الّدراسة،  سيوّضح  كما  والّتوصيات،  لّنتائج 

  بة اسة، مرتّ واالختالف بينها وبين الّدراسة الحالية، وكذلك أوجه االستفادة منها في هذه الّدر   هالّشب

 حدث إلى األقدم. ن األم

   .بامتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية تعلقةاسات المر الدّ ل: المحور األوّ  1.2.2

الّتقنية في  لل  (2019)الجرايدة    ّدراسة  هدفت     للكفايات  المدارس  إلى درجة امتالك مديري  ّتعرف 

استبانة    يت هدف بن الأجل تحقيق    واستخدم المنهج الوصفي، ومن ،  محافظة الّظاهرة بسلطنة عمان

من  مكوّ  موّزع   (34)نة  عفقرة  رئيسة    (4)  لىة  وتكوّ حقّ تمجاالت  وثباتها،  صدقها  من  مجتمع  ق  ن 

المدارس في محافراسة من جميع مدير الدّ  الظّ ي  والبالغ عددهم  ظة    مديرا    (82)اهرة بسلطنة عمان 

العامّ  بالمديرية  اإلحصاء  قسم  إحصائية  للتّ حسب  واة  بمحلتّ ربية  الظّ افعليم  للعام  ظة  اهرة 

على    (2018/2019) مدرسةديم  (82)وطّبقت  مديري   ،ر  امتالك  درجة  أنَّ  الّنتائج  أبرز  ومن 

الّتقني للكفايات  )متوّسطة(،  المدارس  عمان  بسلطنة  الّظاهرة  محافظة  في  في و ة  فروق  وجود  عدم 

ّيرات: مان تعزى لمتغع  اهرة بسلطنة درجة امتالك مديري المدارس للكفايات الّتقنية في محافظة الظّ 

فايات  خبرة، والمؤّهل العلمي. وكانت أبرز الّتوصيات الّتركيز على الكالات  الّنوع االجتماعي، وسنو 

ا وتلبية الّتقنية  المدارس  لمديري  تدريبية  برامج  تصميم  عند  غيرها  من  أكثر  أولويات  احتّلت  ّلتي 

 الكفايات اّلتي كشفت عنها الّدراسة. 
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تطوير    في  حاسب اآلليالمة  لى درجة مساهإ الّتعرف  ها  فهدف  (2019)ط  وخطو   بجال  ا دراسةأمّ   

الّتعليمية،    آللي تطوير جودة العمليةلى درجة مساهمة الحاسب اإجودة اإلدارة المدرسية، والّتعرف  

المنهج   الباحثان  استخدم  وقد  الجزائرية،  المدرسة  في  اآللي  الحاسب  استخدام  واقع  من  للّتحقق 

استبيانين    تين هنابطريقة قصدية، وأدا  ت تير مديًرا ومعّلًما اخ  (80)عّينة من  حليلي على  تّ لوصفي الا

ب عنها وفق ثالثة بدائل هي: بدرجة  يجأعبارة    (13)من    ةوالّثاني   ،عبارة  (17)من    ىتكّون األّولت

ية: يساهم  الائج التّ ، وتوّصلت الّدراسة إلى الّنت(1)، بدرجة ضعيفة  (2)، بدرجة متوّسطة  (3)كبيرة  

بنسبة  ود ر جالحاسب اآللي بدرجة كبيرة في تطوي الحاسب   ويسهم؛  %(84.19)ة اإلدارة المدرسية 

بناآللي بدرجة كبيرة في تطوير ج الّتعّلمية  الّتعليمية   ات ، وتعزى متغير %(88.07)سبة  ودة العملية 

سة للحاسوب، مدير المدر م  ت استخداعليمية، سنوات الخدمة، وسنوالى الجنس، المنطقة التّ إراسة  الدّ 

بضرور   ىوصأو  ت الباحثان  اآلعمة  الحاسب  استخدام  التّ يم  العملية  في  تطوير  لي  أجل  من  عليمية 

 جودتها.

د     الّتعرف    (2019)الحضرمي    راسةوسعت  في  إإلى  اإللكترونية  اإلدارة  تطبيق  متطّلبات  لى 

ولتحقيق أهداف  ،  إلداريينمعّلمين واالجهة نظر  مدارس وزارة الّتربية والّتعليم في سلطنة عمان من و 

مجاالت    ةإلى أربع  ت فقرة قّسم  (25)استبانة مكّونة من    ت دم المنهج الوصفي فطّور تخاس  الّدراسة

معلًما وإدارًيا موّزعين على    (64)  تكّونت عّينة الّدراسة منو   ،الّتحقق من صدقها ومصداقيتهاى  ر ج

  رة داسة أهمية توفير متطّلبات تطبيق اإلائج الّدرانت وأظهرت    ثالث مدارس ثانوية في سلطنة عمان.

ية  بات فنّ متطلّ   نم ترتيب المجاالت بشكل فردي حسب األهّمية    اإللكترونية في مدارس الّتربية، وتمّ 

وتشريعية   وبشرية  داللة ومالية  ذات  فروق  وجود  عدم  الّنتائج  أظهرت  حيث  نظرهم،  وجهة  من 

داللة المستوى  على  أبي  (0.05)  إحصائية  تطبيق  ن  متطّلبات  مجاالت  حول  العّينة  رة  دااإلفراد 

أو  كما  الوظيفة،  نوع  متغّير  إلى  تعزى  فروق اإللكترونية  وجود  عدم  الّدراسة  داللة    ضحت  ذات 
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وتعزى   اإللكترونية،  اإلدارة  متطّلبات  مجاالت  بأهمّية  يتعّلق  فيما  الخبرة  إلى  تعزى  إحصائية 

 الخبرة مع عّينة الّدراسة. الّسنوات و و  الوظيفة راسة إلى نوعمتغّيرات الدّ 

ل  لكترونية بمجافكان هدفها الكشف عن درجة توافر الكفايات اإل  (2019)عبد ربه    ةراسد   امّ أ     

لكتروني المدرسي لدى مديري المدارس الحكومية في محافظتي قلقيلية وسلفيت من  صل اإلبيئة الّتوا

حقق تّ ال  قت أداة الّدراسة )االستبانة( بعد لّدراسة طبا  يق أهدافوجهات نظر المديرين أنفسهم، ولتحق

من مديري محافظتي    ااختيروا عشوائيً   ومديرةً   امديرً   (100)من صدقها وثباتها على عّينة تأّلفت من  

راسة من مديري المدارس الحكومية في مدارس محافظتي قلقيلية  ن مجتمع الدّ قلقيلية وسلفيت، وتكوّ 

ا مديرً   ( 141)  2016/2017  سيراعليم للعام الدّ ربية والتّ رية التّ سجالت مدي  فقعددهم و   وسلفيت والبالغ

الّدراسو ،  ومديرةً  نتائج  وأظهرت  الوصفي،  المنهج  اإللكترونية  استخدم  الكفايات  توافر  درجة  أّن  ة 

ابمجا للّدرجة  الحسابي  المتوّسط  وبلغ  متوّسطة  كانت  المدرسي  اإللكتروني  الّتواصل  بيئة  لكّلية ل 

بيّ ،  (3.14) داّلة  نت  كما  فروق  وجود  عدم  تبًعا    ايً ائ إحصالّنتائج  الكفايات  هذه  توافر  درجة  في 

والمؤّهل العلمي للمدير. في حين كانت الفروق داّلة    لمتغّيرات: الجنس والّتخّصص )علمي، أدبي(

الخبرة   سنوات  متغّير  المدير  اإلداريةفي  عمر  الح  ومتغير  الكفايات  مجالي  العفي  ة امّ اسوبية 

راسة بمجموعة من الّتوصيات كان أهّمها: تأمين  دّ ال  ستخدام شبكة اإلنترنت. وقد خرجتوكفايات ا

وتوفير خبراء ذوي خبرة تكنولوجية عالية لتدريب المديرين ورفع    لوجية في المدارس،بنية تحتية تكنو 

 كفاياتهم الحاسوبية. 

دراسةبينما        ال  ( 2019)العنزي    سعت  إلى  إلى  اإلدو ّتعرف  اإلدارة  الّتنظيم  ر  في  لكترونية 

ارس، واّتبعت  ارس محافظة العاصمة بدولة الكويت من وجهة نظر معّلمي تلك المد مد في  المدرسي  

ربعة  أعة على  فقرة موزّ   (38)نت من  عداد استبانة تكوّ إ المنهج الوصفي المسحي، من خالل    حثةالبا
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رت  ، وأظها ومعلمةً معلمً   (388)نت من  يطة، وتكوّ بس عشوائية الريقة العّينة بالطّ ال  ت واختير   ،مجاالت 

مة بدولة الكويت دور اإلدارة اإللكترونية في الّتنظيم المدرسي في مدارس محافظة العاص  ّنتائج أنّ ال

طة، وتوّصلت الّدراسة إلى عدم وجود فروق من وجهة نظر معلمي تلك المدارس جاء بدرجة متوسّ 

الس  إحصائية  داللة  عيّ ذات  ع  نةتجابات  راسة  اإللكترو الدِّّ اإلدارة  دور  مجاالت  التّ ف  نيةلى  نظيم  ي 

لمدارس تعزى  لك ا مي تالمدرسي في مدارس محافظة العاصمة بدولة الكويت من وجهة نظر معلّ 

راسة  دريبية، وفي ضوء نتائج الدّ رات الجنس والمؤّهل العلمي والخبرة والّتخصص والّدورات التّ لمتغيّ 

عليمي في المدارس  تّ الي و ونية من أجل تطوير العمل اإلدار دارة اإللكتر إلة بتطبيق االباحث  أوصت 

 .ا يساعد على رفع مستوى فعالية المدارسممّ 

لى واقع اإلدارة اإللكترونية في المؤّسسات الحكومية،  إّتعرف  لل  (2019)قرع  األ  دراسة  وسعت      

و  الوظيفي،  األداء  في  وأثرهـا  قلقيلية،  محافظة  علفي  المتغّير ى  الّتعرف  المؤّهل  أثر  )الجنس،  ات 

األداء الوظيفي    خبرة، المسّمى الوظيفي( نحو دور اإلدارة اإللكترونية في تحسينالات  العلمي، سنو 

المنهج  ل الباحث  استخدم  وقد  قلقيلية،  محافظة  في  العاملة  الحكومية  المؤّسسات  في  العاملين  دى 

مجتمع   وتكّون  واالستبانة،  م الّتحليلي  في  ن  الّدراسة  محافظة  العاملين  في  الحكومية  المؤّسسات 

مية في من العاملين في المؤّسسات الحكو   (190)  ، وأجريت على عّينة قوامها(350)ة وعددهم  ليلقيق

مت الّدراسة عّدة توصيات، كان من  بطريقة عشوائية، وقدّ   ت ، وقد اختير 2019المحافظة، في العام  

نحو   االنتقال  ضرورة  اإلبينها،  الاإلدارة  في  ألهميّ كترونية  نظًرا  الحكومية،  رفع  ا  تهلمؤّسسات  في 

و  اإلداري،  العمل  كفاءة  وتعزيز  األداء،  الدّ مستويات  نتائج  عدمأوضحت  فر   ارسة  ذات  وجود  وق 

الدّ  الدّ عيّ   أفراد في استجابات     a≤.05))  اللةداللة إحصائية عند مستوى  تأثير اإلدارة  نة  راسة حول 

األبعاد    على جميع  فيوظي ى السات الحكومية تعزى للمسمّ سّ ظيفي في المؤ لو ي األداء ااإللكترونية ف
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وبهذا تقبل الفرضية   (0.05)من  أكبر    عليها   (F)اللة لقيم  ية حيث كان مستوى الدّ رجة الكلّ وعلى الدّ 

 فرية. الّص 

دراسة      سعت  والحكيمي  السّ   بينما  الّتعرف    (2018)عدي  متطإإلى  توافر  درجة  تنفيلى  ذ ّلبات 

 ت مصمّ حيث  العاصمة صنعاء، وسبل تطويرها، و   نةأماداري في مدارس الّتعليم العام ب االّتصال اإل

األوّ تكوّ   استبانة الجزء  تضمّ نت من جزأين:  الدّ ل  الخصائص  العيّ ن  ألفراد  أمّ يموغرافية  الجزء  نة،  ا 

اتكوّ فقد  اني  الثّ  تحتويه من محاورها  وما  المغلقة،  االستبانة  و لثّ ن من  أهدالتالثة،  البحث  حقيق  ف 

وتكّون مجتمع البحث من جميع مديري ومديرات مدارس الّتعليم ي(،  يلحلعتمد المنهج الوصفي )التّ ا  

 ت مديًرا ومديرة، واختير   (597)  الّثانوية( بأمانة العاصمة صنعاء، والبالغ عددهم   –العام )األساسية  

العاصمة صنعاء، حيث بلغ  يريات أمانة  مد من مختلف    بالّطريقة العشوائية البسيطة،الّدراسة  عّينة  

صال  درجة توافر متطّلبات تنفيذ االتّ أن   مديًرا ومديرة، وتوّصل البحث إلى  (186)بحث  النة  حجم عيّ 

  في حين الّتعليم العام بأمانة العاصمة صنعاء بصورة عاّمة "قليلة".    اإلداري اإللكتروني في مدارس

بأنه النتائج  توج   أظهرت  ذات ال  فروق  إحصائيةد   د  مد   اللة  مديري  تقديرات  متوّسطات   ارسبين 

تنفا إمكانات  توافر  لدرجة  صنعاء  العاصمة  بأمانة  العام،  اإلدالّتعليم  االّتصال  اإللكتروني،  يذ  ري 

 وأوصى سنوات الخبرة في اإلدارة المدرسية(،    -المرحلة الّتعليمية   -نوع المدرسة) تعزى إلى متغّير  

االحتياجات    –نية رو لكتجاهات مديري المدارس نحو تطبيق اإلدارة اإلاتّ أبحاث عن    الباحثان بإجراء

التّ التّ  مدارس  لمديري  صنعاءدريبية  العاصمة  بأمانة  العام  متطلّ   عليم  ضوء  اإلدارة  في  بات 

 اإللكترونية. 

المهدفت  فقد    (2018)وري  العجّ   دراسة  اأمّ     الّدراسة  أسئلة  على  واإلجابة  الّتعرف  تمّثلة في  إلى 

ري  ّتصال اإللكتروني في المهام اإلدارية لمديالل ار المتطّلبات األساسية الستخدام وسائجة توفّ در 
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الخاّص  القالمدارس  تعليم  بمديرية  األردن  ويسمة  ة  وصعوبات في  المعّلمين  نظر  وجهة  من 

ن  ية طبقية م استخدامها. واستخدم المنهج الوصفي المسحي، حيث كان مجتمع الّدراسة عّينة عشوائ

مديري من  معّلمي  مكّونة  القويسمة  تربية  وتكّونال  من  (145)ة  واإلناث.  اّلتي   ت ّذكور  الّدراسة  أداة 

الفّنية لتوافر الوسائط اإللكترونية،    مجاالت: توافر المتطّلبات   على شكل استبيان من ثالثة  ت ر طوّ 

توّصلت الباحثة ، و صلواصال والتّ والمهارات الّشخصية لمدير المدرسة، والّصعوبات المتعلقة باالتّ 

بات األساسية لتوافر جود فروق ذات داللة إحصائية في درجة المتطلّ و   عدمإلى عّدة نتائج أهّمها  

اإللكت لمتغّيرات  الوسائط  تعزى  المستهدفة  الخاّصة  المدارس  لمديري  اإلداري  العمل  في  رونية 

ا وقّدمت  والّتخّصص.  والخبرة،  والجنس،  تلبا)الّتعليم،  عّدة  أهّمهوص حثة  من  الخطط  يات  وضع  ا 

والّسياسا لوالبرامج  الّتعليميةتفت  المؤّسسات  كافة  بين  اإللكتروني  االّتصال  عملية  للجهات    عيل 

 وفق فترة زمنية محّددة تغطي كافة المناطق الجغرافية. الحكومية 

تقييم كفاءة الكفا    (  ,.lee end chiu  2017)  لي وشيو  وهدفت دراسة      الّتقن إلى  لمديري    يةيات 

كأداة لجمع البيانات، وبعد الّتأّكد من دالالت صدقها   نةتباارس في الّصين وقد استخدمت االسالمد 

إلى حاجة كثير من مديري    (129)طّبقت على    وثباتها الّدراسة  مدير ومديرة مدرسة وقد توّصلت 

 ّتقنية.الكفايات ال سةخدمة وممار المدارس لتطوير بعض الكفايات الّتقنية، كذلك وجود عالقة بين ال

هدفت إلى الكشف عن درجة امتالك مديري المدارس الحكومية في   (2011)  العنزي   ا دراسةأمّ      

ة من ايات اإلدارة اإللكترونية من وجهة نظر المعّلمين فيها، وتكّونت عّينة الّدراسمدينة الّرياض لكف

في  (682) "بنين"  الحكومية  المدارس  في  الرّ   معلمًا  بالمملكة  يمدينة  للعام  اض  الّسعودية  العربية 

لت  ثّ تماّلتي  أداة الّدراسة    ت من مجتمع الّدراسة، وقد استخدم  %(3.1)تمّثل    (2010/2011)سي  الّدرا

ل العلمي، ومستوى  )سنوات الخبرة، والمؤهّ  رات فقرة. وتعزى لمتغيّ   (48)باالستبانة اّلتي تكّونت من  
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واست  الدّ  الخدِّ راسة(،  الوصفم  من  التّ ي  منهج  مجموعة  إلى  الّدراسة  وتوّصلت  من  تالنّ حليلي،  ائج 

ات اإلدارة اإللكترونية  س الحكومية في مدينة الّرياض لكفايأبرزها: أّن درجة امتالك مديري المدار 

كانت متوّسطة، كما بّينت الّنتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الّداللة اإلحصائية  

(0.05  ≥α) اسةلعلمي والخبرة في بعض مجاالت الّدر المؤّهل اى تعزى إل .   

قنية لدى مديري  إلى معرفة درجة توافر الكفايات التّ   (,koksal  2011)كوكسال    دراسة  وهدفت      

ول تركيا،  في  الدّ المدارس  هدف  من  تحقيق  مكّونة  استبانة  بنيت  من    (26)راسة  الّتأكد  وبعد  فقرة، 

موعة من الّنتائج  مج لى  مديًرا ومديرًة، وتوّصلت الّدراسة ا  (134)ى  علتها طّبقت  دالالت صدقها وثبا 

لمدارس في تركيا كانت متوّسطة، كما توافر الكفايات الّتقنية لدى مديري ا  كان من أهّمها: أّن درجة

متغّير  توافر الكفايات الّتقنية تعزى ل  فروق ذات داللة إحصائية في درجة  بّينت نتائج الّدراسة وجود 

لصالح  نسالج الذّ   وكانت  توّصلت  المديرين  وقد  النّ ر الدّ كور،  من  مجموعة  إلى  من  اسة  كان  تائج 

المدارس خاّصة فيما يتعّلق بالّطلبة والمعّلمين وأولياء  أبرزها توافر الكفايات لدى الكثير من مديري  

 األمور، وإرسال المعلومات وتبادلها. 

إلىف (Grey, 2010)  جري   دراسة  أّما      مد ا  هدفت  عن  المدارس  لكشف  مديري  امتالك  ى 

نية  لكترو لقدرات تطبيق اإلدارة اإل  في الواليات المتحدة األمريكية  دايد   -ي اطعة مياممقفي  األساسية  

  %70)  ومديرةً   امديرً   (103)راسة من  نة الدّ نت عيّ ع المنهج الوصفي، تكوّ بِّ قيادتها في مدارسهم. واتُّ و 

عة  فقرة موزّ   (31)ن من  وّ مكال  ربويةكنولوجيا اإلدارية التّ لتّ بانة إدارة است ستجابوا ال( ااإناثً   %30،  اذكورً 

لكترونية، ية تطبيق اإلدارة اإللكترونية، أهمّ اإل رات المديرين نحو اإلدارة  الية: تصوّ على المجاالت التّ 

 ود عالقةوجراسة:  الدّ نت  ا بيّ وأثر تطبيق اإلدارة اإللكترونية. وبعد جمع البيانات وتحليلها إحصائيً 

دالّ  إحصائيً ارتباط  الخبرة  ة  بين  واالتّ ب االسّ ا  الحاسوب  في  اإلقة  اإلدارة  نحو  كما  جاهات  لكترونية. 
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جاهات نحو  راسة حول االتّ نة الدّ طات استجابات عيّ ا في متوسّ ة إحصائيً دالّ نت عدم وجود فروق  بيّ 

 . ر الجنستها تعزى لمتغيّ يّ لكترونية وأهمّ اإلدارة اإل

ديري  افر الكفايات الّتقنية لمتو جة  إلى التعّرف إلى در   (,Josef  2008)  جوزيف   اسةدر وسعت       

مريكية، ولتحقيق هدف الّدراسة طّورت استبانة وبعد  المدارس في والية بيتربيج بالواليات المّتحدة األ

أ التّ  من  وكان  المدارس،  مديري  من  عدد  على  طّبقت  وثباتها  صدقها  دالالت  من  نتائج  أكد  هّم 

المجال المعرفي، والّثالث مجال االّتجاهات، إّن    نيّثاتي: األّول المجال المهاري، والّدراسة ما يأال

 في المجاالت الّسابقة جاءت متوّسطة. لكفايات الّتقنية  درجة توافر ا

 .   قة بممارسة كفايات اإلدارة اإللكترونيةالمحور الّثاني: الّدراسات المتعلّ  2.2.2  

نولوجية معايير القيادة الّتكة  ارسلى مدى تقييم ممإإلى الّتعرف    (2020)   غبري ألا  سعت دراسة     

بلغ عدد المشاركين في   ، حيث عوديةربية السّ في المدارس الحكومية بمحافظة األحساء بالمملكة الع

من    (148)راسة  الدّ  أكثر  تمّثل  واّلتي  بالمحافظة  الحكومية  المدارس  من  مجتمع  م٪(  50)قائًدا  ن 

الّدراسة أّن أفراد العّينة موافقون بدرجة  نتائج  ت  ضحو أو   ،م المنهج الوصفي الّتحليليخدِّ است    راسة،دّ ال

المدار  قيادة  ممارسة  على  الّتعلم  كبيرة  معايير  وفق  الّتكنولوجية  بالقيادة  يتعّلق  فيما  الحكومية  س 

واإلنتاج  واإلدارةوالّتعليم  والّدعم  المهنية  والممارسة  او   ية  إلى    قويم،لتّ العمليات  الّنتائج  أشارت  كما 

جاهات أفراد الّدراسة حول  فأقل بخصوص اتّ   (0.01)لة إحصائية عند مستوى  الت د وجود فروق ذا

ا والّتعليممعايير:  الّتعلم  والقيادة،  والعمليات، لّرؤية  واإلدارة  الّدعم  المهنية،  والممارسة  اإلنتاجية   ،

للقيادة الّنسائية، ة  ياد ألخالقية وفًقا لمتغّير نوع الق القانونية واو   االجتماعيةالّتقويم والّتقويم، والقضايا  

المدا وطالب  االبتدائية  المدارس  أعضاء  على  بين  اإلعدادية  والممارسة  رس  اإلنتاجية  مستوى 
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تقديم عدد من    الحصول عليها، تمّ   في ضوء الّنتائج اّلتي تمّ و المهنية ألعضاء المدارس االبتدائية.  

 قترحات. لمّتوصيات واال

توظيف اإلدارة اإللكترونية    عرف إلى درجةالتّ   لىإ  (2019)أبو شهاب    في حين سعت دراسة      

امعة  ي المدارس الخاّصة بالمرحلة االبتدائية العليا في منطقة الجلدى المعّلمين ومديري المدارس ف

 ( 30)كّونة من  ؛ إحداها م يناستبيان   يت جر وأ   في الّدراسة،  ع المنهج الوصفيبِّ اتُّ و ان.  في العاصمة عمّ 

شارك في و على مديري المدارس.    ت عفقرة وزّ   (35)ن، واألخرى مكّونة من  ميعلّ فقرة وّزعت على الم

و  (655)الّدراسة   مدرسة  (105)مدّرس  بالمرحلة  عشوائيً   وااختير ،  مدير  الخاّصة  المدارس  من  ا 

ع العاصمة  في  الجامعة  منطقة  في  العليا  ويعز مّ االبتدائية  النّ لمتغيّ ى  ان.  وعدد ر  االجتماعي،  وع 

الخبر  اسنوات  اإلدارة  لتّ ة  درجة توظيف  أّن  الّنتائج  وأظهرت  اإلدارية.  الخبرة  وعدد سنوات  دريسية، 

متو  كانت  الّطالب  من  العليا  االبتدائية  المرحلة  ومديري  معّلمي  بين  أهمّ اإللكترونية  ومن    ّسطة، 

مالتّ  المزيد  إجراء  ضرورة  الدّ وصيات:  مو ت  راسان  في  حول  اإللكترونية  اإلدارة  توظيف  ضوع 

توفّ   س، دار الم بهدف  بحيث  والمعلومات  البيانات  من  عريضة  علمية  قاعدة  القرارات  لصانعي  ر 

   حديث.طوير والتّ صالح والتّ اإل

لى درجة استخدام مديري المدارس الخاّصة  إإلى الّتعرف    ( 2019)اط  الخيّ   بينما سعت دراسة      

ا عما في  اإللن  لعاصمة  أدائهم لإلدارة  بمستوى  وعالقتهم  مساعديهم.  و   من   كترونية  نظر  جهة 

 ا مساعدً   (242)ن من  ة بسيطة تتكوّ عّينة عشوائي و م المنهج الوصفي.  خدِّ ولتحقيق هدف الّدراسة است  

الخاّص   ومساعدةً  المدارس  األو   ت ر طوّ و ة.  في  اإلدارة    لىاستبيانين.  استخدام  درجة  قياس 

عد اإللكترون بلغ  وموثوق  وجرى   (15)  هافقراتد  ية.  صّحتها  من  الّثاني،  و   ،هاّيتالّتحقق  المستوى  في 

جود فروق ذات داللة إحصائية تعزى  ّنتائج و أظهرت الو   كان مجال تعليم اإلدارة اإللكترونية مرتفًعا،

العليا في كاّفة مجاالت اإلدارة اإل  للّدراسات  ا  كم لكترونية.  لمتغّير الجنس لإلناث، المؤّهل العلمي 
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ة تعزى لمتغّير الجنس لصالح اإلناث والّتأهيل  ئيحصاتائج إلى وجود فروق ذات داللة إأشارت النّ 

العلي و للّدراسات  الخدمة  وسنوات  من  ا  أقل  الخدمة  مقّدم  مجاالت    (5)استفادة  جميع  في  سنوات 

الّتوص بمجموعة من  الباحثة  الّدراسة توصي  نتائج  الوظيفي. في ضوء  أهّمهااألداء  ساعدة  م  يات 

بتوفيمتّ  القرار  اّتخاذ  في  القرار  تخذي  بالتّ طبر  المدارس  مديري  لتزويد  إلكتروني  الّراجعة  يق  غذية 

والفر  أدائهم  مستويات  بمستوى    صةحول  المرتبطة  المعّززات  وتوفير  الّتوثيق  خالل  من  لتحسينه 

 األداء.

ترونية في مدارس  إلدارة اإللك ا  درجة تطبيقلى  إهدفت إلى الّتعرف  ف  (2019)بيعي  الرّ   ا دراسةأمّ    

العربي االمملكة  است  لسّ ة  الّتربوي.  القرار  بفاعلية  وعالقتها  المسحي    مخدِّ عودية  الوصفي  المنهج 

الّدراساالرت أداة ذات    ت مخدِّ ا. است  عشوائيً   واا اختير مً ا ومعلّ معلمً   (371)ة من  باطي، وتكّونت عّينة 

تطبيقشقّ  درجة  لقياس  األّول  ا  ين:  واإلاإلدارة  الكترونية،  القرارات  فاعلية  لقياس  يمية.  عللتّ لّثاني 

)متو  الّدرجة  هذه  تطبيق  درجة  أّن  الّدراسة  نتائج  الحوكموأظهرت  جاءت  في  ّسط(،  اإللكترونية  ة 

ككل الّنطاق  وعلى  المجاالت  جميع  في  معتدل  بشكل  الّسعودية  العربية  المملكة  في    ، المدارس 

و و  عدم  الّنتائج  ذ أظهرت  فروق  إحصائ   ات جود  متغيّ داللة  لتأثير  تعزى  الجنس  ية  أهيل  تّ والرات 

فروق في سنوات الخبرة   باإلدارة اإللكترونية، بينما كانت هناك  قةلمتعلّ جميع المجاالت االعلمي في  

الخبرة   فأكثر  10)لسنوات  تأثير متغّير  (سنوات  إلى  الّنتائج عدم وجود فروق تعزى  . كما أظهرت 

جم  على  المجاال الجنس  ك  قةلمتعلّ ات  يع  بينما  الّتربوي.  القرار  في ه   انت بفاعلية  اختالفات  ناك 

ووجود فروق في سنوات الخبرة تحديد البدائل لصالح درجة البكالوريوس    المؤّهل العلمي في مجال

التي توصلت  في ضوء الّنتائج  و   ،(سنوات فأكثر  10)في مجال تحديد المشكلة لصالح فئة الخبرة  

أوص المعلومات قت بالباحثة  ت  اليها  تقنّية  لمراكز  المالي  الّدعم  تحويل  ا  في  ديم  أجل  من  لمدارس 



58 

 

ام والمعلمين بشكل عام، حول استخدام والّتأكيد على تدريب المديرين بشكل ع  ،اإلدارة اإللكترونية

 ي بالمدرسة.إلدارة اإللكترونية في العمل اإلداري والفنّ ا

ديرو  م سهاّتحقق من اإلدارة اإللكترونية اّلتي يمار ال ىلإ فقد سعت  (2019)العجلوني  دراسة اأمّ      

محافظة إربد، األردن.   على وجهة نظر المعّلمين في  المدارس وعالقتها باألداء اإلداري والفني بناءً 

. ولجمع البيانات معلًما  (350)  عّينة عشوائية قوامها  ت اختير و المنهج الوصفي،    استخدمت الدراسة

لكترونية والّثاني هو  اإلرة  ؛ األّول هو قياس ممارسة اإلدانستخدمت اداتيا  اف الدراسةوتحقيق أهد 

نتائج    د من دّقتها ومصداقيتها. أظهرت الّتحقق من كال القسمين للّتأكوجرى  مديرين.  قياس أداء ال

توى الّدراسة أّن ممارسة اإلدارة اإللكترونية من قبل مديري المدارس في محافظة إربد هي ذات مس

حسابيب  متوّسط معياري    (2.67)  متوّسط  المديرين بيّ ا  كم  .(0.74)وانحراف  أداء  أّن  الّنتائج  نت 

ي  ين ممارسة اإلدارة اإللكترونية واألداء اإلداري والفنّ متوّسط، لكّنها تشير إلى وجود عالقة معنوية ب

التّ (r = 0.66)للمديرين   بتفعيل استخدام  الباحث  ذلك يوصي  الحديثةقني ، وفي ضوء  عناصر  و   ات 

 نظيم في المدارس.لتّ وا خطيطة اإللكترونية في مجال التّ اإلدار 

دراسة      سعت  )  بينما  سيتياوان  استخدامات   Iwan Sitiawan, 2018)إيوان  مدى  لتحديد 

ا كأداة تستخدم في إدارة المدرسة أو صاالت في عملية إدارة المدرسة إمّ تكنولوجيا المعلومات واالتّ 

المنظّ ار خاذ قر التّ كوسيلة   البات  المستخدمة في هذا  المنهجية  النّ   هيحث  مة.  البحث  وعي،  طريقة 

سوكابومي في  اإلعدادية  المدرسة  في  البحث  إندونيسيا.   (SuKabumi  ) وموقع  سعى  ببلدية  كما 

البحث،  الباحث   هذا  خالل  مساعدةمن  التّ   الى  رأسنظام  مسقط  في  إلى  عليم  تحسين    الباحث 

صاالت  مات واالتّ لو لمعمة من خالل تمكين تكنولوجيا امّ ستراتيجية مصا   مة من خاللالجودة والخد 

 عليمي.  في المجال التّ 
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الّتعرف    هدفت فقد    (2018)ريف  الشّ   دراسةا  أمّ      اإللكترونية  إإلى  الخدمات  توظيف  درجة  لى 

ديري  م  ن وجهة نظر لوزارة الّتربية والّتعليم العالي من قبل المدارس الخاّصة في محافظات غّزة م 

ذ المدارس إذا كانت هناك فروق  بين    (α>05.  أم ال  (α)لة إحصائية في  دالات  ، وفحص ما  من 

لدرجة   العّينة  تقييمات  درجات  الّتربية  متوّسطات  لوزارة  اإللكترونية  للخدمات  والّتعليم  الّتوظيف 

الّدرا متغّيرات  بسبب  غّزة  محافظات  في  الخاّصة  المدارس  قبل  من  )الجنسالعالي  سنوات ،  سة: 

ولتحقيق أهداف الّدراسة استخدم الباحث  ، ئة المشرفةهيوال، دورات في مجال الحاسب اآللي، الخدمة

ال )المنهج  المختلطة:  استبيان  الّطرق  خالل  من  البيانات  بجمع  قام  والّنوعي(.  الّتحليلي  وصفي 

و  ومقا ضّمت    ت عزّ بالت.  كاملة  عّينة  على  و مديرً (  57)االستبانة  مع    يت ر جوأ  .  مديرةً ا  مقابالت 

التّ  والمتخّصصين  الخبراء  تو وي رببعض  درجة  لتطوير  اقتراحات  على  الحصول  أجل  من  ظيف  ين 

ا لوزارة  اإللكترونية  غّزة.  الخدمات  محافظات  في  الخاّصة  المدارس  في  العالي  والّتعليم    ( 1لّتربية 

والتّ  الّتربية  لوزارة  اإللكترونية  الخدمات  توظيف  درجة  العالكانت  اي  عليم  المدارس  لخاّصة في في 

ال توجد فروق   (2،  ٪(  63)مديري المدارس متوّسطة والوزن الّنسبي  ر  نظ   محافظات غّزة من وجهة

من بين متوّسطات درجات تقييم العّينة لدرجة توظيف الخدمات   (α>05.)ية عند  ذات داللة إحصائ 

ال العالي في  والّتعليم  الّتربية  الخااإللكترونية لوزارة  غّزة بسبب متغّيرات    ة في محافظات ّص مدارس 

  .الّدراسة

ية في مدارس لى درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونإهدفت إلى الّتعرف  ف  (2018)هري  الشّ   دراسةا  أمّ     

وأث المجاردة  وتأثير  محافظة  والمعّلمين،  المعّلمين  نظر  وجهة  المدرسي من  األداء  تحسين  رها في 

ال وسنوات  والمالمتغّيرات،  الّتعليميرحخبرة،  الّدرا لة  أهداف  ولتحقيق  الجنس؛  المنهج  بِّ ات  سة  ة،  ع 

الّتحليلي.   كأداة طبّ   ت م خدِّ است  و الوصفي  قوا  ت قاالستبانة  عّينة  من   ةً ا ومعلممعلمً   (291)  مهاعلى 

للبيانات   اإلحصائي  الّتحليل  في  الّتعليم.  مراحل  الّنتائج  (  SPSS)مختلف  إلى  الّدراسة  توّصلت 
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اإلتطبي ن  كا  (1لية:  الّتا بمتوّسطق  اإللكترونية  اى  لوع،  (3.57)  دارة  وصل  مستوى  أن  بعد  لبعد 

، والّتنظيم  (3.57)قييم اإللكتروني  راقبة والتّ ؛ تليها الم(3.77)الّتطبيق اإللكتروني إلى أعلى متوّسط  

ألعلى  ا  معّلمين هو، وكّلها متوّسطة. وكان أداء ال(3.42)، والّتخطيط اإللكتروني  (3.53)اإللكتروني  

  (3.70)، وأخيرًا أداء الّطالب  (3.93)  داء قائد المدرسةوأ،  (3.97)، يليه أداء الكادر اإلداري  (4.10)

للغاية مرتفًعا  ضوء   ،أداًء  اإلدارة    تمّ   الّنتائج،وفي  لتطبيق  والمقترحات  الّتوصيات  من  عدد  تقديم 

التّ  ومنها  المدارس  الجيّ اإللكترونية في  الد إلعد خطيط  بالمدرسعااد جميع  للتّ ملين  وتهيئتهم  عامل  ة 

   كترونية.لاإل مع اإلدارة

  دارة اإللكترونية في كشف عن درجة تطبيق اإللل  فسعت   (2018)غوانمة ومقابلة    دراسة  اأمّ       

الّشمالي المزار  تربية  مديرية  األردن  مدارس  من  في  الّدراسة  عّينة  تكّونت  ومديرة،   (38).  مديًرا 

من خالل تطوير  في، وذلك  وصال  منهجالم  خدِّ ، ولتحقيق أهداف الّدراسة است  ةً مًما ومعلّ لّ مع  (313)و

أنّ  الّدراسة  نتائج  أظهرت  الّدراسة،  ألغراض  تط درج  استبانة  مدارس ة  في  اإللكترونية  اإلدارة  بيق 

تقدير   بدرجة  جاءت  والمعّلمين  المدارس  مديري  نظر  وجهة  من  الّشمالي  المزار  تربية  مديرية 

النّ كممتوّسطة(.  ) أظهرت  إحصائا  داللة  ذات  فروق  وجود  اإلدارة    فيية  تائج  تطبيق  درجة 

و  المدارس  مديري  نظر  وجهة  من  ألاإللكترونية  تعزى  في المعّلمين  الوظيفي  المسّمى  متغّير  ثر 

والّتقويم   والّرقابة  اإللكتروني،  الّتخطيط  مجالي  باستثناء  اإللكترونية،  اإلدارة  مجاالت  جميع 

في درجة تطبيق اإلدارة    يةصائمدارس، ووجود فروق ذات داللة إحالح مديري اللصلكتروني، و اإل

ميع مجاالت اإلدارة اإللكترونية تعزى  س والمعّلمين في جاإللكترونية من وجهة نظر مديري المدار 

الباحثان  ويوصي  ويم اإللكتروني، ولصالح اإلناث،  ألثر متغّير الجنس، باستثناء مجال الّرقابة والّتق

ذين يستخدمون اإلدارة اإللكترونية  مين الّ س والمعلّ ار لمد ية والمعنوية لدى مديري االمادّ ديم الحوافز تقب

 لمدرسية.في تنفيذ األعمال اإلدارية ا
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دراسة  بينما    الرحمن    هدفت  في    (2018)عبد  اإللكترونية  اإلدارة  تطبيق  واقع  عن  الكشف  إلى 

لدى اإلدارية  العمليات  الم  وظائف  األردنية  دامديري  وجه رس  من  عّمان  العاصمة  محافظة  ة  في 

تطو   ظرن وسبل  أنفسهم،  هناي المديرين  كان  إذا  وفيما  نرها،  الختالف  تبًعا  تعزى  فروق  وع  ك 

وخاّصة(. )حكومية  البيانات،    المدارس  لجمع  كأداة  االستبانة  استخدمت  الّدراسة  أهداف  لتحقيق 

من تكّونت  ع  (45)  حيث  موّزعة  مجفقرة  سبعة  التّ االلى  وهي:  والّتنظيم  ت  اإللكتروني،  خطيط 

كتروني، والّرقابة ّتخاذ القرار اإللني، والقيادة والّتوجيه اإللكتروني، واالّتصال اإللكتروني، وارو لكتاإل

التّ  بعد  اإللكتروني.  والّتقويم  وثباتها، ط  أكّ اإللكترونية،  األداة  عشوائية    ت قبّ د من صدق  عّينة  على 

البسي  ومديرةً   امديرً   ( 330)قوامها   العشوائية  بالّطريقة  عبر  و   طة.اختيروا  الوصفي  المنهج  استخدم 

عيّ  آراء  الدّ وصف  اإللنة  اإلدارة  تطبيق  درجة  حول  اإلدار راسة  العمليات  وظائف  في  ية،  كترونية 

وأنّ  "كبيرة"،  بدرجة  كانت  اإللكترونية  اإلدارة  تطبيق  درجة  أّن  الّدراسة  نتائج  فروًقا  هنا  وأسفرت  ك 

رجة الكّلية، ي جميع المجاالت وفي الدّ ف  ارستعزى ألثر نوع المد   (α=0.05)ية  داللة إحصائ   ات ذ 

والتّ  اإللكتروني  الّتخطيط  مجالي  ويوصي  باستثناء  الخاّصة،  المدارس  لصالح  اإللكتروني  نظيم 

تش حوافز  بوضع  والتعليم  التربية  وزارة  قيام  ضرورة  الالباحث  استثمار  لدعم  البشجيعية  ة ريموارد 

ات  كترونية في العمل اإلداري واالهتمام بالمستجدّ لاإل  دارس( نحو االستفادة من اإلدارة)مديري الم

بال لالرتقاء  باستمرار  توفيالعصرية  الحالي من خالل  اإلداري  ومادّ واقع  أنظمة حوافز معنوية  ية  ر 

   تكون محوسبة.

التّ هدفت  فقد    (2018)   عريان  دراسةا  أمّ       در إعرف  إلى  منطقة    ممارسة  جةلى  مدارس  مديري 

م  خدِّ للقيادة الّتكنولوجية، وعالقتها بدرجة قيادة الّتغيير في مدارسهم، واست    يتيةكو ال  حّولي الّتعليمية

استبانة مكّونة    ت ر ، وطوّ مديرًا ومديرةً   (111)المنهج الوصفي االرتباطي، وتكّونت عّينة الّدراسة من  

على   (53)من   موّزعة  ا  فقرة  وقلتّ القيادة  الّدراسكنولوجية  وتوصّلت  الّتغيير،  إيادة  درجة   أنّ   لىة 
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مرتفعة، وأشارت الّنتائج   ممارسة مديري المدارس للقيادة الّتكنولوجية من وجهة نظرهم كانت بدرجة

استجابات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  ممارسة   إلى  درجة  عن  الّدراسة  عّينة  أفراد 

التّ  تالقيادة  لمتغّيرات  عز كنولوجية  اإلدار ى  في  الخبرة  وسنوات  على ومة،  الجنس،  المدرسة  ستوى 

ووجود فروق  المجاالت،  وفي جميع  داللة إحصائي  اإلدارة ككل،  عّينة  ذات  أفراد  استجابات  ة في 

الّدراسة عن درجة ممارسة القيادة الّتكنولوجية تعزى لمتغّير المؤّهل العلمي ولصالح حملة الّدراسات 

  في جميع المجاالت.ألداة ككل، و ا العليا على

والّص   سةدراهدفت  و       اإلمتطلّ إلى  ف  تعرّ الإلى    (2018)اعدي  هيبة  مدخل  تفعيل  دارة بات 

رة، عليم العام الحكومية للبنات بالمدينة المنوّ وير الممارسات االدارية في مدارس التّ ية لتطلكتروناإل

تكوّ خدِّ است   وقد  الوصفي،  المنهج  عيّ نم  الت  من  دّ نة  اخت  (122)راسة  العشوابالطّ   رن مديرة    ئية ريقة 

أظهرت  لطّ ا وقد  جدً   أنّ   تائجنّ البقية،  كبيرة  بدرجة  موافقة  بيهناك  عيّ   نا  على لدّ ا  نة أفراد  راسة 

ضوء متطلّ  وعلى  بمدارسهن.  اإلدارية  الممارسات  لتطوير  اإللكترونية  اإلدارة  مدخل  تفعيل  بات 

    وصيات.التّ ع عدد من ضِّ تائج و  النّ 

التّ   (Arkiasamy&et al, 2015اركياسامي وآخرون )دراسة        لى أهمية مهارات  إف  عرّ هدفت 

لدى مديري المدارس، وأّن توافر تلك المهارات لديهم هو    استخدام تكنولوجيا المعلومات واالّتصاالت 

إلىعا الّدراسة  أشارت  وقد  أعمالهم،  وإنجاز  الوظيفية  كفاءتهم  في  رئيس  المعل  مل  في ومأّن  ات 

المماليزي مديري  مهارات  بخصوص  شحيحة  لذا س  دار ا  واالّتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  في 

فردًا    (250)قت على  رات، من خالل دراسة وصفية طبّ ن مستوى تلك المهاسعت دراستهم للكشف ع 

الثّ  المدارس  مديري  سيالنجوز  من  والية  في  بوريكواتوان  (Selangor)انوية   Wilayah)  ووالية 

Persekutuan)  ال نتائج  توّصلت  وقد  ماليزيا،  كاناسّدر في  المدارس  تلك  كفاءة مديري  أّن  إلى  ت ة 
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ارات بضرورة تصميم البرامج الّتدريبية للّتطوير المهني  متوّسطة، وقد أوصت الّدراسة أصحاب القر 

 لمديري المدارس إلعدادهم بمستوى أفضل إلدارة مدرسة المستقبل.  

)يبمال  دراسة  بينما    الع(  Malibola ,  2015وال  استكشاف  إلى  تطبيق الّ ت  قباهدفت  تعيق  تي 

ط، شرق البحر األبيض المتوسّ جامعة    دريس فيوتنفيذ اإلدارة اإللكترونية كما يراها أعضاء هيئة التّ 

م  شمال قبرص  المسح من خالل توزيع االستبيانات.   ت استخدمو المنهج الوصفي.  ، است خدِّ طريقة 

قات المعوّ   راسة أنّ ت نتائج الدّ هر أظ  مشاركًا.  150ا وعادت  ميدانيً   يت جر أ  تي  ت الّ نات االستبياوشمل

بالعو  مقارنتها  عند  أعلى  مرتبة  في  تأتي  التّ البشرية  الكوادر  ائق  نقص  مثل:  بعوامل  نظيمية 

وقلّ المتخّص  بالجامعة،  اإللكترونية  اإلدارة  في  اإلصة  اإلدارة  بتقنية  الكافية  المعرفة    لكترونية، ة 

المهامرؤساء  خوف  و  زيادة  من  والعمداء  تحتلّ د اإل  األقسام  الثّ   ارية  العائق  المرتبة  فئة  في  الثة 

الدّ وأوصت    ،البشري  تنظّ   ة ضرور ب  راسةهذه  وندوات أن  عمل  وورش  تدريبية  دورات  الجامعة  م 

التّ  هيئة  أهمّ ألعضاء  حول  لتنويرهم  الّ دريس  والفوائد  اإللكترونية  اإلدارة  تصاحبهاتية  ذه  ه  في  ي 

الحصول على البيانات نتيجة    تمّ و ئمة على االستبيان،  قاة و تي تستند إلى منهجية وصفيالّ و   راسةالدّ 

الجامعات.  ًيا في  أكاديم  (150)الستبيانات من   البحث أنّ و إحدى  نتائج  البشرية   أظهرت  الحواجز 

 نظيمية.  ية من الحواجز التّ تلعب دوًرا أكثر أهمّ 

) حوكي،    دراسة  عل    (Hoque &et al, 2012وآخرون  العثور  منها  الهدف  مكان  الت  جا ى 

المعلوم تكنولوجيا  الماستخدام  المدارس  ومديري  المعّلمين  بين  واالّتصاالت  است  ات  م  خدِّ اليزية. 

قوامها   تمثيلية  عّينة  مع  الّدراسة  هذه  في  الكّمي  ومدير    ةمومعلّ   امعّلمً   (260)األسلوب  ومشرف 

لوطنية لتكنولوجيا  ا  اسةمن المعّلمين ليسوا على دراية بالّسي  ( ٪84)  نّ ئج البحث أمدرسة. تظهر نتا

االمعلومات واالّتصاالت   الّنتائج أّن معظم  ليس لديها سياسة    ٪(80)لمدارس  رغم وجودها. تظهر 
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ومعّدات  مرافق  أّن  من  الّرغم  على  المدرسة  مستوى  على  واالّتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 

مّتع جميع المعّلمين تقريًبا  يتة.  وّفرة في معظم المدارس الماليزيالّتصاالت متواالمعلومات  تكنولوجيا  

استخ في  المهارات  من  عال   ويتبمستوى  الكمبيوتر  الالزمة دام  األساسية  المهارات  اكتساب  ّم 

تمتلك   وبالمثل  المعّلمين.  جميع  قبل  من  عميق  بشكل  المعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  للمعّلمين 

يتوّفردارس آاللممن ا  (95٪) بينما  المتعّددة   ازجه  ت تصوير وماسحات ضوئية  عرض الوسائط 

از  فيديو وجهاز عرض علوي وجه  من المدارس مجّهزة بكاميرا  (72%)مدارس. بجانب    (٪85)في  

اإلدارة  مع  تتكامل  ال  ومهاراتهم  خبراتهم  أّن  لالهتمام  المثير  فمن  ذلك،  ومع  محمول.  كمبيوتر 

غراض اإلدارية اليومية.  مها لألداخستا  راسية. بل يتمّ س/ الفصول الدّ غراض الّتدريأ   يمية أو معالّتعل

البلدا في  الّسياسات  صانعي  الّدراسة  نتائج  والمد ستفيد  الّنامية  والّشخصيات   ينر ين  والمدّرسين 

  األخرى ذات الّصلة بالّتعليم في ماليزيا وبالمثل.

ترونية  لكاإلعرف إلى إسهامات اإلدارة  التّ   هاهدف فقد كان    (Russell ,  2004 )راسل    ا دراسةأمّ        

تي تواجه  قات الّ المعوّ الب، و تأثيرها اإليجابي على استشارات مرشدي الطّ   في العمل اإلداري، ومدى 

النّ  وأظهرت  المدارس،  في  اإللكترونية  اإلدارة  أنّ استخدام  زيادة    تائج  في  تسهم  اإللكترونية  اإلدارة 

وتقل اإلنت  العمل التّ   يل اجية،  من  المستفيدين  رضا  وتحقيق  المشاركين  تّ ال ية  كاليف،  وزيادة  عليمية، 

ص من األعمال الورقية وتقديم الخدمات بشكل  ل خاخلية، والتّ وتحسين فاعلية العمليات وخدماتها الدّ 

لك  وذ   ب الرشدي الطّ ا على مر إيجابً اإلدارة اإللكترونية تؤثّ   ر على توفير الجهد، كما أنّ ا يؤثّ آلي ممّ 

استغالل يمكن  إضافي  وقت  توفير  طريق  ف عن  الخاّص ي  ه  االحتياجات  لكلّ مقابلة  ا  وجهً   طالب    ة 

كاليف  ي إلى انتفاع المدرسة بمنافع التّ ا يؤدّ داخل المكاتب، ممّ لوجه بداًل من معالجته االستشارات  

الّ  التّ الفائضة  وأماكن  الورقية  األعمال  على  تصرف  وإتاتي  الفرصة  خزين،  الطّ لمحة  الب  رشدي 
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األكاديمي. للتّ  نموهم  على  الّ المعوّ   أهمّ ن  وم   ركيز  في  قات  اإللكترونية  اإلدارة  استخدام  تواجه  تي 

   دريبية.ورات التّ ة الدّ مويل وقلّ لتّ باق  المدارس ما يتعلّ 

كروس    هدفا  أمّ      المدرسة  إ الّتعرف    هو   ( Crouse, 2004)دراسة  في  المديرين  أدوار  لى 

ال  من كنولوجية  التّ  نظر  ال وجهة  المدارس  في  والمديرات  كاليفورنيامي حكو مديرين  والية  في  في    ة 

  ( 250)نة الّدراسة من  لجمع البيانات، وتكّونت عيّ ، واعتمدت االستبانة أداة الواليات المتحدة األمريكية 

لحاسب اآللي  ل  ري المدارس الّنتائج منها: استخدام أغلبية مدي   مديرًا ومديرة. وتوّصلت الّدراسة إلى أهمّ 

لألع  المحّلية  بالّشبكة  وخبرة  ا   مالالمّتصل  اليومية،  القرار  صنع  عملية  مساندة  أجل  من  إلدارية 

لبرامج الّتدريبية في استخدام الحاسب اآللي تزيد من استخدامهم له مّتصاًل  رين المكتسبة من االمدي

الّتجهيزات المتوافرة ق  ري المدارس فيما يتعلّ احتياجات مدي د  حاليًا لس  بالّشبكة المحّلية. وعدم كفاية 

 لمعلومات. ي ونظم إدارة ا لاآل  بالحاسب 

    على الّدراسات الّسابقة عقيبالتّ  3.2.2

اض الّدراسات الّسابقة العربية واألجنبية، سيقوم الباحث ببيان أوجه الّتشابه  ل استعر من خال      

، منهج الّدراسة،  راسةأهداف الدّ   بقة من حيث اراسات السّ وأوجه االختالف بين الّدراسة الحالية والدّ 

اّلت الّدراسة، ومجتمع وعّينة  أدا  الّنتائج  ثّم تسليط الّضوء على أهم  الّدراسة، ومن  إليها ة  ي توّصلت 

م وإبراز  الّسابقة،  الّدراسات  من  االستفادة  أوجه  إلى  باإلضافة  ذلك  الّسابقة،  به  الّدراسات  تتمّيز  ا 

 الّسابقة. بالّدراسات  نةحالية مقار الّدراسة ال

األهداف:   1 حيث  من  ات  هدف.  مديري بعض  امتالك  درجة  إلى  الّتعرف  إلى  الّسابقة  لّدراسات 

اإلد  كفايات  الّتواصل  المدارس  بيئة  مجال  في  توافرها  ودرجة  الّتقنّية،  وكفايات  اإللكترونية،  ارة 

، ودراسة العنزي  (2019)عبد ربه  ة  ، ودراس(2019)ي، ومن هذه الّدراسات دراسة الجرايدة،  اإللكترون
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 الكفايات   بعض   تنمية   في"  الجودة  ضمان  إطار"  برنامج  دور  إلىفت للّتعرف  هد عض  ، والب(2011)

وبعض   ،(2010) غّزة كما في دراسة أبو شاويش    بمحافظات   ااألونرو   مدارس   مديري   لدى  اإلدارية

 مديري   لدى  واالّتصاالت   المعلومات   ات تكنولوجيمهارا  استخدام  الّدراسات هدفت للّتعرف إلى أهمية

  أعمالهم،   وإنجاز  الوظيفية  كفاءتهم  في  رئيس  هو عامل  لديهم  المهارات   تلك  افرو ت  نّ أو   المدارس،

امتالك مديري المدارس األساسية  و  ،(Arkiasamy&et al, 2015)  وآخرون   اركياسامي  دراسة  في  كما

وبعض (،  Grey, 2010)  دراسة جري كما في    همرستها في مدالكترونية وقياد لقدرات تطبيق اإلدارة اإل

  وير وتط  المدرسية،  اإلدارة  جودة  تطوير  اآللي  الحاسب   مساهمة  درجة  إلى للّتعرف    هدفت  ت ساراالدّ 

  اآللي   الحاسب   استخدام   واقع  من   للّتحقق   الّتعليمية، وتنظيم وتحسين األداء الوظيفي  العملية  جودة

ف ر عوالبعض هدفت للتّ   ،(2019)قرع  ، ودراسة األ(2019)  وخطوط  جالب   دراسةمثل    المدارس،  في

عليم العام  التّ   دارية في مدارسلكترونية لتطوير الممارسات اإلدارة اإلبات تفعيل مدخل اإلمتطلّ   ىإل

في  الحكومية،   والّص   دراسةكما    الستخدام   األساسية  المتطّلبات   توفر  ودرجة  (،2018)اعدي  هيبة 

  العجوري سة  ار د ي  كما ف  ةالخاّص   المدارس  لمديري   اإلدارية   ام مهال  في  كتروني اإلل  االّتصال   وسائل

داري والقدرة على إلبداع اإلمقّومات اإلى الّتعرف إلى    (2010)  العتيبي  بينما هدفت دراسة  ،(2018)

هدفت    (2018)  عديالسّ   دراسةالّثانوية، و   مواكبة متطّلبات الّتقّدم الّتكنولوجي لدى مديرات المدارس

 وسبل   العام،  الّتعليم  مدارس  في  ي دار اإل  االّتصال  تنفيذ   متطّلبات   توافر  درجة  إلى  فالّتعر   إلى

  إلى   Iwan Sitiawan, 2018))  سيتياوان   إيوان سة  درا وهدفت    اإللكترونية،  اإلدارة  ضوء  في   تطويرها،

  خدم تس ت  كأداة   ا إمّ   المدرسة  إدارة  عملية  في  صاالت واالتّ   المعلومات   تكنولوجيا استخدامات   مدى   تحديد 

إلى    (Russell ,  2004 ) راسل    دراسةوهدفت    مة، منظّ ل ا  رات قرا   خاذ التّ   كوسيلة   أو   المدرسة  إدارة  في

داري، ومدى تأثيرها اإليجابي على استشارات  اإللكترونية في العمل اإلعرف إلى إسهامات اإلدارة  التّ 

 . المدارس  في لكترونية تي تواجه استخدام اإلدارة اإلقات الّ الب، والمعوّ مرشدي الطّ 
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الدّ       جزئوتّتفق  الحالية  السّ الدّ ع  م  ايً راسة  ولكنّ راسات  وأهدافها،  موضوعها  حيث  من  ها ابقة 

لكترونية وقيادتها في  على قدرات تطبيق اإلدارة اإل  لتركيزه  (Grey, 2010)  جري   دراسة  تختلف مع

 مدارسهم.

الّدراسات        الحالية مع هذه  الّدراسة  الموتختلف   فتبحث عن درجةوع واألهداف  وضمن حيث 

في  ممارستهم  ودرجة  اإللكترونية  اإلدارة  لكفايات   سدار الم  مديري   امتالك   هللا   رام  محافظة  لها 

 ق إليه أّي من الّدراسات الّسابقة. رّ هذا لم تتطوالبيرة، و 

فة  هد لفئة المستتنّوعت العّينات المستخدمة في الّدراسات الّسابقة من حيث ا  من حيث العّينة:.  2

المعّلمين واإلداريين في  راسات الّسابقة فئات مثل:  دّ ال  وحجمها، فقد تضّمنت العّينات فيوطبيعتها  

والّتع الّتربية  وزارة  عمانمدارس  سلطنة  في  قلقيلية    ،ليم  محافظتي  في  الحكومية  المدارس  مديري 

 ، دولة الكويت ب  ظة العاصمة في مدارس محافالمعّلمين    ،وسلفيت من وجهات نظر المديرين أنفسهم

مديري مدارس األونروا بمحافظات ،  املة في محافظة قلقيليةلعة االعاملين في المؤّسسات الحكومي

الخاّصة بالمرحلة االبتدائية العليا في منطقة الجامعة    المدارس في المدارسالمعّلمين ومديري    ،غزة

،  (2019)  راسة العنزي د و   ، (2019)  وطدراسة جالب وخطومن هذه الّدراسات    ،انفي العاصمة عمّ 

العجوري  والصاعدي  اسةر د و ،  (2018)  ودراسة  العنزي ،  (2018)  هيبة  ودراسة    (،2011)   ودراسة 

وأضافت دراسة  ،  ( Crouse., 2004)  دراسة كروس،  (Grey., 2010)  ة جري ودراس  (،2010)العتيبي  

شاويش التّ   (2010)  أبو  والمشرفين  المدارس  ودراسةمديري    2004)    ،(2004)  راسل  ربويين، 

Russell., )  ّالب.مرشدي الط 
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الدّ ت  فقاتّ و       السّ معظم  العربية واألجنبية في اختيار مجتمعاتها وعيّ راسات  مديري    ناتها من ابقة 

إالّ ا أساسي،  بشكل  أنّ لمدارس  والمعلّ     المديرين  نظر  وجهة  من  إليهم  أضاف  أو  بعضها  مين 

  .مات مين والمعلّ المعلّ 

  في  لعربية واألجنبيةة اقباسّ ال  الّدراسات   مع معظم  راسةفقت الدّ اتّ   :تخدممس المنهج ال   من حيث .3 

المستخدم دراسة  المنهج  مثل  واألهداف  البحث  لطبيعة  جالب (2019)الجريدة    نظًرا  ودراسة   ،

ربه  (2019)وخطوط   عبد  ودراسة  العنزي (2019)،  ودراسة  األقرع  (2019)  ،  ودراسة   ،(2019) ،

، ودراسة أبو (2010)ي  ، ودراسة العتيب(2018)سة هيبة والّصاعدي  دراو   ،( 2019)دي  ودراسة السع

   االرتباطي.الوصفي  نهجالمفيها  ت استخدم ، اّلتي(Grey., 2010) جري دراسة  (2010)شاويش 

، (2019)  العنزي   دراسة  واختلفت بعض الّدراسات في المنهج المستخدم في جمع البيانات مثل:   

 . المنهج الوصفي المسحيفيها استخدم  تيالّ  (2018)ري ودراسة العجو 

 عض وبتشابهت معظم الّدراسات الّسابقة في استخدامها لالستبانة كأداة لها،    :ة األدا  يثح  نم.  4

مثل: أهدافها  لتحقيق  الالزمة  البيانات  لجمع  )استبانتين(  أداتين  طّبقت  جالب    الّدراسات  دراسة 

 سين.   رّ يرين والمد موّجهتان إلى المد  (2019)وخطوط 

الدّ       مع  الحالية  الّدراسة  اعتمادها  ساراوتختلف  في  الّسابقة  أولى، أداتين  ت  كأداة  )االستبانة 

  اة ثانية(. والّثانية المقابالت كأد 

 من حيث الّنتائج:.5

وصياغة        الحالية،  للّدراسة  الّنظري  اإلطار  بناء  في  الّسابقة  الّدراسات  من  الباحث  استفاد 

وت و حد المشكلة  أهدافها  الّتطو يد  مع  يتناسب  بما  فأهمّيتها،  أشارت ي  ر  حيث  الاّلحقة،  الّدراسات 
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لّتقنية في محافظة الّظاهرة  ري المدارس للكفايات اأنَّ درجة امتالك مدي  إلى  (2019)دراسة الجرايدة  

م امتالك  درجة  في  فروق  وجود  عدم  الّنتائج  أظهرت  كذلك  )متوّسطة(،  عمان  ديري بسلطنة 

ال  رس المدا بسلط للكفايات  الّظاهرة  االجتماعي،  عمنة  ّتقنية في محافظة  الّنوع  لمتغّيرات:  تعزى  ان 

الحاسب  أّن  (2019)ة دراسة جالب وخطوط جاءت نتيج، في حين ل العلميوسنوات الخبرة، والمؤهّ 

ي  لحاسب اآللا  وأن ؛  %(84.19)بدرجة كبيرة في تطوير جودة اإلدارة المدرسية بنسبة  هم  اآللي يس

، في حين أشارت %(88.07)ية الّتعّلمية بنسبة  يمعل بدرجة كبيرة في تطوير جودة العملية التّ يسهم  

ربه   عبد  توا  (2019)دراسة  درجة  الكفايات  أّن  اإللكتروني  فر  الّتواصل  بيئة  بمجال  اإللكترونية 

ي دراسة العنز   رت بينما أشا  ،(3.14)المدرسي كانت متوّسطة وبلغ المتوّسط الحسابي للّدرجة الكّلية  

اإلداإلى  (  2019) تطبيق  تطويراإلرة  ضرورة  أجل  من  والتّ   لكترونية  اإلداري  في  العمل  عليمي 

ممّ  رفالمدارس  على  يساعد  فعاليةا  مستوى  ليكون    ع  اإللكترونية  اإلدارة  مركز  وإنشاء  المدارس، 

ات تدريبية  يت، وعقد دور كو م بدولة الا على تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مدارس الّتعليم العامشرفً 

ا باألساليب  استخكتإللمتعّلقة  في  مهاراتهم  وتطوير  لزيادة  المدارس  لمديري  الحديثة  دام  رونية 

التّ  الحديثةالمهارات  دراسةكنولوجية  وجاءت  والحكيمي  السّ   ،  أّن    (2018)عدي  توافر إلى  درجة 

مد  في  اإللكتروني  اإلداري  االّتصال  تنفيذ  الّتعلمتطّلبات  بأمان  يمارس  صنعاء  العام  العاصمة  ة 

لوجود عالقة بين الخدمة   (  ,.lee end chiu  2017)، وجاءت دراسة لي وشيو  ة"ليلبصورة عاّمة "ق

التّ وممارسة   التّ الكفايات  الكفايات  بعض  لتطوير  المدارس  مديري  من  كثير  وحاجة    قنية، قنية، 

لدى مديري المدارس في    يات الّتقنيةفاتوافر الك  أّن درجة  (,.koksal  2011)  كوكسالوأشارت دراسة  

  ا ة إحصائيً وجود عالقة ارتباط دالّ ل  (Grey., 2010)  جري وّسطة، بينما أشارت دراسة  متنت  تركيا كا 

 لكترونية.جاهات نحو اإلدارة اإلابقة في الحاسوب واالتّ بين الخبرة السّ 
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ك مديري المدارس  يد درجة امتالحد ي سعيها لت تتمّيز الّدراسة الحالية عن الّدراسات الّسابقة ف     

اإلدا المدارساإلرة  لكفايات  في  المدرسية  اإلدارة  في  لها  ممارستها  ودرجة  الحكومية   لكترونية 

درجة والخاّص  بتطوير  الكفيلة  الّتوصيات  وتقديم  والبيرة،  هللا  رام  محافظة  في  األونروا  ووكالة  ة 

ودرج اإللكترونية  اإلدارة  كفايات  استخدامهامتالك  المداا  ة  تلك  اإلدارة في  أّن  تبّين  وقد  رس، 

معت على جميع الّدراسات أجية قد حظيت باهتمام الباحثين ورغم اختالف الّنتائج  إاّل أّن  ونكتر اإلل

حاجاتهم   وتلبية  اإللكترونية  كفاياتهم  ورفع  المدرسية  اإلدارة  تطوير  في  اإللكترونية  اإلدارة  أهّمية 

 المهنية. 

ه      البومن  يرى  الّدرااحنا  أّن  الدّ ث  بموضوع  عالقة  لها  اّلتي  تّتصل    سةراسات  ال  الحالية 

مّما دفعه إلى ضرورة إجراء هذه الّدراسة راسات الّسابقة؛  بموضوعها اّتصااًل مباشًرا، وهي مكّملة للدّ 

تهم لها  بهدف الّتعرف إلى درجة امتالك مديري المدارس لكفايات اإلدارة اإللكترونية ودرجة ممارس

لّدراسات الّسابقة بين متغّيرات الّدراسة الحالية  ا  جمعافظة رام هللا والبيرة؛ إذ لم تلمدارس في محا  في

وبذ  سيتمتّ مجتمعة،  موضوع  لك  الدّ ع  تتم  هذه  لم  حيث  واألصالة،  بالحداثة  في    دراستهراسة  سابقًا 

 المجتمع الفلسطيني. 
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 الث الفصل الثّ 

 ريقة واإلجراءات الطّ 

الطّ  الفصل  هذا  الّ يتناول  واإلجراءات  اتّ رق  والّ تي  تضمّ بعت،  الدّ تي  منهجية  تحديد  راسة نت 

بعت في بناء أدوات  تي اتّ ملية الّ لعا  ت نة، وعرض الخطوات واإلجراءاراسة والعيّ الدّ   معبعة، ومجتالمتّ 

ثمّ الدّ  وخصائصها،  مخطّ   راسة  اشرح  تصميم  ومتغيّ لدّ ط  االختبارات راسة  أنواع  إلى  واإلشارة  راتها، 

 راسة.  اإلحصائية المستخدمة في تحليل بيانات الدّ 

 راسةمنهجية الدّ  1.3

  المنهجهذه الّدراسة    ت ستخدما  ا،ه راسة والمعلومات المراد الحصول عليبيعة الدّ ط  انطالقًا من       

االرتباطي و   الوصفي  المعلومات   مان يهت  اللذان  انالمنهج  ماوه  ،النوعيالمنهج  الكمي  بجمع 

وتلخيصها وتصنيفها، والحقائق المدروسة المرتبطة بسلوك عّينة من الّناس أو وضعّيتهم، أو عدد 

األشـيا سلسلة    ء،من  فكريّ أو  منظومة  أو  األحداث،  أومن  آخر    أيّ   ة،  الّظوا نوع  أو  من  هر، 

فسيرها، وتقييم طبيعتها  يلها، وتالقضايا، أو المشكالت اّلتي يرغب الباحث فـي دراستها، لغرض تحل

  (.2013)حريزي وغربي،  للّتنّبؤ بها وضبطها، أو الّتحكم فيها

اض أغر   مامتهء مالل  انظرً   ؛النوعيالمنهج  و   الكمي  طيبااالرت الوصفي   المنهجان تخدمسا     

وتحقيق  لدّ ا وذلراسة  لمعرفة  أهدافها،    اإللكترونية   اإلدارة  لكفايات   المدارس  مديري   امتالك  درجةك 

ل  ودرجة فيممارستهم  والمقابالت،  طريق   عن  والبيرة  هللا   رام  ظةافمح  ها    وتحليلهما   االستبانة 

 الّنتائج.  واستخالص 
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 نتها راسة وعيّ الدّ ع مجتم  2.3

 راسة:مجتمع الدّ  1.2.3

الدّ   ن وّ تك الّتربويينجميع    راسة منمجتمع    والبيرة   هللا   رام  محافظة  في  المعّلمين والمشرفين 

( عددهم  إ6161والبالغ  حسب  و (،  التّ حصائية  والتّ زارة  الدّ ربية  العام  في  )عليم  (، 2021/2022راسي 

 :المشرفة ةهجال والجنس و  ى الوظيفيرات المسمّ لمتغيّ  ابعً ة تسار ن توزيع مجتمع الدّ يبيّ  (1.3)والجدول 

 المشرفة  والجهة والجنس الوظيفي المسمى لمتغيرات تبعاً  الدراسة  مجتمع توزيع(: يوضح 1.3) الجدول

 في الوظي  المسمى
 وكالة  خاصة  حكومة 

 الكلي 
 انثى ذكر  انثى ذكر  انثى ذكر 

 6107 446 111 1200 348 2676 1326 معلم 

 54 6 4 0 0 23 21 رف ش م

 المجموع 
1347 2699 348 1200 115 452 6161 

4046 1548 567 6161 

 راسة:نة الدّ عيّ  2.2.3

 راسة، فقد اختيرت كاآلتي:نة الدّ أما عيّ 

ــتطالنـــة االعيّ ال -أوالً  ــتطالعية مكوّ عية: اختيـــرت عيّ سـ ــة اسـ ــة مـــن نـ ــرفين  (35)نـ ــين والمشـ ــن المعّلمـ مـ

تخدامها راســة واســأدوات الدّ  يةد مــن صــالحأكــبغــرض التّ  ام هللا والبيــرة، وذلــكر  الّتربــويين فــي محافظــة

 .بات لحساب الصدق والثّ 

 رات لمتغيّـــ  ابقيـــة تبعًـــ الطّ ائية العشـــو  قـــةريراســـة بالطّ نـــة الدّ راســـة األصـــلية: اختيـــرت عيّ نـــة الدّ عيّ  -ثانيـــاً 

مــن المعّلمــين والمشــرفين  (449نــة )، وقــد بلــغ حجــم العيّ المشــرفة والجهــة والجــنس الــوظيفي ىالمســمّ 

 والجــنس الــوظيفي ىالمســمّ  رات لمتغيّــ  اتبعًــ  راســةالدّ  نــةعيّ  توزيــع(: 2.3) جــدوللا حيوضــّ . و نالّتربــويي
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 ةالمســـــتقلّ  راتهـــــامتغيّ  حســـــب  راســـــةالدّ  نـــــةعيّ  عزيـــــتو  نيبـــــيّ ( 3.3) الجـــــدول ، كمـــــا أنّ المشـــــرفة والجهـــــة

 (:  صنيفيةالتّ )

 المشرفة  ةهجلا و  والجنس الوظيفي المسمى لمتغيرات تبعاً  اسة در ال عينة توزيع(: يوضح 2.3الجدول )

 الوظيفي المسمى  
 وكالة  خاصة  حكومة 

 الكلي 
 انثى ذكر  انثى ذكر  انثى ذكر 

 399 29 10 78 23 173 86 معلم 

 50 9 3 10 6 12 10 مشرف 

 38 13 88 29 185 96 المجموع 
449 281 117 51 

 

   :(ةييفصن)التّ  ةالمستقلّ  راتهامتغيّ راسة حسب لدّ ا نةعيّ  توزيعح (: يوّض 3.3الجدول )

 النسبة % العدد  ات الفئ المتغير

 الجنس 

 21.6 97 ذكر

 78.4 352 أنثى 

 100.0 449 المجموع 

 العلمي المؤّهل

 78.2 351 وريوس البك

 21.8 98 فأعلى ماجستير

 100.0 449 المجموع 

 الخبرة  سنوات

 19.2 86 سنوات  5 من أقل

 20.7 93 سنوات  10 من أقل إلى 5 من

 60.1 270 رثكفأ سنوات 10

 100.0 449 موع المج

 74.6 335 الحكومية  المشرفة  الجهة
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 12.5 56 الخاّصة 

 12.9 58 األونروا 

 100.0 449 وع المجم

 الوظيفة 

 88.9 399 ة/معلم

 11.1 50 ة /مشرف 

 100.0 449 المجموع 

 

  راسةأدوات الدّ  3.3
أهد قي لتح الدّ ق  اعتمد  اف  علراسة،  مقياسين الباحث  البيانامجل  ى  درجة مقياس    ما:هت،  ع 

 :  كما يلي  درجة ممارسة كفايات اإلدارة اإللكترونية ومقياس ،امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية

 درجة امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية  أواًل: مقياس 

أجل   الدّ من  من  المرجوة  الغاية  اسار تحقيق  اطّ لحالية،  ة  على وبعد  الباحث  دب األ  الع 

والدّ بر تّ ال السّ وي  مقاييس  راسات  اإللكترونية ابقة وعلى  اإلدارة  كفايات  امتالك  المستخدمة في   درجة 

الدّ    ،(2011)  العجمي  ، ودراسة(2016)  يونس، ودراسة  (2017)  نيقر الدراسة  راسات ومنها:  بعض 

ودراسة  (2009)  حامد ودراسة    ،(2010)  ناقالشّ ودراسة   ودراسة(2008)  المومني ،    الحربي   ، 

ودراسة  (2008) ودراسة(2007)  وجالل  الحريري ،  ودراسة  2007)  والعجمي  حسان  ،    قطيشات (، 

درجة  (، قام الباحث بتطوير مقياس  2004)  يحجّ   ، ودراسة(2004)  ونشوان  نشوان(، ودراسة  2004)

 راسات. الدّ ك إلى تل ااستنادً  امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية

 ارة اإللكترونية  الك كفايات اإلدامت جةدر لمقياس يكومترية الخصائص السّ  1.3.3

 صدق المقياس   

 دق كما يلي:استخدم الباحث نوعان من الّص 
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 (Face validity)اهري  دق الظّ أ( الّص 

الّص حقّ للتّ       من  الظّ ق  المحكّ دق  بصدق  يعرف  ما  أو  لمقياساهري  كفايات    مين  امتالك  درجة 

اإللكترونيةإلا المقياس بصو دارة  األوّ ، عرض  ذوي   ةليرته  الخبرة واالختصاص    على مجموعة من 

وقد  حق )ب(،  ، كما هو موضح في مل محكماً   (14)، وقد بلغ عددهم  ة كتورا ن يحملون درجة الدّ ممّ 

ول  قبأدنى ل  كحدّ    %(80)فاق  عتمد معيار االتّ ا فقرة، إذ    (30)لية من  ل المقياس في صورته األوّ تشكّ 

وآر الفقرة مالحظات  على  وبناًء  المحكّ ،  واستنادً نمياء  مال  ا،  اإلى  عدّ لمحكّ حظات  فقد  لت مين، 

 . )ت( صياغة بعض الفقرات وحذفت فقرة، كما هو مبين في الملحق

 Construct Validity) )البناء ب( صدق 

الّص للتّ  من  أيًض حقق  الباحث  استخدم  للمقياس  عيّ   ادق  على  البناء،  استصدق  عية  طالنة 

راسة المستهدفة، واستّخدم  نة الدّ عيّ   ربويين، ومن خارجتّ لا  من المعّلمين والمشرفين  (35)نة من  وّ مك

بيرسون   ارتباط  قيم    (Pearson Correlation) معامل  بالمجامعامالت  الستخراج  الفقرات  ل  ارتباط 

الدّ الّ  مع  الفقرات  ارتباط  معامالت  وقيم  إليه،  تنتمي  الكلّ ذي  للمقرجة  كذلكياية  معامالت    س،  قيم 

 : ح ذلكيوّض  (4.3)والجدول ية للمقياس، الكلّ  ةرجارتباط كل مجال مع الدّ 

بالمجال الذي   رة اإللكترونيةات اإلدادرجة امتالك كفايح قيم معامالت ارتباط فقرات مقياس (: يوّض 4.3جدول )
يم معامالت ارتباط كل مجال، مع  كذلك ق س،رجة الكلية للمقياتنتمي إليه، وقيم معامالت ارتباط الفقرات مع الدّ 

 ( 35كلية للمقياس)ن=ال ةجر الدّ 

قرة 
الف

 

االرتباط  
مع  
 المجال 

االرتباط  
مع  

الدرجة  
 الكلية 

قرة 
الف

 

االرتباط  
مع  
 المجال 

االرتباط  
ع  م

  الدرجة 
 الكلية 

قرة 
الف

 

االرتباط  
مع  
 المجال 

االرتباط  
مع  

الدرجة  
 الكلية 

قرة 
الف

 

االرتباط  
مع  
 المجال 

  اطاالرتب
مع  

رجة  الد
 الكلية 

ترونية كلإل امتالك كفايات اإلدارة ا
 واإلدراكية( )المعرفية 

امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية: 
 )األدائية واالجتماعية( 

ونية: اإللكتر  امتالك كفايات اإلدارة
 )اإلشرافية والّذاتية( 

امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية: 
 )الّتقنية( 
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1 .89** .87** 8 .78** .77** 16 .97** .94** 23 .86** .81** 

2 .91** .90** 9 .78** .73** 17 .91** .90** 24 .93** .93** 

3 .95** .91** 10 .83** .72** 18 .94** .90** 25 .96** .93** 

4 .91** .86** 11 .89** .82** 19 .91** .84** 26 .93** .89** 

5 .90** .90** 12 .92** .89** 20 .97** .93** 27 .94** .92** 

6 .88** .89** 13 .88** .88** 21 .95** .92** 28 .94** .91** 

7 .92** .91** 14 .82** .83** 22 .92** .89** 29 .93** .91** 

- - - 15 .95** .92** - - - - - - 

 **97.  درجة كلية للُبعد **96.  درجة كلية للُبعد **96.درجة كلية للُبعد **98.درجة كلية للُبعد 

 ( p < .01 **عند مستوى الداللة )  *دال إحصائياً *     ( p < .05 *عند مستوى الداللة )   *دال إحصائياً                 

-.72)بين  ما  تراوحت    ارتباط الفقرات معامل    أنّ   (4.3)يالحظ من البيانات الواردة في الجدول  

قيمة معامل    أنّ   ((Garcia., 2011؛ إذ ذكر جارسيا  اة إحصائيً (، وكانت ذات درجات مقبولة ودالّ .96

الّ  الّ . 30تي تقل عن )االرتباط  أقل أو يساوي   -.30تي تقع ضمن المدى )( تعتبر ضعيفة، والقيم 

( تعتبر قوية، لذلك لم تحذف أي فقرة من فقرات .70تي تزيد عن )طة، والقيمة الّ ( تعتبر متوسّ .70

 المقياس. 

 درجة امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية  ثبات مقياس

ثبات  للتّ  اإللكترونية  مقياس أكد من  اإلدارة  كفايات  امتالك  المقياس  وزّ ،  ومجاالته  درجة  ع 

استطالعية مكوّ على عيّ  )نة  الّتربوي (  35نة من  والمشرفين  المعّلمين  الحكومية    ينمن  المدارس  في 

حقق  وبهدف التّ   راسة المستهدفة،نة الدّ ، ومن خارج عيّ في محافظة رام هللا والبيرة  اواألونرو والخاصة  

 Cronbach's)، فقد استخدمت معادلة كرونباخ ألفا  ومجاالتهاخلي للمقياس،  ساق الدّ من ثبات االتّ 

Alpha)   ّالعي بيانات  العلى  قياس  بعد  االستطالعية  )ّص نة  فقرة29دق  ح  يوّض   :(5.3)والجدول    ،( 

 : ذلك
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بطريقة  درجة امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونيةح قيم معامالت ثبات مقياس (: يوّض 5.3جدول )
 كرونباخ ألفا 

 كرونباخ ألفا  عدد الفقرات  المجال 

 .96 7 امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية )المعرفية واإلدراكية(  

 .95 8 دارة اإللكترونية: )األدائية واالجتماعية(  امتالك كفايات اإل

 .97 7 امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية: )اإلشرافية والّذاتية( 

 .97 7 امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية: )الّتقنية(

 .98 29 الدرجة الكلية

 

)يتّ  الجدول  من  أنّ 5.3ضح  معامالت    (  مقي   ألفا  كرونباخ  ثبات قيم  درجة اس  لمجاالت 

  كرونباخ   معامل ثبات   (، كما يالحظ أنّ .97-.95تراوحت ما بين )  امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية

نة  طبيق على العيّ وتجعل من األداة قابلة للتّ هذه القيم مرتفعة،    (. وتعدّ .98ية بلغ )رجة الكلّ للدّ   ألفا

 . األصلية

 ونية كفايات اإلدارة اإللكتر  ممارسة درجة  ثانيًا: مقياس

أجل   الدّ من  من  المرجوة  الغاية  الحالية،  تحقيق  اطّ راسة  األوبعد  على  الباحث  دب الع 

المستخدمة في   كفايات اإلدارة اإللكترونية  ممارسة درجة  ابقة وعلى مقاييس  راسات السّ ربوي والدّ التّ 

  دسون ريتشدر   ، ودراسة(2016)  عبدالّرزاق( و دراسة  2019)  سنوسيراسات ومنها: دراسة  بعض الدّ 

Richrdson., 2015))ودراسة  ودراسة   ،(2013)  والخزي   القحطانيودراسة    (،,.shah  2014)  شاه  ، 

، ودراسة (2011)   نصار( ودراسة  2012)  إبراهيم  ، ودراسة(,.Tagalou et al  2013)ن  وآخرو   تاغالو

ودراسة  (2010)  وعقيالن  محمد ودراسة    (،2010)  خلوف ودراسة  2009)  الّسميري ،    الخان(، 
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ودراسة  2005) مقياس  2005)   ياسين(،  بتطوير  الباحث  قام  ممارسة (،  اإلدارة    درجة  كفايات 

 راسات. الدّ  تلكا إلى استنادً  اإللكترونية

 كفايات اإلدارة اإللكترونية درجة ممارسةيكومترية لمقياس الخصائص السّ  2.3.3

 صدق المقياس:  

 دق، وكما يلي:استخدم نوعان من الّص 

 (Face validity)اهري  دق الظّ أ( الّص 

الّص حقّ للتّ  الظّ ق من  المحكّ دق  أو ما يعرف بصدق  لمقياس  اهري  درجة ممارسة كفايات  مين 

اإللكترونية األوّ اإلدارة  بصورته  المقياس  عرض  واالختصاص  ،  الخبرة  ذوي  على مجموعة من  لية 

(، وقد  ، كما هو موضح في ملحق )ب محكماً   (14)  كتوراه، وقد بلغ عددهمن يحملون درجة الدّ ممّ 

كحد أدنى لقبول    %(80)عتمد معيار االتفاق  ا إذ  فقرة؛    (30)لية من  ل المقياس في صورته األوّ تشكّ 

إلى مالحظات    اعديالت المقترحة، واستنادً مين أجريت التّ الفقرة، وبناًء على مالحظات وآراء المحكّ 

 ن في الملحق )ت(.مين فقد ع دلت صياغة بعض الفقرات، كما هو مبيّ المحكّ 

 Construct Validity) )ب( صدق البناء 

نة من  نة استطالعية مكوّ دق للمقياس، استخدم صدق البناء على عيّ ق من الّص حقّ من أجل التّ 

من  35) الّتربويين(  والمشرفين  عيّ المعّلمين  خارج  ومن  الدّ ،  معامل  نة  واستّخدم  المستهدفة،  راسة 

بيرسون   قي   (Pearson Correlation)ارتباط  الّ الستخراج  بالمجال  الفقرات  ارتباط  معامالت  ذي  م 

درجة ممارسة كفايات اإلدارة  ية لمقياس )رجة الكلّ تنتمي إليه، وقيم معامالت ارتباط الفقرات مع الدّ 

الدّ اإللكترونية الكلّ (، كذلك قيم معامالت ارتباط كل مجال مع  ن في  ية للمقياس، كما هو مبيّ رجة 

 (: 6.3الجدول )
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درجة ممارسة كفايات اإلدارة اإللكترونية بالمجال الذي   مقياسيم معامالت ارتباط فقرات ح ق(: يوّض 6.3جدول )
رجة الكلية للمقياس، كذلك قيم معامالت ارتباط كل مجال مع  تنتمي إليه، وقيم معامالت ارتباط الفقرات مع الدّ 

 ( 35رجة الكلية للمقياس)ن=الدّ 

قرة 
الف

 

االرتباط  
مع  
 المجال 

االرتباط  
مع  
ة  الدرج
 الكلية 

قرة 
الف

 

االرتباط  
مع  
 المجال 

االرتباط  
مع  

الدرجة  
 الكلية 

قرة 
الف

 

االرتباط  
مع  
 المجال 

االرتباط  
مع  

الدرجة  
 الكلية 

قرة 
الف

 
االرتباط  

مع  
 المجال 

االرتباط  
مع  

الدرجة  
 الكلية 

كفايات اإلدارة اإللكترونية   ممارسة
 )المعرفية واإلدراكية( 

  كفايات اإلدارة اإللكترونية: ممارسة
 )األدائية واالجتماعية( 

كفايات اإلدارة اإللكترونية:   ممارسة
 )اإلشرافية والّذاتية( 

كفايات اإلدارة اإللكترونية:   ممارسة
 )الّتقنية( 

1 .91** .86** 8 .92** .89** 16 .98** .96** 23 .90** .88** 

2 .94** .91** 9 .93** .90** 17 .96** .95** 24 .92** .90** 

3 .94** .94** 10 .94** .91** 18 .92** .90** 25 .95** .93** 

4 .92** .91** 11 .98** .94** 19 .94** .93** 26 .96** .93** 

5 .95** .93** 12 .90** .88** 20 .96** .95** 27 .90** .92** 

6 .93** .90** 13 .95** .94** 21 .95** .93** 28 .93** .88** 

7 .94** .94** 14 .95** .95** 22 .96** .95** 29 .94** .93** 

- - - 15 .93** .96** - - - 30 .91** .87** 

 **98.  درجة كلية للُبعد **98.  درجة كلية للُبعد **97.درجة كلية للُبعد **98.درجة كلية للُبعد 

 

    ( p < .01 **عند مستوى الداللة )   دال إحصائياً **  ( p < .05 *عند مستوى الداللة ) دال إحصائياً *  

-.86)بين  ما  تراوحت    الفقرات معامل ارتباط    ( أنّ 6.3يالحظ من البيانات الواردة في الجدول )

قيمة معامل    أنّ   ((Garcia., 2011؛ إذ ذكر جارسيا  اة إحصائيً (، وكانت ذات درجات مقبولة ودالّ .98

الّ  الّ . 30تي تقل عن )االرتباط  أقل أو يساوي   -.30تي تقع ضمن المدى )( تعتبر ضعيفة، والقيم 

ة، لذلك لم تحذف أي فقرة من فقرات ( تعتبر قويّ .70تي تزيد عن )طة، والقيمة الّ ( تعتبر متوسّ .70

 المقياس. 
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 :  درجة ممارسة كفايات اإلدارة اإللكترونيةثبات مقياس 

راسة عت أداة الدّ وزّ   ،ومجاالته  درجة ممارسة كفايات اإلدارة اإللكترونية أكد من ثبات مقياس  للتّ 

استطالعية مكوّ على عيّ  )نة  الّتربويين(  35نة من  والمشرفين  المعّلمين  الحكومية  ف  من  المدارس  ي 

ق  حقّ وبهدف التّ   راسة المستهدفة.نة الدّ ومن خارج عيّ   ،في محافظة رام هللا والبيرة  اواألونرو ة  والخاّص 

االتّ  ثبات  الدّ من  للمقياس  ساق  ألفا  ومجاالتهاخلي  كرونباخ  معامل  استخدم  فقد   ،(Cronbach's 

Alpha)   ّالعي بيانات  الّص على  قياس  بعد  االستطالعية،  ح  يوّض   (7.3)والجدول  فقرة،    (30)  دقنة 

 : ذلك

  ألفا كرونباخ بطريقة درجة ممارسة كفايات اإلدارة اإللكترونية  مقياس ثبات معامالتح قيم يوّض  :(7.3) جدول
 كرونباخ ألفا  عدد الفقرات  المجال 

 .97 7 ممارسة كفايات اإلدارة اإللكترونية )المعرفية واإلدراكية( 

 .98 8 اإللكترونية: )األدائية واالجتماعية( ممارسة كفايات اإلدارة 

 .98 7 ممارسة كفايات اإلدارة اإللكترونية: )اإلشرافية والّذاتية(  

 .97 8 ممارسة كفايات اإلدارة اإللكترونية: )الّتقنية( 

 .99 30 الدرجة الكلية

 

جة ممارسة لمجاالت مقياس در   ألفا  كرونباخ  ثبات قيم معامالت    ( أنّ 7.3ضح من الجدول )يتّ 

بين   ما  تراوحت  اإللكترونية  اإلدارة  أنّ   (،.98-.97)كفايات  يالحظ  ثبات   كما    ألفا   كرونباخ  معامل 

الكلّ للدّ  بلغ  رجة  للتّ ،  (.99)ية  قابلة  األداة  من  وتجعل  مرتفعة  القيم  هذه  العيّ وتعتبر  على  نة  طبيق 

 . األصلية
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 راسة:مقياسي الدّ  تصحيح

درجة امتالك كفايات اإلدارة  ن مقياس  : تكوّ ات اإلدارة اإللكترونيةدرجة امتالك كفاي  مقياس:  أوالً 

عة على أربعة مجاالت كما (، فقرة موزّ 29دق من )هائية بعد قياس الّص في صورته النّ   اإللكترونية

  اإلدارة   كفايات   امتالك   درجةجاه اإليجابي لح في ملحق )ث(، وقد مثلت جميع الفقرات االتّ هو موّض 

 .اإللكترونية

ن مقياس درجة ممارسة كفايات اإلدارة  تكوّ  : درجة ممارسة كفايات اإلدارة اإللكترونية انيًا: مقياسث

النّ  )اإللكترونية في صورته  فقرة، موزّ 30هائية من  ح في  كما هو موّض   مجاالت   أربعةعة على  (، 

 .اإللكترونية درجة ممارسة كفايات اإلدارة جاه اإليجابي ل لت جميع الفقرات االتّ ملحق )ث(، وقد مثّ 

وأعطيت  ( خماسي،  Likertج ليكرت )وقد ط لب من المستجيب تقدير إجاباته عن طريق تدرّ 

للفقرات كما يلي  قليلة( درجات،  3)  طةمتوسّ ( درجات،  4)  كبيرة ( درجات،  5)  اجدً   كبيرة  : األوزان 

 (، درجة واحدة.  1) اجدً  قليلة، درجتان (2)

درجة و   كفايات اإلدارة اإللكترونية  درجة امتالكولتحديد    طات الحسابية،ولغايات تفسير المتوسّ 

ذي يتراوح من  لت العالمة وفق المستوى الّ راسة، حوّ نة الدّ لدى عيّ   ممارسة كفايات اإلدارة اإللكترونية

الدّ 1-5) وتصنيف  درجات  وفقً (  وذلك  ومنخفض،  ومتوسطة  مرتفع،  مستويات:  ثالثة  إلى    ارجة 

 للمعادلة اآلتية: 

 =  ل الفئة طو        
 الحد األعلى _ الحد األدنى )لتدرج(       

3

51
33.1

−
=    

 عدد المستويات المفترضة                
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 حو اآلتي:  وبناًء على ذلك، فإّن مستويات اإلجابة على المقياس تكون على النّ 

رجة ممارسة  دو  درجة امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية كل منح درجات احتساب مستوى (: يوّض 8.3جدول )
 كفايات اإلدارة اإللكترونية 

 فأقل  2.33 درجة منخفضة
 3.67 - 2.34 درجة متوسطة  

 5 -3.68 درجة مرتفعة  
 

   راتهاراسة ومتغيّ تصميم الدّ  4.3

 ابعة اآلتية: صنيفية( والتّ ة)التّ رات المستقلّ راسة على المتغيّ اشتملت الدّ 

 صنيفية: التّ رات المتغيّ  -أ

 (.أنثى -2 ذكر،-1: )مان هيا: وله مستو الجنس .1

 (. فأعلى ماجستير -2، بكالوريوس  -1: )ما: وله مستويان هالعلمي المؤّهل .2

  من   أقل  إلى  5  من   -2،  سنوات   5  من  أقل  -1هي: )  ثالثة مستويات   اوله:  الخبرة  سنوات .3

 (.فأكثر سنوات  10 -3، سنوات  10

 األونروا(. -3 اّصة،خلا -2، الحكومية -1هي: ) ثالثة مستويات  اوله: المشرفة الجهة .4
 (.ة/مشرف -2 ة،/معلم -1: )مامستويان ه اوله: الوظيفة .5

 ابع: المتغير التّ -ب

  لدى درجة امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية    تقيس  تيالّ   الفرعية  ية والمجاالت رجة الكلّ الدّ  (أ

 . راسةالدّ  نةعيّ 

 ت اإلدارة اإللكترونية لدىيادرجة ممارسة كفا  تقيس  تيالّ   الفرعية  والمجاالت   يةالكلّ   رجةالدّ  (ب 

 . راسةالدّ  نةعيّ 
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   راسةإجراءات تنفيذ الدّ  5.3

 راسة وفق الخطوات اآلتية:الدّ  نف ذت 

التّ   المعلومات   جمع .1 المقاالت،  كالكتب،  المصادر  من  العديد  الرّ من  الجامعية،  قارير،  سائل 

 .راسةظري للدّ وغيرها، وذلك من أجل وضع اإلطار النّ 

 . المعّلمين والمشرفين الّتربويينة بعدد يالحصول على إحصائ .2

 راسة.نة الدّ تحديد عيّ  ، ومن ثمّ راسةتحديد مجتمع الدّ  .3

 .ربوي في هذا المجالراسة من خالل مراجعة األدب التّ الدّ  وات تطوير أد  .4

 . راسةالدّ  أدوات تحكيم  .5

( 35ذ شـملت )إراسـة األساسـية، نـة الدّ نة استطالعية ومن خـارج عيّ راسة على عيّ الدّ أدوات  تطبيق   .6

 راسة.الدّ  أدوات أكد من دالالت صدق وثبات ، وذلك بهدف التّ من المعّلمين والمشرفين الّتربويين

العيّ الدّ   أدوات تطبيق   .7 على  والطّ راسة  األصلية،  فقراتنة  على  اإلجابة  منهم  صدق   هالب  بكل 

 مي.ل ألغراض البحث العإجابتهم لن تستخدم إالّ  وموضوعية، وذلك بعد إعالمهم بأنّ 

استخدم   .8 حيث  الحاسوب،  ذاكرة  إلى  البيانات  ) الرّ   برنامجإدخال  اإلحصائي  ( SPSS, 26زمة 

 حليل اإلحصائي المناسب.لتحليل البيانات، وإجراء التّ 

النّ  .9 الّ مناقشة  التّ تائج  عنها  أسفر  النّ تي  األدب  ضوء  في  والدّ حليل  السّ ظري  الخروج  و   ،ابقةراسات 

 . ت البحثيةاوصيات والمقترحالتّ  من مجموعةب

  اإلحصائيةالمعالجات  36.

البيانات   معالجة  أجل  باستخدام  من  الباحث  قام  جمعها  الرّ وبعد  للعلوم  برنامج  اإلحصائية  زم 

 اآلتية:  ( وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية SPSS, 26االجتماعية )
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 سب المئوية.طات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنّ المتوسّ  .1

 بات.لفحص الثّ  (Cronbach's Alpha)اخ ألفا بمعامل كرون .2

قـة المتعلّ  لفحـص الفرضـيات  (،test-Independent Samples t) تينمستقلّ )ت( لمجموعتين  اختبار .3

 .الوظيفةو  العلمي المؤّهلبالجنس و 

 تبـــةلرّ با، قــةات المتعلّ لفحـــص الفرضــيّ  ،(Way ANOVA-Oneبــاين األحـــادي )التّ  تحليــل اختبــار .4

 .المشرفة الجهةو  ،الخبرة سنوات ب

 للمقارنات البعدية.  (LSD) دال فرق  أقل اختبار .5

لمعرفــــة العالقـــة بــــين درجـــة امــــتالك كفايــــات اإلدارة  (Pearson Correlationاختبـــار بيرســــون ) .6

 ارسة.، كذلك لفحص صدق أداتي الدّ درجة ممارسة كفايات اإلدارة اإللكترونيةاإللكترونية و 

باسـتخدام أسـلوب ( Stepwise Multiple Regressionدريجي )التّـ  د اختبار معامل االنحدار المتعـدّ  .7

هاملمعرفـــة  (Stepwiseاإلدخـــال ) نبـــؤ فـــي التّ  كفايـــات اإلدارة اإللكترونيـــة امـــتالكدرجـــة أبعـــاد  إســـم

 بدرجة ممارسة كفايات اإلدارة اإللكترونية.

 

 

 

 



 

 

 الفصل الرابع 

 عرض نتائج الدراسة 

   راسةبأسئلة الدّ قة المتعلّ  تائجالنّ  1.4

 راسةات الدّ بفرضيّ قة المتعلّ  تائجالنّ  2.4

 خصية.قة بالمقابالت الشّ تائج المتعلّ النّ  3.4
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 ابع  الفصل الرّ 

 راسة  عرض نتائج الدّ 

عرًض  الفصل  هذا  الّ للنّ   ايتناول  توّص تائج  الدّ تي  إليها  وفرضيلت  أسئلتها  ضوء  في  الّ اراسة  تي  تها 

 في العرض، وكما يلي:  سئلة الدراسةفقًا ألو مت طرحت، وقد نظّ 

 الّنتائج المتعلقة بأسئلة الّدراسة  1.4

السّ   1.1.4 األوّ نتائج  في  ما  ل:  ؤال  اإللكترونية  اإلدارة  لكفايات  المدارس  مديري  امتالك  درجة 

 ؟ ربويينمين والمشرفين التّ محافظة رام للا والبيرة من وجهة نظر المعلّ 

السّ  عن  األلإلجابة  ح سبت  وّ ؤال   سب والنّ   المعيارية  واالنحرافات   الحسابية  طات المتوسّ ل 

اإللكترونيةلمقياس    المئوية اإلدارة  كفايات  امتالك  الّتربويين   درجة  والمشرفين  المعّلمين  ،  لدى 

 ح ذلك: ( يوّض 1.4والجدول )

ل من مجاالت مقياس اجح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لكل م(: يوّض 1.4جدول )
 اً وعلى المقياس ككل مرتبة تنازليً  درجة امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية

رقم   الرتبة
المتوسط   المجال  المجال 

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

النسبة  
 الدرجة  المئوية 

 ةعفمرت 77.8 0.798 3.89 ) واالجتماعيةامتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية: )األدائية  2 1

( امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية )المعرفية واإلدراكية 1 2  مرتفعة 76.0 0.789 3.80 

( الّتقنية): اإللكترونية اإلدارة كفايات امتالك 4 3  مرتفعة 75.2 0.874 3.76 

 مرتفعة 74.8 0.891 3.74  (والّذاتية اإلشرافية: )اإللكترونية اإلدارة كفايات امتالك 3 4

 مرتفعة  76.0 0.796 3.80 اإللكترونية اإلدارة كفايات الكتمال درجة
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)يتّ  الجدول  من  أنّ 1.4ضح    المعّلمين   لدى  اإللكترونية  اإلدارة  كفايات   امتالك  درجة  ( 

( وبنسبة  3.80راسة )نة الدّ ط الحسابي لتقديرات عيّ جاءت مرتفعة، إذ بلغ المتوسّ   الّتربويين  والمشرفين

( أمّ 76.0مئوية  المت(،  عيّ سّ و ا  أفراد  إلجابات  الحسابية  الدّ طات  مقياس  نة  مجاالت  عن  درجة  راسة 

اإللكترونية اإلدارة  كفايات  )  امتالك  بين  ما  "3.74-3.89تراوحت  مجال  وجاء  كفايات    (،  امتالك 

واالجتماعية( )األدائية  اإللكترونية:  بمتوسّ اإلدارة  األولى  بالمرتبة   "( قدره  حسابي  وبنسبة  3.89ط   )

( "77.8مئوية  مجال  جاء  بينما  مرتفع،  وبتقدير  )اإللكترونية  اإلدارة  كفايات   امتالك(  اإلشرافية  : 

 ( وبتقدير مرتفع. 74.8( وبنسبة مئوية )3.74ط حسابي بلغ )" في المرتبة األخيرة، بمتوسّ (والذاتية

نة  يّ سب المئوية لتقديرات أفراد عطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنّ وقد ح سبت المتوسّ 

مقياس  الدّ  مجاالت  من  مجال  كل  فقرات  على  اإللكترونيةراسة  اإلدارة  كفايات  امتالك  كل    درجة 

 حو اآلتي:  مجال على حدة، وعلى النّ 

 واالجتماعية(  امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية )األدائية (1

امتالك كفايات اإلدارة لفقرات  سب المئويةطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنّ المتوسّ  حيوّض (: 2.4جدول )
 طات الحسابيةحسب المتوسّ  ابة تنازليً مرتّ واالجتماعية(  اإللكترونية )األدائية

رقم   الرتبة
 الفقرة 

المتوسط   الفقرات 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

النسبة  
 المئوية 

 الدرجة 

)لنشر  للمدرسة  إلكتروني  موقع   صفحة  يوفر 8 1   األنشطة، : 
 (. يماتمعالتّ  الفعالّيات،

 مرتفعة  84.0 0.828 4.20

 اإللكترونية اإلدارة تطبيقات على المدير يعتمد 9 2
(ELETTER EYWA، Eschool )مهامه تسيير في 

 اإلدارية. 

 مرتفعة  80.0 0.917 4.00

 العملية  لتجويد  اإللكترونية؛  الّتطبيقات  توظيف  على  يشّجع 11 3
  ، ZOOM،  GOOGLE،  TEAMS)  الّتعّلمية  الّتعليمية

OFFICE   .) 

 مرتفعة  79.6 0.923 3.98
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 مرتفعة  78.2 0.930 3.91 . إلكترونًيا أبنائهم أداء على  االطالع من األمور أولياء يمّكن 10 4

 بشكل  اإللكترونية  المعّلمين  قدرات  تقييم  على  القدرة  يمتلك 12 5
 . تطويرها إلى ويسعى جيد

 مرتفعة  75.6 0.998 3.78

 مرتفعة  75.2 0.994 3.76 .إلكترونًيا داريةإلا الّسجالت ينّظم 14 6

 مرتفعة  75.0 1.011 3.75 . إلكترونًيا المعّلمين لتقييم  تصّور لديه 15 7

  األكاديمي  األداء  حول  الّطلبة  أمور  أولياء  مالحظات   يتابع 13 8
 . إلكترونًيا

 مرتفعة  74.0 1.038 3.70

 مرتفعة 77.8 0.798 3.89 تماعية(جواال امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية )األدائية 

 

 مجال راسة على  نة الدّ طات الحسابية إلجابات أفراد عيّ المتوسّ   ( أنّ 2.4ضح من الجدول )يتّ 

)األدائية اإللكترونية  اإلدارة  كفايات  )  واالجتماعية(  امتالك  بين  ما  (، وجاءت  3.70-4.20تراوحت 

  " )لنشر  للمدرسة  إلكتروني  موقع  صفحة  ريوفّ فقرة  بالمرتبة  (الّتعميمات   الفعالّيات،  نشطة،ألا:   "

  يتابع   ( وبتقدير مرتفع، بينما جاءت فقرة "84.0( وبنسبة مئوية )4.20ط حسابي قدره )األولى بمتوسّ 

ط حسابي  " في المرتبة األخيرة، بمتوسّ إلكترونًيا  األكاديمي  األداء  حول  الّطلبة  أمور  أولياء  مالحظات 

امتالك كفايات    مجال ط الحسابي ل( وبتقدير مرتفع. وقد بلغ المتوسّ 74.0( وبنسبة مئوية )3.70بلغ )

 ( وبتقدير مرتفع.77.8( وبنسبة مئوية )3.89) واالجتماعية( اإلدارة اإللكترونية )األدائية

 ( واإلدراكية المعرفيةكفايات اإلدارة اإللكترونية: )امتالك  (2

سب المئوية لفقرات امتالك كفايات اإلدارة المعيارية والنّ  تطات الحسابية واالنحرافاح المتوسّ (: يوّض 3.4جدول )
 طات الحسابيةحسب المتوسّ  ا( مرتبة تنازليً واإلدراكية  المعرفية اإللكترونية: )

رقم   الرتبة
 الفقرة 

المتوسط   الفقرات 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

النسبة  
 المئوية 

 الدرجة 

االتّ  2 1 تقنّيات  مستوى  على  بالمستجّدات  والّتواصل  صيلم  ال 
( ، WhATSAPP  ،MESSENGERاإللكتروني 

TEAMS ،ZOOM .) 

 مرتفعة  79.0 0.854 3.95

مع   1 2 الّتعامل  في  األساسية  المعرفة  المدرسة  مدير   مرتفعة  77.4 0.906 3.87يمتلك 
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 (.OFFICEالّتقنيات المتعّلقة بالحاسوب بما فيها برامج )

 مرتفعة  77.2 0.936 3.86 . يتابع إنجازات المعلمين إلكترونًيا 4 3

إلكترونية؛  6 4 تدريبية  ببرامج  االلتحاق  إلى  المعّلمين  يوّجه 
 لرفع كفاياتهم الّتعليمية.

 مرتفعة  76.8 0.935 3.84

يحّدد احتياجات المعّلمين الجدد المهنية المتعّلقة بالمحتوى  7 5
 الّرقمي. 

 مرتفعة  75.2 0.962 3.76

الحاسوبي 3 6 مهاراته  بدورات   ةينّمي  االشتراك  خالل  من 
 متخصصة. 

 متوسطة  73.4 0.954 3.67

المواقع   5 7 مع  الّتعامل  أجل  من  اإلنجليزية  لغته  يطّور 
 اإللكترونية. 

 متوسطة  72.6 1.045 3.63

 مرتفعة 76.0 0.789 3.80 (  واإلدراكية المعرفيةامتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية: )

 

راسة عن مجال نة الدّ طات الحسابية إلجابات أفراد عيّ المتوسّ   ( أنّ 3.4ضح من الجدول )يتّ 

(، وجاءت فقرة 3.63-3.95( تراوحت ما بين )واإلدراكية  المعرفيةامتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية: )

"  ( اإللكتروني  والّتواصل  االّتصال  تقنّيات  مستوى  على  بالمستجّدات  ، WhATSAPPيلم 

MESSENGER  ،TEAMS  ،ZOOM  ".)بمتوسّ اب األولى  )لمرتبة  قدره  حسابي  وبنسبة  3.95ط   )

يطّور لغته اإلنجليزية من أجل الّتعامل مع المواقع ( وبتقدير مرتفع، بينما جاءت فقرة " 79.0مئوية )

بمتوسّ اإللكترونية   األخيرة،  المرتبة  في   "( بلغ  حسابي  )3.63ط  مئوية  وبنسبة  وبتقدير  72.6(   )

واإلدراكية(    المعرفيةسابي لمجال امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية: )حلط اط. وقد بلغ المتوسّ متوسّ 

 ( وبتقدير مرتفع. 76.0( وبنسبة مئوية )3.80)
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 امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية: )الّتقنية(  (3

اإلدارة  تامتالك كفاياسب المئوية لفقرات طات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنّ المتوسّ  حيوّض (: 4.4جدول )
 طات الحسابيةحسب المتوسّ  ابة تنازليً مرتّ  اإللكترونية: )الّتقنية(

رقم   الرتبة
 الفقرة 

المتوسط   الفقرات 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

النسبة  
 المئوية 

 الدرجة 

  في   جديد  كل  مواكبة  على  المعّلمين  المدرسة  مدير  يشّجع 23 1
 .اإللكترونية الّتعليمية الوسائل مجال

 مرتفعة  77.6 0.956 3.88

 العمل  في  الحديثة  اإللكترونية  الّتقنيات  لتوفير  يسعى 28 2
 .اإلداري 

 مرتفعة  76.0 0.971 3.80

 مرتفعة  76.0 0.950 3.80 .حديثة تقنية تعليمية وسائل تطوير إلى المعّلمين يوجه 26 3

 والّتعليم  الّتربية  وزارة  خطط  مواكبة  على  القدرة  يمتلك 24 4
 .الّتقني انبجلبا الخاّصة

 مرتفعة  76.0 0.957 3.80

 مرتفعة  74.2 0.983 3.71 .الّتعليمية الّتقنية الوسائل تفعيل بأساليب يلم 25 5

 بالمنظومة   المتعّلقة  المشكالت  حل  على  القدرة  لديه 29 6
 .الحديثة الّتقنية الوسائل عبر الّتعليمية

 متوسطة  73.2 1.019 3.66

 الحديثة  الّتقنية  الوسائل   عبر   مينلّ المع  تدريب  إلى  يسعى 27 
(OVER HEAD PROJECTOR 

INTERACTIVE BOARD.)" 

 متوسطة  73.0 1.024 3.65

 مرتفعة  75.2 0.874 3.76 امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية: )الّتقنية(
 

راسة عن مجال نة الدّ طات الحسابية إلجابات أفراد عيّ المتوسّ   ( أنّ 4.4ضح من الجدول )يتّ  

)الّتقنية(ما بين )  تالك كفايات اإلدارة اإللكترونية:  "3.88-3.65تراوحت ما    يشّجع   (، وجاءت فقرة 

بالمرتبة  اإللكترونية  الّتعليمية  الوسائل  مجال  في  جديد   كل  مواكبة  على  المعّلمين  المدرسة  مدير  "

  يسعى   جاءت فقرة "   ( وبتقدير مرتفع، بينما 77.6( وبنسبة مئوية )3.88ط حسابي قدره )األولى بمتوسّ 

 OVER HEAD PROJECTOR)  الحديثة  الّتقنية  الوسائل  عبر  المعّلمين  تدريب   إلى

INTERACTIVE BOARD)"( بلغ  حسابي  بمتوسط  األخيرة،  المرتبة  في  مئوية 3.65"  وبنسبة   )
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متوسّ 73.0) وبتقدير  المتوسّ (  بلغ  وقد  لمجال  ط.  الحسابي  اإللكترونية: ط  اإلدارة  كفايات  امتالك 

 ( وبتقدير مرتفع. 75.2( وبنسبة مئوية )3.76) ّتقنية(لا)

 كفايات اإلدارة اإللكترونية: )اإلشرافية والّذاتية( امتالك  (4

 اإلدارة كفايات امتالكسب المئوية لفقرات طات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنّ المتوسّ  حيوّض (: 5.4جدول )
 طات الحسابيةًا حسب المتوسّ ازليً نتبة مرتّ  (والّذاتية اإلشرافية : )اإللكترونية

رقم   الرتبة
 الفقرة 

المتوسط   الفقرات 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

النسبة  
 المئوية 

 الدرجة 

 رصد  خالل  من  بكفاءة،  اإللكتروني  اإلشراف  يتابع 19 1
 .بعد عن  تعطى اّلتي  الحصص

 مرتفعة  76.4 0.957 3.82

 اإللكترونية  إلدارةاب  المتعّلقة  اإللكترونية  بالبرامج  يلم 18 2
(Eschool، TEAMS .) 

 مرتفعة  76.4 0.981 3.82

  أدائهم   خالل   من  المعّلمين  مهارات  المدرسة  مدير  يتابع 16 3
  ، ZOOM،  GOOGLE)  الّتعليمية  البرمجيات  على 

TEAMS.) 

 مرتفعة  76.0 0.975 3.80

 مرتفعة  74.4 1.000 3.72 .واإللكتروني المهني اإلنجاز ملف محتويات يتابع 21 4

 مرتفعة  74.4 0.954 3.72 .اإللكترونية اإلدارة  تطبيق مع بسهولة يتعامل 20 5

:  المعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  إشرافية  مهارات  يمتلك 17 6
 (.OFFICE برامج)

 متوسطة  73.2 1.008 3.66

  المعيقات   لمواجهة  إبداعية  أفكار   طرح  على  القدرة  يمتلك 22 7
 . اإللكترونية

 متوسطة  73.2 1.056 3.66

 مرتفعة  74.8 0.891 3.74 امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية: )اإلشرافية والّذاتية( 
 

 مجال راسة عن  نة الدّ طات الحسابية إلجابات أفراد عيّ المتوسّ   ( أنّ 5.4ضح من الجدول )يتّ 

(، وجاءت فقرة 3.66  -  3.82تراوحت ما بين )  (والّذاتية  اإلشرافية: )اإللكترونية  اإلدارة  كفايات   امتالك

" بالمرتبة األولى  بعد   عن  تعطى اّلتي الحصص  رصد  خالل من بكفاءة،  اإللكتروني اإلشراف يتابع "

 القدرة  يمتلك  ( وبتقدير مرتفع، بينما جاءت فقرة "76.4( وبنسبة مئوية )3.82ط حسابي قدره )بمتوسّ 
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ط حسابي بلغ  المرتبة األخيرة، بمتوسّ   " فياإللكترونية  المعيقات   لمواجهة  إبداعية  أفكار  طرح  على

المتوسّ ط( وبتقدير متوسّ 73.2( وبنسبة مئوية )3.66) بلغ  الحسابي لمجال  . وقد    كفايات   امتالكط 

 ( وبتقدير مرتفع. 74.8( وبنسبة مئوية )3.74) (والّذاتية اإلشرافية: )اإللكترونية اإلدارة

مد :  اني الثّ   ؤالالسّ   نتائج  2.1.4 ممارسة  درجة  اإللكترونية  ر يما  اإلدارة  لكفايات  المدارس  في  ي 

 ربويين؟ لمعّلمين والمشرفين التّ محافظة رام للا والبيرة من وجهة نظر ا

السّ  عن  الثّ لإلجابة  المتوسّ ؤال  ح سبت  الحسابية  اني   سب والنّ   المعيارية  واالنحرافات طات 

المعلمقياس    المئوية لدى  اإللكترونية  اإلدارة  كفايات  ممارسة  الّتربويين لّ درجة  والمشرفين  ،  مين 

 ح ذلك: ( يوّض 6.4والجدول )

  مجال من مجاالت مقياس سب المئوية لكلّ طات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنّ ح المتوسّ (: يوّض 6.4جدول )

   اوعلى المقياس ككل مرتبة تنازليً  درجة ممارسة كفايات اإلدارة اإللكترونية

رقم   الرتبة
سط  و تالم المجال  المجال 

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

النسبة  
 الدرجة  المئوية 

 مرتفعة  77.4 0.788 3.87   (واإلدراكية ممارسة كفايات اإلدارة اإللكترونية )المعرفية 1 1
(الّتقنية): اإللكترونية اإلدارة كفايات ممارسة 4 2  مرتفعة  73.8 0.885 3.69 
3 3 ( والّذاتية  رافيةشاإل : )اإللكترونية اإلدارة كفايات ممارسة  متوسطة  73.2 0.923 3.66 
 متوسطة  72.8 0.872 3.64   (واالجتماعية ممارسة كفايات اإلدارة اإللكترونية: )األدائية 2 4

 مرتفعة  74.2 0.828 3.71 درجة ممارسة كفايات اإلدارة اإللكترونية

 

)يتّ  الجدول  من  أنّ 6.4ضح    المعّلمين   لدى  ةاإللكتروني  اإلدارة  كفايات   ممارسة  درجة  ( 

( وبنسبة  3.71راسة )نة الدّ ط الحسابي لتقديرات عيّ جاءت مرتفعة، إذ بلغ المتوسّ   الّتربويين  والمشرفين

( المتوسّ 74.2مئوية  أما  عيّ (،  أفراد  إلجابات  الحسابية  الدّ طات  مقياس  نة  مجاالت  عن  درجة  راسة 

اإللكترونية  ممارسة اإلدارة  )  كفايات  بين  ما  "3.64-3.87تراوحت    كفايات   ممارسة  (، وجاء مجال 

بمتوسّ (  واإلدراكية  المعرفية )  اإللكترونية  اإلدارة األولى  بالمرتبة   "( قدره  حسابي  وبنسبة  3.87ط   )
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( "77.4مئوية  مجال  جاء  بينما  مرتفع،  وبتقدير  )اإللكترونية  اإلدارة  كفايات   ممارسة(    األدائية : 

بمتوسّ (  واالجتماعية األخيرة،  المرتبة  في  )سحط  "  بلغ  )3.64ابي  مئوية  وبنسبة  وبتقدير  72.8(   )

 ط.متوسّ 

نة  سب المئوية لتقديرات أفراد عيّ طات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنّ وقد ح سبت المتوسّ 

مجاالت  الدّ  من  مجال  كل  فقرات  على  اإللكترونية  مقياسراسة  اإلدارة  كفايات  ممارسة  كل    درجة 

 : يت حو اآلمجال على حدة، وعلى النّ 

 ممارسة كفايات اإلدارة اإللكترونية )المعرفية واإلدراكية(  (1

ممارسة كفايات  مجالسب المئوية لفقرات طات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنّ المتوسّ  حيوّض (: 7.4جدول )
 طات الحسابية حسب المتوسّ  ابة تنازليً مرتّ   اإلدارة اإللكترونية )المعرفية واإلدراكية(

رقم   الرتبة
 قرة فلا

المتوسط   الفقرات 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

النسبة  
 المئوية 

 الدرجة 

 مرتفعة  79.2 0.931 3.96 .اإللكترونية الوسائل باستخدام الّتقارير المدرسة مدير يكتب 1 1
 مرتفعة  79.0 0.872 3.95 .والّتعليم الّتربية وزارة تطلبها اّلتي اإللكترونية البرامج ينفذ 5 2

  المدرسة   في  اإللكتروني  والّتواصل  االّتصال  تقنيات  فيوظّ  6 3
(ZOOM،  TEAMS،  WhATSAPP، 

MESSENGER .) 

 مرتفعة  78.8 0.903 3.94

 مرتفعة  76.4 0.903 3.82 . اإللكترونية البرامج المعّلمين تفعيل مجال في  األداء يرصد 3 4
 مرتفعة  76.4 0.921 3.82 . بنجاح اإللكترونية الوسائل يدير 2 5

  الّتقنيات   باستخدام  ّتدريس  طرائق   إّتباع  إلى  المعّلمين  يرشد 4 6
 (.YOUTUBE) الحديثة

 مرتفعة  76.0 0.888 3.80

  المواقف   بحسب  الحديثة  اإللكترونية  اإلدارة  أساليب  في  ينّوع 7 7
  ، MICROSOFT WORD EXCEL)  برامج  باستخدام

POWERPOINT .) 

 مرتفعة  76.0 0.928 3.80

 مرتفعة  77.4 0.788 3.87 دارة اإللكترونية )المعرفية واإلدراكية( إلممارسة كفايات ا
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 مجال راسة عن  نة الدّ طات الحسابية إلجابات أفراد عيّ المتوسّ   ( أنّ 7.4ضح من الجدول )يتّ 

واإلدراكية(  )المعرفية  اإللكترونية  اإلدارة  كفايات  )  ممارسة  بين  ما  (، وجاءت  _3.80  3.96تراوحت 

ط حسابي  " بالمرتبة األولى بمتوسّ   اإللكترونية   الوسائل  باستخدام  الّتقارير  مدرسةلا  مدير  يكتب فقرة "  

( )3.96قدره  مئوية  وبنسبة   )79.2" فقرة  جاءت  بينما  مرتفع،  وبتقدير    اإلدارة   أساليب   في   ينّوع  ( 

، MICROSOFT WORD EXCEL)  برامج  باستخدام  المواقف  بحسب   الحديثة  اإللكترونية

POWERPOINT.)  في بمتوسّ ل ا"  األخيرة،  )مرتبة  بلغ  حسابي  )3.80ط  مئوية  وبنسبة   )76.0  )

المتوسّ  بلغ  وقد  مرتفع.  لمجالوبتقدير  الحسابي  )المعرفية    ط  اإللكترونية  اإلدارة  كفايات  ممارسة 

 ( وبتقدير مرتفع. 77.4( وبنسبة مئوية )3.87) واإلدراكية(

 كفايات اإلدارة اإللكترونية: )الّتقنية(ممارسة  (2

ممارسة كفايات سب المئوية لفقرات مجال طات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنّ المتوسّ  حيوّض (: 8.4) جدول
 طات الحسابيةحسب المتوسّ  ابة تنازليً مرتّ  اإلدارة اإللكترونية: )الّتقنية(

رقم   الرتبة
 الفقرة 

المتوسط   الفقرات 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

النسبة  
 المئوية 

 الدرجة 

  في   العالقة  ذوي   مع  للّتواصل  اإلنترنت   تطبيقات  يوّظف 23 1
 ،ZOOM،  GOOGLE،  TEAMS)  اإلدارة

WhATSAPP، MESSENGER.) 

 مرتفعة  75.2 0.983 3.76

  الغرف   في   الّرقمية  المصادر  توظيف  على  المعّلمين  يحّفز 29 2
 . الّتربوية المنّصة خالل من الّصّفية

 مرتفعة  74.4 0.991 3.72

  األرشفة )  المدرسة  طاقم  حول   إلكترونية  الت جس  ينظم 24 3
 (.اإللكترونية

 مرتفعة  74.4 0.978 3.72

  عالقة   ذات  موضوعات   عن   البحث  إلى   المعّلمين  يرشد 28 4
 (.GOOGLE) البحث متصّفحات عبر بتخّصصاتهم

 مرتفعة  73.8[ 0.979 3.69

  الّتقنية   الوسائل  عبر  األخرى   المدارس  مع  المعلومات   يتبادل 25 5
 . لحديثةا

 مرتفعة  73.8 0.983 3.69

 قسم   بمساعدة  إلكترونًيا،  للمدرسة  الّسنوية  الميزانية  يعد 30 6
 . المديرية في  المالية

 مرتفعة  73.6 1.015 3.68
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 متوسطة  73.0 0.976 3.65 . المدرسية لإلدارة مشتركة بيانات قاعدة يستخدم 26 7

 متوسطة  72.6 0.994 3.63 . لها حّددمال الوقت مراعًيا  بعد عن االجتماعات يدير 27 8

 مرتفعة  73.8 0.885 3.69 ممارسة كفايات اإلدارة اإللكترونية: )الّتقنية( 
 

)يتّ      الجدول  من  أنّ 8.4ضح  عيّ المتوسّ   (  أفراد  إلجابات  الحسابية  الدّ طات  مجال  نة  عن  راسة 

  يوّظف   (، وجاءت فقرة "3.76-3.63تراوحت ما بين )  (الّتقنية: )اإللكترونية  اإلدارة  كفايات   ممارسة

 ،ZOOM  ،GOOGLE  ،TEAMS)  اإلدارة  في  العالقة  ذوي   مع  للّتواصل  اإلنترنت   تطبيقات 

WhATSAPP  ،MESSENGER) ّبمتوس األولى  بالمرتبة   "( قدره  حسابي  مئوية  3.76ط  وبنسبة   )

" في  لها  المحّدد  الوقت   مراعًيا  بعد   عن  االجتماعات   يدير  ( وبتقدير مرتفع، بينما جاءت فقرة "75.2)

بمتوسّ  األخيرة،  )المرتبة  بلغ  حسابي  )3.63ط  مئوية  وبنسبة  متوسّ 72.6(  وبتقدير  بلغ (  وقد  ط. 

لمجال  المتوسّ  الحسابي  )اإللكترونية  اإلدارة  كفايات   ممارسةط  مئوية  3.69)  (الّتقنية:  وبنسبة   )

 ( وبتقدير مرتفع. 73.8)

 اتية( ذّ كفايات اإلدارة اإللكترونية: )اإلشرافية وال (3

ممارسة كفايات  مجالسب المئوية لفقرات طات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنّ المتوسّ  حيوّض (: 9.4جدول )
 طات الحسابية حسب المتوسّ  ابة تنازليً مرتّ  اإلدارة اإللكترونية: )اإلشرافية والّذاتية(

رقم   الرتبة
 الفقرة 

المتوسط   الفقرات 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

سبة  نال
 المئوية 

 الدرجة 

  اّلتي (  واليومية  والّشهرية  الّسنوية)  الخطط  على  يشرف 18 1
 . إلكترونًيا المعّلمون  يضعها

 مرتفعة  75.0 1.012 3.75

  بذل   على  لحّثهم  اإللكترونية،  المعّلمين  مهارات  يقّيم 19 2
 .أكبر جهود

 مرتفعة  74.6 0.994 3.73

 مرتفعة  73.8 1.014 3.69 .إلكترونًيا هايعل  يشرف اّلتي المواد  محتوى  يوثق 17 3
 مواكبة  عبر  اإللكترونية  اإلدارة  تطوير  في  يشارك 22 4

 .الّتقنية المستجّدات
 متوسطة  72.6 0.994 3.63

 متوسطة  72.6 1.032 3.63 .الّتربوي  اإلشراف مهّمات تنفيذ في الّتكنولوجيا يوّظف 15 5
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 متوسطة  72.2 1.011 3.61 . عدب عن  الّتربوي  االشراف أساليب يمارس 16 6

 اإلدارة   ممارسة  في  الحديثة  العلمية  الّنظريات  يّتبع 20 7
 . اإللكترونية

 متوسطة  72.2 1.017 3.61

 متوسطة  71.8 1.016 3.59 . باستمرار اإللكتروني المهني إنجازه ملف يحّدث 21 8

 متوسطة  73.2 0.923 3.66 ممارسة كفايات اإلدارة اإللكترونية: )اإلشرافية والّذاتية(  
 

)يتّ       الجدول  من  أنّ 9.4ضح  عيّ المتوسّ   (  أفراد  إلجابات  الحسابية  الدّ طات  مجال  نة  عن  راسة 

(، وجاءت فقرة 3.59-  3.75تراوحت ما بين )  ممارسة كفايات اإلدارة اإللكترونية: )اإلشرافية والّذاتية(

" بالمرتبة األولى  إلكترونًيا  المعّلمون   يضعها   ي تالّ (  واليومية  والّشهرية  الّسنوية)  الخطط   على  يشرف  "

 ملف  يحّدث   ( وبتقدير مرتفع، بينما جاءت فقرة "75.0( وبنسبة مئوية )3.75بمتوسط حسابي قدره )

( وبنسبة مئوية  3.59ط حسابي بلغ )" في المرتبة األخيرة، بمتوسّ باستمرار  اإللكتروني  المهني  إنجازه

متوسّ 71.8) وبتقدير  ب(  وقد  المتوسّ لط.  لمجال  غ  الحسابي  اإللكترونية: ط  اإلدارة  كفايات  ممارسة 

 ط. ( وبتقدير متوسّ 73.2( وبنسبة مئوية )3.66) )اإلشرافية والّذاتية(

 ممارسة كفايات اإلدارة اإللكترونية: )األدائية واالجتماعية(  (4

ممارسة كفايات  مجالئوية لفقرات مسب الطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنّ المتوسّ  حيوّض (: 10.4جدول )
 طات الحسابي حسب المتوسّ  ابة تنازليً مرتّ  اإلدارة اإللكترونية: )األدائية واالجتماعية(

رقم   الرتبة
 الفقرة 

المتوسط   الفقرات 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

النسبة  
 المئوية 

 الدرجة 

  مع   الّتواصل  في  اإللكترونية  االّتصال  وسائل  يوّظف 12 1
 ، WhATSAPP)  الّطلبة  أمور  ءأوليا

MESSENGER.) 

 مرتفعة  76.2 0.962 3.81

 باالعتماد  إلكترونية  اختبارات  بناء  على  المعّلمين  يحّفز 11 2
 .اإللكترونية الّروابط على

 مرتفعة  73.6 1.008 3.68

 الحديثة   الوسائل   خالل  من  المدرسية  االجتماعات  يدير 8 3
  ، ZOOM،  TEAMS:)  والّتواصل  لالّتصال

WhATSAPP، MESSENGER.) 

 متوسطة  73.4 0.984 3.67
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 متوسطة  72.4 0.997 3.62 . رقمية نوعي تقييم أدوات توظيف إلى المعّلمين يرشد 14 4

 العنقود  المدارس  مديري   مع  دورية  اجتماعات  يعقد 13 5
 . اإللكترونية اإلدارات مفهوم لتطبيق

 متوسطة  72.2 0.976 3.61

  لعرض   رقمية  إنجاز  ملّفات  بناء  ىلع  المعّلمين  يدّرب 9 6
 (. POWERPOINT) على باالعتماد نتاجاتهم

 متوسطة  71.0 1.001 3.55

 أولياء  مجالس  في  اإللكترونية  اإلدارة  تفعيل  في  يسهم 10 7
 .   المدرسة  لخدمة  الّطلبة أمور

 متوسطة  70.8 1.008 3.54

 متوسطة  72.8 0.872 3.64 ية( عممارسة كفايات اإلدارة اإللكترونية: )األدائية واالجتما

 

 مجالراسة عن  نة الدّ طات الحسابية إلجابات أفراد عيّ المتوسّ   ( أنّ 10.4ضح من الجدول )يتّ 

(، وجاءت  3.54-3.81تراوحت ما بين )  ممارسة كفايات اإلدارة اإللكترونية: )األدائية واالجتماعية(

  "  ، WhATSAPP)  الّطلبة  أمور  أولياء  مع  الّتواصل  في  اإللكترونية  االّتصال  وسائل  يوّظففقرة 

MESSENGER.) ّبمتوس األولى  بالمرتبة   "( قدره  حسابي  ) 3.81ط  مئوية  وبنسبة  وبتقدير  76.2(   )

 لخدمة  الّطلبة  أمور  أولياء  مجالس  في  اإللكترونية  اإلدارة  تفعيل  في  يسهم  مرتفع، بينما جاءت فقرة "

ط.  ( وبتقدير متوسّ 70.8( وبنسبة مئوية )3.54غ )لط حسابي بالمرتبة األخيرة، بمتوسّ   " فيالمدرسة

المتوسّ  بلغ  الحسابي  وقد  واالجتماعية(   لمجالط  )األدائية  اإللكترونية:  اإلدارة  كفايات    ممارسة 

 ط. ( وبتقدير متوسّ 72.8( وبنسبة مئوية )3.64)
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 ات قة بالفرضيّ تائج المتعلّ النّ  2.4

  ى:لالفرضية األو قة بتائج المتعلّ النّ  1.2.4

في    (α>05.)ة  ق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة اإلحصائيّ فرو ال توجد    ة األولى:الفرضيّ 

اإلدارة    تقديرات  لكفايات  المدارس  مديري  امتالك  لدرجة  الّتربوّيين  والمشرفين  المعّلمين  استجابات 

  والبيرة تعزى لمتغّير الجنس.ة في محافظة رام هللا اإللكترونيّ 

الّداللة  إحصائّيةروق ذات داللة  فتوجد  ال     درجة امتالك طات  متوسّ   بين  (α>05.)  عند مستوى 

اإللكترونية اإلدارة  الّتربويين  كفايات  والمشرفين  المعّلمين  والبيرة    لدى  رام للا   تعزى في محافظة 

 . الجنس رلمتغيّ 

)ت(  بـارتاسـتخدم اخ نس،الجـ را لمتغيّـ تحديد الفروق تبعً األولى و  الفرضية فحص  ومن أجل

  ن ذلك:( تبيّ 11.4ونتائج الجدول )(، Independent Samples t-test) تينمستقلّ لمجموعتين 

 درجة امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونيةطات متوسّ  بيننتائج اختبار )ت( لداللة الفروق ح : يوّض (11.4)الجدول 
 الجنس  رلمتغيّ  لدى المعّلمين والمشرفين الّتربويين تعزى 

 مستوى الداللة قيمة )ت(  االنحراف المتوسط العدد  جنس ال تالمجاال

امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية  
 )المعرفية واإلدراكية(  

 330. 0.976- 0.839 3.73 97 ذكر 

   0.775 3.82 352 أنثى

امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية:  
 )األدائية واالجتماعية(  

 902. 0.123- 0.783 3.88 97 ذكر 

   0.803 3.89 352 أنثى

امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية:  
 )اإلشرافية والّذاتية(

 244. 1.168- 0.957 3.65 97 ذكر 

   0.871 3.77 352 أنثى

 617. 0.501- 0.884 3.72 97 ذكر امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية:  
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   0.872 3.77 352 أنثى )الّتقنية(

 جة الكليةالدر 
 475. 0.716- 0.824 3.75 97 ذكر 

   0.788 3.81 352 أنثى

            

الجدول  يتبيّ  الدّ   أنّ   (11.4)ن من  المحسوب على  قيمة مستوى  الكلّ الدّ اللة    لمقياس ية  رجة 

اإللكترونية اإلدارة  كفايات  امتالك  كانت؛    درجة  الدّ   كبرأومجاالته  مستوى  قيمة  المحدّ من  د  اللة 

ه  ومجاالت   درجة امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونيةفي  وجود فروق  عدم  الي  لتّ ا(، وبα>05.ة )راسللدّ 

 . الجنس رلمتغيّ  تعزى   لدى المعّلمين والمشرفين الّتربويين

 :  انيةالثّ  بالفرضية قةالمتعلّ  تائجالنّ  2.2.4

في   (α>05.)  لة إحصائّية عند مستوى الّداللة اإلحصائّية ال توجد فروق ذات دال  انية:ة الثّ الفرضيّ 

التّ   تقديرات  والمشرفين  المعّلمين  اإلدارة  استجابات  لكفايات  المدارس  مديري  امتالك  لدرجة  ربويين 

 اإللكترونّية في محافظة رام هللا والبيرة تعزى لمتغّير المؤّهل العلمّي. 

الّداللة  إحصائّيةتوجد فروق ذات داللة  ال   درجة امتالك  ت  طامتوسّ   بين  (α>05.)  عند مستوى 

اإللكترونيةفك اإلدارة  الّتربويين  ايات  والمشرفين  المعّلمين  والبيرة    لدى  رام للا   تعزى في محافظة 

 .العلمي المؤّهل لمتغير

ل را لمتغيّـــ تحديـــد الفـــروق تبعًـــ انيـــة و الثّ  الفرضـــية فحـــص  ومـــن أجـــل اســـتخدم  ،العلمـــي المؤهـــّ

ن ( تبــيّ 12.4ونتـائج الجـدول ) (،Independent Samples t-test) تينمسـتقلّ )ت( لمجمـوعتين  اختبـار

   ذلك:
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 درجة امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونيةطات متوسّ  بيننتائج اختبار )ت( لداللة الفروق ح : يوّض (12.4)الجدول 
 العلمي المؤّهل رلمتغيّ  لدى المعّلمين والمشرفين الّتربويين تعزى 

 مستوى الداللة ( قيمة )ت نحرافاال  المتوسط العدد  العلمي المؤّهل المجاالت

امتالك كفايات اإلدارة  
 اإللكترونية )المعرفية واإلدراكية(  

 *000. 4.007 0.750 3.88 351 بكالوريوس

   0.866 3.52 98 فأعلى   ماجستير

امتالك كفايات اإلدارة  
اإللكترونية: )األدائية  

 واالجتماعية(  

 *000. 4.095 0.759 3.97 351 بكالوريوس

   0.869 3.60 98 فأعلى   ماجستير

امتالك كفايات اإلدارة  
 اإللكترونية: )اإلشرافية والّذاتية(

 *000. 3.692 0.845 3.82 351 بكالوريوس

   0.988 3.45 98 فأعلى   ماجستير

امتالك كفايات اإلدارة  
 اإللكترونية: )الّتقنية(

 *002. 3.149 0.850 3.82 351 بكالوريوس

   0.920 3.51 98 فأعلى   ماجستير

 الدرجة الكلية
 *000. 3.931 0.757 3.88 351 بكالوريوس

   0.871 3.52 98 فأعلى   ماجستير

    ( p < .05 *عند مستوى الداللة )  دال إحصائياً *         

الجدول  يتبيّ  الدّ   أنّ   (12.4)ن من  المحسوب على  قيمة مستوى  الكلّ الدّ اللة    لمقياس ية  رجة 

كفاي امتالك  اإلدرجة  اإلدارة  كانت؛    ترونيةلكات  الدّ   قلّ أومجاالته  مستوى  قيمة  المحدّ من  د اللة 

لدى  ه  ومجاالت   درجة امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونيةفي  الي وجود فروق  (، وبالتّ α>05.راسة )للدّ 

   .بكالوريوسإذ جاءت الفروق لصالح  العلمي المؤّهل رلمتغيّ  تعزى  المعّلمين والمشرفين الّتربويين

   الثة:الفرضية الثّ قة بج المتعلّ ائتالنّ  3.2.4

في   (α>05.)لة إحصائّية عند مستوى الّداللة اإلحصائّية  ال توجد فروق ذات دال  الثة:ة الثّ الفرضيّ 

التّ   تقديرات  والمشرفين  المعّلمين  اإلدارة  استجابات  لكفايات  المدارس  مديري  امتالك  لدرجة  ربويين 

 عزى لمتغّير سنوات الخبرة.ت  اإللكترونّية في محافظة رام هللا والبيرة
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درجة امتالك    طاتمتوسّ   بين(  α>05.)  الّداللة  مستوى   عند  إحصائّية  داللة  ذات  فروق   توجد  ال

اإللكترونية اإلدارة  الّتربويين  كفايات  والمشرفين  المعّلمين  والبيرة  لدى  رام للا   تعزى   في محافظة 

 .الخبرة سنوات رلمتغيّ 

طات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة اســتخرجت المتوسّــ ، الثــةالثّ فحــص الفرضــية ومـن أجــل 

عـرف للتّ  (One-Way ANOVA)باين األحـادي استخدم تحليل التّ  ، ومن ثمّ الخبرة سنوات ر لمتغيّ  اتبعً 

 نان ذلك:يبيّ  (14.4)و (13.4). والجدوالن الخبرة سنوات  رلمتغيّ  اعلى داللة الفروق تبعً 

درجة امتالك كفايات اإلدارة  سابية واالنحرافات المعيارية لمقياس لحطات االمتوسّ  حيوّض : (13.4)جدول 
 الخبرة سنوات رلمتغيّ  تعزى  لدى المعّلمين والمشرفين الّتربويين اإللكترونية

 العدد  المستوى  المجاالت
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية 
   (واإلدراكية فية )المعر 

 0.760 3.98 86 سنوات   5ن م أقل

 0.769 3.85 93 سنوات  10إلى أقل من  -5 من

 0.798 3.72 270 سنوات فأكثر  10

امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية: 
 )األدائية واالجتماعية(  

 0.815 4.02 86 سنوات   5أقل من 

 0.766 3.91 93 سنوات  10إلى أقل من  -5 من

 0.801 3.84 270 سنوات فأكثر  10

امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية: 
 )اإلشرافية والّذاتية( 

 0.842 3.92 86 سنوات   5أقل من 

 0.911 3.77 93 سنوات  10إلى أقل من  -5 من

 0.893 3.68 270 سنوات فأكثر  10

امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية: 
 )الّتقنية(

 0.887 3.94 86 سنوات   5أقل من 

 0.875 3.75 93 سنوات  10ل من أقإلى  -5 من

 0.865 3.70 270 سنوات فأكثر  10
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 الكلية الدرجة

 0.780 3.97 86 سنوات   5أقل من 

 0.772 3.82 93 سنوات  10إلى أقل من  -5 من

 0.803 3.74 270 سنوات فأكثر  10

 

ل أجطات الحسابية، ومن سّ وجود فروق ظاهرية بين المتو  (13.4)ضح من خالل الجدول يتّ 

بــاين اســتخدم اختبــار تحليــل التّ  اللــة اإلحصــائيةمعرفــة إن كانــت هــذه الفــروق قــد وصــلت لمســتوى الدّ 

 ح ذلك:يوّض  (14.4)والجدول    ،(One-Way ANOVA)األحادي 

درجة امتالك   لمقياس ية والمجاالت الفرعيةرجة الكلّ على الدّ  باين األحادينتائج تحليل التّ  حيوّض : (14.4)جدول 

 الخبرة  سنوات رلمتغي   نة من المعل مين والمشرفين الت ربويين تعزى دارة اإللكترونية لدى عي  إلكفايات ا

 مصدر التباين  المتغيرات 
مجموع  
 المربعات 

درجات 
 الحرية

 "ف" المربعاتمتوسط 

 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة  

امتالك كفايات اإلدارة  
 اإللكترونية )المعرفية

   ( كية واإلدرا

 *025. 3.728 2.294 2 4.589 بين المجموعات 

   616. 446 274.529 داخل المجموعات 

    448 279.118 المجموع 

امتالك كفايات اإلدارة  
اإللكترونية: )األدائية  

 واالجتماعية(  

 169. 1.782 1.131 2 2.263 بين المجموعات 

   635. 446 283.101 داخل المجموعات 

    448 285.363 المجموع 

يات اإلدارة  فاامتالك ك
اإللكترونية: )اإلشرافية  

 والّذاتية(

 086. 2.471 1.946 2 3.893 بين المجموعات 

   788. 446 351.372 داخل المجموعات 

    448 355.264 المجموع 

امتالك كفايات اإلدارة  
 اإللكترونية: )الّتقنية(

 091. 2.408 1.829 2 3.658 بين المجموعات 

   760. 446 338.742 داخل المجموعات 
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    448 342.400 المجموع 

 الكلية  الدرجة 

 065. 2.743 1.723 2 3.446 بين المجموعات 

   628. 446 280.099 داخل المجموعات 

    448 283.545 المجموع 

   ( p < .05 *عند مستوى الداللة )  دال إحصائياً *

ية والمجاالت  رجة الكلّ الدّ لى  ع  اللة المحسوب توى الدّ قيمة مس  أنّ   (14.4)ن من الجدول  يتبيّ 

لمقياس   اإللكترونيةالفرعية  اإلدارة  كفايات  امتالك    اإلدارة   كفايات   امتالك  مجالباستثناء    درجة 

الدّ   كبرأكانت    ،(واإلدراكية  المعرفية)  اإللكترونية مستوى  قيمة  المحدّ من  للدّ اللة   ،(α≤05.)راسة  د 

فر عدم  الي  وبالتّ  كففي  وق  وجود  امتالك  اإللكترونيةاي درجة  اإلدارة  والمشرفين    ات  المعّلمين  لدى 

 سنوات الخبرة. رلمتغيّ  الّتربويين تعزى 

المتوسّ  بين  الفروق  موقع  عن  لمجالوللكشف  الحسابية   اإلدارة   كفايات   امتالك  طات 

الّتربويين  لدى  (واإلدراكية  المعرفية)  اإللكترونية والمشرفين  ، الخبرة  سنوات   متغيرل  تعزى   المعّلمين 

 :ح ذلك( يوّض 15.4والجدول ) (LSD)أقل فرق دال  ري اختبارأج

 كفايات امتالكطات الحسابية لمجال للمقارنات البعدية بين المتوسّ  (LSD)نتائج اختبار  حيوّض (: 15.4جدول )
 رة الخب سنوات رلمتغيّ  ى تعز  المعّلمين والمشرفين الّتربويين لدى (واإلدراكية المعرفية) اإللكترونية اإلدارة

  5 من أقل المتوسط مستوى ال المتغير
 سنوات

  أقل إلى -5 من
 سنوات  10 من

 فأكثر   سنوات 10

  اإلدارة   كفايات امتالك
  المعرفية)  اإللكترونية 

 (واإلدراكية

 256.*   3.98 سنوات  5 من أقل

    3.85 سنوات  10 من  أقل إلى -5 من

    3.72 فأكثر  سنوات  10

    ( p < .05 *لة ) دال عند مستوى ال حصائياً دال إ *
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 ( اآلتي: 15.4ن من الجدول )يتبيّ 

 اإلدارة  كفايات   امتالك  مجالفي    ،(α≤05.)اللة  عند مستوى الدّ   اة إحصائيً لّ اوجود فروق د  -

 10)و(  سنوات   5  من  أقلبين )  الخبرة  سنوات ر  لمتغيّ   اتبعً   (واإلدراكية  المعرفية)  اإللكترونية

 . (سنوات  5 من قلأجاءت الفروق لصالح )و  فأكثر(، سنوات 

   ابعة:الفرضية الرّ قة بتائج المتعلّ النّ  4.2.4

في   (α>05.)صائّية عند مستوى الّداللة اإلحصائّية  ال توجد فروق ذات داللة إح  ابعة: ة الرّ الفرضيّ 

التّ   تقديرات  والمشرفين  المعّلمين  اإلدارة  استجابات  لكفايات  المدارس  مديري  امتالك  لدرجة  ربويين 

 ي محافظة رام هللا والبيرة تعزى لمتغّير الجهة المشرفة.  ف اإللكترونّية

الّداللة  إحصائّيةتوجد فروق ذات داللة  ال   درجة امتالك طات  متوسّ   بين  (α≤05.)  عند مستوى 

اإللكترونية اإلدارة  الّتربويين    كفايات  والمشرفين  المعّلمين  والبيرة  لدى  رام للا  زى تعفي محافظة 

 . المشرفة الجهةر لمتغيّ 

طات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة ، اسـتخرجت المتوسّـ ابعـةالرّ ومن أجل فحـص الفرضـية  

ــمّ المشـــرفة الجهـــةر لمتغيّـــ  اتبعًـــ  ــاين األحـــادي اســـتخدم تحليـــل التّ  ، ومـــن ثـ  (One-Way ANOVA)بـ

 نان ذلك:يبيّ  (17.4)و (16.4). والجدوالن المشرفة الجهة رلمتغيّ  اعرف على داللة الفروق تبعً للتّ 

درجة امتالك كفايات اإلدارة  طات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس المتوسّ  حيوّض : (16.4)دول ج
 المشرفة  الجهة رلمتغيّ  تعزى  لدى المعّلمين والمشرفين الّتربويين اإللكترونية

 العدد  المستوى  المجاالت
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

ونية تر الك كفايات اإلدارة اإللكامت
   (واإلدراكية )المعرفية 

 0.804 3.71 335 الحكومية 

 0.630 4.16 56 الخاّصة 

 0.726 3.95 58 األونروا 
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امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية: 
 )األدائية واالجتماعية(  

 0.813 3.83 335 الحكومية 

 0.729 4.17 56 الخاّصة 

 0.723 3.95 58 األونروا 

اإللكترونية:  رةامتالك كفايات اإلدا
 )اإلشرافية والّذاتية( 

 0.901 3.67 335 الحكومية 

 0.852 4.05 56 الخاّصة 

 0.795 3.90 58 األونروا 

امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية: 
 )الّتقنية(

 0.874 3.70 335 الحكومية 

 0.898 4.03 56 الخاّصة 

 0.811 3.82 58 األونروا 

 الكلية الدرجة

 0.812 3.73 335 الحكومية 

 0.695 4.10 56 الخاّصة 

 0.718 3.91 58 األونروا 

طات الحسابية، ومن أجل وجود فروق ظاهرية بين المتوسّ  (16.4)ضح من خالل الجدول يتّ 

ين بــام اختبــار تحليــل التّ اســتخد اللــة اإلحصــائية معرفــة إن كانــت هــذه الفــروق قــد وصــلت لمســتوى الدّ 

 ح ذلك:يوّض  (17.4)جدول  الو   ،(One-Way ANOVA)حادي األ

ية والمجاالت الفرعية لمقياس درجة امتالك  رجة الكلّ باين األحادي على الدّ ح نتائج تحليل التّ يوّض : (17.4)جدول 
 الجهة المشرفة لمتغّير نة من المعّلمين والمشرفين الّتربويين تعزى  كفايات اإلدارة اإللكترونية لدى عيّ 

 مصدر التباين  غيرات المت
  مجموع

 لمربعات ا
درجات 
 الحرية

 "ف" المربعاتمتوسط 

 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة  

امتالك كفايات اإلدارة  
 اإللكترونية )المعرفية

   ( واإلدراكية 

 *000. 9.415 5.654 2 11.307 بين المجموعات 

   600. 446 267.810 داخل المجموعات 

    448 279.118 المجموع 
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ك كفايات اإلدارة  امتال 
نية: )األدائية  رو اإللكت

 واالجتماعية(  

 *011. 4.573 2.867 2 5.735 بين المجموعات 

   627. 446 279.629 داخل المجموعات 

    448 285.363 المجموع 

امتالك كفايات اإلدارة  
اإللكترونية: )اإلشرافية  

 والّذاتية(

 *004. 5.472 4.255 2 8.509 بين المجموعات 

   777. 446 346.755 داخل المجموعات 

    448 355.264 المجموع 

امتالك كفايات اإلدارة  
 اإللكترونية: )الّتقنية(

 *025. 3.718 2.808 2 5.615 بين المجموعات 

   0.755 446 336.785 داخل المجموعات 

    448 342.400 المجموع 

 الكلية  الدرجة 

 *003. 6.046 3.742 2 7.484 بين المجموعات 

   0.619 446 276.061 داخل المجموعات 

    448 283.545 المجموع 

    ( p < .05 *عند مستوى الداللة )  دال إحصائياً *

الجدول  يتبيّ       من  الدّ   أنّ   (17.4)ن  مستوى  على  قيمة  المحسوب  الكلّ الدّ اللة  والمجاالت  رجة  ية 

د  اللة المحدّ ى الدّ تو من قيمة مس  كانت أقل  ونيةلكتر درجة امتالك كفايات اإلدارة اإلالفرعية لمقياس  

لدى المعّلمين    درجة امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونيةفي  الي وجود فروق  وبالتّ   ،(α≤05.)راسة  للدّ 

 .المشرفة الجهة رلمتغيّ  والمشرفين الّتربويين تعزى 

المتوسّ  بين  الفروق  موقع  عن  لمجالوللكشف  الحسابية   دارة اإل  ات كفاي  امتالك  طات 

الّتربويين  لدى  (واإلدراكية  ةفيالمعر )  اإللكترونية ،  المشرفة  الجهة  رلمتغيّ   تعزى   المعّلمين والمشرفين 

 :ح ذلك( يوّض 18.4والجدول ) (LSD)أقل فرق دال  أجري اختبار
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 اتكفاي امتالكطات الحسابية لمجال للمقارنات البعدية بين المتوسّ  (LSD)نتائج اختبار  حيوّض (: 18.4جدول )
 المشرفة  الجهة رلمتغيّ  تعزى  المعّلمين والمشرفين الّتربويين لدى (واإلدراكية معرفيةال) اإللكترونية اإلدارة

 األونروا الخاّصة  الحكومية المتوسط مستوى ال المتغير

امتالك كفايات اإلدارة  
 اإللكترونية )المعرفية

(واإلدراكية   

 -242.* -450.*  3.71 الحكومية 

    4.16 ة الخاّص 

    3.95 األونروا 

متالك كفايات اإلدارة  ا
اإللكترونية: )األدائية  

 واالجتماعية(

  -337.*  3.83 الحكومية 

    4.17 الخاّصة 

    3.95 األونروا 

امتالك كفايات اإلدارة  
اإللكترونية: )اإلشرافية  

 والّذاتية(

  -380.*  3.67 الحكومية 

    4.05 الخاّصة 

    3.90 ا األونرو 

ة  دار امتالك كفايات اإل
 اإللكترونية: )الّتقنية(

  -334.*  3.70 الحكومية 

    4.03 الخاّصة 

    3.82 األونروا 

 الكلية  الدرجة 

  -374.*  3.73 الحكومية 

    4.10 الخاّصة 

    3.91 األونروا 

    ( p < .05 *عند مستوى الداللة )  دال إحصائياً *

 ( اآلتي: 18.4)ن من الجدول يتبيّ 

دال  - فروق  الدّ   اإحصائيً   لةوجود  مستوى  درجة  في    ،(α≤05.)اللة  عند    كفايات   امتالكمقياس 

تبعً   اإللكترونية  اإلدارة المشرفةلمتغيّ   اومجاالته  الجهة  )  ر  وجاءت (،  الخاّصة)و(  الحكوميةبين 
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لصالح   كماالخاّصة)الفروق  دالّ   أنّ   (،  إحصائيً الفروق  مجال    اة    اإلدارة   ات كفاي  امتالك على 

 (. األونروا)وجاءت الفروق لصالح   (األونروا)( والحكوميةبين ) (واإلدراكية معرفيةال) اإللكترونية

   الفرضية الخامسة:قة بتائج المتعلّ النّ  5.2.4

في   (α>05.)  ة عند مستوى الّداللة اإلحصائّيةال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ  ة الخامسة:الفرضيّ 

التّ   تقديرات  والمشرفين  المعّلمين  اإلدارة  ربو استجابات  لكفايات  المدارس  مديري  امتالك  لدرجة  يين 

 . الوظيفةاإللكترونّية في محافظة رام هللا والبيرة تعزى لمتغّير الجهة 

الّداللة  إحصائّيةتوجد فروق ذات داللة  ال    امتالكدرجة  طات  متوسّ   بين  (α≤05.)  عند مستوى 

اإللك اإلدارة  التّ   ةترونيكفايات  والمشرفين  المعّلمين  والبيرة  ويينربلدى  رام للا  تعزى   في محافظة 

 . الوظيفةر لمتغيّ 

 اســتخدم اختبــار ،الوظيفــة را لمتغيّــ تحديــد الفــروق تبعًــ الخامســة و  الفرضــية فحــص  ومــن أجــل

  ن ذلك:( تبيّ 19.4ونتائج الجدول )(، Independent Samples t-test) تينمستقلّ )ت( لمجموعتين 

 درجة امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونيةطات متوسّ  بين( لداللة الفروق )ت نتائج اختبارح : يوّض (19.4)ول الجد
 الوظيفة  رلمتغيّ  لدى المعّلمين والمشرفين الّتربويين تعزى 

 مستوى الداللة قيمة )ت(  االنحراف المتوسط العدد  الوظيفة  المجاالت

امتالك كفايات اإلدارة  
 لمعرفية واإلدراكية(  ية )ا اإللكترون

 *000. 5.147 771. 3.86 399 ة / معلم 

   739. 3.27 50 مشرف/ة    

امتالك كفايات اإلدارة  
اإللكترونية: )األدائية  

 واالجتماعية(  

 *000. 4.301 795. 3.94 399 ة / معلم 

   680. 3.44 50 مشرف/ة    

امتالك كفايات اإلدارة  
 ة(ّذاتياإللكترونية: )اإلشرافية وال 

 *000. 4.601 881. 3.81 399 ة / معلم 

   783. 3.21 50 مشرف/ة    

 *000. 4.215 872. 3.82 399 ة / معلم امتالك كفايات اإلدارة  
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   740. 3.27 50 مشرف/ة     اإللكترونية: )الّتقنية(

 الدرجة الكلية
 *000. 4.794 785. 3.86 399 ة / معلم 

   704. 3.30 50 مشرف/ة    

    ( p < .05 *ة ) عند مستوى الدالل دال إحصائياً *          

الجدول  يتبيّ  الدّ   أنّ   (19.4)ن من  المحسوب على  قيمة مستوى  الكلّ الدّ اللة    لمقياس ية  رجة 

اإللكترونية اإلدارة  كفايات  امتالك  كانت؛    درجة  الدّ   قلأومجاالته  مستوى  قيمة  المحدّ من  د اللة 

)للدّ  وبالتّ α>05.راسة  ف(،  وجود  مقياس  فروق  الي  اإل ي  كفايات  امتالك  اإللكترونية دادرجة    رة 

   .ة/معلمإذ جاءت الفروق لصالح  الوظيفة رلمتغيّ  تعزى   لدى المعّلمين والمشرفين الّتربويينه ومجاالت 

  ادسة:الفرضية السّ قة بتائج المتعلّ النّ  6.2.4

في   (α>05.)  د مستوى الّداللة اإلحصائيةال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عن  ادسة:ة السّ الفرضيّ 

اإلدارة  اس   تقديرات  لكفايات  المدارس  مديري  ممارسة  لدرجة  الّتربويين  والمشرفين  المعّلمين  تجابات 

 ة في محافظة رام هللا والبيرة تعزى لمتغّير الجنس.اإللكترونيّ 

درجة ممارسة  ات  طتوسّ م   بين  (α≤05.)  عند مستوى الّداللة  إحصائّيةتوجد فروق ذات داللة  ال  

اإللكترونية اإلدارة  الّتربويين  دى  ل   كفايات  والمشرفين  والبيرة  المعّلمين  رام للا  تعزى في محافظة 

 . نسالجر لمتغيّ 

 اســتخدم اختبــار الجــنس، را لمتغيّــ تحديــد الفــروق تبعًــ و  ادســةالسّ  الفرضــية فحــص  ومــن أجــل

  ن ذلك:( تبيّ 20.4ونتائج الجدول )(، Independent Samples t-test) تينمستقلّ )ت( لمجموعتين 
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درجة ممارسة كفايات اإلدارة طات متوسّ  بيننتائج اختبار )ت( لداللة الفروق ح : يوّض (20.4)الجدول 
 الجنس رلمتغيّ  اإللكترونية لدى المعّلمين والمشرفين الّتربويين تعزى 

 ةمستوى الدالل قيمة )ت(  االنحراف المتوسط العدد  الجنس  المجاالت

ارسة كفايات اإلدارة اإللكترونية  مم 
 دراكية(واإل )المعرفية  

 841. 0.200- 0.737 3.86 97 ذكر 

   0.802 3.87 352 أنثى

ممارسة كفايات اإلدارة  
اإللكترونية: )األدائية  

 واالجتماعية(

 815. 0.234- 0.938 3.62 97 ذكر 

   0.855 3.64 352 أنثى

ممارسة كفايات اإلدارة  
 )اإلشرافية والّذاتية(     ونية: اإللكتر 

 296. 1.045- 1.039 3.57 97 ذكر 

   0.889 3.68 352 أنثى

ممارسة كفايات اإلدارة  
 اإللكترونية: )الّتقنية(

 610. 0.510- 0.957 3.65 97 ذكر 

   0.865 3.70 352 أنثى

 الدرجة الكلية 
 577. 0.558- 0.889 3.67 97 ذكر 

   0.811 3.72 352 أنثى

                

الجدول  يتبيّ  الدّ مستو قيمة    أنّ   (20.4)ن من  المحسوب على  ى  الكلّ الدّ اللة    لمقياس ية  رجة 

اإللكترونية   اإلدارة  كفايات  ممارسة  كانت؛  درجة  الدّ   كبرأومجاالته  مستوى  قيمة  المحدّ من  د  اللة 

ه  لكترونية ومجاالترة اإلدرجة ممارسة كفايات اإلدافي  وجود فروق  عدم  الي  (، وبالتّ α>05.راسة )للدّ 

   .الجنس رلمتغيّ  تعزى   ربويينالتّ  لدى المعّلمين والمشرفين

 

 

 



112 

 

   ابعة:الفرضية السّ قة بتائج المتعلّ النّ  7.2.4

في   (α>05.)لة اإلحصائّية  ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّدال  ابعة:ة السّ الفرضيّ 

التّ   تقديرات  والمشرفين  المعّلمين  لكفايات  استجابات  المدارس  مديري  ممارسة  لدرجة    اإلدارةربويين 

 اإللكترونّية في محافظة رام هللا والبيرة تعزى لمتغّير المؤّهل العلمّي.

درجة ممارسة  طات  متوسّ   بين  (α>05.)  عند مستوى الّداللة  إحصائّيةتوجد فروق ذات داللة  ال  

وال المعّلمين  لدى  اإللكترونية  اإلدارة  الّتربويينمشرفيكفايات  والبيرة    ن  رام للا   تعزى في محافظة 

 .العلمي المؤّهل رلمتغيّ 

ل را لمتغيّــ تحديــد الفــروق تبعًــ و  ابعةالســّ  الفرضــية فحــص  ومــن أجــل اســتخدم  ،العلمــي المؤهــّ

ن ( تبــيّ 21.4ونتـائج الجـدول )(، Independent Samples t-test) تينمسـتقلّ )ت( لمجمـوعتين  اختبـار

   ذلك:

درجة ممارسة كفايات اإلدارة  طاتوسّ مت بيننتائج اختبار )ت( لداللة الفروق ح : يوّض (21.4)الجدول 
 العلمي المؤّهل رلمتغيّ  اإللكترونية لدى المعّلمين والمشرفين الّتربويين تعزى 

 المجاالت
 المؤّهل
 مستوى الداللة قيمة )ت(  االنحراف المتوسط العدد  العلمي

ممارسة كفايات اإلدارة  
 ية )المعرفية واإلدراكية(كتروناإلل

 *000. 3.930 0.762 3.95 351 بكالوريوس

   0.824 3.60 98 فأعلى   ماجستير

ممارسة كفايات اإلدارة  
اإللكترونية: )األدائية  

 واالجتماعية(

 *004. 2.904 0.861 3.70 351 بكالوريوس

   0.879 3.42 98 فأعلى   ماجستير

ممارسة كفايات اإلدارة  
 : )اإلشرافية والّذاتية(   رونيةاإللكت

 *001. 3.389 0.911 3.73 351 بكالوريوس

   0.920 3.38 98 فأعلى   ماجستير

 *006. 2.781 0.879 3.75 351 بكالوريوسممارسة كفايات اإلدارة  
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   0.876 3.47 98 فأعلى   ماجستير اإللكترونية: )الّتقنية(

 الدرجة الكلية 
 *001. 3.389 0.817 3.78 351 بكالوريوس

   0.823 3.46 98 فأعلى   ماجستير

    ( p < .05 *عند مستوى الداللة )  ياً إحصائ دال * 

الجدول  يتبيّ  الدّ   أنّ   (21.4)ن من  المحسوب على  قيمة مستوى  الكلّ الدّ اللة    لمقياس ية  رجة 

اإللكترونية   اإلدارة  كفايات  ممارسة  كانت؛  درجة  الدّ   قلأومجاالته  مستوى  قيمة  د  المحدّ اللة  من 

درجة في  الي وجود فروق  وبالتّ   ارة اإللكترونية ت اإلد مجال ممارسة كفاياما عدا    (،α>05.راسة )للدّ 

ومجاالت اإللكترونية  اإلدارة  كفايات  الّتربويين ه  ممارسة  والمشرفين  المعّلمين    ر لمتغيّ   تعزى   لدى 

  .بكالوريوس، إذ جاءت الفروق لصالح العلمي المؤّهل

 : امنةالثّ  بالفرضية قةالمتعلّ  تائجالنّ  8.2.4

في    ( α>05.)اإلحصائّية  فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة  توجد    ال  امنة:ة الثّ الفرضيّ 

التّ   تقديرات  والمشرفين  المعّلمين  اإلدارة  استجابات  لكفايات  المدارس  مديري  ممارسة  لدرجة  ربويين 

 اإللكترونّية في محافظة رام هللا والبيرة تعزى لمتغّير سنوات الخبرة.

درجة ممارسة  طات  متوسّ   بين  (α>05.)  ند مستوى الّداللةع  ئّيةإحصاداللة  توجد فروق ذات  ال  

الّتربويين والمشرفين  المعّلمين  لدى  اإللكترونية  اإلدارة  والبيرة    كفايات  رام للا   تعزى في محافظة 

 .الخبرة سنوات رلمتغيّ 

عياريـة طات الحسـابية واالنحرافـات المتخرجت المتوسّـ امنـة، اسـومن أجل فحـص الفرضـية الثّ 

عـرف للتّ  (One-Way ANOVA)باين األحـادي استخدم تحليل التّ  ، ومن ثمّ الخبرة سنوات ر غيّ لمت اتبعً 

 نان ذلك:يبيّ  (23.4)و (22.4). والجدوالن الخبرة سنوات  رلمتغيّ  اعلى داللة الفروق تبعً 
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رة  اإلدا رسة كفاياتدرجة ممابية واالنحرافات المعيارية لمقياس طات الحساالمتوسّ  حيوّض : (22.4)جدول 
 الخبرة سنوات رلمتغيّ  تعزى  لدى المعّلمين والمشرفين الّتربويين اإللكترونية

 العدد  المستوى  المجاالت
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

كفايات اإلدارة  ممارسة
  ( واإلدراكية اإللكترونية )المعرفية 

 0.787 3.95 86 سنوات   5أقل من 

 0.776 3.90 93 سنوات  10إلى أقل من  -5 من

 0.793 3.83 270 سنوات فأكثر  10

كفايات اإلدارة اإللكترونية:   ممارسة
 )األدائية واالجتماعية(  

 0.799 3.81 86 سنوات   5أقل من 

 0.859 3.71 93 سنوات  10إلى أقل من  -5 من

 0.893 3.56 270 سنوات فأكثر  10

كفايات اإلدارة اإللكترونية:   ممارسة
 ية( الّذاتإلشرافية و )ا

 0.823 3.89 86 سنوات   5أقل من 

 0.906 3.68 93 سنوات  10إلى أقل من  -5 من

 0.949 3.57 270 سنوات فأكثر  10

كفايات اإلدارة اإللكترونية:   ممارسة
 )الّتقنية(

 0.788 3.86 86 سنوات   5أقل من 

 0.888 3.77 93 سنوات  10من إلى أقل  -5 من

 0.906 3.61 270 ر سنوات فأكث 10

 الكلية الدرجة

 0.769 3.88 86 سنوات   5أقل من 

 0.794 3.76 93 سنوات  10إلى أقل من  -5 من

 0.851 3.64 270 سنوات فأكثر  10

 

طات الحسابية، ومن أجل وجود فروق ظاهرية بين المتوسّ  (22.4)ضح من خالل الجدول يتّ 

بــاين ة اســتخدام اختبـار تحليــل التّ حصـائياللــة اإللدّ معرفـة إن كانــت هـذه الفــروق قـد وصــلت لمسـتوى ا

 ح ذلك:يوّض  (23.4)والجدول    ،(One-Way ANOVA)األحادي 
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ية والمجاالت الفرعية لمقياس درجة رجة الكلّ باين األحادي على الدّ ح نتائج تحليل التّ يوّض : (23.4)جدول 
 الخبرة سنواتر ين تعزى لمتغيّ ّتربويلمشرفين النة من المعّلمين واارة اإللكترونية لدى عيّ ممارسة كفايات اإلد

 مصدر التباين  المتغيرات 
مجموع  
 المربعات 

درجات 
 الحرية

 "ف" المربعاتمتوسط 

 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة  

ممارسة كفايات 
اإلدارة اإللكترونية  

   (واإلدراكية )المعرفية 

 471. 755. 0.469 2 0.938 بين المجموعات 

   0.622 446 277.234 داخل المجموعات 

    448 278.172 المجموع 

ممارسة كفايات اإلدارة 
اإللكترونية: )األدائية  

 واالجتماعية( 

 054. 2.944 2.221 2 4.442 بين المجموعات 

   0.754 446 336.417 داخل المجموعات 

    448 340.858 المجموع 

ات اإلدارة ممارسة كفاي
اإللكترونية: )اإلشرافية  

 تية(والّذا

 *020. 3.942 3.317 2 6.633 ات لمجموعبين ا

   0.841 446 375.242 داخل المجموعات 

    448 381.875 المجموع 

ممارسة كفايات اإلدارة 
 اإللكترونية: )الّتقنية(

 *050. 3.023 2.346 2 4.693 بين المجموعات 

   0.776 446 346.174 داخل المجموعات 

    448 350.867 المجموع 

 كليةال الدرجة

 060. 2.839 1.930 2 3.861 ين المجموعات ب

   0.680 446 303.224 داخل المجموعات 

    448 307.085 المجموع 

    ( p < .05 *عند مستوى الداللة )  دال إحصائياً *

ية والمجاالت  رجة الكلّ الدّ سوب على  اللة المحقيمة مستوى الدّ   أنّ   (23.4)ن من الجدول  يتبيّ 

 كفايات   ممارسة، و (والّذاتية  اإلشرافية : )اإللكترونية  اإلدارة  كفايات   ممارسة)  مجالي:باستثناء   الفرعية

)اإللكترونية  اإلدارة لمقياس  ( الّتقنية:  اإللكترونية(،  اإلدارة  كفايات  ممارسة  من    كبرأكانت    درجة 
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يات  سة كفادرجة ممار   فيوجود فروق  عدم  الي  وبالتّ   ،(α≤05.)راسة  د للدّ اللة المحدّ قيمة مستوى الدّ 

 . الخبرة سنوات  رلمتغيّ  لدى المعّلمين والمشرفين الّتربويين تعزى  اإلدارة اإللكترونية

المتوسّ  بين  الفروق  موقع  عن  لمجالي:وللكشف  الحسابية    اإلدارة   كفايات   ممارسة   طات 

)اإللكترونية و (والّذاتية  اإلشرافية:  )اإللكترونية  اإلدارة  كفايات   ممارسة،  مين المعلّ   لدى  ، (نيةالّتق: 

الّتربويين اختبارالخبرة  سنوات   رلمتغيّ   تعزى   والمشرفين  أجري  دال    ،  فرق  والجدول    (LSD) أقل 

 :ح ذلك( يوّض 24.4)

  رسة مماطات الحسابية لمجالي: للمقارنات البعدية بين المتوسّ  (LSD)نتائج اختبار  حيوّض (: 24.4جدول )
المعّلمين  لدى (الّتقنية: )اإللكترونية اإلدارة كفايات مارسةوم  ، (ةوالّذاتي ةاإلشرافي: )اإللكترونية اإلدارة كفايات

 الخبرة  سنوات رلمتغيّ  تعزى  والمشرفين الّتربويين

 المتوسط مستوى ال المتغير
  5 من أقل

 سنوات
  أقل إلى -5 من
 سنوات  10 من

 فأكثر   سنوات 10

  اإلدارة تكفايا ممارسة
  اإلشرافية: ) اإللكترونية

 (يةوالّذات

 317.*   3.89 ات سنو  5 من أقل

    3.68 سنوات  10 من  أقل إلى -5 من

    3.57 فأكثر  سنوات  10

  اإلدارة كفايات ممارسة
 (الّتقنية: ) اإللكترونية

 247.*   3.86 سنوات  5 من أقل

    3.77 سنوات  10 من  أقل إلى -5 من

    3.61 فأكثر  سنوات  10

    ( p < .05 *داللة ) عند مستوى ال دال إحصائياً *

 ( اآلتي: 24.4ن من الجدول )يتبيّ 

فروق    - الدّ   اإحصائيً   ةدالّ وجود  مستوى    اإلدارة   كفايات   ممارسة  ي:مجالفي    ،(α≤05.)اللة  عند 

)اإللكترونية و (والّذاتية  اإلشرافية:  )اإللكترونية  اإلدارة  كفايات   ممارسة،  تبعً ( قنيةالتّ :  ر لمتغيّ   ا، 
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  5  من  أقلوجاءت الفروق لصالح )  فأكثر(،  سنوات  10)و  (  ات سنو   5  من  لأقبين )  الخبرة  سنوات 

 . (سنوات 

   اسعة:الفرضية التّ قة بتائج المتعلّ النّ  9.2.4

في  (α>05.)ئّية  ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة اإلحصا  اسعة:ة التّ الفرضيّ 

التّ   تقديرات  والمشرفين  المعّلمين  ممار استجابات  لدرجة  مد ربويين  اإلدارة  سة  لكفايات  المدارس  يري 

 اإللكترونّية في محافظة رام هللا والبيرة تعزى لمتغّير الجهة المشرفة. 

  ممارسة درجة  طات  متوسّ   بين  (α≤05.)  عند مستوى الّداللة  إحصائّيةتوجد فروق ذات داللة  ال  

اإلدارة   الّتر   اإللكترونيةكفايات  والمشرفين  المعّلمين  والبيرة  رام    في محافظةبويين  لدى  تعزى للا 

 . المشرفة الجهةر لمتغيّ 

طات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة اسعة، استخرجت المتوسّـ ومن أجل فحص الفرضية التّ 

 (One-Way ANOVA)بــاين األحــادي م تحليــل التّ ااســتخد  مّ ، ومــن ثــّم تــالمشــرفة الجهــةر لمتغيّــ  اتبعًــ 

 نان ذلك:يبيّ  (26.4)و (25.4). والجدوالن مشرفةال هةالج رلمتغيّ  اعً عرف على داللة الفروق تبللتّ 

كفايات اإلدارة   درجة ممارسةطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس المتوسّ  حيوّض : (25.4)جدول 
 المشرفة  الجهة رغيّ لمت تعزى  لدى المعّلمين والمشرفين الّتربويين اإللكترونية

 العدد  المستوى  المجاالت
المتوسط 

 ي الحساب
نحراف  اال 

 المعياري 

كفايات اإلدارة اإللكترونية   ممارسة
   (واإلدراكية )المعرفية 

 0.805 3.79 335 الحكومية 

 0.628 4.21 56 الخاّصة 

 0.737 3.98 58 األونروا 

كفايات اإلدارة اإللكترونية:   ممارسة
 الجتماعية(  )األدائية وا

 0.881 3.57 335 الحكومية 

 0.737 4.03 56 اّصة الخ
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 0.854 3.67 58 األونروا 

كفايات اإلدارة اإللكترونية:   ممارسة
 )اإلشرافية والّذاتية( 

 0.933 3.59 335 الحكومية 

 0.763 4.09 56 الخاّصة 

 0.906 3.63 58 األونروا 

كفايات اإلدارة اإللكترونية:   ممارسة
 قنية()التّ 

 0.887 3.63 335 الحكومية 

 0.733 4.08 56 الخاّصة 

 0.923 3.70 58 نروا األو 

 الكلية الدرجة

 0.842 3.64 335 الحكومية 

 0.630 4.10 56 الخاّصة 

 0.821 3.74 58 األونروا 

 

طات الحسابية، ومن أجل وجود فروق ظاهرية بين المتوسّ  (25.4)ضح من خالل الجدول يتّ 

باين م اختبار تحليل التّ ستخداا تمّ  اإلحصائيةاللة كانت هذه الفروق قد وصلت لمستوى الدّ   معرفة إن

 ح ذلك:يوّض  (26.4)والجدول    ،(One-Way ANOVA)األحادي 

ية والمجاالت الفرعية لمقياس درجة رجة الكلّ باين األحادي على الدّ ح نتائج تحليل التّ يوّض : (26.4)جدول 
 الجهة المشرفة  لمتغّير تعزى فين الّتربويين نة من المعّلمين والمشر اإللكترونية لدى عيّ كفايات اإلدارة  ممارسة

 مصدر التباين  المتغيرات 
مجموع  
 المربعات 

درجات 
 الحرية

 "ف" المربعاتمتوسط 

 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة  

كفايات اإلدارة   ممارسة
 اإللكترونية )المعرفية

   ( واإلدراكية 

 *001. 7.628 4.600 2 9.201 بين المجموعات 

   0.603 446 268.972 داخل المجموعات 

    448 278.172 مجموع ال

 *001. 6.909 5.121 2 10.243 بين المجموعات كفايات اإلدارة   ممارسة
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اإللكترونية: )األدائية  
 واالجتماعية(  

   0.741 446 330.615 داخل المجموعات 

    448 340.858 المجموع 

يات اإلدارة  كفا ممارسة
اإللكترونية: )اإلشرافية  

 اتية(والذّ 

 *001. 7.408 6.139 2 12.278 وعات بين المجم

   0.829 446 369.598 داخل المجموعات 

    448 381.875 المجموع 

كفايات اإلدارة   ممارسة
 اإللكترونية: )الّتقنية(

 *002. 6.340 4.850 2 9.700 بين المجموعات 

   0.765 446 341.167 داخل المجموعات 

    448 350.867 المجموع 

 ة الكلي الدرجة 

 *001. 7.653 5.095 2 10.189 المجموعات  بين

   0.666 446 296.895 داخل المجموعات 

    448 307.085 المجموع 

    ( p < .05 *اللة ) عند مستوى الدّ  دال إحصائياً *

ية والمجاالت  رجة الكلّ الدّ المحسوب على    اللةقيمة مستوى الدّ   أنّ   (26.4)ن من الجدول  يتبيّ 

د اللة المحدّ من قيمة مستوى الدّ   كانت أقل  كفايات اإلدارة اإللكترونية   ارسةجة ممدر فرعية لمقياس  ال

لدى المعّلمين   كفايات اإلدارة اإللكترونية   درجة ممارسةفي  الي وجود فروق  وبالتّ   ، (α≤05.)راسة  للدّ 

 .المشرفة الجهة رغيّ لمت والمشرفين الّتربويين تعزى 

  اإلدارة  كفايات   ممارسة  درجة ابية لمقياس  الحس  طات بين المتوسّ   وللكشف عن موقع الفروق 

أقل فرق   ، أجري اختبارالمشرفة  الجهة  رلمتغيّ   تعزى   المعّلمين والمشرفين الّتربويين  لدى  اإللكترونية

 :ح ذلك( يوّض 27.4والجدول ) (LSD)دال 
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  درجة لمقياسطات الحسابية للمقارنات البعدية بين المتوسّ  (LSD)اختبار نتائج  حيوّض (: 27.4جدول )
 المشرفة الجهة رلمتغيّ  تعزى  المعّلمين والمشرفين الّتربويين لدى اإللكترونية اإلدارة كفايات ممارسة

 األونروا الخاّصة  الحكومية المتوسط مستوى ال المتغير

كفايات   ممارسة
اإلدارة اإللكترونية  

(واإلدراكية  ة)المعرفي  

  -0.418*  3.79 الحكومية 

    4.21 لخاّصة ا

    3.98 ونروا األ

كفايات اإلدارة   ممارسة
اإللكترونية: )األدائية  

 واالجتماعية(

  -0.461*  3.57 الحكومية 

 3630.*   4.03 الخاّصة 

    3.67 األونروا 

كفايات اإلدارة   ممارسة
اإللكترونية: )اإلشرافية  

 ة(والّذاتي

  -0.505*  3.59 الحكومية 

 4620.*   4.09 الخاّصة 

    3.63 ونروا األ

كفايات اإلدارة   ممارسة
 اإللكترونية: )الّتقنية(

  -0.449*  3.63 الحكومية 

 3710.*   4.08 الخاّصة 

    3.70 األونروا 

 الكلية  الدرجة 

  -0.460*  3.64 الحكومية 

 3610.*   4.10 الخاّصة 

    3.74 ا األونرو 

    ( p < .05 *ة ) عند مستوى الدالل  دال إحصائياً *

 ( اآلتي: 27.4ن من الجدول )يتبيّ 

د   - فروق  إحصائيً لّ اوجود  الدّ   اة  مستوى  مجال  (α≤05.)اللة  عند  على    اإلدارة   كفايات   ممارسة ، 

 (.خاّصةال)وجاءت الفروق لصالح  (الخاّصة)( والحكوميةبين ) (واإلدراكية المعرفية) اإللكترونية
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دالّ   - فروق  إحصائيً وجود  مس  اة  الدّ عند  درجة  في    ،(α≤05.)اللة  توى    كفايات   ممارسةمقياس 

، (واالجتماعية  األدائية : )اإللكترونية  اإلدارة  كفايات   ممارسة  ومجاالت كل من :)  اإللكترونية   اإلدارة

)اإللكترونية  اإلدارة  كفايات   ممارسة :  اإللكترونية  اإلدارة  ات كفاي   ممارسة،  (والّذاتية  اإلشرافية : 

( من جهة  األونرواو)  (،الحكومية)من جهة و(  الخاّصةبين )  فة المشر   الجهة ر  لمتغيّ   ا( تبعً (الّتقنية)

 (. الخاّصة)وجاءت الفروق لصالح أخرى، 

  الفرضية العاشرة:قة بتائج المتعلّ النّ  10.2.4

في   (α>05.)ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة اإلحصائّية    ة العاشرة:الفرضيّ 

المعلّ   تقديرات  و استجابات  التّ مين  اإلدارة  المشرفين  لكفايات  المدارس  مديري  ممارسة  لدرجة  ربويين 

 . الوظيفةاإللكترونّية في محافظة رام هللا والبيرة تعزى لمتغّير 

درجة ممارسة    طات متوسّ   بين  (α>05.)  الّداللة  مستوى   عند  إحصائّية  داللة  ذات  فروق   توجد  ال

اإلدارة   المعّلمين  كفايات  لدى  الّتربويينوالمشر اإللكترونية  والبيرة  فين  رام للا   تعزى   في محافظة 

 . الوظيفة رلمتغيّ 

 اســتخدم اختبــار ،الوظيفــة را لمتغيّــ تحديــد الفــروق تبعًــ و ، العاشــرةومــن أجــل فحــص الفرضــية 

  ذلك: ن( تبيّ 28.4ونتائج الجدول )(، Independent Samples t-test) تينمستقلّ )ت( لمجموعتين 

 

درجة ممارسة كفايات اإلدارة طات متوسّ  بينئج اختبار )ت( لداللة الفروق نتا ح : يوّض (28.4)الجدول 
 الوظيفة رلمتغيّ  اإللكترونية لدى المعّلمين والمشرفين الّتربويين تعزى 

 مستوى الداللة ( قيمة )ت االنحراف المتوسط العدد  الوظيفة  المجاالت

ممارسة كفايات اإلدارة  
 اكية(لكترونية )المعرفية واإلدر اإل 

 *000. 4.051 787. 3.92 399 ة / معلم 

   665. 3.45 50 مشرف/ة    
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ممارسة كفايات اإلدارة  
اإللكترونية: )األدائية  

 واالجتماعية(

 *000. 4.700 858. 3.71 399 ة / معلم 

   808. 3.11 50 مشرف/ة    

رسة كفايات اإلدارة  مما
 ة والّذاتية(   اإللكترونية: )اإلشرافي

 *000. 5.314 903. 3.73 399 ة / معلم 

   840. 3.02 50 مشرف/ة    

ممارسة كفايات اإلدارة  
 اإللكترونية: )الّتقنية(

 *000. 4.255 881. 3.75 399 ة / معلم 

   756. 3.20 50 مشرف/ة    

 الدرجة الكلية 
 *000. 4.856 817. 3.78 399 ة / معلم 

   729. 3.19 50 مشرف/ة    

    ( p < .05 *لة ) الدال  عند مستوى  دال إحصائياً * 

الجدول  يتبيّ  الدّ   أنّ   (28.4)ن من  المحسوب على  قيمة مستوى  الكلّ الدّ اللة    لمقياس ية  رجة 

اإللكترونية   اإلدارة  كفايات  ممارسة  كانت؛  درجة  الدّ   قلأومجاالته  مستوى  قيمة  المن  د  محدّ اللة 

لدى  ه  اإللكترونية ومجاالت  إلدارةدرجة ممارسة كفايات افي  وق  الي وجود فر (، وبالتّ α>05.راسة )للدّ 

  .ة/ معلم، إذ جاءت الفروق لصالح الوظيفة رلمتغيّ  تعزى  المعّلمين والمشرفين الّتربويين

  الفرضية الحادية عشر:قة بتائج المتعلّ النّ  11.2.4

  ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة اإلحصائّية  :ةدية عشر ة الحاالفرضيّ 

(5.0<α)    في اإللكترونّية  اإلدارة  لكفايات  ممارستهم  ودرجة  المدارس  مديري  امتالك  درجة  بين 

 محافظة رام هللا والبيرة. 

كفايات  امتالكبين درجة  ( α>05.الّداللة )داللة إحصائية عند مستوى ال توجد عالقة ارتباط ذات 

  ى المعّلمين والمشرفين الّتربويين نية لدممارسة كفايات اإلدارة اإللكترو   ودرجةاإلدارة اإللكترونية  

 .في محافظة رام للا والبيرة
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عن   ارتباط  عشر  الحادية  الفرضيةلإلجابة  معامل  استخرج   Person)بيرسون  ، 

rrelationCo)   امتالك  بين اإلدارة   درجة  اإلدارة    ودرجة  اإللكترونية   كفايات  كفايات  ممارسة 

معامل ارتباط  ح نتائج اختبار  يوّض   (29.4)، والجدول  ينّتربوي اإللكترونية لدى المعّلمين والمشرفين ال

 بيرسون: 

  درجة امتالكعلى مقياسين  راسة نة الدّ معامالت ارتباط بيرسون بين درجات أفراد عيّ  حيوّض : (29.4)جدول 
      ( 449)ن=ربويينكفايات اإلدارة اإللكترونية لدى المعّلمين والمشرفين التّ  ممارسة إللكترونية ودرجةاكفايات اإلدارة 

 درجة ممارسة كفايات اإلدارة اإللكترونية 

 
ممارسة كفايات  

اإلدارة اإللكترونية 
 )المعرفية واإلدراكية( 

ممارسة كفايات  
رة اإلدا

اإللكترونية:)األدائية 
 واالجتماعية( 

رسة كفايات  مما
اإلدارة 

اإللكترونية:)اإلشرافية  
 والّذاتية(

   ممارسة
 اإلدارة كفايات

: يةلكتروناإل 
 ( الّتقنية)

درجة ممارسة  
كفايات اإلدارة 

 ككل اإللكترونية

درجة ممارسة كفايات اإلدارة  
   اإللكترونية

 بيرسون  ارتباط معامل

ايات اإلدارة اإللكترونية  امتالك كف 
 اكية()المعرفية واإلدر 

**.772 **.737 **.749 **.732 **.784 

امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية:  
 ة واالجتماعية(ألدائي)ا

**.793 **.768 **.775 **.745 **.808 

امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية:  
 )اإلشرافية والّذاتية(

**.777 **.775 **.781 **760. **.812 

ترونية:  امتالك كفايات اإلدارة اإللك
 )الّتقنية(

**.768 **.763 **.767 **.749 **.800 

 لكترونية رة اإل درجة امتالك كفايات اإلدا
 ككل 

**.818 **.801 **.809 **.786 **.843 

  ( p < .01 **عند مستوى الداللة )  دال إحصائياً ** .

 p)اللة  الدّ وى  ود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوج  (29.4)  ضح من الجدوليتّ        

اإلدارة اإللكترونية لدى  فايات  ك  ممارسةدرجة  و   درجة امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونيةبين  ،  (>01.
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الّتربويين والمشرفين  )،  المعّلمين  بيرسون  ارتباط  معامل  قيمة  بلغت  العالقة 843.**إذ  وجاءت   ،)

 ممارسةدرجة  ازدادت    اإللكترونية  امتالك كفايات اإلدارةما ازدادت درجة  ى كلّ ية موجبة؛ بمعند طر 

 . كفايات اإلدارة اإللكترونية

 انية عشر: الثّ قة بالفرضية تعلّ تائج المالنّ  12.2.4

 (α>05.)  اإلحصائية  اللةدّ العند مستوى    اإحصائيً داّلة    ال توجد قدرة تنبؤيةالفرضية الثانية عشرة:  

اإللكترونية اإلدارة  كفايات  امتالك  درجة  اإلدارة    ممارسةدرجة  ب  نبؤتّ الفي    لمجاالت  كفايات 

 . اإللكترونية لدى المعّلمين والمشرفين الّتربويين

لمجدداالت درجددة امددتالك كفايددات  (α>05.)عنددد مسددتوى داللددة  اة إحصددائيً لددّ ا توجددد قدددرة تنبؤيددة دال

لكترونيدة لددى المعّلمدين والمشدرفين كفايات اإلدارة اإل  ممارسةدرجة ب  نبؤالتّ في    اإلدارة اإللكترونية

 .في محافظة رام للا والبيرة الّتربويين

هام   مدىمن أجل قياس     نبؤ التّ ( في  متالك كفايات اإلدارة اإللكترونيةة ادرج)مجاالت    إسم

ممارسة والمشر   بدرجة  المعّلمين  لدى  اإللكترونية  اإلدارة  الّتربويينكفايات  معامل  فين  استخدم   ،

الم التّ تعدّ االنحدار  )د  اإلدخال (  Stepwise Multiple Regressionدريجي  أسلوب  باستخدام 

(Stepwise )( يوّض 30.4والجدول ) :ح ذلك 

درجة امتالك كفايات  مجاالت إْسهام مدى  لمعرفةدريجي د التّ ح نتائج تحليل االنحدار المتعدّ (: يوّض 30.4ول )جد
 . فايات اإلدارة اإللكترونية لدى المعّلمين والمشرفين الّتربويينك بدرجة ممارسة نبؤالتّ  في ارة اإللكترونيةاإلد

المعامالت   المعيارية  غير المعامالت النموذج 
رية بيتا  عياالم

Beta 

مستوى   قيمة ت 
 الداللة 

معامل  
 االرتباط 

 (R) 

التباين  
 المفسر 

2R 

معامل  
 االرتباط 

 المعدل 
معامل  

 نحدار اال 
الخطأ  
 المعياري 

    000. 8.969  099. 885. الثابت 

 812a .660 .659. 000. 29.445 812. 026. 755. األدائية امتالك اإلشرافية
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    000. 4.844  109. 528. الثابت 

    000. 7.254 448. 057. 417. األدائية امتالك اإلشرافية

 830b .689 .688. 000. 6.520 403. 064. 418. واالجتماعية  األدائية  امتالك

    001. 3.415  112. 383. الثابت 

    000. 4.998 332. 062. 309. امتالك اإلشرافية األدائية

    000. 4.764 308. 067. 319. عية امتالك األدائية واالجتما

 838c .702 .700. 000. 4.284 234. 057. 246. المعرفية اإلدراكية امتالك 

    001. 3.315  111. 367. ت الثاب

    006. 2.741 203. 069. 189. فية األدائيةامتالك اإلشرا 

    000. 3.693 244. 068. 253. امتالك األدائية واالجتماعية 

    000. 3.846 209. 057. 219. معرفية اإلدراكية ال امتالك

 843d .711 .708. 000. 3.692 231. 059. 219. التقنيةامتالك 

 .000 داللة مستوى  عند  دالة  867.003=   ئيةاألدا اإلشرافية  المتالك المحسوبة " ف" قيمة

 .000 داللة  مستوى  عند  دالة  495.022=  جتماعية االو  األدائية  امتالك و  األدائية اإلشرافية  المتالك المحسوبة " ف" قيمة

  داللة   مستوى  عند  دالة  348.972=   يةاإلدراك المعرفية  واالجتماعية و امتالك ئية األدا امتالك و  األدائية اإلشرافية  المتالك المحسوبة " ف" قيمة
000 . 

  عند  دالة  272.564=   التقنية اإلدراكية وامتالك  المعرفية  تماعية و امتالكالجوا  األدائية  امتالك و  األدائية اإلشرافية  المتالك المحسوبة " ف" قيمة
 .000 داللة  مستوى 

 (  p < .05 *ند مستوى الداللة ) *دال إحصائيًا ع

  مجاالت ل  (α≤  .05)اللة  عند مستوى الدّ   اوجود أثر دال إحصائيً   (430.)جدول  ضح من اليتّ 

اإللكتروني اإلدارة  كفايات  امتالك  اإللكترونية  ممارسةدرجة  ب   نبؤالتّ   يف  ةدرجة  اإلدارة  ،  كفايات 

باين (، من نسبة التّ %71.1حت )قد وّض   ةدرجة امتالك كفايات اإلدارة اإللكتروني  أبعاد   نّ أ  ويالحظ

اإللكترونية  ممارسةرجة  د في   اإلدارة  أنّ كفايات  إلى  اإلشارة  وتجدر  التّ   .  تضخم  عامل  باين  قيم 
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(VIF ّللن التّ (  انبؤيماذج  متدنّ ة  كانت  قد  ممّ ألربعة  التّ ية؛  إشكالية  وجود  عدم  إلى  يشير  ساهمية  ا 

 ئات. ر إلى وجود ارتباطات قوية بين المتنبّ تي تشي( الّ Multicollinearityدة )المتعدّ 

 وعليه يمكن كتابة معادلة االنحدار كما يلي: 

 (.219 X4  +X3  .219  +X2  .253  +X1  .189  +  y= .367) ّامتالكال  جر مما تغيّ ، أي كل 

تغيّ   األدائية  اإلشرافية يحدث  واحدة  في  درجة  موجب  طردي  اإلدارة  ممارسة  درجة  ر  كفايات 

درجة واحدة يحدث تغير   واالجتماعية  دائيةاأل  امتالك  مجالر  ما تغيّ (، وكلّ 189.قدار )بم  اإللكترونية

في   موجب  اإللكترونية  ممارسةدرجة  طردي  اإلدارة  تغيّ م وكلّ   (.(253.بمقدار  كفايات    مجال ر  ا 

درجة امتالك كفايات اإلدارة  ر طردي موجب في  درجة واحدة يحدث تغيّ   اإلدراكية  المعرفية  امتالك

وكلّ ((219.بمقدار    كترونيةاإلل تغيّ ،  تغيّ   قنيةالتّ   امتالك   مجالر  ما  يحدث  واحدة  طردي درجة  ر 

   (.(219.بمقدار  درجة امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونيةموجب في 

 خصية. قة بالمقابالت الشّ تائج المتعلّ النّ  3.4

الشّ       المقابلة  الّ اشتملت  اثنيخصية  مجالين  على  الباحث  أجراها  األوّ تي  المجال  درجة ن:  ل: 
 اني: درجة ممارسة كفايات اإلدارة اإللكترونية. ارة اإللكترونية، والمجال الثّ امتالك كفايات اإلد 

  8ومعلمين  10عين بين موزّ  (18)خصية على ابالت الشّ ق ة بالمنة الخاّص هذا وقد اشتملت العيّ 
 . مشرفين تربويين

 : صنيفية(تّ )ال ةالمستقلّ راتها راسة حسب متغيّ نة الدّ توزيع عيّ  اننيبيّ ( 32.4( )31.4) ينوالجدول

 شرفة مال والجهة والجنس الوظيفي ىالمسمّ  راتلمتغيّ  اخصية تبعً المقابالت الشّ  نةعيّ  توزيع(:  31.4 ) الجدول 

 الكلي  المجموع  وكالة  خاصة  حكومة  المسمى الوظيفي 

 انثى ذكر  انثى ذكر  انثى ذكر  انثى ذكر     

 10 8 2 2 0 4 2 2 0 معلم 
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   :فية( ني)التص المستقلة متغيراتهاحسب  المقابالت الشخصيةعينة  توزيع(: يوضح 32.4 الجدول )

 النسبة % العدد  الفئات  المتغير

 الجنس 

 27.8 5 ذكر

 82.2 13 أنثى 

 100.0 18 المجموع 

 ميالعل المؤّهل

 55.6 10 بكالوريوس 

 44.4 8 فأعلى ماجستير

 100.0 18 المجموع 

 الخبرة  سنوات

 5.6 1 سنوات  5 من أقل

 16.6 3 سنوات  10 من أقل إلى 5 من

 77.8 14 فأكثر سنوات 10

 100.0 18 المجموع 

 المشرفة  الجهة

 33.3 6 الحكومية 

 33.3 6 الخاّصة 

 33.3 6 األونروا 

 100.0 18 المجموع 

 الوظيفة 

 55.6 10 ة/معلم

 44.4 8 ة /مشرف 

 100.0 18 المجموع 

 100.0 18 نعم لدى المدرسة موقع الكتروني 

 8 5 3 3 1 0 0 2 2 مشرف 

 18 13 5 5 1 4 2 4 2 جموع الم 
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 0.0 0 ال

 100.0 18 المجموع 

 اإلدارة اإللكترونية  كفايات امتالكدرجة  ل: ل األوّ جانتائج الم       

 وكفاياتها؟   لكترونيةاإل  دارةاإل عن مفهومك هو ما  1)

 : باآلتي وكفاياتها لكترونيةاإل ارةلإلد  مفهومهم حول وثين المبح إجابات  أهم لت تمثّ 

 المدرسة.  معلومات  إدارة على تساعد  المتكاملة البرامج من مجموعة •

 حاسوبية.  إلى يدوية من اإلداري  العمل تحويل إلى  دفهت ةإلكتروني منظومة •

 اإللكترونية.  المواقع خالل من المدرسة أمور تنظيم •

  معلوماتية   نظم  على  باالعتماد   مختلفة  بوسائل  كنولوجياالتّ   فيها  يستخدم  رةمتطوّ   علمية  يةمنهج •

  صال االتّ   وتحقيق  ةر متطوّ   تكنولوجية  بطريقة  باألعمال  والقيام  والمهام   الوظائف  ةكافّ   لتنفيذ 

 دة.جيّ  تكنولوجية بطرق  واصلوالتّ 

 قييم. والتّ  اإلدارة في توظيفها على لقدرةوا كنولوجياالتّ  باستخدام اإلدارية  األمور وترتيب  تنظيم •

 بها  يعمل  تيالّ   المنظومة  داخل  ومتابعتها   اإللكترونية  بالمواقع  حكمالتّ   من  المدير  نمكّ ت •

 الحاسوبية. المهارات  من انً متمكّ  المدير يكون  نأ  هي بهايتطلّ  تيالّ  والكفايات 

 حاسوبي.  إلى يدوي  من اإلداري  العمل تحويل إلى تهدف متكاملة إلكترونية منظومة •

 قميات.والرّ  كنولوجيةالتّ  اإلدارة لىإ قليديةالتّ  اإلدارة من االنتقال •

 المختلفة.  اإلدارية المهام إنجاز في  لكترونيةاإل قنيات التّ  استخدام •

 والجهد.  الوقت  الختصار اإلداري  العمل بةوسح •

السّ       هذا  نتائج  أنّ أظهرت   من   درجة  على  أنهمو   إللكترونيةا  اإلدارة  مفهوم  يدركون   المعلمين  ؤال 

  وأنّ   المدرسة،  معلومات   إدارة  على  تساعد   اّلتي  المتكاملة  البرامج  من  مجموعة  هناك  أنّ و   بها،  الوعي
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 المواقع  نّ إ  حيث   حاسوبي،  إلى  يدوي   من  اإلداري   العمل  حويلت  إلى  تهدف   اإللكترونية  منظومةال

م  اإللكترونية   ة تكنولوجي  وطرق   معلوماتية  نظم  على  باالعتماد   علمية  بمنهجية  المدرسة  بيانات   تنظِّّ

  تنظيم   المدارس  مديرو  ليستطيع  والّتواصل،  االّتصال  تحقيقو   والمهام،  الوظائف  مختلف  لتنفيذ   متطّورة

  برامج بال  الّتحكم  من  المدير  تمّكن  إذا  خاّصة  والّتقييم،  اإلدارة  في  وتوظيفها  دارية،إلا  األمور  وترتيب 

 ، الالزمة  الحاسوبية  والمهارات   يات الكفا  وامتلك  بها  يعمل  اّلتي  المنظومة  داخل  ومتابعتها  اإللكترونية

 والجهد.  الوقت  الختصار اإلداري  العمل وحوسبة متكاملة،  إلكترونية منظومة خالل من

هذه الطريقة من العمل اإلداري خاّصة في ظل جائحة  عتماد  ا تيجة إلى  ويعزو الباحث هذه النّ      

اضط اّلتي  منكورونا  العديد  إ  المديرين  رت  أعمالهم  إنجاز  الوزارة  إلى  مع  الّتواصل  في  لكترونًيا؛ 

تحسينها لضمان  و   والمعّلمين والطلبة وحتى أولياء األمور، وأيًضا هناك من احتاج إلى تعزيز قدراته

 استمرارية العمل بأفضل نتائج.

  يمتلكها؟ تيالّ  لوجيةكنو التّ  اإلمكانات هي ما  المدرسة، مدير/ة  مع تعاملك  خالل من (2

  لتعاملهم   اتبعً   المدارس  مديري   يمتلكها  تيالّ   لكترونيةاإل  اإلمكانات   حول  وثينالمبح  إجابات   عت تنوّ 

 تي: كاآل  بةمرتّ  فرهااتو  جةدر  حسب  بنود  ة عدّ  على  اشتملت  حيث  معهم

• LAP TOP المختلفة.  البرامج الستخدام 

 ذكي.  هاتف •

 مراقبة.  كاميرات  •

 . معلومات  إدارة نظام •

 إلكتروني.  بريد  •

 ( PPAATShW،  FAS BOOK) مثل: االجتماعي الّتواصل مواقع •

 طابعة.  لةآ •
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 بعد.  عن عليمالتّ  مجموعات  •

 Eletter برنامج •

 إنترنت.  •

ا      هذا  نتائج  المدارسؤال  لسّ أظهرت  مديرو  يمتلكها  اّلتي  الّتكنولوجية  اإلمكانات   تبًعا   اختالف 

 بريد ال  ومات،معل  إدارة  نظام  المراقبة،  كاميرات   الّذكي،  الهاتف  الحاسوب،  :مثل  معها   لتعاملهم

  الطابعة،  لةواآل  ،(PPAATShW،  FAS BOOK)  مثل:  االجتماعي  الّتواصل  مواقع  لكتروني،اإل

 نترنت. اإل  برامج  من وغيرها ،Eletter برنامج بعد، نع   الّتعليم ومجموعات 

النّ       هذه  الباحث  إلىويعزو   من   السن  كبار  بين  خاصة  والعملية  لميةالع  إمكاناتهم  تباين  تيجة 

 المهارات   وإتقان  العمر  صغر  بين  إيجابية  عالقة  هناك  أن  يالحظ  حيث   سناً   األصغر  وأولئك  رينالمدي

 في  وشغفه  إلكترونية  مهاراته  بتطوير  ورغبته  األكاديمية  العملية  مدير  ةخلفي   على  عالوة  ،الحاسوبية

   .أعماله في التكنولوجيا معلمي على االعتماد  إلى ميله أو  التقنية، المستجدات  متابعة

تقنّيات االّتصال  في  المستجّدات    عامل معلديه القدرة على التّ   المدرسة  مدير/ة  أنّ   تعتقدهل    (3

 ؟  ال ذلكمعلّ  (WhatsApp ،Messenger ،Teams ،Zoom) نيواصل اإللكترو والتّ 

عامل مع المستجدات في التّ   علىمقدرة  مدير المدرسة يملك    من المستطلعة آراؤهم أنّ   %(83.3)يرى  

بالذّ واصل اإلصال والتّ ت االتّ اتقنيّ  اًل ه خاضع لدورات تدريبية في هذا المجال، معلّ نّ أل ات  لكتروني 

 : باآلتيدير المدرسة لهذه المقدرة م بعضهم معرفتهم بامتالك

 امتالك المدير لشهادة عليا )دكتوراة(.  •

 ه في المواكبة مع جائحة كورونا.تبرزت أهميّ  WhatsAppنظام خاص على  •
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عامل مع ن أشار بعض المستطلعة آراؤهم إلى ضرورة تطوير أكبر لقدرة المدير على التّ في حي     

 . واصل اإللكترونيتّ التقنّيات االّتصال و في المستجّدات 

السّ       نتائج هذا  يملك مق  %(83.3)أن  ؤال  أظهرت  المدرسة  أّن مدير  المستطلعة آراؤهم  درة  من 

االّتصال والّتواصل اإللكتروني بالّذات ألّنه خاضع لدورات على الّتعامل مع المستجدات في تقنّيات  

المدرسة لهذه المقدرة بامتالك المدير  ر  عّلل بعضهم معرفتهم بامتالك مديو   تدريبية في هذا المجال،

 خالل  المستجدات   ةبرزت أهمّيته في مواكب  WhatsAppلشهادة عليا )دكتوراة(، ونظام خاص على  

ر بعض المستطلعة آراؤهم إلى ضرورة تطوير أكبر لقدرة المدير على  جائحة كورونا، في حين أشا 

 . ل اإللكترونياصو تقنّيات االّتصال والتّ في المستجّدات الّتعامل مع 

النّ       هذه  الباحث  التكنولوجياهذا  أن    إلىالمرتفعة  تيجة  ويعزو  عصر  هو  أن  و   ، العصر 

جميعها، مع االختالف في  كن  يلم    ندارس إا في اإلدارات المدرسية أصبح في غالبية الماستخدامه

 في درجة االستخدام من مدرسة ألخرى. 

  اإلدارة مجال  في كنولجيالتّ  طورالتّ  متابعة في هفس ن تطوير على المدرسة مدير/ة يعمل كيف (4

 لكترونية؟ اإل 

 يعد   خاللها  من  أنفسهم   تطوير  على  مديروهم  يعمل   ت مجاال  ةعدّ   على  المبحوثين  إجابات   اشتملت      

 أبرزها: 

 المجال. هذا في عمل وورشات  دورية شهرية دورات  •

 جديد.  هو  ما كل لمواكبة كنولوجيوالتّ  نيمهال طويرللتّ  عليموالتّ  ربيةالتّ  مديرية بدورات   االلتحاق •

 الخصوص. هذا في وبرامجها عليموالتّ  ربيةالتّ  وزارة مع المتابعة •

 مها المدرسة.تي تستخد واصل مع المسؤولين عن البرامج الّ التّ  •

 لكتروني. اإل المجال في  يريةتطو  دورات  في المشاركة •
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 يم.عل التّ  مجال في الستخدامها المجاالت  كل في أجهزة شراء •

 المجال. هذا في وخبراء ينبمختّص  االستعانة •

 كنولوجي. التّ  طورالتّ  في جديد  هو ما كل  على  العواالطّ  اتيالذّ  علمالتّ  •

 األقران.  خالل من علمالتّ  •

 كنولوجية.التّ  واألمور للمواقع الحثيثة سةالممار  •

 اليومي.  العمل في األدوات  لهذه المستمر االستخدام •

 المجال. هذا في الخبرة ي ذو  ينمالمعلّ  معرفة ستثمارا •

 اإللكترونية. اإلدارة من لتمكينه كنولوجياالتّ  معلم مع عاون التّ  •

 المجال.  هذا في المدرسة سكرتير ات بخبر  االستعانة •

  دورية   شهرية  دورات   خالل  من  أنفسهم  تطوير  على  يعملون   المديرين  أن  ؤالرت نتائج هذا السّ أظه     

  هو  ما   كل  لمواكبة  والّتكنولوجي   المهني   للّتطوير  والّتعليم   الّتربية   ريةديم  بدورات   ويلتحقون   عمل،  وورش

والعمل على   ،المدارس  مديري   وقدرات   إمكانات   لتطوير  وبرامجها  عليموالتّ   الّتربية  وزارة  متابعةو   جديد،

المدرسة،   تستخدمها  اّلتي  البرامج  المسؤولين عن    مجال  في  الستخدامها  أجهزة  شراءو الّتواصل مع 

  في   جديد   هو  ما  كل  على  واالّطالع  الّذاتي  والّتعلم  األمر،  لزم  إذا  وخبراء  بمختّصين  واالستعانة  عليم،لتّ ا

  واالستخدام   الّتكنولوجية،  متطلبات لل  الحثيثة  والممارسة  األقران،  خالل  من  والّتعلم  الّتكنولوجي،  رالّتطو 

  ، الّتكنولوجيا  كمعلم  الخبرة  ذوي   مينلّ المع  معرفة  واستثمار  اليومي،  العمل  في  األدوات  لهذه  المستمر

 المجال.  هذا في المدرسة سكرتير بخبرات  االستعانةو 

  اإلداري   العمل  من  المتمّكن  المدير  إلى   المستمّرة  المدارس  حاجة   إلى   تيجةه النّ ويعزو الباحث هذ      

 المرجّوة. واألهداف الغايات  تحقيق إلى للوصول اإللكتروني
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 ؟ عليميةالتّ  البرمجيات الستخدام  رشاديةإ توعية برامج عملب المدير يقوم هل (5

المعلّ       المبحوثين من  المشرفين  يرى معظم  ينفّ  مديريأنّ مين ومن  برامج توعية إرشادية  هم  ذون 

 عليمية من خالل: ستخدام البرمجيات التّ ال

 ورش عمل تدريبية، حلقات نقاش.  •

 مين على البرامج اإللكترونية. المعلّ ئه كنولوجيا في تدريب زمالتوظيف خبرات معلم التّ  •

 هم.ة الجدد منهم ومتابعة تنفيذ مين من قبل مدير المدرسة وخاّص تدريب المعلّ  •

 عليمية. ة باستخدام البرمجيات التّ منشورات خاّص  •

  .عليميةالتّ  البرمجيات  الستخدامعليم في هذه الخصوص ربية والتّ تمرير قرارات وزارة التّ  •

 البرامج.  هذه تنفيذ  في العطل امأليّ  المدرسة مدير استغالل آراؤهم عةتطلالمس بعض  ورأى     

  عليم التّ   لدمج  كالةالو   هتوجّ   استغالل  على  الغوث   لوكالة  ابعينالتّ   من  آراؤهم  المستطلعة  بعض   أشار  كما

 رقمني.  إلى وتحويله

  رشادية إ  توعية  مج برا  بعمل  المدير  قيام  عدم  إلى  مينوالمعلّ   المشرفين  من  قليلة  نسبة  أشارت   حين  في

  .عليميةالتّ  البرمجيات  الستخدام

عّلمين ومن المشرفين يرون أّن مديريهم  معظم المبحوثين من الم  أن  ؤالأظهرت نتائج هذا السّ      

خالل:  ينفّ  من  الّتعليمية  البرمجيات  الستخدام  إرشادية  توعية  برامج  التدريبية،  ذون  العمل  ورش 

خبر  وتوظيف  الّنقاش،  البرامج  ات  وحلقات  على  المعّلمين  زمالئه  تدريب  في  الّتكنولوجيا  معّلم 

تخدام  منشورات خاّصة باس تزويدهم ب، و تهمهم ومتابعخاّصة الجدد من  ،اإللكترونية، وتدريب المعّلمين

 البرمجيات   الستخدامالبرمجيات الّتعليمية، وتمرير قرارات وزارة الّتربية والّتعليم في هذه الخصوص  

  بعضهم   أشار  كما  البرامج،  هذه  تنفيذ   في  العطل  ألّيام  المدرسة  مدير  استغالل  بعضهم  رأىو   ،الّتعليمية
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  نسبة   لفتت و   رقمي،  إلى  وتحويله  عليمالتّ   لدمج  الوكالة  توّجه  استغالل  لىإ  الغوث   وكالة  في  عاملينال  من

  .عليميةلتّ ا البرمجيات  الستخدام إرشادية  توعية برامج بعمل المدير قيام عدم  إلى منهم قليلة

النّ       هذه  الباحث  تمّكنه  إلى  تيجة ويعزو  اّلتي  البرامج  معرفة  إلى  المدارس  متابعة    احاجة  من 

لى البرامج وامتالك المعرفة إّتعرف  لغالل أّيام العطل لعمال اإللكترونية بمهارة، وبالنسبة إلى استاأل

 .ربية والّتعليم الحكومية في توّجهاتهاالتّ بها اختلفت مكاتب الّتربية والّتعليم في األونروا عن مكاتب 

   اإللكترونية؟ما مدى امتالك مدير المدرسة أفكارًا إبداعية لمواجهة المعيقات  6)

أفكارً   مدى  حول   آراؤهم  المستطلعة  يرتعب  في   تيةاآل  اإلجابات   برزت  المدرسة    إبداعيةً   اامتالك مدير 

 :لمواجهة المعيقات اإللكترونية

 لذلك. الحاجة قتضت ا ام إذا أفكار طرح •

 بعد.  عن راسةالدّ  لمتابعة لكترونيةاإل األجهزة في  مينوالمعلّ  لبةالطّ  بعض  دعم •

 المدرسة.  في العمل تمراراس مواكبة •

المعيقات   إبداعية  ألفكار  المدرسة  مدير  امتالك  آراؤهم  لمستطلعةا  من  عدد   أكد       لمواجهة 

 فر معيقات أكبر من موارد المدرسة من عدمها. اوتو صه اته وتخّص ا على إمكاناعتمادً  اإللكترونية

  المدرسة   لمدير  إبداعية  أفكار  ود وج  عدم  آراؤهم  المستطلعة  من  (%33.3)  تهنسب  ما  رأى  حين  في     

 ذي الّ   األمر  وهو  الالزمة  اإلبداعية   األفكار  امتالكه  لحسن   نفسه   لتطوير  حاجتهم  أو  جالالم  هذا  في

  ة عدّ   بين  لهمتنقّ   نتيجة  مديرال  من   أكثر  مهارات   على  الطالعهم   وذلك  ات بالذّ   ربويون التّ   المشرفون   أكده

 عملهم. خالل مدارس

 إبداعية   ألفكار  امتالكهم  في  نالمديري  بين  تفاوت   وجود   إلى  بويينر التّ   فينالمشر   بعض   وأشار     

 لذلك. األدنى الحدّ  يمتلكون   المديرين غالبية أنّ  غير اإللكترونية المعيقات  لمواجهة
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السّ       هذا  نتائج  أفكارً االمد   ي مدير غالبية  امتالك    ؤالأظهرت  المعيقات    إبداعيةً   ارس  لمواجهة 

  األجهزة   في  والمعّلمين  الّطلبة  بعض   مهودعم  لذلك،  الحاجة  اقتضت   ما  إذا  أفكار  طرحفي    اإللكترونية

  مدير   امتالك  دواأكّ   حيث   المدرسة،  في  العمل  استمرار  ومواكبة  بعد،  عن  الّدراسة  لمتابعة  اإللكترونية

جانب    إلى  ا على إمكاناته وتخّصصهاعتمادً   لمواجهة المعيقات اإللكترونية  إبداعية  ألفكار  المدرسة

  ( %33.3)  نسبته  ما  رأى  حين  فيرد المدرسة من عدمها،  معيقات أكبر من موا  ارتباط ذلك بوجود 

  جهة ل  م نفسهأ  لتطوير  جتهمحا  أو  المجال  هذا  في  المدرسة  مدير  دىل  إبداعية  أفكار  وجود   عدم  منهم

  الطالعهم   وذلك  لّذات با  الّتربويون   المشرفون   أكده  اّلذي  األمر  وهو  الالزمة  اإلبداعية  األفكار  مامتالكه

  وجود   إلى  بعضهم  وأشار  عملهم،   خالل  مدارس  عّدة  بين   تنّقلهم   نتيجة  مديرال  من  أكثر  مهارات   على

 غالبية  أنّ   غير  اإللكترونية  المعيقات   لمواجهة  يةإبداع   ألفكار  امتالكهم  في  المديرين  بين  تفاوت 

 لذلك.  األدنى الحدّ  يمتلكون  المديرين

تمون إلى عملهم ويعتبرون أن  أن مديري المدارس بشكل عام ين  إلى  تيجةالنّ ويعزو الباحث هذه       

ويتجاوز   ويتطور  يحاول  تراه  لذلك  شخصي،  نجاح  هو  عملهم  في  األهداف  تحقيق  إلى  الوصول 

ليس   اعب المص وهذا  )المدرسة(،  سلطته  محيط  في  العمل  لتحسين  الّسبل  أفضل  عن  ويبحث 

 ؤول، فهم متفاوتون في درجة االنتماء للعمل.ينطبق على كل مدير ومسأن  بالضرورة 
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 اإلدارة اإللكترونية  كفايات ممارسةدرجة  اني:نتائج المجال الثّ      

  على   اإلشراف  في  اإللكتروني  والّتواصل  الحاسوب  تّياتقنمدير/ة المدرسة    توظيف   مدى  ما  (1     

   المعّلمين؟

 ماستخدا  إلى  اإلشارة  من  عالية  إلى  طةمتوسّ   ةدرج  إلى  اإلشارة  في  المبحوثين  إجابات   صت تلخّ      

  خالل   من  وذلك  مينالمعلّ   على  اإلشراف  في  لكترونياإل  واصل والتّ   الحاسوب   استخدام  ات لتقنيّ   المدير

 ية: تاآل المشاهدات 

  ظام النّ   على   األمور  أولياء  مع  والمتابعات   لوكوالسّ   مات والسّ   العالمات   ةكافّ   إدخال  ضرورة •

 المدرسي. 

 بالمدرسة. خاص  لكترونيإ نظام توظيف •

 الحاسوبية.  البرامج على المدرسي الحصص  جدول إدراج •

  عليميات التّ   تمرير  في  واستخدامها  ( WhatsApp،  Messenger)  على  مينللمعلّ   جروبات  •

 رسية.لمد ا

 . اإلكترونيً  مطبوعة المدرسية قاريرالتّ  •

 إلدارتها.  ابعةالتّ  المدارس ات بالذّ  الغوث  وكالة رهاتوفّ   تيالّ  بالبرامج االستعانة •

 أدائهم.  على واإلشراف مينمعلّ ال أداء تقييمات  متابعة •

 بهم.   المناطة األعمال مع مينالمعلّ  تفاعل متابعة •

 عالية.  جةبدر  لكترونياإل عليمالتّ  في توظيفها •

 . راسيالدّ  الفصل نهاية في الحاسوب  تقنيات  استخدام زتركّ  •
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السّ       هذا  نتائج  المدرسة    فتوظي  مدى  حول  ؤالأظهرت    ل والّتواص  الحاسوب   تقنّيات مدير/ة 

 إدخال  ضرورة  خالل  من  وذلك  ،عالية  إلى  طةمتوسّ   درجة  من  ،المعّلمين  على   اإلشراف  في  اإللكتروني

  توظيف و   ،المدرسي  ظامالنّ   على   األمور  أولياء  مع  والمتابعات   لوكوالسّ   مات السّ و   العالمات   مختلف

 عمل و   ،الحاسوبية  البرامج  على  المدرسي  الحصص   جدول  إدراجو   ،بالمدرسة  خاص   لكترونيإ  نظام

 ، المدرسية  عليميات التّ   تمرير  في  واستخدامها  (Messenger  و  WhatsApp)  على  مين للمعلّ   جروبات 

  المدارس   ات بالذّ   الغوث   وكالة   رهاتوفّ   تيالّ   بالبرامج   االستعانة و   ،اإلكترونيً   مطبوعة   ةرسيالمد   قاريرالتّ و 

  مع   مينالمعلّ   تفاعل  متابعةو   ،أدائهم  على  واإلشراف  مينالمعلّ   أداء   تقييمات   ابعةمتو   ،إلدارتها  ابعةالتّ 

  الحاسوب   تقنيات   تخداماس  زتركّ و   ،عالية  بدرجة  لكترونياإل  عليم التّ   في  توظيفهاو   ،بهم  المناطة   األعمال

 . راسيالدّ  الفصل نهاية في

  المدير  متابعة  لطريقة   تبًعا  الستخداما  درجة  في   المدارس  اختالف  إلى  تيجةويعزو الباحث هذه النّ      

  االستخدام،   درجة  في  واألونروا  والخاّصة  الحكومية  المدارس  بين  والّتفاوت   مدرسته،  في  العمل  لطاقم

 العام. نهاية هاعا رتفا مع اليومي العمل في استخداًما اّلهأق الحكومية كانت  حيث 

  الّتقنيات   استخدام  في  مهاراتهم  طويرت  نحو  المعّلمين  توجيه  في  المدرسة  مدير  دور  كان  كيف (2

 بية؟الحاسو 

  استخدام   في  مهاراتهم  تطوير  نحو  مينالمعلّ   توجيه  في  المدرسة  مدير  دور  فيها  برز  جوانب   ةعدّ   هناك

 ومنها:  سوبيةلحاا قنيات التّ 

 المدرسة. مستوى  على رةمصغّ  جتماعات او  عمل ورشات  عقد  •

 تدريبية. دورات  •

 كنولوجيا.التّ  ملّ مع خالل من تدريبية فيديوهات  •
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 العمل. وأوراق االختبارات  وتوثيق  بطباعة  مينالمعلّ  إلزام •

 الحاسوبية.  المهارات  استخدام في مهاراتهم تطوير نحو يزهموتحف مينالمعلّ  توجيه •

 . OOMZ ,Teams على  لكترونيةإ حصص  إلعطاء  مينالمعلّ  جيعتش  •

 اإللكترونية.  للمواقع مينالمعلّ  وصول تسهيل •

 باستمرار.  ذلك ومتابعة األداء ينلتحس لقاءات  •

 لها.  مينالمعلّ  تنفيذ   ومتابعة الخصوص  هذا في ربيةالتّ  رات قرا تمرير •

 قنية. التّ  مهاراتهم وير تط نحو مينالمعلّ  لتوجيه سميةالرّ  الجهات  مع واصلالتّ  •

  مين لمعلّ ا  توجيه  في  المدرسة  مدير  دور  فيها  برزي   عدة  جوانب   هناك  أنّ   ؤالأظهرت نتائج هذا السّ      

  ، رةمصغّ   جتماعات او   عمل  ورشات   عقد   :مثل  الحاسوبية  قنيات تّ ال  استخدام  في  مهاراتهم  تطوير  نحو 

 مين المعلّ   وإلزام  ،كنولوجياالتّ   ممعلّ   اللخ  نم  تدريبية  فيديوهات و   ،المدرسة  مستوى   على  تدريبية  دورات 

 المهارات   استخدام  في  هاير تطو   نحو  وتحفيزهم  همتوجيهو   ،العمل  وأوراق  االختبارات   وتوثيق  بطباعة

  للمواقع  هموصول  تسهيلو   ، OOMZ ,Teams  على  لكترونيةإ  حصص   إلعطاء  همعتشجيو   الحاسوبية،

  هم تنفيذ   ومتابعة   ربيةالتّ   قرارات   تمريرو   ،باستمرار  ذلك  ومتابعة  األداء  لتحسين  لقاءات و   ،اإللكترونية

 .هاتطوير   نحو هملتوجيه سميةالرّ  الجهات  مع واصلالتّ و  ،لها

النّ       هذه  الباحث    بيد   األخذ   في  ورغبته   التعليمية  العملية  بتطوير  المدير  ماهتما   إلى  تيجةويعزو 

 ي. روناإللكت اإلداري  العمل في الّتطّور بعجلة للحاق المعلمين
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 االجتماعات  إدارة  في  والّتواصل  لالّتصال  الحديثة  الوسائل  المدرسة  مدير  تفعيل  مدى  ما  (3 

   المدرسية؟

  االجتماعات   إدارة  في  والّتواصل  لالّتصال  حديثة ال  الوسائل  ليفعّ   المدرسة  مدير  أنّ   مبحوثون ال  يرى 

 تية: اآل  قاطالنّ  خالل من المدرسية

 حديثة.  وأنظمة صوت  رات ومكبّ  بشاشات  زةمجهّ  قاعات  استخدام •

 . (WHATSAPP، Messenger) عبر جروبات  إنشاء •

 .(ZOOM) نامجبر  على مينالمعلّ   مع لكترونيةإ جتماعات ا عقد  •

 .الحديثة صالاالتّ  وسائل تفعيل •

 ربوي.التّ  المرشد  مع عاون بالتّ  األمور ألولياء إرشادية دورات  عقد  •

 . ((YouTube ثلم  مواقع من أفالم أو توضيحية عروض  استخدام •

 مين. المعل   لمجموعة عليمات والت   المعلومات  لتوصيل الوسائل استخدام •

  المدرسة  مدير  تفعيل  في  كورونا  جائحة  مع  عاملللتّ   اإليجابي  ورالدّ   إلى  المبحوثين  من  عدد  وأشار     

 ذينالّ   ينير المد   بعض   وجود   رغم  المدرسية  ات االجتماع   إدارة   في  والّتواصل  لالّتصال  الحديثة  الوسائل

  في  روفالظّ   على  واعتمادهم  المدرسية  االجتماعات   إدارة  في  قليديالتّ   األسلوب   يستخدمون   يزالون   ال

  المدرسية. االجتماعات  إدارة في والّتواصل لالّتصال الحديثة سائلالو  تفعيل

  إدارة  يف  اصلوالّتو   لالّتصال  الحديثة  الوسائل  يفّعل  المدرسة  مدير  أنّ   أظهرت نتائج هذا الّسؤال     

 حديثة،   وأنظمة  صوت   ومكّبرات   بشاشات   مجّهزة  قاعات   استخدام  خالل  من  المدرسية  االجتماعات 

  على   المعّلمين  مع   إلكترونية  اجتماعات   عقد و   (،WHATSAPP،  Messenger)  عبر  جروبات   وإنشاء

  مع  ّتعاون بال  راألمو   ألولياء  إرشادية  دورات   وعقد   الحديثة،  االّتصال  وسائل  تفعيلو   ،(ZOOM)  برنامج
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  الوسائل   استخدام  ،((YouTube  مثل  مواقع  من  أفالم  أو  توضيحية  عروض   واستخدام  الّتربوي،  المرشد 

   المعّلمين. لمجموعة والّتعليمات  المعلومات  لتوصيل

الّنتيجة       هذه  الباحث    مدير  تفعيل  في  كورونا  جائحة   مع  للّتعامل  اإليجابي  الّدور  إلى  ويعزو 

  وجود   من  الّرغم  على  المدرسية  االجتماعات   إدارة  في  والّتواصل  لالّتصال  ديثةالح  لالوسائ  المدرسة

 المدرسية   ات االجتماع  إدارة  في  الّتقليدي  األسلوب   خدمون يست   يزالون   ال  اّلذين  المديرين  بعض 

  االجتماعات   إدارة  في  والّتواصل  لالّتصال  الحديثة  الوسائل  تفعيل  في  الّظروف  على  واعتمادهم

  ة.المدرسي

     ؟إلكترونًيا المدرسة ملّفات تنظيم فيمدير/ة المدرسة  يّتبعه اّلذي األسلوب ما (4

 علمهم   بعدم  ذلك  لين علّ م  آراؤهم  المستطلعة  من  %(16.7)  البند   هذا  ىعل  المبحوثين   من  عدد   يجب   لم

 إلى  ون آخر   رأشا  حين  في   ،اإلكترونيً   المدرسة  ات ملفّ   تنظيم  في  المدرسة  مدير  قبل  من   بع المتّ   باألسلوب 

 وهي:  بعةمتّ  لكترونيةإ أساليب  عدة

 ة.الخاّص  المدارس بعض  في K12 نظام  •

 اسمه.  إلى شارةاإل يتم لم خاص  لكترونيإ نظام •

 المدرسة.  موقع على المدرسة بيانات   جميع وجدولة لتنظيم خاصة ات ملفّ  •

 ادر. والّص  للوارد  المدرسة موقع على  ةخاّص  ات ملفّ  •

• EMIS  ّالوكالة. مدارس في ومعلوماتهم وشهاداتهم الب الطّ  أسماءو  عالمات  يحوي  ذيال 

•   ESCHOOL  المدارس  في  ماتهمومعلو  وشهاداتهم  الب الط    وأسماء  عالمات   يحوي  ذيال 

 الحكومية.

 .Office برامج  •

 .DRIVE على ورفعها بها خاص  مجال بكلّ  ات الملفّ  تبويب  •
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  ذلك  لينمعلّ   ؛%(16.7)  البند   هذا  نع  بوايجي  مل  المبحوثين  من  اعدد   أنّ   ؤالأظهرت نتائج هذا السّ        

 أشار   حين  في  ا،إلكترونيً   ةالمدرس  ات ملفّ   تنظيم  في  المدرسة  مدير  هبعتّ ي  ذيال  باألسلوب   علمهم  بعدم

  نظام و   ،ةالخاّص   المدارس  بعض   في  K12  نظام   مثل:  بعةمتّ   لكترونية إ  ساليب أ  عدة  إلى  آخرون 

  على  المدرسة  بيانات   جميع  وجدولة  لتنظيم   خاصة   ات ملفّ و   ،اسمه  إلى  شارةاإل   تمت  لم  خاص   لكترونيإ

 عالمات   يحوي   ذي الّ   EMISو  ،راد والّص   للوارد   المدرسة  موقع  على  ةخاّص   ات ملفّ و   ،المدرسة  موقع

  وأسماء   عالمات  يحوي  الّذيESCHOOL  و  ،الوكالة  مدارس  في  ومعلوماتهم  وشهاداتهم  البالطّ   وأسماء

  مجال   بكلّ   ات الملفّ   تبويب و  ،Office  برامج و   ،الحكومية  دارسالم  ي ف  ومعلوماتهم  وشهاداتهم  الّطالب 

 .DRIVE، CLOUD على ورفعها بها خاص 

  يقوم   وإّنما بينها، يفرق  ال البرامج هذه على يعمل  عندما ديرالم أنّ  إلى تيجةث هذه النّ ويعزو الباح     

  األمور   من  الكثير  ناكوه  ي،الّدراس  العام  من  معّينة  أوقات  في  فقط  األعمال  بعض   في  باستخدامها

 معدومة. أو قليلة به معرفته فإنّ  لذا به؛ الخاّص  الّسكرتير وأ المدير نائب  إال بها يقوم ال  بها المتعّلقة

 لكترونية؟ اإل  دارةلإل رالمدي  ممارسة من تحقيقها  عالمتوقّ  الفوائد ما (5

  اإللكترونية  لإلدارة المدير ةممارس لمخرجات  بإيجابية آراؤهم المستطلعة والمشرفون  مون المعلّ  ينظر

 أبرزها:  ةجمّ  فوائد  فيها ويرون 

 أفضل.  بشكل األعمال إنجاز •

 عليمية.التّ  ليةالعم سير وتسهيل تنظيم •

 إليها. جوع الرّ  وسهولة لفالتّ  من ايتهاوحم ات الملفّ  وحفظ األرشفة •

 والجهد.  الوقت  اختصار •

 الوقت.  إدارة •
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 واصل. والتّ  صالاالتّ  سهولة •

 قييم.والتّ  عليمالتّ  ساليب أ تطوير •

 المعلومات.  في قةالدّ  •

 العمل. في دقوالّص  األمانة •

 كاليف. التّ  قليلة •

 عالية.  ودقة  بسرعة  ةاإلداري المهام إنجاز •

 اإلدارية. المهام جودة مستوى  رفع •

السّ       نتائج هذا   المدير  ممارسة  لمخرجات   بإيجابية  ينظرون   نيوالمشرف  نيمالمعلّ   أنّ   ؤالأظهرت 

  سير   وتسهيل  تنظيمو   ،أفضل  بشكل  األعمال  إنجاز   أبرزها:  ةجمّ   فوائد   فيها  ويرون   اإللكترونية  دارةلإل

  الوقت   اختصار و   ،إليها  جوعالرّ   وسهولة  لفالتّ   من  وحمايتها  ات الملفّ   وحفظ  األرشفةو   ،عليميةالتّ   العملية

  في   قةالدّ و   ،قييمالتّ و   ليمعالتّ   أساليب   تطويرو   ،واصلوالتّ   صالاالتّ   سهولةو   ،الوقت   إدارةو   ،والجهد 

  ،عالية  ودقة  بسرعة   اإلدارية  المهام  إنجازو   ،كاليفالتّ   ةقلّ و   ،العمل  في  دقوالّص   األمانةو   ،المعلومات 

 ية.اإلدار  المهام جودة مستوى  رفعو 

النّ       هذه  الباحث   اإللكترونية  األعمال  لهذه  والمشرفين  المعّلمين  ممارسة  إلى  تيجةويعزو 

 األهداف.  تحّقق درجة على  المترتبة ائدتهاوف هاألثر  ومالمستهم

المدرسة    يوّظف  مدى  أي  إلى  (6    مع   البيانات  تبادل   في  اإللكترونية  الّتواصل  تقنّياتمدير/ة 

  العالقة؟ ذات األطراف

 تقنّيات   المدرسة  مدير  خالله  من  فيوظّ   ذيالّ   المدى  على  عالية  إلى  طةمتوسّ   موافقة  هناك     

 أمور  وأولياء  وطلبة  مينمعلّ   من  العالقة  ذات   األطراف  مع  البيانات   تبادل  في  ونيةاإللكتر   الّتواصل
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  تفعيل   همآراؤ   المستطلعة   يرى   حيث   متاح  هو   ما  ضمن  وناكور   جائحة  بعد   ات بالذّ   يمحلّ   ومجتمع

  وزارة   إشراف  زهيعزّ   ويومي  فاعل  وبشكل  مختلفة  ووسائل  ات بآليّ   واصلالتّ   هذا  في  المدرسي  ظامالنّ 

 عليم. لتّ وا يةربالتّ 

السّ       هذا  نتائج    من   يوّظف  اّلذي  المدى  على  عالية  إلى  متوّسطة  موافقة  هناك  أنّ  ؤالأظهرت 

 من  العالقة   ذات   األطراف  مع  البيانات   تبادل  يف  اإللكترونية  الّتواصل  تقنّيات   المدرسة  يرمد   خالله

 .متاح هو  ما نضم  ناكورو  جائحة بعد  ات بالذّ  يمحلّ  ومجتمع أمور وأولياء وطلبة مينمعلّ 

النّ  هذه  الباحث    مختلفة   ووسائل  ات بآليّ   واصلالتّ   هذا  في  المدرسي   ظامالنّ   تفعيل  إلى  تيجة ويعزو 

 عليم. والتّ  ةربيالتّ  وزارة إشراف زهعزّ   ويومي فاعل بشكلو 

 

 

 



 

 

 الفصل الخامس     

 تائج ومناقشتهاتفسير النّ 

 

   تفسير نتائج األسئلة ومناقشتها. 1.5

 ات ومناقشتها.  ئج الفرضيّ ر نتاتفسي 2.5
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 ل الخامس الفص
 تائج ومناقشتهاتفسير النّ 

 
راسـة، مــن خـالل أسـئلتها ومـا انبثــق إليهـا الدّ  لت تـي توصـّ تــائج الّ هـذا الفصـل مناقشـة النّ ن تضـمّ 

ابقة الــواردة فــي هــذه راســات السّــ لت إليهــا الدّ تــي توصــّ تــائج الّ بالنّ  رنتهــاات، وذلــك بمقاعنهــا مــن فرضــيّ 

 تائج.هذه النّ  تي يمكن طرحها في ضوءوصيات الّ اًل إلى التّ تائج، وصو راسة، إضافة إلى تفسير النّ الدّ 

   ومناقشتها تفسير نتائج األسئلة  1.5

 ل ومناقشته ؤال األوّ تفسير نتائج السّ  1.1.5

هللا  د ما    :لاألوّ   ؤالالسّ  رام  محافظة  في  اإللكترونية  اإلدارة  لكفايات  المدارس  مديري  امتالك  رجة 

 ربويين؟ المشرفين التّ مين و والبيرة من وجهة نظر المعلّ 

السّ نت  بيّ  اإلد   أنّ   ل األوّ ؤال  نتائج  كفايات  امتالك  المعّلمين  درجة  لدى  اإللكترونية  ارة 

ب إذ  مرتفعة  بدرجة  جاءت  الّتربويين  الوالمشرفين  عيّ متوسّ لغ  لتقديرات  الحسابي  الدّ ط  على  نة  راسة 

 (.76.0وبنسبة مئوية )( 3.80درجة امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية ككل بلغ ) مقياس

الباح      النّ ويعزو  هذه  أنّ ث  إلى  مديري   تيجة  الّ ال  امتالك  للكفايات  تمكّ مدارس  أداء تي  من  نهم 

ر في تفعيل تمكين  عليم من تطوّ ا شهده قطاع التّ لى مإم بشكل فاعل مع محيطهم باإلضافة  مهامه

ا اإلاإلدارات  والمهارات  المعارف  من  والبرام لمدرسية  التّ لكترونية  وآليات  الحاسوبية  واصل ج 

المعلّ لكتروناإل مع  وأولياء  ي  يحتمين  وبما  كاف  األمور  إلمام  من  من  باللّ   اجه  وذلك  اإلنجليزية  غة 

 ربية.التّ يرية خالل دورات تدريبية تعقدها مد 
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دور  ل  قني وتفعّ ة بالجانب التّ ربية الخاّص ق خطط وزارة التّ ربية مدى تحقّ تتابع مديريات التّ و كما       

ا من خالل  ا وتقنيً نيً لكترو ة الجدد والعمل على تمكينهم إوخاّص ميهم  المدارس في متابعة معلّ   مديري 

 . تمرارا باسلكترونيً  مدير وتحديثه إإنشاء ملف إنجاز خاص بكلّ 

اّلتي توّصلت إلى أنَّ درجة   (2019)الجرايدة  دراسة  ما جاءت به  مع  تائج  هذه النّ   تختلفوبذلك       

م محاامتالك  في  الّتقنية  للكفايات  المدارس  كمديري  )متوّسطة(.  عمان  بسلطنة  الّظاهرة  ا  فظة 

العنزي   دراسة  مع  أنّ الّ   (2019)اختلفت  نتائجها  أظهرت  اإللك  تي  اإلدارة  الّتنظيم  ترونيدور  في  ة 

معلّ  نظر  وجهة  من  الكويت  بدولة  العاصمة  محافظة  مدارس  في  جاء  المدرسي  المدارس  تلك  مي 

النتيجة إلى سعي وزارة،  طةسّ بدرجة متو  البرامج  التربية والتعليم إلى رقمنة العديد من    وتعزى هذه 

توق أن  على  عالوًة  التقني،  التقدم  إلى مواكبة  المديرين  دفع  الاإلدارية  عقب  يت  جاء  الذي  دراسة، 

دفع   في  أيضًا  ساهم  بعد،  عن  التعليم  إلى  االنتقال  من  ذلك  صاحب  وما  كورونا  جائحة  انتشار 

التقدم التقني وتط غالق التي شهدت  وير كفاياتهم اإللكترونية خالل فترات اإل المديرين إلى مواكبة 

الباحث   يستنتج  هنا  ومن  كبير.  بشكل  الرقمي  العمل  إلى  التحواًل  تداعيات أن  لها  كانت  جائحة 

لنتائج لكل وبالرغم من ذلك وبعد االطالع على ا  إيجابية على تطوير كفايات المديرين اإللكترونية،

 مجال نستنتج اآلتي: 

 . ية واالجتماعية"األدائ ك كفايات اإلدارة اإللكترونية "امتال  -1

     ( الجدول  من  إلجاب2.4يّتضح  الحسابية  المتوّسطات  أّن  أف(  على  ات  الّدراسة  عّينة    مجالراد 

)األدائية اإللكترونية  اإلدارة  كفايات  )  واالجتماعية(  امتالك  بين  ما  (، وجاءت  3.70-4.20تراوحت 

  " )لنشر  للمدرسة  إلكتروني  موقع  صفحة  ريوفّ فقرة  بالمرتبة  (الّتعميمات   الّيات،الفع  األنشطة،:   "

( قدره  حسابي  بمتوّسط  مئو 4.20األولى  وبنسبة   )( المتوّسط  84.0ية  بلغ  وقد  مرتفع،  وبتقدير   )

ل )األدائية  مجالالحسابي  اإللكترونية  اإلدارة  كفايات  مئوية  3.89)  عية(واالجتما  امتالك  وبنسبة   )
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وبتقد 77.8) مرتفع(  لتد ،  ير  أن  إلى  النتيجة  هذه  فيوتعزى  حاسمًا  دورًا  الجائحة  مسارعة    اعيات 

إلى اإلتطوير    المدارس  اإلدارة  واالجتماعية"لكترو كفايات  "األدائية  جميع  نية  تحولت  فقد   ،

العنقود   مستوى  على  سواء  المدارس  مديرو  يعقدها  التي  أ  م أاالجتماعات  المديرية  مستوى    م على 

اج إلى  الوزارة  إدارات  مستوى  "على  برنامج  عبر  إلكترونية    ، OOMZ،  OGLEOG،  EAMST)تماعات 

OFFICE)،"   ّتحو اإللكتكما  المدارس  صفحات  منّص   رونيةلت  الّص إلى  الحصص  إلدارة  فية  ة 

دارسهم كبديل  مين في مذي اضطر مديري المدارس إلى عمل مجموعات للمعلّ واألنشطة، األمر الّ 

المديرية    تي أنشأتها أقساممدارس في المجموعات الّ واصل اإلداري المباشر كما انخرط مديرو الللتّ 

ضوا خالل فترة مديري المدارس تعرّ   لباحث أنّ نتج اواصل خالل فترة اإلغالق، وعليه يستلتسهيل التّ 

دفعه ما  بالغمر"،  العالج  "نظرية  نفس  علم  في  يشبه  ما  إلى  كفاياتهم  اإلغالق  تطوير  إلى  م 

           االجتماعية اإللكترونية بسرعة كبيرة.

 ".المعرفية واإلدراكية"  لكترونيةاإل  اإلدارة كفايات امتالك -2

الجدوليتّ       من  أنّ 3.4)  ضح  عيّ المتوسّ   (  أفراد  إلجابات  الحسابية  الدّ طات  مجال  نة  عن  راسة 

(، وجاءت فقرة 3.63-3.95( تراوحت ما بين )واإلدراكية  رفيةالمعامتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية: )

اال  " تقنّيات  مستوى  على  بالمستجّدات  )يلم  اإللكتروني  والّتواصل  ، WhATSAPPّتصال 

MESSENGER  ،TEAMS  ،ZOOM ّبمتوس األولى  بالمرتبة   ".)( قدره  حسابي  وبنسبة  3.95ط   )

ابي لمجال امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية: ط الحسوقد بلغ المتوسّ   ،( وبتقدير مرتفع 79.0مئوية )

)و   المعرفية) )3.80اإلدراكية(  مئوية  وبنسبة  أن  ،  مرتفع  وبتقدير(  76.0(  إلى  النتيجة  هذه  وتعزى 

لكترونية بات أحد متطلبات اختبار تعيين مديري المدارس، عالوة على أن وزارة  ت اإلامتالك الكفايا

إلى   تتجه  باتت  والتعليم  اعقد  التربية  لمواكبة  اإللكترونية،  اإلدارة  في مجال  تدريبية  لتطور  دورات 

األ اإلدارية،  معامالتها  في  متمكنين  التقني  المدارس  مديري  من  الجديدة  األجيال  جعل  الذي  مر 
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أكبر في مجال اإلدارة اإللكترونية، ويستنتج الباحث أن العمل المؤسسي المنظم الذي تسعى  بشكل  

 قيقه كان له أثره الواضح في تحقق هذه النتيجة. وزارة التربية إلى تح 

 . " التقنية" اإللكترونية اإلدارة كفايات امتالك -3  

     ( الجدول  من  إل4.4يّتضح  الحسابية  المتوّسطات  أّن  مجال  جابا(  عن  الّدراسة  عّينة  أفراد  ت 

)الّتقنية( بين )  امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية:  "  (،3.88-3.65تراوحت ما    يشّجع   وجاءت فقرة 

بالمرتبة  ترونيةاإللك   الّتعليمية  الوسائل  مجال  في  جديد   كل  مواكبة  على  المعّلمين  المدرسة  مدير  "

( قدره  حسابي  بمتوّسط  وبنس3.88األولى  مئ(  )بة  المتوّسط  77.6وية  بلغ  وقد  مرتفع،  وبتقدير   )

( وبتقدير  75.2( وبنسبة مئوية )3.76)  امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية: )الّتقنية(الحسابي لمجال  

النت،  مرتفع هذه  والتعليم  وتعزى  الّتربية  مديريات  أن  إلى  وزارة  يجة،  خطط  تحّقق  مدى  تتابع  باتت 

بالجان الخاّصة  التّ الّتربية  الجدد ب  خاّصة  معلميهم،  متابعة  في  المدارس  مديري  دور  وتفعيل  قني 

اء ملف إنجاز خاص بكّل مدير وتحديثه إلكترونًيا  منهم والعمل على تمكينهم تقنًيا من خالل إنش

علىباستمرار،   المدارس  بين  التنافس  أن  الباحث  والمشاركة   ويرى  التقنية  اإلنجازات  تحقيق 

 صة بالموضوع كان له دور إيجابي في هذا االتجاه.الخا بالمسابقات واألنشطة

 ". اإلشرافية والذاتية "  اإللكترونية اإلدارة كفايات امتالك -4

     ( الجدول  من  إل5.4يّتضح  الحسابية  المتوّسطات  أّن  عن  (  الّدراسة  عّينة  أفراد    مجال جابات 

(، وجاءت فقرة 3.66  -  3.82حت ما بين )تراو   (والّذاتية  اإلشرافية: )اإللكترونية  اإلدارة  كفايات   تالكام

" بالمرتبة األولى  بعد   عن  تعطى اّلتي الحصص  رصد  خالل من بكفاءة،  اإللكتروني اإلشراف يتابع "

( قدره  حسابي  مئ3.82بمتوّسط  وبنسبة   )( مرتفع76.4وية  وبتقدير  المت،  (  بلغ  الحسابي  وقد  وّسط 

( وبتقدير  74.8( وبنسبة مئوية )3.74)  (والّذاتية  رافية اإلش ):  اإللكترونية  اإلدارة  كفايات   امتالكلمجال  

النتيجة إلى أن سعي  ،مرتفع ،  طلع بدور مشرف مقيم في المدرسةمدير المدرسة يض  وتعزى هذه 
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والت التربية  لكما إن وزارة  المجال  تنظم دورات متخصصه في هذا  المدرسة  عليم  تنمية كفاءة مدير 

الدور بهذا  القيام  جا   ،على  تد إلى  التعليم  نب  إلى  الوجاهي  التعليم  تحول  ومنها  اإلغالق  اعيات 

ص عبر اإلشراف اإللكتروني والتعامل معه اإللكتروني، دفع المشرفين والمديرين إلى متابعة الحص 

كونه الجدية  نهائي  بمنتهى  كتقييم  الجائحة  خالل  معتمدًا  بعد  بات  عن  التعلم  أن  الباحث  ويرى   ،

على ما يتلقاه أبناؤهم من حصص، وظهور العديد من االعتراضات   ألمورفي اطالع أولياء ا أسهم 

 راط في العملية اإلشرافية بشكل أكبر.على المعلمين، واضطرار مديري المدارس إلى االنخ

   اني ومناقشتهؤال الثّ سّ تفسير نتائج ال 2.1.5

الثّ السّ  لكفايات اإلدارة اإللكت  ي:انؤال  المدارس  في محافظة رام هللا   رونية ما درجة ممارسة مديري 

 ربويين؟ لمعّلمين والمشرفين التّ والبيرة من وجهة نظر ا

السّ       هذا  نتائج  المعّلمين    أنّ   ؤالأظهرت  لدى  اإللكترونية  اإلدارة  كفايات  ممارسة  درجة 

ة  وبنسب  (3.71)نة الدراسة  ط الحسابي لتقديرات عيّ غ المتوسّ المشرفين الّتربويين جاءت مرتفعة، إذ بلو 

 (.74.2)ية مئو 

في محافظة رام درجة ممارسة مديري المدارس لكفايات اإلدارة اإللكترونية    ويرى الباحث أن      

استخدام مواقع تقنية   يمتكلون كفايات اإلدارة اإللكترونية وهذا ساعدهم على أنهم إلى يعود   والبيرةهللا

غيره من المصادر و   (GOOGLE)ث  متصّفحات البحليمية حديثة تعتمد على استخدام  وأساليب تع

 ,MICROSOFT)نهم من استخدام البرامج الحاسوبية  مين لتمكّ رشاد المعلّ إبه من  ا يتطلّ المعرفية ممّ 

WORD, EXCEL   POWERPOINT,) . 

المدارس        المإلكترونية بأرشيف  اإلكما تزخر مواقع  لتوظيف  الّرقمية   مين علّ لكتروني  المصادر 

اإلدارة   المدارس لكفايات   يري ل المنّصة الّتربوية، كما تظهر ممارسة مد ن خال في الغرف الّصّفية م
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ه معظم  ا ويعتبر توجّ لكترونيً إعليمي  عليمية ومحتوى المواد التّ من خالل متابعة الخطط التّ   اإللكترونية

األإالمدارس    يري مد  تفعيل  اإللى  والتّ لكترونية  رشفة  اإللنشاطاتهم  فواصل  زمالئهم  مع  ي  لكتروني 

 لكترونية. ر كبير لممارسة الكفايات في اإلدارة اإلناقيد مؤشّ الع

حيث أظهرت نتائج الّدراسة أّن درجة   (2018)حمن  تيجة مع دراسة عبد الرّ فقت هذه النّ وقد اتّ      

 ونية كانت بدرجة "كبيرة.تطبيق اإلدارة اإللكتر 

اتّ       النّ فقكما  هذه  عريان  ت  دراسة  مع  أظ  (2018)تيجة  احيث  أنّ لنّ هرت  ممارسة    تائج  درجة 

 مديري المدارس للقيادة الّتكنولوجية من وجهة نظرهم كانت بدرجة مرتفعة. 

اخ      النّ وقد  هذه  العجلوني  تلفت  دراسة  مع  سعت الّ   (2019) تيجة  من  تي  الّتحقق  اإلدارة    إلى 

مدي يمارسها  اّلتي  والفني  اإللكترونية  اإلداري  باألداء  وعالقتها  المدارس  نظر    بناءً رو  وجهة  على 

من  المعّلمين في محافظة إربد، األردن حيث أظهرت نتائج الّدراسة أّن ممارسة اإلدارة اإللكترونية  

وانحراف   (2.67) بي  قبل مديري المدارس في محافظة إربد هي ذات مستوى متوّسط بمتوّسط حسا

احث أن درجة ممارسة كفايات  ى البوير  ،نت الّنتائج أّن أداء المديرين متوّسطيّ كما ب (.0.74)معياري 

ديد من األسباب من  اإلدارة اإللكترونية لدى مديري المدارس في محافظة رام هللا والبيرة يعود إلى الع

أعماله رقمنة  إلى  والتعليم  التربية  سعي وزارة  اإلبينها  الكفايات  امتالك  وجعلها  اإلدارية،  لكترونية  ا 

ات الجائحة التي كان له دور كبير في االعتماد على  تداعيشرطًا لتعيين مديري المدارس، عالوة  

 التقنية في العملية التعليمية.

النتائج        تفسير  ح  ويمكن  أن  واالنحرافات  بعد  الحسابية  المتوسطات  والنسب  سبت  المعيارية 

لتقدي المئوي فقراة  على  الدراسة  عينة  أفراد  ممارسة  رات  درجة  مقياس  مجاالت  من  مجال  كل  ت 

 دارة اإللكترونية كل مجال على حدة، وعلى النحو اآلتي: ت اإلكفايا
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 اكية".ممارسة كفايات اإلدارة اإللكترونية " المعرفية واإلدر  -1

الجدول        من  أ  (7.4)يّتضح  إلجابات  الحسابية  المتوّسطات  مجال أّن  عن  الّدراسة  عّينة  فراد 

كفا واإلدراكيممارسة  )المعرفية  اإللكترونية  اإلدارة  تر يات  بين  ة(  ما  وجاءت    (،3.80  -3.96)اوحت 

تبة األولى بمتوّسط حسابي  فقرة " يكتب مدير المدرسة الّتقارير باستخدام الوسائل اإللكترونية " بالمر 

مئوية    (3.96)قدره   مر   (79.2)وبنسبة  مم  ،تفعوبتقدير  لمجال  الحسابي  المتوّسط  بلغ  ارسة وقد 

ويرى  ،  وبتقدير مرتفع  (77.4)وبنسبة مئوية    (3.87)اكية(  اإلدر كفايات اإلدارة اإللكترونية )المعرفية و 

إلكترونيً  التقارير  كتابة  أن  إلى  يعود  ذلك  أن  شرطً الباحث  بات  الّ   ا ا  البرامج  من  العديد  تي  في 

التّ صمّ  وزارة  والتّ متها  )ربية  برنامج  مثل  كELETTERعليم  للمراسالت،  أنّ (  البرنامج هذه    ما  تحويل 

تلقائيً  الرّ   إلى  االمراسالت  يمكن  التّ أرشيف  إلى  المديرين  دفع  بسهولة  إليه  بجدّ جوع  معه  ية  عامل 

المستجدّ والسّ  مواكبة  إلى  التّ عي  ضات  لجهة  الملفّ قنية  والتّ غط  وتحميلها  الرّ ات  مع  وابط  عامل 

     االستبانات.اإللكترونية و 

 . قنية""التّ رة اإللكترونية ممارسة كفايات اإلدا -2

أّن المتوّسطات الحسابية إلجابات أفراد عّينة الّدراسة عن مجال ممارسة    (8.4)يّتضح من الجدول  

وجاءت فقرة " يوّظف تطبيقات    (،3.76-3.63)نية( تراوحت ما بين  كفايات اإلدارة اإللكترونية: )الّتق

، ZOOM  ،GOOGLE  ،TEAMS  ،WhATSAPP)للّتواصل مع ذوي العالقة في اإلدارة    اإلنترنت 

MESSENGER")  قدره  المرت ب حسابي  بمتوّسط  األولى  مئوية    (3.76)بة  وبتقدير    (75.2) وبنسبة 

ت عن بعد مراعًيا الوقت المحّدد لها" في المرتبة األخيرة،  مرتفع، بينما جاءت فقرة " يدير االجتماعا

حسا بلغ  بمتوّسط  مئوية    (3.63)بي  الحسابي  وبتق  (72.6)وبنسبة  المتوّسط  بلغ  وقد  متوّسط.  دير 

، وبتقدير مرتفع(  73.8)وبنسبة مئوية    (3.69)ة كفايات اإلدارة اإللكترونية: )الّتقنية(  ممارسلمجال  
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لت تحوّ رنت بات وسيلة التواصل الوحيدة الممكنة خالل فترة الجائحة بعد أن  ويرى الباحث أن اإلنت

الّ  يعقدها مديرو  جميع االجتماعات  العنقود أو على على متي  ستوى  المدارس سواء على مستوى 

،   EAMST  أو OOMZالمديرية أو على مستوى إدارات الوزارة إلى اجتماعات إلكترونية عبر برنامج  

التّ بينما أنشأ كل فر  الّ يق عمل مجموعة "جروب" على "واتساب" لتسهيل  ذي واصل وتوثيقه األمر 

    .رنت للّتواصل مع ذوي العالقةف تطبيقات اإلنتيوظ ى تحقق كفاية تأدّ 

 .اتية""اإلشرافية والذّ اإلدارة اإللكترونية  فاياتممارسة ك - 3

الجدول        من  إلجابات    (9.4)يّتضح  الحسابية  المتوّسطات  مجال أّن  عن  الّدراسة  عّينة  أفراد 

وجاءت فقرة    (،3.59-  3.75)شرافية والّذاتية( تراوحت ما بين  ممارسة كفايات اإلدارة اإللكترونية: )اإل

الّشهرية واليومية( اّلتي يضعها المعّلمون إلكترونًيا" بالمرتبة األولى  وية و " يشرف على الخطط )الّسن

قدره   حسابي  مئ(  3.75)بمتوسط  الحسابي    (75.0)وية  وبنسبة  المتوّسط  بلغ  وقد  مرتفع،  وبتقدير 

كفا ممارسة  والمجال  )اإلشرافية  اإللكترونية:  اإلدارة  مئوية  (  3.66)لّذاتية(  يات    ( 73.2)وبنسبة 

ويرى الباحث أن تعامل الوزارة مع مدير المدرسة كمشرف مقيم واعتمادها تقاريره  ،  طمتوسّ   وبتقدير

رين  دفع المديلى التعليم عن بعد  إلم وتثبيت الجديد، بالتزامن مع االنتقال  كوسيلة معتمدة لتقييم المع

 . يةعامل معه بمنتهى الجدّ تروني والتّ إلى متابعة الحصص عبر اإلشراف اإللك 

 . "األدائية واالجتماعية" ايات اإلدارة اإللكترونيةسة كفممار  -4

الجدول        الحسابية إل  (10.4)يّتضح من  المتوّسطات  الّدراسة عن مجال  أّن  أفراد عّينة  جابات 

وجاءت (،  3.54-3.81)ن  ة: )األدائية واالجتماعية( تراوحت ما بي ممارسة كفايات اإلدارة اإللكتروني

اال وسائل  يوّظف   " الّطلبة    ّتصالفقرة  أمور  أولياء  مع  الّتواصل  في  ، WhATSAPP) اإللكترونية 

MESSENGER".)   ق حسابي  بمتوّسط  األولى  مئوية  3.81)دره  بالمرتبة  وبنسبة  وبتقدير    (76.2)( 
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الحس المتوّسط  بلغ  وقد  اإللكتمرتفع،  اإلدارة  كفايات  ممارسة  لمجال  )األدائية  ابي  رونية: 

، ويرى الباحث من واقع تجربته كولي  وبتقدير متوّسط  (72.8)ة  مئوي  وبنسبة  (3.64)واالجتماعية(  

ة باتت في هذه األيام أكثر سهولة ويسرًا خاصة  أمر أن عملية التواصل بين أولياء األمور والمدرس

ر على صفحة المدرسة، ولم تعد  تي يوردها أولياء األمو للمالحظات الّ   امع استجابة المدارس سريعً 

ف وسائل االّتصال  يوظّ سعي إدارات المدارس إلى تأدى إلى  رة المدرسة، وهذا  بزيا  ابق مرهونةكالسّ 

 .       ةفي الّتواصل مع أولياء أمور الّطلب

 ات ومناقشتها تفسير نتائج الفرضيّ  2.5

 ة األولى ومناقشتها  رضيّ تفسير نتائج الف 1.2.5

طات  بين متوسّ   ( α>05.)اللة  الدّ   ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى   :الفرضية األولى

الّتربويين والمشرفين  المعّلمين  لدى  اإللكترونية  اإلدارة  كفايات  امتالك  هللا  في    درجة  رام  محافظة 

 ر الجنس.تعزى لمتغيّ  والبيرة

إحصائيً دالّ   فروق   وجود   عدمتائج  النّ   أظهرت         اإللكترونية   اإلدارة  كفايات   كامتال  درجة  في  اة 

 . الجنس  رلمتغيّ  تعزى   في محافظة رام هللا والبيرة الّتربويين والمشرفين مينالمعلّ  لدى ومجاالته

 مات والمشرفين والمشرفاتمين والمعلّ ظرة المتساوية بين المعلّ النّ   إلى  تيجةويمكن تفسير هذه النّ      

اعل بين  فالتّ لبة و عليم والطّ يخضع الهتمامات التّ راسة عام  إدارات المدارس باعتبار موضوع الدّ   ىلإ

التّ  العملية  النّ عناصر  بغض  الجنسربوية  عن  فضاًل  ظر  لع،  الناظمة  التعليمات  تقنين  مل عن 

 ، فتعليمات الوزارة ال تفرق بين ذكر وأنثى.معلمات والمشرفين والمشرفات المعلمين وال

النّ واتّ       هذه  العنزي  فقت  دراسة  مع  النّ 2019)تيجة  أظهرت  حيث  فرو تائج  (  وجود  ذاعدم    تق 

ر  نظيم المدرسي اسة على مجاالت دور اإلدارة اإللكترونية في التّ داللة إحصائية الستجابات عّينة الدِّّ
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رات مي تلك المدارس تعزى لمتغيّ س محافظة العاصمة بدولة الكويت من وجهة نظر معلّ في مدار 

 .الجنس

اتّ       النّ كما  هذه  معفقت  ربه    تيجة  عبد  بحث الّ   (2019)دراسة  الكفايات   ةدرج  عن  ذي  توافر 

ي  لكتروني المدرسي لدى مديري المدارس الحكومية في محافظتة الّتواصل اإللكترونية بمجال بيئ اإل

في    ا وجود فروق داّلة إحصائيً تائج عدم  فكانت النّ   قلقيلية وسلفيت من وجهات نظر المديرين أنفسهم 

 .درجة توافر هذه الكفايات تبًعا لمتغّير الجنس

راسة وجود  حيث أظهرت نتائج الدّ   (,.koksal  2011)  كوكسال  دراسة  مع  تيجة النّ   هذ ه  فت بينما اختل

 ر الجنس.قنية تعزى لمتغيّ توافر الكفايات التّ  فروق ذات داللة إحصائية في درجة

 انية ومناقشتها تفسير نتائج الفرضية الثّ  2.2.5

طات بين متوسّ   (α>05.)ّداللة  لوى اال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مست  :انيةالثّ الفرضية  

امتال والمشرفيندرجة  المعّلمين  لدى  اإللكترونية  اإلدارة  كفايات  ف  ك  هللا  الّتربويين  رام  محافظة  ي 

 ر المؤّهل العلمي.والبيرة تعزى لمتغيّ 

وجود فروق في درجة امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونية ومجاالته لدى    راسةالدّ أظهرت نتائج       

الّتربويينممعلّ ال والمشرفين  رام  ين  محافظة  والبيرة  في  لمتغيّ   هللا  جاءت  تعزى  إذ  العلمي  المؤّهل  ر 

 كالوريوس. بالالفروق لصالح 

تفسير      النّ   ويمكن  البكالوريوسهذه  خريجي  التصاق  إلى  فأعالماجستير  /تيجة  بات  بمتطلّ   لى، 

اإل يعتبر    ، لكترونيةاإلدارة  ت   يعالالع  تنوّ ال حيث  مهارات اتخصصفي  الكتساب  األكثر  وميلهم  هم 

مدارسهم من    يري يم مد لكترونية وتقيطبيقات اإلهم من خالل ممارسة التّ يريلبة ومد واصل مع الطّ التّ 
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وبخاصة أن حملة الدرجات العليا عادة يكونون    عمق في استكمال تحصيلهم العلميااللتفات الى التّ 

  س بالبسيط.ليرق اكبر سنَا من حملة درجة البكالوريوس وبفا

النّ اتّ       هذه  العنزي    تيجةفقت  دراسة  النّ   (2011)مع  أظهرت  داللة تائج  حيث  ذات  فروق  وجود 

اإلحصائية  إحصا الّداللة  مستوى  عند  المؤهّ   (α>05.)ئية  إلى  مجاالت  تعزى  بعض  في  العلمي  ل 

 الّدراسة.   

النّ       هذه  اختلفت  العنزي بينما  دراسة  أ( حي2019)  تيجة مع  النّ ظهث  وجود فروق  رت  تائج عدم 

داللة   اإللكترونيذات  اإلدارة  دور  مجاالت  على  راسة  الدِّّ عّينة  الستجابات  التّ إحصائية  في  نظيم  ة 

مي تلك المدارس تعزى المدرسي في مدارس محافظة العاصمة بدولة الكويت من وجهة نظر معلّ 

 ر المؤّهل العلمي.لمتغيّ 

النّ       الكفايات عن در   ذي بحث الّ   (2019)دراسة عبد ربه  ع  ة متيجبينما اختلفت هذه  توافر  جة 

ي لدى مديري المدارس الحكومية في محافظتي  لكتروني المدرسلكترونية بمجال بيئة الّتواصل اإلاإل

في    ا تائج عدم وجود فروق داّلة إحصائيً قلقيلية وسلفيت من وجهات نظر المديرين أنفسهم فكانت النّ 

 ل العلمي. ت تبًعا لمتغّير المؤهّ ياكفادرجة توافر هذه ال

  الثة ومناقشتهاتفسير نتائج الفرضية الثّ  3.2.5

  طات متوسّ   بين(  α>05.)  الّداللة  مستوى   عند   إحصائّية  داللة  ذات   فروق   توجد   ال  الثة:الثّ   الفرضية

اإللكترونية اإلدارة  كفايات  امتالك  الّتربويين  درجة  والمشرفين  المعّلمين  محافظة  لدى  هللا  م  را   في 

 . رةالخب سنوات  رلمتغيّ  تعزى  والبيرة

  ومجاالته   اإللكترونية  اإلدارة  كفايات   امتالك  درجة  في  فروق   وجود راسة عدم  وأشارت نتائج الدّ      

  والمشرفين   المعّلمين  لدى   (واإلدراكية  المعرفية)  اإللكترونية  اإلدارة  كفايات   امتالك  مجالباستثناء  
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االختال  الفروق   جاءت   إذ   الخبرةت  نواس  رلمتغيّ   تعزى   الّتربويين مجال  بين  في    5  من  أقل)ف 

 .(سنوات  5 من أقلوجاءت الفروق لصالح ) (،فأكثر سنوات  10)و( سنوات 

النّ       الباحث هذه  أنّ ويعزو  إلى  أقل من    تيجة  الخبرات  فئة    (5)أصحاب  ينطلي عليها  سنوات 

أقل التصاقً   ،عمرية  التّ أكثر  بوسائل  واالتّ ا  ا صاواصل  بأهميّ إلل  دراية  واألكثر  وتأث لكتروني  يرها  تها 

نهم من امتالك كفايات مدى تمكّ   هم بفاعلية وتقديرنهم من تقييم مديريا يمكّ على الجيل الجديد، ممّ 

 اإلدارة اإللكترونية.  

النّ اتّ       هذه  العنزي  فقت  دراسة  مع  النّ   (2011)تيجة  أظهرت  داللة تائج  حيث  ذات  فروق  وجود 

 إلى الخبرة في بعض مجاالت الّدراسة.    تعزى   (α≤05.)توى الّداللة اإلحصائية مسند إحصائية ع 

اتّ       النّ كذلك  هذه  العنزي    اجزئيً   تيجةفقت  دراسة  النّ   ( 2019)مع  أظهرت  وجود تائج  حيث  عدم 

في  اإللكترونية  اإلدارة  دور  مجاالت  على  راسة  الدِّّ عّينة  الستجابات  إحصائية  داللة  ذات  فروق 

مي تلك المدارس ولة الكويت من وجهة نظر معلّ م المدرسي في مدارس محافظة العاصمة بد ظي نتّ ال

   .الخبرة رتعزى لمتغيّ 

اتّ       جزئيً وكذلك  ربه    مع  افقت  عبد  بحث الّ   (2019)دراسة  الكفايات    ذي  توافر  درجة  عن 

مية في محافظتي  كو الحلكتروني المدرسي لدى مديري المدارس  لكترونية بمجال بيئة الّتواصل اإلاإل

وجه من  وسلفيت  أنفسهم قلقيلية  المديرين  نظر  النّ   ات  إحصائيً تائج  فكانت  داّلة  فروق  في    ا وجود 

 سنوات الخبرة. رجة توافر هذه الكفايات تبًعا لمتغّير د 
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   ابعة ومناقشتهاتفسير نتائج الفرضية الرّ  4.2.5

طات  متوسّ   بين  (α≤05.)  ستوى الّداللةم  عند   ةإحصائيّ توجد فروق ذات داللة  ال  :  ابعةالفرضية الرّ  

اإللكترونيةد  اإلدارة  كفايات  امتالك  الّتر   رجة  والمشرفين  المعّلمين  هللا  لدى  رام  محافظة  في  بويين 

 .المشرفة الجهةر والبيرة تعزى لمتغيّ 

 همجاالت و   اإللكترونية  اإلدارة  كفايات   امتالك  درجة  في  فروق   وجود راسة إلى  نتائج الدّ   وأشارت      

المشرفة    رلمتغيّ   عزى ت  الّتربويين  والمشرفين  المعّلمين  لدى )الجهة   (،الخاّصة)و(  الحكوميةبين 

  اإلدارة   كفايات   امتالك مجال    في  اة إحصائيً الفروق دالّ أّن  (، كما  الخاّصة)صالح  وجاءت الفروق ل

 (. األونروا)لح  صافروق لوجاءت ال (األونروا)( والحكوميةبين ) (واإلدراكية المعرفية) اإللكترونية

نروا  ة واألو فر موارد مالية أكبر في كل من المدارس الخاّص اتيجة إلى تو النّ   ويعزو الباحث هذه     

الّ  الحكومة  مدارس  التّ عن  للبنية  منها  كبير  جزء  يفتقر  الاّل تي  متطلّ حتية  لتحقيق  امتالك  زمة  بات 

ت ي والبلدياواصل مع المجتمع المحلّ تّ الا  فرهاتو ب  المدارس ويتطلّ   اإلدارة اإللكترونية من قبل مديري 

الخاّص  المدارس  على  يسهل  حين  تطوّ في  أي  مواكبة  المجالة  هذا  في  فضر  محاولة  ،  عن  اًل 

المدارس الخاصة اكتساب الميزة التنافسية مع المدارس الحكومية لجهة التنافس على جذب الطلبة 

 اليها.

   اقشتهاتفسير نتائج الفرضية الخامسة ومن 5.2.5

طات متوسّ  بين ( α≤05.) عند مستوى الّداللة إحصائّيةتوجد فروق ذات داللة ال الفرضية الخامسة: 

اكف  امتالكدرجة   اإللكترونيةايات  والمش  إلدارة  المعّلمين  هللا  لدى  رام  محافظة  في  الّتربويين  رفين 

 . الوظيفةر والبيرة تعزى لمتغيّ 
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ه  ومجاالت   درجة امتالك كفايات اإلدارة اإللكترونيةي مقياس  فوجود فروق  راسة  نتائج الدّ   بينت      

 .ة/معلمءت الفروق لصالح إذ جا  الوظيفة رلمتغيّ  تعزى   لدى المعّلمين والمشرفين الّتربويين

الب      النّ ويعزو  هذه  ااحث  إلى  التّ اقتصتيجة  المشرف  بين  العالقة  عر  المدرسة  ومدير  لى ربوي 

الع على  االطّ   منن المشرف  ذي ال يمكّ ي األمر الّ راسلعام الدّ ن خالل اة أو اثنتي مرّ   حدودةم  زيارات 

 . اإللكترونية المديرين قدرات 

حيث أظهرت الّنتائج عدم وجود فروق ذات    (2019)الحضرمي    دراسة  مع   تيجةلنّ ا  هذه  اختلفت      

إلدارة  تطبيق ا   متطّلبات   بين أفراد العّينة حول مجاالت   (0.05)داللة إحصائية على المستوى داللة  

 . زى إلى متغّير نوع الوظيفةاإللكترونية تع

النّ        هذه  اختلفت  األقرع  كما  دراسة  مع  فروق  حي  (2019)تيجة  وجود  عدم  الّنتائج  أظهرت  ث 

الدّ  عند مستوى  داللة إحصائية  استجابات    )   a≤.05)  اللةذات  الدّ عيّ   أفراد في  تأثير  نة  راسة حول 

 .ى الوظيفيحكومية تعزى للمسمّ سات الوظيفي في المؤسّ ألداء الونية في ااإلدارة اإللكتر 

  ادسة ومناقشتهاتفسير نتائج الفرضية السّ  6.2.5

طات  متوسّ  بين (α≤05.) عند مستوى الّداللة  إحصائّيةتوجد فروق ذات داللة ال : السادسة الفرضية

اإللكترونية اإلدارة  كفايات  ممارسة  و   درجة  المعّلمين  هللا الّتربويالمشرفين  لدى  رام  محافظة  في    ين 

 نس.الجر والبيرة تعزى لمتغيّ 

ه  ة كفايات اإلدارة اإللكترونية ومجاالتدرجة ممارسفي  وجود فروق  عدم  راسة  نتائج الدّ   أظهرت      

 الجنس.  رلمتغيّ  تعزى   لدى المعّلمين والمشرفين الّتربويين
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ونية هي ذاتها  لكتر فايات اإلدارة اإلديرين لكمارسة المتيجة إلى معاينة مويعزو الباحث هذه النّ      

نة باختالف الجنس حيث  مات والمشرفين والمشرفات وال تختلف هذه المعايمين والمعلّ لمجتمع المعلّ 

 للعيان لكال الجنسين. ايكون أثرها واضحً 

النّ واتّ       هذه  النّ (  2018)ريف  الشّ   دراسة  تيجة معفقت  ذاتائج عدم وجو حيث أظهرت  ت  د فروق 

 الجنس.ر إحصائية تعزى لمتغيّ داللة 

الخيّ   مع   تيجةالنّ   هذه  بينما اختلفت       جود فروق ذات  الّنتائج و   حيث أظهرت   (2019)اط  دراسة 

 .داللة إحصائية تعزى لمتغّير الجنس

النّ       هذه  اختلفت  الرّ تيجة مع  كما  وجود فروق  حيث    (2019)بيعي  دراسة  عدم  الّنتائج  أظهرت 

 . نسر الج عزى لتأثير متغيّ حصائية تت داللة إذا

  ابعة ومناقشتهاتفسير نتائج الفرضية السّ  7.2.5

طات متوسّ   بين  (α>05.)  عند مستوى الّداللة  إحصائّيةات داللة  توجد فروق ذ ال  ابعة:  الفرضية السّ 

الّتربويين والمشرفين  المعّلمين  لدى  اإللكترونية  اإلدارة  كفايات  ممارسة  م   درجة  رامفي  هللا    حافظة 

 .العلمي مؤّهلال رلمتغيّ  تعزى  لبيرةوا

لدى  ه  لكترونية ومجاالت درجة ممارسة كفايات اإلدارة اإلفي  وجود فروق  راسة  نتائج الدّ   أظهرت      

 . بكالوريوس، إذ جاءت الفروق لصالح العلمي المؤّهل رلمتغيّ  تعزى  المعّلمين والمشرفين الّتربويين

هذه      الباحث  البكالوريوسالتإلى    تيجةالنّ   ويعزو  خريجي  بمتطلّ ف  صاق  اأعلى  إلدارة  بات 

الدّ اإل خريجي  من  العليا  لكترونية  يعتبر  راسات  عتنوّ الحيث  تخّص   ياالع  األكثر  في  وميلهم  صاتهم 

التّ  الطّ الكتساب مهارات  التّ لبة ومديريواصل مع  لكترونية ومعاينة  طبيقات اإلهم من خالل ممارسة 
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الأثر   هذه  قبل    ممارسات تطبيق  في  مديري من  يل   مدارسهم  إحين  فأعلى  الماجستير  فئة  لى  تفت 

 ق في استكمال تحصيلهم العلمي.  عمّ التّ 

النّ فقت هواتّ       الخيّ   تيجة مع ذه  الّنتائج وجود فروق ذات داللة   حيث أظهرت  (2019)اط  دراسة 

 ل العلمي.ر المؤهّ لمتغيّ إحصائية تعزى 

ت الّنتائج عدم وجود فروق  أظهر حيث    (2019)بيعي  لرّ ا  دراسة  مع  تيجةالنّ   هذه  بينما اختلفت      

لتأثير   تعزى  إحصائية  داللة  في  هّ مؤ الر  متغيّ ذات  العلمي  المتعلّ ل  المجاالت  باإلدارة  جميع  قة 

 .اإللكترونية

  امنة ومناقشتهاتفسير نتائج الفرضية الثّ  8.2.5

طات  سّ متو   بين  ( α>05.)  لّداللةمستوى ا  عند   ّيةإحصائتوجد فروق ذات داللة  ال    امنة:الفرضية الثّ 

الّتربويين والمشرفين  المعّلمين  لدى  اإللكترونية  اإلدارة  كفايات  ممارسة  هللا    درجة  رام  محافظة  في 

 . الخبرة سنوات  رلمتغيّ  تعزى  والبيرة

الدّ   أظهرت       فروق  عدم  راسة  نتائج  اإللكترونيةفي  وجود  اإلدارة  كفايات  ممارسة  ى لد   درجة 

  اإلدارة   كفايات   ممارسةباستثناء مجالي: )  الخبرة  سنوات   رلمتغيّ   مشرفين الّتربويين تعزى مين والالمعلّ 

بين  وكانت الفروق    (الّتقنية: )اإللكترونية  اإلدارة  كفايات   ، وممارسة(والّذاتية  فيةاإلشرا: )اإللكترونية

 . (سنوات  5 من لأقوجاءت الفروق لصالح ) (،فأكثر سنوات  10)و( سنوات  5 من أقل)

ا  سنوات هم األكثر اهتمامً   (5)أصحاب الخبرات أقل من    تيجة إلى أنّ لنّ ويعزو الباحث هذه ا     

مالحظة الدّ مديري  بمتابعة  خططهم  على  التّ هم  مجال  في  جدد  باعتبارهم  عن  راسية  يبحثون  عليم 

ويعاينون   والخبرة  المعرفة  إمصادر  لهمإرشاد   عالقة  ذات  ات موضوع  عن  البحث   إلى  داراتهم 

اإلدار   (GOOGLE)  لبحث ا  متصّفحات   عبر  خّصصاتهم بت كفايات  ممارسات  من  ة  وغيرها 
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ب يبقى متحمسًا للتكنولوجيا واستخدامها في أعمالهم وسعيهم  ، وبخاصة أن عنصر الشبالكترونيةاإل

 لتطوير امكاناتهم وقدراتهم وتحسين وتطوير مركزهم الوظيفي مستقباًل.

الّنتائج وجود فروق ذات    حيث أظهرت  (2019)اط  الخيّ مع دراسة    اة جزئيً تيجالنّ فقت هذه  واتّ      

 سنوات الخبرة. داللة إحصائية تعزى لمتغّير 

اتّ       جزئيً كما  الرّ مع    افقت  الّنتائج  حيث    (2019)بيعي  دراسة  سنوات   وجود أظهرت  في  فروق 

 .سنوات فأكثر( 10الخبرة لسنوات الخبرة )

 عة ومناقشتها  اسة التّ الفرضي تفسير نتائج 9.2.5

  طات متوسّ   بين  (α≤05.)  عند مستوى الّداللة  إحصائّيةتوجد فروق ذات داللة  ال    اسعة:لتّ الفرضية ا

اإللكترونية  ممارسةدرجة   اإلدارة  هللا    كفايات  رام  محافظة  في  الّتربويين  والمشرفين  المعّلمين  لدى 

 .المشرفة الجهةر والبيرة تعزى لمتغيّ 

الدّ نتائ  رت أظه      فروق  سة  راج  إحصاالّ د وجود  الدّ   ائيً ة  مستوى  مجال (α≤05.)اللة  عند  على   ،

)  (واإلدراكية  عرفيةالم)  اإللكترونية  اإلدارة  كفايات   ممارسة والحكوميةبين  وجاءت    (الخاّصة)( 

  ،(α≤05.)اللة  عند مستوى الدّ   االة إحصائيً دوجود فروق  ( ، كما أظهرت  الخاّصة)الفروق لصالح  

  اإلدارة   كفايات   ممارسة  ومجاالت كل من :)  لكترونيةاإل  اإلدارة  كفايات   ارسةممدرجة    مقياسي  ف

)اإللكترونية )اإللكترونية  اإلدارة  كفايات   ممارسة،  (يةواالجتماع   األدائية:  ،  (والّذاتية  اإلشرافية: 

جهة    من (  اّصةالخين )ب  المشرفة  الجهةر  لمتغيّ   اتبعً   (الّتقنية: )اإللكترونية  اإلدارة   كفايات   ممارسة

 (. الخاّصة)وجاءت الفروق لصالح ( من جهة أخرى، ونروااأل)و ،(الحكومية)و

النّ       هذه  الباحث  تو   تيجةويعزو  أثر  الخاّص اإلى  المدارس  من  كل  في  أكبر  مالية  موارد  ة فر 

الّ  الحكومة  التّ واألونروا عن مدارس  للبنية  يفتقر جزء كبير منها  الاّل تي  لتححتية  بات  لّ قيق متطزمة 
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الي يظهر آثار ممارسة هذه الكفايات بشكل  المدارس وبالتّ   ة من قبل مديري تالك اإلدارة اإللكترونيام

. ومحاولة فر اإلمكانات بشكل مستمراة عن باقي المدارس حيث تو المدارس الخاّص   جلي وأكبر في

 المدارس الخاصة ضم الطلبة اليها بشكل تنافسي.

تائج عدم وجود فروق ذات  النّ حيث أظهرت    (2018)ريف  شّ ال  دراسة  مع  يجةت النّ   هذه  اختلفت      

 .الهيئة المشرفةر داللة إحصائية تعزى لمتغيّ 

   ير نتائج الفرضية العاشرة ومناقشتهاتفس 10.2.5

  طات متوسّ   بين(  α>05.)  الّداللة  مستوى   عند   إحصائّية  داللة  ذات   فروق   توجد   ال  الفرضية العاشرة:

ك ممارسة  ادرجة  افايات  المعّلمي إلدارة  لدى  الّتربويينإللكترونية  والمشرفين  هللا    ن  رام  محافظة  في 

 . الوظيفة رلمتغيّ  تعزى  والبيرة

لدى  ه  درجة ممارسة كفايات اإلدارة اإللكترونية ومجاالت في  وجود فروق  راسة  نتائج الدّ   رت أظه     

 .ة/ معلمالح لفروق لصجاءت ا ، إذ الوظيفة رلمتغيّ  تعزى  المعّلمين والمشرفين الّتربويين

ا  ية ممّ راسنة الدّ السّ   خاللم ومديره  تيجة إلى العالقة المتواصلة بين المعلّ الباحث هذه النّ ويعزو       

نه من مشاهدة آثار ممارسة كفايات اإلدارة اإللكترونية في حين تقتصر العالقة بين المشرف يمكّ 

ين يقتصر فيه  ة أو اثنت عة بزيارات مرّ ات متقطّ ة وبفتر ربوي ومدير المدرسة على عالقة غير مباشر التّ 

 ميه وأدائهم األكاديمي. اهتمام المشرف على متابعة معلّ 

أظهرت الّنتائج وجود فروق ذات    حيث (  2018)  لةدراسة غوانمة ومقاب  تيجة مع ه النّ فقت هذ واتّ      

عّلمين تعزى  ارس والمري المد داللة إحصائية في درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية من وجهة نظر مدي

 . سّمى الوظيفيمتغّير المل
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عدم وجود الّنتائج   أظهرت حيث    (2019)قطناني وعليمات    دراسة  مع  تيجةالنّ   هذه  بينما اختلفت      

دالّ  المدارس  فروق  مديري  لدى  واالّتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  لدرجة  إحصائًيا  ة 

 ة. الوظيفتبًعا لمتغّير ية اإلحصائ  لّداللةالحكومية الّثانوية عند مستوى ا

  تفسير نتائج الفرضية الحادية عشرة ومناقشتها  11.2.5

(  α>05.الّداللة )وجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى  ال تالفرضية الحادية عشرة:  

درجة   اإللك  امتالكبين  اإلدارة  كفايات  ممارسة  ودرجة  اإللكترونية  اإلدارة  لدى  ترونية  كفايات 

 .في محافظة رام هللا والبيرة  يينّلمين والمشرفين الّتربو المع

، (p < .01)اللة  الدّ داللة إحصائية عند مستوى  وجود عالقة ارتباط ذات  راسة  نتائج الدّ   أظهرت      

اإللكترونيةبين   اإلدارة  كفايات  امتالك  لدى    ممارسةدرجة  و   درجة  اإللكترونية  اإلدارة  كفايات 

 .ّتربويينشرفين الين والمالمعّلم

ال      النّ ويعزو  هذه  أنّ باحث  إلى  ممهد امتالك    تيجة  طريق  اإللكترونية  اإلدارة    ها لتطبيق  كفايات 

عليمية وتوظيفها  لى باقي عناصر العملية التّ تي تملكتها اإلدارات إلى أرض الواقع ونقل الخبرات الّ ع

مثاليً توظيفً  إا  في  المتا  خالل  من  وذلك  الداراتهم  لمابعة  التّ حثيثة  لمخرجات  ديرية  هذه  ربية  تطبيق 

نظرًا المتالكهم هذه    ، فضاًل عن سهولة التعامل مع اإلدارة اإللكترونيةالكفايات على أرض الواقع

 الكفايات. 

لت إلى وجود عالقة تي توّص الّ  ( ,lee end chiu 2017)لي وشيو  دراسة تيجة معفقت هذه النّ واتّ    

  .  سةممار الو  برةبين الخ
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توجد عالقة ارتباط ه  تائج أنّ أظهرت النّ  حيث   (2019)ار دراسة الجسّ  تيجة معقت هذه النّ فما اتّ ك     

العالقة بين االّتجاهات نحو استخدام تقنّية المعلومات ودرجة الّتوجيه لتغيير اإلدارة  درجة  في  قّوية  

 مفرق.لدى مديري المدارس الّثانوية في محافظة ال

  ية عشرة ومناقشتهاة الثانج الفرضي تفسير نتائ 12.2.5

لمجــاالت  (α>05.)عنــد مســتوى داللــة  اإحصــائيً  ةدالّــ ؤيــة ال توجــد قــدرة تنبّ : انيددة عشددرةالفرضددية الثّ 

كفايــات اإلدارة اإللكترونيــة لــدى  ممارســةدرجــة ب نبــؤالتّ فــي  درجــة امــتالك كفايــات اإلدارة اإللكترونيــة

 .لبيرةهللا وافظة رام في محا شرفين الّتربويينالمعّلمين والم

الثّ   أظهرت       الفرضية  عشرة  نتائج  إحصائيً انية  دال  أثر  الدّ وجود  مستوى  عند    ( α≤  .05)اللة  ًا 

اإللكترونية  مجاالت ل اإلدارة  كفايات  امتالك  اإلدارة    ممارسةدرجة  ب  ؤنبّ التّ   في  درجة  كفايات 

 ار كما يلي:معادلة االنحد حيث كانت  اإللكترونية

(.219 X4 +X3 .219  +X2 .253 +X1 .189 + y= .367) 

لكترونية  رة اإلجال من مجاالت كفايات اإلداتيجة إلى أن امتالك كل مويعزو الباحث هذه النّ      

ارسة هذه الكفايات في اإلدارة اإللكترونية حيث امتالك مجال يسهم بشكل إيجابي في رفع وزيادة مم

لكترونية يليها بشكل  فايات في اإلدارة اإلرسة الكع ممارف  عية يعتبر أكبر مساهم فيدائية واالجتمااأل

واإلم المعرفية  مجالي  امتالك  التّ تقارب  ومجال  اإليجابية  إباإلضافة  قنية،  دراكية  المساهمة  لى 

 لكترونية. ة ممارسة الكفايات في اإلدارة اإلالمتالك مجال اإلشرافية واألدائية في زياد 

هدفت إلى الكشف عن مدى امتالك  تي  الّ  (Grey., 2010)اسة جري  در تيجة مع  فقت هذه النّ واتّ      

لكترونية وقيادتها في  بيق اإلدارة اإلدايد لقدرات تط  -ي مديري المدارس األساسية في مقاطعة ميام
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حاسوب  ابقة في البين الخبرة السّ   اة إحصائيً وجود عالقة ارتباط دالّ   تائجحيث أظهرت النّ مدارسهم.  

 ية. لكتروندارة اإلواالتجاهات نحو اإل

 ومناقشتها.   المقابالتتفسير نتائج  3.5

 اإلدارة اإللكترونية  كفايات امتالكدرجة  :ومناقشته  لاألوّ  المجالنتائج  تفسير      

 ؟ وكفاياتها  لكترونيةاإل  دارةاإل عن مفهومك هو ما  :األول السؤال نتائج  تفسير (1

 الوعي   من  درجة  علىو   اإللكترونية  اإلدارة  وممفه   ركون يد   المعلمين  أنّ   األول  لؤاالسّ نتائج    بينت      

 منظومة ال  وأنّ   المدرسة،   معلومات   ارةإد   على تساعد  اّلتي  المتكاملة  البرامج  من  مجموعة  هناك  أنّ و   بها،

   .حاسوبي إلى يدوي  من اإلداري  العمل تحويل  إلى تهدف اإللكترونية

النّ       هذه  الباحث  إلى  ويعزو  كورو   أنتيجة  من  اضطرت نا  جائحة  والمؤسسات   المديرين  العديد 

بة تحديات رعة لمواكبس   وتحسينها   متعزيز قدراته  وبالتالي لكترونًيا؛  إلى إنجاز أعمالهم إ  بشكل عام 

 .العمل  نجاحلضمان   الجائحة

  اإلمكانات   هي  ما  المدرسة،  مدير/ة  مع  تعاملك  خالل  من  :الثاني  السؤالنتائج    تفسير (2

   كها؟يمتل تيالّ  كنولوجيةالتّ 

  المدارس  ومدير   يمتلكها  تيالّ   لكترونيةاإل  اإلمكانات   في  اً تنوع   هناك  أن  الثاني  السؤال  نتائج  هرت أظ

  كاميرات   الّذكي،  الهاتف  الحاسوب،  :مثل  يستخدمونها  التي   اإللكترونية   ألجهزةا  فالختال  نظراً 

  ، WhATSAPP)  :مثل   ماعياالجت  الّتواصل  مواقع  ي،لكتروناإل  بريد ال  ومات،معل  إدارة  نظام  المراقبة،

FAS BOOK)،  برنامج  بعد،  عن   الّتعليم  ومجموعات   الطابعة،  لةواآل  Eletter،  برامج   من  وغيرها  

 رنت.نتاإل

  السن   كبار  بين  خاصة  والعملية  العلمية  المديرين  إمكانات   تباين  تيجة إلىويعزو الباحث هذه النّ      

 المهارات   وإتقان  العمر  صغر  نبي  جابيةإي  عالقة  هناك  أن  يالحظ  حيث   ،سناً   األصغر  وأولئك
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 في  وشغفه  كترونيةإل  مهاراته  بتطوير  ورغبته  األكاديمية  العملية  مدير  خلفية  على  عالوة  ،الحاسوبية

   .أعماله في التكنولوجيا معلمي على  االعتماد  تفضيله أو  التقنية، المستجدات  متابعة

التّ لد  مدرسةال  مدير/ة  أنّ   تعتقدهل    :الثالث  السؤالنتائج    تفسير  (3 على  القدرة  مع يه    عامل 

والتّ في  المستجّدات   االّتصال  اإللكتروني  تقنّيات  ،  WhatsApp  ،Messenger)واصل 

msTea ،Zoom)  ّ؟ ال ذلكمعل 

يملك مقدرة    أنّ   يرون   آراؤهم  المستطلعة  غالبية  أن  الثالث   السؤال  نتائج  أظهرت       المدرسة  مدير 

تق التّ   على في  المستجدات  مع  االانيّ عامل  والتّ تّ ت  اإلصال  حي   ،لكترونيواصل  بعض  في  أشار  ن 

تطوير ضرورة  إلى  آراؤهم  قدراتهم المدير   المستطلعة  التّ   ين  مع  على  تقنّيات  في  المستجّدات  عامل 

 .واصل اإللكترونياالّتصال والتّ 

 في   درسيةالتواصل في اإلدارة الم  تقنيات   استخدام  أن  إلىالمرتفعة  تيجة  ويعزو الباحث هذه النّ      

أصبح   المدرسية  المإلزاميًا  اإلدارات  غالبية  إ في  في  في  كن  يلم    ندارس  االختالف  مع  جميعها، 

 أخرى. لى إن مدرسة درجة االستخدام م 

  طور التّ   متابعة   في  نفسه  تطوير  على  المدرسة  مدير/ة  يعمل  كيف  :الرابع  السؤالنتائج    تفسير (4

 لكترونية؟ اإل  إلدارةا مجال في كنولجيالتّ 

 االلتحاق   خالل  من   أنفسهم  تطوير  على  يعملون   المديرين  أن  الرابع  ؤالالسّ   نتائجرت  أظه     

  على  عالوة  ،تقنياً   جديد   هو  ما  كل  لمواكبة  والّتعليم   الّتربية  مديرية    هاتعقد   التي  عملال  وورش  ورات د بال

  جهزة األ  شراءو   س المدار   مديري   وقدرات  نات إمكا  لتطوير  وبرامجها  والّتعليم   الّتربية  وزارة  متابعة

  ع واالّطال  الّذاتي  والّتعلم  األمر،  لزم  إذا  وخبراء  بمختّصين  واالستعانة  الّتعليم،  مجال  في  الستخدامها

 متطلبات لل  الحثيثة  والممارسة  األقران،  خالل  من   والّتعلم  الّتكنولوجي،  الّتطور  في  جديد   هو  ما  كل  على
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 ذوي   المعّلمين  معرفة  واستثمار  اليومي،  العمل  في  األدوات   لهذه  المستمر  مواالستخدا  الّتكنولوجية،

 المجال. اهذ  في المدرسة سكرتير بخبرات  االستعانةو  ،الّتكنولوجيا كمعلم الخبرة

النّ       هذه  الباحث   لتواكب   مدارسها  تطوير   في  والتعليم   التربية   وزارة  رغبة   إلى   تيجةويعزو 

 حاجة  إلى  إضافة  قيقها،تح   ىإل  تسعى  التي  األهداف  على  ذلك  كسينع   حتى  التقنية  جدات المست

  الغايات   تحقيق  إلى   للوصول  اإللكتروني  اإلداري   العمل  من  المتمّكن  المدير  إلى  المستمّرة  المدارس

 المرجّوة.  واألهداف

 الستخدام   رشادية إ  توعية  برامج  بعمل  المدير  يقوم  هل   :الخامس  السؤالنتائج    سير تف (5

 ؟ عليميةالتّ  البرمجيات

نتائ      السبينت  أن  ؤالج  أّن    معظم    الخامس  يرون  المشرفين  ومن  المعّلمين  من  المبحوثين 

الستينفّ   نمديريال إرشادية  توعية  برامج  خالل:  ذون  من  الّتعليمية  البرمجيات  العمل خدام  ورش 

ال زمالئه  تدريب  في  الّتكنولوجيا  معّلم  خبرات  وتوظيف  الّنقاش،  وحلقات  على التدريبية،  معّلمين 

منشورات خاّصة  تزويدهم ب، و تهمخاّصة الجدد منهم ومتابع  ،، وتدريب المعّلمينلكترونيةالبرامج اإل

الّتعليمية،  باس البرمجيات  الخصوص  تخدام  هذه  والّتعليم في  الّتربية  وزارة  قرارات    الستخدام وتمرير 

 مج، البرا  ذهه  تنفيذ   في  العطل  أّيام  يستغلون   باتوا   رساالمد   ي مدير   بعضهم  ورأى  الّتعليمية،  البرمجيات 

 رقمي  إلى  وتحويله  عليمالتّ   لدمج  الوكالة  توّجه  استغالل  لىإ  الغوث   وكالة  في  ينملعمال  بعض   أشار  كما

  .العطل أيام في عملال في

النّ       هذه  الباحث  تمّكنه  إلى  تيجة ويعزو  اّلتي  البرامج  معرفة  إلى  المدارس  متابعة    احاجة  من 

األمر الذي أدى إلى تجاوز    ،تداعيات الجائحةقتها  التي خل  الفوضىو   كترونية بمهارة، األعمال اإلل
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ن  مل عن بعد وأنه كان يتغيب ع وأيام العطل الرسمية بحجة أن الموظف يعالعمل الرسمي  ساعات  

 م.نظرًا لإلغالق وهذا األمر يتيح لمسؤوله تكليفه بأعمال خارج نطاق أوقات الدواالعمل 

اما    :السادس  السؤالنتائج    تفسير (6 مدمدى  لمواجهة  متالك  إبداعية  أفكارًا  المدرسة  ير 

   المعيقات اإللكترونية؟

نتائج      لمواجهة   إبداعيةً   ا أفكارً   يمتلكون   رساالمد   ي ر مدي غالبية    أن  سالساد   ؤالالسّ   أظهرت 

 بعد،   عن  الّدراسة  عةلمتاب  اإللكترونية  األجهزةب   والمعّلمين  الّطلبة  بعض   ويدعمون   المعيقات اإللكترونية

  إبداعية   أفكار  وجود   عدم  منهم  (%33.3)  نسبته  ما  رأى  حين  في  المدرسة،  في  العمل  مراراست  اكبةومو 

 حيث   المشرفون   أكده  اّلذي  األمر  وهو  ،منفسهأ  لتطوير  حاجتهم  أو  المجال  هذا  في  المدرسة  مدير  دىل

  ية غالب   أنّ   غير  اإللكترونية   معيقات ال  مواجهة  على  المديرين   قدرة  يف  تفاوت   وجود   إلى  بعضهم  أشار

 لذلك.  األدنى الحدّ  يمتلكون  المديرين

مون إلى عملهم ويعتبرون أن  تأن مديري المدارس بشكل عام ين  إلى  تيجةويعزو الباحث هذه النّ      

ويتجاوز   ويتطور  يحاول  تراه  لذلك  شخصي،  نجاح  هو  عملهم  في  األهداف  تحقيق  إلى  الوصول 

عن   ويبحث  العمالمصاعب  لتحسين  الّسبل  محيأفضل  في  ليس ل  وهذا  )المدرسة(،  سلطته  ط 

 ينطبق على كل مدير ومسؤول، فهم متفاوتون في درجة االنتماء للعمل.أن  بالضرورة 

 اإلدارة اإللكترونية  كفايات ممارسةدرجة   :ومناقشته  انينتائج المجال الثّ   تفسير    

مااألول  السؤالنتائج    تفسير.  (1 المدرسة  مد  توظيف  مدى  :    لّتواصل وا  الحاسوب  تتقنّياير/ة 

   المعّلمين؟ على اإلشراف في  اإللكتروني

 الحاسوب   تقنّيات   مديري   توظيف  في  ليةعا  الى  طةمتوسّ   درجة  من  تفاوتا  ؤالأظهرت نتائج هذا السّ     

    .المعّلمين على اإلشراف في اإللكتروني والّتواصل
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  والّتواصل   الحاسوب   ّيات تقن  استخدام  درجة  في  المدارس  الفاخت  إلى  تيجةويعزو الباحث هذه النّ      

  الحكومية   رسالمدا  بين  والّتفاوت   مدرسته،  في  العمل  لطاقم  المدير  متابعة  لطريقة  تبًعا  اإللكتروني

  مع   اليومي  العمل  في  استخداًما  أقّلها  الحكومية  كانت   حيث   االستخدام،  درجة  في  واألونروا  والخاّصة

 ام. الع نهاية  هاعارتفا

 تطوير   نحو  المعّلمين  توجيه  في  المدرسة  مدير  دور  كان  كيف:  يالثان  لسؤالانتائج    تفسير  (2

 بية؟ الحاسو  الّتقنيات استخدام في مهاراتهم

  مين المعلّ   توجيه  في  المدرسة  مدير  دور  فيها  برزي  عدة  جوانب   هناك  أنّ   ؤالهرت نتائج هذا السّ أظ   

 ، رةمصغّ   جتماعات او   عمل  ورش  عقد   :مثل  الحاسوبية  نيات ق تّ ال  استخدام  في  مهاراتهم  تطوير  نحو

 مين المعلّ   موإلزا  ،كنولوجياالتّ   ممعلّ   خالل  من  تدريبية  فيديوهات و   ،المدرسة  مستوى   على  تدريبية  دورات 

 المهارات   استخدام  في  هاتطوير   نحو  وتحفيزهم  همتوجيهو   ،العمل  وأوراق  االختبارات   وتوثيق  بطباعة

  للمواقع  هموصول  تسهيلو   ، OOMZ ,Teams  على  لكترونيةإ  حصص   عطاءإل   همعتشجيو   الحاسوبية،

  هم تنفيذ   ومتابعة   ربيةالتّ   قرارات   تمريرو   ،باستمرار  ذلك  ومتابعة  األداء  لتحسين  لقاءات و   ،اإللكترونية

 .هاتطوير   نحو هملتوجيه سميةالرّ  الجهات  مع واصلالتّ و  ،لها

النّ       هذه  الباحث    بيد   األخذ   في  غبته ور   لتعليميةا  العملية  بتطوير  ديرالم  ماهتما   إلى  تيجةويعزو 

 اإللكتروني.  اإلداري  العمل في الّتطّور بعجلة للحاق المعلمين

 والّتواصل   لالّتصال  الحديثة  الوسائل  المدرسة  مدير  تفعيل  مدى  ما  الث:الث  السؤال  نتائج  تفسير  (3 

   المدرسية؟ االجتماعات إدارة في

  إدارة  في  والّتواصل  لالّتصال  الحديثة  ائلالوس  يفّعل  ةالمدرس  مدير  أنّ   ؤالالسّ هذا  أظهرت نتائج       

 حديثة،   وأنظمة  صوت   ت ومكّبرا  بشاشات   مجّهزة  قاعات   استخدام  خالل  من  المدرسية  االجتماعات 



170 

 

  على   المعّلمين  مع   إلكترونية  اجتماعات   عقد و   (،WHATSAPP،  Messenger)  عبر  جروبات   وإنشاء

  أولياء   أو  لمعّلمينل  والّتعليمات   لمعلوماتا  لنقل  ديثةحال  االّتصال  وسائل  لتفعيو   ، (ZOOM)  برنامج

 عروض   واستخدام  الّتربوي،  المرشد   مع  بالّتعاون   األمور  ألولياء  إرشادية  دورات   وعقد   األمور،

  .الدروس لشرح أفالم أو توضيحية

الّنتيجة       هذه  الباحث    يرد م  تفعيل  في  كورونا  ة جائح  مع  للّتعامل  اإليجابي  الّدور  إلى  ويعزو 

  وجود   من  الّرغم  على  المدرسية  االجتماعات   إدارة  في  والّتواصل  لالّتصال  الحديثة  الوسائل  المدرسة

 المدرسية   ات االجتماع  إدارة  في  الّتقليدي  األسلوب   يستخدمون   يزالون   ال  اّلذين  المديرين  بعض 

  الجتماعات ا  إدارة  في  والّتواصل  لالّتصال  الحديثة  الوسائل  تفعيل  في  الّظروف  على  واعتمادهم

  لمدرسية.ا

  المدرسة ملّفات تنظيم فيمدير/ة المدرسة   يّتبعه اّلذي األسلوب ما ع:الراب  سؤالال نتائج تفسير  (4

     ؟إلكترونًيا

  ذلك  لينمعلّ   ؛%(16.7)  البند   هذا  نع  يجيبوا  لم  المبحوثين  من  اعدد   أنّ   ؤالأظهرت نتائج هذا السّ        

 أشار   حين  في  ا،إلكترونيً   المدرسة  ات ملفّ   تنظيم  في  رسةالمد   مدير  هعبتّ ي  ذيال  باألسلوب   علمهم  بعدم

  سواء   المشرفة  الجهة  فالباخت  تتباين  سالمدار   في  مةمستخد   لكترونيةإ  برامج   هناك  أن  إلى  آخرون 

 . غوث  كالة  مأ  خاصة  مأ حكومية أكانت 

النّ       هذه  الباحث   للمدارس  ها وتقنيات  جها مبرا  عليموالت  لتربية ا  وزارة   فيرتو   عدم  إلى   تيجةويعزو 

  انب ج  إلى  هابرامج  اختيار  في  نفسها  على  تعتمد   منها  كالً   جعل   الذي  األمر  ،الغوث   ووكالة  الخاصة

    .محددة سياقات  لتناسب  وتطويرها رقميةلا التقنيات  ابتكار في المتسارع ورطالت
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  دارة لإل  رلمديا   ممارسة  من  يقهاتحق  عالمتوقّ   الفوائد  ما  الخامس:  السؤال  نتائج  تفسير  (5

 لكترونية؟ إل ا

 يرالمد  ممارسة مخرجات  إلى بإيجابية ينظرون  نيوالمشرف نيمالمعلّ  أنّ  ؤالأظهرت نتائج هذا السّ      

  العملية   سير  تنظيمو   ،أفضل  بشكل  األعمال  إنجاز  أبرزها:  ةجمّ   فوائد   فيها  ويرون   اإللكترونية  لإلدارة

 إدارةو   ،والجهد   الوقت   اختصارو   ،إليها  وعجالرّ   وتسهيل  هاتوحماي   ات الملفّ   وحفظ  األرشفةو   ،عليميةالتّ 

 األمانةو   ،المعلومات   في  قةالدّ و   ،يمقي والتّ   عليمالتّ   أساليب   تطويرو   ،واصلوالتّ   صالاالتّ   سهولةو   ، الوقت 

  ودةج  مستوى   رفع و   ،عالية  ودقة  بسرعة  اإلدارية  المهام  إنجازو   ،كاليفالتّ   خفض و   ، العمل  في  دقوالّص 

 ية.ر ااإلد  المهام

النّ   ويعزو      هذه   اإللكترونية  األعمال  لهذه  والمشرفين  المعّلمين  ممارسة  إلى  تيجةالباحث 

 قادرين  همجعل  الذي   األمر  أعمالهم  في   األهداف  تحّقق  درجة  على  المترتبة  وفائدتها  ألثرها  ومالمستهم

 . لكترونيةاإل العمل وآليات  التقليدية ملالع آليات  بين  المقارنة على

  اإللكترونية   الّتواصل  تقنّياتمدير/ة المدرسة   يوّظف  مدى  أي  إلى  سادس:ال  السؤال  نتائج  يرستف  (6

   ؟القةالع ذات األطراف مع البيانات تبادل في

السّ       هذا  نتائج    من   يوّظف  اّلذي  المدى  على  عالية  إلى  متوّسطة  موافقة  هناك  أنّ  ؤالأظهرت 

 من   العالقة  ذات   األطراف  مع  لبيانات ا  تبادل  يف  كترونيةلاإل  الّتواصل  تقنّيات   المدرسة  مدير  خالله

 .متاح هو  ما ضمن كورونا جائحة بعد  ات بالذّ  يمحلّ  ومجتمع أمور وأولياء وطلبة مينمعلّ 

 فاعل  وبشكل  مختلفة   وسائلب  واصلالتّ   آليات   المدرسي  ظامالنّ   تفعيل  إلى  تيجةويعزو الباحث هذه النّ 

  في  التواصل  وسائل   اعتماد   إلى  األخرى   هي   اولجوؤه  عليموالتّ   ةيربالتّ   وزارة  إشراف  زهعزّ   ويومي

 .إغالقات  من تبعه  وما الجائحة ذروة في خاصة مراسالتها
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 وصيات والمقترحات التّ   4 5.

 ها: ة، من أهمّ راسة ومناقشتها، انبثقت عنها توصيات عدّ في ضوء نتائج الدّ 

سة هذه الكفايات في اإلدارة  ونية وآليات ممار ر اإلدارة اإللكت: عقد دورات وورشات حول كفايات  أوالً 

 اإللكترونية.

 لكترونية وممارستها.ت اإلدارة اإلاياراسات حول كفجراء مزيد من األبحاث والدّ ا: إثانيً 

عامل الفاعل  غة اإلنجليزية من أجل التّ المدارس في اللّ   لى عقد دورات تقوية لمديري إعي  ا: السّ ثالثً 

 .قع اإللكترونيةمع الموا

كفايات اإلدارة  ة بما يتناسب مع ممارسة  يحتية للمدارس الحكومفي تطوير البنية التّ   االسهام :  ارابعً 

 .نيةاإللكترو 

الع على كل جديد في هذا المجال في البالد المجاورة وتعميمها على مديري المدارس  طّ : االاخامسً 

 في الوطن في مجال اإلدارة اإللكترونية.

المستخدمة في   قنيةالت  اف اإللكتروني والبرامجيري المدارس في أساليب اإلشر لمد عقد دورات  :اسادسً 

 .تسهيل الرجوع إليهاا لوسبل حفظها وأرشفته  عن بعد عرض الحصص 

اإلداال  من  جملة   إقرار  ضرورة:  اسابعً  مجال  في  المبدعين  للعاملين  اإلحوافز  في  رة  لكترونية 

ة واستخدامها كفايات اإللكترونيعلى امتالك ال  المشرفينبغية تشجيع المعلمين و   عليمية التّ سات  المؤسّ 

 ما أمكن في أعمالهم وأداء مهامهم الوظيفية. 
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ماجستير الّتربوية،  (،ص   96ل،-أ)منشورة(،    غير  )رسالة  العلوم  الّشرق   كلية  جامعة 

   عمان، األردن. األوسط،

رسمية  قاسم،  زيدان.    أبو  توظيف.  (2017)جعفر  الّدولية    درجة  الغوث  وكالة  مدارس  مديري 
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ة  وعمالقاهرة: المج،  دريب عن بعد بواباتك لمستقبل أفضلالتّ   (.2018)محمد.  صر، مدحت  نّ الأبو  

 يب والنشر، مصر.العربية للتدر 
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فيصل، المملكة    م عبد الرحمن بنمارة(، جامعة اإل، )رسالة ماجستير منشو الّنفسية والّتربوية

 .210-159(، 1)21، العربية السعودية

داء الوظيفي لدى العاملين في تحسين األدور اإلدارة اإللكترونية في  (.2019)طاهر. األقرع، نور  

قلقيلية محافظة  في  العاملة  الحكومية  ماجستير  ،المؤسسات  كلية   غير  )رسالة  منشورة(، 

 فلسطين.  دس المفتوحة،جامعة الق ادية، تصقاالدارية واالالعلوم 

طارق.    التّ االتّ .  (2015)البدري،  القيادة  تنمية  في  المدرسية  لإلدارة  الحديثة   ،يسيةدر جاهات 

 الثقافة. ان: دارعم

حمد  التّ .  (2011)  .البوسعيدي،  مدارس  مديري  لدى  اإلدارية  ضوء  الكفايات  في  األساسي  عليم 

ماجستير غير منشورة(، جامعة مؤته، )رسالة    ،ة عمانطنلالمستقبل في سبات مدرسة  متطلّ 

  األردن.

ناعة  عنترة   مرزوق،  بن  بن  وطاهر،  قرقاد  وعادل،  حفيظي  الدين،   الموارد  إدارة  .(2018)  . ونور 
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عمان: دار أيلة   ،ية المؤسسات والموارد البشريةة األداء في تنمسبامح.  (2011)  س.البياتي، فار  

 للنشر والتوزيع. 

سليمان محمد  امتالك  (.2019)  .الجرايدة،  ا  درجة  محافظة  مديري  في  التقنية  للكفايات  لمدارس 
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المسيلة،   والية  مدارس  والّتربويةببعض  الّنفسية  العلوم  منشورة(، مجّلة  ماجستير  )رسالة   ،

 . 325-313، (1)8الجزائر،  جامعة المسيلة،

 عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع. ، اإلدارة التربوية المعاصرة (.2009) .سليمان هاشمحامد، 
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المعلمين والم المنورة من وجهة نظر  المدينة  ، ة(منشور جستير غير  ما  )رسالة،  علماتفي 

 اليرموك، األردن.    جامعة 

 لفكر.ن: دار ا. عماوالتخطيط التربوي اإلدارة   .(2007) وجالل، محمود أسامة. رافدهالحريري، 

دراسة نقدية لبعض المناهج الوصفية وموضوعاتها في    .(2013)حريزي، موسى وغربي، صبرينة.  
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 .121-62(: 2، )1والتعليم، سلطنة عمان
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  .عيسىصالح الدين ونور الدين، محمد المصري وعبد الحافظ، أسماء عبد الحميد  الحلوني، حنان   
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رامي.    حد  (.2011)حمودة،  وظائف  مفاهيم  في  للنشر   عمان:  ،التربوية  دارةإلا يثة  أسامة  دار 

 . والتوزيع

ة في الضفة  الثانوي  واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس الحكومية  (.2010)  . خلوف، إيمان

، جامعة النجاح غير منشورة(  رسالة ماجستير )  ،الغربية من وجهة نظر المديرين والمديرات

 . الوطنية، نابلس، فلسطين

درجة استخدام مديري المدارس الخاصة في العاصمة عمان .  (2019)  .حمد ياسرم  نالخياط، نفي 
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 . 20-1(، 2)3 ،)رسالة ماجستير منشورة(، إدارة التعليم، وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية

، القاهرة: المجموعة كترونية وتطبيقاتها الوظيفيةاإلدارة اإلل (.2013) أحمد.حمود رضوان، م

 مصر.العربية للتدريب والنشر، 
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عاشور.   سلمان  الحديثةاإلدا  (.2011) الزبيدي،  المدرسية  اإلدارة  ضوء  في  الفعالة  الصفية  ،  رة 

 طرابلس: مطابع الثورة العربية الليبية.
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 ، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين. بمحافظات غزة وسبل التطوير
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والدراسات لألبحاث  المفتوحة  القدس  جامعة  منشورة(،  ، مجلة  ماجستير    فلسطين،   )رسالة 

(28 :)51-92 . 
واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في وظائف العمليات اإلدارية لدى    (.2018)  .انحمن، إيمعبد الر 
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 صر. م ،ميةلتنوا

  وعالقتها   اإللكترونية  لإلدارة  المدارس  مديري   ممارسة  درجة  (.2019)   حسن.  ود محم  العجلوني،

  الّنفسية   العلوم  مجّلة باألردن،  إربد   بمحافظة مينالمعلّ   ظرن  وجهة  من  والفني  اإلداري   بأدائهم
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 .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة  عمان:
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 76ل،-أ  (:منشورة  غير  ماجستير  )رسالة  ،استخدامها  وصعوبات  مينالمعل  نظر  وجهة  من

  ن.األرد  ن،عما ،البيت  آل جامعة الّتربوية، العلوم كلية ،ص 

محمد.   فاطمة  للقيادة  .  (2018)عريان،  الّتعليمية  حّولي  منطقة  مدارس  مديري  ممارسة  درجة 

  منشورة(،  غير  ماجستير  الة)رس  ر في مدارسهم،لّتغيية اها بدرجة قيادالّتكنولوجية، وعالقت 

  األردن. عمان، األوسط، الّشرق   جامعة الّتربوية، العلوم كلية

 ،العملية  وتطبيقاتها  النظرية  مفاهيمها  الحديثة  المدرسية  دارةاإل  (.1420)  عزت.  جودت   عطوي،

   والتوزيع. للنشر الثقافة دار :عمان .8ط
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 ماجستير غير منشورة(، كّلّية العلوم الّتربوّية، جامعة الّشرق األوسط، األردن.
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 سالة مالحق الرّ 
 

 حكيم راسة قبل التّ أدوات الدّ  .أ

 مين قائمة المحكّ   .ب

 اهري( دق الظّ حكيم )الّص د التّ سة بعراأدوات الدّ   .ت
 ( أداة االستبانة-هائيةالنّ  سخة)النّ حكيم التّ راسة بعد أدوات الدّ   .ث
 قابالت(أداة الم-ئية هالنّ ا سخة)النّ  حكيمراسة بعد التّ أدوات الدّ  .ج
 كتاب تسهيل مهمة  .ح
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 حكيم راسة قبل التّ الملحق )أ(: أدوات الدّ 
   جامعة القدس المفتوحة   

  راسات العليا والبحث العلميدة الدّ عما
 مين رسالة إلى المحكّ 

 بسم للا الرحمن الرحيم  
 ....... المحترم ،، ............ ................كتور الفاضل ...........حضرة األستاذ الدّ 

 الم عليكم ورحمة للا وبركاته ،، السّ 
يري المدارس لكفايات اإلدارة اإللكترونية  ك مددرجة امتال  يقوم الباحث بإجراء دراسة حول "        

،  ّتربويين "ودرجة ممارستهم لها في محافظة رام للا والبيرة من وجهة نظر المعّلمين والمشرفين ال
ربوي في جامعة طلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة واإلشراف والتّ استكماٌل لمتهي  و 

فقد   ذلك  ولتحقيق  المفتوحة،  وقام    لعاطّ القدس  المجال،  بهذا  المقاييس  من  الباحث على مجموعة 
تمهيدً  التّ   ابتطوير استبانة وتصميمها،  اللتوزيعها على أعضاء هيئة  الفلسطدريس في  ة  ينيجامعات 

 مالية. ات الشّ في المحافظ

انة،  مة في تحكيم هذه االستبكرم إلبداء رأيكم، ومالحظاتكم القيّ لذا أرجو من حضرتكم التّ          
تتمتّ  لما  هذه نظرًا  تحكيم  يكون  أن  راجيًا  المجال،  هذا  في  واهتمام  ودراية  وخبرة  علم  من  به  عون 

غوية،  رات وسالمة صياغتها اللّ ، ووضوح الفق اسهس ما وضعت لقياالستبانة من حيث مناسبتها لقيا
 بقراءة كرمتّ ال جو وعليه أر راسة الحالية،  ، لتحقيق هدف الدّ اوإضافة أي تعديل مقترح ترونه مناسبً 

علمً  بأمانة عنها واإلجابة ن،بتمعّ  الفقرات  نظركم،  وجهة  مع  يتناسب  بما    أنّ ب  اوموضوعية، 
ست عطون اّلتي  ست سَتخدم  المعلومات  التّ  علميال البحث  راض ألغ ها  وسيتم  بسرّية  فقط،  معها  عاطي 

 وموضوعّية. 
 قدير،،، وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتّ 

  
 له الطيطي محمد عبد اإل  أ. د.إشراف:       
 الباحث: عصام رزق مفلح عويضة                                                        

 م:بيانات المحكّ 

 التخصص  العلمية  الرتبة جامعةال اسم المحكم 
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 الجزء األول: البيانات الشخصية والعامة: 
 وحالتك:يتفق ( في المربع الذي Xأرجو التكرم بوضع إشارة )

 اإلدارة اإللكترونية.  كفايات امتالك درجة مقياس - نيالثا الجزء
 المكان  في  (X)  إشارة  بوضع  وذلك  ،مدرسةال  مدير/ة  على  انطباعها  مدى  وبيان  عبارة  كل  قراءة  يرجى

 وحالته. يتفق الذي

 نص الفقرة  الّرقم

 امتالك  درجة

  كبيرة

 جداً 
 ّداً ج قليلة قليلة متوّسطة  كبيرة 

 : )المعرفية واإلدراكية(: لدى مدير/ة المدرسة القدرة للتالي: اإللكترونية اإلدارةكفايات ّول: امتالك األ المجال 

1. 

  الّتعامل   في  األساسية  المعرفة  درسةالم  مدير   يمتلك

  )برامج   وبرامجه  بالحاسوب  المتعّلقة  الّتقنيات  مع

 أوفيس(. 

     

2. 
  ل واصوالت  االّتصال  تقنّيات   في  بالمستجّدات  يلم

  تيمز(. زووم، ماسنجر، )واتساب، االلكتروني
     

      .الحاسوبية مهاراته تطوير في  حقيقّيا جهداً  يبذل .3
      .أعمالهم في الحاسوب استخدام إلى مينلمعلّ ا يوجه .4

5. 
 العمل  في  الحديثة اإللكترونية  التقنيات  لتوفير  يسعى

   اإلداري.
     

6. 
 تدريبية  ببرامج  لتحاقاال   على  لمعّلمينا  يوجه

 .الّتعليمية كفاياتهم لرفع إلكترونية؛
     

7. 
  ة اإللكتروني  المعلمين  قدرات  تقييم   على  القدرة   يمتلك
 تطويرها.  إلى ويسعى جيد لبشك

     

8. 
  المواقع  مع  التعامل  أجل  من  اإلنجليزية  لغته  يطور

 اإللكترونية.
     

 : )األدائية واالجتماعية(ةاإللكتروني ةدار اإلك كفايات المجال الّثاني: امتال 
      لنشر:  للمدرسة  إلكتروني  موقع  صفحة  يوفر .9

 (     ) أنثى -2                 (    ) ذكر    -1 الجنس  .1
       (     ) فأعلى اجستيرم -2            (     ) بكالوريوس -1 العلمي المؤّهل .2
  سنوات 10 -3  (    سنوات) 10 من أقل إلى 5 من – 2   (  سنوات) 5 من أقل -1 الخبرة  سنوات .3

    (   فأكثر)
   (     ) األونروا -3    (     ) الخاّصة - 2    (     ) الحكومية - 1 المشرفة  الجهة .4
 (         )   ف/ةمشر  -2       (      ) معلم/ة-1 الوظيفة  .5
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 التعميمات(. الفعالّيات، )األنشطة،

10. 

 )إي  اإللكترونية  اإلدارة  تطبيقات  على  المدير  يعتمد

  مهامه  تسيير  في  (يسكولاإل  الدوام،  ساعة  لتر،

  اإلدارية.

     

11. 
  أبنائهم   أداء  على   االطالع  من  موراأل  أولياء   كنيمّ 

 إلكترونيًا. 
     

12. 

  لتجويد   اإللكترونية؛  الّتطبيقات  توظيف  على  يشجع

  ، تيمز  غوغل،  زوم،) ميالتعل  التعليمية  العملية
   اوفيس(. مايكروسوفت

     

13. 
 المتعّلقة  المهنية  الجدد  المعّلمين  احتياجات  يحّدد

 الّرقمي. بالمحتوى 
     

14. 
ميتاب أولياع  األداء  الحظات  حول  الّطلبة  أمور  ء 

 األكاديمي واإلداري إلكترونيًا.
     

      ثها. ويحدّ  اإللكترونية اإلدارية الّسجالت ينّظم .15
      إلكترونيًا.  المعلمين لتقييم  تصوراً  لديه .16

 ية والّذاتية( : )اإلشرافاإللكترونية اإلدارةالمجال الّثالث: امتالك كفايات 

17. 

  خالل   من  المعلمين  مهارات  المدرسة  مدير   يطور

 )زوم،  التعليمية  البرمجيات  على  أدائهم  متابعة

 تيمز(.  مايكروسوفت غوغل،

     

18. 

 المعلومات:  تكنولوجيا  بمجال  إشرافية  مهارات  يمتلك

 أوفيس(.   )برامج
     

19. 

  اإلدارةب  المتعلقة  اإللكترونية  والوسائل  بالبرامج  يلم

 (. تيمز مايكروسوفت ل،يسكواإل) نيةترو اإللك
     

20. 

  رصد   خالل   من  بكفاءة،  اإللكتروني  اإلشراف  يتابع

 . ثيقهاوتو  بعد  عن تعطى التي الحصص
     

      اإللكترونية. اإلدارة تطبيق في صعوبة يواجه .21

      واإللكتروني.  المهني اإلنجاز ملف محتويات يتابع .22

23. 

 لمواجهة  بداعيةإ  أفكار   طرح  على  القدرة  يمتلك

 اإللكترونية.  المعيقات
     

 (: )الّتقنيةاإللكترونية اإلدارةالمجال الّرابع: امتالك كفايات 
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24. 
  كل  مواكبة  على  المعلمين  المدرسة  مدير  يشجع

 .اإللكترونية التعليمية الوسائل مجال في  جديد
     

25. 
  موالّتعلي  بيةّتر ال  وزارة  خطط  مواكبة  على  القدرة  يمتلك

 .الّتقني بالجانب الخاصة
     

      .الّتعليمية الّتقنية الوسائل تفعيل بأساليب يلم .26

27. 
  تقنية  تعليمية  وسائل  تطوير   إلى  مينالمعلّ   يوجه

 .حديثة
     

28. 
  التقنية   الوسائل  عبر  المعلمين  تدريب  إلى  يسعى

 الذكي(. للوحا بروجيكتر، هيد  )أوفر الحديثة
     

29. 
  أولياء  مع  بالتواصل  الطلبة  مشاكل  مع  ليتعام

 الكترونيًا. األمور
     

30. 
 نظومة بالم  المتعّلقة  المشكالت  حل  على  القدرة  لديه

 .الحديثة الّتقنية الوسائل عبر الّتعليمية
     

 اإلدارة اإللكترونية.  كفايات ممارسة درجة مقياس - الثالث الجزء
 المكان في (X) إشارة بوضع وذلك المدرسة، مدير/ة على اعهاانطب مدى يانوب عبارة كل راءةق يرجى

 وحالته. يتفق الذي

 الفقرة  نص الّرقم
 درجة ممارسة 

رة كبي
قليلة  قليلة متوّسطة  كبيرة  جداً 

 جّداً 
ة اإلدارة  رة على ممارسلقدر/ة المدرسة االمعرفية واإلدراكية(: لدى مدي) اإللكترونية اإلدارةكفايات  ممارسةالمجال األّول: 

 اإللكترونية من خالل:
      .اإللكترونية الوسائل باستخدام الّتقارير المدرسة مدير يكتب . 1
      بنجاح.  اإللكترونية لوسائلا ديري .2
      اإللكترونية.  البرامج المعلمين تفعيل مجال في األداء يرصد .3

  الّتقنيات  تخدامباس  ّتدريس  قرائط  إلّتباع   ههمويوجّ   المعّلمين  يرشد .4

 .)يوتيوب( الحديثة
     

      . والتعليم الّتربية وزارة تطلبها التي اإللكترونية البرامج ينفذ .5

 )زوم،  المدرسة  في  اإللكتروني  والتواصل  االتصال  تقنيات  يوظف .6

 (.  ماسنجر واتساب، تيمز، مايكروسوفت
     

7. 
  برامج   المواقف  بحسب  ةالحديث  رونيةلكتاإل   اإلدارة  بأسالي  في  ينوع

 .بوينت( بور وورد )اكسل
     

 ة واالجتماعية(دائي: )األاإللكترونية اإلدارةالمجال الّثاني ممارسة كفايات 
       لالّتصال  الحديثة  الوسائل  خالل  من  المدرسية  االجتماعات  يدير .8
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 ماسنجر(.  واتساب، تميز،  مايكروسوفت زووم، والّتواصل:)

9. 
 لعرض  رقمية  إنجاز  ملّفات  بناء  على  والمعّلمين  بةالّطل  يدرب

 .بوربوينت على باالعتماد نتاجاتهم
     

 الّطلبة   أمور  أولياء  مجالس  في  اإللكترونية  ارةاإلد  تفعيل  في  يسهم .10

    .المدرسة لخدمة
     

 ابطالرو   على   تماد باالع  إلكترونية  اختبارات  بناء  إلى  المعّلمين  يحفز  .11

 .االلكترونية
     

12. 
 أمور  أولياء  مع  الّتواصل  في  اإللكترونية  االّتصال  وسائل  يوّظف

 ماسنجر(. )واتساب، الّطلبة
     

 مفهوم  لتطبيق  العنقود  المدارس  مديري   مع  دورية  اجتماعات  يعقد .13

 .اإللكترونية اإلدارات
     

      .ةقمير  نوعي تقييم أدوات توظيف إلى المعّلمين يرشد .14
 : )اإلشرافية والّذاتية(اإللكترونية اإلدارةجال الّثالث: ممارسة كفايات الم
      .الّتربوي  اإلشراف تمهّما  تنفيذ في الّتكنولوجيا يوّظف .15
      .بعد عن  الّتربوي   االشراف أساليب يمارس .16
      .ًياإلكترون عليها  يشرف اّلتي المواد محتوى  يوثق .17

  يضعها  اّلتي  واليومية  والشهرية  الّسنوية  طالخط   على  شرفي .18

 .إلكترونًيا المعّلمون 
     

  بذل   على  لحّثهم  عليها  ويشرف   نية،اإللكترو   المعّلمين  مهارات  يقيم .19

  أكبر. جهود
     

      .اإللكترونية اإلدارة ممارسة في  الحديثة العلمية النظريات يّتبع .20
      باستمرار.  إثرائه على ويعمل لكترونياإل  المهني هجاز إن ملف حّدثي .21
      . تقنيةال المستجدات مواكبة عبر اإللكترونية اإلدارة تطوير في يشارك .22

 : )الّتقنية(اإللكترونية اإلدارةالمجال الّرابع: ممارسة كفايات 

 ،ووم)ز   باإلدارة  ةالعالق   ذوي   مع  للّتواصل  اإلنترنت  تطبيقات  يوّظف .23
 ماسنجر(.  واتساب،  تيمز، كروسوفتمايو  غوغل،

     

24. 
 )األرشفة  والطلبة  المدرسة  طاقم  حول   الكترونية  سجالت  ينظم

 .ونية(اإللكتر 
     

      .الحديثة الّتقنية الوسائل عبر األخرى  المدارس مع المعلومات يتبادل .25
      المدرسية.  ةلإلدار  مشتركة بيانات قاعدة يستخدم .26
      لها.   المحدد الوقت  مراعياً  بعد عن الجتماعاتا يدير .27

28. 
 ارةباإلد  عالقة  ذات  موضوعات   عن  البحث  إلى  المعلمين  يرشد

 غوغل(. البحث)  متصفحات عبر لمدرسيةا
     

      من   الصفية  الغرف  في  الرقمية  المصادر  توظيف  على  المعلمين  يحفز .29
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 ية. التربو  المنصة خالل

30. 
 في   المالية  قسم  بمساعدة  إلكترونًيا،  للمدرسة  الّسنوية  الميزانية  ديع

 .المديرية
     

 
 شاكًرا لكم حسن تعاونكم 

ديري ي وتقمع بالغ شكر   

 الباحث 
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 الملحق )ب(: قائمة المحكمين

 الجامعة التخصص الرتبة  االسم  الرقم
 ة لقدس المفتوحا ةجامع ة تربوية إدار  أستاذ أ.د خالد القيرواني  1
 أ. د يحيى ندى  2

 
 جامعة القدس المفتوحة  إدارة تربوية  أستاذ

سي  اإلرشاد النف أستاذ أ. د. محمد أحمد شاهين  3
 لتربوي وا

 جامعة القدس المفتوحة 
 د. جمال بحيص   4

 
 جامعة القدس المفتوحة  تخطيط تربوي  أستاذ مشارك

 د. حسين حمايل   5
 

 لمفتوحة امعة القدس اج ة إدارة تربوي كأستاذ مشار 
 جامعة القدس المفتوحة  إدارة تربوية  أستاذ مشارك د. أحمد أبو الخير 6
اإلرشاد النفسي   ساعد تاذ مأس د. راتب محمود أبو رحمة  7

 والتربوي 
 جامعة القدس المفتوحة 

 جامعة الخليل  إدارة تربوية  أستاذ مشارك د. كمال يونس مخامرة  8
 جامعة القدس المفتوحة  تربوية  إدارة مشارك اذتأس م محمد شلشد. باس 9
 العلوم التربوية/األونروا  إدارة تربوية  أستاذ مشارك يحيى محمود الصرفندي 10
 جامعة القدس مناهج تربوية أستاذ مساعد  انر ز . أشرف أبو خيد 11
 جامعة خضوري  التربية التكنولوجية أستاذ مساعد  د. جعفر أبو صاع 12
 وزارة التربية والتعليم مناهج وطرق  أستاذ مساعد  م سد. سهير قا 13
 وزارة التربية والتعليم إدارة تربوية  أستاذ مساعد  د. محمود زيادة 14
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 نة االستطالعية  ق على العيّ اهري( مطبّ دق الظّ حكيم )الّص راسة بعد التّ الملحق )ت(: أدوات الدّ 
 لمفتوحة القدس ا جامعة     

 يا والبحث العلمي راسات العلدّ ال عمادة
 

 بسم للا الرحمن الرحيم  
 

 المحترمون  الّتربويون  والمشرفون  المعّلمون الّسادة   

 ة وبعد:طّيب تحّية   

  لها  ممارستهم  ودرجة  اإللكترونية  اإلدارة  لكفايات  المدارس  مديري   امتالك  درجةيقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان "     

درجة    ،الّتربويين"  والمشرفين   المعّلمين  نظر  وجهة  من  والبيرة  للا  رام  محافظة  يف  على  الحصول  لمتطّلبات  استكمااًل 
الّتربوي من جامعة القدس المفتوحة. ولتحقيق أهداف الّدراسة، يضع الباحث بين أيديكم   شرافالماجستير في اإلدارة واإل

 امتالك  لدرجةة وعاّمة، والّثاني: يمثل مقياًسا  بيانات شخصي  منضاء، األول: يتهذه االستبانة اّلتي تتكّون من ثالثة أجز 

 اإللكترونية. اإلدارة كفايات المدارس مديري  ممارسة لدرجة ًساً مقيا يمّثل والّثالث: اإللكترونية، اإلدارة كفايات  المدارس مديري 

بشكلّ        كاّفة  االستبانة  فقرات  عن  اإلجابة  منكم  الباحث  علًمايأمل  جّدي؛  س أنّ     بياناتكم  البحث   ألغراض  تستخدم 
 العلمي فقط، وستعامل بسّرية تاّمة.  

 مع بالغ شكري وتقديري، 

 ة  الباحث: عصام رزق مفلح عويض

 الطيطي اإلله  عبد محمدراف: أ.د إش

 والعاّمة: الّشخصية البيانات األول: الجزء 
 وحالتك:   يّتفق اّلذي  المربع في  ( X ) إشارة بوضع الّتكرم يرجى

 

 (     ) أنثى -2                 (    ) ذكر    -1 الجنس  .1
       (     ) لىفأع رماجستي -2            (     ) بكالوريوس -1 العلمي المؤّهل .2
  سنوات 10 -3  (    سنوات) 10 من أقل إلى 5 من – 2   (  سنوات) 5 من أقل -1 الخبرة  سنوات .3

    (   فأكثر)
   (     ) األونروا -3    (     ) الخاّصة - 2    (     ) الحكومية - 1 ة المشرف  الجهة .4
 (         )   مشرف/ة -2       (      ) معلم/ة-1 الوظيفة  .5
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 اإلدارة اإللكترونية.  كفايات امتالك درجة مقياس - الّثاني الجزء
  يّتفق   اّلذي  المكان  في  (X)  إشارة  وضعب   كوذل  المدرسة،  مدير/ة  على  انطباعها  مدى  وبيان  عبارة  كل  قراءة  يرجى

 وحالته.

 نص الفقرة  الّرقم

 امتالك  درجة

  كبيرة

 جداً 
 قليلة قليلة متوّسطة  كبيرة 

 اً جدّ 

 : )المعرفية واإلدراكية(: لدى مدير/ة المدرسة القدرة للتالي: اإللكترونية اإلدارةالمجال األّول: امتالك كفايات 

1. 
 مع الّتعامل يف  األساسية ةرف عالم المدرسة رمدي يمتلك

 (. OFFICE) برامج فيها  بما بالحاسوب المتعّلقة الّتقنيات 
     

2. 
  والّتواصل االّتصال اتتقنيّ  مستوى  على بالمستجّدات يلم

  ،WhATSAPP، MESSENGER، TEAMS) اإللكتروني
OOMZ.)  

     

  بدورات   االشتراك   خالل  من   الحاسوبية  مهاراته  ينّمي .3

 .متخصصة
     

      .إلكترونًيا المعلمين إنجازات عيتاب .4

 المواقع  مع  الّتعامل  أجل  من  اإلنجليزية  لغته  يطّور .5

 اإللكترونية.
     

  لرفع   إلكترونية؛  تدريبية  ببرامج  االلتحاق   إلى   المعّلمين  يوّجه .6

 .الّتعليمية كفاياتهم
     

  وى بالمحت  عّلقةمتلا  المهنية  جدد ال  المعّلمين  احتياجات  يحّدد .7

 الّرقمي. 
     

 : )األدائية واالجتماعية(اإللكترونية اإلدارةالمجال الّثاني: امتالك كفايات 

 )األنشطة،   لنشر:  للمدرسة  إلكتروني  قعمو   حةصف   يوفر .8

 الّتعميمات(.  الفعالّيات،
     

 ELETTER) اإللكترونية اإلدارة تطبيقات على المدير يعتمد .9
EYWA، Eschool)  اإلدارية.  مهامه  تسيير في  

     

      إلكترونًيا.  أبنائهم أداء على االطالع من األمور أولياء يمّكن .10

11. 
  العملية  لتجويد  اإللكترونية؛  الّتطبيقات  وظيفت  على  يشّجع

  ،OOMZ ،  OOGLEG،  EAMST) الّتعّلمية  الّتعليمية
OFFICE.)    

     

12. 
  بشكل   اإللكترونية  المعّلمين  ترادق   تقييم  على  ةالقدر   يمتلك

 تطويرها.   إلى ويسعى جيد
     

األكاديم .13 األداء  الّطلبة حول  أمور  أولياء  مالحظات       ي  يتابع 
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 ترونًيا. إلك
      إلكترونًيا.  اإلدارية الّسجالت ينّظم .14
      إلكترونًيا.  المعّلمين لتقييم   تصّور لديه .15

 : )اإلشرافية والّذاتية(اإللكترونية اإلدارةايات كف ّثالث: امتالكالمجال ال

 على  أدائهم  خالل  من  المعّلمين  مهارات  المدرسة  مدير  يتابع .16

 (. OOMZ، OOGLEG، EAMST) ّتعليميةال اتالبرمجي
     

17. 
 )برامج المعلومات: تكنولوجيا مجال في إشرافية مهارات يمتلك

OFFICE .) 
     

18. 
  اإللكترونية  باإلدارة  ّلقةالمتع  ترونيةلكاإل   بالبرامج  ميل

(Eschool، EAMST.) 
     

19. 
  ص الحص  رصد  خالل  من  بكفاءة،  اإللكتروني  اإلشراف  يتابع

 بعد.  عن تعطى تيالّ 
     

      اإللكترونية. اإلدارة  تطبيق مع بسهولة يتعامل .20

      روني. واإللكت المهني اإلنجاز ملف محتويات يتابع .21

22. 
 المعيقات  لمواجهة  إبداعية  أفكار  طرح  على  القدرة  يمتلك

 اإللكترونية.
     

 : )الّتقنية(رونيةاإللكت اإلدارةالمجال الّرابع: امتالك كفايات 

23. 
  في  جديد  كل  مواكبة  على  المعّلمين   المدرسة  مدير  يشّجع

 .اإللكترونية الّتعليمية الوسائل مجال
     

 الخاّصة  والّتعليم  الّتربية  ةوزار   خطط  كبةوام  على  القدرة  كيمتل .24

 .الّتقني بالجانب
     

      .الّتعليمية الّتقنية الوسائل تفعيل بأساليب يلم .25
      .حديثة تقنية تعليمية وسائل  تطوير إلى المعّلمين يوجه .26

  الحديثة  الّتقنية  الوسائل  عبر  المعّلمين  تدريب  إلى  يسعى .27

(OVER HEAD PROJECTOR INTERACTIVE BOARD" .) 
     

      اإلداري. العمل في الحديثة اإللكترونية الّتقنيات لتوفير يسعى .28

 الّتعليمية   بالمنظومة  المتعّلقة  المشكالت  حل   لى ع  درة الق   لديه .29

 .الحديثة الّتقنية الوسائل عبر
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 لكترونية. إل ااإلدارة  اياتكف ممارسة درجة مقياس - الثالث الجزء
 يتفق الذي المكان في (X) إشارة بوضع وذلك المدرسة، مدير/ة على انطباعها مدى وبيان عبارة كل قراءة جىير 

 .وحالته

 الفقرة  نص قمالرّ 
 درجة ممارسة 

كبيرة 
 جداً 

قليلة  قليلة متوّسطة  كبيرة 
 جّداً 

مدير/ة المدرسة القدرة على ممارسة   دراكية(: لدىإلاالمعرفية و ) ةاإللكتروني اإلدارةكفايات  ممارسةالمجال األّول: 
 اإلدارة اإللكترونية من خالل: 

      .اإللكترونية ائلالوس باستخدام الّتقارير المدرسة مدير يكتب . 1
      بنجاح.  اإللكترونية الوسائل يدير .2
      ية. اإللكترون البرامج المعّلمين تفعيل مجال في األداء يرصد .3

  الّتقنيات   باستخدام  ّتدريس   طرائق  إّتباع   إلى   المعّلمين  درشي .4

 .(YOUTUBE) الحديثة
     

      والّتعليم.  الّتربية وزارة طلبهات اّلتي اإللكترونية البرامج ينفذ .5

  المدرسة   في  اإللكتروني  والّتواصل  االّتصال  تقنيات  يوّظف .6

(OOMZ، EAMST، PPAATShW، GERESSENM .) 
     

7. 
  المواقف   بحسب  الحديثة  اإللكترونية  اإلدارة  يب أسال  في   نّوعي

  ، MICROSOFT WORD  EXCEL)  برامج  باستخدام
POWERPOINT). 

     

 : )األدائية واالجتماعية(اإللكترونية اإلدارةالّثاني ممارسة كفايات مجال ال

8. 
 الحديثة  الوسائل   خالل  من  المدرسية  االجتماعات  يدير

  ،OOMZ ،  AMSET،  PPAATShW  ل:)اصو والتّ   الّتصالل
MESSENGER .) 

     

  نتاجاتهم   لعرض  رقمية  إنجاز  ملّفات  بناء  على  المعّلمين  يدّرب .9

 (.  POWERPOINT) على باالعتماد
     

 أمور  أولياء  مجالس  في  اإللكترونية  اإلدارة  تفعيل  في  يسهم .10

    .المدرسة لخدمة الّطلبة
     

11. 
  على   باالعتماد  إلكترونية  تاختبارا  بناء  ىلع   المعّلمين  ز يحفّ 

 .اإللكترونية الّروابط
     

 لياءأو   مع  الّتواصل  في  اإللكترونية  االّتصال  وسائل  يوّظف .12

 (. WhATSAPP، MESSENGER) الّطلبة أمور
     

  لتطبيق   العنقود  المدارس  مديري   مع  دورية  اجتماعات  يعقد .13

 .لكترونيةاإل  اإلدارات مفهوم
     

      .رقمية نوعي تقييم أدوات توظيف إلى معّلمينال يرشد .14
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 ة والّذاتية(شرافي: )اإلاإللكترونية اإلدارةالمجال الّثالث: ممارسة كفايات 
      .الّتربوي  اإلشراف مهّمات تنفيذ في الّتكنولوجيا يوّظف .15
      .بعد عن  الّتربوي   االشراف أساليب يمارس .16
      .إلكترونًيا عليها  يشرف ّلتيا المواد توى مح يوثق .17

 يضعها  اّلتي  واليومية(  والّشهرية  )الّسنوية  الخطط  على  يشرف .18

 .ترونًياإلك ن المعّلمو
     

19. 
  جهود  بذل  على  لحّثهم  اإللكترونية،  المعّلمين  مهارات  يقّيم

  أكبر.
     

      .رونيةاإللكت دارةاإل ممارسة في  يثةالحد العلمية الّنظريات يّتبع .20
      باستمرار. اإللكتروني المهني إنجازه ملف حّدثي .21

 المستجّدات  مواكبة  بر ع  نيةاإللكترو   اإلدارة  تطوير  في  يشارك .22

 الّتقنية.
     

 : )الّتقنية(اإللكترونية اإلدارةالمجال الّرابع: ممارسة كفايات 

23. 
 اإلدارة  في  قةالعال  ذوي   مع  لص للّتوا  نترنتاإل   تطبيقات  يوّظف

(OOMZ،  OOGLEG،  EAMST،  PPAATShW ،  
MESSENGER .) 

     

  ألرشفة )ا  سةالمدر   طاقم   حول   إلكترونية   سجالت  ينظم .24

 اإللكترونية(.
     

 الّتقنية  الوسائل   عبر  األخرى   المدارس  مع  المعلومات  يتبادل  .25

 .الحديثة
     

      ة. المدرسي دارةإلل مشتركة ياناتب قاعدة يستخدم .26
      لها.   المحّدد الوقت  مراعًيا بعد عن االجتماعات يدير .27

  عالقة   ذات  ضوعاتمو   عن  البحث  إلى  المعّلمين  يرشد .28

 (.OOGLEG) البحث متصّفحات عبر بتخّصصاتهم
     

  الغرف   في  الّرقمية  المصادر  توظيف  على  المعّلمين  يحّفز .29

 الّتربوية.  ةّص نالم خالل من ةالّصّفي
     

  قسم   بمساعدة  إلكترونًيا،  للمدرسة  الّسنوية  الميزانية  يعد .30

 .المديرية في المالية
     

 

 تعاونكم  م حسنشاكًرا لك
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 يكومترية راسة بعد إجراء فحص الخصائص السّ الملحق )ث(: أدوات الدّ 

 ( داة االستبانةأ-هائية سخة النّ حكيم )النّ راسة بعد التّ أدوات الدّ 

 

 المفتوحة      جامعة القدس
  راسات العليا والبحث العلميعمادة الدّ 

 
 المحترمون  الّتربويون  والمشرفون   المعّلمون  الّسادة  

 وبعد:  طّيبة حّيةت   

 في  لها  تهمممارس  ودرجة  اإللكترونية  اإلدارة  لكفايات  المدارس  مديري   امتالك  درجة"  بعنوان  دراسة  بإجراء  الباحث  يقوم     

 الماجستير   درجة  على  الحصول  لمتطّلبات  استكماالً   ،الّتربويين"  والمشرفين  المعّلمين   نظر  وجهة  من  البيرة و   للا  رام  ةفظامح

 االستبانة  هذه  أيديكم  بين  الباحث  يضع  الّدراسة،  أهداف  ولتحقيق   المفتوحة.  القدس  جامعة  من  الّتربوي   واإلشراف  دارةاإل  في

  المدارس  مديري   امتالك  لدرجة  مقياًسا  يمثل  والّثاني:  وعاّمة،  شخصية  اناتبي  يتضمن  ول:ألا  أجزاء،  ثالثة  من  تتكّون   اّلتي

 اإللكترونية.  اإلدارة كفايات المدارس مديري  ممارسة لدرجة مقياًساً  مّثلي لث:والّثا اإللكترونية، اإلدارة كفايات

  العلمي   البحث  ألغراض  ستستخدم  ياناتكمب  أنّ   علًما  ي؛جدّ   بشكلّ   اّفةك  االستبانة  فقرات  عن  اإلجابة  منكم  الباحث  يأمل      

  تاّمة. بسّرية وستعامل فقط،

 وتقديري،  شكري  بالغ مع

  عويضة مفلح رزق   عصام الباحث:

 الطيطي اإلله عبد محمد أ.د إشراف:

 والعاّمة: الّشخصية البيانات األول: الجزء 
 تك: الحو  يّتفق اّلذي المربع في (X) إشارة بوضع الّتكرم يرجى

 (     ) أنثى -2                 (    ) ذكر    -1 الجنس  .1
       (     ) فأعلى يرماجست -2            (     ) بكالوريوس -1 العلمي المؤّهل .2
  سنوات 10 -3  (    سنوات) 10 من أقل إلى 5 من – 2   (  سنوات) 5 من أقل -1 الخبرة  سنوات .3

    (   فأكثر)
   (     ) األونروا -3    (     ) الخاّصة - 2    (     ) كوميةالح - 1 شرفة لما الجهة .4
 (         )   رف/ةمش -2       (      ) معلم/ة-1 الوظيفة  .5
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 اإللكترونية.  اإلدارة كفايات امتالك درجة مقياس - الّثاني الجزء
  يّتفق   اّلذي  المكان  في  (X)  رةإشا  بوضع  ذلكو   ،المدرسة  دير/ةم  على  انطباعها  مدى  وبيان  عبارة  كل  قراءة  يرجى

 وحالته.

 نص الفقرة  الّرقم

 امتالك  درجة

  كبيرة

 جداً 
 لةقلي  قليلة متوّسطة  كبيرة 

 اً جدّ 

 : )المعرفية واإلدراكية(: لدى مدير/ة المدرسة القدرة للتالي: اإللكترونية اإلدارةالمجال األّول: امتالك كفايات 

1. 
 مع الّتعامل في سيةاألسا لمعرفةا ةالمدرس مدير كيمتل

 (. OFFICE) برامج فيها  بما بالحاسوب المتعّلقة الّتقنيات 
     

2. 
  والّتواصل االّتصال تقنّيات ستوى م على بالمستجّدات يلم

  ،WHATSAPP، MESSENGER، TEAMS) اإللكتروني
OOMZ.)  

     

  بدورات   تراك االش  خالل  من   الحاسوبية  مهاراته  ينّمي .3

 .صةخصتم
     

      .إلكترونًيا المعلمين إنجازات يتابع .4

 المواقع  مع  الّتعامل  أجل  من  اإلنجليزية  لغته  يطّور .5

 ية.اإللكترون
     

  لرفع   إلكترونية؛  تدريبية  ببرامج  االلتحاق   إلى   المعّلمين  يوّجه .6

 .الّتعليمية كفاياتهم
     

  المحتوى ب  المتعّلقة  يةنالمه  الجدد   ينالمعّلم  احتياجات  يحّدد .7

 الّرقمي. 
     

 : )األدائية واالجتماعية(اإللكترونية اإلدارةالمجال الّثاني: امتالك كفايات 

 )األنشطة،   لنشر:  للمدرسة  إلكتروني  موقع  حةصف   فريو  .8

 الّتعميمات(.  الفعالّيات،
     

 ELETTER) اإللكترونية اإلدارة تطبيقات على المدير يعتمد .9
EYWA، ESCHOOL)  اإلدارية. مهامه سيير ت في  

     

      إلكترونًيا.  أبنائهم أداء على االطالع من األمور أولياء يمّكن .10

11. 
  العملية  لتجويد  اإللكترونية؛  الّتطبيقات  توظيف  على  شّجعي

  ،OOMZ ،  OOGLEG،  EAMST) الّتعّلمية  الّتعليمية
OFFICE.)    

     

12. 
  بشكل   اإللكترونية  مينالمعلّ   قدرات  يميتق   على  القدرة  يمتلك

 تطويرها.   إلى ويسعى جيد
     

      ي كاديماأل   األداء  حول  الّطلبة  أمور  أولياء  مالحظات  يتابع .13
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 إلكترونًيا. 
      إلكترونًيا.  اإلدارية الّسجالت ينّظم .14
      إلكترونًيا.  المعّلمين لتقييم   تصّور لديه .15
 : )اإلشرافية والّذاتية(اإللكترونية دارةاإلك كفايات تال مال الّثالث: االمج

 على  أدائهم  خالل  من  المعّلمين  مهارات  المدرسة  مدير  يتابع .16

 (. OOMZ، OOGLEG، EAMST) الّتعليمية اتبرمجيال
     

17. 
 )برامج المعلومات: تكنولوجيا مجال في إشرافية مهارات يمتلك

OFFICE .) 
     

18. 
  اإللكترونية  باإلدارة  المتعّلقة  اإللكترونية  جمبالبرا  يلم

(SCHOOLE، EAMST.) 
     

19. 
  ص الحص  رصد  خالل  من  بكفاءة،  اإللكتروني  اإلشراف  يتابع
 بعد.  عن تعطى اّلتي

     

      اإللكترونية. اإلدارة  تطبيق مع بسهولة يتعامل .20

      إللكتروني. وا المهني اإلنجاز ملف محتويات يتابع .21

22. 
 المعيقات  لمواجهة  إبداعية  أفكار  طرح  على  لقدرةا  يمتلك

 اإللكترونية.
     

 : )الّتقنية(رونيةإللكتا اإلدارةالمجال الّرابع: امتالك كفايات 

23. 
  في  جديد  كل  مواكبة  على  المعّلمين   المدرسة  مدير  يشّجع

 .اإللكترونية الّتعليمية الوسائل مجال
     

 الخاّصة  والّتعليم  الّتربية  وزارة  خطط  مواكبة  ىعل  القدرة  يمتلك .24

 .الّتقني بالجانب
     

      .ميةالّتعلي الّتقنية الوسائل تفعيل بأساليب يلم .25
      .حديثة تقنية تعليمية وسائل  تطوير إلى المعّلمين يوجه .26

  حديثةال  الّتقنية  الوسائل  عبر  المعّلمين  تدريب  إلى  يسعى .27

(OVER HEAD PROJECTOR INTERACTIVE BOARD" .) 
     

      اإلداري. العمل في الحديثة اإللكترونية الّتقنيات لتوفير يسعى .28

 الّتعليمية   بالمنظومة  المتعّلقة  المشكالت  حل   على   درة الق   هلدي .29

 .الحديثة الّتقنية الوسائل عبر
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 ونية. اإللكتر  دارةإلا كفايات مارسةم  درجة مقياس - الثالث الجزء
 قيتف الذي المكان في (X) إشارة بوضع وذلك المدرسة، مدير/ة على انطباعها مدى وبيان عبارة كل قراءة يرجى
 لته.وحا

 الفقرة  نص الّرقم
 درجة ممارسة 

كبيرة 
 جداً 

قليلة  قليلة متوّسطة  كبيرة 
 جّداً 

ية(: لدى مدير/ة المدرسة القدرة على ممارسة  فية واإلدراكعر مال) لكترونيةاإل  اإلدارةكفايات  ممارسةالمجال األّول: 
 اإلدارة اإللكترونية من خالل: 

      .اإللكترونية الوسائل دامباستخ الّتقارير المدرسة مدير يكتب . 1
      بنجاح.  اإللكترونية الوسائل يدير .2
      إللكترونية. ا البرامج المعّلمين تفعيل مجال في األداء يرصد .3

  الّتقنيات   باستخدام  ّتدريس   طرائق  إّتباع   إلى   معّلمينال  يرشد .4

 .(YOUTUBE) الحديثة
     

      والّتعليم.  الّتربية وزارة تطلبها ياّلت اإللكترونية البرامج ينفذ .5

  المدرسة   في  اإللكتروني  والّتواصل  االّتصال  تقنيات  يوّظف .6

(OOMZ، EAMST، PPAATSHW، ESSENGERM .) 
     

7. 
  المواقف   بحسب  الحديثة  اإللكترونية  اإلدارة  أساليب   في   ينّوع

  ، MICROSOFT WORD  EXCEL)  برامج  باستخدام
POWERPOINT). 

     

 : )األدائية واالجتماعية(اإللكترونية اإلدارةالمجال الّثاني ممارسة كفايات 

8. 
 لحديثةا  الوسائل   خالل  من  المدرسية  االجتماعات  يدير

  ، OOMZ،  EAMST،  PPAATSHW  والّتواصل:)  لالالّتص
MESSENGER .) 

     

  نتاجاتهم   لعرض  رقمية  إنجاز  ملّفات  بناء  على  المعّلمين  يدّرب .9

 (.  POWERPOINT) على ماداالعتب
     

 أمور  أولياء  مجالس  في  اإللكترونية  اإلدارة  تفعيل  في  يسهم .10

    .المدرسة لخدمة الّطلبة
     

11. 
  على   باالعتماد  إلكترونية  اختبارات  بناء  على  مينلّ عالم  يحّفز 

 .اإللكترونية الّروابط
     

 أولياء  مع  صللّتواا  في  اإللكترونية  االّتصال  وسائل  يوّظف .12

 (. WHATSAPP، MESSENGER) الّطلبة أمور
     

  لتطبيق   العنقود  المدارس  مديري   مع  دورية  اجتماعات  يعقد .13

 .ةنيو اإللكتر  داراتاإل مفهوم
     

      .رقمية نوعي تقييم أدوات توظيف إلى المعّلمين يرشد .14
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 اإلشرافية والّذاتية(: )يةاإللكترون اإلدارةالمجال الّثالث: ممارسة كفايات 
      .الّتربوي  اإلشراف مهّمات تنفيذ في الّتكنولوجيا يوّظف .15
      .بعد نع  الّتربوي   االشراف أساليب يمارس .16
      .إلكترونًيا عليها  يشرف اّلتي المواد محتوى  يوثق .17

 يضعها  اّلتي  واليومية(  والّشهرية  )الّسنوية  الخطط  على  يشرف .18

 .إلكترونًيا مون المعلّ 
     

19. 
  جهود  بذل  على  لحّثهم  اإللكترونية،  المعّلمين  مهارات  يقّيم

  أكبر.
     

      .اإللكترونية ةاإلدار  مارسةم يف  الحديثة ميةالعل الّنظريات يّتبع .20
      باستمرار. اإللكتروني المهني إنجازه ملف حّدثي .21

 المستجّدات  مواكبة  عبر   ترونيةاإللك  اإلدارة  تطوير  في  يشارك .22

 الّتقنية.
     

 : )الّتقنية(اإللكترونية اإلدارةالمجال الّرابع: ممارسة كفايات 

23. 
 اإلدارة  في  العالقة  وي ذ  مع  لّتواصلل   تاإلنترن  بيقاتتط  يوّظف

(OOMZ،  OOGLEG،  EAMST،  PPAATSHW ،  
MESSENGER .) 

     

  )األرشفة   مدرسةال  قم طا   حول   إلكترونية   سجالت  ينظم .24

 اإللكترونية(.
     

 الّتقنية  الوسائل   عبر  األخرى   المدارس  مع  المعلومات  يتبادل  .25

 .الحديثة
     

      المدرسية.  لإلدارة تركةمش بيانات قاعدة يستخدم .26
      لها.   المحّدد الوقت  مراعًيا بعد عن االجتماعات يدير .27

  عالقة   ذات  موضوعات  عن  حثالب  إلى  المعّلمين  يرشد .28

 (.OOGLEG) البحث متصّفحات عبر بتخّصصاتهم
     

  الغرف   في  الّرقمية  المصادر  توظيف  على  المعّلمين  يحّفز .29

 ّتربوية. ال المنّصة لال خ من الّصّفية
     

  قسم   بمساعدة  إلكترونًيا،  للمدرسة  الّسنوية  الميزانية  يعد .30

 .المديرية في المالية
     

 

 لكم حسن تعاونكم  اكًراش
 واحترامي،مع خالص شكري 
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 أداة المقابالت( -هائيةالنّ  )الّنسخةحكيم راسة بعد التّ أدوات الدّ  .(ج الملحق )

 وحة فتمال القدس امعةج

  العلمي والبحث العليا ّدراساتال عمادة

                               ربوي التّ  شرافواإل اإلدارة برنامج  

 المحترمون  الّتربويون  والمشرفون  عّلمون المة الّساد  

 تحّية طّيبة وبعد:   

  لها  ممارستهم  ودرجة  يةاإللكترون  رةدااإل  لكفايات  رسالمدا  مديري   امتالك  درجةيقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان "     

درجة  لمتط  استكماالً   ،الّتربويين"  والمشرفين   المعّلمين  نظر  وجهة  من  والبيرة  للا  رام  محافظة  في على  الحصول  ّلبات 
بين أيديكم   راسة، يضع الباحثالماجستير في اإلدارة واإلشراف الّتربوي من جامعة القدس المفتوحة. ولتحقيق أهداف الدّ 

  امتالك  لدرجةا  اني: يمثل مقياسً ة، والثّ ن من ثالثة أجزاء، األول: يتضمن بيانات شخصية وعامّ تي تتكوّ لّ ا  المقابالت  اة دأ

 اإللكترونية. اإلدارة كفايات المدارس مديري  ممارسة لدرجة اً مقياسً  ليمثّ  الث:والثّ  اإللكترونية، اإلدارة كفايات  ارسالمد مديري 

منكيأ       الباحث  عن  ا  ممل  المقابالتأسإلجابة  أنّ   ئلة  علًما  جّدي؛  بشكّل  البحث   كاّفة  ألغراض  ستستخدم  بياناتكم 
 ة.  العلمي فقط، وستعامل بسّرية تامّ 

 ع بالغ شكري وتقديري، م

 الباحث: عصام رزق مفلح عويضة  

 الطيطي اإلله  عبد محمدإشراف: أ.د 

   :العامةو  الّشخصية البيانات :الرابع الجزء    

 : وحالتك يتفق الذي المربع في ( X  ) ارةإش ضعبو  تكرمال يرجى
 (     ) أنثى -2                 (    ) ذكر    -1 الجنس  .1
 (     ) فأعلى ماجستير -2            (     ) بكالوريوس -1 لعلميا ّهلالمؤ  .2
  10 -3  (    سنوات) 10 من أقل إلى 5 من – 2   (  سنوات) 5 من أقل -1 الخبرة  سنوات .3

    (   فأكثر) اتسنو 
   (     ) ااألونرو  -3    (     ) الخاّصة - 2    (     ) الحكومية - 1 المشرفة  الجهة .4
 (         )   مشرف/ة -2       (      ) معلم/ة-1 لوظيفة ا .5
 (        ) ال -2           (      ) نعم -1 إلكتروني موقع المدرسة لدى .6



204 

 

 ك/ة في المقابلة: خلفية المشتر ن عأسئلة 

 المجال األول:
 اإللكترونية: اإلدارةدرجة امتالك كفايات 

 وكفاياتها؟  ةترونيلكإال دارةإال عن مفهومك هو ما1) 
 ............................................................................................... 

  يمتلكها؟ تيّّ ال كنولوجيةّّ الت  اإلمكانات  هي ما المدرسة، ة/رمدي  مع تعاملك خالل نم (2
................................................................. .............................. 

 
مع  المدرسة  مدير/ة  أنّ   تعتقد هل    (3 التعامل  على  القدرة  االّتصال في  المستجّدات    لديه    تقنّيات 

 ؟ ا ذلكًّ لّّ معل (AppWhats ،Messenger ،Teams ،Zoom)تروني لكواصل اإلوالتّ 
................................................................. .............................. 

 
  اإلدارة مجال في التكنولجي التطور متابعة في نفسه تطوير على المدرسة مدير/ة يعمل فكي (4

   لكترونية؟اإل
..... ............ .............................................................................. 
 
 ؟ التعليمية  البرمجيات  الستخدام  رشاديةإ توعية برامج بعمل المدير يقوم له (5

........................................................................... ................ .... 
 
 مدى امتالك مدير المدرسة أفكارًا إبداعية لمواجهة المعيقات اإللكترونية؟   ا( م6

..................................... .......................................................... 
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 الثاني: المجال  

 اإللكترونية  اإلدارةممارسة كفايات  درجة

تو .  1 مدى  والتّ تقنيّ   رسةالمد   مدير/ة  يفظما  الحاسوب  على  ات  اإلشراف  في  اإللكتروني  واصل 
 مين؟  المعلّ 

........................................ ....................................................... 
 

المعلّ .2 توجيه  في  المدرسة  مدير  دور  كان  مهاراته كيف  تطوير  نحو  استخدام  مين  في  قنيات  لتّ ام 
 وبية؟ الحاس

 ............................................................................................... 
 
االجتماعات  ما  .3 إدارة  في  والّتواصل  لالّتصال  الحديثة  الوسائل  المدرسة  مدير  تفعيل  مدى 

 المدرسية؟ 
............................... ............................ ................................... 

 ا؟  يً كترونات المدرسة إلفي تنظيم ملفّ  المدرسة مدير/ةبعه ذي يتّ ما األسلوب الّ .4
 .............................................................................................

 لكترونية؟ إدارة الإسة المدير للار متحقيقها من م وقعما الفوائد المت5..
......................................................................................... .... 

واصل اإللكترونية في تبادل البيانات مع ات التّ تقنيّ  المدرسة مدير/ةف إلى أي مدى يوظّ  -1
 األطراف ذات العالقة؟ 

......................... .. ............ ....................................................... 
 

 شاكًرا لكم حسن تعاونكم 
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