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اجتاهات مديري املدارس احلكومية في مديرية تربية نابلس نحو توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
في عملهم وواقع هذا التوظيف

ملخص
هدفت الدرا�سة �إىل البحث يف اجتاهات مديري املدار�س
احلكومية يف مديرية تربية نابل�س نحو توظيف تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف �أعمالهم الإدارية ،والك�شف عن
دور عدد من املتغريات يف تلك االجتاهات ،وحتديد واقع هذا
التوظيف ومعيقاته من وجهة نظرهم ،واعتمدت الدرا�سة املنهج
الو�صفي التحليلي ،وتكونت عينتها من ( )94مديراً ومديرة
�أخذت بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة يف الف�صل الدرا�سي الأول من
العام 2018/2019م ،وا�ستخدمت اال�ستبانة واملقابالت جلمع
البيانات ،وتو�صلت النتائج �إىل �أن اجتاهات مديري املدار�س نحو
ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف �أعمالهم كانت
مرتفعة جداً يف جمايل متابعة الأعمال الإدارية ذات العالقات
الداخلية للمدر�سة ،ومتابعة الأعمال الإدارية ذات العالقات
اخلارجية للمدر�سة ،كذلك كانت الدرجة الكلية لالجتاهات مرتفعة
جداً ،وقد ك�شفت نتائج الدرا�سة �أن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية
يف تلك االجتاهات تعزى ملتغري (التقدير العام ملهارات ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت) ،بينما ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية يف تلك االجتاهات تعزى ملتغريات (اجلن�س والتخ�ص�ص
وم�ستوى املدر�سة) ،كما ك�شفت الدرا�سة عن واقع توظيف مديري
املدار�س لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف �أعمالهم الإدارية
وعدد من معيقاته ،و�أبرزها :عدم �إتقان مهارات ا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت لدى عدد من مديري املدار�س ،وبخا�صة فئة
كبار ال�سن منهم� ،إ�ضافة �إىل عدم توافر بع�ض التطبيقات املحو�سبة
اخلا�صة باملهام الإدارية يف املدر�سة ،كما �أن هناك عدداً من
املدار�س تفتقر لتوافر االت�صال ب�شبكة االنرتنت ،ومدار�س �أخرى
تفتقر لأجهزة احلوا�سيب وملحقاتها� ،أو �أن تلك الأجهزة قدمية ال
تتما�شى مع الأنظمة والربجميات احلديثة.
كلمات مفتاحية :مديرو املدار�س ،الإدارة املدر�سية،
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.

Abstract
This study aimed at investigating the attitudes
of Palestinian public school principals in Nablus
Educational Directorate towards the use of ICT in
their administrative work in addition to exploring
the effect of some variables on these attitudes, and to
identify the reality of this use, and the obstacles that
hinder this use. The descriptive analysis approach was
used with a random sample consisting of 94 male and
female principals who responded to an interview and
a questionnaire that covered two major domains in
the first semester of 20182019/. The results revealed
that the school principals’ attitudes towards the use
of ICT in their administrative work was very high in
both domains of the questionnaire, and in the total
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degree of the attitudes, while there were statistically
significant differences in these attitudes that can be
attributed to overall evaluation of ICT skills. On the
other hand, there were no statistically significant
differences that can be attributed to the variables of
gender, specialization, and school level. The study
also revealed the reality of school principals’ use of
ICT in their administrative work, and a number of
obstacles that hinder school principals from using ICT
in their administrative work.
Keywords:
School
Principals,
School
management, Information and communication
technology (ICT).

مقدمة
�إن التطورات الهائلة واملت�سارعة يف تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت التي �شهدتها ال�سنوات الأخرية من القرن الع�رشين
وبداية القرن احلادي والع�رشين ،فر�ضت جمموعة من التحديات على
م�ؤ�س�سات املجتمع ،بحيث �أ�صبح لزام ًا عليها مواكبة تلك التطورات
التكنولوجية يف خمتلف �أعمالها؛ بهدف النهو�ض مب�ستوى �أدائها،
وكان اجلانب الإداري يف تلك امل�ؤ�س�سات هو �أحد الأطراف امل�ستفيدة
من توظيف تلك امل�ستحدثات التكنولوجية ،فظهرت �أمناط �إدارية
حديثة قائمة على هذه التطورات التكنولوجية.
فقد توافق مع التطور الكبري يف القطاع الإداري بالعموم،
وقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت على وجه اخل�صو�ص،
حتول من الأ�سلوب الإداري التقليدي �إىل الأ�سلوب الإداري الإلكرتوين،
و�أ�صبح املدير ي�ستخدم �أجهزة �إلكرتونية �أبرزها احلا�سوب و�شبكة
الإنرتنت ،لتعينه على �أداء �أعماله ب�سهولة وي�رس ودقة مع االقت�صاد
يف الوقت واجلهد (الهدلق.)2012 ،
وتعد امل�ؤ�س�سات الرتبوية من �أبرز امل�ؤ�س�سات املجتمعية
التي كان واجب عليها �أن تواكب التطورات التكنولوجية� ،إال �أنه عند
درا�سة الواقع الرتبوي العربي جند �أنها حتتاج �إىل تغيري جوهري يف
النظم الرتبوية كي ت�صبح �أكرث مالءمة مل�ستجدات الع�رص ومتطلبات
التنمية مبختلف جماالتها ،والإفادة من التكنولوجيا احلديثة ،و�أول
ما ينبغي تطويره فيها هي الإدارات الرتبوية (حمايل.)2012 ،
فقد �أ�شار حممد وعقيالن (� )2010إىل �أن ا�ستخدام التكنولوجيا
احلديثة املتمثلة بتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف الإدارة
ي�سهم بفعالية يف معاجلة عدد من امل�شكالت التي تواجهها الإدارة
املدر�سية ،و�أبرزها :عدم ت�أقلم الإدارة احلالية مع التطورات احلديثة
من حيث �ضعف االت�صال والتوا�صل معها ،وبطء املعلومات املتدفقة
من و�إىل الإدارة ،وبذل الكثري من الوقت واجلهد الكبريين يف �أثناء
ا�ستدعاء املعلومات ،و�ضعف التوا�صل مع الإدارات الأخرى و�أولياء
الأمور واملجتمع املحلي ،و�ضعف تنظيم و�أر�شفة املعلومات القدمية
و�صعوبة تداولها و�سهولة فقدانها ،وت�أخر و�صول بع�ض املعامالت
التي تخ�ص موظفي املدر�سة.
بينما �أ�شار ماكي (� )Maki, 2008إىل �أن تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت متكن الإدارة املدر�سية من ت�سجيل بياناتها،
وحتديث التغريات اخلا�صة بها ،و�إنتاج الوثائق املتعلقة ب�أن�شطتها،
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وبالتايل دعم اتخاذ القرارات والإجراءات التنفيذية ب�رسعة،
وامل�ساعدة يف معاجلة امل�شكالت التي تواجهها ،نظراً لتوافر تلك
البيانات من خالل تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف �أي وقت
وب�شكل �أكرث تنظيم ًا و�أعلى دقة� ،إ�ضافة �إىل �سهولة توا�صل الإدارة
املدر�سية مع موظفيها والإدارات الرتبوية الأخرى.
وبالنظر يف قدرة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت على
توفري �أدوات وتطبيقات تكنولوجية متقدمة ومتطورة ،وب�سبب
ت�أثريها الإيجابي يف �إدارة املعلومات وتقدمي اخلدمات والت�سهيالت،
فقد �أدرجت هذه التكنولوجيا وب�صورة متزايدة يف �إدارة املدار�س
من �أجل حت�سني تنظيم البيانات الر�سمية وتي�سري املعامالت الإدارية
فيها (.)Prokopiadou, 2012
لذا ،وحتى يت�سنى مل�ؤ�س�سات التعليم مواكبة التطورات احلديثة
واال�ستفادة من معطيات الع�رص ،ف�إنه ال ب ّد من حداثة الإدارة
املدر�سية ،لت�ستفيد من تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،واعتماد
�أ�ساليب �إدارية حديثة تت�سم بالدقة واملرونة يف �آن واحد على
امل�ستويات الإدارية كافة ،وذلك من خالل َمكْننة الإدارة املدر�سية،
وربط املهام الإدارية ب�شبكات احلا�سوب املحلية والعاملية� ،سع ًيا
لتحقيق �رسعة الإجناز ،ويف ذات الوقت جودة الأداء الإداري (يون�س،
.)2016
وتعرف الإدارة ب�أنها عملية �إن�سانية تعتمد على العمل
َّ
اجلماعي وتهدف �إىل حتقيق غايات و�أهداف امل�ؤ�س�سة ،فيما تعرف
الإدارة املدر�سية ب�أنها جمموعة من العمليات واملهام (التخطيط
والتنظيم والتن�سيق والتوجيه واملتابعة والتقومي) تقوم بها هيئة
ير�أ�سها مدير املدر�سة ب�شكل مت�ضافر ومتكامل ،ت�سعى �إىل حتقيق
الأهداف الرتبوية والتعليمية بفاعلية (املعايطة.)2007 ،
يعرف مدير املدر�سة ب�أنه القائد الإداري الرتبوي املعني
فيما َّ
لإدارة وقيادة املدر�سة الذي يتوىل فيها امل�س�ؤوليات التي ت�سعى
املدر�سة لل�سري مبوجبها والعمل على حتقيق �أهدافها ،فهو يحتل
مكان ًا مهم ًا يف العملية الرتبوية والتعليمية ،وكثري من جناح الأمور
يتوقف على مدى فاعلية دوره ،وكونه م�س�ؤو ًال عن �أعمال و�أعباء
�إدارية كثرية ومت�شعبة ومتعددة ،يجعله يواجه �صعوبة يف �إيجاد
الوقت الكايف ملتابعة مهماته؛ فهو امل�س�ؤول الأول عن كل ما
ت�شتمل عليه املدر�سة من �إمكانيات مادية وب�رشية ،و�أعباء كتابية
وات�صالية ،وعالقاته مبختلف �أطراف العمل الرتبوية والتعليمي،
وباملجمع اخلارجي و�إدارات التعليم ،ما يجعل مهامه �أكرث تعقيداً
وتتطلّب جهداً ووقت ًا طوي ًال (احلريري.)2007 ،
فمدير املدر�سة هو القائد الرتبوي امليداين الذي عليه التوا�صل
ب�شكل مبا�رش وم�ستمر مع جميع الأطراف ذات العالقة باملدر�سة
من طلبة ومعلمني و�أولياء �أمور وجمتمع حملي ،لذا فهو من �أهم
القيادات الرتبوية يف العملية التعليمية ،ومهامه ال تقت�رص على
الأدوار الإدارية التقليدية فح�سب ،و�إمنا تتعدى ذلك �إىل النظرة
ال�شاملة القيادية يف �سياق من التجديد والتطوير امل�ستمرين يف ظل
تطورات الع�رص ال�رسيعة (�أبو الك�شك.)2011 ،
وقد بني املهدي ( )2009موا�صفات مدير مدر�سة امل�ستقبل
والتي من �أبرزها اكت�ساب مهارات متطورة متكنه من االرتقاء
بالعمل الإداري ،والقدرة على ا�ستخدام التكنولوجيا املتقدمة يف

املدار�س ،واالجتاه االيجابي للتطوير التقني ،وا ّتباع �أحدث الأ�ساليب
ثم االعتماد على تكنولوجيا
الإدارية لإجناز املهام والأعمال ،ومن ّ
املعلومات يف الإدارة املدر�سية.
فيما �أو�صى عما�شة وال�شايع (� )2009إىل تطبيق الفكر
الإداري القائم على �أ�سا�س تكنولوجي ،وت�شجيع مديري املدار�س
على اقتناء وا�ستخدام التكنولوجيا املتقدمة ،وعمل برامج توعية
لهم؛ لتو�ضيح �أهمية التحول من النظام الإداري التقليدي �إىل النظام
التكنولوجي ،و�أهمية ذلك يف تنظيم الوقت وا�ستثماره.
وقد تو�صلت درا�سة �أويدميي (� )Oyedemi, 2015إىل �أن
مديري املدار�س يف الإدارات املدر�سية الفعالة ميتلكون اجتاهات
�إيجابية نحو ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف
�أعمالهم ،خا�ص ًة من حيث �إمكانيتها يف حل م�شكلة �سوء التوا�صل
يف املدار�س ،وحتقيق التخطيط الفعال للإدارة املدر�سية ،كما
�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة توفري احلكومة لأدوات تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف املدار�س ب�شكل كاف ،و�ضمان ح�صول
موظفيها وطلبتها على �أ�سا�سيات ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت ،وتوفري التمويل الالزم لها مل�ساعدتها يف االت�صال
بخدمة الإنرتنت ،و�ضمان تقدمي ال�صيانة الالزمة للأجهزة والأدوات
التكنولوجية فيها.
وبينت درا�سة الدوي�ش (� )2011رضورة وعي مديري املدار�س
لأهمية دور التقنية احلديثة يف العملية الإدارية والرتبوية ،و�أظهرت
نتائج الدرا�سة الدرجة العالية جداً لتقديراتهم لدور تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف تطوير الإدارة املدر�سية يف اجلانبني
الفني والإداري ،و�أن هذا الدور من وجهة نظرهم يتمثل بالأمور
والأن�شطة الآتية :اال�شرتاك يف خدمة ر�سائل اجلوال ،والتوا�صل
الإلكرتوين مع �إدارة الرتبية والتعليم ،وتكوين قاعدة بيانات عامة
(معلمني وطلبة ومرافق املدر�سة وو�سائل  ،)...وتنظيم اجلدول
املدر�سي ،وحو�سبة جميع ال�سجالت ،وتوثيق العهد املدر�سية،
ون�رش نتائج الطلبة ،وت�صميم موقع خا�ص للمدر�سة على ال�شبكة
العنكبوتية ،و�إجراء عمليات القبول والت�سجيل �إلكرتونياً ،وكل ذلك
ب�صورة �إلكرتونية.
ويف الوقت الذي يتفق فيه جميع �أهل االخت�صا�ص على �أهمية
توظيف تكنولوجيا املعلومات يف الإدارة املدر�سية ،والفوائد التي
حتققها ،واملزايا املرتتبة عليها� ،إال �أن جناح هذا التطبيق يحتاج
�إىل متطلبات ومقومات ال بد من توافرها ،و�إال ا�صطدمت حماوالت
توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف الإدارة املدر�سية
بعدد من املعيقات وامل�شكالت التي حتد من جناحها� ،أو تبوء بها
�إىل الف�شل.
فقد �أكدت درا�سة مو�سجريف ودي ويت (& Musgrave
 )De Wet, 2017على �أهمية توافر البنية التحتية والت�أ�سي�سات
الأ�سا�سية ،والأدوات والتطبيقات الالزمة ،والو�صول ال�رسيع �إليها،
والدعم التقني ،والتوجيه والدعم املنا�سبني من قبل متخ�ص�صني
مي�رسين� ،إ�ضافة �إىل �رضورة خلق اجتاهات ايجابية لدى املديرين
نحو تلك التكنولوجيا ،وتطوير معرفتهم بها ،ومهارات ا�ستخدامها.
كما �أن جناح توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
يف املجال الرتبوي ك�أدوات مهمة يف الإدارة املدر�سية احلديثة
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اجتاهات مديري املدارس احلكومية في مديرية تربية نابلس نحو توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
في عملهم وواقع هذا التوظيف

مرتبط بعدد من العوامل �أبرزها معاجلة القلق الناجت لدى البع�ض
جراء ا�ستخدام هذه التكنولوجيا يف املهام الر�سمية ،والذي ي�شكل
عائق ًا لهذا اال�ستخدام ،ما ي�ؤدي �إىل خلق اجتاهات �سلبية نحوه،
ثم عزوفهم عنه ،وا�ستمرارهم با�ستخدام الطرق التقليدية يف
ومن ّ
مهامهم الإدارية ،فهناك ارتباط عك�سي بني الإقبال على ا�ستخدام
التكنولوجيا احلديثة ودرجة القلق منه ،لذا ف�إن العمل على �ضبط
م�ستوى القلق من ا�ستخدام مديري املدار�س لتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت �سي�ساهم يف تعزيز ذلك اال�ستخدام(  (�Tagalou; Mas
.)sourou; Kyriakopoulou & Efthimiopoulos, 2013
وقد �أ�شارت درا�سة احللواين ونور الدين وعبد احلافظ ()2013
التي بحثت يف متطلبات تطبيق الإدارة الإلكرتونية داخل مدار�س
مرحلة التعليم الأ�سا�سي يف م�رص� ،إىل �أن تطبيق الإدارة الإلكرتونية
يف التعليم العام يواجه م�شكالت حتد من جناحه� ،إذ بينت نتائج
الدرا�سة عدم توافر التجهيزات التقنية والإمكانات الب�رشية واجلوانب
الإدارية والتنظيمية لتطبيق الإدارة الإلكرتونية يف التعليم العام،
بينما �أ�شارت نتائج تلك الدرا�سة �إىل توافر تلك املتطلبات يف التعليم
اخلا�ص.
كما �أكدت نتائج درا�سة ن�صار ( )2013الدور الرئي�س خلدمات
االت�صال يف االنرتنت يف تطوير الإدارة املدر�سية يف خمتلف مراحل
التعليم� ،إال �أن هناك �صعوبات تعيق �إمكانية توظيفها بال�شكل
املطلوب ،و�أبرزها قلة توفري ال�شبكة يف املدار�س؛ لقلة الإمكانيات
املادية الالزمة لذلك� ،إ�ضافة �إىل تدين قدرة توظيف خدماتها
بال�شكل املالئم.
و�أ�شار احلربي (� )2011إىل �أن كثرياً من الإدارات املدر�سية
ال تزال حتى الآن تعتمد �أ�ساليب تقليدية غري فعالة يف مهامها
و�أعمالها ،وال تواكب الع�رص احلايل وتتالءم معه ومع معطياته،
بتوظيف تكنولوجيا املعلومات واال�ستفادة من خدماتها ،وذلك
لوجود عدد من ال�صعوبات التي تعيق توظيف ا�ستخدامها ،ومنها:
ق�صور دور اجلهات املخت�صة وذات العالقة يف جانب تطوير
مهارات املديرين يف جمال ا�ستخدام تطبيقات احلا�سوب واالرتقاء
بها ،وقلة الربامج احلا�سوبية التي تغطي الأعمال الإدارية ،وحاجة
التطبيقات احلا�سوبية احلالية ملزيد من التطوير والرتقية لتتنا�سب
مع متطلبات الإدارة احلالية ،وقلة توافر خدمات �شبكة الإنرتنت يف
املدار�س ،وحمدودية الإمكانات املالية ،وقلة الدورات التدريبية
للقيادات املدر�سية والإداريني فيها.
ويف فل�سطني ،تويل وزارة الرتبية والتعليم �أهمية كربى
لتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف الأعمال الإدارية
على خمتلف م�ستوياتها ،وقد �أدرجت يف ا�سرتاتيجيتها القطاعية
وعرب القطاعية للتعليم بنداً من بنود خطتها هو "حو�سبة العمل
الإداري املدر�سي ك�أحد الأهداف اخلا�صة التي ت�ساهم يف حتقيق
االرتقاء مب�ستوى كفاءة الكادر الإداري على امل�ستويات كافة يف كل
القطاعات ،وحت�سني الأنظمة الإدارية امل�ستخدمة" (وزارة الرتبية
والتعليم العايل الفل�سطينية� .)2010 ،إال �أن جناح تطبيق حو�سبة
العمل الإداري املدر�سي وتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
يف الأعمال الإدارية املدر�سية مرهون بعدد من املقومات من �أبرزها:
اجتاهات مديري املدار�س نحو توظيف تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت يف عملهم ،واالجتاه هو حالة ا�ستعداد ذهني ونف�سي
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مت تنظيمه على �أ�سا�س املعلومات والتجارب ال�شخ�صية للفرد ،لتعمل
على توجيه ا�ستجابته لكل املواقف التي تتعلق بهذا اال�ستعداد ،لذا
تع ّد االجتاهات و�سيلة منا�سبة لتف�سري ال�سلوك الإن�ساين والتنب�ؤ به،
فقد تت�سم اجتاهات الفرد بالإقدام �أو االيجابية فتجعله يقرتب من
مو�ضوعاتها ،وقد تت�ســم بالتجنب �أو ال�سلبية ،فتجعله يتجنبها
ويرغب عنها (ن�شواتي ،)1997 ،فاالجتاهات هي حمركات �سلوك
الأفراد التي توجههم للتعامل مع املواقف احلياتية ،لذا ف�إن
االجتاهات االيجابية ملديري املدار�س نحو توظيف تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف �أعمالهم الإدارية �سيعزز من دافعيتهم
لهذا التوظيف وجناحه ،والعك�س �صحيح.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
الحظ الباحث من خالل احتكاكه بعدد من الإدارات املدر�سية،
وتوا�صله مع مديري املدار�س� ،أن هناك تفاوت ًا بني مديري املدار�س
من حيث توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف عملهم؛
فبع�ضهم لديهم دافعية و�إقبال نحو هذا التوظيف ،وبع�ضهم الآخر
لديه عزوف وتذمر لأ�سباب ومعيقات متنوعة ومتفاوتة.
وبناء عليه ،وانطالق ًا من �أهمية توظيف تكنولوجيا
ً
املعلومات واالت�صاالت يف �أعمال املدر�سة الإدارية ،وفوائدها
ومزاياها ،ومواكب ًة لالهتمام احلثيث الذي توليه وزارة الرتبية
والتعليم بهذا املجال� ،سعت الدرا�سة للبحث يف اجتاهات مديري
املدار�س احلكومية يف مديرية تربية نابل�س نحو توظيف تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف عملهم ،والك�شف عن واقع هذا التوظيف.
وبذلك ،تبلورت م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال الرئي�س :ما اجتاهات
مديري املدار�س احلكومية يف مديرية تربية نابل�س نحو توظيف
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف عملهم؟ وما واقع هذا
التوظيف؟
وقد انبثق عن ال�س�ؤال الرئي�س ثالثة �أ�سئلة فرعية ،وهي:
◄◄ال�س�ؤال الأول :ما اجتاهات مديري املدار�س احلكومية
يف مديرية تربية نابل�س نحو توظيف تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت يف عملهم؟
◄◄ال�س�ؤال الثاين :هل تختلف اجتاهات مديري املدار�س
احلكومية يف مديرية تربية نابل�س نحو توظيف تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف عملهم باختالف متغريات (اجلن�س
والتخ�ص�ص والتقدير العام ملهارات ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت وم�ستوى املدر�سة)؟
◄◄ال�س�ؤال الثالث :ما واقع توظيف مديري املدار�س احلكومية
يف مديرية تربية نابل�س لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف
عملهم من وجهة نظرهم؟

فرضيات الدراسة:
انبثق من ال�س�ؤال الفرعي الثاين �أربع فر�ضيات �سعت الدرا�سة
لفح�صها ،وهي:
● ●الفر�ضية الأوىل :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني متو�سطات اجتاهات مديري
املدار�س احلكومية يف مديرية تربية نابل�س نحو توظيف تكنولوجيا
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املعلومات واالت�صاالت يف عملهم تعزى ملتغري اجلن�س.
● ●الفر�ضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني متو�سطات اجتاهات مديري
املدار�س احلكومية يف مديرية تربية نابل�س نحو توظيف تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف عملهم تعزى ملتغري التخ�ص�ص.
● ●الفر�ضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني متو�سطات اجتاهات مديري
املدار�س احلكومية يف مديرية تربية نابل�س نحو توظيف تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف عملهم تعزى ملتغري التقدير العام
ملهارات ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
● ●الفر�ضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني متو�سطات اجتاهات مديري
املدار�س احلكومية يف مديرية تربية نابل�س نحو توظيف تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف عملهم تعزى ملتغري م�ستوى املدر�سة.

أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�سة �إىل ما ي�أتي:
1 .1البحث يف اجتاهات مديري املدار�س احلكومية يف مديرية
تربية نابل�س نحو توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف
عملهم.
2 .2الك�شف عن دور متغريات (اجلن�س والتخ�ص�ص والتقدير
العام ملهارات ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وم�ستوى
املدر�سة) يف اجتاهات مدير املدار�س احلكومية يف مديرية تربية
نابل�س نحو توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف عملهم.
3 .3حتديد واقع توظيف مديري املدار�س احلكومية لتكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف عملهم من وجهة نظرهم.

أهمية الدراسة:
تكمن �أهمية الدرا�سة فيما ي�أتي:
1 .1تتناول الدرا�سة مو�ضوع ًا حديث ًا ومهم ًا ومواكب ًا للتطورات
يف جمال الإدارة املدر�سية بتوظيف التكنولوجيا احلديثة فيه ،حيث
تويل له وزارات الرتبية والتعليم بالعموم ،ووزارة الرتبية والتعليم
الفل�سطيني باخل�صو�ص �أهمية بالغة ،وت�ضعه هدف ًا من �أهدافها
اال�سرتاتيجية ،وبنداً من بنود خطتها التطويرية.
2 .2قد تفيد الدرا�سة من خالل �إطارها النظري مديري
املدار�س و�أ�صحاب االهتمام من حيث اطالعهم على �أهمية توظيف
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف �أعمال املدر�سة الإدارية،
وجماالت هذا التوظيف واملزايا والفوائد املرتتبة عليه.
3 .3يتوقع من خالل نتائج الدرا�سة وتو�صياتها �أن تعود
بالفائدة للإدارات العليا يف وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية
من حيث اطالعهم على واقع توظيف مديري املدار�س احلكومية
لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،واجتاهاتهم نحوه ،وكذلك
حتديد معوقات هذا التوظيف ،واحللول املقرتحة ملعاجلتها �أو
احلد منها ،من �أجل اتخاذ القرارات املنا�سبة لالرتقاء مب�ستوى هذا
التوظيف من خمتلف جوانبه ومقوماته.

حدود الدراسة:
اقت�رصت الدرا�سة على احلدود الآتية:
1 .1احلدود الب�رشية :مديري املدار�س احلكومية ومديراتها.
2 .2احلدود املكانية :املدار�س احلكومية يف مديرية تربية
نابل�س يف فل�سطني.
3 .3احلدود الزمانية :الف�صل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي
2019/ 2018م.

التعريفات االصطالحية واالجرائية:
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت :يعرفها الباحث يف هذه
الدرا�سة ب�أنها ما �أنتجته التكنولوجيا احلديثة بخ�صو�ص احلا�سوب
و�أنظمته وبراجمه وتطبيقاته ،وما تقدمه �شبكة املعلومات الدولية
(الإنرتنت) من مواقع وخدمات وتطبيقات ،ميكن ا�ستغاللها
واال�ستفادة من توظيفها يف �إجناز وظائف الإدارة املدر�سية من
تخطيط ،وتنظيم ،وقيادة ،ورقابة� ،إلكرتوني ًا وب�أ�رسع وقت و�أقل
تكلفة.
مدير املدر�سة :يعرفه الباحث �إجرائي ًا يف هذه الدرا�سة ب�أنه
املعني والقائد الرتبوي القائم على التخطيط ،والتنفيذ،
ال�شخ�ص ّ
والإ�رشاف على كافة املهام املدر�سية ،ومتابعة ال�سيا�سة التعليمية
يف املدر�سة؛ من �أجل حتقيق الأهداف املتوقعة لإدارته لإحدى
املدار�س احلكومية يف مديرية تربية نابل�س يف الف�صل الدرا�سي
الأول من العام الدرا�سي 2019 - 2018م.
االجتاهات :يعرفها الباحث �إجرائي ًا يف هذه الدرا�سة ب�أنها
درجة موافقة مديري املدار�س لتوظيف تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت يف �أعمالهم الإدارية ،وتقدر بالدرجات التي يح�صلون
عليها يف مقيا�س االجتاه نحو توظيف تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت يف �أعمالهم الإدارية ،الذي �أعده الباحث لهذا الغر�ض.
الطريقة واالجراءات
منهج الدراسة:
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي لتطبيق الدرا�سة
وحتقيق �أهدافها ،معتمداً املنحى الكمي والنوعي؛ �إذ ا�ستخدم
اال�ستبانة (املنحى الكمي) جلمع البيانات اخلا�صة بالإجابة عن
�س�ؤايل الدرا�سة الأول والثاين ،فيما ا�ستخدم املقابلة (املنحى
النوعي) جلمع البيانات اخلا�صة بالإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثالث.
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع مديري املدار�س احلكومية
ومديراتها يف مديرية تربية نابل�س ،وذلك يف الف�صل الدرا�سي الأول
من العام الدرا�سي 2019/ 2018م ،والبالغ عددها ( )179مديراً
ومدير ًة بح�سب �إح�صائيات مديرية تربية نابل�س.
عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من ( )94مديراً ومديرة من مديري
املدار�س احلكومية ومديراتها يف مديرية تربية نابل�س ،جرى
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في عملهم وواقع هذا التوظيف

اختيارهم بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة عن طريق االختيار
الع�شوائي من قائمة مديري املدار�س احلكومية ومديراتها التي
ُح ِ�صلَ عليها من مكتب مديرية تربية نابل�س ،وقد طبقت املقابلة
على ( )9منهم ،فيما طبقت اال�ستبانة على بقيتهم البالغ عددهم
( )85مديراً ومديرة ،وجدول ( )1الآتي يو�ضح خ�صائ�ص عينة
الدرا�سة الذين طبقت عليهم اال�ستبانة ح�سب متغرياتها:
جدول ()1
توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها.

املتغري
اجلن�س

التخ�ص�ص

التقدير العام
ملهارات ا�ستخدام
تكنولوجيا
املعلومات
واالت�صاالت

م�ستوى املدر�سة

الت�صنيف

التكرار

الن�سبة املئوية

ذكر

38

44.7 %

�أنثى

47

55.3 %

تخ�ص�صات
�إن�سانية

57

67.1 %

تخ�ص�صات علمية

28

32.9 %

عالية جداً

17

20.0 %

عالية

26

30.6 %

متو�سطة

29

34.1 %

�ضعيفة

9

10.6 %

�ضعيفة جداً

4

4.7 %

31

36.5 %

املرحلة الأ�سا�سية
الأوىل
املرحلة الأ�سا�سية
العليا
املرحلة الثانوية

املجموع

د .مجدي "محمد رشيد" حناوي

�ضعيفة� /ضعيفة جداً).
4 .4م�ستوى املدر�سة :وله ثالثة م�ستويات (املرحلة الأ�سا�سية
الأوىل /املرحلة الأ�سا�سية العليا /املرحلة الثانوية).
�أما الق�سم الثاين من اال�ستبانة فاحتوى على ( )30فقرة
موزعة يف جمالني تتعلق باجتاهات مديري املدار�س نحو توظيف
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف �أعمالهم الإدارية ،وهي
كالآتي:
 جمال متابعة الأعمال الإدارية ذات العالقات الداخلية
للمدر�سة ( 15فقرة).
 جمال متابعة الأعمال الإدارية ذات العالقات اخلارجية
للمدر�سة ( 15فقرة).
وقد ا�ستخدم الباحث طريقة ليكرت باعتماد �سلم خما�سي
الرتب للإجابة عن كل فقرة من فقرات اال�ستبانة ،والرتب هي:
موافق ب�شدة وعني لها الوزن الرقمي ( ،)5وموافق وعني لها الوزن
الرقمي ( ،)4وحمايد وعني لها الوزن الرقمي ( ،)3ومعار�ض وعني
لها الوزن الرقمي ( ،)2ومعار�ض ب�شدة وعني لها الوزن الرقمي (.)1
وبناء على توزيع عدد الفئات ( )4على
وبهدف تف�سري النتائج،
ً
الوزن الرقمي الأعلى ( )5حل�ساب طول الفرتة ( ،) .8 =4/5جرى
اعتماد جدول ( )2الآتي للحكم على درجات االجتاهات:
جدول ()2
توزيع المتوسطات إلى فئات ،وتقريب قيم متوسطات االستجابة إلى الوزن الرقمي

29

34.1 %

الرتب

الوزن
الرقمي

قيم املتو�سطات املقربة لها

درجات
االجتاهات

25

29.4 %

موافق ب�شدة

5

4.2 - 5

مرتفعة جداً

85

100 %

موافق

4

� – 3.4أقل من 4.2

مرتفعة

حمايد

3

� – 2.6أقل من 3.4

متو�سطة

معار�ض

2

� – 1.8أقل من 2.6

منخف�ضة

معار�ض ب�شدة

1

� – 1أقل من 1.8

منخف�ضة جداً

أدوات الدراسة:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،قام الباحث با�ستخدام �أداتني
بحثيتني من �أجل جمع البيانات هما اال�ستبانة واملقابلة ،وقد
بنى الباحث حواره مع �أفراد عينة الدرا�سة يف املقابلة على ثالثة
مرتكزات من الأ�سئلة هي:
 ما التقنيات من �أجهزة و�أنظمة وتطبيقات برجمية
متوافرة لدى مديري املدار�س لتوظيفها يف الأعمال الإدارية؟
 وما درجة ا�ستخدامهم لكل منها؟
 وما معيقات وحمددات ا�ستخدامهم لها؟
كما طور الباحث ا�ستبانة �شملت ق�سمني :احتوى الق�سم الأول
منها على املتغريات امل�ستقلة للدرا�سة ،وهي:
1 .1اجلن�س :وله م�ستويان (ذكر� /أنثى).
2 .2التخ�ص�ص :وله م�ستويان (تخ�ص�صات �إن�سانية/
تخ�ص�صات علمية).
3 .3التقدير العام ملهارات ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت :وله خم�سة م�ستويات (عالية جداً /عالية /متو�سطة/
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صدق األدوات:
ل�ضمان �صدق �أدوات الدرا�سة ،قام الباحث بعر�ضها على
ثالثة حمكمني �أكادمييني يف اجلامعات الفل�سطينية من ذوي
اخلربة يف جمايل الإدارة الرتبوية والتعلم الإلكرتوين ،وقد كان لهم
بع�ض املالحظات ،حيث قام الباحث ب�إجراء تعديالت يف �ضوء تلك
املالحظات.
ثبات األداة (االستبانة):
للت�أكد من ثبات �أداة الدرا�سة (اال�ستبانة) ،وبعد تطبيقها على
عينة الدرا�سة ،قام الباحث با�ستخدام طريقة االت�ساق الداخلي من
خالل ح�ساب معادلة (كرونباخ �ألفا) لإيجاد معامل الثبات ،فكانت
النتائج ت�شري �إىل متتعها وجماليها بدرجة ثبات عالية جداً ومنا�سبة
ال�ستخدامها لأغرا�ض الدرا�سة ،وقد بلغت معامالت الثبات كما هو
مو�ضح يف جدول ( )3الآتي:

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )32كانون أول 2020م

جدول ()3
معامالت الثبات ألداة الدراسة ومجاالتها.

املجال

عدد
الفقرات

معامل
الثبات

جمال متابعة الأعمال الإدارية ذات العالقات الداخلية للمدر�سة

15

0.98

جمال متابعة الأعمال الإدارية ذات العالقات اخلارجية للمدر�سة

15

0.97

الثبات الكلي

30

0.98

املعاجلات اإلحصائية:
بعد جمع البيانات وترميزها ،مت معاجلتها بالطرق
الإح�صائية املنا�سبة ،وذلك با�ستخدام برنامج الرزمة الإح�صائية
للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSوقد ا�ستخدم الباحث التكرارات
واملتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية،
واختبار (ت) للعينات امل�ستقلة ،واختبار التباين الأحادي (One
 ،)Way ANOVAومعادلة كرونباخ �ألفا ،واختبار املقارنات البعدية
(.)LSD
نتائج الدراسة ومناقشتها:
● ●�أوالً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول والذي ن�صه :ما
اجتاهات مديري املدار�س احلكومية يف مديرية تربية نابل�س نحو
توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف عملهم؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي
واالنحراف املعياري والن�سبة املئوية لكل فقرة من فقرات جمايل
�أداة الدرا�سة (اال�ستبانة) ،وكذلك الدرجة الكلية لكل جمال ،والدرجة
الكلية لالجتاهات ،وكانت النتائج كما يف اجلداول ( )4و ( )5و ()6
الآتية:
جدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمجالي اتجاهات مديري
المدارس الحكومية نحو توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عملهم ،والدرجة الكلية
لها.

الرقم

املجال
جمال متابعة الأعمال
الإدارية ذات العالقات
الداخلية للمدر�سة
جمال متابعة الأعمال
الإدارية ذات العالقات
اخلارجية للمدر�سة

1

2

الدرجة الكلية لالجتاهات

درجة
املتو�سط االنحراف الن�سبة
احل�سابي املعياري املئوية االجتاهات
4.25

.66

85.0

مرتفعة
جداً

4.29

.61

85.8

مرتفعة
جداً

4.27

.62

85.4

مرتفعة
جداً

ُتبينّ النتائج يف جدول (� )4أن اجتاهات مديري املدار�س
احلكومية يف مديرية تربية نابل�س يف فل�سطني نحو ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات يف �أعمالهم كانت (مرتفعة جداً) لكل جمال
من جماليها ،كما �أن املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية لالجتاهات
يف املجالني كانا متقاربني� ،إذ كان متو�سط الدرجة الكلية ملجال
متابعة الأعمال الإدارية ذات العالقات الداخلية للمدر�سة ()4.25
وبن�سبة مئوية ( ،)% 85.0وكان متو�سط الدرجة الكلية ملجال
متابعة الأعمال الإدارية ذات العالقات اخلارجية للمدر�سة ()4.29
وبن�سبة مئوية ()% 85.8؛ �أي �أن اعتقادات مديري املدار�س ب�أهمية
توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف ال�ش�ؤون اخلارجية
والعالقات والتوا�صل مع اجلهات والأطراف خارج �أ�سوار املدر�سة
ال تقل عن �أهمية توظيفها يف ال�ش�ؤون الإدارية الداخلية للمدر�سة.
كما تبني النتائج يف جدول (� )4أن الدرجة الكلية لالجتاهات
كانت (مرتفعة جداً) �أي�ض ًا ومبتو�سط ح�سابي ( )4.27وبن�سبة مئوية
(.)% 85.4
ويرى الباحث �أن هذه النتيجة �إيجابية ومطمئنة �إىل حد
كبري؛ �إذ ت�شكل هذه االجتاهات االيجابية املرتفعة جداً حمفزاً
ملديري املدار�س ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف
�أعمالهم ،ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل ثقافة مديري املدار�س
ووعيهم حول �أهمية تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ودورها
�سواء املتعلقة ب�ش�ؤون املدر�سة الداخلية
يف حت�سني �أدائهم الإداريٌ ،
�أو اخلارجية� ،إ�ضافة �إىل قناعاتهم ب�إمكانات هذه التكنولوجيا يف
ح ّل كثري من امل�شكالت والتعقيدات التي يواجهونها يف �أعمالهم،
والتخفيف من اجلهود والأعباء والوقت واملن�رصفات املالية
املرتتبة عليها ،وحتقيق الدقة وال�رسعة وال�سهولة يف �إجناز مهامهم
الإدارية� ،إ�ضافة �إىل �إميانهم بقدرة هذه التكنولوجيا يف توفري
قنوات و�أ�ساليب �إلكرتونية لالت�صال والتوا�صل والن�رش والإعالن
وتبادل الأفكار والنقا�شات داخل جمتمع املدر�سة وخارجها ،تفوق
مبزاياها وت�سهيالتها الأ�ساليب التقليدية.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة ماكي ()Maki, 2008
ودرا�سة حممد وعقيالن ( )2010ودرا�سة الدوي�ش ( )2011ودرا�سة
�أويدميي ( )Oyedemi, 2015ودرا�سة يون�س (.)2016

جدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات مجال اتجاهات مديري المدارس الحكومية نحو توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في متابعة األعمال اإلدارية ذات
العالقات الداخلية للمدرسة (مرتبة تنازلياً) ،والدرجة الكلية لها.

الن�سبة
املئوية

درجة
االجتاهات

1

�أعتقد ب�أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت من �ش�أنها تطوير �أدائي الإداري للمدر�سة واالرتقاء به.

4.39

.69

87.8

مرتفعة جداً

2

�أرى ب�أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت تعمل على حتقيق الدقة والإتقان يف �إجناز �أعمايل الإدارية للمدر�سة.

4.34

.68

86.8

مرتفعة جداً

الرقم

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفقرات
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اجتاهات مديري املدارس احلكومية في مديرية تربية نابلس نحو توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
في عملهم وواقع هذا التوظيف
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الن�سبة
املئوية

درجة
االجتاهات

3

ي�رسين توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف عملية جدولة احل�ص�ص وتوزيع املعلمني على ال�صفوف.

4.29

.67

85.8

مرتفعة جداً

4

�أرى ب�أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ت�ضبط عملية �إدارة مكتبة املدر�سة من حيث تنظيم حمتوياتها
وا�ستعارة الكتب و�إرجاعها.

4.27

.75

85.4

مرتفعة جداً

5

يعجبني توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت للتوا�صل امل�ستمر بيني وبني موظفي املدر�سة وطلبتها.

4.27

.73

85.4

مرتفعة جداً

6

�أرى �أن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف متابعة دوام موظفي املدر�سة وطلبتها �سي�ساعد على
�ضبطها و�سهولة متابعتها.

4.27

.70

85.4

مرتفعة جداً

7

�أعتقد �أن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �سيخفف من الأعباء واجلهد يف �أعمايل الإدارية.

4.26

.77

85.2

مرتفعة جداً

8

�أعتقد �أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت حتقق الدقة وال�رسعة يف عملية تقوميي ملوظفي املدر�سة.

4.24

.81

84.8

مرتفعة جداً

9

يريحني ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف �إعداد اخلطط ال�سنوية واال�سرتاتيجيات ومتابعة تنفيذها.

4.24

.80

84.8

مرتفعة جداً

4.21

.74

84.2

مرتفعة جداً

4.21

.76

84.2

مرتفعة جداً

4.20

.80

84.0

مرتفعة جداً

13

�أرى �أن توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �ستخت�رص من الوقت الالزم لإجناز مهامي الإدارية.

4.19

.82

83.8

مرتفعة

14

يريحني ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف �إدارة اللوازم وامل�ستلزمات وامل�شرتيات اخلا�صة باملدر�سة.

4.18

.73

83.6

مرتفعة

15

�أعتقد �أن توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف �ش�ؤون املدر�سة املالية �سيحقق ال�ضبط والدقة فيها.

4.16

.88

83.2

مرتفعة

الدرجة الكلية

4.25

.66

85.0

مرتفعة جداً

الرقم

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفقرات

يعجبني �أن يكون �إعداد وطباعة امل�ستندات مبختلف �أنواعها و�أغرا�ضها من خالل برامج تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت.
يريحني ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لتنظيم امللفات وال�سجالت واملعلومات اخلا�صة باملدر�سة
و�أر�شفتها �إلكرتونياً.
ي�رسين توافر قاعدة بيانات �إلكرتونية يف املدر�سة ت�سهل و�صويل لأي معلومة تتعلق مبوظفي املدر�سة �أو طلبتها �أو
مقتنياتها ...

10
11
12

يت�ضح من النتائج املبينة يف جدول (� )5أن جميع فقرات
اجتاهات مديري املدار�س نحو توظيف تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت يف جمال متابعة الأعمال الإدارية ذات العالقات
الداخلية للمدر�سة كانت (مرتفعة جداً) با�ستثناء ثالث فقرات كانت
بدرجة (مرتفعة)� ،إال �أن املتو�سطات احل�سابية لهذه الفقرات الثالث
( 4.19و  4.18و  )4.16جاءت قريبة جداً من متو�سط الدرجة
املرتفعة جداً (.)4.2
ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل االقتناع الكبري جداً ملديري
املدار�س ب�أهمية توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف
�أعمالهم ،ووعيهم ب�أهميتها ،واملزايا والفوائد التي حتققها يف

�إجناز مهامهم داخل املدر�سة يف خمتلف الأن�شطة واملجاالت
بال�رسعة ،والدقة ،واالقت�صاد باجلهد والوقت والنفقة ،مما
ي�ساعدهم يف تطوير �أدائهم واالرتقاء به للأف�ضل ،ويتوافق هذا مع
ما �أظهرته النتائج �إذ � ّإن �أعلى فقرتني يف هذا املجال كانتا على
التوايل�" :أعتقد �أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت من �ش�أنها
تطوير �أدائي الإداري للمدر�سة واالرتقاء به" ،و"�أرى �أن تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت تعمل على حتقيق الدقة والإتقان يف �إجناز
�أعمايل الإدارية للمدر�سة" .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة
ماكي ( )Maki, 2008ودرا�سة الدوي�ش ( )2011ودرا�سة يون�س
(.)2016

جدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات مجال اتجاهات مديري المدارس الحكومية نحو توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في متابعة األعمال اإلدارية ذات
العالقات الخارجية للمدرسة (مرتبة تنازلياً) ،والدرجة الكلية لها.

الرقم
1
2
3
4
5

الفقرات
يفرحني ن�رش �أن�شطة املدر�سة وفعالياتها و�أخبارها عرب قنوات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
�أعتقد �أن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �سيتيح �إمكانية تبادل اخلربات مع �إدارات املدار�س
الأخرى ب�شكل �أف�ضل و�أو�سع.
�أ�شعر �أنه من املهم وجود بوابة �إلكرتونية للمدر�سة تتوافر فيها خمتلف املعلومات واخلدمات املتعلقة
بالعملية التعليمية و�أطرافها على �شبكة االنرتنت.
�أتوقع �أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت تخف�ض من تكاليف االت�صال والتوا�صل باملقارنة مع
الطرق التقليدية.
�أعتقد �أن توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت للتوا�صل مع �أولياء �أمور الطلبة �سيزيد اهتمامهم
باملدر�سة ومتابعة �ش�ؤون �أبنائهم.
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املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الن�سبة
املئوية

درجة
االجتاهات

4.40

.68

88.0

مرتفعة جداً

4.40

.62

88.0

مرتفعة جداً

4.36

.69

87.2

مرتفعة جداً

4.35

.72

87.0

مرتفعة جداً

4.33

.70

86.6

مرتفعة جداً
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الرقم
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

الفقرات
ي�رسين توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت للتوا�صل ال�رسيع بيني وبني �أولياء �أمور الطلبة.
�أف�ضل تبادل املخاطبات واملرا�سالت الر�سمية وغري الر�سمية عرب الو�سائل الإلكرتونية التي توفرها
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
يريحني توظيف ما توفره تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت من قنوات لتوا�صلي مع خمتلف الإدارات
يف مديرية الرتبية والتعليم والوزارة.
�أرى �أنه من ال�رضوري تن�شيط �صفحة فعالة للمدر�سة على �صفحات التوا�صل االجتماعي ت�شرتك فيها
�إدارة املدر�سة ومعلميها وطلبتها و�أولياء �أمورهم واملجتمع املحلي.
يعجبني حتويل عمليات القبول والت�سجيل واالنتقال املتعلقة بطلبة املدر�سة من الطرق التقليدية �إىل
الطرق الإلكرتونية.
�أعتقد �أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت تتيح �إمكانية �أو�سع لتوا�صلي مع م�ؤ�س�سات املجتمع
املحلي.
�أرى �أن توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �سيوطد العالقة بني املدر�سة والأطراف اخلارجية
ذات العالقة بها.
يعجبني توظيف جمموعات الربيد الإلكرتوين للمدر�سني والطلبة و�أولياء �أمورهم ملرا�سلتهم من خاللها.
ي�سعدين توافر منتديات �إلكرتونية ر�سمية وغري ر�سمية عرب �شبكة االنرتنت تتيح �ساحات افرتا�ضية
للحوار والنقا�ش يف خمتلف املو�ضوعات املتعلقة باملدر�سة.
يعجبني عقد االجتماعات الر�سمية وغري الر�سمية من خالل ما توفره تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
من و�سائل �إلكرتونية �صوتية مرئية.
الدرجة الكلية

يت�ضح من النتائج املبينة يف جدول (� )6أن جميع فقرات
اجتاهات مديري املدار�س نحو توظيف تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت يف جمال متابعة الأعمال الإدارية ذات العالقات
اخلارجية للمدر�سة كانت (مرتفعة جداً) با�ستثناء فقرتني كانتا
بدرجة (مرتفعة)� ،إال �أن املتو�سطني احل�سابيني لهاتني الفقرتني
( 4.19و  )4.13كانا قريبني جداً من متو�سط الدرجة املرتفعة جداً
(.)4.2
ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل االقتناع الكبري جداً ملديري
املدار�س ب�أهمية توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف
�أعمالهم املتعلقة باالت�صال والتوا�صل مع اجلهات املختلفة خارج
املدر�سة :كمديرية الرتبية والتعليم ،و�إدارات املدار�س الأخرى،
و�أهايل الطلبة ،واملجتمع املحلي ،ووعيهم باملزايا والفوائد
التي حتققها من حيث ال�رسعة وال�سهولة يف االت�صال والتوا�صل،
وبتكلفة متدنية جداً مقارنة بالطرق التقليدية ،ويتوافق هذا مع
ما �أظهرته النتائج ؛ �إذ � ّإن �أعلى فقرتني يف هذا املجال كانتا على
التوايل" :يفرحني ن�رش �أن�شطة املدر�سة وفعالياتها و�أخبارها عرب
قنوات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت" ،و"�أعتقد �أن ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �سيتيح �إمكانية تبادل اخلربات
مع �إدارات املدار�س الأخرى ب�شكل �أف�ضل و�أو�سع" .وتتفق هذه

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الن�سبة
املئوية

درجة
االجتاهات

4.32

.83

86.4

مرتفعة جداً

4.32

.68

86.4

مرتفعة جداً

4.28

.73

85.6

مرتفعة جداً

4.28

.77

85.6

مرتفعة جداً

4.27

.73

85.4

مرتفعة جداً

4.25

.83

85.0

مرتفعة جداً

4.25

.79

85.0

مرتفعة جداً

4.22

.82

84.4

مرتفعة جداً

4.19

.73

83.8

مرتفعة

4.13

.77

82.6

مرتفعة

4.29

.61

85.8

مرتفعة جداً

النتيجة مع نتائج درا�سة ماكي ( )Maki, 2008ودرا�سة حممد
وعقيالن ( )2010ودرا�سة الدوي�ش ( )2011ودرا�سة �أويدميي
(.)Oyedemi, 2015
ثانياً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين والذي ن�صه :هل
تختلف اجتاهات مديري املدار�س احلكومية يف مديرية تربية
نابل�س نحو توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف عملهم
باختالف متغريات (اجلن�س والتخ�ص�ص والتقدير العام ملهارات
ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وم�ستوى املدر�سة)؟
من �أجل الإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،جرى فح�ص الفر�ضيات
الأربع املنبثقة منه ،وكانت النتائج كالآتي:
نتائج فح�ص الفر�ضية الأوىل :والتي ن�صها :ال توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني متو�سطات
اجتاهات مديري املدار�س احلكومية يف مديرية تربية نابل�س نحو
توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف عملهم تعزى ملتغري
اجلن�س.
من �أجل فح�ص هذه الفر�ضية ،جرى ا�ستخدم اختبار (ت)
للعينات امل�ستقلة ،واجلدول ( )7الآتي يبني نتائجها:

جدول ()7
نتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة لداللة الفروق في اتجاهات مديري المدارس الحكومية نحو توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عملهم تبعاً لمتغير الجنس.

املجال
متابعة الأعمال الإدارية ذات العالقات الداخلية للمدر�سة

اجلن�س

العدد

ذكر

38

�أنثى

47
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درجات
احلرية
83

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

4.22

.57

4.27

.74

قيمة
(ت)

م�ستوى
الداللة

.377

.71

اجتاهات مديري املدارس احلكومية في مديرية تربية نابلس نحو توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
في عملهم وواقع هذا التوظيف

املجال
متابعة الأعمال الإدارية ذات العالقات اخلارجية للمدر�سة

الدرجة الكلية لالجتاهات

اجلن�س

العدد

ذكر

38

�أنثى

47

ذكر

38

�أنثى

47

د .مجدي "محمد رشيد" حناوي

درجات
احلرية
83

83

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

4.25

.55

4.32

.66

4.24

.55

4.30

.67

قيمة
(ت)

م�ستوى
الداللة

.489

.63

.441

.66

* دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()α≤0.05

تبني النتائج يف جدول (� )7أنه ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05يف اجتاهات مديري
املدار�س نحو توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف عملهم
�سواء يف جمال متابعة الأعمال الإدارية
متابعة تعزى ملتغري اجلن�سٌ ،
ذات العالقات الداخلية للمدر�سة� ،أو جمال متابعة الأعمال الإدارية
ذات العالقات اخلارجية للمدر�سة� ،أو الدرجة الكلية لالجتاهات؛
حيث قيمة م�ستوى الداللة املح�سوبة لها على التوايل هي)0.71( :
و( )0.63و( ،)0.66وجميعها �أكرب من ( ،)0.05فكال اجلن�سني
لهما اجتاهات ايجابية مرتفعة جداً ومتقاربة �إىل حد كبري نحو
توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف عملهم.
ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن مديري املدار�س ومديراتها
ميتلكون اخلربات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
�سواء من خالل درا�ستهم اجلامعية� ،أو من خرباتهم العملية،
نف�سهاً ،

�أو بيئتهم املدر�سية� ،أو م�شاركاتهم يف ور�ش العمل والندوات التي
تعقدها الوزارة يف هذا املجال� ،أو حتى من خالل حياتهم اليومية،
ؤثر يف اختالف اجتاهاتهم
دور م� ٌ
مما جعل متغري اجلن�س لي�س له ٌ
نحو توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف �أعمالهم
الإدارية.
نتائج فح�ص الفر�ضية الثانية :والتي ن�صها :ال توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني متو�سطات
اجتاهات مديري املدار�س احلكومية يف مديرية تربية نابل�س نحو
ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف عملهم تعزى ملتغري
التخ�ص�ص.
من �أجل فح�ص هذه الفر�ضية ،جرى ا�ستخدم اختبار (ت)
للعينات امل�ستقلة ،واجلدول ( )8الآتي يبني نتائجها:

جدول ()8
نتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة لداللة الفروق في اتجاهات مديري المدارس نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عملهم تبعاً لمتغير التخصص

املجال
متابعة الأعمال الإدارية ذات
العالقات الداخلية للمدر�سة
متابعة الأعمال الإدارية ذات
العالقات اخلارجية للمدر�سة
الدرجة الكلية لالجتاهات

التخ�ص�ص

العدد

تخ�ص�صات �إن�سانية

57

تخ�ص�صات علمية

28

تخ�ص�صات �إن�سانية

57

تخ�ص�صات علمية

28

تخ�ص�صات �إن�سانية

57

تخ�ص�صات علمية

28

درجات
احلرية
83

83

83

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

4.22

.55

4.31

.85

4.25

.56

4.37

.70

4.23

.53

4.34

.77

قيمة (ت)

م�ستوى
الداللة

.598-

.55

.876-

.38

.760-

.45

* دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()α≤ .05

تبني النتائج يف جدول (� )8أنه ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤ .05يف اجتاهات مديري املدار�س
نحو توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف عملهم تعزى
�سواء يف جمال متابعة الأعمال الإدارية ذات
ملتغري التخ�ص�ص،
ٌ
العالقات الداخلية للمدر�سة� ،أو جمال متابعة الأعمال الإدارية ذات
العالقات اخلارجية للمدر�سة� ،أو الدرجة الكلية لالجتاهات؛ �إذ � ّإن
قيمة م�ستوى الداللة املح�سوبة لها على التوايل هي ) .55( :و(.38
) و( ،) .45وجميعها �أكرب من ( ،) .05فبالرغم من �أن املتو�سطات
احل�سابية على م�ستوى جمايل االجتاهات والدرجة الكلية لها جاءت
�أعلى لدى التخ�ص�صات العلمية من التخ�ص�صات الإن�سانية؛ بحكم �أن
�أ�صحاب التخ�ص�صات العلمية �أكرث قرب ًا للمو�ضوعات التكنولوجية
273

من خالل درا�ستهم يف املرحلة املدر�سية واجلامعية� ،إال �أن هذه
الفروق مل تكن بداللة �إح�صائية ،ويف�رس الباحث هذه النتيجة
ب�أن املعرفة يف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،وبخا�صة
املو�ضوعات والتطبيقات العامة و�شائعة اال�ستخدام منها ،ميكن
اكت�سابها لدى خمتلف التخ�ص�صات من خالل الدورات التدريبية
ثم ،ميكن اكت�سابها بطرق �أخرى
وور�ش العمل والتعلم الذاتي ،ومن ّ
غري جانب التخ�ص�ص ،وهذا ما جعل الفروق يف متو�سطات اجتاهات
مديري املدار�س من كال التخ�ص�صات العلمية والإن�سانية غري دالة
�إح�صائياً.
نتائج فح�ص الفر�ضية الثالثة :والتي ن�صها :ال توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني متو�سطات
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اجتاهات مديري املدار�س احلكومية يف مديرية تربية نابل�س نحو
توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف عملهم تعزى ملتغري
التقدير العام ملهارات ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.

من اجل فح�ص هذه الفر�ضية ،مت ا�ستخدم اختبار حتليل
التباين الأحادي ،واجلداول ( )9و ( )10و ( )11الآتية تبني نتائجها:

جدول ()9
التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات مديري المدارس نحو توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عملهم تبعاً لمتغير التقدير العام لمهارات استخدام
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

املهارة

املجال

متابعة الأعمال الإدارية
ذات العالقات الداخلية
للمدر�سة

متابعة الأعمال الإدارية
ذات العالقات اخلارجية
للمدر�سة

الدرجة الكلية لالجتاهات

العدد

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

عالية جداً

17

4.77

.31

عالية

26

4.29

.52

متو�سطة

29

4.20

.58

�ضعيفة

9

3.78

.45

�ضعيفة جداً

4

3.12

1.43

عالية جداً

17

4.78

.34

عالية

26

4.40

.52

متو�سطة

29

4.20

.53

�ضعيفة

9

3.82

.33

�ضعيفة جداً

4

3.22

.95

عالية جداً

17

4.78

.31

عالية

26

4.34

.49

متو�سطة

29

4.20

.53

�ضعيفة

9

3.80

.34

�ضعيفة جداً

4

3.17

1.10

جدول ()10
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في اتجاهات مديري المدارس نحو توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عملهم تبعاً لمتغير التقدير العام لمهارات استخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت

املجال
متابعة الأعمال الإدارية
ذات العالقات الداخلية
للمدر�سة
متابعة الأعمال الإدارية
ذات العالقات اخلارجية
للمدر�سة

الدرجة الكلية لالجتاهات

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متو�سط
املربعات

بني املجموعات

11.837

4

2.959

داخل املجموعات

25.258

80

.316

املجموع

37.095

84

بني املجموعات

11.260

4

2.815

داخل املجموعات

20.116

80

.251

املجموع

31.375

84

بني املجموعات

11.519

4

2.880

داخل املجموعات

20.255

80

.253

املجموع

31.774

84

م�صدر التباين

* دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()α≤ .05
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قيمة (ف)

9.373

11.195

11.374

م�ستوى
الداللة

* .00

* .00

* .00

اجتاهات مديري املدارس احلكومية في مديرية تربية نابلس نحو توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
في عملهم وواقع هذا التوظيف

تبني النتائج يف جدول (� )9أن هناك فروق ًا بني متو�سطات
اجتاهات مديري املدار�س نحو توظيف تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت يف �أعمالهم الإدارية بح�سب متغري التقدير العام
�سواء يف
ملهارات ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت،
ٌ
جمال متابعة الأعمال الإدارية ذات العالقات الداخلية للمدر�سة� ،أو
جمال متابعة الأعمال الإدارية ذات العالقات اخلارجية للمدر�سة� ،أو
الدرجة الكلية لالجتاهات ،و�أن العالقة بينهما هي عالقة طردية؛
حيث تزيد تلك االجتاهات بزيادة املهارات.
ويالحظ �أن �أعلى اجتاهات ح�صلت على درجة (مرتفعة
جداً) هي للمهارات (العالية جداً) ،فيما كانت الدرجة (املتو�سطة)
لالجتاهات هي من ن�صيب املهارات املنخف�ضة جداً.
كما وتظهر النتائج يف جدول (� )10أن هذه الفروق ذات داللة
�إح�صائية ،حيث قيمة م�ستوى الداللة املح�سوبة لها جميع ًا ( ) .00
وهي �أ�صغر من ( .) .05وللك�شف عن الفروق يف اجتاهات مديري
املدار�س احلكومية نحو توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
يف �أعمالهم الإدارية بح�سب متغري التقدير العام ملهارات ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،فقد ا�س ُتخد َِم اختبار املقارنات
البعدية ( ،)LSDوجدول ( )11الآتي يو�ضحها:
جدول ()11
اختبار المقارنات البعدية ( )LSDللكشف عن الفروق في اتجاهات مديري المدارس نحو
توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عملهم تبعاً لمتغير التقدير العام لمهارات
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

جمال متابعة الأعمال الإدارية ذات العالقات الداخلية للمدر�سة
التقدير العام
للمهارات

عالية جدا ً

عالية

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة
جدا ً

عالية جداً

-

*0.483

*0.570

*0.989

*1.655

عالية

-

-

0.088

*0.506

*1.173

متو�سطة

-

-

-

0.418

*1.086

�ضعيفة

-

-

-

-

0.667

جمال متابعة الأعمال الإدارية ذات العالقات اخلارجية للمدر�سة
التقدير العام
للمهارات

عالية جدا ً

عالية

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة
جدا ً

عالية جداً

-

*0.388

*0.586

*0.962

*1.567

عالية

-

-

0.198

*0.574

*1.179

متو�سطة

-

-

-

0.376

*0.980

�ضعيفة

-

-

-

-

*0.605

الدرجة الكلية لالجتاهات
التقدير العام
للمهارات

عالية جدا ً

عالية

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة
جدا ً

عالية جداً

-

*0.434

*0.578

*0.975

*1.613

عالية

-

-

0.144

*0.541

*1.179

متو�سطة

-

-

-

*0.397

*1.035

�ضعيفة

-

-

-

-

*0.638

* دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()α≤0.05

275
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يظهر جدول ( )11ال�سابق �أن الفروق يف اجتاهات مديري
املدار�س احلكومية نحو توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
يف العمل الإداري هي بني خمتلف م�ستويات التقدير العام للمهارات
�سواء يف جمال متابعة الأعمال
ول�صالح املهارات الأعلى دائماً،
ٌ
الإدارية ذات العالقات الداخلية للمدر�سة� ،أو جمال متابعة الأعمال
الإدارية ذات العالقات اخلارجية للمدر�سة� ،أو الدرجة الكلية
لالجتاهات
ويف�رس الباحث هذه النتيجة ب�أن امتالك مديري املدار�س
ملهارات ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت بدرجات
�أعلى ميكنهم �أكرث وب�صورة عملية من معرفة مزايا وفوائد هذه
التكنولوجيا ،والت�سهيالت التي ميكن �أن تقدمها يف �أعمالهم الإدارية
املدر�سية ،ومبا �أن املكون املعريف هو �أحد املكونات الأ�سا�سية
لت�شكيل االجتاهات ،ف�إن اجتاهات مديري املدار�س نحو تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت ارتفعت �أكرث بزيادة معرفتهم العملية ملزايا
وفوائد هذه التكنولوجيا نتيجة ارتفاع مهارات ا�ستخدامهم لها.
نتائج فح�ص الفر�ضية الرابعة :والتي ن�صها :ال توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤ .05بني متو�سطات
اجتاهات مديري املدار�س احلكومية يف مديرية تربية نابل�س نحو
توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف عملهم تعزى ملتغري
م�ستوى املدر�سة.
من اجل فح�ص هذه الفر�ضية ،جرى ا�ستخدم اختبار حتليل
التباين الأحادي ،واجلدوالن ( )12و( )13الآتيان يبينان نتائجها:
جدول ()12
التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات مديري المدارس نحو
توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عملهم تبعاً لمتغير مستوى المدرسة

املجال
متابعة الأعمال الإدارية ذات
العالقات الداخلية للمدر�سة

متابعة الأعمال الإدارية ذات
العالقات اخلارجية للمدر�سة

الدرجة الكلية لالجتاهات

املرحلة

املتو�سط االنحراف
العدد
احل�سابي املعياري

�أ�سا�سية �أوىل

31

4.10

0.81

�أ�سا�سية عليا

29

4.28

0.63

ثانوية

25

4.40

0.46

�أ�سا�سية �أوىل

31

4.12

0.72

�أ�سا�سية عليا

29

4.37

0.57

ثانوية

25

4.41

0.47

�أ�سا�سية �أوىل

31

4.11

0.73

�أ�سا�سية عليا

29

4.33

0.58

ثانوية

25

4.40

0.45

تبني النتائج يف جدول (� )12أن هناك فروق ًا ظاهرية
بني درجات اجتاهات مديري املدار�س نحو توظيف تكنولوجيا
�سواء
املعلومات واالت�صاالت يف �أعمالهم بح�سب م�ستوى املدر�سة،
ٌ
يف جمال متابعة الأعمال الإدارية ذات العالقات الداخلية للمدر�سة،
�أو جمال متابعة الأعمال الإدارية ذات العالقات اخلارجية للمدر�سة،
�أو الدرجة الكلية لالجتاهات� ،إذ �إن اجتاهات مديري املدار�س الثانوية
نحو توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف �أعمالهم �أعلى

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )32كانون أول 2020م

من اجتاهات مديري املدار�س الأ�سا�سية العليا ،وكذلك اجتاهات
مديري املدار�س الأ�سا�سية العليا �أعلى من اجتاهات مديري املدار�س
الأ�سا�سية الأوىل� ،أي �أنه كلما ارتفع م�ستوى املدر�سة ارتفعت درجة
اجتاهات مديريها نحو توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
يف �أعمالهم.
كما يالحظ من خالل املتو�سطات احل�سابية لالجتاهات يف
جدول (� ،)12أن درجة اجتاهات مدير املدار�س الأ�سا�سية الأوىل هي
(مرتفعة) يف جمايل االجتاهات والدرجة الكلية لها ،بينما درجة
اجتاهات مديري املدار�س الأ�سا�سية العليا والثانوية هي (مرتفعة

جداً) يف جمايل االجتاهات وكذلك الدرجة الكلية لها.
ويعتقد الباحث �أن هذه الفروق الظاهرية يف االجتاهات
تعود �إىل زيادة حجم العمل و�ضغطه بارتفاع م�ستوى املدر�سة ،ما
يدعو مدراءها �إىل احلاجة لتوظيف هذه التكنولوجيا ملا حتققه من
ت�سهيالت ،من �أجل م�ساعدتهم يف �إجناز �أعماله مع تخفي�ض اجلهد
والوقت الالزمني لذلك ،وحتقيق الدقة يف الوقت نف�سه.
وللك�شف عن تلك الفروق �إذا ما كانت ذات داللة �إح�صائية
�أم ال ،جرى ا�ستخدام اختبار التباين الأحادي ،وجدول ( )13الآتي
يبينها:

جدول ()13
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في اتجاهات مديري المدارس نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عملهم تبعاً لمتغير مستوى المدرسة.

املجال
متابعة الأعمال الإدارية
ذات العالقات الداخلية
للمدر�سة
متابعة الأعمال الإدارية
ذات العالقات اخلارجية
للمدر�سة

الدرجة الكلية
لالجتاهات

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متو�سط
املربعات

بني املجموعات

1.308

2

0.654

داخل املجموعات 35.787

82

0.436

املجموع

37.095

84

بني املجموعات

1.464

2

0.732

داخل املجموعات 29.911

82

0.365

املجموع

31.375

84

بني املجموعات

1.349

2

0.675

داخل املجموعات 30.425

82

0.371

31.774

84

املجموع

قيمة
(ف)
1.498

2.007

1.818

م�ستوى
الداللة
0.23

0.14

0.17

* دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()α≤0.05

تبني النتائج يف جدول (� )13أنه ال يوجد فرق ذو داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤ .05يف اجتاهات مديري املدار�س
نحو توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف عملهم يعزى
�سواء يف جمال متابعة الأعمال الإدارية
ملتغري م�ستوى املدر�سة،
ٌ
ذات العالقات الداخلية للمدر�سة� ،أو جمال متابعة الأعمال الإدارية
ذات العالقات اخلارجية للمدر�سة� ،أو الدرجة الكلية لالجتاهات؛
�إذ � ّإن قيمة م�ستوى الداللة املح�سوبة لها على التوايل هي) .23( :
و( ) .14و( ،) .17وجميعها �أكرب من (.) .05
ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن جميع مديري املدار�س
باختالف م�ستوياتها وحجم �أعمالها و�ضغط �أعبائها ،ميتلكون
املعرفة والقناعة ب�أهمية توظيف تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت ،واملزايا والت�سهيالت والفوائد التي حتققها يف
عملهم ،التي ي�صعب �أو قد ي�ستحيل توفريها وحتقيقها يف الأ�ساليب
التقليدية.
● ●ثالثاً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث والذي ن�صه :ما
واقع توظيف مديري املدار�س احلكومية يف مديرية تربية نابل�س
لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف عملهم من وجهة نظرهم؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،قام الباحث ب�إجراء مقابالت مع
عينة تكونت من ( )9مديراً ومديرة من املدار�س احلكومية يف

مديرية تربية نابل�س ،وقد بنى الباحث حواره مع �أفراد العينة يف
املقابلة على ثالثة مرتكزات من الأ�سئلة هي:
◄◄ما التقنيات من �أجهزة و�أنظمة وتطبيقات برجمية
متوافرة لدى مديري املدار�س لتوظيفها يف الأعمال الإدارية؟
◄◄وما درجة ا�ستخدامهم لكل منها؟
◄◄وما معيقات وحمددات ا�ستخدامهم لها؟
وبعد حتليل �إجابات مديري املدار�س (عينة الدرا�سة) عن
�أ�سئلة املقابلة الرئي�سة ومناق�شة الباحث لهم فيها ،تو�صل الباحث
�أن هناك عدداً من اخلدمات املعتمدة على تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت متوافرة لدى مديري املدار�س لتوظيفها يف �أعمالهم
الإدارية ،وهناك عدد �آخر غري متوافر ،كما �أن تلك اخلدمات املتوافرة
تتفاوت يف درجة ا�ستخدام املديرين لها لأ�سباب متعددة ،وقد قام
الباحث بتلخي�ص ردود مديري املدار�س (عينة الدرا�سة) بالآتي:
● ●�أوالً� :أ�شار مديرو املدار�س �إىل �أن وزارة الرتبية والتعليم
الفل�سطينية قامت بتطوير م�رشوع بيئة التوا�صل الإلكرتوين
املدر�سي ،وهو مبثابة منظومة حمو�سبة كبوابة �إلكرتونية موحدة
على م�ستوى فل�سطني ،لتمثل املن�صة التي يتبادل من خاللها جميع
الأطراف ذات العالقة بالعملية الرتبوية يف وزارة الرتبية والتعليم
276

اجتاهات مديري املدارس احلكومية في مديرية تربية نابلس نحو توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
في عملهم وواقع هذا التوظيف

الفل�سطينية من خالل �شبكة الإنرتنت ،بحيث تهدف �إىل توفري بوابة
الكرتونية موحدة جلميع املدار�س يف فل�سطني للتوا�صل ما بني
الوزارة والهيئات الإدارية والتدري�سية ومديريات الرتبية وجميع
الطلبة و�أولياء الأمور ،وهي ت�شمل عدداً من اخلدمات م�صنفة حتت
خيارات :ملف املدر�سة وملف املعلم وملف الطالب والتوا�صل
والإعالنات والن�شاطات املدر�سية والوظائف البيتية واالمتحانات
ورزنامة الوزارة والرزنامة املدر�سية ،والت�صويت ،واملقاالت،
و�أخبار ،و�أ�سئلة �شائعة و�إجابات ،و�إح�صائيات ،ون�رشات.
وبني مديرو املدار�س �أن ا�ستخدام خدمات هذه املن�صة غري
�شائع بالدرجة املطلوبة بني مديري املدار�س حتى الآن ،بالرغم من
قناعتهم بفوائدها ومزاياها ،فهناك عدد حمدود فقط من مديري
املدار�س من يعتمد بع�ض تلك اخلدمات وب�شكل جزئي لها ،كجداول
العالمات وك�شوف ال�شهادات والتوا�صل مع �أولياء الأمور والطلبة.
و�أما حول العوامل وراء حمدودية ا�ستخدام هذه البيئة
الإلكرتونية من وجهة نظر مديري املدار�س ومديراتها فهي:
عدم �إتقان عدد من مديري املدار�س ومديراتها ملهارات ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،ما يعيقهم من اال�ستفادة من
خدماتها ،ويجعلهم ي�شعرون بالقلق من االعتماد عليها يف �إجناز
مهامهم من خالل اخلدمات والت�سهيالت التي توفرها .ويرى الباحث
�أن هذا الر�أي يتوافق مع النتائج املبينة يف جدول ( )9والذي بني �أن
( )17مديراً ومديرة من عينة الدرا�سة والبالغ عددها ( )85يتمتعون
بدرجة (عالية جداً) يف مهارات ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت ،و�أن ( )26مديراً ومديرة من عينة الدرا�سة يتمتعون
بدرجة (عالية) فيها� ،أي �أن ( )43فرداً من العينة (ن�صف العينة
تقريباً) ميكن و�صف مهاراتهم يف ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت بالإتقان� ،إال �أن البقية الباقية من عينة الدرا�سة (ن�صف
العينة تقريباً) فقد تراوحت درجات مهاراتهم يف ا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت بني (ال�ضعيفة جداً) و(املتو�سطة) ،والتي
يعتقد الباحث ب�أنها ال ترتقي �إىل م�ستوى الإتقان ،و�أن النق�ص يف
مهاراتهم يف ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ميثل
عام ًال لإحداث ال�شعور بالقلق من ا�ستخدامهم لها ،وي�شكل معيق ًا
ال�ستفادتهم من خدماتها ،ويحد من توظيفها يف عملهم ،وتتفق
هذه النتيجة مع ما �أكدته درا�سة تاجالو و�آخرين (Tagalou, et al.,
 )2013ب�رضورة معاجلة القلق الناجت لدى البع�ض جراء ا�ستخدام هذه
التكنولوجيا يف املهام الإدارية املدر�سية ،لإجناح هذا اال�ستخدام.
كما يعتقد مديرو املدر�سة (عينة الدرا�سة) �أن معظم مديري
املدار�س ومديراتها الذين ال يتقنون ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت هم من فئة كبار ال�سن الذين جرى و�صف منطيتهم
بالتقليدية وغري املواكبة للحداثة وتطورات التكنولوجيا ،كما يرى
مديرو املدار�س (عينة الدرا�سة) �أنه بالرغم من �أن وزارة الرتبية
والتعليم تقدم الدعم الفني ملن يحتاج عرب املكاملات الهاتفية،
�إال �أن هناك حاجة ما�سة لتنظيم وعقد دورات تدريبية هادفة
وخمطط لها لتمكني مديري املدار�س من ا�ستخدام هذه املن�صة
الإلكرتونية على وجه اخل�صو�ص ،وتطوير مهاراتهم يف ا�ستخدام
�أنظمة احلا�سوب وتطبيقاته وبراجمه و�شبكة الإنرتنت بالعموم ،فهم
يرون �أن الدورات التي تعقدها الوزارة لهم بهذا اخل�صو�ص قليلة لدى
البع�ض� ،أو معدومة لدى البع�ض الآخر ،وتتفق هذه النتيجة مع ما
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تو�صلت له درا�سة احلربي (.)2011
● ●ثانياً� :أن�ش�أت وزارة الرتبية والتعليم قوائم بريد �إلكرتوين
على م�ستوى كل مديرية من مديرياتها وكذلك كل مدر�سة ،للتوا�صل
من خاللها بني املدار�س بع�ضها ببع�ض ،وكذلك مع املديرية
واملديريات الأخرى ،ومع �إدارات الوزارة ،لكن مديريات التعليم مل
تفعل ا�ستخدامه بعد �سوى بني املديرية ومدير املدر�سة وباجتاه
واحد� ،أي �أن املديرية تقت�رص ا�ستخدامه ملرا�سلة مديري املدار�س
من خالله ولي�س العك�س ،ويف الوقت ذاته تر�سل مرا�سلة الربيد
الإلكرتوين نف�سها من خالل الربيد التقليدي الورقي �أي�ضاً؛ ل�ضمان
و�صولها جلميع مديري املدار�س ،حر�ص ًا من عدم و�صول املرا�سلة
عرب الربيد الإلكرتوين لبع�ض مديري املدار�س لعدم توافر خدمات
�شبكة الإنرتنت لديهم ،و�إن كان عددهم حمدود� ،أو عدم �إتقان تعامل
بع�ض مديري املدار�س مع املرا�سالت املر�سلة عرب الربيد الإلكرتوين.
● ●ثالثاً :تتوافر الأجهزة الإلكرتونية من حوا�سيب وملحقاتها
وخدمات �شبكة �إنرتنت لدى معظم املدار�س احلكومية ،ولكن بتفاوت
من حيث توافر تلك الأجهزة وموا�صفاتها ،ب�سبب الإمكانات املادية
املحدودة لديهم ،ويعتمد توافرها يف املدر�سة بدرجة كبرية على
ن�شاط مدير املدر�سة وعالقاته مع املجتمع املحلي ،ويوجد عدد
قليل من املدار�س ال تتوافر لديها خدمة الإنرتنت ،وتتفق هذه
النتيجة مع نتيجة درا�سة احلربي ( )2011ودرا�سة ن�صار ()2013
ودرا�سة احللواين و�آخرين ( )2013ودرا�سة مو�سجريف ودي ويت
(.)Musgrave & De Wet, 2017
● ●رابعاً :ال تتوافر يف املدار�س –عموماً -برامج وتطبيقات
حا�سوبية تخت�ص ب�ش�ؤون املحا�سبة واللوازم واملقتنيات وتوزيع
ال�صفوف وال�شعب واحل�ص�ص على املدر�سني وتوزيع الطلبة على
ال�شعب و�إدارة املكتبة و�إدارة االمتحانات ،وتتفق هذه النتيجة
مع نتيجة درا�سة احلربي ( )2011ودرا�سة مو�سجريف ودي ويت
(.)Musgrave & De Wet, 2017
● ●خام�ساً� :أ�شار مديرو املدار�س (عينة الدرا�سة) �أن الغالبية
العظمى من املدار�س لديها �صفحات على �شبكة التوا�صل االجتماعي
(في�سبوك)� ،إذ يعتمدونها ويرتاحون ال�ستخدامها ل�سهولة التعامل مع
خدماتها ،فهي م�ألوفة بالن�سبة لهم ،كما هو احلال لطلبة املدار�س
و�أولياء �أمورهم ،وبخا�صة �أن الغالبية العظمى منهم لديهم ح�سابات
على هذه ال�شبكة االجتماعية.
ومع ذلك ف�إن ا�ستخدام مديري املدار�س ل�شبكة التوا�صل
االجتماعي بعامة من وجهة نظر مديري املدار�س (عينة الدرا�سة)
تقت�رص على ن�رش الإعالنات والأخبار اخلا�صة باملدر�سة بالدرجة
الرئي�سة ،وال يتم تفعيلها يف جوانب �أخرى ،ك�إن�شاء املجموعات
�سواء مع الطلبة �أم �أولياء الأمور� ،أو غريها من
وعقد حلقات النقا�ش ٌ
الأمور املتعلقة بال�ش�ؤون الإدارية.
وبناء على ما �سبق ،تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن �أبرز معيقات
ً
توظيف مديري املدار�س لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف
�أعمالهم الإدارية تكمن ب�سبب رئي�س هو� :ضعف مهارات ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لدى عدد من مديري املدار�س،
خا�صة فئة كبار ال�سن منهم� ،إ�ضافة �إىل معيقات �أخرى تتمثل بعدم
توافر بع�ض التطبيقات املحو�سبة اخلا�صة ببع�ض املهام الإدارية
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لدى مديري املدار�س ،كربامج وتطبيقات حا�سوبية تخت�ص ب�ش�ؤون
املحا�سبة واللوازم واملقتنيات وتوزيع ال�صفوف وال�شعب واحل�ص�ص
على املدر�سني وتوزيع الطلبة على ال�شعب و�إدارة املكتبة و�إدارة
االمتحانات ،كما �أن هناك عدداً من املدار�س – و�إن كانت حمدودة
العدد -تفتقر لتوافر االت�صال ب�شبكة االنرتنت� ،أو توافر �أجهزة
احلوا�سيب وملحقاتها� ،أو �أن تلك الأجهزة قدمية ال تتما�شى مع
الأنظمة والربجميات احلديثة.

التوصيات
يف �ضوء النتائج التي تو�صلت لها الدرا�سة ،يو�صي الباحث
مبا ي�أتي:
 عقد دورات تدريبية دورية لتطوير مهارات مديري
املدار�س يف ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،وور�ش
عمل حول ا�سرتاتيجيات توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
يف الأعمال الإدارية املدر�سية و�أهميتها يف تطوير العمل الإداري
املدر�سي.
 تطوير برامج تدريبية �إلكرتونية قائمة على منط التدرب
الذاتي تتعلق با�ستخدامات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
بعامة ،وتوظيفها يف الإدارة املدر�سية بخا�صة.
 حتفيز مديري املدار�س على تفعيل ما هو متوافر من
تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وخدماتها يف �أعمالهم
الإدارية ،خا�صة من�صة بيئة التوا�صل الإلكرتوين املدر�سي؛ ملا فيها
من خدمات وت�سهيالت متميزة ومفيدة� ،إ�ضافة �إىل العمل على توفري
تطبيقات �أخرى تعالج �ش�ؤون �إدارية ال ت�شملها تلك املن�صة.
 العمل على دوام توفري �أجهزة حوا�سيب جديدة وملحقاتها
للمدار�س التي تفتقر لها ،وكذلك تو�صيل �شبكة االنرتنت للمدار�س
غري املت�صلة بها.
 اعتماد وزارة الرتبية والتعليم �إتقان مهارات ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ك�أحد معايري تعيني مدير
املدر�سة ،و�رشط من �رشوط ترقيته.
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