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دارة االلكترونية بمدارس التعليم الثانوى بمدينة إلمكانية تطبيق اإمدى 

 طرابلس

 كلية التربية زلطن ـ جامعة الزاويةــ ـ  حمد الكوني مخلوفأد. عصام 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 -مقدمة :

تعد الدراسات المستقبلية لتطوير اإلدارة التعليمية والمدرسية من القضايا       

المهمـة التـي حظيت باالهتمام من جانب المعنيين بالنظام التعليمي، وذلك نتيجة 

للتحوالت السريعة والتطورات التكنولوجية التي يتعرض لها أي نظام تعليمي في 

مـط اإلدارة المدرسية في النظام التعليمي ظل التطور السريع، ما انعكس علـى ن

الحالي، وال تستطيع اإلدارة المدرسية أن تحقـق أهـدافها بطريقتها القائمة على 

األسلوب التقليدي في ظل الوضع العالمي الراهن الـذي يتميـز بسـرعة التغيير 

عمل علـى االهتمام بإدارة التعليم وتنظيمه والو،  بتطوير التعليم .ويتطلب العناية

تحسـين وتطوير األداء، ويقع الجزء األكبر من عبء هذا التطـوير علـى عـاتق 

التي  اإلدارة المدرسـية، باعتبارها المسؤول األول عن تحقيق األهداف المنشودة

 (1تمثل انعكاساً ألهـداف التنميـة المجتمعيةالشاملة ومتطلباتها )

على جودة اإلدارة المدرسية، التي من وتتوقف قدرة المدرسة في أداء رسالتها    

 ، ، وتقويمهـا ، وتوجيهها خاللهـا يتم التركيز على عملية التعليم والتعلم، وتنظيمها

صورة أساسية، ومـن خـالل اإلدارة المدرسية الفاعلة، يتم إعادة النظر والتفكير ب

 ب واإلجراءات واإلستراتيجيات التي تتناس كافة األنشـطة وبشكل جذري في

وتعد اإلدارة المدرسية .  (2، والتكنولوجيـا ) ، والثورة ومتطلبات عصر السرعة

أن التغيير يجب أن  اعتبار ىصياغة وتنفيد الجودة والتميز ،علالمسؤولة عن 

، وبالتالي فإن نجاح اسـتراتيجياتها يعتمـد وبشـكٍل  يحدث من داخل المدرسة

، وغير ذلك  وير التنظيمي في المدرسةوإحداث التط ، أساسي على مهارات التنمية

        من مهـارات إدارة التغيير        

 ولقد أسهمت التغيرات التكنولوجية في إيجاد أسلوب جديد لإلدارة الحديثة    

 بل إن تقنيات تكنولوجيا المعلومات، واالتصاالت ؛ يختلـف عـن األسلوب التقليدي

 ، وتنظيم، لية اإلدارية التقليدية من تخطيطقد أسـهمت فـي تغييـر مضامين العم ،

فلـم تعد تلك العمليات وتنفيذها يتم بالطرق  ؛ ورقابة، وتنسيق، واتخاذ قـرارات

التقليدية من األعلى إلـى األسـفل، وأسـهمت تقنيـات تكنولوجيا المعلومات كذلك في 

لبشرية، بأسرع تقبل التطورات العلمية، واستثمار جميـع اإلمكانـات الماديـة، وا

 وقت وبأقل تكلفة 

ومع ظهور تكنولوجـيا اإلنـترنت، وتطور تقنية الشبكات واالنتشار الواسع      

والسـريع لتطبيقات األعمال على شبكة اإلنترنت التي رافقها انبثاق نماذج األعمال 
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 ، اإللكترونيـة، ونضـج مفهوم تكنـولوجيا المعلومات، ونظم اإلدارة اإللكترونية

،  نـظم المعلومات اإلداريـة مع أنشطة األعمال اإللكترونية جااندم  ساعد على

وأصبحت تلك النظم منظومات ال غنى عنها للتحول من نموذج األعمال التقـليدي 

 (         3إلى نماذج األعمال اإللكترونية )

. وتحقيـق وتمثل التنمية المعلوماتية، الخيار الحيوي األمثل للتخطيط المستقبلي    

 لقدرات اإلنسانية. إذ لم يعد ثمة مجال للشكلف التنمية الوطنية محكها الرئيس أهـدا

في ضرورة العمـل الدؤوب للتحول إلى ما يعرف باإلدارة اإللكترونية. فقد تغيرت 

في السـنوات األخيرة الكثير من المفاهيم التي تحكم عمل المديرين، كتفويض 

ـي اتخاذ القرارات، والتي تنقلهم إلى إدارة التغيير الصالحيات، والمشـاركة ف

المستمر، التي تحكمها الثورة العلمية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتكنولوجيا 

 عصرالمعلومات، والتقنية االلكترونية الحديثة.

وتشتمل اإلدارة اإللكترونية على جميع استعماالت تكنولوجيا المعلومات،       

حواسيب، وشبكات، وأجهزة فاكس، وأجهزة إدخال المعلومات  واالتصـاالت، من

 . (4السلكية والالسـلكية، لتخـدم األمور اإلدارية الروتينية اليومية )

واإلدارة اإللكترونية هي حقل جديد انبثق ليزيد التعاضد بـين تكنولوجيـا      

م فإن التحديات ومن ث المعلومـات واإلنترنت، وبين تطبيقات األعمال اإللكترونية.

دارة إلنمط الفاعل لالالتي تواجهها والمتطلبـات التي تحتاجها هي مظاهر من 

والخارجية    دارية التنظيمية الداخلية إلرونية في كسر الطرق التقليدية اااللكت

وتعتمد عملية التحول من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية علـى طـرق 

تقنيات إدارية متخصصة، تتطلب خبرات وتخصصات رائدة. علميـة وتكنولوجيا و

واالنتقال من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية في الدول النامية، هو بمثابة 

تحول صعب ومعقد، يبعد كل البعد عن االنتقال من أسلوب عمل إلى آخر، دون 

 عقبات ومقاومة وتحديات .

يعج بأحدث مظاهر التكنولوجيا، وتتسارع فيه  وبالرغم من أننا نعيش في قرن     

التغيرات التكنولوجية إلى حد ال يسمح لنا أن نقف برهة لنحصيها، إال أننا ما زلنا 

نلحـظ فـي مدارسـنا الكثير من الشواهد على ضعف اإلدارة المدرسية، فما زال الكم 

ء أرشفة الورقي الهائل يمـأل مدارسنا، وما زالت إدارات مدارسنا تشكو عب

الملفات، وعبء توفير مكان لحفظهـا، وعبء البحث عنها واستعادتها يدويا، وما 

نلحظه من توظيف لبعض مظاهر التكنولوجيـا فـي بعض المدارس، ما هو إال 

من هنا تبرز الحاجة إلى إجراء اإلصالحات، والتجديدات في و  .اجتهادات فردية

ة في المدارس الثانوية، إال دارة اإللكتروني، وما تطبيق اإل مجال اإلدارة المدرسـية

هـذه اإلصـالحات، خاصةً في القرن الحادي والعشرين، الذي يفرض التغيير،  حـدأ

ننا نعيش عصر الثورة إوحيث  ؛ والثقافية والتطوير السريع في البنـى العلميـة 

ح لزاما علينا ، أصب التكنولوجية الهائلة، وبغيرها ال يمكـن أن ننطلـق إلـى المستقبل

 (5أن نسهم في تحسين مستوى اإلدارة )
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 مشكلة الدراسة:
لقد أصبح التعامل مع الحاسوب  من األمور التي تأخذ حيزاً كبيراً من اهتمامت      

ليبيا، وخصوصا في طرابلس وخاصة في ضوء المتغيرات العالمية المتسارعة وما 

كجهاز  والتعليم ووزارة التربية ،  يترتب عليها من انعكاسات على أداء المنظمات

حكومي يّعول عليه في التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية كانت من 

؛  وفي الوظائف اإلدارية ، الوزارات السباقة في مجال استخدام الحاسوب في التعليم

دارة االلكترونية بمدارس إلامكانية تطبيق ا ىذا جاءت هذه الدراسة للكشف عن مدل

 .ليم الثانوي بمدينة طرابلس التع

 أسئلة الدراسة:
 وتحاول هذه  الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

دارة االلكترونية بمدارس التعليم الثانوي بمدينة إلامكانية تطبيق ا ىما مد -1

 طرابلس من وجهة نظر مديري هذه المدارس ؟.

 ى( في مدα≥ 0.05هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة) -2

لكترونية بمدارس التعليم الثانوي  في بمدينة طرابلس  إلدارة اإلمكانية تطبيق اإ

 : الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخدمة؟ تعزى لمتغيرات

 :أهمية الدراسة
 اآلتية:النقاط في يمكن إبراز أهمية الدراسة      

دارة إلمكانيوة تطبيوق اإ ىمود ،  وهوو دراسات من قبل تناولها لموضوع لم تتناوله -

 .االلكترونية لدى مديري مدارس التعليم الثانوي في مدينة طرابلس

لدى   يمكن االستفادة من نتائج الدراسة الحالية وتوظيفها في اإلدارة المدرسية -

مما ينعكس إيجابيا على المدرسة  بتحقيق أهدافها التربوية  ؛ مديري المدارس

 المنشودة.

الدراسة أهميتها من أهمية المدرسة والتي تعد إحدى المؤسسات التي تستمد هذه  -

عداد إلعاته المستقبلية،  كونها تقوم بيعتمد عليها المجتمع في نشر ثقافته،  وتحقيق تط

 جيالألا

 تساعد هذه الدراسة صناع القرار في تكوين قاعدة معلوماتية تربوية.  -

عليمي لمية المبذولة في مجال الحاسوب التتعد هذه الدراسة استكماالً للجهود الع -

 خصوصاً في القطاع التربوي.

 مصطلحات الدراسة:
 التقنيات الحديثة التي تم استخدامها في مجال التعليم وإدارته. ىحدإهو  الحاسوب:

استراتيجية إدارية لعصر المعلومات،  تعمل على تحقيق  اإلدارة اإللكترونية:

سات ولعمالئها مع استثمار أمثل لمصادر خدمات أفضل للموظفين والمؤس

المعلومات المتاحة من خالل توظيف الموارد المادية والبشرية المتاحة في إطار 
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إلكتروني من أجل استثمار أمثل للوقت والمال والجهد وتحقيقاً للمطالب المستهدفة 

(6وبالجودة المطلوبة )  

ا فريووق موون العوواملين فووي هووي الجهووود المنسووقة التووي يقوووم بهوو :اإلدارة المدرسييية

المدرسووة)إداريين وفنيووين(،  بغيووة تحقيووق األهووداف التربويووة داخوول المدرسووة بمووا 

يتمشى مع ما تهدف إليه الدولة من تربية أبنائها تربية صحيحة وعلى أسس سليمة،  

وهووذا يعنووي أن اإلدارة المدرسووية هووي عمليووة تخطوويط وتنسوويق وتوجيووه لكوول عموول 

 (7داخل المدرسة من أجل تطور وتقدم التعليم فيها)تعليمي أو تربوي يحدث 

م للطلبوووة تعليمووواً معتموووداً علوووى هوووي المدرسوووة التوووي تقووودالمدرسييية اإللكترونيييية: 

ت( ومووؤتمرات الفيووديو،  واللوووح نترنووت بكوول تقنياتهووا المتزامنووة كالتخاطب)الشوواإلا

بروتكول لكتروني،  وغير المتزامن كالبريد االلكتروني،   وصفحات الويب،   وإلا

خبوار والقووائم أو المنتوديات،   وغيرهوا وأن يوتم توزيوع ألنقل الملف،   ومجموعوة ا

وفوي أي وقوت،   وبوأي التعليم بحيث يمكن للطالب أن يحصل عليه من أي مكان،   

 (8طريقة وأي سرعة)

هووم القووادة التربويووون الووذين أنوويط إلوويهم تووولي مسووؤولية إدارة :  الموودارس وموودير

 نطقة  طرابلس.المدارس في م

هو القائد التربوي والمشرف المقيم وهو  . جرائي لمديرى المدارسإلالتعريف ا

 . تنقيد السياسة التعليمية داخل المدرسة ىل االول علوالمسؤ

مكانيات إلا ىهي العملية االدارية القائمة عل . لكترونيةإلدارة اإلجرائي لإتعريف 

التخطيط والتوجيه والرقابة علي الموارد عمال في ألنت وشبكات انترإلالمتميزة ل

وراق أدارة بدون إهداف وهي ألجل تحقيق اأوالقدرات الجوهرية بدون حدود من 

رشيف االلكتروني والبريد ألنها تعتمد علي اإو متطلبات جامدة حيت أو زمان أ

وهي مؤسسة  سائل الصوتيةوااللكتروني، واالدلة والمفكرات االلكترونية وال

 المعرفة . ىكية تعتمد علشبيكية ذ

 

 محددات الدراسة:
بمدارس التعليم  كترونيةإللدارة اإلمكانية تطبيق اإتتحدد هذه الدراسة بمدى     

 ةهالثانوى من وج

 م. 2014/2015نظر مديرى هذه المدارس بمدينة طرابلس،  للعام الدراسي 

 :منهج الدراسة
في المسوحي التحليلوي باسوتخدام أداة  اتبع الباحوث فوي هوذه الدراسوة المونهج الوصو   

بموودارس التعلوويم الثووانوي بمنطقووة  لكترونيووةإلدارة اإلمكانيووة تطبيووق اإ ىموودلقيوواس 

 . طرابلس من وجهة نظر مديرى هذه المدارس

 الدراسات السابقة :
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هناك عدد من الدراسات التي تناولت استخدام الحاسوب فوي اإلدارة بشوكل عوام      

 ة بشكل خاص ومنها:واإلدارة المدرسي

راء مووديري آ( قووام وايووت بدراسووة عنوانهووا White, 2001()9دراسووة وايووت )  /1

الموودارس المتوسووطة فووي أوهووايو فيمووا يتعلووق باسووتعمال الحواسوويب وتطبيقاتهووا فووي 

رسوولت الووي أداة للدراسووة ، حيووت أسووية ، واسووتخدم الباحووت االسووتبانة االدارة المدر

% 44اسووتبانة اي بنسوووبة  227اسووترجع منهووا مووديرة مدرسووة فووي أهووايو ، و 627

 لي النتائج التالية .إج الوصفي التحليلي وتوصل الباحت واستخدم الباحت المنه

هميوة أراء حوول آليو، كانت لهم درجات مختلفة من ان مديري المدارس في أهاإ    

 خدامين يفضولون اسوتثن مديري المدارس الحديأذ ؛ إدارة إلاستخدام الحواسيب في ا

 . قدمأكبر ممن هم أالحوايب بدرجة 

 

واقع ومعوقات استخدام الحاسب  ( دراسة بعنوان10()2002أجرت آل إبراهيم )/2

هودفت إلوى التعورف علوى مودى اسوتخدام و  عمال ادارة المدرسوة الثانويوةألي في آلا

،  ومعوقاته في المودارس الثانويوة،  مون  الحاسب اآللي في أعمال اإلدارة المدرسية

ة نظوور المووديرين ومسوواعديهم بسوولطنة عمووان،  واسووتخدمت الدراسووة الموونهج وجهوو

 190الوصفي،  وكانت األداة استبانة أعدت لغرض الدراسة،  وطبقت عينة مكونة 

مساعداً ومساعدة مدير. ومن أهوم نتوائج الدراسوة أن تقوديرات  150مديراً ومديرة و

ات الحاسووب اآللووي فووي السووتخدام ةالمووديرين والمسوواعدين علووى المجوواالت الخمسوو

بوين )غالبواً وأحيانواً(،  وأن المعوقوات الماديوة موا أعمال اإلدارة المدرسية تراوحوت 

التنظيميووة يشووكالن إعاقووة بدرجووة )عاليووة(،  بينمووا يشووكل محووور والتقنيووة والمعوقووات 

المعوقووات التووي تتعلووق بشخصووية العوواملين إعاقووة بدرجووة )متوسووطة(،  وأوصووت الدراسووة 

 متطلبات استخدام الحاسب،  وتدريب العاملين باإلدارة عليها. بضرورة توفير

 

ى ومييييديرات ( بعنيييواص تصييييورات ميييدير11()2006) دراسوووة الزبيوووودي وفوووي/3.

لكترونيية إلدارة اإلمكانيية تطبييق اإلربيد إية في محافظة موالمدارس الثانوية الحك

 في مدراسهم .

لثانويوة الحكوميوة فوي إلى التعورف علوى تصوورات موديري المودارس ا هدفت والتي

محافظة إربد لدرجة إمكانية تطبيوق اإلدارة اإللكترونيوة فوي مدارسوهم،  كموا هودفت 

والخبووووورة علوووووى هوووووذه   ، إلوووووى التعووووورف علوووووى أثووووور الجووووونس،   والتخصووووو 

التصورات.ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثوة بإعوداد وتصوميم اسوتبانة تكونوت 

ت هووي )البنيووة التحتيوة،  كفايووات موودير مجواال ( فقوورة،  موزعوة علووى ثووالث35مون )

المدرسووة اإللكترونيووة،  وتوووفر قوووانين وتشووريعات اإلدارة اإللكترونيووة(. وتكونووت 

( مديراً هم مجتمع الدراسة الكلي،  وتوصولت الدراسوة إلوى 186عينة الدراسة من )

 أن هناك إمكانية بدرجة متوسطة لتطبيق اإلدارة اإللكترونيوة فوي المودارس الثانويوة

فووي محافظووة إربوود،  كمووا كشووفت نتووائج الدراسووة عوون عوودم وجووود فووروق ذات داللووة 
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تصوورات أفوراد العينوة تعوزى لمتغيور الجونس باسوتثناء مجوال تووفر قووانين إحصائية في 

 ،  وجاءت الفروق لصالح الذكور.  وتشريعات اإلدارة اإللكترونية

 

لكترونيووة إلدارة اإلوان واقووع تطبيووق ا(بدراسووة بعنوو12()2009وقامووت الغاموودي )/4

ها فوي تجويود العمول ماهسوأدرجوة في مودارس تعلويم البنوين بمدينوة ينبوع الصوناعية و

 داري .إلا

 البنوين تعلويم مودارس اإللكترونيوة فوي اإلدارة تطبيق هدفت إلى التعرف على واقعو

،  واتبعت الدراسة  اإلداري العمل تجويد في هاماهسأ الصناعية ودرجة ينبع بمدينة

ج الوصووفي التحليلووي،  واسووتخدمت االسووتبانة أداة لجمووع المعلومووات،  وطبقووت الموونه

( وكيالً بمدارس البنين االبتدائية والمتوسطة 34( مديراً و)15على عينة مكونة من)

والثانوية. وتوصلت نتوائج الدراسوة إلوى أن تطبيوق اإلدارة اإللكترونيوة كوان بدرجوة 

الموديرين والووكالء علوى أن اسوتخدام اإلدارة ،  كما أشارت النتائج إلى اتفاق  عالية

العمل اإلداري بدرجة عالية،  وعدم وجود فروق بين عينوة ود األداء في اإللكترونية يجّ 

 الدراسة تبعاً لمتغيرات الدراسة.

 

 فوووي اإللكترونيوووة اإلدارة تطبيوووق ( بعنووووان واقوووع13()2010دراسوووة خلووووف )/5

نظرالموديرين  وجهوة مون غربيوة بفلسوطينال الضوفة الثانويوة فوي الحكوميوة المدارس

لكترونية إلدارة اإلوف الي التعرف علي واقع تطبيق اوالمديرات،وهدفت دراسة خل

في المدارس الحكومية في فلسطين من وجهة نظر موديري وموديرات المودارس فوي 

 الضفة الغربية بفلسطين .

لجموع المعلوموات،  ،  واسوتخدمت االسوتبانة أداة  واتبعت الدراسة المنهج الوصوفي  

( مووديراً ومووديرة. وأظهوورت نتووائج الدراسووة أن 322وطبقوت علووى عينووة مكونووة موون)

منخفضاً  واقعا هناك  الثانويوة الحكوميوة المودارس فوي اإللكترونيوة اإلدارة لتطبيوق ًً

،  موع وجوود فوروق فووي  والموديرات نظرالموديرين وجهوة ، مون الضوفة الغربيوة فوي

الووووذكور،  نيووووة تعووووزى لمتغيوووور الجوووونس، ولصووووالحواقووووع تطبيووووق اإلدارة اإللكترو

 ولمتغيرالموقووووع فووووأعلى. الماجسووووتير حملووووة  العلمووووي، ولصووووالح ولمتغيرالمؤهوووول

 اإلدارة مجووال التدريبيووة فووي الوودورات ، ولمتغيرعوودد المدينووة الجغرافووي، ولصووالح

مجوال اإلدارة  فوي أكثور أو واحودة تدريبيوة دورة تودربوا الذين اإللكترونية، ولصالح

 كترونية. اإلل

 

( دراسوة بعنووان درجوة اسوتخدام موديري المودارس 14()2011وأجرى اشتيات )/6

في مديرية تربية بني كنانة ألدوات االتصال اإللكتروني في التواصل موع المعلموين 

وأولياء أمور الطلبة والصعوبات التوي توواجههم مون وجهوة نظور موديري المودارس 

درجووة اسووتخدام  نعوو الكشووف ىلووأدراسووة كنانووة، وهوودفت ال فووي مديريووة تربيووة بنووي

دوات االتصوال االلكترونوي فوي التواصول موع المعلموين واوليواء ألمديري المدارس 
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 ، المودارس يريت التى تواجههم من وجهة نظر مدوكذلك ماهي الصعوبا ؛ االمور

والكشوووف عووون عالقتهوووا بمتغيووورات )المؤهووول العلموووي،  الجووونس وعووودد الووودورات(. 

( مووديراً ومووديرة موون مووديري الموودارس التووابعين 91ة موون )وتكونووت عينووة الدراسوو

. وقوود 2011/2010لمديريووة التربيووة والتعلوويم فووي بنووي كنانووة موون العووام الدراسووي 

اسووتخدم الباحووث الموونهج الوصووفي التحليلووي لمالءمتووه ألغووراض الدراسووة. وأشووارت 

كنانوة  نتائج الدراسة إلى أن درجة استخدام مديري المدارس فوي مديريوة تربيوة بنوي

ألدوات االتصوووال اإللكترونوووي فوووي التواصووول موووع المعلموووين وأوليووواء أموووور الطلبوووة 

والصووعوبات التووي تووواجههم كانووت بدرجووة متوسووطة. كمووا بينووت نتووائج الدراسووة بووأن 

مديري المدارس يواجهون مجموعة من الصعوبات تتمثل بعدم وجود خدموة أدوات 

تقديم الحوافز لمديري المدارس من ،  وعدم  االتصال اإللكتروني في جميع المنازل

،  وعودم  أجل استخدام أدوات االتصال اإللكتروني،  والكلفة المادية العالية والزائدة

 القدرة على الوصول إلى أدوات االتصال اإللكتروني بشكل سهل ويسير.

 تعقيب على الدراسات السابقة:

عض الدراسات من خالل اطالع الباحث على الدراسات السابقة  حيث ركزت ب

( ، 2002اإلدارية كدراسة آل إبراهيم) الحاسوب في األعمال على استخدام

( كما تناولت بعض الدراسات تصورات White, 2001ودراسة قام بها وايت)

( 2006واتجاهات مديري المدارس نحو اإلدارة اإللكترونية كدراسة الزبيدي )

ت بعض الدراسات على ( وركز2010( ودراسة خلوف )2009لغامدي )اودراسة 

، وقد تميزت الدراسة الحالية عن (2011اشتيات ) االتصال اإللكتروني كدراسة

إمكانية  ىنبية في أنها تحاول الكشف عن  مدالدراسات السابقة العربية واألج

عن تطبيق اإلدارة االلكترونية لدى مديري المدارس في  طرابلس ،  كما تختلف 

 جتمع الدراسة، وتتفق معها في بعض متغيرات الدراسة.الدراسات السابقة من حيث م

 :مجتمع الدراسة وعينتها
طوورابلس موودارس التعلوويم الثووانوى بمدينووة  يريتكووون مجتمووع الدراسووة موون جميووع موودر     

 مديرا ومديرة . 210والبالغ عددهم  2014/2015للعام الدراسي 

اختيوووارهم بالطريقوووة ( موووديراً وموووديرة  توووم 115تكونوووت عينوووة الدراسوووة مووون )و     

%( موون مجتمووع الدراسووة وقوود تووم 55،   وتشووكل هووذه العينووة مووا نسووبته،) العشوووائية

( اسوووتبانتين غيووور 2( اسوووتبانة وبعووود مراجعتهوووا تبوووين أن هنووواك )109اسوووترجاع )

( اسووتبانة تووم اعتمادهووا للتحليوول 107صووالحتين للتحليوول تووم اسووتبعادهما وقوود تبقووى)

%( مون 51%( من عينة الدراسة وما نسبته)93)اإلحصائي والتي شكلت ما نسبته 

( تووزع أفوراد عينوة الدراسوة حسوب 1،  ويوضح الجدول ) مجموع مجتمع الدراسة

 ،  سنوات الخدمة. متغيرات:  االجنس، المؤهل العلمي
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 (1جدول )

توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات: الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات 

 (107الخدمة، ص=)

 النسبة التكرار الفئات المتغير

 الجنس
 ذكور

 إناث

48 

59 

45% 

55% 

 المؤهل العلمي

بكالوريوس + 

 دبلوم

 عال

78 

29 

73% 

27% 

 سنوات الخدمة

 سنوات فما  دون 5

 سنوات 10 – 6

 سنة فأكثر 11     

15 

80 

12 

14% 

75% 

11% 

 

 : أداة  الدراسة
 تكونت أداة الدراسة من قسمين:

شخصوووية عووون المسوووتجيب )الجووونس، والمؤهووول العلموووي، معلوموووات  القسيييم ا:ول:

 وسنوات الخدمة(. 

درجوووة اسوووتخدام الحاسووووب فوووي اإلدارة  توووم اسوووتخدام  أداة لقيووواس القسيييم الثييياني:

 المدرسية.

 : صدق ا:داة
للتأكد من صدق أداة الدراسة قام الباحث بعرضها على مجموعة من الخبراء       

ة التربوية،  والقياس والتقويم وكان الغرض والمحكمين من المتخصصين في اإلدار

من التحكيم التحقق من درجة مناسبة صياغة الفقرات لغوياً،  ومدى انتماء الفقرة 

إلى المجال الذي وردت فيه،  ومدى قياسها لذلك المجال الذي تنتمي إليه وقد تم 

لتي لم األخذ بمالحظات األساتذة المحكمين،  فتم تعديل صياغة الفقرات،  وهي ا

%( فأكثر من آراء المحكمين،  وقد تكونت أداة قياس 80تحصل على نسبة موافقة )

على النحو  ة( فقرة موزعة على المجاالت الثالث40) من درجة استخدام الحاسوب

 التالي:

 

 (. 21-1( فقرة وهي)21. مجال اإلدارة:)1

 (.  30-22وهي) ة( فقر9. مجال الطالب:)2
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 (.      40-31) فقرات وهي ( 10ال المعلم: ). مج3

وقد أعطي لكل فقرة وزن مدرج وفق سلم )ليكرت( الخماسوي،  فقود أعطوي بدرجوة 

(درجوووات،  والبوووديل بدرجوووة 4(درجوووات،  والبوووديل بدرجوووة كبيووورة)5كبيووورة جوووداً)

( درجتان،  والبوديل بدرجوة قليلوة جوداً 2(درجات،  والبديل بدرجة قليلة)3متوسطة)

 ( درجة واحدة.1)

 : داةثبات ا:
للتأكد من ثبات أداة الـدراسـة قـام الباحت بـاستـخدام طـريقة االختبار وإعادة      

( حيث تم توزيع أداة الدراسة على عينة من مجتمع الدراسة test-retestاالختبار )

ومديرة من خارج عينة الدراسة التي طبقت عليها األداة،     ( مديراً 20مكّونة من )

ين االختبارين،  ثم تم حساب معامل ثبات االستقرار حسب وبفارق أسبوعين ب

( كما تم احتساب 0.89معادلة ارتباط )بيرسون( حيث بلغ معامل الثبات لألداة: )

معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي للفقرات باستخدام معادلة )كرونباخ ألفا( 

 (.0.88حيث بلغ معامل الثبات)

 إجراءات التصحيح:
فووى مووودارس التعلووويم  لكترونيوووةإلدارة اإلمكانيووة تطبيوووق اإ ىعلوووى مووود للتعوورف     

،  فقد اعتمود الباحوث المتوسوطات الحسوابية إلجابوات أفوراد بمدينة طرابلس وى نالثا

باالعتماد على المعيوار التوالي فوي الحكوم االستخدام  العينة لتكون مؤشراً على درجة

 على تقدير المتوسطات الحسابية.

 درجة ( 1.8أقل من أو يساوي  )-1

 منخفضة جداً.  استخدام  

 درجة ( 2.6( وأقل من )1.8أكبر من)-2

 منخفضة.  استخدام  

 ( وأقل من  2.6أكبر من أو تساوي )-3

 متوسطة.  درجة استخدام ( 3.4) 

 ( وأقل من 3.4أكبر من أو تساوي )-4

 .  درجة استخدام كبيرة( 4.2) 

 ( 5من أو تساوي ) ( وأقل4.2أكبر من )-

 جداً.   درجة استخدام كبيرة

 المعالجات اإلحصائية:
بعد جمع المعلومات وتفريغ البيانات تمت اإلجابة عن أسوئلة الدراسوة باسوتخدام      

(،  باسوووتخدام التحليووول SPSSبرمجيوووة الحقيبوووة اإلحصوووائية للعلووووم االجتماعيوووة )

م حسوواب المتوسووطات الحسووابية اإلحصووائي التووالي: لإلجابووة عوون السووؤال األول : توو

واالنحرافووات المعياريووة،  ولإلجابووة عوون السووؤال الثوواني:تم اسووتخدام تحليوول التبوواين 

 األحادي المتعدد.
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فيميا يييتي عيرن لنتيائج الدراسية بنياء  عليى  نتائج الدراسة ومناقشتها:   

 أسئلتها:
 :النتائج المتعلقة بالسؤال ا:ول ومناقشتها ــأوال  

لدى مديري المدارس في منطقة  امكانية تطبيق االدارة االلكترونية ما مدي      

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات  طرابلس ؟.

 . ( يبين ذلك2) المعيارية لمجاالت األداة والجدول

 (2جدول )

دارة إلبيق امكانية تطإ ىلمجاالت مدالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 مرتبة تنازليا   لكترونيةإلا

عووووووودد 

الفقوووورا

 ت

المتوسط  المجال

 الحسابي

االنحووووووووووووووراف 

 المعياري

 درجووووووووووووووووووووة

 االستخدام

 الرتبة

 2 متوسطة 0.47 2.81 اإلداري 21

 1 متوسطة 0.59 3.00 الطالب 9

 3 متوسطة 0.50 2.31 المعلم 10

 - متوسطة 0.38 2.65 الكلي 40

 

أن مجال الطالب جاء بالرتبة األولى بمتوسط حسوابي مقوداره ( 2يبين الجدول )     

،  وجوواء بالمرتبووة توسووطةم اسووتخدام ( وبدرجووة0.59( وبووانحراف معيوواري)3.00)

(،  0.47( وبووووانحراف معيوووواري)2.8الثانيووووة المجووووال اإلداري  بمتوسووووط مقووووداره )

قوداره ،  وجواء بالمرتبوة الثالثوة مجوال المعلوم  بمتوسوط متوسوطةم اسوتخداموبدرجة 

 سووتخدام الحاسوووب بشووكل كلووي فقوود جوواء(،  أمووا ا0.50( وبووانحراف معيوواري)2.3)

(،  وبوووووانحراف 2.65متوسوووووطة بمتوسوووووط حسوووووابي مقوووووداره) اسوووووتخدامبدرجوووووة 

(. وقوود تفسوور هووذه النتيجووة بووأن مسووتوى مهووارات مووديري الموودارس 0.38معيوواري)

واتفقووت هووذه  الحاسوووبية ضووعيفة لووذلك نجوودهم يفضوولون اسووتخدام النظووام التقليوودي، 

 حيووث( White, 2001(،    ودراسووة )2011النتيجووة مووع نتيجووة دراسووة اشووتيات)

(،  2002توصلت إلى درجة متوسطة. واختلفت مع نتائج دراسة كل من آل إبراهيم)

توصلت تلوك الدراسوات إلوى درجوة عاليوة. واختلفوت موع  حيث(،  2009والغامدي)

 دراسات إلى ممارسة منخفضة.توصلت تلك ال( والتي 2010نتائج دراسة خلوف)

وفيما يلي عرض تفصيلي لمجاالت استخدام الحاسوب في اإلدارة المدرسية    

 والفقرات المكونة لكل مجال:
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 (3جدول  )

لفقرات المجال اإلداري مرتبة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 تنازليا  

المتوسط  نص الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 ريالمعيا

 درجييييييييييية

 االستخدام

 الرتبة

يسهل البرييد اإللكترونيي عمليية إرسيال  20

 التقارير السرية.

 1 كبيرة 79. 3.80

ييييؤدي اسيييتخدام الحاسيييوب إليييى زييييادة  12

 أهمية الوظائف اإلدارية

 2 كبيرة 98. 3.67

يسييياعد الحاسيييوب فيييي سيييرعة إنجييياز  14

 ا:عمال السكرتارية.

 3 متوسطة 1.40 3.17

اسيييوب عمليييية تقيييييم ا:داء يسيييهل الح 19

 الوظيفي.

 4 متوسطة 1.35 3.14

يييوفر الحاسييوب الوقييم الييكزم للتفكييير  17

 واإلبداع في العمل.

 5 متوسطة 1.48 3.07

يسييياعد الحاسييييوب فيييي  ييييبط عملييييية  21

الحضييييور واالنصييييراف للعيييياملي  فييييي 

 المدرسة.

 6 متوسطة 1.40 2.99

اسيييتخدم الحاسيييوب فيييي أعميييال اإلدارة  1

 سية المختلفة.المدر

 7 متوسطة 99. 2.98

ييييؤدي اسيييتخدام الحاسيييوب إليييى زييييادة  10

 استقكلية اإلدارة المدرسية.

 8 متوسطة 1.55 2.97

ييييؤدي اسيييتخدام الحاسيييوب فيييي اإلدارة  18

إلى تسهيل مهمة الرقابة عليى العياملي  

 في المدرسة.

 9 متوسطة 1.32 2.94

يؤدي اسيتخدام الحاسيوب إليى تخفيي   11

 م الكزم للقيام با:عمال الروتينيةالوق

 10 متوسطة 1.52 2.90

يؤدي اسيتخدام الحاسيوب إليى تخفيي   9

 العبء اإلداري على مدير المدرسة.

 11 متوسطة 1.38 2.78

إجادة استخدام الحاسوب يجب أص تكوص  16

شيييرطا أساسييييا للترقيييي إليييى المناصيييب 

 ا:على

 12 متوسطة 1.55 2.62

يييات االتصييال مييع يسييهل الحاسييوب عمل 7

مديرييية التربييية والتعليييم والمؤسسييات 

 ا:خرى ذات العكقة.

 13 متوسطة 1.14 2.61

 14 منخفضة 1.32 2.59يسيياعد اسييتخدام الحاسييوب فييي اإلدارة  15
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المتوسط  نص الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 ريالمعيا

 درجييييييييييية

 االستخدام

 الرتبة

 على سرعة حل مشاكل العمل.

يؤدي استخدام الحاسوب إلى زيادة دقة  8

 العمل.

 15 منخفضة 1.11 2.52

تييوفير المعلومييات هم الحاسييوب فييي يسيي 13

 الضرورية لعملية التخطيط التعليمي.

 16 منخفضة 1.36 2.51

 رورة تنظيم دورات تدريبية مسيتمرة  6

فيييي مجيييال اسيييتخدام الحاسيييوب وذلييي  

لتنمييييية قييييدرات العيييياملي  فييييي اإلدارة 

 المدرسية.

 17 منخفضة 1.25 2.47

اسييتخدم الحاسيييوب  ليسيييهل ليييي طيييرق  3

 العمل

 18 منخفضة 1.27 2.31

لييييدي الرفبيييية فييييي تعلييييم الم يييييد عيييي   2

 الحاسوب واستخداماته.

 19 منخفضة 1.29 2.27

يسييييياعدني الحاسيييييوب فيييييي اسيييييتخدام  5

أساليب علمية في اإلدارة مثل ا:ساليب 

 الريا ية واإلحصائية

 20 منخفضة 1.15 2.22

اسييتخدامي الحاسييوب يقلييل الحاجيية إلييى   4

عيييدد مييي  الميييوظفي   للقييييام با:عميييال 

 ية الخاصة بالمدرسة.الكتاب

 21 منخفضة 1.22 2.20

 - متوسطة 47. 2.81 الكلي -

 

بدرجة استخدام كبيرة، إذ جاءت  ا(جاءت12، 20)تان ( أن الفقر3يبين الجدول )     

يسوهل البريود اإللكترونوي عمليوة إرسوال ( ونصوها )20رتبة األولى الفقرة رقوم )مبال

.( 79( وبوانحراف معيواري بلوغ )3.80) ( بمتوسط حسوابي مقودارهالتقارير السرية.

( ونصووها 4وبدرجووة اسووتخدام كبيوورة فووي حووين جوواءت بالرتبووة األخيوورة الفقوورة رقووم )

استخدامي الحاسوب يقلل الحاجة إلى  عدد من الموظفين  للقيوام باألعموال الكتابيوة )

( 1.22( وبوانحراف معيواري مقوداره )2.20( بمتوسوط حسوابي )الخاصة بالمدرسوة

ن البريود االلكترونوي أكثور أفضة. ربما تعزى هذه النتيجة إلى ستخدام منخوبدرجة ا

( 4سرية ويخدم توجه المدرسة إلى تفعيل اإلدارة االلكترونية،  أموا بالنسوبة للفقورة )

التووي جوواءت بدرجووة اسووتخدام منخفضووة  ربمووا يعووزى ذلووك إلووى أن توووفر الحاسوووب 

 درسة خاصة المعلمين.عدد الموظفين في الموتعدد استخداماته ال يقلل 

 

 



 د. عصام أحمد الكوني مخلوف           مدى إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية بمدارس

 151                                     م2016و ـامس     يوليـدد الخـة     العـات التربيـة كليـمجل

 (4جدول  )

 مجال الطالب مرتبة تنازليا  لفقرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

المتوسط  ن  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 درجووووووووووة

 االستخدام

الووووورت

 بة

أعتقوود أن اسووتخدام الحاسوووب  30

في البيئة التعليمية يحوث علوى 

 التفاعل

 1 رةكبي 78. 4.06

أعتقوود أن اسووتخدام الحاسوووب  29

يضووووعف الطلبووووة فووووي اللغووووة 

 العربية.

 2 كبيرة 75. 3.91

اسوووووتخدام الحاسووووووب يحوووووول  22

الطالب من الوتعلم السولبي إلوى 

 التعلم الذاتي.

 3 كبيرة 89. 3.73

يسووووووواعد الحاسووووووووب علوووووووى  28

اسووووتبدال الكتوووواب المدرسووووي 

 (.CDباألقراص المدمجة)

 4 كبيرة 87. 3.70

اعد استخدام الحاسووب فوي يس 26

التواصووول موووع  أوليووواء أموووور 

 الطلبة

 5 كبيرة 93. 3.65

يساعد الحاسوب الطالب على  23

 التفكير العلمي.

 6 كبيرة 84. 3.63

أرى أن اسووووتخدام الحاسوووووب  24

 يراعي الفروق الفردية.

 7 كبيرة 89. 3.61

يساعد الحاسوب علوى إرسوال  27

الطلبوووة واجبووواتهم إلوووى المعلوووم 

 ر البريد اإللكتروني.عب

 8 متوسطة 86. 3.18

اسوووووتخدام الحاسووووووب كمعلوووووم  25

 يرفع من مستوى الطالب.

 9 متوسطة 96. 3.00

 - متوسطة 59. 3.00 الكلي -

 

درجة استخدام كبيرة ما عدا جميع الفقرات جاءت ب ( أن4يبين الجدول )     

جاءت بالرتبة األولى بدرجة استخدام متوسطة،  إذ  ا(جاءت25، 27رقم ) نتيالفقر
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أعتقد أن استخدام الحاسوب في البيئة التعليمية تحث على ( ونصها )30الفقرة رقم )

.( ويدرجة 78( وبانحراف معياري بلغ )4.06( بمتوسط حسابي مقداره )التفاعل

ستخدم ا( ونصها )25استخدام كبيرة في حين جاءت بالرتبة األخيرة الفقرة رقم )

( وبانحراف 3.00( بمتوسط حسابي )من مستوى الطالبالحاسوب كمعلم يرفع 

( ويدرجة استخدام متوسطة. ربما تعزى هذه النتيجة إلى أن 96.معياري مقداره )

استخدام الحاسوب يحدث تغييراً في البيئة الصفية بنقل الطلبة من الرتابة المعتادة 

مي تتمثل على دور المعلم التلقيني إلى إدخال تحسينات صفية للموقف التعلي

عزى ذلك إلى يأما فيما يتعلق بالفقرة األخيرة باستخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية، و

أن استخدام الحاسوب دون وجود معلم موجه ومرشد اليمكن أن يرفع من مستوى 

 الطالب وهذا ما تدعو إليه النظريات التربوية الحديثة وهو تعدد األدوار للمعلم.

 (5جدول  )

 لفقرات مجال المعلم مرتبة تنازليا  بية واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسا

 

المتوسط  ن  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 درجووووووووووة

 االستخدام

الووووورت

 بة

يساعد الحاسووب المعلوم علوى  40

سووهولة االحتفوواظ بملووف  لكوول  

 طالب.

 1 كبيرة 89. 3.54

اسوووووووتخدام الحاسووووووووب فوووووووي  38

م التوودريس يضووعف دور المعلوو

 داخل الصف

 2 متوسطة 97. 3.14

 يسووهل الحاسوووب علووى المعلووم  32

 رصد درجات الطلبة.

 3 متوسطة 1.04 3.13

يسوواعد الحاسوووب المعلووم فووي  34

 تنوع طرق التدريس

 4 متوسطة 1.45 3.02

يسوواعد الحاسوووب المعلووم فووي  39

 تحليل نتائج الطلبة.

 5 متوسطة 1.06 2.92

يسووواعد الحاسووووب فوووي زيوووادة  35

 اعل المعلم مع الطلبةتف

 6 متوسطة 1.44 2.74

يسووواعد الحاسووووب فوووي سووورية  33

 درجات الطلبة.

 7 متوسطة 1.33 2.72

 8 منخفضة 1.52 2.58يسووواعد الحاسووووب فوووي زيوووادة  36
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المتوسط  ن  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 درجووووووووووة

 االستخدام

الووووورت

 بة

تواصل المعلم موع الطلبوة مون 

 خالل البريد اإللكتروني

أشووووووجع أن يحضوووووور المعلووووووم  31

 دروسه على الحاسوب.

 9 منخفضة 1.51 2.50

يسووووووواعد الحاسووووووووب علوووووووى  37

تعوووووووووويض الووووووووونق  فوووووووووي 

 المختبرات والتجارب العلمية

 10 منخفضة 1.44 2.35

 - منخفضة 50. 2.31 الكلي -

إذ جاءت   ؛ (جاءت بدرجة استخدام كبيرة40قم )الفقرة ر ( أن5يبين الجدول )    

كل  يساعد الحاسوب المعلم على سهولة االحتفاظ بملف  لرتبة األولى ونصها )مبال

.( ويدرجة في 89( وبانحراف معياري بلغ )3.54( بمتوسط حسابي مقداره )طالب

يسهل الحاسوب على المعلم ( ونصها )37رتبة األخيرة الفقرة رقم )محين جاءت بال

( وبانحراف معياري مقداره 2.35( بمتوسط حسابي )رصد درجات الطلبة.

يجة إلى أن استخدام ( ويدرجة استخدام منخفضة. ربما تعزى هذه النت441.)

قراص المدمجة يسهل االحتفاظ بالسجالت وسهولة الرجوع إليها عند ألاالنترنت وا

( المتضمنة 37الحاجة إليها،  أما فيما يتعلق بالنتيجة المنخفضة للفقرة رقم )

تعويض النق  في المختبرات والتجارب العلمية،  يعزى ذلك إلى إن التجارب 

لمتغيرات:  ومحاليل اليمكن أن تعوض عن طريق الحاسوبالعلمية تحتاج إلى مواد 

 ،  سنوات الخدمة.  ،  المؤهل العلمي الجنس

 ويمك  تقسيم السؤال إلى ا:سئلة الفرعية اآلتية:       

( فووي α ≤0.05هوول هنوواك فووروق ذات داللووة إحصووائية عنوود مسووتوى الداللووة  ) . أ

لموودارس فووي بمدينووة مكانيووة تطبيووق االدارة االلكترونيووة لوودى مووديري اإ ىموود

 وجهة نظرهم تعزى لمتغير الجنس ؟ طرابلس من

الحسوووابية واالنحرافوووات ولإلجابوووة عووون هوووذا السوووؤال توووم اسوووتخدام المتوسوووطات 

 ( يبين ذلك.6المعيارية واختبار )ت( اإلحصائي،  والجدول)
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 (6الجدول )

عينة اد نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بي  المتوسطات الحسابية الستجابات أفر

 تبعا  لمتغير الجنس الدراسة على مجاالت أ:داة 

 العدد المتغير المجال
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 )ت(

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 اإلداري
 ذكور

 إناث

48 

59 

2.67 

2.95 

0.45 

0.44 

-

2.15 

 

105 .001* 

 الطالب
 ذكور

 إناث

48 

59 

2.34 

2.80 

0.53 

0.56 

-

2.32 
105 

. 

000* 

 المعلم
 ذكور

 إناث

48 

59 

2.35 

2.29 

0.50 

0..49 

-

2.18 
105 .517 

 الكلي
 ذكور

 إناث

48 

59 

2.52 

2.75 

0.38 

0.35 

-

2.52 
105 .001* 

 

≥ α( وجووود فووروق ذات داللووة إحصووائية عنوود مسووتوى داللووة )6يبووين الجوودول)       

مودارس التعلويم  يريرلودى مود لكترونيوةإلرة اداإلمكانيوة تطبيوق اإ ى( في مود0.05

الثانوي بمدينة طرابلس من وجهوة نظورهم تعوزى لمتغيور الجونس  ولصوالح اإلنواث 

 وذلك على األداة بشكل عام وعلى المجال اإلداري ومجال الطالب.

وقوود تعووزى هووذه النتيجووة إلووى أن اإلنوواث أكثوور تمسووكاً بالتعليمووات والقوويم اإلداريووة موون     

 الذكور. 

جة إلى أن مديرات مدارس اإلناث  أكثر التزاماً بتطبيق وقد تعزى هذه النتي 

التعليمات ومتابعة تنفيذها، وأكثر حرصاً على التنافس للوصول إلى األفضل. وقد 

إلى وجود أثر للنوع والتي توصلت  (،2010خلوف) اتفقت هذه النتيجة مع دراسة

(،  2006اختلفت مع نتائج دراسة كل من الزبيدي)و ، االجتماعي

توصلت نتائج هذه    الدراسات إلى عدم  حيث(، 2011(، أشتيات)2009غامدي)،ال

 وجود أثر للجنس.

( في α ≤0.05هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ) . ب

لدى مديري مدارس التعليم الثانوي   مدي امكانية تطبيق االدارة االلكترونية

 ير المؤهل العلمي؟ظرهم تعزى لمتغفي مدينة طرابلس من وجهة ن

ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  

 ( يبين ذلك.7واختبار )ت( اإلحصائي والجدول )
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 (7الجدول)

نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بي  المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة 

 متغير المؤهل العلمي.الدراسة على مجاالت أ:داة تبعا  ل

 العدد المتغير المجال
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 )ت(

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 اإلداري
 دبلوم

 بكا+ليسانس

78 

29 

2.89 

2.67 

0.44 

0.47 

2.42 

 
105 0.02* 

 الطالب
 دبلوم

 بكا+ليسانس

78 

29 

2.65 

2.41 

0.60 

0.50 
2.02 105 0.05* 

 المعلم
 لومدب

 بكا+ليسانس

78 

29 

2.36 

2.24 

0.52 

0.42 
1.08 105 0.28* 

 الكلي
 دبلوم

 بكا+ليسانس

78 

29 

2.70 

2.49 

0.37 

0.37 
2.63 105 0.01* 

 

يووق ( وجوود فووروق ذات داللوة إحصوائية فووي مودي امكانيوة تطب7يظهور الجودول )    

ر المؤهول المدارس  من وجهة نظرهم تعزى لمتغي يري االدارة االلكترونية لدى مد

العلمي. ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى اهتمام ذوي المؤهالت العلمية الودبلوم  نظوراً 

لحصولهم على دورات تدريبية في الحاسوب بينما يكون اهتمام أصحاب المؤهالت 

(،  واختلفووت مووع 2010العليوا  بووأمور أخورى. وقوود اتفقوت مووع نتوائج دراسووة خلووف)

 (2011(،  ودراسوة اشوتيات)2009،  والغامدي)(2008نتائج دراسة كل من الفرا)

 والتي توصلت تلك الدراسات إلى عدم وجود أثر للمؤهل العلمي.

( فوي مودي α ≤0.05ج. هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )

امكانية تطبيوق االدارة االلكترونيوة لودى موديري المودارس فوي منطقوة طورابلس مون 

 تغير سنوات الخدمة؟نظرهم تعزى لموجهة 

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريوة    

( يبوين 8وتحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفوروق بوين المتوسوطات والجودول )

 ذلك.

≥ α: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )السؤال الثاني

لدى مديري  المدارس في  امكانية تطبيق االدارة االلكترونية ( في مدي0.05

 ؟ منطقة  طرابلس من وجهة نظرهم تعزى لمتغير سنوات الخدمة
 

 (8جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستويات سنوات الخدمة
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 العدد الفئات المتغير المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 اإلداري
سنوات 

 الخدمة

 دوص سنوات فما 5

 سنوات6-10

 سنة فيكثر11

 الكلي

15 

80 

12 

107 

2.81 

2.84 

2.76 

2.82 

0.46 

0.47 

0.50 

0.47 

 الطالب
سنوات 

 الخدمة

 سنوات فمادوص5

 سنوات6-10

 سنة فيكثر11

 الكلي

15 

80 

12 

107 

2.70 

2.59 

2.53 

2.60 

 

 

0.67 

0.57 

0.61 

0.59 

 المعلم
سنوات 

 الخدمة

 فمادوصسنوات 5

 سنوات6-10

 سنة فيكثر11

 الكلي

15 

80 

12 

107 

2.35 

2.33 

2.25 

2.32 

0.51 

0.53 

0.28 

0.50 

 

 الكلي
سنوات 

 الخدمة

 سنوات فمادوص5

 سنوات6-10

 سنة فيكثر11

 الكلي

15 

80 

12 

107 

2.67 

2.65 

2.58 

2.65 

0.42 

0.38 

036 

0.38 

طات الحسابية ( وجود اختالف ظاهري في قيم المتوس8يبين الجدول )     

لمستويات سنوات الخدمة، ولمعرفة إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية تم 

إجراء تحليل التباين األحادي ألثر سنوات الخدمة على درجة استخدام الحاسوب 

 في اإلدارة المدرسية، 
 

 (9الجدول)

دام نتائج تحليل التباي  ا:حادي :ثر متغير سنوات الخدمة على مجاالت استخ

 الحاسوب في اإلدارة المدرسية

 المجال
مصدر 

 التباي 
 مجموع المربعات

درجات 

 الحرية

مربع 

 ا:وساط
 قيم)ف(

مستوى 

 الداللة

 اإلداري

بييييييييييييييييييييي  

 المجموعات

داخيييييييييييييييييل 

 المجموعات

 الكلي 

0.062 

22.895 

22.957 

2 

104 

106 

0.031 

0.22 
0.141 0.87 

 الطالب
بييييييييييييييييييييي  

 المجموعات

0.238 

36.587 

2 

104 

0.119 

0.352 
0.338 0.71 
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 المجال
مصدر 

 التباي 
 مجموع المربعات

درجات 

 الحرية

مربع 

 ا:وساط
 قيم)ف(

مستوى 

 الداللة

داخيييييييييييييييييل 

 المجموعات

 الكلي 

36.825 106 

 المعلم

بييييييييييييييييييييي  

 المجموعات

داخيييييييييييييييييل 

 المجموعات

 الكلي 

0.076 

26.415 

26.492 

2 

104 

106 

0.038 

0.254 
0.150 0.86 

 الكلي

بييييييييييييييييييييي  

 المجموعات

داخيييييييييييييييييل 

 المجموعات

 الكلي 

0.062 

15.391 

15.453 

2 

104 

106 

0.031 

0.148 
0.208 0.81 

 

مكانية إ ىود فروق ذات داللة إحصائية في مد( عدم وج9الجدول )يظهر     

دارة االلكترونية لدى مديري المدارس في منطقة طرابلس من وجهة إلتطبيق ا

نظرهم تعزى لمتغير سنوات الخدمة،  وذلك على األداة بشكل عام وعلى جميع 

دارة إلطبيق امكانية تإ ىمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن مدمجاالتها الفرعية. وي

تائج هذه . وقد اتفقت نيرين غض النظر عن سنوات الخدمة للمدب هواحد  االلكترونية

 حيث   (، 2009(،  والغامدي)2008كل من الفرا) الدراسة مع نتائج دراسة

 إلى عدم وجود أثر لسنوات الخدمة. انتالدراس اتانتوصلت نتائج ه

 : تييوصي الباحث باآل هذه الدراسةوفي  وء نتائج 
تفعيل استخدام الحاسوب في البيئة التعليمية بجميع عناصرها  عملياً  -1

لينعكس ذلك على زيادة  التفاعل بين العاملين في المدرسة لتحقيق أهدافها 

 المنشودة.

 استخدام الحاسوب في التدريس لتفعيل المواقف التعليمية التفاعلية. -2

ن وذلك بتحقيق أهدافهم لدى العاملي  تعزيز مفهوم اإلدارة اإللكترونية -3

الشخصية من خالل عملهم، وزيادة فرص تحقيق مايصبون إليه بخلق 

 الفرص المتكافئة بينهم.

إجراء دراسات حول استخدامات الحاسوب في اإلدارة المدرسية وربطها  -4

 بمتغيرات أخرى مثل دافعية اإلنجاز،  التحصيل،  التفاعل،  األنماط القيادية.
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 : الهوامش

( فاعلية اداء مديرة المدرسة االبيتدائية بالمنطقة الشرقية من المملكة 2001غنام، نعيمة)/ ال1

العربية السعودية في ضوء معايير ادارة الجودة.رسالة ماجستير غير منشورة البحرين.جامعة 

 البحرين

( االدارة التعليمية والمدرسية)نظريات ووممارسات في 2005/ أل ناجي، محمد عبدهللا.)2

 لمملكة العربية السعودية.الرياض:مطابع المدينةا

( االدارة االلكترونية وافاق تطبيقاتها العربية.الرياض : معهد 2005/ ياسين، سعد غالب )3

 االدارة العامة

 ياسين ، المرجع السابق /4

 ( الحكومة االلكترونية الواقع واالفاق . القاهرة : مجموعة النيل2006الهوش ،محمد ابوبكر) /5

 العربية

/  البياتي،  فارس. محاسوبة األداء فوي تنميوة المؤسسوات والمووارد البشورية. طورابلس: دار أيلوة 6

 م.2011للنشر والتوزيع، 

عطوي،  جودت عزت،  اإلدارة المدرسية الحديثة،  مفاهيمها النظرية وتطبيقاتها العملية. -/7

 طرابلس: الدار العلمية للنشر.

بوودهللا وهاشووم،  خديجووة بنووت حسووين،  المدرسووة اإللكترونيووة: مدرسووة /لمحيسوون،  إبووراهيم بوون ع8

المستقبل،  دراسة في المفاهيم والنمواذج. ورقوة عمول مقدموة لنودوة مدرسوة المسوتقبل المنعقودة فوي 

 ،  المكتبة اإللكترونية.23/10/2002-22الفترة من 

 White, J .Opinions of Ohio middle School Principals Regarding the / ـ9

Use of Computers: 

Implication for Education Administration DAI- A. 62/03, 2001, p 92 

  دراسة وايت

"واقع ومعوقات استخدام الحاسب اآللي في أعموال ، /  آل إبراهيم ،  آمال بنت أحمد بن علوي10

 إدارة المدا

عديهم"،  )رسووالة ماجسووتير رس الثانويووة فووي سوولطنة طوورابلس موون وجهووة نظوور المووديرين ومسووا

 .   2002،جامعة الخليج العربي ، البحرين ،

/ الزبيدي، سحاب حسن ، تصورات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في 11

محافظة اربد المكانية تطبيق االدارة االلكترونية في مدارسهم .)رسالة ماجستير غير منشورة( 

 2006جامعة اليرموك، اربد،

غامدي،  عزال محمد مطلق،  "واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مدارس تعليم البنين / ال12

بمدينة ينبع الصناعية ودرجة مساهمتها في تجويد العمل اإلداري"،  )رسالة ماجستير غير 

 م.2009منشورة( ،  جامعة أم القرى،  مكة المكرمة،  السعودية، 

ة اإللكترونية في المدارس الحكومية الثانوية في الضفة / خلوف،  إيمان،  "واقع تطبيق اإلدار13

الغربية من وجهة نظر المديرين والمديرات"،  )رسالة ماجستير غير منشورة(،  الجامعة 

 م.2010اإلسالمية،  غزة،  فلسطين، 

/ اشتيات،  سامح محمد يوسف،  "درجة استخدام مديري المدارس في مديرية تربية بني 14

إلتصال اإللكتروني في التواصل مع المعلمين وأولياء أمور الطلبة والصعوبات كنانة ألدوات ا

التي تواجههم من وجهة نظر المديرين والمعلمين وأولياء أمور الطلبة"،  )رسالة ماجستير غير 

 م.2011منشورة(،  جامعة اليرموك،  اربد، 


