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الحكومية في مديرية تربية    المدارس  مديري التميز لدى    إدارةبوعالقتها    اإللكترونية  دارةاإلدرجة تطبيق  

 وتعليم شمال الخليل 

 ابوخيران قاحمد شاكر عبد الرزا

 ملخص الرسالة:  

التعرف الدراسة  تطبيق    إلى  هدفت  لدى    إدارةبوعًلقتها    اإللكترونية  دارةإلادرجة  ومديرات التميز    مديري 

التربية والتعليم في شمال الخليلفي    الحكومية  المدارس ، في  والمعلمات   ينالمعلمنظر    من وجهة   مديرية 

)النوع   المتغيرات   الوصفي  و (.  العلمي  المؤهلو   الخبرة،سنوات  و   االجتماعي،ضوء  المنهج  استخدم 

رسالتهاالرتباطي   الدراسة    وتكون ،  في  المدار من  مجتمع  معلمي  تربية  ومعلماتها    الحكوميةس  جميع  في 

( معلماا ومعلمة، وقد تم  2213) (، والبالغ عددهم  2021/2022شمال الخليل، من الفصل الثاني للعام ) 

( بنسبة  عشوائية  عينة  ) 10.2أخذ  بواقع  ومعلمة،  %225(  معلماا  لجمع  ك االستبانة  واستخدمت  (  أداة 

التميز وقد تكونت من    إدارة انية عن  والث  اإللكترونية  دارة اإلمن استبانتين األولى عن  تكونت    التيالبيانات،  

 المًلئمة.  حصائية، هذا وقد جرى التأكد من صدقها وثباتها بالطرق االفقرة (45)

نتائج وجود    وأظهرت  )طردية(  الدراسة  ايجابية  تطبيق    احصائيةداللة  ذات  عًلقة  ومديرات بين    مديري 

التميز من وجهة    إدارةو   اإللكترونية للمدرسة    الخليلمديرية التربية والتعليم في شمال  في    الحكوميةالمدارس  

  الحكوميةالمدارس    مديري ومديرات أظهرت النتائج أن درجة تطبيق    كما  أنفسهم.  ن والمعلمات يالمعلمنظر  

أنفسهم    والمعلمات   المعلمينمن وجهة نظر    اإللكترونية   دارةلل  مديرية التربية والتعليم في شمال الخليلفي  

 .بلغت (، وبنسبة  0.66( مع انحراف معياري )3.32جاءت بدرجة متوسطة، فقد جاءت بمتوسط حسابي ) 

(66.4%) . 
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تطبيق  كما   درجة  أن  النتائج  ومديرات أظهرت  في  في    الحكوميةالمدارس    مديري  والتعليم  التربية  مديرية 

أنفسهم جاءت بدرجة متوسطة، حيث بلغ    والمعلمات   المعلمينمن وجهة نظر    التميز  دارةلل  شمال الخليل

ال توجد فروق ذات  و  .(%71.2) (، وبنسبة بلغت 0.62( مع انحراف معياري )3.56المتوسط الحسابي )

مديرية  في    الحكوميةبين متوسطات تقديرات معلمي المدارس   ≥α) 0.05عند المستوى )  احصائيةداللة  

الخليل شمال  في  والتعليم  تطبيق    التربية  ومديرات نحو  تعزى   دارةلل  الحكوميةالمدارس    مديري  التميز 

 (. العلمي المؤهل، سنوات الخدمة، النوع االجتماعيللمتغيرات الديمغرافية )

 وفي ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة، أوصى الباحث عدة توصيات أهمها: 

م  توعيةضرورة   و وتثقيف  المدارس،  بأهمية    وأولياء،  والمعلمات   المعلمينديري    اإللكترونية   دارةاإلاألمور 

   في المدارس. اإللكترونية دارةاإلاعتماد في للتوسع   اإللكترونيةالمستلزمات من توفير   والتأكد 

 

 

 التميز، تربية شمال الخليل   إدارة، اإللكترونية دارةاإلالكلمات المفتاحية: 
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The Degree of Applying Electronic Management and its Relation to 

Management Excellence among Principles of Public Schools in North 

Hebron Directorate of Education 

Ahmad Shaker Abu Khiran  

 

Abstract: 

   The current study aimed at identifying the degree of applying electronic 

management and its relationship to the management excellence among school 

principals in North Hebron Directorate of Education from the teachers' point of 

view، in light of these variables: (gender - years of service - educational 

qualification). The researcher used the descriptive analytical approach، and the 

study population consisted of all public-school teachers in the education 

directorate of North Hebron، from the second semester of the year (2021/2022). 

Their number was (2213)   ،  according to the statistics of the Palestinian Ministry 

of Education، and a sample was taken (10.2%) of the study population was 

randomized by (225) male and female teachers. The researcher used two 

questionnaires as data collection tool، the first one is electronic management and 

the second one is excellence management and it consisted of (45) statements. 

The tool has been confirmed for its validity and reliability by appropriate 

statistical methods. 

The study reached the following results: 

1- There is a positive statistically significant relationship between the application 

of government school principals of the electronic school management and the 

management of excellence from the teachers' point of view. 

2- The results showed that the degree of applying the electronic management by 

public school principals in the North Hebron Education Directorate from the 
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teachers’ point of view came to a medium degree، as it came with an arithmetic 

mean (3.32) with a standard deviation (0.66)  ،  and at a rate of (66.4%). 

3- The results showed that the degree to which the principals of public schools in 

North Hebron Education Directorate applied management came to a medium 

degree، where the arithmetic mean was (3.56) with a standard deviation (0.62)    ،  

and at a rate of (71.2%). 

4- There are no statistically significant differences at the level (α≤ 0.05) among 

the average estimates of public-school teachers in North Hebron Education 

Directorate towards the application of government school principals to 

excellence management due to these variables (gender، years of service ، 

educational qualification). 

In light of the study findings ، the researcher recommended the following: 

The necessity of using   electronic management from principals and teachers and 

ensuring the provision of electronic supplies to expand the adoption of electronic 

management in schools.  

Keywords: electronic management، excellence management ، North Hebron 

education directorate. 
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 الفصل األول  

 اإلطار العام للدراسة 

 المقدمة:   

من        مختلفة  جوانب  طالت  التي  السريعة  والتغيرات  المتًلحقة،  التطورات  من  العديد    الحياة، هناك 

  عمليات تأثير مباشر على  لما لها من. وتمعن هذه المتغيرات بوعي إلىفرضت على المجتمعات أن تنظر 

واالستفادة    المختلفة  التطورات التقنيةتطبيق  مراعاة    وهذا يستلزم دارية،  االجوانب  ال  منوما يرتبط بها    التعلم

من االستجابة    هذه التطورات كما انها نوع  أحد   اإللكترونية  دارةاإل  تمثلحيث    المدرسية،  دارةاإلمنها في  

والعشرين،   الحادي  القرن  العمليات    والتحوللتحديات  ألن  واقتصاده،  المعرفة  مجتمع    اإللكترونية نحو 

 التحديات بعض    وجود من  رغم  ر على الهزا مستقبل    السليمة لبناء  المعرفي والطريقةللتقدم  اتحة  أصبحت ف

 . دارةاإلبالعمليات المرتبطة في  هاتوظيف  تحول دون التي 

الفعليالمدارس  تعد  و      تظهر  الميدان  األطرافجهود  فيه    الذي  واسرة    جميع  واداريين  معلمين  من 

وسيلة  ف.  ومجتمع ولكنها  ذاتها  حد  في  غاية  ليست  وتتكاتف  أهداف  تحققالمدارس  جميع  فيها    التربية 

الصالح  ألنشاءجهود  ال التعليمية  ي اساس  ءجز ية  المدرس  دارة واإل  .المواطن  المنظومة  ال،  من  تشكل    فهي 

 ة المدرس  إدارةأن    وبما  دارةلل  التربوية  هدافتطبيق األبل هي مسؤولة عن    ذاتها، كياناا مستقًلا في حد  

على   المدرسالر   تأدية تقوم  طريقة  يسالة  مع    قامةإ  عن  مباشرة  يتطلب   الطلبة عًلقات  الوفاء    فهذا 

المنوطة   والقرارات  في    بها،بالمسؤوليات  إدارية  وحدة  أهم  يجعلها  و   دارةاإلمما  قد  التربوية.  منحها هذا 

 .(2013)قوطة، المرموقة في المجتمعات مكانة ال
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للبرامج    دارةاإلالمدرسة هي هيئة    إدارة      التغيير والتطوير    التعليمية،التنفيذية  وهي مسؤولة عن قيادة 

ف جودة  بشكل  لتحسين  في  ومجاراة   التعليم،عال  والتقييم    التكنولوجيا،  عصر  التغيرات  والمتابعة  والتنسيق 

 .     (2011)الصالحي،   والتعليمللصالح العام. وتحقيق الهدف المنشود من المدرسة 

التعليمية    دارةاإلوتعنى        ، لقدرات المادية والبشريةواالستغًلل األمثل لتوفير الظروف المًلئمة للعملية 

بالنسبة   فهيأما  تحقيق    للقيادة  في  أجلها  أهدافرغبته  من  للعمل  المدى  طويلة  كبيرة   ومواكبة ،  وخطط 

 .(Dean, 2010) المناسبةالتطورات التعليمية المعاصرة إلحداث التغييرات والتطورات 

والتطوير    إدارةتواجه        التغيير  تحديات  إدخال    المستمر،المدرسة  الوأبرزها    ة تكنولوجيالتقنيات 

استخدام ك  في المدارس  اإللكترونية  الوظائف االدارية  ممارسةواالتصاالت المتطورة من اجل    والمعلوماتية

وسائل    الحاسوب أجهزة   من  وغيرها  اإللكتروني  والبريد  األداء    إدارةوالشبكات  وتحسين  وإيجاد  األعمال 

 (.2015)العصيمي والقرني،  كافة عينلمنتفل ةتلقائيا  وبيانات  معلومات 

مفهوم  و       المصطلحات    واحدا  اإللكترونية   دارةاإليعد  في من  مع   دارات اإل علم    المتطورة  ظهر  الذي 

مراحل العمل اإللكتروني )العاجز وآخرون،   إلىتطور العالم المعاصر منذ االنتقال من المعامًلت الورقية  

2012). 

إنجازات    اإللكترونية  دارةاإلتعتبر  و       االتقدم  من  فبعد   االتصاالت،  وميادين  ةالتكنولوجي  لتقنيات في 

الحاسب   ا    اإللكترونية  دارةاإلأصبحت    وتقنياته،تطور االتصال بمساعدة   سلوك معتمد وهو    واقعياا،سلوكا

 (.2015)الزعبي،  الحكومية واإلداريةالمنظمات في 

وهي نقطة مهمة    اإلداري،في أنها تقلل من استخدام الورق في العمل    اإللكترونية  دارةاإلتكمن أهمية  و      

العمل   التي    اإللكتروني،في  الورقية  والوثائق  الحفظ  مشكلة  خًللها  من  تحل  منهاحيث  معظم    تعاني 
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المستندات   المدارس،  تخزين  أماكن  من  التخلص  عدد   ،وبالتالي  وتقليل  القرطاسية  المواد  من  والتخلص 

 (. 2014العاني وجواد، )تلف دون على المدى الطويل كما يتيح استخدامها حفظ البيانات  الموظفين،

المدرسية المتميزة لم تعد رفاهية    دارة اإلأن    إلىهذا الصدد    ( في 2012ويؤكد عبد العليم والشريف )     

وأصبحت المطلب األساسي لًلستمرار في الحفاظ على    العصر،بل أصبحت حاجة    نراها،ثانوية نحب أن  

وتحقيق    ،على القيادة التنفيذية للمدرسة فهم حتمية التغيير  التميز، كما يجب التميز. لتنفيذ المهمة وتحقيق  

 . هاالتميز باستخدام الوسائل الحديثة وتطبيقات

بحيث تبتعد   الذات،البتكار وتحدي  بما يشتمل على ا   أداء متميزممارسة    إلى  المتميزة   المدرسةوتسعى      

  خارجيا،   البيئة  صعيد على    المصلحة،، ويتطلب ذلك بناء عًلقات ممتازة مع أصحاب  الطريقة القديمةعن  

مستوى   على  على    المدرسة،وداخلياا  بناء  والمشورة  وذلك  االحترام  على  القائمة   المتبادلة، العًلقات 

والعاملين في    إلىواالستماع   وتقبل    المدرسةالقيادة  الفعالة  االتصال  أدوات    وإزالة   االقتراحات،من خًلل 

 (. 2014غازي، )والقيود الحواجز 

ش     معاصرة    نأ  كوال  مفاهيما  ترتبط  أهناك  فالغرض   كمفهوم  دارةاإلب خرى   دارة للاألساسي    التميز، 

التي تجعل المؤسسة مختلفة عن    ةالخصائص الرئيس  أحد ان التميز هو    اكم  ،التميزالمؤسسية المعاصرة  

 (.2014)الحبيصي،  غيرها ومتميزة على كافة االصعدة 

القوة في  هم  أ   وإحدى      التطوير وتحسين    تتمثل في  المدارساالبتكار واإلبداع في  التميز و نقاط  تعزيز 

وتوفير التغذية الراجعة المستمرة من    والجماعي،اإلتقان الفردي    للوصول لمستويات   وطرق العمل،داء  األ

  والنجاح التميز    وتوفير  والمتطورة،الريادة من خًلل كوادرها المهنية  تحقيق  الرؤساء والمرؤوسين من أجل  
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(2016  Mellor,)  المعاصرة التي يجب على مديري المدارس   دارةاإلاإلداري أحد أهم اتجاهات  . فالتميز

 (. 2016 ،)الشوا تعليمتبنيها للنهوض بال

توضح الكفاءة والمهارة    اذ   المدرسة  اإلنسانية داخل  الثروةالتميز على تعزيز قيمة وتمايز    إدارةتعمل       

وبناء  واستمراريتها    ،للموظفين  دريب التبرامج  تحسين  ها تعمل علىكما ان  العاملون وظائفهم،  يؤدي بهاالتي  

مع   مستدامة  وعًلقات  الصلةالخارجيين    الداعمين  كافةشراكات  يؤدي    صاحبي  الثقة يعز ت  إلىمما  ز 

   .(2014 المتبادلة بين جميع هذه األطراف )الهًلالت،

التميز اإلداري هو مثال على اإلبداع المستدام الذي يوفر للمؤسسة اتجاهاا مستقبلياا ويضعها في دائرة  و      

قدرتها    يالمحل  التنافس ويحسن  مع  لوالعالمي  مجاالت    ،ة والمستمر   ة السريع  المتغيرات لتكيف  جميع  في 

 (. 2016)شقورة،  دائمةالتنافسية الميزة الحياة وهذا يضيف للمؤسسة 

،  المستدامةالتنمية    اهم حاجات التعليم من  فاالستثمار في التعليم هو أحد سبل تحقيق التميز اإلداري  و      

المناسبة  على  العمل  يتطلب    وهذا الظروف  أساليب    للبداع،خلق  استخدام  خًلل  من  ذلك    دارة اإلويتم 

والتدريب    المناسبة، التعليم  أنظمة  المتغيرة  لتلبية    المخرجات على    والتركيزمثل   والمتطلبات االحتياجات 

تطوير  والعمل على    العامة،تكنولوجيا المعرفة الحديثة والخدمات    ة ومجارا   األسواق،االجتماعية ومتطلبات  

 (. 2012 ،االحتياجات الفعلية للمجتمع )السلمي بحيث تلبيوتقديم الخدمات العامة  جودتها،

 إلى تطرقت  التي    األبحاث  من    الكثيرالتميز فقد أجريت    إدارةو    اإللكترونية  دارةاإلونظراا ألهمية        

في    اإللكترونية   دارةاإلأن درجة تطبيق    إلى( التي توصلت  2010، منها دراسة خلوف )هذه الموضوعات 

الغربية  الحكوميةالمدارس   الضفة  نظر    الثانوية في  بدرجة منخفضة من وجهة  و  يمد جاءت    مديرات ري 

أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات    إلى( التي توصلت  2016، ودراسة كحيل )المدارس
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بدرجة    اإللكترونية  دارةللغزة   الهور)  متوسطة،جاءت  أشارت  2013ودراسة  التي  الصعوبات    إلى(  أن 

متوسطة  جاءت بدرجة    اإللكترونية  دارةاإلالتي تواجه مديري مدارس األونروا بمحافظات غزة في استخدام  

من خًلل  و ، %( وغيرها من الدراسات التي سيتم عرضها في الدراسات السابقة60.27حيث بلغت نسبتها )

كمعلم  لدراسات  اهذه    على  االطًلع ال وعملي  شمال    رمجةوالب  تكنولوجيا لمبحث  تربية  مدارس  الخليل  في 

 التميز.  إدارةبوعًلقتها  اإللكترونية دارةاإلموضوع  ضرورة لدراسة أن هناك  الحظت 

 

 مشكلة الدراسة:  

القاء الضوء  , لذا البد لنا منتشمل كافة جوانبها تطورات واسعة ومتسارعة ةالتعليمي مة و المنظ تشهد      

مدرسية التي تشكل خط الدفاع  لل  دارةاإلومن أهمها    يةالتعليم  البيئة  تحسينعلى جوانب يمكن أن تسهم في  

أولياء األمور،    درسية ومبيئة  ومعلمين و   طًلب من    التعليم  مليات ع  اركان  كافةربط  الذي ياألول للمدرسة  

دور  وتلعب  اتباعها  الممكن  السبل  التعليم  في  اومن  عملية  المعرفي    تحسين  التسارع  ضوء    دارة اإلفي 

المدرسية من مواكبة التطورات والمشاركة بشكل أكبر وأوسع    دارةللالتميز، كونها تسمح    إدارةو   اإللكترونية

العالم وخلق    ات مواكبة تطور   إلىوأشمل في األنشطة وتفتح األفق للخروج خارج صندوق النمطية والتقليدية  

 كسب ثقة أولياء األمور. اضافة لبإبداع ومعلمين يطورون من أنفسهم باستمرار،   جيل يفكر

الخليل وخدمته مع  كمن خًلل عمله  الباحث  وقد الحظ    تربية شمال  تكنولوجيا في مدارس  معلم 

اإل في  ضعف  وجود  مدرسة  مدير  من  معلم    دارةاكثر  على  واعتمادهم  المدارس  مدراء  لدى  االلكترونية 

ندرة وشح الدراسات باإلضافة إلى  التكنولوجيا في المدرسة او على سكرتير المدرسة في األمور اإللكترونية  

التميز في فلسطين عامة ومنطقة شمال الخليل على   إدارةو   اإللكترونية  دارةاإلين  ب  في العًلقةالتي تبحث  
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كونه يوجد    الخصوص  دراسةال  الدراسة  الموضوعبهذا    أي  هذه  سعت  تطبيق  بيان  ل  ولذا    دارة اإلدرجة 

لدى    إدارةب وعًلقتها    اإللكترونية ومديرات التميز  الخليل   مديريهفي    الحكوميةالمدارس    مديري  لما    شمال 

 . في ظل التطورات التي نعيش المدارسفي تطوير  أثرلهذا الموضوع من 

الرئيسي   بالسؤال  الدراسة  مشكلة  تلخيص  يمكن  سبق  ما  ضوء  اإل  اآلتي وفي  تطبيق  درجة    دارة ما 

 التميز لدى مديري المدارس الحكومية في مديرية تربية وتعليم شمال الخليل؟  إدارةاإللكترونية وعًلقتها ب

 ويتفرع عنه األسئلة الفرعية اآلتية  

األول    تطبيق  السؤال  درجة  ومديرات لدى    اإللكترونية  دارةاإلما  مديرية  في    الحكوميةالمدارس    مديري 

 ؟من وجهة نظر المعلمين  التربية والتعليم في شمال الخليل

من وجهة  التمييز لدى مدارس مديرية التربية والتعليم في شمال الخليل إدارةتطبيق ما درجة السؤال الثاني  

 ؟ نظر المعلمين 

الثالث    اإلالسؤال  تطبيق  تختلف درجة  المدارس    دارةهل  ومديرات  لدى مديري  في   الحكوميةاإللكترونية 

من    (الخدمةسنوات  و   ،العلمي  المؤهلو )النوع االجتماعي،  بتباين  مديرية التربية والتعليم في شمال الخليل  

 ؟ وجهة نظر المعلمين

 مديرية التربية والتعليم في شمال الخليل التميز لدى مدارس    إدارةتطبيق  هل تختلف درجة  السؤال الرابع   

 ؟ من وجهة نظر المعلمين (الخدمةسنوات و ، العلمي المؤهلو ، النوع االجتماعي) بتباين

مديري  التميز لدى    إدارة  ةودرج  اإللكترونية  دارةاإلتطبيق  ة  ما العًلقة االرتباطية بين درجالسؤال الخامس   

 ؟ من وجهة نظر المعلمين مديرية التربية والتعليم في شمال الخليلفي ومديراتها  الحكوميةالمدارس 
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 الدراسة: فرضيات 

 نحو اآلتي  الفرضيات صفرية على  إلى (الثاني والرابع والخامس)تم  تحويل األسئلة 

األولى    داللة  الفرضية  ذات  فروق  توجد  الدالة    احصائية ال  مستوى  متوسطات    (≥0.05)عند  بين 

العينة   أفراد  في   الحكومية  المدارس  مديري ومديرات لدى    اإللكترونية  دارةاإلدرجة تطبيق    نحواستجابات 

 )ذكر، أنثى(.  النوع االجتماعيتعزى لمتغير  مديرية التربية والتعليم في شمال الخليل

الثانية    داللة  الفرضية  ذات  فروق  توجد  الدالة    احصائية ال  مستوى  متوسطات   (≥0.05)عند  بين 

العينة نحو   أفراد  في   الحكومية  المدارس  مديري ومديرات لدى    اإللكترونية  دارةاإلدرجة تطبيق  استجابات 

 )بكالوريوس، ماجستير فأكثر(. العلمي المؤهلتعزى لمتغير  مديرية التربية والتعليم في شمال الخليل

الثالثة    داللة  الفرضية  ذات  فروق  توجد  الدالة    احصائية ال  مستوى  متوسطات    (≥0.05)عند  بين 

العينة نحو أفراد  في   الحكومية  المدارس  مديري ومديرات لدى    اإللكترونية  دارةاإلدرجة تطبيق    استجابات 

  10  –  5سنوات، من    5تعزى لمتغير سنوات الخدمة )أقل من    مديرية التربية والتعليم في شمال الخليل

 سنوات(.  10سنوات، أكثر من 

الرابعة    داللة  الفرضية  ذات  فروق  توجد  الدالة    احصائية ال  مستوى  متوسطات    (≥0.05)عند  بين 

التربية والتعليم في  مديرية  في    الحكومية  المدارس  مديري ومديرات درجة ممارسة  استجابات أفراد العينة نحو  

 )ذكر، أنثى(. النوع االجتماعيالتميز تعزى لمتغير  دارةلل شمال الخليل

الخامسة    داللة  الفرضية  ذات  فروق  توجد  الدالة    احصائيةال  مستوى  متوسطات   (≥0.05)عند  بين 

مديرية التربية والتعليم في  في    الحكومية  المدارس  مديري ومديرات درجة ممارسة    استجابات أفراد العينة نحو

 )بكالوريوس، ماجستير فأكثر(. العلمي المؤهلالتميز تعزى لمتغير  دارةلل شمال الخليل
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السادسة    داللة  الفرضية  ذات  فروق  توجد  الدالة    احصائيةال  مستوى  متوسطات   (≥0.05)عند  بين 

مديرية التربية والتعليم في  في    الحكومية  المدارس  مديري ومديرات درجة ممارسة    استجابات أفراد العينة نحو

سنوات، أكثر    10  –  5سنوات، من    5التميز تعزى لمتغير سنوات الخدمة )أقل من    دارةلل  شمال الخليل

 سنوات(. 10من 

السابعة    الداللة  الفرضية  مستوى  عند  إحصائياا  داللة  ذات  ارتباطية  عًلقة  توجد  بين    (≥0.05)ال 

التميز لدى    إدارةممارسة    ودرجات   اإللكترونية  دارةاإل درجات تطبيق    متوسطات استجابات أفراد العينة نحو

 . مديرية التربية والتعليم في شمال الخليلفي  الحكوميةالمدارس  مديري ومديرات 

 الدراسة:  أهداف

  إلىتهدف هذه الدراسة 

في    الحكوميةالمدارس    مديري ومديرات لدى    اإللكترونية  دارةاإلتطبيق  درجة    إلىالتعرف   -1

 .مديرية التربية والتعليم في شمال الخليل

( سنوات الخدمةو ،  العلمي  المؤهلو ،  النوع االجتماعيبعض المتغيرات )  دور  إلىالتعرف   -2

درجة ومديرات لدى    اإللكترونية  دارةاإل  تطبيق  على  مديرية  في    الحكوميةالمدارس    مديري 

 .التربية والتعليم في شمال الخليل

مديرية  في    الحكوميةالمدارس    مديري ومديرات التميز لدى    إدارة  تطبيق  درجة  إلىالتعرف   -3

 .التربية والتعليم في شمال الخليل
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( الخدمةسنوات  و ،  العلمي  المؤهلو ،  النوع االجتماعيدور بعض المتغيرات )  إلىالتعرف   -4

مديرية التربية والتعليم في  في    الحكوميةالمدارس    مديري ومديرات التميز لدى    إدارة  ةدرج  على

 .شمال الخليل

درج  إلى  التعرف -5 بين  االرتباطية  تطبيق  العًلقة  تطبيق  اإللكترونية  دارةاإلة   إدارة   ودرجة 

لدى ومديرات   التميز  الخليل في    الحكوميةالمدارس    مديري  والتعليم في شمال  التربية   مديرية 

 . من وجهة نظر المعلمين

 همية الدراسة: ا  

 همية النظرية: أوال: اال

لما لها  التميز     إدارة بو عًلقته   اإللكترونية  دارةاإلالدراسة أهميتها النظرية من أهمية موضوع    استمدت      

في اهمية  و داء  ا  تحسين  من  باإلضافة  ن  يالمعلمالمعلمات  أول  إلى،  من  علم    -  الدراسات   ىأنها  حسب 

ة تربية  مديريالتميز في  مدارس    إدارة  و  اإللكترونية  دارةاإلدرجة تطبيق    بحث العًلقة بين  في  -  الباحث 

النظري بما تتضمنها من معلومات وإطَار    وتعليم   تثري األدب  قَد  الدراسَة  الخليل ، كما أن هذه  شمال 

إليهما، والجوانب  أهدافالتميز  وأهميتها و   إدارةو   اإللكترونية  دارةاإلنظَري حَول   ها وميزاتها وكيفية التحول 

 المدارس.   معلميوأداء  االدارية  االعمال  تحسين في  تساعد اإليجابية التي تقدمهما والتي يمكن أن 

 : التطبيقية  األهميةثانيا: 

،  اإللكترونية   دارةاإلتسليط الضوء على    من خًللتوصيات  الوما تطرحه من    نتائج الدراسةوتتمثل في      

  خدماتهم بمستوى يسعون دوماا للتحديث والتطوير اإلداري، وتقديم    ان لها اهمية لمن  تطبيقها، كماوأهمية  
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في      صناع القرار في وزارة التربية والتعليم   هذه الدراسة  ستفيد منيكما    .يتواكب مع النظم اإلدارية الحديثة

الهم  تنظيم أعم  طرق   إلىلتعرف  ل  بها المعلمين  ينتفعكما    وضع البرامج والدورات التدريبة لمدراء المدارس،

لها عًلقة بالموضوع  من الدراسات التي    العديد   تنفيذ لن  ثو منها الباح   ينتفع، كما قد  الكترونيا وبطريقة متميزة

 من معالجتها.  هذه الدراسةلم تتمكن  وربطها بمتغيرات جديدة 

 حدود الدراسة:  

 التالي  تتلخص حدود الدراسة في 

   .التميز إدارةومفهوم  اإللكترونية دارةاإل مفهوم  اقتصرت الدراسة الحالية على  يةالموضوع الحدود  -1

 .مديرية التربية والتعليم في شمال الخليلمدارس ال  معلمو  ةالبشري ود الحد  -2

 . مدارس مديرية التربية والتعليم في شمال الخليل.  ةالمكاني ود الحد  -3

 م(. 2022-2021) من العام  الفصل الثاني في الدراسة اجريت الزماني   الحد  -4

 

 مصطلحات الدراسة: 

 تضمنت الدراسة المصطلحات اآلتية  

اإلدارية    : اإللكترونية  دارةاإل األعمال  كافة  تنفيذ   " بأنها  علىوتعرف    المعلومات جميع    معتمدة 

الضرورية والمعامًلت"    هدافاأل  لتحقيق،  التقنية  للمهمات  السريع  واإلنجاز  اإلجراءات  وتبسيط 

 (.  2015 87)عطير، 
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وظائف   "ممارسة  بأنها  تعرف  من    دارة اإلكما  و الالتقليدية  و التخطيط  من رقابة،  والتوجيه  التنظيم 

التقنيات  العمل اإلداري    المتنقلة،والهواتف  ،  المتطورة كالحاسوب   خًلل  وشبكة اإلنترنت، وتسيير 

 (. 198  2018عن األوراق توفيرا للوقت والجهد والتكلفة" )الفليت، بعيدا 

بأنها       إجرائيا   الباحث  اإلداريةويعرفها  في  و   الوظائف  المدارس  مديرو  يؤديها  مديرية  التي 

الخليل شمال  في  والتعليم  و المن    التربية  و التخطيط،  و التنفيذ،  و التوجيه    بواسطة تقييم،  الرقابة 

عينة    قياسه بواسطة استجابات تم  ووسائل التواصل االجتماعي، والذي    متطورة،تكنولوجيات تقنية  

 )االستبانة( المعدة خصيصا لذلك. الدراسةداة ا( على والمعلمات  المعلمينالدراسة )

  األخرى عن طريق المدارس  األداء على  بالتفوق    المدرسة منتمكن  هي نشاطات  "  التميز:  إدارة

القدرات الًلزمة لًلستفادة  اتو  المتاحة بطريقة فعالة وفريدة من  من  فر  القدرات والمهارات والموارد 

بتنفيذ  و   نوعها، تقوم  وكيف  والخارجيين،  الداخليين  العمًلء  مع  تعاملها  كيفية  في  ذلك  ينعكس 

والت اإلدارية  واستراتيجياتها  لسياساتها  وإعدادها  تصميمها  وكيفية  وعملياتها،  نظيمية  أنشطتها 

 (.79  2014)الهًلالت،  "وخططها التشغيلية لتلبي وتتجاوز متطلبات جميع األطراف 

الذي    المجهودات ويعرفها الباحث اجرائيا بانها  توفيق وتوجيه وتنسيق وتنظيم وتشغيل جميع       

جميع الرغبات والتوقعات كما أنها   األداء لتحققمتقن من  مستوى  لالمدرسة للوصول    يبذلها مدير

  إدارة بداة الدراسة المتعلقة  االعينة على    طريق استجابات عن  الدرجة الكلية التي تم الحصول عليها  

 التميز في مدارس تربية شمال الخليل.

التابعة لمحافظة    الخليل:مديرية تربية شمال   التربية والتعليم  وتتكون    الخليل،هي إحدى مديرات 

االتية   المناطق  العروب،  من  سعير،  نوبا،  خاراس،  أوال،  بيت  أمر،  بيت  صوريف،  )حلحول، 
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نعيم(   بني  البلد،  الكتاب  الشيوخ  للعام    اإلحصائي وبحسب  الفلسطيني  والتعليم  التربية  لوزارة 

على    2020-2021 تحتوي  الكادر    2213و   طالبا،  38663و  مدرسة،  125فإنها  في  موظفا 

 . (2020، وزارة التربية والتعليم)التعليمي 
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 الفصل الثاني 

 

 النظري   اإلطار

 

 الدراسات السابقة 
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 الفصل الثاني  

 اإللكترونية  دارةاإلالمحور األول:   

 تمهيد    

نحن نعيش في عالم يشهد تغيرات سريعة في جميع مجاالت الحياة، فأصبحت حياتنا أسهل وأسرع،      

حياتنا من أوسع باب. لهذه األسباب،    ودخلت التكنولوجياوظهرت طرق جديدة للتواصل بين أفراد المجتمع  

في   المؤسسات  في    لمواكبةمدروسة    بإجراءات القيام  بدأت  تحقيقه  تم  المتقدمةما  ظهرت الدول  ومعه   ،

 .  اإللكترونية دارةاإل، وهي دارةللطريقة جديدة 

ََة دارةاإل      ََي  اإللكترونيَََََ ََوذجهَََََ ََن  نمَََََ ََد مَََََ ََأثير  دارةاإلجديَََََ ََه تَََََ ََات كَََََََان لَََََ ََواتي  بالمنظمَََََ ََداراللَََََ  تَََََ

ا فَََََي مختلَََََف   للمفَََََاهيمالحَََََادث والتطَََََور  الرقميَََََة، االتمتَََََة اسَََََتعمالبسَََََبب  ذلَََََكو مجَََََاالت الإلكترونيَََََا

ََة ََين  .اإلداريَََََََ ََة والتمكَََََََ ََة اإلداريَََََََ ََتمل المرونَََََََ ََة دارةاإلو  اإلداري،والمصَََََََََطلح يشَََََََ ََتخدم ت اإللكترونيَََََََ سَََََََ

ََائل  العََََََاملينوالتََََََي تتحقََََََق بجهََََََود  العمََََََل،للتعبيََََََر عََََََن أنشََََََطة إتمََََََام   اإللكترونيََََََةباسََََََتخدام الوسََََ

 (. 2018)عبده، 

 االتصََََََََالتخصَََََََص  فََََََََيالتكنولَََََََوجي هَََََََي إحََََََََدى ثمَََََََار التطََََََََور  اإللكترونيََََََََة دارةاإلكمَََََََا ان      

ََة ََبة والمعلومَََ ََرى، المحوسَََ ََة أخَََ ََن ناحيَََ ََاع، ومَََ ََزات  االنتفَََ ََن منجَََ ََرةمَََ ََي  الطفَََ ََة فَََ ََارالتكنولوجيَََ  اختصَََ

وجميَََََََع المسََََََََتفيدين  دارةاإلواسََََََََتخدام اإلنترنَََََََت لََََََََدعم التواصَََََََل بََََََََين  ،والميزانيَََََََات الوقَََََََت والجهََََََََد 

فَََََي حَََََل العديَََََد مَََََن المشَََََكًلت مثَََََل االزدحَََََام والواسَََََطة والَََََروتين والكثيَََََر مَََََن  مت كمَََََا سَََََاه منهَََََا،

 .(2012,النظم اإلدارية )حامد  تمنع تطورالتي  التعقيدات 
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ََذا و       ََاول الباحََََََََث مفهََََََََومسََََََََوف  المحََََََََور،فََََََََي هََََََ ََة دارةاإل يتنََََََ ََاريخي  ،اإللكترونيََََََ والتطََََََََور التََََََ

ََة دارةلََََََََل ََال  ،اإللكترونيََََََ ََباب االنتقََََََ ََىوأسََََََ ََة دارةاإل إلََََََ ََا اإللكترونيََََََ ََر. كمََََََ ََيذكر عناصََََََ ََدافو  سََََََ  أهََََََ

كمََََََا  ،ةيالمدرسََََََ دارات اإلفََََََي هََََََا ومتطلباتهََََََا وصََََََعوبات تطبيق اإللكترونيََََََة دارةاإلووظََََََائف وسََََََلبيات 

ََيذكر بعََََض  ََاريع سََ ََذهامشََ ََة  تنفيََ ََوزارة التربيََ ََطينبََ ََافة  ،فََََي فلسََ ََارب البعََََض  إلََََىباإلضََ ناجحََََة ال تجََ

 .اإللكترونية دارةاإلفي تطبيق  اعربيو  اعالمي

  نشأة اإلدارة اإللكترونية

فََََََََي  التقََََََََدموقََََََََد أدى  المتطََََََََورة، ةاإلدارة اإللكترونيََََََََة هََََََََي إحََََََََدى نتََََََََائج اإلنجََََََََازات التكنولوجيََََََََ   

ََاد  ميَََََََادين ََا اتصَََََََاالت متقدمَََََََة بالَََََََدول والحكومَََََََات إلَََََََى التفكيَََََََر الجَََََ االتصَََََََاالت وخلَََََََق تكنولوجيَََََ

ََائج  لًلنتفََََََاع وشََََََبكات اإلنترنََََََت  الحاسََََََوب مََََََن خًََََََلل اسََََََتخدام أجهََََََزة  التكنولََََََوجي، التقََََََدممََََََن نتََََ

ََاا للمََََََواطنين وتقََََََديم الخََََََدمات بشََََََكل فعََََََال يسََََََاهم فََََََي  مََََََن  حََََََل العديََََََد لمزاولََََََة األعمََََََال إلكترونيََََ

ََاكل أهمهََََََا ََدوائر  المشََََ ََوظفي الََََ ََام مََََ ََة أمََََ ََوابير الطويلََََ ََاظ والطََََ ََوي، الحكوميََََََةاالكتظََََ (. 2012)العطََََ

ََروتين ب ََل الََ ََل مثََ ََى تجنََََب عوامََ ََافة إلََ ََذي ياإلضََ ََام اإلدارةالََ ََوير نظََ ََق تطََ ََراع  ،عيََ ََى اإلسََ ََافة إلََ باإلضََ

ََاءفَََََي  ََازات  والمجهَََََود، الَََََزمن وتقليَََََل المهَََََام انهَََ ا أحَََََد إنجَََ ََا ََ تقَََََدمفهَََََو أيضَََ ََادينفَََََي  االتكنولوجيَََ  ميَََ

 (. 2012)الموسى،االتصاالت 

خدمَََََََة فَََََََي  الحاسَََََََوب المختلفَََََََةاإلدارة اإللكترونيَََََََة هَََََََي اسَََََََتجابة واقعيَََََََة السَََََََتخدام تطبيقَََََََات و     

بطريقَََََََة أكثَََََََر مرونَََََََة وكفَََََََاءة، ومَََََََن ناحيَََََََة أخَََََََرى  الروتينيَََََََة وسَََََََائل االعمَََََََال الجمهَََََََور لتحسَََََََين

ََورة  ََي ثَََ ََة، فهَََ ََازات التكنولوجيَََ ََن اإلنجَََ ََتفادة مَََ ََلاالسَََ ََي تقليَََ ََود ، الَََََزمن فَََ ََت والمجهَََ خدام اإلنترنَََََت واسَََ

حيَََََََََث يسَََََََََاعد  المَََََََََواطنين،وبينهَََََََََا وبَََََََََين  وفروعهَََََََََا، الحكوميَََََََََةلَََََََََدعم االتصَََََََََاالت بَََََََََين اإلدارات 
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)القرنَََََََي، الحاسَََََََوب لَََََََربط أجهَََََََزة  الداخليَََََََة كوسَََََََيلةاإلنترنَََََََت علَََََََى إلغَََََََاء الحاجَََََََة إلَََََََى الشَََََََبكات 

ََا(2011 ََ .كمََََ ََة تدعم تََََ ََات اإلدارة اإللكترونيََََ ََات الجهََََ ََةعليمََََ ََى  الحكوميََََ ََا إلََََ ََت انتباههََََ ََة ويلفََََ واإلداريََََ

ََع المعَََََََامًلت ذات  ََلة عبَََََََرإمكانيَََََََة إدارة جميَََََ ََام مصَََََََطلح  اإلنترنَََََََت، الصَََََ ََد الطريَََََََق أمَََََ ََا يمهَََََ ممَََََ

ََلوب اإلدارة  ََة كأسََََََ ََازات  اإللكترونيََََََ ََتخدم اإلنجََََََ ََد يسََََََ ََيإداري معقََََََ ََة فََََََ ََين التقنيََََََ ََال تحسََََََ اإلدارة  اعمََََََ

 (.2016)الزبيدي، انوعي تميزاومنحها 

ََد  ََرت اإلدارة اإللكترو وقََ ََدالا ظهََ ََال اآلالت بََ ََع إدخََ ََيطة مََ ََة بسََ ََرين بطريقََ ََرن العشََ ََي منتصََََف القََ ََة فََ نيََ

ََ ََتخدام التكنولوجيَََََ ََبب اسَََََ ََة، ولكَََََََن بسَََََ ََال اإلداريَََََ ََاملين فَََََََي األعمَََََ ََن العَََََ ََة ةمَََََ ظهَََََََرت فَََََََي  المتقدمَََََ

ََكل ََعينيات بشََََ ََبعينيات والتسََََ ََراءات  السََََ ََي اإلجََََ ََوي فََََ ََة،قََََ ََة والمؤسسََََََات التعليميََََ ََرز اإلداريََََ ََك  وأبََََ تلََََ

 .(2016الهائلة على معالجة البيانات )كحيل،  لقدرةااللي ذو االحاسب  التقنيات هو

 :  اإللكترونية دارةاإل  مصطلح   

ََوم         ََة دارةاإليعتبَََََر مفهَََ ََن الم اإللكترونيَََ ََتجدةاإلداريَََََة  صَََََطلحات مَََ ََدم  المسَََ ََع تقَََ ََي بَََََرزت مَََ التَََ

يَََََََنعكس وهََََََذا  هََََََذا العصَََََََر، والمعلومََََََات والتطَََََََور الكبيََََََر فَََََََي االنترنَََََََت  شََََََبكات ميَََََََادين  وتطََََََور

، ولقََََََد عََََََرف وجََََََودة العمََََََل المنجََََََز ،خًََََََلل سََََََرعة اإلنجََََََاز المنظمََََََات مََََََنبشََََََكل فاعََََََل فََََََي أداء 

 :النحو التالي على اإللكترونية دارةاإلالباحثون 

أعمََََََال  إلََََََىعمليََََََة نقََََََل وتحويََََََل األعمََََََال مََََََن أعمََََََال ورقيََََََه  ا( بأنه2013ََََََعًََََََلء الََََََدين ) هََََََاعرف

 . ة متقدمةتكنولوجيساليب او  طرق  باستعمالإلكترونية، وذلك 
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َََواء كََََََان ذلََََََك اعمَََََال مكتوبَََََة علَََََى مََََََن التغيَََََر التَََََام ( بأنهََََََا  "13  2013وعرفهََََََا مطََََََر ) ورق، سَََ

َََة  َََة أو تجاريَََ َََة أو خدماتيَََ َََال إداريَََ َََال  إلَََََىأعمَََ َََول اإللكترونيَََََةاألعمَََ َََن تحَََ َََك مَََ َََا يتطلَََََب ذلَََ َََع مَََ ، مَََ

َََة  َََي األدوات واآلليَََََََات التقليديَََََ َََا  إلَََََََىفَََََ ََراءات والممارسَََََََات اإللكترونيَََََََةنظيرتهَََََ ََديل فَََََََي اإلجَََََ ، وتعَََََ

َََة، وذلَََََََك بهََََََدف تََََََوفير أمثََََََل للوقََََََت والجهََََََد ورفََََََع كفََََََاءة  َََي الهياكََََََل التنظيميََََ َََر فََََ المتبعََََََة، وتغييََََ

ََة،  ََالمؤسسََََََ ََة دارةاإلفََََََ َََول  اإللكترونيََََََ َََات للوصََََََ َََم المعلومََََََ َََات نظََََََ َََر ومكونََََََ ََتخدم جميََََََََع عناصََََََ تسََََََ

 بًَل ورق".  إدارة إلىالتقليدية  دارةاإلب

ََ علََََََى أنهََََََا عبََََََارة عََََََن نظََََََام إداري متكامََََََل  اإللكترونيََََََة دارةاإل (2014)ا عََََََرف قنبََََََر وعََََََدنان كمََََ

لتقََََََديم خََََََدمات إداريََََََة بطريقََََََة  وذلََََََكالوظََََََائف أداء  فََََََيالمتقدمََََََة التكنولوجيََََََا يسََََََتند علََََََى وشََََََامل 

 جيدة وبأقل جهد وتكلفة وأسرع وقت. 

ََدة )و  ََة دارةاإل (2015عََََََرف الخوالََََ ََت اإللكترونيََََ ََا اسََََ ََى أنهََََ ََات علََََ ََورة عمال التقنيََََ ََة فََََََي  المتطََََ المتمثلََََ

ََبك ََيم  ات الحاسََََََب اآللََََََي وشََََ ََيق وتنظََََ ََيط مََََََن وتنسََََ ََة مََََََن تخطََََ ََال اإلداريََََ اإلنترنََََََت فََََََي أداء اإلعمََََ

 واشراف ومتابعة واتخاذ القرار. 

للوسَََََََََائل  التربويَََََََََةالمنظمَََََََََات  اسَََََََََتعماليقَََََََََوم علَََََََََى  بأنهَََََََََا نظَََََََََام( 2016)الخالَََََََََدي ويعرفهَََََََََا    

 فَََََََي معامًلتهَََََََا، وتواصَََََََلها مَََََََع المسَََََََتفيدين مَََََََن خَََََََدماتها، والعَََََََاملين فيهَََََََا، والجهَََََََات  اإللكترونيَََََََة

ََة بمََََا يناسََََب  تكنولوجيََََا التطََََور الحاصََََل  مََََع العليََََا، وذلََََك بهََََدف إجََََراء األعمََََال اإلداريََََة، والرقابيََ

 . ومعلوماتيا

ََالم وآخََََََرون       ََة دارةاإل( 105  2017)يعََََََرف سََََ ََد علََََََى  اإللكترونيََََ ََة جديََََََدة تعتمََََ ََا " منهجيََََ بأنهََََ

، وأن فكرتهََََََََا تتجََََََََاوز مفهََََََََوم دارةاإلاألساسََََََََية فََََََََي  الوظََََََََائفكََََََََل لممارسََََََََة  التكنولوجيََََََََاتوظيََََََََف 
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ََل المؤسسَََََََة  ََل داخَََََ ََة الخاصَََََََة بَََََََإدارات العمَََََ ََوم تكامَََََََل المعلومَََََََات بَََََََين اإلدارات  إلَََََََىالميكنَََََ مفهَََََ

 ها ". أهدافالمختلفة، واستخدام تلك المعلومات في توجيه المؤسسة نحو تحقيق 

ََا  ََث بأنهََ ََرف الباحََ ََف ويعََ ََتخدامها فََََي  المتطََََورةالتقنيََََات  جميََََعتوظيََ ََدارسجميََََع واسََ ََ ،المََ ن أجََََل مََ

ََد ووقََََت  ََل جهََ ََاءة بأقََ ََر كفََ ََة أكثََ ََديم خدمََ ََن،تقََ ايتفََََق  ممكََ ََا ََى  الباحََََث أيضََ ََاحثين اآلخََََرين علََ ََع البََ مََ

علَََََى  دارةاإلحيَََََث تعتمَََََد هَََََذه  تقليديَََََة،غيَََََر ورقيَََََة بَََََدون تفويضَََََات  إدارةهَََََي  اإللكترونيََََة دارةاإلأن 

ََبةالسَََََََجًلت  ََائل  اإللكترونيَََََََةوالمَََََََذكرات  المحوسَََََ فهَََََََي شَََََََبكة ذكيَََََََة تعتمَََََََد علَََََََى  الصَََََََوتية،والرسَََََ

 .للمدرسة اإللكترونيةالمعرفة  

   :المدرسية  اإللكترونية دارةاإل أهداف

ََن       ََة دارةلََََََََليمكََََََ ََدارس،  اإللكترونيََََََ ََقللمََََََ ََن طريََََََ ََل  عََََََ ََتخدام األمثََََََ ََات االسََََََ ََاالت  لتقنيََََََ االتصََََََ

ََلة   إلَََََََىتَََََََؤدي ، أن والمعلومَََََََات  ََدافسلسَََََ ََا    أهَََََ ََدافمنهَََََ ََذهايمكَََََََن أن  أهَََََ ََة دارةاإل تنفَََََ  اإللكترونيَََََ

ََكل  ََوير  عََََََام،بشََََ ََالمثََََََل تطََََ ََة،اال جميََََََع االعمََََ ََدافاأل لتحقيََََََق ادائهََََََاوتحسََََََين  داريََََ  التعليميََََََة هََََ

ََد ،  للمجتمََََََع بعيََََََدة المََََََدى هََََََدافواأل ََه اتخََََََاذ القََََََرار اإلداري مََََََن حََََََواجز  و الحََََ عََََََن طريََََََق تواجََََ

إتاحََََة الخََََدمات والمعلومَََََات  إلََََىمعلومََََات وبيانََََات وربطهَََََا بمراكََََز اتخََََاذ القََََرار ، باإلضَََََافة  تقََََديم

ََن  ََهولة مََ ََربسََ ََل العناصََ ََة ب كََ ََاملين المرتبطََ ََين العََ ََة للمعلمََ ََهلة ومريحََ ََة سََ ََة بالمدرسََََة ، بطريقََ المدرسََ

ََ و ََي و ن والمعلمَََََات يالمعلمَََ ََدارس  نالمنتفعَََ ََذه المَََ ََاركين فَََََي هَََ ََ والمشَََ ََبء علَََََى الدولََََََة  ف تخفيَََ العَََ

ََاط  ََق ارتبََ ََى تحقيََ ََاعد علََ ََل اإلداري ، وتسََ ََي العمََ ََة فََ ََائق الورقيََ ََتخدام الوثََ ََن اسََ ََل مََ ََواطنين ، وتقلََ والمََ

ََر عَََََََن  ََيم والَََََََوزارات بغَََََََض النظَََََ ََب التعلَََََ ََيم ومكاتَََََ ََين المَََََََدارس وإدارات التعلَََََ ََي مشَََََََترك بَََََ إلكترونَََََ

ََة الجغرافيََََََة. لي فََََََي إعََََََادة هيكلََََََة خََََََدمات للمجتمََََََع، ومسََََََاعدة إدارات التعلََََََيم العََََََا وتقََََََديم المنطقََََ
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ََا  ََة كمََََ ََزة اإلداريََََ ََيم األجهََََ ََدف توتنظََََ ََىهََََ ََة،  إلََََ ََرة واإلبداعيََََ ََادرات المبتكََََ ََجيع المبََََ ََر وتتشََََ ََرةغييََََ  الفكََََ

ََلبية ََن  السََ ََدارس،عََ ََن  والحََََد  المََ ََوبيات مََ ََتفيدين،وخفََََض التكََََاليف علََََى  ،المحسََ والقضََََاء علََََى  المسََ

وفهَََََم اللَََََوائح التَََََي تحكَََََم وتَََََنظم التعلَََََيم المدرسَََََي  المدرسَََََة،االتصَََََال المباشَََََر بيَََََنهم وبَََََين مَََََوظفي 

لجميَََََََع  البيانَََََََات تَََََََوفير  لنزاهَََََََة عَََََََن طريَََََََقوتَََََََوفير ا دارةاإل رداءةوالقضَََََََاء علَََََََى  اإلنترنَََََََت،عبَََََََر 

 (. 2016)يونس،   في أي وقت  وأولياء األمورمعلمي وطلبة المدارس 

ََ ََية الفكرة األسفَََََ ََلاسَََََ ََر  اإللكترونيَََََََة دارةلَََََ ََدمات و  دارةاإل إلَََََََىهَََََََي النظَََََ ََدر الخَََََ ََا مصَََََ ََى أنهَََََ ان علَََََ

ََذلك فَََََإن  ََذه الخَََََدمات. لَََ ََتفادة مَََََن هَََ  دارةلَََََلالمَََََواطنين والشَََََركات زوار أو عمًَََََلء يرغبَََََون فَََََي االسَََ

 التي تسعى إليها في سياق التعامل مع العمًلء  هدافعدد من األ اإللكترونية

 ةمديريََََََو  والطلبََََََة ن والمعلمََََََات يالمعلمََََََالتعامََََََل مََََََع  الوظيفََََََة اإلداريََََََة عََََََن طريََََََقرفََََََع كفََََََاءة  -1 

 .التربية

 تخفيض تكلفة اإلجراءات )اإلدارية( والعمليات المتعلقة بها -2 

ََاء  -3  ََةإلغََ ََظ إلكترونََََي يت االرشََََفة الورقيََ ََام حفََ ََتبداله بنظََ ََتندات واسََ ََة المسََ ََي معالجََ ََة فََ ََع بالمرونََ متََ

ََت  ََر وقَََ ََي أقصَََ ََددة فَََ ََى جهَََََات متعَََ ََتندات علَََ ََع المسَََ ََرعة وتوزيَََ ََاء بسَََ ََحيح األخطَََ ََى تصَََ ََدرة علَََ والقَََ

 ممكن واالستفادة منه في أي وقت. 

 القضاء على جمود مفهوم البيروقراطية وتعزيز تقسيم العمل وتخصصه  -4 

ََين أطَََََراف  -5  ََرة بَََ ََة المباشَََ ََل العًلقَََ ََتبعاد أو تقليَََ ََة،اسَََ ََات  المعاملَََ ََأثير العًلقَََ ََد مَََََن تَََ ََالي الحَََ وبالتَََ

 المعامًلت المتعلقة بالعميل انجازالشخصية والتأثير على 
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التقليديَََََة محَََََدودة  دارةاإلحيَََََث ال تَََََزال قَََََدرة  واحَََََد،اسَََََتيعاب عَََََدد كبيَََََر مَََََن العمًَََََلء فَََََي وقَََََت  -6

  على تصفية معامًلت العمًلء وغالباا ما تجبرهم على االنتظار في طوابير طويلة.

ََل الموقََََََع  -7  ََة عامََََ ََن إزالََََ ََه يمكََََ ََث انََََ ََؤتمرات حيََََ ًََلل مََََ ََن خََََ ََل واالجتماعََََََات مََََ ََد ورش العمََََ عقََََ

 اإلدارية. اإللكترونيةالفيديو والشبكات 

ََد      ََا سََََََبق أن أحََََ ََة دارةاإل أهََََََدافيتضََََََح ممََََ ََلََََََيس فقََََََط القضََََََاء علََََََى  اإللكترونيََََ  ورق ملفََََََات الََََ

ََة ََارم التقليديَََََة واالنظمَََ ََل  ،ةالصَََ ََاءة العمَََ ََين كفَََ ََة وتحسَََ ََراءات اإلداريَََ ََة اإلجَََ ََل تكلفَََ ا تقليَََ ََا ََن أيضَََ ولكَََ

 (.2012)حامد، اإلداري في أقصر وقت ممكن الوقت 

 :اإللكترونية دارةاإلفوائد 

ََة دارةاإل     ََود  اإللكترونيَََََ ََاوز قيَََََ ََة لتجَََََ ََاة فعالَََََ ا قنَََََ ََا ََي أيضَََََ ََينهَََََ ََت وتحسَََََ ََدمات  المكَََََََان والوقَََََ الخَََََ

وبالتََََََََََالي تقليََََََََََل تََََََََََأثير البيروقراطيََََََََََة اإلداريََََََََََة وتعزيََََََََََز المشََََََََََاركة فََََََََََي المؤسسََََََََََات  للمََََََََََواطنين،

  .((Frias, 2014 الموثوقيةزيادة  عن طريق ،ةالسياسي واالجراءات الديمقراطية 

 ( 2011اآلتية )المعاني وآخرون،  الفوائد  ىستجن دارسفي الم اإللكترونية دارةاإلتنفيذ عند و 

للحصََََََول عليهََََََا عنََََََد معلومََََََات قواعََََََد  وانشََََََاءوموثوقيتهََََََا  البيانََََََات  لحفََََََظالًلزمََََََة تقليََََََل المََََََدة ( 1

 فترة زمنية قصيرة مقارنة باألنظمة اليدوية بأقل تكلفة وجهد ووقت  فيالحاجة 

 المنتفعين.رضا  إلى يؤديمما  المدارس،من واغراض المستنقعين حاجات تحقيق ( 2

 وجهد قليًلن. وزمنفليلة متنوعة بتكاليف  حاجات  توفير( 3
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 . المدارسمن ومعاملة المنتفعين في األداء الوظيفي واثبات الوضوح إقرار ( 4

 عند ممارسة األعمال. واالعمال التقليدية الروتينمن  الحد ( 5

ََام علََََََى متابعََََََة كيفيََََََة  أفضََََََل،( مسََََََاعدة المََََََديرين علََََََى أداء عملهََََََم بطريقََََََة 6 ومسََََََاعدتهم بانتظََََ

وتَََََوفير الوقَََََت للسَََََماح لهَََََم بَََََالتركيز علَََََى جوانَََََب مهمَََََة مَََََن عملهَََََم  المراحَََََل،عملهَََََم فَََََي مختلَََََف 

 بدالا من العمل المكتبي

 مَََََن خًَََََللالعَََََام علَََََى مَََََدار  بالمدرسَََََة المنوطَََََةالوظَََََائف  إلَََََىيضَََََمن وصَََََول المسَََََتفيد مباشَََََرة ( 7

 .االنترنت 

ََا ََي ) كمَََََ ََة (2012لخَََََََص والَََََ ََى المؤسسَََََ ََود علَََََ ََي تعَََََ ََد التَََََ ََن الفوائَََََ ََد مَََََ ََق اإل العديَََََ ََد تطبيَََََ  دارةعنَََََ

  :االلكترونية

ََال  إدارة -1 ََيمو  تطبيََََََقو بمََََََا فََََََي ذلََََََك تخطََََََيط  ،المدرسََََََةأعمََََ وتزويََََََد  ،الطلبََََََة إدارةو  متابعََََََةو  تقيََََ

 .االعمال المحوسبةمن  بعدد  والمعلمات  المعلمين

 ومخرجاتها ووثائقها وبياناتها األساسية إلكترونياا  المدرسةحفظ وتسجيل جميع أنشطة  -2

 .معلوماتياو  وبشرياماديا مواردها  إدارةو المدرسة أعمال  إدارةفي  التربية مديريهمساعدة  -3

 مرونة كبيرة في التعامل مع المعلومات وتحديثها بانتظام -4

ََى  -5 ََالهم علَََ ََوظفين وردود أفعَََ ََع المَََ ا بتتبَََ ََا ََام تلقائيَََ ََوم النظَََ ََث يقَََ ََادة حيَََ ََل المعتَََ ََة العمَََ ََيق طبيعَََ تنسَََ

 العليا. دارةاإل إلىاألعمال المنوطة بهم وإرسال تقارير متابعة 
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  كفاءتها.وتحسين  المدرسة لموارد الصحيح  االستعمال -6

 دةروابط إلكترونية بين مؤسسات تقع في مناطق جغرافية متعد  -7

 تقديم معلومات كاملة عن كل ما يتعلق بالمؤسسة والعاملين فيها -8

 التكامل مع أنظمة فرعية متعددة مثل الحضور واالستقالة -9

 إدارةو  االنسََََََانية المََََََدخًلت  تطََََََويرإمكانيََََََة التوافََََََق مََََََع أي هيكََََََل تنظيمََََََي للمؤسسََََََة وكََََََذلك  -10

 الكترونيا. االتصاالت 

االمكانيَََََََة  لَََََََديها اإللكترونيَََََََة دارةاإلأن  ون فيَََََََر ( Serrsht&others,2018)وآخَََََََرون مَََََََا سيرشَََََََت ا 

 ومن أي مكان باستخدام االنترنت تكلفة  بأقللجميع االفراد توفير الخدمات الرئيسية ل

 :اإللكترونية دارةاإلخصائص  

  (2013)وردة،  كما ورد في منها الخصائص لها العديد من  اإللكترونية دارةاإل 

لتََََََََزم معظََََََََم اإلدارات بتقََََََََديم اإلداريََََََََة حيََََََََث ت لتحََََََََديث وتبسََََََََيط اإلجََََََََراءات حاجََََََََة اإلداريََََََََين  -أ 

ََدر  ََراا لقَََََ ََل نظَََََ ََكل األمثَََََ ََتخدامها بالشَََََ ََى اسَََََ ََة وتحَََََََرص علَََََ ََالحها الخاصَََََ ا لمصَََََ ََا ََات وفقَََََ تها االمعلومَََََ

 . وبشكل واضح وإمكانياتها على أن تكون سريعة ودقيقة وكاملة

ََفافية الحصََََََول علََََََى  -ب  ََفافية  الشََََ ََة الشََََ ََة دارةاإل داخََََََلالكليََََ ََوابط  إلكترونيََََ ََة وجََََََود ضََََ هََََََي نتيجََََ

 إلكترونية تضمن المساءلة المنتظمة لجميع الخدمات المقدمة.
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امَََََا  ل،يَََََالتحو عمليَََََة  لتيسَََََير اماليَََََ ادعمَََََ اإللكترونيَََََة دارةاإلفَََََي البدايَََََة تتطلَََََب التكلفَََََة   تقليَََََل -ج 

يلبََََََي حاجََََََة المََََََواطنين كبيََََََرة، و ماليََََََة  فانََََََه سََََََيوفر ميزانيََََََة اإللكترونيََََََة دارةاإلنمََََََوذج  بعََََََد اعتمََََََاد 

 بيسر وسهولة.

تمثَََََل  اإللكترونيَََََة دارةاإلفَََََإن  اإلداري، التحَََََولاليَََََات  مَََََنزيَََََادة الكفَََََاءة  باعتبارهَََََا آليَََََة حديثَََََة  -د  

 اإلدارية.  والنشاطات للمهام األنماط القديمة في  حاسمةتغير نقطة 

 المدرسية: دارةاإلفي   اإللكترونية دارةاإلمميزات استخدام 

ََة دارةاإل      ََي  اإللكترونيَََََََ ََة فَََََََ ََدة للغايَََََََ ََة، إدارةمفيَََََََ ََزين  المدرسَََََََ ََة تخَََََََ ََدها سَََََََََرعة ودقَََََََ ومَََََََََن فوائَََََََ

ََا يسَََََمى بقواعَََََد  المعلومَََََات، ََترجاع البيانَََََات فَََََي وقَََََت  ،ومعالجَََََة البيانَََََات  البيانَََََات،وتكَََََوين مَََ واسَََ

ََة  ََة باألنظمََََََ ََير مقارنََََََ ََة،قصََََََ ََة اليدويََََََ ََة  التقليديََََََ ََتجابة الفعالََََََ ََي تلبيََََََََةواالسََََََ  وتطلعََََََََات  حاجََََََََات  فََََََ

ََا  ،المََََدارسفََََي  نمنتفعََََيال وتقََََديم خََََدمات شََََاملة بأقََََل تكلفََََة وجهََََد  المسََََتفيدين،وبالتََََالي تحقيََََق رضََ

والقضَََََاء  التعلَََََيم، وظَََََائفمَََََن  نالمسَََََتنقعيومعاملَََََة  الَََََوظيفي،وتأكيَََََد وإظهَََََار شَََََفافية األداء  ووقَََََت،

التََََََي  االعمََََََال إلََََََىالمسََََََتفيدين مباشََََََرة  والتأكََََََد مََََََن وصََََََول ،الوظََََََائف فََََََي تنفيََََََذ  التقليديََََََةعلََََََى 

ََا  ََ إلََََىالََََذهاب  بََََدون العََََام  طََََوالالمدرسََََة  توفرهََ ممََََا يمكََََن المََََدير  ،االنترنََََت مََََن خًََََلل  تهممدرسََ

متابعَََََة  علَََََى مَََََديرات الو  نمَََََديريأفضَََََل، ومسَََََاعدة المَََََن القيَََََام بَََََدور مسَََََاعدتهم علَََََى الَََََتعلم بشَََََكل 

ََية  ََال المدرسَََ ََع االعمَََ ََل جميَََ ََزمن وتقليَََ ََى  الَََ ََم حتَََ ََامهملهَََ ََون اهتمَََ ََى  يكَََ ََزا علَََ ََر الجوانَََََب  مركَََ األكثَََ

   .(2015)الحسيني، باألوراق لعمواستبدال اللعملهم  أهمية 
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ََاءت الحاجََََة       ََن هنََََا جََ ََولوالتََََي تعنََََي  ،اإللكترونيََََة دارةاإل إلََََىومََ ََة قديمََََة مََََن  التحََ نحََََو وظيفََ

ََات  ََة تطبيقَََََ ََطة ،معلوماتيَََََ ََبكات  بواسَََََ ََوب،شَََََ ََع  الحاسَََََ ََة مَََََ ََدات المدرسَََََ ََدمج وحَََََ ََها لَََََ ََهيلبعضَََََ  لتسَََََ

ََى ََات ب الحصَََََول علَََ ََات ومعلومَََ ََرارات و يانَََ ََاذ قَََ ََبة،اتخَََ ََتفيدين  مناسَََ ََة المسَََ ََديم خدمَََ ََل وتقَََ ََام العمَََ وإتمَََ

ََكل  ََال،بشَََ ََت  فعَََ ََرع وقَََ ََة وأسَََ ََل تكلفَََ ََن بأقَََ ََث يمكَََ ََول  حيَََ ََة دارةاإل إنالقَََ ََام رقمَََََي  اإللكترونيَََ ََي نظَََ هَََ

االعتمَََََاد علَََََى نظَََََام معلومَََََات قَََََوي لتحويَََََل العمَََََل اإلداري العَََََادي مَََََن يَََََدوي  إلَََََىمتكامَََََل يهَََََدف 

)الزعبَََََي،  .تكلفََََة أدنََََىو ممكَََََن  زمََََن اقََََلفَََََي  اداريََََاالقََََرارات  تنفيَََََذ  إلََََىيهََََدف إلكترونََََي. هَََََذا  إلََََى

2015).  

 :ومدير المدرسة  اإللكترونية دارةاإل   

مجموعَََََة مَََََن الخصَََََائص التَََََي تؤهلَََََه لثقَََََل  مَََََدير المدرسَََََةيتطلَََََب الَََََدور الريَََََادي الَََََذي يلعبَََََه      

، الََََدور مََََن حيََََث العلََََم والثقافََََة والخبََََرة العمليََََة واللياقََََة البدنيََََة والََََذكاء والقََََدرة والسََََمات الشخصَََََية

أن يكََََون قََََادراا علََََى تفعيََََل األنظمََََة والقََََوانين بََََدالا  و  إيجََََابي تجََََاه العمََََل كمََََا انََََه يجََََب ان يكََََون 

مَََََع اآلخَََََرين ويقَََََنعهم  تعاملَََََهفَََََي  قيمتَََََه رفَََََع  إلَََََى والسَََََعي  ان يكَََََون منقَََََاد لهَََََا دون اقتنَََََاع مَََََن 

ََاا  ََتغرق وقتَََََ ََى يَََََََتم  بحكمتَََََََه وقيادتَََََََه ومعرفتَََََََه ، وأي إصًَََََََلح تعليمَََََََي يسَََََ ََا ، حتَََََ ََذها وتحقيقهَََََ تنفيَََََ

ََدريجي وواعََََي ََة ، ولكََََن فََََي تقََََدم تََ ََة غيََََر مدروسََ يجََََب أن حيََََث  ،واألشََََياء ال تحََََدث بقفََََزات مفاجئََ

ََا ت عاليَََََََة ومسَََََََتمرة ومراقبَََََََة دائمَََََََة ألداء الطًَََََََلب يكَََََََون لَََََََدى المَََََََديرين ممارسَََََََات تكيفيَََََََة وتوقعَََََ

ََة  ََيم أداء المدرسََََ ََديث وتقيََََ ََل والتحََََ ََة  المتواصََََ ََات المدرسََََ ََع احتياجََََ ََى مََََ ََا يتماشََََ ََيم ، بمََََ ََام التعلََََ لنظََََ

تحسَََََين  إلَََََىهَََََذه خصَََََائص أساسَََََية ، إذا وجَََََدت لَََََدى المَََََديرين ، فإنهَََََا تَََََؤدي ، فالمشَََََتركة هَََََاورؤيت

 .(2010التغيير)العمرات،  إلىاألداء المدرسي وتؤدي 
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  :اإللكترونية دارةاإلعوامل النجاح في 

 دارةاإل إلَََََََََىأو الخاصَََََََََة الَََََََََراغبين فَََََََََي االنتقَََََََََال  الحكوميَََََََََةيجَََََََََب علَََََََََى مسَََََََََؤولي المَََََََََدارس     

)والَََََََي، كمَََََََا ورد فَََََََي  مراعَََََََاة عَََََََدة عوامَََََََل لتحقيَََََََق النجَََََََاح فَََََََي المدرسَََََََة مَََََََن أهمهَََََََا اإللكترونيَََََََة

2012)  

ََتراتيجية  -1 ََة اإلسَََ ََيح الرؤيَََ ََة،توضَََ ََوم  للمدرسَََ ََل لمفهَََ ََم الكامَََ ََة دارةاإلوالفهَََ ََب  اإللكترونيَََ ََن جوانَََ مَََ

 التخطيط والتنفيذ واإلنتاج والتشغيل والتطوير وغيرها.

ََة فََََََي  دارةلََََََلالمباشََََََرة والشََََََاملة  الرعايََََََة -2 ََاد عََََََن االتكاليََََََة واالرتجاليََََ ََا بالمدرسََََََة واالبتعََََ العليََََ

 معالجة األمور.

مَََََََع التركيَََََََز  ،دارةاإل أهَََََََداف ومحاولَََََََة الشَََََََرح للمعلمَََََََين لمراحَََََََل العمَََََََل،التطَََََََوير المسَََََََتمر  -3

 على التدوين والتصنيف.

ََل -4 ََدريب وتأهيَََ ََين تَََ ََات  المعلمَََ ََمان والمعلمَََ ََة وضَََ ََة  والطلبَََ ََات التدريبيَََ ََلاالحتياجَََ ََم كَََ ََب  لهَََ حسَََ

 .اختصاصه

 في المدرسة اول باول. اإللكترونيةالحرص على تحديث التقنيات   -5

 .تحقيق أفضل تطبيق لمبادئ الشفافية والواقعية  -6

 ين.المستفيد  جميع التأكد من سرية معلومات   -7

 وعدم تكرار االخطاء.استخدم الخبرات السابقة   -8

 .ةالمدرس داخل دارةاإلو  ن والمعلمات يمعلمالالعمل على التعاون بين   -9

 



 

27 
 

   :اإللكترونية دارةاإل  إلىمعوقات التحول  

 .المدرسةمختلفة حتى داخل نفس  إدارةتوجد أنظمة  -1

 .بأسباب التحول ومتطلباته المدرسة إدارةعدم إيمان  -2

 إلَََََى ويفتقَََََدون  ،التغييَََََر فَََََي انجَََََاحدافَََََع قَََََوي  إلَََََىوالطلبَََََة واوليَََََائهم  والمعلمَََََات  المعلمَََََينيفتقَََََر -3

 .اإللكترونية دارةاإل إلىنجاح التحول من عملية  بأنهم جزء الشعور

 .المدرسةداخل  بجميع جوانبها اإللكترونية دارةاإلتطبيق صعوبة  -4

 .الكترونية مدرسية إدارةتساعد على تطبيق عدم وجود بنية تحتية  -5

لعَََََََدم المَََََََام الكثيَََََََر مََََََََن  االتكنولوجيَََََََالمتعلقَََََََة بوخاصَََََََة األمَََََََور  احَََََََداث تغييَََََََرمَََََََن  خَََََََوفال-6

 .هاب مديرات الو  نمديريال

 .(2011، )الوادي وأمن المعامًلت الشخصية البيانات  على سريةالخوف  -7

   اإللكترونية دارةاإل تنفيذ ( أهَم العوائَق الَتَي يمكَن أن تعيَق عمليَة 2012كمَا أورد حامَد )

" وفي بعض الحاالت تغيير وجهتها مما  اإللكترونية  دارةاإلمقاومة مبادرات "  إلىفوضى يمكن أن تؤدي  -1

 .ةلكتروني اإل ات يشكل خطراا كبيراا على مشاريع اإلدار 

 خاصة في ظل تدني العائد المالي للحكومة. ،اإللكترونية للبرامجالتمويل الًلزم  قلة -2

والذي يعتبر أساس   المطلوب،التأخير المتعمد أو غير المتعمد في تطوير اإلطار القانوني والتنظيمي    -3

 تنفيذ أي حوكمة إلكترونية.
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الناج4  الوطنية  الكوارث  نزاعات    مة.  قد    إقليمية،عن  على  التي  من  التحتي  البنيةتعطيل  تعمل  لفترة  ة 

 .اإللكترونية دارةاإلستعيق تنفيذ استراتيجيات  الزمن،

العمليات  5  وتوحيد  اإلجراءات  تبسيط  بعد  العاملين    ،الحكومية.  قبل  من  للتغيير  كبيرة  مقاومة  هناك 

 الحكوميين القلقين على وظائفهم المستقبلية.

 خوفا على ضياع البيانات لألسباب مختلفة. . يتردد المجتمع في قبول فكرة الربط اإللكتروني  6 

تولي األمور لالقطاع الخاص  القدرة أو الدعم من    إلىالمحلي    والمعلوماتيتكنولوجي  القطاع  ال. يفتقر  7 

 الحكومة بذل  على الرغم من  ال سيما إذا كانت العملية مكلفة من الناحية المالية.    واالقتصادية،االجتماعية  

ا لتنفيذ تطبيقات   .اإللكترونية دارة اإلجهودا

ََار  ََانت وأشَََََََ ََى (Saint,2009) سَََََََ ََن م إلَََََََ ََة مَََََََ ََات جموعَََََََ ََاد  المعيقَََََََ ََول دون اعتمَََََََ  دارةاإلالتَََََََََي تحَََََََ

ََة ََين  ،اإللكترونيََ ََا فََََي ذلََََك ضََََعف الََََوعي بََ ََينبمََ ََة  المعلمََ ََة دارةاإلحََََول أهميََ  إلََََىوالميََََل ، اإللكترونيََ

ََد  رفََََض التغييََََر ََدراء والمعلمََََينمََََن قبََََل العديََ ََة التحتيََََة فََََي بعََََض مََََن المََ ََعف القََََدرات والبنيََ ، وضََ

 .اإللكترونية دارةاإل لقلة وجود خبراء فيونقص الخبرة في التخطيط   المدارس،
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 التميز. إدارةالمحور الثاني:   

  :التميز إدارة  تعريف   

ََوم      ََد مفهََ ََن  إدارةيعََ ََز مََ ََطلحات التميََ ََة  المصََ ََدةاإلداريََ ََروالتََََي  الجديََ ََرةفََََي  بهََََا هتمََََاماال ظهََ  الفتََ

بعََََََدة  التميََََََز حيََََََث عرفهََََََا مجموعََََََة مََََََن البََََََاحثين والمختصََََََين إدارة، وقََََََد تعََََََددت تعريفََََََات االنيََََََة

 تعريفات منها 

والتخطََََيط والتنفيََََذ السََََليم والتقيََََيم مََََن  هََََدافتحديََََد األ وهََََ (Al-Lugan,2011) اللوجََََان تعريََََف

واسََََََََتخدام للمََََََََوارد  المدرسََََََََةداخََََََََل  المتواصََََََََلالتميََََََََز  إلََََََََىللوصََََََََول اإلداريََََََََة  االجََََََََراءات خًََََََََلل 

ََة مثلَََََى المتاحَََََة ََين االسَََََتخدام األمثَََََل للمَََََوارد الداخليَََََة والخارجيَََََة علَََََى بطريقَََ ََم الجمَََََع بنجَََََاح بَََ ، ثَََ

 .المدى الطويل لتحقيق أداء مؤسسي إيجابي

، بهََََََدف السياسََََََات مََََََن  للعديََََََد  المدرسََََََةبأنهََََََا عمليََََََة تقََََََوم علََََََى تطبيََََََق  (2013) سََََََهمود  تعريََََََف

 .ها الموضوعة بما يضمن لها التميزأهداف جات تحققنتا إلىالوصول 

ََا   ََا  تعمَََََََل( بأنهَََََََا مجموعَََََََة خطَََََََوات، وإجَََََََراءات منظمَََََََة ومتكاملَََََََة 2015) السوسَََََََيويعرفهَََََ عليهَََََ

 .لتصبح أكثر تنافسية وربحية من شبيهاتها جوانب،التميز في عدة  للحصول على  المدرسة

ََا   ََرازي ويعرفهَََ ََة2015) البَََ ََا مجموعَََ ََن ( بأنهَََ ََال  مَََ ََياالعمَََ ََة تعطَََ ََا  المدرسَََ ََانجاحَََ ََا  وتفوقَََ ََي أدائهَََ فَََ

 .، والقدرات المتاحة توظيفاا فعاالا مواردهاتوظيف جميع  عن طريق لنظيراتها

ََرف  ََا المشَََ ََا عرفهَََ ََاروديبينمَََ ََة( 2016) والجَََ ََا مجموعَََ ََا،  بأنهَََ ََط لهَََ ََة المخطَََ ََود التنظيميَََ ََث الجهَََ حيَََ

 للمنظمة. التنافسميزات  انجاز تعمل على
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ََا  ََا وتعرفهََََ ََي 2012) الهًللََََََيكمََََ ََلة فََََ ََات المتأصََََ ََا الممارسََََ ََق  إدارة( بأنهََََ ََل تحقيََََ ََة مََََََن أجََََ المؤسسََََ

بالعمليََََََات  دارةاإلالنتََََََائج، القيََََََادة وثبََََََات الهََََََدف، ب االهتمََََََاموهََََََي   معََََََايير عََََََدةفََََََي نتََََََائج ترتكََََََز 

ََئولية  ََتمر، تطَََََوير وتفاعَََََل األفَََََراد، تطَََََوير شَََََراكات، المسَََ ََين المسَََ ََداع والتحسَََ ََتعلم واإلبَََ ََائق، الَََ والحقَََ

 للمؤسسة.االجتماعية 

ََر  ََد اعتبََ ََاركوقََ ََا فلسََََفة فََََي 2013) مبََ ََدأ  دارةاإل( أنهََ ََى مبََ ََز علََ ََامل يرتكََ ََدخل إداري شََ ََتفادة ومََ االسََ

ََة  المثلَََََى لألمَََََور المتَََََوفرة ََاليب ال بأفضَََََلللمدرسَََ ََا ألقصَََََى األسَََ ََيم االسَََََتفادة منهَََ ََة بهَََََدف تعظَََ ممكنَََ

فََََي مجَََََال نشََََاطها وبالشََََكل الَََََذي  المََََدارساجََََود واحََََدة مَََََن  كونهََََامََََن  المدرسَََََة أهََََليدرجََََة بمََََا 

 والمجتمع.األمور واولياء والطلبة  ن والمعلمات يالمعلم لكافةإضافة منافع إيجابية  إلىيؤدي 

، وذلَََََك بتَََََوفير المَََََدارسعَََََن بَََََاقي  رسَََََالتهاأداء فَََََي  ومتفوقَََََة مميَََََزة المدرسَََََةجعلَََََت  االعمَََََالهَََََذه 

 وتسَََََََخيرهاالمتَََََََوفرة  والمَََََََواد القَََََََدرات المحوريَََََََة الًلزمَََََََة مَََََََن خًَََََََلل توظيَََََََف الكفَََََََاءات، المهَََََََارات، 

 للنشََََََاطات وادائهََََََم  العََََََاملينوهََََََذا يََََََؤثر إيجابََََََا علََََََى ، وتطبيقهََََََا ممََََََا يجعََََََل منهََََََا مميََََََزة ومتفوقََََََة ا 

ََات، ََميم  والعمليََََ ََة تصََََ ََذ وكيفيََََ ََالةوتنفيََََ ََة رسََََ ََا المدرسََََ ََتقبلية وخططهََََ ََق األالمسََََ ََعياا لتحقيََََ ََداف، سََََ  هََََ

ََة ب ََة أطََََََراف العًلقََََ ََومة التََََََي تلبََََََي متطلبََََََات كافََََ ََا المدرسََََََةالمرسََََ ََل تفََََََوق متطلباتهََََ وتوقعاتهََََََا ، بََََ

 .(2014الهًلالت، )

ََنهج إداري  ََز بََََين  إلََََى يهََََدفحََََديث ولخََََص الباحََََث مفهََََوم التميََََز اإلداري كََ وخلََََق  المََََدارسالتمييََ

ََ ََز  ات بيئََََ ََداع تتميََََ ََكل والتنََََََافسباإلبََََ ََدة  بشََََ ََة االحتياجََََََات الجديََََ ََال لتلبيََََ ََق فعََََ ََن طريََََ ََتغًلل عََََ االسََََ

ََاملينالمتََََََوفرة  للمََََََواد  األمثََََََل ََازات مََََََن  عاليََََََة درجََََََات علََََََى للحصََََََول  وذلََََََك، المََََََؤهلين والعََََ اإلنجََََ

 الرضا الشخصي والمجتمعي. على  افي مخرجاته التي تنعكس والنتائج



 

31 
 

  خصائص التميز اإلداري     

  ( خصائص التميز اإلداري وسماته على النحو التالي2012لخص السلمي ) 

 المدرسََََََية، المسََََََتويات كافََََََة فََََََي  العََََََاملينيتحقََََََق التميََََََز مََََََن خًََََََلل العمََََََل الجََََََاد لجميََََََع  -1

تتحمََََل جَََََزءاا كبيََََراا مَََََن مسََََؤولية التخطَََََيط واإلعََََداد والقيَََََادة لتشَََََجيع  دارةاإلعلََََى الَََََرغم أن 

 .المعلمينجهود 

ََل  -2 ََر قابَََ ََل وغيَََ ََوم متكامَََ ََز مفهَََ ََة،التميَََ ََوذج  للتجزئَََ ََيتان لنمَََ ََفتان أساسَََ ََابك صَََ ََوازن والتشَََ والتَََ

 .التميز

ََان لعملََََة  -3 ََاملة وجهََ ََدة،التميََََز فََََي األداء وتحقيََََق الجََََودة الشََ ََذا فََََإن تطبيََََق  واحََ ََودة  إدارةلََ جََ

وفََََي نفََََس الوقََََت تحقيََََق التميََََز دليََََل علََََى النجََََاح فََََي  التميََََز، إلََََىللوصََََول شََََرط التعلََََيم 

 ودة.الج إدارة

ا مَََََن و       هَََََذا النحَََََو،  وعلَََََى القائَََََل الَََََذي ال يقَََََاس ال يمكَََََن السَََََيطرة عليَََََهمبَََََدأ الانطًلقَََََا

ََد التميَََََز ت إدارة فَََََإن ركَََََز علَََََى العناصَََََر واآلليَََََات والعًلقَََََات التَََََي تَََََدخل فَََََي قيَََََاس وتحديَََ

 (Mahalli, 2013) النتائج.واالتجاه لتحقيق  ،هدافاألوثبات   األداء،

للتنفيَََََذ الصَََََحيح للخطَََََة  وأسَََََس ضَََََع معَََََاييرتو  ،فاعلَََََةوفر قيَََََادة التميَََََز تَََََ إدارةكمَََََا ان     

ََو  الخطَََة،وعناصَََر  ََةزز فَََرص تعَ ََول فَََي  المدرسَ ََز  إلَََىالوصَ  Meznah) .اإلداري التميَ

S. &Reem R., 2017) 
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 التميز: إدارةمتطلبات     

 لتحقيَََََََقمَََََََن األساسَََََََيات الرئيسَََََََية  العديَََََََد إلَََََََى المدرسَََََََة يتطلَََََََب تحقيَََََََق التميَََََََز اإلداري فَََََََي      

 ( 2014 عامر،) االتميز وجني ثماره

العناصَََََََر  تتضَََََََمن ،للمسَََََََتقبلوتطلعاتهَََََََا  للمدرسَََََََةاسَََََََتراتيجية متكاملَََََََة لبنَََََََاء التوجَََََََه الرئيسَََََََي  (1

   االتية

مميَََََََزة  نتَََََََائج لتحقيََََََق األساسَََََََية هاأهَََََََدافتحقيََََََق  علَََََََى تعمَََََََلحيََََََث  ،المدرسَََََََةرسََََََالة  •

 وجودها. وتثبت 

 المستقبلية وتصور موقفها المستقبلي. المدرسةرؤية  •

 .إليهاإجراءاتها وإسناد  تنفيذها علىحيث تعمل اإلستراتيجية  هدافاأل •

تخطَََََََََيط اآلليَََََََََات ووضَََََََََع الخطَََََََََط اإلسَََََََََتراتيجية ومتابعتهَََََََََا وقيَََََََََاس نتائجهَََََََََا وتقيَََََََََيم  •

 إنجازاتها.

ويعمَََََََل علَََََََى توجيَََََََه  االصَََََََعدةكَََََََل نظَََََََام سياسَََََََة متكامَََََََل يحَََََََدد ويَََََََنظم قواعَََََََد العمَََََََل علَََََََى ( 2

 حول القواعد واالختيار بين البدائل المتاحة القرارات تطبيق  في العاملين

علَََََى  والقَََََدرة هوقابليَََََة تعديلَََََ ،األداءيناسَََََب بمَََََا  الكافيَََََة،هيكَََََل تنظيمَََََي مَََََرن يتسَََََم بالًلمركزيَََََة ( 3

ََا التغيََََرات مََََع  ان يكََََون متكيفََََا ََا التََََي تحََََدث داخليََ ََيم  ،وخارجيََ والََََتخلص مََََن القوالََََب الجامََََدة والتقسََ

 الذي ليس له أي مبرر.التنظيمي 
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4 )ََ ََة ذات  منظَََ ََودة  إداريَََ ََمولية،جَََ ََاالت  شَََ ََع مجَََ ََي ذلَََََك جميَََ ََا فَََ ََل،بمَََ ََد  العمَََ ََدافوتحديَََ ََودة  أهَََ الجَََ

ََات  ا لرغبَََََ ََا ََميم جميَََََََع  العمًَََََََلء،وفقَََََ ََث وإعَََََََادة تصَََََ ََراءات والبحَََََ ََق االجَََََ ََار  لتطبيَََََ ََودة معيَََََ األداء جَََََ

 المستهدفة.

 مراقبََََََََةفََََََََي واالليََََََََة المتبعََََََََة  المدرسََََََََة نشََََََََاطات معلومََََََََات متكامََََََََل يشََََََََمل جميََََََََع  إدارةنظََََََََام  (5

 .المتخذ  القرار عمليات قاعدة بيانات تساعد في دعم  وايجاد  الًلزمة البيانات 

 المدرسََََََةالحتياجََََََات  االسََََََتراتيجيةالخطََََََط قََََََوم علََََََى ت بشََََََريةاي مََََََوارد  دارةلََََََل ةمتقدمََََََ انظمََََََة (6

 وتطوير وتدريب وتحديد مواقع هذه الموارد البشرية. محددة،من العاملين بمهن ومهارات 

ََام  ( 7 ََق  إدارةنظَََََََ ََيط األداء لتحقيَََََََ ََال وتخطَََََََ ََميم األعمَََََََ ََايير تصَََََََ ََدد أسَََََََََس ومعَََََََ ََذي يحَََََََ األداء الَََََََ

ََدافاأل ََوة، هََََ ََوير  المرجََََ ََل تطََََ ََن أجََََ ََبابها مََََ ََخيص أسََََ ََل مشََََََاكلها وتشََََ ََع األداء لتحليََََ ََة ويتتبََََ المدرسََََ

قيََََادة فعالََََة تََََوفر  إلََََىوالسََََعي فعََََال تغييََََر  وتبنََََي داءوالعمََََل علََََى التحسََََين المسََََتمر لََََأل المتواصََََل

 .يذ والتخطيط السليمالعناصر الًلزمة للتنف

وأوليََََََََاء  للمعلمََََََََينمََََََََن الواضََََََََح أن المََََََََديرين المتميََََََََزين يهتمََََََََون بالرؤيََََََََة والرسََََََََالة، ويََََََََوفرون و   

ا لتَََََولي  ََا ََين  المدرسَََََة،قياديَََََة فَََََي ال االدواراألمَََََور فرصَََ وإشَََََراكهم فَََََي صَََََنع القَََََرار، وتشَََََجيع المعلمَََ

وتزويََََََََدهم بََََََََالموارد، وتََََََََوفير الفََََََََرص مََََََََن أجََََََََل تطََََََََويرهم  جديََََََََدة،علََََََََى تجربََََََََة منََََََََاهج وبََََََََرامج 

ََدريبهم، باإلضََََََافة  ََو التعزيََََََز  إلََََََىوتََََ جميََََََع مََََََن فََََََي تعََََََاوني فََََََي المدرسََََََة، واالهتمََََََام بََََََدعم الجََََ

 .(Brown et al., 2010) ت مواجهة الصعوبات والتحديالومساعدتهم على االستمرار   المدرسة
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 :العالقة بين اإلدارة اإللكترونية وإدارة التميز

ََذا      ََة هََََ ََات مواكبََََ ََى المؤسسََََ ََاا علََََ ََان لزامََََ ََاة كََََ ََادين الحيََََ ََف ميََََ ََي مختلََََ ََر فََََ ََور الكبيََََ ََة التطََََ نتيجََََ

التطََََََور، والتقََََََدم مََََََن أجََََََل تحقيََََََق أهََََََدافها المنشََََََودة فبََََََدأت بالبحََََََث عََََََن نمََََََاذج، ومََََََداخل إداريََََََة 

 .اإلدارة اإللكترونية، وإدارة التميزجديدة كان منها 

ََع مجََََََاالت       ََي جميََََ ََور الكبيََََََر فََََ ََراا للتطََََ ََاة،نظََََ ََدارستحتََََََاج  الحيََََ ََرة هََََََذا  المََََ ََى مواكبََََََة وتيََََ إلََََ

البحََََََث عََََََن  المدرسََََََية ت علََََََى اإلداراالتطََََََور والتقََََََدم مََََََن أجََََََل تحقيََََََق األهََََََداف المتوقعََََََة ، لََََََذلك 

 .وإدارة التميزية ، نماذج وطرق إدارية جديدة ، بما في ذلك اإلدارة اإللكترون

ََا  تقَََََََوم مَََََََن خًللهَََََََا اإلدارة بتوظيَََََََف مَََََََن العمليَََََََات المسَََََََتحدثةفَََََََاإلدارة اإللكترونيَََََََة      التكنولوجيَََََ

المدرسََََََََة وذلََََََََك واالتصََََََََاالت  لتحسََََََََين العمليََََََََات اإلداريََََََََة المختلفََََََََة داخََََََََل  اإللكترونيََََََََة الحديثََََََََة،

 (2014. )كاكولي، لتحقيق التميز اإلداري 

ََين ف     ََو تحسَََ ََق اإلدارة اإللكترونيَََََة هَََ ََن تطبيَََ ََدف مَََ ََوض  األداء،الهَََ ََةوالنهَََ ََل  ،بالمدرسَََ ََدر وتقليَََ الهَََ

 .الجهََََََد المتضََََََمن فََََََي عمليََََََة صََََََنع القََََََرارو  الوقََََََت  إضََََََاعةمََََََن خًََََََلل القضََََََاء علََََََى ، المدرسََََََي

  (2011)ماضي، 

ََدخل أساسَََََََي للتميَََََََز اإلداري ألن و      ََة هَََََََي مَََََ ََا يَََََََرى الباحَََََََث أن اإلدارة اإللكترونيَََََ ََة بينهمَََََ العًلقَََََ

ََوارد  ََع مَََ ََتثمار جميَََ ََتم اسَََ ََم يَََ ََا لَََ ََه مَََ ََة ألنَََ ََة قويَََ ََة  عًلقَََ ََواءالمدرسَََ ََة  سَََ ََرية أو تكنولوجيَََ ََة أو بشَََ ماديَََ

ََا لََََََن تحقََََََق  ََز،فإنهََََ ََا الحديثََََََة التميََََ ََتخدام التكنولوجيََََ ََات  ألن اسََََ ََهل مََََََن اجََََََراء العمليََََ ََا يسََََ وتقنياتهََََ

 سريع وفعال وعالي الجودة. بشكلالمدرسية المختلفة 



 

35 
 

 الدراسات السابقة 

 اإللكترونية  دارةاإلالدراسات المتعلقة ب

( إلى معرفة واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية أثناء أزمة كورونا في مدارس 2021هدفت دراسة حافظ )    

من   الدراسة  عينة  تكونت  وعليه  السعودية،  في  مشيط  خميس  بمحافظة  للبنات  الحكومية  العام  التعليم 

المنهج المسحي، لتحقيق أهداف الدراسة استخدمت االستبانة كأداة  ( قائدة، حيث استخدمت الباحثة  178)

لجمع البيانات، إذ دلت نتائج الدراسة على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات القائدات في  

 مستوى تطبيق اإلدارة اإللكترونية. 

هدفت      )  بينما  الخطيب  معرفة  (  2020دراسة  األداة    اإللكترونية  دارةاإلواقع  إلى  بجودة  وعًلقتها 

المؤسسي دراسة ميدانية في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في جامعة األقصى في غزة، تكون  

(، واستخدم  178مجتمع الدراسة من موظفي الوزارة الذين يشغلون الوظائف اإلدارية والذي يبلغ عددهم )

استخدم   كما  الشامل،  المسح  أسلوب  لقياس  الباحث  استبانة  أظهرت اإللكترونية  دارةاإلالباحث  حيث   ،

بين   ارتباطية  عًلقة  وجود  وز   اإللكترونية  دارةاإلالنتائج  في  المؤسسي  األداة  االتصاالت اوجودة  رة 

 وتكنولوجيا المعلومات. 

      ( االقرع  الوظيفي  2019ودراسة  األداء  اإللكترونية في تحسين  اإلدارة  دور  دراسة  إلى  التي هدفت   )

للعاملين في المؤسسات الحكومية العامة في محافظة قلقيلية، واستخدم الباحث المنهج التحليلي، ولتحقيق  

( عامًلا في المؤسسات  190اسة ) أهداف الدراسة استخدمت االستبانة لجمع البيانات، وقد تكونت عينة الدر 

 ( من  اختيارهم  تم  نتائج  350الحكومية  وأظهرت  العشوائية،  بالطريقة  اختيارهم  تم  وقد  حكومية  مؤسسة   )



 

36 
 

الدراسة وجود فروق ذات داللة لدور اإلدارة اإللكترونية في تحسين األداء الوظيفي للعاملين في المؤسسات 

 الحكومية العامة في محافظة قلقيلية. 

العنزي)       دراسة  تحديد  (  2019أما  إلى  هدفت  في    اإللكترونية   دارة اإلدور  فقد  المدرسي  التنظيم  في 

المدارس،   معلمي  نظر  وجهة  من  الكويت  دولة  العاصمة  محافظة  من  و المدارس  الدراسة  عينة  تكونت 

نهج الوصفي المسحي،  طريقة العشوائية البسيطة، واتبعت الباحثة المال( معلماا ومعلمة تم اختيارهم ب388)

في التنظيم المدرسي، وأظهرت النتائج أن    اإللكترونية   دارةاإلوتمثلت أدوات الدراسة في استبانة لقياس دور  

في التنظيم المدرسي من وجهة نظر المعلمين جاءت بدرجة متوسطة، وجاء ترتيب    اإللكترونية  دارةاإلدور  

 ، والتخطيط اإللكتروني(. اإللكترونيةتنفيذ اإللكتروني، والثقافة المجاالت )المتابعة والتقويم اإللكتروني، وال

في المدارس الثانوية    اإللكترونية   دارة اإلمعوقات تطبيق    إلى( التعرف  2018)  وسعت دراسة الجبوري      

الدراسة من ) تكونت عينة  المدراء،  المفرق في األردن من وجهة نظر  ( مديراا ومديرة،  155في محافظة 

تطبيق    أهدافولتحقيق   معوقات  لقياس  استبانة  الباحث  أعد  من    اإللكترونية  دارةاإلالدراسة  التحقق  بعد 

وتوصلت   العينة،  أفراد  على  توزيعها  تم  وثباتها  تطبيق  صدقها  معوقات  مستوى  أن    دارة اإلالدراسة 

 في المدارس الثانوية جاء مرتفعاا. اإللكترونية

     ( الغامدي  دراسة  اإللكترونية، وعًلقتها  2018أما  اإلدارة  تطبيق  واقع  الكشف عن  إلى  فقد هدفت   )

والقادة األكاديميين    نبتطوير العمل اإلداري بجامعة الباحة في السعودية من وجهة نظر الموظفين اإلداريي

واإلداريين، وتم االعتماد على االستبانة والمقابلة لجمع البيانات، وطبقت األدوات على عينة الدراسة من  

( البالغ  الدراسة  و)704مجتمع  إداري،  موظف  بلغت 154(  عشوائية  عينة  اختيار  تم  أكاديمياا،  ا  قائدا  )
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إداريي162) موظفاا  )  ن(  الجنسين،  ا  21من  قائدا داللة (  ذات  عًلقة  وجدود  النتائج  وأظهرت  أكاديمياا، 

 إحصائية بين درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية  وتطوير العمل اإلداري بجامعة الباحة.

      ( الطائش  دراسة  التنظيمية    اإللكترونية  دارةاإلالتعرف على عًلقة    إلى (  2016بينما هدفت  والثقافة 

الدراسة قام الباحث باستخدام االستبانة    أهداف، ولتحقيق  افي إندونيسي باألداء الوظيفي في مدينة ماالنج  

، حيث استخدم الباحث واألكاديميين ( من اإلداريين 112)من كأداة لجمع البيانات مطبقة على عينة مكونة 

  اإللكترونية   دارةاإلوجود عًلقة ذات داللة إحصائية بين    إلىالمنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة  

 والثقافة التنظيمية واألداء الوظيفي لدى الموظفين بالمؤسسة بناء المجتمع. 

)  كما   جوزيف  دراسة  فيما    إلى(  2008هدفت  الثانوية  المدرسة  مدير  ودور  نظر  وجهة  على  التعرف 

األمريكية   الواليات  في  المَدير  دور  تَأثر  ودرجَة  الثانويَة  المدرسَة  فَي  التكنولوجيَا  تكامَل  بمجَال  يتعلَق 

هدفت   كما  الثانوية  دور  تغير  كيفية  على  التركيز    إلىالدراسة  المتحدة،  المدرسة  م  استخدا عند  مدير 

وتحدي  مجال    في  التكنولوجيا  على  تؤثر  التي  التكنولوجية  والمعيقات  الضعف  ونقاط  القوة  نقاط  عمله، 

مقابًلت إجراء  وتبني  الوصفي  المنهج    اتبع الباحث بوالية بنسلفانيا، وعليه  المدرسة  مدير  دور    وعلى التعليم  

تبين أن  كأداة  الثانوية  المدارس    مديري مع   الدراسة  نتائج  التكنولوجيا  للدراسة، وبناء على ذلك كانت أهم 

في كبيرة    كون التكنولوجيا ساعدت بدرجةالمديرين    نظر وجهة  اليومية، كما بينت    المهام إنجاز  في  مفيدة  

أوضحت إصدار  تحسين   كما  للتغيومقاومة  التمويل  أن  الدراسة    التعليمات،  ،  العاملين  البنية  وسوء  ير 

 . المدرسة إلىالتكنولوجيا  إدخال عند  حقيقية   معوقات تكون  التحتية للمدارس 

نحَو    إلىفقد هدفت   (Serhan,2007) دراسة سرحان  اما      المَدارس  مَديري  اتجاهات  التعرف على 

ك المتحدة،  العربية  اإلمارات  في  تكنولوجية  عمل  ورشة  التكنولوجيا   الدراسة  استخدام  هذه  هدفت    إلىما 
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قياس فاعلية دورة تدريبية على التقنيات التربوية، مَن خًَلل فحص اتجاهات مديري المدارس المشاركة في 

الدراسة، في استخدام التكنولوجيا في مدارسَهم واستعدادهم لدعمها بعد المشاركة في الدورة التدريبية، كما  

الح استخدام  فوائد  أيضاا  الدراسة  االستبانة  فحصت  الدراسة  استخدمت  وقد  وتحدياتها،  المدرسة  اسوب في 

( مدير مدرسة مشارك، واعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي،  200أداة لها، وبالتالي تم توزيعها على )

أن المديرين يحملون اتجاهات إيجابية نحو استخدام التكنولوجيا في المدرسَة،    إلىوأشارت نتائج الدراسَة  

 .علَى استعداد لدعمها في المدرسةوهَم 

 التميز  إدارةب الدراسات المتعلقة واما بخصوص 

)   هدفت      قرعان  ال2020دراسة  وع  إدارةدرجة    إلىتعرف  (  مديري ًلالمعرفة  لدى  التميز  بقيادة  قتها 

المعلمين،   نظر  وجهة  من  عمان  العاصمة  محافظة  في  الحكومية  الثانوية  مجتمع  وعليه  المدارس  تكون 

( معلماا ومعلمة، حيث  2464عددهم )  الدراسة من المعلمين والمعلمات في محافظة العاصمة عمان وبلغ

 ( من  الدراسة  عينة  ومعلمة،  335تكونت  معلماا  الوصفي    واتبعت (  المنهج ا واستخدمت االالباحثة  رتباطي 

( فقرة ألداة قيادة التميز، جاءت 32المعرفة، و)  إدارة( فقرة ألداة  35تكونت من )ستبانة كأداة للدراسة  اال

العاصمة    كالتالي النتائج   محافظة  في  الحكومية  الثانوية  المدارس  مديري  لدى  التميز  قيادة  مستوى  أن 

الم بدرجة مرتفعة، ووجود ععمان من وجهة نظر  تطبيق    ارتباطيةقة  ًلعلمين جاءت  درجة  بين  إيجابية 

المعرفة ومستوى قيادة التميز لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية، وأوصت الدراسة بمجموعة من    إدارة

خاصة   فرق  تشكيل  على  العمل  أهمها   من  المدارس   لتميزا  دارةللالتوصيات  في  المدارس  مديري  من 

 .وميةالحك
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( للكشف عن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في لواء ماركا 2020هدفت دراسة أبو هزيم ) و        

المعلمين،    دارةلل المؤسسي من وجهة نظر  بالتميز  الوصفي  المرئية وعًلقتها  المنهج  الدراسة  استخدمت 

من  اال الدراسة  مجتمع  تكون  والبالغ   المعلمينرتباطي،  ماركا  لواء  في  الثانوية  المدارس  في  والمعلمات 

أداة للدراسة ، كستبانة  وعليه استخدمت اال( معلماا،  285(، حيث تكونت عينة الدراسة من )1044)عددهم

مجموعة من النتائج منها أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في لواء ماركا   إلىتوصلت الدراسة  و 

كبيرة بدرجة  لواء  جاءت  الثانوية في  المدارس  لدى  المؤسسي  التميز  وأن مستوى  الدراسة  وتوصلت  ، كما 

النتائج  ، كما  ماركا جاء بدرجة كبيرة دال إحصائياا    إلىتوصلت  متوسطات استجابة  بين  عدم وجود فرق 

ؤهل  أفراد عينة الدراسة لدرجة التميز المؤسسي لدى مديري المدارس الحكومية تعزى لمتغير الجنس و الم

عقد دورات إنعاشيه لمديري المدارس بهدف تعزيز وتزويد على العلمي، الخدمة التدريسية، وأوصت الدراسة 

 .رتقاء بمدارسهم وتحقيق تميزهااال طمئنان على استمرارية المديرين بكل ما هو جديد واال

)  وطبق          وصادق  بدراسة  (  2018أحمد  للخروج  لتحقيق  هدفت  مقترح  اإلداري تصور  التميز 

ولتحقيق  ر بمدا الدقهلية،  بمحافظة  العام  الثانوي  التعليم  الوصفي،    أهدافس  المنهج  استخدام  تم  الدراسة 

( معلماا ومعلمة، من 686المكونة من استبانة على عينة الدراسة التي بلغت )وعليه تم تطبيق أداة الدراسة  

التعليم الدقهلية، وق  معلمي مدارس  بمحافظة  الباحثان  الثانوي  النتائج منها أن    إلىد توصل  مجموعة من 

 درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية لمعايير التميز اإلداري جاءت متوسطة بشكل عام. 

التميز في مدارس وكالة    إدارةدرجة فعالية    إلىالتعرف    إلى(  2016بينما هدفت دراسة يونس)          

الت بالثقة  بمحافظات غزة وعًلقتها  ولتحقيق  الغوث  لدى معلميها،  الباحثة    أهدافنظيمية  اعتمدت  الدراسة 

%( من المجتمع األصلي،  5.5( معلماا ومعلمة بنسبة ) 450المنهج الوصفي، حيث تكونت عينة الدراسة )
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الغوث   وكالة  المدارس  مديري  فعالية  لقياس  األولى  استبانتين   الباحثة  صممت  ذلك  على    دارةلل وبناء 

توصلت   وعليه  التنظيمية،  للثقة  الغوث  وكالة  المدارس  مديري  فعالية  واقع  لقياس  كانت  والثانية  التميز، 

  إدارة مجموعة من النتائج منها وجود عًلقة ارتباطية قوية موجبة ذات داللة إحصائية بين فعالية  لالباحثة  

خبرات المدارس المتميزة من خًلل عقد  التميز والثقة التنظيمية، كما أوصت الباحثة بضرورة االستفادة من  

 لقاءات وندوات للمعلمين الجدد والراغبين في اإلبداع والتميز.

)  وأجرى       تحديد  (2015الزطمة  الى  ب  دراسة هدفت  التنظيمي وعًلقته  المناخ  لدى    إدارةواقع  التميز 

معلمي جميع  من  الدراسة  مجتمع  تكون  غزة،  بمحافظات  الثانوية  المدارس  الثانوية    مديري  المدارس 

ومعلمة    ( معلما400حيث بلغت عينة الدراسة)  ( معلماا ومعلمة،4845بمحافظات غزة والذي يبلغ عددهم ) 

( نسبة  يعادل  ب8.25بما  اختيارهم  تم  ولقد  الدراسة  مجتمع  من  واستخدم  الطبقية  الطريقة  ال%(  عشوائية، 

بانتين األولى لقياس واقع المناخ التنظيمي في  الوصفي، كما استخدم الباحث استاالرتباطي  الباحث المنهج  

الثانية  لتحديد مستوى   الثانوية بمحافظة غزة، حيث    إدارةمحافظة غزة، أما  التميز لدى مديري المدارس 

أظهرت النتائج وجود عًلقة ارتباطية بين متوسطات تقديرات معلمي المدارس الثانوية بمحافظة غزة لواقع  

التميز لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظة غزة، وعليه أوصت الدراسة    إدارة  المناخ التنظيمي ومستوى 

بضرورة عقد دورات وورش عمل لدى مدراء المدارس لكي تساهم في مناخ تنظيمي إيجابي محفز للعمل  

 واإلبداع وتحقيق التميز في المؤسسات التربوية. 

التميز في جامعة األقصى وسبل تطويرها    ارةإد ( فقط هدفت لدراسة واقع  2013أما دراسة سهمود )     

( بناء على وجهة نظر أصحاب الوظائف اإلشراقية )أعضاء مجلس  EFQMوفق نموذج األوروبي للتميز )

الوصفي   المنهج  الدراسة  اعتمدت  أكاديمية/إدارية(،  األقسام  ورؤساء  والوحدات،  الدوائر  ومدراء  الجامعة 
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( يبلغ  الذي  الدراسة  لمجتمع  الشامل  المسح  أسلوب  الباحث  استخدم  وعليه  كما 116التحليلي،  مفردة،   )

النتائج أن مستوى تطبيق   البيانات األولية كأداة للدراسة، حيث أظهرت  الباحث استبانة في جمع  استخدم 

انت أهم التوصيات %، وك60التميز في ضوء النموذج األوروبي يقل عن    إدارةجامعة األقصى لعناصر  

الدراسة يفضل أن يتم التركيز على زيادة تشجيع العاملين في جامعة األقصى على المشاركة في الخطط  

 الجامعة واستراتيجياتها. أهدافالتطويرية لهم وبما يعزز تحقيق 

)وهدفت      سعدا  مدى    إلى(  Saada, 2013دراسة  على  مؤسسات   القيادة  رعيا م  تطبيقالتعرف  في 

، علميةكحالة    التطبيقية   الجامعية  الكلية، وقد تم دراسة حالة  للتميزللنموذج األوروبي  العالي وفقا    يمالتعل

الدراسة استخدام الباحث المنهج الوصفي، واستخدم أداة االستبانة، وطبقت الدراسة على   أهداف  ولتحقيق

من  نةعي  اإلدار ) 64) مكونة  من  الكل  ناالكاديميي   و  يينموظف  منيةفي  فإن  وعليه  النتائج ،  التي    أهم 

الدراسة لها  األد   توصلت  مستوى  الك  القياديء  اأن  للنموذج   يادةالق   يارمع  تطبيقعند    الجامعية  ليةفي 

ضرورة  ال  التي توصلت لها الدراسة أن من    التوصيات أهم  ، % ) 75.90بلغ حوالي )    للتميز األوروبي  

ثقافة   الجاد على نشر    وموظفيها   ةيالكل  قادة  بتدريب بها ، والبدء    والعاملين  يةالكل  قادة  ينب   التميزالعمل 

 . العمليةفورا  طبيقاتهاوتالتعامل مع هذه المبادئ  وآليات  التميزعلى مبادئ 

)أما        وأليفاريس  كانتو  عناصر    أهمية  تحليل  إلى فت  د هفقد  (  Cantu & Alivares, 2005دراسة 

أداة    وتوضيح  التميزالمذكورة في معظم جوائز    التميز استخدام  وتم  األداء،  وتم    االستبانة،عًلقتها على 

النتائج ، ومن  المكسيكية  مونتيري   مدينةفي    صناعيةمؤسسة  (  30)الجودة في    مديري على    توزيعها   أهم 

و  والتخطيط  القيادة  الدراسة  إليها  توصلت  العناصر    إدارةالتي  أكثر  هي  الوضع    تأثيرالمعلومات  على 

 .للمؤسسات التنافسي 
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هدفت        )وقد  الريس  مستوى    إلى(  Alrayes, 2003دراسة  نتائج  بالمملكة   تميزمقارنة  المنظمات 

، واستخدمت الدراسة المنهج التميزمستوى    لقياساستخدام النموذج األوروبي كأداة    فاعلية  لتحديد ة  د المتح

شركة متوسطة  (  45)راسة على  د أداة ال  تطبيقوتم   لدراسة،كأداة    االستبانة  وعليه استخدم الباحث   الوصفي،

للمنظمات    للتميزالنموذج األوروبي    يتيح التي توصلت لها الدراسة أنأهم النتائج  ، ومن  بريطانياالحجم في 

محد  مجاالت  في  تركز  المعرفة  والتحسين ا   للتطويرة  د أن  من  شيئاا  تكسب  مع  وأن  المقارنة  خًلل  من 

 .نفسهامنظمات أخرى لها الخبرات  
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 السابقة:  التعقيب على الدراسات

التحليليالمستخدم في معظم الد كان المنهج   -1 ما عدا دراسة الغامدي    راسات هو المنهج الوصفي 

الزطمة  2018) ودراسة  مع  2015) (  اتفقت  التي  االرتباطي  الوصفي  المنهج  استخدمت  فقد   )

 الدراسة الحالية. 

بمعلمي   -2 والمتمثل  الدراسة  مجتمع  حيث  من  السابقة  الدراسات  بعض  مع  الحالية  الدراسة  اتفقت 

دراسة   مثل  )  (،2019)العنزي  المدارس  قرعان  )  (،2020ودراسة  هزيم  أبو  (،  2020ودراسة 

(، فيما اختلفت  2015دراسة الزطمة )و   ،(2016)يونس  (، ودراسة  2018ودراسة أحمد وصادق )

دراسة  الدراسة الحالية من حيث مجتمع الدراسة الذي كان في هذه الدراسات مدراء المدارس مثل  

 (2021حافظ )  ودراسة، (2018)الجبوري 

االستبانة   -3 استخدمت  السابقة  الدراسات  جميع  الدراسة  أداة  حيث  دراسةمن  عدا  دي  الغام  ما 

 . االستبانة المقابلة إلى( فقد استخدمت باإلضافة 2018)

 : أوجه االستفادة من الدراسات السابقة

منها  جوانب  عدة  في  السابقة  الدراسات  من  الحالية  الدراسة  استفادت  للدراسة،    لقد  النظري  اإلطار  إثراء 

الدراسة موضوع  عن  أوسع  فكرة  الدراسة    وفي  بتكوين  يناسب  بحثي  منهج  وفياختيار  أداة   بناء  الحالية 

االستبانة وهي  المناسبة  الدراسة  اإلحصائية  األساليب  على  المناسبة   وتحديد   والتعرف  الدراسة    متغيرات 

 .الحاليةمنها في مناقشة نتائج الدراسة  واالستفادة
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 قة:أوجه تميز الدراسة الحالية عن الدراسات الساب

ربطت    حيث  موضوعها،  في  الحالية  الدراسة  تطبيق  بين  تميزت  التميز    إدارةو   اإللكترونية  دارةاإلدرجة 

موضوع   إما  منها  واحداا  متغيراا  ناقشت  السابقة  الدراسات  معظم  إن  حيث  أو  اإللكترونية  دارةاإللديهم   ،

شمال الخليل  في مديرية تربية وتعليم    األولىكما أنها  ،  التميز، باإلضافة لمتغير آخر للدراسة  إدارةموضوع  

درجة تطبيق  نها درست  ا كما وتميزت الدراسة الحالية    الذي تناولت هذا الموضوع،  الباحث على حد علم  -

جاء كما    راءمن وجهة نظر المعلمين، وليس من وجهة نظر المد   التميز  إدارةبوعًلقتها    اإللكترونية  دارةاإل

 .السابقة الدراسات  معظمفي 
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 الثالث  الفصل

 واجراءاتها  الدراسة منهجية 
 

 تمهيد  ➢

 الدراسة  منهج ➢

 الدراسة مجتمع ➢

 الدراسة  عينة ➢

 الدراسة  أدوات ➢

 الدراسة  اجراءات ➢

 الدراسة  متغيرات ➢

 االحصائية المعالجة ➢
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 الفصل الثالث 

 :تمهيد

التعرف   الدراسة  هذه  تطبيق      إلىهدفت  التميز من وجهة نظر    إدارةب وعًلقتها    اإللكترونية  دارةاإلدرجة 

ل  المدارسمدراء   تفصيًلا  الفصل وصفاا  يتناول هذا  الخليل، حيث  تربية وتعليم شمال  منهجية  لفي مديرية 

الدراسة،   أهدافالتي اتبعها الباحث في تنفيذ الدراسة من حيث اإلجراءات والطرق التي استخدمها لتحقيق  

وعي  الدراسة  مجتمع  وتحديد  المتبع،  الدراسة  اخ ومنهج  وكيفية  ونوعها  تنتها  لحجمها  والتطرق  يارها 

البيانات من   الباحث لجمع  تم استخدامها من قبل  التي  الدراسة  أدوات  بيان وتحديد  ثم  وخصائصها، من 

 ثين ووصفها، والتحقق من صدقها وثباتها والتحليل اإلحصائي المتبع في معالجة البيانات. و المبح

 

 : دراسةمنهج ال

المنهج الوصفي االرتباطي في دراسته، حيث انه مًلئَم  د الدراسة قام الباحث باعتما أهدافمن أجل تحقيق 

لطبيعة الدراسة التي تتطلب جمع وتصنيف وتحليل وتفسير للبيانات لكي نستخلص الدالالت التي تسَاعدنا 

المَنهج الَذي يَدرس حَدثاا أو نَه "بأالنتائج حتى يتم تعميمهَا، ويمكَن تعريَف المَنهج الوصَفي   إلىللوصول  

علَى اسَئلة الدراسَة  باإلجابَةالمعلومَات التَي تسَاعد   جمَع  مَن خًللَهقضية أو ظاهرة متواجدة حالياا، يتم  

أحََد أشََكال التحليََل والتفسََير العلمََي المََنظم الََذي يََتم مََن خًللََه وصََف  و, وهََفيهََادون تََدخل الباحََث 

 موضوع الدراسة.ذات العًلقة بالكتب والمراجع والدراسات السابقة  إلىباإلضافة ظاهرة أو مشكلة، 

 

 



 

47 
 

 :دراسةمجتمع ال

جميع  تألف   من  الدراسة  في  مجتمع  الحكومية  المدارس  في  العاملين  والمعلمات  تربية  المعلمين  مديرية 

الخليل شمال  ا  وتعليم  الفصل  للعام  من  الثاني  عددهم  2021/2022لدراسي  والبالغ    معلماا   (2213)م 

ومعلمة، ( معلماا  225%( من مجتمع الدراسي بواقع )10.2وبالتالي كانت نسبة العينة العشوائية )،  ومعلمة

قد تم اختيار عينة الدراسة بناء على متغير النوع االجتماعي. و   عليهم إلكترونياا.  اداة الدراسةوزيع  تم توقد  

    للنوع االجتماعييبين توزيع أفراد المجتمع وفقاا ( 1.3لجدول رقم )وا

 لى النوع االجتماعي توزيع أفراد العينة الدراسية بناء ع(: 1.3جدول )

 النوع االجتماعي
 العينة المجتمع

 النسبة العدد  النسبة العدد 

 4.5 % 99 44.8 % 992 الذكور 

 5.7 % 126 55.2 % 1221 اإلناث 

 10.2 % 225 100.0 % 2213 المجموع

 

 ( معلماا 992( معلماا ومعلمة، منهم )2213)  بلغ  مجتمع الدراسة عدد أفراد  وبناء على الجدول السابق، أن  

  إلى %(، كما تشير المعطيات أيضاا  55.2( معلمة وبنسبة بلغت )1221%(، مقابل )44.8بنسبة بلغت )

عينة   أخذ  تم  )طبقية  أنه  بلغت  ) 225عشوائية  بلغت  وبنسبة  ومعلمة،  معلماا  مجتمع  10.2(  من   )%

 . ائيةالدراسة تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشو 
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 : دراسةعينة ال

ومعلمات المدارس الحكومية في مديرية تربية وتعليم شمال   طبقية لمعلمي  تم استخدام عينة عشوائية     

وفق االجتماعي  االخليل  النوع  عددهموالذي    لمتغير  األداة    لمامع(  225)  بلغ  توزيع  تم  وعليه  ومعلمة، 

للجدول و إلكتروناا،   وفقاا  )الديمغرافية(  المستقلة  العينة  لخصائص  وفقاا  الدراسة  أفراد  توزيع  توضيح  يمكن 

 ( التالي. 2.3)

 

 

 ( خصائص عينة الدراسة 2.3جدول )

 

%(، 38.1بنسبة )(  99)   الذكور  أن عدد المعلمين(  2.3)  تبين المعلومات الواردة في الجدول السابق     

%(، ومن حيث سنوات الخدمة فقد بلغ عدد المعلمين والمعلمات  56.0( معلمة بنسبة بلغت )126مقابل )

سنوات   من    خدمتهموالذين  )  5أقل  )55سنوات  بلغت  بنسبة  والمعلمات 24.4(  المعلمين  عدد  وبلغ   )%

 النسبة المئوية  العدد  المستوى  المتغيرات 

 النوع االجتماعي
 44.0 % 99 ذكر

 56.0 % 126 أنثى

 الخدمة سنوات 

 24.4 % 55 سنوات   5أقل من 

 22.2 % 50 سنوات   5-10

 53.3 % 120 سنوات 10أكثر من 

 المؤهل العلمي
 88.0 % 198 بكالوريوس 

 12.0 % 27 ماجستير وأعلى  
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%(، في  22.2( معلماا ومعلمة، وبنسبة بلغت )50سنوات )   10  –  5بين    سنوات خبرتهموالذين تراوحت  

( معلماا ومعلمة بنسبة  120سنوات )   10والذين سنوات خبرتهم أكثر من    المعلمين والمعلمات حين بلغ عدد  

( ووفقاا  53.3بلغت  العلمي%(،  المؤهل  درجة  لمتغير  يحملون  الذين  والمعلمات  المعلمين  عدد  بلغ  فقد   ،

 ( فأقل  ) 198البكالوريوس  بلغت  بنسبة  درجة  88.0(  يحملون  والذين  والمعلمات  المعلمين  عدد  وبلغ   ،)%

 %(. 12.0( معلماا ومعلمة بنسبة بلغت )27الماجستير فأعلى )

 :دراسةال أداة

اال      دراسةبعد  على  بعد الباحث    صمم(  2019  الحجيجو    2013  غوانمة)  طًلع  دراسته  أدوات 

بنفس موضوع الدراسة، وهي عبارة عن استبانة    تتعلقاالطًلع على األدب التربوي والدراسات السابقة التي  

تطبيق   درجة  لقياس   اإللكترونية  دارة اإللقياس  استبانة  هي  األخرى  واألداة  لتحقيق    إدارة،  وذلك  التميز، 

استبانة    أهداف اشتملت  حيث  )  اإللكترونية  دارةاإلالدراسة،  مجاالت 29على  خمسة  على  موزعة  فقرة   )

االلكتروني تضم   االلكترونيو   ،التخطيط  االلكترونيو   ،التنظيم  االلكتروني و   ،التنفيذ  والتقويم    ، الرقابة 

االلكترونيو  االستبانة  االتصال  بينما تضمنت  )   إدارة،  درجة تطبيق  16التميز على  تقيس  فقرة جميعها   )

التميز، وعليه كانت الفقرات تتركز على    إدارةبوعًلقتها    اإللكترونية   دارةللمديري المدارس شمال الخليل  

( ليكرت  لمقياس  وفقاا  الخماسي  متوسطة،  Likert Scaleالسلم  كبيرة،  ا،  جدا )كبيرة  الخمسة  بدرجاته   )

ا (.    ضعيفة، ضعيفة جدا
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 أداة الدراسة ومجاالتها (: 3.3جدول )

( متغيرات، في حين أن  3( أن عدد المتغيرات الديمغرافية بلغ )3.3تشير المعطيات الواردة في الجدول )

( فقرة، موزعة على أداتين، األولى تقيس تطبيق مدير المدرسة للمدرسة  45عدد فقرات أداة الدراسة بلغ )

جال األول والثاني والثالث ( مجاالت، بحيث تكون الم5( فقرة موزعة على )29وتكونت من )   اإللكترونية

)6والرابع من ) الخامس من  المجال  وتكون  لكل مجال،  فقرات  التوالي،  5(  تقيس وعلى  فقرات وكانت   )

واالتصال   االلكتروني،  والتقويم  والرقابة  االلكتروني،  والتنفيذ  االلكتروني،  والتنظيم  االلكتروني،  التخطيط 

الثانية   األداة  تكونت  حين  في  تقيس  االلكتروني،  كانت  )  إدارةوالتي  من  تكون  16التميز  وبذلك  فقرة،   )

 عدد الفقرات  أداة الدراسة ومجاالتها  

 3 البيانات الشخصية: القسم األول

 القسم الثاني: 

اإللكترونية  دارةاإلأوال: استبانة    29 

 6 التخطيط االلكترونياألول    المجال

 6 التنظيم االلكتروني   الثاني المجال

 6 الثالث  التنفيذ االلكتروني  المجال

 6 الرقابة والتقويم االلكتروني    الرابع المجال

 5 االتصال االلكتروني  خامسال المجال

 16 التميز  إدارةثانيًا: استبانة 

 45 مجموع فقرات القسم الثاني
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تطبيق   درجة  قياس  في  تشترك  جميعها  اإللكترونيةالفقرات  مدراء    إدارةبوعًلقتها    اإلدارة  لدى  التميز 

في    المدارس الخليلالحكومية  شمال  وتعليم  تربية  كما    مديرية  أنفسهم،  المعلمين  ظهر  وجهة  تركزت من 

ع اإلجابة  )اختيارات  ليكرت  لمقياس  وفقاا  خماسي  سلم  على  الفقرات  الخمسة  Likert Scaleلى  بدرجاته   )

 )بدرجة كبيرة جدا، وبدرجة كبيرة، وبدرجة متوسطة، وبدرجة ضعيفة، وبدرجة ضعيفة جدا(. 

 صدق أدوات الدراسة:    

بعرضها على مجموعة من داد أدوات الدراسة بصورتها األولية، تم التأكد من صحتها وصدقها  بعد إع    

 ( عددهم  البالغ  المجال،  هذا  في  والخبرة  االختصاص  ذوي  من  محك 9المحكمين  الهيئة    ما(  أعضاء  من 

يتأكدو 3التدريسية، ملحق رقم ) لكي  فقرات   ا(، وذلك  أن  أي  لقياسه،  تقيس ما وضعت  األدوات  أن  من 

الطالب،  التميز، وال  إدارةو   اإللكترونية  دارةاإلاالستبانة تقيس فعًلا   الفقرات لمستوى   ومن تأكد من مناسبة 

االستبانة   لقياس  و    ودقتهاوضوح  الفقرات  الفالتميز،    إدارةو   اإللكترونية  دارةاإلشمولية  كافية وان   قرات 

الدراسي و   الموضوع  التأكد من  لتغطي  فقرة  ايضا  المهارة    إلىانتماء كل  فقرة  تقيس كل  مجالها، بحيث 

 المراد قياسها، ودقة وسًلمة اللغة المستخدمة.  

تعديل من قبل الباحث على الصورة األولية لألدوات، بعد تعليق المحكمين عليها وإضافة  البحيث تم     

 ن قبل الباحث ها مناسبة، وتم جمع المًلحظات التي تم الحصول عليها م نتعديًلتهم واقتراحاتهم التي يرو 

أو   بعضها  واضافة  الفقرات  بعض  صياغة  تعديل  في  تتعلق  األدوات   الحذفوالتي  بإخراج  الباحث  قام 

قيه لقياس ما يراد قياسه  اكون األدوات أكثر دقة ومصد توبذلك    التعديًلت،بصورتها النهائية بعد إضافة  

 بشهادة المحكمين.
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لقياس      الداخلي  االتساق  الباحث  استخدم  معامل    كما  باستخدام  قام  حيث  االستبانة،  فقرات  صدق 

عن طريق حساب معامل االرتباط بين كل مجال من    وذلك(،  Pearson Correlationاالرتباط بيرسون )

الكلية لًلستبانة كما هو موضحة في جدول ) (، واتضح وجود اتساق 4.3مجاالت االستبانة مع الدرجة 

 داخلي بين الفقرات.  

فقرة من فقرات لمصفوفة ارتباط فقرات كل  (Pearson correlationاالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل 4.3جدول )

 وكذلك فقرات االستبانة الثانية والدرجة الكلية لها  ه،األولى والدرجة الكلية للمجال نفس مجاالت االستبانة

 الرقم
قيمة  

 )ر(

الداللة  

 اإلحصائية
 الرقم

قيمة  

 )ر(

الداللة  

 اإلحصائية
 الرقم

قيمة  

 )ر(

الداللة  

 اإلحصائية

 التنفيذ االلكتروني التنظيم اإللكتروني التخطيط االلكتروني 

1 0.000 0.776 1 0.000 0.762 1 0.000 0.765 

2 0.000 0.709 2 0.000 0.842 2 0.000 0.796 

3 0.000 0.780 3 0.000 0.820 3 0.000 0.787 

4 0.000 0.820 4 0.000 0.817 4 0.000 0.782 

5 0.000 0.763 5 0.000 0.841 5 0.000 0.832 

6 0.000 0.803 6 0.000 0.784 6 0.000 0.751 

 الرقم
قيمة  

 )ر(

الداللة  

 اإلحصائية
 الرقم

قيمة  

 )ر(

الداللة  

 اإلحصائية

الرقابة والتقويم  

 اإللكتروني 

 االتصال اإللكتروني

1 0.000 0.775 1 0.000 0.812 
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2 0.000 0.748 2 0.000 0.827 

3 0.000 0.660 3 0.000 0.801 

4 0.000 0.810 4 0.000 0.821 

5 0.000 0.843 5 0.000 0.864 

6 0.000 0.821    

 الرقم
قيمة  

 )ر(

الداللة  

 اإلحصائية
 الرقم

قيمة  

 )ر(

الداللة  

 اإلحصائية
 الرقم

قيمة  

 )ر(

الداللة  

 اإلحصائية

 التميز إدارة

1 0.000 0.598 7 0.000 0.574 13 0.000 0.716 

2 0.000 0.593 8 0.000 0.627 14 0.000 0.663 

3 0.000 0.572 9 0.000 0.529 15 0.000 0.636 

4 0.000 0.573 10 0.000 0.655 16 0.000 0.633 

5 0.000 0.607 11 0.000 0.580 

6 0.000 0.562 12 0.000 0.573 

المعطيات        تشير  السابق،  الجدول  ذات    إلىوبناء على  الكلية  الدرجة  ترتبط مع  الفقرات  كون جميع 

  دارة اإلداللة إحصائية، مما يدل على قوة االتساق الداخلي بين فقرات األدوات، وأنها تقيس درجة تطبيق  

 التميز من قبل مديري مدارس شمال الخليل من وجهة نظر المعلمين.  إدارةبوعًلقتها   اإللكترونية

 :العامليالصدق 

االرتبا      معامل  حساب  طريق  عن  لألدوات  البنائي  الصدق  من  بالتحقق  الباحث  بيرسون    طقام 

(Pearson Correlation )    مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية درجة كل  ارتباط    ىمد الذي يبين



 

54 
 

 Pearsonبالتحقق من الصدق البنائي لألداة بحساب معامل االرتباط بيرسون ) وقد قام الباحث  ،  ًلستبانةل

correlation  )  الكلية    اإللكترونية  دارةاإلمقياس    مجاالت   مجال منبين كل ثم حساب والدرجة  للمقياس، 

التميز مع    إدارةومقياس    اإللكترونية  دارةاإلمقياس  بين    (Pearson correlationمعامل االرتباط بيرسون )

 (.5.3الدرجة الكلية لًلستبانة، وذلك كما هو واضح في الجدول )

مقياس   مجاالت مجال منكل لمصفوفة ارتباط  (Pearson correlationاالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل 5.3جدول )

 .للمقياسوالدرجة الكلية  اإللكترونيةالمدرسة  

 الداللة اإلحصائية  قيمة )ر(  المجاالت

 0.000 0.860 التخطيط االلكتروني 

 0.000 0.896 التنظيم االلكتروني 

 0.000 0.898 التنفيذ االلكتروني 

 0.000 0.883 الرقابة والتقويم االلكتروني

 0.000 0.892 االتصال اإللكتروني

 0.000 0.976 اإللكترونية دارةاإل

 0.000 0.907 التميز إدارة

كََل نسََتنتج أن جميََع قََيم مصََفوفة ارتبََاط ( 5.3)بعََد االطًََلع علََى المعطيََات الََواردة فََي الجََدول      

 أن إلَىمع الدرجَة الكليَة للمقيَاس نفسَه دالَة إحصَائياا، ممَا يشَير   اإللكترونيةمجال من مجاالت المدرسة  

 االتسََََاق مَََع الدرجََََة الكليَََة لهََََا، وكَََذلك قََََوة  اإللكترونيََََة دارةاإلمجَََاالت قَََوي يشََََمل الََََداخلي  االتسَََاق

التميََز مََع الدرجََة الكليََة لًلسََتبانة، وأنهََا تشََترك فََي  إدارةومقيََاس  اإللكترونيََةالََداخلي لمقيََاس المدرسََة 

مديرية تربية الحكومية في   دارسالمالتميز لدى مدراء   إدارةبوعًلقتها   اإللكترونية  دارةاإلقياس درجة تطبيق  
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من وجهة ظهر المعلمين أنفسهم، على ضوء اإلطار النظري الذي بنَي المقيَاس علَى   وتعليم شمال الخليل

 أساسه.

 

 : دراسةثبات أداة ال

تم التحقق من ثبات أدوات الدراسة باستخدام عدة طرق منها طريقة التجزئة النصفية، وطريقة معامل       

 ألفا كرونباخ ويمكن توضيح ذلك كما يلي  

أداة  ثبات  لحساب    هذه الطريقةتم استخدام    Split-Half Coefficient method:  طريقة التجزئة النصفية

وكذلك درجة النصف الثاني من  األداة  مجاالت من  مجاللكل  النصف األول ، حيث احتسبت درجةالدراسة

وذلك النصفيةب  الدرجات  للتجزئة  جثمان  معادلة  المتساوية  حساب   Guttman Split-Half)  غير 

Coefficient  كما ب(،  الباحث  بيرسون قام  ارتباط  معامل  اال  إيجاد  معدل  ومعدل   سئلة بين  الرتبة  الفردية 

  معامًلت االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون   الرتبة لكل بعد وقد تم تصحيح  الزوجية  سئلةاال

(Spearman Brown Coefficient) (6.3وذلك كما هو موضح في الجدول )، للتصحيح. 

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية  (: نتائج معامل6.3جدول )  

 مقاييس الدراسة ومجاالتها 
معامل االرتباط  االرتباطمعامل 

 معامل جيتمان المصحح

 0.841 0.842 0.727 التخطيط االلكتروني 

 0.860 0.861 0.756 التنظيم االلكتروني 

 0.821 0.821 0.697 التنفيذ االلكتروني 

 0.859 0.859 0.752 الرقابة والتقويم االلكتروني
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 0.807 0.850 0.739 االتصال االلكتروني

 0.889 0.889 0.801 اإللكترونية دارةاإل

 0.918 0.918 0.849 التميز إدارة

 0.919 0.923 0.856 الدرجة الكلية

أن قيم معامًلت جيتمان  عليه ف  .( الوارد المعطيات التي توصل لها الباحث 6.3حيث يبين جدول )      

%(، كما بلغت قيمة معامل جيتمان عند الدرجة 91.8-% 80.7لمقاييس الدراسة ومجاالتها تراوحت بين )

 ( بلغت  لألداة  لتحقيق  %(،  91.9الكلية  وقابليتها  لألدوات  العالي  الثبات  تبين  وفقا  الدراسة    أهدافوعليه 

 ان. لقيمة معامل جيتم

استخدم الباحث طريقة أخرى من طرق حساب ثبات أداة الدراسة  :Alpha Cronbachطريقة ألفا كورنباخ 

 .(7.3كما هو موضح في الجدول )وهي طريقة ألفا كونباخ، وذلك بغرض التحقق من ثبات أداة الدراسة، 

 دراسة  ال أداة(: نتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات 7.3جدول )  

 قيمة ألقا  عدد الفقرات  المجاالت

 0.866 6 التخطيط االلكتروني 

 0.894 6 التنظيم االلكتروني 

 0.875 6 التنفيذ االلكتروني 

 0.863 6 الرقابة والتقويم االلكتروني

 0.847 5 االتصال االلكتروني

 0.962 29 اإللكترونية دارةاإل

 0.952 16 التميز إدارة

 0.974 45 الدرجة الكلية
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الوارد  7.3يبين جدول )      الدراسة ومجاالتها  (  ثبات مقاييس  قيم  %(،  96.2-% 84.7بين )تتراوح  أن 

وبناء على ما سبق نستنتج أن درجة الثبات لدى  %(،  97.4الثبات كرونباخ ألفا )عليه بلغت قيمة معامل  و 

 .هدافويمكن اعتمادها لتحقيق األعالية األدوات 

 

 : إجراءات الدراسة

 الدراسة وتنفيذها تم اتباع اإلجراءات اآلتية من أجل إجراء 

الحالية،  .1 الدراسة  بموضوع  ترتبط  التي  السابقة  والدراسات  التربوي  األدب  على  الباحث  اطًلع 

 .لًلستفادة منها في إعداد أدوات الدراسة، وحتى يتم السير وفق خطوات البحث العلمي 

إعداد أدوات الدراسة من قبل الباحث باالستناد على الدراسات السابقة وإعدادها بصورتها األولية   .2

 التميز.  إدارة، واستبانة لقياس اإللكترونية دارةاإلوهي  استبانة لقياس درجة تطبيق 

ن صدق أدوات الدراسة التي قام الباحث بإعدادها عن طريق عرضها على مجموعة من  التحقق م .3

  المحكمين إلكترونياا ذا خبرة واختصاص ثم تم إعداد األدوات بصورتها النهائية.

قيام الباحث بحصر مجتمع الدراسة، المتمثل بمعلمي ومعلمات تربية شمال الخليل واختيار منه   .4

 ي.عينة الدراسة بشكل عشوائ

 الحصول على كتاب تسهيل مهمه من كلية التربية جامعة الخليل. .5

الدراسة وخارج   .6 استطًلعية من مجتمع  بأخذ عينة  وذلك  الدراسة  أدوات  ثبات  بالتحقق من  القيام 

 عينة الدراسة باستخدام طريقة التجزئة النصفية. 

شمال   .7 تربية  مدارس  في  الدراسة  عينة  على  أسبوع  خًلل  إلكترونياا  الدراسة  أدوات  بتطبيق  القيام 

مطلوب،  هو  بما  والمعلمات  المعلمين  قبل  من  إلكترونياا  الدراسة  أدوات  تعبئة  تم  حيث  الخليل، 
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األدوات   واختيار  األدوات  من  من  انها  والتأكد  التحقق  تم  وعليه  للشروط،  استجاباتهم  مستوفية 

على   تفريغها  ليتم  البيانات  وإدخال  وترميز  بتبويب  القيام  ثم  إلكترونية،  نسخة  على  والحصول 

 وتم رصد النتائج.  ،SPSS برنامج التحليل اإلحصائي

تم   .8 التي  النتائج  ضوء  في  التوصيات  ووضع  بمناقشتها  والقيام  الدراسة  نتائج  عرض  تم  وبالتالي 

 التوصل إليها.

 

 : اسةدر متغيرات ال

 اشتملت الدراسة الحالية على المتغيرات اآلتية: 

 تصنيفية: أواًل: المتغيرات ال

 وله مستويان )ذكر، أنثى(  النوع االجتماعي •

 سنوات(  10من  أكثرسنوات،  10-5سنوات،  5اقل من )الخدمة سنوات  •

 ، ماجستير وأعلى( سبكالوريو ) العلميالمؤهل  •

 ثانًيا: المتغيرات التابعة: 

 التميز  إدارة •

 المستقلة: تثالثًا: المتغيرا

 . اإلدارة اإللكترونية •

 

 المعالجة اإلحصائية:
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قام العينة،  أفراد  قبل  من  عليها  والحصول  بجمعها  الباحث  قام  التي  البيانات  بمعالجة   الباحث   للقيام 

( االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  الرزم  برنامج  واستخدام  الحاسوب  بجهاز  يتم  SPSSباالستعانة  حتى   ،)

اإلجابة على اسئلة الدراسة وبالتالي تم اختيار اختبارات إحصائية اآلتية  مقاييس النزعة المركزية ومقايس  

المعيارية( واالنحرافات  الحسابية  والمتوسطات  المئوية  )النسب  بين    التشتت  الفردية  الفروق  لمعرفة  و 

االجتماعي النوع  مثل  اختبار )ت()  متغيرين  الباحث  الدراسة  t-testاستخدم  أدوات  للتحقق من صدق   ،)

(، ولحساب معامل الثبات Pearson Correlationقام الباحث باستخدام معامل االرتباط بيرسون )كما  

(، كما استخدم الباحث  Cronbach Alphaونباخ ألفا )في الدراسة قام الباحث باستخدام معادلة الثبات كر 

( جيتمان  االرتباط  التجزئة  Guttman Correlationمعامل  بطريقة  األدوات  ثبات  من  يتحقق  حتى   )

( حتى يتم معرفة الفروق  one way ANOVAالنصفية، كما تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )

الدراسية   العينة  أفراد  بين  وليس  الفردية  واخيراا  العلمي،  المؤهل  مثل  متغيرين  من  أكثر  ستخدام  ااخرا  في 

(LSD  .للمقارنات البعدية ) 

 (: مفتاح المتوسطات الحسابية لنتائج الدراسةتصحيح المقياس )

( وترميز البيانات التي تم إدخالها  5-1بعد إعطاء اتجاهات أفراد العينة أرقاماا تمثل أوزانا التجاهاتهم من )

الخماسي،   ليكرت  مقياس  حسب  وذلك  الحاسوب،  في  و إلى  ويستعمل  السلوكيات  لقياس  أسلوب  هو 

اإلحصاء مجال  في  وبخاصة  درجة    ،االستبيانات  على  تدل  ردود  على  المقياس  أو  ويعتمد  الموافقة 

على   المدراس  االعتراض  مدراء  لدى  التميز  بإدارة  وعًلقتها  االلكترونية  المدرسة  مدير  تطبيق  درجة 

أنفسهم المعلمين  ظهر  وجهة  من  الخليل  شمال  تربية  مديرية  في  المتوسطات  الحكومية  على  بناء   ،

(، تم  1-5نى قيمة وهي )ولتحديد طول فترة المقياس تم حساب المدى بفرق أعلى قيمة من أد الحسابية،  
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=    3÷   4( ليصبح النتائج  3قسمة قيمة المدى على عدد الخيارات المطلوبة في الحكم على النتائج، وهو )

، وبالتالي نستمر في زيادة هذه القيمة ابتداء من أدنى قيمة وذلك إلعطاء الفترات الخاصة بتحديد 1.33

 ( 8.3، وذلك كما هو موضح في الجدول )الحالة أو االتجاه باالعتماد على الوسط الحسابي

 (: مفاتيح التصحيح 8.3)جدول 

 الدرجة  المتوسط الحسابي 

 منخفضة 2.33 – 1.00

 متوسطة  3.67 – 2.34

 مرتفعة 5.00 – 3.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 
 

 الرابع  الفصل

 وتحليلها  الدراسة نتائج  عرض
 

 

 تمهيد  ➢

 رئيسينتائج السؤال ال عرض ➢

 نتائج السؤال الفرعي األول   عرض ➢

   الثانينتائج السؤال الفرعي  عرض ➢

 الثالث نتائج السؤال الفرعي  عرض ➢

 الرابع نتائج السؤال الفرعي  عرض ➢
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 الفصل الرابع 

 تحليل نتائج الدراسة 

 الدراسة:  اسئلةنتائج 

هل   الرئيسي:  التساؤل  عن  المدارس  اإلجابة  مدراء  تطبيق  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد 

في   الخليلالحكومية  شمال  وتعليم  تربية  نظر    إدارةو   اإللكترونيةللمدرسة    مديرية  وجهة  من  التميز 

 المعلمين؟ 

(، والذي يختص بتوضيح  بيرسون )إلجابة عن التساؤل الرئيسي فقد تم استخراج نتائج معامل االرتباط  يتم ال

 إدارة و   اإللكترونية  دارةلل  مديرية تربية وتعليم شمال الخليلالحكومية في    مدارسيق مدراء البين تطب  العًلقة

 (. 1.4رقم ) كما هو موضح في الجدول، التميز من وجهة نظر المعلمين أنفسهم

بين تطبيق مدراء  ( الذي يوضح العالقة   Pearson correlation(: نتائج ومعامل االرتباط بيرسون )1.4جدول رقم )

التميز من وجهة نظر المعلمين  إدارةو  اإللكترونيةللمدرسة  مديرية تربية وتعليم شمال الخليلالمدارس الحكومية في 

 أنفسهم

 المتغيرات 

 التميز  إدارة

 مستوى الداللة اإلحصائية  معامل االرتباط )ر(قيمة 

 0.000 0.698 االلكتروني  التخطيط

 0.000 0.742 التنظيم االلكتروني 

 0.000 0.677 التنفيذ االلكتروني 

 0.000 0.686 الرقابة والتقويم االلكتروني
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 0.000 0.716 االتصال االلكتروني

 0.000 0.794 اإللكترونيةالمدرسة  

     ( الجدول  في  ورد  )1.4كما  بيرسون  االرتباط  معامل  قيمة  أن   مرتفعة،  0.794(  قيمتها  وتعتبر   )

( منخفض، ذلك يبين وجد عًلقة إيجابية طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.000ومستوى الداللة )

بين   تربية    إدارةو   اإللكترونية  دارة اإلالداللة  مديرية  في  الحكومية  المدارس  مدراء  نظر  وجهة  من  التميز 

كلم أي  الخليل،  شمال  درجة    اوتعليم  مد   إدارةزادت    اإللكترونية  دارةاإلتطبيق  زادت  لدى    ري يالتميز 

 ، والعكس صحيح، وتنطبق على جميع المجاالت.مديرية تربية وتعليم شمال الخليلالمدارس الحكومية في 

الفرعي االول: ما  اإلجابة عن سؤ  الدراسة  تربية  في  حكومية  ال  المدارسرجة تطبيق مدراء  دال  مديرية 

 ؟ من وجهة نظر المعلمين أنفسهم اإللكترونية دارةلإلوتعليم شمال الخليل 

استخدم الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بناء على  إلجابة عن السؤال السابق  حتى يتم ا

  اإللكترونية   دارةاإلاالستجابات التي احصاها من أفراد عينة الدراسة على مجاالت استبانة التي تعبر عن  

مدراء   نظر    المدارسلدى  وجهة  من  الخليل  شمال  وتعليم  تربية  مديرية  لدى  وتم  المعلمينالحكومية   ،

 ( اآلتي    2.4توضيحه بناء على الجدول رقم )

مديرية تربية وتعليم (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية درجة تطبيق مدراء المدارس الحكومية في 2.4) جدول

 مرتبة حسب األهمية  من وجهة نظر المعلمين أنفسهم اإللكترونيةللمدرسة  شمال الخليل

 القيم 
متوسط 

 الحسابي 

  االنحراف

 المعياري 

 النسبة % الدرجة

 %67.4 متوسطة  0.655 3.37 التخطيط االلكتروني 

 %62.4 متوسطة  0.772 3.12 التنظيم االلكتروني 



 

64 
 

 %66.6 متوسطة  0.770 3.33 التنفيذ االلكتروني 

 %68.4 متوسطة  0.762 3.42 والتقويم االلكترونيالرقابة  

 %67.4 متوسطة  0.740 3.37 االتصال االلكتروني

 %66.4 متوسطة  0.656 3.32 اإللكترونية دارةاإلدرجة تطبيق 

     ( الجدول  في  المرفقة  المعطيات  من  تبين  قد  المدارس  2.4وعليه  مدراء  تطبيق  درجة  أن  السابق   )

بدرجة متوسطة، حيث  الخليل من وجهة نظر معلميهم جاءت  تربية والتعليم شمال  الحكومية في مديرية 

%(، بينما  66.4)  (، وبنسبة مئوية بلغت 0.66( واالنحراف المعياري )3.32جاء المتوسط بدرجة مقدارها )

تطبيق   مجاالت  )  اإللكترونية  دارة اإلأهم  الحسابي  المتوسط  بلغ  حيث  اإللكتروني  والتقويم  (  3.42الرقابة 

  ي (، يليها بالترتيب مجال التخطيط اإللكتروني ومجال االتصال اإللكترون 0.736بينما االنحراف المعياري )

 ( بقيمة  الحسابية  المتوسطات  نتائج  أظهرت  )  (3.37حيث  المعيارية  االنحرافات  مقدار  (  0.66بينما 

الوسط  0.74و) تبين  حيث  اإللكتروني  التنفيذ  مجال  احتلها  فقط  تليها  التي  المرتبة  بينما  توالي،  على   )

(، وجاء بالمرتبة األخيرة حيث كان اقلها من حيث  0.77( بينما قيمة االنحراف المعياري )3.33الحسابي ) 

الالوسط الحس التنظيم اإللكتروني، حيث جاءت قيمة الوسط الحسابي    معياري هو مجال  ابي واالنحراف 

قيمة كل من  ( توضح  7.4،  6.4،  5.4،  4.4،  3.4والجداول ) (،  0.77( بينما االنحراف المعياري ) 3.12)

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل من المجاالت السابقة.

 اإللكتروني:أوال: مجال التخطيط 

يبين الجدول اآلتي كل من المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات مجال التخطيط اإللكتروني       

وعليه تم توضيح ذلك   ،لدى مدراء المدارس الحكومية في مديرية شمال الخليل ويتم عرضها حسب األهمية

 . ( اآلتي3.4في الجدول )
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مديرية  مدراء المدارس الحكومية في لفقرات مجال تطبيق نحرافات المعيارية (: المتوسطات الحسابية واال 3.4) جدول

 للتخطيط اإللكتروني من وجهة نظر المعلمين أنفسهم مرتبة حسب األهمية   تربية وتعليم شمال الخليل

 الرتبة
رقم 

 الفقرة 
 الفقرات 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

 الدرجة 
النسبة 

 المئوية  

1 1 
لعملية  مناسبة  بيئة  المدرسية  المدرسة  مدير  يوفر 

 اإللكتروني  التخطيط
 %69.6 متوسطة  0.785 3.48

 %68.8 متوسطة  0.800 3.44 للطلبة  يستخدم مدير المدرسة قواعد بيانات إلكترونية 2 2

3 4 
المدرسة   مدير  المتغيراتأهدافيحدد  ضوء  في   ها 

 اإللكترونية 
 %68.2 متوسطة  0.803 3.41

4 6 
على   المعلمين  لتدريب  خطة  المدرسة  مدير  يضع 

 التخطيط اإللكتروني 
 %66.4 متوسطة  0.859 3.32

5 3 
 مدير المدرسة برأي الخبراء المختصين إلكترونياا يأخذ

 الخطط المستقبلية وضع في
 %65.8 متوسطة  0.918 3.29

6 5 
مدير   العمل يسعى  إلحًلل  خطة  لوضع  المدرسة 

 اإللكتروني مكان العمل اليدوي 
 %65.4 متوسطة  0.906 3.27

 %67.4 متوسطة  0.655 3.37 الدرجة الكلية

مديرية تربية وتعليم  مدراء المدارس الحكومية في  أن درجة تطبيق  المعطيات التي تبين  (  3.4)  يبين الجدول

حيث كان    ،قد جاءت بدرجة متوسطةللتخطيط اإللكتروني من وجهة نظر المعلمين أنفسهم    شمال الخليل

%(، وعليه قد 67.4(، وكانت النسبة المئوية )0.66( بينما االنحراف المعياري )3.37المتوسط الحسابي )

إللكتروني( تبين ترتيب أهم الفقرات حيث جاءت فقرة )يوفر مدير المدرسة بيئة مناسبة لعملية التخطيط ا 
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(، بينما الفقرة التي تليها  0.79( بينما االنحراف المعياري )3.48في المرتبة األولى بوسط حسابي مقداره )

في األهمية تنص على )يسعى مدير المدرسة لوضع خطة إلحًلل العمل اإللكتروني مكان العمل اليدوي(  

 ( قيمة  ذا  حسابي  بوسط  جاءت  )3.44حيث  المعياري  واالنحراف  اآلخرة  0.80(  بالمرتبة  جاء  وعليه   ،)

مدير المدرسة لوضع   ( بينهم هي الفقرة التي تنص على أن )يسعى 5وبالتالي يكون أقل أهمية وهي فقرة )

(،  0.91( وانحراف معياري )3.27( بمتوسط حسابي )خطة إلحًلل العمل اإللكتروني مكان العمل اليدوي 

 في مدير المدرسة برأي الخبراء المختصين إلكترونياا يأخذ )( والتي نصت على  3تًلها الفقرة رقم )بينما  

 (.0.92)  ( وانحراف معياري 3.29( بمتوسط حسابي ) الخطط المستقبلية وضع

 

 ثانيًا: مجال التنظيم اإللكتروني: 

المدارس      فقرات مجال تطبيق مدراء  لدى  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  بمتوسطات  المتعلقة  النتائج 

وعليه تم ترتيبها    المعلمينالحكومية في مديرية تربية تعليم شمال الخليل للتنظيم اإللكتروني من وجهة نظر  

 ( اآلتي   4.4حسب األهمية وتم توضيحها في الجدول )

 

 

 

 

 

 



 

67 
 

مديرية  مدراء المدارس الحكومية في لفقرات مجال تطبيق (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 4.4) جدول

 للتنظيم اإللكتروني من وجهة نظر المعلمين أنفسهم مرتبة حسب األهمية   تربية وتعليم شمال الخليل

رقم  الرتبة
 الفقرة 

متوسط  الفقرات
 الحسابي 

  االنحراف
 المعياري 

 النسبة % الدرجة

1 6 
المختلفة في    اإللكترونيةيستخدم مدير المدرسة البرامج  

 حفظ واسترجاع الملفات الخاصة بالمعلمين والطلبة
 %66.2 متوسطة  1.000 3.31

2 1 

البرمجيات   المدرسة  مدير  التعليمية    اإللكترونيةيوفر 

 المناسبة للتدريس
 %64.6 متوسطة  0.866 3.23

3 2 
تطبيق   يكفل  تنظيمية  هيكلية  المدرسة  مدير  يوفر 

 اإلدارة اإللكترونية 
 %63.8 متوسطة  0.837 3.19

4 5 
الحصول خدمة  لطًلبها  المدرسة  مدير  على   يوفر 

 اإللكترونيةالخدمات 
 %62.6 متوسطة  0.964 3.13

5 4 
التدريسية  يهيئ القاعات  المدرسة  الستخدام   مدير 

 اإللكترونية التقنيات 
 %61.2 متوسطة  1.009 3.06

6 3 
اختراقات  أي  لمواجهة  برامج  المدرسة  مدير  يستخدم 

 للنظام اإللكتروني المدرسي 
 %56.0 متوسطة  1.035 2.80

 %62.4 متوسطة  0.772 3.12 الدرجة الكلية

( المعطيات التي تتضمن درجة تطبيق مدراء المدارس الحكومية في مديرية تربية  4.4يبين الجدول )     

وتعليم شمال الخليل للتنظيم اإللكتروني من وجهة نظر المعلمين حيث جاءت بدرجة متوسطة، فقد جاء 

%(، حيث تم ترتيبها  62.4( والنسبة المئوية )0.77( بينما االنحراف المعياري )3.12المتوسط الحسابي )

في حفظ    اإللكترونية( الذي جاء نصها )يستخدم مدير المدرسة البرامج  6حسب األهمية وأهمها الفقرة رقم )
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( بينما االنحراف  3.31واسترجاع الملفات الخاصة بالمعلمين والطلبة( كان نصيبها من الوسط الحسابي ) 

)1.00المعياري) رقم  الفقرة  يليها   ، البرمجيات  1(  المدرسة  مدير  )يوفر  على  تنص  والتي    اإللكترونية ( 

(، وجاء 0.87لمعياري فكان)( بينما االنحراف ا3.23التعليمية المناسبة للتدريس( وكان الوسط الحسابي )

 ( الفقرة رقم  األخيرة  للنظام  3بالمرتبة  اختراقات  أي  لمواجهة  برامج  المدرسة  )يستخدم مدير  تنص  ( كونها 

(، 1.04( بينما جاء االنحراف المعياري ) 2.80اإللكتروني المدرسي( وعلية داء الوسط الحسابي ليكون )

 ( رقم  الفقرة  مد 4يليها  )يهيئ  ينص  نصها  كون  التقنيات  (  الستخدام  التدريسية  القاعات  المدرسة  ير 

 (. 1.01( بينما انحرافها المعياري كان )3.06( الوسط الحسابي لخا ) اإللكترونية

 

 ثالثًا: مجال التنفيذ اإللكتروني:

     ( رقم  الجدول  مدراء 5.4يبين  تطبيق  مجال  لفقرات  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات   )

 (.5.4) فهي موضحة في الجدول ،للتنفيذ اإللكتروني حيث تم ترتيبها حسب األهمية المدارس
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مديرية  مدراء المدارس الحكومية في لفقرات مجال تطبيق (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 5.4) جدول

 للتنفيذ اإللكتروني من وجهة نظر المعلمين أنفسهم مرتبة حسب األهمية   تربية وتعليم شمال الخليل

 الرتبة
رقم 

 الفقرة 
 الفقرات

متوسط 

 الحسابي 

  االنحراف

 المعياري 

 النسبة % الدرجة

1 4 
موقعها  ي عبر  االختبارات  جداول  المدرسة  مدير  نشر 

 اإللكتروني 
 %73.8 مرتفعة 1.017 3.69

2 3 

المدرسة   مدير  بالتقارير   إدارةيزود  والتعليم  التربية 

 الكترونيا والبيانات اإلحصائية 
 %69.6 متوسطة  0.945 3.48

3 6 
مدير مصادر   يتيح  على  االطًلع  للمعلمين  المدرسة 

 الكترونيا  المعلومات الدورات والبعثات
 %67.6 متوسطة  0.904 3.38

4 5 
لدى   البيانات  المدرسة  مدير  المستفيدين  يوفر  جميع 

 إلكترونياا 
 %67.4 متوسطة  0.932 3.37

5 2 
والمخاطبات ي بالقرارات  المعلمين  المدرسة  مدير  زود 

 إلكترونيا 
 %65.2 متوسطة  1.046 3.26

 %55.6 متوسطة  1.036 2.78 دير مدير المدرسة اجتماعاتها عبر تقنية االنترنت ي 1 6

 %66.6 متوسطة  0.770 3.33 الدرجة الكلية

( المعطيات الدالة على متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لي درجة تطبيق  5.4يبين الجدول )     

نظر   وجهة  من  اإللكتروني  للتنفيذ  الحكومية  المدارس  الحسابي    المعلمينمدراء  الوسط  تكون  بحيث 

(3.33 ( المعياري  االنحراف  قياس  ) 0.77(بينما جاء  بلغت  مئوية  وبنسبة  بينما جاء ترتيب   %(،66.6(، 

تنص  التي  الرابعة  الفقرة  أهمها  األهمية  حيث  من  المدرسة  نشر  )ي  الفقرات  عبر  مدير  االختبارات  جداول 
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التربية    إدارةيزود مدير المدرسة  )( والتي محتواها يتضمن  3ثم جاء بعدها الفقرة رقم )(  موقعها اإللكتروني

( 1الكترونيا(، بينما الفقرة التي حظيت باقل أهمية هي الفقرة رقم )والتعليم بالتقارير والبيانات اإلحصائية  

تقنية االنترنت )يالتي مضمونها ينص   المدرسة اجتماعاتها عبر  الفقرة رقم )(  دير مدير  يليها  بينما   ،2  )

(. وبالتالي تم ترتيبهم  القرارات والمخاطبات إلكترونيا زود مدير المدرسة المعلمين ب)يالتي نصت على كونها  

 كًلا حسب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري. 

 

 رابعًا: مجال الرقابة والتقويم اإللكتروني: 

     ( رقم  الجدول  مدراء 6.4يبين  تطبيق  مجال  لفقرات  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات   )

 (.6.4) فهي موضحة في الجدول ،حيث تم ترتيبها حسب األهمية  ونيةاإللكتر المدارس للرقابة 

مديرية  مدراء المدارس الحكومية في لفقرات مجال تطبيق (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 6.4) جدول

 للرقابة والتقويم اإللكتروني من وجهة نظر المعلمين أنفسهم مرتبة حسب األهمية   تربية وتعليم شمال الخليل

 الرتبة
رقم 

 الفقرة 
 الفقرات

متوسط 

 الحسابي 

  االنحراف

 المعياري 

 النسبة % الدرجة

1 4 
الرقابة  ي المدرسة  في اإلشراف   اإللكترونيةوظف مدير 

 الطلبة على إدخال المعلمين لعًلمات
 %75.0 مرتفعة 0.926 3.75

1 3 

الرقابة   المدرسة  )الكاميرات(    اإللكترونيةيستخدم مدير 

 ومرافق المدرسة  سًلمة الطلبة على حفاظا
 %75.0 مرتفعة 1.082 3.75

2 5 
لمختلف  اإللكتروني  التقويم  المدرسة  مدير  يستخدم 

 اإلداريةالمجاالت 
 %66.4 متوسطة  0.900 3.32

 %64.8 متوسطة  1.012 3.24تواصل مدير المدرسة إلكترونياا مع أولياء أمور الطلبة ي 2 3
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 لمتابعة أبنائهم 

3 6 
والتقويم الراجعة  التغذية  المدرسة  مدير   يوفر 

 ألداء المعلمين الكترونيا  المستمر
 %64.4 متوسطة  0.922 3.24

4 1 
لمتابعة الدوام   اإللكترونية الرقابة المدرسةيستخدم مدير 

 والطلبة  الرسمي للمعلمين
 %64.0 متوسطة  1.077 3.20

 %68.4 متوسطة  0.762 3.42 الدرجة الكلية

( المعطيات الدالة على متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لي درجة تطبيق  6.4يبين الجدول )     

بحيث تكون الوسط الحسابي، حيث    المعلمينمن وجهة نظر    اإللكترونيةمدراء المدارس الحكومية للرقابة  

( الحسابي  المتوسط  قيمة  )3.42جاء  المعياري  االنحراف  قيمة  بينما  بلغت  0.76(  المئوية  والنسبة   )

%(، وبناء على ذلك تم ترتيب الفقرات من حيث األهمية بناء على ما جاءت به نسب المتوسطات  68.4)

( التي نصت  4بة األول من أهم الفقرات الفقرة رقم )الحسابية واالنحرافات المعيارية، حيث كان في المرت

(  الطلبة في اإلشراف على إدخال المعلمين لعًلمات   اإللكترونيةوظف مدير المدرسة الرقابة  )يعلى كونها  

( الفقرة رقم  كانت  بعدها  فيما  التي جاءت  الفقرة  الرقابة  )  (وهي3بينما  المدرسة    اإللكترونية يستخدم مدير 

وعليه كان من الفقرات التي حظيت بأقل أهمية  ومرافق المدرسة(    سًلمة الطلبة على  ظا)الكاميرات( حفا

( رقم  الفقرة  هي  على 1بينهم  نصت  المدرسة)  (  مدير  الرسمي   اإللكترونية الرقابة يستخدم  الدوام  لمتابعة 

اء على ما ورد فقط  ( بن6بينما الفقرة التي تليها من حيث األهمية هي الفقرة ذات الرقم )والطلبة(    للمعلمين

كونها   على  والتقويم)نصت  الراجعة  التغذية  المدرسة  مدير  الكترونيا المستمر يوفر  المعلمين  كًلا (  ألداء 

 حسب ترتيب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري بينهم.
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 خامسًا: مجال االتصال اإللكتروني: 

    ( رقم  الجدول  مدراء  7.4يبين  تطبيق  مجال  لفقرات  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات   )

 (.7.4) فهي موضحة في الجدول ،المدارس االتصال اإللكتروني حيث تم ترتيبها حسب األهمية

مديرية  مدراء المدارس الحكومية في لفقرات مجال تطبيق (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 7.4) جدول

 لالتصال اإللكتروني من وجهة نظر المعلمين أنفسهم مرتبة حسب األهمية   تربية وتعليم شمال الخليل

 الرتبة
رقم 

 الفقرة 
 الفقرات

متوسط 

 الحسابي 

  االنحراف

 المعياري 

 % النسبة الدرجة

1 5 
الكترونيا في مجال  التربية  يتواصل مدير المدرسة مع 

 استقبال وارسال الكتب الرسمية
 %74.4 مرتفعة 0.905 3.72

2 2 

المدرسة  سهل  ي عبر  مدير  التدريسية  للكوادر  التواصل 

 البريد اإللكتروني
 %70.4 متوسطة  0.902 3.52

3 4 
لألهالي  المدرسة    مدير يقدم عبر  االستشارات  الطلبة 

 الموقع اإللكتروني للمدرسة 
 %64.0 متوسطة  0.960 3.20

3 1 
المدرسة  تيح  ي مع  مدير  والتعاون  الخبرات  تبادل 

 واالتصاالت  مجال المعلوماتالمجتمع في 
 %64.0 متوسطة  0.861 3.20

4 3 
المدرسة  تيح  ي بطريقة  مدير  اإلنترنت  استخدام  للطلبة 

 سليمة وصحيحة 
 %67.4 متوسطة  1.057 3.19

 %68.4 متوسطة  0.740 3.37 الدرجة الكلية

( الجدول  تطبيق  7.4يبين  درجة  لي  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  متوسطات  على  الدالة  المعطيات   )

نظر   وجهة  من  اإللكتروني  االتصال  الحكومية  المدارس  الحسابي   المعلمينمدراء  الوسط  تكون  بحيث 
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مديرية تربية  مية في  مدراء المدارس الحكو لفقرات مجال تطبيق    المعيارية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

الخليل شمال  األهمية  وتعليم  حسب  مرتبة  أنفسهم  المعلمين  نظر  وجهة  من  اإللكتروني  حيث    لًلتصال 

( قيمته  حسابي  بمتوسط  ) 3.37جاءت  المعياري  االنحراف  قيمة  بينما  لديها  0.74(  المئوية  والنسبة   )

(68.4( رقم  الفقرة  هي  أهمية  الفقرات  وأول  مح %5(،  يتضمن  التي  مع  تواها  (  المدرسة  مدير  )يتواصل 

( الفقرة التي تليها من  2ل استقبال وارسال الكتب الرسمية(، بينما تضم الفقرة رقم )التربية الكترونيا في مجا

(، بينما من  التواصل للكوادر التدريسية عبر البريد اإللكترونيمدير المدرسة  سهل  )يحيث األهمية وتنص  

(  كان محتوى التي تنص  4رتبة األخيرة من حيث األهمية هي الفقرة رقم)الفقرات التي كان نصيبها بالم

( التي  1(، وتليها الفقرة رقم )للطلبة استخدام اإلنترنت بطريقة سليمة وصحيحةمدير المدرسة  تيح  )ي عليه  

على   نصها  المدرسة  تيح  )ي يحتوي  مجال  مدير  في  المجتمع  مع  والتعاون  الخبرات  تبادل 

 (.ت واالتصاال المعلومات 

مديرية تربية وتعليم  درجة تطبيق مدراء المدارس الحكومية في  الفرعي الثاني: ما    اإلجابة عن السؤال

 ؟ بالتميز من وجهة نظر المعلمين أنفسهم دارةلإل شمال الخليل

استخدم الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بناء  إلجابة عن السؤال السابق  حتى يتم ا     

التميز    دارةاإلعلى االستجابات التي احصاها من أفراد عينة الدراسة على مجاالت استبانة التي تعبر عن  

مدراء   وتم    المدارسلدى  معلميهم،  نظر  وجهة  من  الخليل  شمال  وتعليم  تربية  مديرية  لدى  الحكومية 

 ( اآلتي    8.4توضيحه بناء على الجدول رقم )
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مديرية تربية  درجة تطبيق مدراء المدارس الحكومية في ل(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 8.4) جدول

 مرتبة حسب األهمية  بالتميز من وجهة نظر المعلمين أنفسهم دارةلإل  وتعليم شمال الخليل

 الرتبة
رقم 

 الفقرة 
 الفقرات

متوسط 

 الحسابي 

  االنحراف

 المعياري 

 النسبة % الدرجة

1 9 
و ي والمعدات  المباني  على  المدرسة  مدير  قوم يحافظ 

 بصيانتها على نحو فعال 

 %76.0 مرتفعة 0.772 3.80

2 10 

 لألنشطة مدير المدرسة خطة واضحة يضع 

 المدرسية
 %75.4 مرتفعة 0.783 3.77

3 8 

المدرسة    يضع في ضوء    أهدافمدير  للتطبيق  قابلة 

 امكانات المدرسة
 %74.6 مرتفعة 0.768 3.73

4 11 

استخدام  ي نحو  المعلمين  المدرسة  مدير  وجه 

 الفعالةالتدريس  إستراتيجيات
 %74.4 مرتفعة 0.735 3.72

 %73.4 متوسطة  0.813 3.67 قدرات المعلمين مدير المدرسة بتطويرهتم ي 4 5

6 12 

األنشطة  ي تنفيذ  على  المعلمين  المدرسة  مدير  شجع 

 إبداعية بطريقة
 %73.2 متوسطة  0.830 3.66

7 5 

 الحوار الفعال مع العاملين  مدير المدرسة بتنميةهتم  ي

 والطلبة 
 %72.4 متوسطة  0.843 3.62

8 16 
المعلمين  ينمي لدى  القيادية  الصفات  المدرسة   مدير 

 والطلبة 
 %72.0 متوسطة  0.851 3.60

9 6 
كافة  يوفر المدرسة  تمكن   مدير  التي  الوسائل 

 المعلمين من أداء عملهم على أحسن وجه 

 %71.8 متوسطة  0.792 3.59
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10 14 
على ي االطًلع  إمكانية  المدرسة  مدير  سهل 

 المعلومات المعرفية 

 %70.0 متوسطة  0.774 3.50

11 15 
استفادة  لتقييم  واضحة  مؤشرات  المدرسة  مدير  يضع 

 المعلم من مصادر المعرفة 

 %69.8 متوسطة  0.768 3.49

12 13 
 أهدافوظف مدير المدرسة نظم المعلومات لتحقيق  ي

 المدرسة 

 %69.2 متوسطة  0.807 3.46

13 1 
البيئتين  ي بتحليل  المدرسة  مدير  الداخلية  هتم 

 صياغة الخطة االستراتيجية عند والخارجية

 %68.8 متوسطة  0.806 3.44

14 7 
من    يوفر الكافية  المالية  الموارد  المدرسة  مدير 

 مصادر متنوعة 

 %68.4 متوسطة  0.826 3.42

15 2 
لوضع  ي المستقبلية  بالمشكًلت  المدرسة  مدير  تنبأ 

 لها المناسبة الحلول

 %66.0 متوسطة  0.849 3.30

16 3 

)معلمين، ي من  األطراف  جميع  المدرسة  مدير  شرك 

أولياء أمور، مجتمع محلي( في  الخطة   طلبة،  إعداد 

 التطويرية

 %64.0 متوسطة  0.927 3.20

 %71.2 متوسطة  0.617 3.56 الدرجة الكلية

     ( الجدول  الحكومية  8.4يبين  المدارس  مدراء  تطبيق  درجة  معلمون    دارةلل(  نظر  وجهة  من  التميز 

( بينما ظهر االنحراف المعياري  3.56حيث جاءت بدرجة متوسطة، وعليه جاءت قيمة الوسط الحسابي ) 

يث األهمية وتم  %(، حيث تم ترتيب المجال من ح 71.2( وعليه فإن النسبة المئوية لها ) 0.62بالقيمة ) 

تميز بينهم عن طريق المقارنة بين المتوسطات الحسابية لهم واالنحرافات المعيارية وبالتالي تم ترتيبهم كما  

مظاهر   أهم  جاء  حيث  )  إدارةيلي   رقم  الفقرة  كونها  9التميز  نصت  التي  على )ي (  المدرسة  مدير  حافظ 
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( التي بدورها نصت  10واحتلت المرتبة الثانية الفقرة )(،  قوم بصيانتها على نحو فعاليالمباني والمعدات و 

  )يضع ( يتضمن نصها  8ويليها مباشرة الفقرة رقم )(  المدرسية لألنشطة مدير المدرسة خطة واضحة  يضع)

المدرسة   المدرسة  أهدافمدير  امكانات  ضوء  في  للتطبيق  )(  قابلة  رقم  الفقرة  بعدها  11بينما  جاءت   )

ويليها  الفعالة(  التدريس   استراتيجيات مدير المدرسة المعلمين نحو استخدام  وجه  )يبمضمون ينص محتواه  

 ( رقم  الفقرة  التوالي  على  4على  احتوى  بحيث  األهمية  من  نصها  يخلو  ال  التي  المدرسة هتم  )ي(  مدير 

(، بناء على ما سبق واختًلف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية جاءت أقل قدرات المعلمين  بتطوير

شرك مدير المدرسة جميع األطراف  )ي( التي تنص على كونه  3الفقرات من حيث األهمية وهي الفقرة رقم ) 

( من  2ال تخلو الفقرة رقم )(  إعداد الخطة التطويرية من )معلمين، طلبة، أولياء أمور، مجتمع محلي( في

( على  تنص  كونها  اياألهمية  لوضع  المستقبلية  بالمشكًلت  المدرسة  مدير  بينما  (  لها المناسبة لحلولتنبأ 

( رقم  نصت  7الفقرة  والخارجية )ي(  الداخلية  البيئتين  بتحليل  المدرسة  مدير  الخطة   عند  هتم  صياغة 

وظف مدير المدرسة نظم المعلومات )ي( التي يحتوي مضمونها على  13وأخيراا الفقرة رقم )(  االستراتيجية

 (.المدرسة أهدافلتحقيق 

 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معلمي  :  الفرعي الثالثاإلجابة عن السؤال  

  دارةلإلنحو تطبيق مدراء المدارس الحكومية    مديرية تربية وتعليم شمال الخليلالمدارس الحكومية في  

 (؟، سنوات الخدمة، المؤهل العلميالنوع االجتماعيتعزى للمتغيرات الديمغرافية ) اإللكترونية
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 فحص واختبار فرضيات الدراسة: 

األولى  الفرضية )الرئيسية  الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال   :α≤0.05  بين  )

نحو تطبيق مدراء    مديرية تربية وتعليم شمال الخليلمتوسطات تقديرات معلمي المدارس الحكومية في  

، سنوات الخدمة،  النوع االجتماعيتعزى للمتغيرات الديمغرافية )  اإللكترونيةالمدارس الحكومية للمدرسة  

 : المؤهل العلمي(

 :النوع االجتماعي أواًل: فحض واختبار فرضية الدراسة الرئيسية األولى حسب متغير 

متغيرين       لقياس  اختبار)ت(  استخدام  علينا  بالجنس،  المتعلقة  السابقة  الفرضية  من  التحقق  من  للقيام 

و  المدارس  مستقلين  ومعلمات  معلمي  تقديرات  من  كل  بين  الحسابية  المتوسطات  بين  الفروق  لمعرفة 

الحكومية في مديرية تربية وتعليم شمال الخليل نحو تطبيق الغدارة اإللكترونية في المدارس يعزى لمتغير  

 (  9.4النوع االجتماعي، وبناء على ذلك لقد توصل الباحث إلى النتائج بالجدول رقم )

مديرية تربية وتعليم في متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات المدارس الحكومية في   (ت)(: نتائج اختبار 9.4ل )جدو

 النوع االجتماعيلمتغير  تعزى  اإللكترونيةنحو تطبيق مدراء المدارس الحكومية للمدرسة   شمال الخليل

 المجال 
النوع 

 االجتماعي
 العدد 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

درجات 

 الحرية

قيمة ت  

 المحسوبة

الدالة 

 اإلحصائية

 التخطيط اإللكتروني 
 0.703 3.39 99 ذكر

223 0.508 0.612 
 0.617 3.35 126 أنثى

 التنظيم االلكتروني 
 0.818 3.16 99 ذكر

223 0.732 0.462 
 0.735 3.09 126 أنثى

 0.727 0.350 223 0.778 3.35 99 ذكر التنفيذ االلكتروني 
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 0.766 3.31 126 أنثى

الرقابة والتقويم 

 اإللكتروني 

 0.784 3.43 99 ذكر

223 0.142 0.887 
 0.746 3.41 126 أنثى

 االتصال االلكتروني
 0.764 3.35 99 ذكر

223 0.318- 0.751 
 0.723 3.38 126 أنثى

 الدرجة الكلية
 0.697 3.34 99 ذكر 

223 0.340 0.734 
 0.624 3.31 126 أنثى

( المعطيات التي تشير على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  9.4يبين الجدول )

(0.05≤)    والتعليم تربية  مديرية  في  اإللكترونية  للدارة  الحكومية   المدارس  مدراء  تطبيق  درجات  بين 

( أي أن القيمة أكبر من  0.612شمال الخليل يعزى لمتغير النوع االجتماعي، حيث تبين مقدار الداللة )

( ألفا  )0.05قيمة  المحسوبة  )ت(  قيمة  وبالتالي  )ت 0.508(  قيمة  من  أقل  قيمتها  وهي  الجدولية (   )

( بينما االناث  3.39(، وبالتالي درجة االجابة جاءت متوسطة حيث كان المتوسط الحسابي للذكور )1.96)

الصفرية3.35) الفرضية  تقبل  وبالتالي  درجة  (،  في   عند  الحكومية  المدارس  ومعلمات  معلمي  تقديرات 

الخليل شمال  وتعليم  تربية  الحكومي  مديرية  المدارس  مدراء  تطبيق  االلكترونينحو  التخطيط   للدارة   ة 

 .اإللكترونية

 

الجدول )     الداللة   (9.4بناء على ما ورد في  داللة إحصائية عند مستوى  ذات  على عدم وجود فوق 

(0.05≤)    النوع للمتغير  تعزى  اإللكتروني  للتنظيم  الحكومية  المدارس  المدراء  تطبيق  متوسطات  بين 

( اإلحصائية  الداللة  قيمة  كون  )0.462االجتماعي،  ألفا  من  أكبر  أنها  حيث  قيمة  0.05(  فإن  وعليه   ،)
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ها متوسطة  (، وعليه فإن إجابة المبحوثين كانت درجت1.96( بينما )ت( الجدولية ) 0.732)ت( المحسوبة )

عند  (، وعليه تقبل الفرضية الصفرية  3.09( وبينما االناث )3.16وعليه قيمة المتوسط الحسابي للذكور )

نحو تطبيق مدراء    مديرية تربية وتعليم شمال الخليلتقديرات معلمي ومعلمات المدارس الحكومية في    درجة

 .اإللكترونية  للدارة المدارس الحكومية التنظيم االلكتروني

الجدول )     الداللة   (9.4بناء على ما ورد في  داللة إحصائية عند مستوى  ذات  على عدم وجود فوق 

(0.05≤)    النوع لمتغير  تعزى  اإللكتروني  للتنفيذ  الحكومية  المدارس  المدراء  تطبيق  متوسطات  بين 

( اإلحصائية  الداللة  قيمة  كون  أل0.727االجتماعي،  من  أكبر  أنها  حيث   )( قيمة  0.05فا  فإن  وعليه   ،)

(، وعليه فإن إجابة المبحوثين كانت درجتها متوسطة  1.96( بينما )ت( الجدولية ) 0.350)ت( المحسوبة )

عند  (، وعليه تقبل الفرضية الصفرية  3.31( وبينما االناث )3.35وعليه قيمة المتوسط الحسابي للذكور )

نحو تطبيق مدراء    مديرية تربية وتعليم شمال الخليلفي    تقديرات معلمي ومعلمات المدارس الحكومية  درجة

 . اإللكترونية للدارةالتنفيذ اإللكتروني المدارس الحكومية 

 

على عدم وجود فوق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة    (9.4بناء على ما ورد في الجدول )     

(0.05≤)   للمدرسة اإللكتروني  والتقويم  للرقابة  الحكومية  المدارس  المدراء  تطبيق  متوسطات  بين 

 ( اإلحصائية  الداللة  قيمة  كون  االجتماعي،  للنوع  تعزى  ألفا  0.887اإللكترونية  من  أكبر  أنها  حيث   )

(0.05( المحسوبة  )ت(  قيمة  فإن  وعليه   ،)0.142( الجدولية  )ت(  بينما  إجاب 1.96(  فإن  وعليه  ة  (، 

(،  3.41( وبينما االناث ) 3.43المبحوثين كانت درجتها متوسطة وعليه قيمة المتوسط الحسابي للذكور )

الصفرية   الفرضية  تقبل  درجةوعليه  في    عند  الحكومية  المدارس  ومعلمات  معلمي  تربية  تقديرات  مديرية 

 . اإللكترونية للدارة لكتروني الرقابة والتقويم اإلنحو تطبيق مدراء المدارس الحكومية  وتعليم شمال الخليل
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على عدم وجود فوق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة    (9.4بناء على ما ورد في الجدول )     

(0.05≤)    ،بين متوسطات تطبيق مدراء المدارس الحكومية لًلتصال اإللكتروني تعزى للنوع االجتماعي

(، وعليه فإن قيمة )ت( المحسوبة 0.05( حيث أنها أكبر من ألفا )0.751كون قيمة الداللة اإلحصائية )

وقيمة المتوسط  (، وعليه فإن إجابة المبحوثين كانت درجتها متوسطة  1.96( بينما )ت( الجدولية )0.318)

تقديرات معلمي   عند درجة(، وعليه تقبل الفرضية الصفرية  3.38( وبينما االناث )3.35الحسابي للذكور )

نحو تطبيق مدراء المدارس الحكومية    مديرية تربية وتعليم شمال الخليلومعلمات المدارس الحكومية في  

 .اإللكترونية للدارة االتصال اإللكتروني

على عدم وجود فوق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة    (9.4ا ورد في الجدول )بناء على م     

(0.05≤)    ،بين متوسطات تطبيق المدراء المدارس الحكومية للمدرسة اإللكترونية تعزى للنوع االجتماعي

(، وعليه فإن قيمة )ت( المحسوبة 0.05( حيث أنها أكبر من ألفا )0.751كون قيمة الداللة اإلحصائية )

(0.734( الجدولية  )ت(  بينما  متوس1.96(  درجتها  كانت  المبحوثين  إجابة  فإن  وعليه  قيمة  (،  وعليه  طة 

( للذكور  الحسابي  )3.34المتوسط  االناث  وبينما  الصفرية  3.31(  الفرضية  تقبل  وعليه  درجة(،   عند 

في   الحكومية  المدارس  ومعلمات  معلمي  الخليلتقديرات  شمال  وتعليم  تربية  مدراء    مديرية  تطبيق  نحو 

 . اإللكترونية للدارةالمدارس الحكومية 

 

 

 واختبار فرضية الدراسة الرئيسية األولى حسب متغير سنوات الخدمة:  صثانيًا: فح
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( لفحص  one way ANOVA Variance Analysisاستخدم الباحث اختبار تحليل التباين األحادي )

الفروق بين متوسطات تقدير معلمي المدارس الحكومية في مديرية تربية وتعليم شمال الخليل نحو تطبيق  

ومية للدارة اإللكترونية يعزى لمتغير سنوات الخدمة، وعليه سوف يتم عرض النتائج  مدراء المدارس الحك

 (. 10.4التي توصل إليها الباحث في الجدول رقم )

بين  ( للفروق One Way ANOVA Variance Analysis(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )10.4جدول )

نحو  مديرية تربية وتعليم شمال الخليلحكومية في  متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات المدارس ال

 سنوات الخدمةمتغير ل تعزى  اإللكترونيةلإلدارة تطبيق مدراء المدارس الحكومية 

 مصدر التباين  المجال 
مجموع  

 المربعات 

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات 
 قيمة ف 

الداللة  

 اإلحصائية

التخطيط 

 اإللكتروني 

 0.406 2 0.812 بين المجموعات

 222 95.348 داخل المجموعات  0.390 0.946
0.429 

 224 96.160 المجموع

التنظيم 

 االلكتروني 

 0.780 2 1.560 بين المجموعات

 222 131.910 داخل المجموعات  0.271 1.312
0.594 

 224 133.470 المجموع

التنفيذ 

 االلكتروني 

 2.182 2 4.365 بين المجموعات

 222 128.379 داخل المجموعات  0.024 3.774
0.578 

 224 132.744 المجموع

الرقابة والتقويم 

 اإللكتروني 

 1.664 2 3.328 بين المجموعات

2.917 0.056 

 0.570 222 126.624 داخل المجموعات 
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 224 129.951 المجموع

االتصال  

 االلكتروني 

 0.694 2 1.389 بين المجموعات

 222 121.181 داخل المجموعات  0.282 1.272
0.546 

 224 122.570 المجموع

 الدرجة الكلية

 1.038 2 2.076 بين المجموعات 

 222 94.173 داخل المجموعات  0.089 2.446
0.424 

 224 96.249 المجموع

على عدم وجود فوق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة    (10.4بناء على ما ورد في الجدول )     

(0.05≤)    الخليل شمال  وتعليم  تربية  مديرية  في  الحكومية  المدارس  المدراء  تطبيق  متوسطات  بين 

الداللة  قيمة  كون  الخدمة،  سنوات  لمتغير  تعزى  ومعلمات  معلمي  نظر  وجهة  من  اإللكتروني  للتخطيط 

  ( بينما 3.962(، وعليه فإن قيمة )ف( المحسوبة )0.05( حيث أنها أكبر من ألفا )0.390اإلحصائية ) 

( الجدولية  الصفرية  3.04)ف(  الفرضية  تقبل  وعليه  درجة(،  المدارس   عند  ومعلمات  معلمي  تقديرات 

  التخطيط اإللكتروني نحو تطبيق مدراء المدارس الحكومية    مديرية تربية وتعليم شمال الخليلالحكومية في  

 . اإللكترونية للدارة

فوق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  على عدم وجود    (10.4بناء على ما ورد في الجدول )     

(0.05≤)    بين متوسطات تطبيق المدراء المدارس الحكومية في مديرية تربية وتعليم شمال الخليل التنظيم

اإللكتروني من وجهة نظر معلمي ومعلمات تعزى للمتغير سنوات الخدمة، كون قيمة الداللة اإلحصائية  

ا )ف( الجدولية  ( بينم1.312(، وعليه فإن قيمة )ف( المحسوبة ) 0.05( حيث أنها أكبر من ألفا )0.271)



 

83 
 

مديرية تقديرات معلمي ومعلمات المدارس الحكومية في    عند درجة(، وعليه تقبل الفرضية الصفرية  3.04)

 .اإللكترونية للدارة التنظيم اإللكترونينحو تطبيق مدراء المدارس الحكومية   تربية وتعليم شمال الخليل

     ( الجدول  في  ورد  ما  على  فوق   (10.4بناء  وجود  الداللة   على  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات 

(0.05≤)    بين متوسطات تطبيق المدراء المدارس الحكومية في مديرية تربية وتعليم شمال الخليل للتنفيذ

اإللكتروني من وجهة نظر المعلمين والمعلمات تعزى لمتغير سنوات الخدمة، كون قيمة الداللة اإلحصائية  

ألفا0.024) من  أصغر  أنها  حيث   )  (0.05( المحسوبة  )ف(  قيمة  فإن  وعليه  )ف(  3.774(،  بينما   )

تقديرات معلمي ومعلمات المدارس الحكومية   عند درجة(، وعليه ترفض الفرضية الصفرية  3.04الجدولية )

الخليلفي   شمال  وتعليم  تربية  الحكومية    مديرية  المدارس  مدراء  تطبيق  اإللكترونينحو    للدارة   التنفيذ 

 .اإللكترونية

على عدم وجود فوق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة    (10.4بناء على ما ورد في الجدول )     

(0.05≤)    بين متوسطات تطبيق المدراء المدارس الحكومية في مديرية تربية وتعليم شمال الخليل الرقابة

معلم وجهة نظر  من  اإللكترونية  للدارة  اإللكتروني  الخدمة، والتقويم   سنوات  للمتغير  تعزى  ومعلمات  ي 

(، وعليه فإن قيمة )ف( المحسوبة  0.05( حيث أنها أكبر من ألفا )0.056كون قيمة الداللة اإلحصائية )

تقديرات معلمي ومعلمات    عند درجة(، وعليه تقبل الفرضية الصفرية  3.04( بينما )ف( الجدولية )2.917)

في   الحكومية  تربية  المدارس  الخليلمديرية  شمال  الحكومية    وتعليم  المدارس  مدراء  تطبيق  الرقابة نحو 

 .اإللكترونية والتقويم اإللكتروني للمدرسة اإللكترونية للدارة

على عدم وجود فوق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة    (10.4بناء على ما ورد في الجدول )     

(0.05≤)    الخليل شمال  وتعليم  تربية  مديرية  في  الحكومية  المدارس  المدراء  تطبيق  متوسطات  بين 

سنوات  لمتغير  تعزى  ومعلمات  معلمي  نظر  وجهة  من  اإللكترونية  اإلدارة  في  اإللكتروني  االتصال   



 

84 
 

ف( (، وعليه فإن قيمة )0.05( حيث أنها أكبر من ألفا ) 0.282الخدمة، كون قيمة الداللة اإلحصائية ) 

تقديرات معلمي    عند درجة(، وعليه تقبل الفرضية الصفرية  3.04( بينما )ف( الجدولية )1.272المحسوبة )

نحو تطبيق مدراء المدارس الحكومية    مديرية تربية وتعليم شمال الخليلومعلمات المدارس الحكومية في  

 .االتصال اإللكتروني للدارة اإللكترونية

 

على عدم وجود فوق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة    (10.4لجدول )ورد في ا  بناء على ما     

(0.05≤)   بين متوسطات تطبيق المدراء المدارس الحكومية في مديرية تربية وتعليم شمال الخليل للدارة

( 0.089اإللكترونية من وجهة نظر المعلمين تعزى للمتغير سنوات الخدمة، كون قيمة الداللة اإلحصائية ) 

(، 3.04( الجدولية )( بينما )ف2.446(، وعليه فإن قيمة )ف( المحسوبة )0.05حيث أنها أكبر من ألفا )

الصفرية   الفرضية  تقبل  درجةوعليه  في    عند  الحكومية  المدارس  ومعلمات  معلمي  تربية  تقديرات  مديرية 

 للدارة اإللكترونية  نحو تطبيق مدراء المدارس الحكومية  وتعليم شمال الخليل

يستخدم  (  LSDوللقيام بمعرفة مصدر الفرق عليه استخدم الباحث الستخراج الفروق نتائج اختبار )      

تقديرات  متوسطات  في  البعدية  شمال   للمقارنات  والتعليم  التربية  مديرية  في  الحكومية  المدارس  معلمي 

ترونية وبتالي تعزى المتغيرات  الخليل نحو تطبيق مدراء المدارس الحكومية للتنفيذ اإللكتروني للدارة اإللك

 (11.4لسنوات الخدمة، التي تم توضيحها فب الجدول )
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مديرية  المدارس الحكومية في  المعلمينللمقارنات البعدية في متوسطات تقديرات ( LSD(: نتائج اختبار )11.4جدول )

لمتغير  تعزى  اإللكترونية لإلدارةنحو تطبيق مدراء المدارس الحكومية التنفيذ االلكتروني  تربية وتعليم شمال الخليل

 سنوات الخدمة

 سنوات  10أكثر من  سنوات  10 – 5 سنوات  5أقل من  سنوات الخدمة

 -0.32715* -0.13242  سنوات  5أقل من 

 -0.19472   سنوات  10 – 5

    سنوات  10أكثر من 

     ( الجدول  في  ذكر  ما  على  المعلمين  11.4وبناء  بين  الفروق  وجود  يرجح  معطيات  من  السابق   )

سنوات وبين المعلمين والمعلمات الذين سنوات خبرتهم   5والمعلمات الذين كانت سنوات خبرتهم أقل من  

 سنوات،           10ن  سنوات، حيث كانت الفروق لصالح المعلمين والمعلمات الذين خبرتهم أكثر م 10أكثر من  

بينما الذين اتجاهاتهم نحو تطبيق مدراء المدارس للتنفيذ اإللكتروني للدارة اإللكترونية كانت لصالح       

( األعداد والمتوسطات واالنحرافات المعيارية  12.4الذين خبراتهم أقل من ذلك، وعليه لقد بين الجدول رقم ) 

معلمات المدارس الحكومية في مديرية تربية وتعليم شمال الخليل  للفروق بين متوسطات تقديرات معلمي و 

 نحو تطبيق المدراء للدارة اإللكترونية ويعزى لمتغير المؤهل العلمي.
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في متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات المدارس الحكومية في  (: األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق 12.4جدول ) 

 سنوات الخدمة لمتغير   تعزى  اإللكترونيةنحو تطبيق مدراء المدارس الحكومية للمدرسة  مديرية تربية وتعليم شمال الخليل 

 االنحراف المعياري  سط الحسابيالمتو  العدد  المؤهل العلمي المجال 

 التخطيط اإللكتروني 

 0.778 3.30 55 سنوات  5أقل من 

 0.606 3.31 50 سنوات  10 – 5

 0.613 3.43 120 سنوات 10أكثر من 

 التنظيم االلكتروني 

 0.833 3.03 55 سنوات  5أقل من 

 0.728 3.03 50 سنوات  10 – 5

 0.758 3.20 120 سنوات 10أكثر من 

 التنفيذ االلكتروني 

 0.884 3.12 55 سنوات  5أقل من 

 0.713 3.26 50 سنوات  10 – 5

 0.717 3.45 120 سنوات 10أكثر من 

الرقابة والتقويم 

 اإللكتروني 

 0.883 3.27 55 سنوات  5أقل من 

 0.737 3.31 50 سنوات  10 – 5

 0.697 3.53 120 سنوات 10أكثر من 

 االلكترونياالتصال 

 0.864 3.29 55 سنوات  5أقل من 

 0.696 3.27 50 سنوات  10 – 5

 0.693 3.44 120 سنوات 10أكثر من 

 الدرجة الكلية

 0.779 3.20 55 سنوات  5أقل من 

 0.608 3.24 50 سنوات  10 – 5

 0.603 3.41 120 سنوات  10أكثر من 
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 :المتغير المؤهل العلمي ثالثًا: فحض واختبار فرضية الدراسة الرئيسية األولى حسب 

العلمي،       المؤهل  المتغير  على  ترتكز  التي  السابقة  الفرضية  صحة  من  يتحقق  لكي  الباحث  قام 

( مستقلين  لمتغيرين  )ت(  اختبار  متوسطات  Independent T-Testباستخدام  في  الفرق  يدرس  لكي   )

معلمي المدارس الحكومية في مديرية تربية وتعليم شمال الخليل للدارة اإللكترونية يعزى لمتغير  تقديرات  

 (. 13.4المؤهل العلمي، وعليه تم عرض النتائج التي تم التوصل إليها من قبل الباحث في الجدول )

مديرية تربية وتعليم في متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات المدارس الحكومية في  (ت)(: نتائج اختبار 13.4جدول )

 لمتغير المؤهل العلمي تعزى  اإللكترونية لإلدارةنحو تطبيق مدراء المدارس الحكومية  شمال الخليل

 العدد  المؤهل العلمي المجال 
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

درجات 

 الحرية

قيمة ت  

 المحسوبة

دالة ال

 اإلحصائية

التخطيط 

 اإللكتروني 

 0.642 3.37 198 بكالوريوس فأقل

223 0.221- 0.825 
 0.756 3.40 27 ماجستير فأعلى

 التنظيم االلكتروني 
 0.748 3.11 198 بكالوريوس فأقل

223 0.639- 0.524 
 0.943 3.21 27 ماجستير فأعلى

 التنفيذ االلكتروني 
 0.746 3.30 198 بكالوريوس فأقل

223 1.417- 0.158 
 0.917 3.52 27 ماجستير فأعلى

الرقابة والتقويم 

 اإللكتروني 

 0.749 3.41 198 بكالوريوس فأقل

223 0.418- 0.677 
 0.859 3.48 27 ماجستير فأعلى

االتصال  

 االلكتروني 

 0.720 3.37  بكالوريوس فأقل

223 0.350 0.727 
 0.883 3.32  ماجستير فأعلى
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 الدرجة الكلية
 0.633 3.31 198 بكالوريوس فأقل 

223 0.577- 0.565 
 0.811 3.39 27 ماجستير فأعلى 

( من معطيات فأنه تبين من عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  13.4بناء على ما مر بالجدول )     

بين متوسطات تطبيق المدراء المدارس الحكومية في مديرية تربية وتعليم    (≥0.05) عند مستوى الداللة  

لمتغير   تعزى  ومعلمات  معلمي  نظر  وجهة  من  اإللكترونية  للدارة  اإللكتروني  التخطيط  الخليل  شمال 

( اإلحصائية  الداللة  قيمة  كون  العلمي،  )0.0825المؤهل  ألفا  من  أكبر  أنها  حيث  فإن  0.05(  وعليه   ،)

وعليه فإن إجابة المبحوثين كانت درجتها   (،1.96( وهي أقل من الجدولية ) 0.221المحسوبة )قيمة )ت(  

( فأقل  البكالوريوس  على  الحاصلون  والمعلمات  للمعلمين  الحسابي  المتوسط  قيمة  وعليه    ( 3.37متوسطة 

تقديرات   ةعند درج( ، وعليه تقبل الفرضية الصفرية  3.40بينما الحاصلين على درجة الماجستير فأعلى )

في   الحكومية  المدارس  ومعلمات  الخليلمعلمي  شمال  وتعليم  تربية  المدارس    مديرية  مدراء  تطبيق  نحو 

 . للتخطيط اإللكتروني للدارة اإللكترونية الحكومية 

( من معطيات فأنه تبين من عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  13.4بناء على ما مر بالجدول )

بين متوسطات تطبيق المدراء المدارس الحكومية في مديرية تربية وتعليم شمال    (≥0.05) مستوى الداللة  

المؤهل   لمتغير  تعزى  ومعلمات  معلمي  نظر  وجهة  من  اإللكترونية  للدارة  اإللكتروني  التنظيم  الخليل 

)ت( (، وعليه فإن قيمة  0.05( حيث أنها أكبر من ألفا )0.524العلمي، كون قيمة الداللة اإلحصائية ) 

وعليه فإن إجابة المبحوثين كانت درجتها متوسطة    (،1.96( وهي أقل من الجدولية )-0.639المحسوبة  )

( فأقل  البكالوريوس  على  الحاصلون  والمعلمات  للمعلمين  الحسابي  المتوسط  قيمة  بينما    (3.11وعليه 

( فأعلى  الماجستير  درجة  على  الصفرية  3.21الحاصلين  الفرضية  تقبل  وعليه   ، درجةع(  تقديرات    ند 
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في   الحكومية  المدارس  ومعلمات  الخليلمعلمي  شمال  وتعليم  تربية  المدارس    مديرية  مدراء  تطبيق  نحو 

 . للتنظيم اإللكتروني للدارة اإللكترونية الحكومية 

( من معطيات فأنه تبين من عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  13.4بناء على ما مر بالجدول )     

بين متوسطات تطبيق المدراء المدارس الحكومية في مديرية تربية وتعليم    (≥0.05) عند مستوى الداللة  

مات تعزى لمتغير المؤهل  شمال الخليل التنفيذ اإللكتروني للمدرسة اإللكترونية من وجهة نظر معلمي ومعل

(، وعليه فإن قيمة )ت( 0.05( حيث أنها أكبر من ألفا )0.158العلمي، كون قيمة الداللة اإلحصائية ) 

وعليه فإن إجابة المبحوثين كانت درجتها متوسطة    (،1.96( وهي أقل من الجدولية )-1.417المحسوبة )

الحا والمعلمات  للمعلمين  الحسابي  المتوسط  قيمة  )وعليه  فأقل  البكالوريوس  على  بينما    (3.30صلون 

( فأعلى  الماجستير  درجة  على  الصفرية  3.52الحاصلين  الفرضية  تقبل  وعليه   ، درجة(  تقديرات    عند 

في   الحكومية  المدارس  ومعلمات  الخليلمعلمي  شمال  وتعليم  تربية  المدارس    مديرية  مدراء  تطبيق  نحو 

 . كترونية للتنفيذ اإللكتروني للدارة اإللالحكومية 

( من معطيات فأنه تبين من عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  13.4بناء على ما مر بالجدول )     

بين متوسطات تطبيق مدراء المدارس الحكومية في مديرية تربية وتعليم    (≥0.05)عند مستوى الداللة  

شمال الخليل الرقابة والتقويم اإللكتروني للدارة اإللكترونية من وجهة نظر معلمي ومعلمات تعزى لمتغير  

ة  (، وعليه فإن قيم 0.05( حيث أنها أكبر من ألفا ) 0.677المؤهل العلمي، كون قيمة الداللة اإلحصائية )

( المحسوبة  )-0.418)ت(  الجدولية  من  أقل  وهي  درجتها    (،1.96(  كانت  المبحوثين  إجابة  فإن  وعليه 

( فأقل  البكالوريوس  على  الحاصلون  والمعلمات  للمعلمين  الحسابي  المتوسط  قيمة  وعليه    ( 3.41متوسطة 

تقديرات   عند درجة( ، وعليه تقبل الفرضية الصفرية  3.48بينما الحاصلين على درجة الماجستير فأعلى )
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في   الحكومية  المدارس  ومعلمات  الخليلمعلمي  شمال  وتعليم  تربية  المدارس    مديرية  مدراء  تطبيق  نحو 

 . الرقابة والتقويم اإللكتروني للدارة اإللكترونية الحكومية 

( من معطيات فأنه تبين من عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  13.4بناء على ما مر بالجدول )     

بين متوسطات تطبيق المدراء المدارس الحكومية في مديرية تربية وتعليم    (≥0.05) عند مستوى الداللة  

للمتغير   تعزى  ومعلمات  معلمي  نظر  وجهة  من  اإللكترونية  للمدرسة  اإللكتروني  االتصال  الخليل  شمال 

(، وعليه فإن قيمة  0.05( حيث أنها أكبر من ألفا ) 0.727المؤهل العلمي، كون قيمة الداللة اإلحصائية )

( المحسوبة  )0.350)ت(  الجدولية  من  أقل  وهي  درجتها   (،1.96(  كانت  المبحوثين  إجابة  فإن  وعليه 

( فأقل  البكالوريوس  على  الحاصلون  والمعلمات  للمعلمين  الحسابي  المتوسط  قيمة  وعليه    ( 3.37متوسطة 

تقديرات   عند درجةبل الفرضية الصفرية  ( ، وعليه تق3.32بينما الحاصلين على درجة الماجستير فأعلى )

في   الحكومية  المدارس  ومعلمات  الخليلمعلمي  شمال  وتعليم  تربية  المدارس    مديرية  مدراء  تطبيق  نحو 

 . االتصال اإللكتروني للدارة اإللكترونية الحكومية 

( من معطيات فأنه تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  13.4بناء على ما مر بالجدول )     

بين متوسطات تطبيق المدراء المدارس الحكومية في مديرية تربية وتعليم شمال    (≥0.05) مستوى الداللة  

ومعلمات  معلمي  نظر  وجهة  من  اإللكترونية  للدارة  اإللكتروني  للمدرسة  المؤهل    الخليل  لمتغير  تعزى 

(، وعليه فإن قيمة )ت( 0.05( حيث أنها أكبر من ألفا )0.565العلمي، كون قيمة الداللة اإلحصائية ) 

وعليه فإن إجابة المبحوثين كانت درجتها متوسطة    (،1.96( وهي أقل من الجدولية )-1.577المحسوبة )

الحاصلو  والمعلمات  للمعلمين  الحسابي  المتوسط  قيمة  )وعليه  فأقل  البكالوريوس  على  بينما    (3.31ن 

( فأعلى  الماجستير  درجة  على  الصفرية  3.39الحاصلين  الفرضية  تقبل  وعليه   ، درجة(  تقديرات    عند 
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في   الحكومية  المدارس  ومعلمات  الخليلمعلمي  شمال  وتعليم  تربية  المدارس    مديرية  مدراء  تطبيق  نحو 

 . ونية للمدرسة اإللكتروني للدارة اإللكتر الحكومية 

 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معلمي  اإلجابة عن السؤال الفرعي الرابع:  

  دارةلإلنحو تطبيق مدراء المدارس الحكومية    مديرية تربية وتعليم شمال الخليلالمدارس الحكومية في  

)  التميز الديمغرافية  للمتغيرات  االجتماعيتعزى  المؤهل  النوع  الخدمة،  ؟، سنوات  لإلجابة عن   العلمي( 

 الرابع يجب فحص واختبار فرضيات الدراسة. سؤال الدراسة الفرعي

 

الداللة   مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  معلمي    (α≤0.05)ال  تقديرات  متوسطات  بين 

  دارةلإلنحو تطبيق مدراء المدارس الحكومية    مديرية تربية وتعليم شمال الخليلالمدارس الحكومية في  

 .، سنوات الخدمة، المؤهل العلمي(النوع االجتماعيالتميز تعزى للمتغيرات الديمغرافية )

 :اسة الرئيسية الثانية حسب متغير النوع االجتماعي واختبار فرضية الدر  صأواًل: فح

األولى:   عند  الفرضية  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  )ال  الداللة  متوسطات  (  α≤0.05مستوى  في 

الحكومية في   المدارس  الخليلتقديرات معلمي ومعلمات  تربية وتعليم شمال  نحو تطبيق مدراء    مديرية 

 .  النوع االجتماعيلمتغير  تعزى التميز  دارةلإلالمدارس الحكومية 

متغير        على  ترتكز  التي  السابقة  الفرضية  صحة  من  يتحقق  لكي  الباحث  االجتماعي قام  ،  النوع 

( مستقلين  لمتغيرين  )ت(  اختبار  متوسطات  Independent T-Testباستخدام  في  الفرق  يدرس  لكي   )
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يعزى لمتغير   اإللكترونية  دارةللتقديرات معلمو المدارس الحكومية في مديرية تربية وتعليم شمال الخليل  

 (. 14.4، وعليه تم عرض النتائج التي تم التوصل إليها من قبل الباحث في الجدول )النوع االجتماعي

مديرية تربية وتعليم في متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات المدارس الحكومية في  (ت)(: نتائج اختبار 14.4جدول )

 النوع االجتماعيلمتغير  تعزى التميز  دارةلإلحكومية نحو تطبيق مدراء المدارس ال شمال الخليل

 العدد  النوع االجتماعي
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

درجات 

 الحرية

قيمة ت  

 المحسوبة

الدالة 

 اإلحصائية

 0.621 3.50 99 ذكر

223 1.280- 0.202 
 0.612 3.61 126 أنثى

 

على عدم وجود فوق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة    (14.4بناء على ما ورد في الجدول )     

(0.05≤)    الحكومية المدارس  المدراء  تطبيق  متوسطات  للمتغير    دارةللبين  تعزى  النوع  التميز 

)االجتماعي اإلحصائية  الداللة  قيمة  كون   ،0.202( ألفا  من  أكبر  أنها  حيث  قيمة  0.05(  فإن  وعليه   ،)

(، وعليه فإن إجابة المبحوثين كانت درجتها متوسطة  1.96( بينما )ت( الجدولية ) 1.280)ت( المحسوبة )

عند  الصفرية    (، وعليه تقبل الفرضية3.61( وبينما االناث )3.50وعليه قيمة المتوسط الحسابي للذكور )

نحو تطبيق مدراء    مديرية تربية وتعليم شمال الخليلتقديرات معلمي ومعلمات المدارس الحكومية في    درجة

 . اإللكترونية دارةلل التميز دارةللالمدارس الحكومية 
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 واختبار فرضية الدراسة الرئيسية الثانية حسب المتغير سنوات الخدمة: صثانيًا: فح

تحليل       اختبار  الباحث  استخدم  وعليه  الفرضية،  صحة  من  التحقق  ليتم  الخدمة  سنوات  متغبر  بينما 

( لفحص الفروق بين متوسطات تقدير  one way ANOVA Variance Analysisالتباين األحادي )

الحكومية  المدارس  مدراء  تطبيق  نحو  الخليل  شمال  وتعليم  تربية  مديرية  في  الحكومية  المدارس  معلمي 

التميز يعزى لمتغير المؤهل العلمي، وعليه سوف يتم عرض النتائج التي توصل إليها الباحث في    دارةلل

 (.15.4الجدول رقم )

 

في ( للفروق One Way ANOVA Variance Analysisج اختبار تحليل التباين األحادي )نتائ(: 15.4جدول )

متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات المدارس الحكومية في مديرية تربية وتعليم شمال الخليل نحو تطبيق مدراء المدارس  

 المؤهل العلميمتغير ل تعزى  بالتميز دارةلإلالحكومية 

 مصدر التباين 
مجموع  

 المربعات 

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات 
 قيمة ف 

الداللة  

 اإلحصائية

المجموعاتبين   0.939 2 0.470 

 222 84.311 داخل المجموعات  0.292 1.237
0.380 

 224 85.250 المجموع

( على عدم وجود فوق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  15.4بناء على ما ورد في الجدول )     

(0.05≤)    دارةلل   مديرية تربية وتعليم شمال الخليلبين متوسطات تطبيق المدراء المدارس الحكومية في 

لمتغير    التميز تعزى  ومعلمات  معلمي  نظر  وجهة  العلميمن  اإلحصائية    ،المؤهل  الداللة  قيمة  كون 

( الجدولية  ( بينما )ف1.237وعليه فإن قيمة )ف( المحسوبة ) (،  0.05( حيث أنها أكبر من ألفا )0.292)
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مديرية  تقديرات معلمي ومعلمات المدارس الحكومية في    عند درجة  بديلة(، وعليه تقبل الفرضية ال3.04)

الخليل  شمال  وتعليم  الحكومية    تربية  المدارس  مدراء  تطبيق  المؤهل    التميز   دارةللنحو  لمتغير  تعزى 

 .العلمي

     ( الجدول  في  في متوسط16.4والمتأمل  الفروق  يًلحظ  في (  الحكومية  المدارس  معلمو  تقديرات  ات 

التميز تعزى لمتغير المؤهل    دارةللمديرية تربية وتعليم شمال الخليل نحو تطبيق مدراء المدارس الحكومية  

 العلمي، بحيث يوضح الفروق من حيث األعداد والمتوسطات واالنحرافات المعيارية. 

في متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات (: األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق 16.4جدول )

  تعزى  بالتميز دارةلإلنحو تطبيق مدراء المدارس الحكومية  مديرية تربية وتعليم شمال الخليلالمدارس الحكومية في 

 لمتغير المؤهل العلمي

 االنحراف المعياري  الحسابيالمتوسط  العدد  المؤهل العلمي

 0.675 3.60 55 سنوات  5أقل من 

 0.653 3.44 50 سنوات  10 – 5

 0.571 3.59 120 سنوات 10أكثر من 

 ثالثًا: فحض واختبار فرضية الدراسة الرئيسية الثانية حسب المتغير المؤهل العملي:

العلمي،       المؤهل  المتغير  على  ترتكز  التي  السابقة  الفرضية  صحة  من  يتحقق  لكي  الباحث  قام 

( مستقلين  لمتغيرين  )ت(  اختبار  متوسطات  Independent T-Testباستخدام  في  الفرق  يدرس  لكي   )

الم مدراء  تطبيق  نحو  الخليل  شمال  وتعليم  تربية  مديرية  في  الحكومية  المدارس  معلمو  دارس تقديرات 

التميز يعزى لمتغير المؤهل العلمي، وعليه تم عرض النتائج التي تم التوصل إليها من    دارةللالحكومية  

 (.17.4قبل الباحث في الجدول )
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مديرية تربية وتعليم في متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات المدارس الحكومية في  (ت)(: نتائج اختبار 17.4جدول )

 لمتغير المؤهل العلمي تعزى بالتميز  دارةلإلدراء المدارس الحكومية نحو تطبيق م شمال الخليل

 العدد  المؤهل العلمي
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

درجات 

 الحرية

قيمة ت  

 المحسوبة

الدالة 

 اإلحصائية

 0.603 3.55 198 بكالوريوس فأقل

223 0.503- 0.615 
 0.722 3.62 27 ماجستير فأعلى

 

( من معطيات فأنه تبين من عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  17.4بناء على ما مر بالجدول )     

بين متوسطات تطبيق المدراء المدارس الحكومية في مديرية تربية وتعليم    (≥0.05) عند مستوى الداللة  

الخليل   قيمة    دارةللشمال  كون  العلمي،  المؤهل  لمتغير  تعزى  ومعلمات  معلمي  نظر  وجهة  من  التميز 

( 0.503(، وعليه فإن قيمة )ت( المحسوبة ) 0.05( حيث أنها أكبر من ألفا )0.615الداللة اإلحصائية ) 

وعليه فإن إجابة المبحوثين كانت درجتها متوسطة وعليه قيمة المتوسط    (،1.96من الجدولية )وهي أقل  

( فأقل  البكالوريوس  على  الحاصلون  والمعلمات  للمعلمين  درجة    (3.55الحسابي  على  الحاصلين  بينما 

لمدارس تقديرات معلمي ومعلمات ا  عند درجة( ، وعليه تقبل الفرضية الصفرية  3.62الماجستير فأعلى )

 التميز  دارةللنحو تطبيق مدراء المدارس الحكومية  مديرية تربية وتعليم شمال الخليلالحكومية في 
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 الفصل الخامس

 الدراسة وتفسيرها  نتائج مناقشة
 تمهيد ➢

 رئيسي مناقشة نتائج السؤال ال ➢

 مناقشة نتائج السؤال الفرعي األول   ➢

   الثانيمناقشة نتائج السؤال الفرعي  ➢

 الثالثمناقشة نتائج السؤال الفرعي  ➢

 الرابع مناقشة نتائج السؤال الفرعي  ➢

 االستنتاجات  ➢

 التوصيات ➢

 المقترحات  ✓
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 الفصل الخامس  

 النتائج:

هدفها    الدراسةتنفيذ  بعد   كان  اإللكترونيةتطبيق    درجةالتعرف  حيث  لدى   إدارةبوعًلقتها    اإلدارة  التميز 

الخليلفي    الحكومية  المدارس  مدراء والتعليم في شمال  التربية  أنفسهم،    المعلمينمن وجهة ظهر    مديرية 

 النتائج التالية   إلىفإن الباحث قد توصل 

 الدراسة: واسئلةنتائج المناقشة 

  مدراء بين تطبيق    احصائيةتوجد عالقة ذات داللة    والذي نص على: "  الرئيس  السؤالمناقشة نتيجة  

التميز من    إدارةو   اإللكترونيةللمدرسة    مديرية التربية والتعليم في شمال الخليلفي    الحكوميةالمدارس  

 ". المعلمينوجهة نظر 

 النتيجة: 

في    الحكوميةالمدارس  مدراء  بين تطبيق    احصائيةعًلقة ايجابية )طردية( داللة  هنالك    النتائج أنوضحت  

 . المعلمينالتميز من وجهة نظر  إدارةو  اإللكترونيةللمدرسة  مديرية التربية والتعليم في شمال الخليل

  إلىذلك  ادىاإللكترونية كلما  دارةلل مديري المدارس  درجة تطبيق أنه كلما زادت  إلىويعزو الباحث ذلك 

ان  ، حيث إنه ال يمكن  عًلقة تكاملية  التميز  إدارةاإللكترونية و   دارةالعًلقة بين اإل تميز المدير حيث ان  

أن  حيث    اإللكترونية  دارةاإل  التميز اال اذا اصبح متمكنا من تطبيق    إدارةيكون المدير متميزا وان يطبق  

لل المديرين  في  اإللكترونية    دارةتطبيق  اإلإنجاز    يسهم  على  مما    والمدير    دارةوظائف    تطوير   يعمل 

االلكترونية يعمل    دارةكما ان تطبيق اإل سيؤدي للوصول للتميزالمدرسة والعاملين فيها والطلبة كذلك مما  
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على توفير الوقت والجهد لدى المدراء وبالتالي سيتفرغ المدير لتركيز على المهام التي تعمل على تمكنه  

 إلحداث التميز.

النتائج وجود عًلقة ارتباطية  ( التي بينت  2020)  يب الخطواتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة  

، واتفقت أيضاا   اإللكترونية وجودة األداة المؤسسي في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات   دارةبين اإل

اإللكترونية والثقافة    دارةوجود عًلقة ذات داللة إحصائية بين اإل( التي بينت  2016)  الطائشمع دراسة  

( التي بينت  2018ة، واتفقت أيضا مع دراسة الغامدي )التنظيمية واألداء الوظيفي لدى الموظفين بالمؤسس

اإل  وجود   نتائجها  تطبيق  درجة  بين  إحصائية  داللة  ذات  اإلداري   دارةعًلقة  العمل  وتطوير  اإللكترونية  

الباحة العنزي  ،  بجامعة  دراسة  مع  نسبيا  بينت    (2019)واختلفت  اإلالتي  دور  في    دارةأن  اإللكترونية 

التنظيم المدرسي من وجهة نظر المعلمين جاءت بدرجة متوسطة، وجاء ترتيب المجاالت )المتابعة والتقويم  

 اإللكتروني، والتنفيذ اإللكتروني، والثقافة اإللكترونية، والتخطيط اإللكتروني(. 

 

وال األول  الفرعي  السؤال  نتائج  "ما  مناقشة  نص على:  تطبيق  ذي  في    الحكوميةالمدارس    مدراءدرجة 

 ؟".نظر المعلمين من وجهة اإللكترونية دارةلإل مديرية التربية والتعليم في شمال الخليل

 النتيجة: 

الخليل في    ةالحكوميالمدارس    مديري درجة تطبيق  ن  االنتائج    وضحت  والتعليم في شمال  التربية   مديرية 

(  3.32بدرجة متوسطة، فقد جاءت بمتوسط حسابي )   جاءت المعلمين  من وجهة نظر    اإللكترونية  دارةلل

 %(.66.4(، وبنسبة بلغت )0.66مع انحراف معياري )
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هناك عددا من المدراء يقومون بااللتحاق بدورات بشكل مستمر كما يقومون  ويعزو الباحث ذلك ان      

لمدارس لتسهيل العمل واختصار الوقت والجهد. لكن يوجد فئة باالطًلع على طرق االتصال االلكتروني با

التكنولوجيا   التعامل مع  المدراء ال يستطيعون  التكنولوجيا ومرفقاتها عند بعض  من  الثقة في  لديهم  وليس 

اإل  ،المدراء في  دورات  تنفيذ  قلة  ان  اإل  دارةكما  في  المدارس  لمدراء  واعتماد    دارةااللكترونية  االلكترونية 

اإل في  مهاراته  لتنمية  ذاته  على  في   إلىأدت  االلكترونية    دارةالمدير  ضعف  يواجه  المدراء  من  جزء  ان 

المادية داخل    االمكانيات كما ان المدارس تتفاوت من منطقة ألخرى من حيث    ،االلكترونية  دارةتطبيق اإل

و  اإلالمدارس  أدوات  تطوير  في  تعتمد  الًلزمة    االلكترونية  دارةالتي  التحتية  المجتمع    والبنية  دعم  على 

يتفاوت   الذي  منطقة  عمه  المحلي  وفنيين    إلىمن  مبرمجين  على  تتوافر  ال  المدارس  ان  كما  أخرى، 

 . االلكترونية  دارةمختصين في اإل

معلم  و      على  عام  بشكل  المدارس  اإلتعتمد  دعم  في  المدرسة  في  والحاسوب  هذا   دارةالتكنولوجيا  في 

والذي   وظيفته  المجال  ان  حيث  له  الكافي  الوقت  وجود  او  تعاونه  او  المعلم  خبرة  حسب  على  يكون 

اعتماد األوراق في المعامًلت اإلدارية في المدارس حتى في الحاالت التي  كما ان   األساسية هي التدريس

ان   إلىأدى    عمل الحاسوب لبحيث أنه من الضروري وجود نسخة ورقية موازية  يستخدم فيها الحاسوب،  

اإل جدوى  بعدم  قناعة  لديه  اصبح  المدراء  تناولت االلكترونية  دارةبعض  التي  الدراسات  معظم  ان  كما   ،

االلكترونية كانت من وجهة نظر المدراء انفسهم على عكس هذه الدراسة التي كانت من وجهة نظر    دارةاإل

 .علمين ومن المعروف ان الشخص عندما يقيم نفسه فانه يعطي نفسه درجات اعلى من الواقعالم

أن درجة ممارسة مديري المدارس    إلىالتي توصلت    (2016)  كحيلدراسة    نتائج    وتتفق هذه النتيجة مع

أظهرت التي    (2019)العنزي  ، ودراسة  اإللكترونية جاءت بدرجة متوسطة  دارةالثانوية بمحافظات غزة لل
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واختلفت   ،متوسطةاإللكترونية في التنظيم المدرسي من وجهة نظر المعلمين جاءت بدرجة    دارةأن دور اإل

االلكترونية لدى الموظفين    دارةالتي أظهرت ان واقع تطبيق اإل  (2016الطائش )هذه الدراسة مع دراسة  

 جاء بدرجة عالية 

تطبيق      فقرات  أهم  الخليل في    الحكوميةالمدارس    مدراءوجاءت  شمال  في  والتعليم  التربية   مديرية 

نظر   وجهة  من  اإللكتروني  بيئة  )   أنفسهم  والمعلمات   المعلمينللتخطيط  المدرسية  المدرسة  مدير  يوفر 

التخطيط لعملية  الكتابية    ،(اإللكتروني  مناسبة  األمور  جميع  طباعة  على  المدراء  العتماد  ذلك  ويعزى 

مدير المدرسة لوضع   )يسعى وجاءت في المرتبة األخيرة فقرة  باستخدام الحاسوب والتي تشمل على الخطط  

  مكان العمل اليدوي(، ويعزى ذلك الن كثير من المدراء ال يهتم اال وبضع   يخطة إلحًلل العمل اإللكترون

  نية ويهمل الخطط بعيدة األمد. آخطط 

من وجهة    مديرية التربية والتعليم في شمال الخليلفي    الحكوميةالمدارس    مدراءوجاءت أهم فقرات تطبيق  

االلكتروني  المعلميننظر   للتنظيم  البرامج  )  أنفسهم  المدرسة  مدير  حفظ    اإللكترونيةيستخدم  في  المختلفة 

ب الخاصة  الملفات  والمعلمات ي المعلمواسترجاع  العمل    ،(والطلبة  ن  في  البرامج  هذه  ألهمية  ذلك  ويعزى 

وعلى شبكة   الحاسوب  على  والمعلمين مخزنة  الطلبة  بيانات  بشكل خاص حيث أصبحت جميع  اإلداري 

( التعليمية المناسبة للتدريس  اإللكترونيةيوفر مدير المدرسة البرمجيات  االنترنت أيضا، كما جاءت فقرة )

الثانية ويعزى ذلك العتما المرتبة  التكنولوجيفي  الوسائل  تدريسهم على  المعلمين في  التي ال نستطيع    ةد 

البرمجيات   بهذه  اال  وجاءت  تفعيلها  كما  الفقرات  ،  أي أهماقل  لمواجهة  برامج  المدرسة  مدير  ية)يستخدم 

كل   تسطيع  وال  االجر  مدفوعة  البرامج  تلك  لكون  ذلك  ويعزى  المدرسي(  االلكتروني  للنظام  اختراقات 

 ائها الرتفاع ثمنها.المدارس اقتن
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  مديرية التربية والتعليم في شمال الخليل في    الحكوميةالمدارس    مديري ومديرات فقرات تطبيق    جاءت اهم  

نظر   وجهة  من  اإللكتروني  موقعها    نشري )لمعلميناللتنفيذ  عبر  االختبارات  جداول  المدرسة  مدير 

لنشر جدول االختبارات حتى يكون لدى أولياء  الموقع االلكتروني    دارةويعزى ذلك العتماد اإل  ،(اإللكتروني

األمور معرفة بمواعيد االختبارات كما ان التربية تتطلب من المدراء نشر جداول االختبارات على الموقع 

الثانية فقرة )   ير  التربية والتعليم بالتقار   إدارةيزود مدير المدرسة  االلكتروني للمدرسة، وجاءت في المرتبة 

التربية  ،(الكترونيا  حصائيةوالبيانات اال ، وجاءت اقل ويعزى ذلك لسهولة انشائها الكترونيا ودراستها لدى 

ويعزى ذلك لحضور المعلمين يوميا    عبر تقنية االنترنت(  االفقرات أهمية ) يدير مدير المدرسة اجتماعاته

المدراء    إلى من  قليل  ان  كما  الوباء  انتشار  فترة  عكس  على  مباشرة  بهم  االجتماع  وسهولة  المدرسة 

 والمعلمين من يتقن العمل على برامج االجتماعات عبر االنترنت.

  مديرية التربية والتعليم في شمال الخليل في    الحكوميةالمدارس    مديري ومديرات جاءت أهم فقرات تطبيق    

في اإلشراف    اإللكترونيةوظف مدير المدرسة الرقابة  ي  )المعلمينم اإللكتروني من وجهة نظر  للرقابة والتقوي

ويعزى ذلك الن المعلمين مكلفين بتعبئة عًلمات الطلبة على موقع (  الطلبة لعًلمات   علمينمالعلى إدخال  

وجاءت الفقرة التي  ،  دفتر العًلمات وتظهر العًلمات مباشرة على حساب المدير    إلىاإليسكول باإلضافة  

  ،(ومرافق المدرسة  سًلمة الطلبة على  )الكاميرات( حفاظا  اإللكترونيةيستخدم مدير المدرسة الرقابة  تليها )

ي المدارس ويعزى ذلك وجود الكاميرات في جميع مدارس شمال الخليل حيث اولت التربية أهمية لتركيبها ف

المدرسة    ألهميتهاوذلك   ومرافق  الطلبة  سًلمة  على  الحفاظ  وجاءت    في  الكما  وهي    فقرات اقل  أهمية 

الدوام  ) لمتابعة  االلكترونية  الرقابة  المدرسة  مدير  (يستخدم  والطلبة  للمعلمين  لعدم    الرسمي  ذلك  ويعزى 

تركيب جهاز البصمة في مدارس تربية شمال الخليل ولم يكن االمر الزاميا كما حدث في مديريات  أخرى  
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  مديرية التربية والتعليم في شمال الخليل في    الحكوميةالمدارس    مديري ومديرات تطبيق  جاءت اهم فقرات  

نظر   وجهة  من  اإللكتروني  مجال    ليتواص ) المعلمينلًلتصال  في  الكترونيا  التربية  مع  المدرسة  مدير 

( ويعزى ذلك لتقليل من الجهد والوقت لدى التربية والمدراء كما انه اصبح  استقبال وارسال الكتب الرسمية

مدير المدرسة للطلبة استخدام االنترنت بطريقة    يتيحوجاءت اقل الفقرات أهمية )  ،في اآلونة األخيرة الزاميا  

ذلك لضعف االنترنت في مدارسنا بشكل عام وليس له القدرة على تمكين الطلبة  ويعزى  (  وصحيحةسليمة  

داخل   لألنترنت  الطلبة  الستخدام  والمعلمين  المدراء  لدى  السلبية  النظرة  ان  كما  االنترنت  استخدام  من 

 . المدرسة

" على:  نص  والذي  الثاني  الفرعي  السؤال  نتائج  تطبيق    مناقشة  في    الحكومية  المدارسمدراء  درجة 

 ؟".المعلمينبالتميز من وجهة نظر  دارةلإل مديرية التربية والتعليم في شمال الخليل

 النتيجة: 

مديرية التربية والتعليم في شمال  في    الحكوميةالمدارس    مديري ومديرات تطبيق  أظهرت النتائج أن درجة  

نظر    دارةلل  الخليل وجهة  من  بلغ    أنفسهم  والمعلمات   المعلمينبالتميز  حيث  متوسطة،  بدرجة  جاءت 

الحسابي )  )3.56المتوسط  انحراف معياري  )0.62( مع  بلغت  وبنسبة  الباحث هذه    %(،71.2(،  ويعزو 

ان هناك العديد من المدراء لديهم تحدي وتنافس مع غيرهم من المدارس للتفوق والتقدم على    إلىالنتيجة  

والتميز   والتقدم  المنافسة  من  تمكنهم  العمل  في  واضحة  فلسفة  يملكون  ال  الذين  المدراء  بعض  عكس 

التربية لجميع  التميز ومعاملة    دارةواالبداع، كما ان عدم وجود أي حافز مادي عند تطبيق مدير المدرسة إل

المدراء على حد سواء بغض النظر عن تميزه جعل كثير من المدراء تخفت شعلة التميز لديه مع مرور 

 الوقت. 
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في مديرية تربية شمال   الحكوميةس  ر مدا  مديري ومديرات بالتميز والتي يطبقها    دارةاإلفقرات  وجاءت أهم   

نظر    الخليل وجهة  بدرجة    المعلمينمن  وجاءت  )والمعلمات  على  يمرتفعة  المدرسة  مدير    األبنية حافظ 

( ويعزى ذلك الن مدير المدرسة محاسب على أي تقصير تجاه  قوم بصيانتها على نحو فعاليوالمعدات و 

 مدير المدرسة خطة واضحة يضعباألهمية )المدرسة ومرافقها فتجد المدراء حريصين عليها وجاءت بعدها 

وتزويد التربية بها    ةالمدرس  لألنشطة( ويعزى ذلك الن على مدير المدرسة وضع خطة  المدرسية لألنشطة

 . في بداية السنة الدراسية

اولياء أمور  مدير المدرسة جميع األطراف من معلمين وطلبة و   )يشركواحتلت الفقرة األخيرة في األهمية  

ذلك   ويعزى  التطويرية(  الخطة  اعداد  في  محلي(  لتطبيق   إلىومجتمع  وذلك  المادية  اإلمكانيات  ضعف 

من مدارس أخرى او من سنوات   ةالخطة التطويرية كما ان كثير من المدراء يقوم بتكرار الخطط التطويري 

 سابقة دون تنفيذها  

( وصادق  أحمد  دراسة  مع  الدراسة  هذه  إلى  ( 2018واتفقت  توصلت  أن    التي  منها  النتائج  من  مجموعة 

، كما اتفقت مع  درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية لمعايير التميز اإلداري جاءت متوسطة بشكل عام

التميز في    إدارة ( حيث أظهرت النتائج أن مستوى تطبيق جامعة األقصى لعناصر  2013دراسة سهمود )

 %. 60ضوء النموذج األوروبي يقل عن  

الدراسة   دراسة قرعان )واختلفت  الثانوية  (  2020نسبيا مع  المدارس  لدى مديري  التميز  قيادة  أن مستوى 

 .الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين جاءت بدرجة مرتفعة
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 بيان نتائج المناقشة لسؤال الدراسة الفرعي الثالث والرابع من خالل مناقشة فرضيات الدراسة كالتالي: 

 

الثالث الفرعي  السؤال  نتائج  على:    مناقشة  نص  داللة  "والذي  ذات  فروق  توجد  بين   احصائيةهل 

نحو تطبيق    مديرية التربية والتعليم في شمال الخليلفي    الحكوميةمتوسطات تقديرات معلمي المدارس  

ومديرات )  االلكترونية   دارةلإل  الحكوميةالمدارس    مديري  الديمغرافية  للمتغيرات  االجتماعي تعزى  ،  النوع 

 ؟  (العلمي المؤهلسنوات الخدمة، 

 النتيجة 

( بين متوسطات  ≥0.05ذات داللة احصائية عند المستوى )  ات توجد فروقبينت النتائج انه ال   •

 مدراء في مديرية التربية والتعليم في شمال الخليل نحو تطبيق    الحكوميةتقديرات معلمي المدارس  

سنوات   دارةلل  الحكوميةالمدارس   االجتماعي،  )النوع  الديمغرافية  للمتغيرات  تعزى  اإللكترونية 

 . (العلمي المؤهلالخدمة، 

الشروط عند تعيينهم  ان مدراء مدارس الذكور واالناث يتعرضون لنفس    إلىويعزو الباحث هذه النتيجة      

 دارةفي اإل  والورشات  الدورات على  واختيارهم لوظيفة مدير مدرسة كما ان لهم نفس المعاملة في الحصول  

ما متشابهة والقوانين واألنظمة المعمولة بها نفس    نوعا واالناث  مدارس الذكور  ان ظروف    كماااللكترونية  

 المحيطة من بيئة ومجتمع محلي وال يوجد فروقات كبيرة بينها.  الظروفو الشيء 

  دارةلدور اإل  المدارسمعلمي  إدراكات  على  سنوات الخدمة للمعلمين ليس لها أي تأثير  أن  كما يرى الباحث  

بعد السنة األولى او السنة الثانية على ابعد  بالوضوح والتكرار  حيث ان ممارسات المدراء تتسم  اإللكترونية  

تقدير من سنوات خدمة المعلم معه يعني ان سنوات خدمة المعلم او مؤهله العلمي ال تشكل فارقا حقيقيا  
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على   يوثر  ان  تطبيق  إدراكات  يمكن  لدرجة  المدراء  اإللكترونية    دارةاإلمعلمي   ضمن    لدى  يأتي  وهذا 

 يعي لهذه النتيجة السياق الطب

 

الفرعي   السؤال  نتائج  على:    الرابعمناقشة  نص  بين  "والذي  احصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

في مديرية التربية والتعليم في شمال الخليل نحو تطبيق    الحكوميةمتوسطات تقديرات معلمي المدارس  

تعزى للمتغيرات الديمغرافية )النوع االجتماعي، سنوات    التميز  دارةلإل  الحكوميةمديري ومديرات المدارس  

 ؟  ( العلمي المؤهلالخدمة، 

  النتيجة

( بين متوسطات  ≥0.05ذات داللة احصائية عند المستوى ) ات توجد فروقبينت النتائج انه ال   •
  مدراءفي مديرية التربية والتعليم في شمال الخليل نحو تطبيق  الحكوميةتقديرات معلمي المدارس 

تعزى للمتغيرات الديمغرافية )النوع االجتماعي، سنوات الخدمة،   التميز دارةلل الحكوميةالمدارس 
 . (العلمي المؤهل

النتيجة  ويعز      هذه  الباحث  لنفس    إلىو  يتعرضون  واالناث  الذكور  الشروط عند  ان مدراء مدارس 

والورشات    الدورات على  تعيينهم واختيارهم لوظيفة مدير مدرسة كما ان لهم نفس المعاملة في الحصول  

ما متشابهة والقوانين واألنظمة المعمولة بها نفس الشيء    نوعاواالناث  مدارس الذكور  كما ان ظروف  

 المحيطة من بيئة ومجتمع محلي وال يوجد فروقات كبيرة بينها.  الظروفو 

الباحث   يرى  ممارسات  أن  كما  ان  حيث  المدراء  تميز  على  تأثير  أي  لها  ليس  للمعلمين  الخدمة  سنوات 

و السنة الثانية على ابعد تقدير من سنوات خدمة المعلم  بعد السنة األولى ابالوضوح والتكرار  المدراء تتسم  
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تميز   على  يوثر  ان  يمكن  حقيقيا  فارقا  تشكل  ال  العلمي  مؤهله  او  المعلم  خدمة  سنوات  ان  يعني  معه 

 المدير.

النتائج مع    قوتتف فروق ذات داللة إحصائية    وجود عدم    إلىتوصلت    التي  (2019،  العنزي )دراسة  هذه 

اإللكترونية تعزى للمتغيرات الديمغرافية )النوع    دارةللالمدارس    مدراءتقديرات معلمي المدارس نحو تطبيق  ل

 . (العلمي المؤهلاالجتماعي، سنوات الخدمة، 

الي انه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  ( التي توصلت  2020واختلفت الدراسة مع دراسة الخطيب )

  للمتغيرات تعزى  االلكترونية في وزارة االتصاالت    دارة متوسطات التقديرات حول توفر متطلبات تطبيق اإل

 .(العلمي المؤهلالديمغرافية )النوع االجتماعي، سنوات الخدمة، 
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 توصيات الدراسة

  مديري تحفز   أنالمحتمل    من توصيات  منبالعديد   وصيي فإنه الباحث اليها   توصل التي النتائج  إلىاستنادا  

  ومناقشة على  وباالعتماد   المدارس التي يعملون بها،  في اإللكترونية    دارةاإلالمدارس على تطبيق    ومديرات 

   بما يلي يوصيالباحث  هذه الدراسة فان 

و ال  -1 و لتثقيف  التوعية  المدارس،  بأهمية  والمعلمات   المعلمينمديري  األمور  وأولياء    دارة اإل، 

 . وتوفير الوقت والجهد  وتحسينهودورها الفاعل في تسهيل العمل  اإللكترونية

 . اإللكترونية دارةاإلبرامج  استعمالبالمدرسة على   للعامليندورية   تدريبيةولقاءات  دورات  عقد  -2

 . من خًلل صيانتها المستمرة اإللكترونيةالحرص على سًلمة األجهزة   -3

والمجتمع    -4 األمور  واولياء  المدارس  في  العاملين  مًلحظات  تلقي  خًللها  من  يتم  برامج  انشاء 

 المحلي.

 . اإللكترونية دارةاإلمناسب لتطبيق  عملميدان  توفير  -5

 . وفهمها نتائج ابنائهم  إلىمنح اآلباء الفرصة للوصول بشكل دائم ومستمر   -6

 .  اإللكترونية دارةاإل لتنفيذ الدعم جميع اشكال تقديم   -7

   حتى يكون هنالك ثقة وطمأنينة لجميع العاملينالمعلومات اإلدارية  أمنالحرص على سًلمة و  -8

مدارس    )مجموعةعنقود  في كل    اإللكترونيةوتركيب ومتابعة االجهزة    بصيانةمختص    فنيتعيين   -9

 . في نفس المنطقة(
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 :المقترحات

الجامعات  -1 استخدام  مدى  حول  مشابهة  دراسات  اجراء  الباحث    ألهمية وذلك    اإللكترونية  دارةلليقترح 

 الموضوع في المؤسسات التعليمية. 

 الطلبة. بالتقدم الدراسي لدى   وعًلقتهاالتميز في المدارس األساسية  إدارةامكانية اجراء دراسات حول -2
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 ( أداة الدراسة "االستبانة في صورتها األولية 1ملحق رقم )

   اإللكترونية دارةاإلاالستبانة األولى  

ضعيفة  

 جدا
 كبيرة  متوسطة  ضعيفة 

كبيرة  

 جدا

 الفقرات 

 

 م 

 اإللكتروني  التخطيط :المجال األول    

 1. اإللكتروني  المدرسية بيئة مناسبة لعملية التخطيط دارةاإلتوفر       

 2. للطلبة  تستخدم قواعد بيانات إلكترونية      

.3 الخطط المستقبلية  وضع في الخبراء المختصين إلكترونيةبرأي  تأخذ         

 4. اإللكترونية  ها في ضوء المتغيرات أهدافتحدد       

تسعى لوضع خطة إلحًلل العمل اإللكتروني مكان العمل اليدوي         .5 

 6.  معلميها على التخطيط إلكترونية تدرب       

الثاني  التنظيم اإللكتروني المجال       

 1. التعليمية المناسبة للتدريس  اإللكترونية توفر البرمجيات       

 2. اإللكترونية  دارةاإلتوفر هيكلية تنظيمية يكفل تطبيق       

.3 إلكترونية  والمعلمات  المعلمينحدد صًلحيات         
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 4. لمواجهة أي اختراقات للنظام اإللكتروني المدرسي تستخدم برامج       

 5. الستخدام التقنيات التعليمية  القاعات التدريسية تهيئ      

 6. اإللكترونية واللوائح التي تحكم التعامًلت  تطبق األنظمة والقوانين      

 7. إلكترونية على الخدمات  توفر لطًلبها خدمة الحصول      

المختلفة في حفظ واسترجاع الملفات الخاصة   اإللكترونيةتستخدم البرامج       

 والطلبة والمعلمات  المعلمينب

8.  

ضعيفة  

 جدا
 كبيرة  متوسطة  ضعيفة 

كبيرة  

 جدا

 م  الفقرات 

 المجال الثالث  التنفيذ اإللكتروني      

 1. إلكترونية  والمعلمات  المعلمينالتربية عن حاجتها من  مديريهتعلم       

 2. عبر تقنية االنترنت   تدير اجتماعاتها      

.3 بالقرارات والمخاطبات إلكترونية والمعلمات  المعلمينتزود         

 4. تعمل على سرعة إيصال القرارات اإلدارية إلكترونية       

 5. إلكترونية  حصائية التربية والتعليم بالتقارير والبيانات اال  إدارةتزود       

 6. تنشر اإلنتاج العلمي للمعلمين على موقعها اإللكتروني       
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 7. تنشر جداول االختبارات عبر موقعها اإللكتروني       

.8  .توفر البيانات لدى جميع المستفيدين إلكترونية        

  تتيح للمعلمين االطًلع على مصادر المعلومات الدورات والبعثات       

 واالجتماعات 

9.  

تعلن عن الخدمات التي تقدمها عبر موقعها اإللكتروني         10 .  

ضعيفة  

 جدا
 كبيرة  متوسطة  ضعيفة 

كبيرة  

 جدا

 الفقرات 

 

 م 

 المجال الرابع  الرقابة والتقويم اإللكتروني     

 1 لمتابعة الدوام الرسمي للمعلمين  اإللكترونية الرقابة تستخدم      

 2 تراقب دخول الطلبة وخروجهم إلكترونية.       

 3  .تتواصل إلكترونية مع أولياء أمور الطلبة لمتابعة أبنائهم      

سًلمة   في المرافق العامة الداخلية حفاظا على  اإللكترونيةتستخدم الرقابة       

 الطلبة

4 

 والمعلمات  المعلمينفي اإلشراف على إدخال  اإللكترونيةتوظف الرقابة       

  .الطلبة لعًلمات 

5 
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 6 إلكترونية  والمعلمات  المعلمينتقويم أداء  إلىتلجأ       

 7 تستخدم التقويم اإللكتروني لمختلف المجاالت اإلدارية       

 8  .إلكترونية والمعلمات  المعلمينألداء  المستمر توفر التغذية الراجعة والتقويم      

 المجال الخامس  التحفيز اإللكتروني     

 1 تقدم خطابات الشكر للمعلمين والطلبة إلكترونية       

 2 المتفوقين على موقعها اإللكتروني  تنشر أسماء الطلبة      

  دارةاإلعلى استخدام  والمعلمات  المعلمينلتشجيع  الدعم المادي توفر      

  .اإللكترونية

3 

على مواكبة التحديث والتجديد في األنشطة   والمعلمات  المعلمينتشجع       

  اإللكترونية

 المقدمة للطلبة

4 

 من خًلل موقعها العلميعلى المشاركة  والمعلمات  المعلمينتحفز       

 اإللكتروني 

5 

 6 على بناء االختبارات التحصيلية إلكترونية  والمعلمات  المعلمينتحفز       

 7 اإللكترونية الدورات التدريبية  على المشاركة في والمعلمات  المعلمينتحفز       
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ضعيفة  

 جدا
 كبيرة  متوسطة  ضعيفة 

كبيرة  

 جدا

 م  الفقرات 

 السادس  االتصال اإللكتروني  المجال     

 1. واالتصاالت  تتيح تبادل الخبرات والتعاون مع المجتمع في مجال المعلومات       

 2. تشجع المجتمع على االستفادة من التكنولوجيا المتوفرة في المدرسة      

.3 تسهل التواصل للكوادر التدريسية عبر البريد اإللكتروني         

 4. تتيح للطلبة استخدام اإلنترنت بطريقة سليمة وصحيحة       

 5. االستشارات للمجتمع عبر الموقع اإللكتروني للمدرسة تقدم      

 6.  .إلكترونيةفيما بينهم  على تبادل المعلومات  تشجع مديري المدارس      

 

 التميز  إدارة الثانية: االستبانة 

ضعيفة  

 جدا
 كبيرة  متوسطة  ضعيفة 

كبيرة  

 اجد 

 الفقرات 

 

 م  

 القيادة المجال األول /     

 1.  تحقيقها  يعمل مدير المدرسة على توضيح رؤية المدرسة المراد       
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بالنتاجات   والمعلمات  المعلمينيترجم مدير المدرسة رسالة المدرسة لتعريف       

 .المتوقعة

 .2 

 .3  .المستقبلية الرؤية يحرص مدير المدرسة على صياغة القيم بما يتًلءم مع       

وإدارية   على امتًلك مهارات قيادية والمعلمات  المعلمينيحفز مدير المدرسة       

 مميزة. 

 .4 

  المعلمينمع  خًلل التواصل الفعال يدعم مدير المدرسة ثقافة التميز من      

 والمعلمات

 .5 

 6.  والمعلمات  المعلمينيساعد مدير المدرسة في بناء عًلقات إنسانية بين       

 7.   .مًلئمة للبداع في جوانب التميز ات يوفر مدير المدرسة مناخ      

 .8  لمواكبة التطورات التكنولوجية  والمعلمات  المعلمينيوجه مدير المدرسة       

  المجال الثاني  السياسات واالستراتيجيات     

صياغة الخطة   عند  يهتم مدير المدرسة بتحليل البيئتين الداخلية والخارجية      

 .االستراتيجية

 

  .لها المناسبة يتنبأ مدير المدرسة بالمشكًلت المستقبلية لوضع الحلول      

يشرك مدير المدرسة جميع األطراف من )معلمين، طلبة، أولياء أمور،         
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 .إعداد الخطة التطويرية مجتمع محلي( في

األطراف   اإلستراتيجية عن احتياجات جميع مدير المدرسة تنبثق خطة      

 .المستفيدة

 

  احتياجات المدرسة يتبنى مدير المدرسة خطة إستراتيجية واضحة في ضوء       

  .اإلستراتيجية الخطة أهدافيضع مدير المدرسة برامج منسجمة مع       

   .محددة ومعايير نجاحتشتمل خطة مدير المدرسة على مؤشرات أداء       

 مخاطرلا لمواجهة الطوارئ يضع مدير المدرسة بدائل متمثلة بخطط       

 المحتملة 

 

ضعيفة  

 جدا
 كبيرة  متوسطة  ضعيفة 

كبيرة  

 جدا

 م    الفقرات 

  المجال الثالث  الموارد البشرية والمادية     

الحالية   والمعلمات  المعلمينيحدد مدير المدرسة احتياجات       

 .المستقبلية وكذلك

 

  .وفق معايير موضوعية والمعلمات  المعلمينيطور مدير المدرسة قدرات       

  .والمعلمات  المعلمينيكرم مدير المدرسة أصحاب األداء المتميز من       
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  معتمدة  المدرسة احتياجات المدرسة بدقة وفقا لخطة ماليةيحدد مدير       

  .(مشتريات  مالية واضحة من )فواتير صرف  نظاميمتلك مدير المدرسة       

  .بفعالية على اكتساب واستخدام المعرفة يعزز مدير المدرسة العاملين      

بعين االعتبار   والمعلمات  المعلمينيضع مدير المدرسة احتياجات       

 المدرسية     الخطة وضع عند 

 

ضعيفة  

 جدا

كبيرة   كبيرة  متوسطة  ضعيفة 

 اجد 

 الفقرات 

 

 م  

 العمليات  إدارة الرابع المجال     

  المدرسية  لألنشطة المدرسة خطة واضحة يضع مدير      

  بكل نشاط  مدير المدرسة اللجان المدرسية الخاصةيتابع       

  نحو استخدام إستراتيجيات  والمعلمات  المعلمينيوجه مدير المدرسة       

 التدريس المتميز 

 

 على تنفيذ األنشطة بطريقة والمعلمات  المعلمينيشجع مدير المدرسة        

 إبداعية 

 

  .بالعمليات اإلدارية المدرسة بالوثائق الخاصةيحتفظ مدير       
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  .الدراسي يوظف مدير المدرسة نتائج تقويم الطلبة لتحسين تحصيلهم      

 إدارة على أداء المهام وفق معايير والمعلمات  المعلمينيدرب مدير المدرسة       

 التميز 

 

بطريقة    الصفية الغرفة إدارةعلى  والمعلمات  المعلمينيحفز مدير المدرسة       

  .ابداعية

 

  المعرفة والمعلومات  إدارةالمجال الخامس      

  .المدرسة أهدافيوظف مدير المدرسة نظم المعلومات لتحقيق       

المعرفية من مصادر  يسعى مدير المدرسة للحصول على المعلومات       

 .متنوعة

 

  .مصادر المعرفة دارةلليضع مدير المدرسة استراتيجية       

  .يسهل مدير المدرسة إمكانية االطًلع على المعلومات المعرفية      

  يحدث مدير المدرسة المعلومات المعرفية بشكل مستمر.       

في  والمعلمات  المعلمينيساعد مدير المدرسة على نشر المعرفة لجميع       

 المدرسة 

 

من خًلل االستخدام   والمعلمات  المعلمينيعمل مدير المدرسة على تميز         
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 .األمثل لموارد المعلومات المعرفية

على استخدام توجيه األقران في   والمعلمات  المعلمينيحث مدير المدرسة       

 .تبادل المعرفة
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 ( أداة الدراسة "االستبانة" في صورتها النهائية  2ملحق رقم )

 جامعة الخليل   

 كلية الدراسات العليا 

  ةيتعليم إدارةتخصص 

 

 حضرة المعلم/ة.... المحترم /ة

 وبعد، تحية طيبة 

  مديري ومديرات التميز لدى    إدارةبوعًلقتها    اإلدارة اإللكترونيةدرجة تطبيق   "يقوم الباحث بدراسة بعنوان  

الخليلفي    الحكومية  المدارس شمال  في  والتعليم  التربية  درجة  " مديرية  على  للحصول  كمتطلب  وذلك   ،

يرجى منكم التعاون في استكمال البيانات من  الماجستير في مدير المدرسة التعليمية من جامعة الخليل. 

فقرات   جميع  على  اإلجابة  عدة  خًلل  يتضمن  مجال  وكل  مجاالت  عدة  على  تشمل  حيث  االستبانة 

ا، ك ا(.عبارات وأمام كل عبارة خمس رتب كاآلتي )كبيرة جدا بوضع إشارة    بيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جدا

 )×( تحت االجابة التي تناسبك في االستبانة، علما بأن إجابتك يستخدم لغايات البحث العلمي فقط. 

 وشكراا لكم لحسن تعاونكم 

 أحمد شاكر أبو خيرانالباحث  
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 القسم األول  معلومات المعلم  

 

 ( في المكان الذي ينطبق على حالتك   √المعلومات العامة  الرجاء وضع إشارة )  

 أنثى  □   ذكر                              □         االجتماعيالنوع 

 

 سنوات     10أكثر من     □سنوات         10أقل من   □                  الخدمة سنوات 

 

 دراسات عليا   □   بكالوريوس                   □          العلمي المؤهل

 

   مصطلحات الدراسة

 

عبارة عن مجموعة من األعمال   اإلدارة اإللكترونية ( أن20  2013سليمة ،يعرف )   اإلدارة اإللكترونية

 التي تنفذ إلكترونياا من أجل إنجاز األعمال اإلدارية من تنظيم وتنسيق ورقابة واتخاذ القرار.

 

 المدرسة" القدرة عل توفيق وتنسيق عناصر  بأنها التميز   إدارة (4   2012، )السلمييعرف  التميز  إدارة

مستوى المخرجات الذي   إلىوالوصول بذلك  الفاعلية،وتشغيلها في تكامل وترابط لتحقيق أعلى معدالت 

 " المدرسةومنافع وتوقعات أصحاب المصالح المرتبطة ب يحقق رغبات 
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الثاني  القسم   

(المعلمات  المعلمينالتميز من وجهة نظر  إدارة واستبانة اإلدارة اإللكترونيةأدوات الدراسة )استبانة    

اإللكترونية  دارةاإلأوالا  استبانة   

ضعي 

فة 

 جدا

ضعي 

 فة

متوس

 طة
 كبيرة 

كبيرة  

 جدا

 الفقرات 

 

الرق 

 م 

 المجال األول  التخطيط اإللكتروني     

 1 يوفر مدير المدرسة المدرسية بيئة مناسبة لعملية التخطيط اإللكتروني       

 2 يستخدم مدير المدرسة قواعد بيانات إلكترونية للطلبة       

يأخذ مدير المدرسة برأي الخبراء المختصين إلكترونياا في وضع الخطط        

 المستقبلية 

3 

 4 اإللكترونية ها في ضوء المتغيرات أهدافيحدد مدير المدرسة       

يسعى مدير المدرسة لوضع خطة إلحًلل العمل اإللكتروني مكان العمل       

 اليدوي 

5 

على التخطيط   والمعلمات  المعلمينيضع مدير المدرسة خطة لتدريب       

 اإللكتروني  

6 

 المجال الثاني  التنظيم اإللكتروني     

 1 التعليمية المناسبة للتدريس  اإللكترونيةيوفر مدير المدرسة البرمجيات       
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 2 اإلدارة اإللكترونية يوفر مدير المدرسة هيكلية تنظيمية يكفل تطبيق       

يستخدم مدير المدرسة برامج لمواجهة أي اختراقات للنظام اإللكتروني        

 المدرسي 

3 

 4 اإللكترونية مدير المدرسة القاعات التدريسية الستخدام التقنيات  يهيئ      

 5 اإللكترونية يوفر مدير المدرسة لطًلبها خدمة الحصول على الخدمات       

المختلفة في حفظ واسترجاع   اإللكترونيةيستخدم مدير المدرسة البرامج       

 والطلبة والمعلمات  المعلمينالملفات الخاصة ب

6 

 المجال الثالث  التنفيذ اإللكتروني      

 1 يدير مدير المدرسة اجتماعاتها عبر تقنية االنترنت       

 2 بالقرارات والمخاطبات إلكترونيا  والمعلمات  المعلمينيزود مدير المدرسة       

  حصائيةالتربية والتعليم بالتقارير والبيانات اال إدارةيزود مدير المدرسة       

 الكترونيا  

3 

 4 ينشر مدير المدرسة جداول االختبارات عبر موقعها اإللكتروني       

 5 يوفر مدير المدرسة البيانات لدى جميع المستفيدين إلكترونياا       

المدرسة للمعلمين االطًلع على مصادر المعلومات الدورات   يتيح مدير      

   والبعثات الكترونيا

6 

ضعي 

فة 

ضعي 

 فة

متوس

 طة
 كبيرة 

كبيرة  

 جدا

 الفقرات 

 

الرق 

 م 
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 جدا

 والتقويم اإللكتروني المجال الرابع  الرقابة     

لمتابعة الدوام الرسمي للمعلمين  اإللكترونيةيستخدم مدير المدرسة الرقابة       

 والطلبة.

1 

 2  يتواصل مدير المدرسة إلكترونياا مع أولياء أمور الطلبة لمتابعة أبنائهم.      

)الكاميرات( حفاظا على سًلمة   اإللكترونيةيستخدم مدير المدرسة الرقابة       

 الطلبة ومرافق المدرسة.

3 

في اإلشراف على إدخال  اإللكترونيةيوظف مدير المدرسة الرقابة       

  الطلبة. لعًلمات  والمعلمات  المعلمين

4 

 5 يستخدم مدير المدرسة التقويم اإللكتروني لمختلف المجاالت اإلدارية       

 المعلمينألداء  يوفر مدير المدرسة التغذية الراجعة والتقويم المستمر      

 الكترونيا  والمعلمات 

6 

 االتصال اإللكتروني  الخامس المجال      

مجال يتيح مدير المدرسة تبادل الخبرات والتعاون مع المجتمع في       

 واالتصاالت  المعلومات 

1 

 2 يسهل مدير المدرسة التواصل للكوادر التدريسية عبر البريد اإللكتروني       

 3 يتيح مدير المدرسة للطلبة استخدام اإلنترنت بطريقة سليمة وصحيحة       

المدرسة االستشارات لألهالي الطلبة عبر الموقع اإللكتروني   يقدم مدير       4 
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 للمدرسة 

يتواصل مدير المدرسة مع التربية الكترونيا في مجال استقبال وارسال       

 الكتب الرسمية

5 

التميز  إدارةثانياا  استبانة   

ضعي 

فة 

 جدا

ضعي 

 فة

متوس

 طة
 كبيرة 

كبيرة  

 جدا

 الفقرات 

 

الرق 

 م 

يهتم مدير المدرسة بتحليل البيئتين الداخلية والخارجية عند صياغة الخطة        

 االستراتيجية. 
1 

 2 يتنبأ مدير المدرسة بالمشكًلت المستقبلية لوضع الحلول المناسبة لها.       

يشرك مدير المدرسة جميع األطراف من )معلمين، طلبة، أولياء أمور،       

 مجتمع محلي( في إعداد الخطة التطويرية. 
3 

 4 والمعلمات المعلمينيهتم مدير المدرسة بتطوير قدرات       

 5 يهتم مدير المدرسة بتنمية الحوار الفعال مع العاملين والطلبة       

من أداء   والمعلمات   المعلمينيوفر مدير المدرسة كافة الوسائل التي تمكن       

 عملهم على أحسن وجه 
6 

 7 يوفر مدير المدرسة الموارد المالية الكافية من مصادر متنوعة.      

 8 قابلة للتطبيق في ضوء امكانات المدرسة. أهداف يضع مدير المدرسة       
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يحافظ مدير المدرسة على المباني والمعدات ويقوم بصيانتها على نحو        

 فعال
9 

 10 يضع مدير المدرسة خطة واضحة لألنشطة المدرسية       

نحو استخدام   والمعلمات  المعلمينيوجه مدير المدرسة       

 التدريس الفعالة  إستراتيجيات 
11 

على تنفيذ األنشطة بطريقة   والمعلمات  المعلمينيشجع مدير المدرسة       

 إبداعية 
12 

 13 المدرسة.  أهدافيوظف مدير المدرسة نظم المعلومات لتحقيق       

 14 يسهل مدير المدرسة إمكانية االطًلع على المعلومات المعرفية.      

يضع مدير المدرسة مؤشرات واضحة لتقييم استفادة المعلم من مصادر       

 المعرفة 
15 

والطلبة والمعلمات  المعلمينينمي مدير المدرسة الصفات القيادية لدى         16 
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 ( أسماء المحكمين  3ملحق رقم )

  لتحكيم يحتوي الجدول التالي على قائمة بأسماء السادة أعضاء لجنة المحكمين التي استعان بهم الباحث  

 .أداة الدراسة

 مكان العمل   العلمي المؤهل االسم   

 جامعة الخليل   التربوية   دارةاإلدكتوراه  مخامرة   لد. كما

 جامعة الخليل   دكتوراه أساليب تدريس   د. إبراهيم أبو عقيل  

 جامعة الخليل  دكتوراه ارشاد نفسي   د. إبراهيم المصري 

 جامعة الخليل  دكتوراه تربية خاصة   د. حاتم عابدين  

 قسم االشراف التربوي  دكتوراه أساليب تدريس   د. جنان أبو جودة  

 جامعة العروب  دكتوراه أساليب التدريس   د. إبراهيم سباتين  

 جامعة القدس  التربوية   دارةاإلدكتوراه  أبو خيران   أشرفد. 

 ك البوليتكنجامعة  دكتوراه في الرياضيات  د. منير الكرمة 

 جامعة الخليل  التربوية   دارةاإلدكتوراه  د. سامي عدوان
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 نموذج تسهيل مهمة:

 


