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 شكر وتقدير

 .[11 :ةالمجادل]( َيْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجات  قال تعالى: )

فهو المنعم والمتفّضل قبل كل شيء، أشكره أن حقق لي ما أصبو إليه  الحمد والشكر هلل تعالى

 .الرسالةفي استكمال هذه 

وأتقّدم بجزيل الشكر لمن غمرني بالفضل، واختصني بالنصح، وتفّضل علّي بقبول اإلشراف 

، فلقد كان منارة أستدل بها األستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب حمزة على هذا العمل المتواضع،

للوصول لعتبة النجاح، فكان الناصح القوي األمين في العلم واإلخالص، الذي أفاض ومّن علّي 

 بمعارفه ونصائحه ورقّيه المعهود، ولم يبخل بشيء من وقته الثمين.

، على ما تكّبدوه من عناء في قراءة هذه الرسالة، للجنة المناقشة الكريمةكما وأتقّدم بالشكر 

 ستثري الرسالة وترتقي بها. وتقديم المالحظات التي

عميد و التي كانت لي طريقاً للوصول إلى غايتي المنشودة، لجامعتي ولن أنسى أن أتقّدم بالشكر 

، على اهتمامه وحرصه على العملية التعليمية ووصولها الدكتور أحمد الحموزكلية العلوم التربوية 

ه، تشجيعه وأخالقه الكريمة مع طالبعلى  الدكتور عثمان منصورورئيس القسم إلى مستوى رفيع، 

 الذين لم يبخلوا علينا بالرأي السديد.وأساتذتي الكرام في هذه الكلية العريقة 

 الباحثة 
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 اإلهداء

 12( لقمان :َوَمن َيْشُكْر َفِإنََّما َيْشُكُر ِلَنْفِسهِ قال تعالى: )

 وقال رسوله الكريم صلى اهلل عليه وسلم" من لم يشكر الناس، لم يشكر اهلل عّز وجل" 

أحمد اهلل حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا ملء السماوات واألرض على ما أكرمني به من إتمام رسالتي 

 التي أرجو أن تنال رضاه.

 معي، مشوار الذي لم يكمل ال روح )والدي رحمه اهلل(أهدي رسالتي المتواضعة إلى 

لى التي شاركتني رسالتي خطوة بخطوة وبذلت كل ما تستطيع ألكون األفضل رغم كل  أمي الغالية وا 

لى  خوتي، عائلتيالصعوبات، وا   . وكل من ساندني في طريقي، أخواتي وا 

 .جوري، حسنيإلى مهجة قلبي ومن كانوا السعادة لحياتي دائمًا 

ن مّد وكّل م، زميالتي وزمالئيًا لي خالل رسالتي، إلى ومن كان عونُمشرفي الرائع دائماا إلى 

 حينما احتجتها، إلكمال رسالتي. يد العون

نسانيةإلى  ، باحثًا متميزًا.جامعتي الحبيبة وكل من بذل فيها عطاءا وا   ، ليكون كل طالب علم 

ق إنارة طري إليهم جميعًا... أهدي ثمرة هذا الجهد العلمي الذي أرجو أن يكون شمعًة لكل من يريد

 العلم بُحب  وود.
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 عّمان في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر المعلمين

 إعداد:
 نانسي خالد سعادة

 إشراف:
 األستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب حمزة

 الملّخص

إلى درجة ممارسة القيادة التكنولوجية لدى مديري المدارس تعّرف الالحالية  هدفت الدراسة
األساسية في لواء قصبة عّمان في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر المعلمين، وتكّونت عينة الدراسة 

ة تّم اعتماد الدراس هدفومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة، ولتحقيق  اً ( معلم406من )
( فقرة توّزعت على خمسة 40حي، حيث تم تطوير استبانة اشتملت على )المنهج الوصفي المس

مجاالت للقيادة التكنولوجية على النحو التالي: )القيادة والرؤية، ثقافة التعلم في العصر الرقمي، 
ية(، المنظم، القضايا االجتماعية والقانونية واألخالق مهنية، التحسين والتطويرالتميز في الممارسات ال

ن درجة ممارسة القيادة التكنولوجية لدى مديري المدارس األساسية في أالدراسة إلى نتائج وتوصلت 
ع على جمي مرتفعةلواء قصبة عّمان في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر المعلمين جاءت بدرجة 

توصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى  كما المجاالت وعلى اإلستبانة ككل.
( تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث، وكذلك لمتغير المؤهل العلمي، لصالح فئة α=0.05الداللة )

ة فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الدالل كما توصلت النتائج إلى عدم وجود (.فما دون )البكالوريوس
(0.05=αبين متوسطا ) ت تقديرات أفراد العينة على الدرجة الكلية للمقياس تعزى الختالف متغير

بتثقيف وتدريب القيادات اإلدارية على تطبيق المفاهيم والممارسات  الدراسة  وأوصتسنوات الخبرة، 
 الحديثة في اإلدارة ومنها القيادة التكنولوجية.

 .، مديري المدارسكوروناجائحة  ،القيادة التكنولوجية الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

This study aimed at exploring the degree of practicing technological leadership (TL) 

among primary school principals at Amman governorate in light of the Corona pandemic 

from the teachers' point of view. To meet the study’s goals, the researcher used a 

descriptive survey-based approach. The sample consists of 406 female and male teachers 

who were chosen randomly. To collect data, a questionnaire of 40 items was developed. 

Divided into 5 domains: (leadership and vision, culture of learning during the digital age, 

excellence in professional practices, ongoing development and improvement and ethical, 

legal and social issues). The findings showed that the degree of practicing TL among 

primary school principals was high in the total average and in all domains. While there 

are significant differences at (α=0.05) in the degree of practicing TL due to gender in 

favor of females, and due to  academic qualification in favor of the BA degree holders. 

While no significant difference were found due to experience. The study recommends 

training principals on the new trends in management such as TL.  

Keywords: Technological Leadership, School Administration, Corona Pandemic 
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 :الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة

أدى إلى  هائلة، مما وتكنولوجيةً  ة علميةً وثورً  اكبيرً  االقرن الواحد والعشرون تطورً  بداية شهد

االهتمام بالتطبيقات والبرامج الحديثة، واستخدام األفضل منها في التعليم لرفع كفاءة ومستوى القيادة 

المدرسّية بشكل خاص، إلنجاز كافة األعمال بسهولة ويسر، وتوفير الوقت والجهد، وتخفيف العبء 

 اإلداري.

اح المؤسسات التربوية على اختالف مجاالتها، وهي عاماًل أساسيًا لنج المدرسية لذا ُتعد اإلدارة

المسؤولة عن صياغة وتنفيذ الجودة والتّميز، للوصول إلى قيادة متميزة في المدارس، ويجب أن يحدث 

التغيير من داخل المدرسة لدى المديرين والعمل على تعزيز اإلدارة الناجحة لديهم بشكل دائم )الخريشا، 

2021.) 

ة دور بارز في العملية التعليمية، كما أن لها دورًا هامًا في توظيف تكنولوجيا ولإلدارة المدرسي

التعلم، حيث تتوقف عملية تطوير التعليم على وجود إدارة مدرسية فاعلة، تستطيع أن تواكب جميع 

( في ثالثة مجاالت 2016التطورات في ميدان تكنولوجيا التعلم، كما بينها الصرايرة وأبو حميد )

ية، والتي بدأت باالتصاالت السلكية والالسلك كم هائل من المعرفة، وجود وسائل اتصال متطورة،وهي: 

سائل وأخيرًا ثورة حواسيب إلكترونية والتي اقترنت بو وانتهت باألقمار الصناعية واأللياف البصرية، 

   والبريد االلكتروني. واندمجت معها، ومنها االنترنت، االتصال
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لقيادة باهتمام كبير من الباحثين والمفكرين، ويعود ذلك إلى الدور الذي ولقد حظي موضوع ا

وانب ، والذي ُيبرز مسؤولية القائد في تحقيق التكامل بين الجات التعليمية كالمدارسفي المؤسس تؤديه

 (.2016التنظيمية واإلنسانية، لتحقيق الفاعلية والوصول إلى األهداف المنشودة )آمال، 

القّيادة أساس العملية اإلدارية التي تؤثر في فاعلية اإلدارة المدرسية، وتحدد المؤّسسات  وُتعد

في التعامل مع الظروف المتغيرة )أبو  للقائدالناجحة وغير الناجحة إداريًا، ألنها الدماغ المحرك 

 (.2013العال، 

قد تغير، بدافع ( إلى أن نمط الحياة Hsieh, Yen, Kuan, 2014ويشير هسيه وين وكوان )

االتجاه العالمي نحو التكنولوجيا، حيث زاد االهتمام بالنمط التعليمي الرقمي عبر العالم، وقد أحدثت 

األدوات التكنولوجية ضجة في مسيرة التعليم والتعلم واإلدارة، األمر الذي انعكس إيجابًا على التحسن 

ي القيادة ا في المدرسة بكافة أشكالها سواء ففي تحصيل الطلبة ومعارفهم، لذا ُيعد توظيف التكنولوجي

أو في التعليم سبياًل إلى تطور المدرسة وتعزيز جودة العملية التعليمية فيها، وأظهرت دراسة الفرجات 

( أهمية دور اإلدارة المدرسية في توظيف التكنولوجيا في التعليم في المدارس، حيث يؤثر 2019)

 يها. أداء العاملين ف وتطوير المرجوة ذلك تحقيق المدرسة لألهدافذلك إيجابًا في أداء المدرسة، وك

 جاءت القيادة التكنولوجية لتعكس مفهومًا آخر للقيادة التربوية، يستجيب مع التغيرات التي

 فرضتها متطلبات العصر، لتحسين مستوى أداء عناصر البيئة المدرسية بأكملها

(Sorensen; Range, 2013( وُتشير عريان ،)إلى أن القيادة التكنولوجية تؤدي إلى 2018 )

الفعالية حديثة، تتسم بالكفاءة و  تكنولوجيةتجويد أداء العمل في المدرسة، عن طريق استخدام أساليب 

والسرعة، فهي تعمل على تحقيق المزيد من المرونة اإلدارية في التخطيط والتنظيم والمتابعة اإلدارية، 

 وكذلك التفويض، والتمكين اإلداري، وتحسين فاعلية األداء واتخاذ القرارات. 
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دور ال يتوقف فقط على ( بأن القائد التكنولوجي له Mwawasi,2014 سي )واوقد أكد موا

نما يتجاوز ذلك إلى توفير كل ما ُيْيّسر توظيف  إدارتهتوظيف التكنولوجيا في  لمدرسته فقط، وا 

التكنولوجيا في التعليم، من توفير البنية التحتية التكنولوجية المناسبة، والدعم االجتماعي والمعنوي 

ين القيادة التكنولوجية والتعليم الفعال داخل المدرسة، وهذا يُحدث التكامل ب المستخدمينلجميع 

 باستخدام التكنولوجيا.

في اإلدارة نمط متقّدم يقوم على االستخدام الواعي لألدوات التكنولوجية  التكنولوجياويعّد دمج 

في ممارسة الوظائف األساسية لإلدارة، والقيام بالمهام المطلوبة لجميع العاملين، بغض النظر عن 

وتحقيق الجودة المرجوة ولتسهيل العمليات اإلدارية اليومية سواء داخل المدرسة أم  الزمان والمكان،

خارجها، وهذا يتطلب من المدير رغبة وقدرة على استخدام التقنيات التكنولوجية في تطوير أداء 

 (.2011المدرسة )عيدروس ومحمد، 

تم كذلك لى العالقات اإلنسانية وتهلذا تعد القيادة من المقومات الرئيسية لإلدارة، فالقيادة تركز ع

بالرؤية، واالستراتيجيات المتنوعة وتتبع أسلوب القدوة، وتعتمد على المشاركة والتفاعل االجتماعي 

 (.2016، بين الرئيس ومرؤوسيه وفق المعايير والمبادئ لتكون قيادة ناجحة )عطوي

( إلى أن قادة Hamzah, Juraime, & Mansor, 2016) ويشير حمزة وجريمي ومنصور

لقرن لرفع مستوى عمليات التدريس والتعلم في ا ؛المدارس يواجهون تحّديات في استخدام التكنولوجيا

، لذا تعتبر القيادة المدرسية الفعالة مهمة في تخطي تلك التحديات والتحول من الحادي والعشرين

جل تعزيز عملية أل التكنولوجي من التركيز على البنية التحتية للتكنولوجيا، إلى التركيز على التكام

 التعلم وتحقيق إدارة مدرسية فعالة.
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( بعض مبررات التحول إلى النظام التكنولوجي، ومنها: التطّور 2017وقد أوردت الكليش )

السريع لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الذي يؤثر بشكل مباشر على عمل المؤسسات التعليمية، 

إمكانية التخزين لكميات كبيرة من المعلومات واسترجاعها بأقل وقت ممكن، حيث أتاحت التكنولوجيا 

ومن المبررات أيضا أن اإلدارة هي الجهة المسؤولة عن شؤون التربية والتعليم، وهي مفتاح التطّور 

وتلبية حاجات المجتمع التعليمي وتطلعاته في ظل الظروف العالمية المتسارعة والمتغيرة، وبالتالي 

تخلي عن األسلوب التقليدي الذي من شأنه تضييع الوقت والجهد وتنفيذ األعمال اإلدارية يجب ال

 والتعليمية ببطء. 

أجبرت جائحة فيروس كورونا جميع البلدان تقريبًا على إغالق مدارسها، وتحمل مديرو لقد و 

لى ئحة عالمدارس المسؤولية األساسية عن ضمان سالمة موظفيهم وطالبهم، وقد سلطت هذه الجا

 (.2020ضرورة ممارسة مديري المدارس لجوانب القيادة التربوية والتكنولوجية بشكل خاص )محمود، 

انطالقًا مما سبق حول أهمية القيادة التكنولوجية للمديرين والمعلمين والبيئة التعليمية وأهميتها 

في مواكبة الظروف الحالية، وتوظيف نمط القيادة التكنولوجية في اإلدارة المدرسية وبيان أهميتها في 

 في حول توظيف وحظلإنجاز األعمال اإلدارية وتحقيق النتاجات التعليمية بكفاءة عالية، ولما 

التكنولوجيا في التواصل داخل وخارج المدرسة، فقد اتضحت أهمية ممارسة النمط اإلداري التكنولوجي 

في جميع المدارس واعتماد القيادة التكنولوجية لرفع مستوى األداء اإلداري والتدريسي، ومن هنا تأتي 

ية التكنولوجية لدى مديري المدارس األساسدراسة الحالية بهدف الوقوف على درجة ممارسة القيادة هذه 

 في لواء قصبة عّمان في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر المعلمين.
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 مشكلة الدراسة

َعت المستخدمة في اإلدارة المدرسّية، ومن ثم س النظرياتشهدت السنواُت األخيرة تطوراً هائالً في 

دمج المدرسّية، فظهرت دعوات واسعة تطالب ب في التعليم واإلدارة والوسائطالدول لتطبيق التقّنيات 

 (.2013التكنولوجّيا في المنظومة التعليمّية عامة، واإلدارية خاصة )الطشة، 

( إلى ضرورة تحويل غالبية المعامالت اإلدارية في إدارة 2013وقد أشارت دراسة )الزهراني، 

ل تكلفة والّتي من مهامها إيصال الخدمة بأقالتعليم إلى تكنولوجّية، تماشيًا مع التقدم العلمي والتقني 

 ووقت ممكن وبأعلى جودة، واالبتعاد عن األساليب التقليدّية البحتة.

 وحظلومن خالل عمل الباحثة كإدارية في المدارس، وتعاملها المباشر مع اإلدارِة والمعلمات، فقد 

إلى درجة  التعرف محاولة سة في، ومن هنا؛ تبلورت مشكلة الدرادة التكنولوجّيةضعف استخدام القيا

ممارسة القيادة التكنولوجية لدى مديري المدارس األساسية في لواء قصبة عّمان في ظل جائحة 

 كورونا من وجهة نظر المعلمين.

 أهداف الدراسة وأسئلتها

تهدف هذه الدراسة التعّرف إلى درجة ممارسة القيادة التكنولوجّية لدى مديري المدارس األساسّية 

ن خالل اإلجابة عن وذلك م في لواء قصبة عّمان، في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر المعلمين.

 :ةاألسئلة اآلتي

ما درجة ممارسة القيادة التكنولوجّية لدى مديري المدارس األساسّية في لواء قصبة عّمان في  -

 ظل جائحة كورونا من وجهة نظر المعلمين؟
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( في درجة ممارسة 0.05α=عند مستوى الداللة )هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  -

القيادة التكنولوجّية لدى مديري المدارس األساسّية في قصبة عّمان من وجهة نظر المعلمين 

 الخبرة، المؤهل العلمي؟سنوات تعزى لمتغيرات: الجنس، 

 أهمية الدراسة

درجة ممارسة القيادة تستمد الدراسة الحالية أهميتها من موضوعها، المتمثل بالتعرف إلى 

التكنولوجّية لدى مديري المدارس األساسّية في قصبة عّمان في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر 

 المعلمين.

 وتتمثل أهمية الدراسة من الناحيتين النظرية والتطبيقية كما يأتي:

 األهمية النظرية

ع القيادة التي تناولت موضو  -حسب علم الباحثة  -تعد هذه الدراسة من الدراسات العربية القليلة

تأمل الباحثة أن تثري هذه الدراسة المكتبة العربية بشكل عام، ، في ظل جائحة كورونا التكنولوجّية

عرفيًا تشكل الدراسة إطارًا منهجيًا م، والمكتبة األردنية بشكل خاص في موضوع القيادة التكنولوجية

 راء الدراسات المتعلقة بالموضوع مستقباًل.يمكن للباحثين الرجوع واالستناد إليهِ عند إج

 األهمية التطبيقّية

 في مراكز التدريب والتطوير في وزارة التربّية والتعليم من اإلداريين أمام المهتمين المجالفتح 

ي فهم االستفادة منها من قبل المديرين ف ،إلعداد البرامج التدريبّية في موضوع القيادة التكنولوجّية

 التكنولوجية ودورها األساسي بارتقاء أداء المدرسة وجميع منسوبيها.القيادة 
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 حدود الدراسة

 : اقتصرت هذه الدراسة على معلمي المرحلة األساسية الحدود البشرية -

 : اقتصرت هذه الدراسة على المدارس األساسّية في لواء قصبة عّمانالحدود المكانية -

 ول من العام الدراسيخالل الفصل الدراسي األ: تم تطبيق هذه الدراسة الحدود الزمانية -

2021– 2022. 

 محددات الدراسة

تعميم نتائج هذه الدراسة مرهونًا بصدق أداة الدراسة وثباتها وموضوعّية المستجيبين على  يتحدد

 فقراتها، كما يتحدد تعميم هذه النتائج على المجتمعات المماثلة لمجتمع الدراسة فقط.

 وتعريفاتها اإلجرائية مصطلحات الدراسة

 تناول البحث عددًا من المصطلحات وفيما يأتي تعريف كل مّنها:

 درجة الممارسة

لواء قصبة  فيتعرفها الباحثة إجرائيًا بأنها التقديرات التي يحددها معلمي المدارس األساسّية 

 للقيادة التكنولوجية. مديري المدارسعّمان لممارسة 

 القيادة التكنولوجّية

( بأنها "عملية تأثير اجتماعي تقودها تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، 2019عرفها األقطش )

بهدف تغيير نية األفراد والجماعات والمنظمات من حيث المواقف والمشاعر والسلوك والتفكير 

 واألداء".
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البرامج و  وتعرفها الباحثة إجرائّيا: هي القدرة على توظيف مختلف وسائل التقنّيات والمعلومات

الحديثة في عمليات اإلدارة بما يضمن سهولة وسرعة تحقيق األهداف، وتقسم إلى خمسة مجاالت 

هي: القيادة والرؤية، ثقافة التعلم في العصر الرقمي، التميز في الممارسات المهنية، التحسين والتطوير 

 المنظم، القضايا االجتماعية والقانونية واألخالقية.

 ألساسّيةمديري المدارس ا

هم القائمون باألعمال اإلدارية في مدارس المرحلة األساسّية والّتي تشمل الصفوف من األول 

 وحتى العاشر األساسي في لواء قصبة عّمان.

 جائحة كورونا

( بأنه المرض world health organization, 2020وقد عرفتها منظمُة الصحة العالمّية )

(، وقد اكتشفت المنظمة هذا 2 -الُمستجد الُمسمى فيروس كورونا )سارسلناجم عن فيروس كورونا ا

، بعد اإلبالغ عن مجموعة من 2019كانون األول/ ديسمبر  31الفيروس الُمستجد ألول مرة في 

 حاالت االلتهاب الرئوي الفيروسي في يوهان بجمهورية الصين الشعبّية.
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 :الفصل الثاني
 والدراسات السابقةاألدب النظري 

لألدب النظري ذي العالقة بالقيادة التكنولوجية واإلدارة المدرسية في  عرضاً تضمن هذا الفصل 

ظل جائحة كورونا، كما تضمن عرضًا للدراسات السابقة المتعلقة بمتغيري الدراسة والتعقيب عليها 

 على النحو التالي:

 أولا: األدب النظري

 اإلدارة المدرسّيةاستخدام التكنولوجّيا في 

دوراً محورياً في عملية نشر التكنولوجيا في المدرسة وتعتمد عملية تطوير  المدرسيةتمارس اإلدارة 

 .التعليم على اإلدارة ومقدرتها على مواكبة التكنولوجيا ودمجها في التعليم واإلدارة على حد سواء

غيِر قيقية في اإلدارة، لما يحدث اليوم من تإنَّ إدخال التكنولوجّيا في اإلدارة المدرسّية هي ثورة ح

كامل في أسلوب العمل اإلداري وفاعليته، وُتحّتم علينا الظروف وخاصًة التي نعيشها اليوم في بذل 

 إلنجاز األعمال في أقل وقت  ممكن ولتحقيق ما نطمح لتحقيقه. أقلمجهود 

 بشكل  رئيس بمساعدة الطلبة علىلذا تعّد المدرسة من أهم المؤسسات االجتماعية التي ُتسهم 

النمو في جميع جوانب الشخصية )جسميّة، نفسيّة، عقلّية، روحّية، واجتماعّية( بما يتالءم مع القدرات 

واالستعدادات والميول واالتجاهات. وحتى تؤدي المدرسة رسالتها الحقيقية تحتاج توفر إمكانيات مادية 

لقيام بمجموعة من العمليات واألنشطة لتحقيق األهداف وبشرية، وتحتاج كذلك إلى إدارة تتولى ا

نتاجية المدرسة وكفاءة وفاعلية معلميها  المنشودة للمدرسة؛ لتنعكس إيجاباً على المخرجات التعليمية وا 

 (.2014)روزقي، 
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التعليم  عامة، وفي المؤسسات التربويةكان من الضروري االتجاه للقيادة التكنولوجّية في  لقد

تطيع الوصول إلى المهارة والمعرفة من جميع أنحاِء العالم والتواصل بشكل فوري مع خاصة لتس

وجه في مراحله تفاعل وجهًا ل هناك العاملين، وتختلف القيادة التكنولوجّية عن التقليدّية بأّنه ال يوجد

 رشإلى التواصل دون الحاجة إلى اجتماع واقعي مبا التكنولوجّييناألولى، فقد يقود القادة 

(Gheni, Juson, Jabar, Ali, & Abdullah, 2015.) 

إذ أنَّ أسلوب القيادة في تحقيق األهداف وطريقة اتجاه العاملين قد تغّير بشكل ملحوظ بوجود 

نَّ من أهم األسباب الستخدام القيادة التكنولوجّية في Ramage,2017القيادة التكنولوجّية ) (، وا 

الحاضر هو تعزيز األداء وتقليل الوقت والجهد إيجابًا لعدم توفر الوقت اإلدارة المدرسية في وقتنا 

 زأخرى بسبب األزمات وتسهيل الحصول على تغذية راجعة قّيمة ولرفع مستوى التحفي وأحياناً  أحيانا،

Van, Roman, Wang, Liv, 2016).) 

رة ومسؤولية تقع أهمية كبيوقد تصدرت التكنولوجيا الحديثة بأدواتها وتطبيقاتها في العمل اإلداري 

( 2013على عاتق مديري المدارس؛ إلنجاز األعمال اإلدارية بدقة وسرعة عالية وقد ذكر الحربي )

 العديد من الخدمات التي ُتمّكن المدير من االستفادة قدر اإلمكان من التكنولوجيا المتاحة ومنها:

ت المدرسي، والتوسع في استخدام التقنياالتعّرف على أهمية التقنيات الحديثة في العمل اإلداري 

واألدوات الحديثة في العمل اإلداري المدرسي، توظيف أجهزة الحاسوب بشكل  متكامل  في جميع 

جوانب العمل اإلداري المدرسي، توفير األجهزة والمواد والبرامج المالئمة للتطبيقات اإلدارية، إعداد 

ل اإلدارية، متابعة كافة األعمال اإلدارية المتعلقة باستخدام الكوادر الفنية المدربة على إنجاز األعما

الحاسوب وأدواته والتأكد من تنفيذها وفقاً للخطة الموضوعة، تحفيز العاملين وتشجيعهم على استخدام 
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التقنيات الحديثة في العمل المدرسي، تقويم كافة برامج األداء المرتبطة باألدوات التقنية الحديثة 

 ليها.والعاملين ع

( أنه من الضروري أن يمتلك مدير المدرسة والهيئة اإلدارية ثقافة التعلم 2016وقد بّين يونس )

الفعالة في العمل اإلداري التكنولوجي، وتتضمن الثقافة الرقمية  المشاركةالرقمي، حتى يتمكنوا من 

 البريد مهارات استخدام مجموعة من المهارات التي ينبغي عليهم إتقاُنها وليس امتالكها فقط ومنها:

اإللكتروني لتبادل الرسائل والوثائق والمعلومات باستخدام األدوات التكنولوجية المتاحة، ومهارات 

استخدام برامج المحادثة على اإلنترنت التي تتيح لهم التواصل مع اآلخرين في أي وقت وفي أي 

رة على نقل الملفات اإللكترونية مكان، مهارات استخدام مواقع التواصل االجتماعي، مهارة القد

وتبادلها، مهارة القدرة على استخدام األدوات التكنولوجية والتطبيقات التي تساعد على إنجاز المهام 

 بسرعة ودقة.

فرضت األزمة على القادة التربويين مواصلة العملية التعليمية من خالل التكنولوجيا  هناومن 

ى ا تتمتع به من ميزات في تطوير العملية التعليمية وتسهياًل عل؛ لماألزمةالحديثة للتغلب على هذه 

القادة للقيام بدورهم في اإلدارة المدرسية بكفاءة من حيث إمكانية استخدام األدوات التكنولوجية الحديثة، 

مما أنتج مرونة وسهولة في استخدامها لمختلف الظروف، وتنوع التطبيقات المتاحة التي تقّدمها والتي 

لج المحتوى التعليمي بكافة أنواعه، وقدرتها العالية على التواصل واالتصال من خالل الشبكات تعا

الالسلكية، وقدرتها على محاكاة البيئات التعليمية حيث استطاعت التكنولوجيا أن تدعم عملية التواصل 

لنظر عن نوع ا بين أطراف العملية التعليمية، ومعالجة البيانات وتخزينها وتكامل تطبيقاتها بغض

 (.2020الجهاز أو الهاتف ومواصفاته )بدارنة، 
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 القيادة التربوية 

تمثل القيادة بشكل عام مقومًا مهمًا ترتكز إليه مختلف النشاطات المدرسّية، وفي ظل تطويره 

المدارس وزيادة سعتها االستيعابية أصبحت الحاجة ُملحة لها إلحداث التجديد المالئم بالشكل الذي 

يضمن لها التفرد، وهذه المهمة ال تتحقق إال في ظل قيادة إدارية حكيمة، تمتلك العديد من المهارات 

 (.Crow, 2013المتنوعة التي يجب أن تنعكس بشكل ايجابي في منهجية العمل اإلداري )

( القيادة بأنها مجموعة سلوكيات أو تصرفات معينة تتوفر في شخص Silva,2016وقد عرف )

 ويقصد من ورائها حث الموظفين على التعاون من أجل تحقيق األهداف المعنية بالعمل.ما، 

( أن أهمية القيادة تّكمن في الحرص على تنمية روح الفريق بين العاملين، 2015غا وعّساف )ويرى اآل

شراكهم في اتخاذ القرار، والحيادية والموضوعية في الحكم على ما يحيط  عن طريق مشاورتهم وا 

 العاملين على التعاون وحل النزاعات بينهم. وتشجيعلعاملين من أحداث، ودعم با

أن أهمية القيادة تكمن داخل المدرسة، من خالل قدرة المدير على التأثير في  سبقوُيالحظ مما 

 العاملين، والقدرة على توظيفهم بصورة فّعالة نحو تحقيق األهداف بكفاءة وفاعلية.

دور مهم ومحوري في المؤسسات التربوية، لتحسين مستوى العمل وتطوره،  والقيادة التربوية لها

وهي في الوقت ذاته ُتعد معياراً دقيقاً ُيحّدد نجاح تلك المؤسسات، فدورها يتمثل في إيجاد مناخ صحي 

تسوده العالقات الطيبة، كما أنها ُتلزم كل فرد في المؤسسة بالقواعد واألصول التربوية وهذا بدوره 

هم بشكل فاعل في رفع الروح المعنوية للعاملين، وزيادة دافعيتهم لبذل المزيد من الجهد نحو العطاء ُيس

 (.2014)بني مصطفى،  المثمر
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توى ضرورة ملحة لرفع المس الإإن ممارسة القيادة التكنولوجية كأسلوب إداري جديد وفاعل وما هو 

إيجابي مع المتغيرات المختلفة كلما كان تحد  لمدير المدرسة،  التفاعلذا هاإلداري، لذا كلما كان 

يضاف إليه تقبله واستعداده للخروج من صندوق القيادة التقليدية ومواكبة كل ما هو جديد في علم 

 .اإلدارة المدرسية، لما له من تأثير إيجابي على العملية التعليمية والكادر التعليمي

وجية في دورها بتوظيف األدوات التكنولوجية الحديثة في انجاز تتمثل أهمية القيادة التكنول

المعامالت المدرسية وأرشفتها بكل سرعة وسهولة، مع إمكانية استرجاعها في أي وقت مع حمايتها 

من أي اعتداء أو عوامل طبيعية، ومن خالل وجود قاعدة بيانات أو نسخة احتياطية في أماكن خارج 

 (.2017)الغيث،  المدرسة

باإلضافة إلى تحسين العمليات اإلدارية والتعليمية ورفع مستوى جودتها، من خالل التعامل مع 

كم هائل من البيانات التي يمكن للحاسوب معالجتها، وتطوير أداء العاملين من خالل الحد من 

لتي تبدد االتحديات والصعوبات الموجودة في المعامالت الورقية، ولتقليل الجهد واإلجراءات الروتينية 

عطاء المعلمين قدرًا من الثقة واالستفادة  جهدًا ووقتًا في عملية اتخاذ القرار عند مديري المدارس، وا 

بداعاتهم لالرتقاء بمستوى المدرسة إلى مستويات جديدة)الحميدين والسرحان،   (.2015من قدراتهم وا 

 ( متطلبات القيادة التكنولوجية إلى:2014وقد صّنف أبو تيلخ )

متطلبات اإلدارية: وتتضمن وضع خطط واستراتيجيات للتعامل مع القيادة التكنولوجية وأدواتها ال

يجاد بيئة العمل المناسبة لها، وتوفير  مكانياتها، وا  وتقنياتها التي تحتاجها بما يناسب محيط المدرسة وا 

ن القيادة تها للتحول مالبيانات والمعلومات عن المدرسة والعاملين فيها كافة، والتأقلم معها وقابلي

التقليدية إلى التكنولوجية، وابتكار الثقافة التكنولوجية ووضع التشريعات واألسس والقوانين التي تتالءم 

 مع البيئة التكنولوجية الجديدة.
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تتضمن توفير الدعم المالي القتناء األجهزة واألدوات الالزمة إلنشاء  :المتطلبات المادية والتقنية

لكترونية الخاصة بعمل المدرسة، وتطوير وتوفير البرامج التي تسهل األعمال اإلدارية المواقع اإل

والتدريسية بشكل عام، وتأمين شبكة إنترنت ذات سرعة مالئمة إلجراء المهام بسرعة وفاعلية وحماية 

 البيانات من أي اعتداء أو سرقة.

، ا يحقق أفضل الخدمات اإلداريةتهدف القيادة التكنولوجّية إلى توفير عمل متكامل ومنظم بم

إدارة  ( عددًا من األهداف منها2015األمثل لموارد المنظمة، وقد ذكر عابد ) االستفادةإضافة إلى 

للمؤّسسة وكأّنها وحدة مركزية، تجميع البيانات من مصادرها األصلّية  المختلفةومتابعة اإلدارات 

بصورة واحدة، تقليص معوقات اتخاذ القرار عن طريق توفير البيانات وربطها، تقليل أوجه الصرف 

في متابعة عمليات اإلدارة المختلفة، توفير البيانات والمعلومات للمستفيدين بصورة فورية، التعلم 

 اء المعرفة، زيادة ترابط العاملين واإلدارة العليا.المستمر وبن

 :(2016)بالخير،  تعتمد القيادة التكنولوجية على ثالثة عناصر أساسية وهي

أو األجهزة الذكية وهي المكونات المادية واألنظمة والشبكات وغيرها، البرمجيات  الحاسوبأجهزة 

والبريد اإللكتروني والتطبيقات والبرامج، العنصر البشري ويقع في قلب هذه  البياناتمثل قواعد 

  .المكونات األساسية ويتكون من القيادات التكنولوجية والمديرون، والمحللون ورأس المال الفكري

 دور مدير المدرسة في تحقيق القيادة التكنولوجية

( Bull, Spector, Persichitte & Meier,2017 ومايير ) وبيرستشيت لقد أشار بول اسبيكتر

أن قادة المؤسسات التعليمية بحاجة امتالك الكفاءة القيادية المتعلقة بتكنولوجيات التعليم وذلك إلعداد 

 .معلمين أكفاء، نظرًا لتوقع التغير الدائم للتكنولوجيا ذاتها
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و تكنولوجية تمامًا كما هقادة تعليميين في بيئة لذا يجب أن يكون قادة المدارس )المديرون( 

 .Shepherd & Taylor, 2019)متوقع منهم في البيئة الغير تكنولوجية )

لتحقيق القيادة التكنولوجية في المدرسة، تتمثل في معارف القادة التربويين  معايير عدةوهناك 

 (:2018العريان، ؛ 2015كما ذكرها )الخطاب، ومهامهم وممارساتهم وهي

 القيادة والرؤية

تطبيق الرؤية المشتركة بين وزارة التربية والتعليم والمدرسة، لتساعد على  القائد مهامإن من 

، حيث يقوم المدير لعمل إجراءات خاصة لتنمية الخطة والتعليمالتكامل الشامل بين التكنولوجيا 

لى اإلبداع عالتطويرية بما يسهم في تحقيق الرؤية وتطبيقها ومتابعتها، ودعم السياسات التي تحّفز 

المستمر في المجاالت التكنولوجية، واستخدام المعلومات في اتخاذ القرارات القيادية، وتشجيع 

 .الممارسات الفعالة القائمة على األبحاث في استخدام التكنولوجيا

 ثقافة التعليم في العصر الرقمي

ى المتكرر والفاعل لتكنولوجيا التعليم والتعلم الرقمي، وتوفير بيئة ترتكز عل االستخدامأي تعزيز 

المتعلم مزودة بكافة األدوات التقنية والتعليمية والمشاركة في المجتمعات المحلية والعالمية التي تحفز 

 .على اإلبداع في العصر الرقمي

 التميز في الممارسات المهنية

ت المهنية، وزيادة اإلنتاجية الخاصة بالمديرين والعاملين في الممارسا تحسين خاللوتتم من 

المدرسة، من خالل توظيف التكنولوجيا في المهام اليومية والتواصل بين المدير والهيئة التدريسية 

 .والمجتمع المحلي، وبناء مجتمعات تعليمية قائمة على التكنولوجيا
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 التحسين والتطوير المنظم

في تحقيق النتاجات المرجوة من العملية التعليمية ومساعدة المعلمين  جياالتكنولو  يستثمرن أأي 

في تحديد األدوات التكنولوجية المناسبة، لتحسين طرق التدريس القائمة على المعايير التربوية الحديثة، 

وتعزيز مبدأ الشراكة اإلستراتيجية لتحسين توظيف المنصات والمنظومات التعليمية، واالهتمام بالبنية 

 .التحتية التكنولوجية ومتابعة صيانة األدوات والتقنيات التكنولوجية الموجودة داخل المدرسة 

 القضايا الجتماعية والقانونية واألخالقية

والسياسات والقوانين االجتماعية واألخالقية المتعلقة باستخدام التكنولوجيا،  المبادئأي فهم 

رامج تهدف ب عند استخدام التكنولوجيا داخل المدرسة، وتنفيذ والصحيةواالهتمام بالممارسات اآلمنة 

توظيف التكنولوجيا يلتزم ب، و إلى زيادة الوعي بالجوانب األخالقية للتكنولوجيا المتعلقة بالمعلمين والطلبة

 .ضمن قيم وعادات المجتمع وتقاليده 

يادة عن درجة ممارسة القولقد اعتمدت الدراسة الحالية المعايير التي ذكرت سابقاً، في الكشف 

التكنولوجية لدى مديري المدارس األساسية في لواء قصبة عمان في ظل جائحة كورونا من وجهة 

 نظر المعلمين.

 القيادة التكنولوجّية في ظل جائحة كورونا

( المستجد بشتى مجاالت الحياة من صحة واقتصاد COVID19عصفت جائحة فيروس كورونا )

وغيرها، وقد أّدت إلى نتائج سلبية على تلك القطاعات في جميع أنحاء العالم، مما وتعليم وسياسة 

أّدى إلى حدوث أضرار بالصحة واالقتصاد والتعليم. وفي قطاع التعليم مثاًل، تحول التعليم من داخل 

المؤسسات التعليمية المختلفة إلى التعلم عن ُبعد؛ خوفا من تفشي الفيروس بسبب اختالط الطلبة 

 .والمعلمين
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وفيما يتعلق باإلجراءات الحكومية بالمملكة األردنية الهاشمية، فقد صدر قانون الدفاع باألردن 

( بتعطيل العملية التعليمية في المملكة، بما يتضمن رياض األطفال والمدارس والجامعات 2رقم )

فعل التعليم ب؛ بسبب تفشي فيروس كورونا وبذلك تحول 1/9/2021إلى  15/3/2020اعتبارا من 

جائحة كورونا من داخل المؤسسات التعليمية إلى التعليم عن ُبعد، وهي أزمة ناتجة عن ظروف أثرت 

تأثيرا كبيرا على طبيعة تقديم العملية التعليمية من التقليدية إلى التعليم عن ُبعد، إذ تعد هذه األزمة 

 (.2020، )وزارة التربية والتعليم حقيقية لم تمر على األردن مسبقاً 

لذا لوحظ خالل جائحة كورونا استخدام التكنولوجّيا بشكل أكبر وأوسع عّما كان يستخدم سابقًا 

نظرًا لتعّرض العالم لهذه الجائحة واستبدال الطرق التقليدّية والواقعّية بطرق حديثة تكنولوجّية تتسم 

 بطابع القيادة عن ُبعد.

ي عصرنا الحالي، والمصاحبة لتطور اإلنترنت كما أّدت التطورات المستمرة التي نعيشها ف

ي تشهد يومًيا في تقنياتها، والتالمواقع والشبكات  عدد منهور وتكنولوجيا االتصال الحديثة، إلى ظ

نًموا متزاًيدا، واستحداثًا يوميًا في تقنياتها، واستخدامًا هائاًل من قبل األفراد والمؤسسات، نظير ما 

ت، وفي ظل العصر التكنولوجي استفادت العملية التعليمية من المزايا تقّدمه من امتيازات وخدما

التكنولوجية المتطورة، والتي وفرت للمستخدمين العديد من التطبيقات والبرامج التكنولوجية التعليمية، 

مستخدمًة الوسائط المتعددة التي تحّفز وتشجع المستخدمين على تبادل المعلومات والخبرات من 

 هيبةسامية وحداد، نريمان ومسامح و  ،نيات واألدوات التكنولوجية )جفالها للعديد منن التقخالل تقديم

2019.) 
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وفي ظل التحديات يواجه مديرو المدارس تحديات صعبة تتمثل في الظروف االجتماعّية والبيّئية، 

دارس، في الملذا قامت وزارة التربّية والتعليم بوضع خطط لمواجهة الوضع اإلداري والتعليمي في 

 أفضل صورة في ظل جائحة كورونا، مما أدى إلى إغالق المدارس على نطاق واسع.

( في دراستها إلى تقويم واقع التعليم عن ُبعد في ظل جائحة كورونا من 2020وأشارت محمود )

وجهة نظر مديري المدارس والمعلمين، من خالل قياس مدى استفادة الطلبة بمحافظة الزرقاء في 

دن من تجربة التعليم عن ُبعد، وانخراطهم بها والتحديات التي تواجه المعلمين والمعلمات من األر 

 استخدام نظام التعليم عن ُبعد في ظل جائحة كورونا بهدف تحسين تجربة التعليم عن ُبعد. 

ة دوتعقيبًا على ما سبق ترى الباحثة أنه واستنادًا إلى الوضع الحالي هناك حاجة ماسة إلى القيا

والتواصل مع  ،الظروف االستثنائيةالتي تواجه المعلمين والطلبة أثناء  المشكالتالتكنولوجّية، لحل 

اإلدارة العليا لتيسير األعمال اإلدارية والتدريسّية، حيث أن  جائحة كورونا كان لها تأثير قد يكون 

ولوجيا على االقتناع بأهمية التكن ايجابيًا على المسار التعليمي واإلداري، مما قد أجبر المدير والمعلم

لمتابعة سير العملية التعليمية واإلدارية، من خالل استخدام كافة األدوات التكنولوجية المساعدة 

والمتوفرة في المدرسة للتعامل مع األزمة ، لذا كان على المديرين التعامل مع األزمة بمستوى عال  

ة عاملين على إتقانها وتطبيقها بشكل واقعي في العمليمن إتقان المهارات التكنولوجية، وتشجيع ال

 التعليمية.

تواجه العملية التربوية واإلدارية على مستوى العالم فترة تغيير ال مثيل لها، في تقدمها نحو 

 مجتمع يقوم على أساس تبادل المعلومات بسرعة عالية وبجهد أقل، فحجم الشبكات العالمية وكثافتها

يجادوتأثيرها تجبر الك  ثير من الدول على ان تعيد النظر في التعليم وعالقته بالجوانب األخرى، وا 

  .Niemi, etc..2013)) فضل لألفراد والقادة في المستقبلبيئة وسياقات جديدة يجري فيها تعلم أ
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لذا كان اللجوء إلى استخدام الوسائل التكنولوجية وتوظيف التعليم عن ُبعد من جانب مديري 

والعاملين بشكل مفاجئ وسريع، قد أحدث حالة من اإلرباك لدى األنظمة التعليمية، إذ أنها المدارس 

لم تكن مستعدة بشكل كاف  لتوفير البنية التحتية الالزمة وتوفير المناهج المحوسبة بالشكل الذي 

سائل و  يمكن الطلبة من االستفادة من العملية التعليمية، ومواجهة التحديات المختلفة في استخدام

 (.2015التكنولوجيا في عملية التعلم )العنزي، 

جائحة فيروس كورونا جميع البلدان تقريًبا على إغالق مدارسها، وفي ذروة األزمة،  أجبرتلقد 

ويتحّمل مديرو المدارس جميع أنحاء العالم يذهبون إلى المدارس،  في طفلمليار  1.6 لم يكن نحو

يجاد طرق لضمان تلقي الطالب التعليم  المسؤولية األساسية عن ضمان سالمة موظفيهم وطالبهم، وا 

( مدير 1800دراسة مسّحية شملت أكثر من ) أثناء تعليق العملية التعليمية في المدارس. وخلصت

في  الطلبة والمعلمينة من المديرين يرون أن سالم %70إلى أن أكثر من  بلداً  12مدرسة في 

مدارسهم هي مسؤوليتهم األساسية. ونظراً إلى أن مديري المدارس يحظون باحترام مجتمعاتهم المحلية، 

في هم إنهم في وضع فريد يتيح لهم توجيهباإلضافة إلى عالقاتهم الشخصية مع الطالب وُأسَرهم، ف

 انيجوبتلقي تعليمهم على نحو أفضل )ن العديد من النواحي إلى التعامل مع الجائحة بشكل يسمح لهم

 (.2020، وآخرون

ومن األدوار الجديدة للمدير في ظل جائحة كورونا أن يسعى لتشجيع المعلمين على دمج 

التكنولوجيا بشكل فّعال في المناهج الدراسية، وبّث القدرات القيادية في التكنولوجيا، ويجب أن يكون 

 ومعايير التكنولوجيا، لذا يجب أن يدرك المدراء أهميةالمدير على دراية بأهداف التعليم 

 التكنولوجيا في العملية اإلدارية والتعليمية والقدرة على تطوير مهارات المعلمين بشكل مستمر 

(Beytekin, 2014). 
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( في دراسته إلى دور مديري المدارس في التعليم عن ُبعد خالل جائحة 2020أشار هماش )ولقد 

نظرهم في المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشرقية، من خالل الكشف عن  كورونا من وجهة

دور المديرين خالل جائحة كورونا في التعليم عن ُبعد وتقييمهم لمجال استمرارية التعليم عن ُبعد، 

 ومجال معيقات استخدام التعليم عن ُبعد.

حة قد تغّير، وأن الوسائل المستخدمة دور مديري المدارس خالل الجائ فإن مما سبق واستناداً 

نجاز المهام التربوية داخل المدرسة خالل جائحة كورونا، أصبح لزامًا وأمرًا واقعيًا، وأن المدير تقع  وا 

مما قد يسبب أحيانًا بعض المعيقات أو محاولة ، مختلفة مع مراعاة األزمة الحاليةعليه المسؤوليات ال

 وتحقيق األهداف المرجوة رغم التحديات. المدير التأقلم مع هذه الجائحة

 ثانياا: الدراسات السابقة ذات الصلة

على العديد من الدراسات السابقة العربّية واألجنبية، منها ذات الصلة وفيما يلي  اطلعت الباحثة 

 عرض لهذه الدراسات، مرتبة من األقدم إلى األحدث.

ة طبيق اإلدارة اإللكترونية في وزارة التربيّ ( التعرف على متطلبات ت2013هدفت دراسة )الطشة، 

في المسحي المنهج الوص في الدراسةوالتعليم في دولة الكويت من وجهة نظر العاملين فيها، واستخدم 

رة من بين موظفي وزا ،عشوائيةال الطبقية طريقةال( فرًدا تم اختيارهم ب380وبلغت عينة الدراسة )

تائج أن درجة أظهرت النو  ،ستبانةا تم تطوير الدراسةولتحقيق هدف  التربية والتعليم لدولة الكويت،

ت على ، وجاء ترتيب المجااللكترونية ككل بلغت درجة )متوسطة(الحاجة لمتطلبات تطبيق اإلدارة اإل

 النحو التالي )المتطلبات اإلدارية، والمادية، والفنية، والبشرية( على التوالي.
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( إلى الكشف عن العالقة Hsieh, Yen & Kuan, 2014هدفت دراسة هسيه وين وكوان )

، ي تايوانف بين القيادة التكنولوجية للمديرين واالبتكارات التدريسية والتفاؤل األكاديمي للطالب

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي اإلرتباطي، ولجمع البيانات تم استخدام االستبانة كأداة لهذا 

معلمًا ومعلمة، وكان من أبرز النتائج أن ممارسة القيادة التكنولوجية ( 755الغرض، وتوزيعها على )

من قبل المديرين يؤثر إيجابا على التدريس واالبتكار، وأّن تسريع عمليات التدريس في العمليات 

 المدرسية يوجب توظيف هذا النمط من القيادة.

أهم التحديات التي  ( دراسة هدفت إلى التعرف على,Anderson 2016كما أجرى أندرسون )

تواجه المديرين الممارسين للقيادة اإللكترونية ومعرفة عوامل النجاح التي يمكن أن تؤثر على أدائهم، 

وقد أجريت الدراسة على المديرين في جهاز النقل السويدي، واستخدم منهجية البحث النوعي من 

الدراسة  وأظهرت نتائج، دير ومديرة( م100وعددهم ) خالل إجراء العديد من المقابالت مع المديرين

إلى أّن هناك تحديات تواجه المديرين أبرزها الشعور بالعزلة وصعوبة مراقبة العمل بشكل مستمر في 

وأهمية التواصل والثقة والقدرة علة تصور األهداف والتحديات والخطر المتمثل  بيئة العمل اإللكترونية

 .وبة مراقبة العمل في بيئة العمل االفتراضيةفي أن األفراد يظهرون مشاعر العزلة وصع

( إلى التعرف على واقع ممارسة سلوكيات القيادة التكنولوجية 2016) وهدفت دراسة آل كردم

لدى قادة المدارس الثانوية بمنطقة عسير التعليمية في السعودية من وجهة نظر المعلمين فيها، 

 انة هي أداة جمع البيانات من عينة الدراسة التياستخدم في دراسته المنهج الوصفي، وكانت االستب

القيادة ، وأظهرت النتائج أن واقع ممارسة سلوكيات منطقة عسير( معلمًا من 135تكونت من )

، وأن قادة المدارس على وجه العموم قد اظهروا مستوى عاليًا من السلوك التكنولوجية جاءت مرتفعة

ي تخدام التقنيات التعليمية، وأن السلوك القيادي التكنولوجالقيادي التكنولوجي خاصًة في إتاحة واس
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لقادة المدارس ال يختلف اختالفا جوهريًا عن طبيعتهم ودراستهم الميدانية ومستوى تعليمهم فضاًل عن 

 خبراتهم العريقة في القيادة.

( كفايات القيادة التكنولوجية لدى Yorulmaz & can, 2016وتناولت دراسة يورولماز وكان )

االستبانة  نتوكاالمنهج الوصفي اإلرتباطي،  واستخدممديري المدارس األساسية والثانوية في تركيا، 

( مديرًا ومديرة، وأظهرت النتائج أن 129كأداة للدراسة وتوزيعها على عينة الدراسة التي تكونت من )

طية ة هو التطوير المنهجي، كما بينت النتائج وجود عالقة ارتباأهم مجاالت الكفايات للقيادة التكنولوجي

 يادة التكنولوجيةوالق التكنولوجي أثناء الخدمة التدريببين الحصول على بين العمر والممارسة المهنية و 

 .والقيادة ذات الرؤية والمواطنة الرقمية

طبيق اإلدارة ( بدراسة هدفت إلى التعرف على متطلبات ت2018وقام الدعيس ومحسن )

اإللكترونية في كلية مجتمع صنعاء من وجهة نظر القيادات األكاديمّية واإلداريين في الجمهورية 

 ولتحقيق( فردًا موزعة بين القيادات األكاديمية واإلداريين، 70اليمنية إذ تكونت عينة الدراسة من )

إلى أن درجة الموافقة على المنهج الوصفي المسحي، إذ توصلت الدراسة تم استخدام هذا الهدف 

 ، وأظهرت أيضا عدم وجود أي تأثير لمتغير التوصيفمتطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية عالية جداً 

الوظيفي والذي أشتمل على فئتين هما ) القيادات األكاديمية واإلداريين( على تقديرات أفراد الدراسة 

 كلية مجتمع صنعاء بمجاالتها األربعة . حول أهمية متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية في

( إلى التعرف إلى درجة ممارسة مديري مدارس منطقة حولي 2018وأيضا هدفت دراسة عريان )

التعليمية للقيادة التكنولوجّية، وعالقتها بدرجة قيادة التغيير في مدارسهم، واستخدام المنهج الوصفي 

االستبانة كأداة لجمع  تم استخدامديرًا ومديرة، وقد ( م111االرتباطي، وتكّونت عينة الدراسة من )

، وتوصلت الدراسة إلى أن درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة التكنولوجّية من وجهة نظرهم البيانات
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كانت بدرجة مرتفعة، كذلك درجة ممارسة مديري المدارس لقيادة التغيير من وجهة نظرهم كانت 

 بدرجة مرتفعة.

( إلى التعرف إلى درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية 2018رمان وخّطاب )وهدفت دراسة الش

ي العاصمة هة نظر المعلمين فللقيادة التكنولوجّية، وعالقتها بدرجة قيادة التغيير في مدارسهم من وج

( معلمًا ومعلمة، 370تكونت عينة الدراسة من )وقد تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي، و  ،عمان

اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائّية النسبية من المدارس الثانوية الحكومية، والخاصة في العاصمة تم 

عمان وقد أشارت النتائج إلى أنَّ درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للقيادة التكنولوجيَّة في 

ت النتائج ة، كما أشار مدارسهم كانت متوسطة في حين أّن درجة ممارستهم لقيادة التغيير كانت مرتفع

إلى وجود عالقة ارتباطيه إيجابية بين درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للقيادة التكنولوجّية، 

 ودرجة قيادة التغيير.

( دراسة هدفت إلى الكشف عن واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في 2018وأجرت عبد الرحمن )

رس األردنية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر وظائف العمليات اإلدارية لدى مديري المدا

المديرين أنفسهم؛ إذ تم استخدام المنهج الوصفي، واستخدمت اإلستبانة كأداة لجمع البيانات، وتكونت 

( مديرًا ومديرة، وأظهرت النتائج أن تطبيق اإلدارة االلكترونية جاء بدرجة 330عينة الدراسة من )

ت داللة إحصائية في تقديرات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير نوع المدارس كبيرة، وأن هناك فروقًا ذا

 في جميع المجاالت.

سماعيل ) ( دراسة هدفت إلى التعرف على تأثير Raman& Ismail,2019وقد أجرى رامان وا 

ادي حالقيادة التكنولوجّية لمديري المدارس وأثرها على تكامل التكنولوجّيا للمعلمين في فصول القرن ال

معلمًا(، وقد أظهرت  375مديرًا( و) 47والعشرين واستخدم المنهج الوصفي وتكونت العينة من )
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النتائج أّنه ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائّية تؤكد أنَّ البرامج التحضيرّية للمديرين قائمة على القيادة 

نه ال توجد عالقة ا أظهرت النتائج ا، وأيضلتكنولوّجيا في الفصول الدراسّيةالتكنولوجّية لتعزيز تكامل ا

 ارة.المختتكنولوجيا المعلمين في المدارس  مهمة بين القيادة التكنولوجية للمديرين وتكامل

( دراسة هدفت إلى معرفة درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في 2020أجرت النواجي )

ر بمستوى االتصال اإلداري من وجهة نظلواء عين الباشا في األردن للقيادة التكنولوجية وعالقتها 

 وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، المعلمين، واستخدمت المنهج الوصفي اإلرتباطي،

ومعلمة من المدارس الحكومية التابعة للواء عين الباشا، وقد أظهرت  اً ( معلم300وتكونت العينة من )

ومية في لواء عين الباشا للقيادة التكنولوجية من وجهة النتائج أن درجة ممارسة مديري المدارس الحك

نظر المعلمين وأن مستوى االتصال اإلداري جاء بدرجة متوسطة ، وأظهرت النتائج عدم وجود فروق 

 ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد العينة وفقًا لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي.

 السابقة )جدول الفجوة(ثالثاا: التعقيب على الدراسات 

 المنهجية طريقة اختيار العينة هدف الدراسة المؤلف السنة عنوان الدراسة
متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية 
في كلية مجتمع صنعاء من وجهة 
 نظر القيادات األكاديمّية، واإلداريين

2018 
الدعيس 
 ومحسن

التعرف على متطلبات تطبيق 
 اإلدارة اإللكترونية

قصدية / المجتمع 
 ككل

الوصفي / 
 المسحي

   الفجوة
تركز الدراسة الحالية على درجة 

 ممارسة القيادة التكنولوجّية
المعلمين للمرحلة 

 األساسية
 وصفي

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية 
للقيادة التكنولوجّية، وعالقتها بدرجة 
التغيير في مدارسهم من وجهة نظر 

 العاصمة عمانالمعلمين في 

2018 
الشرمان 
 وخطاب

ركزت على مديري المدارس الثانوية 
ودرجة ممارستهم للقيادة 

 التكنولوجّية.

طبقية عشوائية 
 نسبّية

الوصفي 
 االرتباطي
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 المنهجية طريقة اختيار العينة هدف الدراسة المؤلف السنة عنوان الدراسة

   الفجوة
تركز الدراسة الحالية على المدارس 
األساسّية ودرجة الممارسة للقيادة 

 في ظل جائحة كورونا
  

المديرين  التحديات التي تواجه
الممارسين للقيادة اإللكترونية ومعرفة 
عوامل النجاح التي يمكن ان تؤثر 

 على أدائهم

 نوعي قصدية تركز على التحديات وعوامل النجاح أندرسون 2016

تركز الدراسة الحالية على القيادة    الفجوة
 التكنولوجّية للمديرين

  

تأثير القيادة التكنولوجّية لمديري 
وأثرها على تكامل المدارس 

التكنولوجيا للمعلمين في فصول القرن 
 الحادي والعشرين

2019 
رامان 
واسماع
 يل

تركز على التأثير وتكامل 
 التكنولوجّيا

نوعي/  قصدي
 وصفي

   الفجوة
تركز الدراسة الحالية على جائحة 

 كورنا
  

متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية 
ولة دفي وزارة التربّية والتعليم في 

 الكويت من وجهة نظر العاملين فيها
 الطشة 2013

ركزت على متطلبات تطبيق اإلدارة 
 اإللكترونية وزارة التربّية والتعليم في

 دولة الكويت
 الوصفي عشوائية

   الفجوة
ركزت الدراسة الحالية على مديري 

   المدارس األساسية

درجة ممارسة مديري مدارس منطقة 
ة للقيادة التكنولوجي التعليميةحولي 

وعالقتها بدرجة قيادة التغيير في 
 مدارسهم

ركزت على القيادة التكنولوجّية  عريان 2018
 وعالقتها بدرجة التغيير

وصفي  عشوائية
 /ارتباطي

ركزت الدراسة الحالية على القيادة    الفجوة
 التكنولوجّية في ظل جائحة كورونا

  

ي فواقع تطبيق اإلدارة االلكترونية 
وظائف العمليات اإلدارية لدى مديري 

المدارس األردنية في محافظة 
2018 

عبد 
 الرحمن

ركزت على تطبيق اإلدارة 
االلكترونية في وظائف العمليات 

 اإلدارية 
 الوصفي عشوائي
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 المنهجية طريقة اختيار العينة هدف الدراسة المؤلف السنة عنوان الدراسة
العاصمة عمان من وجهة نظر 

 المديرين أنفسهم

ركزت على درجة ممارسة القيادة    الفجوة
 التكنولوجية من وجهة نظر المعلمين 

  

درجة ممارسة مديري المدارس 
الحكومية في األردن للقيادة 
التكنولوجية وعالقتها بمستوى 

االتصال اإلداري من وجهة نظر 
 المعلمين

 النواجي 2020
ركزت على القيادة التكنولوجية 
 وعالقتها بالمستوى اإلداري 

 عشوائية 
وصفي / 
 ارتباطي

   الفجوة
ركزت الدراسة الحالية على القيادة 
التكنولوجية في المدارس األساسية 

 وفي ظل جائحة كورونا
  

واقع ممارسة سلوكيات القيادة 
التكنولوجية لدى قادة المدارس الثانوية 
بمنطقة عسير التعليمية في السعودية 

 من وجهة نظر المعلمين فيها

 كردمآل  2016
ركزت على واقع ممارسة سلوكيات 
القيادة التكنولوجية في المدارس 

 الثانوية 
 الوصفي عشوائي

   الفجوة
ركزت على درجة ممارسة القيادة 

 المدارس األساسية التكنولوجية في
  

كفايات القيادة التكنولوجية لدى مديري 
 المدارس األساسية والثانوية في تركيا 

يورولماز  2016
 وكان

ركزت على كفايات القيادة 
التكنولوجية في لدى مديري المدارس 

 األساسية والثانوية 
وصفي /  عشوائي

 ارتباطي

   الفجوة
ركزت على درجة ممارسة القيادة 
التكنولوجية لدى مديري المدارس 

 األساسية
  

العالقة بين القيادة التكنولوجية 
للمديرين واالبتكارات التدريسية 

 األكاديمي للطالبوالتفاؤل 
2014 

هسيه 
وون 
 وكوان

ركزت على العالقة بين القيادة 
التكنولوجية واالبتكارات التدريسية 

 والتفاؤل األكاديمي للطالب
 عشوائي

وصفي/ 
 ارتباطي

ركزت على درجة ممارسة القيادة    الفجوة 
 التكنولوجية لدى مديري المدارس
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عن الدراسات السابقة، أنها ركزت على القيادة التكنولوجية لدى مديري  الحاليةوما يمّيز الدراسة 

من وجهة نظر المعلمين, وقد تم  في ظل جائحة كورونا المدارس األساسية في لواء قصبة عّمان

أن هناك دراسات تناولت واقع ممارسة القيادة  لوحظ، االطالع عليهاو اسات السابقة االستفادة من الدر 

(، أو كفاياتها كدراسة يورولماز وكان 2016) كردم آلدراسة ك التكنولوجية

((Yorulmaz_&_Can,2016 أو القيادة التكنولوجية وعالقتها ،)واجيكدراسة الن اإلداري لباالتصا 

ما يتعلق بالمنهجية فقد تشابهت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات التي تم عرضها  أما(، 2020)

باستخدام المنهج الوصفي المسحي، واالستبانة كأداة لجمع البيانات، باستثناء بعض الدراسات التي 

سماعياستخدمت المنهج النوعي والمقابلة أو المالحظة لجمع البيانات كدراسة   لرامان وا 

(Raman & Ismail, 2019) ( ودراسة أندرسونAnderson, 2016.) 

وحول الفئات المستخدمة وهم المعلمون والمعلمات فهناك دراسات تشابهت مع الدراسة الحالية 

(، فيما اختلفت مع Hsieh, Yen & Kuan, 2014( وهسيه وآخرون )2016) كدراسة آل كردم

 ن( ويورولماز وكا2018) مندراسات أخرى كان المديرون عينتها كدراسة عبد الرح

(Yorulmaz & Can, 2016). 

وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في إثراء األدب النظري وتطوير مشكلة 

من حيث التشابه  ،وعرض النتائج وتفسيرها ومقارنتها مع نتائج هذه الدراسة ،الدراسة وأسئلتها وأداتها

 أو االختالف.

وتتميز الدراسة الحالية عن سابقتها في مكان تطبيقها وهو المدارس األساسية في لواء قصبة 

ات كما ان جمع البيان -وفق علم الباحثة –عمان في محافظة العاصمة، الذي لم يتم دراسته سابقا 

حيث تم تطوير االستبانة  ،Google Driveمن عينة الدراسة جاء باستخدام تقنية جوجل درايف 

الكترونيا وتوزيعها على المعلمين الكترونيا لإلجابة عن فقراتها، في ظل جائحة كورونا، حيث كان 

 وعن بعد. التعليم في المدارس الكترونياً 
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 :الفصـل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

عرضاً لمنهج الدراسة المستخدم، ومجتمعها، وعينتها، ووصفاً ألداتها، وكيفية  الفصلن هذا يتضمّ 

جراءاتها، والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت في تحليل  إيجاد صدقها وثباتها، ومتغيرات الدراسة، وا 

 بياناتها.

 منهج الدراسة

هذه ل لمالئماج الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي المسحي، وهو المنه هدفمن أجل تحقيق 

 الدراسة.

 مجتمع الدراسة

المرحلة األساسية في المدارس الحكومية في محافظة  معلميتكون مجتمع الدراسة من جميع 

( معلمًا ومعلمة وفقًا إلحصائيات وزارة التربية 3000والبالغ عددهم )،-لواء قصبة عّمان –العاصمة 

 .2020/2021والتعليم األردنية للعام الدراسي 

 عينة الدراسة

( معلمًا ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة وشكلوا 406تكونت عينة الدراسة من )

( %95بهامش ثقة ) ،وأن العينة ممثلة لمجتمع الدراسة ( من مجتمع الدراسة%13.5ما نسبته )

عن طريق  ياً إلكترون قامت الباحثة بتوزيعها ، حيثلالستبانةوهم الذين استجابوا  (%5وهامش الخطأ )

 ( توزيع أفراد عينة الدارسة وفق متغيراتها.1ضمن مجتمع الدراسة، ويوضح الجدول ) جوجل درايف،
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 (: توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغيراتها1الجدول )

 العدد المستوى/ الفئة المتغير

 الجنس
 102 ذكر
 304 أنثى

 406 المجموع

 المؤهل العلمي
 212 فما دونبكالوريوس 

 194 دراسات عليا 
 406 المجموع

 الخبرة 

 80 سنوات 5أقل من 
 98 سنوات 10إلى أقل من  5

 228 سنوات فأكثر 10
 406 المجموع

 

 أداة الدراسة

تطوير أداة لجمع البيانات )استبانة( اعتماداً على األدب النظري وبعض  تمالدراسة  هدفلتحقيق 

الدراسات السابقة ذات العالقة، فضاًل عن آراء بعض التربويين المتخصصين؛ حيث تم تطوير 

(، وتم 2018) (، عريان2018) الدراسات، مثل: الشرمان وخطاب عدد مناإلستبانة بالرجوع إلى 

 القيادة والرؤية، ثقافة التعلم في العصر الرقمي، التميز في مجاالت هي: توزيع اإلستبانة على خمسة

ناًءا على ب الممارسات المهنية، التحسين والتطوير المنظم، القضايا االجتماعية والقانونية واألخالقية

 .(International Society for Technology in Educationوثيقة الجمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم )

 صدق محتوى أداة الدراسة

(، وللتحقق من صدق أداة 1) ( فقرة، في الملحق40) بصورتها األولية من االستبانةنت تكوّ 

الدراسة، تم عرضها على مجموعة من المحكمين في مجاالت: القيادة واإلدارة المدرسية، والمناهج 

( 25والجامعات األردنية الحكومية والخاصة، بلغ عددهم ) المدارسوطرق التدريس، في عدد من 
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(، إلبداء آرائهم في وضوح الفقرات وسالمتها العلمية واللغوية، ومدى مالئمة 2محكم، في الملحق)

الفقرات للمجاالت التي اندرجت تحتها، باإلضافة إلى أي آراء أخرى قد يرونها مناسبة سواء بالحذف 

د تم حذف الفقرة الثامنة من المجال الخامس واستبدالها بفقرة أخرى تنتمي أو اإلضافة أو الدمج، وق

للمجال، وتعديل مصطلح التعلم في أكثر من فقرة وتعديل المصطلح إلى التعليم، وفي ضوء مقترحات 

( فأكثر، %80) المحكمين وآرائهم، فقد تم اإلبقاء على الفقرات التي حصلت على نسبة موافقة منهم

( يبين أداة الدراسة 2) (، والجدول3( فقرة ملحق )40ستبانة في صورتها النهائية من )وتكونت اإل

 ومجاالتها، وعدد فقراتها، وأرقامها في األداة )اإلستبانة(.

 (: مجالت اإلستبانة وعدد فقراتها 2الجدول )
رقم 
 المجال

 أرقام الفقرات المجالت

 8-1 القيادة والرؤية 1
 16-9 العصر الرقميثقافة التعلم في  2
 24-17 التميز في الممارسات المهنية  3
 32-25 التحسين والتطوير المنظم 4
 40-33 القضايا االجتماعية والقانونية واألخالقية 5

 40-1 مجموع الفقرات
 

 تصحيح أداة الدراسة

اعتمدت الباحثة تدريج )ليكرت( الخماسي ألداة الدراسة، إذ حدد خمسة مستويات لدرجة ممارسة 

القيادة التكنولوجية لدى مديري المدارس األساسية في لواء قصبة عّمان في ظل جائحة كورونا من 

وتعطى الوزن  أحياناً (، 4وتعطى الوزن ) غالباً (، 5وتعطى الوزن ) دائماً وجهة نظر المعلمين وهي: 

 (. 1وتعطى الوزن ) أبداً (، 2) وتعطى الوزن نادراً (، 3)
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ساوية، طريقة الفئات المت تم اعتمادوللحكم على استجابات أفراد عينة الدراسة على أداة الدراسة 

 التي تشير إليها غالبية الدراسات السابقة وكثير من المحكمين، والتي تأتي وفًقا للمعادلة اآلتية:

   =  (4)  =1)-(5  1.33=ج  الحد األدنى للتدري –الحد األعلى للتدريج ئة = طول الف
   3         3                  عدد المستويات المطلوبة                          

 وتم استخدام المعايير اآلتية للحكم على المتوسطات الحسابية:

 (.2.33-1.00درجة منخفضة من )

 (.3.67 – 2.34)درجة متوسطة من 

 (.5.00 – 3.68درجة مرتفعة من )

 أداة الدراسة بناءصدق 

للتحقق من صدق بناء أداة الدراسة، تم تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية خارج عينتها 

( معلمًا ومعلمة، وتم حساب معامل ارتباط )بيرسون( بين الفقرة والمجال الذي تنتمي 30مكونة من )

( قيم معامالت ارتباط فقرات اإلستبانة مع المجال 3فقرة واإلستبانة ككل، ويبّين الجدول )إليه، وبين ال

 ومع اإلستبانة ككل.

 اإلستبانة ككلو (: قيم معامالت ارتباط بيرسون لفقرات اإلستبانة مع المجال 3) الجدول

رقم 
 الفقرة

معامل الرتباط 
 مع المجال

معامل الرتباط مع 
 الدرجة الكلية

 ةالفقر رقم 
معامل الرتباط مع 

 المجال
معامل الرتباط مع 

 الدرجة الكلية
1 **0.79 **0.72 21 **0.66 **0.62 
2 **0.82 **0.73 22 **0.87 **0.83 
3 **0.81 **0.74 23 **0.87 **0.83 
4 **0.82 **0.73 24 **0.75 **0.76 
5 **0.88 **0.84 25 **0.75 **0.78 
6 **0.73 **0.75 26 **0.68 **0.67 
7 **0.74 **0.59 27 **0.75 **0.73 
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رقم 
 الفقرة

معامل الرتباط 
 مع المجال

معامل الرتباط مع 
 الدرجة الكلية

 ةالفقر رقم 
معامل الرتباط مع 

 المجال
معامل الرتباط مع 

 الدرجة الكلية
8 **0.77 **0.77 28 **0.80 **0.79 
9 **0.84 **0.81 29 **0.79 **0.70 
10 **0.84 **0.81 30 **0.89 **0.75 
11 **0.89 **0.82 31 **0.91 **0.82 
12 **0.73 **0.69 32 **0.85 **0.68 
13 **0.83 **0.75 33 **0.73 **0.71 
14 **0.75 **0.69 34 **0.84 **0.86 
15 **0.79 **0.76 35 **0.87 **0.81 
16 **0.91 **0.91 36 **0.73 **0.66 
17 **0.84 **0.82 37 **0.76 **0.75 
18 **0.86 **0.81 38 **0.82 **0.82 
19 **0.65 **0.56 39 **0.74 **0.69 
20 **0.83 **0.79 40 **0.78 **0.75 

 (0.01إحصائيًا عند مستوى الداللة )**دال 
 

 ( قيم معامالت ارتباط )بيرسون( بين الفقرة والمجال الذي تنتمي إليه وبين الفقرة 3يبّين الجدول )

 والدرجة الكلية )اإلستبانة( حيث تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع المجال الذي تنتمي إليه بين

( وهي دالة 0.91-0.56فقرات مع الدرجة الكلية بين )( وتراوحت معامالت ارتباط ال0.65-0.91)

 (.2014(، وهي قيم مقبولة إلجراء هذه الدراسة )عودة، α=0.01إحصائيًا عند مستوى الداللة )

 ثبات أداة الدراسة

عادة  للتحقق من ثبات أداة الدراسة، تم احتساب الثبات بطريقتين: األولى طريقة االختبار وا 

( معلمًا 30تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية خارج عينتها بلغ عددها )االختبار؛ حيث تم 

ومعلمة، وذلك بتطبيقها مرتين وبفاصل زمني مقداره أسبوعين بين التطبيق األول والتطبيق الثاني، 

وحساب معامل ارتباط )بيرسون( بين نتائج التطبيقين، أما الطريقة الثانية: فقد تم استخدام طريقة 



33 
 

( قيم معامالت الثبات للمجاالت بطريقة 4نباخ ألفا لالتساق الداخلي بين الفقرات، ويبّين الجدول)كرو 

 اإلعادة )بيرسون( وطريقة كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي.

 (: قيم معامالت الثبات ألداة الدراسة 4) الجدول

 مجالت اإلستبانة
 معامل ارتباط بيرسون

(test-retest) 
كرونباخ 
 ألفا

 0.92 0.89 القيادة والرؤية
 0.93 0.90 ثقافة التعلم في العصر الرقمي
 0.92 0.88 التميز في الممارسات المهنية
 0.93 0.91 التحسين والتطوير المنظم

 0.91 0.87 القضايا االجتماعية والقانونية واألخالقية

لكل مجال من مجاالت ( معامالت ثبات ارتباط )بيرسون( واالتساق الداخلي 4) يبّين الجدول

 أداة الدراسة ولألداة ككل، حيث تراوحت معامالت الثبات بطريقة ارتباط )بيرسون( بين

-0.91راوحت بين )، أما معامالت الثبات بطريقة كرونباخ ألفا فقد ت( للمجاالت0.87-0.91)

 .مناسبهي قيم مناسبة وتدل على ثبات  ( للمجاالت،0.93

 متغيرات الدراسة

 األساسيةأولا: المتغيرات 

 الجنس وله مستويان: )ذكر، أنثى(. .1

 المؤهل العلمي وله مستويان: )بكالوريوس فما دون، دراسات عليا(. .2

سنوات  10سنوات،  10ألقل من  5سنوات، من  5سنوات الخبرة ولها ثالثة مستويات: )أقل من  .3

 فأكثر(.

 ثانياا: المتغيرات الثانوية

 التكنولوجية لدى مديري المدارس األساسية في لواء قصبة عّمان.درجة ممارسة القيادة 
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 المعالجة اإلحصائية

( إليجاد ثبات أداة Cronbach-Alphaاستخراج معامل ارتباط )بيرسون( وطريقة كرونباخ ألفا) -

 الدراسة. 

 استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن السؤال األول. -

 ( لإلجابة عن السؤال الثاني.MANOVAاستخراج نتائج تحليل التباين المتعدد ) -

 إجراءات الدراسة

 مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة المنشورة ذات الصلة بالموضوع. .1

تطوير أداة الدراسة بعد الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة، وعرضها على المحكمين  .2

من صدقها، وتعديل الفقرات التي احتوت أخطاء إمالئية أو تطلبت إعادة  والمختصين للتأكد

 صياغة، في ضوء نتائج التحكيم.

 التأكد من الثبات، بطريقة معامل ارتباط )بيرسون(، ومعامل )كرونباخ ألفا(. .3

من قبل إدارة الجامعة بهدف تسهيل مهمة تطبيق أداة الدراسة حيث قامت  خطاب تسهيل مهمة .4

الوزارة بدورها بمخاطبة مديرية تربية وتعليم لواء قصبة عّمان والتي بدورها خاطبت المدارس 

 الحكومية التابعة لها والملحقات تبّين كتب تسهيل المهمة.

 ل مورغان.تحديد مجتمع الدراسة وتحديد حجم العينة من خالل جدو  .5

تطبيق أداة الدراسة، وتوزيعها بشكل إلكتروني على المعلمين والمعلمات واسترجاعها وفرز  .6

 االستبانات إلكترونيًا، للتأكد من صالحيتها.

 (.SPSSتفريغ استجابات عينة الدراسة باستخدام برنامج ) .7

 تحليل النتائج ومناقشتها، واستخالص التوصيات. .8
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 :الفصل الرابع
 سةنتائج الدرا

 تضّمن هذا الفصل عرض نتائج الدراسة مرتبة وفق أسئلتها، وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة.
 النتائج المتعلقة بالسؤال األول

المتعلقة بالسؤال األول: ما درجة ممارسة القيادة التكنولوجّية لدى مديري المدارس األساسّية النتائج 
 في لواء قصبة عّمان في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر المعلمين؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب، ودرجة 

 . ذلك يوضح (5الجدول ) والممارسة، لتقديرات المعلمين والمعلمات على مجاالت اإلستبانة 

 (: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب لدرجة ممارسة5الجدول )
 نولوجّية لدى مديري المدارس األساسّية في لواء قصبة عّمان في ظل جائحة كوروناالقيادة التك 

 من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياا  
التسلسل 
 في األداة

 المجالت الرتبة
المتوسطات 
 الحسابية

النحرافات 
 المعيارية

درجة 
 الممارسة

 مرتفعة 0.83 3.93 التميز في الممارسات المهنية 1 3
 مرتفعة 0.88 3.88 ثقافة التعلم في العصر الرقمي 2 2
 مرتفعة 0.87 3.86 القضايا االجتماعية والقانونية واألخالقية 3 5
 مرتفعة 0.89 3.83 التحسين والتطوير المنظم 4 4
 مرتفعة 0.84 3.69 القيادة والرؤية 5 1

 مرتفعة 0.80 3.84 اإلستبانة ككل
( أّن درجة ممارسة القيادة التكنولوجّية لدى مديري المدارس األساسّية في لواء 5) يبّين الجدول

، بمتوسط مرتفعةقصبة عّمان، في ظل جائحة كورونا، من وجهة نظر المعلمين، جاءت بدرجة 

(، وبشكل تفصيلي كانت درجة ممارسة القيادة التكنولوجّية 0.80(، وانحراف معياري )3.84حسابي )

لدى مديري المدارس األساسّية في لواء قصبة عّمان في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر المعلمين، 

ولى بالمرتبة األ "ةالتميز في الممارسات المهني"للمجاالت الفرعية على النحو التالي: جاء مجال 

، في حين جاء بالمرتبة الثانية مرتفعة( وبدرجة 0.83( وانحراف معياري )3.93بمتوسط حسابي)
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( وبدرجة 0.88( وانحراف معياري )3.88بمتوسط حسابي ) "ثقافة التعلم في العصر الرقمي"مجال 

حسابي  بمتوسط "ألخالقيةالقضايا االجتماعية والقانونية وا"، وجاء بالمرتبة الثالثة مجال مرتفعة

تطوير التحسين وال"، وتاله في المرتبة الرابعة مجال مرتفعة( وبدرجة 0.87( وانحراف معياري )3.86)

، وجاء في المرتبة مرتفعة( وبدرجة 0.89( وانحراف معياري )3.83بمتوسط حسابي ) "المنظم

( وبدرجة 0.84وانحراف معياري )( 3.69بمتوسط حسابي ) "القيادة والرؤية"الخامسة واألخيرة مجال 

 .مرتفعة

 وفيما يأتي استعراض كل مجال من المجاالت السابقة:

 المجال األول: القيادة والرؤية

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة الممارسة لتقديرات 

 ( اآلتي:6يظهر في الجدول) المعلمين على كل فقرة من فقرات اإلستبانة، وللمجال ككل، كما

(: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة ممارسة القيادة التكنولوجّية 6الجدول )
 لدى مديري المدارس األساسية لفقرات مجال )القيادة والرؤية( مرتبة تنازلياا

رقم الفقرة 
 في المجال

 الفقرة الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

3 1 
يطور الخطة التطويرية بشكل دوري بما ينسجم مع رؤية 

 .وزارة التربية والتعليم
 مرتفعة 0.99 4.01

 مرتفعة 1.10 3.94 يشرك المعلمين في إعداد الخطة التطويرية للمدرسة  2 1
 مرتفعة 1.24 3.93 يقوم بتوزيع الخطة التطويرية على المعلمين في المدرسة. 3 4

5 4 
يحدد جوانب القوة والضعف الخاصة بتوظيف التكنولوجيا 

 مرتفعة 1.01 3.80 في البيئة الداخلية والخارجية لتحسين مخرجات التعليم.

6 5 
يضع نتاجات بعيدة المدى لتوظيف التكنولوجيا في 

 العمليات اإلدارية والتعليمية
 متوسطة 1.03 3.62

يشرك المعلمين في صياغة رسالة ورؤية المدرسة معتمدة  6 2
 على توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية واإلدارية 

 متوسطة 1.14 3.59
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رقم الفقرة 
 في المجال

 الفقرة الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 متوسطة 1.14 3.54 ُيعُد مصدر الهاِم في توظيف التكنولوجيا وتطبيقاتها  7 8

7 8 
يعتمد على نتائج البحوث العلمية واالستبيانات في بناء 

 الخطة التطويرية للمدرسة 
 متوسطة 0.90 3.07

 مرتفعة 0.84 3.69 (القيادة والرؤية )الكلي

( أّن درجة ممارسة القيادة التكنولوجّية لدى مديري المدارس األساسية 6يالحظ من الجدول )

( وانحراف معياري 3.69) بمتوسط حسابي مرتفعة)القيادة والرؤية( جاءت بدرجة  لفقرات مجال

( 3) (، وجاءت الفقرة رقم4.01-3.07) (، وتراوحت المتوسطات الحسابية للفقرات ما بين0.84)

التي تنص على "يطور الخطة التطويرية بشكل دوري بما ينسجم مع رؤية وزارة التربية والتعليم " 

في  مرتفعة( وبدرجة ممارسة 0.99( وبانحراف معياري )4.01لى بمتوسط حسابي بلغ )بالمرتبة األو 

"يعتمد على نتائج البحوث العلمية واالستبيانات في بناء  ( والتي تنص على7حين جاءت الفقرة رقم)

( 0.90) ( وبانحراف معياري3.07) الخطة التطويرية للمدرسة" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي

 ة ممارسة متوسطة.وبدرج

 المجال الثاني: ثقافة التعلم في العصر الرقمي

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة الممارسة على كل فقرة 

 :(7رقم )من فقرات المجال، وللمجال ككل، كما يظهر في الجدول 
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المعيارية والرتبة ودرجة ممارسة القيادة التكنولوجّية (: المتوسطات الحسابية والنحرافات 7الجدول )
 لدى مديري المدارس األساسية لفقرات مجال )ثقافة التعلم في العصر الرقمي( مرتبة تنازلياا

رقم الفقرة 
 في المجال

 الفقرة الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة 

التكنولوجيا في المناهج يشجع المعلمين على دمج  1 13
 الدراسية

 مرتفعة 0.99 4.00

14 2 
يعزز المشاركة في مجتمعات التعليم والتعلم التي تشجع 

 مرتفعة 0.99 3.98 على اإلبداع

10 3 
يشجع على التعاون لتحسين وتطوير التعليم في العصر 

 الرقمي
 مرتفعة 1.01 3.96

 لألدوات والتطبيقاتيعزز من االستخدام الفعال والمؤثر  4 11
 المتاحة في تكنولوجيا التعليم

 مرتفعة 99. 3.91

16 5 
يسهم في نشر الوعي بمدى أهمية التكنولوجيا في التعليم 

 مرتفعة 1.02 3.90 بشكل مستمر

15 6 
يساهم في تطبيق برامج تكنولوجية فاعلة لتأهيل المعلمين 

 الجدد لتطويرهم مهنيا
 مرتفعة 1.06 3.78

 مرتفعة 1.06 3.77 في نشر ثقافة المدرسة التكنولوجية يسهم 7 9

12 8 
يدعم توفير موارد التعليم التكنولوجية لتلبية حاجات المعلم 

 المتنوعة
 مرتفعة 1.09 3.73

 مرتفعة 0.88 3.88 (ثقافة التعلم في العصر الرقمي )الكلي

مديري المدارس األساسية  ( أّن درجة ممارسة القيادة التكنولوجّية لدى7يالحظ من الجدول )

( وانحراف 3.88) بمتوسط حسابي مرتفعةجاءت بدرجة  "ثقافة التعلم في العصر الرقمي" لفقرات مجال

 (، وجاءت الفقرة رقم4.00-3.73) (، وتراوحت المتوسطات الحسابية للفقرات ما بين0.88) معياري

ألولى المناهج الدراسية" بالمرتبة ا"يشجع المعلمين على دمج التكنولوجيا في  ( التي تنص على13)

في حين جاءت  مرتفعة( وبدرجة ممارسة 0.99( وبانحراف معياري )4.00بمتوسط حسابي بلغ )
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( والتي تنص على" يدعم توفير موارد التعليم التكنولوجية لتلبية حاجات المعلم المتنوعة" 12) الفقرة رقم

 .مرتفعة( وبدرجة ممارسة 1.09) راف معياري( وبانح3.73) في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي

 المجال الثالث: التميز في الممارسات المهنية

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة الممارسة على كل فقرة من 

 :(8رقم )فقرات المجال، وللمجال ككل، كما يظهر في الجدول 

الحسابية والنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة ممارسة القيادة التكنولوجّية (: المتوسطات 8الجدول )
 لدى مديري المدارس األساسية لفقرات مجال )التميز في الممارسات المهنية( مرتبة تنازلياا

رقم الفقرة 
 في المجال

 الفقرة الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة 

األنظمة اإلدارية المتاحة )المنصات والمنظومة( يوظف  1 21
 للوصول إلى بيانات المعلمين والطلبة

 مرتفعة 0.92 4.10

 مرتفعة 0.92 4.06 يوظف التكنولوجيا للتواصل الفعال بين اإلدارة والمعلمين  2 17

يوظف التكنولوجيا في انجاز المهام اليومية اإلدارية  3 19
 والتعليمية 

 مرتفعة 0.93 3.98

18 4 
يواكب المستجدات التربوية في مجال التكنولوجيا 

 واستخداماتها في العملية التعليمية واإلدارية 
 مرتفعة 1.02 3.91

23 5 
يشجع المعلمين على تقويم األدوات التكنولوجية المستخدمة 

 لتحسين المخرجات التعليمية بناءا على مدى رضاهم 
 مرتفعة 0.98 3.88

يوظف فعاليات التنمية المهنية لتحسين االستخدام  6 20
 التكنولوجي داخل المدرسة 

 مرتفعة 0.99 3.87

22 7 
يحرص على المشاركة الفاعلة في مجتمعات التعليم 

 المحفزة في مجال التكنولوجيا
 مرتفعة 1.01 3.86

24 8 
يحرص على توفير نسخ إلكترونية من النشرات التعليمية 

 المعلمين في المدرسةالتربوية لكافة 
 مرتفعة 1.14 3.78

(التميز في الممارسات المهنية الكلي  مرتفعة 0.83 3.93 (

( أّن درجة ممارسة القيادة التكنولوجّية لدى مديري المدارس األساسية لفقرات 8الجدول ) يظهر

 وانحراف معياري( 3.93) بمتوسط حسابي مرتفعةجاءت بدرجة  "التميز في الممارسات المهنية" مجال
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( 21) (، وجاءت الفقرة رقم4.10-3.78) (، وتراوحت المتوسطات الحسابية للفقرات ما بين0.83)

"يوظف األنظمة اإلدارية المتاحة )المنصات والمنظومة( للوصول إلى بيانات  التي تنص على

( وبدرجة 0.92)( وبانحراف معياري 4.10المعلمين والطلبة" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )

( والتي تنص على" يحرص على توفير نسخ إلكترونية 24) في حين جاءت الفقرة رقم مرتفعةممارسة 

 من النشرات التعليمية التربوية لكافة المعلمين في المدرسة" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي

 .مرتفعة( وبدرجة ممارسة 1.14) ( وبانحراف معياري3.78)

 مجال التحسين والتطوير المنظمالمجال الرابع: 

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة الممارسة على كل فقرة  

 :(9رقم )من فقرات المجال، وللمجال ككل، كما يظهر في الجدول 

ة التكنولوجيّ  (: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة ممارسة القيادة9الجدول )
 لدى مديري المدارس األساسية لفقرات مجال )التحسين والتطوير المنظم( مرتبة تنازلياا

رقم الفقرة 
 في المجال

المتوسط  الفقرة الرتبة
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة 

27 1 
يتعاون مع المعلمين ذوي الكفاءة العالية في توظيف التكنولوجيا 

 مرتفعة 1.05 3.94 العمليات التعليميةلتحسين 

 مرتفعة 0.94 3.92 يستثمر التكنولوجيا في تحقيق النتاجات المرجوة من العملية التعليمية 2 25
 مرتفعة 1.06 3.87 يتابع صيانة األدوات التكنولوجية المتاحة لتحسين جودة التعليم. 3 32

 التي تلبي حاجاتيتابع تحسين الوسائل واألدوات التكنولوجية  4 30
 مرتفعة 1.03 3.81 الطلبة.

29 5 
يتابع توفر البنية التحتية التكنولوجية الفاعلة الالزمة للعملية 

 مرتفعة 1.02 3.80 التعليمية.

 مرتفعة 1.03 3.79 يتعاون في تصميم أدوات لجمع البيانات لتوفير قاعدة بيانات للمعلمين. 6 26
 مرتفعة 1.03 3.79 يعزز مبدأ الشراكة اإلستراتيجية لتحسين توظيف المنصات التعليمية  7 28

31 8 
يوفر فرص تعليم متنوعة تعتمد على توظيف التكنولوجيا لتلبية 

 مرتفعة 1.04 3.73 حاجات المعلم والطالب

(التحسين والتطوير المنظم الكلي  كبيرة 0.89 3.83 (
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( أّن درجة ممارسة القيادة التكنولوجّية لدى مديري المدارس األساسية لفقرات 9الجدول ) يظهر

 ( وانحراف معياري3.83) بمتوسط حسابي مرتفعةجاءت بدرجة  "التحسين والتطوير المنظم" مجال

( 27) (، وجاءت الفقرة رقم3.94-3.73) (، وتراوحت المتوسطات الحسابية للفقرات ما بين0.89)

"يتعاون مع المعلمين ذوي الكفاءة العالية في توظيف التكنولوجيا لتحسين العمليات  تنص على التي

( وبدرجة ممارسة 1.05( وبانحراف معياري )3.94التعليمية" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )

"يوفر فرص تعليم متنوعة تعتمد على  ( والتي تنص على31) في حين جاءت الفقرة رقم مرتفعة

( 3.73) توظيف التكنولوجيا لتلبية حاجات المعلم والطالب "في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي

 .مرتفعة( وبدرجة ممارسة 1.04) وبانحراف معياري

 :المجال الخامس: مجال القضايا الجتماعية والقانونية واألخالقية

ل فقرة رجة الممارسة على كتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ود 

 :(10رقم )من فقرات المجال، وللمجال ككل، كما يظهر في الجدول 

(: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة ممارسة القيادة التكنولوجّية 10الجدول )
 اواألخالقية( مرتبة تنازليا لدى مديري المدارس األساسية لفقرات مجال )القضايا الجتماعية والقانونية 

رقم الفقرة 
 في المجال

 الفقرة الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة 

33 1 
يعزز من الممارسات اآلمنة )بيئياً وصحيًا( في توظيف 

 المدرسة.التكنولوجيا داخل 
 مرتفعة 0.95 4.04

39 2 
لمجتمع ايلتزم بتوظيف التكنولوجيا ضمن قيم وعادات 

 مرتفعة 1.00 3.99 .وتقاليده

35 3 
يركز على سياسة الخصوصية واالستخدام اآلمن 

 .للوسائط الرقمية واإلنترنت
 مرتفعة 1.01 3.88

يضمن المساواة للمعلمين في الحصول على التكنولوجيا  4 37
  .وتوظيفها في المدرسة

 مرتفعة 1.08 3.86
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رقم الفقرة 
 في المجال

 الفقرة الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة 

34 5 
ة الوعي بالجوانب األخالقيينفذ برامج تهدف إلى زيادة 

 للتكنولوجيا المتعلقة بالمعلمين والطلبة
 مرتفعة 1.09 3.81

يضع سياسات قانونية لالستخدام األخالقي التكنولوجي  6 38
 على مستوى المدرسة 

 مرتفعة 1.07 3.80

40 7 
يطور طرائق تؤكد على توظيف األدوات التكنولوجية 

 في التغيير االجتماعي والتعليمي بشكل ايجابي 
 مرتفعة 1.00 3.77

36 8 
يحفز المعلمين على تقديم برامج التعليم الفردي لذوي 

 االحتياجات الخاصة سواسية بزمالئهم 
 مرتفعة 1.12 3.69

)الكلي القضايا االجتماعية والقانونية واألخالقية  مرتفعة 0.87 3.86 (

( أّن درجة ممارسة القيادة التكنولوجّية لدى مديري المدارس األساسية لفقرات 10الجدول ) يظهر

( 3.86) بمتوسط حسابي مرتفعةجاءت بدرجة  "القضايا االجتماعية والقانونية واألخالقية" مجال

(، وجاءت 4.04-3.69) للفقرات ما بين(، وتراوحت المتوسطات الحسابية 0.87) وانحراف معياري

"يعزز من الممارسات اآلمنة )بيئيًا وصحيًا( في توظيف التكنولوجيا  ( التي تنص على33الفقرة رقم)

( وبدرجة 0.95( وبانحراف معياري )4.04داخل المدرسة" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )

"يحفز المعلمين على تقديم برامج  ي تنص على( والت36) ، في حين جاءت الفقرة رقممرتفعةممارسة 

 التعليم الفردي لذوي االحتياجات الخاصة سواسية بزمالئهم " في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي

 .مرتفعة( وبدرجة ممارسة 1.12) ( وبانحراف معياري3.69)
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 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: هل توجد 
(α=0.05 في درجة ممارسة القيادة التكنولوجّية لدى مديري المدارس األساسّية في قصبة عّمان )

 الخبرة؟ سنوات : الجنس، المؤهل العلمي، من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغيرات

حرافات المعيارية لدرجة ممارسة لإلجابة عن هذا السؤال، استخرجت المتوسطات الحسابية واالن

القيادة التكنولوجّية لدى مديري المدارس األساسّية في قصبة عّمان من وجهة نظر المعلمين، باختالف 

 (.11الخبرة( ويبّين الجدول)سنوات متغيرات كل من:)الجنس، المؤهل العلمي، 

(: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة القيادة التكنولوجّية لدى 11الجدول )
الخبرة سنوات مديري المدارس األساسّية باختالف متغيرات كل من:)الجنس، المؤهل العلمي،  ) 

 المجالت المستويات            المتغيرات
القيادة 
 والرؤية

ثقافة 
 التعلم

التميز في 
 لممارساتا

التحسين 
 والتطوير

القضايا 
 الجتماعية

الدرجة 
 الكلية

 الجنس

 ذكر
 3.68 3.74 3.72 3.80 3.69 3.43 المتوسط الحسابي

 0.83 0.89 0.87 0.87 0.92 0.90 االنحراف المعياري

 أنثى
 3.89 3.90 3.87 3.97 3.94 3.77 المتوسط الحسابي

 0.78 0.86 0.90 0.81 0.86 0.80 االنحراف المعياري

المؤهل 
 العلمي

 بكالوريوس
 فما دون

 3.95 3.93 3.94 4.04 4.00 3.83 المتوسط الحسابي

 0.78 0.86 0.87 0.83 0.85 0.80 االنحراف المعياري

 دراسات
 عليا

 3.72 3.78 3.72 3.82 3.75 3.53 المتوسط الحسابي

 0.81 0.87 0.91 0.82 0.9 0.86 االنحراف المعياري

سنوات 
 الخبرة

أقل من 
 سنوات5

 3.91 3.95 3.91 3.97 3.99 3.75 المتوسط الحسابي

 0.81 0.89 0.84 0.84 0.93 0.80 االنحراف المعياري

 إلى 5من 
 10أقل من 

 3.88 3.83 3.88 3.96 3.96 3.78 المتوسط الحسابي

 0.75 0.87 0.86 0.81 0.82 0.79 االنحراف المعياري

سنوات  10
 فأكثر

 3.79 3.84 3.78 3.91 3.81 3.62 المتوسط الحسابي

 0.81 0.86 0.93 0.83 0.89 0.87 االنحراف المعياري
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فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة القيادة وجود  (11الجدول ) يظهر

التكنولوجّية لدى مديري المدارس األساسّية باختالف متغيرات كل من:)الجنس، المؤهل العلمي، 

حليل التباين نتائج ت تم استخدامالخبرة( ولمعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية سنوات 

 .ذلك( يبين 12(، والجدول )MANOVAالمتعدد )

( لدللة الفروق بين المتوسطات الحسابية MANOVA(: نتائج تحليل التباين المتعدد )12الجدول )
لستجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيادة التكنولوجّية لدى مديري المدارس األساسّية 

 رة(الخبسنوات )الجنس، المؤهل العلمي،  باختالف متغيرات

 المجالت مصدر التباين           
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ف
مستوى 
 الدللة

 الجنس

 0.001* 11.040 7.133 1 7.133 القيادة والرؤية
 0.025* 5.076 3.654 1 3.654 ثقافة التعلم في العصر الرقمي
 0.168 1.912 1.249 1 1.249 التميز في الممارسات المهنية
 0.156 2.017 1.554 1 1.554 التحسين والتطوير المنظم

 0.133 2.270 1.659 1 1.659 القضايا االجتماعية والقانونية
 0.034* 4.544 2.712 1 2.712 الدرجة الكلية

 المؤهل العلمي

 0.006* 7.630 4.930 1 4.930 القيادة والرؤية
 0.120 2.424 1.745 1 1.745 ثقافة التعلم في العصر الرقمي
 0.091 2.876 1.879 1 1.879 التميز في الممارسات المهنية
 0.083 3.012 2.320 1 2.320 التحسين والتطوير المنظم

 0.243 1.366 0.998 1 0.998 القضايا االجتماعية والقانونية
 0.065 3.702 2.209 1 2.209 الدرجة الكلية

 سنوات الخبرة

 0.569 0.565 0.365 2 0.730 القيادة والرؤية
 0.380 0.970 0.698 2 1.396 ثقافة التعلم في العصر الرقمي
 0.789 0.237 0.155 2 0.309 التميز في الممارسات المهنية
 0.741 0.300 0.231 2 0.462 التحسين والتطوير المنظم

 0.721 0.327 0.239 2 0.478 القضايا االجتماعية والقانونية
 0.637 0.451 0.269 2 0.538 الدرجة الكلية
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 المجالت مصدر التباين           
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 ف المربعات

مستوى 
 الدللة

 الخطأ

   0.646 394 254.557 القيادة والرؤية
   0.720 394 283.639 ثقافة التعلم في العصر الرقمي
   0.653 394 257.361 التميز في الممارسات المهنية
   0.770 394 303.510 التحسين والتطوير المنظم

   0.731 394 287.966 والقانونيةالقضايا االجتماعية 
   0.597 394 235.141 الدرجة الكلية

 الكلي

    405 285.305 القيادة والرؤية
    405 314.725 ثقافة التعلم في العصر الرقمي
    405 277.788 التميز في الممارسات المهنية
    405 323.760 التحسين والتطوير المنظم

    405 305.337 االجتماعية والقانونيةالقضايا 
    405 257.717 الدرجة الكلية

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية الستجابات 12الجدول ) يظهر

أفراِد عينة الدراسة حول ممارسة القيادة التكنولوجّية لدى مديري المدارس األساسّية عند مستوى 

باختالف متغير الجنس على مجاالت )القيادة والرؤية، ثقافة التعلم في العصر ( α=0.05الداللة)

( نجد أنها لصالح اإلناث. 11وعند الرجوع لجدول المتوسطات رقم ) ،الرقمي( وعلى الدرجة الكلية

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراِد 12كما ويبّين الجدول )

لدراسة حول ممارسة القيادة التكنولوجّية لدى مديري المدارس األساسّية عند مستوى عينة ا

( باختالف متغير المؤهل العلمي على مجال )القيادة والرؤية( وعند الرجوع لجدول α=0.05الداللة)

 ( نجد أنها لصالح بكالوريوس فما دون.11المتوسطات رقم )
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ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية ( عدم وجود فروق 12كما ويبّين الجدول )

الستجابات أفراِد عينة الدراسة حول ممارسة القيادة التكنولوجّية لدى مديري المدارس األساسّية عند 

 .الخبرةسنوات  ( باختالف متغيرα=0.05مستوى الداللة )
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 :الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 المتعلقة بالسؤال األولمناقشة النتائج 

ما درجة ممارسة القيادة التكنولوجّية لدى مديري المدارس  النتائج المتعلقة بالسؤال األول:مناقشة 
 األساسّية في لواء قصبة عّمان في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر المعلمين؟ 

المدارس األساسّية ( أّن درجة ممارسة القيادة التكنولوجّية لدى مديري 5أظهرت نتائج الجدول)

ى عل مرتفعة بدرجة في لواء قصبة عّمان في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر المعلمين جاءت

في يا تكنولوج وسائلجميع المجاالت وعلى الدرجة الكلية. وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى وجود 

باإلضافة إلى عدم اعتماد المديرين واإلداريين خالل الجائحة على الوسائل غالبية المدارس األساسية 

التقليدية في تنفيذ المهام كالمراسالت الورقية والمطبوعات، والتعاميم والخطط، بل تم اعتمادها بشكل 

ة يإلكتروني، وتعزى أيضاً إلى وجود خبرات سابقة لدى المديرين واإلداريين، وامتالكهم مهارات تكنولوج

عن طريق دورات اإلنتل، والرخصة الدولية للحاسوب، ودورة القيادة التربوية التي تفرضها وزارة التربية 

والتعليم على كافة المديرين واإلداريين قبل الجائحة، واعتمادهم على اإلدارة الحديثة خالل الجائحة 

 دًا وتناسب الظروف الحالية. ألنها أصبحت من األنماط المعتادة، واألكثر سهولة واألقل وقتًا وجه

(، التي 2016(، ودراسة آل كردم )2018) وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة عريان

أظهرت أّن درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة التكنولوجية من وجهة نظرهم كانت بدرجة مرتفعة، 

والتي أظهرت ان درجة  (2018) واختلفت نتيجة هذا السؤال مع نتائج دراسة الشرمان وخطاب

 ممارسة مديري المدارس الثانوية للقيادة التكنولوجية في مدارسهم كانت متوسطة.
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 القيادة التكنولوجية الواردة في االستبانة: ممارسة وفيما يأتي مناقشة للنتائج حسب مجاالت

 المجال األول: القيادة والرؤية

( أن مجال القيادة والرؤية جاء بالمرتبة الخامسة وجاءت فقراته بدرجة 6أظهرت نتائج الجدول)

وقد تعزى هذه النتيجة إلى حرص المديرين واإلداريين على مشاركة  مرتفعةممارسة متوسطة إلى 

عداد الخطط بشكل تكاملي والتعامل كفريق واحد داخل المدرسة خالل  المعلمين في رؤية المدرسة وا 

"يطور الخطة التطويرية بشكل  ( التي تنص على3( أن الفقرة رقم )6الجائحة. وأظهرت نتائج الجدول)

( 4.01"حصلت على المرتبة األولى بمتوسط حسابي ) رؤية وزارة التربية والتعليم. دوري بما ينسجم مع

(، وربما تعود هذه النتيجة إلى حرص المديرين واإلداريين على ان تكون 0.99) وانحراف معياري

ؤية تكون منبثقة من سياسة أخرى أو ضمن ر  وأالالخطة التطويرية ضمن رؤية وزارة التربية والتعليم، 

 ية.شخص

"يعتمد على نتائج البحوث العلمية  ( والتي تنص على7( أن الفقرة رقم )6وأظهرت نتائج الجدول)

واالستبيانات في بناء الخطة التطويرية للمدرسة"، حصلت على المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي 

 ائجمشاركة المعلمين بالنت(، وقد تعود هذه النتيجة إلى عدم 0.90) ( وانحراف معياري3.07)

نما تطبيقها فقط في المدارس واالعتماد على نتائج قد ال تكون و  االطالع االستبيانات أو تداولها وا 

، فاالستبيانات ونتائجها تبقى لدى مديري المدارس ووزارة التربية والتعليم وعليها يعتمد المدير حقيقية

 قشتها.بناء الخطة التطويرية دون الرجوع إلى المعلمين أو السماح لهم بمنا

 المجال الثاني: ثقافة التعلم في العصر الرقمي

( أن مجال ثقافة التعلم في العصر الرقمي جاء بالمرتبة الثانية وجاءت 5) أظهرت نتائج الجدول

تعلم لاوقد تعزى هذه النتيجة إلى امتالك المديرين واإلداريين ثقافة  مرتفعةجميع فقراته بدرجة ممارسة 
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جائحة كورونا بنسبة عالية، مما يساعد المعلمين على استخدام التكنولوجيا  في العصر الرقمي وخالل

بشكل واسع ومعرفتهم بأهميتها في التعليم، مما يشكل ثقافة تكنولوجية عالية المستوى في المدارس 

 ( التي تنص على13( أن الفقرة رقم )7يلزم لنشر هذه الثقافة. وأظهرت نتائج الجدول) وتوفر كل ما

المعلمين على دمج التكنولوجيا في المناهج الدراسية "حصلت على المرتبة األولى بمتوسط "يشجع 

(، وربما تعود هذه النتيجة إلى أن المديرين واإلداريين، 0.99( وانحراف معياري)4.00حسابي )

الل خيدركون أهمية توظيف التكنولوجيا، في التعليم لتقليل الوقت والجهد، ولتحقيق النتاجات المرجوة 

الجائحة، وأن التواصل مع المحيط المدرسي خالل الجائحة أصبح مرهوناً باستخدام وسائل التكنولوجيا 

 الحديثة.

"يدعم توفير موارد التعليم  ( والتي تنص على12( أن الفقرة رقم )7وأظهرت نتائج الجدول)

( 3.73) متوسط حسابيالتكنولوجية لتلبية حاجات المعلم المتنوعة" حصلت على المرتبة األخيرة ب

( وقد تعود هذه النتيجة إلى أن المديرين واإلداريين يملكون الدعم المالي؛ 1.09وانحراف معياري)

، لمديرينايقتصر على ما ينوط بصالحيات و لتوفير الموارد التي يحتاجها المعلمين، بشكل متنوع 

 ختلفة.وعلى استجابة وزارة التربية والتعليم لتوفير موارد التعليم الم

 المجال الثالث: التميز في الممارسات المهنية

( أن مجال التميز في الممارسات المهنية، جاء بالمرتبة األولى وجاءت 5) أظهرت نتائج الجدول

، وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن مهمة المديرين واإلداريين األساسية مرتفعةجميع فقراته بدرجة ممارسة 

يف التكنولوجيا لخدمة التعلم والتعليم، ومراعاة الفروق الفردية للمعلمين خالل جائحة كورونا هي: توظ

( التي 21( أن الفقرة رقم )8) واألخذ بآرائهم وتفاعله معهم إلى حد كبير. وأظهرت نتائج الجدول

"يوظف األنظمة اإلدارية المتاحة )المنصات والمنظومة( للوصول إلى بيانات المعلمين  تنص على
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(، وربما 0.92) ( وانحراف معياري4.10لت على المرتبة األولى بمتوسط حسابي )"حص والطلبة

ن المديرين واإلداريين، حريصون بشكل كبير جدًا على االستخدام األمثل أتعود هذه النتيجة إلى 

للمنصات والمنظومات التابعة لوزارة التربية والتعليم، لمتابعة سير العملية التعليمية للوصول خالل 

ائحة إلى بيانات الطلبة والمعلمين، على حد سواء فهي تمثل القاعدة األكبر، التي تربط بين وزارة الج

التربية والتعليم وبين مديري المدارس. وللتعرف على حجم التفاعل على المنصات وتزويد الوزارة بكل 

 .مستمر هو جديد خالل الجائحة، وتوثيق البيانات بسرية ومصداقية على المنظومة بشكل ما

( والتي تنص على: "يحرص على توفير نسخ 24( أن الفقرة رقم )8) وأظهرت نتائج الجدول

إلكترونية من النشرات التعليمية التربوية لكافة المعلمين في المدرسة" حصلت على المرتبة األخيرة 

قبل من  اهتمام( وقد تعود هذه النتيجة؛ إلى 1.14) ( وانحراف معياري3.78بمتوسط حسابي )

علمين المستمر وتوجيه المالمديرين واإلداريين خالل الجائحة على توفير النشرات التعليمية التربوية، 

و جديد ويخدم ه لمتابعة موقع وزارة التربية والتعليم والمنصات التعليمية التابعة له، لمتابعة كل ما

 العملية التعليمية في كيفية توظيف التكنولوجيا في التعليم.

 المجال الرابع: التحسين والتطوير المنظم

( أن مجال التحسين والتطوير المنظم جاء بالمرتبة الرابعة وجاءت 5) أظهرت نتائج الجدول

، وقد تعزى هذه النتيجة إلى التزام المديرين واإلداريين بمهامهم مرتفعةجميع فقراته بدرجة ممارسة 

غبة لمعلمين على إنجاز كافة المسؤوليات التدريسية، ور األساسية، وهي بناء بيئة تكنولوجية، تساعد ا

نهاءها في الوقت المحدد واعتماد المديرين  المدير بتوفير جو من الراحة النفسية للقيام بأعمالهم بدقة وا 

 على اإلداريين؛ لتحسين كل ما يتعلق بالبيئة التكنولوجية خالل جائحة كورونا. 
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"يتعاون مع المعلمين ذوي الكفاءة  ( التي تنص على27رقم )( أن الفقرة 9وأظهرت نتائج الجدول)

متوسط "حصلت على المرتبة األولى ب العالية في توظيف التكنولوجيا لتحسين العمليات التعليمية

(، وربما تعود هذه النتيجة إلى ان المدير حريص دائما 1.05) ( وانحراف معياري3.94حسابي )

ءة من في المدرسة. لذا يعتمد على ذوي الكفا مهنيًا وتكنولوجياً  على رفع مستوى الهيئة التدريسية

المعلمين لتحسين العمل المدرسي وتطويره لألفضل، واقتناع المديرين أن العمل الجماعي هو من 

 مقومات المدرسة للحصول على أفضل النتائج.

ليم متنوعة "يوفر فرص تع ( والتي تّنص على31( أن الفقرة رقم )9) وأظهرت نتائج الجدول

تعتمد على توظيف التكنولوجيا لتلبية حاجات المعلم والطالب" حصلت على المرتبة األخيرة، بمتوسط 

( وقد تعود هذه النتيجة إلى أن المديرين خالل جائحة 1.04) ( وانحراف معياري3.73حسابي )

برات بر على الخاألك االعتماد و، لتوفير الفرص المتنوعة، الصالحياتجزءًا من كورونا يملكون 

والمهارات الموجودة لدى المعلم، مسبقا لتتالءم مع طبيعة الجائحة، والتعامل مع التكنولوجيا؛ لتحقيق 

األهداف المرجوة ضمن حاجات المعلم والطالب، كما يرى المدير أّن فرص التعليم متوفرة للمعلم 

، وأّن ولوجيةالتدريسية والتكن هاراتهم تزيد من وأنها قدبشكل إلكتروني، من خالل الوسائل المختلفة، 

 المدير مسؤول بشكل مباشر، على توفير تلك الفرص المتنوعة.

 المجال الخامس: القضايا الجتماعية والقانونية واألخالقية

( أن مجال القضايا االجتماعية والقانونية واألخالقية جاء بالمرتبة 5) أظهرت نتائج الجدول

ون ، وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن المديرين حريصمرتفعةه، بدرجة ممارسة الثالثة وجاءت جميع فقرات

على االستفادة من التكنولوجيا بشكل صحيح دون عقبات، وتحرص على ضمان المساواة في الحصول 

على التكنولوجيا، واستخدامها في المدرسة، وعلى أهمية الخصوصية والسرية من خالل كلمات السر، 
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وتعزى أيضا إلى أن المديرين تحت طائلة المسؤولية األخالقية والقانونية في الحفاظ والمستخدمين، 

 على بيانات الطلبة والمعلمين من أي تخريب أو عبث.

"يعزز من الممارسات اآلمنة  ( التي تنص على33( أن الفقرة رقم )10) وأظهرت نتائج الجدول 

( 4.04على المرتبة األولى بمتوسط حسابي ) "حصلت بيئيًا في توظيف التكنولوجيا داخل المدرسة

(، وربما تعود هذه النتيجة إلى أن من إحدى مهام المديرين في توظيف 0.95) وانحراف معياري

تعزيز كل ما هو ايجابي في البيئة المدرسية، وتجنب كل ما يؤثر على صحة المعلمين التكنولوجيا 

ة التعليمية داخل المدرسة، وتجّنب أي ممارسات سلبي نفسيا واجتماعيا وأكاديميًا، وعلى سير العملية

 تضع التكنولوجيا في غير مكانها الصحيح خالل جائحة كورونا.

"يحفز المعلمين على تقديم  ( والتي تنص على36( أن الفقرة رقم )10وأظهرت نتائج الجدول)

ألخيرة ى المرتبة ابرامج التعليم الفردي لذوي االحتياجات الخاصة سواسية بزمالئهم " حصلت عل

(، وقد تعود هذه النتيجة إلى أن المديرين خالل 1.12( وانحراف معياري)3.69بمتوسط حسابي )

م عدم اهتمام المدير ببرامج التعليأن  إذجائحة كورونا كان تركيزهم على الفئة األكبر من الطلبة، 

ك البرامج مديرين أو تعريفهم بتلعدم تدريب اللالفردي لذوي االحتياجات الخاصة، خالل الجائحة تعزى 

 لذوي االختصاص كمعلم المصادر.قبل الجائحة، واعتقاد المدير ان تلك البرامج موكلة 
 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

مناقشة نتائج السؤال الثاني الذي ينص على: هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى 
( في درجة ممارسة القيادة التكنولوجّية لدى مديري المدارس األساسّية في α=0.05الدللة )

 نظر المعلمين تعزى لمتغيرات: الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة.قصبة عّمان من وجهة 

أظهرت نتائج هذا السؤال وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية الستجابات 

ول ممارسة القيادة التكنولوجّية لدى مديري المدارس األساسّية عند مستوى أفراِد عينة الدراسة ح

( باختالف متغير الجنس على مجاالت )القيادة والرؤية، ثقافة التعلم في العصر α=0.05الداللة)
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الرقمي( وعلى الدرجة الكلية ولصالح اإلناث، كما وأظهرت نتائجه وجود فروق ذات داللة إحصائية 

ت الحسابية الستجابات أفراِد عينة الدراسة حول ممارسة القيادة التكنولوجّية لدى مديري بين المتوسطا

المدارس األساسّية، تبًعا الختالف متغير المؤهل العلمي على مجال القيادة والرؤية، ولصالح حملة 

ئية ادرجة البكالوريوس فما دون. كما وأظهرت نتائج هذا السؤال: عدم وجود فروق ذات داللة إحص

بين المتوسطات الحسابية، الستجابات أفراِد عينة الدراسة حول ممارسة القيادة التكنولوجّية لدى مديري 

 الخبرة. سنوات ( باختالف متغيرα=0.05) المدارس األساسّية عند مستوى الداللة

 اإلناثهتمام إلى افتعزو )اإلناث(  وهي لصالح الجنس بمتغيربالنتيجة المتصلة  يتعلقوفيما 

 هو جديد واالهتمام بالدورات والورشات التكنولوجية التي تخفف من بتوظيف التكنولوجيا وتعلم كل ما

التي تهدف إلى توظيف التكنولوجيا في المدرسة وتتفق هذه النتيجة مع دراسة و والجهد والوقت،  العبء

 (.2020جي )(، ودراسة النوا2018وتختلف مع دراسة الشرمان وخطاب ) (،2016آل كردم)

لى أن التكنولوجيا إفتعزو الباحثة هذه النتيجة  لصالح )البكالوريوس( ووفقاً لمتغير المؤهل العلمي

ال تتطلب مؤهاًل عاليًا الستخدامها فالتكنولوجيا في معظم األحيان يتم تعلمها بشكل ذاتي، حيث أنه 

 على التعامل معها واستخدامها ولوفي ظل دخولها لكافة نواحي الحياة أصبح لدى الغالبية القدرة 

(، ودراسة النواجي 2016بشكل محدود وفق احتياجاتهم. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة آل كردم )

 (.2018) (، والدعيس ومحسن2018) (، وتختلف مع نتيجة دراسة عريان2020)

ات المتوسطإحصائية بين وهي عدم وجود فروق ذات داللة  الخبرة سنواتوبخصوص متغير 

فتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن استخدام التكنولوجيا ال يتطلب خبرة تدريسية متخصصة،  الحسابية

خاصًة أنها غزت معظم حياة اإلنسان في الوقت الحاضر وأصبح الجميع يتعاملون معها على أنها 
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 سة النواجي(، ودرا2018جزء من عصرنا هذا، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة محيسن ودعيس )

 (.2018(، وتختلف مع نتيجة دراسة الشرمان وخطاب )2016( ودراسة وآل كردم)2020)

 التوصيات

 :التي تم التوصل إليها توصي الدراسة بما يليوفي ضوء النتائج 

 .ضرورة االعتماد على نتائج الدراسات في بناء الخطة التطويرية للمدرسة -

التكنولوجية في المدارس التي تفتقر إلى أدنى أدوات ضرورة توفير موارد التعليم  -

 التكنولوجيا.

 بذل جهد إضافي لتحسين مهارات القيادة التكنولوجية لدى مديري المدارس. -

ضرورة توفير نسخ الكترونية من النشرات التعليمية في كيفية توظيف التكنولوجيا في اإلدارة  -

 المدرسية والتعليم بشكل عام.

فرص تعليم متنوعة، تعتمد على توظيف التكنولوجيا لتلبية حاجات المعلم ضرورة توفير  -

 والطالب.

تقييم تجارب تطبيق القيادة التكنولوجية في مختلف المؤسسات التعليمية، والتشارك ونقل  -

المعرفة بين تلك المؤسسات والقيادات التكنولوجية، بما يعزز من تطوير تلك التجارب 

 وتوسيع نطاق انتشارها.

تطبيق القيادة التكنولوجية في جميع الظروف في المؤسسات التعليمية، وفق أسس ومعايير  -

 علمية وفنية يسترشد بها مديري المدارس المختلفة.

، ومجتمعات أخرى كالثانوية إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على مراحل دراسية -

 ومقارنة نتائجها بنتائج هذه الدراسة.
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 قائمة المراجع

 أول: المراجع العربية

مفاهيم ورؤى في اإلدارة والقيادة التربوية بين األصالة  (.2013أبو العال، ليلى محمد حسني )
 . عمان، األردن: دار يافا العلمية للنشر والتوزيع.والحداثة

ي فواقع اإلدارة اإللكترونية في التعليم المستمر بمؤسسات التعليم العالي (. 2014أبو تيلخ، آالء)
، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة األزهر، محافظات غزة وعالقته ببرامج التدريب

 فلسطين.

إدارة الصف االعتبارات الفكرية والمنهجية للمعلم (. 2015) اآلغا، صهيب وعساف، محمود
 . األردن: دار اليازوري العلمية.1. طالعصري

، أطروحة اإللكترونية على اإلبداع االستراتيجيأثر ممارسات القيادة (. 2019األقطش، نور)
 ماجستير، جامعة الشرق األوسط. عمان، األردن.

(. واقع ممارسة سلوكيات القيادة التكنولوجية لدى قادة المدارس 2016آل كردم، مفرح بن سعيد )
ة التربية، جامع مجلة كليةفي السعودية،  الثانوية بمنطقة عسير من وجهة نظر المعلمين

 .176-145( 2)167األزهر، 

، )رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية القيادة اإلدارية واالتصال في المؤسسة(. 2016آمال، بحتي )
 العلوم االقتصادية وعلوم التيسير، جامعة أبي بكر بلقاد، الجزائر.
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 http\\\www.safirprss.net\2020\06\10:12/9/2021سترجاع بتاريخ برس، تم اال
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 ، عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع.1. طموقف
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المؤسسة العربية لالستشارات  -المجلة العربية للعلوم الجتماعيةوجهة نظر المعلمين. 
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 منشورة(، الجامعة األردنية، عمان، األردن. 

اإلدارة التربوية بين العلمية والمهنية (. 2011) عيدروس، أحمد نجم الدين ومحمد، أشرف محمود
 ، جدة، خوارزم العلمية.المستقبلية

(. درجة تطبيق مديري المدارس الحكومية لمفاهيم اإلدارة اإللكترونية 2017الغيث، العنود محمد )
 44 ويةالعلوم الترب دراساتفي الميدان التربوي بمدينة الرياض والصعوبات التي يواجهنها، 

(1) ،21-41. 



58 
 

يا في التعليم (. دور اإلدارة المدرسية في توظيف التكنولوج2019الفرجات، هشام عقيلة علي )
مجلة العلوم  بالمدارس الخاصة في محافظة العاصمة )عمان( من وجهة نظر المعلمين.
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 (1الملحق رقم )
 اإلستبانة بصورتها األولية

 حضرة الدكتور/ة....................................................المحترم
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 

"درجة ممارسة القيادة التكنولوجية لدى مديري المدارس األساسية في لواء ًتعد الباحثة دراسة بعنوان 
 من وجهة نظر المعلمين" قصبة عّمان في ظل جائحة كورونا

وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة والقيادة التربوية، من جامعة  
ولوجية درجة ممارسة القيادة التكنالشرق األوسط، وتحقيًقا لهدف الدراسة تم تطوير استبانة، لقياس 

 ،جائحة كورونا من وجهة نظر المعلمين لدى مديري المدارس األساسية في لواء قصبة عّمان في ظل
 ( مجاالت.5( فقرة، واشتملت على )40حيث تكونت من )

ولما عرفتم به من خبرة علمية وموضوعية في مجال التعليم، تأمل الباحثة من سعادتكم التفضل بإبداء 

 رأيكم فيها والحكم عليها من ناحية:

 مدى انتماء العبارة للمحور الذي تندرج تحته. -

 مالئمة الصياغة اللغوية ووضوحها "درجة الوضوح". -

 مدى مناسبتها للمرحلة "درجة المناسبة". -

 مهارات أخرى ترون من األهمية تضمينها في األداة. -

 مالحظات وتعديالت تسهم في تطوير أداة الدراسة. -

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
 الباحثة: نانسي سعادة.                                                                  

 البيانات الشخصية للمحكم:
 االسم: ........................................................................................

 ...................................................................................التخصص: 

 الجامعة:  ....................................................................................

 .............................................................................األكاديمية:  الرتبة
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 القسم األول: البيانات الديموغرافية  

 ( في المكان المناسب:Xأرجو التكّرم باإلجابة عن جميع الفقرات بوضع إشارة )
 

 الجنس: -1

 ذكر.

 أنثى.

 
 المؤهل العلمي:  -2

 بكالوريوس.

 عالي، ماجستير، دكتوراه(. دراسات عليا )دبلوم

 
 عدد سنوات الخبرة كمعلم: -3

 سنوات. 5أقل من 

 سنوات. 10إلى  سنوات 5من 

 فأكثر. سنوات10
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 القسم الثاني: فقرات اإلستبانة

 العبارة الرقم
التعديل  الصياغة اللغوية النتماء للمجال

 ل نعم ل نعم المقترح
 المجال األول: القيادة والرؤية

      يشرك المعنيين في إعداد الخطة التكنولوجية للمدرسة. 1

2 
يساهم في صياغة رؤية المدرسة اعتمادا على توظيف 

 التكنولوجيا في العملية التعليمية.
     

يطور الخطة التكنولوجية بشكل دوري، بما ينسجم مع  3
 رؤية المدرسة ووزارة التربية والتعليم.

     

      التكنولوجية على المعنيين في المدرسة.ينشر الخطة  4

يحدد جوانب القوة والضعف الخاص بالتكنولوجيا في  5
 البيئة المدرسية الداخلية.

     

6 
يضع أهدافًا بعيدة المدى الستخدام التكنولوجيا في 

 العمليات اإلدارية والتعليمية
     

7 
يعتمد نتائج البحوث العلمية في وضع الخطة 

 التكنولوجية للمدرسة.
     

يكن مصدر الهام في االهتمام بالتكنولوجيا في مجال  8
 التعليم.

     

 ثقافة التعلم في العصر الرقمي المجال الثاني:
      يساهم في نشر الثقافة التكنولوجية في المدرسة. 1

2 
يشجع على االبتكار والتعاون بهدف تحسين وتطوير 

 التعلم في العصر الرقمي 
     

3 
يعزز من سبل االستخدام الفعال والمؤثر لتكنولوجيا 

 التعليم وتجربة األدوات والتطبيقات المتاحة.
     

يوفر بيئة مزودة بالتكنولوجيا وموارد التعلم لتلبية  4
 والمعلم.االحتياجات المتنوعة للطالب 

     

5 
يشجع على الممارسة الفعالة في دراسة التكنولوجيا 

 ومحاولة دمجها في المناهج الدراسية.
     

6 
يعزز المشاركة في مجتمعات التعلم المحلية والعالمية 
 التي تشجع على اإلبداع واالبتكار في العصر الرقمي.
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 العبارة الرقم
التعديل  الصياغة اللغوية النتماء للمجال

 ل نعم ل نعم المقترح

7 
لمين الجدد المعيطبق استراتيجيات وبرامج فعالة لتهيئة 
 من اجل التطوير التكنولوجي المهني.

     

8 
يساهم في نشر الوعي بصورة دائمة بمدى أهمية 

 التكنولوجيا في التعليم.
     

 المجال الثالث: التميز في الممارسات المهنية

1 
يوظف المدير التكنولوجيا للتواصل والتعاون الفعال بين 

 والطلبة.العاملين وبين المجتمع المحلي 
     

2 
يواكب البحوث التربوية واالتجاهات المستجدة فيما 

 يتعلق باالستخدام الفاعل للتكنولوجيا في المدرسة.
     

3 
يحرص على استخدام التكنولوجيا المساعدة في انجاز 
 المهام اليومية مثل تحديث البيانات وشؤون المدرسة.

     

4 
تخدام لتحسين اس يشارك في فعاليات التنمية المهنية

 التكنولوجيا داخل المدرسة.
     

5 
يستخدم األنظمة اإلدارية المتاحة كالمنصات التعليمية 

 والمنظومة للوصول إلى بيانات المعلمين والطلبة.
     

6 
يحرص على المشاركة الفعالة في مجتمعات التعلم 

 المؤثرة والمحفزة في مجال التكنولوجيا.
     

7 
تقويم التكنولوجيا المستخدمة لتحسين يشجع على 

 المخرجات التعليمية ومدى رضا العاملين.
     

8 
يحرص على توفير نسخ إلكترونية من النشرات 

 التعليمية والتربوية على كافة العاملين بالمدرسة.
     

 المجال الرابع: التحسين والتطوير المنظم

الل المرجوة من خيساهم في تحقيق األهداف التعليمية  1
 االستخدام المناسب للتكنولوجيا.

     

2 
يتعاون في بناء مقاييس معتمدة لجمع وتحليل البيانات 

 وتفسير النتائج بهدف تحسين أداء المعلم والطلبة.
     

3 
يتعاون مع الموظفين ذو الكفاءة العالية في استخدام 

 التكنولوجيا لتحسين المخرجات التعليمية.
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 العبارة الرقم
التعديل  الصياغة اللغوية النتماء للمجال

 ل نعم ل نعم المقترح

4 
يعزز مبدأ الشراكة اإلستراتيجية لدعم وتحسين المنهج 

 التكنولوجي.
     

5 
يوفر البيئة التحتية التكنولوجية الفعالة الالزمة إلدارة 

 التعلم والتعليم.
     

6 
 يوفر الوسائل والتقنيات التكنولوجية التي تلبي متطلبات

 المناهج الدراسية.
     

7 
نولوجيا على استخدام التكيوفر فرص تعلم متنوعة تعتمد 

 لتلبية االحتياجات الفردية للمعلم والطالب.
     

8 
يتابع صيانة التقنيات التكنولوجية المتاحة وتقييمها من 

 اجل تحسين جودة التعلم.
     

 المجال الخامس: القضايا الجتماعية والقانونية والخالقية

1 
تخدام اس يعزز من الممارسات اآلمنة بيئيًا وصحيًا في

 التكنولوجيا داخل المدرسة.
     

2 
ينفذ برامج تهدف إلى زيادة الوعي بالجوانب األخالقية 
واالجتماعية والقانونية للتكنولوجيا المتعلقة بالطلبة 

 والعاملين.

     

3 
يعزز من التركيز على الخصوصية والسالمة خالل 

 استخدام االنترنت المرتبط بالوسائل التكنولوجية.
     

4 
يوظف التكنولوجيا في المساعدة في تقديم برامج التعلم 

 الفردي لجميع الطلبة.
     

يدرك القضايا القانونية واألخالقية المتعلقة بترخيص  5
 واستخدام التكنولوجيا مثل قضايا األمن والمعلوماتية.

     

6 
يضع سياسات آمنة وقانونية لالستخدام األخالقي 

 والتكنولوجيا الرقمية.للمعلومات 
     

7 
يلتزم باستخدام التكنولوجيا بما يتناسب مع قيم المجتمع 

 وعاداته وتقاليده.
     

يستخدم الوسائل والتقنيات الرقمية في التغيير  8
 االجتماعي والتعليمي بشكل ايجابي 
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 (2الملحق رقم )
 قائمة بأسماء السادة المحكمين 

 الجامعة  التخصص الرتبة اسم المحكم الرقم
 الشرق األوسط مناهج وتدريس تكنولوجيا التعليم أستاذ دكتور محمد حبيب السمكري 1
 آل البيت أصول تربية أستاذ دكتور تيسير محمد الخوالدة 2
 البلقاء التطبيقية إدارة تربوية أستاذ دكتور أحمد محمد بدح 3
 كلية األميرة عالية الجامعية  إدارة تربوية  أستاذ دكتور عدنان عبد السالم العضايلة 4
 الشرق األوسط إدارة وتخطيط تربوي أستاذ دكتور علي حسن حورية 5
 جامعة عمان العربية مناهج وطرق التدريس أستاذ دكتور عودة أبو الجواد أبو سنينة 6
 مؤتة إدارة تربوية أستاذ مشارك خالد احمد الصرايرة 7
 الشرق األوسط مناهج وطرق التدريس أستاذ مشارك عثمان ناصر منصور 8
 الشرق األوسط اإلدارة والتخطيط التربوي أستاذ مشارك ليلى محمد أبو العال 9
 عمان العربية أصول التربية أستاذ مشارك بسام عمر غانم  10
 الجامعة األردنية أصول التربية أستاذ مشارك محمد األمين القضاة 11
 مؤتة مناهج وطرق التدريس أستاذ مشارك الصعوبماجد محمود  12
 الزيتونة إدارة تربوية أستاذ مشارك منال صبحي حسن 13
 عمان العربية مناهج وطرق التدريس أستاذ مشارك جهاد علي المومني 14
 البلقاء التطبيقية إدارة تربوية وأصول أستاذ مشارك صالح احمد عبابنة 15
 عمان العربية قياس وتقويم أستاذ مساعد معين سلمان نصروين 16
 الشرق األوسط مناهج العلوم وأساليب تدريسها أستاذ مساعد آيات محمد المغربي 17
 الشرق األوسط إدارة تربوية أستاذ مساعد خولة حسين عليوة 18
 جدارا إدارة تربوية أستاذ مساعد نجوى عبد الحميد الدراوشة 19
 مشرفة/ وزارة التربية والتعليم   السعيدليندا عبد الرحمن  20
 مشرفة/ وزارة التربية والتعليم   زكية صالح سالمة 21
 مديرة / وزارة التربية والتعليم   أماني جبر الجوابرة 23
 مديرة / وزارة التربية والتعليم   هالة احمد اللوزي 24
 عليموالتمديرة / وزارة التربية    إيناس زهير عبد عاشور 25

 

  



68 
 

 ( 3الملحق رقم )
 اإلستبانة في صورتها النهائية 

 أخي المعلم / أختي المعلمة ......................المحترم/ المحترمة 
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .... وبعد

 
درجة ممارسة القيادة التكنولوجية لدى مديري المدارس األساسية  تقوم الباحثة بإعداد دراسة بعنوان "

وذلك الستكمال متطلبات  في لواء قصبة عّمان في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر المعلمين"
الحصول على درجة الماجستير في تخصص القيادة واإلدارة التربوية والتي تهدف إلى التعرف على 

لدى مديري المدارس األساسية في لواء قصبة عّمان في ظل جائحة جية درجة ممارسة القيادة التكنولو 
 .كورونا من وجهة نظر المعلمين

 ولتحقيق هذا الغرض تم تطوير أداة الدراسة:
 "القيادة التكنولوجية".

 وقد صممت وفق سلم ليكرت الخماسي على النحو التالي:)دائمًا، غالبًا، أحيانًا، نادرًا، أبدًا(.
سن تعاونكم، آمل ان تمنحوني من وقتكم الثمين جزءا في ملئ فقرات اإلستبانة، وكلي شاكرة لكم ح

ثقة بأن تتم اإلجابة بدقة وصدق وأمانة وموضوعية حول جميع العبارات الواردة فيها، ألهمية الدراسة 
امل مع عونتائجها التي تعتمد في المقام االول على المعلومات المقدمة من قبلكم، علما بأنه سيتم الت

 البيانات بسرية تامة وألغراض البحث العلمي فقط.
 مع الشكر والتقدير لتعاونكم. 

 الباحثة
 نانسي خالد سعادة
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 القسم األول: الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة والمتمثلة بمعلمي المرحلة األساسية: 

 ( امام العبارة التي تمثلكم:Xيرجى وضع إشارة )
 

 الجنس: -1

 ذكر

 أنثى

 
 المؤهل العلمي:  -2

 بكالوريوس فما دون.

 دراسات عليا )دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه(.

 
 عدد سنوات الخبرة: -3

 سنوات. 5من  أقل

 سنوات. 10سنوات إلى 5من 

 فأكثر. سنوات 10
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القسم الثاني: درجة ممارسة القيادة التكنولوجية لدى مديري المدارس األساسية في لواء قصبة 
 عّمان في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر المعلمين.

 امام االختيار الذي يمثل وجهة نظرك من تلك الفقرات.)×( يرجى وضع إشارة 
 المجال الول: القيادة والرؤية 

 أرى ان مدير مدرستي: ●

 أبداا  نادراا  أحياناا  غالباا  دائماا  الفقرات 
      للمدرسة.يشرك المعلمين في إعداد الخطة التطويرية  1

2 
يشرك المعلمين في صياغة رسالة ورؤية المدرسة معتمدة على توظيف 

 التكنولوجيا في العملية التعليمية واإلدارية.
     

يطور الخطة التطويرية بشكل دوري بما ينسجم مع رؤية وزارة التربية  3
 والتعليم.

     

      المدرسة.يقوم بتوزيع الخطة التطويرية على المعلمين في  4

5 
يحدد جوانب القوة والضعف الخاصة بتوظيف التكنولوجيا في البيئة 

 الداخلية والخارجية لتحسين مخرجات التعليم.
     

يضع نتاجات بعيدة المدى لتوظيف التكنولوجيا في العمليات اإلدارية  6
 والتعليمية.

     

7 
لتطويرية بناء الخطة ا يعتمد على نتائج البحوث العلمية واالستبيانات في

 للمدرسة.
     

      ُيعُد مصدر الهاِم في توظيف التكنولوجيا وتطبيقاتها. 8
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 المجال الثاني: ثقافة التعلم في العصر الرقمي 
 أرى ان مدير مدرستي: ●

 أبداا  نادراا  أحياناا  غالباا  دائماا  الفقرات 
      يسهم في نشر ثقافة المدرسة التكنولوجية. 9
      يشجع على التعاون لتحسين وتطوير التعليم في العصر الرقمي. 10

11 
يعزز من االستخدام الفعال والمؤثر لألدوات والتطبيقات المتاحة في تكنولوجيا 

 التعليم.
     

      يدعم توفير موارد التعليم التكنولوجية لتلبية حاجات المعلم المتنوعة. 12
      دمج التكنولوجيا في المناهج الدراسية.يشجع المعلمين على  13
      يعزز المشاركة في مجتمعات التعليم والتعلم التي تشجع على اإلبداع. 14
      يساهم في تطبيق برامج تكنولوجية فاعلة لتأهيل المعلمين الجدد لتطويرهم مهنيا  15
      تمر.بشكل مسيسهم في نشر الوعي بمدى أهمية التكنولوجيا في التعليم  16

 
 

 المجال الثالث: التميز في الممارسات المهنية 
 أرى ان مدير مدرستي: ●

 أبداا  نادراا  أحياناا  غالباا  دائماا  الفقرات 
      يوظف التكنولوجيا للتواصل الفعال بين اإلدارة والمعلمين. 17

لية التعليمية في العميواكب المستجدات التربوية في مجال التكنولوجيا واستخداماتها  18
 واإلدارية.

     

      يوظف التكنولوجيا في انجاز المهام اليومية اإلدارية والتعليمية. 19
      يوظف فعاليات التنمية المهنية لتحسين االستخدام التكنولوجي داخل المدرسة. 20

بيانات يوظف األنظمة اإلدارية المتاحة )المنصات والمنظومة( للوصول إلى  21
 المعلمين والطلبة.

     

      يحرص على المشاركة الفاعلة في مجتمعات التعليم المحفزة في مجال التكنولوجيا 22

يشجع المعلمين على تقويم األدوات التكنولوجية المستخدمة لتحسين المخرجات  23
 التعليمية بناءا على مدى رضاهم.

     

لمين من النشرات التعليمية التربوية لكافة المعيحرص على توفير نسخ إلكترونية  24
 في المدرسة.
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 المجال الرابع: التحسين والتطوير المنظم 
 أرى ان مدير مدرستي: ●

 أبداا  نادراا  أحياناا  غالباا  دائماا  الفقرات 
      يستثمر التكنولوجيا في تحقيق النتاجات المرجوة من العملية التعليمية 25
      يتعاون في تصميم أدوات لجمع البيانات لتوفير قاعدة بيانات للمعلمين  26

27 
يتعاون مع المعلمين ذوي الكفاءة العالية في توظيف التكنولوجيا لتحسين العمليات 

 التعليمية
     

      يعزز مبدأ الشراكة اإلستراتيجية لتحسين توظيف المنصات التعليمية  28
      يتابع توفر البنية التحتية التكنولوجية الفاعلة الالزمة للعملية التعليمية  29
      يتابع تحسين الوسائل واألدوات التكنولوجية التي تلبي حاجات الطلبة  30

31 
يوفر فرص تعليم متنوعة تعتمد على توظيف التكنولوجيا لتلبية حاجات المعلم 

 والطالب
     

      يتابع صيانة األدوات التكنولوجية المتاحة لتحسين جودة التعليم  32
 
 

 المجال الخامس: القضايا الجتماعية والقانونية واألخالقية
 أرى ان مدير مدرستي: ●

 أبداا  نادراا  أحياناا  غالباا  دائماا  الفقرات 
      يعزز من الممارسات اآلمنة )بيئياً وصحيًا( في توظيف التكنولوجيا داخل المدرسة  33

34 
ينفذ برامج تهدف إلى زيادة الوعي بالجوانب األخالقية للتكنولوجيا المتعلقة 

 بالمعلمين والطلبة.
     

      يركز على سياسة الخصوصية واالستخدام اآلمن للوسائط الرقمية واإلنترنت 35

يحفز المعلمين على تقديم برامج التعليم الفردي لذوي االحتياجات الخاصة سواسية  36
 بزمالئهم.

     

      يضمن المساواة للمعلمين في الحصول على التكنولوجيا وتوظيفها في المدرسة  37
      يضع سياسات قانونية لالستخدام األخالقي التكنولوجي على مستوى المدرسة. 38
      يلتزم بتوظيف التكنولوجيا ضمن قيم وعادات المجتمع وتقاليده. 39

40 
يطور طرائق تؤكد على توظيف األدوات التكنولوجية في التغيير االجتماعي 

 والتعليمي بشكل إيجابي.
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 (4الملحق رقم )
 كتب تسهيل المهمة 
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