
 

 

  
 

  
 
 

 

  
  
  

مهارة استخدام احلاسب اآليل لدى مديري املدارس االبتدائية 
  أهميتها وانعكاسها على تطوير العمل اإلداري مبدينة جدة درجة

 
 

 
  
  
  

  إعداد الطالب
  حسن بن حجر بن حسن القرني

  
  

  إشراف الدكتور
  حمزة بن عبدهللا عقیل

  التخطيط و التربوية اإلدارة بقسم المساعد األستاذ
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  ملخص الدراسة
تطوير العمل  على درجة أمهيتها وانعكاسها مهارة استخدام احلاسب اآليل لدى مديري املدارس االبتدائية مبدينة جدة : عنوان الدراسة

  اإلداري
 :الدراسة أهداف

  .يلهارة استخدام احلاسب اآلمل مديري املدارس االبتدائية مبدينة جدة درجة أمهية امتالك التعرف على - ١
  .االبتدائية مبدينة جدة نظر مديري املدارس وجهة من املدرسية مهام اإلدارة احلاسب اآليل يف إسهام  تطبيقات التعرف على مدى - ٢
  .يف األعمال اإلدارية من وجهة نظرهم استخدام احلاسب اآليل يف تواجه مديري املدارس االبتدائية مبدينة جدة اليت الصعوبات على التعرف - ٣
املقترحات واحللول اليت تساعد يف تنمية مهارة استخدام احلاسب اآليل لدى مديري املدارس االبتدائية مبدينة جدة من وجهة التعرف على  - ٤

  .نظرهم
  .دةالتعرف على انعكاسات امتالك مدير املدرسة ملهارة استخدام احلاسب اآليل يف تطوير العمل اإلداري يف املدارس االبتدائية مبدينة ج - ٥
 .التوصل إىل عدد من املقترحات واحللول اليت تساعد يف حتقيق أهداف الدراسة - ٦

  . املسحي املنهج املستخدم يف الدراسة هو املنهج الوصفي:منهج الدراسة
  .املدارس االبتدائية احلكومية بنني داخل مدينة جدة  مديريمجيع : جمتمع الدراسة
  .حث استبانة من تصميم البا: أداة الدراسة 
  :أسئلة الدراسة

  ؟ أمهية امتالك مديري املدارس االبتدائية مبدينة جدة ملهارة استخدام احلاسب اآليل درجة ما - ١
  االبتدائية مبدينة جدة ؟ نظر مديري املدارس وجهة من املدرسية مهام اإلدارة تطبيقات احلاسب اآليل يفما مدى إسهام  - ٢
 استخدام احلاسب اآليل يف األعمال اإلدارية؟ يف دارس االبتدائية مبدينة جدةتواجه مديري امل اليت الصعوبات ما - ٣
 لدى مديري املدارس االبتدائية مبدينة جدة ؟ اآليل احلاسب استخدام على تنمية مهارة تساعد اليت ما املقترحات واحللول - ٤
  ير العمل اإلداري يف املدارس االبتدائية مبدينة جدة ؟يف تطو انعكاسات امتالك مدير املدرسة ملهارة استخدام احلاسب اآليلما  - ٥
 حول أمهية امتالك جمتمع الدراسةبني املتوسطات احلسابية اخلاصة بإجابات ) ≥٠,٠٥a(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  - ٦

   ؟)لتدريبية ، واملؤهلالدورات اعدد  سنوات اخلربة ، و( تعزى إىل ميكن أن استخدام احلاسب اآليل واليت  ةمهار
  : نتائج الدراسة

 .استخدام احلاسب اآليل ملهارة االبتدائية مبدينة جدة متالك مديري املدارسع الدراسة كبرية جدا على أمهية اكانت موافقة جمتم .١
 .كانت موافقة جمتمع الدراسة كبرية جدا على أن احلاسب اآليل يسهم بشكل كبري يف مهام اإلدارة املدرسية  .٢
ت ندرة الدورا يف املهام اإلدارية ، ومن أمههااستخدام احلاسب اآليل  وحتد منمبدينة جدة  االبتدائية توجه مديري املدارس هناك صعوبات .٣

 . املدرسية احلاسب اآليلبرامج  ضعف عملية صيانة أجهزة و ، و اإلدارية  احلاسب اآليلتطبيقات التدريبية لإلداريني يف جمال 
تدريب اإلداريني  لدى مديري املدارس االبتدائية مبدينة جدة اآليل احلاسب استخدام على تنمية مهارة تساعد اليت واحللول أهم املقترحات .٤

 . اإلدارية بشكل دوري احلاسب اآليلتطبيقات حتديث  ، و ستخدام احلاسب االيل يف أعمال اإلدارة املدرسيةاعلى 
 استخدام احلاسب اآليل يف تطوير العمل اإلداري لدى مديري املدارس االبتدائية مبدينة جدة مهارة متالكاالنعكاسات املترتبة على اأهم  .٥

 .اإلدارية بفاعلية أكرباحلاسب اآليل تطبيقات ستخدام ايف  سهام، و اإل حوسبة العمل اإلداري داخل املدرسة كانت
مديري املدارس االبتدائية بالنسة سابية اخلاصة بإجابات بني املتوسطات احل) ≥٠,٠٥a(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ال يوجد .٦

 . )الدورات التدريبية ، واملؤهلعدد  سنوات اخلربة ، و( استخدام احلاسب اآليل واليت تعزى إىل  ةمتالك مهارال
  :  أهم التوصيات

ط الترشـيح إلدارة  جعل امتالك مهارة استخدام احلاسب اآليل و التمكن من استخدامه بكفـاءة عاليـة شـرط مـن شـرو      .١
 .املدارس االبتدائية يف مدينة جدة 

املتكررة يوميا ، كربنامج احلضور  امج احلاسب اآليل للمهام الروتينيةتشجيع مديري املدارس االبتدائية مبدينة جدة على استخدام بر .٢
 .ارس املنفذة لذلك اخل ، واإلشادة باملد...واالنصراف ، وبرنامج االنتظار ، وبرنامج اجلرس املدرسي الناطق 

عقد دورات تدريبية ملديري املدارس االبتدائية مبدينة جدة عن طريق مراكز التدريب التربوي حبيث تكون دورات متخصصة يف  .٣
 .التطبيقات املرتبطة بالعمل اإلداري املدرسي ، وأن تكون بصفة دورية أثناء اخلدمة 

، وميكن حتقيق ذلك من خالل االستفادة من  واملعلمني واملشرفني التربويني فتح قنوات جديدة وسريعة للتواصل مع أولياء األمور .٤
مع فئات اتمع االنترنت والربيد الكتروين وذلك بإنشاء موقع خاصة باملدرسة على الشبكة العنكبوتية ميكن عن طريقه التواصل 

 .تواصلال عملية يف Smsكما ميكن االستفادة من برامج الرسائل   املدرسي املختلفة
عن طريق موقع املدرسة على شبكة االنترنت ، أو عن طريق  واتاحتها هلمعمل برامج إثرائية للطالب املوهوبني وضعيفي التحصيل  .٥

 .عليهماألقراص املرنة وتوزيعها 
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Abstract of the Study 

 
Title of the Study : Importance of using computer skill for Schools Managers at Jeddah city and 
how it may reflect on development of administrative work  
Objective of the study : 

1. Recognize the importance of how it may be important for schools managers to have skills 

of using computer . 
2. Recognize the importance of computer applications sharing in school administration 

missions from the view point of primary schools managers at Jeddah city  . 
3. Recognize the difficulties which may face primary schools managers at Jeddah city about 

use of computer in administrative works from their view point . 
4. Recognize on proposals & solutions which may help to development of computer skills 

using for of primary schools managers at Jeddah city  from their view point . 
5. Recognize the reflections of school manager owing for computer skills in process of 

administrative work development in primary schools at Jeddah city  . 
6. Get most of proposals & solutions which may help in Achieve the objectives of the study . 

Methodology of the study : this study use the descriptive & survey . 
Community of the study : all of primary schools managers at Jeddah city . 
Tool of the study : questioner which designed by the researcher . 
Question of the study :  
1. What is the importance of owing the primary schools managers at Jeddah city for 

computer skills ? 
2. How the computer applications may share in school management missions from the view 

point of primary schools managers at Jeddah city. 
3. What is the difficult which may face the primary schools managers at Jeddah city for using 

computer in administrative works ? 
4. What are proposals & solutions which may help to development of computer skills for the 

primary schools managers at Jeddah city . 
5. What is reflection of owing the school manager for computer skills in administrative work 

development in primary schools at Jeddah city . 

6. Are there differences which have Sta s cally significant in level ( 0.05 ≤a) between 
Arithmetic averages for study community answers around the importance of owing 
computer skills using which Attributed to the ( experience years , training courses , 
qualification ) ? 

Results of the study :  
1. The acceptance of study community was great for the importance of owing of primary 

schools managers at Jeddah city for most of computer skills . 
2. The acceptance of study community was great on that computer share with great value in 

administrative works . 
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3. There are difficulties which may face schools managers at Jeddah city and less the 
chances of using computer in administrative missions , one of it is rareness of training 
courses for administrative in field of administrative  computer applications , weakness of 
school computer maintenance process . 

4. Important of proposal & solutions which may help to develop computer skills using for of 
primary schools managers at Jeddah city is training the administrative people on using 
computer in their works , update administrative computer applications Periodically . 

5. Most of importance reflections which consider as result of owing the computer skills in 
administrative work development for primary schools managers at Jeddah city were 

computing of administrative work inside the school , sharing in using of computer 
applications by more validation . 

6. There are no differences with Sta s cally significant in level ( 0.05 ≤a ) between 
Arithmetic averages which related with answers of primary schools managers for owing 
computer skills which Attributed to ( experience years , amount of training courses , 
qualification ) . 
 

Recommendations :    
1. Make the owing of computer skills and ability of using it with high quality is condition of 

nomination conditions to primary school administration at Jeddah city . 
2. Encourage of primary schools managers at Jeddah city on using computer for daily  

routine missions , as attendance & leaving programs , waiting program , school ring 

program talking ..etc . 
3. Make training courses for primary schools managers at Jeddah city by Educational 

training centers to make the specialist courses in applications related with school 
administrative works , and to be with Periodically during service . 

4. Open new panels to connect with student's parents  , may make that through benefit of 
internet & email by create special website for the school on network which by it connect 
with student's parents , also may be able to get benefit of SMS to connect with student's 
parents . 

5. Make useful programs to excellent students and weakness also by school website on 
internet , or by CD and give it to students .         
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  إهداء
  رمحه اهللا تعاىل إىل روح والدي

  إىل والدتي الغاليةو
  وزوجتي املثابرة
  وأبنائي األعزاء
  وأشقائي األوفياء

وإىل كل عامل خملص يف هذه البالد الغالية هدفه اخلري 
  واإلصالح

  اضعأهدي هذا اجلهد املتو
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  شكر وتقدير
بعد عظيم الشكر والثناء على اهللا تعاىل شكرا يليق بعظيم وجهه وجالل سلطانه على أن وفقين 
وأعانين على إمتام هذه الدراسة ، فإنه ملن دواعي سروري أن أتقدم جبزيل الشكر لكل من له 

اجلزاء ويف مقدمة  فضل علي يف إمتام هذا العمل فما قدموه هلو مما يصعب معه الوفاء ورد حسن
محزة بن عبداهللا عقيل ، والذي سار معي يف هذه : أولئك املشرف على الرسالة سعادة الدكتور 

الرسالة فكان خري معلم وأصدق ناصح وخري معني بعد اهللا عز وجل فجزاه اهللا عين كل خري ، 
سعود بن خضر م: كما ال يفوتين أن أتقدم بالشكر والتقدير للدكتورين الفاضلني  الدكتور 

عبيداهللا بن صالح اللحياين اللذين قاما مشكورين مبناقشة خطة الدراسة : القرشي و الدكتور 
وإبداء املالحظات عليها واليت استفدت منها كثريا يف حبثي ، كما أتقدم خبالص الشكر والتقدير 

: الدكتور سلطان بن سعيد خباري و سعادة : لسعادة الدكتورين الفاضلني سعادة الدكتور 
كايد بن حممد سالمة  على تفضلهما بقبول مناقشة الرسالة و على ما أبدياه من مالحظات 

يف إخراج الرسالة على الوجه املطلوب ،  األثروتوجيهات قيمة و آراء سديدة كان هلا كبري 
كما أخص بالشكر والتقدير الدكاترة األفاضل أعضاء هيئة التدريس بقسم اإلدارة التربوية 

حممد بن معيض الوذيناين وسعادة : التخطيط وعلى رأسهم سعادة رئيس القسم الدكتور و
أسعد بن حسن مكاوي فجزاهم اهللا كل خري على ماقدموه من علم وتوجيه : الدكتور 

ومشورة ،  كما أتقدم بالشكر اجلزيل للسادة حمكمي أداة الدراسة فلهم كل الشكر والتقدير 
وجهد وعلم وآراء وتوجيهات هادفه ، كما أتقدم جبزيل الشكر على ما تفضلوا به من وقت 
" من وزارة التربية بسلطنة عمان " رجب بن علي العويسي : والعرفان لكل من الدكتور 

عبدالعزيز بن : والدكتور " من جامعة طيبة " عائشة بنت بليهش العمري : والدكتورة 
من جامعة " خالد بن صاحل الظاهري : تور والدك" من جامعة امللك سعود" عبدالرمحن الدايل 
الذين تواصلوا معي عن طريق املراسلة ومل يبخلوا علي مبد يد العون وتقدمي " امللك  عبدالعزيز 

: لزميلي العزيز األستاذ  املساعدة فجزاهم اهللا عين كل خري ، كما أتقدم جبزيل الشكر والعرفان
جانيب ومنحين الكثري من وقته وخربته ، كما  علي بن عبدالرمحن الغامدي والذي وقف إىل

أتقدم خبالص الشكر والتقدير ملن وقف جبانيب طيلة فترة دراسيت وقدم يل كل مايف وسعه من 
حممد بن حجر القرين فله خالص الشكر والثناء : عون ومساعدة  شقيقي العزيز األستاذ 

الء يف امليدان الذين منحوين جزًءا من وأصدق الود والدعاء ، وأخريا أتقدم بالشكر اجلزيل للزم
  وقتهم وأفادوين خبربم و قاموا باإلجابة على أداة الدراسة

  
 لكل هؤالء أقول جزاكم اهللا خريا وجعله يف ميزان حسناتكم



 

 

  
  
  

فهرس املوضوعات
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  فهرس املوضوعات
  الصفحة  الموضوع

  ج -أ   ملخص الدراسة

  د  إھداء

  ھـ  شكر وتقدیر

  ي -  و  اتفھرس الموضوع

  ك  فھرس الجداول

  مدخل الدراسة: الفصل األول 
  ٢  مقدمة

  ٣  مشكلة الدراسة

  ٥  أسئلة الدراسة

  ٥  أھداف الدراسة

  ٦  أھمیة الدراسة

  ٧  حدود الدراسة

  ٧  مصطلحات الدراسة

  أدبيات الدراسة: الفصل الثاني 
  ١٠  النظري األدب: الجزء األول 

  ١٠  ستخدام الحاسب اآلليمفھوم مھارة ا: المبحث األول 

  ١١  مفھوم المھارة

  ١٣  أنواع المھارات
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  ١٤  الفرق بین المھارة والقدرة والمعرفة

  ١٤  الفرق بین المھارة والموھبة

  ١٤  الفرق بین المھارة والعادة

  ١٥  الفرق بین المھارة واالستراتیجیة

  ١٥  لمھارةلتعلم اأمور ھامة بالنسبة 

  ١٦  لدى األفرادكیفیة تنمیة المھارات 

  ١٧  )الكمبیوتر(الحاسب اآللي

  ١٨  وظیفة الحاسب اآللي

  ١٩  أھمیة الحاسب اآللي لإلدارة المدرسیة

  ٢٠  الدور القیادي لمدیر المدرسة فاعلیةالمھارات التي تساعد في 

  ٢٢  مھارات الحاسب اآللي المطلوبة في مدیر المدرسة

  ٢٤  التدریب ودوره في إكساب وتنمیة المھارات

  ٢٥  مفھوم التدریب

  ٢٥  أھمیة التدریب

  ٢٨  التدریب اإللكتروني

الرخصة الدولیة لقیادة الحاسب اآللي ودورھا في تعزیز مھارات استخدام 
  الحاسب اآللي لدى مدیري المدارس االبتدائیة بكفاءة عالیة

٢٩  

  ٣٣  اآللي المدارس االبتدائیة من مھارات استخدام الحاسب مدیريأھمیة تمكن 

  ٣٥  الحاسب اآلليو اإلدارة المدرسیة : المبحث الثاني 
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  ٣٦  اإلدارة المدرسیة

  ٣٧  مفھوم اإلدارة المدرسیة

  ٣٨  الحدیثة أھمیة اإلدارة المدرسیة

  ٤١  أمیة الحاسب اآللي

  ٤٢  مفھوم أمیة الحاسب اآللي

  ٤٤  الحاسب اآللي في التعلیم

  ٤٥  تطور استخدام الحاسب التعلیمي في المملكة

  ٤٨  الحاسب اآللي في إدارة العملیة التعلیمیة

  ٥٣  مبررات استخدام الحاسب اآللي في اإلدارة المدرسیة

  ٥٥  ظیف الحاسب اآللي في عناصر العملیة اإلداریة تو

الخدمات التي یقدمھا الحاسب اآللي لإلدارة التربویة في مجال المعلومات 
  ٦٣  واتخاذ القرارات

  ٦٥  تطبیقات الحاسب اآللي في اإلدارة المدرسیة

  ٦٩  ممیزات البرید اإللكتروني

  ٧٠  التقنیة اإلداریة الحدیثة

  ٧٤  المأمولة اإلدارة المدرسیة

  ٧٦  المرحلة االبتدائیة وأھمیتھا

  ٧٧  أھمیة دور مدیر المدرسة االبتدائیة
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  ٧٨  انعكاسات استخدام الحاسب اآللي في تطویر العمل اإلداري: المبحث الثالث

  ٧٨  مفھوم التطویر

  ضرورة التطویر
  

٨١  

  مدیر المدرسة الفعال والتطویر
  

٨٣  

  ٨٤  المدرسیة في المرحلة االبتدائیةفع تطویر اإلدارة اأسباب ودو

  ٨٥  في اإلدارة المدرسیة والتغییر الفعال متطلبات التطویر

  ٨٦  إدارة المدرسة االبتدائیة بین الواقع والمأمول

  ٨٨  المداخل اإلداریة المعاصرة إلعداد المدیر العصري
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١٤٢  

  )١١( رقم جدول
  

 جمتمع الدراسةجابات ستا متوسطات الفروق بني لدراسةيوضح حتليل التباين 
تبعا ملتغري سنوات اخلربة يل استخدام احلاسب اآل لدرجة أمهية امتالك مهارةبالنسبة 

  كمدير مدرسة

١٤٦  

  رقم جدول

)١٢(  

 جمتمع الدراسةجابات ستا متوسطات الفروق بني لدراسةيوضح حتليل التباين 
الدورات  عددتبعا ملتغري احلاسب اآليل  استخدام لدرجة أمهية امتالك مهارةبالنسبة 
  التدريبية

١٤٧  

  )١٣( رقم جدول
 جمتمع الدراسةجابات ستا متوسطات الفروق بني لدراسةيوضح حتليل التباين 
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  اإلطار العام للدراسة
 :المقدمة

 محمد نبينا على المبعوث رحمة للعالمين والسالم والصالة العالمين رب هللا الحمد     
 .. أجمعين وبعد آله وصحبه وعلى
ة إلى تحقيق األهداف التربوية العامة والتي من طورتتسعى السياسة التربوية الم     

خدام الحاسب اآللي وتطبيقاته العملية وتنمية أهمها تدريب المتعلمين على مهارات است
قدرات المتعلمين على اإلبداع واالبتكار والتفكير المنهجي وربط العلوم بتطبيقاتها 

الدول  تقدم في األساسية الدعامة حيث يعد التعليمو .واستيعاب المنجزات التكنولوجية
 كان ، ولماها وبإدارت والتعليم ةياً كبيراً بالتربتولي اهتمام الدول المتقدمة فإن واألمم،

 القائم اإلداري النظام كفاءة على مدى أساساً يرتكز أهدافها تحقيق مؤسسة في أي نجاح
مدخالته  مع عليها، فإن تطوير النظام التعليمي يبنى على قدرة إدارته على التعامل

  .عالية بكفاءة ومخرجاته
تقوم  متكاملة منظومة والتربوية لتعليميةا العملية تشكلإن ) م ٢٠١٠(الفيومييقول      
 بما ات الملحة،الضرور أبرز من تطويرها المدرسية، والتي أصبح اإلدارة رأسها على

 قادرة تصبح في اإلدارة المدرسية، بحيث توفرها المطلوب المواصفات على ينعكس
  ٢ص.المرجوة تحقيق األهداف التعليمية أجل من البشرية الكفاءة رفع على
 إحداث على تركز أن يجب جهود التنمية أن أدركت المملكة العربية السعودية وقد     

 تكنولوجيا تدخل محكمة سياسات واستراتيجيات خالل من التعليمي النظام في ثورة
 بالتعليم، لالرتقاء قاعدة منها التعليمية، وتجعل العملية لب في واالتصاالت المعلومات

 و عصرياً لإلدارة  حقيقياً مصدراً التقنيةتـمثل  ، حيث والتميز اإلبداع لحفز وأداة
الفعالة، و تساهم في التطوير السليم ، و المتابعة ، والتقييم ، والتأكد من موافقة النتائج 
مع التطلعات و السياسات العامة ألي مؤسسة ، لكي تطمئن على سيرها نحو تحقيق 



 

 

  ٣ 

طيط ، و نفيذ مهام اإلدارة المتمثلة بالتخاألهداف المنشودة ، و تساهم بشكل حقيقي في ت
  و المتابعة التنفيذ ، واإلشراف ، 

المدير كقائد تربوي في مؤسسته يؤثر في كافة  "أن ) هـ١٤٢٩(المنيع  ويبين     
العاملين، ويلهب فيهم المشاركة المتفاعلة  وتحمل المسؤولية في تحقيق األهداف 

 واستخدام، ات المأمولة القابلة للتحقيق التربوية المنشودة ويجني معهم النجاح
 في تواجهه التي من العقبات كثير على التغلب على المدير يساعد التكنولوجيا الحديثة

 قرارات التخاذ الجوانب التطويرية في للتفكير الوقت وتوفير والفنية اإلدارية الجوانب
  . ٥ص " وروتينية  إدارية جوانب في االنشغال من بدال سليمة

عندما ندرك أن التكنولوجيا اإلدارية عبارة عن مجموعة المعارف العلمية و     
واألساليب المنظمة التي تطبق في مواجهة المشكالت العملية بغية حلها في ميدان 
اإلدارة ؛ يكون من الواجب على اإلدارة التربوية مواكبة تقنية هذا العصر لما في ذلك 

تي تؤديها و على عملياتها و تطبيقاتها و بالتالي على من فائدة ملموسة على الوظائف ال
  مخرجاتها النهائية 

ات األساسية ى الضرورحدإاستخدام الحاسب اآللي تُعد  ةأن مهارب ونستطيع القول
  .المطلوبة في اإلدارة المدرسية 

مهارة استخدام الحاسب  توضيح درجة أهميةوفي هذة الدراسة يحاول الباحث      
تطوير العمل  ، وانعكاسها في مديري المدارس االبتدائية بمدينة جدةاآللي لدى 

  .اإلداري
 :الدراسة مشكلة
ة في مد على الحاسب اآللي  كأداة رئيسنعيش اليوم عصر المعلومات الذي يعت     

   .وقد ساهم الحاسب اآللي  في زيادة الثورة المعرفية تخزين وجمع المعلومات وتداولها،
ياتنا على أحد ما تمثله التقنية في عصرنا الحالي من أهمية بالغة في حوال يخفى      

تدخل في جميع شؤون الحياة ، فقد أصبح عصرنا الحالي اليومية  فهي وسيلة فاعلة 



 

 

  ٤ 

عصر التقنية و التطور ، و هذه هي صفته المالزمة له ، و ال تخرج اإلدارة التربوية 
و أساسياً في انسجام المدرسة مع طبيعة  عن هذا المنظور ، فهي تلعب دوراً حيوياً

حجم ممارسة التقنية على الصعيد المدرسي لذا فإن المجتمع و احتياجاته و تطلعاته ، 
   .ينعكس على المجتمع ككل بصورة مباشرة 

 ةال يمكن إغفال حجم الخدمات التي يمكن أن تقدمها التقنية الحديثة لإلدار كما أنه     
 تقدمها مساهمة حقيقية إلى أن هناك)  م٢٠٠٨( ت دراسة الالمي أشاروقد التربوية ، 

   ١٠٨ص. المدرسية  تطبيقات الحاسب اآللي لإلدارة
 بيانات الطالب مثل البيانات مع مختلف تتعامل اإلدارة المدرسية وهيو     

 انحسار من تعاني الوقت ذاته والميزانية والصيانة وغيرها، وفي والجداول والمدرسين
 إلى كثرة ، باإلضافة اإلداريين في المدارس عدد وانخفاض اإلداري العنصر ةكفاء
 حاجة على التأكيد إلى ذلك أدى الكتابية، كل األعباء وزيادة والمدرسين الطالب أعداد

ومعلوم أن نظامها اإلداري،  ضمن اآللي الحاسب نظام إلدخال الماسة المدرسية اإلدارة
 ، والعمل على االستفادة القصوى منها في اإلدارة المدرسيةهذه التقنية بشكل جيد  تفعيل
، وقد  مدير المدرسةلدى استخدام الحاسب اآللي  مهارات عدد من توفرإلى  يحتاج

لمهارة استخدام امتالك مديري المدارس االبتدائية  إلى أن) هـ ١٤٢٣(ذهب العنزي 
 في العمل وأسلوبها اإلدارة شكل ألن ؛ ذلك وضرورياً ملحاً أصبح مطلباً الحاسب اآللي

 فرص من على االستفادة قدرتها ومدى التعليمي نتاجها مستوى في جذري بشكل يؤثر
  ٢٨ص  .والتطوير التغيير
إال أن تفعيل الحاسب اآللي في جميع شؤون اإلدارة المدرسية مازال دون      

ع استخدام أن هناك فجوة بين واق) هـ ١٤٢٣(العنزي  حيث يرى ،المستوى المأمول
 ٩٢ص. الحاسب اآللي في مهام اإلدارة المدرسية ، وبين ما هو مأمول من استخدامه 

مهارة استخدام درجة أهمية  عن الكشف تحاول التي الدراسة هذه و قد جاءت ،



 

 

  ٥ 

في تطوير  ، وانعكاسها  الحاسب اآللي لدى مديري المدارس االبتدائية بمدينة جدة
  :التالي السؤال في تتحدد الدراسة مشكلة فإن وعليهالمدرسي العمل اإلداري 

 جدة استخدام احلاسب اآليل لدى مديري املدارس االبتدائية مبدينة أمهية مهارة درجة ما -
 ؟تطوير العمل اإلداري يف  وما انعكاساا

  :أسئلة الدراسة
 :تسعى الدراسة الحالية لإلجابة على التساؤالت التالية   
استخدام  لمهارة مديري المدارس االبتدائية بمدينة جدة الكدرجة أهمية امت ما -١

  ؟ ؟الحاسب اآللي
 نظر  وجهة من المدرسية مهام اإلدارة تطبيقات الحاسب اآللي فيما مدى إسهام  -٢

  االبتدائية بمدينة جدة ؟ مديري المدارس
 استخدام في تواجه مديري المدارس االبتدائية بمدينة جدة التي الصعوبات ما -٣

 اآللي في األعمال اإلدارية؟     الحاسب 
لدى  اآللي الحاسب استخدام على تنمية مهارة تساعد التي ما المقترحات والحلول -٤

 مديري المدارس االبتدائية بمدينة جدة ؟
ما انعكاسات امتالك مدير المدرسة  لمهارة استخدام الحاسب اآللي في تطوير  -٥

  بتدائية بمدينة جدة ؟العمل  اإلداري في المدارس اال
بين المتوسطات ) ≥٠a‚٠٥( هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -٦

استخدام  ةمتالك مهارا حول أهمية مجتمع الدراسةالحسابية الخاصة بإجابات 
سنوات الخبرة ، ( المتغيرات التالية  تعزى إلى يمكن أن والتي  الحاسب اآللي

  ؟ )لمؤهلوا ،وعدد الدورات التدريبية 
 :الدراسة أهداف

 :تكمن أهداف الدراسة الحالية في النقاط التالية



 

 

  ٦ 

مهارة ل درجة أهمية امتالك مديري المدارس االبتدائية بمدينة جدة التعرف على -١
  .استخدام الحاسب اآللي 

 من المدرسية مهام اإلدارة الحاسب اآللي في إسهام تطبيقاتالتعرف على مدى  -٢
  .االبتدائية بمدينة جدة المدارسنظر مديري  وجهة

 في تواجه مديري المدارس االبتدائية بمدينة جدة التي الصعوبات على التعرف -٣
 .في األعمال اإلدارية من وجهة نظرهم استخدام الحاسب اآللي

التعرف على المقترحات والحلول التي تساعد في تنمية مهارة استخدام الحاسب  -٤
  .االبتدائية بمدينة جدة من وجهة نظرهم اآللي لدى مديري المدارس

  التعرف على انعكاسات امتالك مدير المدرسة لمهارة استخدام الحاسب اآللي في  -٥
  .تطوير العمل اإلداري في المدارس االبتدائية بمدينة جدة

  .التوصل إلى عدد من المقترحات والحلول التي تساعد في تحقيق أهداف الدراسة -٦
  

 :الدراسة أهمية
  :تكمن أهمية الدراسة في النقاط التالية

بيان درجة أهمية مهارة استخدام الحاسب اآللي ، وضرورة امتالك مديري  -١
    .المدارس االبتدائية بمدينة جدة لها 

انعكاسها على المجال التطبيقي لمديري المدارس االبتدائية من حيث بيان أهمية   -٢
المهام اإلدارية المكتبية ، و بالتالي تركيز للقيام بمعظم  الحاسب اآلليتطبيقات 

  .جهود مديري المدارس االبتدائية على النواحي اإلشرافية والفنية 
نحو أهمية تطوير اإلدارة المدرسية االبتدائية بما يخدم األهداف  االهتمام توجيه -٣

 التربوية ، واالستفادة القصوى من التقدم التكنولوجي في مجال استخدام الحاسب
  .اآللي  



 

 

  ٧ 

التوصل إلى عدد من التوصيات والحلول التي التي سيكون لها انعكاسات إيجابية  -٤
في الواقع التطبيقي لمهام مدير  الحاسب اآللي استخدام بمهارة  فيما يتعلق 

  .المدرسة
 قد تضيف التيو الحاسب اآللي، استخدام ميدان حلقات من حلقة الدراسة هذه تعتبر -٥
    

استخدام الحاسب اآللي في اإلدارة  مجال في العربية المكتبة إلى ديداشيًئا ج    
 المدرسية

 :الدراسة حدود
  :كانيةاحلدود امل -١

بمدينة جدة  بنين المدارس االبتدائية الحكومية مديري الدراسة الحالية على اقتصرت
 .فقط 

  :احلدود الزمانية -٢
  ه١٤٣١-هـ١٤٣٠من العام الدراسي  الميدانية خالل النصف الثاني ةتم إجراء الدراس

  :احلدود اإلجرائية -٣
مهارة استخدام الحاسب اآللي لـدي   درجة أهمية اقتصرت الدراسة الحالية على دراسة

  .في تطوير العمل اإلداري فقط ، وانعكاسها مديري المدارس االبتدائية
  :الدراسة مصطلحات

  :المهارة -١
كوينه لدى المتعلم ، عن طريق المحاكاة شيء يمكن تعلمه أو اكتسابه أو ت"    

وأن ما يتعلمه يختلف باختالف نوع المادة وطبيعتها وخصائصها      والتدريب، 
 ) ١٣م ، ص ١٩٩٧رحاب (". والهدف من تعلمها

  :ويعرف الباحث المهارة إجرائياً بأنها         



 

 

  ٨ 

المدرسة عن طريق التي يكتسبها مدير  الحاسب اآلليمجموعة األداءات المتعلقة ب    
أداء العمل بسرعة ودقة  وكفاءة  الخبرة أو   الممارسة أو التدريب، وتساعد في

  .عالية  مما يؤدي إلى اختصار الوقت والجهد الالزم إلنجاز العمل
  :المدرسية اإلدارة -٢

كل جهد يبذل في مجال التخطيط والتنسيق والتوجيه لكل عمل تعليمـي أو تربـوي   "   
 هــ ، ١٤٢٩آل درعان " (لمدرسة من أجل تطوير وتقدم التعليم فيها يحدث داخل ا

  ).٧٦ص 
  :التكنولوجيا اإلدارية -٣

مجموعة المعارف العلمية واألساليب المنظمة التي تطبق في مواجهة  " هي    
  ) ٨م ، ص ١٩٨٦المنيع " ( العلمية بغية حلها في ميدان اإلدارة  المشكالت 

  :التطوير اإلداري -٤
 جهد هادف إلحداث تغييرات أساسية وإيجابية في السلوك والنظم والعالقات  "   

واألساليب واألدوات ؛ تحقيقا لتنمية قدرات وإمكانات الجهاز اإلداري بما يؤمن له 
  )٨٠٨ص هـ،١٤٠٦الطيب" (درجة عالية من الكفاءة والفعالية في إنجاز أهدافه 
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  أدبيات الدراسة
  مفهوم مهارة استخدام الحاسب اآللي: المبحث األول 

   : مقدمة 

يعرف عصرنا الحالي بعصر التكنولوجيا واالنفجار التقني والمعرفي، ويعرف      
ا بعصر المعلوماتأيض .ا والحاسب اآللي خصوصا غزت كل فالتكنولوجيا عموم

ن أ، حيث  صاد واإلعالم والسياسة واالتصاالت، في االقت مجاالت الحياة المعاصرة
وألن الهدف األساسي للتعليم هو . ب اليوم أصبح الوسيلة األولى في االتصاالتالحاس

التحسين المستمر للوصول إلى إتقان الطالب لمعظم المهارات وتحقيق األهداف 
،  نسايرها أن نواكب هذا التطور التكنولوجي ومن الضروري جد كانالتربوية ؛ لذا 

. األهداف المنشودة ونتعايش معه ونستخدمه في عمليتي التعليم والتعلُّم؛ للوصول إلى 
ومما الشك فيه أن إدارة المدرسة تعد القائد الفعلي لهذا التطور وهذا التحول داخل 

  .المدرسة 
تقع على قمة الهرم في  وهي ةدارة المدرسإأن ب) م٢٠٠٦(وتؤكد ذلك عميرة      

و تعد مهارة  ، المهارات اإلدارية المختلفة تتمكن منكان من الضروري أن  المدرسة
استخدام الحاسب اآللي وتوظيفها في المهام اإلدارية والتعليمية من أهم المهارات 

، حيث التجديد والتغيير  المعاصرة التي يجب على مديري المدارس اتقانها بكفاءة عالية
 ،الذي يطغى غالبا على أدائنا اإلداري يب الرتوالخروج من الروتين المتكرر 

من سرعة ودقة وتنويع للمعلومات المعروضة  الحاسب اآلليفالمميزات التي يتمتع بها 
ومرونة في االستخدام والتحكم في طرق العرض تجعله في مقدمة الوسائل التطويرية 

لمدرسة في هذا من أهم العناصر الواجب توفرها في مدير ا؛ لذا فإن لإلدارة المدرسية 
   ٩ص. العصر هي مهارة استخدام الحاسب اآللي

فاستخدام الحاسب في مجال اإلدارة المدرسية ضرورة ملحة يفرضها هذا العصر      
المتسارع  وما ذلك إال لتخفيف العبء الذي تنوء به إدارة المدرسة من أعمال كتابية ، 
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كما أن القيام بكل ،  الخ....... .والملفات ، و التعاميم   اإلحصاءاتكالسجالت ، و 
هذه المهام والمسؤوليات سوف يستغرق الكثير من الوقت والجهد ، وهذا كله على 

  .حسب التطوير واالرتقاء بالعملية التربوية داخل المدرسة 
فاإلدارة المدرسية وهي تتحمل العبء األكبر في تنفيذ العملية التعليمية بجميع      

عليها أن تجعل نفسها قدوة تحتذى للمعلم واإلداري والطالب من ا يجوانبها فنيا وإدار
حيث الحرص على التطوير ورفع القدرات واالطالع المستمر واستخدام التقنية الحديثة 

.  
  : مفهوم المهارة

 جاء في السنة النبوية من حديث أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي اهللا عنهـا      
  قـال رسـول اهللا    :   قالـت    عائشة رضي اهللا عنها أنها  عن ما رواه مسلم في صحيحه

القرآن  والذي يقرأ ، الكرام البررة   السفرة    بالقرآن مع  الماهر  " : صلى اهللا عليه وسلم  
  )١٢١ص/  ٦ج/ ٧٩٨ح ( " له أجران  ، وهو عليه شاق ، فيه   ويتتعتع    

صلى اهللا عليه  -  عنها  عن النبي بي داودعن عائشة رضي اهللاألسنن الوجاء في      
 همع السفرة الكرام البررة ، والذي يقرأ به الذي يقرأ القرآن وهو ماهر:" قال -وسلم 
هـ ١٤١٥(، وقد ذكر آبادي ) ١٤٨ص /  ٢ج/  ١٤٥٤ح( "عليه فله أجران يشتد وهو

) ه الذي يقرأ القرآن وهو ماهر ب: (  شرحه لحديث عائشة رضي اهللا عنها في )
الحاذق الكامل الحفظ الذي ال يتوقف : أن الماهر  ، و لماهر من المهارة وهي الحذقا

  .وال يشق عليه القراءة بجودة حفظه وإتقانه
  :جاء تعريف المهارة في معاجم اللغة العربية على النحو التالي و     

ذقُ الح: المهارةُ": الصحاح مختار في معجم )م ٢٠١٠(عند الرازي  جاء تعريفها
 فقد عرفها ) م ٢٠٠٥(ابن منظور  أما.  ٥٦١ص " بالشيء، وقد مهرتُ الشيء مهارةً

الحاذق بكل عمل ، : المهارة الحذق في الشيء ، والماهر":  بقوله في لسان العرب
  ) .١٤٢ص /  ١٤ج " (مهرتُ بهذا اَألمر َأمهر به مهارة َأي صرتُ به حاذقاً: ويقال
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الماهر  " :في القاموس المحيط  )هـ ١٤١٣(هارة عند الفيروزآبادي تعريف الم وجاء
كما جاء تعريف المهارة في  . ٦١٥ص"  أي حذق: الحاذق بكل عمل ، وتمهر : 

أحكمه وصار به حاذقا ، فهو ماهر ، : مهارة : " المعجم الوسيط على النحو التالي 
  . ٨٨٩ص " ويقال مهر في العلم وفي الصناعة وغيرهما 

  :ا اصطالحا أم
عدة معان مرتبطة  يقصد بالمهارة "بقوله  )م١٩٩٦( وصادق أبوحطبفقد عرفها      
والممارسة  خصائص النشاط المعقد الذي يتطلب فترة من التدريب المقصود،: منها

ومن  ، مفيدة المنظمة ، بحيث يؤدى بطريقة مالئمة، وعادة ما يكون لهذا النشاط وظيفة
بهذا المعنى  وسواء استخدم المصطلح. الكفاءة والجودة في األداء معاني المهارة أيضا 

شرطان  أو ذاك فإن المهارة تدل على السلوك المتعلم أو المكتسب الذي يتوافر له
 أن: ، وثانيهما  ا نحو إحراز هدف أو غرض معينأن يكون موجه: جوهريان  أولهما

وهذا السلوك  ، قت ممكنا بحيث يؤدي إلى إحراز الهدف في أقصر ويكون منظم
  ٣٣٠ص. " يتوافر فيه خصائص السلوك الماهر أن المتعلم يجب

تميز بانجاز كبير من جوهر األداء الذي ي" فقد عرفها بأنها ) م١٩٨٧(خاطر أما      
كوتريل  ، وجاء تعريفها عند ٢٧ص.  "مقدار من الجهد البسيط لالعمل مع بذ

Cottrell  )لى األداء والتعلم الجيد وقتما نريد  والمهارة نشاط القدرة ع" بأنها ) م١٩٩٩
وكل مهارة من   تطويره خالل ممارسة نشاط ما تدعمه التغذية الراجعة متعلم يتم

مهارات فرعية أصغر منها ، والقصور في أي من المهارات  المهارات تتكون من
 )م١٩٩٧( برحا  ، وعرفها ٢١ص . "الكلي للمهارة  الفرعية يؤثر على جودة األداء

أنها شيء يمكن تعلمه أو اكتسابه أو تكوينه لدى المتعلم ، عن طرق المحاكاة " بقوله 
والتدريب ، وأن ما يتعلمه يختلف باختالف نوع المادة وطبيعتها وخصائصها والهدف 

المهارة أداء العمل " بقوله ) م١٩٨٢(وعرفها مصطفى ،  ٢١٣ص . " من تعلمها
أي أن اإلنسان يكتسبها بالخبرة والممارسة  ، ها مكتسبة وناميةبسرعة ودقة ، وتتميز بأن
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وجاء تعريفها عند السلمي ،   ٥٢ص  "والتدريب عليها ، وتنمو بفعل العوامل السابقة 
القدرة على أداء عمل أو تنفيذ إجراء أو تحقق نتيجة باستخدام " على أنها ) م١٩٩٩(

دم في األداء من ج أعلى و أفضل لما يستخأساليب وطرق بالكفاءة والتميز بما يحقق نتائ
  . ٢٣ص  "ناتموارد و إمكا

المهارة قدرة الفرد على القيام بعمل ما، أو تعلم "فقد ذكر أن  )م٢٠٠٠(أما الخطيب     
شيء ما سواء كان جسديا أم عقليا ، بسهولة ودقة وبدرجة من السرعة واإلتقان مع 

بأن المهارة تعني  ) هـ١٤١٧(ر عالم ، وذك ٣٧ص.  "الجهد المبذول االقتصاد في
. قيام الفرد بعمل ما بدرجة عالية من اإلتقان بأقل جهد ، وفي أقصر وقت ممكن 

األداء السهل القائم على "المهارة بأنها  ) هـ١٤١٩(، وعرف اللقاني والجمل  ١٧٧ص
، ٢٤٩ص.  "الفهم لما يتعلمه اإلنسان حركياً وعقلياً، مع توفير الوقت والجهد والتكاليف

أداء العمل بسرعة ودقة ، وهذا " بأنها ) م٢٠٠١(وجاء تعريف المهارة عند مرسي
يختلف عن القدرة التي تعني إمكانية أداء العمل بصرف النظر عن السرعة أو الدقة في 

  .١١ص" أدائه

  :أنواع المهارات 
 فهي إما أن تكون موروثة: تنقسم المهارات من حيث المصدر إلى نوعين      

لدى اإلنسان أو أنها تكون مكتسبة ، يكتسبها الفرد بالخبرة و التعليم والتدريب ) طبيعية(
 –مصدر المهارة يكون الوراثة "بقوله ) م١٩٩٩(ويؤكد ذلك السلمي،  وتنمو بالممارسة

وهي التي تسمح لبعض البشر بقدرات ال تتوفر لغيرهم  –المهارة الطبيعية أو الفطرية 
منهم  كما قد تكتسب المهارات من البيئة المادية واالجتماعية التي  دون جهد أو إرادة

 و التعليم والتدريب ، و يحيا الفرد فيها  وهذه المهارات المكتسبة تمثل نتيجة التقليد ،
  .٢٣ص " الممارسة الموجهة تحت إشراف خبراء أو معلمين أو مدربين
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رية أو الموروثة أقل تأثيرا في أن المهارات الفط"  أيضاً )م١٩٩٩(ويرى السلمي     
 مكتسبةالقدرات التكوين المدير الناجح ، حيث تتركز المهارات اإلدارية والقيادية في 

يتعلمها المدير ويتدرب عليها ، ويمارسها تحت إشراف من هم أكثر منه علماً  التي
تميز ، وا لذلك وخبرةً ، ومن ثم تصقل تلك المهارات وتتطور ويتحسن أداء المدير تبع

ومن المتفق عليه أيضاً أنه حتى يكتسب المدير المهارات الالزمة  ،النتائج التي يحققها 
للنجاح اإلداري فالبد أن يكون لديه الحد المعقول من المهارات الفطرية التي يبنى عليها 

  .٢٣ص"هيكل مهاراته المكتسبة
  :الفرق بين المهارة والقدرة والمعرفة

الوصول بالعمل إلي  :هوالمقصود بالمهارة أن ) م١٩٩٣(اض يذكر الخضري وري     
صاحبه أداؤه في أقل ما يمكن من الوقت والجهد  ىتيسر علي ، بحيث درجة من اإلتقان

ومن ثم فالمهارة هي أداء العمل بسرعة  .وتحقيق األمان وتالفي األضرار واألخطاء 
إمكانية أداء العمل بصرف  ودقة وهي بهذا تختلف عن القدرة من حيث أن القدرة تعني

النظر عن السرعة أو الدقة في أدائه، ومن ثم فإن الفرق بين المهارة والقدرة هو فرق 
الكافية عن  المعرفة والمعلومات لديناإذا كانت : فمثال ،  في الدرجة ال في النوع

كان  ،  وإذا  المعرفة لدينا فنحنالحاسب اآللي واستخداماته والتعامل معه وبرامجه ، 
القدرة فمجموع المعرفة والقدرة  لدينا فنحنالقدرة على استخدام الحاسب اآللي ،  لدينا

= إذن نستطيع القول بأن  المهارة  ) مهارة استخدام الحاسب اآللي(  لديناهي أن 
  ٤٠ص. القدرة+ المعرفة 

  : فرق بين المهارة والموهبةال
أما ،دلدى الفر اكتسابها وتنميتهاالمهارة يمكن أن ) م٢٠٠٨(يبين أبو السعود     

بد وأن يكتسب مهارة اإلنصات  فالكل ال الموهبة فهي عطية من اهللا سبحانه وتعالى
أن يرسم وأن يكون لديه  والحديث ألنها مهارة تخص كل فرد ، ولكن ليس كلنا يستطيع

  ١ص. الحس الفني ألنها موهبة
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  : المهارة والعادةالفرق بين 
فهي   المهارة شيء يتعلم بالمحاكة والتدريب أما العادةأن  )م١٩٨٢(مصطفى يذكر      

التعلم  شكل من أشكال النشاط يخضع في بادئ األمر لإلرادة والشعور، ومع دقة وجودة
العادة  لهذا النشاط يصبح تكراره آليا ، ويتحول إلى عادة ، ومن المحتمل أن تظل تلك

السلوك  نوع من أنواع صلي، ومن ثم فهيمستمرة بعد أن يختفي الهدف من النشاط األ
  ٥٢ص .المكتسب يتكرر في المواقف المتشابهة

  :كما يوجد فرق بين المهارة واالستراتيجية
   فيرى أن المهارات واالستراتيجياتبين ) م١٩٩٣( ورياض  يفرق الخضريحيث      

بينما  لدى الفرد ، ألداء مهام خاصة، المهارات هي الطرق المعرفية الروتينية" 
  تصميم تلك الطرق المعرفية الروتينية االستراتيجيات وسائل اختيار وتجميع أو إعادة

بسلوك متعلم ، ثم يتسم هذا العمل بالكفاءة ،  يبدأ القيام بعمل ماومن ثم يمكن القول بأن 
ا، فإذا ما تكرر بشكل آلي يصبح ا ماهرسلوكً وله هدف هو اإلنجاز والتحصيل، فيصبح

، وإذا تم االختيار من بين تلك السلوكيات  فق قوانين نظريات التعلم السلوكيةعادة ، و
لعمل ما  معينةبصدد اتخاذ استراتيجية  والعادات والتنظيم لإلجراءات  يكون الفرد

   ٤٠ص"
  :بالنسبة لتعلم المهارة   أمور هامة

المتعلقة بتعلم عدد من النقاط الهامة و االعتبار يجب األخذ في ما تقدم بناء على     
   - :في النقاط التالية ) م ٢٠٠٨(المهاراتو التي يلخصها أبو السعود 

بمجرد إدراك تلك المعلومات  ، و على معلومات أن المهارة ليست درس يحتوي .١
متميزا بتلك المهارة  الفرد أصبح والحصول على شهادة بحضور ذلك الدرس فقد

فالمهارة ! بها ؟ لكن من يعملفكلنا يعرف جيدا فائدة مهارات االتصال و .
 تدريب وممارسة لوقت ما من خالله تصبح المهارة جزء من شخصية الفرد ،
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 الدورات التدريبية ماهي إال عرض ألهمية المهارة ومفرداتها ووأما الدروس 
 . وقواعدها وطرق اكتسابها

مهارة ما  هو مصاحبة  إن من أهم وأفضل الطرق التي تساعد على اكتساب .٢
اهللا عليه وسلم  دقاء الذين يتميزون بهذه المهارة ، وصدق رسول اهللا صلىاألص

أخرجه أبو  . "المرء على دين خليله ، فلينظر أحدكم من يخالل ": حين قال 
   )٤٨٣٣ح(داود في سننه 

اليقين بأن كل إنسان يستطيع أن يكتسب أي مهارة وأن تصبح جزء من  .٣
م إال في شيء واحد وهو أنهم فالناجحون ال يتميزون عن غيره  شخصيته

أحالمهم قيد التنفيذ ، وهكذا ليس بعيدا أن يكون اإلنسان  استطاعوا أن يضعوا
ماهرا في أي عمل ، فإن اكتساب المهارات وجعلها طبع يعود في المقام األول 

  ١ص.المهارة وإصراره على ذلك  الستعداد الفرد الكتساب هذه
  

  : اداألفرلدى  اتكيفية تنمية المهار
عدد من ) م١٩٩٩(د ، وقد ذكر السلمي لدى الفر المهارة يمكن اكتسابها وتنميتها     

  :النقاط لتحقيق ذلك يمكن تلخيصها في النقاط التالية 
 .إخالص النية هللا تعالى  .١
 .الممارسة المستمرة للمهارة  .٢
 .متابعة مايكتب حول المهارة  .٣
 .ة بالمهارةالمشاركة الفاعلة في المعارض والندوات الخاص .٤
 .زيارة المتخصصين بالمهارة والتواصل معهم  .٥
 .إقامة لقاءات دورية خاصة بالمهارة  .٦
 .نشر التجارب الشخصية الخاصة بالمهارة واالستفادة من تجارب اآلخرين  .٧
 .التفاؤل الدائم بالنجاح وعدم اليأس عندما تعترض بعض العقبات  .٨



 

 

  ١٧ 

تظهر   ويجعلهاالكامنة  ات الفردمهاروأخيرا أن الوحيد الذي يستطيع أن يكتشف  .٩
 ٢٦- ٢٥ص ص.  الفرد نفسههو  ووتنم

مجموعة من االقتراحات لتطوير  )Cottrell ،1999( ويضيف كوتريل     
  :يلي منها ما  مهاراتال اإلنجاز وتنمية

 :بهالوعي بما هو مطلوب منك ، أوما أنت مكلف  .١
وسائل  معرفة الفرد لما هو مكلف به والمتوقع منه يساعده في البحث عن

  .تحقيقه
 :الطرق واالستراتيجيات .٢

ومنظمة لذلك،  يسهل العمل إذا كانت هناك استراتيجيات وطرق عمل سليمة
  .المهارات  وهي ما تمثلها

 :الثقة بما تفعل .٣
 من والعديد،صلويح يحتاج النجاح إلى أن يشعر الفرد بأنه يتعلم وينجز

 األفراد يزداد نجاحهم نتيجة لمرورهم بخبرات عمل ناجحة، وشعورهم
  .بالتفرد في أدائهم، وإن كانت ليست لديهم أية فكرة عن مستوى ذكائهم

 :لفةاأل .٤
من اآلخرين، أو من  إذا كانت المهارات تتحسن بالممارسة والتغذية الراجعة

أدى  إذا الفرد جة هذا األداء، فإنالشخص نفسه بمراقبته ألدائه ومعرفته بنتي
نفس العمل كان خبيراً بالطرق المختصرة لذلك العمل، واعيا بالمهارات 

التركيز في إنجاز العمل مددا أطول،  ويستطيعيحتاج إليها،  الفرعية التي
  .أفضلبكفاءة  للمهارات الفرعية والمهارة الكلية بشكل آلي و مؤديا

 :الوعي بالذات وتقويمها .٥
، وما نقاط  أين هو منها: يعرف أوال يطور الفرد مهاراته يجب أن لكي

والتحسن في تلك  ، وماذا يريد من اإلنجاز الضعف والقوة لديه فيها



 

 

  ١٨ 

أفضل  واالستبصار بالذات يساعد على تقويم ما لديه من مهارات،. المهارات
  ٢٦ -  ٢٢ص  ص. من االعتماد على تقويم اآلخرين

  : )ر الكمبيوت( الحاسب اآللي
.  واحدة من أكثر الكلمات الشائعة في العصر الحديث) كلمة كمبيوتر(لقد أصبحت      
هو االسم لفعل  Computerكلمة كمبيوتر أو حاسب آلي أن ) م١٩٩٢(قنديل يذكر

Compute  أي يحسب وهو ما يعني أن الحاسب اآللي يقوم على قاعدة حسابية
: وتعني باللغة العربية )  Computer( زي كلمة  كمبيوتر  من أصل انجليو   رياضية

تعني الحاسب أو الحاسوب ، وهذا " كمبيوتر " كلمة ؛ لذا فإن يحسب أو يعد أو يحصي 
  ١٠صهو المصطلح المتعارف عليه تقريبا في البالد العربية 

كذلك نجد أن النظرة للحاسب اآللي اختلفت تبعاً الختالف استخداماته ، فهناك من      
الحاسب اآللي مجرد آلة تقوم بتخزين المعلومات وتعالجها، وهناك من يرى  يرى أن

أن الحاسب اآللي يعد وسيلة تربوية وتعليمية ال غنى للمؤسسات التربوية عنها، وتبعاً 
أن هناك تعريفات كثيرة ) م١٩٨٥(لهذا االختالف فقد اختلفت تعريفاته، حيث يذكر فالته

الكمبيوتر : "رة المعارف البريطانية حيث ذكرت أن للحاسب اآللي وأهمها تعريف دائ
آلة تعمل وفق نظام الكتروني، وتقوم بتنفيذ عمليات حسابية، وتحلل معلومات، وتنجز 
أعماالً متعددة، بموجب التعليمات التي تصدر إليها، ومن ثم تختزن النتائج، أو تعرضها 

: " الحاسب على أنهاأجهزة ) م١٩٩٦(، و يعرف اللحيدان ٢٨ص" بأساليب مختلفة
أجهزة الكترونية تقوم بتنفيذ أعمال حسابية ورياضية، أو منطقية بسرعة هائلة بواسطة 

آلة إلكترونية يمكن : " الحاسب بأنه) م١٩٩٩(، ويعرف الوكيل ١٩ص"برامج خاصة
برمجتها؛ لكي تقوم بإدخال ومعالجة البيانات وتخزينها واسترجاعها وإجراء العمليات 

فقد عرفت الحاسب اآللي ) هـ١٤٢٠(أما الهاجري . ٤٩ص"والمنطقية عليهاالحسابية 
الجهاز اإللكتروني الذي صمم ليكون األقدر على استقبال البيانات واختزانها، : " بأنه



 

 

  ١٩ 

ومعاملتها بحيث يمكن إجراء جميع العمليات البسيطة والمعقدة بسرعة؛ للحصول على 
  .٦ص"نتائج دقيقة

  :وظيفة الحاسب اآللي 
الحاسب اآللي هو ألة تقوم بمعالجة المعلومات أن ) م ٢٠٠٧(يذكر العجمي      

وتخرج النواتج  Dataوتعالج البيانات  Inputبطريقة إلكترونية ، فهي تقبل التغذية 
Output  التي تعرض في بعض األشكال  والمعالجة بصفة عامة تعني إجراء بعض ،

 حيث تعتبر البيانات، دة صالحة لالستخدام العمليات على مادة خام لتحويلها إلى ما
Data هي المادة الخام التي يلزم معالجتها لتحويلها إلى معلومات مفيدة  

)Information (٢٧٧ص.تصلح لالستخدام وتساعد في اتخاذ القرار  
  :أهمية الحاسب اآللي لإلدارة المدرسية 

     سية وذلك بفضل اإلمكانات ا لإلدارة المدريقدم الحاسب اآللي خدمات كبيرة جد
لي في طور الهائل في استخدام الحاسب اآلفنتيجة للت ، الهائلة التي تحتويها هذه التقنية

استخدامه في اإلدارة  ، وحيث أن شتى المجاالت ، السيما في تكنولوجيا المعلومات
بشكل عام وفي اإلدارة المدرسية بشكل خاص أمرتحملهاتا ، إذ أن األعباء التي ا حيوي 

اإلدارة في المدرسة تحتاج لمثل هذه التكنولوجيا ؛ كي تؤدي مهامها بكفاءة ودقة 
عاليتين وخاصة في المدارس الكبيرة ، فاستخدام الحاسب اآللي في مختلف مهام اإلدارة 

  . المدرسية يساعد في توفير الوقت والجهد باإلضافة إلى الدقة والسرعة 
استخدام الحاسب في اإلدارة المدرسية من أولى أن ) هـ١٤١٨(يذكر الفار      

وتشمل هذه التطبيقات . التطبيقات التي بدأت منذ أن دخل الحاسب إلى البيئة المدرسية 
شؤون الموظفين، والشؤون المالية، وشؤون الطالب، : عدداً من الخدمات منها 

بوي، وشؤون واالمتحانات والتقويم، والسجالت والجداول المدرسية، واإلرشاد التر
. إدارة المكتبات، وإنتاج المطبوعات التعليمية، واألعمال المكتبية اليومية وغيرها

ويجب أال يستهان بحجم الخدمات التي يقدمها الحاسب لإلدارة المدرسية خصوصاً بعد 
أن تم تطوير حزم برامج خاصة لمثل هذه الخدمات خالل ماال يقل عن عقد من الزمن، 



 

 

  ٢٠ 

دارات المدرسية تقريباً ستعتمد بشكل كلي في إنجاز أعمالها اإلدارية لدرجة أن جميع اإل
أن ) هـ١٤١٨(، ويضيف الفار  ٧٠ص. على الحاسب وال تستطيع االستغناء عنه البتة

المدرسة واإلدارة التعليمية من خالل األعمال الكثيرة التي : "الحاسب اآللي يؤثر في
لفات قواعد البيانات للمعلمين والطالب، تنسيق الكلمات وبناء م: يوفرها ممثلة في

وتنظيم جداول عالمات الطالب، باإلضافة إلى النشر التعليمي كإعداد الكتب 
أن ) " م٢٠٠٧(ويذكر العجمي . ٧٠ص"والملخصات والتدريبات والواجبات المنزلية

رة التطور الكبير في استخدام الحاسبات اإللكترونية في مجال اإلدارة بصفة عامة واإلدا
المدرسية بصفة خاصة فتح ميادين جديدة أمام وسائل المعالجة اإللكترونية للبيانات ، 
ويسير هذا التطور على مدى ثالث خطوات متصلة من خاللها يمكن بيان أهمية 

  -:الحاسب اآللي لإلدارة المدرسية على النحو التالي 
ذ القرارات الروتينية تقوم هذه الحاسبات بعمل اإلدارة المدرسية الذي يتعلق باتخا .١

فليس . معظم وقت اإلدارة لتحديد ورسم ومتابعة العمل داخل المدرسة  رلتوفي
عليها أن تقوم بالعمليات الحسابية واإلحصاءات لحساب معدالت النجاح 

حساب نسب الحضور والغياب للطالب ، أو فهرسة  أووالرسوب والتسرب ، 
الطالب في المواد الدراسية  الطالب الناجحون ؛ لمعرفة متوسطات درجات

ومعرفة الطالب األوائل ، أو حصر احتياجات المدرسة من أثاث وكتب دراسية  
أو مختبرات وغير ذلك ؛ إذ يمكن أن يستخدم الحاسب اآللي في معالجة مثل 

 .هذه األمور
المنفصلة وتجميعها في نظام شامل واحد داخل  التكامل بين األعمال الفردية .٢

 .عداد قاعدة بياناتالمدرسة ؛ إل
القدرة الكبيرة لهذه الحاسبات على التحليل مما يساعد اإلدارة المدرسية على  .٣

تقويم مشاكل السياسات المعقدة بمستوى أفضل لم يكن لها وجود في 
  ٢٧٩ص"الماضي

  :ية الدور القيادي لمدير المدرسة لعاالمهارات التي تساعد في ف



 

 

  ٢١ 

قد أمكن للباحثين المهتمين بدراسة ظاهرة القيادة  إلي أنه  )م ٢٠٠١(يشير جوهر      
زيادة  ىتساعد عل التي من المهارات مجموعة ىياتها في مجال اإلدارة التعرف علوعمل

  :وهذه المجموعات هي  فعالية الدور القيادي ،

 مجموعة المهارات االجتماعية 
 مجموعة المهارات اإلدراكية 
  الذاتية ( مجموعة المهارات الشخصية( 
 مجموعة المهارات الفنية 

  

   :المهارات االجتماعية 

خلق بناء قوي متماسك  ىتتصل بالتعامل مع الغير وبالقدرة عل وهي التي     
وطبيعي أنه . متكامل متعاون من العنصر البشري الذي يتعامل معه القائد اإلداري 

 ىيكون عل من يتعرض لمواقف القيادة أن ىلكي تتوفر هذه المهارة فإنه يتعين عل
علم تام بطبيعة  ىعلم ودراية بأسس تنسيق الدوافع والجهود ، وأن يكون عل

  .خبرة بالتعامل معه  ىالعنصر البشري الذي يعمل معه ، وعل

   :وفيما يتعلق بالمهارات اإلداراكية

فإنها أشد ما تكون ضرورة بالنسبة للقادة اإلداريين في المراكز العليا ، إذ تحتم      
. مكوناتها واستنباط النتائج المحتملة لها  ىمسئولياتهم تحليل المواقف إلعليهم 

ولذلك يتعين عليهم أن يتصفوا بقوة التصور واإلدراك وبالمهارة في ربط األسباب 
  .بالمسببات 

  : )الذاتية ( أما المهارات الشخصية 

عقلية تتضمن المهارات الذاتية مجموعة من الصفات والخصائص الجسمية وال     
في  –منفردة أو مجتمعة  –واالنفعالية للمدير والتي تحدد معالم شخصيته ، وتؤثر 



 

 

  ٢٢ 

وهذه المهارات أمور اليتم . سلوكه وفي تعاملة مع اآلخرين وفي استجاباتهم له 
المدير تتفاعل مع  ىاستعدادات فطرية لد ىسا علاتعلمها تعلما ، بل إنها تعتمد أس

ومن تلك . ، وحياة الطفولة ، والبيئة المحلية والرفاق سرة أبيئية مختلفة ك تمؤثرا
المهارات السمات الشخصية للمدير ، والقدرات العقلية ، والمبادأة ، واالبتكار ، 

  .ضبط النفس لى والقدرة ع

   :المهارات الفنية 

علم تام بجميع  ىوالرؤساء يتعين عليهم أن يكونوا عل المدراءأن : ويقصد بها      
 ىفمدير المؤسسة التعليمية عل. إدارتها وتوجيهها  ىالفنية التي يشرفون علالنواحي 

دراية وعلم بما يقوم به كافة المتخصصين الذين  ىسبيل المثال ينبغي أن يكون عل
يعملون تحت رئاسته وبقيادته  وهذ اليعني بطبيعة الحال أن يصبح مدير المؤسسة 

لتخصصية التي يشرف عليها ألن هذا التعليمية متخصصا في أي نوع من األعمال ا
النظرة الشاملة الموضوعية العامة لألمور  ىالتخصص من شأنه أن يفقده القدرة عل

والمسائل التي يتعين عليه أن يصدر قراراته فيها  أما في المراكز القيادية الفنية فإن 
أمر ليس بالمرغوب فحسب ولكنه متوقع  بالتفاصيل الفنيةتخصص واالهتمام ال

  . ٤٣٢  - ٣٩٥ص ص.ومطلوب

استخدام الحاسب اآللي من أهم المهارات الفنية التي ينبغي على مدير  ةوتعد مهار      
الحاسب " حيث يقول ) م٢٠٠٧( ويؤكد ذلك كدوك ، المدرسة اإلحاطة بها وإتقانها 

اآللي هولغة العصر في الحاضر والمستقبل ، وهو الوسيلة المهمة لالتصال والتواصل 
أولويات عمل مدير المدرسة اإللمام بجميع معطيات هذه التكنولوجيا المتقدمة ، فمن 

سواء كان ذلك اإللمام ببرنامج اإلدارة التربوية ، أو البرامج المساندة كبرنامج معارف 
وكل مستخدم للحاسب اآللي يحتاج ، ، أو غيرها من البرامج الحاسوبية المفيدة 

،  والتي تمكنه من التعامل مع هذه التقنية بكفاءة عاليةلمهارات الكمبيوتر األساسية ، 
ويعد التمكن من هذه المهارات مطلبا أساسيا لمدير المدرسة في الوقت الراهن ، فهي 



 

 

  ٢٣ 

تتيح له إمكانية دمج التقنية والتعليم ومن ثم تحقيق األهداف التعليمية بكفاءة أكثر ، 
  . ٢١٠ص"اإلنتاجية اإلدارية األمر الذي يؤدي إلى توفير الوقت وزيادة مستوى

كما يتيح إتقان المهارات الحاسوبية لإلدارة المدرسية إمكانية تبسيط المهام      
وتقليل ما  ، الروتينية واألعباء اإلدارية التي تستغرق وقتا طويال ، واختزال هذا الوقت

حيز الزمني ا من المزيد الروتينية ، وتوفير المهام اإلدارية في األعمال و يهدر منه
للتركيز على األهداف التعليمية ، كما تساعد المعرفة الرقمية في زيادة اإلنتاجية من 

األدوات التعليمية عبر خالل توفر إمكانية وصول المعلمين للمحتويات التعليمية و
  .لكترونيإلالتواصل ا

  
  :المطلوبة في مدير المدرسة مهارات الحاسب اآللي

ضرورة توفر مهارات استخدام الحاسب اآللي لإلدارة  )هـ١٤٢٣(كعكي ترى      
عمل القيادة المدرسية يرتكز على اإلشراف الشامل وتطوير الواقع  المدرسية  ألن 

التربوي للمدرسة ، وتحفيز الهيئة اإلدارية والتعليمية والطلبة للعمل بكفاءة وفعالية وفق 
مهارات توفر مجموعة من المعايير التربوية المعاصرة ، ولتحقيق ذلك البد من 

  ١٣ص.في القائد التربوي للمدرسة  استخدام الحاسب اآللي
أن من أهم المهارات التي يحتاجها القائد اإلداري في  )م٢٠٠٧(وترى حريري      

  :المدرسة هي مهارات استخدام الحاسب اآللي ، وتتمثل في النقاط التالية 
برامج تربوية ، تهدف إلى تصميم  القدرة على استخدام الحاسب اآللي في إعداد .١

أنشطة علمية متنوعة ؛ لتمكين الطالب من تقويم حصيلته العملية ، وتحتوي 
 .على درجات متفاوته في الصعوبة 

القدرة على استخدام الحاسب اآللي في إعداد برامج تربوية تمكن الطالب  .٢
 .المتأخر من الدراسة الذاتية 



 

 

  ٢٤ 

لدروس ، ومراجعة تحضير كل معلم اسب اآللي في تحضير احاستخدام ال .٣
 .بواسطة شبكة محددة 

إعداد المعلمين ليكونوا قادرين على استخدام الحاسب في تحضير وعرض  .٤
 الدروس 

 .استخدام الحاسب اآللي في إعداد السجالت المدرسية المختلفة  .٥
االستعانة ببرامج الحاسب اآللي في تصميم خطوات إجرائية لتقارير األداء  .٦

 .لخاص بالعاملين في المدرسة الوظيفي ا
متابعة إجراءات العمل باستخدام أجهزة وأدوات متطورة ؛ تمكن من اإلشراف  .٧

 .على القوى البشرية والطالب بسهولة ودقة ووضوح 
القدرة على تكوين فريق عمل متمكن من استخدام الحاسب اآللي يعمل على  .٨

القرارات المدرسية وحل تحقيق األهداف التربوية المحددة ، ويشارك في اتخاذ 
 .المشكالت 

تركيز االهتمام على تطبيقات الحاسب اآللي ؛ إلحداث تغييرات تعود بالفائدة  .٩
 .على العمل التربوي في المدرسة ، وتؤدي إلى تطويره 

ربط األعمال اإلدارية بالمدرسة بشبكة واحدة ؛ لتوحيد البيانات التي تتعامل  .١٠
ادق ووحيد للبيانات ، ومنعا لتضارب معها المدرسة للحصول على مصدر ص

البيانات  وخدمة متخذي القرار عن طريق إمدادهم بالمعلومات والبيانات 
 .الالزمة التخاذ قرارات سليمة على أسس موضوعية 

تواصل مع الجهات التعليمية المختلفة لالتمكن من استخدام البريد االلكتروني ؛ ل .١١
 ٢٠٥ – ٢٠٣ص ص .بشكل سريع 

  :وره في إكساب وتنمية المهاراتالتدريب ود



 

 

  ٢٥ 

نظراً للتطورات السريعة في مجال المعرفة، وما يتبعها من تغيرات أسرع في      
أساليب العمل فإن التدريب أصبح ضرورة حتمية ومطلباً أكيداً، فهو يسهم في تلبية 

في  احتياجات النمو المهني لدى مديري المدارس االبتدائية، فضلًا عن كونه وسيلة مهمة
محاوالت اللحاق بركب التقدم التكنولوجي، ويعتبر التدريب أثناء الخدمة أسلوبا من 
أساليب التربية المستمرة والمؤدية للنمو المهني، وهو وسيلة فعالة في إكساب وتطوير 

ومن المسلم به أن امتالك القائد . المهارات المختلفة لمديري المدارس االبتدائية 
لفنية وخاصة المتعلقة بالحاسب اآللي تعد من المهارات الهامة للمهارات ا التربوي

إلدارة المدارس االبتدائية إلرتباطها الوثيق بالمهام اإلدارية، كما أن التدريب أثناء 
الخدمة ال يقل أهمية عن امتالكهم للمهارات، حيث يهدف التدريب إلى زيادة المهارات 

  .لى معدالت الكفاءة في األداء وتعديل السلوك واالتجاهات للوصول إلى أع
العصر الحديث هو عصر ثورة المعلومات، " أن ) هـ١٤٢١(يذكر الغامدي     

وتدفقها، وسرعة تغيرها، والتطور التقني الهائل والعجيب في معظم مناحي الحياة، مما 
جعل التدريب ضرورة أساسية للحاق بهذا الركب المتسارع الخطى والتكيف مع 

تيعاب نواتجه، بل لقد أصبح التدريب وظيفة إدارية مستمرة تمثل واجباً مقدراته، واس
  ٥٨ص"أساسياً من واجبات اإلدارة الحديثة في مختلف التنظيمات

  :مفهوم التدريب
الجهود المنظمة، والمخطط لها لتزويد " التدريب بأنه ) م٢٠٠٢(يعرف الطعاني     

هدف إحداث تغيرات إيجابية المتدربين بمهارات ومعارف وخبرات متجددة وتست
أما .  ١٤ص" مستمرة في خبراتهم وسلوكهم من أجل تطوير كفاية أدائهم

عملية منظمة مقصودة تهدف إلى تعديل سلوك " فتعرف التدريب بأنه ) هـ١٤١٩(سفر
األفراد وتزويدهم بالمعارف والمهارات واالتجاهات التي تلبي حاجاتهم و حاجات 

، وذلك من أجل رفع كفاياتهم األدائية وتطوير األساليب التي  المجتمع الذي يعيشون فيه
بينما تعرفه رواس .  ٥٠ص" يستخدمونها لتحسين نوعية اإلنتاج وتحقيق األهداف



 

 

  ٢٦ 

كل برنامج منظم ومخطط يساعد العاملين في جميع الميادين " بأنه ) هـ١٤٢١(
و في المهنة من خالل التربوية على تنمية القدرات الذهنية والمهارات العملية والنم

الحصول على المزيد من الخبرات الثقافية والمسلكية وكل ما من شأنه االرتقاء بمستوى 
  . ١٢ص" العملية التربوية وإنماء الطاقة اإلنتاجية والبشرية واستثمارها بشكل أفضل

يتضح لنا من التعاريف السابقة للتدريب بأنه نظام مخطط له وموجه لنوعية معينة      
من األفراد، ويهدف إلى زيادة معارفهم وتنمية مهاراتهم وتعديل سلوكهم؛ لتحسين 

  .أدائهم وخبراتهم العملية واالرتقاء بها
 :أهمية التدريب 

يهدف التدريب في مفهومه الحديث إلى تحقيق أغراض أساسية منها رفع مستوى      
في مجال عمله، وزيادة أداء الفرد عن طريق اكسابه المهارات الالزمة والمستخدمة 

قدرة الفرد على التفكير اإليجابي بشكل يمكنه من التكيف مع مهام عمله، والتغلب على 
  .الصعوبات والمشاكل التي قد تطرأ له في ميدان عمله

أنه إلى جانب استخدام ) " م١٩٧٩(نقال عن عثمان ) هـ١٤٢٣(ويشير المعلم      
ة يتطلب توفرتخصصات ومهارات معينة، األمر المنظمة ألساليب ووسائل العمل الحديث

الذي قد يؤدي إلى تغيير نوعيات وإعداد العاملين في تركيب الهيكل الوظيفي ليشمل 
نوعيات مناسبة منهم أو تعهد الموجودين منهم بالتدريب والتأهيل وتطوير الخبرات؛ 

ية إلى تحقيق حتى يمكن استخدام الطاقات المتاحة منهم أفضل استخدام يؤدي في النها
  ٤١ص" الجهاز اإلداري ألهدافه بالقدر المطلوب من الكفاءة والفاعلية

العالقة المستمرة ذات التأثير المتبادل بين " أن ) م١٩٨١(ويضيف عبدالوهاب     
فهي إن تركت تدور في نفس . الفرد والعمل الذي يؤديه تحتاج إلى تنشيط وتجديد 

ذلك تقادم معلومات الفرد وعدم صالحيتها، وتجمد  الحلقة أو الدائرة فقد يترتب على
خبراته ومهاراته عند حد معين وربما تقلصها، وانكماشها، وعجزها عن مقابلة ما 
يستجد من تطورات، كما أن التدريب يقدم للفرد المتدرب معرفة جديدة، ويضيف له 



 

 

  ٢٧ 

ويعدل أفكاره، معلومات متنوعة، وينمي قدراته، ويصقل مهاراته، ويؤثر في اتجاهاته، 
ويغير من سلوكياته، ويطور العادات واألساليب التي يستخدمها للنجاح والتفوق في 

  ١٥ص" عمله
ومن نواتج الثورة التقنية ازدادت الحاجة إلى أفراد مدربين على استخدام      

البرمجيات ونظم الحاسب اآللي، وهذا ما يدعو إلى االهتمام بالتدريب؛ لتهيئة الكوادر 
وتزداد أهمية التدريب  رية القادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة بكفاءة عالية،البش

لمديري المدارس في المرحلة االبتدائية للمهارات المتعلقة باستخدام الحاسب  بالنسبة
اآللي في األعمال اإلدارية؛ لمساعدتهم على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، كما يجب أن 

على إبراز مهاراته في التعامل مع برامج وتطبيقات الحاسب اآللي  يكون المدير قادراً
المختلفة، وأن يكون مرجعا للعاملين معه في اإلدارة ومساعداَ لهم في حل مايعترضهم 

أن التدريب المخطط ) م٢٠٠٢( ويرى عمايرة . من مشاكل متعلقة بالحاسب اآللي 
دائية، بل ويعد من أهم محاور والمستمر ضرورة الغنى عنها لمديري المدارس االبت

التطوير اإلداري؛ حيث أن التدريب يزود المتدربين بالمعلومات والخبرات الجديدة في 
مجال الحاسب اآللي، كما أنه يعد قوة قادرة على تشكيل اإلداري المبدع القادر على 

  ٤ص. التعامل مع هذه التكنولوجيا الحديثة
  

  :مية التدريب تزداد لألسباب التالية أن أه) " م٢٠٠٤(وتضيف الشريف      
أن برامج اإلعداد قبل الخدمة ال تتعدى أن تكون مدخال لممارسة المهنة وليس  .١

 .إعداداً نهائياً لها
في ظل التغير السريع الذي يشهده العالم في مختلف المجاالت فإن اإلعداد  .٢

 . أمراً الزماًوالنمو المستمرين يصبحان 
يساعد على تغيير االتجاهات واكتساب اتجاهات إيجابية التدريب أثناء الخدمة  .٣

 .تجاه المهنة مما يؤدي إلى رفع الروح المعنوية وزيادة اإلنتاجية في العمل



 

 

  ٢٨ 

التدريب أثناء الخدمة يكسب المتدرب أفاقاً جديدة في مجال ممارسة المهنة وذلك  .٤
ص منها أو من خالل تبصيره بمشكالت المهنة وتحدياتها وأسبابها وكيفية التخل

 .٤٨ص"التقليل من آثارها على أداء العمل
ومن خالل ما تقدم ذكره ــــ عن أهمية التدريب ــــ يمكننا القول بأن      

إعداد مديري المدارس االبتدائية وتدريبهم بات أمراً ضرورياً لنجاحهم في عملهم 
ة وقيامها بأدوار اإلداري، حيث أن التطور في العملية التربوية وتزايد أهمية المدرس

متعددة ومتجددة ازداد معه أهمية تدريب مديري المدارس أثناء الخدمة؛ لتمكينهم من 
مسايرة المستجدات وحسن التعامل مع التقنية الحديثة بكل كفاءة، كما أنه ينبغي على 
مديري المدارس عدم االعتماد على التدريب فقط بل يجب عليهم االهتمام بالتعلم الذاتي، 

ي يؤتي التدريب ثماره المرجوة منه يجب التركيز على المهارات التطبيقية أكثر من ولك
التركيز على مجرد إعطاء معلومات نظرية تعطى للمتدربين على شكل محاضرة ، 

ضعف فعالية التدريب أثناء " حيث علل ذلك بقوله ) م١٩٩٣(وهذا ما ذهب إليه فهمي 
تتجه إلى زيادة معلومات  امج التدريبالخدمة لمديري المدارس يعود إلى أن بر

المتدريبن أكثر من االهتمام بتنمية المهارات والقدرات اإلدارية التي تحسن من مستوى 
  ٦٤ص"األداء اإلداري لهم

  
  

  : التدريب اإللكتروني
بما أن الحديث عن التقنية وكيفية االستفادة منها وتفعيلها في اإلدارة المدرسية فمن      

أن نعرج على التدريب اإللكتروني، حيث يعد نقلة نوعية كبيرة في عملية المناسب 
تقنية  في مجاالت ينا غير مسبوقا وكميا نوعييشهد تطور عالمنا المعاصرالتدريب ف

يذكر . المعلومات واالتصاالت واستخداماتها في ميادين التعليم والتدريب والتثقيف
مج و أساليب التدريب أثناء الخدمة، تمشياً أنه ينبغي تطوير برا) هـ١٤٢١(الغامدي 



 

 

  ٢٩ 

. مع االتجاهات العالمية الحديثة والمستجدات في التقنيات المستخدمة في هذا المجال 
  ٥٩ص

المعلوماتية واالتصاالت نقلة  أحدثت التطورات التي شهدتها مجاالت تقنية وقد     
التدريس وأساليب  جميع العمليات التعليمية وبخاصة ما يتعلق بطرائق نوعية في

 حيث أدت هذه التحوالت إلى ظهور آليات حديثة في طرق اكتساب المعارف . التدريب
 من السهولة بمكان ، كما أصبحوفي وسائل نقلها واستراتيجيات توليدها ،والمهارات

، الستخداماتنا في شتى نواحي الحياة توظيف تقنية االتصاالت والمعلومات وتطويعها
 ووفقاً لهذه . طي قيود الزمان والمكان وندرة الموارد البشريةتخوقدرتها على 

   .التعلم والتدريب اإللكترونيب ظهر ما يسمىالتحوالت المعاصرة، فقد 
العملية  ابأنه " )م٢٠٠٧(يحي  كما ذكر التدريب اإللكتروني عملية وجاء تعريف     

دة على تقنية الحاسوب وشبكاته التي يتم فيها تهيئة بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات المعتم
ووسائطه المتعددة، التي تمكن المتدرب من بلوغ أهداف العملية التدريبية من خالل 
تفاعله مع مصادرها، وذلك في أقصر وقت وبأقل جهد وبأعلى مستويات الجودة دون 

استخدام التدريب " أن ) م٢٠٠٩(وترى عمر . ٢٠٧ص "التقيد بحدود الزمان والمكان
روني يقلل من نواقص التدريب التقليدي ويستغل اإلمكانات التقنية الحديثة المتاحة اإللكت

مثل األقراص المدمجة والحاسب واإلنترنت في الحصول على المعلومات وتحسين 
   ٥ص" فرص التدريب

يعد صورة ناجحة ومتممة ألساليب  اإللكترونيويمكن القول بأن التدريب      
بشكل مرن ودون  للتدريبسهم في زيادة المنافذ المتاحة حيث ي التدريب المعروفة،

وكذلك يسهم في خفض التكاليف المادية  ،الحاجة للتواجد في مكان وزمان محدد
كما أن له مزايا أخرى مثل تبادل الخبرات بين األقران، وتعدد مصادر  ،للتدريب

من البرامج التي  بالمواقع التدريبية المختلفة واالستفادةالمعرفة من خالل االتصال 
 .تقدمها مباشرة
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لرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي ودورها في تعزيز مهارات استخدام الحاسب ا   
   :اآللي لدى مديري المدارس االبتدائية بكفاءة عالية

  : لحاسب اآلليا لقيادة  معنى الرخصة الدولية: أوال 
رة لتعلم الحاسب اآللي ولرفع مبادرة عالمية متطو أنها) م٢٠٠٦(يذكر الموسى      

مستوى المعرفة في تكنولوجيا المعلومات وزيادة مستوى الكفاءة في استخدام الحواسيب 
  ١٦ص.الشخصية وتطبيقات الحاسب اآللي الشّائعة لكّل مواطني العالم 

هى رخصة دولية معترف بها في أغلب  الحاسب اآلليو الرخصة الدولية لقيادة      
دولة تستخدمها لضمان جودة مستخدمي  ١٥٠حيث أن أكثر من  ، دول العالم

تكنولوجيا المعلومات في أداء األعمال و قد أصبحت شرطا أساسيا في مختلف دول 
العالم في أوروبا و أسيا و األمريكيتين والشرق األوسط الستكمال مراحل التعليم 

  .يضا للتوظيفالمختلفة و الترقي في الوظائف و الحصول على منح دراسية و أ
لكي تثبت أن  ؛تمنح شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي ألي شخصو     

حاملها مؤهل في استخدام الحاسب اآللي الشخصي وبرامج الحاسب اآللي العامة حسب 
  .المقاييس الدولية ويملك معرفة بمجال تقنية المعلومات األساسية

  :لقيادة الحاسب اآلليفوائد شهادة الرخصة الدولية : ثانيا 
أصبحت  شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآلليأن ) م ٢٠٠٦( يذكر الفي      

هذه الشهادة هي شهادة ف ،اليوم مهمه بشكل متزايد للناس في جميع مجاالت حياتهم
 أيوهي تعني أى شخص يريد أن يؤكد فى  ،لتكنولوجيا المعلومات لجميع المواطنين 

لى أنه قادر على استخدام الحاسوب الشخصي وتطبيقاته المكتبية العامة مجتمع دولى ع
وهي مالئمة للناس لمساعدتهم  ،ومعرفته بالمفاهيم األساسية لتكنولوجيا المعلومات 

بالقيام بأعمالهم، ولألشخاص الذين انضموا لسوق العمل أو الباحثين عن عمل ، 
  ٥ص  .ومناسبة لكل األعمار
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 الحاسب اآلليلمهارات  ومعلوم أنه في عصرنا الحاضر تزايدت حاجة األفراد      
المهارات األساسية القدرة على استخدام  كمطلب لسوق العمل اليوم ، وتشملاألساسية 

لبيانات وبرامج قواعد البيانات برامج التطبيقات الشائعة مثل معالجة الكلمات وجداول ا
باإلضافة إلى ذلك  استخدام البريد االلكتروني واالطالع على شبكة  ، وبرامج العرض 

  . ة لمعظم الوظائفأصبحت المتطلبات األساسي حيث أنها االنترنت
  :)ICDL(أهداف الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي : ثالثا 
   : فيمايلي )م٢٠١٠(عبدالسالم يحددها      

  زيادة نسبة الوعي ونشر المعلوماتية.   
   .القضاء على األمية الحاسوبية • 
ي رفع مستوى المعرفة بتقنية المعلومات وإتقان مهارات استخدام الحاسب اآلل• 

   وتطبيقاته
  .توحيد أسس قياس المعارف المعلوماتية والمهارات الحاسوبية • 
  .تزويد المتدربين بالمؤهالت األساسية الالزمة لعصر المعلومات• 
  .تحدد الحد األدنى المقبول لمهارات الموظف في استخدام الحاسب اآللي • 
  . االرتفاع باإلنتاجية العامة للموظفين• 
ص .د ممكن من االستثمار في مجال تقنيتي المعلومات واالتصاالت تحقق أعلى عائ• 
٢  

    :ICDLلرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي التي تتضمنها ا الوحدات التدريبية: رابعاً 

لقد صمم مقرر برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي بحيث يغطي المفاهيم      
لتطبيقات العملية في مواقع العمل وقطاعات األساسية الستخدام الحاسب اآللي وا

   :إلى سبعة وحدات تدريبية كالتالي  )م٢٠١٠(ويقسمها عبدالسالم المجتمع األخرى ، 
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   :المفاهيم األساسية لتقنية المعلومات  - ١
  . التكوين األساسي للحاسب اآللي • 
   .كرة المفاهيم األساسية الستخدام الحاسب اآللي مثل تخزين المعلومات والذا• 
  . استخدامات أنظمة تقنية المعلومات في الحياة اليومية • 
  . لحاسب اآللي اشبكات • 

  : استخدام الحاسب اآللي وحفظ الملفات    - ٢
  . الوظائف األساسية للحاسب اآللي ونظام التشغيل • 
  . القدرة على استخدام مميزات بيئة سطح المكتب • 
  . إدارة وتنظيم الملفات • 
  . دام مميزات البحث وأدوات التحرير البسيطة وإدارة مرافق الطباعة استخ• 

   ) : Word Processing(  معالج النصوص - ٣
  .  المعرفة الشاملة بكيفية معالجة النصوص على جهاز الحاسب اآللي•

القدرة على أداء الوظائف األساسية إلنشاء وتحرير وإنهاء وثائق لتصبح • 
  جاهزة 

  .للنشر   
القدرة على أداء الوظائف المتقدمة لمعالج النصوص كإنشاء الجداول المعممة •         

 ،  
  .واستخدام الصور داخل الوثيقة وأدوات الدمج اإللكتروني          

  
  ) : Excel( جدول البيانات -٤ 

   .لجداول اإللكترونية لاإللمام باستخدامات الحاسب • 
ة إلنشاء وتطوير وتنسيق الجداول القدرة على أداء الوظائف األساسي• 

  اإللكترونية 
         القدرة على إنجاز العمليات الحسابية والمنطقية باستخدام وظائف ومعادالت• 
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  .أساسية  
القدرة على أداء الوظائف المتقدمة للجداول اإللكترونية كاستقدام الملفات • 

  وإنشاء 
  . الرسومات البيانية   

  ) :  Access( قواعد البيانات - ٥
ينقسم ، والمعرفة الشاملة بكيفية استخدام قواعد البيانات على جهاز الحاسب اآللي 

   : ثالثة أقسام أساسيةهذا المنهج إلى 
  كيفية تصميم وتخطيط قاعدة بيانات بسيطة .  
  كيفية تحصيل المعلومات من قاعدة بيانات أكثر تعقيداً وذلك بطرق مختلفة.  
 ر إنشاء وتعديل التقاري. 

  ) :  Power Point(  العروض التقديمية - ٦
  القدرة على استخدام أدوات العرض.   
 وتجهيز العرض للتوزيع أو المشاهدة  ريرإنشاء وتح.   
  القدرة على إنشاء عدة عروض مختلفة تالئم اختالف الموقف وطبيعة

  .     الجمهور المستهدف 
 وم البيانية والمؤثرات القيام بالعمليات األساسية باستخدام الصور والرس

  األخرى 
  ) :  Internet and E-mail(  المعلومات واالتصاالت - ٧

 يتعلق بأساليب البحث عن المعلومات على شبكة  القسم األول من هذه الوحدة
القسم أيضاً . اإلنترنت باستخدام أداة لتصفح الشبكة ومكائن البحث المتوفرة 

  . بحث يناقش طباعة صفحات الشبكة وتقارير ال
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 يتعلق بالبريد اإللكتروني فهو يناقش كيفية ف أما القسم الثاني من هذه الوحدة
إرسال الرسائل اإللكترونية وإلحاق الوثائق والملفات بها ، كما يناقش المنهج 

 ٥- ٣ص ص . كيفية تنظيم ملفات الرسائل داخل برنامج البريد اإللكتروني 

  :ICDL  سب اآلليلرخصة الدولية لقيادة الحال الحاجة مدير المدرسة و :خامساً

مهارات استخدام تكنولوجيا  ICDLتعزز الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب      
و إمكانية دمج التقنية في األعمال اإلدارية  لمديري المدارسلومات واالتصاالت المع

ومن ثم تحقيق األهداف التعليمية بكفاءة أكثر، األمر الذي يؤدي إلى توفير الوقت 
  . وزيادة مستوى اإلنتاجية داخل المدرسة

أكثر التمكن الجيد من استخدام  الرخصة الدولية لمديري المدارسكما تتيح      
 تطبيقات الحاسب اآللي بكل كفاءة واقتدار ، وهذا بدوره سيساعدهم بكل تأكيد في

، ويخلق تقليل  تبسيط المهام الروتينية وتقليل األعباء اإلدارية التي تستغرق وقتًا طويالً
الوقت المستغرق في عمل المهام اإلدارية مزيدا من الحيز الزمني للتركيز على 

كما تساعد المعرفة الرقمية في زيادة اإلنتاجية من خالل توفر  األهداف التعليمية،
إمكانية الوصول  للمحتويات التعليمية واألدوات التعليمية عبر اإلنترنت ومشاركتها 
وإعادة استخدامها باإلضافة إلى استيعاب أساليب تعليمية مختلفة وزيادة تحفيز منسوبي 

ا المعلومات واالتصاالت داخل المدرسة المدرسة من خالل استخدام مهارات تكنولوجي
  . وخارجها 

  :اسب اآللي المدارس االبتدائية من مهارات استخدام الح مديريأهمية تمكن  

مما يؤكد ضرورة تمكن مديري المدارس االبتدائية من مهارات استخدام الحاسب      
أن وجود ثورة تكنولوجية ) " م١٩٩٥(عن بيترز) هـ١٤٢٦(اآللي ما نقلته الدعيلج



 

 

  ٣٥ 

تتعلق باإلتصاالت واإللكترونيات والحاسبات والمعلومات وسيطرتها على مختلف 
لحياة يدعو للوصول إلى إدارة عصرية عن طريق تغيير مجاالت اإلنتاج واألعمال وا

مفاهيم وأساليب العمل اإلداري فتأثير هذه الثورة الهام على اإلدارة أدى إلى حسن 
  .٣٣ص" استخدام الموارد المتاحة وزيادة فعالية اإلنتاج ومردوده 

ف أن من المهم أن تكون لدى المدرسة إدارة تدرك كي) "م٢٠٠٦(وترى عميره      
تتعامل مع التقنية اإللكترونية ، كما يجب أن تكون هذه اإلدارة قائمة على موظفين 
لديهم الخبرة الكافية والتدريب الشامل لجميع العمليات ، والخطوات التي يتكون منها 

  ١٠ص " هذا العمل اإلداري والتقني 

المعلومات أن دور المدير في ظل مفهوم تكنولوجيا ) " م٢٠٠٣(ويضيف أبو ناصر     
يطرح مسؤوليات كبيرة على عملية بنائه وتسليحه بأساسيات علم الحاسب اآللي ؛ 
لزيادة اإلنتاجية وتوفير الوقت والجهد، هذا ويؤثر الحاسب اآللي في المدرسة واإلدارة 
المدرسية من خالل األعمال الكثيرة التي يوفرها ممثلة في بناء ملفات قواعد بيانات 

ب ، وتنظيم الجداول المختلفة وإعداد السجالت اإلدارية وغيرها من المعلمين والطال
أن ) " م٢٠٠٠(ويوضح العبود  ،  ٢٣ص " . االستخدامات التي يصعب حصرها 

تكنولوجيا المعلومات في التعليم تساعد المديرين في التعامل مع الحاالت التي تعتمد 
م القرارات وأنظمة دعم بدرجة كبيرة على الخبرة باستخدام األنظمة وأنظمة دع

المديرين ، وتساعد في زيادة نطاق اإلشرف ، وتساعد في درجة الجدية في العمل 
بسبب اإلمكانات العالية التي توفرها لإلدارة في عمليات التوجيه والرقابة والتحكم ، 

  ٥٦ص  . "وتعمل على توفير الوقت والجهد والتكاليف 

األخذ بالتقنية الحديثة في اإلدارة ، " ة ضرور) م١٩٩٣(ويرى فهمي ومحمود      
كإستخدام الحاسب اآللي في تنظيم المعلومات وحفظها وتداولها ؛ للتخفيف من حدة 
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العمل اإلداري الذي يشغل كاهل مدير المدرسة ، ولتحقيق مساهمة فاعلة في تنمية 
نقلة الحاجة الماسة إلحداث ) م٢٠٠١(، ويؤكد الطويل  ٤٢ص" . البرامج التربوية

اليوم وبخاصة في البلدان النامية هناك حاجة : "نوعية في العملية التعليمية حيث يقول
ماسة إلى قادة تربويون يتميزون بالتربية الجيدة والتهيئة المناسبة والمقدرة على تحمل 
المسؤولية والعمق األخالقي األصيل واإلخالص والتفاني في ممارسة متتطلبات 

ومن هنا تزداد الحاجة إلى تطوير الشجاعة والرغبة لدى القادة أدوارهم القيادية ، 
التربويين لتعميق مسلماتهم وتفهم تحيزاتهم وتبصير جميع ما يشتمله النظام التربوي 
والتعامل معه ضمن معطيات اليوم وآمال المستقبل وعدم االنكفاء على الماضي ، 

  . ١٦٧ص" ا ألفناه في الماضي وبغير ذلك لن يكون هناك أية إبداعات أو تمايزات عم
وحيث أن التعليم يتأثر إلى حد كبير بقدر مايحدثه مدير المدرسة من تطـوير فـي        

أداء العاملين ، كذلك في النواحي اإلدارية التي يمارسها يوميا ، فنجاح مدير المدرسـة  
ـ   ، يتوقف على مدى قدرته على تطوير أدائه المدرسي  ية وممـا يجعـل اإلدارة المدرس

قادرة على التطوير والتغيير البد لها من المتابعة المستمر لهذا التطـور فـي المحـيط    
الخارجي ، وتوسع قدراتها للعمل بتقنية تتفق مع ما يحيط بالمدرسة مـن تطـور فـي    

التعليميـة مـن    و مختلف المجاالت ؛ لذا يعد استخدام الحاسب في األعمـال اإلداريـة  
  .عنها بتاتا  األمور الضرورية التي ال غنى

  

  :اإلدارة المدرسية و الحاسب اآللي :المبحث الثاني 
  

اإلدارة قديمة قدم اإلنسان نفسه ، فمنذ خلق اهللا اإلنسان هيأ له القدرة واالستعداد     
على إدارة شئون حياته بأسلوب يمكنه من العيش في حدود عصره وإمكانياته ، وتتميز 

  .أسسه ومقوماته تعتبر من العلوم الحديثة بالبساطة ، ولكن ظهورها كعلم له 
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ال يختلف اثنان في الوقت الحاضر حول أهمية اإلدارة ) " م٢٠٠٢(تقول المنابري 
فاإلدارة هي التي تعمل على تغيير . العامة ودورها في إحداث التنمية الشاملة للمجتمع 

تحقق نفسها بنفسها أحوال المجتمع واالنتقال به من التخلف إلى التقدم ، فالتنمية ال 
 ٨٤ص" وإنما تعتمد على اإلدارة الجديدة الرشيدة التي تملك نظاما إداريا متكامال وفعاال

.  
عملية االستفادة الكاملة من المصادر " اإلدارة بأنها ) م ٢٠٠٤(ويعرف حسين      

البشرية وغير البشرية ؛ لتحقيق األهداف المرغوب تحقيقها ، أو هي العملية أو 
عة العمليات التي يتم بمقتضاها تعبئة القوى البشرية وتوجيهها توجيها كافيا مجمو

) هـ ١٤٢٩(ويعرفها آل درعان .  ١٤ص" لتحقيق أهداف المدرسة التي توجد فيها 
فن الحصول على الحد األقصى من النتائج بأقل جهد ممكن وبالشكل الذي يحقق " بأنها 

العمل والعاملين مع تقديم أفضل خدمة  أقصى قدر ممكن من اإلشباع لكل من صاحب
ونستنتج من التعاريف السابقة أنه يمكن القول بأن اإلدارة ،  ٧٤ص" ممكنة للمجتمع 

تخطيط ، وتنظيم ، ومتابعة ، وتوجيه ، ( جملة الوظائف أو العمليات  من : هي 
  .لمنظمة لالتي يقوم بها المدير بغرض تحقيق أفضل نتيجة ممكنة ) ورقابة 

 :دارة المدرسية اإل
 

دارة العامة حوالي عام ظهر مفهوم اإلدارة المدرسية كعلم مستقل بذاته عن علم اإل     
أصبح علما شأنه شأن بقية العلوم التربوية األخرى وال فرق ، ويعود حيث م ، ١٩٤٦

خصوصية التي تنفرد بها اإلدارة المدرسية عن بقية علوم اإلدارة الالسبب في ذلك إلى 
ا للتطور الكبير الذي مة ، أو حتى علوم التربية األخرى وفروعها المتعددة نظرالعا

خطته المدرسة كمؤسسة تعليمية ذات مهنية عالية يفترض منها أن تساير حاجات 
  . المجتمع وتراعي اختالف بيئاته 
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مدير المدرسة هو من عدة نواح أكثر فرد أهمية " أن ) م٢٠٠٩(يذكر مارزانو     
إنه الشخص المسؤول عن جميع النشاطات التي تدور  ،وتأثيرا في أي مدرسة ونفوذا 

و إنها قيادة المدير تلك التي تحدد الطابع العام للمدرسة ، . في مبنى المدرسة وحولها 
ودرجة االهتمام بما  ، ومعنويات المدرسين ، مستوى االحترافو مناخ التدريس ، 

مدير المدرسة هو حلقة الوصل الرئيسة . ون يمكن أن يصبح عليه الطالب أو اليصبح
بين المجتمع والمدرسة ، وتحدد الطريقة التي يعتمدها في أداء وظيفته ، وبصفته هذه 

فإذا ما كانت  ،تحدد على نحو كبير مواقف أولياء األمور والطالب إزاء المدرسة 
كز اهتمامها ، وإذا المدرسة مكاناً مفعماً بالنشاط والحيوية واإلبداع ، ويشكل الطفل مر

ما كانت تحظى بسمعة التميز في التدريس ، وإذا ما كان الطالب يقدمون أقصى مافي 
استطاعتهم ، فإن بإمكان المرء أن يشير بصورة دائمة تقريباً إلى قيادة المدير باعتبارها 

   . ١٥ص" مفتاح النجاح
ها اثنان ليس من المستغرب ومع أهمية القيادة المدرسية الفعالة التي ال يختلف علي     

أن ينظر إلى المدير الكفء الفعال على أنه شرط مسبق لمدرسة فعالة ، إذ يعد من 
يواجه تطوير التعليم وتحديثه في وقتنا ) " م١٩٩٨(يقول أحمد . متطلبات العصر 

الحاضر الكثير من التحديات والمتطلبات ، ومن أهمها وجود إدارة مدرسية علمية 
لة في مدير المدرسة الذي ينظر إليه على أنه ممثل السلطة ، وسلوكه حديثة ، ممث

القيادي يمثل عنصرا في إدارة وتنظيم مدرسته ، ومن ثم تتوقف فاعليتها ا حيوي
وتعتبر اإلدارة المدرسية حجر الزاوية في العملية التعليمية والتربوية ، فهي ، وكفاءتها 

ر السبيل أمام العاملين في الميدان ، للوصول إلى التي تحدد المعالم وترسم الطريق وتني
هدف مشترك في زمن محدد ، وهي التي ترسم الوسائل الكفيلة بمراجعة األعمال 
ومتابعة النتائج واألهداف مما يساعد على إعادة النظر في األنشطة واألساليب وتعديلها 

هدف إلى تحسين العملية واإلدارة المدرسية الواعية ت، بطريقة تحقق األهداف المنشودة 
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التعليمية والتربوية واالرتفاع بمستوى األداء ، وذلك عن طريق توعية وتبصير 
  .٦ص" العاملين في المدرسة بمسؤولياتهم وتوجيههم التوجيه التربوي السليم 

  :مفهوم اإلدارة المدرسية 
ة األعمال ا بفضل مفاهيم إدارا سريعمفهوم اإلدارة المدرسية تطور لقد تطور     

والصناعة من جانب ، وتوافر كثير من الدراسات والبحوث في ميدان اإلدارة المدرسية 
أن مفهوم اإلدارة المدرسية يتغير من ) " م٢٠٠٢(حيث يرى عمايرة  .من جانب آخر

نظرة المجتمع إلى العملية التربوية ، : ا لعدة عوامل منها عصر إلى آخر تبع
الفكر التربوي ، والظروف السياسية واالقتصادية التي تسود واأليديولوجيا التي توجه 

ير شؤون يونتيجة لذلك لم تعد اإلدارة المدرسية تحصر نفسها في تس. النظام التربوي 
المدرسة سيرا ، وإنما تتعدى ذلك إلى وظائف جديدة تناسب العصر ، ومن ا رتيب

نيه ، ومساعدة المتعلم على حل وظائفها المهمة دراسة المجتمع وأهدافه ومشكالته وأما
مشكالته ، وتقديم الخدمات والخبرات الالزمة له ، واالرتفاع بمستوى أداء المعلمين 

  . ٢ص"لتنفيذ المناهج ، وبالتالي تحقيق األهداف التربوية المقررة
 يعرفها مصطفىحيث  ولقد تعددت التعريفات التي تناولت اإلدارة المدرسية     

ا مجموعة عمليات وظيفية تمارس بغرض تنفيذ مهام مدروسة بأنه" ") م١٩٨٢(
 ١٨ص" بواسطة آخرين عن طريق تخطيط وتنظيم وتنسيق ورقابة مجهودات وتقويمها 

بأنها كل نشاط منظم مقصود وهادف ) "  م١٩٧٥(و ويعرفها مرسي ، وسمعان ، 
ها القاضي ويعرف،  ٦٦ص" تتحقق من ورائه األهداف التربوية المنشودة من المدرسة 

يات التي يقوم بها القائمون على إدارة بأنها مجموع األنشطة والفاعل) " هـ١٤١٣(
المدرسة أو ناتجة عنهم من أجل تحقيق األهداف التربوية المنشودة والمعارف العلمية 

يعرفها عيسى  ، بينما ٣٢ص" المخطط لها في ظل المؤسسة التربوية المتواجدة فيها 
 ٦٦ص" عملية المدرسية كلها من جميع جوانبها وكل ما يدور فيها بأنها ال) "هـ١٣٩٩(



 

 

  ٤٠ 

بأنها جميع الجهود المنسقة التي يقوم بها مدير " )هـ١٤٠٤(و يعرفها عبد الهادي ، 
المدرسة مع جميع العاملين معه من مدرسين وإداريين وغيرهم بغية تحقيق األهداف 

تربية  إليه األمة من تربية أبنائهاالتربوية داخل المدرسة تحقيقا يتمشى مع ما تهدف 
  .٩ص" صحيحة على أساس سليم 

الجهة المسؤولة عن تحقيق األهداف :  تعتبرن إدارة المدرسة أوعليه يمكن القول      
ا من خالل استخدام جميع ا إجرائيالتربوية المرسومة من قبل الجهات العليا تحقيقً

وذلك ) التنسيق ، التوجيه ، المتابعة ، التقويم التخطيط ، التنظيم ، ( العمليات اإلدارية 
  .من خالل مجموعة العاملين على نطاق المدرسة 

  : الحديثة أهمية اإلدارة المدرسية
ا تنبع أهمية اإلدارة المدرسية من أهمية المدرسة ذاتها ، فالمدرسة لم تعد مكانً     

هي الميدان المعني بإعداد  لتقديم خدمة التعليم فقط ، وإنما أصبحت في وقتنا الحاضر
ين من كافة النواحي ؛ ليكونوا نواة المستقبل  ، ولذا أصبح االهتمام موتأهيل المتعل

ينصب بشكل كبير على اآللية التي يمكن أن تحقق هذه األهداف المتوخاة من التربية 
دارة والتعليم والتي تربط بمدى قدرة اإلدارة المدرسية وكفاءتها ، ومن هنا أصبحت اإل

ا ، ا وتنظيرـًلمعنيين بالتربية وشؤونها بحثل بالنسبة اهتمام وعناية لالمدرسية مح
ز ما يناط بها ا ، للوصول بها إلى أعلى قدر من الكفاءة المطلوبة إلنجاودراسة وتحليلً

  .من مهام ومسؤوليات
يات اإلدارة المدرسية مهنة تتطلب العديد من الكفا "أن ) م٢٠٠٦(تذكر عميرة      

ا والمهارات والقدرات لمن يعمل بها ، حيث تقع على مدير المدرسة أعباء كثيرة جد
المدارس  مديريا ما نسمع شكوى وكثير ،ومهام تتطلب الوقت والجهد والمهارة العالية 

من هدر معظم الوقت في أعمال روتينية ، ولما كانت الثورة المعرفية والتكنولوجية 
ضر توفر على العاملين الوقت والجهد فإنه من األحرى لإلدارة التي شهدها الوقت الحا

  . ١ص" المدرسية أن تستفيد من التقنيات بما يخدم صالح العملية التربوية



 

 

  ٤١ 

اإلدارة المدرسية تستند في أهميتها على " على أن ) هـ١٤١١(كما تؤكد بخش      
  -: ألساسية لها ، وهي  قواعد أساسية هامة ، وهذه القواعد تشكل في مجملها الفلسفة ا

أن تلتزم اإلدارة المدرسية بالجهد الجماعي ، فالعمل والجهد الجماعي     :  القاعدة األولى
  . صفتان ال تفترقان 

  . أن اإلدارة نشاط يتعلق باتمام األعمال بواسطة اآلخرين :  القاعدة الثانية
  . وى المادية والبشريةأن اإلدارة تحقق االستخدام األمثل للق:  القاعدة الثالثة

ـًا بدستور الدولة وبقوانينها وبالسلطة التشريعية :  القاعدة الرابعة ترتبط ارتباطًا وثيق
تهدف إلى إشباع الحاجات والرغبات اإلنسانية داخل المدرسة : القاعدة الخامسة. فيها 

  .٣٩ص" وخارجها
لقيام بالجوانب اإلدارية اإلدارة المدرسية الحديثة والناجحة هي التي تتضمن ا و     

والفنية واإلشرافية بتوازن دون أن يطغى جانب على آخر ، وبالنظر لواقع اإلدارة 
المدرسية اليوم نجد التركيز بشكل رئيسي على الجوانب اإلدارية ، في حين أن الجانبين 

وقد يكون مرد ذلك إلى  ،الفني واإلشرافي ال يحظيان بنصيبهما من االهتمام الالزم 
ا من قبل إدارة المدرسة ، حجم األعمال اإلدارية والمكتبية المطلوب إنجازها يومي

كإعداد الخطط والمراسالت ، ومتابعة تحديث ملفات الطالب وحفظها ، وإعداد سجالت 
العاملين بالمدرسة ، ورصد الدرجات والنتائج ، وإصدار التقارير الشهرية والشهادات 

غياب ، وإعداد الجداول الدراسية وجداول المناوبة المدرسية ، ورصد الحضور وال
واالنتظار ، وإعداد شعارات الغياب ، وكتابة المحاضر واالجتماعات ، وإستالم 
الصادر والوارد ، إضافة إلى إجراءات العديد من االتصاالت الهاتفية سواء مع 

ا من األعمال المدارس األخرى أو الجهات اإلشرافية أو أولياء أمور الطلبة  ، وغيره
ا ، وهي الروتينية التي تتصف بالتكرار بصفة دورية مستمرة وبنفس طريقة األداء يومي

بذلك تشغل حيزا كبيرا من وقت مدير المدرسة ا جد.  



 

 

  ٤٢ 

من هنا نجد أن اإلدارة المدرسية بحاجة ماسة إلى االستعانة بالتكنولوجيا الحديثة      
از الكثير من األعمال السابقة ، مما يعني توفير مزيد والمتمثلة في الحاسب اآللي ؛ إلنج

حيث  .من الوقت والجهد للقيام باألعمال الفنية واإلشرافية بصورة متوازنة ومتكاملة 
اإلدارة المدرسية ليست غاية في حد ذاتها وإنما هي وسيلة "أن ) م ٢٠٠٤( بين فرج ت

مدرسية الحديثة تقوم على أصول لتحقيق أهداف العملية التربوية ، كما أن اإلدارة ال
من معايير أن  ) م ٢٠٠٤( فرج  وتضيف.  ١٠ص" علمية توجه العمل في المدرسة 

  : مايلي اإلدارة المدرسية الحديثة
 .وضوح األهداف التربوية المنشودة التي تسعى اإلدارة المدرسية على تحقيقها  .١
  .ية بها تجنيد كل طاقات وإمكانات المدرسة لخدمة العملية التربو .٢
التحديد الواضح لالختصاصات والمسؤوليات ومعرفة الواجبات المطلوبة من كل  .٣

 ١٠ص .شخص في المدرسة 

اإلدارة المدرسية بحاجة إلى تغيير أدواتها " أن ) م٢٠٠٢( ذكر المنابري تو     
وأساليبها التقليدية ، كاالجتهاد الشخصي ، والحدس في اتخاذ القرارات ، والمجهود 

ري في أداء األعمال اإلدارية المختلفة التي أصبحت غير فعالة وال تالئم العصر البش
الحالي ، والتحول إلى إدارة متطورة وحديثة قادرة على استخدام التقنيات التكنولوجية 

وبما أن الحاسب اآللي هو مفتاح التحول لعصر التكنولوجيا  ،واالستفادة منها 
لقرن الواحد والعشرين ، لذا كان البد من استخدامه والمعلومات ، وبطاقة دخول إلى ا

في تطوير اإلدارة المدرسية واالرتقاء بمستوى أدائها وزيادة كفاءتها وفاعليتها ، 
فالحاسب اآللي من أهم مدخالت العمل في العصر الحالي ، حيث أحدث استخدامه 

تغييرا جذريام في تحسين مستوى ا لدوره الها في مفاهيم العمل والنظرة إليه ، نظر
باإلضافة إلى وتطوير نوعية اإلنتاج والخدمات ، ل اإلنتاجية داألداء ، وارتفاع مع

كما يجب أن  . ١١٦ص "تسهيل أداء األعمال وتوفير المال والوقت والجهد البشري
وجود نظام جيد لالتصال سواء كان هذا بتتميز اإلدارة المدرسية باإلضافة إلى ما سبق 



 

 

  ٤٣ 

قات الداخلية للمدرسة أو بينها وبين المجتمع أو بينها وبين السلطات خاصا بالعال
اإلدارة المدرسية على وجود قنوات مفتوحة  اعتمادالتعليمية العليا ، بمعنى آخر 

لالتصال بحيث تستطيع التحرك من خاللها بكل يسر وسهولة وسرعة وبالتالي توصيل 
إن هذا النوع من اإلدارة يستلزم إدخال المعلومات والحصول عليها بكل سهولة ؛ لذلك ف

؛ لكي تتحرك العملية بكل سهولة وأكثر سالسة ) الحاسب اآللي ( تكنولوجيا المعلومات 
مدير المدرسة المنشود يفترض أن " أن ) م١٩٩٩(عن أحمد ) م٢٠٠٢(وينقل عمايرة  .

اتية مواكبة يدير مدرسته إدارة استراتيجية تسهم في تشكيل المستقبل ، وإدارة معلوم
ألحدث المعلومات والتقنيات ، وإدارة ديناميكية تمتاز بالحرية والحداثة ، وإدارة أزمات 
قادرة على اتخاذ القرارات المناسبة ، وإدارة تخطيط للتغيير وال تنتظر حدوثه ، وإدارة 
عالقات أنسانية قادرة على التأثير في سلوك األفراد ، وإدارة جودة شاملة تحرص على 

قديم األفضل واألجود ، وإدارة موارد بشرية تركز على التخطيط لتنمية الموارد ت
  . ٢ص"البشرية

  : أمية الحاسب اآللي
وما نشاهده  في جميع شؤون حياتنا ،لقد اصبح استخدام الحاسب اآللي ضروريا      

،  من تطور هائل وسريع في تكنولوجيا المعلومات ما هو إال دليل على أهمية استخدامه
  .األكبر فيه  رإذ لم يعد هناك حقل من حقول المعرفة إال والحاسب اآللي يلعب الدو

نال حظاً وافراً من االهتمام بين إلى أن الحاسب اآللي ) م٢٠٠٣( العزة  يشير     
المتخصصين و غير المتخصصين، بين المنظرين و المطبقين، بين الساسة و 

االجتماع، بين المربين أصحاب الفلسفات  العسكريين، بين علماء النفس و علماء
و لعل مرد ذلك  ، المختلفة و بين المنفذين في مدارس التعليم الرسمي وغير الرسمي

االهتمام أن الحاسب بأشكاله المختلفة و إشكالياته قد غزا كل بيت ، و في كافة شئون 
لكل فرد، تحدده حياة الناس الخاصة و العامة، مما يتطلب توافر حد أدنى من المعرفة 

، و المتغيرات  بية و أسباب استهالكه لها و مداهوأساليب استهالكه لآلالت الحاس



 

 

  ٤٤ 

المجتمعية من حوله في هذا المجال، و دعا ذلك دول العالم المتقدم أن تعالج مصطلحاَ 
  . ٧ص  COMPUTER ILLETRACY بيةوجديداً هو األمية الحاس

  : مفهوم أمية الحاسب اآللي
هي مشكلة معاصرة عانت وتعاني منها ) األمية التكنولوجية( الحاسب  أمية     

مختلف دول العالم ولكنها أكثر انتشاراً في الدول النامية ومنها بلداننا العربية 
إنها ظاهرة جديدة ) " م٢٠٠٤(واإلسالمية حيث يقول عنها قنديلجي والسامرائي 

ا رافقها من ظهور مستمر وخطيرة ، ظهرت حديثًا نتيجة لثورة المعلومات وم
والبد من االعتراف أن العديد من الدول . لتكنولوجيات متعددة األوجه والمسميات 

النامية كانت وال تزال وإلى حد ما هي نفسها السبب في التخلف عن ركب الدول 
تلك الدول التي تمكنت من استثمار إمكانات تكنولوجيا . المتقدمة صناعيا وتكتولوجيا 

مات واالتصال ، وفي مقدمتها الحواسيب اإللكترونية ، في المكتبات ومراكز المعلو
المعلومات وفي غيرها من المرافق العلمية والتعليمية األخرى  بشكل علمي ومدروس 

  . ١١١ص" ، في تطوير مؤسساتها وتحسين أداءها 
لوجية ونستطيع أن نعرف األمية التكنو) " م٢٠٠٤(ويضيف قنديلجي والسامرائي      

جهل عدد غير قليل من أفراد : بأنها تعني مثلما تعني األنواع األخرى من األمية 
وشرائح المجتمع بالتطورات التكنولوجية الحديثة ، وعدم معرفتهم التعامل معها 
واستخدامها ، وفي مقدمة ذلك الحواسيب اإللكترونية ؛ ألن الحواسيب بكل أنواعها 

تمثل رأس الرمح والمدخل الرئيسي للتطورات  وخاصة المتطورة الحديثة منها
إلى مختلف المكاتب  –أي الحواسيب  –التكنولوجية المعاصرة ، وقد دخل استخدامها 

والمعاهد والمدارس والجامعات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية األخرى في العالم 
ختلف األعمال ، بل وحتى في البيوت والمساكن ، وشمل استثمار إمكاناتها وطاقاتها م

البحثية والعلمية والتجارية والمصرفية والتعليمية واإلعالمية واألمنية وفي صناعة 



 

 

  ٤٥ 

القرارات ، وغير ذلك من األعمال اليومية والحياتية المطلوبة ، بل ولكل ما له عالقة 
  . ١١١ص" بحركة المجتمع وتطوره 

ي أن أمية القرن ليس هناك شك ف" بقوله  ) م  ٢٠٠٦ (الموسى و يؤكد ذلك     
الحادي والعشرين هي أمية المعلوماتية ، ولذا تصاعدت الصيحات على صعيد الدول 
والمنظمات بضرورة تزويد الجيل الحالي بأساسيات الحاسب ، بل أن منظمة اليونسكو 
الدولية جعلت تعلم الحاسب أحد المهارات األساسية المطلوبة على كل فرد في دول 

هارة القراءة والكتابة والرياضيات ، وقد صدر عن منظمة اليونسكو العالم إضافة إلى م
 International Computer Driving عرف برخصة قيادة الحاسب الدوليةماي

Licence ICDL "وهذا ليس بغريب على هذه التكنولوجية الحديثة ......      ١ص
وسرعة استرجاع فالحاسب اآللي يمتاز بسيطرته على الكم الهائل من المعلومات ، 

المطلوب منه بدقة وشمولية ، حيث تعجز الطرق التقليدية اليدوية عن تقديمها وتوفيرها 
محو " بأن ) م١٩٩٦(يذكر عبدالوهاب . بنفس الكفاءة والكفاية والسرعة والفاعلية 

األمية أساس في مجتمعنا الحالي ، فالفرد الذي ال يستطيع القراءة أو الكتابة يعاني من 
جمة ، كذلك في المستقبل القريب سيصبح لمحو أمية الكمبيوتر نفس القدر من  مشاكل

  . ٥ص" األهمية 
اليابان بعد أن حققت محو األمية العادي " أن ) م١٩٩٦(ويضيف عبدالوهاب      

  . ٥ص" ذلك الشخص الذي يجهل لغة الكمبيوتر وأساليبه : يعرفون اآلن األمي بأنه 
أن الذين يتفهمون الكمبيوتر سوف يجدون في المستقبل ) " م١٩٨٨(ويذكر ديفز      

صعوبة أقل في الحصول على عمل وسوف يندمجون في مجتمع المستقبل بسهولة أكثر  
  . ٦٧٤ص" أما الذين ال يعلمون شيئا عن الكمبيوتر فسوف يواجهون عراقيل جمة 

  : آللي في التعليماالحاسب 



 

 

  ٤٦ 

ا، ا ومعلوماتيا معرفيتكنولوجية ، ويشهد انفجار و يعيش العالم اليوم ثورة علمية     
وأصبحت التغيرات التي يمر بها العالم مرتبطة بالتدفق السريع في المعلومات 

ويعد الحاسب اآللي ناتجاً من نواتج التقدم ، واإلمكانات الهائلة لتخزينها ومعالجتها 
 ،ائم التي تقود هذا التقدم العلمي والتقني المعاصر  كما يعد في الوقت ذاته أحد الدع

مما جعله في اآلونة األخيرة محور اهتمام المربين والمهتمين بالعملية التعليمية 
والتعلمية ، وقد اهتمت النظم التربوية بالحاسب اآللي  ودعت إلى استخدامه سواء في 

  .اإلدارة المدرسية أو التدريس 
ثبت لمعظم مستخدمي الحواسيب  لقد" ذلك حيث يقول ) هـ ١٤١٨(ويؤكد الفار      

إذا ما استخدم في  - بالتجربة العملية في كثير من الدول المتقدمة أن التعليم بالحاسوب 
 ،يمكن أن يحقق نتائج ممتازة في غرفة الصف  - المكان المناسب وفي الوقت المناسب 

يمكنهم وهذا بدوره يتضمن تدريب المعلمين على االستخدام األمثل لهذه التقنية حتى 
تقرير الخطة المناسبة والمكان المالئم والزمن المطلوب للوصول بالمعلمين والطالب 
على حد سواء إلى إتقان المهارات والحقائق العلمية والمفاهيم المتضمنة بالمقررات 

 .٦٨ص "الدراسية في وقت أقل وباتجاهات بناءة موجبة 
تربية والتعليم لإلستفادة من هذه وفي المملكة العربية السعودية سعت وزارة ال     

وعملت على ادخالها في العملية التعليمية ، وذلك حرصا منها لمواكبة التقدم التقنية 
في وزارة  إلى أن المسؤولين ) هـ١٤٢٠(ويشير الفنتوخ والتطور التكنو لوجي 

 إدخال وذلك من خالل ١٩٨٦بنشر ثقافة الحاسب اآللي منذ عام  قد اهتموا التربية
حيث يدرس الطالب ،  مقررات الحاسب اآللي للمرحلة الثانوية بوصفها مادة أساسية

تاريخ الحاسب اآللي و مكوناته و التدريب على استخدام  الصف األول الثانوي في
و في الصف الثاني يتم تدريب الطالب على الجداول   تنسيق الكلمات برنامج للرسم و

ا في الصف الثالث الثانوي فيتم تدريب الطالب على ، أم البيانات اإللكترونية و قواعد
هذا فيما يخص المرحلة (Q.BASIC)باستخدام لغة البيسك السريع مبادئ البرمجة



 

 

  ٤٧ 

 أما في المرحلتين المتوسطة و االبتدائية فان فكرة تدريس الحاسب اآللي ، الثانوية
هذا بالنسبة  م١٩٩٨مطروحة على جدول أعمال األسرة الوطنية للحاسب اآللي لعام 

عام  بالنسبة للمعلمين فقد أقر اجتماع مجلس كليات المعلمين الخامس عشر ، و للطالب
مقرر الحاسب مقررا إجباريا ضمن مواد اإلعداد العام في جميع أقسام  إدخال م١٩٩٨
و الذي يمنح درجة بكالوريوس تربية في  اآللي للحاسب اًافتتاح قسم ، كما أقر الكلية

 التربيةهتمت وزارة اب االهتمام بالطالب والمعلم فقد اآللي ، وإلى جان تعليم الحاسب
في مدينة  للحاسب اآلليا بنشر الثقافة الحاسوبية بشكل عام ؛ لذا فقد أنشأت نادي

يهدف النادي إلى نشر الوعي  ، حيثهـ ١٤١٦الرياض ، وقد تم افتتاحه عام 
لموهوبين وتزويد المدارس بالبرامج الحاسوبي في المجتمع وتهيئة الظروف المناسبة ل

ورات في نظم التشغيل وبعض دنية ، ويقدم النادي مجموعة من الواالستشارات الف
إضافة إلى برامج تنسيق الكلمات والجداول ) دلفي   C فيجول بيسك ، لغة ( البرمجة 

  ٩٩ -٩٦ص ص .اإللكترونية وقواعد البيانات وبرامج الرسم والعرض 
  :لحاسب التعليمي في المملكةتطور استخدام ا

 اآللي استخدام الحاسب السعودية شوطاً كبيراً في مجال لقد قطعت المملكة العربية     
و فيما يتعلق أ ،مادة تعليمية من ضمن مناهج التعليم العام ، وذلك باعتبارهفي التعليم

هاماً في  ، حيث أصبح الحاسب اآللي عنصراً باستخدامه في إدارة العملية التعليمية
وجود البرامج المتخصصة التي تدير عملية التعليم  خالل من إدارة العملية التربوية

 ، أو استخدام الحاسبشئون الطالب أو المعلمين أو االختبارات ب كالبرامج الخاصة
أن هناك ) م٢٠٠١(ويذكر العويشق . مساعدة داخل حجرات التعليم تعليمية   كوسيلة

ألف معلم ومعلمة على استخدام الحاسب اآللي في  ٣٠ مشروع يطمح إلى تدريب
التعليم، وقد أبرمت وزارة التربية والتعليم اتفاقية مع شركة مايكروسوفت العربية، وتم 

هـ في مرحلتها األولى وقد استفاد منه ما يربو ١٢/١/١٤٢٦تنفيذ هذه االتفاقية بتاريخ 



 

 

  ٤٨ 

المعلمين والمعلمات في  معلم ومعلمة، ويستهدف هذا المشروع جميع ٦٠٠٠على 
مراحل التعليم الدراسية الثالث، وقد طبق المشروع في مراكز التدريب التربوي 
باإلضافة إلى مراكز نيوهورايزون العالمية، وقد استفاد من هذا المشروع عدد من 
إدارات التربية والتعليم في مختلف المناطق التعليمية، وصدر دليل للمعلم خاص بهذا 

وقد أظهرت النتائج األولية لخطة المشروع بأنها جيدة وقد سارت وفق ما  المشروع ،
  ٢٢ص. خطط لها 

المملكة العربية السعودية مشروعاً وطنياً طموحاً  يتبنل) م ٢٠٠٨(ويشير الالمي      
مشروع عبداهللا بن " أطلقت عليه اسم حيث الستخدام الحاسب اآللي في مجال التعليم 

، ذلك المشروع العمالق الذي تم لطلبة السعوديين للحاسب اآللي عبدالعزيز وأبنائه ا
إطالقه بهدف إدخال اإلنترنت وتكنولوجيا المعلومات للتعليم العام في المدارس ، وهو 
ما يعد رؤية مستقبلية تسعى من خاللها وزارة التربية إلى استيعاب تقنية المعلومات 

لتعليمية و التعلمية ، وتطوير قدرات واالتصاالت وتوظيفها إيجابيا في العملية ا
المعلمين  ورفع المستوى المعرفي للطالب وتمكينهم من الوصول إلى مصادر التعليم 
المباشر ، والمساهمة في اعداد جيل يتمتع بمهارات عالية وقدرة كبيرة  على التعامل 

  ٥٠ص. مع التكنولوجيا الحديثة
مشروع عبداهللا بن عبدالعزيز وأبنائه أنه تم إقرار ) "م٢٠٠٢(ويضيف الموسى      

هـ ويتناول المشروع استخدام ١٤٢١مع بداية عام  الطلبة السعوديين للحاسب اآللي
  :الحاسوب من ثالثة محاور

ويشمل التعرف على مكونات الجهاز، القيام : تعلم الحاسوب نظرياً وعلمياً وفنياً  .١
البرمجة، استخدام  بالصيانة األولية، التعرف على منطق الحاسوب وأصول

 .بعض البرامج التطبيقية، التعرف على طريقة التعامل مع الشبكات



 

 

  ٤٩ 

حيث أن الحاسوب وسيلة للتعلم التفاعلي الذاتي، كما : التعليم باستخدام الحاسوب .٢
 .أنه وسيلة إيضاح حيوية للمعلم 

الحصول على المعلومات باستخدام الحاسوب من مصادر متعددة مثل مراكز  .٣
 ١٠٨ص" . تعلم المدرسية، والمواقع التعليمية في شبكات المعلوماتمصادر ال

خطة إستراتيجية  توضعقد وزارة التربية والتعليم  أن )هـ١٤٣٠(ويذكر ولي      
ئة برنامج تعليمي لمواجهة التحديات المعاصرة م عشرية تشتمل على أكثر من خمس

مية لتطوير التعليم بما يتناسب وإحداث التغيير الالزمة في العملية التربوية والتعلي
وينسجم مع الثوابت الدينية واألخالقية، وثوابت المجتمع من جهة أخرى، من أجل 
إكساب الطالب والطالبات المهارات التي تساعدهم لالرتقاء بالوطن إلى مصاف الدول 

ومن هذه البرامج  ، حيث ركزت الخطة على تطوير وتنمية الموارد البشرية. المتقدمة 
  :على سبيل المثال

  رفع معدالت كفاءة المعلمين 
 تدريب المعلم على التعلم الذاتي. 
 برامج تدريبية في مهارات التفكير والتحليل. 
 برامج تدريبية في استخدام التقنيات ودمجها في عملية التعليم. 
 برامج تدريب المعلمين على أساليب التدريس الحديثة. 
 ب القياس والتقويم الحديثةبرامج تدريب المعلمين على أسالي. 
 برامج تدريب المعلمين على فن االتصال والعالقات اإلنسانية. 
 برامج تدريب المعلمين على مهارات تطوير البرامج وتطويرها. 
  ٨ -  ٧ص ص .برامج تطوير تدريس العلوم والرياضيات 

ثة ومركزة حثي اجهود تبذلوزارة التربية والتعليم في بالدنا  وهذا يدل على أن     
على توفير الدعم المطلوب إلحداث تحول نوعي في النظام التربوي والتعليمي لتحقيق 



 

 

  ٥٠ 

أصبح االهتمام  ، حيثواإلدارة المدرسية بكل مكوناتها التنمية البشرية للطالب والمعلم
استحداث  واآلن منصباً على تطوير األساليب المتبعة في التدريس باستخدام الحاسب 

  .قيق ودعم أهداف المناهج الدراسيةسهم في تحتجديدة يمكن أن  و تقنية إدارية أساليب
افر كل الجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم لتنفيذ جميع البرامج ظتتهكذا و     

يير العمليات التربوية والتعليمية واإلدارية في غوالمشاريع التطويرية من أجل تطوير وت
دي إلى التعليم المرتكز على التقنيات التعليمية والتعليم المدارس من النمط التقلي

اإللكتروني المتمحور حول المتعلم في تعلم تعاوني يعتمد على الطالب في الحصول 
باالعتماد على التكنولوجيا المعلومات  فة، بمبادرات مخططة، وتفكير ناقدعلى المعر
إلى هذه ) هـ ١٤٣٠(أشار ولي المستقبلية ، وقد لتحقيق رؤية الوزارة  ؛ واالتصاالت

تخريج طالب وطالبات مزودين بالقيم اإلسالمية معرفة وممارسة، "  :الرؤيا بقوله 
ومكتسبين للمعارف والمهارات واالتجاهات النافعة، وقادرين على التفاعل اإليجابي مع 

افسة المتغيرات الحديثة والتعامل مع التقنيات المتطورة بكل كفاية ومرونة، وعلى المن
العالمية في المجاالت العلمية والعملية، والمشاركة اإليجابية في حركة التنمية الشاملة، 

ال قادر على اكتشاف القدرات والميول وبث الروح عوذلك من خالل نظام تعليمي ف
  . ١٠ص  "على التعليم و التعلم اإليجابية للعمل، وفي بيئة مدرسية تربوية محفزة

  : ة العملية التعليميةالحاسب اآللي في إدار
الشك أن اإلدارة المدرسية تهدف إلى تنظيم وتسهيل وتطوير العمل المدرسي ،      

كما تهدف إلى توفير األجواء المناسبة للقيام بالعملية التربوية والتعليمية على أكمل 
والتي يجب على مدير المدرسة وجه ، وبالنظر إلى األعمال الموكلة إلدارة المدرسة 

صعوبة في تمكن إدارة المدرسة من القيام بهذه المهام باإلضافة  قيام بها نجد أن هناكال
إلى المهام اإلشرافية إذا ما أعتمدت اإلدارة على الطرق التقليدية في إنجاز هذه المهام 

تنقل المنابري . على حد سواء  اإلدارية والتربوية من الناحيتين على الوجه األكمل
أن مع بداية اليوم الدراسي يجد المدير نفسه غارقًا " قوله ) م١٩٨٥(عن لين ) م٢٠٠٢(

في تفاصيل العمل الروتينية ، وهو يحتاج إلى برنامج غير مكلف يصمم خصيصا 



 

 

  ٥١ 

للتعامل مع أمور ومهام المدرسة بشكل متكامل ، األمر الذي يعرف في تكنولوجيا 
عناصر برامجية على األقل الكمبيوتر بالبرنامج المتكامل والذي يتكون من أربعة 

موجودة على قرص واحد ، وهي كفيلة بتغطية معظم أعمال المدرسة اإلدارية ، 
الجداول اإللكترونية ، وقواعد البيانات ، ومعالجة الكلمات ، : والبرامج هي 

 .١٢٨ص"والرسومات 

 آلليا الحاسب نظمةأ ماسة جدا لتوفيرلذا نجد أن حاجة اإلدارة المدرسية كانت      
في المهام اإلدارية ، وتتحمل العبء األكبر من األعمال الكتابية  المدرسة تخدم التي

نظم اإلدارة  من قد رأت أن تستفيد الوزارة أن) م ٢٠٠٢(الروتينية و تذكر المنابري 
إال أن تعدد برامج ،  الحاجة الحالية للمدارس السوق لسد في المتاحة المدرسية التجارية

التجارية المستخدمة في إدارة العملية التعليمية قد أدى إلى استخدام كل  الحاسب اآللي
 مدرسة لبرنامج يدير العملية التعليمية مما أدى بالتالي إلى عدم االستفادة من بيانات

، ومن هنا نشأت فكرة تصميم برنامج خاص يخدم من قبل إدارات التعليم  المدارس
حيث تم عمل  ،ميع األعمال اإلدارية والفنيةجمدارس المملكة العربية السعودية في 

دراسة تحليلية لنظام اإلدارة المدرسية يشتمل على المعلومات والعمليات الالزمة 
للتشغيل واإلشراف واإلدارة واتخاذ القرارات وذلك فيما يخص المكونات األساسية 

عليمية التابعة لها لنظم التعليم العام  ويهدف هذا النظام إلى ربط المدارس باإلدارة الت
ه  ١٤١٧، و قد تم  في عام ومن ثم ربط اإلدارة بالوزارة عن طريق شبكة الوزارة 

تصميم وبناء برنامج لإلدارة المدرسية من قبل قسم الحاسب اآللي بإدارة التربية 
العمل  بدئو ، " معارف"والتعليم بمحافظة جدة وبأيدي سعودية ، و أطلق عليه اسم 

هـ ، حيث تم ١٤١٨في بعض مدارس البنين كتجربة أولية في عام  بهذا البرنامج
في هذا العام وتعميمه على جميع مدارس البنين في المملكة " معارف"اعتماد برنامج 



 

 

  ٥٢ 

هـ ، واعتباره البرنامج الوحيد المصرح له ١٤٢٠بدءاً من عام العربية السعودية 
  ١٣٩-١٣٨ص ص.باالستخدام في أعمال اإلدارة المدرسية

ومازال برنامج معارف هو البرنامج الرسمي المستخدم إلى اآلن في جميع      
مدارس المملكة  وقد خضع لكثير من التطوير والتعديل بما يتناسب مع حاجة اإلدارة 
المدرسة ، كما ظهرت عدة برامج مساندة لبرنامج معارف ، حيث أسهمت هذه البرامج 

يز بسهولة االستخدام وتعاملها المباشر مع في سد نواحي القصور في البرنامج ، وتتم
قواعد بيانات معارف ، وقد أنجز مؤخرا مشروع إدخال خدمة االنترنت للمدارس ، 
وهذه تعتبر خطوة تطويرية رائعة سوف تسهم بشكل كبير في ربط المدارس مع 
بعضها وربطها جميعا بإدارة التعليم عن طريق االنترنت ، كما ستساعد في سرعة 

  .ول على المعلومات الحص

اليوجد أفضل من استخدام اإلنترنت في ربط عدة جهات ) م٢٠٠٧(يقول عبوي       
، فاإلنترنت يمثل ذروة ما وصلت إليه ثورة المعلومات واالتصاالت المعاصرة، فهو 
يربط القطاعات الحكومية معاً، وبذلك يصبح اإلنترنت المرشح األول لإلنتقال باإلدارة 

لى عصر جديد ونقلة نوعية تتمثل في تحقيق الحكومة اإللكترونية  ص الحكومية إ
٢٠٤  .  

إلى ربط جميع  من وراء إدخال خدمة اإلنترنت للمدارس  تهدف الوزارةو     
المدارس في المملكة العربية السعودية بشبكة داخلية بغية الوصول إلى معلومات 

ن حيث المباني والموظفين صحيحة وسريعة عن وضع المدارس وإدارات التعليم م
وغيرها من البرامج ،  استخدام برامج نظم اإلدارة المدرسية اآلنفة من خالل والطالب

كمبرنامج الكراس اإلحصائي، حيث قامت وزارة التربية بتطبيق هذا البرنامج على 
من ( برنامج يقوم بجلب معلومات المدرسة : كافة مدارس المملكة ، وهو عبارة عن

من برنامج معارف وإرسالها إلى ) ، ومعلمين ، وطالب ، وموظفين، ومباني إداريين 



 

 

  ٥٣ 

إدارة التعليم في المحافظة ومن ثم إلى الوزارة ، وهي تعد خطوة لتحقيق المرحلة 
، حيث ذكر  الكتمال عمل الشبكةاألخيرة من المراحل األربع التي اعتمدتها الوزارة 

  :لتالي هذه المراحل على النحو ا) م٢٠١٠(حنيفة 

  ربط وكاالت وإدارات الوزارة بعضها مع ببعض : المرحلة األولى.  

  ربط أقسام إدارات التعليم بعضها ببعض : المرحلة الثانية.  

  ربط الوزارة مع إدارات التعليم : المرحلة الثالثة.  
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في سعيها الحثيث وتصميمها القوي نحو تأسيس اإلدارة  والوزارة ماضية     
في ألعمال والعالقات اإعادة هندسة ب اإللكترونية في مختلف تعامالتها والتي تقضي

وذلك بتفعيل تقنية المعلومات واالتصال لتحويلها إلى صيغة إلكترونية، لتقديم  الوزارة
كما أنها تهدف إلى جعل  ، عالية لى األفراد وقطاع األعمال بكفاءةإ الوزاريةالخدمات 

الحصول على الخدمات أكثر شفافية وسرعة ومسؤولية لتوفير احتياجات المجتمع 
وتحقيق طموحاته، وذلك من خالل تقديم خدمات عامة فاعلة ومتقنة، وخلق تفاعل 

توفر االدارة مختلف قطاعات الوزارة ومنسوبيها بشكل عام ، و رقمي بين 
 للمجتمع و للوزارة بمختلف قطاعاتهاكثيرة وإيجابيات عديدة اإللكترونية فوائد 
طورة تلخدمات وتوفير تعامالت ماأفضل  إيصالوذلك بهدف  بمختلف شرائحه ،
بالقيام بأعمالهم بأنفسهم من خالل  لمنسوبي الوزارةوالسماح  للتعامالت التربوية

   .والخدمات المختلفه وطلبها مباشرة الوصول إلى المعلومات 

  : كثيرة منها اإللكترونية اإلدارة الفوائد التي تحققهاومما الشك فيه أن     

  انجاز المعامالت الكترونيا يضمن صحة ودقة المعامالت وخلوها من األخطاء
.  

  المعامالت إلكترونيا إنجازتوفير التكاليف المالية عند .  



 

 

  ٥٤ 

  يضمن إدارة أفضل وأكثر فاعلية وأقسامها اإلداراتربط مختلف .  

 االستفادة من الخدمات الحكومية من خالل بوابة واحدة للخدمات االلكترونية .  

 والتفاعل مع مختلف  إلى المعلومات التي يحتاجونها بسهولة وصول األفراد ،
، ودونما  األجهزة الحكومية دونما حاجة إلى االنتظار في صفوف طويلة

  . من األوراق حاجة إلى انتظار بدء ساعات العمل أو حمل رزم ثقيلةال

وهذا ما أقرته وزارة التربية والتعليم مؤخرا ، حيث يذكر  كل من الزهراني و      
أنه قد صدر قرار وزير التربية والتعليم  والمتمثل في  تنفيذ ) هـ١٤٣٠(عبيداهللا 

مشروع اإلدارة التربوية اإللكترونية كأحد المشاريع االستراتيجية للمرحلة المقبلة في 
م الحكومة اإللكترونية ، ومراقبة جودة األداء ، ولتأسيس البنية التحتية إطار دع

هذا المشروع األولى إشرافية عليا  لجنتان لتنفيذ المعلوماتية في الوزارة ، وقد شكلت
برئاسة نائب وزير التربية والثانية تنفيذية برئاسة المستشار والمشرف العام على تقنية 

مهام اللجنة اإلشرافية العليا في تحديد رؤية تتمثل المعلومات في الوزارة حيث 
المشروع وأهدافه وأولوياته واإلشراف العام عليه وإقرار اسـتـراتـيـجـيـاتـه 

وتتضمن المهام، . وخططه التنفيذية والموافقة على السياسات واإلجراءات الخاصة به
رجات المشروع مراقبة األداء ومتابعة األعمال بشكل مستمر ومراجعة وإقرار مخ

والتنسيق مع اإلدارات المستفيدة منه، في حين تختص اللجنة التنفيذية بمراقبة األداء 
  .   ٣ص اإلدارات المستفيدة والتوصية بتشكيل فرق العمل والتنسيق مع

وهذه الخطوة الغير مسبوقة تؤكد سعي وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية      
ر إلى تحسين األداء المدرسي وتجويده ؛ رغبة في الوصول إلى السعودية بشكل مستم

جودة المخرجات التعليمية ، حيث أن التطور الهائل في تقنية المعلومات واالتصاالت 
قد أضفى كثيراً من التحوالت على كافة مجاالت الحياة وفي مقدمتها التربية والتعليم 

مها وطبيعة التعليم الذي تقدمه مما قاد لتغيرات واسعة على أدوار المدارس ومها



 

 

  ٥٥ 

والمخرجات التي تنشدها ، ونجاح هذا المشروع سيعتمد بالدرجة األولى على من هم 
في الميدان ـــــ مديري المدارس ـــــ فبهم سوفى يتحقق نجاح هذا الربط 
وسيؤتي ثماره بال شك ؛ لذا فقد أصبح لزاما على إدارة المدارس االبتدائية أن تلتمس 

ا على خارطة األداء المتميز والفاعل بما يتناسب وحجم تلك المتغيرات ، وهذا ال موقع
يتحقق إال بالتسلح بمهارات استخدام الحاسب اآللي والتمكن من التعامل مع هذه التقنية 

  .الحديثة بكل يسر و سهولة

  : مبررات استخدام الحاسب اآللي في اإلدارة المدرسية
الحاسبات اآللية ، والنتائج الباهرة المرتبطة باستخداماتها ،  إن التطور السريع في     

قد شجعت الكثيرين على اقتنائها  ، مما يجعلنا نقتنع بأننا نواجه ثورة جديدة في مجال 
فاستخدام الحاسبات اآللية أصبح ضرورة ) لكترونيةالثورة اإل (اإلدارة يمكن تسميتها 

 أكثر الجوانبمن مزايا كثيرة ، ولعل  من ضرورات هذا العصر ؛ نظرا لما تحققه
  )  :م٢٠٠١( حورانة ما ذكرته  ارتباطا بمجال اإلدارة بوجه عام

 .ضمان مستوى عال من الكفاءة واإلنتاجية ، مع ندرة احتمال الخطأ  .١
إمكانية استيعاب البيانات اإلحصائية الوفيرة وتشغيلها إلجراءات الدراسات  .٢

 .المختلفة عليها 
اءة الجهاز اإلداري ، والوصول بالخدمات إلى مستوى عال من االرتفاع بكف .٣

 .الدقة 
 .إمكانية متابعة نشاط الوحدات اإلنتاجية ووحدات الخدمات كافة  .٤
  ١٤٤ص .تبسيط اإلجراءات والتحرر من الروتين المعقد  .٥

يترتب على استخدام الحاسب اآللي اقتصاد في الوقت والجهد والمال ، ما  كما     
رجال اإلدارة اليوم  أن يلموا باستخدام الحاسب اآللي وطريقة عمله في  يفرض على

  .  معالجة المعلومات والبيانات وحل المشكالت واتخاذ القرارات



 

 

  ٥٦ 

يستخدم الحاسوب ) " هـ١٤١٣(عن أبوجابر والبداينة) م٢٠٠٢(ينقل الموسى      
ينها بطرق كوسيلة في إدارة المنظمات التربوية وغرضها جمع المعلومات وتخز

وتصاميم معينة تؤدي إلى اختصار الوقت للوصول إلى هذه المعلومات وتسهيل عملية 
تدقيق معلومات ذات عالقة بشؤون الطلبة، ومراقبة : التعامل معها، ومن أهم وظائفها

تقدمهم، وتقويم أعمالهم، وحل مشكالتهم، وضبط المالية، وشؤون الموظفين واألعمال 
  .٥٠ص" المكتبية

 ، اآللي  التعلم من احدث المجاالت التي اقتحمها الحاسب و عمليتي التعليم وتعد     
الحاسب ليس مجرد وسيلة تعليمية بل هو عبارة عن عدة وسائل في وسيلة واحدة ف

فهو يوفر بيئة تعليمية  ، تحقيقها بأي أسلوب أخر يصعبكونه يقوم بوظائف جديدة 
التطور والتقدم العلمي في عالم " أن ) هـ١٤٢٨(يذكر  كنعان . تفاعلية ذات اتجاهين 

إلى ظهور دول حديثة ذات  أدى اإلدارة وارتقاء مستوى التعليم والثقافة لدى األفراد،
مقومات خاصة تحتاج إلى إدارة ديناميكية مرنة قادرة على مواجهة التحديات، وإلى 

 نيكونو ، و ات الحديثةباستخدام التقني أفراد لديهم القدرة على قيادة الجهاز اإلداري
إدارة  أن قادرين على القيام بواجباتهم بفطنة، ودراية، وكفاءة، وإخالص، حيث

  .   ١٤ص"التنظيمات اإلدارية في هذا العصر أحوج إلى أن تقاد ال أن تدار 

مدير المدرسة باعتباره قائداً تربوياً إلى أهمية دور ) م ٢٠٠١(ويشير الطويل      
عب دوراً هاماً في التنسيق بين وظائف المدرسة ووظائف المؤسسات داخل مدرسته ويل
، وأصبح بمثابة ضابط للعالقات العامة يزود البيئة الخارجية بما  التربوية األخرى

، ويؤدي دوراً رئيساً في  يجري في التربية من تغير وتطور، فهو يرسل ويستقبل
لية التعليمية والتعلمية وعلى تحقيق عملية تنمية المجتمع ، وفي سير العمل اليومي للعم

وبإلقاء نظرة إجمالية على المهام التي يفترض أن  ، ١٩ص االأهداف التربوية ومراميها
يمارسها المدير داخل المدرسة قد تكون كافية للداللة على مهنية عمل مدير المدرسة 

  .وفنية هذا العمل 



 

 

  ٥٧ 

ات معينـة تمكنـه مـن مواجهـة     ومدير المدرسة بهذه األهمية ال بد له من قـدر      
، وقـدرة   ، وإدراك واعٍ كثير من األزمات والمشـكالت المدرسـية ببصـيرة نافـذة    
يشـير الخطيـب    حيـث . على ابتكار الحلول المناسبة وتنفيذها في الوقت المناسـب  

يجـب علـى مـدير المدرسـة إدخـال التجديـدات التربويـة        " أنـه   إلى )م١٩٩١(
، كتطبيـق المنـاهج    ية من خالل تهيئـة األفـراد لهـا   مناسبة للعمل بصورة تدريجال

الجديدة أو الطرق الحديثـة فـي التـدريس أو اسـتخدام الحاسـب اآللـي واألجهـزة        
. اإللكترونية المتعددة االستخدامات، وهذا لن يتم ما لم يكـن هـو نفسـه مهيئـاً لهـا     
ـ       اءة ولكي يستطيع مدير المدرسة تأديـة دوره كقائـد يواجـه تحـديات متنوعـة بكف

واقتدار يجب تزويده عن طريق التدريب المسـتمر بكـل مـا يجعـل منـه صـاحب       
  . ٩١ص " مهنة رفيعة مواكبة لكل تقدم وتطور 

  
  : توظيف الحاسب اآللي في عناصر العملية اإلدارية

تغيرت وظائف اإلدارة المدرسية واتسعت مجاالتها في الوقت الحاضر ، فلم لقد      
تهدف إلى تسيير العمل في المدرسة وفق القواعد والتعليمات  عملية روتينية تعد مجرد

السلطات التعليمية األعلى ، كالمحافظة على نظام المدرسة ، والحرص  الصادرة من
الطالب وحضورهم ، وحفظهم للمقررات الدراسية ، وصيانة األبنية  على متابعة غياب

ب الفنية والجوانب اإلدارية وغيرها ، بل أصبحت تُعنى بالجوان المدرسية وتجهيزاتها
تنظيم وتطوير النظام في المدرسة ، وتطوير العملية  في صورة متكاملة ، بهدف

الطالب وتوجيههم ، وتطوير أداء المعلمين وتنميتهم  التعليمية فيها ، من خالل رعاية
الدراسية ، وتطوير األساليب التربوية واألنشطة  مهنيا ، وتحسين تنفيذ المناهج

المدرسة بالمجتمع المحلي  ولذا تتضمن اإلدارة  امج المدرسية ، وتوطيد عالقةوالبر



 

 

  ٥٨ 

مفهومها الحديث وظائف ونشاطات عديدة تؤدي إلى تحقيق أهداف  المدرسية في
  : المدرسة وهي

  :التخطيط: أوالً 
عملية منظمة واعية الختيار أحسن "التخطيط بأنه ) هـ١٤٢٩(يعرف آل درعان 

  الحلول 



 

 

  ٥٩ 

للوصول إلى أهداف معينة، أو هو عملية ترتيب األولويات في ضوء اإلمكانات الممكنة 
  .٩٨ص"المادية والبشرية المتاحة

  :الحاسب اآللي و ودوره في عملية التخطيط
يعتبر التخطيط من أهم وظائف اإلدارة التي تتأثر باستخدام الحاسب اآللي، حيث      

  :عدة أسباب منها ما يلي)م١٩٩٧(يذكر طلبة 
قدرة الحاسب على تجميع كميات ضخمة من المعلومات والتعامل معها بكل يسر  .١

 .وسهولة، كما يمكن تخزينها والرجوع لها بأسرع وقت وأقل جهد
 .القدرة على المعالجة اإللكترونية والعمليات الحسابية للخطط المستقبلية .٢
طط إمكانية الحاسب في تنفيذ ومتابعة الخطة وتصحيح أي انحراف عن المخ .٣

 .فور حدوثه، عن طريق برامج وتطبيقات حاسوبية مختلفة
يستطيع الحاسب اآللي عمل مخطط المسار الحرج، بحيث يوفر على المستخدم  .٤

وقتاً كبيراً ، والمطلوب من المستخدم في هذه الحالة فقط إدخال بيانات كل 
 .نشاط، وموعد بدء التنفيذ

راسات التي تستهدف التنبؤات غالباً ما يسبق عملية التخطيط مجموعة من الد .٥
المستقبلية، والتي تعتمد على دراسة البيانات التاريخية وتحليلها، وفي هذه الحالة 
تحتاج اإلدارة إلى بعض النماذج اإلحصائية، كاإلنحدار الخطي والمتعدد 

الخ ومثل هذه النماذج يصعب استخدامها يدوياً، وتحتاج إلى ...والسالسل الزمنية
-١٨٢ي لتطبيقها بشكل مجد من حيث الزمن والتكلفة ص صالحاسب اآلل

من هنا يتضح لنا مدى أهمية استخدام الحاسب اآللي في عملية التخطيط . ١٨٣
حيث يسهم إلى حد كبير في التقليل من التناقض والتعارض بين األهداف 

 .والخطط ووضوح الرؤية المستقبلية
  
  



 

 

  ٦٠ 

  :التنظيم : ثانياً 
عملية تحديد وتجميع األعمال المطلوب " التنظيم على أنه  )م٢٠٠٨(يعرف عزب      

إتمامها والتنسيق بينها وبين األنماط السلوكية والقدرات الالزمة لها في إطار 
 .٢٠٣ص" المسئوليات والسلطات المختلفة بشكل يضمن تحقيق األهداف على خير وجه

 :الحاسب اآللي و ودوره في عملية التنظيم
م عملية مستمرة طالما أن المؤسسة تعمل في بيئة تفرض عليها التغيير يعتبر التنظي     

المستمر؛ وذلك لمواكبة التغيرات االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية، ومعلوم أن 
االستخدام المتطور للحاسب اآللي يتيح الفرصة للمؤسسات التعليمية وغيرها متابعة 

  .واردها ومستوى االستفادة المحققة منهامدى سالمة بنائها التنظيمي ومدى كفاية م
عدداً من األمثلة الستخدام الحاسب في عملية التنظيم منها ) م٢٠٠١(تذكر حورانة

  : مايلي
إعداد الدليل التنظيمي للمدارس، ومن ثم تخزينه على الحاسب، حيث يشتمل  .١

على وصف الوظائف الرئيسه، ويرجع إليه عند تعديل اختصاصات بعض 
ما يلحق بها األدلة اإلجرائية؛ ليسترشد بها في تنفيذ أو تطوير بعض الوظائف، ك

 .العمليات التي تؤديها المدرسة
القدرة على متابعة مهارات الطالب، ومن ثم إبراز جوانب القوة والضعف  .٢

 .لهم اإلثرائيةلديهم، وبالتالي وضع الخطط العالجية أو 
حيث يتم ) عدل الدورانم(متابعة معدل تخرج الطالب أول قبول طالب جدد  .٣

التنبؤ باحتماالت التخرج، ومن ثم التحضير ألعداد الطالب الجدد، وهذا يمكن 
 .المدرسة من المحافظة على مستوى جيد من المهارة الفنية واإلدارية للمدرسة

كذلك سهولة عملية االتصاالت الداخلية أو الخارجية بين المدارس من خالل  .٤
خفف عبء إعداد المراسالت الداخلية ومتابعة عملية مما ي" البريد اإللكتروني"

بهذا يكون الحاسب اآللي قد وفر لإلدارة فرصاً تنظيمية لم .  ٧٠استالمها ص 



 

 

  ٦١ 

تكن متاحة من قبل، من حيث تنظيم المعلومات اإلدارية وجعل الرجوع إليها 
 .سهلًا وكذلك التنبؤ للمستقبل المبني على معلومات مؤكدة 

  :ه التوجي: ثالثاً 
إرشاد األفراد في المؤسسة وتعليمهم وتشجيعهم؛ " بأنه ) م١٩٨٣(ويعرفه عسكر      

لكي يؤدوا عملهم بفاعلية وحماس وثقة من خالل عمليات الحوافز المادية والمعنوية، 
  .٣٠٧ص" وهذا يتطلب دراسة دوافع أنواع المرؤوسين المختلفة ورفع روحهم المعنوية

من أهم أعمال اإلدارة وبالتالي أهم أدوار مدير " يه يعد أن التوج) م٢٠٠٨(ويرى عزب
المدرسة، وينحصر دوره في توجيه العاملين إلى الطريق الصحيح وتعديل مسارات 
األداء في حالة حدوث انحراف عن الطريق، وهذا يتطلب التوجيه السليم وتوافر 

ه يهدف إلى تنفيذ المعلومات الالزمة عن األداء الفعلي لكل العاملين؛ لذا فالتوجي
األعمال المخطط لها تنفيذاً صحيحاً، والوصول إلى الهدف المنشود بأحسن كفاية 
ممكنة، كما يهدف التوجيه إلى وجود الرغبة لدى أفراد القوى العاملة بالمدرسة، 
والطريقة التي يتعامل بها المدير مع مرؤوسيه، من حيث كيفية إصدار األوامر 

، ومدى مشاركتهم في اتخاذ القرارات وتنمية روح التعاون وحفزهم وإثارتهم للعمل
  .٢٠٦ص" بينهم

 :دوره في عملية التوجيهالحاسب اآللي و
لما كان الغرض من التوجيه هو اإلرتقاء بمستويات األداء في المدرسة؛ لتحقيق      

الجودة الكلية المستهدفة، فقد أصبحت بطبيعة الحال وظيفة التوجيه وظيفة مالزمة 
لعمل اإلداري باعتبار اإلدارة مسؤولة عن تحقيق األهداف من خالل جهود العاملين ل

بالمؤسسة، فيصبح دور الحاسب اآللي في عملية التوجيه دوراً معاوناً فقط ؛ ألن عملية 
  .التوجيه مرتبطة إلى حد كبير بشخص المدير ونمطه القيادي

حاسب اآللي في عملية التوجيه العون الذي يسهم به ال) م٢٠٠١(وتذكر حورانه      
والذي يتمثل في تخزين اإلرشادات والتوجيهات ، مثل أدلة العمل إلجراء بعض 
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العمليات أو التفاصيل الفنية، كذلك وصف الوظائف وتحديد متطلبات بعض األعمال 
وطريقة تنفيذها، كذلك سرعة االتصال بالجهات العليا وتلقي توجيه مباشر حول تنفيذ 

ينة، أو االستفادة من تجارب الغير عن طريق الدخول على الشبكة جزئية مع
  ٧١ص.العنكبوتيه

  :الرقابة : رابعاً 
النشاط الذي تقوم به اإلدارة لمتابعة تنفيذ " بأنها ) م١٩٨٧(يعرفها الحقيل      

السياسات الموضوعة، وتقييمها والعمل على إصالح ما قد يعتريها من ضعف، حتى 
  .٨٦ص" داف المنشودة يمكن تحقيق األه

  :الحاسب اآللي و ودوره في عملية الرقابة
تعتبر الرقابة من أكثر عناصر العملية اإلدارية استهالكاً لوقت اإلدارة المدرسية،      

حيث يتطلب من مدير المدرسة التأكد من حضور منسوبي المدرسة، و مدى اإللتزام 
الحصة، وسير العملية التعليمية في بالتوقيت الزمني للحصص، والدخول والخروج من 

المدرسة، ومستويات التالميذ، وتنفيذ األنشطة وغيرها من المهام اإلدارية التي تحتاج 
ويعتبر الحاسب اآللي أدة لها تأثيرها الواضح على الرقابة كوظيفة  ،لعنصر الرقابة

وظيفة الرقابة إدارية، وذلك من خالل تقديمه المعلومات الالزمة التي تساعد في إتمام 
عدة طرق تستطيع فيها اإلدارة المدرسية ) م٢٠٠٢(بصورة جيدة، وتذكر المنابري 

  :االستفادة من خدمات  الحاسب اآللي في عنصر الرقابة وهي على النحو التالي
تقديم معلومات أفضل تساعد في عملية إعداد المعايير الرقابية أو أنماط األداء  .١

 .بصورة دقيقة في وقت مبكر
تقديم معلومات كافية عن األداء الفعلي، أو اإلنجازات التي تم الوصول إليها في  .٢

 .وقت مبكر؛ نظرا لما يتمتع به الحاسب من سرعة هائلة
 .تمكن الحاسب اآللي من عمل مقارنة بين المعايير الرقابية واإلنجازات الفعلية .٣
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الل منح العاملين إسهام الحاسب اآللي في تنمية الرقابة الذاتية في العمل من خ .٤
 ٩٤ص. في المدرسة الثقة الكاملة في تأدية أعمالهم دون رقابة مركزية تقليدية 

باإلضافة لما سبق يمكن لإلدارة المدرسية االستعانة بتطبيقات الحاسب اآللي     
واألجهزة التقنية األخرى في تنفيذ عمليات الرقابة على األمور المتكررة يومياً، والتي 

ويضيف . على إدارة المدرسة، كالحضور واالنصراف ، وتوقيت الحصص  تشكل عبئا
أن استخدام الحاسب اآللي واألجهزة التقنية األخرى في مجال ) م٢٠٠١(حورانة 

، إال أن استخدام التكنولوجيا  الرقابة يوفر الكثير من الجهد والوقت إلدارة المدرسة
دامها والرقابة عليها يؤدي إلى تشتت المهارة والتخطيط الستخ امتالكالحديثة من دون 

  ٨٤ص. الجهود المبذولة، وضياع الكثير من الموارد البشرية والمادية المتاحة
  :التقويم : خامساً 

التقويم في العملية التعليمية هو : " التقويم بقوله ) هـ١٤٢٩(يعرف آل درعان      
هداف المرسومة، بهدف الكشف تقدير الجهود التربوية التعليمية التي تبذل لكي تحقق األ

عن مدى القرب أو البعد عن هذه األهداف، وحتى تكون على بصيرة بمدى النجاح 
الذي تحقق، ويتضمن ذلك وزن قيمة األنشطة التي تخطط وتنفذ وإصالح ما فيها من 

  .١٣٠ص" قصور، وتحسينها لزيادة فاعليتها
  :الحاسب اآللي و ودوره في عملية التقويم

التقويم وسيلة ال غاية، تمكن مدير المدرسة من الوقوف على حسن سير يعد      
العملية التعليمية، ومدى تحقيقها ألهدافها، وتتيح التطبيقات الحاسوبية المختلفة إلدارة 
المدرسة إمكانية متابعة وتقييم األداء لجميع منسوبي المدرسة من خالل متابعة ما 

يانات مختلفة يمكن من خاللها متابعتهم بشكل يقومون به من أعمال وتكوين قواعد ب
أنه عند استخدام اإلدارة المدرسية للتقنية ) م٢٠٠٥(ويذكر الموسى.   أكثر دقة وحيادية

الحديثة يتمكن مدير المدرسة من اإلطالع على التقارير السابقة والخطط الموضوعة 
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تصور عام لها ومن ومستويات الطالب و التقارير الخاصة باألنشطة المدرسية، وعمل 
ثم مالحظة نواحي القصور أو الخلل وتقويمه بشكل سريع، كما أن الحاسب اآللي يوفر 
إلدارة المدرسة اإلطالع على تجارب المدارس األخرى واالستفادة منها، كذلك يمكن 
للمشرف التربوي اإلطالع على تحاضير المعلمين الذين يشرف عليهم، والدروس 

ها كل ذلك وهو في مكتبه من خالل الشبكة العنكبوتية وإعطاء النموذجية التي عملو
التوجيهات الالزمة لهم، وبذلك يكون المشرف التربوي على خلفية تامة باألعال التي 
قام بها المعلمون قبل زيارته للمدرسة، وبالمثل يستطيع مشرف اإلدارة المدرسية 

الحاسب اآللي بحيث يكون اإلطالع على سير العمل اإلداري في المدرسة من خالل 
على تواصل دائم مع مديري المدارس وإعطائهم التوجيهات والتعليمات الالزمة 
واإلجابة على استفساراتهم وتساؤالتهم وبذلك يكون المشرف اإلداري على تواصل دائم 
بالمدارس التي يشرف عليها وعلى علم بكل مايحصل فيها قبل زيارته للمدرسة وتقويم 

  ١٢٨- ١٢٦ص ص . أعمال  ما أنجز من
  :اتخاذ القرار : سادساً 

سلسلة االستجابات الفردية أو الجماعية " القرار بأنه ) هـ١٤٢٣(يعرف بامشموس     
ويضيف . ١٩٦ص" التي تنتهي باختيار البديل األنسب في مواجهة موقف معين

فإن نجاح أن عملية اتخاذ القرار هي قلب أو جوهر اإلدارة، وبالتالي ) " م٢٠٠٨(عزب
" أي عمل داخل المدرسة إنما يتوقف على قدرة اإلدارة على التخاذ القرارات الفعالة

  .٢٠١ص
  :الحاسب اآللي ودوره في عملية اتخاذ القرار

تعتبر عملية اتخاذ القرار عملية جوهرية وبالغة األهمية بالنسبة للمؤسسة التربوية      
لزاماً على مدير المدرسة االبتدائية  وخاصة في عصر المعلومات الحالي؛ لذا أصبح

االستعانة بالحاسب اآللي في ترشيد عملية اتخاذ القرارات اإلدارية، وما ذلك إال 
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تلك ) م٢٠٠٢(للميزات الكثيرة التي يتميز بها الحاسب اآللي، وقد لخصت المنابري 
  : الميزات في النقاط التالية

 .اتخاذ القراراتسرعة الحصول على المعلومات الالزمة لعملية  .١
 .صحة المعلومات التي يقدمها الحاسب لصانع القرار  .٢
 .جودة االتصاالت اإلدارية بين مختلف مستويات اإلدارة .٣
 .التوفير الكبير في الوقت والجهد، وقلة األخطاء .٤
 ٩٢ص .التقليل من االعتماد على التخمين في صنع القرارات .٥
إلدارة المدرسية من وسائل التحليل الكمي هذا باإلضافة لما يوفره الحاسب اآللي ل     

وأسلوب تقويم البرامج وطريقة المسار الحرج والرسوم البيانة وغيرها من التطبيقات 
القرارات ) م٢٠٠٢(وتقسم المنابري. التي يصعب إنجازها دون مساعدة الحاسب اآللي 

  :من حيث االعتماد على الحاسب اآللي في اتخاذها إلى قسمين
ن وضع برنامج لها، وهي التي تتكرر مواقفها بصفة دورية، قرارات يمك .١

 .كاستخدام الحاسب في توزيع المواد أو حساب النسب والتوزيع
قرارات يصعب إخضاعها لمجال التطبيق على الحاسب اآللي، وإنما يستخدم  .٢

 ٩٣ص. فيها بصورة جزئية، كقرارات منح إجازة أو عالوة 
ودور الحاسب اآللي في أداء هذه العناصر  وبعد استعراض عناصر اإلدارة     

بطريقة أفضل بكثير مما لو تم أداؤها بالطريقة التقليدية، تتضح لنا الصورة والتي 
تعطي داللة واضحة على أن استخدام الحاسب اآللي في اإلدارة المدرسية بشكل عام 

لعصر وفي المرحلة االبتدائية بشكل خاص أصبح ضرورة ملحة تفرضها طبيعة هذا ا
الذي تميز بالثورة المعلوماتية والتقنية، فالحاسب اآللي يمتلك القدرة الكافية في دعم 
وظائف اإلدارة المختلفة من تخطيط، وتنظيم، وتوجيه،وتقويم، ورقابة، و صنع 
القرارات؛ لذا فاإلدارة المدرسية في المرحلة االبتدائية بحاجة ماسة لتفعيل دور الحاسب 
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ه العناصر على أكمل وجه، إال أن هذا اإلجراء يحتاج بالضرورة وكما اآللي للقيام بهذ
هو معلوم إلى امتالك المهارة الالزمة التي تمكن مدير المدرسة االبتدائية من االستفادة 
من إمكانات الحاسب اآللي واستثمارها في القيام بالعناصر اإلدارية المختلفة على أكمل 

 .وجه
  

اسب اآللي لإلدارة التربوية في مجال المعلومات واتخاذ الخدمات التي يقدمها الح

   :القرارات

ن استخدام الحاسب اآللي في اإلدارة المدرسية يتعاظم من خالل معالجة إ     
المعلومات والبيانات الخاصة بالطالب وقيدهم وسجالتهم وامتحاناتهم والبرامج التعليمية  

ي ، ومساعدة اإلدارة التعليمية على اتخاذ  ، وعمل الميزانية ، وإعداد الجدول المدرس
القرارات والتوصل إلى حل المشكالت بصورة أفضل ، ما يعفي عند استخدام هذه 
األجهزة القادة اإلداريين من عبء األعمال الروتينية والمتكررة ، وما يمكنهم من 

  .استغالل وقتهم وطاقاتهم في أمور تتناسب مع تخصصاتهم الفنية 
أن تكنولوجيا المعلومات الحديثة ال يمكن تصورها من  ) "م٢٠٠١(حورانة تذكر      

  :بالميزات التالية الذي تميز و دون تكنولوجيا الحاسب اآللي ، 
 .السرعة الكبيرة في العمليات والقدرة على اختزان كميات هائلة من المعلومات  .١
 .االنخفاض النسبي في تكلفة تشغيلها  .٢
 .يسهل ربطه بمواقع العمل ومكاتب اإلداريين تطور نظم الشبكات ، ما  .٣
تطور البرامج التطبيقية التي تخدم المجاالت اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية  .٤

 .١٤٥ص"
الخدمات المعلوماتية التي يقدمها الحاسب اآللي لإلدارة ) م ٢٠٠٠( ويحدد المنيع      

  :في النقاط التالية المدرسية وتسهم بشكل كبير في اتخاذ القرارات السليمة 



 

 

  ٦٧ 

فالحاسـب  . تحويل البيانات فـي اإلدارة إلـى معلومـات منظمـة ومترابطـة      .١
اآللي أداة لتحويل اإلحصاءات والبيانـات إلـى نظـام للمعلومـات اإلداريـة      
ــيم     ــل والتقي ــات والتحلي ــل المقارن ــر وعم ــي التفكي ــدير ف ــاعد الم تس

المـدير   للموضوعات التي سوف يـتم اتخـاذ القـرارات بشـأنها مـن قبـل      
والعاملين في المؤسسة ، وبذلك تعتمد القـرارات علـى أسـس علميـة بـدالً      

 .من االجتهادات الشخصية واالعتماد على بيانات قديمة متناثرة
يساعد الحاسب اآللي في تخفيف الضغط على المدير وتوفير الوقت من خالل  .٢

ذها دون برمجة جميع القرارات الواضحة ، لكي يقوم الموظف المختص ، بتنفي
  .الرجوع إلى المدير في كل إجراء يقوم به الموظف 

أن الحاسب اآللي ليس الهدف من التقنية وإنما هو وسيلة للحصول على  .٣
أن نظام المعلومات هو محور ولب العملية اإلدارية حيث . المعلومات المنظمة

البيانات والمعلومات  يمثل قنوات وخطوط االتصال وتدفقفي أي منظمة، حيث 
بين المكونات الموجودة في المنظمة سواء كانت وحدات أو عمليات ، كما يشمل 

  .كل البيانات والمعلومات المتصلة باألنشطة والمهام المرتبطة باألداء 
التخلص من النظام اليدوي في الحصول على المعلومات التي تكون غالباً ناقصة  .٤

كما أنها تتأثر بدرجة كبيرة  .وال تنتج المعلومات التي يحتاج إليها متخذ القرار
  .بآراء األشخاص الذين يعدونها ويقدمونها لإلدارة 

يساعد الحاسب اآللي على تخليص المدير من الروتين بتوفير وقت أكثر لعمليات  .٥
  .التطوير والتجديد في العمل 

سرعة الحصول على المعلومات واسترجاعها وتخزينها وتخفيض حجمها وتقليل  .٦
  .البحث عنها  الجهد والوقت في

أن استخدام نظم المعلومات من خالل الحاسب يساعد في تطوير أداء العاملين  .٧
  .وكسر حاجز الخوف من استخدام التقنية في العمل 
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  .تفادي االزدواجية في البيانات عند وضعها في الحاسب اآللي  .٨

لبها أن الحاسب اآللي أداة اتصال فعالة تمكن المدير من تحقيق األهداف التي يتط .٩
  .مجال العمل 

في تكوين المكتب اإللكتروني  - المرتبط مع اإلنترنت  -يساعد الحاسب اآللي  .١٠
 .الذي يساعد المدير على اإلشراف على العمل من أي مكان

، ورسم  عتماد اإلدارة على سجالت حديثة تساعد اإلدارة في تحقيق أهدافهاا .١١
  ٣٩- ٣٨ص ص . خططها المستقبلية ، واتخاذ قرارات سليمة

  
  :تطبيقات الحاسب اآللي في اإلدارة المدرسية 

قدم الحاسب اآللي خدمات كبيرة لإلدارة المدرسية تتمثل في توفير المعلومات التي      
يحتاجها مدير المدرسة في اتخاذ القرارات ، حيث أن اإلدارة التقليدية تعتمد على 

جود ترابط بينها ، وهذه المعلومات التي يتم جمعها يدويا مما قد يتسبب في عدم و
البيانات اليمكن أن تساعد اإلدارة في اتخاذ القرارات السليمة ؛ ألنها تحتاج إلى مراحل 
عديدة لتحويلها إلى معلومات مفيدة لإلدارة ، وبما أن اإلدارة المدرسية تشكل القاعدة 

لي ؛ نظرا األساسية لإلدارات األخرى ، فهي من أكبر المستفيدين من تقنية الحاسب اآل
والتركيز هنا سيكون على مدير المدرسة  .لما تقوم به هذه اإلدارة من أعمال مهمة 

للمدرسة ، كما أنه يمكنه االستفادة  المتحكم بهذه اإلدارة وهو القائد التربويكونه هو 
من مجاالت الحاسب اآللي في المهام اإلدارية والفنية واتخاذ القرارات واالتصاالت 

التطبيقات  )م٢٠٠٥(رج المدرسة، ويحدد الموسى داخل وخا فذالتي تن واالجتماعات
   - :مايلي فيالهامة لإلدارة المدرسية 

 :تطبيقات معالجة النصوص في اإلدارة  .١



 

 

  ٦٩ 

يقضي مدير المدرسة الكثير من الوقت في عمل العديد من األعمال الكتابية      
عملية التعليمية ، لذلك وتينية ، وذلك أكثر مما يقضيه في اإلشراف على الروال

فإن مجال معالجة الكلمات على الحاسب اآللي يخفف من أعمال مدير المدرسة 
  :الكتابية ، حيث يمكن أن يساعد المدير في مايلي 

  المساعدة في عملية الرجوع إلى الخطابات والمعلومات الخاصة
التي  ال بالمعلمين في وقت أقل ودقة كبيرة ال تتوفر في اإلدارة التقليدية 

 .تستخدم  تقنيات الحاسب اآللي
  يمكن لمدير المدرسة حفظ بطاقة تقييم المعلمين في الحاسب اآللي ؛

 .لالستفادة منها في توجيه المعلم وتطوير أداءه 
  إعداد الخطة المدرسية. 
  عمل جداول المدرسة  وجداول االنتظار واإلشراف لجميع المعلمين. 
 ي تقام داخل المدرسة أو إلدارة التعليم  إعداد التقارير لألعمال الت

 .وحفظها واسترجاعها عند الحاجة 
  إرسال واستقبال الخطابات من خالل البريد الكتروني أو فاكس الحاسب. 

 :تطبيقات قواعد البيانات في اإلدارة  .٢

   يعتبر برنامج قواعد البيانات من أهم تطبيقات الحاسب اآللي التي يجب على          
يسر و  المدرسة إتقانها ؛ ألنها تساعد مدير المدرسة في أداء عمله بكل مدير

سهولة ، حيث يقوم الحاسب اآللي بعملية تنظيم للمعلومات ووضعها في قواعد 
بيانات بحيث تسهل للمدير عملية البحث عن المعلومات فيها ، وبالتالي يصل 

ا ، كما أنه يمكن إلى قرارات بناءة معتمدة على معلومات حديثة وموثوق به
تطويرها بكل سهولة ، كما يمكن تخزينها والبحث عنها حسب عدة خيارات من 

  :بينها مايلي 
 في مراقبة سير العمل ، حيث أن  المدرسة قواعد البيانات مدير تساعد

جميع المعلومات أمامه على الحاسب مما يؤدي إلى عمل تصور واضح 
كما تساعد . لقوة والضعف عن القضايا التي تواجه العمل ومواطن ا



 

 

  ٧٠ 

قواعد البيانات على كتابة التقارير حول المدرسة دون االعتماد على 
 .االجتهادات الشخصية 

 بأول لتكون  ا وتعبئته أوالًيمكن وضع معلومات الكراس اإلحصائي آلي
جاهزة عند الطلب ؛ ألن الكراس اإلحصائي التقليدي ال يمكن البحث فيه 

الكراس اإلحصائي اإللكتروني  بينماات منفردة ، بسهولة من خالل كراس
يمكن متخذي القرار من المقارنة والحصول على معلومات حديثة 

 .متكاملة حول المدرسة والمنطقة التعليمية أو حتى على مستوى الوزارة 
 عقد االجتماعات بأولياء أمور الطلبة من خالل حصر بيانات  سهيلت

 .أمورهم ومن ثم سرعة اإلتصال بهمالطلبة وأرقام تلفونات أولياء 
  حصر احتياجات المدرسة من المعلمين والكتب الدراسية والمقاعد

 الخ...والوسائل التعليمية 
 تشمل مؤهالتهم  و حصر جميع البيانات حول المعلمين بالمدرسة

وتخصصاتهم والبرامج التدريبية التي التحقوا بها وعدد سنوات الخبرة 
التي نقلوا منها أو إليها ومستويات أدائهم في في التعليم والمدارس 

تلك المعلومات تعطي المدير تصورا كامال عن المعلمين المدرسة وكل 
ترشيحهم لدورات تدريبية أو المناسبة ك قراراتالفي اتخاذ  وتساعده

 .أعمال إدارية 
  حفظ سجالت الطالب وأعمالهم الشهرية والسنوية وسجالت األنشطة

ع السجالت األخرى بطرق آلية تمكن مدير المدرسة المدرسية  و جمي
ا يساعد في كما أن حفظها آلي. من الرجوع إليها بكل يسر وسهولة 

اختصار الوقت في عمليات البحث أو الرد على بعض االستفسارات 
 .الخاصة بأحد الطلبة 

 سهولة ا إلى مدرسة أو منطقة تعليمية أخرى إرسال ملف الطالب إلكتروني
يها الطالب دون االعتماد على الطرق التقليدية المتبعة في إرسال نقل إل

  .الملفات التي ربما تتسبب في التأخر أو فقد بعض محتويات الملفات
  



 

 

  ٧١ 

 :تطبيقات الجداول اإللكترونية في اإلدارة  .٣

تعتبر الجداول اإللكترونية أحد الخيارات المهمة واألساسية لحفظ درجات      
، حيث تتميز الجداول  مستوياتهم الدراسيةارير الشهرية حول الطلبة وكتابة التق

اإللكترونية بالدقة عند وضع الدرجات وعند اكتشاف أي خطأ  ألي طالب فإن 
ا لذلك ، فهي توفر الوقت الجداول اإللكترونية تقوم بتصحيح جميع الدرجات تبع

يمكننا بواسطة  كما. والجهد لإلدارة المدرسية ولجميع اإلدارات التي تستخدمها 
الجداول اإللكترونية توضيح مستويات الطلبة على شكل رسوم بيانية  مما يساعد 

. في تحديد مستويات الطلبة وبالتالي معالجة أي قصور في النواحي التعليمية 
كما يمكنها مساعدة اإلدارة المدرسية المتمثلة في مديرها على تحقيق أهداف 

ل تمكن المدير من تحليل درجات الطلبة وعمل العملية التعليمية وذلك من خال
  .مقارنة باألعوام السابقة  

 :تطبيقات برنامج الناشر المكتبي في اإلدارة  .٤

تعتبر برامج الناشر المكتبي من البرامج التي تخدم اإلدارة من خالل      
ونشرات إرشادية وتوضيح المهام  التي تقوم ) براشورات ( تزويدها بمطويات 

دارة ، كما يساعد برنامج الناشر المكتبي على تصميم ملصقات للملفات بها اإل
وللكتب في المكتبة ، وتصميم بطاقات الدعوة ألولياء أمور الطلبة لحضور 
مجالس أولياء األمور أو حضور المناسبات التي تقيمها المدرسة ، وعمل 

ة لدى اإلدارة في حين أن كل تلك المزايا لم تكن موجود. اإلعالنات اإلرشادية 
التقليدية التي تمثلت لديها برامج النشر بالصحيفة المدرسية والتي لم تكن مشوقة 
للطلبة كما أنه لم يكن باإلمكان تغيير األشكال فيها وإدخال الرسوم والصورة 

  .بسهولة 
  

 :تطبيقات برامج الرسوم في اإلدارة  .٥

درسية ؛ ألنها تعتبر من يمكن االستفادة من برامج الرسوم في اإلدارة الم     
البرامج الخدمية التي تدخل في مختلف مجاالت الحاسب فمعالجة الكلمات 



 

 

  ٧٢ 

وقواعد البيانات والنشر المكتبي والوسائط المتعددة والجداول اإللكترونية يمكن 
أن تحتوي على رسوم توضيحية تساعد في فعاليتها واالستفادة منها في عمل 

تسهيل استخدامها في مجال اإلدارة ، باإلضافة المدير لألغراض التوضيحية و
إلى إضفاء شكل جمالي على جدران المدرسة والغرف الدراسية وغيرها ، كما 
يمكن أن تدخل الرسوم في عدد من األعمال التي يقوم بها مدير المدرسة ومنها 

:-  
  إعداد التقارير. 
  إعداد الشهادات. 
  استخدامها في الوسائل التعليمية. 
 امها في وسائل العرض استخد. 
  استخدامها في اإلعالنات المدرسية. 
 استخدامها في المجالت المدرسية . 

  

 :تطبيقات الوسائط المتعددة في اإلدارة  .٦

يعتبر مجال الوسائط المتعددة أحد المجاالت التي يستطيع المدير من خاللها      
برنامج البوربوينت  ويمثل. أن يقدم العديد من األفكار بطريقة ممتعة ومقنعة  

Power Point  وبرنامج الفالشFlash   أحد أهم هذه األدوات ، حيث يمكن
من خاللهما تقديم العروض الممتعة والشيقة في اجتماع أولياء أمور الطلبة 
واجتماعات المعلمين والحفالت المدرسية واللقاءات داخل المدرسة ، وتحتوي 

الثابتة والمتحركة وأفالم  ت والصور ن والصوالوسائط المتعددة على األلوا
  .الفديو 

 

 :تطبيقات البريد اإللكتروني في اإلدارة  .٧

حيث تقدم خدمات معلوماتية متخصصة في شتى بأنشئت شبكة االنترنت      
المجاالت ومن أهم الخدمات التي تقدمها الشبكة للمستفيدين خدمة البريد 

تبادل  عبارة عن هو Electronic Mailالبريد االلكتروني ، و االلكتروني
الرسائل والوثائق باستخدام الحاسب اآللي ويعتقد كثير من الباحثين أن البريد 



 

 

  ٧٣ 

ويرجع ذلك إلى انخفاض  ، اااللكتروني من أكثر خدمات االنترنت استخدام
تكلفته وسهولة استخدامه وسرعة اإلرسال واالستقبال من وإلى عدة عناوين في 

يوجد  جود  الشخص المستقبل في نفس الوقت ولو لموقت واحد وال يشترط و
بريد  االنترنت  كما يعتبر البريد االلكتروني أفضل البريد االلكتروني لما وجد

  ١١٢ -  ١٠٨ص ص  .رقية وألجهزة الفاكس عصري للرسائل البريدية الو
وإلرسال البريد االلكتروني يجب أن تعرف عنوان المرسل إليه وهذا العنوان 

متبوعة بموقع الحاسب @ ن هوية المستخدم الذاتية متبوعة بإشارة يتركب م
  . لكتروني المرسل إليهإلا

  
  : مميزات البريد اإللكتروني

مـن أكثـر خـدمات اإلنترنـت       Electronic Mailالبريـد اإللكترونـي    يعتبر     
مميزات البريد اإللكترونـي فـي النقـاط التاليـة     ) م ١٩٨٧(ويلخص هورستشعبية 

:  
ة وصول الرسالة، حيث يمكن إرسال رسالة إلى أي مكان في العالم خالل سرع .١

 . لحظات 
عادة ما تتم في وقت قد هيأ نفسه للقراءة  -من المستخدم  -أن قراءة الرسالة  .٢

 . والرد عليها أيضا 
 ) .إلغاء جميع الحواجز اإلدارية(ال يوجد وسيط بين المرسل والمستقبل  .٣
 .كلفة منخفضة لإلرسال  .٤
 . اإلرسال واستالم الرد خالل مدة وجيزة من الزمن  يتم .٥
 .يمكن ربط ملفات إضافية بالبريد اإللكتروني  .٦
 . يستطيع المستفيد أن يحصل على الرسالة في الوقت الذي يناسبه  .٧
 .يستطيع المستفيد إرسال عدة رسائل إلى جهات مختلفة في الوقت نفسه  .٨

  ٤٩١ص

  : التقنية اإلدارية الحديثة



 

 

  ٧٤ 

ظهر مفهوم التقنية اإلدارية بعد التطور الهائل في تطبيقات واستخدامات  لقد     
الحاسب اآللي وخصوصا في مجال اإلدارة ، حيث يقدم الحاسب اآللي خدمات 
كبيرة لإلدارة المدرسية يصعب عليها تنفيذها دون االعتماد على تقنية الحاسب اآللي 

.  

واسع تعددت معانيه ، واختلفت أن للتقنية مفهوم ) م١٩٩١(يذكر القصير      
تعاريفه تبعا الهتمامات الباحثين من خالل استخداماتهم لها ، حيث يعرف 

مجموعة من المعارف والمهارات المتوفرة : التقنية على أنها )  Collins(قاموس
: الخ  ، وعرف التقنية بأنها ...في مجتمع بشري فيما يتعلق بالصناعة والفن والعلم 

حدث المتاح من المعارف المكتسبة في عملية التنمية توظيفًا ماهرا حسن توظيف أ
يستوجب اإلحاطة التامة بالقوانين والنظم التي تحكم ذلك وأساليب وطرائق تطبيقه  

في أحيان كثيرة يستخدم المصطلح لتضمين المنتجات التقنية من : ، وذكر أيضا أنه 
  ٣ص . ورفيعة  أجهزة ومعدات ونظم تحتوي على تقنيات متطورة

أن مفهوم التقنية اإلدارية قد برز بعد تقدم " إلى ) م١٩٩٤(ويشير داركر     
التقنيات واألساليب العلمية في اإلدارة ، والمقصود بالتقنية اإلدارية استخدام اآلالت 
، واألساليب العلمية في اتخاذ القرار ، وتطبيق المعرفة التقنية في األغراض العلمية 

ها مجموعة من المعارف ، واألساليب العلمية المنظمة التي تطبق لمواجهة ، كما أن
  .١٤٩ص"مشكالت عملية بغية حلها 

يقدم  "أن الحاسب في التقنية اإلدارية الحديثة  )م٢٠٠٤ (السلطان ويضيف     
خدمات كبيرة لإلدارة التربوية تتمثل في توفير المعلومات التي يحتاجها المدير في 

ا مما ارات ، فاإلدارة التقليدية تعتمد على البيانات التي يتم جمعها يدوياتخاذ القر
يتسبب في عدم وجود ترابط بينها ، وهذه البيانات ال يمكن أن تساعد اإلدارة في 



 

 

  ٧٥ 

أنه ال يمكن أن تتم  "على ) م١٩٧٩(أحمد  ويؤكد . ٨٣ص" اتخاذ القرارات السليمة
اإلدارة قاصرة على  عداليب التقليدية ، إذ لم تا بالطرق القديمة أو األساإلدارة حالي

القدرة الشخصية فقط أو على مجرد إعطاء األوامر والتوجيهات أو كتابة النشرات ، 
ولكنها أعم من هذا وأشمل ، فمهمة اإلدارة هنا هي دراسة جميع العوامل التي 

م العوامل تدخل في هذا اإلطار المنهجي ، ثم ابتكار األساليب واألنظمة التي تحك
التي تحكم سير العمل وتنظمه بما يكفل تهيئة أفضل الظروف للعمل من هذه 
" العناصر لتنطلق بأقصى إمكاناتها لتحقيق أهداف محددة بدرجة عالية من الكفاءة 

  . ٧١ص 

إلى أن ظهور التقنية اإلدارية الحديثة سيساعد في ) م ٢٠٠٤(و يشير حسين      
، ولكن ينبغي على مديري المدارس النظرا أوالً إلى نجاح المنظومة التعليمية 

التكنولوجيا الحديثة على أساس من احتياجاتهم في اإلدارة المدرسية ومدى مساهمتها 
في تطوير مهامهم اإلدارية واإلرتقاء بها إلى مستوى عالي من الكفاءة والجودة 

 .أي خطأ أو نقص اإلدارية  وهذا يعني أن العمليات اإلدارية المختلفة تتم دون 
أن اإلدارة المتفوقة يجب أن تعمل وفق منهج ) " م١٩٩٦(، ويبين السلمي  ٣٥ص

  :واضح إلدارة التقنية يقوم على األسس اآلتية 

 .تحديد االحتياجات التقنية في ضوء توجهات المنظمة .١
 .حصر التقنيات المتاحة فعلًا للمنظمة والموجودة في السوق المحلي  .٢
المحتملة للتقنية المتاحة ، ومراجعة مدى مواءمتها لالحتياجات  تحديد التطبيقات .٣

 .التقنية للمنظمة 
 .دراسة التكلفة والعائد للتطبيقات التقنية الجديدة .٤
 .متابعة  التجديد والتطور في التقنية ، وتقويم عائد التطبيق التقني في المنظمة  .٥
 . ٥١ص" حصر الفجوة التقنية  .٦



 

 

  ٧٦ 

أن المؤسسات التعليمية تدرك األهمية الكبرى ) ـ ه١٤٢٩(ويرى آل درعان      
للتقنية الحديثة  وأنها ستحقق لإلدارة المدرسية غايات أفضل وأهداف أعمق عند إدخالها 
في مهام اإلدارة المدرسية ، وهذا بدوره سيساعدها في مواكبة تطورات العصر ، حيث 

ية ، وأكثر تبادالً للمعلومات ستصبح اإلدارة أكثر سرعة في االستجابة للتغيرات اإليجاب
  ٣٦١ص .وتقاسما للمعارف وتركيزا على المستفيدين 

ومما الشك فيه أن التقنية الحديثة ستساهم في تشكيل واقع العالم ومستقبلة ، حيث      
أصبح اعتماد الدول في عصرنا الحاضر على العقول البشرية المبدعة التي تستطيع 

كل هذه التغيرا ت والتطورات المتسارعة يبغي أن تكون االختراع واالبتكار ، ومع 
هناك تحوالت في العمليات التعليمية تساير هذا التغير المتسارع ، ويؤكد العجمي 

على القائمين بتطوير التعليم والمخططين لسياسته " ذلك حيث يرى أنه يجب ) م٢٠١٠(
كزها حول إعداد وتطوير وتحديد أهدافه ، حتمية اإليمان بتغيير وظيفة التعليم وتمر

اإلنسان المبدع القادر على التعامل مع التقنيات المعاصرة ، وأن التعليم اإلبداعي صار 
  . ٣٥١ص" ضرورة لمواجهة مطالب اليوم والغد القريب

وعندما نسعى لتحقيق التقنية الحديثة  بغية أن يؤدي هذا إلى نقلة نوعية في العملية      
) م٢٠٠٤(نبغي علينا أال نغفل اإلدارة المدرسية ، حيث يعدها حسينالتعليمية والتربوية ي

المفتاح الرئيسي في عمليات تحسين الجودة التعليمية ، فهي التي تحدد مدى "  "
االحتياج لتحسين الجودة ، والمصادر المستخدمة ، والطرق واألساليب التي تحتاجها 

إغفال  ليه في هذا المحور أنومما ينبغي التبيه ع،   ٥٢ص " إلنجاز ذلك الهدف 
 إدارة المدرسةعتماد التقنية اإلدارية الحديثة في المهام الفنية واإلشرافية في المدرسة و ا

اإلدارية لن يحقق أي تقدم يذكر في النواحي  انجاز مهامهاعلى النظام التقليدي في 
ا يشوبه ويأن إنجاز األعمال يد )ه١٤٢٣(تذكر كعكي  اإلدارية أو التعليمية ، حيث

  :والنقص منها مايلي الكثير من العيوب 
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١. ا بعد عام يؤدي إلى صعوبة إدارة تزايد األعداد الكبيرة من الطالب عام
العملية التعليمية في المدرسة دون توفر نظم آلية تساعد على حل المشكالت 

 .الموجودة بالنظام اليدوي التقليدي 
اكل قد ال تظهر في كثير من تزايد حدوث أخطاء تراكمية تنجم عنها مش .٢

 .األحيان وإذا ظهرت فإنه يصعب معالجتها والتعامل معها 
 .ال يساعد النظام التقليدي على االبتكار .٣
النظام التقليدي ال يواكب التطور في نظم المعلومات الحديثة ، وغير قادر  .٤

 .على استخراج تحليل تفصيلي 
 .كثرة األخطاء في رصد الدرجات وتجميعها  .٥
 .يحقق ترشيد لالنفاق وال جودة في األداء ال  .٦
 الالزمة بطء اتخاذ القرارات السريعة بسبب عدم الحصول على التقارير .٧

 .وقت الحاجة إليها 
 اتستغرق وقت كتابية إهدار وقت مدير المدرسة في أعمال إدارية .٨

 ١٢ص.طويال

إلـى  "  )م٢٠٠٠(تهـدف كمـا تـذكر عمـر     التقنية اإلدارية الحديثةومعلوم أن       
ــه ، وأن    ــه وفاعليت ــتوى كفاءت ــادة مس ــل اإلداري وزي ــي العم ــين األداء ف تحس
منتجات التكنولوجيا فـي فروعهـا المختلفـة ومنهـا فـروع المعلومـات الموجهـة        
" أساساً لتخفيف أعباء العمـل ، إال أنهـا تعتمـد أساسـاً علـى العنصـر البشـري        

  . ٥٦ص

  :اإلدارة المدرسية المأمولة 

المدرسية المأمولة لمدرسة تعتمد على التقنية اإلدارية الحديثة البد  رةاإلداإن      
أن تكون مهيأة ومعدة للقيام بدورها القيادي بكفاءة وفعالية ، فهي بحاجة ماسة إلى 
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مهارات استخدام الحاسب اآللي بكل كفاءة ، بحيث تمكنها من تطويع هذه  امتالك
يق بناء شبكة اتصال تسهل عملية انتقال اآللة لتمكنها من تحقيق أداء فعال عن طر

وذلك كله ، ة ل يحقق األهداف التربوية الموضوعالمعلومات وتكوين فريق عم
يشترط أن تتوفر مهارات أداء محددة في كل قائد تربوي حتى يتمكن من القيام 

فمن التحديات التي تواجه القائد التربوي في المدرسة كبر حجم . بدوره بكفاءة 
الفاكس ، التعاميم ، البريد ( ت المتدفقة بواسطة طرق االتصال المختلفة المعلوما

مما أدى إلى ضرورة تسلحه بمهارة استخدام الحاسب اآللي ) الخ ...االلكتروني 
اء المعلومات المتنوعة والمختلفة ليتمكن من فلترة تلك المعلومات المتدفقة وانتق

ها في اتخاذ القرارات التربوية ، ومن ستفادة منوتحديد مدى دقتها وموضوعيتها لال
ثم تنظيم المعلومات وفهرستها ليتمكن من الوصول إليها في وقت قصير عند 

  .الحاجة إليها 

إلى أنه من المهم أن يكون لدى المدرسة إدارة تدرك ) م ٢٠٠٧(العجمي يشير      
اإلدارة  كيف تتعامل مع التشغيل اإللكتروني للمعلومات ، كما يجب أن تكون هذه

قائمة على موظفين لديهم الخبرة الكافية والتدريب الشامل لجميع العمليات ، 
، فالعنصر البشري هو  والخطوات التي يتكون منها هذا العمل اإلداري والتقني

، ٣٠٣ص  . العنصر األساسي الذي تعتمد عليه إدارة الحاسب إدارة عملية رشيدة 
دور الجديد للمدير في ظل مفهوم تكنولوجيا فيرى أن  ال) م ٢٠٠٣( أما أبو ناصر

ائه وتسليحه بأساسيات علم المعلومات يطرح مسؤوليات كبيرة على عملية بن
 الحاسب اآللييؤثر إلنتاجية وتوفير الوقت والجهد ، حيث لزيادة ا  الحاسب اآللي

في المدرسة واإلدارة المدرسية من خالل األعمال الكثيرة التي يوفرها ممثلة في 
بناء ملفات قواعد بيانات للمعلمين والطالب ، وتنظيم الجداول المختلفة وإعداد 

،  ٣٧ص . اإلدارية وغيرها من االستخدامات التي يصعب حصرها  التقارير
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أن تكنولوجيا المعلومات في التعليم تساعد المديرين في ) م٢٠٠٠(ويرى العبود 
الخبرة الحاسوبية لدى المديرين  التعامل مع الحاالت التي تعتمد بدرجة كبيرة على

والمقدرة على التعامل مع األنظمة والتطبيقات الحاسوبية المختلفة ، والتي تساعد في 
زيادة نطاق اإلشراف ، وتساعد في درجة الجدية في العمل بسبب اإلمكانات العالية 

الوقت  التي توفرها لإلدارة في عمليات التوجيه والرقابة والتحكم  وتعمل على توفير
  ١٢ص .  والجهد والتكاليف

وخالصة القول أن الحاسب اآللي قد أثبت جدارته في عناصر العملية اإلدارية      
كما أصبح دوره واضح ،ا في مجال االتصاالت ؛ نظرا لما له من مميزات ا وجلي

ه على القيام بهذه المهمة من ناحية ، ولما يوفره من وقت وجهد في دكانات تساعموإ
إال أن االستخدام الفعال لهذه التكنولوجيا  .قيام بهذه األعمال من ناحية أخرى ال

يتطلب السعي الحثيث إلعداد قادة تربويين قادرين على التعامل مع هذه التقنية 
الحديثة بكل يسر وسهولة ، كما يتطلب ذلك تصميم أنظمة متكاملة للمعلومات  

ذين األمرين فإن استخدام الحاسب اآللي اإلدارية وغير اإلدارية ، وفي ظل غياب ه
تطوير تسهم في  أي إضافات سيبقى مقتصرا على العمليات التقليدية دون تقديم 

  .العمل اإلداري وتنميته 

  : المرحلة االبتدائية وأهميتها

لدى تحتل المرحلة االبتدائية في التعليم أهمية شديدة بين المراحل التعليمية المختلفة      
والمعلمين والطالب ، ففيها يعد الطالب إعداداً جيداً  لدول وأولياء األمور كل من ا

يقول الصاوي  .لالنتقال من الحياة األسرية إلى حياة المدرسة وجماعة الرفاق 
من المراحل ، فهي  غيرهاللمرحلة االبتدائية خصائص تميزها عن  ) " م١٩٩٩(

" دولة ـــاالنطالق لتطبيق سياسة ال دة األساسية للتعليم المنظم وهي نقطةـــالقاع
وهي مرحلة تحديد اتجاهات الطالب ) "هـ ١٤١٦(ويضيف السلوم  . ٩٧ص 
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) هـ ١٤١٨(ويوضح حجي  .٩٣ص" واكتشاف مواهبهم وغرس قيمهم ومفاهيمهم 
ففيها يبدأ الطفل تلقي أول تعليم نظامي رسمي يهيئه لبناء " بعض خصائصها قائال 

ه األساسيات عن حياته كفرد وكعضو في مجتمع فهي تهيئ له شخصيته ، إنها تقدم ل
وتربية هذا هو  أساسيات المواطنة التي تجعله يشعر باالنتماء إلى الوطن واالرتباط به ،

  .٣١١ص"  ستغنى عن اإلشراف التربويشأنها اليمكن لها أن ت

قد أولته وزارة ويعتبر التعليم االبتدائي هو القاعدة الواسعة للسلم التعليمي ، ف     
تهدف  المرحلة االبتدائيةف في المملكة العربية السعودية أهمية خاصة ،  التربية والتعليم

إلى تزويد الطفل بمجموعة من الخبرات العلمية والثقافية المتنوعة ، حسب عادات 
في ، يتميز باالنفجار المعر عصرنعيش في  العربية السعودية ، فنحنوتقاليد المملكة 

وهذه االختراعات  ،باإلنجازات العلمية والتكنولوجية في شتى نواحي الحياة  ويتسم
ـًا بعد يوم مما يضيف عبئواالبتكارات تتزايد يوما على التعليم االبتدائي الذي ا جديد

يجب أن يواكب هذه الحركة الدائبة من النمو العلمي والتكنولوجي وأن يعد أطفاله بما 
ا عن أن يشاركوا في صنع التقدم والرقي لبالدهم صر فضلًيساعدهم على فهم هذا الع

  .في المستقبل 

التعليم االبتدائي ضروري لتربية األبناء ، إذ أن " أن ) هـ  ١٤١١( تذكر بخش      
تشرب الفرد لثقافة المجتمع يكسبه الصفه االجتماعية المطلوبة في المجتمع الذي ينتمي 

أن تجعل التعليم لجميع أبنائها وأخذت تخطط  إليه ؛ لذلك فقد حرصت المملكة على
فوضعت الخطط التعليمية  ، واهتمت في التخطيط بالناحيتين  ،لتحقيق هذا الغرض 

هتمت  بالمناهج والكتب الدراسية ، والعمل على تطويرها ، كما االكمية والكيفية ، 
وتوفير العدد المطلوب من المعلمين المؤهلين علميالمدارس  يريمدا وكذلك ا وفني

  .  ٤٥ص"  والمشرفين لهذه المرحلة

  : أهمية دور مدير المدرسة االبتدائية



 

 

  ٨١ 

لها ، ونجاح المدرسة  البرنامج المدرسة وقائد يعتبر مدير المدرسة االبتدائية ممثال     
رهن نجاح مديرها وقيامه بمسؤولياته على أكمل وجه ؛ لذا البد من أن يختار مدير 

  .ية بدقة وعناية وأن يكون على كفاءة إدارية وفنية عالية المدرسة االبتدائ

بتدائية والعاملين القع على عاتق مدير المدرسة اي" أنه ) م٢٠١٠( يذكر العجمي      
معه مسئولية تهيئة المناخ االجتماعي الصحي المالئم لنمو الطالبة من الناحية النفسية 

مالً متكامالً في مناخ يتميز بالدفء والهدوء والنمو شا ، والصحية واالجتماعية والثقافية
، وتتمثل مسؤولية الجهاز اإلداري بالمدرسة االبتدائية وعلى رأسه مدير المدرسة في 
قدرته على حل المشكالت المدرسية واتخاذ القرارات التربوية الرشيدة بكفاءة وفاعلية ، 

حقيق األهداف التربوية في هذه ا أمثل يساعد في تستخدام التكنولوجيا الحديثة استخداماو
  .٣١٥ص" المرحلة 

نجاح اإلدارة المدرسية يتوقف على دور المدير " أن ) هـ ١٤٢٥(ويذكر مساد      
الفعال الذي يستطيع تحديد أهداف مرغوبة وذات قيمة ، ويتمكن من تحقيقها باستخدام 

ة اإلدارة المدرسية ، ويجب أن تأخذ وظيف المتاح من الموارد والمعارف استخداما أمثل
ـًا للصالح العام  أما بخش   . ٥ص" على نمو خبرات كل من في المدرسة وفق

هناك عدة عوامل تساعد على نجاح اإلدارة المدرسية شأنها في " فترى أن ) هـ١٤١١(
ذلك شأن ميادين اإلدارة األخرى وفي مقدمة هذه العوامل ما يتعلق بالمهارات اإلدارية 

ر المدرسة يعتمد على مايتمتع به من مهارات إدارية مختلفة ، بمعنى حيث أن نجاح مدي
أن تنجز األعمال بسرعة ودقة وبأقل جهد وأقصر وقت ممكن ، وتتميز المهارة بأنها 

  . ٤٨ص" مكتسبة من خالل الخبرات والتجارب والممارسة

هدافها التي مما سبق يتضح لنا أن اإلدارة المدرسية في المرحلة االبتدائية لها أ     
تعمل على تحقيقها وذلك عن طريق مجموعة من الوظائف اإلدارية التي يقوم بها مدير 
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المدرسة وتتمثل في التخطيط والتنظيم والتنسيق والتوجيه والرقابة والتقييم واتخاذ 
الحاسب  القرار ، وكذلك استخدام أحدث األساليب التقنية والتكنولوجية ولعل من أهمها

ذلك لما يتميز به من إذا تم االعتماد عليه في الحصول على المعلومات ، واآللي فيما 
على توفير المعلومات بالدقة والسرعة المطلوبتين ، فضال عن قدرته  خصائص تساعد

اإلدارات  على القيام بعملية االتصال الداخلية والخارجية والتواصل مع مختلف
ف كل ذلك في رفع كفاءة البيئة التعليمية وتوظي ،والقطاعات التعليمية وغير التعليمية 

  . واإلدارية داخل المدرسة االبتدائية 

  :استخدام الحاسب اآللي في تطوير العمل اإلداري انعكاسات: المبحث الثالث 
  

  :مفهوم التطوير 
المتسارعة وما يفرضه عصر العولمة على الواقع التربوي يحتم على  إن التغيرات     

ا وتوظيفها لخدمة مع هذه المتغيرات واالستفادة منها إيجابي كيفمدير المدرسة الت
 ضرورة حتمية وهو منطلق لعملية التغيير التطويرإدراك أن  األهداف التربوية ، وعليه

.  
القيام بإجراء  لىإإن مفهوم إدارة التطوير يشير ) "م ٢٠٠٣( يقول العويسي     

 التغيير الذي يهدف إلى إحداث، ويعرف بأنه  التغيرات بأسلوب مخطط ومنظم
اإلصالح في جميع جوانب ومجاالت المدرسة حيث يستهدف تحسين إنجاز الطالب 

فالتطوير يتطلب وضع  ،  أخرى بهدف إيجاد جهد تعاوني مركز وتحقيق نتائج
وصياغتها بحيث يحدد فيها األهداف والمحاور واألساليب والموارد  استراتيجية متكاملة

"  والطاقات المدرسية وموضوع التغيير ذاته وآثاره اإليجابية والسلبية اتالمالية والخبر
  . ٣ص

  :عددا من التعاريف لمفهوم التطوير على النحو التالي ) م ٢٠٠٣(وينقل العويسي      
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إلى ثالثة معاني رئيسة تشكل مفهوم إدارة التطوير  ( Fred Nickols, 2000 ) أشار
   :وهي كالتالي

 :اإلداري ، ويشمل هذا المحور معنيين مهمين همامهمة التطوير  .١
 معنى إدارة التطوير يشير إلى القيام بعمل التغييرات بأسلوب مخطط  إن

 .ومنظم ومدار
 المنظمة التي  المعنى الثاني يعني االستجابة إلى التغييرات القليلة أو غير

 .تطرأ على أنشطة المؤسسات
 .ة الممارسة المهنيةمساح :المعنى الثاني إلدارة التغيير هو .٢

المعرفة، أي محتوى أو مادة  محتوى: يشير التعريف الثالث إلدارة التطوير بأنها .٣
األدوات، وواألساليب،  النماذج والطرق( وهذا يتضمن . بحث إدارة التطوير

 . ) المهاراتو
بأنه ذلك التغيير الذي   ( Susan Talley & Hollinger, 1998 )يعرفه و      

ومجاالت المدرسة، حيث يستهدف تحسين  إحداث إصالح في جميع جوانبيهدف إلى 
   .تعاوني مركز إنجاز الطالب، وتحقيق نتائج أخرى بهدف خلق جهد

يسلط الضوء على  بأن مفهوم التغيير التنظيمي )Namara  ( 2001 ,بينما يرى     
طوير في طريقة الت التغيير الشامل للمنظمة وفي جميع جوانبها، وهو يشير إلى إعادة

المدى لتحسين أداء  بأنه خطة طويلة فيعرفه ) ٢٠٠٢الصفّار، (  أما  .عمل المدرسة
ص ص . اإلدارية اإلدارة في طريقة حلها للمشكالت وتجديدها وتطويرها لممارساتها

٦-٥   
عملية تغيير هادفة ، والهدف النهائي " فيعرف التطوير بأنه ) م١٩٨٨(أما عطية      

و تحسين فعالية وكفاءة المنظمة ، وأن أي تغير نحو األحسن في أداء األفراد للتطوير ه
أو في طرق ووسائل العمل أو في العالقات بين اإلدارة والعاملين وبين العاملين هو 
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تطوير إداري بشرط أن يكون قد حدث نتيجة تنفيذ خطة أو برنامج أو قرار يستهدف 
  . ٢٧٣ص" لها التطوير ، إذ أن التطوير عملية مخطط 

جهد هادف إلحداث تغييرات " التطوير بأنه ) هـ١٤٠٦(كما يعرف الطيب      
أساسية وإيجابية في السلوك والنظم والعالقات واألساليب واألدوات تحقيقا لتنمية قدرات 
وإمكانات الجهاز اإلداري بما يؤمن له درجة عالية من الكفاءة والفاعلية في إنجاز 

  .٨٠٨ص"أهدافه
الذي يقصد به  ذلك التغيير الهادف والمخطط: ويمكن تعريف إدارة التطوير بأنها

الحاصلة في  تحسين فعالية اإلدارة المدرسية في مواجهة األوضاع الجديدة والتغيرات
تطوير  البيئة المدرسية، بما يعبر عن كيفية استخدام أفضل الوسائل فاعلية إلحداث

  .حقيق األهداف المنشودةي
  :يأتي ن خالل ما سبق يتبين لنا ماوم    

 ن التطوير يتطلب وضع إستراتيجية متكاملة وصياغتها بحيث يحدد فيهاأ .١
 التنفيذ والمنفذون والموارد المالية وإستراتيجيةاألهداف والمحاور واألساليب 

والخبرات والطاقات المدرسية وموضوع التغيير ذاته وأثاره اإليجابية والسلبية 
 . تحليل البيئة المدرسية والمتغيرات التي يجب إجراء التغيير بسببهايتم  وقبلها

األفراد  يتطلب التطوير قرارات اإلدارة العليا ويبدأ بها، وهو يحتاج إلى قناعة  .٢
 . به

البرامج والخطط  عمليات التغيير والتطور المدرسي تتم من خالل مجموعة من .٣
 .رللتغيي عمل وتشكيل فريق  والدورات التدريبية

تأييد التطوير ومقاومته من قبل أفراد المجتمع المدرسي  يتطلب معرفة درجة  .٤
ا مسبقة للتنفيذ تهتم بكيفية إدارة مقاومة التطوير وكيفية التعامل معها جهود

  .األفراد بأهمية التطوير واألساليب المتبعة في ترغيب
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  :ضرورة التطوير
 لبحث عن وسائل مناسبة تمكنه منتفرض العولمة على مدير المدرسة العصري ا     

تغيرات بصفتها فرص أو تحديات، وضرورة السعي الدائم إلى مال التعامل مع تلك
، بل إن ذلك يفرض عليه أن يتعامل مع التغيير ا التغيير واالستفادة منه التكيف مع

   .له انفذًا وما ومشاركًا بالتطوير ومساهما وبادًئا ومتنبًئوأن يكون متوقع بصورة إيجابية،
للتطوير ومواكبة  كما أن عليه أن يدرك أن التغيير ضرورة حتمية وقاعدة جوهرية

 سياسته ويضعها ضمن خططه اها فيعولمة وبالتالي فإن عليه أن يتبنعصر ال
، وهو في ذلك كله بحاجة إلى أن يدرب نفسه على التطوير وأن تكون لديه  المستقبلية

 في تحريك عجالته ويشحذ الهمم لقبوله نه من تسخيرهاالمهارات والقدرات ما يمك من
، يهدف من خالله إلى  يؤمن بالتطوير الهادف والمخطط امديركما عليه أن يكون ، 

مقوماتها وعناصرها المختلفة والبحث عن األفضل وبما  إصالح البيئة المدرسية بكل
مة وما تحمله من تحديات إن العول . البيئة المدرسية يسهم في إثارة كوامن اإلبداع في

، ينمي  التعليمية تفرض وجود مدير يضطلع بدوره المبدع المتجدد وفرص على العملية
ا لتغيير خططه فهو إلى أبعد الحدود، صاحب أفكار جديدة مصمم طاقاته ويثري قدراته

 . ومشكالت متوقعة يبحث عن فرص جديدة
 اه والتخطيط له أصبح اليوم عنصرإن التطوير وإدارت) "هـ ١٤٣٠(يقول بيومي       
ا في اإلدارة المدرسية الفعالة ، وهي سمة المدير العصري الناجح ، فالمدير الذيأساسي 

ال يدرج التطوير ضمن إستراتيجية التطوير التي اعتمدها في مدرسته ، ال يمكن أن 
معوقات إن حقيقة التطوير وما يعترض سبيله من ٠بمدرسته إلى التميز والتفوق يصل

إعدادا جيدا لمدير المدرسة العصري ، بحيث يكون لديه من المهارات والقدرات  تتطلب
العصر بإيجابية ووعي ودراسة لما حوله  للتعامل مع التغيير ومتغيرات ويهيئه يمكنهما 
أحداث  ومدى اكتسابه لمهارة التكيف مع العصر بما يسهم في تطوير العمل  من

التربوية  إال بإسهام المؤسسات يحصلوهذا قد ال  ،والقيم الحقة ويخدم المبادئ  التربوي
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وإتاحة  واإلدارية في إعداد مديري المدارس وتدريبهم على التعامل مع التغيرات ،
ألن  فرص التدريب والتأهيل لهم حتى يكونوا قادرين على تحقيق هذه المسؤولية ذلك

يضيف  و. ٢ص وير السليم لألفرادالتدريب للتطوير إنما يعني في المقام األول التط
نحن نريد مدير مدرسة يكون ملما بالتغييرات يقرأ الواقع ) " هـ ١٤٣٠(بيومي 

ويستوعب التغييرات ويدرس انعكاساتها على الفرد والمدرسة  ويستقرئ منه المستقبل
التطوير الهادف والمخطط في سبيل إعادة البناء ، فهو  بل والمجتمع ، ويعمل على

  .٣ص " العولمة إلى فرص حقيقية  إلى تحويل تحديات السبيل
 والشك أن اإلدارة الواعية هي التي تدرك مدى حاجتها للتطوير وأن تتنبأ     

 بالمستقبل وتدرس أوضاعها وأفكارها وبيئتها ومدى التقدم الحاصل حولها بحيث تقيس
 ذين ينخرطون فيوتكمن أهمية المدرسة في أنها تخرج األجيال ال .بمن حولها نفسها

 سوق العمل ومعترك الحياة العملية ولعل هذا يعد إضافة جديدة لدور المدرسة في عملية
  .  التنمية والتطوير

يعتمد بشكل كبير على  إن عملية النهوض بالمدرسة وتحويلها إلى مؤسسة ناجحة      
لين في العام بناء أرضية مشتركة واسعة يقف على شؤونها وتنفيذها جميع األفراد

 ، وإدارة التطوير العديد من األفراد الذين يمكن أن يساهموا في تسهيل كالمدرسة، وهنا
أو  أو معلمين التعليم داراتإمشرفين تربويين أو موظفين من  فهؤالء يمكن أن يكونوا

  .التربوية  طالبا أو خبراء من داخل المؤسسة
 : مدير المدرسة الفعال والتطوير

فيها من معلمين  افر جهود العاملينظرسية تمثل الميدان الفعلي لتالمداإلدارة      
مهام جسام  فالمهام الوظيفية لإلدارة المدرسية ،وإداريين في تسيير دفة اإلدارة 

الذي يعتبر  ومسئوليات متعددة ال تقف عند النواحي اإلدارية بل تشمل التوجيه التربوي
والضعف  تعليمية وتشخيص جوانب القوةمن األمور الهامة لمتابعة سير العملية ال

  . وتوجيه المعلمين
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بالعملية التعليمية تفهمه للمسئوليات  ومما يساعد مدير المدرسة على االرتقاء      
والمتابعة الجادة واالهتمام المستمر بالعملية  والمهام ودرايته باألنظمة والتعليمات

أو المهام اإلدارية وطريقة انجازها ،  التطويرية سواء ما يتعلق بالمعلمين أو التالميذ
   . زيادة العطاء واالرتفاع بمستوى تحصيل التالميذ فتلك األمور تؤدي إلى

ا المتابعة المدرسة قادراً على تطوير اإلدارة المدرسية أيض ومما يجعل مدير     
مع  إلى توسيع نطاق قدرته على إدارة العمل بطريقة تتمشى المتواصلة والسعي الحثيث

وهذا التطوير يتطلب  ، وتحسن في مجاالت العمل ما يحيط بالمدرسة من تطور
التربية واإلدارة المدرسية ، فالبحوث التربوية  اإلطالع على كل جديد يصدر في ميدان
أناس متخصصين لهم خبرات طويلة تجعل  والتطبيقات الناجحة التي تصدر من

المدرسية وتحسين األداء مع أهمية  األعمالذا فائدة تساعد على تنظيم  ااإلطالع عليه
إن هذا  . المتعلقة باإلدارة إطالع مدير المدرسة على الدوريات المتخصصة والكتب

إدارة مدرسته إدارة ناجحة  ساعده علىياإلطالع سوف يزيد من النمو المهني للمدير و
خبرة  التالميذ ألنمكنه من إسداء النصح والتوجيه للمعلمين وينمي مهاراته المختلفة ويو

 مدير المدرسة وثقافته وسعة إطالعه تؤثر في فلسفته وأسلوبه في العمل الذي ينعكس
  . على التنظيم وسير الدراسة 

التطور اإلداري يحقق التطور التقني ويدفعه لإلنتاج ) " هـ ١٤٠٧(يقول العلي      
من إنجازات تتحقق بها األفضل ، والتطور التقني يخدم التطور اإلداري بما يقدمه له 

  . ٣٦ص" لإلدارة تقنية وتطوير إجراءاتها وأساليبها 
إن كل عمل مهما كان ناجحا ال يمكن أن يستمر  ) "م٢٠٠٢(عمايرة  ويضيف     

على وضعه إلى ماال نهاية ، فكل شيء يتطور ، والعمل اإلداري يخضع أكثر من 
تطوير اإلداري تأخذ مجاالت عديدة غيره إلى ما يسمى التطوير اإلداري ، إن عملية ال

تطوير اإلنسان بالتدريب ، وتطوير التشريعات بتحديثها باستمرار ؛ لتالئم : من أهمها 
طبيعة العصر  ومواكبة المستجدات ، وتطوير األساليب والوسائل وكل ما يتصل 
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ر بإجراءات العمل وغير ذلك ، ويعد تطوير اإلدارة المدرسية من أهم عمليات التطوي
اإلداري ؛ وذلك لتلبية حاجات المجتمع المتغيرة باستمرار ، ألن كل تطوير في التعليم 
قوامه تطوير إدارته ، فمتطلبات التعليم زادت وكبر حجمها وتضخمت وظيفتها مما 

  . ٣ص" يستلزم إدارة مدرسية فاعلة تخطط إلحداث التطوير وال تنتظر حدوثه
  : ية في المرحلة االبتدائيةأسباب ودوافع تطوير اإلدارة المدرس

إن عملية التطوير لإلدارة المدرسية وخاصة في المرحلة االبتدائية لها أسبابها     
  : األسباب التالية) م ٢٠١٠(يذكر منها العجمي ودوافعها الخاصة 

 مواجهة التحديات المعاصرة حيث أننا نعيش في عصر تتسارع فيه التغيرات .١
وثورة المعلومات وعالم االتصاالت والتي كان لها  ،التي أحدثها عصر العولمة 

وواضح على النظام المدرسي وعلى مجمل العملية التربوية حيث  تأثير كبير
بناء خطط التغيير من خالل مشاركة العاملين في  على مدير المدرسة يجب

 . تتميز باإلبداع والتميز والتفوق المدرسة والتركيز على العناصر التي
المشكالت والتغيرات التي تؤثر على  يب اإلدارة المدرسية في عالجتطوير أسال .٢

المتغيرات بأسلوب يحمل في  البيئة المدرسية بما يساعدها على التكيف مع تلك
، هم وحماسهم للعملتدافعي ملين وزيادةاطياته المرونة واالستمرارية وتحفيز الع

للدور المناط بهم  كهموزيادة قدراتهم للتعامل مع معطيات عصر العولمة وإدرا
األهداف  وقدرتهم على المنافسة الواعية لمسايرة ركب التطور لخدمة، مستقبال

وهو  التربوية وقيمنا اإلسالمية والتسلح للوقوف أمام محاوالت التخريب والفساد
 . الوجه السلبي لذلك التطوير

لمدى واإلبــداع وهو محصلة طبيعية  بناء مناخ مدرسي يساعد على التجديد .٣
بما ينعكس إيجابا على األداء  إدراك مدير المدرسة ألهمية الدور الذي يقوم به

 ٢٠٠- ١٩٥ص ص . العام للمدرسة والتركيز على العمل بروح الفريق الواحد
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ما :  أنه  قد يتبادر إلى األذهان التساؤل التالي ) م ٢٠١٠(العجمي  ويضيف     
كر عدداً من الجوانب التي ينبغي ادخال األشياء التي ينبغي تطويرها ؟ ولعلنا نذ

التغيير عليها وتطويرها بما يتناسب ومتطلبات العصر ، ومن تلك الجوانب مايلي 
:-  

الدراسية من حيث األساليب  تغيير في ممارسات المعلمين في الصفوف .١
، وكذلك  ثةيدالح المستخدمة في التعليم وتطويرها بما يتالءم مع التطورات

 طالب بما يتفق مع التغيرات بعيدا عن عقلية المعلم الكالسيكيالتعامل مع ال
 . القديم

يخرج عن إطار مبادئنا  تغيير في االتجاهات والمواقف والسلوكيات تغييرا ال .٢
 . وقيمنا وعقيدتنا اإلسالمية

والتغير يقاس ، واالتجاهات بما يتالءم مع المتغيرات الحادثة تغير في الهيكل .٣
والتغيير . األفراد من طالب ومعلمين وإداريين سلوكبما يمكن إحداثه في 

المبدعة وتفجير الطاقات الكامنة في  الحقيقي يجب أن يبدأ باستخدام العقول
 . العقل البشري نحو تحقيق الخير للفرد وللجماعة

تطوير الممارسات اإلدارية داخل وخارج المدرسة ، بما يضمن كفاءة األداء  .٤
 ٢٠٢ - ٢٠٠ص ص . التعليمي واإلرتقاء بمستوى المخرج 

  : في اإلدارة المدرسية والتغيير الفعال متطلبات التطوير
لضمان نجاح عملية التطوير داخل المؤسسة التعليمية البد لها من متطلبات تساعد      

  . في نجاحها وتقدمها ، وتسهم في االرتقاء بالمستوى اإلداري داخل المدرسة 
إن الدعامة األساسية والمكون الرئيس " إلى ذلك بقوله ) م٢٠٠٣(ويشير العويسي      

المدرسي هو القائد التربوي للمدرسة، فكيف نتوقع من مدير مدرسة  لعملية التطوير
حيث أن ، وحيوية وتقدما وهو ال يؤمن بالتطوير الهادف المخطط له تجديدا أو تطويرا
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يمتلك مهارات وقدرات  يواجهه من معوقات تتطلب قائدا تربويا حقيقة التطوير وما
والقيم وهذا ال  المبادئفي تطوير العمل التربوي ويخدم  التكيف مع العصر بما يسهم
نحن نريد . مديري المدارس على التعامل مع المتغيرات يتأتى إال من خالل تدريب

منه المستقبل، ويعمل  ئدركا لعمله، يقرأ الواقع ويستقرالحادثة، م مديرا ملما بالتغيرات
  ٧ص". ثوابت عقيدتنا وقيمنا اإلسالميةالهادف والمخطط له، منطلقا من  ى التطويرعل

  :عددا من النقاط لمتطلبات التطوير وهي ) م٢٠٠٣(ويضيف العويسي     
 وبدون ، إجماع األفراد في المدرسة على ضرورة التطوير وموافقتهم عليه .١

ين في البيئة لماالع جانب من والرغبة الجادة  سةاحمالالمقترنة بالموافقة 
 . واضحا ومؤثرا في المدرسة المدرسية فإن التطوير قد ال يحدث تغيرا

 . وتفعيلها ضرورة ارتباط الهيئة التدريسية بالمجالس المدرسية .٢
 . استخدام متوازن للمصادر والموارد المالية .٣
اليومية  قتا طويال ومعرفة كافية بالضغوطبالتطوير الفعال و يستلزم القيام .٤

 . المدرسية متعلقة بالبيئةال
 . توفير المناخ المدرسي المناسب لعملية التطوير .٥
 .  الوسائل التقنية الحديثة ومصادر المعلومات لتسهيل عملية التطوير استخدام .٦
 ٨ص.  الموارد البشرية والكوادر المؤهلة القادرة على التغيير والتطوير توفير .٧

  : لمأمولإدارة المدرسة االبتدائية بين الواقع وا
لم يعد مدير المدرسة  بمعزل عن التأثير بفاعلية المتغيرات العالمية ، ويتمثل      

التحدي الحقيقي لهذه المتغيرات في مدى استعداد وقدرة المدير في التخلي عن قوالب 
اإلدارة التقليدية واستبدالها بتوجهات إدارية وتربوية معاصرة ، وال يقل عن ذلك 

وجيا الحديثة ، وأن يتمتع بكفاءات غير عادية كمحلل للبيانات ومتخذ معرفته بالتكنول
ا لمدلول هذه ا عميقًا فهمللقرارات على ضوء هذه البيانات  ، وهو ما يعني ضمنً
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البيانات ومعانيها قبل تحليلها ، كما عليه أال ينسى دوره األساسي كصانع للمستقبل وأن 
 أنها  اإلدارة المدرسيةومعلوم لدى المهتمين  ب .يكون على فهم عميق للتنظيم اإلداري 

تعاني من عدد من أوجه القصور والمشكالت وتأتي في مقدمتها عدم مسايرة هذه 
اإلدارة للمبادئ واألساليب اإلدارية الحديثة وتركيزها في معظم عملها على الجوانب 

بين فهمي ومحمود حيث ي .اإلدارية التقليدية دون االهتمام الكافي بالجوانب الفنية 
ولعل من أهم أسباب هذه المشكلة ضعف اإلعداد " :أسباب المشكلة بقولهما ) م١٩٩٣(

المهني لمديري المدارس ومعاونيهم بما ال يمكنهم من القيام بمهام ومسؤوليات وظائفهم 
  .١٦ص " القيادية على المستوى المطلوب

درسية بما يحقق جميع األهداف من هنا ظهرت الحاجة إلى تطوير عمل اإلدارة الم     
التربوية والمجتمعية وبما ينبغي اتخاذه نحو وضع نظام كفء الختيار وإعداد وتدريب 

  .مديري المدارس ومعاونيهم بما يمكنهم من القيام بأعباء وظائفهم على أتم وجه 
طبيعة المهام  إن" على ضرورة التطوير حيث يقول ) م٢٠٠٧(ويؤكد العجمي      

ملحوظة األمر  بدرجات تغيرت ال اإلدارية المتعلقة بإدارة المؤسسات التعليميةواألعم
الذي يتطلب تغير مماثل في المواصفات والمهارات الالزم توافرها في المديرين ؛ ألداء 
تلك المهام بشكل فعال ، حيث أن إدارة المدرسة أصبحت مهنة لها كل المقومات 

عدة قدرات  رتواف يستوجب ضرورة خرى وهذا األمر المهنية التي تتمتع بها المهن األ
ومهارات في مديري المدارس  ، فهناك عوامل معينة ذات تأثير على مستقبل 
المنظمات التعليمية فالعالم دائم التغير وخاصة من الناحية التكنولوجية ، وإذا كان على 

ط التغير في بيئة اإلدارة االستمرار في عالم دائم التغير فيجب أن تكون واعية لضغو
المنظمة التي تتغير وتنمو بسرعة كبيرة ، كذلك يجب على المدير أن يطور مفاهيمه 

 العجمي ويضيف . ٣٧٠ص"  وممارساته لألساليب التربوية واإلدارية المختلفة
ا  وهذه المهمة سوف تثبت تنافسا ا مقبولًبأن المدير يجب أن يقدم تغير ) "م٢٠١٠(

شكلي٣١٥ص"سبة للمديرين التربويين في السنوات القادمةا بالنا مثير .  



 

 

  ٩٢ 

وليست أهمية دور المدير محل نزاع على مستوى العالم ، فلقد وصف المديرون      
يمكنهم إحداث التغير الذي  نبأنهم القادة المؤثرون المفكرون ، فهم أولئك الناس الذي
بالتالي تحسين جودة المخرج يؤدي إلى تحسين العملية التربوية ورفع كفاءة العاملين و

يجب أن يكتسب أفكار الحاضر والمستقبل ،  ، ومن ثم فإن المدير العصريالتعليمي 
ا بطرق جديدة ، ويجب أن يقود أيض يفترض وجود مسؤوليات جديدة يواجهاويجب أن 

النظريات الحديثة الخاصة بتنظيم وإدارة أنشطة منهجية إضافية ، وإرشاد مهني 
ما يجب على العاملين بالمدرسة ضرورة التعاون مع المدير من أجل وتعليمي ، ك

أن نجاح مدير المدرسة يتوقف ) " م٢٠١٠(يذكر  العجمي   .تحقيق األهداف المنشودة 
مدى مشاركة العاملين معه ، فمدير المدرسة بمفرده رغم أهميته ال يستطيع أن على  

معه يتصفون بالسلبية وعدم إدراكهم  يدير المدرسة بكفاءة وفاعلية إذا كان العاملون
  .٣١٧ص" لألدوار المطلوبة منهم 

  : المداخل اإلدارية المعاصرة إلعداد المدير العصري
لقد أصبحت قضية وجود المدير العصري في وقتنا الحاضر قضية عالمية تهدف      

حقيق السبق فاعلية المنظمة التعليمية وتحسن مدخالتها وعملياتها ومخرجاتها ؛ لتلزيادة 
نمو القوى البشرية واالقتصادية ، انطالقا من توجه  بما يضمن  تحقيقوالتفوق  

مستقبلي بأن المنافسة ستكون على األداء المبدع واألفكار المبتكرة ودخول السوق 
   .بمخرجات تعليمية ذات كفاءة عالية 

  :يما يلي أهم مدخالت إعداد مدير المدرسة العصري ف) م٢٠٠٧(ويحدد العجمي    
 : مدخل التكنولوجيا .١

إن مدخل التكنولوجيا أحد المداخل الهامة لبناء وتطوير مدير المدرسة ليواكب      
عمليه كلية تتصدى على المستوى المدرسي لتحليل العالقات  االعصر ، حيث أنه

والروابط بين تطوير المدرسة واإلدارة داخلها ، وعالوة على ذلك إكساب المدراء 



 

 

  ٩٣ 

سعى لتحقيقه جميع ا يجب أن تاستخدام التكنولوجيا الحديثة ، حيث تعتبر هدفً مهارات
لمهارات والمعارف التي يجب على مدير ارس ، وقد تم تصميم برامج محددة لالمد

المدرسة أن يمتلكها  لكي يؤدي عمله بطريقة ناجحة وفعالة وتمكنه من تصميم برامج 
   . ثراء بيئة المتعلمتعليمية تستفيد من التكنولوجيا كأداة إل

 :المدارس لمديريمدخل االحتياجات التدريبية  .٢
ة أكبر رويستهدف هذا المدخل زيادة قدرات المدراء ومهاراتهم وإعطائهم قد    

على إدارة وقيادة المدرسة بأسلوب عصري من خالل تزويدهم بالمعارف 
سبة في ة وعلمية منايوالمهارات واالتجاهات الجديدة وتكوين عادات فكر

عمالهم الحالية والمنتظر القيام بها في المستقبل ؛ لذا يجب أن تتضمن البرامج أ
  :التدريبية النقاط التالية 

 القدرة على تشغيل الحاسبات اآللية ، ويتضمن ذلك استخدام لوحة  امتالك
المفاتيح وبرامج النوافذ وتحميل وتركيب البرامج األساسية وتسمية الملفات 

عادة البيانات المحفوظة وطباعتها وتصحيحها والعناية وحفظها واست
باألقراص الممغنطة وحل مشكالت الجهاز ومشكالت البرامج البسيطة وتنفيذ 
اإلجراءات الالزمة لحماية الحاسبات اآللية من الفيروسات باإلضافة إلى 

 .استخدام معالجة النصوص وبرامج قواعد البيانات 
 البيانات في التدريس واستخدام البرامج في النصوص وقواعد  إدخال معالج

التكنولوجيا  دمجإعداد وشرح الدروس والتخطيط لها باستخدام استراتيجيات 
للوفاء باالحتياجات المتنوعة للمتعلمين في مختلف الظروف في التعليم ؛ 

لتسهيل عملية التدريس إلى جانب  ؛ من خالل التحفيز  التعليمية وتنظيمها
 .ولوجيا بفاعلية في الظروف التعليمية المختلفة استخدام التكن

  

 : مدخل تقويم أداء القيادات التربوية .٣



 

 

  ٩٤ 

يهدف هذا المدخل لقياس األداء الفعلي للمدراء ومقارنة النتائج المحققة      
بالنتائج المطلوب تحقيقها أو من الممكن الوصول إليها حتى تتكون صورة حية 

حقيق األهداف المنشودة وتنفيذ الخطط لما يحدث فعال ومدى النجاح في ت
الموضوعة والكشف عن األخطاء لتصويبها وتحديد المهارات والمعلومات والقيم 
التي تلزم المدراء لتحسين أدائهم لوظائفهم أو ألدائهم وظائف جديدة بشكل فعال 
 وبما ينمي السلوك الواجب إتباعه لتطوير أدائهم من خالل تقويم الجوانب التالية

:  
  اإلنجازات الفعلية لألعمال لمقابلتها مع األهداف المستهدفة من وظيفة مدير

المدرسة والمتوقعة منه ، ومدى حسن االستفادة من الموارد المتاحة بكفاءة 
 .وفعالية 

  قدرات وإمكانات المدير المتعلقة بتطوير المدرسة وتطوير ذاته ؛ من أجل
 .ية التكيف مع المتغيرات الحاضرة أو المستقبل

  

 :مدخل اإلدارة باألهداف والرقابة الذاتية .٤

 ويعتمد هذا المدخل على التحديد الدقيق لألهداف واالتفاق عليها بين القائد و     
رؤسائه أو بين القائد ومرؤوسيه ، وكذلك االتفاق على المعايير التي تقيس 

ل الوصول إلى هذه األهداف وتحديد المسؤولية في شكل نتائج وليس في شك
ا في تحسين األداء المستقبلي وتنمية القدرة أنشطة ، ويلعب هذا المدخل دور

على تحديد األهداف ، ومعايير قياس اإلنجازات واكتشاف الفرص والمجاالت 
  .التي تساعد على تطوير األداء 

 :مدخل التنظيم المتكيف المبني على بناء وقيادة فريق العمل .٥

دارة الحديثة وعصر المعلومات والتكنولوجيا تقوم فرق العمل في  ظل اإل     
على الهيكل غير الرسمي للمنظمة ، حيث يتم تشكيل فرق العمل متضمنة قادة 
ومعلمين وإداريين وعمال وطالب وأولياء أمور ؛ ألداء عمل واحد بشكل جديد 
ويعتبر كل واحد منهم مسئول عن جزئية معينة من جزئيات هذا العمل ، ولديه 



 

 

  ٩٥ 

  . ذا العمل ، بينما يتيح عنه سهولة في األداء ورضا عن هذا العمل انتماء له
عدد محدد من األفراد ذوي مهارات متكاملة : ويعرف فريق العمل أنه .....

يلتزمون بفرض مشترك وأهداف في األداء ويحاسبون بعضهم عليها وفقا لقواعد 
وتوفير المعرفة مشتركة ، ويتميز هذا الفريق بالتكامل والتوجه نحو العمل ، 

والمعلومات ، وسرعة االستجابة ، واالستعداد للعمل واإلنتاج ويتميز بقدرة 
القائد على الحصول على التزام األعضاء ببذل كل جهد في حل المشكالت ، 

ا إلى أداء العمل على أعلى مستوى من الدقة والكفاءة ويهدف فريق العمل أساس
.  

  

 :يةمدخل الكفايات اإلدارية والقياد .٦

المدارس في ضوء  مديريوفي هذا المدخل يتم االهتمام بإعداد وتدريب      
كفايات العمل المطلوبة كقوى بشرية الزمة إلحداث التغير على المستوى 
المدرسي المقصود بالكفايات ذلك المحتوى من المهارات والمهام والوظائف التي 

أدية عمله وإنجازه بفاعلية ، على المدير أن يمتلكها أو ينبغي أن تتوفر لديه لت
فهناك ارتباط بين الكفاية وإتمام العمل حيث أن إتمام العمل يتوقف على القدرة 
المهارية والمعرفية والمعلوماتية ، ومن هنا يظهر مدى ارتباط الكفاية المهنية 
بإنجاز العمل، ويقصد بالكفاية المهنية المعارف والمهارات والمعلومات 

قيم األساسية والضرورية التي تمكن المدير من القيام بأداء مهامه واالتجاهات وال
بشكل مقبول وبما يؤدي إلى أن ينجح في تحقيق التكيف مع المتغيرات المستجدة 
بتحدياتها المختلفة وتتحدد تلك المعارف والمعلومات الضرورية في ضوء 

جتماعية المرتبطة األنشطة والمهام والواجبات الفنية واإلدارية واإلنسانية واال
بأدوار المدير في قيادته للمؤسسة التعليمية وبما يزيد من قدرته على متابعة كل 
ما هو جديد في مجال عمله ، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن المدير البد له 
أن يهتم بمهارات أكثر في المستقبل وهي مهارات التصور والتفكير التي تمثل 

ومن ثم فإن الكفاية المهنية لمدير المدرسة الجديدة ، همية في اكتساب المعرفة أ
ا ألن المدير يتعامل مع مواقف تعني قدرة المدير وتمكنه من أداء سلوك ، ونظر



 

 

  ٩٦ 

تتسم بالتعقيد والتشابك وتعدد العوامل ذات التأثير ، وألن العمل بالمنظمات 
ه المنظمات التعليمية له طبيعته الخاصة أصبح من الضروري أن يتوفر لقادة هذ

مجموعة من الكفايات تشتق من ادوار عمل القيادات التربوية المتعددة لقيادة 
عمليات التجديد والتغيير ، فال معنى لتطوير التعليم وتحديثه دون إحداث تغيرات 
في قدرات واتجاهات وقيم ومعارف قادة التغيير وأعضائه ؛ لكي يمارس المدير 

لى المدير استخدام مجموعة من الكفايات وظائفه ويصل إلى أهدافه فيجب ع
 . اإلدارية والقيادية واإلنسانية والتكنولوجية تمثل معركته في تحقيق األهداف

  ٤٠٠ – ٣٧٦ص ص
  

المتطلبات الفنية لمدير المدرسة العصري   عناصريتضح لنا من خالل ما سبق أن       
غير أن  العصري لفنية للمديرمتفاعلة األجزاء وتتكامل فيما بينها لتحقيق المتطلبات ا

ينفرد بخاصية من الخصائص الفنية التي تميزه عن غيره  العناصركل جزء من هذه 
ا تشكل المتطلبات الفنية لمدير المدرسة من أجزاء المنظومة ، وتلك األجزاء مع

كما أن التنمية المستمرة للمدراء وإحاطتهم بالنظريات واالتجاهات . العصري 
مجاالت اإلدارة وكذلك تطوير أنماط سلوكهم وتفكيرهم ستمكنهم من المتطورة في 

  .الحركة والمبادأة واالبتكار في التعامل مع المستجدات وإحداث التغيرات والتطور 

  : المعايير التكنولوجية لإلدارة المدرسية المتطورة
اإلدارة  عدداً من المعايير التكنولوجية الواجب توافرها في) م٢٠٠٤(يحدد حسين      

  :المدرسية المعاصرة ، وهذه المعايير هي 
  القيادة والرؤية: أوال 
لدى القادة التربويين رؤية واضحة عن مدى أهمية استخدام التكنولوجيا داخل      

  :المدرسة وتدعيم كل من ثقافة وبيئة المدرسة إلدراك هذه الرؤية ، حيث يسعون إلى 
لمشاركين في وضع مثل هذه الرؤية عن تيسير عملية التحسن والتطوير لكل ا .١

 .طريق استخدام التكنولوجيا وتوصيل مثل هذه الرؤية لآلخرين 



 

 

  ٩٧ 

العمل على وجود عملية خاصة بتحسين وتطبيق وتقييم الخطة الخاصة بهذه  .٢
 .التكنولوجيا على نطاق واسع لتحقيق مثل هذه الرؤية 

 .المستمر للتكنولوجيا  تدعيم الثقافة المدعمة للسياسات التي تتعلق بالتجديد .٣
 .استخدام البيانات في صنع القرارات داخل المدرسة  .٤
 .تدعيم الممارسات التي تستند على البحث في استخدام التكنولوجيا  .٥
التأييد الكامل للسياسات والبرامج المدرسية على المستوى المحلي بهدف تدعيم  .٦

 .خطة محددة باستخدام التكنولوجيا 

  :لتعلم التدريس وا: ثانيا 
يعمل القادة التربويون على ضمان تكامل أساليب التقنية الخاصة بتصميم ووضع      

المناهج الدراسية واستراتجيات التدريس وبيئات التعلم بطريقة تساعد على تحسين 
  :التدريس والتعلم حيث يسعون إلى 

ركزة تحديد استخدام وسائل التقنية وتقويمها لتحصيل التدريس والمناهج المتم .١
 .حول المعايير و تحسينهما بما يؤدي تحسين أداء التحصيل الدراسي للطالب 

 .تفسير بقية التعلم التي تساعد في تحسين أداء الطالب وتدعيمها  .٢
توفير بيئة مدرسية متمركزة حول المتعلم حيث تساعد على استخدام التكنولوجيا  .٣

 .التي تشبع الحاجات المختلفة للطالب 
أساليب التقنية في تحسين طرق التدريس التي تهدف إلى تطوير  تيسير استخدام .٤

 .مهارات حل المشكالت وصنع القرارات 
٥. ا ضمان التزام األفراد العاملين بما تتيحه المدرسة من تنمية مهنية لهم استناد

 .على مبادئ الجودة وتحسين عملية التعلم 

  :الممارسات المهنية واإلنتاجية : ثالثا 
لقادة التربويون على تطبيق التكنولوجيا لتفعيل الممارسات المهنية وتحسين يعمل ا     

  :إنتاجيتهم والتحصيل األكاديمي للطالب ويتضمن دورهم مايلي 
 .عمل نماذج لألعمال الروتينية واالستخدام األمثل للتكنولوجيا  .١



 

 

  ٩٨ 

ء استخدام التكنولوجيا لتدعيم عملية االتصال والتعاون بين العاملين واآلبا .٢
 .والطالب ومجتمع المدرسة 

المشاركة في إيجاد مجتمع مدرسي يشجع األفراد العاملين والطالب على  .٣
 .استخدام التكنولوجيا لتحسين إنتاجهم 

 .االلتزام باالستخدام الواعي ألساليب التقنية في التعليم  .٤
 .استخدام التكنولوجيا للتطوير والتنظيم داخل المدرسة  .٥

  :والعمليات دعم اإلدارة : رابعا 
يسعى القادة التربويون للتأكد من استخدام التكنولوجيا في تدعيم اإلنتاجية لكل من      

  :وتتلخص مهام القادة التربويين في . عملية التعلم واإلدارة 
 .تطوير السياسات وتطبيقها لتضمن إمكانية تطبيق هذه التكنولوجيا .١
يا المتكاملة ونظم المعلومات تطبيق نظم اإلدارة المتمركزة حول التكنولوج.٢

 .واستخدامها 
توزيع الموارد البشرية والمالية للتأكد من المساندة الكاملة في تحقيق الخطة .٣

 .التكنولوجية 
تكامل الخطط اإلستراتيجية وخطط التكنولوجيا وخطط  عملية التطوير التي .٤

 .تساعد على االستخدام األمثل لهذه الموارد 
زمة لتحقيق التحسينات المستمرة في النظام التكنولوجي تطبيق اإلجراءات الال.٥

 .وتشجيع التغيرات اإلدارية 

  :التقييم والتقويم : خامسا 
يستخدم القادة التربويون أساليب التكنولوجيا لتخطيط وتطبيق النظم الشاملة      

  :لعمليتي التقويم والتقييم ويتضح دورهم في 
يم االستخدام المالئم لموارد تكنولوجيا التعلم استخدام وسائل متعددة لتقييم وتقو.١

 .واالتصال 
ع البيانات وتحليلها وتفسير النتائج واستخدامها في استخدام التكنولوجيا في جم.٢

 .تحسين الممارسات التربوية وعملية التعلم 



 

 

  ٩٩ 

تقييم مهارات األفراد العاملين وأدائهم في استخدام التكنولوجيا وتسهيل التنمية .٣
 .لجيدة وإبالغهم بالقرارات الجديدة في المدرسة المهنية ا

استخدام التكنولوجيا في تقييم وتقويم وإدارة النظم اإلدارية السائدة داخل .٤
  .المدرسة

  

  :القضايا االجتماعية واألخالقية والقانونية : سادسا 
لتي يسعى القادة التربويون إلى فهم القضايا االجتماعية واألخالقية والقانونية ا     

تتعلق باستخدام التكنولوجيا وصنع القرارات الخاصة بالمدرسة ، ويقتصر دورهم على 
:  

 .استخدام أساليب التكنولوجيا التي تساعد كال من المتعلمين والمعلمين  .١
 .تحديد الممارسات االجتماعية والقانونية التي تساعد في استخدام أساليب التقنية .٢
 .التقنية داخل المدرسة  ضمان أمان وسهولة استخدام أساليب .٣
 .التأكد من أمان وصحة الممارسات التي تتعلق باستخدام التكنولوجيا  .٤
م الموارد المشاركة في تطوير السياسات التي تشجع على ضرورة استخدا .٥

 ٣٠٣-٢٩٩ص ص. المتاحة داخل المدرسة 

  :إدارة المدرسة ومستقبل التطوير
تالحقة والتي تلقي بظاللها على شتى يشهد العالم العديد من المتغيرات الم     

المجاالت ومنها مجال التربية والتعليم ، مما يدفعها إلى مراجعة خططها وأهدافها 
اإلدارة " أن ) م ٢٠٠٦(ويبين الرفاعي  .ومناهجها حتى تواكب هذه المتغيرات 

المدرسية ليست بمعزل عن هذه المتغيرات ، وإنما عليها مسؤولية كبيرة في قيادة 
لتغيير داخل المدارس وتطوير العمل بما يتالءم مع سمات العصر ، وذلك في ضوء ا

والمدرسة ال يمكن أن تكون بمعزل عن لتي ترسم من قبل الجهات المعنية السياسة ا
إذ أن أي تغيير على مستوى  ،اإلدارة العليا المسؤولية عن وضع الخطط وتصحيحها  

ابة سريعة من اإلدارة العليا لمتطلبات التطوير اإلدارة التنفيذية يتطلب مرونة واستج
  . ٤٢٩ص" والتغيير



 

 

  ١٠٠ 

يمكن تحديد أبرز المتغيرات العالمية التي تتطلب " أنه ) م١٩٩٩(ويذكر الهواري     
  : يلي التغيير والتطوير للعمل بما

 .ثورة المعلومات والتكنولوجيا واالتصاالت  .١
 .طبيعة السوق العالمي ومتطلباته  .٢
 .لمنافسة تغير وجه ا .٣
 .تغير نمط وتوظيف األفراد  .٤
  .٥ص"  ارتفاع المعرفة كعامل هام من عوامل اإلنتاجية .٥

مقترحات لتطوير العمل اإلداري داخل عدداَ من ال) م٢٠٠٦(ويذكر الرفاعي      
  :  وهي المدرسة  من خالل تفعيل استخدام الحاسب اآللي

الكثير من األعمال  تزويد كل معلم بحاسب آلي شخصي يتم من خالله إنجاز .١
المتصلة بالعملية التربوية ، إذ أن توفير تقنيات عالية من االتصال واستخدام 
الحاسب واالنترنت يمكن أن يؤدي إلى خفض التكاليف ورفع مستوى األداء 

من خالل الحاسب الشخصي يمكن تقليص االجتماعات المدرسية ف.والجودة 
بر جهازه الشخصي ، مما يوفر المزيد واالكتفاء بتزويد المعلم بصورة منها ع

  .من الوقت لإلدارة المدرسية والمعلم 
من خالل استخدام بطاقة الوقت االلكترونية  االنصرافضبط عملية الحضور و .٢

ا أكبر باالنضباط مما يولد إحساس االنصرافأو البصمة لتسجيل الحضور و
في سرعة معرفة  النتفاء مجال المجاملة والمحسوبية ، كذلك يساعد اإلدارة

 .المعلمين الغائبين أو المتأخرين وتأمين البديل 
قيام المعلم بتحضير دروسه داخل جهازه الشخصي المتصل بشبكة إدارة  .٣

 .المدرسة ويمكن لمدير المدرسة اإلطالع عليه عبر الحاسب في أي وقت 
٤. ا عن تتم عملية رصد الدرجات في ملفات الكترونية خاصة بكل طالب عوض

 .المتابعة  دفتر



 

 

  ١٠١ 

من خالل شبكة الحاسب العنكبوتية يمكن إبالغ التعاميم والتعليمات إلدارات  .٥
المدارس من إدارة التربية والتعليم المركزية ، واالستعاضة عن إرسال مندوب 

ا خفض المدرسة إلدارة التعليم إليصال أو استالم البريد ، مما ينتج عنه أيض
 .د الصادر وتلقي البريد الوارد استهالك الورق وسرعة إرسال البري

عة المعلمين من خالل استخدام  تقنية الحاسب اآللي يمكن للمشرف التربوي متاب .٦
مشكالتهم عبر الشبكة ، مما يؤدي إلى توفر الوقت  وزيارتهم والتعرف على

 .لدى المشرف التربوي وتفرغه لتحسين وتطوير العمل التربوي 
كة العنكبوتية مع إفساح المجال للمداخالت ، عقد الدورات التنشيطية عبر الشب .٧

وهذا يضمن استفادة عدد كبير من المعلمين ، مع عدم هدر الوقت وإضاعة 
 .اليوم الدراسي على التالميذ بسبب ذهاب المعلمين لهذه الدورات 

إصدار التعاميم والتوجيهات الداخلية من إدارة المدرسة للمعلمين يكون على  .٨
ا يمكنهم من اإلطالع عليها بتمعن وروية ولو خارج أجهزتهم الشخصية مم

 .أوقات الدوام 
بتفعيل شبكة الحاسب اآللي يمكن خفض المشرفين التربويين المطلوبين للمتابعة  .٩

الميدانية ، إذ يمكن تحقيق ذلك من خالل شبكات الحاسب اآللي ، وبالتالي 
اء النتائج وتحليل توجيه جهود المشرفين التربويين إلى تصميم البرامج واستقر

ا لنقله للمعلمين عبر الحاسب اآللي العملية التربوية واإلطالع على الجديد تمهيد
، مما يؤدي إلى رفع اإلنتاجية ، وسرعة إيصال المعلومة ، وتوفير وقت 
المشرف واإلدارة والمعلم على حد سواء ، كذلك  تقليص استخدام الورق بشكل 

 .كبير 
لى الشبكة العنكبوتية ، وإعطاء جميع الطالب والمعلمين إنشاء موقع للمدرسة ع .١٠

 واإلداريين اسم مستخدم وكلمة مرور ، مما يمكن ولي أمر الطالب الدخول على

وين نه الدراسي والمالحظات عليه ، وتدالموقع واإلطالع على مستوى اب
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 مالحظاته واستفساراته  ، وهذا بال شك يساعد في توفير استخدام الورق ، كما
يوفر على ولي األمر عناء مراجعة المدرسة لالستفسار عن ابنه ، وتوفير 
الوقت لإلدارة وللمعلم على حد سواء عند استقبال ولي األمر واإلجابة على 

 .استفساراته
تصميم برامج مساعدة على االستذكار ، وبرامج إثرائية من خالل موقع  .١١

فيها بسعر رمزي ، مما يعني المدرسة على الشبكة العنكبوتية ، وجعل التسجيل 
استغناء الطالب وولي أمرة عن الدروس الخصوصية الباهظة التكاليف ، كما 

 .ا معقوال للمدرسة يتم استثماره في األنشطة  الطالبية داخل المدرسة توفر دخلً
تخليص العاملين في المدرسة من قيود الروتين الورقي ، مما يؤدي إلى مزيد  .١٢

الثقة واالنطالق لالبتكار العلمي الخالق المؤدي إلى من الشعور بالحرية و
 .تحسين المخرجات التعليمية 

عمل ملفات الكترونية لجميع العاملين بالمدرسة من معلمين وطالب وهيئة  .١٣
،  األقراص الممغنطةإدارية وموظفين ، يمكن حفظها في جهاز خاص أو على 
ذا بدورة يساعد في ويتم نقلها من مدرسة ألخرى ومن مرحلة لمرحلة ، وه

توفير الورق بشكل كبير ، واالستفادة من دواليب حفظ الملفات في أشياء أخرى 
أو االستغناء عنها كليا ، كذلك توفير الوقت والجهد أثناء البحث عن ملف ما 

  ٤٣٤ - ٤٣٠ص ص . إلضافة ورقة أو الحصول على معلومة
  : من ضرورات التطوير ميكنة مكتب إدارة المدرسة

لقد ظل القرطاس والقلم هما األداتان األساسيتان في عمل المكتب الذي ظل كما      
حتى ظهرت اآللة الكاتبة في منتصف القرن التاسع عشر وأخذت ،  هو لقرون طويلة

في االنتشار مع بدايات القرن العشرين  مما أحدث تغيرات في أسلوب وطبيعة العمل 
كثر األالعشرين ظهرت وسائل االتصاالت  المكتبي  وخالل النصف األول من القرن
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تقدماً مثل الهاتف واآللة الحاسبة اليدوية وأجهزة معالجة البيانات حتى النصف الثاني 
من القرن العشرين حيث ظهر الحاسب اإللكتروني وما صاحبه من تطور مذهل في 

يم المتعلقة تكنولوجيا اإللكترونيات واالتصاالت ، مما أدى إلى تغير الكثير من المفاه
 اوبدأت إدارة المكاتب تشهد مفاهيم، بالمكتب ودوره في عملية صناعة القرارات 

جديدة مثل نظم المعلومات واالتصاالت واألساليب الكمية في ترشيد القرارات  اوأساليب
وأصبحنا نسمع اصطالحات مكتبية جديدة مثل المكتب الحديث ، المكتب اآللي ، أتمتة 

  .المكتب ، ميكنة المكاتب 
  : ميكنة المكتب

استخدام المكائن واألجهزة المناسبة للقيام " الميكنة بأنها ) م٢٠٠٤(يعرف قندلجي     
، ويؤكد شهاب ٢٦ص" باألعمال المطلوبة ، مع إشراف محدود من قبل اإلنسان 

من وقت العاملين ، % ٢٥أن العمل على ميكنة المكاتب توفر " على ) م١٩٨٥(
، واالستفادة من الحاسب اآللي كوسيلة جيدة %  ٩٠ – ٥٠رقي من وتخفض العمل الو

أن  )م١٩٨٨(الصقر  عن) م ٢٠٠٢( ، وتنقل المنابري  ٧٩ص" لتقديم خدمات إدارية 
  : استخدام ميكنة المكاتب أدى إلى ظهور عدد من اإليجابيات منها على سبيل المثال 

نة العديد من األعمال زيادة اإلنتاجية ورفع معدل العمل اليومي نتيجة ميك .١
 .المكتبية الروتينية 

توصيل نشاط األفراد العاملين ببعضها البعض بواسطة الحاسب اآللي وأجهزة  .٢
 .االتصاالت اإللكترونية 

 .تخفيض اإلجراءات اإلدارية المتكررة وتقليص المعلومات الزائدة عن الحاجة .٣
 .توفير وقت العاملين ، وتخفيض األعمال الورقية  .٤
السريع للمعلومات ، والمقدرة على معالجة تلك المعلومات والبيانات  الوصول .٥

  ١١٨-١١٧ص ص . التي تم الحصول عليها  بكل يسر وسهولة 



 

 

  ١٠٤ 

  

  

  : البرامج المساعدة في ميكنة مكاتب إدارة المدارس االبتدائية

تعاني مكاتب إدارات المدارس االبتدائية من تجمع كم هائل من األوراق داخل      
ب  والتي بدورها تأخذ حيزا كبيراً من المكان ، وكذلك الصعوبة البالغة في المكت

تصنيفها وسرعة الرجوع إليها وقت الحاجة ، كما أنها تظهر بصورة غير مرتبة وهذا 
بال شك يعطي شعورا بعدم االرتياح ، وتنظيمها وتصنيفها سيأخذ وقتًا وجهدا كبيرين 

هدها ؛ لذا نجد أن المبرمجين والمصممين وال تلبث أن تعود مرة أخرى لسابق ع
للبرامج الحاسوبية قد سعوا لحل هذه المشكلة وذلك من خالل إنتاج برامج تساعد 
اإلدارة المدرسية كثيراً في المتابعة واإلشراف على مختلف المهام المدرسية ، كما أنها 

نا هنا نذكر تساعد في تقليص اإلعتماد على الورق المطبوع بشكل كبير جداً ، ولعل
  -:على سبيل العرض ال الحصر بعضا منها 

 :نظام المدرسة اإللكترونيبرنامج  .١

موقع انترنت متكامل للتواصل بين البيت والمدرسة يقوم وهو عبارة عن      
على أساس تحقيق اقصى استفادة من التقنية لتوفير الوقت والجهد لجميع 

وبشكل فعال وعصري ) الطالب – أولياء األمور –المدرسة (األطراف الثالثة 
تكون المدرسة مفتوحة بحيث ،  جدا مهام اإلدارة المدرسية بنسبة كبيرةب ، يقوم

ساعة في اليوم ، ويحقق فوائد تربوية للطالب بشكل مباشر  ٢٤أمام الطالب 
من خالل الموقع مع الطالب  التواصليمكن للمعلمين كما   . وغير مباشر 

حيث يتيح النظام للمعلم اضافة مواد تعليمية في ، عليمياً وولي أمره تربوياً وت
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مادته ، ويتيح للمعلم أيضاً أن يكتب مالحظاته على الطالب ليطلع عليها ولي 
  .أمره 

  :الهاتف المدرسي .٢

حيث  ، - إن صح التعبير- ة السكرتير الشخصي إلدارة المدرسوهو عبارة عن      
، ) و بالفاكسأصوتياً (عليها في نفس الوقت استفسارات أولياء األمور ويرد  يستقبل

بنه أو أي مالحظات أخرى أو أي رسالة توجهها او يقوم بتبليغ ولي األمر بغياب 
كما أن البرنامج يتلقى الرسائل الصوتية الموجهة إلدارة  المدرسة ألولياء األمور ،

ما يسهم ، ك المدرسة ويعرضها على مدير المدرسة أو الوكيل أو المرشد الطالبي
توفير الوقت  ، وكذلك  ارتفاع مستوى الطالب التحصيلي والسلوكيالبرنامج في 

حيث  ييوم بشكلاألمور من قبل المرشد  اءي يتم استهالكه في االتصال بأوليالذ
يعطي تقريراً عن الرسائل التي كما  أي عناء يذكر ،نظام ذلك آلياً دون اليتولى 

زيادة ضبط الطالب ، وقلة المشكالت في  ، كذلك يساعدوصلت والتي لم تصل 
وذلك من خالل تسجيل رسالة لولي أمر أطالب والذي يستطيع الطالبية في المدرسة 

  .بدوره تلقيها بكل يسر وسهولة

   : برنامج إرسال للمدارس .٣

( وهو عبارة عن برنامج رسائل للجوال مرتبط ببرنامج معارف فمعلومات     
يتم استيرادها من برنامج معارفة ) لجوال ، والغياب األسماء  والفصول ، ورقم ا

وال تحتاج إلدخال  ويتميز البرنامج بسهولة التعامل معه وانخفاض تكاليفه ، كما 
يتميز بأنه يساعد في التواصل مع ولي األمر مباشرة وبسرعة ، وذلك من خالل 

لك لجوال ولي األمر وإبالغه بما استجد عن ابنه ، كذ SMSإرسال رسالة 
التواصل مع المعلمين داخل وخارج المدرسة ، كما يحتوي البرنامج على قوالب 
مختلفة من الرسائل ، والميزة األهم إمكانية اإلرسال لجميع منسوبي المدرسة في 
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وقت واحد بضغطة زر ، كما يتميز البرنامج بطباعة تقارير عن الرسائل المرسلة 
  .والمستلمين لها بالوقت والتاريخ 

  :االنصرافالحضور و نظام .٤

وهو عبارة عن جهاز يستخدم في ضبط حضور وانصراف منسوبي المدرسة      
من معليمن وإداريين وموظفين ، حيث أن السجل المتبع في إثبات حضور 
وانصراف منسوبي المدرسة يشوبه كثير من العيوب ، فهو يأخذ وقت في حصر 

الذي يستغرق في عمل تقرير تأخر الحضور ومعرفة الغائبين ، كذلك الوقت الكبير 
شهري عن الموظفين ، كما أنه يسبب إحراجات إلدارة المدرسه  وغلبة طابع 

  .المجاملة وذلك عند تأخر عدد من المعلمين في الحضور الصباحي 

السرعة والدقة في : وتميز برنامج الحضور واالنصراف بعدة ميزات منها      
من تأخر وغياب وخروج مبكر ، يومي أو أسبوعي إعداد التقارير بمختلف أنواعها 

أو  شهري أو فصلي ، وهذا يساعد إدارة المدرسة بشكل كبير جدا على االستغناء 
عن كثير من السجالت اإلدارية التي تنظم الحضور واالنصراف ، كما يساعدها في 

ني اإلستغناء عن عملية األرشفة لهذه السجالت حيث أنها تتم كلها بشكل الكترو
وتخزن على جهاز الحاسب اآللي و تستطيع إدارة المدرسة الرجوع إليها في أي 

  وقت 

 :برنامج الجرس المدرسي الناطق .٥

ا ا رائعوهو عبارة عن مؤقت بداية ونهاية الحصص الدراسية ، ويعتبر بديلً     
ومازال  للجرس التقليدي والذي استمر االعتماد عليه في مدارسنا لعشرات السنين

  :، ويتميز هذا البرنامج بمايلي  عتماد عليه مستمرااال



 

 

  ١٠٧ 

 التنبيه الصوتي للحصص 
 إعالن أسماء المشرفين 
 بث رسائل صوتية تربوية وأمنية 
 لقرآن الكريم وأذكار الصباحإمكانية بث مقاطع من ا 
 إمكانية استخدامه في اإلذاعة المدرسية 
  رسةبحسب احتياج المد إضافة رسائل صوتية مختلفةإمكانية 
 إمكانية استخدامه في عملية اإلخالء عند حدوث أي مشكلة  

  

وكخالصة لما سبق أصبحت التقنية في متناول الجميع سواء األجهزة أو      
التطبيقات الحاسوبية ، حيث أنه يمكن ألي مدير مدرسة الحصول عليها بكل يسر 

لوقت والجهد وسهولة وبأرخص األثمان ، فهذه التقنية بال شك توفر الكثير من ا
إلدارة المدرسة إال أنها تحتاج لذلك اإلداري الذي يمتلك مهارة استخدام الحاسب 
اآللي والتي ستمكنه بدورها من حسن التعامل مع هذه التقنية المتطورة وتطويعها 

 –أي مهارة استخدام الحاسب اآللي  –لخدمة المهام اإلدارية المدرسية ، كما أنها 
ا ودافعا إلدارة المدرسة االبتدائية لإلستفادة من هذه التقنيات والحرص ستكون محفز

ـًا لمتابعة كل جديد في عالم التقنية  الدائم على تفعيلها في المدرسة ، والسعي حثيثـ
الحاسوبية ،     وبدون امتالك مدير المدرسة لتلك المهارات سيكون في معزل عن 

ا االحتكاك بها ، ومقتصرماهو  ا على ماهو ضروري منها فقط وهذه التقنية متجنب
أي العمل على  -مطلوب رسميا مثل برنامج معارف وربما يتم اسناد هذه المهمة  

ألحد المساعدين أو المعلمين إلنجاز ما هو مطلوب ، وإدارة هذا  -برنامج معارف 
هو ديدنها وهذا هو أسلوبها في العمل ال يمكن أن نتوقع منها جديدا أو إحراز 
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را وتقدما في مجال العمل اإلداري ، فحبذا لو يستشعر مديري المدارس اآلمال تطو
المعقودة عليهم واآلمال المتعلقة بهم فيسعون سعيا حثيثًا في تطوير أنفسهم 
ويحرصوا كل والحرص على التزود بمهارة استخدام الحاسب اآللي خصوصا 

عليهم ذلك فحري بهم أن  ونحن مقبلون على إدارة تربوية إلكترونية ، وإن صعب
يعطوا  الفرصة لغيرهم من المبدعين الذين تزخر بهم مدارسنا وهللا الحمد  فهم 
مبدعون في استخدام الحاسب اآللي ، ومبدعون في أفكارهم ، ومبدعون في 
أساليبهم التربوية ، ولكن لم تتاح لهم الفرصة إلظهار مالديهم من إبداعات داخل 

اآلمال معقودة إن شاء اهللا في ظل هذه التطورات التربوية أن مؤسساتنا التربوية ، و
يكون هناك دور فعال وإسهام كبير لكل مبدع في قيادة العملية التربوية داخل 

  .مدارسنا بما يتماشى مع طموح وزارة التربية والتعليم 
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  :الدراسات السابقة
وقد  ، قة بالموضوعيستعرض الباحث في هذا الفصل الدراسات السابقة ذات العال     

تم البحث في العديد من مكتبات الجامعات السعودية والمكتبات العامة عن هذا 
  : الموضوع، وتمت المراجعة للجهات التالية

 .قوائم الرسائل العلمية بالمكتبة المركزية لجامعة اإلمام محمد بن سعود بالرياض -١

وث والدراسات اإلسالمية قوائم الرسائل العلمية بمركز الملك فيصل  للبح -٢
 .بالرياض

 . قوائم الرسائل العلمية بمكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض -٣
 .قوائم الرسائل العلمية بمكتبة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة -٤
مركز الملك فيصل  قوائم عناوين الرسائل العلمية بجامعات المملكة طبعة  -٥

 .للبحوث والدراسات اإلسالمية  للب
توصل الباحث لعدد من الدراسات تتشابه مع موضوع الدراسة الحالية  وقد      

االستفادة منها ، وقد تم تقسيم هذه الدراسات إلى قسمين دراسات عربية   ويمكن
ودراسات أجنبية، وقام الباحث بعرض الدراسات السابقة مرتبة تنازلياً من األقدم 

  :إلى األحدث على النحو التالي

الدراسات العربية: أوالً 
  ):م١٩٩٢اللواتي، : (دراسة

دارس ــها اإلدارة المدرسية في المـالمشكالت التي تواجه":بعنوانوكانت     
 التي المعوقات وتحديد كشفالدراسة ل  هدفت، و  "ة بسلطنة عمان ــدائيــاالبت

الدراسة  تخرج عمان، وقد االبتدائية في سلطنة المدارس في المدرسية اإلدارة تواجهها
 في االبتدائية المدارس في المدرسية اإلدارة تواجهها التي المعوقات أكثر أن تؤكد بنتائج



 

 

  ١١٠ 

عدم استخدام  معوقات ثم المدرسية، والمرافق األبنية معوقات من تأتي سلطنة عمان
 .الحاسب اآللي والتقنيات الحديثة في اإلدارة

 ):م ١٩٩٣الداود،( :دراسة
جاالت استخدام الحاسب اآللي في أعمال اإلدارة المدرسية من م":بعنوان  وكانت    

حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على مجاالت  "وجهة نظر اإلداريين والمعلمين
استخدام الحاسب اآللي في أعمال اإلدارة المدرسية بمراحل التعليم العام بمدينة 

 .الرياض
) ٨٩(خدمون الحاسب اآللي في جميع اإلداريين والمعلمين الذين يستالدراسة  وشملت

 :التالي مدرسة ، وقد توصل الباحث لعدد من النتائج على النحو
وجود اتجاهات عامة إيجابية للمدراء والوكالء نحو استخدام الحاسب اآللي في  -١

 .اإلدارة المدرسية 
كان أكثر المجاالت اإلدارية التي يستخدم فيها الحاسب اآللي رصد وطباعة نتائج  -٢
 .لطالب ا

اإلداريين الذين شملتهم الدراسة لم تكن لديهم مهارة عالية في استخدام الحاسب  -٣
 .اآللي

الحاسب اآللي ؛ ليتمكنوا من  على للتدريب بحاجتهم ومساعدوهم المديرون شعر -٤
  .استخدامه بفاعلية أكبر في المهام اإلدارية 

  ):م٢٠٠٠عمر، : (دراسة
واستخدام وسائل التقنية الحديثة في المدارس الثانوية  مدى توفر" :بعنوان وكانت    

،وقد هدفت الدراسة إلى التعرف " للبنات من وجهة نظر المديرات  الحكومية واألهلية
على أهمية توفروسائل التقنية الحديثة في اإلدارة المدرسية، واستخدامها، والصعوبات 



 

 

  ١١١ 

مديرة مدرسة ) ١١٥(مكونة من  التي تواجه مديرات المدارس، وقد كانت عينة الدراسة
إلى وجود توجه عام نحو  الدراسةتوصلت قد ثانوية في جدة والمدينة المنورة، و

إيجابيات استخدام وسائل التقنية الحديثة في العمل اإلداري، وتباين جيد بين آراء 
  .المديرات حول الصعوبات المؤثرة على استخدام التقنيات الحديثة

 ):م٢٠٠٢عليمات، : (دراسة
 المفرق محافظة في األساسية المدرسة في اإلدارة مشكالت" :بعنوان وكانت    

 المدارس إدارات تواجه التي المشكالت على التعرف إلىالدراسة  تهدف" األردنية
 التعلم عملية في والضعف القوة جوانب المفرق، لتشخيص في محافظة األساسية
 لمعالجة الحلول ووضع القوة، جوانب تعزيز التربوي، لغرض العمل في والتعليم
 .الضعف جوانب
 والبالغ المفرق محافظة في األساسية المدارس مديري جميع من البحث مجتمع وتكون
من  تكونت عشوائية بطريقة البحث عينة اختيار تم حيث. ومديرة مديرا) ٢٤١(عددهم 

  .ومديرة مديرا) ١٢٨(
  :يهاإل التوصل تم المشكالت التي هذه أبرز ومن

  .كاف الحاسب اآللي بشكل أجهزة توفر عدم -١
 .مديري ومديرات المدارس في استخدام الحاسوب وعدم وجود خبرة أو مهارة لدى -٢

  ):هـ ١٤٢٩( دراسة المنيع 
 و اإلشراف اإللكتروني في اإلدارة التعليم تطبيقات مجاالت" :بعنوان وكانت    

 اإلدارة في الحديثة استخدام التقنيات لى واقعو هدفت الدراسة إلى التعرف ع  "التربوي 
و  اإلدارة اإللكتروني في التربوي و مجاالت و مبررات تطبيقات التعليم واإلشراف
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 والمشرف المدير عمل مهام في التعليم اإللكتروني تطبيقات التربوي ، و فوائد اإلشراف
  :التربوي، وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها

مجال  في العام التعليم في التربويين والمشرفين للمدرين المهني التطوير ضعف .١
 العمل  اإلداري المج في اإللكتروني التعليم تطبيقات وخصوصا تقنية المعلومات

 والتعليمي 
معظم  في ليلةق تكون تكاد وتطبيقاته بداياته في مازال اإللكتروني التعليم استخدام أن .٢

 .ام الع التعليم مدارس
 أو بشبكة، لها التابعة المدارس ربط في والتعليم التربية إدارات دور ينعدم يكاد .٣

 فيما بينها والسجالت المعلومات تبادل من المدارس يمكن ،اإلنترنت موقع على
 .بسهولة

 على التغلب على التربوي والمشرف المدير يساعد اإللكتروني التعليم استخدام أن .٤
 للتفكير الوقت وتوفير والفنية اإلدارية الجوانب في واجههمات التي من العقبات كثير
 إدارية جوانب في االنشغال من بدال سليمة قرارات التخاذ الجوانب التطويرية في

  روتينية
 من مجالين أو مجال إال التربوي اإلشراف داراتإو المدارس إدارات تستخدم ال .٥

 أكثر وجود من بالرغم و البوربوينت الكلمات معالج هما اإللكتروني تطبيقات التعليم
 ، اإللكترونية الجداول:  وهي محدود بعضها استخدامات أخرى ثمان مجاالت من

 االنترنت ، واألوتلووك اإللكتروني، والبريد البيانات، البيانية، قواعد الرسوم
 تطوير على تساعد التي المجاالت من وغيرها ، ، والمحادثة التفاعلية واتصاالتها

 . داخل المدرسة والفني اإلداري ملالع
 أنفسهم المدارس مديري بين اآلراء وتبادل للنقاش فرصا اإللكتروني التعليم يتيح .٦

 بقواعد لالتصال وسيلة اإللكتروني التعليم أن كما . التعليم مديري وبينهم وبين
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 الاتص على تجعلهم بحيث ، التربويين القادة منها يستفيد أن التي يمكن المعلومات
 الدول مختلف في تطور من التربية عالم في يحدث التقنية وما بالمستجدات مستمر

 . والجهد والمال  الوقت في التكاليف بأقل
 يعتبر اإللكتروني التعليم فإن المستمر بالتطوير يتصف الحديث العصر ألن نظرا .٧

 خالل من التربوي والمشرف المدير من لكل الخبرات وتبادل للتطير الذاتي أداة
 .والعالمية المحلية المعلومات واالتصال بقواعد البحث

تستغرق  و ، التربوي واإلشراف اإلدارة وظائف من أساسية وظيفة االتصال يعتبر .٨
المدير من أداء  خاللها من يتمكن التي الوسيلة هيو المدير، وقت من األكبر الجزء

 من اإللكتروني والبريد اإلنترانت و يعتبر مختلف المهام والواجبات اإلدارية ،
 . والتربوية اإلدارية للمهام الفعال االتصال الفعالة لتحقيق األدوات

 عدد ألكبر النموذجية الدروس نشر في باإلنترنت المرتبط اإللكتروني التعليم ساعدي .٩
 مختلف في واسع نطاق على الفائدة يعمم مما التربويين والمشرفين من المعلمين

 .بية السعودية المملكة العر مناطق

  ):م ٢٠٠٨( دراسة الالمي 
واقع استخدام تطبيقات الحاسب اآللي في اإلدارة المدرسية من  ": وكانت بعنوان     

وهدفت الدراسة إلى  "وجهة نظر مديري و وكالء المدارس الثانوية بمحافظة الخبر
ن وجهة نظر التعرف على واقع استخدام تطبيقات الحاسب اآللي في اإلدارة المدرسية م

عينة الدراسة  بمحافظة الخبر ، و بلغت) بنين (  مديري و وكالء المدارس الثانوية
من المجتمع األصلي للدراسة ، وقد % ) ٨٠(يمثلون و  وكيالً ،) ٦٣(مديراً و ) ٣٣(

 : توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها
عمالهم اإلدارية من ئهم ألن قبل مديري المدارس و وكالتوجد ممارسات حقيقية م .١

 .خالل استخدام تطبيقات الحاسب اآللي اإلدارية بدرجة عالية 
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توجد مساهمة حقيقية تقدمها التطبيقات الحاسوبية الحالية لإلدارة المدرسية   و  .٢
 .بدرجة عالية جداً 

حاجة التطبيقات الحاسوبية الحالية لمزيد من التطوير و الترقية ، للتناسب مع  .٣
 .اإلدارة المدرسية الحالية  متطلبات

و  لمدراءقصور دور الجهات المختصة و ذات العالقة في جانب تطوير مهارات ا .٤
  .جال استخدام تطبيقات الحاسب اآللي و االرتقاء بها مالوكالء في 

  :األجنبية الدراسات:  ثانياً
    :(Chang, 1990 )  تشانج دراسة

 المدارس مديري لدى اآللي الحاسب خداماست مهارات تقويم : "  وكانت بعنوان    
 الحالي المهاري المستوى تحديد إلى الدراسة هذه هدفت "كاليفورنيا بجنوب الثانوية
 الثانوية المدارس مديري قبل من اآللي الحاسب الستخدام الالزمة المهارات لمختلف
 حقلي في ءالخبرا هيئة من المقدمة الستقصاء التوصيات سعت كما ، كاليفورنيا بجنوب
 ) ٥٠ ( ومن ، مديرا ) ٢٧٢ ( من الدراسة عينة تكونت وقد .والتعليم التقنية

 من عدد إلى الدراسة توصلت وقد ، التربوية وتطبيقاته اآللي الحاسب في اختصاصيا
 مهارات الستخدام تفتقر الدراسة عليها التي ُأجريت العينة نصف أن أهمها من النتائج

 ، المهارات ببعض وخبرة يمتلك دراية اآلخر النصف بينما ، يدج بشكل اآللي الحاسب
 مع التعامل المديرين مهارات إكساب في يسهم لم الرسمي التعليم أن إلى باإلضافة
 التعليم ومن قبيل الممارسة وليدة هي ّإنما حالية مهارات من لديهم وما ، اآللي الحاسب

  .الذاتي
 Crouse ,1994) ( : دراسة كروس

استخدام الحاسب اآللي المتصل بالشبكة المحلية لألعمال اإلدارية "  :بعنوان كانتو    
، وقد أجريت الدراسة على  "في عملية صنع القرار لدى مديري المدارس الثانوية 

هدفت الدراسة إلى معرفة المؤثرات  نظار المدارس بمدينة اتالنتا بوالية جورجيا ، و
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ستخدام الحاسب اآللي المتصل بالشبكة المحلية في التي أثرت على مديري المدارس ال
  :عملية صنع القرار  ، وقد توصلت الدراسة للنتائج التالية 

أن استخدام أغلبية مدراء المدارس للحاسب اآللي المتصل بالشبكة المحلية  -١
 .ألعمال اإلدارة من أجل مساندة عملية صنع القرار 

والمكتسبة من برامج التدريب على خبرة المدراء في استخدام الحاسب اآللي  -٢
الدورات المتخصصة بالحاسب اآللي تزيد من عملية  من خالل وأرأس العمل 

 .استخدام مدراء المدارس للحاسب اآللي 
 Peterson) ( 2000 , :دراسة بيترسون

 وحاولت ،"الفعال المدرسة لمدير الضرورية التقنية المهارات" :بعنوان وكانت    
 يستطيع حتى المدرسة لمدير التقنية والكفايات والمهارات المعرفة عن كشفالالدراسة 

مدير مدرسة  ٣٨٥، وقد جمعت البيانات من  المدرسة لمدير المعايير الوطنية يحقق أن
 لدى واضح يوجد فهم ال أنه الدراسة وأوضحتفي مقاطعة دييغو بالواليات المتحدة ، 

 رأوا المدارس مديري أغلب وأن التقنية، فايةوالمهارة والك المعرفة في المدارس مديري
 حققوت تقني، المدير لكون مهمة هي وسائل االنترنت وشبكة االلكتروني، البريد أن

 .االلكترونية والجداول معالجة النصوص، برامج إلى باإلضافة الوطنية، المعايير
 Brown)،2002 (: دراسة براون

 مديري قبل الحاسب اآللي من استخدام لىع تؤثر التي العوامل" :بعنوان وكانت    
 كاروالينا والية في مدرسة مدير) ٦٦(من  البيانات جمعت، حيث "المدارس المتوسطة

 وحاولت ، البيانات لفحص ؛ والتحليلي الوصفي الباحث اإلحصاء واستخدم الشمالية،
 :اآلتية األسئلة عن اإلجابة الدراسة

 الحاسوب؟ المتوسطة المدارس مديرو بها يستخدم التي المهام ما -١
 الحاسوب؟ لتقنية المديرين استخدام على أثر للتدريب هل -٢
 :اآلتي النحو على النتائج وكانت  
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  تكليف أو االلكترونية، المراسالت لحاسب اآللي فيل المدارسمديري   استخدم .١
 شبكة على المدرسية الكتب إثراء مصادر وتحديد المعلمين بمهمات تعليمية،

 .نترنتاال
 الدراسة، التدريب، لمتغيرات تبعا المدراء للحاسب اآللي استخدام في اختالف هناك .٢

 تلقى الذي المدرسة فمدير حاسوب، جهاز وتوفر والخبرة، والعمر، والجنس،
 المدارس ومديرو يتدرب، لم الذي المدير من الحاسب اآللي أكثر يستخدم تدريبا

 مديري من الحاسب اآللي أكثر ستخدمونسنوات ي 10 من أكثر الخبرة أصحاب
 مدير أن كما ، سنوات 10وأصحاب فأقل، سنوات 5 الخبرة أصحاب المدارس
  .عمله في يستخدمه حاسب آلي جهاز له يتوفر الذي المدرسة

  Golzynski)،2003 (: دراسة جلوزنسكاي
 ي ميتشغانضرورية للتربويين في واليتالتكنولوجيا المعلوماتية "  :بعنوان وكانت    

هدفت الدراسة لمعرفة مستوى المهارة ومكانة التكنولوجيا المعلوماتية وقد  " وكاليفورنيا
الضرورية للتربويين في واليتي ميتشغان وكاليفورنيا ، وقد أظهرت النتائج أن هناك 
عالقة ارتباطية كبيرة بين مدى معرفتهم بتكنولوجيا المعلومات ووسائلها ومهاراتها 

أظهرت النتائج أن ، كما في مدارسهم هذه التكنولوجيا ل تخدامهم وتفعيلهموكفاءة اس
هناك عالقة بين تصورات المدراء والمعلمين نحو مستوى المهارة وكانت تصورات 

 .المعلمين عن المهارة ضرورية لمدارسهم مختلفة وبداللة إحصائية على كل المقاييس 
 Christopher)،(2003 :دراسة كريستوفر

 والعوامل المعلومات تقنية العامة المدارس مديري استخدام مدى" :بعنوان كانتو    
 المدارس مديرو يستخدم كيف معرفة إلى الدراسة وهدفت،  "االستخدام هذا المؤثرة في

 .القرار ودقة االستخدام هذا بين والعالقة دعمه، أو اتخاذ القرار أجل من التقنيات
  .فرجينيا والية في مدرسة مدير )٣٩٧(العينة  وشملت
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 :إلى النتائج وأشارت
 مع العلم القرار بنسبة قليلة جدا، اتخاذ عملية في التقنية المدارس مديري استخدام .١

 .التقنية استخدام على قادرين كانوا المدارس مديري أغلب أن أوضحت أن الدراسة
 مادهماعت من أكثر الفردي وتأثيرهم الخاصة قدراتهم على المدارس مدراء اعتمد .٢

 .على التقنية التربوية
 إلدارة التقنية استخدام في المدارس مديري تدريب بضرورة الدراسة أوصت .٣

 .المدرسة أداء يتحسن وبالتالي القرار، اتخاذ عملية تتحسن حتى البيانات وتحليلها،
  ):May،  2003: ( دراسة ماي

المدارس  مديري نظر ةوجه من الوظيفي األداء على التقنية تأثير: "بعنوان وكانت    
 مدير أداء الحاسب اآللي في تقنية استخدام فعالية معرفة إلى الدراسة وهدفت" الثانوية

 وعدد الجنس، متغيرات أثر معرفة إلى هدفت كما المدرسة لوظيفته بشكل أمثل،
 عينة على الدراسة وأجريت المدرسة، ومكان كمدير مدرسة، والعمر، خبرته سنوات
 :التالي النحو على الدراسة نتائج وكانت ).١٣٩(حجمها 

 .الثانوية المدرسة لمدير الوظيفي األداء على إيجابي تأثير التقنية الستخدام -١
 الجانب إلى يتطور ولم األداء، في الكمي الجانب على يتمركز التأثير هذا أغلب -٢

 خاذوات اإلداري والعمل والتدريب، التخطيط، نواحي في خاصة النوعي والفني،
 .القرارات
 :السابقة الدراسات على تعقيبات

وبعضها  مختلفة، موضوعات في جاءت قد أنها السابقة، الدراسات قراءة من يالحظ    
بموضوع  يرتبط موضوع في بحث اآلخر وبعضها جزئياً، الدراسة موضوع من اقترب

 :السابقة ما يلي الدراسات على المالحظات ومن،  الدراسة
 التقنيات من و مدى االستفادة ،المدرسة مدير مهام بحث دراسات،ال هذه من قسم .١

 في المدرسة مدير كفايات فحصت واإلدارية، حيث التربويةالحديثة في العملية 
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الحديثة، ودور التدريب في رفع وتحسين هذه الكفايات، كدراسة  التقنيات مجال
 )هـ١٤٢٩المنيع (، ودراسة )م٢٠٠٣ماي (، ودراسة )م١٩٩٤كروس (

 مدير قيام من تحد التي والمعوقات الصعوبات بحثت الدراسات، هذه من قسم .٢
 التقنيات استخدام المجاالت هذه ومن والتعليم، التربية مجاالت المدرسة بمهامه في

 .)م٢٠٠٢عليمات(دراسة و ،)م١٩٩٢اللواتي(دراسة  مثل التربوية،
 المدرسة مدير على يجب التي التقنية المهارات على الدراسات هذه بعض ركزت .٣

 مثل والتربية، اإلدارة عملية تطوير أجل من التربوية، للتقنية إتقانها كمستخدم
  .)م٢٠٠٣جلوزنسكاي (دراسةو)م ٢٠٠٠بيترسون (ودراسة)م ١٩٩٠تشانج ( دراسة

من  غيرها الحاسب اآللي أكثر من استخدام تقنية إلى الدراسات هذه من قسم توجه .٤
) م٢٠٠٠عمر (دراسة مثل  التقنية، هذه المدرسة مدير روكيفية  استثما التقنيات،
كريستوفر  (ودراسة  ،)م١٩٩٣د الداو(دراسة ، و )م٢٠٠٢ براون (ودراسة
 ).م٢٠٠٨الالمي (ودراسة ، )م٢٠٠٣

  
  :أوجه التشابه بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية 

، كالصعوبات التي جوانبوتتشابه الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في بعض ال    
منه الباحث في الدراسة الحالية مع اإلشارة إلى  استفادوهو ما  تواجه اإلدارة المدرسية،

ما تميزت به الدراسة الحالية وانفردت به وهو دراسة مهارة استخدام الحاسب اآللي 
 على تطوير انعكاسهاو درجة أهميتها ، لدى مديري المدارس االبتدائية بمحافظة جدة

الباحث من الدراسات السابقة فيما يخص الجانب النظري  وقد استفاد ،العمل اإلداري
  .والذي يتعلق بمهام مدير المدرسة ومهارته وما يخص الحاسب اآللي

  
 :السابقة الدراسات عن الدراسة هذه يميز ما
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 في درجة أهمية امتالك مديري المدارس االبتدائية بمدينة جدة لمهارة استخدام تبحث .١
 .الحاسب اآللي 

في مهام اإلدارة المدرسية من وجهة   في مدى اسهام تطبيقات الحاسب اآللي تبحث .٢
 .نظر مديري المدارس االبتدائية بمدينة جدة 

تبحث في الصعوبات التي تواجه مديري المدارس االبتدائية بمدينة جدة في استخدام  .٣
 . الجة تلك الصعوبات الحاسب اآللي ، والمقترحات والحلول التي تساعد في مع

تبحث في انعكاسات امتالك مدير المدرسة لمهارة استخدام الحاسب اآللي في تطوير  .٤
 .العمل اإلداري في المدارس االبتدائية بمدينة جدة



 

 

  

  الفصل الثالث
  الدراسة امليدانية وإجراءاتها منهج

  
 منهج الدراسة 

 جمتمع الدراسة 

 خصائص أفراد جمتمع  الدراسة 

 اسةأداة الدر 

  األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة
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  منهج الدراسة الميدانية وإجراءاتها

  :مقدمة 
 الباحـث  يتناول هذا الفصل توصيفاً شامالً إلجراءات الدراسة الميدانية التي قام بها     

وبنـاء وتصـميم    لتحقيق أهداف الدراسة ، ويتضمن تحديد المنهج المتبع في الدراسة ،
ومجتمع الدراسة ، والتحقق مـن صـدقها وثباتهـا ، والمعالجـة اإلحصـائية        األداة

  . المستخدمة في تحليل النتائج
  :منهج الدراسة

المسحي ، باعتباره أحد الطـرق العلميـة    قامت هذه الدراسة على المنهج الوصفي    
 لجمع المعلومات، وهو  أسلوب يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كمـا توجـد فـي   
الواقع، ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً، ويعبر عنها تعبيراً كمياً، فالتعبير الكيفي يصف لنـا  
الظاهرة، ويوضح خصائصها، أما التعبير الكمي، فيعطينا وصفاً رقمياً يوضـح مقـدار   

حيـث  . هذه الظاهرة، أو حجمها، ودرجات ارتباطها مع الظواهر المختلفـة األخـرى   
يقوم على رصد ومتابعة دقيقة لظـاهرة أو  : " منهج الوصفيأن ال) م٢٠٠١(أشار عليان

حدث معين بطريقة كمية أو نوعية في فترة زمنية معينة، أو عدة فتـرات؛ مـن أجـل    
التعرف على الظاهرة أو الحدث من حيث المحتوى أو المضمون، والوصول إلى نتـائج  

   .٤٨ص" تساعد في فهم الواقع وتطوره
  :مجتمع الدراسة

الحكوميـة بنـين داخـل     مديري المدارس االبتدائيةجميع الدراسة من جتمع تكون م    
مدير مدرسة ابتدائية ، وذلك خالل الفصـل   ٢٢٠حدود   محافظة جدة، وقد بلغ عددهم 

  .ه١٤٣١- ١٤٣٠الثاني من العام الدراسي 
  : مجتمع الدراسة أفرادخصائص 

ردة في قوائم االستبيان المستلمة لعل أول مايمكن البدء به بعد تفريغ البيانات الوا    
ستخدام األساليب اإلحصائية المختلفة هو ومن خالل ا، أفراد مجتمع الدراسة من 
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من خالل المعلومات العامة التي تضمنتها  وتحديد طبيعته، مجتمع الدراسةوصف 
عدد و حسب المؤهل العلمي ، مجتمع الدراسة أفرادوالتي تمكن من تصنيف ، االستبانة

ومدى التي تم االلتحاق بها ،  اآلليعدد دورات الحاسب وت الخبرة كمدير مدرسة سنوا
وذلك ، وجود شبكة داخلية بالمدرسة وموقع للمدرسة على الشبكة العنكبوتية،  توفر

  :على النحو التالي
  تمع الدراسة الدميغرافيةيوضح البيانات ) ١(جدول رقم 

مي
العل

هل 
املؤ

  

 %ملئوية النسبة ا العدد املؤهل 

 ٣.٣ ٧ دكتوراة

 ٨.٩ ١٩ ماجستري

 ٧٨.٩ ١٦٨ بكالوريوس

 ٨.٩ ١٩ أخرى

  %١٠٠ ٢١٣ اموع

ربة
 اخل

ات
سنو

دد 
ع

  
 %النسبة املئوية  العدد اخلربة

 ٤٠.٨ ٨٧ أقل من مخس سنوات

 ٣٠.٥ ٦٥ سنوات)  ١٠أقل من إىل  ٥( من 

 ٢٨.٦ ٦١ فأكثر عشر سنوات

  %١٠٠ ٢١٣ اموع

يبية
تدر

ت ال
ورا

 الد
عدد

  

 %النسبة املئوية  العدد الدورات 

 ٢٣.٥ ٥٠ دورة واحدة

 ٦٣.٨ ١٣٦ دورتان

 ٠.٥ ١ أكثر من ثالث دورات

 ١٢.٢ ٢٦ اليوجد

  %١٠٠ ٢١٣ اموع
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 )١(تابع للجدول رقم 
 

سة 
مدر

ع لل
موق

ود 
وج

كة 
لشب

ى ا
عل

وتية
نكب

الع
  

 %النسبة املئوية  العدد اإلجابة

 ٣١.٩ ٦٨ نعم

 ٦٨.١ ١٤٥ ال

  %١٠٠ ٢١٣ اموع

لية 
داخ

كة 
 شب

جود
و

سة
ملدر

با
  

 %النسبة املئوية  العدد اإلجابة

 ٥٥.٩ ١١٩ نعم

 ٤٤.١ ٩٤ ال

  %١٠٠ ٢١٣ اموع

هم من الجامعيين حيث  مجتمع الدراسة أفرادأن معظم  )١( رقم الجدول فيالحظ ن    

ونسبة الحاصلين % ٨.٩اصلين على الماجستير وبلغت نسبة الح% ٧٨.٩بلغت نسبتهم 

  %.٨.٩في حين بلغت نسبة الذين يحملون مؤهالت أخرى % ٣.٣على الدكتوراة 

سنوات خبرتهم  مجتمع الدراسة أفرادأن معظم  )١( رقم الجدول علىالحظ كما ن    
وبلغت نسبة الذين تنتمي % ٤٠.٨تنتمي للفئة أقل من خمس سنوات حيث بلغت نسبتهم 

في حين بلغت نسبة الذين تنتمي % ٣٠.٥سنوات ) ١٠إلى  ٥(نوات خبرتهم للفئة من س
  %.٢٨.٦سنوات  ١٠سنوات خبرتهم للفئة أكثر من 

حصلوا على  مجتمع الدراسة أفرادأن معظم  )١( رقمالجدول  علىالحظ كذلك ن     
مجتمع  أفرادوبلغت نسبة % ٦٣.٨حيث بلغت نسبتهم  اآلليدورتان في مجال الحاسب 

ونسبة الذين % ٢٣.٥ اآلليالذين تلقوا دورة واحده فقط في مجال الحاسب  الدراسة
 أفرادفي حين بلغت نسبة % ٠.٥ اآلليتلقوا أكثر من ثالث دورات في مجال الحاسب 

  .% ١٢.٢ اآلليالذين لم يحصلوا على أي دورة في مجال الحاسب  مجتمع الدراسة
 مجتمع الدراسة أفرادالمدارس التي ينتمي لها معظم  أن )١( رقمالجدول  كذلك يبين    

من مجتمع الدراسة اليوجد لها موقع على الشبكة العنكبوتية حيث بلغت نسبتهم 
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والتي  المدارس التي ينتمي لها أفراد مجتمع الدراسةفي حين بلغت نسبة % ٦٨.١
  .% ٣١.٩يوجد لها موقع على الشبكة العنكبوتية 

 مجتمع الدراسة أفرادالمدارس التي ينتمي لها أن معظم  )١( رقم الجدول كما يبين    
في حين بلغت % ٥٥.٩من مجتمع الدراسة يوجد بها شبكة داخلية حيث بلغت نسبتهم 

والتي اليوجد بها شبكة داخلية  مجتمع الدراسة أفرادالمدارس التي ينتمي لها نسبة 
٤٤.١ %.  

  :الدراسةأداة 
علومات والبيانات المتعلقة بالدراسة االستبانة، التي تعد من استخدم الباحث لجمع الم    

  .ل الدراسات والبحوث المسحية أكثر أدوات البحث العلمي شيوعاً في مجا
  -:وقد تم بناء االستبانة وفق اإلجراءات التالية

عمد الباحث قبل صياغة فقرات االستبانة إلى االطالع على استبانات الدراسـات   .١
" حيث تم اقتبـاس فقـرة   ) م٢٠٠٠(تفاد الباحث من دراسة عمر وقد اسالسابقة، 

ندرة الدورات التدريبيـة  " في المحور األول ، وفقرة " استخدام الشبكة العنكبوتية
كما استفاد . في المحور الثالث" لإلداريين في مجال التطبيقات الحاسوبية اإلدارية

اسـتخدام الوسـائط   "  حيث تم اقتباس فقرة )م٢٠٠٨(دراسة الالمي الباحث من 
اإلسـهام فـي إنجـاز    "في المحور األول ، وفقرة )" الصوت والصورة(المتعددة

ضعف الدعم الفني المباشـر  " في المحور الثاني ، وفقرة " معظم أعمال المدرسة
  .في المحور الثالث" للتطبيقات الحاسوبية الخاصة بإدارة المدرسة

الديمغرافيـة  البيانـات  اشتمل على  ألولالجزء ا: جزئين تم تقسيم االستبانة إلى .٢
عـدد  و المؤهل العلمـي ، ، و المدارس التي يعملون بها مجتمع الدراسة ، فرادأل

التي تـم االلتحـاق    اآلليعدد دورات الحاسب و سنوات الخبرة كمدير مدرسة ،
وجود شبكة داخليـة  و،  موقع للمدرسة على الشبكة العنكبوتية ومدى توفربها ، 

ستبانة من اال الجزء الثانيحتوى إفيما  .وقد شملتهم الدراسة جميعهم ، بالمدرسة
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على محاور الدراسـة  مجتمع الدراسة  أفرادمدى موافقة لقياس  ةعبار )٥١(على 
. 

تم عرض األداة على مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصـين بكليـة    .٣
يس أعضـاء هيئـة التـدر    التربية جامعة أم القرى، ومجموعـة أخـرى مـن   

يوجد قائمة ضمن المالحق بأسماء محكمـي   –المتخصصين من خارج الجامعة 
، وقد أبدوا جميعهم مالحظاتهم عليها، وكانت موضع اهتمام الباحث  -االستبانة 

 .وقد أخذ بها

وأخيراً تم صياغة االستبانة في صورتها النهائية استعداداً لتوزيعها على مجتمـع   .٤
 .الدراسة

  :صدق األداة
قائمة ضـمن   يوجد -والمختصين  الخبراء عشرة  منالباحث اإلستبانة على  عرض    

 لب منهم أن يدلوا بخبرتهم في هذه اإلسـتبانة وطُ ، -المالحق بأسماء محكمي االستبانة 
، ويبينوا رأيهم بحكم خبرتهم وسبق قدمهم في هـذا الميـدان ،    ، ويفحصوا كل بند فيها

ما أوصى به الخبراء المختصون من تعديل بالزيادة  ستبانة وفقالباحث تصميم االفأعاد 
يوجد ضمن المالحق جدول يبين عدد فقرات االستبانة قبل  – والحذف وإعادة الصياغةأ

  .، وقد استخدم الباحث الصدق الظاهري لالستبانة  -التحكيم وبعد التحكيم
  :ثبات األداة

لفا، أ كرونباخ ستخدام معادلةللتأكد من ثبات االستبانة تم حساب معامل الثبات با    
وهو معامل ثبات عال يمكن االطمئنان له في تطبيق ) ٠,٩٣٨( وبلغت قيمة المعامل 

كما قام الباحث بإيجاد  األداة وتعد هذه الدرجة درجة ثبات جيدة لمثل هذه الدراسة
بشكل منفصل ) انةاالستب(ستخدام نفس المعيار لكل محور من محاور الدراسة الثبات با

  :التالي  )٢(رقم  ستبانة الدراسة حسب الجدولحسب تسلسلها في ا
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  یوضح معامل كرونباخ ألفا لمحاور الدراسة ) ٢( جدول رقم 
 معامل الثبات عدد العبارات  احملور

اليت  اآليلاحلاسب  ستخدامامهارات 
املدرسة     جيب توفرها لدى مدير

 االبتدائية
٠.٧٩٥  ١٠  

 اآليلتطبيقات احلاسب  إسهاممدى 
 التالية يف مهام اإلدارة املدرسية  

٠.٩٠٦  ١٠  

الصعوبات اليت تواجه إدارة املدارس 
ستخدام احلاسب    ابتدائية يف  اال

 يف األعمال اإلدارية  اآليل
٠.٨٨١  ١٠ 

احللول اليت تساعد على تنمية مهارة 
     لدى مديري اآليلحلاسب ا ستخداما

 االبتدائية املدارس
٠.٩١١  ٩ 

امتالك مدير املدرسة  االبتدائية  ملهارة 
 ٠.٩٠٧ ١٢  اآليلاحلاسب  ستخداما

 ٠.٩٣٨ ٥١  اإلمجايل

  
أن محاور االستبانة جميعها تتمتع بقيمة ثبات عالية ، )  ٢( رقم  يوضح الجدول    

وهي تشير إلى أن المقياس على درجة عالية من  % )٩٤( وقد بلغ الثبات الكلي لألدة 
  .الثبات، ويمكن الوثوق في نسبة ثبات نتائجه عند استخدامه كأداة للدراسة

  : تطبيق أداة الدراسة
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بعد إعداد االستبانة بشكل علمي، والتأكد من صدقها وثباتها بالطرق العلمية     
حصل الباحث على موافقة إدارة واإلجرائية المتبعة في مثل هذه الدراسات، وبعد أن 

جدة والسماح بتطبيق االستبانة على مديري المدارس االبتدائية  التربية والتعليم بمحافظة
الثاني من العام  الدراسي ، قام الباحث بالتطبيق الميداني ألداة الدراسة خالل الفصل

  :على النحو التالي ، وكانت هـ١٤٣١ - هـ ١٤٣٠الدراسي 
  .مديرا) ٢٢٠(ستبانة عليهم رس االبتدائية الذين تم توزيع االلمدابلغ عدد مديري ا .١
تم توزيع االستبانة ستبانة، حيث إجابات أفراد مجتمع الدراسة عن االتابع الباحث  .٢

ستبانة وهدفها وأهمية اإلجابة عنها والفائدة التي ستعود عليهم وشرح معنى اال
لهم وترك الحرية  - تبانة وذلك من خالل نشرة توضيحية مرفقة مع االس - منها

  .من عدمها  ستبانةالمشاركة في تعبئة الل
  .قرابة أسبوعينستبانات واإلجابة عليها لجميع المديرين استغرق توزيع كامل اال .٣
ستبانات التي تم جمعها، وجد الباحث أن بعضها يمكن أن يعد راءة جميع االبعد ق .٤

 : تالفاً وغير صالح للدراسة إما

  
  .ت الشخصية غير مذكورة مطلقاً أو ناقصةألن البيانا) أ

  .جد أكثر من عالمة على بند واحدألن اإلجابة متناقضة فنأو ) ب
  . %١٠٠لم يتم استيفاء جميع فقرات االستبانة بما نسبته  هأو ألن) ج

كما هوموضح في الجدول التالي  ستبانةا ٢١٣فأصبحت االستبانات الصالحة للدراسة 
:-  

  
  االستبانة تطبیقتوزیع مجتمع الدراسة بعد  حیوض) ٣( جدول رقم 

  البيان  م
مجتمع 
  الدراسة

  االستبانات
  المسترجعة

االستبانات 
  المستبعدة

االستبانات
المستوفاة

%  ت  %  ت  %  ت

٩٦.٨  ٢١٣  %٣.٢  ٧  %١٠٠  ٢٢٠  ٢٢٠  مديري المدارس االبتدائية  ١
٩٦.٨  ٢١٣  %٣.٢  ٧  %١٠٠ ٢٢٠ ٢٢٠  المجــــــــمـــــــــــــــــــــوع
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أنه تم استرجاع جميع االستبانات ،  )٣(جدول رقم ول السابق دالج علىيالحظ     

 ٢١٣استبانات، فأصبح مجموع االستبانات المستوفاة  ٧وبعد مراجعتها تم استبعاد 
  .استبانة

  :كانت على النحو التالي األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
  .مئویةالتكرارات، والنسب ال .١
 .المتوسط الحسابي، واالنحراف المعیاري .٢
 .نباخ ألفا ، لقیاس ثبات أداة الدراسة ومعامل كر .٣
ثم یتم ) ٤(كما في الجدول  )األوزان(المرجح حیث یتم حساب القیم المتوسط  .٤

  .)٥(كما في الجدول  Likert Scale خماسيتحدید اإلتجاه لمقیاس لیكارت ال
  )االوزان( حساب القیم یوضح )٤(رقم جدول 

  الوزن درجة املوافقة
  ١  بشدة غري موافق

  ٢  غري موافق
  ٣  غري متأكد

  ٤  موافق
  ٥  بشدةموافق 

  تحدید االتجاه لمقیاس لیكارت الخماسي یوضح )٥( رقم جدول
  درجة املوافقة  املتوسط املرجح

  بشدة غري موافق  ١,٧٩إىل  ١من 
  غري موافق  ٢,٥٩إىل  ١,٨٠من 
  غري متأكد  ٣,٣٩إىل  ٢,٦٠من 
  موافق  ٤,١٩إىل  ٣,٤٠من 

  بشدةموافق   ٥إىل  ٤,٢٠من 

 الفئات، ثم تقسيمه على عدد )٤=١- ٥( حساب المدى) ٥(يوضح الجدول رقم     
بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة ) ٠.٨٠= ٥÷٤( الصحيح أي الفئةللحصول على طول 

وذلك لتحديد الحد ) الصحيح أو بداية المقياس وهي الواحد( إلى أقل قيمة في المقياس 
  :كما يأتي  الفئات، وهكذا أصبح طول الفئةاألعلى لهذه 

  .لكل عبارة) غير موافق بشدة(يمثل  ١.٧٩إلى  ١من  - ١ 
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  .لكل عبارة) غير موافق(يمثل  ٢.٥٩وحتى  ١.٨٠من  - ٢ 
  .لكل عبارة) غير متأكد ( يمثل  ٣.٣٩وحتى  ٢.٦٠من  -٣
  .لكل عبارة) موافق(يمثل  ٤.١٩وحتى  ٣.٤٠من  -٤
 .لكل عبارة) موافق بشدة(يمثل  ٥.٠٠وحتى  ٤.٢٠من  - ٥ 



 

 

  
  
  
  

  الفصل الرابع

  

عرض نتائج الدراسة وحتليلها 

  وتفسريها
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  عرض نتائج الدراسة وتحليلها وتفسيرها
  : المقدمة

مهارة (يتناول هذا الفصل عرض ومناقشة النتائج التي أسفرت عنها الدراسة حول     
 درجة أهميتها الحاسب اآللي لدى مديري المدارس االبتدائية بمدينة جدة استخدام

، وذلك من خالل اإلجابة على تساؤالت  )على تطوير العمل اإلداري  انعكاسهاو
  - :الدراسة وهي 

 استخدام لمهارة مديري المدارس االبتدائية بمدينة جدة درجة أهمية امتالك ما .١
  ؟ ؟الحاسب اآللي

نظر  وجهة من المدرسية مهام اإلدارة يقات الحاسب اآللي فيتطبما مدى إسهام  .٢
  االبتدائية بمدينة جدة ؟ مديري المدارس

 استخدام في تواجه مديري المدارس االبتدائية بمدينة جدة التي الصعوبات ما .٣
 الحاسب اآللي في األعمال اإلدارية؟

 اآللي حاسبال استخدامعلى تنمية مهارات  تساعد التي ما المقترحات والحلول .٤
 لدى مديري المدارس االبتدائية بمدينة جدة ؟

ما انعكاسات امتالك مدير المدرسة  لمهارة استخدام الحاسب اآللي في تطوير  .٥
  العمل  اإلداري بالمدارس االبتدائية بمدينة جدة ؟

بين المتوسطات ) ≥٠a‚٠٥(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .٦
متالك مهارات الالمدارس االبتدائية بالنسة  يريات مدالحسابية الخاصة بإجاب

الدورات عدد سنوات الخبرة ، و( الحاسب اآللي والتي تعزى إلى  استخدام
   ؟)التدريبية  والمؤهل
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  :تحليل البيانات وتفسيرها 

  :السؤال األول 

دينة مديري المدارس االبتدائية بم درجة أهمية امتالك ما: ونص هذا السؤال هو       
  ؟ ؟الحاسب اآللي استخدام لمهارة جدة

عبارات لقياس مدى الموافقة ) ١٠(لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بتخصيص 
 االبتدائية الحاسب اآللي التي يجب توفرها لدى مدير المدرسة استخداممهارات على 

الدراسة نحو مدى الموافقة على  مجتمع استجابات)  ٦( ويوضح الجدول رقم 
  .لعباراتا

  
  ) ٦( جدول رقم 

درجة أھمیة امتالك مدیري یوضح المتوسطات الحسابیة و االنحرافات المعیاریة  لعبارات محور 
  المدارس االبتدائیة بمدینة جدة لمھارة استخدام الحاسب اآللي

 يف 
قرة

 الف
رقم

بانة
الست

ا
  

  العبارة
املتوسط 
  احلسايب

حنراف اال
  الترتيب  املعياري

درجة 
  املوافقة

٧  
تطبيقات احلاسب االيل اخلاصة  استخدام

 باالعمال اإلدارية املدرسية
٥ ١ ٠.٣٦١ ٤.٨٧ 

 ٥ ٢ ٠.٤٢٢ ٤.٨٦ الربيد اإللكتروين استخدام  ٦

 ٥ ٣ ٠.٥٩٤ ٤.٧٤ الشبكة العنكبوتية استخدام  ٨

 ٥ ٤ ٠.٥٨٤ ٤.٦٨  معاجلة النصوص والكلمات  ١

 ٥ ٥ ٠.٧١١ ٤.٤٨ إنشاء اجلداول اإللكترونية  ٢

 ٥ ٦ ٠.٧٩٦ ٤.٣٨ )الباور بوينت (العروض التقدميية  استخدام  ٤
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 ٥ ٧ ٠.٨٣٠ ٤.٣٤ (LAN) الشبكة احمللية استخدام  ٩
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  ) ٦( تابع جدول رقم 
 

 يف 
قرة

 الف
رقم

بانة
الست

ا
  

  العبارة
املتوسط 
  احلسايب

حنراف اال
  املعياري

  الترتيب
درجة 
  املوافقة

الصوت و (الوسائط املتعددة  استخدام  ٥
  )رةالصو

٥ ٨ ٠.٧٩١ ٤.٢٤ 

 ٤ ٩ ٠.٩٨٤ ٤.٠٩ إنشاء قواعد البيانات  ٣

 ٤ ١٠ ١.٠٤٧ ٣.٩٥ صيانة الحاسب االلي  ١٠

  ٠.٧١٢= االنحراف المعياري العام   ٤.٤٦= المتوسط الحسابي العام 

، وترتيب المعيارية االنحرافاتالمتوسطات الحسابية، و)  ٦( يوضح الجدول رقم 
مديري  درجة أهمية امتالك(الدراسة حول  مجتمعجابات الفقرة، ودرجة الموافقة إل

وقد تراوحت ،  ) الحاسب اآللي استخدام لمهارة المدارس االبتدائية بمدينة جدة
(  المعيارية من  االنحرافات،  و)  ٤.٨٧( إلى  )   ٣.٩٥( المتوسطات الحسابية من 

  ) ١.٠٤٧( إلى )   ٠.٣٦١
  :مايلي )  ٦(كما يتضح من الجدول  

تطبيقات الحاسب االلي الخاصة باالعمال اإلدارية  استخدام"أن مهارة  .١
الحاسب  استخداممهارات ، حصلت على أعلى متوسط لمحور " المدرسية

لدى  مجتمع الدراسة  التي يجب توفرها لدى مدير المدرسة االبتدائية اآللي
ارة لهذه العب  مجتمع الدراسة، وهذا يدل على أن درجة موافقة ) ٤,٨٧=م(

  .كانت كبيرة جداً 
، فقد احتلت المرتبة الثانية حيث " البريد اإللكتروني استخدام" مهارة   .٢

، وهذا يدل على أن درجة ) ٤,٨٦=م(حصلت على متوسط حسابي قدره 
  .لهذه العبارة كانت كبيرة جداً   مجتمع الدراسةموافقة 
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الثالثة وحصلت  ، وقد جاءت في المرتبة" الشبكة العنكبوتية استخدام"مهارة  .٣
، وهذا يدل على أن درجة موافقة ) ٤,٧٤=م(على متوسط حسابي قدره 

  .لهذه العبارة كانت كبيرة جداً   مجتمع الدراسة
في المرتبة الرابعة، وحصلت  تجاء" معالجة النصوص والكلمات"مهارة  .٤

وهذا يدل على أن درجة موافقة " ، )٤,٦٨=م(على متوسط حسابي قدره 
 .لهذه العبارة كانت كبيرة جداً   ةمجتمع الدراس

، وقد جاءت في المرتبة الخامسة  " إنشاء الجداول اإللكترونية " مهارة  .٥
، وهذا يدل على أن درجة )٤,٤٨=م(وحصلت على متوسط حسابي قدره 

  .لهذه العبارة كانت كبيرة جداً   مجتمع الدراسةموافقة 
، وقد جاءت في )" نت الباور بوي( العروض التقديمية  استخدام"مهارة  .٦

، وهذا يدل )٤,٣٨=م(المرتبة السادسة ، وحصلت على متوسط حسابي قدره 
  .لهذه العبارة كانت كبيرة جداً   مجتمع الدراسةعلى أن درجة موافقة 

، وقد احتلت المرتبة السابعة " )LAN(الشبكة المحلية  استخدام"مهارة  .٧
مجتمع أن درجة موافقة  ، وهذا يدل على) ٤,٣٤=م(بمتوسط حسابي قدره  

  .لهذه العبارة كانت كبيرة جداً   الدراسة
، جاءت في المرتبة )" الصوت و الصورة(الوسائط المتعددة  استخدام"مهاراة  .٨

، وهذا يدل على أن درجة موافقة )٤,٢٤=م(الثامنة بمتوسط حسابي قدره 
  .لهذه العبارة كانت كبيرة جداً   مجتمع الدراسة

، وجاءت في المرتبة التاسعة بين فقرات هذا " اعد البياناتإنشاء قو"مهارة  .٩
، وهذا يدل على ) ٤,٠٩=م(المحور ، وقد حصلت على متوسط حسابي بلغ 

  .لهذه العبارة كانت كبيرة   مجتمع الدراسةأن درجة موافقة 
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، وقد احتلت المرتبة األخيرة بين فقرات هذا "  صيانة الحاسب االلي"مهارة  .١٠
وهذا يدل على أن ). ٣,٩٥=م(ت على متوسط حسابي قدره المحور ، وحصل

  .لهذه العبارة كانت كبيرة   مجتمع الدراسةدرجة موافقة 
 يدل تحليل بيانات الدراسة لهذا المحور أن هناك اتفاق عام من جميع أفراد مجتمع     

 ةمديري المدارس االبتدائية بمدينة جد أهمية امتالكعلى  الدراسة  وبدرجة كبيرة 
، فمهارة  االبتدائية عنها ارسالمد يالغنى لمدير ، وأنه الحاسب اآللي استخدام لمهارة

البريد  استخدامو،  تطبيقات الحاسب االلي الخاصة باالعمال اإلدارية المدرسية استخدام
إنشاء و،  معالجة النصوص والكلماتو،  الشبكة العنكبوتية استخدامو  اإللكتروني

الشبكة  استخدامو، ) الباور بوينت (العروض التقديمية  استخدامو ةالجداول اإللكتروني
إنشاء قواعد و، ) الصوت و الصورة(الوسائط المتعددة  استخدامو،  (LAN) المحلية
هي مهارات هامة ويجب توفرها في مديري المدارس  صيانة الحاسب االليو،  البيانات

لحاسب اآللي في مدارسهم بكفاءة عالية ا استخداميكونوا قادرين على ؛ لكي االبتدائية  
، وهذا يمكنهم أيضاً من تفعيل خدمات الحاسب اآللي في مختلف جوانب العملية 

 ٤.٤٦(المتوسط الحسابي العام الذي بلغ  اإلدارية داخل المدرسة ، وبالنظر أيضاً إلى 
عالية  كانت ذات درجةيدل على أن المهارات التي ورد ذكرها في هذا المحور  وهذا )

، وهذه النتيجة تتفق مع ما من وجهة نظر مديري المدارس االبتدائية  من األهمية
 , :بيترسونودراسة  Crouse ,1994) ( : كروستوصلت إليه كل من دراسة 

2000 ) (Peterson ، جلوزنسكاي ودراسة :) 2003،(Golzynski  

  : السؤال الثاني
 مهام اإلدارة طبيقات الحاسب اآللي فيتما مدى إسهام  : ونص هذا السؤال هو      

لإلجابة على هذا  االبتدائية بمدينة جدة ؟ نظر مديري المدارس وجهة من المدرسية
 إسهاممدى عبارات لقياس مدى الموافقة على ) ١٠(السؤال قام الباحث بتخصيص 



 

 

  ١٣٨  

)   ٧(   ويوضح الجدول رقمالتطبيقات الحاسوبية التالية في مهام اإلدارة المدرسية  
  .الدراسة نحو مدى الموافقة على العبارات مجتمع استجابات

  )  ٧(  جدول رقم 
التطبیقات  إسھاممدى یوضح المتوسطات الحسابیة و االنحرافات المعیاریة  لعبارات محور 

  الحاسوبیة في مھام اإلدارة المدرسیة

 يف 
قرة

 الف
رقم

بانة
الست

ا
  

املتوسط   العبارة
  احلسايب

حنراف اال
  املوافقةدرجة   الترتيب  املعياري

 ٥ ١ ٠.٤٥٧ ٤.٧٧ توفري الوقت واجلهد إلدارة املدرسة  ٢
 ٥ ٢ ٠.٥٢١ ٤.٦٩ يف إعداد التقارير ملا أجنز من أعمال اإلسهام  ٨

٩  
 - خطة مدير املدرسة : (يف إعداد  اإلسهام

 –اللجان املدرسية  - زيارات املعلمني
  ) الربامج التدريبية

٥ ٣ ٠.٥٣٢ ٤.٦٩ 

 ٥ ٤ ٠.٦٠٨ ٤.٦٨ يف إجناز معظم أعمال إدارة املدرسة هاماإلس  ١
 ٥ ٥ ٠.٥٩١ ٤.٦٦ ضمان دقة إجناز األعمال اإلدارية  ٣

يف حل مشكلة ختزين امللفات  اإلسهام  ٤
 واملعلومات

٥ ٦ ٠.٥٨١ ٤.٦٦ 

٧  
يف ختفيف مهام مدير املدرسة  اإلسهام
 الكتابية

٥ ٧ ٠.٥٦٩ ٤.٦٥ 

٥  
ت ومعاجلتها تسهيل عملية حتليل البيانا

 بشكل سريع
٥ ٨ ٠.٦١١ ٤.٦٤ 

يف سرعة وصول التعليمات  اإلسهام  ١٠
 والتوجيهات الواردة للمدرسة

٥ ٩ ٠.٧٣٩ ٤.٦٣ 

٦  
توفري معلومات شاملة ودقيقة تسهم يف 

 ٥ ١٠ ٠.٦٢٧ ٤.٥٩  اختاذ القرارات

  ٤.٦٧= المتوسط الحسابي العام 
ــام     ــاري العـ ــراف المعيـ = االنحـ

٠.٥٨٣  
 



 

 

  ١٣٩  

، وترتيب المعيارية االنحرافاتالمتوسطات الحسابية، و)  ٧( لجدول رقم يوضح ا
مدى إسهام التطبيقات الحاسوبية (الدراسة حول  مجتمعالفقرة، ودرجة الموافقة إلجابات 
   )التالية في مهام اإلدارة المدرسية 

 االنحرافات،  و)  ٤.٧٧( إلى  )   ٤.٥٩( وقد تراوحت المتوسطات الحسابية من 
  ) ٠.٧٣٩(  إلى )   ٠.٤٥٧(  معيارية من  ال

   
  : مايلي)  ٧( كما يتضح من الجدول 

حصلت على أعلى متوسط " توفير الوقت والجهد إلدارة المدرسة"أن عبارة  .١
لدى  التطبيقات الحاسوبية في مهام اإلدارة المدرسية   إسهاممدى لمحور 

  مجتمع الدراسةقة ، وهذا يدل على أن درجة مواف) ٤,٧٧=م(مجتمع الدراسة 
  .لهذه العبارة كانت كبيرة جداً 

فقد حصلت على " في إعداد التقارير لما أنجز من أعمال اإلسهام" أما عبارة  .٢
المرتبة الثانية لعبارات هذا المحور لدى  مجتمع الدراسة بمتوسط حسابي 

لهذه   مجتمع الدراسة، وهذا يدل على أن درجة موافقة )  ٤.٦٩= م( قدره 
  .بارة كانت كبيرة جداً الع

 -زيارات المعلمين - خطة مدير المدرسة : (في إعداد  اإلسهام" عبارة  .٣
أتت هذه العبارة في المرتبة الثالثة " )البرامج التدريبية –اللجان المدرسية 

 لعبارات هذا المحور لدى  مجتمع الدراسة  وبلغ 

  مجتمعموافقة  ، وهذا يدل على أن درجة) ٤,٦٩=م(متوسطها الحسابي     

  .لهذه العبارة كانت كبيرة جداً   الدراسة         
احتلت هذه العبارة " في إنجاز معظم أعمال إدارة المدرسة اإلسهام"عبارة  .٤

المرتبة الرابعة بين عبارات هذا المحور لدى  مجتمع الدراسة وقد بلغ متوسطها 



 

 

  ١٤٠  

لهذه   الدراسةمجتمع ، وهذا يدل على أن درجة موافقة )٤,٦٨=م(الحسابي 
  .العبارة كانت كبيرة جداً 

جاءت هذه العبارة في المرتبة "  ضمان دقة إنجاز األعمال اإلدارية" عبارة  .٥
الخامسة ضمن عبارات هذا المحور لدى  مجتمع الدراسة، حيث بلغ 

مجتمع ، وهذا يدل على أن درجة موافقة ) ٤,٦٦=م(متوسطها الحسابي
  .بيرة جداً لهذه العبارة كانت ك  الدراسة

فقد جاءت "  في حل مشكلة تخزين الملفات والمعلومات اإلسهام" أما عبارة  .٦
في المرتبة السادسة بين عبارات هذا المحور لدى  مجتمع الدراسة  وقد بلغ 

مجتمع ، وهذا يدل على أن درجة موافقة ) ٤,٦٦=م(متوسطها الحسابي 
  .لهذه العبارة كانت كبيرة جداً   الدراسة

جاءت هذه العبارة "  في تخفيف مهام مدير المدرسة الكتابية اإلسهام" عبارة  .٧
في المرتبة السابعة بين عبارات هذا المحور لدى  مجتمع الدراسة ، وحققت 

مجتمع ، وهذا يدل على أن درجة موافقة )٤,٦٥=م(متوسط حسابي قدره 
  .لهذه العبارة كانت كبيرة جداً   الدراسة

جاءت هذه "   ليل البيانات ومعالجتها بشكل سريعتسهيل عملية تح" عبارة  .٨
العبارة في المرتبة الثامنة ضمن عبارات هذا المحور لدى  مجتمع الدراسة ، 

، وهذا يدل على أن درجة موافقة )٤,٦٤=م(وحققت متوسط حسابي قدره 
  .لهذه العبارة كانت كبيرة جداً   مجتمع الدراسة

"  يمات والتوجيهات الواردة للمدرسةفي سرعة وصول التعل اإلسهام" عبارة  .٩
جاءت هذه العبارة في المرتبة التاسعة ضمن عبارات هذا المحور لدى  

، وهذا يدل ) ٤,٦٣=م(مجتمع الدراسة ، وقد حققت متوسط حسابي قدره 
  .لهذه العبارة كانت كبيرة جداً   مجتمع الدراسةعلى أن درجة موافقة 



 

 

  ١٤١  

فقد "   ودقيقة تسهم في اتخاذ القراراتتوفير معلومات شاملة " أما عبارة  .١٠
جاءت في المرتبة األخيرة ضمن عبارات هذا المحور لدى  مجتمع الدراسة 

، وهذا يدل على أن درجة موافقة ) ٤,٥٩=م(، وحققت متوسط حسابي قدره 
  .لهذه العبارة كانت كبيرة جداً   مجتمع الدراسة

 ٧( تي تم استعراضها من خالل الجدوللهذا المحور وال يدل تحليل بيانات الدراسة    
على أن  مجتمع الدراسة ، وبدرجة كبيرة جداً أن هناك اتفاق عام من جميع )  

العبارات التي جاءت في محوار الدراسة الثاني تمثل عناصر هامة ، من حيث إسهام 
،  بدرجة كبيرة تطبيقات الحاسب اآللي في مهام اإلدارة المدرسية بالمرحلة االبتدائية

 نجد أن له داللة قوية ) ٤.٦٧(المتوسط الحسابي العام الذي بلغ وبالنظر أيضاً إلى 
على أن تطبيقات الحاسب اآللي أصبحت تمثل ضرورة ماسة جداً لإلدارة المدرسية 
في المرحلة االبتدائية من حيث مساهمتها بشكل فاعل في المهام اإلدارية بدرجة 

، كما أظهرت النتائج السابقة بناء على مقياس ية تضمن سير العمل بدقة وكفاءة عال
الدراسة أن أفراد مجتمع الدراسة يرون أن ما تقدمه تطبيقات الحاسب اآللي من 
خدمات تعتبر ضرورة ملحة في ظل السعي الحثيث نحو أنماط إدارية حديثة متطورة 

به تطبيقات  ، وبالنظر إلى عبارات هذا المحور يمكن االستدالل على ما يمكن أن تقوم
الحاسب اآللي من إنجاز معظم مهام إدارة المدرسة ، وهذا بدوره يوفر الكثير من 
الوقت والجهد إلدارة المدرسة ويمكنها من استثمار ذلك في النواحي اإلشرافية والفنية 
، كما أنها تضمن دقة إنجاز األعمال ، و مقدرتها على التخزين واالسترجاع بشكل 

نها تسهم في عملية تحليل البيانات ومعالجتها ، وتوفير معلومات آمن وسهل ، كما أ
  .  شاملة ودقيقة تساعد في اتخاذ القرارات السليمة

وتتفق نتيجة هذا المحور بالنسبة لمدى إسهام التطبيقات الحاسوبية في مهام اإلدارة 
  ) . ٢٠٠٨الالمي ( و ) ٢٠٠٠عمر ( المدرسية مع ما توصلت إليه دراسة كل من 



 

 

  ١٤٢  

   :السؤال الثالث
 تواجه مديري المدارس االبتدائية بمدينة جدة التي الصعوبات ما:  هذا السؤال هو نصو

 الحاسب اآللي في األعمال اإلدارية؟ استخدام في
الصعوبات التي عبارات لقياس ) ١٠(لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بتخصيص 

 اآللي  في األعمال اإلدارية الحاسب استخدامتواجه إدارة المدارس االبتدائية في  
الدراسة نحو مدى الموافقة على  مجتمع استجابات)  ٨( ويوضح الجدول رقم 

  .العبارات
  

  )  ٨(  جدول رقم 
الصعوبات التي تواجھ إدارة یوضح المتوسطات الحسابیة و االنحرافات المعیاریة  لعبارات محور 

  لي  في األعمال اإلداریةاآل الحاسب استخدامالمدارس االبتدائیة في  

 يف 
قرة

 الف
رقم

بانة
الست

ا
  

  العبارة
املتوسط 
  احلسايب

حنراف اال
  الترتيب  املعياري

درجة 
  املوافقة

  
٤  
  

ندرة الدورات التدريبية لإلداريني يف جمال 
  التطبيقات احلاسوبية اإلدارية

  
٥ ١ ٠.٨٦٢ ٤.٣٤ 

ضعف عملية صيانة األجهزة والربامج   ٦
 درسيةاحلاسوبية امل

٥ ٢ ٠.٨٨٣ ٤.٣٣ 

٥  
ضعف الدعم الفين املباشر للتطبيقات 

 احلاسوبية اخلاصة بإدارة املدرسة
٥ ٣ ٠.٨٤١ ٤.٣١ 

احلاسب االيل لدى  استخدامنقص مهارات   ١
 مدير املدرسة

٥ ٤ ٠.٩٧٩ ٤.٢٦ 



 

 

  ١٤٣  

٧  
لتحديث التطبيقات احلاسوبية يف  االفتقار

املدرسة ملسايرة األنظمة والتحديثات 
 ةاملستمر

٤ ٥ ٠.٩٧٩ ٤.١٩ 



 

 

  ١٤٤  

  
 )  ٨(  تابع جدول رقم 

 يف 
قرة

 الف
رقم

بانة
الست

ا
  

املتوسط   العبارة
  احلسايب

حنراف اال
  املعياري

درجة   الترتيب
  املوافقة

٨  
صعوبة تعديل التطبيقات احلاسوبية 
اإلدارية مبا يتوافق مع احتياجات إدارة 

 املدرسة
٤ ٦ ١.٠٢٦ ٤.٠٩ 

٩  
اإلدارية اليت  حمدودية التطبيقات احلاسوبية

 تناسب املدارس اإلبتدائية
٤ ٧ ١.٠٢٥ ٤.٠٤ 

٢  
دوات أل فتقار التطبيقات احلاسوبيةا

 مساعدة تؤدي لسرعة فهمها
٤ ٨ ٠.٩٧٦ ٤.٠٠ 

٣  
درسة مبا اعتاد عليه من متسك مدير امل

 عمال كتابياإجناز األ
٤ ٩ ١.١٨٦ ٣.٩١ 

١٠  
رتفاع التكلفة املادية للتطبيقات ا

 داريةاحلاسوبية اإل
٤ ١٠ ١.١٣٢ ٣.٧٩ 

  ٠.٩٨٩= االنحراف المعياري العام   ٤.١٣= المتوسط الحسابي العام 

  
، وترتيب المعيارية االنحرافاتالمتوسطات الحسابية، و)  ٨( يوضح الجدول رقم      

الصعوبات التي تواجه إدارة (الدراسة حول  مجتمعالفقرة، ودرجة الموافقة إلجابات 
وقد تراوحت ،  )الحاسب اآللي  في األعمال اإلدارية استخدامة في  المدارس االبتدائي

(  المعيارية من  االنحرافات،  و)  ٤.٣٤( إلى  )   ٣.٧٩( المتوسطات الحسابية من 
  ) ١.١٨٦( إلى )   ٠.٨٤١

  :مايلي )  ٨( كما يتضح من الجدول 



 

 

  ١٤٥  

الحاسوبية ندرة الدورات التدريبية لإلداريين في مجال التطبيقات "  فقرةأن  .١
الصعوبات التي تواجه  قد أحتلت المرتبة األولى بين فقرات محور"  اإلدارية

، اآللي  في األعمال اإلدارية الحاسب استخدامإدارة المدارس االبتدائية في  
وقد حصلت على أعلى متوسط في هذا لمحور لدى  مجتمع الدراسة وهو 

لهذه العبارة   الدراسةمجتمع ، وهذا يدل على أن درجة موافقة )٤,٣٤=م(
  .كانت كبيرة جداً 

"  ضعف عملية صيانة األجهزة والبرامج الحاسوبية المدرسية" أما صعوبة  .٢
فقد جاءت في المرتبة الثانية لعبارات هذا المحور لدى  مجتمع الدراسة 

  مجتمع الدراسة، وهذا يدل على أن درجة موافقة )٤,٣٣=م(وبمتوسط قدره 
  .كبيرة جداً لهذه العبارة كانت 

ضعف الدعم الفني المباشر للتطبيقات الحاسوبية الخاصة بإدارة " صعوبة  .٣
فقد أخذت المرتبة الثالثة ضمن عبارات هذا المحور لدى  مجتمع "  المدرسة
، وهذا يدل على أن درجة )٤,٣١=م(وحققت متوسط حسابي قدره ، الدراسة
  .جداً لهذه العبارة كانت كبيرة   مجتمع الدراسةموافقة 

فقد "  الحاسب االلي لدى مدير المدرسة استخدامنقص مهارات " صعوبة  .٤
جاءت في المرتبة الرابعة ضمن فقرات هذا المحور لدى  مجتمع الدراسة، 

، وهذا يدل على أن درجة )٤,٢٦=م(وحصلت على متوسط حسابي قدره  
  .لهذه العبارة كانت كبيرة جداً   مجتمع الدراسةموافقة 

لتحديث التطبيقات الحاسوبية في المدرسة لمسايرة األنظمة  الفتقارا" صعوبة  .٥
جاءت هذه الصعوبة في المرتبة الخامسة ضمن "  والتحديثات المستمرة

فقرات هذا المحور لدى  مجتمع الدراسة ، وحققت متوسط حسابي قدره 
لهذه العبارة   مجتمع الدراسة، وهذا يدل على أن درجة موافقة ) ٤,١٩=م(

  .كبيرة جداً  كانت
صعوبة تعديل التطبيقات الحاسوبية اإلدارية بما يتوافق مع احتياجات " فقرة  .٦

جاءت هذه الصعوبة في المرتبة السادسة ضمن فقرات "  إدارة المدرسة



 

 

  ١٤٦  

محور الصعوبات لدى  مجتمع الدراسة ، وحققت متوسط حسابي قدره  
لهذه العبارة   ةمجتمع الدراس، وهذا يدل على أن درجة موافقة )٤,٠٩=م(

  .كانت كبيرة 
محدودية التطبيقات الحاسوبية اإلدارية التي تناسب المدارس "صعوبة  .٧

جاءت هذه الصعوبة في المرتبة السابعة بين صعوبات هذا المحور " اإلبتدائية
، وهذا )٤,٠٤=م(لدى  مجتمع الدراسة ، وحصلت على متوسط حسابي قدره 

  .لهذه العبارة كانت كبيرة   دراسةمجتمع اليدل على أن درجة موافقة 
"  دوات مساعدة تؤدي لسرعة فهمهاألفتقار التطبيقات الحاسوبية ا" صعوبة  .٨

احتلت هذه الصعوبة المرتبة الثامنة ضمن الصعوبات في هذا المحور لدى  
، وهذا يدل على أن )٤,٠٠=م(مجتمع الدراسة ، حيث بلغ متوسطها الحسابي 

  .لهذه العبارة كانت كبيرة   سةمجتمع الدرادرجة موافقة 
جاء "  تمسك مدير المدرسة بما اعتاد عليه من إنجاز االعمال كتابيا" صعوبة  .٩

ترتيب هذه الصعوبة في المرتبة التاسعة ضمن محور الصعوبات لدى  
، وهذا يدل على أن )٣,٩١=م(مجتمع الدراسة ، وحققت متوسط حسابي قدره

  .العبارة كانت كبيرة  لهذه  مجتمع الدراسةدرجة موافقة 
جاءت هذه "  رتفاع التكلفة المادية للتطبيقات الحاسوبية اإلداريةا" صعوبة  .١٠

الصعوبة في المرتبة األخيرة ضمن محور الصعوبات لدى  مجتمع الدراسة ، 
، وهذا يدل على أن درجة موافقة )٣,٧٩=م(وحققت متوسط حسابي قدره 

  .رة لهذه العبارة كانت كبي  مجتمع الدراسة
االبتدائية  مديري المدارسمحور الصعوبات التي تواجه ل يد تحليل بيانات الدراسة     
لتي تم استعراضها من خالل الحاسب اآللي في المدرسة االبتدائية وا استخدامفي 

  الجدول رقم
ة الدراسة  تراوحت درجة الموافق مجتمع أفراد أن هناك اتفاق عام من جميع)   ٨( 

، وهذا يدل على أن هناك فعال صعوبات تقف عائقاً أمام رة  و كبيرة جداً فيها بين كبي



 

 

  ١٤٧  

مدير المدارس االبتدائية وتحد من االستفادة القصوى من تقنية الحاسب اآللي في مهام 
المتوسط الحسابي العام لمحور الصعوبات الذي اإلدارة المدرسية ، وبالنظر أيضاً إلى 

 مجتمع الدراسةلى أن هناك موافقة كبيرة من يعطينا تصور واضح ع)  ٤.١٣(بلغ 
) ٨( رقم نالحظ من خالل جدول حيثلهذه الصعوبات وأنها فعالً تشكل عائقاً أمامهم 

 الحاسب اآلليتطبيقات ات التدريبية لإلداريين في مجال ندرة الدور صعوبات أن
لك ، كذ المدرسية الحاسب اآللي برامج وأجهزةضعف عملية صيانة ، و اإلدارية

قد أتت في  ضعف الدعم الفني المباشر للتطبيقات الحاسوبية الخاصة بإدارة المدرسة
مقدمت الصعوبات حيث كانت درجة موافقة أفراد مجتمع الدراسة عليها كبيرة جدا ، 

في الحاسب اآللي لدى مدير المدرسة  استخدامنقص مهارات كما جاءت صعوبة 
كانت درجة موافقة مجتمع الدراسة كبيرة جداً ضمن تلك الصعوبات ، و المرتبة الرابعة

ركزت على المهارات التي تساعد مديري  والتي، وهذا يتفق مع موضوع هذه الدراسة 
المدارس االبتدائية في تطوير العمل اإلداري المدرسي ، وقد تم مناقشة أهم مهارات 

النتائج و  لتم تحليالحاسب اآللي من خالل المحور األول للدراسة ، حيث  استخدام
كانت درجة موافقة مجتمع  و)   ٦( مناقشتها من خالل عرضها في جدول رقم 

) م٢٠٠٢عليمات، ( كل من دراسة، وقد اتفقت هذه النتيجة مع الدراسة كبيرة جداً 
حيث جاء ضمن نتائجها عدم وجود مهارة لدى :(Chang, 1990 )  تشانجودراسة 

  .لي استخدام الحاسب اآلمديري المدارس في 
  
  

   :السؤال الرابع
 استخدامعلى تنمية مهارات  تساعد التي ما المقترحات والحلول:  ونص هذا السؤال هو

لإلجابة على هذا السؤال قام  لدى مديري المدارس االبتدائية بمدينة جدة ؟ اآللي الحاسب
 استخدامالحلول التي تساعد على تنمية مهارة عبارات لقياس ) ٩(الباحث بتخصيص 

 استجابات)  ٩( ويوضح الجدول رقم المدارس االبتدائية  لحاسب اآللي لدى مديريا
  .الدراسة نحو مدى الموافقة على العبارات مجتمع



 

 

  ١٤٨  

  )  ٩(  جدول رقم
الحلول التي تساعد على یوضح المتوسطات الحسابیة و االنحرافات المعیاریة  لعبارات محور 

  المدارس االبتدائیة دیريالحاسب اآللي لدى م استخدامتنمیة مھارة 

 يف 
قرة

 الف
رقم

بانة
الست

ا
  

املتوسط   العبارة
  احلسايب

حنراف اال
  املعياري

درجة   الترتيب
  املوافقة

احلاسب  استخدامتدريب اإلداريني على   ٢
 االيل يف أعمال اإلدارة املدرسية

٥ ١ ٠.٤٧٢ ٤.٨٢ 

٣  
حتديث التطبيقات احلاسوبية اإلدارية بشكل 

 دوري
٥ ٢ ٠.٥٣٥ ٤.٧٨ 

١  
توفري االجهزة احلاسوبية املطلوبة من اجلهات 

 املختصة
٥ ٣ ٠.٥٧٦ ٤.٧٧ 

٧  
إقامة دورات تدريبية دورية لإلداريني ملالحقة 

 التطورات احلاسوبية
٥ ٤ ٠.٥٨١ ٤.٧١ 

 ٥ ٥ ٠.٦٤١ ٤.٦٩ صيانة أجهزة احلاسب االيل بصورة دورية  ٤

الصيانة الدورية ألجهزة احلاسب والشبكات   ٨
 خدمة يف إدارة املدرسةاملست

٥ ٦ ٠.٥٧٢ ٤.٦٧ 

العمل على توحيد التطبيقات احلاسوبية   ٩
 اإلدارية املستخدمة يف املدارس

٥ ٧ ٠.٧٢٨ ٤.٦٢ 

٥  
 استخدامتوفري تعليمات واضحة لعملية 

التطبيقات احلاسوبية اإلدارية يف املهام 
 اإلدارية

٥ ٨ ٠.٦٩٦ ٤.٦١ 

٦  
ملساعدة وجود فين حاسب يف إدارة املدرسة 

احلاسب بكفاءة  استخداماإلداريني على 
 عالية

٥ ٩ ٠.٨٠٤ ٤.٥٤ 

  ٠.٦٢٣= االنحراف المعياري العام   ٤.٦٩= المتوسط الحسابي العام 



 

 

  ١٤٩  

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ، وترتيب )  ٩ ( رقم ضح الجدولوي     
الحلول التي تساعد على (حور الفقرة، ودرجة الموافقة إلجابات مجتمع الدراسة حول م

تراوحت  ، وقد )المدارس االبتدائية الحاسب اآللي لدى مديري استخدامتنمية مهارة 
المعيارية فتراوحت  االنحرافات، أما ) ٤.٨٢(إلى ) ٤.٥٤(المتوسطات الحسابية بين 

  . ) ٠.٨٠٤(إلى ) ٠.٤٧٢(من 
  :مايلي )  ٩( كما يتضح من الجدول 

 
الحاسب االلي في أعمال اإلدارة  استخداماإلداريين على  تدريب "اقتراح أن  .١

على أعلى متوسط لمحور محور الحلول التي تساعد على  حصل"  المدرسية

الحاسب اآللي لدى مديري المدارس االبتدائية لدى  مجتمع  استخدامتنمية مهارة 

ة ، وهذا يدل على أن درجة موافقة مجتمع الدراس )٤,٨٢=م(حيث بلغ الدراسة 

  .لهذا الحل كانت كبيرة جداً 

جاء هذا الحل في  " تحديث التطبيقات الحاسوبية اإلدارية بشكل دوري "  .٢

الحلول المقترحة لدى  مجتمع الدراسة ، وحقق متوسط  ضمن المرتبة الثانية

وهذا يدل على أن درجة موافقة مجتمع الدراسة لهذا ، )٤,٧٨=م( حسابي بلغ  

  .الحل كانت كبيرة جداً 

جاء هذا الحل في "  توفير االجهزة الحاسوبية المطلوبة من الجهات المختصة "  .٣

ضمن الحلول المقترحة لدى  مجتمع الدراسة ، وحصل على  المرتبة الثالثة

وهذا يدل على أن درجة موافقة مجتمع ، )٤,٧٧=م(متوسط حسابي قدره 

  .الدراسة لهذا الحل كانت كبيرة جداً 



 

 

  ١٥٠  

جاء هذا "  دورية لإلداريين لمالحقة التطورات الحاسوبية إقامة دورات تدريبية " .٤

ضمن الحلول المقترحة لدى  مجتمع الدراسة ، وبلغ  الحل في المرتبة الرابعة

وهذا يدل على أن درجة موافقة مجتمع الدراسة ، )٤,٧١=م(متوسطه الحسابي 

  .لهذا الحل كانت كبيرة جداً 

جاء هذا الحل في المرتبة  " ةصيانة أجهزة الحاسب االلي بصورة دوري"  .٥

الخامسة ضمن الحلول المقترحة لدى  مجتمع الدراسة، وحقق متوسط حسابي 

وهذا يدل على أن درجة موافقة مجتمع الدراسة لهذا الحل ، ) ٤,٦٩=م( بلغ

  .كانت كبيرة جداً 

جاء " الصيانة الدورية ألجهزة الحاسب والشبكات المستخدمة في إدارة المدرسة"  .٦

لحل في المرتبة السادسة ضمن الحلول المقترحة لدى  مجتمع الدراسة، هذا ا

وهذا يدل على أن درجة موافقة مجتمع ، )٤,٦٧=م(وحقق متوسط حسابي قدره 

  .الدراسة لهذا الحل كانت كبيرة جداً 

جاء " العمل على توحيد التطبيقات الحاسوبية اإلدارية المستخدمة في المدارس"  .٧

ة السابعة ضمن الحلول المقترحة لدى  مجتمع الدراسة، هذا الحل في المرتب

وهذا يدل على أن درجة موافقة مجتمع  ،)٤,٦٢=م(وحقق متوسط حسابي قدره 

  .الدراسة لهذا الحل كانت كبيرة جداً 

التطبيقات الحاسوبية اإلدارية في المهام  استخدامتوفير تعليمات واضحة لعملية "  .٨

لمرتبة الثامنة ضمن الحلول المقترحة لدى  مجتمع جاء هذا الحل في ا " اإلدارية

وهذا يدل على أن درجة ، )٤,٦١=م( الدراسة، وحقق متوسط حسابي قدره

  .موافقة مجتمع الدراسة لهذا الحل كانت كبيرة جداً 



 

 

  ١٥١  

الحاسب  استخداموجود فني حاسب في إدارة المدرسة لمساعدة اإلداريين على "  .٩
ي المرتبة األخيرة ضمن الحلول المقترحة لدى  جاء هذا الحل ف " بكفاءة عالية

، وهذا يدل على )٤,٥٤=م( مجتمع الدراسة ، وحصل على متوسط حسابي قدره
  .أن درجة موافقة مجتمع الدراسة لهذا الحل كانت كبيرة جداً 

 هذا المحور والتي تم استعراضها من خالل الجدولل يدل تحليل بيانات الدراسة     
على  مجتمع الدراسة ، وبدرجة كبيرة جداً هناك اتفاق عام من جميع أن )   ٩(  رقم 
إسهامها هامة ، من حيث  حلوالًتمثل  الرابعةالتي جاءت في محوار الدراسة  الحلولأن 
،  الحاسب اآلليحل الصعوبات التي تواجه مديري المدارس االبتدائية في استخدام  في

ية ، وتقلل من عملية  االستفادة القصوى من وتقف عائقا أمام مديري المدارس االبتدائ
في مهام اإلدارة المدرسية بالمرحلة االبتدائية ، وبالنظر أيضاً إلى  الحاسب اآللي

هناك رغبة يدل على أن )  ٤.٦٩(الذي بلغ لهذا المحور و المتوسط الحسابي العام 
م في التغلب جادة لدى مديري المدارس االبتدائية في إيجاد حلول ومقترحات تساعده

على صعوبات استخدام الحاسب اآللي ؛ ليتمكنوا من االستفادة من إمكانات هذه التقنية ، 
وتفعيلها بشكل أفضل في مهامهم اإلدارية ، وأنه باإلمكان التغلب على معظم المعوقات 

 استخدامتدريب اإلداريين على  من خالل بعض الحلول المناسبة والتي جاء في مقدمتها
وهذا فيه داللة ) ٤.٨٢(بمتوسط حسابي بلغ  االلي في أعمال اإلدارة المدرسيةالحاسب 

واضحة على أن هناك رغبة واضحة من قبل مديري المدارس االبتدائية لتطوير 
الحاسب اآللي من خالل التدريب ، وقد جاءت هذه النتيجة متفقة  استخداممهاراتهم في 

، و دراسة ) م ٢٠٠٨( ة الالمي ، و دراس) م ١٩٩٣الداود،(مع دراسة كل من 
حيث اتفقت جميع هذه الدراسات على أهمية  Christopher)،(2003 :كريستوفر
 .التدريب 

   :السؤال الخامس
ما انعكاسات امتالك مدير المدرسة  لمهارة استخدام الحاسب :  هذا السؤال هو نصو

  جدة ؟اآللي في تطوير العمل  اإلداري في المدارس االبتدائية بمدينة 



 

 

  ١٥٢  

متالك مدير عباراة لقياس فوائد ا) ١٢(بتخصيص لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث 
)  ١٠(  الحاسب اآللي ويوضح الجدول رقم  استخدامالمدرسة االبتدائية لمهارة 

  .الدراسة نحو مدى الموافقة على العبارات مجتمع استجابات



 

 

  ١٥٣  

  )  ١٠( جدول رقم 
 مدیريامتالك نحرافات المعیاریة لعبارات محور انعكاسات یوضح المتوسطات الحسابیة و اال

  على تطویر العمل اإلداري  الحاسب اآللي استخداماالبتدائیة  لمھارة  المدارس

 يف 
قرة

 الف
رقم

بانة
الست

ا
  

  العبارة
املتوسط 
  احلسايب

حنراف اال
  املعياري

  الترتيب
درجة 
  املوافقة

 ٥ ١ ٠.٦٢٤ ٤.٦٨ حوسبة العمل اإلداري داخل املدرسة  ١٠

التطبيقات احلاسوبية اإلدارية  استخدامتسهم يف   ٤
 بفاعلية أكرب

٥ ٢ ٠.٦٤٩ ٤.٦٧ 

 ٥ ٣ ٠.٦٩٧ ٤.٦١ اإلملام بالشبكة احلاسوبية داخل املدرسة  ٥

فتح قنوات جديدة للتواصل مع أولياء أمور   ٣
 التالميذ

٥ ٤ ٠.٦١٩ ٤.٦٠ 

التقليل من اإلعتماد على الورق يف أعمال   ٨
 سةاملدر

٥ ٥ ٠.٧١٧ ٤.٦٠ 

 ٥ ٦ ٠.٧٥٢ ٤.٥٨ عمل ملفات الكترونية للمعلمني و التالميذ  ٩

 ٥ ٧ ٠.٧١٠ ٤.٥٥ عتماد على الربامج والتطبيقات احلاسوبيةاال  ٧

احلاسب  استخدامتنمية قدرات املعلمني على   ٦
 داخل الصف

٥ ٨ ٠.٦٩٧ ٤.٥٤ 

إنشاء موقع خاص باملدرسة على الشبكة   ٢
 العنكبوتية

٥ ٩ ٠.٦٥٦ ٤.٥١ 

عمال عتماد على املعلمني يف إجناز األتقليل اال  ١١
 اإلدارية

٥ ١٠ ٠.٨٤٩ ٤.٤٥ 

عمل برامج إثرائية لذوي اإلحتياجات اخلاصة   ١٢
 ) املوهوبني وضعيفي التحصيل(من التالميذ 

٥ ١١ ٠.٧٥٤ ٤.٤٥ 

 ٥ ١٢ ٠.٨٢٧ ٤.٣٩ بداعات احلاسوبية لدى التالميذتنمية اال  ١

  ٠.٧١٣= االنحراف المعياري العام   ٤.٥٥= حسابي العام المتوسط ال
  



 

 

  ١٥٤  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ، وترتيب )  ١٠( يتضح من الجدول      
انعكاسات امتالك مدير (الفقرات ، ودرجة الموافقة إلجابات مجتمع الدراسة حول 

اإلداري في المدارس المدرسة  لمهارة استخدام الحاسب اآللي في تطوير العمل  
، ) ٤.٦٨( إلى ) ٤.٣٩( وقد تراوحت المتوسطات الحسابیة من  ،  )االبتدائية بمدينة جدة

كما يتضح من ، ) ٠.٨٤٩( إلى ) ٠.٦١٩(المعیاریة فقد تراوحت من  االنحرافاتأما 
  :مايلي )  ١٠( الجدول 

لمحور حصلت على أعلى متوسط "  حوسبة العمل اإلداري داخل المدرسة "أن  .١
 الحاسب اآللي استخدامامتالك مدير المدرسة  االبتدائية  لمهارة  انعكاسات"

حيث بلغ  لدى  مجتمع الدراسة "على تطوير العمل اإلداري في المدرسة
وهذا يدل على أن درجة موافقة مجتمع ،  )٤,٦٨=م( متوسطها الحسابي 

  .كانت كبيرة جداً  االنعكاسالدراسة لهذا 
جاء هذا " التطبيقات الحاسوبية اإلدارية بفاعلية أكبر داماستختسهم في  " .٢

في المرتبة الثانية ضمن فقرات هذا المحور لدى  مجتمع الدراسة  االنعكاس
وهذا يدل على أن درجة موافقة مجتمع  ،)٤,٦٧=م(بمتوسط حسابي قدره 

  .كانت كبيرة جداً  االنعكاسالدراسة لهذا 
في المرتبة  االنعكاسوقد جاء هذا " خل المدرسة اإللمام بالشبكة الحاسوبية دا "  .٣

الثالثة ضمن فقرات هذا المحور لدى  مجتمع الدراسة ، وحصل هذا 
وهذا يدل على أن درجة ، )٤,٦١=م(على متوسط حسابي قدره  االنعكاس

  .كانت كبيرة جداً  االنعكاسموافقة مجتمع الدراسة لهذا 
في  االنعكاسجاء هذا  " ور التالميذفتح قنوات جديدة للتواصل مع أولياء أم " .٤

المرتبة الرابعة ضمن فقرات هذا المحور لدى  مجتمع الدراسة ، حيث 
وهذا يدل على أن  ،)٤,٦٠=م(على متوسط حسابي بلغ االنعكاسحصل هذا 

  .كانت كبيرة جداً  االنعكاسدرجة موافقة مجتمع الدراسة لهذا 



 

 

  ١٥٥  

في  االنعكاسجاء هذا "  ل المدرسةالتقليل من اإلعتماد على الورق في أعما "  .٥
المرتبة الخامسة ضمن فقرات هذا المحور لدى  مجتمع الدراسة وحقق 

وهذا يدل على أن درجة موافقة مجتمع  ،) ٤,٦٠=م(متوسط حسابي قدره 
  .كانت كبيرة جداً  االنعكاسالدراسة لهذا 

المرتبة  ساالنعكااحتل هذا  " عمل ملفات الكترونية للمعلمين و التالميذ "  .٦
السادسة ضمن فقرات هذا المحور لدى  مجتمع الدراسة، وحقق متوسط 

وهذا يدل على أن درجة موافقة مجتمع الدراسة  ،)٤,٥٨=م( حسابي قدره
  .كانت كبيرة جداً  االنعكاسلهذا 

في المرتبة  االنعكاسجاء هذا  " عتماد على البرامج والتطبيقات الحاسوبيةاال "  .٧
ت هذا المحور لدى  مجتمع الدراسة وحصل على متوسط السابعة ضمن فقرا

وهذا يدل على أن درجة موافقة مجتمع الدراسة  ،)٤,٥٥=م( حسابي قدره
  .كانت كبيرة جداً  االنعكاسلهذا 

حقق هذا  " الحاسب داخل الصف استخدامتنمية قدرات المعلمين على  "  .٨
مجتمع الدراسة المرتبة الثامنة ضمن فقرات هذا المحور لدى   االنعكاس

وهذا يدل على أن درجة موافقة مجتمع ، )٤,٥٤=م( بمتوسط حسابي قدره
  .كانت كبيرة جداً  االنعكاسالدراسة لهذا 

 االنعكاسحصل هذا "  إنشاء موقع خاص بالمدرسة على الشبكة العنكبوتية " .٩
على المرتبة التاسعة ضمن فقرات هذا المحور لدى  مجتمع الدراسة بمتوسط 

وهذا يدل على أن درجة موافقة مجتمع الدراسة  ،)٤,٥١=م(قدره حسابي 
  .كانت كبيرة جداً  االنعكاسلهذا 

جاء هذا  " عمال اإلداريةعتماد على المعلمين في إنجاز األتقليل اال "  .١٠
في المرتبة العاشرة ضمن فقرات هذا المحور لدى  مجتمع الدراسة  االنعكاس
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وهذا يدل على أن درجة موافقة  ،)٤,٤٥=م(، وحقق متوسط حسابي قدره 
  .كانت كبيرة جداً  االنعكاسمجتمع الدراسة لهذا 

الموهوبين (عمل برامج إثرائية لذوي اإلحتياجات الخاصة من التالميذ "  .١١
في المرتبة الحادية عشر ضمن  االنعكاسجاء هذا  ")وضعيفي التحصيل 

 حسابي قدرهفقرات هذا المحور لدى  مجتمع الدراسة، وحصل على متوسط 
 االنعكاسوهذا يدل على أن درجة موافقة مجتمع الدراسة لهذا  ،) ٤,٤٥=م(

  .كانت كبيرة جداً 
في المرتبة  االنعكاسجاء هذا  " تنمية اإلبداعات الحاسوبية لدى التالميذ "  .١٢

األخيرة ضمن فقرات هذا المحور لدى  مجتمع الدراسة ، وحقق متوسط 
دل على أن درجة موافقة مجتمع الدراسة لهذا وهذا ي ،) ٤,٣٩=م( حسابي بلغ
  .كانت كبيرة جداً  االنعكاس

  مديري المدارسامتالك  انعكاسات "محورال يدل تحليل بيانات الدراسة لهذا      
"  على تطوير العمل اإلداري في المدرسة الحاسب اآللي استخداماالبتدائية  لمهارة 

مجتمع من جميع  اًعام اًأن هناك اتفاق)   ١٠( والتي تم استعراضها من خالل الجدول 
االبتدائية  لمهارة   مديري المدارسامتالك  على أنالدراسة  وبدرجة كبيرة جداً 

، وأن  ستحقق انعكاسات إجابية على العمل اإلداري المدرسي الحاسب اآللي استخدام
دل على أن جميع متوسطات العبارات المحسوبة كانت لصالح الموافقة  بشدة ، مما ي

مجتمع الدراسة قد أعطى تقويماً موجباً النعكاسات امتالك مديري المدارس االبتدائية 
لمهارة استخدام الحاسب اآللي ، وبالنظر للمتوسط الحسابي العام لهذا المحور والذي 

يعطي داللة على أن مديري المدارس االبتدائية يدركون وبشكل جيد أهمية ) ٤.٥٥(بلغ 
استخدام الحاسب اآللي ، واالنعكاسات اإلجابية المترتبة على امتالك تلك  امتالك مهارة

المهارات حيث سيكون لها دور إيجابي كبير في كفاءة إنجاز األعمال اإلدارية المنوطة 
المرتبة حيث احتلت هذه الفقرة  حوسبة العمل اإلداري داخل المدرسةبهم ومن أهمها 

وهذا فيه داللة على أن ) ٤.٦٨(سط حسابي بلغ األولى بين فقرات هذا المحور بمتو
الحاسب اآللي  استخداميهم الوعي التام بضرورة امتالك مهارات دمجتمع الدراسة ل
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كذلك نجد ، المدرسي حيث أنها سيكون لها الدور األساسي في حوسبة العمل اإلداري 
المرتبة الرابعة قد احتلت  فتح قنوات جديدة للتواصل مع أولياء أمور التالميذأن فقرة 

وهذه فيه داللة واضحة على رغبة مجتمع الدراسة على ) ٤.٦٠(بمتوسط حسابي بلغ 
التواصل مع المجتمع المحيط بوسائل جديدة وسريعة ، وهذا يتفق مع ما توصلت إلية 

 ) .ه١٤٢٩(دراسة المنيع 

 : السؤال السادس

 ة عند مستوىهل هناك فروق ذات داللة إحصائي: ونص هذا السؤال هو      
)٠‚٠٥a≤ ( حول أهمية مجتمع الدراسةبين المتوسطات الحسابية الخاصة بإجابات 
يمكن أن والتي  بالنسبة لمديري المدارس االبتدائية الحاسب اآللي استخدام ةمتالك مهارا

  ؟ )سنوات الخبرة ، وعدد الدورات التدريبية  والمؤهل( المتغيرات التالية  تعزى إلى 
واختبار تحليل التباين  )ت  (على هذا السؤال قام الباحث بإجراء اختبار لإلجابة    

لتحديد داللة الفروق بين إجابات مديري المدارس االبتدائية نحو  ANOVAاالحادي 
درجة أهمية توفر مهارات استخدام الحاسب اآللي لدى مديري المدارس االبتدائية والتي 

وفيما يلي عرض ). رات التدريبية ، والمؤهلسنوات الخبرة ، و عدد الدو(تعزى إلى 
  :بأهم النتائج

  )  ١١( جدول رقم 
بالنسبة  مجتمع الدراسةاستجابات  متوسطات الفروق بين لدراسةيوضح تحليل التباين 

  تبعا لمتغير سنوات الخبرة كمدير مدرسةاستخدام الحاسب اآللي  ةمهار درجة أهمية امتالكل

 سنوات اخلربة 
متوسط درجة 

 الستخداما
 )ف(قيمة  العدد

الداللة 
 اإلحصائية

مهارات 
استخدام 

 احلاسب اآليل

 ٨٧ ٤.٥٣ سنوات ٥أقل من 

٠.٨٧٨ ٠.١٣١ 
إىل أقل  ٥من 
 سنوات ١٠من

٦٥ ٤.٥٧ 

 عشر سنوات
 فأكثر

٦١ ٤.٥٦ 
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بين متوسطات  فروق ذات داللة إحصائية أنه ال توجد )١١(رقم يتضح من الجدول     
 استخدام الحاسب اآللي ةمتالك مهارا مجتمع الدراسة حول درجة أهميةاستجابات 

تبعا لمتغير الخدمة كمدير مدرسة ، حيث كان  مديري المدارس االبتدائيةل ةببالنس
لجميع فئات سنوات الخبرة ، وهذا يدل على أن جميع  )٠‚٠٥(مستوى الداللة أكبر من 

يرون أهمية امتالك مديري المدارس أفراد مجتمع الدراسة باختالف سنوات الخبرة  
  .بدرجة كبيرة االبتدائية لمهارة استخدام الحاسب اآللي

  
  ) ١٢(  جدول رقم 

 مجتمع الدراسةاستجابات  متوسطات الفروق بين لدراسةيوضح تحليل التباين 
عدد الدورات تبعا لمتغير استخدام الحاسب اآللي  ةمهار درجة أهمية امتالكلبالنسبة 

  ةالتدريبي
عدد الدورات  

 التدريبية
متوسط درجة 

الداللة  )ف(قيمة  العدد االستخدام
 اإلحصائية

مهارات 
استخدام 

 احلاسب اآليل

 ٢٦ ٤.٦٢ وال دورة

٠.٩١٣ ٠.١٧٥ 
 ٥٠ ٤.٥٤ دورة واحده

 ١٣٦ ٤.٥٤ دورتان
دورات  ٣

 فأكثر
١ ٤.٥٨ 

  
بين متوسطات  اللة إحصائيةفروق ذات د أنه ال توجد )١٢(رقم يتضح من الجدول    

 استخدام الحاسب اآللي ةمتالك مهارا استجابات مجتمع الدراسة حول درجة أهمية
، حيث كان  عدد الدورات التدريبيةتبعا لمتغير  مديري المدارس االبتدائيةل ةببالنس

لجميع فئات عدد الدورات ، وهذا يدل على أن جميع  )٠‚٠٥(مستوى الداللة أكبر من 
مجتمع الدراسة باختالف عدد الدورات التي حصلوا عليها يرون أهمية امتالك أفراد 

  .مديري المدارس االبتدائية لمهارة استخدام الحاسب اآللي بدرجة كبيرة 
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  )  ١٣( جدول رقم 

 مجتمع الدراسةاستجابات  متوسطات الفروق بين لدراسةيوضح تحليل التباين 
  المؤهلتبعا لمتغير ستخدام الحاسب اآللي ا ةمهار درجة أهمية امتالكلبالنسبة 

 املؤهل 
متوسط درجة 

 االستخدام
 )ف(قيمة  العدد

الداللة 
 اإلحصائية

مهارات 
استخدام 

 احلاسب اآليل

 ٧ ٤.٦٨ دكتوراة

٠.٧٥٩ ٠.٣٩١ 
 ١٩ ٤.٦٠ ماجستري

 ١٦٨ ٤.٥٣ بكالوريوس
 ١٩ ٤.٦٢ أخرى

  
بين متوسطات  فروق ذات داللة إحصائية دأنه ال توج )١٣(رقم يتضح من الجدول    

 استخدام الحاسب اآللي ةمتالك مهارا استجابات مجتمع الدراسة حول درجة أهمية
، حيث كان مستوى الداللة أكبر  لمؤهلتبعا لمتغير ا مديري المدارس االبتدائيةل ةببالنس
الدراسة لجميع فئات المؤهالت ، وهذا يدل على أن جميع أفراد مجتمع  )٠‚٠٥(من 

باختالف مؤهالتهم يرون أهمية امتالك مديري المدارس االبتدائية لمهارة استخدام 
  .بدرجة كبيرة الحاسب اآللي

  
  
 

 



 

 

  
  
  

  الفصل اخلامس

 ملخص نتائج الدراسة 

 توصيات الدراسة 

 مقرتحات الدراسة 
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  ملخص نتائج الدراسة والتوصيات والمقترحات
  

  :مقدمة 
لسابق تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها مستعينا في ذلك عرض الباحث في الفصل ا    

بالمعالجة اإلحصائية الستجابات مجتمع الدراسة الميدانية على عبارات االستبانة ، 
  .وذلك وصوال إلى اإلجابات على أسئلة الدراسة المرتبطة بالجداول اإلحصائية

وصيات والمقترحات ويتناول هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة ، ثم عرض عدد من الت
سهام في تطوير مهارة استخدام الحاسب االلي لدى إلالتي يرى الباحث أن من شأنها ا

نعكاسات إيجابية تسهم في امديري المدارس االبتدائية بمدينة جدة وما سيترتب عليه من 
  .تطوير مهام اإلدارة المدرسية

   
  :ملخص لنتائج الدراسة 

لمهارة  مديري المدارس االبتدائية بمدينة جدة تالكما يتعلق بدرجة أهمية ام:  أوال
  . استخدام الحاسب اآللي

من خالل مراجعة نتائج الدراسة يتضح أن درجة موافقة مجتمع الدراسة لهذا المحور 
  . ٤.٤٦كانت بدرجة كبيرة جداً ، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام 

  .في مهام اإلدارة المدرسية  التطبيقات الحاسوبية  إسهاممدى ب ما يتعلق:  ثانياً
يدل تحليل بيانات الدراسة لهذا المحور بأن درجة موافقة مجتمع الدراسة كانت بدرجة 

  .٤.٦٧كبيرة جداً ، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا المحور 
ستخدام اه إدارة المدارس االبتدائية في  الصعوبات التي تواجب فيما يتعلق:  ثالثاً

  .األعمال اإلدارية اآللي  في  الحاسب
من خالل مراجعة نتائج الدراسة يتضح أن درجة موافقة مجتمع الدراسة لهذا المحور 

  . ٤.١٣كانت بدرجة كبيرة ، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام 
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ستخدام الحاسب اآللي لدى اساعد على تنمية مهارة الحلول التي تب يتعلق ما:  رابعاً
د أن تحليل بيانات الدراسة توضح أن درجة الموافقة نج المدارس االبتدائية  مديري

على الحلول التي وردت في أداة الدراسة كانت بدرجة كبيرة جداً ، حيث بلغ المتوسط 
  . ٤.٦٩الحسابي 
ستخدام اسة  االبتدائية  لمهارة امتالك مدير المدر بانعكاسات فيما يتعلق: خامساً 

  . ي المدرسةعلى تطوير العمل اإلداري ف الحاسب اآللي
من خالل مراجعة نتائج الدراسة لهذا المحور يتضح أن درجة موافقة مجتمع الدراسة 
لما ذكر من االنعكاسات اإليجابية المترتبة على امتالك مديري المدارس االبتدائية 
لمهارة استخدام الحاسب اآللي ومساهمتها في تطوير العمل اإلداري كانت كبيرة جداً ، 

  . ٤.٥٥سط الحسابي العام لهذا المحور فقد بلغ المتو
بين ت) ≥٠,٠٥a(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى بال فيما يتعلق : سادساً

لدرجة أهمية المتوسطات الحسابية الخاصة بإجابات مدراء المدارس االبتدائية بالنسة 
عدد  سنوات الخبرة ، و( استخدام الحاسب اآللي والتي تعزى إلى  ةمهار امتالك

   .)الدورات التدريبية ، والمؤهل
 إحصائية داللة فروق ذات وجود عدميتضح  من خالل مراجعة نتائج الدراسة .١

دراء المدارس المتوسطات الحسابية الخاصة بإجابات م الخبرة على لسنوات
 .استخدام الحاسب اآللي ةمهار لدرجة أهمية امتالكاالبتدائية بالنسة 

 إحصائية داللة فروق ذات وجود عدم يتضح من خالل مراجعة نتائج الدراسة .٢
بين المتوسطات الحسابية الخاصة بإجابات مدراء  لعدد الدورات التدريبية

  .استخدام الحاسب اآللي ةمهار لدرجة أهمية امتالكالمدارس االبتدائية بالنسة 
 إحصائية داللة فروق ذات وجود عدم يتضح من خالل مراجعة نتائج الدراسة .٣

لمتوسطات الحسابية الخاصة بإجابات مدراء المدارس االبتدائية بين ا للمؤهل
  . استخدام الحاسب اآللي ةمهار لدرجة أهمية امتالكبالنسة 
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  :التوصيات 
من خالل ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج فإن الباحث يتقدم بعدد من     

  :وهي على النحو التالي التوصيات  
المدارس االبتدائية بمدينة جدة لمهارة استخدام  بالنسبة ألهمية امتالك مديري .١

  :الحاسب اآللي 
  جعل امتالك مهارة استخدام الحاسب اآللي و التمكن من استخدامه بكفاءة

عالية شرط من شروط الترشيح إلدارة المدارس االبتدائية في مدينة جدة 
. 

 :بالنسبة إلسهام التطبيقات الحاسوبية في مهام اإلدارة المدرسية  .٢
  تشجيع مديري المدارس االبتدائية بمدينة جدة على استخدام برامج

الحاسب اآللي للمهام الروتينية المتكررة يوميا ، كبرنامج الحضور 
واالنصراف ، وبرنامج االنتظار ، وبرنامج الجرس المدرسي الناطق 

 .الخ ، واإلشادة بالمدارس المنفذة لذلك ...
مية مهارة استخدام الحاسب اآللي لدى بالنسبة للحلول التي تساعد على تن .٣

 :مديري المدارس االبتدائية بمدينة  جدة 
  عقد دورات تدريبية لمديري المدارس االبتدائية بمدينة جدة عن طريق

مراكز التدريب التربوي بحيث تكون دورات متخصصة في التطبيقات 
المرتبطة بالعمل اإلداري المدرسي ، وأن تكون بصفة دورية أثناء 

 .لخدمة ا
  العناية التامة بصيانة أجهزة الحاسب اآللي وذلك عن طريق إنشاء مراكز

صيانة مصغرة ، بحيث يكون لك مركز إشراف مركز صيانة مستقل 
وهذا  لكل مركزعنى بصيانة أجهزة الحاسب اآللي للمدارس التابعة ي ،

 .يضمن السرعة في عملية الصيانة



 

 

  ١٦٤  

ب اآللي في درسة لمهارة استخدام الحاسبالنسبة النعكاسات امتالك مدير الم .٤
 :المدارس االبتدائية بمدينة جدة في  تطوير العمل اإلداري 

 والمعلمين  فتح قنوات جديدة وسريعة للتواصل مع أولياء األمور
، ويمكن تحقيق ذلك من خالل االستفادة من  والمشرفين التربويين

بالمدرسة على  االنترنت والبريد الكتروني وذلك بإنشاء موقع خاصة
فئات المجتمع المدرسي الشبكة العنكبوتية يمكن عن طريقه التواصل مع 

عملية في  SMS، كما يمكن االستفادة من برامج الرسائل  المختلفة
 .التواصل

  تنمية قدرات المعلمين على استخدام الحاسب اآللي عن طريق عمل
 دورات مصغرة داخل المدرسة متخصصة في العروض التقديمية

والتطبيقات النصية ، و كذلك عمل مسابقات تنافسية بين المعلمين ألفضل 
 .عرض أو تصميم    

  واتاحتها لهمعمل برامج إثرائية للطالب الموهوبين وضعيفي التحصيل 
عن طريق موقع المدرسة على شبكة االنترنت ، أو عن طريق األقراص 

 . عليهمالمرنة وتوزيعها 
 عمل ملفات الكترونية  علىتدائية بمدينة جدة مديري المدارس االب تشجيع

على أن يتم ذلك  واالستغناء عن الملفات التقليدية لجميع منسوبي المدرسة
 .وفق خطة زمنية معينة 

 اإلدارية للمراسالت ترونية محل التعامالت الورقية إحالل التعامالت الك
 .لك وإلزام مديري المدارس بذأو مراكز اإلشراف إدارة التعليم  مع

 : مقترحات
  :يقترح الباحث إجراء الدراسات المستقبلية التالية  



 

 

  ١٦٥  

استخدام التكنولوجيا الحديثة في  تفعيل دور اإلدارة المدرسـية   انعكاساتدراسة  .١
 .لتحقيق أهدافها في مختلف مراحل التعليم العام في المملكة العربية السعودية 

ون تطبيق اإلدارة الكترونيـة  إجراء دراسة للتعرف على الصعوبات التي تحول د .٢
 .في المؤسسات التعليمية بالمملكة العربية السعودية 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مراجع الدراسة
  
  



 

 

  ١٦٧  

 
 :المصادر  : أوالً
 

 القرآن الكريم  ..١١
 .مصر : ، مؤسسة قرطبة  ٢، ط) هـ١٤١٤( صحيح مسلم بشرح النووي  ..٢٢
  .محص : ، نشر حممد علي السيد  ١ط) هـ١٣٨٩(سنن أيب داود   ..٣٣
،  ١، ط عون املعبود يف شرح سنن أيب داود، ) هـ١٤١٥(آبادي ، حممد مشس احلق العظيم   ..٤٤

 .بريوت : دار الكتب العلمية 
  :المعاجم 

، دار  ٤، ط لسان العرب، ) م٢٠٠٥( ابن منظور ، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم   ..٥٥
 .بريوت : صادر 

 .بريوت : ، مكتبة لبنان  لصحاحخمتار ا، ) م٢٠١٠(الرازي ، حممد بن أيب بكر   ..٦٦
، مؤسسة  ٣، ط القاموس احمليط، ) هـ١٤١٣( الفريوزآبادي ، جمد الدين حممد بن يعقوب   ..٧٧

 .بريوت : الرسالة 
: ، دار الدعوة  املعجم الوسيط اجلزء األول والثاين) د ت ( ، إبراهيم  و أخرون  مصطفى  ..٨٨

  .استنبول 

 : راجع العربيةالم :ثانيا   
،  علم النفس التربوي، ) م ١٩٩٦(، فؤاد عبداللطيف ، وصادق ، آمال أمحد خمتار أبو حطب   ..٩٩

 .القاهرة :   مكتبة األجنلو املصرية،  ٥ط
، متوفر على املوقع   املهارة لغة، ) م٢٠٠٨(، حممد عالء الدين  أبو السعود  ..١٠١٠

http://vb.maharty.com/showthread.php?t=10985  ٧/ ١٤تاريخ الدخول ملوقع / 
 هـ١٤٣١

، االحتياجات التدريبية واملستقبلية إلداري مدارس ) ٢٠٠٣(أبو ناصر ،  فتحي حممد علي   ..١١١١
، جامعة  رسالة دكتوراه غري منشورةالتعليم االلكتروين كما يراها القادة التربويون يف األردن ، 

  .إربد: الريموك 



 

 

  ١٦٨  

: مكتبة املعارف احلديثة  ، رفع كفاءة اإلدارة املدرسية، ) م ١٩٩٨( أمحد إبراهيم  أمحد ،  ..١٢١٢
 .اإلسكندرية 

: ، دار املريخ  التربية والتكنولوجيا يف الوطن العريب، ) م١٩٧٩( أمحد ، لطفي بركات   ..١٣١٣
 الرياض 

: ،مكتبة كنوز املعرفة  املقدمة يف اإلدارة املدرسية، ) هـ١٤٢٣(بامشموس ، سعيد حممد   ..١٤١٤
 جدة 

يب اإلدارة املدرسية واإلشراف الفين يف ، دراسة ألسال) هـ١٤١١( خبش ، منة شفيق حممد   ..١٥١٥
  جدة : ، كلية التربية للبنات  رسالة ماجستري غري منشورةالتعليم االبتدائي للبنات مبدينة جدة ، 

  ، متوفر على املوقع  مدير املدرسة الفعال، ) هـ ١٤٣٠( بيومي ، صالح مصطفى علي   ..١٦١٦
http://www.eei.gov.eg/Pages/Forum/en/default.aspx?g=posts&m=940 

  .هـ ١٤٣١/  ٨/ ٢١تاريخ الدخول للموقع         
أساليب وتقنيات اإلدارة التربوية يف ضوء ثورة ، ) م٢٠٠١(جوهر ، صالح الدين أمحد   ..١٧١٧

املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مكتب التربية العريب لدول ،  االتصال واملعلومات
 .اخلليج

، دار الفكر   اإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية، ) هــ ١٤١٨(حجي ، أمحد إمساعيل   ..١٨١٨
 .القاهرة : العريب 

إعداد القيادات اإلدارية ملدارس املستقبل يف ضوء اجلودة ) م٢٠٠٧(حريري ، رافدة عمر   ..١٩١٩
 .عمان : ، دار الفكر  ١، ط الشاملة

،  ١، ط الفاعلة اجتاهات حديثة يف اإلدارة املدرسية، ) م٢٠٠٤(حسني ، سالمة عبدالعظيم   ..٢٠٢٠
 .عمان : دار الفكر 

 .القاهرة :، مكتبة عني مشساإلدارة بني النظرية والتطبيق ،) م٢٠٠١(حممد كمالاحلسينية،   ..٢١٢١
اإلدارة املدرسية وتعبئة قواها البشرية يف اململكة ، ) م١٩٨٧( احلقيل ، سليمان عبدالرمحن   ..٢٢٢٢

 .الرياض : ، دار عامل  العربية السعودية
 يف اململكة العربيةالسعودية احلاسب والتعليم ،)م٢٠١٠(وين حممدحنيفة، روزي ع  ..٢٣٢٣

  ه٢٣/٨/١٤٣١ تاريخ الدخول /http://uqu.edu.sa/page/ar 109087متوفر على املوقع      
، أثر استخدام احلاسب اآليل وطرائق تطويره يف اإلدارة ) م٢٠٠١(حورانة ، شذى عزت شفيق   ..٢٤٢٤

، جامعة القديس يوسف ، كلية اآلداب  توراه غري منشورةرسالة دكالتربوية بإمارة الشارقة ، 
 .بريوت : والعلوم اإلنسانية 



 

 

  ١٦٩  

، دار  دراسات يف التعلم احلركي، ) م١٩٨٧(خاطر ، أمحد حممد ، وفهمي ، البيك علي   ..٢٥٢٥
 .القاهرة: املعارف 

مهارات التعلم واالستذكار وعالقتها بالتحصيل ) م١٩٩٣(اخلضري ، سليمان ، ورياض، أنور   ..٢٦٢٦
 .  ، جامعة قطرجملة مركز البحوث التربويةوالذكاء ودافعية التعلم ، 

تـدريب املعلمـني أثنـاء اخلدمـة واسـتراتيجية       ،)م١٩٩١(اخلطيب، كمـال حممـود     ..٢٧٢٧
  .القاهرة : ، دار الكتبالتطوير

اإلدارة واإلشراف التربوي  ، ) م٢٠٠٠(اخلطيب،أمحد ، و الفرح، وجيه رداح  ، و، اخلطيب  ..٢٨٢٨
 . األردن :دار األمل ، ٣، ط ةاجتاهات حديث

، ترمجة صليب  -التسعينات وما بعدها  - اإلدارة للمستقبل، ) م١٩٩٤( داركر ، بيتر   ..٢٩٢٩
 .القاهرة : بطرس ، الدار الدولية 

، جماالت استخدام احلاسب اآليل يف أعمال اإلدارة املدرسية ) م١٩٩٣(الداود ، عبدالرمحن محد  ..٣٠٣٠
: ، جامعة امللك سعود  رسالة ماجستري غري منشورة،  من وجهة نظر اإلداريني واملعلمني

 الرياض 
يف  االحتياجات التدريبية ملديري املدارس الثانوية، ) هـ١٤٣٠(الدبيان ، عبدالعزيز حممد   ..٣١٣١

 -  ١ص ص .، السنة الثالثون ١١١، العدد  رسالة اخلليجباململكة العربية السعودية ،  الرياض
٧٢ 

 –مهارات  –تأصيل -اإلدارة املدرسية الفاعلة، ) هـ١٤٢٩(آل درعان ، علي حممد سامل   ..٣٢٣٢
 .جدة : ، خوارزم العلمية للنشر  اجتاهات جديدة –إجراءات 

، رؤية مستقبلية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية باملرحلة ) هـ ١٤٢٦(الدعيلج ،فوزية عبد العزيز   ..٣٣٣٣
رسالة ماجستري غري ة ، الثانوية من وجهة نظر مشرفات اإلدارة املدرسية مبدينة مكة املكرم

  مكة املكرمة : ، جامعة أم القرى منشورة 
، ترمجة عبد الرمحن  الكمبيوتر وتشغيل املعلومات اإلدارية، ) م  ١٩٨٨( ديفز ، وليم   ..٣٤٣٤

 .الرياض : البكري  سرور علي سرور ،  دار املريخ للنشر 
ت اإلمالئية الالزمة برنامج مقترح لتنمية املهارا،) م١٩٩٧(رحاب ، عبدالشايف أمحد سيد   ..٣٥٣٥

الة ، )قسم اللغة العربية( التعليم األساسي لدى طالب كلية التربية  لتالميذ احللقة الثانية من
ص .م١٩٩٧يناير،١ج، ١٢العدد ج،جامعة جنوب الوادي،كلية التربية بسوها ،التربوية

 ٢١٨ -٢١٣ص



 

 

  ١٧٠  

  اململكة العربية السعوديةإجراءات اإلدارة املدرسية يف، ) م ٢٠٠٦(الرفاعي ، سعد بن سعيد   ..٣٦٣٦
 .جدة : ، خوارزم العلمية للنشر 

، تقومي برامج مركز التدريب التربوي بالرئاسة العامة لتعليم ) هـ ١٤٢١(رواس ، فائزة أمحد   ..٣٧٣٧
رسالة ماجستري غري البنات يف مكة املكرمة وجدة من وجهة نظر املدربات واملتدربات ، 

 .كرمة مكة امل: ، جامعة أم القرى  منشورة
: ، دار اجليل  مبادئ احلاسبات اإللكترونية، ) م١٩٨٨( زكي ، حممد ، وعمر ، نبيل خليل   ..٣٨٣٨

 .بريوت 
، اإلدارة اإللكترونية تدخل مرحلة ) هـ١٤٣٠(الزهراين ، حممد سعيد ، وعبيداهللا ، عبداهللا   ..٣٩٣٩

 ٣ ص.هـ ٢٧/٨/١٤٣٠، األربعاء  ١٥٦٩٨، العدد  صحيفة عكاظالتنفيذ ، 
، حتديد االحتياجات التدريبية للمشرفات التربويات مبدن ) هـ١٤١٩( حممد  سفر ، صاحلة  ..٤٠٤٠

، جامعة أم  رسالة ماجستري غري منشورةالطائف باململكة العربية السعودية ،  –جدة  –مكة 
 .مكة املكرمة : القرى 

، مطابع  التحديات اإلدارية يف القرن احلادي والعشرين، ) م٢٠٠٤( السلطان ، فهد صاحل   ..٤١٤١
 .الرياض : الد خ

: ، مكتبة اإلدارة اجلديدة  اإلدارة املتفوقة، ) م١٩٩٦( السلمي ، علي حممد عبداحلافظ   ..٤٢٤٢
 القاهرة 

،  املهارات اإلدارية والقيادية للمدير املتفوق، ) م١٩٩٩( السلمي ، علي حممد عبداحلافظ   ..٤٣٤٣
 .القاهرة : دار غريب للطباعة والنشر 

التربية والتعليم العام يف اململكة العربية السعودية ،  )  هــ  ١٤١٦(السلوم ،محد إبراهيم   ..٤٤٤٤
الواليات : ، مطابع انتر ناشونال كرافيكس  بني السياسة والنظرية والتطبيق نظرة تقوميية

 .املتحدة
: ، عامل الكتب  اإلدارة املدرسية احلديثة، ) م١٩٧٥(مسعان ، وهيب ، ومرسي ، حممد منري   ..٤٥٤٥

 .القاهرة 
، االحتياجات التدريبية ملشرفات الصفوف املبكرة يف ) م٢٠٠٤( بنت سعد  الشريف ، وضحاء  ..٤٦٤٦

، رسالة ماجستري غري منشورة منطقة الرياض من وجهة نظرهن مدخل لبناء برنامج تدرييب ، 
 .الرياض : جامعة امللك سعود 

،  نظم املعلومات ألغراض اإلدارة يف املنشآت الصناعية، ) م ١٩٨٥( شهاب ، حممد علي   ..٤٧٤٧
 .القاهرة : طابع روز اليوسف م



 

 

  ١٧١  

 التعلم واالستذكار مهارات، ) م١٩٩٣(الشيخ ، سليمان اخلضري ، وعبدالرحيم ، أنور رياض   ..٤٨٤٨
 قطر: ، جامعة قطرمركز البحوث التربوية،  وعالقتهما بالتحصيل والذكاء ودافعية التعلم

،  ١، ط التعليم االبتدائي الواقع واملأمول، ) م١٩٩٩(، و الرشيد ، محد  الصاوي ، حممد  ..٤٩٤٩
 .الكويت : مكتبة الفالح للنشر والتوزيع 

 التدريب مفهومة وفعالياته بناء الربامج التدريبية وتقوميها، ) م٢٠٠٢( الطعاين ، حسن أمحد   ..٥٠٥٠
 .عمان : ، دار الشروق للنشر  ١، ط

، املكتب املصري احلديث  إلنترنت واالستخدامات املتطورةا، ) م١٩٩٧(طلبه ، حممد فهمي   ..٥١٥١
 .القاهرة : 

دار وائل ،  ٢ط ، اإلدارة التعليمية مفاهيم وآفاق،  )م٢٠٠١(هاين عبدالرمحن صاحل ، الطويل  ..٥٢٥٢
 .عمان  :  للنشر

 اإلصالح اإلداري يف الوطن العريب بني األصالة واملعاصرة ) هـ١٤٠٦(الطيب ، حسن أبشر   ..٥٣٥٣
  .عمان : لعربية للعلوم اإلدارية املنظمة ا

، مفهوم ومميزات الرخصة الدوليةلقيادة احلاسب اآليل ، متوفر ) م٢٠١٠( عبدالسالم ، حممد   ..٥٤٥٤
تاريخ الدخول  /http://www.ahlabaht.net 5509243561على املوقع 

 .هـ ١٥/٧/١٤٣١
، دار البيان  ق امليدايناإلدارة املدرسية يف جمال التطبي، ) هـ ١٤٠٤( عبداهلادي ، حممد أمحد   ..٥٥٥٥

 .جدة : العريب 
التدريب والتطوير مدخل علمي لفعاليات األفراد  ،) م ١٩٨١(عبدالوهاب ، علي حممد   ..٥٦٥٦

 .الرياض : ، معهد اإلدارة العامة  ١، طواملنظمات 
، اجلامعة ٤أوراق فكرية  ٢٠٠املوارد البشرية طراز ،  ) م ١٩٩٦( عبدالوهاب ، علي حممد   ..٥٧٥٧

 .مصر : دارة العربية لإل
 .الرياض : ، دار الفيصل الثقافية  آلية البحث يف اإلنترنت،  ) م ٢٠٠٠(العبود ، فهد ناصر   ..٥٨٥٨
:  دار دجلة،  ٣ط ،  )وظائف املدير(اإلدارة واجتاهاا املعاصرة،  )م٢٠٠٧(عبوي، زيد منري   ..٥٩٥٩

 . عمان 
  .القاهرة :  ريب ، دار الفكر الع اإلدارة املدرسية،  ) م٢٠٠٠(العجمي ، حممد حسنني   ..٦٠٦٠
، دار اجلامعة اجلديدة  اإلدارة املدرسية ومتطلبات العصر، ) م٢٠٠٧(العجمي ، حممد حسنني   ..٦١٦١

 .االسكندرية : للنشر 



 

 

  ١٧٢  

: ، دار الفكر  ١، ط إدارة وختطيط املدرسة االبتدائية، ) م٢٠١٠(العجمي ، حممد حسنني   ..٦٢٦٢
 .عمان 

دارة املدرسية يف ضوء معايري اجلودة تطوير اإل، ) م٢٠٠٨(عزب ، حمسن عبدالستار حممود   ..٦٣٦٣
 .االسكندرية : ، املكتب اجلامعي احلديث  الشاملة

،  ١، ط، مهارات احلاسوب والربجميات اجلاهزة ) م٢٠٠٣(العزة ، فراس حممد ، و آخرون   ..٦٤٦٤
 .عمان : دار اليازوري 

 .القاهرة: ، دار النهضة العربية  املدخل إىل إدارة األعمال، ) م١٩٨٣(عسكر ، مسري أمحد   ..٦٥٦٥
، معهد  العملية اإلدارية معارف نظرية ومهارات تطبيقية، )  م١٩٨٨(عطية ، حامد سوادي   ..٦٦٦٦

  .الرياض : اإلدارة العامة 
 دليل املعلم يف تقومي الطلبة يف الدراسات،  )هـ١٤١٧(عالم ، صالح الدين حممود   ..٦٧٦٧

 .القاهرة : االجتماعية ، دار الفكر العريب 
، الدار السعودية  اإلدارة ودورها يف حتديد معامل املستقبل، ) هـ ١٤٠٧(العلي ، حممد مهنا   ..٦٨٦٨

 .جدة : للنشر 
، بيت إجراءاته.مناهجه وأساليبه. البحث العلمي أسسه، )م٢٠٠١(عليان،رحبي مصطفى   ..٦٩٦٩

 .عمان : األفكار الولية 
 حمافظة يف األساسية املدرسة يف اإلدارة ،  مشكالت) م ٢٠٠٢(صاحل بن ناصر  عليمات،  ..٧٠٧٠

الد الرابع ،  جملة جامعة أم القرى للعلوم التربوية واإلجتماعية واإلنسانيةاألردنية ،  املفرق
 ١٩٧ -  ١٨٠ص ص .هـ ١٤٢٣مجادى األوىل  -العدد الثاين  - عشر 

، تأثري برنامج تطوير اإلدارة املدرسية يف أداء مديري ) م٢٠٠٢(عمايرة ، عدنان خالد   ..٧١٧١
 .األردن : ، اجلامعة اهلامشية  رسالة ماجستري غري منشورةربد ، ومديرات املدارس يف حمافظة ا

   ١،طبعة  التقنية احلديثة يف إدارة املدارس الثانوية للبنات،) م٢٠٠٠( عمر  ، فدوى فاروق  .٦٩
  .              املدينة املنورة        

م بعض خدمات ، أثر برنامج تدريب عرب اإلنترنت الستخدا) م ٢٠٠٩( عمر ، فدوى فاروق   ..٧٠٧٠
رسالة التعامالت احلكومية اإللكترونية لدى طالبات كلية التربية جبامعة طيبة يف املدينة املنورة ، 

 ١٨٩ - ١٠٣ص ص .، السنة الثالثون ١١٣، العدد  اخلليج
، دور تكنولوجيا االتصاالت يف تطوير اإلدارة املدرسية من ) م٢٠٠٦(عمرية ، مسرية إبراهيم   ..٧١٧١

رسالة ني التربويني ومديري املدارس الثانوية يف مديريات التربية يف عمان ، وجهة نظر املشرف
 .، اجلامعة األردنية  ماجستري غري منشورة



 

 

  ١٧٣  

، احلاجة ومدى االستخدام للحاسب اآليل يف اإلدارة ) هـ١٤٢٣( العنزي ، محود بن الطيار   ..٧٢٧٢
رسالة ماجستري غري  املدرسية من وجهة نظر مديري مدارس التعليم العام يف مدينة عرعر ،

 .، جامعة أم القرى منشورة
،متوفر  مديـر املدرسة ودوره يف إدارة التطوير،) م٢٠٠٣(العويسي،رجب بن علي بن عبيد  ..٧٣٧٣

على 
  http://www.qassimedu.gov.sa/edu/showthread.php?t=119املوقع

  .هـ ١٤٣١/  ٥/  ١٧تاريخ الدخول        
ورقة عمل مقدمة يف احلاسب يف العملية التعليمية ، ، توظ )م٢٠٠١(العويشق ، صاحل محد   ..٧٤٧٤

، التطوير التربوي بوزارة  )احلاسب والتعليم ( للمؤمتر الوطين السادس عشر للحاسب اآليل 
 .الرياض : التربية والتعليم 

، دار  سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية، ) هـ١٣٩٩( عيسى ، أمحد عبدالرمحن   ..٧٥٧٥
 .الرياض  :اللواء للنشر 

، تقومي برامج تدريب مديري ) هـ١٤٢١(الغامدي ، عبداهللا مغرم ، والغامدي ، محدان أمحد   ..٧٦٧٦
املدارس أثناء اخلدمة ومدى حتقيقها ألهدافها من وجهة نظر املتدربني يف ضوء بعض املتغريات ، 

 ٨٤ -  ٥٧ص ص .، السنة احلادية والعشرون ٧٦، العدد  رسالة اخلليججملة 

تربويات احلاسوب وحتديات مطلع القرن احلادي ، )هـ١٤١٨(هيم عبدالوكيلالفار،إبرا  ..٧٧٧٧
 . القاهرة : ، دار الفكر العريب والعشرون

عمان : ، دار الفكر  ١، ط استخدام احلاسب يف التعليم) م٢٠٠٢( الفار ، إبراهيم عبدالوكيل   ..٧٨٧٨
. 

دارة املدرسية ، ، مدى توظيف احلاسب اآليل يف اإل) م ٢٠٠٤( فرج ، عواطف مخيس مبارك   ..٧٩٧٩

، منطقة  وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات،  - تعلم لتكن  –مسابقة البحوث التربوية 
 .الفجرية التعليمية 

، الكمبيوتر يف التعليم ملواجهة املطالب والتحديات يف ) م١٩٨٥( فالته ، مصطفى حممد عيسى   ..٨٠٨٠

 . ٢٨، ص  ١٥ ، العدد جملة تكنولوجيا التعليمالعملية التعليمية ، 



 

 

  ١٧٤  

، اإلنترنت ) هـ ١٤٢٠(الفنتوخ ، عبدالقادر بن عبداهللا ، والسلطان ، عبدالعزيز بن عبداهللا   ..٨١٨١
 ، السنة العشرون ٧١، العدد  رسالة اخلليججملة يف التعليم مشروع املدرسة اإللكترونية ، 

 .١١٦ – ٧٩ص ص       

تطوير اإلدارة املدرسية ، )  م١٩٩٣(فهمي ، حممد سيف الدين ، وحممود ، حسن عبداملالك   ..٨٢٨٢
 .الرياض : ، مكتب التربية العريب لدول اخلليج  يف دول اخلليج العريب

خيار استراتيجي لتحقيق الرؤية : اإللكتروين يف األردن التعليم ،) م٢٠١٠(الفيومي، نبيل  ..٨٣٨٣
  متوفر على املوقع ، الوطنية، اإلجنازات، وآفاق املستقبل

     115663 http://uqu.edu.sa/page/ar/ هـ٢٠/٦/١٤٣١: تاريخ الدخول للموقع.  

، دار  ٢، ط اإلدارة املدرسية املهام واملسؤوليات، ) هـ ١٤١٣( القاضي ، عبداهللا سامل   ..٨٤٨٤
 .الطائف : احلارثي للطباعة 

، السنة احلادية عشر  رسالة اخلليج، األمة وقضية التقنية ، ) م١٩٩١(القصري ، توفيق بن أمحد   ..٨٥٨٥
 ٢٦ - ١ص ص .الرياض : بع والثالثون ، مكتب التربية العريب لدول اخلليج ، العدد السا

املكتبات " أمتتة"حوسبة ، ) م ٢٠٠٤(قندجلي ، عامر إبراهيم ، والسامرائي ، إميان فاضل   ..٨٦٨٦
، دار ١، ط استثمار إمكانات احلواسيب يف إجراءات وخدمات املكتبات ومراكز املعلومات

 .عمان : املسرية 

 .القاهرة : ، دار النهضة احلديثة  معلم الكمبيوتر، ) م١٩٩٢( د إبراهيم قنديل ، أمح  ..٨٧٨٧

، مكتبة  ١، ط مهارات يف اإلدارة املدرسية، ) م٢٠٠٧(كدوك ، عبدالرمحن حممد أمحد   ..٨٨٨٨
 .الرشد  الرياض 

مقدمة إىل مدرسة ورقة عمل " إدارة مدرسة املستقبل "، )  هـ١٤٢٣( كعكي ، سهام صاحل  ..٨٩٨٩
 . هـ١٤٢٣شوال  ١٧-١٦يف الفترة من ،  ة امللك سعودجامع،  املستقبل

: ، دار الثقافة للنشر  ٧، اإلصدار  ١، ط القيادة اإلدارية، ) هـ ١٤٢٨(كنعان ، نواف سامل   ..٩٠٩٠
 .عمان 



 

 

  ١٧٥  

، واقع استخدام تطبيقات احلاسب اآليل يف جماالت ) م٢٠٠٨( الالمي ، عوض علي سليمان   ..٩١٩١
رسالة وكالء املدارس الثانوية بنني مبحافظة اخلرب ، اإلدارة املدرسية من وجهة نظر مديري و

 .البحرين : ، اجلامعة اخلليجية  ماجستري غري منشورة

: ، مرام للطباعة  اإلنترنت شبكة املعلومات العاملية، ) م١٩٩٦( اللحيدان ، فهد عبداهللا   ..٩٢٩٢
 .الرياض 

ات التربوية معجم املصطلح ،) هـ١٤١٩(اللقاين ،علي أمحد ، و اجلمل ، أمحد حسني   ..٩٣٩٣
 .القاهرة : ، دار عامل الكتب  ٢، ط املعرفة يف املناهج وطرق التدريس

 املدارس االبتدائية يف املدرسية اإلدارة تواجهها اليت ، املشكالت) م١٩٩٢ ( حممد اللوايت،  ..٩٤٩٤

 .عمان :  قابوس السلطان جامعة،  منشورة غري رسالة ماجستري،  عمان بسلطنة

القيادة ، ) م٢٠٠٩(ووترز ، تيموثي ، وماكنليت ، برايان إي مارزانو، روبرت جاي ، و  ..٩٥٩٥
 .الرياض : ، ترمجة هال اخلطيب  ، العبيكان   املدرسية الناجحة من البحوث إىل النتائج

واقع االستفادة من احلاسب اآليل يف القطاع احلكومي  ،) هـ١٤٢٥(جاسم  وفاء ،املبريك  ..٩٦٩٦
  .الرياض : مكتبة العبيكان ، لولباململكة العربية السعودية املعوقات و احل

 اجلمهورية يف الثانوية املدرسة إدارة تعيق اليت اإلدارية ، املعوقات) م١٩٩١(املدحجي، حسن  ..٩٧٩٧

 .اليمن :صنعاء جامعة،  منشورة غري رسالة ماجستري ، اليمنية

  .القاهرة : ، عامل املكتبة  اإلدارة املدرسية احلديثة، )م٢٠٠١(مرسي ، محمد منير  ..٩٨٩٨

، خوارزم  ١، ط الوجيز يف طرق البحث العلمي، ) م٢٠٠٧( جاجي ، أمحد بن داود املز  ..٩٩٩٩
 .جدة : العلمية للنشر 

 .عمان : ، دار صفاء للنشر  ١، ط اإلدارة املدرسية، ) هـ ١٤٢٥( مساد ، عمر حسن   ..١٠٠١٠٠

 اإلدارة املدرسية يف ضوء الفكر اإلداري املعاصر، ) م ١٩٨٢( مصطفى ، صالح عبداحلميد   ..١٠١١٠١
 .الرياض : املريخ  ، دار

، مهارات اإلبداع اإلداري كما يدركها مديرو ) هـ ١٤٢٣( املعلم ، طه بن عبدالقادر   ..١٠٢١٠٢

: ، جامعة أم القرى  رسالة ماجستري غري منشورةاملدارس االبتدائية يف تطوير األداء املدرسي ، 
 .مكة املكرمة 



 

 

  ١٧٦  

اآليل يف إجناز أعمال اإلدارة ، مدى أمهية استخدام احلاسب ) م٢٠٠٢( املنابري ، عبري عمر   ..١٠٣١٠٣
رسالة وجماالت استخدامه من وجهة نظر املديرات واإلداريات يف املدارس الثانوية للبنات جبدة ، 

 .جدة : ، جامعة امللك عبدالعزيز  ماجستري غري منشورة

رة ،بعض األساليب التقنية و مدى االستفادة منها يف اإلدا) م ١٩٨٦( املنيع ، حممد بن عبد اهللا   ..١٠٤١٠٤

 .الرياض :  ٣جامعة امللك سعود ، ج ، جملة كلية التربية ،  التعليمية

جملة ، احلاسب اآليل يف اإلدارة التربوية الضرورة القصوى ، ) م٢٠٠٠(املنيع ، حممد بن عبداهللا   ..١٠٥١٠٥
 ١٢٤ - ١١٢ص ص . الرياض :  ٥٧، العدد  املعرفة

ليم اإللكتروين يف اإلدارة واإلشراف ، جماالت تطبيقات التع) هـ ١٤٢٩(املنيع ، حممد عبداهللا   ..١٠٦١٠٦

مجادى األوىل  ٢٠-١٩، يف الفترة من  حبث مقدم مللتقى التعليم اإللكتروين األولالتربوي ، 
 الرياض: هـ ١٤٢٩

استخدام تقنية املعلومات واحلاسوب يف التعليم ، ) م٢٠٠٢(املوسى ، عبداهللا بن عبدالعزيز   ..١٠٧١٠٧
 .الرياض : التربية العريب  ، مكتب األساسي  يف دول اخلليج العريب

، مكتبة  ٣، ط استخدام احلاسب اآليل يف التعليم، ) م٢٠٠٥(املوسى ، عبداهللا بن عبدالعزيز   ..١٠٨١٠٨
 .الرياض : تربية الغد 

، مؤسسة  ٤، ط مقدمة يف احلاسب واإلنترنت، ) م٢٠٠٦(املوسى ، عبداهللا بن عبدالعزيز   ..١٠٩١٠٩
 .الرياض : البيان 

  ١،طمقدمة يف مناهج البحث العلمي ،)م٢٠٠٢( السرحيي ، حسنوالنهاري، عبدالعزيز حممد،   ..١١٠١١٠
 .جدة :  دار اخللود

، اإلحصاء وإحدى وسائل تكنولوجيا التعليم ، ندوة ) هـ١٤٢٠(اهلاجري ، فريال حممد   ..١١١١١١
 .هـ ١٤٢٠حمرم  ٥ – ٣، يف الفترة من  جامعة امللك سعودتكنولوجيا التعليم واملعلومات ، 

 .القاهرة : ، مكتبة عني مشس  القائد التحويل، ) م١٩٩٩ (اهلواري ، سيد حممود   ..١١٢١١٢

،   جملة مستقبليات، تطبيقات احلاسبات الدقيقة يف إدارة التربية ، ) م ١٩٨٧( هورست ، بول  ..١١٣١١٣
  .، اليونسكو  ١٧، جملد  ٣العدد 



 

 

  ١٧٧  

: ، وزارة املعارف  ٥، ط مبادئ احلاسوب واملعلومات، ) م١٩٩٩( الوكيل ، سامح صاحل   ..١١٤١١٤
 .الرياض 

، جهود وزارة التربية والتعليم يف اململكة العربية السعودية ) ه١٤٣٠( ويل ، أبو بكر أمحد علي   ..١١٥١١٥

"  ١٤ورقة عمل مقدمة مللتقى الباحة حنو دمج التقنية واالتصال واملعلوماتية يف التعليم ، 
 .هـ١٤٣٠لعام  ١/٦إىل  ٢٨/٥، الباحة يف الفترة من  "التحول العاملي حنو االقتصاد املعريف 

 ،جملـة عـامل السـعودية   . منظومـة التـدريب اإللكتـروين   ). ٢٠٠٧(حيىي، حسن عايـل    ..١١٦١١٦
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  مالحق الدراسة

 استبانة الدراسة 

 قائمة بأمساء حمكمي االستبانة 



 

 

  جدول يوضح  عدد فقرات االستبانة قبل وبعد التحكيم

  محور الدراسة
  عدد الفقرات

  بعد التحكيم  قبل التحكيم

  ١٠  ١٠  المحور األول

  ١٠  ١٠  المحور الثاني

  ١٠  ١٠  المحور الثالث

  ٩  ١٠  ر الرابعالمحو

  ١٢  ١٣  المحور الخامس

  ٥١  ٥٣  المجموع



 

 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

                                        وبعد                    السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ  
مھارة استخدام الحاسب اآللي لدى مدیري "" یقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 

  "في تطویر العمل اإلداري درجة أھمیتھا وانعكاسھاجدة  دینةالمدارس االبتدائیة بم
وذلك الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستیر في التربیة تخصص إدارة 

  .یط من جامعة أم القرى تربویة و تخط
  :وقد حدد الباحث األھداف التالیة من ھذه الدراسة وھي 

مدیري المدارس االبتدائیة  لدىاستخدام الحاسب اآللي  مھارة درجة أھمیة تحدید .١
 .جدة  بمحافظة

الحاسب اآللي في مھام اإلدارة المدرسیة من  تطبیقات التعرف على مدى إسھام .٢
 .جدة  دینةبمالبتدائیة وجھة نظر مدیري المدارس ا

جدة في  دینةبمالصعوبات التي تواجھ مدیري المدارس االبتدائیة  التعرف على .٣
 .جھة نظر مدیري المدارس من  استخدام الحاسب اآللي في األعمال اإلداریة

استخدام الحاسب  ةتنمیة مھار فيالمقترحات والحلول التي تساعد  التعرف على .٤
 .جھة نظر مدیري المدارسمن جدة  دینةبمالبتدائیة اآللي لدى مدیري المدارس ا

استخدام الحاسب اآللي في  ةلمھار امتالك مدیر المدرسة التعرف على انعكاسات .٥
 . في المدارس االبتدائیة بمدینة جدةتطویر العمل اإلداري 

ولتحقیق األھداف المتوقعة من ھذه الدراسة قام الباحث بإعداد استبانة لجمع أراء مجتمع 
؛ ونظرا ألھمیة رأیكم في التأكد من ) جدة  بمحافظةمدیري المدارس االبتدائیة (لعینة ا

مدى قدرة أداة الدراسة في تحقیق الھدف منھا ، وبھدف تنقیحھا وتجویدھا ؛ أرجو منكم 
  .التكرم باالطالع على االستبانة المرفقة ، وتوجیھي بما ترونھ مناسبا

  )لیكرت (سب مقیاس وسیكون المقیاس من خمسة خیارات ح
  أرفض بشدة –أرفض  –غیر متأكد  –موافق  –موافق بشدة 

  مع خالص الشكر والتقدیر ،،،،                            
                                                                                             

  الباحث                                                                      
  حسن بن حجر بن حسن القرني                                                                       



 

 

  البيانات األساسية
 المؤھل العلمي

دكتوراة – أ  

ماجستیر  -ب  

سبكالوریو - ج  
  

 عدد سنوات الخدمة كمدیر مدرسة
أقل من خمس سنوات –أ   

سنوات)  ١٠إلى أقل من  ٥( من  -ب  

فأكثر عشر سنوات - ج  
  

 عدد الدورات التدریبیة التي حصلت علیھا في مجال استخدام الحاسب اآللي 
دورة واحدة –أ   

دورتان -ب  

أكثر من ثالث دورات - ج  

الیوجد –د   
  

 ھل یوجد موقع للمدرسة على الشبكة العنكبوتیة ؟
                                                            

  ال    نعم

 ھل یوجد بالمدرسة شبكة داخلیة ؟
  

  ال                                                          نعم 



 

 

  االستبانة قبل التحكيم
     املدارس  يمديراليت جيب توفرها لدى احلاسب اآليل استخدام مهارات :  احملور األول للدراسة

  ئية مبدينة جدة االبتدا  

سبة  العبارة  م
منا

سبة  
 منا

غري
  

ذف
حت

  
  التعديل املناسب

          والكلماتمهارة استخدام معاجل النصوص  .١

          مهارة استخدام اجلداول االلكترونية .٢

          مهارة استخدام قواعد البيانات .٣

          مهارة استخدام العروض التقدميية .٤

مهارة استخدام الوسائط املتعددة  .٥
          )وت و الصورة الص(

          مهارة استخدام الربيد االلكتروين .٦

٧. 
مهارة استخدام تطبيقات احلاسب 

اآليل اخلاصة باألعمال اإلدارية 
          املدرسية

          مهارة استخدام الشبكة العنكبوتية .٨

          مهارة استخدام الشبكة الداخلية .٩

          مهارة صيانة احلاسب اآليل .١٠

  
  



 

 

      ستخدام الحاسب اآللي في مھام اإلدارة المدرسیة ا أھمیةمدى :  راسةاحملور الثاين للد
  .جدة بمحافظةوجھة نظر مدیري المدارس االبتدائیة  من         

سبة  العبارة  م
منا

سبة  
 منا

غري
  

ذف
حت

  

  التعديل املناسب

تسهم التطبيقات احلاسوبية يف اجناز  .١
          معظم أعمال اإلدارية املدرسية

يقات احلاسوبية الوقت توفر التطب .٢
          واجلهد لإلدارة املدرسية

تضمن التطبيقات احلاسوبية اجناز  .٣
          األعمال بكل دقة

تساهم التطبيقات احلاسوبية يف حل  .٤
          مشكلة ختزين امللفات واملعلومات

٥. 
تسهل التطبيقات احلاسوبية عملية 
حتليل البيانات ومعاجلتها بشكل 

          سريع

٦. 
قات احلاسوبية معلومات توفر التطبي

شاملة ودقيقة تسهم يف اختاذ 
          القرارات

تسهم التطبيقات احلاسوبية يف  .٧
          ختفيف مهام مدير املدرسة املكتبية

٨. 
تساهم التطبيقات احلاسوبية يف 
إعداد التقارير ملا مت اجنازه من 

          أعمال

٩. 
تساهم التطبيقات احلاسوبية يف 

 - سة خطة مدير املدر: (إعداد 
اللجان املدرسية  - زيارات املعلمني

  )الربامج التدريبية –
        

١٠. 
تساهم التطبيقات احلاسوبية يف 

          الواردة للمدرسةسرعة تنفيذ التعليمات والتوجيهات 



 

 

  بمحافظةالصعوبات التي تواجھ مدیري المدارس االبتدائیة :  احملور الثالث للدراسة
 .استخدام الحاسب اآللي في األعمال اإلداریة  جدة في                        

   

  

سبة  العبارة  م
منا

سبة  
 منا

غري
  

ذف
حت

  
  التعديل املناسب

نقص مهارات استخدام احلاسب  .١
          اآليل لدى مدير املدرسة

٢. 
عدم احتواء التطبيقات احلاسوبية 

على أدوات مساعدة تؤدي لسرعة 
          فهمها 

          اعتاد عليه من إجناز األعمال كتابياعدم رغبة مدير املدرسة يف تغيري ما  .٣

٤. 
عدم وجود دورات تدريبية 

لإلداريني يف جمال التطبيقات 
          احلاسوبية اإلدارية

٥. 
عدم وجود دعم فين مباشر 

          املدرسةللتطبيقات احلاسوبية اخلاصة بإدارة 

٦. 
ضعف عملية صيانة األجهزة 

  والربامج احلاسوبية
          املدرسية

٧. 
التطبيقات احلاسوبية عدم حتديث 

اإلدارية ملسايرة األنظمة 
          والتحديثات الوزارية اجلديدة

٨. 
عدم قابلية التطبيقات احلاسوبية 
اإلدارية للتعديل مبا يتوافق مع 

          احتياجات إدارة املدرسة

حمدودية التطبيقات احلاسوبية  .٩
          اإلدارية وضعف قدراا

سوبية التكلفة املادية للتطبيقات احلا .١٠
          اإلدارية



 

 

  استخدام ةالمقترحات والحلول التي تساعد على تنمیة مھار:  احملور الرابع للدراسة
 .جدة  بمحافظةلدى مدیري المدارس االبتدائیة  الحاسب اآللي                          

سبة  العبارة  م
منا

سبة  
 منا

غري
  

ذف
حت

  
  التعديل املناسب

طلوبة توفري األجهزة احلاسوبية امل .١
          من اجلهات املختصة

٢. 
تدريب اإلداريني على استخدام 

احلاسب اآليل وتوظيفه يف العمل 
          اإلداري 

حتديث التطبيقات احلاسوبية  .٣
          اإلدارية بشكل دوري

          سريعصيانة أجهزة احلاسب اآليل بشكل  .٤

اجياد تطبيقات حاسوبية خاصة  .٥
          .بإدارة املدرسة

٦. 
ات واضحة لعملية توفري تعليم

استخدام التطبيقات احلاسوبية 
          اإلدارية يف املهام اإلدارية

٧. 
وجود فين حاسب يف إدارة املدرسة 

ملساعدة اإلداريني على استخدام 
          احلاسب بكفاءة عالية

٨. 
لإلداريني ملالحقة التطورات إقامة دورات تدريبية مستمرة 

          احلاسوبية

٩. 
ة احلاسب الصيانة الدورية ألجهز

والشبكات املستخدمة يف إدارة 
          املدرسة

١٠. 
العمل على توحيد التطبيقات 

احلاسوبية اإلدارية املستخدمة يف 
          املدارس



 

 

   ةأثر امتالك مدیري المدارس االبتدائیة بمحافظة جدة لمھار:  احملور اخلامس للدراسة
 .تطویر العمل اإلداري المدرسي الحاسب اآللي في  استخدام                              

 

سبة  العبارة  م
منا

سبة  
 منا

غري
  

ذف
حت

  

  التعديل املناسب

متكن مدير املدرسة من تنمية   .١
          إبداعات التالميذ احلاسوبية

إنشاء موقع خاص باملدرسة على  .٢
          الشبكة العنكبوتية

٣. 
تساعد مدير املدرسة يف فتح قنوات 

جديدة للتواصل مع أولياء أمور 
          التالميذ

تسهم يف استخدام التطبيقات  .٤
          احلاسوبية اإلدارية بفاعلية أكرب

متكن مدير املدرسة من التحكم  .٥
          بالشبكة احلاسوبية داخل املدرسة

٦. 
تساعد مدير املدرسة يف تنمية 
قدرات املعلمني على استخدام 

          احلاسب داخل الصف

٧. 
اد كليا على الربامج االعتمتزيد من ثقة مدير املدرسة يف 

          والتطبيقات احلاسوبية

تقلل من اعتماد مدير املدرسة على  .٨
          األوراق املطبوعة

متكن مدير املدرسة من عمل ملفات  .٩
          الكترونية للمعلمني و التالميذ 

تشجع مدير املدرسة على حوسبة  .١٠
          العمل اإلداري داخل املدرسة

ويب تساعد يف ختزين بيانات منس .١١
          .املدرسة وحفظها

١٢. 
تسهم يف استغناء مدير املدرسة عن 

تكليف بعض املعلمني بأعمال 
          إدارية

١٣. 
تساعد مدير املدرسة يف عمل برامج 

إثرائية لذوي االحتياجات اخلاصة 
  من التالميذ 

  )املوهوبني  وضعيفي التحصيل ( 
        



 

 

  قائمة بأمساء السادة احملكمني لالستبانة 
  

  اجلهة  االسم  م

 كلية التربية جامعة أم القرى أسعد حسن مكاوي/ د     .١

 جامعة امللك عبدالعزيز خالد صاحل الظاهري/ د     .٢

 التدريب التربوي جبدة عبدالرحيم  حسن الساملي/ د     .٣

 كلية التربية جامعة أم القرى عبدالقادر صاحل  بكر/ د     .٤

 مشرف تربوي عبداهللا حممد الشمراين/ د     .٥

 كلية التربية جامعة أم القرى حممد األصمعي حمروس /د     .٦

 كلية التربية جامعة أم القرى حممد بن معيض الوذيناين/ د     .٧

 مشرف إدارة مدرسية  مصلح بن سعيد القحطاين/ د     .٨

 التطوير التربوي جبدة يوسف حسن العارف/ د     .٩

 مدير مدرسة جبدة علي عبدالرمحن الغامدي/ أ  .١٠

 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ستبانة بعد التحكيماال

  



 

 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ                                                            وبعد  

  یدیك أخي الكریم  استبیان یھدف إلى التعرف على بین 

درجة جدة  دینةمھارة استخدام الحاسب اآللي لدى مدیري المدارس االبتدائیة بم"

  "في تطویر العمل اإلداري أھمیتھا وانعكاسھا

لتقدیم دراسة موضوعیة یطمح الباحث من خاللھا التوصل لنتائج تخدم مجال اإلدارة 

ي تجاوبكم باإلجابة على مفردات االستبانة ؛ للوصول لألھداف المدرسیة  وكلي أمل ف

  .المتوخاة منھا 

وختاما أسأل هللا العلي القدیر أن یعینكم على أداء مھامكم على أكمل وجھ ، وأن یكلل 

  .سعیكم بالتوفیق والسداد 

  ،،،،لشخصكم الكریم خالص الشكر والتقدیر مع                    

                                                                   الباحث           
  حسن بن حجر بن حسن القرني

                                                                            
  
  
  



 

 

  
  

  البيانات األساسية
 المؤھل العلمي

اةدكتور –أ   
ماجستیر  -ب  
سبكالوریو -ج  
  

  عدد سنوات الخدمة كمدیر مدرسة
أقل من خمس سنوات –أ   
سنوات)  ١٠ أقل من إلى ٥( من  -ب  
فأكثر عشر سنوات -ج  
  

  عدد الدورات التدریبیة التي حصلت علیھا في مجال استخدام الحاسب اآللي 
دورة واحدة –أ   
دورتان -ب  
أكثر من ثالث دورات -ج  
جدالیو –د   
  

  ھل یوجد موقع للمدرسة على الشبكة العنكبوتیة ؟
                                                            

  ال    نعم

  ھل یوجد بالمدرسة شبكة داخلیة ؟
  
  
  

  ال                                                          نعم 



 

 

   :االبتدائیة   مدیر المدرسةل التالیةات استخدام الحاسب اآللي مھار مدى أھمیة:   احملور األول للدراسة
    

  غري موافق بشدة  غري موافق  غري متأكد  موافق  موافق بشدة  العبارة  م  
            معاجلة النصوص والكلمات .١
            إنشاء اجلداول االلكترونية .٢
            إنشاء  قواعد البيانات .٣
            )وينت الباور ب( استخدام العروض التقدميية  .٤
            )الصوت و الصورة (استخدام الوسائط املتعددة  .٥
            استخدام الربيد االلكتروين .٦
استخدام تطبيقات احلاسب اآليل اخلاصة باألعمال اإلدارية  .٧

            املدرسية
            استخدام الشبكة العنكبوتية .٨
            )LAN(استخدام الشبكة احمللية  .٩
            صيانة احلاسب اآليل .١٠

  
  

 :إلى أي مدى تسھم التطبیقات الحاسوبیة التالیة في مھام اإلدارة المدرسیة  :  احملور الثاين للدراسة

  
  غري موافق بشدة  غري موافق  غري متأكد  موافق  موافق بشدة  العبارة  م
            اإلسهام  يف إجناز معظم أعمال إدارة املدرسة .١١
            توفري الوقت واجلهد إلدارة املدرسة .١٢
            ضمان دقة إجناز  األعمال اإلدارية .١٣
            اإلسهام يف حل مشكلة ختزين امللفات واملعلومات .١٤
            تسهيل عملية حتليل البيانات ومعاجلتها بشكل سريع .١٥
            توفري معلومات شاملة ودقيقة تسهم يف اختاذ القرارات .١٦
            اإلسهام يف ختفيف مهام مدير املدرسة الكتابية .١٧
            اإلسهام  يف إعداد التقارير ملا أجنز من أعمال .١٨
زيارات  -خطة مدير املدرسة : (اإلسهام  يف إعداد  .١٩

            )الربامج التدريبية –اللجان املدرسية  - املعلمني
اإلسهام  يف سرعة وصول التعليمات والتوجيهات الواردة  .٢٠

            للمدرسة



 

 

  
 استخدام الحاسب اآللي لدى مدیري ةالحلول التي تساعد على تنمیة مھارمن :  احملور الرابع للدراسة

 :مایلي بتدائیة المدارس اال                           

  غري موافق بشدة  غري موافق  غري متأكد  موافق  موافق بشدة  العبارة  م

            توفري األجهزة احلاسوبية املطلوبة من اجلهات املختصة .٣١
تدريب اإلداريني على استخدام احلاسب اآليل يف أعمال  .٣٢

            اإلدارة املدرسية 
            دوريحتديث التطبيقات احلاسوبية اإلدارية بشكل  .٣٣
            صيانة أجهزة احلاسب اآليل بصورة دورية .٣٤
توفري تعليمات واضحة لعملية استخدام التطبيقات  .٣٥

            احلاسوبية اإلدارية يف املهام اإلدارية
وجود فين حاسب يف إدارة املدرسة ملساعدة اإلداريني  .٣٦

            على استخدام احلاسب بكفاءة عالية
رية لإلداريني ملالحقة التطورات إقامة دورات تدريبية دو .٣٧

            احلاسوبية
الصيانة الدورية ألجهزة احلاسب والشبكات املستخدمة  .٣٨

            يف إدارة املدرسة
العمل على توحيد التطبيقات احلاسوبية اإلدارية  .٣٩

            املستخدمة يف املدارس
  

      استخدام الحاسب  المدارس االبتدائیة في  إدارةالتي تواجھ الصعوبات من :  الثالث للدراسةاحملور 

  :مایلي في األعمال اإلداریة  اآللي                                 

  غري موافق بشدة  غري موافق  غري متأكد  موافق  موافق بشدة  العبارة  م

            نقص مهارات استخدام احلاسب اآليل لدى مدير املدرسة .٢١
دوات مساعدة تؤدي أللتطبيقات احلاسوبية افتقار ا .٢٢

            لسرعة فهمها 
متسك مدير املدرسة مبا اعتاد عليه من إجناز األعمال  .٢٣

            كتابيا
ندرة الدورات التدريبية لإلداريني يف جمال التطبيقات  .٢٤

            احلاسوبية اإلدارية
ضعف الدعم الفين املباشر للتطبيقات احلاسوبية اخلاصة  .٢٥

            املدرسة بإدارة
  ضعف عملية صيانة األجهزة والربامج احلاسوبية .٢٦

            املدرسية
االفتقار لتحديث التطبيقات احلاسوبية يف املدرسة ملسايرة  .٢٧

            األنظمة والتحديثات املستمرة
صعوبة تعديل التطبيقات احلاسوبية اإلدارية مبا يتوافق مع  .٢٨

            احتياجات إدارة املدرسة
ة التطبيقات احلاسوبية اإلدارية اليت تناسب املدارس حمدودي .٢٩

            االبتدائية
            ارتفاع التكلفة املادية للتطبيقات احلاسوبية اإلدارية .٣٠



 

 

 :تمكنھ من  استخدام الحاسب اآللي ةلمھار  االبتدائیة مدیر المدرسة امتالك  : احملور اخلامس للدراسة

  

  غري موافق بشدة  غري موافق  غري متأكد  موافق  موافق بشدة  العبارة  م

            تنمية االبداعات احلاسوبية لدى التالميذ .٤٠
            إنشاء موقع خاص باملدرسة على الشبكة العنكبوتية .٤١
            فتح قنوات جديدة للتواصل مع أولياء أمور التالميذ .٤٢
هم يف استخدام التطبيقات احلاسوبية اإلدارية بفاعلية تس .٤٣

            أكرب
            اإلملام بالشبكة احلاسوبية داخل املدرسة .٤٤
تنمية قدرات املعلمني على استخدام احلاسب داخل  .٤٥

            الصف
            االعتماد على الربامج والتطبيقات احلاسوبية .٤٦
            درسةالتقليل من االعتماد على الورق يف أعمال امل .٤٧
            عمل ملفات الكترونية للمعلمني و التالميذ  .٤٨
            حوسبة العمل اإلداري داخل املدرسة .٤٩
            تقليل االعتماد على املعلمني يف إجناز األعمال اإلدارية .٥٠
  عمل برامج إثرائية لذوي االحتياجات اخلاصة من التالميذ  .٥١

            )املوهوبني  وضعيفي التحصيل ( 
  


