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 ملخص

دفت الدراسةةة التعرإ ىلد درجة ظيفيا الساسةةي  فد اةدارة اليدرسةةية باليدارو السايمية اليلسةةطيدية وانردنية من ه

وجهة نظر اليدراء أنيسةةةةةهم وأ ر :  منو الديت االجتياودل  واليله  العليدل  وسةةةةةدياي الددمة فد اةدارةل  والدولة ولد درجة 

( مديراً ومديرة  وظيصةةلت نتا ا الدراسةةة ىلد أج درجة 061ظاينت ويدة الدراسةةة من  ظيفيا الساسةةي  فد اةدارة اليدرسةةية   و

ظيفيا الساسةةي  فد اةدارة اليدرسةةية باليدارو السايمية اليلسةةطيدية وانردنية من وجهة نظر اليدراء أنيسةةهم بوةةا  :لد وفد 

م بدرجة اسةةةتددان مددي ةةة  ودلت نتا ا الدراسةةةة مجالد  اةداريل  والطالب( جاءي بدرجة ميارسةةة متيسةةطة  وجاء مجال اليعل

ولد وجيد فروق ذاي داللة ىحصةةا ية فد درجة ظيفيا الساسةةي  فد اةدارة اليدرسةةية باليدارو السايمية اليلسةةطيدية وانردنية 

صةةةالإل اةنا ل  من وجهة نظر ويدة الدراسةةةة ظعلل للديت االجتياود وذلل ولد مجالد اةدارة والطالب وولد انداة بوةةةا  :لد ول

:يا دلت نتا ا الدراسةة ولد وجيد فروق ذاي داللة ىحصا ية فد درجة ظيفيا الساسي  فد اةدارة اليدرسية باليدارو السايمية 

اليلسةةةةطيدية وانردنية  من وجهة نظر ويدة الدراسةةةةة ظعلل ليتلير الدولة وذلل ولد مجال الطالب ولصةةةةالإل انردجل  :يا أفهري 

د فروق ذاي داللة ىحصةةةةا ية فد درجة ظيفيا الساسةةةةي  فد اةدارة اليدرسةةةةية باليدارو السايمية اليلسةةةةطيدية الدتا ا ودن وجي

 وانردنية من وجهة نظر اليدراء أنيسهم  ظعلل ليتليرواليله  العليدل وسدياي الددمة فد اةدارة  

ية عي  ظيفيا الساسي  فد الحيئة التعلييوفد ضةيء نتا ا الدراسةة ييصد الحاحناج بيجييوة من التيصياي من أهيهاو ظي

 ويلياً ليدعاس ذلل ولد مستيل انداء اليفييد للعاملين فد اليدرسة لتسقيق أهدافها اليدويدة 

 اليدارو السايميةل فلسطينل انردج اةدارة اليدرسيةل   لظيفيا الساسي  :الكلمات المفتاحية
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The degree of computer employment in school administration in Palestinian and Jordanian 

government schools from the viewpoint of the principals themselves 

 

Abestract 

The study aimed to identify the degree of computer employment in school administration in 

Palestinian and Jordanian government schools from the viewpoint of the principals themselves  and 

the impact of: gender, educational qualification, years of service in administration, and the state on 

the degree of computer employment in management School in Palestinian and Jordanian government 

schools from the viewpoint of the principals themselves. The sample of the study consisted of (160) 

male and female managers. The results of the study found that the degree of computer employment 

in school administration in Palestinian and Jordanian government schools from the point of view of 

the principals themselves in a holistic manner and in the areas of (administrative and student) came 

with an average level of practice,the field of the teacher came with a low degree of use. The results 

of the study indicated that there are statistically significant differences in the degree of computer 

employment in the school administration in Palestinian and Jordanian government schools from the 

viewpoint of the principals themselves  attributed to gender, in the areas of management and the 

student and the tool in a holistic way and in favor of females, as the results of the study indicated 

There are statistically significant differences in the degree of computer employment in school 

administration in Palestinian and Jordanian government schools from the viewpoint of the principals 

themselves due to the state variable, in the student field and in the interest of Jordan, the results also 

showed that there were no statistically significant differences in the degree of computer employment 

in school administration in Palestinian and Jordanian government schools from the viewpoint of the 

principals themselves attributed to the variable: the academic qualification and years of service in the 

administration. 

       the researchers recommend a set of recommendations, the most important of which are: 

Activating the employment of computers in the educational environment in practice, to reflect this on 

the level of job performance of school employees to achieve their desired goals. 

Key words: computer recruitment, school administration, government schools, Palestine, Jordan. 
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 المقدمة:

وظاديليجيا اهتيت الدظم التربيية فد مجتيعاي اليعليماي بإوداد انفراد ىوداداً يلهلهم لالستددان الجيد للساسي  

اليعليماي لتدطد اليجية الساسيبية واليعليماظية فد اليستقح  بدجاح  ويتسم العصر السالد بالتليير اليتسارت والتيجر اليعرفد 

والتربية والتعليم بسام طحيعتها وفروفها ظقين ولد أساو التليير اليستير والتطير الدا م نسي انف    لاليستير والتطير االجتياود

 ءن مع ظليراي العصرل  فأصحإل التليير فد التربية والتعليم أ:نر ضرورة وىلساحا نتيجة التقدن العليد والتاديليجد السريع لتتال

 (5112الهاديل  

وظعد اةدارة اليدرسةية الداجسة حجر اللاوية فد العيلية التعلييية التربيية فهد التد ظسدد  اليعالم وظرسةم الطرق لليصيل 

فد زمن مسددل  وظهدإ ىلد ظسسةين العيلية التعلييية التعليية واالرظيات بيستيل انداءل  وذلل ون طريق ظيوية  ىلد هدإ موةتر 

 ( 5110وظحصير العاملين فد اليدرسة بيسلولياظهم وظيجيههم التيجية التربيي السليم وطييل  

ا اةدارة اليدرسيةل  وظوي  هذه التطحيقاي ودد أج أولد التطحيقاي التد بدأي مدذ أج دخ  الساسي  فد الحيئة اليدرسية فد

من الددماي التد مدها شةةةلوج الييفيين والوةةةلوج الياليةل  وشةةةلوج الطلحة واالمتساناي والتقييم والسةةةجالي والجداول اليدرسةةةية 

بسجم    ويجب أال   يستهاجواةرشةاد التربيي وشلوج ىدارة الياتحاي وىنتا  اليطحيواي التعلييية وانويال الياتحية الييمية وييرها

الددماي التد يقدمها الساسةةةي   لردارة اليدرسةةةية ال سةةةييا بعد أج ظم ظطيير مجييوة من الحراما ظسةةةتددن ظطيير العي  اةداري 

لداء توزيادة الدقة فيه ل والذي جع  أيلب اةداراي اليدرسةية ظعتيد :ليا فد ىنجاز أويالها اةدارية ولد الساسةي  وال ظستطيع االس

 (    5115ودة  اليارل 

ىج نجاح اليدرسة االلاترونية يتيقا ولد مدل مقدرة  العاملين فيها ولد قيادظها من خالل التعام  مع التاديليجيا السدينة 

عامله ظ بوةةا  ىيجابد فاليلسةةسةةة اللدية بتاديليجيا  اليعليماي ال ياتب لها الدجاح ما لم يان لديها مدير يسةةتطيع أج يديرها من خالل

ة ياةيجابد مع التاديليجيا  السدينةل  فقد أصةحإل مدير انليية النالنة ق ةية ظول  اليهتيين بق ايا التعلم نج اليدير أحد ظسدياي التدي

 خالل اليترة القةادمةة فيةدير اليةدرسةةةةةةة أيديةا :ةاج مطالب ال يعيئ متليراي بيئته اليسلية واةقلييية فقيل  وىنيا وليه :  اليتليراي

يايج دراساي  جأالعاليية والتسةلإل باليعليماي ومعايوةة  يرة العلم واالظصةاالي والياي التولي  الذاظد فد ميا:حة ظلل اليتليراي و

 ( 5112حيدل أوميارساي فد اليقت نيسه 

ي (ل  هي نيDigital University(ل  والجامعة الرقيية  Electronic Schoolىج سةةةةحب فهير اليدرسةةةةة االلاترونية  

(  يتيسةةع (Intranet( الداخلية الييجهة للتعليم ل حيث بدأ اسةةتددان شةةحااي االنترنت (Webظطحيقاي شةةحااي االنترنتل  أو الوةةحاة 

( Network)  Local Areبوةةةةةةا  :حير فد ىدارة اليدظياي التعلييية والعليية بها بعد ىوادة ظدظيم شةةةةةةحااي الساسةةةةةةحاي اليسلية 

 (ل(Web Serves( وخدماي الوحاة (Transmisin Control Protocolباستددان بروظي:يالي االنترنت 

ويطلق ولد التاديليجيا الدابعة من ذلل شةةةةةةحااي االنترنت :تصةةةةةةلير لوةةةةةةحاة الييب العاليية حيث ييان فقي نو ةةةةةةاء اليدظية   

مااج اليدظية التعلييية وفد مقدرظها أج ظدوةةةي فد حرمها الجامعد أو بإالتعلييية :الجامعة واليدرسةةةةة من اسةةةةتددامها وولد ذلل يصةةةةحإل 

 ( 5118ل يارمحانيها اليدتلية شحاة ويب خاصة بها ييادها ىدارظها ال

ىج موةةةروت اليدرسةةةة االلاترونية يستا  الد الدوم السايمد من خالل رصةةةد ميلانياي مداسةةةحة لتدييذ اليوةةةروت باوتحاره 

عل  وىسةهان القطات الدا  وموةار:ته فد دوم اليوةروت بصير مدتلية من خالل الدوم اليادي اليحاشر موةرووا وطديا يييد اليجتي

 والصيانةل ل   والدوم اليددلبتجهيلاي ومعداي ظللن اليوروتل   وظيفير انجهلة والحراما لليدارو
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ليعليين حيل الياي اةفادة من شحاة اليوروت وظيفير وسةا   االظصال من شحااي ومعداي الزمة وظيفير دوراي وبراما ظدريحية ل 

وظدريب طلحه الجامعاي والالياي ولد التعام  مع اليوروت قح  دخيلهم الد العي  الييداند فد اليدارو من خالل مقرراي ىللامية 

خالل  تربييين منويلية متصلة باليوروت من أساسياي نجاح اليوروتل  باةضافة الد وقد دوراي ليديري اليدارو واليورفين ال

وزارة التربية حيل اليوةةةروت لتسةةةهي  التعام  معه ومع اليعليين فد الييداج وىقامة الددواي واليساضةةةراي لتحصةةةير رجال التعليم 

 (  5112 اةوالمية باليوروت   سعادة والسرطاويل باليوروت وأهدافه وملاياه والتيوية

 جانحينوويتايج ظصييم اليدظيمة االلاترونية لليدرسة من 

يوةةةي  نظان ىدارة شةةةلوج الطلحة ونظان متابعه الدرجاي والدتا ال  ونظان الس ةةةير واالنصةةةراإل  ونظان  الجانب اإلداري: -

متابعة االنتقاالي ونظان الجداول اليدرسةةيةل  ونظان اةدارة اليالية والسسةةابايل  ونظان ىدارة اليدازج واليوةةتريايل  ونظان 

اولد لليدرسةة باالنترنتل  :يا يقين الجانب اةداري بددمه اننوةطة واليهان اةدارية واليساسحية ىدارة الياتحايل  وميقع ظي

الحياناي واليعليماي وطحاوة التقارير اليتديوة وبداصةةةةةةة التقارير الداصةةةةةةة بدوم :ةافةة ون طريق ىدارة وظدلين ومعةالجةة :افة 

 القرار و:ذلل ظسديث الييقع باالنترنت ظلقا يا 

يوةي  نظان اليساضةراي االلاترونيةل  ونظان االختحاراي االلاترونيةل  ووسا ي متعددة لليداها التعليييةل   لتعليمي:الجانب ا -

ويقين الجانب التعلييد لليدظيمة بددمة اليدرسةةين ون طريق اطالق مقدراظهم اةبداوية لوةةرح اليياد واليداها واةشةةراإ 

ها الطلحةل  ويحدت الطالب أي ةةةةةا فد أسةةةةةاليب العنير ولد اليعليماي اليدلنة ولد ويلية اسةةةةةتقطا  اليعليماي التد يقين ب

( اليدرسةةة أو باالنترنت وربي ظلل اليعليماي بع ةةها بع ةةال  واسةةتددامها ولد أر  الياقع وذلل ظست (Serverبسةةيرفر

 (  5112اةشراإ اليحاشر لليعلم وأولياء انمير الحدريل  

فد التعليم أو  ظيفيا الساسةةةي (ل  ال ظعدد Computer Managed Instruction CMIىج ىدارة التعليم بالساسةةةي   

 التدريسل  ولان ما ظعديه هي ىدارة العيلية التعلييية داخ  اليدرسةةةةةةة حيث يحقد التدريس من مهان اليعلمل  أما ىدارة العيلية التعلييية

اناي يبياسةطة الساسةي  ظهدإ أسةاسةا الد ظسسين العيلية التعلييية وزيادة  فاوليتهال  ويتطلب ذلل انمر التعام  مع :م ها   من الح

بع ها له صلة بالتالميذ والحعض اآلخر له صلة بالعاملين فد مجال التدريس واةداره واةحصاء واالمتساناي التد ييان للساسي  

 ( 5112أج يسهم فد معالجتها بوا  دقيق وسريع العجيدل  

ير أداء يجية والتد من أهيها ظطيلذا يجب ولد اليدير أج يعد افاق التطيير التربيي ووجهاي اليسةةتقح  التعلييية والتاديل

اةدارة اليدرسةةية والتعلييية باسةةتددان اليعليماظيةل  نج التطيير التاديليجد فد اليجال التربيي ليس ظرفا أو ظلييراً  فد الوةةا  أو 

 ( 5115اليظهرل  ب  هي استجابة حتيية وظياو  ضروري مع معطياي وصر اليعليماي والتاديليجيا اليتطيرة  الدييسدل 

ىج فهير اةدارة االلاترونية مهد لظهير اليدرسةة االلاترونيةل  من خالل استددان ظاديليجيا اليعليماي واالظصاالي فد 

انقسةةةان اةدارية لليدرسةةةةل  واليصةةةيل الدراسةةةيةل  ووي  شةةةحاة داخلية ظعرإ باالنترنت ظربي أقسةةةان اليدرسةةةةل  ميا سةةةه  ربي 

 (5116 اللبيديل  خالل شحاة االنترنت اليدرسة باليجتيع الدارجد من 

ىج قطةةات التربيةةة والتعليم بةةاوتحةةاره جلءاً من اليجتيع فةةإنةةه يتةةأ ر بةةه ويييةةد ميةةا أنتجةةه العلمل  وييفيةةه فد خةةدمةةة التربيةةة 

 Computerوالتعليم  ووددما دخ  الساسي  فد مجال اةدارة التربيية فهر مصطلإل حديث هي ىدارة العيلية التعلييية بالساسي  

Managed Instruction) فد ىدارة  العيليةة التعلييية فييا يتعلق بعي  اليدير أو اليدرو فد  ظيفيا السةاسةةةةةةي ( ويقصةةةةةةد بهةا

اننوةةةةطة التعلييية الداصةةةةة بالطلحة من و االحتياف بدرجاظهم ولد جهاز الساسةةةةي  أو ىنتا  االختحاراي وظسةةةةجي  نتا جها أو :تابة 

معالا الدصةةةي  ويسةةةاود الساسةةةي  فد هذه الصةةةيرة ولد زيادة وحسةةةن اسةةةتددان وقت التياو  بين  اليلسيفاي لآلباء بياسةةةطة
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وظطيير ويلياظها اليدتليةل   ارة اليدرسةةةةية فد انجاز مهياظهال اليدرو والطالب ولصةةةةالإل الطالب ويسةةةةتددن الساسةةةةي  :يعين لرد

 (  5115  الييسدل   :أويال السارظاريةل  واليراسالي والياتحةل   والعهدل واليقصا

لقةد وفري قياوةد الحياناي اليدلنة فد الساسةةةةةةي  وقت العاملين فد اةدارة وجهدهم من خالل ىيجاد نياذ  جاهلة ومعدة 

من قحة  وزارة التربيةةل  ومدلنةة فد الساسةةةةةةي  لجييع العيلياي اةدارية ومعيية ولد جييع اليدارو :ذلل ىيجاد ملا الاتروند 

من خالل رقم سةةةري والذي وي  ولد ىللاء ظاديس انوراق الييجيد فد  هطالت ولياخ  اليدرسةةةة ييان االلا  ميفا أو طالب د

 (5100الحياظدل   الدظان التقليدي 

ىج الدةدمةاي التد يقةدمها الساسةةةةةةي  لردارة التربيية فد مجال اليعليماي واظداذ القراراي من خالل ظسيي  الحياناي فد 

ة ومترابطة ظديا ال ةةةلي ولد اليديرل  وظيفر اليقت من خالل برمجة جييع القراراي الياضةةةسة لاد اةدارة ىلد معليماي مدظي

يقين الييفا اليدتص بتدييةةذهةةا دوج الرجيت ىلد اليةةدير فد :ةة  ىجراء يقين بةةه والتدلص من الدظةةان اليةةدوي فد السصةةةةةةيل ولد 

والتعليم فد انردج نهيية اةدارة التربيية محاراً ىذ أوصد اليلظير اليعليماي التد يالحا ما ظايج ناقصة  وقد ظدحهت وزارة التربية 

( بةةالعيةة  ولد بليرة ميهين القيةةادة اةداريةةة وىوةةداد القةةادة التربييين ولد 0881اليطدد للتطيير التربيي والةةذي وقةةد فد ويةةاج 

اظجاهاظها وأدوارها لتيايدهم من ىحدا  نقلة مسةةةةتيل مر:ل اليزارة واليداطق التعلييية واليدرسةةةةيةل فد ضةةةةيء محادة هذه القيادة و

 (  5115ل  اليسيسننيوية فد أساليب اةدارة بيا يسقق أهداإ العيلية التربيية بوا  أف   

و:اج من ضةين التيصةية السةابعة لليلظير فييا يتعلق بالعلين والتاديليجيا محسث الساسةي  وضةع فلسةية ظربيية واضسة 

ظأخذ فد االوتحار ظعريا جييع الطلحة للنقافة العامة فد مجاالي الساسةةةةي  واسةةةةتددامه :يسةةةةيلة  ةدخال الساسةةةةي  ىلد اليدارو

ظعلييية فد جييع مراح   التعليم وى:سةةةا  الطالب اليهاراي اليدية لالسةةةتيادة من ىمااناي الساسةةةي  فد التطحيقاي العليية وظيفيا 

فد  التعليم اليهدد والتدصصد دفد ظايين بد ظيفيا الساسي رسةية والساسةي  فد الدظان اةداري التربيي وخاصةة اةدارة اليد

 (  5101ل خليإضيء انهداإ الييضيوة  

ن  بعدياج نسي رؤية مسةةةةةةتقحلية للدظان (5115 وقد أشةةةةةةار مدتدل التعليم فد أردج اليسةةةةةةتقح  والذي وقد فد انردج وان 

للتليير التربيي مدهةاو ظسقيق الربي االلاتروند ليدارو اليزارة وظطيير التربيي فد انردج ىلد مجييوةة من اليالمإل اليدوةةةةةةيدة 

الحديةة التستيةة الةداويةة لتاديليجيةا اليعليمةاي واالظصةةةةةةاالي من خالل بدةاء وظطيير نظم اليعليمةاي اةداريةة والتربيية ونظم دوم 

اناي لردارة التربيية وىدما  نظم اليعليماي القرار التربيي وظطيير أسةةةةةةاليةب التسلية  وصةةةةةةدع القرار التربيي وظطيير قةاوةدة بي

اةدارية ونظم دوم القرار التربيي فد الحدية التستية ليوةروت التعلم االلاتروند وظطيير الاياءة اليلسةسية و:اج السعد يدصب نسي 

 ( 5100ل اشتيايظسقيق ظطيير وظسسين ىدارة الدظان التربيي 

نسي السيسةةحة وظاديليجيا اليعليماي واالظصةةاالي يسةةتدود أج  فلسةةطين وانردجبا  من  ىج ظيجه وزارة التربية والتعليم

  ظايج اةدارة اليدرسية ملية بأحد  التطيراي فد هذه اليجاالي 

 

 مشكلة الدراسة:

لقد أصحإل التعام  مع الساسي   من انمير التد ظأخذ حيلاً :حيراً من اهتياماي انردجل وخاصة فد ضيء اليتليراي 

يل وليه فد  والتعليم العاليية اليتساروة وما يترظب وليها من انعااساي ولد أداء اليدظيايل  ووزارة التربية :جهاز حايمد يع 

  ا ا اةداريةفد التعليم وفد اليف ظيفيا الساسي اليزاراي السحاقة فد مجال :انت من  ل وقدالتديية االقتصادية واالجتياوية والسياسية
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درجة توظيف الحاسوب في اإلدارة المدرسية بالمدارس الحكومية الفلسطينية واألردنية من الدراسة للاوا ون لذا جاءي هذه 

 .بالمدارس الحكومية الفلسطينية واألردنية من وجهة نظر المدراء أنفسهم وجهة نظر المدراء أنفسهم

 أسئلة الدراسة:

اةدارة اليدرسية باليدارو السايمية اليلسطيدية وانردنية من درجة ظيفيا الساسي  فد  ىلدظهدإ الدراسة التعرإ 

ل  وأ ر :  من الديت االجتياودل باليدارو السايمية اليلسطيدية وانردنية من وجهة نظر اليدراء أنيسهم وجهة نظر اليدراء أنيسهم

   الدولةول سدياي الددمة فد اةدارةواليله  العليدل و

 اةجابة ون انسئلة اآلظيةووظساول هذه  الدراسة 

 درجة ظيفيا الساسي  فد اةدارة اليدرسية باليدارو السايمية اليلسطيدية وانردنية من وجهة نظر اليدراء أنيسهمما  -

 باليدارو السايمية اليلسطيدية وانردنية من وجهة نظر اليدراء أنيسهم؟

د اةدارة اليدرسية باليدارو السايمية اليلسطيدية وانردنية درجة ظيفيا الساسي  فه  هدا  فروق ذاي داللة ىحصا ية فد  -

ل ظعلل ليتليرايو باليدارو السايمية اليلسطيدية وانردنية من وجهة نظر اليدراء أنيسهم من وجهة نظر اليدراء أنيسهم

 ؟الدولةل  سدياي الددمة فد اةدارةواليله  العليدل والديت االجتياودل 

 

 فرضيات الدراسة:

درجة ظيفيا الساسي  فد اةدارة اليدرسية باليدارو ( فد α≤1012ظيجد والقة دالة ىحصا يا ودد مستيل الداللة  ال  -

باليدارو السايمية اليلسطيدية وانردنية من وجهة نظر اليدراء  السايمية اليلسطيدية وانردنية من وجهة نظر اليدراء أنيسهم

 أنيسهم ظعلل ليتلير الديت االجتياود 

درجة ظيفيا الساسي  فد اةدارة اليدرسية باليدارو ( فد α≤1012ظيجد والقة دالة ىحصا يا ودد مستيل الداللة   ال -

باليدارو السايمية اليلسطيدية وانردنية من وجهة نظر اليدراء  السايمية اليلسطيدية وانردنية من وجهة نظر اليدراء أنيسهم

 أنيسهم ظعلل ليتلير اليله  العليد 

درجة ظيفيا الساسي  فد اةدارة اليدرسية باليدارو ( فد α≤1012ظيجد والقة دالة ىحصا يا ودد مستيل الداللة  ال  -

باليدارو السايمية اليلسطيدية وانردنية من وجهة نظر اليدراء  السايمية اليلسطيدية وانردنية من وجهة نظر اليدراء أنيسهم

 دارة أنيسهم ظعلل ليتلير سدياي الددمة فد اة

درجة ظيفيا الساسي  فد اةدارة اليدرسية باليدارو ( فد α≤1012ال ظيجد والقة دالة ىحصا يا ودد مستيل الداللة   -

باليدارو السايمية اليلسطيدية وانردنية من وجهة نظر اليدراء  السايمية اليلسطيدية وانردنية من وجهة نظر اليدراء أنيسهم

 أنيسهم ظعلل ليتلير الدولة 

 

 :أهمية الدراسة

 ييان ىبراز أهيية الدراسة بالدقاط اآلظيةو

درجة ظيفيا الساسةةي  فد اةدارة اليدرسةةية باليدارو السايمية  ظداولها لييضةةيت ومجتيع لم ظتداولها دراسةةاي من قح ل  وهي -

  من وجهة نظر اليدراء أنيسهمباليدارو السايمية اليلسطيدية وانردنية  اليلسطيدية وانردنية من وجهة نظر اليدراء أنيسهم
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ييان االستيادة من نتا ا الدراسة السالية وظيفييها فد اةدارة اليدرسية لدل مديري اليدارو ميا يدعاس ىيجابيا ولد اليدرسة   -

 بتسقيق أهدافها التربيية اليدويدة 

 يعتيد وليها اليجتيع فد نور  قافتهل  وظسقيقظستيد هذه الدراسة أهييتها من أهيية اليدرسة والتد ظعد ىحدل اليلسساي التد  -

 ظطلعاظه اليستقحليةل  بيصيها بانية انجيال 

 ومن أهييتها أي اً أنها ظساود صدات القرار فد ظايين قاودة معليماظية ظربيية  -

 بيي ظعد هذه الدراسة استاياالً للجهيد العليية اليحذولة فد مجال الساسي  التعلييد خصيصاً فد القطات التر -

الدراسة بتيصياي ظايج ذاي فا دة لليسلولين واليهتيين بالتعليم ودد وضع براما التدريب لتطيير أداء اليديرين بيا  خرو  -

 يسقق أهداإ العيلية التعلييية 

 حدود الدراسة:

 (5108/5151و اليص  الناند من العان الدراسد  زمني حد -

 وانردنيةو اليدارو السايمية اليلسطيدية مكانيحد  -

 و اقتصري الدراسة السالية ولد ويدة من مدراء اليدارو السايمية فد فلسطين وانردج بشريحد  -

 مصطلحات الدراسة:

 (25و 5155يمل براهأل ى  السدينة التد ظم استددامها فد مجال التعليم وىدارظه  التقديايهي أحد  الحاسوب: -

لعصر اليعليمايل  ظعي  ولد ظسقيق خدماي أف   للييفيين واليلسساي ولعيال ها  ىداريةاستراظيجية  اإلدارة اإللكترونية: -

مع استنيار أمن  ليصادر اليعليماي اليتاحة من خالل ظيفيا الييارد اليادية والحورية اليتاحة فد ىطار ىلاتروند من أج  

 ( 5100يطليبة الحياظدل  استنيار أمن  لليقت واليال والجهد وظسقيقاً لليطالب اليستهدفة وبالجيدة ال

اليدسقة التد يقين بها فريق من العاملين فد اليدرسة ىداريين وفديين(ل  بلية ظسقيق انهداإ  الجهيدهد  اإلدارة المدرسية: -

التربيية داخ  اليدرسة بيا يتيود مع ما ظهدإ ىليه الدولة من ظربية أبدا ها ظربية صسيسة وولد أسس سلييةل  وهذا يعدد 

دارة اليدرسية هد ويلية ظدطيي وظدسيق وظيجيه لا  وي  ظعلييد أو ظربيي يسد  داخ  اليدرسة من أج  ظطير أج اة

 ( 08  و5110وظقدن التعليم فيها وطييل  

هد اليدرسة التد ظقدن للطلحة ظعليياً معتيداً ولد االنترنت با  ظقدياظها اليتلامدة :التداطب الواي( المدرسة اإللكترونية:  -

االلاتروندل وصيساي الييبل وبروظايل نق  اليلال   ل ويير اليتلامن :الحريد يراي الييدييل  والليح االلاتروندوملظ

ومجييوة االخحار والقيا م أو اليدتديايل   وييرها وأج يتم ظيزيع التعليم بسيث ييان للطالب أج يسص  وليه من أي مااجل   

 ( 5115سروة اليسيسن وهاشمل  وفد أي وقتل   وبأي طريقة وأي 

  فد :  من فلسطين وانردجهم القادة التربيييج الذين أنيي ىليهم ظيلد مسلولية ىدارة اليدارو  مديرو المدارس: -

 

 الدراسات السابقة:

 وهدا  ودد من الدراساي التد ظداولت ظيفيا الساسي  فد اةدارة بوا  وان واةدارة اليدرسية بوا  خا  ومدهاو

دراسةةة :اج الهدإ مدها الاوةةا ون العيام  اليل رة فد اسةةتيادة  (Barrett & Scott, 2001باريت وسكككوت  أجرل 

مدراء اليدارو فد والية ظاسةةةةةةاو انمرياية من نظم اليعليماي اةداريةل  وقد ظم ظطيير اسةةةةةةتحانة حيل اليجاالي التاليةو الدولةل  

 يعليماي اةداريةل  خحرة اليديرل الجدسل  العيرل  سدياي اةفادة من نظم ال
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وظارار اسةةةةةةتعيةال نظم اليعليمةاي اةداريةة ونيويتهةا ووفييتهةا  وظاينةت ويدةة الدراسةةةةةةة من مدراء اليدارو السايمية والذين   

لدظم ( مديراً  وظيصةةةةةةلت الدراسةةةةةةة ىلد ودة نتا ا مدهاو أج زيادة اليا دة 311يسةةةةةةتددميج نظم اليعليماي اةدارية والحالم وددهم  

 اليعليماي اةدارية ظوتر  مع قيية اليعليماي وفا دظهال  فعاليتها ووفييتها  

:اج الهدإ مدها اسةتقصةاء اراء مديري اليدارو اليتيسطة حيل استعيال الساسي   (White, 2001دراسكة وايت  أما 

( مدير مدرسةةة أسةةاسةةية فد 627رسةةلت ىلد  وظطحيقاظه فد اةدارة اليدرسةةيةل  حيث اسةةتددن الحاحناج اسةةتحانة :أداة لليسةةإل حيث أ

أوهايي  وظيصةةةةة  الحاحناج فد دراسةةةةةته ىلد أج مدراء اليدارو اليتيسةةةةةطة فد أوهايي :انت لهم درجاي مدتلية حيل اسةةةةةتددامهم 

  اليتيسطة السدينين يي ليج استددان السياسيب فد ىدارة أويالهم اةدارية اليدرسيةللسياسيبل  فد حين أج مدراء اليدارو 

دراسةةةة هدفت ىلد التعرإ ولد مدل اسةةةتددان الساسةةةب اآللد فد أويال اةدارة اليدرسةةةيةل   (0220أجرت آل إبراهيم  

ومعيقاظهل   فد اليدارو النانييةل  من وجهة نظر اليديرين ومسةةةاوديهم بسةةةلطدة وياجل  واسةةةتددمت الدراسةةةة اليدها اليصةةةيدل  

مسةةةاوداً ومسةةةاودة مدير  ومن أهم  021مديراً ومديرة و 081وطحقت ويدة ماينة  و:انت انداة اسةةةتحانة أودي للر  الدراسةةةةل 

نتا ا الدراسةةةة أج ظقديراي اليديرين واليسةةةاودين ولد اليجاالي الديس السةةةتدداماي الساسةةةب اآللد فد أويال اةدارة اليدرسةةةية 

التدظييية يوةةةةةةاالج ىواقة بدرجة  والية(ل  بيديا يوةةةةةةا  مسير ظراوحةت بين  يالحاً وأحياناً(ل  وأج اليعيقاي اليادية والتقدية واليعيقاي 

اليعيقاي التد ظتعلق بوةةدصةةية العاملين ىواقة بدرجة  متيسةةطة(ل  وأوصةةت الدراسةةة ب ةةرورة ظيفير متطلحاي اسةةتددان الساسةةبل  وظدريب 

 العاملين باةدارة وليها 

مديري اليدارو النانيية السايمية فد مسافظة هدفت ىلد التعرإ ولد ظصةةةةيراي  والتد( 2006دراسككككة اليبيدي  وفد 

ىربد لدرجة ىماانية ظطحيق اةدارة اةلاترونية فد مدارسةةةهمل  :يا هدفت ىلد التعرإ ولد أ ر الجدسل   والتدصةةةصل   واليديريةل   

( فقرةل  ميزوة ولد 35ولتسقيق أهداإ الدراسة قامت الحاحنانة بإوداد وظصييم استحانة ظاينت من   والدحرة ولد هذه التصيراي 

 ال ة مجاالي هد  الحدية التستيةل  :ياياي مدير اليدرسةة اةلاترونيةل  وظيفر قيانين وظوريعاي اةدارة اةلاترونية(  وظاينت ويدة 

 ( مديراً هم مجتيع الدراسةةةةة الالدل  وظيصةةةةلت الدراسةةةةة ىلد أج هدا  ىماانية بدرجة متيسةةةةطة لتطحيق اةدارة186الدراسةةةةة من  

اةلاترونيةة فد اليةدارو النةانيية فد مسافظة ىربدل  :يا :وةةةةةةيت نتا ا الدراسةةةةةةة ون ودن وجيد فروق ذاي داللة ىحصةةةةةةا ية فد 

 ظصيراي أفراد العيدة ظعلل ليتلير الجدس باستنداء مجال ظيفر قيانين وظوريعاي اةدارة اةلاترونيةل  وجاءي اليروق لصالإل الذ:ير  

سةةةةةةة هةةدفةةت ىلد التعرإ ولد أ ر اةدارة اةلاترونيةةة فد ظطيير االظصةةةةةةال اةداري ليةةديري درا (2008الفرا   وأجرل

ولتسقيق أهداإ الدراسةة اظحع الحاحناج اليدها اليصةيد التسليلدل  وقان بتصةييم استحانة ووزوها اليدارو النانيية بيسافظاي يلةل  

( مديراً  وقد ظيصةة  الحاحناج ىلد 87يسافظاي يلة والحالم وددهم  ولد ويدة الدراسةةة الياينة من جييع مديري اليدارو النانيية ب

الدتةا ا التةاليةةو  ىج درجة ظيافر متطلحاي ظدييذ االظصةةةةةةال اةداري اةلاتروند فد اليدارو النانيية بيسافظاي يلة من وجهة نظر 

 مديري اليدارو النانيية ضعيية 

متيسةةطاي ظقديراي مديري اليدارو النانيية بيسافظاي يلة لدرجة ظيافر  :يا أفهري ودن  وجيد فروق ذاي داللة ىحصةا ية بين 

 متطلحاي ظدييذ االظصال اةداري اةلاتروند ظعلل ليتلير الجدسل واليله  العليدل ومدة الددمة   

 بيديدة الحدين ظعليم مدارو اةلاترونية فد اةدارة ظطحيق بدراسةةة هدفت ىلد التعرإ ولد واقع (0222الغامدي  وقامت 

اةداريل  واظحعت الدراسةة اليدها اليصةةيد التسليلدل  واسةةتددمت االسةةتحانة أداة  العي  ظجييد فد مسةةاهيتها الصةداوية ودرجة يدحع

( و:يالً بيدارو الحدين االبتدا ية واليتيسةطة والنانيية  وظيصةةلت 23( مديراً و 02لجيع اليعليمايل  وطحقت ولد ويدة ماينة من 

ة ىلد أج ظطحيق اةدارة اةلاترونيةة :ةاج بةدرجةة وةاليةل  :يا أشةةةةةةاري الدتا ا ىلد اظياق اليديرين والي:الء ولد أج نتةا ا الةدراسةةةةةة

   العي  اةداري بدرجة واليةل  وودن وجيد فروق بين ويدة الدراسة ظحعاً ليتليراي الدراسة استددان اةدارة اةلاترونية يجيد انداء فد 
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 النانيية فد السايمية اليدارو فد اةلاترونية اةدارة ظطحيق ىلد التعرإ ولد واقع (0202دراسكككككة )لو   وهدفت 

اليديرين واليديرايل  واظحعت الدراسةةة اليدها اليصةةيدل  واسةةتددمت االسةةتحانة أداة لجيع  نظر وجهة من اللربية بيلسةةطين ال ةةية

 اةدارة لتطحيق مددي ةةةةاً  واقعاً  ي نتا ا الدراسةةةةة أج هدا ( مديراً ومديرة  وأفهر255اليعليمايل  وطحقت ولد ويدة ماينة من 

واليديرايل  مع وجيد فروق فد واقع  اليديرين نظر وجهة من ال ةةةةةية اللربيةل  فد النانيية السايمية اليدارو فد اةلاترونية

 فأولد  حيلة الياجسةةةتير ولصةةةالإل العليدل  اليله  وليتلير الذ:يرل  ولصةةةالإل ظطحيق اةدارة اةلاترونية ظعلل ليتلير الجدسل 

 ظدربيا الذين ولصالإل اةلاترونيةل  اةدارة مجال التدريحية فد الدوراي ودد وليتلير اليديدةل  ولصالإل الجلرافدل  الييقع وليتلير

 اةلاترونية    مجال اةدارة فد أ:نر أو واحدة ظدريحية دورة

دراسةةةةةةة فد فليريدا باليالياي اليتسدة انمرياية هدفت ىلد الاوةةةةةةا ون  ((Grey-Bowen, 2010جري بوين أجري 

دايد لقدراي ظطحيق اةدارة االلاترونية وقيادظها فد مدارسةةةهم  واظحعت  -مدل امتال  مديري اليدارو انسةةةاسةةةية فد مقاطعة ميامد

ىنا ( اسةةةتجابيا السةةةتحانة ىدارة  %30 ذ:يرل  %70( مدير ومديرة  103الدراسةةةة اليدها اليصةةةيدل  ظاينت ويدة الدراسةةةة من  

( فقرة ميزوة ولد اليجاالي التاليةو ظصةةةةةةيراي اليديرين نسي اةدارة االلاترونيةل  31التاديليجيةا اةداريةة التربييةة اليايج من  

ة ما يلدو بيدت الدراسةةةةةةأهييةة ظطحيق اةدارة االلاترونيةةل  وأ ر ظطحيق اةدارة اةلاترونية  وبعد جيع الحياناي وظسليلها ىحصةةةةةةا يا 

وجيد والقة ارظحاط دالة ىحصةا ياً بين الدحرة السابقة فد الساسي  واالظجاهاي نسي اةدارة االلاترونية  :يا بيدت ودن وجيد فروق 

 دالة ىحصا ياً فد متيسطاي استجاباي ويدة الدراسة حيل االظجاهاي نسي اةدارة االلاترونية وأهييتها ظعلل ليتلير الجدس 

االبتدا ية  اليدارو مديري لدل اآللد الساسةةةب اسةةةتددان دراسةةةة هدفت ىلد التعرإ ولد مهارة (0200القرني  وأجرل 

اةداري  واظحعت الدراسةة اليدها اليصيد التسليلدل  واستددمت االستحانة  العي  ظطيير ولد وانعااسةها أهييتها ودرجة جدة بيديدة

( مديراً  082جدة والحالم وددهم   مديدة داخ  بدين السايمية االبتدا ية اليدارو مديري أداة لجيع اليعليمايل  وطحقت ولد جييع

 مهان وأشةةةةاري نتا ا الدراسةةةةة ىلد اظياق جييع اليديرين ولد أهيية امتال  مدير اليدرسةةةةة ليهاراي الساسةةةةب اآللد وظطحيقها فد

 الساسةةب اسةةتددان من وظسد جدة بيديدة االبتدا ية ليداروا مديري ظيجه اليدرسةةيةل  ووجدي الدراسةةة أج هدا  صةةعيباي اةدارة

 وضةةةةعا اةداريةل  اآللد الساسةةةةب ظطحيقاي مجال فد لرداريين الدوراي التدريحية ندرة أهيها ومن اةداريةل  اليهان فد اآللد

 اليدرسية   اآللد الساسب براما و أجهلة صيانة ويلية

دراسةةةةة هدفت ىلد الاوةةةةا ون درجة اسةةةةتددان مديري اليدارو فد مديرية ظربية بدد :دانة  (2011اشككككتيات   وأجرل 

ندواي االظصةةةةةةال اةلاتروند فد التياصةةةةةة  مع اليعليين وأولياء أمير الطلحة والصةةةةةةعيباي التد ظياجههم من وجهة نظر مديري 

ه  العليدل  الجدس وودد الدوراي(  وظاينت ويدة اليةدارو فد مةديريةة ظربيةة بدد :دانةل  والاوةةةةةةا ون والقتها بيتليراي  اليل

( مةةديراً ومةةديرة من مةةديري اليةةدارو التةةابعين ليةةديريةةة التربيةةة والتعليم فد بدد :دةةانةةة من العةةان الةةدراسةةةةةةد 91الةةدراسةةةةةةةة من  

2011/2010   

ىلد أج درجة اسةةتددان مديري  وقد اسةةتددن الحاحناج اليدها اليصةةيد التسليلد ليالءمته نيرا  الدراسةةة  وأشةةاري نتا ا الدراسةةة

اليدارو فد مديرية ظربية بدد :دانة ندواي االظصةةال اةلاتروند فد التياصةة  مع اليعليين وأولياء أمير الطلحة والصةةعيباي التد 

ظياجههم :انت بدرجة متيسةةطة  :يا بيدت نتا ا الدراسةةة بأج مديري اليدارو يياجهيج مجييوة من الصةةعيباي ظتين  بعدن وجيد 

خدمة أدواي االظصةةةةةال اةلاتروند فد جييع اليدازلل  وودن ظقديم السيافل ليديري اليدارو من أج  اسةةةةةتددان أدواي االظصةةةةةال 

 اةلاتروندل  والالية اليادية العالية واللا دةل  وودن القدرة ولد اليصيل ىلد أدواي االظصال اةلاتروند بوا  سه  ويسير 

دراسة فد مديدة هييستن انمرياية هدفت ىلد ظسلي  ظصيراي مديري اليدارو حيل  ((Robert, 2011روبرت وأجرل 

 استددان ظاديليجيا اةدارة اةلاترونية فد مدارسهم اليعاصرة  واظحع الحاحناج اليدها اليصيد التسليلدل
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يقاي اةدارة االلاترونيةل  م ( فقرة حيل ظطح32( مدير ومديرة استجابيا الستحانة مايج من  310وظاينت ويدة الدراسة من    

 62.3استجابيا نسئلة مقابلة نيوية حيل دور اةدارة االلاترونية فد ويلهم اةداري  وبعد جيع الحياناي وظسليلها بيدت الدراسة أجو  

ي  وبء الع من اليديرين ىلد أهيية ظطحيق اةدارة االلاترونية فد مدارسهم بسحب دورها فد ظطيير أدا هم اةداري وظدييا %

ودن وجيد فروق ذاي داللة ىحصا ية فد ظصيراي اليديرين حيل أهيية اةدارة االلاترونية فد اليدارو اليعاصرة  :يا بيدت ودهم 

 ظعلل ليتليراي الجدسل وحجم اليدرسةل  وخحراي اليدير 

 منهج الدراسة: 

دارة درجة ظيفيا الساسي  فد اةفد هذه الدراسة اليدها اليصيد اليسسد التسليلد باستددان أداة  لقياو  الحاحناجاظحع 

باليدارو السايمية اليلسطيدية وانردنية من وجهة  اليدرسية باليدارو السايمية اليلسطيدية وانردنية من وجهة نظر اليدراء أنيسهم

  نظر اليدراء أنيسهم

 مجتمع الدراسة

ج مجتيع الدراسة من جييع مدراء اليدارو السايمية اليلسيطيدية وانردنية خالل اليص  الناند من العان الدراسد ظاي

 5108/5151 ) 

 عينة الدراسة

( مديراً ومديرة من  مدراء اليدارو السايمية اليلسيطيدية وانردنية خالل اليص  الناند من العان 061شيلت ويدة الدراسة  

( ظحين ظيزيع ويدة 3(ل  2(ل  5(ل  0والجدول  (ل وقد ظم اختيارهم بطريقة العيدة العويا ية الحسيطة  5108/5151الدراسد  

 الدراسة وفق متليراظها اليستقلة 

 

 (: توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير النوع االجتماعي1جدول رقم  

 النسبة المئوية التكرار النوع االجتماعي

 %45 72 ذ:ر

 %55 88 انند

 %100 062 المجموع

 

 (: توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي0جدول رقم  

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

 %73 116 بااليرييو وأق 

 %27 44 دراساي وليا

 %100 062 المجموع
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 (: توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير سنوات الخدمة في اإلدارة3جدول رقم  

 النسبة المئوية التكرار سنوات الخدمة في اإلدارة

 %14 22 ( سدياي2أق  من  

 %75 120 ( سدة02-6من  

 %11 18 ( سدة02أ:نر من  

 %100 062 المجموع

 (: توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير الدولة4جدول رقم  

 النسبة المئوية التكرار الدولة

 %45 72 فلسطين

 %55 88 انردج

 %100 062 المجموع

 

 :أداة الدراسة

 ظاينت أداة الدراسة من قسيينو

   (الدولةول سدياي الددمة فد اةدارةواليله  العليدل و الديت االجتياودل  معليماي شدصية ون اليستجيب القسم األول: -

دنية السايمية اليلسطيدية وانر درجة ظيفيا الساسي  فد اةدارة اليدرسية باليدارو ظم استددان  أداة لقياو القسم الثاني: -

  من وجهة نظر اليدراء أنيسهم

 صدق األداة:

لتعليم التربية وا بيازرظد انردنية واليورفينو اليلسطيدية أداة الدراسة ولد مجييوة من اليدتصين بالجامعاي ورضت

ظها التعديالي وأخرجت االستحانة بصيروأوصد بصالحيتها بعد جراء التعديالي وليها وقد اجريت ظلل با  من فلسطين وانردجل 

 الدها ية 

 ثبات األداة

( 1085للتسقق من  حاي انداة اسةتددمت معادلة :رونحا  أليا السةتدرا  النحاي فحللت نسةحته الالية ولد فقراي االسةتحانة  

 وهد نسحة  حاي ظل:د ىماانية استددان انداة 

 

 المعالجات اإلحصائية:

وظيريم الحياناي ظيت اةجابة ون أسةةةةةةئلة الدراسةةةةةةة باسةةةةةةتددان برمجية الرزمة اةحصةةةةةةا ية للعلين بعةد جيع اليعليماي 

(ل  باستددان التسلي  اةحصا د التالدو لرجابة ون السلال انول و ظم حسا  اليتيسطاي السسابية واالنسرافاي SPSSاالجتياوية  

 ي  التحاين انحادي اليتعدد اليعياريةل  ولرجابة ون السلال الناندوظم استددان ظسل
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   نتائج الدراسة ومناقشتها:

ما درجة توظيف الحاسككككككوب في اإلدارة المدرسككككككية بالمدارس الحكومية والذي نصكككككك : أوالً: النتكائج المتعلقكة بالسككككككؤال األول 

 ؟وجهة نظر المدراء أنفسهمالفلسطينية واألردنية من وجهة نظر المدراء أنفسهم بالمدارس الحكومية الفلسطينية واألردنية من 

 ( خالصة الدتا ا8( الدتا ال ويحين الجدول  1ل 6ل 2وظحين الجداول  

 (المجال اإلدارياألول   مجالالنتائج المتعلقة بال

 ، مرتبة تنازلياً وفقاً للمتوسط الحسابيلفقرات المجال اإلداريالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :(5جدول رقم   

بة
رت
ال

قم 
لر
ا

 

 نص الفقرة
المتوسط 

 الحسابي

االنحرا  

 المعياري

 درجة

 االستخدام

 :حيرة 79. 3.80 يسه  الحريد اةلاتروند ويلية ىرسال التقارير السرية  51 1

 :حيرة 98. 3.67 يلدي ظيفيا الساسي  ىلد زيادة أهيية اليفا ا اةدارية 05 2

 متيسطة 1.40 3.17 انويال السارظارية يساود الساسي  فد سروة ىنجاز  03 3

 متيسطة 1.35 3.14 يسه  الساسي  ويلية ظقييم انداء اليفييد  08 4

 متيسطة 1.48 3.07 ييفر الساسي  اليقت الالزن للتياير واةبدات فد العي   01 5

6 50 
يساود الساسي  فد ضحي ويلية الس ير واالنصراإ للعاملين فد 

 اليدرسة 
 متيسطة 1.40 2.99

 متيسطة 99. 2.98 استددن الساسي  فد أويال اةدارة اليدرسية اليدتلية  0 7

 متيسطة 1.55 2.97 يلدي ظيفيا الساسي  ىلد زيادة استقاللية اةدارة اليدرسية  01 8

9 08 
يلدي ظيفيا الساسي  فد اةدارة ىلد ظسهي  مهية الرقابة ولد 

 العاملين فد اليدرسة 
 متيسطة 1.32 2.94

10 00 
يلدي ظيفيا الساسي  ىلد ظدييض اليقت الالزن للقيان بانويال 

 الروظيدية
 متيسطة 1.52 2.90

11 8 
يلدي ظيفيا الساسي  ىلد ظدييض العبء اةداري ولد مدير 

 اليدرسة 
 متيسطة 1.38 2.78

12 06 
ىجادة ظيفيا الساسي  يجب أج ظايج شرطا أساسيا للترقد ىلد 

 اليداصب انولد
 متيسطة 1.55 2.62

13 1 
يسه  الساسي  ويلياي االظصال مع مديرية التربية والتعليم 

 واليلسساي انخرل ذاي العالقة 
 متيسطة 1.14 2.61

 مددي ة 1.32 2.59 يساود ظيفيا الساسي  فد اةدارة ولد سروة ح  موا:  العي   02 14

 مددي ة 1.11 2.52 دقة العي  يلدي ظيفيا الساسي  ىلد زيادة  8 15

16 02 
يساهم الساسي  فد ظيفير اليعليماي ال رورية لعيلية التدطيي 

 التعلييد 
 مددي ة 1.36 2.51
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بة
رت
ال

قم 
لر
ا

 

 نص الفقرة
المتوسط 

 الحسابي

االنحرا  

 المعياري

 درجة

 االستخدام

17 6 
ضرورة ظدظيم دوراي ظدريحية مستيرة فد مجال ظيفيا الساسي  

 وذلل لتديية قدراي العاملين فد اةدارة اليدرسية 
 مددي ة 1.25 2.47

 مددي ة 1.27 2.31 استددن الساسي   ليسه  لد طرق العي  2 18

 مددي ة 1.29 2.27 لدي الريحة فد ظعلم اليليد ون الساسي  واستدداماظه  5 19

20 2 
يساودند الساسي  فد استددان أساليب وليية فد اةدارة من  انساليب 

 الرياضية واةحصا ية
 مددي ة 1.15 2.22

21 3 
يقل  الساجة ىلد  ودد من الييفيين  للقيان بانويال استددامد الساسي  

 الاتابية الداصة باليدرسة 
 مددي ة 1.22 2.20

 متوسطة 47. 2.81 الكلي

( ونصةةةةةةها 20(جاءي بدرجة اسةةةةةةتددان :حيرةل ىذ جاءي بالرظحة انولد اليقرة رقم  05ل 51( أج اليقرة 2يحين الجةدول  

 ( وبدرجة 79( وبانسراإ معياري بلم  2081( بيتيسةةي حسةةابد مقداره  التقارير السةةرية  يسةةه  الحريد اةلاتروند ويلية ىرسةةال 

اسةةةتددامد الساسةةةي  يقل  الساجة ىلد  ودد من الييفيين  ( ونصةةةها  4اسةةةتددان :حيرة فد حين جاءي بالرظحة انخيرة اليقرة رقم  

مددي ة    ( وبدرجة استددان1.22وبانسراإ معياري مقداره  ( 2.20( بيتيسي حسابد  للقيان بانويال الاتابية الداصة باليدرسة

 ةربيا ظعلل هذه الدتيجة ىلد ىج الحريد االلاتروند أ:نر سرية ويددن ظيجه اليدرسة ىلد ظيعي  اةدارة االلاترونيةل  أما بالدسحة لليقر

ودد الييفيين فد اسةةةةةتدداماظه ال يقل   ( التد جاءي بدرجة اسةةةةةتددان مددي ةةةةةة  ربيا يعلل ذلل ىلد أج ظيفر الساسةةةةةي  وظعدد3 

 اليدرسة خاصة اليعليين 

 النتائج المتعلقة بالمجال الثاني  مجال الطالب(

 مرتبة تنازلياً وفقاً للمتوسط الحسابي ،لفقرات مجال الطالبالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : (6  رقمجدول 
بة
رت
ال

قم 
لر
ا

 

 نص الفقرة
المتوسط 

 الحسابي

االنحرا  

 المعياري

 درجة

 االستخدام

 :حيرة 78. 4.06 أوتقد أج ظيفيا الساسي  فد الحيئة التعلييية يسث ولد التياو  30 0

 :حيرة 75. 3.91 أوتقد أج ظيفيا الساسي  ي عا الطلحة فد الللة العربية  29 5

 :حيرة 89. 3.73 ظيفيا الساسي  يسيل الطالب من التعلم السلحد ىلد التعلم الذاظد  22 2

 :حيرة CD ) 3.70 .87يساود الساسي  ولد استحدال الاتا  اليدرسد بانقرا  اليدمجة  28 3

 :حيرة 93. 3.65 يساود ظيفيا الساسي  فد التياص  مع  أولياء أمير الطلحة 26 2

 :حيرة 84. 3.63 يساود الساسي  الطالب ولد التياير العليد  23 6

 :حيرة 89. 3.61 الساسي  يراود اليروق اليردية أرل أج ظيفيا  24 1

8 27 
يساود الساسي  ولد ىرسال الطلحة واجحاظهم ىلد اليعلم وحر الحريد 

 اةلاتروند 
 متيسطة 86. 3.18

 متيسطة 96. 3.00 ظيفيا الساسي  :يعلم يرفع من مستيل الطالب  25 8
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بة
رت
ال

قم 
لر
ا

 

 نص الفقرة
المتوسط 

 الحسابي

االنحرا  

 المعياري

 درجة

 االستخدام

 متوسطة 59. 3.00 الكلي

(جاءي بدرجة اسةةةةةةتددان 52ل 51اليقراي جاءي بدرجة اسةةةةةةتددان :حيرة ما ودا اليقرة رقم  جييع  ( أج6يحين الجةدول  

 (فد الحيئة التعلييية ظسث ولد التياو  ظيفيا الساسةةةةي أوتقد أج ( ونصةةةةها  30متيسةةةةطةل  ىذ جاءي بالرظحة انولد اليقرة رقم  

ددان :حيرة فد حين جاءي بالرظحة انخيرة اليقرة رقم  ( ويدرجة اسةةةت78( وبانسراإ معياري بلم  3016بيتيسةةةي حسةةةابد مقداره  

( 96.( وبانسراإ معياري مقداره  3.00( بيتيسةةةي حسةةةابد  أسةةةتددن الساسةةةي  :يعلم يرفع من مسةةةتيل الطالب( ونصةةةها  52 

ة من الرظابة الطلحيسد  ظلييراً فد الحيئة الصيية بدق   ظيفيا الساسي متيسةطة  ربيا ظعلل هذه الدتيجة ىلد أج   ويدرجة اسةتددان

ليييةل وأما فييا :يسةةةيلة ظع تيفيا الساسةةي اليعتادة ولد دور اليعلم التلقيدد ىلد ىدخال ظسسةةيداي صةةيية للييقا التعلييد ظتين  ب

دوج وجيد معلم ميجه ومرشد الييان أج يرفع من مستيل الطالب وهذا  ظيفيا الساسةي يتعلق باليقرة انخيرة ظعلل ذلل ىلد أج 

 ي ىليه الدظرياي التربيية السدينة وهي ظعدد اندوار لليعلم ما ظدو

 النتائج المتعلقة بالمجال الثالث  مجال المعلم(

 ، مرتبة تنازلياً وفقاً للمتوسط الحسابيلفقرات مجال المعلمالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : (7  رقمجدول 

بة
رت
ال

قم 
لر
ا

 

 نص الفقرة
المتوسط 

 الحسابي

االنحرا  

 المعياري

 درجة

 االستخدام

 :حيرة 89. 3.54 يساود الساسي  اليعلم ولد سهيلة االحتياف بيلا  لا   طالب  40 0

 متيسطة 97. 3.14 ظيفيا الساسي  فد التدريس ي عا دور اليعلم داخ  الصا 38 5

 متيسطة 1.04 3.13 يسه  الساسي  ولد اليعلم فد رصد درجاي الطلحة  32 2

 متيسطة 1.45 3.02 يساود الساسي  اليعلم فد ظديت طرق التدريس 34 3

 متيسطة 1.06 2.92 يساود الساسي  اليعلم فد ظسلي  نتا ا الطلحة  39 2

 متيسطة 1.44 2.74 يساود الساسي  فد زيادة ظياو  اليعلم مع الطلحة 35 6

 متيسطة 1.33 2.72 يساود الساسي  فد سرية درجاي الطلحة  33 1

8 36 
يساود الساسي  فد زيادة ظياص  اليعلم مع الطلحة من خالل الحريد 

 اةلاتروند
 مددي ة 1.52 2.58

 مددي ة 1.51 2.50 أشجع أج يس ر اليعلم دروسه ولد الساسي   31 8

 مددي ة 1.44 2.35 يساود الساسي  ولد ظعييض الدقص فد اليدتحراي والتجار  العليية 37 01

 مددي ة 50. 2.31 الالد

يساود الساسي  (جاءي بدرجة استددان :حيرةل  ىذ جاءي بالرظحة انولد ونصها  31اليقرة رقم   ( أج1يحين الجدول  

 ( ويدرجة فد حين 89( وبانسراإ معياري بلم  2023( بيتيسي حسابد مقداره  اليعلم ولد سهيلة االحتياف بيلا  لا   طالب

( 2.35( بيتيسي حسابد  يسه  الساسي  ولد اليعلم رصد درجاي الطلحة ( ونصها  37 جاءي بالرظحة انخيرة اليقرة رقم 

( ويدرجة استددان مددي ة  ربيا ظعلل هذه الدتيجة ىلد أج استددان االنترنت واالقرا  اليدمجة 440.وبانسراإ معياري مقداره  

 يسه  االحتياف بالسجالي وسهيلة الرجيت ىليها ودد الساجة ىليهال 
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( اليت يدة ظعييض الدقص فد اليدتحراي والتجار  العلييةل  يعلل ذلل ىلد ىج 21فييا يتعلق بالدتيجة اليددي ة لليقرة رقم   أما 

 التجار  العليية ظستا  ىلد مياد ومسالي  الييان أج ظعي  ون طريق الساسي  

 )الصة النتائج وترتيب األبعاد والدرجة الكلية لالستجابات

لمجاالت درجة توظيف الحاسوب في اإلدارة المدرسية لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ا(: 8جدول رقم  

 بالمدارس الحكومية الفلسطينية واألردنية من وجهة نظر المدراء أنفسهم، مرتبة تنازلياً وفقاً للمتوسط الحسابي

 االستخدامدرجة  االنحرا  المعياري المتوسط الحسابي المجال الفقرة الرتبة

 متيسطة 0.47 2.81 اةداري 50 0

 متيسطة 0.59 3.00 الطالب 8 0

 متيسطة 0.50 2.31 اليعلم 01 3

 متوسطة 2638 0665 الكلي

 

( 0.59( وبانسراإ معياري 3.00( أج مجةال الطةالةب جةاء بةالرظحة انولد بيتيسةةةةةةي حسةةةةةةابد مقداره  2يحين الجةدول  

(ل  وبدرجة 0.47( وبانسراإ معياري 2.8بالرظحة النانية اليجال اةداري  بيتيسةةةةةي مقداره  ل  وجاء تيسةةةةةطةم اسةةةةةتددان وبدرجة

(ل  أما ظيفيا الساسةةةي  0.50( وبانسراإ معياري 2.3ل  وجاء بالرظحة النالنة مجال اليعلم  بيتيسةةةي مقداره  تيسةةةطةم اسةةةتددان

(  وقد ظيسر هذه الدتيجة 0.38(ل  وبانسراإ معياري 2.65متيسةطة بيتيسي حسابد مقداره  اسةتددانبوةا  :لد فقد جاءي بدرجة 

بأج مسةةةتيل مهاراي مديري اليدارو الساسةةةيبية ضةةةعيية لذلل نجدهم يي ةةةليج اسةةةتددان الدظان التقليديل  واظيقت هذه الدتيجة مع 

( White, 2001(ل  ودراسة  Barrett & Scott, 2001(ل  ودراسةة  Robert,2011(ل  ودراسةة 5100نتيجة دراسةة اشةتياي 

(ل  5100(ل  والقرند 5118(ل  واللامدي 5115والتد ظيصةلت ىلد درجة متيسةطة  واختليت مع نتا ا دراسة :  من ال ىبراهيم 

ظيصةةلت ( والتد 5101(ل  وخليإ 5118والتد ظيصةةلت ظلل الدراسةةاي ىلد درجة والية  واختليت مع نتا ا دراسةةة :  من اليرا 

 فضة.الدراسات إلى ممارسة منخظلل 

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في درجة توظيف الحاسوب في اإلدارة  ثانيا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نص :

المدرسية بالمدارس الحكومية الفلسطينية واألردنية من وجهة نظر المدراء أنفسهم، تعيى لمتغيرات: النوع االجتماعي، والمؤهل 

 في اإلدارة،  الدولة؟العلمي، وسنوات الخدمة 

 ظيضإل نتا ا فسصها  (02ل  (05(ل  00(ل  01(ل  8وظتعلق بهذا السلال فرضياي الدراسةل والجداول  

( فد درجة ظيفيا الساسي  α≤1012و ال ظيجد والقة دالة ىحصا يا ودد مستيل الداللة  نتائج فحص الفرضية األولى التي نصها

 السايمية اليلسطيدية وانردنية من وجهة نظر اليدراء أنيسهم ظعلل ليتلير الديت االجتياود فد اةدارة اليدرسية باليدارو 

( يحين 8السسةابية واالنسرافاي اليعيارية واختحار  ي( اةحصا دل  والجدول ولرجابة ون هذا السةلال ظم اسةتددان اليتيسةطاي 

 ذلل 
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 نتائج ا)تبار  ت( لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت أألداة : (2  رقم الجدول

 تبعاً لمتغير النوع االجتماعي 

 العدد الفئات المجال
 المتوسط

 الحسابي

االنحرا  

 المعياري

 قيمة

  ت(

درجات 

 الحرية
 مستوى الداللة

 اةداري
 ذ:ير

 ىنا 

15 

88 

2.67 

2.95 

0.45 

0.44 

-2.15 

 
105 .001* 

 الطالب
 ذ:ير

 ىنا 

15 

88 

2.34 

2.80 

0.53 

0.56 
-2.32 105 . 000* 

 اليعلم
 ذ:ير

 ىنا 

15 

88 

2.35 

2.29 

0.50 

0..49 
-2.18 105 .517 

 الكلي
 ذكور

 إناث

70 

88 

2.52 

2.75 

0.38 

0.35 
-2.52 105 .001* 

 

درجة ظيفيا الساسي  فد اةدارة ( فد α  ≤1012مستيل داللة  ( وجيد فروق ذاي داللة ىحصا ية ودد 8يحين الجدول 

لدل مدراء مدارو مديرياي التربية والتعليم فد  اليدرسةةية باليدارو السايمية اليلسةةطيدية وانردنية من وجهة نظر اليدراء أنيسةةهم

داة بوا  وان وولد اليجال اةداري مسافظة الييرق من وجهة نظرهم ظعلل ليتلير الديت االجتياود ولصالإل اةنا  وذلل ولد ان

 ومجال الطالب 

 وقد ظعلل هذه الدتيجة ىلد أج اةنا  أ:نر ظيسااً بالتعليياي والقيم اةدارية من الذ:ير  

وقد ظعلل هذه الدتيجة ىلد أج مديراي مدارو اةنا   أ:نر التلاماً بتطحيق التعليياي ومتابعة ظدييذهال وأ:نر حرصاً ولد التدافس 

( والتد ظيصلت ىلد وجيد أ ر للديت Grey,2010(ل ودراسة  5101لليصيل ىلد انف    وقد اظيقت هذه الدتيجة مع دراسةخليإ 

(ل 5100(ل أشتياي 5118(لاللامدي 5118(ل  اليرا  5116االجتياود  فد اختليت مع نتا ا دراسة :  من اللبيدي 

 Robert,2011ي ىلد ودن وجيد أ ر للديت االجتياود (ل  والتد ظيصلت نتا ا هذه الدراسا 

( فد درجة ظيفيا الساسي  α≤1012و ال ظيجد والقة دالة ىحصا يا ودد مستيل الداللة  التي نصها نتائج فحص الفرضية الثانية

 العليد فد اةدارة اليدرسية باليدارو السايمية اليلسطيدية وانردنية من وجهة نظر اليدراء أنيسهم ظعلل ليتلير اليله  

( 01ولرجابة ون هذا السلال ظم استددان اليتيسطاي السسابية واالنسرافاي اليعيارية واختحار  ي( اةحصا د والجدول  

 يحين ذلل 
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نتائج ا)تبار  ت( لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت أألداة : (02 رقم الجدول

 المؤهل العلمي. تبعاً لمتغير

 العدد الفئات المجال
 المتوسط

 الحسابي

االنحرا  

 المعياري
 مستوى الداللة درجات الحرية  ت( قيمة

 اةداري
 بااليرييو وأق 

 دراساي وليا

006 

33 

2.89 

2.67 

0.44 

0.47 

2.42 

 
105 0.02* 

 الطالب
 بااليرييو وأق 

 دراساي وليا

006 

33 

2.65 

2.41 

0.60 

0.50 
2.02 105 0.05* 

 اليعلم
 بااليرييو وأق 

 دراساي وليا

006 

33 

2.36 

2.24 

0.52 

0.42 
1.08 105 0.28* 

 الكلي
 بكالوريوس وأقل

 دراسات عليا

006 

44 

2.70 

2.49 

0.37 

0.37 
2.63 105 0.01* 

 

درجة ظيفيا الساسةةةةةةي  فد اةدارة اليدرسةةةةةةية باليدارو ( وجيد فروق ذاي داللة ىحصةةةةةةا ية فد 01يظهر الجةدول  

لدل مدراء اليدارو  من وجهة نظرهم ظعلل ليتلير اليله  العليد   السايمية اليلسطيدية وانردنية من وجهة نظر اليدراء أنيسهم

وييان ظيسةير هذه الدتيجة ىلد اهتيان ذوي اليلهالي العليية الحااليرييو  نظراً لسصةيلهم ولد دوراي ظدريحية فد الساسي  بيديا 

(ل  واختليت مع 5101لهالي العليا من الياجستير فأ:نر بأمير أخرل  وقد اظيقت مع نتا ا دراسة خليإ يايج اهتيان أصةسا  الي

والتد ظيصةةةةةلت ظلل  (Robert,2011  (ل 5100(ل  ودراسةةةةةة اشةةةةةتياي 5118(ل  واللامدي 5118نتا ا دراسةةةةةة :  من اليرا 

 الدراساي ىلد ودن وجيد أ ر لليله  العليد 

( فد درجة ظيفيا الساسي  α≤1012و ال ظيجد والقة دالة ىحصا يا ودد مستيل الداللة  الثالثة التي نصهانتائج فحص الفرضية 

 فد اةدارة اليدرسية باليدارو السايمية اليلسطيدية وانردنية من وجهة نظر اليدراء أنيسهم ظعلل ليتلير سدياي الددمة فد اةدارة 

سةةةطاي السسةةةابية واالنسرافاي اليعيارية وظسلي  التحاين انحادي ليعرفة داللة لرجابة ون هذا السةةةلال ظم اسةةةتددان اليتي

 ( يحين ذلل 00اليروق بين اليتيسطاي والجدول  

 سنوات الخدمة في اإلدارةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستويات : (00جدول  

 االنحرا  المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئات المجال

 اةداري

 0.46 2.81 55 ( سدياي2أق  من  

 1031 5083 051  ( سدة02-6من  

 1021 5016 08  ( سدة02أ:نر من  

 2647 0680 062 الكلي

 الطالب

 1061 5011 55 ( سدياي2أق  من  

 1021 5028 051  ( سدة02-6من  

 1060 5022 08  ( سدة02أ:نر من  
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 االنحرا  المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئات المجال

 2652 0662 062 الكلي

 اليعلم

 1020 5022 55 ( سدياي2أق  من  

 1022 5022 051  ( سدة02-6من  

 1058 5052 08  ( سدة02أ:نر من  

 2652 0630 062 الكلي

 الكلي

 2640 0667 00 ( سنوات5أقل من  

 2638 0665 002  ( سنة05-6من  

 2636 0658 08  ( سنة05أكثر من  

 2638 0665 062 الكلي

 

ل وليعرفة ىذا سدياي الددمة فد اةدارة( وجيد اختالإ فاهري فد قيم اليتيسطاي السسابية ليستيياي 00يحين الجدول  

 درجة ظيفيا الساسي ولد  سدياي الددمة فد اةدارة:انت هذه اليروق ذاي داللة ىحصا ية ظم ىجراء ظسلي  التحاين انحادي ن ر 

 ل  ة وانردنية من وجهة نظر اليدراء أنيسهمفد اةدارة اليدرسية باليدارو السايمية اليلسطيدي

 ( يحين نتا ا ظسلي  التحاين انحادي 05والجدول 

ارة في اإلد توظيف الحاسوبعلى مجاالت  سنوات الخدمة في اإلدارةنتائج تحليل التباين األحادي ألثر متغير : (00 ل رقم  الجدو

 المدرسية

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات
 مستوى الداللة قيم  ( مربع األوساط الحريةدرجات 

 اةداري

 بين اليجييواي

 داخ  اليجييواي

 الكلي

0.062 

22.895 

22.957 

2 

104 

106 

0.031 

0.22 0.141 0.87 

 الطالب

 بين اليجييواي

 داخ  اليجييواي

 الكلي

0.238 

36.587 

36.825 

2 

104 

106 

0.119 

0.352 0.338 0.71 

 اليعلم

 بين اليجييواي

 داخ  اليجييواي

 الكلي

0.076 

26.415 

26.492 

2 

104 

106 

0.038 

0.254 0.150 0.86 

 الكلي

 بين المجموعات

 دا)ل المجموعات

 الكلي

0.062 

15.391 

15.453 

2 

104 

106 

0.031 

0.148 
0.208 0.81 
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اليدرسةةةية باليدارو درجة ظيفيا الساسةةةي  فد اةدارة ( ودن وجيد فروق ذاي داللة ىحصةةةا ية فد 05يظهر الجدول  

باليدارو السايمية اليلسةةةةةطيدية وانردنية من وجهة نظر اليدراء  السايمية اليلسةةةةطيدية وانردنية من وجهة نظر اليدراء أنيسةةةةهم

ل  وذلل ولد انداة بوةةةةةا  وان وولد جييع مجاالظها اليروية  سةةةةةدياي الددمة فد اةدارةمن وجهة نظرهم ظعلل ليتلير  أنيسةةةةةهم

درجة ظيفيا الساسةي  فد اةدارة اليدرسية باليدارو السايمية اليلسطيدية وانردنية من وجهة وييان ظيسةير هذه الدتيجة ىلد أج 

تا ا هذه الدراسةةة مع نتا ا دراسةةة :  لليدراء  وقد اظيقت ن سةةدياي الددمة فد اةدارةواحدة بلض الدظر ون   نظر اليدراء أنيسةةهم

سةةةةةدياي (ل  والتد ظيصةةةةةلت نتا ا هذه الدراسةةةةةاي ىلد ودن وجيد أ ر لRobert,2011  (ل 5118(ل  واللامدي 5118من اليرا 

  الددمة فد اةدارة

ة ظيفيا الساسي  ( فد درجα≤1012و ال ظيجد والقة دالة ىحصا يا ودد مستيل الداللة  نتائج فحص الفرضية الرابعة التي نصها

 فد اةدارة اليدرسية باليدارو السايمية اليلسطيدية وانردنية من وجهة نظر اليدراء أنيسهم ظعلل ليتلير الدولة 

( 02لرجابة ون هذا السلال ظم استددان اليتيسطاي السسابية واالنسرافاي اليعيارية واختحار  ي( اةحصا د والجدول  

 يحين ذلل 

نتائج ا)تبار  ت( لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت أألداة : (03 رقم  الجدول

 .الدولةتبعاً لمتغير 

 العدد اليئاي اليجال
 اليتيسي

 السسابد

االنسراإ 

 اليعياري

 قيية

  ي(

درجاي 

 السرية
 مستيل الداللة

 اةداري
 فلسطين

 انردج

15 

88 

2.80 

2.86 

0.46 

0.47 
-0.65 105 0.52 

 الطالب
 فلسطين

 انردج

15 

88 

2.61 

2.56 

0.62 

0.54 
-0.52 105 0.61 

 اليعلم
 فلسطين

 انردج

15 

88 

2.20 

2.56 

0.44 

0.51 
-3.82 105 0.00* 

 الكلي
 فلسطين

 األردن

70 

88 

2.61 

2.71 

0.36 

0.41 
1.42 105 0.16 

 

درجة ظيفيا الساسي  فد اةدارة ( فد α  ≤1012ىحصا ية ودد مستيل داللة ( وجيد فروق ذاي داللة 02يحين الجدول 

ل ولد وذل انردجولصالإل  الدولةظعلل ليتلير  اليدرسية باليدارو السايمية اليلسطيدية وانردنية من وجهة نظر اليدراء أنيسهم

دماً للساسي  فد مجال اليعلم  من مديري اليدارو أ:نر استد ردنيةمجال اليعلم وقد ظعلل هذه الدتيجة ىلد أج مديري اليدارو ان

   ويلية التدريب وظيفر اةماانياي الياديةيعيد ذلل ىلد طحيعة وقد  اليلسطيييةل

 وذلل ولد مجالد اةدارة والطالب وولد انداة بوا  :لد  الدولةبيديا أفهري الدتا ا ودن وجيد فروق ذاي داللة ظعلل ليتلير 
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 التوصيات:

 باآلظدو الحاحناجوفد ضيء نتا ا الدراسة ييصد 

فد الحيئة التعلييية بجييع وداصرها  ويلياً ليدعاس ذلل ولد زيادة  التياو  بين العاملين فد اليدرسة  ظيفيا الساسي ظيعي   -

 لتسقيق أهدافها اليدويدة 

 فد التدريس لتيعي  اليياقا التعلييية التياولية  ظيفيا الساسي  -

ميهين اةدارة اةلاترونية لدل العاملين وذلل بتسقيق أهدافهم الودصية من خالل ويلهمل وزيادة فر  ظسقيق ظعليل  -

 مايصحيج ىليه بدلق الير  اليتاافئة بيدهم 

ىجراء دراساي حيل استدداماي الساسي  فد اةدارة اليدرسية وربطها بيتليراي أخرل من  دافعية اةنجازل  التسصي ل   -

 اننياط القيادية  التياو ل 

 

 

 المراجـــع والمصادر:

 المراجع باللغة العربية:

 ل القاهرةل دار اليار العربد 0المدرسية في مطلع القرن الحادي والعشرين، ط (  اةدارة5112أحيدل أحيد ىبراهيم   -

كنانة ألدوات االتصال درجة استخدام مديري المدارس في مديرية تربية بني (  "5100اشتيايل سامإل مسيد ييسا    -

اإللكتروني في التواصل مع المعلمين وأولياء أمور الطلبة والصعوبات التي تواجههم من وجهة نظر المديرين والمعلمين 

 ل  رسالة ماجستير يير مدويرة(ل جامعة اليرمي ل اربد وأولياء أمور الطلبة"

استخدام الحاسب اآللي في أعمال إدارة المدارس الثانوية  واقع ومعوقات" ( 5115ال ىبراهيمل  امال بدت أحيد بن وليي   -

 "ل   رسالة ماجستير(ل  جامعة الدليا العربدل  الحسرين في سلطنة عمان من وجهة نظر المديرين ومساعديهم

 النقافة   وياجو دار االتجاهات الحديثة لإلدارة المدرسية في تنمية القيادة التدريسية ( 5112ل طارق وحد السييد  الحدري -

   وياجو دار أيلة للدور والتيزيع محاسبة األداء في تنمية المؤسسات والموارد البشرية(  5100ل فارو  الحياظد -

واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس الحكومية الثانوية في الضفة الغربية من وجهة نظر (  "5101ل ىيياج  خليإ -

 ر يير مدويرة(ل الجامعة اةسالميةل يلةل فلسطين "ل  رسالة ماجستيالمديرين والمديرات

 .0قراءات في اإلدارة المدرسية أسسها النظرية وتطبيقاتها الميدانية والعلمية.ط(  " 5115ل السيد سالمة  الدييسد -

 اةساددريةل دار اليفاء 

افظة اربد إلمكانية تطبيق تصورات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في مح(   5116ل سسا  حسن  اللبيدي -

 ل  رسالة ماجستير يير مدويرة(ل جامعة اليرمي ل اربد اإلدارة اإللكترونية في مدارسهم

  توظيف الحاسوب واالنترنت في ميادين التربية والتعليم، عمان(   5112والسرطاوي وادل   جيديسعادة  -

   القاهرةل العاليية للدور والتيزيع العصراإلدارة المدرسية ومتطلبات (  5112العجيدل مسيد حسدين   -

  وياجو الدار العليية اإلدارة المدرسية الحديثة، مفاهيمها النظرية وتطبيقاتها العملية(  5110وطييل جيدي ولي   -

 للدور 
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ية اعواقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مدارس تعليم البنين بمدينة ينبع الصن(  "5118اللامديل ولال مسيد مطلق   -

 "ل  رسالة ماجستير يير مدويرة(ل جامعة أن القرلل ماة اليارمةل السعيدية ودرجة مساهمتها في تجويد العمل اإلداري

 ل وياجل دار اليار  توظيف الحاسوب في التعليم(  5115اليارل ىبراهيم وحد الي:ي    -

الثانوية بمحافظات غية في ضوء اإلدارة  تطوير االتصال اإلداري لمديري المدارس(  "5118اليرال نعيم حسن حياد   -

 "ل  رسالة ماجستير يير مدويرة(ل الجامعة اةسالميةل يلة اإللكترونية

مهارة استخدام الحاسب اآللي لدى مديري المدارس االبتدائية بمدينة جدة درجة أهميتها (  "5100القرندل حسن بن حجر   -

 اجستير يير مدويرة(ل جامعة أن القرلل ماة اليارمةل السعيدية "ل  رسالة موانعكاسها على تطوير العمل اإلداري

المدرسة اإللكترونية: مدرسة المستقبل، دراسة في (  5115اليسيسنل ىبراهيم بن وحد هللا وهاشمل خديجة بدت حسين   -

الياتحة اةلاترونية  ل 52/01/5115-55  ورقة وي  مقدمة لددوة مدرسة اليستقح  اليدعقدة فد اليترة من المفاهيم والنماذج

 متيافر ولد الرابي التالدو

 http://www.gulfkids.com/pdf/e_school.pdf   13/13/5151ظاريخ الدخيل للييقعو ) 

 ل الريا  التعليم اإللكتروني: األسس والتطبيقات(  5115الييسدل وحد هللا بن وحد العليل   -

 القاهرةل الدار اليصرية اللحدانية ، 0اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت، ط (  التعليم5112الهاديل مسيد مسيد   -

 المراجع باللغة االنجلييية:

- Barrett, A & Scott, Factors and Their Effect in the Principals Utilization of a Management 

Information Systems (Texas), DAI, AAT61/08, P. 3002, 2001, PP 24-29. 

- Grey- Bowen, J. A study of Technology Leadership among Elementary Public School 

Principals in Miami-Dade County. (PhD Dissertation), Florida State University, USA, 2010   

- Robert, B, An analysis of principals' perceptions of technology's influence in today's 

schools. (PhD Dissertation), Huston University, USA, 2011 

-  White, J .Opinions of Ohio middle School Principals Regarding the Use of Computers: 

Implication for Education Administration DAI- A. 62/03, 2001, p 92 
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