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مديري المدارس األساسية لإلدارة اإللكترونية في منطقة العين التعليمية  التزامالدراسة تعرف درجة  هذه هدفت

قيق هدف الدراسة واإلجابة على من وجهة نظر المعلمين، وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، ولتح

 جميع تكون مجتمع الدراسة منو  ،( فقرة، موزعة على ثالثة مجاالت58لتها تم تطوير استبانة مكونه من )ئأس

 فتكونت من العينة أمامعلمي ومعلمات المدارس األساسية الحكومية والخاصة في منطقة العين التعليمية، 

ومعلمة، تم اختيارهم عشوائيا من المدارس األساسية الحكومية والخاصة، وتوصلت الدراسة إلى  ما  ( معل250)

 النتائج اآلتية:

بشكل عام  لإلدارة اإللكترونية من جهة نظر المعلمين مرتفعة مديري المدارس األساسية التزامدرجة جاءت  1

 في جميع المجاالت.و 



تعزى لمتغير الجنس والمؤهل العلمي  (a≤0.05) تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 2

 والخبرة لصالح المدارس األساسية الحكومية.

تعزى لمتغير الجنس والمؤهل  (a≤0.05) مستوى الداللةعند تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  3

 العلمي والخبرة لصالح المدارس األساسية الخاصة.

 :نوصي بما يليوفي ضوء نتائج الدراسة 

 .تعزيز تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس الحكومية األساسية 1

المادية والمعنوية من أجل المحافظة على مستوى استخدام المديرين لإلدارة اإللكترونية بتقديم الحوافز تعزيز  2

 األداء المرتفع.
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Abstract 

This study aimed to identify the degree of Practicing the principals of basic 

schools in Al-Ain Educational Directorate to the E- Management from the view 

point of teachers by adopting the descriptive survey method .To achieve the 

objective of the study and to answer its questions, the researcher utilized a tool 

consisted of (58) items and three domains. Moreover, the sampling of this study 

consisted of (250) teachers, who were randomly selected among public and private 

schools. 

The study revealed the following results: 

1. the degree of practicing the principals of basic schools at Al-Ain educational  

Directorate to the E- Management from the view point of teachers, was high. 



2. There were a Statistically significant differences due to sex, qualifications and 

experience variables, and it was in favor of private basic schools. 

3. There were no statistically significant differences due to sex, qualifications and 

experience variables, and it was in favor of private basic schools. 

Finally, in the light of the study findings, the researcher suggested some 

recommendations. 

 

 

 

 


