
 .0202، الثالث األردنية، المجلد الخامس، العددمجلة التربوية ال، لتربويةاألردنية للعلوم ا الجمعية

42 

درجة تقبل مديري المدارس في المملكة العربية السعودية لنظام الرقابة على إدارات مدارسهم 
  باستخدام تقنية الكاميرات

  بن محمد فقيه عبد هللامحمد بن 
 *صالح احمد عبابنة .د

 ملخص:
بل مديري المدارس في المملكة العربية السعودية لنظام درجة تقتقصي هذه الدراسة إلى  هدفت

مديري من جميع تكون مجتمع الدراسة ، الرقابة على إدارات مدارسهم باستخدام تقنية الكاميرات
 ، وتكونت( مديرا ومديرة8811لمنطقة الرياض  والبالغ عددهم ) تعليمالمدارس ومديراتها في إدارة ال

مديرًا ومديرة، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة، شكلوا ما نسبة ( 128عينة الدراسة من )
 وقد تم استخدام واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، ،من مجتمع الدراسة (0.52%)

ات وقد تم استخراج دالالت الصدق والثب، ( فقرة موزعة على أربعة مجاالت..إستبانة مكونة من )
وتحليل التباين االحادي والمتعدد  وتم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لها

درجة تقبل مديري المدارس في المملكة العربية وأظهرت النتائج أن لإلجابة عن اسئلة الدراسة، 
كما أظهرت  .عةفمرت تجاءالسعودية لنظام الرقابة على إدارات مدارسهم باستخدام تقنية الكاميرات 

درجة تقبل مديري المدارس إلستخدام تقنية  فروق ذات داللة إحصائية فيوجود عدم النتائج 
 الخبرة.لكاميرات في مدارسهم تعزى للجنس و ا

  .المملكة العربية السعودية استخدام تقنية الكاميرات، نظام الرقابة، مديري المدارس، الكلمات المفتاحية:
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The Degree of Acceptance of School Principals in the Kingdom of Saudi 

Arabia of the System of Monitoring their School Administrations Using 

Camera Technology 

Mohammad Abdullah Faqeh 
*Saleh Ahmed Ababneh. Dr 

 
Abstract: 

This study aimed to investigate the degree of acceptance of school 

principals in the Kingdom of Saudi Arabia of the system of monitoring their 

school administrations using camera technology. The sample population 

represented 25.4% of the total number of the study population (1186), who 

were chosen randomly. A questionnaire of 55 items with four fields was 

distributed. 

The validity and reliability of the questionnaire were extracted. Means, 

standard deviations, One- way ANOVA and multivariate analysis were used 

to answer the study questions. The results showed that the degree of 

acceptance of school principals in Saudi Arabia of the system of monitoring 

their school administrations using camera technology was high. The results 

also showed no significant differences in the degree of acceptance by school 

principals to use camera technology in their schools due to gender and 

experience. 
Keywords: Use of camera technology, control system, school principals, 

Saudi Arabia. 
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 مقدمة ال
طورها تعد اإلدارة في الوقت الحاضر إحدى األدوات التي تستخدمها المجتمعات المعاصرة لت

ونهضتها، وأصبح الفارق بين األمم يعني الفارق في اإلدارة، إذ تعمل اإلدارة على االستخدام األمثل 
للموارد المتاحة لتحقيق أهداف المجتمع بأكثر فاعلية ممكنة، وتعد الرقابة اإلدارية إحدى وظائف 

أسبابها ومعالجتها، بل اإلدارة الرئيسة، إذ تعمل الرقابة الفاعلة على اكتشاف األخطاء ومعرفة 
وتتعدى ذلك إلى التنبؤ بحدوثها واتخاذ االحتياطات الالزمة لتجنبها، واتخاذ القرارات واإلجراءات 

 التصحيحية المالئمة لمساعدة العاملين على تحسين أدائهم الوظيفي.
ن وتعد وظيفة الرقابة مهمة كغيرها من وظائف اإلدارة لجميع أنواع المنظمات بغض النظر ع

نوع النشاط الذي تمارسه أو مرجعيتها، ويمارس المديرون وبمختلف مستوياتهم اإلدارية وظيفة 
الرقابة، ولكن ضمن حدود معينة لكل واحد منهم، والرقابة في المنظمات تكون على بقية العمليات 

مظاهر  اإلدارية؛ فهي تعمل على وقاية المنظمات من الفساد واالنحراف وتدني االنتاج وغيرها من
 (.Dare,2011الفساد، وتعمل على أظهار نقاط االنحراف في المنظمة وبمختلف المستويات)

والمدرسة إحدى المؤسسات االجتماعية التي تسهم مع غيرها من المؤسسات في تربية اإلنسان 
ومساعدته على النمو في جميع جوانب شخصيته الجسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية إلى أقصى 

رجة ممكنة وفقًا لمقدراته وميوله واستعداداته واتجاهاته؛ ولكي تؤدي المدرسة وظيفتها التربوية فالبد د
 .(AL-Rashidi, 2014)من وجود الرقابة اإلدارية لتتمكن من تحقيق أهدافها 

 سماتوالتقدم العلمي، من أبرز  ،يعد االنفجار المعرفي، وعصر المعلوماتيةومن جهة أخرى 
المعلومات تتحكم فيه تكنولوجيا و التغير، و  ةسرعبال يتصففعالم اليوم  ؛ادي والعشرينالقرن الح

هذه و االتصاالت والمعرفة لدرجة أصبحت المؤثر الرئيس والمحرك األساسي لكثير من مالمحه. و 
الثورة طالت اإلدارة بشكل عام، واإلدارة التربوية بشكل خاص، لذا يستوجب أن تتفاعل اإلدارة 

باستخدام التقنيات الحديثة في عملياتها ومنها الرقابة اإلدارية.  ية مع متطلبات العصر الجديدالتربو 
الدول المتقدمة لم ، إذ أن تطور النظام اإلداري لالحديثة  التقنياتاستخدام فأصبح من الضروري 

 Nyagowa, Ocholla) بوجود إدارة متطورة حديثة إالمن مستوى متقدم،  إليهتصل إلى ما وصلت 

 &  Mutual,2011).  
أن الثورة العلمية التقنية من أكبر وأسرع الحركات  إلى (,0222Saidiالصعيدي ) أشارتو 

الهدف األساس للتقنيات فالفكرية التي ابتكرها اإلنسان في مسيرته الحضارية الطويلة، وعلى هذا 
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استطاعت  إذااهية للجنس البشري بكافة أشكالها هو االستخدام األمثل للمعارف االنسانية وتوفير الرف
التي مكنته من أداء دوره  واألجهزةمن المعلومات والخبرات والوسائل  اً كثير  لإلنسانالتقنية أن تقدم 

 .اإلنتاجيةفي تطوير مجتمعه بشكل جيد، كذلك تهدف التقنية إلى زيادة 
ألي منظمة تربوية أصبح من الضروري  إذالمعاصرة،  الحياةفي  مهماً  وتمثل التقنية عنصراً 

المعلومات لمعالجة عمليات  إليهفر لديها تقنيات حديثة يمكن من خاللها توفير ما تحتاج اتو تأن 
 .(,0222Kastis)اعلية وظائفها بكفاءة وبف أداءلمنظمة من ا مكنتي الت تالقراراصنع الالزمة ل

من الضروري  أصبح إذ ة،اإلنتاجيإلى زيادة يهدف التقنية أن استخدام ( Race,2005ويرى ريس )
في زيادة  إليهيمكن من خاللها توفير ما تحتاج التي حديثة ال النظمفر لديها اتو تمنظمة أن  ألي

 .ها اإلدارية المختلفةعملياتفاعلية 
لقيام بوظائفها من ا المؤسسات التربويةمكن ياستخدام تقنية الكاميرات في النظام التربوي إن 

 ةتقنيالنظم النوع من أنواع التقنية الحديثة و بأنها وتوصف تقنية الكاميرات  ،يةلعاالمختلفة بكفاءة وف
 . فالنظام التربوي وضمن سعيهكثير من المنظمات األداء المؤسسي فيتطوير  في ستخدمت التي

 الحديثة، سعى لالستفادة من نظام المراقبة بالكاميرات. التكنولوجيا لتوظيف
ودراسة  ((Al-Qahtani,2008 القحطاني دراسة ومنهاالدراسات  بعض أثبتتوقد 

Hamidani,2012)) وقد بدأ المنظمات المختلفة تحسين أداء في اعالف دور تقنية الكاميراتل أن ،
والتحصيل  ، واألداء اإلداري،تحسين العمليات التربويةفي الرقابة اإلدارية لالتقنيات العمل بهذه 

 لحل المشكالت. التدخل المبكرو  ،وتعديل السلوك ،الدراسي واألكاديمي
 في مواكبة احقيقي ياالدول النامية بشكل عام، والدول العربية بشكل خاص تواجه تحدإن 

االتصاالت، وعليها أن تحدد رؤيتها تكنولوجيا التطور التكنولوجي المتسارع في تقنيات الحاسوب و 
، وبناًء على ما سبق فقد (Hamdan & Obeidi,2007) المستقبلية للنهوض بالعملية التعليمية

انتشرت فكرة استخدام تقنية الكاميرات في إدارة المدارس السعودية، وأصبح استخدام الكاميرات شائعًا 
في أغلب المدارس السعودية، وهذا ما يشجع على االنتقال للمرحلة الالحقة وهي ربط اإلدارات 

راتجية الوطنية لتطوير التعليم العام في المدرسية بالمستويات اإلدارية األعلى، لتتناسب مع اإلست
 نظام (،  إلصالح التعليم التي كان من أهدافها تطوير0212-0202المملكة العربية السعودية )

وتأسيسًا على ما  األداء في المستمر التحسين ويدعم النتائج إلى يستند الجودة وإدارة للمحاسبية وطني
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درجة تقبل مديري المدارس في المملكة العربية  اءاستقص سبق فإن مشكلة الدراسة تتلخص في
 السعودية لنظام الرقابة على إدارات مدارسهم باستخدام تقنية الكاميرات.

 مشكلة الدراسة:
تعد الرقابة اإلدارية عملية ترشيد علمي للقرارات التي يتخذها مديرو المدارس في دورة اإلدارة 

بالتقويم، فهي العصب الذي يسري في جوانب العمل  المدرسية كاملة بدءا من التخطيط وانتهاء
 الدول يسعكأدوات حديثة للرقابة إلى  تقنية الكاميرات استخدامأدى اإلداري المدرسي، كما 

الدولة؛  مؤسساتجميع  لمتابعة أداءإلى اإلفادة من هذه التقنية في المجال اإلداري؛  والمنظمات
، واعتماد تقنية الكاميرات الرقابة اإلدارية السعودية وتطويرهانظم في تحديث  البدءوعليه أصبح لزامًا 

 ربط إدارات المدارس باإلدارة العليا.ل كأداة 
وجد أن هناك خطة  ،السعودية وزارة التعليم لعديد من المسؤولين في الباحثانمقابلة وبعد 

ة، إذ تم إدخال نظام الستخدام نظام مراقبة الكتروني على مدارس المملكة، والتجهيزات لذلك مستمر 
أن مديري المدارس بين  الباحثانالبصمة، ويمكن تجريب نظام الكاميرات، ومن جهة أخرى الحظ 
تبين درجة تقبلهم علمية  اتدراس مؤيد ومعارض لمثل هذا المشروع، ولن يتم اعتمادها دون إجراء

اآلتي: ما درجة تقبل  ي السؤالفالتي تتمثل مشكلتها  ، وهذا ما برر القيام بهذه الدراسةنظاملهذا ال
مديري المدارس في المملكة العربية السعودية لنظام الرقابة على إدارات مدارسهم باستخدام تقنية 

 الكاميرات؟
 الدراسة: أسئلة

 :اآلتيةسئلة األ سعت الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن
الرقابة على إدارات مدارسهم  ما درجة تقبل مديري المدارس في المملكة العربية السعودية لنظام .8

 باستخدام تقنية الكاميرات؟

في تقديرات عينة الدراسة  (α=0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  هل توجد فروق  .0
لدرجة تقبل مديري المدارس في المملكة العربية السعودية لنظام الرقابة على إدارات مدارسهم 

 ؟تعزى للجنس باستخدام تقنية الكاميرات

في تقديرات عينة الدراسة  (α=0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  هل توجد فروق  .1
لدرجة تقبل مديري المدارس في المملكة العربية السعودية لنظام الرقابة على إدارات مدارسهم 

 ؟تعزى للخبرة باستخدام تقنية الكاميرات
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 أهداف الدراسة
 تهدف الدراسة إلى تحقيق اآلتي:

جة تقبل مديري المدارس في المملكة العربية السعودية لنظام الرقابة على إدارات تعرف در  .8
 مدارسهم باستخدام تقنية الكاميرات.

في تقديرات عينة الدراسة لدرجة تقبل مديري المدارس في المملكة العربية  فروق ال تعرف .0
 أو الخبرة  جنسللتعزى  السعودية لنظام الرقابة على إدارات مدارسهم باستخدام تقنية الكاميرات

 أهمية الدراسة:

 :الدراسة الجهات اآلتية نتائج تفيديؤمل أن ، و تكمن أهمية هذه الدراسة في أهمية موضوعها
المسؤولون في وزارة التعليم في اتخاذ القرار المناسب الستخدام نظام ربط إدارات المدارس بتقنية  -

 .الكاميرات في الرقابة اإلدارية
لمستويات اإلدارية العليا في تحديد المجاالت التي يمكن استخدام نظام ربط المديرون في ا -

 إدارات المدارس بتقنية الكاميرات وأن تحظى بتقبل مديري المدارس.

لتطوير نظم مراقبة  في المستقبل القادة التربويون في االستفادة من نتائجها في اتخاذ القرارات -
 مشابهة.

دراسات أخرى حول استخدام نظم المراقبة االلكترونية في  ون اآلخرون في إجراءالباحثان -
 اإلدارات التربوية على مستوياتها المختلفة.

 مصطلحات الدراسة:تعريف 

 :تيمصطلحات تم تعريفها على النحو األعدة اشتملت الدراسة على 

وتعرف إجرائيا ألغراض هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها المستجيب  درجة التقبل:
 على األداة المعدة ألغراض الدراسة

وتعرف إجرائيا ألغراض هذه الدراسة بأنها تقنية تتكون من آالت تصوير : تقنية الكاميرات
 األحداثوتعمل على نقل  ،ثابتة أو متحركة اً تلتقط صور  توجد في إدارات المدارس الكترونية
الرياض أو وزارة  في تعليمالفي إدارة ا، تتصل بمركز متابعة في المستويات اإلدارية األعلى وتخزينه

 .التعليم السعودية
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 حدود الدراسة ومحدداتها:
في المملكة العربية  الحكومية في مدينة الرياضالمدارس مديري  الدراسة علىت هذه قتصر ا

 حددويت  .0281/0282 الدراسيمن العام  األولخالل الفصل الدراسي ، والملتحقين بعملهم السعودية
 . وموضوعية استجابة أفراد عينة الدراسةداة الدراسة النتائج بالخصائص السيكومترية ألتعميم 

 الدراسات السابقة
 ذات الصلة: السابقة عرض لبعض الدراساتأتي فيما ي

تعرف دراسة عن تكنولوجيا المعلومات داخل الفصول الدراسية و  Altun,2004)أجرى التون )
لتجربة الذكية(، وهدفت إلى الكشف عن أدوار مديري المدارس دور مديري المدارس االبتدائية )ا

مدير مدرسة ابتدائية  )82(االبتدائية نحو تقنية المعلومات، والدور المتوقع منهم، وتكونت العينة من 
منسق حاسوب من مكتب التنسيق المركزي، وجاءت أبرز النتائج أن التأثير المتكامل  ).8(و

فاعلية المديرين ونشاطهم على اعتبار أنهم قادة، كما يجب  إلىتند أساسًا للتكنولوجيا في التعليم يس
 أثناء الخدمة.في أن يتدربوا 

لى أنماط إ( دراسة هدفت التعرف Anderson & Dexter,2005وأجرى اندرسون ودكسنر )
التكنولوجيا المستخدمة في مختلف التخصصات اإلدارية التربوية، وما المقترحات لتطويرها في 
مدارس الواليات المتحدة األمريكية، وتكونت عينة الدراسة من عينة احتمالية وعينتين هادفتين 

( مشرف تقنيات 122مدرس و) )2822(وطنية، بحيث أصبحت المحصلة النهائية لقاعدة البيانات 
كيد ( مدرسة، وقد استخدمت االستبانة كأداة للدراسة، ومن أهم نتائجها التأ88.2من ) أ( مدير 112و)

على استخدام االنترنت في البرامج التعليمية والبريد اإللكتروني من قبل المعلمين والمديرين والتأكيد 
لى إعلى وضع مفهوم واضح لتكنولوجيا المعلومات، ووضع قوانين للتكنولوجيا من خالل التعرف 

 باستخدامه. الذين يقومون نوعية الطلبة 

لى دور التقنية الحديثة في إاسة هدفت التعرف در  (Al-Qahtani,2008) القحطاني وأجرى 
عينة الدراسة  عدد أفراد بلغ إذمنهج المسحي، الاعتمد  حماية المنشأة الحيوية بمدينة الرياض،

عدم استخدام التقنيات الحديثة مثل بصمة الصوت أو بصمة الدراسة إلى  ت( فردَا، وتوصل112)
 .األصبع

لى رصد عمل المعلمين إ( التعرف Duflo & Hanna,2010) وحنافلو وهدفت دراسة دو 
والحصول على موعد قدومهم في الهند في المناطق الريفية النامية، واستخدام أسلوب المالحظة 
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( مدرسة. وكان من أهم النتائج 802) لجمع البيانات عن طريق استخدام الكاميرا، واختيرت عشوائياً 
والزيارات غير المعلنة في كل من مدارس العالج الكاميرا باستخدام  ةلمقاساأن معدل الغياب )

في مدارس المعالجة. وقد أثر  (%00( في المتوسط في المدارس المقارنة إلى )20والمقارنة( من )
 بداية البرنامج.  من هذا البرنامج إيجابا على مستويات التحصيل العلمي للطفل بعد عام

إدراكات مديري المدارس لتأثير  ( التي هدفت إلى تحليلBell, 2011في دراسة بل )
في خليج المكسيك،  ي مدارس( مدير 182تم مقابلة ) إذالتكنولوجيا على ادوارهم في المدارس، 

الستخدام  اً ايجابي اً ( من مديري المدارس يرون بان هناك تأثير %1051وأشارت النتائج إلى أن )
 التكنولوجيا على أدوارهم في مدارسهم.

لى دور نظم المراقبة إالتعرف  ((Hamidani,2012 الحمداني بينما كان هدف دراسة
استخدم المنهج الوصفي التحليلي،  إذااللكترونية في ضبط الحدود بالمملكة العربية السعودية، 

وتكونت عينة الدراسة من جميع ضباط وأفراد حرس الحدود الذين يعملون على نظام المراقبة 
ط وفرد، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الموافقة بشدة باضلا( 122االلكترونية والبالغ عددهم )

 على تطبيق المراقبة االلكترونية في ضبط الحدود.
ة نظام ساهر )المراقبة اعليلى مدى فإ( دراسة هدفت التعرف ,0280Nasirوأجرى نصير )

كونت عينة الدارسة بالكاميرات( في التقليل من الحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية، وت
( فردًا من مدينتي الرياض وجدة، واستخدم المنهج الوصفي، واالستبانة كأداة للدراسة، 222من )

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج ومنها أن برنامج ساهر يساعد في الحد من الحوادث ووضع 
النظام يعمل للكسب  من اعتقاد الكثيرين بأن على الرغمالسائقين تحت الشعور بالرقابة الدائمة 

 المادي وليس التقليل من الحوادث والمخالفات.
 تعليق على الدراسات السابقة:

من خالل االطالع على الدراسات السابقة والتي تناولت التكنولوجيا المستخدمة في مختلف 
يا في أّنها ركزت على معرفة واقع استخدام التكنولوج الباحثانالتخصصات اإلدارية التربوية، الحظ 

 الواقع التربوي وأثرها على العملية التعليمة.
منها في استخدام منهج البحث وإعداد األدوات الخاصة بالدراسة، وتتميز  الباحثانوقد استفاد 

حسب حدود علم -الدراسة الحالية عن غيرها بكونها من الدراسات األوائل في اللغة العربية 
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نظام الرقابة على إدارات المدارس باستخدام ي المدارس لدرجة تقبل مدير تبحث في  والتي-الباحثان
 تقنية الكاميرات في المملكة العربية السعودية.

 الطريقة واإلجراءات:
ومجتمعها وعينتها. كما تم وصف أداة الدراسة وإجراءات  لمنهجية الدراسة ياتي وصف فيما

ات اإلحصائية التي تم إتباعها للمعالج فضاًل عن وصف  تطبيقها، وكيفية إيجاد صدقها وثباتها، 
 لإلجابة عن أسئلة الدراسة.

 منهجية الدراسة:

 المسحي لمناسبته هذا النوع من الدراسات.المنهج الوصفي  الباحثان استخدم
 مجتمع الدراسة وعينتها 

لمنطقة  تعليممديري المدارس ومديراتها في إدارة المن جميع  المستهدف مجتمع الدراسة تكون 
أما عينة  ( مديرة.21.( مديرا و )22.( مديرا ومديرة، منهم )8811لبالغ عددهم )الرياض وا

( مديرين ومديرات تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة شكلوا ما 121الدراسة، فتكونت من )
( استبانات لعدم صالحيتها للتحليل لتصبح 2تقريبا من مجتمع الدراسة، تم استبعاد ) %01نسبته 
( من مجتمع الدراسة، %0.52وقد شكلت العينة ما نسبته )( مديرا ومديرة. 128مكونة من )العينة 

  ، الخبرة(.)الجنس( يبين توزع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة 8والجدول )
 توزع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس، الخبرة (1جدول )ال

 النسبة المجموع فأكثرسنوات  11 سنوات 11من  أقل-5 سنوات 5أقل من  المتغير
 %251. 153 107 08 .0 ذكور

 %2250 148 89 24 35 إناث

  301 196 45 60 المجموع

   %1.58 %.8 %8252 النسبة

الجدول توزع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة )الجنس، والخبرة(  إذ يظهر الجدول أن  يبين
( من عينة الدراسة، %251.شكلوا ما نسبته ) ( مديرا8.1عدد المديرين في عينة الدراسة قد بلغ )

( من عينة الدراسة، كما بلغ عدد %2250(مديرة شكلن ما نسبته )821أما المديرات فقد بلغ عددهن )
( من عينة %1.58( مديرا ومديرة شكلوا ما نسبته )821سنوات فأكثر ) 82األفراد ممن هم بخبرة )

( مديرا ومديرة شكلوا ما نسبته .2وات( فقد بلغ عددهم )سن 82أقل من  .الدراسة، أما ذوي الخبرة )
( من %8252سنوات( ما نسبته ) .( من عينة الدراسة، في حين شكل ذوو الخبرة أقل من )%.8)

 ( مديرا ومديرة. 12عينة الدراسة إذ بلغ عددهم )
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 أداة الدراسة:
ظري ومراجعته للدراسات بتطوير أداة الدراسة من خالل االطالع على األدب الن الباحثانقام 

 Altun, 2004)) التوت مثل دراسةنظام الرقابة باستخدام الكاميرات  السابقة حول موضوع الدراسة
تم بناء أداة الدراسة. والتي تكونت و  (Anderson & Dexter, 2005) اندرسون دكستير ودراسة

ألداة على المحكمين وبعد عرض ا موزعة على أربعة مجاالت، ( فقرة1.بصورتها األولية من )
( فقرة، 81موزعة على أربعة مجاالت هي: الجانب اإلداري ) ( فقرة..تكونت بصورتها النهائية من)

( فقرات. وقد استخدم 82( فقرة، الجانب القيمي )88( فقرة، الجانب االجتماعي )81الجانب الفني)
، أتقبل بدرجة متوسطة، أتقبل عالية بدرجة ، أتقبلجدا عاليةبدرجة  )أتقبلتدريج ليكرت الخماسي 

 بدرجة متدنية، أتقبل بدرجة متدنية جدا( وتم التحقق من صدقها وثباتها كما يأتي:
 :األداةصدق 

، وفي هذه الدراسة، تم تي تقيس بها األداة ما صممت ألجلهيعرف صدق األداة بأنة الدرجة ال
 واألصول،اإلدارة التربوية ب من المختصين ين( محكم82على ) األداة بعرضهاتقييم درجة صدق 

وتم األخذ بآرائهم واقتراحاتهم  ،السعودية والتقويم، ومن مديري وزارة التعليم العامة، والقياسوالمناهج 
وتم ، ( من المحكمين%12اتفق عليها ما يزيد عن ) الفقرات التيعلى  االبقاءتم  إذوتعديالتهم، 

ذات  ( فقرة..تكونت بصورتها النهائية من)، وحذف ثالث فقرات، و فقراتخمس  إعادة صياغة
 تدريج ليكرت الخماسي موزعة على أربعة مجاالت. 

 :األداةثبات 
ألفا(  )كرونباخ باستخدام معادلة تم إيجاد درجة ثبات األداة بطريقة االتساق الداخلي

(Cronbach Alpha،)  غتالدراسة بلتم تطبيق األدة على عينة استطالعية من خارج عينة وقد 
( يبين نتائج 0) الدراسة، والجدول( مديرا ومديرة، تم اختيارهم بطريقة عشوائية ومن خارج عينة 00)

 الثبات حسب مجاالت أداة الدراسة.
 ألداة الدراسةقيمة معامل الثبات لالتساق الداخلي ( 2جدول )ال

 معامل الثبات )كرونباخ ألفا( المجال

 2510 الجانب اإلداري 
 2522 الجانب الفني

 2512 الجانب االجتماعي
 2511 الجانب القيمي
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جات ثبات مقبولة ألغراض هذه الدراسة إذ تراوحت الدراسة تتمتع بدر  ة أن أدا  (0) يبين الجدول
 (. 2522-2510)قيم معامالت الثبات على مجاالت األداة 

  إجراءات تطبيق الدراسة
 تم تنفيذ خطوات الدراسة على النحو األتي: 

 موضوع الدراسة تم بناء أداة الدراسة. عنطالع على األدب النظري والدراسات السابقة بعد اإل .8
 مجتمع الدراسة.عينة من تم أخذ الموافقات الرسمية من الجهات المختصة لتطبيق الدراسة على  .0
ألداة الدراسة، ثم تمم تطبيمق األداة علمى  والثبات( )الصدقتم التحقق من الخصائص السيكومترية  .1

عمن أسمئلة الدراسمة. وقمد تمم  وتمت اإلجابمةالدراسة، وإدخال المعلومات إلى ذاكرة الحاسوب  عينة
أتقبمممل  (،2عاليمممة ) بدرجممة (، أتقبمممل.) جمممدا عاليممةبدرجمممة  تقممدير المممدرجات علمممى الفقممرات ))أتقبمممل

(( وتمممم اسمممتخدام 8أتقبمممل بدرجمممة متدنيمممة جمممدا ) (،0أتقبمممل بدرجمممة متدنيمممة ) (،1بدرجمممة متوسمممطة )
 في الحكم على درجة الفقرات: اآلتي المعيار

 ( تكون درجة الفقرة منخفضة.0511)إذا كان الوسط الحسابي للفقرة أقل من أو يساوي  .أ
 ( تكون درجة الفقرة متوسطة.1512-0512إذا كان الوسط الحسابي للفقرة محصور بين ) .ب

 مرتفعة. درجة الفقرة ( تكون 1511)إذا كان الوسط الحسابي للفقرة أكبر من أو يساوي  .ج

 .ومناقشتهاإستخراج النتائج  .د

 .في ضوء النتائج صياغة التوصيات .ه
 : متغيرات الدراسة

 اشتملت الدراسة على المتغّيرات اآلتية:
 وهي: الوسيطة المتغيرات المستقلة

 أواًل: الجنس وله فئتان )ذكر، أنثى(.
 فأكثر(سنوات  82، سنوات 82من  أقل-. سنوات، .أقل من هي )مستويات  وله ثالثةثانيًا: الخبرة 

 : المتغّير التابع

تقبل مديري المدارس في المملكة العربية السعودية لنظام الرقابة على إدارات مدارسهم  درجة
 .باستخدام تقنية الكاميرات

 المعالجة اإلحصائية:
 لإلجابة عن سؤال الدراسة األول تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. .8



 صالح عبابنة .، دمحمد فقيه                                                    ....    درجة تقبل مديري المدارس

02 

 وتحليممل التبمماينإلجابممة عممن سممؤال الدراسممة الثمماني والثالممث تممم اسممتخدام تحليممل التبمماين األحممادي ل .0
 (.MANOVAالمتعدد )

 عرض النتائج ومناقشتها 
 خرجت الدراسة بالنتائج األتية مرتبة حسب األسئلة.

  السؤال األولالنتائج المتعلقة باإلجابة عن 
ة تقبل مديري المدارس في المملكة العربية السعودية ما درجلإلجابة عن سؤال الدراسة األول: "

تم استخدام المتوسطات الحسابية  لنظام الرقابة على إدارات مدارسهم باستخدام تقنية الكاميرات؟
( يبين قيم 1)، والجدولولفقراتهاواالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لمجاالت أداة الدراسة 

 ت المعيارية والرتبة والدرجة لمجاالت أداة الدراسة.المتوسطات الحسابية واالنحرافا
الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت تقبل مديري المدارس لنظام الرقابة على  ( المتوسطات3الجدول )

 إدارات مدارسهم باستخدام تقنية الكاميرات

 الدرجة الرتبة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجال
 مرتفعة 8 2512 2.80 ي الجانب اإلدار 

 مرتفعة 0 8520 2522 الجانب االجتماعي
 مرتفعة 1 8528 2.21 الجانب الفني

 مرتفعة 2 8522 1522 الجانب القيمي

 مرتفعة - 2522 .252 األداة ككل

تقبل مديري المدارس في المملكة العربية أن المتوسط الحسابي لدرجة ( 1)يبين الجدول 
( وبانحراف .252بلغ ) قد الكاميراتبة على إدارات مدارسهم باستخدام تقنية السعودية لنظام الرقا

احتل  مرتفعة، إذ( وتعد هذه الدرجة مرتفعة، وقد جاءت جميع المجاالت بدرجة 2522معياري )
(، وفي 2512( وبانحراف معياري )2580وسط حسابي )متمجال الجانب اإلداري الرتبة األولى ب

(، 8520( وبانحراف معياري )2522ال الجانب اإلجتماعي بوسط حسابي )الرتبة الثانية جاء مج
 (.8522( وبانحراف معياري )1522واحتل الرتبة األخيرة مجال الجانب القيمي بمتوسط حسابي )

مديري المدارس لنظام الرقابة باستخدام تقنية الكاميرات،  إلى تقبلوقد تعزى هذه النتيجة 
ن األداء المدرسي في الجوانب اإلدارية، واالجتماعية، والفنية، والقيمية. ولقناعتهم بفاعليته في تحسي

فهذه األلية تقوم على رصد سلوك العاملين والطلبة وما يتم في المدرسة من عمليات إدارية وأكاديمية 
وتعمل على ضبط سير العمل بشكل طبيعي وبمجهود اقل وفي جميع مرافق المدرسة بالوقت ذاته 

 عزز لدى مديري المدارس قبول هذه التقنية لذا جاءت جميع المجاالت مرتفعة. االمر الذي 
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تقبل مديري المدارس في المملكة العربية السعودية لنظام لدرجة عرض تفصيلي  أتيوفيما ي
 :يأتيكما  الرقابة على إدارات مدارسهم باستخدام تقنية الكاميرات

 المجال األول: الجانب اإلداري 
سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتم تحديد الرتبة والدرجة لفقرات مجال تم حساب المتو 

 ( يبين هذه النتائج.2الجانب اإلداري والجدول )
المعيارية والرتبة والدرجة الستجابات أفراد عينة الدراسة  تالمتوسطات الحسابية واالنحرافا (4)الجدول 

 ي على فقرات الجانب اإلدار 

رقم 
 الفقرة محتوى  الفقرة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري 

 مرتفعة 8 0.91 4.41 سيسهم في التخفيف من مشكالت التالميذ التربوية 14

 مرتفعة 0 0.92 4.36 سيساعد المدير في تنفيذ القوانين بصورة أكثر التزاماً  1

 مرتفعة 0 0.94 4.30 سيسهم في تنفيذ المدير لمهامه بدقه 2

 مرتفعة 2 1.03 4.23 سيقلل من الهدر في الوقت 7

 مرتفعة . 1.01 4.19 سيجعل تعامل المعلمين مع اإلدارة أسهل 15

 مرتفعة 1 1.07 4.15 سيزيد من الشعور باألمن الوظيفي لدى المدير 5

 مرتفعة 2 1.09 4.14 سيزيد من عنصر التعاون بين العاملين في المدرسة 13

 مرتفعة 1 1.05 4.11 إلدارية أكثر فاعليةسيجعل القرارات ا 12

 مرتفعة 2 1.12 4.10 سيحسن من تعامل المدير مع المراجعين 4

 مرتفعة 82 1.03 4.09 سيساعد المدير على التطوير المستمر في اإلدارة المدرسية 8

 مرتفعة 88 1.10 4.08 سيشعر المدير بأهمية عمله 3

 مرتفعة 80 1.10 4.07 رسةسيسهم في تحفيز العاملين في المد 18

 مرتفعة 81 1.05 4.06 سيحول دون الترهل اإلداري  10

 مرتفعة 82 1.14 4.04 سيلزم المدير على االلتزام بالدوام الرسمي 6

 مرتفعة .8 1.10 4.03 سيوفر حوافز الستثارة دافعية المدير 9

 مرتفعة 81 1.08 4.01 المدير على إدارة اجتماعات مجالس اآلباء. ممقدرةسيزيد من  16

 مرتفعة 82 1.14 3.99 سيسهم في التقليل من الهدر في المال العام 11

 مرتفعة 81 1.23 3.79 سيحسن العالقة بين المعلمين وإدارة المدرسة 17

 مرتفعة - 2512 2580 الجانب اإلداري ككل 8-81

وبانحراف معياري ( 2580( أن المتوسط الحسابي للجانب اإلداري بلغ )2يبين الجدول )
احتلت هذه الدرجة مرتفعة. وقد جاءت جميع فقرات هذا المجال بدرجة مرتفعة، إذ  ( وتُعد2512)

األولى  الرتبةسيسهم في التخفيف من مشكالت التالميذ التربوية" والتي تنص " الرابعة عشرة الفقرة
 انية الفقرة األولى(، وجاءت في الرتبة الث2528( وبانحراف معياري )2528بمتوسط حسابي )

( وبانحراف معياري 2511سيساعد المدير في تنفيذ القوانين بصورة أكثر التزامًا" بمتوسط حسابي )"
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" سيحسن العالقة بين المعلمين وإدارة ة(. وفي الرتبة األخيرة جاءت الفقرة السابعة عشر 2520)
 (.8501( وبانحراف معياري )1522المدرسة " بمتوسط حسابي )

نظام الرقابة باستخدام تقنية الكاميرات يسهم في تخفيف زى هذه النتيجة إلى أن توظيف وقد تع
المديرين في  المشكالت، ويساعدالمشكالت التربوية التي تواجه الطلبة في المدارس قبل تفاقم هذه 

المدرسية  تنفيذ القوانين والتشريعات التربوية، ويسهم في تسهيل تنفيذ القرارات التي تصدر عن اإلدارة
ويسهل على المدير تنفيذ مهماته بدقة، األمر الذي يساعد على تحقيق األهداف ويقلل من الهدر في 
الوقت والمال العام ويزيد من فاعلية القرارات، ويعمل على تطوير األداء المدرسي ويحول دون 

 التراجع اإلداري والترهل التنظيمي في المدرسة.
 يالمجال الثاني: الجانب الفن

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتم تحديد الرتبة والدرجة لفقرات مجال 
 ( يبين هذه النتائج..الجانب الفني والجدول )

المعيارية والرتبة والدرجة الستجابات أفراد عينة الدراسة  تالحسابية واالنحرافا ت( المتوسطا5الجدول )
 على فقرات الجانب الفني

 محتوى الفقرة لفقرةرقم ا
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري 

 مرتفعة 8 1.0 4.28 سيفعل دور مدير المدرسة كمشرف تربوي مقيم 19

 مرتفعة 0 1.11 4.20 سيصبح مصدرًا من مصادر مساءلة المدير 21

 مرتفعة 0 1.05 4.11 سيقود إلى تحسين فاعلية المدرسة 25

20 
ر على مشاركة المعلمين في صنع القرارات سيساعد المدي

 الخاصة بمدرسته
 مرتفعة 2 1.17 4.10

 مرتفعة . 1.15 4.06 سيحقق العدالة في تقييم المعلمين 31

 مرتفعة 1 1.13 4.05 سيسهم في تحقيق األهداف المدرسية بشكل أفضل 24

 مرتفعة 2 1.15 4.04 سيساعد في تحقيق حاجات التالميذ 23

 مرتفعة 1 1.14 4.03 سيلة لتقليل األخطاء عند المديرسيعد و  22

 مرتفعة 8 1.18 4.03 سيوفر حوافز الستثارة دافعية المعلمين. 32

 مرتفعة 82 1.17 4.02 سيضفي صبغة جمالية على البيئة المدرسية. 33

 مرتفعة 88 1.18 3.98 سيطور االلتزام بالنوعية في مخرجات العملية التربوية 26

 مرتفعة 80 1.23 3.95 مل على تقييم أداء المدير بموضوعية.سيع 28

 مرتفعة 81 1.14 3.88 سيحفز المدير على بذل أقصى طاقاته في العمل. 29

 مرتفعة 82 1.24 3.87 سيزيد من أقبال الطلبة على ممارسة األنشطة التربوية. 30

 مرتفعة 82 1.24 3.87 سيساعد على إبداع المدير في العمل 27

34 
سيساعد على اهتمام المدير بالنمو المهني للمعلمين في 

 مرتفعة 81 1.01 3.86 مدرسته
 مرتفعة - 8528 2521 الجانب الفني ككل 82-12
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( 8528( وبانحراف معياري )2521( أن المتوسط الحسابي للجانب الفني بلغ ).يبين الجدول )
 احتلت الفقرةمجال بدرجة مرتفعة، إذ وتعد هذه الدرجة مرتفعة. وقد جاءت جميع فقرات هذا ال

الرتبة األولى بمتوسط دير المدرسة كمشرف تربوي مقيم "التاسعة عشرة والتي تنص " سيفعل دور م
(، وجاءت في الرتبة الثانية الفقرة الحادية والعشرون " 8522( وبانحراف معياري )2501حسابي )

(. 8588( وبانحراف معياري )2502بي )سيصبح مصدرًا من مصادر مساءلة المدير" بمتوسط حسا
وفي الرتبة األخيرة جاءت الفقرة الرابعة والثالثون" سيساعد على اهتمام المدير بالنمو المهني 

 (.8528( وبانحراف معياري )1511للمعلمين في مدرسته " بمتوسط حسابي )
سيّفعل من دور مدير استخدام تقنية الكاميرات في الجانب الفني وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن 

المدرسة كمشرف عام على الجوانب الفنية في العملية التعليمية التعلمية، األمر الذي سيؤدي إلى 
ل الشراكة بين المعلمين تحسين األداء األكاديمي في المدرسة ويزيد من فاعليته، كما أنها تفعّ 

مين بتحقيق أهدافهم، كما يساعد واإلدارة، وتساعد في صنع القرارات الخاصة بالمدرسة وتشعر المعل
 على االلتزام بنوعية مخرجات العملية التربوية ويقلل من األخطاء لدى اإلدارة. 

 المجال الثالث: الجانب اإلجتماعي
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتم تحديد الرتبة والدرجة لفقرات مجال 

 هذه النتائج. ( يبين1الجانب اإلجتماعي والجدول )
المعيارية والرتبة والدرجة الستجابات أفراد عينة الدراسة  ت( المتوسطات الحسابية واالنحرافا6الجدول )

 على فقرات الجانب اإلجتماعي

 محتوى الفقرة رقم الفقرة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري 

 تفعةمر  8 1.04 4.25 التالميذ سيعمل على تحسين سلوك 39

 مرتفعة 0 1.05 4.20 سيسهم في حل المشكالت المدرسية 35

 مرتفعة 1 1.07 4.17 سيسهم في حل المشكالت قبل استفحالها. 41

 مرتفعة 2 1.11 4.15 سيعد وسيلة ناجحة لتقصى أسباب المشكالت التي تواجه اإلدارة. 42

43 
سيقود إلى تطوير بدائل ذكية للتعامل مع المشكالت التي 

 مرتفعة . 1.08 4.09 اجه اإلدارة المدرسية.تو 

 مرتفعة 1 1.15 4.04 سيقود إلى وضع الشخص المناسب في المكان المناسب 38

 مرتفعة 2 1.16 4.01 في القضاء على األمراض اإلدارية )كالمحسوبية( مهمةسيعد خطوه  36

 مرتفعة 1 1.14 4.00 سيكسب مدير المدرسة مهارات في حل المشكالت. 37

 مرتفعة 2 1.15 3.97 سيعمل على تقوية عالقات المدرسة مع المجتمع المحلي 45

 مرتفعة 82 1.21 3.95 سيقلل من وجود تحزبات )شلليه( بين صفوف المعلمين 40

 مرتفعة 88 1.17 3.93 المدير على تحمل مسؤوليات مختلفة في المجتمع مقدرةسيزيد من م 44

 مرتفعة - 8520 2522 الجانب االجتماعي ككل 35-45
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( وبانحراف 2522( أن المتوسط الحسابي للجانب االجتماعي ككل بلغ )1يبين الجدول )
( وتعد هذه الدرجة مرتفعة. وقد جاءت جميع فقرات هذا المجال بدرجة مرتفعة، إذ 8520معياري )

رتبة األولى السلوك التالميذ" التاسعة والثالثون والتي تنص "سيعمل على تحسين  احتلت الفقرة
(، وجاءت في الرتبة الثانية الفقرة الخامسة 8522( وبانحراف معياري ).250بمتوسط حسابي )

( وبانحراف معياري 2502والثالثون " سيسهم في حل المشكالت قبل استفحالها " بمتوسط حسابي )
دير على تحمل الم مقدرة(. وفي الرتبة األخيرة جاءت الفقرة الرابعة واألربعون" سيزيد من .852)

 (.8582( وبانحراف معياري )1521مسؤوليات مختلفة في المجتمع " بمتوسط حسابي )
استخدام تقنية الكاميرات في الجانب االجتماعي سيّفعل من دور وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن 

جههم هم وحل المشكالت التي تواسلوكالتالميذ األمر الذي يساعد على تعديل  سلوكمدير في مراقبة 
ويساعد في تقليل اسباب المشكالت، كما أنها تساعد من تقليل األمراض اإلدارية والتنظيمات غير 

المدير على حل المشكالت وتقوية العالقات االجتماعية في بيئة  مقدرةالرسمية، وتزيد من م
 المدرسية. 

 المجال الرابع: الجانب القيمي
لمعيارية وتم تحديد الرتبة والدرجة لفقرات مجال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا

 ( يبين هذه النتائج.2الجانب القيمي والجدول )
المعيارية والرتبة والدرجة الستجابات أفراد عينة الدراسة  ت( المتوسطات الحسابية واالنحرافا7الجدول )

 على فقرات الجانب القيمي
 محتوى الفقرة رقم الفقرة

الوسط 
 الحسابي

ف االنحرا
 الدرجة الرتبة المعياري 

 مرتفعة 8 1.11 4.23 سيقود إلى انضباط العاملين في ممارستهم المهنية 54

 مرتفعة 0 1.12 4.13 سيقود المدير إلى تحسين سلوك الطلبة 50

 مرتفعة 1 1.17 4.03 سيقود المدير إلى تحسين سلوك المعلمين المهني. 46

47 
ن اتجاهات إيجابية سيجعل مدير المدرسة يعمل على تكوي

 مرتفعة 2 1.15 3.99 تجاه المدرسة

 مرتفعة . 1.28 3.92 سيجعل سلوك المدير واضحًا وشفافًا. 52

 مرتفعة 1 1.29 3.89 سيحد من ممارسة المدير المزاجية. 53

 مرتفعة 2 1.29 3.87 سيجعل المدير يطالب بدل في الراتب نتيجة جلوسه خلف الكاميرا. 55

 مرتفعة 1 1.27 3.83 وك المدير المهنيسيحسن سل 48

 مرتفعة 2 1.34 3.78 سيساعد على تنمية إحساس المدير باالنتماء لمهنته 51

 مرتفعة 82 1.29 3.77 سيرفع الحس الوطني عند المدير 49

 مرتفعة - 8522 1522 الجانب القيمي ككل 5.-21
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( وبانحراف معياري 1522بلغ ) ( أن المتوسط الحسابي للجانب القيمي ككل2يبين الجدول )
احتلت ( وتعد هذه الدرجة مرتفعة. وقد جاءت جميع فقرات هذا المجال بدرجة مرتفعة، إذ 8522)

 الرتبةالرابعة والخمسون والتي تنص " سيقود إلى انضباط العاملين في ممارستهم المهنية "  الفقرة
جاءت في الرتبة الثانية الفقرة (، و 8588( وبانحراف معياري )2501األولى بمتوسط حسابي )

( وبانحراف معياري 2581الخمسون " سيقود المدير إلى تحسين سلوك الطلبة " بمتوسط حسابي )
(. وفي الرتبة األخيرة جاءت الفقرة التاسعة واألربعون "سيرفع الحس الوطني عند المدير" 8580)

 (.8502( وبانحراف معياري )1522بمتوسط حسابي )
استخدام تقنية الكاميرات في الجانب القيمي سيّفعل من دور ه النتيجة إلى أن وقد تعزى هذ

 أنماط السلوكاإلدارة المدرسية في زيادة انضباط العاملين في ممارساتهم المهنية وفي تحسين 
المرغوبة لدى الطلبة والعاملين، كما يعمل على تكوين اتجاهات إيجابية نحو المدرسة ويحد من 

 رة، ويحسن من االنتماء للمدرسة. مزاجية اإلدا
 السؤال الثاني النتائج المتعلقة باإلجابة عن  

ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  هل توجد فروق لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني: " 
(α=0.05)  في تقديرات عينة الدراسة لدرجة تقبل مديري المدارس في المملكة العربية السعودية
تم حساب المتوسطات  ؟"تعزى للجنس ة على إدارات مدارسهم باستخدام تقنية الكاميراتلنظام الرقاب

لدرجة تقبل مديري المدارس في المملكة العربية السعودية لنظام الحسابية واالنحرافات المعيارية 
  ائج( يبين هذه النت1والجدول )، للجنستبعا  الرقابة على إدارات مدارسهم باستخدام تقنية الكاميرات

لدرجة تقبل مديري المدارس في المملكة العربية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (8) جدولال
 للجنستبعا  السعودية لنظام الرقابة على إدارات مدارسهم باستخدام تقنية الكاميرات

 إناث ذكور المجال
 المعياري  االنحراف المتوسط الحسابي االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

 2510 2521 2.22 .2.8 الجانب اإلداري 
 8522 1521 2.21 2.21 الفنيالجانب 

 8521 2528 .2.2 2.81 الجانب االجتماعي
 8580 1511 8521 2522 القيميالجانب 

 2521 1522 2522 2582 الدرجة الكلية
مديري المدارس لدرجة تقبل  ( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية1الجدول ) يبين

تبعا  في المملكة العربية السعودية لنظام الرقابة على إدارات مدارسهم باستخدام تقنية الكاميرات
في المجاالت الفرعية. إذ حصل الذكور على متوسطات حسابية  سواء في الدرجة الكلية أم ،للجنس
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الفروق االحصائية بين  ولبيان داللة أعلى من االناث في الدرجة الكلية وكذلك مجاالت األداة،
، ولبيان داللة (ANOVAاألحادي ) تحليل التباينللمقياس ككل تم استخدام  الحسابية المتوسطات

متعدد المتغيرات تم استخدام تحليل التباين  توسطات الحسابية في المجاالت الفرعيةمالفروق بين ال
 وفيما يأتي عرض لهذه النتائج.، (MANOVAالتابعة)

لدرجة تقبل مديري المدارس في المملكة العربية السعودية لنظام تحليل التباين االحادي  :(9الجدول )
 للجنستبعا  الرقابة على إدارات مدارسهم باستخدام تقنية الكاميرات

 درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
متوسط 
 المربعات

قيمة االحصائي 
 )ف(

الداللة 
 االحصائية

 0.344 0.897 0.793 1 0.793 الجنس

   0.885 299 264.532 الخطأ

    301 5206.934 المجموع

    300 265.326 صححالم مجموعال

الدرجة الكلية لتقبل مديري فروق ذات داللة إحصائية في ه ال توجد ( أن9) الجدول يتضح من
 ام تقنية الكاميراتالمدارس في المملكة العربية السعودية لنظام الرقابة على إدارات مدارسهم باستخد

دالة إحصائيا عند مستوى الداللة غير وهي ( 25122) )ف( إذ بلغت قيمة عزى للجنس،ت
(α=0.05). 

على كل مجال من مجاالت الدراسة فروق ذات داللة إحصائية ولتحديد فيما إذا كان هناك 
م استخدام تحليل ( فقد توالجانب القيمي)الجانب اإلداري، والجانب الفني، والجانب االجتماعي، 

متغيرات تابعة  على اعتبار أن مجاالت الدراسة (MANOVA) التباين متعدد المتغيرات التابعة
 ( يبين نتائج تحليل التباين المتعدد.82مستقل والجدول ) والجنس متغير

مدارس مجاالت تقبل مديري الدرجات  الفروق في لداللة المتعددنتائج اختبار تحليل التباين  (11) جدولال
  للجنستبعا لنظام الرقابة على إدارات مدارسهم باستخدام تقنية الكاميرات 

مجموع  البعد المصدر
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 الجنس
( 25222قيمة اختبار هوتللنج )

( 25011وتقابل قيمة )ف=
 (2511مستوى الداللة )

 0.472 0.518 4102. 8 4102. الجانب اإلداري 

 0.304 1.058 1.092 8 1.092 الجانب الفني

 0.336 0.930 0.972 8 0.972 الجانب االجتماعي

 0.365 0.825 9812. 8 9812. الجانب القيمي

 الخطأ
 0.792 299 236.698 الجانب اإلداري 

 1.032 299 308.442 الجانب الفني  
 1.045 299 312.359 الجانب االجتماعي  
 1.189 299 355.543 الجانب القيمي  
    301 5354.114 الجانب اإلداري  المجموع  
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مجموع  البعد المصدر
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

    301 5186.727 الجانب الفني
    301 5302.496 الجانب االجتماعي

    301 5039.850 الجانب القيمي
( في α=0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )أنه ال ت( 82يبين الجدول )

الجانب ) مجاالت تقبل مديري المدارس لنظام الرقابة على إدارات مدارسهم باستخدام تقنية الكاميرات 
، إذ جنسمجتمعة تعزى لمتغير الاإلداري، والجانب الفني، والجانب االجتماعي، و الجانب القيمي( 

عند  اإحصائي دالةغير ( وهي 25011( وتقابل قيمة )ف= 25222) هوتللنجبلغت قيمة اختبار 
الجانب اإلداري، والجانب الفني، ، كما يبين الجدول قيم )ف( للمجاالت )(α=0.05مستوى الداللة )

، 0.930، 1.058، 0.518إذ بلغت على الترتيب ) والجانب االجتماعي، و الجانب القيمي(
 .(α=0.05عند مستوى الداللة )( وهي غير دالة إحصائيا 0.825

إلى أن تقبل مديري المدارس ومديراتها ال يختلفون عن بعضهم بعضا  وقد تعزى هذه النتيجة
فهم يؤمنون بفوائد هذه التقنية وإيجابياتها في تسهيل إدارتهم لمدارسهم وبالتالي جاءت النتيجة بعدم 

 ستخدام تقنية الكاميرات في مدارسهم. وجود فروق في تقبل المديرين والمديرات ال
 السؤال الثالث ة عن النتائج المتعلقة باإلجاب

ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  هل توجد فروق عن سؤال الدراسة الثالث: " لإلجابة
(α=0.05)  في تقديرات عينة الدراسة لدرجة تقبل مديري المدارس في المملكة العربية السعودية

تم حساب المتوسطات  "للخبرة؟ تعزى  لنظام الرقابة على إدارات مدارسهم باستخدام تقنية الكاميرات
لدرجة تقبل مديري المدارس في المملكة العربية السعودية لنظام الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  .( يبين هذه النتائج88والجدول )، للخبرةتبعا  الرقابة على إدارات مدارسهم باستخدام تقنية الكاميرات
لدرجة تقبل مديري المدارس في المملكة العربية رية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا (11) جدولال

 للخبرةتبعا  السعودية لنظام الرقابة على إدارات مدارسهم باستخدام تقنية الكاميرات

 المجال
 سنوات فأكثر 11 سنوات 11من  أقل-5 سنوات 5أقل من 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

وسط المت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 2512 .258 2528 1521 2.11 2.82 الجانب اإلداري 
 8522 1522 2521 1511 2.11 2.02 الفنيالجانب 

 8522 2528 2521 2528 2.22 2.12 الجانب االجتماعي
 .858 1511 8520 1512 2512 2581 القيميالجانب 

 2521 2521 2521 1520 2521 2500 الدرجة الكلية
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لدرجة تقبل مديري المدارس ( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية 88الجدول ) بيني
تبعا  في المملكة العربية السعودية لنظام الرقابة على إدارات مدارسهم باستخدام تقنية الكاميرات

أقل من خمس في المجاالت الفرعية. إذ حصل األفراد ذوي الخبرة  مسواء في الدرجة الكلية أ ،للخبرة
 فأكثر( فيسنوات  82، سنوات 82من  أقل-.سنوات على متوسطات حسابية أعلى من الفئتين )

 ولبيان داللة الفروق االحصائية بين المتوسطات الحسابية الدرجة الكلية وكذلك مجاالت األداة،
متعدد ين تم استخدام تحليل التبا، و (ANOVAاألحادي ) تحليل التباينللمقياس ككل تم استخدام 

توسطات الحسابية في المجاالت ملبيان داللة الفروق بين ال( MANOVAالمتغيرات التابعة)
 وفيما ياتي عرض لهذه النتائج.، الفرعية

لدرجة تقبل مديري المدارس في المملكة العربية السعودية لنظام تحليل التباين االحادي : (12الجدول )
 للخبرةتبعا  تقنية الكاميرات الرقابة على إدارات مدارسهم باستخدام

 درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
متوسط 
 المربعات

قيمة االحصائي 
 )ف(

الداللة 
 االحصائية

 237. 1.449 1.277 2 2.555 الخبرة

   0.882 298 262.771 الخطأ

    301 5206.934 المجموع

    300 265.326 صححالم مجموعال

الدرجة الكلية لتقبل فروق ذات داللة إحصائية في ه ال توجد ( أن12) الجدول من يتضح
مديري المدارس في المملكة العربية السعودية لنظام الرقابة على إدارات مدارسهم باستخدام تقنية 

دالة إحصائيا عند مستوى الداللة غير وهي ( 85222) )ف( إذ بلغت قيمة ،خبرةعزى للت الكاميرات
(α=0.05). 

على كل مجال من مجاالت الدراسة فروق ذات داللة إحصائية يما إذا كان هناك ف ولتحديد
( فقد تم استخدام تحليل والجانب القيمي)الجانب اإلداري، والجانب الفني، والجانب االجتماعي، 

متغيرات تابعة  على اعتبار أن مجاالت الدراسة (MANOVA) التباين متعدد المتغيرات التابعة
 ( يبين نتائج تحليل التباين المتعدد.81مستقل والجدول ) والخبرة متغير

مجاالت تقبل مديري درجات  الفروق في داللةختبار إل المتعددنتائج اختبار تحليل التباين  (13) جدولال
  للخبرةتبعا المدارس لنظام الرقابة على إدارات مدارسهم باستخدام تقنية الكاميرات 

مجموع  البعد المصدر
 المربعات

رجة د
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

قيمة اختبار ولكس  الخبرة
( وتقابل 25211) لمبدأ

 0.279 1.281 1.011 2 2.021 الجانب اإلداري 

 0.137 2.004 2.054 2 4.107 الجانب الفني
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مجموع  البعد المصدر
 المربعات

رجة د
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

( 05122قيمة )ف=
 (2521مستوى الداللة )

 0.142 1.965 2.040 2 4.079 الجانب االجتماعي

 0.188 1.683 1.991 2 3.981 الجانب القيمي

 الخطأ
 0.712 298 235.087 الجانب اإلداري 

 1.025 298 305.426 الجانب الفني  
 1.038 298 309.251 الجانب االجتماعي  
 1.183 298 352.542 الجانب القيمي  
  

 المجموع

    301 5354.114 الجانب اإلداري 
    301 5186.727 الجانب الفني

    301 5302.496 الجانب االجتماعي
    301 5039.850 الجانب القيمي

( في α=0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )أنه ال ت( 81يبين الجدول )
الجانب ) مجاالت تقبل مديري المدارس لنظام الرقابة على إدارات مدارسهم باستخدام تقنية الكاميرات 

، إذ خبرةمجتمعة تعزى لمتغير الداري والجانب الفني، والجانب االجتماعي، و الجانب القيمي( اإل
دالة إحصائية عند غير ( وهي 05122( وتقابل قيمة )ف= 2.211) ولكس لمبدابلغت قيمة اختبار 

ي، نالجانب اإلداري، والجانب الف، كما يبين الجدول قيم )ف( للمجاالت )(α=0.05مستوى الداللة )
( 85111، 1.965، 05222، 1.281إذ بلغت على الترتيب ) الجانب القيمي(والجانب االجتماعي، و 

 .(α=0.05عند مستوى الداللة )وهي غير دالة إحصائيا 
المختلفمة وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن تقبل مديري الممدارس وعلمى المرغم ممن خبمراتهم اإلداريمة 

تخدام الكمماميرات فممي الرقابممة بجوانبهمما المختلفممة ويممرون أنهمما مممع بعضممهم بعضمما فممي أهميممة اسمم يتفقممون 
بدقمه وبأقمل وقمت وكلفمة وتسمهم  لمهماتمهتنفيذ الممدير  المدرسة وتساعد علىتعمل على تحسين فاعلية 

في اتخاذ القرارات اإلدارية بكفاءة وفاعلية وبالتالي جاءت النتيجة بعدم وجود فروق فمي تقبمل الممديرين 
 دام تقنية الكاميرات في مدارسهم. والمديرات الستخ

 التوصيات:
 بما يأتي: تمت التوصيةبناء على النتائج 

 نظام الرقابة على إدارات المدارس باستخدام تقنية الكاميراتتوظيف  .8
 نظام الرقابة باستخدام تقنية الكاميرات.تعزيز إدارة المدارس التي تعمل على توظيف  .0
 تقنية الكاميرات في مؤسسات تربوية أخرى  إجراء مزيد من الدراسات حول تفعيل .1
 إجراء دراسة مقارنة حول استخدام تقنية الكاميرات في المدارس الحكومية والخاصة. .2
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