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  ِبْسِم اللِه الرْمحَِن الرِحيمِ 
  

نـَْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء 
َوفـَْوَق ُكل ِذي ِعْلٍم 

 يوسف سورة )٧٦(   َعِليٌم 
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  ملخص الرسالة

   :عنوان الدراسة 

  ).مبكة املكرمة باستخدام تقنية احلاسوب جبامعة أم القرى تطوير خدمات االتصال اإلداري بإدارة كليات الرتبية للبنات ( تصور مقرتح لـ 
  :أسئلة الدراسة

  :تتحد مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التايل

  مبكة املكرمة ؟إدارة كليات الرتبية للبنات جبامعة أم القرى بما التصور املقرتح  لـ تطوير خدمات االتصال اإلداري  

  :ويتفرع منه األسئلة اآلتية  

 ؟احلاسوب تقنياتعضوات هيئة التدريس بكليات الرتبية للبنات جبامعة أم القرى ل ما واقع استخدام -١

  احلاسوب يف كليات الرتبية للبنات جبامعة أم القرى من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس؟ما أمهية استخدام تقنيات  -٢

 ؟ احلاسوبتقنيات ل اإلداريات بكليات الرتبية للبنات جبامعة أم القرى استخدام  ما واقع  -٣

 ات؟ما أمهية استخدام تقنيات احلاسوب يف كليات الرتبية للبنات جبامعة أم القرى  من وجهة نظر اإلداري -٤

 ؟ )االنرتنت (اإلداريات بكليات الرتبية للبنات جبامعة أم القرى للشبكة العنكبوتية ما واقع استخدام  -٥

 يف  كليات الرتبية للبنات جبامعة أم القرى من وجهة نظر اإلداريات؟ )االنرتنت(الشبكة العنكبوتية  ما أمهية استخدام  -٦

وتقنياتـه يف كليـة الرتبيـة للبنـات جبامعـة أم  يف اسـتخدام احلاسـوب اإلدارياتو  هيئة التدريسعضوات ما الصعوبات اليت تواجهها  -٧
  القرى؟

   :أهداف الدراسة 

هيئـــة مـــن وجهـــة نظـــر عضـــوات  جبامعـــة أم القـــرىاســـوب يف كليـــات الرتبيـــة للبنـــات تقنيـــات احلاســـتخدام  أمهيـــةلتعـــرف علـــى واقـــع ا-١
 .التدريس

  دريس لتقنيات احلاسوب يف كليات الرتبية  للبنات جبامعة أم القرى التعرف على أمهية استخدام عضوات هيئة الت-٢

  . امعة أم القرىالتعرف على واقع استخدام اإلداريات للحاسوب يف كليات الرتبية للبنات جب-٣

  .يف استخدام احلاسوبعضوات هيئة التدريس حتديد الصعوبات اليت تواجه -٤

  .استخدام احلاسوب يفاإلداريات حتديد الصعوبات اليت تواجه -٥

  .جبامعة أم القرى مقرتح  لتطوير خدمات االتصال اإلداري بإدارة كليات الرتبية للبنات تصور وضع  -٦

  :أداة الدراسة 

  .جلمع املعلومات والبيانات ستبانة كأداة استخدام االمت 
  :منهج الدراسة 

اســتخدمت الباحثــة املــنهج الوصــفي التحليلــي ألنــه املــنهج املناســب هلــذه الدراســة ومتــت املعاجلــة اإلحصــائية املناســبة عــن طريــق حتليــل  
حيــث مت اســتخدام االختبــارات التاليــة ؛ معامــل ألفــا كرونبــاخ ، معامــل )  SPSS(  االجتماعيــةللعلــوم  اإلحصــائيةالبيانــات باســتخدام احلزمــة 

  احلاسبية واالحنرافات املعيارية بريسون ، التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات ارتباط 
  : نتائج الدراسة 

 .إن استخدام االنرتنت من قبل عينة الدراسة يساعد يف تطوير االتصال اإلداري  .١
 .مبواعيد االجتماعات هن ندرة استخدام االنرتنت يف تبليغ علىالعضوات بعض  إمجاع .٢
لديهن ويساعد يف إدخال بيانات ونتائج الطالبات  اهم يف رفع كفاءة األداء اإلداريعلى أن احلاسب اآليل يس اإلداريات إمجاع .٣

 .بكل سهولة وإتقان 
 دل القرارات بني إدارات الكليات يستخدم أو غري موجود وبالتايل ال ميكن تبا إن الربيد اإللكرتوين للمنسوبات ال .٤
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 موظفة إداريةعضو هيئة تدريس وكل  النرتنت يف إدارة الكليات هو عدم توفر جهاز حاسب آيل لكل إن من معوقات استخدام ا .٥
 .وقلة الدورات التدريبية يف جمال االنرتنت للمنسوبات  ،وكل عضو هيئة تدريس،

  : التوصيات 

 .تطوير موقع الكلية االلكرتوين وتوفري خدمة االنرتنت داخل الكليات جلميع املنسوبات  .١
 .عربه  عقد دورات تدريبية ملنسوبات الكلية على استخدام االنرتنت وخدمات االتصال .٢
 .تشجيع منسوبات الكلية واإلداريات على االلتحاق بالدورات التدريبية من خالل تشجيعهن وتقدمي احلوافز املادية واملعنوية هلن .٣
 .لدورية هلا توفري أجهزة حاسب آيل جديدة وتزويدها بربامج حديثة مع الصيانة ا .٤
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Abstract 
 
Title of the Study: 
A proposed model for developing the administrative communication services at the girls colleges of 
Education in Umm Al-Qura University in the Holy city of Makkah by using computer Technology.  
Questions of the Study: 
The major question of the study was: 
       What is the proposed model for developing the administrative communication services at the girls' 
colleges of Education in Umm AL- Qura University in the Holy city of Makkah. 
         The sub-questions of the study were as follow: 
          1-What is the reality of using computer  by the staff members of Girls' colleges of Education at 
Umm AL-Qura University in the Holy city of Makkah? 
         2-What is the importance of using computer in the Girls' colleges of Education at Umm AL-Qura 
University from the staff members points of view? 
        3-What is the reality of using computer in the Girls' colleges of Education at Umm AL-Qura 
University form the administrative staff points of view? 
        4-What is the importance of using computer the Girls' colleges of Education at Umm AL-Qura 
University from the administrative point of view? 
          5-What is the reality of using internet in the Girls' college of Education at Umm AL-Qura 
University from administrative staff points of view? 
          6-What is the importance of using internet in the Girls' college of Education at Umm AL-Qura 
University from the administrative staff points of view? 
          7-What are the difficulties that encountering both the staff members and the administrative staff of 
the Girls college of Education at Umm AL-Qura University in using computer technology?    
Aims of the Study: 

• To know the reality of using computer technology, in Girls' College of Education at Umm Al-
Qura University by staff members? 

• To know the importance of using computer technology, in Girls' College of Education at Umm 
Al-Qura University by administrative staff?  

• To know the reality of using computer in Girls' College of Education at Umm Al-Qura 
University?  

• To determine the difficulties that encountering  the administrative staff  in using computer.  
•  To determine the difficulties that encountering  staff members in using computer.  
• To state the proposed model perception for developing the administrative communication 

services at Girls' College of Education at Umm Al-Qura University? 
Instrument of the study:   
The questionnaire has been used as a tool for gathering information.  
Methodology of the Study: 
The researcher has adopted the analytical descriptive method as it suits this study. Furthermore, the 
statistical treatment has been done through data analysis by using SPSS. The following tests have been 
used; alpha cronbach's , Person correlation coefficient ,frequency, percentages, arithmetic means and 
standard deviations 
Findings of the Study:- 

1- Using internet by  the sample of the study help in developing the administrative communication 
services . 

2- Computer  technology is not used to  inform  both  staff and admistrative members about 
meeting sceduals.  

3- Computer contribute in increasing the efficiency and performance of the administrative staff and 
help them in regards to students data and results as they stated. 

4- Due to the lack of internet services, e mail could not be used to exchange decisions among the 
different administration levels. 

5- The obstacles of using internet by both the staff members and the administrative staff at the Girls 
college of Education is due to the lack of computer  and lack of training in using the internet. 
 

Recommendations of the study: 
1- Developing the electronic site of the college, and providing the college's with internet.  
2- Provide training programs and work shop for the staff on using internet and its communication 

services. 
3- Motivate the staff of the colleges and give them incentive to participate on training programs and 

workshops. 
4- Providing new computers with modern software and Periodic maintenance. 
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  شـــكر وتقــــدير

علّي ويسره يل من إمتام هذه الرسالة ، وأشكره على نَِعمه  احلمد هللا على ما أنعم به     

َوِإْذ تََأذَن رَبُكْم لَِئن َشَكْرُمتْ َألزِيَدنُكْم َولَِئن  {الكثرية وآالئه اجلسيمة ، فبالشكر تدوم النعم  

  ) . ٧آية -إبراهيمسورة ( } َكَفْرُمتْ ِإن َعَذاِيب َلَشِديٌد 

 الَذين غرسا يف حب العلم ، نيشكر اجلزيل هللا أوًال ، مث لوالدي  الغاليوأتوجه بال     

  .وشجعاين على السري فيه ُقُدًما 

أشكر أسريت الصغرية اليت صربت ، وحتملت األعباء يف سبيل إجناز هذا البحث املتمثلة  كما   

وأتقدم جبزيل الشكر ،بصربهم هدى ورقية وتاال ورغد ، وفاًء حبقهم وعرفانًا : يف زوجي وبنايت 

 كمال  وكذلك أخيت العزيزة وفاء،والعرفان لوالدة زوجي اليت بذلت كل مايف وسعها ملساعديت 

  .فجزاهم اهللا عين خري اجلزاء ،اليت ساعدتين كثريا

أنسى  أن أقدم جزيل الشكر واالمتنان ألخي العزيز الدكتور وائل يغمور  ملا بذله من  كما ال

يامي بالبحث، والشكر موصول ألخواين سهيل ووسام ووسيم وبسام ملا قدموا يل جهد أثناء ق

  .  من مساعدات قيمة

  –) سابًقا ( األقسام األدبية  –كما أتقدم بالشكر اجلزيل لكلية الرتبية لبنات مبكة املكرمة       

لدكتورة ميسون ، وعلى رأسها عميدة الكلية سعادة ا) حاليا ( كلية اآلداب والعلوم اإلدارية 

، والعميدة السابقة الدكتورة أجنب بنت غالم نيب ، ورئيسة  –حفظها اهللا  –بنت زايد البنيان 

ورئيسة القسم السابقة ) احلالية ( بطني علم النفس سعادة الدكتورة هدى باقسم الرتبية و 

العليا  وكيلة الدراساتشكر موصول لسعادة مغريب ، وأمينات مكتبة الكلية ، وال الدكتورة فائزة

؛ ملا ) احلالية ( ووكيلة الدراسات العليا الدكتورة خدجية اجليزاين ) السابقة ( الدكتورة ميسون 

  هلما من أثر مبارك يف حسن سري دراسيت يف هذه املرحلة ؛ فجزامها اهللا عين خري اجلزاء وأفضله 
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بنت الدكتورة جواهر املشرفة على الرسالة ذة الكرمية وأقدم فائق شكري عظيم امتناين لألستا 

 ومالحظاا القيمة ، فقد كانت خري معني يل بعد اهللا بتوجيهاا –رعاها اهللا  –قناديلي أمحد 

  .مد اهللا يف عمرها ، ومتعها مبوفور الصحة والعافية . 

جزاهم اهللا قاموا به من جهد يف حتكيم فقرات االستبيان ف احملكمني على ما األساتذةوأشكر  

  .خريا

 اإلحصائيأشواق العفيف اليت قامت مشكورة بالتحليل /وال يفوتين أن أتقدم بالشكر لألخت 

حث وتقدمي التوجيهات واملالحظات شريين حكيم اليت قامت مبراجعة الب/ واألخت .للبيانات

  .ن اهللا اجلزاء األوىففجزاه

 اللَذين تفضال بقبول لألستاَذين اجلليلنيفائق شكري وعظيم امتناين وال يفوتين أن أقّدم      

  :مناقشة هذه الرسالة ، ومها 

االستاذ املشارك ورئيس قسم اإلدارة الرتبوية  )الوذيناين بن معيض حممد(الدكتور      

اإلدارة الرتبوية والتخطيط  أستاذ )فالتةبكر  بنت عائشة( ةالدكتور ،  و  والتخطيط بكلية الرتبية

  مها نرباًسا للعلم واملتعلمني أطال اهللا يف عمريهما ، وأبقا ،اآلداب والعلوم اإلداريةاملشارك بكلية 

وال أنسى أن أشكر كل من شجعين وساعدين من األهل يف إجناز هذا البحث ؛ فجزى      

  .اهللا اجلميع عين خري اجلزاء 

  

  الباحثة                                               
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 �א���
و���������

�א���
و� ���מ�א������ �
  )ب(  ملخص الدراسة باللغة العربية

  )د(  ملخص الدراسة باللغة باإلجنليزية
  )ه(  الشكر والتقدير
  )ز(  قائمة احملتويات
  )ي(  قائمة اجلداول
  )ك(  قائمة املالحق
�א���ل�א�ول �  

  ٢  املقدمة
  ٣  مشكلة الدراسة
  ٤  أسئلة الدراسة

  ٥  الدراسةأهداف 
  ٥  أمهية الدراسة
  ٥  حدود الدراسة

  ٦  مصطلحات الدراسة
�א���ل�א����� �  
��د�����א�د�א�� �  

����א"ط���א�� ��:��و �  
  ٩  متهيد

  ٩  أنواع احلواسيب االلكرتونية
  ١١  وبجماالت استخدام احلاس

  ١٢  استخدام احلاسب اآليل يف اإلدارة الرتبوية
  ١٩  طرق االتصال باالنرتنت

  ٢٣  فوائد شبكة االنرتنت يف اإلدارة الرتبوية



 ح 
 

  ٢٦  التجارب األجنبية يف اإلدارة اإللكرتونية
  ٢٧  يف اإلدارة معوقات استخدام شبكة االنرتنت

  ٣٢  اإلداري االتصال:املبحث الثاين 
  ٣٥  أنواع االتصاالت
  ٣٧  أمهية االتصال

  ٣٨  الرتبوية يف اإلدارة االتصال طوسائ
  ٤٧  االتصالزيادة فعالية 

  ٥٠  الدراسات السابقة:ثانيا
  ٥٠  الدراسات احمللية
  ٥٥  الدراسات العربية
  ٥٦  الدراسات األجنبية

  ٥٨  التعليق على الدراسات السابقة
�א���ل�א����# �  

�&%�א$א��א�د�א�� �  
  ٦١  جمتمع الدراسة

  ٦٤  خطوات تصميم وبناء أداة الدراسة
  ٦٦  أداة الدراسة صدق

  ٦٧  الدراسةثبات أداة 
�א���ل�א��א�' �  

�(����

���ل�א��������و� �  
  ٧٠  السؤال األول
  ٧٢  السؤال الثاين
  ٧٥  السؤال الثالث
  ٧٧  السؤال الرابع
  ٧٨  السؤال اخلامس
  ٨٠  السؤال السادس
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  ٨٢  السؤال السابع
�א���ل�א�*��س �  
+�
�א�
�و��א��, �٨٦  
�א���ل�א���دس �  

�-

��.�א�د�א���و
و����� �  
  ٨٩  النتائجملخص 

  ٩٠  التوصيات
  ٩٢  املراجع
  ٩٧  املالحق

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �
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�������א�%دאول �

رقم 
  اجلدول

  رقم الصفحة  اسم اجلدول

  ٦٢  توزيع عينة الدراسة تبعاً للمؤهل الدراسي  ١
  ٦٢  وزيع عينة الدراسة تبعاً للدرجة العلميةت  ٢
  ٦٣  توزيع عينة الدراسة تبعاً لكلية التابع هلا  ٣
  ٦٣  اإلداريتوزيع عينة الدراسة تبعاً لسنوات اخلربة يف العمل   ٤
  ٦٤  توزيع عينة الدراسة تبعاً للخربة يف استخدام احلاسوب  ٥
  ٦٤  يف احلاسوب التدريبيةتوزيع عينة الدراسة تبعاً لعدد الدورات   ٦
  ٦٥  توزيع عينة الدراسة تبعاً إلجادة اللغة االجنليزية  ٧
  ٦٧  الدرجة الكلية للمقياس ارتباط احملاور مع  ٨
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  المقدمة

احلمــــد هللا علــــى نعمــــه وآالئــــه العظيمــــة الــــذي يســــر لنــــا أســــباب التقــــدم والرخــــاء والصــــالة 
  .عبد اهللا وعلى آله وصحبه الكرامحممد بن والسالم على خري األنام 

عصـــر تطـــور االتصـــال املكتـــوب واملســـموع ، إن عصـــرنا احلـــايل هـــو عصـــر التقنيـــة والعوملـــة 
واملتتبع هلذا التقدم والتطور اهلـائلني يف وسـائل االتصـاالت يـرى مـا وصـل إليـه العـامل مـن ،واملرئي 

 اختالف الثقافات بفضـل الثـورة املعلوماتيـة فـنحن يف حاجـة هلـذا التغيـري والتطـوير لتنمـو األفكـار
الــيت أصــبحت ضــرورية يف كــل زمــان ومكــان لنقــل  لعنكبوتيــة العامليــةشــبكة افال، واخلــربات لــدينا 

املعلومـــات إىل أي مكـــان يف العـــامل بفعاليـــة وســـرعة عاليـــة فبفضـــلها وتطـــور براجمهـــا واســـتحداث 
أفكار جديدة حققت معظم املؤسسات اليت أدخلتهـا يف إداراـا  نتـائج اجيابيـة مهمـة مـن زيـادة  

  .إلنتاجية والفعالية مما جعل احلياة العملية أكثر سهولة وراحةا

كانـــت يف بدايـــة عهـــدها حكـــرًا علـــى املؤسســـات الكبـــرية إال أن هـــذا الوضـــع قـــد تغـــري يف ف
الوقــــت احلاضــــر وأصــــبحت املؤسســــات الصــــغرية والشــــركات التجاريــــة واألفــــراد علــــى اخــــتالفهم 

متثـــــل القطـــــاع األوســـــع واألســـــرع تطـــــوراً يف وأصـــــبحت الشـــــركات التجاريـــــة فعـــــالً ،مـــــرتبطني ـــــا 
  .استخدامها

وســهولة  ، املــوظفنيدد أقــل مــن ســتخدم مــن قبــل عــتو ،التكلفــة  ةاقتصــادي اأــ هــاوممــا مييز 
ــــاً ،الوصــــول للمعلومــــات يف أي وقــــت  واالحتفــــاظ  ،والســــرعة يف إعــــداد املــــواد لنشــــرها الكرتوني

  .بأكثر من وسيلة ل إليه ميكن الوصو  بنسخة واحدة ومنوذج واحد من املعلومات

 فاستخدام االنرتنت يف التعليم ليس هدفاً حبد ذاته بل هو وسيلة تؤثر يف طبيعة دور املعلم
وتغــري دوره مــن ناقــل وملقــن ،املهنيــة  ة املعلــمفتســاعد يف رفــع كفــاء، التعليميــة يف العمليــة واملــتعلم

ومتكنــــه مــــن اســــتغالل الوقــــت املتــــاح بشــــكل أفضـــــل ،للمعلومــــات إىل خمطــــط ومقــــوم للمــــتعلم 
  .وتساعده يف التغلب على حدود املكان والزمان

وتفيد املتعلم يف توسيع جمال خرباته والتفاعل واملشاركة وتثري اهتمامـه وتتـيح فرصـاً للتنويـع  
  .وب فيهوالتجديد املرغ

وقــد شــهدت الســنوات األخــرية عــدة جتديــدات تربويــة يف كثــري مــن البلــدان حــىت تتواكــب 
يغــذي اتمــع  ممــا يم اجلــامعي باهتمــام متزايــدنظمهــا الرتبويــة مــع خصــائص العصــر وحيظــى التعلــ

  .)٢ ص ،هـ١٤٢٥،احلازمي (.بكل احتياجاته من الكوادر البشرية اليت حيتاج إليها
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الــــدول املتقدمــــة تتســــابق يف اســــتخدام تقنيــــة املعلومــــات يف  بعــــض جامعــــاتواملشــــاهد أن 
تـــوفري خـــدمات أكثـــر مشـــوالً ريـــة أو إدارة املؤسســـة التعليميـــة لمؤسســـاا ســـواء يف األعمـــال اإلدا

  .وتوسعاً يف استخدام االنرتنت

وشبكة االنرتنت غـريت بشـكل كبـري إدارة املؤسسـات يف الـدول املتقدمـة فتحسـنت اإلدارة 
  .من خالل االتصاالت اجلديدة واملطورة 

فتعد عملية تطوير املؤسسات األكادميية يف اتمع من أبرز أهداف وتطلعات الدول علـى 
اعتبــار إــا مؤسســات جمتمعيــة تســهم يف تنميــة اتمــع ووســيلة مــن وســائل ضــته فمــا عــادت 

لـــديها مـــن قـــوة يف العقـــول األمـــم تقـــاس مكانتهـــا مبـــا لـــديها مـــن مـــال وعتـــاد بقـــدر مـــا تقـــاس مبـــا 
املفكــرة املبدعــة  والقــادرة علــى صــنع التغيــري وقيــادة التطــوير مبــا متتلكــه مــن رؤى ومعرفــة  يف كافــة 

  .ااالت خاصة يف ااالت التقنية 
إحـدى مؤسسـات التعلـيم العـايل اآلخـذة جبامعة أم القـرى وحيث إن كليات الرتبية للبنات 

  .واملعريف وتوظيف التقنية احلديثة يف إداراا العليا والتنفيذية بأسباب التقدم العلمي 

مــن  فتعــد الدراســة احلاليــة إحــالل اإلدارة االلكرتونيــة وبنــاء علــى ذلــك ومــن خــالل دراســة 
يف ســرعة إيصــال املعلومــات  اودورهــ شــبكة املعلومــاتالبــدايات العلميــة لتوضــيح أمهيــة اســتخدام 

  .اإلدارات يف كليات البنات والقرارات مما يؤدي إىل تطوير

مـــن  هومـــا تـــوفر مـــن مميـــزات الشـــبكة العنكبوتيـــة العامليـــة  بـــه  عا تتمتـــملـــو ذلـــك وانطالقـــاً مـــن 
 اختيــارمــن هنــا كــان ،مؤسســات التعلــيم العــايل إدارةوظيفهــا يف ضــرورة تتــرى الباحثــة ،معلومــات 

  .موضوع الدراسة اإلداريتقنية احلاسوب يف تطوير االتصال 

  الدراسةمشكلة 

بالرغم مـن انتشـار االنرتنـت واسـتخدامه بصـورة موسـعة يف ميـادين الرتبيـة والتعلـيم مـن قبـل 
  اجلامعـــات والكليـــات وتزايـــد عـــدد مســـتخدميه مـــن طـــالب وطالبـــات وأعضـــاء  هيئـــة التـــدريس

ه غـــري مســـتخدم بشـــكل فعـــال يف إدارة كليـــات البنـــات جبامعـــة أم القـــرى مبكـــة إال أنـــداريـــات اإلو 
فإنــه لــيس بإمكــان أي إدارة اآلن التغافــل أو إمهــال املعطيــات اجلديــدة الــيت نتجــت عــن   املكرمــة

و كــــذلك أن اإلدارة اجلامعيــــة يف ، ٥١ص ) م١٩٩٨(ياســــني .علــــم اإلدارة وتقنيــــة املعلومــــات 
جامعاتنا العربية يف حاجـة ماسـة إىل إصـالح وتطـوير إداري مسـتفيدة مـن التقـدم التقـين لتـتمكن 

ن يتولـــون ادة أعـــداد الطـــالب والتوســـع يف أقســـامها وتـــدريب الكـــوادر البشـــرية ممـــمـــن مســـايرة زيـــ
مبكــة  لبنــاتفمــن هــذا املنطلــق رأت الباحثــة أن تســتفيد كليــات الرتبيــة ل. املناصــب القياديــة فيهــا
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تـــــوفري بوذلـــــك ،املكرمـــــة مـــــن هـــــذه التقنيـــــة وتطويعهـــــا يف إداراـــــا لالنتقـــــال لـــــإلدارة االلكرتونيـــــة
لرصـد  اسـتطالعية فعليـه مت إجـراء دراسـة.ديـة املتاحـة للوصـول إىل الغايـة املنشـودة اإلمكانات املا

الــيت حتــول دون عوقــات املمبكــة والكشــف عــن  بنــاتواقــع اســتخدام االنرتنــت بكليــات الرتبيــة لل
،  تطبيــق هـــذه التقنيــة مـــن جانــب اإلداريـــات وعضــوات هيئـــة التــدريس يف جمـــال التعلـــيم واإلدارة

املقرتحـــات الســـتخدامها وتطـــوير اإلدارة وبالتـــايل حتســـني العمليـــة الرتبويـــة وقـــد حتـــدثت تقـــدمي و
 ،احلــازمي( )هـــ١٤٢٤ ،عمــر(دراســات عــدة يف جمــال اســتخدام االنرتنــت يف اإلدارة مثــل دراســة

  )هـ١٤٢٥

  :أسئلة الدراسة

  :تتحد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي

إدارة كليات الرتبية للبنات جبامعـة بما التصور املقرتح  لـ تطوير خدمات االتصال اإلداري  
  مبكة املكرمة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس واإلداريات؟أم القرى 

  :فرع منه األسئلة اآلتيةيتو   

 جبامعــة أم القــرى يف كليــات الرتبيــة للبنــاتهيئــة التــدريس  عضــوات مــا واقــع اســتخدام - ١
 ؟ احلاسوب لتقنيات

أمهيــة اســتخدام تقنيــات احلاســوب يف كليــات الرتبيــة للبنــات جبامعــة أم القــرى مــن  مــا - ٢
  وجهة نظر عضوات هيئة التدريس؟

لتقنيـــات جبامعـــة أم القـــرى  يف كليـــات الرتبيـــة للبنـــاتاإلداريـــات  اســـتخدام  مـــا واقـــع  - ٣
 ؟احلاسوب 

للبنــات جبامعــة أم القــرى  مــن  مــا أمهيــة اســتخدام تقنيــات احلاســوب يف كليــات الرتبيــة - ٤
 وجهة نظر اإلداريات؟

ــــاتمــــا واقــــع اســــتخدام  - ٥ ــــة للبن ــــات الرتبي للشــــبكة  جبامعــــة أم القــــرى اإلداريــــات يف كلي
 ؟ )االنرتنت (العنكبوتية

كليـات الرتبيـة للبنـات جبامعـة أم يف  ) االنرتنـت(الشـبكة العنكبوتيـة  ما أمهية استخدام  - ٦
 القرى من وجهة نظر اإلداريات؟

هيئــــــة التــــــدريس يف اســــــتخدام عضــــــوات مــــــا الصــــــعوبات الــــــيت تواجههــــــا اإلداريــــــات و  - ٧
  ؟جبامعة أم القرىوتقنياته يف كلية الرتبية للبنات  احلاسوب
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  :أهداف الدراسة

ف الدراسة إىل تطوير االتصال اإلداري بكليات الرتبية للبنات مبكة املكرمة وذلك عن د
  :طريق

اســوب يف كليــات لتقنيــات احلهيئــة التــدريس عضــوات اســتخدام  التعــرف علــى واقــع  - ١
 .جبامعة أم القرىالرتبية للبنات 

يف كليـــات  التعــرف علـــى أمهيــة اســـتخدام عضـــوات هيئــة التـــدريس لتقنيــات احلاســـوب - ٢
  .الرتبية  للبنات جبامعة أم القرى 

امعـة أم التعرف على واقع استخدام اإلداريـات للحاسـوب يف كليـات الرتبيـة للبنـات جب - ٣
  . القرى

  .يف استخدام احلاسوبهيئة التدريس  عضواتحتديد الصعوبات اليت تواجه  - ٤

  .يف استخدام احلاسوباإلداريات حتديد الصعوبات اليت تواجه  - ٥

للبنـات التصور املقـرتح  لتطـوير خـدمات االتصـال اإلداري بـإدارة كليـات الرتبيـة  وضع - ٦
 .جبامعة أم القرى

  :أهمية الدراسة

  :النقاط التالية يف تكمن أمهية الدراسة

  .استخدام احلاسوب يف جمال اإلدارة التعليمية  - ١

إدخـــال خـــدمات االتصـــال يف تطـــوير إدارة كليـــات الرتبيـــة للبنـــات مبكـــة املكرمـــة ورفـــع  - ٢
 .غاية واهلدف املنشود لمستوى االستفادة منها للوصول ل

الـــيت حتـــول دون تطبيـــق هـــذه  هـــذه الدراســـة يف حتديـــد املعوقـــات ميكـــن االســـتفادة مـــن - ٣
 .اخلدمة يف إدارة كليات الرتبية للبنات مبكة املكرمة

واإلداريـات   ء ووجهات نظر أعضاء هيئـة التـدريستلقي هذه الدراسة الضوء على آرا - ٤
  .ية الرتبية للبنات مبكة املكرمة إمكانية استخدام احلاسوب يف تطوير إدارة كليف 

  :حدود الدراسة

  :حماور ةيف ثالثتتحدد الدراسة 

تقتصــــر هــــذه الدراســــة علــــى تقنيــــة احلاســــوب يف تطــــوير خــــدمات  : احلــــد املوضــــوعي - ١
يف إدارة كليات الرتبية للبنات من وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التـدريس  اإلدارياالتصال 
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ســتفادة مـن جتــارب الــدول العربيــة الامــن خــالل واإلداريـات وأمهيــة اســتخدام االنرتنـت 
  . والعاملية

حيث تقتصر هذه الدراسة على كليات الرتبية للبنات مبكة املكرمـة وـا  :املكايناحلد  - ٢
العلـــوم التطبيقيـــة فـــرع الطالبـــات ،كليـــة  اإلداريـــةاآلداب والعلـــوم كليـــة (أربـــع كليـــات 

 )الرتبية،كلية الفنون اجلميلة،كلية 

عـــــام  الثـــــاين الفصـــــل الدراســـــي يف اهللا تعـــــاىل طبقـــــت  الدراســـــة حبمـــــد :الزمـــــاين احلـــــد - ٣
  هـ١٤٣١/  هـ١٤٣٠

  :مصطلحات الدراسة

مبعــىن عــام أو communis) (كلمــة اتصــال مشــتقة يف األصــل الالتيــين :االتصــال 
  شائع

العنــــــــزي ( يف اللغــــــــة العربيــــــــة يعــــــــين الوصــــــــول إىل الشــــــــيء أو بلوغــــــــه،أو االنتهــــــــاء منــــــــه و 
  . )٩٩ه،ص١٤٣١واحلمدان،

اإلدارة إىل املوظفــات مــن  لقــراراتوانقــل األفكــار واملعلومــات عمليــة ل: اإلجرائــيالتعريــف 
  . وعضوات هيئة التدريس والعكس

: املهمات التبادلية اليت توفرها وتسهلها شبكة االنرتنـت ومـن ضـمنها  :خدمات االتصال
نقــل امللفــات ، مشــاركة امللفــات ، الربيــد االلكــرتوين ،احلصــول علــى املعلومــات ،الطباعــة ، تنفيــذ 

  .)١٢٧ص ،دت،البكري (األوامر عن بعد 

واجلهـــات الرمسيـــة  اإلدارةعمليـــة تبـــادل ونقـــل املعلومـــات بـــني : اإلداري إجرائيـــااالتصـــال 
  .واملوظفات 

عبـــــارة عـــــن جمموعــــة التغـــــريات الـــــيت حتـــــدث يف نظــــام معـــــني بقصـــــد زيـــــادة هــــو  :التطـــــوير
  .)٢١٢ص،هـ ١٤٢٧اخلطيب .(فعاليته

عمليــة تعــين بتيســري وحفــز العناصــر البشــرية يف فــروع ومســتويات اإلدارة   :اإلدارة التربويــة
عمـر ،مصـطفى.(كافة وتوجيه جهودها بصورة منظمة حنـو حتقيـق أهـداف حمـددة بصـورة مسـبقة 

  .)١٨ص،هـ ١٤٢٤

ونعرفهــــا إجرائيــــا بأــــا نشــــاط إنســــاين علمــــي ومــــنظم يعمــــل علــــى اســــتثمار املــــوارد املاديــــة 
  ..حتقيق األهداف الرتبويةوالبشرية املتاحة بقصد 
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عبـــارة عـــن جمموعـــة التغـــريات الـــيت حتـــدث يف نظـــام إداري بقصـــد زيـــادة  :التطـــوير اإلداري
  . )٢١٢ص،هـ١٤٢٧اخلطيب (ة حلاجات اتمع الذي ينشأ فيه فعاليته أو جعله أكثر استجاب

هــي إحـدى املصـطلحات احلديثــة يف اللغـة العربيــة وال يوجـد هلــا مـرادف لغــوي يف  :التقنيـة�
املعجــــــــم الوســــــــيط أو معجــــــــم لســــــــان العــــــــرب فكلمــــــــة تقنيــــــــة هــــــــي الرتمجــــــــة العربيــــــــة لكلمــــــــة 

  ) Technology(تكنولوجيا

الوســائل التقنيــة الــيت مت التوصــل إليهــا يف العصــر احلــديث "أــا )ه١٤١١(ويعرفهــا البكــري
  ).١١ص" (مليات جتميع وإدارة وإنتاج املعلوماتواليت تسهل ع

بأـــا نشـــاط يـــتم يف العقـــل والواقـــع املـــادي ـــدف تعـــديل ) م٢٠٠٣(كمـــا عرفهـــا البكـــري
  )١٦ص(.لإلنتاجالطريقة او التوصل إىل طرق أخرى 

علـى وزن فـاعول مشـتقة ) ه١٤٣٠(كما عرفها عطار وكنسارة  كلمة حاسوب:الحاسوب
مبعـىن حيسـب ويعـرف احلاسـوب بأنـه آلـة الكرتونيـة ذات سـرعة عاليـة  computeمن الفعل 

ودقة متناهية ميكنها معاجلة البيانـات وختزينهـا واسـرتجاعها وفقـاً موعـة مـن التعليمـات واألوامـر 
  ).٤ص(للوصول للنتائج املطلوبة 

جلتهـــا جهـــاز الكـــرتوين ميكـــن بواســـطته ختـــزين البيانـــات واملعلومـــات ومعا:اإلجرائـــيالتعريـــف 
  .واسرتجاعها لالستفادة منها يف اجناز العمليات اإلدارية

  

� �
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  الفصل الثاني
  الخلفية النظرية للدراسة

  اإلطار النظري: أوالً 
  :ويشمل املباحث التالية

  :المبحث األول

 واستخداماته يف اإلدارة الرتبوية، وأمهيته،طبيعته :احلاسوب

  :المبحث الثاني

  وواقعه يف كليات الرتبية للبنات،وأهدافه ،وأمهيته ،االتصال اإلداري

  السابقةالدراسات :ثانياً 

  الدراسات احمللية

  الدراسات العربية

  الدراسات األجنبية
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  المبحث األول

  تمهيد

يلعب احلاسوب دوراً مهماً يف تصميم وبناء نظم املعلومـات احلديثـة فهـو حيقـق لنظـام املعلومـات 
هائـل مزايا السرعة والدقة والثقـة والصـالحية مـع الكفـاءة العاليـة يف األداء كمـا يقـوم بتخـزين كـم 

البكـــــــــري (مـــــــــن املعلومـــــــــات بطريقـــــــــة منظمـــــــــة حبيـــــــــث يســـــــــهل اســـــــــرتجاعها يف أســـــــــرع وقـــــــــت 
  ).٨٩ص،م٢٠٠٣،

ومل تعـــد احلاســـبات االلكرتونيـــة أداة لتخـــزين املعلومـــات واســـرتجاعها بـــل أصـــبحت أداة ووســـيلة 
واالتصــال ) Modem(اتصــال حيــث ميكــن للحاســوب عــرب خطــوط اهلــاتف االســتعانة باملعــدل

لــق عليــه أنظمــة احلاســوب االلكــرتوين الــيت تتضــمن أنظمــة النصــوص املتلفــزة يط ببعضــها وهــو مــا
  ).٩٠ص،مرجع سابق،البكري.(وأنظمة الربيد االلكرتوين

  )ه١٤٢٩، املوسى(كما صنفها : واسيب االلكترونيةأنواع الح

  -:حسب الطريقة املتبعة  يف تصنيفها احلواسيب  تقسم 

  .الغرض من استخدامها  - ١
  . طريقة أدائها - ٢
  . حجمها - ٣

  -:حسب الغرض من استخدامها   واسيبأنواع الح: أوالً 

وهي احلاسبات اليت يتم تقسيمها لكثري من االستخدامات               : حاسبات عامة الغرض  - ١
يئات العملية والتجارية واالجتماعية ومن أمثلتها احلاسبات املستخدمة يف اهل

  .احلكومية والبنوك  واملؤسسات
 ة والألداء عملية معني تهي نوع من احلاسبات صمم: حمدودة الغرض حاسبات  - ٢

  :يصح استخدامها خارج هذه العملية أو من أمثلة هذا النوع 

  )٢٠ص(.احلاسبات املصممة ألغراض الطريان وأجهزة قياس احلرارة والضغط اجلوي يف املعامل 

  -:حسب طريقة أدائها  واسيبأنواع الح: ثانياً 

  Digital computers الرقميالحاسب -أ

هــو احلاســب املتعــارف عليــه يف املؤسســات التجاريــة والــدوائر احلكوميــة وبــني عامــة النــاس 
الغــرض وقــد مسيــت هــذه احلاســبات رقميــة ألــا تعمــل  عامــةوينتمــي يف الغالــب إىل احلاســبات 
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 بأســلوب خــاص هــو نظــام الرتميــز الرقمــي لتمثيــل البيانــات مهمــا كــان نوعهــا مبعــىن أن احلاســب
  .ليتعامل معه  وواحدصفر حيول األرقام واحلروف إىل الرقمني 

   Anglog computersحاسبات قياسية -ب

تسـتخدم مـن أصـل الغـرض الـذي صـممت  وهي تنتمي إىل احلاسـبات حمـدودة الغـرض أي
ئــه علــى اوتســتخدم يف اــاالت العلميــة والــتحكم يف الصــناعات ويعتمــد يف أد، مــن أجلــه فقــط 
فهــو يســتطيع قيــاس البيانــات املتعلقــة بــالظواهر الطبيعيــة كالضــغط واحلــرارة مــن ، عمليــة القيــاس 

  )٢١ص(.ط يف املعامل مصدرها مباشرة من األمثلة على ذلك أجهزة قياس احلرارة والضغ

  -:حسب حجمها  أنواع الحواسيب-٣

   Mainframeالحاسبات الكبيرة -أ

وهــي أكثــر احلاســبات الشــائعة االســتخدام يف الشــركات الكبــرية والــدوائر احلكوميــة وكانــت  
  .كبرية احلجم وبطيئة السرعة وباهظة التكاليف 

  Minicopmputerالحاسبات المتوسطة -ب

  . الصغرية وذلك لصغر حجمها وقلة تكاليفهاتستخدم يف املؤسسات 

   Microco mpldersالحاسبات الصغيرة -ج

وهــذا النــوع األقــل مــن حيــث ســرعة معاجلــة البيانــات وطاقــة التخــزين بالنســبة للحاســبات 
وقــد انتشــرت هــذه احلاســبات نســبة جلماهلــا وظهرهــا الالئــق وســعرها املــنخفض ، اآلليــة األخــرى 

  ) ٢١ص ) . ( احلاسب املفكرة   –حملمول احلاسب ا  –املكتيب احلاسب ( من أنواعها 

تشبه حمطة العمل احلاسب الشخصي مـن حيـث أن مسـتخدمه واحـد :  محطة العمل-د
ويسـتخدم مـن قبـل املهندسـني والعلمــاء ويف ، لكنـه أقـوى مـن حيـث معاجلـة البيانـات التخـزين ، 

ــــــربات واملصــــــانع  ــــــب قــــــدرا، املخت ــــــيت تتطل ــــــة جــــــداً أي اــــــاالت ال ، املوســــــى(.ت معاجلــــــة عالي
  )١٣ص،ه١٤٢٨

يستخدم هذا النوع يف عمليات التحكم واملراقبة لألجهـزة املختلفـة  :حاسب التحكم -هـ
مثل األجهزة الصناعية والطبيـة ووسـائل النقـل كالطـائرات والسـيارات إلصـدار إشـارات التنبيـه يف 

 ) ١٣ص،سابق مرجع ،  املوسى. ( حال وجود خلل أو عطل يف جمال ما 
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  : الحاسوبمجاالت استخدام 

  :تعددت جماالت استخدام احلاسب بشكل عام منها

  .وما يتبعها من أعمال بنكية وحركة األسواق املالية : التجارة ال جم -١

حداا ويستخدم يف تصنيع يستخدم يف إدارة املصانع وربط و : الصناعة جمال  -٢   
  .اآلالت 

يقوم بتنظيم عمليات إقالع الطائرات وهبوطها وتنظيم : واملواصالت النقل جمال - ٣
  .شبكات السكك احلديدية وتنظيم حركة املرور من خالل التحكم بإشارة املرور 

يســتخدم يف ضــبط وتنظــيم أعمــال املستشــفيات ويف العمليــات الطبيــة : لطــب جمــال ا -٤
  .ويستخدم يف مجيع األجهزة الطبية 

  .ويستخدم يف الوزارات والقطاعات احلكومية واخلاصة : كومية اإلدارة احلجمال -٥

  .سواء استخدامه يف التدريس أو يف إدارة املؤسسة الرتبوية :  والعلمي يالتعليماال -٦

  .والتطبيقات العلمية  باألحباثخاصة فيما يتعلق و 

االنرتنــت نقــل الرســائل االلكرتونيــة عــن طريــق شــبكة :كــذلك يف جمــال االتصــال مثــل   -٧
متكــــن املشـــــرتك خبــــدماا مـــــن إرســــال الرســـــائل اىل أي مكــــان بالعـــــامل  لـــــيتالعامليــــة وا

مثـــل وظـــائف : فـــتح جمـــاالت جديـــدة للعمـــل -واحلصـــول علـــى املعلومـــات والبيانـــات
 واملدرسـنيمهندسي احلاسب واملربجمني ومدخلي البيانات ومديري إدارات احلواسـيب 

  )م١٩٨٠،م وفالتة٢٠٠١السرطاوي (.

  -:بررات استخدام الحاسب في اإلدارة  م

  :اإلدارةمن أهم مربرات استخدام احلاسب يف 

ن هــــذا العصــــر هــــو عصــــر ألاحلاجــــة إىل الســــرعة يف احلصــــول علــــى املعلومــــات وذلــــك -١
  .التطور والسرعة فكلما كان ذلك بأسرع وقت وأقل جهد كان ذلك حتقيقاً لألهداف 

اإلتقان واملهارة يف أداء األعمال حيث يتميز احلاسـب بالدقـة والقـدرة علـى  إىلاحلاجة -٢
  .أداء مجيع العمليات من حفظ وختزين ونسخ وكتابة 

  .حتسني فرص العمل املستقبلية بتهيئة الطلبة لعامل تقين متقدم -٣

استخدام احلاسب ال يتطلب معرفـة متطـورة أو مهـارة لتشـغيله واسـتخدامه بـل بتـدريب -٤
  .يتيح ملن ليس لديه خربة أن يستخدمه  كثفم
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  -:استخدام الحاسب اآللي في اإلدارة التربوية 

يســـــتخدم ا حلاســـــب اآليل يف اإلدارة الرتبويـــــة بعـــــد التقـــــدم التقـــــين يف األســـــاليب العلميـــــة 
ومـن هـذه  فاآلالت اليت تستخدم من قبل املسؤول ختتلف تبعاً الختالف األعمال الـيت يقـوم ـا

الفـاكس ويقـدم احلاسـب اآليل ، التلفـون ، الطابعـات . املاسحات الضـوئية ، اآلالت احلاسوب 
خـــدمات كبـــرية لـــإلدارة الرتبويـــة منهـــا تـــوفري املعلومـــات الـــيت حيتاجهـــا املســـؤول يف اختـــاذ القـــرارات 

يسـاعد يف  وكـذلك، وكذلك البيانات احملفوظة واإلحصاءات اليت تفيد يف تنظيم العمل اإلداري 
  .ختفف الضغط على املدير وتوفري الوقت من خالل برجمة مجيع القرارات الواضحة 

يســاعد يف تطــوير أداء دوي يف احلصــول علــى املعلومــات و وأيضــاً الــتخلص مــن النظــام اليــ
  .العاملني وكسر حاجز اخلوف من استخدام التقنية يف العمل 

اســـتخدام وســـائل االتصــال مثـــل االنرتنـــت  اســـتخدام احلاســب اآليل يف اإلدارة إىل ىوتعــد
  .لتسهيل مهام العمل اإلداري 

  : وية في اتخاذا القرارات مما يليومن الخدمات التي يقدمها الحاسب لإلدارة الترب

يف  تســـــاعد املســـــؤولني، حتويـــــل البيانـــــات يف اإلدارة إىل معلومـــــات منظمـــــة ومرتابطـــــة  - ١
وبــذلك تعتمــد القــرارات علــى أســس علميــة بــدالً مــن اجتهــادات ، التفكــري والتحليــل 

  .شخصية 

ســاعد احلاســب يف ختفيــف الضــغط علــى املــدير وتــوفري الوقــت مــن خــالل برجمــة مجيــع  - ٢
  .القرارات الواضحة لكي يقوم املوظف املختص بتنفيذها 

  .لتخلص من النظام اليدوي يف احلصول  على املعلومات  - ٣

رعة احلصول على املعلومـات واسـرتجاعها وختزينهـا وختفـيض حجمهـا وتقليـل اجلهـد س - ٤
  .والوقت يف البحث عنها 

يســاعد كــذلك يف تطــوير أداء العــاملني وكســر حــاجز اخلــوف مــن اســتخدام التقنيــة يف  - ٥
  .العمل

ســاعد احلاســب املــرتبط باالنرتنــت كوســيلة اتصــال يف اإلدارة الرتبويــة لتســهيل العمــل ي - ٦
  .ي اإلدار 

أمهيـــة االنرتنـــت كوســـيلة اتصـــال يف اإلدارة الرتبويـــة لتســـهيل العمـــل اإلداري ومـــن هنـــا تـــربز 
  .)١٠٧ص،ه١٤٢٩،املوسى(
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  :االتصالمجال  استخدام الحاسوب في 

  :ميكن حتديد استخدامات احلاسوب يف جمال االتصال فيمايلي)م٢٠٠٣،البكري(ذكر  

 .أكثر تقدماً وسرعةتتيح معاجلة الكلمات طباعة :معاجلة الكلمات - ١

تستخدم أجهزة احلاسوب يف إنتاج صفحات كاملة من الصحف مـزودة :النشر املكتيب - ٢
 .بالعناوين والنصوص والرسوم

 .غريت احلاسبات من طريقة أداء الناس للرسوم التقنية : تصميم الرسوم - ٣

 .ميكن استخدام احلاسوب يف توزيع الرسائل الربيدية:الربيد االلكرتوين - ٤

يتــيح هــذا االتصــال تــوفري خــدمات عديــدة مــن :املباشــر بشــبكات املعلومــات االتصــال  - ٥
 .التعليم،اسرتجاع املعلومات ،األخبار:املعلومات مثل

يلعب احلاسوب دوراً مهماً يف عمـل :أعمال التوليف والتشغيل الذايت لوسائل االتصال - ٦
 ).٩٩ص.(املونتاج للربامج التلفزيونية وتركيب الصور

رية املنفذة على احلاسوب أكثر فعالية وكفـاءة يف العمـل وتـوفر الكثـري إن األعمال اإلدا
واإلحصائيات وتنسيق األعمال اإلداريـة  املوازناتمن اجلهد والوقت كالعمل يف إعداد 

 وإجـــراءمـــن حفـــظ األســـئلة واســـرتجاعها  ومـــا يتضـــمنهاوالقيـــام بأعمـــال االمتحانـــات 
طالبــــــات مــــــن ســــــجالت تشــــــمل مــــــايتعلق بشــــــؤون الوختــــــزين  اإلحصــــــائيةالدراســــــات 

وهــذا يتطلــب تــدريباً ،مســتويام الدراســية والعمريــة وخلفيــام االجتماعيــة واالقتصــادية
  ).١٩ص،ه١٤٣٠،عطار وكنسارة(متقدماً على املهارات احلاسوبية لعناصر اإلدارة 

  :االنترنت 

شـهدت األعــوام املاضـية تطــورات مـع زيــادة قــدرات األجهـزة احلاســوبية وربطهـا مــع بعضــها 
الــبعض لتكــون شــبكة ميكــن مــن خالهلــا تبــادل امللفــات والتقــارير والــربامج والبيانــات واملعلومــات 

أصبح االتصال بني عدة شبكات يف شبكة واسـعة  األجهزةضمن شبكة صغري بني جمموعة من 
  ) . Internet( تسمى االنرتنت 

ويف بداية التسعينات بدأ استخدام هذه الشـبكات كعنصـر أول وأسـاس لألعمـال التجاريـة 
م أصــــــبح عــــــدد ٢٠٠٧مليــــــون مســــــتخدم وبنهايــــــة عــــــام  ٦٠٠وازداد مســــــتخدمي  الشــــــبكة ، 

  ..املستخدمني مليار ونصف مستخدم

تر اليت تتحاور جمموعة من أجهزة الكمبيو ( وضع تعريف جامع ملفهوم االنرتنت بأنه  ميكن
مـــع بعضـــها الـــبعض مـــن خـــالل اتصـــاهلا معـــاً عـــرب كوابـــل األليـــاف الضـــوئية واخلطـــوط التلفونيـــة 

من خالهلا استخدام الربيـد االلكـرتوين وتبـادل البيانـات مـع اآلخـرين وميكن ) واألقمار الصناعية 
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يــاة املعاصــرة والتســوق االلكــرتوين واالطــالع علــى كــل جديــد يف نــواحي احل، يف كــل أحنــاء العــامل 
  ).١١٣ص،دت،أبو العطا(.

  نشأتها وتطورها:شبكة المعلومات العالمية

وختتصــر  world wide webتســتخدمها االنرتنــت وهــو برنــامج  الــيتأهــم الــربامج 
  .فالشبكة العنكبوتية هي جزء من االنرتنت وليست مرادفاً هلا وال تساويها )  www( هكذا 

العامليــــة هــــي جمموعــــة مــــن املســــتندات الــــيت ميكــــن الوصــــول إليهــــا عــــرب  الشــــبكة العنكبوتيــــة
االنرتنــت وذلــك بســرعة عاليــة حــىت وإن كانــت هــذه الصــفحة تقــع علــى جهــاز حاســوب آخــر 

  )  ٣١٢ص ،دت، أبو العطا. (بالضعف اآلخر من الكرة األرضية 

جــاءت كلمــة انرتنــت  : انشــأinternet   اختصــارا للتعبــريinterconnected 
Network  شــبكة عامليــة تبطــة ، وميكــن تعريــف االنرتنــت بأنــه وهــي بــذلك تعــين الشــبكة املر

تــربط احلواســيب والشــبكات الصــغرية بعضــها بــبعض عــرب العــامل وذلــك مــن خــالل خطــوط نقــل 
الضوئية وغريها من تقنيات االتصال بغيـة تـأمني خـدمات  اهلاتفية أو األلياف خمتلفة ،كاخلطوط

 ،الشــريفات.(اد بشــكل متواصــل علــى مــدار الســاعة يف شــىت أرجــاء املعمــورة عديــدة جلميــع األفــر 
  )٦ص ،م٢٠٠٥

كـــــان لظهـــــور شـــــبكة االنرتنـــــت تـــــأثري واضـــــح وثـــــورة كبـــــرية يف عـــــامل االتصـــــاالت وتبـــــادل و 
املعلومـــات اهلائلـــة علـــى مســـتوى العـــامل بكـــل مـــا حتويـــه مـــن خـــدمات عظيمـــة يف جمـــال االتصـــال 

  ) القرية الكونية الصغرية(ذي أصبح من مفرداته اجلديدة مصطلح والتواصل مع العامل بأسره وال

التطـــور العظـــيم حمطـــات زمنيـــة متتابعـــة عملـــت معهـــا أخبـــار هـــذا التطـــور بشـــكل   كمـــا إن
  :مرتاكم والذي ميكن تتبعه تارخييا كاآليت

بــدأت األصــول األوىل لشــبكة االنرتنــت منــذ ظهــور احلــرب البــاردة بــني املعســكرين  - ١
بقيـادة الواليـات املتحـدة األمريكيـة والشـرقي بقيـادة االحتـاد السـوفييت سـابقاً الغريب 

حيـث )م، ١٩٥٧(عـام )سـبوتنك(والسيما بعد إطـالق املركبـة السـوفيتية املشـهورة 
اجتهــت احلكومــة األمريكيــة إىل تطــوير أحباثهــا اخلاصــة يف جمــال الــدفاع عــن طريــق 

املعروفــة )وكالــة مشــروعات البحــث املتقدمــة(تأســيس وكالــة قوميــة أمريكيــة أمستهــا 
 Advanced Research( وهــي اختصــار ) ARPA (ـ اختصــاراً بــ

Projects Administration  ( واســـــتغلت يف ذلـــــك خـــــربات معظـــــم
  .عات األمريكية يف هذا االاجلام
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 مـــــــن خـــــــالل وكالـــــــة )م ١٩٦٩( متكـــــــن علمـــــــاء األحبـــــــاث األمـــــــريكيني يف عـــــــام  - ٢
)ARPA  ( وكـان اهلـدف الـرئيس  التابعة لوزارة الدفاع من االتصال ببعضهم ،

مـــن هـــذه الشـــبكة هـــو خدمـــة الصـــناعات العســـكرية األمريكيـــة وتبـــادل املعلومـــات 
  .السرية 

تطــورت الشــبكة حــىت وصــلت إىل عشــرين موقعــاً مــن بينهــا ) م  ١٩٧١ (يف عــام - ٣
  ). MIT(جامعة هارفارد ومعهد مساشوستس للتكنولوجيا

( تبنــــــــت احلكومــــــــة األمريكيــــــــة رمسيــــــــاً شــــــــبكة أربانــــــــت ) م  ١٩٧٢( ويف عــــــــام  - ٤
ARPANET ( كشبكة بيانات دفاع) DDN ( )Defence Data 
Network  (  بانــت إىل معظــم يف الوقــت الــذي وصــلت فيــه تكنولوجيــا األر

  .اجلامعات يف الواليات املتحدة األمريكية 

موقعـــاً وظهـــرت شـــبكات  ٦٢توســـعت الشـــبكة كـــي تغطـــي )م ١٩٧٤( ويف عـــام  - ٥
 Computer Science (وهـي اختصـار )CS Net(أخـرى مثـل شـبكة 

Network (  واليت توقفت يف عام )(ةوكذلك شبك) م ١٩٨٩ Bit Net( 
  وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اختصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

) Because it's there Because it's Time  ( وكانـت ألهـداف
  .وتعليمية من خالل االتصاالت الدوليةعلمية 

  .)م ١٩٨١ (انتشرت الشبكة إىل أكثر من مائيت موقع  وذلك عام - ٦

أي تقسـيم الشـبكة إىل  مت نقل القسم العسكري من أربانت إىل ما يسمى ميلنـت - ٧
جـزأين عســكري ومــدين وكــل لــه اسـتخداماته ووظائفــه املتعــددة وحــدث ذلــك عــام 

  .)م١٩٨٣(

 National( مت إنشــــاء شـــبكة املؤسســــة القوميــــة للعلـــوم)م ١٩٨٩(يف عـــام - ٨
Science Foundation   (  ومسحــت للجميــع بالوصــول إليهــا ، ولكنهــا

  .لربجمة وأساتذة اجلامعات كانت مقتصرة على املتخصصني وحاملي شهادات ا

والبحثيـــة ، وابتكـــار خدمــــة  اســـتخدام الشـــبكة يف املؤسســــات التعليميـــة وكـــذلك 
مــن خــالل أحــد )  IRL Internet Relay Chat ( احملادثــة عــرب اإلنرتنــت

الطلبـــة الفنلنـــديني الـــذي كـــان يســـعى إىل حتســـني عمليـــة االتصـــال املتفاعـــل بلوحـــات 
ــــات اإللكرتونيــــة مــــن خــــالل جهــــاز احلاســــوب اخلــــاص بــــه  وانتقلــــت فكــــرة . اإلعالن

  .املشروع بعد ذلك إىل اإلنرتنت بعد أن كانت تقتصر على نظم اإلعالنات اخلاصة
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عـن شـبكة األربانـت العسـكرية األمريكيـة رمسيًـا  مت االسـتغناء)م  ١٩٩٠(ويف عام  - ٩
 International)، ومت تطـــــوير شــــــبكة اتصــــــاالت دوليـــــة حتــــــت اســــــم 

Network)  أو اإلنرتنــــــــــــــت(Internet)  واســــــــــــــتخدمت . املعروفــــــــــــــة اآلن
االنرتنت يف البداية لتبـادل املسـتندات املؤلفـة مـن نصـوص فقـط ، وتغـري األمـر مـع 

ات الويـــــــب تتضـــــــمن األلـــــــوان والرســـــــوم ، ألن مســـــــتند (www)ظهـــــــور نظـــــــام 
ولقطـــات الفيـــديو واألصـــوات والتحركـــات وغـــري ذلـــك مـــن األمنـــاط املســـتخدمة يف 

  .اإلنرتنت 

ومن العوامل اليت ساعدت على ظهور شبكة اإلنرتنت وانتشارها بسرعة كبرية هـو 
انتشـــــار احلاســـــوب وزيـــــادة اســـــتخداماته ودخولـــــه يف ميـــــادين احليـــــاة كافـــــة ، وظهـــــور 

ت العامـــة واحملليـــة ، وأدى تـــوفر كـــل مـــن البيئـــة املناســـبة لالتصـــاالت املتطـــورة الشـــبكا
وخاصــة األقمــار الصــناعية ، وربــط هــذه الشــبكات مًعــا لتبــادل املعلومــات والبيانـــات 
بأشـــكاهلا املختلفـــة ، وكـــذلك التوســـع يف خـــدمات اهلـــاتف يف اتمعـــات وحتوهلـــا إىل 

  .خدمة اإلنرتنت بشكل كبريجمتمعات مدنية ، إىل املساعدة يف تطور 

وبرناجمـــه ، وقـــد ســـاعدت  (www)مت إطـــالق نظـــام ) م  ١٩٩٢ ( ويف عـــام -١٠
الصــحافة علــى تســريع عمليــة انتشــار اإلنرتنــت مــن خــالل توضــيح أمهيــة الشــبكة 

ـــا مـــن انطالقهـــا وقـــد ســـاعد اخنفـــاض . واســـتخداماا بعـــد أكثـــر مـــن عشـــرين عاًم
ـــــت خـــــارج حـــــدود احلكومـــــات واجلامعـــــات  تكـــــاليف االتصـــــاالت إىل منـــــو اإلنرتن

  .واملؤسسات التجارية

 Silicon)أطلقــــت شــــركة ســــيليكون جــــرافيكس )م  ١٩٩٣ (ويف عــــام  -١١
Graphics) أول عنوان عرب شبكة داخلية ترتكز على تقنية الويب.  

 Netscape )م أطلقــت شــركة نتســكيب لالتصــاالت  ١٩٩٤ويف عــام   -١٢
communication ( املستعرض( Netscape Navegator)  الـذي

أصبح فيمـا بعـد موزًعـا كبـريًا عـرب اإلنرتنـت جلميـع أحنـاء العـامل ، والـذي لعـب دورًا  
  .كبريًا يف منو شبكة الويب بشكل سريع كًما ونوًعا

أصـــدرت شـــركة مايكروســـوفت املعروفـــة برنـــامج إنرتنـــت  ) م ١٩٩٥( ويف عـــام   -١٣
 netskape)والـــذي ينــــافس  (Internet Explorer)إكســـبلورر 

Navegator)  العاملي ، مما أدى إىل زيادة التنافس والتوسع يف اخلدمات على
  .الشبكة وحماولة حتسينها حنو األفضل ، وعمل إضافات جديدة
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،  (Java)مت اخــرتاع لغــة برجمــة جديــدة تســمى جافــا )  م  ١٩٩٦(ويف عــام   -١٤
والـــيت تســـمح باســـتخدام وســـائط متعـــددة وبرجميـــات داخـــل صـــفحة الشـــبكة مـــن 

ل أنظمـــة تشـــغيل متعـــددة ، ممـــا أدى إىل إدخـــال تكنولوجيـــا جديـــدة أعطـــت خـــال
احلياة والتفاعل للصفحات اليت كانت تقتصر سابًقا على مادة النص املطبوعة مـع 

  .األلوان والرسوم والصور فقط

صـــارت شـــبكات اإلنرتنـــت تضـــع اســـتخدامات جديـــدة  ) م١٩٩٧ (ويف عـــام  -١٥
كات تتوســـــع إىل شـــــبكات إضـــــافية لالتصـــــاالت حـــــول العـــــامل ، وأصـــــبحت الشـــــر 

(Extranet) لزيادة نوعية وكمية املعلومات املتداولة.  

 وصــــل عــــدد مســــتخدمي اإلنرتنــــت يف العــــامل إىل مــــائيت)م  ١٩٩٩ ( ويف عــــام  -١٦
مــنهم ذكــور يف الثالثينيــات مــن العمــر ، ودخلهــم أكثــر % ٧٠مليــون شــخص ، 

  : واستخدامات الشبكة أصبحت لتقدمي اخلدمات اآلتية  من متوسط ،

 االتصــــاالت ، والتســــوق ، والبحــــوث ، واأللعــــاب ، والرتفيــــه ، وبنــــاء االتصــــاالت 
املركزيـــــة ، ونشـــــر كتالوجـــــات عـــــن املبيعـــــات ، وإجـــــراء عمليـــــات التبـــــادل التجـــــاري ، 

بكة واالتفاقـــات العلميــــة والتجاريــــة والســــياحية مــــن خـــالل الشــــبكة ، كمــــا دعــــت شــــ
  .اإلنرتنت االتصاالت يف ااالت التعليمية واحلكومية والفنية املتنوعة

 ٢٣جتـــاوز معـــدل اإلنفـــاق العـــام علـــى شـــبكة اإلنرتنـــت ) م  ٢٠٠٠(ويف عـــام  -١٧
مليــــار دوالر ، حيــــث وصــــلت أعــــداد مســــتخدمي اإلنرتنــــت ألغــــراض خمتلفــــة إىل 

جهزة احلاسـوبية مئات املاليني من األشخاص يستخدمون عشرات املاليني من األ
  .املربوطة باإلنرتنت

وتشـــري إحصـــائيات منظمـــة اليونســـكو العامليـــة إىل أن املعـــارف اإلنســـانية أخـــذت 
تتضـــاعف مبعـــدات هائلـــة جـــدا بفضـــل خـــدمات اإلنرتنـــت حيـــث إن حجـــم املعـــارف 
اإلنســانية املرتاكمــة منــذ ظهــور اإلنســان علــى األرض بــدأ يتضــاعف عــدة مــرات منــذ 

  ن القرن العشرين ة التسيعينات مبداي
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  : تعريفات خاصة بمصطلحات اإلنترنت 

لشــخص الــذي يتعامــل مــع اإلنرتنــت أن تكــون لديــه خلفيــه عــن هــذه املصــطلحات علــى ا
وذلـك حـىت يكـون ، سواء كان طالبا يف املدرسة أو يف املعهد أو يف اجلامعة أو موظفا أو مهتما 

  :وفيما يأيت توضيح هلذه املصطلحات املهمة . تعامله بشكل دقيق ويؤدي إىل نتائج أفضل 

  ) :  E-mail EIectronic MaiI ) ((الربيد االلكرتوين  -١

ويعــد وســيلة ، نظــام إرســال الرســائل بــني أجهــزة احلاســوب املرتبطــة الكرتونيــا عــرب الشــبكة 
  .احلواسيبلتبادل امللفات والصور اليت تعتمد على إمكانات 

  ) :  web page( صفحة ويب  -٢

ميكـن مـن خـالل عـرض نصـوص ،هي عبارة عـن أي ملـف فـردي خمـزن علـى مقـدم الشـبكة
ومجيعهـا مرتبطـة مـع الصـفحات األخـرى ، وصور وأصـوات ورسـوم ثالثيـة األبعـاد ولقطـات فيـديو

  ).HtmL(وتنشأ هذه الصفحة باستعمال رموز،على االنرتنت

  ):News Group(جمموعة األخبار-٣

املشــرتكني تتنــاقش حــول موضــوع معــني وهــي منتشــرة بواســطة هــي عبــارة عــن جمموعــة مــن 
وميكـن نشـر مقـاالت معينـة علـى شـكل رسـائل يقرؤهـا بقيـة املشـرتكني مـن ) Use Net(شبكة

  .خالل اموعة ويتبادلون اآلراء حوهلا

��FISPFEInternet Service ProviderWEمزود خدمة االنرتنت -٤ �

هي شركات تسمح باستخدام شبكة االنرتنت مقابل دفع رسـوم ماديـة سـواء للشـركات أو 
  .وتصنع توصيالت سريعة جداً وحيتاج ذلك إىل معدات وبرامج معلوماتية معينةاألفراد 

�IRC)(Internet Relay Chat(�W(احملادثة  خالل االنرتنت -٥ �

ومتثــــل جمموعــــة مــــن الشــــبكات يــــتم مــــن خالهلــــا تبــــادل أطــــراف احلــــديث عــــرب اإلنرتنــــت 
  باستخدام رسائل مكتوبة يف الوقت نفسه بني مشرتك واحد ومشرتكني آخرين 

��FModem��F�EModuIator,De moduIator�W�Eاملودم -٦ �

إشــــارات وهـــو جهــــاز يقـــوم بتحويــــل البيانــــات الرقميـــة الصــــادرة مــــن جهـــاز احلاســــوب إىل 
ــــة فهمهــــا ومراجعتهــــا ومعاجلتهــــا،  ةمتنــــاظر  وهــــو مهــــم إلجــــراء ،حبيــــث تســــتطيع اخلطــــوط اهلاتفي

حيــث يتــيح االتصــال بــني أجهــزة احلاســوب عــرب خــط هــاتفي ،املكاملــات اهلاتفيــة عــرب االنرتنــت 
ويسمى موائما عكسيا ألنه يوائم بني اإلشـارات التناظريـة والرقميـة والعكـس ويتـوفر املـودم علـى ،
  .كل بطاقة داخل احلاسبش
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���FMultimedia��W�Eوسائط متعددة -٧ �

وتعـــين اجتمـــاع أكثـــر مـــن وســـيط بشـــكل متكامـــل مـــع بعضـــها ســـواء كانـــت علـــى شـــكل 
  .أو لقطات فيديو يف برنامج واحد ، أو أصوات،أو رسوم ، نصوص

���FYahoo��W�Eياهو -٨ �

، الويـب حسـب املوضـوع تقـوم برتتيـب وتصـنيف مواقـع ، هي أداة حبث يف شـبكة الويـب 
وهــي مـــن أكثـــر أدوات البحـــث اســـتخداماً علـــى شـــبكة اإلنرتنـــت وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بالشـــؤون 

  .الرتبوية

  :طرق االتصال باالنترنت 

ــــيت ختتلــــف عــــن بعضــــها يف مــــدى ســــرعة نقــــل طــــرق لهنــــاك أربعــــة  التصــــال باالنرتنــــت ال
  :املعلومات والبيانات وتتمثل يف اآليت

  ) Permanent Direct Connection(المباشراالتصال الدائم  -١

ويــتم مــن خـــالل بروتوكــول الــتحكم باإلرســـال وبروتوكــول االنرتنــت بوصـــل حاســوب كبـــري 
بالشــبكة مــن خــالل حاســوب شــركة تتعامــل باالنرتنــت ويــتم ذلــك عــادة مــن جانــب الشــركات 

كبــرية ولكنــه   واملؤسســات الكــربى واجلامعــات واملــدارس ومــن مزايــاه انــه ينقــل املعلومــات بســرعة
  .باهظ الثمن كلما زادت سرعة اخلط

 On Demand Direct(االتصـــــال المباشـــــر عنـــــد الطلـــــب -٢
Connection(  

وهـــــو مصـــــمم لالســـــتخدام مـــــن خـــــالل االتصـــــال اهلـــــاتفي بـــــدًال مـــــن الشـــــبكة املخصصـــــة 
ويستخدم من جانـب الشـركات الصـغرية واألفـراد العـاديني وهـو رخـيص الـثمن باملقارنـة مـع النـوع 

  .ول األ

  Interactive Service):(االتصال بالواسطة أو بالخدمة المتفاعلة-٣

ويــتم مــن خــالل االتصــال حباســوب مــورد اخلــدمات حبيــث يصــبح احلاســوب حمطــة طرفيــة 
حلاســـوب مـــورد خـــدمات ويـــتم اســـتدعاء املعلومـــات وامللفـــات مـــن االنرتنـــت إىل حاســـوب مـــورد 

وميكن االسـتفادة مـن كافـة خـدمات ،للمسـتخدم ثانيـاً اخلدمات أوًال مث إىل احلاسوب الشخصـي 
  .االنرتنت وأدواا وبراجمها من خالل هذا االتصال 
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  ) :Mail Only Connection(االتصال البريدي فقط -٤

وقــراءة جمموعــات ) e-mail(يقتصــر هــذا النــوع علــى إرســال واســتقبال الربيــد االلكــرتوين 
  . باالنرتنت من حيث التكاليف واالشرتاكاتاألخبار فقط وهو أرخص أنواع االتصال 

  خدمات شبكة االنترنت

ـــــــــت  ـــــــــيت يطلـــــــــق عليهـــــــــا تقـــــــــدم شـــــــــبكة االنرتن جمموعـــــــــة مـــــــــن القواعـــــــــد والتســـــــــهيالت ال
  :وهي كثرية ومتنوعة يتمثل أمهها يف ما يلي)Protocols(بروتوكوالت

  ): E-mail(خدمة الربيد االلكرتوين -١

واســـتقبال الرســـائل مـــن حاســـوب إىل آخـــر داخـــل وهـــي اخلدمـــة الـــيت تشـــرف علـــى إرســـال 
شــبكة االنرتنــت بعــد التأكــد مــن وصــول الربيــد إىل العنــوان الســليم وتعــد هــذه اخلدمــة مــن أول 
اخلــدمات الــيت مت تطويرهــا علــى شــبكة االنرتنــت كمــا تعــد مــن أهــم اخلــدمات املرتبطــة باالتصــال 

اليـني مـن األشـخاص يف هـذه الشخصي وأبرز العمليات علـى الشـبكة حيـث يشـرتك عشـرات امل
  .اخلدمة ويتبادلون الربيد مع بعضهم إذا كان ألي شخص عنوان بريدي معني على الشبكة

وميكن من خالل خدمـة الربيـد االلكـرتوين إرسـال رسـائل أو معلومـات أو ملفـات أو صـور 
وميكــــــن تبــــــادل الربيــــــد ،أو جــــــداول الكرتونيــــــة بشــــــكل مباشــــــر إىل أي شــــــخص يف أي مكــــــان 

  . وين بني االنرتنت ومجيع الشركات التجارية اليت تقدم اخلدمات املتصلة بالشبكةااللكرت 

 يقــــدم الربيـــــد االلكـــــرتوين خـــــدمات أخـــــرى مثــــل اســـــتخدامه يف تشـــــغيل بـــــرامج البحـــــثو 
)Research(  املوجودة يف حواسيب بعيدة واستقبال الرد على شكل رسـالة بريديـة بعـد إمتـام

االلكرتوين أداة ربط بني املستخدم وجمموعة املسـتخدمني اآلخـرين عملية البحث كما يعد الربيد 
  .الذين جيمعهم اهتمام مشرتك لتبادل املعلومات واآلراء واألفكار 

  :بريد االلكتروني ال مزايا

  فرسالة الربيد االلكرتوين تصل خالل ثوان ودقائق معدودة لصاحبها: السرعة -١

دوالر فقــط أي مــا ) ١(بايــت هــو)٧٥٠٠(حتتــوي علــى حيــث أن الرســالة الــيت :قلــة التكلفــة -٢
 .يعادل ثالث صفحات وهذا يعد رخيصاً إذا ما قورن بالربيد العادي 

 .  حيث يتم تبادل الرسائل على أساس االسم األول: الربيد االلكرتوين غري رمسي -٣

حيث ميكن فحـص صـندوق الربيـد ألي شـخص يف أي : الزمان واملكان ليس هلما حساب -٤
 . قت من اليوم ومن أي مكان يف العاملو 
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حيــث ال يقــرأ الرســالة عــرب الربيــد االلكــرتوين إال : الســرية يف احلفــاظ علــى مضــمون الرســائل -٥
صـــاحبها احلقيقـــي بســـبب وجـــود رمـــز بريـــدي خـــاص لكـــل شـــخص وميكـــن كـــذلك تشـــفري 

 .الرسائل باستخدام نظام خاص 

ث يســـمح أن نقـــول ال أو نقـــول نعـــم فقــــط حيــــ: أن يكـــون مركـــزا ميكـــن للربيـــد االلكـــرتوين -٦
 .وجتنب الرمسيات اليت ترد يف الرسائل املرسلة عرب الربيد العادي أو الفاكس

وذلـــك بســـبب الســرعة يف إرســـال واســـتقبال الرســائل مثـــل دعـــوة : إمكانيــة العمـــل مـــن بعيــد -٧
 . لالجتماع عرب الربيد االلكرتوين   ماملديرين ملرؤوسيه

وذلـــك بســـبب دوام إرســـال : اللكـــرتوين علـــى دوام الصـــلة بـــني األصـــدقاء يســـاعد ا لربيـــد ا -٨
 . الرسائل إىل األصدقاء وسهولة التعامل مع نظام خدمة الربيد االلكرتوين عرب االنرتنت

وخاصـــة بعـــد إرســـال الرســـالة األوىل وبعـــد ذلـــك يـــوفر : الربيـــد االلكـــرتوين ســـهل االســـتعمال -٩
 .مرونة يف إرسال الرسائل وكتابتها

وخاصـــة يف جمـــال األعمـــال : إمكانيـــة إرســـال الرســـالة نفســـها إىل أكثـــر مـــن جهـــة واحـــدة -١٠
 . والتجارة والدعاية واإلعالن

  بتعـــــاد عـــــن غمـــــوض اخلـــــط يفاملنســـــقة وتوحيـــــد اخلطـــــوط واال: االعتمـــــاد علـــــى الطباعـــــة  -١١
  ). ١١٥-١١٣ص ص ،م١٩٩٩حسني (.   الرسائل العادية

  :آلية عمل الربيد االلكرتوين

يكــون لكــل مشـــرتك يف االنرتنــت عنـــوان حمــدد أو معــروف يـــتم حتديــده لـــدى شــركة تقـــدمي 
خـــدمات االنرتنـــت حبيـــث يكـــون العنـــوان مقســـماً وكـــل جـــزء منـــه يشـــري إىل رمـــز لشـــيء معـــروف 

  .حبيث يتضمن اسم املشرتك واسم املقدم ورمز دولة املشرتك ويعرف بنوع املقدم

أوال إىل حاســوب شــركة تقــدمي اخلدمــة  فيــتم ختزينهــا  أمــا آليــة بعــث الرســالة فتــتم بإرســاهلا
مؤقتــاً يف جهــازهم املركــزي حــىت يــتم البحــث عــن عنــوان املرســل إليــه يف الــدليل الشــامل للعنــاوين 
حىت جتد العنوان املناسب مث يتم إرساهلا إىل العنوان احملدد بأسرع الطـرق وأقصـرها أمـا إذا مل جيـد 

خطـأ يف كتابتـه أو كـان جمهـوًال  فـإن املـزود يـرد الرسـالة إىل عنـوان املزود العنوان وخاصة إذا وجد 
  .املرسل مرة أخرى

وتنتقــل الرســالة عــادًة مــن مقــدم للخدمــة إىل آخــر حــىت تســتقر يف جهــاز املرســل إليــه وتــتم 
وتقوم شركة املقدم كذلك بإبالغ املشرتكني عن وصـول رسـائل جديـدة إىل ،العملية بسرعة كبرية 
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وتغـــين هـــذه ،خــالل كتابـــة رقـــم يوضــح عـــدد الرســـائل الــواردة علـــى عنـــوان املشــرتك بريــدهم  مـــن 
  .العملية  عن خدمات الربيد العادية واالتصاالت اهلاتفية املكلفة مادياً 

  : القواعد السلوكية الستخدام البريد االلكتروني

د السـلوك ينبغي على مستخدمي الربيد االلكرتوين االلتـزام بقواعـد معينـة تعـرف باسـم قواعـ
  :وهي كاآليت) Netiqutte(الشبكي

  .قراءة الربيد الوارد بشكل منتظم  •

كتابة عنوان الرسالة يف اجلزء املخصص لذلك لتعريف املرسل إليه مبوضوعها  ممـا يتـيح  •
 .له حتديد الرسائل ذات األولوية

التعريـف بـالنفس بشــكل واضـح ملـن ترســل لـه رســالة ألول مـرة مـن حيــث كتابـة االســم  •
 .عنوان وأية معلومات شخصية أخرى مناسبةوال

عــدم اســتخدام أيــة عبــارات تشــري للســخرية أو الــدعابات غــري املناســبة وخاصــة الــذين  •
 .ترسل هلم أول مرة وإتباع قواعد سلوكية متزنة

مراعاة اختيار األلفاظ والعبارات مبا يدل على احرتام املرسل إليه ومراعاة مشـاعره حـىت  •
 .ضمون الرسالة يكون الرد مناسباً مل

 .استخدام لغة سليمة خالية من األخطاء اإلمالئية والنحوية  •

 .مراعاة اإلجياز والوضوح حىت ال تتعرض الرسائل لإلمهال وعدم الرد  •

 .إال للضرورة ) مهم(أو )عاجل(جتنب استخدام عبارات  •

االطــالع مراعــاة احلــذر مــن حيــث إن الرســائل ال تتمتــع بالســرية و اخلصوصــية فــيمكن  •
  .    عليها من قبل اآلخرين 

  )FTP)(File Transfer Protocol( خدمة بروتوكول نقل الملفات -٢

تسمح هذه اخلدمـة بنقـل امللفـات مـن حاسـوب إىل آخـر حبيـث يكـون مـن حاسـوب بعيـد 
وقـد تكـون )Downloading(إىل احلاسوب الشخصي للمستخدم وتسمى هذه العملية 

للمســـــــــــتخدم إىل حاســـــــــــوب آخـــــــــــر وتســـــــــــمى العمليـــــــــــة عنـــــــــــد مـــــــــــن احلاســـــــــــوب الشخصـــــــــــي 
وتســـمح هـــذه اخلدمـــة كـــذلك بنقـــل امللفـــات مـــن حاســـوب بعيـــد إىل ) Uploading(ذلـــك

  .حاسوب بعيد آخر
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  )Telent( خدمة تلنت-٣

إىل حاســــوب موصــــول بالشــــبكة مــــن خــــالل  )Login( وهــــي خدمــــة تســــمح بالــــدخول
أجــل التعامــل مــع البيانــات وذلــك مــن  )Password( وكلمــة مــرور )Account(حســاب 

  .واملعلومات املخزنة فيه واالستفادة منها

وتعترب هذه اخلدمة من أقدم خدمات االنرتنـت وأكثرهـا اسـتخداماً وميكـن مـن خـالل هـذه 
وتقــدم معظــم . اخلدمــة قــراءة مقــاالت أو كتــب أو ممارســة بعــض األلعــاب مثــل الشــطرنج وغريهــا

ويشبه  .الً جمانياً إىل خدماا  من خالل خدمة تلنتاجلامعات واملكتبات وهيئات البحث دخو 
استخدام خدمـة تلنـت البحـث يف فهـارس إحـدى املكتبـات العامـة حيـث ميكـن الـتحكم يف كـل 
شــيء مــن خــالل لوحــة املفــاتيح مــن حيــث اختيــار البــدائل مــن قائمــة مــا مث كتابــة رقــم أو حــرف 

  . للدخول إىل شاشات فرعية أخرى

  : اإلدارة التربويةفوائد شبكة االنترنت في 

يف  عاليــة املســتوى وميكــن إمجاهلــا  إداريــةلشــبكة االنرتنــت فوائــد عديــدة تســمح مبمارســة أنشــطة 
  : اآليت 

  : البريد اإللكتروني-��١

لتســــهيل اتصــــال الطلبــــة فيمــــا بيــــنهم، وتبــــادل  اإلدارة مــــن أهــــم الوســــائل املفيــــدة يف جمــــال
املعلومــات واألفكــار الرتبويــة، والتواصــل خــارج الصــف الدراســي والتواصــل مــع الطلبــة مــن الــدول 

  . كما يتواصل املعلم مع طالبه وزمالئه عن طريق الربيد اإللكرتوين. األخرى

  :إمكانية االستفادة من المواقع التربوية-��٢

اقع اخلاصة بأدلة املواقع الرتبوية العربية واألجنبية اليت تضـم أكثـر املواقـع من خالل زيارة املو 
الرتبوية حتت موقع واحد، وتسهل عمليـة الوصـول إىل عـدد كبـري مـن املواقـع الرتبويـة املتنوعـة الـيت 

  . تتناول املوضوعات واالهتمامات املعلومات املختلفة

  : االشتراك في المنتديات التربوية-���٣

خالل املشاركة يف احلوار الرتبوي املتخصص الذي جتري ضـمن منتـديات علميـة تربويـة  من
هلـــا مواقـــع معروفـــة علـــى الشـــبكة بعـــد احلجـــز املســـبق، واســـتعمال خـــدمات وإمكانـــات الشـــبكة 

وهــــو برنــــامج التخاطــــب عــــرب الشــــبكة، أو تكنولوجيــــا ) chat: (مثــــل  يف هــــذا اــــال املتطــــورة
. أمـــــــــاكن خمتلفـــــــــة مـــــــــن العـــــــــامل ويف وقـــــــــت واحـــــــــد عـــــــــرب الشـــــــــبكةاملنتـــــــــديات املصـــــــــورة ومـــــــــن 

)Teleconferencing Technology by Net work(    
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  :     إنشاء المواقع الشخصية-���٤

وتـــتم مـــن خـــالل االشـــرتاك العلمـــي مـــن جانـــب املتخصصـــني واملعلمـــني عـــن طريـــق املواقـــع 
لرتبويـة والعلميـة والتخصصـية الشخصية من أجل التواصـل مـع اآلخـرين فيمـا يتعلـق باهتمامـام ا

  .املختلفة

  : زيارة المواقع المتخصصة-���٥

مـــــن خـــــالل زيـــــارة املواقـــــع العربيـــــة و األجنبيـــــة للجـــــامعيني واملعلمـــــني والـــــيت تتناســـــب مـــــع 
  . ختصصام العلمية الدقيقة

  : االستفادة من مواقع البحث المشهورة-٦ �

عــن طريــق مواقــع البحــث املتخصصـــة مــن خــالل البحــث عــن املعلومــات الرتبويــة املطلوبــة 
  .اللغات ومنها اللغة العربية ة بعد

  : ومن مواقع البحث املشهورة يف الشؤون الرتبوية ما يأيت 

http://www.google.com 

http://www.alltheweb.com  

http://www.yahoo.com 

http://www.altavista.com 

  

  :اإلدارة التربويةفي ) e-mail(تطبيقات البريد االلكتروني 

هناك العديد مـن التطبيقـات الـيت ميكـن االسـتفادة منهـا مـن اسـتخدام الربيـد االلكـرتوين يف 
  : التعليم ويتمثل أمهها يف اآليت

اســتخدام الربيــد االلكــرتوين كوســيط بــني املعلــم والطالــب مــن خــالل إرســال الرســائل  -١
اسية املختلفة، جلميع الطلبة سواء فيما يتعلق بإرسال األوراق املطلوبة يف املقررات الدر 

أو يف إرســال الواجبــات املنزليــة هلــم، أو الــرد علــى االستفســارات العديــدة مــن جــانبهم 
  .حول مسائل معينة تتعلق باملواد املقررة، أو كوسيط للتغذية الراجعة ملعلومات الطلبة

يف موضوعات معينة مـن يف جمال اإلدارة  إمكانية االتصال والتواصل مع املتخصصني  -٢
ل العامل من أجـل االسـتفادة مـن خـربام وأحبـاثهم يف شـىت اـاالت بشـرط خمتلف دو 

 .معرفة عناوينهم الربيدية
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 .اإلداريني بعضهم ببعض االتصال بني  -٣

أو غريهــا مـــن  بــوزارة التعلــيم العــايلإمكانيــة االتصــال بــني الطــالب والشــؤون اإلداريـــة  -٤
الــوزارات مــن خــالل اســتالم التعميمــات واألوراق املهمــة واإلعالنــات اخلاصــة بالطلبــة 

 .فيما يتعلق بدراستهم أو حبوثهم أو مطالبهم الكثرية واملتجددة

اســـتخدام الربيـــد االلكـــرتوين كوســـيلة إلرســـال اللـــوائح والتعميمـــات ومـــا يســـتجد مـــن  -٥
 .التدريس وغريهمأنظمة وقوانني وتعليمات ألعضاء هيئة 

االســــتفادة مــــن اخلــــربات العلميــــة للمتخصصــــني ســــواء يف حتريــــر الرســــائل اجلامعيــــة أو  -٦
الدراسات اخلاصة أو يف االستشارات العلمية ويف أي مكان، ممـا يـوفر الوقـت واجلهـد 

 .واملال من خالل إمكانية التواصل بني األطراف من أماكنهم

واملعاهـــد والكليـــات ومراكـــز األحبـــاث والدراســـات االتصـــال والتواصـــل بـــني اجلامعـــات  -٧
 .سواء احمللية يف البلد الواحد أو بني احمللية واألجنبية 

أن اجلامعــــات يف اليابــــان والصــــني و الواليــــات املتحــــدة و ) Scott,1997(وقــــد ذكــــر 
 أوروبا اعتمدت كثرياً على الربيد االلكـرتوين كوسـيلة اتصـال معتمـدة فيمـا بينهـا مـن خـالل عمـل

كما أخـذت معظـم اجلامعـات واملعاهـد ). ٢٠٠١املوسى،( مواقع وعناوين ثابتة هلذه اجلامعات 
العلمية واألكادمييـة يف الـوطن العـريب خـالل السـنوات القليلـة املاضـية حتـذو حـذو الـدول املتقدمـة 

مســتخدمي شــبكة االنرتنــت ظهــر أمــام يف هــذا اــال وبــدأت مواقــع تلــك اجلامعــات واملعاهــد ت
  .على أنشطة هذه اجلامعات وأقسامها ومراكزها العلمية العلإلط

  :          اإلدارة التربويةفي ) e-mail(أسباب استخدام البريد االلكتروني 

يعـد الربيــد االلكـرتوين مــن أكثـر خــدمات االنرتنـت أمهيــة وشـعبية واســتخداماً، ويعـود ذلــك 
  : لألسباب العديدة اآلتية

  .سرعة وصول الرسالة من أي مكان يف العامل وخالل حلظات قليلة  -١

تكلفة منخفضة لإلرسال واالستقبال مقارنـة بالوسـائل األخـرى مثـل الربيـد العـادي أو  - ٢
 .   الفاكس

 .إلغاء احلواجز اإلدارية والنفسية بني املرسل واملستقبل لعدم وجود وسيط بينهما - ٣

أكثـر مـن جهـة واحـدة مسـتفيدة منهـا يف الوقـت إمكانية تعميم الرسالة الواحـدة علـى  - ٤
 .نفسه

 .إمكانة حصول املستفيد على الرسالة يف الوقت الذي يناسبه - ٥
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 .اإلرسال واالستقبال يف مدة زمنية قصرية  - ٦

إمكانيــة ربــط ملفــات إضــافية بالربيــد االلكــرتوين مثــل نصــوص أو صــور أو أشــكال أو  - ٧
 .غريها

وقراءا، حبيـث يسـتطيع املسـتخدم اسـتقبال  حتديد الوقت املناسب الستقبال الرسائل - ٨
  )١٥٣،ص٢٠٠٣سعادة،. (الرسالة يف وقت قد هيأ نفسه للقراءة والرد عليها

  اإلدارة التربويةاستخدام االنترنت في 

 مــــن املشــــكالت الــــيت تواجهنــــا يف بــــدايات هــــذا القــــرن اجلديــــد هــــي املعلومــــات الــــوفرية    
واملكدسة دون أن توجد لدينا دراية كافية حول آليات استثمار تلك املعارف العلمية والتقنية يف 

فال بـد مـن . سد حاجات اإلنسان املتزايدة واملسامهة يف احلفاظ على التوازن االجتماعي والبيئي
إجيـاد التعاون بني الباحثني والعلماء من جامعـات خمتلفـة حلـل مشـكالت البشـر يف إطـار عـاملي و 

  . حوار بني الثقافات املختلفة لتسهيل تبادل اخلربات واملنافع بينهم

  :اإلدارة التربويةومن أهم استخدامات االنترنت في ���

وسـيلة للتعريـف باجلامعـة واخلـدمات الـيت تقـدمها ونظـام القبـول فيهـا واملقـررات الـيت تطرحهـا  - ١
  ).Krok,1992. (وغري ذلك

تبــــادل وجهــــات النظــــر وطــــرح املشــــكالت البحثيــــة ســــواء بــــني األســــاتذة أو بــــني األســــاتذة  - ٢
والطــــالب أو بــــني الطــــالب أنفســــهم، وكــــذلك تبــــادل البحــــوث وأوراق العمــــل دون إهــــدار 

 .للوقت واجلهد واملال يف التنقل، واالكتفاء ا كوسيط تعليمي فّعال

 ، ومســـاعدة الطلبـــة واألســـاتذة يف متابعـــةوســـيلة لإلعـــالن عـــن األنشـــطة التعليميـــة واملـــؤمترات - ٣
 .األنشطة العلمية كل حسب اختصاصه

استخدامه كوسيلة لنقل املعلومـات مـن اجلامعـة وإليهـا كإرسـال مـواد مطبوعـة مثـل النصـوص  - ٤
  . )٢٢٤،ص٢٠٠٣سعادة،. (والصور واخلرائط وغري ذلك من اخلدمات األكادميية

  :اإلدارة التربويةي الستخدام االنترنت ف األجنبيةبعض التجارب 

 التجربة النيوزيلندية -١

تطبيقات اإلدارة االلكرتونية وقد بدأ الدول الرائدة يف جمال  جمموعةتعد نيوزيلندا من ضمن 
حيث سعت من خالل جتربتها إىل حتقيق أهداف ) م٢٠٠٠(التفكري ا يف األول من مايو 

  :عدة منها

 .تقدمي اخلدمات بشكل أفضل -
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 .التنفيذ والوصول إىل التكاليف املعتدلةحتقيق الكفاءة يف  -
احــتالل املكانــة والريــادة يف تنــوير وتثقيــف اتمــع مبــا يتوافــق مــع التطــورات يف اــاالت  -

 ).٣٠٦ص،ه١٤٢٥،أبو مغايض (العلمية واالجتماعية والعاملية 
 التجربة السنغافورية -٢

تعترب جتربة سنغافورة من بني التجارب الرائدة  واملهمة يف الدول النامية واملتطورة وقد ساعد يف 
جناح هذه التجربة وجود بنية حتتية وسوق اتصاالت مفتوح واسرتاتيجيات تقوم على التفكري 
 بسرعة والعمل للسوق الكوين من خالل توظيف التكنولوجيا واالتصاالت واملعلومات واملوارد

أن لدى سنغافورة إسرتاتيجية لتطوير اإلدارة ) ه١٤٢٦،ياسني(املتاحة وقد ذكر الفكرية 
االلكرتونية وصناعة األعمال االلكرتونية من خالل برنامج مشرتك لتطوير تكنولوجيا املعلومات 

 واملنطلق األساسي لتجربة سنغافورة بتطوير نظم اإلدارة االلكرتونية عن طريق بناء،واالتصاالت 
املؤسسات القومية لقيادة وتطبيق تكنولوجيا املعلومات على أساس الشراكة احلية املتكاملة بني 

والعامل املهم يف جتربة سنغافورة ،احلكومة والقطاع اخلاص إىل جانب الدعم احلكومي املباشر 
هو قدرة اإلدارة على بناء جسر تعاون وتنسيق اجلهود الوطنية على مستوى صياغة وتطبيق 

سرتاتيجيات تطوير وتنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وساعدها يف ذلك ا
االستقرار االقتصادي والسياسي واستقطاب االستثمار األجنيب ووجود البنية التحتية التقنية 

  ).٢٨٥-٢٨٢ص(كل ذلك ساعد يف حتويل سنغافورة إىل جزيرة التقنية الذكية،

  : اإلدارة التربويةفي  معوقات استخدام شبكة االنترنت

البــد لكــل فكــرة أو مشــروع جديــد أن تعرتضــه معوقــات ومشــكالت حتــد مــن فاعليتــه      
وأمهيتــه وتقلــل مــن فوائــده، وخاصــة إذا مــا رافــق هــذا املشــروع مــا يتعــارض مــع عــادات اتمعــات 

خـاطر الرتبويـة ومبـا أن اسـتخدام تقنيـات االنرتنـت ترافقـه بعـض امل. وتقاليدها وأخالقياـا وقيمهـا
مـن  انواألخالقية املتمثلة يف املواقع املشبوهة وغـري األخالقيـة، فقـد كـان هنـاك حـذر وجـدل كبـري 

جانب الرأي العام العـريب واإلسـالمي حـول جـدوى اسـتخدام شـبكة االنرتنـت يف التعلـيم مـع مـا 
مــع التقــدم  ولكــن أخــذت هــذه املشــكلة يف الــزوال. يرافقهــا مــن ســلبيات يرفضــها اتمــع العــريب

العلمي يف تكنولوجيا شبكات االتصال وإمكانية حجب أو تنقية املواقع غري املرغوبـة مبـا يسـمى 
ممـــا أعطـــى آفاقـــاً جديـــدة وآمنـــة يف التعامـــل مـــع الشـــبكة مـــن ) Filters(باملنقيـــات أو املصـــايف 

خـــالل اســـتخدام هـــذه الربجميـــات اجلديـــدة، باإلضـــافة إىل الرقابـــة املباشـــرة واملســـتمرة مـــن جانـــب 
املســؤولني عــن اســتخدام االنرتنــت يف التعلــيم جبميــع مراحلــه مبــا خيــدم األهــداف الرتبويــة املطلــوب 

  . نتحتقيقها من استخدام شبكة االنرت 
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بشـــكل عـــام والتعلـــيم  وتكـــون املعوقـــات الـــيت تقـــف أمـــام اســـتخدام االنرتنـــت يف التعلـــيم  
  :إما مادية وإما بشرية اجلامعي بشكل خاص 

�وتتمثل يف اآليت :المعوقات المادية: أوالً  �

كبـــرية مـــن أجـــل تـــوفري هـــذه اخلدمـــة يف مرحلـــة التأســـيس بســـبب احلاجـــة اللفـــة املاديـــة لتكا
مبواصــــفات معينــــة، وحواســــيب حمــــددة وبــــرامج ومعــــدات مرافقــــة، باإلضــــافة إىل خلطــــوط هــــاتف 

هـــذا علـــى . مالحقـــة التطـــورات احلديثـــة يف هـــذه التجهيـــزات ومـــا حتتاجـــه مـــن تكـــاليف إضـــافية
مســـتوى الدولـــة الـــيت تعمـــل علـــى تزويـــد املؤسســـات التعليميـــة مـــن مـــدارس وجامعـــات ومعاهـــد 

  .ي من حيث القدرة الشرائية لألفرادومراكز، وكذلك احلال على املستوى الفرد

  :ويتمثل يف اآليت  :التحدي التقني -

  .احلاجة لتعلم كيفية التعامل مع كل ما يتعلق ذه التكنولوجيا اجلديدة −

 .صعوبة مواكبة التطور السريع لتقنيات احلاسوب وشبكة االتصال −

االتصـــال                    ضـــعف البنيـــة التحتيـــة لالتصـــاالت يف بعـــض الـــدول ممـــا يـــؤثر ســـلباً علـــى  −
 .بشكة االنرتنت

 .الطبيعة اجلغرافية لبعض األقطار قد تشكل عقبة أمام استخدام هذه التكنولوجيا −

االنقطـاع أثنــاء البحـث والتصــفح وإرسـال الرســائل لسـبب فــين أو غـريه، ممــا يضــطر  −
 املســــتخدم إىل الرجــــوع مــــرة أخــــرى إىل الشــــبكة وقــــد يفقــــد البيانــــات الــــيت كتبهــــا،
باإلضــافة إىل الصــعوبة يف الرجــوع إىل مواقــع البحــث الــيت كــان يتصــفح فيهــا علــى 

 . الشبكة 

� J  وتتمثل يف اآليت  :طبيعة النظم التعليمية:  

أســــاليب التعلــــيم املرتبطــــة بــــُأطُر وأنظمــــة جيــــب االلتــــزام ــــا مــــن جانــــب املعلمــــني  −
  .واهليئات التعليمية األخرى

 . وجيا املعلومات احلديثةعدم وجود روابط بني املناهج وتكنول −

 :المعوقات البشرية:ثانياً 

  : اإلدارةنحو استخدام االنترنت في  المسؤوليناتجاهات -

وتطبيقــــات اإلدارة ويعــــد مــــن املعوقــــات البشــــرية الــــيت حتــــد مــــن اســــتخدام االنرتنــــت يف    
يكـون  ينبغـي أنأقل من املتوقع ويسري بـبطء شـديد عنـد املقارنـة مبـا اإلدارة استخدام الشبكة يف 
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عـن اسـتخدام االنرتنـت  األعضـاء وميكن إرجـاع أسـباب عـزوف بعـضوخاصة يف البلدان العربيـة،
  : إىل اآليتاإلدارة يف 

  .اإلدارة عدم الوعي بأمهية هذه التكنولوجيا يف  −

     .عدم القدرة على استخدام احلاسوب واالنرتنت  −

� J  حاجز اللغة أو صعوبتها:   

فنظراً ألن معظم املعلومـات واألحبـاث املتـوافرة علـى الشـبكة هـي باللغـة االجنليزيـة، لـذا فـإن 
االســـتفادة الكاملـــة ســـتكون مـــن نصـــيب مـــن يـــتقن هـــذه اللغـــة وهـــم قلـــة علـــى مســـتوى اهليئـــات 

  : اجلامعات العربية، ولذلك ال بد من مراعاة اآليت بالتدريسية والطلبة 

التدريسية يف املـدارس واملعاهـد واملراكـز واجلامعـات يف إعادة تأهيل أعضاء اهليئات  −
  . جمال اللغة االجنليزية

ضـــرورة بنـــاء قواعـــد بيانـــات باللغـــة العربيـــة، لكـــي يتســـىن للبـــاحثني االســـتفادة مـــن  −
  . خدمات الشبكة يف التعليم

  : خلو االنترنت من الرقابة -

عــالم األخــرى كالفضــائيات     إن شــبكة االنرتنــت ختلــو مــن الرقابــة املفروضــة علــى وســائل اإل
  : مثًال، لذا فهي تقدم مادة خمتلفة عما تقدمه وسائل اإلعالم املتنوعة بسبب العوامل اآلتية

طبيعـــة اخلصوصـــية الـــيت تصـــاحب االنرتنـــت مقارنـــة باســـتخدام الوســـائل األخـــرى،  −
فاملســـتخدم لالنرتنـــت ال بـــد أن يســـتخدم جهـــاز حاســـوب واحـــد ال يشـــاركه فيـــه 
أحد، كما أن له بريده االلكرتوين اخلاص به وكلمات السـر املتعلقـة بـه، ممـا يفسـح 

  . هذه اخلدمة  جماًال لعدم القدرة على الرقابة ومتابعة ما يتم عرب

االنرتنت وسيلة ذات اجتاهني بعكس الوسائل األخرى كالتلفاز مثًال، فـيمكن عـرب  −
االنرتنـــت اســــتخدام اخلــــدمات التفاعليـــة كاحملادثــــة واملناقشــــة وغريهـــا، وهــــذا مــــا ال 

 . يتيسر يف اخلدمات األخرى

قدرة شبكة االنرتنـت علـى القفـز إىل عـامل املمنوعـات والوصـول إىل داخـل املنـازل،  −
 . وبالتايل الوصول إىل خصوصيات األسرة، وهذه من أكرب الوسائل املفسدة فيها

أن التعامــــل مــــع وســــائل اإلعــــالم األخــــرى ذات اهلــــدف الســــيئ يكــــون ذا طـــــابع  −
مـع عموميـات بـل يتعامــل فاملسـتخدم ال يتعامــل فقـط . عمـومي، بعكـس االنرتنـت
 . أيضاً مع شخصيات واقعية
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تـــوفر شـــبكة االنرتنـــت الصـــوت والصـــورة أثنـــاء احملادثـــة كمـــا تـــوفر لقطـــات الفيـــديو  −
الكثـــرية واملتنوعـــة مثـــل الوســـائل األخـــرى ممـــا يهـــيء مناخـــاً خصـــباً لالســـتخدامات 

 . الشاذة بالشبكة

ودينــاً فلــيس مبقــدورها منــع  إذا قامــت اجلهــات املعنيــة حبجــب املواقــع الســيئة ُخُلقــاً  −
املــواد املرســلة عــرب الربيــد االلكــرتوين، وهــذا ميثــل نافــذة ميكــن أن يــدخل الشــر مــن 

 . خالهلا إىل مستخدمي االنرتنت 

إمكانيـــــة تـــــدخل بعـــــض اجلهـــــات بشـــــكل موجـــــه وخمطـــــط لعـــــرض أفكـــــار هدامـــــة  −
للمجتمــع ولــبعض الفــرق املنحرفــة مــن أجــل تشــكيك الــنشء يف عقيــدم وديــنهم 

  .أخالقهم من خالل االنرتنت مع انعدام الرقابة الالزمة على هذه اجلهات و 

   :صعوبة الوصول إلى المعلومات -

 يــذكرحيــث تواجــه هــذه الصــعوبة مســتخدمي االنرتنــت أصــحاب اخلــربة، ويف هــذا الصــدد 
أن كميـــة املعلومـــات اهلائلـــة علـــى الشـــبكة تفـــوق كميـــة املعلومـــات ) Brandt,1997(برانـــت 
للمسـتخدمني وخاصـة ) Cognitive overload(بكثري، مما يزيد العبء الـذهين  املطلوبة

املبتـــدئني مـــنهم، وجيعـــل إمكانيـــة وصـــوهلم إىل اهلـــدف املطلـــوب عمليـــة صـــعبة وغالبـــاً مـــا تنتهـــي 
ويضـيف برانـت أن هنـاك أنواعـاً مـن . باحلصول على معلومات هامشـية دون الوصـول إىل العمـق

زم للوصول إىل املعلومات بسهولة على االنرتنت، وتكـون هـذه املعرفـة مـن املعرفة املتداخلة اليت تل
  : اآليت

  . مهارات اسرتجاع املعلومات  −

 .اإلملام بكيفية عمل االنرتنت  −

 .  القدرة على حل املشكالت −

إن قناعات مستخدمي االنرتنت ألغراض تعليمية تتغري بسب قلة التنظيم من ويذكر أيًضا 
ات، وعـــدم وضـــوح جهـــة البحـــث الصـــحيحة وعـــدم وضـــوح البحـــث يف أجـــل اســـرتجاع املعلومـــ

، )Hypertext Links(الصفحة ذاا أو الصفحات األخرى مـن خـالل قنـوات التوصـيل 
  .باإلضافة إىل املشكالت الفنية اليت تصادف املستخدمني 

  : تجاه االنترنت  أعضاء هيئة التدريس واإلدارياتالحواجز النفسية من جانب -

، اإلدارة األسـاليب التقليديـة القدميـة يف  أعضاء هيئة التدريس واإلداريات يفضل كثري من 
بســبب تعــودهم عليهــا وإحساســهم بصــعوبة التغيــري، أو أن هــذا التغيــري ســيؤدي إىل مشــكالت 
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إضافية بالنسبة هلم، باإلضافة إىل اعتقادهم أن االستعانة باالنرتنت يزيد من األعباء امللقاة على 
  .   اتق كل واحد منهم ع

إن ): " املقاومــــة الرافضــــة(مــــا يســــمى بـــــ ) م١٩٩٩الســــلطان والفنتــــوخ،( الباحثــــانويــــذكر 
اإلنسان بطبيعته ال حيب تغيري ما اعتاد عليه، بل يقاوم ذلـك بأسـاليب خمتلفـة، وال يكـون ذلـك 

ويعـود ذلـك إمـا . ريسلوك مضـاد حنـو االنرتنـت، وإمنـا الوقـوف موقفـاً سـلبياً جتـاه هـذا التغيـ بإتباع
إىل التمســك باألســاليب التعليميــة القدميــة املوجــودة، أو عــدم الرغبــة يف التكيــف مــع األســاليب 

  ".والتقنيات احلديثة أو الشعور يعدم االهتمام والالمباالة حنو التغيريات اجلديدة

واخلـوف منهـا العوامـل النفسـية ) املقاومـة الرافضـة ( ومن األسـباب الـيت تـؤدي إىل تلـك    
أصـحاب االجتاهـات السـلبية حنـو  اإلداريـاتوخاصـة عنـد ) Techno phobia(من التقنية 

عن  اإلدارية وعضو هيئة التدريس احلداثة بسبب املشكالت الفنية ومشكالت التأهيل اليت تبعد
دافعيـة (لدى املعلمني والطلبة إىل ) املقاومة الرافضة(وميكن حتويل . باالنرتنت اإلدارة  تكنولوجيا

حنـــو التغيـــري، إذا مـــا مت تـــدريب املعلمـــني وإقنـــاعهم بإجيابيـــات االســـتفادة مـــن خـــدمات ) حقيقـــة
االنرتنت يف التعليم، وإذا ما شعر املعلمون والطلبة أم عن طريق ذلك يعلمون ويتعلمون أشياًء 

   .رغبة ودافعيةجديدة ب
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وواقعـــه فـــي كليـــات التربيـــة ،وأنواعـــه ، أهميتـــه،مفهومـــه : االتصـــال االداري: المبحـــث الثـــاني
  للبنات

  االتصال

لقــد خلــق اهللا اإلنســان وميّــزه بــنعم كثــرية منهــا العقــل ، وأحاطــه بــنعم كثــرية ســخرها لــه ، 
وما خلقت اجلن واإلنس { : قال تعاىل واستخلفه يف األرض ليعبد اهللا عّز وجّل ويسبح حبمده 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون     }إال ليعب
ســورة النمــل آيــة [ } وجيعلكــم خلفــاء األرض { : ، وقولــه تعــاىل ]  ٥٦ســورة الــذاريات آيــة [ 

٦٢ . [  

كما مّيز اإلنسان عـن سـائر أنـواع املخلوقـات بلغتـه اإلنسـانية تلـك املوهبـة الـيت منحهـا اهللا 
ل للتفــاهم بــني بعضــهم باســتخدام العقــل واللســان معــاً ، للبشــر فاســتطاعوا عــن طريقهــا االتصــا

ســــورة [ } إمنــــا خلقنــــاكم مــــن ذكــــر وأنثــــى وجعلنــــاكم شــــعوباً وقبائــــل لتعــــارفوا { : قــــال تعــــاىل 
  ) . ٧، ص ١٤١٨الشنربي ، ] (  ١٣احلجرات آية 

ل فالتعارف بني البشر ال يتم إال عن طريق االتصال املباشر أو غري املباشر واسـتخدام العقـ
  .واللسان

وقد منا علم االتصال على مر العصور واألزمـان وأدى هـذا النمـو إىل طفـرة كبـرية يف تبـادل 
يف اية القـرن التاسـع عشـر  االخرتاعاتاملعلومات وزيادة هائلة يف املعرفة اإلنسانية فمنذ توالت 

وإىل اآلن غدا العامل كله قريـة صـغرية لديـه قـدرة هائلـة علـى  امليالدينيوحىت بداية القرن العشرين 
  ) . ١٥هـ ، ص١٤١٨عطار ، . ( نقل مجيع أنواع املعلومات من أرجاء املعمورة عرب الثقافات 

  -: االتصال في اإلسالم 

إن ديـــن اإلســـالم يف جـــوهرة رســـالة والرســـالة عنصـــر أساســـي مـــن عناصـــر االتصـــال إال أن 
ر اإلسالم يقوم على أسلوب فريـد جيمـع يف عناصـره مـا هـو معـروف اليـوم االتصال من وجهة نظ

  .يف علم االتصال 

ولعــل أهــم مــا جيــب مالحظتــه عنــد دراســة علــم االتصــال مــن وجهــة نظــر اإلســالم وهــو أن 
فالتـه ( م بـالروح االتصال ينظم اتمع املسلم ويربطه بالروح ويربط الـروح باملـادة كمـا يـربط العلـ

  )  ٣٧، ص١٤١٢، 
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فالرسول صلى اهللا عليـه وسـلم قبـل البعثـة كـان ميـارس االتصـال الروحـي اإلهلـامي وهـو لـون 
إىل عامل خارج نطاق احملسوس وهـذا النـوع مـن االتصـال قـدمي قـدم  واالنصرافيقوم على التأمل 

  .فقد كان موجوداً بني اإلنسان ورب العرش العظيم  اإلنسان

كـــان هنـــاك لـــون آخـــر مـــن ألـــوان وبعـــد نـــزول القـــرآن علـــى الرســـول صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  
االتصــال وهــو االتصــال الروحــي العضــوي ويبــدو ذلــك واضــحاً جليــاً يف حادثــة نــزول الــوحي يف 

  .إقرأ : غار حراء فقد ورد أن جربيل عليه السالم ضمه ثالثاً وقال له 

وهـــذا ) االتصـــال الروحـــي اجلمـــاهريي ( ليـــه مث تطـــور مفهـــوم االتصـــال وميكـــن أن يطلـــق ع
يــا أيهــا الرســول بلــغ مــا { : النــوع شــائع يف آيــات كثــرية يف القــرآن الكــرمي ومــن ذلــك قولــه تعــاىل 

  . ٦٧سورة املائدة آية } أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته 

إىل البشـر ليبلغــوهم وهـذا النــوع مـن االتصــال ظـاهر كــل الظهـور يف إرســال اهللا تعـاىل رســله 
  .العاصني  اوينذرو وحي اهللا تعاىل ويشروا الطائعني 

فالرســـاالت الســـماوية الـــيت أراد اهللا أن يبلغهـــا للنـــاس عـــن طريـــق األنبيـــاء والرســـل والكتـــب 
عطـار ، ( السماوية املصاحبة لرساالم ما هي إال وسائل اتصال بني الناس وبني خـالق الكـون 

  ) ١٦، ص١٤١٨

  : عام لالتصال المفهوم ال

االتصـال مبفهومـه الواســع هـو عمليــة يـتم بواسـطتها نقــل املعلومـات واملهــارات أو القـيم مــن 
فرد آلخر أو من فرد إىل جمموعة ، أو جمموعة إىل جمموعـة أخـرى ، أو مـن فـرد إىل آلـة ، أو مـن 

  ) . ٧٠، ص١٤٠٦محدان ، ( آلة إىل آلة أخرى 

ل املعلومـات واآلراء والتوجهـات مـن فـرد إىل آخـر أن نقـوهو عملية إرادية يتم عـن طريقهـا 
من فرد إىل مجاعة أو من جمموعة إىل أخرى وهو التعبري اإلنسـاين عـن فعاليـة الطمـوح والرغبـة يف 

  .التطور ، ومظهر من مظاهر التفاعل اإلجيايب مع اتمع 

  : تعريف عملية االتصال 

االتصــــال هــــو رســــالة مــــن شــــخص أو جمموعــــة مــــن لعمليــــة االتصــــال عــــدة تعــــاريف منهــــا 
وحتتــوي الرســالة ، األشــخاص اىل واحــد أو عــدد مــن األشــخاص اآلخــرين باســتخدام وســيلة مــا 

م، ص ٢٠٠٦احلمـوي . ( على بيانات أو معلومات يزيد الطرف األول توصيلها للطرف الثـاين 
١٤ . (  
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واحـد أو أكثـر ـدف تغيـري                 العملية الـيت تنقـل ـا الرسـالة مـن مصـدر معـني إىل مسـتقبل-
  )  ١٩صهـ ،١٤٢٣عبد الدبس وعليان  . (السلوك 

وتبـــادل وختـــزين وإرســـال األفكـــار واملعلومـــات واألخبـــار واملشـــاعر واالجتاهـــات بـــني  إنتـــاج-
طـــرفني أو شخصـــني علـــى األقـــل بأســـلوب شـــفوي أو غـــري شـــفوي وذلـــك مـــن أجـــل خلـــق فهـــم 

  .وقاعدة مشرتكة للتعاون بينهما 

  -:عناصر عملية االتصال 

  :تشمل خمسة عناصر وهي 

الشـــخص  ىن يريـــد نقلـــه إىلفكـــرة أو معـــ هـــو الشـــخص الـــذي حيمـــل يف ذهنـــه: املرســـل -١
  .اآلخر 

  .تعبريات الوجه  هي الفكرة أو املعىن املراد توصيلها يف صورة رسالة تتضمن  :الرسالة -٢

هي طريقة أو قناة نقل الرسالة من املرسل إىل املستقبل فقد يتم نقـل : وسيلة االتصال -٣
الرسالة عن طريق احلديث الشخصي أو املكاملـات اهلاتفيـة أو اخلطابـات والتقـارير بـأي 

  .تكلس ، فاكس ، وسيلة من الوسائل االلكرتونية احلديثة من حاسب آىل 

ســالة ويقــوم برتمجتهــا اىل معــىن معــني قــد يكــون مطابقــاً يســتلم املســتقبل الر : املســتقبل -٤
  .للمعىن الذي قصده املرسل وقد يكون خمتلفاً 

بناء على ما فهمه املستقبل فإنـه يعطـي رداً عليهـا يوضـح اسـتجابته : الرد على الرسالة -٥
  .للمرسل وكيفية ترمجته للرسالة 

  :يكون يف اجتاهني اجتاه واحد وقد يكون االتصال يف   :اجتاه االتصاالت 

االتصال يف اإلدارة وما يقوم بـه املـدير عنـد إعطـاء أوامـره دون أن يكـون للمرؤوسـني فرصـة 
ملناقشــة هــو اتصــال يف اجتــاه واحــد وقــد يكــون هــذا االتصــال مفيــداً يف بعــض احلــاالت وخاصــة 

  .لألعمال الروتينية وحل املشكالت 

يف الــــــرد علــــــي املرســــــل االستفســــــار أمــــــا االتصــــــال ذو اجتــــــاهني فيعطــــــي فرصــــــته ملســــــتقبل 
  للمستقبل ليناقش رفض واالعتذار ويتميز بدقة املعلومات املتبادلة إلتاحة الفرصةالواالستيضاح و 

  ) ١٥، ص ٢٠٠٦ احلموي . (ويتفهم 
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  -:أنواع االتصاالت 

  :نقل الرسالة وهي فاعلية تأخذ االتصاالت عدة أشكال تؤثر على 

  :االتصاالت اللفظية -١

تتمثــــل يف نقــــل البيانــــات واملعلومــــات عــــن طريــــق اســــتخدام اللغــــة أو الكلمــــات املنطوقـــــة 
  : وهي نوعنيواملكتوبة 

  :االتصاالت الشفوية 

املرسـل واملسـتقبل باسـتخدام الكلمـات  بـنيعبارة عن تبادل األفكار والبيانـات واملعلومـات 
ويســمح ، التلفونــات  –املناقشــات ني طــريف االتصــال بــ االتصــال املباشــر: املنطوقــة ومــن أمثلتــه 

ويتطلـب هـذا االتصـال ، هذا النوع من االتصال بالتعرف على ردود أفعال الـذين يتلقـون الرسـالة
جهــد كبــري حيــث يتطلــب مــن املــدير القــدرة علــى مواجهــة املوقــف واالســتعداد ملــا قــد ينــتج عــن 

  .املناقشات 

  :االتصاالت الكتابية 

قـــل االفكـــار والبيانـــات واملعلومـــات باســـتخدام الكلمـــات االتصـــاالت الكتابيـــة عـــن ن تعـــرب
  .الرسائل على شبكة االنرتنت ورسائل الفاكس ، التعليمات ، التقارير : املكتوبة ومن أمثلته 

وتسمح االتصاالت الكتابية بنقل املعلومات املكتوبة اىل عدد كبري من األفراد مع إمكانيـة 
  .ها يف املستقبل يالرجوع إل

  :االلكترونية  االتصاالت

تسمح هذه االتصاالت بنقل كم هائل من املعلومات والبيانات وبشكل سريع وبعدد كبري 
شـــبكة املعلومــــات واحلاســـب اآليل والربيــــد الصـــويت والربيــــد : مـــن األفـــراد بوســــائل عصـــرية منهــــا 

  .االلكرتوين

  .فهي تتميز بالسرعة والسهولة والكفاءة وخفض التكاليف يف نقل املعلومات 

  :االتصاالت غير اللفظية -٢

تعرب االتصاالت الغري لفظية عن نقل األخبار واملعلومات باسـتخدام اإلشـارات واإلميـاءات 
والســلوك ويطلــق عليهــا لغــة اجلســم وقــد تكــون مقصــودة أو غــري مقصــودة مــن مصــدر االتصــال 

مييل  لفظية حيثوتكون يف الرسائل اليت تتعلق باألحاسيس ويكون هلا تأثري أقوى من الرسائل ال
  .غري لفظية عن اللفظية عندما يتعارض اإلثنان الناس إىل تصديق الرسائل 
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ويتطلـــب مـــن املــــدير مالحظـــة هــــذه االتصـــاالت وترمجتهــــا اىل املعـــىن املقصــــود مـــن حيــــث 
حركـــات األصـــابع وترمجتهـــا لـــيس ، طريقـــة اجللـــوس علـــى املقعـــد ،تعبـــريات الوجـــه وحركـــة العينـــني 

 احلمــوي. (  ىآخــر  إىلان ــا نظــراً الخــتالف تــأثري هــذه الرســائل مــن ثقافــة بالعمليــة الــيت يســته
  )  ٢٠ص، ٢٠٠٦

  :االتصاالت السمعية -٣

لإلشـــارات الـــيت كانـــت تســـمع قـــدمياً مـــن مســـافات قريبـــة إىل  هـــي نتيجـــة لتطـــوير االنســـان
ويف هذا النوع من االتصاالت الذي ، إشارات تسمع على مسافات أبعد باستخدام الالسلكي 

ـــا اليوميـــة حاســـة الســـمع تطـــور الراديـــو الـــذي ًأصـــبد علـــى مـــيعت ح مـــن األجهـــزة املـــؤثرة يف حياتن
  .ويشمل استخدام الرتفيه والثقافة والتعليم 

  :االتصاالت المرئية -٤

تعتمد هذه االتصاالت علـى حاسـة البصـر ومـن أشـكاله املختلفـة الصـور واللوحـات الفنيـة 
اخلــــرائط واألفــــالم الصــــامتة فاخرتعــــت آلــــة التصــــوير وأصــــبح مــــن الســــهل تصــــوير األشــــياء علــــى 

 ونسخ الصور يف وقت قصـري وتطـورت آلـه التصـوير أصـبحت الصـورة قـادرة علـى التعبـري حقيقها
وقــــد خــــدمت الصــــور وســــائل االتصــــال ، بشــــكل أفضــــل مــــن الكلمــــات يف كثــــري مــــن األحيــــان 

عبـــــــد . ( اآلخـــــــرى كالكتـــــــب والصـــــــحف واـــــــالت وأصـــــــبحت جـــــــزءاً مهمـــــــاً مـــــــن حمتوياـــــــا 
  )  ١٩ص هـ،١٤٢٣الدبس

   :مستويات أو اتجاهات االتصال

�:يتآلمستويات االتصال يف ا )  هـ١٤٢٣عبد الدبس ( عدد �

  :الصاعد االتصال -١

يكــــون اجتــــاه هــــذا االتصــــال مــــن أســــفل إىل أعلــــى أي مــــن املرؤوســــني إىل الرؤســــاء أو مــــن 
، تقـــــارير : مســـــتوى إداري أدىن إىل مســـــتوى إداري أعلـــــى ويكـــــون االتصـــــال يف عـــــدة أشـــــكال 

  -:مالحظات ويواجه هذا االتصال مشكالت وعقبات منها ، اقرتاحات 

  .واملستويات الدنيا بعد املسافة بني اإلدارة العليا -

  .حتريف املعلومات وتشويهها أثناء نقلها -

  .انتشار ظاهرة اخلوف لدى املرؤوسني -
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  :االتصال الهابط -٢

وهــو اتصــال مــن أعلــى إىل أســفل ويكــون مــن الرؤســاء اىل املرؤوســني ومــن مســتوى إداري 
اللـه نقـل املـادة املرسـلة أعلى إىل مستوى إداري أدىن وبعد هذا النوع واألكثر شيوعاً ويتم مـن خ
  )٩٤ص(.من أوامر وتعليمات وقرارات عرب تسلسل هرمي من القيادة إىل القاعدة 

  :ومن معوقات هذا االتصال 

  .كثرة عدد املستويات االدارية اليت متر ا الرسالة -

  .البعد اجلغرايف بني املرسل واملستقبل  -

  . الفروق يف الدافعية بني املرسل واملستقبل -

  :االتصال األفقي -٣

واالجتماعيـة أو السياسـية الـيت تقـع يف نفـس ، يكون هذا االتصال بني املستويات اإلدارية 
ومــدراء ، فاالتصــال بــني الــوزراء هــو اتصــال أفقــي واالتصــال بــني رؤوســاء اجلامعــات ، املســتوى 

  .املدارس وبني املعلمني هو اتصال أفقي 

املشــكالت وتبــادل األفكــار واألخبــار واملعلومــات يهــدف هــذا االتصــال إىل التعــاون وحــل 
واخلــربات بــني زمــالء مــن نفــس املســتوى اإلداري ويكــون هــذا االتصــال شــفوي وبطريقــة مباشــرة 

  .وبدون تعقيدات إدارية 

  :أهمية االتصال 

تكمــن أمهيــة االتصــال بأنــه هــو الــرابط بــني األفــراد الــذين يكونــون التنظــيم اإلداري داخــل 
الرتبويـــة إذ بدونـــه يصـــعب فهـــم الغـــرض املشـــرتك وينفـــي تنســـيق اجلهـــود فهـــو ضـــروري املؤسســـة 

  .أغراض وواجبات املنظمة  ملساعدة األفراد على فهم

  :وحتدد أمهية االتصال يف اآليت 

  .من أعمال املديرين اليومية أن االتصاالت متثل جزءاً كبرياً  -١

كفــاءة االتصــاالت الــيت يربزهــا املــدير يف أن القــدرة علــى إجنــاز األهــداف تتوقــف علــى   -٢
  .عمله 

متثـــــل االتصـــــاالت بالنســـــبة إلدارة املـــــوارد البشــــــرية طريقـــــة فعالـــــة يف تكليـــــف األفــــــراد  -٣
  .بالواجبات واملهام 

  ية يف ممارسة نشاطاا املتعددة االتصاالت الفعالة أمر مهم بالنسبة إلدارة املوارد البشر  -٤
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  .إىل توحيد اجلهود املختلفة يف التنظيم االتصاالت هي الوسيلة  -٥

االتصــــال وســــيلة فعالــــة يف إحــــداث التــــأثري املطلـــــوب علــــى األفــــراد مــــن أجــــل إجنـــــاز  -٦
  . األهداف 

  . نقل البيانات واملعلومات واحلقائق من مستوى إداري إىل آخر  -٧

  وسيلة ملساعدة العاملني على التعرف على البيئة املادية واالجتماعية اليت يعملون فيها  -٨

  .وسيلة حلفظ العالقات االجتماعية واستمرارها  -٩

وســيلة العــاملني إلبــالغ شــكواهم واقرتاحــام وكــل مــا يتعلــق بــأداء العمــل ومعوقاتــه  -١٠
  ) . ٣٢هـ ، ص١٤٢٦حممد ، .( لإلدارة 

  :تصال في اإلدارة التربوية وسائط اال

تتعدد وسائط االتصال وتتنوع يف اإلدارة الرتبوية وزاد عددها مع ظهور املخرتعات احلديثة 
املكتـــوب والكــالم املرســل عـــرب حيــث تنــدرج هـــذه الوســائط مــن اللقـــاءات املباشــرة إىل اخلطــاب 

األجهــزة املختلفــة إىل رســائل مرئيــة ومســموعة ، وأهــم الوســائط املســتخدمة لالتصــال يف اإلدارة 
  : الرتبوية هي 

وختتلـف التقـارير مـن وهي من الوسـائط املنتشـرة يف العمـل اإلداري الرتبـوي  :التقارير  -١
جيـداً ويـؤدي غرضـه جيـب أن يقتصـر علـى حيث اهلدف والتطويل والتقصري وحىت يكون التقريـر 

املعلومـــات الضـــرورية ويلتـــزم الدقـــة واملوضـــوعية يف األلفـــاظ وأن يكـــون إجيابيـــاً يعـــرض املشـــكالت 
  .ويقرتح احللول 

  :طبيعة التقارير 

خيتلف شكل التقرير وعدد صفحاته وحمتواه وأسلوب العرض باختالف املستوى التنظيمـي 
كلمــا صــعدنا يف املســتويات التنظيميـة إىل أعلــى كلمــا زادت احلاجــة تقـارير ، فالـذي تقــدم إليــه ال

إىل أن تكون التقارير واضحة وموجزة يف عدد العبارات واجلمل حبيث ال تستغرق وقتاً طـويالً يف 
  .قراءا 

  :هدف التقارير 

ختتلف أهداف التقرير بـاختالف الغـرض الـذي تعـد مـن أجلـه فـالتقرير قـد يسـتهدف أحـد 
  : العوامل التالية 

  . نقل معلومات من مستوى إداري إىل مستوى إداري أعلى  -١
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  .عرض مشكلة من املشكالت دون إبداء الرأي  -٢

  .عرض بدائل احللول ملشكلة من املشكالت  -٣

  .حتليل ظاهرة معينة  -٤

  .عرض اجنازات قسم أو إدارة أو جلنة من اللجان املشكلة لغرض معني  -٥

  .حتليل بيانات حماسبية  -٦

  .نقل أخبار أو أنباء  -٧

هو التقرير الذي يصيب اهلدف الذي أعد من أجله مباشـرة ولكـي يكـون : التقرير الفعال 
  : التقرير فعاًال فإن هناك عوامل جيب أن تتوفر فيه وهي 

  .املعلومات بتسلسل منطقي  أن يعرض -١

  .أن يكون مكتوباً بأسلوب شيق وجذاب  -٢

  .أن يكون صياغته سليمة لغوياً  -٣

  .أن يكون واضحاً وخمتصراً  -٤

مــاهر ، ( .أن يتناســب شــكله وحجمــه مــع نــوع املســتوى التنظيمــي الــذي يرفــع إليــه  -٦
  ) ٣٦٦، ص١٩٩٨

  :أنواع التقارير 

وطبيعـة التقريـر والبيانـات الـيت يتضـمنها  إعدادهاتتعدد أنواع التقارير باختالف الغرض من 
  .التقرير 

  التقسيم حسب طبيعة التقرير : أوالً 

  : وهي نوعان ويهدف هذا التقسيم إىل التمييز بني التقارير حسب حمتواها أو وظيفتها 

وتكــون مهمــة هــذا التقريــر تقــدمي أخبــار معينــة مــن شــخص آلخــر :  اإلخبــاريالتقريــر  -١
  . دون إبداء الرأي أو التعليق عليها 

وال حيتاج إىل شرح املعىن الذي تتضمنه األخبار اليت ينقلها وال يقدم كاتب التقرير يف هذا 
  .ؤات خاصة باملستقبل النوع أي حتليالت أو توصيات أو تنب

ويف هذا  النوع يتم عرض معلومات معينة وحتليلها بغرض الوصـول : التقرير التحليلي  -٢
إىل نتــائج معينــة ، ويســتطيع احمللــل يف هــذا النــوع مــن أنــواع التقــارير أن يعطــي تفســرياً للحقــائق 
ويبدي آراء معينة حول معىن احلقائق واألحداث اليت يتضمنها التقرير ، ويسـتطيع كاتـب التقريـر 
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قيام باختاذ القرارات أو إجراءات معينة وقد تتضمن هـذه التوصـيات أن يقدم توصيات تقتضي ال
  .بدائل حلول ملشكالت معينة يقوم قارئ التقرير باختيار أياً منها وتنفيذه 

إىل تقــارير حتليليــة وذلــك إذا مت جتميــع عــدد مــن التقــارير  اإلخباريــةوأيضــاً تتحــول التقــارير 
  .وحتليلها  اإلخبارية

  سب درجة رسمية التقريرالتقسيم ح: ثانياً 

  وهي على نوعان 

  .هو التقرير الذي يأخذ شكالً أو منطاً معيناً : تقرير رمسي  -١

وتتميز التقارير ) كاملقدمة وحجم التقرير واملقرتحات واملرفقات ( ويتكون من أجزاء معينة 
  .الرمسية ألن تكون مطولة وغالباً ما تنساب من أسفل ألعلى أو يف نفس املستوى 

وهو ال يتقيد بشكل معني فقد يأخذ شكل اخلطابات أو املذكرات : تقرير غري رمسي  -٢
الداخلية ويكتفى فيها بتحديد طريف التقرير ، ويكون األسلوب املستخدم اسلوباً سهالً وبسـيطاً 

  . وبعيداً عن األلفاظ الرمسية وتتميز بأا قصرية وخمتصرة 

  الزمنية التي يغطيها التقريرالتقسيم حسب الفترة : ثالثاً 

  :وهي على نوعني 

يوميـة أو علـى فـرتات زمنيـة منتظمـة وقـد تكـون  إعـدادهاوهي الـيت يـتم : تقارير دورية  -١
  . أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية أو سنوية 

حني  إعدادهابزمن معني ويتم  إعدادهاوهي التقارير اليت ال يرتبط : تقارير غري دورية  -٢
حلاجة إليها وميكن وصف هذه التقارير بأا تقدم العمل وتعرض تسـجيالً ملـا مت تنفيـذه يف تربز ا

  .تنفيذه يف املستقبل وتكون مصحوبة باخلطة الكلية لتنفيذ العمل املاضي وما هو متوقع 

  تقارير أخرى : رابعاً 

  :الغرض الذي تعد من أجله كما يلي هناك أنواع كثرية من التقارير ميكن تصنيفها حسب

  .تقارير الرقابة على األداء  -١

وهذا النوع من التقارير يقيس مستوى االجناز الفعلي مبستوى االجناز املخطـط ومبعـىن آخـر 
يقــيس مــا مت تنفيــذه ، وــدف هــذه التقــارير إىل معرفــة مــواطن الضــعف وتصــحيحها ، وعيــوب 

  .اجلودة 
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  قبل تقارير تتعلق باملست -٢

ــــدف هــــذه التقــــارير إىل وضــــع خطــــط عمــــل خاصــــة باملســــتقبل وقــــد تتضــــمن تعريفــــات 
للمشاكل املتوقعة وحتديد بدائل احللول هلا وتتضـمن وضـع خطـط عمـل قصـرية األجـل أو طويلـة 

  .األجل 

  التقارير املالية  -٣

التقـارير التحليليـة ، منها ما يتعلق باملاضي مثـل امليزانيـة العموميـة وقـد تتعلـق باحلاضـر مثـل 
  .أو تتعلق باملستقبل كتقارير املوازنات التخطيطية 

باملؤسســــة بغــــرض الرقابــــة وتســــاعد هــــذه التقــــارير يف تقــــدمي احلقــــائق للمســــتويات اإلداريــــة 
  .وتصحيح االحنرافات 

  تقارير املبيعات  -٤

ل كميـات وقد تكون دورية أو غري دورية ومهمتها عرض ما مت حتقيقه من مبيعـات يف شـك
  .أو قيم مالية ويقوم بإعداد هذا التقرير مندويب املبيعات 

  تقارير االنتاج  -٥

وغالبـاً مــا تكــون دوريــة ويـتم مــن خالهلــا عــرض مسـتوى االنتــاج الــذي مت حتقيقــه يف خــالل 
  .فرتة زمنية معينة 

  تقارير القوى العاملة  -٦

  .باملؤسسة على الوظائف املختلفة تكون تقارير دورية ويتم عرض توزيعات القوى العاملة 

  تقارير خاصة  -٧

تتميز بأا تقارير غري دورية وهي تعـد لتغطيـة أحـداث معنيـة أو لدراسـة ظـاهرة أو مشـكلة 
  معينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  ) ٣٩٦، ص١٩٩٨ماهر ، ( 

تعتـــرب مـــن أهــم وســـائل ووســائط االتصـــال يف اإلدارة الرتبويـــة ألن يف  :االجتماعــات  -٢
ات بطريقة مباشرة ويبدي اتمعون آرائهم ومقرتحام يف املوضوعات االجتماع تعرض املوضوع

املختلفة ويتناول االجتماع اإلجيابيات والسلبيات وتطرح املشكالت وتظهر املقرتحات حللول هلا 
هـــ ، ١٤٢٦حممـد ، . ( وتكـون مــن داخـل االجتمــاع املسـائلة واحملاســبة واملالحظـات العديــدة ، 
  ).٣٤ص
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  :جتماعات وهناك أنواع لال

  اجتماعات من حيث المدة أو الزمن : أوالً 

وهي تعقد بصورة دورية قد تكون سنوية أو شهرية أو أسبوعية : اجتماعات دورية  - ١
ويغلب عليها الطابع الرمسي ومن أمثلتها اجتماعات اللجان الدائمة واالس يف الشركات 

  .واإلدارات احلكومية

وهي اجتماعات تعقد دف حبث أمور طارئة أو دف : اجتماعات غري دورية  - ٢
التنسيق بني اإلدارات يف املنظمة الواجدة وذلك لبحث املشاكل اليت تعرتضهم ، وليس هلا 

  . وقت حمدد 

  اجتماعات من حيث المستوى : ثانياً 

ات العاملية  مثل اجتماع الدول واملنظم: اجتماعات على املستوى العاملي  - ١
  . اجلامعة العربية وهيئة األمم املتحدة  كاجتماعات

مثل اجتماع االس واإلدارات احلكومية كمجلس : اجتماعات على مستوى الدولة  - ٢
  .الوزراء

مثل اجتماع جمالس : اجتماعات على مستوى املنظمات يف القطاع اخلاص  - ٣
  .اإلدارات واللجان يف الشركات 

  ات من حيث الشكل اجتماع: ثالثاً 

اجتماعات تتقيد بالنظم والشكليات وهذا النوع من االجتماعات يتحكم فيها  - ١
الكثري من القواعد والنظم كأسلوب التصويت يف االجتماع وحق األغلبية يف اختاذ القرار ، 

  .وطريقة الوقوف والتحدث  

اجتماعات ال تتقيد بالشكليات وهذه االجتماعات ال حتكمها نظم أو قواعد  - ٢
جدول ألعماهلا وليس هناك قواعد وتتسم باملرونة والسهولة وقد جتتمع بدون أن يكون هناك 

هـ ١٤٢٥العثيمني ، (   .ن التعليمية والثقافية أو أصول للمناقشة أو كيفية اختاذ القرار مثل اللجا
  ) ١٢٠، ص

  : ية االجتماعات أهم

ان االجتماعات هلا دور كبري يف اجناز وحتقيق الكثري من أهداف املنظمات احمللية والدولية 
  : وميكن توضيح أمهيتها يف اآليت 
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التوصل لدراسة كاملة وشاملة ومستفيضة ومتأنية وخاصة بالنسبة للقرارات املتعلقة  - ١
  . باملواضيع الكبرية من خالل تنوع خربات وختصصات األعضاء 

القرارات اجلماعية تتسم بالنضج والعمق والصدق واملوضوعية عكس القرارات الفردية  - ٢
  .اليت تعتمد على قدرات الشخص الفردية 

نقاش واحلوار اجلماعي يغلب عليه الطابع الدميقراطي القائم على احرتام آراء ال - ٣
  . اآلخرين حيث يعطي كل عضو فرصة للتعبري عن آراءه وأفكاره حبريه 

تعد االجتماعات وسيلة مهمة من وسائل التنسيق بني خمتلف أوجه األنشطة واجلهود  - ٤
و بني أوجه النشاط على مستوى املنظمة ، وعن واألقسام داخل املنظمة الواحدة أ اإلداراتبني 

  . طريق االجتماعات يتم عرض املشاكل وتذليلها والتوفيق بني وجهات النظر املختلفة 

تعترب االجتماعات أداة ناجحة للتدريب وعن طريقها حيتك املوظفون حديثو اخلربة  - ٥
ر وتبادل الرأي تتولد األفكار مبن هم أقدم منهم خربة وممارسة وجتربة وعن طريق النقاش واحلوا

  .واملقرتحات ، ويتم إكساب اخلربات واملهارات 

تتيح االجتماعات الفرصة للقادة اإلداريني واملشرتكني يف االجتماع توصيل آرائهم  - ٦
  . وتوجيهام إىل بقية العاملني حيث يتم نقلها عن طريق األعضاء اآلخرين املشاركني 

فع معنويات األعضاء املشاركني فالعضو مهما اختلف تساهم االجتماعات يف ر  - ٧
مركزه الوظيفي له صوت واحد مما جيعل القرارات بعيدة عن السيطرة وحتكم أصحاب املراكز 

  ) . ١٢٢مرجع سابق ، ص ( العليا 

  سلبيات االجتماعات 

 على الرغم من مزايا االجتماعات اليت مت توضيحها من خالل أمهيتها كوسيلة اتصال إال
  : أن هناك بعض السلبيات توضح فيما يلي 

إذا سيطرت على االجتماعات األغراض واملصاحل الشخصية والصراع ، كانت  - ١
  . النتيجة هدراً للجهود وهدماً للبناء ووسيلة للتنافر 

عند احتدام النقاش واختالف الرأي ووجهات النظر بني األعضاء حول القضايا  - ٢
ىل قرار ائي يلجأ اتمعون إىل حل وسط للتوفيق بني وجهات املطروحة وصعوبة التوصل إ

تظهر النظر املختلفة حىت لو مل يكن هذا القرار سليمًا بناءًا وال يراعي املصلحة العامة ، وذا 
  .الثغرة يف قيمة االجتماعات 
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يف  قد تشكل االختالفات يف املستويات الثقافية والوظيفية بني األعضاء عائقًا كبرياً  - ٣
  .االتصال بينهم وتؤثر يف تفاعل اجلماعة عكسياً 

ان افتقار رئيس االجتماع إىل املهارات القيادية يف إدارة املناقشات وعدم إملامه  - ٤
قد يدفع بعض األعضاء إىل السيطرة على جو باللوائح الداخلية اليت حتكم االجتماعات 

لرئيسية املطروحة وانشغاهلم يف مناقشات االجتماع أو انصراف انتباه األعضاء عن املواضيع ا
  .ثنائية تثري التشويش والفوضى مما يفقد االجتماع أمهيته يف حتقيق أهداف 

إن سلوك رئيس االجتماع وشخصيته قد ينعكسان على قيم االجتماع والنتائج  - ٥
الديكتاتوري املتسلط الذي يستبد برأيه رمبا حال  املتوقعة ، فإذا كان الرئيس ينتهج االسلوب

  . بني بقية األعضاء والتوصل إىل قرارات حامسة 

أما إذا كان الرئيس ذا شخصية متيل إىل الروتني وتطبيق االجراءات الرمسية والقوانني بصورة 
. ( جامدة تم بالشكليات دون اجلور كان له األثر السيء على معنويات األعضاء اآلخرين 

  ) . ١٢٤مرجع سابق ، ص 

وهــي وســيلة هامــة مــن وســائل االتصــال لكنهــا يف نفــس الوقــت صــعبة  :المقــابالت  -٣
ومعقــدة ، ويســتخدمها العــاملون يف جمــال اإلدارة الرتبويــة يف االتصــال أكثــر مــن أي شــكل آخــر 

  .من أشكال االتصال 

إن مقابلة املتعاملني مع اإلدارة الرتبوية من قبل املدير وسيلة مهمة ألداء املدير ملهامة 
وحىت تكون املقابلة وسيلة تتحقق منها األهداف الرتبوية ، البد أن تنظم يف أوقات حمددة 

  ) . ٣٥هـ ، ص١٤٢٦حممد ، . ( وتكون ضرورية ألداء العمل 

االتصال املعروفة والضرورية وتتمثل أمهيتها يف وهي من وسائط  :اللجان التربوية  -٤
توفري صفة مجاعية القيادة للعمل يف اختاذ القرار واستخدام السلطة وتتيح التنسيق السليم بني 
األجهزة اإلدارية وتيسر سبل االتصال وتظهر نوعًا من التعاون بني أعضاء اجلهاز اإلدارية 

  إجياد احللول للمشكالت والوصول إىل القرار السليم  الرتبوي الشرتاكهم يف التفكري الذي حياول

  مميزات اللجان 

نتيجة لتنوع التخصصات وتعدد اخلربات واألفكار : الرأي والبحث اجلماعي  - ١
ألعضاء اللجنة فإن الرأي الذي حيصل عليه هو خالصة األفكار واألحكام وبالتايل سيكون 

  .أكثر عمقاً مما لو كان رأياً فردياً 
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من أهم مزايا اللجنة بأا وسيلة فعالة للتنسيق خاصة يف متابعة التنفيذ : التنسيق  - ٢
حيث يتم التنسيق بني اخلطط املوضوعة وبني اجلهود اليت تبذل لتجنب وتضادي التكرار غري 

  .املثمر 

حيث بإمكان القرارات والتعليمات أن تصل إىل اجلهات املعنية : نقل املعلومات  -٣
لك عن طريق األعضاء اتمعني ويتم نقل املعلومات إىل اجلهات املهمة وتطلع إليها بانتظام وذ

  .يف أسرع وقت ممكن 

وذلك عندما يكون املدير يف أي مؤسسة أو إدارة ال يستطيع : توحيد السلطات  - ٤
 اختاذ القرارات يف حل مشكلة ما لعدم متتعه بالسلطة الكاملة ، فتكون اللجنة وسيلة أو خمرجاً 
يلجأ إليه الكثري من املدراء حيث عن طريق اللجنة تتوحد خمتلف السلطات اليت تتمتع ا 
األجهزة املتعددة ذات العالقة باملشكلة يف سلطة واحدة وعن طريقها ميكن التغلب على 

  .املشاكل املرتبطة بسلطات جمزأة بني عدة أجهزة إدارية 

عضاء الشباب القليلي اخلربة ليشاركوا يف تتيح اللجنة الفرصة لأل: تدريب األعضاء  - ٥
املناقشات وتبادل اآلراء مع أصحاب اخلربة والتجربة وتعترب املشاركة أداة فعالة لتدريبهم 

  )  . ١٣٤، ص١٤٢٥العثيمني ، ( . إدارية هامة  وإعدادهم اإلعداد السليم لتويل مناصب

  :ت عيوا ومن أمهها إال أن هذه اللجان إن مل توظف وتستخدم بصورة سليمة ظهر 

  .تشتيت املسئولية وجتزئتها والتنصل منها حبكم أن القرار ال ميثل فرداً معيناً  -

  . البطء الشديد يف أعماهلا لكثرة املناقشات واملداوالت  -

  . سلبية بعض األعضاء داخلها نتيجة للجو العام الذي يسيطر على اللجنة  -

  .على أعضاء اللجان  كثرة األموال والنفقات مبا يصرف  -

  .سوء تشكيل اللجان  -

هـ ، ١٤٢٦حممد ( احللول اليت تصل إليها هي حلول وسط وقصرية وال يؤخذ ا   -
  ) . ٣٥ص

الرتبوية وهي تلعب  اإلدارةتعترب وسائط االتصال املعروفة يف  :المجالس التربوية  -٥
كة دوراً مهمًا يف العملية اإلدارية إما عن طريق التنسيق بني األجهزة املختلفة أو عن طريق املشار 

وقد تكون االس استشارية أو تنفيذية أو عامة أو نوعية وهي بوية يف عملية اختاذ القرارات الرت 
  .ل املؤسسة الرتبوية تسيري العمل داخعديدة ولكنها ضرورية ، ويقع على عاتقها 
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مرجع ) . ( جملس إدارة املؤسسة ، وجملس القسم ، جملس النشاط ( ومن هذه االس 
  ) . ٣٦سابق ، ص

  معوقات االتصاالت

لومات أو تعطلها أو املؤثرات اليت متنع عملية تبادل املعتعين معوقات االتصاالت مجيع 
تعين أي عائق يقلل من فاعلية االتصاالت  تؤخر إرساهلا أو استالمها أو تؤثر يف كميتها وهي

  :أي ال جيعلها حتقق الغرض املطلوب منها بالدرجة املناسبة ومن أهم املعوقات ما يلي 

  اللغة املستخدمة  - ١

إن طبيعة اللغة املستخدمة بني املرسل واملستقبل قد تصبح مصدر جناح أو فشل عملية 
معاين خمتلفة أو تكون الصياغة معقدة فال ا ، فالكلمات املستخدمة قد تكون هلاالتصاالت 

يفهم املستقبل ما يعنيه املرسل ، حينما يلجأ إىل استخدام عبارات أو كلمات أو مصطلحات 
  . متخصصة فال يفهمها املستقبل 

  احلكم الكبري للمؤسسة وتعدد املستويات اإلدارية  - ٢

إن حجم املؤسسة الكبري وتعدد فروعها وانتشارها وتعدد مستوياا اإلدارية يؤثر يف عملية 
فاملسافة البعيدة بني املركز والفروع تؤثر يف عملية نقل املعلومات وغالبًا ما تتعرض االتصال 

  .للتعديل والتحريف 

  الفروق الفردية  - ٣

ا درجة استعداد الريس لتقبل أو رفض إن تدفق املعلومات بني الرئيس واملرؤوسني حيدده
آراء وأفكار مرؤوسيه فالرئيس الذي يتربم ويضيق باتصاالت مرؤوسيه جيعلهم حيجمون عن 
تزويده باملعلومات ، أما الرئيس الذي مييل إىل تقبل آراء وأفكار املرؤوسني ويشجعهم على 

ه وإليه ، واالتصال اجليد إبداء االقرتاحات واآلراء هو رئيس يساعد يف تدفق املعلومات من
  .حيتاج إىل توفري األمان واالطمئنان لدى املرؤوسني عند اتصاهلم بالرئيس 

  اإلفراط يف االتصال  - ٥

اإلفراط يف االتصال عن القدر املناسب يؤدي إىل إعاقة عملية االتصال ألن اإلفراط فيه 
فاالعتدال يف االتصال واستخدامه يصبح عبئاً على املتصل وقد يفوق طاقته االستيعابية ، وهلذا 

هـ ، ١٤٢٥العثيمني ، . ( بطريقة مدروسة ومنظمة يعطي املعلومات اليت ستنقل حيوية وأمهية 
  ) . ٣٩ص

  



- ٤٧ - 
  

  زيادة فعالية االتصاالت 

هناك بعض العوامل اليت تساهم يف زيادة كفاءة االتصاالت وتعمل على حتسينها وزيادة 
  . )هـ ١٤٢٥العثيمني ، ( فعاليتها 

  :وضع خطة واضحة لالتصال اجليد  - ١

وذلك عن طريق حتديد أهداف واضحة لالتصال حبيث دف إىل تعريف الفرد يف 
املؤسسة على دور وأمهية االتصاالت يف حتقيق أهدافها والعمل على إجياد وابتكار وسائل 

  .اتصال جيدة تشجع العاملني على استخدامها 

  :االتصال وأمهيته زيادة فهم العاملني بكيفية  - ٢

برامج التدريب اليت حتتوي مواضيع وذلك بنوعيتهم وزيادة فهمهم ألمهية االتصال بواسطة 
تتعلق بعملية االتصال وجيب أن تكون مستمرة ومتواصلة وتزداد بزيادة صعودهم يف السلم 

  .اإلداري 

  : إعادة تنظيم املؤسسة  - ٣

يشمل تقريب املسافات بني مركز املؤسسة وفروعها وإلغاء بعض املستويات اإلدارية اليت 
ال حيتاج هلا العمل وتضييق نطاق االشراف وجعله حمدود ، فهذه االجراءات تسهل وتيسر 
عملية االتصال ، فاملسافة القريبة بني مركز اختذا القرارات واملراكز األخرى تسهل التعامل بينها 

  . د املستويات اإلدارية معناه ختفيف العبء على عملية االتصال وحتدي

  : تطوير مهارات االتصال بالنسبة للعاملني  - ٤

هناك مهارات اليت على املؤسسة أن تقوم بتنميتها وتطويرها لدى العاملني من أجل 
  : اتصال جيد وفعال وهذه املهارات هي 

  :مهارات التحدث  -

ى فن التحدث من حيث احملتوى واملضمون واستخدام الصوت وذلك بتدريب العاملني عل
املناسب وإجادته والوقت املناسب للحديث ومعرفة األثر الذي يرتكه على اآلخرين ، ومعرفة 

الفردية بني األشخاص ألن هذه املهارات ضرورية لألشخاص الذين يتطلب عملهم قدراً  الفروق 
  .كبرياً من االتصال الشفوي 
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  :الكتابة مهارات  -

وذلك بتدريب العاملني على كيفية الكتابة اإلدارية املوضوعية الدقيقة وتاليف األخطاء 
اإلمالئية والنحوية وميكن عقد دورات ذا الشأن وختصيص ساعات معينة للتدريب على 

  . الكتابة الصحيحة كاخلطابات والتقارير

  :مهارات القراءة  -

ذين حيتاج عملهم إىل قراءة الكثري من اخلطابات والتقارير وهذه املهارة ضرورية للعاملني ال
  .وميكن تنمية هذه املهارة عن طريق تدريبهم على القراءة الصحيحة الصامتة والسريعة 

  : واإلصغاء اإلنصاتمهارات  -

من مستلزمات القيادة اجليدة ويعين فهم واستيعاب ما يسمعه  اإلصغاءأو  اإلنصاتفن 
الصفات املهمة اليت جيب أن يتمتع ا الرئيس وعن طريقها يستطيع أن  من واإلنصاتالفرد 

يكسب نفوس العاملني ويشجعهم على التعبري عن آرائهم مما يساعد على حل مشاكلهم وفن 
  .من األمور اليت حتتاج إىل الصرب والتأين والرتكيز  اإلنصات

  :تنمية مهارة العاملني يف استخدام وسائل االتصال  - ٥

ل على تدريب العاملني على كيفية استخدام وسائل االتصال بطريقة سليمة  العم
  .كاالجتماعات واملقابالت الشخصية ، واخلطابات واهلاتف ، فكل وسيلة هلا طرقها الفنية 

  :تطوير نظم حفظ البيانات واملعلومات  - ٦

كن إن العمل على وضع نظام حلفظ املعلومات والبيانات بطريقة جيدة وفعالة ، مت
العاملني من التدريب عليها واستخدامها بسهولة ويسر وبأقل تكلفة وجيب حفظها يف أماكن 

  .معينة إىل حني احلاجة إليها 

  :القيادة الدميقراطية  - ٧

االجتاه إىل القيادة الدميقراطية يعين تقوية االتصال بني العاملني والرئيس أو القائد للتعرف 
لك أمهية يف اختاذ القرار ، ألن هذه القيادة تؤمن مبشاركة العاملني على أفكار وآراء العاملني ولذ

  .يف صنع القرار وتشجع العاملني على حرية التفكري والتعبري 

  :تقوية الثقة بني العاملني  - ٨

نتيجة النعدام الثقة بني العاملني أو بني العاملني واملتعاملني من اجلمهور ، يلجأ الكثري 
وسائل االتصال الكتابية حىت يكون لديهم مستند يثبت أن اتصاًال معينًا قد مت من األفراد إىل 
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وهذا يشجع على استخدام التقارير واملذكرات وبالرغم من أمهيتها إال أا تضيع الوقت واجلهد 
  .، ألن انعدام الثقة ال يشجع على استخدام االتصال الشفهي 

  مراعاة الفروق الفردية بني األفراد  - ٩

مراعاة الفروق الفردية بني األفراد املراد االتصال م سواء كانوا عاملني أو متعاملني هلا  إن
  .أمهيتها يف االتصال 

  :التخلص من العوائق النفسية  -١٠

تظهر العوائق النفسية عندما حيجب بعض األفراد املعلومات عن اآلخرين رغبة يف القيمة 
أو اخلوف من تزويد اآلخرين باملعلومات وهذا مظهر من مظاهر االضطراب النفسي ، وعلى 
اإلدارة أن تعود األفراد على املواجهة وعدم اخلوف ، واالحتكاك بالناس وتوثيق الصلة بينهم 

  . ن والتقارب وهذا هو مثرة االتصال اجليد ليتم التعاو 

  :تزويد االتصاالت غري الرمسية باملعلومات واحلقائق  -١١

استفسارات املوظفني يف األمور اليت مهم مثل  إلشباعاالتصاالت غري الرمسية وسيلة 
  . العالوات والرتقيات 

 اإلشاعاتق يقلل من إن تزويد شبكة االتصال غري الرمسية باملعلومات الصحيحة واحلقائ
  ) . ٤٨-٤٢ص( اليت تزداد نتيجة نقص احلقائق واملعلومات 
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  الدراسات السابقة: ثانياً 

أمكن الباحثة احلصول على بعض الدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع الدراسة حيث مت توزيعها 
  :دراسات حملية وعربية  وعاملية وفيما يلي تفصيل ذلك :جغرافياً إىل 

  :الدراسات المحلية :أوالً 

 تقنيــة الحاســب اآللــي ودورهــا فــي تطــوير( بعنــوان ) هـــ ١٤٢٠(دراســة المنيــع ) ١
  ).التربوية  اإلدارة

هـــدفت الدراســـة إىل الكشـــف عـــن دور تقنيـــة احلاســـب اآليل يف تطـــوير اإلدارة الرتبويـــة يف 
تواجهها،وكانـت نتـائج الدراسـة كمـا املهام اإلدارية الرتبوية واختاذ القرارات وحـل املشـكالت الـيت 

  : يلي

تركيز اإلدارة الرتبوية على جمال واحد من جماالت احلاسب اآليل وهو كتابـة اخلطابـات  - ١
  . والتقارير

إن استخدام جماالت احلاسب اآليل يساعد اإلدارة الرتبويـة يف التخفيـف مـن األعمـال  - ٢
 . اإلدارية الروتينية

يساعد احلاسب اآليل اإلدارة الرتبوية على االتصال بقواعد املعلومات ومراكـز البحـث  - ٣
 . العلمي من خالل االنرتنت لالستفادة من املعلومات لتطوير اإلدارة الرتبوية 

يساعد احلاسب اآليل يف حتقيق االتصال الفّعال بني املدرسة وإدارة التعليم من خالل  - ٤
 . ديثة مثل الربيد االلكرتوين وشبكات االتصالاستخدام تقنيات االتصال احل

دراســـة آراء أعضـــاء هيئـــة التـــدريس : ( بعنـــوان ) هــــ ١٤٢١(  دراســـة  الشـــرهان )٢
 ) .بكلية التربية بجامعة الملك سعود في شبكة االنترنت 

  هذه الدراسة إىل التعرف على مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية وهدفت   

جبامعة امللك سعود للحاسب اآليل وعلى آراءهم وكـذلك حتديـد املعوقـات الـيت حتـول دون 
استخدام أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية باجلامعة لشبكة االنرتنت واستخدام الباحث املنهج 

 ٧٢وصف وحتليل البيانات واستخدام االستبانة على عينة الدراسـة الـيت كـان عـددها ( الوصفي 
 :ة تدريس مث اختبارهم عشوائياً وكانت نتائج الدراسة كالتايل عضو هيئ

اتفقــــت آراء عينــــة الدراســــة علــــى أمهيــــة تــــوفري خدمــــة شــــبكة االنرتنــــت يف اجلامعــــات  - ١
 .السعودية والكليات ومراكز البحوث واملعاهد واملدارس 
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طرحــت عينــة الدراســة بعــض الســلبيات واإلجيابيــات واالقرتاحــات يف اســتخدام شــبكة  - ٢
  . االنرتنت 

تطــوير أداء المهــام اإلداريــة للهيئــة التعليميــة ( بعنــوان ) هـــ١٤٢٣(دراســة زرعــة )  ٣
  ). نموذج مقترح . واإلدارية بكليات البنات باستخدام مجاالت الحاسب اآللي 

  :تهدف الدارسة إلى 

  .التعرف على جماالت احلاسب اآليل املستخدمة حالياً يف كليات البنات -١

اآليل  ة مبجـــاالت احلاســـبالتعـــرف علـــى مـــدى معرفـــة اهليئـــة التعليميـــة واهليئـــة اإلداريـــ -٢
  . املختلفة

  . التعرف على املهام اإلدارية اليت ميكن تنفيذها باستخدام جماالت احلاسب اآليل -٣

اهليئة التعليميـة  (ستة حماور ُوزعت على عينة الدراسة  بانة احتوتوكانت أداة الدراسة است
  : ، وكانت نتائج الدراسة كالتايل  ) واإلدارية

ــــاملردود  - ١ ــــة اســــتخدام جمــــاالت احلاســــب اآليل وب ــــة واإلداريــــة بأمهي ــــة التعليمي توعيــــة اهليئ
  .   اإلجيايب لذلك على مستوى أداء العمل

كليــة علــى أن يكــون هنــاك تعــاون بــني الكليــات   إنشــاء مركــز للحاســب اآليل يف كــل - ٢
 . لالستفادة من اخلربات املختلفة

 . توفري برامج تدريب داخل كل كلية تتناسب مع احتياجات األعضاء

االهتمام باالحتياجات التدريبية للمتدربات عند تصميم الـربامج التدريبيـة مـع مراجعـة  - ٣
 .تلك االحتياجات بشكل دوري

آللــي مــدى أهميـة اســتخدام الحاسـب : ( ان بعنـو ) هـــ ١٤٢٣(  دراسـة المنـابري) ٤
وجهــــة نظــــر المــــديرات  فــــي إنجــــاز أعمــــال اإلدارة المدرســــية ومجــــاالت اســــتخدامه مــــن

  .دراسة ميدانية لمدارس المرحلة الثانوية الحكومية للبنات بمدينة جدة ) واإلداريات 

اآليل يف اإلدارة املدرسـية مـن     هدفت الدراسة إىل التعرف علـى جمـاالت اسـتخدام احلاسـب 
املـدارس  وجهة نظر مديرات وإداريات املدارس الثانوية احلكوميـة مبدينـة جـدة ومسـاعدة مـديرات
والتعـرف . يف التعرف على األنشطة اإلدارية واملكتبية الروتينيـة الـيت تشـغل حيـزاً كبـرياً مـن وقـتهن 

ومية مبدينة جدة الستخدام احلاسـب اآليل على مدى جدية سعي مديرات املدارس الثانوية احلك
  .يف اإلدارة املدرسية 
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والكشــف عــن الصــعوبات الــيت قــد حتــد مــن االســتخدام األمثــل للحاســب اآليل يف اإلدارة    
  .املدرسية من وجهة نظر مديرات وإداريات املدارس الثانوية احلكومية للبنات مبدينة جدة 

مع البيانات واسـتخدمت املـنهج الوصـفي التحليلـي واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة جل
  :وكانت نتائج الدراسة كالتايل 

أظهــرت الدراســة وعــي مــديرات وإداريــات املــدارس بأمهيــة اســتخدام احلاســب اآليل يف  -١
  .اجناز األعمال اإلدارية املدرسية 

  .عدم توفر خدمة االنرتنت والربيد االلكرتوين يف مجيع املدارس الثانوية  -٢

  .  يستعمل احلاسب وبرنامج اإلدارة املدرسية يف أعمال االختبارات بشكل فعال -٣

استخدام شبكة االنترنت فـي إدارة مؤسسـات  (بعنوان ) هـ ١٤٢٤(  دراسة عمر)٥
  ) .التعليم العالي في المملكة 

الدراسة إىل التعرف على كيفية االستفادة من شبكة االنرتنـت يف إدارة مؤسسـات  وهدفت
تعلــــيم العــــايل يف اململكــــة العربيــــة الســــعودية يف األنشــــطة اإلداريــــة والتوظيفيــــة وشــــؤون القبــــول ال

والتســجيل واألنشــطة العليمــة ، ومعرفــة مــدى احلاجــة إىل تفعيــل اســتخدامات االنرتنــت وكــذلك 
  .معرفة معوقات االستخدام الفعال يف جامعات اململكة 

 مسـئويلاسـتبانة علـى عينـة مقصـودة مـن واعتمدت الدراسـة علـى املـنهج الوصـفي وطبقـت 
  .التعليم يف اجلامعات السعودية 

وتوصــــلت الدراســــة إىل أن مؤسســــات التعلــــيم العــــايل تســــتخدم االنرتنــــت يف اإلدارة وفــــق 
،  شــؤون القبــول والتســجيل ، األنشــطة العلميــة مث األنشــطة اإلداريــة والتوظيفيــة: الرتتيــب التــايل 

ضـــــعف الـــــدعم التقـــــين وقلـــــة : وجـــــاءت معوقـــــات اســـــتخدام االنرتنـــــت حســـــب الرتتيـــــب التـــــايل 
  . املخصصات املالية وارتفاع تكلفة األجهزة التقنية وقلة الدورات التدريبية 

وقد اقرتحت الدراسة التوجيه بزيادة استخدام شبكة االنرتنت يف عمادة القبـول والتسـجيل 
وأيضــاً اســتخدام مقــرر لطــالب الدراســات العليــا حــول خــدمات . بتــوفري خدمــة أفضــل للطالــب 

واســــتخدام شــــبكة االنرتنــــت واعتبــــاره أحــــد املقــــررات الدراســــية يف الســــنة التمهيديــــة للماجســــتري 
  .وكذلك حتسني التدريب اإلداري املؤدي إىل زيادة كفاءة األفراد وخفض تكاليف التشغيل 
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واقـع اسـتخدام االنترنـت لـدى أعضـاء ( : بعنوان ) هـ ١٤٢٥(  دراسة  الحازمي) ٦
إىل إلقــاء الضــوء ــدف   )هيئــة التــدريس وطــالب كليــات المعلمــين بمنطقــة مكــة المكرمــة 

استخدام االنرتنت لدى عينة من أعضاء هيئة التـدريس وطـالب كليـة املعلمـني مبنطقـة  على واقع
الغــرض مــن اســتخدام  لكذمكــة املكرمــة وإىل التعــرف علــى مــدى اســتخدام العينــة لالنرتنــت وكــ

 .االنرتنت وكذلك حتديد الصعوبات واملعوقات اليت حتد أو حتول دون استخدام العينة لالنرتنت 

وقد أوصت الدراسة بتطوير مواقع كليات املعلمني على شبكة االنرتنت حبيث حتتوي على 
راسـية وأيضـاً صفحات لألقسام األكادميية تقـوم مـن خالهلـا األقسـام بتوزيـع اخلطـط واجلـداول الد

خاصــة بكليــات املعلمــني علــى شــبكة االنرتنــت وتــوفري خدمــة االنرتنــت  إنشــاء منتــديات علميــة
  .للطالب يف الكليات مما ميكنهم من االستفادة من خدماا يف جمال دراستهم

وتعــد هــذه الدراســـة مــن الدراســـات األول يف جمــال تقصـــي واقــع اســـتخدام االنرتنــت لـــدى 
  .وطالب كليات املعلمني مبنطقة مكة املكرمة أعضاء هيئة التدريس 

اإللكترونيـة  رؤيـة مسـتقبلية لتطبيـق اإلدارة: بعنـوان) هـ١٤٢٦( دراسة الدعيلج ) ٧ 
  .الثانوية  بالمرحلة

املــدارس  ــدف الدراســة إىل التعــرف علــى الــرؤى املســتقبلية لتطبيــق اإلدارة اإللكرتونيــة يف
اإللكرتونية وطرق التغلب  والتعرف على معوقات التحول حنو اإلدارةالثانوية مبنطقة مكة املكرمة 

  .على تلك املعوقات 

              استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلـي باعتبـاره أنسـب املنـاهج للدراسـة ، وكـان أداة
  :، وكانت نتائج الدراسة كالتايل الدراسة االستبانة يف مجع البيانات 

املطلوبـة  اإلدارة اإللكرتونية يتمثل يف سرعة احلصول علـى املعلومـات وجود أثر لتطبيق - ١
  .بدقة عالية وسهولة ختزين املعلومات وصحة وتكامل املعلومات 

      وجــــــــــود معوقــــــــــات حتــــــــــول دون تطبيقــــــــــات اإلدارة اإللكرتونيــــــــــة متثلــــــــــت يف ضــــــــــعف - ٢
      التخصصــــــات املاليــــــة لشــــــراء األجهــــــزة ونقــــــص الكــــــوادر البشــــــرية والقصــــــور يف عقــــــد

  .الدورات التدريبية 

  .   رتونية متثلت يف تطوير نظم العملوجود طرق للتغلب على معوقات اإلدارة اإللك - ٣

توقيـــع عقـــود صـــيانة طويلـــة األجـــل عنـــد شـــراء األجهـــزة والـــربامج مـــع االهتمـــام بنوعيـــة                                       - ٤
  .األجهزة حبيث تكون قابلة للتطوير والتحديث
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تفعيـــل دور اإلنترنـــت فـــي تطـــوير :  بعنـــوان)هــــ ١٤٢٨(دراســـة تجـــار الشـــاهي ) ٨  
  .العمل اإلداري بجامعة أم القرى بمكة المكرمة 

الدراسة إىل التعـرف علـى مـدى تفعيـل جامعـة أم القـرى خلدمـة اإلنرتنـت يف تطـوير  هدفت
دور اإلنرتنــت يف عمليــة التطــوير اإلداري جبامعــة أم القــرى ،واإلجيابيــات  إداراــا ، وســبل تفعيــل

  .والسلبيات من عملية تفعيل دور اإلنرتنت يف عملية التطوير اإلداري باجلامعة 

  واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ملالءمته لطبيعة الدراسة وعن طريق هذا

  نرتنت يف تطور العمل اإلداري ، وكانت االستبانةالتعرف على واقع استخدام اإلمت املنهج 

  :، وكانت نتائج الدراسة كالتايل  هي أداة الدراسة

                        أن تفعيـــــل جامعـــــة أم القـــــرى خلدمـــــة اإلنرتنـــــت يف تطـــــوير إدارـــــا حيتـــــاج الكثـــــري مـــــن -١
  .واجلهد  الوقت

  القرى  دور اإلنرتنت يف تطوير العمل اإلداري جبامعة أم وجود معوقات تواجه تفعيل -٢

ـــــة التطـــــوير اإلداري             -٣ ـــــت يف عملي ـــــة اإلدارة حتـــــد مـــــن اســـــتخدام شـــــبكة اإلنرتن أن مركزي
  .باجلامعة القتصارها على إدارات دون غريها 

بنــات اإلدارة االلكترونيــة فــي كليــات التربيــة لل: ( بعنــوان ) هـــ ١٤٢٨( دراســة بخــش)  ٩
 .خطة مقترحة ) بالمملكة العربية السعودية في ضوء التحوالت المعاصرة 

إىل وضـــع خطـــة مقرتحـــة لكيفيـــة تطبيـــق اإلدارة االلكرتونيـــة لتطـــوير كليـــات الرتبيـــة  هـــدفت
للبنــات باململكــة العربيــة الســعودية يف ضــوء التحــوالت املعاصــرة وذلــك مــن خــالل معرفــة مفهــوم 

  .اإلدارة االلكرتونية يف كليات الرتبية للبنات وكذلك األمهية والواقع واملتطلبات واملعوقات 

 ٢٠٥خدام االســتبانة كــأداة جلمــع املعلومــات مــن جمتمــع الدراســة املكونــة مــن وقــد مت اســت
فــرداً مــن عميــدات ووكــيالت ورئيســات أقســام كليــات الرتبيــة للبنــات باململكــة وقــد مت اســتخدام 

  : وكانت نتائج هذه الدراسة ، املنهج الوصفي التحليلي باعتباره املنهج املناسب هلذه الدراسة 

 .االلكرتونية واضح متام الوضوح لدى عينة الدراسة  أن مفهوم اإلدارة - ١

إمجـــاع عينـــة الدراســـة علـــى أمهيـــة اإلدارة االلكرتونيـــة يف كافـــة النـــواحي اإلداريـــة والفنيـــة  - ٢
 .بالكليات 

أمجعت عينة الدراسة على أن أبرز متطلبات تطبيق اإلدارة االلكرتونية يتمثل يف وضع  - ٣
 .خطة إسرتاتيجية 
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لبشـرية واملاليــة وتــدريب منسـوبات الكليــة علـى اســتخدام آليــات اسـتثمار اإلمكانــات ا - ٤
  .اإلدارة االلكرتونية 

  .استخدام اإلنترنت في التعليم العالي ) : م١٩٩٨(دراسة الهابس ) ١٠

التعـــرف علـــى أمهيـــة اســـتخدام التقنيـــة يف التعلـــيم ، والتعـــرف علـــى : الدراســـة إىل  وهـــدفت
  مفهوم

التعليم بصفة عامـة والتعلـيم العـايل بصـفة خاصـة ، والتعـرف علـى اإلنرتنت وكيفية استخدامه يف 
  .استخدام اإلنرتنت يف اال األكادميي ويف جمال اإلدارة ويف اال البحثي 

حتليــــل  ومت اســــتخدام مــــنهج االستقصــــاء والتحليــــل املفهــــوم وتعريفــــه مث تطبيقــــه مــــن خــــالل
،  دون اللجــــوء إىل دراســــة ميدانيــــة وتركيــــب نتــــائج عديــــدة مــــن الدراســــات والكتابــــات الســــابقة

  :وكانت أهم نتائج الدراسة كالتايل 

 .متنح بعض اجلامعات درجات البكالوريوس واملاجستري والدكتوراة عرب اإلنرتنت  - ١

اســــتخدام اإلنرتنــــت كوســــيلة مســــاعدة يف اإلدارة مثــــل تســــجيل الطــــالب وقبــــوهلم ،   - ٢
شـــبكات مســـتقلة للطـــالب  ومعرفـــة كشـــف الـــدرجات ، وتبليـــغ التعـــاميم ، واســـتخدام

  .املوظفني واألساتذة هلذه املهام و 

  الدراسات العربية-٢

دراسة استطالعية لدور الحكومـة : في عمان بعنوان ) م٢٠٠٥(دراسة الكيومي ) ١
  .اإلدارة التربوية  اإللكترونية في

الدراســـة إىل الكشـــف عـــن فوائـــد ومميـــزات احلكومـــة اإللكرتونيـــة والـــيت علـــى أثرهـــا   هـــدفت
  .تشجعت عدد من الدول يف التحول إىل اإلدارة اإللكرتونية 

               وقــــد اســـــتخدم الباحـــــث األســــلوب الوصـــــفي املكتـــــيب كأســــلوب جلمـــــع البيانـــــات وتوصـــــل 
  :التالية  للنتائج

  واملخصصات املالية وصعوبة احلصول عليها لالستفادة منها يف قلة االعتمادات - ١

  .تطبيق مشاريع احلكومة اإللكرتونية يف اإلدارة الرتبوية      

  .الضعف يف بنية شبكة االتصاالت وحمدودية انتشارها يف كل البالد  - ٢

 ضعف املستوى املهاري للمستخدمني يف جمال احلاسب اإللكرتوين واستخداماته - ٣

  ..يؤدي إىل إعاقة كبرية يف تطبيق احلكومة اإللكرتونية  مما     
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االلكترونيـــــة فـــــي عمليـــــة  اإلدارة:بعنـــــوان)ه١٤٣١(دراســـــة العنـــــزي والحمـــــدان )٢
أهميتـــه ومعوقاتهــا ومقترحـــات -بالمــدارس االبتدائيـــة فــي دولـــة الكويــت اإلدارياالتصــال 

  .تطويرها

ـــــــــة :هـــــــــذه الدراســـــــــة إىل  هـــــــــدفت ـــــــــة أمهي ـــــــــة االتصـــــــــال  اإلدارةمعرف االلكرتونيـــــــــة يف عملي
 ناقــد،واقــرتاح اإلداريااللكرتونيــة يف عمليــة االتصــال  اإلدارةوحتديــد معوقــات اســتخدام .اإلداري
  .باملدارس االبتدائية يف دولة الكويت اإلداريااللكرتونية يف عملية االتصال  اإلدارةيطور 

وقــد توصــلت .كــأداة للدراســة  االســتالنةواســتخدم .ومت اســتخدام املــنهج الوصــفي التحليلــي
  :الدراسة للنتائج التالية

  اإلداريااللكرتونية يف عملية االتصال  اإلدارةوجود أثر فعال ألمهية -١

استمرار :االلكرتونية بشكل فعال متثلت يف  اإلدارةجود معوقات حتول دون تطبيق - ٢
املساعد  اإلداريالعمل بنظام التسليم والتسلم اليدوي للمعامالت،وقلة توافر اجلهاز 

  .اإلداريةلالتصال،وقلة توافر برامج االتصاالت 

بالنسبة ألمهية اإلدارة )٠,٠٥(عند مستوى الداللة إحصائيةوجود فروق ذات داللة - ٣
  .املدرسية واملؤهل العلمي اإلدارةى ملتغريات النوع واخلربة يف يعز  ةااللكرتوني

بالنسبة ملعوقات  )٠,٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة- ٤
  .اإلدارة االلكرتونية يعزى ملتغري النوع واملؤهل العلمي

  :الدراسات األجنبية-٣

استخدام الحاسوب في إدارة األقسام :بعنوان Black) م١٩٨٥(دراسة بالك -١
 Computer Utilization inاألكاديمية في بعض الكليات المهنية 

Academic Department Management at Selected 
Professional Colleges                                             

من رؤساء األقسام الستخدام تقنية  هدفت الدراسة إىل معرفة مدى استعداد األكادمييني
  .احلاسب يف أداء مهامهم اإلدارية

رئيس قسم يف ست من جامعات والية تكساس األمريكية ) ٨٤(ومشلت عينة الدراسة 
  :وتوصل الباحث إىل النتائج التالية

منهم % ٤٦بينما ،من رؤساء األقسام لديهم معرفة باستخدام احلاسوب % ٥٢أن - ١
  .احلاسوبية يعاين من األمية
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فلديهم تدين يف % ٣٥أما ،لديها استخدام عايل للحاسب ممن األقسا% ٦٥أن - ٢
  .استخدام احلاسب

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني معرفة رئيس القسم الستخدام احلاسب وبني - ٣
بني ارتفاع مستوى املعرفة وبني  حيث وجد أن هناك عالقة طردية،االنتفاع به يف القسم 

  .مستوى االستخدام

من رؤساء األقسام ساعدهم إدخال احلاسوب يف مكاتبهم على اختاذ % ٨١أن - ٤
  .القرار وأعطاهم وقتاً أكرب إلمتام مهامهم البحثية

الحكومة االلكترونية :بعنوان  Hart-tecter) م٢٠٠٠(دراسة هارت تيتر-٢
  )تقرير خاص(الثورة األمريكية القادمة مجلس االمتياز في الحكومة 

The next American Revolution The Council for   
           Excellence in Government (special Report)  

والتوقعات  هدفت الدراسة إىل معرفة آراء العينة حول أساليب احلكومة االلكرتونية
  واألهداف املستقبلية

وتكونت هذه الدراسة من ثالث أجزاء حول موضوع احلكومة االلكرتونية وتكون جمتمع 
الدراسة من عينة من اجلمهور من موظفي احلكومة والشركات اخلاصة واملنظمات غري 

  .الرحبية يف الواليات املتحدة

 حتليلها إحصائيا ومن مث التوصل وبعد مجع البيانات عن طريق االستبيان واملقابلة مت
  :للنتائج التالية

أظهرت الدراسة دعماً إلدخال مفاهيم وأساليب عمل احلكومة االلكرتونية ألا متثل - ١
  .نقلة نوعية وحتوال اجيابياً يف اإلدارة العامة

االلكرتونية ألا تعزز الرقابة وحتدد  أظهرت الدراسة الرغبة يف التحول إىل االدارة-٢      
  .يف أجهزة الدولة ةاملسؤولي

  .أظهرت الدراسة قلق العينة حول مشكلة األمان االلكرتوين يف شبكة االنرتنت- ٣     
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  التعليق على الدراسات السابقة

العربيـــة واألجنبيــة جنـــد أــا حتـــدثت عــن احلاســـب احملليــة و مــن خـــالل عــرض الدراســـات    
اآليل وأمهيتـــه يف العمليـــة التعليميـــة بشـــكل عـــام واإلدارة الرتبويـــة بشـــكل خـــاص وكـــذلك اهتمـــت 

  . بعض الدراسات بتقنية االنرتنت وإدخاله يف اإلدارة للوصول إىل اإلدارة االلكرتونية

، املنيـع )هــ١٤٢٣(، زرعـة ) هــ١٤٢٣( ، املنـابري )هـ ١٤١٦( فكانت دراسة شعيب    
عن أمهية استخدام احلاسب اآليل يف اإلدارة احلكومية من مدارس وكليات وجماالت ) هـ١٤٢٠(

  . استخدامه ومعوقات هذا االستخدام وطرق عالجها

بالكشــف عــن دور تقنيــة احلاســب اآليل يف تطــوير ) هـــ ١٤٢٠( وجــاءت دراســة املنيــع    
اإلدارة الرتبويــة، فوجــد أنــه يســاعد اإلدارة يف التخفيــف مــن األعمــال الروتينيــة وحتقيــق االتصــال 

  . الفّعال بني املدرسة وإدارة التعليم

يـــة الـــيت ميكـــن تنفيـــذها علـــى التعـــرف علـــى املهـــام اإلدار ) هــــ ١٤٢٣(وتركـــزت دراســـة زرعـــة 
باســــتخدام جمــــاالت احلاســــب اآليل يف كليــــات البنــــات ومــــدى معرفــــة اهليئــــة اإلداريــــة والتعليميــــة 

  . مبجاالت احلاسب اآليل املختلفة

اهلـابس  ،)هــ١٤٢٥(، احلـازمي )هــ١٤٢٤(، عمر )هـ١٤٢١(وحتدثت دراسة الشرهان    
تقنيــــة االنرتنــــت يف إدارات التعلــــيم عــــن أمهيــــة اســــتخدام ) م ٢٠٠٥( ، الكيــــومي  )م١٩٩٩(  

  . العايل

ركــزت علــى أعضــاء هيئــة التــدريس يف كليــة الرتبيــة جبامعــة ) هـــ١٤٢١(فدراســة الشــرهان    
  . امللك سعود وأخذ آراءهم يف شبكة االنرتنت وأمهيتها يف البحث العلمي

مؤسسـات فاهتمـت بكيفيـة االسـتفادة مـن االنرتنـت يف إدارة )  هـ١٤٢٤(أما دراسة عمر 
  ول دون االستخدام الفّعال هلا التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية ومعرفة املعوقات اليت حت

علـــى إلقـــاء الضـــوء علـــى واقـــع اســـتخدام االنرتنـــت ) هــــ١٤٢٥(واعتمـــدت دراســـة احلـــازمي 
ه لدى عينة من أعضاء هيئة التدريس وطالب كلية املعلمني مبنطقة مكة، والغرض مـن اسـتخدام

  .          وحتديد الصعوبات واملعوقات اليت حتول دون استخدامه

علـى أمهيـة اسـتخدام االنرتنـت يف التعلـيم العـايل ) م١٩٩٩( وأيضاً حتـدثت دراسـة اهلـابس 
  . وجماالت استخدامه يف اإلدارة ويف اال البحثي

داري جبامعـة بتفعيـل االنرتنـت لتطـوير العمـل اإل) هــ١٤٢٨(واهتمت دراسـة جتـار الشـاهي 
  . أم القرى مبكة املكرمة وإجيابيات وسلبيات هذا التفعيل
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بالكشـف عـن فوائـد ومميـزات احلكومـة االلكرتونيـة ) م ٢٠٠٥(  وجاءت دراسـة الكيـومي 
  .والتحول إىل إدارة الكرتونية

فكانــت يف تطبيــق اإلدارة االلكرتونيــة ) هـــ١٤٢٨(، خبــش )هـــ١٤٢٦(أمــا دراســة الــدعيلج 
  . ت الرتبويةيف اإلدارا

علـــــى تطبيقهـــــا يف املـــــدارس الثانويـــــة مبكـــــة املكرمـــــة ومعرفـــــة ) هــــــ١٤٢٦(فركـــــزت الـــــدعيلج 
  . املعوقات اليت حتول دون تطبيقها وطرق التغلب عليها

فقــد اهتمــت بتطبيقهــا يف كليــات البنــات باململكــة ووضــعت خطــة ) هـــ١٤٢٨(أمــا خبــش 
  ..ونية وأمهيتها ومتطلباا ومعوقاامقرتحة لذلك من خالل معرفة مفهوم اإلدارة االلكرت 

فاهتمـــت بـــاقرتاح نظـــام إداري لتعلـــيم جـــامعي عـــن بُعـــد يف ) م١٩٩٨(أمـــا دراســـة حبيـــب 
اململكــة العربيــة الســعودية يف ضــوء اخلــربات املعاصــرة، فقامــت بتحديــد األســباب والــدواعي الــيت 

  . تتطلب قيام نظام التعليم عن بُعد

         اهتمـت باسـتخدام رئـيس القسـم للحاسـب اآليل يف التعلـيم العــايلم ١٩٨٥) بـالك(أمـا دراسـة  
م قامـــت بدراســـة احلكومـــة االلكرتونيـــة يف املؤسســـات احلكوميـــة ٢٠٠٠)هـــارت تيـــرت(أمـــا دراســـة 

  .واخلاصة الرحبية وغري الرحبية 

وأخــرياً جنــد أن الدراســة احلاليــة وإن تشــات مــع الدراســات الســابقة يف بعــض اجلوانــب    
مـــن اســـتخدام االنرتنـــت يف إدارة مؤسســـات التعلـــيم العـــايل وكليـــات البنـــات إال أـــا ختتلـــف يف 

 : النواحي التالية

 بتطوير خدمات االتصال اإلداري عن طريق تقنية احلاسوبتم الدراسة احلالية  - ١

  ) . من بريد الكرتوين، قوائم بريدية(  

 . مبكة املكرمة جبامعة أم القرى  تطبق الدراسة احلالية بكليات الرتبية للبنات  - ٢
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  إجراءات الدراسة 
الــيت اتبعتهــا يف هــذه الدراســة مــن حيــث املــنهج  اإلجــراءاتيف هــذا الفصــل توضــح الباحثــة 

املســــتخدم وجمتمــــع الدراســــة والعينــــة الــــيت أجريــــت عليهــــا الدراســــة وأداة الدراســــة والطــــرق الــــيت 
املســـتخدمة يف حتليـــل بيانـــات  اإلحصـــائيةاســـتخدمتها يف التأكـــد مـــن صـــالحيتها ، واألســـاليب 

  . الدراسة

  :منهج الدراسة : أوالً  

تعتمــد الدراســة علــى املــنهج الوصــفي التحليلــي ملالئمتــه لطبيعــة الدراســة وهــو املــنهج الــذي 
يعتمـــد علـــى فهـــم احلاضـــر مـــن أجـــل توجيـــه املســـتقبل مـــن خـــالل دراســـة الواقـــع والتعـــرف علـــى 
جوانـــب القـــوة والضـــعف فيـــه ملعرفـــة مـــدى صـــالحية هـــذا الوضـــع أو مـــدى احلاجـــة إىل إحـــداث 

يه وال يقتصر على مجع البيانات وتبويبه ولكنه يتضمن قدراً يسرياً من تغريات جزئية أو أساسية ف
عيبــــدات ( التفســــري هلــــذه النتــــائج الســــتخالص تعميمــــات ذات مغــــزى تــــؤدي إىل تقــــدم املعرفــــة 

  ). ١٩١ص، هـ ١٤٢٢، وآخرون 
  :مجتمع الدراسة 

ات مبكـة بية للبنعضوات هيئة التدريس واإلداريات يف كليات الرت  مجيع كون جمتمع الدراسة منت
كليـة ،وكليـة العلـوم التطبيقيـة للطالبـات ،كليـة اآلداب والعلـوم اإلداريـة( املكرمة وهي أربع كليات

وعـــدد اإلداريـــات ) عضـــوة ٦٠٣(وعـــدد عضـــوات هيئـــة التـــدريس )كليـــة الرتبيـــة،الفنـــون اجلميلـــة
إداريــة )٦١(وكــان عــدد اإلداريــات ) ١٤١(وقــد مت أخــذ عينــة عشــوائية عــددها ، )إداريــة ٣٢٥(

  عضوة) ٨٠(وعدد عضوات هيئة التدريس 
  :وصف خصائص أفراد عينة الدراسة 

املؤهل ، الدرجة العلمية ، : مت حتديد خصائص أفراد عينة الدراسة يف املتغريات التالية 
داري ، الدورات الكلية التابعة هلا ، اخلربة يف استخدام احلاسب اآليل ، اخلربة يف جمال العمل اإل

  .التدريبية يف جمال احلاسب اآليل ، إجادة اللغة اإلجنليزية 
 اإلحصائيومت مجع البيانات من أفراد عينة الدراسة ، قامت الباحثة بإجراء التحليل 

  :خلصائص أفراد العينة مستخدمة التكرارات والنسب املئوية فكانت النتائج على النحو التايل 
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  )  ١( جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة تبعاً للمؤهل الدراسي

  املؤهل الدراسي  التكـــرار  النسبة املئوية
  متوسط  ١٤  %٩,٩

  ثانوي  ١٣  %٩,٣

  بكالوريوس  ٦٩  %٤٨,٩

  ماجستير  ٢٠  %١٤,٢

  دكتوراه  ٢٣  %١٦,٣

  آخر  ٢  %١,٤

  المجموع  ١٤١  %١٠٠,٠

لديهم %  ١٦,٣نسبة حيملون مؤهل البكالوريوس أما % ٤٨,٩: يتضح من اجلدول أن
أما من لديهم مؤهل املتوسط ، %١٤,٢دكتوراه أما من لديهم ماجستري فكانت النسبة 

أما ،من عينة الدراسة هم من محلة مؤهل الثانوي% ٩,٣ونسبة ،% ٩,٩فكانت نسبتهم 
   ) .أو أستاذ،كأستاذ مشارك(فكانت ملؤهل آخر% ١,٤نسبة 

  ) ٢( جدول رقم 

  اً لمتغير الدرجة العلميةتوزيع عينة الدراسة تبع

  الدرجة العلمية  التكـــرار  النسبة املئوية
  معيد  ٦١  %٤٣,٢٦
  حماضر  ٢٨  %١٩,٨٥
  استاذ مساعد  ٣٦  %٢٥,٥
١٠,٦%   استاذ مشارك  ١٥ 
  استاذ  ١  %٠,٧١
  المجموع  ١٤١  %١٠٠,٠
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على درجة % ٢٥,٥يليها ،من أفراد العينة على درجة معيد% ٤٣,٢٦أن  :يتضح من اجلدول
على % ١٠,٦أما نسبة ،% ١٩,٨٥أما على درجة حماضر فجاءت بنسبة ، استاذ مساعد

  %.٠,٧١أما على درجة استاذ كانت النسبة ،درجة استاذ مشارك
  ) ٣( جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير الكلية التابع لها

  الكلية التابعة هلا  التكـــرار  النسبة املئوية
  العلوم التطبيقية فرع الطالباتكلية   ٤٢  %٢٩,٧٨
  كلية الرتبية للبنات  ٢٤  %١٧,٠٢
  اآلداب والعلوم اإلدارية  ٤٠  %٢٨,٣٦
  الفنون والتصميم الداخلي  ٣٥  %٢٤,٨٢
  المجموع  ١٤١  %١٠٠,٠

من أفراد عينة الدراسة تابعات لكلية العلوم التطبيقية % ٢٩,٧٨أن نسبة :يتضح من اجلدول
% ٢٤,٨٢ونسبة ،تابعات لكلية اآلداب والعلوم اإلدارية % ٢٨,٣٦ونسبة ، فرع الطالبات

  %.١٧,٠٢أما كلية الرتبية للبنات فكانت النسبة ،من كلية الفنون والتصميم الداخلي
  ) ٤( جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير سنوات الخبرة في العمل اإلداري

  عمل اإلداريسنوات اخلربة يف ال  التكـــرار  النسبة املئوية
  سنوات ٥أقل من   ٥٥  %٣٩,٥

 ١٠سنوات إىل أقل من  ٥من   ٤٢  %٢٩,٧٨
  سنوات

  سنة ١٥سنوات إىل أقل من  ١٠من   ٢٢  %١٥,٦
  سنة ٢٠سنة إىل  ١٥من   ٢٢  %١٥,٦
  المجموع  ١٤١  %١٠٠,٠

من عينة الدراسة ليهم خربة يف العمل اإلداري أقل من % ٣٩,٥أن نسبة :يتضح من اجلدول
سنوات إىل أقل من  ٥لديهم خربة يف العمل اإلداري من % ٢٩,٧٨أما نسبة ،سنواتمخس 
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سنوات إىل  ١٠فكانت لذوات اخلربة يف العمل اإلداري من% ١٥,٦أما نسبة ،سنوات ١٠
  .سنة ٢٠سنة إىل اقل من  ١٥سنة وكذلك من  ١٥اقل من 

  ) ٥( جدول رقم 

  خدام الحاسوبتوزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير الخبرة في است

  

  اخلربة يف استخدام احلاسوب   التكـــرار  النسبة املئوية
  سنوات ٥أقل من   ٤٥  %٣١,٩١

 ١٠سنوات إىل أقل من  ٥من   ٥١  %٣٦,١٧
  سنوات

 ١٥سنوات إىل أقل من  ١٠من   ٣٠  %٢١,٢٧
  سنة

  سنة ٢٠سنة إىل  ١٥من   ١٥  %١٠,٦٣
  المجموع  ١٤١  %١٠٠,٠

من عينة الدراسة لديهن خربة يف استخدام % ٣٦,١٧أن نسبة :يتضح من اجلدول
 ٥فلديهن خربة أقل من %٣١,٩١أما نسبة ،سنوات ١٠سنوات إىل أقل من  ٥احلاسوب من 

 ١٥سنوات إىل أقل من  ١٠خربن  يف استخدام احلاسوب من% ٢١,٢٧ويليها ،سنوات
  .سنة ٢٠سنة إىل  ١٥فخربن يف استخدام احلاسوب من % ١٠,٦٣أما نسبة ،سنوات

  ) ٦( جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير الدورات التدريبية في الحاسوب 

  الدورات التدريبية يف احلاسوب   التكـــرار  النسبة املئوية
  ال يوجد  ٣٦  %٢٥,٥٣
  دورة  ٤٨  %٣٤,٠٤
  دورتان  ٢١  %١٤,٨٩
  أكثر من دورتني  ٣٦  %٢٥,٥٣
  المجموع  ١٤١  %١٠٠,٠
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من عينة الدراسة لديهن دورة  تدريبية واحدة يف % ٣٤,٠٤ أن نسبة:اجلدوليتضح من 
لديهن أكثر من دورتني تدريبيتني يف احلاسوب ونفس النسبة ال % ٢٥,٥٣ونسبة ،احلاسوب

  .لديهن دورتني تدريبيتني % ١٤,٨٩ونسبة ،يوجد لديهن دورات تدريبية
  ) ٧( جدول رقم 

  الخبرة في استخدام الحاسوبتوزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير 

  اخلربة يف استخدام احلاسوب   التكـــرار  النسبة املئوية
  ال  ٨٤  %٦٠,٣
  نعم  ٥٦  %٣٩,٧
  المجموع  ١٤١  %١٠٠,٠

من عينة الدراسة ال يوجد لديهن خربة يف استخدام % ٦٠,٣أن نسبة :يتضح من اجلدول
  .لديهن خربة يف استخدام احلاسوب% ٣٩,٧أما نسبة ،احلاسوب

  :أداة الدراسة 

نظراً لطبيعة الدراسة من حيث أهدافها وأسئلتها وجمتمعها ، استخدمت الباحثـة االسـتبانة  
  .كأداة للدراسة جلمع البيانات واملعلومات الالزمة ألغراض الدراسة امليدانية 

  .األداة يف ضوء املشكلة وأهدافها وأسئلتها  صممتوقد 
  :أداة الدراسة  خطوات تصميم وبناء

  :نةبااتبعت الباحثة اخلطوات التالية لتصميم وبناء أداة الدراسة املتمثلة يف االست
 أدبيات الدراسة مراجعة -١
 .على العديد من الدراسات السابقة ذات الصلة مبشكلة الدراسة احلالية اإلطالع -٢
  حيث تضمنت االستبانة قسمني،حتديد حماور الرئيسية ملوضوع االستبانة -٣

  املعلومات الدميوغرافية: األولالقسم 
اخلـــربة يف  تشـــمل املؤهـــل الدراســـي ، الدرجـــة العلميـــة لعضـــو هيئـــة التـــدريس عـــدد ســـنوات

العمل اإلداري ، اخلربة يف استخدام احلاسب اآليل ، عدد الدورات التدريبية يف احلاسب اآليل ، 
  .إجادة اللغة اإلجنليزية 
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  :كاآليت  مخسة حماور  على  وأشتمل:الثاين القسم
يف كليـات الرتبيـة للبنـات مـن  احلاسـوب وتقنياتـهأمهيـة اسـتخدم واقـع و تنـاول : احملور األول 

  .عبارة )  ١٤( تكون من و عضوات هيئة التدريس وجهة نظر 
يف إدارة كليــات الرتبيــة للبنــات مــن  واقــع وأمهيــة اســتخدام احلاســوب تنــاول : احملــور الثــاين 

  .عبارة )  ١٤(  وتكون منوجهة نظر اإلداريات 
 اإلداريـــاتدور اإلنرتنـــت يف إدارة كليـــات الرتبيـــة للبنـــات مـــن وجهـــة نظـــر : احملـــور الثالـــث 

  .عبارة )  ١١( على  وأشتمل
اسـتخدام اإلنرتنـت يف إدارة كليـات الرتبيـة للبنـات مـن وجهـة نظـر  صـعوبات: احملـور الرابـع 

  .عبارة )  ١١( على  أشتملاإلداريات وعضوات هيئة التدريس و 
  : صدق أداة الدراسة

رمن الشروط الضرورية الـيت ينبغـي توافرهـا )م١٩٩٨(صدق االستبانة كما ذكر عبيدات وآخرون 
أن تقـيس فعـالً مـا  كـان مبقـدورهاأداة الدراسة تكون صادقة إذا  ،يف األداة اليت تعتمدها الدراسة 

ن األداة مالئمــة ملــا وضــعت مــن أجلــه فإنــه ويشــري أنــه إذا وافــق اخلــرباء علــى أ،وضــعت لقياســه 
  )١٩٦ص(ميكن االعتماد على حكمهم وهذا ما يعرف بصدق احملكمني 

  الصدق الظاهري  - أ

يف اإلدارة الرتبويــة والعلــوم اإلداريــة وقــد بلــغ  احملكمــنيعلــى عــدد مــن  االســتبانة مت عــرض 
  ))٢(ملحق رقم (.ُحمكم من جامعة أم القرى وكلية الرتبية للبنات )  ١٥( عدد احملكمني 

االســتبانة يف ضــوء مــا  توقــد مت تعــديل فقــرا،وذلــك إلبــداء آرائهــم حــول حمتــوى االســتبانة 
وتعــديل بعــض ،املتكــررة أو املبهمــة  مــن حــذف للعبــارات،بــداه احملكمــون مــن آراء ومقرتحــات أ

  العبارات وكذلك تعديل صورة االستبيان بأمهية العبارة واستخدامها يف الواقع 
وعلـــى ضـــوء  االستشـــارات الســـابقة مت إعـــادة صـــياغة أداة الدراســـة لتكـــون علـــى الشـــكل 

  .النهائي الذي مت توزيعه على أفراد العينة
 : التساق الداخلي لفقرات االستبياناصدق  -

  مت قياس صدق حمتوى االستبانة باستخدام معامل ارتباط بريسون كما يلي 
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  ) ٨( جدول رقم 

  ارتباط المحاور مع الدرجة الكلية للمقياس

  قيمة مستوى الداللة  قيمة ارتباط بريسون  احملور
  ٠,٠٣٢  ٠,٣٩٣**  األمهية - األول 
  ٠,٠٠٠  ٠,٦٤٤**  االستخدام - األول 

  ٠,٠٢٨  ٠,٤٠٢**  األمهية -الثاين 
  ٠,٠٠٠  ٠,٦٦٩**  االستخدام -الثاين 

  ٠,٠٧٤  ٠,٣٣٠**  األمهية -الثالث 
  ٠,٠٠٢  ٠,٥٥٢**  االستخدام-الثالث

  ٠,٠٠١  ٠,٥٦٠**  درجة الصعوبة –الرابع 
  ٠,٠٥االرتباط دال عند مستوى *  

  ٠,٠١االرتباط دال عند مستوى ** 

) ٠,٠١( بريسون دال إحصائياً عند  أن معامل ارتباط)  ١١إىل  ١( يتضح من اجلداول 
  .مما يدل على التماسك الداخلي بينها وبالتايل على صالحية أداة الدراسة 

  :ثبات أداة الدراسة 

استخدمت الباحثة استجابات العينة العشوائية حلساب معامل ثبات االستبانة وفقاً 
     :وكانت القيم كالتايل )  ∝( ملعادلة ألفاكرونباخ 

  ) ٩(  جدول رقم

  قيمة ارتباط بيرسون  المحور

  ٠,٨٧٩٣  األمهية - األول 
  ٠,٨٥٨٩  الستخداما - األول 

  ٠,٩١٧٩  األمهية -الثاين 
  ٠,٩٣٨٦  االستخدام -الثاين 

  ٠,٩٦٧٨  األمهية -الثالث 
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  قيمة ارتباط بيرسون  المحور

  ٠,٩٥٦٢  االستخدام -الثالث
  ٠,٨٥٤٢  درجة الصعوبة –الرابع 

  ٠,٩٤٦٥  الكلي للمقياسالثبات 
اجلدول أن معامالت الثبات مجيعها عاِل مما يدل على ثبات املقياس ، األمر فنجد من 

  .الذي أدى إىل االعتماد على استجابات أفراد العينة 
  :األساليب اإلحصائية المستخدمة 

)  spss( للربامج االجتماعية  اإلحصائيةهذه الدراسة باستخدام احلزمة مت حتليل بيانات 
  : التالية  اإلحصائيةواستخراج النتائج وفقاً لألساليب 

 .حلساب معامل ثبات االستبانة )  ∝( معامل ألفاكرونباخ  �
 قياس واحملاور اليت تنتمي إليها معامل االرتباط لتحديد قوة العالقة بني عبارات امل �
   .عينة الدراسة  أفرادالتكرارات والنسب املئوية لوصف خصائص  �
 التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  �

  .لتحديد استجابات أفراد عينة الدراسة على كل عبارة من عبارات املقياس 
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        وتفسريهاوتفسريهاوتفسريهاوتفسريهاحتليل البيانات 
  عرض نتائج الدراسة وتحليلها وتفسيرها

حتليــل نتــائج الدراســة مــن خــالل عــرض اســتجابات أفــراد العينــة الباحثــة يف هــذا الفصــل  تناولــت
النتائج اليت توصلت هلا مصحوبة بالتفسري والتحليل وذلك من خالل طرح  و على تساؤالت الدراسة

بكــل ســؤال ، واعتمــدت الباحثــة يف تفســري  اإلحصــائية عليــه باســتخدام اجلــداول اإلجابــةالســؤال مث 
  :احلسايب لفئات االستجابة كالتايل  على مؤشر املتوسط اإلحصائيةاجلداول 

 .فما فوق )  ٢,٥( املتوسط احلسايب لالستجابات بدرجة كبرية عندما يكون تستخدم  .١
إىل أقـل مـن )  ١,٥( بدرجة متوسطة عندما يكون املتوسـط احلسـايب لالسـتجابات  تستخدم .٢

 )٢,٥ . ( 

  . ) ١,٥( عندما يكون املتوسط احلسايب لالستجابات أقل من غري مستخدمة  .٣

  :والذي نصه السؤال األول إجابة 

ما واقع استخدام الحاسوب وتقنياته في كليات التربية للبنات بمكة المكرمة من قبل عضوات 

  هيئة التدريس ؟ 

  :كما يلي  مت استخراج املتوسطات احلسابية جلميع العبارات،لإلجابة عن السؤال 
  ) ١٠( جدول رقم 

  وجهة نظر عضوات الرتبية للبنات مبكة املكرمة من  يف كلية وتقنياته واقع استخدام احلاسوبالدراسة حول عينة استجابات يوضح 
  هيئة التدريس

ترتيب 
  العبارة

رقم 
  العبارة

ـــارة ـــــ ــــــــــــ ــــــ   املتوسط  العب
االحنراف 

  املعياري
  التقدير

  ٠,٦٢  ١,٤٣  .يستخدم يف إبالغ عضوات هيئة التدريس مبواعيد االجتماعات   ١  ١١
غري 

  مستخدمة

  ٠,٥٨  ١,٥٢  .تطوير املقررات الدراسيةيسهم يف    ٢  ١٠
بدرجة 
  متوسطة

  ٠,٦٨  ١,٧٣  يستخدم يف األنشطة العلمية   ٣  ٦
بدرجة 
  متوسطة

٤  ٥  
  .يسهم يف تطوير التعليم 

٠,٦٥  ١,٧٥  
بدرجة 
  متوسطة
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  ٠,٦٢  ١,٧٣  .يساعد يف تطوير األداء   ٥  ٧
بدرجة 
  متوسطة

  ٠,٦٢  ١,٧٨  .يعني يف توسيع مدارك منسوبات الكلية التثقيفية   ٦  ٣
بدرجة 
  متوسطة

٧  ٨  
خيدم العملية  يقوم بربط منسوبات الكلية باجلامعات والكليات بشبكة مستقلة مما 

  .الرتبوية
٠,٧٣  ١,٦٩  

بدرجة 
  متوسطة

  ٠,٦٥  ١,٧٧  .التدريسسهولة احلصول على اخلدمات اإلدارية اليت حتتاج إليها عضوات هيئة   ٨  ٤
بدرجة 
  متوسطة

  ٠,٦٦  ١,٧٩  .سهولة نشر النتاج العلمي يف املواقع املتخصصة   ٩  ٢
بدرجة 
  متوسطة

  ٠,٦٨  ١,٥٨  .يساعد على إنشاء املكتبة االلكرتونية ملساعدة منسوبات الكلية   ١٠  ٩
بدرجة 
  متوسطة

١١  ١  
الرجوع إليه من قبل طالبات يهيئ لعضو هيئة التدريس فرصة عمل موقعا متخصصا يتم 

  العلم دف التواصل االلكرتوين والتثقيف الذايت
٠,٦٨  ١,٨٩  

بدرجة 
  متوسطة

  ١,٦٩= املتوسط العام للمحور

)  ٢,٥( بدرجة متوسط أقل من  جاءت أن املتوسطات احلسابية) ١٠(فيتضح من اجلدول رقم 
ئ لعضو هيئة التدريس يمما يعين أن االنرتنت يه)  ١,٨٩( مبتوسط حسايب )  ١١( فجاءت العبارة 

موقع متخصص يتم الرجوع إليه من قبل طالبات العلم للتثقيف والتواصل ولكن يوجد  فرصة عمل
خاص به ليفيد مجيع طلبة  بدرجة متوسطة يف الكليات ولكن هناك توجه جلعل كل عضو له موقع

  العلم 

وهو أن االنرتنت يسهم يف )  ١,٤٣( فجاءت مبتوسط حسايب أقل وهو )  ١( أما العبارة 
تبليغ العضوات مبواعيد االجتماعات ولكن بنسبة متوسطة وهو غري مطبق يف كليات الرتبية للبنات 

  الجتماعات وغريها ضوات مبواعيد اولكن يوجد توجه باستخدام االنرتنت يف إبالغ الع

وهي أن االنرتنت يساعد يف توسيع مدارك )  ١,٧٨( جاءت مبتوسط حسايب )  ٦( والعبارة 
  .منسوبات الكلية 

وهي أنه يسهل احلصول على اخلدمات اإلدارية اليت )  ١,٧٧( مبتوسط حسايب )  ٨( والعبارة 
من أن احلاسب اآليل )ه١٤٢٠املنيع (كما أشارت دراسة،حتتاج إليها عضوات هيئة التدريس 

يساعد اإلدارة الرتبوية على االتصال بقواعد املعلومات ومراكز البحث العلمي من خالل االنرتنت 
  .لالستفادة من املعلومات لتطوير اإلدارة
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أن االنرتنت من وجهة نظر عضوات هيئة )  ١,٧٥( مبتوسط حسايب )  ٤( أما العبارة 
  .بدرجة متوسطة التدريس يسهم يف تطوير التعليم 

يساهم االنرتنت يف تطوير األداء )  ١,٧٣( مبتوسط حسايب )  ٥،  ٣( أما العبارتان 
  ود بدرجة متوسطة على أرض الواقع واألنشطة العلمية وهو موج

م بربط منسوبات الكلية باجلامعات أنه يقو )  ٢,٦٩( مبتوسط حسايب )  ٧( والعبارة 
  .بدرجة متوسطة يف كليات الرتبية للبنات  والكليات بشبكة مستقلة أيضاً يوجد

وهي أن االنرتنت يساعد عضوات هيئة التدريس )  ١,٥٨( مبتوسط حسايب )  ١٠( العبارة 
  .بإنشاء مكتبة إلكرتونية ملساعدة الطلبة يف حتصيل العلم 

أن االنرتنت يسهم يف تطوير املقررات الدراسية من )  ١,٥٢( مبتوسط حسايب )  ٢( العبارة 
   .ضوات هيئة التدريس بدرجة متوسطة وجهة نظر ع

  :إجابة السؤال الثاني والذي نصه

ما أهمية استخدام تقنيات الحاسوب في كليات التربية للبنات بجامعة أم القرى من وجهة نظر 

   عضوات هيئة التدريس؟

  :كما يلي  مت استخراج املتوسطات احلسابية جلميع العبارات،لإلجابة عن السؤال 
  ) ١١( جدول رقم 

أمهية استخدام احلاسوب وتقنياته يف كلية الرتبية للبنات مبكة املكرمة من وجهة نظر عضوات هيئة  الدراسة حول عينةاستجابات  يوضح
 التدريس

ترتيب 
  العبارة

رقم 
  العبارة

ـــارة ــــــــــ ــــــ ــــــ   املتوسط  العبـ
االحنراف 

  املعياري
  التقدير

  ٠,٥٩  ٢,٥٩  .يستخدم يف إبالغ عضوات هيئة التدريس مبواعيد االجتماعات   ١  ١١
بدرجة  
  كبرية

  ٠,٥٢  ٢,٦٩  .يسهم يف تطوير املقررات الدراسية   ٢  ١٠
بدرجة  
  كبرية

  ٠,٤٩  ٢,٦٩  يستخدم يف األنشطة العلمية   ٣  ٩
بدرجة  
  كبرية

  ٠,٣٩  ٢,٨٢  .يسهم يف تطوير التعليم   ٤  ٥
بدرجة  
  كبرية
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  ٠,٣٩  ٢,٨١  .يساعد يف تطوير األداء   ٥  ٦
بدرجة  
 كبرية

  ٠,٣٩  ٢,٨١  .يعني يف توسيع مدارك منسوبات الكلية التثقيفية   ٦  ٧
بدرجة  
 كبرية

  ٠,٣٩  ٢,٨٢  .خيدم العملية الرتبوية امعات والكليات بشبكة مستقلة ممايقوم بربط منسوبات الكلية باجل   ٧  ٤
بدرجة  
 كبرية

  ٠,٤١  ٢,٨٣  .اخلدمات اإلدارية اليت حتتاج إليها عضوات هيئة التدريسسهولة احلصول على   ٨  ٣
بدرجة  
 كبرية

  ٠,٣٨  ٢,٨٣  .سهولة نشر النتاج العلمي يف املواقع املتخصصة   ٩  ٢
بدرجة  
 كبرية

  ٠,٤٧  ٢,٧٩  .يساعد على إنشاء املكتبة االلكرتونية ملساعدة منسوبات الكلية   ١٠  ٨
بدرجة  
 كبرية

١١  ١  
هيئة التدريس فرصة عمل موقعا متخصصا يتم الرجوع إليه من قبل طالبات يهيئ لعضو 

  العلم دف التواصل االلكرتوين والتثقيف الذايت
٠,٣١  ٢,٨٩  

بدرجة  
 كبرية

  ٢,٧٧= املتوسط  العام للمحور
مما يعين )  ٢,٥( فوق  أن مجيع العبارات تأخذ قيم املتوسط احلسايب)  ١١( حظ من اجلدول فنال

  .أا مهمة بدرجة كبرية 

لعضو هيئة التدريس  يهيئوهي أن االنرتنت )  ٢,٨٩( مبتوسط حسايب )  ١١( فنجد العبارة 
فرصة عمل موقع متخصص يتم الرجوع إليه من قبل طالبات العلم دف التواصل اإللكرتوين 

  .والتثقيف الذايت 

ع لكل عضو هيئة تدريس حىت يتسىن له وضع كل جديد فمن األمهية وجود مثل هذه املواق
  .ومفيد للطلبة وللتواصل مع الطالبات 

وهي سهولة احلصول على اخلدمات )  ٢,٨٣( مبتوسط حسايب )  ٩،  ٨( أما العبارتان 
العلمي يف  اإلنتاجلة نشر و اإلدارية اليت حتتاج إليها عضوات هيئة التدريس من االنرتنت وكذلك سه

  .املخصصة على الشبكة من أهم استخدامات العضوات لالنرتنت املواقع 

ويقوم بربط إلدارة فاالنرتنت يساهم يف تطوير ا)  ٢,٨٢( مبتوسط حسايب )  ٧,٤( والعبارتان 
  .منسوبات الكلية باجلامعة والكليات بشبكة مستقلة 
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د يف تطوير األداء أن أمهية االنرتنت أنه يساع)  ٢,٨١( مبتوسط حسايب )  ٦،  ٥( العبارتان 
على أمهية ) ه١٤٢٣زرعة (كما ذكرت دراسة  .ويعني يف توسيع مدارك منسوبات الكلية التثقيفية 

توعية اهليئة التعليمية واإلدارية بأمهية استخدام جماالت احلاسب اآليل وباملردود االجيايب على أداء 
  .العمل

أمهية االنرتنت أنه يساعد على إنشاء أنه من )  ٢,٧٩( مبتوسط حسايب )  ١٠( والعبارة 
  .مكتبة إلكرتونية ملساعدة منسوبات الكلية 

أن االنرتنت يسهم يف تطوير املقررات )  ٢,٦٩( مبتوسط حسايب )  ٣١،  ٢( والعبارتان 
( والعبارة  ،أمهية وجود االنرتنت يف الكلياتالدراسية ويستخدم كذلك يف األنشطة التعليمية مما يعين 

وهي أيضًا مهمة بدرجة كبرية أن االنرتنت يسهم يف إبالغ )  ٢,٥٩( توسط حسايب مب)  ١
  .العضوات مبواعيد االجتماعات واللقاءات 

مما يعين أمهية احلصول )  ٢,٨٣( فجاءت بنفس املتوسط احلسايب )  ٩،  ٨( أما العبارات 
العلمي يف املواقع  اإلنتاجشر على اخلدمات اإلدارية اليت حيتاج إليها عضو هيئة التدريس وسهولة ن

  .املتخصصة 

أمهية سهولة مما يعين )  ٢,٨٢( جاءت أيضًا بنفس املتوسط احلسايب )  ٧،  ٤( والعبارات 
  .ربط منسوبات الكلية باجلامعات والكليات بشبكة مستقلة مما خيدم العملية الرتبوية و  اإلدارةتطوير 

مما يعين أن االنرتنت يساعد )  ٢,٨١(  فجاءت مبتوسط حسايب)  ٦،  ٥( أما العبارات 
  .عضو هيئة التدريس يف تطوير األداء وتوسيع املدارك التثقيفية 

وتتضمن أن االنرتنت يساعد العضو على )  ٢,٧٩( مبتوسط حسايب )  ١٠( وجاءت العبارة 
  .إنشاء مكتبة إلكرتونية 

االنرتنت يسهم يف تطوير وهي أن )  ٢,٦٩( كانت مبتوسط حسايب )  ٣،  ٢( والعبارات 
  .املقررات التدريسية واألنشطة التعليمية 
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 مما يعين أن)  ٢,٧٧( ونالحظ مجيع عبارات احملور من حيث األمهية جاءت فوق املتوسط 
لتقنيات احلاسوب دور مهم يف تطوير إدارات كليات الرتبية للبنات مبكة املكرمة من وجهة نظر 

  .عضوات هيئة التدريس

  :  والذي نصه الثالثلسؤال اإجابة  

   اإلداريات؟ التربية للبنات بمكة المكرمة من وجهة نظر استخدام الحاسوب في كليات ما واقع

  :كما يلي  مت استخراج املتوسطات احلسابية جلميع العبارات،لإلجابة عن السؤال 

  ) ١٢( جدول رقم 

كلية الرتبية للبنات مبكة املكرمة من وجهة واقع استخدام احلاسوب يف  استجابات عينة الدراسة حول يوضح 
  نظر اإلداريات

ترتيب 
  العبارة

رقم 
  العبارة

ــارة ـــــــ ــــــ ــــــ   املتوسط  العبــــ
االحنراف 

  املعياري
  التقدير

  ٠,٥٩  ١,٨١  سهولة احلصول على املعلومات الالزمة الختاذ القرارات   ١  ١٠
بدرجة 
  متوسطة

  ٠,٥٦  ١,٤٤  تم بالتطوير الذايت لإلدارياتالربامج اليت وجود    ٢  ١٤
غري 

  مستخدمة

  ٠,٥٧  ١,٧٩  حفظ املعلومات املساعدة يف اختاذ القرارات   ٣  ١١
بدرجة 
  متوسطة

  ٠,٦٠  ١,٦٣  رفع كفاءة األداء اإلداري لإلداريات   ٤  ١٢
بدرجة 
  متوسطة

  ٠,٦١  ١,٥٩  إعداد دليل ملنسوبات الكلية   ٥  ١٣
بدرجة 
  متوسطة

  ٠,٥٩  ٢,٥٥  إدخال بيانات الطالبات   ٦  ١
بدرجة  
  كبرية

  ٠,٦٤  ٢,٥٢  تسجيل نتائج الطالبات   ٧  ٣
بدرجة  
  كبرية

  ٠,٧٢  ٢,٠٢  إعداد التقارير اخلاصة بالطالبات   ٨  ٩
بدرجة  
  كبرية

  ٠,٦٢  ٢,٣٣  حفظ بيانات عضوات هيئة التدريس   ٩  ٦
بدرجة  
  كبرية

  بدرجة كبرية  ٠,٥٩  ٢,٤٢  إعداد جداول احملاضرات الدراسية للطالبات   ١٠  ٥
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  ٠,٦٩  ٢,١٤  عمل اإلحصائيات املتعلقة بالطالبات فيما يتعلق بدراستهن   ١١  ٨
بدرجة  
  كبرية

  ٠,٦٩  ٢,٤٨  كتابة وثائق اخلرجيات    ١٢  ٤
بدرجة  
 كبرية

  ٠,٦٤  ٢,٥٥  كتابة املراسالت الرمسية    ١٣  ٢
بدرجة  
 كبرية

  ٠,٥٩  ٢,٢٧  إعداد التقارير اخلاصة باملوظفات  ١٤  ٧
بدرجة  
 كبرية

  ١,٩٣=م للمحورااملتوسط الع

مما يعين أا ) ١,٩٣ =متوسط املتوسطات أو املتوسط العام للمحور(أن ) ١٢(فنجد من اجلدول 
)  ١٣(إدخال بيانات الطالبات والعبارة) ٦(فنجد أن العبارة ،تستخدم بدرجة متوسطة يف الواقع 

مما يعين أا تستخدم يف الواقع بدرجة  ) ٢،٥٥(كتابة املراسالت الرمسية جاءت مبتوسط حسايب
أيضا يدل على )٢،٥٢(تسجيل نتائج الطالبات فكانت مبتوسط حسايب ) ٧(أما العبارة .كبرية

مما يدل أا مستخدمة ) ٢،٤٨(كتابة وثائق اخلرجيات ومبتوسط ) ١٢(والعبارة،وجودها يف الواقع
إعداد جداول احملاضرات الدراسية للطالبات و حفظ "وجاءت العبارات ، ،فعال يف كليات البنات

ات مبتوسط" بيانات عضوات هيئة التدريس وإعداد التقارير اخلاصة باملوظفات 
مما يدل على وجودها واستخدامها  بدرجة متوسطة يف كليات ) ٢،٢٧(،)٢،٣٣(،)٢،٤٢(متقاربة
وكذلك عمل اإلحصائيات املتعلقة بالطالبات فيما يتعلق بدراستهن و إعداد التقارير اخلاصة ،البنات

أما سهولة ، دلنا على وجودها بدرجة متوسطة) ٢،٠٢(،)٢،١٤(بالطالبات فكانت متوسطاا
صول على املعلومات الالزمة الختاذ القرارات وحفظ املعلومات املساعدة يف اختاذ القرارات و رفع  احل

كفاء العمل اإلداري وإعداد دليل ملنسوبات الكلية ومتوسطاا 
فكانت أيضًا تستخدم يف الواقع بدرجة متوسطة وغري ) ١،٥٩(،)١،٦٣(،)١،٧٩(،)١،٨١(

فجاءت "الربامج اليت تم بالتطوير الذايت لإلداريات" بارةأما ع.مستخدمة من مجيع اإلداريات 
أي أا غري موجودة يف كليات البنات ألن كل إدارية تؤدي عملها فقط ) ١،٤٤(مبتوسط حسايب

  .وال تم بتطوير ذاا
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  :إجابة السؤال الرابع والذي نصه

بجامعة أم القرى من وجهة نظر ما أهمية استخدام تقنيات الحاسوب في كليات التربية للبنات 

   اإلداريات؟

  :كما يلي  مت استخراج املتوسطات احلسابية جلميع العبارات،لإلجابة عن السؤال 

  ) ١٣( جدول رقم 

استخدام احلاسوب يف كلية الرتبية للبنات مبكة املكرمة من وجهة نظر  أمهيةاستجابات عينة الدراسة حول يوضح 
  اإلداريات

ترتيب 
  العبارة

ــارة  رقم العبارة ـــــــ ــــــ ــــــ   املتوسط  العبــــ
االحنراف 

  املعياري

  التقدير

  بدرجة كبرية  ٠,٣٩  ٢,٨١  سهولة احلصول على املعلومات الالزمة الختاذ القرارات   ١  ٧

  بدرجة كبرية  ٠,٣٥  ٢,٨٦  الربامج اليت تم بالتطوير الذايت لإلداريات وجود  ٢  ٤

  بدرجة كبرية  ٠,٤٧  ٢,٦٧  حفظ املعلومات املساعدة يف اختاذ القرارات   ٣  ١٣

  بدرجة كبرية  ٠,٢٩  ٢,٩١  رفع كفاءة األداء اإلداري لإلداريات   ٤  ١

  بدرجة كبرية  ٠,٤٧  ٢,٦٧  إعداد دليل ملنسوبات الكلية   ٥  ٧

  بدرجة كبرية  ٠,٣١  ٢,٨٩  إدخال بيانات الطالبات   ٦  ٢

  بدرجة كبرية  ٠,٣١  ٢,٨٩  تسجيل نتائج الطالبات   ٧  ٣

 بدرجة كبرية  ٠,٥٧  ٢,٦٧  إعداد التقارير اخلاصة بالطالبات   ٨  ١٢

 بدرجة كبرية  ٠,٤٧  ٢,٧٥  حفظ بيانات عضوات هيئة التدريس   ٩  ٩

 بدرجة كبرية  ٠,٤٩  ٢,٧٧  إعداد جداول احملاضرات الدراسية للطالبات   ١٠  ٨

 بدرجة كبرية  ٠,٥٩  ٢,٥٦  عمل اإلحصائيات املتعلقة بالطالبات فيما يتعلق بدراستهن   ١١  ١٤

  بدرجة كبرية  ٠,٤١  ٢,٨٤  كتابة وثائق اخلرجيات    ١٢  ٥

 بدرجة كبرية  ٠,٣٩  ٢,٨١  كتابة املراسالت الرمسية    ١٣  ٦

 بدرجة كبرية  ٠,٤٧  ٢,٧٥  إعداد التقارير اخلاصة باملوظفات  ١٤  ١٠

  ٢,٧٧=للمحوراملتوسط العام 
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مما ) ٢،٩١(رفع كفاءة العمل اإلداري مبتوسط حسايب ) ٤(نالحظ أن العبارة ) ١٣(ومن اجلدول 
إدخال بيانات الطالبات "أما العبارات،لدى اإلداريات  تطوير العمل اإلدارييدل على أمهية 

اخلرجيات وكتابة وتسجيل نتائجهن والربامج اليت تم بالتطوير الذايت لإلداريات وكتابة وثائق 
فكانت مبتوسطات متقاربة " الكلية املراسالت الرمسية وإعداد دليل ملنسوبات

مما يدل عل أمهيتها لدى اإلداريات يف كليات الرتبية للبنات ) ٢،٨١(،)٢،٨٤(،)٢،٨٦(،)٢،٨٩(
 إعداد جداول احملاضرات الدراسية للطالبات وحفظ بيانات عضوات هيئة التدريس"أما العبارات ،

مما يدل على أمهيتها ) ٢،٧٥(،)٢،٧٧(فجاءت مبتوسطات " وإعداد التقارير اخلاصة باملوظفات
حفظ املعلومات املساعدة يف اختاذ " والعبارات ،الكبرية يف نظر اإلداريات يف كليات الرتبية للبنات 

سطها احلسايب وكان متو "القرارات وإعداد دليل ملنسوبات الكلية وإعداد التقارير اخلاصة بالطالبات
استخدامات احلاسوب لدى اإلداريات يف كليات الرتبية مما يدل أيضًا على أمهيتها يف ) ٢،٦٧(

فجاءت مبتوسط "عمل اإلحصائيات املتعلقة بالطالبات فيما يتعلق بدراستهن"والعبارة ،للبنات
  .وتعترب ذات أمهية لدى اإلداريات يف استخدامهن للحاسوب ) ٢،٥٦(حسايب

  :  الخامس والذي نصهسؤال الإجابة 

ما واقع استخدام االنترنت في إدارة كليات التربية للبنات بمكة المكرمة من وجهة نظر 

   اإلداريات ؟

  :كما يلي  مت استخراج املتوسطات احلسابية جلميع العبارات،لإلجابة عن السؤال 

  )١٤( جدول رقم 

االنرتنت يف إدارة كليات الرتبية للبنات مبكة املكرمة من استخدام واقع استجابات عينة الدراسة حول يوضح 
  وجهة نظر اإلداريات

ترتيب 
  العبارة

ــارة  رقم العبارة ــــــ ــــــ ــــــ   املتوسط  العبــــ
االحنراف 

  املعياري

  التقدير

  بدرجة كبرية  ٠,٧٤  ٢,٢٢  عملية القبول والتسجيل يستخدم يف   ١  ١

  ٠,٥٧  ١,٧٩  يستخدم يف  إعداد األنشطة األكادميية   ٢  ٣
بدرجة 
  متوسطة

  متوسطة بدرجة  ٠,٦٩  ١,٨٤  اإلجراءات اإلدارية يستخدم يف تسريع   ٣  ٢
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  ٠,٦٦  ١,٧٧  . املعلومات اليت حتتاجها اإلدارة العليا من اإلدارياتريوفيستخدم يف ت   ٤  ٤
بدرجة 
  متوسطة

٥  ١٤  
القرارات بني اإلدارات بتوظيف الربيد ل عملية تبادل يسهيستخدم يف ت 

  االلكرتوين
٠,٥٥  ١,٣٩  

غري 
  مستخدمة

  ٠,٦٢  ١,٥٢  .يساعد على تنظيم املراسالت الداخلية واخلارجية  ٦  ١٢
بدرجة 
  متوسطة

  ٠,٦١  ١,٥٨  يستخدم كوسيلة إعالنية عن األنشطة املقامة بالكلية   ٧  ٩
بدرجة 
 متوسطة

  ٠,٦٤  ١,٥٦  يستخدم كوسيلة إعالنية عن املؤمترات والندوات    ٨  ١٠
بدرجة 
 متوسطة

  ٠,٦٩  ١,٦٩  يسهم يف نقل وتبادل املعلومات من جامعة إىل أخرى   ٩  ٥
بدرجة 
 متوسطة

  ٠,٦٧  ١,٦٧  يساعد يف تطوير إدارة الكلية   ١٠  ٧
بدرجة 
 متوسطة

  ٠,٦٦  ١,٥٦  .يعترب من ضمن الوسائل املستخدمة يف اإلدارة االلكرتونية   ١١  ١١
بدرجة 
 متوسطة

  ٠,٦٤  ١,٤٥  .يساعد يف التقليل من عدد املوظفات اإلداريات  ١٢  ١٣
غري 

  ةمستخدم

  ٠,٦١  ١,٦٩  الكلية بشكل عاماإلداري  داء األيعمل على تطوير    ١٣  ٦
بدرجة 
  متوسطة

  ١,٦٦=املتوسط العام للمحور

وهي تسهيل عملية القبول والتسجيل مبتوسط ) ١(أن العبارة ) ١٤(نالحظ من اجلدول رقم
وهي ) ٣(أما العبارة .يدل على أا مستخدمة بدرجة متوسطة يف كليات البنات ) ٢،٢٢(حسايب

أي أا موجودة بدرجة ) ١،٨٤(أن االنرتنت يسهم يف سرعة اإلجراءات اإلدارية مبتوسط حسايب 
أما ،وجهة نظر اإلداريات ألن بعض الكليات تفتقر إىل خدمات االنرتنت لديهامتوسطة من 

وهي أن االنرتنت يستخدم يف إعداد األنشطة األكادميية و يوفر املعلومات اليت ) ٢،٤(العبارات 
فنجد أيضًا أا ) ١،٧٧(،)١،٩٧(حتتاجها اإلدارة العليا من اإلداريات مبتوسطات حسابية 

  .لة أو يف بعض الكليات دون األخرىتستخدم بصورة قلي

وهي أن )١،٦٤(،)١،٦٧(،)١،٦٩(مبتوسطات حسابية) ٩،١٣،١٠،١٤(وكذلك العبارات 
االنرتنت يسهم يف نقل وتبادل املعلومات من جامعة إىل أخرى ويعمل على تطوير أداء الكلية 
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فنجد أا موجودة ،يةويزيد من فعالية خمرجات اإلدارة بالكل،ويساعد يف تطوير األداء ،بشكل عام
يف حني ،بدرجة متوسطة من وجهة نظر اإلداريات لعدم توفر شبكة االنرتنت لدى مجيع الكليات

وهي أن االنرتنت ) ١،٥٢(،)١،٥٦(،)١،٥٨(مبتوسطات حسابية) ٧،٨،١١،٦(جند العبارات 
ؤمترات ويستخدم كوسيلة إعالنية عن امل،يستخدم كوسيلة إعالنية عن األنشطة املقامة بالكلية

ويعترب من الوسائل املستخدمة يف اإلدارة االلكرتونية ويساعد يف تنظيم املراسالت ،والندوات 
  .أيضاً غري مستخدمة بالفعل لدى مجيع اإلداريات ،الداخلية واخلارجية

وهي أن االنرتنت يساعد يف التقليل ) ١،٣٩(،)١،٤٥(مبتوسط حسايب) ١٢،٥(والعبارتان 
داريات ويسهل عملية تبادل القرارات بني اإلدارات بتوظيف الربيد من عدد املوظفات اإل

فنالحظ أا موجودة بدرجة ضعيفة أو غري موجودة لدى بعض أفراد العينة ألن االنرتنت ،االلكرتوين
  .غري مفعل يف كليان

  :إجابة السؤال السادس والذي نصه

  وجهة نظر اإلداريات؟ما أهمية استخدام االنترنت في كليات التربية للبنات من 

  :كما يلي  مت استخراج املتوسطات احلسابية جلميع العبارات،لإلجابة عن السؤال  

  ) ١٥( جدول رقم 

استخدام االنرتنت يف إدارة كليات الرتبية للبنات مبكة املكرمة من  أمهية استجابات عينة الدراسة حول يوضح
     وجهة نظر اإلداريات

ترتيب 
  العبارة

ـــارة  العبارةرقم  ــــــــــــ ــــــ   املتوسط  العبـــ
االحنراف 

  املعياري
  التقدير

  بدرجة كبرية  ٠,٣٨  ٢,٨٨  يسهل عملية القبول والتسجيل   ١  ١

 بدرجة كبرية  ٠,٥١  ٢,٦٦  يستخدم يف  إعداد األنشطة األكادميية   ٢  ١٢

 بدرجة كبرية  ٠,٤٧  ٢,٨٦  يسهم يف سرعة اإلجراءات اإلدارية   ٣  ٣

 بدرجة كبرية  ٠,٤٤  ٢,٧٩  .يوفر املعلومات اليت حتتاجها اإلدارة العليا من اإلداريات   ٤  ٦

 بدرجة كبرية  ٠,٤٩  ٢,٧٢  يسهل عملية تبادل القرارات بني اإلدارات بتوظيف الربيد االلكرتوين   ٥  ٩

 بدرجة كبرية  ٠,٣٣  ٢,٨٨  .يساعد على تنظيم املراسالت الداخلية واخلارجية  ٦  ٢
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 بدرجة كبرية  ٠,٥١  ٢,٦٧  يستخدم كوسيلة إعالنية عن األنشطة املقامة بالكلية   ٧  ١٠

  بدرجة كبرية  ٠,٥٤  ٢,٦٦  يستخدم كوسيلة إعالنية عن املؤمترات والندوات    ٨  ١٣

 بدرجة كبرية  ٠,٣٧  ٢,٨٤  يسهم يف نقل وتبادل املعلومات من جامعة إىل أخرى   ٩  ٤

 بدرجة كبرية  ٠,٣٨  ٢,٨٣  يساعد يف تطوير إدارة الكلية   ١٠  ٥

 بدرجة كبرية  ٠,٤٣  ٢,٧٧  .يعترب من ضمن الوسائل املستخدمة يف اإلدارة االلكرتونية   ١١  ٨

 بدرجة كبرية  ٠,٧٩  ٢,٢٣  .يساعد يف التقليل من عدد املوظفات اإلداريات  ١٢  ١٤

 بدرجة كبرية  ٠,٤٣  ٢,٧٧  الكلية اإلداري ب داء األيعمل على تطوير    ١٣  ٧

 بدرجة كبرية  ٠,٥١  ٢,٦٧  .زيد من فعالية خمرجات اإلدارة بالكليةــي   ١٤  ١١

  ٢,٧٣=املتوسط العام للمحور

) ١،٦،٣،٩،١٠(أن العبارات) ١٥(أما من ناحية أمهية استخدام االنرتنت فنالحظ من اجلدول رقم
وهي أن االنرتنت يسهم يف عملية القبول ) ٢،٨٣(،)٢،٨٤(،)٢،٨٦(،)٢،٨٨(مبتوسطات حسابية

والتسجيل ويساعد يف تنظيم املرسالت الداخلية واخلارجية ويسهم كذلك يف سرعة اإلجراءات 
رى ويساعد يف تطوير إدارة الكلية مما يعين أمهية اإلدارية ونقل وتبادل املعلومات من جامعة إىل أخ

اهلابس ( كما أشارت دراسة  ،تلك األعمال يف استخدام االنرتنت من وجهة نظر اإلداريات 
إىل أن االنرتنت يستخدم كوسيلة مساعدة يف اإلدارة مثل تسجيل الطالب  وقبوهلم ) م١٩٩٨

ن االنرتنت يوفر وهي أ) ٤،١٣،١١،٥(أما العبارات ،ومعرفة كشف الدرجات وتبليغ التعاميم 
تاجها اإلدارة العليا من اإلداريات ويعترب من ضمن الوسائل املستخدمة يف اإلدارة املعلومات اليت حت

بني اإلدارات ويسهل عملية تبادل القرارات ،االلكرتونية ويعمل على تطوير أداء الكلية بشكل عام
نالحظ أا مهمة ) ٢،٧٢(،) ٢،٧٧(،)٢،٧٩(بتوظيف اإلدارة االلكرتونية ومتوسطات حسابية 

ة وهي يستخدم االنرتنت كوسيلة إعالنية عن األنشطة املقام) ٧،١٤،٢،٨(والعبارات ،بدرجة كبرية 
ويستخدم أيضًا يف إعداد األنشطة األكادميية ،ويزيد من فعالية خمرجات اإلدارة بالكلية ،بالكلية

أا ) ٢،٦٦(،)٢،٦٧(وكوسيلة إعالنية عن املؤمترات والندوات ونالحظ أيضًا املتوسطات احلسابية
بدرجة كبرية الوسائل الستخدام االنرتنت من وجهة نظر اإلداريات مهمة  هذه  فوق املتوسط أي أن

وهي أن االنرتنت يساعد يف التقليل من عدد ) ١٢(أما العبارة ،ألا تساعد يف تطوير إدارة الكليات
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وهو أقل من املتوسط ألن تقليل عدد )٢،٢٣(املوظفات اإلداريات فجاءت مبتوسط حسايب 
مما يعين أمهية ) ٢،٧٣(وكان املتوسط العام للمحور.املوظفات ال يعترب ذات أمهية لدى اإلداريات 

بأمهية اإلدارة االلكرتونية يف كافة ) ه١٤٢٨خبش (كما ذكرت دراسة مجيع العبارات بدرجة كبرية  
  لنواحي اإلدارية والفنية بالكلياتا

  : السابع والذي نصهالسؤال إجابة 

ما الصعوبات التي تواجهها عضوات هيئة التدريس واإلداريات في استخدام الحاسوب وتقنياته 

   إدارة كليات التربية للبنات بمكة المكرمة؟في 

  :كما يلي  مت استخراج املتوسطات احلسابية جلميع العبارات،لإلجابة عن السؤال 

  )١٦(جدول رقم

للبنات  يوضح استجابات عينة الدراسة حول الصعوبات اليت تواجههن يف استخدام احلاسوب وتقنياته يف إدارة كليات الرتبية

  مبكة

ترتيب 
  العبارة

رقم 
  العبارة

ـــار  ــــــ   املتوسط  ةالعبـ
االحنراف 

  املعياري

  التقدير

١  ١٠  
  ٠,٧٤  ١,٩١  الكلفة املادية الناجتة عن أجور استخدام االتصال 

بدرجة 
  متوسطة

٢  ١١  
  ٠,٦٨  ١,٦٩  زيادة االهتمام بالصيانة الدورية ألجهزة احلاسب اآليل 

بدرجة 
 متوسطة

٣  ٩  
  ٠,٧٣  ١,٩٢  قلة الدورات التدريبية يف جمال االنرتنت ملنسوبات الكلية 

بدرجة 
 متوسطة

  بدرجة كبرية  ٠,٦٩  ٢,١٦  .ضعف اخلربة لدى املنسوبات يف تقنيات االنرتنت وصيانته   ٤  ١

 بدرجة كبرية  ٠,٦٧  ٢,٠٥  خوف اإلدارة على سرية وأمان املعلومات    ٥  ٦

 بدرجة كبرية  ٠,٦٥  ٢,١٢  .صعوبة لغة االنرتنت على بعض منسوبات الكلية    ٦  ٣

٧  ٨  
  ٠,٥٨  ١,٩٦  . حسن االنتقاء واالختيار املناسب ملا يعرض على االنرتنت 

بدرجة 
  متوسطة

  بدرجة كبرية  ٠,٧٧  ٢,٠٦  عدم توفر أجهزة حاسب آيل لكل موظفة دارية   ٨  ٥

  بدرجة متوسطة  ٠٦٤  ١,٩٦  ضعف الرغبة يف تقبل تقنية جديدة   ٩  ٧
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  ٢,٠١=املتوسط العام للمحور

وهو يدل )  ٢,٥( أن املتوسطات احلسابية حتمل قيم أقل من  )١٦( رقم فنالحظ من اجلدول
جتار الشاهي (كما ذكرت دراسة ، قعموجودة بدرجة متوسطة يف الوا الصعوباتعلى أن تلك 

  بأنه توجد معوقات تواجه تفعيل دور االنرتنت يف تطوير العمل اإلداري جبامعة أم القرى) ه١٤٢٨

ي وه)٢،١٢(،)٢،١٣(،) ٢,١٦( ط حسايب جاءت مبتوس) ١١،٦،١٠، ٤( ات فالعبار 
اتفية وجود مشكالت كثرية يف االتصاالت اهلو ، ضعف اخلربة لدى املنسوبات يف تقنيات االنرتنت

وصعوبة لغة االنرتنت على بعض املنسوبات ، وبطء اخلدمة نتيجة عدد ،عند استخدام االنرتنت
كما أشارت ،صعوبات موجودة بدرجة متوسطةكلها ، األجهزة والشبكات الفرعية املرتبطة بالشبكة 

أنه توجد معوقات حتول دون تطبيق اإلدارة االلكرتونية متثلت يف ) ه١٤٢٦الدعيلج (لذلك دراسة 
ضعف التخصصات املالية لشراء األجهزة ونقص الكوادر البشرية والقصور يف عقد الدورات 

  .التدريبية

على سرية وأمان  اإلدارةوهي خوف )  ٢,٠( مبتوسط حسايب )  ٨،  ٥( والعبارتان 
املوجودة بدرجة  الصعوباتاملعلومات وعدم توفر أجهزة حاسب آيل لكل موظفة إدارية من 

  .متوسطة

 صعوبة وهي) ١،٩١(،)١،٩٢(،) ١,٩٦( حسايب مبتوسط )  ٧،٩،٣،١( والعبارتان 
  تقبل تقنية جديدة االنتقاء واالختيار املناسب ملا يعرض على االنرتنت وكذلك ضعف الرغبة يف 

والكلفة املادية الناجتة عن أجور ،وقلة الدورات التدريبية يف جمال االنرتنت ملنسوبات الكلية 
عضوات هيئة التدريس بدرجة أيضًا من الصعوبات اليت تواجهها اإلداريات و ،استخدام االتصال

خصصات املالية وامل االعتماداتمن أن قلة )م٢٠٠٥الكيومي (كم أشارت لذلك دراسة،متوسطة
  وصعوبة احلصول عليها لالستفادة منها يف تطبيق مشاريع احلكومة االلكرتونية يف اإلدارة الرتبوية

  بدرجة كبرية  ٠,٧٦  ٢,١٢  بطء اخلدمة نتيجة عدد األجهزة والشبكات الفرعية املرتبطة بالشبكة   ١٠  ٤

  بدرجة كبرية  ٠,٧٨  ٢,١٣  وجود مشكالت كثرية يف االتصاالت اهلاتفية عند استخدام االنرتنت   ١١  ٢
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( االهتمام بالصيانة الدورية ألجهزة احلاسب اآليل مبتوسط حسايب  قلةوهي )  ٢( أما العبارة 
فتوقيع عقود صيانة  صعوبة تواجهها اإلداريات وعضوات هيئة التدريس بدرجة متوسطة)  ١,٦٩

طويلة األجل عند شراء األجهزة والربامج مع االهتمام بنوعية األجهزة حبيث تكون قابلة للتطوير 
م اواملتوسط الع. حيد من هذه الصعوبة)ه١٤٢٦الدعيلج (والتحديث كما ذكرت ذلك دراسة 

  .يةمما يدل على أن الصعوبات موجودة يف الكليات بدرجة متوسطة نسب) ٢،٠١(للمحور
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  :التصور المقترح

بناءاً على ما مت بنـاءه مـن اإلطـار النظـري ومـن نتـائج الدراسـات السـابقة ونتـائج هـذه الدراسـة 
  التصــور املقــرتح اآليت الـــذي يوضــح كيفيــة تطـــوير خــدمات االتصــال اإلداري بـــإدارةمت وضــع ،

  .كليات الرتبية للبنات مبكة املكرمة باستخدام تقنية احلاسوب 

  :األهداف 

  حتديد احملاور الرئيسية اليت يتطلبها التحول التقين إىل استخدام احلاسوب يف اإلدارة  - ١

  .بناء إطار متكامل ألهم عوامل التحول التقين  - ٢

ودوافع وأساليب واألفراد تقدمي املقرتحات واآلراء حول التصور املقرتح من أسس  - ٣
  .املوجه هلم ومقومات النجاح 

  :أسباب تقديم التصور 

إن السبب الرئيس ذا التصور هو االفتقار إىل اخلطط والربامج العلمية املدروسة واملعلنة 
اليت دف إىل التقدم مبستوى اإلدارة بكليات الرتبية للبنات مبكة املكرمة ، وكذلك مطالبة 

يم العايل بتحقيق اجلودة والتميز يف الربامج واخلدمات وذلك يتطلب تطويراً مؤسسات التعل
  .دائماً لتلك املؤسسات الرتبوية 

  أسس ومعايير التصور المقترح

  .االهتمام بتطوير األداء اإلداري ملنسوبات الكليات  - ١

  .الرتكيز على التقومي الشامل الذي يشخص الواقع وينطلق إىل التطوير اهلادف  - ٢

  .االهتمام بتطوير إدارة الكليات من خالل توظيف تقنية احلاسوب  - ٣

  األفراد املوجه إليهم 

  .يوجه هذا االقرتاح أو التصور إلدارة الكليات مبكة املكرمة 

  الجهاز المسؤول عن التنفيذ

  .وكالة التطوير وخدمة اتمع  -

  .متنوعة ومتطورة جلان تضم أعضاء من منسوبات الكليات ذوات خربة ومعرفة  -

  : دعائم ومقومات النجاح

لتنفيذ هذا االقرتاح يتطلب وجود مقومات تنظيمية وبشرية ومالية لتساهم يف دعم 
  .تنفيذ التصور املقرتح 
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  :المقومات التنظيمية 

توفري املناخ التنظيمي املالئم وإصدار القرارات املثالية اليت تؤكد الفاعلية التنظيمية  - ١
  . مما يساعد على إقامة برامج التطوير اإلداري 

  .املشاركة الفعلية للمنسوبات يف اإلدارة لصناعة القرارات يف التطوير اإلداري  - ٢

  ية بني الكليات واللجان الدائمة ا بناء أنظمة اتصال مفتوحة فعالة رمسية وغري رمس - ٣

  .توفري مكتبات متخصصة تتضمن مراجع ودوريات الزمة للتطوير اإلداري  - ٤

تنظيم برامج تعلم ذايت موجهة للمنسوبات يف اإلدارة من خالل التعلم والتدريب  - ٥
  .االلكرتوين الذايت 

  .اإلداري  جتهيز قاعات تدريبية منوذجية تتناسب مع احتياجات الطاقم - ٦

  المقومات البشرية 

االستعانة بكفاءات ذات خربة وخصوصًا من هلم مشاركات عاملية ولديهم جتربة  - ١
  .حنو تقنيات احلاسوب 

تشجيع العمل التعاوين بني األعضاء يف اإلدارة بالكليات لتبادل اخلربات لالرتقاء  - ٢
  .باألداء اإلداري 

  المقومات المالية 

  .كافية لإلنفاق على عملية التطوير ختصيص ميزانية   - ١

  .رصد املبالغ الالزمة إلجياد املعامل والتجهيزات واألماكن التدريبية املناسبة  - ٢

  املقومات التقنية

  .احلاسبات اآللية  - ١

  .الشبكة العاملية  - ٢

  .املوقع على الشبكة العاملية  - ٣

  .وسائل االتصال السلكي والالسلكي  - ٤
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  نتائج الدراسة وتوصياتها
  

تناولت هذه الدراسة تطوير خدمات االتصال اإلداري بإدارة كليات الرتبية للبنات مبكة املكرمة 
  باستخدام تقنية احلاسوب من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس واإلداريات

وهدفت إىل معرفة واقع وأمهية استخدام احلاسوب وتقنياته يف كليات الرتبية للبنات مبكة من 
وكذلك معرفة واقع وأمهية استخدام احلاسوب وتقنياته يف  ،وجهة نظر عضوات هيئة التدريس

والتعرف على الصعوبات اليت تواجهها عضوات هيئة ،اإلداريات كليات البنات من وجهة نظر 
  . للحاسوب وتقنياته إلداريات يف استخدامهنالتدريس وا

 واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي من خالل دراسة الواقع والتعرف على جوانب
ومت استخدام االستبانة كأداة للدراسة واشتملت على أربع حماور ومت تطبيقها ،القوة والضعف فيه

واستخراج النتائج وفقاً ) spss(صائية ومت استخدام احلزمة اإلح،فرداً ) ١٤١(على عينة 
توسط امل،النسب املئوية،التكرارات،معامل ألفا كرونباخ:لألساليب اإلحصائية التالية

وبعد حتليل البيانات واملعلومات مت عرض النتائج اليت مت التوصل ، االحنراف املعياري،احلسايب
  . إليها

  : الدراسة نتائجملخص  

  :اإلحصائي لبيانات الدراسة مت التوصل للنتائج اآلتية بعد إجراء التحليل 

أن استخدام االنرتنت من قبل عينة الدراسة يف كليات الرتبية للبنات مبكـة يسـاعد يف تطـوير  .١
 .بني الكليات  اإلدارياالتصال 

وجود بعض من أساسيات تطوير االتصال اإلداري يف بعض الكليات كوجـود مواقـع خاصـة  .٢
ريس واستخدام عضوات هيئة التدريس لالنرتنت يف نشر إنتـاجهن العلمـي بأعضاء هيئة التد

 .وتوسيع مداركهن وتطوير لألداء التعليمي واإلداري 
 .إمجاع البعض على ندرة استخدام االنرتنت يف تبليغ العضوات مبواعيد االجتماعات  .٣
ـــــى أن احلاســـــب اآليل يســـــاهم يف رفـــــع كفـــــاءة األداء اإلدار  .٤ ي لـــــديهن إمجـــــاع اإلداريـــــات عل

 .ويساعد يف إدخال بيانات ونتائج الطالبات بكل سهولة وإتقان 
 .تم بالتطوير الذايت هلن  إمجاع اإلداريات على عدم وجود برامج .٥
إن أمهيـــة االنرتنـــت يف إدارة كليـــات البنـــات تكمـــن يف اســـتخدامه لعمليـــة القبـــول والتســـجيل  .٦

 .اإلجراءات اإلدارية وتسهيل تنظيم املراسالت الداخلية واخلارجية وسرعة 
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إن الربيد اإللكرتوين للمنسوبات ال يستخدم أو غري موجود وبالتايل ال ميكن تبادل القرارات  .٧
 .بني إدارة الكليات 

إمجــاع اإلداريــات علــى أن احلاســب اآليل واالنرتنــت يســهم بدرجــة متوســطة يف التقليــل مــن  .٨
 .عدد املوظفات اإلداريات 

يف إدارة الكليــات هــو عــدم تــوفر جهــاز حاســب آيل لكــل  مــن معوقــات اســتخدام االنرتنــت .٩
موظفــة إداريــة وقلــة الــدورات التدريبيــة يف جمــال االنرتنــت للمنســوبات وكــذلك ضــعف اخلــربة 

 . لديهن يف تقنيات احلاسب

ــــد اســــتخدام االنرتنــــت وصــــعوبة اللغــــة  .١٠ أمــــا بالنســــبة ملشــــكالت االتصــــاالت اهلاتفيــــة عن
شـــكل صــــعوبة علـــى املنســــوبات لتـــوفر شــــبكات االتصــــال املســـتخدمة فلــــم تعـــد عائقــــاً ومل ت

  .وتوفر مواقع كثرية وهامة باللغة العربية  الالسلكية

  :التوصيات 

تطــوير موقــع الكليــة اإللكــرتوين وتــوفري خدمــة االنرتنــت داخــل يقــوم مركــز تقنيــة املعلومــات ب  .١
 . واملتابعة و اإلضافة الدورية للموقع الكليات جلميع املنسوبات

عقــد دورات تدريبيـة ملنسـوبات الكليــة علـى اســتخدام تقـوم عمـادة التطــوير واجلـودة النوعيـة ب  .٢
 .االنرتنت وخدمات االتصال عربه وتشجيعهن مادياً ومعنوياً 

 .عن طريق إدارة اجلامعة   وتزويدها بربامج حديثة حواسيبتوفري  .٣
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  املصادر و املــــــــــــراجع
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  :أوالً المصادر

  .القرآن الكرمي

  المراجع العربية: ثانياً 

مصر  - استخدام الحاسب اآللي في األعمال المكتبية - )دت(،أبو العطا ، جمدي حممد....
  . اجلديدة ، كمبيوساينس

 االداريالحكومة االلكترونية ثورة على العمل ،)ه١٤٢٥(حيىي بن حممد ،أبو مغايض ....
 .اململكة العربية السعودية.الرياض:مكتبة العبيكان.التقليدي

واقع استخدام الشبكة العالمية للمعلومات ،  )هـ١٤٢٥(، الرباق أمحد ، احلازمي  ....
، لدى أعضاء هيئة التدريس وطالب كلية المعلمين بمنطقة مكة المكرمة ) االنترنت(

 .اململكة العربية السعودية ، مكة املكرمة ،  املعلمنيكلية ،  رسالة ماجستري غري منشورة

االلكترونية في عملية  إلدارةا،) هـ١٤٣١( احلمدان،جاسم حممد والعنزي،فهد معيوف، ....
أهميتها ومعوقاتها ومقترحات (بالمدارس االبتدائية في دولة الكويت إلداريات االتصاال
  ،الرياض)١٥(جملة اخلليج العريب،عدد ،حبث منشور،) تطويرها

شبكات اإلدارة ،  )م٢٠٠٥(، حسني عالء ، الساملي ، عالء عبد الرزاق ، الساملي  ....
  .دار وائل للنشر ،  االلكترونية

معوقات تعلم الحاسوب وتعليمه في المدارس ). م٢٠٠١(عادل فايز حممود،السرطاوي ....
غري رسالة ماجستري ،بمحافظات شمال فلسطين من وجهة نظر المعلمين والطلبة وميةكالح

 .فلسطني،نابلس:جامعة النجاح الوطنية،منشورة

نظام التعليم في المملكة العربية ، ) م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥(، عبد العزيز وآخرون ، السنبل  ....
 .السعودية العربية اململكة.الرياض:اخلرجيي للنشر والتوزيع دار،الطبعة السابعة ، السعودية

آراء أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية دراسة ،  )هـ١٤٢٢( ، مجال عبد العزيز ، لشرهانا....
الد ،  جملة جامعة امللك سعود ، حبث منشور ،  سعود في شبكة االنترنت بجامعة الملك

 .الرياض:  الرابع

 .القاهرة:مطبعة النيللغة الطفل، ،) م١٩٩٨-هـ١٤١٨( الشنربي ،حامد أمحد، ....

وسياسة التعليم في المملكة العربية نظام  ، )م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤( ، سليمان ، احلقيل ....
  .اململكة العربية السعودية.الرياض:مطابع احلميضي،١٥ط ،  السعودية

  األردن، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع ،  مهارات االتصال )م ٢٠٠٦( احلموي ، شريف  ....
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 ماهيتها أهميتها االتصاالت االدارية،هـ١٤٢٥( ،العثيمني ،فهد بن سعود بن عبد العزيز....
 ،الرياض٣طأساليبها،

تطور نظام التعليم  ، )م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢( ، عبد اجلواد ،نور الدين  ، محدان ، الغامدي ....
 .الرياض:مطبعة مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ، في المملكة العربية السعودية

اآللي في  مدى أهمية استخدام الحاسب ، )م٢٠٠٢،هـ١٤٢٣( ،عبري عمر  ، املنابري....
األعمال االدارة المدرسية ومجاالت استخدامه من وجهة نظر المديرات  انجاز

رسالة  ،واإلداريات دراسة ميدانية لمدارس المرحلة الثانوية الحكومية للبنات بمدينة جدة 
  . اململكة العربية السعودية ،جدة  ، عبد العزيز جامعة امللك ، ماجستري غري منشور

مقدمة في الحاسب ).م٢٠٠٧-ه١٤٢٨(اهللا عبد العزيزعبد ، املوسى ....
 .اململكة العربية السعودية.الرياض:البيانات شبكة،٥ط،واالنترنت

 استخدام الحاسب اآللي في التعليم ،،  )هـ ١٤٢٩( املوسى ، عبداهللا بن عبدالعزيز ....
 .اململكة العربية السعودية.الرياض :شبكة الغد

دار احلامد للنشر  ، التراضي في التعاقد عبر االنترنت ، )م٢٠٠٥(حممود ،الشريفات....
 . األردن ،عمان  :والتوزيع

استراتيجيات التطوير التربوي في   ، )٢٠٠٦-١٤٢٧(رداح  ، اخلطيب ، أمحد ، اخلطيب....
  . ألردنا.اربد  :عامل الكتب احلديث ، العربي الوطن

مطابع ،٣ط،والوظائفاإلدارة العامة األسس ،)م١٩٩٤(،وآخرون،سعود حممد،النمر....
 .الرياض،الفرزدق التجارية

اإلدارة االلكترونية في كليات التربية  ، )هـ١٤٢٧( ، فوزية حبيب عبد الرشيد ،خبش ....
رسالة  ، -خطة مقترحة-للبنات بالمملكة العربية السعودية في ضوء التحوالت المعاصرة

   . اململكة العربية السعودية ، مكة املكرمة ،كلية الرتبية للبنات  ، منشورة دكتوراه غري

 شبكات االتصاالت وتوظيف المعلومات في مكافحة،)ه١٤١١(، سعد احلاج،بكري ....
للعلوم األمنية  أكادميية نايف العربية.١١العدد،الة العربية للدراسات األمنية والتدريب،الجريمة

 .اململكة العربية السعودية،الرياض:

تفعيل دور االنترنت في تطوير  ، )٢٠٠٨-هـ١٤٢٨( ، أروى إمساعيل ، جتار الشاهي....
جامعة أم  ،رسالة ماجستري غري منشورة  ، بجامعة أم القرى بمكة المكرمة العمل اإلداري

  . اململكة العربية السعودية ، املكرمة مكة ، القرى
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 للنشر هال،االنترنت شبكة المعلومات العالمية،)م١٩٩٩(،سيدفاروق ،حسني....
 القاهرة:والتوزيع

،دار االتصال في التربية وعناصره وأساليبه ومؤثراتهم،١٩٨٦-هـ١٤٠٦محدان،حممد زياد،....
  . األردن - عمان:الرتبية احلديثة

استخدام شبكة االنترنت كقناة اتصال في البحث ،)م١٩٩٨(،عبد اهللا عمر،خليل....
يف ضوء متغريات العصر  العريب مؤمتر التعليم العايل يف الوطن.والتعليم العالي العلمي
 .جامعة اإلمارات العربية املتحدة،كلية الرتبية ،بالعني

المهام اإلدارية للهيئة التعليمية  ءتطوير أدا  ، )هـ ١٤٢٣( ، سوسن حممد ، زرعة....
رسالة  ، ) نموذج مقترح (البنات باستخدام مجاالت الحاسب اآللي  واإلدارية بكليات
  . اململكة العربية السعودية ، الرياض ، الرتبية للبناتكلية  ، دكتوراه عري منشورة

 اإلدارة التعليمية والتخطيط التربوي،)م٢٠٠٤-ه١٤٢٥(، صديقة أمحد عبد القدر،زكي.... 
  .اململكة العربية السعودية.مكة املكرمة:مطابع ادر،والتعليمي

واالنترنت في استخدام الحاسوب  ، )م٢٠٠٣( ، سرطاوي ، عادل ، جودت ، سعادة....
            . دار الشروق للنشر ، والتعليم ميادين التربية

 وسائل وأساليب االتصال في المجاالت االجتماعية والتربوية،م١٩٧٩عبد الباقي،زيدان،....
 .القاهرة:مكتبة النهضة املصرية، واإلدارية واإلعالمية

 العلميالبحث ،م١٩٩٨هـ١٤١٨عبيدات ،ذوقان وعدس عبد الرمحن وعبد احلق،كايد،....
 .عمان ،األردن:دار الفكر للطباعة والنشر،٦،طمفهومه وأدواته وأساليبه

 جدة،إدارة المشاريع الهندسية واالستثمارات،)م١٩٩٢(،خالد عمر إحسان اهللا،عمر....

استخدام شبكات االنترنت في إدارة  ، )م٢٠٠٣-هـ١٢٤٢( ، فدوى فاروق ، عمر....
 . الرياض : العبيكان للنشر والتوزيع ، العالي في المملكة العربية مؤسسات التعليم

مطابع ،وسائل االتصال التعليمية،هـ١٤١٨وكنسارة ،إحسان حممد، إسحاقعطار،عبد اهللا ....
 .مكة املكرمة: ادر

 وسائل االتصال وتكنولوجيا،م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣عليان،رحبي مصطفى وعبد الدبس،حممد،....
 .األردنعمان، :،دار صفاء للنشر والتوزيع٢ط، لتعليما

الرياض ، ،  الحاسب اآللي واستخداماته في التعليم )هـ ١٤٢٣( فودة ، ألفت حممد ....   
 .امللك سعود ، كلية الرتبية  جامعة
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   .العربية السعودية

 الحاسوب،)م٢٠٠٩-ه١٤٣٠(،إسحاقعبد اهللا ،رحممد وعطاإحسان ،كنسارة ....
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 .الرتبوية ،العدد السادس

 ، اإلدارة والتخطيط التربوي ، )٢٠٠٣-١٤٢٤( فدوى ، عمر ، صالح ، مصطفى....
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        ألوليةألوليةألوليةألوليةاالستبانة يف صورتها ااالستبانة يف صورتها ااالستبانة يف صورتها ااالستبانة يف صورتها ا
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  بسم � الرحمن الرحيم

الدكتورة                                                                             / الدكتور  المكرم 
  المحترم

لتطوير خدمات ا#تصال ا!داري بإدارة كليات :تصور مقترح (تقوم الباحثة بإعداد دراسة عن

من وجھة نظر أعضاء ھيئة التدريس ) البنات بمكة المكرمة باستخدام تقنية الحاسوب

  وا!داريات           

  .متطلب تكميلي لنيل درجة الماجستير في ا!دارة التربوية والتخطيط

م مدى الحاجة إلى تطبيق استخدام الحاسوب في ا!دارة بشكل عام لماله من فوائد عليك ىف4 يخف

  .عديدة من توفير الوقت والجھد والمال

ومواكبة لھذا التطور الذي نعيشه في عالم اليوم من التقدم التكنولوجي والتقني في جميع مجا#ت 
  . ا!دارة التربوية والتعليمية

اسوب وخدمات ا#تصال با#نترنت في كليات التربية للبنات بمكة فنحن بحاجة لتطبيق تقنية الح
  :فكانت ھذه الدراسة ومن أھدافھا ما يلي،المكرمة 

التعرف على واقع استخدام تقنية الحاسوب في كليات التربية للبنات بمكة من وجھة نظر  - ١
  .عضوات ھيئة التدريس

لبنات بمكة من وجھة نظر التعرف على واقع استخدام ا#نترنت في كليات التربية ل - ٢
 .ا!داريات

 .تحديد الصعوبات التي تواجه ا!داريات وعضوات ھيئة التدريس في استخدام ا#نترنت - ٣

الوقوف على مدى أھمية استخدام ا#نترنت وخدمات ا#تصال به في تطوير إدارة كليات  - ٤
 .التربية للطالبات بمكة المكرمة

لمعرفة آراء عضوات ھيئة التدريس وا!داريات بكليات  لذا فقد أعدت الباحثة ھذه ا#ستبانة
أرجو منكم التكرم .لفائدته الكبيرة في إعداد ھذه الدراسة،التربية للطالبات بمكة المكرمة

  بتحكيم ھذا ا#ستبيان وعباراته من حيث م4ئمتھا للمحاور أو عدم م4ئمتھا 

  شاكرة لكم كريم تجاوبكم  وحسن تعاونكم

  ام محمد يغمور  الباحثة سھى عص

  )٠٥٥٥٥٢٨٣٢٠:     ( ل4ستفسار جوال 
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  معلومات أولية 

  ا#سم اختياري 

  ثانوي                 بكالوريوس                     متوسط       :المؤھل الدراسي 

  

    ماجستير                           دكتوراه                                 

  ).........................................الرجاء ذكره( آخر                        

  

  استاذ               استاذ مشارك                     استاذ مساعد               :  الدرجة العلمية

   

     محاضر                               معيد                       

  ...........................لية التي تنتمي إليھا الك

  سنوات الخبرة في العمل ا!داري

  أقل من خمس سنوات           

سنوات                                                                                                                        ١٠سنوات إلى ٦من            

  سنة ١٥سنة إلى ١١من            

  سنة ٢٠سنة إلى  ١٦من            
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  الخبرة في استخدام الحاسب اKلي 

   

  أقل من خمس سنوات          

    

  سنوات ١٠سنوات إلى ٦من          

          

  سنة ١٥سنة إلى ١١من         

  

  سنة ٢٠إلى  ١٦من       

  عدد الدورات التدريبية في الحاسب اKلي

  

  رتان             أكثر من دورتان#يوجد                  دورة                دو       

  إجادة اللغة ا#نجليزية 

  

  نعم                               #             
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  ا�ســـتـــبــيـــــــان

  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  الدرجة

درجة عالية   المقياس
  جداً 

درجة    درجة عالية 
  متوسطة 

درجة  
  ضعيفة 

  غير متوفرة

  المحور اOول      

  وجھة نظر ا!داريات منأھمية استخدام الحاسب اKلي في كليات التربية للطالبات  

  الــــــمــــــــــحـــــــــــــكـــــــــــمرأي   الحاسب اKلي يستخدم في

  العبارات
م4ئمة 
  للمحور

غير م4ئمة 
  للمحور

  واضحة
غير 
  واضحة

  م4حظات

الحصول على المعلومات ال4زمة   -١
  #تخاذ القرارات

          

البرامج التي تھتم بالتطوير الذاتي   -٢
  لRداريات

          

 حفظ المعلومات المفيدة في اتخاذ -٣
  القرارات

          

            رفع كفاءة اOداء ا!داري -٤

            إعداد دليل لمنسوبات الكلية -٥

            إدخال بيانات الطالبات -٦

            تسجيل نتائج الطالبات -٧

            كتابة التقارير الخاصة بالطالبات -٨

            إدخال بيانات عضوات ھيئة التدريس- ٩

الدراسية إعداد جداول المحاضرات  -١٠
  للطالبات
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كتابة السيرة الذاتية لعضوات ھيئة  -١١
  التدريس 

          

            عمل ا!حصائيات المتعلقة بالطالبات -١٢

            كتابة وثائق الخريجات  -١٣

عمل جداول بأسماء الطالبات  -١٤
  لغرض صرف المكافآت

          

            كتابة المراس4ت الرسمية -١٥

            التقارير الخاصة بالموظفاتكتابة  -١٦
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  المحور الثاني

  دور ا#نترنت في إدارة كليات التربية للبنات من وجھة نظر ا!داريات 

  رأي الــــــمــــــــــحـــــــــــــكـــــــــــم  

  العبارات
م4ئمة 
  للمحور

غير م4ئمة 
  للمحور

  واضحة
غير 
  واضحة

  م4حظات

            في القبول والتسجيليستخدم  -١

            يستخدم في اOنشطة اOكاديمية -٢

            يسھم في سرعة ا!جراءات ا!دارية -٣

يمكن ا!داريات من سرعة توافر  -٤
  المعلومات التي تحتاجھا ا!دارة العليا

          

يمكن من خ4له تبادل القرارات بين  -٥
  ا!دارات

          

            الداخلية والخارجيةتنظيم المراس4ت  -٦

يستخدم كوسيلة إع4نية عن اOنشطة  -٧
  المقامة بالكلية

          

يستخدم كوسيلة إع4نية عن  -٨
  المؤتمرات والندوات 

          

يسھم في نقل المعلومات من جامعة  -٩
  إلى أخرى

          

يساعد في تقديم توصيات للمسؤولين  -١٠
  عن الكليات في تطوير إدارة الكلية

          

يؤدي استخدامه للوصول لRدارة  -١١
  ا!لكترونية 

          

يساعد في ا#نتقال من قيادة اKخر  -١٢
  إلى قيادة الذات
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يحقق الرقابة المستمرة بد#ً من  -١٣
  الرقابة الدورية

          

يعمل على تطوير أداء الكلية بشكل  -١٤
  عام 

          

            يزيد من فعالية ا!دارة بالكلية -١٥
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  المحور الثالث

  دور ا#نترنت في إدارة كليات التربية للبنات بمكة من وجھة نظر عضوات ھيئة التدريس       

  رأي الــــــمــــــــــحـــــــــــــكـــــــــــم  

  العبارات
م4ئمة 
  للمحور

غير م4ئمة 
  للمحور

  واضحة
غير 
  واضحة

  م4حظات

يستخدم في إب4غ عضوات ھيئة  -١
  التدريس بمواعيد ا#جتماعات

          

استحداث مقرر لطالبات الدراسات العليا  -٢
  حول خدمات شبك ا#نترنت

          

            يستخدم في اOنشطة العلمية-٣

يفيد في تقديم توصيات للمسؤولين عن  -٤
  الكليات لتطوير التعليم 

          

التدريس يساعد في تطوير طرق  -٥
  للمحاضرات

          

يعين في توسيع مدارك عضوات ھيئة  -٦
  التدريس

          

يقوم بربط عضوات ھيئة التدريس  -٧
بالجامعات والكليات بشبكة مستقلة مما يخدم 

  العملية التربوية

          

الحصول على الخدمات ا!دارية التي  -٨
  تحتاج إليھا عضوات ھيئة التدريس

          

            العلمينشر النتاج  -٩

ا#ط4ع على المراجع والبحوث  -١٠
  الحديثة ذات الع4قة بالتخصص

          

إنشاء المكتبة ا#لكترونية لمساعدة  -١١
  الطالبات وعضوات ھيئة التدريس 
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  المحور الرابع 

  بمكةمعوقات استخدام ا#نترنت في إدارة كليات التربية للبنات 

  الــــــمــــــــــحـــــــــــــكـــــــــــمرأي   المعوقات

  العبارات
م4ئمة 
  للمحور

غير م4ئمة 
  للمحور

  واضحة
غير 
  واضحة

  م4حظات

الكلفة المادية الناتجة عن أجور -١
  استخدام شبكة الھاتف

          

ضعف الصيانة الدورية Oجھزة  -٢
  الحاسب اKلي

          

قلة الدورات التدريبية في مجال  -٣
  استخدام ا#نترنت لمنسوبات الكلية

          

عدم وجود خبرة لدى المنسوبات في  -٤
  تقنيات ا#نترنت وخدماته 

          

            خوفھم على سرية وأمان المعلومات  -٥

صعوبة اللغة المستخدمة على  -٦
  ا#نترنت لدى بعض منسوبات الكلية 

          

            خلو الرقابة المفروضة على ا#نترنت  -٧

عدم توفر أجھزة حاسب آلي لكل  -٨
  موظفة دارية

          

            ضعف الرغبة في تقبل تقنية جديدة -٩

بطء الخدمة نتيجة عدد اOجھزة  -١٠
  والشبكات الفرعية المرتبطة بالشبكة

          

وجود مشك4ت كثيرة في  -١١
  ا#تصا#ت الھاتفية عند استخدام ا#نترنت

          

عدم توافر المعلومات الكافية حول  -١٢
  كيفية استخدام ا#نترنت في التعليم 
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            اOمية المعلوماتية -١٣

            قدم اOجھزة المتوفرة حالياً  -١٤
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  المحور الخامس

  ا!داريات وأعضاء ھيئة التدريسالنظرة المستقبلية من وجھة نظر 

  الــــــمــــــــــحـــــــــــــكـــــــــــمرأي   

  العبارات
م4ئمة 
  للمحور

غير م4ئمة 
  للمحور

  واضحة
غير 
  واضحة

  م4حظات

            إنشاء بريد الكتروني لكل موظفة-١

إنشاء بريد الكتروني كل عضو ھيئة  -٢
  تدريس

          

            تطوير موقع الكلية ا#لكتروني -٣

            خاصة بالكليةإنشاء منتديات  -٤

            توفير خدمة ا#نترنت للطالبات بالكلية  -٥

عقد دورات إجبارية للموظفات على  -٦
استخدام ا#نترنت وخدمات ا#تصال 

  عبره

          

توعية الموظفات بإيجابيات خدمات  -٧
  ا#تصال با#نترنت

          

توفير أجھزة حاسب آلي جديدة وبھا  -٨
  برامج حديثة

          

حث الموظفات على حضور الندوات – ٩
وا#جتماعات وورش العمل المتعلقة 

  با#نترنت

          

وضع خطة محكمة مقننة وشاملة  -١٠
  لتطبيق خدمات ا#تصال با#نترنت 

          

            وضع ميزانية متكاملة -١١

            الصيانة الدورية ل[جھزة -١٢
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وجود حوافز تشجيعية للموظفات  -١٣
  )مكافآت - ترقيات(الكفء

          

منح ا!دارة العليا الص4حيات  -١٤
  ال4زمة لتطبيق ھذه الخدمة

          

ا#ستفادة من تجارب وخبرات  -١٥
الجامعات اOخرى التي سبقت في ھذا 

  المجال 
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 أمساء السادة احملكمني
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  أمساء السادة احملكمني
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١  

ابتسام بنت حسني / د.أ

  اجلفري 
  استاذ   املناهج وطرق التدريس

٢  
 بنت حامد آسيا/ د

   ياركندي
   مشاركاستاذ   الرتبية وعلم النفس

٣  
أسعد بن حسن / د

  مكاوي
  مساعداستاذ   اإلدارة والتخطيط

  استاذ مشارك  املناهج وطرق التدريس  خدجية حممد سعيد جان/د  ٤

  استاذ مشارك  اإلدارة الرتبوية والتخطيط  بن عبد اهللا عقيل محزة/ د  ٥

٦  
 بن أمحد علي زهري/ د

  الكاظمي
  استاذ مشارك  اإلدارة الرتبوية والتخطيط

  استاذ مساعد  الرتبية الفنية  عبداهللا فتيين/ د  ٧

٨  
ليلى بنت عبداهللا / د.أ

  املزروع
  استاذ مشارك  علم النفس

٩  
 بن معيض حممد/ د

  الوذيناين
  استاذ مشارك  اإلدارة الرتبوية والتخطيط

  استاذ مشارك  اإلدارة الرتبوية والتخطيط  األمسربنت حسن مىن / د  ١٠

  استاذ مشارك  قسم الرتبية وعلم النفس  جناح السعدي/ د  ١١

١٢  
نوال بنت حامد            / د. أ 

  ياسني
  استاذ  املناهج وطرق التدريس

١٣  
بنت حامد هامن / د

  ياركندي
  استاذ مشارك  قسم الرتبية وعلم النفس
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        االستبانة يف صورتها النهائيةاالستبانة يف صورتها النهائيةاالستبانة يف صورتها النهائيةاالستبانة يف صورتها النهائية
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم  
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  ) باستخدام تقنيات احلاسوبتصور مقرتح ل تطوير خدمات االتصال اإلداري بإدارة كليات الرتبية للبنات جبامعة أم القرى  ( تقوم الباحثة بإعداد دراسة عن

  . في اإلدارة التربوية والتخطيطمتطلب تكميلي لنيل درجة الماجستير  

ومواكبة لهذا التطور الذي نعيشه فـي عـالم اليـوم مـن  . فال يخفى عليكم مدى الحاجة إلى تطبيق استخدام االنترنت في اإلدارة بشكل عام لماله من فوائد عديدة من توفير الوقت والجهد والمال 

  .  تربوية والتعليميةالتقدم التكنولوجي والتقني في جميع مجاالت اإلدارة ال

  :فكانت هذه الدراسة ومن أهدافها ما يلي،فنحن بحاجة لتطبيق تقنية االنترنت وخدمات االتصال باالنترنت في كليات التربية للبنات بمكة المكرمة 

  .التعرف على واقع استخدام االنترنت في كليات التربية للبنات بمكة من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس - ١

 .على واقع استخدام االنترنت في كليات التربية للبنات بمكة من وجهة نظر اإلدارياتالتعرف  - ٢

 .تحديد الصعوبات التي تواجه اإلداريات وعضوات هيئة التدريس في استخدام االنترنت - ٣

 .أهمية استخدام االنترنت وخدمات االتصال به في تطوير إدارة كليات التربية للبنات بمكة المكرمةالوقوف على  - ٤

  .لفائدته الكبيرة في إعداد هذه الدراسة،لذا فقد أعدت الباحثة هذه االستبانة لمعرفة آراء عضوات هيئة التدريس واإلداريات بكليات التربية للطالبات بمكة المكرمة

  .تستخدم ألغراض البحث العلمي فقطعلمًا بأن البيانات . أرجو منكم التكرم باإلجابة على فقرات هذا االستبيان  شاكرة لكم حسن تعاونكم وجتاوبكم 

  الباحثة
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  معلومات عامة

  ا�سم اختياري 

ثانوي             بكالوريوس            ماجستير             دكتوراه                               متوسط                      ):ل�داريات( المؤھل الدراسي

  ).........................................ذكرهالرجاء ( آخر 

  

     أستاذ             أستاذ مشارك            أستاذ مساعد           محاضر            معيد  ):             لعضوات ھيئة التدريس(الدرجة العلمية

  ...........................الكلية التي تنتمي إليھا 

  :عدد الدورات التدريبية في الحاسب ا)لي                                                     :في العمل ا&داري سنوات الخبرة 

  أقل من خمس سنوات                                                                    0 يوجد               

  سنوات                                                 دورة ١٠سنوات إلى أقل من  ٥من                

  سنة                                                  دورتان ١٥سنوات إلى أقل من  ١٠من                

أكثر من دورتين                                                                                                                                                              سنة                  ٢٠سنة إلى  ١٥من                

  :إجادة اللغة ا�نجليزية                                               : الخبرة في استخدام الحاسب ا)لي     
   

  نعم                    أقل من خمس سنوات                                                                

  سنوات                                                   0 ١٠سنوات إلى أقل من٦من               

  سنة ٢٠سنة إلى  ١٥من س                  ١٥سنوات إلى أقل من ١٠من               
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  األول     احملور
  :يف إدارة كليات الرتبية للبنات مبكة من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس  واقع و أهمية استخدام احلاسوب وتقنياته 
  
  

  مدى أهمية استخدام الحاسوب وتقنياته
  

  العبارة

  استخدام الحاسوب وتقنياتهمدى 

  غير مهم  إلى حد مامهم   مهم جداً 
بدرجة  يستخدم

  كبيرة
بدرجة  يستخدم

  متوسطة
  يستخدم ال

        سهولة احلصول على املعلومات الالزمة الختاذ القرارات -١      
        الربامج اليت تم بالتطوير الذايت لإلداريات -٢      

        حفظ املعلومات املساعدة يف اختاذ القرارات -٣      
        رفع كفاءة األداء اإلداري لإلداريات -٤      
        إعداد دليل ملنسوبات الكلية -٥      
        إدخال بيانات الطالبات -٦      
        تسجيل نتائج الطالبات -٧      
        إعداد التقارير اخلاصة بالطالبات -٨      

        حفظ بيانات عضوات هيئة التدريس -  ٩      
        إعداد جداول احملاضرات الدراسية للطالبات - ١٠      

        بدراستهنعمل اإلحصائيات املتعلقة بالطالبات فيما يتعلق  - ١١      
        كتابة وثائق اخلرجيات  - ١٢      
        كتابة املراسالت الرمسية  - ١٣      
    

  

        إعداد التقارير اخلاصة باملوظفات- ١٤  
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   احملور الثاني
  تمن وجهة نظر اإلداريامبكة  استخدام احلاسب اآليل يف كليات الرتبية للبنات  واقع و أهمية

  

  وتقنياتهمدى أهمية استخدام الحاسوب 
  

  العبارة

  استخدام الحاسوب وتقنياتهمدى 

  غير مهم  إلى حد ما مهم  جداً  مهم
بدرجة  يستخدم

  كبيرة
بدرجة  يستخدم

  متوسطة
  ال يستخدم

        يسهل عملية القبول والتسجيل -١      
        يستخدم يف  إعداد األنشطة األكادميية -٢      

        يسهم يف سرعة اإلجراءات اإلدارية -٣      
        .يوفر املعلومات اليت حتتاجها اإلدارة العليا من اإلداريات -٤      
        يسهل عملية تبادل القرارات بني اإلدارات بتوظيف الربيد االلكرتوين -٥      
        .يساعد على تنظيم املراسالت الداخلية واخلارجية-٦      
        يستخدم كوسيلة إعالنية عن األنشطة املقامة بالكلية -٧      
        يستخدم كوسيلة إعالنية عن املؤمترات والندوات  -٨      

        يسهم يف نقل وتبادل املعلومات من جامعة إىل أخرى -٩      
        يساعد يف تطوير إدارة الكلية -١٠      

        .يعترب من ضمن الوسائل املستخدمة يف اإلدارة االلكرتونية -١١      
        .اإلدارياتيساعد يف التقليل من عدد املوظفات  -١٢      
        يعمل على تطوير أداء الكلية بشكل عام -١٣      
        .يزيد من فعالية خمرجات اإلدارة بالكلية -١٤      
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   احملور الثالث 

  :من وجهة نظر اإلداريات  مبكة دور االنرتنت يف إدارة كليات الرتبية للبنات
  مدى أهمية استخدام الحاسوب وتقنياته

  

  العبارة

  الحاسوب وتقنياته استخداممدى 

  غير مهم  إلى حد ما مهم  جداً  مهم
 يستخدم

  بدرجة كبيرة
بدرجة  يستخدم

  متوسطة
  ال يستخدم

        .يستخدم يف إبالغ عضوات هيئة التدريس مبواعيد االجتماعات -١      
        .يسهم يف تطوير املقررات الدراسية -٢      

        يستخدم يف األنشطة العلمية -٣      
        .يف تطوير التعليميسهم  -٤      
        .يساعد يف تطوير األداء -٥      
        .يعني يف توسيع مدارك منسوبات الكلية التثقيفية -٦      
    يقوم بربط منسوبات الكلية باجلامعات والكليات بشبكة مستقلة مما  -٧      

  .خيدم العملية الرتبوية

      

حتتاج إليها عضوات هيئة سهولة احلصول على اخلدمات اإلدارية اليت  -٨      

  .التدريس

      

        .سهولة نشر النتاج العلمي يف املواقع املتخصصة -٩      
        .يساعد على إنشاء املكتبة االلكرتونية ملساعدة منسوبات الكلية - ١٠      

يهيئ لعضو هيئة التدريس فرصة عمل موقعا متخصصا يتم الرجوع  - ١١      

  التواصل االلكرتوين والتثقيف الذايتإليه من قبل طالبات العلم دف 
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  احملور الرابع 
  : من وجهة نظر اإلداريات وعضوات هيئة التدريس يف إدارة كليات الرتبية للبنات مبكةمعوقات استخدام احلاسوب وتقنياته 

  

  

  العبارة

  عائق بدرجة

  منخفضة  متوسطة  كبيرة

        االتصالالكلفة املادية الناجتة عن أجور استخدام  -١
        االهتمام بالصيانة الدورية ألجهزة احلاسب اآليل قلة -٢
        قلة الدورات التدريبية يف جمال االنرتنت ملنسوبات الكلية -٣
        .ضعف اخلربة لدى املنسوبات يف تقنيات االنرتنت وصيانته -٤
        .خوف اإلدارة على سرية وأمان املعلومات -٥
        .االنرتنت على بعض منسوبات الكلية صعوبة لغة  -٦
        . االنتقاء واالختيار املناسب ملا يعرض على االنرتنت صعوبة -٧
        عدم توفر أجهزة حاسب آيل لكل موظفة دارية -٨
        ضعف الرغبة يف تقبل تقنية جديدة -٩
        بطء اخلدمة نتيجة عدد األجهزة والشبكات الفرعية املرتبطة بالشبكة - ١٠
        وجود مشكالت كثرية يف االتصاالت اهلاتفية عند استخدام االنرتنت - ١١

  
  


