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الملخص:

هــدف البحــث إلــى معرفــة درجــة دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية فــي مــدارس التعليــم األساســي 

الحكوميــة فــي محافظــة ريــف دمشــق مــن وجهــة نظــر المديريــن ومعاونيهــم تبعــاً لمتغيــري )الجنــس والمؤهــل 

العلمــي(، واّتبــع الباحــث المنهــج الوصفــي واســتخدم االســتبانة أداًة للبحــث، بلغــت عّينــة البحــث )70( مديــراً 

ومعاونــاً اختيــروا بالطريقــة العشــوائية العنقوديــة، وكانــت أهــم النتائــج: 

ــم . 1 ــي مــدارس التعلي ــي اإلدارة المدرســية ف ــا ف ــي لدرجــة دمــج التكنولوجي ــر الكل ــة التقدي بلغــت قيم

ــة( بمتوســط  ــن درجــة )مقبول ــة نظــر المديري ــي محافظــة دمشــق مــن وجه ــة ف األساســي الحكومي

ــدره )2.87(.  ــابي ق حس

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات إجابــات أفــراد عينــة البحــث حــول . 2

درجــة دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية فــي المــدارس الحكوميــة فــي محافظــة ريــف دمشــق 

تعــزى إلــى متغيــر الجنــس.

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات إجابــات أفــراد عينــة البحــث حــول . 3

درجــة دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية فــي المــدارس الحكوميــة فــي محافظــة ريــف دمشــق 

تعــزى إلــى متغيــر المؤهــل العلمــي. 

الكلمات المفتاحية: التكنولوجيا، اإلدارة المدرسية، التعليم األساسي.
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ABSTRACT
The Research aimed to find out the degree of integration of technology 

into school administration in government basic education schools in Damas-

cus Countryside Governorate, from the point of view of the principals and the 

vice-principals according to the two variables )gender and scientific qualifica-

tion(. The researcher followed the descriptive approach and used the question-

naire as a research tool. The research sample consisted of )70( principals and 

vice-principals selected by cluster random method. 

The most important results were:

1.  The total estimate of the degree of technology integration into school ad-

ministration in government basic education schools in Damascus Country-

side Governorate, from the perspective of view of principals and vice-princi-

pals, has reached an )acceptable( average calculation of )2.87(.

2.  There were no statistically significant differences between the average 

scores of the answers of the research sample members about the degree 

of the technology integration into school administration in public schools in 

Damascus Countryside Governorate due to the gender variable. 

3.  There were no statistically significant differences between the average 

scores of the answers of the research sample members on the degree of 

technology integration into school administration in public schools in Da-

mascus Countryside Governorate due to the variable qualification. 

 Keywords: Technology, School Administration, Basic Education.
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1- مقدمة:

ــل  ــى تأهي ــية إل ــي اإلدارة المدرس ــات ف ــا المعلوم ــي تكنولوجي ــة ف ــة المتمثل ــة الحديث ــج التقني ــدف دم يه

إدارييــن ومعلّميــن ومتعلّميــن مثّقفييــن معلوماتيــاً وتقنيــاً، يتمّتعــون بقــدر عــال مــن مهــارات التفكيــر ويعيشــون 

بنجــاح فــي مجتمــع المعلوماتيــة؛ وفــي ضــوء ذلــك فــإّن التركيــز علــى خلــق إدارة فعالــة مــن خــال تكنولوجيــا 

ــي  ــة انبهــار تكنولوجــي أمــام مــا يحصــل ف ــن يقــف وقف ــذي ل ــم ال ــي مصلحــة المتعلّ ــه ف المعلومــات يصــّب كل

ــة  ــا مواكب ــن خاله ــة يســتطيع م ــى أســس علمي ــع عل ــأ المجتم ــي ســوف ينش ــّدم، وبالتال ــن تطــّور وتق ــم م العال

التطــور العلمــي والمعرفــي الحاصــل فــي العالــم وهــذا يتطلــب مــن المدرســة أن يكــون لهــا إدارة مدرســية قــادرة 

علــى اســتخدام وتطبيــق تكنولوجيــا المعلومــات لكــي تصــل إلــى هدفهــا، فحاجــة اإلدارة المدرســية لتكنولوجيــا 

ــد  ــة واســتخدام البري ــق االلكتروني ــى الوثائ ــاد عل ــي االعتم ــا ف ــة يمكــن رؤيته المعلومــات أصبحــت حاجــة ملّح

االلكترونــي واالســتجابة الســريعة للتطــورات العلميــة فــي المجــال اإلداري والتعليمــي وغيــر ذلــك مــن القضايــا 

ــة.  الهامــة ذات الصل

ولمديــر المدرســة دور فعــال فــي رفــع أداء مؤسســته التعليميــة ويعمــل علــى زيــادة الثقــة بيــن المؤسســة 

ــي هــذه  ــر ف ــف المدي ــة أخــرى، فمــن أهــم وظائ ــاء األمــور مــن جه ــع أولي ــة وم ــن مــن جه ــة والمعلمي التربوي

المرحلــة إدراك حاجتــه للتغيــر فــي إدخــال تكنولوجيــا التعليــم ضمــن عمــل المؤسســة وتفعيلــه بشــكل فعــال لمــا 

لــه مــن أهميــة فــي العصــر الحالــي علــى أداء الطلبــة )دوانــي، 2013(.

وتعتمــد عمليــة تطويــر التعليــم علــى اإلدارة، ومقدرتهــا علــى مواكبــة التطــورات فــي مجــال التكنولوجيا، 

وتقــوم اإلدارة المدرســية فــي أثنــاء عمليــة ســعيها لدمــج التكنولوجيــا فــي التعليــم بــدور كبيــر نتيجة لتعــدد العوامل 

التــي يمكــن أن تســهم فــي نجــاح عمليــة الدمــج أو فشــلها، عــدا عــن مــدى توافــر الوســائط واألدوات التكنولوجيــة 

الضروريــة. لذلــك أصبــح الفهــم المرتبــط باالســتخدام الجيــد لتلــك الوســائط واألدوات أمــراً ضروريــاً لاســتفادة 

.)Lyman,2015( مــن الزيادة المســتمرة فــي المعلومــات

إّن طبيعــة المهمــات الموكلــة إلــى مديــر المدرســة تســتوجب جعلــه قريبــاً مــن طلبــة المدرســة والعامليــن 

ــرارات الازمــة،  ــه مــن اتخــاذ الق ــى مجتمــع المدرســة، وتمّكن ــا إل ــة إدخــال التكنولوجي فيهــا، وأن يســّهل عملي

ــات  ــر المتقــن الســتخدام هــذه التقني ــة التطبيــق، ويســتطيع المدي ــاء عملي والتدخــل فــي الوقــت المناســب فــي أثن

ــة  ــى إيجــاد بيئ ــم، ويســاعد عل ــا بينه ــرات والتجــارب فيم ــادل الخب ــن، وتب ــن المعلمي ــة التفاعــل بي تســهيل عملي

خصبــة للمعلميــن للتعلّــم، والتأّمــل فــي طرائــق اســتخدام التكنولوجيــا المتوافــرة فــي عمليــة التدريــس، إمــا مــن 
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2- مشكلة البحث:

3- أهمية البحث:

خــال التواصــل مــع المعلميــن أو فــي أثنــاء االجتماعــات، أو مــن خــال التواصــل مــع اإلدارات العليــا، أو مــع 

 .)Ritchie and Baylor ,2012( ــور ــاء األم أولي

لقــد ســعت وزارة التربيــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية قبــل الحــرب اإلرهابيــة عليهــا وبعدهــا إلــى 

تطويــر البنيــة التحتيــة الازمــة لإلفــادة مــن ثــورة التكنولوجيــا فــي المــدارس التابعــة لهــا، ونّفــذت العديــد مــن 

البرامــج التدريبيــة التــي اســتهدفت تنميــة الكفايــات التكنولوجيــة لــدى مديــري المــدارس، وهــذا األمــر يفــرض 

علــى اإلدارات المدرســية توظيــف التكنولوجيــا فــي مدارســهم للمســاهمة فــي تحســين العمليــة التعليميــة التعلميــة 

فــي جوانبهــا كافــة )الامــي، 2008(، كمــا أّكــدت دراســة )وزان، 2011( أّن مــن أهــم متطلبــات تطويــر العمــل 

اإلداري المدرســي هــو تأميــن المتطلبــات الماديــة والحاســوبية، وبّينــت دراســة )خليــل، 2009( ضــرورة تطبيــق 

ــري )2017(  ــة الجري ــدت دراس ــد أّك ــة، وق ــات المطلوب ــا بالتقني ــية وتزويده ــي اإلدارة المدرس ــا ف التكنولوجي

علــى ضــرورة التركيــز علــى زيــادة وعــي مديــري المــدارس بأهميــة تكنولوجيــا التعليــم فــي تحســين وتطويــر 

اإلدارة المدرســية، كمــا بّينــت دراســة )مهنــا، 2015( أّن اســتخدام الحاســوب فــي مجــال األعمــال اإلداريــة مــن 

قبــل مــدراء المــدارس جــاء بصــورة منخفضــة، وبّينــت دراســة روبــرت )Robert, 2016( أّن ) %42.3( 

ــم اإلداري  ــر أدائه ــي تطوي ــم وفاعــل ف ــا دور مه ــات له ــا المعلوم ــتخدام تكنولوجي ــرون أن اس ــن ي ــن المديري م

ومســاعدة الطلبــة فــي الجانــب التعليمــي، وأن هنــاك ضعفــاً فــي الجانــب التوعــوي الــذي يمارســونه فــي مجــال 

ــة اســتهدفت  ــدرة وجــود دراســات محلي ــدارس، ونتيجــة ن ــي الم ــا ف ــا وتوظيفه ــة اســتخدام التكنولوجي نشــر ثقاف

موضــوع البحــث )فــي حــدود علــم الباحثيــن(، ومــن خــال تجربــة الباحثيــن وخبرتهمــا العمليــة فــي مجــال اإلدارة 

ــد لديهمــا الدافــع لبحــث المشــكلة فــي اســتخدام التكنولوجيــا فــي  المدرســية لمــدارس التعليــم األساســي، فقــد تولّ

اإلدارة المدرســية، ومــن هنــا جــاء البحــث عــن درجــة دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية فــي المــدارس 

الحكوميــة فــي محافظــة ريــف دمشــق، لــذا وفــي ضــوء ماســبق، يمكــن تحديــد مشــكلة البحــث فــي الســؤال اآلتــي:

مــا درجــة دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية فــي مــدارس التعليــم األساســي الحكوميــة فــي محافظة 

ريــف دمشــق مــن وجهــة نظــر المديريــن ومعاونيهم؟ 

مــا درجــة دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية فــي مــدارس التعليــم األساســي الحكوميــة فــي محافظــة 

ريــف دمشــق مــن وجهــة نظــر المديريــن ومعاونيهــم؟ 
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4- متغيرات البحث:

1/4 المتغيرات المستقلة: متغيّرو الجنس والمؤّهل العلمي.

2/4 المتغيــرات التابعــة: درجــات إجابــات أفــراد عّينــة البحــث بخصــوص درجــة دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة 

المدرسية.

5- فرضيات البحث:

ــق ارتباطهــا بســؤال  ــة )0.05( ووزعهــا وف ــد مســتوى الدالل ــات البحــث عن ــار فرضي ــان باختب ــام الباحث ق

البحــث علــى الشــكل اآلتــي:

1/5 ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات إجابــات أفــراد عينــة البحــث حــول درجــة 

ــا فــي اإلدارة المدرســية فــي المــدارس الحكوميــة فــي محافظــة ريــف دمشــق تعــزى إلــى  دمــج التكنولوجي

متغيــر الجنــس.

ــة البحــث حــول  ــراد عين ــات أف ــن متوســطات درجــات إجاب ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل 2/5 ال توجــد ف

درجــة دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية فــي المــدارس الحكوميــة فــي محافظــة ريــف دمشــق تعــزى 

إلــى متغيــر المؤهــل العلمــي.

6- أهدف البحث:

هــدَف البحــث إلــى تعــّرف درجــة دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية فــي مــدارس التعليــم األساســي 

الحكوميــة فــي محافظــة ريــف دمشــق مــن وجهــة نظــر المديريــن ومعاونيهــم تبعــاً لمتغيــري )الجنــس والمؤهــل 

العلمي(.

7-أهمية البحث:

تظهر أهمية البحث في النقاط اآلتية: 

1/7 معرفــة واقــع دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية فــي مــدارس التعليم األساســي الحكوميــة بمحافظة 

ريــف دمشــق تبعــاً لمجــاالت )إدارة شــؤون الطلبــة والعامليــن، وإدارة األعمــال اإلداريــة، وإدارة االتصــال 
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9- مصطلحات البحث والتعريفات اإلجرائية :

8- حدود البحث:

ــي(. والتواصل المدرس

ــه  ــا فــي اإلدارة المدرســية، وهــو مــن الموضوعــات الهامــة لتعلق 2/7 دراســة درجــة دمــج التكنولوجي

بفئــة هامــة مــن فئــات المجتمــع التعليمــي، وهــي فئــة مــدراء المــدارس ألنهــم يمّثلــون القاعــدة فــي الهــرم اإلداري 

التعليمــي وتســتطيع الدخــول فــي تحديــات مجتمــع الثــورة المعلوماتيــة.

3/7 زيــادة وعــي مديــري مــدارس التعليــم األساســي بأهميــة دمــج التكنولوجيــا وأدواتهــا المختلفــة فــي 

مجــال اإلدارة المدرســية.   

4/7 تقديــم تغذيــة راجعــة مرحليــة ألصحــاب القــرار فــي اإلدارة التربويــة مــن خــال اإلفــادة مــن نتائــج 

البحــث فــي تقديــم الدعــم التكنولوجــي المطلــوب لــإلدارات المدرســية.

ــم  ــدارس التعلي ــي م ــي اإلدارة المدرســية ف ــا ف ــج التكنولوجي ــاول البحــث درجــة دم ــة: تن 1/8 حــدود موضوعي

ــن ومعاونيهــم. ــف دمشــق مــن وجهــة نظــر المديري ــي محافظــة ري ــة ف األساســي الحكومي

2/8 حــدود بشــرية: تــم تطبيــق البحــث علــى مديــري مــدارس التعليــم األساســي الحكوميــة فــي محافظــة ريــف 

دمشــق.

ــي  ــة ف ــة التربي ــة التابعــة لمديري ــم األساســي الحكومي ــي مــدارس التعلي ــذ البحــث ف ــم تنفي ــة: ت 3/8 حــدود مكاني

ــف دمشــق.  محافظــة ري

8/4 حدود زمانية: تم إجراء البحث خال الفصل األول من العام الدراسي 2020/2021. 

9/1 الدمــج، إجرائيــاً: يعّرفــه الباحثــان بأنــه اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات فــي اإلدارة المدرســية فــي المجــاالت 

التاليــة: مجــال إدارة شــؤون الطلبــة والعامليــن، ومجــال إدارة األعمــال اإلداريــة، ومجــال إدارة االتصــال 

والتواصــل المدرســي.

9/2 الدرجــة، إجرائيــاً: يعّرفهــا الباحثــان بأنهــا الدرجــة التــي يحصــل عليهــا المســتجيبون مــن خــال إجاباتهــم 
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ــة )منخفضــة جــداً ،  ــن خمســة مســتويات لإلجاب ــة مجــاالت وتتضّم ــى ثاث ــود االســتبانة الموّزعــة عل ــى بن عل

منخفضــة، مقبــول، مرتفــع، مرتفــع جــداً(.

9/3 اإلدارة المدرســية إجرائيــاً: يعّرفهــا الباحثــان بأنهــا عمــل تشــاركي يقــوم بــه مديــر المدرســة ومعاونــه 

والعاملــون معــه لتســيير العمــل فــي المدرســة فــي مجــاالت )إدارة شــؤون الطلبــة والعامليــن، وإدارة األعمــال 

ــل  ــي العم ــا ف ــج التكنولوجي ــل دم ــي تفعي ــاهم ف ــا يس ــي( بم ــة، وإدارة االتصــال والتواصــل المدرس اإلداري

اإلداري المدرســي.

ــة المســتخدمة  ــا مجموعــة الوســائل واألدوات التكنولوجي ــان بأنه ــا الباحث ــاً: يعّرفه ــا إجرائي 9/4 التكنولوجي

ــادة فعاليــة أدائهــا بشــكل أفضــل. فــي المــدارس الُمســتهدفة والتــي تســاعد فــي تحســين العمليــة التعليميــة وزي

9/5 المديــر: يعّرفــه الباحثــان إجرائيــاً بأنــه الشــخص المســؤول عــن ســير العمليــات اإلداريــة والفنيــة فــي 

المدرســة، حيــث يتــم تعيينــه بأمــر إداري صــادر عــن مديريــة التربيــة فــي محافظــة ريــف دمشــق. 

10- اإلطار النظري :

ــية،  ــف اإلدارة المدرس ــي وظائ ــث وه ــة بالبح ــة الصل ــم وثيق ــن المفاهي ــة م ــان مجموع ــاول الباحث يتن

والتكنولوجيــا وأهميتهــا وتأثيرهــا علــى العمليــات اإلداريــة مــن تخطيــط وتنظيــم وتوجيــه ورقابــة، وذلــك كمــا 

يأتــي:

وظائف اإلدارة المدرسية 	 

ــي اآلخــر، ومــن هــذه  ــر كل منهــا ف ــا البعــض ويؤّث ــف المترابطــة مــع بعضه ــؤّدي اإلدارة عــدداً مــن الوظائ ت

ــق أهــداف  ــا لتحقي ــف مــع بعضه ــة( وتتكامــل هــذه الوظائ ــم، والرقاب ــه، والتنظي ــط، والتوجي ــف )التخطي الوظائ

ــي: ــى الشــكل اآلت ــان هــذه الوظائــف عل ــي هــذا الســياق يذكــر الباحث ــدة، وف ــاءة جي اإلدارة المدرســية بكف

التخطيــط: يعّرفــه )عطــوي، 2001( بأنــه عمليــة وضــع البرامــج والمشــاريع والسياســات والوســائل . 1

وتوزيــع المصــادر البشــرية والماديــة للنظــام التربــوي الــذي يكفــل تحقيــق األهــداف التربويــة ضمــن 

إطــار السياســة التربويــة فــي كامــل صورتهــا )ص200(.

التوجيــه: وهنــا يظهــر دور المديــر فــي توجيــه العامليــن وتعديــل مســارات األداء بشــكل مســتمر بمــا . 2

يــؤدي إلــى تنفيــذ األعمــال اإلداريــة المطلوبــة بأفضــل شــكل ممكــن. 
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التنظيــم: ويشــمل تحديــد المهــام وتوزيعهــا علــى الــكادر اإلداري والتدريســي بمــا يتــاءم مــع . 3

إمكاناتهــم وقدراتهــم وبذلــك يســاعد التنظيــم علــى اســتقرار العاقــات بيــن العامليــن وخلــق االنســجام 

داخــل المدرســة.

ــوغ األهــداف . 4 ــة تســتهدف قيــاس مــدى النجــاح فــي بل ــأّن الرقاب ــة: يــرى )عــزب، 2008( ب الرقاب

ــة  ــذ الخط ــاء تنفي ــي أثن ــل ف ــه الخل ــة أوج ــي معالج ــة وبالتال ــذ الخطــط الموضوع ــن تنفي ــد م والتأك

وتحديــد المشــكات وعاجهــا )ص207(.

التكنولوجيا	 

عّرفتهــا جمعيــة االتصــال التعليمــي والتكنولوجــي الُمشــار إليهــا فــي الشــرمان )2013( بأنهــا: الدراســة 

ــات  ــم عملي ــاد واســتخدام وتنظي ــن خــال إيج ــر األداء م ــم وتطوي ــن أجــل تيســير التعلي ــي م ــق األخاق والتطبي

ــة مناســبة )ص49(. تكنولوجي

ــي  ــق البحــث العلمــي ف ــة وطرائ ــة العلمي ــادة مــن المعرف ــة اإلف ــا "عملي ــه شــحادة )2010( بأنه وتعّرف

تخطيــط وحــدات النظــام التربــوي وتنفيذهــا وتقويمهــا كّل علــى انفــراد وككل متكامــل بعاقاتــه المتشــابكة بغــرض 

تحقيــق ســلوك معيــن فــي المتعلــم مســتعينة فــي ذلــك بــكل مــن اإلنســان واآللــة )ص16(.

أهمية التكنولوجيا 	 

ــل  ــة بأق ــن الطلب ــن م ــدد ممك ــر ع ــم أكب ــاول تعلي ــة تح ــات التعليمي ــى أّن المؤسس ــناق، 2016( إل ــاَر )الش أش

التكاليــف وبأقــل زمــن ممكــن وأقــل جهــد فلجــأت إلــى اســتخدام التكنولوجيــا لحــّل المشــكات التــي قــد تحصــل 

ــداد  ــم أع ــي تعلي ــهمت ف ــد أس ــم ق ــا التعلي ــى أّن تكنولوجي ــة، 2011( إل ــار )الحيل ــم )ص8-7(، وأش ــي التعلي ف

كبيــرة مــن المتعلميــن فــي الصفــوف المزدحمــة، كمــا عالجــت الزيــادة الهائلــة فــي المعرفــة اإلنســانية، وكافحــت 

األميــة بجميــع أنواعهــا، إضافــة إلــى مســاعدة المتعلــم فــي مواجهــة التربيــة الحديثــة )ص47-45(، وقــد أّكــد 

)ســعادة والســرطاوي، 2017( أّن تكنولوجيــا التعليــم بدخولهــا إلــى العمليــة التعليميــة اســتحدثت طرائــق تدريــس 

وأســاليب مختلفــة، وعملــت علــى حــّل العديــد مــن المشــكات التربويــة، وزّودت الطلبــة بقــدر كبيــر مــن المعارف 

والمهــارات الضروريــة وعملــت علــى تنميــة تفكيــره وتوســيع أطــره )ص64-66(. 

ــد حرصــت  ــار، فق ــة واالعتب ــرة مــن األهمي ــى هــذه الدرجــة الكبي ــا عل ــت وســائل التكنولوجي ــا كان ولّم

ــذا  ــي ه ــم، وف ــد التعلي ــات تجوي ــة احتياج ــدارس لتلبي ــري الم ــب مدي ــج لتدري ــم برام ــى تنظي ــة عل وزارة التربي
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ــة:  ــي اإلدارة التربوي ــا ف ــتخدام التكنولوجي ــد اس ــن "فوائ ــدداً م ــي )2015( ع ــر مرع ــياق ذك الس

ــا . 1 ــه التكنولوجي ــز ب ــا تتمي ــة لم ــات الحديث ــذي تشــهده المجتمع ــي ال ــع االنفجــار المعلومات ــف م التكّي

ــات. ــادل المعلوم ــة وتب ــي المعالج ــرة والســرعة ف ــة الكبي ــدرة التخزيني بالق

تخزيــن المعلومــات وتصاميــم معّينــة تــؤدي إلــى اختصــار الوقــت للوصــول إلــى هــذه المعلومــات . 2

وتســهيل التعامــل معهــا.

تحويــل البيانــات فــي اإلدارة إلــى معلومــات منّظمــة ومترابطــة، تســاعد المديــر فــي التفكيــر وعمــل . 3

ــر  ــل المدي ــن قب ــأنها م ــرارات بش ــة الق ــم صناع ــي ســوف يت ــات الت ــم للموضوع ــات والتقيي المقارن

والعامليــن بــدالً مــن االعتمــاد علــى االجتهــادات الشــخصية.

ــة . 4 ــات، وتهيئ ــبكة المعلوم ــام ش ــبة لنظ ــيما بالنس ــع ال س ــاق واس ــى نط ــاون عل ــة التع ــر إمكاني توفي

ــر  ــر للمدي ــذي يوّف ــي ال ــب اإللكترون ــطح المكت ــرف بس ــا يع ــن م ــة لتكوي ــر المدرس ــة لمدي الفرص

ــذ  ــي تنفي ــة ف ــاء بهــم، والســرعة العالي ــن دون الحاجــة للق ــاط مــع اآلخري وســائل االتصــال واالرتب

ــد )ص75(. ــت والجه ــر الوق ــا يوّف ــابية بم ــات الحس العملي

وفــي هــذا الســياق يؤّكــد الباحثــان علــى أهميــة اســتخدام التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية فــي تحســين 

العمليــة التعليميــة ومســاعدتها فــي معالجــة البيانــات وتوفيــر المعلومــات التــي تســاعد فــي إنجــاز األعمــال 

اإلداريــة، وتخفيــف األعبــاء الكتابيــة.

تأثير التكنولوجيا على العمليات اإلدارية 	 

ــم  ــط والتنظي ــام بالتخطي ــات للقي ــى المعلوم ــات عل ــات والمؤسس ــع المنّظم ــي جمي ــرون ف ــد المدي يعتم

والتوجيــه والرقابــة اإلداريــة، ولمواجهــة مشــكلة التعامــل مــع الكــم الهائــل مــن المعلومــات التــي تواجــه اإلدارة 

بمســتوياتها المختلفــة دعــت الحاجــة إلــى وجــود وســائل وأدوات أهمهــا التكنولوجيــا تعمــل علــى معالجــة تلــك 

المعلومــات وتنظيمهــا بمــا يحّقــق الدقــة والســرعة وكفــاءة العمليــات اإلداريــة ويمكــن توضيــح تأثيــر اســتخدام 

ــي:  ــة كمــا يل ــا فــي الوظائــف اإلداري التكنولوجي

تأثيــر التكنولوجيــا فــي وظيفــة التخطيــط: ُيعــّرف التخطيــط التربــوي بأنــه " إطــار تحليلــي نظمــي . 1

للمؤسســة التربويــة بــكل مكّوناتهــا وعناصرهــا وفــي عاقتهــا ببيئتهــا الداخليــة والخارجيــة لتحقيــق 

ــة متغيــرات  ــا لطبيعتهــا ورســالتها ومواكب ــه وفًق ــد تحقيق ــة ومتناســقة لمــا تري ــة متكامل ــة رؤي وتنمي
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ــة )النوايســة، 2012، 63(. البيئ

تأثيــر التكنولوجيــا فــي وظيفــة التنظيــم: ُيعــّرف التنظيــم بأنــه "عمليــة إداريــة تهتــم بتجميــع المهــام . 2

ــات  ــد الســلطات والصاحي ــف أو أقســام رئيســة وتحدي ــن وظائ ــا ضم ــام به ــراد القي واألنشــطة الم

ــق األهــداف المرســومة" )عليمــات، 2016، 48(. ــن األنشــطة واألقســام مــن أجــل تحقي والتنســيق بي

ــن اإلداري . 3 ــاون بي ــل والتع ــه التفاع ــه بأن ــّرف التوجي ــه: يع ــة التوجي ــي وظيف ــا ف ــر التكنولوجي تأثي

التربــوي والعامليــن فــي المؤسســة، لمســاعدتهم فــي حــل مشــكاتهم، كــي يطلــق العنــان لمقدراتهــم 

ــى  ــن عل ــهم معّولي ــى أنفس ــن عل ــادرة معتمدي ــام المب ــذوا زم ــم أن يأخ ــح له ــا ويتي ــغ مداه ــى تبل حت

ــم. ــتقالية تفكيره ــم واس أصالته

تأثيــر التكنولوجيــا فــي وظيفــة الرقابــة: تعــّد الرقابــة اإلداريــة هــي الوظيفــة التــي مــن خالهــا يتــم . 4

ــرمان  ــر الش ــه، وذك ــط ل ــم التخطي ــا ت ــق م ــير وف ــطة تس ــات واألنش ــع التعليم ــن أن جمي ــد م التأك

ــا، إذ اســتطاعت  ــة فــي ظــل اســتخدام التكنولوجي ــر فاعلي ــة أصبحــت أكث )2013( أن هــذه الوظيف

المنظمــات متابعــة أعمالهــا، وتقديــم المعلومــات الدقيقــة فــي الوقــت المناســب مّمــا مّكــن اإلدارة مــن 

ــة التــي تصــب فــي مصلحــة المؤسســة. اتخــاذ القــرارات الصائب

11- الدراسات السابقة :

قــام الباحثــان بعــرض الدراســات الســابقة العربيــة واألجنبيــة المرتبطــة بموضــوع البحــث ابتــداًء باألقــدم 

كمــا يلــي: 

أجــرى جورمــان )Gorman, 2011( دراســة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، هدفــت إلــى التعــّرف 

علــى دور قــادة التعليــم العالــي فــي تبّنــي واســتخدام االتصــاالت اإللكترونيــة واإلنترنــت فــي إداراتهــم وفاعليــة 

اســتخدامها، واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، واســتخدم اســتبانة مكونــة مــن )37( فقــرة، وتكونــت 

ــم دور  ــي له ــم العال ــادة التعلي ــج الدراســة أن ق ــرت نتائ ــد أظه ــرة، وق ــراً ومدي ــن )465( مدي ــة الدراســة م عين

كبيــر فــي عمليــة التغييــر فــي إداراتهــم، كمــا بينــت النتائــج وجــود تبّنــي فعلــي الســتخدام اإلنترنــت واالتصــاالت 

اإللكترونيــة فــي إدارة التعليــم العالــي بدرجــة عاليــة.

ــة فــي  ــة تطبيــق اإلدارة اإللكتروني ــد درجــة أهمي ــى تحدي وأجــرى الناعبــي )2012( دراســة هدفــت إل

ــة،  ــة التحتي ــة تطبيقهــا فــي مجــاالت )البني ــة الســعودية، ومــدى إمكاني ــم بالمملكــة العربي ــة والتعلي إدارات التربي
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ــي  ــي التحليل ــج الوصف ــتخدم الباحــث المنه ــتفيدين(، اس ــات المس ــة، خدم ــات التربوي ــة، الخدم ــات اإلداري الخدم

وأداتــه اســتبانة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )342( مديــراً ومديــرة، أظهــرت نتائــج الدراســة أّن درجــة تطبيــق 

ــة  ــروق ذات دالل ــود ف ــرت وج ــا أظه ــطة، كم ــاءت متوس ــم ج ــة والتعلي ــي إدارات التربي ــة ف اإلدارة اإللكتروني

إحصائيــة تعــزى للمؤهــل العلمــي لصالــح الحاصليــن علــى درجــات الماجســتير والدكتــوراه، ولســنوات الخبــرة 

لصالــح الحاصليــن علــى أكثــر مــن 15 ســنة، وللغــة اإلنجليزيــة لصالــح الحاصليــن علــى درجــة امتيــاز.

وقــام الحراحشــة )2013( بدراســة هدفــت التعــّرف إلــى درجة اســتخدام الحاســوب في اإلدارة المدرســية 

مــن وجهــة نظــر مديــري المــدارس األساســية والثانويــة فــي محافظــة المفــرق فــي األردن، واســتخدم الباحــث 

ــق اســتبانة علــى عينــة مؤلفــة مــن )107( مديــراً ومديــرة، وتوصلــت نتائــج  المنهــج الوصفــي التحليلــي، وطّب

ــة، وعــدم  ــي اإلدارة المدرســية جــاءت بدرجــة ممارســة مرتفع ــى أن درجــة اســتخدام الحاســوب ف الدراســة إل

وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى لمتغيــر الجنــس.

وقــام مهنــا )2015( بدراســة لتعــّرف درجــة توظيــف الحاســوب فــي اإلدارة المدرســية بمــدارس وكالــة 

ــه اســتبانة، وتكونــت  ــي وأدات ــد اســتخدم المنهــج الوصفــي التحليل الغــوث فــي محافظــة غــزة فــي فلســطين، وق

عينــة الدراســة مــن )191( مديــراً ومديــرة، وقــد أشــارت النتائــج إلــى أن هنــاك اســتخدام للحاســوب فــي مجــال 

األعمــال اإلداريــة مــن قبــل عينــة الدراســة بصــورة منخفضــة، كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة عــدم وجــود فــروق 

ــاً بيــن متوســطات تقديــرات مديــري المــدارس لدرجــة توظيــف الحاســوب فــي اإلدارة المدرســية  دالــة إحصائي

تعــزى لمتغيــري الدراســة )ســنوات الخدمــة والمنطقــة التعليميــة( وأن هنــاك فروقــاً دالــة إحصائيــاً تعــزى لمتغيــر 

الجنــس ولصالــح فئــة الذكــور.

وأجــرى روبــرت ) Robert, 2016( دراســة هدفــت إلــى الكشــف عــن إدراكات مديــري المــدارس 

األساســية والثانويــة بواليــة تكســاس األمريكيــة ألهميــة اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات وأثرهــا علــى المعلميــن 

والطلبــة، اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي، وتــم اســتخدام المقابلــة لمعرفــة آراء أفــراد العينــة البالــغ عددهــم 

)310( مديــراً ومديــرة، وأظهــرت نتائــج الدراســة أن )42.3 %( مــن المديريــن يــرون أن اســتخدام تكنولوجيــا 

المعلومــات لهــا دور مهــم وفاعــل فــي تطويــر أدائهــم اإلداري ومســاعدة الطلبــة فــي الجانــب التعليمــي، كمــا تبيــن 

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي تصــورات المديريــن ألهميــة اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات فــي 

المــدارس تعــزى لمتغيــرات الدراســة )الجنــس، والمؤهــل العلمــي، ونــوع المجتمــع(.

ــي اإلدارة  ــا ف ــج التكنولوجي ــة دم ــن درج ــف ع ــى الكش ــت إل ــة هدف ــري )2017( بدراس ــام الجري وق

المدرســية فــي المــدارس العامــة فــي محافظــة عّمــان وســبل تطويرهــا، ولتحقيــق أهــداف الدراســة فقــد اســتخدم 
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الباحــث المنهــج الوصفــي، وأداتــه اســتبانة، تــم تطبيقهــا علــى عينــة عشــوائية تكّونــت مــن )324( مديــراً ومديــرة 

مــن المــدارس الحكوميــة فــي مديريــة تربيــة لــواء الجيــزة، وأشــارت النتائــج إلــى أن درجــة دمــج التكنولوجيــا 

ــى األداة ككل كانــت  ــة فــي محافظــة عمــان وســبل تطويرهــا عل ــي المــدارس الحكومي ــي اإلدارة المدرســية ف ف

مرتفعــة جــداً وبلغــت )4.27(، كمــا بينــت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة 

)0.05( فــي درجــة دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية تعــزى لمتغيــر الجنــس، وتــم اقتــراح ســبل تطويــر 

درجــة دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية مــن وجهــة نظــر المــدراء، وفــي ضــوء النتائــج تــم تقديــم جملــة 

مــن التوصيــات والمقترحــات لزيــادة درجــة دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية فــي مــدارس محافظــة عمــان 

وعمــوم المملكــة األردنيــة.

وقــام إبراهيــم )2019( بدراســة هدفــت إلــى معرفــة درجــة دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية فــي 

مــدارس التعليــم األساســي الحكوميــة فــي محافظــة دمشــق مــن وجهــة نظــر المديريــن تبعــاً لمتغيــري )الجنــس 

والمؤهــل العلمــي(، واّتبــع المنهــج الوصفــي واســُتخدمت االســتبانة أداًة للبحــث بلغــت عّينــة البحــث )58( مديــراً 

ومديــرًة اختيــروا بالطريقــة العشــوائية المنتظمــة، وكانــت أهــم النتائــج: بلغــت قيمــة التقديــر الكلــي لدرجــة دمــج 

ــة فــي محافظــة دمشــق مــن وجهــة  ــم األساســي الحكومي ــا فــي اإلدارة المدرســية فــي مــدارس التعلي التكنولوجي

نظــر المديريــن درجــة )مرتفــع( بمتوســط حســابي قــدره )4.01(، ولــم توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن 

ــي  ــي اإلدارة المدرســية ف ــا ف ــج التكنولوجي ــة البحــث حــول درجــة دم ــراد عين ــات أف متوســطات درجــات إجاب

ــة  ــروق ذات دالل ــن وجــدت ف ــي حي ــس، ف ــر الجن ــى متغي ــزى إل ــي محافظــة دمشــق تع ــة ف ــدارس الحكومي الم

ــي اإلدارة  ــا ف ــج التكنولوجي ــة البحــث حــول درجــة دم ــراد عين ــات أف ــن متوســطات درجــات إجاب ــة بي إحصائي

ــة  ــح فئ ــر المؤهــل العلمــي، ولصال ــى متغي ــي محافظــة دمشــق تعــزى إل ــة ف ــدارس الحكومي ــي الم المدرســية ف

المديريــن مــن حملــة اإلجــازة الجامعيــة. 

التعليق على الدراسات السابقة	 

ــج  ــة دم ــة درج ــى معرف ــا عل ــد معظمه ــابقة تأكي ــات الس ــه للدراس ــال عرض ــن خ ــان م ــَظ الباحث الح

التكنولوجيــا ووســائطها المختلفــة فــي اإلدارة المدرســية كمــا بّينــت دراســات الجريــري )2017( ومهنا )2015( 

والحراحشــة )2013(، أمــا دراســتي روبــرت )Robert, 2016( والناعبــي )2012( فقــد هدفتــا إلــى كشــف 

وماحظــة مــدى أهميــة تكنولوجيــا المعلومــات فــي اإلدارة المدرســية وأثرهــا علــى المعلميــن والطلبــة، وتفاوتــت 

ــة بشــكل  ــك الدراســات وإجراءاتهــا، واتفقــت الدراســة الحالي ــة الكــم تبعــاً ألهــداف تل ــات البحــث مــن ناحي عّين

كبيــر مــع دراســة إبراهيــم )2019( ودراســة الجريــري )2017( مــن حيــث الهــدف والعّينــة واألداة وإجــراءات 
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12- منهج البحث:

ــد  ــا، وق ــا، ونتائجه ــة، وعينته ــع الدراس ــي مجتم ــابقة ف ــات الس ــن الدراس ــة ع ــذه الدراس ــت ه ــق، واختلف التطبي

اســتفاد الباحــث مــن تلــك الدراســات منهجيــاً وفــي إعــداد أداة البحــث وإثــراء اإلطــار النظــري وتفســير النتائــج، 

وفــي حــدود علــم الباحــث فإنــه ال توجــد دراســات علــى المســتوى المحلــي قــد تناولــت موضــوع درجــة دمــج 

ــذا  ــة فــي محافظــة ريــف دمشــق، ل ــم األساســي الحكومي ــا فــي اإلدارة المدرســية فــي مــدارس التعلي التكنولوجي

تأتــي هــذه الدراســة اســتكماالً لجهــود الباحثيــن فــي هــذا المجــال بمــا يخــدم عمليــة اإلدارة المدرســية ويســاعد فــي 

تطويرهــا.

اســتخدم الباحثــان المنهــج الوصفــي التحليلــي ألنــه المائــم لدراســة أوصــاف دقيقــة للظاهــرات التــي مــن 

خالهــا يمكــن تحقيــق تقــدم كبيــر فــي حــل المشــكات )فــان داليــن، 1990، 292(. وهــذا النــوع مــن مناهــج 

البحــث يناســب الدراســة الحاليــة. 

 مجتمع البحث وعينته	 

تكــّون مجتمــع الدراســة مــن مــدراء )ومعاونــي( مــدارس التعليــم األساســي العامــة الموجــودة فــي محافظة 

ريــف دمشــق والبالــغ عددهــا )916( مدرســة تعليــم أساســي، حســب إحصائيــات مديريــة التربيــة فــي محافظــة 

ريــف دمشــق للعــام الدراســي 2019/2020.

اعتمــد الباحثــان أســلوب العّينــة العشــوائية العنقوديــة، مراعيــان قــدر اإلمــكان تــوّزع المناطــق التعليميــة 

ــح  ــاً ويوّض ــراً ومعاون ــن )70( مدي ــم م ــدراء ومعاونيه ــة الم ــت عّين ــث تكّون ــق، حي ــف دمش ــة ري ــي محافظ ف

الباحــث تــوّزع عّينــة الدراســة وفقــاً للجنــس والمؤهــل العلمــي فــي الجــدول اآلتــي:

جدول )1( يوّضح توزع عّينة الدراسة تبعاً لنوع الجنس والمؤهل العلمي

عدد أفراد المحافظة
العّينة

الجنس
المؤهل العلمي

دبلوم ومافوقإجازة جامعيةمعهد

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

ريف 
702941دمشق

7111222108
المجموعالمجموعالمجموع

183418
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أداة البحث 

لتحقيــق هــدف البحــث قــام الباحثــان بإعــداد اســتبانة بعــد مراجعــة األدبيــات التربويــة والدراســات الســابقة ذات 

ــت األداة  ــري )2017(؛ وتكّون ــم )2019( ودراســة الجري ــة بموضــوع البحــث وال ســيما دراســة إبراهي الصل

مــن ثاثــة مجــاالت، وكانــت البنــود مــن )1 - 8( تقيــس مجــال إدارة شــؤون الطلبــة والعامليــن، فــي حيــن كانــت 

ــال إدارة  ــس مج ــن )17 - 24( تقي ــود م ــة، والبن ــال اإلداري ــال إدارة األعم ــس مج ــن )9 - 16( تقي ــود م البن

االتصــال والتواصــل المدرســي.

ــان مقيــاس ليكــرت الخماســي )مرتفــع جــداً، مرتفــع، مقبــول، منخفــض، منخفــض  وقــد اعتمــد الباحث

جــداً(، ويقابلــه باألرقــام علــى الترتيــب ) 5، 4، 3، 2،1 (. وقــد مّثــل الرقــم )5( العامــة العليــا للبنــد، 

ــح )الترجيــح أو  والرقــم )1( العامــة الدنيــا للبنــد، ولتحديــد مــدى كل فئــة قــام الباحــث بحســاب المتوســط المرجِّ

ــا )عــدد  التوزيــن(، وفــق القانــون اآلتــي: )عــدد مســتويات ليكــرت فــي االســتبانة -1( / عــدد المســتويات وهن

ــرت =5(.  ــتويات ليك مس

عندها يكون متوسط الترجيح هو   0.8 =  5 ÷ )1–5 ( 

 جدول )2( قيمة متوسط الترجيح والدرجة المناسبة له

درجة االدمجقيمة متوسط الترجيح

منخفضة جدا1.8ً–1

منخفضة2.60–1.81

مقبولة3.40 -2.61

مرتفعة4.20 -3.41

مرتفعة جدا5ً -4.21

صدق أداة البحث	 

للتحّقــق مــن صــدق األداة قــام الباحثــان بعــرض االســتبانة علــى عــدد مــن المحكميــن فــي كليــة التربيــة بجامعــة 

دمشــق )انظــر الملحــق رقــم 2( بقصــد االســتفادة مــن خبرتهــم فــي مــدى انســجام االســتبانة ووضــوح بنودهــا 
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ــان بإجــراء  ــام الباحث ــن ق ــادة المحّكمي ــي ضــوء ماحظــات الس ــال المخصــص، وف ــا للمج ــا وماءمته وانتمائه

ــة،  التعديــات المطلوب

ثبات أداة البحث	 

ــات  ــاس باســتخدام معامــل الثب ــي لمجــاالت المقي ــان بحســاب االتســاق الداخل ــام الباحث ــات األداة ق للتأكــد مــن ثب

ــا، والجــدول اآلتــي يوّضــح ذلــك: ــاخ ألف كرونب

جدول )3( يوّضح قيمة معامل كرونباخ ألفا لألداة ومجاالتها الثاثة

قيمة معامل الثباتالمجالم

0.89إدارة شؤون الطلبة والعاملين1

0.85إدارة األعمال اإلدارية2

0.79إدارة االتصال والتواصل المدرسي3

0.84األداة ككل

ناحــظ مــن الجــدول الســابق أّن معامــات الثبــات الســابقة تــدل علــى قــدرة األداة علــى تحقيــق أغــراض البحــث، 

ــم  ــدارس التعلي ــي م ــية ف ــي اإلدارة المدرس ــا ف ــج التكنولوجي ــة دم ــتبانة درج ــات الس ــل الثب ــح أّن معام إذ يّتض

األساســي الحكوميــة فــي محافظــة دمشــق قــد بلــغ )0.84( وتعتبــر درجــة الثبــات مقبولــة. 

عرض نتائج البحث ومناقشتها	 

ــي  ــة ف ــم األساســي الحكومي ــدارس التعلي ــي م ــي اإلدارة المدرســية ف ــا ف ــج التكنولوجي ــة دم ــا درج م
ــم؟ ــن ومعاونيه ــر المديري ــة نظ ــن وجه ــف دمشــق م محافظــة ري

لإلجابــة عــن ســؤال البحــث قــام الباحثــان بحســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لدرجة 

دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية فــي مــدارس التعليــم األساســي الحكوميــة فــي محافظــة ريــف دمشــق 

لــكل مجــال مــن مجــاالت األداة ومــن ثــم لــألداة ككل وذلــك علــى الشــكل اآلتــي: 
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جدول )4( درجة دمج التكنولوجيا في اإلدارة المدرسية تبعاً لمجال إدارة األعمال اإلدارية

يتبّيــن مــن الجــدول )4( أن قيــم المتوســطات الحســابية للبنود قــد تراوحت بيــن )2.47( و)3.19(، حيث 

كان أعاهــا للبنــد " توظيــف قواعــد البيانــات فــي اتخــاذ القــرارات"، وبمتوســط حســابي )3.19(، وانحــراف 

معيــاري )0.873(، فــي حيــن أن البنــد " كتابــة تقاريــر الزيــارات الصفيــة" حصــل علــى أدنــى متوســط حســابي 

)2.47( وبانحــراف معيــاري )0.557(، فــي حيــن أّن التقديــر الكلــي إلجابــات أفــراد عينــة الدراســة لدرجــة 

دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية فــي المــدارس الحكوميــة فــي محافظــة ريــف دمشــق، بالنســبة لمجــال 

ــاري )0.647(،  ــول وبمتوســط حســابي )2.71 وانحــراف المعي ــر مقب ــد جــاء بتقدي ــة ق إدارة االعمــال اإلداري

وتختلــف هــذه النتيجــة عــن نتيجــة دراســة إبراهيــم )2019( ودراســة الجريــري )2017( ودراســة جورمــان 

)Gorman. 2011( ، فــي حيــن تتفــق مــع دراســة مهنــا )2015( التــي جــاءت نســبة دمــج التكنولوجيــا فــي 

األعمــال اإلداريــة بدرجــة متوســطة. ويعــزو الباحثــان ذلــك إلــى صعوبــة تنظيــم الســجات والوثائــق وتوثيقهــا 

ــدارس  ــري الم ــام مدي ــدارس المحافظــة، وضعــف اهتم ــى م ــا عل ــي ظــل ظــروف الحــرب وآثاره ــاً ف إلكتروني

بتطويــر العمــل اإلداري وتجهيــز الجــداول المدرســية والمراســات اإلداريــة. 

اإلنحراف إدارة األعمال اإلداريةم
درجة الدمجالمتوسط الحسابيالمعياري

مقبولة5802.80.تنظيم المراسات وإدارتها1

منخفضة5812.56.تنظيم السجات والوثائق المدرسية2

3ً منخفضة5772.59.توثيق البيانات إلكترونيا

منخفضة5572.47.كتابة تقارير الزيارات الصفية4

مقبولة5912.64.تنظيم االنشطة المدرسية5

مقبولة7452.77.تجهيز الجدول المدرسي6

مقبولة8733.19.توظيف قواعد البيانات في اتخاذ القرارات7

مقبولة6752.67.استخدام قاعدة بيانات مشتركة لإلدارة المدرسية8

مقبولة0.6472.71التقدير الكلي
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جدول )5( درجة دمج التكنولوجيا في اإلدارة المدرسية تبعاً لمجال إدارة شؤون الطلبة والعاملين

ــد تراوحــت بيــن )2.81( و)3.14(،  ــود ق ــم المتوســطات الحســابية للبن ــن مــن الجــدول )5( أن قي يتبّي

ــابي )3.14(،  ــط حس ــة"، وبمتوس ــي المدرس ــن ف ــة بالعاملي ــات الخاص ــظ البيان ــد "حف ــا للبن ــث كان أعاه حي

ــة  ــة والمتعلق ــة التربي ــواردة مــن مديري ــب ال ــد " تســجيل الكت ــن أن البن ــاري )0.921(، فــي حي وانحــراف معي

بالعامليــن " حصــل علــى أدنــى متوســط حســابي )2.81( وبانحــراف معيــاري )0.804(، فــي حيــن أّن التقديــر 

الكلــي إلجابــات أفــراد عينــة الدراســة لدرجــة دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية فــي المــدارس الحكوميــة 

فــي محافظــة ريــف دمشــق، بالنســبة لمجــال إدارة شــؤون الطلبــة والعامليــن قــد جــاء بتقديــر مقبــول وبمتوســط 

حســابي )2.96 وانحــراف معيــاري )0.864(، وتتفــق نتيجــة هــذه الدراســة مــع دراســة مهنــا )2015( التــي 

ــف هــذه النتيجــة عــن نتيجــة  ــة بدرجــة متوســطة، وتختل ــي األعمــال اإلداري ــا ف جــاءت نســبة دمــج التكنولوجي

دراســة إبراهيــم )2019( والحراحشــة )2013( والجريــري )2017(، ويعــزو الباحثــان ذلــك إلــى الصعوبــات 

ــة والعامليــن وغيابهــم وحركــة انتقالهــم وضعــف اهتمــام المــدراء بالبرمجيــات  المتعلقــة برصــد حضــور الطلب

ــون بإدخــال  ــوم المعلم ــا يق ــة فمــن خاله ــات التربوي ــة Emis Open نظــم إدارة المعلوم ــر برمجي ــث توف حي

بيانــات الطلبــة وعاماتهــم الشــهرية، والحضــور والغيــاب، ويقومــون بعمــل تقاريــر فــي نهايــة كل فصــل خاصــة 

اإلنحراف إدارة شؤون الطلبة والعاملينم
درجة الدمجالمتوسط الحسابيالمعياري

مقبولة1.1572.90قبول الطلبة ورصد حركة انتقالهم9

مقبولة7533.11.إعداد تقارير خاصة بالغياب أو التقصير الدراسي10

مقبولة8602.89.استخراج المعلومات المتعلقة بالعاملين في المدرسة11

مقبولة9213.14.حفظ البيانات الخاصة بالعاملين في المدرسة12

تسجيل الكتب الواردة من مديرية التربية والمتعلقة 13
مقبولة8042.81.بالعاملين

مقبولة9223.07.رصد حضور وغياب الطلبة14

مقبولة7052.90.إعداد التقارير الفصلية للعاملين في المدرسة15

مقبولة7972.87.ضبط حضور وانصراف العاملين من المدرسة16

مقبول0.8642.96التقدير الكلي
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بــكل طالــب، وأيضــا تحتــوي هــذه المنظومــة علــى بيانــات جميــع العامليــن فــي المدرســة.

جدول)6( درجة دمج التكنولوجيا في اإلدارة المدرسية تبعاً لمجال إدارة االتصال والتواصل المدرسي

ــد تراوحــت بيــن )2.83( و)3.06(،  ــود ق ــم المتوســطات الحســابية للبن ــن مــن الجــدول )6( أن قي يتبّي

حيــث كان أعاهــا للبنــد "إدارة االجتماعــات عــن بعــد عبــر الشــبكة"، وبمتوســط حســابي )3.06(، وانحــراف 

ــد  ــى أحــدث تطــورات اإلدارة " ق ــت لاطــاع عل ــد " اســتخدام اإلنترن ــن أن البن ــي حي ــاري )0.508(، ف معي

ــي  ــر الكل ــن أّن التقدي ــي حي ــاري )0.729(. ف ــراف معي ــابي )2.70( وبانح ــط حس ــى متوس ــى أدن ــل عل حص

ــة فــي  ــا فــي اإلدارة المدرســية فــي المــدارس الحكومي ــة الدراســة لدرجــة دمــج التكنولوجي ــات أفــراد عين إلجاب

محافظــة ريــف دمشــق، بالنســبة لمجــال إدارة االتصــال والتواصــل المدرســي قــد جــاء بتقديــر مقبــول وبمتوســط 

حســابي )2.94 وانحــراف معيــاري )0.759(، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســتي إبراهيــم )2019( وروبــرت 

)Robert, 2016(، فــي حيــن تختلــف نتيجــة هــذه الدراســة عــن دراســة الجريــري )2017( التــي جــاءت فيهــا 

نســبة دمــج التكنولوجيــا فــي األعمــال اإلداريــة بدرجــة مرتفعــة، وربمــا يعــود ذلــك إلــى تقصيــر اإلدارة التربويــة 

فــي تقديــم الدعــم المعلوماتــي مــن أدوات ومحطــات حاســوبية كاملــة إلــى بعــض اإلدارات المدرســية ممــا يــؤدي 

ــر شــبكة اإلنترنــت، وعــدم  ــد اجتماعــات عب ــة لعق ــا حديث ــى عــدم امتــاك اإلدارة المدرســية أدوات تكنولوجي إل

اإلنحراف إدارة االتصال والتواصل المدرسيم
درجة الدمجالمتوسط الحسابيالمعياري

17ً مقبولة9552.99.تزويد الجهات المعنية بالبيانات الازمة الكترونيا

استخدام اإلنترنت لاطاع على أحدث تطورات 18
مقبولة7292.70.اإلدارة

19ً مقبولة8933.01.تبادل المعلومات مع المدارس األخرى إلكترونيا

مقبولة9083.04.التواصل مع مديرية التربية بالبريد اإللكتروني20

مقبولة7452.90.التواصل مع أولياء األمور بالبريد اإللكتروني21

مقبولة7713.01.التواصل مع المعلمين بالبريد اإللكتروني22

مقبولة5083.06.إدارة االجتماعات عن بعد عبر الشبكة23

استخدام اإلنترنت لاتصال بمصادر المعلومات 24
مقبولة5642.83.المختلفة

مقبولة0.7592.94التقدير الكلي
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أو ضعــف الشــبكة فــي المــدارس، ونــدرة وجــود صفحــة خاصــة علــى اإلنترنــت لــكل مدرســة، وأيضــاً هنــاك 

ضعــف فــي التواصــل مــع أوليــاء األمــور عبــر شــبكة اإلنترنــت.

جدول )7( درجة دمج التكنولوجيا في اإلدارة المدرسية في مدارس محافظة دمشق على األداة ومجاالتها

يّتضــح مــن الجــدول الســابق أّن المتوســطات الحســابية لمجــاالت األداة قــد تراوحــت بيــن )2.71 

و2.96( وحّقــق مجــال إدارة شــؤون الطلبــة والعامليــن أعلــى درجــة دمــج، ومجــال إدارة االتصــال والتواصــل 

المدرســي مرتبــة وســطى، فــي حيــن حّقــق مجــال إدارة األعمــال اإلداريــة أخفــض درجــة دمــج، وبذلــك يكــون 

التقديــر الكلــي لدرجــة دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية فــي المــدارس الحكوميــة بمحافظــة ريــف دمشــق 

ــق بدرجــة مقبــول مــن وجهــة نظــر المديريــن ومعاونيهــم، وتختلــف هــذه النتيجــة عــن نتيجــة دراســة  ــد تحّق ق

ــا فــي اإلدارة المدرســية بدرجــة مرتفعــة.  إبراهيــم )2019( حيــث تحقــق دمــج التكنولوجي

اختبار فرضّيتي البحث	 

الفرضيــة األولــى: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( بيــن متوســطي تقديرات 
مديــري المــدارس الحكوميــة فــي محافظــة ريــف دمشــق لدرجــة دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية تعــزى 

إلــى متغيــر الجنس.

 SPSS الختبــار الفرضيــة الســابقة قــام الباحثــان بإجــراء اختبــار)ت( باســتخدام البرنامــج اإلحصائــي

وكانــت النتائــج علــى الشــكل اآلتــي:

درجة الدمجالمتوسط الحسابياإلنحراف المعياريالمجاالت

مقبول0.6472.71إدارة األعمال اإلدارية 

مقبول0.8642.96إدارة شؤون الطلبة والعاملين

مقبول0.7592.94إدارة االتصال والتواصل المدرسي

مقبول0.7562.87األداة ككل
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جدول )8( النتائج الوصفية الختبار )ت( لفرضية سؤال البحث

متغير الجنس

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيحجم العينةالفئات

2968.973.923ذكر

4168.904.236أنثى

جدول )9( النتائج التحليلية الختبار )ت( لفرضية سؤال البحث

ــة لمتغيــر الجنــس قــد بلغــت )950.(، وهــي أكبــر مــن  ــن الجــدول الســابق أّن قيمــة مســتوى الدالل يبّي

مســتوى داللــة الفرضيــة الصفريــة )0.05(، ولذلــك نقبــل الفرضيــة الصفريــة التــي نصهــا " ال توجــد فــروق 

ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( بيــن متوســطي تقديــرات مديــري المــدارس الحكوميــة ومعاونيهــم 

ــس".  ــر الجن ــى متغي ــزى إل ــية تع ــي اإلدارة المدرس ــا ف ــج التكنولوجي ــة دم ــق لدرج ــف دمش ــة ري ــي محافظ ف

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة إبراهيــم )2019( وروبــرت )Robert, 2016( والجريــري )2017( 

ــة )2013(.  والحراحش

الفرضيــة الثانيــة: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( بين متوســطات تقديرات 
ــي اإلدارة  ــا ف ــج التكنولوجي ــف دمشــق لدرجــة دم ــي محافظــة ري ــم ف ــة ومعاونيه ــدارس الحكومي ــري الم مدي

المدرســية تعــزى إلــى متغيــر المؤهــل العلمــي.

 )One way anova( ــادي ــن األح ــل التباي ــراء تحلي ــان بإج ــام الباحث ــابقة ق ــة الس ــار الفرضي الختب

ــي:  ــكل اآلت ــى الش ــج عل ــت النتائ ــي SPSS وكان ــج اإلحصائ ــتخدام البرنام باس

متغير الجنس
T داللة الفروق اإلحصائيةمستوى الداللةقيمة اختبار

ال توجد فروق دالة063.950.
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الجدول )10( النتائج الوصفية الختبار فرضية سؤال البحث

الجدول )11( النتائج التحليلية الختبار تحليل التباين األحادي لفرضية سؤال البحث

متغير المؤهل العلمي

مجموع المربعاتمتوسط المربعات
F مستوى قيمة

الداللة
داللة 
الفروق بين 

المجموعات
ضمن 

المجموعات
بين 

المجموعات
ضمن 

المجموعات

ال توجد 3.61417.0367.2281141.415.212.809
فروق دالة

يبّيــن الجــدول الســابق أّن قيمــة مســتوى الداللــة لمتغيــر المؤهــل العلمــي قــد بلغــت ).809(، وهــي أكبــر مــن 

ــة التــي نصهــا "ال توجــد فــروق  ــة الفرضيــة الصفريــة )0.05(، ولذلــك نقبــل الفرضيــة الصفري مســتوى دالل

ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( بيــن متوســطات تقديــرات مديــري المــدارس الحكوميــة ومعاونيهــم 

 فــي محافظــة ريــف دمشــق لدرجــة دمــج التكنولوجيــا فــي اإلدارة المدرســية تعــزى إلــى متغيــر المؤهــل العلمــي

". وتختلــف هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة إبراهيــم )2019( حيــث ظهــرت فــروق دالــة لصالــح المديريــن 

ذوي فئــة اإلجــازة.

متغير
المؤهل العلمي

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيحجم العينةالفئات

1868.444.395معهد

3468.973.857إجازة

1869.334.352دبلوم وما فوق

13- مقترحات البحث:

في ضوء نتائج البحث يوصي الباحثان بما يأتي:

تفعيــل اســتخدام قاعــدة بيانــات مشــتركة لــإلدارة المدرســية بما يخــدم تنظيم االســتفادة مــن المعلومات . 1

بين اإلدارات المدرســية.

توفيــر خدمــة االنترنــت لجميــع مــدارس التعليــم األساســي فــي محافظــة ريــف دمشــق بمــا يســمح . 2

للمــدراء باالطــاع علــى أحــدث المســتجدات فــي مجــال العمــل اإلداري المدرســي، باإلضافــة 
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14- المراجع:

إلــى تســهيل تبــادل المعلومــات الكترونيــاً بيــن المدرســة واألوليــاء والمعلميــن، وصــوالً إلــى تنفيــذ 

اجتماعــات عــن بعــد باســتخدام الشــابكة.

إشــراك الطلبــة وأوليــاء أمورهــم فــي المحاضــرات والنــدوات والورش التــي تعدها اإلدارة المدرســية . 3

بغيــة توعيتهــم وتثقيفهــم باســتخدامات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي المجتمــع المدرســي 

والخدمــات المتاحــة مــن خالهــا.

الحــرص علــى زيــادة وعــي مديــري مــدارس التعليــم األساســي بأهميــة دمــج التكنولوجيــا وأدواتهــا . 4

المختلفــة فــي مجــال العمــل اإلداري والتعليمــي.  

توفيــر الدعــم المعنــوي والمالــي الــازم لنشــر ثقافــة اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت . 5

فــي المجتمــع المدرســي.

تفعيل منظومة emis Open ومعالجة جوانب القصور فيها.. 6
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