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 ـ32/11/3112تاريخ قبولو لمنشر:  ـ32/1/3112تاريخ تسمـ البحث: 
 

 ملخص

فت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف درجة امتالؾ مػدير  المػدارس الحكوميػة فػي مديريػة تربيػة نػابمس ىد
لميػػػارات اسػػػػتنداـ تكنولوجيػػػا المتمومػػػػات والتمػػػالت فػػػػي أعمػػػاليـ ادداريػػػػة  والبحػػػث فػػػػي دور عػػػدد مػػػػف 

ومػػدير   تػػػـ  ( مػػػديرا  23المتغيػػرات فييػػا  واعتمػػػدت المػػنيا الومػػ،ي التحميمػػػي  وتكونػػت عينػػػة الدراسػػة مػػف )
( مػديرا  ومػدير   فػي ال،مػؿ الدراسػي ا وؿ 121انتيارىـ بالطريقة التشوائية مف مجتمع الدراسة البالغ عدده )

( فقػر  موزعػة فػي ةالةػة مجػالت  22ـ  واستندمت اسػتبانة  احتػوت عمػى )3112/3112مف التاـ الدراسي 
مػػؾ الميػػارات كانػػت متوسػػطة لكػػؿ مجػػاؿ مػػف وقػػد تومػػمت نتائجيػػا إلػػى أف درجػػة امػػتالؾ مػػدير  المػػدارس لت

بػيف متوسػطات درجػة  فػروؽ ذات دللػة إحمػائيةمجالتيا الةالةة وكذلؾ الدرجة الكمية ليا  كما بينت وجود 
التمػػر ولمػػالع التمػػر ا قػػؿ  ولمتغيػػر عػػدد الػػدورات تتػػزل لمتغيػػر امػػتالؾ مػػدير  المػػدارس لتمػػؾ الميػػارات 

ولمػالع سػنوات  تدد دورات أكبر  ولمتغير سنوات النبر  في التمػؿ اددار التدريبية ولمالع الذيف شاركوا ب
 تتزل لمتغير المؤىؿ التممي.ل توجد فروؽ ذات دللة إحمائية النبر  ا قؿ  بينما 
ميارات  تكنولوجيا المتمومات والتمالت  ا عماؿ اددارية  اددار  المدرسية  مدير   كممات مفتاحية:

 المدارس.

 

Abstract 
      This study aimed at investigating the the degree of using Information & Communication 

Technology skills in administrative work among governmental school principals in Nablus 

Directorate of Education and the effect of some variables on this use. The descriptive 

analysis approach was used with a sample of (72) male and female principals chosen randomly 

from 179 principals consisting the whole population in the first semester of 2017/2018. A 58-

item questionnaire covering three major domains was used. The results revealed that the 

degree of Palestinian Public School Principals ICT skills was moderate for each of three 
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major domains as well as the total degree of these skills. Moreover, the results revealed that 

there was statistically significant differences in these skills due to age variable and the 

difference were in favor of the youngest principals. Additionally, there were statistically 

significant differences in these skills due to the number of ICT training courses and the 

differences were in favor of those who took more training courses , and to the experience 

variable as the differences were in favor of the least years of experience in school administrative 

work. On the other hand, there were no statistically significant differences that can be attributed 

to the variable of qualification. 
 

Keywords: Information & Communication Technology Skills (ICT), Administrative work, 

School Management , School Principals. 

 

 :املكدمة

يتد التتميـ أحد أبرز مؤشرات رقي ا مـ وتحضرىا  وأىـ مقومات تقػدميا  وتسػتى دوؿ التػالـ إلػى        
لضػػػماف تػػػوافر تطػػوير أنظمػػػة التتمػػػيـ لػػدييا  ومواجيػػػة التحػػػديات التػػي ت،رضػػػيا التطػػػورات والمسػػتجدات  

 ر.تتميـ يتالءـ مع احتياجات أفراد المجتمع  ويتناغـ مع متطمبات التم
فقد تزايدت أعداد الطمبة في التتميـ التاـ  مما زاد مف أعداد المدارس والقائميف عمييا مف مػدراء        

ومتممػػػيف وزادت مسػػػؤولياتيـ وميػػػاميـ  وأمػػػبع مػػػف المػػػتت إدار  التمميػػػة التتميميػػػة فػػػي المؤسسػػػات 
نامػة النظـ التقميدية   التتميمية دوف توفير نظـ آلية تساعد عمى حؿ المشكالت الناتجة عف استنداـ

مػػع اتسػػاع مجػػالت اددار  المدرسػػية وتتػػدد وظػػائؼ مػػديرىا كقائػػد تربػػو  لتمميػػة التجديػػد والتطػػوير  والتػػي 
ا داء والمتابتػػػة باتػػػت سػػػمة مػػػف سػػػمات التمػػػر الحػػػديث  ممػػػا زاد مػػػف عػػػتء إسػػػياـ المػػػدير القائػػػد فػػػي 

ور  التوجػػو إلػػى الرتقػػاء بك،ػػاء  النظػػاـ كػػاف مػػف الضػػر (  وعميػػو  ـ3111وعمميػات التطػػوير )الػػدبياف  
وذلػػؾ بتوظيػػؼ التكنولوجيػػا التتميمػػي مػػف نػػالؿ تحسػػيف ا داء اددار  فػػي تمػػؾ المؤسسػػات التتميميػػة  

 (.ـ3112الحديةة فييا )الشريؼ  
فالتكنولوجيػػا الحديةػػة تػػؤد  دورا  كبيػػرا  فػػي التمػػؿ اددار  المدرسػػي المتامػػر باعتبػػاره آليػػة مػػف        

ات اددار  الحديةػػة التػػي يجػػت توظي،يػػا فػػي الميػػاـ ادداريػػة  فقػػد سػػاىمت التكنولوجيػػا الحديةػػة فػػي آليػػ
تغيير كةير مف الم،اىيـ وا سػس ادداريػة  كونيػا إحػدل السػتراتيجيات ادداريػة التػي تسػيـ فػي إنجػاز 

 راء المػدارس  وتمػنحيـا عماؿ اددارية بالتغمت عمػى المػتوبات البيروقراطيػة  وتػوفر الوقػت والجيػد لمػد
 (.ـ3113القدر  عمى اتناذ القرارات المحيحة )الطيطي  وأبو سمر   ومنمور  

 الح المدرسي يجت أف يكوف في ضوء مدنؿ إدار ػ( إلى أف ادمـ3111وقد أشار إبراىيـ )        
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 والن،جػار المترفػي المترفػة بمػا يتػيع ددار  المدرسػة القػدر  عمػى المنافسػة والتميػز فػي عمػر التكنولوجيػا 
وذلؾ بالعتماد عمى عدد مف المرتكزات أوليا: الست،اد  مف الةػور  التكنولوجيػة واسػتيتات الن،جػار 
المترفػػي  وذلػػػؾ مػػػف نػػالؿ السػػػتنداـ ا مةػػػؿ لمنتجػػػات التكنولوجيػػا  وتزويػػػد اددار  بالمترفػػػة التػػػي 

عمػى الشػكؿ ا فضػؿ  الػذ  بػدوره  تساعدىا عمى استنداـ وتوظيؼ تكنولوجيا المتمومات والتماؿ
يجتميا قادر  عمى استيتات الن،جار والتدفؽ السريع لممترفة  ولذلؾ فػنف أحػد أبػرز متطمبػات نجػاح 

 تطبيؽ تمور ادمالح المدرسي ىو المتطمبات التكنولوجية  وذلؾ مف نالؿ:
 ارس.تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المتمومات والتمالت وتطويرىا في المد -
 ت،تيؿ دور إدار  نظـ المتمومات في التمميات اددارية. -
دار  موارد المدرسة باستنداـ تطبيقات تكنولوجيا المتمومات. -  تطوير أساليت التمؿ وا 
 ربط قواعد البيانات دانؿ المدرسة بقواعد البيانات بوزار  التربية والتتميـ. -
 ار  التتميمية والوزار .تبادؿ الوةائؽ إلكترونيا  بيف إدار  المدرسة وادد -
 تدريت التامميف بالمدرسة عمى استنداـ تكنولوجيا نظـ المتمومات. -

وتتمػدر تكنولوجيػػا المتمومػػات والتمػػالت مقدمػػة التكنولوجيػػا الحديةػػة  والمتمةمػػة بالحاسػػوت        
ئد  فػي ا عمػاؿ ببرمجياتو وشبكاتو  والتي قدمت أدوات ووسائؿ نقمت ا ساليت وا نمػاط التقميديػة السػا

ادداريػػة إلػػى أسػػاليت أكةػػر دقػػة وسػػرعة فػػي إنجػػاز ا عمػػاؿ ادداريػػة  ممػػا نمػػؽ دورا  يقػػع عمػػى عػػاتؽ 
 (:ـ3112القيادات المدرسية لالست،اد  مف ندماتيا في التمؿ اددار  المدرسي  ومنيا )الحربي  

 .التترؼ إلى أىمية التقنيات الحديةة في تطوير وتحسيف ا داء اددار  -
 التوسع في استنداـ التقنيات الحديةة في التمؿ اددار  المدرسي. -
 توظيؼ أجيز  الحاسوت بشكؿ متكامؿ في جميع جوانت التمؿ اددار  المدرسي. -
 توفير ا جيز  والمواد والبراما المالئمة لمتطبيقات اددارية. -
 إعداد الكوادر ال،نية المدربة عمى تن،يذ ا عماؿ اددارية. -
 كافة ا عماؿ اددارية المتتمقة باستنداـ الحاست اآللي وممحقاتو والتأكد مف تن،يػذىا وفقػا  متابتة  -

 لمنطة الموضوعة ليا.
 تح،يز التامميف وتشجتييـ عمى استنداـ التقنيات الحديةة في التمؿ اددار  المدرسي. -
 ييا.تقويـ كافة براما ا داء المرتبطة با جيز  التقنية الحديةة والتامميف عم -

 وقد تزايد استنداـ تكنولوجيا المتمومات والتمالت في اددارات التتميمية بسرعة مضطرد  بسبت        
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فتاليتيػػا وك،اءتيػػا  وقػػد اقتمػػر اسػػتنداميا فػػي مراحميػػا ا ولػػى عمػػى تحسػػيف ك،ػػاء  ا نشػػطة المدرسػػة 
يانػػات وجمتيػػا  ولػػيس عمػػى باعتمادىػػا لتنػػزيف بيانػػات المػػوظ،يف والطمبػػة  مػػع التركيػػز عمػػى إدنػػاؿ الب

تناقؿ البيانات أو متالجتيا وتحميميا  لكػف القيمػة الحقيقيػة لسػتنداـ تكنولوجيػا المتمومػات والتمػالت 
في اددار  المدرسية تجمت بوضوح عندما تـػ دمجيػا بطريقػة منظمػة مدروسػة فػي منتمػؼ الميػاـ ادداريػة 

يـ المػػوارد المدرسػػية وضػػبطيا  وتن،ػػيض عػػتء التمػػؿ  بالمدرسػػة  فتممػػت عمػػى تحسػػيف ك،ػػاء  اددار   وتنظػػ
وتسػػػييؿ مػػػياغة النطػػػط السػػػتراتيجية ورسػػـػ السياسػػػات واتنػػػاذ القػػػرارات  وتقيػػػيـ أداء المػػػوظ،يف  وتحسػػػيف 

 (.shah, 2014نوعية التقارير  وتحسيف إدار  الوقت  وتوفير قنوات فتالة لالتماؿ والتوامؿ )
تمػػالت تمتػػت دورا  حيويػػا  فػػي دعػـػ اددار  المدرسػػية ال،تالػػة  حيػػث يمكػػف فتكنولوجيػػا المتمومػػات وال       

دار  المػػوارد المنتم،ػػة  حيػػث  دار  شػػؤوف المػػوظ،يف  وا  لػػادار  المدرسػػية السػػت،اد  منيػػا بػػندار  شػػؤوف الطمبػػة  وا 
  وكػذلؾ تقدـ التسييالت ددار  شػؤوف الطمبػة مػف حيػث اسػتنداـ الطمبػات ادلكترونيػة لمحمػوؿ عمػى القبػوؿ

نمػػػاذج التسػػػجيؿ ادلكترونيػػػة ودفػػػػع ا قسػػػاط  وتوزيػػػع الحمػػػص إلكترونيػػػػا   ومتابتػػػة دواـ الطمبػػػة وحضػػػػور 
الحمػػػػص  والتوامػػػػؿ مػػػػػع أسػػػػر الطمبػػػػػة وأوليػػػػاء أمػػػػورىـ  كمػػػػػا تقػػػػدـ تكنولوجيػػػػػا المتمومػػػػات والتمػػػػػالت 

جػػػػازاتيـ وأذوف التسػػػػييالت ددار  شػػػػؤوف المػػػػوظ،يف مػػػػف حيػػػػث توزيػػػػع ميػػػػاـ المػػػػوظ،يف ومتابتػػػػة دواميػػػػ ـ وا 
مغػػادراتيـ إلكترونيػػا   وتقيػػيـ أدائيػـػ  والتوامػػؿ متيػـػ  وعقػػد المقػػاءات الرسػػمية الفتراضػػية مػػف نالليػػا. كمػػا 
تقدـ تكنولوجيا المتمومات والتمالت التسػييالت فػي إدار  المػوارد والميػاـ ادداريػة ا نػرل  كجدولػة أوقػات 

ادعالنػػات النامػة بالمدرسػػة  وبنػػاء النتبػارات وعقػػد المتحانػػات المتحانػات وقاعاتيػػا  ونشػر المتمومػػات و 
 (. Commonwealth of Learning and KSOU, 2016)ونشر نتائجيا لمطمبة 

كمػػا أف مػػف التجاىػػات الحديةػػة فػػي تحسػػيف نوعيػػة التتمػػيـ فػػي المػػدارس اعتمػػاد اددارات المدرسػػية        
إعػدادىا لالرتقػاء يػؼ تكنولوجيػا المتمومػات والتمػالت فػي عمى المتحانات ادلكترونية مف نػالؿ توظ

 (.Akbar, 2015بمستول متاييرىا ودقتيا ونزاىتيا وش،افيتيا وموةوقيتيا )
ومػػع زيػػاد  الىتمػػاـ بتوظيػػؼ تكنولوجيػػا المتمومػػات والتمػػالت فػػي إدار  المؤسسػػات التتميميػػة        

ت بيػػػذا النمػػػوص  منيػػػا: ممػػػطمع اددار  مػػف أجػػػؿ تطػػػوير ممارسػػػتيا  ظيػػػر عػػػدد مػػػف الممػػػطمحا
وتتػػػراؼ اددار  المدرسػػػية ادلكترونيػػػة بأنيػػػا تحويػػػؿ المدرسػػػية ادلكترونيػػػة وممػػػطمع المدرسػػػة الذكيػػػة  

التمؿ اددار  مف ا سموت التقميد  اليدو  إلى تطبيؽ تكنولوجيا المتمومات والتمالت المتمةمػة فػي 
عمػػاؿ والميػاـ ادداريػة المدرسػػية بيػدؼ تحسػػػػػػػيف ممارسػػاتيا الحاسػوت وشػبكة النترنػػت فػي منتمػؼ ا 

تكنولوجيػا   فيمػا تتػراؼ المدرسػة الذكيػة بأنيػا المدرسػة التػي تسػتى إلػى توظيػؼ (ـ3111وعقػيالف    )محمد
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اليػدؼ الػرئيس المتمومػات والتمػالت فػي كافػة عنامػرىا مػف أجػؿ الرتقػاء بمسػتول المدرسػة  ويتمةػؿ 
الذكية فػي تقػديـ التمميػات والوظػائؼ المدرسػية بطريقػة أكةػر ك،ػاء  وفاعميػة  ويرتكػز ددار  المدرسة 

نظػػاـ إدارتيػػا عمػػى: القيػػاد  المدرسػػية  وشػػؤوف الطمبػػة  والممػػادر التتميميػػة  والممػػادر النارجيػػة  
دار  إمكانػا دار  الموارد البشػرية  وأمػف ا فػراد والبيانػات والمتمومػات  وا  ت المدرسػة واددار  المالية  وا 

دار  المكونات التكنولوجية بالمدرسة )الدعيد     (.ـ3111والست،اد  منيا  وا 
ومػػع ادجمػػاع بأىميػػة اسػػتنداـ تكنولوجيػػا المتمومػػات والتمػػالت فػػي ا عمػػاؿ ادداريػػة المدرسػػية        

أساسػػية تػػدعـ قومػػات والتسػييالت التػػي تقػػدميا ومزاياىػػا  إل أف ىػػذه المزايػػا ل يمكػػف تحقيقيػػا إل بتػػوافر م
اسػػػتنداـ تكنولوجيػػػا المتمومػػػات والتمػػػالت فػػػي اددار  المدرسػػػة  أبرزىػػػا تػػػوافر الميػػػارات والقػػػدرات لػػػدل 
مدير  المدارس عمػى اسػتنداميـ ليػا بالمسػتول المطمػوت الػذ  يػؤىميـ لتوظي،يػا التوظيػؼ ا مةػؿ  ويرفػع 

 (. فتػػوافرshah, 2014اددار  وال،نػػي ليػـػ )ةقػػتيـ بتمػػؾ السػػتندامات وقنػػاعتيـ بيػػا  مػػع تػػوافر الػػدعـ 
ميػػارات اسػػتنداـ مػػدير  المػػدارس لتكنولوجيػػا المتمومػػات والتمػػالت سػػيتمؿ عمػػى تن،ػػيض متيقػػات 

 (.Tagalou et al, 2013ويحسف مستول الست،اد  منيا في مياميـ اددارية )توظي،يا  
لييئػػػة ادداريػػػة المدرسػػػية أف يمتمكػػػوا ( أنػػػو ينبغػػػي عمػػػى جميػػػع أعضػػػاء اـ3112وقػػػد بػػػيف يػػػونس )       

الةقافػػة الةقافػػة ادلكترونيػػةى حتػػى يتمكنػػوا مػػف المشػػاركة ال،اعمػػة فػػي التمػػؿ اددار  ادلكترونػػي  وتتضػػمف 
 :ادلكترونية مجموعة مف الميارات التي ينبغي عمييـ إتقانيا  ومنيا

 .متمومات والبيانات باستنداـ الحاستميارات استنداـ البريد ادلكتروني لتبادؿ الرسائؿ والوةائؽ وال -
 ميػػارات اسػػتنداـ نظػػاـ مجموعػػات ا نبػػار والتػػي تتمػػؿ عمػػى ربػػط مجموعػػة مػػف ا شػػناص سػػويا   -

 .مف نالؿ قوائـ منممة لتبادؿ وجيات النظر
ميػػارات اسػػتنداـ بػػراما المحادةػػة عمػػى ادنترنػػت التػػي تتػػيع ليػـػ التوامػػؿ مػػع اآلنػػريف والتناطػػت  -

 متيـ.
 .الجتماعيالتوامؿ داـ مواقع ميارات استن -
ميػارات اسػتنداـ الشػػبكة التنكبوتيػة التػي تمةػػؿ مركػز المتمومػػات التالميػة  حيػث يمكػػف مػف نالليػػا  -

 .الحموؿ عمى متمومات نمية وسمتية ومرئية عف طريؽ التم،ع ادلكتروني
وؿ ميػػػارات اسػػػتنداـ تطبيقػػػات الحاسػػػت اآللػػػي المنتم،ػػػة  وأبرزىػػػا: متػػػالا النمػػػوص  والجػػػدا -

 ادلكترونية  والتروض التقديمية.
ميار  استنداـ ا دوات الممحقة لجياز الحاسوت  كالطابتة  والماسحات الضػوئية والكػاميرات  -

 .الرقمية
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رساليا وتمقييا -  .ميار  القدر  عمى نقؿ المم،ات ادلكترونية وا 
 .امتالؾ القدر  عمى استنداـ محركات البحث ادلكترونية -

( عمػػى أف مشػػكمة ضػػتؼ اسػػتنداـ مػػدير  المػػدارس ـ3112لدسػػوقي وفرحػػات والتتيبػػي )فيمػا أكػػد ا       
تمكػنيـ مػػف لممسػتحدةات التكنولوجيػة فػػي ا عمػاؿ ادداريػة ىػػي بسػبت افتقػػارىـ لممتػارؼ والميػارات التػػي 

( أف أبػػرز متوقػػات تطبيػػؽ اددار  ـ3111توظيػػؼ ىػػذه المسػػتحدةات التكنولوجيػػة. وبػػيف محمػػد وعقػػيالف )
كترونية ىػي نػدر  الػدورات التدريبيػة والبػراما التأىيميػة المقدمػة لػادارات المدرسػية  إضػافة إلػى ضػتؼ ادل

الػػدعـ مػػف اددارات التميػػا لتطبيػػؽ اددار  ادلكترونيػػة  وضػػتؼ البنيػػة التحتيػػة الالزمػػة لػػادار  ادلكترونيػػة 
اريػػػػة المدرسػػػػية تمةػػػػؿ الػػػػدور ( إلػػػػى أف القيػػػػاد  اددـ3112فػػػػي المػػػػدارس. وأضػػػػاؼ القحطػػػػاني والنػػػػز  )

النمػػوذجي فػػي توظيػػؼ تكنولوجيػػا المتمومػػات والتمػػالت بالنسػػبة  عضػػاء الييئػػة التتميميػػة  وأف تػػدني 
مستول ميارات استندـ اددار  المدرسية لتكنولوجيا المتمومات والتمػالت سػيؤد  إلػى ضػتؼ تػوظي،يـ 

قناعػػػة أعضػػػػاء الييئػػػة التتميميػػػة لتوظي،يػػػا فػػػػي ليػػػا فػػػي ميػػػاميـ وأعمػػػاليـ  وبالتػػػػالي سػػػيؤةر سػػػمبا  عمػػػى 
 نشاطاتيـ التتميمية أيضا .

 
 :مصكمة الدراسة وسؤاهلا الرئيس

أف عمػػػرنا الحػػػالي الػػػذ  يمػػػر بتغيػػػرات متسػػػارعة ي،ػػػرض عمػػػى اددار  المدرسػػػية أف تغيػػػر مػػػف        
سػتيتات مػا يسػتجد مػف اتجاىاتيا التقميدية  وتطور مف نشاطاتيا  وتنوع في أساليبيا وبرامجيا بغرض ا

تطػػػورات متالحقػػػة  ولػػػف يكػػػوف ذلػػػؾ إل بتوظيػػػؼ التكنولوجيػػػا والسػػػت،اد  مػػػف نػػػدماتيا  سػػػتيا  لتحقيػػػؽ 
م،يػـو اددار  المدرسػػية ادلكترونيػػة  إل أنػػو بػػالتمـو  وبػػالرغـ مػػف الجيػػود التػػي تبػػذليا حكومػػات الػػدوؿ 

ةيػر مػف المشػكالت التػي تواجػو اددار  المدرسػية التربية في محاولة تطوير مؤسساتيا التتميمية  ل زالت ك
ادمكانػات التػي بالنموص  تجتميػا محامػر  با عمػاؿ التقميديػة والروتينيػة  وعػاجز  عػف السػت،اد  مػف 

 (.ـ3112تتيحيا التكنولوجيا المتطور  )الحمواني وآنروف  
ى أف واقػع نظػـ وتقنيػات ( إلػـ3113وفي فمسطيف  فقػد أشػار الشػاعر وكمػاؿ وعتيبػة والحجػار )       

التماؿ المستندمة في وزار  التربية والتتميـ التالي ال،مسطينية جيد   ولكنو يحتػاج إلػى تحسػيف وتطػوير  
عػػدادىـ وتييئػػتيـ نحػػو التحػػوؿ مػػف اددار  التقميديػػة إلػػى  بادضػػافة إلػػى التنطػػيط الجيػػد دعػػداد التػػامميف وا 

 سػػػاليت والتقنيػػػات ادداريػػػة ادلكترونيػػػة المتامػػػر  فػػػي اددار  اددار  ادلكترونيػػػة  بحيػػػث يػػػتـ اسػػػتةمار ا
المدرسػػية لتسػػييؿ عمميػػة التمػػاؿ بينيػػا وبػػيف ا طػػراؼ ذات التالقػػة بالتمميػػة التتميميػػة  نمومػػا  مػػع 

 تتاظـ المسؤوليات اددارية وال،نية لدل مدير  المدارس.
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( بػأف تقػـو وزار  التربيػة والتتمػيـ التػالي فػي ـ3111وىذا ما أومت بو أيضا  دراسة ستادات وتػيـ )       
فمسطيف بتقد الدورات وورش التمػؿ النامػة بالممارسػات ادداريػة الحديةػة المتتمػد  عمػى اسػتنداـ تكنولوجيػا 

 المتمومات والتمالت  مع ضرور  الىتماـ ببناء بنية تحتية مناسبة في المدارس.
التالي ال،مسطينية قد أدرجت فػي اسػتراتيجيتيا القطاعيػة وعبػر وقد كانت وزار  التربية والتتميـ        

" وتحػت بنػد )السياسػات ذات التالقػة بػاددار ( ضػرور  اعتمػاد ميػارات ـ3112-3111القطاعية لمتتميـ "
)وزار  التربيػػة اسػػتنداـ تكنولوجيػػا المتمومػػات والتمػػالت ا ساسػػية كمتطمػػت لجميػػع الوظػػائؼ ادداريػػة 

 (.ـ3111ال،مسطينية   والتتميـ التالي
وعمى ما سبؽ  وانطالقا  مػف أىميػة امػتالؾ مػدير  المػدارس الحكوميػة لميػارات اسػتنداـ تكنولوجيػا        

ادجابػة عػف سػؤاليا سػتت ىػذه الدراسػة إلػى المتمومات والتمالت  لتحقيؽ توظيؼ ناجع وفاعػؿ ليػا  
ة فاام مجيةيااة تةنيااة فااانم  فاام فم اا ين : مااا جة ااة كمااترك مااجيةس كلمااجكة  كلحك ميااالبحةػػي الػػرئيس

 لمهاةكت ك تخجكم تكف ل  يا كلمعم مات  كالتصاالت فم أعمالهم كإلجكةية  ج ة عجج من كلمتغيةكت فيها؟
 

 .أسئمة الدراسة
 انشؽ مف السؤاؿ البحةي الرئيس سؤالف بحةياف ستت الدراسة لاجابة عنيما  وىما:       

 مػدير  المػدارس الحكوميػة فػي مديريػة تربيػة نػابمس فػي فمسػطيف لميػارات ما درجة امتالؾ كل ؤكل كأل ل:
 استنداـ تكنولوجيا المتمومات والتمالت في أعماليـ اددارية؟

مػػا دور متغيػػرات )المؤىػػؿ التممػػي  والتمػػر  وعػػدد الػػدورات التدريبيػػة المتتمقػػة بتكنولوجيػػا  كل ااؤكل كلنااافم:
مػدير  المػدارس في التمؿ اددار  المدرسي( في درجػة امػتالؾ  المتمومات والتمالت  وسنوات النبر 

 الحكومية في مديرية تربية نابمس في فمسطيف لميارات استنداـ تكنولوجيا المتمومات والتمالت؟
 

 .فرضيات الدراسة
 انبةؽ مف السؤاؿ البحةي الةاني ال،رضيات ا ربع اآلتية:       

( بػيف متوسػطات   =1.12عنػد مسػتول الدللػة )دللػة إحمػائية ل توجد فػروؽ ذات : كلفةضية كأل لى
درجة امتالؾ مدير  المدارس الحكومية في مديرية تربيػة نػابمس فػي فمسػطيف لميػارات اسػتنداـ تكنولوجيػا 

 المتمومات والتمالت مف وجية نظرىـ تتزل لمتغير المؤىؿ التممي.
 ( بػيف متوسػطات  =1.12ة عنػد مسػتول الدللػة ): ل توجد فػروؽ ذات دللػة إحمػائيكلفةضية كلنافية

 درجة امتالؾ مدير  المدارس الحكومية في مديرية تربية نابمس في فمسطيف لميارات استنداـ تكنولوجيا
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 المتمومات والتمالت مف وجية نظرىـ تتزل لمتغير التمر.
( بػيف متوسػطات   =1.12): ل توجػد فػروؽ ذات دللػة إحمػائية عنػد مسػتول الدللػة كلفةضية كلنالنة

درجة امتالؾ مدير  المدارس الحكومية في مديرية تربيػة نػابمس فػي فمسػطيف لميػارات اسػتنداـ تكنولوجيػا 
المتمومػػػػات والتمػػػػالت مػػػػف وجيػػػػة نظػػػػرىـ تتػػػػزل لمتغيػػػػر عػػػػدد الػػػػدورات التدريبيػػػػة المتتمقػػػػة بتكنولوجيػػػػا 

 المتمومات والتمالت.
( بػيف متوسػطات   =1.12ذات دللػة إحمػائية عنػد مسػتول الدللػة ) : ل توجد فػروؽكلفةضية كلةكنعة

درجة امتالؾ مدير  المدارس الحكومية في مديرية تربيػة نػابمس فػي فمسػطيف لميػارات اسػتنداـ تكنولوجيػا 
 اددار .المتمومات والتمالت مف وجية نظرىـ تتزل لمتغير سنوات النبر  في التمؿ 

 

 .أهداف الدراسة
فت ىػػذه الدراسػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف درجػػة امػػتالؾ مػػدير  المػػدارس الحكوميػػة فػػي مديريػػة تربيػػة ىػػد       

نػػػػابمس لميػػػػارات اسػػػػتنداـ تكنولوجيػػػػا المتمومػػػػات والتمػػػػالت فػػػػي أعمػػػػاليـ ادداريػػػػة  والبحػػػػث فػػػػي دور 
تمػػالت  والمتغيػرات )المؤىػػؿ التممػي  والتمػػر  وعػػدد الػدورات التدريبيػػة المتتمقػػة بتكنولوجيػا المتمومػػات 

 وسنوات النبر  في التمؿ اددار ( في درجة تمؾ الميارات.
 

 .أهمية الدراسة
تػػرتبط أىميػػة ىػػذه الدراسػػة بجػػانبيف رئيسػػيف: أحػػدىما عػػاـ يتمةػػؿ بأىميػػة تطػػوير التمػػؿ اددار         

المدرسػػي مػػف نػػالؿ اسػػتنداـ تكنولوجيػػا المتمومػػات والتمػػالت  حيػػث يتوقػػع أف تتػػود ىػػذه الدراسػػة 
بر أدبيات مقدمتيا النظرية بال،ائد  لوزارات التربية والتتميـ ومؤسسات التتميـ التاـ في الػوطف التربػي ع

مػػػف نػػػالؿ إبػػػراز مزايػػػا اسػػػتنداـ تكنولوجيػػػا المتمومػػػات والتمػػػالت فػػػي ا عمػػػاؿ ادداريػػػة المدرسػػػية  
لنػػاجع ليػػا  وتسػػميط الضػػوء وأىميػػة امػػتالؾ مػػدير  المػػدارس لميػػارات اسػػتنداميا كأحػػد مقومػػات السػػتنداـ ا

المػػدارس  عمػػى أىػـػ الميػػارات ا ساسػػية فػػي تكنولوجيػػا المتمومػػات والتمػػالت الواجػػت توافرىػػا لػػدل مػػدير  
 وعالقتيا ببتض المتغيرات.

أما الجانت الرئيس اآلنػر  ىميػة الدراسػة فيػرتبط با ىميػة التػي تولييػا وزار  التربيػة والتتمػيـ التػالي        
ة بالنموص بدما استنداـ تكنولوجيا المتمومات والتمػالت فػي ا عمػاؿ ادداريػة المدرسػية  ال،مسطيني

ستيا  لتطويرىا وتحسػيف أدائيػا  حيػث يتوقػع مػف نػالؿ نتػائا ىػذه الدراسػة وتومػياتيا أف تبػيف  مػحات 
دارسػػػيا لميػػػارات امػػػتالؾ مػػػدير  مالقػػرار فػػػي وزار  التربيػػػة والتتمػػػيـ التػػػالي ال،مسػػػطينية ومػػديرياتيا درجػػػة 
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اسػػػػتنداـ تكنولوجيػػػػا المتمومػػػػات والتمػػػػػالت وعالقتيػػػػا بػػػػبتض المتغيػػػػرات  مػػػػػف أجػػػػؿ اتنػػػػاذ القػػػػػرارات 
وادجػػػػػػراءات النامػػػػػػة بضػػػػػػماف امػػػػػػتالؾ مػػػػػػدير  مدارسػػػػػػيا لميػػػػػػارات اسػػػػػػتنداـ تكنولوجيػػػػػػا المتمومػػػػػػات 

نشػود  لتحقيػؽ توظيػؼ والتمالت في أعماليـ اددارية بالدرجػة التػي تمكػنيـ مػف اسػتندميا بالمػور  الم
 سميـ ناجع ليا.

 

 .حدود الدراسة
 مديرو ومديرات المدارس. كلحج كلنشةس:
 المدارس الحكومية في مديرية تربية نابمس في فمسطيف. كلحج كلمكافم:

 ـ.3112/3112الحد الزماني: ال،مؿ الدراسي ا وؿ مف التاـ الدراسي 
 

 .التعريفات اإلجرائية ملصطمحات الدراسة
يترفيا الباحث في ىذه الدراسة بأنيػا مػا أنتجتػو التكنولوجيػا الحديةػة    يا كلمعم مات  كالتصاالت:تكف ل

بنموص الحاسوت وأنظمتو وبرامجػو وتطبيقاتػو  ومػا تقدمػو شػبكة المتمومػات الدوليػة )ادنترنػت( مػف 
 المدرسية.مواقع وندمات وتطبيقات  يمكف استغالليا والست،اد  مف توظي،يا في مياـ اددار  

يترفػو الباحػػث فػػي ىػػذه الدراسػة بأنػػو الشػػنص المتاػيف أو المكمػػؼ ددار  إحػػدل المػػدارس  مااجية كلمجة ااة:
 ـ.3112-3112الحكومية في مديرية تربية نابمس في ال،مؿ الدراسي ا وؿ مف التاـ الدراسي 

فػي ىػذه الدراسػة بأنيػا  يترفيػا الباحػث جة ة كمترك مهاةكت ك تخجكم تكف ل  يا كلمعم ماات  كالتصااالت:
درجػػػة امػػػتالؾ مػػػدير  المػػػدارس لمميػػػارات ا ساسػػػية المتتمقػػػة بمجػػػاؿ أساسػػػيات اسػػػتنداـ نظػػػاـ التشػػػغيؿ 

Windows ومجػاؿ أساسػيات اسػتنداـ البػراما المكتبيػة الرئيسػة  MS (Word, Excel & Powerpoint)  
عمػػاليـ ادداريػػة  وذلػػؾ مػػف نػػالؿ   لتوظي،يػػا فػػي أInternetومجػػاؿ أساسػػيات اسػػتنداـ شػػبكة النترنػػت 

تقػػدير الػػدرجات التػػي يحمػػموف عمييػػا فػػي مقيػػاس ميػػارات اسػػتنداميـ لتكنولوجيػػا المتمومػػات والتمػػالت 
 في أعماليـ اددارية  الذ  أعده الباحث ليذا الغرض.

 

 .الدراسات السابكة
مػدير  المػدارس الةانويػة فػي ( فػي الحتياجػات التدريبيػة الالزمػة لـ3111دراسة الػدبياف ) بحةت       

مػديرا  مػف ( 131إدار  التربية والتتميـ لمبنيف في الرياض مف وجية نظرىـ  وتكونت عينة الدراسة مف )
 مػدير  المػدارس الةانويػة فػي منطقػػة الريػاض  واعتمػد الباحػث المػػنيا الومػ،ي مسػتندما  السػتبانة لجمػػع
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ؿ احتياجػات مػدير  المػدارس الةانويػة فػي الريػاض البيانات  وقػد أشػارت نتػائا الدراسػة إلػى أف مجػا
في مجاؿ توظيؼ التقنيػات التربويػة ىػي بدرجػة كبيػر   وأف لػدييـ الرغبػة ا كيػد  فػي تنميػة ميػاراتيـ 
ا دائيػػة وتطويرىػػاى فقػػد بػػاتوا أمػػاـ واقػػع )التقنيػػة وتوظي،يػػا( والػػذ  يحػػتـ عمػػييـ التتامػػؿ متػػو أةنػػاء 

ال،نيػػػة  لسػػػيما وأف ىػػػذه التقنيػػػات متجػػػدد  باسػػػتمرار  ومتغيػػػر  بتغيػػػر ممارسػػػتيـ  عمػػػاليـ ادداريػػػة و 
تكنولوجيػػػا المتمومػػػات والتمػػػالت وتطورىػػػا  كمػػػا أظيػػػرت النتػػػائا أنػػػو ل توجػػػد فػػػروؽ ذات دللػػػة 
إحمائية بيف استجابات أفراد الدراسة في مجػاؿ توظيػؼ التقنيػات التربويػة تتػزل لممؤىػؿ التممػي أو 

توجػػد فػػروؽ ذات دللػػة إحمػػائية تتػػزل لتػػدد الػػدورات التدريبيػػة  وعميػػو أكػػدت  لسػػنوات النبػػر   فيمػػا
الدراسة عمى أىمية إعداد البراما التدريبية لمدير  المدارس الةانوية في ضوء الحتياجػات التدريبيػة 

 المطموبة  والستمرارية بتطويرىا وعقدىا.
مػػات ادبػػداع اددار  والقػػدر  عمػػى مواكبػػة ( إلػػى التتػػرؼ عمػػى مقو ـ3111وىػػدفت دراسػػة التتيبػػي )       

الدراسػػة مػػف متطمبػػات التقػػدـ التكنولػػوجي لػػدل مػػديرات المػػدارس الةانويػػة فػػي منطقػػة جػػد   وتكونػػت عينػػة 
( مػػػدير  مػػػف مػػػديرات المػػػدارس الةانويػػػة لمبنػػػات بجػػػد  تػػػـ انتيػػػارىف باسػػػتنداـ الطريقػػػة التشػػػوائية  21)

   الستبانة كػأدا  لجمػع البيانػات  وأظيػرت نتػائا الدراسػة أف واستندمت الباحةة المنيا الوم،ي متتمد
درجة ممارسة المديرات لابداع اددار  بما يواكت متطمبات التقػدـ التكنولػوجي مػف وجيػة نظػرىف ىػي 
درجة متوسطة  وفسرت الباحةة ىذه الدرجة غير الكافيػة إلػى افتقػار المػديرات إلػى الميػارات والمػ،ات 

ستنداـ ا ساليت الحديةة في اددار  المدرسية وتطويتيا لحتياجات التتميـ بػدل  مػف التي تؤىميف إلى ا
ا سػػاليت ادداريػػة التقميديػػة والروتينيػػة المسػػتندمة والتػػي ل تواكػػت التقػػدـ التكنولػػوجي  وعػػدـ الىتمػػاـ 

الدراسػػة أنػػو ل بػػالبراما التدريبيػػة التػػي تتنػػاوؿ مواضػػيع تكنولوجيػػا التمػػالت والمتمومػػات  كمػػا بينػػت 
توجػػد فػػروؽ ذات دللػػة إحمػػائية بػػيف قػػيـ متوسػػطات درجػػات ممارسػػة المػػديرات لابػػداع اددار  بمػػا 
يواكت التقػدـ التكنولػوجي تتػزل لمتغيػر المؤىػؿ التممػي أو التنممػات  بينمػا توجػد فػروؽ ذات دللػة 

 القميمة.إحمائية تتزل لمتغير سنوات النبر  ولمالع النبر  
( إلػػى التتػػرؼ عمػػى واقػػع تطبيػػؽ اددار  ادلكترونيػػة فػػي المػػدارس ـ3111فت دراسػػة نمػػوؼ )وىػػد       

الحكوميػػػة الةانويػػػة فػػػي الضػػػ،ة الغربيػػػة مػػػف وجيػػػة نظػػػر المػػػديريف والمػػػديرات  واعتمػػػدت الدراسػػػة المػػػنيا 
 ( مػػديرا  233الومػػ،ي  واسػػتندمت الباحةػػة اسػػتبانة تػـػ تطبيقيػػا عمػػى عينػػة طبقيػػة عشػػوائية تكونػػت مػػف )

ومػدير  مػف مػدير  ومػديرات المػػدارس الحكوميػة الةانويػة فػي الضػ،ة الغربيػػة  وتومػمت نتػائا الدراسػة إلػػى 
الغربيػػة مػػف وجيػػة نظػػر أف واقػػع تطبيػػؽ اددار  ادلكترونيػػة فػػي المػػدارس الحكوميػػة الةانويػػة فػػي الضػػ،ة 

إحمػػائية فػػي واقػػع المػػديريف والمػػديرات كػػاف منن،ضػػا   كمػػا بينػػت النتػػائا وجػػود فػػروؽ ذات دللػػة 
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تطبيػػػؽ اددار  ادلكترونيػػػة فػػػي المػػػدارس الحكوميػػػة الةانويػػػة فػػػي الضػػػ،ة الغربيػػػة تتػػػزل لمتغيػػػر الجػػػنس 
ولمػػالع الػػذكور  وكػػذلؾ لمتغيػػر المؤىػػؿ التممػػي ولمػػالع حممػػة الماجسػػتير فػػأعمى  ولمتغيػػر الموقػػع 

ددار  ادلكترونيػة ولمػالع الػذيف الجغرافي ولمالع المدينة  ولمتغير عدد الدورات التدريبية في مجاؿ ا
حضروا دور  تدريبية واحد  أو أكةر في مجاؿ اددار  ادلكترونيػة  فيمػا بينػت النتػائا عػدـ وجػود فػروؽ 

 ذات دللة إحمائية تتزل لمتغير النبر  اددارية أو مجاؿ التنمص.
فػػػػي توظيػػػػؼ تكنولوجيػػػػا ( إلػػػػى تحديػػػػد دور القيػػػػاد  السػػػػتراتيجية ـ3111دراسػػػػة التمػػػػر  ) وسػػػػتت       

المتمومػػات والتمػػالت فػػي اددار  المدرسػػية مػػف وجيػػة نظػػر مػػديرييا  والكشػػؼ مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ فػػروؽ 
بػػػػيف متوسػػػػطات تقػػػػديرات مػػػػدير  المػػػػدارس ا ساسػػػػية بمحافظػػػػة البمقػػػػاء لتوظيػػػػؼ تكنولوجيػػػػا المتمومػػػػات 

ة فػػػي اددار  المدرسػػػية  وعػػػدد والتمػػػالت فػػػي اددار  المدرسػػػية تتػػػزل لمتغيػػػر الجػػػنس وسػػػنوات الندمػػػ
سنوات استنداـ مدير المدرسة لتكنولوجيا المتمومات والتمػالت  ومػف ةـػ وضػع السػبؿ التػي مػف شػأنيا 
أف تتمػػؿ عمػػى تطػػوير ىػػذه الدرجػػة  ولتحقيػػؽ ىػػذه ا ىػػداؼ اسػػتندـ الباحػػث المػػنيا الومػػ،ي التحميمػػي  

دار  وقػاـ بتمػميـ اسػتبانة تكونػت مػف نمسػػة مجػالت رئيسػة ىػي : إدار  المتحانػات المدرسػية والنتػػائا  وا 
دار   دار  التمػػػاؿ والتوامػػػؿ المدرسػػػي  وا  شػػػؤوف الطمبػػػة والتػػػامميف  وتن،يػػػذ ا عمػػػاؿ ادداريػػػة الكتابيػػػة  وا 
الشػػػػؤوف الماليػػػػة والمػػػػواـز والمكتبػػػػة المدرسػػػػية. وقػػػػد أظيػػػػرت نتػػػػائا الدراسػػػػة أف درجػػػػة توظيػػػػؼ تكنولوجيػػػػا 

اددار  المدرسػػية فػػي مػػدارس محافظػػة البمقػػاء جػػاءت متوسػػطة بنسػػبة بمغػػت  المتمومػػات والتمػػالت فػػي
%(  فيمػػا جػػاءت درجػػة توظيػػؼ تكنولوجيػػا المتمومػػات والتمػػالت فػػي مجػػاؿ إدار  المتحانػػات 21.21)

المدرسػػية والنتػػائا فػػي المرتبػػة ا ولػػى وبدرجػػة عاليػػة  بينمػػا حمػػؿ مجػػاؿ توظيػػؼ تكنولوجيػػا المتمومػػات 
مجػػاؿ تن،يػػذ ا عمػػاؿ ادداريػػة والكتابيػػة عمػػى المرتبػػة الةانيػػة بدرجػػة متوسػػطة  أمػػا بػػاقي  والتمػػالت فػػي

المجػػػالت فكانػػػت درجتيػػػا ضػػػتي،ة. كمػػػا بينػػػت نتػػػائا الدراسػػػة وجػػػود فػػػروؽ ذات دللػػػة إحمػػػائية لدرجػػػة 
  توظيػػؼ تكنولوجيػػا المتمومػػات والتمػػالت فػػي اددار  المدرسػػية تتػػزل لمتغيػػر الجػػنس ولمػػالع الػػذكور

وكػػذلؾ وجػػود فػػروؽ ذات دللػػة إحمػػائية تتػػزل لمتغيػػر عػػدد سػػنوات اسػػتنداـ مػػدير المدرسػػة لتكنولوجيػػا 
المتمومػػػػات والتمػػػػالت  بينمػػػػا ل توجػػػػد فػػػػروؽ ذات دللػػػػة إحمػػػػائية بػػػػيف متوسػػػػطات تقػػػػديرات مػػػػدير  

رس محافظػة المدارس لدرجة توظيػؼ تكنولوجيػا المتمومػات والتمػالت فػي اددار  المدرسػية لمػدير  مػدا
 البمقاء تتزل لمتغير سنوات الندمة في اددار  المدرسية.

( إلػى التتػرؼ عمػى واقػع اسػتنداـ التكنولوجيػا فػي اددار  ـ3113وىدفت دراسة الطيطي وآنػروف )       
المدرسػػػية ومتوقػػػات ذلػػػؾ مػػػف وجيػػػة نظػػػر مػػػدير  المػػػدارس ومتػػػاونييـ فػػػي محافظػػػة القػػػدس  واعتمػػػدت 

مػػ،ي باسػػتنداـ السػتبانة كػػأدا  لجمػػع البيانػػات  وقػػد طبقػت الدراسػػة عمػػى عينػػة طبقيػػة الدراسػة المػػنيا الو 
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( مػف مػدير  المػدارس ومتػاونييـ  وتومػمت الدراسػة إلػى أف واقػع اسػتنداـ التكنولوجيػا 312تكونت مػف )
 ومتوقاتيا مف وجية نظر مدير  المدارس ومتاونييـ في اددار  المدرسػية فػي محافظػة القػدس ىػو بدرجػة
متوسطة  وأنو ل توجد فروؽ ذات دللة إحمائية في تقػديرات أفػراد التينػة لواقػع اسػتنداـ التكنولوجيػا فػي 
اددار  المدرسػػية فػػي محافظػػة القػػدس تتػػزل لمتغيػػرات الجػػنس والمسػػمى الػػوظي،ي والنبػػر   فػػي حػػيف توجػػد 

 فروؽ في تقديراتيـ تتزل لمتغير الجية المشرفة ولمالع المدارس النامة.
( التترؼ عمػى أةػر اسػتنداـ تكنولوجيػا المتمومػات عمػى فاعميػة ـ3112وىدفت دراسة الشريؼ )       

ا داء اددار  لمػػدير  ومتممػػي المػػدارس بمنطقػػة تبػػوؾ بالمممكػػة التربيػػة السػػتودية  وقػػد تكونػػت عينػػة 
لتابتػػػة لػػػوزار  ( مدرسػػػة مػػػف المػػػدارس الةانويػػػة الحكوميػػػة لمبنػػػيف ا21الدراسػػػة بالطريقػػػة التشػػػوائية مػػػف )

( فػرد مػف مػدير  تمػؾ 111التربية والتتميـ بمنطقة تبوؾ بالمممكػة التربيػة السػتودية  حيػث تػـ انتيػار )
المػػدارس ومتممييػػا  وقػػد اسػػتندـ الباحػػث المػػنيا الومػػ،ي  واعتمػػد عمػػى السػػتبانة وبطاقػػة المالحظػػة 

التقنيػة فػي المػدارس ودرجػة  في جمػع المتمومػات  وأظيػرت نتػائا الدراسػة أف درجػات تػوافر مسػتجدات
استنداميا وكذلؾ ميار  المتمميف في استنداميا كانت منن،ضة  كما بينت الدراسػة أف ىنػاؾ متوقػات 

 لمستحدةات التكنولوجيا.بدرجة مرت،تة يراىا مديرو المدارس ومتمموىا تحوؿ دوف استنداميـ 
مػػدير  المػػدارس لسػػتنداـ الحاسػػوت ( إلػػى التتػػرؼ عمػػى اسػػتتدادات ـ3112وسػػتت دراسػػة الحسػػف )       

واتجاىػػػاتيـ نحػػػو توظي،ػػػو فػػػي ميػػػاميـ ادداريػػػة  واعتمػػػدت الدراسػػػة المػػػنيا الومػػػ،ي  وطبقػػػت عمػػػى عينػػػة 
( مػػػػديرا   واسػػػػتندـ الباحػػػػث السػػػػتبانة لجمػػػػع 23عشػػػػوائية مػػػػف مػػػػدير  مػػػػدارس منطقػػػػة الريػػػػاض وعػػػػددىـ )

مػػف عينػػة الدراسػػة لػـػ يسػػتندـ الحاسػػوت بػػالرغـ %( 1.2المتمومػػات  وبينػػت نتػػائا الدراسػػة أف ىنػػاؾ نسػػبة )
%( مػػػف عينػػػة الدراسػػػة لػػـػ يتمقػػػوا تػػػدريبا  عمػػػى ادطػػػالؽ  بينمػػػا نسػػػبة 32مػػػف رغبتػػػو فػػػي تتممػػػو  وأف نسػػػبة )

%( تمقػػػوا تػػػدريبا  متقػػػدما  فيػػػو. أمػػػا عػػػف طريقػػػة 12.2%( تػػػدربوا عمػػػى أساسػػػيات الحاسػػػوت  ونسػػػبة )21.2)
%( تمقػػوا تػػدريبا  مػػف نػػالؿ إدار  12.2%( قػػد تػػدربوا ذاتيػػا   و)22.2)التػػدريت فقػػد بينػػت الدارسػػة أف نسػػبة 

%( تػػدربوا فػػي مراكػػز نامػػة. وقػػد تومػػمت 12.2%( تػػدربوا نػػالؿ دراسػػتيـ الجامتيػػة  و)21.2التتمػػيـ  و)
الدراسة إلى أف الستتداد لستنداـ الحاسوت في اددار  التتميمية ليس لػو عالقػة بال،ئػة التمريػة لممػدير  وأف 

ى ا لمػػديريف الػػذيف تمقػػوا تػػدريبا  مػػف اددار  التتميميػػة قػػد أظيػػروا اسػػتتدادا  أكبػػر لسػػتنداـ الحاسػػوت فػػي عمميػـػ
وقػػد عمػػػؿ الباحػػث ىػػػذه النتيجػػػة بػػأف التػػػدريت المقػػدـ مػػػف قبػػػؿ إدارات الػػتتمـ يكػػػوف ا كةػػر مػػػمة باحتياجػػػات 

تحويػؿ الميػاـ التػي تتطمػت عمػال  يػدويا  المديريف مقارنة بطرؽ وأماكف التدريت ا نرل  وقد أومت الدراسة ب
إلى عمميات يمكف إنجازىا مف نالؿ الحاسوت  وتح،يز المػدراء عمػى اسػتندامو  مػع ضػرور  تقػديـ التػدريت 

 الكافي لمدير  المدارس في مجاؿ تقنية المتمومات بمور  مستمر  لمواكبة مستجداتو. 
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رجػػػة اسػػػتنداـ الحاسػػػوت فػػػي اددار  المدرسػػػية ( التتػػػرؼ إلػػػى دـ3112وىػػػدفت دراسػػػة الحراحشػػػة )       
لػػدل مػػدير  المػػدارس فػػي محافظػػة الم،ػػرؽ مػػف وجيػػة نظػػرىـ  وأةػػر كػػؿ مػػف النػػوع الجتمػػاعي والمؤىػػؿ 
التممػػػػي  وسػػػػنوات الندمػػػػة  ومسػػػػتول المدرسػػػػة  عمػػػػى درجػػػػة اسػػػػتنداـ الحاسػػػػوت فػػػػي اددار  المدرسػػػػية  

ومػػػػمت نتػػػػائا الدراسػػػػة إلػػػػى أف درجػػػػة اسػػػػتنداـ ( مػػػػديرا  ومػػػػدير   وت112وتكونػػػػت عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف )
الحاسوت في اددار  المدرسية متوسطة  وبينت نتائا الدراسة وجود فروؽ ذات دللة إحمػائية فػي درجػة 
اسػػتنداـ الحاسػػوت فػػي اددار  المدرسػػية لػػدل مػػدير  المػػدارس مػػف وجيػػة نظػػرىـ تتػػزل لمنػػوع الجتمػػاعي 

إحمػػػائية أيضػػػا  لمتغيػػػر مسػػػتول المدرسػػػة ولمػػػالع المرحمػػػة ولمػػػالع ادنػػػاث  ووجػػػود فػػػروؽ ذات دللػػػة 
 الةانوية  مع عدـ وجود فروؽ ذات دللة إحمائية تتزل لمتغير المؤىؿ التممي وسنوات الندمة.

( التتػرؼ إذا مػا كانػت ىنػاؾ عالقػة بػيف تػدريت (Chepkonga, 2014وستت دراسػة شػيبكونجا        
تمومػػػات والتمػػػالت ودمجيػػػا فػػػي إدار  المػػػدارس الةانويػػػة مػػػدير  المػػػدارس فػػػي مجػػػاؿ تكنولوجيػػػا الم

الحكوميػػة فػػي كينيػػا  وقػػد اسػػتندمت الدراسػػة المػػنيا الومػػ،ي باعتمػػاد السػػتبانة لجمػػع البيانػػات  حيػػث 
( مدرسػػة ةانويػػة فػػي مقاطتػػة نيروبػػي  بينمػػا تشػػكمت عينػػة الدراسػػة مػػف 22تكػػوف مجتمػػع الدراسػػة مػػف )

( مسػؤول  22%( مػف مجتمػع الدراسػة  حيػث تـػ انتيػار )11ا نسػبتو )سبع مػدارس ةانويػة حكوميػة  أ  مػ
قويػة جػدا  إداريا  مػف تمػؾ المػدارس بالطريقػة التشػوائية البسػيطة  وتومػمت نتػائا الدراسػة أف ىنػاؾ عالقػة 

 بػػيف مسػػتول ميػػارات مػػدير  المػػدارس فػػي تكنولوجيػػا المتمومػػات والتمػػالت كمنرجػػات لتػػدريبيـ  وتػػوظي،يـ
 ماليـ اددارية.ليا في أع

إلى البحث في درجػة وعػي اددارات المدرسػية فػي المرحمػة ( Weng, 2014) وىدفت دراسة وينا       
البتدائيػػة لسػػتنداـ تكنولوجيػػا المتمومػػات والتمػػالت فػػي الميػػاـ ادداريػػة  وتكػػوف مجتمػػع الدراسػػة مػػف 

ث السػػاحمية  فيمػػا تكونػػت عينػػة الدراسػػة جميػػع المػػدارس البتدائيػػة فػػي منتمػػؼ أنحػػاء تػػايواف وجزرىػػا الػػةال
( مػػديرا  )يمةمػػوف مػػدراء الشػػؤوف ا كاديميػػة وشػػؤوف الطػػالت والشػػؤوف التامػػة( تػـػ انتيػػارىـ مػػف 232مػػف )

( مدرسة ابتدائية  واعتمدت الدراسة البحث النوعي مػف نػالؿ جمػع البيانػات باعتمػاد المقػابالت شػبو 23)
المجػػاؿ  وتومػػمت نتػػائا الدراسػػة أف اددارات المدرسػػية كانػػت المنظمػػة  واسػػتطالعات رأ  النبػػراء فػػي 

عمػػى وعػػي تػػاـ باسػػتنداـ تكنولوجيػػا المتمومػػات والتمػػالت فػػي ميػػاميـ ادداريػػة  وىػـػ فػػي الوقػػت ذاتػػو 
يتمتتػػػػوف بمسػػػػتول عػػػػاؿت مػػػػف الميػػػػارات ادداريػػػػة ال،تالػػػػة  كمػػػػا أشػػػػارت نتػػػػائا الدراسػػػػة أف السػػػػتراتيجيات 

نداـ تكنولوجيا المتمومات والتمالت كاف ليا أةر إيجػابي كبيػر عمػى فتاليػة إدار  اددارية في مجاؿ است
المدارس  وأف ىناؾ عالقػة موجبػة ذات دللػة إحمػائية بػيف اددار  ال،تالػة واسػتنداـ المػديريف لتكنولوجيػا 

التركيػػز عمػػى المتمومػػات والتمػػالت فػػي الميػػاـ ادداريػػة ب،اعميػػة  كمػػا بينػػت نتػػائا الدراسػػة أنػػو ينبغػػي 
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استراتيجيات اددارات التربوية التكنولوجية باعتبارىػا جػزءا  أساسػيا  مػف بػراما تػدريت مػدير  المػدارس  مػف 
 أجؿ تحسيف فتالية اددارات المدرسية.

( الكشػػؼ عػػف Maki & Charalambous, 2014كمػػا ىػػدفت دراسػػة مػػاكي وتشػػارا لمبػػوس )       
تامػة فػي قبػرص فػي اسػتنداـ تكنولوجيػا المتمومػات والتمػالت فػي قدرات مدير  المػدارس الةانويػة ال

أعمػػاليـ ادداريػػة  واسػػتندمت الدراسػػة المػػنيا الومػػ،ي باعتمػػاد السػػتبانة لجمػػع المتمومػػات  وتكونػػت 
عينة الدراسة مف جميع مدير  المدارس الةانويػة ونػوابيـ  وكشػ،ت نتائجيػا أف مػدير  المػدارس ونػوابيـ 

ء  الكافيػػة لمقيػػاـ بتػػدد مػػف الميػػاـ باسػػتنداـ تكنولوجيػػا المتمومػػات والتمػػالت  ممػػا ل يشػػتروف بالك،ػػا
ين،ض متدلت استنداميـ ليا في أعمػاليـ ادداريػة  وأمػا بالنسػبة  بػرز التحػديات التػي تػواجييـ فػي 

بنيػة استنداـ تكنولوجيا المتمومات والتمػالت لغغػراض ادداريػة  فقػد تمةمػت بالحاجػة إلػى تحسػيف ال
التحتية لممػدارس وتػوافر المػوارد والتسػييالت النامػة بتكنولوجيػا المتمومػات والتمػالت  وقػد أشػارت 
الدراسػػػة إلػػػى حاجػػػة مػػػدير  المػػػدارس الةانويػػػة ونػػػوابيـ فػػػي قبػػػرص إلػػػى تطػػػوير قػػػدراتيـ فػػػي اسػػػتنداـ 

لػػدورات التدريبيػػة تكنولوجيػػا المتمومػػات والتمػػالت وتوظي،يػػا فػػي ا عمػػاؿ ادداريػػة  مػػف نػػالؿ عقػػد ا
 المتنممة في تكنولوجيا المتمومات والتمالت  وتقديـ الدعـ ال،ني الالـز ليـ في استنداميا.

( عمػػى أىميػػة ميػػارات Arkiasamy; Bin Abdullah; and Ismail, 2015وأكػػدت دراسػػة )       
الميػػارات لػػدييـ ىػػو  اسػػتنداـ تكنولوجيػػا المتمومػػات والتمػػالت لػػدل مػػدير  المػػدارس  وأف تػػوافر تمػػؾ

نجاز أعماليـ   أشػارت الدراسػة إلػى أف المتمومػات فػي ماليزيػا  وقػدعامؿ رئيس في ك،اءتيـ الوظي،ية وا 
شحيحة بنموص ميارات مدير  المدارس في تكنولوجيا المتمومػات والتمػالت  لػذا سػتت دراسػتيـ 

( فػػردا  مػػف مػػدير  231لمكشػػؼ عػػف مسػػتول تمػػؾ الميػػارات  مػػف نػػالؿ دراسػػة ومػػ،ية طبقػػت عمػػى )
( فػي Wilayah Persekutuan( وولية بوريكواتواف )Selangorالمدارس الةانوية في ولية سيالنجور )

ماليزيػػا  وقػػد تومػػمت نتػػائا الدراسػػة إلػػى أف ك،ػػاء  مػػدير  تمػػؾ المػػدارس كانػػت متوسػػطة  وأف متػػدؿ 
أيضا  كانػت متوسػطة  وقػد أومػت استنداميـ لتكنولوجيا المتمومات والتمالت في أعماليـ اددارية 

الدراسة أمحات القرارات بضرور  تمميـ البراما التدريبية لمتطوير الميني لمدير  المدارس دعػدادىـ 
 بمستول أفضؿ ددار  مدرسة المستقبؿ.

( إلػػى التتػػرؼ عمػػى درجػػة ممارسػػة مػػدير  مػػدارس منطقػػة حػػولي ـ3112وىػػدفت دراسػػة عريػػاف )       
التكنولوجيػػػة  وعالقتيػػػا بدرجػػػة قيػػػاد  التغييػػػر فػػػي مدارسػػػيـ  واسػػػتنداـ المػػػنيا الومػػػ،ي  التتميميػػػة لمقيػػػاد 

( فقػر  22( مديرا  ومدير   وقد تـػ تطػوير اسػتبانة مكونػة مػف )111الرتباطي  وتكوانت عينة الدراسة مف )
المػدارس ير  موزعة عمى القياد  التكنولوجية وقيػاد  التغييػر  وتومػمت الدراسػة إلػى أف درجػة ممارسػة مػد
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لمقيػػاد  التكنولوجيػػة مػػف وجيػػة نظػػرىـ كانػػت بدرجػػة مرت،تػػة  وأشػػارت النتػػائا إلػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ 
ذات دللة إحمائية في استجابات أفراد عينػة الدراسػة عػف درجػة ممارسػة القيػاد  التكنولوجيػة تتػزل 

كػػػؿ  وفػػػي جميػػػع لمتغيػػػرات الجػػػنس  وسػػػنوات النبػػػر  فػػػي اددار   ومسػػػتول المدرسػػػة عمػػػى ا دا  ك
المجالت  ووجود فروؽ ذات دللة إحمائية فػي اسػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة عػف درجػة ممارسػة 
القيػػاد  التكنولوجيػػة تتػػزل لمتغيػػر المؤىػػؿ التممػػي ولمػػالع حممػػة الدراسػػات التميػػا عمػػى ا دا  ككػػؿ  

 وفي جميع المجالت. 
 

 .تعكيب عمى الدراسات السابكة
 قة اسػػتندمت المػػنيا الومػػ،ي الكمػػي  واعتمػػدت السػػتبانة كػػأدا  لجمػػع جميػػع الدراسػػات السػػاب

عمػػى التػػي اعتمػػدت المػػنيا الومػػ،ي النػػوعي متتمػػد   (Weng, 2014) البيانػػات باسػػتةناء دراسػػة ويػػنا
 المقابالت كأدا  لجمع البيانات.

  التمػر اتنذت متظـ الدراسات السابقة مدير  المدارس الةانوية كمجتمع دراسي  ما عػدا دراسػة 
 المتػػاف اتنػػذتا مػػدير  المػػدارس البتدائيػػة )ا ساسػػية( كمجتمػػع (Weng, 2014) ( ودراسػػة ويػػناـ3111)

( المتػػاف اتنػػذتا المػػديريف ـ3112( ودراسػػة الحراحشػػة )ـ3113دراسػػي  ودراسػػة الطيطػػي وآنػػروف )
 في جميع المراحؿ الدراسية كمجتمع دراسي.

 دير  المػدارس فػي اسػتنداـ تكنولوجيػا المتمومػات بحةت الدراسات السابقة بموضوع ميارات مػ
والتمالت في أعماليـ اددار  مف جوانت متتدد  سواء  مف حيث جاىزيتيـ  أـ مف حيث قدراتيـ 
أو وعػػييـ  أـ مػػف حيػػث حاجػػاتيـ التدريبيػػة فػػي ذلػػؾ  وقػػد تباينػػت نتائجيػػاى حيػػث أشػػارت دراسػػة نمػػوؼ 

الػدبياف  مؾ الميارات كانت ضػتي،ة  وأشػارت نتػائا دراسػة( إلى أف تـ3112( ودراسة الشريؼ )ـ3111)
( أف مجاؿ احتياجات مدير  المدارس الةانوية فػي الريػاض فػي مجػاؿ توظيػؼ التقنيػات التربويػة ـ3111)

  بينمػػػا أشػػػارت نتػػػائا متظػػـػ الدراسػػػات السػػػابقة ىػػػي بدرجػػػة كبيػػػر ى أ  أف ميػػػاراتيـ فييػػػا كانػػػت ضػػػتي،ة
( ودراسػػػػة ـ3113)( ودراسػػػػة الطيطػػػػي وآنػػػػروف ـ3111سػػػػة التمػػػػر  )( ودراـ3111كدراسػػػػة التتيبػػػػي )

( ودراسػػة Maki & Charalambous, 2014( ودراسػة مػػاكي وتشػارالمبوس )ـ3112الحراحشػة )
(Arkiasamy; Bin Abdullah; and Ismail, 2015 أف تمػؾ الميػارات كانػت متوسػطة  فيمػا ) أشػارت

 ( أف تمؾ الميارات كانت عالية.ـ3112ودراسة عرياف ) (Weng, 2014) دراسة وينا
  استندمت الدراسات السابقة متغيرات مستقمة متنوعة  أبرزىا متغيرات: المؤىؿ التممي  والتمر 
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التمػػؿ اددار  وعػػدد الػػدورات التدريبيػػة المتتمقػػة بتكنولوجيػػا المتمومػػات والتمػػالت  وسػػنوات النبػػر  فػػي 
حيػػث وجػػود فػػروؽ أو عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات دللػػة  المدرسػػي  وقػػد تباينػػت نتػػائا تمػػؾ الدراسػػات مػػف

إحمائية في قدرات مدير  المػدارس وميػاراتيـ فػي اسػتنداـ تكنولوجيػا المتمومػات والتمػالت  أو 
 احتياجاتيـ التدريبية في ىذا المجاؿ:

 ( أف ىنػػػاؾ فروقػػػا  ذات دللػػػة إحمػػػائية ـ3111فمػػػف حيػػػث المؤىػػػؿ التممػػػي: بينػػػت دراسػػػة نمػػػوؼ )
( ـ3111دراسػػة التتيبػػي )( و ـ3111دراسػػة الػػدبياف )الدراسػػات التميػػا  فػػي حػػيف بينػػت  ولمػػالع حممػػة

 ( أنو ل توجد فروؽ ذات دللة إحمائية تتزل ليذا المتغير.ـ3112ودراسة الحراحشة )
 ( أنػػو ل توجػػد فػػروؽ ذات دللػػة إحمػػائية ـ3112ومػػف حيػػث التمػػر: بينػػت دراسػػة الحسػػف ) تتػػزل

 ليذا المتغير.
 دراسػة الػدبياف دد الدورات التدريبية المتتمقة بتكنولوجيػا المتمومػات والتمػالت: بينػت ومف حيث ع

ذات دللػػػػة ( أف ىنػػػػاؾ فػػػػروؽ ـ3112ودراسػػػػة الحسػػػػف )  (ـ3111دراسػػػة نمػػػػوؼ )و   (ـ3111)
 إحمائية تتزل ليذا المتغير ولمالع الدورات التدريبية ا كةر عددا .

 ( أف ىنػػاؾ ـ3111ر  المدرسػػي: بينػػت دراسػػة التتيبػػي )ومػػف حيػػث سػػنوات النبػػر  فػػي التمػػؿ اددا
ودراسػة  (ـ3111)دراسػة الػدبياف فروقا  ذات دللة إحمائية لمالع النبر  القميمة  في حػيف بينػت 

( و دراسػػة ـ3113( ودراسػػة الطيطػػي وآنػػروف )ـ3111( ودراسػػة التمػػر  )ـ3111نمػػوؼ )
 ية تتزل ليذا المتغير.( أنو ل توجد فروؽ ذات دللة إحمائـ3112الحراحشة )

  وقػد اسػػت،اد الباحػث مػػف الدراسػػات السػابقة مػػف حيػػث اسػتنداـ المػػنيا الومػػ،ي الكمػي كمػػنيا لمدراسػػة
الحاليػػػة  واعتمػػػاد السػػػتبانة كػػػأدا  لجمػػػع البيانػػػات وكػػػذلؾ فػػػي عمميػػػة تطويرىػػػا وبنػػػاء أقسػػػاميا وفقراتيػػػا  

التدريبيػػػػة المتتمقػػػػة بتكنولوجيػػػػا المتمومػػػػات المؤىػػػػؿ التممػػػػي  والتمػػػػر  وعػػػػدد الػػػػدورات واعتمػػػػاد متغيػػػػرات )
 ( كمتغيرات مستقمة لمدراسة الحالية.والتمالت  وسنوات النبر  في التمؿ اددار  المدرسي

 

 .الطريكة واإلجراءات
 

 .مههج الدراسة
 اعتمدت الدراسة المنيا الوم،ي التحميميى حيث ىو المنيا المالئـ لطبيتتيا.       

 

   .جمتمع الدراسة
 وذلؾتكوف مجتمع الدراسة مف جميع مدير  ومديرات المدارس الحكومية في مديرية تربية نابمس          
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 ( مديرا  ومدير  .121ـ  والبالغ عددىا )3112/3112في ال،مؿ الدراسي ا وؿ مف التاـ الدراسي 
 

 .عيهة الدراسة
بالطريقػػة التشػػوائية البسػػيطة بتػػد  ( مػػديرا  ومػػدير   تػػـ انتيػػارىـ23تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )       

( اآلتػي 1حموؿ الباحث عمػى جػدوؿ بأسػماء المػدارس الحكوميػة فػي مديريػة تربيػة نػابمس  والجػدوؿ )
 يوضع نمائص عينة الدراسة حست متغيراتيا:

 
 (3كل ج ل )

 متغيةكتها ح ب كلجةك ة عيفة ت زيع
 كلف نة كلمئ ية كلتكةكة كلتصفيف كلمتغية

 المؤىؿ التممي
 %23.3 23 بكالوريوس
 %32.2 31 دراسات عميا

 التمر
 %31.2 12 سنة 21أقؿ مف 

 %23.2 22 سنة 21-21مف 
 %32.2 11 سنة 21أكةر مف 

عدد الدورات التدريبية المتتمقة بتكنولوجيا 
 المتمومات والتمالت

 22.1 21 دورات 2أقؿ مف 
 %21.1 32 دورات فأكةر 2

 اددار  المدرسي سنوات النبر  في التمؿ
 %12.2 11 سنوات 2أقؿ مف 

 %32.2 12 سنوات 11-2مف 
 %21.1 22 سنوات 11أكةر مف 

 %311 11 كلم م ع
 

 .أداة الدراسة
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة  تـ تطوير استبانة شممت قسميف: احتول القسـ ا وؿ أربتػة متغيػرات        

 مستقمة لمدراسة وكانت:
 المؤىؿ التممي: ولو مستوياف )بكالوريوس/ دراسات عميا(. -1
 سنة(. 21سنة/ أكةر مف  21-21سنة/ مف  21التمر: ولو ةالةة مستويات )أقؿ مف  -3
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 2عدد الدورات التدريبية المتتمقة بتكنولوجيا المتمومات والتمػالت: ولػو مسػتوياف )أقػؿ مػف  -2
 دورات فأكةر(. 2دورات/ 

-2سػنوات/ مػف  2اددار  المدرسي: ولو ةالةة مسػتويات )أقػؿ مػف سنوات النبر  في التمؿ  -2
 سنوات(. 11سنوات/ أكةر مف  11
( فقػػر  موزعػػة فػػي ةالةػػة مجػػالت تتتمػػؽ بدرجػػة 22أمػػا القسػػـ الةػػاني مػػف السػػتبانة فػػاحتول )       

وجيػة امتالؾ مدير  المػدارس لمميػارات ا ساسػية لسػتنداـ تكنولوجيػا المتمومػات والتمػالت مػف 
 نظرىـ  وىي كاآلتي:

 فقراتWindows (2 .)مجاؿ أساسيات استنداـ نظاـ التشغيؿ  -
 MS (Word, Excel & Powerpoint)مجػاؿ أساسػيات اسػتنداـ البػراما المكتبيػة الرئيسػة  -

 فقر (. 22)
 فقر Internet (12 .)مجاؿ أساسيات استنداـ شبكة النترنت  -

بحيػػث أمػػاـ كػػؿ فقػػر  مػػف فقػػرات مجالتيػػا مقيػػاس نماسػػي ا بتػػاد  وقػػد تػـػ بنػػاء السػػتبانة باعتمػػاد        
الةالةػػة تػـػ وضػػع ميػػزاف رتبػػي متػػدرج يحتػػو  عمػػى نمسػػة نيػػارات لالسػػتجابة عػػف درجتيػػا  وىػػي: )عاليػػة 

(  و)متوسػطة( وعػيف ليػا الػوزف 2(  و)عاليػة( وعػيف ليػا الػوزف الرقمػي )2جدا ( وعيف ليا الوزف الرقمي )
 (.1(  و)ضتي،ة جدا ( وعيف ليا الوزف الرقمي )3ة( وعيف ليا الوزف الرقمي )(  و)ضتي،2الرقمي )
وبيدؼ ت،سير النتائا  وبناء  عمى توزيع المتوسطات والنسػت المئويػة إلػى فئػات  وتقريػت قػيـ        

 ( اآلتي:3متوسطات الستجابة إلى الوزف الرقمي لمرتتى لمحكـ عمى درجتيا  تـ اعتماد الجدوؿ )
 
 (1ل )كل ج 

 ت زيع كلمت   ات إلى فئات،  تقةيب قيم مت   ات كال ت انة إلى كل زن كلةقمم لمةتب
 كلةتب

 كلف نة كلمئ ية قيم كلمت   ات كلمقةنة لها
 كل زن كلةقمم كلجة ة
 % فأعمى11 فأكةر 2.2 2 عالية جدا  
 %11أقؿ مف  -%21 2.2أقؿ مف  -2.2 2 عالية
 %21أقؿ مف  -%21 2.2أقؿ مف  -3.2 2 متوسطة
 %21أقؿ مف  -%21 3.2أقؿ مف  -1.2 3 ضتي،ة

 %21أقؿ مف  1.2أقؿ مف  1 ضتي،ة جدا  
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   :صدق األداة
لضماف مدؽ أدا  الدراسة  قاـ الباحث بترضػيا عمػى أربتػة محكمػيف مػف ذو  النبػر  فػي مجػالي        

 يـ.اددار  التربوية والتتمـ ادلكتروني  وقد أنذ الباحث بمالحظات
 

   :ثبات األداة
لمتأكػد مػف ةبػػات أدا  الدراسػة )السػتبانة(  قػػاـ الباحػث باسػتنداـ متادلػػة )كرونبػاخ أل،ػا( لحسػػات        

متامػػؿ الةبػػات  فكانػػت النتػػائا تشػػير إلػػى تمتتيػػا ومجالتيػػا الةالةػػة بدرجػػة ةبػػات عاليػػة جػػدا  ومناسػػبة 
 ( اآلتي:2ت كما ىو موضع في الجدوؿ )لستنداميا  غراض الدراسة  حيث بمغت متامالت الةبا

 
 (1كل ج ل )

  م االتها كلجةك ة ألجكة كلننات معامرت
 معامل كلننات عجج كلفقةكت كلم ال

 Windows. 2 1.12مجاؿ أساسيات استنداـ نظاـ التشغيؿ 
 مجاؿ أساسيات استنداـ البراما المكتبية الرئيسة

MS (Word, Excel & Powerpoint). 
22 1.11 

 1.12 12 زInternetمجاؿ أساسيات استنداـ شبكة النترنت 
 1911 11 كلننات كلكمم

 

 .املعاجلات اإلحصائية
بتد جمع البيانات  وترميزىا  تـ متالجتيا بػالطرؽ ادحمػائية المناسػبة  وذلػؾ باسػتنداـ برنػاما        

تكػػػػػرارات والمتوسػػػػػطات (  حيػػػػػث اسػػػػػتندـ الباحػػػػػث الSPSSالرزمػػػػػة ادحمػػػػػائية لمتمػػػػػـو الجتماعيػػػػػة )
الحسػػػابية والنحرافػػػات المتياريػػػة والنسػػػت المئويػػػة  وانتبػػػار )ت( لمتينػػػات المسػػػتقمة  وانتبػػػار التبػػػايف 

 .(LSDالبتدية )ومتادلة كرونباخ أل،ا  وانتبار المقارنات (  One Way ANOVAا حاد  )
 

 :نتائج الدراسة ومهاقصتها
مػا درجػػة امػتالؾ مػػدير  المػدارس الحكوميػػة فػي مديريػػة  كلايس فصاا : أ اًل: كلفتاائ  كلمتعمقااة نال ااؤكل كأل ل 

 تربية نابمس في فمسطيف لميارات استنداـ تكنولوجيا المتمومات والتمالت في أعماليـ اددارية؟
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لاجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ تػـػ حسػػات المتوسػػط الحسػػابي والنحػػراؼ المتيػػار  والنسػػبة المئويػػة لكػػؿ فقػػر         
جػػالت ميػػارات اسػػتنداـ تكنولوجيػػا المتمومػػات والتمػػالت  وكػػذلؾ الدرجػػة الكميػػة لكػػؿ مجػػاؿ  مػػف فقػػرات م

 ( اآلتية:2( و)2و)( 2( و)2والدرجة الكمية لممجالت الةالةة ككؿ  وكانت النتائا كما في الجداوؿ )
 

 (1كل ج ل )
رنة لجة ة كمترك مجيةس كلمت   ات كلح انية  كالفحةكفات كلمعياةية  كلف ب كلمئ ية لمم االت كلن

 كلمجكة  لمهاةكت ك تخجكم تكف ل  يا كلمعم مات  كالتصاالت فم أعمالهم كإلجكةية  كلجة ة كلكمية ل 

مت     كلفقةكت )كلمهاةكت( كلةقم
 كال ت انة

كالفحةكف 
 كلمعياةس

كلف نة 
 كلمئ ية

 كلجة ة

 متوسطة Windows. 2.22 1.12 22.2مجاؿ أساسيات استنداـ نظاـ التشغيؿ  1

3 
 مجاؿ أساسيات استنداـ البراما المكتبية الرئيسة

MS (Word, Excel & Powerpoint). 
 متوسطة 21.2 1.12 2.22

 متوسطة Internet. 2.22 1.12 21.2مجاؿ أساسيات استنداـ شبكة النترنت  2

 مت   ة 1193 3911 1911 كلجة ة كلكمية لممهاةكت
 

( أف درجػة امػػتالؾ مػدير  المػدارس الحكوميػػة فػي مديريػة تربيػػة 2فػػي الجػدوؿ )تبػيف نتػائا الدراسػة        
متوسػػطة لكػػؿ نػػابمس فػػي فمسػػطيف لميػػارات اسػػتنداـ تكنولوجيػػا المتمومػػات فػػي أعمػػاليـ ادداريػػة كانػػت 

 مجاؿ مف مجالتيا الةالةة  وكذلؾ الدرجة الكمية ليا كانت )متوسطة( أيضا . 
النتيجة غير مرضية  نامة في ضػوء أىميػة دور تكنولوجيػا المتمومػات ويتتقد الباحث أف ىذه        

والتمػػالت فػػي أعمػػاؿ اددار  المدرسػػية ومياميػػا فػػي وقتنػػا الحاضػػر  ويجػػت التمػػؿ عمػػى رفػػع تمػػؾ 
الميارات لتمؿ إلى درجػة )عاليػة جػدا (  أو )عاليػة( بػأدنى مسػتول  مػف نػالؿ عقػد الػدورات التدريبيػة 

تكنولوجيػػا المتمومػػات والتمػػالت  واسػػتنداماتيا فػػي اددار  المدرسػػية  حيػػث وورش التمػػؿ فػػي مجػػاؿ 
سينتكس إتقاف مدير  المػدارس لتمػؾ الميػارات عمػى إعػدادىـ ادعػداد الجيػد وتمكيػنيـ مػف القػدر  عمػى 
مواكبػػة التطػػورات التكنولوجيػػة ومسػػتحدةاتيا  وزيػػاد  اسػػت،ادتيـ مػػف تكنولوجيػػا المتمومػػات والتمػػالت 

التربيػة والتتمػيـ التػالي  وزار عماليـ اددارية المدرسية  ودقة أعماليـ في الوقػت ذاتػو  نامػة وأف في أ
ال،مسػػػطينية أولػػػت اىتمامػػػا  كبيػػػػرا  فػػػي اآلونػػػة ا نيػػػر  بندمػػػػاج تكنولوجيػػػا المتمومػػػات والتمػػػالت فػػػػي 

 ا عماؿ اددارية المدرسية.
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( ـ3111( ودراسػػػة التمػػػر  )ـ3111التتيبػػػي ) دراسػػػةوتت،ػػػؽ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع نتػػػائا كػػػؿ مػػػف        
( ودراسػػػة مػػػاكي وتشػػػارالمبوس ـ3112( ودراسػػػة الحراحشػػػة )ـ3113ودراسػػػة الطيطػػػي وآنػػػروف )

(Maki & Charalambous, 2014( ودراسػة )Arkiasamy; Bin Abdullah; and Ismail, 2015  )
الػػػػدبياف  ( ودراسػػػػةـ3112)( ودراسػػػػة الشػػػػريؼ ـ3111نمػػػػوؼ )دراسػػػػة فيمػػػػا تنتمػػػػؼ مػػػػع نتػػػػائا كػػػػؿ مػػػػف 

 (.ـ3112ودراسة عرياف ) (Weng, 2014) دراسة وينا( و ـ3111)
 

 (1كل ج ل )
كلمت   ات كلح انية  كالفحةكفات كلمعياةية  كلف ب كلمئ ية لفقةكت م ال مهاةكت أ ا يات ك تخجكم 

 )مةتنة تفازليًا(،  كلجة ة كلكمية لهاWindows 9فظام كلف كفي 

ةقم
كل

 

كلمت     لمهاةكت(كلفقةكت )ك
 كلح انم

كالفحةكف 
 كلمعياةس

كلف نة 
 كلجة ة كلمئ ية

1 
التتامؿ مع سمة المحذوفات كاسػترجاع ممػؼ محػذوؼ  أو حذفػو 

 نيائيا   أو إفراغ سمة المحذوفات.
 عالية 22.2 1.11 2.21

3 
التتامػؿ مػع المجمػدات كننشػائيا ونسػنيا أو نقميػا أو تغييػر اسػػميا أو 

 نمائميا كادن،اء والقراء  فقط...حذفيا والتحكـ ب
 عالية 22.2 1.12 2.21

2 
ادار  المم،ػػات فػػي جيػػاز الحاسػػوت  مةػػؿ نسػػخ المم،ػػات ونقميػػا وحػػذفيا 

 وتغيير اسميا ومترفة حجميا والبحث عنيا وتتديؿ نمائيا...
 عالية 22.2 1.11 2.22

2 
اسػػػتنداـ ا دوات ا ساسػػػية لموحػػػة الػػػتحكـ كػػػالتحكـ بادعػػػدادات 

زالػػػة البػػػراما ونمػػػائص التػػػرض والمػػػوت والتػػػاريخ اد قميميػػػة وا 
 والوقت...

 عالية 21.1 1.12 2.21

عدادىا عمى جياز الحاسوت. 2  متوسطة 22.1 1.32 2.21 تنميت البراما الجديد  وا 
 متوسطة 22.2 1.31 3.22 ضغط المم،ات أو المجمدات  وفؾ ضغطيا. 2
 متوسطة doc ,ppt … jpg , xls 3.21 1.21 22.1: تمييز امتدادات المم،ات  كالمتدادات 2
 متوسطة pdf 3.22 1.22 22.2إلى  docتحويؿ نوع المم،ات مف نوع آلنر كتحويؿ نوع الممؼ  2

 مت   ة 1191 3911 1911 كلجة ة كلكمية لمم ال
 

رس فػي أساسػيات ( أف الدرجة الكمية لمجاؿ ميارات مدير  المػدا2تبيف نتائا الدراسة في الجدوؿ )       
كانػػت متوسػػطة  وىػػي نتيجػػة غيػػر مرضػػية  نامػػة أف ىػػذه الميػػارات  Windowsاسػػتنداـ نظػػاـ النوافػػذ 

مػدير المدرسػة مػف ىي ميارات أساسية ل بد مف توافرىا لدل مستندمي الحاسوت بػالتمـو  ولػف يػتمكف 
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دار  مم،اتو إل بامتالكػو ليػذه الميػارات بد رجػة عاليػة إلػى عاليػة جػدا . كمػا متابتة أعمالو عمى الحاسوت وا 
تظيػر النتػائا فػي الجػدوؿ ذاتػو أيضػا  أف فقػػرات ىػذا المجػاؿ تراوحػت بػيف )عاليػة( و)متوسػطة(  ويالحػػظ 
منيػػػا أف الميػػػارات التػػػي حمػػػمت عمػػػى درجػػػة )عاليػػػة( ىػػػي الميػػػارات ا ساسػػػية ا سػػػيؿ وا كةػػػر شػػػيوعا  

ت ا ساسػػػػية ا قػػػػؿ اسػػػػتنداما  وتػػػػداول  بػػػػيف وتػػػػداول  بػػػػيف مسػػػػتندمي الحاسػػػػوت  بينمػػػػا حمػػػػمت الميػػػػارا
مستندمي الحاسوت عمى درجة )متوسطة(  وبػالرغـ مػف أنيػا ميػارات أقػؿ تػداول  واسػتنداما   إل أف عػدـ 
تمكػف مػدير المدرسػة منيػا سػتوقتو فػي مشػاكؿ فنيػػة أةنػاء التمػؿ عمػى جيػاز الحاسػوت  أو قػد يجػد ن،سػػو 

إلػػى تنمػػيت بػػراما أو تطبيقػػات جديػػد  يحتاجيػػا  أو أف تمػػمو عػػاجزا  عػػف إكمػػاؿ أعمالػػو  كػػأف يحتػػاج 
مم،ػػػات مضػػػغوطة يحتػػػاج ل،ػػػؾ ضػػػغطيا لستتراضػػػيا  أو أف يحتػػػاج إلػػػى تحويػػػؿ ممػػػؼ مػػػف مػػػيغة إلػػػى 

 ( أو غيرىا.pdf) Accrobat( إلى ميغة docx) Wordأنرل ليدؼ ما  كتحويؿ ممؼ مف ميغة 
 

 (1كل ج ل )
معياةية  كلف ب كلمئ ية لفقةكت م ال مهاةكت أ ا يات ك تخجكم كلمت   ات كلح انية  كالفحةكفات كل

 )مةتنة تفازليًا(،  كلجة ة كلكمية لهاMS (Word, Excel & Powerpoint) 9كلنةكم  كلمكتنية كلةئي ة 

ةقم
كل

 

كلمت     كلفقةكت )كلمهاةكت(
 كلح انم

كالفحةكف 
 كلمعياةس

كلف نة 
 كلجة ة كلمئ ية

 عالية 22.2 1.12 2.33 كاف المطموت.ح،ظ الممؼ بالسـ والم 1
 عالية 22.1 1.12 2.11 التمييز بيف استنداـ أمر ح،ظ وح،ظ باسـ لممم،ات. 3
 عالية 22.2 1.11 2.12 استنداـ أدا  التدقيؽ ادمالئي والنحو  لمنموص. 2

2 
تنسػػػيؽ النمػػػوص مػػػف حيػػػث نػػػوع النػػػط وحجمػػػو ونمطػػػو ولونػػػو 

 ومحاذاتو...
 ةعالي 22.1 1.11 2.12

 عالية 21.1 1.13 2.12 نسخ النموص أو قميا ولمقيا مف مكاف آلنر بدانؿ المم،ات. 2
 عالية 21.2 1.12 2.12 استنداـ أدا  نسخ التنسيؽ. 2

2 
 إدراج الجػػداوؿ وتنسػػيقيا كػػندراج وحػػذؼ ا عمػػد  والمػػ،وؼ والػػتحكـ

 باتساعيا وتنسيؽ ادطارات ودما الناليا...
 عالية 21.2 1.12 2.12

 عالية 22.1 1.12 2.12 إدراج أرقاـ الم،حات وتنسيقيا. 2

1 
متالجػػة إعػػداد المػػ،حة مػػف حيػػث اليػػوامش واتجػػاه المػػ،حة وحجػـػ 

 الورؽ...
 عالية 22.1 1.12 2.11

 عالية 22.1 1.31 2.22 استنداـ التتداد النقطي والرقمي والتحكـ بتنسيقيا. 11
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ةقم
كل

 

كلمت     كلفقةكت )كلمهاةكت(
 كلح انم

كالفحةكف 
 كلمعياةس

كلف نة 
 كلمئ ية

 كلجة ة

طارات لمم،حة. 11  عالية 22.1 1.12 2.22 تنسيؽ حدود وا 
 عالية 22.2 1.12 2.23 إدراج الترويس والتذيؿ وتنسيقو. 13
 عالية 22.1 1.33 2.22 إدراج الرموز وتنسيقيا. 12
 عالية 22.3 1.12 2.21 استنداـ عممية البحث والستبداؿ في النموص. 12
 عالية 21.1 1.21 2.22 إدراج مربع نص وتنسيقو. 12
 عالية 21.2 1.22 2.22 وتنسيقيا.إدراج ا شكاؿ التمقائية  12
 عالية 21.1 1.22 2.21 إدراج مور  مف ممؼ أو قمامة فنية وتنسيقيا. 12

12 
إدرا  شػػرائع البوربوينػػت مػػف حيػػث حػػذفيا أو نسػػنيا أو نقميػػا أو 

 تكرارىا أو إدراج شرائع جديد .
 عالية 21.1 1.22 2.21

 متوسطة 21.3 1.31 2.22 تنسيؽ عالمة مائية لنم،ية الم،حات. 11
 متوسطة 22.3 1.23 2.22 تغيير تنطيط شريحة البوربوينت. 31

31 
تنسػػيؽ نم،يػػة شػػريحة البوربوينػػت بتػػأةيرات التتبئػػة المنتم،ػػة )تػػدرج  

 ماد   نقش  مور (.
 متوسطة 22.1 1.21 2.21

 متوسطة 22.1 1.21 2.32 تأميف الممؼ بكممة مرور لم،تع أو التتديؿ. 33
 متوسطة 22.2 1.22 2.33 وتنسيقو. WordArtإدراج  32
 متوسطة 22.2 1.23 2.33 التحكـ بالمراحؿ النتقالية لمشرائع البوربوينت. 32

32 
إضػػػافة التػػػأةيرات الحركيػػػة لتنامػػػر شػػػريحة البوربوينػػػت وتنسػػػيؽ 

 نمائميا أو حذفيا أو تتديميا.
 متوسطة 22.2 1.21 2.33

 متوسطة 23.2 1.21 2.12 ت جدوؿ إكسؿ.إجراء التمميات الحسابية عمى بيانا 32

32 
عمػػؿ الرتباطػػات التشػػتبية بػػدانؿ المسػػتند ومػػع المسػػتندات ا نػػرل 

 ومع م،حات الويت.
 متوسطة 21.2 1.21 2.12

 متوسطة 21.1 1.22 2.12 إدراج الموت في شريحة البوربوينت وتنسيؽ نمائمو. 32
 متوسطة 21.2 1.23 2.11 كسؿ.إدراج التتميقات ومتالجتيا عمى ناليا جدوؿ إ 31

21 
تحويؿ البيانػات المجػدوؿ فػي إكسػؿ إلػى منططػات ورسػومات بيانيػة 

 وتنسيقيا.
 متوسطة 21.2 1.22 2.11

21 
اسػػتنداـ الػػدواؿ كدالػػة الجمػػع والمتػػدؿ والكبػػر والمػػغر والتػػدد 

 والدالة الشرطية والتد المشروط عمى بيانات جدوؿ إكسؿ.
 متوسطة 21.2 1.21 3.11

 متوسطة 21.2 1.22 3.11 فرز البيانات في جدوؿ إكسؿ. 23
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ةقم
كل

 

كلمت     كلفقةكت )كلمهاةكت(
 كلح انم

كالفحةكف 
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كلف نة 
 كلمئ ية

 كلجة ة

 متوسطة 21.3 1.22 3.12 إدراج ال،يديو في شريحة البوربوينت وتنسيؽ نمائمو. 22
 متوسطة 22.2 1.22 3.13 إجراء التنسيؽ الشرطي لبيانات جدوؿ إكسؿ. 22
 متوسطة 22.2 1.21 3.21 تم،ية البيانات في جدوؿ إكسؿ. 22
 متوسطة 22.1 1.22 3.21 اء دما المراسالت بيف بيانات جدوؿ إكسؿ وممؼ برناما الوورد.إجر  22

22 
 presentationالتمييػز فػػي برنػاما البوربوينػػت بػيف ح،ػػظ الممػؼ بنػػوع 

 .showونوع 
 متوسطة 22.2 1.22 3.21

 مت   ة 1191 3911 1911 كلجة ة كلكمية لمم ال
 

( أف الدرجة الكمية لمجاؿ ميارات مدير  المػدارس فػي أساسػيات 2دوؿ )تبيف نتائا الدراسة في الج       
متوسػطة  وىػي نتيجػة كانػت  MS (Word, Excel & Powerpoint)استنداـ البػراما المكتبيػة الرئيسػة 

غيػػر مرضػػية  فيػػذه البػػراما المكتبيػػة ىػػي امتػػداد ليػػد مػػدير المدرسػػة فػػي إنجػػاز أعمالػػو المكتبيػػة ادداريػػة  
غنػى لػػو عنيػا فػػي وقتنػا الحػػالي  ولػف يسػػتطيع متالجػة نمومػػو ووةائقػو وجداولػػو دوف أف  فيػي بػػراما ل

يكػػوف لديػػو تمكػػف مػػف اسػػتنداـ ىػػذه البػػراما  حتػػى أف كةيػػرا  مػػف الػػدوؿ تشػػترط امػػتالؾ ا فػػراد لميػػارات 
ؿ ذاتػو استنداـ ىذه البراما فػي عمميػة التوظيػؼ فػي مجػاؿ التربيػة والتتمػيـ. كمػا تظيػر النتػائا فػي الجػدو 

أف فقػػرات ىػػذا المجػػاؿ التػػي حمػػمت عمػػى درجػػة )عاليػػة( ىػػي تمػػؾ المتتمقػػة ببرنػػاما متالجػػة النمػػوص 
MS-Word  وحاجة  في ا عماؿ المكتبيػة  بينمػا ال،قػرات   وىو بالتمـو ا كةر شير  وانتشارا  واستنداما

 MS-Powerpoint التػػي حمػػمت عمػػى درجػػة )متوسػػطة( ىػػي تمػػؾ المتتمقػػة ببرنػػاما التػػروض التقديميػػة
  وأف أدنػػػى المتوسػػػطات ىػػػي لتمػػػؾ ال،قػػػرات المتتمقػػػة ببرنػػػاما MS-Excelوبرنػػػاما الجػػػداوؿ ادلكترونػػػي 

  حيػػػث أف درجػػػة الميػػػارات فييػػػا اقتربػػػت مػػػف درجػػػة )ضػػػتي،ة(  وىػػػذا MS-Excelالجػػػداوؿ ادلكترونػػػي 
ـ تنظػيـ وجدولػة ومتالجػة منتمػؼ البرناما لو أىمية كبير  جدا  في أعماؿ اددار  المدرسية  فمػف ناللػو يػت

البيانػػػات المتتمقػػػة بالمدرسػػػة وأنشػػػطتيا  كتمػػػؾ المتتمقػػػة ببينػػػات الطمبػػػة وعالمػػػاتيـ ومتالجتيػػػا وشػػػياداتيـ  
وبيانػػػات المتممػػػػيف وشػػػػتبيـ  والموجػػػػودات والمػػػػواـز والكتػػػت ومقتنيػػػػات المدرسػػػػة  وغيرىػػػػا مػػػػف المتمومػػػػات 

لمدرسػػة فػػي ىػػذا البرنػػاما  ىػػو ضػػتؼ سػػيتيؽ امكانيػػة والبيانػػات  وبالتػػالي فػػنف ضػػتؼ ميػػارات مػػدير ا
 است،ادتو مف ندمات ميمة تحققيا تكنولوجيا المتمومات والتمالت في أعمالو اددارية.
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 (1كل ج ل )
كلمت   ات كلح انية  كالفحةكفات كلمعياةية  كلف ب كلمئ ية لفقةكت م ال مهاةكت أ ا يات ك تخجكم 

 ة تفازليًا(،  كلجة ة كلكمية لها9)مةتن Internetشنكة كالفتةفت 

ةقم
كل

 

كلمت     كلفقةكت )كلمهاةكت(
 كلح انم

كالفحةكف 
 كلمعياةس

كلف نة 
 كلمئ ية

 كلجة ة

 عالية 21.2 1.11 2.12 تم،ع مواقع شبكة النترنت وتحميؿ أو رفع المم،ات فييا 1

3 
استنداـ مواقع شبكات التوامػؿ الجتمػاعي كال،يسػبوؾ أو 

 ىا.تويتر أو غير 
 عالية 22.2 1.11 2.22

2 
استنداـ موقع اليوتيػوت بالبحػث عػف ال،يػديوىات وعرضػيا 

 وتحميميا أو رفتيا إلى الموقع.
 عالية 22.3 1.11 2.21

2 
اسػػػػػػػتنداـ بػػػػػػػراما المحادةػػػػػػػة )كتابػػػػػػػة  ومػػػػػػػوت  وفيػػػػػػػديو( 

 لمتوامؿ في شبكة النترنت كبرناما سكايت أو غيره.
 عالية 23.2 1.31 2.22

2 
رفػػػاؽ المم،ػػػات سػػػواء   اسػػػتنداـ البريػػػد ادلكترونػػػي لممراسػػػالت وا 

 بالستقباؿ أو ادرساؿ.
 عالية 23.2 1.12 2.22

 متوسطة 21.2 1.11 2.22 استنداـ محركات البحث والبحث المتقدـ في شبكة النترنت. 2

2 
دارتػو مػف حيػث تنظيمػو وفػرز  إنشاء بريد إلكتروني جديد وا 

فيا وتغييػػر المغػػة وتغييػػر الرسػػائؿ والػػتحكـ وعرضػػيا أو حػػذ
 كممة المرور.

 متوسطة 21.2 1.32 2.22

 متوسطة com, edu, net, gov, org 2.22 1.23 22.2التمييز بيف أنواع المواقع  2

1 
 إدار  الم،ضمة فػي متمػ،ع ادنترنػت كنضػافة موقػع أو حذفػو

 أو تنظيـ الم،ضمة.
 متوسطة 22.3 1.31 2.22

 متوسطة 22.2 1.32 2.31 ع الحوار في شبكة النترنت.استنداـ المنتديات ومواق 11

11 
إدار  المح،وظػػػات فػػػي متمػػػ،ع ادنترنػػػت كاستتراضػػػيا أو 

 حذفيا أو التحكـ بتدد أياـ الحت،اظ بيا...
 متوسطة 22.2 1.32 2.32

 متوسطة 22.2 1.12 2.12 استنداـ المدونات في شبكة النترنت. 13
 متوسطة 21.2 1.32 2.12 راضية عمى شبكة النترنت.استنداـ براما الم،وؼ الفت 12

 مت   ة 1191 3911 1911 كلجة ة كلكمية لمم ال
 

( أف الدرجة الكمية لمجاؿ ميارات مدير  المػدارس فػي أساسػيات 2تبيف نتائا الدراسة في الجدوؿ )       
مات شػػبكة ادنترنػػت كانػػت متوسػػطة  وىػػي نتيجػػة غيػػر مرضػػية  فنػػد Internetاسػػتنداـ شػػبكة النترنػػت 

الجتماعيػة والمينيػة  وىػي باتت اليـو ا دوات الرئيسة لالتمػاؿ والتوامػؿ فػي منتمػؼ مجػالت الحيػا  
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أدوات ل غنػػى لمػػدير المدرسػػة عنيػػا لالتمػػاؿ والتوامػػؿ فػػي أعمالػػو ادداريػػة  كمػػا أنيػػا ممػػدر م،تػػوح 
ة لػػف تتماشػػى مػػع الطموحػػات والنطػػط لممتمومػػات  ومرجػػع ةػػر  لمػػا يحتاجػػو مػػف مترفػػة  لػػذا فيػػذه النتيجػػ

التػػػػي تسػػػػير فييػػػػا وزار  التربيػػػػة والتتمػػػػيـ التػػػػالي لتطػػػػوير التمػػػػؿ اددار  المدرسػػػػي بمػػػػا يواكػػػػت التطػػػػورات 
والمسػتجدات التكنولوجيػة  مػػا لـػ يػػتـ تطػوير ميػػارات مػدير  المػػدارس والرتقػاء بيػػا إلػى درجػػة الػتمكف فػػي 

 استنداـ شبكة ادنترنت.
 

والػػذ  نمػػو: مػػا دور متغيػػرات )المؤىػػؿ التممػػي  والتمػػر   قااة نال ااؤكل كلنحناام كلنااافم:كلفتااائ  كلمتعم
وعدد الدورات التدريبية المتتمقة بتكنولوجيا المتمومات والتمالت  وسػنوات النبػر  فػي التمػؿ اددار  

ات المدرسي( فػي درجػة امػتالؾ مػدير  المػدارس الحكوميػة فػي مديريػة تربيػة نػابمس فػي فمسػطيف لميػار 
 استنداـ تكنولوجيا المتمومات والتمالت؟

 تـ فحص ال،رضيات ا ربع المنبةقة عف السؤاؿ البحةي الةاني  وكانت نتائجيا كاآلتي: 
 عنػد مسػتول الدللػة )ل توجد فروؽ ذات دللػة إحمػائية  والتي نميا:فتائ  فحص كلفةضية كأل لى: 

رس الحكوميػة فػي مديريػة تربيػة نػابمس فػي فمسػطيف ( بيف متوسطات درجػة امػتالؾ مػدير  المػدا1.12= 
 لميارات استنداـ تكنولوجيا المتمومات والتمالت مف وجية نظرىـ تتزل لمتغير المؤىؿ التممي.

اآلتػي ( 2مف أجؿ فحػص ىػذه ال،رضػية  تػـ اسػتندـ انتبػار )ت( لمتينػات المسػتقمة  والجػدوؿ )       
 يوضع ذلؾ:

 

 (1كل ج ل )
ت( لمعيفات كلم تقمة لجاللة كلفة ق فم جة ة كمترك مجيةس كلمجكة  لمهاةكت ك تخجكم فتائ  كختناة )

 تكف ل  يا كلمعم مات  كالتصاالت تنعًا لمتغية كلمؤهل كلعممم
 م ت ى كلجاللة* )ت( قيمة كالفحةكف كلمت    كلعجج كلمؤهل كلعممم
 1.12 2.22 23 بكالوريوس

1.122 1.222 
 1.22 2.22 31 دراسات عميا

 (.α =1.12) * داؿ إحمائيا عند مستول الدللة
 

( أف درجػػػػة امػػػػتالؾ مػػػػدير  المػػػػدارس مػػػػف حممػػػػة المؤىػػػػؿ التممػػػػي 2تظيػػػػر النتػػػػائا فػػػػي الجػػػػدوؿ )       
عميػػا( لميػارات اسػػتنداـ تكنولوجيػػا المتمومػات والتمػػالت أعمػػى مقارنػة بمػػدير  المػػدارس  )دراسػات

(  ويتتقػػػد الباحػػث أف النبػػػر  التمميػػػة والتمميػػة فػػػي مواضػػػيع مػػف حممػػػة المؤىػػػؿ التممػػي )بكػػػالوريوس
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تكنولوجيا المتمومات والتمػالت لػدل )الدراسػات التميػا( تكػوف أكبػر بسػبت المقػررات الدراسػية ادضػافية 
المتتمقػػػػة بتكنولوجيػػػػا المتمومػػػػات والتمػػػػالت التػػػػي يػػػػتـ دراسػػػػتيا فػػػػي )الدراسػػػػات التميػػػػا( بالمقارنػػػػة مػػػػع 

ى حيػػث (α =1.12) عنػػد مسػػتول الدللػػةإل أف ىػػذه ال،ػػروؽ لػـػ تكػػف ذات دللػػة إحمػػائية )البكػػالوريوس(  
(  وي،سػػػر الباحػػػث ذلػػػؾ بػػػأف تمػػػؾ النبػػػرات 1.12( أكبػػػر مػػػف )1.222قيمػػػة مسػػػتول الدللػػػة المحسػػػوبة )

التمميػػة والتمميػػة ادضػػافية لػػدل )الدراسػػات التميػػا( ليسػػت بالقػػدر الػػذ  يجتػػؿ ال،ػػروؽ واضػػحة بينيػػا وبػػيف 
 البكالوريوس(  نامة أف ىذه الميارات ىي ميارات أساسية في تكنولوجيا المتمومات والتمالت.)

( ودراسػة 3111دراسػة التتيبػي )( و 3111وتت،ؽ ىذه النتيجة مع نتائا كػؿ مػف دراسػة الػدبياف )       
 (.3112)( ودراسة عرياف 3111(  فيما تنتمؼ مع نتائا دراسة نموؼ )3112الحراحشة )

 

 عنػد مسػتول الدللػة ) ل توجد فروؽ ذات دللػة إحمػائيةوالتي نميا: ائ  فحص كلفةضية كلنافية: فت
( بيف متوسطات درجػة امػتالؾ مػدير  المػدارس الحكوميػة فػي مديريػة تربيػة نػابمس فػي فمسػطيف 1.12= 

 .التمرلمتغير تتزل  لميارات استنداـ تكنولوجيا المتمومات والتمالت مف وجية نظرىـ
( 1مػػف أجػػؿ فحػػص ىػػذه ال،رضػػية  تػػـ اسػػتندـ انتبػػار تحميػػؿ التبػػايف ا حػػاد   والجػػداوؿ )       

 ( اآلتية توضع ذلؾ:11( و)11و)
 

 (1كل ج ل )
لجة ة كمترك مجيةس كلمجكة  كلحك مية لمهاةكت  كالفحةكفات كلمعياةية كلتكةكةكت  كلمت   ات كلح انية 

 الت تنعًا لمتغية كلعمةك تخجكم تكف ل  يا كلمعم مات  كالتصا
 كالفحةكف كلمعياةس كلمت    كلح انم كلعجج كلعمة
 1.13 2.12 12 سنة 21أقؿ مف 

 1.22 2.22 22 سنة 21-21مف 
 1.22 2.23 11 سنة 21أكةر مف 

 3911 1911 11 كلم م ع كلكمم
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 (31الجدول )
ري المدارس الحكومية لمهارات استخدام نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة امتالك مدي

 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت تبعًا لمتغير العمر
 م ت ى كلجاللة )ف( قيمة مت    كلمةنعات جة ة كلحةية م م ع كلمةنعات مصجة كلتناين
 1.222 3 11.112 بيف المجموعات

13.122 
 

*1.111 
 1.211 21 22.223 دانؿ المجموعات 

 21 22.222 المجموع 
 .(α =1.12)* داؿ إحمائيا عند مستول الدللة 

 

( أف ىنػػاؾ فروقػػا  بػػيف درجػػة امػػتالؾ مػػدير  المػػدارس لميػػارات اسػػتنداـ تكنولوجيػػا 1يبػػيف الجػػدوؿ )       
المتمومػػػات والتمػػػالت فػػػي أعمػػػاليـ ادداريػػػة بحسػػػت متغيػػػر التمػػػر  وأف التالقػػػة بينيمػػػا ىػػػي عالقػػػة 

( أف 11وسط الحسػابي لتمػؾ الميػارات بزيػاد  التمػر  وتظيػر النتػائا فػي الجػدوؿ )عكسيةى حيث يقؿ المت
 (.1.12أمغر مف )( 1.111ىذه فروؽ ذات دللة إحمائية  حيث قيمة مستول الدللة المحسوبة )

امػػتالؾ مػدير  المػػدارس الحكوميػػة لميػػارات اسػػتنداـ تكنولوجيػػا  ولمكشػؼ عػػف ال،ػػروؽ فػػي درجػػة       
(  LSDبحسػػػت متغيػػػر التمػػػر  فقػػػد تػػػـ اسػػػتنداـ انتبػػػار المقارنػػػات البتديػػػة ) لتمػػػالتالمتمومػػػات وا

 ( يوضع ذلؾ:11) والجدوؿ
 
 (33كل ج ل )

( لمكشف عن كلفة ق فم جة ة كمترك مجيةس كلمجكة  كلحك مية LSDكختناة كلمقاةفات كلنعجية )
 مةلمهاةكت ك تخجكم تكف ل  يا كلمعم مات  كالتصاالت نح ب متغية كلع

  فة 11أكنة من   فة 11-11من   فة 11أقل من  كلعمة
 *1.223 1.221 - سنة 21أقؿ مف 

 *1.122 - - سنة 21-21مف 
 (.α =1.12)* داؿ إحمائيا عند مستول الدللة 

 

( أف ال،ػػروؽ فػػي درجػػة امػػتالؾ مػػدير  المػػدارس الحكوميػػة لميػػارات اسػػتنداـ 11يظيػػر الجػػدوؿ ) 
)أكةػػر مػػف سػػنة( و 21تمػػالت فػػي التمػػؿ اددار  ىػػي بػػيف التمػػر )أقػػؿ مػػف تكنولوجيػػا المتمومػػات وال

 21سػنة( و)أكةػر مػف  21-21سػنة(  وكػذلؾ بػيف التمػر )مػف  21سنة(  ولمالع التمر )أقػؿ مػف  21
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سػنة(  ويتػػزو الباحػػث ىػػذه النتيجػة إلػػى أف مواضػػيع تكنولوجيػػا  21-21ولمػػالع التمػػر )مػػف  سػنة(
المواضػيع الحديةػة ومسػتمر  التطػور والتحػديث  ولػذلؾ فننػو كممػا كػاف  المتمومات والتمالت ىػي مػف

عمر مدير المدرسة أقؿ  كانت مرحمة دراستو الجامتية والمدرسػية أحػدث  ممػا أتػاح لػو الطػالع عمػى 
مسػػتحدةات تكنولوجيػػا المتمومػػات والتمػػالت بشػػكؿ أفضػػؿ مقارنػػة مػػع مػػدير المدرسػػة ا كبػػر عمػػرا   

  المدارس ا قؿ عمرا  عاد  ما تكوف لدييـ النزعػة لمواكبػة التطػورات والمسػتجدات إضافة إلى أف مدير 
 والتتايش متيا بدرجة أكبر.

 (.ـ3112الحسف )وتنتمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة  
 

عنػد مسػتول الدللػة ل توجػد فػروؽ ذات دللػة إحمػائية  والتػي نمػيا:فتائ  فحص كلفةضية كلنالناة: 
(  =1.12 بػػيف ) نػػابمس فػػي متوسػػطات درجػػة امػػتالؾ مػػدير  المػػدارس الحكوميػػة فػػي مديريػػة تربيػػة

فمسػػطيف لميػػارات اسػػتنداـ تكنولوجيػػا المتمومػػات والتمػػالت مػػف وجيػػة نظػػرىـ تتػػزل لمتغيػػر عػػدد 
 الدورات المتتمقة بتكنولوجيا المتمومات والتمالت.

 ( اآلتػػي13تينػات المسػػتقمة  والجػػداوؿ )مػف أجػػؿ فحػػص ىػػذه ال،رضػية  تػـػ اسػػتندـ انتبػػار )ت( لم       
 يوضع ذلؾ:

 

 (31كل ج ل )
فتائ  كختناة )ت( لمعيفات كلم تقمة لجاللة كلفة ق فم جة ة كمترك مجيةس كلمجكة  كلحك مية لمهاةكت 

ك تخجكم تكف ل  يا كلمعم مات  كالتصاالت تنعًا لمتغية عجج كلج ةكت كلتجةينية كلمتعمقة نتكف ل  يا 
  كالتصاالت كلمعم مات

عجج كلج ةكت كلتجةينية كلمتعمقة 
 نتكف ل  يا كلمعم مات  كالتصاالت

م ت ى  )ت( قيمة كالفحةكف كلمت    كلعجج
 كلجاللة*

 1.12 2.32 21 دورات تدريبية 2أقؿ مف 
3.213 1.112 

 1.21 2.11 32 دورات تدريبية فأكةر 2
 (.α =1.12)عند مستول الدللة  * داؿ إحمائيا  

 

( أف ىناؾ فروؽ ذات دللة إحمائية في درجة امتالؾ مدير  13تظير النتائا في الجدوؿ )        
المػػدارس لميػػارات اسػػتنداـ تكنولوجيػػا المتمومػػات والتمػػالت فػػي أعمػػاليـ ادداريػػة تتػػزل لمتغيػػر عػػدد 

ف شػاركوا بتػدد دورات الدورات التدريبية المتتمقة بتكنولوجيا المتمومات والتمػالت ولمػالع المػديريف الػذي
(  1.12مػػف )( أمػػغر 1.112دورات تدريبيػػة فػػأكةر(  حيػػث قيمػػة مسػػتول الدللػػة المحسػػوبة ) 2أكبػػر )
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 ويتتقد الباحث أف ليذا المتغيػر دورا  رئيسػا  فػي تمكػيف مػدير  المػدارس مػف اسػتنداـ تكنولوجيػا المتمومػات
ات التدريبيػػػة قبػػػؿ الندمػػػة أـ أةناءىػػػا  لػػػذا والتمػػػالت فػػػي أعمػػػاليـ ادداريػػػة  سػػػواء  أكانػػػت تمػػػؾ الػػػدور 

يستوجت عمى وزار  التربية والتتميـ التالي ومديرياتيا الميتمة بارتقاء التمؿ اددار  مف نػالؿ توظيػؼ 
 تكنولوجيػػا المتمومػػات والتمػػالت فيػػو أف تػػنظـ الػػدورات التدريبيػػة بيػػذا المجػػاؿ  وبشػػكؿ دور  لرفػػع قػػدرات

 بة مستجداتو.مدير  المدارس فيو  ومواك
ودراسػة ( ـ3111دراسػة نمػوؼ )( و ـ3111وتت،ؽ ىػذه النتيجػة مػع نتػائا كػؿ مػف دراسػة الػدبياف ) 

 (.ـ3112الحسف )
 

 عنػد مسػتول الدللػة )ل توجد فروؽ ذات دللػة إحمػائية والتي نميا: فتائ  فحص كلفةضية كلةكنعة: 
ة فػي مديريػة تربيػة نػابمس فػي فمسػطيف ( بيف متوسطات درجػة امػتالؾ مػدير  المػدارس الحكوميػ1.12= 

سػػنوات النبػػر  فػػي لمتغيػر تتػػزل  لميػارات اسػػتنداـ تكنولوجيػػا المتمومػات والتمػػالت مػػف وجيػة نظػػرىـ
 .التمؿ اددار 

( 12و)( 12مف اجؿ فحص ىذه ال،رضية  تـ استندـ انتبار تحميؿ التبايف ا حػاد   والجػداوؿ )       
 ( اآلتية توضع ذلؾ:12و)

 
 (31ج ل )كل 

لجة ة كمترك مجيةس كلمجكة  كلحك مية لمهاةكت  كالفحةكفات كلمعياةية كلتكةكةكت  كلمت   ات كلح انية 
 ك تخجكم تكف ل  يا كلمعم مات  كالتصاالت تنعًا لمتغية عجج  ف كت كلخنةة فم كلعمل كإلجكةس

 كلمعياةسكالفحةكف  كلمت    كلح انم كلعجج عجج  ف كت كلخنةة فم كلعمل كإلجكةس
 1.22 2.12 11 سنوات 2أقؿ مف 

 1.22 2.22 12 سنوات 11-2مف 
 1.12 2.33 22 سنوات 11أكةر مف 

 3911 1911 11 كلم م ع
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 (31الجدول )
نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة امتالك مديري المدارس الحكومية لمهارات استخدام 

 االت تبعًا لمتغير سنوات الخبرة في العمل اإلداريتكنولوجيا المعمومات واالتص
 م ت ى كلجاللة )ف( قيمة مت    كلمةنعات جة ة كلحةية م م ع كلمةنعات مصجة كلتناين
 2.221 3 2.222 بيف المجموعات

2.221 
 

1.122* 
 21 22.112 دانؿ المجموعات 

1.121 
 21 22.222 المجموع

 .(α =1.12)لة * داؿ إحمائيا عند مستول الدل
 

( أن هناك فروقًا بين درجة  اتةك ك تةديري التةداره لتتةاراخ امةككدام كينولوجيةا 12يبين الجدول )       
وأن   امداريالتعلوتةةةاخ وااكتةةةااخ فةةة  أدتةةةالتم امداريةةة  ب مةةةر تكييةةةر مةةةنواخ الكبةةةر  فةةة  العتةةةل 

 التتةاراخ بييةاد  دةدد مةنواخ الكبةر  الع ق  بينتتا ه  د ق  ديمي ؛  يث يقل التكومة  ال مةاب  لكلةك
 يةث قيتة    ( أن هةه  فةروذ هاخ دالة  ا تةائي 12وكظتر النكائج ف  الجةدول )  ف  العتل امداري

 (.1.12( أتير تن )1.122تمكوى الدال  الت موب  )
ولمكشؼ عف ال،روؽ في درجة امتالؾ مدير  المدارس الحكومية لميارات استنداـ تكنولوجيػا        

 المتمومػات والتمػالت بحسػػت متغيػر سػػنوات النبػر  فػػي التمػؿ اددار   فقػػد تـػ اسػػتنداـ انتبػار المقارنػػات
 ( اآلتي يوضحيا:12(  والجدوؿ )LSDالبتدية )

 
 (31كل ج ل )

( لمكشف عن كلفة ق فم جة ة كمترك مجيةس كلمجكة  كلحك مية LSDكختناة كلمقاةفات كلنعجية )
   يا كلمعم مات  كالتصاالت نح ب متغية  ف كت كلخنةة فم كلعمل كإلجكةسلمهاةكت ك تخجكم تكف ل

  ف كت 31أكنة من   ف كت 31–1من   ف كت 1أقل من   ف كت كلخنةة
 *1.223 1.323 - سنوات 2أقؿ مف 

 1.211 - - سنوات 11 – 2مف 
 .(α =1.12)* داؿ إحمائيا عند مستول الدللة 

 

 فػي درجػة امػتالؾ مػدير  المػدارس الحكوميػة لميػارات اسػتنداـ ( أف ال،ػروؽ12يظير الجدوؿ ) 
تكنولوجيا المتمومات والتمالت في التمؿ اددار  ىي بيف سنوات النبر  في التمؿ اددار  )أقؿ 

 سػنوات(  وي،سػر الباحػػث 2سػنوات(  ولمػالع سػنوات النبػر  )أقػؿ مػف  11سػنوات( و )أكةػر مػف  2مػف 
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لوجيػا المتمومػات والتمػالت فػي ا عمػاؿ ادداريػة المدرسػية ىػي مػف ىػذه النتيجػة بػأف إدنػاؿ تكنو 
سػنوات  11المستجدات ول زالت في مراحؿ التطور  ولذلؾ فنف مدير  المدارس ذو  النبػر  أكةػر مػف 

في التمؿ اددار  قد اعتادوا نالؿ سنوات عمميـ اددار  في المدرسة عمى ا عمػاؿ التقميديػة اليدويػة 
ا لػػـ يػػتع ليػػـ ال،رمػػة لممارسػػة اسػػتنداـ تكنولوجيػػا المتمومػػات والتمػػالت فػػي أعمػػاليـ والورقيػػة  ممػػ

ادداريػػة المدرسػػية وتطويرىػػا مػػف نػػالؿ النبػػر  التمميػػة. كمػػا أف سػػنوات النبػػر  عػػاد  مػػا تكػػوف مرتبطػػة 
ا فػي بالتمر بتالقة طردية  فأمحات سنوات النبر  ا كةر ىـ أكبػر عمػرا  بػالتمـو  وقػد أشػارت النتػائ

( أف مػػػػدير  المػػػػدارس ا مػػػػغر عمػػػػرا  يمتمكػػػػوف ميػػػػارات اسػػػػتنداـ تكنولوجيػػػػا المتمومػػػػات 11جػػػػدوؿ )
 والتمالت بدرجة أكبر مف كبار التمر.

( التي توممت أيضا  إلى أف ىناؾ فروقػا  3111وتت،ؽ ىذه النتيجة مع نتائا دراسة التتيبي )       
ر  فػػي التمػػؿ اددار  ولمػػالع النبػػر  القميمػػة  فػػي حػػيف ذات دللػػة إحمػػائية تتػػزل لمتغيػػر سػػنوات النبػػ

( ودراسػة التمػر  3111ودراسػة نمػوؼ ) (3111دراسػة الػدبياف )انتم،ت ىذه النتيجة مػع نتػائا كػؿ مػف 
 (.3112( ودراسة عرياف )3112( ودراسة الحراحشة )3113( ودراسة الطيطي وآنروف )3111)

 

 .التوصيات
 وممت ليا ىذه الدراسة  يومي الباحث بما يأتي:في ضوء النتائا التي ت       

 تحسيف الميارات ا ساسية لمػدير  المػدارس فػي اسػتنداـ تطبيقػات تكنولوجيػا المتمومػات والتمػالت -
لترت،ع إلى الدرجة )التالية جػدا ( مػف نػالؿ تطػوير برنػاما تػدريبي ممػنيا قػائـ عمػى المقػاءات 

الذاتي  واستنداـ أساليت متنوعة لمتقويـ  واعتمػاد درجػة التدريبية الوجاىية والتتمـ ادلكتروني 
 %( كمتطمت لجتياز البرناما التدريبي بنجاح.11التقاف )

تطػػوير المقػػررات الدراسػػية الجامتيػػة ذات الطػػابع التممػػي المتتمػػؽ بتطبيقػػات تكنولوجيػػا المتمومػػات  -
المسػتجدات فػي ىػذا تواكػت  والتمالت التي تطرحيا كميات التمـو التربوية في الجامتػات بحيػث
 المجاؿ وبمور  مستمر   مع التركيز عمى الجوانت التممية فييا.

العتمػاد فػي ال،تػرات الحاليػة والمسػتقبمية فػي المػػدل القمػير عمػى ال،ئػات التمريػة مػغير  السػػف أو  -
سػػػنة( ددار  المػػػدارس  وأف تكػػػوف إحػػػدل الموامػػػ،ات الرئيسػػػة لمشػػػنص  21المتوسػػػطة )أقػػػؿ مػػػف 

ؼ بػػػػػػندار  المدرسػػػػػػة ىػػػػػػو تمكنػػػػػػو مػػػػػػف الميػػػػػػارات ا ساسػػػػػػية لتطبيقػػػػػػات تكنولوجيػػػػػػا المتمومػػػػػػات المكمػػػػػػ
 والتمالت.
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 .املراجعقائمة 
 

 9كلمةك ع نالمغة كلعةنية
"تمور مقترح لامالح المدرسي بممر عمى ضػوء  .ـ(3111) إبراىيـ  زكريا سالـ سميماف -1

 .211-212ص(  21)12ممر    م مة كلتةنيةمدنؿ إدار  المترفة"  
"درجػػػة اسػػػتنداـ الحاسػػػوت فػػػي اددار  المدرسػػػية لػػػدل مػػػدراء  ـ(.3112) الحراحشػػػة  محمػػػد عبػػػود -3

 .332-111ص(  3)11  م مة كلمفاةةمديريات التربية والتتميـ في محافظة الم،رؽ/ ا ردف"  
"ميػػػاـ ومسػػػؤوليات القيػػػادات المدرسػػػية نحػػػو  .ـ(3112) الحربػػػي  حمػػػداف بػػػف محمػػػد بػػػف دنيػػػؿ اه -2

الحديةة في ا عماؿ اددارية في المدارس الحكومية لمبنيف بمدينػة مكػة المكرمػة  نداـ التقنياتاست
المؤسسػػػة التربيػػػة لالستشػػػارات  – كلم ماااة كلعةنياااة لمعمااا م كال تماعياااةالمتممػػػيف"   مػػػف وجيػػػة نظػػػر

 .221-212ص  3  ج(2)ممر  عدد   –التممية وتنمية الموارد البشرية
"فاعمية برناما تدريبي مكةػؼ فػي تطبيقػات الحاسػت  .ـ(3112) الحسف  رياض عبد الرحمف -2

  "    كلمعةفاةم ماة كلقاةك ة الحديةة في تحسيف استتداد مدراء المدارس لستنداـ الحاست فػي عمميـػ
 .112-11ص  (122)ممر  عدد 

ونور الديف  محمد الممػر  محمػدى وعبػد الحػافظ   ـ(.3112) الحمواني  حناف مالح الديف -2
الحميػد عيسػى  "متطمبػات تطبيػؽ اددار  ادلكترونيػة دانػؿ مػدارس مرحمػة التتمػيـ  أسماء عبػد
 .32-1ص(  2)31ممر    م مة كمية كلتةنية نأ ي  ا ساسي"  

 كقع ت نيق كإلجكةة كإللكتة فياة فام كلماجكة  كلحك مياة كلناف ياة   ـ(3111) نموؼ  إيماف حسػف -2
النجػػػاح )رسػػػالة ماجسػػػتير(  جامتػػػة  جيةكتفااام كلضااافة كلغةنياااة مااان   هاااة فظاااة كلماااجيةين  كلمااا

 فمسطيف. -الوطنية  نابمس
  "الحتياجات التدريبية لمدير  المدارس الةانوية في ـ(3111) الدبياف  عبد التزيز بف محمد -2

  (111)السػتودية  عػدد   م ماة ة االة كلخماي  كلعةنام  الرياض بالمممكة التربيػة السػتودية"
 .122-121ص

  ـ(3112) ىيـى وفرحػػات  عبيػر حسػػيف عػػونيى والتتيبػي  محمػػد بػف عمػػي عيػػادالدسػوقي  محمػػد إبػرا -2
"أةر برناما مقتػرح عبػر الشػبكة عمػى تنميػة ميػارات اسػتنداـ المسػتحدةات التكنولوجيػة لػدل مػدير  

  (32)ممػػر  عػػدد   م مااة جةك ااات فاام كلتعماايم كل ااامعمالمػػدارس بالمممكػػة التربيػػة السػػتودية" 
 .222-222ص
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ضػوء "تطػوير المػدارس الذكيػة بجميوريػة ممػر التربيػة فػي  .ـ(3111) د رفتػت عمػيالدعيد   أحمػ -1
 .321-331ص(  22)12ممر    م مة كلتةنيةالماليزية"   النبر 

"درجػػػة ممارسػػػة إدار  المترفػػػة عنػػػد  .ـ(3111) سػػػتادات  موفػػػؽ فتحػػػيى وتػػػيـ  حسػػػف محمػػػد -11
م ماة  امعاة كلقاج  رىـ"  المدارس الحكومية فػي مديريػة جنػيف مػف وجيػة نظػمدير  ومديرات 
 .312-122ص  (32)فمسطيف  عدد    كلجةك ات كلمفت حة لألنحاث

 الشػػاعر  عػػدلي داود محمػػدى وكمػػاؿ  ناديػػة يوسػػؼى وعتيبػػة  أمػػاؿ حسػػفى والحجػػار  رائػػد حسػػيف -11
"تطػػػوير التمػػػاؿ اددار  لمػػػدير  المػػػدارس الةانويػػػة فػػػي فمسػػػطيف عمػػػى ضػػػوء اددار   .ـ(3113)

 .1112-1121ص  3  ج(12)ممر  عدد    مة كلنحث كلعممم فم كلتةنيةمادلكترونية"  
"أةػػر اسػػتنداـ تكنولوجيػػا المتمومػػات عمػػى  .ـ(3112) الشػػريؼ  مػػالع إبػػراىيـ محمػػد أبػػو ىاشػػـ -13

م ماااة اددار  لمػػػدير  ومتممػػػي المػػػدارس بمنطقػػػة تبػػػوؾ بالمممكػػػة التربيػػػة السػػػتودية"   فاعميػػػة ا داء
 .113-21ص  121ممر  عدد  كلقةك ة  كلمعةفة

اسػتنداـ "واقػع  .ـ(3113) الطيطي  محمد عبد ادلوى وأبو سمر   محمود أحمدى ومنمور  جماؿ -12
التكنولوجيا في اددار  المدرسية ومتيقات ذلؾ مف وجية نظر مدير  المػدارس ومتػاونييـ فػي 

  (32)فمسػطيف  عػدد   م مة  امعة كلقج  كلمفت حة لألنحااث  كلجةك ااتمحافظة القدس"  
 .13-21ص

المػػدارس "مقومػػات ادبػػداع اددار  لػػدل مػػديرات  ـ(.3111) التتيبػػي  عاليػػة بنػػت محمػػد بػػف دبيػػؿ -12
في منطقة جػد  فػي ضػوء مواكبػة متطمبػات التقػدـ التكنولػوجي مػف وجيػة نظػر المتممػات"  الةانوية 

 .323-311ص(  2)2الستودية   – م مة جةك ات عةنية فم كلتةنية  عمم كلفف 
المتمومػػات "القيػػاد  السػػتراتيجية ودورىػػا فػػي توظيػػؼ تكنولوجيػػا  ـ(.3111) مػػاؿ فػػوازالتمػػر   ج -12

  (32)ممػػػر  مجمػػػد  – م ماااة كمياااة كلتةنياااة نأ ااا كنوالتمػػػالت فػػػي اددار  المدرسػػػية"  
 .122-112ص

كلتعميمياة لمقيااجة جة ة مماة ة ماجيةس ماجكة  مف قاة حا لم   .ـ(3112) عرياف  فاطمة محمد -12
آؿ البيػػت  )رسػػالة ماجسػػتير(  جامتػػة  كلتكف ل  يااة  عرقتهااا نجة ااة قياااجة كلتغييااة فاام مجكة ااهم

 ا ردف.
"دور القيػاد  ادداريػة المدرسػية  ـ(.3112) القحطاني  عبد المحسف عايضى والنز   فيد عبد اه -12

ت توظيػػػؼ تكنولوجيػػػا المتمومػػػات فػػػي إدار  التنميػػػة المينيػػػة  عضػػػاء الييئػػػة التتميميػػػة فػػػي مجػػػال
 .23-12ص(  112)32الكويت    كلم مة كلتةن يةوالتمالت"  
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  "متطمبػػػػػات تطبيػػػػػؽ اددار  ـ(3111) محمػػػػػد  محمػػػػػد مػػػػػاىرى وعقػػػػػيالف  نمػػػػػيس محمػػػػػد نمػػػػػيس -12
كلتةنيااة م مااة كميااة ادلكترونيػػة بػػالتتميـ الةػػانو  ا ردنػػي فػػي ضػػوء التحػػديات التالميػػة المتامػػر "  

 .21-1ص(  23)31ممر    هان امعة نف
وزار  التربيػػػػة والتتمػػػػيـ التػػػػالي ال،مسػػػػطينية  "السػػػػتراتيجية القطاعيػػػػة وعبػػػػر القطاعيػػػػة لمتتمػػػػيـ  -91

 مف الموقع: 2/11/3112  استرجع بتاريخ ـ3111("  ـ3111-3112)

https://www.mohe.pna.ps/moehe/plansandstrategies. 

يونس  مجد  محمد  "التحػوؿ نحػو اددار  ادلكترونيػة فػي مؤسسػات التتمػيـ لمواكبػة تحػديات التمػر  -31
 مف الموقع: ـ2/11/3112  استرجع بتاريخ ـ3112  تعميم  جيجالرقمي"  

http://http://www.new-educ.com/studies. 
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