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إعداد
ميادة يوسف أحمد العجوري
إشراف
األستاذ الدكتور عبدالحافظ محمد سالمه
الملخص

هدددفت هددذه الد ارسددة إلددى التعددرف علددى درجددة ت دوافر المتطلبددات األساسدديةل اسددتخدام وسددائل
التواصل اإللكترونية في األعمال اإلدارية لدى مدديري المددارس الخاصدة فدي مديريدة تربيدة القويسدمة
من وجهة نظر المعلمين وصعوبات استخدامها .وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة المتمثلة
في درجة توافر المتطلبات األساسية الستخدام سائل التواصل اإللكترونية في األعمدال اإلداريدة لددى
مديري المدارس الخاصة في مديرية تربية القويسمة من وجهة نظدر المعلمدين وصدعوبات اسدتخدامها
تعزى لمتغيرات ( الجنس ،و المؤهل العلمي ،والخبرة  ،والتخصص العلمي) ،وقدد اسدتخدمت الباحثدة
المنهج الوصفي المسحي ،وتكون مجتمع الدراسة من مدرسي مديرية تربية القويسمة تم اختيار عينة
منه بالطريقة الطبقيدة العشدوائية وتكوندت مدن ( )145معلمدا و معلمدة ،وقدد تكوندت أداة الد ارسدة التدي
تددم تطويرهددا علددى شددكل اسددتبانة مددن ثالثددة مجدداالت :تددوفر المتطلبددات الفنيددة لتدوافر وسددائل التواصددل
اإللكترونيددة ،والمهددارات الشخصددية لمدددير المدرسددة ،والصددعوبات المتعلقددة باالتصددال والتواصددل ،وتددم
اس ددتخراج الص دددق والثب ددات ل ددألداة ،وللجاب ددة ع ددن أس ددئلة الد ارس ددة ت ددم حس دداب المتوس ددطات الحس ددابية
واإلنحرافات المعيارية واختيار تحليل التباين األحادي ( .) ANOVA

ك

وقددد توصددلت الباحثددة إلددى عدددة نتددائج مددن أهمهددا :أندده ال يوجددد فددروق ذو داللددة إحصددائية فددي
درجددة تدوافر المتطلبددات األساسددية السددتخدام وسددائل التواصددل اإللكترونيددة فددي األعمددال اإلداريددة لدددى
مديري المدارس الخاصة المستهدفة تعزى لمتغيرات (المؤهل العلمي ،والجنس ،والخبدرة ،والتخصدص
العلمي) .وجاءت المتطلبات الفنية لتدوافر وسدائل التواصدل اإللكترونيدة مرتفعدة لثمانيدة متطلبدات مدن
المتطلبات الفنية لتوافر وسائل التواصل(اإللكترونية).
وقدمت الباحثة العديد من التوصيات من أهمها وضع خطط وبرامج وسياسدات لتفعيدل عمليدة
التواصددل اإللكترونددي بددين جميددع المؤسسددات التعليميددة مددن جهددات حكوميددة وفقددا لفت درة زمنيددة محددددة
وبحيث تشمل كافة المناطق الجغرافية.
الكلمات المفتاحية :درجة التوافر ،األعمال الداريةة لمةديري المةدارس ،المةدارس الخاصةة ،وسةائل
التواصل اللكترونية.
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Abstract
The study aimed at identifying and anwering the study questions represented inThe
Degree Of The Basic Requirements Availability Of Using The Electronic
Communication Means In The Administrative Tasks For Private Schools Principals In
Alqwismeh Directorate Of Education From Teachers Point Of View And The
Difficulties Of Using Them (Gender, Education, Experience and Major) variables. The
researcher used the descriptive survey method, as the study society was a random
stratified sample of the teachers of the Education Directorate of Qweisma consisting of
(145) male and female. The study tool which was developed on the form of a
questionnaire consisted of three fields: availability of technical requirements of
Electronic Media availibilty, personal skills of the school principal, and difficulties
related to connection and communication. The study tool’s reliability and stability were
measured, as well as calculating the arthimetic means, standard deviations and ANOVA
test for the purpose of answering the study questions.
The researcher reached several results, the most important of which is that no
statistically significant differences were found in the degree of basic requirements
availibilty of Electronic Media in administrative work of targeted Private School
Principals attributed to (Education, Gender, Experience and Major) variables. The
technical requirements of Electronic Media were high for eight requirements from the
technical requirements of Electronic Media.

م

The researcher made several recommendations, the most important of which is to make
plans, programs and policies to activate the electronic communication process among
all the educational institutions of governmental bodies in accordance to a specific period
of time covering all the geographic areas.
Key words: Degree of availability, Administrative work of school principals,
Private schools, Electronic Media.
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الفول االول
خلفية الدراسة وأهميتها
مقدمة
يع د د ّدد التق د دددم والتط د ددور العلم د ددي ال د ددذي ش د ددهدته البشد د درية من د ددذ بداي د ددة الق د ددرن الح د ددادي والعشد د درين
دفاعاللقطاعددات المختلفددة مواكبددة هددذا التطددور الهائددل بجميددع أشددكاله ،ويعددد قطددا التعلدديم أكثددر هددذه
القطاعات تأثرا ،إذ أنه حجر األساس في بناء حضارات األمم.
والمؤسسات التربويدة مدن أهدم مؤسسدات بنداء المجتمدع وتقدمده ،فالمدرسدة هددي التددي تربدي وتعلدم
أجي ددال المس ددتقبل ،وتس ددعى إل ددى تحقي ددق األه ددداف التربوي ددة المنبثق ددة ع ددن الفلد ددسفة التربوي ددة ،والعالق ددات
اإلنسددانية فددي المدرسددة جددزء مهددم فددي العمليددة التربويددة ،تسدداعد علددى تسددهيل العمددل اليددومي ،وحتدى يددتم
فعال في تحقيق األهداف التي قامت من
التطوير ،فمن المهم أن يسلك مديرو المدرسة سدلوكا له دور ّ
أجلها المدرسة ،وهدذا الددور لدن يكددون فعداال بالدرجدة المطلوبدة إن لدم يضدع مددير المدرسدة أثنداء قيامده
بعمله رغبات المعلمدين وحاجاتهم في اعتباره.
فمدير المدرسة أثناء عمله يتعامل مع المعلم الذي يعد مدن أبدرز مددخالت النظدام التربوي ،وهو
العنصددر الحاسددم فددي نجدداح العمليددة التربويددة ،وعلددى جهددوده وجددودة أدائ دده يعتمددد نجدداح نوعيددة التعلدديم
وتحسددينه ،لددذلك اهددتم الكثيددر مددن الدارسددين بدده ،وبد ارسددة العوامددل التددي تددؤثر علددى فاعليتدده ،والتددي مددن
أهمهد ددا الس د ددلوي القيد ددادي لل د ددنمط اإلداري ال د ددذي يس د ددود المؤسسد ددة التربوي د ددة التد ددي ينتم د ددي إليهد ددا المعل د ددم
(.(Rubin, 1282
إن مفتدداح نجدداح المدددير هددو قدرتدده علددى التعامددل مددع األفدراد الددذين يعملددون معدده بحيددث يجعلهددم
يؤدون ما ينبغي عمله وهم راغبون ،وهذا يتطلب معرفدة تامدة بآلية ترسيخ وسائل التواصل االجتماعي
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لخدمددة العمليددة التربويددة والتعليميددة (عبددد البدداقي،)1283 ،لددذا نجددد أن هددذه الوسددائل عامددل هددام ف ددي
اإلدارة ،فالقدرة على العمل مع اآلخرين بطريقة بناءة هي من السمات الهامة التدي يجدب أن تتميز بها
شخصية اإلداري والسيما في ميدان التعليم.
وقددد وضددع التقدددم التقنددي والمعلومدداتي فددي مجددال تكنولوجيددا المعلومددات واالتصدداالت مؤسسددات
التعل دديم أم ددام تح ددديات كثيد درة لتط ددوير أس ددلوب النظد دام التعليم ددي ،واإلداري فيه ددا ،بم ددا يتناس ددب م ددع ه ددذه
التطدورات .كمدا أنده إذا تدم اسددتخدام إمكاندات اإلنترنددت بشدكل جيددد سدينقل طددرق إدارة مؤسسدات التعلدديم
مددن المسددتوى التقليدددي إلددى المسددتوى التقنددي العددالمي ،إضددافة إلددى أن اسددتخدام اإلنترنددت يحتدداج إلددى
معرفة إمكاناته وقدراته الهائلدة التدي يتيحهدا .والتعدرف إلدى الخبدرات اإلداريدة والمعلومدات المتدوفرة علدى
شبكة اإلنترنت فيما يخص إدارة التعليم العالي ،ومعرفة الخبرات اإلدارية التي تستخدمها جامعة الدول
المتقدم ددة ف ددي كف دداءة ط ددرق إدارته ددا لمؤسس دداتها العلمية.ولم ددديري الم دددارس دور مه ددم تج دداه المعلم ددين،
والمتعلمددين ،والمسددتخدمين ،وأوليدداء األمددور وأفدراد المجتمددع ،ممددا يتطلددب مددن هددذا القائددد التربددوي القيددام
بالعديد من األعمال والمهام ،فهو المسؤول األول عن قيادة فريق العمدل المدرسدي نحدو تحقيدق أهدداف
النظام التعليمي في المؤسسة التعليمية ،وعليه القيام بهذه األدوار في ضوء األهدداف األساسدية لدلدارة
المدرسية من تخطيط ،وتنظيم ،وتوجيه ،ومتابعة ،وتقويم .وهي ممارسات قيادية لمهمات إداريدة وفنيدة
يقوم بها مدير المدرسة في إنجاز أعماله المطلوبة منه (السعود.)2315 ،
وفددي ضددوء ذلددك ،يترتددب علددى هدؤالء المددديرين تبنددي اسددتخدام أحدددو األسدداليب اإلداريددة لمواكبددة
التطددورات التقني دة الهائلددة ،والتفاعددل مددع عصددر التقنيددة الرقميددة ،ومددن هددذه األسدداليب توظي د

وسددائل

التواصل االجتماعي في أعمالهم اإلداريدة والتدي ظهدرت فدي اآلوندة األخيدرة كمصدطلح معاصدر ،وذلدك
نتيجة التزايد في استخدام الحاسوب وشبكات االتصال والثورة المعلوماتية بشكل عام.
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مشكلة الدراسة واسئلتها
دز مددن األعمددال اإلداريددة بجميددع
أص دبحت وسددائل التواصددل اإللكترونيددة عنصددر أساسددي وجددزء ال يتجد أ
نواحيها ،ومنها اإلدارة المدرسية ،ومن هذا المنطلق تنبثق مشكلة الدراسة الحالية من خالل أهمية دور
م د دددير المدرس د ددة ف د ددي العملي د ددة التعليمي د ددة التعلمي د ددة ،كون د دده العق د ددل المس د ددير ألعم د ددال المدرس د ددة اإلداري د ددة
واألكاديمية ،وأهمية دور التكنولوجيا الحديثة فدي دخولهدا جميدع منداحي الحيداة ومنهدا التربيدة حسدب مدا
أقرتدده بعددض الد ارسددات ألهميددة هددذا الدددور مثددل د ارسددة سددالمة وأبددو شاشددية ( ،)2317ود ارسددة المهنددا
( ،)2332ود ارس ددة الش ددناق ( ،)2338ود ارس ددة المس ددعود ( ،)2338وج دداءت ه ددذه الد ارس ددة الستقص دداء
درجددة ت دوافر المتطلبددات األساسددية السددتخدام وسددائل التواصددل االلكترونيددة فددي األعمددال اإلداريددة لدددى
مديري المدارس الخاصة في مديرية تربية القويسمة من وجهة نظر المعلمين وصعوبات استخدامها.
ويمكن تحديدالمشكلة في السؤال الرئيس اآلتي:
ما درجة توافر المتطلبدات األساسدية السدتخدام وسدائل التواصدل االلكترونيدة فدي األعمدال اإلداريدة لددى
مديري المدارس الخاصة في مديرية تربية القويسمة من وجهة نظر المعلمين وصعوبات استخدامها؟
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هدف الدراسة وأسئلتها
هدددفت هددذه الد ارسددة إلددى التعددرف إلددى ت دوافر المتطلبددات األساسددية السددتخدام مددديري المدددارس الخاصددة
لوسائل التواصل اإللكترونية في األعمال اإلدارية في تربية لواء القويسمةمن وجهدة نظدر المعلمدين و
صعوبة استخدامها ،في ضوء اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 .1مادرجة توافر المتطلبات األساسية الستخدام وسائل التواصل اإللكترونية في األعمال اإلدارية
لدى مديري المدارس الخاصة في مديرية تربية القويسمة من وجهة نظر المعلمدين وصدعوبات
استخدامها؟
 .8هدل توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى ( )α≤ 0. 05فدي درجدة تدوافر المتطلبدات
األساسددية السددتخدام وسددائل التواصددل اإللكترونيددة فددي األعمددال اإلداريددة لدددى مددديري المدددارس
الخاصددة فددي مديريددة تربيددة القويسددمة مددن وجهددة نظددر المعلمددين وصددعوبات اسددتخدامها ،تعددزى
لمتغيرات( :الجنس ،والمؤهل العلمي ،والخبرة ،و التخصص العلمي) ؟

أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة النظرية والتطبيقية من:
 -1أهمية الموضو وهو دور مدير المدرسة في ضوء التطور السريع في وسائل االتصال.
 -2ق ددد تفي ددد نتائجه ددا المس ددؤولين ف ددي إدارة الت دددريب ب ددو ازرة التربي ددة والتعل دديم ف ددي المملك ددة األردني ددة
الهاشددمية مددن خددالل إعددداد الب درامج التدريبيددة للمددديرين فددي مجددال اسددتخدام وسددائل التواصددل
االجتماعي.
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 -3تق دددم ه ددذه الد ارس ددة أداة ج دداهزة ت ددم التأك ددد م ددن ص دددقها وثباته ددا يمك ددن اس ددتخدامها ف ددي بح ددوو
ودراسات مماثلة لمراحل دراسية أخرى.
 -4تقدددم تغذيددة راجعددة لمددديري المدددارس الخاصددة فددي العاصددمة عمددان فددي ضددوء النتددائج التددي تددم
التوصل إليها والمتعلقة بتوظي

وسائل التواصل االجتماعي في أعمال المديرين.

حدود الدراسة ومحدداتها
 الحةةدود البشةةرية :اقتصددرت هددذه الد ارسددة علددى معلمددي ومعلمددات المدددارس الخاصددة فددي ل دواءالقويسمة.
 الحدود المكانية:اقتصرت هذه الدراسة على عدد من المدارس الخاصة في فيلواءالقويسمة. -الحدود الزمانية:جرت هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لعام .2018/2017

محددات الدراسة
إن تعم دديم نت ددائج ه ددذه الد ارس ددة يعتم ددد عل ددى م دددى ص دددق وثب ددات األداة المس ددتخدمة وعل ددى م دددى
موض ددوعية ودق ددة اس ددتجابة أفد دراد العين ددة ،كم ددا أن النت ددائج ال تعم ددم إال عل ددى مجتم ددع ه ددذه الد ارسد دة أو
المجتمعات المماثلة لها.

موطلحات الدراسة
تتناول هذه الد ارسدة بعدض المصدطلحات والمفداهيم منهدا وسدائل التواصدل ومددير المدرسدة وفيمدا
يلي عرض لتعريفاتها والتعريف اإلجرائي للباحثة:
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وسائل التواصل اللكترونية :هي منظومة إلكترونية تسمح لمسدتخدميها بالتواصدل مدع اآلخدرين
من خالل نظام اجتمداعي إلكتروندي وذلدك لمختلد

األهدداف كتبدادل المعلومدات والخددمات والمنتجدات

والقضايا المختلفة (.)Chauhan&Pillai, 2313
وتعرفهاالباحثة إجرائيا ،بأنها الوسائل المنفذة من خالل تقنيات المعلومدات واالتصداالت الحديثدة
ّ
مثل اإلنترنت والهوات

الذكية؛ وتقاس بالدرجة التي حصل عليها أفراد الدراسة بعد إجرائها.

المةةةدارس الخاصةةةة :ه ددي الم دددارس المملوك ددة ألح ددد المد دواطنين و تخض ددع أيض ددا ل ددو ازرة التربي ددة
والتعل دديم وتتبن ددى المنددداهج الد ارس ددية نفس ددها المطبقدددة ف ددي الم دددارس المن دداظرة له ددا م ددن م دددارس التعلددديم
الحكومي(.صالح)2004 ,
األعمال الدارية:هي مجموعة من االنشطة تتضمن التخطيط وصدنع القد اررات والتنظديم والقيداده
والس دديطرة وتوج دده ال ددى مد دوارد المنظم ددة البشد درية والمادي ددة والمالي ددة والمعلوماتي ددة به دددف انج دداز أه ددداف
تنظيمية بكفاءه وفعالية في بيئة دينامكية متغيره
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الفول الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
يتناول هذا الفصل عرضا لألدب النظري المتضمن وسائل التواصل اإللكترونية من حيث مفهومها
ووظائفها وعرضا للدارة المدرسية من حيث المفهوم واألهمية كما يتناول هذا الفصل الدراسات
السابقة المتعلقة بالموضو ووسائل التواصل اإللكترونية وهذا عرضا لذلك.

أوالً :األدب النظري
يتضمن هذا الجانب عرضاً لوسائل التواصل اللكترونية والدارة المدرسية.
أوالً :مفهوم التطور التكنولوجي
يصن

مصطلح التطور التكنولوجي على انه مصطلحا حديثا للغاية ،والسبب في ذلك يعود

إلى اتصاله بالمعلومات واالتصاالت التي اتت سابقة للتكنولوجيا بالمفهوم الحديث وليس التصاله
بالحواسيب بدرجة كبيرة.
مر بها هذا المصطلح إلى (الدالهمة:)2338 ،
ويمكن تقسيم المراحل التي ّ
 -1مرحلة ثورة المعلومات واالتواالت األول  :هذه المرحلة تمحورت حول اخت ار الكتابة
ومعرفة اإلنسان لها وقد ساهم ظهور الكتابة في إنهاء عهد المعلومات الشفوية ،التي انقضت
من خالل موت اإلنسان ،أو ضع

قدراته الذهنية.

 -2مرحلة ثورة المعلومات أو االتواالت الثانية :تمثلت هذه المرحلة في ظهور الطباعة بشتى
أصنافها ،وتطورها والتي ساهمت بنشر المعلومات واالتصاالت من خالل زيادة عدد
المطبوعات ،وكثرة نشرها.
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 -3ثورة المعلومات واالتواالت الثالثة :تمحورت حول ظهور عدة أنوا وأشكال من مصادر
المعلومات مثل :المسموعة والمرئية ،كالهات

والراديو والتلفاز واألقراص واألشرطة الصوتية

والالسلكي باإلضافة إلى المصادر المطبوعة على ورق .هذه المصادر عملت بالمساهمة في
نقل المعلومات وزيادة حركة االتصاالت.
 -4ثورة المعلومات واالتواالت الرابعة:وتمحورت هذه المرحلة حول اخت ار الحاسوب وتطوره
ومراحله وأجياله المتعددة مع كل مميزاته ،وفوائده وآثاره التي تعتبر إيجابية من خالل نقل
المعلومات عبر وسائل االتصال بالحواسيب.
 -5ثورة المعلومات الجيل الخامس :وتتجسد في التزاوج والترابط الكبير جدا بين تكنولوجيا
الحواسيب المتطورة وتكنولوجيا االتصاالت المتعددة األنوا واالتجاهات التي ساهمت بتحقيق
إمكانية تناقل كمية كبيرة جدا من المعلومات بسرعة رهيبة حتى باختالف الزمان والمكان من
خالل شبكات المعلومات والتي تعتليها في القمة شبكة اإلنترنت.
وقد أثر التطور التكنولوجي على استراتيجية البحث والتطوير :إذ ّأدت هذه التكنولوجيا دو ار
مهما في تطبيق وظيفة البحث ،والتطوير عن طريق تطوير المعرفة التي تلزم اإلدارة والعاملين
ومساعدتهم في تصميم المنتجات الجديدة ،وتطوير المنتجات الموجودة حاليا ،وتحسين العمليات
اإلنتاجية على مستوى المنظمة(مباري.)2334،

التواصل ال لكتروني
وتعرف بأنها خدمات يتم بناؤها ،وبرمجتها بواسطة شركات كبرى للقيام بجمع أكبر عدد من
ّ
األشخاص الذين يستخدمونها ،باإلضافة إلى األصدقاء ،ومشاركة األنشطة واالهتمامات ،وللبحث
عن تكوين صداقات ،والبحث عن اهتمامات وأنشطة عند أشخاص آخرين يتشاركون معهم بإحدى
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القواسم الفكرية ،أو غير ذلك ،وتتيح هذه الخدمات ميزات مثل :المحادثة الفورية ،والتراسل العام
والخاص ،ومشاركة الوسائط المتنوعة من صوت وصورة وفيديو والملفات ،وقد جذبت هذه الخدمات
ماليين األشخاص المستخدمين من مختل

بالد العالم (الحسيني.) 2312،

ويتم اعتبار شبكات التواصل االلكتروني"فيس بوي"Face book

و" توتير" Twitter

و"جوجل  Googlepluse "+و"ماي سبيس" My Spaceو"هاي فايف"  5Hiو"اليف " "Life
ولينكد إن "  Linked Inوغيرها من المواقع المشهورة التي تقوم بتقديم خدمات اتصال وتواصل
للمستخدمين(عبد الجليل.)2311 ،
وتشتري الشبكات االجتماعية في خصائص أساسية بينما تختل

بعضها عن األخرى

بمميزات تكونها طبيعة الشبكة واألشخاص الذين يستخدمونها(الدراب.)2311 ،
 الوفحات الشخوية :بإمكانك التعرف على اسم الشخص ،ومعرفة المعلومات األساسية عنهمثل :الجنس ،وتاريخ الميالد ،والبلد ،واالهتمامات ،والصورة الشخصية وغيرها من
المعلومات.
 األصدقاء :األشخاص الذين يتعرف عليهم الشخص لهدف معين. إرسال الرسائل  :وتوفر هذه الخاصية إمكانية إرسال رسالة مباشرة للشخص ،سواء أكان فيقائمة األصدقاء عندي أم لم يكن لديك.
 ألبومات الوور :توفر الشبكات االجتماعية لمستخدميها بناء عدد ال نهائي من األلبومات،ورفع مئات الصور فيها ،وتوفير مشاركة هذه الصور مع األصدقاء لالطال
حولها.

والتعليق
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 المجموعات  :توفر كثير من مواقع الشبكات االجتماعية خاصية بناء مجموعة اهتمام ،إذبإمكانك إنشاء مجموعة بمسمى معين ،وأهداف قد تم تحديدها ،ويتيح موقع الشبكة االجتماعية
لمالك المجموعة واألشخاص الذين انضموا إليها نطاقا أشبه ما تكون بمنتدى حوار مصغر
وألبوم صور مصغر.
 الوفحات  :تقوم فكرة الصفحات على بناء صفحة يتم فيها وضع معلومات عن المنتج ،أوالشخصية ،أو الحدو ويقوم الذين يستخدمونه بعد ذلك بتصفح تلك الصفحات من خالل
تقسيمات تم تحديدها.
هذا وتشير اإلحصاءات العالمية إلى إزدياد في عدد مستخدمي شبكات التواصل اإللكتروني
في مختل

أرجاء العالم والمنطقة بحيث احتل األردن المرتبة السابعة عربيا والمرتبة ( )63عالميا

وذلك بعد أن قامت قاعدة تسجيل اشتراكات الفيسبوي في المملكة(  )1.2مليون اشتراي ،فيما تظهر
أرقام رسمية محلية أن إجمالي عدد مستخدمي اإلنترنت في األردن تجاوز مؤخ ار ( )2.7مليون
مستخدم.وتمكنت شبكات التواصل اإللكتروني كد "الفيسبوي" وغيرها "توتير" و "لينكد ان" في العالم،
وفي منطقة الشرق األوسط بشكل محدد أن تجذب اهتماما وإقباال متزايدا وكبي ار في االشتراي
واالستخدام منذ بداية العام الماضي ،مع توالي األحداو السياسية والشعبية التي نشبت في تونس،
ووصلت بعد ذلك إلى كل من مصر ،واليمن ،والبحرين ،وسورية ،لما تتيحه هذه الشبكات من
مساحات واسعة للتواصل والتعبير عن الرأي(الرعود.) 2312،
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أنواع شبكات التواصل االلكتروني
يقوم بعض الباحثين بتصني

الشبكات االجتماعية إلى العديد من األنوا وفق طبيعة

المستخدمين( ،الفياللي2312،؛ المنصور2312،؛ السيد وعبد العال2332،؛ Boyd & Ellison
 ،)2337،فهنالك الشبكات األساسية ،وتتمثل بالملفات الشخصية للمستخدمين وخدمات عامة مثل:
المراسالت الشخصية ،واتجاه الصور والملفات الصوتية ،والمرئية ،والروابط والنصوص والمعلومات
وفقا لتصنيفات يتم تحديدها متصلة بالدراسة ،أو العمل ،أو النطاق الجغرافي على سبيل المثال شبكة
فيسبوي وماي سبيس .كما توجد الشبكات االجتماعية المتصلة بالعمل ،إذ تربط أصدقاء العمل
وأصحاب العمل والشركات ،وتشمل ملفات شخصية للمستخدمين تتضمن سيرتهم الذاتية ،وخبراتهم
العملية وتخصصاتهم العلمية مثل شبكة لينكد إن( .)Linked Inويوجد نو آخر من الشبكات
االجتماعية تتيح خدمات التدوين المصغر مثل موقع تويتروبلري( ()Plurkجمعة وخليل.)2332 ،

نشأة شبكات التواصل اللكترونية
بدأت المرحلة األولى من شبكات التواصل اإللكتروني باألخص الفيسبوي في أواخر
التسعينات في الواليات المتحدة األمريكية ،وكان السبق لشبكة ( )Classmates.comحيث تم
إنشاؤها عام  1225على يد راندي كونراد ( )Randy Conradsللربط بين زمالء الدراسة .ثم في
عام 1227ظهرت شبكة( ) Six Degressالتي توق

نشاطها عام 2331بسبب أمور مالية .وفي

هذه المرحلة لم تكن تقنيات الويب الثاني التفاعلية قد ظهرت ،ولكن معظم استخدامات هذه الشبكات
استند على غرف الدردشة والبريد االلكتروني وإنشاء ملفات شخصية للمستخدمين .لكن المرحلة
الثانية هي التي انتفعت من تقنيات الجيل الثاني من الويب ،حيث ظهرت العديد من شبكات التواصل
اإللكتروني وخصوصا الفيسبوي منذ عام2332إلى عام (2312مجاهد.)2313 ،
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ومن أشهر وأبرز الشبكددات االجتماعية _على سبيل المثال ال الحصر_ ظهرت عام
()2332شبكة (  ،) Friendsterو في النص

الثاني من العام نفسه في فرنسا ظهرت شبكة

( )skyrockعلى أساس أنها منصة للتدوين ،ثم تغيرت بشكل كامل لتتحول إلى شبكة اجتماعية سنة
 .2337وقد استطاعت بشكل سريع وفائق تحقيق انتشار واسع لتصل(وفق إحصائيات يناير )2008
إلى المركز السابع في ترتيب الشبكات االجتماعية حسب عدد المشتركين .ومن ثم ظهرت شبكة ماي
سبيس( )My spaceعام ()2333في الواليات المتحدة األمريكية ،واختلفت بتميزها بتطورها الكبير
وازدياد عدد مستخدميها باألخص فئة المراهقين وقد ضمت الفرق الموسيقية المشهورة وربطت بين
الفنانين والموسيقيين ومعجبيهم ،ثم ظهرت منافستها شبكة الفيسبوي عام 2334التي انطوت منذ
البداية على طلبة جامعة هارفرد ،ثم المؤسسات التعليمية في الواليات المتحدة األمريكية.ومن هنا
اعتبرت االنطالقة العالمية للفيسبوي عام(،) 2336حيث أصبحت الشبكة االجتماعية األولى في
العالم من حيث عدد المستخدمين ،وفي عام ( )2337وفرت فيسبوي لمستخدميها خدمة تكوين
التطبيقات للمطورين ،مما ساهم في ازدياد عدد مستخدميها خاصة من فئة الشباب( & Boyd
)2007،Ellison

مجاالت استخدام شبكات التواصل االلكتروني
بسبب ما اختلفت به شبكات التواصل االلكتروني باألخص الفيسبوي من خصائص وتطبيقات
اتصالية متعددة ،فقد أحدثت ثورة في عالم االتصاالت التفاعلية حيث جعلت العالم قرية صغيرة،
يتميز سكانها بالتفاعل والتواصل المستمرين ،والتعاون ،والتشاري فيما يملكون من مصادر معلوماتية
متعددة؛ مما أدى إلى تعدد مجاالت استخدامها،على الصعيد السياسي كان لهذه الشبكات دور فاعل
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في منطقتنا العربية من حيث الحشد للثورات العربية ،كما أن السياسيين أنفسهم بإمكانهم استغالل
منصات هذه الشبكات لعرض أفكارهم وبرامجهم االنتخابية.
وفي المجال التجاري فقد عملت الشركات التجارية على جعل هذه الشبكات منصات لترويج
منتجاتها من خالل اإلعالنات ،كما انتفعت من التواصل مع المستهلكين من أجل تحسين
منتجاتها.أما على الصعيد اإلعالمي :فقد تم اعتبار شبكات التواصل اإللكتروني باألخص الفيسبوي
منصة إعالمية مرادفا لوسائل اإلعالم التقليدية بل قد تتغلب عليها بما تتيحه من حرية ومرونة
وسرعة في نقل االخبار .كما عملت شبكات التواصل اإللكتروني وخصوصا الفيسبوي على دعم
العالقات االجتماعية بين أفراد المجتمع بواسطة التواصل والتفاعل اإللكتروني عبر الويب بين
الطالب واألهل خاصة الذين يعيشون في مناطق متباعدة(الفياللي.)2312،

مواقع التواصل ال لكترونيةوالعملية التعليمية
ظهرت مواقع التواصل اإللكتروني في الواليات المتحدة األمريكية على مستوى التفاعل بين
بعض زمالء الدراسة ،وأول موقع للتواصل االجتماعي لطلبة المدارس األمريكية ظهر عام ()1225
وهو موقع Classmates.com؛ والذي قام بتقسيم المجتمع األمريكي إلى واليات ،وقسم كل والية
إلى مناطق ،وقسم كل منطقة للعديد من المدارس ،وجميعها منضمة إلى هذا الموقع ،وبإمكان الفرد
أن يبحث فى هذا التقسيم حول المدرسة التى ينتمي إليها ويجد زمالءه والتعرف على أصدقاء جدد،
والتفاعل معهم من خالل هذه الشبكة (بن رحومة.)2332 ،
ومن هنا بدأ التربويون دراسة هذه الشبكات من حيث تاريخها ،وأنواعها ،والخدمات التي
تتيحها ،واستخداماتها التربوية ،عالوة على التحديات والصعوبات التي تواجه استخدامها على الصعيد
التربوي عموما ،وفي مجال التعليم العالي خصوصا(Ophus&Abbitt, 2009).
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وقد تحدو مونوزوتاونر( )Mounoz&Towner, 2009عن مجموعة من المسوغات التي
تقوم بدعم استخدام شبكات التواصل االجتماعي باألخص الفيسبوكفي التدريس ومنها أن أغلب
مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي وباألخص الفيسبوي هم من فئة الشباب الذين لم يجتازوا
بعد الدراسة الثانوية والجامعية ،وأن الخدمات التي تتيحها شبكات التواصل االجتماعي وباألخص
الفيسبوي يمكن أن تقوم بدعم األنشطة التعليمية المتعددة للطلبة ،إضافة إلى تطوير تطبيقات تقوم
بدعم الوظائ

التعليمية لتلك الشبكات مثل إضافة ()Flashcardالتي تعمل على مساعدة المعلم في

بناء وعمل تدريبات للطلبة على شبكة الفيسبوي ،إضافة()BookTagالتي تساعدالمستخدين على
تبادل الكتب فيما بينهم .وإضافة( )Do Research for meوتساعد على تجميع المعلومات حول
قادر على إدارة المادة
مواضيع محددة يبحث عنها الطالب ،وإضافة ( )Coursesوتجعل المعلم ا
الدراسية والعمل على تنظيمها من خالل توفير إضافة المقررات و نشر اإلعالنات والواجبات وإنشاء
مجموعات للدراسة وحلقات للنقاش(محفوظ.)2313،

ثانيا الدارة المدرسية:
ً
لم تعد وظيفة اإلدارة المدرسية تسهيل شؤون المدرسة تيسي ار روتينيا ،ولم يبق دور مديري
المدارس الحفاظ على النظام في المدرسة والتأكد من سير الدراسة حسب الجدول المدرسي الموضو ،
وحصر الطلبة ،بل أضحى محور عملهم يتمحور حول الطلبة ،وتسهيل الظروف واإلمكانات التي
تساهم في توجيه نموهم والتي تعمل على تحسين العملية التربوية من أجل ترسيخ هذا النمو ،كما
أضحى يدور أيضا حول تحقيق األهداف االجتماعية التي ينتفع منها المجتمع (خليل.(2009،
وهذا التحول في وظيفة المدرسة والتطور في وظائفها كان مرده للعلوم،كما أوردها خليل ()2009
وعلى النحو اآلتي:
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 الطبيعية والتكنولوجيا الحديثة بتوسيع البيئة المادية ،فالتقدم في علوم الفضاء جعل اإلنسان
ينزل على الكواكب المجاورة ويحوم في الوسط الكوني بسبب األقمار الصناعية ،والتقدم في
أساليب االتصال جعل العالم أكثر انفتاحا ومتصال ببعضه عن ذي قبل.
 إضافة للتغيير الذي ط أر في وظيفة المدرسة ،فبينما كانت هذه الوظيفة في الماضي القيام
بنقل التراو الثقافي للناشئة ،فقد أصبح في الوقت الحالي االهتمام بدراسة المجتمع والمشاركة
ودراسة مشكالته والعمل على تحقيق األهداف له وتغير النظرة للعملية التربوية ،إذ بينت
نتائج الدارسات النفسية والبحوو التربوية أهمية الطفل كشخص وأهمية التباينات الفردية،
باإلضافة إلى أنها بينت هذه النتائج أن العملية التربوية عملية نمو في شخصية المتعلم من
إن تنظيم العمل وتطويره ،وإتاحة اإلمكانيات والظروف التي تعمل على
جميع جوانبهاّ .
تحقيق األهداف التربوية واالجتماعية ،وإتاحة جميع الظروف واإلمكانات التي تساهم في
المساعدة في نمو الطالب روحيا وعقليا وبدنيا وإعداده ليتحمل مسؤولياته في حياته الحالية
والمستقبلية كان لهما دو مهم في تغير وظيفة المدرسة وإدارتها.

مفهوم الدارة المدرسية:
يعرفها فوالن ( ،(Fullan, 2002بأنها ذلك العمل المشتري التي تقوم به الجماعة بغرض
الوصول الى األهداف المنشودة في حيز من المودة والتعاون.
ويعرفها البدري (  ) 52 :2335بأنها " الوحدة التي تقوم على تنفيذ السياسة التعليمية وهي
جزء من اإلدارة التعليمية ويقوم على رأسها مدير ومسؤوليته الرئيسة هي القيام بتوجيه المدرسة نحو
أداء رسالتها وتنفيذ اللوائح والقوانين التعليمية التي يتم إصدارها عن الو ازرة ".

16

من هنا يمكن القول بأن اإلدارة المدرسية عبارة عن عملية منظمة تقتضي مشاركة العاملين
فيها ،تشمل التخطيط والتنظيم والتنسيق بغرض تخطيط األهداف.

الدارة المدرسية الناجحة:
،وحدد هدفا رئيسا لها هو القيام بالعملية،
عد المدرسة مؤسسة اجتماعية أنشأها المجتمع
ّ
تُ ّ
التعليمية المدرسة ووسيلتها،وبهذه الحالة تقوم بمساس جميع المكونات والعالقات التي يندرج تحتها
النظام المدرسي والتي تستهدف في النهاية تحسين عملية التعليم والتعلم (خليل.(2009 ،
مهم في تنمية بيئة التمكين والترسيخ اإلجابي عبر
إن ما تقوم به اإلدارة المدرسية هو دوٌر ٌ
التشجيع والتعاون اإليجابي للمشاركة في اتخاذ الق اررات ووضع األهداف التنظيمية وخلق مناخ منفتح
يساهم في تدقيق المعلومات بشكل ميسر وتشجيع المعلمين على المشاركة في تحمل المسؤولية (عبد
المنعم ومصطفى.(2012 ،

المدارس الخاصة
وتعرف المدارس الخاصة أيضا باسم المدارس األهلية أو المدارس غير لحكومية وهي
المدارس التي ال تديرها الدولة ،متمثلة بالحكومة المحلية أو اإلقليمية أو الوطنية اال انها تخضع
لقوانين وانضمة الدولة ,كما ان النظام التعليمي المتبع في المدارس الخاصه يقوم على استخدام
وسائل التواصل اإللكترونية بشكل كبير مما يؤدي إلى وجود تفاعل كبير بين المعلم والطالب،
باإلضافة الى انها تعطي النشاطات الالمنهجية اهمية خاصة في برامجها الدراسية ,كما تستخدم
بعض المدارس الخاصة اللوح الذكي  Smart boardوالذي يتيح للمستخدم او المعلم التحكم بجهاز

17

الحاسوب بفضل خاصية اللمس سواء كان باألقالم الخاصة به او باليد ,وتستفيد منه فئة ذوي
االحتياجات الخاصة من فئة التوحد واالعاقة العقلية البسيطة والمتوسطة واالعاقة الحركية البسيطية.
حيث توجد لوحة تفاعليه توضح المفاتيح الرئيسية للدخول الى التطبيقات ومواقع االنترنت
وكتابة المالحظات ,كما يتم حفظ عمل في مل

باالمكان ضياغته او ارسالة عبر البريد االلكتروني

أو وضعه في صفحة على موقع الكتروني
كما تستخدم المدارس الخاصه جهاز  I padفي التعليم حيث يتم تحميل الكتب الدراسية
عليه بصيغة  pdfويسهل استخدامة في عملية البحث عن المعلومة والتخفي

عن الطالب في في

حمل الكتب اضافة الى استخدام التطبيقات والبرامج التعليميه والقواميس كما تمكنه من تحرير
الملفات ومشاركتها مع الغير .
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ثاني ًا :الدراسات السابقة:
تضمنت الدراسات السابقة مجاالت ومواضيع مختلفة حول بيئة التعّلم اإللكتروني ،ومتطلبات
تطويرها ،وقد قامت الباحثة باالطال على عدد من الدراسات العربية واألجنبية المتعلقة بموضو
الدراسة الحالية ،وتم ترتيب الدراسات وعرضها حسب تسلسلها الزمني من األقدم إلى األحدو.
أوال :الدراسات العربية:
أجرى قباعة ( )2005دراسة بعنوان" :تطوير أنموذج إلدارة التعلم عن بعد في التعليم
العالي" .وهدفت الدراسة إلى تطوير أنموذج إلدارة نظم التعلم عن بعد في التعليم العالي ،وقام الباحث
بتطوير األنموذج بعد مسح األدب النظري والدراسات السابقة ثم قام بتطوير استبانة لتقييم األنموذج
المقترح ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع الجامعات المفتوحة في الوطن العربي التي عددها 14
جامعة للعام الدراسي ( )2334/2333وتم اختيار عينة الدراسة بواقع  8جامعات .وأظهرت النتائج
أنموذج مقترح بعد تقييمه من قبل المؤسسات المشاركة وقد أظهر التقييم فائدة في األنموذج كوسيلة
مساعدة في التخطيط وإدارة عملية التقييم وإدارة تحفيز للتفكير ومنظومة خطوط إرشادية للتطبيق كما
أظهر تقييم الدراسة أن العوامل البشرية :كالشخصية ،وأنماط اإلدارة وأنماط االتصال ،والثقافة
التنظيمية كانت أكثر أهمية في التطبيق الناجح لبرامج التعلم عن بعد من التكنولوجيا التقنية الحديثة،
وأوصت الدراسة إلى التخطيط المستمر للوصول إلى منظومة خطوط إرشادية للتطبيق.
وأجرى جرادات ( )8112بعنوان" مستوى ممارسة العمليات القيادية االدارية في الجامعات
االردنية وتوقعاتها المستقبلية "هدفت الدراسة التعرف إلى العمليات الرئيسية اإلدارية القيادية في
الجامعات األردنية الرسمية

من تخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة

ولتحقيق هدف الدراسة قام

الباحث بتصميم أداتين وزعتا على عينة الدراسة المكونة من () 427فردا من أعضاء هيئة التدريس
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في الجامعات األردنية والرسمية و() 23فردا من الخبراء في مجال التعليم العالي الجامعي في األردن
وقد خلصت النتائج إلى أن الجامعات األردنية تطبق عملياتها اإلدارية القيادية بدرجة مقبولة وذلك
باستخدام الوسط المرجح المئوي كما حدد الباحث جميع فقرات البحث بوصفها توقعات مستقبلية
وتوقعات مرغوبا فيها وذلك باستخدامها في جولتين وكان من أهم توصيات الدراسة االهتمام بعملية
التخطيط في الجامعات وتبني اإلجراءات التي تقود إلى تحديد العمليات القيادية اإلدارية في ضوء
متطلبات المستقبل.
أجرى الف ار ( )8112بدراسة هدفت إلى التحقيق في تطوير االتصال اإلداري لمديري المدارس
الثانوية بمحافظات غزة  -فلسطين في ضوء اإلدارة اإللكترونية ،واستخدمت المنهج التحليلي
الوصفي ،إذ تكونت عينة الدراسة من مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة والبالغ عددهم
( )78مدي ار .وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة توافر متطلبات االتصال اإلداري في المدارس جاء
ضعي  ،وان وجود اإلمكانات اإلدارية في المدارس لتنفيذ االتصال اإلداري جاء بدرجة متوسطة.
أجرى الزهراني ( )8108دراسة بعنوان" :كفايات التعّلم اإللكتروني لدى معلمي المرحلة
الثانوية ،في محافظة القريات في المملكة العربية السعودية" .وهدفت الدراسة للكش

عن كفايات

التعلم اإللكتروني لدى معلمي المرحلة الثانوية في محافظة القريات ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم
استخدام استبانة للكش

عن كفايات التعّلم اإللكتروني ،من وجهة نظر المعلمين ،كما تم استخدام

بطاقة مقابلة ذات أسئلة مقننة مكونة من أربعة أسئلة موجهة لمديري المدارس الثانوية،تكونت عينة
الدراسة من( ) 15مدير مدرسة ثانوية( ) 233معلما من معلمي المرحلة الثانوية تم اختيارهم بالطريقة
العشوائية البسيطة من مجتمع الدراسة الكلي ،وأظهرت النتائج أن درجة امتالي معلمي المرحلة
الثانوية لكفايات التعّلم اإللكتروني جاءت بدرجة متوسطة ،وجاء مجال التعامل مع مشكالت االنترنت
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بالمرتبة االولى وبدرجة متوسطة ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في
درجة االمتالي لكفايات التعّلم اإللكتروني ككل ،وفي جميع المجاالت باستثناء مجال تقويم البرامج
التعليمية اإللكترونية وأداء الطلبة ،وجاءت الفروق لصالح التخصصات العلمية ،وعدم وجود فروق
في درجة امتالي كفايات التعّلم اإللكتروني ككل ،وفي جميع المجاالت تعزى ألثر الخبرة التدريسية،
والدورات التدريبية ،كما بين النتائج أن درجة ممارسة معلمي المرحلة الثانوية لكفايات التعّلم
اإللكتروني تراوحت بين المرتفعة والمنخفضة.
في حين أجرى المطرفي ( )8108دراسة هدفت إلى التحقيق في فاعلية أساليب االتصال
اإلداري ومعوقاتها لدى مديري المدارس االبتدائية في مدينة مكة المكرمة من وجهة نظر المعلمين،
واستخدمت المنهج الوصفي المسحي التحليلي ،حيث تكونت عينة الدراسة من معلمي المرحلة
االبتدائية والبالغ عددهم ( )253معلم ومعلمة .وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن فاعلية أساليب
االتصال اإلداري ومعوقاتها لدى مديري المدارس االبتدائية في مدينة مكة المكرمة من وجهة نظر
المعلمين جاءت بدرجة مرتفعة ،وأن درجة فاعلية أسلوب المشاركة لدى مديري المدارس االبتدائية في
مدينة مكة المكرمة من وجهة نظر المعلمين جاء متوسطا .كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول (فاعلية أسلوب الشفافية ،المشاركة ،التوقيت
المناسب ،وسائل االتصال المستخدمة) تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة ،وسنوات العمل
مع المدير الحالي.
وأجد د د ددرت الطراونةةةةةةةةة ( )8102د ارسد د د ددة بعن د د د دوان "نمد د د ددوذج مقتد د د ددرح لتطد د د ددوير منظومد د د ددة الد د د ددتعّلم
اإللكتروني ) (eduwaveفي مدارس و ازرة التربية والتعليم األردنية في ضوء معايير التعّلم اإللكتروني
العالميددة" .وهدددفت الد ارسددة اقتدراح نمددوذج لتطددوير منظومددة الددتعلم االلكترونددي فددي ضددوء معددايير الددتعلم
اإللكترونددي العالمي ددة ،واس ددتخدمت الباحث ددة الم ددنهج الوص ددفي التحليلددي كم ددا تكون ددت عين ددة الد ارس ددة م ددن
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( ) 226معلمددا ومعلمددة مددن المدددارس الحكوميددة موزعددة علددى عش درة مدددارس تابعددة لمديريددة تربيددة ل دواء
الم دزار الجنددوبي ،وتوصددلت الد ارسددة إلددى ت دوافر أدوات منظومددة الددتعّلم اإللكترونددي واسددتخدامها بدرجددة
متوسطة ،وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة استخدام كل من برامج المحادثة واللوح التفاعلي ومدؤتمرات
الفي ددديو منخفض ددة ،وأن درج ددة اس ددتخدام ك ددل م ددن بد درامج المحادث ددة والل ددوح التف دداعلي وم ددؤتمرات الفيد دديو
منخفضددة ،وأن درجددة االسددتخدام األعلددى للمنظومددة كددان إلدخددال العالمددات ورصددد الغيدداب ،وأشددارت
النتائج أيضا إلى أن منظومة التعّلم اإللكتروني المطبقة في مدارس مديرية تربيدة لدواء المدزار الجندوبي
متوافقة مع معايير التعّلم اإللكتروني العالمية بدرجة متوسطة ،وأوصت الد ارسدة بضدرورة تدوافر وسدائل
التعلم االلكتروني في المدارس.
وقام أبو عيادة وعبابنة ) (2015دراسة هدفت إلى التعرف إلى درجة فاعلية توظي

تقنيات

اإلنترنت في اإلشراف التربوي في المدارس الخاصة في العاصمة األردنية عمان من وجمة نظر
المعلمين والمشرفين التربويين ،وقد استخدمت المنهج الوصفي المسحي ،تكونت عينة الدراسة من
( )535معلما ومشرفا تربويا للعام الدراسي ( .)2315/2314أظهرت نتائج الدراسة درجة فاعلية
توظي

تقنيات اإلنترنت في اإلشراف التربوي في المدارس الخاصة في عمان كانت كبيرة لجميع

المجاالت ولألداة ككل ،كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة لمتغيري الجنس وتقنية اإلنترنت المستخدمة في اإلشراف التربوي ،بينما كانت الفروق دالة
للمتغيرات األخرى لبعض مجاالت األداة .وأوصت الدراسة المدارس الخاصة باالنتقال إلى توظي
اإلشراف اإللكتروني.
أجرى محمد ( )8102دراسة بعنوان "تصور مقترح إلمكانية تطبيق التعّلم اإللكتروني في
التعليم العام في السودان" .وهدفت الدراسة الوصول إلى تصور مقترح إلمكانية تطبيق التعلم
اإللكتروني في السودان ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته ،كما استخدم الباحث
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االستبانة كأداة للدراسة تم توزيعها على العينة التي تم اختيارها بشكل عشوائي من مجتمع الدراسة
ممن هم ملتحقين بالتعليم العام بالسودان ،وأظهرت النتائج إلى وجود صعوبات تواجه تطبيق التعّلم
اإللكتروني في التعليم بالسودان ،وأوصت الدراسة إلى مواجهة التحديات والصعوبات نحو التعلم
اإللكتروني.
وأجرى الغنبوصي والهاجري ( )8102دراسة هدفت إلى التعرف إلى صعوبات تطبيق اإلدارة
اإللكترونية في مدارس التعليم العام في سلطنة عمان ودولة الكويت من وجهة نظر مديري المدارس
ومساعديهم ،وقد استخدمت المنهج الوصفي ،حيث تكون مجتمع الدراسة من ( )274مستجيب.
أظهرت نتائج الدراسة أن فجوة الثقافية اإللكترونية جاءت في المرتبة األولى كأعلى الصعوبات ،ثم
محور الموارد المالية ،يليه محور الموارد البشرية ،ثم محور األنظمة والتشريعات ،وحل محور دعم
اإلدارة العليا في المركز األخير .كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
البلدين وذلك لصالح دولة الكويت.
ثانيا الدراسات األجنبية:
كما وأجرى مينجو وبويت ( )Menjo & Boit,8101دراسة هدفت إلى التحقيق في
التحديات التي تواجهها المدارس الثانوية الكينية في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتعزيز
اإلدارة المدرسية .أجريت هذه الدراسة في كينيا،وقد استخدمت المنهج االستقصائي الوصفي ،تكون
مجتمع الدراسة من ( )12مدرسة ثانوية مختارة عشوائيا واللواتي أدخلن أجهزة الحاسوب في منطقة
ناندي الشمالية ،بينما تكونت عينة الدراسة من ( )128مستجيب والذين تم اختيارهم بالطريقة
العشوائية .أظهرت نتائج الدراسة أنه وعلى الرغم من أن المدراء واجهوا تحديات عديدة أثناء تنفيذ
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المدارس ،فقد بدا أن لديهم مواق

إيجابية تجاه تطبيقه ،حيث
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أنه أثر تأثي ار إيجابيا على العملية برمتها .وأوصت الدراسة بضرورة تنظيم تدريب مخصص أثناء
الخدمة من أجل تحويل اهتمامهم النظري بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى ممارسة عملية.
بينما أجرى مينجاين ( )Mingaine,2013دراسة هدفت إلى استعراض بعض التحديات
التي يواجهها المديرون في أثناء تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في لمدارس الثانوية
العامةفي كينيا ،وقدا استخدمت المنهج الوصفي االستقصائي ،حيث تكون مجتمع الدراسة من
( )353مدي ار للمدارس الثانوية العامة في مقاطعة ميرو ،بينما تكونت عينة الدراسة من ()135
مستجيبين والتي تم اختيارها بالطريقة العشوائية الطبقية البسيطة .أظهرت نتائج الدراسة أنه وعلى
الرغم من أن المدراء واجهوا تحديات عديدة أثناء تنفيذ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
المدارس ،فقد بدا أن لديهم مواق

إيجابية تجاه تطبيقه ،حيث أنه أثر تأثي ار إيجابيا على العملية

برمتها .وأوصت الدراسة بضرورة تنظيم تدريب مخصص أثناء الخدمة من أجل تحويل اهتمامهم
النظري بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى ممارسة عملية.
أجرى كانا ( )CANA,2016دراسة بعنوان" مدى مصداقية وصالحية مقياس معايير
االعتماد في التعلم المفتوح والتعلم عن بعد في اسطنبول " .هدفت الدراسة الختبار مصداقية
وصالحية مقياس معايير االعتماد في التعلم المفتوح والتعلم عن بعد في اسطنبول لقياس جودة
التعلم عن بعد والتعلم المفتوح استنادا آلراءاإلداريين والمعلمين والموظفين والطالب ،ولتحقيق أهداف
الدراسة استخدم الباحث أسلوب المسح الوصفي في دراسته ،وتكونت عينة الدراسة من
ومدير وموظفا يعملون في دورات التعلم المفتوح الخاص ،وقد أظهرت
ا
()146طالباو( )12مدرسا
نتائج الدراسة أن مقياس معايير التعلم عن بعد والتعلم المفتوح هو أداة صالحة وموثوق بها لقياس
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جودة التعلم المفتوح والتعلم عن بعد في تركيا ،وأوصت الدراسة تبني معايير التعلم المفتوح والتعلم
عن بعد وتطبيقها في المدارس والجامعات.

تعقيب عل الدراسات السابقة :
في ضوء ما تم عرضه من دراسات يالحظ أنها تنوعت في أهدافها وتناولت بعضها
الموضو من حيث دراسة واقع تطبيق منظومة التعلم اإللكتروني في الجامعات والمدارس .وأشارت
بعض الدراسات إلى أهمية توفير البرامج التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والطلبة أيضا ،مما أكد
أغلبها أن هناي قصور في بعض جوانب تطبيق مهارات التعلم اإللكتروني أو في امتالكها من قبل
أعضاء هيئة التدريس.
وبعد اإلطال على الدراسات السابقة التي تم تناولها ويالحظ تنو هذه الدراسات من حيث
األداة المستخدمة ،فمعظم الدراسات السابقة استخدمت االستبانة لتطبيق الدراسة كما ورد في دراسة
ومحمد(  ،)2316وكانا( )CANA, 2016وبعضها استخدمت أداة المقابلة كما ورد في دراسة
الزهراني (.)2312
مايميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقةعدم وجود دراسة ذات صلة مباشرة بموضو البحث
الحالي حيث ال توجد دراسات تتعلق بموضو درجة توافر المتطلبات األساسية الستخدام وسائل
التواصل اإللكترونية في األعمال اإلدارية لدى مديري المدارس الخاصة في مديرية تربية القويسمة
من وجهة نظر المعلمين وصعوبات استخدامها على حد علم الباحثة.
ودرست هذه الدراسة توافر المتطلبات األساسية الستخدام وسائل التواصل اإللكترونية في
األعمال اإلدارية لدى مديري المدارس الخاصة .وتجدر اإلشارة إلى أن الباحثة أفادت من مطالعتها
للدراسات السابقة في إعداد أدوات الدراسة ،باإلضافة إلى مناقشة نتائج الدراسة الحالية في ضوء ما
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توصلت إليه الدراسات السابقة من نتائج ،كما أفادت الباحثة من الدراسات السابقة في التعرف على
المجتمعات التي تم دراستها ،والمتغيرات التي تم تناولها بالبحث والدراسة ضمن هذه الدراسات مما
ساعد الباحثة على تحديد موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة ،وما يميزها عن غيرها من
الدراسات ،ويؤمل أن تكون هذه الدراسة مكملة لدراسات سابقة ،وانطالقة لدراسات أخرى في هذا
المجال.
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الفول الثالث
الطريقة والجراءات
يتضددمن هددذا الفصددل عرضددا لمددنهج الد ارسددة ومجتمعهددا وعينتهددا ،كمددا يتضددمن عرض ددا ألداة
الد ارسددة ودالالت صدددقها وثباتهددا ،ومتغي درات الد ارسددة والمعالجددة اإلحصددائية المسددتخدمة ،وذلددك علددى
النحو التالي:

منهج الدراسة:
اعتمددت الد ارسدة الحاليددة المدنهج الوصدفي المسددحي ،بوصدفه المدنهج األكثددر مالءمدة لموضددو
الدراسة ،واستخدمت االستبانة وسيلة لجمع البيانات.

مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من كافة معلمي المدارس الخاصة في العاصمة عمان في مديرية تربيدة
القويسمة والبالغ عددهم (  ) 283معلما ومعلمة وتم اختيار العينة بالطريقة الطبقية العشوائية.

عينة الدراسة
أجدرت الباحثدة تحليدل التوزيدع التكدراري ( )Frequency Distribution Analysisللتعدرف
إلددى أهددم الخصددائص الشخصددية ( )Demographic Characteristicsألف دراد عينددة الد ارسددة مددن
نواحي الجدنس والمؤهدل الد ارسدي والتخصدص وعددد سدنوات الخبدرة  ،ويعدرض الجددول ( )1نتدائج هدذا
التحليل.
تكون ددت عين ددة الد ارس ددة م ددن ( )145معلمد دا
ت ددم اختي ددار العين ددة بالطريق ددة الطبقي ددة العشد دوائية و ّ
ومعلمة في المددارس الخاصدة مديريدة تربيدة القويسدمة ،وقدد كشدفت نتدائج تحليدل التوزيدع التكدراري التدي
دددهن ( )85معلمددة ،أي
ّ
يلخصددها الجدددول ( )1عددن أن غالبيددة أف دراد العينددة كانددت إندداو؛ فقددد كددان عد ّ
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( )%58.6من أفراد عينة الدراسة ،بينمدا كدان المعلمدون ( )63معلمدا ،أي ( )%41.4مدن أفدراد عيندة
الدراسة.
أمددا مددن ناحيددة المؤهددل الد ارسددي فقددد بد ّدين التحليددل أن ( )123مددن أصددل ( )145معلم دا ،أي
( )%86.2من أفراد عيندة الد ارسدة ،ال يزيدد مدؤهلهم الد ارسدي علدى الدرجدة الجامعيدة األولدى ،فدي حدين
شد د ّدكل المعلم د ددون حملد د د ُة ش د ددهادات الد ارس د ددات العلي د ددا ،والب د ددالغ ع د ددددهم ( )23معلمد د دا ،نس د ددبة منخفض د ددة
( )%13.8في عينة الدراسة.
الجدول ()0
لشخوية
السمات ا
ّ
توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغيرات ّ

المتغير
الجنس

الفئة
ذكر
أنثى

التكرار
63
85

المؤهل الدراسي

بكالوريوس أو أقل
دراسات عليا

125
23
145

86.2
13.8
133

التخوص العلمي

إنساني
ّ
علمي
ّ

عدد سنوات الخبرة

سنة – أقل من ( )5سنوات
( )5سنوات – أقل من ( )13سنوات
( )13سنوات وأكثر

65
83
145

44.8
55.2
133

145

133

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

145

62
44
32

النسبة المئوية
41.4
58.6
133

47.6
33.3
22.1

يدل الجدول ( )1على أن العدد األكبر من المعّلمدين كدانوا مدن
ومن ناحية
التخصص العلمي ّ
ّ
ذوي التخصصددات العلمي ددة ،وق ددد بل ددغ ع ددددهم ( )83معلم دا ،أي ( )%55.2م ددن أفددراد عين ددة الد ارس ددة،
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وكان عدد المعلمين من ذوي التخصصات اإلنسانية ( )65معلما ،ليشكلوا بدذلك ( )%44.8مدن أفدراد
العينة.
ويظهر الجدول ( )1أن هناي تنوعا ملحوظا بين المعلمين المبحوثين مدن جاندب عددد سدنوات
ُ
الخبدرة الوظيفيددة؛ فقددد كددان نحددو نص د

أف دراد عين دة الد ارسددة ( )%47.6معلمددين ذوي خب درات تقددل عددن

( )5سددنوات ،تالهددم المعلمددون ذوو الخب درات المتوسددطة (( )5سددنوات – أقددل مددن ( )13سددنوات) ،وقددد
ك ددان ع ددددهم ( )44معلمد دا ونس ددبتهم تق د ّدل قل دديال ع ددن ثل ددث المعلم ددين ف ددي العين ددة ( .)%33.3ويكشد د
الجدددول ( )1عددن أن المعلمددين ذوي الخب درات الطويلددة نسددبيا (( )13سددنوات وأكثددر) كددانوا األقددل عددددا
( ،)32وبالتالي نسبة مئوية ( ،)%22.1في عينة الدراسة.
بذلك تجد الباحثة أن أغلب المعلمين في عينة الدراسة كانوا إنداو مدن حملدة الدرجدة الجامعيدة
األولى أو أدنى ،وتخصصاتهن علمية ،وال تزيد خبرتهن الوظيفية عن ( )5سنوات.

أداة الدراسة
تحقيقددا لهدددف الد ارسددة طددورت الباحثددة أداة تقدديس درجددة ت دوافر المتطلبددات األساسددية السددتخدام وسددائل
التواصددل االلكترونيددة فددي األعمددال اإلداريددة لدددى مددديري المدددارس الخاصددة فددي مديريددة تربيددة القويسددمة
مستفيدة من دراسة كدل مدن :السدالمة( ،)2313ود ارسدة السدفياني ( )2312ود ارسدة العجمدي ()2336
وتكونت االستبانة بصورتها األولية من ( )26فقرة موزعة على ( )3مجاالت هي:
المجال األول :المتطلبات الفنية لتوافر وسائل التواصل اإللكتروني.
المجال الثاني :المهارات الشخصية لمدير المدرسة.
المجال الثالث :الصعوبات المتعلقة باإلتصال والتواصل اإللكتروني.
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صدق أداة الدراسة
تددم عددرض االسددتبانة علددى عدددد مددن أعضدداء هيئددة التدددريس فددي تخصصددات األصددول واإلدارة
التربويددة،وتكنولوجيا التعلدديم لمعرفددة مدددى مالءمددة ،وصددالحية الفق درات المسددتخدمة لقيدداس درجددة ت دوافر
المتطلبد ددات األساسد ددية السد ددتخدام وسد ددائل التواصد ددل االلكترونيد ددة فد ددي األعمد ددال اإلداريد ددة لد دددى مد ددديري
المدارسالخاصددة فددي مديريددة تربيددة القويسددمة ،وانتمائهددا إلددى المجددال الددذي وضددعت فيدده ،إذ تددم تعددديل
صياغة بعضا لفقرات وحذف بعض الفقرات وقد تكونت في صورتها النهائية من ( )26فقرة.

ثبات أداة الدراسة
قامت الباحثة بأختبار معيار ثبات االسدتبانة ،وهدي أداة هدذه الد ارسدة ،باسدتخدام تحليدل الثبدات
( .)Reliability Analysisيقوم هذا التحليل على حسداب قديم معامدل ألفدا كرونبداخ ( Cronbach’s
وتدل قيمة هدذا العامدل
 )Alpha Coefficientلجمل االستبانة ككل ولجمل كل مجال من مجاالتهاّ ،
علددى ثب ددات األداة واالتس دداق الددداخلي لفقراته ددا ،وتعتب ددر قيم ددة ( )1771الحد ّدد األدن ددى المقب ددول ألغد دراض
البحث العلمي.
نّفذت الباحثة تحليل الثبات على جمل (فقرات) االستبانة ككل وعلى كدل مجدال مدن مجاالتهدا
دائج التحليددل الدواردة فدي الجدددول ( )2فقدد كاندت قدديم معامدل ألفدا كرونبدداخ
دير نت ُ
الثالثدة منفدردا .وكمددا تُش ُ
لالس ددتبانة كك د ّدل ( ،)17882م ددا يعن ددي أن االس ددتبانة تتمي ددز بثب ددات ع ددال وبدرج ددة عالي ددة م ددن االتس دداق
الداخلي.
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متغيرات الدراسة
تضمنت الدراسة المتغيرات األتية:
المتغيرات المستقلة:
 -1وهي الجنس وله فئتان( ذكر ،وأنثى) .
 -2المؤهل الدراسي وله مستويان( بكالوريوس أو أقل ،دراسات عليا)
 -3الخبرة ولها ثالو مستويات(أقل من  5سنوات ،و من 5إلى 13سنوات ،اكثرمن  13سنوات).
 -4التخصص العلمي وله فئتان (إنساني ،وعلمي).

إجراءات الدراسة
بعد التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة وتحديدد العيندة المطلوبدة لغايدات تطبيدق أدات الد ارسدة،
والحصددول علددى الموافقددات الرسددمية لتطبيددق الد ارسددة ،قامدت الباحثددة بتوزيددع االسددتبانة علددى أفدراد عينددة
الدراسة من المعلمين والمعلمات مدن مختلد

المددارس الثانويدة فدي مديريدة تربيدة القويسدمة ،وبعددها ت ّدم

جمع االستبانات وتفريغها وإدخالها إلى الحاسوب تمهيدا لتحليلها للحصول على النتائج.
وقد اتبعت الباحثة اإلجراءات اآلتية:
 قامت الباحثة بتطوير أداة الدراسة ،واستخراج دالال تصدقها وثباتها.
 تحديد عينة الدراسة .
 الحصددول علددى كتددا بتسددهيل مهمددة مددن جامعددة الشددرق األوسددط إلددى ى دو ازرة التربيددة والتعلدديم /
مديرية التعليم الخاص ،لتحقيق أغراض الدراسة .
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 الحصول على كتاب تسهيل مهمة من مديرية التعليم الخاص إلى المدارس الثانويدة الخاصدة
في مديرية تربية القويسمة.
 الحصددول علددى إحصددائية بأعددداد المددديرين والمعلمددين فددي المدددارس الثانويددة الخاصددة التابعددة
لمديرية التعليم الخاص في مديرية تربية القويسمة.
 قامد دت الباحث ددة بتوزي ددع أداة الد ارس ددة عل ددى عين ددة الد ارس ددة ،وم ددن ث ددم اس ددترجاعها وإدخال دده ال ددى
الحاسوب تمهيدا للتحليل.
 تم األخذ بعين االعتبار تددرج المقيداس المسدتخدم فدي أداة الد ارسدة ،واسدتنادا إلدى ذلدك فدإن قديم
المتوسطات الحسابية التي وصلت إليهاا لدراسة ،تصن

على النحو اآلتي:

 الحد األعلى للمقياس – الحد األدنى للمقياس= 1.33 =1 – 5طول الفئة
3

عدد الفئات
وتكونت الفئات كاآلتي:
2.33_______1منخفض
3.67 _______ 2.34متوسط
5.00 _______ 3.68مرتفع

لقددد تددم اختيددار مقيدداس ليكددرت ( )Likertالخماسددي ألندده يعتبددر مددن أكثددر المقدداييس اسددتخداما لسددهولة
فهمه وتوازن درجاته ،حيث يشير أفراد العينة الخاضعين لالختبار عدن مددى مدوافقتهم علدى كدل عبدارة
من المتغيرات على النحو التالي:

كبيرة جدا

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة جدا

5

4

3

2

1
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الجدول ()8
ثبات أداة الدراسة لقياس درجة توافر المتطلبات األساسية الستخدام مديري المدارس الخاصة
لوسائل التواصل اللكترونية في األعمال الدارية في مديرية تربية القويسمة
عدد الجمل
11

المهارات الشخصية لمدير المدرسة

7

معامةةةةةةةةةةةل ألفةةةةةةةةةةةا
17911
كرونباخ
17869

المجال
المتطلبات الفنية لتوافر وسائل التواصل اإللكترونية
الصعوبات المتعلقة باالتصال والتواصل اإللكترونية

9

17946

الدرجددة الكليددة لت دوافر المتطلبددات األساسددية لوسددائل التواصددل

26

17882

اإللكترونيد ددة فد ددي مديريد ددة تربيد ددة القويسد ددمة لوسد ددائل التواصد ددل
(اإللكترونية) في أعمالهم اإلدارية
أما المحاور منفردة فإن قديم معامدل ألفدا كرونبداخ (الجددول ( ))2تُب ّدين أن كدل محدور مدن هدذه
تمي ددز مج ددال
المح دداور ك ددذلك يتمي ددز بثب ددات ع ددال وبدرج ددة عالي ددة م ددن االتس دداق ال ددداخلي لفق ارت دده ،وق ددد ّ
الصعوبات المتعلقة باالتصال والتواصل اإللكترونية بأعلى درجة ثبدات؛ حيدث كاندت قيمدة معامدل ألفدا
كرونب د دداخ لجم د ددل ه د ددذا المج د ددال ( ،)3.246ت د دداله مج د ددال المتطلب د ددات الفني د ددة لتد د دوافر وس د ددائل التواص د ددل
اإللكترونيددة ،وكانددت قيمددة معامددل ألفددا كرونبدداخ لجمددل هددذا المجددال ( .)3.233أمددا مجددال المهددارات
الشخص ددية لم دددير المدرس ددة فق ددد ك ددان ثبات دده األق ددل نس ددبيا إذ بلغ ددت قيم ددة معام ددل ألف ددا كرونب دداخ لجملد ده
(.)3.862
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المعالجة االحوائية
تم استخدام المعالجات االحصائيةاآلتية :
 -1لتحليل إجابات أفدراد العيندة عدن السدؤال األول تدم اسدتخدام المتوسدطات الحسدابية واإلنح ارفدات
المعيارية والرتب والمستوى.
 -2تدم اسدتخدام )  )t-testلتحليدل اسدتجابات أفدراد عيندة الد ارسدة حسدب متغيدرت الجدنس والخبدرة
والمؤهل الدراسي والتخصص العلمي.
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الفول الرابع
نتائج الدراسة
كان هدف هذه الدراسة التعرف إلى درجة توافر المتطلبات األساسية الستخدام وسائل
التواصل االلكترونية في األعمال اإلدارية في مديرية تربية القويسمة من وجهة نظر المعلمين،
وضمن هذا السياق سعتالدراسة للجابة عن سؤالي الدراسة ،وفيما يلي تعرض الباحثة نتائج الدراسة
مرتبة حسب أسئلتها.
النتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال األول:مادرجة توافر المتطلبةات األساسةية السةتخدام وسةائل
التواصل االلكترونية في األعمال الدارية لدى مديري المدارس الخاصة في مديرية تربيةة القويسةمة
من وجهة نظر المعلمين وصعوبات استخدامها؟
اف المعياري لفقرات كل
للجابة عن هذا سؤال الدراسة األول ُحسب الوس ُ
ط الحسابي واالنحر ُ
ثم ُرتّبت هذه الجمل حسب قيم المتوسطات الحسابية ،وأعطيت رتبا
مجال من مجاالت الدراسةّ ،
صنفت الباحثة درجة توافر المتطلبات األساسية
تتناقص بتناقص قيم المتوسطات الحسابية لها .وقد ّ
الستخدام وسائل التواصل اإللكترونية في األعمال اإلدارية لدى مديري المدارس الخاصة في مديرية
تربيةالقويسمةمن وجهة نظر المعلمين وصعوبات استخدامها في فئات ثالو هي( ضعيفة،
ومتوسطة ،ومرتفعة).
فيما يتعلق بالمجال األول من مجاالت االستبانة المتعّلق بتوفر المتطلبات الفنية لتوافروسائل التواصل
(اإللكترونية) ،تشير النتائج المجدولة في الجدول ( )3إلى ما يأتي:
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الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة توفر المتطلبات الفنية لستخدام وسائل
التواصل (ال لكترونية)
الفقرة

الرتبة

الرقم

1

1

توجد في المدرسة منظومة (.)EMIS

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي
85.4

المعياري
954.0

2

2

تتوفر في المدرسة شبكة (إنترنت).

851.

15129

مرتفعة

.

.

نشر من خالله
تمتلك المدرسة موقعا (إلكترونيا) تُ ُ
نشاطات المدرسة المختلفة.

859.

15228

مرتفعة

8

.

يتوفر في المدرسة عدد كاف من مختبرات

.500

950..

مرتفعة

.

6

العمل الجماعي والعاملون في المدرسة
وج ُه
ُي َّ
ُ
باتجاه استخدام أدوات التواصل (اإللكترونية).

.54.

15146

مرتفعة

6

8

.

4

سجالت إدارية (إلكترونية).
تتوفر في المدرسة ّ

.548

1516.

مرتفعة

.5.1

15228

مرتفعة

4

19

.560

15.98

مرتفعة

0

.

تتمكن اإلدارة
تتوفر في المدرسة برمجيات حديثة ّ
من استخدامها في أعمالها اإلدارية.

.56.

152.9

متوسطة

19

0

الفني الستخدام وسائل
توفر المدرس ُة الدعم
ُ
ّّ
التواصل (اإللكترونية).

.5.4

15...

متوسطة

.540

950.2

مرتفعة

الحاسوب.

توفر المدرس ُة متطلبات التواصل (اإللكترونية).
ُ
تشجع المدرس ُة على استخدام وسائل التواصل
(اإللكترونية).

الدرجة الكلية

التوّفر

مرتفعة

 -1درجة توفر المتطلبات الفنية لتوافر وسائل التواصل (اإللكترونية) مرتفعة ،وقد كان
المتوسط الحسابي لها (.)3.82
 -2كانت درجة التوفر مرتفعة لثمانية متطلبات من المتطلبات الفنية لتوافر وسائل التواصل
(اإللكترونية) ،وقد تراوحت متوسطاتها الحسابية بين ( )3.62و (.)4.58
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 -3كانت درجة التوفر متوسطة الثنين من المتطلبات الفنية لتوافر وسائل التواصل
تتمكن اإلدارة من استخدامها في أعمالها اإلدارية في
(اإللكترونية) ،هما توفر برمجيات حديثة ّ
الفن َّي الستخدام وسائل
المدرسة ،وكان متوسطها الحسابي ( ،)3763وتوفير المدرسة الدعم ّ
التواصل (اإللكترونية) ،وبلغ متوسطها الحسابي (.)3758
 -4أما المتطلبات الفنية لتوافر وسائل التواصل(اإللكترونية) األكثر توّف ار في المدارس الخاصة
المدروسة فقد كانت منظومة ( ،)EMISوشبكة (إنترنت) ،وموقع (إلكتروني) للمدرسة تنشر
من خالله نشاطاتها المختلفة ،ومختبرات الحاسوب ،وكانت متوسطاتها الحسابية ( )4758و
( )4715و ( )4713و ( )3799على التوالي.
تستدل الباحث ُة من هذه النتائج (الجدول ( ))3على أن المتطلبات الفنية لتوافروسائل التواصل
عمان.
(اإللكترونية) متوفرة إلى درجة مرتفعة في المدارس الخاصة المدروسة في ّ
يعرض الجدول ( )4النتائج المرتبطة بالمجال الثاني من مجاالت االستبانة ،وهو يتعّلق بمستوى
المهارات الشخصية لمدير المدرسة ،وتكش

هذه النتائج عما يأتي:
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الجدول ()2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى المهارات الشخوية لمدير المدرسة
الرتبة الرقم

المتوسط

الفقرة

االنحراف

مستوى

الحسابي
852.

المعياري
15928
15994

مرتفع
مرتفع

المهارة

1

1

المدير مهارة التشغيل األساسية لبرنامج
تقن
ُي ُ
ُ
( )Windowsبإصداراته المختلفة.

2

.

يتعامل مدير المدرسة مع وحدات اإلدخال مثل لوحة
ُ
المفاتيح والماسح الضوئي و (الكاميرا) الرقمية.

8516

.

2

المدير البرنامج المناسب لفتح الملفات
حدُد
ُي ّ
ُ
وتصفحها.

8518

15996

8

.

.

.

المدير التعامل مع الملفات (اإللكترونية).
جيد
ُي ُ
ُ
المدير البريد (اإللكتروني) للمراسالت
يستخدم
ُ
ُ

.500

15929

مرتفع

.506

151.9

مرتفع

6

8

المدير المعلمين نحو توظي
وج ُه
ُي ّ
ُ
أعمالهم المدرسية.

الحاسوب في

.508

159..

مرتفع

.

6

المدير تثبيت البرامج وإزالتها من الحاسوب.
تقن
ُي ُ
ُ

.508

15126

مرتفع

859.

9546.

مرتفعة

المختلفة.

الدرجة الكلية

مرتفع

 -1من وجهة نظر المعلمين والمعلمات أفراد عينة الدراسة يتميز مدراء المدارس الخاصة
شخصية كلي مرتفع؛ فقد كان المتوسط الحسابي لفقرات
عمان بمستوى مهارات
ّ
المبحوثة في ّ
ّ
هذا المجال مجتمعة (.)4715
الخاصة
بع بمستويات توّفر أعلى من غيرها عند مدراء المدارس
ّ -2
تميزت مهارات أر ُ
ّ
عمان ،وهي مهارات التشغيل األساسية لبرنامج ( )Windowsبإصداراته
المبحوثة في ّ
المختلفة ( ،)4725والتعامل مع وحدات اإلدخال مثل لوحة المفاتيح والماسح الضوئي
و(الكاميرا) الرقمية ( ،)4716وتحديد البرنامج المناسب لفتح المفات وتصّفحها (،)4714
والتعامل مع الملّفات (اإللكترونية) ،وكان المتوسط الحسابي لهذه المهارة (.)3799
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تدل النتائج الواردة في الجدول ( )4على تقارب كبير جدا في المتوسطات الحسابية آلراء
ّ -3
المعلمين والمعلمات أفراد عينة الدراسة حول توفر المهارات الشخصية عند مدراء المدارس
عمان؛ فقد كان نطاق قيم المتوسطات الحسابية آلراء أفراد عينة
الخاصة المدروسة في ّ
ّ
يؤكد على أن مستوى
ا
الدراسة حول المهارات السبع قيد الدراسة
صغير جدا ( ،)1732ما ّ
توّفر هذه المهارات جميعها عند مدراء هذه المدارس مرتفع.
الخاصة
وبناء على هذه النتائج استنتجت الباحثة أن مستوى المهارات الشخصية لمديري المدارس
ّ
عمان من وجهة نظر المعلمين والمعلمات العاملين في هذه المدارس مستوى مرتفع.
المدروسة في ّ
يلخص الجدول ( )5نتائج التحليل اإلحصائي المتعلقة بالمجال الثالث من مجاالت
ّ
الخاصة في
االستبانة ،والذي يبحث في صعوبات االتصال والتواصل (اإللكترونية) في المدارس
ّ
عمان .ويتّضح من هذه النتائج ما يلي:
ّ
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب للوعوبات المتعلقة باالتوال والتواصل
(اللكترونية)

الرتبة

الفقرة

الرقم

المشكالت الفنية الطارئة التي تظهر في (اإلنترنت).

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي
2544

المعياري
15209

2548

15..4

متوسطة

15.9.

متوسطة
متوسطة

المعوق
ّ
متوسطة

1

0

2

8

ضع

.

6

ندرة األجهزة الحديثة الخاصة بالتواصل (اإللكتروني).

2541

8

1

قلة توفر المنظومة (اإللكترونية) في المدرسة.

25.0

15.00

.

2

ضع

الدعم الفني لوسائل التواصل (اإللكترونية).

25..

15.86

متوسطة

6

.

ضع

شبكة (اإلنترنت) في المدرسة.

25.1

15.91

متوسطة

.

.

ندرة البرمجيات الخاصة بالتواصل (اإللكتروني).

25.9

152.1

متوسطة

4

.

ندرة اإللمام بمتطلبات التعليم (اإللكتروني).

256.

15201

متوسطة

0

4

2584

15282

متوسطة

25.8

151.4

متوسطة

الدرجة الكلية

ضع

إتاحة خدمة (اإلنترنت) الالسلكية للدارة.

القناعة لدى المديرين بأهمية التواصل (اإللكتروني).
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 -1الصعوبات التسعة المدروسة والمتعلقة باالتصال والتواصل (اإللكترونية) توجد في
الخاصة المبحوثة في مديرية تربية القويمسة في عمان بدرجة متوسطة؛ فقد كان
المدارس
ّ
المتوسط الحسابي لهذا المجال (.)2.74
 -2تمّثل المشكالت الفنية الطارئة التي تظهر في (اإلنترنت) من صعوبات االتصال
والتواصل (اإللكترونية) األكبر نسبيا؛ إذ كان وسطها الحسابي األعلى (.)2.88
يشكل ضع
ّ -3

إتاحة خدمة (اإلنترنت) الالسلكية للدارة من صعوبات االتصال والتواصل

(اإللكترونية) الثاني في األهمية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات أفراد عينة الدراسة ،فقد
بلغ متوسطه الحسابي (.)2.84
 -4حسب آراء أفراد عينة الدراسة هناي عقبتان متقاربتان جدا في درجة إعاقتهما لالتصال
والتواصل (اإللكترونية) ،هما ندرة األجهزة الحديثة الخاصة بالتواصل (اإللكتروني) ،وقد كان
متوسطها الحسابي ( ،)2781وقلة توفر المنظومة (اإللكترونية) ،وقد بلغ متوسطها الحسابي
(.)2779
 -5يمثل ضع

القناعة لدى المديرين بأهمية التواصل (اإللكتروني) إحدى صعوبات

الخاصة المدروسة في
وتأثير في المدارس
ا
االتصال والتواصل (اإللكترونية) األقل وجودا
ّ
عمان ،األمر الذي يعني أن مدراء المدارس المبحوثة تتوفر عندهم قناعة بأهمية التواصل
ّ
(اإللكتروني).
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بمقتضى هذه النتائج استنتجت الباحثة أن صعوبات االتصال والتواصل (اإللكترونية) التسعة
عينة الدراسة في مديرية
المدروسة والتي يعرضها الجدول ( )5موجودة جميعها في المدارس
الخاصة ّ
ّ
تربية القويسمة ،ولكن مستوى إعاقتها لالتصال والتواصل (اإللكترونية) متوسط.
ص الباحث ُة نتائج التحليل اإلحصائي الواردة في الجداول ( )3و ( )4و ( )5في
هذا ّ
وتلخ ُ
الجدول ( .)6وفي سعيها للجابة عن سؤال الدراسة الرئيس األول ،وآخذة بنظر االعتبار النتائج
الواردة في هذه الجداول األربعة ،يتضح أن درجة توافر المتطلبات األساسية لدى مديري المدارس
الخاصة الستخدام وسائل التواصل اإللكترونية في أعمالهم اإلدارية درج ٌة مرتفع ٌة بشكل عام من
وجهة نظر المعلمين والمعلمات العاملين في هذه المدارس إذ يشير ملخص النتائج الوارد في الجدول
( )6إلى أن المهارات الشخصية لمديري المدارس متوفرة بدرجة عالية وأن المتطلبات الفنية الستخدام
وسائل التواصل (اإللكترونية) متوفرة في المدارس ،ما قد يعني درجة توافر المتطلبات األساسية لدى
مديري المدارس الخاصة الستخدام وسائل التواصل اإللكترونية في أعمالهم اإلدارية درج ٌة مرتفع ٌة
بسبب توفر المتطلبات الفنية لذلك بدرجة مرتفعة وامتالي المديرين مهارات شخصية عالية.
الجدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمجاالت االستبانة الثالثة
الرتبة

الفقرة

الرقم

المتوسط

االنحراف

الحسابي

1

2

المهارات الشخصية لمدير المدرسة

859.

المعياري
9546.

2

1

ت ددوفر المتطلب ددات الفني ددة الس ددتخدام وس ددائل التواص ددل

.540

950.2

.

.

الدرجة
مرتفعة
مرتفعة

(اإللكترونية)
الدرجة الكلية

الصعوبات المتعلقة باالتصال والتواصل (اإللكترونية)

25.8

151.4

متوسطة

.5.6

-

مرتفعة
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النتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال الثاني:هل توجد فروق ذات داللة إحوائية عند مستوى ( α
 )≤ 0. 05في درجة توافر المتطلبات األساسية الستخدام وسائل التواصةل االلكترونيةة فةي األعمةال
الداريةةة لةةدى مةةديري المةةدارس الخاصةةة فةةي مديريةةة تربيةةة القويسةةمة مةةن وجهةةة نظةةر المعلمةةين
وصعوبات استخدامها ،تعزى لمتغيرات :الجنس والمؤهل الدراسي والتخوص العلمي والخبرة؟
ألغراض اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني أجرت الباحثة اختبار"ت" ( )t-Testللعينات
المستقلة بهدف تحديد أي فروق داّلة معنويا بين المعلمين أفراد عينة الدراسة في آرائهم حول مجاالت
الدراسة الثالثة والدرجة الكلية لهذه المجاالت تُعزى للمتغيرات الشخصية ( Demographic
 .)Variablesوألن عدد الفئات كان اثنتين في حالة متغيرات الجنس

والمؤهل العلمي

والتخصص فقد نّفذت الباحثة هذا الفحص مرة لكل متغير من هذه المتغيرات الثالثة .أما في حالة
سنوات الخبرة

فقد أجرت الباحثة فحص التباين أحادي االتجاه ( One-Way Analysis of

) )Variance (ANOVAألن عدد المجموعات قيد المقارنة في هذه الحالة ( )3مجموعات .وفيما
يلي تعرض الباحثة أهم نتائج فحوص الفرضيات التي ستسهم في اإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس
الثاني.
 -0متغير الجنس.
نّفذت الباحثة اختبار"ت" ( )t-Testللعينات المستقلة بهدف تحديد أي فروق داّلة معنويا بين
المعلمين أفراد عينة الدراسة في آرائهم حول مجاالت الدراسة الثالثة والدرجة الكلية لهذه المجاالت
تدل على ما يلي:
تُعزى لمتغير الجنس .ويلخص الجدول ( )7نتائج هذا الفحص التي ّ
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الجدول ()7

تبعا
اختبار "ت" ( )t-Testللعينات المستقلة للفروق في مجاالت االستبانة بين أفراد عينة الدراسة ً
لمتغير الجنس
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة تاء

درجات

مستوى

ذكر

3.74

7.431

- 1.537

1.43

0.127

أنثى

3.22

1.328

وسائل التواصل (ال لكترونية)

ذكر

3.84

3.817

أنثى

4.23

3.862

الوعوبات المتعلقة باالتوال
والتواصل (اللكترونية)

ذكر

2.22

3.288

أنثى

2.63

1.222

الدرجة الكّلّية

ذكر

3.48

3.473

أنثى

3.56

3.638

المجال
المهارات الشخوية لمدير

المدرسة

المتطلبات الفنية الستخدام

النوع

االجتماعي

المتوسط

()t

- 2.492
1.685

- 0.865

الحرية

1.43
1.43

1.43

الداللة*

0.014
0.094

0.389

* تعني .1715 ≤α
 -1ال توجد فروق دالة معنويا بين المعلمين والمعلمات أفراد عينة الدراسة في آرائهم حول
المهارات الشخصية لمدراء المدارس الخاصة التي يعملون فيها في ميرية تربية القويسمة تُعزى
لمتغير الجنس؛ حيث أن مستوى الداللة ،وهو ( ،)17127أعلى من ( ،)1715وهي نتيجة
تؤكدها قيم المتوسطات الحسابية المتقاربة آلراء المعلمين ( )3774والمعلمات (.)3799
 -2توجد فروق دالة معنويا بين المعلمين والمعلمات أفراد عينة الدراسة في آرائهم حول توفر
المتطلبات الفنية لتوافر وسائل التواصل (اإللكترونية) في المدارس الخاصة التي يعملون فيها
في مديرية تربية القويسمة لصالح المعلمات تُعزى لمتغير الجنس ،فقد كان مستوى الداللة ،وهو
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( ،)17114أقل من ( ،)1715وهي نتيجة تدعمها قيم المتوسطات الحسابية التي كانت أعلى
للمعلمات ( )4721منها للمعلمين (.)3784
 -3ال توجد فروق دالة معنويا بين المعلمين والمعلمات أفراد عينة الدراسة في آرائهم حول
الصعوبات المتعلقة باالتصال والتواصل (اإللكترونية) في المدارس الخاصة التي يعملون فيها
في مديرية تربية القويسمة تُعزى لمتغير الجنس؛ حيث أن مستوى الداللة ،وهو ( ،)17194أعلى
من ( ،)1715وهي نتيجة تعززها قيم المتوسطات الحسابية المتقاربة آلراء المعلمين ()2792
والمعلمات (.)2761
 -4ال توجد فروق دالة معنويا بين المعلمين والمعلمات أفراد عينة الدراسة في الدرجة الكّلّية
لمجاالت الدراسة في المدارس الخاصة التي يعملون فيها في مديرية تربية القويمسة تُعزى
لمتغير الجنس؛ إذ أن مستوى الداللة ( )17389أعلى من ( ،)1715وهي نتيجة تؤكدها قيم
المتوسطات الحسابية المتقاربة آلراء المعلمين ( )3748والمعلمات (.)3756
 -2متغير المؤهل الدراسي
تحدد
تقدم في الباب السابق أجرت الباحثة اختبار"ت" ( )t-Testللعينات المستقلة لكي ّ
كما ّ
أي فروق داّلة معنويا بين المعلمين أفراد عينة الدراسة في آرائهم حول مجاالت الدراسة الثالثة
والدرجة الكلية لهذه المجاالت تُعزى لمتغير المؤهل الدراسي .وكشفت نتائج هذا الفحص الواردة في
الجدول ( )8عما يأتي:
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الجدول ()2
تبعا
اختبار "ت" ( )t-Testللعينات المستقلة للفروق في مجاالت االستبانة بين أفراد عينة الدراسة ً
لمتغير المؤهل العلمي

الدراسي

الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة تاء

درجات

مستوى

بكالوريوس أو

3.81

3.283

-

143

3.324

المؤهل

المجال
المهارات الشخوية
لمدير المدرسة

المتوسط

أقل

2.278

دراسات عليا

4.34

3.782

المتطلبات الفنية

بكالوريوس أو

3.22

3.876

(ال لكترونية)

دراسات عليا

4.41

3.684

المعوقات المتعلقة

بكالوريوس أو

2.78

1.138

لتوافر وسائل التواصل أقل

باالتوال والتواصل

()t

الحرية

الداللة*

-

2.060
1.234

143

143

3.341

3.212

أقل

(اللكترونية)

دراسات عليا

2.44

1.128

الدرجة الكّلّية

بكالوريوس أو

3.53

3.575

دراسات عليا

3.73

3.377

أقل

-

1.497

143

3.137

* تعني .1715 ≤α
 -1توجد فروق دالة معنويا بين المعلمين والمعلمات أفراد عينة الدراسة في آرائهم حول
عمان لصالح المعلمين
المهارات الشخصية لمدراء المدارس الخاصة التي يعملون فيها في ّ
حملة الشهادات العليا؛ حيث أن مستوى الداللة ،وهو ( )17124أقل من ( ،)1715وهي نتيجة
تؤكدها قيم المتوسطات الحسابية األعلى لحملة الشهادات العليا ( )4734منها لمن ال تزيد
مؤهالتهم الدراسية على الشهادة الجامعية األولى (.)3781
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 -1توجد فروق دالة معنويا بين المعلمين والمعلمات أفراد عينة الدراسة في آرائهم حول توافر
المتطلبات الفنية الستخدام وسائل التواصل (اإللكترونية) في المدارس الخاصة التي يعملون
فيها في مديية تربية القويسمة لصالح المعلمين حملة الشهادات العليا ،فقد كان مستوى
الداللة ،وهو ( ،)17141أقل من ( ،)1715وهي نتيجة تدعمها قيم المتوسطات الحسابية
التي كانت أعلى لحملة الشهادات العليا ( )4741منها للمعلمين والمعلمات الذين ال تزيد
مؤهالتهم الدراسية على الشهادة الجامعية األولى (.)3799
 -3ال توجد فروق دالة معنويا بين المعلمين والمعلمات أفراد عينة الدراسة في آرائهم حول
الصعوبات المتعلقة باالتصال والتواصل (اإللكترونية) في المدارس الخاصة التي يعملون فيها
في مديرية تربية القويسمة؛ حيث أن مستوى الداللة ( )17219أعلى من ( ،)1715وهي نتيجة
تعززها قيم المتوسطات الحسابية المتقاربة آلراء حملة الشهادات العليا ( )2744وآراء المعلمين
والمعلمات الذين ال تزيد مؤهالتهم الدراسية على الشهادة الجامعية األولى (.)2778
 -4ال توجد فروق دالة معنويا بين المعلمين والمعلمات أفراد عينة الدراسة في الدرجة الكّلّية
لمجاالت الدراسة الثالو؛ حيث أن مستوى الداللة ،وهو ( ،)17137أعلى من ( ،)1715وهي
نتيجة تعززها قيم المتوسطات الحسابية المتقاربة آلراء حملة الشهادات العليا ( )3771وآراء
المعلمين والمعلمات الذين ال تزيد مؤهالتهم الدراسية على الشهادة الجامعية األولى (.)3751
خوص العلمي.
 -3متغير ال ّت ّ
نفذت الباحثة اختبار"ت" ( )t-Testللعينات المستقلة للكش

عن أي فروق داّلة معنويا بين

المعلمين أفراد عينة الدراسة في آرائهم حول مجاالت الدراسة الثالثة والدرجة الكلية لهذه المجاالت
خصص العلمي .وقد ّبينت نتائج هذا الفحص الواردة في الجدول ( )9ما يلي:
تُعزى لمتغير التّ ّ
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الجدول ()9

تبعا
اختبار "ت" ( )t-Testللعينات المستقلة للفروق في مجاالت االستبانة بين أفراد عينة الدراسة ً
خوص العلمي
لمتغير ال ّت ّ

التخوص
ّ
الدراسي

المهارات الشخوية لمدير
المدرسة
المتطلبات الفنية لتوافر وسائل
التواصل (ال لكترونية)
الوعوبات المتعلقة باالتوال
والتواصل (اللكترونية)
الدرجة الكّلّية

* تعني .1715≤α

إنساني
ّ
علمي
ّ
إنساني
ّ
علمي
ّ
إنساني
ّ
علمي
ّ
إنساني
ّ
علمي
ّ

الحسابي

المعياري

قيمة تاء

درجات

مستوى

()t

الحرية

الداللة*

4.33

3.233

1.266

143

3.238

3.83

1.323

4.38

3.726

4.32

3.217

2.87

1.257

2.62

1.327

3.63

3.566

3.45

3.536

المتوسط

االنحراف

3.457
1.331
1.284

143
143
143

3.648
3.125
3.342

 -1ال توجد فروق دالة معنويا بين المعلمين والمعلمات أفراد عينة الدراسة في آرائهم حول المهارات
الشخصية لمدراء المدارس الخاصة التي يعملون فيها في مديرية تربية القويسمة إذ أن مستوى
الداللة ،وهو ( )17218أعلى من ( ،)1715وتؤكد قيم المتوسطات الحسابية هذه النتيجة ألن المتوسط
الحسابي للتخصصات اإلنسانية ( )4711كان قريبا من المتوسط الحسابي للتخصصات العلمية
(.)3781
 -2ال توجد فروق دالة معنوي ا بين المعلمين والمعلمات أفراد عينة الدراسة في آرائهم حول توافر
المتطلبات الفنية لتوظي

وسائل التواصل (اإللكترونية) في المدارس الخاصة التي يعملون فيها في

مديرية تربية القويسمة حيث أن مستوى الداللة ( )17648أعلى من ( ،)1715وهي نتيجة تعززها قيم
المتوسطات الحسابية المتساوية إلى حد ما آلراء التخصصات اإلنسانية ( )4718والعلمية (.)4712
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 -3ال توجد فروق دالة معنويا بين المعلمين والمعلمات أفراد عينة الدراسة في آرائهم حول الصعوبات
المتعلقة باالتصال والتواصل (اإللكترونية) في المدارس الخاصة التي يعملون فيها في مديرية تربية
القويسمة؛ حيث أن مستوى الداللة ،وهو ( ،)17195أعلى من ( ،)1715وهي نتيجة تدعمها قيم
المتوسطت الحسابية المتقاربة آلراء التخصصات اإلنسانية ( )2787والعلمية (.)2762
 -4توجد فروق دالة معنويا بين المعلمين والمعلمات أفراد عينة الدراسة في الدرجة الكّلّية لمجاالت
التخصصات
الدراسة في المدارس الخاصة التي يعملون فيها في مديرية تربية القويسمة لصالح
ّ
اإلنسانية؛ حيث أن مستوى الداللة ( )17149أقل من ( ،)1715وهي نتيجة تؤكدها قيم المتوسط
للتخصصات العلمية (.)3745
للتخصصات اإلنسانية ( )3763منه
الحسابي األعلى
ّ
ّ
 -4متغير الخبرة
أجرت الباحثة اختبار التباين أحادي االتجاه ( )One-Way Analysis of Varianceلرصد
أي فروق داّلة معنويا بين المعلمين أفراد عينة الدراسة في آرائهم حول مجاالت الدراسة الثالثة
يلخصها
والدرجة الكلية لهذه المجاالت تُعزى لمتغير الخبرة  ،وقد كشفت نتائج هذا االختبار التي ّ
الجدول ( )11عما يأتي:
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الجدول ()01
أحادي االتجاه ( )ANOVAللعينات المستقلة للفروق في مجاالت االستبانة بين أفراد
اختبارالتباين
ّ
عينة الدراسة تبعا لمتغير سنوات الخبرة
الخبرة *

الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة الفا

درجات

مستوى

1

3781

17117

0.440

144

0.645

2

3795

17912

3

3796

17992

1

3786

17914

2

4725

17817

3

4719

17748

1

2771

17161

2

2781

17414

3

2773

17911

1

3744

17641

2

3764

17484

سنوات

المجال
المهارات الشخوية
لمدير المدرسة

المتطلبات الفنية لتوافر
وسائل التواصل

(ال لكترونية)

الوعوبات المتعلقة
باالتوال والتواصل

(اللكترونية)

الدرجة الكّلّية

المتوسط

3761
3
* تدل على سنوات الخبرة و التي صنفت كاألتي:

()F

3.505

0.113

2.071

الحرية

144

144

144

الداللة**

0.033

0.894

0.130

17419

 – 1 :1أقل من ( )5سنوات.

 )5( :2سنوات – أقل من ( )11سنوات.
 )11( :3سنوات وأكثر.

** تعني 1715≤α

 -1ال توجد فروق دالة معنويا بين المعلمين والمعلمات أفراد عينة الدراسة في آرائهم حول
المهارات الشخصية لمدراء المدارس الخاصة التي يعملون فيها في مديرية تربية القويسمة ،فقد
كان مستوى الداللة ( )17645أعلى من ( ،)1715وتدعم قيم المتوسطات الحسابية آلراء أفراد
عينة الدراسة الذين ينتمون إلى فئات الخبرة الثالو هذه النتيجة (الجدول (.))11
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 -2توجد فروق دالة معنويا بين المعلمين والمعلمات أفراد عينة الدراسة في آرائهم حول توافر
المتطلبات الفنية الستخدام وسائل التواصل (اإللكترونية) في المدارس الخاصة التي يعملون
فيها تعزى لمتغير الخبرة .
اختبار بعديا ()Post-hoc Test
ا
ولتعريف المجموعات المتماثلة والمختلفة نفذت الباحثة
تض َّمن عْقد مقارنات بين المجموعات المتعددة ( )Multiple Group Comparisonsكما يظهر
في الجدول (.)11
الجدول ()00
االختبار البعدي للفروق في آراء أفراد عينة الدراسة حول المتطلبات الفنية لتوافر وسائل التواصل
(ال لكترونية) تبعا لمتغير سنوات الخبرة

سنوات الخبرة

سنوات الخبرة

أ

1
2
3

متوسط الفرق
.398*1-

مستوى الداللة*
.016

2
ب
3

.3321-

.069

1

.398*1

.016

3

.0661

.739

1

.3321

.069

2

.06581-

.739

ّبينت نتائج مقارنات المجموعات المتعددة (الجدول ( ))11أن مجموعة سنوات الخبرة المنخفضة (سنة
– أقل من ( )5سنوات) تختل

بقدر ذي داللة معنوية عن مجموعة سنوات الخبرة المتوسطة (()5

سنوات – أقل من ( )13سنوات) وأن األخيرة ال تختل

بقدر ذي داللة معنوية عن مجموعة سنوات

ويستدل من ذلك على أن المتوسطات الحسابية آلراء
الخبرة المرتفعة (( )13سنوات وأكثر)ُ .
مجموعتي الخبرات المتوسطة والمرتفعة ليست مختلفة عن بعضها البعض بقدر ذي داللة معنوية
(( )4.25و ( )4.12على الترتيب) ،بينما هي أعلى بقدر ذي داللة معنوية من المتوسط الحسابي
آلراء مجموعة الخبرات المنخفضة (.)3786
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 -3ال توجد فروق دالة معنويا بين المعلمين والمعلمات أفراد عينة الدراسة في آرائهم حول
صعوبات االتصال والتواصل (اإللكترونية) في المدارس الخاصة التي يعملون فيها في مديرية
تربية القويسمة تعزى لمتغير الخبرة ؛ حيث أن مستوى الداللة ،وهو ( ،)17894أعلى من
قيم المتوسطات الحسابية لفئات الخبرة الثالو؛ فهي متساوية إلى
( .)1715وتدعم هذه النتيجة ُ
حد ما (الجدول (.))11
 -4ال توجد فروق دالة معنويا بين المعلمين والمعلمات أفراد عينة الدراسة في الدرجة الكّلّية
لمجاالت الدراسة في المدارس الخاصة التي يعملون فيها في مدرية تربية القويسمة تعزى
لمتغير الخبرة ؛ حيث أن مستوى الداللة ( )17131أعلى من ( ،)1715وهي نتيجة تؤكدها
قيم المتوسطات الحسابية المتقاربة للمجموعات الثالو (الجدول (.))11
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الفول الخامس
مناقشة النتائج
هدفت هذه الدراسة إل

التعرف عل

درجة توافر المتطلبات األساسية الستخدام وسائل

التواصل اللكترونية في األعمال الدارية لدى مديري المدارس الخاصة في مديرية تربية القويسمة
من وجهة نظر المعلمين وصعوبات استخدامها ،وتتكون االستبانة من المجاالت التالية:
المجال االول :المتطلبات الفنية لتوافر وسائل التواصل اإللكترونية.
المجال الثاني :المهارات الشخصية لمدير المدرسة.
المجال الثالث :الصعوبات المتعلقة باالتصال والتواصل اإللكترونية.
وتددم قيدداس متغي درات هددذه الد ارسددة عددن طريددق العديددد مددن العناصددر ،وتندداول الباحددث فددي هددذا
الفصل أبرز النتائج التي توصل الباحث إليهدا بنداء علدى التحليدل اإلحصدائي والتفسدير النظدري وتقدديم
التوصيات المقترحة بناء على النتائج المستخلصة:
 أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن المتوسط العام لجميع إجابات أفراد عينة الدراسة فيدراسة درجة توافر مديري المدارس الخاصة في مديرية تربية القويسمة لوسائل التواصل
االجتماعي في أعمالهم اإلدارية من وجهة نظر المعلمين .وكما هو موضح بالجدول
رقم(.)12
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الجدول رقم ()08
المتطلبات الفنية لتوافر وسائل التواصل ال لكترونية
المجال

الرقم

المجال االول :المتطلبات الفنية
لتوافر وسائل التواصل

1

الشخوية لمدير المدرسة.
المجال الثالث:الصعوبات

3
4

3.6855

.86948

73.71

اإللكترونية.

المجال الثاني :المهارات

2

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

النسبة المئوية

المتعلقة باالتصال والتواصل

4.0179

2.8607

.86127

1.00618

80.358

57.214

االلكترونية.

المجال الكلي

3.4669

.53954

%69.338

 بلددغ المتوسددط الحسددابي حسددب تصددورات أفدراد عينددة الد ارسددة لمجددال المتطلبددات الفنيددة لتدوافروس د ددائل التواص د ددل اإللكتروني د ددة( )3.685وبدرج د ددة مرتفع د ددة وب د ددانحراف معي د دداري()3.86248
وبنسددبة مئويددة( ،)73.74%وقددد يعددزى ذلددك الددى المنافسددة بددين المدددارس الخاصددة فددي تددوفير
بيئة تكنولوجية متطورة ،ولتوفر الدعم المادي في المدارس إذ تتقاضى رسوم دراسية عالية.
 في حين كان أعلدى متوسدط حسدابي وفقدا لمجدال المهدارات الشخصدية لمددير المدرسة.وحسدبإجابد ددات أف د دراد عيند ددة الد ارسد ددة وحيد ددث بلد ددغ ( )4.3172وبدرجد ددة مرتفعد ددة وبد ددانحراف معيد دداري
( )3.86127وبنسبة مئوية( ،)83.358%وقد يعزى ذلك إلى أن مدديري المددارس الخاصدة
تم اختيارهم بنزاهة ووفق مهاراتهم وكفاءاتهم.
 فددي حددين كددان أدنددى متوسددط حسددابي وفق دا لمجددال الصددعوبات المتعلقددة باالتصددال والتواصددلاإللكترونية.وحسددب إجابددات أف دراد عينددة الد ارسددة وحيددث بلددغ ( ) 2.8637وبدرجددة منخفضددة
وبددانحراف معيدداري ( )1.33618وبنسددبة مئويددة( ،)%57.214وهددذا منطقددي و يتوافددق مددع
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نتيج ددة تفسد ددير السد دؤال األول الخد دداص بدرج ددة ت د دوافر المتطلب ددات األساسد ددية لتوظيد د

وسد ددائل

التواص ددل اإللكتروني ددة بمعن ددى أن الص ددعوبات س ددتكون قليل ددة إذا تد دوافرت المتطلب ددات ومه ددارات
اإلدارة.
 أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي على أنه : ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية فددي درجددة ت دوافر المتطلبددات األساسددية السددتخدام وسددائلالتواصددل االلكترونيددة فددي األعمددال اإلداريددة لدددى مددديري المدددارس الخاصددة فددي مديريددة تربيددة
القويسمة من وجهة نظر المعلمي نوصعوبات استخدامه اتعزى الى متغير(المؤهل الدراسي).
وقد يعزى ذلك إلى تشابه البيئة المادية في معظم المدارس الخاصة.
 ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية فددي درجددة ت دوافر المتطلبددات األساسددية السددتخدام وسددائلالتواصددل اإللكترونيددة فددي األعمددال اإلداريددة لدددى مددديري المدددارس الخاصددة فددي مديريددة تربيددة
القويسمة من وجهة نظر المعلمين وصعوبات استخدامها تعزى الى متغير(الجنس).
 ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية فددي درجددة ت دوافر المتطلبددات األساسددية السددتخدام وسددائلالتواصددل اإللكتروني دة فددي ألعمددال اإلداريددة لدددى مددديري المدددارس الخاصددة فددي مديريددة تربيددة
القويسمة من وجهة نظر المعلمين وصعوبات استخدامها تعزى الى متغير(سنوات الخبرة).
 ال توجددد فددروق ذت داللددة إحصددائية فددي درجددة ت دوافر المتطلبددات األساسددية السددتخدام وسددائلالتواصددل اإللكترونيددة فددي األعمددال اإلداريددة لدددى مددديري المدددارس الخاصددة فددي مديريددة تربيددة
القويس ددمة م ددن وجه ددة نظ ددر المعلم ددين وص ددعوبات اس ددتخدامها تع ددزى ال ددى متغير(التخص ددص
العلمي).
وقد تعزى هذه النتيجة إلى عدد من األسباب لعل من أهمها ّأنوسائل التواصل اإللكتروني في
منطقة الشرق األوسط تجذب اهتماما وإقباال متزايدا في استخدامها ومع توالي األحداو السياسية
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والشعبية في المنطقة لما تتيحه هذه الشبكات من مساحات واسعة للتواصل والتعبير عن
الرأي(الرعود .)2312 ،وقد يكون لخصائص وسائل التواصل اإللكتروني من إتاحة الحرية و المرونة
والسرعة في نقل األخبار ،ودعم العالقات االجتماعية بين أفراد المجتمع( الطالب ،واألهل ،والهيئة
التعليمية) على الرغم من تباعد المسافات(أبو صعيليك.)2312 ،
إضافة الى تشابه كبير في بيئات المدارس الخاصة ومؤهالت مدرسيها ومديريها كما ظهر
ذلك في تفسير نتائج السؤالين األول والثاني.

التوصيات
التركيز على دراسة المشاكل والصعوبات دراسة علمية ممنهجة والتي تق

كعقبة فيما يخص

االتصال والتواصل االلكتروني من خالل التركيز على المحاور واالبعاد التالية :
 وضع خطط وبرامج لتفعيل عملية التواصل اإللكتروني بين جميع المؤسسات التعليمية منجهات حكومية وفقا لفترة زمنية محددة وبحيث تشمل كافة المناطق الجغرافية.
 عقد دورات مستمرة لمديري المدارس الخاصة ومعلميها فيما يعتمد من تقنيات حديثة. اجراء المزيد من الدراسات حول وسائل التواصل اإللكتروني واثرها في تدريس بعضالمقررات وتوظيفها في األعمال اإلدارية ومشاريع الطلبة.
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المراجع
أوالً :المراجع العربية:
أبو عيادة ،هبة وعبابنة ،صالح ( .)2315فاعلية توظي

تقنيات اإلنترنت في اإلشراف التربوي في

المدارس الخاصة في عمان .المجلة األردنية في العلوم التربوية.33-17 ،)1( 12 ،
البدري ,طارق عبد المجيد( .)2335االتجاهات الحديثة لالدارة المدرسية في تنمية القيادة
التدريسية .عمان :دار الثقافة
بن رحومة،علي ميالد ( )2332علم االجتماع اآللي ،سلسلة عالم المعرفة ،المجلس الوطني للثقافة
واآلداب والفنون ،الكويت.
جرادات ،محمود خالد) . ( 2006مستوى ممارسة العمليات القيادية اإلدارية في الجامعات ،األردنية،
وتوقعاتهم المستقبلية ،مجلة العلوم التربوية والنفسية،المجلد) ، ( 7العدد).86- ( 2كلية التربية،
جامعة البحرين ،البحرين.
جمعة ،احمد حلمي وخليل ،عطا هللا( ،)2332( ،معايير التدقيق وتكنولوجيا المعلومات) ،مجلة آفاق
جديدة ،جامعة المنوفية ،العدد األول والثاني.
الحسيني ،عبد الرحمن ،خدمات شبكات التواصل االجتماعي .أسترجعت بتاريخ  ،2318/2/23متاح
على الموقع.www.almustagbal.com/node:
الحسيني ،عبدالرحمن( ،)2312خدمات شبكات التواصل االجتماعي.فتح بتاريخ . 2312/2/2
www.almustagbal.com/node/78110
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الحسيني،حمدي بشير( ،)2312ظاهرة العالم االجتماعي وأبعاده االقتوادية واالجتماعية في
الوطن العربي ،عمان،أمواج للتوزيع والنشر.
خليل ،أحمد ( ،) 2332قضايا معاصرة في الدارة التربوية ،دار الشروق للنشر والتوزيدع،
عمان،األردن.
الدراب ،مازن ،مواقع الشبكات االجتماعية وطريقة عملها .أسترجعت بتاريخ  ،2318/3/5متاح على
الموقعknol.google.com/k 2011:
الدالهمة ،سليمان مصطفى ).)2338أساسيات نظم المعلومات المحاسبية وتكنولوجيا المعلومات،
عمان ،مؤسسة الوراق للنشر.
الرعود ،عبدهللا (.)2312دور شبكات التواصل االجتماعي في التغيير السياسي في تونس ومور
من وجهة نظر الوحفيين االردنيين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق األوسط،عمان
األردن.
الزهراني،مساعد (.)2912كفايات التعلم اللكتروني لدى معلمي المرحلة الثانوية في محافظة
القريات في المملكة السعودية.رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة اليرموي ،إربد ،األردن.
السعود ،آالء ( .)2315درجة امتالك مديري المدارس الحكومية في لواء الموقر لكفايات الدارة
اللكترونية ودرجة ممارستهم لها من وجهة نظر المعلمين ،رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.
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سالمة ،عبد الحافظ وأبو شاشية ،سناء ( ،)2317درجه توظي

مديري المدارس الثانوية الحكومية

األردنية لتكنولوجيا المعلومات من وجهة نظرهم .مجلة دراسات ،العلوم التربوية،)4( 44 ،
.161-142
السيد ،أمينة وعبد العال،هبة ( .)2332الشبكات االجتماعية وتأثيرها على االخصائي والمكتبة،
المؤتمر الثالث عشر ألخوائي المكتبات والمعلومات في الفترة مابين  ٧- ٥يوليو ،القاهرة،
مصر.
الشناق ،عبد السالم ( ،)2338دور الدارة المدرسية في توظيف برامج تكنولوجيا المعلومات لخدمة
العملية التعليمية في المدارس االستكشافية األردنية .أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة
عمان العربية ،عمان ،األردن.
صالح ,امنه .)2334( ,المشكالت االدارية في المدارس الخاصة من وجهة نظر المديرين
والمعلمين وأولياء االومور والطالب في محافظة شمال فلسطين ,رسالة ماجستير غير منشورة,
جامعة النجاح الوطنية ,نابلس ,فلسطين.
الطروانة،بتول (.)2134نموذج مقترح لتطوير منظومة التعلم االلكتروني في مدارس وزارة التربية
والتعليم األردنية في ضوء معايير التعلم العالمية .رسالة ماجستير غير منشورة،الجامعة األردنية
،عمان  ،األردن .
عبد الجليل ،موسى آدم ( )2311كيف ساهمت وسائل التواصل االجتماعي في إضعاف العادات
والتقاليد وتقليص العالقات االجتماعية ،مؤتمر الدوحة التاسع لحوار االديان  26-245أكتوبر ،
الدوحة ،قطر.
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عبد المنعم ،مصطفى ( ،)2312تطوير أساليب مراقبة الجودة في العملية التعليمية بةالتعليم الثانوي
العام في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة .المركز القومي للبحوو التربوية والتنمية .مصر.
الغنبوصي ،سالم والهاجري ،سالم ( .)2316صعوبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية بمدارس و ازرة التربية
والتعليم في كل من سلطنة عمان ودولة الكويت .دراسات العلوم التربوية-535 ،)2( 43 ،
.553
الفرا ،نعيم ( .)2338تطوير االتوال الداري لمديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة في ضوء
الدارة االلكترونية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
قباعة،علي (.)299.تطوير أنموذج لدارة التعلم عن بعد في التعليم العالي.رسالة دكتوراة غير
منشورة  ،كلية العلوم التربوية ،الجامعة االردنية .عمان ،األردن.
مباري ،ممدوح محمود (.)2334العولمة دراسة في المفهوم والظاهرة واألبعاد ،االسكندرية :دار
الجامعة.
مجاهد ،عبد هللا (.)2332آثار النترنت التربوية عل طالب المرحلة الثانوية ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،المملكة العربية السعودية.
محفوظ احمد جوة( ،)2313ادارة الجودة الشاملة  :مفهوم وتطبيقات ،دار وائل للنشر ،عمان،
االردن.
محمد،آدم عبدهللا (.)2916توور مقترح لمكانية تطبيق التعلم اللكتروني في التعليم العام
بالسودان ،رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة الخرطوم،الخرطوم ،السودان.
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المسعود ،خليفة ( ،)2338المتطلبات البشرية والمادية لتطبيق الدارة اللكترونية في المدارس
الحكومية من وجهة نظر مديري المدارس ووكالئها بمحافظة الرس .رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة،المملكة العربية السعودية.
المطرفي ,دياب( ,)2312فاعلية أساليب االتوال االداري ومعوقاتها لدى مديري المدارس االبتدائية
في مدينة مكة المكرمه من وجهة نظر المعلمين ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة أم القرى,
المملكه العريبة السعودية
المهنا ،عبد الوهاب ( ،)2332درجة توظيف الحاسوب في الدارة المدرسية بمدارس وكالة الغوث
في محافظات غزة وسبل تطويرها .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،
فلسطين.
أبو صعيليك ،ضي

هللا ( ،)2312أثر شبكات التواصل االجتماعي اللكترونية عل

اتجاهات

طلبة الجامعات في األردن ،ودورها المقترح في تنمية الشخوية المتوازنة لديهم ،رسالة دكتوراه
غير منشورة ،الجامعة األردنية ،كلية الدراسات العليا 246 ،ص.
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احمد عبد الباقي ،)1283( ,مدخل االدارة التربوية ,دار العلم ,الكويت .
سليمان عبد الرحمن الفيالني ،)1224(،االدارة المدرسية و تعبئة قواها البشرية في المملكة العربية
السعودية ,دار عالم الكتب للنشر و التوزيع ,الرياض.
محمد المنصور ،)2312( ،تأثير شبكات التواصل االجتماعي عل

جمهور المتلقين :دراسة

مقارنة ,المواقع االجتماعية و المواقع االلكترونية ,رسالة ماجستير االكاديمية العربية في
الدنماري .
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الملحقات
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الملحق رقم ()0
بسم هللا الرحمن الرحيم
استبانة الدراسة بصورتها األولية
تق د د د د ددوم الباحث د د د د ددة ب د د د د ددإجراء د ارس د د د د ددة مس د د د د ددحية اس د د د د ددتكماال لمتطلب د د د د ددات الحص د د د د ددول عل د د د د ددى درج د د د د ددة

الماجسد د د ددتير ف د د د ددي تكنولوجي د د د ددا المعلوم د د د ددات واالتص د د د دداالت فد د د ددي التعل د د د دديم بعند د د د دوان (درجةةةةةةةةةة تةةةةةةةةةوافر

المتطلبةةةةةةةات األساسةةةةةةةية السةةةةةةةتخدام وسةةةةةةةائل التواصةةةةةةةل االلكترونيةةةةةةةة فةةةةةةةي األعمةةةةةةةال الداريةةةةةةةة

لةةةةةةةدى مةةةةةةةديري المةةةةةةةدارس الخاصةةةةةةةة فةةةةةةةي مديريةةةةةةةة تربيةةةةةةةة القويسةةةةةةةمة مةةةةةةةن وجهةةةةةةةة نظةةةةةةةر

المعلمةةةةةةةةةين وصةةةةةةةةةةعوبات اسةةةةةةةةةتخدامها ) حي د د د ددث ته د د د دددف الد ارس د د د ددة ال د د د ددى الكشد د د د د
توظي د د د د د د د د

ع د د د ددن درج د د د ددة

مد د د د د د د ددديري المد د د د د د د دددارس الخاصد د د د د د د ددة فد د د د د د د ددي العاصد د د د د د د ددمة عمد د د د د د د ددان لوسد د د د د د د ددائل التواصد د د د د د د ددل

االلكتروني د د د د ددة ف د د د د ددي اعمالهماالداري د د د د ددة م د د د د ددن وجه د د د د ددة نظ د د د د ددر المعلم د د د د ددين ،األم د د د د ددر ال د د د د ددذي يتطل د د د د ددب
تحديد وسائل االدارةااللكترونية اللزمة الدارة المدارس الخاصة

ونظ ار لما لديكم من علم ومعرفة واطال وخبرة في هذا المجال ،فان الباحثة تأمل من سعادتكم
التفضل مشكورين بابداء الرأي في وضوح الصياغة وأهميتها ومدى مناسبتها وشموليتها وتنو
محتواها ،أو أية ملحوظات ترونها مناسبة فيما يتعلق بالتعديل أو التغير أو الحذف أو االضافة
واقبلوا فائق االحترام والتقدير
الباحثة
مياده العجوري
قائمة بأسماء األساتذة المحكمين للستبانة
اسم المحكم
الرتبة االكاديمية
جهة العمل
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القسم األول :البيانات الشخوية
ارجوا التكرم بوضع إشارةصح في المكان المناسب الذي يمثل البيانات الشخصية الخاصة بكم
 1الجنس :ذكر

 2المؤهل العلمي:

3الخبرة:

أنثى

بكالوريوس

اقل من 5سنوات

10سنوات فأكثر

دبلوم عالي

دراسات عليا

من 5سنوات إلى10سنوات
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القسم الثاني :فقرات استبانة توافر وسائل التواصل االلكترونية
المجال االول :المتطلبات الفنية لتوافر وسائل التواصل االلكترونية

منتمية
1

2
3

يتوافر لدى المدرسة منظومة Emis

تتوافر في المدرسة شبكة انترنت
تتوافر في المدرسة مختبرات حاسوب
بدرجة كافية

4

تتوافرفي المدرسة سجالت اداريةالكترونية

5

تمتلك المدرسة موقعا الكترونيا يتم من
خالله نشر نشاطات المدرسة المختلفة

6

يتم توجيه العمل الجماعي والعاملين في
المدرسة على استخدام أدوات التواصل

االلكترونية
7

تتوافر في المدرسة برمجيات حديثة تمكن
االدارة من استخدامها في اعمالهااالدارية

8

العمل على توفير متطلبات التواصل
االلكتروني.

2

توفر المدرسة الدعم الفني الستخدام
وسائل التواصل االلكترونية

13

تشجع المدرسة استخدام وسائل التواصل
االلكترونية

غير

منتمية

صالحة

غير

صالحة

بحاجه
ال

تعديل

التعديل

المقترح
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المجال الثاني :المهارات الشخوية لمدير المدرسة:
إنتماء الفقرة
#

الفقرة

1

يتقن مهارة التشغيل األساسية
لبرنامج((windowsباصداراتة المختلفة

2

لدى المدير المقدرة على تحديد البرنامج
المناسب لفتح الملفات وتصفحها

3

يتقن المدير التعامل مع وحدات االدخال
مثل لوحة المفاتيح والماسح الضوئي

والكامي ار الرقمية
4

لدى المدير المقدرة على توجية المعلمين
نحو استخدام الحاسوب في

االعماالالدارية

يستخدم المدير البريد االلكتروني
5

للمراسالت المختلفة.

6

يتقن المدير تثبيت البرامج وازالتها من
الحاسوب
يجيدالمدير التعامل مع الملفات

7

االلكترونية

للمجال

منتمية

غير

منتمية

صالحية الفقرة
صالحة

غير

صالحة

بحاجة

إل تعديل

التعديل

المقترح
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المجال الثالث :الكفايات المتعلقة باالتوال والتواصل االلكتروني :
إنتماء الفقرة
#

الفقرة

1

يتقن المدير استخدام المنظومةااللكترونية

2

يتابع المدير االنشطه الخاصة بالمدرسة

3

يستخدم المدير مواقع التواصل االلكترونيه

للمجال

منتمية

الخاصة بالمدارس

المنشورة على مواقعها االلكترونية

المتنوعة للتواصل مع الجهات المختلفة بامور
تخص ادارة المدرسة

4

5

يتواصل المدير مع المجتمع المحلي باستخدام

شبكات التواصل االجتماعي

يستخدم البريد االلكتروني الخاص بالمدرسة

في االعمال االدارية

غير

منتمية

صالحية الفقرة
صالحة

غير

صالحة

بحاجة
إل

تعديل

التعديل

المقترح
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الملحق رقم ()8
قائمة بأسماء المحكمين لالستبانة
االختواص

الجامعة

الرقم

االسم

0

االستاذ الدكتور عباس الشريف

مناهج وطرق تدريس

8

االستاذ الدكتور أمجد درادكة

إدارة تربوية

3

االستاذ الدكتور منصور وريكات

تكنولوجيا تعليم

2

الدكتور حمزة العساف

تكنولوجيا تعليم

5

الدكتورة خالدة شتات

تكنولوجيا تعليم

2

الدكتورة منال الطوالبة

تكنولوجيا تعليم

7

الدكتورة وفاء مهنا

تكنولوجيا تعليم

آل البيت

2

الدكتور فادي عياصرة

تكنولوجيا تعليم

الشرقاألوسط

الشرق األوسط
الشرق األوسط
الجامعة األردنية

الشرق األوسط
الشرقاألوسط

الشرق األوسط

71

ملحق رقم ()3
بسم هللا الرحمن الرحيم
استبانة الدراسة بوورتها النهائية
أخي المعلم /اختي المعلمة
تحية طيبة وبعد،،،
تقد د د د ددوم الباحثد د د د ددة بد د د د ددإجراء د ارسد د د د ددة بعن د د د د دوان (درجد د د د ددة ت د د د د دوافر المتطلبد د د د ددات األساسد د د د ددية السد د د د ددتخدام
وسد د د د ددائل التواصد د د د ددل االلكترونيد د د د ددة فد د د د ددي األعمد د د د ددال اإلداريد د د د ددة لد د د د دددى مد د د د ددديري المد د د د دددارس الخاصد د د د ددة
فد د د د د ددي مديريد د د د د ددة تربيد د د د د ددة القويسد د د د د ددمة مد د د د د ددن وجهد د د د د ددة نظد د د د د ددر المعلمد د د د د ددين وصد د د د د ددعوبات اسد د د د د ددتخدامها)
إس د د د د د ددتكماال لمتطلب د د د د د ددات الحص د د د د د ددول عل د د د د د ددى درج د د د د د ددة الماجس د د د د د ددتير ف د د د د د ددي تخص د د د د د ددص تكنولوجي د د د د د ددا
المعلومات واالتصاالت في التعليم .
ل د د د ددذا ترج د د د ددو الباحث د د د ددة م د د د ددنكم اإلجاب د د د ددة ع د د د ددن فقد د د د درات اإلس د د د ددتبانة بم د د د ددا ترون د د د دده مناس د د د ددبا بوض د د د ددع
اشد د د ددارة( )Xفد د د ددي المكد د د ددان الد د د ددذي يعبد د د ددر عد د د ددن وجهد د د ددة نظد د د ددركم ،علمد د د ددا بد د د ددأن جميد د د ددع المعلومد د د ددات
ستُعامل بسرية تامة ،ولن تُستخدم إال ألغراض علمية بحتة.

شاكرة لكم حسن تعاملكم،،،
الباحثة
ميادة العجوري

71

معلومات المعلمين
المؤهل األكاديمي  □:بكالوريوس فاقل

الجنس □ :ذكر

□ دراسات ُعليا

□ أنثى

عدد سنوات الخبرة  □:من سنة  -أقل من  5سنوات
□ من  5سنوات  -أقل من  13سنوات
□ من  13سنوات فأكثر
التخصص:

□انساني□علمي
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المجال األول :المتطلبات الفنية لتوافر وسائل التواصل االلكترونية
درجة التوافر
كبيرة

#

الفقرة

1

يوجد لدى المدرسة منظومة

2

تتوافر في المدرسة شبكة انترنت

3

تتوافر في المدرسة مختبرات حاسوب بدرجة

4

تتوافر في المدرسة سجالت إدارية الكترونية

5

تمتلك المدرسة موقعا الكترونيا يتم من خالله

6

يتم توجية العمل الجماعي والعاملين في

جدا

Emis

كافية

نشر نشاطات المدرسة المختلفة

المدرسة على استخدام أدوات التواصل

االلكترونية
7

تتوافر في المدرسة برمجيات حديثة تمكن

8

توفر المدرسة متطلبات التواصل االلكترونية

2

توفر المدرسة الدعم الفني الستخدام وسائل

اإلدارة من استخدامها في اعمالها اإلدارة

التواصل االلكترونية
13

تشجع المدرسة على استخدام وسائل التواصل
االلكترونية

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة جدا
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المجال الثاني المهارات الشخوية لمدير المدرسة

#

الفقرة

1

يتقن المدير مهارة التشغيل األساسية

درجة التوافر
كبيرة
جدا

لبرنامج))windowsباصداراته المختلفة
2

يحدد المدير البرنامج المناسب لفتح الملفات

3

يتعامل مدير المدرسة مع وحدت االدخال

وتصفحها

مثل(لوحة المفاتيح والماسح الضوئي والكامي ار

الرقمية )
4

يوجيه المدير المعلمين نحو توظي

5

يستخدم المدير البريد االلكتروني للمراسالت

6

يتقن المدير تثبيت البرامج وازالتها من الحاسوب

7

يجيد المدير التعامل مع الملفات االلكترونية

أعمالهم المدرسية

الحاسوب في

المختلفة.

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة
جدا
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المجال الثالث  :الوعوبات المتعلقة باالتوال والتواصل االلكترونية :
درجة التوافر
#

الفقرة

1

قلة توافر المنظومة االلكترونية في المدرسة

كبيرة
جدا

2

ضع

الدعم الفني لوسائل التواصل االلكترونية

3

ضع

شبكة االنترنت في المدرسة

4

ضع

اتاحة خدمة االنترنت الالسلكية للدارة
ندرة االلمام بمتطلبات التعليم االلكتروني

5
6

ندرة االجهزة الحديثة الخاصة بالتواصل

7

ندرة البرمجيات الخاصة بالتواصل االلكتروني

8

القناعة لدى المديرين بأهمية التواصل

االلكتروني.
ضع

االلكتروني
2

المشكالت الفنيه الطارئه التي تظهر في االنترنت

كبيرة

متوسطة

ضعي

ضعيفة

فة

جدا
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الملحق رقم ()2
كتاب تسهيل مهمة الباحثة من جامعة الشرق األوسط
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الملحق رقم ()5
كتاب مديرية التربية والتعليم الخاصة إل المدارس لتسهيل مهمة الباحثة

