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 امللخص
هدفت الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة القيادة التكنولوجية لدى  

مديري املدارس األساسية في لواء قصبة عمان في ظل جائحة كورونا من 

 ومعلمة تم 406املعلمين، وتكونت عينة الدراسة من )وجهة نظر 
ً
( معلما

اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة، ولتحقيق هدف الدراسة تم 
اعتماد املنهج الوصفي املسحي، حيث تم تطوير استبانة اشتملت على 

( فقرة توزعت على خمسة مجاالت للقيادة التكنولوجية على النحو 40)

والرؤية، ثقافة التعلم في العصر الرقمي، التميز في التالي: )القيادة 
املمارسات املهنية، التحسين والتطوير املنظم، القضايا االجتماعية 

والقانونية واألخالقية(، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة ممارسة 

القيادة التكنولوجية لدى مديري املدارس األساسية في لواء قصبة 
ونا من وجهة نظر املعلمين جاءت بدرجة عمان في ظل جائحة كور 

مرتفعة على جميع املجاالت وعلى االستبانة ككل.كما توصلت نتائج 

 عند مستوى الداللة )
ً
( α=0.05الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا

تعزى ملتغير الجنس لصالح اإلناث، وكذلك ملتغير املؤهل العلمي، لصالح 

توصلت النتائج إلى عدم وجود فروق فئة )البكالوريوس فما دون(. كما 

 عند مستوى الداللة)
ً
( بين متوسطات تقديرات α=0.05دالة إحصائيا

أفراد العينة على الدرجة الكلية للمقياس تعزى الختالف متغير سنوات 
الخبرة، يوص ي الباحثان بتثقيف وتدريب القيادات اإلدارية على تطبيق 

 رة ومنها القيادة التكنولوجية.املفاهيم واملمارسات الحديثة في اإلدا

 و القيادة التكنولوجية، جائحة كورونا، مدير  الكلمات املفتاحية:

 .املدارس

 

Abstract 
 

This study aimed at exploring the degree of practicing 

technological leadership (TL) among primary school 

principals at Amman governorate in light of the Corona 

pandemic from the teachers' point of view. To meet the 

study’s goals, the researchers used a descriptive survey-

based approach. The sample consists of 406 female and 

male teachers who were chosen randomly. To collect 

data, a questionnaire of 40 items was developed. Divided 

into 5 do-mains: (leadership and vision, culture of 

learning during the digital age, excellence in pro-

fessional practices, ongoing development and 

improvement and ethical, legal and social is-sues). The 

findings showed that thee degree of practicing TL among 

primary school princi-pals was high in the total average 

and in all domains. While there are significant 

differences at (α=0.05) in the degree of practicing TL due 

to gender in favor of females, and due to  academic 

qualification in favor of the BA degree holders. Whileno 

significant difference were found due to experience. The 

researchers recommends to train principals on the new 

trends in management such as TL . 
 

Keywords: Technological leadership; Corona 

Pandemic; School administration. 
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 مقدمة

،و شهد القرن الواحد والعشر 
ً
 كبيرا

ً
فيما أحدث ذلك  ن تطورا

ثورة علمية وتكنولوجية هائلة، مما أدى إلى االهتمام بالتطبيقات 

والبرامج الحديثة، واستخدام األفضل منها في التعليم، لرفع كفاءة 

األعمال  جميعومستوى القيادة املدرسّية بشكل خاص، إلنجاز 

 بسهولة ويسر، وتوفير الوقت والجهد، وتخفيف العبء اإلداري.

 
ً
عد اإلدارة عامال

ُ
 لنجاح املؤسسات التربوية على  لذا ت

ً
أساسيا

اختالف مجاالتها، وهي املسؤولة عن صياغة وتنفيذ الجودة 

والتّميز؛ للوصول إلى قيادة متميزة في املدارس، ويجب أن يحدث 

درسة لدى املديرين والعمل على تعزيز اإلدارة التغيير من داخل امل

 .(2021الناجحة لديهم بشكل دائم )الخريشا، 

 
ً
ولإلدارة املدرسية دور بارز في العملية التعليمية، كما أن لها دورا

 في توظيف تكنولوجيا التعلم، حيث تتوقف عملية تطوير 
ً
هاما

التعليم على وجود إدارة مدرسية فاعلة، تستطيع أن تواكب جميع 

التطورات في ميدان تكنولوجيا التعلم، كما بينها الصرايرة وأبو 

ثة مجاالت وهي: كم هائل من املعرفة، وجود ( في ثال2016حميد )

 ثورة حواسيب 
ً
ي ة والتإلكترونيوسائل اتصال متطورة، وأخيرا

 اقترنت بوسائل االتصال.

ولقد حظي موضوع القيادة باهتمام كبير من قبل الباحثين 

واملفكرين التربويين واإلداريين ، ويعود ذلك إلى الدور الذي تلعبه 

برز مسؤولية القائد في تحقيق التكامل بين في املؤسسة، والذي يُ 

الجوانب التنظيمية واإلنسانية؛ لتحقيق الفاعلية والوصول إلى 

القّيادة أساس العملية  وتعد(. 2016األهداف املنشودة )آمال، 

اإلدارية التي تؤثر في فعالية اإلدارة املدرسّية، وتحدد املؤّسسات 

، ألّنها
ً
هي الدماغ املحرك للمدير في  الناجحة وغير الناجحة إداريا

 (.2013التعامل مع الظروف املتغيرة )أبو العال، 

إلى أن نمط (Hsieh,Yen,Kuan,2014)ويشير هسيه وين وكوان 

الحياة قد تغير، بدافع االتجاه العاملي نحو التكنولوجيا، حيث زاد 

االهتمام بالنمط التعليمي الرقمي عبر العالم، وقد أحدثت األدوات 

نولوجية ضجة في مسيرة التعليم والتعلم واإلدارة، األمر الذي التك

 على التحسن في تحصيل الطلبة ومعارفهم؛ لذا ُيعد 
ً
انعكس إيجابا

يادة أو أشكالها سواء في الق بجميعتوظيف التكنولوجيا في املدرسة 

 إلى تطوير املدرسة وتعزيز جودة العملية 
ً
في التعليم سبيال

( أهمية دور اإلدارة 2019أظهرت دراسة الفرجات )التعليمية فيها، و 

املدرسية في توظيف التكنولوجيا في التعليم في املدارس، حيث يؤثر 

 على أداء املدرسة، وكذلك تحقيق املدرسة لألهداف 
ً
ذلك إيجابا

 وتطوير أداء العاملين فيها .

 آخر للقيادة التربوية، 
ً
جاَءت القيادة التكنولوجية لتعكس مفهوما

ستجيب مع التغيرات التي فرضتها متطلبات العصر؛لتحسين ي

 ,Range; Sorensen)مستوى أداء عناصر البيئة املدرسّية بأكملها 

شير عريان )(2013
ُ
( إلى أن القيادة التكنولوجية تؤدي إلى 2018، وت

تجويد أداء العمل في املدرسة، عن طريق استخدام أساليب 

ل والفعالية والسرعة، فهي تعم ة حديثة، تتسم بالكفاءةإلكتروني

على تحقيق املزيد من املرونة اإلدارية في التخطيط والتنظيم 

واملتابعة اإلدارية، التفويض، التمكين اإلداري، تحسين فاعلية 

األداء واتخاذ القرارات، ويعد دمج التكنولوجيا في اإلدارة نمط 

 في ستخدام الواعي لألدوات التكنولوجيةمتقدم يقوم على اإل 

ممارسة الوظائف األساسية لإلدارة، والقيام باملهام املطلوبة لجميع 

العاملين، بغض النظر عن الزمان واملكان، وتحقيق الجودة 

املرجوة؛ ولتسهيل العمليات اإلدارية اليومية سواء داخل املدرسة 

أو خارجها، وهذا يتطلب من املدير رغبة وقدرة على استخدام 

ة في تطوير أداء املدرسة )عيدروس ومحمد، التقنيات التكنولوجي

2011.) 

( بأن القائد التكنولوجي له دور ال Mwawasi,2014وأكد مواس ي )

يتوقف فقط على توظيف التكنولوجيا في إدارته ملدرسته فقط، 

وإنما يتجاوز ذلك إلى توفير كل ما ُيُيسر لتوظيف التكنولوجيا في 

الدعم تكنولوجية املناسبة، و التعليم، من توفير البنية التحتية ال

االجتماعي واملعنوي لجميع مستخدميها داخل املدرسة، وهذا 

يُحدث التكامل بين القيادة التكنولوجية والتعليم الفعال 

 باستخدام التكنولوجيا.

(، عدة معايير لتحقيق 2018(، والعريان )2015ذكر الخطاب )

 القيادة التكنولوجية في املدرسة، وهي:

إن من مهام القائد تطبيق الرؤية املشتركة بين  والرؤية:القيادة  -

وزارة التربية والتعليم واملدرسة؛ لتساعد على التكامل الشامل 

بين التكنولوجيا والتعليم، حيث يقوم املدير بعمل إجراءات 

خاصة لتنمية الخطة التطويرية بما يسهم في تحقيق الرؤية 

داع تي تحفز على اإلبوتطبيقها ومتابعتها، ودعم السياسات ال

املستمر في املجاالت التكنولوجية، واستخدام املعلومات في 

اتخاذ القرارات القيادية، وتشجيع املمارسات الفعالة القائمة 

 على األبحاث في استخدام التكنولوجيا.
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أي تعزيز االستخدام املتكرر  ثقافة التعليم في العصر الرقمي: -

والفاعل لتكنولوجيا التعليم والتعلم الرقمي، وتوفير بيئة 

األدوات التقنية والتعليمية  بكلترتكز على املتعلم مزودة 

واملشاركة في املجتمعات املحلية والعاملية التي تحفز على 

 اإلبداع في العصر الرقمي.

ل تحسين املمارسات وتتم من خال التميز في املمارسات املهنية: -

املهنية، وزيادة اإلنتاجية الخاصة باملديرين والعاملين في 

املدرسة، من خالل توظيف التكنولوجيا في املهام اليومية 

والتواصل بين املدير والهيئة التدريسية واملجتمع املحلي، وبناء 

 مجتمعات تعليمية قائمة على التكنولوجيا.

قيق استثمار التكنولوجيا في تحأي  التحسين والتطوير املنظم: -

النتاجات املرجوة من العملية التعليمية، ومساعدة املعلمين في 

تحديد األدوات التكنولوجية املناسبة؛ لتحسين طرق التدريس 

القائمة على املعايير التربوية الحديثة، وتعزيز مبدأ الشراكة 

لتحسين توظيف املنصات واملنظومات  اإلستراتيجية؛

ة، واالهتمام بالبنية التحتية التكنولوجية ومتابعة التعليمي

صيانة األدوات والتقنيات التكنولوجية املوجودة داخل 

 املدرسة.

ئ أي فهم املباد القضايا االجتماعية والقانونية واألخالقية: -

والسياسات والقوانين االجتماعية واألخالقية املتعلقة 

ات اآلمنة باستخدام التكنولوجيا، واالهتمام باملمارس

 والصحية عند استخدام التكنولوجيا داخل املدرسة، وتنفيذ

برامج تهدف إلى زيادة الوعي بالجوانب األخالقية للتكنولوجيا 

لوجيا بتوظيف التكنو  ، وااللتزاماملتعلقة باملعلمين والطلبة

 ضمن قيم وعادات املجتمع وتقاليده.

( بشتى COVID 19عصفت جائحة فيروس كورونا املستجد )

مجاالت الحياة من صحة واقتصاد وتعليم وسياسة وغيرها، وقد 

أدت إلى نتائج سلبية على تلك القطاعات وفي جميع أنحاء العالم، 

مما أدى إلى حدوث أضرار بالصحة واالقتصاد والتعليم. وفي قطاع 

، تحول التعليم من داخل املؤسسات التعليمية 
ً
التعليم مثال

عن بعد؛ خوفا من تفش ي الفيروس بسبب املختلفة إلى التعلم 

اختالط الطلبة واملعلمين؛ لذا لوحظ خالل جائحة كورونا 

استخدام التكنولوجّيا بشكل أكبر وأوسع عّما كان يستخدم 

؛ نظًرا لتعرض العالم لهذه الجائحة، 
ً
 الطرق  والتحول منسابقا

طرق حديثة تكنولوجّية، تتسم بطابع إلى التقليدّية والواقعّية 

 القيادة عن بعد.

 مشكلة الدراسة

 في الطرِق املستخدمة في 
ً
 هائال

ً
شهدت السنواُت األخيرة تطورا

اإلدارة املدرسّية، واعتمادها على التكنولوجّيا للحاجة امللحة إليها، 

ومن ثم سَعت الدول لتطبيق التقّنيات والتطبيقات في التعليم 

بدمج  واإلدارة املدرسّية، فظهرت دعوات واسعة تطالب

التكنولوجّيا في املنظومة التعليمّية عامة، واإلدارية خاصة 

 (.2013)الطشة، 

( إلى ضرورة تحويل غالبية 2013حيث أشارت دراسة )الزهراني، 

 مع 
ً
املعامالت اإلدارية في إدارة التعليم إلى تكنولوجّية، تماشيا

فة لالتقدم العلمي والتقني والّتي من مهامها إيصال الخدمة بأقل تك

ووقت ممكن وبأعلى جودة، واالبتعاد عن األساليب التقليدّية 

 البحتة.

وأجبرت جائحة فيروس كورونا جميع البلدان تقريًبا على إغالق 

مدارسها، وتحمل مديرو املدارس املسؤولية األساسية عن ضمان 

وقد سلطت هذه الجائحة الضوء على  سالمة موظفيهم وطالبهم،

دارس لجوانب القيادة التربوية والقيادة ضرورة ممارسة مديري امل

 (.2020التكنولوجية بشكل خاص )محمود، 

ن في امليدان التربوي، وتعاملهما املباشر يومن خالل عمل الباحث  

مع اإلدارِة واملعلمات، فقد الحظا ضعف استخدام القيادة 

التكنولوجّية لدى مديري ومديرات املدارس واإلداريين، كما 

( في دراستها  والتي تهدف إلى معرفة 2020أشارت الباحثة النواجي )

لقيادة ل األردندرجة ممارسة مديري املدارس الحكومية في 

التكنولوجية وعالقتها بمستوى االتصال اإلداري من وجهة نظر 

ن درجة ممارسة مديري املدارس أاملعلمين والتي أظهرت نتائجها 

من وجهة نظر املعلمين جاءت متوسطة، ومن   األردنالحكومية في 

هنا تبلورت مشكلة الدراسة في التعرف إلى درجة ممارسة القيادة 

ديري املدارِس األساسّية في لواء قصبة عمان التكنولوجّية لدى م

 في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر املعلمين.

 أهداف الدراسة وأسئلتها

تهدف هذه الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة القيادة 

التكنولوجّية لدى مديري املدارس األساسّية في لواء قصبة عمان، 

 في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر املعلمين.

 ذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:و 
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ما درجة ممارسة القيادة التكنولوجّية لدى مديري املدارس  -

األساسّية في لواء قصبة عمان في ظل جائحة كورونا من وجهة 

 نظر املعلمين؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

(=0.05α في درجة ممارسة القيادة التكنولوجّية ) لدى مديري

املدارس األساسّية في قصبة عمان من وجهة نظر املعلمين تعزى 

 ملتغيرات: الجنس، الخبرة، املؤهل العلمي؟

 أهمية الدراسة

تبرز أهمية القيادة التكنولوجية في دورها بتوظيف األدوات 

التكنولوجية الحديثة في انجاز املعامالت املدرسية وأرشفتها بكل 

إمكانية استرجاعها في أي وقت مع حمايتها من سرعة وسهولة، مع 

أي اعتداء أو عوامل طبيعية، ومن خالل وجود قاعدة بيانات أو 

 (.2017نسخة احتياطية في أماكن خارج املدرسة )الغيث، 

وتتمثل أهمية الدراسة من الناحيتين النظرية والتطبيقية كما 

 يأتي:

 األهمية النظرية والتطبيقية :

حسب علم  -الدراسة من الدراسات العربية القليلةتعد هذه  -

التي تناولت موضوع القيادة التكنولوجّية في ظل  -ن يالباحث

 جائحة كورونا.

يأمل الباحثان أن تثري هذه الدراسة املكتبة العربية بشكل  -

ية بشكل خاص في موضوع القيادة األردنعام، واملكتبة 

 التكنولوجية.

 منهج -
ً
 يمكن للباحثين الرجوع تشكل الدراسة إطارا

ً
 معرفيا

ً
يا

واالستناد إليه،ِ عند إجراء الدراسات املتعلقة باملوضوع 

 
ً
 .مستقبال

فتح املجال أمام املهتمين في مراكز التدريب والتطوير في وزارة  -

التربّية والتعليم؛ إلعداد البرامج التدريبّية في موضوع القيادة 

 التكنولوجّية.

مديري املدارس في فهم القيادة االستفادة منها من قبل  -

التكنولوجية ودورها األساس ي بارتقاء أداء املدرسة وجميع 

 منسوبيها.

 

 

 

 مصطلحات الدراسة

: بأنها التقديرات التي درجة املمارسة: 
ً
يعرفها الباحثان إجرائيا

عمان؛ ملمارسة املدارس األساسّية في لواء قصبة  ويحددها معلم

 التكنولوجية وذلك على أداة الدراسة.املديرين للقيادة 

( بأنها "عملية تأثير 2019عرفها األقطش )القيادة التكنولوجّية: 

اجتماعي تقودها تكنولوجيا املعلومات املتقدمة، بهدف تغيير نية 

األفراد والجماعات واملنظمات من حيث املواقف واملشاعر 

 والسلوك والتفكير واألداء".

هي القدرة على توظيف مختلف  إجرائّيا:ويعرفها الباحثان 

وسائل التقنّيات، املعلومات والبرامج الحديثة في عمليات اإلدارة 

بما يضمن سهولة وسرعة تحقيق األهداف والتي تشمل على 

خمسة مجاالت )القيادة والرؤية، ثقافة التعلم في العصر الرقمي، 

م، القضايا نظالتميز في املمارسات املهنية، التحسين والتطوير امل

 االجتماعية والقانونية واألخالقية(.

هم القائمون باألعمال اإلدارية في املدارس األساسّية:  و مدير 

مدارس املرحلة األساسّية، والّتي تشمل الصفوف من األول وحتى 

 العاشر األساس ّي في لواء قصبة عمان.

 الصحة العاملّية )جائحة كورونا: 
ُ
 ,WHOوقد عرفتها منظمة

سمى 2020
ُ
ستجد امل

ُ
( بأنها املرض الناجم عن فيروس كورونا امل

(، وقد اكتشفت املنظمة هذا الفيروس 2 -فيروس كورونا )سارس

ستجد ألول مرة في 
ُ
، بعد اإلبالغ 2019كانون األول/ ديسمبر  31امل

لتهاب الرئوي الفيروس ي في يوهان عن مجموعة من حاالت اإل

 بجمهورية الصين الشعبّية.

 الدراسةحدود 

الحدود املوضوعّية: تعرف درجة ممارسة القيادة  -

التكنولوجّية لدى مديري املدارس األساسّية في لواء قصبة عمان، 

 في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر املعلمين. 

الحدود البشرية: تقتصر هذه الدراسة على معلمي املرحلة  -

ة لواء قصباألساسّية في املدارِس التابعة ملحافظة العاصمة/ 

 عمان.

الحدود املكانية: تقتصر هذه الدراسة على املدارس األساسّية  -

 في لواء قصبة عمان 

الحدود الزمانية: تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل  -

 .2022 –2021الدراس ي الثاني من العام الدراس ي 
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 محددات الدراسة

 بالخصائص  إن تعميم نتائج هذه الدراسة
ً
سيبقى مرهونا

الديموغرافية، وبدرجة صدق أداة الدراسة وثباتها وموضوعّية 

املستجيبين على فقراتها، كما يتحدد تعميم هذه النتائج على 

 املجتمعات املماثلة ملجتمع الدراسة فقط.

 الدراسات السابقة 

قام الباحثان باالطالع على العديد من الدراسات السابقة العربّية 

وفيما يلي عرض لهذه الدراسات من  ،واألجنبية، منها ذات الصلة

 األقدم لألحدث:

متطلبات تطبيق  إلى( التعرف 2013هدفت دراسة )الطشة، 

ة في وزارة التربّية والتعليم في دولة الكويت من لكترونياإلاإلدارة 

وجهة نظر العاملين فيها، واستخدم الباحث املنهج الوصفي 

، تم اختيارهم بطريقة 380املسحي وبلغت عينة الدراسة )
ً
( فردا

عشوائية، ولتحقيق هدف البحث استخدم الباحث استبانة، 

دارة وأظهرت النتائج أن درجة الحاجة ملتطلبات تطبيق اإل 

 ة ككل بلغت درجة )متوسطة(.لكترونياإل

( دراسة هدفت إلى ,Anderson 2016كما أجرى أندرسون )

التعرف على أهم التحديات التي تواجه املديرين املمارسين للقيادة 

ة، ومعرفة عوامل النجاح التي يمكن أن تؤثر على لكترونياإل

نقل وقد أجريت الدراسة على املديرين في جهاز ال، أدائهم

السويدي، واستخدم الباحث منهجية البحث النوعي من خالل 

إجراء العديد من املقابالت مع املديرين، وخلصت الدراسة إلى أّن 

هناك تحديات تواجه املديرين أبرزها الشعور بالعزلة، وصعوبة 

 ة.لكترونياإلمراقبة العمل بشكل مستمر في بيئة العمل 

إلى هدفت التعرف  ( بدراسة2018وقام الدعيس ومحسن )

ن ة في كلية مجتمع صنعاء ملكترونياإلمتطلبات تطبيق اإلدارة 

وجهة نظر القيادات األكاديمّية واإلداريين في الجمهورية 

 موزعة بين 70اليمنية،إذ تكونت عينة الدراسة من )
ً
( فردا

القيادات األكاديمية واإلداريين، واملجتمع ككل ولتحقيق هذا 

حث املنهج الوصفي املسحي،إذ توصلت الهدف استخدم البا

الدراسة إلى أن درجة املوافقة على متطلبات تطبيق اإلدارة 

.لكترونياإل
ً
 ة عالية جدا

( إلى التعرف إلى درجة ممارسة 2018وهدفت دراسة عريان )

مديري مدارس منطقة حولي التعليمية للقيادة التكنولوجّية، 

هم، واستخدام املنهج وعالقتها بدرجة قيادة التغيير في مدارس

 111الوصفي االرتباطي، وتكّونت عينة الدراسة من )
ً
( مديرا

ومديرة، وقد تم عمل استبيان، وتوصلت الدراسة إلى أن درجة 

ممارسة مديري املدارس للقيادة التكنولوجّية من وجهة نظرهم 

كانت بدرجة مرتفعة، كذلك درجة ممارسة مديري املدارس لقيادة 

 هة نظرهم كانت بدرجة مرتفعة.التغيير من وج

( التعرف إلى درجة 2018وهدفت دراسة الشرمان وخطاب )

قتها وعال ممارسة مديري املدارس الثانوية للقيادة التكنولوجّية،

بدرجة قيادة التغيير في مدارسهم من وجهة نظر املعلمين في 

 ومعلمة، 370العاصمة عمان،تكونت عينة الدراسة من )
ً
( معلما

ارهم بالطريقة الطبقية العشوائّية النسبية من املدارس تم اختي

والخاصة في العاصمة عمان، وقد أشارت  الثانوية الحكومية،

النتائج إلى أنَّ درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية للقيادة 

ة في مدارسهم كانت متوسطة، في حين أّن درجة  التكنولوجيَّ

ى كما أشارت النتائج إل ممارستهم لقيادة التغيير كانت مرتفعة،

وجود عالقة ارتباطيه إيجابية بين درجة ممارسة مديري املدارس 

 الثانوية للقيادة التكنولوجّية، ودرجة قيادة التغيير.

( دراسة هدفت Ismail Raman, 2019وأجرى رامان وإسماعيل )

إلى التعرف على تأثير القيادة التكنولوجّية ملديري املدارس وأثرها 

امل التكنولوجّيا للمعلمين في فصول القرن الحادي على تك

والعشرين، واستخدم الباحث املنهج الوصفي، وتكونت العينة من 

( و) 47)
ً
ه ال يوجد عالقة  375مديرا

ّ
(، وقد أظهرت النتائج أن

ً
معلما

ذات داللة إحصائّية تؤكد أنَّ البرامج التحضيرّية للمديرين قائمة 

ل لتعزيز تكامل التكنولوّجيا في الفصو  على القيادة التكنولوجّية؛

 الدراسّية.
 

 التعقيب على الدراسات السابقة )جدول الفجوة(

 املنهجية طريقة اختيار العينة هدف الدراسة املؤلف السنة عنوان الدراسة

مع ة في كلية مجتلكترونياإلمتطلبات تطبيق اإلدارة 

 القيادات األكاديمّية، واإلداريين صنعاء من وجهة نظر
2018 

الدعيس 

 ومحسن

التعرف على متطلبات تطبيق اإلدارة 

 ةلكترونياإل

قصدية / املجتمع 

 ككل

الوصفي 

 املسحي

   الفجوة
تركز الدراسة الحالية على درجة 

 ممارسة القيادة التكنولوجّية

املعلمين للمرحلة 

 األساسية
 وصفي



 درجة ممارسة القيادة التكنولوجية لدى مديري املدارس األساسية في لواء قصبة عّمان في ظل جائحة كورونا

 محمد عبد الوهاب حمزة نانس ي خالد سعادة
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 املنهجية طريقة اختيار العينة هدف الدراسة املؤلف السنة عنوان الدراسة

الثانوية للقيادة  درجة ممارسة مديري املدارس

التكنولوجّية، وعالقتها بدرجة التغيير في مدارسهم من 

 وجهة نظر املعلمين في العاصمة عمان

2018 
الشرمان 

 وخطاب

ركزت على مديري املدارس الثانوية 
ودرجة ممارستهم للقيادة 

 التكنولوجّية.

طبقية عشوائية 

 نسبّية

الوصفي 

 االرتباطي

   الفجوة
الحالية على املدارس ركزت الدراسة 

األساسّية ودرجة املمارسة للقيادة في 
 ظل جائحة كورونا

  

التحديات التي تواجه املديرين املمارسين للقيادة 

ة ومعرفة عوامل النجاح التي يمكن ان تؤثر لكترونياإل

 على أدائهم

 نوعي قصدية تركز على التحديات وعوامل النجاح اندرسون  2016

   الفجوة
الدراسة الحالية على القيادة تركز 

 التكنولوجّية للمديرين
  

تأثير القيادة التكنولوجّية ملديري املدارس وأثرها على 

تكامل التكنولوجيا للمعلمين في فصول القرن الحادي 

 والعشرين

2019 
رامان 

 واسماعيل

تركز على التأثير وتكامل 

 التكنولوجّيا
 قصدي

نوعي/ 

 وصفي

   الفجوة
الدراسة الحالية على جائحة تركز 

 كورنا
  

ّية ة في وزارة التربلكترونياإلمتطلبات تطبيق اإلدارة 

 والتعليم في دولة الكويت من وجهة نظر العاملين فيها
 الطشة 2013

ركزت على متطلبات تطبيق اإلدارة 

ي ة وزارة التربّية والتعليم فلكترونياإل

 دولة الكويت

 وصفي عشوائية

   الفجوة
ركزت الدراسة الحالية على مديري 

 املدارس األساسية
  

درجة ممارسة مديري مدارس منطقة حولي التعليمية 

للقيادة التكنولوجية وعالقتها بدرجة قيادة التغيير في 

 مدارسهم

 عريان 2018
ركزت على القيادة التكنولوجّية 

 وعالقتها بدرجة التغيير
 عشوائية

الوصفي 

 االرتباطي

   الفجوة
ركزت الدراسة الحالية على القيادة 

 التكنولوجّية في ظل جائحة كورونا
  

وقد تم االستفادة من الدراسات السابقة، في تكوين تصور عام عن 

موضوع البحث، مما أسهم في صياغة مشكلة البحث بشكل دقيق، 

وإعداد اإلطار النظري للبحث، واختيار منهج البحث املالئم 

لطبيعة الدراسة، وبناء أداة الدراسة )االستبانة(، وتفسير نتائج 

 بنتائج الدراسات السابقة، وتتميز البحث الحالي ومقارنة نتائجه

الدراسة الحالية بتركيزها على القيادة التكنولوجية لدى مديري 

املدارس األساسية في ظل جائحة كورونا في لواء قصبة عمان من 

 وجهة نظر املعلمين،  

 منهج الدراسة

من أجل تحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام املنهج الوصفي 

 لعلمي الذي يفي بأغراض هذه الدراسة.املسحي، وهو املنهج ا

 

 مجتمع الدراسة

املعلمين واملعلمات في املرحلة تكون مجتمع الدراسة: من جميع 

األساسية، من الصف األول األساس ي حتى الصف العاشر 

 لواء –األساس ي، في املدارس الحكومية في محافظة العاصمة 

 3000والبالغ عددهم )،-قصبة عمان
ً
( معلم ومعلمة، وفقا

ية للعام الدراس ي األردنإلحصائيات وزارة التربية والتعليم 

2020/2021. 

 عينة الدراسة 

 ومعلمة، تم اختيارهم 406تكونت عينة الدراسة من )
ً
( معلما

( من %15.2بالطريقة العشوائية البسيطة، وشكلوا ما نسبته )

الستبانة التي قام لاستجابوا مجتمع الدراسة، وهم الذين 

 ضمن مجتمع الدراسة، ويوضح إلكترونيالباحثان بتوزيعها 
ً
ا

 ( توزيع أفراد عينة الدارسة وفق متغيراتها.1الجدول )
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 (: توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغيراتها1الجدول )

 العدد املستوى/ الفئة املتغير

 الجنس

 102 ذكر

 304 أنثى

 406 املجموع

 املؤهل العلمي

 212 بكالوريوس فما دون 

 194 دراسات عليا 

 406 املجموع

 الخبرة 

 80 سنوات 5أقل من 

 98 سنوات 10إلى أقل من  5

 228 سنوات فأكثر 10

 406 املجموع

 أداة الدراسة: 

ألغراض تحقيق أهداف الدراسة؛ قام الباحثان بتطوير أداة لجمع 

 على األدب النظري وبعض الدراسات 
ً
البيانات )استبانة(اعتمادا

 عن آراء بعض التربويين 
ً

السابقة ذات العالقة، فضال

املتخصصين؛ حيث تم تطوير االستبانة بالرجوع إلى بعض 

(، 2018الشرمان وخطاب)الدراسات، مثل: 

وتم توزيع االستبانة ، Raman & Ismail (2019)(،2018)عريان

على خمسة مجاالت هي:القيادة والرؤية، ثقافة التعلم في العصر 

الرقمي، التميز في املمارسات املهنية، التحسين والتطوير املنظم، 

 .والقضايا االجتماعية والقانونية واألخالقية

 صدق محتوى أداة الدراسة

( فقرة، وللتحقق من صدق 40تكونت األداة بصورتها األولية من)

املحتوى ألداة الدراسة تم عرضها على مجموعة من املحكمين في 

مجاالت: القيادة واإلدارة املدرسية، واملناهج وطرق التدريس، في 

بلغ  ية الحكومية والخاصة،األردنعدد من املؤسسات والجامعات 

، إلبدا25عددهم )
ً
ء آرائهم في وضوح الفقرات وسالمتها ( محكما

العلمية واللغوية، ومدى مالءمة الفقرات للمجاالت التي اندرجت 

تحتها، باإلضافة إلى أية آراء أخرى قد يرونها مناسبة سواء بالحذف 

أواإلضافة أو الدمج، وفي ضوء مقترحات املحكمين وآرائهم، فقد 

( %80موافقة )تم اإلبقاء على الفقرات التي حصلت على نسبة 

( 40فأكثر، وبالتالي فقد كان عدد الفقرات النهائية لالستبانة )

( مجاالت االستبانة بصورتها النهائية، 2فقرة، ويبين الجدول )

 وعدد فقرات كل مجال.

 

 

 ( مجاالت االستبانةوعدد فقراتها 2الجدول )

 األداة
رقم 

 املجال
 املجاالت

عدد 

 الفقرات

أرقام 

 الفقرات

ة 
س ر

ما
م

ي 
ير

مد
ى 

لد
ة 
جي

لو
نو

تك
 ال
دة

قيا
ال

ية
س
سا

األ
س 

ار
ملد

ا
 

 8-1 8 القيادة والرؤية 1

2 
ثقافة التعلم في 
 العصر الرقمي

8 9-16 

3 
التميز في املمارسات 

 املهنية 
8 17-24 

4 
التحسين والتطوير 
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8 25-32 

5 
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والقانونية 
 واألخالقية

8 33-40 

 40-1 40 مجموع الفقرات

 تصحيح أداة الدراسة

 حدد إذاعتمد الباحثان تدريج ليكرت الخماس ي ألداة الدراسة، 

خمسة مستويات لدرجة ممارسة القيادة التكنولوجية، لدى 

مديري املدارس األساسية في لواء قصبة عّمان في ظل جائحة 

 وتعطى الوزن 
ً
كورونا، من وجهة نظر املعلمين وهي:مرتفعة جدا

(، قليلة 3(، متوسطة وتعطى الوزن )4(، مرتفعة وتعطى الوزن )5)

 وتع2وتعطى الوزن)
ً
 (.1طى الوزن )(، قليلة جدا

وللحكم على استجابات أفراد عينة الدراسة على أداة الدراسة  

اعتمد الباحث طريقة الفئات املتساوية، التي تشير إليها غالبية 

الدراسات السابقة وكثير من املحكمين، والتي تأتي وفًقا للمعادلة 

 اآلتية:

  =  الحد األدنى للتدريج –الحد األعلى للتدريج طول الفئة = 

(5-1 )      =  4    =1.33   

   3                  3            عدد املستويات املطلوبة   

 وتم استخدام املعايير اآلتية للحكم على املتوسطات الحسابية:

 (. 2.33 -1.00درجة منخفضة من) 

 (. 3.67 – 2.34درجة متوسطة من) 

 (. 5.00 – 3.68درجة مرتفعة من) 

 الدراسة صدق بناء أداة

للتحقق من صدق بناء أداة الدراسة، تم تطبيق أداة الدراسة على 

 ومعلمة، وتم 30عينة استطالعية خارج عينتها، مكونة من )
ً
( معلما

حساب معامل ارتباط بيرسون بين الفقرة واملجال الذي تنتمي 

( قيم 3إليه، وبين الفقرة واالستبانة ككل، ويبين الجدول )

 رات االستبانة مع املجال ومع االستبانة ككل.معامالت ارتباط فق
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(: قيم معامالت ارتباط بيرسون لفقرات االستبانة 3الجدول)

 مع املجال ومع االستبانة ككل

رقم 

 الفقرة

معامل 

االرتباط 

مع 

 املجال

معامل 

االرتباط 

مع 

الدرجة 

 الكلية

رقم 

 الفقرة

معامل 

االرتباط 

مع 

 املجال

معامل 

االرتباط 

مع 

الدرجة 

 كليةال

1 **0.79 **0.72 21 **.066 **.062 

2 **0.82 **0.73 22 **0.87 **0.83 

3 **0.81 **0.74 23 **0.87 **0.83 

4 **0.82 **0.73 24 **0.75 **0.76 

5 **0.88 **0.84 25 **0.75 **0.78 

6 **0.73 **0.75 26 **0.68 **0.67 

7 **0.74 **0.59 27 **0.75 **0.73 

8 **0.77 **0.77 28 **0.80 **0.79 

9 **0.84 **0.81 29 **0.79 **0.70 

10 **0.84 **0.81 30 **0.89 **0.75 

11 **0.89 **0.82 31 **0.91 **0.82 

12 **0.73 **0.69 32 **0.85 **0.68 

13 **0.83 **0.75 33 **0.73 **0.71 

14 **0.75 **0.69 34 **0.84 **0.86 

15 **0.79 **0.76 35 **0.87 **0.81 

16 **0.91 **0.91 36 **0.73 **0.66 

17 **0.84 **0.82 37 **0.76 **0.75 

18 **0.86 **0.81 38 **0.82 **0.82 

19 **0.65 **0.56 39 **0.74 **0.69 

20 **0.83 **0.79 40 **0.78 **0.75 

 عند مستوى الداللة )
ً
 (0.01**دال إحصائيا

ارتباط بيرسون بين الفقرة واملجال ( قيم معامالت 3يبين الجدول)

الذي تنتمي إليه، وبين الفقرة والدرجة الكلية )االستبانة(، حيث 

تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع املجال الذي تنتمي إليه 

( وتراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة 0.91-0.65بين)

، وهي قيم 0.91-0.56الكلية بين )
ً
مقبولة ( وهي دالة إحصائيا

 (.2014إلجراء هذه الدراسة)عودة، 

 

 ثبات أداة الدراسة:

للتحقق من ثبات أداة الدراسة، تم احتساب الثبات بطريقتين: 

األولى طريقة االختبار وإعادة االختبار؛ حيث تم تطبيق أداة 

 30الدراسة على عينة استطالعية خارج عينتها بلغ عددها )
ً
( معلما

مرتين وبفاصل زمني مقداره أسبوعان ومعلمة، وذلك بتطبيقها 

بين التطبيق األول والتطبيق الثاني، وحساب معامل ارتباط 

بيرسون بين نتائج التطبيقين، أما الطريقة الثانية: فقد تم 

استخدام طريقة كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي بين الفقرات، 

ة د( قيم معامالت الثبات للمجاالت، بطريقة اإلعا4ويبين الجدول)

 )بيرسون( وطريقة كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي.

 (: قيم معامالت الثبات ألداة الدراسة 4الجدول)            

 األداة
مجاالت 

 االستبانة

عدد 

 الفقرات

معامل ارتباط 

test-بيرسون)

retest) 

كرونباخ 

 ألفا

س
ار
ملد

ي ا
ير

مد
ى 

لد
ة 
جي

لو
نو

تك
 ال
دة

قيا
 ال
سة

ار
مم

 

القيادة 
 والرؤية

8 0.89 0.92 

ثقافة التعلم 
في العصر 
 الرقمي

8 0.90 0.93 

التميز في 
املمارسات 

 املهنية
8 0.88 0.92 

التحسين 
والتطوير 
 املنظم

8 0.91 0.93 

القضايا 
االجتماعية 
والقانونية 
 واألخالقية

8 0.87 0.91 

االستبانة 
 ككل

40 0.94 0.98 

( أن معامالت الثبات بطريقة ارتباط 4يتضح من الجدول)     

( للمجاالت وبلغ معامل الثبات 0.91-0.87بيرسون بين )

(، أما معامالت الثبات بطريقة كرونباخ الفا فقد 0.94الكلي)

( للمجاالت، وبلغ معامل الثبات 0.93-0.91تراوحت بين )

 (، وهي مناسبة لغايات هذه الدراسة.0.98الكلي)
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 نتائج الدراسة ومناقشتها

ما درجة ممارسة القيادة النتائج املتعلقة بالسؤال األول: -

التكنولوجّية لدى مديري املدارس األساسّية في لواء قصبة عمان 

 في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر املعلمين؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت املتوسطات الحسابية، 

رتبة، ودرجة املمارسة، لتقديرات واالنحرافات املعيارية، وال

املعلمين واملعلمات على مجاالت االستبانة، ويوضح الجدول 

 (هذه النتائج. 5)

افات املعيارية والرتب 5الجدول ) ( املتوسطات الحسابية واالنحر

لدرجة ممارسة القيادة التكنولوجّية لدى مديري املدارس األساسّية 

ونا من وجهة نظر املعلمين في لواء قصبة عمان في ظل جائحة كور 

 
ً
 مرتبة تنازليا

اة
ألد

ي ا
ل ف

س
سل

لت
ا

 

بة
رت
ال

ت 
اال

ملج
ا

 

ية
ساب

لح
ت ا

طا
س
تو

امل
 

ية
ار
عي

امل
ت 

فا
را

ح
الن

ا
 

سة
ار
ملم

ة ا
ج ر

د
 

3 1 
التميز في املمارسات 

 املهنية
 مرتفعة 0.83 3.93

2 2 
ثقافة التعلم في 

 العصر الرقمي
 مرتفعة 0.88 3.88

5 3 

القضايا االجتماعية 

والقانونية 

 واألخالقية

 مرتفعة 0.87 3.86

4 4 
التحسين والتطوير 

 املنظم
 مرتفعة 0.89 3.83

 مرتفعة 0.84 3.69 القيادة والرؤية 5 1

 مرتفعة 0.80 3.84 االستبانة ككل

( أّن درجة ممارسة القيادة التكنولوجّية لدى 5يبين الجدول)

مديري املدارس األساسّية، في لواء قصبة عمان في ظل جائحة 

كورونا، من وجهة نظر املعلمين جاءت بدرجة مرتفعة، بمتوسط 

(، وبشكل تفصيلي كانت 0.80(، وانحراف معياري )3.84حسابي )

دى مديري املدارس درجة ممارسة القيادة التكنولوجّية، ل

األساسّية في لواء قصبة عمان في ظل جائحة كورونا، من وجهة 

نظر املعلمين للمجاالت الفرعية على النحو التالي: جاء مجال 

)التميز في املمارسات املهنية( باملرتبة األولى، بمتوسط 

( وبدرجة مرتفعة، في حين 0.83( وانحراف معياري )3.93حسابي)

انية مجال )ثقافة التعلم في العصر الرقمي( جاء باملرتبة الث

( وبدرجة 0.88( وانحراف معياري )3.88بمتوسط حسابي )

مرتفعة، وجاء باملرتبة الثالثة مجال )القضايا االجتماعية 

( وانحراف معياري 3.86والقانونية واألخالقية( بمتوسط حسابي )

ل ( وبدرجة مرتفعة، حيث تاله في املرتبة الرابعة مجا0.87)

( وانحراف 3.83)التحسين والتطوير املنظم( بمتوسط حسابي )

( وبدرجة مرتفعة، وفي املرتبة الخامسة واألخيرة 0.89معياري )

( وانحراف 3.69مجال )القيادة والرؤية( بمتوسط حسابي )

 ( وبدرجة مرتفعة.0.84معياري )

وقد تعزى هذه النتيجة الكلية إلى وجود وسائل تكنولوجية في 

املدارس األساسية باإلضافة إلى عدم اعتماد املديرين  غالبية

واإلداريين خالل الجائحة على الوسائل التقليدية، في تنفيذ املهام 

كاملراسالت الورقية واملطبوعات، والتعاميم والخطط، بل تم 

 إلى وجود خبرات سابقة  إلكترونياعتمادها بشكل 
ً
و تعزى أيضا

كهم مهارات تكنولوجية عن لدى املديرين واإلداريين، وامتال

طريق دورات اإلنتل، والرخصة الدولية للحاسوب، ودورة القيادة 

املديرين  يعجمالتربوية التي تفرضها وزارة التربية والتعليم، على 

واإلداريين قبل الجائحة، واعتمادهم على اإلدارة الحديثة خالل 

 ولةالجائحة؛ ألنها أصبحت من األنماط املعتادة واألكثر سه

 وجهدا،ً وتناسب الظروف الحالية .
ً
 واألقل وقتا

(، ودراسة آل 2018وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة عريان)

(، التي أظهرت أّن درجة ممارسة مديري املدارس 2016كردم )

للقيادة التكنولوجية من وجهة نظرهم كانت بدرجة مرتفعة، 

ن واختلفت نتيجة هذا السؤال مع نتائج دراسة الشرما

(، والتي أظهرت ان درجة ممارسة مديري املدارس 2018وخطاب)

 الثانوية للقيادة التكنولوجية في مدارسهم كانت متوسطة.

وقد تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

لتقديرات املعلمين على كل فقرة من فقرات االستبانة، وعلى كل 

 ( هذه النتائج.10،9،8،7،6مجال من املجاالت، وتبين الجداول )
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افات املعيارية ودرجة ممارسة القيادة التكنولوجّية لدى مديري املدارس األساسية الفقرات مجال )القيادة6الجدول )  ( املتوسطات الحسابية واالنحر

 والرؤية(مرتبة تنازلًيا

رقم الفقرة 

 في املجال
 الفقرة الرتبة

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

 املمارسة

 مرتفعة 0.99 4.01 .يطور الخطة التطويرية بشكل دوري بما ينسجم مع رؤية وزارة التربية والتعليم 1 3

 مرتفعة 1.10 3.94 يشرك املعلمين في إعداد الخطة التطويرية للمدرسة 2 1

 مرتفعة 1.24 3.93 املدرسةيقوم بتوزيع الخطة التطويرية على املعلمين في  3 4

5 4 
يحدد جوانب القوة والضعف الخاصة بتوظيف التكنولوجيا في البيئة الداخلية والخارجية 

 لتحسين مخرجات التعليم
 مرتفعة 1.01 3.80

 متوسطة 1.03 3.62 يضع نتاجات بعيدة املدى لتوظيف التكنولوجيا في العمليات اإلدارية والتعليمية 5 6

2 6 
املعلمين في صياغة رسالة ورؤية املدرسة معتمدة على توظيف التكنولوجيا في العملية يشرك 

 التعليمية واإلدارية
 متوسطة 1.14 3.59

 متوسطة 1.14 3.54 ُيعُد مصدر الهاِم في توظيف التكنولوجيا وتطبيقاتها 7 8

 متوسطة 0.90 3.07 التطويرية للمدرسةيعتمد على نتائج البحوث العلمية واالستبيانات في بناء الخطة  8 7

 مرتفعة 0.84 3.69 القيادة والرؤية )الكلي(

( أّن درجة ممارسة القيادة التكنولوجّية 6يالحظ من الجدول )

لدى مديري املدارس األساسية لفقرات مجال)القيادة والرؤية( 

(، وانحراف 3.69جاءت بدرجة مرتفعة، بمتوسط حسابي)

وقد تعزى هذه النتيجة  من وجهة نظر املعلمين (، 0.84معياري)

، في لى مشاركة املعلمينوقناعاتهم إلى حرص املديرين واإلداريين ع

رؤية املدرسة وإعداد الخطط بشكل تكاملي، والتعامل كفريق 

وتراوحت املتوسطات  واحد داخل املدرسة خالل الجائحة.

( 3(، وجاءت الفقرة رقم)4.01-3.07الحسابية للفقرات ما بين)

والتي تنص على"يطور الخطة التطويرية بشكل دوري بما ينسجم 

غ بية والتعليم " باملرتبة األولى بمتوسط حسابي بلمع رؤية وزارة التر 

وربما ( وبدرجة ممارسة مرتفعة، 0.99( وبانحراف معياري )4.01)

تعود هذه النتيجة إلى حرص املديرين واإلداريين على أن تكون 

الخطة التطويرية، ضمن رؤية وزارة التربية والتعليم وأال تكون 

في حين جاءت  خصية.منبثقة من سياسة أخرى أو ضمن رؤية ش

( والتي تنص على"يعتمد على نتائج البحوث العلمية 7الفقرة رقم)

واالستبيانات في بناء الخطة التطويرية للمدرسة" في املرتبة األخيرة 

( وبدرجة 0.90) ( وبانحراف معياري 3.07) بمتوسط حسابي

ممارسة متوسطة، وقد تعود هذه النتيجة إلى عدم مشاركة 

تائج واالطالع على االستبيانات أو تداولها وإنما املعلمين بالن

تطبيقها فقط في املدارس واالعتماد على نتائج قد ال تكون 

حقيقية، فاالستبيانات ونتائجها تبقى لدى مديري املدارس ووزارة 

التربية والتعليم وعليها يعتمد املدير في بناء الخطة التطويرية دون 

 لهم بمناقشتها.الرجوع إلى املعلمين أو السماح 
 

افات املعيارية ودرجة ممارسة القيادة التكنولوجّية لدى مديري املدارس األساسية لفقرات مجال 7الجدول ) (: املتوسطات الحسابية واالنحر

 )ثقافة التعلم في العصر الرقمي(مرتبة تنازلًيا

رقم الفقرة في 

 املجال
 الفقرة الرتبة

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

 املمارسة 

 مرتفعة 0.99 4.00 يشجع املعلمين على دمج التكنولوجيا في املناهج الدراسية 1 13

 مرتفعة 0.99 3.98 يعزز املشاركة في مجتمعات التعليم والتعلم التي تشجع على اإلبداع 2 14

 مرتفعة 1.01 3.96 العصر الرقمييشجع على التعاون لتحسين وتطوير التعليم في  3 10

 مرتفعة 99. 3.91 يعزز من االستخدام الفعال واملؤثر لألدوات والتطبيقات املتاحة في تكنولوجيا التعليم 4 11

 مرتفعة 1.02 3.90 يسهم في نشر الوعي بمدى أهمية التكنولوجيا في التعليم بشكل مستمر 5 16

 مرتفعة 1.06 3.78 فاعلة لتأهيل املعلمين الجدد لتطويرهم مهنيايساهم في تطبيق برامج تكنولوجية  6 15

 مرتفعة 1.06 3.77 يسهم في نشر ثقافة املدرسة التكنولوجية 7 9

 مرتفعة 1.09 3.73 يدعم توفير موارد التعليم التكنولوجية لتلبية حاجات املعلم املتنوعة 8 12

 مرتفعة 0.88 3.88 ثقافة التعلم في العصر الرقمي )الكلي(
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( أّن درجة ممارسة القيادة التكنولوجّية 7يالحظ من الجدول )

لدى مديري املدارس األساسية لفقرات مجال)ثقافة التعلم في 

العصر الرقمي( جاءت بدرجة مرتفعة، بمتوسط 

وتعزى هذه النتيجة إلى (، 0.88(،وانحراف معياري)3.88حسابي)

اإلداريين ثقافة تعلم في العصر الرقمي، خالل امتالك املديرين و 

جائحة كورونا بنسبة مرتفعة، مما يساعد املعلمين على استخدام 

التكنولوجيا بشكل واسع، ومعرفتهم بأهميتها في التعليم، مما 

يشكل ثقافة تكنولوجية عالية املستوى في املدارس وتوفر كل 

 مايلزم لنشر هذه الثقافة. 

(، 4.00-3.73الحسابية للفقرات ما بين) وتراوحت املتوسطات

( والتي تنص على"يشجع املعلمين على دمج 13وجاءت الفقرة رقم)

التكنولوجيا في املناهج الدراسية" باملرتبة األولى، بمتوسط حسابي 

(، وبدرجة ممارسة مرتفعة، 0.99(، وبانحراف معياري )4.00بلغ )

ة إلداريين يدركون أهميوربما تعود هذه النتيجة إلى أن املديرين وا

توظيف التكنولوجيا في التعليم؛ لتقليل الوقت والجهد، ولتحقيق 

النتاجات املرجوة خالل الجائحة، وأن التواصل مع املحيط 

 باستخدام وسائل 
ً
املدرس ي خالل الجائحة أصبح مرهونا

 التكنولوجيا الحديثة. 

 ير موارد( والتي تنص على" يدعم توف12في حين جاءت الفقرة رقم) 

التعليم التكنولوجية، لتلبية حاجات املعلم املتنوعة" في املرتبة 

( وبدرجة 1.09( وبانحراف معياري)3.73األخيرة بمتوسط حسابي)

ممارسة مرتفعة، وتعود هذه النتيجة إلى أن املديرين واإلداريين 

يملكون الدعم املالي، لتوفير املوارد التي يحتاجها املعلمين بشكل 

وإنما يقتصر على ما ينوط بصالحيات املديرين، وعلى  متنوع،

 استجابة وزارة التربية والتعليم؛ لتوفير موارد التعليم املختلفة.

افات املعيارية ودرجة ممارسة القيادة التكنولوجّية لدى مديري املدارس األساسية لفقرات 8الجدول ) مجال )التميز في (:املتوسطات الحسابية واالنحر

 املمارسات املهنية(مرتبة تنازلًيا

رقم الفقرة في 

 املجال
 الفقرة الرتبة

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

 املمارسة

 مرتفعة 0.92 4.10 يوظف األنظمة اإلدارية املتاحة )املنصات واملنظومة( للوصول إلى بيانات املعلمين والطلبة 1 21

 مرتفعة 0.92 4.06 التكنولوجيا للتواصل الفعال بين اإلدارة واملعلمينيوظف  2 17

 مرتفعة 0.93 3.98 يوظف التكنولوجيا في انجاز املهام اليومية اإلدارية والتعليمية 3 19

 مرتفعة 1.02 3.91 يواكب املستجدات التربوية في مجال التكنولوجيا واستخداماتها في العملية التعليمية واإلدارية 4 18

23 5 
يشجع املعلمين على تقويم األدوات التكنولوجية املستخدمة لتحسين املخرجات التعليمية بناءا 

 على مدى رضاهم
 مرتفعة 0.98 3.88

 مرتفعة 0.99 3.87 يوظف فعاليات التنمية املهنية لتحسين االستخدام التكنولوجي داخل املدرسة 6 20

 مرتفعة 1.01 3.86 في مجتمعات التعليم املحفزة في مجال التكنولوجيايحرص على املشاركة الفاعلة  7 22

 مرتفعة 1.14 3.78 ة من النشرات التعليمية التربوية لكافة املعلمين في املدرسةإلكترونييحرص على توفير نسخ  8 24

 مرتفعة 0.83 3.93 التميز في املمارسات املهنية )الكلي(

( أّن درجة ممارسة القيادة التكنولوجّية، 8يالحظ من الجدول )

لدى مديري املدارس األساسية لفقرات مجال)التميز في املمارسات 

(، وانحراف 3.93املهنية( جاءت بدرجة مرتفعة، بمتوسط حسابي)

وتعزى هذه النتيجة إلى أن مهمة املديرين (، 0.83معياري)

كورونا، هي: توظيف  واإلداريين األساسية خالل جائحة

التكنولوجيا لخدمة التعلم والتعليم ومراعاة الفروق الفردية 

 للمعلمين، واألخذ بآرائهم وتفاعله معهم إلى حد كبير.

(، 4.10-3.78وتراوحت املتوسطات الحسابية للفقرات ما بين)

( والتي تنص على"يوظف األنظمة اإلدارية 21وجاءت الفقرة رقم)

املنظومة(؛ للوصول إلى بيانات املعلمين املتاحة )املنصات و 

(، وبانحراف 4.10والطلبة" باملرتبة األولى، بمتوسط حسابي بلغ )

وربما تعود هذه النتيجة (، وبدرجة ممارسة مرتفعة، 0.92معياري )

إلى أن املديرين واإلداريين حريصون على االستخدام األمثل 

ابعة سير التعليم؛ ملتللمنصات واملنظومات التابعة لوزارة التربية و 

العملية التعليمية، للوصول خالل الجائحة إلى بيانات الطلبة 

واملعلمين على حد سواء، فهي تمثل القاعدة األكبر التي تربط بين 

وزارة التربية والتعليم، وبين مديري املدارس، وللتعرف على حجم 

التفاعل على املنصات، وتزويد الوزارة بكل ماهو جديد خالل 

جائحة، وتوثيق البيانات بسرية ومصداقية على املنظومة بشكل ال

 مستمر .

( والتي تنص على" يحرص على توفير 24في حين جاءت الفقرة رقم) 

 ة من النشرات التعليمية التربوية، لكافة املعلمين فيإلكترونينسخ 



 درجة ممارسة القيادة التكنولوجية لدى مديري املدارس األساسية في لواء قصبة عّمان في ظل جائحة كورونا

 محمد عبد الوهاب حمزة نانس ي خالد سعادة
 

 

 

-130- 

 

(، وبانحراف 3.78املدرسة" في املرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي)

وبدرجة ممارسة مرتفعة، وتعود هذه النتيجة إلى  (،1.14معياري)

اهتمام من قبل املديرين واإلداريين، خالل الجائحة على توفير 

النشرات التعليمية التربوية، وتوجيه املعلمين املستمر ملتابعة 

موقع وزارة التربية والتعليم واملنصات التعليمية التابعة له، ملتابعة 

التعليمية في كيفية توظيف  كل ماهو جديد ويخدم العملية

 التكنولوجيا في التعليم.

 

افات املعيارية ودرجة ممارسة القيادة التكنولوجّية لدى مديري املدارس األساسيةلفقرات 9الجدول ) (:املتوسطات الحسابية واالنحر

 مجال )التحسين والتطوير املنظم(مرتبة تنازلًيا

رقم الفقرة في 

 املجال
 الفقرة الرتبة

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

 املمارسة

 مرتفعة 1.05 3.94 يتعاون مع املعلمين ذوي الكفاءة العالية في توظيف التكنولوجيا لتحسين العمليات التعليمية 1 27

 مرتفعة 0.94 3.92 يستثمر التكنولوجيا في تحقيق النتاجات املرجوة من العملية التعليمية 2 25

 مرتفعة 1.06 3.87 يتابع صيانة األدوات التكنولوجية املتاحة لتحسين جودة التعليم 3 32

 مرتفعة 1.03 3.81 يتابع تحسين الوسائل واألدوات التكنولوجية التي تلبي حاجات الطلبة 4 30

 مرتفعة 1.02 3.80 التعليميةيتابع توفر البنية التحتية التكنولوجية الفاعلة الالزمة للعملية  5 29

 مرتفعة 1.03 3.79 يتعاون في تصميم أدوات لجمع البيانات لتوفير قاعدة بيانات للمعلمين 6 26

 مرتفعة 1.03 3.79 يعزز مبدأ الشراكة اإلستراتيجية لتحسين توظيف املنصات التعليمية 7 28

 مرتفعة 1.04 3.73 لتلبية حاجات املعلم والطالبيوفر فرص تعليم متنوعة تعتمد على توظيف التكنولوجيا  8 31

 مرتفعة 0.89 3.83 التحسين والتطوير املنظم )الكلي(

( أّن درجة ممارسة القيادة التكنولوجّية 9يالحظ من الجدول )

لدى مديري املدارس األساسية لفقرات مجال)التحسين والتطوير 

(، وانحراف 3.83مرتفعة، بمتوسط حسابي)املنظم( جاءت بدرجة 

وتعزى هذه النتيجة إلى التزام املديرين واإلداريين (،0.89معياري)

بمهامهم األساسية، وهي بناء بيئة تكنولوجية تساعد املعلمين على 

انجاز كافة املسؤوليات التدريسية، ورغبة املدير بتوفير جو من 

دد، إنهاءها في الوقت املحالراحة النفسية؛ للقيام بأعمالهم بدقة و 

واعتماد املديرين على اإلداريين؛ لتحسين كل ما يتعلق بالبيئة 

 التكنولوجية خالل جائحة كورونا. 

(، 3.94-3.73وتراوحت املتوسطات الحسابية للفقرات ما بين)

( والتي تنص على"يتعاون مع املعلمين ذوي 27وجاءت الفقرة رقم)

كنولوجيا لتحسين العمليات الكفاءة العالية في توظيف الت

(، وبانحراف 3.94التعليمية" باملرتبة األولى، بمتوسط حسابي بلغ )

وربما تعود هذه النتيجة (، وبدرجة ممارسة مرتفعة، 1.05معياري )

 على رفع مستوى الهيئة التدريسية في 
ً
إلى أن املدير حريص دائما

 تحسيناملدرسة، لذا يعتمد على ذوي الكفاءة من املعلمين؛ ل

العمل املدرس ي وتطويره لألفضل، واقتناع املديرين أن العمل 

 الجماعي هو من مقومات املدرسة للحصول على أفضل النتائج.

( والتي تنص على"يوفر فرص تعليم 31في حين جاءت الفقرة رقم)

متنوعة تعتمد على توظيف التكنولوجيا لتلبية حاجات املعلم 

( وبانحراف 3.73متوسط حسابي)والطالب "في املرتبة األخيرة ب

( وبدرجة ممارسة مرتفعة، وتعود هذه النتيجة إلى 1.04معياري)

أن املديرين خالل جائحة كورونا يملكون جزءا من الصالحيات 

االدارية والتي تنبع من قوانين وزارة التربية والتعليم، لتوفير 

وجودة ملالفرص املتنوعة، واالعتماد األكبر على الخبرات واملهارات ا

، لتتال
ً
م مع طبيعة الجائحة، والتعامل مع ءلدى املعلم مسبقا

التكنولوجيا؛ لتحقيق األهداف املرجوة ضمن حاجات املعلم 

والطالب، كما يرى املدير أن فرص التعليم متوفرة للمعلم بشكل 

، من خالل الوسائل املختلفة وأنها قد تزيد من مهاراته إلكتروني

والتكنولوجية، وأن املدير مسؤول بشكل مباشر على التدريسية 

 توفير تلك الفرص املتنوعة.
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افات املعيارية ودرجة ممارسة القيادة التكنولوجّية لدى مديري املدارس األساسية لفقرات مجال )القضايا 10الجدول ) (:املتوسطات الحسابية واالنحر

 واألخالقية(مرتبة تنازلًيااالجتماعية والقانونية 

رقم الفقرة 

 في املجال
 الفقرة الرتبة

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

 املمارسة 

( في توظيف التكنولوجيا داخل املدرسة  1 33
ً
 وصحيا

ً
 مرتفعة 0.95 4.04 يعزز من املمارسات اآلمنة )بيئيا

 مرتفعة 1.00 3.99 املجتمع وتقاليدهيلتزم بتوظيف التكنولوجيا ضمن قيم وعادات  2 39

 مرتفعة 1.01 3.88 يركز على سياسة الخصوصية واالستخدام اآلمن للوسائط الرقمية واإلنترنت 3 35

 مرتفعة 1.08 3.86 يضمن املساواة للمعلمين في الحصول على التكنولوجيا وتوظيفها في املدرسة  4 37

 مرتفعة 1.09 3.81 بالجوانب األخالقية للتكنولوجيا املتعلقة باملعلمين والطلبةينفذ برامج تهدف إلى زيادة الوعي  5 34

 مرتفعة 1.07 3.80 يضع سياسات قانونية لالستخدام األخالقي التكنولوجي على مستوى املدرسة  6 38

 مرتفعة 1.00 3.77 يطور طرائق تؤكد توظيف األدوات التكنولوجية في التغيير االجتماعي والتعليمي بشكل ايجابي  7 40

 مرتفعة 1.12 3.69 يحفز املعلمين على تقديم برامج التعليم الفردي لذوي االحتياجات الخاصة سواسية بزمالئهم  8 36

 مرتفعة 0.87 3.86 )الكلي(القضايا االجتماعية والقانونية واألخالقية 

( أّن درجة ممارسة القيادة التكنولوجّية 10يالحظ من الجدول )

لدى مديري املدارس األساسية لفقرات مجال)القضايا 

االجتماعية والقانونية واألخالقية(، جاءت بدرجة مرتفعة 

وتعزى هذه (،0.87(، وانحراف معياري)3.86بمتوسط حسابي)

النتيجة إلى أن املديرين حريصون على االستفادة من التكنولوجيا 

بشكل صحيح دون عقبات، وتحرص على ضمان املساواة في 

الحصول على التكنولوجيا واستخدامها في املدرسة، وعلى أهمية 

الخصوصية والسرية من خالل كلمات السر واملستخدمين، 

ائلة املسؤولية األخالقية وتعزى أيضا إلى أن املديرين تحت ط

والقانونية في الحفاظ على بيانات الطلبة واملعلمين من أي تخريب 

 أو عبث. 

(، 4.04-3.69وتراوحت املتوسطات الحسابية للفقرات ما بين)

( والتي تنص على"يعزز من املمارسات 33وجاءت الفقرة رقم)

( في توظيف التكنولوجيا داخل املدرسة" 
ً
 وصحيا

ً
اآلمنة )بيئيا

(، وبانحراف معياري 4.04باملرتبة األولى، بمتوسط حسابي بلغ )

ما تعود هذه النتيجة إلى أن ورب(، وبدرجة ممارسة مرتفعة، 0.95)

ا هو تعزيز كل ممن إحدى مهام  املديرين في توظيف التكنولوجيا 

ايجابي في البيئة املدرسية، وتجنب كل ما يؤثر على صحة املعلمين 

،وعلى سير العملية التعليمية داخل 
ً
نفسيا واجتماعيا وأكاديميا

ير غاملدرسة وتجنب أي ممارسات سلبية تضع التكنولوجيا في 

 مكانها الصحيح  خالل جائحة كورونا.

( والتي تنص على"يحفز املعلمين على 36في حين جاءت الفقرة رقم)

تقديم برامج التعليم الفردي، لذوي االحتياجات الخاصة 

( 3.69سواسية بزمالئهم " في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي)

هذه  وقد تعود( وبدرجة ممارسة مرتفعة، 1.12وبانحراف معياري)

النتيجة إلى أن املديرين خالل جائحة كورونا، كان تركيزهم على 

ذ انعدم اهتمام املدير ببرامج التعليم إالفئة األكبر من الطلبة، 

الفردي، لذوي االحتياجات الخاصة خالل الجائحة، تعزى لعدم 

تدريب املديرين أو تعريفهم بتلك البرامج قبل الجائحة، وربما 

لك البرامج توكل لذوي االختصاص كمعلم يعتقد املدير أن ت

 املصادر.

النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة 

( في درجة ممارسة α=0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

القيادة التكنولوجّية لدى مديري املدارس األساسّية في قصبة 

ل املؤهعمان من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغيرات: الجنس، 

 العلمي، الخبرة؟

لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت املتوسطات الحسابية  

واالنحرافات املعيارية لدرجة ممارسة القيادة التكنولوجّية، لدى 

مديري املدارس األساسّية في قصبة عمان من وجهة نظر املعلمين، 

باختالف متغيرات كل من:)الجنس، املؤهل العلمي، الخبرة( ويبين 

 ( هذه النتائج.11ول)الجد
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افات املعيارية لدرجة ممارسة القيادة التكنولوجّية لدى مديري املدارس األساسّية باختالف متغيرات 11الجدول ) ( املتوسطات الحسابية واالنحر

 كل من:)الجنس، املؤهل العلمي، الخبرة(

 املجاالت املستويات املتغيرات
القيادة 

 والرؤية

ثقافة 

 التعلم

التميز في 

 املمارسات

التحسين 

 والتطوير

القضايا 

 االجتماعية

الدرجة 

 الكلية

 الجنس

 ذكر
 3.68 3.74 3.72 3.80 3.69 3.43 املتوسط الحسابي

 0.83 0.89 0.87 0.87 0.92 0.90 االنحراف املعياري 

 أنثى
 3.89 3.90 3.87 3.97 3.94 3.77 املتوسط الحسابي

 0.78 0.86 0.90 0.81 0.86 0.80 االنحراف املعياري 

املؤهل 

 العلمي

بكالوريوس فما 

 دون 

 3.95 3.93 3.94 4.04 4.00 3.83 املتوسط الحسابي

 0.78 0.86 0.87 0.83 0.85 0.80 االنحراف املعياري 

 دراسات عليا
 3.72 3.78 3.72 3.82 3.75 3.53 املتوسط الحسابي

 0.81 0.87 0.91 0.82 0.9 0.86 املعياري االنحراف 

سنوات 

 الخبرة

 سنوات5أقل من 
 3.91 3.95 3.91 3.97 3.99 3.75 املتوسط الحسابي

 0.81 0.89 0.84 0.84 0.93 0.80 االنحراف املعياري 

إلى أقل من  5من 

10 

 3.88 3.83 3.88 3.96 3.96 3.78 املتوسط الحسابي

 0.75 0.87 0.86 0.81 0.82 0.79 االنحراف املعياري 

 سنوات فأكثر 10
 3.79 3.84 3.78 3.91 3.81 3.62 املتوسط الحسابي

 0.81 0.86 0.93 0.83 0.89 0.87 االنحراف املعياري 

( وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات 11يالحظ من الجدول )

الحسابية لدرجة ممارسة القيادة التكنولوجّية، لدى مديري 

املدارس األساسّية باختالف متغيرات كل من:)الجنس، املؤهل 

العلمي، الخبرة(، وملعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة 

ن متعدد املتغيرات إحصائية، استخرجت نتائج تحليل التباي

(MANOVA( والجدول )يبين هذه النتائج.12 ) 
 

 ( لداللة الفروق MANOVA( نتائج تحليل التباين متعدد املتغيرات )12الجدول )

دارس األساسّية باختالف متغيرات كل بين املتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيادة التكنولوجّية لدى مديري امل

 من:)الجنس، املؤهل العلمي، سنوات الخبرة(

 مجموع املربعات املجاالت                              مصدر التباين       
درجة 

 الحرية

متوسط 

 املربعات
 ف

مستوى 

 الداللة

 الجنس

 

 *0.001 11.040 7.133 1 7.133 القيادة والرؤية

 *0.025 5.076 3.654 1 3.654 التعلم في العصر الرقميثقافة 

 0.168 1.912 1.249 1 1.249 التميز في املمارسات املهنية

 0.156 2.017 1.554 1 1.554 التحسين والتطوير املنظم

 0.133 2.270 1.659 1 1.659 القضايا االجتماعية والقانونية

 *0.034 4.544 2.712 1 2.712 الدرجة الكلية

 املؤهل العلمي

 

 *0.006 7.630 4.930 1 4.930 القيادة والرؤية

 0.120 2.424 1.745 1 1.745 ثقافة التعلم في العصر الرقمي

 0.091 2.876 1.879 1 1.879 التميز في املمارسات املهنية

 0.083 3.012 2.320 1 2.320 التحسين والتطوير املنظم

 0.243 1.366 0.998 1 0.998 والقانونيةالقضايا االجتماعية 

 0.065 3.702 2.209 1 2.209 الدرجة الكلية
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 سنوات الخبرة

 

 0.569 0.565 0.365 2 0.730 القيادة والرؤية

 0.380 0.970 0.698 2 1.396 ثقافة التعلم في العصر الرقمي

 0.789 0.237 0.155 2 0.309 التميز في املمارسات املهنية

 0.741 0.300 0.231 2 0.462 التحسين والتطوير املنظم

 0.721 0.327 0.239 2 0.478 القضايا االجتماعية والقانونية

 0.637 0.451 0.269 2 0.538 الدرجة الكلية

 الخطأ

   0.646 394 254.557 القيادة والرؤية

   0.720 394 283.639 ثقافة التعلم في العصر الرقمي

   0.653 394 257.361 املمارسات املهنيةالتميز في 

   0.770 394 303.510 التحسين والتطوير املنظم

   0.731 394 287.966 القضايا االجتماعية والقانونية

   0.597 394 235.141 الدرجة الكلية

 الكلي

    405 285.305 القيادة والرؤية

    405 314.725 ثقافة التعلم في العصر الرقمي

    405 277.788 التميز في املمارسات املهنية

    405 323.760 التحسين والتطوير املنظم

    405 305.337 القضايا االجتماعية والقانونية

    405 257.717 الدرجة الكلية

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 12يبين الجدول )

الستجابات أفراِد عينة الدراسة حول املتوسطات الحسابية 

ممارسة القيادة التكنولوجّية لدى مديري املدارس األساسّية عند 

باختالف متغير الجنس على مجاالت  ،(α=0.05مستوى الداللة)

)القيادة والرؤية، ثقافة التعلم في العصر الرقمي(، وعلى الدرجة 

د أنها ( نج11الكلية، وعند الرجوع لجدول املتوسطات رقم )

لصالح اإلناث، وتعزى هذه النتيجة إلى اهتمام اإلناث بتوظيف 

وتعلم كل ماهو جديد واالهتمام بالدورات والورش ، التكنولوجيا

التكنولوجية في املدرسة وتتفق هذه النتيجة مع دراسة آل 

( 2018(، وتختلف مع دراسة الشرمان وخطاب)2016كردم)

 (.2020ودراسة النواجي )

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 12الجدول ) كما ويبين 

املتوسطات الحسابية، الستجابات أفراِد عينة الدراسة حول 

ممارسة القيادة التكنولوجّية لدى مديري املدارس األساسّية عند 

(، باختالف متغير املؤهل العلمي على α=0.05مستوى الداللة)

املتوسطات رقم مجال )القيادة والرؤية(، وعند الرجوع لجدول 

( نجد أنها لصالح بكالوريوس فما دون، ويعزو الباحثان هذه 11)

 الستخدامها، 
ً
 عاليا

ً
النتيجة إلى أن التكنولوجيا ال تتطلب مؤهال

فالتكنولوجيا في معظم األحيان يتم تعلمها بشكل ذاتي، حيث أنه 

نواحي الحياة أصبح لدى الغالبية القدرة على  لكلفي ظل دخولها 

امل معها، واستخدامها ولو بشكل محدود وفق احتياجاتهم، التع

(ودراسة النواجي 2016وتتفق هذه النتيجة مع دراسة آل كردم)

(، والدعيس 2018(، ، وتختلف مع نتيجة دراسة عريان)2020)

 .(2018ومحسن)

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عدم  (12كما ويبين الجدول )

بات أفراِد عينة الدراسة، حول املتوسطات الحسابية الستجا

ممارسة القيادة التكنولوجّية لدى مديري املدارس األساسّية عند 

 يعزو ، و ( باختالف متغير سنوات الخبرةα=0.05مستوى الداللة)

إلى أن استخدام التكنولوجيا ال يتطلب  الباحثان هذه النتيجة

خبرة تدريسية متخصصة خاصة أنها غزت معظم حياة اإلنسان 

الوقت الحاضر وأصبح الجميع يتعاملون معها على أنها جزء من  في

عصرنا هذا، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة محيسن ودعيس 

، (2016( ودراسة آل كردم)2020اجي )( ودراسة النو 2018)

 (.2018وتختلف مع نتيجة دراسة الشرمان وخطاب )

 التوصيات:

  في ضوء نتائج الدراسة يوص ي الباحثان بما يأتي:

تثقيف وتدريب القيادات اإلدارية على تطبيق املفاهيم واملمارسات  -

 الحديثة في اإلدارة ومنها القيادة التكنولوجية.

إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على مراحل دراسية،  -

 ومجتمعات أخرى ومقارنة نتائجها بنتائج هذه الدراسة.
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 خطة التطويريةضرورة االعتماد على نتائج الدراسات في بناء ال -

 للمدرسة.

ضرورة توفير موارد التعليم التكنولوجية في املدارس التي تفتقر  -

 إلى أدنى أدوات التكنولوجيا.

ية ة من النشرات التعليمية في كيفإلكترونيضرورة توفير نسخ  -

 توظيف التكنولوجيا في اإلدارة املدرسية والتعليم بشكل عام. 

تعتمد على توظيف ضرورة توفير فرص تعليم متنوعة،  -

 التكنولوجيا لتلبية حاجات املعلم والطالب.

 املراجع العربية

مفاهيم ورؤى في اإلدارة (.2013أبو العال، ليلى محمد حسني )

: دار األردن. عمان، والقيادة التربوية بين األصالة والحداثة

 يافا العلمية للنشر والتوزيع.

 ة على اإلبداعلكترونياإلأثر ممارسات القيادة (. 2019األقطش، نور)

 ، أطروحة ماجستير، جامعة الشرق األوسط.االستراتيجي

(. القيادة اإلدارية واالتصال في املؤسسة، رسالة 2016آمال، بحتي )

ماجستير غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم 

 التيسير، جامعة أبي بكر بلقاد، الجزائر.

 ة فيلكترونياإل(. واقع تطبيق اإلدارة 2021الخريشا، رائدة سالم )

املدارس الحكومية الثانوية في قصبة املفرق من وجهة نظر 

، العدد مجلة العلوم التربوية والنفسيةاملعلمين. 

 .19السادس، ص

(." الغد" تنشر تفاصيل قانون الدفاع 17،مارس 2020دعنا، حمزة )

تم االسترجاع من  الغد..1992لسنة  13رقم 

https://alghad.com  13/7/2021بتاريخ. 

الدعيس، عبد الكريم سعيد عبده؛ ومحسن، ناصر سعيد علي 

ة ة في كليلكترونياإل(. متطلبات تطبيق اإلدارة 2018)

مجتمع صنعاء بالجمهورية اليمنية من وجهة نظر 

مجلة الجامع في  واإلداريين.القيادات األكاديمية 

، العدد الثامن، الدراسات النفسية والعلوم التربوية

 .103ص

ة لكترونياإلمعوقات تطبيق اإلدارة (.2013الزهراني، سعيد )

 . رسالة ماجستيربمكاتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب

غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 

 العربية السعودية.اململكة 

درجة ممارسة (. 2018الشرمان، عاطف أبو حميد وخطاب، ايفيت )

مديري املدارس الثانوية للقيادة التكنولوجية وعالقتها 

بدرجة قيادة التغيير في مدارسهم من وجهة نظر املعلمين 

، 45، دراسات، العلوم التربوية، املجلد في العاصمة عمان

 العدد الرابع.

(. دور اإلدارة املدرسية في 2016الد وأبو حميد، عاطف)الصرايرة، خ

نشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في املجتمع 

-1483( ص 4)43املدرس ي. دراسات العلوم التربوية، 

1501 

ة لكترونياإل(. متطلبات تطبيق اإلدارة 2013الطشة، غنيم محمود )

ظر ن في وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت من وجهة

، عين شمس، مصر، مجلة كلية التربيةالعاملين فيها. 

 .418_ 389العدد االول، ص 

درجة ممارسة مديري (. 2018) مصطفىعريان، فاطمة محمد 

مدارس منطقة حولي التعليمية للقيادة التكنولوجية 

، رسالة وعالقتها بدرجة قيادة التغيير في مدارسهم

ماجستير غير منشورة، دار املنظومة، كلية العلوم 

 .األردنالتربوية، جامعة آل البيت، 

اإلدارة (. 2011عيدروس، أحمد نجم الدين ومحمد، أشرف محمود)

وارزم ، جدة، خالتربوية بين العلمية واملهنية املستقبلية

 العلمية.

رس (. درجة تطبيق مديري املدا2017الغيث، العنود محمد )

بوي ة في امليدان التر لكترونياإلالحكومية ملفاهيم اإلدارة 

دراسات بمدينة الرياض والصعوبات التي يواجهنها، 

 .41-21( ،1)44 العلوم التربوية

. دور اإلدارة املدرسية في توظيف 2019الفرجات، هشام عقيلة علي. 

التكنولوجيا في التعليم باملدارس الخاصة في محافظة 

 العلوم مجلة. )عمان( من وجهة نظر املعلمينالعاصمة 

 .36-20، ص. 8، ع. 3 .، مجوالنفسية التربوية

درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية (. 2017الكليش، كريمة )

الحكومية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعالقتها 

بمستوى اإلبداع اإلداري لديهم من وجهة نظر املعلمين 

، رسالة ماجستير غير منشورة، الغربيبمنطقة الجبل 

 .األردنجامعة الشرق األوسط، 

، فيروس كورونا(. 2020العاملية. ) الصحةمنظمة 

https://www.who.int/ar/. 

 .(2020إحصائية الوزارة لعام )(.2020والتعليم. ) التربيةوزارة 

https://alghad.com/
https://www.who.int/ar/
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