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وعالقتها بمستوى أدائهم الوظيفي من وجهة نظر مساعديهم
إعداد
نفين "محمد ياسر" الخياط
إشراف

األستاذ الدكتور رياض بدري ستراك
الملخص
هدفت الدراسة إلى تعرف درجة استخدام مديرين المدارس الخاصة في العاصمة عمان لإلدارة
اإللكترونية وعالقتها بمستوى أدائهم الوظيفي من وجهة نظر مساعديهم.
ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي اإلرتباطي ،تم تحديد عينة عشوائية
مساعدا ومساعدةً في المدراس الخاصة ،تم تطوير استبانتين ،األولى لقياس
بسيطة تتألف ()242
ً
درجة استخدام اإلدارة اإللكترونية حيث بلغ عدد فقراتها ( )15فقرة ،والثانية لقياس مستوى أدائهم
الوظيفي وبلغ عدد فقراتها ( )15فقرة ،وقد تم التحقق من صدقهما وثباتهما ،باستخدام المتوسطات
الحسابية ،واإلنحرافات المعيارية ،وتحليل التباين األحادي ،ومعامل ارتباط بيرسون ،واختبار شيفية
للمقارنات البعدية ،واختبار (ت) وطريقة االختبار واعادة االختبار) ،(test-retestومعامل كرونباخ
ألفا (.(Cronbach Alpha
جاءت درجة استخدام اإلدارة اإللكترونية لدى مديري المدارس الخاصة في العاصمة عمان
بدرجة مرتفعة وجميع مجاالت األداة الرتبة األولى مجال الكفايات اإللكترونية ،وفي الرتبة الثانية مجال
التعليمات الخاصة باإلدارة اإللكترونية جاءت مرتفعة باستثناء المجال األول الذي ينص على "الببنية

م

التحتية" جاء بدرجة متوسطة في حين جاء مستوى أدائهم الوظيفي بدرجة متوسطة ،وجميع مجاالت
األداة كانت في المستوى المتوسط ،جاء في الرتبة األولى مجال الفاعلية ،وفي الرتبة الثانية مجال
درجة التواصل ،وفي الرتبة الثالثة مجال الكفاءة وأشارت النتائج إلى وجود عالقة إيجابية (ارتباطية)
إحصائيا بي ن درجة استخدام اإلدارة اإللكترونية ومستوى أدائهم الوظيفي ،كما بينت النتائج وجود
دالة
ً
فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث ،المؤهل العلمي لصالح الدراسات العليا،
سنوات الخدمة كانت لصالح ذو الخدمة أقل من  5سنوات على جميع مجاالت اإلدارة اإللكترونية،
أيضا إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس لصالح االناث ،المؤهل
وتشير النتائج ً
العلمي لصالح الدراسات العليا ،سنوات الخدمة وكانت لصالح ذو الخدمة أقل من  5سنوات على
جميع مجاالت األداء الوظيفي.
وفي ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بمجموعة من التوصيات من أهمها أن يساعد أصحاب
القرار في اتخاذ قرار لتوفير تطبيق إلكترونيلتزويد مديرين المدارس بالتغذية الراجعة عن مستويات
أدائهم وفرصة تحسينه من خالل التوثيق وتقديم المعززات المرتبطة بمستوى األداء.
الكلمات المفتاحية :اإلدارة اإللكترونية ،األداء الوظيفي ،المدارس الخاصة ،مديرو المدارس ،مساعدو
المديرين.
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Abstract
The study aimed to identifying the degree of using of private school principals in the
capital Amman for electronic management and their relationship to the level of their
performance from the perspective of their assistants.
In order to achieve the objective of the study, the researcher used the descriptive
descriptive method. A simple random sample consisting of (242) assistants and assistants
was established in the private schools. Two questionnaires were developed. The first was to
measure the degree of use of electronic administration. The number of paragraphs was (15)
(15) and verified their validity and reliability, using arithmetic mean, standard deviations,
mono-variance analysis, Pearson correlation coefficient, spectral test of tele-comparisons,
T- test, test-retest, Cronbach Alpha.
The level of use of electronic administration among private school principals in the
capital Amman was high, and all fields of the first level were electronic competencies. In
the second level, the field of electronic management instruction was high, except for the
first field which stated that the infrastructure was medium, Their average performance was
medium, and all areas of the instrument were at the intermediate level, the first was the
field of effectiveness, the second was the communication level, the third was the efficiency
field The results indicated that there is a positive correlation between the degree of use of
electronic management and the level of their functional performance. The results also
showed that there are differences of statistical significance due to gender variable for
females, scientific qualification for postgraduate studies. In all fields of electronic
administration. The results also indicate that there are statistically significant differences

س

due to the gender variable in favor of females, the qualification for the postgraduate studies,
the years of service and the benefit of the service provider less than 5 years in all areas of
functional performance.
In light of the results of the study, the researcher recommends a set of
recommendations, the most important of which is to assist decision-makers in making a
decision to provide an electronic application to provide school administrators with feedback
on their performance levels and the opportunity to improve it through documentation and
provide the boosters associated with the level of performance.
Keywords: Electronic Management, Job Performance, Schools-Private, School
Managers, Assistant Managers.

1

الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
مقدمة
شهد العالم اليوم ثورة وتطو اًر كبيرين في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ،وال شك أنهما
أحدثا سباقاً بين دول العالم إلى إدخال هذه التقنيات إلى مؤسساتها لتحسين سير العمل وبخاصة
المؤسسات التربوية من حيث االرتقاء بمستوى إداراتها وموظفيها وزيادة اإلنتاجية وتحسينه.
إذ يالحظ أن اإلدارة الحديثة تأثرت بهذا التقدم في تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وأخذ
التحول من األساليب التقليدية في اإلدارة إلى األساليب االلكترونية وسمة أساسية في العمل اإلداري
الحديث وال تكاد اليوم مؤسسة حكومية أو تجارية أو تعليمية تستطيع انجاز معامالتها دون استخدام
شكل أو آخر من هذه التكنولوجيا (عطير.)2017 ،
وقد حققت المؤسسات التعليمية (المدارس) األردنية تطو اًر هاماً خالل العقود الماضية ،فالتعليم
في األردن تميز ببناء المدارس ،وتحسين المناهج والكتب المدرسية ،وتوسيع وزيادة نوعية التعليم في
الفرع المهني ،والتركيز على اإلدارة المدرسية والتنظيم ،وذلك من خالل تطوير العملية التربوية.
وتعد العملية اإلدارية جزءاً من العملية التربوية فهي ليست مجرد تسير األعمال ،أو ممارسة
للرئاسة ،بل هي عملية قيادية بالدرجة األولى ،فالسلطة اإلدارية وحدها قد ترغم العاملين في المنظمات
على الطاعة ،ويواجه التعليم وتطويره الكثير من التحديات والمتطلبات ،ومن هذه التحديات وجود إدارة
مدرسية حديثة ممثلة بمدير المدرسة الذي ينظر على أنه مثال للسلطة ،وسلوكه القيادي يمثل عنص اًر
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حيوياً في أداء المدرسة وتنظيمها فإحساسه بالمسؤولية يهيؤه ليكون عضواً بار اًز في مجال مهنة التربية
والتعليم ،يعمل على تحسين نوعية الحياة المدرسية لجميع العاملين فيها (الحر.)2005 ،
لقد تغيرت أدوار مدير المدرسة واتسع مجالها ،فلم تعد مجرد عملية روتينية تهدف إلى تسيير
شؤون المدرسة سي اًر رتيباً وفق قواعد وتعليمات معينة تركز على النواحي اإلدارية ،بل أصبحت تعنى
بكل ما يتصل بالعملية التربوية من طلبة ومدرسين ،وطرائق تدريس ،وأنشطة مدرسية ،وتوثيق عالقة
المدرسة بالمجتمع المحلي (.)Toremen,2003
ويوضح السرطاوي وسعادة ( )2003أن التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده اليوم خطا
بالنظام التربوي سلم االرتقاء والتطور بخطوات متسارعة ،تمثلت في إحداث أنماط نوعية متميزة من
التقدم العلمي والنظم اإلدارية ،كاإلدارة اإلستراتيجية ،وادارة الجودة ،وأخي اًر اإلدارة اإللكترونية أو ما
يسمى بإدارة المستقبل الشاملة ،والتي جذبت انتباه العديد من المهتمين بقضايا التعليم واإلدارة في
التفكير الدؤوب لتطوير واصالح النظام التربوي والتعليمي في المدارس الحالية.
إن مدرسة المستقبل تستخدم اإلدارة اإللكترونية في تصميم الخطط والبرامج التربوية  ،وتوزيع
الخدمات التربوي والبريداإللكتروني وتخطيط القوى وتوزيعها داخل المدرسة وفق التخصصات المتنوعة
واإلرتباط بشبكات المعلومات المحلية والعالمية وتنظيم وتوزيع األعمال اإلدارية والفنية والرد على
استفسارات المدارس األخرى وأولياء األمور واإلدارات والمناطق التعليمية ومؤسساتها والمعلومات
الحديثة التي ترتبط بالمناهج التعليمية(مصطفى.)2005،
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ولذا فإن جميع المؤسسات الحكومية والخاصة تسعى إلى تحقيق جودة تنافسية في أدائها من
خالل تفعيل اإلدارة الحديثة وهي اإلدارة اإللكترونية من خالل رفع مستوى اإلنتاجية لدى أفرادها
وخاصة مدير المدرسة.
وتعد إدارة المدرسة اإللكترونية بمثابة العمود الفقري للمنظومة المدرسية ،فاإلدارة اإللكترونية
تختلف في فلسفتها وأدوارها عن اإلدارة المدرسية بمفهومها التقليدي ،ولعل التحول المنشود في طبيعة
عمل اإلدارة المدرسية يحتاج إلى تكوين الكوادر اإلدارية القادرة على قيادة المدرسة اإللكترونية وادارتها
(متولي.)2005 ،
وبالرغم من أن التعليم في األردن يقدم من خالل عدد من الو ازرات والهيئات الرسمية والقطاع
الخاص وكذلك المنظمات الدولية .لكنها تخضع إلشراف و ازرة التربية والتعليم األردنية التي تتحمل
الجزء األكبر من التربية والتعليم في األردن ،وتقوم الو ازرة بعدد من المهام منها :اإلشراف على المدارس
الخاصة واألهلية ومدارس وكالة الغوث الدولية ومدارس القوات المسلحة التابعة لو ازرة الدفاع (و ازرة
التربية والتعليم.)2008 ،
ولزيادة المنافسة بين المؤسسات سعت المدارس الخاصة إلى ضرورة وجود آليات للتميز تحقق
التنافس في بينها بالتحول إلى اإلدارة اإللكترونية ،وتتجلى هنا أهمية اإلدارة اإللكترونية في جملة من
الفوائد على مستوى األفراد والمؤسسة ذاتهامن أبرزها تبسيط اإلجراءات داخل أي مؤسسة وهذا ينعكس
إيجابيًّا من حيث مستوى الخدمات وانجاز المهام وتسهيل االتصال وضمان الدقة والموضوعية لعمل
المؤسسة.
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لذلك هناك خطط لتطوير أداء الفرد وتحديد مسارات العمل الواجب اتباعها لتحسين األداء ،وان
بلوغ أهداف تلك الخطط قد يسهم بتمكين العاملين ومواكبة التغيرات في البيئة المحيطة ،مع التأكيد
على مواطن القوة لدى الموظف والتعرف على مجاالت التحسين ،بحيث تترجم مواطن القوة إلى خطط
تطوير ونقاط الضعف إلى فرص تحسين (عبد اهلل.)2019 ،
وهنا يتم التأكيد على مدير المدرسة الذي يعتبر قائد للعملية التربوية تتوفر فيه مهارات قيادية
لممارسة عملهم بشكل أفضل وتحسين أدائهم ورفع مستواهم .
ويعد األداء الوظيفي محصلة التفاعل بين عوامل ثالثة هي :الدافعية للفرد وبيئة العمل والمقدرة
على إنجاز العمل (الحراحشة)2010 ،
ومن المهارات الالزمة لألداء الوظيفي للقائد التربوي :المهارات الذاتية:تتضمن السمات الشخصية
والعقلية والمبادأة واالبتكار ،والمهارات الفنية :تتضمن امتالك المدير المعارف والخبرة المكتسبة فيمجال
تخصصه ،المهارات اإلنسانية :تتضمن مدى كفاءة المدير في التعرف إلى متطلبات العمل مع األفراد،
وحسن التعامل معهم وكسب ثقتهم ورفع روحهم المعنوية ،والمهارات التفاعلية (الفكرية) :تتمثل مقدرة
المدير على التخطيط والتفكير والتنبؤ بإمكانية إسهام كل قسم من المؤسسة واعتمادها على بعضها في
تحقيق التوافق بين متطلبات المؤسسة واحتياجات بيئتها (المشاقبة.)2014 ،
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مشكلة الدراسة:
لم يشهد عصر من العصور التقدم التكنولوجي الذي يشهده هذا العصر من انفجار للمعلومات،
والذي أثر في كافة مناحي الحياة العلمية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،حيث مرت المعلومات
بمراحل حاسمة مبتدئة بالمرحلة األولى الكتابة ،ثم تالها المرحلة الثانية الطباعة ،وبعد تراكم النتاج
الفكري كماً ونوعاً ،أصبح من الصعب السيطرة على مصادر المعلومات وتأمينها بالشكل المناسب،
فكان البد من تحول جذري في مجال تخزين ومعالجة المعلومات واسترجاعها فظهرت المرحلة الثالثة
وهي عصر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (الحلفاوي.)2006 ،
ووصف العصر الراهن بعصر التالحم العضوي الوظيفي بين برامج تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت والعقل البشري (الفار)2000 ،
وكما أكدت دراسة الحسيني( )2016على اإلهتمام باإلدارة اإللكترونية ألنها تجود العمل
المدرسي وتطوره ،وضرورة استخدام اإلدارة اإللكترونية في العمل المدرسي اإلداري والفني ،وأوصت
دراسة ناصر( )2012على ضرورة رفع الكفايات لدى المديرين وحث وزراة التربية والتعليم على وضع
قوانين وتشريعات واضحة لألعمال اإلدارية اإللكترونية.
حيث أن مصطلح اإلدارة اإللكترونية يناسب القطاع الخاص ،ألن هذه المؤسسات لها فضل
السبق في إدخال الحاسب اآللي والشبكات الداخلية من أجل تيسير ودقة العمل وتوفير الوقت والجهد
والمال( .محمد)2010 ،
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ومع ازدياد انتشار تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الحاصلة في بيئة األعمال ،أصبح تحدياًّ هاماً
للتحول نحو السرعة والفاعلية والربط والتنسيق واإلنجاز في خدمة الجمهور ،ومن صعوبة الوقوف
على معدالت قياس األداء الوظيفي كانت من األسباب للتحول إلى العمل اإللكتروني(عطير.)2017،
من هنا أكدت دراسة الخضير( )2018بضرورة االهتمام بمفهوم األداء الوظيفي مما ينتج عنه
المهمات المطلوبة طبقاً لمعايير الجودة واجراء دراسة مماثلة لباقي الدوائر الحكومية ودراسة أبو
غزالة( )2017ضرورة البحث عن الطرق التي تؤدي عن رضا المديرين واإلداريين عن أدائهم الوظيفي
وتعد اإلدارة المدرسية أصغر تشكيل إداري في النظام التعليمي ،ومن أهم التشكيالت فيه ،ألنها
تتولى السياسة التعليمية بأهدافها ومراميها .وألنها الوجه المباشر للنظام التعليمي أمام المجتمع .كما
تشكل اإلدارة الناجحة إحدى الركائز المهمة ألية مؤسسة من المؤسسات التعليمية لبلوغ الكفاية التي
تمكنها من استثمار مواردها البشرية والمادية والعلمية في مختلف مجاالت حياتها ،والعمل على نقل
المؤسسة نقلة نوعية (أيوب.)2000 ،
واهتمت و ازرة التربية والتعليم في المملكة األردنية الهاشمية بالنظام التربوي وأهمية تقويمه،
والحرص على التكيف مع متطلبات العصر ومواجهة متطلبات المستقبل ،عقد مؤتمر التطوير التربوي
عمان–األردن ( )2015بمشاركة المؤسسات الرسمية والخاصة الذي خلص إلى االرتقاء بمستوياتأداء النظام التربوي ليواكب حاجات المجتمع األردني والعالمي ومتطلباته المتجددة ،ليسهم في
التنمية الشمولية المستدامة ،وتطوير منظومة إلدارة التعلم اإللكتروني تتوافق مع الحاجات التعليمية
للنظام التعليمي.و تطوير المحتوى اإللكتروني ومصادر التعلم والربط اإللكتروني .ومراجعة أسس
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اختيار مدير المدرسة على أن توضع أسس ومعايير يتم االلتزام بها وتسمح بمراجعة أدائه الوظيفي
ومساءلته (و ازرة التربية والتعليم.(2014 ،
من هنا جاءت الدراسة للكشف عن درجة استخدام اإلدارة اإللكترونية لدى مديرين المدارس
الخاصة في العاصمة عمان وعالقتها بمستوى األداء الوظيفي من وجهة نظر مساعديهم.
أهداف الدراسة وأسئلتها:
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى العالقة بين درجة استخدام مديري المدارس الخاصة في العاصمة
عمان لإلدارة اإللكترونية وعالقتها بمستوى أدائهم الوظيفي من وجهة نظر مساعدي المديرين في
ضوء بعض المتغيرات (الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخدمة) وذلك من خالل:
 .1ما درجة استخدام اإلدارة اإللكترونية لدى مديري المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة
نظر مساعديهم؟
 .2ما مستوى األداء الوظيفي لمديري المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعديهم؟
 .3هل توجد عالقة ارتباطية ذاتداللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين درجة استخدام اإلدارة
اإللكترونية ومستوى األداء الوظيفي لمديري المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر
مساعديهم؟
 .4هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين متوسطات استجابة
مساعدي المديرين لدرجة استخدام اإلدارة االلكترونية يعزى إلى متغيرات (الجنس ,المؤهل العلمي,
سنوات الخدمة)؟
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 .5هل هناك فروق ذاتداللة احصائية عند مستوى داللة( )α≥0.05بين متوسطات استجابة مساعدي
المديرين لمستوى األداء الوظيفي يعزى إلى متغيرات (الجنس ,المؤهل العلمي ,سنوات الخدمة)؟
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة من ناحيتين:
األهمية النظرية :تكمن أهمية الدراسة النظرية بشكل رئيس في محاولة التعرف على مفهوم
اإلدارة اإللكترونية وأهميتها في و ازرة التربية والتعليم والمدارس الخاصة تحديداً ،ودورها الواضح في
تقديم الخدمات وتحقيق األهداف بسرعة ودقة  ،ومن ثم التركيز على الفاعلية التي تؤديها في تحقيق
الميزة التنافسية بين المدارس وتخفيض التكاليف وعالقتها بمستوى األداء الوظيفي لقائد المؤسسة وهو
المدير والذي يعتبر من أهم العناصر المؤثرة في عمل المؤسسة والوصول إلى الكفاءة المطلوبة .
األهمية التطبيقية :يؤمل أن تفيد نتائج الدراسة اإلداريين في و ازرة التربية والتعليم وتقديم رؤية
واضحة لدى مديري المدارس الخاصة في العاصمة عمان بأهمية استخدام اإلدارة اإللكترونية أن تكون
هذه الدراسة من أجلتحسين وتطوير مستوى األداء الوظيفي.
كما يكمن تلخيص أهمية الدراسة التطبيقية في النقاط اآلتية:
 يمكن أن تكون هذه الدراسة منطلقاً ألبحاث ودراسات أخرى بما توفره من أدب نظري ودراساتسابقة ذات صلة وأداتين تم التأكد من صدقهما وثباتهما لجمع البيانات.
 يؤمل أن تسهم نتائج هذه الدراسة في تقديم نظرة علمية عن درجة استخدام اإلدارة اإللكترونية فيالمؤسسات التعليمية الخاصة وأثر ذلك على األداء الوظيفي للمديرين.

9

 يؤمل أن يفاد من النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة مديري المدارس و صناع القرارالتربوي.
تعريف المصطلحات:
 اإلدارة اإللكترونية :اإلدارة اإللكترونية هي "منظومة الكترونية متكاملة تعتمد على تقنياتاالتصاالت والمعلومات حول العمل اإلداري اليدوي إلى أعمال تنفذ بواسطة التقنية الرقمية الحديثة"
(عامر)81،2007،
يرى غنيم ( )81،2016تقسيم هذا المصطلح إلى مقطعين أساسيين ،أحدهما "اإلدارة "وهو يعبر
عن نشاط إنجاز األعمال والمعامالت من خالل جهد أداء النشاط الود اآلخرين لتحقيق األهداف
المرجوة ،هذا بينما يعنى المقطع الثاني"اإللكترونية"نوع من التوصيف كمجال ألداء النشاط اإلداري في
المقطع األول ،حيث يتم أداء هذا النشاط من خالل الوسائل والوسائط اإللكترونية المختلفة.
وتعرف اإلدارة اإللكترونية بأنها مصطلح إداري يقصد به :مجموعة من العمليات التنظيمية تربط
بين المستفيد ومصادر المعلومات بواسطة وسائل إلكترونية لتحقيق أهداف المؤسسة من تخطيط ونتاج
وتشغيل ومتابعة وتطوير (عطير.)17 ،2017،
ويعرف إجرائيًّا بأنهـ ـ ـا الدرجـ ـ ـة التـ ـ ـي حص ـ ــلعليهـ ـ ـامديري المدارس الخاصة م ـ ــنخـ ـ ـاللاس ـ ـتجابات أفرادعين ـ ـة الدارس ـ ـةعل ـ ـى اس ـ ـتبانة مس ـ ـتوى اإلدارة اإللكترونية الت ـ ـي تـ ــم تطويره ـ ـا لهذا
الغرض.
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أما يو ( )yao,2011,19فقد عرفها كنهج استراتيجي إلدارة المنظمات المستقبلية والحيوية من
خالل تنفيذ نظام عالي األداء والمستند إلى التكنولوجيا ،وهو يركز على التكامل والتشغيل اآللي والذكاء
االصطناعي باستخدام التطور السريع ونشر المنهجية نحو ايجاد بيئة المعرفةة لتحقيق رؤية المؤسسة.
ويعرف األداء الـ ـ ــوظيفي :االسـ ـتخدام األمثـ ـ ــل للم ـ ـ ـوارد البشـ ـ ــرية المتاح ـ ـ ـةبطريق ـ ـ ـة كفـ ـ ــؤة وفاعل ـ ـ ـة
لتحقيق

أهـ ــداف

المنظم ـ ـة

التنافس ـ ـية .ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

وديمومته ـ ـا

والمحافظـ ـة

عل ـ ـى

ميزته ـ ـا

(.)Robbinss&Wiersema,1995 ,278

ويع ـ ــرف إجرائيًّا :بأنهـ ـ ـا الدرجـ ـ ـة التـ ـ ـيحص ـ ــل عليهـ ـ ـا مديري المدارس الخاصة م ـ ــن خـ ـ ـالل
اس ـ ـتجابات أفراد عين ـ ـة الدارس ـ ـة عل ـ ـى اس ـ ـتبانة مس ـ ـتوى األداء الـ ــوظيفي الت ـ ـي تـ ــم تطويره ـ ـا لهذا
الغرض.
 مدير المدرسة :هو وصف وظيفي إلدارة المدرسة فنياً واداريًّا بما يحقق رسالة المدرسةالتربوية وفقاً للمناهج والسياسات التربوية ،بما يخدم العملية التعليمية التعلمية ،في ضوء الموارد
واإلمكانات المتاحة (و ازرة التربية والتعليم.)2014 ،
وتعرف المدارس الخاصة بأنها :هيكل مؤسسة تعليمية غير حكومية مرخصة تطبق المناهجوالكتاب المدرسي المقرر في المؤسسات التعليمية الحكومية على أن تتقيد بفلسفة التربية والتعليم
وأهدافها والتشريعات التربوية في المملكة وتعمل على تحقيقها وتكون خاضعة إلشراف الو ازرة ومراقبتها)
و ازرة التربية والتعليم.)2014 ،
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فنيا وادارًيا وفقا للمناهج
 مساعد المدير :هومسمى وظيفي للمساهمة في إدارة المدرسة ًوالسياسات التربوية بما يخدم العملية التعليمية التعلمية )و ازرة التربية والتعليم.)2014 ،
حدود الدراسة:
 الحدود الزمانية :تم إجراء الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من عام .2019-2018 الحدود المكانية:تم تطبيقها في المدارس الخاصة في العاصمة عمان. الحدود الموضوعية :التعرف إلى درجة استخدام اإلدارة اإللكترونية لدى مديري المدارس الخاصة فيالعاصمة عمان وعالقتها بمستوى أدائهم الوظيفي.
 الحدود البشرية :مساعدي المديرين في المدارس الخاصة في العاصمة عمان.محددات الدارسة:
هناك العديد من المحددات لهذه الدارسة تتمثل باآلتي:
 -1مدى دقة الصدق والثبات ألدوات البحث.
 -2الخصائص السيكومترية ألداتي الدراسة.
 -3تقديم التوصيات والمقترحات بناء على ما تم التوصل إليه من نتائج .
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الفصل الثاني

األدب النظري والدراسات سابقة
تناول هذا الفصل عرضاً لألدب النظري ودراسات سابقة ذات عالقة بمتغيرات الدراسة.
أوالً :اإلطار النظري
تم في هذا الجزء عرض وصف شامل لمفهومي اإلدارة اإللكترونية واألداء الوظيفي من خالل التطرق
ما يتصل بهما من مفاهيم.
اإلدارة اإللكترونية
هناك عدد من المبررات والدواعي التي تدفع بالحكومات إلى السعي نحو تطبيقات اإلدارة
اإللكترونية ،فقد تسببت مجموعة من التطورات على مستوى العالم – خاصة مع بداية األلفية الثالثة-
في ظهور ما أصبح يعرف باإلدارة اإللكترونية كما أوردها محمد ( :)2010التسارع في الثورة
التكنولوجية والمعرفية التي فرضت نفسها على مختلف مجاالت الحياة االنسانية ومن بينها قطاع
التعليم ،والتكيف مع متطلبات البيئة المحيطة بالمدرسة وتجنب العزلة والتخلف عن مواكبة العصر
بتحدياته وبالتالي السعي إلى تحقيق الكفاية االدارية النوعية والكمية المالئمة للفكر اإلداري التقني
المعاصر ،التوجه نحو توظيف واستخدام التطور التكنولوجي واالعتماد على نكنولوجيا المعلومات في
اتخاذ الق اررات اإلدارية ،وأخي اًر ازدياد حدة المنافسة بين المؤسسات التربوية وضرورة وجود اليات للتميز
داخل كل مؤسسة تسعى للتنافس ،وبالتالي فرض شروط التوظيف الحالية التي تشترط على المتقدم
للعمل االداري في مؤسسات التعليم فهم التكنولوجيا الحديثة وكيفية التعامل معها وتطويرها في حل
المشكالت اإلدارية والتربوية بفعالية.
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من هنا نالحظ أنه يمكن لإلدارة اإللكترونية على مستوى المدرس أن تحقق االستخدام األمثل
لتقنية المعلومات واالتصاالت ونخص بالذكر المؤسسات التعليمية.
ويمكن أن تحقق اإلدارة اإللكترونية المدرسية مجموعة من األهداف (عطير:)2017 ،
 تطوير عمليات اإلدارة ،وتعزيز فعاليتها في خدمة أهداف التربية. تقليل معوقات اتخاذ الق اررات اإلدارية عن طريق توفير البيانات والمعلومات وربطها بمراكزالقرار من خالل استخدام تقنية المعلومات اإلدارية.
 تسهيل طريقة الحصول على الخدمات والمعلومات من الجهات المتعاملة مع المدرسة في أيوقت.
 إمكانية أداء األعمال عن بعد ،سواء للمعلمين أو الموظفين العاملين في المدارس. الحد من استخدام األوراق في األعمال اإلدارية وما يترتب عليها من تكديس لألوراق. المساعدة في تحقيق الربط المشترك بين مختلف مدارس وادارات التعليم والمديريات والو ازرة. مساعدة اإلدارات العليا التربوية على إعادة تنظيم وهيكلة األجهزة اإلدارية.وينظر الكثير من المتخصصين إلى أن اإلدارة اإللكترونية فلسفة إدارية حديثة فرضتها الثورة
الرقمية وتوجهات العولمة والديمقراطية لما لها من أبعاد إيجابية.
 كما ذكر المغربي ( )2005أبعاد اإلدارة اإللكترونية بما يأتي:-1إدارة بالورق :بحيث يتم اإلعتماد على األرشيف والبريد اإللكتروني والرسائل الصوتية ونظم
تطبيقات المتابعة اآللية.
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-2إدارة عن بعد :حيث االتصال اإللكتروني والهاتف المحمول والهاتف الدولي الجديد والمؤتمرات
اإللكترونية وغيرها من الوسائل االتصال
-3اإلدارة بالزمن المفتوح :حيث العمل  24ساعة متواصلة دون االرتباط بالليل والنهار.
-4إدارة بال تنظيمات جامدة :فالعمل يتم من خالل المؤسسات الشبكية والمؤسسات الذكية التي تعتمد
على صناعة المعرفة.
إن اإلدارة اإللكترونية قد أدت إلى تغيرات عميقة وواسعة في بيئة األعمال وأساليبها وطريقة
تنظيمها ومصادرها وميزتها التنافسية وغير ذلك الكثير في ظل التطورات المتتابعة اإلدارية الحديثة.
وقد حدد غنيم ( )2006فوائد ومميزات اإلدارة اإللكترونية في دراسته بما يأتي:
 -1السرعة والدقة في تخزين المعلومات ،وتكوين ما يسمى ببنك المعلومات.
 -2اإلستجابة لحاجات ورغبات المستفيدين من العملية التعليمية بكفاءة وفاعلية ،األمر الذي يؤدي
إلى تحقيق رضا المستفيدين.
 -3تأكيد واظهار الشفافية في التعامل مع المستفيدين من الخدمات التعليمية.
 -4التخلص من البيروقراطية والروتين في تأدية األعمال.
 -5ضمان حصول المستفيدين على الخدمات التي تقدمها المدرسة على مدار السنة.
 -6ضمان المحافظة على البيئة من خالل تقليل ازدحام المواصالت ،األمر الذي يؤديإلى تقليل
العوادم التي تؤدي إلى تلوث البيئة.
وينظر الكثير من المتخصصين إلى أن اإلدارة اإللكترونية فلسفة إدارية حديثة فرضتها الثورة
الرقمية وتوجهات العولمة والديمقراطية لما لها من أبعاد إيجابية.
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إن اإلدارة اإللكترونية قد أدت إلى تغيرات عميقة وواسعة في بيئة األعمال وأساليبها وطريقة
تنظيمها ومصادرها وميزتها التنافسية وغير ذلك الكثير في ظل التطورات المتتابعة اإلدارية الحديثة.
وقد حدد غنيم ( )2006في دراسته فوائد ومميزات اإلدارة اإللكترونية بما يأتي:
 -1السرعة والدقة في تخزين المعلومات ،وتكوين ما يسمى ببنك المعلومات.
 -2اإلستجابة لحاجات ورغبات المستفيدين من العملية التعليمية بكفاءة وفاعلية ،األمر الذي يؤدي
إلى تحقيق رضا المستفيدين.
 -3تأكيد واظهار الشفافية في التعامل مع المستفيدين من الخدمات التعليمية.
 -4التخلص من البيروقراطية والروتين في تأدية األعمال.
 -5ضمان حصول المستفيدين على الخدمات التي تقدمها المدرسة على مدار السنة.
 -6ضمان المحافظة على البيئة من خالل تقليل ازدحام المواصالت ،األمر الذي يؤديإلى تقليل
العوادم التي تؤدي إلى تلوث البيئة.
عناصر اإلدارة اإللكترونية:
وأشار بالخير ( )2016إلى أن اإلدارة اإللكترونية تعتمد على أربعة عناصر أساسية وهي :عتاد
الحاسوب ويتمثل في المكونات المادية للحاسوب ونظمه وشبكاته وملحقات ،البرمجيات :وهي تعني
والشق الذهني من نظم وشبكات الحاسوب ،من مثل :برامج البريد اإللكتروني ،لغة البرمجة ،نظم إدارة
الشبكة ،البرامج المحاسبية ،قواعد البيانات ،تدقيق البرمجة ،ثم العنصر البشري المكونات األساسية
ويتكون من القيادات الرقمية ،والمديرون ،ورأس المال الفكري في المنظمة ،والمحللون للموارد المعرفية.
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اإلدارة اإللكترونية نمط جديد من اإلدارة ترك آثاره الواسعة على المنظمات ومجاالت عملها
وخاصة تهيئة واصالح البنية التنظيمية ،مما يعكس عمق التغيير الجذري الي تحمله وظائف لإلدارة
اإللكترونية كما ذكرها (نصار )2011 ،وهي كما يـأتي:
 -1االنتقال من نظم المعلومات المحوسبة المستقلة إلى منظومات المعلومات المحوسبة الشبكية.
 -2االنتقال من نظم المعلومات اإلدارية التقليدية إلى نظم المعلومات اإلدارية الذكية ،أي أنه بإمكان
اإلدارة اإللكترونية استخدام منظومات وتقنيات محوسبة تتضمن القدرة على التفكير والرؤية والتعلم
والفهم.
 -3االنتقال من نظم المعالجة البطيئة التي لم تعد تناسب الطبيعة المتغيرة والسريعة لألعمال والتي
تتطلب تحديثاً مستم اًر.
 -4العمل من خالل الشبكات الداخلية والخارجية مع إتاحة قدر كبير من االنفتاح والمرونة من خالل
التبادل اإللكتروني للبيانات.
 -5حدوث تغيير جوهري في بيئات منظمات األعمال نتيجة للتطبيقات اإللكترونية مما أدى إلى
تحول المنظمات من الهياكل اإلدارية المركزية إلى الهياكل المرنة البيئية.
متطلبات إنجاح اإلدارة اإللكترونية (السالمي)2019 ،
أوالً  :إيجاد التوعية الشاملة عند الموظفين بأهمية اإلدارة اإللكترونية.
ثانيا  :إيجاد البنية التحتية لإلتصاالت والتأكد من صالحيتها.
ً
ثالثًا:إعداد نظام معلومات مكون من نظم فرعية لخلق التكامل في المعلومات.
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فعال من نظم معلومات منجزة وأجهزة ومعدات وشبكات في
ابعا :إعداد دراسة متكاملة لما موجود ً
رً
اإلدارات الحكومية واإلستفادة منها في تنفيذ الحكومة اإللكترونية.
متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية
يتطلب تطبيق اإلدارة االلكترونية تهيئة البيئة المناسبة لعملها وذلك ألن اإلدارة هي ابنة بيئتها
وتتأثر بكافة عناصر البيئة المحيطة بها وتتفاعل مع كافة العناصر السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية والتكنولوجية لذلك فان مشروع اإلدارة اإللكترونية يجب أن يراعي عدة متطلبات :المتطلبات
اإلدارية واألمنية :ومن عناصرها وضع االستراتيجيات وخطط التأسيس وتوفر البنية التحتية لإلدارة
اإللكترونية وتطوير التنظيم اإلداري والخدمات المقدمة ووضع التشريعات القانونية الالزمة لتطبيق
اإلدارة اإللكترونية (العمري)2003 ،
ثم المتطلبات االقتصادية :تتطلب اإلدارة اإللكترونية توافر مستوى مناسب من التمويل و إجراء
الصيانة الدورية لألجهزة وتدريب الكو ادر والموظفين والحفاظ على مستوى عال من تقديم الخدمات
ومواكبة أي تطور يحصل في إطار التكنولوجيا واإلدارة االلكترونية على مستوى العالم
(الصيرفي ،)2007،وتأتي بعدها المتطلبات السياسية :وهي تحدد إرادة سياسية داعمة الستراتيجية
التحول اإللكتروني عن طريق تقديم العون المادي والمعنوي وتطوير برامج التحول اإللكتروني واإلدارة
اإللكترونية.
ثم متطلبات البنية التحتية لالتصاالت :وهذه ترتبط بإيجاد حواسيب إلكترونية ونظم بيانات
متكاملة ،وتعمل بنية االتصال على زيادة الترابط بين مختلف األجهزة اإلدارية ،وهي إحدى
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االستراتيجيات المحورية في تطبيق اإلدارة العامة اإللكترونية من خالل التنمية االجتماعية واالستفادة
من الموارد البشرية ،التحول إلى اقتصاد المعرفة ،واالهتمام بإصالح القطاع العام.)Naffa, 2005( .
تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في المدرسة:
تستخدم اإلدارة اإللكترونية لخدمة التطبيقات االدارية والتنظيمية في المدرسة تقسم هذه التطبيقات
إلى نوعين السرطاوي وسعادة (:)2003
 تطبيقات إدارية على مستوى المدرسة مثل :حفظ ملفات الطلبة ،تسهيل عمليات قبولهموتسجيلهم ،إصدار شهادات النجاح والتخرج ،عمل االحصائيات ،إصدار التقارير والمساعدة في عمل
الجداول المدرسية ،باالضافة الى االنظمة االدارية لتي تحتاجها المدرسة مثل:نظام المستودعات،
النظام المالي ،نظام المشتريات ،تنسيق النصوص وتسهيل عمليات المراسالت.
 تطبيقات إدارية على مستوى الصف مثل :إعداد تقارير واالمتحانات ،إعداد األسئلة وأنشطةالواجبات المنزلية ،حساب العالمات والتقديرات،عمل كشوف النتائج ،التخطيط للدروس أو المحاضرات
وحفظ المعلومات الخاصة بالطلبة والكتب والحصص..وتستخدم لهذه الغاية برامج حاسوبية متخصصه
مثل )معالج النصوص( ،)word processor.قواعد البيانات  ،(data basesوالبيانات المجدولة.
واستخدام اإلدارة اإللكترونية في أعمال اإلدارة المدرسية ليست هدفاً بحد ذاته  ،وانما هو وسيلة
لتحقيق الرضا المطلق والمستمر للمستفيدين.
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ومن البرامج التي تستخدم في بعض إدارات المدارس التي أوردها نصار ( :)2011برنامج
اإلدارة المدرسية (حقيبة مدير المدرسة) ويضم التكليفات اإلجارية ،متابعة التكليفات اإلدارية ،توصيات
المدير ،الخطة اإلدارية ،متابعة الخطة اإلدارية ،المجالس المدرسية ،وبرنامج شؤون الطلبة والتي تعنى
بإجراءات القبول والتسجيل ،الغياب والحضور ،المتابعة الصحية ،الخدمات الطالبية ،وبرنامج الصادر
والوارد ويشتمل على التعاميم ،النشرات ،الصادر العام .برنامج الجداول المدرسية لجميع المواد
الدراسية.برنامج المقصف المدرسي وبرنامج المصمم لسريع إلعداد تصاميم لتقارير وكشوفات وسجالت
الطالب في وقت وجيز .وبرنامج لقفل أجهزة الحاسب في المدرسة.
ولكن هذه البرامج تطلبت التدرب على كيفية التعامل معها ومع تجهيزاتها ،لذا عمدت و ازرة
التربية والتعليم األردنية إلى استخدام برامج تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت باتجاه تطوير األداء
اإلداري في المدارس االستكشافية ،الذي يهدف إلى إحداث تغير تربوي جذري في الموارد البشرية
ينسجم مع االحتياجات الوطنية والتحديات العالمية في عصرنا الحاضر،من خالل تنظيم مجموعة من
الدورات التدريبية على مستويات عدة وعلى مراحل إلكساب العاملين المهارات األساسية في الحاسوب
وبرامج تكنولوجيا المعلومات واإلنصاالت (و ازرة التربية والتعليم )2006 ،وقد شملت هذه الجهود تدريب
اإلداريين والمعلمين و العاملين على البرامج اآلتية:
الرخصة الدولية الستخدام الحاسوب تمثل الرخصة الدولية الستخدام الحاسوب معيا ار دقيقا
لمقدار كفاءة ومؤهالت مستخدم الحاسوب وتطبيقاته ومها ارته ،وذلك طبقا لمعايير عالمية .اذ تعد

20

الشهادة الدولية األشهر واألوثق المعترف بها في جميع أنحاء العالم ،والفئة المستهدفة للتدريب هي
الكوادر االدارية والتعليمية والفنية في و ازرة التربية والتعليم.
وهناك صيغتان عالميتان للداللة على مفهوم رخصة استخدام الحاسوب وهما:
أوالً الرخصة الدولية الستخدام الحاسوب ،ثانيا الرخصة االوروبية الستخدام الحاسوب.
معيار
ًا
وقد اعتمدت و ازرة التربية والتعليم األردنية الرخصة الدولية الستخدام الحاسوب ،لتكون
الكتساب مهارات الحاسوب وتطبيقاته ،وتم إعطاء دورات سيسكو وهي دورات تدريبية تقوم على تقديم
الخبرة المتميزة لإلداريين وفني حاسوب بأعلى مستوى في مجال شبكات الحاسوب وطرق تركيبها،
وتخفيف العبىء المالي على الو ازرة لصيانة الشبكات وتركيبها لوجود مالك متخصص في ذلك وعدم
اإلعتماد على القطاع الخاص كما تزيد قدرة اإلداريين وفي الحاسوب على استيعاب فكرة الشبكات
وطرق عملها على الواقع ،مما يجعل المندوب قاد ار على فهم وحل مايواجهه من مشكالت أو تركيب أو
صيانة شبكات الحاسوب لدى الو ازرة ومختبراتها ومدة هذه الدورة ( )280ساعة تدريبية.
أيضا دورات هندسة نظم التشغيل :وهي دورات تدريبية تهدف إلى تدريب اإلداريين
قدمت الو ازرة ً
(مديري المدارس ،والمعلمين وفني مختبر الحاسوب والعلوم ،والمرشدين التربويين ،وأمناء والمكتبات
والكتبة) على نظم تشغيل الحواسيب والتعامل معها ومدة هذه الدورة ( )228ساعة بالتعاون مع شركة
التدريب.
تهدف هذه الدورات إلى تدريب فني ومعلمي الحاسوب واإلداريين في و ازرة الربية والتعليم
وتأهليهم فقدمت دورات لصيانة الحاسوب.
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برامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األردن:
انتشر استخدام برامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في السنوات األخيرة في األردن وعلى
العديد من المستويات وباألخص على مستوى المدارس التي وظفت برامج تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت إداريا وتعليميا ،ولما كانت و ازرة التربية والتعليم األردنية معنية بشكل رئيس باإعداد جيل
جديد من حملة المعرفة فقد سعت إلى استخدام الحاسوب في العملية اإلدارية والتعليمية منذ عام
 .1995وفي احصائية أجرتها و ازرة التربية والتعليم االأردنية بعنوان "إحصائية قاعدة البيانات للمدارس
"لعام ( )2004بلغ عدد المدارس المزودة بأجهزة الحاسوب ( )2500مدرسة من أصل ()2996
مدرسة موزعة على ( )34مديرية نربية وتعليم في وختلف محافظات المملكة ،أي مانسبته ()%83,3
من العدد الكلي للمدارس ،إن ربط المدارس األردنية بخدمة االنترنت في عام ( )1995من خالل
المجلس الوطني للمعلومات عبر الواليات المتحدة األمريكية (و ازرة التربية والتعليم.)2004 ،
وتقوم المدرسة الحديثة على أصول علمية توجه العمل في المدرسة الوجهة الصحيحة ،وينبغي
على مدير المدرسة أن يكون على وعي بهذه األصول العلمية حتى يستطيع أن يحقق الدور القيادي
المنوط به ،فالوظيفة الرئيسية لإلدارة المدرسية عي تهيئة الظروف وتقديم الخدمات التي تساعد على
تربية الطلبة وتعليمهم رغبة في تحقيق النمو المتكامل لهم ،بيد أن وظيفة اإلدارة المدرسية إعداد
الناشئين للحياة في مجتمعاتهم ،فالوظيفة االدارية تطورت في العصر الحاضر بما يتالءم مع التطور
العلمي ،األمر الذي يلقي اإلدارة المدرسية مسؤوليات كبيرة بحيث تتحقق إلنشاء تربية متكاملة فكريًّا
نفسيا واجتماعي غير مستبعدة الدور المهم الذي يقدمه كذلك للمعلمين ،بعد أن كانت المدرسة لسنين
ً
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مقتصرة على تحقيق الكفاية المعرفية أو نقل الثقافة ،ولم تعد كذلك مقتصرة على التعليم والنمو
األكاديمي(Rather, 2004) .
وأشار السالمي ( )2008لبعض النماذج للدول األجنبية والعربية التي تطبق اإلدارة اإللكترونية
في أنظمتها:
 تجربة اإلدارة اإللكترونية في سنغافورة :إن تنفيذ اإلدارة اإللكترونية في أي مؤسسة أو إدارة أو علىنطاق ادارات الدولة البد من إعداد دراسة متكاملة ومفصلة لتكون الرؤية واقعية لجميع مفاصل
اإلدارة ،واستطاعت سنغافورة أن تضع خططاً مميزة لتنفيذ ذلك تتضمن الرؤية التكنولوجية
المستقبلية.
 لهذه الجزيرة وتميزت تطبيقات اإلدارة اإللكترونية بكونها سهلة التعامل والتفاعل مع مستخدميها وهيتجربة اعتمدت على الكوادر الذاتية وبنية تحتية للشبكات عالية المستوى ،واعتمادها على
الصناعات التكنولوجية المتقدمة في العالم.
 تجربة اإلدارة اإللكترونية في البحرين :من خالل مواقع الو ازرات والمواقع اإللكترونية يستطيع منخاللها التعرف على الخمات التي تقدم باإلضافة لبعض المعلومات واإلرشادات إلنجاز المعامالت،
وتمثل الشفافية للمعلومات بدرجة عالية في عالقتها بين المواطن والحكومات.
 تجربة مصر فقد قطعت شوطا كبي ار في استخدام برامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فيجهودا في إنتاج برمجيات عربية تخدم العملية االدارية والتعليمية في
االدارة المدرسية حيث بذلت
ً
مدارسها.
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ولكن مهما كان األمر فإن الواضح أن الدول العربية التزال في بداية الطريق الستخدام برامج
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية ،سواء أكان ذلك على مستوى اإلدارة المدرسيه
والتعليمية أم التعليم والتعلم ،ألسباب عديدة المجال لتناول تفاصيلها في هذه الدراسة.
معوقات تطبيق إلدارة االلكترونية كما ذكرها نصار (:)2011
أوال :الرؤيا واالهداف التي ينبغي تبنّيها
يتطلب االمر من القائمين على المؤسسات والدوائر الحكومية معرفة كاملة باألهداف الرئيسية
خصوصا رسالتها ورؤيتها ،الن لهذه الرؤيا والرسالة تأثيرها حاض ار ومستقبال ،وألنه لوحظ في كثير من
الدول العربية غياب اإلرادة السياسية الفاعلة والداعمة إلحداث نقلة نوعية في التحول الى اإلرادة
االلكترونية ،وكذا غياب هيئات على مستويات عالية في االجهزة الحكومية.
ثانيا :التخطيط
يعتبر التخطيط من العمليات ذات األهمية القصوى على اتخاذ الق اررات والوصول الى األهداف
المحددة بكل دقة ،وبالتالي التحول من اإلدارة التقليدية الى اإلدارة االلكترونية ،وبما ان كثي ار من البلدان
العربية يتسم التخطيط فيها بالضعف.
الفرع الثالث :المعوقات البشرية
يعد العنصر البشري من أبرز العناصر التي يعتمد عليها في إنجاز وانجاح أي مشروع تنموي
،وبالنسبة لإلدارة االلكترونية الفرد هو الركيزة األساسية ،لكن الكثير من الدول العربية تعاني نقصا
فادحا في المؤهلين للتأقلم مع البيئة الرقمية ،ويمكن تلخيص المعوقات البشرية كاآلتي:
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 -1األمية المعلوماتية او االلكترونية ،وصعوبة التواصل عبر التقنية الحديثة
 -2غياب الدورات التدريبية لعدم وجود التمويل الكافي
 -3الفقر وانخفاض الدخل الفردي
 -4الرؤية الضبابية لإلدارة االلكترونية ،وكذا مقاومة التغيير والتجديد  ،وعدم استيعاب اهدافها ،وهناك
العديد من المعوقات التي تحد من التغيير والتحول الى اإلدارة االلكترونية ،ندكر منها:
 التناقض بين حاجات التنظيم وأهدافه. عدم توفر درجة عالية من المرونة ببيئات االعمال. عدم وجود تخطيط مسبق الستغالل حدوث التعيير.باإلضافة الى ما سبق هناك عامل آخر يشكل عائقا امام تطبيق اإلدارة االلكترونية وهو البطالة،
التي يخشى منها ان تمس ببعض الموظفين في امتيازاتهم ومناصبهم.
وقد ذكر محمد ( )2011بعض البرامج اإللكترونية الحديثة التي يمكن اإلفادة منها في تنظيم
العمل في العمل المدرسي:
أ -جهاز ضبط الحضور واإلنصراف ببصمة اإلصبع.
ب -برنامج تواصل.
ج -نظام رسائل الجوال.
د -نظام اإلستعالم الهاتفي لشؤون المعلمين.

25

ومن البرامج األخرى التي تستخدم على نطاق ضيق في بعض إدارات المدارس:
أ .برنامج اإلدارة المدرسية (حقيبة مدير المدرسة).
ب .برنامج شؤون للطالب.
ج .برنامج الصادر والوارد.
د .برنامج الجدول المدرسي.
ه .برنامج المقصف المدرسي.
و .برنامج المصمم السريع.
ز .برنامج لقفل أجهزة الحاسب في المدرسة.
األداء الوظيفي
إن لـ ـ ـ ـألداء ال ـ ـ ــوظيفي أهميـ ـ ـ ـة بالغ ـ ـة فـ ـ ـ ـي نجـ ـ ـ ـاح المؤسسـ ـ ـ ـة ولجميـ ـ ـ ـع األفراد العـ ـ ـ ـاملين فيهـ ـ ـ ـا
وبـ ـ ـ ـاألخص م ـ ـ ــن ه ـ ـ ــم فـ ـ ـ ـي موقـ ـ ـ ـع المس ـ ـ ــؤولية كالم ـ ـ ــديرين وأصـ ـ ـ ـحاب القرار ،ولق ـ ـ ــدحظـ ـ ـ ـي األداء
الـ ـ ــوظيفي بكثي ـ ـ ــر م ـ ـ ــن اهتم ـ ـ ـام البـ ـ ـ ـاحثين فـ ـ ـ ـي مج ـ ـ ـال اإلدارة لمـ ـ ـ ـا لـ ـ ـ ـه األثـ ـ ــر الكبي ـ ـ ــر فـ ـ ـ ـي نجـ ـ ـ ـاح
المؤسس ـ ـ ـ ـة وانتاجيته ـ ـ ـ ـا ،وهـ ـ ـ ــو الوس ـ ـ ـ ـيلة لتحقيـ ـ ـ ــق أهـ ـ ـ ــداف المؤسس ـ ـ ـ ـة ورف ـ ـ ـ ـع كفاءته ـ ـ ـ ـا وفاعليته ـ ـ ـ ـا،
وتعـ ـ ــددت تعريف ـ ـ ـات األداء الـ ـ ــوظيفي عنـ ـ ــد كثيـ ـ ــر مـ ـ ــن الب ـ ـ ـاحثين وللتعـ ـ ــرف إل ـ ـ ـى مفهـ ـ ــوم وتعريـ ـ ــف
األداء الوظيفي نورد منها ما يأتي:
األداء لغـ ـة" :أدى تأديـ ـة ،أوصـ ـله وقضـ ـاه ،وتأديــُت م ــن حقـ ـه لـ ـه :أي قضـ ـيته"
(الفي ــروز آبـ ـادي. )38،1986،
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(ويعـ ــرف األداء أن ـ ـه" :إنج ـ ـاز ي ـ ـتم باس ـ ـتخدام الفـ ــرد إلمكانات ـ ـه الجس ـ ـمية أو العقلي ـ ـة أوالنفسية"
(شحاتة والنجار.)29،2003،
وقد عرفه سرحان ( )2014،213بأنـ ـ ـه " :القيـ ـ ـام بأعبـ ـ ـاء الوظيفـ ـ ـة وواجباتهـ ـ ـا وفقـ ـ ـاً لمع ـ ــدل
مفروض ،أو درجة األهداف التي وضعت للعامل /الفريق /الشركة ومطلوب تحقيقها".
وكما عرفه المشاقبة ( )2014،26بأنه" :بيان أداء مــديري المــدارس ومــدى فع ـاليتهم وانج ـازهم
للمهم ـات اإلداري ـة وتنظيمه ـا ومــدى مقــدرتهمعل ـى القي ـادة المدرس ـية وتس ـييرشــؤونها ،وتحديــد مس ـتوى
أدائهم ،والكشفعن نقاط القوة لتعزيزه ـا وتطويره ـا ونق ـاط الض ـعف لتــداركها وتص ـحيحها،مم ـا يس ـهم
في نجاح المؤسسة التربوية وتحقيق أهداف النظام التربوي".
إن المنظور اإلستراتيجي في اإلدارة الحديثة يفرض على المديرين ضرورة البحث الواعي
نظر
والمستمر عن مجاالت تحسين فعالية أداء منظماتهم ،وكفاءتها وزيادة إنتاجيتها،وجودة مخرجاتهاً ،ا
لتضخم حجم المنظمات التعليمية المحاصرة وتعقدها ،وتزايد الصعوبات المالية التي تواجهها  ،وتنوع
أنشطتها ،وتشابك عملياتها ،وتعقد مشكالتها ،وتعدد أهدافها ،وزيادة عدد الكوادر البشرية العامة فيها
مما يجعل الحاجة ملحة لتدريب الكوادر اإلدارية على برامج تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت ،بسبب
دورها المؤثر في نجاح المؤسسة وتحقيق أهدافها ورسالتها ،وضع اإلدارة في موقف الطلب المتزايد
على المعلومات التي تحتاجها المؤسسة بالسرعة والدقة والكلفة المناسبة ،األمر الذي جعل األساليب
االعتيادية المتبعة في جمع البيانات ومعالجتها عاجزة عن الوفاء باحتياجات العمل المطلوبة.
(العجمي.)2004 ،
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عناصر األداء الوظيفي
ويشير عكاشه ( )2008إلى أنه هنالك عناصر أو مكونات أساسية لألداء الوظيفي ويمكن
حصرها فيما يلي :المعرفة بمتطلبات الوظيفة :وتشمل المعارف العامة ،والمهارات الفنية ،والمهنية
والخلفية العامه عن الوظيفة والمجاالت المرتبطة بها ،يأتي بعدها نوعية العمل :وتتمثل في مدى ما
يدركه الفرد عن عمله الذي يقوم به وما يملكه من رغبة ومهارات وبراعة وقدرة على التعليم وتنفيذ
العمل دون الوقوع في االخطاء ،و كمية العمل المنجز  :اي مقدار العمل الذي يستطيع الموظف
انجازه في الظروف العادية للعمل  ،ومقدار سرعة هذا االنجاز.
محددات األداء الوظيفي
وتشير سامية ( )2013إلى محددات األداء الوظيفي بأنه يتطلب تحديد مستوى االداء الفردي
ومعرفة العوامل التي تحدد هذا المستوى والتفاعل بينهما ويميز بعض الباحثين بين ثالث محددات
لألداء الوظيفي وهي:
 -1الجهد :حيث يشير الجهد المبذول الى الطاقة الجسمية والعقلية التي يبذلها الفرد ألداء مهمته.
 -2القدرات :هي الخصائص الشخصية المستخدمة ألداء الوظيفة ،التي ال تتغير أو تتقلب خالل فترة
زمنية قصيرة.
 -3ادراك الدور أو المهمه :ويشير الى االتجاه الذي يعتقد الفرد أنه من الضروري توجيه جهوده في
العمل من خالله ,وتقوم األنشطة والسلوك الذي يعتقد الفرد بأهميتها في أداء مهامه بتعريف ادراك
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الدور ولتحقيق مستوى مرضي من األداء البد من وجود حد ادنى من االتقان في كل مكون من
مكونات االداء.
ويمكن صياغة محددات األداء في المعادلة التالية:
محددات األداء الوظيفي = الجهد × ادراك الدور× القدرات
فاألداء الوظيفي ما هو إال محصلة تفاعل بين كل من دافعية الفرد وخبراته السابقة والتعليم
والتدريب ،وادراك الفرد لدوره الوظيفي ،فهذه العوامل تتفاعل فيما بينها لتحديد األداء (الحربي.)2003،
تقييم األداء الوظيفي
يعد تقييم األداء الوظيفي من أهم األنشطة والعمليات الخاصة بإدارة الموارد البشرية ،وهو أحد
أهم النظم الفرعية المكونة لهذه اإلدارة التي تحقق النفع للفرد والمنظمة في صورة استخدام أفضل
للموارد البشرية ،إذ يدور تقييم األداء حول أهم عنصر من عناصر الكفاية االنتاجية وهو العنصر
البشري ،لذلك فإن األمر يقتضي أن تعهد المنظمات بالوظائف الى األكفاء من العاملين ،إذ يتسنى لهم
القيام بمسؤولياتهم والنهوض بأعباءهم ،وحتى يمكن التعرف إلى مستويات الكفاءة ،ال بد من قياس
وتقييم مستويات األداء ،وهذا بدوره يتطلب وضع معايير ومستويات لألداء وتطوير أساليب التقييم
(القحطاني.)2008 ،
ويشير شاويش ( ،)2007بأن عملية تقييم األداء الوظيفي هي "الحصول على حقائق أو بيانات
محددة ،من شأنها أن تساعد على تحليل وفهم وتقييم أداء العامل لعمله ومسلكه فيه ،في فترة زمنية
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محددة ،وتقدير مدى كفاءته الفنية والعملية والعلمية ,للقيام بالواجبات المتعلقة بعمله الحالي وفي
المستقبل.
العناصر األساسية التي تشكل مفهوم تقييم األداء
يشير درة والصباغ ( )2008بأن تلك العناصر التي تشكل تقييم األداء هي كالتالي:
 -1تقييم األداء عملية مستمرة ،ومنتظمة تالزم الفرد طول حياته الوظيفية.
 -2عملية تقييم األداء تتطلب وجود شخص يالحظ ويراقب األداء بشكل مستمر ،وغالبا يكون الرئيس
وسليما.
المباشر ،ليكون التقييم موضوعيًّا
ً
 -3عملية التقييم تتطلب وجود معايير ومعدالت أداء إذ على أساسها سيقاس أداء الفرد ومن ثم الحكم
على مستوى كفاءته ،وسلوكه في العمل.
 -4يبنى على نتائج تقييم األداء ق اررات وظيفية كثيرة تتعلق بمستقبل العاملين الوظيفية كالترقية والنقل
والفصل والمكافآت والتعيين.
 -5يخضع جميع العاملين في المؤسسة لعملية تقييم األداء.
العوامل المؤثرة في األداء الوظيفي
هن ـاك عوامــل متعــددة أورده ـا الحراحشة ( )2010تــؤثرف ـي األداء الــوظيفي وتحــدد مس ـتوى أداء
الفرد ،منها:
أ .المن ـاخ التنظيم ـي :وهــومجموع ـة عوامــل تــؤثرف ـي س ـلوك الع ـاملين داخــل المنظم ـة ،ك ـنمط القيادة
والتشريعات والحوافز والمفاهيم المعمول بها في المؤسسة ،لرفع أداء المؤسسة.
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ب .ال ــروح المعنويـ ـة ل ــدى الموظ ــف :لهـ ـا تـ ـأثيركبي ــرعلـ ـى األداء ال ــوظيفي.
ج .المقــدرة عل ـى أداء العمــل مــن خ ـالل فهــم الــدور :وهــو اس ـتغالل الفــرد ومهارت ـه ف ـي تج ـاوز
ص ـعوبات العمــل الت ـي يواجهه ـا ف ـيعمل ـه ويس ـتثمرها ف ـي التفاعــل م ـع كــل م ـال ـه نت ـاج ف ـي صالح
العمل .ال يتأثر األداء الوظيفي بكــل عامــل مــن هــذه العوامــل بش ـكل مس ـتقل ،بــل مــن تفاعــل كــل
عامــل مع العاملين اآلخرين ،مما يحقق مستوى جيداً لألداء الــوظيفي للفــرد ،وعلي ـه إذا ك ـان تفاعــل
العوامــل الثالثة معاً إيجابياً ،فسيكون األداء مرتفع ،وان كان التفاعل للعوامــل الس ـابقة متــدنياً ،فس ـيكون
األداء منخفضاً (اليازجين.)2003 ،
أهداف تقييم األداء الوظيقي
ويشير القحطاني ( )2008إلى أنه هناك أهداف وفوائد للمنظمة أو العاملين ،بناء على ما حدد
أنفسهم من وراء عملية تقييم األداء الوظيفي وهي كالتالي:
 المساهمة في تخطيط الموارد البشرية ،إذ أن نتائج عملية التقييم قد توضح بعض القصور في أداءبعض العاملين ،وذلك ليس سبب ضعف قدراتهم وانما يرجع لعدم انسجامهم مع متطلبات وظائفهم،
وذلك يعد مدخال لنقلهم إلى أعمال اخرى تتفق مع قدراتهم.
 تسهم عملية تقييم األداء في رسم سياسة التدريب والتطوير للعاملين في المنظمة. تساعد عملية تقييم األداء في رفع معنوية العاملين إيجاد مناخ صالح لبناء العالقات االنسانية . المساهمه في توفير األساس الموضوعي والعادل للكثير من األنشطة واألعمال المترتبة بادارة المواردالبشرية مثل الترقية ،النقل ،األجور والتحفيز.
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 المساهمة في اشعار الموظفين بالمسؤولية من خالل ادراكهم بأن اعمالهم وسلوكهم ستكون موضوعتقييم من رؤسائهم.
خطوات تقييم األداء
ويشير درة والصباغ ( )2008إلى أن هذه الخطوات والتي تشكل بمجموعها نظام تقييم األداء من
قبل ادارة القوى البشرية وهي:
أوال  :خطوات وضع نظام تقييم االداء
 .1تحديد المقاييس :ويقصد بها وضع المعايير التي تستخدم في عملية التقييم ،فمن المتعارف عليه
إن عملية التقييم تتطلب وجود معايير محددة يقارن بها األداء والسلوك الفعلي لتحديد مستوى
الكفاءة.
 .2اختيار طريقة التقييم :هناك طرق متعددة ممكن استخدام ِاحداها في عملية تقييم األداء ،وهذه
الطرق منها ما هو تقليدي ومنها ما هو حديث وسوف يتم عرض الطرق الحقاً.
 .3تحديد دورية التقييم :وهي تحديد فترة عملية التقييم والفاصل الزمني بين كل فترة.
 .4تحديد المقييم :وهو تحديد الشخص الذي سيقوم بتقييم الموظف للحكم على االداء وسلوك
الموظف وممكن ان يكون الرئيس المباشر هو المقييم وقد يكون انسب شخص لذلك.
 .5تدريب المقيم :وهي أنه يجب على الشخص المقييم ان يتدرب على عملية التقييم ويكون لديه
القدرة والمهارات والخبرة والمعلومات الكافية عن عميلة التقييم.
 .6علنية نتائج التقييم :إعالن النتيجة بالنسبة لنتيجة التقييم إما بالعلن أو تبقى سرية.
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 .7مناقشة نتائج التقييم مع العاملين :وتناقش هذه الخطوة موضوع المقابلة التي تجري مع العاملين
بشان شرح النتائج التي تم التوصل غليها من قبل المقيم بعد تقييم أداءه وتحديد مضمون هذه
المقابلة ،والهدف الذي يسعى إلى تحقيقه.
 .8التظلم من نتائج تقييم األداء وهي جعل الباب مفتوحا أمام من يرى أنه يشعر بأنه مظلوم من
نتائج التقييم ،ومن حقه أن يحصل على إجابات على ذلك ،ويفضل أن تكون العملية مقفلة.
مؤشرات األداء الوظيفي
يمثل األداء ﺍألساﺱ للحﻜﻡ على فعاليـة ﺍألفـﺭﺍﺩ ﻭﺍلﻭحـﺩﺍﺕ ﺍإلﺩﺍﺭيـة ﻭﺍلمنﻅماﺕ ﻭﺫلﻙ مﻥ
خالل مجمﻭعة مﻥ ﺍلمﺅشﺭﺍﺕ مـﻥ ﺃهمهـا ﺍإلنتاجيـة ،ﻭﺍلﺭﻭﺡ ﺍلمعنﻭية لألفﺭﺍﺩ ﺍلعامليﻥ ،ﻭمعﺩالﺕ
ﺍلغياﺏ عﻥ ﺍلعمل ،مـﺩﻯ ﺇنجـاﺯﺍلمهاﻡ ﻭﺍلﻭﺍجباﺕ بﺩقة ﻭﺇتقاﻥ ﻭسﺭعة ،ﻭﺍلقﺩﺭﺓ على ﺍإلبﺩﺍﻉ
ﻭﺍالبتﻜاﺭ ،ﻭﺩﺭجة ﺍالنضباﻁ ﻭﺍحتﺭﺍﻡ ﺍلنﻅاﻡ ﻭﺃسلﻭﺏ ﺍلتعامل مع ﺍلمﻭﻅفيﻥ ،ﻭمستﻭﻯ ﺍلتعاﻭﻥ مع
44( .ﻡ 2008 ،فﺭيﻕ ﺍلعمل ﻭﺍلمﺭﻭنة ﻭﺍلقﺩﺭﺓ على ﺇنجاﺯ ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ (الشوابكة)2007 ،
وقسم الدويلة ( )2008ﺍلمﺅشـﺭﺍﺕ ﺍلمـستخﺩمة لﺩﺭﺍسـة األداء ﺍلﻭﻅيفي ﺇلى ما يلي:
 ﺍلفعالية وهي ﺍلﻭصﻭل ﺇلى تحقيﻕ ﺃهﺩﺍﻑ ﺍلمنﻅمة في ﺍلﻭقﺕ ﺍلمناسـﺏ ﻭعلـىأكمل صﻭﺭﺓ ﻭبأسلﻭﺏجيﺩ مع ﺍلبيئة ﺍلمحيﻁة ،ﻭﻭفقاﹰ لهﺫﺍ ﺍلمفهـﻭﻡ ،فـإﻥ ﺍلفعالية تقاﺱ مﻥ خالل نسبة ﺍألهﺩﺍﻑ ﺍلتي تﻡ
تحقيقها فعليا ﺇلى ﺍألهـﺩﺍﻑ ﺍلمخﻁﻁة مسبقاﹰ ،ﺃما على ﺍلمستﻭﻯ ﺍلفﺭﺩﻱ فتشيﺭ ﺇلى مﺩﻯ قـﺩﺭﺓ
ﺍلفـﺭﺩ على تحقيﻕ ﺍألهﺩﺍﻑ ﺍلمﻁلﻭبة منه.
 الكفاءة :ﻭتشيﺭ ﺇلى قﺩﺭﺓ ﺍلمنﻅمة على تحقيﻕ ﺍألهﺩﺍﻑ بأقل ﺍلتﻜـاليﻑ ﺃﻥ يﺅﺩﻱ ﺍلفﺭﺩ عمله بأقلتﻜلفة مﻥ ﺍلﻭقﺕ ﻭﺍلجهﺩ ﻭﺍلمال.
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تقويم األداء الوظيفي
يمثل تقﻭيﻡ األداء ﺍلﻭصﻑ ﺍلمنﻅﻡ لنـﻭﺍحي ﺍلقـﻭﺓ ﻭﺍلـضعﻑ ﺍلمﺭتبﻁـة بالﻭﻅيفة سﻭﺍﺀ بصﻭﺭﺓ
فﺭﺩية ﺃﻭ جماعية بما يخﺩﻡ غﺭضـيﻥ ﺃساسـييﻥ فـي ﺍلمنﻅماﺕ :تﻁﻭيﺭ أداء ﺍلعامليﻥ بالﻭﻅيفة،
باإلضـافة ﺇلـى ﺇمـﺩﺍﺩ ﺍلمـﺩيﺭيﻥ ﻭﺍلعامليﻥ بالمعلﻭماﺕ ﺍلالﺯمة التخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ ،ﻭمﻥ ثﻡ نجﺩ ﺃﻥ عملية
تقـﻭيﻡ األداء تشيﺭ ﺇلى تلﻙ ﺍلﻭﻅيفة ﺍلمستمﺭﺓ ﻭﺍألساسية مﻥ ﻭﻅـائﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلمـﻭﺍﺭﺩ ﺍلبشﺭية ﺍلتي
تسعى ﺇلى معﺭفة نقاﻁ ﺍلقﻭﺓ ﻭﺍلضعﻑ لألداء ﺍلجماعي ﺃﻭ ﺍلفﺭﺩﻱ خالل فتﺭﺓ معينة ﻭﺍلحﻜﻡ على
األداء لبياﻥ مﺩﻯ ﺍلتقﺩﻡ في ﺍلعمل بهﺩﻑ تـﻭفيﺭ ﺍألساﺱ ﺍلمﻭضﻭعي التخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍلمتعلقة بالﻜثيﺭ
مﻥ سياسـاﺕ المـﻭﺍﺭﺩ ﺍلبشﺭية في ﺍلمنﻅمة (المغربي.)2007 ،
فإﻥ معﺩالﺕ األداء لها ﺃهمية خاصة ﻭﺃهﺩﺍﻑ معينة كما حﺩﺩها (السكران )2004،وهي :ﻭضع
مﻭﺍصفاﺕ محﺩﺩﺓ للعملياﺕ ﻭﺃﻭجه ﺍلنشاﻁ قبل ﺍلبـﺩﺀ فـي ﺍلعمليـة ﺍإلنتاجية مﻥ ﺃجل قياﺱ ﺍلمنتج ﺍلنهائي
ﻭﺍلحﻜﻡ على مﺩﻯ جﻭﺩته ،ثم تﻭضيح مستﻭﻯ األداء ﺍلمﻁلﻭﺏ ﺃﻭ ﺍلمﺭغﻭﺏ بـه مـﻥ خـالل تـﻭفيﺭ
مﺅشﺭﺍﺕ قابلة للقياﺱ مثل ﺍلسﺭعة ،ﺍلﺩقة ،ﺍالقتصاﺩ ،والكفاءة ،وﺍلمعاﻭنة على قياﺱ األداء ﺍلفعلي
للعامليﻥ ،تﻭفيﺭ ﺍلفهﻡ ﺍلمتباﺩل بيﻥ الروساء ﻭﺍلمﺭﺅﻭسـيﻥ ألﻥ تـصﺭفاﺕ ﺍلجميـع ،وتحﻜمها معاييﺭ
محﺩﺩﺓ سلفا وبالتالي تﻭفيﺭ ﺍألسﺱ ﺍلسليمة لمعالجة ﺍلمشاﻜل ﺃﻭ ﺍالنحﺭﺍفاﺕ ﺍلتي تعيﻕ فاعليـة
األداء.
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طرق تقييم األداء
هناك عدة طرق لتقييم األداء ومنها:
أ .لت ــدرج علـ ـى األسـ ـاس السـ ـلوكي :ويـ ـتم تقيـ ـيم الف ــرد علـ ـى امتالكـ ـه للصـ ـفات وسـ ـلوكه مقيـ ـاس
المتوقع في العمل.
ب .مقياس المالحظة السلوكية :ويتم تقييم الفرد بناء على السلوك المالحظ وليس المتوقع.
ج .اإلدارة باأله ــداف :تسـ ـتخدم بشـ ـكل خـ ـاص للمسـ ـتويات اإلداريـ ـة العليـ ـا ،وتعتم ــد علـ ـى طريقـة
أس ـاس النت ـائج ول ـيس كيفي ـة اإلنت ـاج ،وتتض ـمن خطــوتين :تحديــد األهــداف ،ومراجعة األداء
زبيدات (.)2012
وأضافت صالح الدين ( )2016من طرق تقييم األداء:
أ .طــرق المقارن ـة :وتعتمــد عل ـى أس ـاس مقارن ـة أداء الفــرد موض ـع التقي ـيم بصــورة إجمالي ـة م ـع
بعضهم بعضًا وترتيبهم تنازليًا وفقُا لنتائج المقارنة.
ب .مطلق ـة :وال تعتمــد تقي ـيم األفراد عل ـى أس ـاس نس ـبي بمق ـارنتهم ببعض ـهم بعض ـاً بــل بصــورة طــرق
مطلقة .ومن طرقها التقرير الذي يوضح جوانب ونقاط القوة والض ـعف ف ـي أداء الفــرد والمه ـاارت
التي يتمتع بها لتحسين أداءه.
المتغيرات التنظيمية التي تساهم في تحسين مستوى األداء الوظيفي
ﺇﻥ ﺍلمتغيﺭﺍﺕ ﺍلتنﻅيمية في ﺃﻱ منﻅمة هـي متغيـﺭﺍﺕ متعـﺩﺩﺓ ﺍألبعـاﺩ ﻭﺍلجﻭﺍنﺏ ،ﻭمﻥ ﺃهمها
كما ذكرها بحر ( )2010وهي:

35

 البناء ﺍلتنﻅيمي :يتضمﻥ البناء ﺍلتنﻅيمي للمؤسسة مع ﻭجﻭﺩ ﺍلهيﻜل ﺍلتنﻅيمي ﻭما يتﻁلبه مﻥﻭضﻭﺡ ﺍألﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍلمسﺅﻭلياﺕ ﻭﺍلصالحياﺕ ﻭجهة المساءلة ﻭﺍالستقاللية ﺍلﺫﺍتية في ،باإلضافة ﺇلى
ﻭجﻭﺩ مناﺥ ﺍلعمل ﺍلمالئﻡ ،ﻭﺍلمﻜافأﺓ في كونه ﺃﺩﺍﺓ ﺭئيسة تساعد ،ﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ .ﻭتﻜمﻥ ﺃهمية
البناء ﺍلتنﻅيمي ﺍإلﺩﺍﺭﺓ على تنﻅيﻡ ﻭتنسيﻕ جهﻭﺩ ﺍلعامليﻥ للﻭصﻭل ﺇلـى ﺃهـﺩﺍﻑ متفـﻕعليها مسبقاﹰ،
ﻭهﻭ يﻭفﺭ ﺍإلﻁاﺭ ﺍلﺫﻱ يتحﺭﻙ فيه ﺍألفﺭﺍﺩ ﻭمﻥ خالله يـتﻡ ﺍلتﻭحيﺩ ﺃﻭ ﺍلتفاعل بيﻥ ﺍلجهﻭﺩ ﻭﺍألنشﻁة
ﺍلمختلفة في ﺍلمنﻅمة.
 ﺃنﻅمة ﻭﺇجﺭاءات ﺍلعمل :تمثل ﺃنﻅمة ﺍلعمل مجمﻭعة ﺍلسياساﺕ ﻭﺍلقﻭﺍعـﺩ ﻭﺍألساليﺏ واإلجراءاتﺍلتي تحﻜﻡ ﺃنشﻁة ﺍلمﺅسسة لتحقيﻕ ﺃهﺩﺍﻑ محﺩﺩﺓ ،ﻭتساهﻡ ﺃنﻅمة واجراءات ﺍلعمل في تنمية ﺭﻭﺡ
ﺍإلبﺩﺍﻉ لﺩﻯ ﺍلعـ امليﻥ ﺇﺫﺍ ما ﺍتسمﺕ باليسﺭ ﻭﺍلبساﻁة ﻭﺍالبتعاﺩ عﻥ ﺍلﺭﻭتيﻥ ﻭﺍلتعقيﺩ ﻭﺍلتـشﺩﺩ فـيتنفيﺫ
ﺃنﻅمة ﻭقﻭﺍعﺩ ﺍلعمل.
 ﺍالتصاالﺕ :تقﻭﻡ ﺍلعملياﺕ ﺍإلﺩﺍﺭية ﺃساساﹰ على االتصاالت .فاالتـصاالﺕ ﺍإلﺩﺍﺭية تحافﻅ علىتﺩفﻕ ﻭﺍنسياﺏ ﺍلمعلﻭماﺕ ﺩﺍخل ﺍلمنﻅمة ﻭخاﺭجهـا وكلما كانت هناﻙ ﺃنﻅمة ﺇلﻜتﺭﻭنية جيﺩﺓ
لالتـصاالﺕ كلما ﺯﺍﺩﺕ الكفاءة.
كما يشير برنارد ( )2003إلى أن المدير الفعال الذي تتحدد فعاليته بمستوى أدائه في مختلف
المواقف التي يتطلبها عمله ،وهو القادر على فرز البدائل واختيار مايجعل إدارته ناجحة ومبدعة،
فالنظرة الحديثة للعولمة ترى أن دور المدير ليس نقل تقديم المعلومات فقط للمعلمين والموظفين داخل
المدرسة ،وانما تعليم المعلمين أنفسهم نقد العملية التعليمية بجميع مراحلها والوقوف على أهم حاجاتهم
منها .والتشجيع على تفسيرها ،واقامة حوار مع أعالمها من أجل التوصل إى نقاط تفيد العملية
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التعليمية .ومعنى هذا أن التدبر والتفكير والتأويل والقدرة على اإلنتاج واإلبداع و التحوير الجيد في
العملية التعليمية هي المفاتيح األساسية لدور المعلم في عصر العولمة.
العالقة بين اإلدارة اإللكترونية واألداء الوظيفي
ﺇﻥ تﻁبيﻕ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍإللﻜتﺭﻭنية مﻥ ﺍلممﻜﻥ ﺃﻥ يساهﻡ في تحسيﻥ ﺍلمتغيﺭﺍﺕ ﺍلتنﻅيمية ﺍألنفة
ﺍلﺫﻜﺭ ،ﻭمﻥ ثﻡ تحسيﻥ األداء ﺍلﻭﻅيفي ،فـاإلﺩﺍﺭﺓ ﺍإللﻜتﺭﻭنيـة فيتﻡ تحﻭيلهـا ،تتضمﻥ إجراء تغيﺭﺍﺕ في
مستﻭياﺕ ﻭﺃشﻜال ﺍلهياﻜل ﺍلتنﻅيمية مﻥ ﺍلشﻜل ﺍلهﺭمي ﺇلى ﺍألفقي ،ﻭتفﻭيﺽ ﺍلـسلﻁاﺕ
ﻭﺍلمـسﺅﻭلياﺕ ،ﻭتقلـيﺹ ﻅاهﺭﺓ ﺍلبيﺭﻭقﺭﺍﻁية ﺍلتقليﺩية ،ﻭتبسيﻁ ﺃنﻅمة واجراءات ﺍلعمل ،ﺇضافة ﺇلى
ﺃﻥ تفعيل ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍإللﻜتﺭﻭنية ﺍلقائمة على ﺍلتقنياﺕ ﺍلحﺩيثة في مجـال ﺍلمعلﻭمـاﺕ ﻭﺍالتصاالﺕ سيساهﻡ
بشﻜل كبير في تسهيل ﺍالتـصاالﺕ ﺍإلﺩﺍﺭيـة ﺍلﺩﺍخليـة ﻭﺍلخاﺭجية ،ﻜما يعتبﺭ محف اًز للتنمية الذاتية
للمﻭﻅفيﻥ مـﻥ خـالل ﺍلتـﺩﺭيﺏ ﻭﺍلتﻁﻭيﺭ .عالﻭﺓ على ﺫلﻙ ﺃ ﻥ ﺍلعالقة بيﻥ تﻁبيـﻕ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍإللﻜتﺭﻭنية
األداء ﺍلﻭﻅيفي هي عالقة ﺇيجابية تحقﻕ ما يلي:
 تحسيﻥ األداء ﺍلﻭﻅيفي ﻭﺫلﻙ مﻥ خالل تخﻁي ﺍلقياﻡ بﻜثيﺭ مـﻥ ﺍألعمـالﺍلﺭﻭتينية ﻭما يتﺭتﺏ علىﺫلﻙ مﻥ ﺇنجاﺯ ﺍألعمال بسﺭعة وكفاءة ﻭﺩقـة متناهية ﻭتﻜلفة قليلة.
 تخفيﺽ األعباء ﺍلﻭﻅيفية ﺍلﺭﻭتينية ﺍلملغاﺓ على عاتﻕ المدراء ،مما يتـيح لهﻡ ﺍستغالل هﺫﺍ ﺍلﻭقﺕفي ﺍلتخﻁيﻁ االستراتيجي ﻭﺭسﻡ ﺍلسياساﺕ ﺍلعامة للمؤسسة ،مما يسهﻡ في ﺭفع كفاءة ﻭفعالية ﺍإلﺩﺍﺭﺓ
ﺍلعليا.
 ﺍلتأثيﺭ ﺍإليجابي على ﺍلجانﺏ ﺍلمعنﻭﻱ لﺩﻯ ﺍلعامليﻥ باتجاه ﺯيـاﺩﺓ ﻭالئهـﻡ ﻭﺍنتمائهﻡ للمنﻅمة مﻥخالل ما تﻭفﺭه مﻥ فﺭﺹ لإلﻁالﻉ على ﺍلمعلﻭماﺕ بشﻜل سهل مما يسهﻡ في تعﺯيﺯ مشاﺭﻜتهﻡ في
عملية صنع ﺍلقﺭﺍﺭ.
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ثانيا :دراسات سابقة
بعد أن تم االطالع على مجموعة من الدراسات التي تطرقت لبعض متغيرات الدراسة تم تلخيص
كل دراسة وما توصلت إليه من نتائج.
دراسات ذات العالقة باإلدارة اإللكترونية
دراسات عربية
هدفت دراسة العنزي ( )2011إلى تعرف درجة امتالك مديري المدارس الخاصة الحكومية
بمدينة الرياض لكفايات اإلدارة اإللكترونية من وجهة نظر المعلمين فيها ،وتكون مجتمع الدراسة من
جميع معلمي المدارس الحكومية (بنين) في مدينة الرياض للعام الدراسي  2011/2010وتكونت عينة
الدراسة من ( )682معلماً واستخدمت االستبانة أداة لجمع البيانات.ومن أهم النتائج التي توصلت إليها
الدراسة أن درجة امتالك مديري المدارس الحكومية بمدينة الرياض لكفايات اإلدارة اإللكترونية كانت
متوسطة ،وأن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيري المؤهل العلمي والخبرة في بعض
مجاالت الدراسة.
هدفت دراسة ناصر ( )2012إلى تعرف درجة استخدام اإلدارة اإللكترونية لدى مديري المدارس
في مديرية التربية والتعليم في قصبة المفرق وعالقتها بمستوى أدائهم التنظيمي ،ولتحقيق هدف الدراسة
تم تطبيق أداتين على ( )143مدي اًر ومديرةً .األولى لقياس درجة استخدام اإلدارة اإللكترونية .حيث بلغ
عدد فقراتها ( )24فقرة ،والثانية لقياس مستوى األداء التنظيمي وبلغ عدد فقراتها ( )22فقرة ،وقد تم
التحقق من صدقهما وثباتهما ،وقد خلصت الدراسة أن درجة استخدام اإلدارة اإللكترونية لدى مديري
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المدارس في مديرية التربية والتعليم في قصبة المفرق بدرجة مرتفعة ،في حين جاء مستوى األداء
التنظيمي لدى المديرين بدرجة متوسطة .وأشارت النتائج إلى وجود عالقة إيجابية (طردية) دالة
إحصائياًّ بين درجة استخدام اإلدارة اإللكترونية ومستوى األداء التنظيمي.
هدفت دراسة شهاب ( )2013التعرف إلى مدى إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس
الثانوية واإلعدادية في مركز محافظة نينوى من وجهة نظر المديرين والمديرات وذلك من خالل التعرف
على أهمية اإلدارة اإللكترونية المدرسية بالمرحلة الثانوية واإلعدادية بشكل عام ومعوقات تطبيق اإلدارة
اإللكترونية المدرسية بالمرحلة الثانوية واإلعدادية بشكل عام والفروق في بعد أهمية تطبيق اإلدارة
اإللكترونية تبعاً لمتغير الجنس والفروق في بعد معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية تبعاً لمتغير الجنس
،وتكونت عينة البحث من ( )40مدي اًر ومديرةً للمدارس الثانوية واإلعدادية بواقع ( )20مدي اًر و()20
مديرة تم اختيارهم بصورة عشوائية ،أما أداة البحث فقد قامت الباحثة بإعداد استبيان استطالعي تم من
خالله توجيه سؤالين للمديرين (عن أهمية تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس الثانوية واإلعدادية
والتساؤل عن أهم معوقات تطبيقها) ،ثم استخراج الصدق والثبات ،فأظهرت النتائج أن المديرين في
مستوا من األهمية في تطبيق اإلدارة اإللكترونية المدرسية من
المدارس اإلعدادية والثانوية أظهروا
ً
مستوا من المعوقات في تطبيق
وجهة نظرهم وأن المديرين في المدارس اإلعدادية والثانوية أظهروا
ً
اإلدارة اإللكترونية من وجهة نظرهم ووجود فروق ذات داللة احصائية في بعد أهمية تطبيق اإلدارة
اإللكترونية المدرسية لصالح الذكور ووجود فروق ذات داللة احصائية في بعد معوقات تطبيق اإلدارة
اإللكترونية المدرسية لصالح االناث.
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درسة غوانمة ،مقابلة )2017( ،إلى الكشف عن درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في
هدفت ا
مدارس مديرية تربية المزار الشمالي .تكونت عينة ( )38مدير ومديرة و( )313معلم ومعلمة ،لتحقيق
أهداف الدراسة تم استخدام منهج البحث الوصفي ،وذلك من خالل تطوير االستبانة ألغراض الدراسة،
أظهرت نتائج الدراسة اأن درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مدارس مديرية تربية المزار الشمالي من
وجهة نظر مديري المدارس والمعلمين جاءت بدرجة تقدير (متوسطة) .كما اأظهرت النتائج وجود فروق
ذات داللة احصائية في درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية من وجهة نظر مديري المدارس والمعلمين
تعزى ألثر متغير المسمى الوظيفي في جميع مجاالت اإلدارة اإللكترونية ،باستثناء مجالي التخطيط
اإللكتروني ،والرقابة والتقويم اإللكتروني ،ولصالح مديري المدارس ،ووجود فروق ذات داللة احصائية
في درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية من وجهة نظر مديري المدارس والمعلمين في جميع مجاالت اإلدارة
اإللكترونية تعزى ألثر متغير الجنس ولصالح اإلناث ،باستثناء مجال الرقابة والتقويم وأن من أهم
مقترحات تطوير اإلدارة اإللكترونية ،هو عقد دورات تدريبية وتأهلية ،واعداد النشرات وتزويد الندوات
التثقفية للمعلمين في مجال اإلدارة اإللكترونية جميع مديري المدارس والمعلمين توفير أجهزة الحاسب
اآللي الحديث خارج الدوام (الب توب) للتمكن من متابعة الطلبة اإلكترونيا الرسمي.
هدفت دراسة عطير ( )2018إلى التعرف على درجة توافر متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية
في المدارس الخاصة في الضفة الغربية ،والى التعرف على أثر متغيرات الجنس والمؤهل العلمي
وسنوات الخدمة على درجة توافر متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس الخاصة في الضفة
الغربية ولتحقيق أهداف تم تطوير استبانة )36( ،فقرة مقسمة إلى خمسة مجاالت وهي المتطلبات
المادية ،ومتطلبات السالمة واألمان ،والمتطلبات المالية ،والمتطلبات اإلدارية ،والمتطلبات البشرية
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الفنية تكونت عينة الدراسة ( )100من مدراء المدارس الخاصة وتم استخدام المنهج الوصفي المسحي
وأظهرت نتائج الدراسة حصول مجال المتطلبات المادية والمتطلبات المالية والمتطلبات البشرية الفنية
والدرجة ،ومتطلبات السالمة واألمان ،وأظهرت كذلك بأنه ال توجد فروق لمتغير الجنس على جميع
المجاالت والدرجة الكلية ما عدا متطلبات السالمة ووجود فروق على متغير المؤهل العلمي ،وكذلك ال
توجد فروق على متغير سنوات الخبرة ،واألمان وجميع المجاالت ما عدا مجالي المتطلبات المادية
ومتطلبات والمتطلبات البشرية الفنية .وأوصت الدراسة بالقيام بتأهيل الكوادر اإلدارية حول التخطيط
اإللكتروني كمتطلب أساس ي لإلدارة اإللكترونية .والقيام بالتواصل بين إدارة المدارس ووحدة مكافحة
الجرائم االلكترونية للوصول إلى األمان االلكتروني للبيانات المدرسية.
دراسات أجنبية
أجرى بالكويل ( )Balckwell, 2009دراسة في فرجينيا بالواليات المتحدة األميريكية هدفت إلى
الكشف عن تصورات مديري مدارس المرحلة المتوسطة حول أثر استخدام اإلدارة اإللكترونية على
)مدير ومديرةً من مناطق فرجينيا وغرب فرجينيا
فاعلية أدائهم الوظيفي .وتكونت عينة الدراسة من (ً 56ا
استجابوا لمقابلة مفتوحة ضمنت ثمانية أسئلة حول (التطبيقات اإللكترونية)المتوافرة بالمدارس،
وتصورات المديرين حول قدراتهم التكنولوجية ،أهمية اإلدارة التكنولوجية وأثر تطبيقها في فعالية أدائهم
لعملهم).وباستخدام منهجية البحث النوعي بينت نتائج الدراسة أن اإلدارة اإللكترونية تمكن المديرين من
إدارة العمل بفعالية وخاصة جوانب التخطيط والتقارير اليومية والدورية ،والتواصل مع االدارات العليا،
وبينت الدراسة أن المديرين يستخدمون اإلدارة اإللكترونية بمعدل  12-10ساعة أسبوعيًّا للتقليل من
العمل المكتبي بغض النظر عن حجم المدرسة ،وجنس المدير.
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وأجرت جري-بوين ( )Grey-Bowen, 2010دراسة في فلوريدا بالواليات المتحدة األمريكية
هدفت إلى الكشف عن مدى امتالك مديري المدارس األساسية في مقاطعة ميامي-دايد لقدرات تطبيق
اإلدارة اإللكترونية وقيادتها في مدارسهم .تكونت عينة الدراسة من( )103مدي اًر ومديرة (%70ذكور،
 %30إناث) استجابوا الستبيان إدارة التكنولوجيا اإلدارية التربوية المكون من ( )31فقرة موزعة على
المجاالت اآلتية:تصورات المديرين نحو اإلدارة اإللكترونية ،وعملية تطبيق اإلدارة اإللكترونية ،وأثر
تطبيق اإلدارة اإللكترونية.وبعد جمع البيانات وتحليلها إحصائيًّا بينت الدراسة أهمية اإلدارة اإللكترونية
في عملهم تعود إلى قدراتها على تنمية أدائهم الوظيفي من جانبي اإلنتاجية والممارسة االحترافية
للعمل اإلداري ،وأن هناك وجود عالقة ارتباطيةدالةإحصائياً بين الخبرة السابقة في الحاسوب
واالتجاهات نحو اإلدارة اإللكترونية ،عدم وجود فروق دالةإحصائياً في متوسطات استجابة عينة
الدراسة نحو اتجاهات اإلدارة اإللكترونية وأهميتها تعزى لمتغير الجنس.
وأجرى روبرت ( )Robert, 2011دراسة في مدينة هيوستن األمريكية هدفت إلى تحليل
تصورات مديري المدارس حول استخدام تكنولوجيا اإلدارة االلكترونية في مدارسهم المعاصرة ،تكونت
عينة الدراسة من ( )310مدي اًر ومديرة استجابوا الستبيان مكون من ( )32فقرة حول تطبيقات اإلدارة
االلكترونية ،ثم استجابوا ألسئلة مقابلة نوعية حول دور االلكترونية في عملهم اإلداري ،وبعد جمع
البيانات وتحليلها بينت الدراسة أن أشار  %62,3من المديرين إلى أهمية تطبيق اإلدارة اإللكترونية في
مدارسهم بسبب دورها في تطوير أدائهم اإلداري وتخفيف عبء العمل عنهم و يرى المديرون أن اإلدارة
االلكترونية تحسن من عمل المجتمع المدرسي ككل وتربط المدرسة مع محيطها االجتماعي وتم وجود
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فروق ذات داللة إحصائية في تصورات المديرين حول أهمية اإلدارة االلكترونية في المدارس المعاصرة
تعزى لمتغيرات الجنس  ,حجم المدرسة ,خبرات المدير.
دراسات ذات العالقة باألداء الوظيفي
دراسات عربية
وأجرت أبو زيادة ( (2010دراسة كان الهدف منها التعرف إلى مستوى الثقافة التنظيمية لدى
مديري المدارس في مدينة اربد ودورها في أدائهم الوظيفي ،وتم إعداد أداتين ،األول لقياس الثقافة
التنظيمية لدى مدير المدرسة والثانية لقياس األداء الوظيفي لمدير المدرسة وتكونت األداة األولى من
( )35فق رة توزعت ألربع مجاالت أسلوب اإلدارة ،إدارة العالقات اإلنسانية إدارة البيئة التنظيمية وتكونت
األداة الثانية من ( )32فقرة .تألفت عينة الدراسة من ( )420معلماً ومعلمة من العاملين في المدارس
الحكومية األساسية والثانوية التابعة لمديرية التربية والتعليم األولى في مدينة اربد و( )39مشرفاً
ومشرفة ،بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في دور الثقافة التنظيمية في األداء الوظيفي
لمديري المدارس في مدينة اربد من وجهة نظر المعلمين تبعاً لمتغير الجنس في مجالي (إدارة البيئة
التنظيمية )،و(إدارة العالقات اإلنسانية) لصالح الذكور ،تبعاً لمتغير الخبرة في مجال أسلوب اإلدارة،
لصالح ذوي الخبرة األقل من ( )5سنوات مقارنة بذوي الخبرة من ( )10-5في مجال إدارة البيئة
التنظيمية وأداة الثقافة التنظيمية ككل.
وهدفت دراسة قدومي والخوالدة ( )2013إلى التعرف إلى درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى
مديري المدارس المهنية وعالقتها بدرجة األداء الوظيفي لدى معلمي تلك المدارس ،يتكون مجتمع
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الدراسة من المعلمين والمعلمات في المدارس المهنية بفلسطين البالغ عددهم( ،)422يعملون في ()19
مدرسة مهنية حكومية وخاصة.وتم اختبار عينة الدراسة بطريقة قصدية وتكونت من ( )335من مجتمع
الدراسة ،وتحقيقاً ألهداف الدراسة طور الباحثان أداتين:األولى لقياس درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال
لدى مديري المدارس المهنية،والثانية لقياس درجة األداء الوظيفي ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي
التحليلي وبينت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مجاالت ممارسة اإلدارة
بالتجول كافة لدى مديري المدارس المهنية في فلسطين وبين درجة األداء الوظيفي لدى معلمي تلك
المدارس ،وأن هذه العالقات جميعها كانت موجبة حيث تتأثر درجة األداء الوظيفي لمعلمي المدارس
المهنية من وجهة نظرهم إيجابيًّا بتقبل المدير لمقترحات المعلمين وبعدالة نظام الحوافز .
وأجرت المشاقبة ( )2014دراسة هدفت إلى استقصاء العالقة بين أساليب إدارة الصراع
التنظيمي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم في لواء الرصيفة
ومستوى األداء الوظيفي لديهم من وجهة نظر المعلمين ،واستخدم المنهج الوصفي االرتباطي،
واستبانتين وزعتا على ( )400معلم ومعلمة ،وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى األداء الوظيفي لمديري
المدارس الثانوية الحكومية كان مرتفعاً وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات الجنس،
والتخصص ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة.
هدفت دراسة الخضير ( )2018إلى التعرف إلى درجة تطبيــق المــديرين واإلداري ـين ف ـيمركــز
وازرة التربي ـة والتعل ـيم األردني ـة لمب ـادئ الحوكم ـة وعالقته ـا بمس ـتوى أدائهــم الــوظيفي ولتحقيــق هــذا
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الهــدف ت ــم اختيـ ـار عينـ ـة ( )922مدير واداري من أصل( ،)370وتــم اختي ـارهم بالطريق ـة الطبقي ـة
العش ـوائية ،اس ـتخدمت أداتين لجم ـع البيانات ،وتم التأكد من صدق األداتين وثباتهما.
وأظه ــرت نت ـ ـائج الدارسـ ـة أن درج ـ ـة تطبي ــق المـ ــديرين واإلداريـ ـين لمب ـ ـادئ الحوكمـ ـة كانـ ــت
بدرج ـ ـة كم ـا أظه ــرت نتـ ـائج الدارس ـة إلـ ـى وج ــود ،متوســطة ومسـ ـتوى أدائهــم ال ــوظيفي كان ــت بدرج ـة
متوس ــطة عالق ـ ـة ذات دالل ـ ـة احص ـ ـائية ايجابي ـ ـة ب ـ ـين متغيـ ــري درج ـ ـة تطبيـ ــق مب ـ ـادئ الحوكم ـ ـة لـ ــدى
المـ ــديرين واإلداري ـ ـين وب ـ ـين مس ـ ـتوى أدائهـ ــم الـ ــوظيفي ،وأن ـ ـه يوجـ ــد فـ ــروق ذات دالل ـ ـة احص ـ ـائية في
درجة تطبيق مبادئ الحوكمة تعزى لمتغيــر الج ـنس وج ـاءت الفــروق لص ـالح الــذكور ،ومتغي ــر
المؤه ــل العلمـ ـي جـ ـاءت لصـ ـالح فئـ ـة بكـ ـالوريوس فأق ــل ،والـ ـى ع ــدم وج ــود ف ــروق ذات داللـ ـة
احص ـائية تبع ـاً لمتغيــري المس ـمى الــوظيفي باس ـتثناء مج ـال الش ـفافية وس ـنوات الخب ـرة باس ـتثناء مج ـال
المسـ ـاءلة ،كمـ ـا أشـ ـارت النتـ ـائج إلـ ـىع ــدم وج ــودف ــروق ذات داللـ ـة احصـ ـائية عن ــد مسـ ـتوى الداللـ ـة
لمس ـتوى األداء الــوظيفي للمــديرين واإلداري ـين تعــزى لمتغي ـرت الج ـنس والمؤهــل العلم ـي والمسمى
الوظيفي وسنوات الخبرة.
دراسات أجنبية
كما أجرت الشمري ( )ALShommari, 2010دراسة هدفت إلى الكشف عن اتجاهات مديري
المدارس الثانوية الحكومية نحو تطبيق اإلدارة اإللكترونية وأثرها في أدائهم الوظيفي في المدارس
الثانوية الحكومية الكويتية .تكونت عينة الدراسة من ( )135مدي اًر ومديرة يعملون في المدارس
الحكومية الثانوية بدولة الكويت استجابوا الستبيان مكون من ( )52فقرة حول أهمية التطبيق والعوامل
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المساهمة فيه ،ثم عقدوا مقابالت مع الباحثة حول أثر تطبيق اإلدارة اإللكترونية على أدائهم الوظيفي،
وقد توصلت الدراسة إلى وجود اتجاه إيجابي عام نحو تطبيق التكنولوجيا في اإلدارة المدرسية .وبينت
أن المديرين والمديرات الحاصلين على دورات الحاسوب هم األكثر تقبال لإلدارة اإللكترونية كونها تسهل
عملهم وتزيد من انتاجيتهم.
وأما دارسة لوه وشو وأوي وشانج ( (LuoShuOi & Chang, 2010فقد هدفت إلى اختب ـار
أثــر ضغوط العمل واستراتيجيات التكيف على األداء الوظيفي بين الموظفين في منطق ـة الص ـين
الكبــرى ،استخدام المنهج الوصفي االرتب ـاطي ،وطبقــت الدارس ـة على ) )380شخص ـاً مــن ث ـالث مــدن
رئيس ـية فـ ـي المنطقـ ـة ،وبينت النتائج الدارسـ ـة :أن عوام ــل اإلجهـ ـاد تتعل ــق بالعم ــل بـ ـاألداء ال ــوظيفي.
وكـ ـان لع ــبء العمــل عالق ـة إيجابي ـة بكمي ـة العمــل ،ف ـي ح ـين أن للقيــود التنظيمي ـة عالق ـات س ـلبية م ـع
كمي ـة العمــل والحضور ،كما أنه وجد أن الحصول على الدعم االجتماعي له عالقة إيجابية مع كمية
العمل ،وأن سلوكيات التكيف لهاعالقة عكسية مع األداء الوظيفي.
دراسة قام بها (هارنيت جون ويلســون )Hurnet jon welson 2016 ،بحثــت ف ـي ت ـأثيرات
المراجعة التفاعلي ـة ف ـي التــدريب متعــدد الوس ـائل عل ـى الدافعي ـة واألداء الــوظيفي للمعلم ـين والمعلم ـات
مفحوص ـ ـاً بش ـ ـكل عش ـ ـوائي ،إل ـ ـى إحـ ــدى  47ف ـ ـي والي ـ ـة كول ـ ـواردو األمريكي ـ ـة ،حيـ ــث تـ ــم تقسيم
مجموعتين عالجيتين تعرضت المجموعة األولى إلى م ارجع ـة نشــطة ،واألخــرى إل ـى مراجعة خامل ـة،
وتلقى المفحوصون في كلت ـا المجمــوعتين العالجيت ـين نفــس التــدريب ،ثــم طلــب مــن المفحوص ـين أداء
نوع من العمل المكشوف الواضح ،ثم قيس األداء الوظيفي لكل مفحوص ،وقد توصلت هذه الدارس ـة
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إل ـ ـى أن ـ ـه ال توجـ ــد فـ ــروق مهم ـ ـة ذات دالل ـ ـة إحص ـ ـائية ب ـ ـين نق ـ ـاط المجمـ ــوعتين ف ـ ـي مق ـ ـاييس األداء
الوظيفي .وبينت نتائج الدارسة عدم وجود تأثير لجنس المفحوص على مستوى األداء الوظيفي له.
التعقيب على الدراسات السابقة
باستعراض الدراسات السابقة ،يتضح أوجه التشابه واإلختالف بينها وبين الدراسة الحالية يمكن
إجمالها على النحو التالي:
أوالً :أوجه التشابه :تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث منهج الدراسة وعو المنهج
الوصفي اإلرتباطي.كما تتفق مع أغلب الدراسات من حيث اعتماد الدراسة على االستبانة كأداة لجمع
البيانات ،باستثناء دراسة بالكويل ( )Balckwell, 2009التي اكتفت بالمقابالت كأداة لجمع البيانات،
واتفقت الدراسات السابقة من حيث التطبيق في المؤسسات التعليمية ،كما في دراسة روبرت
( ،)Robert, 2011دراسة شهاب ( ،)2013دراسة ناصر ( ،)2012دراسة العنزي ( ،)2011دراسة
الخضير ( ،)2018دراسةجري-بوين ( ،)Grey-Bowen, 2010دراسة عطير ( ،)2018دراسة
العنزي ( ،)2011دراسة ناصر ( ،)2012دراسة شهاب ( )2013دراسة أبو زيادة ( ،(2010دراسة
الشمري ( ،)ALShommari, 2010ودراسة المشاقبة (.)2014
ثانيًّا :أوجه االختالف :اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث هدف الدراسة ،سعت
الدراسة الحالية إلى التعرف على درجة استخدام اإلدارة اإللكترونية لدي مديري المدارس الخاصة في
العاصمة عمان من وجهة نظر مساعديهم.كما اختلفت الدراسة الحالية أيضا مع الدراسات السابقة من
حيث مجتمع الدراسة والذي اقتصر على مساعدي المديرين في المدارس الخاصة في العاصمة عمان،
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أيصا مع الدراسات السابقة من حيث نوع المؤسسة األكاديمية واإلداريين في المدارس الخاصة
واختلفت ً
في العاصمة عمان ،فقد استهدفت الدراسة الحالية المدارس الخاصة ،بعكس الدراسات السابقة التي
استهدف بعضها مؤسسات التعليم العام.
ثالثاً :أوجه اإلستفادة :استفادت الدراسة الحالية بشكل كبير من الدراسات السابقة في صياغة مشكلة
الدراسة وتساؤالتها وأهميتها ،وفي بناء اإلطار النظري والنهجي للدراسة ،باإلضافة إلى تطوير أداة
الدراسة .كما استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في استخدام المعالجات اإلحصائية
المناسبة.
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الفصل الثالث

الطريقة واإلجراءات
عرضا لمنهج الدراسة المستخدم ومجتمع الدراسة وعينتها ووصفاً ألداتيها
تناول هذا الفصل
ً
وصدق األداتين وثباتهما واجراءات الدراسة والمعالجة اإلحصائية للبيانات كما يأتي:
منهج الدراسة المستخدم
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي ،ألنه منهج بحث مالئم لمثل هذا النوع من
الدراسات.
مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من مساعدين المديرين في المدارس الخاصة في العاصمة عمان خالل الفصل
الدراسي الثاني 2019/2018م والبالغ عددهم ( )634مساعد ومساعدةً ،وفقاً للتقرير اإلحصائي في
مركز و ازرة التربية والتعليم خالل العام 2019/2018م وكما هو مبين في الجدول رقم (.)1
الجدول ( )1توزيع المدارس والمديرين والمساعدين بحسب المديرية في العاصمة عمان والجنس للمدارس
الخاصة للعام  2019/2018في وزارة التربية والتعليم للعاصمة عمان
المديرية

عدد المساعدين

إناث

ذكور

لواء الجامعة

115

36

قصبة عمان

91

20

لواء ماركا

90

لواءالقويسمة
سحاب

لواء ناعور

107
15
20

لواء وادي السير

40

لواء الجيزة

1

لواء الموقر

5

المجموع

45
8

المجموع
151
152
111
23

20

110

15

55

2

3

3

-

22
5

634
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عينة الدراسة
تم اختيار عينة الدراسة بطريقتين:
الطريقة األولى :عينة بالطريقة العشوائية البسيطة ،حيث بلغت عينة الدراسة ( )242مساعداً ومساعدةً
المديرين في المدارس الخاصة في العاصمة عمان خالل الفصل الدراسي الثاني لعام 2019/2018م
كما هو الجدول (.)2
الجدول ( )2توزيع أفراد عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة
المديرية

عدد المساعدين

المجموع

إناث

ذكور

لواء الجامعة

41

18

59

لواءالقويسمة

35

20

55

قصبة عمان

33

9

42

سحاب

10

7

17

لواء ماركا

14

25

39

لواء ناعور

12

3

15

لواء وادي السير

5

10

15

المجموع

150

92

242

الطريقة الثانية :عينة طبقية عشوائية من المساعديين في المدارس الخاصة حسب متغير الجنس
والمؤهل العلمي وسنوات الخدمة ،وحدد عدد أفرادها في ضوء عدد أفراد المجتمع وذلك بالرجوع إلى
جدول ( )3تحديد حجم العينة من حجم المجتمع الذي أعده كريجسي ومورجان.
)(Krejcie &Morgan,1970
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الجدول ( )3توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً للمتغيرات الديمغرافية
المتغير
الجنس
المؤهل العلمي

سنوات الخدمة

المستوى

العدد

ذكر

92

أنثى

150

بكالوريوس فأقل

156

دراسات عليا

86

أقل من  5سنوات

87

أقل من  10سنوات

99

 10سنوات

56

المجموع

242

أداتا الدراسة
تم تطوير استبانتين كأداتين لجمع البيانات ،األولى لقياس لدرجة استخدام اإلدارة اإللكترونية لدى
مديري المدارس الخاصة من وجهة نظرمساعديهم،وذلك بالرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة
ذات العالقة من مثل دراسة شهاب ( ،)2013ودراسة العنزي( ،)2011ودراسة ناصر(.)2012
واألداة الثانية لقياس مستوى األداء الوظيفي لمديري المدارس الخاصة من وجهة نظر مساعديهم
المدراء ،وذلك بالرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة من مثل من مثل دراسة
قدومي والخوالدة ( ،)2013ودراسة المشاقبة ( ،)2014ودراسة أبو زيادة ( .)2010فضالً عن آراء
المحكمين والمختصين التربويين .استخدمت االستبانة كأداة للدراسة بصورتها النهائية وتتكون من ()32
فقرة إضافة إلى المعلومات الديموغرافية األساسية للبحث مقسمة لفقرات عدة كما هو موضح في
الجدول (.)4
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الجدول ( )4مجاالت االستبانة (اإلدارة اإللكترونية واألداء الوظيفي)

األداة األولى :اإلدارة اإللكترونية
التسلسل

مجاالت االستبانة

عدد الفق ارت

1

البنية التحتية

3

2

الكفايات اإللكترونية

7

3

التعليمات الخاصة باإلدارة اإللكترونية

5

اعتمد سلم ليكرت الخماسي لإلدارة اإللكترونية إذ حددت أوافق بشدة ،أوافق ،محايد ،ال أوافق ،ال
أوافق بشدة.

األداة الثانية :األداء الوظيفي
التسلسل

مجاالت االستبانة

عدد الفقرات

1

الكفاءة

7

2

الفاعلية

5

3

درجة التواصل

3

اعتمد سلم ليكرت الخماسي لألداء الوظيفي إذ حددت أوافق بشدة ،أوافق ،محايد ،ال أوافق ،ال
أوافق بشدة.
صدق أداتي الدراسة:
وللتحقق من صدق األداة ،قامت الباحثة باستخدام نوعين من الصدق ،كاآلتي:
 .1الصدق الظاهري ألداتي الدارسة
تم التحقق من صدق أداتي الدراسة باستخدام الصدق الظاهري وذلك بعرض فقرات االستبانتين
بصيغتهما األولية (الملحق رقم  )1على مجموعة من المحكمين من المختصين وذوي الخدمة من
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أعضاء هيئة التدريس من أساتذة العلوم التربوية في الجامعات األردنية وعددهم (( )11الملحق رقم ،)2
وقد تم األخذ بالفقرات التي حصلت على موافقة بنسبة ) (%80من المحكمين فأكثر ،وتم إجراء الالزم
مع الفقرات التي اقترح تعديلها أو إعادة صياغتها أو حذفها ،وأصبحت االستبانتين بصيغتهما النهائية
كما في الملحق رقم (.)3
 .2الصدق البنائي (صدق االتساق الداخلي)
بعد التحقق من الصدق الظاهري ألداتي الدراسة ،قامت الباحثة بتطبيقها على مجتمع الدراسة
للبعد ،وذلك بحساب
للتعرف إلى مدى صدق االتساق الداخلي لألداة ومدى إسهام الفقرات المكونة ُ
معامل إرتباط بيرسون ( ،)Pearson Correlation Coefficientوتوضح الجداول ()7 ،6 ،5
تحليل معامل االرتباط لفقرات األبعاد لكل من استبانة درجة ممارسة االدارة االلكترونية واالداء
الوظيفي.
جدول ( )5معامالت ارتباط فقرات أداة الدراسة بالدرجة الكلية للمجال المنتمي إليه فيما يتعلق بدرجة
ممارسة االدارة االلكترونية
المجال
البنية التحتية
الكفايات
اإللكترونية
التعليمات الخاصة

باإلدارة اإللكترونية

1

2

3

الفقرة
معامل االرتباط

0.76

0.85

0.81

درجة الداللة

0.00

0.00

0.00

الفقرة

6

7

معامل االرتباط

0.55

0.53

0.91

0.43

0.54

0.36

0.66 0.80 0.36

درجة الداللة

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

الفقرة

1

2

3

4

4

5

5

6

7

8

1

2

3

4

5

معامل االرتباط

0.69

0.70

0.71

0.68

0.81

درجة الداللة

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

7

8

9

8

9

9

53

نالحظ من الجدول ( )5أن قيم معامالت ارتباط الفقرات في مجال البنية التحتية تراوحت بين
إحصائيا عند درجة الداللة ) (α=0.05وهذا يدلل على
( )0.85 – 0.76وقد كانت جميع القيم دالة
ً
وجود درجة من صدق االتساق الداخلي بين فقرات المجال األول.
كما نالحظ أن معامالت االرتباط في مجال الكفايات اإللكترونية قد تراوحت ()0.91 – 0.36
إحصائيا عن درجة الداللة ) (α=0.05وهذا يدلل على وجود درجة من صدق
وكانت جميعها داله
ً
االتساق الداخلي بين فقرات المجال الثاني.
ونالحظ أن معامالت االرتباط في مجال التعليمات الخاصة باإلدارة اإللكترونية قد تراوحت
إحصائيا عن درجة الداللة ) (α=0.05وهذا يدلل على وجود
( )0.81 – 0.68وكانت جميعها داله
ً
درجة من صدق االتساق الداخلي بين فقرات المجال الثالث.
جدول ( )6مصفوفة معامالت االرتباط لمجاالت االدارة اإللكترونية
المجال
البنية التحتية
الكفايات اإللكترونية
التعليمات الخاصة باإلدارة اإللكترونية
االدارة اإللكترونية الكلية

البنية

الكفايات

التعليمات الخاصة

االدارة اإللكترونية

التحتية

اإللكترونية

باإلدارة اإللكترونية

الكلية

1

0.67

0.73

0.58

1

0.60

0.62

1

0.77
1

إحصائيا عند درجة الداللة
يشير الجدول ( )6إلى وجود معامالت إرتباط مرتفعة ودالة
ً
) (α=0.05بين جميع مجاالت األداة األولى بالدراسة وهي استبانة درجة ممارسة اإلدارة االلكترونية.
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جدول ( )7معامالت ارتباط فقرات أداة الدراسة بالدرجة الكلية للمجال المنتمي إليه فيما يتعلق مستوى
األداء الوظيفي
1

2

3

4

5

6

7

المجال

معامل االرتباط

0.61

0.40

0.49

0.57

0.41

0.49

0.37

درجة الداللة

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

معامل االرتباط

0.66

0.49

0.47

0.63

0.31

درجة الداللة

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

درجة

معامل االرتباط

0.55

0.71

0.55

التواصل

درجة الداللة

0.00

0.00

0.00

الكفاءة
الفاعلية

الفقرة

نالحظ من الجدول ( )7أن قيم معامالت ارتباط الفقرات في مجال الكفاءة تراوحت بين
إحصائيا عند درجة الداللة ) (α=0.05وهذا يدلل على
( )0.61 – 0.37وقد كانت جميع القيم دالة
ً
وجود درجة من صدق االتساق الداخلي بين فقرات المجال األول.
كما نالحظ أن معامالت االرتباط في مجال الفاعلية قد تراوحت ( )0.66 – 0.31وكانت
إحصائيا عن درجة الداللة ) (α=0.05وهذا يدلل على وجود درجة من صدق االتساق
جميعها داله
ً
الداخلي بين فقرات المجال الثاني.
ونالحظ أن معامالت االرتباط في مجال درجة التواصل قد تراوحت ( )0.71 – 0.55وكانت
إحصائيا عن درجة الداللة ) (α=0.05وهذا يدلل على وجود درجة من صدق االتساق
جميعها داله
ً
الداخلي بين فقرات المجال الثالث.
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الجدول ( )8مصفوفة معامالت االرتباط لمجاالت االداء الوظيفي
المجال

الكفاءة

الفاعلية

درجة التواصل

االداء الوظيفي الكلي

الكفاءة

1

0.55

0.62

0.78

1

0.76

0.59

1

0.57

الفاعلية
درجة التواصل

1

االداء الوظيفي الكلي

إحصائيا عند درجة الداللة
يشير الجدول ( )8إلى وجود معامالت إرتباط مرتفعة ودالة
ً
) (α=0.05بين جميع مجاالت األداة الثانية بالدراسة وهي استبانة درجة االداء الوظيفي.
ثبات أداتي الدراسة
للتحقق من ثبات األداة ،قامت الباحثة باستخدام نوعين من الثبات ،كما هو موضح بالجدول
( )5،6ادناه وهي كاآلتي:
 .1طريقة االختبار واعادة االختبار ) (test-retestوذلك من خالل اختيار عينة مقدارها ( )20من
مساعدي المديرين من خارج عينة الدراسة بفاصل زمني مقداره أسبوعان.
 .2طريقة االتساق الداخلي باستخدام معامل كرونباخ ألفا ) (Cronbach Alphaلعينة الدراسة.
الجدول ( )9معامالت ثبات استبانة االدارة االلكترونية الخاصة بطريقة االختبار واعادة االختبار وطريقة
االتساق الداخلي
معامل الثبات

معامل الثبات

االختبار – إعادة االختبار

االتساق الداخلي

1

البنية التحتية

0.84

0.92

2

الكفايات اإللكترونية

0.91

0.88

3

التعليمات الخاصة باإلدارة اإللكترونية

0.86

0.95

المجال

الرقم

0.89
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يظهر الجدول رقم ( )9معامالت ثبات استبانة االدارة االلكترونية بطريقة االختبار واعادة
االختبار حيث تراوحت بين ( )0.91 – 0.84وأعلى معامل ثبات كان لمجال الكفايات االلكترونية،
وكان معامل الثبات للدرجة الكلية لالدارة االلكترونية ( )0.89وهي مرتفعة ،وكذلك يظهر الجدول
معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي وتراوحت بين ( ،)0.95 – 0.88وأعلى معامل ثبات لمجال
التعليمات الخاصة باالدارة االلكترونية.
الجدول ( )10معامالت ثبات استبانة االداء الوظيفي بطريقة االختبار واعادة االختبار وطريقة االتساق الداخلي
معامل الثبات

معامل الثبات

االختبار – إعادة االختبار

االتساق الداخلي
0.86

الرقم

المجال

1

الكفاءة

0.94

2

الفاعلية

0.89

0.89

3

درجة التواصل

0.82

0.93

0.91

يظهر الجدول رقم ( )10معامالت ثبات استبانة االداء الوظيفي بطريقة االختبار واعادة
االختبار حيث تراوحت بين ( )0.94 – 0.82وأعلى معامل ثبات كان لمجال الكفاءة ،وكان معامل
الثبات للدرجة الكلية ( )0.91وهي مرتفعة ،وكذلك يظهر الجدول معامل الثبات بطريقة االتساق
الداخلي وتراوحت بين ( ،)0.93 – 0.86وأعلى معامل ثبات لمجال درجة التواصل.
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
عرضا للنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة بهدف التعرف إلى درجة
اشتمل هذا الفصل
ً
استخدام مديري المدارس الخاصة في العاصمة عمان لإلدارة اإللكترونية وعالقتها بمستوى أدائهم
الوظيفي من وجهة نظر مساعدي المديرين ،من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
السؤال األول :ما درجة استخدام اإلدارة اإللكترونية لدى مديري المدارس الخاصة في العاصمة
عمان من وجهة نظر مساعدي المدراء في المدارس الخاصة؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة استخدام
اإلدارة اإللكترونية لدى مديري المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المدراء
في المدارس الخاصة بشكل عام ولكل مجال من مجاالت أداة الدراسة ،ويظهر ذلك في الجدول ()11
ذلك.
جدول ( )11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة استخدام اإلدارة اإللكترونية لدى مديري
تنازليا
المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المدراء في المدارس الخاصة مرتبة
ً
المجال

الرقم

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة

الممارسة

1

البنية التحتية

3.65

0.66

3

متوسطة

2

الكفايات اإللكترونية

3.76

0.63

1

مرتفعة

3

التعليمات الخاصة باإلدارة اإللكترونية

3.70

0.52

2

مرتفعة

الدرجة الكلية

3.73

0.52

مرتفعة

يظهر الجدول ( )11أن درجة استخدام اإلدارة اإللكترونية لدى مديري المدارس الخاصة في
العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المدراء في المدارس الخاصة كانت مرتفعة ،إذ بلغ المتوسط
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الحسابي ( )3.73واالنحراف المعياري ( )0.52وجاءت مجاالت األداة جميعها بين الدرجة المتوسطة
والمرتفعة ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( ،)3.76 – 3.65وجاء في الرتبة األولى مجال
الكفايات اإللكترونية ،بمتوسط حسابي ( )3.76وانحراف معياري ( )0.63وبدرجة مرتفعة ،وفي الرتبة
الثانية جاء مجال التعليمات الخاصة باإلدارة اإللكترونية بمتوسط حسابي ( )3.70وانحراف معياري
( )0.52وبدرجة مرتفعة وفي الرتبة الثالثة واالخيرة جاء مجال البنية التحتية بمتوسط حسابي ()3.65
وانحراف معياري ( )0.66وبدرجة متوسطة.
أما بالنسبة لفقرات كل مجال فكانت النتائج على النحو اآلتي:
 .1الكفايات اإللكترونية
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة استخدام اإلدارة اإللكترونية
لدى مديري المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المدراء في المدارس
الخاصة لفقرات هذا المجال ،والجدول ( )12يوضح ذلك.
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جدول ( )12المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة استخدام اإلدارة اإللكترونية لدى مديري
المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المدراء في المدارس الخاصة لمجال
الكفايات اإللكترونية مرتبة تناز ًليا.
الرقم
4

الفقرة
لدى المدير المقدرة على استخدام ملحقات جهاز

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة
ممارسة

3.84

0.84

4

مرتفعة

4.01

0.94

2

مرتفعة

6

لديه المقدرة على استخدام العروض التقديمية.

3.68

0.95

6

مرتفعة

7

لديه المقدرة على استخدام الجداول اإللكترونية.

3.64

0.93

7

متوسطة

3.70

0.83

5

مرتفعة

3.47

1.01

8

متوسطة

5

8
9

الحاسوب.
لديه المقدرة على استخدام برمجيات المكتب (MS-
 )Officeكمعالج للنصوص.

لديه المقدرة على البحث عن المعارف باستخدام
اإلنترنت.
لديه المقدرة على استخدام موقع المدرسة اإللكتروني.
لديه المقدرة على توظيف التقنيات اإللكترونية في

10

11
12

متابعة الدورات التدريبية الخاصة بتطوير عمل

اإلدارة المدرسية.

لديه المقدرة على استخدام نظام رصد العالمات
لمتابعة نتائج الطلبة.
لديه المقدرة على متابعة حضور وانصراف المعلمين
إلكترونيًّا.
الدرجة الكلية

3.46

0.89

9

متوسطة

3.91

0.74

3

مرتفعة

4.12

0.75

1

مرتفعة

3.76

0.63

مرتفعة

يالحظ في الجدول ( )12أن درجة استخدام اإلدارة اإللكترونية لدى مديري المدارس الخاصة في
العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المدراء في المدارس الخاصة لمجال الكفايات اإللكترونية
كانت مرتفعة ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )3.76وانحراف معياري ( ،)30.6وجاءت الفقرات هذا
المجال جميعها بين الدرجة المتوسطة والمرتفعة ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين

60

( ،)4.12 – 3.46وجاء في الرتبة األولى الفقرة رقم ( )12والتي تنص على "
حضور وانصراف المعلمين

لديه المقدرة على متابعة

إلكترونيًّا" ،بمتوسط حسابي ( )4.12وانحراف معياري ( )0.75وبدرجة مرتفعة،

وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم ( )5والتي تنص على "

لديه المقدرة على استخدام برمجيات المكتب (MS-

 )Officeكمعالج للنصوص" بمتوسط حسابي ( )4.01وانحراف معياري ( )0.94وبدرجة مرتفعة ،وفي الرتبة
الثامنة وقبل االخيرة جاءت للفقرة رقم ( )9والتي تنص على "

لديه المقدرة على استخدام موقع المدرسة

اإللكتروني ،".بمتوسط حسابي ( )3.47وانحراف معياري ( )1.01وبدرجة متوسطة ،والرتبة األخيرة للفقرة
رقم ( )10والتي تنص على " لديه المقدرة على توظيف التقنيات اإللكترونية في متابعة الدورات
التدريبية الخاصة بتطوير عمل اإلدارة المدرسية" بمتوسط حسابي ( )3.46وانحراف معياري ()0.89
وبدرجة متوسطة.
 .2التعليمات الخاصة باإلدارة اإللكترونية
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة استخدام اإلدارة اإللكترونية
لدى مديري المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المدراء في المدارس
الخاصة لفقرات هذا المجال ،والجدول ( )13يوضح ذلك.
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جدول ( )13المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة استخدام اإلدارة اإللكترونية لدى مديري
تنازليا
المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المدراء في المدارس الخاصة مرتبة
ً
الرقم
13
14
15
16
17

الفقرة
يسعى المدير لضمان السرية في تبادل المعلومات عن

الموظفين إلكترونيًّا.

يستخدم الوثائق اإللكترونية كسندات قانونية.
يلتزم بتعليمات و ازرة التربية والتعليم الخاصة باإلدارة
اإللكترونية.
يمتلك معرفة كافية بقانون المعامالت اإللكترونية
األردني في التشريعات الحديثة الملحقة.
يستخدم نظام التوقيع اإللكتروني.
الدرجة الكلية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة

ممارسة

3.49

0.85

5

متوسطة

3.53

1.00

4

متوسطة

3.97

0.56

1

مرتفعة

3.76

0.64

2

مرتفعة

3.75

0.97

3

مرتفعة
مرتفعة

يالحظ في الجدول ( )13أن درجة استخدام اإلدارة اإللكترونية لدى مديري المدارس الخاصة في
العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المدراء في المدارس الخاصة لمجال التعليمات الخاصة
باإلدارة اإللكترونية كانت مرتفعة ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )3.70وانحراف معياري (،)0.52
وجاءت فقرات هذا المجال جميعها بين الدرجة المتوسطة والمرتفعة ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية
بين ( ،)3.97 – 3.49وجاء في الرتبة األولى الفقرة رقم ( )15والتي تنص على " يلتزم بتعليمات
و ازرة التربية والتعليم الخاصة باإلدارة اإللكترونية" بمتوسط حسابي ( )3.97وانحراف معياري ()0.56
بدرجة مرتفعة ،وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم ( )16وبمتوسط حسابي ( )3.76وانحراف المعياري
( ،)0.64والتي تنص على " يمتلك معرفة كافية بقانون المعامالت اإللكترونية األردني في التشريعات
الحديثة الملحقة" ،والرتبة الثالثة للفقرة رقم ( )17والتي تنص على " يستخدم نظام التوقيع اإللكتروني"
بمتوسط حسابي ( )3.75وانحراف معياري ( )0.97وفي لرتبة الرابعة وقبل األخيرة جاءت الفقرة رقم
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( )14بمتوسط حسابي ( )3.53وانحراف معياري ( )1.00وبدرجة متوسطة والتي تنص على " يستخدم
الوثائق اإللكترونية كسندات قانونية" ،وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )13والتي تنص " يسعى
المدير لضمان السرية في تبادل المعلومات عن الموظفين إلكترونيًّا" بمتوسط حسابي ( )3.49وانحراف
معياري ( )0.85وبدرجة متوسطة.
 .3البنية التحتية
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة استخدام اإلدارة اإللكترونية
لدى مديري المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المدراء في المدارس
الخاصة لفقرات هذا المجال ،والجدول ( )14يوضح ذلك.
جدول ( )14المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب درجة استخدام اإلدارة اإللكترونية لدى
مديري المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المدراء في المدارس الخاصة لمجال
البنية التحتية مرتبة تناز ًليا.
الرقم
1

الفقرة
يحرص المدير على توفير أجهزة حاسوب بمواصفات

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة
ممارسة

3.82

0.92

1

مرتفعة

2

يحرص على توفير متطلبات االشتراك بشبكة اإلنترنت.

3.52

0.93

3

متوسطة

3

يستخدم نظاماً محوسباً لجميع عمليات المدرسة.

3.60

0.81

2

متوسطة

3.65

0.66

محددة.

الدرجة الكلية

متوسطة

يالحظ في الجدول ( )14أن ودرجة استخدام اإلدارة اإللكترونية لدى مديري المدارس الخاصة
في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المدراء في المدارس الخاصة لمجال البنية التحتية كانت
متوسطة ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )3.65وانحراف معياري ( ،)0.66وجاءت الفقرات هذا المجال
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جميعها بين الدرجة المتوسطة ومرتفعة ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( ،)3.82 – 3.52وجاء
في الرتبة األولى الفقرة رقم ( )1والتي تنص على " يحرص المدير على توفير أجهزة حاسوب بمواصفات محددة"،
بمتوسط حسابي ( )3.82وانحراف معياري ( )0.92وبدرجة مرتفعة ،وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة
رقم ( )3والتي تنص على " يستخدم نظاماً محوسباً لجميع عمليات المدرسة" بمتوسط حسابي ()3.60
وانحراف معياري ( )0.81وبدرجة متوسطة ،والرتبة الثالثة واألخيرة للفقرة رقم ( )2والتي تنص على
"يحرص على توفير متطلبات االشتراك بشبكة اإلنترنت" بمتوسط حسابي ( )3.52وانحراف معياري
( )0.93وبدرجة متوسطة.
السؤال الثاني :ما مستوى األداء الوظيفي لدى مديري المدارس الخاصة في العاصمة عمان من
وجهة نظر مساعدي المدراء في المدارس الخاصة؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية مستوى األداء
الوظيفي لدى مديري المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المدراء في
المدارس الخاصة بشكل عام ولكل مجال من أبعاد أداة الدراسة ،ويظهر الجدول ( )15ذلك.
جدول ( )15المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب مستوى األداء الوظيفي لدى مديري
تنازليا
المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المدراء في المدارس الخاصة مرتبة
ً
الرقم

المجال

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

مستوى

1

الكفاءة

3.44

0.71

3

متوسط

2

الفاعلية

3.57

1.09

1

متوسط

3

درجة التواصل

3.46

0.70

2

متوسط

3.49

0.92

الدرجة الكلية

متوسط

يظهر الجدول ( )15أن مستوى األداء الوظيفي لدى مديري المدارس الخاصة في العاصمة
عمان من وجهة نظر مساعدي المدراء في المدارس الخاصة كان متوسط ،إذ بلغ المتوسط الحسابي
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( )3.49وانحراف معياري ( ،)0.92وجاءت مجاالت األداة جميعها في المستوى المتوسط ،إذ تراوحت
المتوسطات الحسابية بين ( ،)3.86 – 3.44وجاء في الرتبة األولى مجال الفاعلية بمتوسط حسابي
( )3.57وانحراف معياري ( )1.09وبمستوى متوسط ،وفي الرتبة الثانية جاء مجال درجة التواصل
بمتوسط حسابي ( )3.46وانحراف معياري ( )0.70وبمستوى متوسط ،وفي الرتبة الثالثة واألخيرة جاء
مجال الكفاءة بمتوسط حسابي ( )3.44وانحراف معياري ( )0.71وبمستوى متوسط.
 .1الكفاءة
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى األداء الوظيفي لدى
مديري المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المدراء في المدارس الخاصة
لفقرات هذا المجال ،والجدول ( )16يوضح ذلك.
جدول ( )16المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى األداء الوظيفي لدى مديري المدارس
تنازليا
الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المدراء في المدارس الخاصة لمجال الكفاءة مرتبة
ً
الفقرة

الرقم

المتوسط

االنحراف

الرتبة

مستوى
متوسط

الحسابي

المعياري

3.62

1.08

2

3.35

0.99

4

متوسط

3

يستخدم الحاسوب في تقويم األداء الوظيفي.

3.29

0.99

6

متوسط

4

يستخدم الحاسوب الستثمار القدرات اإلبداعية لدى المعلمين.

3.23

0.95

7

متوسط

5

يستخدم الحاسوب في استقبال وجهات نظر المعلمين.

3.32

0.92

5

متوسط

6

يستخدم الحاسوب في وضع الخطة السنوية للمدرسة.

3.76

0.97

1

مرتفع

3.55

0.93

3

متوسط

3.45

0.71

1
2

7

يستخدم المدير الحاسوب في توزيع أعباء العمل المدرسي على
العاملين.
يستخدم الحاسوب في تشجيع العاملين على تبادل المعلومات
الالزمةالتخاذ القرار.

يستخدم الحاسوب في تزويد اإلدارة العليا بالمعلومات المتاحة لديه
التخاذ القرار المناسب.
الدرجة الكلية

متوسط
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يالحظ في الجدول ( )16أن مستوى األداء الوظيفي لدى مديري المدارس الخاصة في العاصمة
عمان من وجهة نظر مساعدي المدراء في المدارس الخاصة لمجال الكفاءة كان متوسط ،إذ بلغ
المتوسط الحسابي ( )3.45وانحراف معياري ( ،)0.71وجاءت فقرات هذا المجال جميعها بين
المستوى المتوسط والمرتفع ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( )3.76 – 3.23وجاء في الرتبة
األولى الفقرة رقم ( )6والتي تنص على " يستخدم الحاسوب في وضع الخطة السنوية للمدرسة"،
بمتوسط حسابي ( )3.76وانحراف معياري ( )0.97وبمستوى مرتفع ،وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة
رقم ( )1والتي تنص على " يستخدم المدير الحاسوب في توزيع أعباء العمل المدرسي على العاملين"،
بمتوسط حسابي ( )3.62وانحراف معياري ( )1.08وبمستوى متوسط ،وفي الرتبة السادسة وقبل
األخيرة جاءت الفقرة رقم ( ،)3والتي تنص على " يستخدم الحاسوب في تقويم األداء الوظيفي" بمتوسط
حسابي ( )3.29وانحراف المعياري ( )0.99وبمستوى متوسط ،أما الرتبة األخيرة فجاءت للفقرة رقم
( )4والتي تنص على " يستخدم الحاسوب الستثمار القدرات اإلبداعية لدى المعلمين" بمتوسط حسابي
( )3.23وانحراف معياري ( )0.95وبمستوى متوسط.
 .2الفاعلية
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى األداء الوظيفي لدى
مديري المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المدراء في المدارس الخاصة
لفقرات هذا المجال ،والجدول ( )17يوضح ذلك.
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جدول ( )17المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى األداء الوظيفي لدى مديري المدارس
الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المدراء في المدارس الخاصة لمجال الفاعلية مرتبة تناز ًليا

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.51

0.92

4

9

يستخدم الحاسوب لتقديم مستوى ٍ
عال من التعليم للطلبة.

3.57

0.70

2

متوسط

10

إرسال التقارير السرية عبر البريد اإللكتروني.

3.54

0.99

3

متوسط

11

يستخدم الحاسوب في سرعة إنجاز األعمال السكرتارية.

3.81

0.86

1

مرتفع

3.44

0.87

5

3.57

1.09

الرقم
8

12

الفقرة
يستخدم المدير الحاسوب في إيجاد وسائل اتصال فعالة

بين المعلمين والطلبة.

يستخدم الحاسوب في الملف اإلنجازي إلعطاء فكرة عن
مستوى الطلبة بشكل دوري.
الدرجة الكلية

الرتبة

المستوى
متوسط

متوسط
متوسط

يالحظ في الجدول ( )17أن مستوى األداء الوظيفي لدى مديري المدارس الخاصة في العاصمة
عمان من وجهة نظر مساعدي المدراء في المدارس الخاصة لمجال الفاعلية كان متوسط ،إذ بلغ
المتوسط الحسابي ( )3.57وانحراف معياري ( ،)1.09وجاءت فقرات هذا المجال جميعها بين
المستوى المتوسط والمرتفع ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( )3.81 – 3.44وجاء في الرتبة
األولى فقرة رقم ( )11والتي تنص على " يستخدم الحاسوب في سرعة إنجاز األعمال السكرتارية"،
بمتوسط حسابي ( )3.81وانحراف معياري ( )0.86وبمستوى مرتفع ،وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة
رقم ( )9والتي تنص على " يستخدم الحاسوب لتقديم مستوى ٍ
عال من التعليم للطلبة" بمتوسط حسابي
( )3.57وانحراف معياري ( )0.70وبمستوى متوسط ،وفي الرتبة الثالثة جاءت الفقرة رقم ( )10والتي
تنص على " إرسال التقارير السرية عبر البريد اإللكتروني" ،بمتوسط حسابي ( )3.54وانحراف معياري
( )0.99وبمستوى متوسط ،والرتبة الرابعة وقبل األخيرة بمتوسط حسابي ( )3.51وانحراف معياري
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( )0.92وبمستوى متوسط للفقرة رقم ( )8والتي تنص " يستخدم المدير الحاسوب في إيجاد وسائل
اتصال فعالة بين المعلمين والطلبة" ،والرتبة الخامسة واالخيرة جاءت بمتوسط حسابي ()3.44
وانحراف معياري ( )0.87وبمستوى متوسط للفقرة رقم ( )12والتي تنص على " يستخدم الحاسوب في
الملف اإلنجازي إلعطاء فكرة عن مستوى الطلبة بشكل دوري".
 .3درجة التواصل
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى األداء الوظيفي لدى
مديري المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المدراء في المدارس الخاصة
لفقرات هذا المجال ،والجدول ( )18يوضح ذلك.
جدول ( )18المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والرتب مستوى األداء الوظيفي لدى مديري
المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المدراء في المدارس الخاصة لمجال درجة التواصل
مرتبة تناز ًليا
الرقم
13

الفقرة
يستخدم المدير الحاسوب في التواصل مع
المؤسسات المجتمع المحلي.

14

يستخدم الحاسوب في التواصل مع أولياء

15

يستخدم الحاسوب في حل المشكالت التربوية

األمور عن طريق تطبيقات للتواصل.

للطلبة بالتعاون مع أولياء أمورهم.
الدرجة الكلية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.67

0.75

1

3.44

0.86

2

متوسط

3.26

0.81

3

متوسط

3.46

0.70

الرتبة

المستوى
متوسط

متوسط

يالحظ في الجدول ( )18أن مستوى األداء الوظيفي لدى مديري المدارس الخاصة في العاصمة
عمان من وجهة نظر مساعدي المدراء في المدارس الخاصة لمجال درجة التواصل كان متوسط ،إذ
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بلغ المتوسط الحسابي ( )3.46وانحراف معياري ( ،)0.70وجاءت فقرات هذا المجال جميعها في
المستوى المتوسط ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( )3.67 – 3.26وجاء في الرتبة األولى فقرة
رقم ( )13والتي تنص على " يستخدم المدير الحاسوب في التواصل مع المؤسسات المجتمع المحلي"،
بمتوسط حسابي ( )3.67وانحراف معياري ( )0.75وبمستوى متوسط ،وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة
رقم ( )14والتي تنص على " يستخدم الحاسوب في التواصل مع أولياء األمور عن طريق تطبيقات
للتواصل" بمتوسط حسابي ( )3.44وانحراف المعياري ( )0.86وبمستوى متوسط ،وفي الرتبة الثالثة
جاءت الفقرة رقم ( ،)15والتي تنص على " يستخدم الحاسوب في حل المشكالت التربوية للطلبة
بالتعاون مع أولياء أمورهم" بمتوسط حسابي ( )3.26وانحراف المعياري ( )0.81وبمستوى متوسط.
السؤال الثالث :ما عالقة استخدام اإلدارة اإللكترونية لدى مديري المدارس الخاصة في العاصمة
عمان واألداء الوظيفي من وجهة نظر مساعدي المدراء في المدارس الخاصة؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب معامالت االرتباط بين اإلدارة اإللكترونية لدى مديري
ا لمدارس الخاصة في العاصمة عمان واألداء الوظيفي من وجهة نظر مساعدي المدراء في المدارس
الخاصة باستخدام معامل إرتباط بيرسون ( ،)Pearson Correlation Coefficientويظهر في
الجدول ( )19ذلك.
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جدول ( )19معامالت االرتباط بين درجة ممارسة اإلدارة اإللكترونية ومستوى األداء الوظيفي لدى مديري
المدارس الخاصة في العاصمة عمان باستخدام معامل إرتباط بيرسون
الكفاءة

الفاعلية

درجة التواصل

االداء الوظيفي الكلي

المجال
معامل االرتباط

0.61

0.45

0.83

0.68

مستوى الداللة

0.00

0.00

0.00

0.00

معامل االرتباط

0.65

0.43

0.58

0.61

مستوى الداللة

0.00

0.00

0.00

0.00

التعليمات الخاصة

معامل االرتباط

0.71

0.38

0.51

0.58

باإلدارة اإللكترونية

مستوى الداللة

0.00

0.00

0.00

0.00

اإلدارة اإللكترونية

معامل االرتباط

0.76

0.49

0.76

0.72

الكلية

مستوى الداللة

0.00

0.00

0.00

0.00

البنية التحتية
الكفايات اإللكترونية

يتبين في الجدول ( )19وجود عالقة إيجابية بين درجة ممارسة اإلدارة اإللكترونية ومستوى
االداء الوظيفي لدى لدى مديري المدارس الخاصة في العاصمة عمان ،إذ بلغ معامل االرتباط ()0.72
وبمستوى داللة ( ،)0.00وكذلك وجود عالقة إيجابية بين كافة مجاالت درجة ممارسة اإلدارة
ااإللكترونية ومستوى االداء الوظيفي.
السؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستتوى داللتة ( )α =0.05بتين متوستطات
استتتتجابة مستتتاعدي المتتتدراء بدرجتتتة تطبيتتتق اإلدارة االلكترونيتتتة لتتتدى متتتديري المتتتدارس الخاصتتتة فتتتي

العاصمة عمان؟
تمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي:
 .1متغير الجنس
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة اإلدارة االلكترونية لدى
تبعا لمتغير الجنس ،كما يظهر ذلك
مديري المدارس الخاصة ،وتم تطبيق اختبار (ً )t-test
بالجدول (.)20
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جدول ( )20المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة اإلدارة اإللكترونية واختبار (t-

المجال

تبعا لمتغير الجنس
ً )test
المتوسط
الجنس العدد
الحسابي

االنحراف
المعياري

ذكر

92

3.29

0.83

أنثى

150

4.00

0.30

ذكر

92

3.39

0.66

أنثى

150

3.98

0.50

التعليمات الخاصة باإلدارة

ذكر

92

3.50

0.48

اإللكترونية

أنثى

150

3.83

0.51

ذكر

92

3.39

0.57

أنثى

150

3.94

0.36

البنية التحتية
الكفايات اإللكترونية

اإلدارة اإللكترونية الكلية

قيمة t
-9.54
-7.85
-5.09
-9.10

مستوى
الداللة
0.00
0.00
0.00
0.00

تشير النتائج التي تظهر في الجدول ( )20إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ) (α=0.05بين متوسطات االستجابة لدرجة ممارسة اإلدارة اإللكترونية تعزى لمتغير الجنس،
استنادا إلى قيمة ( )tالمحسوبة لمتغير اإلدارة االلكترونية إذ بلغت ( )-9.10وبدرجة داللة (،)0.00
ً
وكذلك وجود داللة إحصائية في جميع المجاالت ولصالح فئة اإلناث.
 .2المؤهل العلمي
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة اإلدارة االلكترونية لدى
تبعا لمتغير المؤهل العلمي ،كما يظهر ذلك
مديري المدارس الخاصة ،وتم تطبيق اختبار (ً )t-test
بالجدول (.)21
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جدول ( )21المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة اإلدارة اإللكترونية واختبار (t-

المجال

تبعا لمتغير المؤهل العلمي
ً )test
المتوسط االنحراف
المؤهل العلمي العدد
الحسابي المعياري
بكالوريوس فأقل

156

3.14

0.66

دراسات عليا

86

4.01

0.79

بكالوريوس فأقل

156

3.53

0.82

دراسات عليا

86

4.12

0.59

التعليمات الخاصة

بكالوريوس فأقل

156

2.80

0.62

باإلدارة اإللكترونية

دراسات عليا

86

3.44

0.86

اإلدارة اإللكترونية

بكالوريوس فأقل

156

3.26

0.61

دراسات عليا

86

3.97

0.81

البنية التحتية
الكفايات اإللكترونية

الكلية

قيمة t
-11.14
-7.81
-8.01
-9.39

مستوى
الداللة
0.00
0.00
0.00
0.00

تشير النتائج التي تظهر في الجدول ( )21إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ) (α=0.05بين متوسطات االستجابة لدرجة ممارسة اإلدارة اإللكترونية تعزى لمتغير المؤهل
استنادا إلى قيمة ( )tالمحسوبة لمتغير اإلدارة االلكترونية إذ بلغت ( )-9.39وبدرجة داللة
العلمي،
ً
( ،)0.00وكذلك وجود داللة إحصائية في جميع المجاالت ولصالح فئة دراسات عليا.
 .3سنوات الخدمة
تم حساب المتوسطات الحسـابية واالنح ارفـات المعياريـة لدرجـة ممارسـة اإلدارة االلكترونيـة لـدى
تبعا لمتغير عدد سنوات الخدمة ،كما يظهر ذلك بالجدول (.)22
مديري المدارس الخاصة ً
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تبعا لمتغير
جدول ( )22المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة اإلدارة اإللكترونيةً ،
سنوات الخدمة
عدد سنوات الخدمة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المجال

أقل من  5سنوات

87

3.92

0.39

من  5سنوات وأقل من  10سنوات

99

3.90

0.63

 10سنوات وأكثر

56

3.13

0.72

أقل من  5سنوات

87

3.94

0.58

من  5سنوات وأقل من  10سنوات

99

3.80

0.60

 10سنوات وأكثر

56

3.40

0.65

التعليمات

أقل من  5سنوات

87

3.88

0.31

الخاصة باإلدارة
اإللكترونية

من  5سنوات وأقل من  10سنوات

99

3.56

0.55

 10سنوات وأكثر

56

3.66

0.63

اإلدارة

أقل من  5سنوات

87

3.91

0.32

اإللكترونية

من  5سنوات وأقل من  10سنوات

الكلية

99

3.75

0.53

 10سنوات وأكثر

56

3.40

0.60

البنية التحتية

الكفايات
اإللكترونية

يالحظ من الجدول ( )22وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة اإلدارة
تبعا لمتغير عدد سنوات الخدمة ،إذ حصل ذو خبرة أقل من
االلكترونية لدى مديري المدارس الخاصة ً
 5سنوات على أعلى متوسط حسابي بلغ ( )3.91وبالرتبة الثانية ذو خبرة من  5سنوات إلى أقل من
أخير جاء المتوسط الحسابي لذو خبرة من 10
 10سنوات وبلغ المتوسط الحسابي ( )4.163.75و ًا
سنوات وأكثر بالرتبة األخيرة إذ بلغ ( ،)3.40ولتحديد فيما إذا كانت الفروق ذات داللة إحصائية عند
درجة الداللة ) ،(α=0.05تم تطبيق تحليل التباين األحادي ( ،)one way ANOVAوجاءت النتائج
على النحو اآلتي الذي يوضحه الجدول (.)23
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تبعا لمتغير
جدول ( )23تحليل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق لدرجة ممارسة اإلدارة اإللكترونيةً ،
سنوات الخدمة
مجموعات

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

25.85

2

12.93

داخل المجموعات

79.30

239

0.33

المجموع

105.15

241

بين المجموعات

10.09

2

5.05

داخل المجموعات

86.63

239

0.36

المجموع

96.73

241

بين المجموعات

4.80

2

2.40

الخاصة باإلدارة داخل المجموعات

60.34

239

0.25

اإللكترونية

المجموع

65.14

241

اإلدارة

بين المجموعات

9.06

2

4.53

اإللكترونية

داخل المجموعات

56.61

239

0.24

المجموع

65.67

241

المجال

البنية التحتية

الكفايات
اإللكترونية
التعليمات

الكلية

مصدر التباين

قيمة ف
38.96

13.92

9.51

19.12

درجة
الداللة
0.00

0.00

0.00

0.00

تبين النتائج في الجدول ( )23إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة
استنادا إلى قيمة ()F
تبعا لمتغير سنوات الخدمة،
ً
) (α=0.05لدرجة ممارسة اإلدارة االلكترونية ً
المحسوبة إذ بلغت ( )19.12وبدرجة داللة ( )0.00للدرجة الكلية ،وكذلك وجود فروق في جميع
تبعا لمتغير سنوات الخدمة تم استخدام اختبار شيفيه للفروق والذي
المجاالت ولمعرفة عائدية الفروق ً
يوضحه الجدول (.)24
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جدول ( )24اختبار شيفيه للفروق في درجة ممارسة اإلدارة االلكترونية ،تعزى لمتغير سنوات الخدمة
سنوات الخدمة

المجال

البنية

التحتية

اإللكترونية

التعليمات

أقل من  5سنوات
من  5سنوات وأقل من  10سنوات

3.90

 10سنوات وأكثر

3.13

اإللكترونية

من  5سنوات وأقل من  10سنوات

3.80

 10سنوات وأكثر

3.40

سنوات الخدمة

المتوسط
الحسابي

أقل من  5سنوات

3.88

من  5سنوات وأقل من  10سنوات

3.56

 10سنوات وأكثر

3.66

اإللكترونية
الكلية

الحسابي

أقل من  5سنوات

سنوات الخدمة

اإلدارة

المتوسط

3.94

الخاصة
باإلدارة

الحسابي
3.92

سنوات الخدمة

الكفايات

المتوسط

المتوسط
الحسابي

أقل من  5سنوات

3.91

من  5سنوات وأقل من  10سنوات

3.75

 10سنوات وأكثر

3.40

من  5سنوات وأقل

 10سنوات

من  10سنوات

وأكثر

3.92

3.90

3.13

-

0.02

*0.79

-

0.77

أقل من  5سنوات

من  5سنوات وأقل

 10سنوات

من  10سنوات

وأكثر

3.94

3.80

3.40

-

0.14

*0.54

-

0.40

أقل من  5سنوات

أقل من  5سنوات

من  5سنوات وأقل
من  10سنوات

 10سنوات
وأكثر

3.88

3.56

3.66

-

*0.32

0.22

-

0.10
-

أقل من  5سنوات

من  5سنوات وأقل
من  10سنوات

 10سنوات وأكثر

3.91

3.75

3.40

-

0.16

*0.51

-

0.35

* الفرق الدال إحصائيًا عند درجة ()α=0.05

يالحظ في الجدول ( )24أن الفرق كان لصالح ذو الخدمة أقل من  5سنوات.

-
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السؤال الخامس :هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α =0.05بين

متوسطات استجابة مساعدي المدراء بدرجة األداء الوظيفي لدى مديري المدارس الخاصة في

العاصمة عمان؟
تمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي:
 .1متغير الجنس
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة األداء الوظيفي لدى مديري
تبعا لمتغير الجنس ،كما يظهر ذلك بالجدول (.)25
المدارس الخاصة ،وتم تطبيق اختبار (ً )t-test
تبعا
جدول ( )25المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة األداء الوظيفي واختبار (ً )t-test
لمتغير الجنس

المجال
الكفاءة
الفاعلية
درجة التواصل
االداء الوظيفي الكلية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.67

الجنس

العدد

ذكر

92

3.26

أنثى

150

3.56

0.71

ذكر

92

4.01

1.09

أنثى

150

3.77

0.59

ذكر

92

2.94

0.83

أنثى

150

3.77

0.33

ذكر

92

3.40

1.03

أنثى

150

3.70

0.50

قيمة t
-3.34
0.94
-10.87
-2.48

مستوى
الداللة
0.00
0.35
0.00
0.01

تشير النتائج التي تظهر في الجدول ( )25إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
استنادا إلى
الداللة ) (α=0.05بين متوسطات االستجابة لدرجة األداء الوظيفي تعزى لمتغير الجنس،
ً
قيمة ( )tالمحسوبة لمتغير االداء الوظيفي الكلي إذ بلغت ( )-2.48وبدرجة داللة ( ،)0.00وكذلك
وجود داللة إحصائية في جميع المجاالت لصالح فئة اإلناث ما عدا مجال الفاعلية.
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 .2المؤهل العلمي
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة األداء الوظيفي لدى مديري
تبعا لمتغير المؤهل العلمي ،كما يظهر ذلك بالجدول
المدارس الخاصة ،وتم تطبيق اختبار (ً )t-test
(.)26
تبعا
جدول ( )26المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة األداء الوظيفي واختبار (ً )t-test
لمتغير المؤهل العلمي

المجال
الكفاءة
الفاعلية
درجة التواصل
االداء الوظيفي الكلية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.91

المؤهل العلمي

العدد

بكالوريوس فأقل

156

3.37

دراسات عليا

86

3.67

0.76

بكالوريوس فأقل

156

2.75

0.64

دراسات عليا

86

2.57

0.73

بكالوريوس فأقل

156

2.03

0.73

دراسات عليا

86

2.76

0.82

بكالوريوس فأقل

156

3.17

0.69

دراسات عليا

86

3.72

0.71

قيمة t
-7.24
2.48
3.27
-7.23

مستوى
الداللة
0.00
0.01
0.00
0.00

تشير النتائج التي تظهر في الجدول ( )26إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ) (α=0.05بين متوسطات االستجابة لدرجة األداء الوظيفي تعزى لمتغير المؤهل لعلمي،
استنادا إلى قيمة ( )tالمحسوبة لمتغير االداء الوظيفي إذ بلغت ( )-7.23وبدرجة داللة (،)0.00
ً
وكذلك وجود داللة إحصائية في جميع المجاالت ولصالح فئة دراسات عليا.

77

 .3سنوات الخدمة
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة األداء الوظيفي لدى مديري
تبعا لمتغير عدد سنوات الخدمة ،كما يظهر ذلك بالجدول (.)27
المدارس الخاصة ً
تبعا لمتغير سنوات الخدمة
جدول ( )27المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة األداء الوظيفيً ،
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
العدد
عدد سنوات الخدمة
المجال
أقل من  5سنوات

87

3.89

0.37

من  5سنوات وأقل من  10سنوات

99

3.31

0.78

 10سنوات وأكثر

56

2.98

0.58

أقل من  5سنوات

87

4.63

1.08

من  5سنوات وأقل من  10سنوات

99

3.55

0.60

 10سنوات وأكثر

56

3.22

0.65

أقل من  5سنوات

87

3.77

0.48

من  5سنوات وأقل من  10سنوات

99

3.55

0.49

 10سنوات وأكثر

56

2.70

0.87

االداء

أقل من  5سنوات

87

4.10

1.11

الوظيفي

من  5سنوات وأقل من  10سنوات

99

3.47

0.55

الكلية

 10سنوات وأكثر

56

3.00

0.67

الكفاءة

الفاعلية

درجة التواصل

يالحظ من الجدول ( )27وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة األداء الوظيفي
تبعا لمتغير عدد سنوات الخدمة ،إذ حصل ذو خبرة أقل من  5سنوات
لدى مديري المدارس الخاصة ً
على أعلى متوسط حسابي بلغ ( )4.10وبالرتبة الثانية ذو خبرة من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات
أخير جاء المتوسط الحسابي لذو خبرة من  10سنوات وأكثر بالرتبة
وبلغ المتوسط الحسابي ( )3.47و ًا
األخيرة إذ بلغ ( ،)3.00ولتحديد فيما إذا كانت الفروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة
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) ،(α=0.05تم تطبيق تحليل التباين األحادي ( ،)one way ANOVAوجاءت النتائج على النحو
اآلتي الذي يوضحه الجدول (.)28
تبعا لمتغير سنوات الخدمة
جدول ( )28تحليل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق لدرجة األداء الوظيفيً ،
متوسط
درجة
مجموعات
قيمة ف درجة الداللة
مصدر التباين
المجال
المربعات
الحرية
المربعات
الكفاءة

الفاعلية

درجة التواصل

االداء الوظيفي
الكلية

بين المجموعات

31.20

2

15.60

داخل المجموعات

90.81

239

0.38

المجموع

122.01

241

بين المجموعات

83.64

2

41.82

داخل المجموعات

780.58

239

3.27

المجموع

864.22

241

بين المجموعات

33.57

2

16.78

داخل المجموعات

84.66

239

0.35

المجموع

118.22

241

بين المجموعات

43.10

2

21.55

داخل المجموعات

160.78

239

0.67

المجموع

203.88

241

41.05

12.81

47.38

32.03

0.00

0.00

0.00

0.00

تبين النتائج في الجدول ( )28إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة
استنادا
تبعا لمتغير سنوات الخدمة،
ً
) (α=0.05لدرجة األداء الوظيفي لدى مديري المدارس الخاصة ً
إلى قيمة ( )Fالمحسوبة إذ بلغت ( )32.03وبدرجة داللة ( )0.00للدرجة الكلية ،وكذلك وجود فروق
تبعا لمتغير سنوات الخدمة تم استخدام اختبار شيفيه
في جميع المجاالت ولمعرفة عائدية الفروق ً
للفروق والذي يوضحه الجدول (.)23
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جدول ( )29اختبار شيفيه للفروق في درجة األداء الوظيفي ،تعزى لمتغير سنوات الخدمة
المجال

سنوات الخدمة
أقل من  5سنوات

الكفاءة

من  5سنوات وأقل
من  10سنوات

 10سنوات وأكثر
سنوات الخدمة
الفاعلية

أقل من  5سنوات
من  5سنوات وأقل
من  10سنوات
 10سنوات وأكثر
سنوات الخدمة

درجة

التواصل

أقل من  5سنوات
من  5سنوات وأقل
من  10سنوات

 10سنوات وأكثر
االداء
الوظيفي
الكلية

سنوات الخدمة
أقل من  5سنوات
من  5سنوات وأقل
من  10سنوات
 10سنوات وأكثر

المتوسط

أقل من  5سنوات

من  5سنوات وأقل من  10سنوات  10سنوات وأكثر

الحسابي

3.89

3.31

2.98

3.89

-

0.58

*0.91

-

0.33

3.31
2.98
المتوسط

أقل من  5سنوات من  5سنوات وأقل من  10سنوات  10سنوات وأكثر

الحسابي

4.63

3.55

3.22

4.63

-

1.08

*1.41

-

3.55
3.22
المتوسط

0.33
-

أقل من  5سنوات من  5سنوات وأقل من  10سنوات  10سنوات وأكثر

الحسابي

3.77

3.55

2.80

3.77

-

0.22

*0.97

3.55

-

2.80
المتوسط

0.75
-

أقل من  5سنوات من  5سنوات وأقل من  10سنوات  10سنوات وأكثر

الحسابي

4.10

3.47

3.00

4.10

-

0.63

*1.10

-

0.47

3.47
3.00

* الفرق الدال إحصائيًا عند درجة ()α=0.05

يالحظ في الجدول ( )29أن الفرق كان لصالح ذو الخدمة أقل من  5سنوات.

-
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
عرضا لمناقشة نتائج الدراسة في ضوء األسئلة الموضوعة ،كما تضمن
تضمن هذا الفصل
ً
التوصيات التي تم التوصل إليها في ضوء هذه النتائج وموضحه كاآلتي:
مناقشة نتائج السؤال األول الذي ينص على" :ما درجة استخدام اإلدارة اإللكترونية لدى مديري

المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المدراء في المدارس الخاصة؟"

يظهر الجدول ( )8أن درجة استخدام اإلدارة اإللكترونية لدى مديري المدارس الخاصة في
العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المدراء في المدارس الخاصة كانت مرتفعة ،إذ بلغ المتوسط
الحسابي ( )3.73واالنحراف المعياري ( )0.52وجاءت مجاالت األداة جميعها بين الدرجة المتوسطة
والمرتفعة ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( ،)3.76 – 3.65وهذا يدلل ربما على تبني اإلدارة
المدرسية في المدارس الخاصة إلدارة بال أوراق ألنها تستعمل األرشيف اإللكتروني واألدلة والمفكرات
اإللكترونية والرسائل الصوتية ،أو ربما لحرص المدارس الخاصة على المنافسة القوية بين المدارس
أيضا أن النتيجة جاءت مرتفعة لتخوف افراد
الخاصة بتطبيق اإلدارة اإللكترونية ،وربما تعزو الباحثة ً
سلبا في عالقاتهم معهم أو على تقييمهم السنوي
العينة من إطالع المدارء على االستجابة مما يؤثر ً
فكانت االجابات تميل إلى المرتفع.
وجاء في الرتبة األولى مجال الكفايات اإللكترونية ،بمتوسط حسابي ( )3.76وانحراف معياري
( )0.63وبدرجة مرتفعة ،فنجد أن مجال الكفايات اإللكترونية تعتمد على العنصر البشري في تطوير
اإلدارة اإللكترونية ،فنجد حديثًا في ضل التغيرات اإللكترونية الحديثة حرص األفراد على تعلمها
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والتمكن من استعمالها ،وهذا ما أثر على استجابة افراد العينة وحصولها على الدرجة المرتفعة لتوفر
عناصر بشرية يمكنها العمل على اجهزة الحاسوب وشبكة االنترنت وتوظيفها في العمل المدرسي وهي
بالدرجة األولى من المتطلبات التي تترتكز عليها اإلدارة اإللكترونية ،إضافة إلى حرص االدارة
المدرسية في المدارس الخاصة على التميز وبناء قدرات العاملين في المتغيرات الحديثة والتي تتمثل
في تغيرات تكنولوجية هائلة ،وذلك حرص على المنافسة القوية في تطبيق االدارة اإللكترونية.
أما في الرتبة الثانية جاء مجال التعليمات الخاصة باإلدارة اإللكترونية بمتوسط حسابي ()3.70
وانحراف معياري ( )0.52وبدرجة مرتفعة ،وربما تعزو الباحثة ذلك ألكثر من سبب ويعود ذك لحرص
افراد العينة على االجابة المرتفعة بما يتعلق بمدرائهم وادارتهم المدرسية تخوفًا من اطالع المدارء على
االستبانات ،وربما يعود لوضوح التعليمات الخاصة باإلدارة اإللكترونية والتي ربما تعني ألفراد العينة
وجود تعلبمات الستخدام اإلدارة اإللكترونية في حوسبة الكثير من االمور كما في تعليمات استخدام
منظومة  ،EduWaveوغيرها.
وفي الرتبة الثالثة واالخيرة جاء مجال البنية التحتية بمتوسط حسابي ( )3.65وانحراف معياري
( )0.66وبدرجة متوسطة ،وربما تعزو الباحثة حصوله على الرتبة االخيرة يعود بسبب وجود ضعف
في متطلبات البنية التحتية ألعمال الحاسوب داخل مبنى المدرسة مثل المواقع المكانية والتوصيالت
السلكية ،واألجهزة المساندة ،وال يفوتنا ضعف شبكات الحاسوب التي تعد العمود الفقري لتنفيذ اإلدارة
اإللكترونية والقيام بدور نقل المعلومات وتبادلها عبر المواقع المختلفة ،وهذا يشير إلى وجود مستوى
متوسط لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في مجال التجهيزات اإللكترونية الحديثة وملحقاتها بالمدرسة .إال
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أنها جاءت بدرجة متوسطة وربما لمحاولة المدارس الخاصة مجاراة التكنولوجية وتخصيص جزء من
المخصصات المالية السنوية للتطوير التكنولوجي وتوفير بنية تحتية تساهم في رفع مستوى العملية
التعليمية واإلعتماد على التعلم الذاتي للطلبة مما يتطلب توفير امكانات تكنولوجية تمكنهم من ذلك.
وعند الرجوع إلى فقرات اإلستبانة التفصيلية نجد أن درجة استخدام اإلدارة اإللكترونية لدى
مديري المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المدراء في المدارس الخاصة
لمجال الكفايات اإللكترونية كانت مرتفعة ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )3.76وانحراف معياري
( ،)30.6وجاءت الفقرات هذا المجال جميعها بين الدرجة المتوسطة والمرتفعة ،إذ تراوحت المتوسطات
الحسابية بين ( ،)4.12 – 3.46وجاء في الرتبة األولى الفقرة رقم ( )12والتي تنص على " لديه
المقدرة على متابعة حضور وانصراف المعلمين إلكترونيًّا" ،بمتوسط حسابي ( )4.12وانحراف معياري
( )0.75وبدرجة مرتفعة ،ويعود ذلك إلى توفر نظام التكنروني يحكم الدوام للمعلمين ويوضح أوقات
الدوام والمغادرة واالجازات وغيرها وتتم بطريقة الكترونية ،أما في الرتبة األخيرة للفقرة رقم ( )10والتي
تنص على " لديه المقدرة على توظيف التقنيات اإللكترونية في متابعة الدورات التدريبية الخاصة
بتطوير عمل اإلدارة المدرسية" بمتوسط حسابي ( )3.46وانحراف معياري ( )0.89وبدرجة متوسطة،
وقد يعود السبب في ذلك إلى عدم إخضاع مدراء المدارس للدورات التدريبية الكافية لتدريبهم على
استخدام الحاسوب وملحقاته باإلضافة إلى توظيف تقنيات مختلفة لمتابعة سير العمل ،والدورات التي
تبين مدى فائدة استخدام هذه التكنولوجيا في تحسين سير العملية التعليمية وامكانية تقديم الخدمات
بأقل التكاليف والجهد والوقت.

83

وتظهر النتائج أن درجة استخدام اإلدارة اإللكترونية لدى مديري المدارس الخاصة في العاصمة
عمان من وجهة نظر مساعدي المدراء في المدارس الخاصة لمجال التعليمات الخاصة باإلدارة
اإللكترونية كانت مرتفعة ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )3.70وانحراف معياري ( ،)0.52وجاءت فقرات
هذا المجال جميعها بين الدرجة المتوسطة والمرتفعة ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين (– 3.49
 ،)3.97وجاء في الرتبة األولى الفقرة رقم ( )15والتي تنص على " يلتزم بتعليمات و ازرة التربية
والتعليم الخاصة باإلدارة اإللكترونية" بمتوسط حسابي ( )3.97وانحراف معياري ( )0.56بدرجة
مرتفعة ،وهذه نتيجة طبيعية في ظل ادارة مركزية في االدارة التعليمية تتمثل في و ازرة التربية والتعليم
مما أثر على استجابة افراد العينة ،وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )13والتي تنص "يسعى
المدير لضمان السرية في تبادل المعلومات عن الموظفين إلكترونيًّا" بمتوسط حسابي ()3.49
وانحراف معياري ( )0.85وبدرجة متوسطة ،وربما يعود ذلك إلى عدم توفر السرية في داخل البيئة
المدرسية التي تتمتع في بيئة انسانية يسودها جو من التعاون والصداقات المختلفة ،إلى أنها جاءت
بدرجة متوسطة وربما يعود ذلك لمحاولة الحصول على السرية مع عدم التمكن من تحقيقها.
وتشير النتائج أن درجة استخدام اإلدارة اإللكترونية لدى مديري المدارس الخاصة في العاصمة
عمان من وجهة نظر مساعدي المدراء في المدارس الخاصة لمجال البنية التحتية كانت متوسطة ،إذ
بلغ المتوسط الحسابي ( )3.65وانحراف معياري ( ،)0.66وجاءت الفقرات هذا المجال جميعها بين
الدرجة المتوسطة ومرتفعة ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( ،)3.82 – 3.52وجاء في الرتبة
األولى الفقرة رقم ( )1والتي تنص على " يحرص المدير على توفير أجهزة حاسوب بمواصفات
محددة" ،بمتوسط حسابي ( )3.82وانحراف معياري ( )0.92وبدرجة مرتفعة ،وهذا يؤكد حرص االدارة
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المدرسية في المدارس الخاصة على مواكبة التغيرات للحفاظ على منافسة قوية بما يتناسب مع
المخصصات المالية لتوفير ذلك ،وجاءت الرتبة الثالثة واألخيرة للفقرة رقم ( )2والتي تنص على "
يحرص على توفير متطلبات االشتراك بشبكة اإلنترنت" بمتوسط حسابي ( )3.52وانحراف معياري
( )0.93وبدرجة متوسطة ،ويعود ذلك إلى زيادة التكاليف المالية الشهرية على المدارس الخاصة من
توفير شبكة انترنت في متناول ايدي جميع العاملين مما أثر على استجابة افراد العينة.
مناقشة نتائج السؤال الثاني الذي ينص على" :ما مستوى األداء الوظيفي لدى مديري المدارس

الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المدراء في المدارس الخاصة؟"

يظهر الجدول ( )13أن مستوى األداء الوظيفي لدى مديري المدارس الخاصة في العاصمة
عمان من وجهة نظر مساعدي المدراء في المدارس الخاصة كان متوسط ،إذ بلغ المتوسط الحسابي
( )3.49وانحراف معياري ( ،)0.92وجاءت مجاالت األداة جميعها في المستوى المتوسط ،إذ تراوحت
المتوسطات الحسابية بين ( ،)3.86 – 3.44وجاء في الرتبة األولى مجال الفاعلية بمتوسط حسابي
( )3.57وانحراف معياري ( )1.09وبمستوى متوسط ،حيث تعكس الفاعلية ال ُمستويات الخاصة في
لمهامهم وأعمالهم ،ضمن ُمستويات مرتفعة ونجد أن الوصوف الوظيفية
أداء المديرين والموظفين َ
للمديرين والمعلمين في المدارس الخاصة تلزم العامل على تقديم المهام والمسؤوليات بفاعلية عالية
لتحقيق االهداف المرجوة وهذا بدوره انعكس على استجابة اف ارد العينة والتي جاءت بدرجة مرتفعة ،وفي
الرتبة الثانية جاء مجال درجة التواصل بمتوسط حسابي ( )3.46وانحراف معياري ( )0.70وبمستوى
متوسط ،وهذه نتيجة طبيعية في ظل توفر درجة تواصل عالية في المدارس الخاصة حيث ان التواصل
يمثل  %85من نجاح االفراد فكلما زاد اتواصل لكلما زادت الفرصة بالنجاح والتفوق وهذا ما تحرصه
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عليه المدارس الخاصة التي تعتبر بالدرجة االولى مدارس ربحية ،وفي الرتبة الثالثة واألخيرة جاء
مجال الكفاءة بمتوسط حسابي ( )3.44وانحراف معياري ( )0.71وبمستوى متوسط .والكفاءة تعني
للمهام
المستغرق في تنفيذ المديرين والموظفين َ
تحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف ،فهي الوقت ُ
واألعمال الخاصة بهم ٍ
يع و ٍ
أسلوب ذكي ،وهذا يتطلب رفع كفايات العاملين وتطوير مهاراتهم
شكل سر ٍ
لتمكينهم من العمل في كفاءة عالية ،باالضافة إلى ان الكفاءة تمثل تحقيق أكبر قدر من اإلنتاج بأقل
در من المدخالت ،وأدنى تكلفة م ِ
قَ ٍ
مكنة وهذا ما يحاول القطاع الخاص تعزيزه كما انه يتطلب من
ُ
ُ
االدارة المدرسية تقديم دورات تدريبة وبيئة عملية مناسبة مما أثر على استجابة افراد العينة وجاءت
بالرتبة االخيرة إال انها بدرجة مرضية.
وعند الرجوع إلى فقرات االستبانة التفصيلية نالحظ أن مستوى األداء الوظيفي لدى مديري
المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المدراء في المدارس الخاصة لمجال
الفاعلية كان متوسط ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )3.57وانحراف معياري ( ،)1.09وجاءت فقرات
هذا المجال جميعها بين المستوى المتوسط والمرتفع ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين (– 3.44
 )3.81وجاء في الرتبة األولى فقرة رقم ( )11والتي تنص على " يستخدم الحاسوب في سرعة إنجاز
األعمال السكرتارية" ،بمتوسط حسابي ( )3.81وانحراف معياري ( )0.86وبمستوى مرتفع ،وتعزو
الباحثة ذلك إلى ان االدارة تستخدم الحاسوب في االعمال االدارية المختلفة داخل االدارة المدرسية
ومما يساعد في سرعة انجاز االعمال السكرتارية ،أما الرتبة الخامسة واالخيرة جاءت بمتوسط حسابي
( )3.44وانحراف معياري ( )0.87وبمستوى متوسط للفقرة رقم ( )12والتي تنص على "يستخدم
الحاسوب في الملف اإلنجازي إلعطاء فكرة عن مستوى الطلبة بشكل دوري" ويعود حصولها على
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الكترونيا وكافة
الرتبة االخيرة ودرجة متوسطة إلى حاجتها للوقت والجهد في ادخال ملفات الطلبة
ً
انجازات الطلبة ضمن ملف انجازي يقيس كامل السنة الدراسية.
وتشير النتائج ان مستوى األداء الوظيفي لدى مديري المدارس الخاصة في العاصمة عمان من
وجهة نظر مساعدي المدراء في المدارس الخاصة لمجال الكفاءة كان متوسط ،إذ بلغ المتوسط
الحسابي ( )3.45وانحراف معياري ( ،)0.71وجاءت فقرات هذا المجال جميعها بين المستوى
المتوسط والمرتفع ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( )3.76 – 3.23وجاء في الرتبة األولى
الفقرة رقم ( )6والتي تنص على "يستخدم الحاسوب في وضع الخطة السنوية للمدرسة" ،بمتوسط
حسابي ( )3.76وانحراف معياري ( )0.97وبمستوى مرتفع وهذا يدلل على تطبيق استخدام الحاسوب
في وضع الخطط السنوية لمدرسة ،أما الرتبة األخيرة فجاءت للفقرة رقم ( )4والتي تنص على "
يستخدم الحاسوب الستثمار القدرات اإلبداعية لدى المعلمين" بمتوسط حسابي ( )3.23وانحراف
معياري ( )0.95وبمستوى متوسط ،وربما يعود حصولها على الرتبة االخيرة للحاجة إلى تقنيات
تكنولوجية متطورة تعمل على استثمار قدرات االبداعية مما يتطلب مخصصات مالية إضافية وهذا ما
انعكس على استجابة افراد العينة.
وتظهر النتائج أن مستوى األداء الوظيفي لدى مديري المدارس الخاصة في العاصمة عمان
من وجهة نظر مساعدي المدراء في المدارس الخاصة لمجال درجة التواصل كان متوسط ،إذ بلغ
المتوسط الحسابي ( )3.46وانحراف معياري ( ،)0.70وجاءت فقرات هذا المجال جميعها في
المستوى المتوسط ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( )3.67 – 3.26وجاء في الرتبة األولى
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فقرة رقم ( )13والتي تنص على " يستخدم المدير الحاسوب في التواصل مع المؤسسات المجتمع
المحلي" ،بمتوسط حسابي ( )3.67وانحراف معياري ( )0.75وبمستوى متوسط ،وتعزو الباحثة ذلك
إلى ان المدارس الخاصة تعمل على تعزيز اعمالها مع البيئة الخارجية مما يعمل على الحفاظ على
منافستها وزيادتها فتجد أنها تعمل على دعوة المؤسسات المجتمعية المختلفة في مختلف المناسبات أو
نشر واعالن انشطتها التعليمية والترفيهية على شبكة االنترنت وتستخدم سبكة التواصل االجتماعي
كأداة للتسويق كونها مؤسسة ربحية بالدرجة األولى ،وفي الرتبة الثالثة واالخيرة جاءت الفقرة رقم
( ،)15والتي تنص على " يستخدم الحاسوب في حل المشكالت التربوية للطلبة بالتعاون مع أولياء
أمورهم" بمتوسط حسابي ( )3.26وانحراف المعياري ( )0.81وبمستوى متوسط ،وهذا يعود إلى
الحاجة لوقت وجهد اضافي للمعلمين كما أن الطريقة التقليدية في حل المشكالت التربوية تتم من
خالل التواصل الماشر مع اولياء االمور وربما يكتفى باستخدام مواقع التواصل االجتماعي للتواصل
معا بشكل مباشر لحل المشكالت التربوية.
معهم والطلب إلى اللقاء والعمل ً
مناقشة نتائج السؤال الثالث الذي ينص على" :ما عالقة استخدام اإلدارة اإللكترونية لدى مديري

المدارس الخاصة في العاصمة عمان واألداء الوظيفي من وجهة نظر مساعدي المدراء في المدارس

الخاصة؟"

يتبين في الجدول ( )18وجود عالقة إيجابية بين درجة ممارسة اإلدارة اإللكترونية ومستوى
االداء الوظيفي لدى لدى مديري المدارس الخاصة في العاصمة عمان ،إذ بلغ معامل االرتباط
( )0.72وبمستوى داللة ( ،)0.00وكذلك وجود عالقة إيجابية بين كافة مجاالت درجة ممارسة اإلدارة
ااإللكترونية ومستوى االداء الوظيفي.
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ويعد ذلك شيء طبيعي الرتفاع درجة استخدام االدارة االلكترونية ومتوسطية مستوى االداء
ُ
الوظيفي مما ادى الى وجود عالقة إيجابية ارتباطية ،مما أثر على اإلستجابات افراد العينة .كما أن
هنالك عالقة ارتباطية قوية بين معظم مجاالت االدارة االلكترونية ومجاالت االداء الوظيفي حيث أن
توفر ادارة الكترونية فعالة تعلم على زيادة االداء الوظيفي وتسهل بعض االجراءات وتوفر الوقت
والجهد وبالتالي فأن وجود ادارة االلكترونية بتوفر تقنيات وكفاءات واجراءات تضبتها تؤدي إلى زيادة
في االداء الوظيفي.
مناقشتة نتتائج الستؤال الرابتع التتذي يتنص علتتى" :هتل توجتد فتتروق ذات داللتة احصتتائية عنتد مستتتوى

داللة ( )α =0.05بين متوسطات استجابة مساعدي المدراء بدرجتة تطبيتق اإلدارة االلكترونيتة لتدى

مديري المدارس الخاصة في العاصمة عمان؟"
تشير النتائج التي تظهر في الجدول ( )19إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ) (α=0.05بين متوسطات االستجابة لدرجة ممارسة اإلدارة اإللكترونية تعزى لمتغير الجنس،
حرصا على التطور
وكذلك وجود داللة إحصائية في جميع المجاالت ولصالح فئة اإلناث ،النهم أكثر
ً
وتطبيق المفاهيم والتقنيات الحديثة لتطوير اعمالهم وتحقيق اهدافهم.
كما وتشير النتائج التي تظهر في الجدول ( )19إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ) (α=0.05بين متوسطات االستجابة لدرجة ممارسة اإلدارة اإللكترونية تعزى لمتغير
المؤهل العلمي ،وكذلك وجود داللة إحصائية في جميع المجاالت ولصالح فئة دراسات عليا ،يعود
السبب إلى ان افراد العينة من اصحاب الدراسات العليا لديهم اطالع أكبر على التغيرات ويدركون
ضرورة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مدارسهم ،ولديهم قدرات الستعمالها ويأمنون بفائدة نظام
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المعلومات اإلدارية في دعمهم في اتخاذ القرار والسرعة والدقة في تأدية أعمالهم ليتمكنوا من تحقيق
أهداف العملية التعليمية بشكل أفضل.
تبين النتائج في الجدول ( )22إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة
تبعا لمتغير سنوات الخدمة ،وكذلك وجود فروق في
) (α=0.05لدرجة ممارسة اإلدارة االلكترونية ً
جميع المجاالت وكانت لصالح ذو الخدمة أقل من  5سنوات ،ويعزى ذلك ربما لحرص مساعدي
المديرين الجدد على التقدم والتطوير في مجال عملهم من خالل معرفة المفاهيم الجديدة وبما باالدارة
االلكترونية واهميتها للتغيير والتقدم في العملية التعليمية.
مناقشة نتائج السؤال الخامس الذي ينص على" :هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى

داللة ( )α =0.05بين متوسطات استجابة مساعدي المدراء بدرجة األداء الوظيفي لدى مديري

المدارس الخاصة في العاصمة عمان؟"
تشير النتائج التي تظهر في الجدول ( )19إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
استنادا إلى
الداللة ) (α=0.05بين متوسطات االستجابة لدرجة األداء الوظيفي تعزى لمتغير الجنس،
ً
قيمة ( )tالمحسوبة لمتغير االداء الوظيفي الكلي إذ بلغت ( )-2.48وبدرجة داللة ( ،)0.00وكذلك
وجود داللة إحصائية في جميع المجاالت لصالح فئة اإلناث ما عدا مجال الفاعلية ،وذلك النهن أكثر
حرصا على التطور وتطبيق المفاهيم والتقنيات الحديثة لتطوير اعمالهم وتحقيق اهدافهم بما يضمن
ً
تطوير ادائهن الوظيفي.
تشير النتائج التي تظهر في الجدول ( )19إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ) (α=0.05بين متوسطات االستجابة لدرجة األداء الوظيفي تعزى لمتغير المؤهل لعلمي،
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وكذلك وجود داللة إحصائية في جميع المجاالت ولصالح فئة دراسات عليا ،يعود السبب إلى ان افراد
العينة من اصحاب الدراسات العليا لديهم اطالع أكبر على التغيرات ويدركون ضرورة تطوير ادائهم
الوظيفي في مدارسهم ليتمكنوا من تحقيق أهداف العملية التعليمية بشكل أفضل.
تبين النتائج في الجدول ( )22إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة
تبعا لمتغير سنوات الخدمة ،وكذلك
) (α=0.05لدرجة األداء الوظيفي لدى مديري المدارس الخاصة ً
وجود فروق في جميع المجاالت وكانت لصالح ذو الخدمة أقل من  5سنوات ،ويعزى ذلك ربما
لحرص مساعدي المديرين الجدد على التقدم والتطوير في مجال عملهم من خالل معرفة المفاهيم
الجديدة وبما باالداء الوظيفي الثبات أنفسهم كذلك إدراك اهميتها للتغيير والتقدم في العملية التعليمية.
التوصيات
 ضرورة وضع خطط بديلة لتطبيق االدارة االلكترونية في المدارس مع وضع االجراءات التي تكفلفاعليتها لتحقيق األهداف المرجوه منها.
 ضرورة تدريب العاملين بالمدارس على استخدام وسائل االلكترونية الحديثة وتوظيفه في اعمالهم. ضرورة االستمرار في المحافظة على درجة ممارسة االدارة االلكترونية وزيادة مستوى االداءالوظيفي.
 ضرورة تنفيذ دراسات مماثلة في مؤسسات التعليم العالي. تعميق وزيادة الوعي بممارسة االدارة االلكترونية عن طريق تدريبهم واطالعهم على التجاربالعالمية ومواكب كافة المستجدات التكنولوجية.

-

توصي لو ازرة التربية والتعليم بضرورة تبنى هذه النتائج في وضع خطط وميزانيات ذات توجهات
استيراتيجية متعددة لتحقيق االدارة االلكترونية وزيادة مستوى االداء الوظيفي.
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الحوكمة وعالقتها بأدائهم الوظيفي( ،رسالة غير منشورة) ،جامعة الشرق األوسط ،عمان.

درة ،إبراهيم ،والصباغ ،زهير " ،)2008( ،إدارة القوى البشرية في القرن الواحد والعشرين" ،ط،1
دار وائل للنشر ،عمان ،األردن.

الدويلة ،فهد يوسف (" .)2007أثر استخدام الثقافة التنظيمية على أداء الموظفين في الشركات
الصناعية الكويتية" ،رسالة ماجستير،جامعة عمان،عمان.

زبي ــدات ،خولـ ـة أحم ــد (" .)2012ضتتتغوط العمتتتل وعالقتهتتتا بمستتتتوى األداء التتتوظيفي لتتتدى

متتتديري مدارس التربية والتعليم في لواء قصبة المفرق"( .أطروحة دكتواره غير منشورة)،

جامع ـة آل البيت ،األردن.
السالمي ،عالء (" .)2016اإلدارة اإللكترونية" ،عمان ،دار وائل للنشر والتوزيع.
السالمي،عالء والسليطي ،خالد ( .)2008اإلدارة اإللكترونية .ط ،1عمان :دار وائل للنشر والتوزيع.
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سـ ـامية  ،زوي ــش ( "،)2013محتتتددات الرضتتتا التتتوظيفي وأثرهتتتاعلتتتى أداء المتتتوظفين"( ،رسالة
ماجستير غير منشورة) ،جامعة الجزائز ،الجزائر.
سرحان ،ياسر(.)2014المعجتتتتتتم األساستتتتتتي فتتتتتتي المصتتتتتتطلحات اإلداريتتتتتتة العربيتتتتتتة القديمتتتتتتة
والمعاصرة .ط ،1الرياض :معهد اإلدارة العام.

السرطاوي ،عادل ،سعادة ،جودت ( .)2003استخدام الحاسوب واإلنترنت في ميادين التربية والتعليم،
ط .1عمان :دار الشروق للنشر والتوزيع.
السكران ،ناصر محمد (". )2004المناخ التنظيمي وعالقة باألداء الوظيفي:دراسة مسحية على

ضباط قطاع األمن الخاصة بمدينة الرياض" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة نايف العربية

للعلوم األمنية ،الرياض.
ش ـاويش،مصــطفىنجيــب(.)2007إدارة المتتتوارد البشتترية،عمان ،دار الشــروقللنشــر والتوزيـ ـع.
شحاتة ،حسن والنجار ،إعداد (زينب) معجتتم المصتتطلحات التربويتتة والنفستتية ( .)2003مراجعة:
حامد عمار ،القاهرة :الدار المصرية اللبنانية.
شهاب ،شهرزاد محمد ( .)2013مدى إمكانيةتطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس الثانوية واإلعدادية
من وجهة نظر مديري المدارس في مركز محافظة نينوى :دراسة حالة في معهد إعداد المعلمين
بجمهورية مصر العربية ،بحث منشور ،مجلة التربية والعلم.15-11)2( .20 ،

الشوابكة  ،خالد محمد ( .)2008العالقة بين تطبيق اإلدارة اإللكترونية واألداء الوظيفي دراسة ميدانية
من خالل اتجاهات موظفي الدوائر الحكومية في المملكة األردنية الهاشمية" .رسالة ماجستير،
عمان  ،المملكة األردنية الهاشمية.

ص ـ ـ ـالح الـ ـ ــدين ،ص ـ ـ ـفاء محمـ ـ ــد (" .)2016دور الـ ـ ــذكاء الع ـ ـ ـاطفي ف ـ ـ ـي التحص ـ ـ ـيل العلم ـ ـ ـي واألداء
الوظيفي :مجلة كلية االقصاد والعلوم السياسية .253-209 ،)3(17-

الصيرفي ،محمد ( )2008اإلدارة اإللكترونية ،اإلسكندرية :دار الفكر الجامعي.
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عامر ،طارق عبد الرؤوف ( .)2007اإلدارة اإللكترونية-نماذج معاصرة ،القاهرة :دار السحاب للنشر
والتوزيع.
عبد اهلل ،كفاية ( .)2019إدارة األداء الوظيفي ،عمان ،دار المسيرة للنشر والتوزيع.
العجمي ،محمد حسنين(.)2003اإلدارة المدرسية ومتطلبات العصر:العالمية للنشر والتوزيع.
عطير ،ربيع شفيق ( .)2017اإلدارة اإل لكترونية كمدخل إداري لتطوير األنظمة التعليمية،عمان ،دار
الشروق للنشر والتوزيع.
عكاش ـة ،أس ـعد احمــد(" ،)2008أثتتر الثقافتتة التنظيميتتة علتتى مستتتوى االداء التنظيمتتي"( ،رسالة
ماجستير غير منشورة) ،الجامعة االسالمية ،غزة ،فلسطين.
العمري ،سعيد بن معال ( .)2003المتطلبات اإلدارية واألمنية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية،دراسة
مسحية على المؤسسات العامة للموانئ"( .رسالة ماجستير ،أكاديمية نايف العربية للعلوم

األمنية)،الرياض ،المملكة العربية السعودية.
العنزي ،صالح بن القي( .)2011درجة امتالك مديري المدارس الحكومية في مدينة الرياض لكفايات
اإلدارة اإللكترونية من وجهة نظر المعلمين فيه( ،رسالة غير منشورة) ،جامعة اليرموك ،اربد،

األردن.
غنيم ،أحمد (" .)2006دور اإلدارة اإللكترونية في تطوير العمل اإلداري ومعوقات استخدامها في

مدارس التعليم العام للبنين بالمدينة المنورة :المجلة التربوية-مجلس النشر العلمي -81جامعة

الكويت.
غوانمة ،فادي ،منصور ،مقابلة ( .)2017درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مدارس مديرية تربية

المزار الشمالي واقتراحات للتطوير :مجلة القدس المفتوحة للدراسات واألبحاث-المجلد الثامن-
ع (.)28

الفار ،إبراهيم عبد الوكيل ( .)2002استخدام الحاسوب في التعليم.عمان:دار المسيرة.
الفيروز آبادي ،مجد الدين محمد ( .)1987القاموس المحيط ط ،2بيروت :مؤسسة الرسالة.
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قدومي ،منال والخوالدة ،تيسير (" .)2013اإلدارة بالتجوال لدى مدراء المدارس المهنية وعالقتها

باألداء الوظيفي لمعلمي تلك المدارس"( ،رسالة غير منشورة) ،جامعة القدس المفتوحة ،نابلس،

الضفة الغربية.
محمد ،هبه ( .)2010تطوير اإلدارة المدرسية بنظام الحكومة اإللكترونية ،ط ،1اإلسكندرية:دار العلم
واإليمان للنشر والتوزيع
مصطفى ،فهيم ( .)2005مدرسة المستقبل ومجاالت التعليم عن بعد :استخدام االنترنت في المدارس
والجامعات وتعليم الكبار .ط .1القاهرة :دار الفكر العربي.

المغربي ،عبد الحميد ( .)2005اإلدارة ووظائف المديرين في منظمات القرن الواحد والعشرين،
المنصورة جمهورية مصر العربية ،المكتبة العصرية.
ناصر ،ميساء إسماعيل (" .)2012درجة استخدام اإلدارة اإللكترونية لدى مديري مدارس مديرية
التربية والتعليم في قصبة المفرق وعالقتها بمستوى األداء التنظيمي"( .رسالة ماجستير غير

منشورة ،الجامعة األردنية) ،عمان ،األردن.
نصار ،ماجد ( .)2011اإلدارة اإللكترونية وتجويد العمل اإلداري المدرسي ،القاهرة ،المؤسسة العربية
لالستشارات العلمية وتنمية الموارد البشرية.
و ازرة التربية والتعليم )2008( ،إحصائية قاعدة البيانات للمدارس ،عمان ،األردن.
و ازرة التربية والتعليم )2014( ،تعليمات وصف وتصنيف الوظائف للمدارس ،عمان ،األردن.
و ازرة التربية والتعليم )2015( ،مؤتمر التطوير التربوي ،عمان ،األردن.
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الملحق ( ) 1
أداة الدراسة -االستبانتين بصورتهما األولية

حضرة االستاذ/ة الدكتور/ة السيد/ة ......................المحترم
وبعد  .......السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
تقوم الباحثة نفين" محمد ياسر" عبد المجيد الخياط بإعداد رسالة ماجستير بعنوان درجة استخدام اإلدارة
لدى مديري المدارس الخاصة في المدارس الخاصة في العاصمة عمانوعالقتها بمستوى أدائهم الوظيفي
من وجهة نظر مساعدي المدراء
تهدف الدراسة إلى التعرف على  :درجة استخدام اإلدارة اإللكترونية لدى مديري المدارس الخاصة
في المدارس الخاصة في العاصمة عمان وعالقتها بمستوى أدائهم الوظيفي من وجهة نظر
مساعدي المدراء.
ولما ُعرف عنكم من خبرات وقدرات عالية في مجال البحث العلمي ،نأمل من سعادتكم التكرم
بإبداء آرائكم حول وضوح كل عبارة ومالحظاتكم حول محاور االستبانة ومدى وضوح كل منها

وانتمائها لبعضها كما آمل التفضل بإضافة ما ترونه مناسبا من عبارات ومقترحات.
وجزاكم اهلل خيرا.
تحكيم
بيانات المحكم :
االسم ________________________________________________ :
التخصص_______________________________________________:
الجامعة ________________________________________________:
الرتبة األكاديمية________________________________________:
تاريخ الحصول على الرتبة االكاديمية____________________________
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القسم األول:البيانات الشخصية:يرجى التكرم بوضع ( × ) في المربع المناسب:
أنثى

.1الجنس :ذكر
.2المؤهل العلمي  :بكالوريوس
 .3سنوات الخدمة:

دبلوم تربية

 10-1سنوات

ماجستير
 10سنوات فأكثر

القسم الثاني :درجة استخدام اإلدارة اإللكترونية.
فيما يأتي ( )16عبارة صممت بحيث تسمح لك بتحديد درجة اتفاقك مع مضمون كل عبارة.
ضع ( ×) تحت رمز اإلجابة التي تراها مناسبة من وجهة نظرك الخاصة.
الفقرات

الرقم

وضوح الفقرة

واضحة

المدرسة.

الكفايات اإللكترونية
5

لديه المقدرة على استخدام ملحقات جهاز الحاسوب

كالماسح الضوئي ،جهاز عرض البيانات ،أقراص
التخزين وغيرها.

واضحة

4

يستخدم المدير نظاماً محوسباً لجميع البيانات داخل

غري

اإلنترنت وغيرها.

مناسبة

اإلنترنت (مزود الخدمة ،جهاز مودم ،متصفح

مناسبة

3

يحرص المدير على توفير متطلبات االشتراك بشبكة

غري

2

يحرص المدير على توفير أجهزة حاسوب.

واضحة

محددة .

واضحة

1

يحرص المدير على توفير أجهزة حاسوب بمواصفات

غري

البنية التحتية

الصياغة اللغوية

االنتماء للمجال

وضوح
الفقرة
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6

لديه القدرة على استخدام برمجيات المكتب ( MS-

 )Officeكمعالج للنصوص ،الجداول اإللكترونية،
العروض التقديمية ،قواعد البيانات وغيرها في

األعمال اإللكترونية.
7

لديه القدرة على البحث عن المعلومات باستخدام

8

لديه القدرة على استخدام موقع المدرسة اإللكتروني.

9

لديه القدرة على توظيف التقنيات اإللكترونية في

اإلنترنت.

متابعة الورش والدورات التدريبية الخاصة بتطوير

عمل اإلدارة المدرسية.
10

لديه القدرة على استخدام نظام رصد العالمات لمتابعة

11

لديه القدرة على متابعة حضور وانصراف المعلمين

نتائج الطلبة.

إلكترونيًّا.

التعليمات الخاصة باإلدارة اإللكترونية
12

يسعى لضمان السرية في حفظ وتبادل المعلومات عن

13

يستخدم السجالت والوثائق اإللكترونية والمراسالت

14

يلتزم بتعليمات و ازرة التربية والتعليم الخاصة باإلدارة

15

يمتلك معرفة كافية بقانون المعامالت اإللكترونية

16

يفضل نظام التوقيع اإللكتروني.

الموظفين إلكترونيًّا.
كسندات قانونية.
اإللكترونية.

األردني في التشريعات الحديثة الملحقة
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القسم الثالث :الصعوبات التي تواجه المدراء في مجال اإلدارة اإللكترونية.
فيما يأتي ( )8عبارة صممت بحيث تسمح لك بتحديد درجة اتفاقك مع مضمون كل عبارة.
ضع ( ×) تحت رمز اإلجابة التي تراها مناسبة من وجهة نظرك الخاصة.
الرقم

الفقرات

وضوح الفقرة

واضحة

اإلشتراك

7

تركيز إدارة التربية والتعليم على اإلجراءات الروتنية الورقية.

8

القصور في تصميم نظم وبرامج جديدة ومتطورة.

واضحة

عدم إمكانية الوصول إلى بعض المواقع والصفحات إال بعد دفع

غري

6

اإللكترونية.

مناسبة

5

ضعف الرغبة لدى اإلداريين في التحول نحو اإلدارة

مناسبة

4

قلة الدعم الفني من مشغلي البرامج والمبرمجين.

واضحة
غري

3

ضعف الصيانة الدورية لألجهزة.

غري

2

قلة الخبرة في استخدام الحاسوب باستمرار.

واضحة

1

بطء الشبكة العنكبوتية

الصياغة اللغوية

االنتماء للمجال

التعديل
املقرح
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القسم الرابع :األداء الوظيفي.
فيما يأتي ( )15عبارة صممت بحيث تسمح لك بتحديد درجة اتفاقك مع مضمون كل عبارة.
ضع ( ×) تحت رمز اإلجابة التي تراها مناسبة من وجهة نظرك الخاصة.
الرقم

واضحة

3

يستخدم الحاسوب في تقويم األداء الوظيفي للعاملين.

4

يستخدم الحاسوب الستثمار القدرات اإلبداعية لدى المعلمين.

5

يستخدم الحاسوب في استقبال وجهات نظر المعلمين
ومناقشتها.

6

يستخدم الحاسوب في وضع الخطة السنوية للمدرسة.

7

يستخدم الحاسوب في تزويد اإلدارة العليا بالمعلومات المتاحة
لدي إلتخاذ القرار المناسب.
الفاعلية

8

يستخدم الحاسوب في إيجاد وسائل اتصال فعالة بين المعلمين
والطلبة.

غري واضحة

الالزمةالتخاذ القرار.

مناسبة

2

يستخدم الحاسوب في تشجيع العاملين على تبادل المعلومات

غري مناسبة

العاملين.

غري واضحة

1

يستخدم الحاسوب في توزيع أعباء العمل المدرسي على

واضحة

الكفاءة

التعديل املقرتح

الفقرات

وضوح الفقرة الصياغة اللغوية

االنتماء للمجال
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9

يستخدم الحاسوب لتقديم مستوى عالي من التعليم للطلبة.

10

يرسال التقارير السرية عبر البريد اإللكتروني.

11

يستخدم الحاسوب في سرعة إنجاز األعمال السكرتارية.

12

يستخدم الحاسوب في الملف اإلنجازي إلعطاء فكرة عن
مستوى الطالب بشكل دوري.
درجة التواصل

13

يستخدم الحاسوب في التواصل مع المؤسسات المجتمع
المحلي.

14

يستخدم الحاسوب في التواصل مع أولياء األمور عن طريق
تطبيقات للتواصل.

15

يستخدم الحاسوب في حل المشكالت التربوية والسلوكية للطلبة
بالتعاون مع أولياء أمورهم.

\
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الملحق ( ) 2
قائمة بأسماء المحكمين
الرقم

اسم المحكم

الرتبة
األكاديمية

التخصص /الجامعة

.1

عايش محمود أبو زيتون

أستاذ

مناهج وأساليب تدريس العلوم /الشرق األوسط

.2

أحمد فتحي أبو كريم

أستاذ

إدارة تربوية /الشرق األوسط

.3

ميسون طالع الزعبي

أستاذ

إدارة تربوية /جامعة آل البيت

.4

أحمد علي السيوف

أستاذ

إدارة تربوية/الجامعة األردنية

.5

تيسير محمد الخوالدة

أستاذ

أصول التربية /جامعة آل البيت

.6

خالدة شتات

أستاذ مشارك

تكنولوجيا معلومات/الشرق األوسط

.7

مرام أبو النادي

أستاذ مشارك

إدارة تربوية /جامعة البت ار

.8

صالح أحمد عبابنة

أستاذ مشارك

إدارة تربوية /الجامعة األردنية

.9

محمد الجراح

أستاذ مشارك

إدارة أعمال /جامعة البلقاء التطبيقية

.10

تغريد أبو حمدان

أستاذ مساعد

تربية طفل/جامعة البت ار

.11

محمد أمين قطاش

مشرف تربوي

مناهج وطرق تدريس /بوزارة التربية والتعليم
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الملحق ( ) 3
أداة الدراسة -االستبانتين بصورتهما النهائية

األخ/ت مساعد/ة المدير/ة المحترم/ة.
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،،،
تهدف هذه الدراسة على " درجة استخدام مديري المدارس الخاصة في العاصمة عمان لإلدارة
اإللكترونية وعالقتها بمستوى أدائهم الوظيفي من وجهة نظر مساعدي المديرين "
لذا ترجو الباحثة قراءة الفقرات االستبانة بتمعن واإلجابة عن القسم األول:البيانات الشخصية ،والقسم
الثاني:فقرات قياس درجة استخدام اإلدارة اإللكترونية لدى مديرين المدارس ،والقسم الثالث:مستوى األداء
الوظيفي لدى مديرين المدارس ،هذا وسيكون للمعلومات التي تقدمها أثر فعال على نتائج البحث علما
أن البيانات الشخصية ستعامل بسرية تامة وتستخدم لغايات البحث العلمي فقط.
شك اًر لحسن تعاونكم
الباحثة
نفين الخياط
جامعة الشرق األوسط /كلية العلوم التربوية /قسم اإلدارة والمناهج التربوية
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القسم األول:البيانات الشخصية:يرجى التكرم بوضع ( × ) في المربع المناسب:
أنثى

.1الجنس :ذكر
.2المؤهل العلمي  :بكالوريوس فأقل
 .3سنوات الخدمة:

دراسات عليا

 -1أقل من  5سنوات

 -5أقل من  10سنوات

 10سنوات

فأكثر
القسم الثاني :درجة استخدام اإلدارة اإللكترونية.
فيما يأتي ( )17عبارة صممت بحيث تسمح لك بتحديد درجة اتفاقك مع مضمون كل عبارة.
ضع ( ×) تحت رمز اإلجابة التي تراها مناسبة من وجهة نظرك الخاصة.

الفقرات

الرقم

المجال األول  :البنية التحتية
1

يحرص المدير على توفير أجهزة حاسوب بمواصفات محددة .

2

يحرص على توفير متطلبات االشتراك بشبكة اإلنترنت .

3

يستخدم نظاماً محوسباً لجميع عمليات المدرسة.

المجال الثاني  :الكفايات اإللكترونية
4

لدى المدير المقدرة على استخدام ملحقات جهاز الحاسوب .

5

لديه المقدرة على استخدام برمجيات المكتب (  )MS-Officeكمعالج

أوافق
بشدة

أوافق محايد

ال
أوافق

ال
أوافق
بشدة
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للنصوص.
6

لديه المقدرة على استخدام العروض التقديمية .

7

لديه المقدرة على استخدام الجداول اإللكترونية.

8

لديه المقدرة على البحث عن المعارف باستخدام اإلنترنت.

9

لديه المقدرة على استخدام موقع المدرسة اإللكتروني.

10

لديه المقدرة على توظيف التقنيات اإللكترونية في متابعة الدورات
التدريبية الخاصة بتطوير عمل اإلدارة المدرسية.

11

لديه المقدرة على استخدام نظام رصد العالمات لمتابعة نتائج الطلبة.

12

لديه المقدرة على متابعة حضور وانصراف المعلمين إلكترونيًّا.

المجال الثالث  :التعليمات الخاصة باإلدارة اإللكترونية
13

يسعى المدير لضمان السرية في تبادل المعلومات عن الموظفين
إلكترونيًّا.

14

يستخدم الوثائق اإللكترونية كسندات قانونية.

15

يلتزم بتعليمات و ازرة التربية والتعليم الخاصة باإلدارة اإللكترونية.

16

يمتلك معرفة كافية بقانون المعامالت اإللكترونية األردني في التشريعات
الحديثة الملحقة .

17

يستخدم نظام التوقيع اإللكتروني.
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القسم الثالث :األداء الوظيفي.
فيما يأتي ( )15عبارة صممت بحيث تسمح لك بتحديد درجة اتفاقك مع مضمون كل عبارة.
ضع ( ×) تحت رمز اإلجابة التي تراها مناسبة من وجهة نظرك الخاصة.

الفقرات

الرقم

المجال األول  :الكفاءة
1

يستخدم المدير الحاسوب في توزيع أعباء العمل المدرسي على
المعلمين.

2

يستخدم الحاسوب في تشجيع العاملين على تبادل المعلومات
الالزمةالتخاذ القرار.

3

يستخدم الحاسوب في تقويم األداء الوظيفي .

4

يستخدم الحاسوب الستثمار القدرات اإلبداعية لدى المعلمين.

5

يستخدم الحاسوب في استقبال وجهات نظر المعلمين.

6

يستخدم الحاسوب في وضع الخطة السنوية للمدرسة.

7

يستخدم الحاسوب في تزويد اإلدارة العليا بالمعلومات المتاحة لديه
التخاذ القرار المناسب.

أوافق
بشدة

أوافق محايد

ال
أوافق

ال
أوافق
بشدة
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المجال الثاني  :الفاعلية
8

يستخدم المدير الحاسوب في إيجاد وسائل اتصال فعالة بين
المعلمين والطلبة.

9

يستخدم الحاسوب لتقديم مستوى ٍ
عال من التعليم للطلبة.

10

إرسال التقارير السرية عبر البريد اإللكتروني.

11

يستخدم الحاسوب في سرعة إنجاز األعمال السكرتارية.

12

يستخدم الحاسوب في الملف اإلنجازي إلعطاء فكرة عن مستوى
الطلبة بشكل دوري.

المجال الثالث  :درجة التواصل
13

يستخدم المدير الحاسوب في التواصل مع مؤسسات المجتمع
المحلي.

14

يستخدم الحاسوب في التواصل مع أولياء األمور عن طريق
تطبيقات للتواصل.

15

يستخدم الحاسوب في حل المشكالت التربوية للطلبة بالتعاون مع
أولياء أمورهم.
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الملحق ()4
كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط إلى وزارة التربية والتعليم
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الملحق ( ) 5
كتاب تسهيل مهمة من وزراة التربية والتعليم إلى إدارة التعليم الخاصو مركز الملكة رانيا للتكنولوجيا والتعليم
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الملحق ( ) 6

كتاب تسهيل مهمة من التعليم الخاص إلى مديرو المدارس الخاصة ومديراتها
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الملحق ( ) 7
البراءة البحثية

