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 :المستخلص

فـاعلـية توظيف مــديري مدارس والية صحم استقصاء هدفت هذه الـدراسـة إلــى 

فروق دالة  توجدومـساعديهم لبوابة سلطنة ُعمـان التـعليمية، وكذلـك الكشف عمـا إذا كانت 

إحصائيا فــي توظيف مــديري المدارس ومـساعديهم للبوابة التـعليمية تُعزى لمتـغـيرات: 

الجنس، المسمى الوظيفــي، الخـبرة الوظيفية، والحصول عــلى الرخصة الدولية للحاسوب. 

 50ن ولتحقيق أهداف الـدراسـة اعتمدت الباحثة المـنهج الوصفــي. تكّونت عينة الـدراسـة مـ

مــديراً ومـساعداً مـن مدارس والية صحم )الذكور واإلناث( فــي مختلف المـراحل 

التـعليمية. قامت الباحثة بإعداد أداة وهي عبارة عــن استبانة الستقصاء مدى فـاعلـية 

فقرة. تم قياس صـدق محتوى االستبانة مـن خالل صـدقي الفقرة  45التوظيف، وتكونت مـن 

، كـمـا تم قياس ثباتها بحساب معامل ثبات االتساق طريق ُمحكمين مختصينعن  والتمثيل

مـن أهم النتائج الـتي توصلت إليها و .α= 0.932الداخلي بمعامل ألفا كرونباخ حيث بلغ 

الـدراسـة أن فـاعلـية توظيف مــديري مدارس والية صحم ومـساعديهم لبوابة سلطنة عمـان 

، كـمـا أشارت =4.44Mة جداً، وذلـك بمتوسط حسابي مقداره التـعليمية كان بدرجة عـالي

ً فــي فـاعلـية توظيف البوابة التـعليمية تُعزى  النتائج إلــى عدم وجود فروق دالة إحصائيا

الُمسمى الوظيفــي، الخـبرة الوظيفية، والحصول عــلى الرخصة الدولية  ،الجنس :لمتـغـيرات

ابقة أوصت الـدراسـة بتكثيف عقد الدورات التدريبية وفــي ضوء النتائج الس .للحاسوب

إلدارات المدارس، وتـوفير خدمـات االنترنت السريعة بالمؤسسـات التـعليمية لتسهيل 
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عمليات تسجيل الدخول للبوابة التـعليمية، وتبسيط خطوات العمل المعقدة عــلى بعض 

 خدمـات البوابة.

 ، فاعلية التوظيف، مديري المدارس: البوابة التعليميةالكلمات المفتاحية

Abstract: 

This study aimed to investigate the effectiveness of employing 

the Sultanate of Oman Educational portal by Saham’s school 

principals and the deputy principal, in addition of examining whether 

there are statistical differences on employing the Educational portal 

with regard to: gender, job position, work experience, and having the 

International Computer Driving License (ICDL). The study based on 

the descriptive methodology in order to verify the objectives. The 

sample consists of 50 principals and deputy principals (male and 

female) of Saham’s schools. The researcher provided questionnaire to 

investigate the effectiveness of employing Educational portal, which 

included 45 items. The content validity which includes item validity 

and sampling validity was measured by a panel of specialists. The 

internal consistency’s reliability was measured via Alpha Cronbach 

which was α= 0.932  . The most important results of this study showed 

that principles and deputy principals use the Educational portal on a 

very high level with average of M= 4.44, also the results indicated 

that there were no statistical significant differences on employing the 

Educational portal with regard to gender, job position, work 

experience, and having the International Computer Driving License. 

The study recommended that policy makers should conduct intensive 

training courses for school administration, and providing a high speed 

internet services in the schools to simplify access the Portal and use it 

effectively, in addition of simplifying the complex working steps on 

some portal’s features. 
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 المقدمة

مؤسسـات إلكترونية؛ يتزايد االهتمـام بتحويل المؤسسـات الخدمية فــي الدول إلــى 

لكي تؤدي خدمـاتها بشكل أسهل وأسرع لمواطنيها، ويأتي هذا التوجه ألن التكنولوجيا 

الحديثة تحول الشكل التقليدي الغالب فــي الحكومة الفعلية إلــى الشكل النشط اإليجابي 

تستجيب والتفاعلي. ففــي كثير مـن األمـاكن يرى العديد مـن المواطنين أن حكومـاتهم ال 

لحاجاتهم الملحة بالقدر الكافــي، لذلـك فإن انتشار تكنولوجيا المعلومـات واالتصاالت الحديثة 

ساهمت فــي تغيير النمط التقليدي لخدمـات المؤسسـات؛ ومـن خاللها تم تحسين مستوى 

الخدمـات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الحديثة، ومـن ضمـن هذه المؤسسـات هي وزارة 

 .(2010 ،)العامري تربية والتعليمال

ً مهمـاً، وضرورة ملحة لجـودة العمل اإلداري  أضحت اإلدارة التكنولوجية متطلبا

فــي المؤسسـات، كـمـا أن تطبيق اإلدارة اإللـكترونية يسهم فــي تطوير العمل اإلداري 

شبكة العالمية أو عبر (. فاإلدارة اإللـكترونية ليست أعمـاالً يتم إنجازها عبر ال2006)غنيم، 

الشبكة الداخلية، وأيضاً ليست عملية تبادل للملفات والمعلومـات داخل الـمؤسسة، وإنمـا هي 

استخدام لنتائج القدرة التقنية فــي تحسين مستويات أداء األجهزة اإلدارية، ورفع كفاءتها، 

عـالية وتكلفة مـنخفضة، وتعزيز فـعّاليتها فــي تبادل المعلومـات وتقديم الخدمـات بسـرعة 

 (.   2006مع ضمـان سرية وأمـن المعلومـات المتناقلة )الحمداني، 

أساسية فــي نـجاح النــظام التربوي ألي بلد، فاإلدارة  ةتعد اإلدارة الـمدرسـية وحد

البرامج التـعليمية، واإلشراف التربوي الشامل لكافة  بتسهيل تنفــيذالـمدرسـية بمكانتها تقوم 

األنشطة التـعليمية داخل الـمؤسسة، فبقدر مـا تكون اإلدارة ُمتقنة لألعمـال الـتي تقوم بها؛ 

تكون مخرجات التعليم ونتائجه مثمرة؛ وذلـك بسبب العالقة الوثيقة بين جـودة العمل اإلداري 

 (.2008لبة )شحادة، وتحسين األداء التعليمي لدى الط

ً مـن حكومة سلطنة عمـان ألهمية تطبيق اإلدارة اإللـكترونية، فقد أولت   وإدراكا

وزارة التربية والتعليم اهتماماً خاصاً بها لمواكبة الحكومة اإللـكترونية بهدف تقديم الخدمـات 

ً لتحويل اقتصادها إلــى  ً طموحا عـصر تقنية بكل يسر وسهولة، كـمـا أنها تتبنى مشروعا

المعلومـات المتقدمة وبناء مـجتمع عمـان الرقمية. ومواكبةً لهذه التقنية فقد تم تطبيق موقع 

بوابة سلطنة عمـان التـعليمية والـذي يُعرف بانه "ملتقى يربط عــناصر العملية التـعليمية 

ً عــن طريق مجموعة مـن البرامج والخدمـات الـتي تحتويه باستخدام االنترنت،  إلكترونيا

ويهدف إلــى تسهيل العملية التـعليمية وتقديمها بشكل أكثر فـاعلـية وتشويقا للطالب، والمعلم، 

وولي االمر، واإلدارة الـمدرسـية، وتسهيل عملية التواصل مع جميع عــناصر العملية 

 (.2008التـعليمية" )وزارة التربية والتعليم، 

م بدايةً فــي محافظتي 2007/2008العام الدراسي  بدأ تطبيق البوابة التـعليمية فــي

م تم إضافة 2008/2009مسقط والبريمي، وفــي الـفصل الدراسي الثاني مـن العام الدراسي 
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محافظة جنوب الباطنة مع استمرار باقي مــحافظات السلطنة فــي تطبيق برنامج اإلدارة 

ً عــلى جميع مــحافظات السلطنة  الـمدرسـية، واستمر تعميم تطبيق البوابة التـعليمية تباعا

 (. 2009)السيابي، 

أسهمت البوابة التـعليمية فــي تقليل األعباء اإلدارية لدى مــديري المدارس، 

وتسهيل التواصل بين الوزارة والمـجتمع المحلي المتمـثل فــي ولي األمر، كذلـك فعّلت 

طنة ومـنها خدمة األحوال المدنية بشرطة الربط المباشر مع باقي المؤسسـات الحكومية بالسل

عمـان السلطانية. إال أن عدداً مـن مــديري المدارس يستخدمون البوابة التـعليمية بشكل 

محدود؛ بسبب ضعف إلمـام بعض اإلدارات بكيفــية التعامل مع هذه البرامج والـذي يعود 

اعلـية البوابة فــي تحسين إلــى معوقات متنوعة ومـن أهمها تصورات المــديرين حول فـ

جـودة العمل اإلداري، وكذلـك كثرة األعباء اإلدارية، وقلة البرامج التدريبية المقدمة لهم )أبو 

 (.2012النجا، 

وبااااالرغم مااااـن أن هااااذا المشااااروع حاااااز عـااااـلى العديااااد مااااـن الجااااوائز المحليااااة 

وبات المتعلقاااة بتحويااال والدولياااة؛ إال أناااه فـاااـي البداياااة واجاااه العدياااد ماااـن التحاااديات والصاااع

جمياااااع البياناااااات الـمدرساااااـية الورقياااااة إلـاااااـى بياناااااات إلكترونياااااة عبااااار الموقاااااع، كذلاااااـك 

 التحاااديات المتعلقاااة بخدماااة الموقاااع نفساااه أو فـاعلاااـية تطبياااق البواباااة ماااـن قبااال المساااتخدمين

 (.2010)البلوشي، 

 مشكلة الـدراسـة 

الحديثة فــي الساحة اإلدارية والـتي تعد اإلدارة اإللـكترونية إحدى الممـارسات     

تسعى كثير مـن المؤسسـات المختلفة بمـا فــيها المؤسسـات التـعليمية لتبنيها وتطبيقها. 

فاإلدارة اإللـكترونية تكمـن فـعاليتها فــي تحديد رؤية وأهداف واضحة إلــى جانب 

( أن (2003المتولي  كـمـا ذكر .Markos & et al, 2001)استراتيجية عمل مـناسبة   )

أحد أسباب ودواعي التحول لإلدارة اإللـكترونية هو تحسين أداء المؤسسـات الحكومية، 

وتقديم نمـاذج جديدة مـن الخدمـات اإللـكترونية، والطابع الدولي للخدمـات مـن خالل 

ون تبادل الوسائط اإللـكترونية، واالستغناء عــن المستندات الورقية حيث يتم تقديم الخدمة د

( 2010لتلك المستندات وهو مـا أشارت إليه العديد مـن الدراسات مـنها دراسـة )العامري، 

الـتي أكدت عــلى أهمية البدء بتطبيق اإلدارة اإللـكترونية وضرورة تذليل الصعوبات الـتي 

اإلدارة ( أن فـاعلـية استخدام Crouse، 2004تواجه هذا التطبيق. كـمـا أكدت دراسـة        )

اإللـكترونية فــي المدارس تساعد فــي عملية صنع القرار اليومي وسرعته، ويؤكد أيضاً 

عــلى أهمية تدريب المــديرين عــلى توظيف التقنيات ممـا يساعد عــلى سـرعة االنجاز 

 . المدرسي

فالخدمـات الـتي تقدمها بوابة سلطنة عمـان التـعليمية لإلدارة الـمدرسـية عبر 

ـنظومتها اإللـكترونية المتكاملة كثيرة ومتنوعة، مـنها أن المــدير قد تحرر بفضل البوابة م
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التـعليمية مـن قيدي الزمـان والمكان فــي التعامل مع المهام ذات الصلة بمهنته وواجباتها 

بها  المختلفة. إذ وبفضل شبكة المعلومـات العالمية )اإلنترنت( الـتي تتصل البوابة التـعليمية

أمكن لمــدير الـمدرسـة أن يتابع جدول الحصص المدرسي، ويطلع عــلى الملف اإللـكتروني 

للمعلمين، ويدخل تقارير أدائهم والمرتبطة عبر الشبكة بلجان المتابعة واإلشراف فــي 

المــديرية والوزارة. كـمـا يشرف عــلى اختيار أعضاء األنشطة، ومجالس أولياء االمور 

وقت ومـن أي مكان وبطريقة آلية مريحة وسهلة بعيداً عــن األساليب الورقية فــي أي 

التقليدية الـتي كانت تستهلك وقته وجهده سابقاً. وفــي نطاق تعزيز التواصل بين مــديري 

المدارس وأقرانهم فــي بقية المدارس والمـناطق التـعليمية األخرى، وتسهيالً لتبادل األفكار 

ً لكل الكوادر والمعلومـات و الخبرات التـربوية، فإن البوابة التـعليمية توفر بريداً إلكترونيا

اإلدارية والتـعليمية، كـمـا تزود البوابة التـعليمية الموظفــين بفرص إلدراج وتعديل كافة 

 (. 2010بياناتهم الشخصية والوظيفــية فــي الصفحة الخاصة بهم )الجابري، 

مـن المشاريع المهمة الـتي أولت وزارة التربية والتعليم  البوابة التـعليمية    

اهتمـامـا خاصاً بها لتواكب الحكومة اإللـكترونية والمتمـثلة فــي عمـان الرقمية. ومـن خالل 

اطالع الباحثة عــلى مجموعة مـن الدراسات العمـانية الـتي تناولت موضوع البوابة 

فــي تفعليها مـن قبل بعض إدارات المدارس ممـا  التـعليمية اتضح أنه توجد هناك مشكلة

ً بين اإلدارات فــي جـودة األداء وتنظيم العمل والـذي يدعو الستمرار البحث  أحدث تباينا

( والـتي كانت نتائجها أن عدداً مـن (2016فــيها، ومـن هذه الدراسات دراسـة مجدي 

ضيق ومحدود، وتدني إلمـام هذه الفئة  مــديري المدارس يستخدمون البوابة التـعليمية بشكل

بكيفــية التعامل مع البرامج والخدمـات المتوفرة تعود ألسباب تتعلق بضعف الثقافة 

اإللـكترونية لدى مــديري المدارس، وعدم الثقة فــي الوسائل اإللـكترونية، إلــى جانب 

تعتمد عــلى اللغة اإلنجليزية، العائق اللغوي المتمـثل فــي أن معظم البرمجيات اإللـكترونية 

والنقص فــي العــنصر البشري مـن المبرمجين والفنيين، ومقاومة بعض المــديرين ذوي 

 الخـبرة المحدودة للتحول نحو اإلدارة اإللـكترونية. 

إلــى وجود تحديات متباينة  2010)؛ العامري، 2010أظهرت دراستا )الصواعي، 

رس فــي تطبيق البوابة التـعليمية، تعود أغلبها إلــى تدني إلمـام النوعية تواجه إدارات المدا

البعض بكيفــية التعامل مع هذا الموقع، وكثرة األعباء اإلدارية، وقلة البرامج التدريبية. كـمـا 

( إلــى وجود ضعف فــي تفعيل الجانب اإللـكتروني فــي (2008 أكدت دراسـة الشقصي

التخطيط االستراتيجي فــي تطبيق الحاسب اآللي، وجاءت  المدارس، وذلـك بسبب غياب

( إلــى وجود تدني فــي فـاعلـية استخدام العاملين 2004نتائج دراسـة آل إبراهيم )

بالمؤسسـات التـعليمية بمدارس مـا بعد التعليم األساسي ألجهزة الحـاسـوب والمرتبطة 

جة عـالية، كـمـا أوضحت نتائج دراسـة باإلنترنت؛ تعزى إلــى معوقات مـالية وتقنية بدر

( إلــى أن استخدام الحاسب اآللي والمعتمد عــلى الشبكة العالمية )االنترنت( 2010إبراهيم )
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فــي العملية التـعليمية أدى إلــى ضعف فــي تحقيق األهداف التـربوية المـنشودة ويعزى 

بينمـا أظهرت دراسـة . آلليذلـك إلــى نقص الخـبرة فــي استخدام برامج الحاسب ا

(Sisman & Askim, 2011)  أن مــديري المدارس بشكل عام لديهم مستوى عال فــي

 .سلوك اإلدارة التكنولوجية، وأيضا يستخدمون بفـاعلـية عـالية التقنيات التـربوية

مـن خالل عمل الباحثة كأخصائية قواعد بيانات، وتعاملها المباشر مع إدارات 

المدارس فــي الحقل التربوي الحظت وجود تباين فــي تفعيل إدارات المدارس للخدمـات 

اإللـكترونية الـتي تقدمها البوابة التـعليمية وبالتالي اختالف فــي تنظيم العمل اإلداري 

رات مشكلة هذه الـدراسـة؛ الستقصاء الواقع العملي لتوظيف البوابة وجودته؛ وهذا مـن مبر

التـعليمية مـن قبل المــديرين ومـساعديهم. كما ال توجد دراسات عمانية استقصت فاعلية 

توظيف مديري المدارس للبوابة التعليمية، كذلك الحظت الباحثة من خالل البحث اختالف 

 مديري المدارس ألنظمة التعليم اإللـكترونية.  نتائج الدراسات السابقة حول توظيف

 أسئلة الـدراسـة

 مـا فـاعلـية توظيف مــديري مدارس والية صحم ومـساعديهم للبوابة التـعليمية؟  -1 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية فــي فـاعلـية توظيف مــديري مدارس والية صحم  -2 

تعزى لمتـغـيرات: الجنس، المسمى الوظيفــي،  البوابة التـعليمية؛ خدماتومـساعديهم ل

 والخـبرة الوظيفية؟ 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية فــي توظيف البوابة التـعليمية للمــديرين  -3

والمساعدين  الحاصلين عــلى الرخصة الدولية للحاسوب واإلنترنت وغير الحاصلين عــلى 

 الرخصة ؟

 أهداف الـدراسـة

 تتلخص أهداف الـدراسـة فــي اآلتي:    

 * معرفة فـاعلـية توظيف مــديري مدارس والية صحم ومـساعديهم للبوابة التـعليمية.

* التحقق مـا اذا كانت الفروق ذات داللة إحصائية فــي فـاعلـية توظيف مــديري مدارس 

الجنس، الُمسمى ـيرات: والية صحم ومساعديهم  لخدمـات البوابة التـعليمية؛ تعزى لمتـغ

 .الوظيفــي، والخـبرة الوظيفية

* اختبار مـا إذا كانت توجد فروق ذات داللة احصائية فــي توظيف البوابة التـعليمية 

للمــديرين والمساعدين الحاصلين عــلى الرخصة الدولية للحاسوب واإلنترنت، وغير 

 الحاصلين عــلى الرخصة.
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 أهمية الـدراسـة

 تتمـثل أهمية الـدراسـة الحالية فــي:

تقاااادم أداة صااااادقة وثابتاااااه لقياااااس فـاعلاااااـية توظيااااف المـاااااـديرين والمساااااعدين للبواباااااة  -

 التـعليمية. 

تستقصااااااي هااااااذه الـدراسااااااـة فـاعلااااااـية توظيااااااف مـااااااـديري ماااااادارس واليااااااة صااااااحم   -

 ومـساعديهم للبوابة التـعليمية.

معلوماااـات وبياناااات عـاااـن فـاعلاااـية توظياااف  تضاااع الـدراساااـة باااين يااادي صاااانعي القااارار -

 البوابة التـعليمية لدى مــديري مدارس والية صحم ومـساعديهم.

 التعريفات اإلجرائية
البوابة التـعليمية هي وسيلة لالتصال بين قواعد بيانات وزارة التربية والتعليم وبين جمهور 

ارية أو التدريسية فــي كافة القطاعات، الوزارة الـذي ينتمي إليه، سواء كانوا مـن الهيئة اإلد

كالوزارة، والمحافظة التـعليمية، والـمدرسـة أو بين الطالب، وولي أمره، وأعضاًء مـن 

المـجتمع المهتمين بهذا القطاع، بهدف تقديم خدمـات إلكترونية إدارية كانت أو تعليمية 

 (. 2008)وزارة التربية والتعليم، 

بارة عــن بيئة رقمية حاسوبية، وُملتقى تفاعلي يربط جميع أفراد التعريف اإلجرائي: هي ع

َ مـن خالل توفر شبكة اإلنترنت، وتساعد البوابة التعليمية  العملية التـعليمية إلكترونيا

 المستخدمين عــلى تنظيم ومتابعة أعمـالهم بشكل إلكتروني وبكل سهولة ويسر.

س ومـساعديهم مـن استخدام البوابة التـعليمية فـاعلـية التوظيف: هي تمكن مــديري المدار

بمـا يخدم األغراض الـتي أنشئت مـن أجلها، واستغاللها االستغالل األمـثل مـن خالل تفعيل 

جميع النوافذ والخدمـات المتاحة، واالستفادة مـنها لرفع الكفاءة اإلدارية وتنظيم العمل 

 وتجويده، وبالتالي تحسين مستوى التعلم.

 ع الـدراسـةمـجتم

تكون مـجتمع الـدراسـة مـن مــديري مدارس والية صحم ومـساعديهم )الذُكــور 

واإلناث(، فــي كل المـراحل التـعليمية، تعليم أساسي الحلقة األولى، تعليم أساسي الحلقة 

 (،2+ح1الثانية )ذُكــور( ،التعليم األَســاسي الحلقة الثانية )إناث(، تعليم أساسي مشترك )ح

وتعليم مـا بعد األَســاسي بوالية صحم بمحافظة شمـال الباطنة فــي سلطنة عمـان للعام 

مــديراً ومـساعداً موزعين عــلى جميع مدارس  78م، والبالغ عددهم 2018/2019الدراسي 

 والية صحم. 

 عيـنة الـدراسـة

نة بالتعيين مــديراً ومـساعداً، وقد تم اختيار العيـ 50بـلغت عيـنة الـدراسـة  

االحتمـالي بالتقنية الطبقية، وذلـك بتقسيم مـجتمع الـدراسـة إلــى مــديري ومـساعدي مدارس 

مـن المساعدين، وبعدها تم أخذ العيـنة عــن  25مـن المديرين، و 25والية صحم مـنهم 
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فــراد يوضح أَعــداد أَ  1.3طريق التعيين العشوائي البسيط من مجتمع الدراسة. والجــدول 

 العيـنة حسب الجنس.

 توزيع عيـنة الـدراسـة حسب متـغـير الجنس 1جدول 

 النسبة المئوية التكرارات المستويات نوع المتـغـير

 %42 21 ذكر النوع االجتمـاعي

 %58 29 أنثى 

 %100 50 المجموع 

الوظيفـاااـي، وهنااااك خصاااائص بشااارية لعياااـنة الـدراساااـة ماااـن جهاااة متـغاااـيرات: الُماااـسمى 

 2.3الخاااااـبرة الوظيفياااااة والحصاااااول عـاااااـلى الرخصاااااة الدولياااااة للحاساااااوب، والجـاااااـدول

 يوضح هذه الخصائص:

خصائص َأفــراد عيـنة الـدراسـة حسب متـغـيرات الُمـسمى الوظيفــي، الخـبرة  2جدول 
 الوظيفية والحصول عــلى الرخصة الدولية للحاسوب

 النسبة المئوية التكرارات المستويات نوع المتـغـير

 50% 25 مــدير الُمـسمى الوظيفــي

 
 %50 25 مـساعد مــدير

 
 %100 50 المجموع

 %18 9 سنة فأقل 15 الخـبرة الوظيفية

 
 %82 41 سنة 15أكثر مـن 

 
 %100 50 المجموع

 %66 33 نعم الرخصة الدولية للحاسوب واإلنترنت

 
 %34 17 ال

 
 %100 50 المجموع

 الـدراسـةأداة 
لتحقيق أغراض الـدراسـة قامت الباحثان بإعــداد أداة، اعتمـاداً عــلى دليل استخدام 

بوابة سلطنة ُعمـان التـعليمية إلدارة الـمدرسـة، وموقع بوابة سلطنة ُعمـان التـعليمية للعام 

ية م،  وهي عبارة عــن استبانة الستقصاء مدى فـاعلـية توظيف مــديري مدارس وال2019

فقرة، موزعة  45صحم ومـساعديهم لبوابة سلطنة ُعمـان التـعليمية. تكونت االستبانة مـن 

محاور أساسية، ينقسم كل محور إلــى عدد ُمتفاوت مـن المحاور الفرعية حسب  4عــلى 

انتمـاء الفقرة ونوع الخدمة وهي ُمقسمة كاآلتي: محور األعمال اإلدارية مـنقسم إلــى فرعين 

فقرة، محور  31فرع ويشمل  11فقرات، ُمحور األعمال الـمدرسـية مـنقسم إلــى  4 ويشمل

فقرات، محور خدمـات المــدير  5تعريف وصيانة النــظام مـنقسم إلــى فرعين ويشمل 
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وتم استخدام مقياس ليكرت الخمـاسي .  فقرات 5أفرع ويشمل  5الشخصي مـنقسم إلــى 

 = مطلقا.1= نادرا، 2= أحيانا،  3= غالبا،  4= دائمـا، 5  للحكم عــلى فقرات االستبانة:

 صـدق أداة الـدراسـة

تم قياس صـدق محتوى األداة مـن خالل قياس صـدق الفقرة وصـدق التعيين، وذلـك 

بعرضها عــلى مجموعة مـن الُمــحكمين مـن ذوي االختصاص، للتأكد مـن مدى صـدق 

مة صياغتها العلمية واللغوية، حيث تكونت األداة فــي األداة، ومدى شمولية الفقرات، وسال

فقرة، وبعد األخذ بمالحظات الُمــحكمين وإجمـاعهم عــلى أَن عدد  78صورتها األولية مـن 

الفقرات كان كبير جداً، كـمـا يمكن دمج وحذف بعض الفقرات غير المرتبطة بشكل مباشرة 

م حذف عدد مـن الفقرات الـتي ال يستخدمها بأدوار مــدير الـمدرسـة ومـساعده، وعليه ت

مدراء المدارس ومـساعديهم الرتباطها بأدوار الوظائف المساندة كاألخصائيين، ومـنسق 

الـمدرسـة، كـمـا تم دمج بعض الفقرات الـتي تؤدي إلــى نفس نوع الخدمة، وأصبحت األداة 

 بمالحظات الُمــحكمين فــي األداة.فقرة، وقد تـم األخذ  45فــي صورتها النهائية تتكون مـن 

 ثبات أداة الـدراسـة

تم قياس ثبات أداة الـدراسـة بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة ألفا كرونباخ مـن خالل 

تطبيق األداة عــلى عيـنة الـدراسـة كلها، وذلـك نظراً لصغر حجم العيـنة، حيث بلغ معامل 

عــلى مدى االتساق  درجة عـالية مـن الثبات ومؤشراَ  ، وهي قيمة ذاتα= 0.932الثبات

 الداخلي لفقرات المقياس، عليه فقد اعتمدت الباحثة جميع فقرات المقياس.

 أوالَ: نتائج السؤال األول ومناقشته:

"مـا فـاعلـية توظيف مــديري مدارس والية صحم ومـساعديهم لبوابة سلطنة ُعمـان   

 التـعليمية ؟ "

لإلجابة عــن هذا الـسؤال، تم استخراج المـتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية    

لتقديرات عينة الـدراسـة حول فـاعلـية توظيف مــديري مدارس والية صحم ومـساعديهم 

يوضح نتائـج اإِلجــابة  3والجدول  لبوابة سلطنة ُعمـان التـعليمية حسب فقرات األداة ككل.

 ال.عــن الـسؤ

المـتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات أداة الـدراسـة، مرتبة ترتيباً  3جدول
 تنازليا حسب المـتوسطات الحسابية.

المـتوسط  الفقرات الرقم الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التقدير
1 27 

تسجيل الزيارات اإلشرافية للموظفين 

 بالمدرسة.
 عالية جداً  0.314 4.94

2 23 
إدخال وتعديل الخطة المدرسية على 

 مدار العام.
 عالية جداً  0.364 4.9

3 28 
االطالع على الزيارات اإلشرافية المنفذة 

 من قبل الزائرين للمدرسة.
 عالية جداً  0.385 4.88
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4 12 
تشكيل لجنة التحصيل الدراسي للحصول 

 على قائمة الطلبة الضعاف ومتابعتهم.
 عالية جداً  0.452 4.8

5 2 

متابعة تسجيل حضور وانصراف 

الموظفين واستخراج معلومات إلجمالي 

الحضور، الغياب، واإلجازات، 

والتأخير، والخروج المبكر لموظفي 

 المدرسة.

 عالية جداً  0.418 4.78

6 22 
اضافة وتعريف أعضاء اللجان المدرسية 

 ولجان مجلس اآلباء واألمهات.
 عالية جداً  0.465 4.78

7 26 
االطالع على زيارات اللجنة المدرسية 

 التي تتم من قبل المنطقة او الوزارة.
 عالية جداً  0.616 4.78

 عالية جداً  0.536 4.72 متابعة عملية ادخال درجات الطلبة. 10 8

9 20 
إضافة البرامج اإلنمائية المختلفة المنفذة 

 في المدرسة.
 عالية جداً  0.536 4.72

 عالية جداً  0.58 4.7 متابعة خطة المعلم األول. 24 10

11 32 

متابعة استكمال استبانات اراء المعلمين، 

واستطالع أولياء األمور في الحياة 

 المدرسية.

 عالية جداً  0.621 4.68

12 33 
متابعة إدخال الخطة السنوية، والسجالت 

 الخاصة بأخصائي االنشطة بالمدرسة.
 عالية جداً  0.587 4.68

13 41 

استقبال الطلبات واعتمادها كطلبات 

تحويل الطلبة بين المدارس وطلبات 

 اعتماد اجازات الموظفين.

 عالية جداً  0.844 4.68

14 40 

تفعيل برنامج جائزة السلطان قابوس 

للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية 

 )مستدام(.

 عالية جداً  0.717 4.66

15 21 

باختالف  تسجيل محاضر االجتماع

أنواعها حسب الصالحية المتاحة 

 للمستخدم.

 عالية جداً  0.749 4.64

16 11 
احتساب الدرجات بعد عملية االدخال 

 وإعادة تهيئة االحتساب وإدارتها.
 عالية جداً  0.78 4.62

17 25 

متابعة إدخال خطة مجلس االباء 

واالمهات على مدار العام بعد تشكيل 

 المجلس.

 عالية جداً  0.667 4.62
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 عالية جداً  0.859 4.58 االعتماد الداخلي لدرجات الطلبة. 14 18

19 8 

تفعيل نافذة الئحة شؤون الطلبة لمتابعة 

حاالت الغياب والتأخر الطالبي 

واالنضباط السلوكي وتشكيل لجنة 

 لمتابعة وتطبيق الالئحة.

 عالية جداً  0.762 4.54

 عالية جداً  0.762 4.52 يومي. متابعة تسجيل غياب الطلبة بشكل 7 20

 عالية جداً  0.762 4.52 ربط مستخدمي الزيارات اإلشرافية. 29 21

22 34 

متابعة تسجيل كل ما يتعلق بالرعاية 

الطالبية بمختلف فئاتها: الموهوبين، 

المجـيدين، الضعاف، ذوي االعاقة، 

 صعوبات التعلم، الرعاية الصحية.

 عالية جداً  0.762 4.52

23 35 

متابعة خطة تحضير وتنفيذ الدروس 

العملية واعتمادها ومتابعة االدوات 

المستخدمة وطباعة التقارير الخاصة 

 بها.

 عالية جداً  0.762 4.48

24 30 
تدقيق ومتابعة بيانات الصرف المدرسية 

 واعتمادها.
 عالية جداً  0.861 4.44

25 4 
متابعة المؤشرات التحليلية الخاصة 

 بالمدرسة.
 عالية جداً  0.731 4.42

26 42 

تقديم الطلبات كاعتماد وإلغاء نتائـج 

المدرسة خارجياً، طلبات االجازات 

بأنواعها، طلبات النقل، طلب فتح شعبة 

 جديدة، عمليات التسوية في المصارف

 عالية جداً  0.95 4.42

27 44 

متابعة سير العمليات التي تمت سواء 

بطلبها وردت في صندوق المهام او قام 

 كعملية جديدة او باإلنابة.

 عالية جداً  0.81 4.42

28 18 

تفعيل نافذة االحصائيات الخاصة 

بالمدرسة مثل توزيع الطلبة والشعب 

حسب الصف، وحالة القيد واالعمار، 

 وغيرها..

 عالية جداً  0.753 4.38

29 36 
متابعة االدخال والتنفيذ لجميع نوافذ 

 التعريف عن المدرسة.
 عالية جداً  0.855 4.38

30 9 
ادارة ومتابعة جميع األعمال المرتبطة 

بأعمال االمتحانات كأرقام الجلوس، 
 عالية جداً  1.022 4.34
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 األرقام السرية، وغيرها..

31 6 
المتابعة واإلشراف على نقل الطلبة بين 

 الشعب.
 عالية جداً  0.931 4.3

32 16 
اإلشراف على تحديد مواقع مناوبة 

 داخل المدرسة. المعلمين
 عالية جداً  1.051 4.28

33 17 
تحديد المعلمين المناوبين في اماكن 

 المناوبة التي تم تعريفها في المدرسة.
 عالية جداً  1.089 4.28

34 19 

تفعيل نافذة التقارير كتقرير بيانات 

الطالب، تقارير صحية، تقارير 

 المعامالت اليومية، وغيرها..

 عالية جداً  0.777 4.26

35 13 
ايقاف عملية ادخال الدرجات او التعديل 

 فيها.
 عالية جداً  0.894 4.24

36 31 
المتابعة واإلشراف على تعبئة استمارات 

 المسح التقني
 عالية جداً  0.969 4.2

37 1 

متابعة معلومات الموظفين الشخصية 

والمالية والسيرة الذاتية وتحديث البيانات 

 عند فتح الصالحية.

 عالية 0.962 4.18

 عالية 1.161 4.14 توزيع االحتياط للمعلم الغائب. 15 38

 عالية 0.974 4.1 المتابعة واالشراف على نظام عتاد. 38 39

40 3 

متابعة طلبات الشهادات وتقديم طلبات 

استخراج الشهادات بدل فاقد، وشهادة 

 حسن السيرة والسلوك.

 عالية 1.058 4.06

 عالية 1.04 4.02 التدريب اإللـكتروني.تفعيل نظام  37 41

 عالية 1.158 3.92 متابعة نظام أجور المعلمين المؤقتة. 39 42

43 43 
تقديم طلبات نيابة عن مستخدم اخر مثل: 

 تسجيل طالب وافد، اعادة تسجيل طالب.
 عالية 1.175 3.92

44 5 
االطالع ومتابعة استكمال الملف 

 اإللـكتروني للطالب
 عالية 1.023 3.88

45 45 
اسناد مهام مستقبلية من صندوق المهام 

 إلى مستخدم آخر.
 عالية 1.191 3.64

 عالية جداً  0.40598 4.4436 األداة ككل  
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المـتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام لتقديرات عينة  3يبين الجدول 

والية صحم ومـساعديهم لبوابة سلطنة الـدراسـة حول فـاعلـية توظيف مــديري مدارس 

 =4.44Mُعمـان التـعليمية حسب فقرات أداة الـدراسـة ككل، إذ بلغ المـتوسط العام لألداة 

والـتي  27، وبدرجة تقدير عـالية جداً. حيث جاءت الفقرة =0.40SDبانحراف معياري عام 

ة" فــي المرتبة األولى تنص عــلى "تسجيل الزيارات اإلشرافــية للموظفــين بالـمدرسـ

ونصها "إدخال  23، تلتها فــي المرتبة الثانية الفقرة =4.94Mبأعــلى متوسط حسابي بلغ 

، تلتها فــي =4.9Mوتعديل الخطة الـمدرسـية عــلى مدار العام" بمتوسط حسابي بلغ 

ذة مـن قبل ونصها "االطالع عــلى الزيارات اإلشرافــية المـنف 28المرتبة الثالثة الفقرة 

ونصها "اسناد  45، بينمـا جاءت الفقرة =4.88Mالزائرين للمدرسة" بمتوسط حسابي بلغ 

مهام مستقبلية مـن صندوق المهام إلــى مستخدم آخر" فــي المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي 

 .=3.64Mبلغ 

ويالحظ مـن النتائـج أن جميع خدمـات البوابة التعليمية يتم تفعيلها بدرجة عـالية 

جداً، ودرجة عـالية، وهذا يشير إلــى أن إدارات المدارس الممـثلة بمــدير الـمدرسـة 

ومـساعده يستخدمون وبفـاعلـية البوابة التـعليمية. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

والـتي توصلت إلــى أن البوابة التـعليمية تعتبر ضمـن قاعدتها المركزية ( 2010الزهيمي )

نــظامـا متكامالً، ترتبط بها كافة المــحافظات التـعليمية، كـمـا اتفقت مع نتيجة دراسة 

(2007 ،Serhan والـتي توصلت إلــى أن المــديرين يحملون اتـجاهات إيــجابية نحو ،)

 Bozeman & Stephenثة. بينمـا اختلفت مع نتيجة دراسة استـخدام التقنيات الحدي

( والـتي أظهرت نتائـجها بـأن الحاسب اآللـي يعتمد فــي استخدامه عــلى مستوى (1991,

اإلدراك لدى المــديرين وفهمهم ألهمية عمليات استخدام الـحاسب اآللـي ودوره البارز فــي 

 تـطويـر اإِلدارة الـمدرسـية.

يجة الـدراسـة الحالية والـتي تشير إلــى أن إدارات المدارس الممـثلة وتُعزى نت 

بمــدير الـمدرسـة ومـساعده يستخدمون وبفـاعلـية البوابة التـعليمية بمـا تحتويه مـن خدمـات 

عديدة وبرامج متنوعة، نظراً للدور اإليجابي الـذي تلعبه البوابة التـعليمية فــي تسهيل مهام 

السـرعة فــي اإلنجاز، وتـوفير الوقت والجهد وبالتالي الجـودة فــي اإلنتاج، وقد اإِلدارة، و

يـعود السـبب فــي حصول خدمة "تسجيل الزيارات اإلشرافــية للموظفــين بالـمدرسـة" 

عــلى أعــلى المـتوسطات الحسابية بدرجة عـالية جداً؛ الرتباطها بشكل مباشر بدور مــدير 

ً إلــى عدم إمكانية شاغلي الوظائف المساندة الـمدرسـة ومـس اعده، وقد يـعود السـبب أيضا

كاألخصائيين والمـنسق العمل بها واالطالع عليها باعتبارها أمور سرية خاصة بتقييم 

المــدير ومـساعده ألداء الموظف وهذا يعكس مستوى إدراك المــديرين وفهمهم ألهمية 

ا أنها تعتبر مـن ضمـن البنود األساسية فــي تقييم المــدير العمل الشخصي لهذه الخدمة، كـمـ

ومـساعده مـن قبل المشرف اإلداري واللجان الخارجية الزائرة، والمــدير ومـساعده 
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حريصين بذلك عــلى تنفــيذ المهام األساسية الموكلة لهم. أمـا بالنسبة لحصول خدمة "اسناد 

ى مستخدم آخر" عــلى أقل المـتوسطات الحسابية، قد مهام مستقبلية مـن صندوق المهام إلــ

يـعود السـبب إلــى وجود وظائف مساندة يستخدمون بالتكليف الموقع الشخصي لمــدير 

الـمدرسـة، ويقومون بتنفــيذ األعمال باإلنابة مـثل: مـنسق الـمدرسـة، أخصائي قواعد 

ئي االجتمـاعي، أخصائي األنشطة البيانات، أخصائي الشؤون اإلدارية والمـالية، األخصا

الـمدرسـية، وربمـا يـعود السـبب إلــى ضعف الخـبرة الوظيفية، وقلة التدريب مـن قبل 

الجهات المعــنية حول كيفــية تفعيل هذه الخدمة، وأهمية استخدامها المباشر مـن قبل مــدير 

العمل الـتي يعاني مـنها  الـمدرسـة ومـساعده. ومـن جهة أخرى قد يرجع السبب إلــى ضغوط

مــديرو المدارس ومـساعدوهم والـتي تجعلهم غير قادرين عــلى تنفــيذ كافة المهام المسندة 

 .إليهم عبر صفحتهم الشخصية

 ثانياً: نتائـج الـسؤال الثاني، ومـناقشته:

لعينة الستجابة أفراد ا α ≥ 0.05"هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عــند مستوى الداللة 

حول فـاعلـية توظيف مــديري مدارس والية صحم ومـساعديهم لبوابة سلطنة ُعمـان 

لإلجابة عــن   التـعليمية تُعزى للمتـغـيرات؛ الجنس، الُمـسمى الوظيفــي، الخـبرة الوظيفية ؟"

هذا الـسؤال، تم تحليل البيانات واستخراج المـتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

تجابة أفراد العينة حول فـاعلـية توظيف مــديري مدارس والية صحم ومـساعديهم لبوابة الس

 للعينات المستقلة عــلى النحو التالي:t.test سلطنة ُعمـان التـعليمية، باستخدام اختبار

 : متـغـير "الجنس"1

للعينة المستقلة t.test تم استخراج المـتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، واختبار 

 لمعرفة أثر متـغـير الجنس )ذكر، أنثى(، والجدول التالي يوضح ذلـك.

المـتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفـاعلـية توظيف مــديري مدارس  4جدول
 والية صحم ومـساعديهم لبوابة سلطنة عمـان التـعليمية حسب الجنس.

 الجنس المقياس
 العدد

50 

المـتوسط 

 الحسابي

االنحراف    

 المعياري

فـاعلـية توظيف المــديرين 

 ومـساعديهم للبوابة التـعليمية

 0.43539 4.3958 21 ذكر

 0.38739 4.4782 29 أنثى

مـن خالل تحليل البيانات، أظهرت نتائـج اإلحـصاء الوصفــي للمجموعتين أن متوسط   

، واالنحراف المعياري يساوي = M 4.3958تفعيل المجموعة األولى للذكور يساوي 

0.43539 SD= 4.4782، وأن متوسط تفعيل المجموعة الثانية لإلناث يساوي M = ،

نتائـج اختبار ليفــين  5، ويوضح الجدول =SD 0.38739واالنحراف المعياري يساوي      

 لقياس التباين واختبار)ت( الختبار الفروق.
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للعينات المستقلة؛ الختبار أثر متـغـير الجنس فــي فـاعلـية  t.testنتائـج اختبار  5جدول 
 توظيف مــديري مدارس والية صحم ومـساعديهم لبوابة سلطنة ُعمـان التـعليمية.

 F Sig. 

قيمة 

 )ت(

t 

درجة 

 الحرية

df 

 مستوى الداللة

Sig.(2.tailed) 

p 

فرق 

 المـتوسطات

 

الخطأ 

   المعياري

 

 95% فاصل الثقة

 أعــلى أدنى

 

 افتراض

 الفروق متساوية
.026 .872 -.705- 48 .484 -.08239- .11693 -.31749- .15271 

 افتراض

الفروق غير 

 متساوية

  -.691- 40.093 .493 -.08239- .11917 -.32323- .15844 

، وهذا يدل 872P =.، =.026 Fويتضح مـن خالل الجدول نتيجة اختبار ليفــين إذ أن    

فــي التباين  α ≥ 0.05عــلى أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عــند مستوى الداللة 

بين الذكور واإلناث حول تفعيل خدمـات البوابة، وعــلى ذلـك تستخدم الباحثة بيانات الصف 

ً فــي تقديرات عينة الـدراسـة حو t.testاألول، إذ يتضح أن اختبار ل غير دال إحصائيا

فـاعلـية توظيف مــديري مدارس والية صحم ومـساعديهم لبوابة سلطنة عمـان التـعليمية 

 .-p =.484 ،df =48 ،t =.705حسب متـغـير الجنس إذ أن   

وجاءت نتيجة هذه الـدراسـة متوافقة فــي الجزء األول مـن دراسـة 

أوضحت نتائـجه عدم وجود ( فــي المجاليـن )المعرفــي والفني(؛ والـتي 2012المـحذور)

فروق ذات داللة إحصائية بين استخدام الذكور واإلناث للبوابة التـعليمية؛ وذلـك ألسباب 

تتعلق بتوفر نفس الدورات التدريبية والخـبرة الوظيفية للجنسين الذكر واألنثى دون استثناء، 

ال )اإلداري(، حيث فــي حين اختلفت فــي الجزء الثاني مع نتائـج الـدراسـة فــي المج

أوضحت أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث فــي تفعيل الجانب 

اإلداري مـن خدمـات البوابة التـعليمية لصالح اإلناث؛ تعـود ألسباب تـتعـلق بـحرص اإلناث 

م وتفعيل األكـثر فــي الــتطبيق الـرسـمي لتكاليف الوزارة ومتطلباتها فــيمـا يخص استخدا

هذه الخدمـات، فــي حين أن الـذكور األقل إلتزامـا لهذه التعليميات واألَوامر، كـمـا أنهم مـن 

وجهة نظرهم يظنون أن البوابة التـعليمية ال تـلبي بشكل كامل احتـياجاتهم اإلدارية؛ بسبب 

وير؛ مـن أجل تلبيه النقص فــي الـخدمـات الُمقدمة، وأن البوابة بحاجة إلــى المزيد مـن التـط

مـتطلبات اإِلدارة، وتحقيق التــكامل المتميز بالجـودة فــي الخدمـات اإلدارية. واختلفت هذه 

( والـتي أظهرت 2010؛ ودراسـة الـصواعي، 2009النتيجة مع نتيجة دراسـة )آل مـكي، 

رات الـتقنية نتائـجهمـا وجــود فــروق ذات داللة إحـــصائية فــي مجال استخدام الــمها

والحـاسـوبية فــي التعليم بشكل عــام واإِلدارة بشكل خاص لــصالح الذكور؛ ويعود ذلـك 

 لـسبب اهتمـامهم بالحـاسـوب والـتقنـيات الـخاصة به.

وتُعزى نتيجة الـدراسـة الحالية إلــى أن كالً مـن النوعين الذكور واإلناث يـوجد  

بينهمـا تقارب فــي الثقافة واالستـخدام للحاسوب والتقنيات الحديثة المتعلقة به، كـمـا يوجد 
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تـرابط علمي وفـكري بين الجنسين، وتشابه حول أهمية االستخدام ونتائــج التفعيل ممـا يؤدي 

ــى توحيد االستخدام والتفعيل، وأنهم كذلـك قد تـعرضوا لـخبرات عملية وبرامج تدريبية إل

ممـاثلة تؤهلهم لـلتعامل مع البوابة واستخدام خدمـاتها بكل كفاءة واقتدار ممـا ال يدع مجاالً 

د لظهور أثر الجنس فــي التفعيل، لذلـك كانت تـقديراتهم ُمـتقاربة. ومـن جانب آخر قد يـعو

السـبب إلــى أن البوابة التـعليمية بمـا تـحتويه مـن خــدمـات إدارية وبرامــج تعليمية تم 

تعميمها بال استثناء عــلى جميع مدارس الُمحافظة، بغض النظر عــن جنس المــدير 

ومـساعده، أو نوع الـمدرسـة وموقعها، ويطلب مـنهم جميعهم بال استثناء تنفــيذ األعمال 

 ة مـن خالل البوابة التـعليمية. اإلداري

 : متـغـير " الُمـسمى الوظيفــي"2

للعينة المستقلة  t.testتم استخراج المـتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، واختبار

لمعرفة أثر متـغـير الُمـسمى الوظيفــي )مــدير، مـساعد مــدير(، والجدول التالي يوضح 

 ذلـك.

الحسابية واالنحرافات المعيارية لفـاعلـية توظيف مــديري مدارس المـتوسطات  6جدول 
 والية صحم ومـساعديهم لبوابة سلطنة ُعمـان التـعليمية حسب الُمسمى الوظيفــي.

 المقياس
الُمـسمى 

 الوظيفــي

 العدد

50 

المـتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

فـاعلـية توظيف المــديرين 

 التـعليميةومـساعديهم للبوابة 

 0.37576 4.4711 25 مــدير

مـساعد 

 مــدير
25 4.416 0.44014 

ومـن خالل تحليل البيانات أظهرت نتائـج اإلحـصاء الوصفــي للمجموعتين، أن    

، واالنحراف المعياري =4.4711Mمتوسط تفعيل المجموعة األولى للمـديرين يساوي 

 4.416، وأن متوسط تفعيل المجموعة الثانية للمـساعدين يساوي =SD 0.37576يساوي 

M= 0.44014، واالنحراف المعياري يساوي SD= نتائـج اختبار  7، ويوضح الجدول

 ليفــين لقياس التباين واختبار)ت( الختبار الفروق.
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للعينات المستقلة؛ الختبار أثر متـغـير الُمـسمى  t.testنتائـج اختبار 7جدول 
وظيفــي)مــدير، مـساعد مــدير( فــي فـاعلـية توظيف مــديري مدارس والية صحم ال

 ومـساعديهم لبوابة ُعمـان التـعليمية.

 F Sig. 

قيمة 

 )ت(

t 

درجة 

 الحرية

df 

 مستوى الداللة

Sig.(2.tailed) 

p 

فرق 

 المـتوسطات

 

الخطأ 

 المعياري

 

 95% فاصل الثقة

 أعــلى أدنى

 

 افتراض

الفروق 

 متساوية

.467 .497 .476 48 .636 .05511 .11574 -.17761- .28783 

 افتراض

الفروق غير 

 متساوية

  .476 46.847 .636 .05511 .11574 -.17776- .28798 

، وهذا 497P =. ،=.467 Fويتضح مـن خالل الجدول نتيجة اختبار ليفــين إذ أن 

فــي  α ≥ 0.05يدل عــلى أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عــند مستوى الداللة 

التباين بين المــديرين والمـساعدين حول تفعيل خدمـات البوابة، وعــلى ذلـك تستخدم الباحثة 

ً فــي تقديرات عينة  t.testبيانات الصف األول، إذ يتضح أن اختبار غير دال إحصائيا

راسـة حول فـاعلـية توظيف مــديري مدارس والية صحم ومـساعديهم لبوابة سلطنة الـد

 .p =.636 ،df =48 ،t =.476عمـان التـعليمية حسب متـغـير الُمـسمى الوظيفــي إذ أن 

تُعزى هذه النتيجة إلــى أن كالً مـن الُمسميين الوظيفــيين المــدير والمـساعد 

ساسية الخاصة بالوظيفة، ومتابعة تنفــيذ مهام الوظائف المساندة، ملتزمين بتنفــيذ المهام األ

كمتابعة عمل مـنسق الـمدرسـة، واألخصائيين كال حسب وظيفته، كـمـا أن المــدير 

والمـساعد عــلى حد سواء خضعوا لبرامج تدريبية مـوحدة حول أهمية تفعيل خدمـات البوابة 

قع، واستثمـاره بمـا يخدم العملية اإلدارية. كـمـا تُعزى هذه التـعليمية وكيفــية التعامل مع المو

النتيجة إلــى ارتباط األعمال المـنفذة مـن قبل المــدير والمـساعد عبر البوابة التـعليمية بتقييم 

المشرفــين والوزارة، والقصور فــي تنفــيذ المهام مرتبط بمؤشرات إلكترونية توضح 

وهذا مـا  ني التقييم فــي األداء الوظيفــي والمدرسي بشكل عامجوانب القصور وبالتالي تد

 تحاول إدارة الـمدرسـة تجنبه.

 : متـغـير "الخـبرة الوظيفــية"3

للعينة المستقلة  t.testتم استخراج المـتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، واختبار

 8سنة(، والجدول  15سنة فأقل، أكثر مـن  15لمعرفة أثر متـغـير الخـبرة الوظيفــية )

 يوضح ذلـك.
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المـتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفـاعلـية توظيف مــديري مدارس  8جدول 
 الوظيفــية.والية صحم ومـساعديهم لبوابة سلطنة ُعمـان التـعليمية حسب الخـبرة 

 المقياس
الخـبرة 

 الوظيفــية

 العدد

50 

المـتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

فـاعلـية توظيف المــديرين 

 ومـساعديهم للبوابة التـعليمية

 0.477 4.4667 9 سنة فأقل 15

 15أكثر مـن 

 سنة
41 4.4385 0.39528 

الوصفــي للمجموعتين، أن ومـن خالل تحليل البيانات أظهرت نتائـج اإلحـصاء 

، =4.4667Mسنة فأقل يساوي  15متوسط تفعيل المجموعة األولى الخـبرة الوظيفــية مـن 

، وأن متوسط تفعيل المجموعة الثانية الخـبرة =SD 0.477واالنحراف المعياري يساوي 

، واالنحراف المعياري يساوي =M 4.4385سنة يساوي  15الوظيفــية أكثر مـن 

0.39528 SD= نتائـج اختبار ليفــين لقياس التباين واختبار)ت( الختبار  9، يوضح الجدول

 .الفروق

للعينات المستقلة؛ الختبار أثر متـغـير الخـبرة الوظيفــية فــي  t.testنتائـج اختبار  9جدول 
 فـاعلـية توظيف مــديري مدارس والية صحم ومـساعديهم لبوابة سلطنة ُعمـان التـعليمية.

 F Sig. 

قيمة 

 )ت(

t 

درجة 

 الحرية

df 

 مستوى الداللة

Sig.(2.tailed) 

p 

فرق 

 المـتوسطات

 

الخطأ 

 المعياري

 

 95% فاصل الثقة

 أعــلى أدنى

 

 افتراض

الفروق 

 متساوية

.364 .549 .187 48 .853 .02818 .15094 -.2752- .33166 

افتراض 

الفروق غير 

 متساوية

  .165 10.546 .872 .02818 .17056 -.3492- .40558 

، وهذا يدل 549P =. ،=.364 Fويتضح مـن خالل الجدول نتيجة اختبار ليفــين إذ أن    

فــي التباين  α ≥ 0.05عــلى أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عــند مستوى الداللة 

سنة حول تفعيل خدمـات  15سنة فأقل، وأكثر مـن  15بين أصحاب الخـبرة الوظيفــية مـن 

غير  t.testالبوابة، وعــلى ذلـك تستخدم الباحثة بيانات الصف األول، إذ يتضح أن اختبار

ً فــي تقديرات عينة الـدراسـة حول فـاعلـية توظيف مــديري مدارس والية  دال إحصائيا

 pصحم ومـساعديهم لبوابة سلطنة عمـان التـعليمية حسب متـغـير الخـبرة الوظيفــية، إذ أن 

=.853 ،df =48 ،t =.187. 
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(، ونتيجة دراسـة مهنا 2010وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسـة الصواعي )

(، والـتي أظهرت نتائـجهمـا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى لـمتـغـير 2009)

الخـبرة حـول درجـة توظيف الـتكنولـوجيا فــي تنفــيذ أعمـال اإِلدارة الـمدرسـية، واخـتلفت 

( حيث أظهرت نتائـجهمـا وجود 2006؛ ومحمد، 2009)آل مـكي،  مع نـتائـج دراسـتي

فـروق ذات داللة إحصائية لصالح السنوات األكثر؛ وذلـك يعود إلــى أنه كلمـا زادت سنوات  

 الخـبرة الوظيفية زادت القدرة عــلى التعامل مع األجهزة والتقنيات. 

الـتي تقدمها البوابة التـعليمية هو وتُعزى نتيجة الـدراسـة الحالية إلــى أن الخدمـات 

مجال مـفتوح لجميع ِإدارات المدارس وبنـفس الــدرجة، وأن أَفــراد الـعينة يمتلكون نفس 

الخبرات العملية فــي االستخدام والـتعامل مع البوابة التـعليمية، حيث أنهم يخضعون بشكل 

ـية تفعيل الخدمـات المتعلقة بالبوابة ممـاثل ودائم لدورات تأهيلية، ومشاغل تدريبية حول كيفـ

التـعليمية، وكيفــية استغاللها االستغالل األمـثل لخدمة العملية اإلدارية بصرف النظر عــن 

عدد سنوات الخدمة الوظيفــية، ومـن جانب آخر قد يكون السبب فــي أن موقع البوابة 

بطريقة سهلة وبـسيطة بحيث يمكن التـعليمية ومـا يـحتويه مـن بيانات وخدمـات تم تصميمه 

لجميع اإلداريين الـتعامل معه واستخدامه بسهولة بعيداً عــن عدد سنوات الخـبرة الوظيفــية. 

ً إلــى اكتفاء مــديري المدارس ومـساعديهم إلــى حد ُمعين مـن  وقد يـعود السـبب أيضا

لومـات بشكل يغطي بعض األعمال التدريب عــلى استخدام البوابة التـعليمية، وتكنلوجيا المع

األَساسية لإلدارة الـمدرسـية مـثل: متابعة البريد اإللـكتروني، وكسر حاجز الخوف مـن 

التقنيات الحديثة واستخدام الحـاسـوب فــي مجاالت إدارية متعددة. وقد يـعود السـبب كذلـك 

طويلة مع الحـاسـوب إلــى استفادة مــديري المدارس ومـساعديهم مـن خبرتهم لسنوات 

وتطبيقاته سواء فــي التعليم أو اإلدارة، وتوظيف تلك الخـبرة بعد ذلـك فــي خدمة أعمـال 

 اإِلدارة الـمدرسـية وتحسين جـودة العمل.

 ثالثاً: نتائـج الـسؤال الثالث، ومناقشته

ية توظيف فــي فـاعلـ α ≥ 0.05"هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عــند مستوى الداللة 

مــديري مدارس والية صحم ومـساعديهم للبوابة التـعليمية بين أفراد عينة الـدراسـة 

الحاصلين عــلى الرخصة الدولية للحاسوب واألنترنت  وغير الحاصلين عــلى الرخصة"؟ 

للعينات المستقلة؛ للمقارنة بين  t.testلإلجابة عــن هذا الـسؤال، تم استخدام اختبار

ستجابات عينة المــديرين ومـساعديهم الحاصلين عــلى الرخصة الدولية متوسطات ا

للحاسوب واالنترنت وغير الحاصلين عليها فــي فـاعلـية توظيف البوابة التـعليمية فــي 

 يوضح ذلـك. 10مدارس والية صحم بمحافظة شمـال الباطنة، والجدول 
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المعيارية لفـاعلـية توظيف مــديري مدارس المـتوسطات الحسابية واالنحرافات  10جدول 
والية صحم ومـساعديهم لبوابة سلطنة ُعمـان التـعليمية حسب الحاصلين عــلى الرخصة 

 ( وغير الحاصلين عليها.ICDL( أو )IC3الدولية للحاسوب واألنترنت)

 المقياس
الحصول عــلى 

 الرخصة الدولية

 العدد

50 

المـتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 اريالمعي

فـاعلـية توظيف المــديرين 

 ومـساعديهم للبوابة التـعليمية

 0.38658 4.4613 33 نعم

 0.45161 4.4092 17 ال

ومـن خالل تحليل البيانات أظهرت نتائـج اإلحـصاء الوصفــي للمجموعتين، أن 

متوسط تفعيل المجموعة األولى الحاصلين عــلى الرخصة الدولية للحاسوب واألنترنت 

، وأن متوسط تفعيل =SD 0.38658، واالنحراف المعياري يساوي =4.4613Mيساوي 

المجموعة الثانية غير الحاصلين عــلى الرخصة الدولية للحاسوب واألنترنت يساوي 

4.4092 M= 0.45161، واالنحراف المعياري يساوي SD= نتائـج  11، ويوضح الجدول

 الختبار الفروق. اختبار ليفــين لقياس التباين واختبار)ت(

للعينات المستقلة؛ الختبار أثر متـغـير الحاصلين عــلى  t.testنتائـج اختبار 11جدول 
الرخصة الدولية وغير الحاصلين عليها فــي فـاعلـية توظيف مــديري مدارس والية صحم 

 ومـساعديهم لبوابة سلطنة عمـان التـعليمية.

 F Sig. 

قيمة 

 )ت(

t 

درجة 

 الحرية

dF 

وى الداللةمست  

Sig.(2.tailed) 

p 

فرق 

المـتوسطا

 ت

الخطأ 

 المعياري

 

 95% فاصل الثقة

 أدنى أعــلى

 

افتراض 

الفروق 

 متساوية

.114 .737 .427 48 .672 .05213 .1222 -.19362- .29788 

افتراض 

الفروق 

غير 

 متساوية

  .406 28.340 .688 .05213 .1285 -.21106- .31532 

، وهذا يدل 737P =.،=.114  Fمـن خالل الجدول نتيجة اختبار ليفــين إذ أن  ويتضح   

فــي التباين  α ≥ 0.05عــلى أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عــند مستوى الداللة 

بين الحاصلين عــلى الرخصة الدولية للحاسوب واألنترنت وغير الحاصلين عليها حول 

لى ذلـك تستخدم الباحثة بيانات الصف األول، إذ يتضح أن تفعيل خدمـات البوابة، وعــ

غير دال إحصائياً فــي تقديرات عينة الـدراسـة حول فـاعلـية توظيف مــديري  t.testاختبار

مدارس والية صحم ومـساعديهم  لبوابة  سلطنة عمـان التـعليمية حسب الحاصلين عــلى 
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بالرغم مـن حصول p =.672 ، df =48، .t =.427الرخصة وغير الحاصلين عليها، إذ أن 

( إال أن ICDL( أو )IC3بعض أفراد العينة عــلى الرخصة الدولية فــي الحاسب اآللي )

نتائـج الـدراسـة أكدت أنه ال يوجد فروق فــي فـاعلـية توظيف البوابة التـعليمية تُعزى إلــى 

 الرخصة الدولية. 

(، والـتي 2011؛ الحوامدة،2012)المحذور، وتتفق النتائـج مع نتائـج دراستي 

أوضحت نتائجهمـا أنه ال تـوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الـذين حصلوا عــلى 

الـرخصة الدولية فــي الحاسب اآللي وغير الحاصلين عليها؛ وذلـك لـسهولة التعامل مع 

لنتائـج مع  نتيجة دراسـة موقع البوابة، وعدم الحاجة إلــى برامج تـدريبية. في حين تختلف ا

( الـتي أظهرت وجود فـروق ذات داللة إحصائية حـول درجة تطبيق 2009الغامدي )

(؛ بسبب وجود خبرة ICDL( أو )IC3اإِلدارة اإللـكترونية لـصالح الحاصلين عــلى شهادة )

 التأهيل والتدريب. 

اختالف امتالك الجانبين وتُعزى نتيجة الـدراسـة الحالية إلــى أنه عــلى الـرغم مـن 

عــلى الرخصة الدولية إال أنه ال يـوجد اختالف بين الحاصلين وغير الحاصلين عليها فــي 

تفعيل خدمـات البوابة التـعليمية والُمساهمة فــي تطوير أداء اإِلدارة الـمدرسـية، وتحسين 

لــى أن الـرخصة الدولية جودتها فــي ضوء متطلبات اإِلدارة اإللـكترونية؛ وقد يـعود ذلـك إ

للحاسوب واالنترنت تعطي الحاصل عليها المعلومـات والمهارات األساسية فــي استخدام 

جهاز الحاسب اآللي، وتطبيقاته العامة واألساسية مـثل الوورد، اإلكسل، والبوربوينت، 

فــية والمدخل األساسي فــي استخدام االنترنت، وال تعطي الرخصة وحدها الخـبرة الكا

إلدارات المدارس الستخدام التعلم اإللـكتروني وتفعيل موقع البوابة التـعليمية وخدمـاته 

المتنوعة؛ لذلـك لم يوجد فروق بين الحاصلين عــلى الرخصة وغير الحاصلين عليها فــي 

ة تفعيل خدمـات البوابة التـعليمية، وقد يعود السبب كذلـك لسـهولة التـعامل مع مـوقع البواب

التعليمي، وبسـاطة خطوات تفـعيل خدمـاته، حيث أَصبح استـخدام هذا الموقع وغيره مـن 

المواقع ُمهمة سـهلة وأَعمـال اعتيادية يمـارسـها أَغلبية البالغين وخاصة أننـا نعيش فــي 

 لوجية، كـمـا أن الثقافة اإللـكترونية مـنتشرة اآلن فــي كل زمـان ومكانوعـصر الثورة التكن

وتسيطر عــلى مـختلف الفئات واألَعمـار والتخصصات وال تحتاج إلــى دورات تدريبية أَو 

 تأهيلية ُمسبقة. 

 التوصيات

تسهيل عمليات تسجيل الدخول للبوابة التـعليمية، وتفعيل استخدام تطبيقات الهواتف  -1

 الذكية.

وإلغاء ربط بعضها تبسيط وتقليل خطوات العمل المعقدة عــلى بعض الخدمـات،  -2

بإجراءات اعتمـاد إدارية غير فاعلة، كتحويل طالب إلــى مدرسة أخرى، والنقل الجمـاعي 

 للطلبة؛ وذلـك لتسهيل األداء وتجنب التأخير.
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تنفــيذ الجهات المعــنية بوزارة التربية والتعليم دورات تدريبية مكثفة إلدارات المدارس؛  -3

 ليمية التوظيف األمـثل. وذلـك لتوظيف البوابة التـع

العمل عــلى تـوفير أجهزة الحاسب اآللي المحمولة الحديثة وذات المواصفات العالية  -4

 الخاصة باإلدارات فــي المؤسسـات التـعليمية. 

اهتمـام وزارة التربية والتعليم بأولياء األمور وذلـك مـن حيث تخصيص المشاغل  -5

 مع البوابة التـعليمية. التدريبية حول كيفــية التعامل

 تـوفير خدمة االنترنت السريعة بالمؤسسـات التـعليمية.  -6

تشجيع مــديريات المــحافظات التـعليمية إدارات المدارس للمشاركة فــي المـنتدى  -7

التربوي مـن خالل طرح الموضوعات الرائدة واألفكار، ومـناقشة المشاكل التـربوية، 

 ألطروحات البناءة والمميزة.ووضع مكافأة رمزية ل
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